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 تاریخی توضیحاتِ

کالسیک در بازل بود  سال داشت و استادِ فیلولوژیِ 17، وقتی او 7711نیچه، زایشِ تراژدی، در سالِ  کتابِ نخستینِ
رو بهبا بازخوردی بسیار منفی از سوی جامعۀ آکادمیک رو شت، اما در کلِّدارا  خود خاصِِّ این کتاب مدافعانِ. شدمنتشر 
روشنی بیان ( به7771 شده در سالِهمچنان که نیچه در بخشِ آغازین )الحاقاو شد.  وجهۀ آکادمیکِ تنزِّلِ عثِو باگردید 

است. علی ایّ حال، این کتاب از  های این کتاب داشتهکرده، خودِ او نیز بعدها تردیدهایی جدّی در بابِ بعضی از بخش
ود برجا گذاشته شیونان می هایی که از فرهنگِخصوص برداشتهغرب ب تا کنون تأثیری عمیق بر تاریخِ تفکِّرِ انتشار زمانِ
 . شودو از آن به عنوان یک شاهکار یاد می است

ر پیدا کرد، تغیی« هلنیسم و بدبینی» عبارتِبه « از دلِ موسیقی» کتاب از عبارتِ بخشی از عنوانِ ،های بعدیدر ویرایش
 نخستین در گذرِ زمان متداول باقی مانده است.  اما در هر حال، همان عبارتِ

 

 توضیحات مترجم

مدرّسِ کالجِ بریتیش کلمبیا بوده است، و  7منبعِ اصلیِ مترجمِ فارسی در این اثر، ترجمۀ انگلیسیِ آن به قلمِ ایان جانسون
از انتشاراتِ دانشگاهِ کمبریج و  1: یکی ترجمۀ رونالد اسپیرزو ترجمه دیگر نیز برای مقایسه استفاده کردهدر ضمن آن از د

 . 7371در سالِ  زایشِ تراژدیهای انگلیسی از نخستین ترجمه 9دیگری ترجمۀ ای. هاوسمن

ای شده، و در مواردی که پاورقی های صفحات اکثراً عینِ آن چیزی است که در توسّطِ مترجمانِ انگلیسی ارایهپاورقی
 در پایان نوشته مشخِّص شده است. « م»توسّطِ مترجمِ فارسی اضافه شده با نشانگر 
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 7تالشی برای نقدِ خود

 رشکوه و همچنین عمیقاً شخصی در زمانو پُ اندازه مهمّگیرد، پرسشی بیتواند نام مشکوک می این کتابِ انِآنچه بنی
خود از این اثر سر بر آورد،  عالرغم آنچهاست که این اثر از آن سر بر آورد، ای گواه چنین تأثیری دوره –نگارش آن بوده 

 1رعدآسای نبرد وورت در همان حین که غرِّشِ. 7717 و 7711های فرانسه و پروس در سال هایرآشوب جنگآن دورۀ پُ
کنان خت تأمل، س کتاب نام گیرد قسمت بود آفرینندۀ اینکه  متفکِّری دلبستۀ راز و رمز،سراسر اروپا را در بر گرفته بود، 

های های آلپ خوش نشسته بود و اندیشه، جایی در گوشۀ کوهستانآسودهدلو سرگشته، و در عین حال بسیار مغموم و 
ایست ب( حاضر میغریب و غامضی که دیباچۀ )یا ضمیمۀ هستۀ اوّلیۀ کتابِ –آورد روی کاغذ می یونانخویش را در باب 

یافت، در حالی که هنوز از عهدۀ عالمتِ سوالی که  9سچند هفته بعد، او خود را در برابرِ دیوارهای مِ .شودبه آن الحاق 
که  رتنش، در حالیقرار بود بر نیامده بود، تا آنکه باألخره در آن ماهِ پُ یونانادعایی یونانیان و فرهنگ  ی4«صفا» مقابلِ

