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  :الملخص

إلى التعرف على نوعین من العقاب، عقاب الحاكم لمن یعصى أوامره ویتمرد على القوانین  یهدف هذا البحث

فقد . المدنیة وعقاب اآللهة للحاكم الذي یتحدى القانون اإللهي من خالل مسرحیة أنتیجوني بین سوفوكلیس وألفییري

یناقش البحث إشكالیة العقاب من حیث . اختلف الكاتبین في تصویر كل منهما للعقاب في سیاق األحداث الدرامیة

جانب الحاكم للمواطنین الذین یقومون بالعصیان المدني والتمرد على القوانین المدنیة للدولة، ومن ناحیة أخرى كیف 

فالبحث یناقش شرعیة عقاب أنتیجوني لمحاولة دفن . نعاقب الحاكم الذي یتمرد أیًضا على تطبیق القوانین اإللهیة

فلقد اعتبر بولینیكس خائًنا لهجومه على وطنه طیبة برفقته جنود مدینة أرجو، حیث تحرم  ،ولةأخیها الخائن للد

قوانین المدینة دفن الخائن داخل أراضیها، ویناقش شرعیة عقاب الطاغي كریون الذي تسبب في موت أنتیجوني 

لعراء دون اعطائها الحق المقدس غاروا على طیبة في اأجرم دیني بترك جثث الجنود الذین وابنه وزوجته وارتكابه 
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 Abstract: 

This research tackles punishment through comparing the two plays titled Antigone 
written by Sophocles and Alfieri. I divided the punishment into two types, the first the 
ruler is punishingdisobeys: - Creon has imposed punishment on who disobey and tries 
to bury Polinices 

The second the gods punished the ruler: -Creon was doomed to absolute isolation 
after he realized he lost all his beloved once as he disobeyed divine laws in Sophocles' 
play, while in Alfieri's play the ruler lost his son, Haemon, when the latter suicided in 
front of his father's eyes after seeing Antigone's dead body. 
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  :   أوًال العصیان المدني وعقاب الحاكم

لقد ركزت التراجیدیا اإلغریقیة على العقاب الناتج عن عصیان الحاكم، فعلى سبیل المثال في تراجیدیا 

ب على برومیثیوس الذي تجاوز برومیثیوس مقیًدا إلیسخولوس حیث یمثل زیوس السلطة المطلقة فقد أنزل العقا

الحدود بمنحه النار للبشر رافًضا الخضوع لسلطة زیوس، وكان عقاب زیوس عقاب إلهى ألحد التیتان برومیثیوس 

لعصیانه له، فأمر بتقیید برومیثیوس باألغالل على جبل القوقاز وجعل الطیور الجارحة تأكل كبده نهاًرا، ثم یعید 

   )١(.طیور دورها نهاًراإلیه كبده لیًال، لتعید ال

: وفي عصر سوفوكلیس كان هناك نوعان من العقاب إما النفي أو القتل، وكانت عقوبة القتل تنفذ بثالث طرق

أو أعطائه سًما لیموت، وكان  ،ن یقوم المتهم بقتل نفسه بالسیفأأو  ،لشنق المحكوم علیه باإلعدام إقامة منصة

 ،والنساء سیئات السلوك ،والقتلة ،والسحرة ،یحكم بالموت على الخائن لوطنه. م.القانون األثیني في القرن الخامس ق

وكذلك من یتهم باإللحاد، أما في مسرحیة أنتیجوني فقد كانت جریمة أنتیجوني هي محاولة دفن أخیها وجاء العقاب 

 )٢(.ون بدفنها حیة في القبرشدیًدا حیث أمر كری

في البرولوجوس عند سوفوكلیس تخبرنا أنتیجوني بأن الملك كریون أعلن أنه سیتم عقاب من یتجرأ على دفن 

  ) ٣٦-٣٥(بالبیتین . بولینیكس، حیث یموت رجًما بالحجارة علًنا وسط المدینة

ἀλλ᾽ ὃς ἂν τούτων τι δρᾷ,  

φόνον προκεῖσθαι δημόλευστον ἐν πόλει.  

  لكن من الذي یجرؤ على عصیانه

  .لیتعرض إلى القتل رجًما عالنیة وسط المدینة

وتعنى الرجم عالنیة، والجدیر  δημόλευστονمر الحاكم من خالل الصفة أبیات عقوبة عصیان ن األبیِّ وتُ 

الصفة  حیث ذكرت) ٢٥٤(بالذكر أن سوفوكلیس قد ذكر عقوبة الرجــــــم في تراجیدیة آیاس في البیت 

λιθόλευστον  م.، مما یدل على أن تلك العقوبة كانت معروفة عند اإلغریق بالقرن الخامس ق)٣(الرجم يوتعن .

ولكنه لم ینفذ تلك العقوبة التي ُذِكَرت في بدایة المسرحیة؛ وهي الرجم بالحجارة حتى الموت، فلقد هدد ابنه هایمون 

  ) ٧٦١-٧٦٠(بقتلها أمام عینیه، عندما اشتدت المناقشة بینهما في األبیات 

ἄγαγε τὸ μῖσος ὡς κατ᾽ ὄμματ᾽ αὐτίκα  

παρόντι θνῄσκῃ πλησία τῷ νυμφίῳ. 

  البغیضة، حتى تموت في الحال) هذه المرأة(فلتحضروا ) للحرس(

  .أمام أعین عریسها ولتكون على مقربة منه

                                                
1 M.Gagarin, D. Cohen, (Eds), The Cambridge Companion to Ancient Greek Law, (Cambridge University 
Press, 2005), 386. 

2 Elisabeth Meier Tetlow, Women, Crime and Punishment in Ancient Law and Society, Vol. 2: Ancient 
Greece, (The Continuum International, New York, 2005), 138 

 :نظراا أصابه من الجنون وقتل الماشیة ا آیاس كانت تخشى أن تنال العقاب مع آیاس بعد میالجوقة في تراجید٣ 

Philip Whaley Harsh, A Hand book of classical drama, (Oxford university press, 1944),  100. 
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ه ربما أراد سوفوكلیس من ذلك أن یبرز سمات الحاكم كریون الذي ال یعرف سوى التهدید والترویع حتى مع ابن

وعندما أدرك  )١(.هایمون، حیث یهدده بقتل حبیبته أنتیجوني أمامه، حتى یكف عن الدفاع عنها وینهى الحوار معه

كریون أنه خسر دعم ابنه أصر على معاقبته بقتل حبیبته أمامه، لیؤكد مبدأ أنه من الضروري دعم سلطة الحاكم 

  )٢(.وعقاب كل من یعارض الحاكم

بالفعل هي حبس أنتیجوني حیة في أحد الكهوف وذلك ألن هذه العقوبة جاءت مناسبة ولكن العقوبة التي نفذت 

ویوضح كریون قسوة عقابه ألنتیجوني فعندما یسأل الكورس عن الطریقة التي . )٣(مع أنتیجوني بصفتها امرأة،

   .)٧٧٦- ٧٧٣(ت تحت األرض في األبیا -تشبه القبر –ستموت بها أنتیجوني، یقرر كریون أن یلقي بها في حفرة 

ἄγων ἔρημος ἔνθ᾽ ἂν ᾖ βροτῶν στίβος  

κρύψω πετρώδει ζῶσαν ἐν κατώρυχι,  

φορβῆς τοσοῦτον ὡς ἄγος μόνον προθείς, 

ὅπως μίασμα πᾶσ᾽ ὑπεκφύγῃ πόλις. 

