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  دكتر يداهللا پشابادي                                                                                                 

  استاد يار دانشگاه شهيد باهنر كرمان

  
  چكيده

نويس ها و در حقيقت،  بهترين اثر نمايشنامهدر اصل يكي از نمايشنامه» اديپ شهريار«
 ارايه كرده او اين اثر را به شيوة خود ساخته و پرداخته و. است» سوفوكلس«مشهور يوناني 

اما افسانة اديپ در ادبيات جهان و دانش هاي زيادي از جمله روانشناسي وارد شده و . است
  .مبناي كارهاي بسياري قرار گرفته است

ادبيات عربي تنها در دورة معاصر بود كه توانست از روزنة ارتباط جديدي كه با غرب 
كيم و علي احمد باكثير دو تن از توفيق ح. پيدا كرد، با اين اثر ادبي واال آشنا گردد

. نويسان عرب هستند كه اين اثر را بازنويسي و وارد ادبيات عربي كردندبزرگترين نمايشنامه
  .انداين دو نويسنده هر يك در اراية داستان روش خاص خود را در پيش گرفته

شم انداز موضوع اين مقاله پرداختن به اين سه روايت از افسانة اديپ و بررسي آن از چ
با . ارايه، شيوة بيان و طرز پرداختن داستان و ترتيب و چگونگي رويدادهاي نمايشنامه است

اين شرح كه در آغاز اصل داستان و چارچوب آن را تبيين كرده؛ سپس، به مقايسه و 
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در فرجام كار نتايج مقايسه را كه پيرامون . ايمبرابرنهاد دو روايت ديگر با آن پرداخته
  .ايمها، سبك و شيوة هر نويسنده در بازآفريني اين اثر است، تقديم داشته انگيزهاهداف و

افسانة اديپ، توفيق حكيم، علي احمد باكثير، روايت، مقايسه،  : واژه هاي كليدي
  .نقل و اقتباس

   مقدمه-1

يكي از شاهكارهاي ادبيات در جهان است كه با گذشت ) Oedipus(افسانة اديپ
حجم . آيدر از زمان آفرينش آن، هنوز يك اثر زنده و پركاربرد به شمار ميروزگاران بسيا

هاي زندگي و الگوبرداري فراواني كه در تأثير فراوان و گستردة آن در بسياري از جنبه
هاي گوناگون علوم و فنون از اين اثر شده ، آن را يك اثر ممتاز و چندجانبه كرده زمينه
  .است

توفيق حكيم به عنوان . وبة خود از اين اثر گرانمايه بهره برده استادبيات عربي نيز به ن
مانند خود اين اثر پدر و پيشكسوت فن نمايشنامه در ادبيات عربي با مهارت و استادي بي

) A.A. Bakthir(علي احمد باكثير. نمايشي را بازآفريني و وارد زبان و ادبيات عربي كرد
و اديب و نويسنده، داستان را بر اساس ذوق هنري و اين د. نيز همين كار را كرده است

بنابراين، بديهي است كه اثر . ادبيات مّلت خويش در قالب نمايشنامه به نگارش در آوردند
  .آنان با اصل اين نمايشنامه كه از سوفوكلس است، تفاوت ها و تمايزهايي داشته باشد

   اهداف پژوهش-1-1

هاي فراواني مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته ها و پژوهش اديپ شهريار در نوشته
تواند نكات تازة ها و ادبيات ها ميگرفته از آن در ديگر زباناما بررسي آثار الهام. است

. بخش آثار ادبي زيادي باشدفراواني را در شاخة ادبيات تطبيقي به نمايش بگذارد و الهام
ها و سانة اديپ و سنجش انگيزهبررسي روايت توفيق حكيم و علي احمد باكثير از اف

عملكردشان، همراه با اراية ويژگي هاي اين دو اثر برگرفته از اثر سوفوكلس و مقايسة آن 
  .ها با روايت اصلي از جمله اهداف اين نوشتار است

   پيشينه-1-2

دربارة افسانة اديپ به عنوان يك اثر ادبي به همراه آفرينندة آن، سوفوكلس 
)Sophocles (در . ش هاي زيادي به انجام رسيده و آثار فرواني آفريده شده استپژوه

شاهرخ مسكوب با . برگردان آثارش نيز از سوي مترجمان در اين زمينه سخناني رفته است
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همچنان كه محمد سعيدي ديگر مترجم آثار . شرح و بسط بيشتري به اين مهم پرداخته است
 .J. H(اچ رز.جي.اش نگاشته استيشنامهسوفوكلس نيز مقدمة مبسوطي بر ترجمة سه نما

Raz ( بخش كاملي را به سوفوكلس » تاريخ ادبيات يونان«نيز در اثر گرانسنگ خود
اديپ «اختصاص داده و به تفصيل در بارة آثار او و از جمله مهمترين اثرش يعني 

  .سخن رانده است) Oedipus Tyramus(»شهريار
گفت كه توفيق حكيم بيشتر از باكثير مورد اما در خصوص دو نويسندة ديگر، بايد 

هاي توفيق شماري از نوشته. عنايت پژوهش هاي ادبي و نقدي در ايران واقع شده است
، و »شهرازد«، »ايزيس«، »شمس و قمر«، »أهل الكهف«هاي حكيم از جمله نمايشنامه

، به فارسي او در قالب نقد و بررسي» فن األدب«، و نيز كتاب »ملكه سبا«و » سليمان«
عالوه بر برگردان آثارش، نوشتارهاي چندي در بارة خود و خوانش . اندبرگردانده شده

با وجود . توان به نوشتة عبدالحسين فرزاد اشاره كردآثارش نيز انجام گرفته است كه مي
او مورد توجه قرار » الملك أوديب«اين، به طور اختصاصي و به شيوة تطبيقي نمايشنامة 

اين در حالي است كه از باكثير اثري در ايران برگردانده نشده و در بارة خود . استنگرفته 
لذا . و آثارش نيز پژوهش قابل ذكري صورت نگرفته و يا دست كم منتشر نشده است

  .او شايان بررسي و شناسايي است» مأساة أوديب«نمايشنامة 
   سوفوكلس و نمايش-2

در يك خانوادة ثروتمند به دنيا در يونان، » اآتيك«زادة .) م. ق406- 7/496(سوفوكلس
  .سپس، وارد حوزة نمايش شد. وي توانست از تحصيالت عالي برخوردار گردد. آمد

» اديپ شهريار«كه . نويس بزرگ هفت اثر كامل به يادگار مانده استاز اين نمايشنامه
  .مهمترين آن است

   چارچوب داستان-3

  وكلس چارچوب داستان به روايت سوف-3-1

ارسطو . ترين و نافذترين و تأثيرگذارترين اثر سوفوكلس استشناخته» اديپ شهريار«
ديپ را جزو ارسطو همچنين افسانة ا). 65 : 1375سيگال، (ستودساختار اين نمايشنامه را مي

      كه نه به خاطر داند از آن دسته از قهرماناني ميدانسته واديپ را »هاترين افسانهخوش«
ارسطو، (افتندهرگي از فضيلت و عدالت، كه به سبب يك خطا به حضيض شقاوت ميبي ب
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ترين نمايشنامه در بارة رابطة ميان شخصيت و سرنوشت اديپ شهريار عميق). 134 : 1357
  .كنيم جهت اختصار از آوردن روايت وي خودداري مي).28 : 1375سيگال، (است
   چارچوب داستان در روايت توفيق حكيم-3-2

توفيق حكيم  به طور كلي مطابق روايت سوفوكلس داستان را بازآفريني كرده است؛ 
  .   جز اينكه برخي موارد آن را براي ايجاد سازوارگي با فرهنگ عربي حذف كرده است

   چارچوب داستان در روايت علي احمد باكثير-3-3

 مهمترين موضوع در .كندباكثير نمايشنامه را با وبايي كه در شهر شايع شده، آغاز مي
  .بارة روايت وي افزودن مطالب فراوان و تغيير دادن مجراي بسياري از رويدادها است

    بررسي و تحليل-4
هايي كه از هر سه روايت ارايه شد، معلوم گشت كه دو روايت فرعي بنا بر خالصه

با تكيه بر هر يك از توفيق حكيم و علي احمد باكثير . تفاوت هايي با روايت اصلي دارند
باورها و ديدگاه هاي خود در بارة هنر و ادبيات اقدام به بازآفريني افسانة اديپ شهريار 

هاي خود تغييراتي در عناصر و جزييات داستان كرده، و لذا با توجه به اهداف و خواسته
   اما پيداست كه باكثير كليت داستان را تغيير داده و بنيادهاي آن را به. اندوارد ساخته

  .اي ديگر بازسازي كرده استگونه
نگاشته است، پس از ) الملك أوديب( در مقدمة مفصلي كه بر اين اثرشتوفيق حكيم

گيري آن هاي نمايشنامه در ادبيات عربي و علل و اسباب شكلنگاهي موشكافانه بر ريشه
ف و هاي نخستين خود به ميراث نمايش يوناني، اهداوعدم توجه ادبيات عربي در سده

وي معتقد است كه مردم . كندهاي خود را از دست يازيدن به چنين كارهايي بيان ميانگيزه
ها ها و نمايشنامههاي يوناني روي بياورند، الزم است آن افسانهعرب براي اين كه به افسانه

    وي در آغاز. اي ارايه شوند كه با ذائقه و شعور ديني آنان سازگار باشدبه گونه
در موضوع هاي عربي ـ اسالمي نظر » تراژدي«اش به وارد كردن عنصر نويسينامهنمايش
اش؛ يعني درگيري انسان و نيروهاي پنهان به همان معناي قديم يوناني» تراژدي«. داشت

