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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 post-

structuralist 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. 
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مطالعۀ تطبیقی هامارتیا در روایت تراژیک از دیدگاه ارسطو و جی. هیلیس 
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 (51/54/5044پذیرش:    50/40/5044)دریافت: 

   چکیده
هامارتیـا در روایـت تراکیـ  دـا دیـدگاه       درخصـ    دیدگاه کالسـی  ارسـ     ،این مقالهدر 

از آنجـا   اسـت   شده در همین م رد ت بیق داده ،پرداز معاصر روایت، ج زف هیلیس میلرنظریه
 دررسی خـ د  در م نهعن ان تراکدی ناثر س ف کل را ده شاهپاودی دازانپراین نظریه دوی هر که

 نامـه اختصـا  یافتـه اسـت     حاضـر نیـز دـه همـین نمـای       مقالۀم ردی  ۀم العاند، درگزیده
هـا و  هـای ارسـ   و میلـر، تـه ت ـاو      در دیـدگاه  اسـت: های پژوه  ده ایـن شـر    پرس 
وجـ د دارد  در   شـاه اودیـپ نامـۀ  ای هایی دردارة هامارتیا در روایت تراکی  و در نمـ شباهت
اوالً  منظ ر پاسخ ده پرس  ت بیقی پژوه ،ده آید ده ته کار می ارس   و میلر، روایت دیدگاه

در م ضـ   هامارتیـا در روایـت     لر و سپس این کارکرداز دیدگاه می ط ر کلیکارکرد روایت ده
ـ  هامارتیا ثانیاً ،شد واکاوی شاهاودیپتراکدی  تـر ارسـ   و   فلسـ ی وسـی    ۀد دـا نظریـ  در پی ن

هـای  هـا و ت ـاو   شـباهت و ثالثـاً   مـ رد دررسـی  قـرار گرفـت     اشاخالقی خص   نظریۀده
صلی تحقیـق  دستاورد ا  شد ارتیا در روایت تراکی  م العههام دارةدر رهای ارس   و میلدیدگاه
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هـای م جـ د در   تنـاق   ت انند دا حـل کـردن  ها میکالسی ، روایت ۀنظری دنا دهکه  این است
هایی روشـن و  پاسخ کار جهانة نح ة کردوهای دنیادین همیشگی آدمی دردارده پرس  ،زندگی

 های ش اف وت انند تنان پاسخها نمیۀ پساساختارگرا روایتدرحالی که در نظریق عی ددهند؛ 
 دارند  امیها وده تکرار روایت ،هارا در مسیر این پاسخ ددهند و همیشه انسان مسلّم

  شاه، اودیپفن شعر ، ارس  ، جی  هیلیس میلر، هامارتیا،تراکی  روایتی کلیدی: هاواژه

   1مقدمه. 1
ۀ م العـ  پرداز روایت کالسی  و معاصـر دـا  تگ نه دو نظریهمسئلۀ تحقیق این است که 

و کـارکرد متعـارا از   متن دراماتیـ ، دـه طـر  د    ی  عنصر مهم ساختاری روایت در
 مـذک ر، کالسـی    ۀر نظریـ ش د کـه د داده می مقاله نشاناین  در یادند دست میروایت 

 در حالی کـه  ؛است زندگی ذا  های م ج د درها و ادهامتناق  فصلوحل کار روایت
هـا  هـا و ادهـام  این نکته است کـه آن تنـاق    سازیآشکار معاصر، کار روایت ۀدر نظری

      است ناپذیرفصلواساساً حل
 دـارة کالسـی  و معاصـر در   هـای دو نظریـۀ  وه  مبتنی دـر دررسـی دیـدگاه   این پژ

 انجـام شـده   متن روایی کالسی  ۀ این کارکردها درو م الع کارکردهای روایت تراکی 
است  ، فیلس ف ی نان داستانی1ارس   مقالهدر این  م رد نظر پرداز کالسی نظریهاست  

در درام  روایـت کار  تگ نگیدارة د درهای خ حین طر  دیدگاه 3فن شعر که در رسالۀ
 پرداز معاصرکند  نظریهم ر  میرا  اشهای فلس ی و اخالقیتراکی ، دخشی از نظرگاه

 دهد که انسـان می ت ضیح «روایت»ۀ مریکایی است که در مقالآ 0ج زف هیلیس میلرنیز 
ـ    پـرداز نظریـه  دو سـازد  هـر  مـی دلیل روایت را اساساً ده ته  ه اهـداف  دـرای رسـیدن د

 ،6سـ ف کل اثـر   1شـاه اودیـپ ای دسیار مهـم از روایـت را در تـراکدی    مؤل ه شان،نظری
نـام دارد کـه نـ عی     7هامارتیا اند  این مؤل هکرده م العهان داستانی، ن یس ی ننامهنمای 

 ر از نـ   حاضـ  مقالـۀ شـ د   که قهرمان روایت تراکی  مرتکب میخ ای اخالقی است 
هـا  انجام شـده و روش گـردآوری داده   تحلیلی ـ  ت صی ی تحقیق روشکی ی است و ده

 ای است   هم کتادخانه
 روایـت پی نـد دارد و   است و از وجه دیگر دا نظریـۀ  از وجهی فلس یه رویکرد مقال
از دو  ،پی نـد میـان ایـن دو وجـه مختلـ       دررسی ت بیقـی  از طریق اشدستاورد اصلی
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ـ  در همچنـین   آیددست میدهدیدگاه متعارا  هـر دو وجـه رویکـرد     در ،حاضـر  ۀمقال
 دا یکدیگر ت بیق داده کالسی  و پساساختارگرایانه دو دیدگاهختی، شنافلس ی و روایت

 است  شده
 :ده شر  زیر هستندپژوه   هایپرس 

هامارتیـا در   ةهـایی دردـار  ها و شـباهت ته ت او های ارس   و میلر، در دیدگاه  5
 وج د دارد  شاهاودیپ ۀنامو در نمای  روایت تراکی 

 د آیده ته کار می ارس   و میلر، روایت دیدگاهدر   1
 های این پژوه  ددین شر  هستند:فرضیه

نظر دارند که در م ه م هامارتیا ن عی ، در این م ض   ات اقدو هر ،ارس   و میلر  5
ایـن تنـاق  و   کنـد کـه   وج د دارد  ارس   گمان مـی ادهام و تناق  اخالقی و عقالنی 

 نیست  شدنیرف این تناق   اما میلر معتقد است ؛تضاد قادل رف  است
ـ این است کـه مـی   کار روایت ،ارس  داور ده  1 هـای دنیـادین   پرسـ   دردـارة د ت ان

 د و دنادراین امکان دسترسی ده حقیقتدست دهفهمی روشن، ق عی و من قی ده زندگی
ت انـد  روایـت نمـی   ،درحالی که از دیدگاه میلر ؛ندک وتمام را درای انسان مهیاتام فلس ی

دا این حال، انسان هم اره دـه امیـد دسترسـی دـه تنـان حقیقـت        دهد؛ انجام این کار را
 د کنرا تکرار می ق عی و یقینی، روایت

 پیشینۀ تحقیق   .2
 میلـر، منبـ  ایـن پـژوه     هامارتیا در روایـت تراکیـ  از منظـر جـی  هیلـیس      دارة در

در فهرسـت   مشخصا  آن است که از وی« روایت» قالۀمفارسی  ای انگلیسی وهنسخه
دـه   دـه دحثـی پرداختـه کـه    منبعـی دیگـر    در (45-3 :1998) میلر مامناد  م ج د است  ا

ک شـیده اسـت تـا نشـان     « روایت»در مقالۀ  نزدی  است  او دسیار حاضر ۀمقالم ض   
خردمحـ ر(  ـ   )کالممح ر 0ل گ س و سنتی یت سیر فن شعرارس   در دهد که تگ نه 

در خـ د   ایـن روایـت  در حـالی کـه    ؛دهـد می دستده شاهاودیپاز روایت تراکی  در 
ـ میلـر در    نیست 54 ل گ سنتری د،کناذعان می 1دریدا که مثالًتناناودیپ، آن اش، همقال

 در درادـر دیـدگاه  را  شـاه اودیـپ در روایـت تراکیـ     ةدردـار   گاه پساساختارگرایدید
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، دیـدگاه ارسـ     حاضـر  دهـد  در مقالـۀ  ساختارگرای ارس  یی در این م رد قـرار مـی  
و ارسـ     ۀدر پی نـد دـا کـل فلسـ      شـاه اودیپهامارتیا در روایت تراکی  خص   در
و  سـی که ماهیت هامارتیا دـا آن قادـل تـدقیق اسـت، درر     اخالق وی ۀخص   فلس ده

