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 آگون میان حقوق طبیعی و قانون

  ی سقراطی در تراژدی آژاکسای بر یک مکالمهتحشیه

 فربد مهاجر

 

منالئوو: . ...اووحا  سووک ابووق اووم  ووم  اتوو  موو  

 سرمق  گذارد؟

مردگووا   ا یووت:بوور.  اتوو  توو:؟ مگوور توو: اانوو:  ا  م

 ؟یا رخابتم

موورد   ووح امووت  موورا دا ووق  امووا   یوو. امنالئوو: 

 م   ح. ییب رهابپا  خحاونح را ام م:ج

را اوم  وم تو: جوا   ا ی. پس سک سرموق خوحات:بر

 ؟یانیادا م  یچن انحعطا ارده

 ا ؟حهی  :ر ور  ا یسرمق  م خحا ی. م  در ادامنالئ: 

 .ی :یم مُرده بپرد  خاک  م مانع ام اان: . همت:بر

 رایو  اونمیمو منوع راآ  ی. آر و: یمانع  م خواک بوپرد  د وخ  خو:د مو یعنی. منالئ: 

 دبق عحالق آ  را منع ارده ابق.
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در  یبووارا  یمکالخووم کیووا   ی وور نخوو:د یامی ووم مبا ووم ت موو توو:ا یجسووتار را موو  یووا

انتخوا   وحه ا  موت   یتکوم  ی ور هخو موتریآژااس  لخوحاد اورد اوم تخراو     یتراژد

 جحل[ ابق.  کی] م عن:ا  برآغا  

 یا   خو  دو  توراژد  ییاوای :  ی رربو کیوابوق اوم  وم دور ا    یومت   ر ا  یا تال 

ابووق و ت:بوور  منالئوو:  و آگووامخن:  در   یاووم جسووح آژااووس  وور  موو یاآژااووس ]ل  ووم

 یخ:انمو  یدرا  افال و:ن کیوسال نو ا  بور  وم خواک بوپرد  جسوح هسوتنح[  وم عنو:ا  

ساوو:ط »آ   ووا  یرا طووم  «یعوویساوو:ط   » یدر وواره یارائووم دهووح اووم بوورآغا    بوو

در « عووحالق»و مفهوو:  موو هم  یانسووان یجامعووم کیوو یابوویب اتیووسدر  «ی رارداد/یوضووع

 . ا حیم ا یم  یا

هسووتم اووم  ووم ووو:رت موو:ج  و فموورده  یاماحمووم یا  ارائووم ریا  آغووا    ووا  نوواگ   یپوو

 (1).دهحی رار م یم:رد  ررب یخیتار حاریپح کیرا  م عن:ا   یتراژد

تموهر آتو  ابوق. بوال ولد یابویب اتیودر س ی  رانو طی ورا کیوم  و:ل  یآتن یتراژد

.  و:دیدر آتو   وناختم مو یاامو  دم:ارابو قیوتب  خی وم عنو:ا  توار الدیا  م  یپ 7/508

ا    یپوو 7/508در بووال  سووتنسیاوووالسات اال یاووم  وورا یتوویهوورودوت ا  ل ووام اهخ»

. خوو:د  و:دینامتعوار  م سو:  مو  عهوح  ابوتا سونحگا ین: ا یو ائو  ابوق  در م الدیمو

 داروا  هوواآ  کیوودم:ارات یدا ووتنح اووم  ووان:  ابابوو  یادعووا گوورا  یوو ووم ا مووتری  هووایآتنوو

 کیو وم مبا وم  یاامو  دم:ارابو قیوابوق اوم تب  یهی وح (2)«.ستا ت ئو:  ابوق ای ب:ل: 

رخ داده  ا وح و   وارهکیواوم  وم  سوقین یآتو   اتفوا  یو اجتخواع یابویب اتیدر س رییتغ

 ا وو   الدیا  موو  یپوو 7  آ  ا   وور یخیتووار یهوواابووق اووم ممخ ووم یت وو: ت یجوومینت

ابووق   حهیاووم  ووم دبووق مووا ربوو "اووو:ل سک:مووق آتوو "ا   یاابووق. ]در نسووخم ی رربوو
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 یابوویب قیاووار خانووحا  آلکخئوو:  و وضووع ا یوورا ا  پا ریمسوو  یووا یخیاربووط:  وورر تووار

ااموو   قیو آتو  هنگووا  تب ینوو.[   ورا  دروردیووگیمو یا  اوووالسات بو:ل:  پوو  یآتو  پو

 ووحرت  ووا  عیدبووتگاه ت:ضوو  یوووضووع  ووحه در ا  ی وو:ان یمعطوو:   ووم را طووم  یدم:ارابوو

در ا توحا  وم   یون  یادیو ن رییوآتو [  و:د. هرگ:نوم تغ سیا  ]پو:ل رو یوا مار جامعم و مرد   

 :نووا یو  را یووا یهووا عووح جنوو  یابووق. اخوو ی  رانوو طی وورا کیوو وو:ر  ووالا:ه دچووار 

در  گووذارریثأتوو قیووا ووم غ ی[ اتفووا 479/480پالتائووا.    یووترم:پ س یبووا م و 490]مووارات: .

