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 ارسطوییدر تفکر پیشا دیتراژ

 (تولد  و مرگ تراژدی)

 

 اسالمیمژده 

 دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری دانشگاه تهران

  mojdeh.eslami@ut.ac.ir 

 

 

 چکیده

. آشیلوس)آیسخیلوس(، سوفوکل)سوفوکلس( و اوریپید)اوریپیدس( مثلث مواجهیم در بررسی نمایشنامه های یونان باستان، با سه نمایشنامه نویس بزرگ

ی او تراژدی نویسان پیش از ارسطو را تشکیل می دهند. آشیلوس در نوشته هایش جدالهای خدایان و انسانها را به تصویر کشیده است. در نوشته ها

که از ان سوفوکل تراژدی را به اوج خود رساند چن ،. پس از اوشدندث تکامل زبان تراژدی انسانها تسلیم اراده تقدیر هستند. نمایشنامه های آشیلوس باع

به  ،که یک نویسنده انقالبی در زمان خود بود ،. پس از وی اوریپیدگردیداودیپ شهریار، بهترین و کاملترین نمونه تراژدی معرفی  منظر ارسطو، تراژدیِ

ت خدایان دست زد و بر تقدیرِ دیکته شده خدایان برای انسان ها، خط بطالن کشید و محتوی نمایشنامه هایش مبارزه با باورهای پوچ اساطیری و خرافا

به شرح و تفسیر تراژدی پرداخت، . زمانیکه ارسطو در کتاب بوطیقا دانند، بطوریکه وی را پایه گذار کمدی میندبه تدریج رنگ و بوی درام و کمدی گرفت

تراژدی را به صورت یک علم  ،و برای نخستین بار برشمردعناصرِ شناخت و معرفت معرفی کرد. وی قوانینی برای تراژدی نویسی آن را از گرانمایه ترین 

فت میداند. شناخت و معر ةمدون درآورد. از نگاه ارسطو مهمترین تأثیر تراژدی بر روی مخاطبان، ایجاد کاتارسیس است و کاتارسیس را عالیترین درج

رجمه معنای کاتارسیس اختالفاتی وجود دارد اما اصلی ترین معنایی که در این جایگاه میتوان برای آن در نظر گرفت پاالیش و تزکیه نفس هر چند در ت

این با توجه به آنکه تا کنون اندیشمندان و متفکرین بسیاری کاتارسیس حاصل از تراژدی را مهمترین بخش این هنر دانسته اند، در و تطهیر درون است. 

کاتارسیس حاصل از آنها را بیان کرده و از سویی به ارسطویی پرداخته و تالش خواهیم کرد امه از بزرگان تراژدی نویسی پیشامجال به بررسی سه نمایشن

از: تریلوژی اورستیا، اثر  چگونگی روندِ نمایشنامه نویسی از تراژدی به سمت درام نیز اشاراتی داشته باشیم. سه نمایشنامه منتخب در این نوشتار عبارتند

 آشیلوس، هیپولیت و هلن، نوشته اوریپید.

 آشیلوس، اوریپید، ارسطو، کاتارسیستراژدی، : واژه های کلیدی
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 مقدمه
و با مراجعه به روایات اساطیری چنین بر می آید که میان لفظ تراژدی و اسطوره دیونیزوس، خدای باروری تراژدی  واژةشناسی در تبار

است، قربانی خشم و حسد هرا،  2که فرزند زئوس، خدای خدایان و معشوقه زمینی اش سمله1یزوس. دیونرتباطی وجود داردو شراب ا

 ،نگرددنو به دنیا باز  ازآنکه هابه فرمان هرا او را دستگیر کرده و به قتل میرسانند و برای 3همسر زئوس میشود، به گونه ای که تایتان

 سپارند، اما با تدبیر زئوس، دیونیزوس دوباره به حیات بازمیگردد،نقاط عالم به خاک می کرده و در اقصید وی را قطعه قطعه تمام جس

