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  امر تراژيك، شاخصة فلسفي تراژدي

 *محمدي بارچانيعليرضا 

  چكيده
، )بيـان ( گفتـار  ،سـيرت  ،)پيرنـگ (وس تـ اجزاي كيفي تـراژدي شـامل مي  ارسطو از نظر 
دگرگــوني را هــر تــراژدي  جــزء ميتــوسِ ســهاو  .منظــر نمــايش و آواز اســت انديشــه،

(peripeteia) ــناخت ــ و(Angenorsis)، بازشـ ــز ةواقعـ ــه/ دردانگيـ  (catastrophe) فاجعـ
ـ  ارسطو در. شود يا رنج قهرمان تراژدي مي شمارد كه سبب هالك ميرب  ةنگرش منتقدان

هـاي يونـان   تـراژدي  ةمطالع .هاي فلسفي آن استيافتن شاخصه  خود به تراژدي در پي
عنصـر  «يـا  » حـس تراژيـك زنـدگي   « ،»امر تراژيـك «بوستان به ما نشان خواهد داد 

 در .داده است د قرارخو ةجهان تراژدي، قهرمانان تراژيك را در سيطر حاكم بر »تراژيك
ليچ، ماكس شـلر، جفـري برتـون، آرتـور      نظرات ميشل وييني، كليفورد ةاين راستا با ارائ

ورنـر يگـر   و  ،شوپنهاور، گئورگ لوكاچ، لوسين گلدمن، والتر كاوفمن، هاينتس كيندرمن
فلسفي تراژدي برخـواهيم آمـد و    ةترين شاخصعنوان مهمه درصدد تبيين امر تراژيك ب

كليفـورد  و توجه به نظرات جورج اشتاينر، گيلبرت موري، ورنر يگر، جرالد الـس،   باآنگاه 
هاي آيسخولوس را نشان خـواهيم داد و درخـواهيم يافـت    ليچ وجوه تراژيك در تراژدي

امر تراژيك به عنوان هسته و جوهرة اصلي تراژدي از سوي آيسـخولوس راهـي اسـت    
 و با. »نرنج بردن براي آموخت« يعني ؛اژيكبراي رسيدن قهرمان تراژيك به شناخت تر

عنـوان  به تراژدي به نويسان تراژدي كه دادخواهيم نشان » تحليل فلسفي امر تراژيك«
صـحنة  (اي كه اركسترا يعني زمينه ،اندنگريستهميدراماتيك  ايهزمين نمايشي در يفرم

واهيم كرد تـا  تالش خ همچنين .د؛ جهان نمايشنك جهان تلقي مي همچونرا ) نمايش
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بـه تـراژدي   هـم  فلسفي  از منظر ،دراماتيك جنبةبر  افزون ،يسنويم تراژديسازآشكار 
زجـر و   ،به محدوديت، فرجام نـاگوار  ،در نگرش فلسفي» تراژيك امر« نگريسته است و

لـذا دو   ؛شـود آور معنـا مـي  رنـج  يشناختفقدان و به  اشدستيابي تراژيك ورنج قهرمان 
سي و تحليل بررر پايان دتراژيك بودن كل جهان را  وجزئي جهان  دنِتراژيك بو ةانگار

 .خواهيم كرد
  

  .تراژدي، امر تراژيك، شناخت تراژيك، ارسطو، آيسخولوس :واژگان كليدي

  مقدمه

نمايشـي  و سرودن اي از شعر و درام  جهت اجرا زبان يوناني به معني آواز بز است و به گونه تراژدي در
در يونـان باسـتان همزمـان بـا حكومـت پيسيسـتراتوس توسـط         .م.ق 6 اژدي از قـرن تر .شود اطالق مي

م با سـقوط حكومـت   .ق 5 اما در قرن .وجود آمدهب و فرونيخوس ،اس، خوئيريلوس، آريوننتيسپيس، پراتي
نـويس  ي بـا ظهـور سـه تـراژدي    نآمدن پريكلس و همزمان با عصر طاليي فرهنگ آت مطلقه و روي كار

رقـم   هـم  عصر طاليـي تـراژدي  بود كه  يعني آيسخولوس، سوفوكلس و اوريپيدس ،ستانبزرگ يونان با
و  ،اي همچون اورستيا، پرومته در زنجير، ايرانيان، هفت مخالف عليه تـب هاي جاودانه ژديخلق ترا. خورد
ـ كلو اوديپـوس در  شـاه،  وساوديپـ  هاي آنتيگونـه،  كنندگان توسط آيسخولوس، تراژدي البه  الكتـرا،  وس،ن

آ، مده آلسست، ايون، هاي هلن، هيپوليت،وكلس و تراژديفو آژاكس توسط سو ،زنان تراخيس يلوكتتس،ف
ايـن   توسـط اوريپيـدس در   اوليس، باكانتها، هيپولوتـوس  هكاب، هفت متحد عليه تب، الكترا، ايفيژني در

  .ادوار بعدي گذاشت برو فلسفه  تئاتر ادبيات، هنر، ثير شگرفي برأت ،دوره
فرهنـگ غـرب تـا آنجاسـت كـه توجـه فيلسـوفان بزرگـي همچـون           ها درو اهميت اين تراژديثير أت

كـامو و منتقـدين ادبـي     ،، هيـدگر، سـارتر  كبـر  هاور،نهگل، هيوم، نيچـه، شـوپ   افالطون، ارسطو، سنكا،
هوگو، براكـت،   نگ، هردر، گوته، شلگل، استاندال،ياي همچون هوراس، كاستلووترو، اسكاليژه، لسبرجسته

هـا نـه   اين تـراژدي  ا درزير ؛ا به خود جلب كردديگران رورانت، كيندرمن، برشت، لوكاچ، اشتاينر، كات و د
 هستيم كـه در  شناسيانسانشناسي و جهان يكه شاهد طرح ،ادبيات و تئاتر ةعرص آوري در تنها شاهد نو
قدير، حدود اراده و آزادي زندگي انسان همچون ارتباط با خدايان و ت فلسفي ل عميق و اساسيئآن به مسا

، رو از ايـن  .اي شـده اسـت  جام زندگي انسان توجه ويـژه فرو به ويژه مرگ به عنوان  ،انسان در سرنوشت
  .هاي يونان باستان بررسي و تبيين شودترين شاخصة فلسفي تراژديالزم است تا مهم

  تراژدي و امر تراژيك 

تراژدي تقليد است از كار و كـرداري شـگرف و   «: ستتراژدي را چنين تعريف كرده ا بوطيقاارسطو در 
ها نيز هر يك بـه  ها آراسته و آن زينتزينت انواعوسيلة كالمي به اي معين، بهتمام داراي درازي و اندازه
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گردد، نه اينكه به واسطة نقل و تمام مي اشخاصحسب اختالف اجزا مختلف، و اين تقليد به وسيلة كردار 
شفقت و هراس را برانگيزد تا سبب تزكية نفـس انسـان از ايـن عواطـف و انفعـاالت      . روايت انجام پذيرد

  ).121، ص1382ارسطو، (» شود
]: اسـت [بدين قـرار  «شود كه وي در باب دوازدهم بوطيقا اجزاي كمي براي ساختمان تراژدي قائل مي

همسرايان، / ز خنياگران، آوا (exodeos)]مؤخره[، مخرج (Episode)، واقعة ضمني )prolog(پيشگفتار 
] سـكوني [و مقـام   (parodos)] ورودي[راه : سرايند خود دو قسم استو اين آواز كه گروه خنياگران مي

(stasimon) «)بـه  «: ارسطو همچنين اجزاي كيفي تراژدي را شش جزء دانسته اسـت ). 132همان، ص
يابد و ماهيت آن بدان شـش  ب ميحكم ضرورت، در تراژدي شش جزء وجود دارد كه تراژدي از آنها تركي

، سيرت، گفتـار، انديشـه، منظـر نمـايش، و     ]پيرنگ[افسانة مضمون : اند ازشود كه عبارتجزء حاصل مي
منشأ لذت واقعي تماشاكنندة تـراژدي نيـز فقـط در اجـزاي افسـانه و      «بنا بر باور ارسطو ). 122ص(» آواز

؛ )123ص(  »شودچه دگرگوني و بازشناخت خوانده مياست كه عبارت باشد از آن] پيرنگ تراژدي[داستان 
ارسـطو در پايـان بـاب يـازدهم     ). 124ص(دانـد  از اين رو، وي افسانه و داستان را مبدأ و روح تراژدي مي

ــار  ــا در كن ــوني«بوطيق ــز«از  (Angenorsis) »بازشــناخت«و  (peripeteia)» دگرگ ــة دردانگي » واقع
(Catastrophe)  بردپيرنگ تراژدي نام ميبه عنوان سومين جزء. 

ـ  [ كرداري كه سبب هالك يا موجب رنجِ«دردانگيز يعني  ةاز نظر ارسطو واقع  ،دشـو  ]كقهرمـان تراژي
ة دردانگيـز يـا فاجعـ    ةواقع ةدربار ).132ص( »نمايش، شكنجه، جراحات و نظاير آن ةصحن مانند مرگ در

«  :گويدل اساسي آن ميئمسا در تئاتر و (Michel viegnes)تراژدي، ميشل وييني  مورد نظر ارسطو در
پـس  « :است اوديپ آورد فرجام تراژيك شاه اي كه ميو نمونه، »عملي نابودكننده و دردناك است ،فاجعه

كند و ماننـد گـدايان بـه راه     چشمانش را كور مي ،شود باخبر مي خويش از آنكه اوديپ از زشتي سرنوشت
اصـرار   ]تـراژدي  در[پايـاني   ةفاجعـ  اهميـت  ارسطو بـر «وييني  به زعم ).75، ص1377 ،وييني(» افتد مي
 كردنـد ي تعريف مي، تراژدي را داستان سقوط شخصيتي مشهور انگلستان زمان شكسپير در در. ورزيد مي

 ، در زبان رايج،سرانجامو  .رساند افتد و در بدبختي زندگي خود را به پايان مي كه از موفقيت به فالكت مي
هـاي طبيعـي را   مصـيبت و ها، كشتارها، حوادث وحشتناك از قبيل جنگ: رنگ بدبيني داردتراژدي  ةكلم

، همـان (» نمايـد  مـي  امري متنـاقض نظر اول  فرجام درنيك تراژديِ، بنابراين .كنند وصف مي» تراژيك«
 مربوط به تراژدي و گاه به صورت اسم نيِعلفظ تراژيك گاه به صورت صفت و م«وييني  باوربه  ).80ص

  ). 84ص( »رودبا مفهوم خاصي به كار مي
» اسـم «در دوران يونـان باسـتان   » تراژدي«مراد فرهادپور، منتقد ادبي ايراني، هم معتقد است كه لفظ 

صـفت تراژيـك بـه خيلـي از     «ي از نظـر و . مبـدل شـد  » صـفت « عنـوان به » تراژيك«بود و بعدها به 
احتماالٌَ نوعي حال و هـواي بـه ظـاهر معنـوي و      چسبد و اصطالح تراژيك ميهاي بهها و كنش موقعيت

كند و از اين نظر هم دراكثر موارد منظور از ايـن  ها تحميل ميها و كنشتفسير خاصي را به اين موقعيت
در واقع، صفت تراژيك به عنوان اسـم كلـي   . صفت چيزي نيست جز اشاره به تجارب دردناك و سوزناك

، 1377فرهـادپور،  (» رودبه كار مي) آه و ناله(احساسات تند و سوزناك  براي هر چيز ناخوشايند و همراه با
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تحت تأثير گريزناپذير «هم » تراژيك«به پديده يا صفت » تراژدي«به زعم فرهادپور، استحالة ). 246ص
كند تا به سـوي كليتـي حركـت     تفكر مفهومي است، زيرا تفكر مفهومي همواره مورد خاص را قرباني مي

جهانشمول داشته باشد و دست كم بتواند موارد خاص را تحت شمول خود گيـرد و معمـوالًَ    كند كه حالت
شـود و  كنـد و توخـالي مـي    هم اين كليت، درست به دليل همان جهانشمول بودن، جنبة انتزاعي پيدا مي

يابد كه خالي از هـر گونـه محتـواي معـين      كمابيش وضعي شبيه به مفاهيم تجريدي فلسفه و منطق مي
اي از اين استحاله انتقال از تراژدي به تراژيك هم نمونه] كه[ريخي يا حتي محتواي معين هنري است، تا

  ).246همان، ص(» است
تراژيـك  «:در مفهـوم خـاص آن اسـت، پرداختـه    » تراژيـك «اما ميشل وييني به پرسش دربارة آنچـه  

در آن انسان با نيروهـايي كـه   شود كه  چيست؟ واژة تراژيك به جلوة خاصي از جهان و زندگي اطالق مي
سـازند،   اش را برايش آشكار ميروزي، يا دست كم ناتواني و تيره كنند اند و سرانجام نابودش ميبر او غالب

  ).84، ص1377وييني، (» در كشمكش است
از سـوي فيلسـوفاني چـون    » حس تراژيك زنـدگي «، توجه به تراژدي چيستكليفورد ليچ هم دركتاب 

