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  چكيده      

ي رود سـخنان ارسطو دربارة فن شعر، انواع آن و اهدافي كه از هر يك انتظـار مـي  
  ه عليـرغم باورهـاي متنـوع و متفـاوت در ايـن قلمـرو،       ابراز كرده است كـه امـروز   دقيق
يكي از مباحثي كه او با تكيـه و تمركـز   . چنان از اهميت و ارزشي واال برخوردار استهم

در نگـاه او تـراژدي در فضـايي سرشـار از     . بسيار بدان پرداخته است، مقولة تراژدي است
كيـة نفـس اسـت بانجـام     دردي و هراس كه حاصلش پااليش از احساسات منفي و تزهم
سـياوش در   داسـتان در اين مقاله در مورد ساير دستاوردهاي داستان با تكيه بر . رسدمي
هاي نامه سخن به ميان خواهد آمد و نيز ساختاري سه گانه كه در بسياري از تراژديشاه

نيز نتـايج بدسـت آمـده از     پاياندر . مشهور جهان به تكرار آمده است معرفي خواهد شد
  .ها مورد بحث قرار خواهد گرفتاختار و هندسة متداول در تراژديس
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 .گاه آزاد اسالمي ـ واحد رودهناستاديار، عضو هيأت علمي دانش ∗



. كنند نه از تالطم آنخدايان از عمق روح ابراز رضايت مي  

. 220ديچز / شاعري يوناني                      

  
خـراش  دانند كـه بـا مـرگ نابهنگـام و دل    اي ادبي يا نمايش ميگونه تراژدي را معموالً

گزا كه نتيجة قهري مرگ يا فرجام جان. رسدانگيز او بپايان ميقهرمان يا سرانجام دردناك و غم
بـه همـين دليـل     1.خوردهاي اثر به چشم ميدادها و موقعيتتضادهايي است كه در خالل روي

اصـطالح برجسـته از    2.انـد دانسـته » تصـوير ناكـامي افـراد برجسـته    «ا به طور خالصه گاه آن ر
معتقـد بـود قهرمانـان بايـد     ) زمان، مكان و موضوع(گانه هاي سهآنجاست كه ارسطو بجز وحدت

جـدي شـامل   ) طـرح (چنـين بـر پيرنـگ    او هـم . زاده، برجسته و از خاندان ممتاز باشـند نجيب
  3.رماني تأكيد داشتموضوعات عالي اخالقي و آ

تـراژدي در  : بينـد نكتة برجسته در نگاه ارسطويي هدفي اسـت كـه وي در تـراژدي مـي    
دردي و هراس كه حاصلش پااليش از احساسات منفي و تزكية نفس اسـت  فضايي سرشار از هم

دردي در كمدي نيز ـ كه يكي ديگر از اركـان ادبيـات دراماتيـك     اما آيا اين هم 4.رسدبانجام مي
خورد؟ بايد گفت در تراژدي برخالف كمدي ـ كـه همـواره تماشـاگر، ميـان      است ـ به چشم مي 

كند تا بتواند به نقايص و تضادي كه او گرفتارش اسـت  اي تصور ميخود و شخص نمايش فاصله
را كـه  » شلي«رسد اين سخن بنظر مي 5.كندمي» هم ذات پنداري«بخندد ـ تماشاگر با قهرمان  

  :گويدمي
ها با اندك هايي است كه تماشاگر خود را در آنههاي شاعران آتن به منزله آيينراژديت«

  6.»بيندتفاوتي از لحاظ تغيير اوضاع مي
خواننـده يـا    ،اين هم ذات پنـداري . توان به هر زمان يا زبان ديگري توسع دادمي

امـا   ،دهـد يكند كه عن قريب رخ متماشاگر را در دل نمايش دچار هراس از فرجامي مي
اي گرفتار نيامده نفـس بـه آسـودگي    كه خود در چنين ورطهپس از پايان داستان از اين