نموا  داد اوم وسوحت  را یومااوموق در  را ور تجواو  ا»دولتمهر آتو   و:د.  یابیب گاهیجا

 ا و  ت و:ر ن و:د   موتریرا  وم وجو:د آورد اوم پ ی وحرت ت:انوحی وهرها مو یامکانات ن وام

  وح یمو قیون ورد تا: یدر وو نم هوا-یرانویا قیواوم  وا  ر ر را یمحاو   ا گمق ا حیتهح

انووار  یمووحت  وو: ن یرا  ورا را یووا میووعل یاوم  ووهرها عخوو  جخعو حیووگردیموو موانع ا  آ 

داو ل انووم را  ووم بووخق  یمیوو وو:د تووا ات اد یاوواف هووایآتنوو ی مووا   وورا  یووا (3)«. گذارنووح

 یمیو موم ات اد ی-اوم در بوحه  یوابوپارت ن»جهوق دهنوح.  رییوخ:د ا  تغ یینخا حرت

 یبوال پوس ا  سخلوم سوقی   و:د  آورده وجو:د وم یمتاوا ل یهواخا یخ:د را  ا پ یپل:پ:ن 

 یپرداختووم  وو:د...  وورخال  آنبووم در  رخوو  ی ارهووا  ووم جنوو   ووا مت ووحا  خوو: را یووا

مانوحه  :دنوح  اموا آنبوم عخوالد رخ داد   حاریونسو  پا کیوا    ی هرها  و  یآمحه  ا هاخیتار

 هووایرانووی ووم ا یا:هسووتان راه داد  نمووا  در  ووا  ووهرونحا    الفعوو انووقی وو:د اووم خ  یووا

 اتیووروا ا یووا    ت:انسووتنحیمردمووا  متفوواوت موو توور یاووم پوو ی وو:د. در سووال افتوومی قیوواهخ

 ووم عنوو:ا   یتوویاووم روا یخموون:د  وو:نح... اانوو:  هنگووام کسووا ی یحادهایوومتفوواوت ا  رو

 رخوو:ردار   یوون یریگچمووخ یبووایب قیوواستخووا د ا  اهخ  ووح یموو رفتوومیپذ یاوویسا قیووروا

خو:د و  هوای:نوانیاوم چگ:نوم  اوردی:جوم مو:  تم:ضو  یو وم ا یهرودوتو خی. توار وحیم

پوس ا   حادهایورو خینو:  توار  یوبواختنح  ا گفتنوحیاوم مو ییهادابتا  کیرا ا   ر گرا ید
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 کیوسا قیوروا کیواوم فاوط  ح یحیت:بو ی و:د  و پافموار رمخک یوغ الدیا  مو  یپ 479

ا  س پو ح یحیاوم ت:بو سوقین بیو و:د. عج ریناپوذاجتنوا  یق آتنویووج:د دارد  در روا

  (4).انحیرا ارائم م حادهایا  رو یآتن قیروا  یا الدیا  م  یپ 479

اوم در ووحد  نجابوقیدارد. ا فیوا و ار تعر کیو وم  ا یودولتموهر آتو  ن یطی ورا  یچن در

 وم مبا وم بوخ  دولتموهر   ی. توراژدحیوآی رمو یتوراژد ی ورا یبا ما  اجتخواع کی  یتمک

 یخ:داوواو یتووراژد». ردیووگی دولتمووهر مووخوو:د را ا  خوو:دِ یم توو:ا اووم بووقا یاحهیووپح

 ووحرت و   یووا تووا  موورد  و ن ین وو:ه دراوواو  گسووترده   یهوو:مر یم:جوو:د در  ووعرها

  یهوو:مر اتیوودر انووار دولتمووهر و روا (5).«اووردیآ  را ا ت ووا  موو یمسووائ  ارت وواا   ووان

 یتوراژد یجُسوق. اموا را طوم ی وبوی:نید یهوا یویدر آ تو:ا یرا مو یتراژد گرید خابتگاه

 . دا ق م آ  ت:جم  حیابق ام  ا حهیبیپ اری س یارا طم  ی وبی:نید یها یی ا آ

  دیوو] ووم مبا ووم ا  و ی:نیوود یدر وواره ی ووناختابووط:ره یهووان وور ا    ووا ووور 

 ا یدر جخوع خوحا یارآموحهیاوم  وم  عوم هو:مر  د ین:بویم ا یا  ت ار خوحا یا-ح :نحهی ه

 ییهنوح و اروپوا یموانمی وا بواختار تفکور پحرا ینیادیوالخپ ابوق و در نگواه اول تدواد  ن

 قیوغا وم ییهوا یویهوم  و:د  آ ییج:اموع روبوتا الام  م  حت م:رد ابوتا  میدانیدارد[  م

 بق. و ]...[  :ده ا ییا   رهنم نخا یام هخراه منابک ختمیگسلجا 

  یو در بووتا انحاختنووحیدبووتم راه موو  ین وو:د اووم  وورا  و ی:نیوود خووا راگوور  ووم... »

... دادنوحیرفتارهوا را انجوا  مو  یتور ورمانمی و خ:انحنوح یمو آوا   وح  آور ر  یهاخق س

 وو:ده   ا میوواول  ووک  در اووم گ:نووم ووحا  ت:انووحینخوو ینووییآ  یچنوو  ی نووا را (6)«.[قیوو]هراال

دو موورت ط   یووا ی ا ووح. امووف را طووم یتووراژد منووحن ووا  تاربوواخ یوابووطمیخابووتگاه  وو

 .الدیا  م  یپ 6و  7در  ر   یهلن ینی جها  یسیابق  ا دگرد
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  وو:دیا  گووذار موو یاوارد مرسلووم یو تفکوور هلنوو ینووی جهووا  الد یا  موو  یپوو 6و  7 وور   ا 

 وم ل:گو: . ل:گو:   وم مبا وم  تو: یم یسویفلسوفم. دگرد یهواام ماار  ابق  ا آغا گواه

  یخوا  منطاومورت ط  وا گفتوار  گفت یمعوان» ت:انوحیجهوا  اوم مو ینییو ت  ینیع یعاالن ادی ن

تنابووب  ن ووم    یموورت ط  ووا ابووتح ل منطاوو یمعووان  یووو ن ردیووگواژه را در  وور   ایووجخلووم 

 ی ووم معنووا legin ی. ل:گوو:  ]ممووتک ا  واژهردیوو گرا در  وور (7)«... یوویو ت  فیووم ابوو م  تعر

 منوحبواختار ن وا  کیوو بوخ  گفوت  ا  آ  در  عوقین وم    یرا طوم انگریبخ  گفت [  

 ا ... و ابوط:ره عوق ی    یویت  یابوق اوم انسوا   ورا یسویدگرد  یهخو  وم اتکوا  ا. ابق

