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 ادیپ شهریار

 مصطفی رحیمی

   

شناساندن ادبیات قدیم یونان بفارسي زبانان كاریست ضرور و پر ارج. بیگمان ادبیات یونان كهن 

 تر خواهد كرد. دریائي است ژرف و پهناور كه افق اندیشة هر خواننده را وسیع

،  تنها ترجمة اثري از آن روز گاران كافي نیستبراي شناساندن این دریا و نمودن ژرفا و پهناي آن 

باید طریق راه یافتن به كناره آن را نیز بخوانند، نمود وگرنه چه بسا كه جوینده ناآشنا، در این راه، از 

 ناهمواریها دچار خستگي و احیاناً سرگرداني شود.

پارسي پوشانده  نات را جامه اي از هنر یونان باس نه تنها اثر ارزنده« ادیپ شهریار»بهیار با ترجمه 

بلكه كوشیده است تا با نگاشتن مقدمة مفید و پر مطلبي، خواننده را در درك مفاهیم این نمایشنامه 

 عمیق، مدد كند.

است كه در آغاز ترجمه « دربارة دانائي گنهكار و تقدیر او»گفتگوي ما بر سر همین مقدمه یعني 

ز این اثر شاعر یوناني، سوفوكل آمده و خود رسالة مستقل براي شناساندن و دفاع ا« ادیپ شهریار»

 و عمیق و در خور گفتگوئي است.

 ٭٭٭

ادیپ »توان با معیارهاي نقد هنر امروز از تراژدي  نخستین پرسش خواننده این است كه: آیا مي

اثر دفاع كرد؟ پاسخ اینست كه این كار به چگونگي استنباط و تعبیر ما وابسته است. هر « شهریار

ماندن، براي « جاویدان»هنري قابل تفسیر و تعبیرهاي گوناگون است، اما براي « جاویدان»عمیق و 

زنده نگاهداشتن هر اثر هنري باید روح زمان را در آن دمید. باید آنرا باز آفرید. اگر بناي اصلي هنر 

 ن فراموش خواهد شد.گرنه با گذشت زما چنان باشد كه این آذین را بپذیرد زنده و جاویدان است و

هاي  شود، به سبب آنست كه خواننده پاسخ مشكالت و پرسش اگر اثري دیرین، پذیرفتة زمان ما مي

در تماشاي تراژدي ما فقط پذیرنده نیستیم، »گوید:  مي« بونار»یابد. چنانكه  كنوني خود را در آن مي

بهاي شركت فعال ما در كار شاعر » آید. و لذتي كه از تراژدي حاصل مي« ایم. خود فعال و آفریننده
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توانیم كرد و بر ما آشكار گردد كه این توانائي،  مهم آنست كه بدانیم كه هستیم و چه مي»و « است

 1«كرانه است بي

این اگر در تفسیر هر اثر بزرگ هنري كهن، روح زمان در آن دمیده بخواننده در جهت مطلوب  بنا بر

 رتوت جوان و زنده نگاهداشته شد هم شده است.ف   او مدد شده و هم موجودي پیرو

تا كنون زنده مانده و با چنین تفسیري در خور آنست كه پس از این سالیان دراز، « ادیپ شهریار»

 اي كه در این نمایشنامه مطرح شده است، چیست؟ زنده ماند. اكنون باید دید مسأله

اي دوگانه و ناهمساز خدایان و آدمیان است دنی« دنیاي تراژدي ادیپ»شاید در این تردیدي نباشد كه 

اي كه در این تراژدي مطرح  ( به عبارت دیگر مسأله٦١)ص« یك قوانین خاص خود را دارند. كه هر

برو نیستیم:  یابیم كه با مسألة كوچكي رو شود، برخورد بشر است با تقدیر، و از همین جا درمي مي

 بشر در برابر تقدیر!

 ٭٭٭

 ه كنیم:نخست قصه را خالص

تقدیر چنین مقرر كرده است كه ادیپ شهریار جویا و پویا و پرتكاپو، پدر خود را بكشد و با مادر 

اند و  خویش هم بستر شود. فرماني است ظالمانه و دوزخي. این حكم را پدر و مادر ادیب دریافته

اگر ریختن خون سپارند و جانش را بگیرد. اما  براي گریختن از آن ادیپ كودك را به چوپاني مي

آید، بر چوپان ساده دل نیز آسان نیست؛ بر لبخند معصومانة كودك  طفلي بر پدر و مادر دشوار مي

سپارد. شبان دوم او را نزد شاه كشور  مي« كرنت»آورد و او را به چوپاني دیگر از دیار  رقت مي

ي به وسیلة هاتفان از شود. ادیب دردوران جوان برد و كودك در دربار این شاه بزرگ مي خرده مي

اش را پدر و مادر حقیقي خود  شود و چون پدر خوانده و مادر خوانده سرنوشت خود آگاه مي

رسد و  گریزد. در راه به گردونة پیرمردي مي پندارد، براي گریز از سرنوشت از دیار آنان مي مي

پیش « تب»ي شهر كشد و به سو پس از گفتگو مختصر، پیرمرد را )كه پدر واقعي او بوده( مي

پرسد و چون آنان در  تازد بر دروازة این شهر از دیرگاه ابوالهولي است كه از مردمان معمائي مي مي

گوید  شوند. ادیب مهماي ابوالهول )نماینده تقدیر را فاتحانه جواب مي مانند طعمة مرگ مي پاسخ در مي

گشائي، شهریاري دیار خود را به  ین گرهافتد. ساكنان شهر تب به پاس ا و ابوالهول مقهور بر خاك مي

