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القاهرة جامعة – اآلداب كلية                                                                      
 

  من  واحدة"  أنتيجونى"  مسرحية أصبحت الميالدى عشر الثامن القرن أواخر منذ

 أو ترجمتها أو قراءتها على كثيرون يقبل التى الكالسيكية اإلغريقية المسرحيات أكثر

 صراع من تحتويه بما المسرحية هذه استطاعت لقد ، المسرح خشبة على عرضها

 العصور مختلف  فى اإلنسانية النفس  فى الحساس الوتر على تضرب أن الزوايا متعدد

 قاعات تدخل لم التى الكالسيكية المسرحيات مقدمة فى جاءت لذلك ، األقطار شتى وفى

 السياسية النظريات تدريس قاعات أيًضا دخلت  ولكنها فقط  والدراما األدب تدريس

 . العالم أنحاء من كثير فى المتخصصة المعاهد فى األخالقية والفلسفة

  األعمال أعظم  من بأنها المسرحية هذه هيجل األلمانى الفيلسوف وصف لقد

 الفنية األعمال أكثر من اعتبرها لقد بل وحديثًا قديًما العالم عرفها التى التراجيدية

 أنتيجونى خاصة – أبطالها وحظى بها االهتمام تزايد الحين ذلك ومنذ.  وتفوقًا إشباًعا

 ودارسى خاص بشكل الكالسيكيات دارسى اهتمام من مسبوق غير بكم – وكريون

 .  عام بشكل األدب

  – 441 عامى بين ما عُرضت قد أنتيجونى مسرحية أن على الدارسين معظم يتفق

 واالقتصادى السياسى ازدهارها أوج بلغت قد أثينا مدينة كانت عندما. م. ق 440

 وأصبحت دعائمه أرسى قد الديموقراطى النظام كان السياسية الناحية فمن:  والثقافى

  عن العامة المناصب شغل ويتم الشعبى المجلس يد فى بالكامل تقع المدينة إدارة سلطة

 تحتفظ التزال كانت األرستقراطية الطبقة أن  ورغم.  القرعة أو االنتخاب طريق

 ،األسطول أو الجيش فى بارزة مناصب أفرادها بعض تولى خالل من سلطتها ببعض

 الكاملة بحريتهم الشعب أفراد وتمتع الطابع ديموقراطية السائدة األيديولوجية كانت فقد

 أفعالهم على المسؤولين جميع ومحاسبة المجلس أمام التحدث وفى التصويت فى

 .وقراراتهم

 على وليس العامة الحياة فى موجودًا المختلفة القوى بين والجذب الشد كان وهكذا

 خشبة على يحدث"  الفاجعة"  أو المصير فى التحول كان كما ، فقط المسرح خشبة

 فى وتكراًرا مراًرا حدث ولكنه األساطير من  مادته استمد الذى التراجيدي المسرح

 .المعاصرة األثينية اليومية الحياة حقائق من وأضحى الواقع

 فكرية اتجاهات ظهرت إذ ، والجذب الشد من نوع األثينية الثقافية الحياة ساد كما
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 حول التساؤالت من العديد أثاروا التقليديين غيى المثقفين من طبقة وظهرت متعارضة

 وذلك منها والهدف األساطير وطبيعة واألخالق الحضارة وأصل والكون اآللهة طبيعة

 الحديثة االتجاهات لهذه نظروا الذين العاديين المواطنين من غفيرة أعداد مقابل فى

 .  الشك من كبير بقدر

 األعمال أثينا فيها تعرض كانت التى الدينية االحتفاالت تُقام كانت الجو هذا  مثل فى

  من  كبير عدد جانب إلى المدينة سكان جميع حضورها على واظب والتى الدرامية

 قوتها تستعرض كى التجمع هذا فرصة أثينا انتهزت وقد.  األخرى الدول المدن سكان

 لخزينة ونقلها ديلوس حلف على سيطرتها بعد وخاصة األخرى المدن أمام وثراءها

 الديونيسيا احتفال طقوس جمعت ولذلك( . م.ق 454 عام)  أثينا إلى دلفى من الحلف

 بتأثير تمتعه على(  مارس شهر)  االحتفال توقيت ساعد وقد.  والسياسة الدين بين

  بعد  تتم أن  وشك على السنوية االنتخابات كانت فقد:  األثينية السياسية الحياة على كبير