 یسویدگرد  یوگفوق ا تو:ا یمو ی.  وم نو:عحیوگ:یمو بوخ  هواآ  یدر اره یعاالن یمن ر

اجورا  وحه در  ینویی ور نو:  نگواه  وم منابوک آ  یدر باختار اجتخواع ری ا تأث یدر تفکر هلن

. ابوقن و:ده  ریتوأثی و[ هوارل آ  عدواد انتومنابوک و   یوا ی وم اجورا یجامعم ]نگاه عاالن

در  یارفئ:بوو یادهووای ووا  ن ختوومی]آم ی وبووی:نید یهووا یوویدورا  ابووق اووم آ  یدر هخوو

   یموویپ یختگیگسووا  لجووا  یعووار و منووح اعووحه یانووم[  ووم گ:ی ووناخت-بوواسق ابووط:ره

خووارا ا   ییدر ج:امووع روبووتا هووا یوویآ  یووا  یموی ووک  پ عتووادی. ]  دهووحی ووک  موو رییوتغ

  یدر هخو ی وبوی:نید یهوا یوی وا آ یتوراژد یهخبنا  توحاو  دا وتم ابوق[ را طوم سی:لپ

 .ا حییم قیابق ام م:ض:ع  حهی هر اوطالساد و منح ک   اعحه

  یوودر ن وور گرفتووم  ووح اووم تخراوو  ا یتووراژد یبووم خابووتگاه  ووم  وو:ر اوو   وورا  ی نووا را

و  یتووراژد یطووممعطوو:   ووم را  مووتریآژااووس   یتووراژد یجسووتار در   ووا در وواره

 دولتمهر ابق.

 .آور یآژااس را م یمح ن ر ب:ف:ا  در تراژد قیا  روا یاادامم خالوم در
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 وو:د اووم در جنوو  تووروا سدوو:ر  :نووا ی نووا   ا   هرمانووا  یکووی« تالموو: »پسوور  «آژااووس»

 ی وو:د اووم بووالر جنگوو حیووام  یآژااووس  ووح رد یوومیموو «سیلوویآخ»اووم  یدا ووق. هنگووام

گرفوق اوم بوالر   ور آ  تعلوک :نوا یدر اردوگواه  یعخو:م یرأ ک ی م او  ربح. لو سیلیآخ

آژااووس  ووا بووردارا  بووپاه و  جوومیداده  وو:د. در نت «سووئ: یاود» یعنوویاو  بیووم  وو:ر  ووم ر 

 هالاووق  ووم را هوواآ  یگرفووق هخووم میهخاطووارا  خوو:د درافتوواد و ا   ووحت خمووم ت ووخ

الخوپ[   دا یوا  ا یکوی« آتنوا»خموم و غدوب خو:د ] وا دخالوق  ی   :سوم در اما.  ربانح

چنووح گوواو و گ:بووفنح در    یخوو:  ووا یامووت  ر  یجووا ووح و  ووم ینیدچووار ا ووت اه بووهخگ

خو:د را نو د هخسور و  یو آ ورو  وردیپوس ا  آ  اوم  وم ا وت اه خو:د پواردوگاه را اُمق. 

 ووا او آمووحه  :دنووح  خ :ووواد در  را وور  سیاووم ا  بووا  یپسوور  و در  را وور اسووان

اورد.  ور بور  یخ:دامو  یو  وا خنجور خو: اوردیو خو  ن  تتوا ح ید ختمیر سئ:  یاود

 ردیوگیدرمو یبوختجوحل « آگوامخن: »و « منالئو: » ورادر   « ت:بور» ا یودف  جسح او م

اووم جسووح   وو:دیت:بوور مجووا  موو سووئ:  یو اغخوواا اود یگووریانجیوو ووا م قیوواووم در نها

 .  سپارد خاک م یربخ فاتیآژااس را  ا تمر

 انگریوآگو:    ک یوالخپ یهوایدارد. در  وا  کواریر ا وق و پ یا واره  وم نو:ع« آگ: » یواژه

 کیووآگوو:   ووم عنوو:ا   یمسووا ام ابووق. امووا ا   رفوو کیوودو ور  ووکار در  ا یوور ا ووق م

و  یجووحل مووحع انگریووآگوو:     یهووم اووار رد دارد. در مفهوو:  ساوو:  یاوووطالر ساوو: 

رد و را دا یساوو یادعووا یمووحع مفووروا دادگوواه  کیوودر دادگوواه ابووق. ]در  میووعل یمووحع

خ:ابووتار سووک   یوون میووعل یمووحع یعنووی گووریابووق.  وور  د  یروووحد دفووا  ا  سووک خوو:د

. در ردیوگیدر مو یکواریجوحل و پ  ی ورف ا یوسوک  م یادعوا  ی وم هخو یمتکوخ:د ابق. 

 عتوادیو    نحینمویدعو:ا مو  ی ورف ا یوم یدر مسونح داور  ی وم عنو:ا   اضو یفرد ا یم  یا
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و  نوا  ردیوگیمو یخیت وخ هواآ  ا یو وا   متح  بوخنا  هور دو  ور  و مطال ایپس ا   ن

  وا و  قیو. در نهادهوحیدعو:ا مو  یا   ورف یکویمموخ،  سوک را  وم  یسا:   ی م د 

  ی ووا وووحور سکووم  اضوو یاووم ستوو نجابووقیمهووم ا ی. امووا نکتوومردیووگیموو ا یووجووحل پا

 قیووخوو:د را اتخووا  نکوورده ابووق و در نها یدعوو:ا سووک مطال ووم  یا   وورف اووحا چیهوو

 را جوحل و   وا دادگواه   وان:  استورا   وم تنهوا. ابوق نگرفتوم  ک  هاآ   ی  یام ال م

آژااووس  ی خوو  دو  تووراژد ی ربووا نحه یتخوواممعنووا  ووم  یووا  ووم آگوو: .[ انووحداده ا یووپا

خ:ابووق  کیوو ی]ممخ وواد پووس ا  موورس آژااووس[ ابووق. ت:بوور ] وورادر آژااووس[ دارا