گذارند. پس از سالها فرمانروائي  بخشند و دست ملكة شهر )مادر ادیپ را در دست او مي ادیپ مي

آید و چون ادیب سبب این فاجعه را از معبد كاهنان آپولو  مرگ و طاعون بر این شهر فرود مي

رخیزد، گناهكاري كه پدر خود را كشته و با مادر، شنود كه گناهكار باید از میانه ب پرسد، پاسخ مي مي

بستر شده است ادیپ در جستجوي این گناهكار پلید پس از ماجرائي كه در نمایشنامه باید در  هم
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 كند. رسد و چشمهاي جهان بین خویش را بر مي سرانجام به خود مي

 در این نمایشنامه مغلوب كیست؟ ادیپ یا تقدیر؟ 

شود و ادیپ  مو اجرا مي اي عقیده دارند، تقدیر غالب است. فرمان او مو به  بظاهر، همچنانكه عده

هاي معادل این تعبیر در  كند. افسانه هاي خود را مي نمایندة نیروهاي انساني مغلوب و خاكسار دیده

 ادبیات ما نیز كم نیست.

پذیرد و به  بیر را نميتوان كرد. بهیار نیز این تع اگر نمایشنامه چنین تعبیر شود از آن دفاعي نمي

 راستي هم پذیرفتني نیست.

تر، یكبار دیگر  تر و مشخص اي كوچكتر، ولي دقیق كل در برخورد ادیپ با ابوالهول، در صحنه سوفو

برخورد انسان را با تقدیر نشان میدهد: ابوالهول )نمایندة تقدیر( بر دروازة شهر است و معمائي 

شوند اما اگر پاسخ او دانسته شود ـ و این  مانند نابود مي او در مي پرسد، آنان كه در پاسخ دادن به مي

پرسد  گردد. معمائي كه از ادیپ مي كار فقط براي انسان ممكن است ـ این بار تقدیر است كه نابود مي

گوید و ابوالهول، تقدیر شوم را بر  پاسخش یك كلمه پر معني است: انسان! ادیپ این معما را پاسخ مي

  بینیم این كار تنها از انسان ساخته است و از هاتفان و سخنگویان غیب افكند. همانطور كه مي خاك مي

 كاري ساخته نیست.

شود؟ بجوئیم  اما چرا همین ادیپ زیرك، در تقدیري كه براي خود وي مقرر است به تلخي مغلوب مي

 تا ببابیم:

ایشنامه براي ادیپ ممكن بود كه تقدیر آید این است كه آیا در محیط نم پرسشي كه در اینجا پیش مي

نیروي حیاتي »خود را نیز مقهور كند؟ مترجم به درستي از داستان ابوالهول نتیجه میگیرد كه، 

( آن زمان كه ما دانا و آگاه شویم پشت تقدیر به خاك رسیده است. ٤٢)ص « تقدیر، ناداني ماست

)همان « میرد. و زماني كه دانسته شد دیگر مي تقدیر تا آنگاه تقدیر است كه چون رازي پنهان باشد»

 صفحه(.

پرسد و سزاي ناداني و  خیال نشست. این اوست كه معما مي توان خاموش و بي در برابر تقدیر نمي

و ناچار است »غفلت، مرگ است. انسان در كارگاه طبیعت ناساز و دشمن خوي نباید، زندگي كند 

و به كار خویش گیرد. براي زیستن راهي جز این نیست. پس  بكوشد تا چگونگي كار كرد آنرا دریابد

 (.٤٢)ص« دسترسي و تسلط بر تقدیر، خود تقدیر انسان زنده است.

آورد، این كار به مدد قواي غیبي صورت  اگر تقدیر، فرمان دوزخیش را بر ادیپ فاتحانه فرود مي

كه ندانسته و نفهمیده بر ضد انسان به پذیرد ابزار تقدیر در اینجا، قواي ادیپ، قواي انسان است  نمي

افتد ولي بنا بر آنچه گذشت، هنگامي كه بشر بر این نیروها آگاه شد، دیگر آنها را از دست  كار مي
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 تقدیر بیرون آورده و در چنگ خود گرفته است.

، زند تقدیر ادیپ... ساختة دستهاي خود اوست... جوانه مي»نویسندة مقدمه بر این عقیده است كه، 

 «كند. یابد و زندگي مي رشد مي

 سازد همچنانكه ادیپ چنین كرد. انسان خود تقدیر خود را مي

آیا ادیپ مجبور بود بهر حال از همان راهي برود كه نمایشنامه در پیش چشم ما گذاشته است؟ آیا 

 یافتن راه دیگري محال بود؟

قدیر، شمشیر ناداني است. آنجا كه ناداني بنا به استنباط از داستان ابوالهول باید بگوئیم كه شمشیر ت

نباشد نه تقدیري است و نه شمشیري، ادیپ در راه تب، در راه گریز از سرنوشت، به پیرمردي 

 كشد. خورد و پس از مختصر گفتگوئي او را مي برمي

 نشیند! این پیرمرد ناشناس پدر اوست. تیر اول تقدیر به هدف مي

 ؟ آیا از كشتن پیرمرد ناگزیر بود

آن را   توانست ـ در صورت آگاهي و دانائي ـ نه! خشمي نابجا نمایندة نخستین تقدیر است و ادیپ مي

 آسان از خود براند. نمایشنامه را بخوانیم. 

