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چکیده

این مقاله میکوشددد به تلمل در مورد نسددخل ا لار ا راایل با تلکید با را یل ری ور
فیلسدددوز بزرر فاانسدددو ب.ادا دی بدده این مازور یه ا ناددابی افمددالی بدده مف و ا
نزایهبا راایل ا طاح ییشدیاه موضدود در مورد نسخل ا لار ا راایل به ساان نسخل
راایددل ا ا لددار در را ری ور میرادی بدده این مازور یه ارا دده باداشدددل ری ور ا
راایل کلیات را ا لاقی ا را مورد بارسدی قاار میدبد ا میکوشدد راشددن سا د
کده را ا لاقی ا در سسددداال ا لار باجار چه فایاابی داردی درن ایل م متاین
نسدخلبایی که بین راایل ا ا لار در را ری ور باقاار بسدااد را شاح میدبدی نایجه
ایا ه تما ابعاد نزاات ری ور در میاه ا لار در ذیل نسددخل ب با راایل نمیساجد اما
نقش راایدل در ت وین ا اناقداا ا لدار بسدددیدار م م اسدددلی ا فملده ایا ه راایل بایاب
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« ویشددان» بوده موفب میشددود باواب «دیاا » را در ندسی « ویشددان» د الل داد ا
حضددور دیاا

ود سددا اا ا لار اسددلی بمواین راایل شددیول اناسدداا کاش ا لذا

یذیاش مسددلولیل ا لاقی اسددلی ابمیل دیاا راایل باا ا لار این اسددل که محمل
تخیدل ا درنایجده تخیدل ا لداقی اسدددلی درن دایل ایا ه راایل نقش م می در یاارش
ح مدل عملی دارد چااکه فاصدددای را باا تف ا در موقعیل یدید می ارد ا بمواین
ام اب مو ش ا اناقاا اصوا ا لاقی را فاابم میسا دی
واژگاا کلیادی :ا لددار راایددل یدل ری ور بویدل راایی ا لدار فضدددیلدل ا لددار
اظیفهبااری
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مقدمه

نسدخل ا لار ا راایل موضدود بسدیار قابلتلملی اسدلی ابمیل این مسدلله ا نجا راشن
میشددود که باا به با ی دیدساهبا بم افود ا بم ف م دمی با راایل ساه ورده اسددل
تا فایی که السدیا مکایااایا فیلسوز بافساه ا لار در قاب بیسام به سیار معااز این
ادعا را مطاح کاده اسددل که «انسدداب حیوانی داسدداابسو [راایااا] اسددل» (مکایااایا
 1311صی )333ی ابمیل راایل در سدددا اار ف م ا افود دمی ا یکسدددو ا ابمیل
موضدود ا لار ا مخانی ب باا انسدداب ا سددو دیاا یاسددشبایی ا ایندسددل را ییش
میکشد که نسخل ا لار ا راایل چیسل؟ یا راایل میتواند یار رساب ا لار باشد ا
اسا ر

چاونه؟ بهعخارتدیاا یا اسدداسددا میتواب ا «ا لار راایل» 1سددخن به میاب

ارد؟
ابمیل دیاا موضدود مقاله حاضدا این اسدل که بارسی ییشیاه تحقیش نشاب میدبد
کده «ا لدار راایدل» باو بدهعاواب مف ومی مسددداقل فایااه ود را در ا لار باجار
معاصدا نیافاه اسدل ا بیشداا در ذیل ا لار فضدیلل 2دسداهباد میشودی ا طافی مف و
ا لار فضدددیلل قدیمیتاین نحله ا لار باجار اسدددل که در قاب بیسدددام فانی داباره
سافاه اسدلی لذا بارسدی نسخل ا لار ا راایل بهایژه با در نزا سافان را یل ری ور
بهعاواب فیلسددوفی که نزااتی مفصددل بم درباره راایل ا بم درباره ا لار دارد میتواند
به تعمیش ا لار فضدددیلل کمک کادی بمواین ا نجاکه این نزایه ا لاقی با مخانی ف ا
ا فاباای فامعه ما سددداخیل بیشددداا دارد تا سدددایا نحلهبا ا لار باجار

بارسدددی

دقیشتا ب میتواند باا مخاحث فلسفه ا لار در فامعه ما راباشا باشدی
بداایا ده یدل ری ور ی ی ا بافسدددادهتاین فیلسدددوفداب قدارها معداصدددا ا ی ی ا
فامعالاطاازتاین ماف ااب قاب بیسدددام محسدددوا میشدددود اما نهفقط در ایااب بل ه در
سدط ف اب نامش در سایه نا با فذااتا ا یابیابوتا فلسفه معاصا قاار سافاه اسلی

1. Narrative Ethics
2. Virtue Ethics
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به نزا میرسددد «ی ی ا علل اصددلی این مسددلله نوعی لوص ا ی .ارچای فلسددفی در
را سدددایا ماف ااب اسدددل؛ امدا چوب ی ی ا بایداببدا کدار فلسدددفی ری ور ام دداب
سفدلاسو میداب سدددادلبدا ف ا مافاات ا ماخال

اسدددلی درنایجه اینطور به نزا

میرسدددد که کاربا ری ور نسدددخل به الاو االب فلسدددفه قارها احامالا یاده ا حد
سدددادلساایانه یا ایااناقاد اسدددل» (ری ور  1313صددد

ی)8-3ی به تعخیا دیاا اا

با لاز سددایا ماف ااب معاصددا فاانسددو نزیا یاا دریدا یا یاب بودریار که دامشددلوا
سدا لشد ای یا ااسدا

بسااد «دا ما میکوشد بین سالبا فلسفی یل بزند ا بجا

بیدابو کادب در مورد تفاات اندیشدددهبایش با دیاااب در سددد وت در یی یافان افوه
شخابل ببا اسل» ()Simms, 2003, p.1ی
در ف اب ااا در صوص بارسی نسخل ا لار ا راایل تلاشبایی صورت سافاه
اسددل که در بخش ییشددیاه موضددود ا لار ا راایل به ببا اشدداره وابد شدددی بمواین
را ری ور در مورد راایدل ا ا لار موضدددود چاد مقاله ا تعداد معداد کااا بوده
اسدددلی بااینحاا کارکادبا راایل باا ا لار در را ری ور کماا بارسدددی شدددده
اسددلی ا طافی نسددخل ا لار ا راایل در ایااب اسدداسددا ملفوا مانده ا الخاه بسددیار ا
م متاین کااابا ری ور باو به فارسددی تافمه نشددده اسددلی لذا بارسددی بیشدداا ابعاد
ا لاقی راایل در را ری ور ا فاخهبا نو ار این مقاله اسدددلی بمواین با توفه به
ایا ده باا بهییشدددیاه تحقیش بیچ کار مشددداب ی در میاه ا لار ا راایل در باب فارسدددی
بهایژه در یاتو را ری ور صددورت ناافاه اسددل میتواب سفل بارسددی این موضددود
کار ییشاامانه محسوا میشودی
 .8نگاهی اجمالی به مفهوم و نظریههای روایت

راایل معادا اایه  Narrativeیا  Narrationانالیسددی اسددل؛ تخار اایل Narration
به  Narraraلاتین ا  Gnarusیونانی میرسددد که به معاا دانش ا شدداا ل اسددل که
ود ریشددده در تخدار باداارایایی  Gnaداردی به این اعاخار راایل در معاا یافان دانش
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 1382صی )133ی بمواین باید ا علم راایل یا راایلشااسی 1سخن به

میاب ارد که در قاب بیسدام سدااش ل سافاه ا ناظا با تعای

راایل ا افزا ا ابعاد ب

اسدلی بهطورکلی «راایلشدااسدی مجموعه نزایات راایل ماوب تصاایا ا رایدادبا
راایی ا باسددا اهبا فاباای اسددل؛ نزایه مذکور به درا تحلیل ا ار یابی راایلبا
یدار میرسددداند» ()Bal, 2009, p. 16ی الخاه باید توفه نمود که مف و راایل در
معاایی که اماا ه موردنزا اسددل ا در این نوشدداار بم به ب یادا اه میشددود مف ومی
اسدددل که در قاب بیسدددام معاا کاونی ود را یافاه اسدددلی درنایجه بماناد بسدددیار ا
ااکاا با تاریخی دیاا در حین بارسدددی ماوب سذشددداااب با عاااین دیاا ا فمله
تااید

