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   تز   دوازده  تراژدی:  ابداع  یا  ابداع،  یک  عنوان  به  تراژدی

 کریچلی  سایمون

 ینجار   قاسم  و  مهاجر  فربدبرگردان 

 

 جستار اول یمهیضم

 

  یدربدداره  تدد   دوازده  طددر   بددا  بگذاریدد 

  بدده  کدده  ت هددای   کدد؛    شددرو   تددرایدی

  ام آی؛دد ه  هددایبحث  اتکددای  نقددا   ع؛ددنا 

   :ک؛؛ م   عمل

 یک

  ابددد اع   اسددد :  ابددد ا   یددد   تدددرایدی

  شدد؛ایت انسا   و  ادبدد   سیاسدد    هم مددا ْ

  یدقیقدده  بدده  را  یندمددا   اگددر  افتد  م   اتفددا   سددنبتکتینیته  سدد     در  مشخصدداً  کده

  بدا  ابد ا   ید   مقدام   در  را  ع؛صدر  سده  اید   یهمده  که  ک؛ی   مح ود   آت؛  ترایدیِ

  آ    هایریشدده  یددا  زایدد   از  (1)ش؛اسددانهسب   پرسدد   پدد   ک؛دد  م   ترکیدد   هدد 

 اس    اشتباه  پرسش 
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 دو

  نهددادی  ایدد   (2)فددراآئی   بلکدده  نیسدد    مشددرو   مددذهب   آئددی   یدد   تجلدد ِ  تددرایدی 

  حدال   و  گذشدته  گسسد ِ  مشخصداً  اسد    شد ه  ب؛دا  منقد   گسسدت   بر  که  س ا

    اس   ناسازگار  همیشه  م ر    چه  و  باستان   چه  ترایدی   یزمانه

 سه

  ع؛ددنا   بدده  آنچدده  بسددتر  از  کددهای   بددا  اسدد    (3)ه؛گددام ناب  یندآگاهاندده  تددرایدیْ

  هدد   بددر  را  زمددا   تدداریخ   نظدد ِ  ک؛دد  م   تغذیدده  شدد هم   فهدد   تدداریخ   واقعیدد 

   اس    ضروری  بلکه  نیس    کاف   ترایدی  برای  بستر  آ   زن  م 

 چهار 

  ن ه؛دد هفری   از  ده؛دد هفری   کدده  آنجددا  اسدد    (4)داسددتانی   یندآگدداه ِ  تددرایدی

  بیددد؛ ِ  ایددد   –  اسددد   یردم؛ددد تر  نخنردهفریددد   از  ینردهفریددد   و  ترصددداد 

   اس    آ   حقیق ِ  ترایدیْ  دروغِ  اس    (5)گُرگیاس

 پنج

  و  اول  کدداراکتر   بدا  یپ؛د ارهمذات  و  –  نیسد   تراییدد   قهرمدا ِ  تدرایدی  یسدنیه

  ضدد ی ِ  در  اسدد   پددنلی   ایدد   شددهردول   سددنیه   بلکدده  –  نیسدد   تددرایدی  آیددرِ

  هددایگفتما   در  و  اسدد نره  شددکلِ  در  گذشددته  از  اشرهددای   در  اش بدد ی   مشددرو 

   عقل   و  قانن 
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 شش

  دو  در  همیشدده  حدد    اسدد   ایالقدد   ابهددام   یتجربدده  تددرایدی  ای؛کدده   مهدد   بسددیار

  عد ال   کده  مع؛دا  اید   بده  اسد    تعدار   عد ال ْ   اشدتباه  همدناره  و  اس   طرف

  از  اورسدتیا  در  امدا  یافد    ایتدرایدی  هدر  در  تدنا م   را  امدر  اید   اسد    متفر 

   اس    ترواض    همه

 هفت

  در  ج؛سددیت   ضتبعددی  هایسیاسدد   هجددنِ  اسدد    (6)ج؛سددیت   آشددفتگ   تددرایدی

  ناه؛جددار[  ک؛دد م   (7)کددنئیر  را  ه؛جارهددا  تددرایدی   اسدد   سیاسدد   نظدد   یهسددته

   اس    نامعلنم   عمیقاً  کرد    کنئیر  آ   اثراتِ  اما   ]ک؛ م 

 هشت

  هداترایدی  یهمده  در  کده  الهد   امدر  و  انسدان   امدر  ترایید ِ  قرارگدرفت ِ  درک؛ارِه 

  فراطبیعدد   یددا   یرافدد   یتفالدده  جنریدد   پیشددام ر    ماندد ِپ   جنریدد   هسدد  

  پیددروزیِ  بددا  کدده  شددند  داده  تنضددی    (8)محنریتکامددل  روایدد   بددا  نبایدد   و  نیسدد 

  وضدد   یندمددا   بددرای  را  روایدد   آ   مددا  کدده  آنجددا  برسدد    اوج  بدده  (9)یددندآیی؛ 

