
 

 

  

 
 

 
ارسطو را مورد مطالعه    فن شعر های اخالقی عواطف ترس و شفقت در رسالۀ  این مقاله جنبه   چکیده:

ترس و شفقت را عواطفی خودخواهانه و دیگرخواهانه   خطابه  فن قرار داده است. ارسطو در رسالۀ 

گر  معرفی کرده که در نتیجۀ پیش چشم آوردن رنج ناروای ناشی از رخ دادن غیرمترقبۀ مصائبی ویران 

آید. این عواطف در  ماست، حاصل می در گذشته یا آینده برای انسانی نیک که شبیه به ما و بهتر از  

برای زندگی شرح داده    خطابه   فن ها و زندگی است، در شرایط مشابهی که در  تراژدی که تقلید کنش 

شدن ترس و شفقت  برانگیخته   فن شعر، دهند. در تراژدی، بنا به تعریف ارسطو در  شده است، رخ می 

پاکسازی  نتیجه  در  و  این عواطف  تعدیل  موجب  مخاطب،  می آن   در  برانگیختگی  ها  این  شود. 

اش طی  مند متوسط تراژدی نسبت به ماهیت کنش ارادی عواطف، حاصل جهل شخصیت فضیلت 

شود و او  طرح ساخت تراژدی است که در نتیجۀ اضطرار ناشی از سلب خیرهای بیرونی مرتکب می 

هش در پی پاسخ به این  راند. این پژو سوی رفتاری که در آن، حد وسط اخالقی رعایت نشده می را به 

های خودخواهانه و دیگرخواهانۀ  ، اول چگونه تعدیل جنبه فن شعر هاست که از نظر ارسطو در  پرسش 

برآورده می  را  تراژدی  میان  عواطف ترس و شفقت، وجه اخالقی  پیوند  با  سازد؟ دوم، چگونه 

هایش، این  برانگیختگی ترس و شفقت در مخاطب تراژدی و جهل شخصیت نسبت به ماهیت کنش 

های  ساخت و جنبه یابند و سوم، بین خصوصیات ویژۀ شخصیت و طرح عواطف جنبۀ اخالقی می 

  اخالقی عواطف ترس و شفقت در تراژدی چه نسبتی وجود دارد؟ 
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 مقدمه

ترس و شتتفقت، عواطفی هستتتند که از  

  ۀ در نتیج  فن شتعر  ۀنظر ارستطو در رستال

یتا شتتتبیته یتا تقلیتد  ستتتتازی  محتاکتات 

غتایتتکنش    ۀ یتافتت و وحتدت  منتدهتای 

عقتالنتی   و  عل ی  روابط  و طی  انستتتتانی 

زنتتدگی از  منتختتب  هتتای  رویتتدادهتتایی 

شتوند. انستانی در مخاطب برانگیخته می

عواطف بته میزانی شتتتدن این  برانگیختته

متعتادل و بته دور از افراو و تفریط در 

شتتتود کته همین  مختاطتب موجتب می

عواطف نیز در وی تعدیل و پاکستتتازی  

برانگیختگی عواطف    ،شتتتونتد. بنتابراین 

ترس و شتتتفقتت در مختاطبتان تراژدی  

حد وستتط اخالقی ارستتطویی را   ۀقاعد

سازد که معیار اصلی ارسطو  برآورده می

نیکومتتاخودر   زنتتدگی   ساخالق  برای 

امتا این متعتادل    ؛منتدانته استتتتستتتعتادت

شتتتدن عواطف در مختاطتب تراژدی در 

ستتتاختت و هتایی در طرحویژگی  ۀنتیجت 

حین  افتد. شتتخصتتیت تراژدی اتفاق می

ساخت تراژدی رویدادی غیرمترقبه  طرح

دهد که  برای شتخصتیت تراژدی رخ می

این رویتداد، ویرانی بزرگی در زنتدگی 

. شتتخصتتیت  دآورشتتخصتتیت به بار می

گر برایش تراژدی کته این رویتداد ویران

دهد، شتخصتیتی استت که هرچند  رخ می

مند استتت، اما ممکن استتت از  فضتتیلت

وی خطایی اخالقی ستر زند. این خطای  

کتنتش   از  نتتاشتتتتی  هترچتنتتد  اختالقتی 

شتخصتیت استت    ۀگرانه و آگاهانانتخاب

اما عنصتری از اضتطرار نیز در آن وجود  

م این عمل، خیر  دارد زیرا در هنگام انجا

ای از شتخصتیت ستلب شتده استت.  بیرونی

ستتلب خیر بیرونی از شتتخصتتیت به این  

وی کنش   هرچنتتد  کتته  استتتتت  دلیتتل 

ای انجتام  آگتاهتانته و ارادی خطتاکتارانته

دهتد امتا نستتتبتت بته متاهیتت این کنش  می

  ۀ ناآگاه است و این عنصر ناآگاهان  ،خود

اراد تتحتتت  نتتدارد.  ۀعتمتلتش،  قترار   وی 

شتفقت حاوی عناصتر  ترس و همچنین،  

ای  توأمتان خودخواهتانته و دیگرخواهتانته

صتتتورتی  تراژدی بتایتد بتهاستتتت کته در  

تتفتریتط   و  افتراو  از  عتتاری  و  متتتعتتادل 

برانگیخته شتتود تا از این جهت نیز وجه  

 ،اخالقی کنش برآورده شتتتود. بنتابراین 

چتنتیتن   بتته  پتتاستتتخ  پتی  در  پتژوهتش  ایتن 

 هایی است:پرسش 



 

  ، امیر مازیار محمد هاشمی  / های اخالقی عواطف ترس و شفقت در فن شعر ارسطو...جنبه

 
231 

 

 

 

 

 

جتنتبتته  -1 تتعتتدیتتل  هتتای  چتگتونتته 

عواطف    ۀاهتانته و دیگرخواهتانت خودخو

وجه اخالقی تراژدی را    ،ترس و شتفقت

 سازد؟برآورده می

متتیتتان    -2 پتتیتتونتتد  بتتا  چتتگتتونتته 

برانگیختگی ترس و شتفقت در مخاطب  

تراژدی و جهل شتتتخصتتتیت نستتتبت به 

  ۀ هتایش، این عواطف جنبت متاهیتت کنش 

 یابند؟اخالقی می

شتخصتیت    ۀبین خصتوصتیات ویژ-3

و جنبتهو طرح اخال ستتتتاختت  قی  هتای 

عواطف ترس و شتتفقت در تراژدی چه  

 نسبتی وجود دارد؟  

کتیتفت  پتژوهشتتتی  پتژوهتش،  و ایتن  ی 

داده-توصتتتیفی مبنتتای  بر  هتتای  تحلیلی 

ای  های کتابخانهای استتت. دادهکتابخانه

هتای خود  این پژوهش عمتدتتاا از رستتتالته

و   فن شتتتعر  ،هتاارستتتطو و در رأس آن

ختتطتتابتتهستتتتت تت ،   اختتالق  ،  1فتتن 
ادئتومتوس و    2نتیتکتومتتاختوس   3اختالق 

گردآوری شتتتتده استتتتت. در واق  این  

پتتاستتتخ  بتته  رستتتیتتدن  بترای  پتژوهتش 

 

1. Rhetorics. 

2. Nichomachian ethics. 

اختالقت پترستتتش  استتتتتلتزامتتات  ی  هتتایتش 

به   عواطف ترس و شفقت در تراژدی را

طور  ، درون نظتام فلستتتفی، و بتهطور عتام

فتلستتتفتت   ،ختتا  نتظتتام  اختالق    ۀدرون 

 ارسطویی جسته است.  

باید این نکته را نیز متذکر شتتد که  

که گفته شتد، حاصتل ، چنانفن شتعردر  

شتتتفتقتتت،  بترانتگتیتختتتته و  تترس  شتتتتدن 

کاتارستی  یا پاکستازی همین عواطف  

 ،حاضتر  ۀدانستته شتده استت. اما در مقال

تمرکز بر خود عواطف ترس و شتتفقت  

تراژیک استتت و مجال تمرکز بیشتتتر بر 

 بحث کاتارسی  میسر نیست.

پژوهش در زبان فارستی  پیشتینۀ این  

 : به شرح زیر است

ای بتا در مقتالتهمینتا محمتدی وکیتل  

در    ۀرابطت عنوان   فلستتتفتۀ  هنر و اخالق 

طور غیرمستتقیم با موضتو   که به  ارستطو

پژوهش ما مربوو استتتت، معتقد استتتت  

  ۀ رابط  ،که در کار پژوهشتتگران ارستتطو

بین حکمت عملی و اخالق ارسطویی با 

اختتال  ۀرابتتطتت  و  ابتتداعتتی  ق  حتتکتتمتتت 

3. Eudemian ethics. 
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ارستتتطویی خلط شتتتده و همین موجب  

ارستتتطویی   هنر و اخالق  میتان  شتتتتده 

الی کته  ای پنتداشتتتتته شتتتود، در حت رابطته

رابطته نتدارد  چنین  )محمتدی ای وجود 

ما نشان  ۀ(. اما مقال93-75:  1396وکیل، 

دهد که میان هنر و اخالق ارستطویی  می

محکمی وجود دارد کته البتته در   ۀرابطت 

های  نشتتتان دادن این رابطه بر تبیین جنبه

در  شتتتفتقتتت  و  تترس  عتواطتف  اختالقتی 

استتتتت.   متتتمترکتز  ارستتتطتویتی  تتراژدی 

در   الملوک مصتتطفویشتتم    همچنین 

زایش اخالق در دل بتا عنوان    ایمقتالته
اختالقتی   تتفستتتتیتر  از  دفتتا   تتراژدی؛ 

به این موضتتو    کاتارستتی  ارستتطویی

از تفستتتیرهتای   نظرفصتتتر  پرداختته کته

ها  برترین غایت ،مختلف، غایت اخالقی

ارستطویی استت، چراکه    1در کاتارستی  

کاتارستتی  در تراژدی از منظر ارستتطو  

شتتتود  موجب اعتدال در نف  آدمی می

نیکبختی   و  برای فضتتتیلتت  را  و زمینته 

:  1391)مصطفوی،  آوردانستان فراهم می

متا بتا دیتدگتاه    ۀدیتدگتاه مقتالت   .(84-101

اش همستتوستتت اما ی در مقالهمصتتطفو

 

1. Catharsis. 

متا تمرکز خود را بر عواطف ترس   ۀمقتالت 

و شتتتفقتت گتذاشتتتتته استتتت کته از نظر 

در اثر برانگیخته    ، کاتارستتتی  ارستتتطو

دهد در حالی  شتدن این عواطف رخ می

مصتطفوی بر خود کاتارستی     ۀکه مقال

   متمرکز شده است.

  ۀ فلستتتفت در کتتاب    یتانت جولیتان  
تتا ژیژک از افالطون  پیونتد   بر  تراژدی 

با واژگونی و فن شعر  ترس و شفقت در

ستاخت تراژدی تککید  شتناستایی در طرح

کرده است. یان  تفسیر روانی فرویدی  

دهد که  از ترس و شتفقت را توضتیم می

رهتتایتی  بتته   و  بتختتاره  دم  زدن  »بتیترون 

بخش از عواطف ترس و شتتتفقت،  لذت

منجر   کتتامتتل  ایمنی  و در  نمتتایشه  »در 

اخالقی برانگیخته  شتتود. وی تفستتیر  می

قتت در تراژدی را  شتتتتدن ترس و شتتتف 

ۀ تفستتتیر روانی آن یتافتت شتتتکتل تعتدیتل

نهایت دو تفسیر    )تا حدی که در  داندمی

روانی و اخالقی را ادغتام می کنتد( کته  

حد وستتط اخالقیم معیارم   ۀبر مبنای قاعد

فضتتتتیتلتتت در  کتنتشم  اختالق  متنتتدانتته 

ارستتطو استتتوار استتت. او نیکوماخوس  
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می در   گیردنتیجتته  ترتیتتب  این  بتته  کتته 

بته   تراژدی »دم بختاره و متازاد عواطف 

 )یان ،  شتتودای مطمئن تخلیه میشتتیوه

ما تفسیر روانی    ۀ(. اما مقال56-65:  1395

کند و عواطف ترس و شتفقت را رد می

اخالقی این عواطف بته وجهی    ۀبر جنبت 

و بیرونی تتککیتد دارد. همچنین در   عینی

جوه  متا حتد وستتتط اخالقی در و  ۀمقتالت 

عواطف    ۀخودخواهتانته و دیگرخواهتانت 

که در    است ترس و شتفقت بررستی شده

 پژوهش یان  وجود ندارد.