اک  سوپارد. منالئو:  خوممردگوا   و  یویرا   وک آ رادر  و خ:اهوحیممخ، ابوق. او مو

خ:ابووق   یووا  او[ و در ادامووم خوو:د آگووامخن:  ن ینووحگی] وورادر آگووامخن:  و  ووم نخا

 هواآ  ا یو. مدهنوحینخو را آژااوس جسوح بوپرد  خواک وم یاجوا ه هوادارنوح. آ  یممخ 

 ینو:ع  وم هواآگو:  ابوق اوم بوخنا  آ   ی. درو  هخوردیوگیدرمو یبوخت جوحل و   ا

 ابووق ی وور ب یم تنوو یمسووائل یدر وواره ردیووگیم خوو:د موو ووا ر یجووحل بووارا  کیوو یف وو:ا

اووم مت:جووم  یت:بوور هنگووام  یا  تووراژد ییموو هم عووحالق. در جووا گوواهیاخووالط و جا

 ریووا   ووخاتق و ت ا ی وواا حیووگ:یموو ابووق  ووحه خ یمنالئوو:  در ت ووخ یبربووخت

اوبوق اوم خ:ابوتار   وال  وم سوک   یو وحرت خو:د نوحارد چو:  در ا  یمنالئ:  و بتا

 اس ابق. دف  آژا

 . ...احا  سک ابق ام  م  ات  م  سرمق  گذارد؟منالئ: 

 ؟یامردگا   رخابتم ا ی.  ات  ت:؟ مگر ت: اان:  ا  مت:بر

مو   ییمرد   ح امت  مورا دا وق  اموا بوپا  خحاونوح را اوم م:جوب رهوا  ی. امنالئ: 

  ح.
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 یگووذار  ووح ]آتنووا[ بووپا ا ییاووم م:جووب رهووا ی دیوواووم منالئوو:  ا  ا یال  ووم اووادید 

 رایودفو   وح  م ورو  ابوق   ی ورا یانح  اما معتاوح ابوق آژااوس ا  هرگ:نوم ساو-یم

ارجووا   یتوویسووائ  اهخ قیووغا  ووح اُمووت  او را دا ووتم ابووق  ت:بوور او را  ووم مفهوو:   ووم

 .دهحیم

 ؟یانیادا م  یچن انحرا ام  م ت: جا  عطا ارده ا ی. پس سک سرمق خحات:بر

 ا ؟حهی  :ر ور  ا یخحا سرمق  م ی. م  در ادامنالئ: 

 . ی :یم مُرده بپرد  خاک  م مانع ام اان: . همت:بر

ت:بور منالئو:  را ] وم  نجوایاوبوق. ا یعویدفو   وح  مُورده سوک    یهلنو ینوی جها  در

ت وق  ی وم توروا[  وم مفهو:م یلمکرامو  یوآگوامخن:  و اوان:   وحرت ا ینوحهیعن:ا  نخا

او و  ورادر  را در  قیومرجع موتریاوم پ یسوال . دردهوحیارجوا  مو «یعویسا:ط   »عن:ا  

نهفتوم ابوق.  یاا تنگواتنگدو اون  ارت و  یوا ا یوم. ابوق بو:ال  ورده ری  یلمکرام  یا

 یعوویمفهوو:  ساوو:ط    سووق ین رادیووا ایوو ووحرت موو:رد بوو:ال  قیوواووم مرجع یمووادام»

 (8)«. :د حایپ ت:انحینخ

 «یعوی  » لکوم  «یعلخو»نوم  نوا را  ور تعاو  و ادراک  حیو ا یعویدرک مموک  سوک    ی را»

و در اعخووال  یابویب اتیوودر س یابویاوم اموو:ر ب حیود حیوو ا یعنویگذا ووق   یابویامو:ر ب

 ووم چووم ن وو:  وواهر  میریوو گ یخیت ووخ میخوو:اهیمووا هوور  ووار اووم موو یرو مووره ی نووحگ

آگواه ابوق.  یعویال امواد  وم ساو:ط    یابویب یاوم  نوحگان سوقین معنا آ  م  ی. ا :نحیم

  یوا  ا تور یپو ی سو یابویب اتیوو سوال آنکوم س میوااوردهاموف را  یعویما ساو:ط   

مووا را  ووا  ریاووم  ا ووح نوواگ  ی ووم هوور  ووکل یابوویب اتیووامووف وجوو:د دا ووتم ابووق. ...س
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 علوم ا  تورمموک  اهو   یو وم ا افت یو یآگواه. اورد خ:اهوح رورو وم یعیممک  سا:ط   

در اووار  یابوویب اتیوو ووا س یاهوور دو هخ مووا  هسووتنح. پووس اگوور جامعووم سووق ین یابوویب

... هوم در یابویگفوق اوم علوم ب حیواابوق    حهینربو یعوی ا ح ام هن:   م فکر سا:ط   

خ:دآگواه نسو ق  وم  یِابویب اتیوهوم دربوق ابوق. س می دو عکوس نوحارد  وج:د جاآ 

ماوح   عوقی   اموف (9).« وح خ:اهوح رورو وم یعوی وا مموک  ساو:ط    ال امادامکا ِ علم 

 ا یووتفوواوت م مییگوو:یبووخ  موو عووقی   ا  اووم گوواهآ »ابووق.  یعووی وور امووف ساوو:ط   

  یو وم ا عوقیا  اموف     یال امواد در  ردا وق موا نهفتوم ابوق. پو یعوی   ریوو غ یعی  

 در هواو رو  آ  یخو: :ا را  وم عنو  هوایهور دبوتم ا  چ ایو  یومعنا  رفتوار خواه هور چ

 یرفتارهووا توو:ا ینخوو گووریامووف  وو:د د عووقیاووم مفهوو:      یهخوو»( 10).«گرفتنووحیموو ن وور

عنو:ا   ریوهور دو را   ی مور  یواو انو:ا     یعوی   یهوا-گوروه یعواد یرفتارهوا ای یذات

«   وع»ت وق عنو:ا   گوریرا د یعویم:جو:دات    یهوا«یخو:»و آدا  گورد آورد.  هایخ:

