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 5 19 تا 5، از صفحه 1389 پاییز، 59، شماره ادبیات معاصر جهانپژوهش 
 

درآثار راسیتصو نگاهیر زن  تراژدین با  آندروماي بر سه   وس و فدریکتانی، برك 

 ∗علیان غالمرضا ذات
 رانیا،یقات دانشگاه آزاد اسالمیات واحد علوم و تحقی و ادبی خارجيها  زبانةدک دانشیاراستاد

 ∗∗يورد عفت اهللا
دانشيترک ديدانشجو زبانةدک  خارجيها   تحقی و ادبی  علوم و  واحد  اسالمقیات  آزاد  دانشگاه   رانی، ایات 

 )10/3/89: ، تاریخ تصویب4/5/88 :تاریخ دریافت(

 چکیده
 را بـه زنـان داده اسـت، تـا     يری قرن هفدهم فرانسه، در آثار خود نقش چشمگةسندین، نو یژان راس 

ـ در ا . انـد  ات نام بـرده   یانگذار نقش زن در ادب    ی، از او به عنوان بن     یه برخ ک ییجا  یسـ ن نوشـتار بـه برر    ی
 وسیکتانیبر ين در تراژدیپین نام، آگری به هميا ي در تراژدك آندرومايها ت سه قهرمان زن با نامیموقع

. یی اسـتثنا  ییهـا  تیـ  متفـاوت و موقع    ییهـا  زهیاند با انگ   ین سه، زنان  یا. میپرداز ی م درف يدر در تراژد  فو  
سان یک برخورد گاه ة مانند نحویعواملن حال یبا ا . ندک یز م یگر متما یدیک آنان را از     ی فاحش يها تفاوت
 يها تیگر شخص ین زنان بر سرنوشت د    ی از ا  یکرگذار هر   ی به گذشته و نقش تأث     یالت، وابستگ کبا مش 
ن بـه  ی در آثار راسـ يا ژهیگاه ویها جا شنامهین نما ی از ا  یکهر  . سازد یه م یگر شب یدیک، آنان را به     يتراژد

ـ         یـ  موفق نی نخسـت  كآندروما. خود اختصاص داده است    . زنـد  ی رقـم مـ    یت بـزرگ او را در محافـل ادب
 فاصله یونانیر یسنده بر خالف سنت معمول خود از اساط     یه نو کد، چرا   یافزا ی به شهرتش م   وسیکتانیبر

شنامۀ او و ین نمایزتریبرانگ ن و بحثیتر ز شناخته شدهی نفدر. رود یخ روم باستان میگرفته و به سراغ تار 
ضـمن  . پردازد ی میاق و احساسات پرشور انسانیسنده در آن به اشتیه نوک است يا شنامهین نما یز آخر ین
انگر شـناخت   یـ  آن، ب  یدگیـ چین حال پ  ین به ظرافت رفتار قهرمان زن، و در ع        یه توجه خاص راس   کن  یا
 . احساسات زنانه استی درونيها هیسنده از الینو

 .وسیکتانیر، برن، فِدیپی، آگرك، زن، آندروماين، تراژدی راس:يدیلک يواژها
                                                           

  E-mail:reza_zatalyan@Hotmail.com، 021-22842539: ، دورنگار021-44870416: تلفن ∗
 E-mail:en.allahverdi@gmail.com، 021-22842539: ، دورنگار021-22849137:  تلفن∗∗
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 مقدمه
ـ   یاو تقر . شـود  ی محسوب نمـ    نوآور یسینو شنامهی نما ۀنی در زم  نیژان راس   ۀش از همـ   یبـاً ب

گـران و   لیـ  تحلیه برخـ کـ آنجـا   تـا   ، است یکالسکتب  کسندگان معاصر خود تابع قواعد م     ینو
ـ  اهکن باورندی بر اJacques Truchet)(  تروشهكن مانند ژامحققا ـ   کطـور    بـه نی ا امـل قواعـد ب
ـ ن سازگار و هماهنگ است ز     ی خاص راس  یۀروح ت و  یجـد « ماننـد    ي عناصـر  ،ر او یدر ضـم  را  ی
اس بـه طـور   عقـل و احسـ  ن یگونه و همچنـ   شعررمز و راز    ت و   ی ادب و جسارت، شفاف    ،لیتخ
سـندگان بـه    ین نو ی وفـادارتر  ةن از زمـر   یراس) 1975 ،138(. »اند خوردهوند  یگر پ یدیک به   یعیطب

ـ بـا ا  . استناد جسـته اسـت    ها   رود و همواره به آن     یز به شمار م   ی ن يا  و اسطوره  یخیمنابع تار  ن ی
ع و  ی بـد  ییها تک شاهد حر  ،زند ی در آثار خود دست م     يپرداز تیه او به شخص   ک ی هنگام ،همه
ت قهرمانـان زن    یژه هنگام پرداختن بـه شخصـ      ی به و  ،نیت راس یخالق. مییوارگذار از جانب    یتأث

ـ  سنده در آن  یه نو ک يا گستره ،شود یار م ک آش ،يتراژد البتـه در قـرن     . نـد ک یب جلـوه مـ    یـ رق یب
ـ  Scudéry، (Madeline de (يودرک مانند مـادلن دو اسـ  یسندگانیهفدهم، نو ن و یش از راسـ یپ
الت کت و مشـ ی، پس از او، در آثار خود به وضـع  Madame de La Fayette)(ت یمادام دو الفا
سنده و استمرارش در برجسته    ین دو نو  ی، نسبت به ا   نیشتر آثار راس  یاند، اما تعداد ب    زنان پرداخته 

ار در خور توجـه و قابـل تأمـل سـاخته            ین نظر، بس  یژه از ا  ینشان دادن نقش زن، آثار او را به و        
 .است

 گـذرا  ی حتـ یبا نگاه. ستندیه نیحاش  منفعل و درین، زنان موجودات  ی راس يها شنامهیدرنما
سـان ، زن    ک، ر (Bajazet)  باژازت در. میببر یلب پ ن مط یم به صحت ا   یتوان ی او م  يها يبر تراژد 

ـ تریمدر  .آورد یش را فراهم مـ ی مرگ قهرمان نماۀنیه، زمیدربار قسطنطن خودخواه و مقتدر  داتی
(Mithridate)م ی ســالخورده و دو پســرش بــه مــونی پادشــاهۀ عالقــ)Monime( قهرمــان زن ،

ـ ا ،سر ازدواج بـا او    ، و رقابت بر     يتراژد ـ  ی  دسـت بـه     یاسـ یالت س که بـا مشـ    کـ   را انن قهرمان
ـ بـه خصـوص ا    . شاندک یز م ی ن ی عاطف يرهای از درگ  يدی جد ۀ به ورط  اند، بانیگر م یه مـون  کـ  نی

زنـد و نشـان      ی پادشـاه سـرباز مـ      ۀنـد، از خواسـت    ک ی از پسران برمال م    یکی خود را به     یدلدادگ
ـ  یفـ یادر  . دده یح م ی ناخواسته ترج  یبه وصلت  تن دادن    برعمل را    نیافات ا ک م هک دهد یم  ی ژن
)Iphigénie(   ـ   و انیردن قهرمـان زن در معبـد خـدا        ک ی بر سر قربان   ،شی تمام بحث نما زنـده  ا ی

 زن در دربـار  ت اولیمانـدن شخصـ  )Bérénice (سی بـرن ي تـراژد یمحـور اصـل   .ماندن اوست
ـ  با به تعو   ن زن یا .ا رفتن او از آنجاست    ی ور جوان روم  امپرات ، خـود  يریـ گ میق انـداختن تصـم   ی
ه دو  کـ م  یشـو  یادآور م ی .برد یم از ابهام فرو     يا  در هاله  زی ن  را يشت دو قهرمان مرد تراژد    سرنو
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 . را برخود دارنديت زن تراژدی آخر، نام شخصۀشنامینما
ان داستان  یه جر ک است   یتیشخصشتر  ین، ب یراس يها شنامهیدر نما قهرمان زن   ،  یلکبه طور   