ای را که دوران نقاهت بیماری حالاز درِ صلح وارد شد و در همان  مذاکرات صلح در ورسای جریان داشت، او نیز با خود
ان را به پای «موسیقی جانِزایش تراژدی از »کارِ نگارش گذاشت، پشتِ سر می ات آورده بودکه با خود از جنگ به سوغ

   5.بُرد

اترین و ترین، زیبموفِّق ؟بینیهنریِ بد از موسیقی؟ موسیقی و تراژدی؟ یونانیان و موسیقیِ تراژدی؟ یونانیان و اثرِ
ن چیزی ممکن چطور چنییونانیان؟  –کنون زندگی تا  برانگیزترین شیوۀبا تحسینترین مردمان، کسانی برانگیزرشک

 نان؟یو هنرِ –هنر؟ برای چه  –بودند؟ و حتِّی چیزی بیشتر  نیازمندها آنان به تراژدی است؟ آیا از میانِ تمامیِ انسان

بزرگ در بابِ ارزش هستی و وجود کجا قرار  الِسؤ تواند حدس بزند که این عالمتِاصیل، هر انسانی میبا تمام این تف
ای از اضمحالل، ویرانی، بدبختی و غرایزی فرسوده و ناتوان است؟ آنچنان که هندیان نشانه ضرورتاًآیا بدبینی فته بود. رگ

 هم وجود قدرت و تواناییمدرنِ اروپا هستیم؟ آیا بدبینیِ  مردمانِبودند، و آنچنان که امروز با ظهور و بروزی تمام، ما 
 برانگیز است و از چیزی سالم،آمیز و چالشخود دشوار، دهشتناک، شرارت گرایشی فکری به سمتِ آنچه در هستیِدارد؟ 

رشاریِ ز این تمامیت و سی برای رنج بردن ااسر بر آورده؟ آیا شیوه زندهرپویا و س تماماًای نشاطی سرریزکننده و هستی
، تا در ندادشمنی هراسناک، دشمنی سزاوار و شایسته  در پیِاغواکنندۀ چشمان تیزبینی که  شجاعتِزندگی وجود دارد؟ 

 1را چه معنا و مفهوم است؟« ترسیدن»د که نخویش را بیازمایند و دریاب برابر آن بتوانند قدرت و تواناییِ

ی آسالآن پدیدۀ عظیم و غو ترین و دلیرترین دوره دقیقاً متضمّن چیست؟بهترین، قوی برای یونانیانِ تراژیکاسطورۀ 
و در مقابل، ما قرار است از آنچه تراژدی را  چه؟ –تراژدی  –ی زاده شد و آنچه از دلِ این بُعدِ دیونیس چه؟ 1یسدیونی

                                                           
 7771 را سالِ« ی برای نقدِ خودتالش»نیچه بخشِ گردید.  الحاقنخست به آن  این بخش از کتاب چندین سال پس از انتشارِ ،همچنان که از خودِ متن مشخِّص است 1

 مِدوّ حاضر بخشِشد که در نوشتۀ شروع می« د واگنرای بر ریچاردیباچه»با بخشِ  شده استوشته ن 7717تا  7711 هایاصلی که در میانۀ سال به نگارش در آورد. متنِ
  .دهدکتاب را تشکیل می

2 Wörth ِآلمان همراه بود. فرانسه از ارتشِ ارتشِ روی داد که با شکستِ 7711 وورت در آگوستِ نبرد  
3 Metz م.  –موزل  شهرستانِ زِمرک و لورن ناحیۀ مرکزِ فرانسه، شمالِ در شهری 
 چونهمی یونانی در مقابلِ مفاهیمی «صفا»هایی که در اواخرِ قرنِ هجدهم و اوایلِ قرنِ نوزدهم در آلمان متمایل به عصر کالسیکِ باستان بودند اغلب بر نوشته 4

مسازی با این بینش را در ه ،که در آن تر از صفای یونانی استحی پیچیدهشرکردند. بخشی از هدفِ نیچه نیز در اثرِ حاضر معطوف به ارایۀ جدّیّتِ قرونِ وسطا تأکید می
 دهد. انگارد قرار میهای بدبینانۀ شوپنهاور میآنچه نیچه بینش