شـده  از منظر میلر ت بیق داده  شاهاودیپت دا هامارتیا در روایپی ند،  حاصل دررسی این
     است 

هـای زیـر   پـژوه   از نظر ارسـ  ،  م ض   هامارتیا در روایت تراکی  اما در زمینۀ
 انجام شده است:

ارس  یی م جب  روایت تراکی  رویدادهایی را که در (302-301 :1995)راس 
از اما  نیز مستتر است؛آن م ه م هامارتیا که در د ن  ، درشمردهش دترس و ش قت می

 یان نیاورده است  وجه مت او  کار راس این است کهمخ د اص ال  هامارتیا سخنی ده
نیز مثال آورده  55اتلل های درام ی نان داستان، از درام شکسپیری همچ ن مثال جزده

  دا م ض   و زمینۀ مقاله حاضر ارتباطی ندارد است که البته
 ،حاضر ۀهامارتیا را از دیدگاه ارس  ، همس  دا مقال (570ـ577: 5311) 51دارنز 

را اجزای طرحی  (Barnes, 2000: 133) 53هاها و دداقبالی  وی کش معرفی کرده است
گردد که شامل همان ی تراکدی یعنی قهرمان آن میاصل ةتهر مح ر دانسته که ح ل

ط ر گذرا ده ارنز دهدهد که داست و همان کن  مشتمل در خ ایی را انجام میهویژگی
اما دارنز معتقد است  شده است  ها یادل از آنحاضر، م صّ ۀدر مقالها پرداخته و آن

ارس  یی خ اند و دنادراین از این  ةشی را ده یشکسپیر های تراکی روایت ت اننمی
  نظر، دا دیدگاه راس مخال  است  

های در نسبت دا دگرگ نی شعر فننیز هامارتیا را در  (556ـ555: 5301) 50ن سباوم
 حاضر همس ست   ت م العه کرده که دا رویکرد مقالۀدخ

، معنای جایزالخ ا د دن داشد( اصرار دارد که اگر هامارتیا ده75: 5311) 51یانگ
های مختل  شخصیت تراکدی تیپ صادق است و تیزی دردارةها انسان ۀم رد همدر

ارس  یی  روایت تراکی  کرد هگلی ده حد وسطدنادراین دا روی آم زاند؛یده ما نم
خ اها جرم یا گناه  ۀهم»: 56گ تۀ داورده  که م رد نظر پژوه  حاضر نیستنگرد می
 :1974) «)خ ا( خ اند ت ان ده زدان ی نانی هامارتیا، اما هر جرم یا گناهی را میستنی



                          محمد هاشمی و همکارم العۀ ت بیقی هامارتیا در روایت تراکی  از دیدگاه ارس  
 

131 

 

دا ت جه ده نسته شده که دا خ اییامارتیای ارس  یی ه ،مقالهدر این  ،در این مبنا  (152
 شرایط رخ دادن ، جرم یا گناه نیست 

  را ن  فن شعرهامارتیا در روایت تراکی  ارس  یی در  (226 :1975) 57استینت ن
که در مقالۀ حاضر دا آن  دانسته اخالق نیک ماخ ساز ان ا  هامارتیاهای  یخاص

هبی آته )تقصیر( همساز دا م ه م مذ در هامارتیاش د؛ اما از س ی دیگر م افقت می
 ندارد مرتکب خ ا ش د؛ اما در انتهای کن ، دانسته )اینکه قهرمان تراکدی تصمیم

و این،  اش استاز تقصیرکاریرسد نظر میدهد که دهای درای  رخ میش ردختی
دا این همسازی  روکه در مقالۀ پی ِ (Ibid: 244-245) مرد ط ده دخالت خدایان است(

   ش د مخال ت می
در کتاب  (237-202 :2009) ترین پژوه  در زمینۀ م ض   مقاله را هالی لاما مهم

 حاضر همس ست و ۀدا مقالهای هالی ل انجام داده است  استدالل فن شعر ارس  
 اند های هالی ل در اثر مذک ر تمرکز کردهط ر عمده در استداللن یسندگان مقاله ده

هامارتیا در روایت تراکی  از نظر ب ده شر  جایگاه فصل ششم این کتاهالی ل در 
و در  فن شعرو رف  تناق  در تراکدی آرمانی وی را در فصل سیزدهم پرداخته  ارس  
 از این طریق تشریح کرده است  شاهاودیپ ۀنامنمای 

 نظری   چارچوب. 3
 کارکرد روایت از منظر میلر .1ـ3

ـ  روایـت  است که ما ده قدمعت «روایت» جی  هیلیس میلر در مقالۀ و  یکسـان  ،ههـایی یکّ
   این گزاره داللتی ضمنی دارددارد ت او دیگر نیاز داریم که در عین حال، دا یک جهانی

نـه ت سـط    ،آیـد ها ده اجرا درمیاین کارکرد روایت نه ت سط شخصیت ده این شر  که
دلکـه   القـی؛ زندگی و نه حتی ت سط مضم ن، پیـام یـا نکـا  اخ   مکان ماوقعی شبیه ده 

 دـا  نماید کـه رسد  تنین میی وقای ، یعنی طر  ده سرانجام میت سط ی  ساختار مت ال
ماوقعی دسـیار   هایها و مکانت ان ده شخصیتی  روایت م روا را می ،ساختار طر 
 کـه  ده داستان دیگر منتقل کرد  میلـر ذیـل همـین دحـش ن شـته     ی  داستان مت او  دا 
فقـط  یی تقریبـاً یـ  سـاختارگرا دـ د، نـه     از ظه ر ساختارگرا، پی  فن شعرارس   در 
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تـ ان وجـ ه ذاتـی    کـه مـی  سبب اعتقاد او ده اینده دلیل درتری دخشیدن ده طر ، دلکهده
 کند، تشخیص داد و شناخت ساختی را که تراکدی را تراکدی می

وایـت  شناسـی نظـر کنـیم، ر   انداز سـاختارگرایی و نشـانه  میلر، اگر از تشم ةعقیدده
ـ ا نظمیدخشی فرایند نظم عبار  است از  نقـل دودـارة  و  اره، تعریـ  دودـاره  دخشی دود

ترا  :پرسداش میمقاله میلر در ادامۀ رود که روی داده است آنچه روی داده یا گمان می
مـا همیشـه دـه     او در ایـن دـاور اسـت کـه     ش د گاه مرت   نمیها هیچنیاز ما ده داستان

کننـد   نح ی ما را از خ دشان راضی نمـی هها درا داستانزی نیاز داریم؛ های دیشترداستان
  شناسانه است، هر داستان و هر ن ناپذیر که دیشتر زدانوی، طبق قان نی انع اف ۀگ تهد

کـه  گـذارد یـا این  آن تیزی نامعل م از خ د دـاقی مـی   تکرار آن یا هرن   شکل دگرگ نۀ
گذارد  این ناکامـل دـ دن الزامـی دـدان     ام میآن را ناتمحاوی پایانی آزاد است که تأثیر 

ه، کارکردهـای خـ د را مبنـی دـر     معناست که هـیچ داسـتانی، یـ  دـار و دـرای همیشـ      
کـه ع شـی را کـه    آن  دنادراین دـی دهدانجام نمیط ر کامل کنندگی دهدخشی و تأییدنظم
هم دـاز انی دیگـر و  تسـکین دخشـیم، دـه داسـت     ،آیدمنظ ر ارضای آن پدید میاستان دهد

  (  Miller, 1995: 70-74؛ 04ـ77: 5377م )میلر، داستانی دیگر نیاز داری
 هـای تمـام  هـا و قصـه  اً همیشه در اساطیر، افسـانه شکل روایت که تقریب ،نظر میلرده

که دشر از کجا آمـده  تبیین سرمنشأ دشر است و این وج د دارد، قصد و هدف  هافرهنگ
دـه دررسـی هامارتیـا در روایـت تراکیـ        ،همـین م ضـ    تبیـین   منظـ ر ده ت  میلراس

     پردازدمی شاهاودیپ ۀنامنمای 

 روایت تراژیک ارسطویی . هامارتیا در نسبت میان فلسفۀ اخالق و نظریۀ2ـ3
   اخالق نیکوماخوسسعادت در . 1ـ2ـ3