دهنده باشد، به ناحق     ند، نجات یافریاند فاجعه ب  تو  می او. شود یمات او عوض م   یبا توجه به تصم   
 ی زمـان   و جنـون باشـد،     يدیـ ، و ناام  يو نـابود  ا عامل مرگ    ی را بر تخت سلطنت بنشاند،       یسک
ات بـه خـاطر نجـات فرزنـد         یـ  ح ۀ از ادامـ   ی بسـپارد و گـاه     ی خود را به فراموش    ي مادر ۀفیوظ
ـ  از ا  ياری بس .ندک یپوش چشم ـ هـا را بـه و      تیـ ن قابل ی  يهـا  ي قهرمـان زن در تـراژد      ژه در نـزد   ی

م، ی شـــاهد(Phèdre) فِـــدر و (Britannicus)وس یکتـــانیبر ،(Andromaque) كآنـــدروما
ز هسـتند   ی ن ی را بر عهده دارند، مادر فرزندان      یه نقش اصل  ک یها سه زن   ه در آن  ک ییها شنامهینما
ه هر  کن  یضمن ا .  آنان دارد  يها نشکها و وا   يریگ می بر تصم  یر مضاعف یتأث ن موضوع غالباً  یه ا ک
ـ ، فصـل جد   ين سـه تـراژد    ی از ا  یک : زنـد  ین رقـم مـ  ی ژان راسـ یسـندگ ی نوۀ را در حرفـ يدی

 او را يروزیـ ن پی مطرح ساخت و نخسـت ی در محافل ادب ين را به طور جد    ی، نام راس  كآندروما
 ي بـرا يگریت دی موفقوسیکتانیبر. رقم زد )Pierre) Corneilleیرنکرییارش، پکهنه کب یبر رق
 برگرفتـه از منـابع   ی خود را در پرداختن به موضـوعات   ییه او توانا  کن به ارمغان آورد، چرا      یراس
ـ  بـا ا   ییها ي تراژد ة شناخته شد  ة چهر یرنک ن،یش از ا  یتا پ . دیشکز به رخ    ی ن ینیالت ه ین دسـتما  ی
  امـا او پـس از      )9 هیـ مولن (.»همتاسـت  ین ب یدر آثار راس  « از منتقدان،    یز از نظر برخ   ینر  فد. بود

ـ  پایر مـذهب یـ  غۀنـ ی در زم یسیشنامه نو ی نما ۀ به حرف  ين تراژد ینگارش ا  هـا   ان داد و تـا سـال  ی
 .ردکار ی اختيوت مرموزکس

، كآنـدروما ت  یـ موقع ی اجمـال  ی، به بررس  نیشنامه از راس  ین سه نما  ی ا ه بر کینجا، با ت  یدر ا 
سه . میپرداز ی آتن م  کۀ مادر نرون و فِدر، مل     (Agrippine)ن  یپی، آگر (Troie)  از تروآ  يا شاهزاده

 یـک گر دور و گاه به هـم نزد یدیکگاه از  تشان، آنان رایها و تشابه وضع ه تفاوت خواستهک یزن
برد شـ ی از نظـر پ    ،زیـ  و ن  ی و عـاطف   یاسی از نظر نوع برخورد با مسائل س       ن سه، ینقش ا . سازد یم

ت، همواره ی شخصن سهی ايها یژگید، و یم د یه خواه ک، قابل تأمل است و چنان       ياهداف تراژد 
 و چه هـواداران نقـد نـو را بـه خـود              یوة سنت ینظرات منتقدان مختلف، چه طرفداران نقد به ش       

 .رده استکجلب 

 یبحث و بررس
ر یرا بـه تصـو   كآنـدروما  بـا نـام      یش، زن ین تجربۀ موفق خود در عالم نما      ین در اول  یراس

 و (Epire)ر یـ روس، پادشاه اِپی پر در درباریس، به عنوان اسکانایه به همراه پسرش آست کشد  ک یم
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، پادشـاه تـروآ سـت،    (Hector) تورک هةوی، ب كآندروما. برد ی، به سر م   (Troie)فاتح جنگ تروآ    
.  اوستةس تنها بازماندکانایآست ده ویروس، به قتل رس  یل، پدر پ  یه در جنگ به دست آش     ک یسک

 تـروآ   ةست خورد ک قلمرو ش  يایه نگران اح  ک -روس در جنگ  ی متحد پ  -ها   یونانین،  این م یدر ا 
 خـود، بـه     ةنـد ی، نما (Oreste)  خاطر خود را توسـط اورسـت       ۀ، دغدغ ندتورکبه دست فرزند ه   

ر خـود   یه بـه اسـ    کـ روس،  یاما پ . ن برود ید از ب  یس با کانایب آست ین ترت یبد. نندک یس ابراز م  رویپ
نـد و جـان     کج  روس ازدوا یـ تواند بـا پ    ی م كآندرومـا: دهد یدلباخته است، به او حق انتخاب م      

! شـتن دهـد   ک به    خود را  ار سرباز زند و پسر    کن  یا از ا  یند،  کن  ین وصلت تضم  ی را با ا   شفرزند
ده شدن مردم تروآ    یشک خانواده و به خون      يشته شدن همسر و اعضا    کاما خاطرات تلخ جنگ،     

او  كن رو، آنـدروما یاز ا. دهد ینم راش رفتنیا پذیروس یدن پی بخشةتـور اجازک جوان ه  ةویبه ب 
ن تروآ بـه خـاطر نجـات    یشی پکۀمل. برد یم جان فرزند بسر م    یدر ب راند و همواره     یرا از خود م   

نـد، امـا    ز یمـ اندازد و ملتمسانه در مقـابلش ضـجه          یمروس  ی پ يخود را به پا    ی حت سکانایآست
د کیـ  تأ ك آنـدروما  يهـا  ییج بر توانـا   یسنده به تدر  یحال نو ن  ی با ا  .ستین اوحاضر به ازدواج با     

حاضـر اسـت از اتحـاد بـا          كآنـدروما ر گوش به فرمان اوست، تنها به خاطر         یاپ پادشاه. ندک یم
نـد و از ازدوج بـا       کانـت   یاندازد، بـه عهـدش خ     یها دست بردارد، جان خود را به خطر ب         یونانی

 ی تروآ را آباد گرداند و حتـ يها ند، خرابهک یپوش  دختر متحد خود، چشم (Hermione)ون  یهرم
ـ  یـ ه نسـبت بـه پ     کـ  كامـا آنـدروما   . ردی بپذ ینیود را به جانش   پسر دشمن خ   اعتناسـت،   یروس ب

 کـۀ مل. ردیـ  فرزنـدش را پـس بگ      ی قهرمان يها  و ارزش  يختن حس جوانمرد  یوشد با برانگ  ک یم
ـ ه تنهـا او را ال کـ ند ک یل گوشزد می به فرزند آش يا در صحنه سابق تروآ    خـود   يهـا  ق التمـاس ی

ه از راه کـ  بـر آن دارد   یز همزمـان سـع    یـ روس ن یپ).  ششم ۀن سه، صح  ة، پرد كآندروما(داند   یم
ش یگـر از نمـا  ی ديا در صـحنه .  خود سازدۀ به خواستی را راضكا دادن وعده، آندروماید  یتهد
 اگـر    فرزنـدش شـود؛    ی زندگ ید او ناج  یتا شا  ،میون ا ی تروآ به هرم   کۀ مل يها لتماسز شاهد ا  ین
روس بـه  یـ  پییاعتنـا  یزار است و او را عامل ب      ید ب ب خو یون از رق  یه هرم کداند   یم كرومااند  هچ

 یول امالً آگاه است،  کروس  ی به پ  كون به تسلط آندروما   یقت هرم ی در حق  .ندک یخود محسوب م  
فروگـذار  خـود   فرزنـد  نجات جان ي برایچ تالشیاز هدرمانده ،   مادریک به عنوان كآندروما