   ک؛ی  م 

 نُه
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  تدداری    (10)ییناهانددهترق   یفلسددفه  یواسدد هبه  تددنا م   ندده  را  تددرایدی  اهمیدد 

  )نیچدده   (11)ک؛؛ هبازگشدد   مفهددنم   طریدد   از  ندده  و  داد  تنضددی    مددارک (  )هگددل 

   های گر( 

 ده

  انسدان   یواسد ه  بدرای  آ   از  بخشد   فقد   کده  ک؛د م   هنید ا  را  جهان   ترایدیْ

  شد ه  محد ود  تعلد    بده  داند ِ  تنسد   ل ومداً  یدندآئی؛   کده  آنجدا  اس    فه قابل

  ع؛نا بده  نده  اسد    ارسد ن  (12)یاتید هامار  منضدن   فهد ِ  بدرای  راه  ید   ای   اس  

  محدد ودی ِ  و  انسددان   ی اپددذیری  ب؛یددادی ِ  یتجربدده  ع؛نا بدده  بلکدده  تراییدد   نقدد ِ

  تبدداه ِ  بددر  کدده  اسدد   (13)هددنبری   یدقیقدده  یددندآیی؛    بدده  ایمددا   شدد؛ایت  هست 

   اس    مق م   (14)آته  یا  ترایی 

 یازده

  معماسد    یدندْ  قهرمدا    مسدئله  یچداره  نده  اسد    مسدئله  یدندْ  ترایید   قهرما 

  و  گ؛داهب   هد   مفعدنل   هد   و  اسد   فاعدل  هد   تدرایدی  در  بشدر   معمدا  حلِ  نه

   هینالوار   و  نافهمی ن   سردرگ    اس   منجندی  –  کارگ؛اه  ه 

 دوازده

  تری «»تراییددد   ارسددد ن  بدددرای  کددده–  اوریپیددد   گفددد   تدددنا م   کددده  همدددان نر

(tragikotatos)  دهددد  م   نشدددا   قددد رتبه  -بدددند  تراییددد   شددداعرا   میدددا   در  

  از  یدربددداره  ]تدددرایدی  یع؛ددد [  اسددد    شدددکاکانه  باسدددتان   تدددرایدی  وهنایحدددال

  »چده  پرتکدرارِ  سدنالِ  در  را  یدند  کده  اسد   ق عید   هاینشدانه  یهمه  پاشی  ِه 
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  اسددت الل   یتجربدده  آغددازگر  دسدد    ایدد   از  االت ؤسدد    ک؛دد م   بیددا   کددرد «  بایدد 

  تددرایدی  در  شددکاکانه  وهنایحددال  ایدد   (15)اندد  عقل  پایددا ِ  بلکدده  نیسددت؛    عقالندد 

  دارد  داللد   اید   بدر  و  اسد   شدای   نید   شکسدپیر  در  همده  از  ترمشخ    م ر 

  اسدتا ب  بدی   تمدای   راسدتا   همدی   در  و  باسدتان   و  مد ر   تدرایدی  بدی   تمای   که

  پایدد ار  و  اسدتنار   ان یناسدتارش  کده  قد رآ   و  پ؛ ارند م   کده  قد رآ   م رنیتده   و

  کده  تداریخ   متافی ید ِ  یدا  الهیدات  هرگننده  از  برداشدت دس   یع؛د   ترایدی  نیس  

   اس    ش ه  ب؛ا  هام ر   و  هاباستان    تمای  بر

 

 ها:پانوشت

 Tragedy, the Greeks and Usاسدد  کدده از فصددل هشددت  کتددا   یادوازده تدد   ترجمدده  یدد ا* 

ت هددا  در شدد    یهمدد  یهیدد کتددا  بددر پا  یدد در طددنلِ ا  چلدد ی  کر چلدد یکر من یسددا یننشددته (2۰۱۹)

افالطددن  و ارسدد ن و در  ا  ییو ارتبددا  آ  بددا سنفسدد ا یتددراید یدربدداره  فصددل بدده بسدد  نظددرات

ت هدا در بافتدار یدندِ کتدا   مع؛دا را   ید ا یکده م العده  اسد ی  ناگفتده پ پدردازد م »ما«با مفهنم    ینها

 یت هدا راهگشددا  ید ا یترجمده   فارسدد  بده کتدا  کامدلِ یتددا ترجمده  ی وارید امدا ام ک؛د   تر مروشد 

 بحث باش   

 یر نقاش : ** تصن

 Oedipus and the Sphynx (1984); Francis Bacon 

 

1)  Etiological 

2)  Metaritual 

3) Anachronistic 
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4) Fictionality 

5) Gorgias 

6) Gender trouble 

7)  Queer 

8) Evolutionary narrative 

9) Autonomy 

10) Progressivist 

11) Regressivist conseption 

12) Hamartia 

13) Hybris 

14) Ate 

15) …..Reason’s terminus. 

 


