
5

نقشِ توصیف  در گفتارِ »شخصیت های بی نام« در تراژدی های یونان باستان

عطاءاهلل کوپال1*، صبوره رنگرز2
1دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسی، واحد كرج، دانشگاه آزاد اسالمی، كرج، ايران. 

2دانشجوی دكتری رشتۀ پژوهش هنر، گروه پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران. 

)تاريخ دريافت مقاله: 1400/02/10، تاريخ پذيرش نهايی: 16/ 1400/08( 

     

چکیده
توصيف1 در تراژدی های يونان باستان جايگاهی مهم دارد و هستۀ داستانی و پِيرنگ غالب اين تراژدی ها، عالوه بر آنکه بر بنياد 
كنش و گفتار قهرمانان شکل می گيرد، بر اساِس توصيف نيز استوار گشته است. يکی از انواع شخصيت هايی كه در تراژدی های يونان 
باستان نقش مهمی ايفا می كند، »شخصيت بی نام«2 است كه در زمرۀ اشخاِص فرعی تراژدی جای دارد و تراژدی نويسان معموالً 
برای آنها نامی برنگزيده اند و از آنها با عناوين كلی، مانند پيك، مربی، دايه، نام می برند. هدف از اين پژوهش، كشِف شيوه های پيشبرد 
پِيرنِگ تراژدی، به وسيله گفتار3ِ توصيفِی »شخصيت های بی نام«، در گزيده ای از تراژدی های آيسخولوس4، سوفوكل5 و اوريپيد6 
است. پرسش اصلِی اين است كه »شخصيت بی نام«، چگونه و با چه الگويی در به كاربردِن توصيف، در بازآفرينی روايت دراماتيك 
تراژدی ها از روايت اسطوره ای، نقش ايفا می كند؟ پژوهِش حاضر به شيوه ای توصيفی- تحليلی، با ترسيم جدول در طبقه بندِی انواع 
توصيف از زبان »شخصيت های بی نام«، به نتيجه می رسد كه »شخصيت های بی نام« اگرچه در تراژدی نقش فرعی بر عهده دارند، اما 
در پيشبرد پِيرنِگ روايت دراماتيك، نقشی اساسی و غيرقابل حذف دارند و گاه، مهم ترين نقاط عطف در نمايشنامه ها، مثل ترغيب 

شخصيت اصلی به عمل، يا آوردن خبر مرگ شخصيت های اصلی و يا آشکارساختن راز و مانند اينها بر عهدۀ آنها است.
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روايت  محور  بر  نمايشی  اثر  پِيرنگ  باستان،  يونان  تراژدی های  در 
اسطوره ای بنا شده است و روايت داستانِی آنها بر محور كردار، گفتار و تضاد 
و كشمکش بين شخصيت های اصلِی تراژدی شکل می گيرد. »شخصيت در 
يك اثر نمايشی فردی است كه كيفيت اخالقی و روانی او در آنچه می گويد 
و می كند بازتاب داشته باشد« )ميرصادقی، 1382، 85(. در اين ميان، 
سه درام نويِس برجستۀ يونان باستان، آيسخولوس، سوفوكل و اوريپيد، با 
خلق و بازآفرينِی شخصيت هايی برجسته و ممتاز در تراژدی های خود، 
روايات اسطوره اِی شناخته شده در عصِر خود را دگرگون ساختند و روايت 
و طرحی نو از داستان ها و ماجراجويی های خدايان و پهلوانان اسطوره اِی 
پيش از خود بر جای نهادند. در ميانۀ همين بازآفرينی و سازمان دهِی دوبارۀ 
اسطوره  ها و افسانه های تاريخی يونان باستان، شخصيت های جديدی در 
تراژدی ها ظهور كردند كه براساس جهان بينی خاص آنان آفريده شده اند.

يکی از انواع شخصيت هايی كه در بازآفرينی حماسه ها و اسطوره ها، در 
تراژدی يونان باستان خلق شد، »شخصيت های بی نام« بود. شخصيت های 
و  قهرمان7  دستۀ  دو  به  عمدتاً  باستان  يونان  تراژدی های  در  نمايشی 
ضدقهرمان8 طبقه بندی می شوند. اما در كنار اين اشخاص، شخصيت های 
ديگری نيز حضور دارند، نظيِر همسرايان، پيك، دايه، آموزگار، مربی و غيره 
كه به توصيف اعمال، انگيزه ها و گفتار خدايان و يا شخصيت های اصلی 
می پردازند و تا حدود زيادی مخاطب را با ويژگی های گوناگون شخصيت 
و از جمله پيشينۀ كردارها و گفتارهای آنها آشنا می سازند و يا اعمال آنها 
را در بيرون صحنه تشريح می كنند. اين شخصيت های فرعی، گاه نقشی 
مهم در پيشبرد پِيرنگ نمايشی ايفا می كنند. »“شخصيت های بی نام” در 
اسطوره ها و افسانه های تاريخی يونان حضور ندارند ازاين رو، تراژدی نويسان 
 Yoon,( »يونانی نقشی همانند قهرمانان تراژدی برای آنها قائل نشده اند

 .)2012, 3

به دليل عدم حضور »شخصيت های بی نام« در افسانۀ مضمون، نامی نيز 
برای آنها ذكر نشده است و معموالً حضور اندک و كوتاه مدتی در تراژدی 
و  با گفتار  اين اشخاص  برده می شود.  نام  آنها  از  اسامی عام  با  و  دارند 
اعمال خود، تأثير مهمی در پيشبرد پِيرنگ داستان نمايشی دارند و در 
اين ميان به ويژه، توصيف صحنه ها، گفتار، كنش و انگيزه های اشخاص 
ديگر بر عهدۀ آنهاست. توصيف به عنوان يکی از راه های گسترش و پيشبرد 
پِيرنگ تراژدی، پيوند تنگاتنگی با روايت تراژيك دارد. وصف، شيوه ای است 

با ادراک جهان در پيوند است و به تصويرسازی صحنه ها، حوادث،  كه 
رويدادها و احواالت حسی و درونی می پردازد. »وصف يکی از ابزارهای مؤثر 
برای تصويركردن چيستی و چگونگی اجزای هستی و زندگی اجتماعی 
است، بدان  گونه كه گوينده تجربه كرده است« )عقدائی، 1394، 9(. در نزد 
قدما، اساِس ادبيات بر وصف استوار بوده است و فنون ادبی نيز براساس 
توصيف استوار گشته است. هيچ گونه ای از ادبيات »از وصف، بی بهره نيست، 
به طوری كه وصِف جنگ: حماسه؛ وصِف جمال و زيبايی؛ غزل: وصِف فضائل 
و خوبی ها؛ مدح، و وصِف حزن و اندوه؛ رثا، نام گذاری شده است« )شايب، 

 .)82 ،1939
پيشينۀ بحث دربارۀ توصيف در ادبيات يونان باستان، به شگردهای 
شاعری و خطابه گويی بازمی گردد. وصف، »وسيله ای برای بيان دقيق و شرح 
جزئيات در منطق يونانی بوده است و از اين حيث شايد بتوان آن را به مثابه 
يك عبارت مجزای استداللی تعبير كرد« )بصيرزاده و تشکری،80،1391(. 
توصيف به مثابه يك فن ادبی در تراژدی ها و حماسه های يونان باستان نيز 
حضوری چشمگير دارد. پژوهشگرانی چون فيليپ هامون، توصيف را بخشی 
مستقل قلمداد می كنند و آن را در يك اثر ادبی به انواع مختلفی طبقه بندی 
می كنند كه از آن جمله اند: »توصيف زمان، مکان و مناظر، شکل ظاهری 
و  احساسات  شخصيت ها،  كنش  شخصيت ها،  خلق وخوی  شخصيت ها، 
حوادث جسمی و روانی« )به نقل از اعاليی و شکريان، 91،1395(. درواقع، 
بخش عظيمی از آگاهی ما از حوادث و رويدادهای يك نمايشنامه و نيز 
اعمال، گفتار و انگيزه های شخصيت ، به واسطۀ توصيف حاصل می گردد. 
»كاركرد توصيف اين است كه زمان و مکان باورپذيری را برای رويداد رقم 
می زند و به نويسنده اين امکان را می دهد تا حال وهوا را مشخص سازد و 
اشيا را از اهميت درون مايه ای يا نمادين آكنده سازد« )واالس، 1382، 89(. 
به تعبيری ديگر، توصيف اين امکان را فراهم می سازد تا »اشخاص را از راه 
پرتره )چهره نگاری(، اشيا، مکان ها )جای نگاری(، زمان ها )گاه نگاری و تاريخ 
و وقايع نگاری(، و اعمال معرفی كنيم« )كهنمويی پور و ديگران، 1381، 
208(. از خالل توصيف و معرفی مکان، زمان و افراد نمايش، پوشش و 
ظاهر  شخصيت ها و نيز پيشينه، اعمال و انگيزه های خدايان، جنگ ها و 
ادوات و سالح های كاربردی مورد استفادۀ جنگاوران، اطالعات فراوانی را از 

روزگار ديرين و جهان تراژدی می توانيم به دست آوريم.