رماب داسااب قصه ا ا ایندسل موافه میشویم ا بهناچار ببا را معادا  -الو

نادقیش  -راایل میسیایمی
در صددوص تقسددیمباد نزایهبا راایل یا راایلشددااسددی تقسددیمباد رایجی
افود داردی با اسدددای این تف یدک تداریخی کده مدککاریک ب را ارا ه داده اسدددل
میتواب سدددده دارل مافدداات را باا راایددل شدددادداسدددی در نزا سافددل )1( :دارل
ییشسدددا اارساا 2که به اندیشدددهبا افلاطوب ا ارسدددطو در صدددوص با نمایی ا نقل
با میساددی م اب فامالیسدددم راسدددی 3نیز در این دارل تاریخی قاار میسیاد؛ ( )2دارل
سددا اارساا 4که در فسدداجو سددا اار مشددااا در ماوب اسددل؛ سددا اارساایاب به دنخاا
تعیین دسداور باب راایل بسداادی درااقع یرزسا لبا ش ل ن ایی راسا ل را تعیین
میکااد؛ ا ( )3دارل یسداسدا اارساا 3درباسیاندل یژابشبا ا یا راایلشدااسی اسل
که ا ساایشبا اناقاد عصدا حاضا مالرا اسل؛ فعاالیای میابرشاها را رقم ده اسل
ا ا راایلبا ادبی صداز فااتا رفاه ا اش اا مخال

ب را در بامیسیاد (م اریک

 1383صی )148ی
1. Narratology
2. Pre-structuralism
3. Russian Formalism
4. Structuralism
5. Post-structuralism
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ا طاز دیاا بارسدددی مابیل راایل میتواند دا شددد ل به ود بایادی نخسدددل
رای اد تعای محور که میکوشدددد ایژسیبا تعینبخش راایل را باشدددماد ا دا
رای اد تخیینمحور یا کارکادمحور که مییاسددد راایل باا

دمی چه میتواند ب اد

()Herman, et al., 2005, p.345ی راید دادبددا تددعددای محور با دارهبددا
ییشسدددا ادارساایی ا سدددا ادارساایی الخده دارند اما رای ادبا تخیینمحور که را
ری ور را نیز باید ماعلش به این دسداه دانسل در داره یساسا اارساایی راا بیشاا ییدا
میکادی
رای ادبددا تخییای بددداب تزاحم بددا ی دددیاا قددابددلطاح بسدددااددد؛ امددا رای اد
تعای محور بده دلیدل تماکز با افزا

داص مقو راایدلمادد

می ارندد ا فمله اابسددداه بودب یا نخودب راایل به فابا

تضدددادبایی را یدید

ا داره تاریخی؛ ماتخط بودب

راایلماد  1به فا یا محاوا؛ نسدددخل راایل با سفاماب ا داسدددااب (Ibid, pp. 345-
)346ی رای ادبا تعای محور مطم نزا این نوشدداار نیسددل اما با بارسددی ماونی که
عمدتا در دارل یساکلاسیک به تخیین راایل یادا اهاند میتواب دا دساه ا این باداشلبا
را ا بم تف یک کادی یک دساه ا ببا راایل را با مخاا نسخاش با فاخهبا سوناسوب
فابا

کاایدهاند؛ دسدداه دا یا را ا این بم فااتا سذاشدداه ا کوشددیدهاند راایل را در

بطن ف م تجابده بویدل ا ا لدار ا در یدککلدا ندسی فا دبادی به سماب ناارنده
دسدداه نخسددل نزایهبا راایل بیشدداا به بعد افاماعی ب نزا دارند اما دسدداه دا که
ری ور را نیز باید فزا ب شدماد مسلله راایل را به سط فاد

راابشاا ای ا صدالخاه

افود ارفاد میدبادی
 .3پیشینه موضوع اخلاق و روایت

ا نجاکه راایل مف ومی اسددل که در ادبیات معاصددا بسددیار بداب یادا اه شددده طخیعی
اسددل باواب انازار داشددل اندیشددماداب حو ه ادبیات ا بهایژه نقد ادبی یا راایلشددااسدداب
1. narrativity
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سابی اشددداراتی به بنمایهبا ا لاقی در راایل کاده باشدددادی علااه با این در چاد دبه
سذشداه با ی ا فیلسدوفاب نیز به نسدخل میاب فلسفه ا ادبیات علاقهماد شدهاند ا در مورد
نسددخل راایل ا داسددااب با فلسددفه – در معاا عا ب  -به تلمل یادا اهاند (باا مثاا:
لامارا  1313صددد

ی 413-331؛ اسددد یلیز  1314صددد

ی223-113؛ & Caroll

Gibson, 2016, pp. 13-52؛ Eldridge, 2013؛ Hagberg & Jost, 2009,
)pp.7-68ی بااینبمه ا یکسدو حو ه میابرشاها مذکور باو بسیار فواب اسل ا ا
سو دیاا در میاه نسخل بین ادبیات راایل ا داسااب با فلسفه ا لار  -بهطور اص -
تلاشبا ف ا فامع ا نزا ماد یاد صورت ناافاه اسلی
ن اه بسددیار م می که در این صددوص نخاید ا نزا دار داشددل این اسددل که طاح
مسدددللده ا لدار در راایدل ا سدددخن سفان ا بنمدایهبا ا لاقی راایل تفاات عمیش ا
بایادیای با طاح نزا ماد راایل بهعاواب بایاب فلسدفه ا لار داردی چااکه در سط نخسل
تا ا ا مصدداربا ا لار در راایل ا ادبیات سخن به میاب می ید نه ا بایاببا فلسفی
ا لار مخاای با راایلی عین بمین سدخن در مورد را فلسفی معطوز به راایل بداب
عاایل به فلسددفه ا لار صدددر میکادی چاان ه ماف اانی بمووب دریدا فوکو ا لیوتار به
سدددایا فاخهبا فلسدددفی راایل ا کلابراایل توفه دارند اما راایل را در مان فلسدددفه
ا لار فسدداجو ن ادهاندی درنایجه اساچه ا دیدسابی فلسددفی به مف و راایل یادا اه
شده اسل اما درن ایل چاین دیدسابی کماا دامشلوا بایاببا ا لاقی راایل ا بیشاا
معطوز به ابعاد شدداا ای ا فاباای ب بوده اسددلی الخاه در بمینفاسددل که باید ا یل
ری ور یاد کاد که در با دا بعد کوشیده اسلی
اما ا بین دساه ااا اندیشماداب راایل یعای ساابی ا راایلشااساب معاصا که به
ابعداد ا لاقی راایل توفه داشددداهاند میتواب به کسدددانی بمووب فیی بیلیه میلا این
بوث دیوید یارکا ندرا سیخسدوب دا ا ار نیوتن ا فیمز فللاب اشاره کادی باچاد
در بین اینبدا تا دا دا نفا

ا ا عخدارت «ا لار راایل» ب اه سافاهاند ا دیاااب تا ا به

فاخهبا ا لاقی داسااب راایل ا بهطورکلی ادبیات اشاره داشاهاندی
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در این میداب فیی بیلیه میلا در کااا ود با عاواب ا لار واندب :کانل دماب
الیوت تالوپ فیمز ا بایدامین تع د ا لاقی مادر عمل واندب را بارسدددی میکاد ا
درااقع بیشداا دامشلوا تلییا سملاسو نقد ادبی ا تلکید با فامالیسم ا یخاییشااسی
به کارکادبا افاماعی سددیاسددی ا ا لاقی ادبیات اسددل ()Hillis, 1987, p. 138ی
این بوث در کااا مش ور ود یعای مصاحخانی که ا ایار میکایم :ا لار داسااب در یی
احیا نقد ا لاقی بوده ا عمدتا دامشدددلوا ییامد مواف ه واناده راا ا نویسددداده ا
مازا ا لاقی اسددل؛ به این معای که «با چه کسددی مصدداحخل کادب» در میاه واندب
رار داسدداانی چاونه با چشددماندا ا لاقی شددخ

تلریا میسذارد ( Booth, 1988,

)pp. 483-490ی دیوید یارکا در کااا ود با عاواب ا لار نزایه ا رماب به طاح این
مسددلله مییادا د که فایاببا تلریاسذار در نقد ادبی نسددخل به ا لار سدد وت ییشددده
کاده اندد ا در ادامده بدا بارسدددی چادد رماب م م به ییامدبا نادیده سافاه شددددب با ی
سددالبا ا لاقی ا الخه با ی سددالبا

