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 1ولیوسف شاق

 نشیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهاندا

 چكيده
 و باستتان یونان تراژدی بررسی به شناسی،یزیبای و هنر رۀدربا ،لهگ دمتعدّ آرای میان از کوشدمی مقاله این

 آن در کته درام ایگونته از است  عبتار  هگتل نظر ازتراژدی  یکلّ طور به. بپردازد نوین )مدرن( تراژدی

 اخالقتی حیت  از ختودی ختود بته یت  هتر کته موضعی دو دهد؛می رخ موضع دو نمیا تصادم و برخورد

 تتراژدی و باستتان یونتان تتراژدیدر این میان . شودمی رفع طریقیبه تصادم این ،تراژدی پایان در .اندهموجّ

 یکلّت نظرگتاه بته هتوجّت بتا د،دار قتعلّت هنر رمانتی  دورۀ به دیگری و هنر کالسی  دورۀ به یکی که نوین

 هگتل، از دیتد رستدمتی نظتر به کهاینضمن  ؛شوندمی متمایز یکدیگر از هنر، تاریخ هایدوره این به هگلِ 

 کته است  حالی در این. دارد بیشتری خوانیهم ،یکلّ طوربه تراژدی یا تراژدی اصل با باستان یونان تراژدی

در  و هنر برتر و ترمتکامل صور  باید س ،ا کالسی  هنر از رمتأخّ که رمانتی  هنر هگل، اصول با مطابق

 ایتن در. باشتد تتراژدی برتتر و ترمتکامل صور  باید اس ، باستان تراژدی از رمتأخّ که ننوی تراژدی نتیجه

 اس .دهش داده پاسخ نیز ابهام این به ن از منظر هگل،بررسی تراژدی یونان باستان و نوی پس از مقاله

 .رمانتی  هنر کالسی ، هنر ،)مدرن( ننوی تراژدی باستان، یونان دیتراژ تراژدی، :هاكليدواژه
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 مهمقدّ. 3

 ذیتل پدیدارشناستی در هگتل چند هر .شودمی محسوب هگل روح ۀفلسف از ایمرحله ،هنر بح  از

 را در ایتن زمینته او بحت  ۀعمتد ولتی ،پردازدمی شناسیو زیبایی هنر به یتاحدّ «هنر مذهب» عنوان

 تعبیتری بته و کتتاب ایتن. کترد دنبتال شناستیزیبتایی ۀفلسف پیرامون گفتارهاییدرس ابکت در باید

 مدوّ بختش است ؛ زیبتایی دربارۀ بح  نخس  بخشدر : اس  بخش سه بر مشتمل او شناسیزیبایی

 بختش و رمانتیت  و کالستی  سمبولی ، هنر یعنی ؛شودمی شامل را هنر تاریخ مختلف هایدوره

 موستیقی اشتی،نقّ سازی،مهمجسّ معماری، یعنی ،زیبا هنرهای ۀگانپنج اقسام به یجزئ صور به مسوّ

 هتر کتهطتوریهبت دارد؛ وجود رابطه هنر قسم پنج این و تاریخی ۀدور سه این میان. پردازدمی شعر و

 ۀنمونت کتهدرحتالی. شتوندمی محسوب دوره سه این از یکی واالی ۀنمون عنوان به هنرها این از ی 

 نمایتان را کالستی  هنتر ،شتیوه بهتترین بته ستازیمهمجستّ  و است  معمتاری سمبولی ، هنر واالی

 هنتر استاس ایتن بر. یاف  توانمی شعر و موسیقی نقاشی، هنر سه در را رمانتی  هنر یتجلّ سازد،می

 .دارد رمانتی  هنر با ارتباطی تنگاتنگ شعر، از ایگونه عنوان به تراژدی

 و پتردازدمی متدرن تتراژدی و باستتان یونتان تتراژدی میتان تمتایز به ،تراژدی هگل از بح  در 

 است  یونتان باستان، تراژدی خاستگاه طرف که از ی  آنجا از .شمردمی بر را ی  هر ا خصوصیّ

 هنر رمانتی  ۀدور به مدرن تراژدی چون دیگر طرف از واس   کالسی  هنر ینیز تجلّ یونان هنر و

 را کته هتاییویژگی و متدرن و باستتان یونان تراژدی میان تمایز مبنای بتوان ایدبنابراین ب دارد، قتعلّ

 بر این استاس .یاف  رمانتی  هنر و کالسی  هنر در شمرد،می بر نوع دو این از ی  هر برای هگل

 تتراژدی یکلّ هایویژگی و کالسی  هنر هایشاخصه باید با باستان یونان تراژدی یکلّ هایویژگی

 .باشند داشته خوانیهم رمانتی  هنر هایشاخصه د بابای مدرن

 و باستتان اننتیو تتراژدی تمتایز به شود؛می آغاز هگل نزد تراژدی چیستی از بح  با نوشتار این 

 در را متدرن و باستتان تتراژدی هتایشتاخ  پتایردّ کندمی تالش سپس ؛پردازدمی مدرن تراژدی

 چترا» کته داد خواهتد پاستخ پرسش این به آن از پس و کند بازیابی رمانتی ، و کالسی  هنر بستر

 بتا کته است  باستتان یونان تراژدی این اس ، هنر برتر و عالی صور  رمانتی  هنر کهاین رغمعلی

   «؟دارد  ارجحیّ هگل نزد و بیشتر یقرابت تراژدی اصل

 یونتان تتراژدی میتان تمایز به ، هگلتراژدی از بح  در مه نیز به اشاره گفته شد،ه در مقدّچنانک 

 خاستتگاه طترف از یت  .شتمردبرمی را یت  هتر ا خصوصتیّ و پردازدمی مدرن تراژدی و باستان
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 متدرن تراژدی دیگر طرف از اس ؛ کالسی  هنر ینیز تجلّ یونان هنر و اس  یونان باستان، تراژدی

  دارد. قتعلّ هنر رمانتی  ۀدور به

 پژوهش ةفرضي. 4
 را کته هاییویژگی مدرن، و باستان یونان تراژدی میان تمایز مبنای بتوان یدبافرضیۀ ما این اس  که 

لتذا بتر ایتن  .یافت  رمانتیت  هنر و کالسی  هنر در شمرد،برمی نوع دو این از ی  هر برای هگل

 کالستی  هنر هایشاخ  با باستان یونان تراژدی یکلّ هایویژگیخوانی میان باید بتوان هم اساس

  هگل پیگیری کرد. از دیدرا  رمانتی  هنر هایشاخ  با مدرن تراژدی یکلّ هایویژگی و

 پرسش پژوهش. 1

توان چنین قرائتتی از هگتل پرسش اصلی ما این خواهد بود که آیا می ،برای پرداختن به این موضوع

را در توان بازتاب هنر کالسی  را در تراژدی یونان و بازتتاب هنتر رمانتیت  ارائه داد؟ یعنی آیا می

 چترا ؛تراژدی مدرن دید؟ پرسش دیگری که در این مقاله بته آن ختواهیم پرداخت  ایتن است  کته

 باستتان یونتان تراژدی این اس ، هنر برتر و عالی صور  رمانتی  هنردر نظر هگل  کهاین رغمعلی

 دارد؟  ارجحیّ هگل نزد و ی بیشترقرابت تراژدی اصل با که اس 

 پژوهش پيشينة. 2

ها عمدتاً در تفسیر ختود . آناس وعی اس  که کمتر توسط مفسران مورد توجّه قرارگرفتهاین موض

و انتد گانۀ هنرهای زیبا بررسی کردههای تاریخی هنر را مستقل از اقسام پنجاز فلسفۀ هنر هگل، دوره

ز ای مختصتر دارنتد کته هتر یت  از ایتن هنرهتا نمونتۀ واالی یکتی انهای  به این موضوع اشارهدر 

ها بتیش از ایتن تالشتی بترای یتافتن پیونتد و ارتبتا  میتان آن های تاریخی اس . ولی از طرفدوره

 گانه، صور  نگرفته اس .های تاریخی و هنرهای پنجدوره

 هگل نظر در تراژدي. 5

 کترده جلتب خود به را فالسفه هتوجّ که اس  هنرهایی نخستین از ادبی، ۀگون ی  عنوان به تراژدی