روش پژوهش
روايت  آفرينش  در  توصيف  و شگردهای  نحوه  بر روی  مقالۀ حاضر 
تراژيِك نمايشنامه های يونان باستان تمركز يافته است و به ويژه قصد دارد 
با معرفی، تحليل و شناسايِی »شخصيت های بی نام« در گزيده ای از تراژدی 
يونان باستان، پديدۀ »توصيف« را از زبان و ديدگاهِ اين شخصيت ها مورد 
بررسی قرار دهد، تا عالوه بر شناخِت وجوه كاربردی توصيف در ساختار 
تراژدی های يونان باستان، از چگونگی و نحوۀ آفرينش پِيرنِگ  تراژدی های 
يونان باستان، به شناختی جامع دست يابد.    جامعۀ آماری در اين پژوهش 
از ميان تراژدی های يونان باستان عبارت است از: تراژدی های آگاممنون9 
نوشتۀ آيسخولوس، الکترا10 اثر سوفوكل و هيپوليت11 نوشتۀ اوريپيد. علت 

انتخاب اين سه نمايشنامه، از ميان تراژدی های يونان باستان اوالً به اين 
دليل بوده است كه از هر يك سه تراژدی نويس برجستۀ آن عهد، يك 
نمايشنامه انتخاب  شده باشد و ثانياً در اين تراژدی ها هم شخصيت های 
اين  دارد. روش  توصيف وجود  آنان  دارند و هم در گفتار  بی نام حضور 
پژوهش، توصيفی تحليلی است و پس از معرفی جامع شگردهای توصيف 
در تراژدی های يونان، به تحليل كاركرد و كاربرد توصيف در تراژدی های 

برگزيده می پردازد.

پیشینه پژوهش
پژوهش بر روی تراژدی های يونان باستان و به ويژه پژوهش بر روی 
عنصر شخصيت در آنها، سابقه ای ديرينه دارد. نخستين كسی كه در مورد 
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تراژدی های يونان باستان به كار نقادی برخاست و در مورد تراژدی های 
به  او در كتاب فن شعر خود  بود.  ارسطو12  باستان سخن گفت،  يونان 
ويژگی ها و عناصر تشکيل دهندۀ تراژدی ها پرداخت و برای نخستين بار 
باب پژوهش در مورد آثار نمايشی را باز كرد. او پس از افسانۀ مضمون، 
شخصيت را يکی از عناصر اصلی تشکيل دهنده ی درام يونانی عنوان كرد و 
به بحث در مورد ويژگی های غالب تعدادی از شخصيت ها در تراژدی هاِی 
يونان پرداخت. پس از ارسطو، بسياری از منتقدان و انديشمندان به بررسی 
باستان  يونان  تراژدی های  در  شخصيت  ويژگی های  ساختن  آشکار  و 
پرداختند. از جمله آثاری كه به نقد و بررسی تراژدی های يونان باستان 

اختصاص دارد می توان به موارد زير اشاره نمود:
اثِر هاينتس كيندرمن، منتشرشده در سال  كتاب تاريخ تئاتر اروپا، 
و  بررسی  به  براكت، 1396،  اسکار  نوشتۀ  تئاتر جهان،  تاريخ  و   1381
باستان پرداخته اند.  يونان  تراژدی های  بر روی عناصر گوناگون  پژوهش 
هم چنين در زمينۀ پژوهش بر روی عنصر شخصيت در تراژدی های يونان 
باستان می توان به مقالۀ »“شخصيت پردازی غيرمستقيم” ضدقهرمانان در 
فرايند اقتباس از اسطورۀ الکترا )در تراژدی های آيسخولوس، سوفوكل و 
اوريپيد(«، نوشتۀ صبوره رنگرز و عطااهلل كوپال، منتشرشده در فصلنامۀ 
علمی تئاتر، شمارۀ 78، اشاره نمود كه به بررسی شخصيت ضدقهرمان 
در تراژدی  الکترا پرداخته است. دربارۀ شخصيت های بی نام در   تراژدی های 
 The Use of Anonymous Characters in Greek كتاب  يونانی، 
Tragedy )2012(2، منبع ارزشمندی است. اما در زمينۀ بررسی عنصر 

»شخصيت بی نام« در تراژدی های يونان باستان، تاكنون كتاب يا مقاله ای 
به زبان فارسی تأليف و يا ترجمه نشده است. هم چنين در مورد پژوهش 
بر عنصر »توصيف« در تراژدی های يونان باستان، نيز مقاله و يا كتابی 
به زبان فارسی نگاشته و ترجمه نشده است و از اين حيث مقالۀ حاضر 
را می توان پژوهشی نوين و مبدعانه دانست. اين پژوهش قصد دارد تا با 
تمركز بر »شخصيت های بی نام« در گزيده ای از تراژدی های يونان باستان، 
انواع توصيف های موجود در آنها را مشخص و مورد بررسی قرار دهد و 
شکل  بی نام«  »شخصيت های  گفتار  در  كه  توصيفاتی  نمايد،  مشخص 
می گيرد، چگونه و به چه نحوی در ساخت و آشکارساختِن پِيرنگ نمايشی 

تراژدی های يونانی نقش ايفا می كند.

مبانی نظری پژوهش
1- جایگاه توصیف در ادبیات

توصيف به معنی شرح، بازنمود و گزارش است كه از واژۀ عربِی وصف 
اخذ شده و البته در بالغت ادبِی فارسی جايگاهی ويژه دارد. 

]توصيف[ واژه ای است برگرفته از ريشۀ عربی وصف در باب 
تفعيل كه در فرهنگ های قديم عربی و عربی به فارسی و 
متون  و  فارسی  به  فارسی  قديم  فرهنگ های  هم چنين در 
ادب قبل از قرن هشتم مطلقاً وجود ندارد و از آنجا كه اين 
واژه در فرهنگ های فارسی نظير آنندراج و ناظم االطباء راه 
يافته است، به حتم می توان ادعا كرد كه اين واژه، برساختۀ 

فارسی زبانان است.« )رضوانيان و احمدی، 1396، 2(
توصيف، شيوه ای است كه نويسنده به كمك آن به بيان و شرح كنش ها، 
اشخاص، اشيا، اماكن و رويدادها و موقعيت های يك اثر ادبی می پردازد و به 

معنای تصويركردن عالم خارج و محيط است. 
نقش مهمی كه توصيف در يك اثر روايی ايفا می كند، كاربرد آن در 
پيشبرد پِيرنگ يك اثر است كه سبب خلق فضا، توصيف محيط، ايجاد 
كنش، و هم چنين ايجاد ترس و هراس می گردد. بنابراين بايد گفت كه 
توصيف عنصری الزم و ضروری در پِيرنگ است به گونه ای كه »وصف 
و روايت، درهم تنيده اند و بسياری از عناصر فرعی وصف می تواند عناصر 
فرعی روايت محسوب شود« )جوركش، 100،1383(. تراژدی نويسان غالباً 
از توصيف برای گسترش عناصر پِيرنگ نمايش استفاده می كنند. »توصيف، 
موقعيتی دراماتيك است كه از آن برای آشکارساختن پالت تراژدی استفاده 

.)Spring, 1917, 135( »می شود

2-توصیف در تراژدی های یونان باستان 
با تعمق بر تراژدی های يونان باستان و بر بنياد يافته های اين پژوهش، 
می توان  زير  دستۀ  چهار  در  را  باستان  يونان  تراژدی های  در  توصيف 

طبقه بندی كرد:
الف( توصيف ويژگی های صحنه؛

ب( توصيف پيش داستان؛
ج( توصيف احوال، گفتار و اعمال شخصيت ها؛

د( توصيف اعمال و گفتار خدايان و شخصيت های اساطيری.
در ادامه، به بررسی و معرفی هر يك از انواع توصيف در تراژدی های 

يونان باستان می پردازيم:

الف( توصیف ویژگی های صحنه
اين نوع توصيف در ايجاد فضا و خلق تصويری از مکان وقوع رخ دادها 
نقش مهمی دارد و توسط تراژدی نويسان و در البه الی وقوع حوادث نمايش 
به طور مستقيم بيان می شود و به آگاه ساختن و آماده نمودن مخاطب با 
پيشينه و حال وهوای كنونی نمايش ياری می رساند. گرچه نمايشی كه 
در يونان باستان به روی صحنه می رفت، غالباً از اساطير و تاريخ يونان 
اخذ می شد و مخاطب، با داستان و روايت آن آشنايی كامل داشت، اما 
اين توضيح و توصيف صحنه، سبِك خاص هر نمايشنامه نويس را نيز تا 
حدودی مشخص می نمود. در اكثر تراژدی های يونان، نمی توان با اطمينان 
بيان داشت كه توضيح صحنۀ ابتدای نمايش را خوِد تراژدی نويس نگاشته 
باشد. اين توضيحات را عمدتاً مترجمان اين آثار، از يونانی به التينی يا 
زبان های ديگر نوشته اند. در آن زمان، تراژدی نويسان، خود، كارگردان اثر 
خويش بودند و نوشتن توضيح صحنه را به سبك متعارف امروزی الزم 
نمی دانستند، چراكه صحنه، به وسيله خودشان طراحی می شد و اجزا و 
لوازم صحنه را خوِد تراژدی نويسان برای نمايش خويش تدارک می ديدند. 
بنابراين برای شناخت »زمان و مکان نمايش« )Setting(، بايد در اصل 
به گفته های شخصيت ها توجه كرد. آنها در ديالوگ های خود، صحنه را 
توصيف می كنند. توصيف صحنه در گفتار شخصيت های بی نام، به دو دسته 

تقسيم می شود:
1. محل وقوع نمايش و آنچه بر صحنه ديده می شود؛

اوديسئوس13 در نمايشنامۀ فيلوكتت14 نوشتۀ سوفوكل، نمايشنامه را 
با گفتار خود اين گونه آغاز می كند: »اينجا سواحل لمنوس15، جزيره ای 
متروک در ميان درياهاست و هيچ كس پا بدانجا نمی گذارد و در آنجا زيست 

نمی كند« )سوفوكل، 1366، 3(.
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2. ظاهر و لباس شخصيت ها.
اورستس16 در تراژدی نيازآوران17 نوشتۀ آيسخولوس، لباس خود را 
اين گونه توصيف می كند: »دست كارِ كهنۀ توست اين جامه كه بر تن دارم. 
دست تو اين بخيه ها را دوخته و رشته ای از نقش شيران بر آن كشيده 

است« )آيسخولوس، 1376، 19(.