 هار به وادار را او سرانجام بیماری این. شد مزمن و سخت بیماریِ یک دچارِ داشت شرکت پروس و فرانسه جنگِ در پروس پزشکیِ خدمۀ عنوان به که زمانی نیچه 5
 .کرد خود دانشگاهیِ حرفۀ کردنِ

 . گیردداند، از همین رو تصمیم به کشفِ آن میقهرمانِ داستان معنای ترس را نمی ،در اپرای زیگفرید واگنر 6
   ت.گروهی ارتباط داش آمیزِمستانه و خلسه دیونیسوس پسرِ زئوس و سملۀ فانی بود، که به عنوانِ ایزدِ شراب با تشریفاتِ آیینیِ ،یونان شناسیِدر اسطوره 7

www.takbook.com



 
6 

ا باره چه؟ آیدر این ؟بکشیم بیرونیزی چه چ –نظری  انسانِ صفای، و خشنودی و 7سقراطی اخالق و دیالکتیکِ –کُشت 

طلبانۀ مرجوای از اضمحالل، فرسودگی، بیماری و فروپاشی هرجتواند نشانهنمی (Sokratismus) گراییاین سقراط
آیا ؟ فام نگریسته شودغروبی سرخ منزلۀتواند تنها به یونان نمی های بعدیِدوره« یونانی صفای»یا غرایز باشد؟ و آ

و  ؟آمیز از سوی یک انسان رنجور باشدتواند صرفاً واکنشی احتیاطاست می در تنازعکه با بدبینی  1اپیکوریای هگرایش
پسِ  درچه معنایی را  در کلِّ ،ای از حیاتنشانه آنها به عنوانِ نظر گرفتنِدر تمامیِ علوم با  –ما  حتی خودِ دانش، دانشِ

ر ؟ داین علوم از کجا آمده استتر باید پرسید ت، و حتِّی در مفهومی جدّیاین علوم چیس خود دارند؟ مقصود از تمامیِ
از خود  دفاع بدبینی است؟ و یک نوعِ شیوۀ سستِ ای در برابرِتنها هراس و بهانه دانشورانه هایباره چه؟ آیا پژوهشاین

 9یرکانه؟یری غیراخالقی، یک حیلۀ زو به تعبیری اخالقی، چیزی شبیه بزدلی و خطا بودن؟ یا به تعب ؟حقیقت – در برابرِ
 ؟تو تمسخرِمرموز، شاید این بود  تسخرزنِ؟ آه ای توآه سقراط، سقراط، شاید این بود راز 

1 

گاوِ دار بود، نه ضرورتاً یک نرِّهای شاخآن دست بیازم، چیزی هراسناک و خطرناک، مسأله بهآن زمان قصد داشتم  که آنچه
 تلقِّیِ دانش برای نخستین بار – دانش بود امروز خواهم گفت که در اصل مسألۀ بدیع. لۀواقعی، اما به هر روی یک مسا

گفت، من سخن می سالِکه از دلِ آن دلیری و بدگمانیِ جوان ،آن کتاب با برانگیز و مشکوک. لیکامری چالش به عنوانِ
 جوانی سر بر آورده باشد! با روحِتکلیفی تا این اندازه مغایر  بایست از دلِناممکن و ممتنعی می چه کتابِ

یرد، بناشده گیافتنی جای میکه همگی در آستانۀ چیزی انتقالای مطلقاً نارس، واقعاً ناپخته، شخصی برآمده از تجربیاتِ
های کتابی شاید برای هنرمندانی با گرایش –توان بر اساسِ دانش درک کرد چرا که مسألۀ دانش را نمی –بر اساسِ هنر 

 ی که انسانآییم و کس بر شا)که استثناء هستند، نوعی هنرمند که الزم است در طلبگرایانه های واپستلی و ظرفیّتحلی
الطبیعۀ یک هنرمند در بعدهنری، با ما های روانشناسانه و رموزِاش بگردد...( سرشار از نوآوریخواهد هرگز در پینمی
به طرزی گستاخانه خودکفا، حتِّی آنجا که به  مستقل، روحِ جوانی و سودای آن،جوانانه، سرشار از  زمینۀ خود، یک اثرِپس