اند، رويكرد فلسفي آنان به تـراژدي   ور و نيچه را، كه هر سه توجه خاصي به تراژدي داشتهيركگكي  هگل،
زيـر  [ليچ، (داند كه مبتني بر مفاهيمي از زندگي انساني است و رابطة تنگاتنگي با آگاهي از زمان دارد مي
پديـده   پـردازد كـه همـان امـر يـا      مي» حس تراژيك زندگي«سپس ليچ به بحث دربارة ). 39، ص]چاپ

» حـس تراژيـك زنـدگي   «: گويـد  وي در اين باره مي. كند تراژيكي است كه انسان در زندگي مشاهده مي
ها در موقعيتي اهريمني قـرار دارنـد   اند و همة انسانها به ناچار تراژيكداللت بر اين امر دارد كه موقعيت

از نظـر لـيچ رويكـرد فلسـفي بـه      ). نهمـا (برند  كه اگر از اين واقعيت آگاه باشند، از اين موضوع رنج مي
تا هگل بر تضاد ضـروري  «كه سبب شده است » حس تراژيك زندگي«تراژدي يعني رويكرد برخاسته از 

يركگور بـه نيـاز انسـان بـه     سازد، تأكيد كند؛ كي ها و از خود جدا مينيروهايي كه انسان را از ساير انسان
دهـد كـه در اثـر    ر شعفي تكيه كند كه هنگامي دست ميشكستن الگوهاي تحميلي اصرار ورزد؛ و نيچه ب

 ميگوئيل دواونامونو و كارل ياسپرس. ... سازدناچار با يكديگر همراه ميتراژيك، ديونيزوس و آپولون را به
توان گفت مفهوم  افكار همة اينها چنان تازه و بديع است كه مي. ... بايد به اسامي اخير افزوده شوند] هم[

» شود، در دو قرن اخير به وجود آمده است به شكلي كه اكنون عموماً فهميده مي] امر تراژيك[= تراژدي 
هـا اسـتنباط   تراژدي امروزه مفهومي است كه ما از تعمق در انبوهي از تـراژدي «لذا به زعم ليچ ). 39ص(

ود تا حدي بدان نم، تراژدي چيزي متفاوت مي براي يونانيان و مردم عصر رنسانس] در حالي كه[كنيم مي
تـراژدي داسـتاني   «با اين همه، ليچ هم اذعان دارد كه ). 40ص(» هايش متفاوت بودسبب كه دامنة مثال

شود كه امكان ندارد پاياني جز يك فاجعه داشـته  گويد كه تقريباَ در هر نمونة آن به ما هشدار داده ميمي
  ).69ص(» باشد

عنصـري  ] يا در نمايش[عنصر تراژيك درجهان «كه بر همين اساس است كه ماكس شلر معتقد است 
سـرا بايـد   موضوع بايد به شكلي مناسب و هنرمندانه پروره شود و شاعر تراژدي. شود اساسي محسوب مي

اگـر مـاكس شـلر بـه تلقـي      ). 107، ص1377كـورمن،  (» هستة تراژيك اين عنصر را در آثارش بگنجاند
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حتي تعريف مشهور ارسطو كـه تـراژدي در مـا حـس تـرس      «: دگويگيرد و ميارسطو از تراژدي ايراد مي
]phobos :[و ترحم ] هراسeleos :كند نه ماهيـت   انگيزد، نيز تأثير تراژدي را بيان مي را برمي] شفقت

، به خاطر آن است كه او هم جزو كسـاني اسـت كـه در تـراژدي، امـر      )172، ص1377كاوفمن، (» آن را
ديدگاهش نيز معطوف به حس تراژيك زندگي يا تجربـة تراژيـك زنـدگي    بينند و  تراژيك و فاجعه را مي

براي شروع  بايد بگوييم تراژدي ويژگي حوادث، تقدير، شخصيت و غيره اسـت كـه   «: افزايداست؛ لذا مي
ت كـه از خـود ايـن چيزهـا سرچشـمه      نفس سرد و سنگيني اس... نشينيم  يابيم و به انديشه مي در آن مي

ريزد، حسـي كـه بـه    گيرد و با خود حسي از جهان را در جان ما مي ويي آنها را دربر ميسگيرد، نور كم مي
اي  در چنـين عرصـه  ). 172همـان،ص (» مان و ترس و لرزمان ارتباطي نـدارد خود ما يا تجارب و عواطف

ت وضـعي «برتـون از  . توان نگاه بدبينانة جفري برتون و آرتور شوپنهاور به زندگي را دريافـت است كه مي
وي وضعيت تراژيك ازلي را به صورت فـرد  . گويد در زندگي سخن مي» نقص تراژيك«و » تراژيك ازلي

: گويـد  كند و دربارة نقـص تراژيـك مـي   اي كه در سراشيب سقوط و انهدام قرار دارد، تعريف مييا جامعه
نوع، بر اثر نقـص   جامعه يا يك. اي دقيق تعيين كردتوان واژه كه براي آن نمي] است[مفهومي متفاوت «

عيب يا نقص ارثي يا ضعف . گردد شود، منقرض مي آمده ميخاصي كه مانع از تطبيق آن با تغييرات پيش
» كنـد  آيد، فـرد را بـه مـرز فاجعـه نزديـك مـي      ترين مورد در تراژدي به حساب ميشخصيت كه معمول

  ).107، ص1377كورمن، (
هيوم يكي از فوايد و نتايج تراژدي را لذت بـردن از آن  رغم آنكه همچون ارسطو و اما شوپنهاور هم به

اي مربوط ، بلكه به تعاليبريم از زيبايي آن نيست لذتي كه از تراژدي مي«: گويد پندارد، با اين حال ميمي
رود؛ زيرا هرچند با مشاهدة تعالي در طبيعت از پذيرش عقايد صرف شود كه باالترين حس به شمار ميمي

رو پردازيم، اما وقتي با فاجعـة تراژيـك روبـه    مي] آن[تر گردانيم و به غور و بررسي دقيقو ميدربارة آن ر
بر همين اساس اسـت  ). 160، ص1377كاوفمن، (» آوريم ميشويم از انديشة زندگي به خود زندگي رومي

نهايـت   حـدش گـاه  آورد كـه شـرارت بـي   فاجعه را عنصري  به بار مـي «كه به زعم شوپنهاور در تراژدي
هـاي پليـد زنـدگي،    در تراژدي با جنبـه «، لذا ما به عنوان مخاطب تراژدي »نوردد مرزهاي امكان را درمي

پـس  . شـويم هاي شرير مواجه ميبدبختي انسان، غلبة حادثه و خطا، سقوط انسان درستكار و پيروزي آدم
ن منظره، گويي به ما نهيب با ديدن اي. شودمان ظاهر ميوضع جهان به شكلي مشمئزكننده پيش چشمان

البتـه اگرچـه مخاطـب    ). 160همـان، ص (» زنند كه از زندگي روبرگردانيم نه آنكه بدان عشق ورزيـم مي
تراژدي همواره در معرض مواجهه با وجوه تراژيك زندگي قهرمانان است، اما چنين نيسـت كـه قهرمـان    

رسد، بلكه بـرعكس، اگـر پرومتـه در برابـر     تراژيك با عشق نورزيدن و روي گرداندن از زندگي به تعالي ب
ورزد، يـا حتـي اگـر آژاكـس از      گيرد به خاطر آن است كه به انسان و زندگي او عشق مـي  زئوس قرار مي

كند نه به خاطر عشق نورزيدن او به زندگي بل بـدان خـاطر اسـت     شويد و خودكشي مي زندگي دست مي
  .وجودي زندگي خويش استكه او درصدد بازيابي شرف خويش و معنا و فلسفة 

نمايشي است در «دي كه در نظر او ژتوجه خاص گئورگ لوكاچ، منتقد برجستة ادبي قرن بيستم، به ترا
بيني تراژيكـي اسـت كـه تبلـور آن در     ، نيز مؤيد جهان)31، ص1377لوكاچ، (» باب آدمي و سرنوشت او
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معتقد است كه زندگي مجموعة » راژديمتافيزيك ت«لوكاچ در مقالة . تراژدي به منصة ظهور رسيده است
رسد، هيچ چيز به تمـامي   ساماني از نور و تاريكي است كه در آن هيچ چيز كامالً به انجام نمي آشفته و بي
انـد درهـم   تـر شـنيده شـده   كننده با همسرايي آواهـايي كـه پـيش   يابد و همواره صداهاي گيج پايان نمي

شوند و مخلوط حاصل، مهارنشده و ناخالص  يكديگر آميخته مي چيزها با. همه چيز سيال است. آميزند مي
زيسـتن  . گـردد  رسد و شكوفا نميشود و هيچ چيز هرگز به حيات واقعي خود نميهمه چيز نابود مي. است

يعني زيستن چيزي تا به آخر، اما معني زندگي آن است كه هيچ چيز به تمامي و كامالً تا به آخـر زيسـته   
تـرين و  غيـر واقعـي  ] اقعـي و[هـاي متصـور، زنـدگي    از ميـان همـة هسـتي   ]. ي يابـد حيات نم[شود  نمي

نمايانـد ايـن اسـت كـه     به باور لوكاچ، آنچـه در تـراژدي رخ مـي   ). 32همان، ص(ترينِ آنهاست  نازيستني
، امـري  ]واقعـي [زندگي واقعي هميشه غير واقعـي اسـت و هميشـه، درسـت در مـتن زنـدگي تجربـي        «

  . )33ص(» غيرممكن است
از نظر لوكاچ بقاي هستي تجربي يا روزمرة انسان در ناسازگاريش با ماهيت و سرشت اوست، در حـالي  

خواهد واقعي زندگي كند و نـه روزمـره ، دچـار     كه قهرمان تراژيك به واسطة يگانگي با سرشتش كه مي
ژيـك زنـدگي واقعـي    از اين رو، بايد گفـت زنـدگي ترا  . شود تقابل و تعارض با جهان و ساير پديده ها مي

هـاي عريـان بـا    لوكـاچ معتقـد اسـت در تـراژدي جـان     . انسان است در برابر زندگي روزمره و تجربـي او 
كنند، و هم جان عريـان انسـان و هـم تقـدير عريـان او از آنچـه بـه ذات         وگو ميتقديرهاي عريان گفت

شود كه نيروهاي مرمـوز، ذات و   مياي آغاز شوند؛ لذا تراژدي در لحظهشان تعلق ندارد پيراسته ميدروني
رانند، و حركت تراژدي نيـز چيـزي نيسـت    كشند و او را به سوي ذاتي بودن مي عصارة آدمي را بيرون مي

از همين رو، به نظـر  ). 37ص. (تر ماهيت ذاتي و حقيقي او، يعني ذات آدميجز آشكارتر شدن هرچه بيش
تـراژدي  . ه چيز از نيرو و وزني يكسان برخـوردار اسـت  آيد و هملوكاچ در تراژدي همه چيز به حساب مي

توان به امكانات بالقوة زندگي تحقـق بخشـيد و از    دربرگيرندة آستانه و درگاهي است كه با عبور از آن مي
يعني مثال «تواند مثال خويش و يكساني و تطابق خود را با آن  آدمي مي. قابليت زنده گشتن برخوردار شد

 ens( تـرين موجـود  و در عـين حـال واقعـي    (ens perfectissimum)ن موجـود  تـري  انسان كه كامـل 
Realissimum(  ترين زندگيِ ممكن تراژدي واقعي«است، در زندگي واقعي تجربه كند زيرا در تلقي وي

تـرين  تراژدي واقعـي «شود اين است كه اگر ؛ لذا آنچه از فحواي سخن لوكاچ فهميده مي)38ص(» است
-، پرسشـي برخاسـته از معرفـت   )بـرخالف فلسـفه  (شده اين امر در زندگي زيست] و[ زندگي ممكن است

واسـطه كسـب    شناسي نيست بلكه تجربة واقعيت لحظات عظيم زندگي است كه به نحوي دردناك و بـي 
، پس قهرمانِ تراژيك است )38-39صص(» جوهر اين لحظات عظيم، تجربة ناب نفس است] و[شود  مي

اش از شـود و هسـتي و زنـدگي    ترين موجود مـي ترين و واقعياژيك خويش كاملكه در عرصة زندگي تر
به همين دليل است كـه لوكـاچ معتقـد    . كند روزمرگي به عرصة زندگي واقعي و ذاتي تغيير مسير پيدا مي

هـا درواقـع نقطـة    سازد كه اين بصـيرت هاي جديدي را ممكن ميلحظات عظيم زندگي، بصيرت«: است
در ). 39ص(» كننـد  اي نو، اخالقي نو و عدالتي نو را به آدميان اعطا مـي  هستند كه خاطرهپايان و آغازي 

شود تا بسياري از زيربناهـاي   هاي جديد باعث مينظر لوكاچ، اين لحظات عظيم زندگي با اعطاي بصيرت
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مألوف زندگي ناپديد و مسائل كوچك و نامحسوس زندگي مبدل بـه سـنگ بنـاي زنـدگي انسـان شـود       
بر اساس مواردي كه ). 43ص(» حقيقت نفس تنها ذات و جواهر تراژدي است«؛ لذا در تلقي وي )41ص(

بـه زعـم او تجربـة    . پـردازد  اشاره شد، لوكاچ به تفكيك تجربة عرفاني از تجربة تراژيك و تبيين آن مـي 
م، راه تسـلي . عرفاني يعني تسليم و پذيرش كل، اما تجربة تراژيك به معني خلـق و آفـرينش كـل اسـت    

