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Abstract
This article compares Aristotle's classical view of Hamartia in the
tragic narrative with that of the contemporary theorist of Narrative
theory, Joseph Hillis Miller. Considering that both of these theorists
have chosen the tragedy of Sophocles's Oedipus the King as a model
tragedy for their study, so the case study of the present article is
dedicated to the same play.
The questions of this research are as follows: firstly, What are the
differences and similarities in Aristotle's and Miller's views about
hamartia in the tragic narrative? Secondly, Based on the comparison
of Aristotle's and Miller's views, what narratives are useful for? In
order to answer its comparative questions, this study first examines
the function of narrative in general from Miller's point of view and
then examines this function in the subject of Hamartia in the narrative
of Oedipus the King. Second, it explores Hamartia in connection with
Aristotle's broader philosophical theory, and especially his moral
theory. Third, as a result of the above two studies, it studies the
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similarities and differences between Aristotle and Miller's views on
Hamartia in the tragic narrative. Finally, considering the results of the
above studies, the question has been answered that from the different
point of view of these two ancient and contemporary theorists, What is
the use of narrations?
The main achievement of this article is that it shows that according to
the classical theory, narratives can provide clear and definite answers
to the fundamental human questions about how to solve problems in
life to present the work of the world, while in poststructuralist theory,
narratives can not give such clear and definite answers, and they
always owe human beings the repetition of narratives in the course of
these answers.
Keywords: tragic narrative, Aristotle, J. Hillis Miller, hamartia,
poetics, Odipus the King.
1. Introduction
This article deals with the issue of how two classical and
contemporary narrative theorists, through the study of an important
structural element of the narrative in a dramatic text, achieve the
design of two conflicting functions of the narrative. This article shows
that in the mentioned classical theory, the work of narratives is to
solve the contradictions in the essence of life, while in the
contemporary theory, the work of narratives is to reveal that those
contradictions are unsolvable.
Research background
Miller, 1998:3-45 shows that Aristotle offers a logocentric
interpretation of the tragic narrative in Oedipus the King in the
Poetics, while this narrative in Oedipus the King itself is not
logocentric. Halliwell, 2009: 202-237, is an important research that
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specifically deals with the subject of Hamartia in the tragic narrative
from Aristotle's view in a chapter of his own.
Research questions
1. What are the differences and similarities in Aristotle's and Miller's
views about hamartia in the tragic narrative?
2. Based on the comparison of Aristotle's and Miller's views,what
narratives are useful for?
Research hypotheses
1. Aristotle and Miller agree that there is a moral and rational
contradiction in the concept of hamartia. Aristotle thinks that this
contradiction can be resolved, but Miller believes that it cannot be
resolved.
2. Aristotle believes that the work of narratives is that they can
provide a clear understanding of the fundamental questions of life,
while from Miller's view, narratives cannot do this.
2. Research literature
According to Miller in the article "Narrative", we always need more
stories, because stories do not satisfy us by themselves. Every story
and every kind of repetition contains a free ending that leaves its
effect unfinished. Therefore, we need other stories without quenching
the thirst that the story is created to satisfy. According to Miller, the
purpose of the narrative is to explain the origin of mankind, and the
play Oedipus the King considers the problem of Oedipus's guilt or
innocence to be unsolvable, and when we cannot solve something in a
way to put it logically, we tell a story about it. According to Aristotle,
in Poetics, in the play of Oedipus the king, a kind of wrongful action
occurs outside the limits of moderation(hamartia) in which there is
also a degree of innocence. According to his broader philosophical
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view, Aristotle tries to resolve this contradiction with an implicit link
he creates between his theory of tragedy and his ethics. In his opinion,
Oedipus' mistake occurs in an atmosphere of deprivation of external
good and as a result, there is a kind of urgency in doing his wrongful
act, which can return the action of the tragic character to the rule of
moral middle ground.
3. Research method
The present article is a qualitative article that investigates its subject in
a descriptive and analytical way based on library data.
4. Result
1. From Aristotle's classical view, the complete design of a tragedy
should present a clear view of philosophical truth while imitating the
moral and rational model that governs the world. From Miller's poststructuralist point of view, since a complete design is not possible in
the tragic narrative, it is also not possible to present some kind of clear
philosophical truth through the tragic narrative.
2. According to Aristotle, narratives are used to resolve the
contradictions in them through imitation of actions and life. But from
Miller's view, because the narratives cannot resolve these
contradictions, they keep repeating themselves.
Refrence
Aristotle.(1991).Nicomachean Ethics. Princeton: Princeton University Press.
Aristotle.(1991). Poetics. Princeton: Princeton University Press.
Halliwel, Stephen.(2009). Aristotle’s Poetics. London: Gerald Dockworth &
Co. Ltd.
Miller,J.H.(1998). Reading Narrative. Oklahama: The University of
Oklahama Press.
Miller, J.H(1995). Narrative. Chicago: The University of Chicago Press.
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مطالعۀ تطبیقی هامارتیا در روایت تراژیک از دیدگاه ارسطو و جی .هیلیس
میلر با تمرکز بر نمایشنامۀ اودیپشاه اثر سوفوکل
محمد هاشمی ،1امیر

مازیار* 2

(دریافت 5044/40/50 :پذیرش)5044/54/51 :

چکیده
در این مقاله ،دیدگاه کالسـی

ارسـ

هامارتیـا در روایـت تراکیـ

درخصـ

دـا دیـدگاه

نظریهپرداز معاصر روایت ،ج زف هیلیس میلر ،در همین م رد ت بیق داده شده اسـت از آنجـا
که هر دوی این نظریهپردازان اودیپشاه اثر س ف کل را دهعن ان تراکدی نم نه در دررسی خـ د
درگزیدهاند ،م العۀ م ردی مقالۀ حاضـر نیـز دـه همـین نمـای نامـه اختصـا یافتـه اسـت
پرس های پژوه

ده ایـن شـر اسـت :در دیـدگاههـای ارسـ

و میلـر ،تـه ت ـاو هـا و

و در نمـای نامـۀ اودیـپشـاه وجـ د دارد در

شباهتهایی دردارة هامارتیا در روایت تراکی

دیدگاه ارس و میلر ،روایت ده ته کار میآید دهمنظ ر پاسخ ده پرس ت بیقی پژوه  ،اوالً
کارکرد روایت دهط ر کلی از دیدگاه میلر و سپس این کارکرد در م ضـ هامارتیـا در روایـت
تراکدی اودیپشاه واکاوی شد ،ثانیاً هامارتیا در پی نـد دـا نظریـۀ فلسـ ی وسـی تـر ارسـ
دهخص

و

نظریۀ اخالقیاش مـ رد دررسـی قـرار گرفـت و ثالثـاً شـباهتهـا و ت ـاو هـای

دیدگاههای ارس

و میلر دردارة هامارتیا در روایت تراکی

 5دکترای تخصصی فلس ۀ هنر ،دانشکدة حق ق ،الهیا
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هـای م جـ د در

این است که دنا ده نظریۀ کالسی  ،روایتها میت انند دا حـل کـردن تنـاق

زندگی ،ده پرس های دنیادین همیشگی آدمی دردارة نح ة کردوکار جهان پاسخهایی روشـن و
ق عی ددهند؛ درحالی که در نظریۀ پساساختارگرا روایتها نمیت انند تنان پاسخهای ش اف و
مسلّم ددهند و همیشه انسان را در مسیر این پاسخها ،ده تکرار روایتها وامیدارند

واژههای کلیدی :روایت تراکی  ،ارس  ،جی هیلیس میلر ،هامارتیا ،فن شعر ،اودیپشاه

 .1مقدمه

1

مسئلۀ تحقیق این است که تگ نه دو نظریهپرداز روایت کالسی
ی

و معاصـر دـا م العـۀ

عنصر مهم ساختاری روایت در متن دراماتیـ  ،دـه طـر دو کـارکرد متعـارا از

روایت دست مییادند در این مقاله نشان داده میش د کـه در نظریـۀ کالسـی
ها و ادهامهای م ج د در ذا

کار روایت حلوفصل تناق

مـذک ر،

زندگی است؛ در حالی کـه
هـا و ادهـامهـا

در نظریۀ معاصر ،کار روایت آشکارسازی این نکته است کـه آن تنـاق
اساساً حلوفصلناپذیر است
این پژوه