 غترب ۀفلستف  ستنّ در. انتدپرداخته بررسی و بح  پردازی،نظریه به آن باب در هاآن از دچن تنی و

 ارستطو از بعتد. داد اختصاص آن به را فصلی خود بوطیقای کتاب در که بود ارسطو این بار نخستین

 امّتا ؛اندپرداخته تراژدی به «شلر ماکس و نیچه شوپنهاور، هیوم، دیوید» همچون نیز دیگری رانمتفکّ

 بتوده تتراژدی باب در هانظریه ذارترینگتأثیر از ارسطو از بعد بسیاری، ۀگفت به ،تراژدی هگل نظریۀ

 و کنتدنقتد می را هگتل نظریتۀ یجتدّ طتور بته کته «والترکافمن» یحتّ که اس  حالی در این .اس 
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 کته دارد ذعتانا دانتد،می نامناسب اس ، گفته تراژدی مورد در هگل آنچه به را نظریه عنوان اطالق

 همچتون تتراژدی، کالسی  آثار از برخی شدن ترروشن هرچه به تراژدی از بح  در هگل تیزبینی

 رودمتی پیش تاجایی کافمن. اس شده هاآن بهتر فهم باع  و کرده کم  اوریپید و آخیلوس آثار

: 1311 کتافمن،: ر.ک) دانتدمتی او منتقتدان اکثتر فهم از ترعمیق را یونانی تراژدی از هگل فهم که

131.) 

 در بلکته ،کندمی معرفی هنری ۀگون ی  عنوانبه را تراژدی ،شناسی خوددر زیبایی تنها نه هگل 

 تناستب بته است ، نگاشتته شناستیزیبتایی ۀفلستف پیرامتون گفتارهاییدرس از پیش که دیمتعدّ آثار

است  کترده مطرح زمینه این رد هگل آنچه ۀهم از گذشته. اس کرده هاییاشاره تراژدی به مباح ،

 تراژدی و باستان یونان تراژدی میان تمایز پیرامون او بح  موضوع، این به هگل نو نگاه از گذشته و

 که تمایزی ؛اس  انتقادبرانگیز حال عین در و بدیع ران،مفسّ ۀگفت به که اس  مباحثی جمله از مدرن

 تتوانمتی و کنتدمتی پیتروی او ۀاندیش خاصّ منطق و نظم از هگل مباح  سایر همچون ش  بدون

به  نخس  تمایز، این یابیریشه از پیش امّا. کرد جستجو او ۀفلسف هایبخش سایر در را آن هایریشه

 .پردازیممی هگل نزد تراژدی چیستی

 آن نتوع در جتنس هتر هتایویژگتی کته همچنتان لذا ؛داندمی درام از ایگونه را تراژدی هگل 

 شعر از ایگونه عنوان به درامدر نظر او . اس  مشهود تراژدی در نیز درام هایویژگی اس ، موجود

 ستازندمتی یمتجلّ کلما  در را عملشان که اشخاصی و هاناانس واقعی امور و اعمال از اس  عبار 

 ؛نیس  خاص هدفی آرام و ساده مجاان دراماتی  عمل. کنندمی عرضه ما لتخیّ و ذهن بر را هاآن و

 موجتب را هتاییواکتنش و هتاوکتنش است  کیمتّ ها شخصیّ و احساسا  شرایط، تصادم بر بلکه

 زنتده هایی شخصیّ شاهد درام در. سازندمی ضروری را اختالف یا تصادم رفع نوب ،به که شودمی

 .(1882: 1382 هگتل،ر.ک: ) .ستازندمتی فردی را نیمعیّ اهداف متضاد، هایی موقعیّ در که هستیم

 درهتر دو  کته تصتادم رفتع دیگتری و تصتادم یکتی: دارد وجتود کلیتدی مفهوم دو تعریف این در

 .هستند گشاراه تراژدی تعریف

 از ی  هر تصادمی چنین در که اس   واقعیّ این از عبار  تراژدی اصلی  ماهیّ» هگل نظر در 

 تنهتا یت  هتر گردی طرف از کهدرحالی دارند؛ توجیه شوند، لحاظ تنهاییبه اگر مخالف هایطرف

 هموجّت قتدر  کته ستازد مستتقر را ختود خصتل  و هتدف راستین و ایجابی محتوای تواندمی وقتی
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 از است  عبتار  تتراژدی پتس.  (Hegel, 1975: 1196)«ورزد یتخطّت آن از و ندک نفی را دیگری

 و رمتانقه میان وحد . کنندمی دنبال را غایتی و هدف ی  هر که قهرمانی دو میان تصادم  موقعیّ

 و هموجّت ختود ختودی به هم هدف این ونیس   هدفش از غیر چیزی او که اس  ایاندازه تا هدفش

 هموجّت و منطقتی ختودی ختود بته انتدازه همان به هم آن که دیگری قهرمان هدف با و اس  منطقی

 نطقتیم بازشناسی از و داندمی هموجّ را هدفش و خود تنها قهرمان هر چون و کندمی برخورد ،اس 

 است  حاضتر یحتّت ختویش هتدف قتحقّت بترای و زنتدمی سرباز دیگر قهرمان هدف بودن هموجّ و

 حتال عتین در قهرمتان هتر شتود؛متی جانبگی ی  دچار لذا و بگذارد پا زیر را دیگر قهرمان موضع

 .هس  نیز گناه یرگدر

 ؛اس  عمل ۀعرص واقع جهان ۀعرصکه  اس  روشن دارد؟ ضرور  تصادما  این بروز چرا امّا 

 استاس و پایته امّتا. نمتایش اشتخاص و هاناانست واقعی امور و اعمال از اس  عبار  نیز درام هکچنان

 استاس و پایته هگل نظر در زنند؟می عمل به دس  اساسی چه بر هاناانس دیگر بیان به چیس ؟ عمل

 بته را تراژی  عمل توایمح و گذارندمی تأثیر انسان ۀاراد بر که هستند ایاخالقی هایقدر  عمل،

 والتدین دلداده، دو میان عشق: کرد اشاره موارد این به توانمی هاقدر  آن ۀجمل از. دهندمی دس 

 ۀاراد پرستی،میهن سیاسی، حیا  یا( برادرش به آنتیگونه عشق مانند) خواهران و برادران فرزندان، و

 آن امّتا .(1631: 1382 هگتل،ر.ک: ) مذهب و یند از برخاسته هایانگیزه یا( کرئون مانند) فرمانروا

 متمتایز فردی شکل به و خاص ناچار به شوند، وارد واقعی و عینی جهان به چون اخالقی هایقدر 

 انتتد،شتتده ختتار  لیتتهاوّ وحتتد  و بستتیط حالتت  از چتتون ظهتتوری چنتتین در. شتتوندمتتی ظتتاهر و

 هتم مقابتل در هتاییقتدر  شکل به و ددهمی رخ اختالف هاآن در و رودمی میان از شانهماهنگی

 یت  همتین و است  جانبتهیت  کته دنبخشتمی قتحقّ را هدفی تنهایی به ی  هر که گیرندمی قرار

 ؛گیتردمی شکل  واقعیّ در که تصادمی .(1632 :همانر.ک: ) .شودمی تصادم ایجاد باع  ،جانبگی

 بتا اصتال . در نظتر هگتل یتاوردب دوام و شتود حفت  شتکل همتانبته تواندندارد، نمی اصال  چون

 .شود رفع و منحل باید تضاد و تصادم این بنابراین ؛اس  آشتی و وحد 

 چته بته امّتا ؛شتودمتی اعمتال اهدافشتان و تصتادم درگیر افراد بر هم ابدی عدال  ،تصادم رفع با 

 دکننتمی سقو  بودند، کرده مختل را اخالقی حیا  وحد  و آشتی آسایش، که افرادی ؟صورتی

 معتبتر تتراژدی در حاضتر افتراد اهتداف که جاآن از امّا ؛شود اعاده وحد  و آشتی آسایش، آن تا
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 را ختود نیس  قادر و اس  جانبه ی  که شودمی گذاشته کنار چیزی آن تراژدی پایان در امّا ،اس 

 تراژدی قهرمان همان که فرد. 1 :اس  مفروض حال  دو شرایط این در. کند همراه هماهنگی این با

