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وس و يكتاني، بركآندروما يبر سه تراژد ين با نگاهير زن درآثار راسيتصو
 فدر

  ∗عليان غالمرضا ذات
  رانيا،يقات دانشگاه آزاد اسالميات واحد علوم و تحقيو ادب يخارج يها زبان ةدكدانش ياراستاد

  ∗∗يورد عفت اهللا
  راني، ايات دانشگاه آزاد اسالمقيات واحد علوم و تحقيو ادب يخارج يها زبان ةدكدانش يتركد يدانشجو

  )10/3/89: ، تاريخ تصويب4/5/88 :تاريخ دريافت(

  چكيده
را بـه زنـان داده اسـت، تـا      يريقرن هفدهم فرانسه، در آثار خود نقش چشمگ ةسندين، نويژان راس

 يسـ ن نوشـتار بـه برر  يـ در ا. انـد  ات نام بـرده يانگذار نقش زن در ادبي، از او به عنوان بنيه برخك ييجا
 وسيكتانيبر ين در تراژديپين نام، آگريبه هم يا يدر تراژد كآندروما يها ت سه قهرمان زن با ناميموقع
ـ متفـاوت و موقع  ييهـا  زهياند با انگ ين سه، زنانيا. ميپرداز يم درف يدر در تراژدفو  . يياسـتثنا  ييهـا  تي

سان يكبرخورد گاه  ةمانند نحو يعواملن حال يبا ا. ندك يز ميگر متمايديكآنان را از  يفاحش يها تفاوت
 يها تيگر شخصين زنان بر سرنوشت دياز ا يكرگذار هر يبه گذشته و نقش تأث يالت، وابستگكبا مش
ن بـه  يدر آثار راسـ  يا ژهيگاه ويها جا شنامهين نماياز ا يكهر . سازد يه ميگر شبيديك، آنان را به يتراژد

ـ   يـ موفق نينخسـت  كآندروما. خود اختصاص داده است . زنـد  يرقـم مـ   يت بـزرگ او را در محافـل ادب
فاصله  يونانير يسنده بر خالف سنت معمول خود از اساطيه نوكد، چرا يافزا يبه شهرتش م وسيكتانيبر

شنامة او و ين نمايزتريبرانگ ن و بحثيتر ز شناخته شدهين فدر. رود يخ روم باستان ميگرفته و به سراغ تار
ضـمن  . پردازد يم ياق و احساسات پرشور انسانيسنده در آن به اشتيه نوكاست  يا شنامهين نمايز آخرين
انگر شـناخت  يـ آن، ب يدگيـ چين حال پين به ظرافت رفتار قهرمان زن، و در عيه توجه خاص راسكن يا
  .احساسات زنانه است يدرون يها هيسنده از الينو
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  .وسيكتانير، برن، فديپي، آگرك، زن، آندروماين، تراژديراس :يديلك يواژها

  مقدمه
ـ  ياو تقر. شـود  يمحسوب نمـ  نوآور يسينو شنامهينما ةنيدر زم نيژان راس  ةش از همـ يبـاً ب

گـران و   ليـ تحل يه برخـ كـ آنجـا  تـا   ،است يكالسكتب كسندگان معاصر خود تابع قواعد مينو
ـ ا هكن باورنديبر ا Jacques Truchet)( تروشه كن مانند ژامحققا ـ   كطـور   بـه  ني ا امـل قواعـد ب
ت و يجـد «ماننـد   يعناصـر  ،ر اويدر ضـم را يـ ن سازگار و هماهنگ است زيخاص راس يةروح
اس بـه طـور   عقـل و احسـ  ن يگونه و همچنـ شعررمز و راز ت و يادب و جسارت، شفاف ،ليتخ
سـندگان بـه   ين نويوفـادارتر  ةن از زمـر يراس) 1975, 138(. »اند خوردهوند يگر پيديكبه  يعيطب

ـ بـا ا . استناد جسـته اسـت  ها  رود و همواره به آن يز به شمار مين يا و اسطوره يخيمنابع تار ن ي
ع و يبـد  ييها تكشاهد حر ،زند يدر آثار خود دست م يپرداز تيه او به شخصك يهنگام ،همه
ت قهرمانـان زن  يژه هنگام پرداختن بـه شخصـ  يبه و ،نيت راسيخالق. مييوارگذار از جانب يتأث

ـ  سنده در آنيه نوك يا گستره ،شود يار مكآش ،يتراژد البتـه در قـرن   . نـد ك يب جلـوه مـ  يـ رق يب
ـ  Scudéry، (Madeline de( يودركمانند مـادلن دو اسـ   يسندگانيهفدهم، نو ن و يش از راسـ يپ
Madame de La Fayette)(ت يمادام دو الفا

الت كت و مشـ ي، پس از او، در آثار خود به وضـع  
سنده و استمرارش در برجسته ين دو نوي، نسبت به انيشتر آثار راسياند، اما تعداد ب زنان پرداخته

ار در خور توجـه و قابـل تأمـل سـاخته     ين نظر، بسيژه از اينشان دادن نقش زن، آثار او را به و
  .است

گـذرا   يحتـ  يبا نگاه. ستنديه نيحاش منفعل و در ين، زنان موجوداتيراس يها شنامهيدرنما
 باژازت در. ميببر يلب پن مطيم به صحت ايتوان ياو م يها يبر تراژد

(Bajazet)سـان ، زن  ك، ر
 داتيـ تريمدر  .آورد يش را فراهم مـ يمرگ قهرمان نما ةنيه، زميدربار قسطنطن خودخواه و مقتدر

(Mithridate) م يســالخورده و دو پســرش بــه مــون يپادشــاه ةعالقــ)Monime( قهرمــان زن ،
ـ ا ،سر ازدواج بـا او ، و رقابت بر يتراژد ـ ي دسـت بـه    ياسـ يالت سكه بـا مشـ  كـ  را انن قهرمان
م يه مـون كـ  نيـ بـه خصـوص ا  . شاندك يز مين يعاطف يرهاياز درگ يديجد ةبه ورط اند، بانيگر

زنـد و نشـان    يپادشـاه سـرباز مـ    ةنـد، از خواسـت  ك ياز پسران برمال م يكيخود را به  يدلدادگ
 يژنـ  يفـ يادر . دده يح ميناخواسته ترج يبه وصلتتن دادن  برعمل را  نيافات اكم هك دهد يم
)Iphigénie( زنـده  ا يـ  و انيردن قهرمـان زن در معبـد خـدا   ك يبر سر قربان ،شيتمام بحث نما

زن در دربـار   ت اوليمانـدن شخصـ  )Bérénice( سيبـرن  يتـراژد  يمحـور اصـل   .ماندن اوست
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ـ با به تعو ن زنيا .ا رفتن او از آنجاستي ور جوان رومامپرات ، خـود  يريـ گ ميق انـداختن تصـم  ي
ه دو كـ م يشـو  يادآور مي .برد يماز ابهام فرو  يا در هاله زين را يشت دو قهرمان مرد تراژدسرنو
 .را برخود دارند يت زن تراژديآخر، نام شخص ةشنامينما