 أثينا سياسة يقرر الذى المجلس اجتماع تشهد الفترة نفس كانت كما ، وجيزة فترة

 على كان( مايو ، أبريل)  العسكرى النشاط موسم أن خاصة ، حربًا أو سلًما وتوجهاتها

 مثل)  خالص دينى هو ما بين الكبرى الديونيسيا احتفال طقوس جمعت لذلك .  األبواب

 سياسى هو وما(  العامة المدينة ومبانى المسرح تطهير طقوس ، القرابين تقديم موكب

 ،ألثينا ديلوس حلف أعضاء يدفعها التى السنوية الضريبة عرض مثل)  خالص

  سقطوا  الذين  آلبائهم خلفًا ليكونوا بتنشئتهم الدولة قامت الذين  الشهداء أبناء استعراض

 إعالن ، ألثينا جليلة خدمات أدوا الذين المواطنين تكريم ، الوطن عن دفاًعا الحرب فى

 . (1)( المنصرم العام خالل حريتهم منحهم الدولة قررت الذين العبيد أسماء

 المشاركة المسرحيات عرض يتم والدنيوى الدينى بشقيها الطقوس تلك انتهاء بعد

 األرخون يعقد ثم بالجوائز،  الفائزين الشعراء أسماء إعالن ذلك ويعقب ، االحتفال فى

 بواجباته مسؤول كل قيام مدى ومعرفة االحتفال لتقييم المسرح فى للمجلس اجتماًعا

 . الدولة بها كلفته التى

 وجود ضرورة على عملى بشكل يؤكد الديونيسيا احتفال طقوس من طقس كل إن

 والمحكوم الحاكم بين ، والمسؤولين المواطنين بين ، والدولة الفرد بين العالقة فى تناغم

  على أو والثقافة السياسية الحياة على قاصًرا يكن لم والجذب الشد أن أتصور ولكننى. 

 كان الذى للجمهور بالقطع امتد بل فقط الدرامية األعمال فى الرئيسية الشخصيات

 ويعتبره كريون يؤيد كان المشاهدين من به بأس ال عدد كان فإذا.  األعمال تلك يشاهد

 : يقول عندما خاصة النموذجى الدولة رجل أو المثالى للحاكم تجسيدًا

 بعقل يدور ما معرفة ، المواطنون أيها ، العسير من

 تفكيره وطريقة نفسه تخفيه وما شخص أى

 . بالقوانين خبرته مدى ويظهر الحكم يتولى أن قبل

 الحكم  يتولى من أن أعتقد إننى
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 النصائح أفضل لمدينته يقدم وال

 الخوف بسبب ويصمت فمه يغلق بل

 . العصور كل وفى اآلن اإلطالق على  شخص أسوأ يكون فإنه

 (  181 – 174 أبيات) 

  السطور  هذه اقتبس قد ( م. ق 322 – 384) ديمثسنيس الشهير الخطيب أن حتى

 المثالى الحاكم  فكر تجسد باعتبارها عديدة  بسنوات"  أنتيجونى"  مسرحية عرض بعد

 . (2) ومكان زمان كل فى والحكام القادة به يؤمن أن يجب وما

 فعلته ما تؤيد كانت المشاهدين من بها بأس ال نسبة أن أيًضا المتوقع من ولكن

 كريون لقرار تحديها تبرر عندما خاصة ، األزلية السماوية للقوانين وتقديسها أنتيجونى

 : بقولها

 ،زيوس ليس لى بالنسبة ألنه

 ، السفلى العالم آلهة مع تعيش التى العدالة ربة وال

 .  للبشر وحددها القوانين هذه أعلن الذى هو

 ،قراراتك أن أتصور ال إننى

 لدرجة قوية ، فان   بشر وأنت

 . المكتوبة وغير الثابتة اإللهية القوانين تفوق أنها

 ( 457 – 450 أبيات)