براي اين كار  مخصوصاً به قرآن روي آورد و داستان ). 26 : 1991حكيم،(فراتر از انسان
م پرداخت و از ميان ا پس از مدتي به تراژدي هاي يونان قديام. را برگزيد» اهل الكهف«

علت اين گزينش به گفتة خودش امري شگفت بود . را انتخاب كرد» اديپ«آثار سوفوكلس
نه فقط درگيري ميان «كه هرگز حتي به ذهن خود سوفوكلس نيز خطور نكرده بود؛و آن 
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است؛ همان » حقيقت«و » عيتواق«بلكه نبرد نامحسوس ديگري ميان ... انسان و زمان، 
حكيم در اين نمايشنامه همانند ). 29-28ص: همان(»نيز هست» اهل الكهف«نبردي كه در 

تري به نمايش در آورده را به گونة برجسته» تنها نبودن انسان در جهان«ديگر آثارش انديشة 
  ).33:  همان(اين تمام بنياد كار اوست. است

تشويق و ترغيب » اديپ شهريار«حكيم را به بازآفريني هايي كه توفيق يكي از انگيزه
وي به ). 35:  همان(است» حقيقت«كرده است، همين تحقيق و موشكافي اديپ در كشف 

ها در گفتار عالوه، تمام تالشش را صرف اين داشته است كه در نمايشنامه افكار و انديشه
وي در راستاي سازگار . آورده شودالي رفتار و حركت ها به نمايش در نباشد، بلكه در البه

ها و اعتقادات ملت خويش، ناگزير اين اثر را از برخي كردن اديپ شهريار با انديشه
به ). 36:  همان(اعتقادات خرافي كه با عقليت عربي يا اسالمي سازگار نيست، پيراسته كرد

توان به مله ميهايش زيادند كه از آن جهاي الهام حكيم در نمايشنامهطور كلي، سرچشمه
      بدين شكل كه او از اثر مورد نظرش حوادثي را. وقايع تاريخي و اساطير، اشاره كرد

برانگيز ديگر را به گيرد و ميزان قابل توجهي از معاني واالي انساني و موضوع هاي تأملمي
  .اين كار را كرده است» الملك أوديب«چنان كه در اين اثر يعني . افزايدآن مي
      :باكثير، الف( در آغاز سعي داشت با تأسي از احمد شوقيا علي احمد باكثيركهام

اي از آثار شكسپير نمايشنامه را به شيوة قديم آن يعني به نظم بيĤفريند، برگرداندن گزيده) 5
اولين نمايشنامة كامل و اصيلي كه به اين ).8:  همان(به عربي را وجهة همت خويش قرار داد

اما چندي نپاييد كه دريافت شعر زبان و ابزار . بود» إخناتون و نفرتيتي«ت شيوه نگاش
). 12:  همان(نمايشنامه نيست و آن را كنار گذاشت و به نوشتن نمايشنامه به نثر روي آورد

باكثير با ايجاد پيوندي ميان دراما و مناسك حج، بر آن است كه علت نبودن نمايش در 
حال آن . دانستندت كه آن ها فقط خداي يكتا را مقدس ميميان مردم عرب، آن بوده اس

كه نمايش در ميان ملت هاي ديگر با اين پديده كه قهرمانان ملي خود را در جايگاه خدا 
  ).23:  همان(نشانند، در ارتباط استمي

خود رنگ و لعابي ديني و انساني به آن داده ) مأساة أوديب(»تراژدي اديپ«باكثير در 
گويد كه انتخاب يك موضوع ر سخن از موضوع نمايشنامه به طور كلي، ميوي د. است

تاريخي يا يك افسانه نه فقط روايت مجدد آن است، بلكه بايد به قصد طرح مسايل و 
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مشكالتي انجام شود كه از نظر نويسنده راه حل ها و تدابيري براي رفع آن، ضمن نتايجي 
نويس بايد انتقاد از ي از جمله اهداف مهم نمايشنامهدر نظر و). 38: باكثير، الف(ارايه گردد

جامعه و مشكالت آن به قصد اصالح در سطح كشور و جهان باشد، البته در اين زمينه نبايد 
وي معتقد است كه ). 40: همان(اي عمل كند كه هنر به سايه و حاشيه رانده شودبه گونه

اين . اي در گذشته آمده باشدويسندهموضوع نمايشنامه يا انديشة آن ممكن است در اثر ن
  ).48:  همان(بردامر البته هرگز اصالت كار نويسندة بعدي را زير سؤال نمي

دارد كه او ، باكثير خود اظهار مي»تراژدي اديپ«هاي نگارش در بارة اسباب و انگيزه
بود، به پس از يك دوره نااميدي و اندوه شديد كه به دنبال مسألة فلسطين دامنگيرش شده 

اي براي نفسي تازه بود كه آن را در منظور رهايي از حزن جانسوز در جستجوي روزنه
داند كه وي شباهت اين دو رويداد را در اين مي. نمايشنامة اديپ اثر سوفوكلس پيدا كرد

اي كه در حق مسألة فلسطين داشتند، انگاريمردم عرب به خاطر گناه و سستي و سهل
بر اثر آن دامنگيرشان شد، همسان و همانند گناهي است كه اديپ در خواري و خفتي كه 

حق پدر و مادر خويش مرتكب شد و خواري و ذلتي كه به دنبال آن دامنگيرش 
وي با اين برابرنهادي كه ميان اين دو موضوع برقرار كرد، تفسير و ). 67: باكثير، الف(شد

بنابراين، هدف و . رايش حاصل شدخوانش نويني از اين نمايشنامه و رويدادهاي آن ب
وي از . انگيزة باكثير از بازآفريني اين نمايشنامه خوانش ديگرگوني از مسألة فلسطين است

هاي يكي از شيوه. بازآفريني اين نمايشنامه، به جنبة رمزي آن نيز نظر خاصي داشته است
كلي و عمومي و در نمود يافتن رمز در نمايشنامه در نظر اين نويسنده آن است كه رمز، 

اي كه واقعي و آكنده از نشاط و زندگي و سراسر فضاي نمايشنامه گسترده باشد، به گونه
تر تر و لطيفاما در فراسوي اين داللت طبيعي و ظاهري، داللت ژرف. رويداد به نظر بيايد

ن اي. ديگري نهفته باشد كه داللت نخستين در كنار آن فرعي و همچون بازتاب صدا باشد
را با چنين طرح و » تراژدي اديپ«اما باكثير . رمزآفريني در نمايشنامه كاري دشوار است

وي به رويدادهاي دورة مابين جنگ فلسطين و انقالب ). 106: همان(اي آفريده استانديشه
اي به مكان و زمان معاصر در مصر با زير و بم حوادث آن نظر داشته است، بي آنكه اشاره

؛ بلكه )107: همان(يا شباهتي ظاهري ميان اين دو مسأله وجود داشته باشد ميان آورده، 
وي اين تمثيل را چنين . هرچه هست، رمزي است كه نويسنده در دل خود نهفته داشته است

ترتيب داده است كه همانگونه كه لوكسياس پيش از به دنيا آمدن اديپ از يك پيشگويي 
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ريزي كرد و حوادث و رويدادها  آن پيشگويي برنامهدروغين خبر داد، و آنگاه براي تحقق
را به آن سمت سوق داد؛ تا اين كه به حقيقت پيوست؛ اديپ هم خودش با پاي خود به 
ميدان اين آزمون گام نهاد، تا با پيشگويي كاهن بزرگ مبارزه كند، اما بر اساس يك طرح 

شود؛ دونة رويدادها افكنده مياز پيش آماده شده كه او هيچ اطالعي از آن نداشته، به گر
درست همان گونه كه مردم عرب با پاي خود وارد جنگ با اسرائيل شدند، تا به گمان خود 

ريزي شده اي كه برايشان طرحبا هر نيروي ضد اسرائيلي مبارزه كرده باشند، اما طبق نقشه
ادهايي افتادند كه به اي بي اطالع بودند، در دام رويدبود و آنان خود به كلي از چنين نقشه

از نگاه باكثير همة رويدادهاي مربوط به مسألة ). 108: همان(ذهنشان خطور نكرده بود
در جنگ ). 107: همان(فلسطين قبالً از سوي استعمارگران بزرگ طراحي شده بوده است

 گونه كه در داستان نمايشنامه نيز شبيه فلسطين دو دورة آرامش وصلح وجود دارد، همان
شود؛ يك بار اديپ به تباي آمد تا پدرش را بكشد و بار ديگر آمد تا با مادرش  ديده ميآن

همة رويدادهاي كوچك و بزرگ نمايشنامه در تراژدي فلسطين ). 108:  همان(ازدواج كند
توان به اين اشاره كرد كه حتي در آن زماني كه تباي در زير فشار نظيري دارد؛ از جمله مي

زند، افرادي هستند كه هنوز بر آنند كه بايد از معبد يبت و بالها  ضجه ميظلم و زور و مص
؛ همان گونه كه در ميان مردم عرب تا امروز هم هستند كساني كه ملت  فتوي گرفت

                  پيمانانشان فرا خويش را به درخواست نظر و فتواي طرف هاي استعمار و هم
  ).109: همان(خوانندمي