گـر از مـاجرايي   اي پااليشچه در راه برگشت از نمايش همراه  اوست، تجربهآن. كشدمي
اين همان مفهومي اسـت كـه در   . بختانه بر سر كس ديگر آمده استتلخ است كه خوش

  7.اندنيز ياد كرده» شدگيسبك«نام گرفته است و از آن به  Catharsisزبان يوناني 

به اين ترتيب هدف نمايش نيز چون هدفي كـه نويسـندگاني چـون ريچـاردز در     
شـناختي و تـداوم آن   از اعتدال روان يابالغ نوع با ارزش«اند مورد شعر بدان اشاره داشته

كنـد بلكـه   ي واقعـي نقـل نمـي   گويد شاعر حقيقت واقعـي را دربـارة دنيـا   او مي 8»است
ـ . كنـد رفتارهايي را كه نمودار توازن مناسب دستگاه عصبي اسـت القـا مـي    نظـر مـن   ه ب

در ايـن نـوع مواجهـه بـا ادبيـات، مفـاهيمي چـون        . كاركرد تراژدي نيز جز ايـن نيسـت  
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حايز اهميتي كليدي است و تراژدي نيز به عنوان يك تجربه كه اگر » توازن«و » تعادل«

اي از زنـدگي  ندي ساخته شود مخاطب را در اعماق تصاوير خود همچـون قطعـه  با هنرم
  .سازد، از حيث ايجاد تعادل مهم استغرق مي

در كتاب نقد ادبي خـود آورده اسـت بـه    » ريچاردز«نقل قول ديگري كه ديچز از 
منظمي از عاليق و تجربـه حركـت    ةاگر ذهن مجموع: رساندتر موضوع مدد ميفهم بيش
يق باشد، ارزش هر تجربه بستگي دارد به حدود تعادلي كـه ذهـن از خـالل ايـن     اين عال

  9.»كندتجربه حاصل مي
اما واقعاً تراژدي ـ كه به گفته ارسطو تقليـد كـردار، زنـدگي، سـعادت و شـقاوت       

اي بديهي است پردازد؟ اين نكتهبا استعانت از چه مكانيسمي به ايجاد تعادل مي ـ10است
ـ كه تراژدي   تـر بـر ايجـاد تضـاد بـين صـفات شـاخص قهرمـان و ضـد قهرمـان           يشها ب

شـايد اولـين نمونـة    . است» حسد«يكي از پربسامدترين صفات در اين ميان . پردازندمي
 در نهايـت داسـتاني كـه   . هابيل و قابيل باشد كالسيك حسادت در ادبيات ديني داستان

تـر، مـاجراي   هاي شـاخص ز نمونهاما ا ،كنداولين قتل مكتوب در ادب ديني را تصوير مي
هاي حسـد را در بـرادران تشـخيص داده اسـت     يعقوب كه ريشه. يوسف و برادران اوست

. يابـد توفيـق نمـي  اما . آفات حسد دورنگه داردنتايج و كند كه فرزند كهتر را از تالش مي
گوينـد كـه گـرگ    برادران به يعقـوب مـي  . نمادي از حسد است» گرگ«در اين داستان 

  هـاي خـود را بـه نمـايش    يه سـنج تـ كنموالنا در اين داستان نيـز  . ف را دريده استيوس
  :گذاردمي

ــيم   ــوب حل ــرگ يعق ــن گ ــرم زي   الج

  گرگ ظاهر گـرد يوسـف خـود نگشـت    
  

  داشت بر يوسـف هميشـه خـوف و بـيم     

  11اين حسد در فعـل از گرگـان گذشـت   
 

  در  .تترين داستان به مـتن فـوق داسـتان سـياوش اسـ     در ادبيات حماسي شبيه
هاي موفق تراژدي است كه همة اركـان آن را در  و يكي از نمونه .حكيم فردوسي ةنامشاه