  سأحملها إلى مكان مهجور، لم تطأه قدم بشر

  سأحبسها في كهف صخري وهي حیة

  خوًفا من غضب اآللهةحیث أضع لها كمیة من الطعام فقط 

  .نزل الرجس على المدینةحتى ال تُ 

نهاء الفوضى، فهو یأمل في إزالة التمرد من المدینة إیجوني حیة في كهف یرمز إلى إن قرار كریون بحبس أنت

  )٤(.حتى ال یحدث مزیًدا من الفوضى بقتلها علًنا أمام جمیع المواطنین

احترامه لآللهة بوضعه قلیًال من الطعام ألنتیجوني خوًفا من غضب كما تشیر األبیات السابقة إدعاء كریون 

ن اآللهة، ولكنه قد تطاول على اآللهة في بدایة المسرحیة أكثر من مرة، ففي بدایة األحداث عندما لم یكن یعلم مَ 

 θεήλατονإلى أنه ربما یكون ما حدث من فعل اآللهة ) ٢٧٩(قام بدفن بولینیكس وأشار قائد الكورس في البیت 

τοὔργον  ورفض ما یعارض رأیه، )٥()٢٨٣-٢٨٠(، فغضب كریون وثأر على الكورس لقوله ذلك في األبیات ،

حین أصر على  ،والمرة الثانیة نجده غیر ُمَباٍل بغضب اآللهة في حدیثه مع العراف )٦(.حتى وأن كان یخص اآللهة

                                                
1 Martin Cropp, “Antigone's Final Speech (Sophocles, 'Antigone' 891-928) " Greece & Rome, 44, n. 2 
(1997), 142. 

2 Jennifer R. Ballengee,  "Mourning the Public body in Sophocles 'Antigone", Colloquy: Text Theory                   
Critique, 11,n.1  (2006), 49. 

3 Richard Seaford , ” The Imprisonment of Women in Greek Tragedy”, JHS, 110,  (1990), 76. 

4 J. Ballengee, " Mourning The Public body in Sophocles 'Antigone", 41. 

5 παῦσαι,  πρὶν  ὀργῆς  καὶ  'μὲ  μεστῶσαι  λέγων,  / .μὴ  'φευρεθῇς  ἄνους  τε  καὶ  γέρων  ἅμα  / 
λέγεις γὰρ οὐκ ἀνεκτὰ δαίμονας λέγων / πρόνοιαν ἴσχειν τοῦδε τοῦ νεκροῦ πέρι. 

تزعمون أن اآللهة . /ال یعقلفما تقوله / وال تضیف لنفسك صفة الحماقة باإلضافة إلي كبر السن/ ا بالغضبصمت، كلماتك تمألني حقً ا

  .لدیها قلق من أجل هذه الجثة واحترام وتقدیر لهذه الجثة

6 R. P. Winnington-Ingram, Sophocles  An Interpretation , (Cambridge University Press, 1998), 125-126. 
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وهنا  .)١()١٠٤١-١٠٣٩(في األبیات  عناده بعدم دفن بولینیكس حتى ولو طارت الطیور بجثته إلى عرش زیوس

نجده یغیر موقفه تجاه اآللهة، ویهتم بعدم فعل ما قد یثیر غضب اآللهة، فتعد تلك المرة األولى التي یذكر فیها أنه 

كما أن عقوبة . ، فربما یخشى غضب الشعب أو ثورته ضده لمعاقبة أنتیجوني بتلك الصورة)٢(یخشى غضبها

السجن تحت األرض ترمز إلى شيء آخر وهو أنها بمنزلة قاعة زفاف حیث تتصور أنتیجوني أن القبر سیكون مثل 

  ) ٨٩٦- ٨٩١(قاعة الزفاف لها في األبیات 

ὦ τύμβος, ὦ νυμφεῖον, ὦ κατασκαφὴς 

οἴκησις ἀείφρουρος, οἷ πορεύομαι  

πρὸς τοὺς ἐμαυτῆς, ὧν ἀριθμὸν ἐν νεκροῖς  

πλεῖστον δέδεκται Φερσέφασσ᾽ ὀλωλότων:  

ὧν λοισθία 'γὼ καὶ κάκιστα δὴ μακρῷ  

κάτειμι, πρίν μοι μοῖραν ἐξήκειν βίου.  

  .أیها القبر، یا غرفة عرسي ومدفني

  یا لك من منزل تحت األرض لن أبرحه

  الدهر، فیك سألقى من استقبلتهمأبد 

  بیرسیفونى في مقر الموتى من أسرتي

  سأهبط إلیهم قبل أن یحل األجل الذي كتبه

  .القضاء لي وأنى ألخر أسرتي وأشقاها

كما یقترح كریون نفسه أن أنتیجوني یجب أن تتزوج  ؛الفتاة غیر المتزوجة كموكب زفاف صور األبیات جثمانتُ 

، فلقد أكدت التراجیدیا اإلغریقیة تلك الفكرة، فعلى سبیل المثال )٧٦١-٧٥٠ - ٦٥٤(ألبیات في القبر المعد لها با

كانت كلیتمنسترا تعتقد أن أجاممنون یجهز حفل زفاف إفیجینا في حین  ،في تراجیدیا إفیجینیا في أولیس لیوربیدیس

  )٣(.ف بالمراسم الجنائزیةأنه كان یجهز للتضحیة بها لآللهة، وكان ذلك نتیجة لتشابه احتفاالت الزفا

ویعد ذلك العقاب جریمة ثانیة یرتكبها كریون، ففي المرة األولى یترك جسًدا میتًا في العراء بدون دفن في وضح 

  )٤(.النهار، والثانیة یضع أنتیجوني حیة تحت األرض وسط الظالم وهو بذلك ینتهك قوانین اآللهة

                                                
1 οὐχὶ κρύψετε,  /  οὐδ᾽ εἰ θέλουσ᾽, οἱ Ζηνὸς αἰετοὶ βορὰν/ φέρειν νιν ἁρπάζοντες ἐς Διὸς θρόνους, 

  .كطعام لتطیر به إلى عرش زیوس/ حتى لو رغبت نسور زیوس في حمله ) / بولینیكس(لن تدفنوا 

2 Robert W. Wallace, “Sophokles’ lucky day: Antigone”,  Erga- Logoi, 1 (2013), 10. 

http://www.ledonline.it/erga-logoi/22/4/2015.19:50   

3 Rush Rehm,  Marriage to Death. The conflation of wedding and funeral Rituals in Greek Tragedy,        
(Princeton University Press , 1996), 109. 

4 P. Nonet, ”Antigone's Law”, Law, Culture and the Humanities, (2006), 328 
http://lch.sagepub.com/cgi/content/abstract/2/3/314 10/9/2014 
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حین أخبروه بأن أحد قد تحدى قراره وقام بدفن بولینیكس فیقول  كما فرض كریون تهدیًدا بالعقاب على الحراس

  )٣٠٩-٣٠٨(في البیتین 

οὐχ ὑμὶν Ἅιδης μοῦνος ἀρκέσει, πρὶν ἂν  

    ζῶντες κρεμαστοὶ τήνδε δηλώσηθ᾽ ὕβριν,  

  سوف أشنقكم وأنتم على قید الحیاة

  .لتفصحوا عن مرتكبى الجریمة

فیبین كریون نتائج كسر " شنًقا وهم على قید الحیاة ζῶντες κρεμαστοὶأن كریون یهدد الحراس بالتعذیب 

صى أمره أو لم یفصح عن العاصى لقراره وكأن ا أنه سیسیطر على طریقة الموت لمن عقانونه ویعنى تهدیده أیضً 

كریون یرید أن یضع نفسه فوق البشر لیرتفع إلى مصاف اآللهة الخالدة  فیعطى لنفسه الحق في إنهاء حیاة من 

  )١(.یتمرد ضده وهو األمر الذي تتحكم فیه اآللهة

  )٦٦٧- ٦٦١(كما یري كریون في نفسه سمات الحاكم الصالح األبیات 

ἐν τοῖς γὰρ οἰκείοισιν ὅστις ἔστ᾽ ἀνὴρ  

χρηστός, φανεῖται κἀν πόλει δίκαιος ὤν.  