مبتنی دـر دررسـی دیـدگاههـای دو نظریـۀ کالسـی

و معاصـر دردـارة
انجـام شـده

کارکردهای روایت تراکی

و م العۀ این کارکردها در متن روایی کالسی

است نظریهپرداز کالسی

م رد نظر در این مقاله ارس  ،1فیلس ف ی نان داستانی است

که در رسالۀ فن شعر 3حین طر دیدگاههای خ د دردارة تگ نگی کار روایـت در درام
تراکی  ،دخشی از نظرگاههای فلس ی و اخالقیاش را م ر میکند نظریهپرداز معاصر
نیز ج زف هیلیس میلر 0آمریکایی است که در مقالۀ «روایت» ت ضیح میدهد که انسـان
اساساً ده ته دلیل روایت را مـیسـازد هـر دو نظریـهپـرداز دـرای رسـیدن دـه اهـداف
نظریشان ،مؤل های دسیار مهـم از روایـت را در تـراکدی اودیـپشـاه 1اثـر سـ ف کل،6
نمای نامهن یس ی نان داستانی ،م العه کردهاند این مؤل ه هامارتیا 7نـام دارد کـه نـ عی
خ ای اخالقی است که قهرمان روایت تراکی

مرتکب میشـ د مقالـۀ حاضـر از نـ

کی ی است و دهروش تحقیق ت صی ی ـ تحلیلی انجام شـده و روش گـردآوری دادههـا
هم کتادخانهای است
رویکرد مقاله از وجهی فلس ی است و از وجه دیگر دا نظریـۀ روایـت پی نـد دارد و
دستاورد اصلیاش از طریق دررسی ت بیقـی پی نـد میـان ایـن دو وجـه مختلـ  ،از دو
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محمد هاشمی و همکار

از دیدگاه ارس

دیدگاه متعارا دهدست میآید همچنـین در مقالـۀ حاضـر ،در هـر دو وجـه رویکـرد
و پساساختارگرایانه دا یکدیگر ت بیق داده

فلس ی و روایتشناختی ،دو دیدگاه کالسی
شده است
ده شر زیر هستند:

پرس های پژوه

 5در دیدگاههای ارس

و در نمای نامۀ اودیپشاه وج د دارد

روایت تراکی

 1در دیدگاه ارس

و میلر ،روایت ده ته کار میآید

فرضیههای این پژوه
 5ارس

و میلر ،ته ت او ها و شـباهتهـایی دردـارة هامارتیـا در

ددین شر هستند:

و میلر ،هر دو ،در این م ض

ادهام و تناق

ات اقنظر دارند که در م ه م هامارتیا ن عی

اخالقی و عقالنی وج د دارد ارس

تضاد قادل رف است؛ اما میلر معتقد است این تناق

گمان مـیکنـد کـه ایـن تنـاق

و

رف شدنی نیست

 1دهداور ارس  ،کار روایت این است کـه مـیت انـد دردـارة پرسـ هـای دنیـادین
زندگی فهمی روشن ،ق عی و من قی دهدست دهد و دنادراین امکان دسترسی ده حقیقت
فلس ی تاموتمام را درای انسان مهیا کند؛ درحالی که از دیدگاه میلر ،روایـت نمـیت انـد
این کار را انجام دهد؛ دا این حال ،انسان هم اره دـه امیـد دسترسـی دـه تنـان حقیقـت
ق عی و یقینی ،روایت را تکرار میکند
 .2پیشینۀ تحقیق
دردارة هامارتیا در روایـت تراکیـ

از منظـر جـی هیلـیس میلـر ،منبـ ایـن پـژوه

نسخههای انگلیسی و فارسی مقالۀ «روایت» از وی است که مشخصا

آن در فهرسـت

مناد م ج د است اما میلر ( )1998: 3-45در منبعـی دیگـر دـه دحثـی پرداختـه کـه دـه
م ض

مقالۀ حاضر دسیار نزدی

دهد که تگ نه ارس
از روایت تراکی

است او در مقالۀ «روایت» ک شـیده اسـت تـا نشـان

در فن شعر ت سیری سنتی و ل گ س 0مح ر(کالم ـ خردمحـ ر)

در اودیپشاه دهدست میدهـد؛ در حـالی کـه ایـن روایـت در خـ د

اودیپ ،آنتنانکه مثالً دریدا 1اذعان میکند ،ل گ سنتری  54نیست میلـر در مقالـهاش،
دیدگاه پساساختارگرای

دردـارة روایـت تراکیـ
133
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ساختارگرای ارس یی در این م رد قـرار مـیدهـد در مقالـۀ حاضـر ،دیـدگاه ارسـ
اودیپشـاه در پی نـد دـا کـل فلسـ ۀ ارسـ

و

درخص

هامارتیا در روایت تراکی

دهخص

فلس ۀ اخالق وی که ماهیت هامارتیا دـا آن قادـل تـدقیق اسـت ،دررسـی و

حاصل دررسی این پی ند ،دا هامارتیا در روایت اودیپشاه از منظر میلر ت بیق داده شـده
است
اما در زمینۀ م ض

هامارتیا در روایت تراکی

از نظر ارسـ  ،پـژوه هـای زیـر

انجام شده است:
راس ( )1995: 301-302رویدادهایی را که در روایت تراکی

ارس یی م جب

ترس و ش قت میش د ،درشمرده که در د ن آن م ه م هامارتیا نیز مستتر است؛ اما از
خ د اص ال هامارتیا سخنی دهمیان نیاورده است وجه مت او

کار راس این است که

دهجز مثالهای درام ی نان داستان ،از درام شکسپیری همچ ن اتلل

55

نیز مثال آورده

است که البته دا م ض و زمینۀ مقاله حاضر ارتباطی ندارد
دارنز577 :5311( 51ـ )570هامارتیا را از دیدگاه ارس  ،همس دا مقالۀ حاضر،
معرفی کرده است وی کش ها و دداقبالیها )Barnes, 2000: 133( 53را اجزای طرحی
دانسته که ح ل مح ر تهرة اصلی تراکدی یعنی قهرمان آن میگردد که شامل همان
ویژگیهاست و همان کن مشتمل در خ ایی را انجام میدهد که دارنز دهط ر گذرا ده
آنها پرداخته و در مقالۀ حاضر ،م صّل از آنها یاد شده است اما دارنز معتقد است
نمیت ان روایتهای تراکی شکسپیری را دهشی ة ارس یی خ اند و دنادراین از این
نظر ،دا دیدگاه راس مخال است
ن سباوم555 :5301( 50ـ )556نیز هامارتیا را در فن شعر در نسبت دا دگرگ نیهای
دخت م العه کرده که دا رویکرد مقالۀ حاضر همس ست
یانگ )75 :5311( 51اصرار دارد که اگر هامارتیا دهمعنای جایزالخ ا د دن داشد،
درم رد همۀ انسانها صادق است و تیزی دردارة تیپهای مختل شخصیت تراکدی
ده ما نمیآم زاند؛ دنادراین دا رویکرد هگلی ده حد وسط روایت تراکی ارس یی
مینگرد که م رد نظر پژوه حاضر نیست دهگ تۀ داور« :56همۀ خ اها جرم یا گناه
نیست ،اما هر جرم یا گناهی را میت ان ده زدان ی نانی هامارتیا (خ ا) خ اند» ( 1974:
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 )152در این مبنا ،در این مقاله ،هامارتیای ارس یی خ ایی دانسته شده که دا ت جه ده
شرایط رخ دادن  ،جرم یا گناه نیست
استینت ن )1975: 226( 57هامارتیا در روایت تراکی ارس یی در فن شعر را ن
خاصی از ان ا هامارتیاهای اخالق نیک ماخ س دانسته که در مقالۀ حاضر دا آن
م افقت میش د؛ اما از س ی دیگر در هامارتیا دا م ه م مذهبی آته (تقصیر) همساز
دانسته (اینکه قهرمان تراکدی تصمیم ندارد مرتکب خ ا ش د؛ اما در انتهای کن ،
رخ میدهد که دهنظر میرسد از تقصیرکاریاش است و این،

ش ردختیای درای

مرد ط ده دخالت خدایان است) ( )Ibid: 244-245که در مقالۀ پی ِرو دا این همسازی
مخال ت میش د
اما مهمترین پژوه

فن شعر ارس

در زمینۀ م ض

مقاله را هالی ل ( )2009: 202-237در کتاب

انجام داده است استداللهای هالی ل دا مقالۀ حاضر همس ست و

ن یسندگان مقاله دهط ر عمده در استداللهای هالی ل در اثر مذک ر تمرکز کردهاند
هالی ل در فصل ششم این کتاب ده شر جایگاه هامارتیا در روایت تراکی
ارس

پرداخته و رف تناق

از نظر

در تراکدی آرمانی وی را در فصل سیزدهم فن شعر و در

نمای نامۀ اودیپشاه از این طریق تشریح کرده است
 .3چارچوب نظری
3ـ .1کارکرد روایت از منظر میلر
جی هیلیس میلر در مقالۀ «روایت» معتقد است که ما ده روایـتهـایی یکّـه ،یکسـان و
جهانی نیاز داریم که در عین حال ،دا یکدیگر ت او

دارد این گزاره داللتی ضمنی دارد

ده این شر که این کارکرد روایت نه ت سط شخصیتها ده اجرا درمیآیـد ،نـه ت سـط
مکان ماوقعی شبیه ده زندگی و نه حتی ت سط مضم ن ،پیـام یـا نکـا
ت سط ی