زمین مدفون گشته، تکه های بدنش در دل  است،به سبب آنکهچنین است که دیونیزوس خدای باروری و برکت و شراب و سرمستی 

و در تکرارِ باز میشد،مراسم دیونیزوس برپا باستان سالیان سال در یونان که گواه این مدعا آن است . سبب باروری و زایش زمین میگردد

خونشنوشیده  ،میگردیدرقص و پایکوبی قربانی  طی مراسمِوانتخاب  ،قبیلهاز نجیب ترین و بهترین پسران  یقدسی، پسر عملِ آفرینیِ

با (.۱۳۹۲اوریپید، طاهایی، عاطفه،)سپرده میشدبه خاک زمین،  ةدر مزارع برای باروری دوبار پس از قطعه قطعه شدن،و بدنش میشد 

گرفت، و همین بز قربانی حلقة واسط میان تراژدی و آیین دیونیزوس است؛ بدین ترتیب که در جای این قربانی انسانی را، بز  مرور زمان

تدریج از دیتی رامپها اشعار و  میگفتند. به 4پوازهایی که هر ساله در بزرگداشت دیونیزوس خوانده میشد، دیتی رامآبه گذشته

ها که 8رتی)سرود( تشکیل شده است و اویده به سا7)بز( و اویده6نام گرفت. تراگودیا از دو واژه تراگوس 5مد که تراگودیاآسرودهایی پدید 

وازها آاین اشعار و واز بز است. آمعنای تحت الفظی این کلمه، ، با توجه به ریشه شناسی فوق، دخدمتگزاران دیونیزوس بودند گفته ش

سبب شد در سیر نمایش، که و به صورت نمایشهایی با رقص و پایکوبی انجام می گرفتند چگونگی مرگ دیونیزوس را روایت میکردند 

 (۱۳۹۱)مصطفوی،شمس الملوک،بعدها لفظ تراژدی، به معنای نمایش در فرهنگ یونانی به کار رود.

بود که زمان زیستش، نیمه دوم قرن ششم پیش از میالد بوده است. او به تراگودیا سر و 9یسمبدع نمایش تراژدی در یونان باستان، تسپ

راسته به نقابهای پارچه ای و یا آسامان داد و نمایشی را اجرا کرد که عالوه بر گروه سرایندگان، بازیگری نیز در صحنه حضور داشت که 

، بازیگر دوم را به صحنه نمایش وارد کرد. نمایشهای او متاثر از تعالیم شیلوس، دومین تراژدی نویس یونانیآسفیداب بود. بعدها 

وردند و خدایان و انسانها در این نمایشها تسلیم اراده تقدیر بودند. به واسطه آفیثاغورث بودند و جدال خدایان را به نمایش در می 

:  ۱۳۵۸)جی،رز،ن گردیدآواز و موسیقی تابع آرقص و  تراژدی به عنوان نمایشی مستقل و ماندگار شخصیت پیدا کرد و ،کارهای او

. با ظهور چهره انقالبی آوردبا ظهور سوفوکل نمایش تراژدی به اوج خود رسید، او کسی بود که بازیگر سوم را به صحنه (.۱۸۹-۱۹۲

 کمدی پیش رفت.اد و به سمت درام و با خرافات اساطیری، نمایش تراژدی به تدریج تغییر شکل د ویاوریپید و مبارزه 

ارسطو به عنوان اولین منتقدی که کتابی مستقل در زمینه . همانطور که پیش از این گفته شد ریشه تراژدی در اشعار دیتی رامپ است

تراژدی در اصل از بدیهه گویی به وجود آمد، همچنان که »بنا به گفته وی:نمایش یونانی تدوین کرده، نیز با این موضوع موافق است 

نیز از این امر نشأت یافته بود. بطوریکه اولی از اشعار سرایندگان دیتی رامپ پدید آمد و دومی مبدأ ظهورش ترانه های فالیک کمدی 

                                                           
1.Dionysos 
2.Semele 
3.titans 
4.dithyrambe 
5.tragodia 
6.tragos 
7.oide 
8.satyr 
9.Thespis 
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تراژدی  وی در ادامه( ۴بوطیقا:«)بود...از آن پس تراژدی اندک اندک پیش رفتن آغاز کرد و در هر مرحله از مرحله پیشین بهتر شد.