گردد و دومي در برخورد با اولي در پايان راه جذب كل مي. انسان عارف است و مبارزه، راه انسان تراژيك
بـراي تـراژدي،   «: گويـد  بر همين اساس است كه لوكاچ مـي ). همان(شكند شود و درهم ميكل خُرد مي

-اي جـدايي اد تراژيـك رابطـه  مرگ يا همان مرز اصلي همواره واقعيتي ذاتي و دروني است كه با هر رخد
دليل اين امر فقط آن نيست كه در اصـول اخالقـي و نظـام ارزشـي تـراژدي، حكـم مطلـق        . ناپذير دارد

سـواي تمـامي ايـن    ... ضرورتاً اين است كه هرچه آغازي دارد بايد در حيات خود سرانجام به مرگ رسد؛ 
مثبت و مؤيد حيات، واقعيت ذاتي و درونـي   داليل و بسياري از داليل منفي ديگر، مرگ به معنايي كامالً

جـان از خـود   . تجربة مرز بين زندگي و مرگ همان بيداري جان و رسيدن به آگاهي اسـت . تراژدي است
جان تنها بدين سبب كه محدود است و فقط تا آنجا كه . شود، زيرا بدين شكل محدود گشته است آگاه مي

  ). 44ص(» رسد محدود است به خودآگاهي مي
بر اساس تمامي اين نظرات، بايد گفت در تلقي لوكاچ جانِ عريانِ قهرمانِ تراژيك اگر چـه همـواره در   

گيرد، اما به واسطة تجربـة تراژيـك در لحظـات عظـيم      ها قرار ميتقابل و تعارض با جهان و ساير پديده
در زندگي » رتحسِ ضرو«شود و بر اساس تجربة تراژيك به كشف هايي ميزندگي خويش واجد بصيرت

اين حس علتي نـدارد، جهشـي اسـت از فـراز     «: گويد لوكاچ خود مي» حس ضرورت«دربارة اين . رسد مي
نزديك داشتن با ذات يـا جـوهر   اينك ضروري بودن به معني بستگي و پيوند . تمامي علل زندگي تجربي

راز تمامي علل زندگي كه از ف تراژيكاين جهش ناشي از پيوند با ذات و سرشت قهرمان ). 40ص(» است
اگرچه چنين انساني به تعبير لوكاچ . گيرد، همان مبارزة قهرمان تراژيك است روزمره و تجربي صورت مي

شكند، اما به واسطة همين يگانگي با سرشـت خـويش و پيونـد     شود و درهم مي در برخورد با كل خرد مي
، يعني تجربة مرزِ بين زندگي و مـرگ، بـه   داشتن با ذات و جوهرش پس از تجربة تراژيك مواجهه با مرز

بـه  «: يابـد  پس در چنين فضايي است كه سخن لوكاچ براي مـا معنـا مـي   . رسدبيداري جان و آگاهي مي
رويارويي و تشخيص مرز، ماهيت ذاتي جان را . شودهمين دليل است كه تراژدي، بيداري جان خوانده مي

اما در عين حال اين ماهيـت ذاتـي را بـه ضـرورتي     . سازد ميكند و آن را از هر چيز ديگر پاك  عريان مي
مرز تنها در ظاهر است كه اصلي محدودكننده . كند دروني، كه در واقع تنها ضرورت حقيقي است، بدل مي

براي جان بيدار تجربة مرز برابر با تشخيص آن چيزي است . برد رسد كه امكانات را از ميان ميبه نظر مي
توان گفـت   تنها وقتي شخصي تصوري انتزاعي و مطلق از انسان داشته باشد، مي. ن اوستكه حقيقتاًَ از آ

» تراژدي يعني واقعي شدن ماهيت ذاتي و مشـخص آدمـي  . كه هر چيز بشري در قلمرو امكان جاي دارد
  ). 45ص(

 بر همين اساس لوكاچ معتقد است كه تراژدي با معكوس كردن اين پرسش افالطوني كه آيـا اشـياء و  
تنهـا آنچـه فـردي    «: گويـد  توانند مثال يا ذاتي داشته باشند، بدان چنين پاسخ مي امور جزئي و فردي مي
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است، تنها آن چيزي كه در فرديتش به آخرين حد ممكن رسيده است، با مثال خود خواناسـت؛ يعنـي بـه    
رنگ يا شـكلي نـدارد، در   گيرد و باز  از خود  آنچه كلي است، آنچه همه چيز را دربر مي. راستي وجود دارد

. توانـد واقعيـت يابـد    كليت خود چنان ضعيف و در وحدت خود چنان تهي و توخالي است كه هرگـز نمـي  
هويـت آن  . است كه وجـود واقعـي داشـته باشـد     ي(existent)چنين چيزي بيش از آن موجود و هست 

بدين ترتيب، پاسـخ   . است؛ مثل تنها با خود در تناسب و خوانا هستند (tautology)گويي هماننوعي اين
» مثـل «در اينجا لوكاچ ظـاهراً  ). 46ص(» تراژدي به حكم افالطون فراتر رفتن از فلسفة افالطوني است

با اين همه، حتي مفهوم نيز توخالي نيست مگر اينكه بـه  . يكسان پنداشته است» مفاهيم«افالطوني را با 
اليسم باور داشته باشيم كه در آن صورت بايد زبان و گفتار يعني فصل بشـر از حيوانـات را امتيـازي    نومين

در باب تراژدي، تجربه و قهرمـان  » متافيزيك تراژدي«گيري بحث لوكاچ در نيتجه. تهي و مبتذل بدانيم
. هستي بشري است ترين اشتياق و تمنايريشه و منشأ متافيزيكي تراژدي ژرف«شود كه  تراژيك اين مي

اشتياق آدمي به تحقق نفس، اشتياق به اينكه قلة باريك هستي خويش را به دشتي فراخ بدل سـازد كـه   
گذرد، اشتياق به اينكه معناي هستي خويش را به واقعيتي هر روزه بـدل   راه پرپيچ و خم زندگي از آن مي

ترين شـكل تحقـق ايـن اشـتياق اسـت؛      به باور لوكاچ، تجربة  تراژيك در تراژدي، كامل). 46ص(» كند
تـراژدي از درون  . هر اشتياق برآورده شده، خود اشتياقي از دست رفتـه اسـت  «: هرچند كه او معتقد است

تـراژدي  . آورد؛ پس شكل آن بايد از هر گونه بيان و تجلي اشتياق بـه دور باشـد  ]مي[تمنا و اشتياق سر بر
يافته بدل گشت و از اين رو مرتبه و حالت ابي و اشتياقِ تحققپيش از آنكه به قلمرو زندگي درآيد، به كامي

را متـرادف بـه كـار بـرده اسـت، لـذا       » امر تراژيك«و » تراژدي«لوكاچ ). 46ص(» اشتياق را رها ساخت
اي چنين عام و فراگيـر مـراد   يكي اينكه اگر از تراژدي پديده: توانيم دو انتقاد به سخن او داشته باشيم مي

عبث و بيهوده خواهد بـود، و دوم اينكـه وي بايـد    » قهرمان تراژدي«صورت سخن گفتن از  كنيم، در آن
  چه چيز تراژيكي وجود دارد؟» اشتياق آدمي به تحقق نفس«پاسخگوي اين پرسش باشد كه در 

اسـت، دربـارة تـراژدي    » نگـرش تراژيـك  «پـردازان  ترين نظريهلوسين گلدمن هم كه يكي از برجسته
دي فقط هنگامي وجود دارد كه انسان با تمامي نيروهاي خود در پي يافتن وسيلة فـرار بـه   تراژ«: گويد مي

ترين اميد استوار كند، پيش از آنكـه  ترين و سستجايي است كه او آماده است تا زندگي خود را بر ضعيف
] ي[دتـرين اميـ  نبايد پنداشت جايي كه كم«؛ هرچند )225، ص1381گلدمن، (» اش گواهي دهدبر پوچي

با اين حال، به نظـر گلـدمن در   ). 225همان، ص(» تواند تراژدي وجود داشته باشد هست، آنجا ديگر نمي
همه بيانگر بحران ژرفي در : اندهمة اعصار صور گوناگون نگرش تراژيك در يك نكته اشتراك نظر داشته

از نظـر او،  . (Goldmann, 1974, p. 37)انـد  روابط ميان انسان و عرصة اجتمـاعي و معنـوي او بـوده   
هاي او بـا آن رودررو بودنـد، از    اي كه شخصيتسوفوكلس نخستين متفكر تراژيك است و مسائل اساسي

جهان تيره و تار و رمزآلوده شده، كليت واحد نبودن خدايان در كنار انسان و از دست رفتن : اين قرار است
هـاي  لدمن همچنـين تـراژدي را عرصـة پرسـش    گ). Ibid, p. 44(شفافيت معناي رابطة انسان با جهان 

وي   .(p. 142)داند كه بر زندگي انسان سايه انداخته است، اما پاسخي براي آنهـا نيسـت    جانگدازي مي
-از نظر او تودة مردم كه در چنبرة كينه. داند نيز همچون لوكاچ تراژدي را امتيازي از آنِ مردان بزرگ مي
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اي گرفتارند، در جهان تراژيك جايي ندارند؛ چرا كه در عظمـت  اي لحظههها و ناشادي ها، شادمانيتوزي
معنا بر انسان تحميل شده است، به رنج و عـذابي   تراژدي رنج و عذابي كه ناچار از سوي جهاني ياوه و بي

گذرد و آن انسان از مرتبة زبوني و فالكت درمي چيزي كه به مدد . شود خالق، سازنده و به اختيار بدل مي
رسـد كـه عـدالت و حقيقـت      اي مـي كند و به پايه هاي نسبي و سازش با اين جهان گذرا را نفي ميارزش

گزينـد همانـا    مسير و راهي كـه قهرمـان تراژيـك درايـن جهـان برمـي       .(p. 81) كند مطلق را طلب مي
ئوليت  مسـ «: كنـد  از آن يـاد مـي   تراژدي و فلسـفه است، كه والتر كاوفمن در كتاب » مسئوليت تراژيك«
مسـئوليت نيـز مـي    ... تواند آن را بپـذيرد   نيز همچون غرور و افتخار، چيزي است كه آدمي مي] تراژيك[

  ).142، ص1377كاوفمن، (» كنيم تواند بدين معنا باشد كه ما خود قلمرو فعاليت خويش را تعيين مي
را از طريـق رنـج بـه    جوهرة تراژدي عملِ نمايشي است كه قهرمان نمـايش  «به نظر چارلز هالت هم 

ـ        . رسـاند  روشنگري مي ن تصـور بنيـادين كـه همـة     حركـت از رنـج بـه سـوي روشـنگري بـر اسـاس اي
). 308، ص1377هالت، (» بينند، شكل گرفته است هاي تراژيك قدرت روشنگري را در رنج مي نمايشنامه
اوديپـوس  يـا   در زنجيـر  پرومتههاي يونان باستان از جمله تراژدي رسد با بررسي متن تراژديبه نظر مي

كاوفمن از تـراژدي و نيـز   » رنج خالقِ«درخواهيم يافت كه تعريف هالت از تراژدي به همراه تعريف  شاه
» آمـوختن ] بـراي [رنج بردن «، يعني »پاثين ماثين«تفسير يگر مبتني بر اين جملة آيسخولوس است كه 

ج تراژيك اگرچه هسته و جوهرة اصـلي تـراژدي   يابيم كه رن ؛ لذا درمي)پرومته در زنجيردر نسخة يوناني (
پايان نيست بلكه رنجي اسـت كـه معطـوف بـه      نويسان رنجي نازايا و بياست، اما اين رنج از نظر تراژدي

از اين رو، بايد گفت اشارة هالت مبين اين نظريه است كـه در  . شود روشنگري، خالقيت و دانايي بشر مي
يابد و در اين عرصه اگرچه رنج و وقايع  ليت تراژيك خويش را درميجهان تراژيك، قهرمان تراژدي مسئو

دهـد و راه مبـارزه را در پـيش    بارد اما تن به تسـليم نمـي  تراژيك از پيش و پس و از هر سو بر سر او مي
  ).33-34، صص1386محمدي بارچاني، (دهد  اي كه در موقعيت تراژيك رخ ميگيرد؛ مبارزه مي

موقعيت تراژيك موقعيتي است كه در آن دو فرد، يا فرد و تقدير، يا فـرد  «ست؟ اما موقعيت تراژيك چي
قهرمـان تراژيـك نماينـدة    . گيرند ، با يكديگر در تصادم قرار مي)يا خدا(و نظام سياسي،  يا فرد و خدايان 

قـدرت   جمـع يـا جامعـه يـا    (فردانيت انساني و به ناگزير متناهي، و فرد مقابل او نمايندة قدرت نامتناهي 
. شـود  گيـرد، نـاگزير از انتخـاب مـي    فرد هنگامي كه در موقعيت تراژيك قـرار مـي  . است) سياسي يا خدا

نـة  «قهرمان تراژيك . انتخابي كه بايد با تمام وجود بهاي آن را بپردازد؛ چه زندة مرده باشد چه مردة زنده
اگـر قهرمـان   ). 60، ص1378 حنـايي كاشـاني،  (» انجامـد  گويد و اين به مرگ تراژيك ميرا مي» مقدس