خوشایند ای در هر معنای نلین حتِّخالصه، اوّ به طورِو رسد با احتراماتی خاصّه به قدرتی برتر کرنش کرده است، نظر می
دگان است، سرشاز از خطاهای جوانی، و سالخور حالِ ای که بیشتر مناسبِمسأله رغم دارا بودنِحال، و علیکلمه، پریشان

تی که کتاب به قیّاز سوی دیگر، با نظر به موفِّ. خود خاصِِّهای 4«قالوقیل»و « های مفرطدرازگویی»تر از همه با مهمّ
، استدر یک مکالمه طرفِ صحبت او قرار داده  خود را بزرگی که گویی کتاب هنرمندِ خصوص با وجودِهمراه داشت )به

ها بود که در هر صورت منظورم این است که از آن دست کتاب – به اثبات رساندخودش را (، کتاب 5چارد واگنریعنی ری
د با قدری مالحظه و دوراندیشی بایر واقع شد. از این نظر، با این بُعد از کتاب میمؤثِّ 1«خود عصرِ بهترین مردمانِ» میانِ

 رو شد. بهرو

                                                           
ف هایی ژرف معرواز طریقِ پرسشگری عصرِ خودچالش کشیدن عقاید مردمان هم جهت بهش هایقبل از میالد(، فیلسوفِ یونانی که بخاطر تالش 411-933سقراط ) 1

 شود.تر از زندگی شناخته میفه به عنوانِ نمایندۀ اصلیِ ارایۀ فهمی عقالنیفلس افالطون، در تاریخِ های اوّلیۀاصلیِ دیالوگ است. همچنین به عنوان شخصیتِ
  گونه رنج است.حیاتی آرام و عاری از هر ورزی کسبِقبل از میالد(، فیلسوفی که بر آن بود هدف از اندیشه 947-111اپیکوروس ) 2
خود جای داده است: پژوهش، دانش،  ای از معنانی را در دلِدهد مجموعهرا شکل می نیچه ی از استداللِمهمّ که در اینجا بخشِ Wissenschaftواژۀ آلمانی  3

ی فیزیک این واژه به هیچ وجه محدود به علومِ م. معنیِیاعلمی و پژوهش برای این واژه استفاده کرده دانش، معرفتِ از معادلِ معموالًدر این ترجمه  ماپژوهش عالمانه. 
  گردد.نمی

4 angSturm und Dr شود.میالدی اطالق می 7111گر و سرزنده در ادبیاتِ آلمان در دهۀ نامی است که به جنبشی طغیان  
ای نیچه، او و واگنر )که در ت حرفهفعالیّ شروعِ خاطر اپراهایش معروف است. در اوایلِهآلمانی، که بیش از همه ب نویسِ(، مصنِّف و مقاله7779-7779ریچارد واگنر ) 5

 نزدیک بودند. مالقات کردند( دوستانِ 7717 سالِ
   اثرِ شیلر. Wallenstein's Campعبارتی منقول از دیباچۀ  6
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 هید، بعدِ شانزده سال تا چآاندازه ناخوشایند در نظرم می تا چه اکنونهم کنم که این کتاب م پنهانهخوااما به هر رو، نمی
با چشمانی  لیکتر، با بینشی صدها بار افزون یتر، مرددر برابرِ مردی سالخورده –ایستد غریب آن جلو در برابرم می اندازه

به را  نزدیک شدن به آن تِجسور برای نخستین بار جرأ تابِکاری که این ک ازاند، و ای نیز سردتر نگشتههی ذرّکه حتِّ
 زندگی. عدسیِنگریستن به هنر از  یک هنرمند، بلکه 7عدسیِنگریستن به دانش از اند: جدا نیفتادهد خود دا