 .معرفی میکندنمونه کمال تراژدی ادیپ شهریار سوفوکل را 

بوطیقای ارسطو نخستین کتاب نقد ادبی جهان است که با انسجام خاصی به بحث زیبایی پرداخته است. ارسطو در این کتاب به    

میدهد، اما موضوع تراژدی پرداخته و از این منظر اشاراتی درباره هنر داشته است. او نیز مانند افالطون به جنبه کارکردی هنر اهمیت 

در حالیکه افالطون به کارکردهای اجتماعی هنر نظر دارد، ارسطو به کارکردهای درونی و فردی هنر ارج می نهد و معتقد است هنر 

ورد، در آانسان است و اسباب سازندگی و رشد روحی را فراهم می نفسِ باعث پاالیش و تزکیه  شدهوباعث ایجاد کاتارسیس در افراد 

 رسطو در نقطه مقابل افالطون قرار می گیرد که هنر را باعث فساد روحی و دور شدن از حقیقت می داند . این جایگاه ا

او در مورد تقلید نیز معتقد است، تقلید هنری دقیقاً امر واقعی نیست بلکه برداشت ذهنی هنرمند از امر واقعی است در واقع هنرمند 

ید باشند تصور می کند و هنر می تواند فراتر و یا فروتر از واقعیت باشد؛ مانند تراژدی و امور را نه چنان که هستند بلکه چنان که با

هنر یک نیروی خاص تولیدی است که خرد راهبر » کمدی که هیچکدام عین واقعیت نیستند . در کتاب نیکوماخوس عنوان می کند 

مین زندگی زمینی وجود دارد و اعتقادی به چشمه ماورائی برای همچنین درمورد زیبایی می گوید که زیباییِ آرمانی، در ه  .«آن است

هنر نتیجه زندگی زمینی است و عنصر فراطبیعی آن برخاسته از برداشت ذهنی و نگرش خاص درونی است . آرمان نیز از   .آن ندارد

 د.ه در زندگی و اندیشه های ما دارهمین نگرش سرچشمه می گیرد و ارزیابی ما از خوب و بد، ریش

در فهم معنای کاتارسیسی که ارسطو عنوان کرده است بحثی بین پژوهشگران جریان دارد و در نهایت کاتارسیس را با سه معنا ترجمه 

یا شرح دادن و  12یا  تطهیر و تزکیه و سوم : کلریفیکیشن 11یا  پاالیش و تصفیه ، دوم : پیوریفیکیشن  10کرده اند . اول :پیوریگیشن

عنای نخست در مورد تاثیر پذیری مخاطبان از اثر هنری است اما معنای سوم به ویژگیهای ساختار اثر اشاره دارد . دو متوضیح دادن

 (.۶۹-۶۳: ۱۳۷۴)احمدی،بابک،بیان را مطرح میکند که بر ادراک مخاطب تاثیر میگذارد یعنی مسئله روشِ

اژدی، حماسه و کمدی، باالترین و واالترین ارج را برای نمایش با توجه به تمامی این موارد، ارسطو در میان انواع نمایش، یعنی تر

تراژدی قائل است و معتقد است در تراژدی از خصایص واالی انسانی تقلید میگردد. آنچه مسلم است هنر نمایش جایگاه ارزنده ای را 

در یونان باستان است. اما آیا  13اریوسدرهنرهای یونانی به خود اختصاص داده و دلیل این مدعا وجود سالنهای نمایش همچون اپید