تراژيك در موقعيت تراژيك زندگي خويش كه دچار رخداد يـا تنـاقض تراژيـك شـده، مـرگ تراژيـك را       
موقعيت بنيـادي بشـر،   «گزيند بدين خاطر است كه او  به موقعيت بنيادي بشر پي برده است؛ اينكه  برمي

. سـازد  وجـود انسـاني را دگرگـون نمـي     نـوع مـرگ ماهيـت   . عبارت از اين واقعيت است كه او بايد بميرد
درنهايت، اين چندان مهم نيست، هرچه هست اين است كه ما ناچار از مردن هسـتيم، نـه اينكـه چگونـه     

  ). 237، ص1377كات، (» خواهيم مرد
البته باور نگارنده اين نيست كه موقعيت بنيادي بشر صرفاً مردن است، بل زنده بودن و زنـدگي كـردن   
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اما بحث بر سر اين است كه قهرمـان تراژيـك   . ي بشر است كه مرگ نيز جزئي از آن استموقعيت بنياد
يعني اين واقعيت كه او نيز  –گيرد، به موقعيت بنيادي بشر  در موقعيت تراژيكي كه پيش روي او قرار مي

ر ايـن راه  كند و د برد، راهش را انتخاب ميپي مي  –ها ناچار و ناگزير از مردن است همچون همة انسان
شـود، امـا گـاه نيـز      گاه قهرمان تراژيك همچون آژاكس ناگزير از مردن و خودكشـي مـي  . دارد قدم برمي

هرچنـد  . آيـد  ي آيسخولوس با فرجامي نيك به هـدفش نايـل مـي   اورستياهمچون اورستس در تريلوژي 
هـا  مـة انسـان  بينـد ماننـد ه   اين واقعيت كه قهرمان مـي «نگارنده با بخش نخست سخن يان كات يعني 

موافق است، اما باور دارد كه نوع مرگ قهرمان تراژيك وجود انساني او را دگرگون » ناگزير از مردن است
كنـد تـا    دهـد لـذا خودكشـي مـي    مـي اش را از دسـت  براي مثال، آژاكس در نظر همگان شرافت. كندمي

ان قهرماني بزرگ بـا حفـظ نـام و    اش را به عنواش را بازيابد؛ يعني او با مرگ خويش، وجود انساني شرف
تواند  پس نوع مرگ قهرمان تراژيك به عنوان يك عمل مي. كنداعتبارش پس از مرگ تثبيت و حفظ مي
البته بايد اذعان داشت كـه از نظـر كـات هـم تـراژدي در بسـتر       . باعث دگرگوني ماهيت وجودي او شود

. هـا  و جهان، ميان قهرمان و ديگر شخصـيت اي ميان قهرمان موقعيت يعني رابطه«: دهد موقعيت رخ مي
هـاي تراژيـك   ؛ و اين موقعيت)231همان، ص(» يابد وجود مي] در تراژدي[موقعيت همواره در زمان حال 

اسـاطير داراي زمـان تـاريخي و زمـان فراتـاريخي خـاص خـود        «در تراژدي يونان به نظر كات همچون 
  ).232ص(» هاني آنان خارج از زمانشوند، و اعتبار ج هستند، زماني كه در آن هست مي

  هاي آيسخولوسوجوه تراژيك در تراژدي

، معتقـد اسـت كـه    مرگ تـراژدي جورج اشتاينر، روشنفكر و منتقد ادبي معاصر اتريشي، در كتاب خود، 
گـري كـه بـه آن    بازنمايي رنـج فـردي و قهرمـاني   «اند اما ها از تراژدي در زندگي آگاهاگرچه تمام انسان

تراژيـك  «وي مفهـوم  ). 9، ص1380اشتاينر، (» گوييم، ويژة سنت تئاتري غرب است اژيك مينمايش تر
داند كه به عنوان ميراثـي   را كه در تراژدي وجود دارد، از جمله بارزترين خدمات نبوغ يونانيان مي» زندگي

دانـد و   اژيـك مـي  هومر را نخستين گام در مسير هنـر تر  ايليادوي . به جا مانده از آنان به ما رسيده است
آيد كه در جريان سـه هـزار سـالة ادبيـات      ها و تصاويري ميمايهدر اين اثر شرح بن«: گويد دربارة آن مي

كوتاه بودن زندگي پهلواني، نشان دادن انسـان  : غرب، مفهوم امور تراژيك بر اساس آنها تبلور يافته است
به زعـم او  ). 10همان، ص(» سقوط دولت مليكه بازيچة شقاوت و بوالهوسي نيروهاي شرّ است، و چنان

، امـا  )11ص(» اند، خـونين و اندوهبارنـد ولـي تراژيـك نيسـتند     ثبت شده عهد عتيقهايي كه در جنگ«
شاعران تراژيك «اند، زيرا كشد تراژيك به تصوير مي ايليادهايي كه هومر در هاي پلوپونزي يا جنگ جنگ

كشـند، فراسـوي    دهند يا آن را به تبـاهي مـي   ه زندگي ما شكل مييونان بر اين باورند كه نيروهايي كه ب
  ). همان(» اند حاكميت عقل يا عدالت

دهـد و معتقـد    هاي تراژيك را نشـان مـي  هومر جنبهايلياد  شناس معاصر، نيز در بطنورنر يگر، يوناني
است،   –نيرومند تروا پهلوان  –بر هكتور   –پهلوان يونان  –حماسة پيروزي آشيل  ايلياداست كه اگرچه 
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داند چـرا كـه گيرايـي    آميز پهلوانان، محكوم به تباهي ميبا اندوه سرنوشت فاجعه«اما هومر اين جشن را 
جنبة تراژيك داستان آنجاست كه آشـيل تصـميم   . نبردشان با يكديگر و با سرنوشت به هم آميخته است

دانـد كـه اگـر هكتـور را      ، با اينكه به يقين ميگيرد انتقام خون دوستش پاتروكلس را از هكتور بستاندمي
اي بـه   يابد، بلكه همچون زمينهبار ادامه نمياما تراژدي با سرانجام مصيبت. بكشد خود نيز تباه خواهد شد

تـر  رود تا درخشش پيروزي آشيل هر چه بهتر نمايان و عمق انساني اين پيروزي هـر چـه روشـن   كار مي
جنبة تراژيك تصميم دليرانة آشيل فقط در پيوند با خشـم گـرفتن   «عم يگر اما به ز). 95ص(» عيان گردد

هـا و تقاضـاهاي   او و ناتواني يونانيان از رام ساختن او نمايان است، زيرا تسـليم نشـدنش در برابـر كفـاره    
شود كه يونانيان به لبة پرتگاه شكست برسند و دوستش پاتروكلس بـراي نجـات آنـان    يونانيان سبب مي

و توسط هكتور از پاي درآيد و با به ميدان آمدن آشيل، هر چند هكتـور كشـته   ) همان(» كارزار شودوارد 
نشـيند و هـم او كـه قهرمـان اول يونانيـان و فـاتح        رويين تن نيز مـي   شود، اما تيري بر پاشنة آشيل مي

طور كـه اشـتاينر   مانشود؛ و اين ه رود و هم دولتشهر تروا به دست يونانيان منهدم ميترواست از بين مي
اشاره كرده بود، اولين سرآغاز هنر تراژيك در يونان است، هرچند بايد همچون يگر به ايـن نكتـه كـامالَ    

علت نهايي هـر رويـدادي ارادة   «كه در تمام فرهنگ يونان باستان  ايليادتوجه داشته باشيم كه نه تنها در 
). 102، ص1376يگر، (» اجراي ارادة الهي نيست جز] چيزي[زئوس است و فاجعة آشيل نيز در نظر شاعر 

كه به زعم يگر در هاي اصلي ادبيات و شعر يونان باستان است، چنانبحث از خدايان نيز از جمله شاخصه
نزديك است خدايان با يكديگر گالويز شوند و زئوس حق فرمـانروايي خـود را بـا تهديـد و زور بـه       ايلياد

، زئوس رئيس مجلس مشورتي خـدايان، وجـدان فلسـفي جهـان     اوديسهر در حالي كه د. نشاند كرسي مي
است و گفتار خود را دربارة سرنوشت اوديسئوس با طرح مسـئلة كلـي رنـج انسـاني و پيونـد ناگسسـتني       

 يعنـي [شـاعر ايـن حماسـه    «؛ لذا براي هومر به عنـوان  )103همان، ص(كند  سرنوشت و تقصير آغاز مي
هـاي انسـاني،   دانا بر همة امور و اشـياء و برتـر از همـة اعمـال و انديشـه      ، الوهيت نيرويي است]اوديسه
اي قابل قياس نيست كه آدميان را به اشـتباه و  بينانههاي كوتهاش عقل و انديشه است و با هيجانماهيت

توان گفـت كـه ارادة الهـي يـا بـه       پس مي). 104ص(» .سازدگرفتار مي» 1آته«دارد و در دام  تقصير وامي
هـاي حـوادث   ي هومر و در همة بزنگاهاوديسهبارت بهتر ارادة زئوس به عنوان خداي خدايان در سراسر ع

  . هاي حماسة هومري متجلي است واقعي و فراز و نشيب
رئيس انستيتوي تئاتر دانشگاه وين بود، نيز از كساني اسـت   .م 1953تا  1942درمن كه از كينهاينتس 

 :نويسـد  وي در ايـن بـاره مـي    .هاي يونان باستان پي بـرده اسـت  تراژديكه به حضور درد و رنج در دل 
هاي براي درد و رنج اصوالً گرفت،ي كه اساس تراژدي آيسخولوس قرار مييهاآوازهاي گروهي و رقص«

مركـزي   ةهسـت  از همـان ابتـدا،   ،درد و رنـج  ةلئمسـ . در نظر گرفته شده بود) داستان قهرمان(آدراستوس 
هـاي  وي معتقد است در تـراژدي ). 14، ص1365 ،كيندرمن(» .داد ي و تئاتر را شكل ميهاي تراژدتالش

گيرد، و ايـن   هاي بسيار شگرفي قرار ميمقابل قدرت ش دراتوان و مقاومت ةانسان با هم«يونان باستان 
قـرار   ابرابـر مـ   اي دردهندهاست تصوير دردآلودي كه تراژدي يونان باستان از همان آغاز به صورت تكان

يزهـايي  چ توانـد از همـة آن   مـي  ]زنـدگي  در[تراژيـك  «امر  ،به باور كيندرمن ).18، صهمان(» .دهد مي
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جبرهاي مربوط  زمان، :اش را در اختيار بگيردتواند زندگي دهد نميبه انسان نشان ميسرچشمه بگيرد كه 
وي  ).86ص(» .گيرنـد  رار مـي و حتي قراردادهاي اجتماعي كه در برابر فـرد قـ   ،]وراثت[ شناسيبه زيست

تراژيـك را   ةو انگـار  ،)همـان (بيند هاي يونان باستان ميقالب تراژدي سازگارترين بيان امر تراژيك را در
 ةانگار ،از اين رو. گذرد ها مياز خالل قرن هاي گوناگون بيان هنريشكل داند كه در بيني مينوعي جهان

آن بشـريت بـا    طريـق بينـد كـه از    مي يبين ذره ةلسفه را به منزلهنر و ف تراژيك موجود در قلمرو ادبيات،
ايـن   بـر . )همـان (كنندة جامعة بشري است كه مشخصنگرد مياي از بزرگي و ناتواني را آميزه اضطراب،

برابر خـدايان و تقـدير    در) قهرمان تراژيك(يندرمن به نشان دادن موقعيت تراژيك انسان كتوجه  ،اساس
ـ هاي يودر تراژدي  آيسـخولوس در  ،بـه بـاور وي   .ولوس معطـوف شـده اسـت   سـخ ويـژه آي هنان باستان ب

همـه جـا    يا،و تريلـوژي اورسـت   ،گانة تب، پرومته در زنجيـر هايي همچون ايرانيان، مخالفان هفت تراژدي
. دارندگام برمي ]زئوس[برابر خدا  ي درخاصدهد كه با خودخواهي  قهرمانانش را در تالشي مدام نشان مي

اي است كه بر همة آنان مسـتولي  »آته«البته اين هم  ،]درست نيست ه باور نگارنده چنين چيزي كامالًَب[
تواننـد او را بـه    عين حال مي ولي در ،رهاننداو را از فالكت مي كنند و خدايان انسان را ياري مي .گردد مي

 .شـود مربـوط مـي   »آته«برابر  در هاگيري انسانله به تصميمئمس ،حالت دوم در؛ ندزبدبختي هم دچار سا
آري، فقط رنج و . »با رنج بياموزد«در هر دو مورد انسان فرصت دارد كه كه اين را هم نبايد فراموش كرد 

» .تواند مـثالً خشايارشـاه را در درام ايرانيـان بـه تفكـر وادارد     عذابي كه از گناه سرچشمه گرفته باشد مي
وي بـه تعبيـر   . نگردشاعري است كه با بينشي ديني به جهان ميبينيم آيسخولوس  كه ميچنان). 61ص(

را قاطعانه در تئاتر خود » در رأس بودن خدا«خواسته است در لحظات معيني تصوير جهانيِ مي«كيندرمن 
طوركـه ويليـام آلـن در مقالـة     ؛ همـان )63ص(» .بگنجاند و آن را چون نماد آگاهي متكاملي معرفي كنـد 