سياوش شاهزادة خردمند، دلير، برازنده و نيك سـيما كـه از وسوسـه و    . خود نهفته دارد
هاي كاووس خودكامه در رنج است، پس از پناه بردن خرديهاي سودابه و نيز بيدسيسه

برادر شـاه تركـان واقـع    » گرسيوز« محسودشمار، ب، به دليل فضايل بيبه قلمرو افراسيا
  :شودمي

ــوش   ــه ج ــد ب ــيوز آم ــز گرس   دل و مغ

ــذرد    ــر بگ ــالي دگ ــت س ــه دل گف   ب
  

  هــوشو  دگرگونــه تــر شــد بــه آيــين  

  12را بــه كــس مشــمرد يســياوش كســ
 



 هاي معروفنامهبسياري از آثار حماسي و نيز بسياري از نمايش ةاين نكته بن ماي
در واقـع  . هاي داستان استها حسد نيروي محرّك چرخدر اين گونه تراژدي. جهان است

سايقي دروني كـه معمـوالً از حـس حقـارت     . هر كجا فضيلتي هست، حسد نيز آنجاست
از حقـارت دارد، بـرادران از    يقابيـل از پذيرفتـه شـدن هابيـل احساسـ     . شـود مـي ناشي 

  :شمحبوبيت يوسف و گرسيوز از درخشش سياو
ــرم  ــن كمت ــالن م ــز ف ــو حســودي ك   ت

  خود حسد نقصـان و عيبـي ديگرسـت   
  

ــي  ــرم  مـ ــري در اختـ ــد كمتـ   نمايـ

  13هــا بــدتر اســتبلكــه از جملــه كمــي
 

حسد ناشـي  . گيردتراژدي شكل نمي) حسد(اما در عين حال واقفيم كه بدون آن 
د بخشـ اي ميمندانهاز احساس حقارت است كه به حسود، تيزبيني و فرصت طلبي هوش

هـاي خـود را كـه برحسـب طبيعـت تـراژدي از حمايـت        كه در سايه آن بتواند دسيسـه 
در مقابل، قهرمان اصلي، در عـين برخـورداري   . سرنوشت نيز برخوردار است، سامان دهد

ناخواسـته بـه تحقـق     ،هـايي مهلـك  اي از سـاده دلـي  از فضايلي رشك برانگيز، در هالـه 
  .رساندمدد مي Catastrophe» فاجعه«

اي اجمالي بر بخشي از آثار تراژيك جهان ما را به شـناخت تصـويري سـه    طالعهم
مثلثـي سـاده كـه سـه رأس آن را عناصـر زيـر       . سـازد ضلعي از هندسة تراژدي واقف مي

  :دهدتشكيل مي
ن وسطي و غيـره  وعموماً شخص پادشاه، شوراي سلطنت، كليساي قر(عنصر قدرت  -1

  ).ه داردساساتي متغير و مستعد وسوپادشاه معموالً خردي خام و احس. است
 در نهايـت مايـة دسيسـه، توطئـه و    گري كه حسـادت او دسـت  حيله(عنصر اغواگر  -2

 ).گرددجنايت مي
ــاني  -3 ــر قرب ــوردار از    (عنص ــالي و برخ ــيتي متع ــا شخص ــتان ب ــلي داس ــان اص   قهرم

 ).هاي اخالقي و رشك برانگيزبرجستگي
  :توان به گونة زير رسم كردآن را مي هايسرأنمودار مثلث فوق و روابط 
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عنصر اغواگر بدليل حسد و هراسي كه دارد كينة : الگوي رايج معموالً چنين است
را به دل گرفته، قدرت خام پادشاه را سالحِ غرض راني خود قـرار داده و  ) قرباني(قهرمان 

تطبيق بـا بسـياري مـوارد    اين الگو قابل . كندعنصر قدرت را به كشتن قرباني ترغيب مي
  :هاي زير استدر ادبيات دراماتيك از جمله تراژدي