ساختار مت الی وقای  ،یعنی طر ده سرانجام میرسد تنین مینماید کـه دـا

ساختار طر  ،ی
مت او
ارس

اخالقـی؛ دلکـه

دا ی

روایت م روا را میت ان ده شخصیتها و مکانهای ماوقعی دسـیار
داستان ده داستان دیگر منتقل کرد میلـر ذیـل همـین دحـش ن شـته کـه

در فن شعر ،پی

از ظه ر ساختارگرایی تقریبـاً یـ
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دهدلیل درتری دخشیدن ده طر  ،دلکه دهسبب اعتقاد او ده اینکـه مـیتـ ان وجـ ه ذاتـی
ساختی را که تراکدی را تراکدی میکند ،تشخیص داد و شناخت
دهعقیدة میلر ،اگر از تشمانداز سـاختارگرایی و نشـانهشناسـی نظـر کنـیم ،روایـت
عبار

است از فرایند نظمدخشی یا نظمدخشی دودـاره ،تعریـ

دودـاره و نقـل دودـارة

آنچه روی داده یا گمان میرود که روی داده است میلر در ادامۀ مقالهاش میپرسد :ترا
نیاز ما ده داستانها هیچگاه مرت

نمیش د او در ایـن دـاور اسـت کـه مـا همیشـه دـه

داستانهای دیشتر نیاز داریم؛ زیرا داستانها دهنح ی ما را از خ دشان راضی نمـیکننـد
دهگ تۀ وی ،طبق قان نی انع افناپذیر که دیشتر زدانشناسانه است ،هر داستان و هر ن
تکرار آن یا هرن

شکل دگرگ نۀ آن تیزی نامعل م از خ د دـاقی مـیگـذارد یـا اینکـه

حاوی پایانی آزاد است که تأثیر آن را ناتمام میگذارد این ناکامـل دـ دن الزامـی دـدان
معناست که هـیچ داسـتانی ،یـ

دـار و دـرای همیشـه ،کارکردهـای خـ د را مبنـی دـر

نظمدخشی و تأییدکنندگی دهط ر کامل انجام نمیدهد دنادراین دـیآنکـه ع شـی را کـه
داستان دهمنظ ر ارضای آن پدید میآید ،تسـکین دخشـیم ،دـه داسـتانی دیگـر و دـازهم
داستانی دیگر نیاز داریم (میلر77 :5377 ،ـ04؛ )Miller, 1995: 70-74
دهنظر میلر ،شکل روایت که تقریباً همیشه در اساطیر ،افسـانههـا و قصـههـای تمـام
فرهنگها وج د دارد ،قصد و هدف

تبیین سرمنشأ دشر است و اینکه دشر از کجا آمـده

است میلر دهمنظـ ر تبیـین همـین م ضـ  ،دـه دررسـی هامارتیـا در روایـت تراکیـ
نمای نامۀ اودیپشاه میپردازد
3ـ .2هامارتیا در نسبت میان فلسفۀ اخالق و نظریۀ روایت تراژیک ارسطویی

3ـ2ـ .1سعادت در اخالق نیکوماخوس
ارس در کتاب اول اخالق نیک ماخ س ،غایت 50هر دان
را ی

خیر 51میداند غایت دان

سیاست نیز که حاوی همۀ غایا

آدمیان است (ارس 53 :5310 ،ـ )50اما خیری که غایت دان
زندگی نی

و رفتار نی

و فن و هر عمل و انتخاب
سیاست دهشمار میآید،

است که درادر است دا سعاد  14پس سعاد
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و خیر اعال خیر فین سه 11است و خیر فین سه در عین اینکه خ دش علت خ دش
است ،علت همۀ خیرهای دیگر هم هست (همان)57 :
(همان )30 :وظی ۀ خا

ارس

آدمی را «فعالیت ن س در ت افق دا عقل» میداند

عقل جزئی از ن س است که «ن س دهوسیلۀ آن میشناسد و میفهمد» (ارس :5310 ،
 )151و ن س معادل واکة ی نانی پس خه 13و «ل ظی عام است دال در هرتیزی که
زنده از درکت آن زنده داشند» (ن سباوم76 :5301 ،ـ )77دهگمان ارس ،

م ج دا
وظی ۀ خا

آدمی فعالیت ن س در ت ادق دا عقل و وظی ۀ ویژة انسان نی

همین

فعالیت ده عالیترین نح است عملی عالی است که م ادق فضیلت 10انجام ش د؛ پس
سعاد

آدمی فعالیت ن س در ان باق دا فضیلت است و اگر فضیلتهای مختل

دارد ،در ان باق دا کاملترین فضیلت است ،طی ی

وج د

زندگی تمام و کامل (ارس ،

)35 :5310
3ـ2ـ .2رابطۀ سعادت با خیرهای بیرونی از نظر ارسطو
در تراکدی ،دنا ده عقیدة ارس

در فن شعر« :شبیهسازان

11

از صاحبان افعال

شبیهسازند( »16ارس )10 :5311 ،؛پس همچ ن اخالق نیک ماخ س که ده خ د «کردار
و زندگی» درای جلب سعاد

ت جه میکند ،در فن شعر نیز که تراکدی را تشبیه

«کردار و زندگی» میداند ،در همین م ض

تأکید میکند در عین حال ،ارس

شعر نیز ،همچ ن اخالق نیک ماخ س ،خاطرنشان میکند که هرتند سعاد
ارادی مرد ط است ،خیر و منزلت دیرونی هم در سعاد

تأثیر میگذارد ارس

17

در فن
دا کن

در فن

شعر ،منزلت دیرونی شخصیت را در تراکدی دا دو واکة اوت خیا( 10دخت خ ب ناشی از
همراهی خیرهای دیرونی) و دوست خیا( 11دخت دد ناشی از سلب خیرهای دیرونی) دیان
و یادآوری کرده که یکی از مهمترین ویژگیهای طر ساخت 34تراکی  ،متاداسیس 35یا
دگرگ نیهای دخت ،دین دو ق ب اوت خیا و دوست خیا است ارس

افزون در اخالق
31

نیک ماخ س ،در تند اثر دیگر خ د نیز تأکید میکند که اوت خیا را نباید دا اودایم نیا

(واکة ی نانی سعاد ) همسان دانست؛ مثالً در رسالۀ سیاست ،ق عۀ  5331 aده همین
م ض

نظر کرده است (رک ارس  5313 ،ال  )354 :یا در ق عۀ  5150 aاخالق
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ائ دم س ،33آنجا که ده این نکته ت جه میکند که زندگی خ ب نیازمند خ شبختیای
است که افزون در آم زش و عاد

خدایان ،ده طبیعت وادسته داشد؛ مثالً

یا تأثیرا

اینکه ما قدک تاه یا قددلند دهدنیا میآییم ( )Aristotle, 1991 a: 2از دیدگاه ارس ،
اوت خیا امر تصادفی مح
و کن های

نیست؛ دلکه امری است مرد ط ده خیرهای دیرونی که انسان

تندان تسلط اخالقیای در آن ندارد در عین حال ،انسان فضیلتمند

میداند تگ نه ش ردختی ناشی از سلب خیر دیرونی (دوست خیا) را تاب آورد و دازهم
دازگردد؛ هرتند آن تیرهروزی ده هر حال ،دا متزلزل کردن مسیر

ده مسیر سعاد

سعاد  ،ده فرد فضیلتمند ل مه میزند (رک ارس )01 :5310 ،
3ـ2ـ .3جایگاه تصادف در نظام فلسفی ارسطو
در دخ هایی از نظریۀ تراکدی ارس  ،در اوت خیا افزون در عامل تصادفی ،عامل
انسانی نیز دخیل است اکن ن قصد داریم نشان دهیم که الزمۀ نظریۀ تراکدی ارس
اصالً این است که دخشی از م ه م اوت خیا را که مرد ط ده تصادف است ،از نظریهاش
کنار دگذارد ارس

در کتاب نخست فن خ اده ،در ق عۀ 0ـ 5361a 31مین یسد:

«افعالی که ناشی از ات اقاند آنهاییاند که علت مشخصی ندارند و درای وص ل ده
غایتی واق نمیش ند؛ یعنی افعالی که نه همیشه واق میش ند و نه غالباً و نه دهط ر
منظم( »30ارس  )541 :5316 ،همچنین ارس

در فصل دوم از کتاب ششم (اپسیل ن)

مادعدال بیعه ،31اص ال «م ج د» دهمعنای م لق را در دو ن

دانسته است 5 :م ج د

صادق (الوج د ده تیزی کاذب و غیرصادق)36؛  1م ج د دالعَرَا  37دهعقیدة ارس ،
م ج د دالعرا م ض