تواند نماد بيش از يك شخص يا يك  باكثير يك شخص يا يك رويداد ميدر نظر
رويداد باشد؛ مثالً لوكسياس يك بار نماد استعمار؛ يك بار نماد طرف خاصي در داخل؛ و 

هاي باكثير از بنابراين، اهداف و انگيزه). 110: باكثير، الف(يك بار نماد جنبش ديني است
بيناد با دو روايت پيشين متفاوت است و شايد همين اصل بازآفريني اين اثر به كلي و از 

  .اساسي به نويسنده اجازه داده است كه تا اين حد در اين داستان تصرف كند
   گزارشي از قالب و عناصر داستان-5

سوفوكلس تمام داستان را در يك صحنه و يك موقعيت ارايه كرده است، بدون اين 
جز اين كه به تناسب با يك يا چند . ن در نظر بگيردهايي مجزا براي آكه فصلي يا پرده
   مانند صحنة نخست كه به اين شكل تمام . شوداي وارد صحنة ديگر ميجمله از صحنه
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رود، منادي براي گردآوردن اديپ به كاخ مي«: يابدشود و به صحنة بعدي انتقال ميمي
حال آن كه توفيق ). 61: 1356سوفوكلس، (».پراكندرود، كاهن حاضران را ميمردم مي

  .اندحكيم و باكثير هر دو به وضوح آن را به چند فصل و چند پرده تقسيم كرده
فصل . اما توفيق حكيم اين داستان را تا حدودي ساده و در سه فصل ارايه كرده است

در يك پرده آمده است؛ لذا جز همان ) 106- 77صص(و نيز فصل دوم) 76-39صص(اول
: اما فصل سوم داراي دو پرده است. عنوان ديگري ندارد» ولالفصل األ«عبارت 

كه پردة نخست آن فقط ) 136-119صص(»المنظر الثاني«، و )118-107صص(»المنظراألول«
  .شامل سخنان ميان اديپ، يوكاستا و آنتيگونه است

 را براي بيان آن» المشهد«باكثير نيز در سه فصل و هر فصل را در چند پرده ـ وي عنوان 
عنوان فصل اول به وضوح ذكر نشده است و لذا اين فصل با همان . آورده ـ ارايه كرده است

؛ )62- 39صص(، المشهد الثاني)38-5صص(المشهد األول : پردة نخست آغاز شده است
يك پرده است و لذا عنوان المشهد األول و يا مانند آن را ندارد؛ ) 111- 63صص(فصل دوم

صص (، پردة دوم)177- 112صص(ل دو پرده است؛ پردة اولفصل سوم نيز مانند فصل او
178 -187.(  

اينك به منظور بيان جزييات بيشتر در خصوص شكل فني روايت ها به بررسي برخي از 
  .پردازيمعناصر مهم مي

  صحنه-5-1
  : صحنة نمايش و جزييات آن به اين گونه است

ورادور محرابي در ها دجلو كاخ پادشاهي تباي روي پله«: در روايت سوفوكلس
اوديپوس با مالزمان از . اندجلوخان كاخ شاهي، گروهي از مردم گرد آمده و به نياز نشسته

البته سوفوكلس در چند سطر خالصة ). 53، ص1356سوفوكلس، (».شوددر مياني وارد مي
 آوري دارد و پيشينة داستان را تا زمان آغاز نمايشنامه يادمانندي از داستان بيان ميمقدمه
شود، جز اين كه با جمله يا پيشتر ياد شد كه در اين روايت صحنه عوض نمي. كندمي

  .شودجمالت كوتاهي توضيحات جديد ارايه مي
شاه اديپ به يكي از ستون هاي «: حنة اول چنين استاما در روايت توفيق حكيم ص 

ل جلوخان تاالر كاخش تكيه داده و مثل يك مجسمه خشكش زده و نگاهش را از خال
در اين حال ملكه يوكاستا با ... گستردة كاخ به دوردست ها افكنده، و به فكر فرو رفته است
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فهماند كه آهسته گام بردارند، دختر ها ميشود، با اشاره به بچهشان وارد ميهر چهار بچه
 ميدان«: صحنة فصل دوم). 39 : 1991حكيم، (»....گويدبزرگشان آنتيگونه به مادرش مي

اديپ، كاهن، و كرئون در برابر مردم ... اند گروه هاي مردم گرد آمده... روبروي كاخ
در پردة نخست فصل ). 77: همان(»...اندهمچون كساني كه در برابر قاضي باشند، ايستاده

... يوكاستا در اتاق خويش بر بسترش افتاده است ... در كاخ «: سوم، صحنه چنين است
صحنة پردة دوم ). 107: همان(»...اندتاب و بي قرار ايستادههايشان بيپيرامونش اديپ و بچه

گروه هاي مردم و همسرايان مثل صحنة ... در ميدان جلو كاخ«: فصل سوم نيز چنين است
  ).119:  همان(».اند، كاهن و كرئون در وسط همه ايستاده...اندپيشين گرد آمده

باشكوهي است در كاخ پادشاهي تباي، از صحنه تاالر «فصل نخست  در روايت باكثير،
اين تاالر سه در . شودسمت راست به جلوخان  بزرگي مشرف بر ميدان كاخ، منتهي مي

دومي در . شوددارد؛ يكي كه در سمت راست و نزديك به صحنه است، به بيرون باز مي
 در به سمت راست، اما دورتر؛ و ديگري در منتهي اليه سمت چپ واقع است و اين هر دو

همچنين، در منتهي اليه  سمت چپ اتاق خواب كوچكي واقع . شونددرون كاخ باز مي
اما روي سن يك نيمكت دراز و در دو طرف آن صندلي هاي ديگري چيده شده . است
  ).5: باكثير، ب ( ».است

:  همان(جز اين كه زمانش همان زمان نيست. شودفصل دوم با همان صحنة قبل آغاز مي
63 .(  

جلو كاخ شاهي، در سمت «: حنة پردة اول از فصل سوم در روايت باكثير چنين استص
. اندراست كاهن بزرگ و در پيرامونش ديگر كاهنان و پيران تباي و ديگر اشرافيان نشسته

در سمت راست، اديپ بر صندلي مخصوص خود و در كنارش ترسياس و كريون و برخي 
 سر آن ها راهرو جلويي كاخ و هر دو در اندروني آن پشت. انداز افراد گارد شاهي نشسته

   ».زنندپيشاپيش همه، گروه هاي مردم تباي، گريان و ناالن در هم موج مي... شودديده مي
  ).112: باكثير، ب ( 

در نصف پاييني صحنه يك «: كندباكثير در پردة واپسين، صحنه را چنين توصيف مي
شود كه در پرتو نور ماه روشن شده و هر دو دري كه طرف از راهرو جلويي كاخ ديده مي

شود، پيداست؛ يكي در منتهي اليه سمت راست و ديگري در به داخل كاخ منتهي مي
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آيد، همچنين، بخش بااليي پلكاني كه از اين راهرو به بيرون كاخ مي. پيشاپيش آن است
رود، اديپ  باال ميوقتي پرده). از سمت چپ صحنه كه در تاريكي فرورفته(نمايان است

دارد، شود، در حالي كه آهسته ـ آهسته گام برميشود كه از در آن طرفي وارد ميديده مي
ايستد و نگاهش را به ديوار راهرو در ميان ستون هاي بزرگ ميتا اين كه بر روي كوتاه

  ).178: باكثير، ب ( ».كندسمت شهر آرميده در خواب متوجه مي
اي تمايل دارد؛ حال شود كه سوفوكلس به  نمايش تك صحنهيبنابر اين مالحظه م

اين دو . هاي كمابيش متفاوتي بيĤفرينندآنكه حكيم و باكثير هردو سعي دارند صحنه
در اين ميان باكثير . اندهاي روايت خود وارد كردهنويسنده به تناسب، تغييراتي در صحنه

    وي همچنين، جزييات . رده استبيشترين تغييرات را در صحنة نمايش به وجود آو
وي عالوه بر برشمردن افراد و حاضران هر صحنه، موقعيت آن . كندتري ذكر ميافزون

اين در حالي است كه . كندنسبت به پيرامون و به ويژه كاخ را بيان وبه دقت توصيف مي
ود آن صحنة روايت وي تنها آنچه را كه وج. حكيم توجه چنداني به اين جزييات ندارد

در اين مورد  و نيز در موادر فراواني كار او بيشتر از باكثير، به . ضروري است، در بر دارد
  .شيوة سوفوكلس شبيه است

   زمان-5-2

وي غالباً . دهداهميت مي» زمان«از ميان هر سه نويسنده، باكثير بيشتر از همه به عنصر 
زمان ) 5: باكثير، ب(». چاشتگاه استوقت«: مثالً در صحنة نخست. كندزمان را دقيق ياد مي

بامداد است هنگام «در فصل دوم  اما، زمان ). 38: همان(است» چاشتگاه روز بعد«صحنة دوم
پاس اخير از شب «: آغاز پردة دوم از فصل سوم، زمان). 63: همان(»طلوع سپيده

دو روايت در . شودجز اين چند مورد اشارة دقيقي به زمان ديده نمي). 178: همان(»است
  .بدون مشخص بودن زمان دقيق آن. گيردديگر رويدادها عمدتاً در روز انجام مي

    مكان-5-3

مكان در هر سه روايت شهر تباي است و حوادث در كاخ پادشاهي و ميدان مقابل آن 
جايي كه اليوس اديپ را در بدو تولد به آن جا رهسپار (كوهستان كيتايرون. دهدروي مي