 فترد. 2 .شودمی نابودی به محکوم و بکشد دس  خود ۀجانب ی  و خاص هدف از تواندنمی ،اس 

 منفی آشتی را آشتی ۀنحو دو این برادلی .(1634 :همانر.ک: ) .بکشد دس  خود هدف از تواندمی

 .رسدمی پایان به آرامش و صلح در مثب  آشتی و مصیب  و فاجعه با منفی آشتی ؛خواندمی مثب  و
(Bradley, 1962: 371)  

 مدرن تراژدي و باستان یونان تراژدي. 5-3

 دو آن میتان تمتایز وجتوه و متدرن و باستتان تتراژدی بته حتال هگل، منظر از تراژدی بررسی از بعد

 بتارهاین در شناسیزیبایی ۀفلسف پیرامون گفتارهاییدرس در هگل آنچه به هتوجّ با. پرداخ  خواهیم

 این توضیح در رانمفسّ چهآن به هتوجّ با و -د کننمی وزتجا صفحه چند از هالبتّ که - اس  کرده بیان

 د:کر بازگو دسته سه ذیل را هاتفاو  و تمایز وجوه این توانمی اند،نگاشته تقریرا 

 اهداف در تفاوت .5-3-3

 کته است  اهدافی در هم عمل اساس و پایه و اس  عمل عرصۀ درام، از ایگونه عنوانبه تراژدی. 1

 اهتتداف و هتتاناآرم میتتان تفتتاو  حتتال. دداروامتتی حرکتت  بتته را او و استت  حتتاکم بشتتر ارادۀ بتتر

 میتان هتایتفتاو  تترینمهم از یکی زمینۀ تواندمی خود مدرن، و باستان هایتراژدی های شخصیّ

 امتر قتحقّت دنبتال بته ها شخصیّ باستان، یونان هایتراژدی در هگل تعبیر به. دهد دس هب را دو آن

 توصتیف هتاتراژدی ایتن در دلیتل همین به و هستند اخالقی هیجان و شور و ماهوی هایفهمؤلّ ی،کلّ

 ختود میتجستّ  شتکل او  در تتراژدی». نیس  نظر مطمح خاص هایگرفتاری و شخصی احساسا 
 دادن، قترار خود اسیاس شالودۀ را اخالقی حیا  ضرور  و جوهر برای شدنلقائ اعتبار با یونان در

 بتاقی نختوردهدست  را شانشخصی حیا  عمق و نمایش اشخاص  فردیّ و ماندمی باقی جانبهی 
 کترداشتاره ستوفوکل آنتیگونتۀ به توانمی هاتراژدی این جملۀ از(. 1661: 1382، هگل) «گذاردمی

 در آرمتتان یتتنا. کننتتدمی دنبتتال را شخصتتی غیتتر و همگتتانی آرمتتانی آن، در تصتتادم طتترف دو کتته

  اس . سیاسی علقۀ ،کرئون در و خانوادگی علقۀ ،آنتیگونه

 اس  ذهنی هدف پیگیری و فردی هیجان و شور اصلی موضوع مدرن، تراژدی در مقابل، در امّا 

 ختاصّ هایحیطته در آغتاز از متدرن تتراژدی». نیستتند اخالقی توجیه دنبال به متصادم هایطرف و
 تتراژدی در همچون که تیشخصیّ ذهنی درونی حیا  رو این از ؛کندمی اختیار را  ذهنیّ اصل خود
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 نظتر در ختود محتتوای و موضتوع بترای را نیس  اخالقی هایقدر  فردی صرفاً متجسّ کالسی ،
... و طلبیجاه عشق، همچون مواردی :از ندعبارت شخصی هایانگیزه و اهداف این(. همان) «گیردمی

 یکلّت و شخصتی غیتر اهتداف از اثتری اصتالً متدرن هتایتتراژدی در کته نیست  معنا بدان این هالبتّ

 یافت ... و ملکتو  ختانواده، دوستتی، وطتن مثل ،اهدافی هم هاتراژدی این در گاه .یاف  تواننمی

 داستتان واقعتی موضتوع و هستتند اصلی داستان زمینۀپس حکم در اهداف این عموماً ولی ؛شوندمی

 شخصتی ویژگتی همتان واجتد آیتد،می پی در که هم تصادمی و اس  شخصی هیجان و شور همان

  (.1641 :همانر.ک: ) اس  بودن

 آن بتا قهرمتان بلکته ،است  اخالقی ایعلقه داستان، قهرمان کمحرّ یونانی هایتراژدی در تنها نه. 2

 آن از کته ایهقتوّ و نیرو به ما عالقۀ از اورستس و آنتیگونه به ما عالقۀ کهطوریبه ؛اس  یکی هدف

 ختود هتدف با داستان قهرمان که معنای آن اس  به این. اس  تفکی  قابل غیر کنند،می نمایندگی

  اهمیّت حتائز او برای قدرآن قهرمان هدف گویی تو. نیس  ایفاصله هیچ دو آن میان و اس  یگانه

 متدرن هتایتراژدی وردم در لهمسأ همین امّا ؛شودمی ناپدید آن سایۀ در ،قهرمان  شخصیّ که اس 

 تتواننمی را چیتزی چنین دارد، اورستس مشابه دقیقاً وضعیتی که همل  مورد در مثالً ؛نیس  صادق

 همچنتین. شویممی او خود شخصیّ  جذب ،کندمی دنبال همل  که هدفی از فارغ ما. کرد مشاهده

 -د بتو آنتیگونته کته طورآن -  اس خانوادگی ایرابطه نمایندۀ او که گف  تواننمی اتللو مورد در

 ختود  شخصیّ از برخاسته هم او به ما عالقۀ و اس  شخصی هایانگیزه عمل، برای او کمحرّ بلکه

 .(Bradley, 1962: 343-4) اوس 

 تتراژدی میتان کته محتتوایی هتایتفتاو  بتر عالوه گذش  شرحش که اهدافی در تفاو  همین. 3

 از ؛شتودمتی هتاآن میتان صتوری هتایتفاو  برخی بروز ع با کند،می ایجاد مدرن و باستان یونان

 از یکتی عنتوان بته یونتان تتراژدی در همسترایان یتا کتر گتروه وجود صوری هایتفاو  این جمله

 ؛کشدمی دوش به را نمایشنامه بار از اعظمی بخش کهطوریبه اس ؛ یونان تراژدی یاصلّ هایفهمؤلّ

 .ندارد خوانیهم مدرن دیتراژ با کر گروه که اس  درحالی این

 و رتفکّت مثابۀ به همسرایان یا کر گروه: کرد تبیین چنین را یونان تراژدی در کر کارکرد توانمی 

 در ایتن ؛شتودمی حاضتر صحنه روی بر تراژدی، در بح  مورد مطلب کلّ دربارۀ دغدغهبی قیتعمّ

 آن، ال تتأمّ و کر در ولی ؛ندهست خود هایگرفتاری در غرق نمایش، های شخصیّ که اس  حالی
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 در نیتز، اثتر مخاطبتان کتههمچنان ؛شودمیداده دس  به هاآن اعمال و ها شخصیّ ارزش از معیاری

 بتا و یابنتدمی ست ،ا اجرا حال در نمایش در که را آنچه دربارۀ خود داوری عینی نمایندۀ کر گروه

 کنتد،می بتاخبر واقعتی موضتوعا  از را متا ،العأ اخالقی آگاهی مثابۀ به کر». کنندمی همراهی آن
 این که اس  روشن .(Hegel, 1975: 1210)« دهدمی هشدار نتیجه سنجش و کاذب تصادما  علیه

 را ختود شخصتی داوری و خود که مدرن مخاطب اقمذ به نمایش، ضمن اخالقی، هایداوری قسم

 اضتافه چنتین فتوراً کته است  واقتف امتر این بر نیز هگل خود گویی. آیدنمی خوش داند،می اصل

 دائتم و ایستتاده بیترون کته ایکننتدهکستل و آورمتالل اختالق ممعلّ حکم در رکُ هالبتّ»؛ که کندمی
 ختود اخالقتی عمتل و حیتا  واقعتی جوهر رکُ ،برعکس بلکه ؛شودنمی ظاهر نیز کند،می نصیح 