 گوید:  ادیپ مي

بان مرا به سوئي افكند و من چون خشمگین بودم او را زدم، پیرمرد دید و به انتظار خم شد  گردونه»

بان را چون سالحي برداشت و بر سر من  بگذرم. آنگاه دست افزار دو شاخة گردونهتا از كنار وي 

گران بود، به تندي آذرخش چوبدست، در این دست راست فرود   كوفت. پاداش این جسارت وي بسي

انگیز بدان  ( و آغاز این ماجراي غم٢٦آمد، به سر از گردونه در افتاد و جملة آنان را كشتم. )ص

 گیرد. در بیابان بر سر كنار نرفتن از جاده، جنگي شوم در ميسبب است كه 

نكته اینجاست كه در نمایشنامه هیچگونه دلیلي « رهنماي به درشتي خواست تا از راه كناره كنم»

نیست تا ما را قانع كند كه راهي كه بر سر گذر از آن كارزاري شوم در میگیرد براي گذشتن هر دو 

گیرد كه ممكن بوده است  گامة نبرد بر سر سه راهي در محلي در ميطرف وسعت نداشته است. هن

 همه به خوشي از آن بگذرند. آیا همین اشاره دیگري به ناصوابي علت بسیاري از پیكارها نیست؟

جواب  زند. پیرمرد زدن او را بي رهنما درشتي میكند و ادیپ نیز چون خشمگین بوده او را مي

شوند سالها بعد بدین گناه كه  پیرمرد و جمعي دیگر كشته مي« جسارت»گذارد و به پاداش این  نمي

آید و همة اینها به سبب آنكه یكي  فرود مي« تب»شهریار شهر گناه آلود است مرگ و طاعون بر 

 كند و دیگري خشمگین است و این ثمرة ناداني است.  درشتي مي

در دست آدمي است اگر این درشتي این یكي از دو سالح برندة تقدیر است سالحي كه به تمامي 
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نشست مترجم چند جا باین خشم جانكاه اشاره  شد تیر تقدیر به نشانه نمي كرد و آن خشمگین نمي نمي

 گذرد. میكند ولي زود مي

دهد و به ریشخند  كل با نشان دادن این صحنه، بیهودگي بسیاري از خونریزیها را نشان نمي آیا سوفو

 گیرد؟  نمي

 كشد! و این آدم كیست؟ پدر او. ا چه آسان آدم ميادیپ راز گش

آید، بطور  خواهد بگوید: هر شمشیري كه بر فرق ناشناسي به نام دشمن فرود مي كل نمي آیا سوفو

مستقیم یا غیر مستقیم شمشیري است كه بر سر عزیزترین كسان خویش میزنیم؟ قتلي كه بدنبال آن 

شود شمشیر  باشیم. هر خوني كه بدینسان ریخته مي باید در عین بهروزي، منتظر طاعون و مرگ

 شوید. تقدیر را بهتر مي

پرداخت و  جست، به درشتي نمي اگر ادیپ در برابر درشتي گردونه بان از خرد و ادب مدد مي

توانست چنین باشد. زیرا ادیپ،  شد تقدیر آب در غربال بیخته بود. ادیپ سوفوكل مي نمي« خشمگین»

و « آن پیرمرد»شك گردونه بان و  گوید، دلي دارد ماالمال از عشق به جماعت و بيچنان كه بهیار می

 اند. همراهانش، جزو جماعت مردمان بوده

گریند دوست بدارد  این بس نیست كه شهریاري، براریكه قدرت، كساني را كه پیرامون كاخش مي

خردي  شك از ناداني و بي يكالمي، درشتي آنان را كه ب ترجمه(، الزم است كه به هنگام بي ٨)ص 

آورد. در این نمایشنامه،  اي ترسناك بوجود مي خیزد، بیشتر ببخشاید. ناداني و خشونت فاجعه برمي

 آورد:  هاي دیگر نیز به بار مي خشم و خشونت تلخي

گناه خاموشند، ادیپ با  ـ هنگامي كه شهریار از مردم میخواهد كه گناهكار را معرفي كنند و مردم بي٦

خبر از آنكه گناهكار واقعي خود اوست( خشم  قین به اینكه مقصر از فرمان او سرباز میزند )بيی

دانیم سرانجام،  ترجمه( و چنان كه مي ٦٨و  ٦١گیرد و مرتكب گناه را به سختي نفرین میكند )ص  مي

 آید.  این نفرین شون برخود او فرود مي

ادرسان در هر گناه دستي دارند و آنان كه در حق اي كافي نیست بر اینكه د آیا همین معني اشاره

 كنند، خود گناهكار واقعي هستند؟  گناهكاران ظاهري داوري مي

 شود كه نداي حقیقت را بشنود. هاتف غیب، مانع از آن مي« زیاس تیر»ـ خشم گرفتن او بر ٤

بندد و  تي بزرگ ميگیرد و بر او تهم  ـ جانشین خویش ـ خشم مي« كرئون»ـ به سبب گماني بیجا بر ٣

شاید بهمین سبب پس از سقوط از اورنگ قدرت، كرئون به او اجازه نمیدهد كه دختران مهربان خود 

 را با خویشتن همراه داشته باشد. 