يا پشت ديوارهاي شهر جايي كه اديپ با ابوالهول (؛ بيرون شهر تباي)يردكند تا بممي
مكان برخورد اديپ با (؛ سه راهي ميان سرزمين تباي و كورينتوس)گرددروياروي مي

از ديگر جاهايي است كه در اين نمايشنامه ياد شده و در هر سه ) اليوس و هيأت همراهش
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البته جز مكان نخست . ن جاها استفاده شده استروايت به يك كاركرد و به يك گونه از اي
اين عنصر در هر سه روايت  يكي است با اندك . شودمابقي فقط در گفتگوها ياد مي

 تغييراتي كه در جزييات صحنه و آرايش آن و تعداد حضار و مواردي از اين قبيل ديده 
  .شودمي

   گفتگو-5-4

همترين عنصر باشد كه نقش تعيين كننده ترين و معنصر گفتگو در نمايشنامه شايد اصلي
ارسطو اهميت فراواني براي اين عنصر قايل بوده و جزييات بسياري در بارة چگونگي . دارد

در روايت سوفوكلس گفتگو با ). 151-147 : 1357ارسطو، (كندهاي آن بيان ميو شيوه
دمان كهنسال نورسيدگان دو! فرزندان«: شودسخنان اديپ خطاب به مردم شهر آغاز مي

ها و بساك ها و بخوري كه شهر ماالمال از آن است، و اين زاريدن و كادموس، اين شاخه
سپس، در همان خطابِ نخست، » دعاهاي دردمند غمگسار و سوگواري براي چيست؟

تو اي مرد «: گويدكند و رو به سوي كاهن كرده و ميتر ميطرف سخنش را مشخص
ه ساليان دراز، باشد كه به جاي همگان سخن به شكرانة زيستن ب! بزرگوار
  ).53 : 1356سوفوكلس،  (».گويي

 : 1356سوفوكلس، : مثالً بنگريد(گفتگوهاي آغازين سوفوكلس معموالً طوالني است
شود؛ مانند هر چند گاه به گاهي در ميانة داستان نيز گفتگوهايي طوالني ديده مي). 57- 53

چيني عليه خودش كرده اوديپ او را متهم به دسيسهسخنان كرئون به اديپ پس از آنكه 
آيد كه رازي برمال شود يا اين سخنان طوالني بيشتر زماني پيش مي). 86- 85:همان(است

يابد، همسرايان و مانند وقتي كه اديپ راز تولد خويش را درمي. حادثة شگفتي در ميان آيد
خواهد فرصتي به ديگر با اين كار ميانگار نويسنده . گويندمالزمان سخناني بس طوالني مي

. اي بينديشد يا تدبيري براي خود بيابدشخصيت ها و به ويژه شخصيت اصلي بدهد تا چاره
: همان(كه نسبتاً طوالني است) 121ص (و مالزم پادشاه) 118ص (مانند سخنان همسرايان 

118 - 124.(  
بلكه برعكس در . شوداما در روايت توفيق حكيم گفتگوي چندان طوالني ديده نمي 

هاي حكيم گفتگوها غالباً كوتاه و مفيد و گزيده اين جا و همچنين، در ديگر نمايشنامه
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خطاب » آنتيگونه«تر بگوييم با سخنان در اين روايت گفتگو با خانوادة اديپ يا دقيق. است
  :شودبه پدرش اديپ آغاز مي

او را چه !... مادر جان) صداي آهستهكند، با در حالي كه به اديپ نگاه مي (:ـ آنتيگونه
  ).39 : 1991حكيم، (»كند؟شده كه اين جوري به شهر نگاه مي

به ويژه اين . كندتوفيق حكيم درگفتگوهايش درموارد بسياري حالت گوينده رابيان مي
در ديگر . دهدمند درآغاز هر پرده و هر صحنه انجام مياي قاعدهكار را بيشتر و به گونه

ر جا بيان حالت گوينده يا افزودن وصفي از او وضوح صحنه و حوادث را بيشتر موارد ه
  ):39 :  1991حكيم، (مانند. كند، ازآوردن آن دريغ نداشته است

به تنهايي و با اين حال به چه فكر ! ... پدر جان) رودبه آرامي به سمتش مي (:ـ آنتيگونه
  كني؟مي

  ... آنتيگونه؟ تويي) كندبه سمت او نگاه مي (:ـ اديپ
آن ها كه بر . در روايت باكثير آغازگر نمايشنامه با گفتگوي يوكاستا و كرئون است

يوكاستا ديشب دوباره با او حرف : كرئون«: آغازنداند، چنين سخن مينيمكت درازي نشسته
  ).5: باكثير، ب(» زدي؟

حكيم مهر و باكثير در گفتگوهاي ميان كريون و يوكاستا بيش از ديگر سوفوكلس و 
آميز آمدن خطاب هاي صميمانه و محبت. محبت خويشاوندي را به نمايش در آورده است

دليل بر اين ) در سخنان اديپ و يوكاستا با هم(»همسر محبوبم«و » عزيزم«، »برادر جان«مانند 
تواني همان جوابي را به آن ها بدهي كه اديپ تو تنها مي! برادر جان« : مانند. امر است

  ).6: باكثير، ب (».ددا
وي نه .  باكثير گفتگوهايش را غالباً از نظر كوتاهي و بلندي در حد متوسط آورده است

مانند توفيق حكيم در اكثر موارد به جمالت غالباً كوتاه اكتفا كرده، و نه مانند سوفوكلس 
يش گرفته گفتگوهاي غالباً طوالني ترتيب داده است؛ بلكه راهي ميانه در بين اين دو در پ

  ):46- 38: باكثير، ب(مانند گفتگوي اديپ و ترسياس در آغاز صحنة دوم. است
منشي هستند كه به هر مصيبتي در دنيا، حتماً افراد بزرگ! ...  شكيبا باش اديپ:ـ ترسياس

اشان همسان اندازة آن صبر و تحمل دارند، اين ها قهرمانند؛ اديپ، بزرگي و قهرماني
  .حملشان در برابر آن استمصايبشان و تاب و ت
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.... اوواه!! ...  واي چه حقيقت هولناكي) انگار اصالً سخن ترسياس را نشنيده (:ـ اديپ
ام؟ چطور در برابر واقعاً تمام اين ها اتفاق افتاده؟ اما پس چطور شده كه من هنوز زنده مانده

  ام؟اين وقايع كه كوه هم تاب تحمل آن را ندارد، سكته نكرده
ها و توصيفات ير در گفتگوها براي توصيف حالت هاي شخصيت ها غالباً جملهباكث
مانند بيان حالت اديپ پس از آشكار شدن اسرار و كنار . گيردتري را به كار ميطوالني

  ):38: باكثير، ب ( رفتن پرده از روي حقايق
اس شود و در اطراف ترسياش بلند ميپريشان و مضطرب از روي صندلي (:ـ اديپ

  )... كندشروع به رفت و آمد مي
  ):40: باكثير، ب(كنددر ادامة همين موقعيت، حالت اديپ را چنين بيان مي

  )... اي را حل كندخواهد مسألهكشد، انگار كه مياش ميدستي بر پيشاني (:ـ اديپ
باكثير به عالوه در موارد فراواني در ميانة سخنان و گفتگوهاي شخصيت ها توصيف 

سخني هم مثل ديگر موارد غالباً طوالني اين تبيينِ ميان. كند از حاالتشان را وارد ميهايي
زند، آمده با خودش حرف ميچنان كه در آن موقعيتي كه اديپ از هول رويداد پيش. است

  ):39: باكثير، ب(كنددر وسط سخنانش نويسنده حالت هايش را بيان مي
اي كاش همان موقع كارم تمام ! هوش شدم، نمردم؟اه چرا من ديشب كه بي  ... :ـ اديپ

آيد و در حالي كه به جايي زل زده، انگار چيز ناگهان تمام تنش به لرزه در مي! ... (شدمي
آه، اما در آن صورت من در ديار ) رودهولناكي در برابر چشمانش است، عقب ـ عقب مي

  »...ه كنم؟با چه رويي به او نگا... مردگان پيش پدرم خواهم رفت 
هر سه نويسنده از اين . شودتكنيك گفتگوي سه جانبه در هر سه روايت ديده مي

چارلز سيگال اين تكنيك در ) 4همين نوشتار، ص: بنگريد(پيشتر. اندتكنيك استفاده كرده
توفيق حكيم در جاهاي مختلف و متعددي از اين تكنيك بهره . اثر سوفوكلس را ستوده بود

 : 1991حكيم، (مر در همان صحنة نخست ميان يوكاستا، آنتيگونه و اديپاين ا. برده است
:  همان(نيز مانند گفتگوي ميان اديپ، كاهن و كرئون در همين فصل. شودديده مي) 43- 42
62 -65.(  
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 توفيق حكيم نه تنها گفتگوي سه جانبه، بلكه گفتگوي چهارچانبه را نيز به كار گرفته و 
چنان كه در فصل دوم ميان گروه همسرايان، يوكاستا، . كرده استبا مهارت از آن استفاده 

  ):84 :  1991حكيم، (بينيمكرئون، و اديپ مي
   تو چه گفتي كرئون؟:ـ يوكاستا
  ! اين دقيقاً همان وحي آسمان است، يوكاستا:ـ كرئون

  !قاتل اديپ است؟!...  قاتل، اديپ است؟:ـ همسرايان
  ... ديديد اي مردم تباي؟:ـ اديپ

وي ـ مثالً ـ . باكثير نيز از تكنيك گفتگوي سه جانبه در نمايشنامة خود بهره برده است
  ):53-52: باكثير، ب(كنددر صحنة دوم، اديپ، ترسياس و كرئون را با هم وارد گفتگو مي