 صتور بته را ختود داوری قتطف عمتل، در مداخلته بتدون که (1681: 1382 هگل،) «اس  پهلوانان

 آن ختاص قتوانین و الهتی شتریع  بته یتا دهتدمی هشدار و کندمی دردیهم نماید؛می اعالم نظری

  شود.می لمتوسّ

 و اهتداف فتردی، هیجتان و شتور کته متدرن تراژدی که اس  روشن شد، گفته چهآن به هتوجّ با 

 قترار مدرن تراژدی در وقتی. نباشد کر حضور برای مناسبی جای ند،هست رنگپر فردی هایخصل 

 آن بیتان کارکردش که دهانی و زبان حضور پس ،بیاید میان به حرفی اخالقی یکلّ اهداف از نیس 

 شود.، منتفی میاس  یکلّ اهداف

 پردازيتشخصيّ در تفاوت .5-3-4

 بتر تکیته بتا است ،  اهمیّت لاوّ درجۀ در داستان  شخصیّ ،مدرن هایتراژدی در که ییجاآن از. 1

 عتنتوّ شتاهد هتاتراژدی ایتن در او، شخصتی ستوداهای  اهمیّت همچنتین و  شخصتیّ  اهمیّ همین

 کته برختوردی هتر و فاقاتّ هر ،باشد برخوردار  اهمیّ از  شخصیّ وقتی چراکه ؛هستیم موضوعا 

 تتراژدی یت  بترای موضتوعی کته باشتد ابجتذّ قتدرآن خود خودیبه تواندمی د،آیپیش او برای

 در ؛است  و پیچیتده ظریف ،کامل پردازی شخصیّ مدرن تراژدی در»؛ امری چنین نتیجۀ در ؛ودبش

 .(Bradley, 1962: 374-5)« هستند فهم آسان و ساده یونانی های شخصیّ کهحالی

 شاخصتۀ کتهدرحتالی ؛هستتیم بتاطنی تزلزل و دودلی تردید، نوعی شاهد مدرن های شخصیّ در. 2

 .پرومتته یتا آژاکتس آنتیگونته،  شخصتیّ ؛ماننتد .س هاآن قدم ثبا   یونان، تراژدی های شخصیّ

 در موجتتود تزلتتزل و تردیتتد». کتتردمستتتثنی قاعتتده ایتتن از بایتتد را اوریپیتتد هتتایتتتراژدی هرچنتتد
 عمتل یت  از و دیگتر تصمیم به تصمیم ی  از زمانهم طور به شود،می باع  مدرن های شخصیّ
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 را هتادودلتی و تردیتدها ایتن بتارز نمونتۀ(. 1618: 1382 هگتل،) «شتندبا داشتته پرش دیگر عمل به

 است ، انتختاب دوراهتی ستر بتر او. دیتدهملت   مشهور گوییت  در و همل  تراژدی در توانمی

 شترایط تستلیم یا شرار  و پلیدی با مبارزه انتخاب میان او. اس  خود بزرگ مسئلۀ «نبودن یا بودن»

 گوییتت  در هملت  کته آنگاه شکسپیر،. اس  دمردّ افتادن، گیمرّروز حضیض در  ذلّ با و شدن

 :دهدمی نشان را دودلی و تردید این خوبی، بهگشایدمی سخن به زبان چنین خود مشهور

 ه این اس !لبودن، یا نبودن؛ مسأ»

 .شویم لمتحمّ را نامساعد روزگار لطما  و ضربا  که اس  آن ترشریف آیا

 «برداریم؟ میان از را هاناگواری آن تا بجنگیم مشکال  انبوه با ،گرفته دس  به نبرد سالح آنکه یا و

 (111: 1311 شکسپیر،)

 اخالقتی توجیته ختود کتار بترای دو هتر که هستند قهرمانانی تصادم طرف دو ،باستان تراژدی در. 3

در . نباشیم شرور و تبهکار مجرم، شخ  شاهد یونان هایتراژدی در شودمی باع  امر همین. دارند

 او هتدف و عمتل و زندمی عمل به دس  ،دارد توجیه که هدفی دنبال  به شخ  ،های یونانتراژدی

 سخ  پایبنتد است ، خود موضع بهکه  نیز دیگری .کندمی برخورد دیگریشخ   هدف و عمل با

 شتده یتهتوج یکستان بته هایقدر  تصادمشاهد  افراد، تصادم با زمانهم لذا و دهدمی نشان واکنش

 آثتتار، ایتتن در کتته شتتده باعتت  متتدرن هتتایتتتراژدی پردازی شخصتتیّ در آزادی امّتتا ؛هستتتیم نیتتز

  شخصیّ، گوتهاثر  فاوس  در ؛مثال عنوان به. ظهورکنند نیز ،هستند شر کمابیش که هایی شخصیّ

 از کته مشتاهده کترد را هتایی شخصیّ توانمی مدرن آثار در. عاس ی بر این مدّشاهد مفیستوفلس

 کته است  حتالی در ایتن هستند؛ خود هدف قتحقّ دنبال به شده که قیمتی هر به و خودخواهی روی

 ،متدرن هتایتتراژدی در ؛رستدمی نظتر بته ،تعبیتر دیگتر به .هستند نیز داستان قهرمان هاآنبرخی از 

 او کته همتین بلکه ؛شود تبدیل قهرمان به و محسوب بزرگ تا باشد فضیل  با کسی که نیس  نیازی

 در ؛شتودنمی احساس او بودن فضیل  با به نیازی دیگر و کندمی توجیه را اشبزرگی ،اس  قهرمان

 هگتل از دیتد بلکه ،نیستند تراژدی قهرمانان تنها نه شر های شخصیّ یونان، هایتراژدی در کهحالی

 هتایتتراژدی در .(Bradley, 1962: 374-5) .شتودنمیپذیرفتته یونانی تراژدی در هم هاآن حضور

 کتهایتن نه ؛هستند حق موضع دو هر کم دس  نباشند، هم اخالقی متصادم موضع دو اگر یحتّ یونان

  .باشد شر هاآن از یکی
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 شتبیه ستوفوکل الکتترای تتراژدی در «نستتراکلیتم»  شخصیّمثالً  که شود اعتراض اس  ممکن 

 بتین کته گفت  چنتین توانمی اعتراض ینا به پاسخ در. اس  شر بنابراین و «مکب  لیدی»  شخصیّ

 ،«نستترا کلیتتم» خود نه کهاین امر  «سوفوکل» تراژدی در زیرا ؛دارد وجود تفاو   شخصیّ دو این

 لیتدی» انتدازۀ بته «نستتراکلیتتم» ،بنتابراین ؛شتودمی تکترار ، دائماس  فرزندشان قاتل او همسر بلکه

 بتر دالّ «نستراکلیتم» تیرۀ و سیاه کامالً نه  یّشخص همین کهاین ضمن. نیس  خبی  و شرور «مکب 

 در .دارد وجتود نجابت  و بزرگتی نتوعی نیتز شتر ظتاهربه موضع در ،یونان تراژدی در که اس  آن

 ختالف همتان(.ر.ک: ) شتودمی مطرح ظریف ایشیوهبهاگر هم شری باشد، آن شر  یونانی تراژدی

 پلیتد اهتداف راه در هتم شترور افتراد و است  شتکارآ و پردهبیشر  هاآندر  که مدرن هایتراژدی

  کنند.نمی مضایقه جنایتی هیچ به ارتکاب از ،خود

 و دارنتد پتذیری مسئولیّ حسّ دهند،می مجاان آنچه مقابل در ،یونانی هایتراژدی های شخصیّ. 4

 هتاآن بزرگتی و لجتال بلکته ،دانندنمی گناه از امبرّ را خود ها شخصیّ این. پذیرندمی را خود گناه

 نتوعی نتد،گناهبی هتاآن یمبگوی کهاین. دهند مجاان ندمجبور و دهندمی مجاان که اس  چیزی آن به

 در ؛(1386-1: 1382 هگتل،ر.ک: ) ست هاآن افتختار باعت  بتودن گناهکتار. ست هاآن به توهین

 نظرگتاه از اصتالً .دبتو شتاهدرا  پتذیری مسئولیّ این توانمیکمتر  مدرن های شخصیّ در کهحالی

 تواننتدنمی ،«اُدیپ» تراژدی مدرن مخاطبان. اس  دشوار «دیپاُ» مانند تیشخصیّ درک مدرن یانسان

 کتور و دانتدمتی عذاب مستوجب را خود ،نکرده( هاآن زعم به) گناه دلیل به چرا او که کنند درک

 عتذاب مستتوجب و ناهکتارگ اُدیتپ تی مثتلشخصتیّ یونتانی تراژدی یکلّ چارچوب در امّا .کندمی

 اس .