 .ستین
 یک ی اجتماع ۀان طبق ی موجود م  يها فاصله اعتناست، ی خود ب  یاه و طبقۀ اشراف   گیاو به جا  

ـ کحنه خواهان   ه  کد دارد   کیته تأ کن ن یرد و بر ا   یگ یده م ی را ناد  ير عاد یس ا یکشاهزاده و     یمران
ـ او را در جز«خواهد تا  ی فرزندش را م ،، تنها كآندروما. ییجو  انتقام ۀشیاست و نه در اند      يا رهی
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ر از دسـت   همسـ ي، تا ابد بـرا یاسی سياهوی از ه و به دوریو در گمنام  » 1ندکدور افتاده پنهان    
 ).147تلر بو(ند ک ياش عزادار رفته
رگـذار و   ی، تأث ي تـراژد  ةننـد یش، نزد ب  یها  و التماس  ك آندروما ۀمادران يها یتابیبد،  یترد یب
ـ  اهـا و گفتـار   نشکـ ن در وا از منتقدا  يارین همه بس  یبا ا . ندک یز جلوه م  یانگ رقت شـتر  ی، بن زنی
گانـه فرزنـد    ی خـاطرش نجـات جـان        ۀن دغدغ یتر ه بزرگ ک ينند تا مادر  یب یدار را م   وفا يا وهیب

 كآنـدروما . ادگار اوسـت یو تنها » 2تورک از هيریتصو« اول، ۀس در وهلکانایه آستکاست؛ چرا   
روس، با  ی و گفتگو با پ    ییاروی رو يها  در صحنه  یآورد و حت   یان م یتور سخن به م   کهمواره از ه  

ن و مـداوم  یر در برابـر حضـور سـنگ      یه پادشاه اپ  کند  ک یاد م ی از او    يمند چنان حسرت و عالقه   
 يگری زدوده نشده است تا بتواند دكخاطرة همسر، هرگز از ذهن آندروما   . بازد یتور رنگ م  که

ـ  زاند ، وند خوردهیگر پیدیکن زن، گذشته و حال به یدر وجود ا  .  او بنشاند  يرا به جا   را آنچـه  ی
  اوش متعلق به زمان حال اسـت،   یه نگران ک ی در حال  ،ختهی او درآم  ۀ با گذشت  راند غالباً  یبه زبان م  

ـ  عزي بـرا یتب و تاب دائمزنده است اما در       بسـر  -تـور  که  خصوصـاً -زان از دسـت رفتـه   ی
 ي، بـه حضـور  ك آنـدروما يه به لطـف وفـادار  ک است شیب بزرگ نما ی غا پادشاه تروآ  .برد یم

، ) Roland Barthes ( روالن بـارت  يوفادار نیدر ا .دابی ی دست ميمستمر و ملموس در تراژد
 يتـور بـرا   کمـزار ه  «ه  کـ ن معتقـد اسـت      یبـارت همچنـ   . نـد یب یزة دفاع از خود را م     ی انگ ینوع

 كرومااند هک است یانکم تنها زین و[...] د و معجزه است یش، امی، مأمن و مظهر آساكآندروما
تور همـواره نسـبت بـه حفـظ     ک در واقع ه)82 (»ندک یخواهد به همراه پسرش در آن زندگ       یم

. ده اسـت  ید یرده و تداوم عشق خود را در حفاظت از جان فرزند م           ک ید م کیس تأ کانایجان آست 
ابـد،  ی یش دست مـ   ی در نما  یحماس یگاهیجابه  « ن آرمان ی تحقق ا  يز با تالش برا   ی ن كآندروما

 ، صـحنه  ير بار ظهـور بـر رو      را با ه  یس است، ز  کانایمادر آست ت  یموقعار فراتر از    یه بس ک يزیچ
ه کـ  یه به درگذشـتگان دارد، عـوامل      ک ینیشود، از جمله، د    یادآور م ی خاطر خود را     يها دغدغه
ـ ه فرزنـدش پـس از مـرگ او با         کـ شود و همۀ آنچه را       یوند او به گذشته م    یباعث پ   .»د بدانـد  ی

 ).Chauvet430 ، شووه Battesti یباتست(
 روم باسـتان    يور امپرات یاسیع س ین با الهام از وقا    یه راس ک يا شنامهی، نما وسیکتانیبراما در   

 بـر همـۀ مـردان    هکـ م یا مکحا  از طبقۀیش آن دست زده است، باز هم شاهد حضور زن به نگار 

                                                           
 .كآندروما ۀشنامی سوم نماة چهارم؛ پردۀ از صحن878ت یاشاره به ب -1
 . سومة هشتم، پردۀ، صحن1016ت یا شاره به ب -2
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ن در یراسـ . ده استینار آنان به اهداف خود رس    کش از خود تسلط داشته و همواره در         یبزرگ پ 
ـ گو یه خـود مـ    ک  چنان او. شاندک ی م ينۀ تراژد ن، مادر نرون را به صح     یپیشنامه آگر ین نما یا  ،دی
دسـت و    رهیـ چ ياسـتمدار یس.  روم است  يوران امپرات یفرمانروا» 1ردختر، همسر، خواهر و ماد    «

 اسـت   یسـ کن  یپیآگر. هدد ی فرزند به او م    ییاعتنا ی خبر از ب   ،ي تراژد ه آغاز ک سلطه جو    يمادر
 از سر راه پسرش برداشته تا او را به      راموجود  موانع  تمام   ،ینیچ سهینرون، با دس  ه از بدو تولد     ک

 ی نـرون و فرزنـد اصـل     یتنوس، برادر نا  یکتانی بر یه حق واقع  ک یگاهیتخت سلطنت بنشاند، جا   
 نفوذ و قدرت مادر یجیدن نرون، زوال تدر   ین حال به قدرت رس    یبا ا . ، بوده است  یور قبل امپرات

 مـادر نـرون بـه       . است تحملقابل  رین غ یپیر آگ يها یژگی با و  ی زن ياه بر ک ي دارد؛ امر  یرا در پ  
م یرمسـتق ی در پـرده، همـواره بـه طـور غ    ياسـتمدار ی عادت نـدارد و بـه عنـوان س       ینینش هیحاش

ـ  ي ولیـ ن دلی به همـ .رده استک ی را اداره م   يامپراتور ـ  يرو کت  نـرون را بـر   يارکـ ا پنهـان  ی
وس یکتـان ی از بری حتـ نیپی آگـر  .سـازد  یرر خود درمانـده مـ     ک م يها را با سرزنش  او   تابد و  ینم
 فراهم   را (Junie) یاش ژون   جوان با دختر مورد عالقه     ةند و اسباب ازدواج شاهزاد    ک یت م یحما
ـ ن  یشـ ی پ يارکزة جبـران سـتم    یـ ن اقدامات، بـه انگ    ی اما ا  .آورد یم ا توبـه از گناهـان، صـورت        ی
 بـه    نـرون  یانش از بابـت عشـق ناگهـ       ینگرانه  کند  ک ی اعتراف م  يا  صحنه  در نیپیآگر .ردیگ ینم
 تـازه نفـس بـر سـر       یبیجه رق یانجامد و در نت   یبه ازدواج ب   يمند ن عالقه یه ا کن  ی است و ا   یژون

ن یپیه آگـر  کـ  شرر معتقد اسـت      ك ژا ) چهارم ۀ سه، صحن   پردة ،وسیکتانیبر(. راهش ظاهر شود  
ـ امـا از نظـر ا     . ن ظـاهر شـده اسـت      ی راسـ  يها شی نما ۀه بر صحن  ک است   ين مادر یمقتدرتر ن ی
شـود،   یف مادرانه خالصه نمـ    ی، در چارچوب وظا   كنقش او هم مانند نقش آندروما     « گر لیتحل