گويند كه جز فتوا همه يك صدا مي. آنان به جواب من قانع نشدند!  اديپ:ـ كرئون
  .اهي به رفع عذابشان نيستخواستن از معبد هيچ ر

 پس بگذار در همين گمراهي خود سرگردان باشند، من راه خودم را خوب :ـ اديپ
  .شناسممي

اشان را برآورده كني عاقالنه اين است كه امروز خواسته...  نه، اديپ، هرگز:ـ ترسياس
  .تا همين قدر كه فرصت داشته باشي تصميم خودت را اجرايي كني

  شخصيت ها-5-5

وكاستا، كرئون، كاهن در روايت سوفوكلس شخصيت هاي اصلي عبارتند از اديپ، ي
ها وارد داستان شخصيت هاي ديگر بنا به اقتضاي رويدادها و صحنه. بزرگ، و ترسياس

سوفوكلس . مانند، همسرايان، سرآهنگ، چوپان اليوس، پيك كورنت، و ديگران. شوندمي
  .فرزندان اديپ را وارد گفتگوها نكرده است و لذا هيچ سخني از آن ها در ميان نيست

كيم چون گام به گام طبق طرح اصلي داستان سوفوكلس پيش رفته و اساس  توفيق ح
كارش همان بوده است، شخصيت هاي ديگري غير از آن چه در روايت سوفوكلس ديده 

جز اين كه وي تعداد كمتري از شخصيت ها را به كار گرفته است . شود، نيافريده استمي
ارد گفتگوها كرده و اهميت زيادي به او و از فرزندان اديپ دختر بزرگش آنتيگونه را و

او از شخصيت ها تنها آن هايي را . اما از سه فرزند ديگرش هيچ نامي نبرده است. داده است
شخصيت هاي اصلي . كه در كانون رويدادها جاي دارند، وارد نمايشنامة خود كرده است
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گر شخصيت ها كه دي. اديپ، يوكاستا، كرئون، كاهن بزرگ، و ترسياس: وي عبارتند از
  .برجسته هستند، آنتيگونه، همسرايان، چوپان اليوس، چوپان كورنتي

اما باكثير شايد بيشتر از حتي خود سوفوكلس هم شخصيت هاي گوناگوني را به كار 
در روايت وي تعداد شخصيت ها زيادند، اين تعداد به بيست نفر . گرفته و تعيين كرده است

اند و لذا يك از پيرمردان تباي در يك نقش وارد شدهرسد، ضمن اين كه سه نفر مي
وي پيش از نمايشنامه در يك صفحة جداگانه آن ها را معرفي .  آيندشخصيت به شمار مي

  .اندحال آن كه سوفوكلس و توفيق حكيم اين كار را نكرده). 4: باكثير، ب ( كرده است
خداي او يا سرنوشت ، يعني »شخصيت انسان دايمون اوست«به گفتة هراكليتوس 

ترش به معناي بخت  و اقبال، يا قسمت، يا درمعناي متوسع» دايمون«). 27 : 1375سيگال، (او
از جهتي شخصيت بخت و اقبال است، زيرا هر كسي با استعدادها و توانايي هاي . ايزد است

 ـ شخصيت دروني و شرايط بيروني، بخت و اقبال، قسمت، يا سرنوشت. شودخاصي زاده مي
كه همه به نوعي ترجمة همان دايمون هستند ـ در نمايشنامة سوفوكلس مورد بررسي قرار 

هاي او شخصيت ها مثال هايي هستند از انسان كلي كه در نمايشنامه). 28:  همان(گيردمي
 روحي بزرگ دارد و با مسألة بسيار دشوار انتخاب اخالقي يا رنج  غيرعقالني رودرروست

  ).29: همان(
 اين بخش مهمترين شخصيت ها را كه در هر سه روايت حضور فعال دارند، به  در

  .دهيمصورت تطبيقي مورد بررسي قرار مي
   شخصيت اديپ-5-5-1

او . اديپ در روايت سوفوكلس قهرماني است كه سرنوشتي از پيش تعيين شده دارد
. گذرددر ميحامل سرنوشتي است كه خواه نيك، خواه بد، از مرزهاي فناپذيري عادي 

سيگال، (دهداش ادامه ميجويياديپ در واكنش به پيشگويي ها به جاي ترك صحنه به پي
  كند و با خودكشي از صحنه كناردر حالي كه يوكاستا ميدان را خالي مي). 31 : 1375
زيرا از فانيان كسي جز من «: ماند تا تمام رنج و سختي ها را تحمل كندرود، او زنده ميمي
اش به اش، عشق و دلبستگياو با همة بدبختي. »توانست اين رنج ها را تاب آوردنمي

او خود ترسياس . دهدگيرد،از دست نميفرزندانش را، كه با محبتي عميق در آغوششان مي
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بيند، عوض ديگري شده است كه بينايي بيروني را با بينايي دروني كه فراتر ار ظواهر را مي
  .اي قهرمانانه دارد او حتي در پايان كار هم چهره).73: همان(كرده است

يكي از ويژگي هاي عمدة اديپ در روايت سوفوكلس، از نگاه كرئون بيان شده است؛ 
). 90: 1356سوفوكلس، (»در بخشايش بي گذشت و در خشم آتشين«اوشخصيتي است 

ده از صدق آن راند كه توالي رويدادها پراديپ گاهي بي منظور خاصي سخناني بر زبان مي
اش در بارة تحقيق در زمينة يافتن قاتل دارد؛ مانند اين گفتهسخنان در مورد خودش برمي

اينك من بر آنم تا به خاطر وي چندان بكوشم كه گويي براي پدري كه از ... «: اليوس كه
پس به حل «: نيز مانند سخني كه پس از عفو كرئون بر زبان راند). 67:  همان(».پشت اويم

  ).90: همان(».كردم، هر چند كه اين به منزلة مرگ يا تبعيد من است به خواري
توفيق حكيم اديپ را مردي شجاع و بسيار كوشا و دلسوز در امور مّلت خويش به 

). 39 : 1991حكيم،(او غمخوار ملت و مردم خويش است» اديپ«. نمايش درآورده است
او البته خود در ). 46-42ص: همان(ل استبخش تباي از دست ابوالهواديپ قهرمان رهايي

جستجوي راز تولد خود از كورينتوس فرار كرده و در پي كشف حقيقت خويش برآمده 
: همان(نگريستاو حتي با نظر كنجكاوي و تفحيص به پيام خدايان مي). 45:  همان(بود
: همان(دورزاما او در رابطه با نجات ملت و كشورش تباي از هيچ كاري دريغ نمي). 48
جستجو نزد او از هر چيز ). 51: همان(طرز فكر و انديشة اديپ خوشايند كاهنان نيست). 49

: خشم و غضب از ويژگي هاي اخالقي اديپ است). 63: همان(تر استدوست داشتني
دهي خشم از ديدن تو خودت همين اآلن گفتي كه اجازه نمي! ... خشمگين مشو اديپ«

او معتقد به حكمت است و هيچ كاري را بي حكمت ). 78:  نهما( »...حقيقت كورت كند
چون آن، معيار و ميزان است، هيچ كجي، انحراف ... كندآسمان هرگز ظلم نمي«: داندنمي

  ).93: همان(»...و هوسي در آن راه ندارد
در روايت باكثير اديپ بسيار شجاع و بي باك است؛ از زبان يوكاستا چنين توصيف 

: و الشجاعة عمياء و الخوف ذو بصر حديد. يا حبيبي أشجع مما ينبغي لكإنك «: شودمي
بين ندارد، اما ترس تو اي عزيزم، بيش از حد الزم دلير هستي، دليري هم چشم حقيقت

اما اديپ در اين روايت شخصي بي اعتقاد به خدا، ). 10: باكثير، ب(»چشمي تيزبين دارد
اش در چنان كه در اين گفته.  مربوط به دين استمعبد، و كاهنان و به طور كلي، هر چيز

مرگ بر اين معبد و !: تباً للمعبد و وحيه و إلهه و كهنته«: شودسخن با يوكاستا مالحظه مي



 

41  ...سوفوكلس،: در سه روايت» اديپ شهريار«

باكثير خيلي دوست دارد و مصرّ » اديپِ«) 11: باكثير، ب(»!پيغامش و خدايان و كاهنانش
پس تو نيز اي ترسياس «: ي خود بيابداي براعقيدهاست كه خود را ملحد نشان دهد و هم

  ).24: باكثير، ب(»مثل من ملحد هستي؛ اما پس چرا همين اآلن گفتي به خدا ايمان داري؟
    ترسياس -5-5-2

ترسياس در روايت سوفوكلس مردي حكيم و دورانديش و آگاه به اسرار غيب و علوم 
سخنان او نشان ). 69  :1356سوفوكلس، (مقدس و همة دانش هاي زميني و آسماني است
آيد؛ چنان كه در پاسخ درخواست راهنمايي از آن دارد كه به وضوح از منبعي ژرف برمي

اي است، اما آنگاه كه خرد سخنان خردمندانه«: گويدهاي سنجيدة او، به او مياديپ و گفته
  ).70: همان(»را سودي نيست، خردمندي دردمندي است

ي آگاه به الهام هاي الهي و وارد به دانش هاي بشر ترسياس در روايت حكيم نيز شخص
او فردي ). 51: همان(مردم همه بر اين باور هستند). 40 : 1991حكيم، (و اسرار غيب است