نتدارد. آن  وجتود باستتان تراژدی در که بینیممی مدرن هایتراژدی برخی درنیز  دیگری ویژگی. 8

 متثالًباشتد،  صوری و انتزاعی مدرن هایتراژدی در پردازی شخصیّ اگر یحتّ که اس  این ویژگی

 نمتایش های شخصیّ ز همبا، باشد انتقام یا طلبیجاه یا حساد  مثل یکلّ یموضوع داستان مضمون

 آن کتتهطتتوریبتته ؛آینتتدمی صتتحنه روی بتته تشتتانفردیّ در ،انضتتمامی و زنتتده افتترادی بتتۀمثا بتته

 . فروبرد خود کام در را ها شخصیّ  فردیّ تواندنمی صوری و انتزاعی پردازی شخصیّ

 گویتد:می اوهگتل دربتارۀ . اس  پردازی شخصیّ ۀنحو این برجستۀ استادان جمله از «شکسپیر» 

 بته یحتّ بلکه ،کارانبزه به فقط نه را نظرمان تواندمی خود صادقانۀ و قدرتمندانه پردازی شخصیّ با»
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 و عمتنتوّ غایت  به زنده، بالشخصه، واقعی، فرد،... کند جلب هاخل و اجامر ترینمبتذل و ترینکامل

 از عمقتی بتا بیتان، از چشتمگیری قتدر  و ندیهمشتکو بتا رستد، نظتر به ضروری کهجایی هذامع

 نته آینتد،می وجتود بته وق ، اقتضای به که تشبیها  و هاانگاره در ابداع برای استعدادی و احساس

 تمتامی گترفتن نظتر در بتا .اس  منش غلیان و واقعی احساس از ناشی بلکه مکتبی، بالغ  از حاکی

 و بالشخصته حیا  یگانگی اینبتوان  که یاف  را دیگری مدرن نویسدرام توانمی سختی به ها،این

 درایتن ویژگتی  شتد گفته هچنانک (.1614: همان) «کرد مقایسه شکسپیر با را او روح درونی عظم 

 بترای تالش در که فرانسوی و ایتالیایی هایدرام در مثالً ؛خوردنمی چشم به مدرن هایتراژدی همۀ

 بیشتتر هتاپردازی شخصتیّ ،استپانیایی تراژدی در یا اندآمده وجودبه کالسی  آثار از بردارینسخه

 نتامی،نیت  بتا عشتق مغتایر  بتر چنانآن باشد، عشق هاآن مضمون اگر مثال عنوان به و اندانتزاعی

 نتاممکن تشتانفردیّ در نمتایش اشتخاص بته پترداختن کته شتودمی تأکیتد تکالیف و حقوق  ،مودّ

 (.همانر.ک: ) .شودمی

 پردازيداستان در تفاوت .5-3-1 
 عتالوه مدرن هایتراژدی در مقابل در اند.ساده فاقا اتّ و تصادما  ،باستان یونان هایتراژدی ر. د1

 آن در عمتل کته خارجی مناسبا  و شرایط و باطنی حیا  به مربو  جزئیا  به ذهنی، هایفهمؤلّ بر

 مجموعته را متدرن هایتراژدی استاند سیر دلیل همین به ؛شودمی پرداخته تفصیلبه نیز دهدمی رخ

  .(1641 :همانر.ک: ) برندمی پیش تو در تو و پیچیده خارجی مناسبا  و حوادث

 قتدر  بتا بایستتی و کننتدمی نماینتدگی را یکلّت اخالقتی قتوای قهرمانان ،یونان هایتراژدی در. 2

 هتایتتراژدی هتای شخصتیّ امّتا ؛کننتدمی برخورد اس ، هموجّ اندازه همان به که دیگری اخالقی

 امکتان و دارنتد ختود روی پتیش فتاقیاتّ شترایط و مناستبا  از متشتکل وستیعی عمل حوزۀ ،مدرن

 ایجتاد برایشتان ختارجی شترایط کته تصتادمی در و دارد وجتود کردنشان عمل گونهآن یا گونهاین

 پیتروی هاآن از افراد که اس  منشی بلکه واقعی، توجیه با اخالقی یقدرت نه عملشان الگوی کند،می

او   در نقطتۀ امّتا ،زنتدمی عمتل بته دست  که اس  فرد خود نیز یونانی تراژدی درهرچند . کنندمی

 عمتل اینکته مدرن تراژدی در مقابل در. اس  اخالقی ذاتاً هیجان و شور ضرورتاً فرد، همینتراژدی 

 طبتق فترد ،حالت  دو هتر در و است  تصتادفی امتری رود، خطتا راه به کهاین یا باشد هموجّ ذاتاً فرد

 برحستب هم اگر. گیردمی تصمیم خارجی شرایط ثیرتأ تح  یا خود شخصی هایخواسته و اهداف
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 اصتل آن و اس  فاقاتّ سر از صرفاً تالقی و تطابق این باشد، اخالقی اصلی با مطابق فرد عمل فاق،اتّ

  .(1612: مانهر.ک:  ) اس نبوده فرد کردن عمل گونهاین عامل ،اخالقی

 مدرن و باستان تراژدي در رمانتيک و كالسيک هنر پاي ردّ. 6

 تتاریخ مختلتف هتایدوره به پس از پرداختن شناسیزیبایی پیرامون فلسفۀ ییگفتارهادرس در هگل

 زیبتا هنرهتای گانتۀپنج اقستام از یجزئت صتور بته ،رمانتی  و کالسی  سمبولی ، هنر یعنی ،هنر

 و تتاریخی دورۀ سته ایتن میتان. کندمی بح  شعر و موسیقی اشی،نقّ سازی،مهمجسّ معماری، ،یعنی

 از یکتی واالی نمونتۀ عنوان به هاهنر این از ی  هر کهطوریبه دارد؛ وجود رابطه ،هنر قسم پنج این

 و استت  معمتتاری ستتمبولی ، هنتتر واالی نمونتتۀ کتتهدرحتتالی ؛شتتوندمی محستتوب دوره ستته ایتتن

 هنتر سته در را رمانتیت  هنتر یتجلّت سازد،می نمودار را کالسی  هنر شیوه ینبهتر به سازیمهمجسّ

 ایرابطته شتعر، از ایگونته عنتوانبه تراژدی هنر اساس این بر. یاف  توانمی شعر و موسیقی اشی،نقّ

 .دارد رمانتی  هنر با تنگاتنگ

 تتراژدی و باستتان نیونتا تتراژدی میتان تمتایز بته تتراژدی، از بح  در خود هگل این، بر عالوه 

 دنبتال را فرضتیه ی  توانمی میان این در امّا ؛شمردبرمی را ی  هر ا خصوصیّ و پردازدمی مدرن

 چتون و است  یونتان باستتان، تراژدی خاستگاه چون طرف ی  از کهاین از اس  عبار  آن و کرد

 قتعلّ هنر رمانتی  ۀدور به مدرن تراژدی چون دیگر طرف از و اس  کالسی  هنر یتجلّ یونان هنر

 هتر برای «هگل» که را هاییویژگی و مدرن و باستان یونان تراژدی میان تمایز مبنای بتوان باید دارد،

 بایتتد کتتهطتتوری بته ؛یافتت  رمانتیتت  هنتر و کالستتی  هنتتر در ،شتتمردمی بتر نتتوع دو ایتتن از یت 

 تتراژدی یکلّت هتایژگتیوی و کالستی  هنتر هایشاخصه با باستان یونان تراژدی یکلّ هایویژگی

 هنتر بته نگتاهی چته «هگتل» دید باید حال. باشند داشته خوانیهم رمانتی  هنر هایشاخصه با مدرن