اص بهعاواب راایل االب در این رار توفه

مدیکداددد ()Parker, 1994, p. 3ی ندددرا سیخسدددوب را میتواب نمددایاددده ا لددار

سددا لشد اانه دانسددلی اا در کااا ود یعای یسددلمدرنیاه ا لار ا رماب :ا لویه تا
لویاای عمدتا با باداشدددل لویاای ا موافه سدددویه یعای نویسددداده راا یا واناده با
«دیاا » تماکز دارد ا ا دیدددسددابی سدددا دلشددد ادداندده بدده این موضدددود مییادا د
()Gibson, 1999, p. 18ی

ا بین این راایلشددااسدداب دا ا ار نیوتن کاابی مسدداقل با عاواب ا لار راایل
نوشدداه اسددلی این کااا ام اب طاح مف و ا لار راایل را ا مازا راایلشددااسددانه
بارسدددی کاده ا بده فاخدهبا مخال

نسدددخل بین راایل ا ا لار – در معاا بایدبا ا

نخایدبا ا لاقی – توفه نموده اسلی تلکید این کااا بیشاا با این ن اه اسل که داسااب
فینفسه دری مو اسل ا ا سه نود ا لار راایای ا لار با نمود ا ا لار باماوتی ی
سددخن میسوید ()Newton, 1995, p.18ی راایلشدداای دیاا که ا مف و ا لار
راایل سدخن سفاه اسدل فیمز فللاب اسدلی باا به نزا ا ا لار راایل به بارسدی تلاقی
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میاب حو ه داسدددااب ا داسددداابسویی ا ار شبا ا لاقی مییادا دی ا ا لار راایل
ار شبا ا لاقی را بهعاواب بخشددی فدایینایذیا ا داسددااب ا داسدداابسویی تلقی کاده
یاا راایل بهطور ضدمای یا بهصااحل این سؤاا را مییاسد« :انساب  -در مقا نویساده
شدخصدیل یا مخاطب  -باا رسدیدب به یا بیشاا چاونه باید بیادیشد داار ا

راا

عمل کاد؟»ی ا نزا فلاب داماه یژابشبا ا لار راایل مااود اسددل اما در چ ار حو ه
ماماکز شدده اسدل )1( :ا لار «سفاه» ( )2ا لار «سفان» ( )3ا لار نوشان/تولید ا ()4
ا لار واندب/دریافل ()Phelan, 2018ی
فدا ا ری ور ا فمله م متاین فیلسددوفاب معاصددا که به فاخهبا ا لاقی راایل
نزاکادهاند میتواب به بیلار یاتام مارتا نویباا ا السدیا مکایااایا اشاره کادی ن اه
فالب ایاجاسدل که بمه این فیلسدوفاب را میتواب یا نوارسدطویی دانسدل یا دسلکم در
میاه راایل اامدار سدددال ارسدددطویی واندی بم یاتام ا بم نویباا  -ا الخاه ری ور -
معاقدند راایل ا بهایژه مف و طاح یا ییرن

نزد ارسددطو – به درا ب اا این یاسددش

ا لاقی یار میرسدداناد که «باید چاونه ندسی کاد؟» مکایااایا نیز با سددخن سفان ا
مف و «احدت حیات بشدددا » ا طاح ابمیل راایل کمابیش بمین موضدددع را در ییش
میسیادی
یداتام در کاداا معادا ا علم ا لار معاقد اسدددل که ادبیات نمیتواند نزایها کلی
درباره ا لار در ا ایار قاار دبد؛ یعای معمولا نمیتواند ما را قادر سا د شیوهبا

رمانی

نددسی را بده عیادا بخیایم ا االدب راهحلبا مابوط به معضدددلات ا لاقی را به تصدددویا
نمیکشدد اما کار که داسدااب میتواند انجا دبد این اسل که به ما کمک میکاد تا
ییویدسیبا ا لاقی را ا راه تخیل ا به موسددعتاین شد ل مم ن با فایای کایم؛ یعای
رمداب ا نمدایشدددادامده دانش ا لاقی در ا ایارماب نمیسذارند اما االب کار میکااد تا
مقدمات کسب دانش ا لاقی را باایماب فاابم می ارند (Putnam, 1978, pp. 86-
)87ی
نویبداا این تحلیدل یداتادا را بدهییش میبادی اا راایدل را ماخع یدادسیا ا لدداقی
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میدانددی بده نزا نویباا راایل ناتوانی نزایات فلسدددفی ا تداا تلمل اص در میاه
ییفویی سدعادت ا عشدش به دسل دمی را ش ار میسا دی بهطورکلی ا نزا نویباا
راایل ما را قادر میسدددا د ام اب «عشدددش» ا درعینحاا «شددد اادسی یا» را دریابیمی
بادا این مفابیم یعای دانش عشدددش ا شددد اادسی یا عاااین کااابا نویباا در
این میاه بسددداادی نویباا مدعی اسدددل که راایل به دا طایش به ما یار میرسددداندی
ا یکطاز با طاح شدخصدیلبایی اص به شد از بین عشدش شخ

به یخایی ا یا

ا یکطاز ا دابسداای ا به شدخصی اص که مم ن اسل فاق د یخایی ا یا باشد
تدلمدل میکادد ()Nussbaum, 1990a, p.3ی ا طاز دیاا بدا راایدل کادب طاح
داسدددااب شددد از بین یا ا ندسی یا یعای بین تمایل به یا ا توانایی انسددداب باا
ندسی توأ با یا را موشد افانه میکاادی اا درن ایل مدعی اسل که تعای

ارسطو ا

طاح به ف م تااید با یوناب باسدااب یار میرسداند ا تااید که فساجو ق اماب را
باا دسددایابی به سددعادت ا ناتوانی ا در این اما را نشددداب میدبد به یادسیا ا لاقی
ماا ی میشدددود چااکه حاللبا مخال
شدد از بین تماا

تلمل ا لاقی را به نمایش سذاشددداه ا تفسدددیا

ندسی یا ا شددد اادسی یا را قوت میبخشددد ( Nussbaum,

)1990b, p.380ی

در مورد مکایااایا نیز باید سفل ا بارسدددی کااا م م ا یعای در یی فضدددیلل:
تحقیقی در نزایۀ ا لاقی راشدن میشدود که اا ا دا فاخه با ابمیل راایل یا داسااب در
میاه ا لار  -ا ا لار فضددیلل  -تلکید میکادی دا فاخه مذکور در دا فصددل مافاات ا
کادابش مطاح سادیده اسدددلی مکایااایا در فصدددوا ده تا چ ارده کااا ود که فاخه
تاریخی ا توصددیفی دارد به شدداح مف و فضددایل در فامعه یوناب باسددااب ا تلییا ب در
ارایا قااباسددطی مییادا د تا نشدداب دبد که تخارشددااسددی نیوه با طا اسددلی در این
فصدوا اسل که ا به راایل ا داسااب در فاخه افاماعی ب توفه میکاد ا شیوه اناقاا
فضدددایدل در داراب باسدددااب را ا طایش داسددداابسویی ا طاح راایل میداندی فاخه دا
نزاات مکایااایا در فصدل یانزدبم «فضدایل احدت حیات بشدا ا مف و یک سال»
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طاح میساددی در ایاجا اسددل که ا راایل را نه در سددط فامعه بل ه در سددط فاد
مطاح میکاد ا ابمیل ب را باا نفه یا ویشدان بامیشمادی ا این نزا را ا به
را ری ور در میاۀ راایل نزدیک میشددودی مکایااایا در مورد بویل بهعاواب مف و
ملا فضددایل سددخن میسوید ا ب را مف ومی ا نفه ( ویشددان) میداند «که احدتش
در احددت راایی ن فاه اسدددل که تولد تا حیات ا تا مار را بمووب راایای ا اا تا
اسط ا تا یایاب به بم ییوند میدبد» (مکایااایا  1311صی)343ی بهعخارتدیاا ا نزا
مکایااایا تقد

ویشددان (نفه) بهااسددطه باداشددلبا راایی ا فعالیل انسددانی که به

ی دیاا نسخل میدبیم ام ابیذیا میشود ()Carden, 2006, p.2ی
 .2آرای پل ریکور در مورد نسبت روایت و اخلاق