اوم خ:د وا   مییگو:یرا مو ی مور  یوانو:ا    ا یهوایخو: اومو سوال آ  می نابیم هاآ 

 ایو«   وع» وم  بو:کیواانو:  ا  « آدا » ایو «یخو:»  یآغوا  مفهو:  پس. انح رار داده  یچن

 «سیفو: » ا یوم  یتخوا  ی.  نوا را و:دیمو میوتج «  ورارداد» وم  گورید یو ا  بو: «عقی  »

 یعنوی عوق یاموف مفهو:     خی]=نوام:    وان: [  وم توار« ن:مو: »[ و عوقی    یتی]=گ

 قِیووت اووکِ ذات عووقیامووف مفهوو:    » (11)«.گووردد-یفلسووفم  ووا م  یحایووپ خی ووم تووار

 خ ی ووم تووار ح یووآیموواووم ا  خوو:د   وور یریووتع   ووم اوومدر  موور ابووق اووم دبووق یا ووالا:ه

 (12).«ها یا یهخم یورا بقی لکم امر گرددی رنخ ینیجامعم  اخالط و مذهب مع

آ  در  یهوواموومیابووق اووم ر یدر بلسوولم مراتووب ن خوو یعوویساوو:ط    میووت:ج یم نووا»

 ج:د ل:گ:   خرد و تعا .(  و13«) مر ابق عقیباختخا    
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آگوامخن: [   ینوحهیت:بور و منالئو:   وم عنو:ا  نخا ا یو]م یتوراژد  یوجحل ا یدر و نم

مفهوو:  ا  سووک   یو بوو:ال در دبووتگاه  ووحرت  منالئوو:  را  ووم هخوو رادیووا جووادیت:بوور  ووا ا

اجتخووا   کیو یو  ورارداد یساوو:ط وضوع یاوم ورا ی. ساودهوحی[ ارجوا  موویعوی]سوک   

وضووع  ووحه ا    یخح ووم در  وو:ان جووادی ووا ا وابووق. ا  یّمُعوو ی مووان طیاو  وور ایوودر جغراف

 مرجوع  وحرت ابوق.  ی وا تر عوقیاوم    انوحیا واره مو اوقیسا  یو ر   حرت   وم ا

  .حیگ:یت:بر م یدر پابخ  م ادعا منالئ: 

 رایو  اونمیمو منوع را آ  ی. آر و: یمانع  م خاک بوپرد  د وخ  خو:د مو یعنیمنالئ: . 

   را منع ارده ابق.عحالق آ دبق

  ی ووا ابووتفاده ا  هخوو اووادی. د نووحی ی ووم مبا ووم د ووخ  خوو:د موو  یووا  هرچ  یآژااووس را پوو او

 :نووحیپ را[ آژااووس بووپرد  خوواکخوو:د ]مخانعووق ا   ووم میواژه ]د ووخ [ ابووق اووم ت ووخ

ن وم  ا   ور  مرجوع  وحرت. در بواسق یو ساو:ط  ورارداد یابویاار بو  م بوا  نحیم

 هووا د ووخ  آ انووح یاووم  ووم او و آگووامخن:  موو یانتیووخ یمآژااووس  ووم وابووط  یابوویب

. جسوح او سوقید وخ  مجوا  ن یبوپار وم خواک یابوین وم ب  یو. و در ا :دیم م س: 

 خ:راک وس:   :د. حی ا

 ایونهواد توا مرغوا  در میبواس  خو:اه یهوا یو ور رمنالئ: . ...موا خو:د او را هخبنوا   

 با نح.  یخ: یاو را  عخم کریپ

 کیوساوو    ی وا د وخ  خوارج :نوا یلموکر  یامور اوم م:اجهوم  یو ر ا یاهآگ رغمیعل

 انوح یسک:موق ابوق  اموا هخانگ:نوم اوم ت:بور ا واره مو  یوا یدولتموهرها ا یم میات اد

   یووسک:مووق ابووپارت را ساووو  آم»منالئوو:  سوواام دولتمووهر ابووپارت ابووق. 
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 یق اعدووادر دبوو یگار وویال.  ووحرت داننووحیموو یست:ارابوویو بوولطنق و آر یگار وویال

چوو:   بوولطنق در دبووق  وواه ابووق و ضووخناد اراتیوواهنسووا   و اخت ایوومجلووس بوونا 

ا   یق عن وورسک:موو  وو:نح یموو حهیوو رگ  ی[ ا  موورد  عووادحا یبووف یووهووا ]ر«افوو:ر»

 یرانوویا  سک:مووق ت یانجخوو  اف:رهووا را م هوور گوورید یرا در  وور دارد. گروهوو یدم:ارابوو

[tyrannyموو ]یرانوویت یمیبوو: یتووراژد  یوودر ا  یوو:ا  ن ووم  عووم بوو:ف عتووادی  ( 14).« ووخرنحی 

 یدم:ارابوو یوووحا  یتووراژد  یوودارد. چوورا اووم او هنگووا  نگووار  ا قیمنالئوو:  م:ضوو:ع

  ی وم مبا وم سامو  بوخ  دم:ارابو سوئ: یاوم اود حیود میابق. در ادامم هوم خو:اه یتنآ

 .امانحیو   ا را  م م ال م م انحیم یگریانجیآگ:  م  یا ا یم

 منالئ: . ال:سی ا ت:جم  م  سخق دو  د  ا یا م ی ا گرد کاریپ ی م و نم گرید  ار

 رایو  اونمیمو منوع را آ  ی. آر  و:یمانع  م خاک بوپرد  د وخ  خو:د مو یعنیمنالئ: . 

 عحالق آ  را منع ارده ابق. دبق

در  ا یریوو رارگ  یوواووم  ووم دل ی. مفهوو:ممی وو:یم:اجووم موو« عووحالق» ووا مفهوو:   نجووایا در

 حهیوبیمو هم و پ قیو وم غا ی وم مفهو:م  یت وح  یو ساو:ط وضوع یعوی  ساو:ط  یدوگانم

 جووادیا یجووحّ یهوواید وو:ار یآ ووکارا  وورارداد ی هووایدر  ووا  چ یینوواهخگرا» ووحه ابووق.