 طرف ی  از مدرن و باستان تراژدی به هگل نگاه میان توانمی آیا و دارد رمانتی  هنر و کالسی 

  کرد؟ مشاهده هماهنگی ،دیگر طرف از رمانتی  و کالسی  هنر و

 و کالستتی  هنتتر از لیمفصتتّ  بحتت  ،شناستتیزیبایی ی پیرامتتون فلستتفۀگفتارهتتایدرس در هگتتل 

 بلکته ،دنخواهندشت بتازگو هاگفتته آن تمامی ،این نوشتار در که اس  روشن. دهدمی ارائه رمانتی 

 تنهتا عبتار  دیگتر به ؛ر هستندثّمؤ مدرن و باستان تراژدی فهم در که کنیممی اشاره مواردی به تنها
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، است ستاخته متمتایز متدرن تتراژدی از را باستتان تراژدی هاآن بر تکیه با هگل که هاییویژگی آن

 شوند.بازگو می

 بته محتتوا. است  برقترار توازن هنری اثر صور  و محتوا میان ،کالسی  هنر در، «هگل» نظر از 

 هتم بتا دو آن کتهطتوریبته ؛محتواست  بیتانگر ختوبیبته صتور  و گرفتته جای صور  در خوبی

 باستان یونان هنر که را کالسی  هنر «هگل» شودمی باع  ویژگی همین. اندشده یگانه و درآمیخته

 طریتق از کاملی نحوبه را روح اس  قادر کالسی  هنر که معنا این به. بخواند راستین هنر هس ، نیز

 .یاف  توانمی هنر از نوع همین در را حقیقی یزیبای دلیل همین به و سازد یمتجلّ محسوسا 

 یونتانی دیتن. دارد وجتود دوسویه ایرابطه باستان یونان دین و هنر میان هنر، کالسی  دورۀ در 

 اختذ دیتن از را ختود مصتالح هتم هنتر و بخشد  هویّ خدایان به آن کم  به تا دارد احتیا  هنر به

 ،نویستانتتراژدی یحتّت و... گرفتنتدمی شتانیملّ مذهب از را خود مصالح یونانی هنرمندان». کندمی
 قتبالً چهآن به شکلی فقط کشیدند،نمی بیرون خود چنتۀ از کردند،می ارائه که را شاناساسی مصالح

 تتوانمی جتا همتین از .(888-1: 1382 هگل،) «دادندمی داش ، وجود مذهبی عقاید و اعتقادا  در

 و داشتتند  اهمیّ حد این تا یکلّ و اخالقی قوای و اهداف ،باستان یونان تراژدی در چرا که دریاف 

 یکتی هتدفش بتا را ختود کته دانست می ختود هتدف داروام را ختود جتایی تا تراژدی قهرمان چرا

 (1).شدمی ناپدید آن سایۀ در و دانس می

 ذهنتتی آزادی ستتعادتمند محتتیط در ،شتتانبالواسطه واقعتتی هستتتی در یونانیتتان «هگتتل» تعبیتتر بتته 

 موضتع شتدن ترروشتن بترای او(. 888: همتانر.ک: ) زیستتندمی قتی،اخال جتوهر هتم و خودآگاه

 آزاد کته گویتدمی شترقی جوامتع از طرفتی از. کندمی ترسیم نیز را تفریط و افرا  حدّ دو ،یونانیان

 ستر از بلکته آزادی، روی از نته اجماعی ولی ؛دارد وجود اجماع نوعی جوامع این میان در و نیستند

 جوامتع مقابتل نقطتۀ در. نتدارد شتخ  نتام بته گاهیتکیه خود درفاعل  طشرای صور این در. زور

 امتر از جتدای فاعتل شترایط، آن در و شتده عمیق ذهنی حیا  آن، در که اس  تیوضعیّ هم شرقی

 متورد در افترا  و تفتریط  وضتعیّ دو ایتنیت  از هتیچ. است  مستتقل ختود باطنی وجود در یکلّ

 در و داشتتند هتوجّت عتام فتۀمؤلّ و یکلّت امر به شاناخالقی حیا  در یونانیان. کندنمی صدق یونانیان

 وجتود یکتدیگر دوشادوش سازگاری و هماهنگی در دو این و بودند آزادی واجد شانباطنی حیا 

 جتوهر». باشتد اختالق با مغایر سیاسی حیطۀ در که نبود این خواهان نیز یونانی حیتتا  اصل. داشتند
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 پیگیتری بتا شتانآزادی در فقتط را آن کته شتودمی ادغام افراد در ایازهاند همان به درس  سیاسی

  .(886: همان) «شوندمی جویا کل عامّ اهداف

 توانتدمی و اس  برخوردار  اهمیّ از که اس  انسان جسم این یونانی کالسی  هنر در عالوه به 

 قیتاس انسان صور  با توانمی را ی رمانت هنر مقابل، در امّا ؛کند بازنمایی را هنر این نحو بهترین به

 انستان، پیکتر  محوریّت بتا ،پیکرتراشی هم دلیل همین به. اوس   شخصیّ و روح نمایانگر که کرد

 همتۀ کته است  این از غیر آیا دارد؟ ایشاخصه چه انسان جسم امّا. اس  کالسی  هنر اعالی نمونۀ

عنوان بته انستان کالستی  هنتر در که نیس  معنا این به این آیا و ؟مشترکند داشتن جسم در آدمیان

 چشتم طریتق از متا دیگتر طترف از دارد؟  محوریّت صتشتشخّ و دتفترّ از فارغ اس ، انسان کهاین

 کته چشتم جتای دقیقاً یونانی هایپیکره در کهاین جالب و یمیابمیراه  هاآن روان و روح به هانانسا

 هنتر در اینکته بتر مبنتی متا عایادّ تا ،ماندمی لیخا  ،فردیّ و  تشخّ روح، سوی به اس  ایپنجره

 شتدهنمی داده  اهمیّت شخصتی هایجنبته و  فردیّت  ،تشتخّ بته باستان تراژدی بالتبع و کالسی 

  تقوی  شود. ،اس 

 بتر محتتوا غلبتۀ رمانتیت  هنتر ،است  برقترار موازنته صور  و محتوا میان هنرکالسی  در اگر 

 ذهنتی جنبتۀ بتر رمانتیت  هنتر. اندازدمی دوربه را یمادّ کالبد امحتو رمانتی  هنر در. اس  صور 

حاصتل  امتر ایتناز  که اینتیجه و اس  غافل( یمادّ جنبۀ) عینی جنبۀ از و دارد تأکید معنوی( )جنبۀ

 یت  مظهر هرکدام ها شخصیّ ،شودتأکید می عینی جنبۀ بر که باستان هنر در که اس  این دشومی

 ها شخصتیّ رمانتی  هنر در امّا هستند. پرستیمیهن یا خویشاوندی اصل ؛مانند یکلّ و اخالقی اصل

 هتای خصوصتیّ از بلکته ،اخالقتی اصتل از نه هاآن عمل کهطوریبه ؛هستند خودشان نمایندۀ فقط

 کننتدۀدنبال صترفاً یکلّت غایتا  دنبال به اشخاص دیگر طرف از و گیردمی سرچشمه هاآن شخصی

 بتر و برونتی اعمتال و قهرمانتان وستیلۀ بته»  یّتکلّ ،کالسی  هنر در. هستند یشخو شخصی غایا 

 همانتا» رمانتیت  هنتر در امّتا ؛«شتودمی پرداخته و ساخته اساسی حیا  و خانوادگی دا تعهّ اساس
 .(118: همان) «کندمی کسب نامتناهی ارزش که اس  اشباطنی حیا  در واقعی خاصّ شخ 

 یعنتی ،ختوب اگر امّا ؛ندهست بد یا خوب کنند،های مدرن دنبال می که شخصیّ شخصی غایا  

 بلکته ،نیس  هاآن بودن خوب افراد، طتوسّ غایا  این طلب انگیزۀ هم باز ،باشند یکلّ اصلی مطابق

 را شخصتی غایتا  ایتن. کننتدمی پیگیتری ختود شخصتی غایا  عنوان به صرفاً را غایا  این هاآن
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 دیتعهّت دولت  یتا خانواده مثل نهادهایی به رمانتی  هنر قهرمانان. نامید زنی سکوالر فضایلتوان می