خاب هر دان  و فن و هر عمل و انت 50غایت، اخالق نیک ماخ سارس   در کتاب اول 
خیر غایا  دیگر است،  ۀکه حاوی هم زغایت دان  سیاست نی  داندمی 51را ی  خیر
، آیدشمار میاما خیری که غایت دان  سیاست ده ( 50ـ53: 5310 ،)ارس   آدمیان است

ست 15خیر اعال پس سعاد  14 زندگی نی  و رفتار نی  است که درادر است دا سعاد 
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عین اینکه خ دش علت خ دش  ن سه درو خیر فیاست  11ن سهو خیر اعال خیر فی
 (  57: همانخیرهای دیگر هم هست ) ۀعلت هم است،

 داند می« فعالیت ن س در ت افق دا عقل»خا  آدمی را  ( وظی ۀ30ارس   )همان: 

: 5310، )ارس   «فهمدشناسد و میآن می ۀوسیلهن س د»عقل جزئی از ن س است که 
تیزی که ل ظی عام است دال در هر»و  13 نانی پس خهی ةمعادل واک ( و ن س151

گمان ارس  ، ده(  77ـ76: 5301 )ن سباوم، «م ج دا  زنده از درکت آن زنده داشند
انسان نی  همین  یت ن س در ت ادق دا عقل و وظی ۀ ویژةخا  آدمی فعال وظی ۀ

پس  م ش د؛انجا 10ترین نح  است  عملی عالی است که م ادق فضیلتفعالیت ده عالی
های مختل  وج د و اگر فضیلت ی فعالیت ن س در ان باق دا فضیلت استسعاد  آدم

)ارس  ،  ت است، طی ی  زندگی تمام و کاملترین فضیلدارد، در ان باق دا کامل
5310 :35  ) 

 سعادت با خیرهای بیرونی از نظر ارسطو رابطۀ. 2ـ2ـ3
از صاحبان افعال  11سازانشبیه» :فن شعرارس   در  دنا ده عقیدة ،در تراکدی 

کردار »که ده خ د  اخالق نیک ماخ سهمچ ن پس ؛(10: 5311 )ارس  ، «16سازندشبیه
 17که تراکدی را تشبیهنیز  فن شعردر  کند،می درای جلب سعاد  ت جه« و زندگی

 فن  در عین حال، ارس   در کندمی داند، در همین م ض   تأکیدمی« کردار و زندگی»
که هرتند سعاد  دا کن   کندمی خاطرنشان ،اخالق نیک ماخ سهمچ ن  ،نیز شعر

فن   ارس   در گذاردمی تأثیردر سعاد  ارادی مرد ط است، خیر و منزلت دیرونی هم 
)دخت خ ب ناشی از  10اوت خیا ةمنزلت دیرونی شخصیت را در تراکدی دا دو واک، شعر

دیان  )دخت دد ناشی از سلب خیرهای دیرونی( 11همراهی خیرهای دیرونی( و دوست خیا
یا  35تراکی ، متاداسیس 34ساختطر های ترین ویژگییکی از مهمو یادآوری کرده که 

اخالق در  ارس   افزون های دخت، دین دو ق ب اوت خیا و دوست خیا است دگرگ نی
 31ید دا اودایم نیاکند که اوت خیا را نبا، در تند اثر دیگر خ د نیز تأکید مینیک ماخ س

ده همین  a 5331 ۀ، ق عسیاست در رسالۀ مثالً ة ی نانی سعاد ( همسان دانست؛)واک
اخالق  a  5150 ۀیا در ق ع (354: ال  5313 ارس  ، رک )نظر کرده است  م ض  



 5045، پاییز و زمستان 51، شمـارة 6سال                                                     شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

130 

 

ای کند که زندگی خ ب نیازمند خ شبختی، آنجا که ده این نکته ت جه می33ائ دم س
مثالً  داشد؛ده طبیعت وادسته  ،خدایان آم زش و عاد  یا تأثیرا افزون در است که 

 از دیدگاه ارس  ، ( Aristotle, 1991 a: 2) آییمدنیا میقددلند ده اینکه ما قدک تاه یا
ی که انسان دلکه امری است مرد ط ده خیرهای دیرون ؛امر تصادفی مح  نیست اوت خیا
  در عین حال، انسان فضیلتمند ندارد ای در آنتندان تسلط اخالقی های و کن 

نی )دوست خیا( را تاب آورد و دازهم داند تگ نه ش ردختی ناشی از سلب خیر دیرومی
دا متزلزل کردن مسیر  ،حال روزی ده هرهرتند آن تیره ده مسیر سعاد  دازگردد؛

 (  01: 5310 ارس  ،ک  ر)زند ل مه می تمندسعاد ، ده فرد فضیل

  تصادف در نظام فلسفی ارسطو ایگاهج. 3ـ2ـ3
در عامل تصادفی، عامل    ، در اوت خیا افزونتراکدی ارس هایی از نظریۀدر دخ 

تراکدی ارس    ۀنظری ن قصد داریم نشان دهیم که الزمۀانسانی نیز دخیل است  اکن 
اش اصالً این است که دخشی از م ه م اوت خیا را که مرد ط ده تصادف است، از نظریه

ن یسد: می a5361 31ـ0 ۀدر ق ع ،خ اده فنر دگذارد  ارس   در کتاب نخست کنا
رای وص ل ده اند که علت مشخصی ندارند و دهاییاند آنافعالی که ناشی از ات اق»

ط ر هو نه غالباً و نه د ش ندافعالی که نه همیشه واق  مییعنی  ش ند؛غایتی واق  نمی
)اپسیل ن(  ارس   در فصل دوم از کتاب ششم مچنینه ( 541: 5316 )ارس  ،« 30منظم

م ج د   5معنای م لق را در دو ن   دانسته است: ده« م ج د»، اص ال  31مادعدال بیعه
 ،ارس   ةعقیدده 37 م ج د دالعَرَا  1 ؛36)الوج د ده تیزی کاذب و غیرصادق( صادق

اند  این و ضروری اشیا همیشه هستند درخیم ج د دالعرا م ض   هیچ علمی نیست  
، از این جهت که آن شیء غیر از دهیمضرور ، ضرورتی است که ده شیء نسبت می

اند و نه همیشه هستند ت اند د د  دعضی دیگر از اشیا نه ضرورینمی ،گ نه که هستآن
تیزی که نه همیشه هست و نه  لت هستی عَرَا هستند  دهو این اشیا مبدأ و ع

مثالً اگر در وسط تادستان سرمای  گ ییم وج دش عَرَضی است؛لقاعده هست، میاعلی
هیچ دانشی از امر  ،از نظر ارس   ، این سرما عَرَضی و تصادفی است زمستانی پی  آید

یا همیشه »داشد از تیزی که دانشی داید  ،تصادفی و عَرَضی ممکن نیست و هر دانشی
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« ل ا»مدار داشد  م ج د ن  علتدارد و این یعنی م ج د د دوج د « ط ر معم لیا ده
 ،روی خ اهد داد «ب»روی دهد و  «ب»اگر  ،وج د دارد« ط ر معم لیا همیشه یا ده»

اگر از خانه دیرون درود و دیرون  ،شته خ اهد شدمثالً این مرد کُ روی دهد؛« ج»اگر 
اگر امری دیگر روی دهد )ارس  ،  ،خ اهد شداگر تشنه ش د و تشنه  ،خ اهد رفت

     (101ـ103 :5314

ش د و تصادف تصادف ن ی می ،های دیگر ارس  همچ ن رساله ،نیز فن شعردر 
در خص   ی رویدادهاست که دهدر وحد  علّ فن شعرمغایر دا تأکید مدام ارس   در 

دی عقالنی میان ساخت که رو  تراکدی است، وج د دارد و مبتنی در پی نطر 
 ،دنادراین از نظر ارس  ناشی از آن است   اکدی دراصلتر پذیر د دنرویدادهاست و فهم

نایکپارتگی، فقدان کلیت، غیرعقالنی  م جب ،اوت خیایی که مبتنی در تصادف داشد
ش د  پس غیرفلس ی شدن آن می اشیدن وحد  طر  تراکدی و درنهایتپهم شدن و از

های )دگرگ نیدوست خیا ـ  های اوت خیادگرگ نی ،تراکدی ارس   ۀهرتند طبق نظری
تراکدی نباید مبتنی در در های دخت دگرگ نی دی است،راکاصلی ت ۀمایدخت( دست
تراکدی اختالل  اگر در مسیر سعاد  درای شخصیت فضیلتمنددنادراین د  تصادف داش
ا خیر دگرگ نی اوت خیا ده دوست خیا یا سلب منزلت ی سبباصل دهش د، درایجاد می

غیرتصادفی و دا مبنایی عقالنی و علّی رخ  ص ر دهدیرونی از شخصیت است که 
های دخت تراکدی یافت ت ان در دگرگ نیدهد  دنادراین ن عی الگ  و نظم فلس ی میمی

 های اخالقی کن  تراکی  نیز پی ندهای دسیار مهمی دارد  که البته خ اهیم دید دا جنبه

  از دیدگاه ارسطو اخالق ۀروایت تراژیک و فلسفنسبت  هامارتیا در .4ـ2ـ3
 هامارتیا در روایت تراژیک ارسطوییالف. 