یل ری ور نسددخل به با دا دسدداه اندیشددماداب ییشددین این امایا را دارد که بم فیلسددوفی
اسل یا اا ه ا یاکار ا بم در میاه اساعاره 1راایل ا راایلشااسی را بسیار م می

داردی ا این سذشداه چاان ه در ادامه وابیم دید اا سه فصل ا کااا ویشان بمووب
دیاا

ود را به را ا لاقی ود ا اصدداص داده ا کوشددیده اسددل ا لار فضددیلل ا

اظیفدهبداار 2را شدددای بددبددی باا طاح نسدددخل راایل ا ا لار در را ری ور ابادا
باداشدددل ری ور ا سددداشدددل راایل را بارسدددی میکایم تا فایااه ری ور در میاب این
نزایهبا راشدن شدودی سد.ه لاصها ا را ا لاقی اا به دسل میدبیم ا میکوشیم
فایااه را ا را در نسدخل با سدایا نحلهبا ا لار باجار راشن کایمی درن ایل به
موضود اصلی این مقاله یعای نسخل بین راایل ا لار در را ری ور مییادا یمی
 .8-2آرای ریکور در مورد روایت

چاان ه دیدیم را ری ور در میاه راایل به داره یسداسدا اارساایی تعلش داشاه ا الخاه
1. metaphor
2. Deontological Ethics
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معطوز بده تخیین کارکاد ب باا

ندسی انسددداب اسدددل تا تعای ی اا را

ود را در

میاه راایل در کااا مفصدل ا سهفلد اش با عاواب ماب ا راایل مطاح کاده اسلی
م متاین مف و در بحث ری ور ا راایل مف و میمسیه 1یا محاکات ا مف و بمایاد
ب یعای طاحیادا

 2اسدلی این اایه ریشه در یوناب باسااب داشاه ا ا ب دسل مسا لی

اسددل که افلاطوب ا ارسددطو با سددا ب ا الازنزا دارندی باداشددل افلاطوب ا میمسددیه
بیشاا به تقلید ا طخیعل معطوز اسل ا در مورد نمایشنامهنویه  -که به مف و راایل
موردنزا مدا نزدیک اسدددل  -میسوید« :ییی یه باید باوییم نمایشنامهنویه نیز مقلد
بیش نیسدل؛ یاا اقایکه مثلا یادشدابی را مجسم میکاد درااقع تصویا ا اا در باابا
ما قاار میدبد که ا اصل سه ماحله دار اسلی مقلداب دیاا نیز کار فز این نمیکااد»
(افلداطوب  1381صی )1131؛ امدا ارسدددطو مثلا در تعای

تااید

ب را میمسدددیه یا

محاکات کار ا کادار میداند ( رینکوا  1382صی )121نه محاکاتل طخیعلی درسل
به بمین دلیل اسددل که ییوند بین میمسددیه ا میاوی( 3طاحسددا

یا ییرن

یادا

)

بسیار اریش اسل یاا طاح نه رایدادبا بل ه کاشبا راایل را انازا میبخشدی ا ایاجا
میتواب دانسدل که شاید باداشل افلاطوب ا میمیه باا نقاشی ا مجسمهسا
باشدد اما شداعااب ا نویسدادساب ف اب «بالقوه» را به تصدویا میکشدادی تعای

مااسب
ارسطو ا

میمسددیه  -مش دامل با میاوی  -چاین ام انی را یدید می ارد ا بنمایه ادبیل رار ادبی
ا فضا تخیل داساانی اسلی
ری ور کار ارسدددطو را ا مازا یدیدارشدددااسدددانه ییشتا میباد ا باداشدددل اا ا
میمسددیه را تدقیش میکادی اا مدعی اسددل که میمسددیه راند اسددل سددهاف ی ا این
افوه را به تاتیب میمسیه  1میمسیه  2میمسیه  3مینامدی میمسیه  1ییشایی اباد
اسددل به این معاا که باا درا طاح «یارها توانشبا مقدماتی» مقو کاش انسددانی
1. mimesis
2. emplotment
3ی  mythosمعادا انالیسددی ب  emplotmentاسددل که اایه  plotبه معاا طاح یا ییرن
اسلی

ا ب سافاه شددده
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ضددداارت دارد ا درااقع ییشف م راایل اسدددلی میمسدددیه  2دربا قلماا

یاا یا

داسددااب را با ما میسشدداید یعای کارش یی اباد یا طاحیادا

اسددل ( Ricoeur,

)1984, p.64ی طاح عااصدددا سوناسوب یک راایل را در یک «کل قابلف م» سددداماب
میبخشددددی بمواین طاحیادا

موفب میشدددود که «شدددخصدددیلبا ابداز ابزاربا

تعاملات شدداایط ا ناایغ ایاماازاه» در کاار بم ساد ارده شددوند ( Simms, 2003,
)85ی یعای طاح داسدااب بسدیار شدخیه مقولات ییشدیای کانل ا شیوه اعماا این مقولات با
ادراکدات اسدددلی بداب اعماا مقولات تجارا ما به توده دربم ا بیمعاایی ا ادراکات
یااکاده بدا وابد شد؛ به بمین تاتیب بداب طاح داسااب فا

ود را به مجموعها

ا فملات ا عخارات ناماتخط ا بیسااته وابد بخشید (فابادیور  1333صی)33ی
اما اسا میمسدددیه  2عااصدددا طاح را ساد بم می ارد واناده نیز در این ساد بم
اردب سددد یم اسدددل؛ یعای وانادده بم باید عمل واندب را انجا دبد تا این ساد بم
مدب رخ دبدی بهاینتاتیب اسدل که میمسیه  3حاصل می ید که با یی اباد اسل ا
با ورد ف اب مان ا ف اب شاونده یا واناده؛ یعای کاربسل ف اب مان با ف اب واناده
اسلی بهاینتاتیب راایل چیز فااتا ا

ودش را به ما می مو دی به دیاا سخن ری ور

مف و میمسیه ارسطو را ا کاش ا کادار فااتا باده اسل ا به محاکات ندسی انسانی
ماتخط میداندی
در مورد فدایاداه را ری ور در بین نزایدهبا راایل باید سفل رای اد ا با
تخیین اسداوار اسل تا تعای ی بااینحاا نخاید فااموش کاد که ا نزا ری ور بم راایل ا
بم اسددداعاره فلوهبا اباا تخیل بهااسدددطه اسدددافاده لاقانه ا باب بسدددااد؛ یعای «کار
ری ور در مورد راایل طور طاحریز شددده که م مل کارش در مورد اسدداعاره باشددد
یاا ا نزا ا فاخه فذاا بادا این مفابیم «ابداد ایا» اسددل» ( Simms, 2003,
)p.79ی لذا اسا بخوابیم باداشدای کلی ا راایل ا مازا ری ور به دسل دبیم میتوانیم
باوییم راایل عخارت اسدل ا « :با نمایی یا میمسدیه سدهسانۀ مشامل با ییشایی اباد
یی اباد ا با یی اباد ل توالی رایدادبایی تاریخی یا یالیل ساد بم مده به اسددداطل
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طاح که دارا اابسددداای علای -مانی بسدددااد»ی در این باداشدددل علااه با تقسدددیمباد
سهسانه میمسیه دا نود راایل تاریخی ا داساانی مورداشاره ا ا بمواین نقش طاح
به باداشای کلی ا تعای

راایل افزاده شده اسلی

 .3-2آرای اخلاقی ریکور

م متاین را ا لاقی ری ور در کااا ویشان بمووب دیاا  1ا در سه فصل بفام تا
ن م این کااا طاح شدده اسلی الخاه ناابی به حجم ا داماه بمین سه فصل نشاب میدبد
که میتوانسل کاابی مجزا درباره ا لار باشدی ری ور بعدبا در سفااوبا

ود ا را

ا لاقی ود در این سدده فصددل با عخارت «ا لارشددااسددی اد» 2یاد میکاد ( Ricoeur,
)1998, p.172ی بمددابطور کدده دیویددد کددایلدداب اشدددداره میکاددد مازور ری ور ا
ا لدارشددداداسدددی اد درااقع طاحی اسدددل بلادیااا انه باا