9 

انم، ثقیل، خویم ممتنع و ناشدنی است. آن را اثری با نوشتاری ضعیفبگویم: امروز این اثر برای من کتابی  دوبارهبگذارید 
انه، زن های تندی از طبایعِبرق و آشفته، زیادی احساسی، کم و بیش با رگهوزرق رپُ یخیال رِوَور، همراه با صُآخجالت

سبت به تفاوت ناندازه خودبسنده و از این رو بیبیمنطقی،  تِافیّن در ضرباهنگ، بی هیچ انگیختاری برای شفِّوناموز
ا نان که بای برای آنوآموزان، همچون موسیقی، همچون کتابی برای مرتبط عتماد به شواهدِاشواهد و مدارک، و حتِّی بی

 میانِ شدۀ رازآلودیشناخته باطنی و اسرارآمیز همچون نشانِ آنان که از آغاز به واسطۀ تجربیاتِ، اندکردهموسیقی تعمید 

که از همان آغاز خودش  نه،نطَطَپُرو  مغرورد، کتابی انبا یکدیگر پیوند داشته in artibus)) در هنرخونی  خویشاوندانِ
لیک کتابی که  ،«مردم» برکرده حرام کرد، تا چه رسد تحصیل (profanum vulgus) غیرمذهبیِ جماعتِ بررا 

د که بایست به خوبی درک کرده باش، این امر را نیز میرساندبه اثبات میو دارد  به اثبات رساندآن  اتِکه تأثیر گونههمان
 کند.  دعوتتازه  و مسیرهای اسرارآمیزِ های رقصمیدانبه را  خویش برآید و آنان مطنطنِ الگانِیپدر جستجوی هم

 –مردم این امر را با کنجکاوی و به همان اندازه تنفِّر تصدیق کردند  –گوید وایی غریب سخن میهر روی، در اینجا آبه 
 مردی باسواد پنهان کرد، زیر سنگینی و هیبتِ ا زیر شنلِای خود رای لحظهکه بر« ناشناخته»هواخواهِ خدایی همچنان 

نام، در اینجا جانی وجود داشت با نیازهایی بیگانه و حتِّی بیروِ واگنر. یک دنباله ناجورِ آدابِ ی زیرِآلمانی، و حتِّ انسانِ جدلیِ
 ترنافزوسوالی  نامِ دیونیسوس همچون عالمتِ ،رِ آنهای سرِّی، که در کناها، تجربیات، مکانای ماالمال از پرسشحافظه

ش بیوعارف و کم چیزی همچون یک روحِ –گفتند میگونه مردم نیز مظنونانه خود این –نوشته شده بود. در اینجا 
آنچنان  د،کنمیکنان بیان هایی را به زبانی بیگانه مِنمِنگوید، که به زحمت و دلبخواهانه چیزیسخن می 1گونهماینادس

 خواهد خود را پنهان کند. چیزی را دارد یا می ابالغِ که گویی دقیقاً مشخِّص نیست که قصدِ

ن کنم بایست بیاجرآت نکردم آنچه را میآن زمان که  است آورشرم باشد! سرودهبایست نه گفته که می« تازه روحِ»این 
حتِّی امروز  –یک فیلولوژیست  به عنوانِ ی در من بود! الاقلِّچنین کار یک شاید تواناییِ انجامِیک شعر بریزم.  در قالبِ

ه این تر از هم! مهماست نخورده باقی ماندهها تقریباً دستفلولوژیست چیز برای کشف و کنکاشِنیز در این حوزه همه
ا زمانی قرار است ت گونه بودندو اینکه یونانیان همچنان که پیشتر این –ای وجود دارد درست در اینجا مسأله کهموضوع 

 ..داده نشده، ناشناخته و ناشناختی باقی بمانند.« دیونیسوس چیست؟»که  پرسشپاسخی به این که 

4 

« ادانشب شخصِ»یک  –دهد چنین پرسشی ارایه مییک این کتاب پاسخی را برای  -راستی دیونیسوس چیست؟ به
 رسشِچنین پیک کمتر در بابِ  ایبا دقِّتی بیشتر و شیواییخدایش. شاید امروز  ریدِگوید، هواخواه و مُآنجا سخن می