کند و م ر  می اترین ن   تراکدی رکه عالی فن شعر ارس   در فصل سیزدهم
عن ان عاملی که تیا دهده هامار شناساند،می ترین ن  ای از این عالینم نهرا  شاهاودیپ
داستان درای اینکه خ ب » :ندکش د، ت جه میمی« تغییر دخت از خ ب ده دد»م جب 

گردشی که در آن ’و  که درخی گ یندتنان ایست دیشتر یگانه داشد نه دوگانه؛دمی ،داشد
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دددختی، نه ه دختی دنی  عکس ازهدختی ولی دنی ه دهد نه از دددختی دروی می
 ( 551: 5311 )ارس  ، 30«‘مردی دزرگِ کاریِخ یی ولی اشتباهعلت زشتهد

فن دهد، در سراسر ( رخ میدزرگکاری ر دخت که ت سط هامارتیا )اشتباهده تغیی
ش د  ارس   در فصل عن ان یکی از ملزوما  ددیهی تراکدی نگریسته می، دهشعر

خ ب  اخالقاًاست که  مناسب درای تراکدی کند که شخصیتیاظهار می فن شعرسیزدهم 
اما مستحق این دگرگ نی دخت  دهد؛میکه دخت خ د  را از دست  داشدخ ب دا دخت 

 اشپذیر داشته داشد تا دت ان ناشایستگیی  عامل علّی فهم تنیست  پس داید این تغییر دخ
 ،دلیل کنشی که از او سر زدهیعنی شخصیت ده در این دگرگ نی دخت را داور کرد؛

ن اما در عی ش ناشی از تصادف غیرعقالنی نب ده؛ادختیدختی شده و نگ ندتار نگ ن
جاست که دا   در همینشته استداحال، کن  او حدی از معص میت را در خ د 

ست که در طر  شکل ای اش یم  دا هامارتیا، شخصیت دتار ناسازههامارتیا م اجه می
گناه است و از س ی دیگر دخالت از س یی از نظر اخالقی دی گیرد: شخصیتمی

 شده است   ب آند که کن  خ دش م جای دارای در ش ردختیمدارانهفعاالنه و علت

 اخالق ارسطویی هامارتیا در فلسفۀ ب.

 دا اعمالی را فقطستای  و نک ه  اخالق نیک ماخ س،   a 5554ارس   در ق عۀ 
لی را که از روی اض رار د و اعماجا آورده ش ده 31داند که آزادانه و اختیاریمی مرتبط

 ش د کهعملی تلقی می 05عمل اض راری 04 ددانانجام ش د، شایستۀ اغماا و ترحم می

منشأ آن اجبار دیرونی یا نادانی است و مبدأ آن در دیرون از عامل است و کسی که  
ط فان فردی را از جایی ده  اگرمثالً  ، هیچ سهمی در آن ندارد؛آوردجا میهعمل را د

ص ر   ریاض را جایی دبرد یا کسی که در اسار  است، ده جایی منتقل ش د، عمل
کس مثالً هیچ های زیادی دارد؛ل پیچیدگیآزادی در عم گرفته است  اما اض رار و

 هنگام ط فانی د دند دریا، اما ؛را در دریا دریزد  گیرد که کاالهایآزادانه تصمیم نمی
 زند، کار قبیحی انجام نداده استدست ده این کار می  فرد درای نجا  جاناگر 

ن است که داید درای تشخیص منظ ر ارس   ای نمایدتنین می  (04ـ71: 5310 )ارس  ،
ایت و نتیجه ده غها و درآن شدن سقم اخالقی اعمال، ده زمینه و دافت انجاموصحت
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ها را تشخیص داد  وقتی ت جه کرد و اختیاری یا اض راری د دن آن هدف اعمال
دهد، وست خیا روی می خیا ده دهامارتیای تراکدی در فضایی از دگرگ نی دخت از اوت

ش د هامارتیا در حالی انجام می ،دا این حال رسد عملی از سر اض رار است؛نظر میده
عمل را دارد  دنادراین در تراکدی نیز، دادن یا ندادن  که قهرمان تراکدی اختیار انجام

، ده عملی که حامل هامارتیاستزمینه و دافت و غایت عمل، داید دردارة حسب 
   اری اخالقی دست زدگذارزش

 ددین ترتیب ، ماهیت کن  فضیلتمندانه رااخالق نیک ماخ س a 5546ۀ ارس   در ق ع
 دهد: شر  می

ن سه و هم درای ما  درادر، پذیر دیشتر و کمتر وج د دارد، هم فیدر هر مقدار تقسیم
نامم که ای را میحد وسط میان دیشتر و کمتر است  من حد وسط ی  شیء، نق ه

حد وسط عینی( درای همۀ  درادر دارد؛ و این نق ه )= دو طرف شیء فاصلۀ از هر
اد است و همان است  ولی حد وسط درست درای ما آن است که نه زی آدمیان ی 

زیاد است و  54آدمیان ی  و همان نیست  مثالً آنجا که  و نه کم، و این درای همۀ
ولی حد  ]   [ طرف درادر استاش دا هر دو ت ن فاصله ،حد وسط است 6کم،  1

زیراکه اگر درای کسی غذا ده  ؛وسط درست درای ما را نباید تنین حساب کرد
سادگی غذا ده مقدار ش  مینه را درای او ش دهمقدار ده مینه کم است، استاد ورز

ت ن این مقدار ممکن است هن ز هم درای آن کس کم یا زیاد  ؛کندتعیین نمی
ورزشکار کم است و درای کسی که تازه شرو  ده ورزش کرده  01داشد  درای میل ن

کند و حد وسط را ]   [ استاد هر هنر از افراط و ت ریط پرهیز می است زیاد
دلکه حد وسط درست را  ،ن سه رافی ولی نه حد وسط ،گزیندج ید و میمی

 ( 60 ـ63: 5310 )ارس  ،

ترتیب  اینراط و ت ریط را ده فضیلت اخالقی عمل عاری از اف در ح زةارس       
وی اگر زیاد و کم )حا ،ش دلذ  و دردی که از هر عمل حاصل میکند که تج یز می

رست )غیراخالقی( احساس شده است و نح  نادافراط و ت ریط( احساس ش د، ده
درست و در درادر اشخا  درست م رد م ض عا  هنگام درست و درها دهاحساس آن

از نظر   (61ـ60: 5310 )ارس  ، 03حد وسط است و هم دهترین نح  درست، همو ده
از  ،اخالقی است« درای ما»اخالقی است و کنشی که « ن سهفی»داید کنشی که  ،ارس  
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ندانه مر م ض   حد وسط دانستن کن  فضیلتد ارس   ،دا این ال اظ نیزهم متمایز ش د  
 دکنغایت عمل را از نظر دور نمی ودافت و زمینه  ،مندانهو افراط و ت ریط کن  رذیلت

 ( 61: همان)
هامارتیای تراکدی در فضایی از دگرگ نی  ،فن شعرکه از دید ارس   در  از آنجا

 عملی از سر اض راری رسدنظر میدهد، دهخیا ده دوست خیا روی میدخت، از اوت 
 ده است؛گ ته از آن یاد کرهای پی ، دا تعری اخالق نیک ماخ ساست که ارس   در 

دادن یا  ش د که قهرمان تراکدی اختیار انجامهامارتیا در حالی انجام می ،دا این حال
عمل را دارد  دنادراین در تراکدی نیز، حسب زمینه و دافت و غایت عمل، داید ندادن 
   کرد گذاری اخالقیارزش ،که حامل هامارتیاسترا عملی 

 بحث و بررسی. 4
  از منظر میلر شاهاودیپراژیک . هامارتیا در روایت ت1ـ4

اسـتدالل   00اسـتروس ـ    کلـ د لـ ی  ۀ شناسـان انسان میلر دا تکیه در دیدگاهجی  هیلیس 
یا دـه   خ یشاوندی هایهای خا  از ن   ازدواج اودیپ در نامکند که تحریم ازدواجمی