  :نمايشنامة اتلّلو اثر ويليام شكسپير -1

ـ و لـ ي كينه جو و حسادت پيشه با دامن زدن به آتـش غيـرت اتّل  »ياگوا« ه تنهـا  ن
را بـه كشـتن همسـر    ) لـو اتّل(بلكـه وي   ،بـرد را از ميـدان بـدر مـي   » كاسيو«رقيب خود 

  14.سازدگرفتار مي» موناددس«ش محبوب

  :تراژدي اگمنت اثر گوته -2

گشـته و  » وك آلبـا د«هـاي  كنت اگمنت ساده دل و آزادمـنش، قربـاني دسيسـه   
  15.دكنوي را به اعدام محكوم مي )رأس قدرت(دادگاه سلطنتي 

3- ن كارلوس اثر فردريك شيلرتراژدي د:  

هاي برخاسـته از  با وسوسهرا ) بوبوليعهد مح(ن كارلوس د، )پادشاه(فيليپ دوم 
  16.كُشدمي» كشيش دومينگو«و » كنت البا«حسادت 

 صر قدرتعن

 برانگيختن حسادت

 جنايت سعايت

 قرباني اغواگر



  :سياوش در شاهنامه حكيم فردوسيتراژدي  -4

حسادت و كين جويي گرسيوز عامل تحريك قدرت آزمندانـة افراسـياب گشـته و    
  .شودرا سبب مي) قرباني(قتل سياوش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گـر  نشـان  اسـت  هاي تـاريخي طراحـي شـده   ساس واقعيتاين الگوها كه خود برا
هايي كـه  نظام. هاي سلطنتي استسرنوشتي مشابه در تاريخ روابط انساني بويژه در نظام

. شـود به داوري يك نفر و يا يـك قـدرت مطلقـه خـتم مـي      در نهايتها همه چيز در آن
  از ايـن كتـاب بكـار     هـايي و دمنه نيز با آگاهي، ايـن الگـو را در بخـش    يلهكلنويسندگان 

بة مظلـوم  ، شـنز )اغـواگر (دت پيشـه  به تحريك دمنـه حسـا  ) عنصر قدرت(شير : اندبرده
بار حسنك وزير را بـه  آيا اين همان بازي تكراري تاريخ نيست كه يك. رددرا مي) قرباني(

بـار قـائم   كشد و يكهاي بوسهل زوزني و دستور مسعود غزنوي بر دار ميواسطة دسيسه
  گـاه  هاي ميرزا آغاسي و ميرزا آقاخان نوري به قتلراهاني و يا اميركبير را به توطئهمقام ف
  كشاند؟مي

ـ تمامي عناصـر تراژيـك،     ستا هاي تاريخياي از واقعيتدر آثار ادبي ـ كه آيينه 
دهنـد كـه گريـزي از مـرگ قهرمـان نـدارد و       حركت جبري خود را به سمتي ادامه مـي 

ش به دهليز مـرگ  نرغم مسير مخاطباعلي. قدير و سرنوشت استگر تداستان كه حكايت
بدون ذكر اين واقعيـت  . نقش مرگ در اين ميان حايز اهميت فراوان است. گرددختم مي

   يعني حادثة شومي كه گريبان قهرمان را گرفتـه، انسـان بـه كنـه زشـتي و تبـاهي پـي       
هرمان بـه شـكل نهـايي خـود     تراژدي با مرگ ق. گرددبرد و بر عليه آن تحريك نمينمي

 اتللّو

 كاسيو اياگو

 دادگاه سلطنتي

 اگمنت درك آلبا

 فيليپ دوم

 دن كارلوس كنت آلبا

 افراسياب

 سياوش گرسيوز
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  تر بـه ايـن مثلـث نكـات ديگـري را نيـز مكشـوف        نگاهي دقيق. گرددرسيده و كامل مي