 الشهيرة بركليس خطبة فى أيًضا بعد فيما صداها يتردد سوف التى الكلمات وهى

(  م.ق  430 عام" ) الجنائزية الخطبة"  باسم والمعروفة الحرب فى سقطوا من لتأبين

 يعتبر والتى"  المكتوبة غير للقوانين"  كافة األثينيين احترام ضرورة على يؤكد عندما

 . (3) والعار الخزى يجلب تصرفًا انتهاكها

 يشير ما  المسرحية فى نجد  فهل ، المشاهدين جمهور موقف هذا تصورنا فإذا

 الكورس أناشيد فى البحث يمكننا وهل ؟  الصراع طرفى من الشخصى الشاعر لموقف

  غرار على الشخصى الشاعر رأى عن  – بالطبع الدرامية األحداث تطور جانب إلى –

 . (4) أرستوفانيس؟ كوميديا وخاصة ، الكوميديا فى يحدث كان ما

 بطلى بين الصراع طبيعة تأمل خالل من إلجابة الوصول البحث هذا يحاول سوف

  أكسبتهم  والذين طيبة  مدينة شيوخ من يتكون الذى الكورس أناشيد خالل من المسرحية

 بسبب جسدى ضعف من يعانونه ما رغم والرزانة الحكمة من كبيًرا قدًرا التجارب

 .  العمر فى تقدمهم

 إلى ، وثيًقا ارتباًطا بها وترتبط المسرحية أحداث تتخلل أناشيد ستة الكورس ينشد

 ما وهو األحداث على تعقيبه أو األخرى الشخصيات مع الحوار فى اشتراكه جانب

 . (5)للكورس سوفوكليس بتوظيف يشيد أرسطو جعل



 والدولة الفرد بين التناغم 

64 
 

  من طيبة مدينة اآللهة حفظت أن بعد فرحته الكورس يصف األولى األنشودة فى

 يجبر كى بولونيكيس به  استعان الذى الضخم الجيش  بها سيحدثه  كان  الذى الدمار

 فى الشقيقان التقى كيف كذلك ويصف ، البالد حكم تولى فى حقه إعطائه على شقيقه

 .  اللحظة نفس فى لآلخر أحدهما بقتل انتهت فردية منازلة

 على عرفناه أن سبق ما على التأكيد ليعيد  األولى األنشودة نهاية قرب كريون يدخل

  أحد  ولكن  – عليه البكاء حتى أو – بولونيكيس جثة  دفن  منعه من  أنتيجونى لسان

  فيهدده  ، الجثة بدفن قام قد مجهوالً  أن للملك يعلن الجثة بحراسة المكلفين الحراس

 .  قراره تحدى بمن  يمسك لم إذا بالموت كريون

 إنجازاته وكثرة اإلنسان بعظمة فيها يتغنى والتى الثانية أنشودته الكورس ينشد هنا

  شىء أمام عاجًزا وقف ولكنه ، لخدمته وتسخيرها الطبيعة على السيطرة من مكنته التى

 .  الموت:  مهربًا منه يجد  لم واحد

 : بقوله األنشودة هذه الكورس ويختتم

 فنون  من  اخترعه ما إن

 التصورات كل يفوق

 : أحياًنا الخير وإلى أحيانًا الشر إلى تأخذه ولكنها

 ( بلده قوانين)  الوضعية القوانين يراعى فعندما

 مدينته شأن يرفع ،  المقدسة اآللهة وشرائع

 مصاحبة على يجرؤ من ولكن

 له  مدينة ال طريد إنسان فهو الشر

 (371 – 365 أبيات) 

 إثارة الكورس أناشيد أكثر من ، الختامية أبياتها وخاصة ، األنشودة هذه تكون وربما

 البعض اعتبرها فقد: اآلراء مختلف أمام مصرعيه  على الباب فتحت فقد ، للتساؤالت

 معها اآلخر البعض وتعامل ، فيه اإلنسان  وموقع للكون الفلسفى التأمل من نوًعا

  أحداث  بين  أنفاسه المشاهد يلتقط أن  خاللها  من  الشاعر أراد راحة فترة باعتبارها

 بين حتمى بصدام تنذر التى السحب فيها تتكاثف لحظة فى ، قادمة وأحداث مضت

 مات الذى ذلك ، أوديب لولدى هنا يشير الشاعر أن البعض رأى بينما. المسرحية بطلى

 مصاحبة" على تجرأ الذى وذلك ، باألبطال تليق بجنازة كريون فكرمه وطنه عن دفاًعا

 . (6)مؤلًما مصيره فكان وطنه بنى وجه  فى السالح ورفع"  الشر

 بين الصراع جوهر تكشف هذه الكورس كلمات أن العتبار ميالً  أكثر ولكننى

  أو  اآللهة لقوانين بالكامل تنحاز أنتيجونى فإن :  المسرحية فى الرئيسيتين الشخصيتين