تراژدی نویسان پیش از ارسطو نیز ازمنظر اخالقی و ایجاد کاتارسیس در مخاطب به تراژدی و نمایشنامه نویسی پرداخته اند؟ این 

ن پیشا پرسشی است که این مقاله به دنبال پاسخگویی به آن است، به همین سبب با بررسی سه نمایشنامه تراژیک از نویسندگا

ارسطویی تالش خواهیم کرد تا پایبندی نویسنده را به قواعدی که ارسطو در سالهای بعد در نظر گرفته بررسی کرده و از سویی روند 

 ایجاد انواع دیگر نمایش، همچون حماسه، کمدی و درام از تراژدی را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

استان، به جنبه اخالقی و روانشناسانة این مفهوم تکیه می کنیم چرا که غایت اخالقی برای تحلیل یک تراژدی و درک کاتارسیسِ د     

 .تأمل استدر جایگاهی برتر قرار گرفته است و دستاوردهای حاصل از این پاالیش و تزکیه نفس بسیار ارزشمند و قابل 

 به قلم آشیلوس 14خالصه و تحلیل تریلوژی اورستیا

                                                           
10.purgation 
11.purification 
12.clarification 
13.Epidaurus 
14.Oresteia 
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وران و االهگان انتقام تشکیل شده آآشیلوس تریلوژی اورستیا است که از سه نمایش: آگاممنون، شراب یکی از مطرح ترین آثار      

که یکی از  15، تانتالوساختصاص داردداستانی از اساطیر و خدایان  به ،و به همین جهت به ان تریلوژی گویند.در قسمت اول است

را قربانی و طبخ میکند تا به عنوان  16خدایان را دعوت کرده و پسرش پلوپسبرپا می کند و در آن تمام  ای پسران زئوس است میهمانی

میفرستند و آب و غذا را  17غذای خدایان سرو شود. خدایان از این عمل او خشمگین شده و وی را برای مجازات به زیر زمین نزد هادس

و به جای کتفهای او که یکی از خدایان قبالً  ازمی گردانندمجدداً به حیات ببر او حرام می کنند. از طرفی خدایان، فرزند پخته شده را 

با زن  19و صاحب دو فرزند پسر و یک دختر می شود. یکی از پسرانش،توئستس 18تناول کرده ، دو عاج می گذارند. پلوپس پادشاه الیس

و او را می پزد و به زور به خورد برادر  نیز فرزند نامشروع را می کشد 20برادر همبستر شده و خیانت می کند. برادر خیانت دیده،اترئوس

که فرزند توئستس هست  21. بدین ترتیب که آگاممنونگرددخائنش میدهد. این خیانت و فرزند کشی دوباره در نسل بعد تکرار می 

همسر آگاممنون  به انتقامجویی برادر پخته شده با 22برای جنگ تروا سالها از قصر و کشور به دور بوده و فرزند برادر خائن،آیگستوس

رابطه برقرار می کند و زمانی که آگاممنون از جنگ باز می گردد به همدستی همسر، او را در حمام به قتل می رساند. آگاممنون سه 

و اورستس داشت که ایگفینیا را قبال قربانی درگاه خدایان کرده بود و پس از مرگش، پسرش  24، ایگفینیا23فرزند به نامهای الکترا

 را به جایی دور از قصر می فرستند تا رشد کند و از مکان حادثه خیز و مسموم قصر به دور باشد. اورستش

وران نام دارد که به داستان اورستس می پردازد. او دور از قصر بزرگ میشود و طی حوادثی خبر مرگ آقسمت دوم تریلوژی، شراب      

ک مرد بازرگان به قصر می اید و در یک دیدار اتفاقی بر سر مزار پدر، راز در هیات ی رستسدروغینش به خواهرش الکترا میرسد. او

را به قتل می  او کشته شدن پدرش و خیانت مادرش را از زبان الکترا می شنود و دست به کینه جویی و انتقام می زند و مادر و معشوق

 در قسمت دوم نیز شاهد تکرار حوادث شوم نسلهای پیشین هستیم.بدین ترتیب رساند. 