ـ خشم و خشونت ادیپ در زمان فرمانروائي، او را در زمان معزولي، بكلي تنها و مضطرب ٢
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( ادیپ ٨١ترجمه( و از او مشمئز است ) ٨٢)ص آرزوي مردن او را دارد « سرآهنگ»كند،  مي

دستم را بگیرید و تازیانه مكافات من بر هیچكس فرود نخواهد آمد جز من، »گرید:  بزاري مي

 ترجمه(. ٨١)ص

ـ چنانكه پس از این خواهد آمد در گناهي كه دست تقدیر بر او نوشته است ادیپ هیچگاه نیت گناه ٢

دهند. اما ادیپ بهنگامي كه همه چیز  ي چنین گناهي را كیفر نميكردن ندارد، در هیچ مذهب و آئین

كند و از سر  بینش را مي دانسته شد، با خشمي آمیخته به ناداني، خود با دست خویش چشمهاي جهان

 كشد! اي در برابر دیدگان خویش مي جهالت، پرده

 ٭٭٭

ید، در نمایشنامه چگونه ادیپ گناه دومي كه سرنوشت بر او نوشته، هم آغوشي با مادر است. باید د

 توانست از این دام ننگین بگریزد؟ مي

است و پس از اینكه به نیروي هوش و فراست ادیپ به « تب»ابوالهول دهشتناك بر دروازة شهر 

دوي این كارها،  شود. آیا هر گشا مي و ملكه آن دیار پیشكش قهرمان راز« تب»خاك افتاد، شهریاري 

 تهزاء نیست؟خور اس خاصه دومین در

هیچ  در خور ریشخند نیست كه ملكه دیاري، تقدیم ناشناسي از راه رسیده شود و پیمان ازدواج، بي

 عشق و كششي بسته شود؟

معهود و مهمول طغیان كرده بود بار دیگر سرنوشت، چون « رسم»اگر ادیپ، مردانه در برابر این 

نیرومند سركشي كرده بود ادیپي كه پشت ابوالهول  افتاد. ادیپي كه در برابر تقدیر ابوالهول به خاك مي

 ور كند. توانست آتش چنین طغیاني را در درون خود شعله را بخاك آورده بود، آسان مي

در نمایشنامه تنها همین دو مورد است كه اگر نبود ادیپ با همة خصایل قهرماني و بشریش بود اما 

آورد از یك سو زود  اي بوجود مي ند، آنچه فاجعهك تقدیر، فاتح نبود. آنچه سرنوشت را پیروز مي

منطقي و غیر طبیعي موجود است.  كورانه از رسوم و عادات غیر خشمي و از سوي دیگر تمكین كور

جا راه بر ادیپ بسته نیست نه انتظار  طرفه اینجاست كه برعكس هر تراژدي مشهوري در این دو

چشمداشت طغیاني دیگر بر ضد رسوم نامعقول كهن. متانت بیشتر از این قهرمان ناموجه است و نه 

توان از شهریار نو چشم داشت كه عشق خود را  هم در آن سه راهي راه عبور باز است و هم مي

 باالتر از سنن ناپسند بشمارد.

را نگاه كنیم در مواردي با نظر مترجم، موافقیم و در « ادیپ شهریار»هنگاني كه از این نظرگاه، 

 رد مخالف.اي موا پاره

گر و خواستار دانائي، با  همچنانكه مترجم جویا به نتیجه رسیده است: ادیپ مردي است جستجو
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انگیزة طلب و تكاپوي او هم غریزي است و هم عشق به جماعت. شیفتة جستن « اي خطیر اراده»

ان و در انجام خواست خدای« »كنم من از نو آغاز مي»گوید:  حقیقت است، به خود متكي است. مي

و باز « كشورم ـ و نیز خواست خود من ـ تا آنجا كه بتوان آرزو كرد، مشتاق همداستاني باشمایم.

من این لكه را نه به دست هیچ آدمیزادي، بلكه با دستهاي خود خواهم شست. قائل الئیوس »گوید:  مي

 ترجمه( ٦٤)ص« زبده است. هر كه باشد، باید بداند كه بمن دست یا

ت مادرزاد )ونه با تطیر و تفأل( حقیقت را بحدس دریافتم )و هاتف غیب نتوانست( به یاري ذكاو»

دلگرمي تو این فالگیر )نمایندة  بي»گوید:  ترجمه(. خطاب به جانشین مغرور خود مي ٤١)ص 

تا بدانجا كه نیروهاي آسماني را یكسره به « خدایان( هرگز دل آن نداشت كه مرا كشندة الئیوس بنامد

، هاتفان و پرندگان غیبگو كه غریوشان از آسمان به گوش میرسد، «پیتو»پس آتش »گیرد:  تمسخر مي

 ترجمه(. ٢٥چه شد؟ )ص 

كند.  هاي زندگي دل بر نمي ترین احوال باز هم از نیكي رغم غمهاي جانگاه، در سخت ادیپ علي

كند، به او  جدا مي  آخرین امیدش ـ هنگامي كه در پایان فاجعه، كرئون او را از فرزندان خود ـ 

« رغم خود باید باز گردم علي»دهد:  و ادیپ پاسخ مي« خواهي به خانه باز گردي؟ نمي»گوید  مي

من این شهر را رهاندم و »ترجمه(. خرسندي را در انجام وظیفة اجتماعي خود میداند:  ٥٣)ص

 ترجمه(. ٤٥)ص « خرسندم

« آه!»د( مایل به روپوشي حقیقت نیست، براي رعایت هیچ مصلحتي )از جملة حفظ جان و شرف خو

 ترجمه( ١١، )ص «كار همیشه برایم مترسكي بوده است« صالح»

در »، «ترین خصلت آدمي است مظهر زنده»در برابر فرمان خدایان تسلیم نیست و با آنچه گذشت 

تر  رهرغم خدایان بر تقدیر كه چیزي از او شومتر و چی علي»و « آشوبند هاي برتر مي جستجوي قله

 «شود. نیست پیروز مي

در كار دانستن، پرومته... به جنگ با خدایان برخاست و »توان با بهیار موافق شد كه  به آساني مي

آرام دریاست و تقدیر او صخرة دیرپاي  ادیپ به جنگ با تقدیر. در این ستیز و آویز، انسان موج بي

آشام  نیست، دیر پاتر از ابوالهول خون ( و خواهیم دید كه این صخره بسیار دیر پا٤١)ص « ساحل

 نیست.