ὅστις δ᾽ ὑπερβὰς ἢ νόμους βιάζεται  

ἢ τοὐπιτάσσειν τοῖς κρατύνουσιν νοεῖ,  

665οὐκ ἔστ᾽ ἐπαίνου τοῦτον ἐξ ἐμοῦ τυχεῖν.  

ἀλλ᾽ ὃν πόλις στήσειε τοῦδε χρὴ κλύειν  

καὶ σμικρὰ καὶ δίκαια καὶ τἀναντία. 

  أن من أحسن التصریف ألمور بیته

  .بعدالة ةفهو خلیق أن یصرف أمور الدول

  وما كان لمن یخرج علي القانون أو یزعم

  .أن ینال منى الثناء لنفسه التسلط علي أولى األمر

  وأنما یجب لمن ولته الدولة أمورها أن یطیع في

  .اكان أو كبیرً  اكل شئ صغیرً 

سرته تثبت غیر أولكن نهایة دولته و  ةن یقود الدولأأمور منزله ولذا فهو خلیق  نه ُیحسن تصریفأیعتقد كریون 

 ، كما فيهمیة القانون واحترامهأ يعادل ویراعیون البنه أنه حاكم وهذه نهایة الطاغي الظالم، كما یؤكد كر  ،ذلك

  :حیث یقول) ٦٧١-٦٦٨(األبیات 

καὶ τοῦτον ἂν τὸν ἄνδρα θαρσοίην ἐγὼ 
                                                
1  Jennifer R. Ballengee,  "Mourning the Public body", 50. 
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καλῶς μὲν ἄρχειν, εὖ δ᾽ ἂν ἄρχεσθαι θέλειν, 

δορός τ᾽ ἂν ἐν χειμῶνι προστεταγμένον 

μένειν δίκαιον κἀγαθὸν παραστάτην.  

  أود أن تثق فإن مثل هذا الرجل

  سیكون حاكًما بشكل جید

  ولن یقبل بأى شيء غیر عادل

  . وعادًال حتى إذا تعرض لعواصف الحروبالوسوف یظل فاضً 

یوضح لنا كریون أن مبدأ احترام العدالة وتنفیذ القوانین یجب أن یطبق على الجمیع مهما كانت الظروف، وهذه 

ون أن یطبق العدالة على أنتیجوني بسبب حیث یصر كری. δίκαιον κἀγαθόνواحدة من سمات الحاكم العادل 

بادئ المعاونة فمبدأ احترام القوانین قیمة لها أهمیتها في قائمة القیم والم. عدم طاعتها للقوانین ومحاولتها دفن أخیها

دفعه لمنع ابنه من الزواج من  ؛ن احترام كریون لتحقیق العدالة وعقاب من یقف ضدهاإ ؛يللنظام الدیمقراط

 ,γυνὴ κακήینتقد كریون أنتیجوني بالتعبیرات حیث ،)٦٥٢-٦٥١( لعصیانها نظام الدوله البیتینأنتیجوني 

φίλος κακός ١(.لتمردها على قوانین المدینه(  

) ٦٧٤- ٦٧٢( األبیات ، كما فيأن ما ارتكبته أنتیجوني ُیعد خًطأ كبیًرا، ولذلك تستحق العقاب علیهیؤكد كریون 

  : قائًال  اآلتیة،

ἀναρχίας δὲ μεῖζον οὐκ ἔστιν κακόν. 

αὕτη πόλεις ὄλλυσιν, ἥδ᾽ ἀναστάτους  
οἴκους τίθησιν  

  لیس هناك ما هو أسوأ من شر العصیان

  فهو الذي یدمر المدن ویهدم

  .البیوت الصالحة

 يفهو یصف أ ،تمثل الفوضى ἀναρχίαςیمثل النظام وأنتیجوني بعصیانها فإن كریون یوضح أنه هو الذي 

من أجل الحفاظ على النظام  ،وعدم الخروج علیهیؤكد أهمیة طاعة قانون المدینة و انحراف عن القانون بالفوضى، 

  )٢(.ولضمان استقرار المدینة، فاحترام القانون هو الذي یضع الحد الفارق بین الفوضي والنظام

  : عند ألفییري یعطي كریونتي أمًرا للحارس بمعاقبة أنتیجوني في المشهد األول من الفصل الرابع قائًال 

traggila tosto All’ apprestato palco 

  .أحملها في الحال إلى الساحة المعدة

                                                

وراق كالسیكیة العدد أ، ”)یوربیدیس سوفوكلیس، یسخولوس،أ(في التراجیدیا الیونانیة  ἀγαθόsمفهوم المصطلح “فرید حسن األنور ،   ١

  .٣٩١، )٢٠٠٩( التاسع، كلیة اآلداب، جامعة القاهرة،

2 Jennifer R. Ballengee,  "Mourning the Public body", 40. 
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 )١(یجعل ألفییري دائًما الطاغیة یختار الموت بوصفه عقاًبا للبطل، فنجد على سبیل المثال في تراجیدیا فیلیبو

وكذلك في تراجیدیا أوتافیا یرغب نیرون في الحكم على أوتافیا بالموت، وذلك  ،یحكم الملك على ابنه كارلو بالموت

قام حكمه على جثث المتمردین وقمع جمیع أیرى أن االحتالل األجنبي لبلده  آلراء السیاسیة للكاتب فهویعكس ا

ففي ظل نظام االستبداد  ،فالطاغیة یرى أن الموت أفضل عقاب لكل من یحاول التمرد ضد سلطته. المعارضین

وعندما یسمع  )٢(.تجرأ على عصیانهیعمل الحاكم على أن یقنع شعبه ویسیطر علیه بفرض قوته بالعقاب لكل من ی

هایمون ما أمر به والده بقتل أنتیجوني بساحة طیبة أمام الجمیع، یحاول منع تنفیذ ذلك في المشهد الثاني من 

  : الفصل الرابع قائًال 

la figlia amata de’suoi re su infame  

palco perir, Tebe vedria?  

 لملككمهل یجب أن ترى طیبة االبنة المحبوبة 

  وهي تموت بخسة على الساحة؟

فمثلما حاول هایمون عند سوفوكلیس اقناع والده بالعدول عن معاقبة أنتیجوني كذلك فعل هایمون عند ألفییري، 

باألسلوب الذي یعرفه والده وهو صورته أمام شعبه والحفاظ على سلطانه، فربما تثیر تلك الطریقة غضب مواطني 

ة هایمون مع والده، فیغیر كریونتي العقوبة ساخًرا من ابنه بأنه لن یجعل طیبة ترى ابنة طیبة، ولكن لم تفلح طریق

 ؛ثث الجنود األرجیین التي لم تدفنملكهم المحبوبة تُقتل أمامهم في الساحة، فیأمر بدفنها حیة في الحقل الذي به ج

  : وهذا في المشهد الثاني من الفصل الرابع حیث یصرح

soldati, la notte appena scendera`. che al campo 

la` dove giaccion gl’ insepolti eroi, 

costei trarrete. Omai negar la tomda 

mel vieta: abbiala dunque ella che altrui)٣(èopiu` non dessi a` persona: il gran Tes 

la die`; nel campo l’abbia : ivi sepolta  

sia, viva…. 