ايـدة ماقبـل سـقراطيان را    «كند، آيسخولوس اشاره مي» ي در دوران آغازين يونانتراژدي و سنت فلسف«
كند؛ زئوس هواست، زئوس  محور تعبير ميمبني بر جهاني منظم و وحداني، از منظر خود به جهاني زئوس

  ).Allan, 2005, p. 75(» .زمين است، زئوس آسمان است، زئوس همه چيز و فراتر از آن است
هـا  آته موجوديت انسان«كننده، يعني اين باور كه يا عقايد گمراه» آته«با طرح موضوع  آيسخولوساما 

ها نشسته؛ پس هر كه پا از گليم خويش فراتر نهد، اندازد، و همه جا در كمين انسان را هميشه به خطر مي
شـود   مـي ، در شعر خويش متوسل به زباني )96، ص1365كيندرمن، (» باري خواهد داشتسرانجام نكبت

و ايـن  » زيـد  تر نميمخلوقي كه يك روز بيش«شود يا ناميده مي» موجود فناپذير«كه در اين زبان آدمي 
يگر، (بنامند » زبان غلنبة تراژيك«هاي يونان باستان زبان او را گردد تا تماشاچيانِ تراژدي  امر موجب مي

هـاي آيسـخولوس بـه مـا     نان تراژديشناخت عوامل وقوع امر تراژيك در زندگي قهرما). 336، ص1376
ها اين است كه عامل رنج انسان در زنـدگي، گنـاه، تخطـي از    نشان خواهد داد پيام آيسخولوس به انسان

راز ورزيـد؛ ضـمن آنكـه پيـام     نظم و قانون، جدايي از خواست خدايان و غرور اسـت كـه بايـد از آن احتـ    
كه رسيدن قهرمان تراژيك و همراه بـا او تماشـاگر    هاي او نه تسليم محض انسان در برابر تقدير تراژدي

  .است) تزكيه و تطهير(تراژدي به كاتارسيس 
فايده است و كوشش براي دادن پاسـخ   يگر معتقد است كه كوشش براي يافتن مفهوم كلي تراژدي بي



  91  تراژيك، شاخصة فلسفي تراژدي امر  
 (Hamartia: The Philosophical Feature of Tragedy) 

  

ر بايسـت دربـارة هـ   ، به دليـل آنكـه مـي   »عنصر تراژيك در تراژدي كدام است؟«كلي به اين پرسش كه 
امـا بـا ايـن همـه،     ). 339همان، ص(اي جز تشويش ذهن ندارد نويس پاسخي مجزا بدهيم، فايدهتراژدي

هاي هاي تماشاگران با سرودها و رقصها و گوشعرضه كردن درد و زجر آدمي به چشم«اذعان دارد كه 
كامل سرنوشت  هاي تراژدي، و نشان دادن جرياندر طي جشن] همسرايان[» كُر«پرشور و هيجانِ گروه 

انساني از طريق وارد ساختن سخنگويان متعدد در نمايش، سبب شد كه مسئلة سرنوشت انسان با نيرويي 
هـاي  بـه زعـم يگـر، عنصـر تراژيـك بنيـادين تـراژدي       ). همـان (» .ها تسلط يابـد تر بر ذهنهر چه قوي

، و معتقد اسـت  )340ص(ي بود آيسخولوس تأثير دقيقاً دينيِ تجربة سرنوشت انساني در تماشاگران تراژد
هـا در  يونـان، درصـدد نشـان دادن سـهم انسـان     . م.آيسخولوس تحت تأثير سولون، شاعر قرن ششـم ق 

سرنوشت خودشان برآمد؛ در حالي كه به باور عموميِ مردمانِ يونـان باسـتان سرنوشـت همـه در دسـت      
خالف شاعران معاصـر ايونيـايي در   دهد، سولون بر طور كه يگر نشان ميهمان. زئوس و ديگر خدايان بود

برابر مسئلة درد و رنج راه تسليم و رضا را پيشنهاد نكـرد و هموطنـانش را بـه قبـول مسـئوليت و عمـل       
» انتقام زئوس«اما با اين حال، هم سولون و هم آيسخولوس به انديشة دينيِ ). 214ص(آگاهانه فراخواند 

يكـي زودتـر بـه سـزاي     : نيست] انتقام زئوس[هايي از آن كس را امكان رهيچ«معقتد بودند؛ يعني اينكه 
گناهش به جـاي او   اگر كسي از كيفر بگريزد فرزندان و فرزندانِ بي. رسد و ديگري ديرترگناهان خود مي

نشـدني  بينـي ي خدايي، يعني سرنوشت پيش»آته«آن دو همچنين به انديشة ). 215ص(» .بينندكيفر مي
با اين حال، ). همان(معتقد بودند  نيز» سرنوشت«يعني » مويرا«، و به )213ص(» آيد كه از سوي خدا مي

آيسخولوس در تبيين مسئلة سرنوشت انساني و اينكه بدبختي و نيكبختي آدمي ناشي از مشيت خداسـت  
رسد كه بدبختي و نيكبختـي  مي» شناخت«يا تقصير خود آدمي است، به زعم يگر متأثر از سولون به اين 

ديك با هم دارند و در تصرف يك تن يا يك خانواده نيست، و چنـين برداشـتي را  بـر سراسـر     ارتباطي نز
  ).346ص(كند  هايش حاكم ميتراژدي

در يك سو ايمـان شـاعر   «: بنا بر نظر يگر، مفهوم سرنوشت در آيسخولوس تنش ميان دو انديشه است
بـازي  رحمي و نيرنـگ ر، وقوف او بر بيبه كمال و دوام نظم عادالنة الهي حاكم بر جهان، و از سوي ديگ

» .دارد تا از آن نظم تخلف كننـد و دچـار كيفـر شـوند    برد و بر آن مي كه آدميان را از راه به در مي» آته«
سرنوشت براي آيسخولوس نيرويي نيست كه گناهكار را براي عبرت ديگران «؛  لذا به نظر يگر )349ص(

مسـئلة سرنوشـت، بـدين    «ولوس با دست و پنجه نرم كردن بـا  ، بلكه آيسخ)348ص(» رساند به كيفر مي
توانـد   يابد كه عظمتي تراژيك وجود دارد كه آدمي حتي در دم مرگ مـي  بخش دست ميشناسايي رهايي
، يعني گـذار از مرحلـة   »شناخت تراژيك«و اين راهي است براي رسيدن به ). 353ص(» .بدان نايل شود

هـا فقـط از طريـق زجـر     به واالترين شناخت«و اينكه ) 358ص(نظر احساس و هيجان به مرحلة تأمل و 
  ).359ص(» .توان رسيد كشيدن مي

 شكنجة پرومته از سوي زئوس بـه دليـل    پرومته در زنجيربا اين حال، بايد گفت كه اگر عنصر تراژيك
  –ود مـتن  بر اساس تفسـير خـ   –آيسخولوس  ايرانيانهاست، اما در تراژدي دادن آتشِ شناخت به انسان
بازگشـته  ] مردگـان [چيزي است كه آتوسا به روح داريوش كه از عالم هـادس   امر تراژيك و فاجعه همان
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، ايرانيـان (» .در يك كلمه، سخن اين است كه شُكوه و شوكت ايران سراپا از دست رفت«: گويد است مي
شوش سراسـر بـر فقـدان    بدين سبب است كه شهر «از سوي ديگر، امر تراژيك براي ايرانيان ). 131ص

مسـئلة فقـدان    ايرانيـان پس بايد گفت عنصر تراژيـك در تـراژدي   ). 132، صهمان(» گريد مردانش مي
شكوه و عظمت ايران و از بين رفتن مردان شجاع ايـران در جنـگ سـاالميس اسـت، و ايـن شكسـت و       

عامـل آن ارادة    –ت ايران مردان پير ايرانيِ دربار شوش پايتخ –فقداني است كه هم به تعبير همسرايان 
هرچنـد  ). 141ص(داند ، و هم خشايارشاه خداي يونانيان را عامل اين شكست مي)140ص(خدايان است 

جز اين چاره نيست كه آدميزادگـان  «گذارد كه  نيز آيسخولوس اين جمله را بر دهان آتوسا مي ايرانياندر 
، تا نشان دهد كه هستة مركزي )113ص(» ل  كنندفرستند، تحم فرومي] ها[هايي را كه ايزدان بر آنرنج

، 1386محمدي بارچـاني،  (نگرش تراژيك دستيابي به شناخت پس از تحمل رنج و مصائب تراژيك است 
  ).35-47صص

جهت نيسـت كـه هلـن     اگر فاجعه، مرگ، درد، و رنج عاملي باشد براي رسيدن به شناخت تراژيك، بي
ناپذيري اسـت،  جوهر تراژدي همان لحظة وقوف تام بر برگشت«: گويد شناس برجسته، ميبيكن، تراژدي

كه هيچ چيز را مفرّي از آن نيست، و همة بازماندگان بر صحنه و بيرون صـحنه، از جملـه تماشـاگران، از    
تراژدي بازآفريني صرف نيست، يك جـور جـذب   ... آن لحظه به بعد زندگي را در ساية آن خواهند زيست 

خود رويداد و هم مفاهيم ضمني آن بايد بر صحنه و نيـز توسـط تماشـاگر زنـدگي     هم . جان كردن است
بخشد، و بـا آنكـه كوتـاه و     كند و بدان اعتبار مي اش مياين زندگي بخشي از آن حادثه است، كامل. شود

معادل يوناني اين لحظة بحرانـي،  . شود كه آن لحظة تراژيك تا ابد از آنِ نوع بشر شودگذراست باعث مي
دربارة ). 34-35، صص1375بيكن، (» .است (Kairos)» كايروس«هاست، كه كانون توجه همة تراژدي

  . كايروس در همين نوشتار سخن خواهيم گفت
ل جهـان و  ئمفرط آيسـخولوس بـه مسـا    ةعالق ،خالق تراژدي سخولوسيكتاب آ درنيز رت موري بگيل

آيسخولوس بـه هـر   «: داندو آفرينشگر تراژدي ميعنوان خالق ه حيات انساني را عامل نام بردن از وي  ب
او چنـان بـه تعميـق موضـوع      ،در هـر تعـارض   بينـد و  تعارضي مي يازد اي كه دست مي اسطوره يا افسانه

ـ ائپردازد كه تبديل به يكي از مس مي  .(Murray, 1962, p. 72)» .شـود  زنـدگي انسـاني مـي    ةل جاودان
 هـر چنـد   دارد كـه اظهـار مـي   دوت،وهر خولوس و تاريخِسآي يانِايران ةموري سپس با استناد به نمايشنام

امـا ايـن تصـور    ، بوده تا حـدي درسـت اسـت   » كار مذهبي و آراممحافظه«تصور اينكه آيسخولوس يك 
 بناميم، بايد بـه خـاطر داشـته باشـيم كـه در      »كارمحافظه«چرا كه اگر آيسخولوس را  ؛كننده استهاگمر

كـار يـك   محافظه، فرد است انهروشنفكر و خواهانهوش دموكراسي جمهورياي كه به نهايت دستخجامعه
بيـدادگراني   نسلي دانسـت كـه بـه رد    ةتوان وي را نمايند مي احتماالً .شود دموكرات و روشنفكر تلقي مي

ه اكـه بـا آن همـر    ايدلخوش داشت كه سخت از تثبيت دموكراسي آتني و دستيابي به خرد و روشنگري
دهشـتناك را پـس    پادشـاه  ]سپاه خشايارشا[ بردگانِ ماراتون،» آزادمردانِ« و سبب شد دندخرسند بو بود،

 ةبـار  دماراتوس، اسپارتي تبعيدشده، بـه خشايارشـا در   ةموري با استناد به اين گفت .(Ibid, p. 74)» برانند
ند به نام قانون كه آنهـا  ك آنان حكومت مي اربابي بر. همه وجوه آزاد نيستند اگرچه آزادند، در«يونانيان كه 
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آنها بنا به دستور او عمـل   .وحشت دارند ]از قانون[بيم دارند،  ]خشايارشا[ از تو ]ايران[ بيش از آنچه مردمِ
خيـل   جنـگ  ورزد و آن ايـن اسـت كـه نبايـد در     آن اصرار مي كنند؛ و همواره يك چيز است كه او بر مي

رسند بموقعيت خود باقي بمانند تا يا به پيروزي  ار كنند بلكه درفر ،شوند ور ميهايي كه به آنها حملهانسان
بنـابراين بايـد چنـين انديشـيد كـه آيسـخولوس بـه عنـوان         «: كند كـه گيري مي، نتيجه(Ibid) يا بميرند
»  .تاخـت  آن مـي  پردازد كه حزب دموكرات سخت برعضو اشراف به گراميداشت اعتقاداتي مي اي هنويسند
(p.75). ل نهايي جهان، معتقـد اسـت كـه    ئمسا نهايت آيسخولوس بهبي ةنشان دادن عالق موري ضمن

معطـوف بـه   [ لِئسـاير مسـا   ، امـا داد وي عدم كفايت و عدم ارزش دينـي سـنتي يونانيـان را تشـخيص     
  . (p.80)را با جديت تمام دنبال كرد  ]بيني و سرنوشت انسان جهان

الف هـومر، سـوفوكلس و اوريپيـدس بـه بيـان      ولوس بـرخ خموري معتقد است كـه آيسـ   ،حال با اين
 ؛و موجـود اسـت  اشـعر   ي دررگرايي معمول هومپردازد و عناصر ناچيزي از المپهاي مقدس نمي اسطوره