هیچ علمی نیست درخی اشیا همیشه هستند و ضروریاند این

ضرور  ،ضرورتی است که ده شیء نسبت میدهیم ،از این جهت که آن شیء غیر از
آنگ نه که هست ،نمیت اند د د دعضی دیگر از اشیا نه ضروریاند و نه همیشه هستند
و این اشیا مبدأ و علت هستی عَرَا هستند ده تیزی که نه همیشه هست و نه
علیالقاعده هست ،میگ ییم وج دش عَرَضی است؛ مثالً اگر در وسط تادستان سرمای
زمستانی پی

آید ،این سرما عَرَضی و تصادفی است از نظر ارس  ،هیچ دانشی از امر

تصادفی و عَرَضی ممکن نیست و هر دانشی ،دانشی داید داشد از تیزی که «یا همیشه
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یا دهط ر معم ل» وج د دارد و این یعنی م ج د د دن

علتمدار داشد م ج د «ال »

«یا همیشه یا دهط ر معم ل» وج د دارد ،اگر «ب» روی دهد و «ب» روی خ اهد داد،
اگر «ج» روی دهد؛ مثالً این مرد کُشته خ اهد شد ،اگر از خانه دیرون درود و دیرون
خ اهد رفت ،اگر تشنه ش د و تشنه خ اهد شد ،اگر امری دیگر روی دهد (ارس ،
103 :5314ـ)101
در فن شعر نیز ،همچ ن رسالههای دیگر ارس  ،تصادف ن ی میش د و تصادف
در فن شعر در وحد

مغایر دا تأکید مدام ارس
طر ساخت که رو

علّی رویدادهاست که دهخص

در

تراکدی است ،وج د دارد و مبتنی در پی ندی عقالنی میان

رویدادهاست و فهمپذیر د دن تراکدی دراصل ناشی از آن است دنادراین از نظر ارس ،
اوت خیایی که مبتنی در تصادف داشد ،م جب نایکپارتگی ،فقدان کلیت ،غیرعقالنی
شدن و ازهم پاشیدن وحد

طر تراکدی و درنهایت غیرفلس ی شدن آن میش د پس

هرتند طبق نظریۀ تراکدی ارس  ،دگرگ نیهای اوت خیا ـ دوست خیا (دگرگ نیهای
دخت) دستمایۀ اصلی تراکدی است ،دگرگ نیهای دخت در تراکدی نباید مبتنی در
درای شخصیت فضیلتمند تراکدی اختالل

تصادف داشد دنادراین اگر در مسیر سعاد

ایجاد میش د ،دراصل دهسبب دگرگ نی اوت خیا ده دوست خیا یا سلب منزلت یا خیر
دیرونی از شخصیت است که دهص ر

غیرتصادفی و دا مبنایی عقالنی و علّی رخ

میدهد دنادراین ن عی الگ و نظم فلس ی میت ان در دگرگ نیهای دخت تراکدی یافت
تراکی

که البته خ اهیم دید دا جنبههای اخالقی کن

نیز پی ندهای دسیار مهمی دارد

3ـ2ـ .4هامارتیا در نسبت روایت تراژیک و فلسفۀ اخالق از دیدگاه ارسطو
الف .هامارتیا در روایت تراژیک ارسطویی
ارس

در فصل سیزدهم فن شعر که عالیترین ن

اودیپشاه را نم نهای از این عالیترین ن

تراکدی را م ر

میکند و

میشناساند ،ده هامارتیا دهعن ان عاملی که

م جب «تغییر دخت از خ ب ده دد» میش د ،ت جه میکند« :داستان درای اینکه خ ب
داشد ،میدایست دیشتر یگانه داشد نه دوگانه؛ تنانکه درخی گ یند و ’گردشی که در آن
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روی میدهد نه از دددختی ده نی دختی ولی دهعکس از نی دختی ده دددختی ،نه

دهعلت زشتخ یی ولی اشتباهکاریِ دزرگِ مردی‘»( 30ارس )551 :5311 ،

ده تغییر دخت که ت سط هامارتیا (اشتباهکاری دزرگ) رخ میدهد ،در سراسر فن
شعر ،دهعن ان یکی از ملزوما ددیهی تراکدی نگریسته میش د ارس در فصل
سیزدهم فن شعر اظهار میکند که شخصیتی درای تراکدی مناسب است که اخالقاً خ ب
دا دخت خ ب داشد که دخت خ د

را از دست میدهد؛ اما مستحق این دگرگ نی دخت

نیست پس داید این تغییر دخت ی

عامل علّی فهمپذیر داشته داشد تا دت ان ناشایستگیاش

در این دگرگ نی دخت را داور کرد؛ یعنی شخصیت دهدلیل کنشی که از او سر زده،
دتار نگ ندختی شده و نگ ندختیاش ناشی از تصادف غیرعقالنی نب ده؛ اما در عین
حال ،کن

او حدی از معص میت را در خ د داشته است در همینجاست که دا

هامارتیا م اجه میش یم دا هامارتیا ،شخصیت دتار ناسازهای است که در طر شکل
میگیرد :شخصیت از س یی از نظر اخالقی دیگناه است و از س ی دیگر دخالت
فعاالنه و علتمدارانهای در ش ردختیای دارد که کن

خ دش م جب آن شده است

ب .هامارتیا در فلسفۀ اخالق ارسطویی
ارس

در ق عۀ  5554 aاخالق نیک ماخ س ،ستای

و نک ه

را فقط دا اعمالی

مرتبط میداند که آزادانه و اختیاری 31دهجا آورده ش د و اعمالی را که از روی اض رار
انجام ش د ،شایستۀ اغماا و ترحم میداند  04عمل اض راری 05عملی تلقی میش د که
منشأ آن اجبار دیرونی یا نادانی است و مبدأ آن در دیرون از عامل است و کسی که
عمل را دهجا میآورد ،هیچ سهمی در آن ندارد؛ مثالً اگر ط فان فردی را از جایی ده
جایی دبرد یا کسی که در اسار

است ،ده جایی منتقل ش د ،عمل اض راری ص ر

گرفته است اما اض رار و آزادی در عمل پیچیدگیهای زیادی دارد؛ مثالً هیچکس
آزادانه تصمیم نمیگیرد که کاالهای
اگر فرد درای نجا

جان

را در دریا دریزد؛ اما هنگام ط فانی د دند دریا،

دست ده این کار میزند ،کار قبیحی انجام نداده است

(ارس 71 :5310 ،ـ )04تنین مینماید منظ ر ارس

این است که داید درای تشخیص

صحتو سقم اخالقی اعمال ،ده زمینه و دافت انجام شدن آنها و درنتیجه ده غایت و
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هدف اعمال ت جه کرد و اختیاری یا اض راری د دن آنها را تشخیص داد وقتی
هامارتیای تراکدی در فضایی از دگرگ نی دخت از اوت خیا ده دوست خیا روی میدهد،
دهنظر میرسد عملی از سر اض رار است؛ دا این حال ،هامارتیا در حالی انجام میش د
که قهرمان تراکدی اختیار انجام دادن یا ندادن عمل را دارد دنادراین در تراکدی نیز،
حسب زمینه و دافت و غایت عمل ،داید دردارة عملی که حامل هامارتیاست ،ده
ارزشگذاری اخالقی دست زد
ارس

در ق عۀ  5546 aاخالق نیک ماخ س ،ماهیت کن

فضیلتمندانه را ددین ترتیب

شر میدهد:
در هر مقدار تقسیمپذیر دیشتر و کمتر وج د دارد ،هم فین سه و هم درای ما درادر،
حد وسط میان دیشتر و کمتر است من حد وسط ی شیء ،نق های را مینامم که
از هر دو طرف شیء فاصلۀ درادر دارد؛ و این نق ه (= حد وسط عینی) درای همۀ
آدمیان ی

و همان است ولی حد وسط درست درای ما آن است که نه زیاد است

و نه کم ،و این درای همۀ آدمیان ی

و همان نیست مثالً آنجا که  54زیاد است و

 1کم 6 ،حد وسط است ،ت ن فاصلهاش دا هر دو طرف درادر است [ ] ولی حد
وسط درست درای ما را نباید تنین حساب کرد؛ زیراکه اگر درای کسی غذا ده
مقدار ده مینه کم است ،استاد ورزش دهسادگی غذا ده مقدار ش مینه را درای او
تعیین نمیکند؛ ت ن این مقدار ممکن است هن ز هم درای آن کس کم یا زیاد
داشد درای میل ن 01ورزشکار کم است و درای کسی که تازه شرو ده ورزش کرده
است زیاد [ ] استاد هر هنر از افراط و ت ریط پرهیز میکند و حد وسط را
میج ید و میگزیند ،ولی نه حد وسط فین سه را ،دلکه حد وسط درست را
(ارس 63 :5310 ،ـ )60