 الجنودأیها 

                                                

ه كارلو وكان هو حداثها حول الملك فیلیبو الذي تزوج من ایزابیال التي كانت تحب ابنأم وتدور ١٧٧٥لفها ألفییري عام أفیلبو تراجیدیا ١ 

 ،نه یتأمر ضدهأنه فیطلب من حاشیته اتهام ابنه بنه هناك سر بین زوجته وابإثم یعلم فلیبو  ،المسرحیة برثائهما لحبهما أوتبد .أیضا یحبها

نه أمر هو وسیلة لمعاقبته ویصفه بن والده یبغضه وذلك األأوهو  ،ء هذا االتهام الظالمبب وراوال یحاول كارلو الدفاع عن نفسه لمعرفته الس

ن تبقى بجانب رجل ال یعرف أعلیها من  اا خوفً وفي النهایة یطعن كارلو نفسه بالسیف ویطعن ایزابیال أیضً  ،طاغیة متعطش للدماء

  .الرحمة

2 Vincenza Perdichizzi, "L’Antigone di Alfieri fra tradizione e originalità" , in : Vittorio Alfieri : 
Drammaturgia e autobiografia, 8-9. 

http://cecille.recherche.univ-lille3.fr/IMG/pdf/L_Antigone_di_Alfieri.pdf 
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  بمجرد أن یحل اللیل سوف تجهزون

  الحقل حیث یمكث هناك أبطال

  لم یدفنوا لم أعد أستطیع أال أمنحهم حق الدفن

  أكثر من ذلك ثیسیوس العظیم یمنعني من هذا

  ومن ثم قد أعطیته لها ولآلخرىن

  في الحقل، تدفن هناك

  .وهي على قید الحیاة

 `Omai negar la tomda Piu "أمنحهم حق الدفن أكثر من ذلك الَّ لم أعد أستطیع أ" :یوضح قول كریونتي

non dessi a` persona  وتؤدي كلمة كریونتي دوًرا مهًما لفهم سمات شخصیة الحاكم الطاغي، فهو یعلم أن ما

هناك الحقل  ""Iviیقصد ب . أمر به غیر صائب ولذلك یقرر التراجع عنه مبرًرا ذلك بخوفه من البطل ثیسیوس

ُجثث جنود أرجو التي لم تدفن، وكذلك جثة بولینیكس، مثلما أمر كریون عند سوفوكلیس بدفن أنتیجوني  الذي به

حیة كذلك كریونتي عند ألفییري أمر بالعقوبة نفسها على أنتیجوني التي عصت أمره، وٕان كان قد اختلف في أنه 

وهذا یوضح أنه اعتبرها عدًوا حیث . تدفنحدد مكان دفنها بالمكان نفسه الذي یوجد به جثث جنود أرجو التي لم 

اتهمها بالخیانة والتمرد على قوانین المدینة؛ ولذلك وضعها بجوار جنود أرجو المعتدین على مدینة طیبة، والجدیر 

بالذكر أن أنتیجوني تنتحر مثل أبطال ألفییري؛ وذلك للحصول على الحریة والتخلص من استبداد الحاكم، فیعتقد 

لموت هو السبیل الوحید للخالص من ظلم النظام الذي یعجز بطله على مواجهته فال یجد سبیل غیر ألفییري أن ا

  )١(.االنتحار

، وتبدأ حدیثها بأن ُتْشِهَد )٩٢٨- ٨٠٨األبیات (تتحدث أنتیجوني عند سوفوكلیس مع الكورس قبل تنفیذ العقوبة 

لم، فهي ترغب أن یشهد المواطنون ویتذكروا أنها أهل طیبة أنها سوف تذهب إلى الموت حیة بسبب تمردها ضد الظ

لقد بدت أنتیجوني وقد فجأها قرار كریون بالدفن حیة، حیث . قامت بعمل عظیم تنال المجد علیه من شعب طیبة

نراها بعد ذلك وكالمها عن الموت المجید قد تغیر، فنرى أنتیجوني جدیدة تنعي حظها وتناجي اآللهة والناس أن 

  : قائلةً ) ٨٥٢-٨٤٩األبیات (ا یتأملوا حاله

……. οἵοις νόμοις  

πρὸς ἕργμα τυμβόχωστον ἔρχομαι τάφου ποταινίου: 

ἰὼ δύστανος, βροτοῖς οὔτε νεκροῖς κυροῦσα  

μέτοικος οὐ ζῶσιν, οὐ θανοῦσιν.  

  بأیة قوانین

  سأذهب إلى سیاج متراكم الحجارة لقبر غریب

                                                
1 Vincenza Perdichizzi : « L’Antigone di Alfieri", 12. 
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  یا آه لشقائي فلن أسكن بین البشر وال بین األموات،

 .ال مع من یتمتعون بالحیاة وال مع من ماتوا

أن قوانین كریون ظالمة تتعارض مع الشرائع اإللهیة،  "οἵοις νόμοις"یوضح تساؤل أنتیجوني بأي قوانین 

وینبغي عصیانها والتمرد علیها وتنعي حظها فقد تمردت وكانت تعلم بأنها ستعاقب بالموت، ولكن موتًا مجیًدا رأت 

  . هذا بالدفن حیة أنها قد حرمت من

  : قائًال ) ٨٥٥- ٨٥٣(في أثناء مناجاتها یذكرها الكورس بأنها هي التي جلبت كل شيء بسبب جرأتها األبیات 

προβᾶσ᾽ ἐπ᾽ ἔσχατον θράσους 

ὑψηλὸν ἐς Δίκας βάθρον 

προσέπεσες, ὦ τέκνον, πολύ:  

  لقد َتَخطَّْیِت أقصى حدود الجرأة

  شواصطدمت فى عنف یا ابنتى بالعر 

  الذي رفعه العدالة

یرفض الكورس التمرد ویؤید طاعة الحاكم، ویوضح أن مشكلة أنتیجوني أنها تمردت ضد العدالة بعصیانها 

قوانین الدولة والحاكم، فهو یؤكد تقالید المجتمع الیوناني وخاصة األثیني؛ التي تقر الوالء للحاكم وعدم عصیانه، فما 

حاكم فتمرد المواطن علي الحاكم حسب التقالید الیونانیة یستوجب العقاب؛ فمن فعلته أنتیجوني تخطي للحدود مع ال

فلقد أكدت  )١(.ا یخص القدسیة الدینیة والشرائع اإللهیةالضروري أن تعاقب أنتیجوني حتى وٕان كانت فعلت شیئً 

السیاسة األثنیة الوالء الكامل للمدینة واالنصیاع التام لقوانینها ولیس للقبیلة أو لألسرة أو للطموحات الشخصیة، 

وكان ذلك ما أكده أیًضا السفسطائیین، ویؤكد ذلك موقف الفیلسوف سقراط عندما ُحكم علیه باإلعدام وكان أمامه 