ان داستان يه جركاست  يتيشخصشتر ين، بيراس يها شنامهيدر نماقهرمان زن ، يلكبه طور 
دهنده باشد، به ناحق  ند، نجاتيافرياند فاجعه بتو مي او. شود يمات او عوض ميبا توجه به تصم

 يزمـان  و جنـون باشـد،   يديـ ، و نااميو نـابود ا عامل مرگ يرا بر تخت سلطنت بنشاند،  يسك
ات بـه خـاطر نجـات فرزنـد     يـ ح ةاز ادامـ  يبسـپارد و گـاه   يخود را به فراموش يمادر ةفيوظ
ـ از ا ياريبس .ندك يپوش چشم  يهـا  يقهرمـان زن در تـراژد   ژه در نـزد يـ هـا را بـه و   تيـ ن قابلي

ــدرو  (Britannicus)وس يكتـــانيبر ،(Andromaque) كآنـــدروما فـ (Phèdre) م، يشـــاهد
ز هسـتند  ين يرا بر عهده دارند، مادر فرزندان يه نقش اصلك يها سه زن ه در آنك ييها شنامهينما
ه هر كن يضمن ا. آنان دارد يها نشكها و وا يريگ ميبر تصم ير مضاعفيتأث ن موضوع غالباًيه اك
: زنـد  ين رقـم مـ  يژان راسـ  يسـندگ ينو ةرا در حرفـ  يديـ ، فصـل جد ين سـه تـراژد  ياز ا يك

او را  يروزيـ ن پيمطرح ساخت و نخسـت  يدر محافل ادب ين را به طور جدي، نام راسكآندروما
 يبـرا  يگريت ديموفق وسيكتانيبر. رقم زد )Pierre) Corneilleيرنكرييارش، پكهنه كب يبر رق
برگرفتـه از منـابع    يخود را در پرداختن به موضـوعات  ييه او تواناكن به ارمغان آورد، چرا يراس
ـ بـا ا  ييها يتراژد ةشناخته شد ةچهر يرنك ن،يش از ايتا پ. ديشكز به رخ ين ينيالت ه ين دسـتما ي
 امـا او پـس از   )9 هيـ مولن( .»همتاسـت  ين بيدر آثار راس«از منتقدان،  يز از نظر برخينر فد. بود

هـا   ان داد و تـا سـال  يـ پا ير مـذهب يـ غ ةنـ يدر زم يسيشنامه نوينما ةبه حرف ين تراژدينگارش ا
  .ردكار ياخت يوت مرموزكس

، كآنـدروما ت يـ موقع ياجمـال  ي، به بررسنيشنامه از راسين سه نمايا ه بركينجا، با تيدر ا
سه . ميپرداز يآتن م كةمادر نرون و فدر، مل (Agrippine)ن يپي، آگر(Troie) از تروآ يا شاهزاده

 يـك گر دور و گاه به هـم نزد يديكگاه از  تشان، آنان رايها و تشابه وضع ه تفاوت خواستهك يزن
برد شـ ياز نظـر پ  ،زيـ و ن يو عـاطف  ياسياز نظر نوع برخورد با مسائل س ن سه،ينقش ا. سازد يم

ت، همواره يشخص ن سهيا يها يژگيد، ويم ديه خواهك، قابل تأمل است و چنان ياهداف تراژد
و چه هـواداران نقـد نـو را بـه خـود       يوة سنتينظرات منتقدان مختلف، چه طرفداران نقد به ش

  .رده استكجلب 
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  يبحث و بررس
ر يرا بـه تصـو   كآنـدروما بـا نـام    يش، زنين تجربة موفق خود در عالم نماين در اوليراس

و  (Epire)ر يـ روس، پادشاه اپيپ ر در درباريس، به عنوان اسكانايه به همراه پسرش آستكشد ك يم
، پادشـاه تـروآ سـت،    (Hector) توركه ةوي، بكآندروما. برد ي، به سر م(Troie)فاتح جنگ تروآ 

. اوست ةس تنها بازماندكانايآست ده ويروس، به قتل رسيل، پدر پيه در جنگ به دست آشك يسك
تـروآ   ةست خوردكقلمرو ش يايه نگران احك -روس در جنگيمتحد پ -ها  يونانين، اين ميدر ا

خـود، بـه    ةنـد ي، نما(Oreste) خاطر خود را توسـط اورسـت   ة، دغدغندتوركبه دست فرزند ه
ر خـود  يه بـه اسـ  كـ روس، ياما پ. ن بروديد از بيس باكانايب آستين ترتيبد. نندك يس ابراز مرويپ

نـد و جـان   كج روس ازدوايـ تواند بـا پ  يم كآندرومـا: دهد يدلباخته است، به او حق انتخاب م
! شـتن دهـد  كبه  خود را ار سرباز زند و پسركن يا از ايند، كن ين وصلت تضميرا با ا شفرزند

ده شدن مردم تروآ يشكخانواده و به خون  يشته شدن همسر و اعضاكاما خاطرات تلخ جنگ، 
او  كن رو، آنـدروما ياز ا. دهد ينم راش رفتنيا پذيروس يدن پيبخش ةتـور اجازكجوان ه ةويبه ب

ن تروآ بـه خـاطر نجـات    يشيپ كةمل. برد يم جان فرزند بسر ميدر براند و همواره  يرا از خود م
نـد، امـا   ز يمـ اندازد و ملتمسانه در مقـابلش ضـجه    يمروس يپ يخود را به پا يحت سكانايآست

د كيـ تأ كآنـدروما  يهـا  ييج بر توانـا يسنده به تدريحال نون يبا ا .ستين اوحاضر به ازدواج با 
حاضـر اسـت از اتحـاد بـا      كآنـدروما ر گوش به فرمان اوست، تنها به خاطر ياپ پادشاه. ندك يم
نـد و از ازدوج بـا   كانـت  ياندازد، بـه عهـدش خ  يها دست بردارد، جان خود را به خطر ب يوناني

 يتروآ را آباد گرداند و حتـ  يها ند، خرابهك يپوش دختر متحد خود، چشم (Hermione)ون يهرم
ـ يـ ه نسـبت بـه پ  كـ  كامـا آنـدروما  . رديبپذ ينيود را به جانشپسر دشمن خ اعتناسـت،   يروس ب

 كـة مل. رديـ فرزنـدش را پـس بگ   يقهرمان يها و ارزش يختن حس جوانمرديوشد با برانگك يم
خـود   يهـا  ق التمـاس يـ ه تنهـا او را ال كـ ند ك يل گوشزد ميبه فرزند آش يا در صحنهسابق تروآ 

ه از راه كـ بـر آن دارد   يز همزمـان سـع  يـ روس نيپ). ششم ةنسه، صح ة، پردكآندروما(داند  يم
ش يگـر از نمـا  يد يا در صـحنه . خود سازد ةبه خواست يرا راض كا دادن وعده، آندرومايد يتهد
اگـر   فرزنـدش شـود؛   يزندگ يد او ناجيتا شا ،ميون ايتروآ به هرم كةمل يها لتماسز شاهد اين
روس بـه  يـ پ يياعتنـا  يزار است و او را عامل بيد بب خويون از رقيه هرمكداند  يم كرومااند هچ