 ي بـرا  یاق مضـاعف  یده و اشـت   یز بخشـ  یـ  ن یاسـ ی س ين بعـد  یپیت آگـر  ین به شخص  یه راس کچرا  
ن حضور متعلق بـه    یشتری ب وسیکتانیبر ي در تراژد  .تصاحب قدرت در وجود او قرار داده است       

ن در پانزده صحنه حضور دارد، حال آن        یپیش، آگر ین نما ی ا ۀ و سه صحن   یاز مجموع س  : اوست
 )89 - 90، 1982(» شود یه نرون در چهارده صحنه ظاهر مک

ـ  ن،یپیآگـر  ود،ش غافل بیه همواره از خوک كاما بر خالف آندروما ز، بـه  یـ ش از هـر چ یب
ه یـ شان توج یه همواره هدف برا   ک است   ياو از همان دسته افراد    . شدیاند یم خود   یمنافع شخص 

ـ ي به هنگـام احسـاس خطـر، رفتـار    ین ،گاهیپین علت آگریله است، به هم  یوس نندةک ش ی در پ
 نیپیآگـر ، وسیکتـان یبرشـنامۀ  ی نماییدر صـحنۀ ابتـدا   . ستیه در شأن مادر امپراتور ن     کرد  یگ یم

                                                           
 وسیکتانی بر از صحنۀ دوم، پردة اول تراژدي156اشاره به بیت  -1
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ه ک يدار شدن او نشسته است، انتظار     یخواب و مضطرب، پشت در خوابگاه نرون، به انتظار ب          یب
ـ در ا. دهـد  ی خـود را مـ  ين، جرأت اعتراض بـه بـانو   یپیمۀ آگر ی ند ن،یبه آلب  ن، ین صـحنه آلبـ  ی
ن را  یپیگـرا آگـر     آمرانه و اخـالق    یپردازد و با لحن    یارش م کان اف یگاه خود، به ب   یتوجه به جا   یب

مـادر  ). 100 یسـ پـار ا ا( شود  میه رفتار خودیه مجبور به توجکه ملک ییند، تا جاک یسرزنش م
ـ   يمهاباتر ی رفتار ب  ،استی س ۀن رفتن نفوذش در عرص    یبه موازات ازب  ت،  قینرون در حق   ش ی در پ

دهـد،   یخواه و خشن را ارائـه مـ        خود یر زن یشنامه تصو ین نما ی در ا  نی راس )99 لومتر (.ردیگ یم
ـ لودک  امپراتـور  ةویـ ب.  خـود نـدارد    ی زنـدگ  ۀارنامک در   ی روشن ۀه نقط ک یسک در گذشـته   وس،  ی

ـ بـا ا . خودخواه است يگر بوده و امروز مادر    قت توطئه یقع و در ح   یمط  ظاهراً يهمسر ن حـال  ی
  فرزنـدش او .ن داردیپی عواطف مادرانه آگـر  یت از سرخوردگ  یاک ح ی گاه ،نیالم راس کظرافت  

.  اسـت   بوده ور جوان نسبت به خود     امپرات یشه نگران حق ناشناس   ی هم و، ا شناسد ی م یرا به خوب  
 هنوز بـه    يه و ک یند، زمان ک یت م یاکومت نرون ح  ک ح یۀ اول يها  از سال  وسیکتانیبر ۀشنامینما

 ي به داشـتن رفتـار  ن امپراتور جوانی الین حال تمایبا ا. 1ل نشده استی خونخوار تبد  يموجود
در . ننـد ک مادرش، از او اطاعـت       یخواهد همه، حت   ینرون م . امالً مشهود است  کتاتور مآبانه   یکد

 را بـا نـرون بـه دسـت     يا مالقـات دو نفـره   فرصت   سرانجامن  یپیه آگر ک یش، هنگام یطول نما 
 :) دوم ۀ چهـار، صـفح    ، پردة وسیکتانیبر(شود   یمادآور  ی او را نسبت به خود       یآورد، ناسپاس  یم

 .داده است نی مادر پاسخيها  به محبت همکیودک يها  سال،نرون
نـد  ک ین جلب توجه می قهرمانان راسیه در برخ ک ي از عناصر  یکی شرر معتقد است،     كژا

از نظـر شـرر   . مینـ یب ین مـ یپی را نـزد آگـر   ین قدرت یۀ بارز چن  نمون. آنان است  »ارآمدکت نا قدر«
ننـدة موضـوع   کن یـی  تعيادی تا حد زین بر پسرش قدرت و تسلط دارد و قدرت او حت        یپیآگر«

ن یست و همـ   یمند ن   نرون به مادر خود عالقه     ین، نرون را دوست دارد، ول     یپیآگر.  است يتراژد
 يارآمد در تراژد  ک از قدرت نا   يگریب نوع د  ین ترت ی بد .ندک یاثر م  ین را ب  یپیر آگ يها امر تالش 

ه کـ سـت  ی نیعشق از نوع  الزاماً ي تراژد يها تیه عشق شخص  ک ی زمان ی حت یعنی ،شود یظاهر م 
 )52. (»شود ی حاصل نمی در نوع روابط عاطفيرییهم تغبه ازدواج منجر شود، باز 

،  تـالش  هـا  سـال  حاصـل    هکابد  ی یند و در م   ک یتراف م  به عجز خود اع    نیپیآگرن رو   یاز ا 
ـ  الزم بـه     . نبوده است  یاسی و س  یست عاطف ک جز ش  يزیچ  یه از نظـر برخـ     کـ  اسـت    يادآوری

ـ  را ناد  ی اجتمـاع  يه قراردادهـا  کـ  يزیـ انگ اران نفـرت  کـ تیپ بـوتلر، جنا   یلیمنتقدان، مانند ف   ده ی
                                                           

 .ندک یاد می » در حال تولدییوالیه« اثر از نرون به عنوان ۀن در مقدمیراس -1
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 يدنشـان بـه سـزا   ی رسي آرزوگذارنـد و مـردم در      یرپـا مـ   ی را ز  ی اخالقـ  يها رند، ارزش یگ یم
ن یت راسـ  یـ اما راز موفق  . اند ردهکن ظهور   ی راس يها ين بار بر صحنۀ تراژد    یاند، نخست  شان اعمال

ـ م ا ینـ یب یه مـ  کـ شود   یگر م  ، آنجا جلوه  يپرداز تیدر شخص   یحتـ  سـنده، در احساسـات    ین نو ی
ه کـ داده اسـت   قـرار  ی بخشـندگ ین قهرمانان خود، اصالت و نوع     ی تر یین و سودا  یتر خودخواه

ـ نـد و حـس تـرحم خواننـده          ک یل م ی منحصر به فرد تبد    ین تناقض، آنان را به موجودات     یهم ا ی
ۀ بوتلر است، چـرا     ین نظر ی گواه ا  يادین تا حد ز   یپیت آگر یشخص). 151(زد  یانگ یننده را بر م   یب
افت ی در ز از جانب او   یرسد و ضربۀ آخر را ن      یه او تنها در مقابل فرزند خود بخشنده به نظر م          ک
 . ندک یم

ن مـادر و فرزنـد اسـت،    یان ا ی م ك مشتر ی و عدم اعتماد، احساس    يگر، دلخور ید ییاز سو 
 گوشـزد   به او  ي چهارم تراژد  ة دوم از پرد   ۀدر صحن ؛  شناسد ی م  خوب  را نیپیهم آگر نرون  را  یز
افع  در واقع در جهت حفـظ منـ        اما ظاهر به خاطر نرون      ، در ن انجام داده  یپیه آنچه آگر  کند  ک یم

ـ  ۀه رابطـ  کـ م  ینـ یب ی مـ  ن رو یاز ا ).  دوم ۀ چهار، صحن  ةپردهمان،  ( خود بوده است   ـ ن ا ی ب ن دو،  ی
ن دارد و از او  یپی مـبهم نسـبت بـه آگـر        ینرون ترس .  هراس است  ي مخدوش و بر مبنا    يا رابطه
 رابطه بـا او، وحشـت   ير نظر داشتن نرون و برقرار  ی ز يز برا ین ن یپی آگر ی اصل ةزیانگ. زدیگر یم