ارس

در ح زة فضیلت اخالقی عمل عاری از افراط و ت ریط را ده این ترتیب

تج یز میکند که لذ

و دردی که از هر عمل حاصل میش د ،اگر زیاد و کم (حاوی

افراط و ت ریط) احساس ش د ،دهنح نادرست (غیراخالقی) احساس شده است و
احساس آنها دههنگام درست و درم رد م ض عا

درست و در درادر اشخا

درست

و دهنح درست ،هم حد وسط است و هم دهترین( 03ارس 60 :5310 ،ـ )61از نظر
ارس  ،داید کنشی که «فین سه» اخالقی است و کنشی که «درای ما» اخالقی است ،از
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هم متمایز ش د دا این ال اظ نیز ،ارس
و افراط و ت ریط کن

در م ض

حد وسط دانستن کن

فضیلتمندانه

رذیلتمندانه ،دافت و زمینه و غایت عمل را از نظر دور نمیکند

(همان)61 :
از آنجا که از دید ارس

در فن شعر ،هامارتیای تراکدی در فضایی از دگرگ نی

دخت ،از اوت خیا ده دوست خیا روی میدهد ،دهنظر میرسد عملی از سر اض راری
است که ارس

در اخالق نیک ماخ س ،دا تعری های پی گ ته از آن یاد کرده است؛

دا این حال ،هامارتیا در حالی انجام میش د که قهرمان تراکدی اختیار انجام دادن یا
ندادن عمل را دارد دنادراین در تراکدی نیز ،حسب زمینه و دافت و غایت عمل ،داید
عملی را که حامل هامارتیاست ،ارزشگذاری اخالقی کرد
 .4بحث و بررسی
4ـ .1هامارتیا در روایت تراژیک اودیپشاه از منظر میلر
جی هیلیس میلر دا تکیه در دیدگاه انسانشناسـانۀ کلـ د لـ ی ـ اسـتروس 00اسـتدالل
میکند که تحریم ازدواجهای خا
عبار

از ن

ازدواج اودیپ در نامهای خ یشاوندی یا دـه

دیگر ،در دارایی متمایزکنندة انسان که همانا زدان است ،مبتنـی اسـت اودیپـ س

دهدلیل جهل خ د نمیت اند مادرش را مادر دنامد و دنادراین نمیت ان گ ت وی دـه گنـاه
ازدواج نامشرو آل ده است دعد از اینکه او میت اند ی کاسـتا 01را مـادر دنامـد ،آنگـاه
میداند که مرتکب گناه ازدواج نامشرو شده است از طرف دیگر اودیپ واقعاً مرتکب
جنایتهای ه لناکی شده و مهم نیست که در آن وقت ،این را میدانسـت یـا نـه پـس
دیخبری از قان ن ،عذر م جهی درای ارتکادا

اودیپ نیست اما هن ز ایـن پرسـ

دـر

جای خ د داقی است که تگ نه اودیپ مسئ ل اعمالی است کـه قصـد انجـام آنهـا را
نداشت
در ادتدای نمای نامۀ اودیپشاه ،مردم دور کاخ اودیپ ــ پادشاه عادل و ه شمندی
که دزرگترین دشمن مردم شهر ،یعنی اس نیکس را شکست داده است ــ جم شدهانـد
و از او درای رف مشکل طاع ن تاره میج یند اودیـپ دـه مـردم قـ ل مـیدهـد کـه
هرآنچه در ت ان دارد دهکار گیرد تا د همد ته کسی دا کن
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مصیبت درای مردم شهر شده است پس اودیپ از ادتدا نمـیدانـد کـه خـ دش م جـب
تنین مصیبتهایی است؛ حتی پس از این ،مسلّم نیست که کسـی کـه الیـ سشـاه 06را
کُشته ،اودیپ و الی سشاه پدر اودیپ است اودیپ دا کنار هم گذاشتن مدارکی تقریبـاً
دوپهل دهنح ی که خ د را محک م کند ،داعش لعنت خ د میش د او در ایـن نخسـتین
داستان جنایی ،هم نق

کارآگاه و هم نق

قاتل را دازی میکند

دهعقیدة میلر ،اما شاید خ د عمل روایت اسـت کـه جنایـت را مـیآفرینـد و اودیـپ را
گناهکار نشان میدهد میلر از ق ل سینتیا تیس 07مین یسد که مـیتـ ان گ ـت جنایـت در
اصل اعمال وج د ندارد که درواق عاری از گناه د د؛ ده این معنا که اودیپ نمیدانسـت کـه
ازدواج نامشرو و قتل را مرتکب میش د و در زمان حال نمای نامه هم کـه در آن ،اودیـپ
کمکم س ادقی را که ده او ارائه شده ،جمـ وجـ ر مـیکنـد و از درون آنهـا داسـتانی پدیـد
میآورد ،جنایت وج د ندارد جنایت در جایی میـان ایـن دو ،یعنـی در راد ـۀ میـان وقـای
گذشته و دازیافت آنها در زمان حال و نیز نظمدخشی ق یاً انگیزهمند آنها وج د دارد
میلر نتیجه میگیرد که نمای نامه درنهایت مسئلۀ خاستگاه انسان را الینحل میدانـد؛
همچنانکه قبل از این ،دهط ر ضمنی مسئلۀ گناهکار یا دیگناه د دن اودیپ را ناگش دنی
ذکر کرده د د دنادراین دهعقیدة میلر ،وقتی نمیت انیم تیزی را دـهگ نـهای من قـی دیـان
کنیم ،دردارة آن داستان میگ ییم او مین یسد که م فقیت دائمی داستان اودیـپ عمـدتاً
در عرضهداشت روایی قدرتمند آن از مسئلۀ روایت نه ته اسـت تـا در پاسـخی کـه دـه
سرمنشأ و طبیعت انسان میدهد پایان آزاد داستان در اودیپشاه روایـت را از دسـتیادی
ده وض

نهایی دور نگاه میدارد و در پایان دازهم این تیستان اساسی گش ده نمیش د

که ترا اودیپ داید درای جنایاتی که آگاهانه مرتکب نشد ،مجازا

ش د ده همین دلیـل

ده روایت دیگری نیاز داریم که دک شد این روایت را دهطریقـی مت ـاو

مثالً ده هملت

00

فیصـله دهـد؛

شکسپیر ،ددون اینکه نیاز ما ده داستانهـای دیشـتر پایـان پـذیرد (میلـر،

04 :5377ـ 03؛ )Miller, 1995: 72-74

4ـ .2هامارتیا در روایت تراژیک اودیپشاه از منظر ارسطو
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در فصل سیزدهم فن شعر ،هامارتیای تراکی

ارس

01

اشتباهکاری) دانسته است که ی
مختل

ن

را «گ نهای از هامارتیا» (ی

گ نه

از میان گسترة هامارتیایی است که در فص ل

اخالق نیک ماخ س درشمرده است این «گ نهای از هامارتیا» که هامارتیای

تراکی در فن شعر است ،البته ویژگی مشترکی دا هامارتیاهای فراوان اخالق
نیک ماخ س دارد و آن ،خارج شدن قهرمان تراکدی از مدار تعادل و انجام دادن رفتار
ناشی از افراط یا ت ریط است که در نم نۀ اودیپشاه نیز ،دهعن ان تراکدی آرمانی
ارس در این فصل فن شعر رخ مینماید یانگ این دیدگاه ارس را درخص
هامارتیای تراکی در اودیپشاه ده ص ر زیر شر میدهد:
در نم نۀ اودیپ ،این افراط را میت ان غرور معرفتشناسانه 14دانست دا اینکه
اودیپ همان مرد داه شی است که معمای اد اله ل 15را حل کرد ،اما همسرایان
نشان میدهند که در ه شمندی او «تکبری فاجعهدار» وج د دارد که همدست
«تقدیر مصیبتدار» اوست [ ] میت ان گ ت که اودیپ «دی

از حد ده ه ش خ د

مینازید» و این م ض او را ده ک ری معرفتشناسانه مبتال کرده د د که خبر از
ک ری واقعی او میداد؛ زخمی که سرانجام در خ د وارد کرد (یانگ)71 :5311 ،

در تراکدی آرمانی ارس

در فصل سیزدهم فن شعر ،ن عی کن

خارج از محدودة

اعتدال رخ میدهد که هرتند کنشی خ اکارانه است ،در آن حدی از معص میت نیز
وج د دارد ارس

م ادق دیدگاه وسی تر فلس یاش در فن شعر میک شد دا ایجاد

پی ندی ضمنی میان نظریۀ تراکدی و فلس ۀ اخالق ،این تناق

را رف کند؛ ددین ترتیب

که از نظر وی ،خ اکاری شخصیت اودیپ در فضایی از سلب خیرهای دیرونی رخ
میدهد و درنتیجه ن عی اجبار و اض رار در انجام درخی اعمال اشتباهکارانه در اینجا
وج د دارد که میت اند کن