  فى  تضع أن دون ، يموت من دفن بوجوب تقضى التى"  المقدسة اآللهة شرائع" 

  عن  بشراسة كريون يدافع بينما( .  البلدة حاكم سنها التى)  الوضعية القوانين اعتبارها

 من تفرضه وما الرحم ولصلة اإللهى للقانون اعتباًرا يقيم أن دون أصدره الذى القرار
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  على  ليؤكد الموت عن الكورس حديث استغل الشاعر أن أتصور وهكذا.  التزامات

 على وتسير(  محكوًما أو حاكًما)  الفرد اإلنسان يسلكه أن يجب الذى القويم الطريق

 القوانين مع تتعارض أال يجب التى الوضعية القوانين احترام:  المجتمعات هداه

 . السماوية

  بين  عاصفة مواجهة فتحدث ، براءته بدليل ممسًكا  المسرح إلى ثانية الحارس يعود

 جثة دفن فى شقيقتها شاركت بأنها كريون إقناع إسمينى وتحاول ، وكريون أنتيجونى

 داخل الفتاتين بحبس الحرس كريون فيأمر معها،  تموت أن أمل على بولونيكيس

 . الموت منهما يقترب عندما الهرب تحاوال ال حتى القصر

 المتوارثة اللعنة إلى باقتضاب فيها يشير التى الثالثة أنشودته الكورس ينشد عندئذ

  من  أحد يستطيع ال الذى زيوس اآللهة كبير على الثناء يغدق ثم  البداكوس ساللة على

  يطالها ال التى الشهور وكذلك الزمن يقهر الذى النوم"  حتى وال يتحداه أن البشر

 وفى.  األبد إلى وسيظل األزل منذ الساطع الشمس ضوء فى يتحكم الذى فهو"  التعب

 عمره سنوات من اكتسبها التى والتأمالت الحكم من بعًضا الكورس يلقى أنشودته نهاية

 األمل يجلب ما وكثيًرا ، بالخطيئة عظمتهم  تقترن أن  البشر على  كتُب لقد :  المديدة

 شيئًا يكسب لم أنه المرء يدرك فال ، غيرهم كثيرين يخدع بينما للبعض الطيب الحظ

 : بقوله أنشودته الكورس ويختم.  النار لهيب فى  قدمه تنزلق أن قبل

 قال عندما  مشهور حكيم صدق لقد

 خيًرا أحيانًا يبدو الشر إن

 يريد من عين فى

 .  الخطيئة إلى يقوده أن اإلله

 (625 – 620 أبيات) 

  وعن  اآلنية اللحظة  عن تكون ما أبعد  للبعض تبدو قد  هنا الكورس كلمات أن ورغم

 السماوات فى ويهيم السحيق الماضى عن يحكى فهو ، المسرحية بطلى بين الصراع

 الحظ يجلبه وما البشر أحوال فى فلسفية تأمالت يصدر أو ، زيوس عظمة مع العال

 . دمار  من اآلخر البعض على ينزله وما خير من للبعض

 وإن – المباشر تعليقه أيًضا هنا الكورس لسان  على يضع الشاعر أن أعتقد ولكننى

  يتصف منهما فكل :  المسرحية بطلى  بين الحالية األزمة  على  – تعميم شكل  على جاء

 كل نظر  فقد .  الخير يفعل أنه منه ظنًا شروًرا ارتكب منهما  وكل ، أخطأ ولكنه بالعظمة

  الذى  كريون  فإن.  االعتبارات باقى عن  األخرى وأغمض  واحدة بعين للمشكلة منهما

 الوطن مصلحة يعلى مثاليًا حاكًما باعتباره الجمهور من كبير جزء إعجاب على حاز

  ولكنه ، وطنه أبناء وجه  فى السالح  رفع  من عاقب لذلك شخصية اعتبارات أى على

  ، (7)العرف جرى كما ، المدينة أسوار خارج الجثة بدفن يأمر لم عندما عقابه فى تمادى
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 وما األسرية وللعالقات الرحم لصلة اعتباًرا يقيم أن دون ، عليه البكاء حتى حرم لقد بل