ه جـام زهرآلـود نـرون، مـرگ         کـ  یش، هنگـام  ی نما یانی پا يها در صحنه . استش  ی خو ةندیاز آ 
ـ ه پسـرش در راه جنا کـ ابد  ی ین درم یپیزند، آگر  یوس را رقم م   یکتانیبر ت و فسـاد بـا سـرعت    ی
 .ندک ی مینیب شیز پی مرگ خود به دست او را نی گام خواهد برداشت و حتيشتریب

د یه شـا کـ گـذارد   یش مـ ی را به نمایز زنی نفِدراش،  یر مذهبی غين تراژد ی آخر ن در یراس
 و مـادر    ، پادشاه آتن  (Thésée) ، همسر تزِه  فِدر.  او باشد  يها شنامهین قهرمان نما  یزتریبرانگ بحث

 ممنوعـه شـده   یر عشـق یان مبـتال و اسـ     ین خدا یه به نفر  کان  ی از تبار اشراف   یزن. فرزندان اوست 
ـ منـد اسـت و از ا       ه خود، عالق  ة خواند  پسر (Hippolyte) تیپولیفِدر به ه  . است  رنـج   عشـق ن  ی
رده و همـواره    کدن از آن تالش     ی واره ين عشق، همواره برا   ی درافتادن به ا   ياو از ابتدا  . شدک یم
رده و قصـد نـدارد   کـ  بازگو نیسک را نزد   شاحساس آتن   کۀمل. ست مواجه شده است   کشز با   ین
ـ  ا،يان تراژدی، گرچه جرن باره سخن براند یسته و در ا   کوت را ش  کس ان را از او سـلب  کـ ن امی
ـ شوند،   ی ظاهر م  فدر ي تراژد ۀه بر صحن  ک ییها تی شخص نیب نخست ین ترت یبد. ندک یم ش از  یپ

ـ  از ای رنج ناشقتیدر حق .دهند ی خبر مش بر صحنه، از وخامت حال     خود او ظهور    ين سـودا ی
رده کـ ل یتبـد ز یـ نگبرا  رنجور و تـرحم ي را به موجوداوۀ آتن را تا سر حد مرگ و        کمل،  یدرون
 به او اجازة پـرداختن بـه   ینی نفرين سودا یوسوسۀ ا ه  کش است   یخبر از خو   ی ب یفدر زن  .است
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 فِـدر، هـر   ۀمی، ند(Œnone) ه اِنونکم ی شاهد آنيدر طول تراژد .دهد ی را نمی زندگيامور عاد 
 یه و شـوق زنـدگ     زیـ ند تا در او انگ    ک ی م يادآوری را به زن درمانده      فرزندان وجود   ،باریک ،چند
ن حـال  یزد و در عیر ی مکاشنارشان کرد، در یگ یرا در آغوش م   انش  کودکهمسر تزه   . زدیبرانگ

 مـرده   ي پـدر  ینی جانشـ  يه پسـرش، بـرا    کـ نـد   ک یاو گوشزد م   اِنون به . راند یآنان را از خود م    
، ذهـن   نیپی بـرخالف آگـر    یول).  پنجم ۀ اول، صحن  ة، پرد فِدر( ز دارد ی ن يگری د ي، رقبا 1پنداشته
است در  ی س یلک به طور    .ستی ن یاسیت س ی از موقع  ی درست كا در یص  ی فِدر قادر به تشخ    ۀآشفت

 يهـا  ت از دغدغـه   یـ پولی تنها در گفت و گو با ه       ،فِدر. ندک یمعنا جلوه م   ی او ب  یمقابل رنج درون  
ن،  فرزنداةندی او از آ یابراز نگران ز  ین گفت و گو ن    ی در ا  یه حت کند  ک یش صحبت م  ی خو ۀمادران

 فـدر  یآشـفتگ . ا همان اعتراف دردآلود اوسـت یدر  فِی اصليها ش درامد صحبتیقت پ یدر حق 
ننـدة  کن ییمه، تعیب ندین ترتیبد. حد به انون دهد ی بياریه او اختکشود  ین حال سبب میدر ع 

ت رو به رو شود و بـه        یپولیه با ه  کسازد   یانون فدر را متقاعد م    «. شود ی خود م  يسرنوشت بانو 
ت یـ ز ناآگاهانـه و بـا ن  یانون ن ،»دهد ی ميپرداز  به او اجازة دروغ   یفدر حت . ندکاعتراف  عشقش  

 ).153، یساپار ا. ( سازد ی او را فراهم مينۀ نابودینجات دادن فدر، زم
 اسـت و نـه      يگریر دست د  ی اس و ی قربان ،ك فِدر نه مانند آندروما    ،مینیب ی م هکهمان گونه   

ز یـ  از عشـق همسـرش ن      ی حتـ  فِـدر، .  اسـت   قـدرت  يبند سـودا  امه و در    کن خود یپیمانند آگر 
ه خبر از تسـلط  ک يشود، امر یرا تزه به خاطر او خواستار مرگ فرزند خود م       یبرخوردار است ز  

ا مقابلـه  ی از آن یی توان رهاش است وی خوی درونۀر وسوسین زن، اسیاما ا . دهد یفدر بر تزه م   
ـ  یحتوم او و بـه نـوع       از سرنوشت م   یخش ب ،ی عاطف يرین درگ یرا ا یبا آن را ندارد، ز      از  ی، جزئ

 .رود یش به شمار مراثیم
 یلـ ک در آثار خود و به طـور        يپرداز تین هنگام شخص  یه راس کم  یشو یاد آور م  ینجا  یدر ا 

 »قـا یبوط«تـاب   ک، همـواره بـه      یکالسـ ک ةسـندگان دور  یگر نو یش، مانند د  یها شنامهینگارش نما 
(Poétique)      نـد ک یت قواعد درج شده در آن مـ      یو خود را ملزم به رعا      اثر ارسطو استناد جسته .

ـ  بايتـراژد ه کـ سـد   ینو یمـ  است،   ي تراژد  از آن دربارة   یه بخش کتاب،  کن  ی ا ارسطو در  د نـزد  ی
ـ  آن نبا  يهـا  تیو شخصـ  » زدیـ ترس و ترحم را برانگ    «تماشاگر   ه از  کـ  باشـند    یارانکدرسـت «د  ی

 احساس ترس و ترحم، انزجار انسان       ي جا به ن حالت یه ا کچرا  (اند   ت درافتاده کسعادت به فال  
                                                           

 دوم مـرگ تـزه را بـه اطـالع           ة در پـرد   .دهـد   مـی  د شدن تـزه   ی، خبر از ناپد   ي نخست تراژد  ة اول از پرد   ۀصحن -1
قت تزه بـه    یدر حق . ماویی سوم شاهد بازگشت تزه به دربار        ةه در پرد  کرسانند حال آن      می ت و فِدر  یپولیرزندش ه ف

 .افته استی از مرگ نجات ییطرز معجزه آسا
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ـ ن نبا ی همچن يقهرمانان تراژد ). زدیانگ یرا بر م   ت بـه   کـ ه از فال  کـ  باشـند    یارانکد از جـنس بـد     ی
ـ  ا یت از هـدف اصـل     ین وضع یز دورتر ین ن یرا ا یافتند ز  یسعادت در م   ش اسـت و    ین نـوع نمـا    ی
ارسـطو در   ) ، فصـل نهـم    قـا یطبوارسـطو،    (.»زدیانگ یا ترحم را بر نم    ی ي مانند همدرد  یاحساسات
انـه قـرار گرفتـه و گرفتـار      ی م یتی در وضع  يه قهرمان تراژد  کن فصل خواستار آن است      یادامۀ هم 