شخصیت تراکدی را ده قاعدة حد وسط دازگرداند در

اینجا دهسبب اینکه خ ا از س ی ی

«فضیلتمند مت سط» (یعنی فرد فضیلمند

جایزالخ ا) و در فضایی از دوست خیا رخ میدهد ،شاید این خ ا «فین سه» کن
غیراخالقی داشد؛ اما میت اند «درای ما» (یعنی در شرای ی که دافت و زمینهاش را فضای
دوست خیایی کن

و کنشگرش را فضیلتمند مت سط شکل میدهد) غیراخالقی نباشد؛

هرتند که قهرمان تراکدی در دافت اض رار و اجبار ،اما همچنین ده اختیار و آزادی
کن

خ ی

را انجام میدهد
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4ـ .3نسبت میان نظریۀ ارسطو و میلر دربارۀ هامارتیای تراژیک
میلر ،همچ ن ارس  ،معتقد است که رو

روایت تراکی

و مهمترین جزء آن

طر ساخت است همچنین ارس  ،همچ ن میلر ،وقتی تراکدی را تقلیدی از کن ها و
زندگی میداند ،تل یحاً ده نظمدخشی مجدد کن ها و رویدادها در روایت تراکی
ت جه میکند درواق از نظر ارس  ،در روایت تراکی
میش د که ی

ن

وحد

کن هایی از زندگی عینی تقلید

علّی و عقالنی را در تراکدی م جب گردد و این دهمعنای

ن عی نظمدهی مجدد ده کن ها و رویدادهای زندگی است دا هدف اینکه الگ یی
فلس ی از کن ها و زندگی ،دهشی ة خاصی که روایت تراکی
دهدست آید در عین حال ،ارس

در پی

میگیرد،

در فصل سیزدهم فن شعر ،در تبیینی که از اودیپشاه

دهعن ان دهترین تراکدی ارائه داده است ،ده این نکتۀ مهم میلر ت جه تندانی نکرده که
در روایت تراکی

اودیپشاه ،این نظمدهی مجدد ده کن های زندگی از طریق دازیافت

وقای زمان گذشته در زمان حال رخ میدهد همچنین از نظر میلر ،هامارتیای اودیپ در
این است که وی در دستر طر ساخت این روایت تراکی
کند و این کش

میک شد حقیقت را کش

حقیقت از طریق کامل کردن روایتی دا آغاز و میانه و پایان صریح رخ

میدهد درخالف میلر ،از نظر ارس « :تراکدی تشبیه کرداری است کامل و تام [ ] تام
است آنکه آغاز و میانه و پایان دارد» ( )546 :5311از دید ارس  ،روایت تراکی

داید

تام و کامل داشد؛ زیرا هدف روایت در تراکدی دستیادی ده الگ یی از حقیقت است و
حقیقت ،تام و کامل است؛ پس از نظر ارس  ،هدف روایت تراکی

رسیدن ده کلیت

فلس ی در روایت از طریق ساخت طر وحد یافته درمبنای ویژگیهای تمامیت و
کمال است
ارس

در فن شعر دا مح ریت هامارتیا ،پی ندی میان نظریۀ تراکدی و فلس ۀ اخالق

خ د درقرار میکند؛ زیرا در فن شعر درآن است که تراکدی الگ ی محاکاتی از ق اعد
اخالقی حاکم در جهان نیز ارائه میدهد دنادراین از نظر وی ،هامارتیا نه در آنچه میلر
اذعان میکند ،دلکه در کنشی از شخصیت است که حاوی تعادل اخالقی نیست و در آن
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افراط و ت ریط وج د دارد؛ حال آنکه از نظر میلر ،ساخت روایتهای یکّه و
شخصیت رخ

جهان شم ل که ده آن نیاز داریم ،از طریق مضم ن اخالقی یا تشبیه کن
نمیدهد ،دلکه دهوسیلۀ طر ساخت روی میدهد
از نظر میلر ،روایت تراکی

اودیپشاه نمیت اند ده پرس

خ د دردارة سرمنشأ دشر

پاسخ دهد؛ ت ن نمیت اند تناقضی را حل کند که در آن ،اودیپ در آنِ واحد گناهکار
و دیگناه است؛ در حالی که ارس
و ده همین سبب وج د تناق

وض

را یکی از شرطهای اصلی عقالنیت میداند

های الینحل را مجاز نمیشمارد وی در فن شعر هم

درآن است تا تناقضی را که در طر ساخت روایت تراکی

اودیپشاه دهعن ان تراکدی

آرمانیاش وج د دارد ،دا مح ریت هامارتیا رف کند دهنظر ارس  ،قهرمان آرمانی
تراکدی ،همچ ن اودیپ ،ی

فضیلتمند مت سط است؛ یعنی ممکن است فردی داشد که

خ ایی ناشی از عدم اعتدال اخالقی از وی سر دزند؛ اما اوالً این خ ا او را درای همیشه
از مسیر سعاد

دور نمیکند و ثانیاً خ ایی که اودیپ مرتکب شده ،درخاسته از

اض رار و اجبارِ سلب خیرهای دیرونی د ده و دنادراین خ ایی است که میت اند «درای
ما» و دا ت جه ده دافت و زمینه و غایت عمل خ ایی معص مانه در نظر گرفته ش د ده
این ترتیب ،ناسازگاری مذک ر در اودیپشاه از نظر ارس
روایت تراکی

رف میش د و طر ساخت

آرمانی وی ده صراحتِ م ل ب میرسد پس ت سیر ارس

از فن شعر

میت اند حاوی پاسخی صریح ده سرآغاز دشر داشد
اما میلر پرس
را دوداره تعری

دیگری را نیز در مقالهاش م ر میکند :ترا ما نیاز داریم داستانها
کنیم میلر تنین پاسخ میدهد که دا روایتهای ناتمام این داستانها

نمیت انیم ده آن پرس ها پاسخ دهیم و دنادراین مدام از روایتی ده روایت دیگر میرویم
تا دلکه دت انیم در روایت جدید ده پایان و درنتیجه ده پاسخ درسیم دیدگاه ارس
تل یحاً میت اند این داشد که هر تراکدی خ ب ،روایتی است تام که میت اند دا حل
تناق

پی گ ته ده پاسخ خ د درسد
اما همچنان این پرس

داقی است که ارس

ده سؤال میلر دردارة اینکه ترا مدام

داستانها را تکرار میکنیم ،ته پاسخی میت انست ددهد دهنظر ارس

در فصل تهارم

فن شعر (16 :5311ـ ،)17هنر شعر دو دلیل ذاتی دارد :تقلید در ذا
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انسانهاست؛ تقلید سرتشمۀ لذ

است دهنظر ارس  ،ما از تقلید تیزهای دسیار دقیق

و تیزهایی که در زندگی عادی دیدنشان ما را ده درد می آورد ،لذ
میرسد لذ

میدریم دهنظر

ناشی از دیدن تیزهای دقیق ناشی از دهکار گرفتن ق ای عقالنی و

خردورزانۀ ما داشد و دیدن تیزهای دردآوری مثل مردار جان ران در شعر لذ دخ
است ،از آن روی که دهنظر ارس
ن عی ارتقا را در ادژة م رد محاکا
تراکی

در دخ های دیگری از فن شعر ،هنر دهط ر کلی
خ د پدید میآورد (و در طر ساخت روایت
این مقاله که هامارتیاست ،در رف تناق

هم اینگ نه اعتال را مثالً در م ض

عقالنی و اخالقی میت انیم دبینیم):
و ت ن ترگ دیا تشبیه مردمان دهتر از ماست ،داید از ص رتگران خ ب سرمشق
هرکس شبیه ساخته ،در عین حال
گرفت؛ ته اینها در نقاشی از شکل دهخص
دهتر از اصل میکشند همانط ر نیز شاعر در تشبیه مردمان تندخ یا دیغیر یا
دارای ن اقص اخالقی دیگری از اینقبیل ،داید آنان را آنتنانکه هستند و در عین
حال مردان شایسته جل ه دهد( 11همان)515 :

همچنین از نظر ارس  ،ما از استداللورزی دردارة اینکه هر ادژة هنری (ازجمله
شعر تراکی ) شبیه ده ته تیزی است ،لذ

میدریم یا اگر ادژة م رد تقلید در جهان

دیرونی در دسترسمان نباشد ،از شکل نگارش یا رنگآمیزی اثر حظ میدریم (در
م ض

ما ،از حاصل مهارتی که تراکدین یس در ساخت طر روایت تراکی

درده است ،لذ

میدریم) که میت اند لذ هایی ناشی از فعالیت عقالنی یا

زیباییشناختی ما دانسته ش د دنادراین پاسخ احتمالی ارس
دوداره و دوداره داستان را تعری