 حستب بتر کته کننتدمی دتعهّت احساس شخصی یا ابژه به نسب  تنها آزاد، فرد عنوان به بلکه ؛ندارند

 توانتدمی گتاهشخصی،  و سکوالر فضیل  این. اس  شده نمعیّ عاطفه و احساس روی از یا تصادف

 تصتادف روی از کته است  یخاصتّ  معشتوق به عاشق، هتوجّ مرکز آن، در که دباش رمانتی  عشقی

 در «تترزا و تومتا» کونتدرا متیالن اثر هستی بار رمان دربه عنوان مثال  کههمچنان. شده اس  انتخاب

 یت  بتا زنتدگی دتعهّ از همواره که «تومایی» و شدند مواجه هم با ایگانهشش حوادث مجموعه اثر

 روی و گذاشتته اندودصمغ سبدی در که یاف  پناهیبی کودک همچون را «ترزا» ،کردمی فرار زن

 حتسّ ولتی ،بودنتد کترده برختورد هتم بته فتاقاتّ حسب بر شخ  دو این گرچه. اندکرده رها آب

 طتورهمتین .بیابد ترزا به دتعهّ درگیر را خود زود خیلی توما که شد باع  دو آن میان آمده وجودبه

 ،نباشتد آن در تتیمزیّ و ستود اگتر وفتاداری ایتن هالبتّت کته فترد ی  به نسب  وفاداری مثل فضیلتی

 یمضتامین و زن ی  از اندوهی و غم زدودن قالب در اغلب که شجاع  فضیل  و اس  پذیرخدشه

 اخالقتی و یکلّت اهداف با شخصی فضایل و اهداف این اس  مشهود هچنانک. شودمی تصویر، مشابه

 وضوحبه را نکته این .دارند فاصله ،اشاره شد هاآنبه  باستان تراژدی و کالسی  رهن بح  از در که

 کتااتّ بتا اشخاص باستان هاینمایشنامه در کهدرحالی. یاف  مدرن و باستان هاینمایشنامه در توانمی

 شتأمن رمانتیت  هاینمایشتنامه در شوند،می برخورد و تصادم دچار یکدیگر با اخالقی یکلّ اصل بر

 ،یکلّت اصتلی بتر نته ،نیزنمایش  اشخاص از ی  هر. هستند اشخاص خودکه  ،ینه اصلی کلّ ،تصادم

 هتایویژگتی بتر کتااتّ بتا تنهتا بتازیگر هر شکسپیر، هاینمایشنامه در مثالً هستند؛ کیمتّ خود بر کهبل

 زنتدگی به هافضا این در. کندمی دنبال را خود شخصی غای  و زندمی عمل به دس  خود شخصی

 و بتاطنی حیتا  درونتی، زنتدگی تنهتا بلکته شود،نمی پرداخته مدنی جامعۀ و خانواده کشور، عینی

  .(641-8: 1388 استیس،ر.ک: ) .شودمی توصیف افراد ذهنی عالم

 آثتار ایتن در ،گفتته شتد متدرن تتراژدی هتایویژگتی توصتیف در کتههمچنتان ایتن، بر عالوه 

  .شوندمی تصویرگری زشتی و شر نیز رمانتی  هنر در و دارند وجود هم شرور های شخصیّ

. شتودمی رانتده ستخن مترگبی و شادمانه و ابدی آرامش و آسایش از همیشه کالسی  هنر در 

 نیتز هگتل دلیل همین به. جوش و جنببی و ساکن هنری. اس  شادی و آرامش هنر ،کالسی  هنر

 رمانتیت  هنتر امّتا. ثابت  همتواره و ایستا جسمی د؛کنمی فیمعرّ پیکرتراشی هنر را آن واالی نمونۀ
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 نازیبتا امتور عنوان به یا رنج و درد در هنر کالسی  .پردازدمی وجوشجنب و ستیزه به آن برخالف

 هنتر لتذا ؛شوندمی قلمداد ثانوی امور عنوان به ،شوند مطرح هم اگر یا شوندمی گذاشته کنار یکلّبه

 ستتیزه در خود با روح رمانتی  هنر در جایی کهاز آن امّا ؛پردازدینم امور این جزئیا  به کالسی 

 روح راستتی بته هنگامی روح. »دارند را خود خاصّ جایگاه نیز زشتی یحتّ و بدی رنج، درد، اس ،

 ستخن بته یتا] کنتد چتاره را جتدایی و پتارگی ایتن سپس و سازد دوپاره نخس  را خود که شودمی

 در  جزئیّت دقتائق جتز چیتزی نیتز زشتتی و بتدی .ددرآیت عتالم  جزئیتا عرصتۀ به[ نخس  ،دیگر

 «بتازگردد خود نزد چیرگی، از پس و شود چیره جزئیا  بر گاهآن و نیستند هنر و اخالق هایحوزه

  .(648: همان)

 کتلّ ،مدرن تراژدی در کهچنانهم ،شودمی داده بها بسیار  شخصیّ به رمانتی  هنر در چنینهم 

 احساس روح، حیا  بر[ رمانتی  هنر] مضمون کلّ». گیردشکل می ها شخصیّ ورمح حول داستان
 حفت  و آوردن وجتود بته بترای و شتودمی متمرکتز است ، حقیقت  بتا یگانگی دنبال به که ذهن و

 در را دا تعهّت و اهتداف توانتدنمی اکنتون و کنتدمی مبتارزه و کوشدمی فاعل ،آگاهی در الوهی 
 بتا اشآشتتی و ختود در انسان نبرد اولی طریق به بلکه ؛رساند پایان به خوبیهب جهان، خاطر به جهان

 داتیتعهّت بتا همتراه آن، حفت  و  شخصتیّ فقتط و داراس  اشضروری دتعهّ یگانه عنوانبه را خدا
 (.112: 1382 هگل،) «داندمی عرضه قابل را هدف این برای

 همتادّ بتر روح ،دیگتر عبتار  بته یتا صتور  بتر محتتوا آن در کته هنری عنوانبه ،رمانتی  هنر 

 از گرفتن فاصله این. بردمی پناه درون به و گیردمی فاصله بیرونی امور و  جسمانیّ از دارد، چیرگی

 پتی در را ها شخصتیّ بته پترداختن جتز اینتیجه پرداختن، باطنی حیا  به و  ذهنیّ به هتوجّ بیرون،

 .داش  نخواهد

 و داردمتی اظهتار تتراژدی اصتل ۀدربتار هگتل آنچته» :دریافت  چنین توانمی ،گذش  آنچه از 

 کتهطتوریهبت قرابت  بیشتتری دارد؛ باستتان تتراژدی با ،شمردبرمی آن برای که اییکلّ هایویژگی

 و است  تتراژدی باستتان صتور  همتان تتراژدی اصتیل صتور  او نظر در که گف  چنین توانمی

 متدرن تتراژدی دیگتر عبتار  بته .نیس  اصیل صور  نای از انحراف جز چیزی آن مدرن صور 

 پرستش ایتن طترح جتای حال. ندارد اصالتی خود خودیبه و اس  باستان تراژدی ۀتغییریافت صور 

 و رمانتیت  هنتر در درام از ایگونته عنتوانبته تتراژدی اصتلی جایگتاه کتهحتالی در چترا که س ا
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 ۀعالقت متورد تتراژدی کته) باستان تراژدی که رسدمی نظربهچنین  ؛اس  هنر تاریخ پایانی هایدوره

 ۀدور هنتر، رمانتیت  ۀدور اگتر کتهاین ضتمن اس ؟ تراژدی متجسّ ترینمناسب (هس  نیز «هگل»

پتس  - هست  نیتز چنتین کته -هستتند  هنتر نوع برترین آن به وابسته هنرهای و هنر متکامل و پایانی

 .باشد داشته واالتری جایگاه او نزدباید  ،دارد قعلّت هنری ۀدور این به که مدرن تراژدی طبیعتاً

 ایمرحلته آخترین رمانتیت  هنراز طرفی  که اش د اظهار چنین توانمی پرسش این به پاسخ در 

 هنر رمانتی  در مقایسته بتا لذا و شودمی یمتجلّ محسوسا  «طریق از» و «در» روح، آن در که اس 