شدددای دادب باداشدددای

اایلساایانه ا ارسطویی ا اایل ا لاقی ا ف می اظیفهباارانه ا کانای ا باجار ا لاقیی
بهعخارتدیاا ا لارشدددااسدددی اد میانجی تعارض نزا بین ارسدددطو ا کانل اسدددل
()Kaplan, 2003, p.101ی
عاواب این کااا ن اه بسیار م می را در مورد رای اد فلسفی ری ور ماذکا میشود
به این معاا که درصددورتیکه ویشددان بمووب دیاا در نزا ارده شددود ا دیاا نیز
بمووب ویشددان نااه اسددل که میتواب ا ا لار سددخن سفل چااکه ا لار به یک
معاا در نزا اردب ویشدان بمووب دیاا ا دیاا بمووب ویشددان اسلی ری ور
ود در مقدمه این کااا مدعی میشدود که با بهکارسیا یکرشدداه اسددادلالات فلسددفی
میتواب بده این نایجده دسدددلیافل که « ویشبودسی 3درااقع چیز نیسدددل فز بماب
دیاابودسی)Ricoeur, 1992, p.3( »4ی
1. Oneself as Another
2. little ethics

3. selfhood
4. otherness
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 .8-3-2تمایز بین اخلاق و اخلاقیات

ری ور بحدث ود را در کاداا ویشدددان بمووب دیاا در میاده ا لار با تمایز قا ل
شددددب بین دا مف و «ا لدار» 1ا «ا لداقیدات» 2ادا میکاددی باچاد این دا اایه االب
بهفا ی دیاا به کار باده میشدددوند اما ری ور با تمایز بین ببا تصدددای داردی باا به
کارباد ا

ا لار به حو ها مییادا د که ماعلش به ندسی انسددانی ملا با یا تص دور

میشددود؛ یعای ا لار با بدز کلی ندسی معطوز به کاش سددااکار دارد؛ اما ا لاقیات
بده باا این بدز باحسدددب باجاربایی اشددداره دارد که به نحو ا انحا الزا ار تلقی
میشدددوند؛ یعای ا لار اایلمحور اسدددل اما ا لاقیات اظیفهمحوری (داان اار ا یلاار
 1314ص

ی)31-38ی الخاه ا نزا ری ور این محوربا م مل ی دیاا بسااد نه ناسا سار

با بمی
 .3-3-2تعریف قصد اخلاقی از نظر ریکور

نقطه اا ری ور باا طاح را ا لاقی ود در کااا ویشدددان بمووب دیاا این
دیدساه ارسدددطو اسدددل که کاش بمواره با بدز دسدددایابی به یا صدددورت میسیادی به
عخارت دقیشتا قصدد ا لاقی 3این اسدل که ا افزا تش یلدبادل « ندسی وا بمااه
با دیاااب ا باا
تعای

ببا در ن ادبایی عادلانه» باشد ()Ricoeur, 1992, p.262ی

مذکور ا سه فزء تش یل شده اسل )1( :ندسی وا ( )2با ا باا

دیاااب ا ( )3در ن ادبایی عادلانهی فزء ااا این تعای
ارسط و اسل که ا

یاد ار مف و ا ودایمونیا 4در نزد

ب به سعادت نی خخای یا ندسی وا تعخیا میشودی ارسطو در

کااا ااا ا لار نی وما وی مدعی اسل« :چاین مینماید که اایل با دانش ا فن ا

1. ethics
2. morality
3. ethical intention
4. Eudemonia
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بمواین با عمل ا با اناخاا یک یا اسلی ا اینرا بهحش یا اایل بمهچیز نامیده
شده اسل» (ارسطو  1383صی)13ی
دامین بخش تعای

قصددد ا لاقی «دلسددو

» یا میل به ندسی «با ا باا دیاااب»

اسدلی ری ور با اساااد به مف و «داسای» در نزد ارسطو نشاب میدبد که چاا ویشان به
شددد لی سفدلاشددداوداار 1تقد مییابد ا چاا باا داشدددان ندسی وا به ی دیاا
محاافیمی به نزا ارسطو داسای رابطها ماقابل ا داطافه اسل یعای بالاتاین یا که
ندسی فعل ا نایجاا نی خخای ا لذت معطوز به ب اسددلی ا نجاکه دمیاب در ر ا
داشدان نداشداهبا

ویش بسدااد ما به داسدای دیاااب محاافیم تا نداشاهبایماب را که

موفب میشددوند ناوانیم ندسی وبی داشدداه باشددیم باطاز کاادی ارسددطو حای یا را ا
این بم فااتا میسذارد ا مدعی میشددود داسددل بمووب « ویشددانل دیاا » اسددل ا با
رابطه دمی با ودش قابل قیای اسدلی داسای با حب ذات اساوار اسلی به قوا ارسطو:
«رفاار داسددداانۀ انسددداب با نزدی انش ا ارتخاط دمی با ودش نشدددلت میسیاد» (بماب
صی)341ی سددومین فزء تعای

قصددد ا لاقی در نزد ری ور اسدداطل «ن ادبا عادلانه»

باا داشان ندسی یا با ا باا دیاااب اسلی ناسفاه ییداسل که فزء دا این تعای
یعای «با ا باا دیاااب» لافا ا مواف ه رادررا ا راابط بینالاشخاصی فااتا میراد ا
به راابط با بمه افااد تسدا مییابدی بهعخارتدیاا قصد ا لاقی تما فامعه را نیز شامل
میشود ا فقط به افااد که بارا با ببا سااکار داریم محداد نمیساددی
 .2-3-2تناظر قصد اخلاقی و هنجار اخلاقیاتی با توجه به صورتبندیهای امر مطلق

ری ور یه ا طاح مف و قصدددد ا لاقی ا سددده فزء ب به تشدددای رابطه این مف و با
باجار ا لاقیاتی می یادا دی اا در این میاه به را کانل نزا دارد ا به سه صورتباد
اما مطلش 2توفه میکادی کانل سده صدورت مخال

اما مطلش را به ش ل سه تاسیش ارا ه

میکاددی ( )1ود ییای (قدانوب عا ) :تا ا با یایه ییای رفاار کن که درعینحاا بخوابی
1. dialogical
2. categorical imperative
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ب یین قانونی عا باشدد؛ ( )2احااا به کاامل انسدانی :چااب رفاار کن تا بشایل را چه
ود ا چه در شخ

در شدخ

دیاا

بمیشه بهعاواب یک اایل به شمار ار ا نه

باسز تا دا بمووب اسدددیلها ؛ ( )3قانوبسذار باا فامعه ا لاقی :چااب عمل کن که
سویی عضو ا قانوبسذاراب فامعه ا لاقی بسای (کانل  1331ص
سده فزء تعای

ی )83-31ی

قصدد ا لاقی در نزد ری ور با سه صورت باد اما مطلش کانل در

سط اظیفه ا لاقیاتی ماااظا اسلی فزء ااا تعای

یعای بدز اایلساایانه معطوز به

ندسی وا با تاسددیش ااا اما مطلش ماااظا اسددل که فاعل باا به ییای که ود ب را باا
سدذاشددداده اسدددل به اد میرسددددی فزء دا تعای
دلسدو

یعای «با ا باا دیاااب» که به

میانجامد با صورتباد دا یعای احااا به کاامل انسانی ماااظا اسل ا این

حیث که باید به دیاااب بهعاواب اایل احااا باذاریم ا نه اسددیلهی درن ایل فزء سددو
تعای

ری ور یعای نددسی در «ن دادبدا عدادلدانده» بدا الزا تخعیل ا «مل وت ام انی

اایات» ماااظا اسددل ا در چاین قلماایی باید با اسددای اصددولی عمل کایم که افاماعی
ا اعضدددا

اد ا باابا را یددیدد بیداارد کده با یک ابداز دیاااب را بهییش میباد ا

درعینحاا نیات ودش را نیز محقش میسا د ()Kaplan, 2003, p.106ی
 .4-3-2تعارض اخلاق و اخلاقیات و رجوع به حکمت عملی

بااینبمه باید توفه داشددل که باجاربا ا لاقیاتی ا ا لار ا تعارض باکاار نیسددااد ا
این ی ی ا م متاین نقدبایی اسل که به را کانل در میاه اما مطلش اارد شده اسلی
ا فمله ایا ه باجاربا کلیلیذیا قادر به تطخیش یافان با ندسی ییویده بشددا نیسددااد؛
سابی بیش ا یک کار صحی افود دارد ا سابی ود اظای