 ۀن در مقدمـ یراسـ  . رخ داده باشـد ییه بـر اثـر خطـا   کـ ، بليارک فسـاد و بـد  يشدنش، نه از رو
ـ بـا ا  . دانـد  یمال مطلوب خود مـ    کد دارد و آن را      کید ارسطو تأ  ی، برعقا كآندروما ـ ن همـه، ا   ی ن ی
ـ   یشنامه، قهرمان زن، هنوز به قهرمانـان اصـ        ینما ه اسـت و همـواره      ین شـب  یش از راسـ   یل دوران پ

 يهـا  ن از آرمـان   ی، از دور افتادن راسـ     کین حا یپی آگر یطانیر ش یاما تصو . رسد ی به نظر م   یستودن
ه مـورد  ک  باشد،یی ارسطويها یژگی با ویه قهرمانکش از آن یه مادر ِنِرون، بکش است، چرا   یخو
ه اسـت،   ی شـب  كز هست، به قهرمانان دوران رنسانس و بـارو        ی ن یکالسکتب  کسندگان م ید نو ییتأ

ـ  منفـور داشـتند و بـه ماد        يا  چهـره  یه قهرمانـان داسـتان، گـاه      ک یدوران ارت و قـدرت عشـق      ی
در . ه خود آن را بنـا نهـاده اسـت    کشود   ی گرفتار م  ین در دوزخ  یپیآگر) 185بوتلر  . (دندیورز یم
: سـد ینو ی اثر م  يه خود در ابتدا   کرسد، چنان    ی خود م  ییمال ارسطو کن با فِدر، به     یان راس یمن  یا
ر یـ ان، درگیر و خشـم خـدا  ی تقـد ياو بـه اقتضـا  .  از گناه اسـت يار و نه برکامالً گناهکفِدر نه   «

ـ جو ی م يزاریه از آن ب   ک است   یسکن  ی نامشروع است و خود اول     یعشق دهـد   یح مـ  یاو تـرج  . دی
ـ گو ین باره سـخن مـ  یه به ناچار در اک هم  یند و هنگام  کار  کش را آش  یه سودا کن  یارد تا   یبم د، ی
 یتـ کان است تـا حر ی از جانب خدا یهیشتر تنب یم گناه او ب   یابی یه در م  کشود   ی م یر چنان شرم  یاس
 . از آن را نداردییار رهایش گرفتار است، اما اختیر خوی ناگزيها فِدر در برزخ وسوسه .» 1ياراد

ـ  ا ۀ صـحن  يه به رو  ک یم، زنان یه شاهد بود  ک طور   همان ن ظـاهر   ی راسـ  ۀشـنام ین سـه نما   ی
گر یدیکـ ر با ی چشمگییها  چه به عنوان مادر، از تفـاوتيشدند، چه به عنوان قهرمان زن تراژد   

ـ شـود، بـه اوج ترد      یر مـ  یـ د و تحق  یه تهد کدفاع است    ی ب ی زن كآندروما. برخوردار بودند  د و  ی
 دم فـرو  یش، سـر تسـل    ی، با هدف دست شستن از جـان خـو          سرانجام رسد و  ی خاطر م  یشانیپر
 اسـت   يارک فـدا  ینوع «یشک بر خود  ین زن مبن  یم ا یه تصم ک روالن بارت معتقد است      .آورد یم
 تنهـا  يارکن فـدا یا«ه کند ک یبارت اضافه م  . »نده دارد یع آ یرش وقا یه در بطن خود نشان از پذ      ک

ـ شـود، ز   ی مربـوط مـ    كبه خود آندروما   تـور  ک از ه  یسـرانجام بـه جـدا شـدن از قسـمت          را او   ی
اسـت، او در   ردهک یپوش  خود به عنوان نگهبان عاشق چشمۀفیتن در داده و از وظ    ) سکانایآست(

                                                           
 فِدر ۀشنامی نماۀبرگرفته از مقدم -1
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ه کـ  نشـانگر آن اسـت       يبه عالوه مرگ و   . ت داده است  یمه تمام رضا  ی ن ي وفادار یواقع به نوع  
 يگـر یس دکاناین بار آسـت ی اوليرا بكآندروما. ستیتور نک هۀ او به منزليگر برا یس، د کانایآست
 مـرد   یـک اس  کـ ابد، نه به عنـوان انع     ی یت م ی خود موجود  ه به خودي  ک یسکند،  ک یشف م کرا  
ن بـر اوج    ی نمـاد  یه مانند قهرمـان   ک یش است، زن  ی نما ی واقع ة او برند  ،انی اما در پا   ).83(» مرده

ـ  ا هکـ ه نه تنها فرزندش را از مرگ رهانـده، بل         کستد، چرا   یا یافتخار م   کـۀ ن بـار بـه عنـوان مل       ی
ـ رد، ضـمن ا   ک خواهد   ییمفرماک ملت ح  یک بر   1روسی وفادار پ  ةوی و ب  (Epire)ر  ین ِِِِِاپ یسرزم ن ی
اق یاز هرگونه اشـت ، كرومااند هک است  ین در حال  یا. ز خواهد بود  ین ن ینو ي تروآ ةنندکاء  یه اح ک

ن، امـا نـه هرگـز       یپیآگـر . د و فقط خواستار پسـرش بـود       یرس یبه نظر م   یته یاسی س يو سودا 
ـ لحـن خشـن و تما     . رسـد  یار بـه نظـر مـ      ک فدا ي و نه مادر   ی مثال زدن  يهمسر ـ ل ا ی ن زن بـه   ی
ـ ه از جانـب فرزنـدش تهد      ک ي مردانه است تا مادر    يا  چهره ةنندک یشتر تداع ی، ب یطلب قدرت د ی

 ل بـه  یاو م ) 262 لوگال( .» طعمه چنگ انداخته است    یکن به فرزند خود مانند      یپیآگر «.شود یم
 آن را انکـ امار الزم و یـ  است اما اختییست، اهل فرمانروای در دستش نی اما سالح  ،تهاجم دارد 

 ینیچ سهیو دس  يارکها گناه  ه به سال  ک ی هنگام یه مادر نرون حت   کرسد   ین به نظر م   یچن. ندارد
ردن حـس  کـ دار یـ  ارعاب فرزند است تـا ب    یشتر در پ  ی ب ،ندک یور اعتراف م  خود در مقابل امپرات   

سـودا  ن قهرمان زن یان، آخرین میدر ا).  سومۀ چهار، صحن ةوس، پرد یکتانیبر(  در او  یشناس حق
. سـت ی برخوردار نی زندگۀ ادامي برایرونیا بی ی درونزةیچ انگین، از هی راس يها يزده در تراژد  

 داشـتن  يند و در آرزوک ی به آنان احساس نم يه تعلق خاطر  کرامون خود دارد    ی را پ  یسانک يو
در برابـر    يداریپا نماد   زیش و ن  یخو عشق   یاو قربان . تواند متعلق به او باشد     یه نم کت   اس یسک
ـ یی از تقـوا ن حـال یامـا، در عـ  شـود    یده مـ  یشک گناه   ي به سو   گرچه ي است و  آن؛ ز یـ  نی درون

 تـرحم   يشـان خـاطر   یدر پر . دارد یز بـازم  یآم  ننگ یاب به عمل  که او را از ارت    کبرخوردار است   
 از عقوبـت گنـاه رنـج        یه در هراس دائمـ    ک افسرده است    یز، زن یش از هر چ   یزش، فِدر ب  یبرانگ
 يهـا  تیگر شخصـ  ی از د  ياری اما مانند بس   .ز داراست ی را ن  یار واقع ک توبه   یکبرد و صداقت     یم
مـه  کن همه فِـدر خـود را محا  یبا ا.  ناخواسته وجود نداردي از سودايزیز گر ی او ن  ين، برا یراس
 . آن استيز مجری نه اوک یمکند، حک یصادر مم کند و در مورد خود حک یم

ش نـوع احساسـات     یشتر در نمـا   یه ب ک ییها رغم تفاوت ی عل ،اد شده ی از سه زن     یکهر  اما  
                                                           