أنه یلتزم ویحترم قانون المدینة فقد نشأ وتربى في أثینا وقد رضي بنظامها فرصة للهروب، ولكنه رفض مبرًرا ذلك ب

وجدیر بالذكر أن الیونانیین كانوا ینظرون إلى القانون على  )٢(.طول حیاته وعلیه احترام قانونها وعدم الخروج علیه

فاحترام القانون كان محفوًرا بعمق أنه الركیزة األساسیة للمجتمع، ولقد اعتادوا على االمتثال للقانون واالنصیاع له، 

قانون المدینة إذ رغبت في رد جمیل اآللهة  إذا: " ومن أشهر حكم وحي دلفي أنه قال  )٣(.في الشخصیة الیونانیة

  )٤(".علیك

األبیات ( )٥(أنتیجوني حالها، وتشكو شعورها بالعزلة والوحدة يوبعد لوم الكورس لها لتمردها ضد الحاكم، ترث

  : قائلةً ) ٨٨٢-٨٧٦

                                                
1 Joseph S. Margon , "The death of Antigone", 182. 

2 Nicholas. D. Smith, "Socrates and obedience to the law" , Aperion, vol. 18 (1984), 10. 

3 Edward  M. Harris, et alii (eds), Law and Drama in Ancient Greece, Bloomsburry Academie, (London, 
2013), 150. 

4 John Kyriazoglou, Wisdom of Ancient Greece : The maxims of Delphi, and quotations of the seven 
sages, (Athens,  2010), 6. 

5 S. M. Adams, "The "Antigone" of Sophocles." Phoenix 9, no. 2 (1955), 58. 
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ἄκλαυτος, ἄφιλος, ἀνυμέναιος ταλαίφρων ἄγομαι  

τὰν πυμάταν ὁδόν. οὐκέτι μοι τόδε  

λαμπάδος ἱερὸν ὄμμα  

θέμις ὁρᾶν ταλαίνᾳ.  

τὸν δ᾽ ἐμὸν πότμον ἀδάκρυτον 

οὐδεὶς φίλων στενάζει.  

  بال رثاء، بال صدیق، بال زواج

  الطریق القریب، ُأَقاُد أنا البائسة إلى هذا

  أنا الشقیة لم یعد لي هذا الحق في أن أرى

  )الحیاة(عین النور المقدسة 

  وال یرثي لمصیري أحد من األصدقاء بأي دمعة

بال رثاء، بال صدیق، "  ἄκλαυτος, ἄφιλος, ἀνυμέναιοςتشكو أنتیجوني عزلتها باستخدام تلك التعبیرات

سمیني في العقاب، وبذلك أصبحت اة، عندما رفضت أن تشاركها أختها العزلولقد جلبت هي لنفسها تلك " بال زواج

حساسها بهذه الوحدة أن الجوقة لم تشفق علیها، وكذلك لم تعلم عن اتبَق لها غیر الموت، ویزید من في وحدة ولم ی

الفردى والوحدة ومن سمات شخصیة األبطال عند سوفوكلیس هى المثالیة والعمل  )١(.محاوالت هایمون الدفاع عنها

فنجدهم یأخذوا على عاتقهم العمل الفردى كما یجعل الشخصیات األخرى تضع  ،مثل فیلوكتیتس، آیاس، ألكترا

ویؤدي ذلك الشعور بالعزلة والوحدة بدوره إلى شعورها . البطولة ية فلتهرب من مشاركة الشخصیة الرئیس مبررات

 : قائلةً ) ٩٢٤-٩٢٠(تقف إلى جانبها وذلك ما تؤكده األبیات  فحتى اآللهة لم ،بالشك في أنها قد فعلت الصواب

ζῶσ᾽ εἰς θανόντων ἔρχομαι κατασκαφάς. 

ποίαν παρεξελθοῦσα δαιμόνων δίκην;  

τί χρή με τὴν δύστηνον ἐς θεοὺς ἔτι 

βλέπειν; τίν᾽ αὐδᾶν ξυμμάχων; ἐπεί γε δὴ  

τὴν δυσσέβειαν εὐσεβοῦσ᾽, ἐκτησάμην.  

  إلى قبور الموتىُأَقاُد حیة 

  فما هو اآلثم الذي فعلته نحو عدالة اآللهة؟

  أنا البائسة، أن يَّ لماذا یجب عل

  أنظر لآللهة؟ هل یمكن الزعم بأن أحدهم سوف یكون حلیًفا لي

  .صمت بأنني عدیمة التقوى؟ وأنا التقیةبعد أن وُ 

                                                                                                                                          

 

1 R. P. Winnington-Ingram, “ Sophcles  An interpretation”, 306. 



 
 

سوفوكلیس وألفییريمفهوم العقاب في تراجیدیا أنتیجوني بین   

 

٥٢٣ 
 

الصواب، على عكس ما كانت تؤكده في بدایة فلقد أصابها الشك فیما قامت به ولم تعد واثقة من أنها قد فعلت 

المسرحیة فلقد أصبحت تعتقد أنه ال جدوى حتى في أن ترفع نظریها إلى السماء متوجهة إلى اآللهة الذین تشعر 

نحوهم باالغتراب، حیث تركتها تواجه مصیرها بمفردها ولم تنقذها من حكم كریون وباإلضافة إلى هذا قد زاد 

  )١(.ها حیة في باطن األرضشعورها بالعزلة بدفن

أما أنتیجوني عند ألفییري فال تهتم بالطریقة التي سوف تموت بها مثلما توضح في المشهد الثاني من الفصل 

  الرابع 

, fin dal nascer mio,dannata m’ ebbegiàA fera morte  

il mio destino; or che rileva il loco, 

il tempo, il modo , ond’ io morrò? 

 منذ والدتي، قدري هو لعنتى حتى الموت الرهیب، فهل یهم اآلن المكان،

 أو الطریقة التي سأموت بها؟ ،أو الزمان

وبالرغم من هذا تختلف أنتیجوني عند ألفییري عن مثیلتها عند سوفوكلیس حیث تعلم منذ قررت تحدي قرار 

ریقة التي سوف تنفذ بها تلك العقوبة، ویؤكد هذا كریونتي أنها سوف تعاقب بالموت وبالرغم من هذا ال تهتم بالط

  "’La morte io voأرید أن أموت " رغبتها القویة في الموت مثلما تصرح في المشهد الثاني من الفصل الرابع 

  )المشهد األول من الفصل الخامس(وتطلب من الحرس اإلسراع في تنفیذ العقوبة       

Su,mi affrettate ,andiam; si lento passo  

sconviensi a chi del sospirato fine 

tocca la meta  

  هیا اسرعوا بي لنذهب، ال تتفق الخطوة البطیئة هكذا

  مع من یكون مشتاًقا

  .أن یصل للهدف

أنها ترى في الموت غایة، حیث تسعى له وتشتاق إلیه، وربما یرجع سبب رغبتها في الموت التخلص من لعنة 

سعادتها في الموت، وهنا اختلف ألفییري عن المأساة الیونانیة لسوفوكلیس، حیث أظهر ضعف أسرة أودیبوس فترى 

والجدیر بالذكر أن السعي للموت لیس  )٢(.بطلته أنتیجوني عندما تشكو مصیبتها للجوقة عند تنفیذ العقوبة علیها

موت هو فقط الذي یستطیع إنقاذهم ، كما یعتقد أبطاله أن ال)٣(هدف أنتیجوني وحدها بل هدف جمیع أبطال ألفییري

                                                
1 Charles Paul Segal., " Sophocles' praise of man and the conflicts of the Antigone ", Arion, vol. 3,  No.2,  
(1964), 69. 