با بم در تعارض بساادی

بهطورکلی ری ور سه سزاره را در صوص نسخل میاب ا لار ا ا لاقیات مطاح میکادی
( )1ا لار با ا لاقیات تقد دارد ا مشدامل با ب اسل؛ ( )2قصد ا لاقی ضاارتا باید به
اسدداطل باجار ا لاقی محقش شددود؛ ا ( )3ا لاقیات بهمازور حلافصددل تعارضددات ا
دارابهبا ا لاقی سایز ندارد ماا توسددل فسددان به ا لار؛ یعای باایا ه ا لاقیات در
ذیل ا لار میساجد ا فاد با ب اسدددل اما عامل اظیفهباارانه ا ضددداار تحقش ا لار
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اسل ()Kaplan, 2003, p.102ی
در صدوص حل تعارضات ری ور مدعی میشود توسل فسان ا لاقیات به ا لار
مسدددالز نوعی ح مدل عملی 1اسدددل کده بددز ب بهکاربسدددان مااسدددب باجاربا
کلیلیذیا در موقعیلبا

اص بهایژه موقعیلبا تااییک ناشددی ا تعارض اظای

اسدلی بهطور لاصده تعای

ری ور ا ح مل عملی عخارت اسل ا « :ابداد رفاار که

به ب ااین افه اساثاایی که دلسو

الزا میکاد را رعایل کاد ا درعینحاا قاعده را به

کمااین افدده مم ن نقض نمددایددد» ()Ricoeur, 1992, p.269ی بددهعخددارتدیاا در
ح مدل عملی اظیفدهبداار ا اایلباار

کلیلیذیا ا تاریخیل به توا نی ظای

میرسادی
باا به نزا ری ور ح مل عملی دارا سدده ایژسی مامایز باا مواف ه با مقاضددیات
موارد اص اسدددل نخسدددل ایا ه ح مل عملی باسز ما ا اصدددل احااا به دیاااب
نیسدددل بل ده به چاونای اباا ب در اضدددعیل ییشرا نزا داردی دا ایا ه ح مل
عملی بمواره در فسددلافو چیز نزیا «حد اسددط درسددل» 2ارسددطو اسددل؛ یعای
فسدددلافو رابی باا

شدددای دادب مدعابا مخال

که با لاز شدددای سددداده ا

بادا این مدعابا مااسدددبتا به نزا میرسددددی سدددو ایا ه ح مل عملی ا

ودرأیی

یابیز میکادی راه بهکاربسدددان ح مل عملی بحث ا سفلاسو با سدددایا افااد صددداحب
صددلاحیل ا مشددورت کادب با کاردابتاین مشددااراب موفود اسددل (داان اار ا یلاار
 1314ص

ی )33-32ی

 .5-3-2جایگاه آرای ریکور در گسترة اخلاق هنجاری

بدا توفده به مخاحث بخش قخل درباره را ا لاقی ری ور میتواب یاسدددید فایااه نزا
ا لاقی موردنزا ا در سسداال ا لار باجار  3چیسدل؟ باا این کار میتواب دا شیوه
1. practical wisdom
2. golden mean
3. Normative Ethics
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تقسدددیمباد ا ا لار باجار در نزا سافل ی ی تقسدددیمباد ایلیا فاان اا ا داسانه
اایلساایی /اظیفهباار ا دیاا تقسیمباد مخاای با تمایز بین کاش 1ا ماش2ی
ا نزا فاان اا در دیدساه اایلاناارانه 3ا لار ملاا اسداسی ا ن ایی مسلله درسل
ا نادرسدل ا الزا به لحا ا لاقی میزاب یا نسدخی ایجاد شدده یا الخه نسدخی یا با شا
اسلی یه نزاات اایلاناارانه اما درسل الزامی ا ا لاقا وا را با اما باا مین اد
که ا لحا ایاا لاقی وا باشد؛ اما اظیفهساایاب نمییذیاند که کاربا

وا تابعی

اسل ا « نوه به لحا ایاا لاقی وا اسل»ی ببا فقط وبی ا بد ناایغ یک عمل
یا قاعده را ملاا نمیداناد بل ه ملاحزاتی دیاا ماناد «افوه اصی ا

ود عمل» یا مثلا

«ااقعیدل دیاا» یدا «طخیعدل ودش» را در صدددواا بودب یدا الزامی بودب مؤرا میداناد
(فاان اا  1333ص

ی)43-23ی

با اسدای تقسیمباد ااا ا با توفه به تعای

ری ور ا قصد ا لاقی میتوانیم اا را

اایلباار بدانیمی اایل موردنزا اا ندسی یا اسددل ا ا این حیث به ارسددطو نزدیک
اسدلی ا طاز دیاا ری ور بهفز قصد ا لاقی ا مف و باجار ا لاقیاتی نیز یاد میکاد
بهاینتاتیب به اظیفهباار مامایل میشدودی درن ایل با توفه به اذعاب به کاسایبایی که
در میاه باجاربا یا قواعد افود دارد مجددا به مف ومی ارسدددطویی یعای ح مل عملی
ماوسدددل میساددی لددذا ماعلش دانسدددان قطعی را ا بدده تا ددا ی ی ا این دا دسدددادده
ام ابیذیا نیسددل اساچه میتواب مدعی شددد که ا نزا اا اایل ا لار ابمیل بیشدداا
داردی
شددیوه دا دسدداهباد توفه به یاسددش «معیار» صددواا ا طا اح ا ا سزارهبا
ا لاقی اسدددلی میتوانیم ماشدددل این معیار را فعل یا کاش در نزا بایایم یا این معیار را به
فاعلل فعل یا کاش ا ایژسیبا شدخصیای ا ماشی اا نسخل دبیمی در این حالل اساچه
ود فعدل نیز موردتوفده اسدددل اما این دیدساه اح ا ناظا به فضدددیلل افعاا را رانو
1. action
2. character
3. teleological
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دانسداه ا مخاای با اح ا ناظا به فضیلل مابوط به فاعلبا ا انایزهبا یا ایژسیبا

ببا

اسدلی به کسدانی که به این معیار در صددواا ا طا بودب اعماا ا سزارهبا ا لاقی باار
دارند «فضددیللمحور» یا طافداراب ا لار فضددیلل سویاد (ییا افه  1383ص د

ی-18

)11ی
بارسدی فایااه نزا ا لاقی ری ور با اسدای تقسیمباد دا نشاب میدبد اسا تا ا
بدا معیدار کاش بده را ا لداقی ری ور توفه کایم لافا نزاات ا را به اظیفهباار
نزدیدکتا وابیم یدافدلی بدااینحداا ن اده بسدددیدار م می کده بدایدد بده ب توفده کاد
دربمتایدسی دا مف و کاش ا ماش به اسددداطل مف و ماااظا با این دا یعای اناسددداا
کاش در نزد ری ور اسدلی بهاینتاتیب راشدن میشدود که ری ور کوشیده اسل با طاح
«اناسداا کاش» بین کاش ا ماش ییوند باقاار کادی اسا باواب نشدداب داد کاش بهتا ایی
ا بدداب افود ماش ام داب تحقش نددارد تضددداد ا تمدایز میاب نحلهبا ا لاقی مخاای با
کاش یدا ماش ا میداب میرادی بدهاینتاتیدب ام اب ییوند دادب دا نزایه باجار ا لار
فضیلل ا اظیفهباار این بار در سطحی عمیشتا ا بایاد تا فاابم میساددی
 .2-2نسبت روایت و اخلاق در آرای ریکور

باا نشداب دادب نسخل راایل ا ا لار در را ری ور م متا ا بمه این اسل که باواب
نشداب داد میاب راایل ا ندسی ییوند عمیش باقاار اسل چااکه را ری ور در میاه
راایل معطوز به تخیین ب باحسددب نسددخاش با ندسی اسددلی ری ور این کار را با طاح
مف و بویل راایی ا س.ه ماش به انجا میرساندی
 .8-2-2پیوند بین روایت ،زندگی ،هویت روایی و منش

ری ور بهطور مشدخ

در مقالها با عاواب « ندسی در فسدلافو راایل» میکوشد

ییوند میاب راایل ا ندسی را بارسدی کادی بهطور لاصده ری ور در این مقاله با بارسی
کاش راایااا ا طاحیادا

کددارکاد عمددده ب را تددللی

مؤلفددهبددا نددابمخواب

میشددمارد ا مدعی اسددل یی اباد داسددااب در مان به یایاب نمیرسددد بل ه در واناده
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ندسی را مم ن میسدددا دی به عخارت

دقیشتا احسدددای معادادار راایدل ناشدددی ا با ورد «ف اب مان» 1ا «ف اب واناده»