  :سازدمي
ند از نقطة ضعف كمعاً مساحت تراژدي را محدود ميهر سه رأس مثلث كه ج -1

كه شايد بتوان به آن نقاط ضـعف سـه    است برخوردار tragic flawيا يك نقيصة تراژيك 
  .ام نهادجانبه ن

غواگر در هراس از بدرود ا. اند»هراس«عنصر قدرت و عنصر اغواگر هر دو در ) الف
كند كـه  او سرشار از خشم است و جهد بسيار مي. گفتن مقبوليت و محبوبيت خود است
  .خشم را در عنصر قدرت نيز برانگيزد

 گويـد به مـا مـي   Cognetive behavior psychologyرفتار شناخت  يشناسروان
هـايي مشـترك   كـنش . گيرنـد هايي هستند كه از ترس ريشه ميكه حسد و خشم سايق

انسـان حسـود، در   . انـد شكل گرفتـه  mid mindميان انسان و حيوان كه در ذهن مياني 
او شخصيت موازي خود . نام ماندن، به حساب نيامدن و فرودست بودن استهراس از گم

الشعاع يا در سايه قـرار  تابد، زيرا او را تحتر نميتر است برا كه برخوردار از فضايلي بيش
مـرگ آور   يس ريشه در آز و يا كبر دارد؟ هـر چـه هسـت هراسـ    اآيا اين هر. خواهد داد

دهد بجاي حلّ كند و متأسفانه همواره ترجيح مياست كه او به هر قيمتي آن را دفع مي
بردارد و صـورت مسـأله را    يب را از ميانرقاين ترس، موضوعِ حسادت، يعني  ةخردمندان
  .پاك كند

تـرس او از كـف دادن دامنـة قـدرت     . هراس عنصر قدرت نيز بشدت جدي اسـت 
شناسـانه  اي رواناين نيـز نكتـه  . زنداست و اغواگر نيز هوشيارانه برهمين سيم زخمه مي

 اضـطرابي نده است ـ از سوي ديگـر در   گاست كه پادشاه ـ كه از سويي هراس در دل، اف 
ــدمــي دايمــي ــارز اســت . زي ــراژدي ســياوش ب ــويژه در ت ــن نكتــه ب ــام افراســياب، . اي   ن

هـا  معني كسي است كـه در دل ه ب Frangrāsyān: اي از شكل اوستايي آندگرگون شده
اين ترس از اعماق ناخودآگـاه  . اما در عين حال بشدت خايف است 17.هراس افكنده است

  :شودگر ميبه شكل پيامي در خواب او جلوه
ــخر ــياب يوشــ ــد از افراســ   برآمــ

ــت    ــه تخ ــد ب ــمع و برآم ــد ش   نهادن
  

ــواب   ــاي آرام و خـ ــد از آن جـ   بلرزيـ

ــت    ــان درخ ــرزان بس ــود ل ــي ب   18هم
 

. رؤياي او تصوير بياباني پر از مار، زميني پرگرد و خشك و آسماني پرعقاب اسـت 
نـيم  كند و نوجواني در مقابل ديدگان كاووس او را بـر دو  بادي درفش او را نگون سار مي

  .سازدمي



او در خـواب  . نامه همين الگو در مورد ضـحاك مـاردوش نيـز آمـده اسـت     در شاه
بيند كه گرزة گاوسار در دست، او را به بند كشيده بـه خـواري   تصويري از فريدون را مي

  .كشدبه دنبال خويش مي
  پيچيـــــد ضـــــحاك بيـــــدادگرب

ــدرون   ــواب ان ــرزد بخ ــگ ب ــي بان   يك
  

  بلرزيــــد و ناگــــه بــــرآورد ســــر 

ــه ــتون  ك ــة بيس ــد آن خان ــرزان ش   19ل
 

در فرهنگ ديني همان اتفاقي است كـه در  . اي نيستچنان داستان تازهو اين هم
  او براي جلوگيري از تحقـق خـواب هراسـناك خـود دسـتور      . مورد فرعون رخ داده است