 حیووپح یوا عوو یعووحالق آ وو:  ووو:لاووم نووام:افک  وو:د   وور بوور ا یدر سووال انووح ینخوو

 یطرهیت ووق بوو یهخوو:اره ا  عووحالت  نووحید  ا  عووحالق موو یمنالئوو:  و توو (15)«.آوردیموو

بووخ    یّمُعوو ی مووان طیممووخ، و  وورا یابوویب اتیووس کیوووضووع  ووحه در   ی وو:ان

 .حیگ:یم
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ابوق و  وم خو:د  یاجتخواع یعناوور  نوحگ یو  وا  نومیابق اوم پابوحار مح ی ان:  محع»

 «عوحالق» رااوم موا آ  ی یوآ  چ ی. ولوانوحیم اف وق مو یاوم ا  م ول ق عخو:م  الحیم

اووم  ووم  ییتووا جووا  ی وو:ان سووق؟ین ا ووح پووس چ ی:ماگوور هخووا  م وول ق عخوو مینووامیموو

م ول ق   یرا عو  یاگور  و:ان یولو. انوحخو:  و عاد نوم ربواننحیمحد م یم ل ق عخ:م

. سووتنحین ی وورارداد یگفووق عووحالق و سووک اموو:ر حیوودر آ  ووو:رت  ا م ی ووحان یعخوو:م

 ووم   یابووق ت ووح  ووار قیم وو نوومیمح ی وورا دروا ووع اووم را چوومآ  سووتنحی راردادهووا  ووادر ن

 یو نوم  ورار و موحار آدمو  هوایچ عوقیبو:دمنح ابوق... پوس    نمیمح یاننح ام  را ی یچ

عووحالق  ینوومیاموو:ر در  م یعاد نووم ابووق... گ:نوواگ:ن  یووچووم چ انووحیموو  یوویابووق اووم تع

نوحارد  لکوم  یمنافوات  یو م ول ق عخو:م ریوعوحالق و خ یهخوان  وا عحالق  او   ا تنهانم

 یاجتخوواع یمیووتنوو  الخووم  رپا ی ووم معنووا یعووی   ساوو:ط» (16)«.آ  ابووق جیا  نتووا یکووی

 یاجتخواع یم:جو:د خو:د   وع  وم  مور اوم جوا مر نهواده  وحه ابوق. ا  آ  یعی :د    

 یعنووی  یاجتخوواع لقیفدوو  یتووریمسووتل   ت اووک عووال یو یعوویابووق  ت اووک اخووال   

  یووال تووم ا (17)«.انووحیعووی   یمسووتل   ت اووک عووحالق ابووق. پووس عووحالق و ساوو:ط اموو:ر

 یحگیوبیاوم پ  و:دیمو حهیو ... امو «یعوحالق موحن» وم بوخق   یریو  یهوامیدر   گ اره

مفهو:  مو هم ]عوحالق[ را در   یوا ی.   وا در واره نوحیرا دامو  مو هواو خو:ان  فیتعار

 .میجحل  ا گرد ی. اما اان:   م و نممیریگیم یپ یهلن ینی ادامم ا  من ر جها 

 چیمووا عخووالد هووا رودیموو  یعووحالق پووت:بوور و منالئوو:   وور بوور سووک و  ا یووم   ووا

 .دهحینخ رخ هاآ   ی  یام ال م

 مُرده مخن:  ابق.  یا بپرد  خاکمنالئ: . سر  هخا  ابق ام گفتم.  م 

 بپرد. می. مُرده را  م خاک خ:اهمیگ:یابق ام م  یت:بر. پابخ ت: ا 
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خوو:د   عووح ی. اخوو وو:دیموو حهیوود ی ووم تخووام ال:سیوودو د  ی ووار  آگوو:  در هخوو م ووحاط

. ]ا  انوحیمو قیوو مجادلوم را تا: حیوآیا   ورادر   وم وو نم مو یدارآگامخن:   وم جانوب

 یتکّوم ا  خو:د توراژد  یو تنهوا  وم هخو گوذر یبوخنا  آگوامخن:  مو اتییوپرداخق  م ج 

 .[انمی سنحه م

را اوم  وم سکوم  وان:  وواسب سوک  ووناختم  یآگوامخن: . هور گواه  ورار  ا وح موا اسووان 

چوم  گوریدر آ  وو:رت د م ینحارنوح وواسب سوک انو یساوو آنوا  را اوم  مید انر انح حه

 یاجوا ه  یوا  ا  ینوم  موا  و م؟ییتخسوک جو:  وحا  :بوتمیو پ میب:د ام ما  ان:  وضع ان

 .میدهینخ هایاارافراا  یچن

دعوو:ا ا    یا   ورف بکووحا یاوم ه یدر سووال  یاریوعآگو:  تخووا   یچنوو یریوگ ووک  هنگوا 

دو  تو:ا یمو  و:نح یهوم نخو کیوو  وم بوخق م وال م ن د نوحیآیخوخ:ابق خ:د ا:تاه ن

 ایو رد یوگیمو ا یوفرجوا  نواخ:  پا کیو وا  یتوراژد ایفرا گرفق.  یتراژد یرا  را ا یپا

  یخ:ابوق  ورف  ی و یام وال م اومآ ی] و  ی ورف  ی و یانجیوم کیوسد:ر  ی م وابطم

 یتووراژد  یوآژااووس ن . درا نوحییا  فرجوا  نوواخ:  نجوات موو هوواقی[   خ وردیوو وک   گ

ا  بووخ   یرا  ووم مبا ووم نخوو:د سووئ: ی] ووم عنوو:ا  ساموو  بووخ  دولتمووهر[ اود سینوو:

 انح. یداور رویدو ن  یا ا یتا م امانحیم کاریپ  ی م ا یدم:اراب

  یووو وووا آژااوووس دارد و دل سوووئ: یاوووم اود یو خ وووخ ی ووور د وووخن یم تنووو یرا طوووم