 يول امالً آگاه است،كروس يبه پ كون به تسلط آندرومايقت هرميدر حق .ندك يخود محسوب م
فروگـذار  خـود   فرزنـد نجات جان  يبرا يچ تالشياز هدرمانده ،  مادر يكبه عنوان  كآندروما

  .ستين
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 يك ياجتماع ةان طبقيموجود م يها فاصله اعتناست، يخود ب ياه و طبقة اشرافگياو به جا
 يمرانـ كحنه خواهان ه كد دارد كيته تأكن نيرد و بر ايگ يده ميرا ناد ير عاديسا يكشاهزاده و 

 يا رهيـ او را در جز«خواهد تا  يفرزندش را م ،، تنهاكآندروما. ييجو انتقام ةشياست و نه در اند
ر از دسـت  همسـ  ي، تا ابد بـرا ياسيس ياهوياز ه و به دور يو در گمنام» 1ندكدور افتاده پنهان 

  ).147تلر بو(ند ك ياش عزادار رفته
رگـذار و  ي، تأثيتـراژد  ةننـد يش، نزد بيها و التماس كآندروما ةمادران يها يتابيبد، يترد يب
ـ ا هـا و گفتـار   نشكـ ن در وااز منتقدا يارين همه بسيبا ا. ندك يز جلوه ميانگ رقت شـتر  ي، بن زني
گانـه فرزنـد   يخـاطرش نجـات جـان     ةن دغدغيتر ه بزرگك ينند تا مادريب يدار را موفا يا وهيب

 كآنـدروما . ادگار اوسـت يو تنها » 2توركاز ه يريتصو«اول،  ةس در وهلكانايه آستكاست؛ چرا 
روس، با يو گفتگو با پ ييارويرو يها در صحنه يآورد و حت يان ميتور سخن به مكهمواره از ه

ن و مـداوم  ير در برابـر حضـور سـنگ   يه پادشاه اپكند ك ياد مياز او  يمند چنان حسرت و عالقه
 يگريزدوده نشده است تا بتواند د كخاطرة همسر، هرگز از ذهن آندروما. بازد يتور رنگ مكه

را آنچـه  يـ ز اند ، وند خوردهيگر پيديكن زن، گذشته و حال به يدر وجود ا. او بنشاند يرا به جا
 او ش متعلق به زمان حال اسـت، يه نگرانك يدر حال ،ختهياو درآم ةبا گذشت راند غالباً يبه زبان م

بسـر   -تـور  كه خصوصـاً  -زان از دسـت رفتـه   يـ عز يبـرا  يتب و تاب دائمزنده است اما در 
 ي، بـه حضـور  كآنـدروما  يه به لطـف وفـادار  كاست  شيب بزرگ نمايغا پادشاه تروآ .برد يم

Roland Barthes (روالن بـارت   يوفادار نيدر ا .دابي يدست م يمستمر و ملموس در تراژد
 ( ،

 يتـور بـرا  كمـزار ه «ه كـ ن معتقـد اسـت   يبـارت همچنـ  . نـد يب يزة دفاع از خود را ميانگ ينوع
 كرومااند هكاست  يانكم تنها زين و[...] د و معجزه است يش، امي، مأمن و مظهر آساكآندروما

تور همـواره نسـبت بـه حفـظ     كدر واقع ه )82( »ندك يخواهد به همراه پسرش در آن زندگ يم
. ده اسـت يد يرده و تداوم عشق خود را در حفاظت از جان فرزند مك يد مكيس تأكانايجان آست
ابـد،  ي يش دست مـ يدر نما يحماس يگاهيجابه « ن آرمانيتحقق ا يز با تالش براين كآندروما

 ،صـحنه  ير بار ظهـور بـر رو  را با هيس است، زكانايمادر آستت يموقعار فراتر از يه بسك يزيچ
ه كـ  يه به درگذشـتگان دارد، عـوامل  ك ينيشود، از جمله، د يادآور ميخاطر خود را  يها دغدغه
 .»د بدانـد يـ ه فرزنـدش پـس از مـرگ او با   كـ شود و همة آنچه را  يوند او به گذشته ميباعث پ

                                                           

  .كآندروما ةشناميسوم نما ةچهارم؛ پرد ةاز صحن 878ت ياشاره به ب -1
  .سوم ةهشتم، پرد ة، صحن1016ت يا شاره به ب -2
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Battesti يباتست(
  ).Chauvet430 ، شووه 

روم باسـتان   يورامپرات ياسيع سين با الهام از وقايه راسك يا شنامهي، نماوسيكتانيبراما در 
بـر همـة مـردان     هكـ م يا مكحا از طبقة يش آن دست زده است، باز هم شاهد حضور زنبه نگار
ن در يراسـ . ده استينار آنان به اهداف خود رسكش از خود تسلط داشته و همواره در يبزرگ پ

 ،ديـ گو يه خـود مـ  ك چنان او. شاندك يم ينة تراژدن، مادر نرون را به صحيپيشنامه آگرين نمايا
دسـت و   رهيـ چ ياسـتمدار يس. روم است يوران امپراتيفرمانروا» 1ردختر، همسر، خواهر و ماد«

اسـت   يسـ كن يپيآگر. هدد يفرزند به او م يياعتنا يخبر از ب ،يتراژد ه آغازكسلطه جو  يمادر
از سر راه پسرش برداشته تا او را به  راموجود موانع تمام  ،ينيچ سهينرون، با دسه از بدو تولد ك

 ينـرون و فرزنـد اصـل    يتنوس، برادر نايكتانيبر يه حق واقعك يگاهيتخت سلطنت بنشاند، جا
نفوذ و قدرت مادر  يجيدن نرون، زوال تدرين حال به قدرت رسيبا ا. ، بوده استيور قبلامپرات
مـادر نـرون بـه     .است تحملقابل رين غيپيرآگ يها يژگيبا و يزن ياه برك يدارد؛ امر يرا در پ
م يرمسـتق يدر پـرده، همـواره بـه طـور غ     ياسـتمدار يعادت نـدارد و بـه عنـوان س    ينينش هيحاش

نـرون را بـر    ياركـ ا پنهـان  يـ  يرو كتـ  يو ليـ ن دليبه همـ  .رده استك يرا اداره م يامپراتور
وس يكتـان ياز بر يحتـ  نيپيآگـر  .سـازد  يرر خود درمانـده مـ  كم يها را با سرزنشاو  تابد و ينم
فراهم  را (Junie) ياش ژون جوان با دختر مورد عالقه ةند و اسباب ازدواج شاهزادك يت ميحما
ا توبـه از گناهـان، صـورت    يـ ن يشـ يپ ياركزة جبـران سـتم  يـ ن اقدامات، بـه انگ ياما ا .آورد يم
بـه   نـرون  يانش از بابـت عشـق ناگهـ   ينگرانه كند ك ياعتراف م يا صحنه در نيپيآگر .رديگ ينم
تـازه نفـس بـر سـر      يبيجه رقيانجامد و در نتيبه ازدواج ب يمند ن عالقهيه اكن ياست و ا يژون