قسمت سوم این تریلوژی االهگان انتقام نام دارد و به طرز شگفت آوری به پایان و خاتمه این انتقام کشی و خیانت و کینه جویی      

د. او فرار می کند، ابتدا به معبد دلفی رفته و باز کشی برساننتند تا او را به مجازات عمل مادرمی پردازد. االهگان به دنبال اورستس هس

نجا نیز میگریزد و به معبد آتنا، الهه خرد پناهنده میشود. آتنا از وی حمایت کرده و برای رسیدگی به موضوع قتل، دادگاهی تشکیل آاز 

می شود. در نهایت آتنا الهه ها را قانع می می دهد. در این دادگاه آتنا، الهه شهر و رئیس دادگاه است و آپولون، وکیل مدافع اورستس 

 )www.namayeshgar.com،۱۳۹۱)ذوقی،حسین،کند تا از کشتن اورستس منصرف شوند و او را کمال یافته از درد می نامد.

 خالصه ای از تریلوژی اورستیا

o ین میشود و فرزندش را میپزد تا خوراک خدایان باشد. )فرزندکشی(درابتدای سه گانه، تانتالوس مرتکب گناه نخست 

o گرفتار خیانت به همسرو انتقام جویی میشوند. دوباره فرزند توئستوس کشته و گوشتش  ،ئوسرفرزندان پلوپس، توئستس و آت

 به زور به او خورانده میشود.) خیانت به همسر و کشتن فرزند برادر(

                                                           
15.Tantalus 
16.Pelops 
17.Hades 
18.Elice 
19.Thyestes 
20.Atreus 
21.Agamemnon 
22.Aegisthus 
23.Electra 
24.Iphigenia 
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o قربانی میکند.) فرزند کشی( رای به دست آوردن پیروزی در جنگ، به درگاه خدایانب گاممنون فرزند دخترش راآ 

o  گاممنون آگاممنون همبستر میشود و سپس با همدستی یکدیگر آایگستوس ، فرزند توئستس به انتقام خون برادر ، با همسر

 را به قتل میرسانند. )خیانت به همسر و همسر کشی(

o انتقام و خونریزی و  های  قامجویی شخصی و مجازاتهای خانوادگی به پایان میرسد و سلسلهدر انتهای سه گانه داستان انت

 .گردد خیانت متوقف می

 کاتارسیس تریلوژی اورستیا
 :با توجه به خالصه داستان،محورهای زیر را می توان به عنوان کاتارسیسِ تریلوژی مطرح و طبقه بندی کرد

o  انجامد. یندگان میآغرور و گستاخی به تباهی 

o  گرددینده میآهر گناهی که در نسلی اتفاق می افتد گریبانگیر نسلهای. 

o .هر مصیبتی،نتیجه یک مصیبت پیش از خود است 

o  فریند.آهوسرانی و خیانت، فرزندان شوم می 

o .پایانی برای زنجیره خونریزی و خونخواهی وجود ندارد 

o رای عدالت کامل را ندارد و بهتر است آن را به خدایان واگذارد.امکان پذیر نیست، انسان توان اج اجرای عدالت توسط شخص 

بدین ترتیب می توان گفت آشیلوس در نگارش تراژدیِ خود به خوبی به ایجاد کاتارسیس در مخاطب فائق آمده و توانسته فضائل 

 بلند اخالقی را گوشزد کند. حال به بررسی دو نمایشنامه اوریپید خواهیم پرداخت.