ب( توصیِف پیش داستان در تراژدی های یونان باستان
تراژيك،  روايت  شکل گيرِی  باستان،  يونان  تراژدی های  بسياری  در 
وابسته به اعمال و حوادث روی داده در پيش داستاِن تراژدی است كه توسط 
شخصيت هاِی اصلی نمايش يا همسرايان، توصيف می گردد. توصيف در 

پيش داستان به دو صورت بيان می شود:
1. توصيف وقايع روی داده در پيش داستان؛

2. توصيف انگيزه ها و اعمال شخصيت ها در بازگويی پيش داستان.
به طور مثال در آغاز تراژدِی زنان تراخيس18، اثر سوفوكل، ديانيرا19 
همسر هراكلس20 در توصيف چگونگی وصلت خود با هراكلس، در بخش 
پرولوگ توضيح می دهد كه چگونه خدای رودخانه ها با شکل ها و كالبدهای 
عجيب وغريب )گاهی هم چون گاوی و گاهی هم چون اژدهايی دمان( به 
خواستگاری او می آمده و او هربار آرزوی مرگ می كرده، تا اينکه سرانجام 
»هراكلس پسر برومند زئوس21 پيدا شد و با اين ديو مصاف داد و مرا از 
چنگال او رهانيد« )سوفوكل، 1366، 85(. در اين مثال هر دو كاربرد مورد 

اشاره شده در باال مشاهده می گردد.

ج( معرفی شخصیت های نمایش در خالل توصیف
اين نوع توصيف كه در زماِن اكنون و در طی داستاِن نمايش روی 

می دهد، غالباً به دو صورت است:
1. توصيف كنش ها يا انگيزه  ها و اعمال يك شخصيت از زبان شخصيتی 
ديگر. درواقع »توصيفی است كه كاركرد آن از سويی “توضيح” است و 
از سويی ديگر، “تمهيدی” برای حلقه های روايی بعدی داستان« )دّری، 
1393، 39(. در بخش پرولوگ نمايشنامۀ  آنتيگونه22 اثر سوفوكل، آنتيگونه 

خطاب به خواهرش، كرئون23 فرمانروای شهر را چنين معرفی می كند: 
ببين چه ناسزايی بر ما روا داشته اند. گوری كه از آن برادران 
ما است، كرئون، بر يکی ارزانی و از ديگری دريغ می دارد. يکی 
را بزرگ و آن ديگری را خوار می دارد. كرئون نمی گذارد كه 
جسد برادر بيچارۀ مردۀ تو را به خاک بسپارند. )سوفوكل، 

)238 ،1352

2. معرفی شخصيت ها از زبان خود شخصيت، كه گاه در گفت وگو با 
شخصيتی ديگر و گاه به صورت منولوگ و يا واگويه ای درونی بيان می گردد. 
نمونه ای برای اين واگويۀ درونی، سخنان مرد دهقان در الکترای اوريپيد 
است. مرد دهقان )كه شخصيتی است بی نام( در بخش پرولوِگ تراژدی 
الکترا اثر اوريپيد، منش و ِشرافت خود را به تماشاگران چنين می شناساند: 
»فاش می گويم كه هرگز بستر اين دختر را نيالوده ام. آفروديت24 گواه من 
است. او هنوز دوشيزه است. به گمانم مايۀ ننگ است كه به فرزندی از 
دودمانی واال دست درازی كنی. من در اندازۀ او نيستم« )اوريپيد، 1394، 

.)15

د( توصیف خدایان و شخصیت های اساطیری و اَعمال و کنش آنان 
در اين نوع توصيف، شخصيت غالباً در طی تك گويی و مونولوگی كه با 
خويشتن دارد، و يا به هنگام مناجات و دعا، به ذكر نام خدايان، قهرمانان 
و اساطير يونان باستان می پردازد و پيشينۀ اساطيری آنان و اعمال و كردار 
آنان را در ارتباط با يونانيان و يا ديگر خدايان بيان می نمايد. مانند دعای 

همسرايان به درگاه زئوس در تراژدی نيازآوران.
گرديد  تشريح  باال  در  كه  توصيف  شيوه های  انواع   )1( جدول  در 

طبقه بندی شده است.

3- »شخصیت های بی نام« در تراژدی های  یونان باستان
است،  آمده  به دست  باستان  يونان  از  كه  تراژدی  ميان سی ويك  در 
مبنای  بر  آنها،  تمام  پِيرنگ  آيسخولوس،  نوشتۀ  ايرانيان  تراژدی  به جز 
روايات اساطيرِی خدايان و پهلواناِن افسانه ای شکل گرفته است.  در واقع 
»ادبيات نمايشی يونان، به طور عمده وام دار اسطوره های كهن يونانی بوده 
است و مضامين و شخصيت های خود را بيشتر از اشعار حماسی كه بر 
بنياد اسطوره ها قوام يافته بود، اخذ می كرد« )كوپال، 1374،  103(. در 
اين ميان، سه تراژدی نويِس بزرگ يونان، آيسخولوس، سوفوكل و اوريپيد، 
شخصيت های اساطيری و ماورايی را به صورت انسان هايی ملموس و زمينی، 
وارد تراژدی های خود كرده اند، تا در عين وفاداری به روايت اوليه و افسانۀ 
مضمون، بتوانند با دگرگونی های چشمگيری نظيِر خلق شخصيت های 
متعدد و جديد و نيز با شخصيت پردازی هايی متفاوت، معنای مورد نظر 
خود را از تراژدی های خود بيان كنند. شخصيت، به رغم گفتۀ ارسطو مبنی 
بر ارجحّيت داستان بر همه ی عناصر تراژدی، از مهم ترين عوامل پيشبرد 
روايت دراماتيك در تراژدی محسوب می گردد. او نيروی محركۀ درام است 
و با اَعمال و گفتار خود، داستان نمايش را پديد می آورد. عنصر شخصيت 

 صحنه های ویژگی توصیف (الف
 ؛شود می دیذه صحنه بر آنچه و نمایش وقوع محل .1
 .ها شخصیت ظاهر .2

 داستان پیش توصیف( ب
  ؛نمایشنامه آغاز از قبل ،داده یرو وقایع توصیف .1
 بازگوییِ در دیگر، شخصیت سخنان در شخصیت یک اعمال و ها  انگیسه توصیف .2

 .داستان پیش

 نمایش های تشخصی معرفی (ج
 توصیف خالل در

 ؛دیگر شخصیتی زبان از شخصیت های انگیسه و احوال و کنش و گفتار توصیف .1
 ؛شخصیت خود زبان از شخصیت گفتار و اعمال توصیف .2
 .(درونی ای واگویه یا دیالوگ صورت به)

 ؛آنان مأموریت و وظایف توصیف .1 آنان اعمال و خذایان توصیف (د
 .ها انسان با برخورد در آنان کردار و رفتار توصیف .2

 

جدول 1- انواع توصیف در تراژدی های یونان باستان.



9

همواره مورد توجه نظريه پردازان و منتقدان ادبيات داستانی و نمايشی بوده 
است. »شخصيت مهم ترين عنصری است كه تِم داستان را به خواننده 
منتقل می كند و مهم ترين عامل طرح داستان است« )يونسی، 1388، 33(. 
نخستين كسی كه به بررسی شخصيت در يك اثر نمايشی پرداخت، ارسطو 
بود. »او در كتاب فن شعر خود، شخصيت را دارای ويژگی ويژگی هايی 
می دانست كه مشخصاً در عمل نمايشی، نمود پيدا می كرد و با گفتار و 
كردار نمايشِی خود به تماشاگران معرفی می شد« )كوپال و رنگرز، 1399، 
44(. شخصيت از نظر او دارای ويژگی هايی بود كه منحصراً در عمل نمايشی 
نمود پيدا می كرد. او كسی بود كه: »خودش را يا در عمل توضيح می داد 
و يا در انتخاب هايی كه او را به سوی عمل سوق می داد و اين انتخاب ها به 
 Jones,( »طرزی جدايی ناپذير باقوانين اجتماعی و خانوادگی در پيوند بود
33 ,1962(. در ادبيات نمايشی، شخصيت ها، تابع عملی كه انجام می دهند 
و نقشی كه در پيشبرِد روايِت داستانِی آن دارند، به دسته های گوناگونی 
تقسيم می گردند. يکی از انواع شخصيت ها در روايت دراماتيك، »شخصيت  
بی نام« است. چنين شخصيت هايی در فرايند شکل گيری تراژدی های يونان 

باستان سهمی چشمگير دارند.                   
»شخصيت های بی نام«، در تراژدی های يونان باستان انواع بی شماری 
دارند و بر حسب جايگاهشان در تراژدی، نقش مؤثری در پيشبرد درام ايفا 
می كنند. اين شخصيت ها غالباً اسم ندارند و با عناوين كلی و عام از آنها نام 
برده شده است. همان طور كه پيش تر گفته شد از آنها با اسم شخصيت هايی 
نظير همسرايان، پيك، دايه، استاد و مربی و عنوان های ديگر نام می برند. 
اين شخصيت ها در شکل گيری روايِت تراژيك، غالباً نقش های مکمل بر 
انگيزه های شخصيت ها  از  اما قابل حذف نيستند. آنها گاه  عهده دارند، 
صحبت می كنند و گاه از رويدادها و وقايع پيش زمينه، پيش داستان و 
هم چنين از رخ دادهای پشِت پرده سخن می گويند. گه گاه به عنوان دوست 
و محرم رازِ شخصيت هاِی اصلی تراژدی ظاهر می شوند و گاه در جايگاه 
دشمن و مخالِف وی. گاهی حامل خبری مهم هستند و محرک پيشبرد 
حوادث و وقايِع روی صحنه اند و گاهی نيز در هم دستی با شخصيت های 
ديگر، بر ساختار روايت تأثير مستقيم می گذارند. در جدول )2( اسامِی 
سه  از  پژوهش،  اين  برگزيده ی  تراژدی های  در  بی نام«  »شخصيت های 
تراژدی نويس يونان باستان، آيسخولوس، سوفوكل و اوريپيد ذكر شده است 

و در ادامه، دربارۀ آنها بحث و بررسی صورت خواهد گرفت.