ده این پرس

میلر که ترا

میکنیم ،این خ اهد د د که اوالً تقلید از طریق

داستانگ یی و روایتپردازی ذاتی و طبیعی انسان است و ثانیاً دهدالیل مختل
ق ل ارس

دهکار

که از

آوردیم ،این تقلید روایتپردازانه منشأ لذ هایی عقالنی ،اخالقی یا

زیباییشناختی است
درایند دررسی ت بیقی هامارتیا در روایت تراکی
نمای نامۀ اودیپشاه در جدول زیر مشاهده میش د
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میلر
5

طر ساخت رو

ارسطو

روایت تراکی

مهمترین جزء آن است.
طر ساخت در روایت تراکی

1

شامل

نظمدخشی مجدد ده رویدادهایی است که مشاده دیدگاه میلر
رخ داده یا احتمال رخ دادن
روایت تراکی

3

و مشاده دیدگاه میلر

کن

وج د دارد

دهعلت تناق

خ اکارانۀ شخصیت وحد

عقالنی را دهتال

ناشی از روایت تراکی

آرمانی تناق

ناشی از کن

علّی و خ اکارانۀ شخصیت را رف میکند و ده
وحد علّی و عقالنی دست مییادد

میکشد

هامارتیا در اودیپ جایی میان رویدادهای
زمان گذشته و نظمدخشی مجدد آنها در
اعتدال قهرمان طی طر ساخت روایت
زمان حال ،طی طر ساخت روایت
تراکی است.
تراکی قرار دارد.
هامارتیای اودیپ ناشی از رفتار ده دور از

0

1

6

7

0

1

هامارتیای اودیپ تالش او درای کش

هدف راستین تراکدی آرمانی کش

حقیقت است.

است.

هامارتیای اودیپ تالش او درای کامل و
تمام کردن طر ساخت روایت تراکی
است.

یکی از ویژگیهای طر ساخت خ ب درای
تراکدی تمام و کامل د دن آن است.

ما ده روایتهایی یکّه و جهانشم ل نیاز
داریم.

حقیقت

مشاده دیدگاه میلر

روایتهای جهانشم ل در تراکدی در درجۀ
روایتهای جهانشم ل در تراکدی از
اول از طریق طر ساخت رخ میدهد؛ اما
طریق مضم ن اخالقی یا تشبیه کن های
تقلید کن شخصیتهاست که طر ساخت
شخصیتها ات اق نمیافتد ،دلکه از طریق
تراکدی را میسازد و مضم ن اخالقی نیز
طر ساخت رخ میدهد.
پی ند مهمی دا طر ساخت تراکدی دارد.
تناق م ج د در کن
حل ناشدنی است

تناق م ج د در کن خ اکارانۀ اودیپ
خ اکارانۀ اودیپ
حلشدنی است؛ ت ن اوالً او طی
طر ساخت روایت تراکی ده مسیر سعاد
دازمیگردد و ثانی ًا کن خ اکارانۀ او در
100
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از دیدگاه ارس

فضایی از اض رار ناشی از سلب خیرهای
دیرونی رخ میدهد.
تناق م ج د در طر ساخت تراکی در روایت تراکی در اودیپشاه میت اند ده
دردارة سرآغاز انسان پاسخ دهد؛
اودیپشاه اجازه نمیدهد که روایت این پرس
54

تراکدی ده پرس

دردارة سرآغاز انسان ت ن تناق

پاسخ دهد.

م ج د در طر ساخت تراکی

را دا مح ریت هامارتیا رف میکند.
روایتهای کامل و تامی در تراکدیهای

55

خ ب وج د دارد که میت اند ده پرس های
ما روایتها را تکرار میکنیم؛ ت ن از ما پاسخهای صریح ددهد دا این حال ،دازهم
طریق این روایتهای ناتمام نمیت انیم ده روایتها را تکرار میکنیم؛ ت ن اوالً روایت
پرس هایی دردارة خاستگاه دشر پاسخ اساساً تقلید است ،ثانیاً روایتهای تقلیدی
دهیم و تکرار روایتها دهدلیل تالش مدام ذاتی انسان است و ثالثاً روایتهای تقلیدی
درای پاسخ ده اینقبیل پرس هاست.

51

لذ های عقالنی ،اخالقی و زیباییشناختی
ده انسان میدخشد.

وقتی نمیت انیم تیزی را دهشکل من قی
ما دا تعری داستان تقلیدی از الگ ی من قی
دیان کنیم ،درداة آن داستان میگ ییم؛ اما
که در طبیعت جهان وج د دارد ،ارائه میکنیم
داستان هم ما را ده دیان من قی تیزها
و ده این ترتیب ،ده دیان من قی تیزها دست
نمیرساند و دنادراین مجب ر ده تعری
مییادیم
دوداره و تنددارة داستانها میش یم

 .5نتیجه
در این مقاله ،تالش شد دا م العۀ م ردی نمای نامۀ اودیپشاه اثر س ف کل ،هامارتیا
در روایت تراکی
پژوه

از دیدگاه میلر و ارس

ت بیق داده ش د پاسخهای پرس های

در ادامه دیان شده است

 5از دیدگاه کالسی

ارس

در فن شعر ،روایت تراکی

زنجیرهای علتمدار و

عقالنی از ام ر زندگی را دا عن ان طر ساخت ایجاد میکند تا دهشکلی روایی،
محاکاتی از الگ ی عقالنی حاکم در جهان را ارائه دهد این الگ ی عقالنی درمبنای نظام
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فلس ی که ارس

در

در دیدگاههای وسی ترش در رسالههای دیگر خ د ،دهخص

اخالق نیک ماخ س پی میریزد ،ویژگیهای مهم اخالقی دارد در اخالق نیک ماخ س،
کنشی را اخالقی میداند که در آن ،قاعدة حد وسط رعایت شده داشد و کن

ارس

معتدل و عاری از افراط و ت ریط داشد در دهترین ن

عمدتاً در

تراکدی که ارس

فصل سیزدهم فن شعر ده آن میپردازد و نم نۀ مثالیاش را اودیپشاه میداند ،قهرمان
دهدنبال مرتکب شدن خ ای اخالقی (که دا اص ال هامارتیا آن را دیان میکند) از مسیر
سعاد

دور میش د که البته جبران خ ا و دازگشت ده مسیر تعادل درای

ممکن است

دنا در نظر ارس  ،طر ساخت تاموتمام تراکدی داید حین تقلید تراکدی از الگ ی
عقالنی و اخالقی حاکم در جهان ،شکلی از دید روشن و صریح از حقیقت فلس ی را
ارائه دهد
از دیدگاه پساساختارگرای میلر در مقالۀ «روایت» ،درخالف دیدگاه کالسی

ارس ،

الگ یی وحدتمند ،علّی ،عقالنی و اخالقی در جهان حاکم نیست که روایت تراکی ،
محاکاتی از آن را ارائه دهد دنادراین در تراکدی اودیپشاه هم اصالً همین تالش اودیپ
درای اینکه از طریق طر ساختن درای وقای

دخ اهد تنان الگ یی از کن ها و

زندگیاش ارائه دهد ،هامارتیای وی محس ب میش د همچنین از آنجا که طر ساختی
تمام و کامل در روایت تراکی

ممکن نیست ،امکان دیان ن عی از حقیقت فلس ی

روشن و واضح از طریق روایت تراکی
 1از نظر ارس
زندگی ،تناق

هم امکانپذیر نیست

در فن شعر ،روایتها دهکار میآیند تا از طریق تقلید از کن ها و

ها و ادهامهای م ج د در آنها را حلوفصل کنند وی در تراکدی

اودیپشاه ،این مهم را ده این ترتیب تشریح میکند :ارس
را ــ هرتند کن

هامارتیای شخصیت تراکدی

خ اکارانۀ خارج از اعتدالی میداند که آگاهانه انجام شده است ــ

خ ای معص مانه نیز مییادد؛ ت ن شخصیت این خ ا را در فضای اض رار ناشی از
سلب خیرهای دیرونی نیز انجام داده است از آنجا که ارس
نیز یادآور شده که کن
قضاو

در اخالق نیک ماخ س

را داید در زمینه و دافت عمل دررسی کرد و در این مبنا ده

اخالقی آن پرداخت ،زمینه و دافت اض رار مذک ر در کن

او را که خ ای ی

اودیپ نیز خ ای

قهرمان مت سط جایزالخ است ،درنهایت شایستۀ این نمیداند که
114
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منحرف دماند و ده دددختی کشیده ش د؛ دلکه درای

را همچنان میسر میداند دنادراین ارس

در فن شعر

تالش میکند دا طر ساخت روایت تراکی  ،از نظر فلس ی ن عی از حقیقت عقالنی و
اخالقی واضح و روشن را از طریق رف ادهام و تناق

درون م ه م هامارتیا ارائه دهد

دا این حال ،آدمی در عین رسیدن ده این صراحت و ق عیت ،روایتها را تکرار میکند؛
ت ن اوالً دهط ر ذاتی م ج دی روایتگر است و از طریق روایتها کار خ د را در
جهان پی