 طترف از. هس  نیز آن برتری بر دالّ ،آن تکامل همین و س ا ترکامل هنر، تاریخی هایدوره دیگر

 بته موازنته ایتن کته جایی در چون و اس  صور  و محتوا میان توازن هنر، مفهوم ۀالزم چون دیگر

- فلستفه و دیتن سم  به واس  گرفته فاصله خود کامل و اصیل نوع از هنر، برود، بین از محتوا نفع

 کته اس  کالسی  هنر برتر هنر بنابراین شود،می متمایل - ستنده روح تکامل سیر بعدی مراحل که

ی و از تعبیتر بته ی  هر رمانتی  و کالسی  هنر پس. سازدمی پدیدار را توازن این نحو، بهترین به

 عاملی برتر، هنر مفهوم در ابهام و دوگانگی همین رسدمی نظر به. روندمی شمار به برتر هنر منظری،

 از برتتر دارد، قتعلّت هنتر کالستی  ۀدور بته کته را باستتان تراژدی ،دهدمی ازهاج هگل به که اس 

  .بداند تراژدی اصل با خوانهم و مدرن تراژدی

 گفتتن پاسخ برای «برادلی» نظر در. اس  لتأمّ ۀشایست نیز، کندمی بیان این باره در «برادلی» آنچه 

 و حتدس به توانمی تنها باشد، تراژدی متجسّ نتریمناسب باید باستان تراژدی چرا که پرسش این به

 ایتن بته «برادلتی» خود که پاسخی امّا ؛کرد نظر اظهار تواننمی یقین و قطع طوربه و کرد اکتفا گمان

 باستتان تتراژدی کته نبتود بتاور ایتن بتر واقتع بته «هگتل» کته است  آن از حتاکی ،دهتدمی پرسش

 بته را تتراژدی اساستی اصتل کته بتود اندیشه این بر تنها بلکه ،اس  تراژدی ۀاید متجسّ ترینمناسب

 دارد قصتد «هگتل» کته گتاهآن لذا ؛کرد مشاهده باستان آثار در توانمی تریآسان و ترروشن شکل

 زنتدگی ا واقعیّت نباید چنینهم. کندمی تأکید بیشتر باستان تراژدی بر بپردازد، تراژدی به تفصیل به

 او که بود وقتی آن، در لتأمّ و یونان تراژدی با «هگل» ۀمواجه نخستین. داش  دور نظر از را «هگل»

 بته او اشتتیاق و شتور کته شتد باعت  همتین. بتود شده آن جوهری اخالق و یونان فرهنگ مجذوب

 و عالقگتیبتی بتا را اشتتیاق و شتور ایتن وقتی کهاین ضمن. کند پیدا نمود بیشتر باستان هایتراژدی
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 اختالق غیرسیاستی ۀشاخصت و 2فردگرایتی با او عداو  طورهمین ،مدرن 1 هنیّذ به او انتقادی نگاه

 تتراژدی بته او نخست  نگتاه. آمتد نخواهتد باربه ،شد گفته آنچه جز اینتیجه کنیم، ترکیب مسیحی

 در را نظتتر ایتتن شتتواهد تتتوانمتتی کتتهچنتتانهتتم بتتود.آخیلتتوس  و ستتوفوکل هتتایتتتراژدی از رثّمتتتأ

 قترار بررستی متورد یکلّت طتور بته را تتراژدی شناستیزیبتایی دراو  که اهگآن یاف . پدیدارشناسی

 ترجالب. رسد نظر به تراژدی اصیل ۀنمون باستان تراژدی نامحسوس طور به که اس  طبیعی دهد،می

 ۀتغییریافتت صتور  عنتوان بته بیشتتر را متدرن تتراژدی که بود جه  این در او شخ  تمایل کهاین

  دهد. قرار ح ب مورد باستان تراژدی

 ؛شد گفته کهچنانهم. دارد تطابق و ارتبا  نیز هنر به «هگل» یکلّ نگاه با نگاه این برادلی نظر در 

 و است  یونتان هنتر ،کالستی  هنتر. است  هنتر عالی و برجسته صور  کالسی  هنر هگل نظر در

 بنتابراین. پیدا نکرد مه آن از بعد و نداش  آن از پیش تا هرگز که داش  جایگاهی یونان در زیبایی

 و هموجّت را باستتان تتراژدی بتا او بیشتتر همتدلی آن، مراحتل و هنر کلّگاه هگل به دید به نگاهیبا 

 (.Bradley, 1962: 386-87) یابیممی اشفکری ۀمنظوم کلّ با سازگار

 گيرينتيجه. 7

 متدرن تتراژدی از را باستتانیونتان  تتراژدی هتا،ویژگتی برختی ذکر با «هگل» تراژدی، از بح  در

 نظتم تتابع بلکته ؛انتدنشتده انتخاب فاقاتّ سر از یا و بخواهیدل طورهب هاویژگی این. سازدمی متمایز

 یکتدیگر بتا تنگتاتنگی ارتبا  هگل ۀفلسف مختلف هایبخش کهچنانهم. هستند هگل ۀاندیش خاصّ

 ؛یافت  ارتبتاطی چنتین تتوانمتی زنی او شناسیزیبایی یا هنر ۀفلسف مختلف هایبخش میان در دارند،

 بته کته متدرن تتراژدی و است  هنتر کالسی  ۀدور به قمتعلّ نوعی به که یونان تراژدی کهطوریبه

 عبتار  بته ؛کنندمی بازنمایی را خود ۀدور یکلّ ا خصوصیّ ی  هر دارد، قتعلّ هنر رمانتی  ۀدور

 هتایویژگتی توانمی رمانتی  هنر در و باستان تراژدی هایویژگی توانمی کالسی  هنر در دیگر

 در بایتد ،کنتدمتی بیان یونان تراژدی مورد در هگل آنچه کهطوریهب ؛کرد ردیابی را مدرن تراژدی

 فهمیتده رمانتیت  هنتر ۀستای در بایتد ،کنتدمی بیان مدرن تراژدی بارۀدر آنچه و کالسی  هنر ۀسای

یتا  یکلّت طتور بته تتراژدی از او که تصویری رسدیم نظر به هگل،آثار  در موجود قرائن بر بنا .شود

 تتراژدی گتویی کته طتوریبته ؛دارد ختوانیهم باستان تراژدی با بیشتر ،کندمی ترسیم اصل تراژدی

                                                           
1. Subjectivity 
2. Individualism 



 11هگل / منظر از مدرن تراژدی و باستان ونانی تراژدی بررسی

 

 هتر ؛هدریاف  کت چنین توانمی نکته این از .اس  کرده پیدا انحراف تراژدی اصلی صور  از مدرن

 نظتر در امّتا ؛اس  رمانتی  هنر و هنر پایانی وراند در امدر از ایگونه عنوان به تراژدی جایگاه چند

 نویستندگانی آثتار در و باستتانیونتان  تراژدی در که اس  چیزی همان تراژدی اصیل صور  هگل

 .شده اس  پدیدار «آخیلوس» و «سوفوکل» همچون
 

 هانوشتپي
تفتاوتی کته ختود هگتل بته  دانتد؛ن می  تراژدی باستان و نتویهای مشخّ. ای. سی. برادلی همین نکته را از تفاو 1

پتذیرد؛ در ی دینی زمان خود را میهاهاید ،روشنی بیان نکرده اس . این تفاو  عبار  از این اس  که تراژدی باستان

ا دلیل این تفاو  چیس ؟ به نظر برادلتی، های دینی زمان وجود دارد. امّن نوعی غفل  از ایدهکه در تراژدی نویحالی

که چنتین چیتزی در حالی فه مشابه هنر هستند؛و لذا در این مؤلّ« ظهور محسوس ایده»در نظر هگل خدایان المپ خود 

کته تتراژدی یونتان روح  جتاتوان گف  از آن، میکند. در نتیجۀ این تفاو ن صدق نمینویای مذهبی هدر مورد ایده

کند و تراژدی مدرن کمتر از این توانایی برخوردار اس ، تراژدی یونان نزد هگل تر بازتاب میحاکم بر زمان را کامل

 (.Bradley, 1962: 8-387)  دارد اولویّ
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