4- بحث و بررسی 
در اين بخش به بررسی تراژدی  های آگاممنون نوشتۀ آيسخولوس، 
الکترا اثر سوفوكل و هيپوليت اثر اوريپيد خواهيم پرداخت و نقش توصيف 
را از منظر شخصيت های اين تراژدی ها پی خواهيم گرفت تا با مطالعۀ 
موردِی تراژدی های برگزيده، به جايگاه و نقش توصيف در پيشبرد پِيرنگ 

تراژدی های يونان باستان دست يابيم.

»شخصیت های  بی نام«  در تراژدی  زبان  از  توصیف  کاربرد   .1-4
آگاممنون 

تراژدی آگاممنون، نخستين تراژدی در سه گانۀ اورستيا25 است. اين 
تريلوژی، شامل سه تراژدی به هم پيوسته و با مضمونی واحد است، شامل: 
آگاممنون، ساقی ها )نيازآوران( و االهگان انتقام26 از آيسخولوس، تنها هفت 
تراژدی باقی مانده و تريلوژِی اورستيا، تنها اثر سه بخشی كاملی است كه از 
دورۀ يونان باستان به دست ما رسيده كه با يك مضمون واحد به يکديگر 
پيوسته اند و هر يك از تراژدی ها، تراژدی بعد را مشخص می كند و وقوع 
آن را ايجاب می كند؛ به طوری كه تراژدی اول، مقدمات و زمينۀ تراژدی 
دوم را فراهم می كند و تراژدی دوم، حوادث تراژدی سوم را رقم می زند. 
»موضوع هر سه نمايشنامه شئامتی است كه در نتيجۀ جنايت به نسل های 
بعد منتقل می شود. در پی هر جنايت، جنايتی ديگر روی می دهد و با هر 
جنايتی، مکافات عمل فرا می رسد« )تراويك، 1376، 90(. اين تريلوژی، 
اولين نمونه از نمايشنامه هايی است كه به گفتۀ منتقدان، طرح اصلی آنها را 
دسيسه تشکيل می دهد. در تراژدِی آگاممنون، داستاِن بازگشت آگاممنون 
به يونان پس از فتح تروا و كشته شدنش توسط همسرش، كلوتايمنسترا27 
و پسرعمويش، آيگيستوس28 بازگو می گردد. همان گونه كه پيشتر بيان 
گرديد، »شخصيت  های بی نام« در اين تراژدی، عبارت اند از: ديده بان، قاصد 

و همسرايان )كه پيران آرگوس و وفادار به آگاممنون هستند(.
نخستين شخصيتی كه در تراژدی آگاممون زبان به سخن می گشايد، 
بر  نمايشنامه  آغاز  در  ويژگی های صحنه  توصيف  است.  بی نام  ديده باِن 
عهدۀ اوست. او بر بام كاخ آگاممنون به ديده بانی مشغول بوده است، از 
توصيف های او متوجه می شويم كه شب هنگام است و محل وقوع نمايش، 
در كاخ آگاممنون قرار دارد. بخش پرولوگ تراژدی آگاممنون با گفتار او 
آغاز می شود كه از جنگ فرساينده ی يونانيان با ترواييان سخن می گويد 
و انتظار ده ساله برای پيروزی يونانيان بر پريام، پادشاه تروا. پرولوگ در 
غالباً  و  دارد  قرار  همسرايان  ورود  از  پيش  باستان،  يونان  تراژدی های 
پيش داستان تراژدی و يا اطالعاتی از پس زمينه ی نمايش در آن بازگو 
می شود. در پرولوگ و از زبان ديگر شخصيت های تراژدی است كه می توان 
با اعمال، كردار و يا برخی سخنان شخصيت های اصلی، در پيش داستان 
مطلع شد. ديده بان، پس از سخن آغازيِن خود، خبر بازگشت آگاممنون را 

به كلوتايمنسترا می رساند. 
پس از خروج ديده بان از صحنه، بخِش پارادوس آغاز می شود و طی 
آن، همسرايان كه پيران آرگوس هستند، وارد صحنه می شوند. در ميان 
پيران آرگوس، هيچ شخصيت صاحب نامی وجود ندارد. آنها ماجرای فرار 
هلن29را بازگو می كنند و نيز از لشکركشی آگاممنون و برادرش منالئوس30 
به تروا برای گرفتن انتقام از پاريس31 سخن می گويند. همسرايان در ابتدای 
تراژدی به توصيف آنچه در پيش داستان گذشته است، می پردازند تا ذهن 

نویستراشدی نامهایبیشخصیت تراشدی   
ذ.هستنآگاممنونبهوفادارو62آرگوسپیرانکهگروههمسرایانوقاصذبان،دیذه آگاممنون آیسخولوس
.هستنذ62میسنهزنانازجمعیکهگروههمسرایانواورستمربیِ الکترا سوفوکل  

هیپولیت،غالمِهستنذ،هیپولیتمالزمانکهشکارچیانگروه هیپولیت اوریپیذ  
قاصذوصذاودایه،62«ترویسِن»دهکذۀاهالیزنانِگروه  

 

جدول 2- »شخصیت های بی نام« در آثار برگزیدۀ سه تراژدی نویس.

نقِش توصيف  در گفتارِ »شخصيت های        بی نام« در تراژدی های يونان باستان
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مخاطب را نسبت به اتفاقات روی داده در ساليان دور آگاه سازند. آنها سپس 
به توصيف دوران پيری و ناتوانی ايام كهن سالی می پردازند. در ادامه، با 
كنايه از ارادۀ پنهان كلوتايمنسترا سخن می گويند آنگاه با سخن گفتن از 
نشانۀ شومی كه هنگام لشکركشی يونانيان به تروا روی داد، عالوه بر آنکه 
بار ديگر به پيش داستان اشاره می كنند و از پيروزی يونانيان بر ترواييان 
سخن می گويند و به نوعی، به پيشگويِی روايت داستانی می پردازند. آنها 
با دعايی كه بيشتر به تضرع شبيه است، »مويه كن! مويه  كن! ليك باشد 
كه نيکی چيره گردد« )آيسخولوس، 1376، 21(. از آرتميس32 و زئوس 
می خواهند تا شومِی ديگری را هم دفع كند: »و اينك قربانی ديگری در 
راه است، بی هيچ ضيافت. و آن جنگ افروزِ خانه زاد دشمنی كه اش ترسی 
از كس نيست، هنوز آنجاست و خيانت، پاسدار خاندان شده است« )همان، 
22( پس بايد سخناِن همسرايان را مقدمه چينی برای اطالع رسانِی اتفاقات 
در  »موقعيت  نمود.  تلقی  آيگيستوس  و  كلوتايمنسترا  خيانت  و  آينده 
تراژدی، در زمان حال واقع می شود. ليکن اين موقعيت، گذشته ای دارد كه 
آن را تعريف و معين می كند و هم چنين آينده ای كه پيش بينی شده است« 
پيش داستان  توصيِف  به  دوباره  سپس  همسرايان  )كات، 1377،     231(. 
می پردازند و از خشم آرتميس و بازماندن كشتی های يونانيان در توفان 
سخن می گويند و از فرمان به قربانی كردِن ايفی ژنی33 توسط آگاممنون. 