در    ارستطو  مارتا نوستباوم در کتاب

ترس و   هتای اخالقی عواطفجنبتهبحتث  

در تراژدی بر نستتبت نزدیک با   شتتفقت

های معرفتی و آموزشتی عواطف و جنبه

کنتد. وی از دیتدگتاه ارستتتطو تتککیتد می

استت بنا به آرای اخالقی ارستطو،    معتقد

واکنش  ابراز  از طریا  عتتاطفی  متتا  هتتای 

نستتتبتت بته اوضتتتا  تراژیتک، چیزهتایی  

هتدف و منش خویش و محتوای    ۀدربتار

معتقتداتمتان می آموزیم. وقتی  اصتتتول 

 

.1  Agamemnon  نمایشنامه از  قهرمان  هایی 

 آیسخولوس و اوریپید. 

چگونته بتا خود    1بینیم کته آگتاممنونمی

در نبرد استتتت کته آیتا از فرمتان یکی از  

ختدایتان ستتترب یچتد یتا دستتتت بته کتاری  

همان قدر وحشتتناک بزند و دختر خود  

او بر ستتتر این    ۀرا بکشتتتد، از مشتتتاهتد

ترستیم  آییم و میدوراهی به شتفقت می

نیز روزی گرفتتار چنین   مبتادا خود  کته 

تعتار  اخالقی یینحلی شتتتویم. وقتی  

واکنشتتتی   بته  نشتتتتان میچنین  و  دهیم 

متیواکتنتش  تتوجتته  ختود  کتنتیتم،  هتتای 

ارزشتی که شتخصتاا برای   ۀاحتمایا دربار

حتراستتتتت   و  حتفتس  و  پترهتیتزگتتاری 

هتای تتازه پی فرزنتدانمتان قتایلیم بته نکتته

از  متی استتتتت  متمتکتن  هتمتچتنتیتن  و  بتریتم 

  ، متاهیتت تعتار  اخالقی و جبر طبیعی 

  )نوستتباوم،   تری پیدا کنیمدرک روشتتن 

م111  -106:  1389 معتقتتد    ۀقتتالتت (.  متتا 

  ۀ جنب  ،نیستتت که از نظر ارستتطو تراژدی

آموزش اخالقی دارد بلکه معتقد استتت  

تراژدی بر   ،کته  حتاکم  اخالقی  الگوی 

متا   ۀکنتد. همچنین مقتالت جهتان را تقلیتد می
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بتته  را  طتبتیتعتی  جتبتر  و  اختالقتی  تتعتتار  

  ۀ در مقال  ؛کندشتتتکل دیگری مطرح می

و   اخالق نیکومتاخوسمتا بتا پیونتد میتان  

بحث اضتطرار ناشتی از ستلب  ،فن شتعر

انتختتاب در کنش  بیرونی  و خیر  گرانتته 

شتتتود کته عتامتل مهم  آگتاهتانته مطرح می

برانگیخته شتدن عواطف ترس و شتفقت  

     است.

طور  ترین پژوهشتتتی کته بتهامتا مهم

بتته  خود  از  فصتتتلی  در  و جزئی،  دقیا 

مقتالت  حتاضتتتر    ۀموضتتتو  مورد توجته 

  ۀ هایش با مقالکه استتدیلاستت    پرداخته

پژوهشتتی کتاب    ،حاضتتر همستتوستتت

نوشتتتۀ استتتیون    فن شتتعر ارستتطو  ۀدربار

همین دلیتل، در عنوان  هالیول استتتت.  به

هتای  مقتالتۀ متا قیتد شتتتده استتتت کته جنبته

اخالقی عواطف ترس و شتتتفقتت را در 

با تکیه بر همین کتاب، مطالعه  فن شتتعر

هالیول در فصتتل شتتشتتم این   ایم.کرده

 کتاب به شتترح جایگاه عواطف ترس و

پرداخته که بخش   فن شتتعرشتتفقت در  

های اخالقی  مربوو به جنبه مهمی از آن

  169:    1388هالیول، ) این عواطف است

نستتتبتت بته    متا  ۀنوآوری مقتالت (.  186  -

کته اویا بتا   کتتاب هتالیول در این استتتت

فن  هتای  ارجتاعتات متمرکزتر بته رستتتالته
بته ایضتتتاح بیشتتتتر    فن شتتتعرو    خطتابته

  ۀ رخواهتانت هتای خودخواهتانته و دیگجنبته

عواطف ترس و شتتفقت در نستتبت میان 

زنتدگی عتادی و تقلیتد آن در زنتدگی 

بتتا  ثتتانیتتاا  و  استتتتت  پرداختتته  تراژیتتک 

اخالق  هتای  تر بته رستتتالتهارجتاعتات دقیا

، بر جایگاه حد فن شتتعرو   نیکوماخوس

های خودخواهانه  وستط اخالقی در جنبه

،  عواطف ترس و شفقت   ۀو دیگرخواهان

طور  متمرکزتری داشتتته استتت. بهتککید  

در  کتلتی،   رو  ۀمتقتتالتت متتا  تتالش    پتیتش 

تری نستبت  به شتکل منستجم ایم تاکرده

وجه اخالقی عواطف ترس و   ،به هالیول

ر تراژدی مورد بررستی قرار شتفقت را د

 .تبیین کنیمو آن را به وضوح   دهیم

عنوان عفافقفخ دوودواهفا ه  . شفققفب  فه1
 و ویگردواها ه ور فن دطا ه

دیگرخواهانه    ۀ، عموماا یک عاطف شفقت

  ، فن خطابهاستت و ارستطو نیز گاهی در  
قوی    ۀعنوان یتک عتاطفت شتتتفقتت را بته

معرفی می کنتد. وی مالالا  دیگرخواهتانته 

قطعتت  »در نویستتتت می  14b  1386ۀ  در  د: 
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نستتتبتت به  حقیقتت، بر ما واجب استتتت  

نتاکتامی   نتاحا دچتار  بته  کستتتتانی کته 

  ابراز همدردی کنیمه )ارسطو،   ،شوندمی

بنتا بته تحلیلی کته در 204:  1396 (، امتا 

دهتد، جتاهتای دیگر این رستتتالته ارائته می

توجته  قتابتل  عنصتتتر،  درون این عتاطفته

ۀ  مالالا در قطع  ؛یابدخودخواهانه را نیز می

16-13b1385،  عتتاطتفتته ای  شتتتتفتقتتت 

در قبتال  دیگرخواهتانته و خودخواهتانته 

شتتتود: »بگتذاریتد  رنج نتاروا تعریف می

تعریف کنیم  ترحم را احستتتاس رنجی  

ی نابودکننده یا شتتر   ۀناشتتی از مشتتاهد

نتاروا بر کستتتی وارد  بته  دردنتاک کته 

ی که انتظار داشتتته باشتتیم  شتتود، شتتر می

برای خودمان یا یکی از بستتتتگانمان نیز 

واق  شود و وقو  آن هم نزدیک به نظر 

 (.199: 1396  )ارسطو، 1آیده 

  b1386  3-31همچنین در قطعتات  

،  ر دیگرخواهانه در کنار عنصت فن خطابه  

  ۀ عتاطفت  موجود در  ۀعنصتتتر خودخواهتانت 

شتتفقت تکمیل )و نیز تکیید و تصتتریم( 

می شتود. به نظر ارستطو در این قطعات،  

 

1. (Aristotle,1991: 69). 

ستتتخنان و حایت اشتتتخاصتتتی که در 

ند، مالالا اشتخاصتی  هستت   معر  مصتیبتی

برانگیز استت  که در بستتر مرگند، شتفقت

انگیزتر برای ما هنگامی  و از همه شتفقت

  ، نیم کته افراد اخالقتاا نیتکاستتتت کته ببی 

شتتتوند، هم به دچار چنین مصتتتائبی می

 انکنیم که آنت که تصتتتور میستتتبتب آن

ستزاوار تحمل چنین مصتائبی نیستتند، و 

که این مصتائب را پیش  هم به ستبب آن

بر ارستتطو    ۀعقیدبه  بینیم.چشتتم خود می

ما واجب استت که نستبت به کستانی که  

ابراز   ،شتتتونتدبته نتاحا دچتار نتاکتامی می

نته نستتتبتت بته نتاکتامی   شتتتفقتت کنیم و

ستتتزاوار افراد. مالالا شتتتفقت نستتتبت به 

پدرکُشتتتان و مادرکُشتتتانی که مجازات  

:  1396 )ارستطو، شتوند، جایز نیستتمی

 (. 205تا  202

فن  ارستتتطو در قطعتات متذکور از  
کند که ما به شتتتفقت  اشتتتاره می  خطابه

-یتافتته یتا قریتببرای رنج نتاروای وقو 

شتتتبیه خودمان که البته    الوقو  کستتتانی

دهیم.  اخالقاا نیک باشند، تمایل نشان می
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شتتتفقتت بر   ۀبنتابراین هرچنتد بنتای عتاطفت 

، در عین  1همدلی با دیگری استوار است

این همتدلی بتا دیگری متضتتتمن    ،حتال

همتدلی بتا خود نیز هستتتت چراکته چنتان  

 تواند بر خود نیز حادث شود.  رنجی می

شققب  ه1-1 و  عنوان  .  دوودواها ه  عافقخ 
 ویگردواها ه ور موضوع ووستی از وید ارسطو

ارستتتطو بحتث عنتاصتتتر خودخواهتانته و 

شتتفقت را از جمله    ۀعاطف   ۀدیگرخواهان

از کتتاب هشتتتتم و نهم  در بخش  هتایی 

نتیتکتومتتاختوس متوضتتتو    اختالق  در  و 

شتفقت در آن جایگاه    ۀدوستتی که عاطف 

میویژه بته خود اختصتتتتا   دهتد، ای 

وی در اینجتا بر این نکتته  کنتد.  مطرح می

مند، اگر کند که فرد فضتتتیلتتککید می

 

( را مناسب sympathyهالیول معادل همدردی ).  1

همذاتت از  )ر  دانسته  identificationپنداری   )

پنداری در نتیجۀ نزدیکی بسیار  است، چون همذات

شود و این بیشتر موجب دیده حاصل میبا فرد رنج

شود تا عاطفۀ شفقت. ارسطو  عاطفۀ ترس میایجاد  

  a1386  18-22این موضو  را بدین شکل در قطعۀ  

 از فن خطابه شرح داده است:  

ها را بشناسیم، کنیم که آنما برای کسانی ترحم می

ها بسیار نزدیک نباشد،  که نسبت ما با آنبه شرو آن

می احساس  این صورت  در  ما زیرا  کنیم که گویی 

بته دوستتتت خود نیکی کنتد، این نیکی  

دستتیابی وی به   ۀمقدم ،کردن به دوستت

شتتتفقت    ،شتتتود و بنابراین ستتتعادت می

در دوستتی، به وجهی   ۀ ویدیگرخواهان

برای خواستتتت ستتتعادت خودش انجام 

گیرد: شتتتود و وجته خودخواهتانته میمی

نیکی»کستتتی کته   بزر بتا  بر هتای  تر 

توانتد  جویتد، نمیدوستتتت ستتتبقتت می

دوستتتش را ستترزنش کند، زیرا از این  

خواهتد، یعنی نیکی،  چته میطریا بته آن

(.  324:  1398 )ارستتطو،  یابده دستتت می

افراد  استتتتت کته حتی  بتدان معنی  این 

  ، مند نیز در شتفقت دیگرخواهانه فضتیلت

عنوان یک ، سعادت خود را بهنهایت در

طلبنتد. در هر حتال، خودخواهتانته می  امر

-همین سبب است که میمعر  خطریم. به خود در  

را Amasisگویند، آماسی ) پسرش  ( هنگامی که 

بردند، اشکی نریخت ولی هنگامی که  برای اعدام می

دوستش را در فقر و فاقه دید، گریست. این ]در فقر  

افتادن دوست[ ترحم فاقه  بود، در حالی که و  انگیز 

فرق مر  پسرش ترسناک بود، زیرا ترس با ترحم  

میمی دور  را  ترحم  حتی  و  به  کند،  اغلب  و  کند 

کند،  برانگیخته شدن احساس مخالف آن کمک می

زیرا انسان وقتی که چیز ترسناکی به او نزدیک می

)ارسطو،  ش ندارد  ترحم  احساس  دیگر  :  1396ود، 

201 .) 
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بتایتد توجته داشتتتت کته در اینجتا از نظر 

