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بررسی عملکرد ادیپ در نمایشنامه ادیپ شهریار و شیرویه در اثر خسرو شیرین
نظامی
عبدالصمد دشتی
کارضٌاس ارضذ ادبیات ًوایطی ،داًطگاُ آساد اسالهی بَضْز -ایزاى

چکیده
همالِ حاضز با عٌَاى بزرسی عولکزد ادیپ در ًوایطٌاهِی ادیپ ضْزیار ٍ ضیزٍیِ در اثز خسزٍ ٍ ضیزیي ًظاهی ،با ّذف
بزرسی همَلِی پذرکطی در ایي دٍ اثز بِ همایسِی تطبیمی ایي دٍ اثز هیپزداسد .در ایي تحمیك پس اس بزرسی هباًی ًظزی ٍ
تحمیمات پیطیيً ،خست رٍشّای ًمذ هختلفی ًظیز اسطَرُ ضٌاسی ،جاهعِ ضٌاسی ،ساختارضٌاسی ٍ ًطاًِضٌاسی ساختارگزا
هعزفی ضذُ ،سپس ٍضعیت اساطیز در ایزاى ٍ یًَاى هَردبزرسی لزار گزفتِ ٍ با یکذیگز همایسِ ضذًذ .پساسآى بِ تمذیز کِ
یکی اس هَضَعات هْن در درام یًَاى تمذیز است ،پزداختِ ضذ ٍ اًذیطِ ٍ آثار ًظاهی ًیش هعزفی گزدیذ .بعذ دٍ اثز ادیپ ضْزیار
ٍ کطتِ ضذى ضیزٍیِ بِ دست خسزٍپزٍیش اس هٌاظز هختلف اسطَرُای ،جاهعِ ضٌاسی ٍ تاریخی همایسِ ضذ ٍ هالحظِ گزدیذ
کِ اثز ًظاهی با ٍالعِی تاریخی ٍ رٍایت فزدٍسی چِ تفاٍتّایی دارد .همَلِ ی خَیطاًٍذکطی هَردبزرسی لزار گزفت ٍ ایي
اهز در ضزق ٍ غزب با ّن همایسِ ضذًُ ،وایطٌاهِی ادیپ ضْزیار ٍ پذرکطی در داستاى ًظاهی بِصَرت تطبیمی هَردبزرسی ٍ
تحلیل لزار گزفتٌذ .پس اسآى ًتیجِّای حاصلِ ی ایي رسالِ ًگاضتِ ضذً .تایج بِ دست آهذُ کِ با فزضیِی ًخستیي پژٍّص
ًیش ّواٌّگ است ،حاکی اس ایي است کِ در یًَاى در هیاى اساطیز ٍ خذایاى ًیش اهز پذرکطی رایج بَدُ ٍ هذهَم ضٌاختِ
ًویضذُ است؛ حال آًکِ در ایزاى چِ در هیاى اساطیز ٍ چِ افساًِ ّا ضخصیتِ پذرکص ضخصیتی هٌفَر بَدُ استّ .نچٌیي
آگاّی اس پذرکطی در اساطیز یًَاى اهزی هحال بَدُ حال آًکِ پذرکطی در ایزاى آگاّاًِ ٍ بز اساس لصذ ٍ ًیت لبلی اًجام
هیگزفتِ است.
واژههاي كلیدي :ادیپ ضْزیار ،ضیز ٍیِ ،پذرکطی ،اسطَرُ.
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