اورسـت  . رسـد   می تک به هال  ،انیونانی ، فرستادة  به دست اورست   كروس بالفاصله پس از ازدواج با آندروما      یپ -1
ر یـ ن اپ یروس مردم سـرزم   ی وفادار پ  و آندروماك، این بار به عنوان بیوة       زند به تقاضاي هرمیون به این قتل دست می       

 .خواند ی او فرا میرا به خونخواه

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 1389 پاییز، 59شمارة  ، ادبیات معاصر جهانپژوهش  16

ن در ی، همچن استواگذاردهن به آنان   ی راس يه تراژد ک یگاهیخورد، از نظر جا    یها به چشم م    آن
ش، ین در هـر سـه نمـا   یهمچنـ . شـوند  ی میکنزدگر یدیک ها و نوع برخورد با مسائل به  نشکوا
گـر،  ی به عبـارت د    شود، یمات آنان عوض م   یحاالت و تصم   یان اتفاقات برحسب دگرگون   یرج

ـ مـرگ    و   ییا جدا یوند  ی پ ش، تا حد  ی نما يها تیگر شخص یسرنوشت د  ، وابسـته بـه     ی زنـدگ  ای
 . ن زنان استی ايها يریگ میتصم

ـ حما. سـازد  ین مـ کرممیـ ا غون ر یروس با هرم  یوند پ ی، پ كب وجود آندروما  ین ترت یبد ت ی
 پسر خود، به بروز احساس خطـر        یتش نسبت به عشق ناگهان    یوس و حساس  یکتانین از بر  یپیآگر

آلـود فـدر بـه بـار      ه عشق گنـاه ک یشود و سرانجام، حوادث یوس منجر میکتانیدر نرون و قتل بر 
 .ودش یت، میپولی هۀ مورد عالقة، شاهزادیسیت و آریپولی هییآورد، باعث جدا یم

ون و  ی هرم یشکروس، مرگ پادشاه، خود   یتور به درخواست پ   ک ه ةوی پاسخ مثبت ب   نیهمچن
 بـه  وسیکتانیبر يآنچه در تراژد. زند ی رقم م،مند است هه به دختر هلن عالقکرا جنون اورست  

 وارث ينـابود ، بـه  شینمـا ه در طول کن است یپین آگریشیپهاي    حاصل نقشه  ،ونددیپ  می وقوع
، مشاور و محـرم راز      (Narcisse) سی نارس شته شدن ک،  ی و فرار ژون   یشانی، پر ير امپراتو یواقع

 یـک  یک،   هم  نامشروع فِدر  يعالقمند. انجامد یز خود نرون م   یآم  جنون يقرار یخائن نرون و ب   
  خود او  یشکت به خود  یند و در نها   ک یر عواقب خود م   ی درگ جی به تدر   را ي تراژد يها تیشخص
 .شود ی م ختم1 تزهي و حسرت ابدیمانی، پشيداغدارت و اِنون، به یلپویز مرگ هین. انجامد یم

هـر سـه    . شـوند  ی مـ  یکگر نزد یدیکز گاه به    ی ن یص روح ین قهرمانان زن، از نظر خصا     یا
 مـدام  كآنـدروما . برنـد  یش بسـر مـ  ی، در گذشتۀ خـو نندک یه در زمان حال زندگ    ک ش از آن  یب

ن در حسرت اقتدار از دست رفتـه اسـت     یپیگرآ. ندک ین گذشته را مرور م    یریخاطرات تلخ و ش   
ـ  خود و علت درافتادن به عشق نافرجـامش را بـه             ینیز بارها سرنوشت خاندان نفر    یو فدر ن   اد ی

 خـود را از    ین، ارزش واقعـ   یه عنصر زمان در آثار راس     کشود   ی م ین امر از آنجا ناش    یا. آورد یم
ـ  يثاربه عنوان آ  توان   ی او م  يها يدست داده است و از تراژد      ان قـرار   کـ  ام ،ه در آن  کـ  ردکـ اد  ی

 در  ي بـه عنصـر    يوفـادار اغلـب اوقـات     . نـدارد ها وجود    تی شخص ي برا حالگرفتن در زمان    
 بـه عشـق     ك آنـدروما  ي مانند وفادار  ، است يجار با زمان    قهرمانان يریناپذ ی عامل آشت  ،گذشته

                                                           
 پنـدارد و او را    فدر و گناهکار می   ت را عالقمند به     یپولی ه ، توطئه انون  زه پس از بازگشت به دربار خود، درپی       ت -1
ش و پـس از مـرگ       یان نما یفدر تنها در پا   . دهد یت جان خود را از دست م      یپولیه ،نیراثر این نف  بر  . ندک ین م ینفر
ـ   یـ ب تزه بـه واقع ین ترتیند و بدک ی انون در نزد تزه اعتراف مۀسیت به گناه خود و دس  یپولیه  یت و اشـتباه خـود پ
 برد یم
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ر زمان گذشـته    یناپذ ابرار و تداوم اجتن   کقت ت یدر حق .  فدر به تبار و خاندانش     يا وفادار ی خود
امـا  . )151پولـه   (باً در تمام آثارش به آن پرداخته است         ین تقر یه راس ک است   یدر حال، موضوع  

 در زمـان    يریـ گ میر از تصـم   ی به گذشـته، نـاگز     یرغم وابستگ یز عل ین و فدر ن   یپی، آگر كآندروما
ر آنـان   ایـ  در اخت  کی، فرصـت انـد    یکالسـ ک يع تـراژد  یه ضرباهنگ سـر   کاند، هستند چرا     حال

ن زنـان در آن  یه اکشد ک یش می را به نمایش لحظۀ اوج بحران  ی شروع نما  یگذاشته است و حت   
 .اند گرفتار آمده
ـ  از به پا   کین حال، حا  یها، در ع   ين تراژد ی نخست يها صحنه  از  یدن بخـش مهمـ    یان رسـ  ی

ش اسـت،   یم خو یق انداختن تصم  یان مهلت به تعو   ی در پا  كآندروما: سرنوشت هر سه زن است    
و ) 268لوگـال    (» بـرد  ی خود بسر مـ    يها يارکتی و جنا  ینیچ سهی دوران دس  ين در انتها  یپیآگر«

 .دهد یان میوت چند سالۀ خود پاکز به سیفدر ن
ش یان و گفتـار خـو     یـ  آنان بر قدرت ب    ياکن، ات ی راس يها شنامهیگر قهرمانان نما  ی د یژگیو

 دانـد  یمـ  المکـ  بـر  ی را مبتنـ نی راسـ يها تیت بارز شخصیفعاله روالن بارت   ک ییاست، تا جا  
ه کـ  اسـت    يعضـو ن،  ی راس یک آثار تراژ  يها تی نزد شخص  زبانه  کو معتقد است    ) 65صفحۀ  (
 و يه پرخاشـگر یـ ان توج کـ  ام ،شی نمـا  انقهرمان «دهد و به   یز انجام م  یگر را ن  ی د يفۀ اعضا یوظ
 يبـه معنـا  الزامـاً   ،نیالم در آثـار راسـ  ک«، ن همه از نظر بارت  یبا ا . »دهد ی خود را م   يها یامکنا

سـت  ک جـز ش   يزیـ ز چ یـ الم ن ک و   يق سخنور یاما از طر  ) 67( » است نشکواه  ک بل ،ستیعمل ن 
تـوان   ین مـ  یپی، فدر و آگـر    كوضوح نزد آندروما  ن مطلب را به     یا. شود یها نم  تیب شخص ینص
ه مخاطب را تنهـا از   ک بر آن دارند     ی هر سه سع   .آنان است ن سه زن زبان     یتنها سالح ا  . افتیدر
ـ ن طر ی اما از ا   . سازند ینند و به خواستۀ خود راض     کق سخنان خود قانع     یطر  یـک چ  یز هـ  یـ ق ن ی
 .شوند یت موجود میم وضعیآورند و عاقبت تسل ی به دست نمیقیتوف