تواننـد   هايي كه مـي يعني جايگزيني انسان ،پذيردگرايي را ميخولوس اصالحات اخالقي المپسچرا كه آي
اينجاست كه موري به وجـود   در. (p. 81)هاي وي را درك كنند انسان را دوست بدارند و بهترين انديشه

ديـن كـاربردي واقعـي يونـان و تمـامي      « :كنـد  هاي آيسخولوس اشاره مـي در تراژدي» تراژيك ةانگار«
غـذايي   ةشان داده است، مبتني بود بر فصول و اندوختنسر جيمز فريزر  كهدورة باستان، چنان مديترانه در

يا تجارب ديونوسـوس و سـاير اشـكال    » كشيرنج«مورد تراژدي واقعيت دارد كه با  رو اين امر به ويژه د
را بـه اينجـا    .م.ق قرن پـنجمِ  نويسندگانِاين امر، . شتسروكار دا (vegetation spirit)روحِ سبزينگي 
ه تـا  غرور تا سـقوط، يـا گنـا    حياتي كه به مرگ، ،ببينند» تراژيكة انگار« زندگي را در تاكرد  رهنمون مي

عدول از اخالقيات و مجـازات،   به صورت اخالقيِ ]هااين انگاره در تراژدي[ ترتيب .رودپيش مي ،مجازات
را تقريبـاَ بـه فرضـية     تـوان آن  ل مذهبي باشد، ميئاصالَ برحسب مسا اگر ،و گاهاست فيزيكي  گاه صرفاًَ

هاي آيسخولوس را از تراژديهاي متعددي به نظر موري، بخش. (p. 82) »نسبت داد» حسادت خدايان«
ها و شواهدي مبني بر دغدغة وي در ارتباط با مسئله و موضوع داوري و قضـاوت  توان به عنوان نمونه مي

(Judgement) مويرا«اين مسئله همواره با موضوع «: نشان داد «)Moira (  يعني سهم و قسمت انسـان
غرامت جنـگ يـا افتحـارات جنـگ و همـة      سهمِ سرزمين قومي در برداشت محصول، . مرتبط بوده است

اگر بيش از سهم خويش بخواهيم . هر انسان و در واقع هر موجود زنده سهمي دارد. شادي و اندوه زندگي
. رانـد  يا عدالت ما را پس مـي ) Dike(» ديكه«ايم و آنگاه يا طغيان شده) Hubris(» هوبريس«مرتكب 

افراد ديگر همواره چشم به سـهم  . آيد ن سهم بر ما فائق مياگر سعي در فرار از اين سهم داشته باشيم، اي
. شوند و به چنگ عدالت خواهند افتادكنند آن را از ما بربايند، آنها نيز مرتكب گناه مي ما دارند و سعي مي

وقتي زمان خاص هـر  . است) ripeness(و رسيدگي و جاافتادگي ) time(اينها همه امورِ مربوط به زمان 
. كنـد زمان، بهره و نصيب و سهم هـركس را توجيـه مـي   . آوردد، با خود عدالت به همراه ميچيزي فرارس

 .pp(» انتظار و توقع داشتن چيزها پيش از رسيدن موقع مناسب و زمان خاص آنها، كار درسـتي نيسـت  
82-83 .(  

قاد بر آن در تفسير قسمت آخر سخن موري بايد گفت مراد وي اين است كه در تلقي يونان باستان اعت
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» تمـيس «ايـن در واقـع نـوعي    . شـود بود كه سهم و قسمت هر انساني موقعي كه مقدر باشد، واقع مـي 
)themis ( عرفي كه زئوس معـين كـرده اسـت   «است؛ يعني » الهة دادگستري«يا. «)  ،2، ج 1376يگـر ،

شود تا نظم  تر موجب خشم الهة عدالت مي، و تخطي از آن و تعجيل در وصول به سهمي افزون)163ص
در تلقـي يونانيـان    dikeبنا بر نظر يگر، اگر چه ). 41، ص1386محمدي بارچاني، (را به جايش برگرداند 

دختر زئوس و الهه عدالت است كه به عنوان الهة مستقلي در كنار زئوس نشسـته تـا هـر گـاه كـه ببينـد       
، اما )121همان، ص(شان برساند مالنهند از پدر بخواهد آنان را به سزاي اعآدميان در طريق ظلم گام مي

قرن هشتم تـا  «اي دانست كه از »انعكاس مبارزة واقعي«ها را بايد طرح مسئلة ديكه يا عدالت در تراژدي
از اين رو، به نظر يگـر  ). 163ص(» .م در زندگي اجتماعي يونانيان صورت گرفته است.آغاز قرن پنجم ق

» ديكـه «گيرند، يا طـرف مقصـر   مي» ديكه«دهند و مي» يكهد«گفتند طرفين معامله در يونان مي«اگر 
گيـرد، و  مـي » ديكـه «، و طـرف زيـان ديـده    )كه در اينجا تقريباً به معني پرداخت خسارت است(دهد مي

، همـة اينهـا   )كه در اينجا به معني مرافعه و حكم قاضي و مجازات اسـت (كند تقسيم مي» ديكه«قاضي 
معني واالتري كه اين كلمـه در جامعـة شـهري پـس از دوران     . نه حقيقيمعاني مجازي اين كلمه بود و 

و بيش حقوقي نيست بلكه ناشي از معياري است كـه   هومر يافته است، نتيجة تحول اين اصطالحات كم
در جامعة شهري اين كلمه اوالً به معني سهمي است كه هر فـرد مسـتحق   . در پسِ همة آنها نهفته است

يعنـي   –كند؛ و هـر كسـي كـه از تقصـير     ه معني اصلي است كه آن حق را تضمين ميآن است، و ثانياً ب
افـزون بـر ايـن، يگـر     ). 164ص(» .تواند به آن استناد جويـد ديگري متضرر شود، مي –عمل خالف حق 

كردنـد و از ايـن رو در مبـارزة    ديكه استنباط مـي  م يونانيان معني ديگري هم از.ق 5معتقد است در قرن 
در كلمة ديكه معنـي ديگـري هـم    «: شان كلمة ديكه را شعار خود قرار دادنداي رسيدن به حقخويش بر

نمايـد كـه   چنـين مـي  . سـاخت، يعنـي مسـاوات    تر مينهفته بود كه آن را براي شعار مبارزه هرچه مناسب
مردم از عـدالت  يافتند و دليل اين امر تلقي قديمي و رايج عامه مردمان اين معنا را از آغاز در آن كلمه مي

است كه معتقد بودند مجازات هميشه بايد برابر با جرم باشد و هركس بايد برابر آنچه گرفتـه اسـت پـس    
در دورة ... ناپذير مانـده اسـت   در سراسر تاريخ تفكر يوناني، اين عنصر مساوات از كلمة ديكه جدايي. دهد

مال «آمد و در هر مرافعة كوچكي بر سر ر ميباستان، تقاضاي حقوق برابر واالترين هدف يونانيان به شما
اينجـا در حـوزة   . گيري شودمقياسي الزم بود تا سهم هر دو طرف به نحوي عادالنه اندازه» من و مال تو

. حقوقي، همان مسئله در ميان است كه در حوزة داد و ستد از طريق معيار ثابت وزن وكيل حل شده بـود 
جسـتند و ايـن معيـار را در تصـور     س از حق، معياري درسـت مـي  مردمان براي تعيين سهم درست هر ك

  ). 164-165صص(» .نهفته بود» ديكه«مساوات يافتند كه در مفهوم 
نويساني چون آيسخولوس مسئلة سـهم انسـان از مواهـب زنـدگي     بنابراين، بايد گفت در تلقي تراژدي

ان است، باوري كه پا فراتر گذاشتن از سهم كامالً وابسته به تلقي ديني و باور عاميانة فرهنگ يونان باست
سركشي توسط انسان بالفاصله  انجامزند كه در صورت داند و نهيب مي و قسمت را طغيان و سركشي مي

آيند تا عالوه بر تأديب و مجازات او نظـم و عـرف و قـانون را سـر      ديكه و زئوس سراغ انسان خاطي مي
م بـا شـعار   .ق 5ر و اعتقاد به ديكه باعث شد تا مردمـان قـرن   از سوي ديگر، همين باو. جايش برگردانند
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به معناي طلب مساوات عليه اشرافيت برآشوبند و زمينه را براي حكومت دموكراتيـك پـريكلس   » ديكه«
توضيحات اخير اگرچه باعث دور شدن ما از بحث اصلي، يعني انگارة تراژيك، شد ). 42ص. (فراهم نمايند

هاي يونان باستان و كشمكش و تعارضات اش در فهم و درك معناي تراژديالعادهاما به دليل اهميت فوق
دهد بسيار روشنگرانه اسـت، چـرا كـه اصـالً     ها و خدايان رخ ميها يا ميان انسانتراژيكي كه ميان انسان

 ها، درست يا نادرسـت، احيـا و بازگردانـدن   شان در سرنوشت انسانفلسفة وجودي حضور خدايان و دخالت
آنهـا  . هاي قهرمان تراژيك مخدوش شده است، البته به زعم خـدايان نظمي است كه به واسطة سركشي

آيند تا عدالت و مساوات را اجرا كنند و سهم هر كس را بدو دهند و آنچه فرد سركش فراتـر از سـهم   مي
  .مقدر خويش تصاحب كرده است از او باز پس گيرند

آيـد،  اي كه براي سـومين بـار مـي   ، يعني ناجي»ناجي سوم«دة موري معتقد است كه آيسخولوس به اي
وي در اين . نشأت گرفته است) year cults(» هاي سالآيين«كامالً معتقد بوده و اين ايده در تفكر او از 

اگـر آن را دوتـايي فـرض كنـيم،     . تـايي فـرض كـرد   توان چرخة سال را دوتايي يا سهمي«: گويدباره مي
، همـه بـه اشـكال    2، و لينـوس )ايزد درخـت كـاج  (، آيتس )ايزد انگور(، ديونوسوس )دمايزد گن(اويسريس 

مردم و پرسـتندگان آنـان بـر مـرگ     . شوندرسند و قطعه قطعه ميمختلف توسط دشمنان خود به قتل مي
ايد ش. روندشوند، اما باز هم از بين ميآنها در سال آينده دوباره زاده و كشف مي. كنندايشان سوگواري مي

و همواره شايد دشمن زمستان يا آفتاب سوزان، بنا به وضعيت جوي، يا فقـط درودگـري داس بـه دسـت     
تايي، ابتدا ايزد يا پادشاه سال و حيـات  اما در ترتيب سه. در اين فرايند جايي براي ناجي سوم نيست. باشد

يا درودگري كه از آنها جـان   سرما، خشكسالي،: رسدپس از آن نوبت به دشمن مي. جهان شكوفا را داريم
سـپس  . اين دومـين عامـل اسـت   . ماند اميد بر جاي ميپس دنيايي مرده و انساني بي. بردسالم به در نمي

حيات نوي گلة احشام و مزارع سرسبز؛ ناجي، كسـي كـه   : گانه استهنگام رسيدن بهار در اين فرايند سه
تـرين كـاربرد   به نظـر مـوري، قابـل توجـه    ). Murry, 1962, pp. 84-85(» رهاندجهان را از مرگ مي

شود كه آن را در شخصيت زئـوس  توسط آيسخولوس در تريلوژي اورستيا مطرح مي» ناجي سوم«مفهوم 
هـاي  آيسـخولوس در قالـب واژه  . را داشـت » سومين نـاجي «زئوس عنوان و قلب معمول : دهدنشان مي

ورانوس است كه جهان را با جنگ و بيداد همراه كرد، ابتدا ا. نامد مي» شاه سوم جهان«متفاوتي زئوس را 
 –كننـده  و سـومين سـرنگون  . سپس دشمن او كـه وي را سـرنگون كـرد و بـه دسـت فراموشـي سـپرد       

ايـن  . فرستدرسد و او را به سراي باقي مي سر مي -اصطالحي كه از روند ورزش كشتي گرفته شده است 
-كوبيدند و خود خـرد مـي  رد، چون آنها فقط ديگران را ميسومين ناجي، زئوس است كه با آن دو فرق دا

توانست از طريق رنج و تجربه چيزهـايي بيـاموزد و بـدين    بنابراين، مي. تواند بيانديشدشدند اما زئوس مي
  ). Ibid, p. 85(سان جهان را نجات دهد 

كه ناجي فقـط نـاجي    البته تا زماني. به زعم موري، مفهوم ناجي در انديشة باستان امري خطرناك بود
. گيردنمي گونه محكوميت اخالقي جهان را دربر مشكلي وجود ندارد و هيچ فصلي و كشاورزي است، هيچ

اما در انديشة بعدي يوناني، اديان معتقد به ناجي با قدرتي بسيار رشد كردند و دليل موفقيـت آنـان صـرفاً    
بـه نظـر   . نمـود  وعِ انسان غير قابل تحمـل مـي  اين بود كه بدون ناجي، حكومت جهانِ اهريمني و نسل ن
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امـا وي  . م به فراموشي سپرده شد.ق 5هاي بعدي اين رسم شگرف براي زئوس در قرن موري، در دوران
كند كه كليد فهم روابط انسان با خدايان و به ويـژه زئـوس   اي اشاره ميدر اينجا به نكتة بسيار روشنگرانه