شتفقت    ۀعاطف   ۀارستطو وجه خودخواهان

در دوستی، راه به سوی سعادت اخالقی  

جوید. در عین حال، مالالا ارستتطو در می

بر   اخالق نیکومتاخوسجتای دیگری از  

شتتتفقتت و   ۀوجه دیگرخواهانه در عاطفت 

کنتد: در موضتتتو  دوستتتتی تتککیتد می

  نامیم که نیکی را، »دوستت را کستی می

را نیتک نمتایتد، برای شتتتخ     چتهیتا آن

آورد یا برای او آرزو جا می  دوستتت به

(.  340:  1398    )ارستتتتطتتو،  کتتنتتده متتی

 a  1246ۀ  همچنین در بخشتتتی از قطعت 

ائودموس استتتتت  اخالق  یتتک   :آمتتده 

 دوستتت، تمایل دارد که دوستتتش را در

ها محافظت کند اما خودش  برابر ستختی

نیز دوستتت دارد که دوستتتش او را در 

محتافظتت کنتد. هی   برابر ستتتختی هتا 

دوستتتتی بته بهتای لتذت خود بتاعتث رنج 

شتود و چون دوستتی ستهیم  دوستتش نمی

هاستتت، هر شتتدن با یکدیگر در خوبی

دهتد خوبی  دوستتتتت واقعی ترجیم می

کمتری نصتیب ببرد اما آن را با دوستتش  

شتتود، تا اینکه خوبی بیشتتتری را  یم  ستته

ببرد )بته  ,Aristotleتنهتایی نصتتتیتب 

از    3a1381-6  ۀیتا در قطعت   ؛(1991:67

 : گویدمی  فن خطابه

دوست ما کسی است که ما را دوست داشته باشد و 
مقابل  در  کسانی   ، ما  باشیم.  داشته  دوست  را  او 

دانند که بدانند این حالت روحی یکدیگر را دوست می 
ها طور متقابل وجود دارد. اگر این فرض ها به میان آن 

آید که دوست ما کسی باشد که  را بپذیریم، الزم می 
خوشی  ما از  ما    ، های  غم  از  و  شود،  شاد  ما  همراه 

ار[ چیزی جز ]همراه ما[ غمگین شود، و ]در این ک 
  169:  1396  )ارسطو،   خود ما را در نظر نداشته باشد 

 (.170و  

شتتود  های بای دیده میدر نقل قول

هتای  کته در یکی از بتایترین وضتتتعیتت

شتتفقت بین دو انستتان، یعنی دوستتتی،  

کننده  ای بین شفقتفاصله ،شفقت  ۀیزم

شتفقت   ۀشتونده یا ستوژه و ابژو شتفقت

کستی    استت تا بتواند مشتخ  شتود چه

لوازم شتفقت را به جا    ،نستبت به دیگری

ای اینکته این  آورده استتتت. همچنین بر

بتته دوستتتتی،  در  همعتتاطفتته  زمتتان  طور 

بتاشتتتتد  و دیگرخواهتانته  خودخواهتانته 

در   ۀعتاطفت   ۀ)چیزی کته یزمت  شتتتفقتت 

دوستتتتی استتتتت(، طبعتاا رعتایتت چنین  

 ای الزامی است.  فاصله
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عنوان عفافقفخ دوودواهفا فه و . ترس  فه2
 ویگردواها ه ور فن دطا ه

عنوان یتک عمتدتتاا ترس بته  فن خطتابتهدر  

شتتتود. در خودخواهانه مطرح می  ۀعاطف 

عین حال، ارستتتطو در این رستتتاله برای 

نیز   ۀعنوان تجربت بته  ترس دیگرخواهتانته 

در   بارستت. ارستطو اولین اعتباری قایل ا

  ۀ عتاطفت   ،فن خطتابته  f21  a1382.  ۀقطعت 

استتتت: گونته تعریف کرده  ترس را این 

ای  »بگذارید ترس را رنجی و آشتتفتگی 

استتتتت   متمتکتن  کتته  کتنتیتم  تتعتریتف 

کننتده یتا دردآور بتاشتتتد زیرا متا از  ویران

)مالالا از این که   ترستتیمها نمیشتتر   ۀهم

ترسیم(، بلکه  ستمکار یا نادان باشیم نمی

ترستتیم که موجب  هایی میفقط از شتتر 

ویتتترانتتتیرنتتتج و  بتتتزر  هتتتا  هتتتای 

(. در این  177:  1396  )ارستتتطو،1باشتتتده 

  ۀ عنوان یتک تجربت تعریف، الزامتاا ترس بته

نتمتی متطترح  زیترا ختودختواهتتانتته  شتتتود 

صتتراحتی مبنی بر اینکه ترس نستتبت به 

خودمتان بتاشتتتد یتا دیگران وجود نتدارد، 

گرفتتته   مفرو   بر خود  ترس  هرچنتتد 

رستتد که شتترو شتتده باشتتد. به نظر می

 

1. (Aritotle,1991: 62,63).   

عنوان  زمتان ترس بتهیزم برای اینکته هم

عنوان  خواهتانته و هم بتهخود  ۀیتک عتاطفت 

دیگرخواهتانته طرح شتتتده    ۀیتک عتاطفت 

باشتد، ضترورت همدلی عمیا استت. بنا  

بر نظر ارستتتطو، اگر این همتدلی عمیا  

گونه  توانیم همانوجود داشتته باشتد، می

که برای دیگران احساس شفقت داریم،  

احستتاس ترس هم داشتتته باشتتیم. برای 

ترس گونه شتود، باید بنای این  اینکه این 

بترای  تتختیتلتی  تترس  بتنتیتتان  بتر  دیتگتران  بتر 

 خودمان استوار باشد. 

از   a1383 8-12  ۀقطع  ارستتطو در

  نویسد:در همین مورد می  فن خطابه

می  ترجیح  که  احساس    دهیم هنگامی  شنوندگان 
آن  در  را  حاالتی  چنین  باید  کنند،  به ترس  وجود ها 

ها در ها بگوییم که ممکن است آن آوریم، و به آن 
برای  حتی  شّری  چنین  زیرا  باشند،  شّری  معرض 

ها هم روی داده است، و همچنین  کسانی برتر از آن 
اند  ها بوده ها نشان داد که کسانی مانند آنباید به آن 

ها  که برایشان از جانب کسانی که هیچ گمانی به آن 
شّری واقع شده است که هیچ انتظار آن را    ، بردند نمی 

ز  در  هم  آن  و  را  نداشتند  انتظارش  هیچ  که  مانی 
 (. 181:  1396  )ارسطو،   2نداشتند

در قطعت    b1382  15-18ۀ  همچنین 

 آمده است:  فن خطابهاز  

2. (Aristotle,1991:64). 
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قوی  اشخاص  برای  که  ترسناکند کسانی  ما  از   ،تر 
ترها برای ما ترسناکند، زیرا وقتی که بتوانند به قوی 

آسیب برسانند، به طریق اولی خواهند توانست به ما  
برسانند.  ه   آسیب  ما  به  ]برای  کسانی  دلیل،  مین 

ها  تر از ما ]عمالً[ از آن [ که اشخاص قوی ترسناکند 
 (.179:  1396  وحشت دارند )ارسطو، 

بینیم کته ارستتتطو متدام تتککیتد  می

از تخیتل رنج می کنتد متا در صتتتورتی 

ترسیم که بدانیم آن رنج قبل از  خود می

این برای دیگری همچون متا یتا برتر از  

داده استت و البته در اینجا هم  ما نیز رخ  

تتتککیتتد   رنج  بودن  غیترمتترقبتته  وجتته  بر 

 شود.  می

بعتد    a1386  25  ۀدر قطعت  فن از  و 
شتود که ما ، دوباره ابتدا تککید میخطابه

کنیم  برای کستتانی احستتاس شتتفقت می

کته شتتتبیته بته متا بتاشتتتنتد. این شتتتبتاهتت  

تواند شتامل ستن و ستال، خلا و خو،  می

یتا دودمتان    اجتمتاعی  ۀحتالتت روحی، طبقت 

 

1. (Aristotle,1991:70). 

ی شفقت، ارسطو البته گاهی برای این شرایط عاطفه 

قطعهتبصره  در  مالالا  شود.  می  قایل  -19ی  هایی 

22a1390   ،شفقت را در جوانان و پیران بدین ترتیب

متمایز می کند: »پیران ترحم هم دارند، ولی نه به آن  

دییلی که جوانان ترحم دارند: در جوانان ترحم از  

پیران از روی  روی عشا به   انسانیت است. ولی در 

و اصتل و نستب مشتترک باشتد، چون در 

محتمل است که همین   ،این حایت  ۀهم

برای متا نیز رخ دهتد. ستتت      مصتتتائتب

هایی که ما شر   ۀنویسد که همارستطو می

ترستتیم،  ها برای خودمان میاز وقو  آن

دهد،  هنگتامی که برای دیگران روی می

از ستتویی    ،شتتود. پ  برانگیز میشتتفقت

معتقتتد   ادراک  ارستتتطو  از  متتا  استتتتت 

های ناروایی که بر دیگرانم شتتبیه به رنج

احستتاس شتتفقت    ،دهدخودمان رخ می

میمی احستتتتاس  چون  کتته  کنیم  کنیم 

ممکن استت آن اتفاق برای خودمان هم  

کنتد کته  رخ دهتد و ستتت   اضتتتافته می

وقتی آن رنج ناروا را نستتبت به خودمان  

ۀ  کنیم، در ما عاطفنزدیک احستتاس می

:  1396  )ارستتطو،  1شتتودایجاد میترس 

(. ارستطو قبل از این نیز مالالا  202و   201

قتطتعتت  ختطتتابتته   b1382  26-30ۀ  در    فتن 

تحمل   به  نزدیک  را  خود  آنها  زیرا  است.  ضعف 

و    224:  1991کنند)ارسطو،  ی رنجها تصور میهمه

225   .) 

ارسطو در اینجا برانگیخته شدن ح  شفقت را برای 

می مؤثرتر  باییی  کسانی  اجتماعی  منزلت  که  داند 

  های مهم شخصیت دارند. چیزی که یکی از ویژگی

 برای شفقت تراژیک نیز هست. 
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»بتته استتتتت:  چتیتزی  آورده  کتلتی  طتور 

ترستتتنتاک استتتت که هنگتامی که برای 

هتا را تهتدیتد افتتد یتا آندیگران اتفتاق می

برمیمی متا را    1هانگیزدکنتد، شتتتفقتت 

 (.180: 1396  )ارسطو،

یا ترستی استت    ،فن خطابهترس در  

برای خود و یتا برای ک  دیگری چنتان  

نزدیک به خود که عمالا از ترس یکستر 

تمتایزنتاپتذیر استتتتت، در  خودخواهتانته 

کته برای ایجتاد همتدلی ختا  در حتالی

میان ای معین  شتفقت، باید فاصتله  ۀعاطف 

شتتتونده وجود  کننده و شتتتفقتشتتتفقت

داشتته باشتد. چون اگر این فاصتله وجود  

پنتداری کتاملی همتذات ،تته بتاشتتتدنتداشتتت 

شتونده پدید  کننده و شتفقتمیان شتفقت

 پنتداری کتامتل،آیتد و این همتذاتمی

ۀ شتتفقت را از  عمدتاا دگرخواهان  ۀعاطف 

 دارد.  میان برمی

مقاهیم فضفیتب و سفداود ور اد      .3
  یکومادوس

 

1.Speaking generally, anything 

causes us  to feel fear that when it 

happens to, or threatens, others 

causes us to feel pity 

(Aristotle,1991:63,64). 