  تولى  وقد األسرة أفراد من  واحدًا نفسه  هو كان وقد)  والتزامات واجبات من تفرضه

 تصرف لقد. (8) (المقتولين أوديب بولدى الوثيقة القربى صلة بسبب قوله حسب الحكم

 بهذه تربطه التى القربى صلة وتناسى اإللهية القوانين أغفل ولكنه كحاكم كريون

 ابنه موت)  نفسه على الدمار جلب بأن األمر به انتهى ولذلك ، المنكوبة العائلة

 بلحم معابدها والكالب الطيور لوثت عندما للخطر مدينته عرض كما(  وزوجته

 األخرى الدول المدن من غيرها مع سلبًا طيبة عالقة تأثرت كما ، (9)ورفاقه بولونيكيس

 . (10) طيبة ضد حملته فى بولونيكيس شاركوا الذين قادتها  دفن رفض عندما

 عرض وضربت الرحم  ولصلة  اإللهية للقوانين االنحياز أنتيجونى فضلت بينما

 هدفها كان وإن حتى – قرارات من الحاكم يصدره وما الوضعية بالقوانين الحائط

  ولذلك .  ضده يعمل ومن الوطن لصالح يعمل من  بين المساواة وعدم المجتمع صالح

  الذين  المدينة سكان معها تعاطف وإن ، الوضعية القوانين لتجاهل ثمنًا حياتها دفعت

 حوار من  يتضح كما"  الموت ال  عليه المكافأة تستحق نبيالً  عمالً "  تصرفها اعتبروا

  عن  والده إثناء االبن فيه يحاول الذى الحوار وهو.  كريون والده مع خطيبها هايمون

  من  خوفًا السر فى ولكن تعارضه بأسرها المدينة أن ويخبره أنتيجونى بحبس قراره

 . (11)  رأيه على ويصر أذنيه يصم كريون ولكن.  وتسلطه جبروته

 سطوة حول تدور والتى الرابعة أنشودته الكورس ينشد غاضبًا هايمون خروج بعد

  الجدل  من الكثير أثارت والتى ، وآلهة بشًرا:  الجميع  له يخضع الذى الحب

 . (12)والنقاش

 حيث للكهف طريقها فى القصر من تخرج وهى أنتيجونى الكورس يلمح عندما

 ورد أمثلة لها ويذكر أنتيجونى بها يواسى التى الخامسة أنشودته ينشد ، حتفها ستلقى

  هى  تظل سوف أنها لها ليؤكد ربما أيًضا،  الحبس مصيرها كان األساطير فى ذكرها

 . التالية األجيال ذاكرة فى خالدة األخرى

  ويقيم  فعلت ما على يعلق أن قبل أنتيجونى مع األخير حواره الكورس ينهى وال

 : لها يقول إذ ، تصرفاتها

 من  سمة الموتى احترام إن

 التقى الشخص سمات

 ومن  ، الحكم بيدهم  من ولكن

 ،والقوة بالسلطة يهتمون

 .  الطريقة بهذه أبدًا عليهم التغلب يتم ال

 .  دمرتك  قد العنيدة طبيعتك إن

 (875 – 872 أبيات) 
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  فيه يهدد كريون وبين بينه صداًما التالى الفصل ليشهد تيرسياس العراف يدخل

 وسوف قريبًا ثمنه يدفع سوف الكون لنواميس انتهاك من كريون فعله ما بأن العراف

 نبوءات جميع بأن كريون الكورس يذكر.  بيته أهل من سيكون ألنه فادًحا الثمن يكون

 يعلن بل ، نفسه مراجعة فى ويبدأ بالخوف كريون فيشعر ، تحققت قد السابقة العراف

  لدفن  يذهب سوف  ذلك  بعد  ثم  بنفسه أنتيجونى قيود  ليفك يذهب سوف  أنه للكورس

 : ويقول العراء فى الملقاة الجثة

 األفضل من أنه أعتقد إننى

 . العمر نهاية حتى(  القديمة)  السماوية القوانين احترام

 ( 1114 – 1113 أبيات) 