ن يپيه آگـر كـ شرر معتقد اسـت   كژا )چهارم ةسه، صحن پردة ،وسيكتانيبر(. راهش ظاهر شود
ـ امـا از نظـر ا  . ن ظـاهر شـده اسـت   يراسـ  يها شينما ةه بر صحنكاست  ين مادريمقتدرتر ن ي
شـود،   يف مادرانه خالصه نمـ ي، در چارچوب وظاكنقش او هم مانند نقش آندروما« گر ليتحل
 يبـرا  ياق مضـاعف يده و اشـت يز بخشـ يـ ن ياسـ يس ين بعـد يپيت آگـر ين به شخصيه راسكچرا 

ن حضور متعلق بـه  يشتريب وسيكتانيبر يدر تراژد .تصاحب قدرت در وجود او قرار داده است
ن در پانزده صحنه حضور دارد، حال آن يپيش، آگرين نمايا ةو سه صحن ياز مجموع س: اوست
  )89 - 90، 1982(» شود يه نرون در چهارده صحنه ظاهر مك

ـ  ن،يپيآگـر  ود،ش غافل بيه همواره از خوك كاما بر خالف آندروما ز، بـه  يـ ش از هـر چ يب
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ه يـ شان توجيه همواره هدف براكاست  ياو از همان دسته افراد. شدياند يمخود  يمنافع شخص
ش يدر پـ  يبه هنگـام احسـاس خطـر، رفتـار     ين ،گاهيپين علت آگريله است، به هميوس نندةك
 نيپيآگـر ، وسيكتـان يبرشـنامة  ينما ييدر صـحنة ابتـدا  . ستيه در شأن مادر امپراتور نكرد يگ يم
ه ك يدار شدن او نشسته است، انتظاريخواب و مضطرب، پشت در خوابگاه نرون، به انتظار ب يب

ن، ين صـحنه آلبـ  يـ در ا. دهـد  يخـود را مـ   ين، جرأت اعتراض بـه بـانو  يپيمة آگريند ن،يبه آلب
ن را يپيگـرا آگـر   آمرانه و اخـالق  يپردازد و با لحن يارش مكان افيگاه خود، به بيتوجه به جا يب

مـادر  ). 100 يسـ پـار ا ا( شود مي ه رفتار خوديه مجبور به توجكه ملك ييند، تا جاك يسرزنش م
ش يدر پـ  يمهاباتر يرفتار ب ،استيس ةن رفتن نفوذش در عرصيبه موازات ازبت، قينرون در حق

دهـد،   يخواه و خشن را ارائـه مـ  خود ير زنيشنامه تصوين نمايدر ا نيراس )99 لومتر( .رديگ يم
ـ ب. خـود نـدارد   يزنـدگ  ةارنامكدر  يروشن ةه نقطك يسك در گذشـته  وس، يـ لودك امپراتـور  ةوي

ـ بـا ا . خودخواه است يگر بوده و امروز مادر قت توطئهيقع و در حيمط ظاهراً يهمسر ن حـال  ي
 فرزنـدش  او .ن دارديپيعواطف مادرانه آگـر  يت از سرخوردگياكح يگاه ،نيالم راسكظرافت 
. اسـت  بوده ور جوان نسبت به خودامپرات يشه نگران حق ناشناسيهم و، اشناسد يم يرا به خوب

هنوز بـه   يه وك يند، زمانك يت مياكومت نرون حكح يةاول يها از سال وسيكتانيبر ةشنامينما
 يبه داشـتن رفتـار   ن امپراتور جوانيا لين حال تمايبا ا. 1ل نشده استيخونخوار تبد يموجود

در . ننـد كمادرش، از او اطاعـت   يخواهد همه، حت ينرون م. امالً مشهود استكتاتور مĤبانه يكد
را بـا نـرون بـه دسـت      يا مالقـات دو نفـره  فرصت  سرانجامن يپيه آگرك يش، هنگاميطول نما

 :)دوم ةچهـار، صـفح   ، پردةوسيكتانيبر(شود  يمادآور ياو را نسبت به خود  يآورد، ناسپاس يم
  .داده استن يمادر پاسخ يها به محبت هم كيودك يها سال ،نرون
نـد  ك ين جلب توجه ميقهرمانان راس يه در برخك ياز عناصر يكيشرر معتقد است،  كژا

از نظـر شـرر   . مينـ يب ين مـ يپيرا نـزد آگـر   ين قدرتية بارز چننمون. آنان است »ارآمدكت ناقدر«
ننـدة موضـوع   كن يـي تع ياديتا حد ز ين بر پسرش قدرت و تسلط دارد و قدرت او حتيپيآگر«

ن يست و همـ يمند ن نرون به مادر خود عالقه ين، نرون را دوست دارد، وليپيآگر. است يتراژد
 يارآمد در تراژدكاز قدرت نا يگريب نوع دين ترتيبد .ندك ياثر م ين را بيپيرآگ يها امر تالش
ه كـ سـت  ين يعشقاز نوع  الزاماً يتراژد يها تيه عشق شخصك يزمان يحت يعني ،شود يظاهر م

  )52. (»شود يحاصل نم يدر نوع روابط عاطف يرييهم تغبه ازدواج منجر شود، باز 
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، تـالش  هـا  سـال حاصـل   هكابد ي يند و در مك يتراف مبه عجز خود اع نيپيآگرن رو ياز ا
 يه از نظـر برخـ  كـ اسـت   يادآوريـ الزم بـه   .نبوده است ياسيو س يست عاطفكجز ش يزيچ

ـ انگ اران نفـرت كـ تيپ بـوتلر، جنا يليمنتقدان، مانند ف ده يـ را ناد ياجتمـاع  يه قراردادهـا كـ  يزي
 يدنشـان بـه سـزا   يرس يآرزو گذارنـد و مـردم در   يرپـا مـ  يرا ز ياخالقـ  يها رند، ارزشيگ يم

ـ اما راز موفق. اند ردهكن ظهور يراس يها ين بار بر صحنة تراژدياند، نخست شان اعمال ن يت راسـ ي
 يحتـ  سـنده، در احساسـات  ين نويـ م اينـ يب يه مـ كـ شود  يگر م ، آنجا جلوهيپرداز تيدر شخص
ه كـ داده اسـت  قـرار   يبخشـندگ  ين قهرمانان خود، اصالت و نوعيتر يين و سودايتر خودخواه

ا يـ نـد و حـس تـرحم خواننـده     ك يل ميمنحصر به فرد تبد ين تناقض، آنان را به موجوداتيهم
ة بوتلر است، چـرا  ين نظريگواه ا يادين تا حد زيپيت آگريشخص). 151(زد يانگ يننده را بر ميب
افت يدر ز از جانب اويرسد و ضربة آخر را ن يه او تنها در مقابل فرزند خود بخشنده به نظر مك
  . ندك يم

ن مـادر و فرزنـد اسـت،    يان ايم كمشتر يو عدم اعتماد، احساس يگر، دلخوريد يياز سو
گوشـزد   به او يچهارم تراژد ةدوم از پرد ةدر صحن؛ شناسد يم خوب را نيپيهم آگرنرون را يز
افع در واقع در جهت حفـظ منـ   اماظاهر به خاطر نرون  ، درن انجام دادهيپيه آنچه آگركند ك يم