فرمانی كه سبب خشم و كينۀ كلوتايمنسترا شد.
آنها سپس به سرزنش آگاممنون می پردازند كه به خاطر زنی بوالهوس 
قربانی كردن  توصيِف  در  آنها  كرد.  قربانی  را  بی گناه  دوشيزه ای  )هلن(، 
ايفی ژنی، از شرح سنگدلی و قساوت آگاممنون كوتاهی نمی كنند و نيز 
تقدير شومی را بيان می كنند كه اگر اتفاق بيفتد، آن را نتيجۀ فرمان 
نابخردانه و گناه آلود آگاممنون می دانند و به گونه ای پنهانی و بر زبان نيامده، 

منتظر عقوبت آگاممنون به خاطر اعمالش هستند. 
همسرايان به توصيف اوضاع سرزمين می پردازند و با نکوهش از جنگ 
كه باعث ويرانی مملکت می گردد، می گويند: »خدای جنگ كه نگاه دارندۀ 
دوكفۀ نبرد است، صّراف سنگدلی است كه بر سر انسان، سودا می كند« 
)آيسخولوس، 1376، 33(. همسرايان سپس از تقدير سخن می گويند و در 
بازخوانِی تقدير، دوباره به پيش داستان رجوع می كنند و از عدالت خدايان 
و انتقام زئوس در پيروزی يونانيان بر ترواييان سخن به ميان می آورند كه 
به سبب خيانت و عمل شنيع پاريس در ربودن هلن، دامنگير ترواييان 
شد. آنها سپس به توصيف ظاهر شخصيِت تازه وارِد قاصد می پردازند و در 

توصيف و شرح احوال او، مژدۀ شادمانی می دهند.
شخصيت بی نام ديگری كه در اين تراژدی دست به توصيف می زند، 
قاصد است. او بشارت دهندۀ پيروزی است و آمده تا خبر شکست ترواييان 
و پيروزی يونانيان را بر مردم آرگوس بازگويد. او در لحظۀ ورود، از بازگشت 
به وطن اظهار شادمانی می كند و سپس به توصيف سختی های جنگ و 
احوال و اوضاع سربازان در طی جنگ می پردازد و درِد دوری از وطن را 
بازگو می كند. سپس به نيايش به درگاه خدايان می پردازد و در اين نيايش 
از اعمال آپولو سخن می گويد كه خدنگ های مرگبارش را بر كرانۀ رود 
اسکاماندروس34 حوالۀ آنان نمود. او سپس وقايعی بيان می كند كه در 
دريا بر منالئوس گذشت، از خشم دريا و توفان و بارش های شديد سخن 
می گويند كه كشتی منالئوس را در هم كوفت و بدين طريق، خبر گم شدن 

او را به يونانيان می رساند.

همسرايان پس از كشته شدن آگاممنون و در توصيف داستان هلن 
كه يونانيان را گرفتار مرگ و جنگ كرد، انگيزۀ كلوتايمنسترا را در كشتن  
آگاممنون، خشم و شهوت او ذكر می كنند و آنگاه به اسطورۀ آترئوس35 
اشاره می كنند و كشته شدن آگاممنون را نتيجۀ انتقام و نفرين خدايان 
می دانند. »آترئوس پادشاه آرگوس، برای اينکه از برادرش توئستس36 به 
دليل اينکه همسرش را فريفته بود، انتقام بگيرد، پسران توئستس را كشت، 
از گوشت آنها خوراكی تهيه كرد و به خورد پدرشان داد و توئستس او 
را نفرين كرد« )ديکسون كندی،1390، ذيل آترئوس(. اين نفرينی است 
است  منالئوس، گشته  و  آگاممنون  آترئوس،  پسران  دامنگير  اينك  كه 
بشويد.  تازه  خونی  با  را  ايفی ژنی  خشکيدۀ  خوِن  تا  می خواهد  حال  و 
آيگيستوس بعدتر، در گفت وگويی كه با همسرايان دارد، به ظلم آترئوس 
اشاره می كند كه به كشته شدن برادرانش و به تبعيدرفتن منجر گشته 
است )آيسخولوس، 1376، 79(. كلوتايمنسترا نيز در گفت وگويی ديگر با 
همسرايان، مرگ آگاممنون را نتيجۀ عمل او در كشتن ايفی ژنی می داند و 
اين  گونه بيان می كند كه با كشتِن آگاممنون، عدالت را با اجرا رسانده است. 
»سوگند به عدالت كه كين فرزند من بازجست« )آيسخولوس، 1376، 
74(. همسرايان در اين تراژدی، محرک شخصيت های اصلی برای بازگويی 
مکنونات قلبی خود هستند. توصيف های موجود در تراژدی آگاممنون از 

زبان شخصيت های بی نام، به صورت زير قابل طبقه بندی است )جدول3(.

تراژدی  در  بی نام«  زبان »شخصیت های  از  توصیف  کاربرد   .2-4
الکترا

در اساطير يونان، الکترا، دختر آگاممنون پادشاه آرگوس و كلوتايمنسترا 
بود. پس از آنکه آگاممنون به وسيله كلوتايمنسترا و معشوقش، آيگيستوس، 
و  مادر  كشتن  نقشۀ  اورست،  برادرش  هم دستی  به  الکترا  شد،  كشته 
معشوقش را كشيد و آن نقشه را به اجرا گذاشت. اين تراژدی نيز روايت 
دراماتيك همان اسطوره را بازآفرينی می كند كه توسط سوفوكل، سال 
418 )يا410( ق.م به تحرير درآمد. قابل ذكر است كه تراژدی الکترا مانند 
اثر آيسخولوس، بخشی از يك تريلوژی نيست، بلکه فی نفسه نمايشنامه ای 
كامل و مستقل است. »شخصيت های بی نام« در اين تراژدی عبارت اند از 

مربِی اورست و همسرايان )گروهی از زنان ميسنه(.
سوفوكل، تراژدی الکترا را پس از تراژدِی نيازآوراِن آيسخولوس نوشته  
و در نگارش اثر خويش به اورستيای آيسخولوس، توجه داشته است و اين، 
از شباهت های بسياری كه در پِيرنگ اين دو نمايشنامه  وجود دارد، قابل 
رديابی است. در نمايشنامۀ سوفوكل، پرولوگ با وروِد نخستين شخصيت 
بی نام، يعنی مربِی اورست، و با گفتار او خطاب به اورست و پيالدس37 
در  مربی،  ديالوگ  نخستين  می شود.  آغاز  اورست(  دوست  و  )پسردايی 
جهت شناساندن شخصيِت قهرمان است. او پس از نام بردن از آگاممنون و 
توصيِف پيشينۀ او در جنگ تروا، شخصيت اصلِی تراژدی، يعنی اورست را 
به مخاطبان معرفی می كند و هم چنين از گذشتۀ او ياد می كند. در حين 
همين معرفی و توصيف گذشتۀ اورست است كه مربی، به توصيف صحنه 
می پردازد و مکان نمايش را، شهر آرگوس معرفی می نمايد. طِی توصيِف 
صحنه، او به معرفی ويژگی های مکانی، جغرافيايی و ظاهری شهِر آرگوس، 
پيشينۀ تاريخی و اساطيری آن و هم چنين به تشريِح اَعماِل خدای ليسيه38 
كه ميدان شهر به ناِم او نام گذاری شده است، می پردازد. شهر ليسيه در 
ساحل جنوب غربی آسيای صغير قرار داشت. مربی، سپس به بيان اسطورۀ 



11

 توصيف تراژدي   نام شخصيت بي

 بان ديده
 توصيف صحنه: شب، كاخ آگاممنون؛ .1
 ة يونان با تروا؛سال دهبيان پرولوگ: صحبت از جنگ  .2
 .خبر رساندن از بازگشت آگاممنون .3

 
 
 
 

 همسرايان
 
 
 
 
 

و برادرش منالئوس به  داستان: ماجراي خيانت پاريس بر ميزبان و ربودن هلن و لشكركشي آگاممنون بيان پيش .1
 تروا براي گرفتن انتقام از پاريس و بازگرداندن هلن. سخن از ظهور نشانة شوم، هنگام لشكركشي يونانيان به تروا

هاي يونانيان در سكونِ دريا كه براي خالصي از آن تصميم به  شدنِ كشتيو پيشگويي كاهنان. توصيف گرفتار
 رحمي او؛ منون و توصيف قساوت و بيژني توسط آگام شدن ايفينحوة قرباني فيتوص كردن گرفته شد.قرباني

 توصيف ارادة مردانة كلوتايمنسترا؛سالي.  ها: توصيف دوران پيري و ناتواني ايام كهن توصيف احوال شخصيت .2
 اقات آينده و خيانت كلوتايمنسترا؛چيني براي آگاهي دادن به مخاطب از اتف مقدمه .3

 هاي جنگ؛ و پليدي از فجايعتوصيف  .4
  ؛سخن گفتن از عدالت و انتقام خدايان .5
 ا توصيف حاالت و ظاهر شخصيت او؛اعالم ورود شخصيت جديد به روي صحنه ب .6
 توصيف داستان خاندان آترئوس؛ .7
 توصيف انگيزة قتل ضدقهرمانان؛ .8
 .هاي ديگر در بازگويي مكنونات قلبي خود ترغيب شخصيت .9

 دقاص

 ها و مشكالت جنگ؛ جنگ و بيان سختيتوصيف احوال خود در  .1
 س و نيايش و دعا به درگاه خدايان؛اظهار شادماني از بازگشت به آرگو .2
 توصيف خدايان و نيز اعمال آنان؛ .3
 .شدن كشتي منالئوس توصيف درياي توفاني و خبردادن از گم .4

 

پلوپس39 می پردازد. پلوپس در اساطيِر يونان، پسر تانتالوس40 بود كه به 
سبب خيانتی كه به رفيق خود نمود، به نفرين ابدی دچار گشت: »پلوپس، 
پسر تانتالوس، برای ازدواج با دختر مورد نظرش، دست به حيله گری زد. 
پدرِ دختر، اسبانی بادپا داشت كه هيچ كس نمی توانست از او جلو بزند، او 
برای ازدواج با دخترش شرط گذاشت كه هر كس در مسابقه ارابه رانی با 
اسبانش برنده شود، دختر را به همسرِی به او خواهد داد. پلوپس، ارابه راِن 
شاه را با رشوه ای فريفت و هنگامی كه پيروز شد، ارابه ران را در دريا غرق 
كرد و ارابه ران هم او را نفرين كرد.« سوفوكل در اين تراژدی يك بار ديگر 
نيز از زبان همسرايان به داستان پلوپس اشاره می كند )سوفوكل، 1366، 