 حلیل تراژدی هیپولیت به قلم اوریپیدخالصه و ت
و همواره از زنان و عشق پرهیز  استاست. او پسری بسیار پاکدامن و نجیب  27و آمازون 26تسئوس)تزه(فرزند نامشروع  25هیپولیت

دین سان را تقدیس میکند و روزها از پی او در جنگلها روان است و ب 28میکند و تن به ازدواج نمیدهد. پیوسته الهه شکار، آرتمیس

همسر تزه و نامادری هیپولیت  29نسبت به وی افروخته میگردد تا از وی انتقام بگیرد.فدر ، الهه عشق،کینه ای در دل آفرودیته

تش آتن میشود تا در مراسم مقدس شرکت کند، چشم فدربه او می افتد و به اراده آفرودیت آاست، هنگامیکه هیپولیت رهسپار 

تش عشق خویش سرپوش آبر  استنجا که زنی بسیار پاکدامن آو واله و شیدای هیپولیت میگردد.از  زبانه می کشدعشق در دلش 

به اصرار و سماجت راز دلش را از  ،او پیرِ میگذارد و الجرم به بستر بیماری می افتد. وقتی خبر بیماری وی پراکنده میگردد، کنیزِ

از سر  د.رواما فدر زیر بار نمی ،کام دل از هیپولیت بستاند، قانع کند کند تا فدر رادر ابتدا تالش میکنیز . کشدوی بیرون می

با واکنش بسیار تند و  اما خود به پیش هیپولیت میرود و داستان عشق ملکه را بازگو میکند ،دلسوزی و برای کمک به بانویش

و بر مکر زنان لعن و نفرین میفرستد. فدر هیپولیت مواجه میشود، هیپولیت که از زنان بیزاری میجسته برافروخته میگردد  ةزنند

به تضرع و زاری از هیپولیت تقاضا میکند تا رازش را نگه دارد و به تزه چیزی  افشای راز خود را می شنود،هنگامیکه خبر 

ر .تزه زمانیکه به قصخودکشی می کندویزد و آنگوید.هنگامیکه هیپولیت از قصر خارج میشود، فدر خود را به ریسمانی می 

آن شفته و پریشان به محل حادثه میرود و در دستان ملکه نامه ای پیدا میکند حاوی آبازمیگردد خبر مرگ همسرش را میشنود و 

                                                           
25.Hippolytus 
26.Theseus 
27.Amazon 
28.Artemis 
29.Phedre 
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ویخته است.تزه بسیار خشمگین میشود و آهیپولیت به وی دست درازی کرده و او نیز خود را بابت این رسوایی به دار  است که

پولون وی را به هالکت برساند. نفرین تزه کارگر می افتد و هیپولیت هنگام خروج آنفرین میکند تا و او را  کردههیپولیت را تبعید 

دلخراش به شدت مجروح میشود.در واپیسن لحظات زندگی از  یگرفتار صاعقه میشود و اسبهایش رم میکنند و در برخورد ،از قصر

رتمیس در ،الههآورندآنگامیکه جسد نیمه جان وی را به قصر می هرا به پدر اثبات کنند، خدایان تقاضا میکند تا بی گناهیش 

فرودیت را بازگو میکند.تزه از نفرین آتزه حاضر میشود و پرده ازحقایق بر میدارد و داستان کینه جویی و انتقام کشی  محضرِ

را فسهایش را میکشد و زندگی خرین نآاما هیپولیت  ،خویش پشیمان میشود و اشک میریزد تا پسرش دیگر بار به زندگی بازگردد

 (۸۹-۱۰: ۱۳۵۹)اوریپید،سعیدی،محمد، گویدبدرود می

 کاتارسیس تراژدی هیپولیت
o )غره بودن به خود باعث هالکت فرد میگردد)غرور هیپولیت بابت پاکدامنی اش. 

o  ورد) قضاوت عجوالنه تزه در مورد فرزندش(آزود قضاوت کردن پشیمانی به بار می. 

o  دیگری فرستاده شود به خود شخص نیز بازخواهد گشت و دامنگیرش می شود.نفرینی که برای 

o  نرا حتی به قابل اعتمادترین و دلسوزترین فرد بازگو کرد)بازگو کردن راز تزه به کنیز آبرای محافظت از هر رازی ، نباید

 .پیر(

o ی آورد.خودکشی و تهمت نه تنها باعث سربلندی نیست بلکه بدبختی و فالکت را به همراه م 

با توجه به بررسی انجام شده، اوریپید در این نمایش نیز به دنبال نتیجه اخالقی و ایجاد ترس همراه با شفقت در مخاطب 

 بوده است. حال روایت دیگری از اوریپید را بررسی میکنیم.