 
2 V. Perdichizzi., L'Antigone di Alfieri , 20. 

  - : فعلى سبیل المثال تراجیدیا میرا هي أیًضا مثل أنتیجوني تسعى إلى الموت وتطلبه حیث تقول في المشهد الرابع من الفصل الثاني  ٣

Morire, morire,  

Null’ altro io bramo;.e sol morire, io merto 
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بوصفه  فاذا كان الطاغیة یفرض الموت )٢(.ولیس أبطاله فقط، بل ألفییري نفسه حاول االنتحار )١(من الحزن واآللم

ألفییري الموت في أعماله التراجیدیا جزًءا من التحرر البطولي في الحیاة، فالموت عقاب لمن یتمرد ضده فلقد صور 

وهیمنة الطغیان على حیاة البشر مما  ألفییرى عامة كنایة عن موت الحریة في عواطفهم وسلوكهم،عند أبطال 

والتفكیر . جعلهم یطلبون الحریة البطولیة الموجودة بالموت دون الحیاة؛ ألن في الموت الفضیلة الغائبة عن الحیاة

والجدیر بالذكر أن فكرة الموت عند  )٣(.تفي الموت یصاحب أبطال الحریة لكي یحظوا بالحریة في الحیاة أو المو 

ألفییري تتشابه مع المذهب الرواقى الذى یعد سینیكا من أهم اتباعه، فلقد أكدت الرواقیة أن في الموت الراحة 

  )٤(.والحریة، وربما تأثر ألفییري بسینیكا في فكرة الموت

عد لرؤیتها وهي تحمل جرة رماد بولینیكس وبعد أن تؤكد أنتیجوني عدم خوفها من الموت، تتقابل مع أرجیا وتس

بعد أن سمح كریونتي ألرجیا بأخذ رماد زوجها فــُـتسر أنتیجوني لذلك، وتخبر أرجیا أن كریونتي قد أمر بتنفیذ 

  )المشهد الثاني من الفصل الخامس(عقوبتها لیًال خوًفا من غضب الشعب 

Ei sceglie  

la notte a cio , perch’ ei del popol trema. 

  ختار اللیلا

  .من أجل أن یفعل ذلك؛ ألنه یخشى الشعب

ربما یرید ألفییري توضیح أن الطاغیة بالرغم من قوة سلطته فإنه یخشى الشعب أن یتمرد علیه وضد ظلمه 

فیخسر سلطته، ولكنها في نهایة حدیثها مع أرجیا ترثي حبها لهایمون ومشاعر اآللم التى تكنها بعد فراق حبیبها ثم 

 ) مشهد الثاني من الفصل الخامسال(تطلب من الحرس مرة أخرى اإلسراع بتنفیذ العقوبة علیها، 

Emone , ah ! tutto io sento,  

tutto l’amor, che a te portava :io sento 

il dolor tutto, a cui te lascio. A morte  

vadasi tosto.  

 آه یا هایمون بقدر ما أشعر به أنا

 من حب وما أحمله لك بقدر ما أشعر به

                                                                                                                                          

  أنا أستحق الموت فقط.... الموت، الموت ال شيء غیره أشتاق إلیه                                      
1 W. Abdel  Raouf., La Figura dell, Eroe Tra Il Settecento  e L'Ottocento, (Tesi di Dottorato , Universita 
di Ain Shams. 2006), 145 

  - : أكثر من مرة وكانت المرة األولي وهو في التاسعة من عمره عندما علم أن والدته سوف تتزوج انظرحاول ألفییري االنتحار   ٢

G. Scalia. Vittorio Alfieri: " la virtú sconosciuta"  2003, 260 

www.accademiadeglizelanti.it/2003/vittorio.pdf  15/5/2016 

3 Arnaldo Di Benedetto, Le Passioni e Il Limite Un'Interpretazione di Vittorio Alfieri, (Napoli, 1994), 
123.  

في تراجیدیا  فعلى سبیل المثال ،عمالهأ يوانعكس ذلك ف ،وأنه أمر نافذ على الجمیع’ا اهتماًما لفكرة الموت فلقد أعطي سینیكا أیضً  ٤

  . Concede mortemمنحنى الموتا) ٩٩٤(لكترا الموت في البیت إأجاممنون تطلب 
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 خذوني. من اآلالم عندما أتركك

  .الموت بسرعةإلى 

یعد تمرد أبطال ألفییري ال حدود له، وحتى لو كان هذا التمرد ضد عواطفهم مثلما فعلت أنتیجوني، فبالرغم من 

بسبب فقدانه ومن ثم الرغبة  Il dolorالحب الذى أدى إلى شعورها باآللم  l’amorتأكید حبها لهایمون في كلمة 

 )١(""Brutoفلم یمنعها ذلك الحب من التمرد ضد كریون،  وبروتوللتخلص من ذلك اآللم  la morte  فى الموت 

في تراجیدیته عند ألفییري فقد قتل والده بالتبني قیصر؛ ألنه یرى في موته التخلص من الظلم والحصول على 

   )٢(.الحریة

في (، في حین یصر كریونتي على معاقبة أنتیجوني نجده یصدر أمًرا بالعفو عن أرجیا شریكتها في التمرد

  ) المشهد الخامس من الفصل الرابع

Ove il divieto mio  

romper  tu sola osato non avresti…. 

  أعتقد أنِك وحدِك لم تجرؤي

 .على أن تكسري حظري بمفردكِ 

 ’Tیحاول كریونتي أن ُیَبرَِّئ أرجیا لیبرر سبب عفوه عنها، ولكنها تجیبه في المشهد الخامس من الفصل الرابع

inganni: إن أرجیا ترد على الحاكم بأن ما ذكره غیر صحیح، ولهذا السبب تستمر في تمردها حتى  .أنت ُتَخدع

   :حینما یقرر العفو عنها وعدم معاقبتها، في المشهد الخامس من الفصل الرابع

Ebben ,rotto lo avresti,  

ma per pieta, non per dispetto, a scherno 

del mio Sovran poter; non per tumulti  

destare: io scerno la pieta` ,l’amore,  

dall’ intersse che di lor si vela.  

Crudo non son qual pensi ;abbine in prova 

salvezza e liberta`. Di notte l’ombre  

scorta al venir ti furo; al sol cadente 

ti rimenino al padre in Argo l’ ombre. 
                                                

م، تعرض أحداث تحول الجمهوریة الرومانیة إلى إمبراطوریة، فقد كانت ١٧٨٩تراجیدیا بروتو الثاني ونشرها عام قام ألفییري بتألیف  ١

السلطة في ید قیصر، وقامت مجموعة من المتحمسین وهم البریتور القاضي، بروتو وشیشرون وكاسیوس بالتمرد ضده؛ وقرروا أن یقتلوه 

  : عن هذا الموضوع انظر. المسرحیة بمقتل قیصر علي ید بروتووتنتهي 

- Alfieri Vittorio, le tragedie di Vittorio Alfieri da Asti, Bruto second, (Firenze, Le Monnier, 1866)                                                              

2 Wafaa El  Beih, "Cenni sulla figura dell’eroe tra fine Settecento e primo Ottocento: dalla tirannia alla 
libertà In riferimento a Saul e a Jacopo Ortis", Rivista internazionale di Italianistica, vol. 4 (2009), 8.  
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  فقد َكَسْرِت الحظرجید 