ونانیان با درد رابطۀ ی ،بنیادین یونانیان سخن بگویم. یکی از موضوعاتِ تراژدی میانِ بنیانِ به عنوانِی روانشناسانۀ مهمّ
سش که گرگونی کرد؟ این پرد آیا این رابطه ثابت باقی ماند؟ یا خود را دچارِ – شانت و تأثیرپذیریاست و میزان حسّاسیّ

                                                           
 .  توان آن را عدسی یا منشور ترجمه کردکار برده است که میرا به Optikواژۀ نامأنوس  جانیچه در این 1
2 Maenad ِد. شدیونیسوس بودند اطالق می سرمستی که از پیروانِ به زنان 
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ت، تازه از نوعی فقدان، از محرومی آیینیِ ها و مراسماتِها، سرگرمیآنان به زیبایی، به جشنواره فزونیهمواره رو به  میلِآیا 
ید و پریکلس یا بلکه توسید – باشددرست  که این ادّعای خاصّ بگیریماز سودا و غصّه و از درد بر آمده بود. اگر فرض 

بایست نشأت گرفته باشد، که پیش متِّضاد از کجا می پس آن میلِ – 7ابۀ تدفین ما را بر آن دارند که اینچنین استدر خط
ه اسطورۀ تراژیک، باستان به بدبینی، ب هایهلنیقویِ  بسیار گردد، یعنی میل به زشتی، اشتیاقِاز میل به زیبایی پدیدار می

بایست یپس تراژدی م و گریزناپذیر به عنوانِ بنیادِ هستی؟ معمّاگونه، ویرانگرآمیز، شرارت به تصویر هر چیز هراسناک،
 ای مسحورکننده؟از دلِ سرشاریسرریزکننده،  ی، از دلِ قدرت، از دلِ سالمتیاز کجا آمده باشد؟ شاید از دلِ خوش

، رشد کرد چیست نین کُمیکتراژیک و همچ آن هنرِ ای که از دلِنگیاو به تعبیری روانشناسانه، پس معنای آن دیو
 –فت شود گآیا می ی؟ چه؟ آیا دیوانگی ضرورتاً نشانۀ خفِّت، اضمحالل و انحطاطِ فرهنگی نیست؟دیوانگیِ دیونیس

 افراد در ارتباط است؟ با جوانیِ سالمتاعصاب با  اختالالتِ  -پردازند دیوانگی می پرسشی برای پزشکانی که به درمانِ
گیریِ ساتیر چه چیزی آشکار گشته است؟ از دلِ کدامین تجربۀ شخصی، خدا و بُز و شکل نتزِو با جوان بودن؟ از س

 باشد؟کرده ر صوّت اصیل را همچون یک ساتیر و انسانِ بوده سبایست شیفتۀ دیونیسویونانی می کدامین انگیختار، انسانِ
وّ یافت و و نم که تنِ یونانی رشد هاییسدهدر آن شود، می مربوط کُر( گروهِ )آوازِ تراژیک سُراییِهم بنیانِ به و تا آنجا که

 راسرِجوامع و س هایی که سراسرِهایی بومی بودند؟ خیاالت و وهمها جذبه، آیا همه ایناز زندگی گشت انی سرشاریون روحِ
 ، درست در غنا وبود که یونانیانگونه میشد اگر قضیۀ ایناند؟ این چطور؟ چه میهای فرهنگی در آن سهیمپیکره

فالطون، بوده ا جنون، به تعبیرِ اگر این دقیقاً خودِبودند؟ داشتند و بدبین میمی تراژیک امرِ بهشان، میل سرشاریِ جوانی
 چه؟ باشدیونان آورده  برکات را به سرتاسرِ بزرگترینباشد که 

تر، بینونانیان بوده باشد که آنان پیوسته خوشی فِموضوع، اگر دقیقاً در دورۀ تحلیل و تضعی و از سوی دیگر، با چرخانیدنِ
اشند شده ب« ترعلمی»و « ترسرخوش»عقالنیِ جهان،  تر نسب به منطق و فهمِتر، ریاکارتر، و با شهوتی افزونصوری