یپـ س  سـت  اود انسان که همانا زدان است، مبتنـی ا  ةدر دارایی متمایزکنند ،عبار  دیگر
وی دـه گنـاه    ت ان گ تو دنادراین نمی ش را مادر دنامدت اند مادردلیل جهل خ د نمیده

گـاه  را مـادر دنامـد، آن   01ت اند ی کاسـتا او می دعد از اینکهازدواج نامشرو  آل ده است  
از طرف دیگر اودیپ واقعاً مرتکب  داند که مرتکب گناه ازدواج نامشرو  شده است می

  پـس  نـه  دانسـت یـا  ه لناکی شده و مهم نیست که در آن وقت، این را میهای جنایت
خبری از قان ن، عذر م جهی درای ارتکادا  اودیپ نیست  اما هن ز ایـن پرسـ  دـر    دی

را  هـا لی است کـه قصـد انجـام آن   جای خ د داقی است که تگ نه اودیپ مسئ ل اعما
 نداشت   

 ر کاخ اودیپ ــ پادشاه عادل و ه شمندی، مردم دوشاهاودیپ نامۀدر ادتدای نمای 
انـد  جم  شده  نیکس را شکست داده است ــترین دشمن مردم شهر، یعنی اسکه دزرگ
دهـد کـه   اودیـپ دـه مـردم قـ ل مـی       ج یندتاره می رای رف  مشکل طاع نو از او د

ـ  کار گیرد تا د همد ته کسی دا کن  خ اکارانههرآنچه در ت ان دارد ده ن اش م جـب ای
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دانـد کـه خـ دش م جـب     مصیبت درای مردم شهر شده است  پس اودیپ از ادتدا نمـی 
را  06شـاه م نیست که کسـی کـه الیـ س   حتی پس از این، مسلّ هایی است؛تنین مصیبت

گذاشتن مدارکی تقریبـاً  پدر اودیپ است  اودیپ دا کنار هم  شاهاودیپ و الی س ،شتهکُ
ش د  او در ایـن نخسـتین   ، داعش لعنت خ د مینح ی که خ د را محک م کنددوپهل  ده

 کند قاتل را دازی می نق  گاه و همق  کارآهم ن ،داستان جنایی
آفرینـد و اودیـپ را    د عمل روایت اسـت کـه جنایـت را مـی    خعقیدة میلر، اما شاید ده

تـ ان گ ـت جنایـت در    ن یسد که مـی می 07دهد  میلر از ق ل سینتیا تیسناهکار نشان میگ
دانسـت کـه   ده این معنا که اودیپ نمی د؛واق  عاری از گناه د دارد که درنل اعمال وج د اص

، اودیـپ  کـه در آن  هم نامهو در زمان حال نمای  ش دازدواج نامشرو  و قتل را مرتکب می
هـا داسـتانی پدیـد    کنـد و از درون آن جـ ر مـی  و، جمـ  کم س ادقی را که ده او ارائه شدهکم
میـان وقـای     در راد ـۀ    جنایت در جایی میـان ایـن دو، یعنـی   یت وج د نداردجنا ،آوردمی

 ها وج د دارد مند آندخشی ق یاً انگیزهها در زمان حال و نیز نظمگذشته و دازیافت آن
دانـد؛  انسان را الینحل می مسئلۀ خاستگاه نامه درنهایتگیرد که نمای میلر نتیجه می

را ناگش دنی  دیپگناه د دن اوگناهکار یا دیۀ لضمنی مسئ ر طکه قبل از این، دههمچنان
 ای من قـی دیـان  گ نـه تیزی را دـه  یمت انمیلر، وقتی نمی ةعقیدده ذکر کرده د د  دنادراین

 عمـدتاً  می داستان اودیـپ ن یسد که م فقیت دائاو می گ ییم آن داستان می ، دردارةکنیم
در پاسـخی کـه دـه    تـا   اسـت  روایت نه ته سئلۀماشت روایی قدرتمند آن از ددر عرضه

روایـت را از دسـتیادی    شاهاودیپدهد  پایان آزاد داستان در می سرمنشأ و طبیعت انسان
ش د نمی گش دههم این تیستان اساسی دارد و در پایان دازده وض   نهایی دور نگاه می

ده همین دلیـل     ش د ، مجازاکه ترا اودیپ داید درای جنایاتی که آگاهانه مرتکب نشد
 فیصـله دهـد؛   ی مت ـاو  طریقـ داریم که دک شد این روایت را ده ده روایت دیگری نیاز

)میلـر،  هـای دیشـتر پایـان پـذیرد     ستانشکسپیر، ددون اینکه نیاز ما ده دا 00هملتمثالً ده 

   ( Miller, 1995: 72-74؛03 ـ04: 5377

 از منظر ارسطو شاهاودیپ. هامارتیا در روایت تراژیک 2ـ4
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)ی  گ نه « ای از هامارتیاگ نه»، هامارتیای تراکی  را فن شعرارس   در فصل سیزدهم 
هامارتیایی است که در فص ل  ةدانسته است که ی  ن   از میان گستر 01کاری(اشتباه

که هامارتیای « ای از هامارتیاگ نه»درشمرده است  این  اخالق نیک ماخ سمختل  
اخالق است، البته ویژگی مشترکی دا هامارتیاهای فراوان  شعر فنتراکی  در 
رفتار  دادن دارد و آن، خارج شدن قهرمان تراکدی از مدار تعادل و انجام نیک ماخ س

عن ان تراکدی آرمانی ده نیز، شاهاودیپ ۀناشی از افراط یا ت ریط است که در نم ن
 خص  دیدگاه ارس   را در   یانگ ایننمایدرخ می فن شعرارس   در این فصل 
 دهد: ده ص ر  زیر شر  می شاهاودیپهامارتیای تراکی  در 
که دا این دانست  14شناسانهت ان غرور معرفتاین افراط را میاودیپ،  در نم نۀ

را حل کرد، اما همسرایان  15دیپ همان مرد داه شی است که معمای اد اله لوا
وج د دارد که همدست « داربری فاجعهتک»دهند که در ه شمندی او نشان می

دی  از حد ده ه ش خ د »دیپ وت ان گ ت که ا[ می   ] اوست« دارتقدیر مصیبت»
که خبر از  شناسانه مبتال کرده د دم ض   او را ده ک ری معرفتو این « نازیدمی

 (  71: 5311 )یانگ، زخمی که سرانجام در خ د وارد کرد داد؛ک ری واقعی او می

   خارج از محدودة، ن عی کنفن شعرتراکدی آرمانی ارس   در فصل سیزدهم  در
در آن حدی از معص میت نیز  که هرتند کنشی خ اکارانه است،دهد اعتدال رخ می

ایجاد  دا ک شدمیفن شعر در  اشتر فلس یدیدگاه وسی  ارس   م ادق وج د دارد 
ددین ترتیب  این تناق  را رف  کند؛ ۀ تراکدی و فلس ۀ اخالق،میان نظریپی ندی ضمنی 

خ اکاری شخصیت اودیپ در فضایی از سلب خیرهای دیرونی رخ  ،ویاز نظر  که
کارانه در اینجا ن عی اجبار و اض رار در انجام درخی اعمال اشتباه و درنتیجه دهدمی

در گرداند  ة حد وسط دازتراکدی را ده قاعدکن  شخصیت  ت اندکه می وج د دارد
)یعنی فرد فضیلمند  «فضیلتمند مت سط»ی   سبب اینکه خ ا از س یده نجاای

 کن « ن سهفی»دهد، شاید این خ ا ( و در فضایی از دوست خیا رخ میجایزالخ ا
اش را فضای )یعنی در شرای ی که دافت و زمینه« درای ما»ت اند اما می ؛غیراخالقی داشد

 دهد( غیراخالقی نباشد؛مت سط شکل میفضیلتمند  دوست خیایی کن  و کنشگرش را
هرتند که قهرمان تراکدی در دافت اض رار و اجبار، اما همچنین ده اختیار و آزادی 

 دهد کن  خ ی  را انجام می
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  هامارتیای تراژیک بارۀارسطو و میلر در نسبت میان نظریۀ. 3ـ4
 آن جزء ترینمعتقد است که رو  روایت تراکی  و مهم ،س  همچ ن ار ،میلر
ها و همچنین ارس  ، همچ ن میلر، وقتی تراکدی را تقلیدی از کن   است ساختطر 