سوزد، اما هزاران ساقة دیگر  افتد و آن را مي تقدیر چون صاعقه بر این نهال انجیر هندي فرو مي»

كشد... بهمین  اي دیگر براي تماشاي خورشید سر مي این درخت در دل خاك فرو میرود و از گوشه

تقدیر ادیپ... ساختة دستهاي خود اوست، »ا نیست، و علت سرگذشت او )ادیپ( تراژدي تسلیم و رض

از حد حكمت عملي و یافتن راه و « دانایان»عشق، تكاپوي  بي»ادیپ عاشق است، عاشقي پاكباز: 
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 « گذرد. رسم گذران خوشتر، در نمي

شمرد در تفسیر آن  آنجا كه در پایان نمایشنامه، ادیپ رنجهاي خود را در سرودي دلكش بر مي

تواند ما را تا به حد  بخشد و نیاز به تسكین مي گفتگوي با دوستان تسكین بیشتري مي»یم كه خوان مي

وسیلة ثمربخش تسكین است « افادة رنج... با كالم، آواز، صدا و شكل...»و « سرودن شعر براند.

دردي دانائي موجب همدردي است و هم»زیرا هنر دلها را به هم نزدیك میكند. ایجاد دانائي میكند و 

 «معرفت بدین حقیقت خود روزني است در حصار تنهائي و بیكسي...»و « تسكین است.

بر شمردن هنرمندانة مصائب، موجب باز شناختن و تجسم دادن رنجهاست، با این كار رنجها، از 

تر است تا  شوند و ستیز و آویز با دشمني شناخته؛ آسان آیند، شناخته مي محیط پر غبار خود بیرون مي

آوازي  او خواستار هم»پس سرود ادیب، زاري و بیوه ساري نیست « ه چشمهاي بسته به جنگ رفتن.ب

 « و همدردي است نه ترحم.

توان و باید بوسیلة دانائي بر تقدیر پیروز شد، این كار  بهیار از داستان ابوالهول نتیجه میگیرد كه مي

 را سرنوشت آدمي میداند.

 صدا بود.  هم« ادیپ»ا مفسر اما در مواردي نیز نمیتوان ب

دانسته است. اما به نظر « دانائي گنهكار»بهیار، ادیپ را در سرلوحة تفسیر پرمعني و انباشتة خود 

توان و باید  من ادیپ نه داناست و نه گنهكار )فراموش نكنیم كه در این نمایشنامه و هر دو تفسیر، مي

كلي از نظر سوفوكل.( دانا نیست زیرا نه پدر خود همه جا به جاي ادیپ، انساني كلي گذاشت، انسان 

شنود(،  شناسد، نه مادرش را و نه وطنش را از تقدیر خودآگاه نیست )این را از هاتف غیبي مي را مي

كند، براي یافتن گنهكار باز هم به نمایندة خدایان متوسل میشود، وقتي  زود خشم است، آسان نفرین مي

گیرد. مترجم  بندد و گناه نكرده را به گردن مي شود، بسیار زود بهتان مي ميكه پیام او را شنیده قانع ن

نماید كه وي دیگر  هائي كرده است و چنین مي در ضمن تفسیر خود به این ناداني و زود خشمي اشاره

 از انتساب دانائي به ادیپ، چندان راضي نیست.

ر طلب حقیقت الزم نبود. اگر قبول كنیم كه كاو و تكاپو د و اگر ادیپ دانا بود این همه جستجو و كند

« میرد دیگر مي« زماني كه تقدیر دانسته شد»و « جادوي تقدیر آدمي در ژرفناي هستي خود اوست»

 اگر ادیب دانا بود، هماوردي در كار نبود تا نبردي درگیر شود. 

زمان صاعقة پندارد و درست در همین  ادیپ در اوج فرمانروائي خود را بسیار روئین تن مي

 آید و این نیز از ناداني اوست.  اي كه دستهاي او فراهم كرده ـ بر سرش فرود مي سرنوشت، صاعقه

است! پاسخ سرنوشت را به زیركي  اما اگر ادیپ دانا نیست شیفتة دانائي است. تیزهوش، زیرك و بافر

در برابر سرنوشت « سر تسلیمي ندارد تا فرود آورد»خروشد،  یابد و در راه دانائي مي در مي
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افزاد. به مدد همین هوش و كیاست انجاك كاري را كه از عهدة هاتف  انگیر، مردانه قد برمي هول

آشام را نه به نیروي  گشاید. ابوالهول خون برد. راز سرنوشت را مي خدایان ساخته نیست به پایان مي

یروي هوش و فراست بر خاك آمده است( بلكه به ن« ادیپ»گرز )چنان كه در برخي از روایتهاي 

 افكند. مي

آورد  خبر است، سرنوشتش زادة دستهاي اوست اما در پایان كار فریاد برمي ادیپ از قدرت خود بي

ادیپ نیروي شگرف همدستي و همدلي انسانها را « دوستان، آپولو، چنین رنجي بر جان من نهاد.»كه 

از خود میرنجاند. آیا از این مجمل حدیث مفصل شناسد و بسیاري از آنان را به خشمي و بهتاني  نمي