ـ  ةه رابطـ كـ م ينـ يب يمـ  ن روياز ا). دوم ةچهار، صحن ةپردهمان، ( خود بوده است ن دو، يـ ن ايب
ن دارد و از او يپيمـبهم نسـبت بـه آگـر     ينرون ترس. هراس است يمخدوش و بر مبنا يا رابطه
رابطه بـا او، وحشـت    ير نظر داشتن نرون و برقراريز يز براين نيپيآگر ياصل ةزيانگ. زديگر يم
ه جـام زهرآلـود نـرون، مـرگ     كـ  يش، هنگـام ينما يانيپا يها در صحنه. استش يخو ةندياز آ
ت و فسـاد بـا سـرعت    يـ ه پسـرش در راه جنا كـ ابد ي ين درميپيزند، آگر يوس را رقم ميكتانيبر
  .ندك يم ينيب شيز پيمرگ خود به دست او را ن يگام خواهد برداشت و حت يشتريب

د يه شـا كـ گـذارد   يش مـ يرا به نما يز زنين فدراش،  ير مذهبيغ ين تراژديآخر ن دريراس
و مـادر   ، پادشاه آتن(Thésée) ، همسر تزِهفدر. او باشد يها شنامهين قهرمان نمايزتريبرانگ بحث

ممنوعـه شـده    ير عشـق يان مبـتال و اسـ  ين خدايه به نفركان ياز تبار اشراف يزن. فرزندان اوست
رنـج   عشـق ن يـ منـد اسـت و از ا   هخود، عالق ةخواند پسر (Hippolyte) تيپوليفدر به ه. است
رده و همـواره  كدن از آن تالش يواره ين عشق، همواره برايدرافتادن به ا ياو از ابتدا. شدك يم
رده و قصـد نـدارد   كـ بازگو ن يسكرا نزد  شاحساسآتن  كةمل. ست مواجه شده استكشز با ين
ـ ا ،يان تراژدي، گرچه جرن باره سخن برانديسته و در اكوت را شكس ان را از او سـلب  كـ ن امي
ش از يپـ شوند،  يظاهر م فدر يتراژد ةه بر صحنك ييها تيشخص نيب نخستين ترتيبد. ندك يم
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ـ از ا يرنج ناش قتيدر حق .دهند يخبر م شبر صحنه، از وخامت حال خود اوظهور   ين سـودا ي
رده كـ ل يتبـد ز يـ نگبرا رنجور و تـرحم  يرا به موجود اوة آتن را تا سر حد مرگ و كمل، يدرون
به او اجازة پـرداختن بـه    ينينفر ين سودايوسوسة اه كش است يخبر از خو يب يفدر زن .است

در، هـر    ةمي، ند(Œnone) ه انونكم يشاهد آن يدر طول تراژد .دهد يرا نم يزندگ يامور عاد فـ
 يه و شـوق زنـدگ  زيـ ند تا در او انگك يم يادآوريرا به زن درمانده  فرزندانوجود  ،باريك ،چند
ن حـال  يزد و در عير يم كاشنارشان كرد، در يگ يرا در آغوش مانش كودكهمسر تزه . زديبرانگ

مـرده   يپـدر  ينيجانشـ  يه پسـرش، بـرا  كـ نـد  ك ياو گوشزد م انون به. راند يآنان را از خود م
، ذهـن  نيپيبـرخالف آگـر   يول). پنجم ةاول، صحن ة، پردفدر( ز داردين يگريد ي، رقبا1پنداشته
است در يس يلكبه طور  .ستين ياسيت سياز موقع يدرست كا دريص يفدر قادر به تشخ ةآشفت

 يهـا  ت از دغدغـه يـ پوليتنها در گفت و گو با ه ،فدر. ندك يمعنا جلوه م ياو ب يمقابل رنج درون
ن، فرزندا ةندياو از آ يابراز نگرانز ين گفت و گو نيدر ا يه حتكند ك يش صحبت ميخو ةمادران
فـدر   يآشـفتگ . ا همان اعتراف دردآلود اوسـت يدر ف ياصل يها ش درامد صحبتيقت پيدر حق
ننـدة  كن ييمه، تعيب ندين ترتيبد. حد به انون دهد يب ياريه او اختكشود  ين حال سبب ميدر ع

ت رو به رو شود و بـه  يپوليه با هكسازد  يانون فدر را متقاعد م«. شود يخود م يسرنوشت بانو
ت يـ ز ناآگاهانـه و بـا ن  يانون ن ،»دهد يم يپرداز به او اجازة دروغ يفدر حت. ندكاعتراف عشقش 

  ).153، يساپار ا. ( سازد ياو را فراهم م ينة نابودينجات دادن فدر، زم
اسـت و نـه    يگرير دست دياس و يقربان ،كفدر نه مانند آندروما ،مينيب يم هكهمان گونه 

در، . اسـت  قـدرت  يبند سـودا امه و در كن خوديپيمانند آگر ز يـ از عشـق همسـرش ن   يحتـ  فـ
ه خبر از تسـلط  ك يشود، امر يرا تزه به خاطر او خواستار مرگ فرزند خود ميبرخوردار است ز
ا مقابلـه  ياز آن  ييتوان رها ش است ويخو يدرون ةر وسوسين زن، اسياما ا. دهد يفدر بر تزه م

از  ي، جزئـ يحتوم او و بـه نـوع  از سرنوشت م يخشب ،يعاطف يرين درگيرا ايبا آن را ندارد، ز
  .رود يش به شمار مراثيم

 يلـ كدر آثار خود و به طـور   يپرداز تين هنگام شخصيه راسكم يشو ياد آور مينجا يدر ا
 »قـا يبوط«تـاب  ك، همـواره بـه   يكالسـ ك ةسـندگان دور يگر نويش، مانند ديها شنامهينگارش نما
(Poétique)  نـد ك يت قواعد درج شده در آن مـ يو خود را ملزم به رعااثر ارسطو استناد جسته .

                                                           

دوم مـرگ تـزه را بـه اطـالع      ةدر پـرد  .دهـد  مـي  د شدن تـزه ي، خبر از ناپدينخست تراژد ةاول از پرد ةصحن -1
قت تزه بـه  يدر حق. ماوييسوم شاهد بازگشت تزه به دربار  ةه در پردكرسانند حال آن  مي ت و فدريپوليرزندش هف

  .افته استياز مرگ نجات  ييطرز معجزه آسا
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ـ با يتـراژد ه كـ سـد  ينو يمـ است،  يتراژد از آن دربارة يه بخشكتاب، كن يا ارسطو در د نـزد  ي
ه از كـ باشـند   يارانكدرسـت «د يـ آن نبا يهـا  تيو شخصـ » زديـ ترس و ترحم را برانگ«تماشاگر 

احساس ترس و ترحم، انزجار انسان  يجا به ن حالتيه اكچرا (اند  ت درافتادهكسعادت به فال
ت بـه  كـ ه از فالكـ باشـند   يارانكد از جـنس بـد  يـ ن نبايهمچن يقهرمانان تراژد). زديانگ يرا بر م