اما در . در اين روايت اديپ با او دشمني ديرينه دارد). 52: همان(شناس استموقعيت
ين را بپذيرد، بلكه همچنان با خواهد اولي اديپ نمي. حقيقت اآلن به كمك او آمده است

: ترسياس در اين جا در حقيقت يار و ياور اديپ است. كندبدبيني شديد با او برخورد مي
نابينايي ترسياس فقط ). 92: همان(»!..اگر اي اديپ به من نياز داشتي من در كنارت هستم«

آشكار گشتن بيند، لذا پس از در ظاهر است، او باطن امور را بسيار خوب و شفاف مي
اآلن ديگر راهم را ... ديگر از پيش من برو اي پسر،«: حقايق به پسرك عصاكشش گفت

  ).122: همان(»!اي بر چشمم نواخت و بينا شدمخدا ضربه... بينممي
گويي ترسياس در روايت باكثير كاهني است كه با اليوس به خاطر گوش دادن به ياوه

داده است كه به سخنان آنان توجه و عمل كاهنان مخالفت كرده و به او هشدار 
ترسياس در اين روايت شخصيتي مهربان است كه دوست دارد اديپ ). 26: باكثير، ب(نكند

براي من كار خيلي سختي است «: را نجات دهد و در حق او بي نهايت ناصح و مشفق است
ايلي كه به نجات بار و هولناك بردارم، اما به خاطر تمكه پرده از روي اين حقيقت فجيعت

او شخصيتي متين، با وقار، ديندار و البته ). 27: باكثير، ب(»كنمتو دارم، اين كار را مي
گويد و به او ترسياس است كه حقيقت تدابير و نيرنگ ها را به اديپ مي. خيرخواه است

شود، چنان كه حقيقت، اي اديپ، توسط علم و آگاهي مردم ثابت نمي«شودكه يادآور مي



1392، پاييز و زمستان 9، شمارة5نشرية ادبيات تطبيقي، سال   42

او درگذشته به خاطر شدت ). 34: همان(»كندهل و ناآگاهي آن ها نيز آن را رد نميج
كنند و اعالم برائت از آن، توسط پرستي و كارهايي كه كاهنان در معبد ميمبارزه با خرافه
كند كه تمام وقايع اوست كه افشا مي. از معبد طرد شده است» لوكسياس«كاهن بزرگ 

بير كرده و با مكر و نيرنگ هاي خود براي عملي كردن آن آمده را لوكسياس تدپيش
بينيم كه او در اين جا كامالً نقطة مقابل لذا مي). 29: باكثير، ب(چيني كرده استزمينه

هاي او را فاش و از ادامه دادن فريبكاري ها و لوكسياس كاهن است؛ تمام كارها و دسيسه
  .كندمال دوستي هايش جلوگيري مي

  وكاستا  ي-5-5-3

به عالوه در .  يوكاستا در هر سه روايت براي اديپ همسري مهربان و وفادار است
زا وارد بين است كه در اغلب موقعيت هاي تنشروايت سوفوكلس زني انديشمند و واقع

يكي از اين موقعيت ها آن . كندشود و از دامن زدن بيشتر به تنش و تندي پيشگيري ميمي
به خاطر خدايان، به ... «: خواهدكند؛ يوكاستا از او ميرا متهم ميجاست كه اديپ كرئون 

خورد و به خاطر من و به خاطر آنان كه در اين جا مي] كرئون[خاطر سوگندي كه 
يوكاستا نيز سخناني حكيمانه دارد كه ). 89 : 1356سوفوكلس،  (»!شاهدند، او را باور بدار

راند و آينده تصادف بر زندگي ما فرمان مي... «: داردگاهي براي تسكين دل اديپ ابراز مي
  ).106: همان(».بايد هر چه بهتر زيست از روزي به روز ديگر. توان دانسترا هرگز نمي

يوكاستا در روايت حكيم همسري به غايت مهربان و دلسوز، معتقد و باايمان به معبد و 
او كمابيش ). 50: 1991، حكيم(دانداو همه چيزش را موهبتي خدايي مي. خداوند است

كند، او گرايانه است؛ در موقعيتي كه اديپ كرئون و كاهن را متهم ميداراي احساسي واقع
    اي اديپ، تهمتي كه به اين دو مرد وارد«: گويدپادرمياني كرده و خطاب به اديپ مي

ص يوكاستا همچنين قدرت تشخي). 80: همان(»!..كني، بسيار سينگين و خطير استمي
توانم در اختالفي كه مي«: دهدبااليي دارد؛ در اختالف ميان اديپ و كرئون چنين نظر مي

... به نظر من هيچ يك از شما دروغگو يا ستمكار نيستيد!... ميان شما پيش آمده، نظر بدهم؟
و با دلي پاك و نيتي ... من هيچ شك ندارم كه كرئون پيامي را كه آورده، شنيده است

اما پيام آسمان واالتر از آن است كه بتوان در ... را به تو اي اديپ رسانده استخالصانه آن 
  ).85:  همان.(»...هر موقعيتي آن را درك كرد
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اي نگراني بر يوكاستا حاكم است؛ نگراني از آن كه كاهن در روايت باكثير گونه
نذر . كرده استدانسته است، با قاتل اليوس ازدواج روزي فاش كند كه او در حالي كه مي

به طور ). 11- 12: باكثير، ب(و قرباني هاي فراوانش به درگاه معبد عمدتاً بدين خاطر است
  ).12:  همان(تر استكلي عطوفت و مهر و محبت اين شخصيت در اين جا نمايان

   كرئون-5-5-4

او در روايت سوفوكلس . كرئون حامل پيام معبد و خدايان براي نجات شهر است
شخصيت كرئون بيشتر در ). 131- 130: 1356سوفوكلس، (ان اديپ استدوست مهرب

او در روايت سوفوكلس . يابدكند، نمود ميرويارويي با تهمتي كه اديپ بر او وارد مي
داوري، حكمش در بارة او را وقتي اديپ از سر خشم و پيش. خويشتندار و با تأني است

   كه بتواني بنمايي چه خطايي بر تو به شرط آن «: كند، واكنش او اين استصادر مي
از بارزترين خصوصيت هاي اخالقي او اين است كه ). 87 : 1356سوفوكلس،  (».امكرده

  ).84:  همان(دهدداند، نظر نميدر بارة چيزي كه نمي
اما از ). 49 : 1991حكيم، (در روايت حكيم، او مورد اعتماد معبد و كاهن بزرگ است

پس از آوردن پيغام معبد اديپ او را خائن و . ربين و كم خرد استديد ترسياس فردي ظاه
؛ اما او در اين موقعيت بسيار خويشتندار و با )76 : 1991حكيم، (داندبا كاهن همدست مي

  گردد وقتي او بسيار دردمند و حزين مي. گيردرفتاري معتدالنه در پيش مي. وقار است
  ).83: نهما(شنود كه اديپ قاتل اليوس استمي

كرئون در دو روايت سوفوكلس و حكيم ياور اديپ و حامل پيغام معبد است و در تمام 
از آن هنگام اديپ او را . آوردامور مورد اعتماد اديپ است، تا زماني كه پيغام معبد را مي

او پس از اديپ . كندبه توطئه عليه تاج و تخت خود و همدست شدن با كاهنان متهم مي
سپرد كه اديپ فرزندانش را به او مي. گردددار امور مملكت ميي و عهدهوارث پادشاه

فهمد و با آن همه اما در روايت باكثير كرئون خيلي دير حقايق را مي. مواظبشان باشد
: باكثير، ب(كند كه اديپ چنين كاري كرده باشداتفاقاتي كه پيش آمده، هنوز انكار مي

123 -124.(  
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   كاهن-5-5-5

اوست كه اديپ .  روايت سوفوكلس تنها در اوايل داستان نقش بارزي داردكاهن در
مردي . گويدنخست بار به عنوان نمايندة مردمان گردآمده در جلو كاخش با او سخن مي

اي خداوند و شهريار «او اديپ را با عباراتي چون . باوقار و خيرخواه اديپ است
مورد ) 56: همان(»وار و بسيار مرداي اديپوس بزرگ«و ) 55، ص1356سوفوكلس، (»من

   او پس از ابالغ خواسته و پيام مردم به اديپ ديگر از صحنه كنار . دهدخطاب قرار مي
  .بينيمرود و از آن به بعد نشاني از او نميمي

كند آن ها قصد خيانت داند و در آغاز فكر ميحكيم او را با كرئون همدست مي
نيز چونان كرئون در مسألة اتهاماتي كه اديپ عليه آن ها او ). 76 : 1991حكيم، (دارند

كند؛ در رويارويي با اين امر چنين اظهار نظر مطرح كرده، صبور و خويشتندار جلوه مي
و لكة تهمت ... ايآور قرار دادهاي اديپ تو ما را در موقعيتي شرم... چه بگويم؟«: كندمي

ها و آشكار شدن حقيقت، پس از كنار رفتن پردهحتي ). 82: همان.(»...ايبر ما وارد كرده
  پيشگي ندارد، بلكه نرمخويي و حفظ وقار و خويشتنداري پيشه او قصد تندروي و ظلم

انتظار هم نداشته باش كه اين ... اند اي اديپآن ها حكمي عليه تو صادر نكرده«: كندمي
 حكمي براي قاتل اليوس اما يادت باشد كه خودت قول داده بودي كه... كار را بكنند
در پايان هم همين رأفت و نرمخويي را ). 120: همان(»!پس خلف وعده نكن.. صادر كني