اوم  وم  یایگورلومیو گاهواد س ریجوحل ] وا ت:جوم  وم هو:  و توح   یودر ا ا یگریانجیم

 یروهواین  یو روا وط  و ییاوای :  ی رربو کیو.[ در بواسق دهنوحیاو نس ق مو قی خ 

پوس  یتوراژد  یو خو  دو  ا یلونوحارد. ] وم  و:ر ا قیعخوالد م:ضو:ع جوا یدر ا  یتراژد

 خو    یوا  من ور اربوط: ابوق.[ ا یتوراژد یهواا  مرس آژااس در تنوا    وا ممخ وم
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سووائ   قیووابووق اووم  ووم غا یتووراژد یدولتمووهر یس  ووا ت:جووم  ووم م توو:اآژااوو یا  تووراژد

   یّ موا  معو کیودر  یابویمموخ، ب  یو وم د  سینو:ی. در وا وع توراژد :دیم قیاهخ

مطوورر  یهوو:مر قیووروا  یووپ: وو  ا آتوو  را ت ووق یدم:ارابوو ادر را طووم  وو یامسووئلم

 . انحیم

 وم  یخو:اهیرگواه اوم موابوق. ه  یو. ]خطا   م آگامخن: [ بخ  مو   وا تو: اسئ: یاود

و در انجووا    یانووحی  کیووآ  ن ینخسووق در وواره  یو نوواگ:ار  پووردا    ووق  یچنوو یاووار

موورد هخبنووا  نامووحف:   خانووح و   یووا یاووم جنووا ه یهوود رضووا حیووآ   ووتا  مکوو . توو: ن ا

اوم ا   ی سوپار غدوب و خموم دبوقچنوا   ومرا  اریوعنوا  اخت حیوفابح گردد. اوالد ت: ن ا

چو:  تو:   یو و:د اوم مو  ن یرو گوار ی. رو گواریوت من ور  گوردعوحالق و مور کی ر

 وم مو  بوپرده  سیلویآخ یبوالر جنگو اومیا   موان یعنوی. دا وتمیمورد را د وخ  مو  یا

 وا  ک ی. لوبوپردیموراه مخاووخق  وا مو  را  :بوتمی ا م  درآموح و پ یا  درِ د خن ی ح  و

  وح ینخورگو  منکور و ه اورد ینخو عیرا ضوا یسرموق و بگواهیاس:ال مو  ه  یا یهخم

 تووروا قیو ووم و  ید ورتوور ا  او اسو سیلویا  آخ ریووو غ ا حهیونح یموورد رتوریدل یاوم ا  و

مووروت و  کیووا   ر ی وور او  نگوور ریووت ا یحهیوودهرگوواه  ووم  یوو ووح  نگذا ووتم ابووق. توو: ن

در وا وع  وان:  خحاونوح را  ی ربوان ی وم و ی یآنکوم آبو یجواو  وم یا وحه خوارا یمردم

 وا    ی رگردانو یو ا  او رو ید وخ   وحاررا  یمورد  یتو: چنو. فرضواد اوم یان سوتم اوار م

 .یاو لگح  ن مُرده مروت ابق ام  م  ییخال  آ

ابووق در را وور  وور  تفکوور  یدر  را وور آگووامخن:   بووخ  دم:ارابوو سووئ: یاود بووخنا 

  یوواووم در ا ی. خ:انموو وو:دیموو یا  عووحالق متکوو ی ووم خ:انموو نجووایدر ا  یوو. او نیرانوویت

.  وو:دیت:بوور و آگووامخن:  موو  ی  ووا و جووحل  وو افت یوو ا یوومسوو ب پا  یّمعوو یل  ووم
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ا  عووحالق ابووق اووم  یمفهوو:م انگریووو   گووذاردیموو یابووی نووا را  وور م وول ق ب سووئ: یاد

در ارت واا  وا او  آ   یابویب یجامعوم کیو یاعدوا کیوهور  ی ر م ول ق عخو:م یمتک

 معم. م نفع جا بقیاجتخاع یلتیعحالق فد جا یجامعم ابق. در ا

آ   وا  یجو:هر عوحالق  را طوم یاوم افال و:  در واره یمف ول یهوا  وا اتییا  ج  اجح

افال وو:  عووحالق را هخ مووا  ا  ل ووام »گفووق.  توو:ا یدر مجخوو:  موو انووح یو... موو یکووین

 اووقیآ    لخوورو و بوو:د آ  در سا یادیوو. در  ووک   ناووردیدرک موو یو  خ وو یاجتخوواع

فورد  ائو   وم  کیو یاگور موا  ورا» (18)«.بوقدرو  جامعم ابق اموا جامعوم خو:دِ  وخ، ا

  وا  کوردیرو  یوا (19)«.میووفق را  وائل  یو وهر هوم ا کیو یناچوار  ورا م یعحالق هست

اووم ال تووم  امووانحیو... موو جامعووم  رور  یرونوویو عووحالق   یرا  ووم بووخق عووحالق درونوو

 ا  ی ور  تلاو  یواوم ا انوحیا واره  سونحه مو  یخوجستار ابق. فاوط ه  یا ریخارا ا  مس

ت:بور و   ی و یانجیول  وم اوم  وم مبا وم م  یودر ا سوئ: یاود طی را  ا دارد عحالق ماارنم

ممخ وواد هووم ا  خ ووم  سووئ: ی. اودانووحیموو دعوو:ت م ووال م  ووم را هوواآگووامخن:   آ 

اوم آگوامخن:   نوا  یهوم ا  خ وخ ح یوگ:یا  مورس[ بوخ  مو  ی ا آژااس ]پ ا ی خ 

 ر وورار ابووق.  یممخ وو یدو را طووم  یووا ا یوو ووا آژااووس دارد. م یابوویب میت ووخ کیوو وور 

[ نسوو ق  ووم یدم:ارابوو ی] ووم مبا ووم وووحا سووئ: یاود خوو:ان  گووراووم رو وو  یا-را طووم

 عحالق ابق. 