ها و رویدادها در روایت تراکی  دخشی مجدد کن داند، تل یحاً ده نظمزندگی می
هایی از زندگی عینی تقلید در روایت تراکی  کن  ،واق  از نظر ارس  درکند  ت جه می

معنای گردد و این ده  جبدر تراکدی می و عقالنی را علّ ش د که ی  ن   وحد می
ا هدف اینکه الگ یی ها و رویدادهای زندگی است دکن  دهی مجدد دهن عی نظم

گیرد، خاصی که روایت تراکی  در پی  می ةشی ها و زندگی، دهفلس ی از کن 
 شاهاودیپاز ه در تبیینی ک ،فن شعر سیزدهمدر فصل  ، ارس  دست آید  در عین حالده
که ت جه تندانی نکرده  مهم میلر ده این نکتۀ ده است،عن ان دهترین تراکدی ارائه داده

از طریق دازیافت  های زندگیدهی مجدد ده کن ، این نظمشاهاودیپدر روایت تراکی  
یپ در هامارتیای اود ،از نظر میلرهمچنین دهد  ی  زمان گذشته در زمان حال رخ میوقا
حقیقت را کش   ک شدساخت این روایت تراکی  میاست که وی در دستر طر این 

تی دا آغاز و میانه و پایان صریح رخ کند و این کش  حقیقت از طریق کامل کردن روای
تام   [  ] دی تشبیه کرداری است کامل و تامتراک: »ارس   از نظر درخالف میلر، دهد می

داید   یروایت تراک ،  از دید ارس  (546: 5311) «داست آنکه آغاز و میانه و پایان دار
و  هدف روایت در تراکدی دستیادی ده الگ یی از حقیقت است ؛ زیراداشد ام و کاملت

روایت تراکی  رسیدن ده کلیت  هدف ،از نظر ارس  پس  ؛حقیقت، تام و کامل است
مامیت و های تمبنای ویژگیدر یافتهوحد  طر  روایت از طریق ساخت فلس ی در

 کمال است  

اخالق   ریت هامارتیا، پی ندی میان نظریۀ تراکدی و فلس ۀدا مح فن شعرارس   در 
آن است که تراکدی الگ ی محاکاتی از ق اعد در فن شعردر  ند؛ زیراکخ د درقرار می

مارتیا نه در آنچه میلر ها ،ویدنادراین از نظر دهد  خالقی حاکم در جهان نیز ارائه میا
و در آن کند، دلکه در کنشی از شخصیت است که حاوی تعادل اخالقی نیست ان میاذع
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ه و های یکّساخت روایت ،نظر میلرافراط و ت ریط وج د دارد؛ حال آنکه از 
صیت رخ شم ل که ده آن نیاز داریم، از طریق مضم ن اخالقی یا تشبیه کن  شخجهان
   دهدساخت روی میطر  وسیلۀده دلکه ،دهدنمی

 منشأ دشرسر ت اند ده پرس  خ د دردارةنمی شاهاودیپاز نظر میلر، روایت تراکی  
اودیپ در آنِ واحد گناهکار  ،ت اند تناقضی را حل کند که در آنت ن نمی ؛دهد پاسخ
داند های اصلی عقالنیت میالی که ارس   وض   را یکی از شرطدر ح ؛گناه استو دی

هم  فن شعر  وی در شماردهای الینحل را مجاز نمیوج د تناق  و ده همین سبب
عن ان تراکدی ده شاهاودیپ روایت تراکی  ساختطر  آن است تا تناقضی را که دردر

 آرمانی نظر ارس  ، قهرمان  دهدا مح ریت هامارتیا رف  کندوج د دارد،  شاآرمانی
ت فردی داشد که یعنی ممکن اس ؛ی  فضیلتمند مت سط است ،همچ ن اودیپ ،تراکدی

رای همیشه اما اوالً این خ ا او را د ؛اخالقی از وی سر دزند اعتدالخ ایی ناشی از عدم 
از  درخاسته مرتکب شده،  ایی که اودیپثانیاً خ کند واز مسیر سعاد  دور نمی

درای »ت اند و دنادراین خ ایی است که میسلب خیرهای دیرونی د ده  اض رار و اجبارِ
خ ایی معص مانه در نظر گرفته ش د  ده  ت جه ده دافت و زمینه و غایت عملو دا « ما

ساخت و طر ش د میاز نظر ارس   رف   شاهاودیپاین ترتیب، ناسازگاری مذک ر در 
 فن شعرپس ت سیر ارس   از  رسد م ل ب می روایت تراکی  آرمانی وی ده صراحتِ

  شدات اند حاوی پاسخی صریح ده سرآغاز دشر دمی
ها داستان ند: ترا ما نیاز داریمکاش م ر  میمیلر پرس  دیگری را نیز در مقالهاما 

 هاهای ناتمام این داستاندا روایت دهد کهسخ میپا میلر تنین عری  کنیم را دوداره ت
رویم مدام از روایتی ده روایت دیگر میها پاسخ دهیم و دنادراین ت انیم ده آن پرس نمی

درسیم  دیدگاه ارس    ده پاسخ ده پایان و درنتیجه دت انیم در روایت جدیدتا دلکه 
حل اند دا ت د این داشد که هر تراکدی خ ب، روایتی است تام که میت انتل یحاً می
 ده پاسخ خ د درسد گ ته تناق  پی 

اینکه ترا مدام  دارةر درمیل سؤال دهکه ارس    این پرس  داقی استاما همچنان  
در فصل تهارم نظر ارس   ده  ت انست ددهدته پاسخی می ،کنیمها را تکرار میتانداس

تقلید در ذا  و نهاد  هنر شعر دو دلیل ذاتی دارد: ،(17ـ16: 5311) فن شعر



                          محمد هاشمی و همکارم العۀ ت بیقی هامارتیا در روایت تراکی  از دیدگاه ارس  
 

107 

 

تیزهای دسیار دقیق ما از تقلید  ،نظر ارس  مۀ لذ  است  دهتقلید سرتش ؛هاستانسان
نظر دریم  دهلذ  می ،ما را ده درد می آورد نادنشو تیزهایی که در زندگی عادی دی

ر گرفتن ق ای عقالنی و کارسد لذ  ناشی از دیدن تیزهای دقیق ناشی از دهمی
دخ  لذ  مثل مردار جان ران در شعر ما داشد و دیدن تیزهای دردآوری خردورزانۀ

ر کلی ط ه، هنر دفن شعرهای دیگری از نظر ارس   در دخ ز آن روی که دها ،است
روایت ساخت و در طر )آورد م رد محاکا  خ د پدید می ةن عی ارتقا را در ادژ

در رف  تناق  مقاله که هامارتیاست، این گ نه اعتال را مثالً در م ض   تراکی  هم این
 :(ت انیم دبینیمعقالنی و اخالقی می
سرمشق  رتگران خ ب صست، داید از رگ دیا تشبیه مردمان دهتر از ماو ت ن ت
در عین حال  ،شبیه ساختههرکس   خص هها در نقاشی از شکل دته این گرفت؛

غیر  یا ط ر نیز شاعر در تشبیه مردمان تندخ  یا دیکشند  هماندهتر از اصل می
که هستند و در عین تنانرا آن قبیل، داید آناندارای ن اقص اخالقی دیگری از این

  ( 515: مانه) 11حال مردان شایسته جل ه دهد
جمله ة هنری )ازادژهر اینکه  ورزی دردارةاستدالل ما از ،ر ارس  همچنین از نظ

د تقلید در جهان م ر ةدریم یا اگر ادژلذ  می ،شبیه ده ته تیزی استشعر تراکی ( 
)در  دریمحظ می آمیزی اثراز شکل نگارش یا رنگ ،دیرونی در دسترسمان نباشد

کار ت تراکی  دهروای ن یس در ساخت طر ی که تراکدیرتم ض   ما، از حاصل مها
لیت عقالنی یا هایی ناشی از فعاند لذ ت ا( که میدریملذ  می ،درده است

این پرس  میلر که ترا  ده ارس   ش د  دنادراین پاسخ احتمالیدانسته  ما شناختیزیبایی
اوالً تقلید از طریق ه ، این خ اهد د د ککنیمتعری  می را دوداره و دوداره داستان

از  دالیل مختل  کهی و طبیعی انسان است و ثانیاً دهذات پردازیو روایت گ ییداستان
هایی عقالنی، اخالقی یا پردازانه منشأ لذ این تقلید روایتآوردیم،  ق ل ارس  

 است  شناختیزیبایی
و میلر دا تکیه در  دیدگاه ارس   ی هامارتیا در روایت تراکی  ازت بیقدرایند دررسی 