2 . Good. 

اول   کتتتتتاب  در  اختتالق  ارستتتتتطتتو 

غایت هر دانش و فن و هر   نیکوماخوس

دانتد کته  می2اب را یتک خیرعمتل و انتخت 

ها بیرون عمل استت  بعضتی از این غایت

ها درون عمل. اما غایتی  و بعضتتی غایت

بتترای  و  ختتودش  در  کتته  دارد  وجتتود 

و بهترین    3خودش استتتت، کته خیر اعال 

ترین و استتت. غایت باید موضتتو  مهم

و معتبرترین  ها باشتتدمعتبرترین دانش 

ستتتیاستتتت استتتت.  عملی، دانش   دانش 

  ۀ که حاوی هم انش ستیاستت نیزغایت د

غایات دیگر استتت، خیر آدمیان استتت 

(. اما خیری که  14و13:  1398  )ارستتطو،

غایت دانش ستتیاستتت استتت، زندگی 

نیک و رفتار نیک استتت که برابر استتت  

. پ  ستعادت، خیر اعالستت  4با ستعادت

استتت و خیر    5نفستتهو خیر اعال خیر فی

اینکته خودش علتت فی نفستتتته در عین 

خیرهتای    ۀت، امتا علتت همت خودش استتت 

 دیگر هم هست.

3.chief good. 

انگلیسی    .4 یونانی    Happinessبه  به  و 

Eudimonia . 

5.good in itself . 
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بته گمتان ارستتتطو، وخیفتۀ ختا   

آدمی، فعتالیتت نف  در تطتابا بتا عقتل و 

وخیفۀ خا  انستتتان نیک همین فعالیت  

ترین نحو استتتتت. عملی عتالی بته عتالی

انجام شتتود،    1استتت که مطابا فضتتیلت

پ  ستتتعتادت آدمی، فعتالیتت نف  در 

اگتر  و  استتتتت  فضتتتیتلتتت  بتتا  انتطتبتتاق 

هتای مختلف وجود دارد، در فضتتتیلتت

ترین فضتیلت استت، طی  انطباق با کامل

یتک زنتدگی تمتام و کتامتل. بتدین معنی 

که معلوم نیستتتت ستتتعادت فرد در یک 

اش تتا پتایتان عمر برهتۀ ختا  از زنتدگی

بتتایتتد فترد  بتنتتابترایتن  و  آورد  عتمتر   دوام 

کاملی را در ستتعادت گذرانده باشتتد تا  

ستتتعتتادت را  وی  بتتدانتیتم بتتتوانتیتم  متنتتد 

عقیدۀ ارستتطو،  (. به31:  1398)ارستتطو،  

نیست بلکه عمل مطابا   2خیر اعال، ملکه

ملکه استتتت و حالت نف  نیستتتت بلکه  

فعالیت نف  استت. اگر شتخ  فعال، به 

ضتتترورت و از روی اراده فعالیت نیک 

انه استتت و به مندکند، عملش فضتتیلت

طور که  همان .بردستوی ستعادت راه می

 

1.Excelence. 

2.Possession. 

مالالا در مستتابقات ورزشتتی به کستتی که  

جتتایتتزه   دارد،  پتترورده  و  قتتوی  بتتدنتتی 

دهند  دهند بلکه به کستتی جایزه مینمی

کته در مستتتابقته شتتترکتت کنتد و آن را  

  3اما ستتتعادت به خیرهای خارجی   ببرد.

بتتدون   نیتتک  انجتتام عمتتل  و  دارد  نیتتاز 

نیستت: »کستی که از   وستایل یزم ممکن 

نصتیب استت، مالالا در بعضتی مواهب بی

بته جهتان نیتامتده، ختانواده ای شتتتریف 

بهره فرزندان خوب ندارد یا از زیبایی بی

ک  استتتت یتا هی   استتتت یتا تنهتا و بی

نمی توانتد بوده  فرزنتد نتدارد، نیکبختت 

(. پ  ستتعادت هم  37:  1398)ارستتطو،  

به فضیلت مربوو است و هم به خیرهای  

 جی.خار

اد    3-1 ور  اد قی  وسط  حد  مقهوم   .
  یکومادوس 

قتطتعتت  در  اختالق    a  1106ۀ  ارستتتتطتو 
-، متاهیتت کنش فضتتتیلتت نیکومتاخوس

های  دهد که به مالالمنتدانه را شتتترح می

بته بعتد منتهی    b  1106ۀ  فراوانی از قطعت 

 شوند: می

3.External Goods . 
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پذیر بیشتتتر و کمتر  در هر مقدار تقستتیم 

برابر،  نفستته و هم برای ما.  وجود دارد، هم فی 

حد وستط میان بیشتتر و کمتر استت. من حد  

نامم که از  ای را می وستتط یک شتتیق، نقطه 

هردو طرف شتیق فاصتلۀ برابر دارد؛ این نقطه  

)=حد وسط عینی( برای همۀ آدمیان، یک  و  

همان استت. ولی حد وستط درستت برای ما  

آن استتتت کته نته زیتاد استتتت و نته کم، و این  

یستتتت. مالالا  برای همتۀ آدمیتان یتک و همتان ن 

حد وسط    6کم،    2زیاد است و    10جا که  آن 

اش با هر دو طرف برابر  استتتت چون فاصتتتلته 

استت ]...[ ولی حد وستط درستت برای ما را  

نبتایتد چنین حستتتاب کرد زیراکته اگر برای  

کستتی غذا به مقدار ده مینه کم استتت، استتتاد  

ورزش به ستادگی غذا به مقدار شتش مینه را  

چون این مقدار ممکن    کند برای او تعیین نمی 

ک  کم یتا زیتاد  استتتت هنوز هم برای آن 

ورزشتتکار کم استتت و    1باشتتد. برای میلون 

برای کستتی که تازه شتترو  به ورزش کرده  

استت زیاد ]...[ استتاد هر هنر از افراو و تفریط  

جویتد و  کنتد و حتد وستتتط را می پرهیز می 

نفستته را بلکه  گزیند ولی نه حد وستتط فی می 

(. در  64و    63:  1398حد وستط درستت راه ) 

 

1 . Milon. 

حوزۀ فضتیلت اخالقی نیز ارستطو عمل عاری  

همین ترتیتب تجویز  تفریط را بته از افراو و  

کند: لذت و دردی که از هر عمل حاصل  می 

شتتتود، اگر زیتاد و کم )حتاوی افراو و  می 

نحو نتادرستتتت  تفریط( احستتتاس شتتتود، بته 

)غیراخالقی( احستاس شتده استت و »احستاس  

ها به هنگام درست و در مورد موضوعات  آن 

درستت و در برابر اشتخا  درستت و به نحو  

ستتط استتت و هم بهترین  درستتت، هم حد و 

(. آشتکار استت که  65و    64:  1398)ارستطو،  

نفسهه اخالقی  در اینجا هم باید کنشی که »فی 

استت و کنشتی که »برای ماه اخالقی استت، از  

هم متمایز شتود. یعنی در موضتو  حد وستط  

مندانه و افراو و تفریط  دانستتن کنش فضتیلت 

مندانه نیز ارسطو بافت و زمینه و  کنش رذیلت 

 دارد.  ایت عمل را از نظر دور نمی غ 

آور وقایع ترس  ۀ. ویدگاه ارسفطو وراار4
 ا گیز ور فن شدرو شققب

بار، ترس و شتتفقت را در ارستتطو اولین 

  ۀ و در قطعت   فن شتتتعرفصتتتتل شتتتشتتتم  

31b1449-  22b1449   تتتعتتریتتف در 

 آورد: تراژدی می
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دارای  تشبیه کرداری است جدی و کامل    1ترگودیا
چاشنی  در سخنی  بزرگی،  اندازه  از  یک  دار، هریک 

که در شکل    اع چاشنی جداگانه در اجزاء موجود انو 
سرایی، از راه وقایعی که شفقت و نمایش نه داستان 

این عواطف را    2( ترس برانگیزد پاکسازی )کثارسیس 

 . ( 102:  1392ارسطو،  )   3انجام داده« 

ترس و شتتفقت در تراژدی، از نظر 

  هتایی محتاکتات کنش   ۀارستتتطو در نتیجت 

متی رخ  زنتتدگتی  در  اتتفتتاق    ،دهتتدکتته 

هایی  افتد اما شتتتاعر، محاکات کنش می

تراژدی می زنتدگی را در  آورد کته  از 

 

تراژدی است و    .1 یونانی واژۀ  افنان  ترگودیا اصل 

ترجمه در  را  یونانی  اصل  همین  داده  اش  ترجیم 

ای مسلط دربارۀ  بیاورد. تبار این واژۀ یونانی به نظریه

فن  خاستگاه تراژدی مربوو است که خود ارسطو در  
(  99:  1392ای کرده است )ارسطو، به آن اشاره  شعر

شرح   و  داده  بسط  را  آن  تئاتر  مورخان  بعداا  و 

نویسد:  اند. مالالا اسکار براکت در این مورد میکرده 

بدیهه از  دیتیرامب سازی»تراژدی  سرخوان  های 

(dithyrambبه دیتیرامب وج(   ... است  آمده  ود 

نامند که در  هایی را میسرودهای روحانی و رق 

یونان   در  باروری  خدای  دیونیزوس،  بزرگداشت 

ها را شد ... کسی که اولین دیتیرامبباستان اجرا می 

با تعریفی مشخ  و بر اساس موضو  قهرمانی و با  

آن از  یک  هر  برای  عنوانی  آریون  دادن  نوشت  ها 

(Arion بو این(  از  پایهد.  گاه  آریون  گذار رو 

می شناخته  را تراژدی  او  اجراکنندگان  زیرا  شود، 

و آوازها را درام تراجیکون  (  tragoidoi)تراگودیا  

این    ۀهایی باشتد و از جملدارای ویژگی

هتا آن استتتت کته این محتاکتات  ویژگی

عواطف  کنش  برانگیختن  بتتا  بتوانتتد  هتتا 

رس و شفقت مخاطب، نوعی پاکسازی ت

از همین عواطف را در وی پتدیتد آورد. 

اما این ترس و شتتفقت وقتی رخ خواهد  

های نمتایشتتتنتامه بتواننتد در داد که کنش 

یک ستتتلستتتله روابط عل ی و عقالنی که  

دهد،  تراژدی را شتکل می  4ستاختطرح

(tragikon drama)  1399نامیدند )براکت،  می  :

60 .) 

2.  Catharsis،  همین تنها  را  اصطالح  این  ارسطو 

رسد  می  و به نظر  بار در فن شعر به کار برده استیک

از   دومی  بخش  در  داشته  قصد  شعرکه  شرح فن   ،

بیشتری از کاتارسی  ارائه دهد ولی هی  وقت این  

به ننوشته است.  را  تاریخی  بخش دوم  همین خاطر، 

های اندیشمندان مختلف در توضیم و  غنی از نوشته

این   یان   جولیان  دارد.  وجود  کاتارسی   تبیین 

درمانی، اخالقی و شناختی  ها را در سه گروه  تبیین 

  56:  1395قرار داده است. برای مطالعۀ بیشتر ر.ک.  

 . 67تا 

3. (Aristotle,1991:7).   
4.Muthos     معادل :plot   انگلیسی، اولین جزق از

شش که  اجزای  ارسطو  شعر  فن  در  تراژدی  گانۀ 

ترین جزق  داند و مهمارسطو آن را روح تراژدی می

از طریا   وقای   آن، چون  عقالنی  و  عل ی  پیوندهای 
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 کنش واحدی را شکل دهند.