خوو:د    ووا را خاتخووم  یآگووامخن:  در رأ ی ووا منووع بربووخت سووئ: یاود قیوونها در

در آگو:   وک   یانجیوم کیو یا واره  وح  پوس داور موتریم پاو  و:ر. اموا هخوا دهحیم

 طی ورا  یو]اوم در ا نوح یآیا  خ:ابوق خو:د ا:تواه نخو کیو چیهو  یدو موحع ا یمگرفتم 

 ووخ،  ایوو ووم استوورا  دادگوواه ] ادارد.[ تنهوو قیآگوو:  م:ضوو:ع ی ا نووحه کووردیرو عخووالد
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ا  خوروا   یآگوامخن:  پو ال:سیود  ی. آخوردهنوحیمو ا یو[ جوحل را پا ی ورف  ی  یانجیم

 م:ض:  دارد.  یا اره  م هخ  ین

او را  ووم خوواک  یرخ ووق دهووم اووم جنووا ه حیووتوو: موو   ا ی نووا  ووم رأ پووس آگووامخن: . 

  سپارنح؟

 رخ ق  : .  یهخ ا منحین یرو   یم  ن حی. چم   ایآر. سئ: یودا 

 .م  نا :  ا ح نم  مت نا اار  م  یا ک ی. لر یپذیت: را م یپس رأ آگامخن: . 

 .حیام ینخ:اه خسرا  ت:  ا ح ام اسهر نا  م .سئ: یاود 

مورد در هور اجوا   یو وحا  اوم ا یرا خو:اهم اورد. ولو یاوار هر ت: خا رم   م آگامخن: . 

چوم -مو  خ:اهوح  و:د. سوال هور یآ   خ وم جوان ریوخ:اه در     ی م یخ:اه  ر رو  ا ح 

 آ  ا . یخ:اهیم

 

 ها:پانوشت

ه  پوووی . در هفتومرادترراژدی و درا  تراژیرک: محمرد ریراییای  ماحموم  ور ابوا  ]بوخینار  (1) 

 نوحی ا یور الینیوک دانموگاه تهورا [ وو:رتامیور  یسق و یکخی  جمن:اره تئواتر دانموگاهی  در بوال 

   حه ابق.

ی راتلووج )جلووح یکووم(. ترجخووم. سسوو  مرتدوو:ی. چووا  (  توواریخ فلسووفم1393تیلوو:ر  بی.بووی. ) (2)

 91دو   تهرا . نمر چمخم. پ:لیس و فرهن  آ  . 

 88هخا .  (3)
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 88. 89هخا .  (4)

 89هخا .  (5)

 80هخا . هراالیق.  (6)

 186هخا .  (7)

هوورا . نموور ت(  ساوو:ط   یعووی و توواریخ. ترجخووم.  ووا ر پرهووا . چووا  چهووار   1398ا ووتراو   لئوو:. ) (8)

 104آگاه. 

 101هخا .  (9)

 102هخا .  (10)

 110هخا .  (11)

 109هخا .  (12)

 46هخا .  (13)

 ی. چووا  دو   تهوورا .  ووراق بووهامقیووعنا حیووتوور سخدا ی. ترجخوومابووقی( ب1349اربووط:. ) (14

 63. اتا  دو . ی یج یهااتا 

 وا ر پرهوا . چوا  چهوار   تهورا . نمور  ی. ترجخومخیو توار یعوی( ساو:ط   1398ا تراو   لئو:. ) (15

 119آگاه. 

 120هخا .  (16

 149هخا .  (17

. چووا  یخووم. سسوو  مرتدوو:(. ترجکوومیراتلووج )جلووح  یفلسووفم خی( تووار1393. )ی.بوویب لوو:ر یت (18

    658. ابقیو ب اتیدو   تهرا . نمر چمخم. افال : . اخال 
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و  یچووا  پووان دهم  تهوورا . انتمووارات علخوو .یفووداد روسووان ی(  جخهوو:ر. ترجخووم1396افال وو: . ) (19

 113. اتا  دو . یفرهنگ

 

 .منابع

 ا  چهار   تهرا . نمر آگاه.. ترجخم.  ا ر پرها . چخیو تار یعی(  سا:ط   1398لئ:. ) ا تراو  

. چووا  دو   ی(. ترجخووم. سسوو  مرتدوو:کوومیراتلووج )جلووح  یفلسووفم خی(  تووار1393. )ی.بوویب لوو:ر یت

 تهرا . نمر چمخم.

 ی. چووا  دو   تهوورا .  ووراق بووهامقیووعنا حیوو. ترجخووم. داتوور سخابووقیب(  1349. )اربووط:

 .ریرا یوا ستم  م نمر ام  ی یج یهااتا 

. چووا  چهووار   تهوورا .  ووراق ی یپووار یووو:ل سک:مووق آتوو . ترجخووم.  ابووتان(  ا1388. )اربووط:

 .ریرا یوا ستم  م نمر ام  ی یج یهااتا  یبهام

و  ی. چووا  پووان دهم  تهوورا . انتمووارات علخووی(  جخهوو:ر. ترجخووم. فووداد روسووان1396. )افال وو: 

 .یفرهنگ

. چووا  یم خووح سسوو  لطفوو . ترجخووم. ی(  دوره آثووار افال وو: . جلووح چهووار .  وو:ان1367. )افال وو: 

 .یدو   تهرا . انتمارات خ:ار م

و  یانتمووارات علخوو . چووا  هفووتم  تهوورا .یحی(  الکتوورا ... . ترجخووم. م خووح بووع1393. )بوو:ف:ا 

 .یفرهنگ

 ینوویمع ریغوور  )جلووح اول(. ترجخووم. جهووانگ یابوویب موومیانح خی(  تووار1397للنووح  جووا . ) مووک

 .ی. چا  ب:   تهرا . نمر نیعلخحار
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جمون:اره تئوواتر   یکخوویو  سوقیپوووه    ی. هفتوومرادیی. م خوح رضواکیووو درا  تراژ یتوراژد ناریبوخ

 دانمگاه تهرا . کینیال ریا  ریدر بال  ام  یدانمگاه