 توان خواند؟ نمي

 سازد. ناپذیري بشر مي اي راستین از هوش و جنبش و تكاپو و تسلیم بدینگونه سوفوكل حماسه

ادیپ دانا نیست بدالیلي كه گذشت و به همان دلیل كه همة انسانها دانا نیستند در روز فرخنده دانائي، 

 ة پریان خواهند گذاشت.ها را در موز تراژدي

ادیپ گنهكار هم نیست، زیرا بحكم خرد براي گناهكار شناختن كسي باید قصد و نیت گناه را در او 

شناسد و نه مادر را  مدل كرد و چنین قصد و نیتي در ادیپ وجود ندارد، نه پدر را بگاه كشتن مي

گناهي »( و اگر بپذیریم كه ٦٢ده )صبوقت هم بستر شدن. اگر قبول كنیم كه عوامل گناه را او نیافیر

شود نه به ارادة آنان... پس  تنها به دست آنان انجام مي 2شوند كه كادموس و ادیپ مرتكب مي

 ( با این نوشتة صریح دیگر آن عنوان براي چیست؟ ٦٢توانند در زندگي خود گنهكار باشند، )ص نمي

ي او شك ندارند ولي همین نكته كه از راست است كه همه كسان و حتي خود ادیپ نیز در گناهكار

اگر »هاي اصلي تراژدي است. بهیار بدرستي دریافته است كه  آید، یكي از پایه ناداني حاصل مي

اما افسوس كه « آدمیان ادیپ را محكوم ندانند تقدیر آب در غربال بیخته و شخم بر دریا زده است.

دهد كه  ینسان سوفوكل هنرمند یكبار دیگر نشان ميشود. بد ناداني آدمیان مانع چنین داوري درستي مي

 «.ریشة تراژدي در ناداني است»

با قبول این دو فرض که ادیپ دانا و گنهکار نیست بلکه تند هوش و زود خشم است این دو گفتگو که 

( نه مربوط 3)ص« دانائي سرچشمة گناه و رنج است»و « دردناکي سرنوشت ادیپ از دانائي است»

 اي است درست. ادیپ است و نه نتیجه به تراژدي

دانائي موجب رنج نیست زیرا به فرض اینکه ادیپ پر شور را دانا هم فرض کنیم بنا به استباط خود 

)ص « دانائي رهائي است براي همگان»( از آن گذشته 5)ص« کرامت او در شناخت اوست.»بهیار 

ادیپ در »آشام رستند و  ابوالهول خون ( چنانکه ساکنان شهر تب بیاري راز گشائي ادیپ از آفت9

رهائي دانایان نیز در دانائي است، »... ( و از همه مهمتر 11)ص« کار دانائي راز تقدیر را گشود.
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نفس دانائي، رستگاري است. دیگر دانائي وسیله نیست، هدف است... شوق دست یافتن بدان هر 

 (12)ص« ومته نیز در دانائي است.رهائي پر»سازد، همچنان که  رنجي را در خود غرقه مي

توان حکم کرد که سرچشمة  )ص( دیگر نمي« میرد تقدیر آنگاه که دانسته شد، مي»اگر قبول کنیم که 

رنج در دانائي است. با طلوع پرتو دانائي ظلمت تقدیر و دست پروردگانش چون رنج و گناه... رو به 

 نهند.  گریز مي

ه، در حکومت نادانان و دسیسه کاران این حکم درست است و تا اما بیرون از جهان اندیشه و فلسف

هنگامي درست است که سرنوشت آدمیان بدست خود ایشان در کف با کفایت جاهالن و دغالن باشد. 

 هاي تاریخ از شواهد، این امر، گرانبار است.  صفحه

  3«تنها در درون اجتماعي عادل، انسان بر طبیعت و زندگي خویش تواناست»

تواند بود. اگر در تورات چنین آمده بدان سبب است که در این  مچنین دانائي سرچشمة گناه نميه

ناپذیر معرفي شده نه چون  کتاب، تقدیر ـ دشمن آدمي و دشمن دانائي ـ وجودي جاویدان و شکست

ي افتد و نه چون ساحل که در برابر نیرو ابوالهول سوفوکل که در برابر ادیپ رازگشا به خاک مي

 یابد.  فزایندة موجها روز به روز بیشتر کاهش مي

ادیپ گناهکار نیست زیرا ندانسته مرتکب گناه شده است و اگر در زمان باستان کسي در گناهکاري 

او شک نمیکند این خود زادة ناداني است، این سالح برنده تقدیر است که باید از کفش گرفت و 

 سوفوکل نسبت به این کار خوشبین است. 

 

قلب آدمي قرارگاه خدایان بیقرار دشمن صفت میگردد. چنین انساني در چنین دنیاي »خوانیم که:  مي

« تواند دور و مبرا از گناه بسر برد بلکه با گناه همزاد است تنها نمي اي نه ناسازگار هزار گونه

 (11)ص

ترین خصایل  ندهاي نادرست است از مقدماتي نادرست. در تراژدي ادیپ، این مرد مظهر ز نتیجه

« خوي خدایان بیقرار دشمن»بیرون میکند. دیگر او اسیر « طالع انسان را از برج خدایان»انساني 

توانست در آن سه راهي خشم خود را فرو خورد و  نیست، اسیر خود است و اجتماع خود. او مي

نبها را در پاي گردن نگذارد و عشق گرا« تب»توانست به رسوم نامعقول  دست به شمشیر نبرد، مي

 زني که بهر حال همسال مادر اوست و تنها حسن او ملکه بودن اوست نریزد.