    ش د در جدول زیر مشاهده می شاهاودیپ ۀنامنمای 
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 ارسطو میلر 

5 
ساخت رو  روایت تراکی  و طر 
 .ترین جزء آن استمهم

 میلر دیدگاه مشاده

 

1 
شامل در روایت تراکی   ساختطر 
ده رویدادهایی است که  خشی مجدددنظم

  اردرخ داده یا احتمال رخ دادن  وج د د
 میلر دیدگاه مشاده

3 
علت تناق  ناشی از روایت تراکی  ده

 وحد  علّی وشخصیت  کن  خ اکارانۀ
  کشدتال  میده عقالنی را

کن  روایت تراکی  آرمانی تناق  ناشی از 
د و ده کنشخصیت را رف  می ۀخ اکاران

 یادد عقالنی دست می وحد  علّی و

0 

یدادهای یان روجایی م پدیویا در اهامارت
ها در دخشی مجدد آنمان گذشته و نظمز

ساخت روایت طر طی  ،حالزمان 
 .تراکی  قرار دارد

 ناشی از رفتار ده دور از پدیوای یاهامارت
ساخت روایت قهرمان طی طر  اعتدال

 .تراکی  است

1 
 کش  درای او تالش اودیپ یهامارتیا
 .است حقیقت

تراکدی آرمانی کش  حقیقت  راستین هدف
 .تاس

6 
ش او درای کامل و دیپ تالواهامارتیای 

ساخت روایت تراکی  تمام کردن طر 
 .است

ساخت خ ب درای طر های یکی از ویژگی
 .است آن د دن کامل وتمام  تراکدی

7 
 نیاز شم له و جهانهایی یکّما ده روایت

 .داریم
 میلر دیدگاه مشاده

0 

 از در تراکدی شم لهای جهانروایت
های مضم ن اخالقی یا تشبیه کن طریق 

افتد، دلکه از طریق ت اق نمیها اشخصیت
 .دهدرخ میساخت طر 

 ۀدر درجدر تراکدی شم ل های جهانروایت
اما  ؛دهدساخت رخ میاول از طریق طر 

ساخت طر  ست کههاتقلید کن  شخصیت
 نیز و مضم ن اخالقی سازدرا میتراکدی 

 .راکدی داردساخت تا طر د مهمی پی ند

1 
اودیپ  ۀتناق  م ج د در کن  خ اکاران

  حل ناشدنی است

 

اودیپ  ۀکارانتناق  م ج د در کن  خ ا
ت ن اوالً او طی  ؛شدنی استلح

ده مسیر سعاد   روایت تراکی ساخت طر 
او در  ۀگردد و ثانیاً کن  خ اکارانمیداز
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فضایی از اض رار ناشی از سلب خیرهای 
 .ددهمی رخ دیرونی

 

54 

ساخت تراکی  در طر تناق  م ج د در 
این دهد که روایت اجازه نمی شاهاودیپ
 سرآغاز انسانده پرس  دردارة  تراکدی
 .دهد پاسخ

 

 ده ت اندمی اهشاودیپروایت تراکی  در 
 ؛دهد پاسخ سرآغاز انسان پرس   دردارة

ساخت تراکی  طر ت ن تناق  م ج د در 
 .کندرف  میرا دا مح ریت هامارتیا 

 

55 

ت ن از  ؛کنیمار میها را تکرما روایت
ده  ت انیمنمی های ناتماماین روایتطریق 
دردارة خاستگاه دشر پاسخ  هاییپرس 
دلیل تالش مدام ها دهو تکرار روایت دهیم

 .هاستقبیل پرس ندرای پاسخ ده ای

های های کامل و تامی در تراکدیوایتر
های د ده پرس ت اند که میخ ب وج د دار

 هم، دازد  دا این حالهای صریح ددهما پاسخ
 ن اوالً روایت ت ؛کنیمتکرار میرا  هاروایت

های تقلیدی روایت ثانیاً ،اساساً تقلید است
های تقلیدی و ثالثاً روایت است اتی انسانذ

شناختی زیباییو های عقالنی، اخالقی لذ 
 .ددخشده انسان می

 

51 

 قی من شکلرا ده ت انیم تیزییوقتی نم
اما  ؛گ ییمآن داستان می ، درداةدیان کنیم
م ما را ده دیان من قی تیزها داستان ه

ر ده تعری  رساند و دنادراین مجب نمی
  ش یممیها داستان دوداره و تنددارة

الگ ی من قی  ستان تقلیدی ازما دا تعری  دا
کنیم یارائه م ،ر طبیعت جهان وج د داردکه د
ده دیان من قی تیزها دست  ده این ترتیب،و 
 یادیم  می

 نتیجه. 5
هامارتیا اثر س ف کل،  شاهاودیپ ۀنامدی نمای م ر ، تالش شد دا م العۀاین مقالهدر 

های پرس  هایپاسخمیلر و ارس   ت بیق داده ش د   در روایت تراکی  از دیدگاه
 در ادامه دیان شده است    پژوه 
مدار و ای علتروایت تراکی  زنجیره ،فن شعرارس   در  کالسی  گاهاز دید  5

شکلی روایی، کند تا دهمی یجادا ساختعن ان طر  ز ام ر زندگی را داعقالنی ا
نظام  مبنایالگ ی عقالنی درارائه دهد  این  را محاکاتی از الگ ی عقالنی حاکم در جهان
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خص   در های دیگر خ د، دهدر رساله ترشهای وسی که ارس   در دیدگاهفلس ی 
، اخالق نیک ماخ سهای مهم اخالقی دارد  در ریزد، ویژگیپی می اخالق نیک ماخ س

حد وسط رعایت شده داشد و کن   ةقاعد ،داند که در آناخالقی می ارس   کنشی را
اً در معتدل و عاری از افراط و ت ریط داشد  در دهترین ن   تراکدی که ارس   عمدت

داند، قهرمان می شاهاودیپاش را مثالی نم نۀپردازد و ده آن میفن شعر فصل سیزدهم 
از مسیر  کند(میآن را دیان  )که دا اص ال  هامارتیااخالقی  دنبال مرتکب شدن خ ایده

  درای  ممکن استش د که البته جبران خ ا و دازگشت ده مسیر تعادل سعاد  دور می
از الگ ی  داید حین تقلید تراکدیتراکدی  تماموتام ساختطر  ،س  دنا در نظر ار

، شکلی از دید روشن و صریح از حقیقت فلس ی را عقالنی و اخالقی حاکم در جهان
  ارائه دهد  

  ارس  ، ، درخالف دیدگاه کالسی«روایت» ۀدر مقال از دیدگاه پساساختارگرای میلر
 ،قی در جهان حاکم نیست که روایت تراکی ند، علّی، عقالنی و اخالالگ یی وحدتم

هم اصالً همین تالش اودیپ  شاهاودیپمحاکاتی از آن را ارائه دهد  دنادراین در تراکدی 
ها و دخ اهد تنان الگ یی از کن   درای اینکه از طریق طر  ساختن درای وقای 

ساختی که طر از آنجا  ش د  همچنینرائه دهد، هامارتیای وی محس ب میا اشزندگی
ن عی از حقیقت فلس ی  ان دیانتمام و کامل در روایت تراکی  ممکن نیست، امک

   پذیر نیستامکان روشن و واضح از طریق روایت تراکی  هم
ها و از کن  تا از طریق تقلیدآیند کار میها ده، روایتفن شعراز نظر ارس   در   1

فصل کنند  وی در تراکدی ورا حل هاآنهای م ج د در ادهامها و تناق  ،زندگی
ارس   هامارتیای شخصیت تراکدی : کندتشریح می، این مهم را ده این ترتیب شاهاودیپ

داند که آگاهانه انجام شده است ــ را ــ هرتند کن  خ اکارانۀ خارج از اعتدالی می
شی از ت ن شخصیت این خ ا را در فضای اض رار نا یادد؛نیز می خ ای معص مانه

 اخالق نیک ماخ سارس   در  از آنجا که سلب خیرهای دیرونی نیز انجام داده است 
 ده مبنانیز یادآور شده که کن  را داید در زمینه و دافت عمل دررسی کرد و در این 

زمینه و دافت اض رار مذک ر در کن  اودیپ نیز خ ای آن پرداخت،  قضاو  اخالقی
داند که این نمی ۀسط جایزالخ است، درنهایت شایست او را که خ ای ی  قهرمان مت
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درای  دلکه ؛ده دددختی کشیده ش د ر سعاد  منحرف دماند واودیپ درای همیشه از مسی
 فن شعرداند  دنادراین ارس   در سعاد  را همچنان میسر میدازگشت ده مسیر  وی