  20.اسراييل را بكشنددهد همه نوزادان ذكور بنيمي
  را نيز يـك ضـعف جـدي همراهـي     ) نقهرما(رأس سوم تراژدي يعني قرباني ) ب

در تـراژدي سـياوش، سـاده    . اسـت » غافل«او زود باور، ساده دل و در يك كلمه . كندمي
گويي بيگانة مبهـوتي اسـت كـه از    «دلي معصومانه سياوش كه به تعبير مرحوم مسكوب 

اش در گـويي و رازدانـي  ، با قدرت پـيش 21»اعالي ملكوت بر مغاك ملك فرو افتاده است
.. انـد برخـي گفتـه  . او بيناي حوادث دور و نابيناي حوادث نزديك است. اد جدي استتض

گيرند، غرق نشـدن  اقتضاي فضاي تراژدي، بويژه آن دسته كه در قلمرو حماسه شكل مي
  22.است» گرايي سياسيواقع«و برخورداري حداقلي از » گرايي اخالقيآرمان«در 

ياوش را در عرض هنر و ابراز فضـايل در  نامه پژوهان نيز نقطه ضعف سبرخي شاه
اي كه موالنا نيز يعني همان نكته 23.اندبرابر ديدگان تنگ و ضمير حسود گرسيوز دانسته

  :كنددر مثنوي بيان مي
  هــر كــه داد او حســن خــود را در مــزاد

ــه ــم حيل ــا و خش ــك ه ــا و رش ــاه   ه

  درنـــددشـــمنان او را زغيـــرت مـــي
  

ــاد      ــوي او رو نه ــد س ــاي ب ــد قض   ص

ــو آب از مشــك بر ــزد چ ــرش ري ــاس   ه

ــي  ــارش م ــم روزگ ــتان ه ــددوس   24برن
 

. انـد گيري داستان به هم نزديـك عنصر قدرت و عنصر قرباني، در بدايت شكل -2
كاسيو، دون كارلوس، اگمنـت و  . فضايل قرباني مهري در دل مقام قدرت برانگيخته است

كه افراسياب در ابتدا مهـر  چناناتلّلو كاسيو را دوست دارد هم. اندسياوش همگي محبوب
اي كه از ديار خـود رانـده   سياوش را در ضمير خود جاي داده و او را بمنزلة فرزندخوانده

  :سپاردبيند و حتي دختر خود را به پيشنهاد پيران بدو ميشده است مي
  بــــدو داد جــــان و دل افراســــياب

  

ــواب   ــدش خ ــياوش نيام ــا س ــي ب   25هم
 

افشاند، رابطه مسموم شـده،  در جام ارادت آن دو مي اما بمرور با زهري كه اغواگر
  .بيندپادشاه، قرباني را به چشم يك خطر جدي براي تخت شاهي و قلمرو قدرت مي
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ع مثلـث را ترسـيم   لتوانيم به روشني سه ضـ در تراژدي رستم و اسفنديار، نمياما 

هم عنصر قـدرت   او. دار دو رأس مثلث استخود به تنهايي عهده» گشتاسب«زيرا  ،كنيم
هاي فرزند براي احـراز  از سويي به فضايل و شايستگي. و هم اغواگر را در خود جمع دارد

كند و از سوي ديگر در هراس از بازسـپاري  سلطنت واقف است و آن را آزمندانه انكار مي
را بـه سـفر و   ) فرزنـد ـ رقيـب   (گيرد و او نقش اغواگر را برعهده مي. قدرت بدست اوست

داند كه ورود بـه سيسـتان   و نيك مي. كند كه بازگشتي در آن نيسترهسپار مي رسالتي
. به اين ترتيب رقيب را از ميان برداشـته اسـت  . براي اسفنديار عبور از دروازة مرگ است