 اوریپیدخالصه ای از داستان هلن به قلم 
)دختر( 32)پسر( و تئونوئه31پرومته صاحب دو فرزند به نامهای تئوکلیمن. شودغاز میآ30و در قصر پرومته صحنه نمایش در مصر

، سایه و توهمی از هلن زیبا بر هم زد ، بر سر تصاحب هلن34ِفرودیته را برای پاریسةآنقش ،از شدت حسادت 33. زمانیکه هرااست

بها از آنجا بماند و زمانیکه آبرد تا در  و هلن را به قصر پرومته در مصر شودواقعی به دنبال پاریس روانه  ساخت که به جای هلنِ

د شوهرش بازگردد. در خالل سالهای جنگ تروا، پرومته از دنیا میرود و پسرش تئوکلیمن زن ،سیاب فرو افتاد به سرزمین خویشآ

با وی ازدواج  جانشین وی میشود. او در سر هوای همسری با هلن را میپرورد و منتظر لحظه مناسب میگردد تا هلن او را پذیرفته و

توانایی پیش گویی و غیبگویی دارد.جنگ تروا که پایان میرسد ،  ، فرهی از خدایان به ارث برده است وکند.تئونوئه ، خواهرش نیز

موجی او را به دریا بازمیگرداند.تا  شود )شوهر هلن( سالها در دریا سرگردان میماند و هر بار که به ساحل نزدیک می35منالس

غذا میکند و از سوی خدمتگزار قصر باخبر میشود که  ید و طلبِآنده و گرسنه به سرزمین مصر میرسد. به قصر می اینکه روزی ژ

و خیالی توهم دیگری که نجات داده بود هلن در کاخ است. در مالقاتی که با هلن اتفاق می افتد متوجه میشود که هلنِ ،همسرش

نقشه ای میریزد تا هلن را از قصر فراری جنگ در مصر به سر برده است.پس  دور ازو همسر واقعی اش سالها  بیش نبوده است

                                                           
30.Prometheus 
31.Theoclymene 
32.Theonoe 
33.Hera 
34.Paris 
35.Menelas 
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بها آنیاز به یک کشتی دارد تا در میان  ویکه منالس مرده است و  دبه دروغ به پادشاه میگوی هلندهد و او را به یونان بازگرداند. 

ن وعده میدهد که اگر مراسم وداع با همسر سابقش را ادای احترام به شوهر از دست رفته اش کند .با این نقشه، هلن به تئوکلیم

میدارد.زمانیکه به دریا  اه، خواهر پادشاه نیز با هلن همکاری میکند و رازش را نگتئونوئهماده ازدواج با وی خواهد بود.آانجام دهد 

)اوریپید،سعیدی،محمد، شوندمیرسند جنگ کوچکی رخ میدهد و منالس و هلن پیروزمندانه موفق به فرار از سرزمین مصر می

۱۳۵۹ :۹۲-۱۸۷.) 