.)174
تراژدی  پيش داستاِن  توصيف  به  سپس  پلوپس،  نام  ذكر  با  مربی 
می پردازد و سپس به رفتار و اَعمال شخصيت های ديگر و خودش، در 
پيش  داستان تراژدی الکترا، می پردازد. او كه مربی و پرورش دهندۀ اورست 
است، هنگام قتِل آگاممنون توسط كلوتايمنسترا و آيگيستوس، اورست را 
به فرماِن الکترا به جای امنی برده تا توسط كلوتايمنسترا و آيگيستوس 
به قتل نرسد و بتواند سرانجام انتقام مرگ پدر را از مادر و معشوِق او 
بگيرد. اسطورۀ پلوپس بعدتر توسط همسرايان نيز كه زنان اهل ميسنه 
هستند، بيان می گردد و بدين بهانه، به تقدير و دسِت سرنوشت در رقم 
زدن سرنوشِت آدمی اشاره می كنند. دست تقدير، به دليل كارهای نادرست 
پلوپس، عذاب و انتقامی ابدی برای او فراهم می  گردد كه به طور موروثی 
در خاندان او باقی می ماند. مربِی بی نام در طول نمايش، يکی از افراد و 
شخصيت های مهم و كليدی در پيشبرد داستان نمايش است و در گرفتن 
انتقام به وسيله اورست نقش فعالی دارد. اين او است كه نقشه می چيند 
و اورست را در گرفتن انتقام خون آگاممنون تحريك و تهييج می كند. او 
همين همان كسی است كه خبر مرگ دروغيِن اورست را به كلوتايمنسترا 
می رساند. او در توصيف مبسوط و كاملی كه از نحوۀ مرگ اورست در 

مسابقات پهلوانی ارائه می دهد، كلوتايمنسترا را فريب می دهد و بدين ترتيب 
زمينۀ ورود اورست به كاخ و كشتن كلوتايمنسترا و آيگيستوس را فراهم 
می كند. هم چنين مربی اورست است كه وروِد الکترا را با توصيف صدای 

گريه ای كه از درون كاخ به گوش می رسد، اعالم می كند.
شخصيت بی نام ديگری كه وارد تراژدی الکترا می شود، گروه همسرايان 
هستند. همسرايان، گروهی از زنان ميسنه هستند كه دلسوز و غمخوار 
ديالوگ های  و  »آوازها  می شوند.  محسوب  او  حاميان  از  و  الکترايند 
همسرايان جهت انتقال و تفسير پيام نويسنده به تماشاگر و هم چنين 
توصيف و تصوير اعمال و وقايعی است كه امکان گفته شدن و يا نشان دادن 
آن در صحنه مقدور نمی بود« )ملك پور، 1365، 74(. آنها نيز در بدو ورود، 
از پيش داستان می پردازند، وقايعی را كه در  به توصيف گوشه ای ديگر 
گذشته بر خاندان آگاممنون گذشته بيان می كنند و با اين كار انگيزه های 
ضدقهرماناِن تراژدی، آيگيستوس و كلوتايمنسترا را در به قتل رساندِن 
آگاممنون بيان می كنند. آنها در جايی ديگر، با توصيف رفتار و نحوۀ برخورد 
ضدقهرمانان با الکترا، آنها را به مخاطبان می شناسانند. همسرايان سپس 
با توصيف رفتار خواهران و برادر الکترا به معرفی آنها می پردازند. زنان 
ميسنه، هم چنين در هنگام قتل آيگيستوس و كلوتايمنسترا به توصيف 
وقايعی می پردازند كه در پشت صحنه روی می دهد و تماشاگران را با 
نحوه و چگونگی مرگ ضدقهرمانان آشنا می كنند. خبردادن از وقايع و 
اتفاقات پشت صحنه، به ويژه قتل ها، غالباً بر عهدۀ »شخصيت های بی نام« 
است، اما در اينجا نقش همسرايان بسيار حائز اهميت است. تراژدی نويس 
اين وظيفه را بر عهدۀ همسرايان نهاده است. همسرايان در انتهای تراژدی 
با گفتار بسيار كوتاهی كه متضمن كشته شدن ضدقهرمانان است، پايان 
تراژدی را اعالم می كنند: »اكنون خاندان آترئوس، ديگر از دست جور و 
شکنجه رهايی يافت و مصائب آن پايان پذيرفت. كار امروز چه نيك به 
انجام رسيد« )سوفوكل، 266،1366(. توصيف های موجود در تراژدی الکترا 

جدول 3-  توصیف در تراژدی آگاممنون از زبان »شخصیت های بی نام«.

نقِش توصيف  در گفتارِ »شخصيت های        بی نام« در تراژدی های يونان باستان
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از زبان شخصيت های بی نام به صورت زير است )جدول 4(.

بی نام« درتراژدی   زبان »شخصیت های  از  کاربرد توصیف   .3-4
هیپولیت

تراژدِی هيپوليت اثری است دربارۀ يك عشق ممنوع كه در آن فدر41، 
همسر تزه42 به پسرخوانده اش، هيپوليت بنا بر وسوسۀ آفروديت، )الهۀ 
عشق در يونان باستان(، اظهار عشق و عالقه می كند. اما ترِس از برمالشدِن 
اين عشق، فدر را وادار به خودكشی می كند. اما فدر پيش از مرگ، نامه ای 
برای تزه می نويسد و به دروغ، هيپوليت را متهم می كند كه به او نظر داشته 
و او برای اينکه از هوس بازی هيپوليت دور بماند، اقدام به خودكشی كرده 
است؛ نامه ای كه باعث می شود تزه، هيپوليت را نفرين كند و اين نفرين، 
مرگ هيپوليت را رقم می زند. اين تراژدی از جهات بسياری با داستان 

سياوش و سودابه و نيز زليخا و يوسف همانند است.
نخستين »شخصيت های بی نام« در اين تراژدی، گروه شکارچيانند كه 
مالزمان هيپوليت هستند، هم چنين غالِم هيپوليت، گروه زنان، كه اهالی 

دهکده ی ترويِزن هستند و عالوه بر آنها دايه، قاصد و صدا.
گروه شکارچيان، مالزمان و همراهان هيپوليت به شمار می آيند، حضور 
كوتاهی بر روی صحنه دارند و در همين حضور كوتاه به ستايش آرتميس، 
رفتار  و  ظاهر  خانوادگی،  توصيف شجرۀ  با  آنها  می پردازند،  شکار،  الهۀ 
آرتميس، او را معرفی می كنند. شخصيت بی نام ديگری كه پس از آنها وارد 
تراژدی می شود، غالم هيپوليت است. او نيز چون شکارچيان، حضور اندكی 
بر روی صحنه دارد و با ستايشی كه به درگاه آفروديت، الهۀ عشق، بر زبان 
می آورد، و نيز با توصيفی كه از رفتار و خلق وخوی آفروديت می كند و او را 
در مقابل رفتار گستاخانۀ هيپوليت نسبت به آفروديت، به صبر فرامی خواند.

گروه همسرايان، پس از غالم وارد می شوند. آنها گروهی از زنان اهل 
در  و  پلوپونزوس( هستند  در شمال شرقی شبه جزيرۀ  ترويِزن )شهری 
ابتدای ورود، به توصيف پس زمينه و اتفاقاتی كه پيش از شروع تراژدی 
روی داده، می پردازند. آنها به توصيف حاالت فِدر می پردازند كه چند روزی 
است كنج عزلت گزيده و دست از خوردن كشيده و با اين توصيف، ذهن 
تماشاگر را آماده می كنند و خبر از اتفاق مهمی می دهند كه در زمانی 
پيش ازاين روی داده و احتماالً آبستن حوادث بعدی است. آنها هم چنين با 
توصيف احوال ظاهرِی فدر و دايۀ همراه او، ورود شخصيت های ديگر را به 

روی صحنه اعالم می كنند.
مهم ترين شخصيِت بی نام تراژدی هيپوليت را بايد »دايه« دانست. او 
هم چون شخصيِت مربی، در تراژدی الکترا نوشتۀ سوفوكل، تأثير مهمی در 
پيشبرد پِيرنگ تراژدی دارد. او كسی است كه راز عشِق فدر را با هيپوليت 
بازگو می كند و هنگامی كه هيپوليت از عشِق فدر سرباز می زند، داستان 
اصلی تراژدی آغاز می گردد. دايه به محض ورود با توصيف حاالت روحی و 
جسمی فدر، درصدد برمی آيد كه دليِل انزوای فدر را بيابد و چون فدر از راز 
نهفتۀ خود سخن می گويد دايه او را با سخنانی كه در وصف عشق و عّشاق 
سر می دهد، مجبور می كند كه به نزِد هيپوليت برود و رازِ عشق خود را بر 
وی آشکار كند و چون فدر نمی پذيرد، خود به سراغ هيپوليت می رود و 

پرده از راز دهشتناک فدر می گشايد.
در اين تراژدی، اوريپيد ديدگاه خويش را دربارۀ عشق به طرز مبسوطی 
از زبان دايه بيان می كند. دايه سخنانی طوالنی در مورد عشق و حاالت 
به  همسرايان  زبان  از  اوريپيد  نيز  ديگر  در جای  می كند.  بيان  عاشقی 
توصيف طبيعِت دلنشين و زيبای يونان می پردازد و در اثنای آن، افسانه ها 
و اسطوره های خدايان طبيعت يونان و نيز وظايف و اعمال آنها را بازگو 

وقشتًصٕفوامَاْبٓشخصٕت


 
 
 
 