خواهد خودش را بي او مي... بگذاريد اديپ هر چه دوست دارد بگويد«: در حق اديپ دارد
سند او از اين كه اديپ به استقبال مرگ برود ناخر). 123 : 1991حكيم، (»...گناه جلوه دهد

دهيم به سوي مرگ هرگز اجازه نمي«: است و اميد دارد خدا به حال او رحم آورد
  ).131: همان(».قصد نيكي در حق تو داشته باشد] خدا[باشد كه او!.... بروي

است، طراح اصلي تمام » لوكسياس«كاهن بزرگ در روايت باكثير كه نامش 
 او نسبت به اديپ بدگمان است و .بار اديپ استرويدادهاي شوم و مسئول عاقبت نكبت

او حقيقت كشته شدن اليوس . در كمين است كه فرصتي به دست آورد تا به او حمله كند
داند و يوكاستا و اديپ نگرانند از اين كه آن را در ميان مردم فاش توسط اديپ را مي

اندوزي كرده او تمام اين كارها را صرفاً به قصد مال). 10باكثير، ب،ص(كند
  ).25: باكثير،ب(ستا
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   شباهت ها و تفاوت هاي روايت ها-6
پيداست كه نقل و اقتباس يك داستان و بازآفريني آن با حفظ چارچوب و خطوط 
اصلي داستان همراه است و اين امري بديهي است كه داستاني اقتباس شده شباهت هاي 

اي مشهود و مسّلم سألهدر اين جا هم چنين م. اساسي و بينادي با داستان اصل داشته باشد
. اندهاي خود را از اثر سوفوكلس گرفتهاست كه توفيق حكيم و علي احمد باكثير نمايشنامه

  .پردازيملذا با صرف نظر از ذكر اين موارد، به وجوه تمايزشان مي
شود، روايت توفيق حكيم از اين داستان پا به پاي روايت اصل پيش چنانكه مالحظه مي

ين كه تا حدودي خالصه شده و برخي موارد جزيي، اندكي تغيير داده شده رود، جز امي
حال آن كه روايت باكثير در بسياري از موارد اساسي از بنياد با روايت اصل متفاوت . است
اين وجوه تمايز هم در رويدادهاي كليدي داستان و هم در عناصر ديگر و . است

     به صورت گزينشي به چند مورد اشارهدر اين جا. شودرويدادهاي جزيي مشاهده مي
  .شودمي

   موضوع هاي داستان-6-1
سوفوكلس، (ـ در روايت سوفوكلس سرچشمة هالك شهر در هدر كردن خون است

در روايت توفيق حكيم نيز علت طاعون و گرسنگي، همين امر دانسته شده ). 58 : 1356
 : 1991حكيم،(».شودخون شسته ميخوني در سرزمين ما ريخته شده است كه تنها با «: است
در حالي كه در روايت باكثير در نهايت تمام كوتاهي ها و گناهان به گردن رفتارها و ). 63

  ).176: باكثير، ب(افتدكردارهاي ناشايست كاهن بزرگ مي
 رساند، ـ در روايت سوفوكلس اديپ وقتي با اليوس درگير شده و او را به قتل مي

در روايت توفيق حكيم  اليوس در درون ارابه است . اش استدرواقعيدانست كه او پنمي
اش به او خبر است و ندانسته و بدون قصد ضربهو اديپ به كلي از حضور چنين شخصي بي

 اما در روايت باكثير اديپ و اليوس كامالً همديگر را . كشدكند و او را ميبرخورد مي
  . پيشاني پدر آمده، اما اليوس به قصد كشتن اواديپ به قصد بوسه دادن بر. شناختندمي

ـ در روايت باكثير اديپ موافق ترسياس و طرفدار اوست و در حق او ترحم دارد؛ چون 
. جوينداز معبد طرد شده است؛ اما يوكاستا برعكس، او و كرئون از ترسياس دوري مي

ئون نيز بيشتر از ترس معبد يوكاستا بيشتر از روي باور و اعتقاد القاشده از سوي معبد، و كر
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در اين روايت كاهن بزرگ از ).19-18: باكثير،ب(دوست ندارند، با او ارتباطي داشته باشند
لجاجت و سرسختي نهفته در طبع و سرشت اديپ به خوبي واقف است؛ به همين خاطر 

شويق كرده دارد، تا بدين سان او را به اين كار تاست كه مرتب او را از رفتن به تباي باز مي
  ).69: باكثير، ب(باشد

ـ اديپ در روايت باكثير فقط قصد كور كردن چشمان خود را دارد كه در نهايت موفق 
). 72: باكثير،  ب(دهدترسياس به او اجازة اين كار را نمي. شودبه انجام اين كار هم نمي

  .كندحال آن كه در دو روايت ديگر خودش را كور مي
  :كند كهرگ در روايت باكثير؛ او ترتيبي اتخاد ميـ سناريوهاي كاهن بز

اليوس تحت تأثير يك پيشگويي ساختگي از سوي معبد فرزندش را به دست مرگ 
بسپارد؛ اين پيشگويي با طرح افتراي قتل پدر و ازدواج با مادر و نسبت دادن اين افترا به 

؛ )29: باكثير، ب(اديپ است كه به طور كامل قبالً توسط كاهن بزرگ طراحي شده است
 بلكه به كشد،اما خادمي كه فرزند به او سپرده شده، به دستور كاهن بزرگ او را نمي

او هم از سوي كاهن مأمور است تا اديپ را به دربار شاه .دهدچوپان كورينتوس مي
 »پونتيس«اديپ در كورينتوس از يك جوان به نام .نتوس ببرد تا در آن جا بزرگ شودكوري

: همان(عي او چه كساني هستندشنود كه پدر و مادر واقمي)  گماشتة كاهن بزرگمأمور و(
كاهن بزرگ در اين روايت از فنون متفاوتي براي تحريك اديپ استفاده كرده است؛ ).31

بدين شكل كه او وقتي اديپ در كورينتوس بوده است، به شدت از رفتن به تباي برحذرش 
 كشتن پدر آلوده شود، و پس از كشتن پدر دوباره به دارد، مبادا كه دستانش به جرممي

دارد تا مبادا به گناه ازدواج با مادر گرفتار شكل ديگري او را از رفتن به تباي برحذر مي
شناخته است از اين حربة منفي يعني در تمام اين موارد چون اديپ را خوب مي. گردد

نان هيچ اعتقادي پ به معبد و كاهدانست كه اديهشدار و تحذير بهره برده است؛ او مي
  ).32-30: همان(كندپس هرچه از سوي آنان باشد در جهت عكس آن عمل ميندارد،

وي همة شخصيت . ـ باكثير در معرفي نام شخصيت ها دقت زيادي به خرج داده است
هاي اديپ را به طور كامل ذكر كرده و در او نام هاي بچه. ها را به اسم معرفي كرده است

در حالي كه توفيق حكيم فقط به . ن صفحة مجزاي پيش از نمايشنامه درج كرده استضم
وي تنها اسم دختر بزرگش يعني . اشاره است كه مي فهماند كه اديپ چهار بچه دارد

از چندين كاهن . بردباكثير همچنين، خدمتكار كاخ اديپ را نام مي. آوردآنتيگونه را مي
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 حكيم به طور صريح تنها يك كاهن را به كار گرفته است و آن اما . ديگر نيز نام برده است
  .بزرگ كاهنان است

كند و يكي از ـ باكثير از دوراني كه اديپ در كورنيتوس بوده است، زياد ياد مي
برد، حال آن كه توفيق حكيم چندان به دوران همنشن هاي اديپ در آن جا را نيز نام مي

  .كورينتوس اديپ نپرداخته است
حتي ابوالهول نيز در اين روايت . در روايت باكثير ابوالهول نام يكي از كاهنان استـ 

  ).34: باكثير، ب ( وجود خارجي نداشته و ساختةدست كاهن بزرگ لوكسياس بوده است
در روايت باكثير (» كيتايرون«ـ مدت زماني كه از افكنده شدن اديپ در كوهستان 

). 124: ؛ نيز123: باكثير، ب ( ثير سي و پنج سال استگذرد، در روايت باكمي) »كتيرون«
اين مدت در روايت سوفوكلس به طور دقيق بيان نشده، بلكه به صورت كلي آمده 

حال آن كه توفيق حكيم آن را آورده است كه حدود ). 84 : 1356سوفوكلس،  (است
  ).41 : 1991حكيم، (بيست يا به طور دقيقترهفده سال است

فوكلس اليوس و يوكاستا خودشان كودكشان را به كوهستان كيتايرون ـ در روايت سو
حال آن كه در ). 78 : 1375سيگال، (دارندبرند و سپس، چوپانان كودك عليل را برميمي

» چوپان«با عنوان ) 99 : 1991(سپارند كه حكيمدو روايت ديگر او را به يك خدمتكار مي
  .آورده است» نيقوس«او را به نام ) 125 : باكثير، ب( از او ياد كرده، اما باكثير

ـ علت خروج اليوس از شهر ـ كه به كشته شدنش منجر شد ـ چه بوده است؟ تنها علي 
در روايت او اليوس به . به خوبي اين مسأله را تشريح كرده است) 156: ب(احمد باكثير

  .ون رفته استتحريك لوكسياس براي مبارزه با اديپ و پيشدستي در نابود كردن او بير
ـ در روايت سوفوكلس كرئون كه مأمور آوردن پيغام خدايان از معبد است، از پيامي 