شخصیت  . ترس و شفقت ناشی از جهل  4-1

 تراژیک در فن شعر

  ساخت یکی از ملزومات بسیار مهم طرح

که در پیوند عمیقی با برانگیخته   تراژدی

در  شتتتفقتتت  و  ترس  عواطف  شتتتتدن 

مخاطب استت، جهل تراژیک استت. در 

ارستتتطتو  ،تتراژدی نتظتر  بتته  نتوعتی    ،بتنتتا 

اختالف میان نیت یا دانش شتخصتیت و 

هتایش وجود دارد و طبیعتت پنهتان کنش 

در   باراولین   تراژدی که  ستته عنصتتر مهم

فصتتتول یازدهم و ستتتیزدهم تراژدی به 

متیآن تتوجتته  )واژگتونتیهتتا    ، 1شتتتتود 

(  3و هامارتیا   2شتتناستتایی یا بازشتتناستتی

 

آورد. ها را به نمایش درمیتراژدی، ذات فلسفی آن

کار  کوب معادل افسانۀ مضمون را برای آن بهزرین

برده است: »پ  به حکم ضرورت در تراژدی شش  

یابد  ها ترکیب میجزق وجود دارد که تراژدی از آن

گردد. آن و ماهیت آن، بدان شش چیز حاصل می 

عبارتند از: افسانۀ مضمون، سیرت، گفتار،    شش چیز

)زرین آوازه  و  نمایش  منظر  :  1393کوب،  اندیشه، 

برای آن آورده است  122 را  معادل داستان  افنان   .)

حاضر  103:  1392)افنان،   مقالۀ  در  عمدتاا  ما  اما   )

زاده    ساخت را از ترجمۀ مهدی نصراللمعادل طرح

ا شعر  فن  در  )پژوهشی  هالیول  کتاب  رسطو(   از 

کرده  میاستفاده  نظر  به  که  فارسی  ایم  معادل  رسد 

دهتد و موجتب  همین ختاطر رخ میبته

دلیتتل   بتته  امتتا  »غیرمترقبتته  رویتتدادهتتایی 

می شتتود و همین »غیرمترقبه    4یکدیگره 

شتتتتدن  برانگیختته  موجتب  بودن عل یه 

و در مخاطب    5ترس و شتتفقتعواطف  

   شود:می  6ایجاد حیرت  هدر نتیج

نه  ترگودیا  تشبیه  کامل،  ت چون  است  کرداری  از  نها 
انگیز، و آور و شفقت چنین از وقایع ترس ولی به هم 

آید  هنگامی  بیشتر  همه  از  تأثرات  وقایع    این  که 
دهد  روی  انتظار  ب   برخالف  حال  عین  در  علّت ه  و 

گاه شگفتی بیشتر خواهد بود تا  یکدیگر باشد زیرا آن 
حتی   چه  باشد،  داده  رخ  بخت  و  اتفاق  اثر  در  اگر 

بوده،   بخت  از  که  بیشتر شگفت وقایعی  آور از همه 
ب  قصد  روی  از  ظاهر  به  که  است  نظر ه  هنگامی 

 (.  111و    110:  1392« )ارسطو،  7برسد

تعریف ارستتتطو از بازشتتتناستتتی به  

در  دقیا عبارت  این  است.  اصطالح  این  برای  تری 

  بسیاری جاها به پیرن  نیز ترجمه شده است.

1.Pripetia. 

2.Anagnorsis. 
3. Hamartia. 

ایم ه این دلیل به فارسی ترجمه نکردههامارتیا را ب 

 Anagnorsisو    Pripetia  ۀکه همچون دو واژ

نیستواژه پیچیدگی  ای  تمام  با  را  بتوان آن  -که 

 آورد.ۀ خاص فارسی گرد  هایش در یک واژ

4. unexpectedly but on account of 

one another (Halliwel: 2009:209) 

5. pity and fear. 

6. Wonder. 
7. Aristotle,1991:11, 1452a3-1452a12. 
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  ( از 1دگرگونی نتاگهتانی )متتابولته  ۀمنزلت 

عنوان  ، و از واژگونی بته3بته دانش   2جهتل

رویدادها برای   ۀخالف انتظار بودن نتیج

کستتانی که نقش فعالی در آن رویدادها 

دارند، از توجه ارستتتطو به نقش بنیادین  

می عنصتتتر  جهتتل  از  تلقی  همین  آیتتد. 

جهل، به مالال ارستتتطو برای واژگونی و 

  اودیپ شتتاه  ۀبازشتتناستتی در نمایشتتنام
 شود:  منجر می4

پریپتی گردش وقایع است به وضعیتی متضاد.  و این،  
یا  احتمال  حکم  مقتضای  به  گوییم  که  چنان  باز 

در اویدیپوس، فرستاده آمده به گمان    لزومیت، مثاًل
  ۀ اینکه اویدیپوس را خشنود کند و از ترسی که دربار 

ماید، چون نشان دهد اویدیپوس مادر داشت آسوده ن 
شناسایی،   ]...[  معکوس فراهم آورد  ست، وضعیتی کی 

به چنان  ندانستن  از  تغییر  کند  داللت  نیز  نام  که 
نیک  برای  که  آدمیانی  میان  بوده  یا  دانستن  بختی 

کشد.  دشمنی  یا  دوستی  به  شده،  گماشته  بدبختی 
زیباترین شکل شناسایی هنگامی است که با پریپتی 

که همراه شناسایی در اویدیپوس دست دهد مانند آن 

 

1. Metabole. 

2. Ignorance. 

3. Knowledge. 
4. Oedipus Tyrannus  .  

 .110تا    103:  1399سوفوکل،  .ک.  ر 5.

6.  Complex Tragedy    تراژدی نوت  بهتتترین 

از نظر ارستتتکو کته در آن اتتتنتاستتتایی همراه بتا 

 آید.واژگونی می

 .5( 112:  1392  )ارسطو،   آمده 

واژگونی و بازشتناستی، ضتمن اینکه  

تتراژدی   در  هتم  بتتا  تتنتگتتاتتنتگتی  پتیتونتتد 

بتا هتامتا  6پیچیتده نیز همین  دارنتد،  رتیتا 

بتته دارنتتد  را  میپیونتتد  کتته  توان  طوری 

واژگونی و بتازشتتتنتاستتتی را پیتامتدهتای 

هامارتیا دانستتت. ارستتطو بحث هامارتیا  

، در فن شتتتعر  ۀتراژدی را در رستتتالت   در

فصتل ستیزدهم و چهاردهم، اما در پیوند 

هتای پیشتتتین و حول اصتتتول  بتا فصتتتل

 7وحدت، کلیت و احتمال و ضتتترورت

کند. وی ستراستر فصتل ستیزدهم  طرح می

را به   فن شتتعرو انتهای فصتتل چهاردهم  

عتتالتتی تتتراژدی  بتتررستتتتی  نتتو   تتتریتتن 

ر فصتتل ستتیزدهم  دهد. داختصتتا  می

عنوان علتت جتدی و ارتیتا بتهرستتتالته، هتامت 

طترح در  بتختتت  تترتیتیتر  ای پتیتچتیتتده  متؤثتر 

 ۀعناصتر ستازندشتود که دیگرمعرفی می

بیشتر و دقیق  7 تر دربارۀ استلزامات  برای مکالعۀ 

اعر ارسکو  اصکالح »ضرورت و احتمال« در فن  

. در مورد  106تا    99:  1388رجوت کنید به هالیول،  

توان  تعریف متمایز، میان ضرورت و احتمال، می

تراژدی   برای  آرمانی  وحدت  آن  ضرورت  گفت 

 است که احتمال تمنای رسیدن به آن را دارد.
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این ترییر بخت، واژگونی و بازشتتناستتی  

هستتتتند. این هرستتته همراه با دگرگونی 

ای رخ ۀ ناخواستته یا قصتدناشتدهغیرمترقب 

دهنتد کته تبیین عل ی آن، ضتتترورتتاا بتا می

انستتتتانی از حیتث    نوعی خطتا یتا نق  

پتیتونتتد   شتتتخصتتتیتتت،  کتنتش  متتاهتیتتت 

 خورد.  می

بنا به نظر ارستطو در فصتل ستیزدهم  

 : فن شعر

باشد  خوب  اینکه  برای  بیشتر می   ، داستان  بایست 
چنان  دوگانه،  نه  باشد  و یگانه  گویند:  برخی  که 

ه نه از بدبختی ب   ، دهد گردشی که در آن روی می » 
بدبختی، نه ه  بختی ب عکس از نیک ه بختی ولی ب نیک 

  1« مردی کاری بزرگ خویی ولی اشتباه ه علت زشت ب 
آن  بدتر)ارسطو،چنان یا  تا  بهتر  باز  یا  شد  گفته    که 
1392  :115 .) 

به ترییر بخت شتتخصتتیت تراژدی  

کاری مرد  که توستتتط هامارتیا )اشتتتتباه

دهد،  مند( رخ میبزر  یا مرد فضتتیلت

عنوان یکی از  ، بهفن شتتعردر ستتراستتر  

بتتدیتهت  نتگتریستتتتتته متلتزومتتات  تتراژدی  ی 

 

1. Aristotle,1991:13, 1452b31-

1452a38. 
2 . a moderately virtuous 

character(Halliwel, 1991:219) 

و   ترس  عواطف  اینکه  برای  است  معتقد  ارسطو 

شفقت مخاطب تراژدی برانگیخته شود، باید قهرمان  

 شود.می

فن  در میان انوا  ترییر بخت که در 
  فقط   ،شتتودها توجه داده میبه آن شتتعر

 دو مورد در نظر ارسطو قابل قبول است: 

مند  یک شتتتخصتتتیت فضتتتیلت -1

که از خوشتتتبختی به بدبختی    2متوستتتط

رستتد )نو  مرجم تراژدی در فصتتل  می

 سیزدهم(.  

مند  یک شتتتخصتتتیت فضتتتیلت  -2

از   بتته ختوشتتتبتختتتی  متتتوستتتط  بتتدبتختتتی 

رستتد )بهترین نو  تراژدی در فصتتل  می

 چهاردهم(.

فن  از نظر ارسطو در فصل سیزدهم  
شتتخصتتیتی مناستتب برای تراژدی    شتتعر

استت که یک شتخصتیت خوب متوستط  

با بخت خوب استت که بخت خوبش را  

این  از دستتتتت می امتا مستتتتحا  دهتد، 

این  دگرگونی بختت نیستتتت. پ  بتایتد  

پتذیر عتامتل عل ی فهمترییر بختش یتک  

داشتتته باشتتد تا بتوانیم عدم استتتحقاقش  

یعنی   باشد،  ماه  به  »شبیه  اخالقی  از جهت  تراژدی، 

امکان خطای اخالقی را داشته باشد اما در عین حال،  

 مند باشد.فردی فضیلت
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بتاور کنیم.   را  این دگرگونی بختت  در 

یعنی شتخصتیت به دلیل کنشتی که از او 

نگون دچتتار  زده  و ستتتر  شتتتتده  بختی 

اش دلیلی عقالنی داشتتتته اما بختینگون

کتنتش  ایتن  حتتال،  عتیتن  از    ،در  حتتدی 

معصتومیت را نیز در خود داشتته تا بتواند 

شتتتفقت ما را نستتتبت به خود و ترس و 

  شتتتخصتتتیت   ۀبختانستتترنوشتتتت نگون

جاستت که با هامارتیا  برانگیزد. در همین 

شتویم. با هامارتیا، شتخصتیت  مواجه می

-ای استتتت کته در  طرحدچتار نتاستتتازه

گیرد: شتتخصتتیت، از  ستتاخت شتتکل می

گناه استت و از  ستویی از نظر اخالقی بی

و  فتتعتتاینتته  دختتالتتت  دیتتگتتر  ستتتتوی 

ای دارد  در شتتتوربختیای  متدارانتهعلتت

 که کنش خودش موجبش شده است. 