ـ ا يت از هـدف اصـل  ين وضعيز دورترين نيرا ايافتند ز يسعادت در م ش اسـت و  ين نـوع نمـا  ي
ارسـطو در  ) ، فصـل نهـم  قـا يطبوارسـطو،  ( .»زديانگ يا ترحم را بر نمي يمانند همدرد ياحساسات
انـه قـرار گرفتـه و گرفتـار     يم يتيدر وضع يه قهرمان تراژدكن فصل خواستار آن است يادامة هم

 ةن در مقدمـ يراسـ  .رخ داده باشـد  ييه بـر اثـر خطـا   كـ ، بلياركفسـاد و بـد   يشدنش، نه از رو
ـ بـا ا . دانـد  يمال مطلوب خود مـ كد دارد و آن را كيد ارسطو تأي، برعقاكآندروما ن يـ ن همـه، ا ي
ـ يشنامه، قهرمان زن، هنوز به قهرمانـان اصـ  ينما ه اسـت و همـواره   ين شـب يش از راسـ يل دوران پ

 يهـا  ن از آرمـان ي، از دور افتادن راسـ كين حايپيآگر يطانير شياما تصو. رسد يبه نظر م يستودن
ه مورد ك باشد، ييارسطو يها يژگيبا و يه قهرمانكش از آن يه مادر ِنرون، بكش است، چرا يخو
ه اسـت،  يشـب  كز هست، به قهرمانان دوران رنسانس و بـارو ين يكالسكتب كسندگان ميد نوييتأ

ـ منفـور داشـتند و بـه ماد    يا چهـره  يه قهرمانـان داسـتان، گـاه   ك يدوران ارت و قـدرت عشـق   ي
در . ه خود آن را بنـا نهـاده اسـت   كشود  يگرفتار م ين در دوزخيپيآگر) 185بوتلر . (دنديورز يم
: سـد ينو ياثر م يه خود در ابتداكرسد، چنان  يخود م ييمال ارسطوكن با فدر، به يان راسيمن يا
ر يـ ان، درگير و خشـم خـدا  يتقـد  ياو بـه اقتضـا  . از گناه است يار و نه بركامالً گناهكفدر نه «

دهـد   يح مـ ياو تـرج . ديـ جو يم يزاريه از آن بكاست  يسكن ينامشروع است و خود اول يعشق
د، يـ گو ين باره سـخن مـ  يه به ناچار در اكهم  يند و هنگامكار كش را آشيه سوداكن يارد تا يبم
 يتـ كان است تـا حر ياز جانب خدا يهيشتر تنبيم گناه او بيابي يه در مكشود  يم ير چنان شرمياس
  .از آن را ندارد ييار رهايش گرفتار است، اما اختير خويناگز يها فدر در برزخ وسوسه .» 1ياراد

ن ظـاهر  يراسـ  ةشـنام ين سـه نما يـ ا ةصـحن  يه به روك يم، زنانيه شاهد بودكطور  همان
گر يديكـ ر با يچشمگ ييها چه به عنوان مادر، از تفـاوت يشدند، چه به عنوان قهرمان زن تراژد

د و يـ شـود، بـه اوج ترد   ير مـ يـ د و تحقيه تهدكدفاع است  يب يزن كآندروما. برخوردار بودند
 دم فـرو يش، سـر تسـل  ي، با هدف دست شستن از جـان خـو  سرانجام رسد و يخاطر م يشانيپر
اسـت   ياركفـدا  ينوع« يشكبر خود ين زن مبنيم ايه تصمكروالن بارت معتقد است  .آورد يم

                                                           

  فدر ةشنامينما ةبرگرفته از مقدم -1
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تنهـا   ياركن فـدا يا«ه كند ك يبارت اضافه م. »نده دارديع آيرش وقايه در بطن خود نشان از پذك
تـور  كاز ه يسـرانجام بـه جـدا شـدن از قسـمت     را او يـ شـود، ز  يمربـوط مـ   كبه خود آندروما

اسـت، او در   ردهك يپوش خود به عنوان نگهبان عاشق چشم ةفيتن در داده و از وظ) سكانايآست(
ه كـ نشـانگر آن اسـت    يبه عالوه مرگ و. ت داده استيمه تمام رضاين يوفادار يواقع به نوع

 يگـر يس دكاناين بار آسـت ياول يراب كآندروما. ستيتور نكه ةاو به منزل يگر برايس، دكانايآست
مـرد   يـك اس كـ ابد، نه به عنـوان انع ي يت ميخود موجود ه به خوديك يسكند، ك يشف مكرا 
ن بـر اوج  ينمـاد  يه مانند قهرمـان ك يش است، زنينما يواقع ةاو برند ،انياما در پا ).83(» مرده

ـ ا هكـ ه نه تنها فرزندش را از مرگ رهانـده، بل كستد، چرا يا يافتخار م  كـة ن بـار بـه عنـوان مل   ي
ن يـ رد، ضـمن ا كخواهد  ييمفرماكملت ح يكبر  1روسيوفادار پ ةويو ب (Epire)ر ين ِِِِِاپيسرزم
اق ياز هرگونه اشـت ، كرومااند هكاست  ين در حاليا. ز خواهد بودين نينو يتروآ ةنندكاء يه احك

ن، امـا نـه هرگـز    يپيآگـر . د و فقط خواستار پسـرش بـود  يرس يبه نظر م يته ياسيس يو سودا
ن زن بـه  يـ ل ايـ لحـن خشـن و تما  . رسـد  يار بـه نظـر مـ   كفدا يو نه مادر يمثال زدن يهمسر
د يـ ه از جانـب فرزنـدش تهد  ك يمردانه است تا مادر يا چهره ةنندك يشتر تداعي، بيطلب قدرت

 ل بـه ياو م) 262 لوگال( .»طعمه چنگ انداخته است يكن به فرزند خود مانند يپيآگر« .شود يم
آن را  انكـ امار الزم و يـ است اما اخت ييست، اهل فرمانروايدر دستش ن ياما سالح ،تهاجم دارد

 ينيچ سهيو دس ياركها گناه ه به سالك يهنگام يه مادر نرون حتكرسد  ين به نظر ميچن. ندارد
ردن حـس  كـ دار يـ ارعاب فرزند است تـا ب  يشتر در پيب ،ندك يور اعتراف مخود در مقابل امپرات

سـودا  ن قهرمان زن يان، آخرين ميدر ا). سوم ةچهار، صحن ةوس، پرديكتانيبر( در او يشناس حق
. سـت يبرخوردار ن يزندگ ةادام يبرا يرونيا بي يدرون زةيچ انگين، از هيراس يها يزده در تراژد

داشـتن   يند و در آرزوك يبه آنان احساس نم يه تعلق خاطركرامون خود دارد يرا پ يسانك يو
در برابـر   يداريپانماد  زيش و نيخوعشق  ياو قربان. تواند متعلق به او باشد يه نمكت اس يسك
ـ  يياز تقـوا  ن حـال يامـا، در عـ  شـود   يده مـ يشكگناه  يبه سو گرچه ياست و آن؛ ز يـ ن يدرون