مزبٓايرست








نيمعزفٓشخصٕتقُزماندرطٓآن؛بٕانپٕشٕىّآگاممىً.1
؛ايرستگذشتّتًصٕفِ.2
ومأش؛معزفِٓمکانيصحىٍتًصٕف.3
؛آناساطٕزْيتارٔخٓپٕشٕىّآرگًط،شُزِظاَزْيجغزافٕأَٓاْئضگٓتًصٕفِ.4
؛خذأاناعمالِتًصٕفِيمعزفٓ.5
اْ؛َاْاسطًرٌفٓاساطٕزيشخصٕتتًصٕفيمعز.6
؛داستانپٕشتًصٕف.7
؛داستاندٔگزدرپٕشَاْشخصٕتتًصٕفرفتارخًدي.8
؛تًصٕفاوگٕشِقُزماندرسمانحال.9
؛تًصٕفسمانِومأش.11
؛پشتصحىٍَادراعالمِيريدشخصٕتبٍريْصحىٍباتًصٕفِاعمالآن.11
؛معزفٓشخصٕت.12
چٕىٓبزاْپٕشبزدوقشّاوتقامتًسطايرستباتًصٕفوحًِمزگايرستيفزٔبدادنکلًتأمىستزا.سمٕىٍ.13



 
 

َمسزأان

؛داستانتًصٕفپٕش.1
؛معزفٓخاوًادٌالکتزاباتًصٕفرفتارآوان.2
؛اْضذقُزماواندرکشتهآگاممىًنتًصٕفاوگٕشٌ.3
؛تًصٕفرفتاريوحًِبزخًردضذقُزماوانباالکتزايمعزفٓآوُادرريْصحىٍ.4
؛َاتًصٕفاساطٕزياشارٌبٍوقشتقذٔزيسزوًشتبزسوذگٓاوسان.5
عپشتصحىٍَىگامقتلضذقُزماوان؛تًصٕفيقأ.6
اعالمپأانتزاصدْباتًصٕفاساطٕزييقأعاساطٕزْ..7

 

جدول 4- توصیف در تراژدی الکترا از زبان »شخصیت های بی نام«.
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می كنند. اوريپيد هم چنين از زبان همسرايان، از تقدير و دست سرنوشت 
سخن می گويد و از شوم بختی بشريت سخن بر زبان می آورد و گاه از 
سرشت و ذات بشری سخن می گويد و به توصيف رفتار و كردار آدميان 
كه در نهاد آنها سرشته است، می پردازد و سخنان حکيمانه ای در باب آن 
سرمی دهد. شخصيت بی نام ديگری در اين تراژدی حضور دارد، كه هرگز 
به روی صحنه نمی آيد و اوريپيد از او با نام »صدا« ياد می كند. او حضوری 
كوتاه ولی مؤثر در تراژدی دارد، او كسی است كه خبر از كشته شدن فدر 
می دهد و با توصيف نحوۀ مرگ او، سرنوشت وی را در تراژدی مشخص 
می كند. او مسئول گزارِش اتفاقات دهشتناكی است كه در بيرون صحنه رخ 
داده است. تراژدی نويسان  يونانی همواره از نشان دادن آن رخ دادها بر روی 
صحنه امتناع می كرده اند. همسرايان نيز گاهی مسئوليت اين گونه خبررسانی 

ًمشتَص٘فًامّإبٖشخص٘ت
هعشفٖخذاٗاىٍتَص٘فآًْا..1شکاسچ٘اى

هعشفٖشخص٘تاصلٖتشاطدٕ،باتَص٘فخَٕآفشٍدٗتکِدسًمطِهمابلسفتاسّ٘پَل٘تلشاسداسد..1غالم

گشٍُصًاىتشٍٗضِى

؛گشاًذصهٌٍِ٘بکتَص٘فپس.1
؛ّإدٗگشجسوٖخَدٍٗاشخص٘تاحَالٍحاالتسٍحٍٖتَص٘فِ.2
؛ّاحَادثبعذٕباتَص٘فاحَاالتسٍحٖشخص٘تساصِٕرّيِهخاطببشإٍلَعآهذٍُآهادُدادىخبشاصاتفاقهْنپ٘ش.3
؛ّإدٗگشًواٗشٌاهِباتَص٘فاحَالٍحاالتظاّشٕآًْااعالمٍسٍدشخص٘ت.4
 تَص٘فعشك.5
َص٘فطب٘عتًَٗاى.هعشفٖسشصه٘يًَٗاىبات؛6
ّإاساط٘شٕ.ّإًَٗاًٍٖاعوالٍٍظاٗفشخص٘تتَص٘فاساط٘شٍافساًِ؛7
سشًَشتٍدستتمذٗشٍّوچٌ٘يسششتٍراتبششٕتَص٘ف؛8
؛هعشفٍٖتَص٘فاعوالخذاٗاى.9
.دسپشتصحٌِدادُٕسٍتَص٘فٍلاٗع.11

داِٗ
؛فذسشخص٘تجسوٍٖسٍحٖاحَاالتٍحاالتتَص٘ف.1
؛ًاهذاسعشاقتَص٘فٍعشكلزتتَص٘فباخَدساصِساختيآشکاسبشإفذسبِاصشاس.2
.خذاٗاىٍّااسطَسُدسآهذُپ٘شٍلاٗعٍاعوالتَص٘فٍاساط٘شتَص٘ف.3

اعالمخشٍجشخص٘تاصصحٌٔتشاطدٕباتَص٘فًحَٓهشگاٍ.صذا

؛صحٌِپشتٍلاٗعتَص٘ف.1لاصذ
تَص٘فحاالتجسوٍٖسٍحٖخَدٍدٗگشاى..2

 

را بر عهده داشته اند، چنانکه در اين تراژدی، گروه زنان، خبر از تدفين فدر 
می دهند و هم چنين خبر مرگ فدر را به تزه می رسانند. شخصيت بی نام 
ديگری هم كه در اين اثر، حضوری كوتاه دارد و مسئوليت خبردادن از 
وقايع پشت صحنه را بر عهده دارد، »قاصد« است. شخصيت قاصد )پيك( 
در اغلب تراژدی های يونان، معموالً برای رساندن و دادن خبری مهم در 
مورد شخصيت و يا واقعه ای به روی صحنه می آيد. او حضوری كوتاه دارد و 
پس از توصيف و بيان وقايِع پيش آمده در پشت صحنه، به سرعت از صحنه 
خارج می شود. قاصد نيز در اين تراژدی، برای دادن خبر مرگ هيپوليت 
به روی صحنه می آيد و به توصيف نحوۀ كشته شدن هيپوليت می پردازد. 
در جدول )5(، انواع توصيف از زبان »شخصيت های بی نام« در تراژدی 

هيپوليت طبقه بندی شده است.

جدول 5- توصیف در تراژدی هیپولیت از زبان »شخصیت های بی نام«.

نقِش توصيف  در گفتارِ »شخصيت های        بی نام« در تراژدی های يونان باستان

رويکرد اصلی پژوهش حاضر، تمركز و تأكيد بر نقش »توصيف« در 
است.  يونان  تراژدی های  از  گزيده ای  در  بی نام«  »شخصيت های  گفتار 
توصيف در كنار كنش و گفتارِ شخصيت ها، عنصر مهمی در پيشبرد پِيرنگ 
نمايش است. وصف، شگردی ادبی است ک در همۀ انواع ادبيات داستانی 
و نمايشی كاربرد دارد. عنصر توصيف در تراژدی ها، عالوه بر شخصيت های 
اصلی، توسط شخصيت هايی ارائه می گردد كه نقش اصلی ندارند و عالوه بر 
آن، تراژدی  نويس برای آنها حتی نامی برنگزيده است. در تمام تراژدی های 
يونانی )به جز نمايشنامۀ آژاكس اثر سوفوكل(، صحنۀ مرِگ شخصيت های 
اصلی در برابر چشم تماشاگران نشان داده نمی شد؛ بلکه گزارِش مرگ يا 
خودكشی در پشت صحنه، از زبان شخصيت های بی نام هم چون پيك، دايه، 
مربی، آموزگار و يا از زبان همسرايان، بر روی صحنه بيان می گرديد. در 
اين مقاله، »شخصيت های بی نام« در هر تراژدی به صورت مجزا در جدول 

معرفی شده اند و هم چنين در بخش بحث و بررسِی مربوط به هر تراژدی، 
انواع توصيف های هر يك از »شخصيت های بی نام« در جدول، طبقه بندی 
شده است. از تجميع آن جدول ها، جدول نهايی )6( به دست آمده كه 
منتّجۀ آنهاست و در آن به گونه ای ابداعی، وظايف اصلی شخصيت های 
بی نام در كاربرد توصيف در اين تراژدی ها، مستقاًل دسته بندی شده است. 
با استفاده از روش اين پژوهش می توان همين ُجستار را بر روی ديگر 
تراژدی های يونانی به عمل آورد و شگردهای توصيف، توسط شخصيت های 
بی نام را در آن آثار بررسی كرد )جدول 6(. همان گونه كه در جدول باال 
مشاهده می گردد، توصيف دارای وظايف و كاركردهای متعددی است. 
اين كاركردها، در شانزده رديف در هر سه تراژدی تجميع شده است. بر 
بنياد جدول )6( می توان دريافت كه توصيف های شخصيت های بی نام، از 
يك سو بر پيشبرِد پِيرنگ اصلی تراژدی ها نقش آفرين است و از سوی ديگر، 
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آگاهی رسانی های اصلی را به تماشاگران به انجام می رساند. نويسندگان 
اين مقاله، اين امر را در تراژدی های ديگر يونانی نيز مورد مطالعه قرار 
داده اند و اين رهيافت را در آنها نيز پی گرفته اند. می توان انتظار داشت 
كه چنين رويکردی برای پژوهش، بر ديگر تراژدی های يونانی هم به كار 
گرفته شود و شگردهای توصيف در گفتار شخصيت های بی نام در آن آثار 
نيز استخراج و تحليل گردد. به عنوان پيشنهاد برای پژوهش های بعدی و 
راه كارهای جديد، بايد اظهار داشت كه می توان عالوه بر اينکه توصيف ها را 
در گفتار شخصيت های بی ناِم ديگر تراژدی های يونان مورد بررسی قرار داد؛ 
هم چنين می توان توصيف ها را در گفتار شخصيت های اصلی و فرعی نيز 