اخالق     a  1110ۀ  ارستتتطو در قطعت 

ستتتایش و نکوهش را تنها    نیکوماخوس

دانتد کته آزادانته  بتا اعمتالی در ارتبتاو می
 

1 . Voluntary. 

واژگان »اختیاریه و   کریستوفر وارن، ۀ بنا به نوشت .2

ترجم یونانی  ۀ  »غیراختیاریه  واژگان 

«hekousionو    ه«akousion  کاربرد و  هستند  ه 

آن بیکلی  و  میل  معنای  متضمن  میلی  ها 

(willingness and unwillingness)    .است

جا آورده شتتوند و اعمالی  به  1و اختیاری

را کته از روی اضتتتطرار انجتام شتتتونتد،  

عمل  .2داندۀ اغما  و ترحم میشتایستت 

  شتتتود کته ، عملی تلقی می3ریاضتتتطرا

 .منشتتک آن اجبار بیرونی یا نادانی استتت

بیرون از عامل استتت و کستتی    ،بنابراین 

هی  ستتتهمی    ،آوردجا میهکه عمل را ب

در آن نتدارد. مالالا رفتن فردی بته جتایی،  

وقتی طوفتان او را ببرد یتا افرادی کته او 

را تحت استتتارت دارند، به جایی ببرند، 

. اما اضتتطرار یا عمل اضتتطراری استتت

هتای زیتادی پیچیتدگی  ،آزادی در عمتل

زند دارد. مالالا ارسطو موردی را مالال می

که فرمانروایی مستبد، در ازای گروگان  

ختتانتتواد افتتراد  او   ۀگتترفتتتتتن  از  فتتردی 

دارد  متی دوستتتتت  اگتر  کتته  ختواهتتد 

بمتتاننتتدختتانواده زنتتده  قتلی    ،اش  بتتایتتد 

مرتکتب شتتتود. معلوم نیستتتتت در این  

دهتد از  فرد انجتام می  عملی کته  ،مورد

-ارسطو عمل اختیاری را به نحو سلبی تعریف می

اخی عملی  هر  بر  اکند:  مشروو  است  اینکه  ری 

داند  غیراختیاری نباشد. پ  عمل را غیراختیاری می

اگر و فقط اگر »زورکیه یا »از روی جهله رخ داده  

 (. 102و101: 1397ارسطو، باشد )

3 . Involuntary. 
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روی اجبار استتت یا اختیار؟ ارستتطو این  

اعمال را ترکیبی از اختیاری و اضطراری 

دانتد تر بته اختیتاری میبودن، امتا نزدیتک

عامل آزاد   ،زیرا به هرحال در این موارد

استت که به هنگام عمل، یکی از دو راه 

را برگزینتد و مبتدأیی کته در این اعمتال  

آورد  حرکتت درمیاعضتتتای بتدن را بته  

ستتتت ولی اگر این قبیل  در خود آدمی ا

فتی را  بتگتیتریتم اعتمتتال  نتظتر  در    ،نتفستتتته 

ک  آزادانه  اضتتطراری استتت. مالالا هی 

گیرد که کایهای خود را  تصتتتمیم نمی

دریتا طوفتانی   امتا وقتی  بریزد  در دریتا 

است و فرد برای نجات جان خود دست  

انجتام  بته این کتار می زنتد، کتار قبیحی 

رستتتتد منظور  ستتتتت. بته نظر مینتداده ا

ارستطو آن استت که باید برای تشتخی   

صتتحت و ستتقم اخالقی اعمال، به زمینه  

هتا و در نتیجته بته غتایتت و بتافتت انجتام آن

و هدف اعمتال، توجه کرد و اختیتاری یا 

ها را تشتتخی  داد. اضتتطراری بودن آن

کند که  با این حال، ارستتطو تصتتریم می

تواند یها، اضتتتطرار نمدر بعضتتتی زمینه

ۀ از  توجیه برای عمل باشتد و از نمایشتنام

آورد کته  ای از اوری یتد مالتال میرفتتهمیتان

در آن شخصیتی به نام آلکمایون مجبور  

شتود مادر خود را در مقام اطاعت از  می

پسترش بکشتد که به نظر ارستطو، در این  

  دار استتتت توجیه اضتتتطرار خنده  ،موارد

وقتتتتتی 80و    79:  1398  )ارستتتتطتتو،  .)

از   فضتتتتایتی  در  تتراژدی  هتتامتتارتتیتتای 

دگرگونی بختت کته خود شتتتخصتتتیتت  

  ، دهدنستتبت به آن نادان استتت روی می

رستد که عملی از ستر اضتطرار به نظر می

استتتت، بتا این حتال هتامتارتیتا در حتالی  

می تراژدیانجتتام  قهرمتتان  کتته    ، شتتتود 

اختیتار انجتام یتا عتدم انجتام عمتل را دارد. 

نه و بنابراین در تراژدی نیز، حستتتب زمی 

بافت و غایت عمل، باید در مورد عملی 

گتذاری  کته حتامتل هتامتارتیتاستتتت ارزش

 اخالقی داشت.  

در عین اینکته ارستتتطو در فصتتتل  

، تراژدی مرجم خود  فن شتتعرستتیزدهم  

دانسته    اودیپ شاههمچون  اییرا تراژد

بود که در آن، عملی از ستر جهل انجام 

آید، شتود و از پی آن بازشتناستی میمی

بهترین تراژدی را    ،اردهمدر فصتتتل چه



 

  ، امیر مازیار محمد هاشمی  / های اخالقی عواطف ترس و شفقت در فن شعر ارسطو...جنبه

 
249 

 

 

 

 

 

ایفی ژنیتا  متاننتد    1پرهیزی فتاجعتهاتراژدی

دانتد کته در  می  3اثر اوری یتد  2در توری  

بازشتتناستتی، از ارتکاب    ۀآن در صتتحن 

بتی »عتال   کترداری  امتری  یتتا  درمتتان 

( کته از ستتتر جهتل  b1453  35)  4نتاپتذیره 

انجتام شتتتتدن استتتتت، پرهیز  در حتال 

 :5شودمی

-ور که شاعران پیشین می ط کردار ممکن است، آن 
]...[ از جهت    انجام یابد   اند ساخته، دانسته و شناخته 

ولی  شود  واقع  هولناک  کردار  است  ممکن  دیگر 
ارتکاب ندانسته باشد و دوستی خویشاوندی پس از  

ها،  ]...[. باز یک امکان سوم جز این   آن شناخته گردد« 
درمان بی علّت ندانستن قصد ارتکاب کرداری  ه اینکه ب 

)ارسطو،    کرده، پیش از انجام کردار طرف را بشناسد 
1392 :  118 .) 

امتتکتتان    هتتم  حتتالتتت  ایتتن  در 

ستتتاختت پیچیتده وجود دارد چون  طرح

دهد اما ممکن  واژگونی هرچند رخ نمی

و  تترس  هتمتچتنتیتن  استتتتت.  متفترو   یتتا 

هتای نتاروایی کته  رنج  ۀشتتتفقتت در نتیجت 

آن از  متیهتت هترچتنتتد  پترهتیتز  امتتا ا  شتتتود 

افتتد. از  نتد، اتفتاق میهستتتت   الوقو قریتب

نظر ارستتطو در تشتتبیه زندگی واقعی در 
 

1 tragedy of averted catastrophe 

(Halliwel:1991,226). 

2.iphigeneia in tauris. 

3.Euripides. 

واقعی،  تراژدی زنتتدگی  ، همچون خود 

تر استت که فرد از نظر اخالقی پستندیده

ختاطر شتتتوربختی  منتدی کته بتهفضتتتیلتت

ناپذیر ۀ ارتکاب امر عال ناروا در آستتان

بتاز    نتاپتذیر ستتترقرار گرفتته، از امر عال 

زند. در این حالت، حد وستط مورد نظر 

و   ۀارستتتطو کته یزمت  هر فعتل اخالقی 

به ستتتوی   مندانه استتتت که راهفضتتتیلت

 شود.  برد، حفس میسعادت می

فن  چه در فصتتل ستتیزدهم  البته آن
عنوان برترین نو  تراژدی در نظر به  شعر

ناستتازگار با برترین نو    نیز گرفته شتتده

تراژدی در فصتتتل چهاردهم نیستتتت. به 

نظر ارستطو قهرمانی همچون اودیپ شتاه 

ستتتوفوکل، هرچند کنشتتتی    ۀنمایشتتتنام

رساند که  نجام میآزادانه و ارادی را به ا

کند اما حد وستتط را رعایت نمی ۀقاعد

در عین حتال، این کنشم ارادیم ختار  از  

حدود تعادل، برآمده از جهلی استت که  

حاصتل قرار داشتتن شتخصتیت در فضتایی  

از دگرگونی بخت است. بنابراین، زمینه  

4.Incurable. 

 .1395ر.ک: سوفوکل،   .5
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و بافت عمل شتخصتیت، شتکلی از اجبار  

دهد و اضتطرار در کنش را نیز نشتان می

شتتتود احستتتتاس کنیم  ه موجتب میکت 

خطای وی خطایی معصتتومانه استتت و 

ای نارواستتت شتتوربختی  ،اششتتوربختی

ش را نداشتتتته استتتت. این  قکه استتتتحقا

خطتای معصتتتومتانته توستتتط یتک فرد 

مند متوستطه و از جهاتی »شتبیه  »فضتیلت

پی  نتاروای وی را در  متاه کته رنج  بته 

دارد، موجب برانگیخته شتتتدن عواطف  

شتتتفتقتت  و  وتترس  متتا  پتتاکستتتتازی   ت 

شود و از این جهت  )کاتارسی ( آن می

مند متوستط )جایزالخطا(  که وی فضتیلت

توانتد  استتتت، کنش غیراخالقی وی می

توجیته عقالنی داشتتتتته بتاشتتتد. در عین  

»اشتتتتبتتاه این خطتتا  کتتاری  حتتال، چون 

مردیه یعنی خطتاکتاری یتک فرد بزر 

مند استتت، خطای اخالقی وی، فضتتیلت

ستتعادت را برای امکان بازگشتتت او به 

تواند  کند بلکه وی میهمیشه منتفی نمی

زندگی به مستیر ستعادت   ۀدوباره در ادام

در  کتته  اودیتتپ  هتتمتتچتتون  بتتازگتتردد. 