 يهـا  تیـ موقع زن را در     یـک  ن سـه زن، رفتـار مشخصـۀ       ی ا يه رفتار گر وجو یاز طرف د  
 يارامـد ک در صـورت نا     و ي، تضرع و زار   دی، تهد ییاعتنا ی توسل به ب   ند؛ک یس م کگوناگون منع 

 یک در آثار تراژییه رها کم  یشو یادآور م ی. ه در آن گرفتارند   ک یاز بن بست   ییرهاوه،  ین سه ش  یا
ـ  از ا  یـک  هـر    يها ه انتخاب کم  ینیب یب م ین ترت یبد. ندک ی ظهور م  یشکبه صورت خود   سـه  ن  ی

ط بـه   ید و بـا توجـه بـه شـرا          به نوبۀ خو   یک سازگار است و هر      امالًک آنان   یۀت با روح  یشخص
 ندک ی مدی تهدنیپیشود، آگر  یم م یتسل كآندروما. اند ردهکن راه را انتخاب     یتر دست آمده معقول  

 يم بـه نـابود   یدهد و فدر تصم    یط موجود تن در م    یماند و به شرا    ینار نرون م  کدر  ت  یو در نها  
 .ردیگ یش میخو
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 جهینت
. شود ی م یش از آن ناش   ین نوع نما  یلذت ا  هک داند یم» 1وهک باش یاندوه« را   ين تراژد یراس

 عشـق و احساسـات پـر    یعنـ ی موضوع واحـد،  یک همواره ،ن اندوهیردن ا کتر    برجسته ياو برا 
گـر عـاجز   ی دی او را از پـرداختن بـه موضـوعات   یه برخـ ک یی تا جا،رده استکشور را انتخاب   

 کشـ  یب .ز پرداخته است  ی ن یتن احساسا یم، به عواقب چن   یه شاهد بود  کن چنان   یراس. اند دانسته
ه کـ  يطلبـد، امـر    یر زنان را مـ    یناپذ ر و اجتناب  ین دست، حضور چشمگ   ی از ا  یانتخاب مضمون 

هـا و    نامـه  شی نمـا  ینقش زنـان در بعضـ     . دهد ی م یز بر صحت آن گواه    یات جهان ن  یخ ادب یتار
ـ  از ا  ه پـس  کـ رسـد    ین به نظـر مـ     یاما چن . ز در خور توجه بود    یش از رنسانس ن   ی پ يها رمان ن ی

 ی از قهرمـان مردمـ     کامالً مستقل و منف   ک یه به زن نقش   ک است   يا سندهین نو ین اول یدوران، راس 
 ن را بـه عرصـۀ  یه آنچـه تئـاتر راسـ   کت معتقد اس (Thierry Maulnier)ه ی مولنيری یت. بخشد

 ییهـا  یژگـ ی اسـت، و یـک  قهرمـان تراژ یک منحصر به فرد     يها یژگی و ،ردهکل  یظهور زنان تبد  
 از تـوهم،    ی ناشـ  ی عـدم آگـاه    یامل با مسائل، نوع   کر شدن   یل به درگ  ی، تما يریناپذ یآشتمانند  
ه ک معتقدند   یارشناسان ادب ک،) 1936،  195(ش  یانات نما یز بر جر  یر شگرف غرا  یثأ و ت  یغرض یب

ه کـ  چـرا    ،ن به وجـود آمـد     یت آثار راس  ی از زمان انتشار و موفق     ،ی زنان در آثار ادب    یقلمرو واقع 
. نـد پرداخت یش از منطق مردانه مـ یه به ستاک بود  ییها شنامهی نما  از آن  ،ی اقبال عموم  ،ش از آن  یپ

 يا، نفـرتش را بـر  كش و اسارت آندرومای تشوين اندوه تماشاگر را برا  ی، راس ین دوران یدر چن 
اش را  یشـ یاند ن،و حـس تـرحم و چـاره   یپی مخرب آگـر   يها یی توانا یلک و به طور     یطلب کتمل
اد شده و ی خود در آثار     يها تیننده را با احساسات شخص    یزد و ب  یانگ یدر بر م   فِ ی درماندگ يبرا
 رار در افتـد، همـواره  که به ورطۀ تک آن ی بسنده،ین نوی به عالوه، ا. سازد یگر همراه میز آثار دین

 خـود دسـت   يهـا  شـنامه ی نما بـانوان يمنـد  ت و عالقـه ی از شخصیشناخت وانل ری تحل یبه نوع 
 .افتید و پس از آن رواج یرس یدر زمان خود منحصر به فرد به نظر مه ک يارک. زند یم

ر یرغم بـه تصـو  یـ ن علی راسـ يهـا  يگران، تـراژد  لیگر از تحل ی د يا ن به اعتقاد عده   یهمچن
ز بـه شـمار     یـ ت زنـان در قـرن هفـدهم، ن        ی از وضـع   کیوچکنۀ  یدن قدرت زنان، به منزلۀ آ     یشک
سـت از   یبا ی زن هرگـز نمـ     یـک ان قائـل بـود و        بـانو  ي بـرا  کیه حقوق اند  ک يا رود، جامعه  یم

ه کـ نـد؛ ماننـد فـدر       ک ابـراز عالقـه      يم بـه مـرد    یرده و به طور مستق    کاحساسات خود صحبت    

                                                           
 ).Bérénice(راسین، مقدمۀ برنیس  -1
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ز ماننـد   یـ ه او ن  ک كا آندروما ی) 396،19861شرر،(رد  کار  ک خود را ابتدا نزد انون آش      يمند عالقه
 .شتن، حق انتخاب همسر خود را ندای هم دورة راسيدختران فرانسو

 نـزد   یسـ ینو يل تراژد یبد ی ب يبه الگو  سال   150ش از   ین، ب ی راس يها يب تراژد ین ترت یبد
ـ ا. وان قـرار گرفـت    ز مورد توجه فرا   ی پس از آن ن    يها ل شد و در سال    یگر تبد یسندگان د ینو ن ی

ز دوران شـد و  یـ برانگ  بحثي از مطالعات و نقدهاياری بسیۀست، دستمای در قرن ب ژهیآثار، به و  
هـا    در آن  يپـرداز  تی ساختار و به خصوص شخصـ       دربارة ییهم سو  متناقض و گاه     ياه لیتحل

 شده از قرن    ي سپر يها ن سال ین در اول  ی راس يها ي تراژد  دربارة يپرداز هینظر. رفتیذصورت پ 
ـ ل جدیـ ه همواره بتوان تحلکرسد  ین به نظر م  یز همچنان ادامه دارد و چن     یحاضر ن  ـ  از ايدی ن ی

 .ردکآثار ارائه 

Bibliography 

Aristote. (1990). Poétique, Librairie Générale Française, Paris. 

Barthes, Roland. (1963). Sur Racine, Seuil, Paris. 

Battesti, Jean-Pierre. Chauvet, Jean-Charles. (1999) Tout Racine, Larousse, Paris. 

Butter, Philip. (1959).Classicisme et baroque dans l’œuvre de Racine, Nizet, Paris.  
Epars Heussi, Florence. (2008). L’exposition dans la tragédie classique en France , Peter 

Lang, Berne.  

Lemaître, Jules. (1908). Jean Racine, Paris. 

Le Gall, André. (2004). Racine, Flammarion. 
Maulnier, Thierry. (1936). Racine, Gallimard, Paris. 

Poulet, Georges. (1964). Etudes sur le temps humain,Librairie Plon, Paris. 

Racine, Jean. (1989). Andromaque, Paris,Gallimard. 

---. (2004). Britannicus, Paris,Gallimard. 

---. (1999). Phèdre, Librairie Générale Française, Paris. 

Scherer, Jacques. (1986). La Dramaturgie classique en France , Nizet, Paris 

---. (1982).Racine et/ou la cérémonie, Presses universitaires de France. Paris. 

Truchet, Jacques. (1975). La tragédie classique en France , Presses universitaires de 
France. Paris. 

                                                           
  . استLa Dramaturgie classique en France تابکن بخش ید اشاره در امنبع مور -1

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