توانست نـاجي باشـد؟ اگـر انسـان از خـود حـاكِم       چگونه زئوس مي«: هاي يونان باستان است در تراژدي
 .pp(» توانست چنين درخواستي داشـته باشـد؟  كرد، پس از چه كسي ميوحشتناك درخواست ناجي نمي

آيد، گيري نهايي خويش، كه به كار ما نيز ميبر همين اساس است كه سرانجام موري به نتيجه). 85-86
ميـرد،   بـازد و مـي  كند و سپس رنگ مـي يك را، كه بر اساس آن كل حيات رشد ميانگارة تراژ«: رسدمي

او باور ندارد كه نعمت و ثروت بـه  . كندآيسخولوس با حرارت تمام در  آگاممنون به نظم اخالقي تعبير مي
، باشد؛ بنـابراين ] بودن وي[معصوم ] عامل[تواند  مي] فرد[ثروت و مكنت . تنهايي به سقوط ختم مي شود
. شـود تقدسي است كه به نابودي ختم مـي  عدالتي و بيمكنت به همراه بي. رهايي و نجاتي به دنبال ندارد

تعصب آيسخولوس در بيان اين ايده حاكي از دغدغه و آشفتگي وي در ايـن بـاره اسـت و نشـان از ايـن      
بـه شـدت بـا    ) Fortune(هـاي اقبـال وخوشـبختي    واقعيت دارد كه او با چه شدتي معتقد است كـه راه 

شـده  حـق اسـت تنهـا و فرامـوش    اخالقيات همراه است و چگونه در زندگي واقعي، هرگز فردي را كه به
  . (pp. 87-88)» يابيم و نسل او ناچار به گدايي نان خويش نيست نمي

دهد اگر آيسخولوس در اين تراژدي زئوس را به  موري ضمن تحليل تراژدي پرومته در زنجير نشان مي
اي را به تصوير كشيده كه منشأ قدرتش فناناپذيري و ارادة ايزد بيدادگر ترسيم كرده، هم او پرومتهعنوان 
توانـد سـبب مـرگ و     تواند او را به بند كشد و عذاب دهـد، امـا نمـي   ناپذير اوست؛ اگر زئوس ميشكست

رنـج  «، »همـدردي «تواند فراتـر از واژة  شكستن عزم جزم او شود، و اگر احساس ما نسبت به پرومته مي
ها يا اصـول رواقـي اسـت كـه     باشد، اينها همه نمودار يكي از واالترين آموزه» عذاب توأمان«يا » همنوع

رسد و بنـابراين بـا    شود به تمامي جهان ميها متحمل ميگويد ارتعاش شادي يا رنجي كه روح انسانمي
كـه بيـان عينـي    شود؛ چنانا رنج ميهر شهيد يا ناجي بزرگ، تمامي حيات انسان متحمل همان شادي ي

هاي دختران اوكئانوس، همسـرايانِ نمايشـنامة پرومتـه در    اين ايده را آيسخولوس در يكي از آخرين نغمه
اي گوشخراش از شفقت كل جهان هستي برخاسته است؛ مردمان به هنگام ضجه«: دهدزنجير، نشان مي

در روزهـايي كـه آزاد   ...] اطلـس و [ات و بـرادران ] تـه پروم[غروب، براي ديدار زيبايي و عظمت ديرين تو 
بنابراين، به زعم موري، آيسخولوس در چنين موقعيتي پيشـنهادش  . »روندبودي، اندوهبار به كنار دريا مي

لذا . نه سقوط زئوس از طريق برمال شدن رازش توسط پرومته، بلكه توبة زئوس پيش از توبة پرومته است
يعنـي از قـدرت    –اي برخوردار است العادهبرخالف حاكمان قبلي، از توانايي فوق اگر در آگاممنون زئوس،

 –نامنـد  مـي ) Understanding(تفكر و يادگرفتن از طريق درد كشيدن كه يونانيان آن را فهم و درك 
بدان خاطر است كه از طريق همين قدرت انديشه و ادراك است كه زئوس شيوة حكمراني خود را عوض 

او با مبارزه و جنـگ بـه تـاج و تخـت     . ها آموخت خود ابتدا تجربه كرده بودآنچه زئوس به انسان .كندمي
چيـزي آموخـت،   » درد كشيدن و بـا يـادآوري رنـج   «مخالفان خود را زندان كرد و سپس با . شاهي رسيد

ون هـا را آزاد كنـد، گناهكـاراني چـون ايكسـي     ]غول[همان چيزي كه سبب شد دشمنان خود يعني تايتان
)Ixion ( و اورستس را ببخشد و هراكلس را براي آزاد كردن پرومته مأمور كند و ايو)IO (   را بـه صـلح و
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  ). pp. 87-103(زئوس خود همان ناجي است . سازش برساند
م است كه سخنان جرالد الس هم بـراي  .ق 5هايي در بطن فرهنگ يونان قرن با دانستن چنين ويژگي

نويس فطري بلكه بـه عنـوان   د است آيسخولوس نه تنها به عنوان يك نمايشنامهيابد كه معتق ما معنا مي
توانسـت در چنـين دورانـي درك كنـد ارتبـاط ميـان       گر هوشيار و حساس مذهبي، آنچه مييك مشاهده
توانست درك كند ايـن بـود كـه كـل     آنچه يك ناظر مذهبي  مي«ها و سرنوشت آنها بود؛ انتخاب انسان

گرفـت،  ها از همان آغاز پيش چشمان گشودة خدايان صورت ميها و رنجها و كنشخابشبكة پيچيدة انت
 ,Else(» رسـند چرا كه در پايان كار آنها هستند كه از مصيبت و رنج انسـانها بـه پيـروزي و عـدالت مـي     

1965, p. 102 .(دهد در فضايي كه آيسخولوس بـه عنـوان   در همين بستر است كه موري نيز نشان مي
هر جا كـه اراده و  . گيردزيسته، اين ارادة خدايان است كه برتر از عدالت و قانون قرار ميتراژدي مي خالق

اي پـس بـه بـاور مـوري، در چنـين دوره     . شـود  خواست زئوس ايجاب كند، فـرد گناهكـار بخشـوده مـي    
ـ  انديشد، درك مياي كه ميبر قدرت الهي«هايش  آيسخولوس در تراژدي ج كشـيدن  كند، و از طريـق رن

 ,Murry, 1962(خورد آموزد، تأكيد دارد و نيز بر ترحمي الهي كه بر بيداد زمان و جهان افسوس ميمي
pp. 200-206 .(  

گـذارد فراينـدي اسـت كـه انسـان در آن      پس اگر به گفتة ليچ، كل فرايندي كه تراژدي به نمايش مي
در اين فرايند انسان در جهاني اسـت كـه بـه    ، و )64، ص]در دست انتشار[ليچ، (كند نقش خود را ايفا مي

، پـس در چنـين بسـتري    )19، ص1377كـات،  (» ها در زيـر انسان] و[خدايان در بااليند «قول يان كات 
قهرمان تراژيك چه پرومته باشد چه خشايارشا چه ايتوكلس چه اورستس چه الكترا و چه هر فرد ديگـري  

] تـراژدي [لحظـاتي كـه مخاطـب    «گيرد؛ يعنـي  قرار مي» كلحظة تراژي«در موقعيت يا به تعبير ليچ در 
انديشـمندان و  [از ديـدگاه  «بر همين اساس بـود كـه   . »توانست هراسناك بودن وقايع را احساس كند مي

يافت كه اگـر  انگيز و با اين هشدار خاتمه مي، تراژدي صرفاً داستاني بود با پاياني غم3عصر ميانه] مردمان
بنابراين، اگر ). 128، ص]زير چاپ[ليچ، (» ود نيز به چنين عاقبتي گرفتار خواهد شدانسان مراقب نباشد خ

خواست تا كـنش قهرمـان تراژيكـي را نشـان بدهـد كـه در ايـن        آيسخولوس به عنوان خالق تراژدي مي
خواهد بر اساس يگانگي با سرشت خويش عمل كند و به دور  ها و تعارضات تراژيك ميلحظات، موقعيت

رگي باشد و در چنبرة عقايد مألوف توده مردم نزيد و تسليم محض سرنوشت و خدايان هم نباشـد  از روزم
بلكه به خواست خويش عمل كند، آن را در كنش قهرمانان تراژيك همچون پرومته، اورستس، الكتـرا، و  

). 46، ص1386محمدي بارچاني، (شان معطوف به هدف است  دهد كه مبارزه و تالش ايتوكلس نشان مي
كنـد؛ يكـي عمـل    آيسخولوس كنش را به دو معنا در تراژدي معرفي مي«: گويدالس هم در اين باره  مي

آور و شك و وحشت همراه بوده است، و ديگر كنشي جزم و مصمم قهرمان كه پيش از آن با ترديدي رنج
» شـود  نجر مـي گيرد كه به رنج و عذاب، به عنوان نقطة اوج آن كنش، م كه از طريق تصميمي شكل مي

)Else, 1965, p. 89 .(  
از ايــن رو، نگارنــده بــرخالف مفســراني كــه نگــاه آيســخولوس را كــامالً دينــي و در راســتاي تبيــين 

رغـم  كنند، معتقد است كه آيسخولوس بـه شناختي و خداشناختي انسان يوناني آن روزگار تفسير مي جهان



  عليرضا محمدي بارچاني  98
(Ali Reza Mohammadi Barchani) 

  

زيـد، در  ردن جايگاه انساني است كه بـا رنـج مـي   اي درصدد پيدا كبيني و خداشناسيپذيرش چنين جهان
اش، يعنـي همـة چيزهـايي را طلـب     حـق شود، سهم و قسمت بهاي ديگر ميميرد، اسير عدهها ميجنگ
كند كه پرومته درصدد دادن آنها به اوسـت و از سـوي خـدايان دريـغ شـده اسـت، و در يـك كـالم          مي

  ). 46، ص1386محمدي بارچاني، (ت؟ خواهد بداند علت رنج انسانها چيسآيسخولوس مي
وگـو بـا اولگـا كارليسـل و رز     نويس قـرن بيسـتم، در گفـت   ترين تراژديبنابراين اگر آرتور ميلر، بزرگ

قـدرت و  ] يونان باستان[هاي كالسيك در تراژدي. تراژدي ستون اصلي نمايش است«: گويداستايرن مي
هـا مـردم قربـاني    شود و در ايـن تـراژدي   شناخته مي اموري برتر و مسلّم] جشن مذهبي يونانيان[مذهب 

شـوند تـا بـه قـوانين     پرستند و هم از ايشان متنفرند و آنها قرباني مـي شوند كه هم آنها را ميكساني مي
احسـاس  «: وگو بـا نيويـورك تـايمز گفـت    ، اما با اين حال هم او در گفت»اساسي و بنياديني دست يابند
باشـيم كـه آمـاده اسـت تـا اگـر الزم شـد         شخصيتيافتد كه در حضور ق ميتراژيك زماني براي ما اتفا

، )1966، پاريس ريويـو مجلة (» .اش را براي به دست آوردن يك چيز، يعني شرف خودش، فدا كند زندگي
هـاي آيسـخولوس و فيلـوكتتس، و اوديپـوس و     بايد گفت اگر براي مثال پرومته و اورسـتس در تـراژدي  

هـاي اوريپيـدس، بـه مبـارزه و     آ در تراژديهاي سوفوكلس، و شخصيتي همچون مدهآنتيگونه در تراژدي
گر ايـن اسـت كـه دغدغـة اصـلي      خيزنـد، همـه بيـان   هاي تراژيك پيش رويشان برمـي چالش با موقعيت

، 1386دي بارچـاني،  محمـ (انـد  هـا در زنـدگي بـا آن مواجـه    نويسان امر تراژيكي است كه انسان تراژدي
ها، و باليايي طبيعي همچون طـاعون و  فرسا، رنج انساننويسان درد طاقتتراژدي دغدغة ).46-47صص

، ]و ديگـران [پترسـون  (برنـد   آنچه امروز فيلسوفان دين از آنها به عنوان شرور طبيعي نام مي. مرگ است
  ). 178، ص1378

رم، پدركشي، مادركشي احترامي به خدايان، زناي با محا نويسان غرور، بيافزون بر اين، اگر اين تراژدي
شمارند و در يـك   و فرزندكشي را به عنوان افعال ناپسند و قبيحِ غيراخالقي منجر به فاجعة تراژيك برمي

. از دغدغة آنهـا در بـاب وضـعيت تراژيـك انسـان اسـت       نشانشناسانند،   كالم شرور اخالقي را به ما مي
دهد اگر در دورة مدرنيته نابساماني  نشان ميطور كه مصطفي ملكيان، انديشمند برجستة كشورمان، همان

ذهني و رواني، محروميت از حقوق بشر، محروميت از منابع طبيعي، و اينجايي و اكنوني نزيسـتن، عامـل   
گناه، جـدايي از  «هاست، در جوامع سنتي و در بطن انديشة سنتيِ حاكم بر آن جوامع هم درد و رنج انسان

عامل درد و رنج » حقيقت سرمدي، و ناهماهنگي با قانون و نظم طبيعت امر قدسي، تعلق خاطر به غير از
وضعيت تراژيك اوديپوس ناشي از گناه پدركشي و زنـاي  ). 18، ص1385ملكيان، (شود ها تلقي ميانسان