میدرد و ثانیاً از طریق تکرار روایتها ،دا اعتالدخشی ده ام ر زندگی ،ده

ن عی لذ

عقالنی ،اخالقی و زیباییشناختی دست مییادد

اما از دید میلر در مقالۀ «روایت» ،داستانها تعری

میش د تا پاسخگ ی پرس های

همیشگی انسان داشد؛ ولی ت ن این داستانها هم اره ناتمام میماند و نمیت اند ده
پاسخهای نهایی و من قی دست یادند ،دوداره در قالب روایتهایی دیگر تکرار میش د
از دید وی ،تناق

اودیپشاه حلناشدنی است؛ زیرا اودیپ

م ج د در روایت تراکی

دهشکلی هم اره متناق

 ،هم گناهکار و هم دیگناه است تالش اودیپ هم در حین

طر ساخت تراکدی درای رف این تناق

 ،اساساً ده هامارتیای وی میانجامد؛ ت ن

م جب می ش د که خ دش کارآگاه جنایت خ دش ش د دا این حال ،همچ ن اودیپ
که ددون ت جه ده اخ ارهایی که ده وی داده میش د ،همچنان دهدنبال علت جنایت
رخداده در گذشتۀ این نمای نامه و درنتیجه در پی کامل کردن داستان ناتمام زندگی
خ د میرود ،همۀ انسانها نیز دارها و دارها همان داستانهای ناتمام را تکرار میکنند ده
امید روزی که داالخره دت انند درای پرس های دنیادین فلس ی زندگیشان پاسخهایی
من قی دیادند
دستاورد ن آورانۀ مقالۀ حاضر در پی ند دو وجه روایی و فلس یاش عبار

است از:

فلس ه دا ت سل ده روایت میت اند در راه فهم سازِکارهای حاکم در جهان تالش کند؛ اما
حاصل این تالش روایی درای تنان فهمی ،در فلس ۀ کالسی
تناق

ده ایضا

و رف

های حاکم در کارودار جهان و درنتیجه فهم روشنی از زندگی و جهان میانجامد؛

حال آنکه فلس ۀ پساساختارگرا معتقد است این تالشهای روایی نمیت انند تنان
تناق

هایی را رف کنند و ده فهم روشن و ق عی از زندگی دست یادند دا این حال ،از
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دیدگاه پساساختارگرا ،آدمی دهجهت عالقه و تمایل ذاتیاش ده یافتن پاسخهای ق عی
و نهایی ده پرس های دنیادین همیشگیاش ،هم اره ده تنان ک ش

روایی ادامه

میدهد و حتی میت ان گ ت همین تالشهای روایی آدمی که هیچگاه ده نتیجۀ محت م
و روشن نمیرسند ،در فلس ۀ پساساختارگرا معنای هم اره ناتمام زندگی را میسازند
پینوشتها
 5این مقاله درگرفته از رسالۀ دکتری ن یسندة اول دا عن ان نسبت میان نظریۀ تراکدی و فلس ۀ اخالق
نزد ارس است
)2. Aristotle (384-322 BC
3. Poetics
)4. Joseph Hillis Miller (1928-2021
)5. Oedipus the King (around 429 BC
)6. Sophocles (497-406 BC
7. Hamartia
8. Logos
9. Jacques Derrida
10. Logocentric
11. Otello
12. Janathan Barnes
13. Discovery and reversals
14. Martha Nussbaum
15. Julian Young
16. Dover
17. Stinton
18. End, Aim
19. Good
)20. Happiness (Eudaimonia
21. Chief good
22. Good in inself
23. Psuche
24. Excelence
25. Imitator
26. Represent
 mimesis 17ده ی نانی و  imitationده انگلیسی
28. Autuchia
29. Dustuchia
 Muthos .30معادل  plotانگلیسی ،اولین جزء از اجزای ششگانۀ تراژدی در فن شعر ارسطو است که
ارسطو آن را روح تراژدی میداند و مهمترین جزء آن میشمارد؛ چون از طریق پیوندهای علّی و عقالنی
وقایع تراژدی ،ذات فلسفی آنها را بهنمایش درمیآورد .زرینکوب معادل افسانۀ مضمون را برای آن
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بهکار برده است« :پس بهحکم ضرورت در تراژدی شش جزء وجود دارد که تراژدی از آنها ترکیب
مییابد و ماهیت آن ،بدان شش چیز حاصل میگردد .آن شش چیز عبارتاند از :افسانۀ مضمون ،سیرت،
گفتار ،اندیشه ،منظر نمایش و آواز» (ارسطو 3333 ،ب .)311 :افنان معادل «داستان» را در ترجمهاش از
فن شعر آورده است (ارسطو .)303 :3331 ،در مقالۀ حاضر ،معادل «طرحساخت» از ترجمۀ مهدی
نصراهللزاده از کتاب هالیول (پژوهشی در فن شعر ارسطو) استفاده شده که بهنظر میرسد معادل فارسی
دقیقتری برای این اصطالح است .این عبارت در بسیاری جاها به پیرنگ نیز ترجمه شده است.
31. Metabasis
32. Eudimonia
33. Eudemin ethics
34. “Neither always nor for the most part nor in any fixed way” (Aristotle,
1991d: 35).
35. Metaphysics
36. “The true (non-being being the false)” (Aristotle, 1991d: 85).
37. Accidental
38.“The change in the subject’s fortunes must be not from bad fortune to
good, but on the contrary from good to bad; and The cause of it must lie not
in any depravity, but in some great fault on his part” (Aristotle, 1991 a: 13).
39. Voluntary
 .00بهنوشتۀ کریستوفر وارن (303 :3331ـ ،)301واژگان «اختیاری» و «غیراختیاری» ترجمۀ واژگان یونانی
« »hekousionو « »akousionاست و کاربرد کلی آنها متضمن معنای میل و بیمیلی ( willingness
 )and unwillingnessاست .ارسطو عمل اختیاری را بهنحو سلبی تعریف میکند :هر عملی اختیاری
است ،مشروط بر اینکه غیراختیاری نباشد؛ پس عمل را غیراختیاری میداند اگر و فقط اگر «زورکی» یا «از
روی جهل» رخ داده باشد.
41. Involuntary
42. Milon
 03ارس در فص ل مختل اخالق نیک ماخ س مثالهای فراوانی از حد وسط اخالقی میزند؛ مثالً
مین یسد اگر در م ض ترس ،افراط را در دیداکی ددانیم و ت ریط را در دزدلی ،حد وسط این دو و
درنتیجه کن اخالقی ،شجاعت است
44. Claude Lévi-Strauss
45. Jocasta
46. Laius the King
47. Cynthia Chase
48. Hamlet
 ،hamartian tina.به یونانی49. Some fault :
50. Epistemological
51. Sphnix
52. “As tragedy is an imitation of personages better than the ordinary man,
we should follow the example of good portrait-painters, who reproduce
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the distinctive features of a man, and at the same time, without losing the
likeness, make him handsomer than he is. The poet in like manner, in
portraying men quick or slow to anger, or with similar infirmities of
character, must know how to represent them as such, and at the same
time as good men” (Aritotle, 1991 a: 16).

مناد
ارس

( )5314مادعدال بیعه (متافیزی ) ترجمۀ محمدحسن ل ی تبریزی چ  3تهران :طر ن

ــــــ ( )5311دردارة هنر شعر ترجمۀ سهیل افنان چ  1تهران :نشر حکمت
ــــــ ( 5313ال ) سیاست ترجمۀ حمید عنایت چ  7تهران :علمی و فرهنگی
ــــــ ( 5313ب) فن شعر ترجمۀ عبدالحسین زرینک ب چ  1تهران :امیرکبیر
ــــــ ( )5316خ اده ترجمۀ اسماعیل سعاد چ  1تهران :هرمس
ــــــ ( )5310اخالق نیک ماخ س ترجمۀ محمدحسن ل ی تبریزی چ  3تهران :طر ن

دارنز ،جاناتان ( )5311ارس
س ف کلس ( )5311اودیپ س شهریار ترجمۀ شاهرخ مسک ب در افسانههای تبای چ  0تهران:
ترجمۀ محمد فیروزک هی چ  1تهران :دصیر

خ ارزمی
میلر ،جی هیلیس (« )5377روایت» ترجمۀ منص ر دراهیمی در ویژهنامۀ روایت و ضدروایت تهران:
دنیاد سینمایی فارادی

ن سباوم ،مارتا ( )5301ارس
وارن ،کریست فر ( )5317راهنمای خ اندن اخالق نیک ماخ سی ارس
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ترجمان
هالی ل ،استی ن ( )5300پژوهشی دردارة فن شعر ارس

ترجمۀ ایمان خدافرد تهران:

ترجمۀ مهدی نصراهللزاده تهران :مین ی

خرد
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