در این داستان اوریپید از مهمترین اصل تراژدی که همان پایان غم انگیز است فاصله میگیرد. روایت فاقد هر گونه معنای 

کاتارسیس و ایجاد اندیشه اخالقی در مخاطب است، به طوریکه دیگر نمیتوان آن را یک تراژدی دانست و بیشتر به سمت درام 

عاشقانه و پایان خوش شباهت دارد. بدین ترتیب می توان گفت اوریپید با نگارش نمایشنامه هایی از این دست، مفهوم اصیل 

تراژدی را به چالش میکشید و در کنار آن زمینه را برای ظهور انواع دیگر نمایش، چون درام و کمدی هموار میکند و شاید همین 

الهای بعد نیاز به نگارش کتابی اختصاصی در زمینه نمایش و تفکیک هر یک از انواع آن را موضوع باعث می شود که ارسطو در س

 ضروری دیده و دست به کار نوشتن کتابی چون بوطیقا شود.

 نتیجه گیری
به چون در روند نوشتارهای فوق دقیق می شویم، درمیابیم که سیر آغاز و صعود و افول تراژدی در یونان باستان نه تنها      

گاهی با کمدی و درام نیز، مرزهای همپوشانی می یافته  ،تاثیر از ارسطوبا روحیات نویسندگانش وابسته بوده، بلکه 

است.کاتارسیس در تراژدی ها به گونه ای اتفاق می افتد که انسان می تواند در جایی بیرون از خود به مسائل زندگی و حوادث 

ه و اندیشمند به مسائل پیدا کند و موضوعات پیچیده زندگی را به گونه ای سهل، درک و پیش آمده نظر افکند و نگاهی هوشمندان

 فهم کرده و لذت تراژیک برایش چونان خلسه ای از شعور و هوشمندی اتفاق بیفتد.

ها آالم از آنجا که آدمی پیوسته با درونِ خویش متصل است و فاصله ای با خود احساس نمی کند، هنگام رنج و مشقت، تن     

روحی و جسمی را تجربه می کند و برای حل مشکالت و تراژدیهای واقعی زندگیش دست و پا می زند و احساس فرورفتگی و 

چالشی که با حوادث زندگیش دارد، برایش دردآور و رنج آفرین است. هنگامی که بتواند از خودِ آزار دیده اش فاصله بگیرد و بسانِ 

مده نظر کند، دچار ادراک و فهمی می شود که برایش گوارا و لذتبخش است و باعث آرامش و یک قهرمان به حوادث پیش آ

 بهبودیش می شود و او را به فضائل اخالقی سوق می دهد.

مرگ تراژدی زمانی اتفاق می افتد که عقل گرایی و اخالق گرایی خشک و خشن، شهود داستانهای اساطیری و تمثیالت آن را     

د و رفتار خدایان و ایزدان را در این داستان ها به زیر سئوال می برد. ذهن منطقی ، ذهن شهودی را کنار میزند و به ندیده می گیر

دوران طالیی  اوریپیدپس از مرگ چینش حوادث و اتفاقات بر مبنای درستی و منطق عقالنی می پردازد. چنان که شاهد هستیم 

 نمایش تراژدی برگزار نشد و جای خود را به کمدی واگذار کرد. تراژدی رو به زوال گذاشت و دیگر مسابقات

 

 

 

 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

 
 
 

 تشکر و قدردانی
 راهگشای اندیشه ام بودند.که  ،سمیه رمضان ماهی دکتر سپاس فراوان از استاد فرهیخته ام خانم

 منابع
  نشرمرکز :، تهرانحقیقت و زیبایی، (۱۳۷۴)احمدی، بابک. 

 بنیان ترجمه و نشر کتاب: ،تهرانایون-السست-هیپولیت-هلن،  (۱۳۵۹)اوریپید، سعیدی، محمد. 

 (۱۳۹۲اوریپید، طاهایی، عاطفه ،)تهران: انتشارات داتکاهنه های باکوس ، 

  ۴۰، سال۱، نشریه فلسفه،شمارهزایش اخالق از دل تراژدی، (۱۳۹۱)مصطفوی، شمس الملوک. 

 ( ۱۳۹۱ذوقی، حسین ،)اورستیا سه گانه انتقام، جنسیت و قانون در تریلوژی ،www.namayeshgar.com 
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