2

اسدددل؛ لذا کاش واندب نقطه اا تحلیل بوده توانایی راایل باا دساسوب سدددا ان
تجابه واناده با مخاا

ب اسداوار میشددودی نایجها که ری ور ا این بحث میسیاد این

اسدددل کده میتواب بده مدد واندب راایل  -که ود فا یاد امازا افش 3یا ف اب مان ا
واناده اسدددل – ا الخاه تخیل راایل ا ندسی را شدددای داد؛ یاا واندب ییشددداییش
شدددیوها ا یسدددان در دنیا

یالی ارا اسدددل؛ ا اینرا میتواب مدعی شدددد که اساچه

داسددااببا با سو میشددوند اما درعینحاا در عاصدده یاا ا تجابه نیز یسدداه میشددوند
()Ricoeur, 2003, pp.20-33ی
رسدددیدب ا قیای راایل ا ندسی به ا لار راایل به حلقه ااسدددطها نیا دارد که
بمانا راایی بودب بویل سددویه یا «بویل راایی» 4اسددلی ابمیل این مسددلله باا ری ور
ا نجدا بیشددداا نمایاب میشدددود که ود مدعی اسدددل نزایه بویل رااییاش م متاین
دمای اسددل که به فلسدددفه کاده اسدددل ()Blundell, 2010, p.6ی بمواین ری ور
مسلله بویل راایی را دسااارد اصلی ماب ا راایل میداند ا ا ب با عاواب «حلافصل
یو ایک دار باماوتی ی» یاد میکاد ()Ricoeur, 1988, p.248ی تعای

ری ور ا

بویل راایی به این صورت اسل« :راایل اسل که بویل شخصیل را بامیسا د یعای
نوده میتواب ب را بویدل راایی ا نامید ا این کار را با باسدددا ان بویل داسدددااب
سفاهشددده انجا میدبدی این بویل داسددااب اسددل که بویل شددخصددیل را میسددا د»
()Ricoeur, 1992, pp.147-148ی بمواین ا در مقددالدده «بویددل راایی» ب را
اینطور تعای

میکاد« :نوعی ا بویل که انساب به اساطل عمل اد راایی بداب دسل

مییابدی» ()Ricoeur, 1991, p.188ی
1. world of reader
2. world of text
3. Fusion of horizons
4. Narrative identity
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اما مازور ری ور ا بویل چیسددل؟ در ایاجا ری ور به تمایز که در باب لاتین دا
اایه باا

ویشدان افود دارد رفود میکادی در این باب بم با مف و  idemدر معاا

«بماب» موافه بسددایم ا بم با مف و  ipseدر معاا « ود»ی ری ور بمین دا مف و را به

بویدل تعمیم میدبدد ا ا دا نود بویدل یعای ی ی بویدل ویشدددان به اعاخار بمانی
( )idemا دیاا بویل ویشددان به اعاخار ود بودب ( )ipseسددخن به میاب می ارد
(داان داار ا یلاار  1314صددد

ی)33-33ی بهاینتاتیب بویل بم شدددامل رخات اسدددل

(بمدانی) ا بم تلییا ( ود بودب)ی ذکا این ن اده بم ضددداار اسدددل که ا نزا ری ور
بویل راایی به « ویشان» یا «نفه» نسخل داده میشود ا درن ایل «ماش» یا «شخصیل»
ماحصل ساد بم مدب دا تقایا مذکور ا بویل اسلی
الخاه ری ور در بحث ماش مف و بسددیار م م دیاا را نیز مطاح میکاد که عخارت
اسدددل ا «اناسددداا» 1کاشی ا نزا اا بیچ رایددداد کاش محسدددوا نمیشدددود ماا
بااامیکه به فاعلی قابل اناساا باشد که ود بویای یایدار داشاه باشدی (بماب صی)31
بده این معادا کاش بدداب ماش معاا نداردی بهعخارتدیاا مف و «اناسددداا کاش» بین دا
مف و کاش ا ماش اسداطل میکاد ا اناساا کاش عخارت اسل ا توانایی نسخل دادب
مسلولیل کادار به ود یا دیااابی
بحدث بویدل راایی ا دا ف دل باا ا لدار ابمیدل داردی ااا ایا ه طاح بویل
شددخصددی بهمثابه بویای راایی رابی اسددل باا یافان رخات نفه در ندسی؛ اما چاین
رخات نفسی فز با مدا له دیاااب حاصل نمیشود ا بهاینتاتیب رشاهبا راایی ندسی
من ا ندسی «دیاا » ساه می ورند ا ابمیل ا لار ا این میاب سددا بامیکشدددی دا
ایا ده رخدات نفه باا ماع دد ا ملز کادب انسددداب به رعایل تع دات ا بهایژه افا به
ع دد ابمیدل فاااانی دارد ا نایجادا مخادا تع دد ا لداقی قاار میسیاد چده اسا باواب به
اسدداااد تلییا در ویشددان ا این اظای

ا لاقی شددانه الی کاد بایانی باا طاح اظیفه

ا لاقی قابلتصور نخوابد بودی
1. attribution
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 .3-2-2ابعاد گوناگون نسبت روایت و اخلاق

در ایاجا میکوشدیم یاسد بایی به این یاسدش بدبیم که نسخل راایل ا ا لار در را
ری ور چیسدددل ا راایدل ا چده فاخدهبدایی باا ا لار ا ندسی ا لاقی اافد ابمیل
اسلی به سماب ناارنده این نسخل ا بفل ف ل قابلبارسی اسلی
راایل بهمثابۀ بایاب ویشددان :نخسدداین ا م متاین کارکاد راایل در را ا لاقی
ری ور نقشی اسل که در تقد یا بایابسذار

ویشان ایفا میکادی بهطور لاصه فلسفه
ندسی انساب

یل ری ور به سده ش ل عمده به ما کمک میکاد تا ابمیل راایل را باا

دریابیم )1( :راایل بمووب بایاب بویل مانماد ا بهایژه بایاب داسدددااب ندسی کمابیش
ماسدددجم با شدددخ

که ودش را بهااسدددطه چااب داسددداانی بمووب شدددخ

با میشدااسدد؛ ( )2بمووب بایاب بویل ا لاقی شخ

یا فاعل

با ارا ه الاوبا راایی ا ندسی

که بیاناا نیات معطوز ندسی یا اسددل؛ ا ( )3بمووب بایاب بویل فامعه ( Kemp,
)2002, p. 33ی بدین تاتیب راایل موفب میشددود بهفا نفسددی که شدددیدا به ود
دابسداه باشدد ویشاای یدیدار میشود که یاارشیافاه نمادبا فاباای اسلی انسجا
یا بویای که بهاینتاتیب حاصدددل میشدددود که بهبیچافه ذاتی نخوده بل ه راایی اسدددل
()Ricoeur, 2003, pp.32-33ی راشدددن اسدددل کدده این ف م راایی ا
ییامدبا م می باا

ویشدددان

را ا لاقی ری ور داردی

راایل ا دیاا  :بلافاصددله یه ا طاح ابمیل راایل باا تقد

ویشددان باید ا

مف و «دیاا » بم سددخن به میاب ارد ا نسددخل راایل را با ب در نزا سافلی ری ور
مددعی اسدددل کده مف و بویدل بدهنداچار با «دیاا » ساه می ورد یاا بویل ا راه
راایل باسدا اه میشدود ا با راایای که باسدا اه میشود بمواره مسالز تلاقی ندسی
حداقل دا انسداب اسل؛ به بمین تاتیب با چیز را که به دیاا نسخل میدبیم نیا ماد
ب اسدل که حداقل دا نفا افود داشاه باشاد که ی ی ا ب دا به ش لی مسلوا یا ا
سدعادت دیاا باشددی (داان اار ا یلاار  1314صد