قیقت عقالنی و ساخت روایت تراکی ، از نظر فلس ی ن عی از حطر  دا کندتالش می
 درون م ه م هامارتیا ارائه دهد  و تناق  اخالقی واضح و روشن را از طریق رف  ادهام

 ؛کندها را تکرار میروایت ،سیدن ده این صراحت و ق عیتدا این حال، آدمی در عین ر
ها کار خ د را در م ج دی روایتگر است و از طریق روایت ط ر ذاتیت ن اوالً ده

ها، دا اعتالدخشی ده ام ر زندگی، ده درد و ثانیاً از طریق تکرار روایتپی  میجهان 
 یادد شناختی دست می عی لذ  عقالنی، اخالقی و زیبایین

های گ ی پرس ش د تا پاسخها تعری  میداستان ،«روایت» ۀاز دید میلر در مقال اما
د ده ت انند و نمیمایها هم اره ناتمام مولی ت ن این داستان داشد؛ همیشگی انسان

د  ش هایی دیگر تکرار میدر قالب روایتو من قی دست یادند، دوداره  نهایی هایپاسخ
ناشدنی است؛ زیرا اودیپ حلشاه اودیپتناق  م ج د در روایت تراکی   ،از دید وی

گناه است  تالش اودیپ هم در حین  اره متناق ، هم گناهکار و هم دیشکلی همده
انجامد؛ ت ن می اساساً ده هامارتیای ویت تراکدی درای رف  این تناق ، ساخطر 

ش د که خ دش کارآگاه جنایت خ دش ش د  دا این حال، همچ ن اودیپ م جب می
دنبال علت جنایت دهش د، همچنان ه ده اخ ارهایی که ده وی داده میکه ددون ت ج

زندگی  کامل کردن داستان ناتمام در پی نتیجهنامه و دراین نمای  داده در گذشتۀرخ
کنند ده های ناتمام را تکرار میها و دارها همان داستانها نیز دارنانسا رود، همۀخ د می

هایی پاسخ شانفلس ی زندگی دنیادین هایپرس درای  امید روزی که داالخره دت انند
    من قی دیادند

 عبار  است از:اش ایی و فلس یوحاضر در پی ند دو وجه ر ۀ مقالۀدستاورد ن آوران
اما  تالش کند؛ کارهای حاکم در جهانت اند در راه فهم سازِلس ه دا ت سل ده روایت میف

کالسی  ده ایضا  و رف   روایی درای تنان فهمی، در فلس ۀ حاصل این تالش
انجامد؛ نی از زندگی و جهان مینتیجه فهم روشو در دار جهانهای حاکم در کاروتناق 

ت انند تنان های روایی نمیاساختارگرا معتقد است این تالشپس حال آنکه فلس ۀ
 از دا این حال، و ده فهم روشن و ق عی از زندگی دست یادند  هایی را رف  کنندتناق 
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های ق عی یافتن پاسخ ده اشجهت عالقه و تمایل ذاتیآدمی ده ،دیدگاه پساساختارگرا
ادامه  روایی ده تنان ک ش  ارهاش، هم همیشگی نهای دنیادیو نهایی ده پرس 

ۀ محت م گاه ده نتیجهای روایی آدمی که هیچشهمین تال ت ان گ تدهد و حتی میمی
   سازند هم اره ناتمام زندگی را می پساساختارگرا معنای ۀفلس در  رسند،نمی و روشن

 ها نوشتپی
نسبت میان نظریۀ تراکدی و فلس ۀ اخالق ة اول دا عن ان این مقاله درگرفته از رسالۀ دکتری ن یسند  5

 است  نزد ارس  

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 

17  mimesis  ده ی نانی وimitation  ده انگلیسی 
28. Autuchia  
29. Dustuchia 

30 .Muthos  معادلplot ارسطو است که  فن شعرگانۀ تراژدی در انگلیسی، اولین جزء از اجزای شش
شمارد؛ چون از طریق پیوندهای علّی و عقالنی ترین جزء آن میداند و مهمارسطو آن را روح تراژدی می

کوب معادل افسانۀ مضمون را برای آن آورد. زریننمایش درمیها را بهوقایع تراژدی، ذات فلسفی آن
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ها ترکیب حکم ضرورت در تراژدی شش جزء وجود دارد که تراژدی از آنپس به»کار برده است: به
ضمون، سیرت، اند از: افسانۀ مگردد. آن شش چیز عبارتیابد و ماهیت آن، بدان شش چیز حاصل میمی

اش از را در ترجمه« داستان»(. افنان معادل 311ب:  3333)ارسطو، « گفتار، اندیشه، منظر نمایش و آواز
از ترجمۀ مهدی « ساختطرح»(. در مقالۀ حاضر، معادل 303: 3331آورده است )ارسطو،  فن شعر

رسد معادل فارسی نظر میه به( استفاده شده کپژوهشی در فن شعر ارسطوزاده از کتاب هالیول )نصراهلل
 رنگ نیز ترجمه شده است. تری برای این اصطالح است. این عبارت در بسیاری جاها به پیدقیق

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 

واژگان یونانی  ۀترجم« غیراختیاری»و « اختیاری»واژگان  ،(301ـ303: 3331) کریستوفر وارنۀ نوشتبه. 00
«hekousion » و«akousion»  میلی )ها متضمن معنای میل و بیو کاربرد کلی آن استwillingness 

and unwillingness) ی تیارکند: هر عملی اخنحو سلبی تعریف میاست. ارسطو عمل اختیاری را به
از »یا « زورکی»داند اگر و فقط اگر پس عمل را غیراختیاری می ؛مشروط بر اینکه غیراختیاری نباشد ،است

 .رخ داده باشد« روی جهل
41. Involuntary 
42. Milon 

مثالً  ؛زندهای فراوانی از حد وسط اخالقی میمثال اخالق نیک ماخ سمختل   فص ل درارس     03
داکی ددانیم و ت ریط را در دزدلی، حد وسط این دو و ن یسد اگر در م ض   ترس، افراط را در دیمی

 درنتیجه کن  اخالقی، شجاعت است 

44. Claude Lévi-Strauss  
45. Jocasta 
46. Laius the King 
47. Cynthia Chase  
48. Hamlet 
49. Some fault :به یونانی ،hamartian tina. 
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 



 5045، پاییز و زمستان 51، شمـارة 6سال                                                     شناسیفصلنامۀ روایتدو 
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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 
 تهران: طر  ن    3 محمدحسن ل  ی تبریزی  چ مۀ  ترجمادعدال بیعه )متافیزی ((  5314) ارس  
 تهران: نشر حکمت   1 سهیل افنان  چ ترجمۀ  هنر شعر دردارة ( 5311) ــــــ
  علمی و فرهنگی: تهران  7 عنایت  چ حمید ترجمۀ  سیاست(  ال  5313)ــــــ 
 : امیرکبیر تهران  1   چک بترجمۀ عبدالحسین زرین  فن شعر(  ب 5313)ــــــ 
   تهران: هرمس 1  ترجمۀ اسماعیل سعاد   چ خ اده(  5316)ــــــ 
  : طر  ن تهران  3   چمحمدحسن ل  ی تبریزی ترجمۀ  اخالق نیک ماخ س ( 5310)ــــــ 
  : دصیر تهران  1 چ محمد فیروزک هی  ترجمۀ  ارس  (  5311)اناتان دارنز، ج

: تهران  0 چ های تبای افسانه ترجمۀ شاهرخ مسک ب  در  اودیپ س شهریار(  5311)س ف کلس 
  خ ارزمی

: تهران  روایت و ضدروایت نامۀویژهاهیمی  در منص ر در ترجمۀ  «روایت»(  5377)هیلیس  جی میلر، 
  ایی فارادیدنیاد سینم
  : طر  ن تهران  0 چ اهلل ف الدوند ترجمۀ عز   ارس  (  5301)ن سباوم، مارتا 

: تهران ایمان خدافرد  ترجمۀ  راهنمای خ اندن اخالق نیک ماخ سی ارس  (  5317)وارن، کریست فر 
  ترجمان

: مین ی ده تهرانزامهدی نصراهلل ترجمۀ  فن شعر ارس   ةپژوهشی دردار(  5300)هالی ل، استی ن 
  خرد

  : ققن س  تهرانراآترجمۀ حسن امیری  تراکدی؛ از افالط ن تا کیژک فلس ۀ(  5311)یانگ، ج لیان 
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