 لكن من أجل الشفقة ولیس لحقد أو سخریة

 بسلطتي السیادیة وال من أجل رفع

 الشغب ُأَمیَُّز بین الرحمة والحب

 .االهتمام الذي یغطیهم

  سأحاول أن أترك لكِ . كما تظنین اً أنني َلْسُت قاسی

 الحریة وأنقذك عندما جئِت رافقِك الظالم

 والظالم سوف یأخذكِ 

 .دك، لبلدِك أرجو تغادرین عند غروب الشمسإلى وال

إلى الشفقة  عندما یجدها تصر على تمردها ضد قانونه فیبحث عن مبرر لیعفوا عنها، فیرجع سبب ما فعلته

إن كریونتي یعفو عن أرجیا رغم علمه بتمردها؛ وهذا في الحقیقة خوًفا على طیبة من  ؛والحب لزوجها الراحل

الدخول في حرب مع والدها حاكم أرجو فقد صدر أمره بالعفو فقط ألنها ابنة ملك أرجو، فقد كال الحاكم الظالم 

فهو بذلك یتبع  )١(نبیة أرجیا،كریونتي بمكیالین فعاقب أنتیجوني المتمردة من مدینته طیبة وعفى عن المتمردة األج

  )٢(.الطریقة المكیافیلیة

ومن یثیر   l’amoreنه قادر على التمییز بین من یخطئ بدافع الحبأن الحاكم كریونتي یصف نفسه بأونجد 

مما یعنى أنه قد قرر معاقبة انتیجوني  Crudo non ضد سلطته، كما یري أنه لیس قاسًیا tumultiالشغب 

  . بمفردها العتقاده بأنها تعصي أوامره الثارة الفوضي

  : ثانیا عصیان الحاكم للشریعة الدینیة والعقاب

ن كریون یستحق العقاب بسبب تركه جثث في العراء دون دفن، وما یؤكد عصیانه للشریعة الدینیة تحذیر أنجد 

  ) ١٣٣٥- ١٣٣٢األبیات (فوكلیس من رفض أجاممنون دفن جثة آیاس أودیسیوس فى مسرحیة آیاس لسو 

τὸν ἄνδρα τόνδε πρὸς θεῶν 

μὴ τλῇς ἄθαπτον ὧδ᾽ ἀναλγήτως βαλεῖν: 

μηδ᾽ ἡ βία σε μηδαμῶς νικησάτω 

τοσόνδε μισεῖν ὥστε τὴν δίκην πατεῖν.  

  ال تترك هذا الرجل بال رحمة في العراء

                                                
1 V. Perdichizzi, " L’Antigone di Alfieri", 13 

؛ وهو أشهر مبدأ عرف به میكافیلي، فهو یرى أن "الغایة تبرر الوسیلة" -تبع مبدأ میكافیلي األولا –یتبع ألفییري الطریقة المیكافیلیة  ٢

الهدف یضفي صفة المشروعیة لجمیع السبل والوسائل التي تؤهل الوصول لهذا الهدف مهما كانت قاسیة أو ظالمة، فهو ال ینظر لمدى 

وكان هذا المبدأ هو . فالغایة تبرر الوسیلة. الوسیلة المتبعة لتحقیق الهدف، وٕانما إلى مدى مالئمة هذه الوسیلة لتحقیق هذا الهدفأخالقیة 

   V. Perdichizzi, " L’Antigone di Alfieri", 2 -: ما استند علیه في أغلب نصائحه في كتاب األمیر انظر
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  ال تجعل الغضب یسیطر علیك

  تجعل الكراهیة تدفعكوال 

  .لتطأ العدالة بقدمیك

بالبیتین (فیحذر أودیسیوس أجاممنون أن یطأ العدالة بقدمیه إذا ترك جثة آیاس في العراء بدون قبر ویؤكد 

  .  θεῶν νόμουςهانه للقوانین اإللهیة إهانه آیاس بتركه غیر مدفون إأن  )١٣٤٤-١٣٤٣

وان، فعندما أراد أن یخرج أنتیجوني من لقد تراجع كریون عند سوفوكلیس عن قراره الظالم ولكن بعد فوات اآل

سجنها كانت قد انتحرت بالفعل، وحین علم هایمون بذلك قتل نفسه حزًنا على حبیبته أنتیجوني، ویعلق الكورس 

   :)١٢٦٠- ١٢٥٧األبیات  (على مشهد دخول كریون حامًال جثة ابنه هایمون 

καὶ μὴν ὅδ᾽ ἄναξ αὐτὸς ἐφήκει  

μνῆμ᾽ ἐπίσημον διὰ χειρὸς ἔχων,  

εἰ θέμις εἰπεῖν, οὐκ ἀλλοτρίαν  

ἄτην, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἁμαρτών.  

  هذا الملك یأتى بنفسه

  لخطئهوأنه لیحمل بین ذراعیه دلیًال قاطًعا 

  ن هذا الدمارإأن أقول ما أرى ف يوٕاذا أذن ل

  .كنه هو المخطئال یأتیه من قبل غیره ول

كما توضح درًسا  ،ἁμαρτία فیظهر الكورس جثة هایمون بمثابة عقاب على ذنبه فهي تذكیر بأنه مذنب

 أن حماقة )١(؛نتیجة خطئه الذي ارتكبه بحرمان جثة بولینیكس حق قدسیة الدفن لكریون فهو یحمل بین ذراعیه

، وبمجرد وصول تلك األخبار ἄτηفجلب لنفسه العقاب   ἁμαρτίαرتكب خطأافὖβρις كریون أوقعته فى اإلساءة 

، )زوجته وابنه(وهكذا ُترَك كریون وحیًدا فقد خسر كل أسرته . انتحرت هي أیًضا حزًنا على ابنها ،إلى والدة هایمون

نه فلقد أساء كریون فهم السلطة حین تخیل أ. وهكذا نالت اآللهة منه، نتیجة أفعاله وتمرده ضد شرائعها الدینیة

وزرع  ،في حین لم یسمح لشعب طیبة بالتمرد ضد قوانین الدولة ،بإمكانه تغیر القوانین اإللهیة أو التمرد ضدها

الخوف في أنفسهم والتهدید بمعاقبة كل من یخالف أمره بالموت، اعتقد كریون أن لدیه بوصفه حاكًما الحق في 

ومنعه كبریائه أن یستمع لنصائح  ،م االعتراف بأخطائهودفعه عناده الشدید إلى عد. التمرد على القانون اإللهي

  .المقربین منه معتقًدا أنه هو فقط على صواب

أن اآللهة التي أنزلت العقاب بكریون هي اإللهة أفرودیتي وابنها اإلله إیروس نظًرا ألنه فرق  Ingramیعتقد 

هاء المشهد العنیف بین كریون وهایمون یغني بین أنتیجوني وهایمون مستشهًدا بأغاني الكورس بالمسرحیة، فبعد انت

  - : حیث یقول في بدایة إنشاده) ٧٨٣-٧٨١(، األبیات )٢(الكورس عن قوة الحب التي ال تقهر

                                                
1 J. Ballengee., " Mourning The Public body in Sophocles 'Antigone", 46. 

2 R. P Winnington-Ingram., “ Sophcles  An interpretation”, 92. 
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Ἔρως ἀνίκατε μάχαν, Ἔρως, ὃς ἐν κτήμασι πίπτεις, 

  الذي ال یقهر، أي إیروس الذي ینقض على كل الكائنات فیؤثر بها) الحب(أي إیروس 

  : قائًال ) ٨٠٠- ٧٩٧(ویختتم الكورس نشیده في األبیات 

τῶν μεγάλων πάρεδρος ἐν ἀρχαῖς  

θεσμῶν. ἄμαχος γὰρ ἐμπαίζει θεὸς, Ἀφροδίτα. 