کُلُنتوس  ۀنمتتایشتتتنتتامتت  در  این    اودیتتپ 

 شود.بازگشت برایش میسر می

 ور فن شدرشققب و ترس    سبب. 5

هایی  توان دید که تقریباا تمام ویژگیمی

دربتتارۀ ارستتتطتو  و عت   کتته  تترس  واطتف 

  فن خطابه شفقت در زندگی عادی و در 

هتا در کنتد، در محتاکتات آنعنوان می

هایی که  تراژدی نیز وجود دارد. ویژگی

عمدتاا ناشتی از این استت که تراژدی در 

واق  از متاهیتت اخالقی زنتدگی عتادی 

کند. در ستتتازی میتقلید یا از آن شتتتبیه

هتای مهمی هم میتان  تفتاوت  ،عین حتال

رس و شتفقت تراژیک نستبت به ت  ۀتجرب

زنتتدگی وجود    ۀتجربتت  در  این عواطف 

ای  چندان عالقه  فن شعردارد. ارسطو در  

دو عتاطفت  از  و   ۀنتدارد کته یکی  ترس 

گری تر از دیشتتتفقتت تراژیتک را مهم

هتیت  و  دهتتد  نتظتریتت نشتتتتان  در   ۀوقتتت 

جتدای از    ،اش بته این دو عتاطفتهتراژدی

فن  خصتتو  که  کند. بههم اشتتاره نمی

ناپذیری این دو عاطفه با بر جدایی شتتعر

در شتتتترو متعصتتتتومتیتتت  چتون  هتتایتی 

ها با های تراژدی و شباهت آنشخصیت

کند. معصتومیت شتخصتیت،  ما تککید می

شتترو شتتفقت و شتتباهت، شتترو ترس 

تواند شترطی در استت اما معصتومیت می
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دوم اهمیت برای ترس هم باشتتتد   ۀدرج

  ۀ تواند شترطی در درج و شتباهت نیز می

یتت برای شتتتفقتت بتاشتتتد. کمتا دوم اهم

نیز   فن شتتتعر  f4  a53.ۀ  در قطعت   اینکته

»]شفقت[ از حال نامستحقی    نوشته است:

بتدبختت آیتد و ]ترس[ از بتدبختی مردی 

 (. 115: 1992  )ارسطو،  همانند خودمانه 

چته در  این موارد، آن  ۀامتا در همت 

رسد، تر از هرچیز به نظر میتراژدی مهم

ی اینکه  همدلی استت. از نظر ارستطو برا

بتاشتتتتد موفا  تراژدی  بتایتد در   ،یتک 

مختاطتب خود ترس و شتتتفقتت عمیا  

ایجاد کند و برای اینکه ترس و شتتفقت  

در مختاطتب ایجتاد شتتتود بتایتد مختاطتب  

های تراژدی  نوعی شتباهت با شتخصتیت

د ینت آرا در خود احستتتتاس کنتد. این فر

بته عتاطفت گونتهبتایتد  بتاشتتتتد کته    ۀ ای 

ای که در اثر عنصر شباهت  خودخواهانه

بر عتاطفت د ایجتاد شتتتتده،  ۀ  ر مختاطتب 

نشتتتود   ۀ و عتاطفت   دیگرخواهتانته غتالتب 

 خودخواهتانته غتالتب خواهتد شتتتد، اگر

همدلی به شتتکلی افراطی شتتکل بگیرد  

قتتاعتتد از  همتتدلی  و  ۀ)یعنی  ستتتط  حتتد 

شتتتتکتتل  و  شتتتتود(  ختتار   اختتالقتتی 

برای همتتذات بگیرد.  خود  بتته  پنتتداری 

هتمتتذات چتنتیتن  افتراطتی ایتنتکتته  پتنتتداری 

خار     ۀخودخواهان  ۀعاطف   ۀمستتتلزم غلب 

فضتتیلت اخالقی شتتکل نگیرد،    ۀاز دایر

قتتاعتتد متیارستتتطتو  دیتگتری  گتتذارد: ۀ 

شتتخصتتیت تراژیک عالوه بر اینکه باید 

 شتبیه به ما باشتد، باید برتر از ما نیز باشتد.

یعنی شتتتخصتتتیتت بتایتد بتا نوعی اعتالی  

اخالقی نستتتبت به ما نیز ترستتتیم شتتتود.  

طور که قبالا گفته شتتد که ارستتطو  همان

در مورد   فن خطتابتهن چیزی را در  چنی 

ایتنتکتته   بتود:  آورده  هتم  عتتادی  تترس 

توانتد بتا امری کته یتادآور مختاطتب می

تر از او، یا شتبیه  های کستانی بزر رنج

،  از نظر ارستتطو  اوستتت، ترستتانده شتتود.

قتدر بته مختاطتب قهرمتان تراژدی بتایتد آن

و شتتتبیه باشتتتد که ترس و نزدیک و به ا

ایجاد کند  طور کامل در او  شتفقت را به

یافته  ق و در عین حال، شتتخصتتیتی اعتال 

ا این ترس و شتتتفقتت  داشتتتتته بتاشتتتد تت 

تراژدی   ۀکه یزم ودش  صورتی تشدیدبه

ای افراطی که از  گونهنه به  استت )و البته
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حتد وستتتط ختار  شتتتود( در   ۀقتاعتد

مخاطب برانگیخته شود. اینکه شخصیت  

ارستتتطتو  نتظتر  متتد  آرمتتانتی  تتراژدی  در 

بتا وجود خطتامی ی اخالقی کته  توانتد 

)مالتل   آوردهتای بزر  بته بتار میویرانی

خطای اودیپ( دوباره به مستیر ستعادت  

آستتتتتتتانتت  در  یتتا  امتر بترگتردد  انتجتتام  ۀ 

 ،بتاز زنتد  نتاپتذیر از انجتام آن ستتترعال 

اعتالی اخالقی او نستتبت به ما در  ۀنشتتان

 زندگی عادی است.

البته در تراژدی آرمانی ارستتطو در  

تتراژدی  یتعتنتی  چتهتتاردهتم،    فصتتتتل 

بته   ۀپرهیز، عتاطفت فتاجعته ترس نستتتبتت 

شتفقت دستت بای را دارد، اما در   ۀعاطف 

  ۀ عین حال این دستتت بای داشتتتن عاطف

کنتد.  شتتتفقتت را زایل نمی  ۀترس، عاطفت 

الوقو   توان گفتت، چون قریتبحتی می

این نو  تراژدی بته  بودن فتاجعته در  هتا 

ای توستط مخاطب  واستطهشتکل بستیار بی

شتدن   برانگیختهشتود، موجب  درک می

نوعی شفقت در مخاطب قبل از تماشای  

باز   . این مطلتب راشتتتودوقو  فاجعته می

بته   بتا رجو   توان  ینیز م  فن خطتابتههم 

 

1 . Aristotle,1991: 70,71. 

  a1386  29  ۀتصتتدیا کرد. مالالا در قطع

  فن خطابه آمده است:  ۀو بعد از رسال

برانگیز آید ترّحم چون مصائبی که نزدیک به نظر می 
هزار سال پیش  مصائبی که ده است، درحالی که یاد  

ده رو  که  مصائبی  تصور  یا  است  داده  سال  ی  هزار 
ترّحم  هیچ  یا  داد  خواهد  روی  نیست دیگر  یا   انگیز 

کسانی که    توان گفت انگیز است، پس می کمتر ترّحم 
با حرکات، صدا یا لباس و خالصه به    کنند سعی می 

 ،های نمایشی بر تأثیر گفتار خود بیفزایندیاری روش 
توانند ترّحم مردم را برانگیزند )زیرا با پیش  هتر میب 

چشم آوردن مصیبت، چه در گذشته باشد و چه در  
تر بنمایانند( و وقایعی را توانند آن را نزدیک آینده، می 

نزدیک باید  ۀ که به تازگی روی داده است یا در آیند 
 (.202:  1396  )ارسطو،   1انگیزتر کنند، ترّحم روی دهد 

ها  ترین شفقت طو بزر به نظر ارس

برمی رویتتدادهتتایی  بتته را  کتته  انگیزنتتد 

نزدیک    ۀاند یا در آیندتازگی روی داده

روی خواهنتد داد. پیش چشتتتم آوردن 

چه در ستازی آناز طریا شتبیه مصتائب

نزدیک برای شتتخصتتیت روی   ۀگذشتتت 

داده با تراژدی آرمانی فصتل ستیزدهم و 

  ، نزدیک روی دهد ۀچه باید در آینتدآن

فن  اژدی آرمتانی فصتتتل چهتاردهم  بتا تر
که دیده شتد، نزدیک استت، چنان شتعر

شتتتفتقتتت   و  تترس  بترانتگتیتختتتن  طتریتا  از 

مختاطتب، این عواطف را پتاکستتتازی و 
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 کند.  متعادل و از افراو و تفریط دور می

همچنین، به نظر ارستتطو شتتعر تراژیک  

نتتوعتتی تتتجتتربتتۀ عتتاطتتفتتی   در متتختتاطتتب 

قهرمان  دیگرخواهانۀ ناشتی از همدلی عمیا با  

آورد کتته ایتن تتجتربتتۀ  تتراژدی را پتتدیتتد متی 

عتاطفی دیگرخواهتانته بتاعتث زایتل شتتتدن  

شتتتود. همین  اش نمی عواطف خودخواهتانته 

تترکتیتتب متتتعتتادل عتواطتف دیتگترختواهتتانتته و  

شتتود که مخاطب با  خودخواهانه موجب می 

پتتذیتری و  درک عتمتیتقتی کتته از آستتتیتتب 

نتاپتایتداری جتایگتاه قهرمتان تراژدی در جهتان  

ورد، این درک را در مورد  آ دستتتت می بته 

خویش نیز پیتدا کنتد و بنتابراین، این تجربتۀ  

شتتود.  ای شتتناختی منتهی می عاطفی به تجربه 

پرهیز در فصتتل  اصتترار ارستتطو بر درام فاجعه 

رستتتد کته امکتان این  چهتاردهم نیز بته نظر می 

ستتتاختت  تتکمتل فلستتتفی را بر محتوای طرح 

کنتد، هرچنتد این  خوبی فراهم می تراژیتک بته 

ل شتتتنتاختی در تراژدی آرمتانی فصتتتل  تتکمت 

ای دیگر رخ  گونته نیز بته   فن شتتتعر ستتتیزدهم  

دهتد. تتکملی شتتتنتاختی کته محور اخالقی  می 

بستیار قوی نیز دارد و اصتالا در پیوندی قوی با  

 ای است. چنان محتوای اخالقی 

 گیری تیجه

ما به شتفقت    فن خطابهاز نظر ارستطو در  

نشتتتان دادن برای افراد نیتک نزدیتک و 

یته بته متا کته طی رویتدادهتای عمتدتتاا شتتتب 

رنج متتحتمتتل  غیترمتترقبتته  نتتاروایی  هتتای 

تمایل داریم و این همدلی با  ،شتتتوندمی

نیز  بتتا خود  همتتدلی  متضتتتمن  دیگری 

استتت   آنمتضتتمن  این امر زیرا   ؛هستتت

تواند  که تصتتتور کنیم این رنج ناروا می

بر خودمان هم حادث شتتود. ارستتطو در 

هم برای رنج   ترس را  ۀعتاطفت   ،فن خطتابته

ویترانتی کتته  و نتتاروایتی  بتزر   هتتای 

بیشتتتتر ترس   ،آوردهمراه میدردآور بته

بر خود دانستتتتته استتتت که البته با ترس 

تخیلی نستبت به خودمان همراه استت و 

همراه با شتتفقت برای دیگری استتت. به 

، احستاس نزدیکی نظر وی در این رستاله

زیاد به فردی که دچار رنج شده موجب  

شتتتود  پنتداری بیش از حتدی میهمتذات

برد و شتتتفقتت را از میتان می  ۀکته عتاطفت 

بتهتنهتا عتاطفت  را  امتا ۀ ترس  همراه دارد 

مناستتب بین ما و فردی که دچار    ۀفاصتتل

ما را نسبت به وی دچار    است، رنج شده
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عواطف  همتتدلی می هردوی  کتته  کنتتد 

ارستطو  همراه دارد.  ت را بهترس و شتفق 

  ۀ در موضو  دوستی هم که در آن عاطف

دو طرف  بین  بتتاییی  درحتتد  شتتتفقتتت 

رستتتتالتته در  دارد،  اختالق  هتتای  وجتود 
تتککیتد    اخالق ادئوموسو    نیکومتاخوس

ۀ شتتتفقتت  کنتد کته برای اینکته عتاطفت می

د  طور کتامتل وجوبین دو دوستتتتت، بته

طور  داشتتتتته بتاشتتتد، بتایتد این عتاطفته بته

متعتادل و عتاری از افراو و تفریط، هم  

و هم وجته   حتاوی وجته خودخواهتانته 

 دیگرخواهانه باشد.