تـرحم   يشـان خـاطر  يدر پر. دارد يز بـازم يآم ننگ ياب به عملكه او را از ارتكبرخوردار است 
از عقوبـت گنـاه رنـج     يه در هراس دائمـ كافسرده است  يز، زنيش از هر چيزش، فدر بيبرانگ
 يهـا  تيگر شخصـ ياز د يارياما مانند بس .ز داراستيرا ن يار واقعكتوبه  يكبرد و صداقت  يم

                                                           

اورسـت  . رسـد  مي تكبه هال ،انيوناني ، فرستادةبه دست اورست كروس بالفاصله پس از ازدواج با آندرومايپ -1
ر يـ ن اپيروس مردم سـرزم يوفادار پ و آندروماك، اين بار به عنوان بيوة زند به تقاضاي هرميون به اين قتل دست مي

  .خواند ياو فرا م يرا به خونخواه
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در خـود را محا  يبا ا. ناخواسته وجود ندارد ياز سودا يزيز گرياو ن ين، برايراس مـه  كن همه فـ
  .آن است يز مجرين ه اوك يمكند، حك يصادر مم كند و در مورد خود حك يم

ش نـوع احساسـات   يشتر در نمـا يه بك ييها رغم تفاوتيعل ،اد شدهياز سه زن  يكهر اما 
ن در ي، همچناست واگذاردهن به آنان يراس يه تراژدك يگاهيخورد، از نظر جا يها به چشم م آن
ش، ين در هـر سـه نمـا   يهمچنـ . شـوند  يم يكنزدگر يديك ها و نوع برخورد با مسائل به نشكوا
گـر،  يبه عبـارت د  شود، يمات آنان عوض ميحاالت و تصم يان اتفاقات برحسب دگرگونيرج

، وابسـته بـه   يزنـدگ  ايـ مـرگ  و  ييا جدايوند يپ ش، تا حدينما يها تيگر شخصيسرنوشت د
  . ن زنان استيا يها يريگ ميتصم

ت يـ حما. سـازد  ين مـ كرمميـ ا غون ريروس با هرميوند پي، پكب وجود آندروماين ترتيبد
پسر خود، به بروز احساس خطـر   يتش نسبت به عشق ناگهانيوس و حساسيكتانين از بريپيآگر

آلـود فـدر بـه بـار      ه عشق گنـاه ك يشود و سرانجام، حوادث يوس منجر ميكتانيدر نرون و قتل بر
  .ودش يت، ميپوليه ةمورد عالق ة، شاهزاديسيت و آريپوليه ييآورد، باعث جدا يم

ون و يهرم يشكروس، مرگ پادشاه، خوديتور به درخواست پكه ةويپاسخ مثبت ب نيهمچن
بـه   وسيكتانيبر يآنچه در تراژد. زند يرقم م ،مند است هه به دختر هلن عالقكرا جنون اورست 

وارث  ينـابود ، بـه  شينمـا ه در طول كن است يپين آگريشيپهاي  حاصل نقشه ،وندديپ مي وقوع
، مشاور و محـرم راز  (Narcisse) سينارس شته شدنك، يو فرار ژون يشاني، پريرامپراتو يواقع

 يـك  يك، هم نامشروع فدر يعالقمند. انجامد يز خود نرون ميآم جنون يقرار يخائن نرون و ب
 خود او يشكت به خوديند و در نهاك ير عواقب خود ميدرگ جيبه تدر را يتراژد يها تيشخص
  .شود يم ختم 1تزه يو حسرت ابد يماني، پشيداغدارت و انون، به يلپويز مرگ هين. انجامد يم

هـر سـه   . شـوند  يمـ  يكگر نزديديكز گاه به ين يص روحين قهرمانان زن، از نظر خصايا
مـدام   كآنـدروما . برنـد  يش بسـر مـ  ي، در گذشتة خـو نندك يه در زمان حال زندگك ش از آنيب

ن در حسرت اقتدار از دست رفتـه اسـت   يپيگرآ. ندك ين گذشته را مرور ميريخاطرات تلخ و ش
اد يـ خود و علت درافتادن به عشق نافرجـامش را بـه    ينيز بارها سرنوشت خاندان نفريو فدر ن

خـود را از   ين، ارزش واقعـ يه عنصر زمان در آثار راسكشود  يم ين امر از آنجا ناشيا. آورد يم
                                                           

 پنـدارد و او را  فدر و گناهكار ميت را عالقمند به يپوليه ،توطئه انون زه پس از بازگشت به دربار خود، درپيت -1
ش و پـس از مـرگ   يان نمايفدر تنها در پا. دهد يت جان خود را از دست ميپوليه ،نيراثر اين نفبر . ندك ين مينفر
ـ   يـ ب تزه بـه واقع ين ترتيند و بدك يانون در نزد تزه اعتراف م ةسيت به گناه خود و دسيپوليه  يت و اشـتباه خـود پ
  برد يم
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ان قـرار  كـ ام ،ه در آنكـ  ردكـ اد يـ  يثاربه عنوان آتوان  ياو م يها يدست داده است و از تراژد
در  يبـه عنصـر   يوفـادار اغلـب اوقـات   . نـدارد ها وجود  تيشخص يبرا حالگرفتن در زمان 

بـه عشـق    كآنـدروما  يمانند وفادار ،است يجاربا زمان  قهرمانان يريناپذ يعامل آشت ،گذشته
ر زمان گذشـته  يناپذ ابرار و تداوم اجتنكقت تيدر حق. فدر به تبار و خاندانش يا وفاداري خود

امـا  . )151پولـه  (باً در تمام آثارش به آن پرداخته است ين تقريه راسكاست  يدر حال، موضوع
در زمـان   يريـ گ مير از تصـم يبه گذشـته، نـاگز   يرغم وابستگيز علين و فدر نيپي، آگركآندروما
ر آنـان  ايـ در اخت كي، فرصـت انـد  يكالسـ ك يع تـراژد يه ضرباهنگ سـر كاند، هستند چرا  حال

ن زنـان در آن  يه اكشد ك يش ميرا به نما يش لحظة اوج بحرانيشروع نما يگذاشته است و حت
  .اند گرفتار آمده
ـ از به پا كين حال، حايها، در ع ين تراژدينخست يها صحنه از  يدن بخـش مهمـ  يان رسـ ي

ش اسـت،  يم خويق انداختن تصميان مهلت به تعويدر پا كآندروما: سرنوشت هر سه زن است
و ) 268لوگـال   (» بـرد  يخود بسر مـ  يها ياركتيو جنا ينيچ سهيدوران دس ين در انتهايپيآگر«

  .دهد يان ميوت چند سالة خود پاكز به سيفدر ن
ش يان و گفتـار خـو  يـ آنان بر قدرت ب ياكن، اتيراس يها شنامهيگر قهرمانان نمايد يژگيو

 دانـد  يمـ  المكـ بـر   يرا مبتنـ  نيراسـ  يها تيت بارز شخصيفعاله روالن بارت ك يياست، تا جا
ه كـ اسـت   يعضـو ن، يراس يكآثار تراژ يها تينزد شخص زبانه كو معتقد است ) 65صفحة (
و  يه پرخاشـگر يـ ان توجكـ ام ،شينمـا  انقهرمان« دهد و به يز انجام ميگر را نيد يفة اعضايوظ
 يبـه معنـا  الزامـاً   ،نيالم در آثـار راسـ  ك«، ن همه از نظر بارتيبا ا. »دهد يخود را م يها يامكنا