  أن الحب یشارك القوانین العلیا في تدبیر هذا الكون

  .أن األلهة أفرودیتي تعبث بنا غیر مقهورة

نه وأنتیجوني، وعلى ذلك كان علیه أن یلقي مصیًرا مؤلًما بأن فهو یعتقد أن كریون قد تحدى قوة الحب بین اب

، وعلى ذلك فإن كریون لم ُیخطئ فقط في حق آلهة )١(یفقد ابنه الذي یحبه لیعاني مثلما عانت أنتیجوني وهایمون

  .السماء واألرض، ولكنه أخطأ أیًضا في حق آلهه الحب إیروس وأفرودیتي

فوكلیس في عزلة مطلقة بعد أن أدرك متأخًرا أنه السبب في فقدانه جمیع من في النهایة لقد سقط كریون عند سو 

یحب، حیث تنتحر زوجته یوردیكي بعد إعالن الرسول خبر انتحار هایمون، وتخرج من القصر محمولة على 

توفیر  األعناق لیكون جثمانها دلیًال حاسًما على الدمار الذي لحق بأسرتها على ید رب األسرة الذي ُیفترض فیه

  )٢(.الحمایة لهذه األسرة

وفي ؛ ني أن صلة الدم یأتي قبل كل شيءلقد أعطى كریون لتطبیق قوانین الدولة األولویة، بینما ترى أنتیجو 

نهایة المسرحیة نجد أن كریون الذي أعطى األولویة لتطبیق سیاسیة الدولة، ینتهي به األمر وقد دمر أسرته بالكامل 

آسي ألنه لم یحافظ على مشاعر أسرته، بینما أنتیجوني التي آثرت صلة الدم والروابط موال ولم یبِق له سوى الحزن

سمیني وكذلك الكورس، وتتوقع أن تحل ضیفة عزیزة ایمون والعراف تیریسیاس وشقیقتها األسریة تلقى التكریم من ها

  .على أسرتها في عالم الموتى

ا یفعله هو حبه للعرش ورغبته في توریثه لهایمون، وكان عقابه أما كریونتي عند ألفییري فقد كان دافعه لكل م

وبعد انتحار هایمون في نهایة المسرحیة عند . هو انتحار ابنه أمام عینیه قاتًال نفسه بسیفه حینما رأى جثة أنتیجوني

  :)المشهد السابع من الفصل الخامس(ألفییري یعترف كریون بأن ما حدث جاء نتیجة غضب اآللهة منه 

O del celeste sdegno,  

prima tremenda giustizia di sangue, … 

  آٍه، أنه غضب السماء

  .فقد أنزلت العدالة عقاًبا رهیًبا من الدم

                                                
1  R. P. Winnington-Ingram., “ Sophcles  An interpretation", 95. 

2 Rush Rehm,  Marriage to Death., 487. 
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للفرد  انمنحیوهكذا ینهى ألفییري مسرحیته بإحساس الطاغیة بالتعاسة والحزن لیؤكد أن العرش والسلطة ال 

  )١(.وهذا ما یوضحه في أعماله التراجیدیة األخرى ،له العذاب والحزن اجلبیالسعادة، بل على العكس قد 

ى شرعیة عقاب أنتیجوني عند سوفوكلیس حیث أكدت التقالید اإلغریقیة طاعة الحاكم إلقد توصل هذا البحث 

رت طرق عقاب أنتیجوني عند سوفوكلیس أكثر من مرة كما تغیَّ  ،وضحه سوفوكلیس على لسان الكورسأوهو ما 

له علي معارضته  اى قتلها أمام حبیبها هایمون لیكون ذلك عقابً إلثم ُعدل  ،اكان العقاب هو الرجم علنً  البدایة ففي

ویمثل  .الفوضىحیث تُمثل أنتیجوني  الفوضىلدفن  اتعاقب بالدفن حیة لیكون ذلك رمزً وفي النهایة  ،لقرار الحاكم

 ،یریدنهاء حیاة من إفسه فوق البشر ولدیه القدرة علي نفهو یضع  ،یهدد الحراس بعقابهم بالشنقو  ،كریون النظام

أما ألفییري فیختلف عن سوفوكلیس حیث یرفض عقاب الحاكم لمن  ؛وحدها ةلهتتحكم فیه اآل يوهو األمر الذ

لحاكم دون خوف طاله إلى عصیان اأبویدعو  ،السلطةمن قبل  واستبدادذلك العقاب ظلم  فيویرى  ،مرهعصى أی

منون الموت من أجل الحصول علي الحریة والتخلص تفیجعلهم ی ،وعدم االهتمام بطرق تنفیذ العقاب ،العقابمن 

مام أا بقتلها مرً أ فلقد فرض في البدایة ،عقاب أنتیجونيا الحاكم عند ألفییري أیضً  عدلمن ظلم الحاكم، ولقد 

. عتبرها خائنه لوطنها بسبب تمردها ضد الحاكما رجو حیثلى جانب جنود مدینة أإثم عدلُه بدفنها حیة  ،المواطنین

للقوانین لهة من كریون بفقده ابنه وزوجته بسبب عصیانه لحاكم عند سوفوكلیس فقد نالت اآللهة لما عن عقاب اآلأ

أنزلت العقاب  التيلهة الحب هي إبها أضف إلى ذلك أنه ربما تكون  أكدت التقالید الیونانیة االلتزام التي اإللهیة

استبداده بالسلطة وتعدیه علي حق  على الحاكمكان عقاب فأما عند ألفییري  ،على كریون لتفریقه بین ابنه وأنتیجوني

ن السلطة ال تجلب أو  ، بفقده وریث عرشه وابنه الوحید هایمون وتأكید شعوره بالحزن واآلالمالمیت بتركه دون دفن

  .السعادة

لكل من یعصي  لهیةاإل العدالةأسس  إرساءمن أجل  أن العقاب ضرورًیا نستخلصفي ضوء هذا البحث و 

لدي كل صاحب حق ومدافع عن مبدأ ال یتعارض مع قوانین النظام من أجل تحقیق  الطمأنینةروح  وبث ،وامراأل

منهما له حقوق وعلیه واجبات وجب االلتزام بها  كال ،محكومسواء كان حاكم أو  ،مبدأ تكافؤ الفرص بین الجمیع

  .ال في الحاكمو مدني متمثً أ هةلاآل سواء كان سماوي یتمثل في عقاب ،والطغیانللقمع  ال یتعرضوطاعتها حتي 

  

  

  

  

  

                                                

 المشهد الرابعفي فعلى سبیل المثال في مسرحیة فلیبو یسأل الملك في نهایة المسرحیة وبعد انتحار ابنه كارلو، عما إذا كان سعیًدا أم ال  ١

  :انظر  ?Ma felice son io  لكن هل أصبحت سعیًدا؟ :الفصل الخامس من

Wafaa El  Beih, "Cenni sulla figura dell’eroe, 4. 

 



 
 

سوفوكلیس وألفییريمفهوم العقاب في تراجیدیا أنتیجوني بین   
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