استخراج و طبقه بندی كرد. توصيف ها در مواردی بازگوكنندۀ پيش داستان 
و در مواردی ديگر بازتاب دهندۀ پس زمينۀ داستانی هستند. از سوی ديگر، 
می توان رويکرد ويژۀ اين تحقيق را در ديگر نمايشنامه ها از جمله آثار 
ويليام شکسپير نيز به  كار بست. در تراژدی های تاريخی شکسپير، چه آنها 
كه به تاريخ انگلستان مربوط هستند و چه آنها كه به تاريخ يونان و روم 
می پردازند، شخصيت ها گاه دست به توصيف می زنند و با اين روش به بسط 
پِيرنگ نمايشنامه ياری می رسانند. به همين نسبت مالحظه می شود كه در 
درام مدرن نيز توصيف، به خدمت شخصيت پردازی و ارائۀ اطالعات برای 

شناخت شخصيت ها درمی آيند.

 تَص٘ف صهاى ٍ هکاى ًواٗش تَص٘ف صحٌِ .1
 
 داستاى تَص٘ف پ٘ش .2

 ؛صهٌِ٘ دادُ دس پ٘ش  تَص٘ف ٍلاٗع سٍٕ .1
 ؛داستاى ّا دس پ٘ش ّإ شخص٘ت تَص٘ف اعوال، گفتاس ٍ اًگ٘ضُ .2
 .صهٌِ٘ تَص٘ف سفتاس ٍ اعوال خذاٗاى دس پ٘ش .3

 .صهٌِ٘ آهذُ دس پس اتفالات پ٘شّا ٍ ً٘ض  تَص٘ف احَال ٍ حاالت سٍحٖ شخص٘ت صهٌِ٘ تَص٘ف پس .3
 ّا. تَص٘ف پ٘شٌ٘ٔ خاًَادگٖ شخص٘ت هعشفٖ شخص٘ت. 4
 .صحٌِ سٍٕ بش دٗگش ّإ شخص٘ت ٍ خَد جسوٖ ٍ سٍحٖ حاالت اص گفتي با سخي ششح احَال سٍحٖ ٍ جسوٖ خَد ٍ دٗگشاى .5
 .صَست هٌَلَگ ٍ ٗا دٗالَگ ّا بش سٍٕ صحٌِ بِ ّإ شخص٘ت   اًگ٘ضُتَص٘ف سفتاس ٍ کشداس ٍ  ّا ٍ خذاٗاى ّا ٍ سفتاس شخص٘ت ب٘اى اًگ٘ضُ .6
 .پزٗش ً٘ست ّا ٍ ٍلاٗعٖ کِ ًشاى دادى آى سٍٕ صحٌِ اهکاى شذى شخص٘ت با تَص٘ف ًحَٓ هشگ ٍ ٗا گن سساًذى اخباس هْن ٍ ٍلاٗع پشت صحٌِ .7
ّإ هشتبط با  ّا ٍ افساًِ ب٘اى ٍظاٗف، اعوال ٍ داستاىّإ ٍ  ّإ اسطَسُ تَص٘ف ًسب خذاٗاى ٍ شخص٘ت هعشفٖ اساط٘ش ٍ خذاٗاى .8

 .إ  ّإ اسطَسُ آًاى شخص٘ت
 .ّا پ٘ش اص ٍسٍد بِ صحٌِ با تَص٘ف حاالت سٍحٖ ٍ سفتاسٕ شخص٘ت اعالم ٍسٍد شخص٘ت بِ سٍٕ صحٌِ .9

   .عذل ٍ داد خذاٗاىچٌٖ٘، ششح ٍ تَص٘ف دستِ اًتمام سشًَشت،  همذهِ ساصٕ رّي هخاطب بشإ ٍلاٗع پ٘شِ سٍ آهادُ .11
طَس با تشَٗك ٍ تْ٘٘جِ شخص٘ت اٍ سا  با تَص٘ف، ششح ٍلاٗع ٍ ب٘اى تجشب٘ات خَد ٍ حَادث سٍصگاس ٍ ّو٘ي ساختي ساص هْن شخص٘ت ٍ تشاطدٕآشکاس .11

 .کٌذ ٍاداس بِ آشکاس ساختي ساص خَد هٖ
 .ّا ٍ احَال ٍ حاالت سٍحٖ خَد با ششح داستاى با تَص٘ف دست سشًَشت ٍ آًچِ کِ همذس است ٍ ً٘ض اعالم پاٗاى تشاطدٕ .12
 ات جغشاف٘اٖٗ شْشّإ هختلف ًَٗاى.ّإ طب٘عت ٍ هختص تَص٘ف ٍٗظگٖ هعشفٖ شْش ٍ کشَس ًَٗاى .13
 .إ دس سابطِ با عشك ّإ افساًِ تَص٘ف حاالت عشك ٍ احَاالت عشاق ٍ تَص٘ف ٍ سٍاٗت داستاى گفتي اص عشكسخي .14
 .َص٘ف ٍلاٗع جبْٔ جٌگ ٍ فجاٗع حاصل اص آىت گفتي اص جٌگسخي .15
 ّإ هشتبط با آى. شٕ ٍ ششح داستاىتَص٘ف ٍ ششح رات بش گفتي اص سششت ٍ رات بششٕسخي .16

 

جدول 6- وظایف اصلی »شخصیت های بی نام« در تراژدی های آگاممنون، الکترا و هیپولیت.

پی نوشت ها
1. Description.  2. Anonymous Characters.
3. Speech.  4. Aeschylus.
5. Sophocles.  6. Euripides.
7. Protagonist.  8. Antagonist.
9. Agamemnon.  10. Electra.
11. Hippolytus.  12. Aristotle.
13. Ulysses.  14. Philoctetes.
15. Lemnos.  16. Orestes.
17. The Libation Bearers. 18. The Trachiniae.
19. Deianera.  20. Hercules.
21. Zeus.  22. Antigone.
23. Creon.  24. Aphrodit.
25. Oresteia.  26. The Eumenides.
27. Clytemnestra.  28. Aegisthus
29. Helen.  30. Menelaos.
31. Paris.  32. Artemis.

33. Iphigenia.  34. Scamandros.
35. Atreus.  36. Thyestes.
37. Pylades.  38. Lycia.
39. Pelops.  40. Tantalus.

41. Phaedra.  42. Theseus.
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‘Description’ as a dramatic element in the explanation of 
actions, events, objects, and special dramatic situations is 
an important technique in Greek tragedies. These plays 
base their plots, the hero’s actions and speeches on de-
scription. Furthermore, description is the way in which the 
Greek playwrights announce to the audiences, the events 
of the background plot, pre story and in particular, the off-
stage events. One of the important kinds of characters who 
plays a significant role in Greek tragedies is the “anony-
mous character”. Anonymous Character is usually a name 
for some kind of sub- character who is commonly named 
with general titles, not with a specific name, such as spade, 
educator, and nurse. In Greek tragedies, the weight of the 
drama is based on narrative. Greek playwrights create their 
plays on the basis of famous stories and adapt the charac-
ters into their plays. In this regard, it is notable that there 
are many characters who are not the main characters and 
they are so called sub characters. It is important to notice 
that these characters have a close relationship with the main 
characters, either the protagonists or the antagonists. The 
function of these sub-characters has a significant part of de-
veloping the plot and it is interesting to notice how they can 
inform the audience about anything that has occurred on 
and offstage. Usually, they have an insight into the events 
and about the pre- story of the drama and the back ground 
of the story. these anonymous characters serve to observe 
many facts about the plot of plays. Since the definition of 
‘description’ is a statement that gives details about someone 
or something; descriptions of anonymous characters also 
include geographical and historical context of the play. In 
ancient Greece, playwrights wrote hundreds of plays. But 
only thirty -one plays have survived that we know of and in-
terestingly most of them have anonymous characters. Their 
dialogues guide us to find outsearch about the settings of 
the plays and reveal the biography of main characters as 
well as reveal their aspirations. The purpose of this study is 
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to explore the ways selected tragedies written by Aeschy-
lus, Sophocles and Euripides have moved the plot foreward 
by descriptive speech of “anonymous characters”. This 
study focuses on how and by which patterns the “anony-
mous characters” assist to create the dramatic narrative of 
tragedy based on Greek mythology. The present research a 
descriptive-analytical method and by classifying different 
types of descriptions in the anonymous characters’ dialogs. 
This study concludes that anonymous characters, although 
they have a sub  - role in tragedies, have an important part in 
developing the dramatic narratives. Their inclusion in the 
play includes a wide range of functions, such as encourag-
ing the hero to action, or giving news of the death of main 
characters or revealing important secrets. These functions 
are classified in the conclusion section tables of the article. 
This study can be a useful guide for further studies and re-
search on old and modern plays with a focus on anonymous 
characters and their functions.
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