سـت  كجـز ش  يزيـ ز چيـ الم نكو  يق سخنورياما از طر) 67( »است نشكواه كبل ،ستيعمل ن
تـوان   ين مـ يپي، فدر و آگـر كوضوح نزد آندرومان مطلب را به يا. شود يها نم تيب شخصينص
ه مخاطب را تنهـا از  كبر آن دارند  يهر سه سع .آنان استن سه زن زبان يتنها سالح ا. افتيدر
 يـك چ يز هـ يـ ق نيـ ن طرياما از ا .سازند ينند و به خواستة خود راضكق سخنان خود قانع يطر
 .شوند يت موجود ميم وضعيآورند و عاقبت تسل يبه دست نم يقيتوف

 يهـا  تيـ موقعزن را در  يـك  ن سـه زن، رفتـار مشخصـة   يا يه رفتارگر وجوياز طرف د
 يارامـد كدر صـورت نا  و ي، تضرع و زاردي، تهديياعتنا يتوسل به ب ند؛ك يس مكگوناگون منع

 يكدر آثار تراژ ييه رهاكم يشو يادآور مي. ه در آن گرفتارندك ياز بن بست ييرهاوه، ين سه شيا
ـ از ا يـك هـر   يها ه انتخابكم ينيب يب مين ترتيبد. ندك يظهور م يشكبه صورت خود سـه  ن ي

ط بـه  يد و بـا توجـه بـه شـرا    به نوبة خو يكسازگار است و هر  امالًكآنان  يةت با روحيشخص
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 ندك يم ديتهد نيپيشود، آگر يم ميتسل كآندروما. اند ردهكن راه را انتخاب يتر دست آمده معقول
 يم بـه نـابود  يدهد و فدر تصم يط موجود تن در ميماند و به شرا ينار نرون مكدر ت يو در نها
  .رديگ يش ميخو

  جهينت
. شود يم يش از آن ناشين نوع نمايلذت ا هك داند يم» 1وهكباش ياندوه«را  ين تراژديراس
عشـق و احساسـات پـر     يعنـ يموضوع واحـد،   يكهمواره  ،ن اندوهيردن اكتر  برجسته ياو برا

گـر عـاجز   يد ياو را از پـرداختن بـه موضـوعات    يه برخـ ك ييتا جا ،رده استكشور را انتخاب 
 كشـ  يب .ز پرداخته استين يتن احساسايم، به عواقب چنيه شاهد بودكن چنان يراس. اند دانسته

ه كـ  يطلبـد، امـر   ير زنان را مـ يناپذ ر و اجتنابين دست، حضور چشمگياز ا يانتخاب مضمون
هـا و   نامـه  شينمـا  ينقش زنـان در بعضـ  . دهد يم يز بر صحت آن گواهيات جهان نيخ ادبيتار
ـ از ا ه پـس كـ رسـد   ين به نظـر مـ  ياما چن. ز در خور توجه بوديش از رنسانس نيپ يها رمان ن ي

 ياز قهرمـان مردمـ   كامالً مستقل و منفك يه به زن نقشكاست  يا سندهين نوين اوليدوران، راس
(Thierry Maulnier)ه يمولن يري يت. بخشد

 ن را بـه عرصـة  يه آنچـه تئـاتر راسـ   كت معتقد اس 
 ييهـا  يژگـ ياسـت، و  يـك قهرمـان تراژ  يكمنحصر به فرد  يها يژگيو ،ردهكل يظهور زنان تبد

از تـوهم،   يناشـ  يعـدم آگـاه   يامل با مسائل، نوعكر شدن يل به درگي، تمايريناپذ يآشتمانند 
ه كمعتقدند  يارشناسان ادبك،) 1936، 195(ش يانات نمايز بر جرير شگرف غرايثأو ت يغرض يب

ه كـ چـرا   ،ن به وجـود آمـد  يت آثار راسياز زمان انتشار و موفق ،يزنان در آثار ادب يقلمرو واقع
. نـد پرداخت يش از منطق مردانه مـ يه به ستاكبود  ييها شنامهينما از آن ،ياقبال عموم ،ش از آنيپ

 يا، نفـرتش را بـر  كش و اسارت آندرومايتشو ين اندوه تماشاگر را براي، راسين دورانيدر چن
اش را  يشـ ياند ن،و حـس تـرحم و چـاره   يپيمخرب آگـر  يها ييتوانا يلكو به طور  يطلب كتمل
اد شده و يخود در آثار  يها تيننده را با احساسات شخصيزد و بيانگ يدر بر مف يدرماندگ يبرا
 رار در افتـد، همـواره  كه به ورطة تك آن يب سنده،ين نويبه عالوه، ا . سازد يگر همراه ميز آثار دين

خـود دسـت    يهـا  شـنامه ينما بـانوان  يمنـد  ت و عالقـه ياز شخص يشناخت وانل ريتحل يبه نوع
  .افتيد و پس از آن رواج يرس يدر زمان خود منحصر به فرد به نظر مه ك يارك. زند يم

ر يرغم بـه تصـو  يـ ن عليراسـ  يهـا  يگران، تـراژد  ليگر از تحليد يا ن به اعتقاد عدهيهمچن
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ز بـه شـمار   يـ ت زنـان در قـرن هفـدهم، ن   ياز وضـع  كيوچكنة يدن قدرت زنان، به منزلة آيشك
سـت از  يبا يزن هرگـز نمـ   يـك ان قائـل بـود و   بـانو  يبـرا  كيه حقوق اندك يا رود، جامعه يم

ه كـ نـد؛ ماننـد فـدر    كابـراز عالقـه    يم بـه مـرد  يرده و به طور مستقكاحساسات خود صحبت 
ز ماننـد  يـ ه او نك كا آندروماي) 396،19861شرر،(رد كار كخود را ابتدا نزد انون آش يمند عالقه

  .شتن، حق انتخاب همسر خود را ندايهم دورة راس يدختران فرانسو
نـزد   يسـ ينو يل تراژديبد يب يبه الگوسال  150ش از ين، بيراس يها يب تراژدين ترتيبد

ـ ا. وان قـرار گرفـت  ز مورد توجه فرايپس از آن ن يها ل شد و در ساليگر تبديسندگان دينو ن ي
ز دوران شـد و  يـ برانگ بحث ياز مطالعات و نقدها ياريبس يةست، دستمايدر قرن ب ژهيآثار، به و

هـا   در آن يپـرداز  تيساختار و به خصوص شخصـ  دربارة ييهم سومتناقض و گاه  ياه ليتحل
شده از قرن  يسپر يها ن سالين در اوليراس يها يتراژد دربارة يپرداز هينظر. رفتيذصورت پ
ـ از ا يديـ ل جديـ ه همواره بتوان تحلكرسد  ين به نظر ميز همچنان ادامه دارد و چنيحاضر ن ن ي
  .ردكآثار ارائه 
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