نقش قـدرت و  ) افراسياب(او . دهدهمين بازي توسط افراسياب در تراژدي سهراب رخ مي
شـود  به سهراب نيز در سفر به مقصدي مسـاعدت مـي  . دگيرتنه برعهده مياغواگر را يك

  .است) خود سهراب، رستم يا هر دو(كه فرجام آن از ميان رفتن رقيب 
گيـرد كـه دو مفهـوم جبـر و اختيـار در نزاعـي       اي شكل ميتراژدي در عرصه -3

گران نسبت غلبة سرنوشـت و تقـدير را   هشوپژاز هرچند برخي . اندنابرابر در هم آميخته
امـا در هـر دو گونـة     26انـد، نامه متفـاوت دانسـته  هاي شاههاي آتني و تراژدير تراژديد

گـاه نقـش   . نقـش غالـب را بـه خـود اختصـاص داده اسـت      » جبر«تراژدي به هر ترتيب 
 ركنـي كند در اين نمـايش هـيچ   سرنوشت تا بدان مايه جدي است كه خواننده حس مي

شـايد بـه   . طه چين كرده است پيروي كنـد قادر نيست جز مشقي را كه قلم سرنوشت نق
  :نويسدهاي آغازين نمايش آنتيگون ميدر بخش» آنوي«همين دليل است كه 

نـوعي  ... در تراژدي هيچ چيز مردود نيسـت و سرنوشـت همگـان روشـن اسـت     «
گناه اسـت  كشد همان قدر بيآن كه مي. دردي بين آدمهاي تراژدي هستهمراهي و هم

  27...»كنيدسته به نقشي است كه بازي ميهمه چيز ب! كه مقتول
گـردد و قربـاني را در   بر كامة خود مـي  در نهايتو اين يعني چنبر سرنوشتي كه 

مهم اينجاست كه در ديـدگاه   ةاما نكت ،كندرحم خويش نابود ميهاي بيميان چرخ دنده
قـايص سـه   تلخ، در اشـتباهات يـا ن   فرجامگيري خواننده يا تماشاگر تراژدي، داليل شكل

كه حتي غلبه بر يكي از اشتباهات قـادر اسـت   در حالي ،اي است كه بازيگران دارندجانبه
تماشاگر تراژدي در ژرفاي انديشه بـه امكـان آن   . چرخ منتهي به فاجعه را از كار بياندازد

  ...انديشدمي



****  

لي آمـوزد و حـا  كند، چيزي ميسرگرم مي: كنداند كه درام خوب سه كار ميگفته
ديديم كه ارسطو سعي داشت بـر محـور آموزنـدگي و برانگيزنـدگي درام      28؛انگيزدبر مي

زيـرا   ،ايم كه افالطون مايل بود شاعران را از مدينة فاضله خود برانـد تأكيد ورزد و خوانده
به نظر او شعر در تربيت شهروندانِ خوب، حسنِ تأثير نداشت، امـا ارسـطو دفـاع كـرد و     

شود در حـد خـود   آن حاصل مي زاهيت و كاركرد شعر و لذت خاصي كه نشان داد كه ما
  29.منحصر به فرد است

 ،اسـت » ايجاد تعادل و تـوازن روانـي  «جا معنايي مترادف با در اين» كاركرد«واژة 
اي از به هر ترتيب تراژدي آميزه. تر مورد تأكيد قرار داديميعني همان مقصودي كه پيش

ست و هدف خالقيت هنري به تعبير پژوهشـگر معاصـر دكتـر    واقعيت و خالقيت هنري ا
  . شفيعي كـدكني چيـزي نيسـت جـز سـاختن آينـه بـراي روان انسـان در طـول تـاريخ          

نهصـد سـال    همان كـه . اي كه هر كس تصوير خويش را در آن تماشا كندترين آينهزالل
  30.گويدپيش عين القضات همداني گفت و روالن بارت در عصر ما مي

  

  :هاوشتنپي
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