از ادیپ رازگشا و عاشق حقیقت و زیرک و کشنده ابوالهول و هماورد با خدایان، این دو توقع بیرون 

ز فرد از حد توانائي او نیست. اما همه جا به یک نفر و قهرماني او نمیتوان چشم داشت، همه کار ا

آید، اگر این هر دو امر مربوط به خود ادیپ است سومي مربوط به اجتماع اوست. همه و همه  نمي بر
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دانند و اگر فرد به خود آید و اجتماع بیدار شود؛ آنگاه داستان ما یکسره داستان  او را گناهکار مي

 گفتن ادیپ است و سقوط ابوالهول تقدیر.« انسان»

مبارزه با »زاد نیست بلکه گناهکار نیست. البته تقدیر چنین میخواهد ولي ادیپ نه تنها با گناه هم

و این رسالت در شأن ادیپ است، چنانکه در شأن هر انسان « تقدیر، خود تقدیر انسان زنده است.

 اي. زنده

 در اینجا نیز به همان دلیلي که دیدیم استناد به تورات نادرست است. دنبالة افکار اجتماعي تورات به

همینگوي به « پیر و مرد و دریاي»هاي در بسته و سیاه کافکا میرسد و دنباله کار سوفوکل به  اندیشه

 جاک لندن.« عشق به زندگي»ملویل و به « موبي دیک»

آشوبد  ناگزیر از تمکین به سرنوشت نیست. مردانه مي»در این است که « ادیپ»همه شور و حرارت 

 «رود. و مردانه پیش مي

میداني بزرگ است و هماوردي »که گناه طغیان، کیفري سخت در پي دارد ولي اگر  راست است

انسان از هر دو بزرگتر است. تقدیر دیواري است کهن و قطور از سنگ خاره و ساروج، « بزرگ

اما حریف کوچک اندام نیز مسلح است. مسلح به ابزار، مسلح به شعور و دانش، مسلح به اندیشه و 

 وزي که نیروهاي پراکنده و هدایت نشدة او در هم ضرب شود.عشق، چشم براه ر

از سوي دیگر تقدیر در نظر سوفوکل همه سیاه و دشمن خوي نیست زیرا ادیپ گشودن را تقدیر 

خواهد بداند. این تقدیر او رستگاري و رهائي اوست و این تمامي   ( ادیپ مي25)ص« تقدیر است»

تغییر ناپذیر؛ ازلي و »ن حکم نمیتوان قوانین طبیعت را ( با ای12)ص« او، هستي و نیستي اوست

وار عاشق دانائي و جستجوگر و پر شور  ( روزي که همه انسانها ادیپ25و 35دانست )ص « بیچون

 ماند. شوند براي تقدیر، جز میداني محدود قلمروي باقي نمي

ست که با تقدیر دلیرانه بدین سبب ا« انگیزد هیچکس چون او ما را به جنگ با تقدیر بر نمي»اگر 

خورد ما علل شکست را در دست و دل  وار در مبارزه دوم به زمین مي شود و اگر سهراب گالویز مي

 «تغییر ناپذیري قوانین طبیعت.»بینم نه در  او و در اجتماع او مي

ماجراي ادیپ همه پیروزي است و پیروزي و شکست « انگار تماشائیان سهل»بدینسان از نظر ما 

سپاهي فراهم »و به همین سبب و تنها از همین نظرگاه است که این تراژدي از ما « حدت یافتهو

 « سازد مهیاي جنگ با تقدیر. مي

پنداشته و نتیجه گرفته است که « توسل به امید»هاي او را  بهیار چون ادیپ را دانا انگاشته، خامي

عرضي و عاریتي »که « جانب خدایان آوردامید را پاندور از »زیرا « دل در امید بستن تباه است»

جهان بیني اساطیري، پیوسته »توان با سالحي عرضي و عاریتي به نبرد تقدیر شتافت  و نمي« است
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(. 31و29)ص« دارد و نداي خرد در میدهد آدمیان را از توسل به دستاویز زود گسل امید بر حذر مي

به امري تباه، تابه است، اما امید داشتن به امري توان گفت این که امید بستن  آنچه در این باره مي

مسلم و علمي تباه نیست، بعبارت بهتر هر جا امید در برابر خرد قرار گرفت فریب است اما اگر با آن 

همراه و هم جهت شد، خود نیروئي است، بران در مبارزه با تقدیر دشمن خوي. اگر از اساطیر جز 

 این برآید کهنه است و مردود. 

 

( این نکته گذشته از 31)ص« دانائي شوم فرجام است»ر این مقدمه آمده است که انگیزة گریز ادیپ د

توان دید. اگر دانائي رهائي است  آنکه درست نیست، تقیض آنرا نیز در سایر استنباطهاي مهیار مي

یروي براي همگان و هم براي دانایان، دیگر چرا شوم فرجام است؟ وانگهي انگیزة گریز ادیپ ن

ناپذیر و تسلیم نشدني اوست، همان است که او را به جهاد با تقدیر وا میدارد. دانائي  سرکش و آرام

انجامد. دانائي در تراژدي ادیپ چنان سالحي است که با در دست داشتن آن دیگر  لزوماً به طغیان نمي

شته شد دیگر دشمن به اي که این سالح بردا نیازي به گریز و جنگ و گیر و دار نیست، همان لحظه

 خاک غلتیده است )پیروزي ادیپ بر ابوالهول(

« حقیقت مطلق و تمام، نایافتني است. روح حقیقت همان کوشش در رسیدن به آنست»میخوانیم که 