ی )32-31بهطور لاصه ا به بیاب

ود ری ور راایدل نشددداب میدبد که ا مازا ا لار «دیاا » بهنوعی با « ود» تقد
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داردی احدت راایی ندسی اسا ا مازا ا لاقی ناایسداه شدود ماش ل اسل ا لحزاتی
که در یذیاا بودب دیاااب موفقیل یا ناکامی حاصل میشود (بماب صی )31ی
راایدل بدهمثدابۀ ییوند ماش ا کاش :اسا این سدددخن ری ور را یی بایایم که نقطه
عزیمل ری ور در میاه ا لار عخارت اسددل ا ایا ه «کاش بمواره با بدز دسددایابی به
یا صدددورت میسیاد» ا بمدایادد بین کاش ا راایل را نیز باا به مخاحث قخلی در نزا
بیااریم نااه میتواب سفل که دسدددلکم ی ی ا شدددقور کاش راایل اسدددل ا ب
حیث که با ساد ار راایی ندسی اسددل که در ماب سسددااده اسددل ا ایا ه راایل
بمواره با بدز دسدایابی به یا صدورت میسیادی ا طاز دیاا باید به این مسلله توفه
کایم که یک رایداد تا ا مانی کاش اسدددل که به فاعلی با بویای یایدار نسدددخلدادنی
باشددی بویای که طخش بحثبا قخل مابیاا راایی اسلی نایجه ایا ه کاش بداب ماش معاا
ندارد ا مف و «اناسددداا کاش» بین دا مف و کاش ا ماش اسددداطل میکادی ا طاز
دیاا باید به این ن اه بسدیار م م نیز توفه داشدل که اناسدداا کاش فینفسدده اما اسل
راایی ا مااسب کادب کاش به فاعل تا ا ا تا ا ا راه راایل کادب رخ میدبدی
راایددل ا تخیددل در را ا لدداقی ری ور :نزایدده تخیددل در را ری ور کماا بده
شدد لی مسدداقیم مطاح میشددودی ریوارد کانی در بارسددی نزایه تخیل در را ری ور
اذعاب دارد که ا کماا ا

ود اایه «تخیل» اسددافاده میکاد ا بیشدداا به شددیوهبا اباا

سوناسوب ب مییادا د؛ که راایل نیز ی ی ا بمین شیوهبا اباا اسل ( Kearney,
)1996, p. 174ی ا طاز دیاا میدانیم کده مسدددللده تخیل در ا لار ابمیل فاااانی
داردی بدهعخارتدیاا «تخیل در قلماا ا لار که ا ب به «تخیال ا لاقی» تعخیا میشدددود
س م بسیار م م ا بدیلنایذیا در ا لاقی یسایل دمی دارد» (مل یاب  1314صی)223ی
بمواین تخیل ا الخاه تخیل راایی بخشددی ضدداار ا ادراا ویشددان اسددل؛ سددویه یا
ویشدددان در بداد اما افود ندارد ا بهااسدددطه راایل ا تخیل مادر در ب داباره به
دسدددل می یددی الخاه این تخیال به مدد نیاا شدددافل راایل که یادا ان به فز یات ا
دقایش رایدادبا شدخصدیلبا ا صحاهبا ا الزامات ب اسل میتواند ا توبم باسلد ا
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به تخیالی راساین بدا شود که ا لار را مم ن سا دی
راایل ا اسداطل بین «اسدل» ا «باید» :ی ی ا معضلات بسیار دیایایی که بیو در
فلسدفه ا لار مطاح کاده اماااد اساااا باید (تجویز) ا بسل (تخیین) اسل که ب را در
کااا ود با عاواب رسداله در سداشدل بشدا مطاح کاده اسل ( Hume, 2008, pp.
)273-274ی الخاده در طوا تداری فلسدددفه تقایابا مخالفی ا این ادعا مطاح شدددده ا
بمواین یاسدد بایی به ب داده شددده اسددلی ا فمله مقاله معااز «چاونه ا اسددل باید
نایجه بایایم» 1نوشدداه فاب سدداا که میکوشددد یاسددخی بابشددااسددانه به این ادعا بدبد
()Searle, 1964, pp.43-58ی ری ور نیز مدعی حلافصل یو ایک این معضل اسلی

اا در کااا ویشدان بمووب دیاا

ود مدعی اسدل که :راایل اسل که بین «تخیین»

(یا اسدددل) ا «تجویز» (یا باید) اسددداطل میکاد؛ یعای باا ایا ه دسدددل به عمل بزنیم
نخسددل باید موقعیل را در ف اب شدداح دبیم ا سدد.ه تصددمیم بایایم که چه باید کاد
()Ricoeur, 1992, p. 114ی
اساچه فا تادید اسل که چاین اسادلالی درن ایل باواند رأ بیو را نقض کاد
چااکده راایدل در ایاجا بمووب حلقها معافای ا اسدددادلالی عمل نمیکاد بل ه به نزا
میرسدد بیشداا چیز ا فاه اقااد باشد تا اسادلاای درااقع این مسلله تا حداد به نود
فلسددفه مورد این دا فیلسددوز بم بامیسادد که ی ی تجابهساا اسددل ا دیاا ماعلش به
سال باماوتی یی
راایل فضددیلل ا ح مل عملی :ری ور ح مل عملی را باا اسدداطل میاب الزا
اص قصددد ا لاقی ا الزا عا باجار ا لاقی میداند؛ اما ح مل عملی با تقلید صدداز
حاصددل نمیشددود؛ یعای یاارش فضددایل تا ا با مو ش ا تقلید به دسددل نمی ید بل ه
بیشدداا ا نود تقلید بمااه با کار مو

باا یادسیا فن ا شددخیه تجابه واندب داسدداانی

وا اسددلی نسددخل بین راایل ا فضددیلل ا ح مل عملی ا ایاجا مشددخ

میشددودی

ا دسلار

در کسب

راایل ا داسدااب به دلیل ااا

ود میاها را باا کار مو

1ی این مقاله به فارسی نیز تافمه شده اسل نک :ساا  1382ص

ی 132-133ی

381

دوفصلنامه علمی -پژوهشی تأملات فلسفی ،شمارة  ،32پاییز و زمستان 8231

فضدددایل ا اقدا باا به موقعیل ا مطابش با ح مل عملی فاابم می ارند که باربا ا تقلید
صاز بهدار اسلی
راایل مو ش ا رشدد ا لاقی :راایل یار رسداب مو ش ا رشدد ا لاقی اسل
چااکه میتواند ال ا بخش ا انایزهبخش ما باا یاارش فضیلل باشدی بمواین میتواند
به اناقاا فضدددایل نیز کمک کاد یاا ا ب باا

مودب ام اببا مخال

ا بارسدددی

موقعیلبا ا یاسددد با ا لاقی سوناسوب ب اه میسیایم؛ یعای ود را در داسدددااب قاار
میدبیم ا به قضداات در مورد کاشبا شخصیلبا مییادا یمی این کار ا نزا ا لاقی
مزایددایی ا فملدده کمددک بدده یاارش قوه تمییز ا لدداقی داردی بمواین موفددب ف م ب اا
فضددیلل ا کماا میشددودی ا سددو دیاا موفب میشددود باوانیم سددامشددشبا

وا را

بشدددااسدددیم ا درن ایل ما را اادار میسدددا د به یک موضدددود معین ا اایا سوناسونی
بااایم ()Treanor, 2010, p. 183ی
نتیجهگیری

ری ور راایل را ی ی ا فلوهبا تخیل میداند ا تقایا باماوتی ی ا ب به دسل میدبد که
موفب میشدود راایل در بطن بویل ویشان فلوهسا شودی بهعخارتدیاا بویل ویشان ا
نزا ری ور اما اسل راایی ا تا ا به مدد راایل تحقش مییابدی الخاه این ویشان در لل ا بداب
حضور دیاا تقد نمییابدی ا سو دیاا ری ور اایل ا لار را ندسی یا با ا باا دیاا
میدانددی نایجده ایا ده بویدل راایی ویشدددان بدا دیاا ا ا لار ییوند اریقی مییابدی ا اینرا
میتواب سفدل راایدل ا فاخهبا سوناسوب باا ا لار ابمیل داردی ا فمله ایا ه راایل بایاب
ویشان بویل ا ماش انساب اسلی بمواین دیاا نیز بهااسطه راایل در نزد ویشان حاضا
میشددود ا بدین تاتیب میاه اسدداسددی ا لار یعای توفه به دیاا فاابم می یدی راایل موفب
اناسداا کاش میشدود یعای ییوند کاش ا ماش را مم ن میسدا د ا این اناساا کاش به معاا
داشدان ا یذیافان مسدلولیل ا لاقی اسدلی بمواین راایل محمل ا فلوها ا تخیل اسل ا ا
طاز دیاا نقش تخیل در ا لار موضدددود بسدددیار شددداا اهشددددها اسدددلی راایل الخاه قادر به
حلافصددل یو ایک معضددل اسدداااا «اسددل» ا «باید» نیز بمواین راایل باا یاارش ح مل
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