وضعيت تراژيك پرومته ناشي از زير پا گذاشتن فرمـان زئـوس بـه    . با محارم يعني با مادرش يوكاستاست
وضعيت تراژديك خشايارشا و سپاه ايران ناشـي  . ايان و تعلق خاطر داشتن به انسان استعنوان خداي خد

نـويسِ  از اين رو، تراژدي... . توجهي به خواست خدايان است و از ناهماهنگي با قانون و نظم طبيعت و بي
ون، جدايي از خواهد به انسان گوشزد كند كه عامل رنج او گناه، تخطي از نظم و قان يوناني ضمن آنكه مي

خواست خدايان و تعلق خاطر داشتن به غير آنان، يعني اتكا به خود و غرور است و بر اين باور اسـت كـه   
هايش نـه تسـليم محـض در    بايد از اينها احتراز ورزيد تا دچار آن مصايب نشد؛ در عين حال، پيام تراژدي
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ر تراژدي به كاتارسيس و تطهيـر و پـااليش   برابر تقدير كه رسيدن  قهرمان تراژيك و همراه با او تماشاگ
دهند و نه بـه  ترين قانون زندگي بشري اين است كه هرچيز را به بها و هزينه ميروح است، و اينكه مهم

پـردازد، و اوديپـوس    ، بهايي سـنگين مـي  ...از اين رو، پرومته براي دستيابي بشر به آتش و دانش و. بهانه
  ).88-113، صص1386محمدي بارچاني، (تر ئوليت بهايي سنگينبراي وصول به حقيقت و انجام مس

  تراژيك  تحليل فلسفي امر

نويسان يونان باستان به وجود آمده است، بايـد آن را  اگر تراژدي به عنوان فرمي نمايشي توسط تراژدي
عنـوان   را بـه ) صحنة نمايش(نويس اركسترا اي كه شاعر تراژديدر زمينة دراماتيك نگريست يعني زمينه

، مـورخ برجسـتة هلنـدي و    )1945-1872( (Huizinga)هويتسـينگا  . جهان نمايش  كند؛جهان تلقي مي
در نظـام  . يابـد  فرهنگ بشري در اثر خود نمـايش رشـد مـي   «: گويد مؤلف تاريخ فرهنگ، در اين باره مي

دهـد   بشر نمايش مي. ..ترين مدارج تكامل است كه انسان بدان نايل آمده طبيعت، اين در حقيقت از عالي
بنابراين، انسان موجودي است برتر از عقل، زيرا كه نمايش اصوالً . دهد داند كه نمايش مي و خوب هم مي

  ). 11، ص1365كيندرمن، (» موضوعي است غيرمعقول
ازحكمـت    –و نه ضرورتاً نمايش  –دهد كه بازي  نشان مي انسان به مثابه بازيگرهويتسينگا در كتاب 

او . كنـد و نـه در جـدايي از آن    از اين رو، انسان بازيگر در پيوند با واقعيت عمل مي. جدا نيست و آموزش
نمايش، هميشه و همه جا به منزلة كيفيتي عملي در برابر ماست كـه بـا زنـدگي عـادي     «معتقد است كه 

ه در جهـان  از هويتسينگا بر اين بـاور اسـت كـ    تبعيتكيندرمن به ). 11همان، ص(» .تفاوت فاحشي دارد
اش جـدا شـده   يا همان زندگي روزمره شود كه از زندگي واقعينمايش انسان به مثابه بازيگري نمايان مي

است، چرا كه با پوشيدن لباس مخصوص يا با زدن ماسكي بر چهره در واقع نقـش فـرد ديگـري را ايفـا     
ها در مراسم جشـن و  ر تراژديبه زعم كيندرمن، اگ. شودجاست كه او فرد ديگري ميكند، و در همينمي

جشن و سرور هم مانند نمايش يك واقعيت و حركـت روانـي   «شد به اين دليل است كه  سرور برگزار مي
هويتسينگا در ). 12ص(» .كنداست، و جهان نمايش فقط و فقط با جدايي از زندگي عادي واقعيت پيدا مي

ر تراژدي يا به عبارتي قهرمان تراژيك در آن حضور ، دربارة جهان نمايشي كه بازيگانسان به مثابه بازيگر
در آن ويژگي وجد و ازخودبيخودي جشني بود كه در آن بـازيگر در  ] تراژدي[كيفيت درام «: گويد دارد مي

او با حالتي مسحور و با ماسكي كه بـر چهـره داشـت بـه     . شدبرابر تماشاگران از جهان متعارف خارج مي
داد، بلكه او خصوصي را نشان ميدر اينجا بود كه بازيگر نه تنها شخص به آمد وصورت فرد ديگري درمي

هنرمند در همين حال و هوا تماشاگران را هم بـا خـود   . بخشيدكرد و به وي نيز واقعيت ميرا مجسم مي
. نيروي خالق كالم آيسخولوس به طور كامل با تقوا و تقدس نمايشـي نيـز مطابقـت دارد   . كرد همراه مي

  ).  13-14صص(» .نين كالمي از تقدس و تقواي نمايش مايه گرفته استاينچ
؛ يعني براي مثال، خيانـت زن بـه شـوهر بـه     استجهان نمايش، جهان ظهور چيزها در عرصة نمايش 

آيسـخولوس تبلـور   آگاممنونِ عنوان يك امر مذموم اخالقي در شخصيت هلن و كلوتايمنسترا در تراژدي 
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ه بايد به آن توجه كرد اين است كه شخصيت و بازيگرِ نقش از موقعيتي كه درعـالم  اي كيابد، اما نكته مي
يـا بـه عبـارت بهتـر     » دنياي بـازي «رود و پا به تابد و در نقش فرد ديگري فرو ميواقع دارد، روي برمي

، كنـد بازيگر پس از پذيرش و حل شدن در نقش و با توجه به نقشي كه ايفا مي. گذاردمي» دنياي كنش«
: در پي طرفداري از چيزي است؛ چيزي كه نمودار ماهيت آن نقش يا، به عبارت بهتر، آن شخصيت است

سازِ دنياي بـازي تقابـل ميـان    بازيگر به عنوان انسان، يا انسان به عنوان بازيگر؟ به هر حال عنصر زمينه
عامل متقابل گاه انساني است  اين. بازيگر به عنوان انسان و انسان به عنوان بازيگر با عامل مقابلش است

از جنس خود او و گاه خدايان، سرنوشت، تقدير، يا حتي رخـدادهاي طبيعـي، و گـاه عامـل مقابـل جنبـة       
هاي يونان باستان به مـا نشـان    هاي مستتر در تراژديتوجه به بطن انديشه. ديگري از وجود انسان است

در زمينة فلسفي تراژدي وارد دنياي داوري و قضـاوت  نويس، فراتر از زمينة دراماتيك، دهد كه تراژديمي
در زمينة فلسفي ديگر با بازيگر سروكار ندارد، بلكه . شوديا به عبارت بهتر نظر و تماشاگري رخدادشده مي

درصدد طرفداري از اين يا آن شخصيت و دفاع از خوب يـا بـد بـودن آنهـا      بوطيقاهمچون ارسطو كه در 
نگر درصدد يافتن و فهم معنا و مضـمون و سـپس نشـان دادن آن در    ا و مفهومنيست؛ صرفاً با ديدي خنث

هاي يونان باستان توسط ارسطو مؤيد همين امر تحليل اجزاي كمي و كيفي تراژدي. تراژدي خويش است
  ).48-49، صص1386محمدي بارچاني، (است 

  نتيجه

  گانـة يكي از عناصر سـه » فاجعه«راژيك يا بر اساس آنچه گفتيم، بايد فراتر از ارسطو بگوييم اگر امر ت
شـود ايـن اسـت كـه آيـا در زمينـة       پيرنگ تراژدي است، اين فاجعه يعني چه؟ لذا پرسشي كه مطرح مي

كنيم؛ يعني  درك مي» تراژدي«هر تراژدي همان معنايي نيست كه از شنيدن واژة » امر تراژيك«فلسفي 
عني اگر تراژدي و امر تراژيك را يك چيز بدانيم، در آن صـورت  همان امر ناگوار؟ اگر پاسخ مثبت باشد، ي 

كه نشان داديم انديشمندان مختلف امر تراژيـك را واقعـة   چيست؟ چنان) امر تراژيك(تراژدي : بايد پرسيد
، تجربة نـاگوار،  (pathetic)ناگوار، محدوديت، فرجام ناگوار، زجر و رنج در زندگي انسان، احساس ناگوار 

ترين توجه به اين است كه تراژدي يا امر تراژيـك يعنـي   اند؛ اما بيشو شناخت تراژيك پنداشتهيا آگاهي 
، يعني آن فـرد دچـار فقـدان، احسـاس     »زندگي فالن فرد تراژيك است«شود لذا اگر گفته مي. »فقدان«

ست، آيـا بـر   پس اگر فرجام كسي چون پرومته يا آژاكس تراژيك شده ا. ناگوار، يا فرجام ناگوار شده است
بعضي چيزها و برخـي افـراد در زنـدگي و در جهـان دچـار وضـعيت تراژيـك        «توان گفت  اين اساس مي

؟ اگـر مـا موضـع دوم را اتخـاذ كنـيم و      »همه چيز در وضعيت تراژيك است«يا نه، بايد گفت » شوند مي
جهـان تراژيـك   «: ، نتيجة سخن ما اين گزارة تركيبي خواهـد بـود كـه   »همه چيز تراژيك است«بگوييم 

حال بايد پرسيد منظور از تراژيك چيست؟ اگر بگوييم تراژيك مسـاوي فقـدان اسـت، پـس بايـد      . »است
اي ، گـزاره »جهـان فقـدان اسـت   «گزارة . »جهان فقدان است«: مان را به اين شكل بازنويسي كنيمگزاره

ايـم؛ از سـويي   كـرده  حمل» جهان«را بر موضوع يعني » فقدان«تحليلي نيست چرا كه ما محمول يعني 
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  . ديگر، هر فردي اذعان دارد كه جهان واقعيتي موجود است نه فقدان و نيستي
گرديم به گفتة پيشين كه  فقدان يعني چه؟ بازمي. »فقدان«رسيم به تحليل محمول قضيه يعني  اما مي

يـا بعضـي چيزهـا    فقدان يعني نبود و نيستي همة چيزها يا بعضي چيزها؛ اگر فقدان، فقدان برخـي افـراد   
پس . باشد، كه جهان تراژيك نيست اما اگر فقدان و نيستي دامنگير همه چيز باشد كه ديگر جهاني نيست

جهـان تراژيـك   «گويد اگر منظـور از اينكـه    فلسفي در نهايت به ما مي -ناگزير بايد بگوييم تفكر منطقي
ه خواستار داشتن و باقي مانـدن آن  نبود و فقدان بعضي چيزهاست كه دلخواه انسان است و هموار» است

توانيم بگوييم زندگي چرخد، پس نهايتاً ميچيزهاست، و از آنجا كه ناگزير چرخ زندگي و جهان همواره مي
اگـر  ). كه كـامالً نـامطلوب  (و نه سياه سياه ) آل استكه كامالً ايده(خاكستري است؛ يعني نه سفيد سفيد 

هاي مطلوب من كه فقدان نـاگزير و پـيش   نه فقدان خواسته» است جهان تراژيك«هم بگوييم منظور از 
به » جهان تراژيك است«روي خود من در جهان يعني مرگ من است، هم شايد گفته شود تحليل گزارة 

امـا  . پذير نباشـد امكان» جهان تراژيك است چون مرگ مرا درخواهدربود«يا » من نيستم«اي چون گزاره
ر تراژيك را نه در فقدان و نيستي كه در حضور و وجود امور شـرّ و تراژيـك بايـد    اگر بگوييم تراژدي و ام

و امور تراژيـك   جست، آن شقي است كه بسياري از متفكران متأثر از افالطون با آن به مخالفت برخاسته
  . اندامري عدمي پنداشته) اعم از شرور طبيعي و شرور اخالقي(و شرور را 

است كه انديشمندانِ طرفدارِ نگرش تراژيك در ژرفناي وجود خويش گزارة  چنين پرسشي حاكي از آن
دانند، چرا كه به باور آنها حقيقـت   اي تحليلي ميرا نه يك گزارة تركيبي كه گزاره» جهان تراژيك است«

به صـورت  » تراژيك بودن جهان«لذا . و ذات جهان تراژيك است؛ يعني تراژيك صفت ذاتي جهان است
  .بيني تراژيكبيني آنان شده است؛ جهانكلي و نه جزئي، تبديل به آموزة اصلي جهاناي گزاره

  ها نوشت پي

1. Ate: هاانسان ابلهي و گمراهي، دختر زئوس و ايجادكنندة نخوت و غرور در غرور، ةاله.  
2 .Linos :عنفوان جواني  در) آپولون(كه به دست پدرش زيبا  د آپولون و اوراني بود، جواني بسيارفرزن

 .كشته شد
بندي ولي غير از تقسيم ،كندميانه كدامين عصر است نمي اي به اينكه منظور وي از عصرليچ اشاره .3

كشف  را اي كه بشر زبان و خطنيم دورهتوا دانيم، مي را عصر ميانه مي وسطامتداول تاريخي كه قرون 
هاي يونان باستان را شامل ميانه تراژدي ةدور ،لذا بر اين اساس ؛ميانه بناميم ةدور را كرد تا عصر مدرن
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