 الكادمية سيميلى ابن لديونيسوس مبتهالً  السادسة أنشودته الكورس ينشد هنا

 . تاريخها فى حاسمة  بلحظة اآلن تمر التى المدينة يحمى حتى وزيوس، 

 الوحيد االبن ، هايمون موت نبأ معلًنا الرسول يدخل الكورس انتهاء وبمجرد

.   مدينته إنقاذ أجل من بحياته(  ميجاريوس أو)  مينويكوس ابنه ضحى أن بعد لكريون

 منزل منها يعانى أن يمكن التى المصائب ألكبر معرًضا كريون منزل يصبح وهكذا

 وعاداتها األسرة ديانة على الحفاظ يواصل ذكر وريث وجود عدم وهى أال إغريقى

 . (13)أيًضا وممتلكاتها

 لقد انتظاره فى أخرى مصيبة ليجد ابنه جثمان حامالً  المسرح كريون يدخل

  كريون  تلعن وهى الوحيد ولدها موت نبأ سماعها بعد يوريديكى زوجته انتحرت

 أن يوريديكى اختارت لقد( . 1305 بيت)  أبنائها قاتل وتدعوه األلفاظ بأبشع وتنعته

 نفسها تقدم وكأنها( Zeus erkeios) المنزل حامى زيوس مذبح بجوار بالسيف تنتحر

  كريون  يوليها لم التى الدم  ورابطة الرحم صلة  شأن من  لتعلى األسرة مذبح على قربانًا

 .اهتماًما

  جاء ذلك  ولكن األلم طريق  عن  تعلم لقد ، حماقته بمدى ويعترف خطأه كريون يدرك

 البشر غالبية معه يشترك بل هذا فعل الذى الوحيد كريون يكون ال وربما ، جدًا متأخًرا

 .  ومكان زمان كل فى

 : بقوله المسرحية الكورس يختتم

 األساس فى توجد السعادة إن

 علينا يجب كما.  الصائب التفكير فى

 المتعجرفة الكلمات أن.  اآللهة نبجل أن

 البشر على تجلب

 . كثيرة شروًرا

 . العمر فى بتقدمنا ندركها حكمة إنها
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 (1353  – 1346 أبيات)

  جيدًا  يعرف المسرحية العروض يحضر الذى الجمهور كان ، معروف هو وكما

 كل معالجة ولكن ، المسرحية أعمالهم فى التراجيديا شعراء يعالجها التى األساطير

 ألن األسطورة نفس منهم كل تناول لو حتى اآلخرين الشعراء عن تختلف كانت شاعر

 وفقًا يختلـف للمشاهدين توصيله منهم كل يريد الذى  األخالقى المغزى أو"  الدرس" 

 .الشخصية وسماته ومبادئه منهم كل لقنـاعة

  البد أنه يدرك المشاهد تجعل بطريقة المسرحية فى الصراع سوفوكليس صاغ ولقد

 مهارة وأن  ، نفسه الوقت فى الوضعية والقوانين السماوية القوانين من كل احترام من

  إما  المسألة ليست)  بينهما اختيار موضع فى مواطنيه يضع ال  تجعله  وحكمته الحاكم

  فى  كريون  أدركه ما وهو ، بينهما بالجمع تنصلح  والعباد البالد  أحوال ولكن ... (  أو ... 

 الشخصيات مع حواراته أو المنفردة أناشيده خالل من الكورس وبلوره النهاية

 .األخرى

  المدينة روح بين الخالق التفاعل لذلك نتاًجا بحق اإلغريقية التراجيديا كانت لقد

 ، أساطير من مادتها استمدت الذى لىالبطو العصر وروح الذهبى عصرها فى  الدولة

 وعالم المقدسات بين التراجيديا جمعت لقد.  ذاته  لفهم اإلنسان أدوات إحدى وكانت

  سواء  الخلل  أو التفكك مواجهة استطاعت ولكنها السياسية الحياة تناقضات وبين  اآللهة

 الشعور تفقد أن  دون اإلنسانية النفس داخل حتى أو االجتماعى أو الكونى النظام فى

  من  نوًعا أعطتها التى األسطورية اذج النم على اعتمدت ألنها وذلك بالتماسك

 . (14)الوحدة
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