داند كه اديپ قاتل اليوس است و معبد دلف اين خبر را به او نداده است، آورد، نميكه مي
حال ). 85 : 1356سوفوكلس، (گويد كه ترسياس چنين گفته استبلكه اديپ خود به او مي

 روايت حكيم در پيام معبد همه چيز روشن شده است و نام اديپ به عنوان قاتل آن كه در
پيام . دهنداليوس در پيام آمده است و كرئون و كاهن با هم اين پيام را به اديپ اطالع مي

؛ اين خبر به تفصيل در 72 : 1991حكيم، (»اديپ قاتل اليوس است«: در اين جا اين است
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هرچه .  در روايت باكثير اما در حقيقت پيامي وجود ندارد). بيان شده است72- 62صص 
  .هست، برساختة كاهن بزرگ لوكسياس است و فقط خود او از آن خبر دارد
رود، اما در دو ـ در روايت سوفوكلس در پايان نمايشنامه اديپ به تنهايي از تباي مي

  .روايت ديگر همراه با دختر بزرگش
  ثير  موارد افزودة روايت باك-6-2

باكثير توضيحات و مطالب افزودني فراواني را وارد داستانش كرده است كه نه تنها در 
برخي از مهمترين . شودروايت توفيق حكيم، بلكه حتي در روايت سوفوكلس نيز يافت نمي

  .آيداين افزودني ها در ادامه مي
!... دريغا«: دهدهايي كه اديپ پس از پي بردن به حقيقت خويش سر ميـ شِكوه و ضجه

بختي مثل من به كرد كه روزي سيهاگر از روز اول به انديشة خدا خطور مي!... واي بر من
تابد و نه سراي مردگان، چه بسا سراي سومي آيد كه نه سراي زندگان او را بر ميدنيا مي

مصيبت من بزرگتر و دورتر از آن است كه به ذهن خدا خطور !... اوواه... آفريدمي
بدين سان باكثير مطالب فراواني پيرامون ناله و زاري هاي اديپ پس ). 40: باكثير، ب(»!كند

از كشف حقيقت آورده و باعث طول كالم و افزايش حجم شده است كه به وضوح 
  ).51-50صص: نيز(نمايداضافي مي

خواهد خودش را كور كند، ترسياس به او ـ مسألة چشمان اديپ؛ وقتي كه اديپ مي
 كه اين چشمان ديگر ملك او نيست، بلكه از آنِ تباي است و بايد آن ها را حفظ گويدمي

در اين روايت اديپ پيش از پي بردن به . كند تا بتواند مّلت تباي را از تباهي برهاند
از آن روي كه . گيرد كه چشمان خود را از كاسه در بياوردخودكشي يوكاستا تصميم مي
د و نه تاب ديدن روي پدر در جهان پس از مرگ را؛ با اين نه طاقت زندگي كردن را دار

  ).41: باكثير،ب(بيندشود و او را نميكار ديگر نابينا با پدر روياروي مي
         و اين كه اديپ » اختيار«و » اراده«ـ بگومگوهاي ميان اديپ و ترسياس در بارة 

  :توانسته است از اين همه گناه و خطا خودداري كندمي
دهم به خدايي كه از نهان و آشكار خبر دارد، آيا اي اديپ تو را سوگند مي: رسياست«

 كردي كه قادر به اين كار هستي؟احساس نمي) هنگام ازدواج با ملكه(در آن موقع

 چرا، ترسياس، به حق همان خدايي كه مرا به او سوگند دادي، من آن روز :اديب«
ا كه گفتي، انجام دهم، اما كنيزان كاخ به سرعت چندين بار خواستم كه برخي از آن چه ر
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  زد، يكي موهايم را شانه داد، يكي به من عطر ميدورم را گرفتند؛ يكي مرا شستشو مي
    اشان از زيبايي هاي ملكه سخن كرد، و همهزد، يكي بهترين لباس ها را به تنم ميمي
مطلب كه به سخن از نفس اماره و همچنين، ادامة همين ). 46: باكثير، ب(»....گفتندمي

اين ). 48- 47: باكثير، ب(رسدتبعيت از آن و توبه  و باز بودن درِتوبه در هر حالي مي
). 161: باكثير، ب(مطالب به طور كامل در ادامة نمايشنامه نيز دوباره تكرار شده است

دواج با ملكة آن بايست قبل از قبول پادشاهي تباي و ازگويد كه او ميترسياس به اديپ مي
شد كه او خود همان فرزند اليوس نيست كه قبالً اليوس او را كرد و مطمئن ميتحقيق مي

كرد و در به دست مرگ سپرده است، و به كمك راهنمايي هاي مردم اين مسأله را حل مي
  ).45: باكثير، ب ( افتاداين گناهانِ پياپي نمي

موضوع گربه و تأثيري است كه در ذهن اديپ ـ از جمله موارد افزودني روايت باكثير 
اش وارد كرده اين مسأله در واقع تمثيلي است كه باكثير در نمايشنامه. به جاي گذاشته است

و آن را رمزي قرار داده است براي اديپ تا شايد از همان زمان موقعيت خود را دريابد و 
ست كه اديپ در آن محكمة اين تمثيل بدين گونه ا. چنين جنايت هولناكي مرتكب نشود

بيند آورد كه وقتي در سن هفت سالگي بوده، روزي دو تا گربة نر را ميعمومي به ياد مي
كه يكي بچة ديگري است و با هم بر سر يك گربة ماده ـ كه همان مادر بچه بوده ـ زد و 

د تا او را كناديپ به بچه گربه حمله مي. دهدخورد دارند و بچه گربه پدر خود را آزار مي
گويد كه به آن ها كاري نداشته باشد، آن ها مروپه به او مي. از روي پشت مادرش جدا كند

آورد، به شدت متأثر و اندوهناك او وقتي اين ماجرا را به ياد مي).  148: باكثير، ب(حيوانند
 .شود كه اآلن خود از يك حيوان بدتر استمي

اس در تدبير امور را به نوشتن يك نمايشنامه ـ  در روايت باكثير ترسياس كار لوكسي
  ).146- 145ص : باكثير، ب(اي ماهر و زبردست آن را نوشته استكند كه نويسندهتشبيه مي
  نتيجه گيري -7

در اين بخش به برخي از اموري كه از بررسي و برابرنهاد اين سه روايت قابل مالحظه 
  :شوداست، اشاره مي

طبق طرح اصلي داستان در روايت سوفوكلس عمل كرده ـ توفيق حكيم گام به گام 
او بيشتر پايبند اصل داستان بوده و جز حذف مواردي چند و اندكي تغيير در . است
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درونمايه به جهت هماهنگي با فرهنگ و اعتقادات ملت خويش، در ساير موارد مطابق اصل 
داستان نيست، تغييرات اما باكثير عالوه بر افزودن مواردي كه در اصل . عمل كرده است

اي او خيلي از اصل داستان دور شده است؛ به گونه. فراواني در طرح آن وارد كرده است
كه شالوده و مجراي رويدادها را تغيير داده و اسباب و علل ديگري براي حوادث اصلي 

 حكيم از اما اثر توفيق. ي او از دو اثر ديگر بلندتر و بيشتر استلذا نمايشنامه. آفريده است
 .اصل آن كمتر است

ـ حكيم غالباً توصيف هاي شخصيت هايش را به صورت غير مستقيم و از زبان ديگر 
او ـ «: آوردكند؛ چنان كه از زبان كاهن بزرگ در بارة كرئون ميشخصيت ها بيان مي

تيز دانيد ـ مردي است كه در بارة حقيقت به راه جدل و سدانيم و شما نيز ميچنان كه ما مي
توصيف كرئون نيز از ). 49 : 1991حكيم، (»...رود، و با كاهنان سر ناسازگاري نداردنمي

او ... شناسممن بيشتر از هركس كرئون را مي... «: شودزبان خواهرش يوكاستا بيان مي
حكيم همچنين، گاهي ) 81: همان(»..سرشتي درست و اخالقي نيكو و دروني پاك دارد

آورد؛ چنان كه بيان حال اديپ پيش از را از زبان خود آن ها ميتوصيف هاي شخصيت ها 
ديگر در اين مه و غباري كه پيرامونم را «: آيدآشكار شدن امور پرخطر از زبان خودش مي

كند دامي كه احساس مي... من مثل يك شير در جنگل هستم!... بينمفراگرفته، چيزي نمي
من مثل يك ...  و چه كسي آن را گستردهداند كجاستدر اطرافش نصب شده، اما نمي

  ).59 :  1991حكيم، (»...پايمنابينا كورمال ـ كورمال اطرافم را مي
  .ـ اديپ در هر سه روايت مردي تندخو و آتشين مزاج است

مردي ] اليوس[«: ـ در روايت حكيم اديپ از نظر ظاهري شباهت هايي با اليوس دارد
حكيم، (»اش كمي شبيه تو بوداما چهره... اي رنگ و مجعدبا موهايي نقره... بلند باال بود

1991 : 87.(  
    آن ها درتري به همسرايان داده است؛رجستهتر و بـ سوفوكلس نقش پررنگ

هاي اصلي و از جمله بيشتر با اديپ سخن شوند و با شخصيتهاي بسياري وارد ميموقعيت
  .گويندمي

 بلند، در روايت باكثير بيشتر در حد متوسط، اما ـ گفتگوها در روايت سوفوكلس غالباً
  .در روايت حكيم بيشتر كوتاه است
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