فن  کته بته نظر ارستتتطو در    تراژدی

هتای  ی از کنش استتتتازیشتتتبیته  ،شتتتعر

زنتدگی انستتتتانی استتتتت، تقریبتاا همتان 

های عواطف ترس و شتتفقت را  ویژگی

فن  کته ارستتتطو در زنتدگی عتادی و در  

ود دارد. در شترح داده بود، در خ  خطابه

رستتتد اول بته نظر می  ۀعین حتال در وهلت 

تتراژدی بتر  در  عتواطتف  تتمترکتز  چتون   ،

ی استت که  اینوان دیگرعشتخصتیت به

و شتتتفقت  نستتتبت به او احستتتاس ترس 

وهتتلتت متتی در  عتتنصتتتتر    ،اول  ۀکتتنتتیتتم، 

ترس و شتتتفقت بر عنصتتتر    ۀدگرخواهان

بتاشتتتتد.  برتری داشتتتتته  خودخواهتانته 

در  دگترختواهتی  عتنصتتتر  چتون  هتمتچتنتیتن 

یشتتر استت و تمرکز عواطف در شتفقت ب

رسد تراژدی بر دیگری است، به نظر می

شتتتفقتت بر ترس برتری داشتتتتته    ۀعتاطفت 

ارستتطو درون این    ،نهایت  باشتتد. اما در

دیگرخواهتانته نیز مقتدار زیتادی   ۀعتاطفت 

دهد و خودخواهانه تشتتخی  می  ۀعاطف 

بتا آوردن ترس و شتتتفقتت در کنتار هم،  

و ، هم برای این دفن شتتتعرجای  در همه

قتتائتت عتتاط برابر  اعتبتتاری  و  ارزش  ل  فتته 

و متی ختودختواهتی  وجتوه  هتم  و  شتتتود 

تقریبتتاا  دیگرخواهی را  عواطف  و )  این 

هتا  برای هردوی آن  (هتاییالبتته بتا تفتاوت

فن  . در  گیردمی  در نظر  انتدازه  بته یتک

شتترو   ،، معصتتومیت شتتخصتتیتشتتعر

شترو ترس استت   ،شتفقت و شتباهت وی

تواند شترو دوم ترس اما معصتومیت می

باشتد و شتباهت، شترو دوم شتفقت. برای 

اینکه ترس و شتتفقت عمیا در مخاطب  

تراژدی ایجتاد شتتتود، مختاطتب نیز بتایتد  

شتباهت با شتخصتیت را در خود احستاس 

کند. اما این احساس شباهت باید طوری  

  ۀ خودخواهتانته بر عتاطفت   ۀبتاشتتتد کته عتاطفت 
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غت  عتتاطتفتت دیتگترختواهتتانتته  نتکتنتتد.    ۀ لتبتته 

شتتتود کته  خودخواهتانته وقتی غتالتب می

پنداری  همدلی به شتکلم افراطیم همذات

اتفتاقی   اتفتاق بیفتتد و برای اینکته چنین 

بر   ،نیفتتد تراژدی عالوه  شتتتخصتتتیتت 

باید حدی از برتری را نیز  ،شتباهت به ما

 نسبت به ما حفس کند.

ترین  بزر    فن خطابه، به نظر ارسطو در    

ش چشتتم مخاطب گذاشتتتن  ها از پی شتتفقت 

شتتونتد کته بته  انگیختته می رویتدادهتایی برمی 

انتد یتا در آینتدۀ نزدیتک روی  تتازگی روی داده 

خواهنتد داد. پیش چشتتم آوردن مصتتائتب از  

چه در گذشتتتۀ نزدیک  ستتازی آن طریا شتتبیه 

برای شتخصتیت روی داده، با تراژدی آرمانی  

چه باید در آیندۀ نزدیک  فصتل ستیزدهم و آن 

دهتد بتا تتراژدی آرمتانتی فصتتتل  روی متی 

نزدیتک استتتت؛ چنین    فن شتتعر چهتاردهم  

فرآینتدی از طریا برانگیختن ترس و شتتفقتت  

مخاطب، این عواطف را پاکستازی و متعادل و  

کنتد کته این تعتادل  از افراو و تفریط دور می 

عواطف بر استتاس فلستتفۀ اخالق ارستتطویی  

 یک اتفاق اخالقی است.  

  اختالق بته نتظتر ارستتتطتو در رستتتالتۀ  

وخیفتۀ آدمی فعتالیتت نف  در    نیکومتاخوس، 

تطتابا بتا عقتل استتتت و وخیفتۀ انستتتان نیتک یتا  

ترین و  اخالقی، انجتام این فعتالیتت بته عتالی 

ترین نحو، یعنی در راستتای خیر  مندانه فضتیلت 

نفستتته، یتا ستتعتادت و نیکبختی  اعال یتا خیر فی 

مدارانه در نتیجۀ  استتت. این ستتعادت فضتتیلت 

افتتد و  دمی اتفتاق می کنش ارادی و آگتاهتانتۀ آ 

حاصتل عمل عاری از افراو و تفریط آدمی یا  

رعایت قاعدۀ حد وستط استت. در عین حال،  

گاهی به دلیل سلب خیر بیرونی، امکان کسب  

شتود.  ها از آدمی ستلب می ترین فضتیلت عالی 

گتاهی هم آدمی بته دلیتل اضتتطرار و اجبتار  

دهد. در این موارد  بیرونی، کنشتتی را انجام می 

هایی وجود دارد و بر حستتب مورد  دگی پیچی 

و بتا عطف نظر بته زمینته و بتافتت و غتایتت انجتام  

کنش در هر مورد، بتایتد در مورد اخالقی یتا  

 غیراخالقی بودن عمل داوری کرد.   

جا که  ، ارستطو از آن فن شتعر در رستالۀ  

هتا و  شتتعر تراژیتک را تشتتبیته یتا تقلیتد از کنش 

   داند، مواردی را که در خصتتو زندگی می 

مطرح   اخالق نیکومتاخوس کنش اخالقی در  

بتار در بستتتر تراژدی مطرح  کرده استتتت، این 

کند. در اینجا ارستطو سته اصتطالح ویژه را  می 



256  
 1401  پاییز و زمستان،  29دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی، شماره 

 

 

کتار می گیرد: واژگونی، شتتنتاستتتایی یتا  بته 

واستطۀ  بازشتناخت و هامارتیا. قهرمان تراژدی به 

شتتود  جهل خود، خطایی اخالقی مرتکب می 

رویتدادهتایی کته بر  و خالف انتظتار بودن نتیجتۀ  

گتذرد، موجتب دگرگونی نتاگهتانی  وی می 

وی از موقعیتت جهتل بته دانش و دگرگونی  

شتتود  بختت او از خوشتتبختی بته بتدبختی می 

)فصتتل ستتیزدهم( یا اینکه قهرمان در آستتتانۀ  

ای از  ختطتای اختالقتی و در نتتتیتجتۀ صتتتحتنته 

شتتنتاستتتایی از انجتام خطتای اخالقی ستتر بتاز  

بهترین نو     زند )فصتل چهاردهم(. ارستطو می 

متضتمن  فن شتعر،  تراژدی را در فصتل ستیزدهم  

تترتیتیتر بتختت از ختوب بته بتد و در فصتتتل  

دانتد. در عین  چهتاردهم، از بتد بته خوب می 

اختالق  نتیتز هتمتچتون    فتن شتتتعتر حتال، در  

، ارستطو بخت خوب و بخت بد  نیکوماخوس 

را در نستتبتت نزدیتک بتا خیر بیرونی مطرح  

تراژدی    کند. به نظر ارسطو در مورد بهترین می 

در فصتتل ستتیزدهم، قهرمانی همچون اودیپ  

شتاه نمایشتنامۀ ستوفوکل، هرچند کنشتی آزادانه  

رستتتانتد کته قتاعتدۀ حتد  و ارادی را بته انجتام می 

کند اما در عین حال، این  وستط را رعایت نمی 

کنشم ارادیم ختار  از حتدود تعتادل، برآمتده از  

جهلی استت که حاصتل قرار داشتتن شتخصتیت  

رگونی بخت استت. بنابراین،  در فضتایی از دگ 

زمینه و بافت عمل شتخصتیت، شتکلی از اجبار  

دهتد کته  و اضتتطرار در کنش را نیز نشتتان می 

شتتود احستتتاس کنیم خطتای وی  موجتب می 

اش،  خطتایی معصتتومانه استتت و شتتوربختی 

ای نتارواستتت کته استتتحقتاقش را  شتتوربختی 

خاطر اینکه توستتط  نداشتتته استتت. این خطا به 

متوستتطه که از جهاتی  مند  یک فرد »فضتتیلت 

»شتتبیه به ماهستتت رخ داده، موجب برانگیخته  

شتدن عواطف ترس و شتفقت ما و پاکستازی  

شتود. در عین حال، چون  )کاتارستی ( آن می 

منتد استتتت،  این خطتا کتار یتک فرد فضتتیلتت 

خطتای اخالقی وی، امکتان بتازگشتتتت او بته  

کند بلکه  ستتعادت را برای همیشتته منتفی نمی 

در ادامتۀ زنتدگی بته مستتیر    توانتد دوبتاره وی می 

ستعادت بازگردد. در فصتل چهاردهم، بهترین  

نو  تراژدی از نظر ارستتطو )در نمونتۀ مالتالی  

اثتر اوریت تیتد(    ژنتیتا در تتوریت  ایتفتی تتراژدی  

مستتلزم این استت که خطای اخالقی به شتکل  

عینی رخ ندهد و قهرمان در آستتتانۀ انجام فعل  

نتاپتذیتر یتا کتردار  غتیتراختالقتی )امتر عتال  

درمان( از انجام آن ستتر باز زند. در اینجا نیز  بی 

ارستتطو بر لزوم رویتدادهتای غیرمترقبته امتا بته  

ستتاخت تراژدی تککید  دلیل یکدیگر در طرح 
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کند که از طریا ایجاد حیرت و شتتگفتی،  می 

موجتب برانگیختن عواطف ترس و شتتفقتت  

 شوند.  می 

-از برانگیخته   فن شتعر، از نظر ارستطو در  

متعتادل وجوه خودخواهتانته و  شتتتدن ترکیتب  

دیگرخواهانه در عواطف ترس و شتتفقت که  

قاعدۀ حد وسط در برانگیخته شدنشان رعایت  

شتتده باشتتد، همدلی عمیقی نستتبت به قهرمان  

آیتد کته بتا توجته بته محتوا و  تراژدی پتدیتد می 

ستتتاختت تراژدی، متا را بته درک  فرم طرح 

عمیقی از ناپایداری جایگتاه قهرمان تراژدی در  

ای عاطفی  رستتاند و این، نتیجۀ تجربه ان می جه 

استتتت کته از طتریتا روابتط عتل تی وقتایت  و  

افتد و به این  ستاخت اتفاق می های طرح کنش 

ای محتاکتاتی از  ستتوی تجربته ترتیتب، متا را بته 

 شود؛  شناخت رهنمون می 

 

 

 

 

 

 

 

ای شتتنتاختی کته بته دلیتل اعتتدال  تجربته 

عتاطفی حتاصتتتل از آن و ترکیتب متعتادل و  

عتاری از افراو و تفریط وجوه خودخواهتانته و  

دیگرخواهتانتۀ ترس و شتتفقتت نستتبتت بته  

شتتخصتتیتت تراژدی، جنبتۀ مهم اخالقی پیتدا  

 کند.  می 

 

مختاطتب حین تجربتۀ عتاطفی تراژدی،  

نتحتوۀ تتحتقتا و بته فتعتلتیتت رستتتیتدن قتوای  

منتدانتۀ شتتخصتتیتی نیتک را شتتتاهتد  فضتتیلتت 

ای با برانگیخته  شتود و در نتیجۀ چنین تجربه می 

شتتدن ترس و شتتفقتش نستتبت به شتتخصتتیت  

کنتد  تراژدی، این عواطف خود را متعتادل می 

ای استتتت کته بر بنیتانی اخالقی  و این نتیجته 

آید و حاصتل محاکات شتاکله و  دستت می به 

نتویت   ذات اختالقتی جتهتان تتوستتتط تتراژدی 

  ت. اس 

  مالحظات اخالقی:

 مالی دریافت نکرده است.: این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین  حامی مالی

 : طبق اظهار نویسنده، این مقاله تعارض منافع ندارد.  تعارض منافع

دکتر امیر  راهنمایی   با آقای محمد هاشمیدکتری   ۀاین مقاله مستخرج از رسالرسااهه   پایان نامه/برگرفته از  

 است. با عنوان »نسبت میان فلسفۀ اخالق و نظریۀ تراژدی نزد ارسطو« مازیار
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