( اگر حقیقت را امري ماوراء 44جرأت گیر و دار خود بزرگترین پیروزي است )ص( »33)ص 

نامة ادیپ به راز تقدیر که همان راز طبیعت است تعبیر کنیم، طبیعي ندانیم و اگر آن را در نمایش

چنین حقیقتي یافتني است بهمان دلیل که ادیپ رازگشا یافت و بشر تا به امروز به بسیاري از آن 

رموز که تا دیروز از محاالت بود دست یافته است. کوشش بشر براي دست یافتن به اسرار طبیعت 

هم داشته است. در هجوم به این قلعه هزار حصار اگر همة  جز شور تالش، شیریني پیروزي

حصارها تاکنون فرو نریخته بسیاري از آنها با خاک راه یکسان شده است. بشر در هنگامة این 

 کارزار هم شهد کوشش را چشیده و هم شراب پیروزي را. 

خویش و جهاني است  جهاني است آسماني و جاوید، با قوانین ازلي و بیچون از آن»خوانیم که:  مي

توان از  خاكي و فاني... گرفتار پیري و مرگ. در میان این دو گردابي است که نه با زورق دانائي مي

توان در آن پایاني یافت. تنها گاهکاه آن هم به مدد خدایان شاید بتوان  آن گذشت و نه با هیچ افزاري مي

توانند از سرنوشت خود جویا  ا خدایان مياز خواست آنان خبر یافت. آدمیان... به مدد رایزني ب

 (35)ص« شوند.

 

اي را طرد میکند. در اینجا دانائي زورق نیست،  در این است که چنین اندیشه« ادیپ»عظمت 
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چون نیست. دیرپائي آن با دانش بشر نسبت معکوس  بزرگترین سالح است. قوانین طبیعت ازلي و بي

قدیر انسان زنده. رایزني با هاتفان جزو اساطیر است نه فصلي دارد، غلبه پذیر است و مبارزه با آن ت

 از واقعیات.

اگر سوفوکل اندیشة واالي خود را در قالب این نمایشنامه ریخته، چنانکه مترجم دریافته است بسبب 

اند و با آن الفتي دیرین  شناخته هاي ما، مردم آن در به خوبي مي آن بوده که این قالب را چون تعزیه

آمیزد. در یکي بشر در برابر  اند. هنر سوفوکل در این است که در داستان را ماهرانه در هم مي تهداش

 توانست پیروز باشد.  تقدیر یکسره پیروز است و در دیگري ظاهرا مغلوب. اما مغلوبي که مي

با کسب تواند  گوید ادیپي که پس از ادیپ سوفوکل به میدان آید مي همانطور که بهیار به اشاره مي

 فیض از تجزیة پیشگام خود، بشتر و بهتر بر نیروهاي شوم سرنوشت فائق آید.

 ٭٭٭

کدام آموزگار گستاخي است که بتواند در این تندات بالیا که چون سیالب »مترجم پرسیده است که: 

خوشبختانه »راهي بکسي بنماید. و نتیجه گرفته است که: « ریزد کوهسار از هر جانب فرو مي

اند تا رسالت آسماني خود را بانجام رسانند و رفع زحمت کنند  در شمار مصلحیني که آمده سوفوکل

نیست و گرنه صداي ترسناک و محکوم کننده و یا ریاکار او را چون تندري از وراء ابرها 

 (44)ص« داشتیم دادیم و دوستش نمي شنیدیم، بدان دل نمي مي

آمد. هرگز این  ران زمین به جامة فارسي در نميخورشیدي در ای 1341بیگمان اگر ادیپ بسال 

 خواندیم. کلمات را در مقدمة آن نمي

)ص « اي است با آن یگانه و جدائي ناپذیر خود ناکامي تازه« هر کامیابي تازه»خواندیم که   هرگز نمي

دهد )ص  انسان کفارة خطاي خدایان را مي»( و 11)ص« سرچشمة حقیقت ناگوارا و تلخ است( »22

 (11)ص« اند چه نیروهاي بسیار خداوار هستي ما را فرا گرفته»( و 15

( و در این آوردگاه هیچیک 19ادیپ، داود یا سلیمان ناگزیر از گناهند، )ص»خوایدنم که:  هرگز نمي

( و 29)ص« دل در امید بستن تباه است»( و 21یابد، )ص از هماوردان بتمام بر دیگري ظفر نمي

 (43)ص« انگیز قادر مطلق و هولجهاني و قوانیني است »

 ٭٭٭

در تراژدي ادیپ باید تقدیر شوم پي و دشمن آدمي را از قوانین مفید و تغییرناپذیر طبیعت که شناختن 

کند، فرق نهاد: طبیعت مقدر کرده است که سرنوشت  ها آدمي را در پیکار با سرنوشت شوم مدد مي آن

وجود حکمران گناهکار مرگ و طاعون بر شهر  بشر مبارزه با تقدیر است، مقرر کرده است که

 نازل میکند. مقرر است که دانائي و فراست ابوالهول را بر خاک اندازد و غیره.
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آخرین نکته درباره ادیپ شهریار این است که انسان از زمان سوفوکل تا کنون به بسیاري از 

گر غبار محیط ما این افق را کدر اي دست یافته است. ا هاي تازه پرسشهاي تقدیر پاسخ گفته و بساحل

کند، اساس مطلب انکارپذیر نیست و به همین دلیل قسمتهائي از تراژدي چون خبر گرفتن از  مي

 هاتفان غیب و بینا شدن چشم جان ادیپ پس از نابینائي چشم تن او، دیگر قابل دفاع نیست.
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