، ینیبشخوتوان گفت که پیروزیِ ذائقۀ دموکراتیک، می و تعصّباتِ« های مدرناندیشه»تمامِ  رغمِاین چیست؟ علی چه؟
افتاد،  ای مشابه اتِّفاقنظری و عملی، و همچنین خودِ دموکراسی، که در دوره گراییِفایده، تمعقولیّسلطۀ رو به گسترش 

آیا  دبینی؟تا ب است روانشناسانه رو به ظهور، از یک فرسودگیِ کهنِ رو به زوال، از یک عصرِ ای از یک قدرتِبیشتر نشانه
بارِ کاملی ولهبینیم که این کتاب سنگینیِ کمی -؟ کشیدرنج مییقاً به این خاطر که داشت دق -بین بود؟ اپیکور یک خوش

 زیستننظرِ ترین پرسش را نیز اضافه کنیم: اخالق از نقطهاجازه بدهید مشکل –کشد هایی صعب را بر دوش میاز پرسش
 ...به چه معنا است؟

5 

 الطبیعیِدمابع تِالیّفعّ – نه اخالقو  –این قضیه پرداخته بود که هنر  ای بر ریچارد واگنر پیشتر به طرحِدیباچه بخشِ
ای هپدید کننده که هستیِ جهان تنها به عنوانِیادآوری کتاب بارها و بارها این گفتۀ در خودِبشر بوده است؛  اصلیِ
یک هنرمند  عورِش تنها به بازشناختِ کتاب در حقیقت، سرتاسرِشود. می ظاهراست  قرار گرفته توجیهموردِ شناسانه زیبایی

- پردازد، لیک مسلِّماً یک خداتان باشد، می، اگر میل«یک خدا» -دهد تر که در پسِ هر چیز رخ میمعنایی عمیق – و
مایل است که از شعف و بد، همچنین اخالق، که در آفریدن و ویران کردن، در چیزهای نیک و اندیشه و بیبی هنرمندِ

 خویشتن را از محنتِ سرشاری و ازدیاد،دنیاها،  آفرینشِ امۀ خویش به یک اندازه آگاه شود، خدایی که در عینِنیروی خودک

                                                           
1 Pericles ( رهبرِقبل از میالد 435-413پریکلس ،) او توسیدید معاصرِ تاریخدانِ طِتوسّآنچنان که جِ قدرت خود؛ در خطابۀ تدفینِ او، سیاسیِ آتن در او 

(Thucydides( )935-411 )ه ب و ،شودشته میشته شدند گرامی داهای پلوپونزی کجنگ یاد و خاطرۀ آتنیانی که در نخستین سالِ ،شرح داده شده است قبل از میالد
   .شده استآن پرداخته  آتن و شهروندانِ شکوهِ گرامیداشتِ

www.takbook.com



 
9 

 همچناناست،  وندشدۀ خداکسب سازد. جهان در هر لحظه رستگاری و نجاتِگریزناپذیرِ درونی، رها می از رنجِ تعارضاتِ
ات ، کسی که بیش از همه از تعارضکشدز همه رنج میکه بیش ا است یاز کس نه تصویری تازهکه جاودانه در تغییر، جاودا

 داند چگونه خویشتن را تنها در نمود و ظواهر حفظ کند. می نیک ترین فرد، کسی کهرنجور است، متناقض

ین است انکتۀ اصلی دربارۀ آن  – هنری را دلبخواهانه، عبس و خیالی بخوانند الطبیعۀمابعدتمامیِ این  مردم ممکن است
چیز را برای خاطرِ ایستادن در برابرِ تفسیرِ اخالقی و معنادار شکار کند که از جهاتی همهگرایشی را در خود آ قرار است که

در اینجا همان  ؛شدبا شدهاعالم « فراسوی نیک و بد» ایهستی قربانی کند. در اینجا شاید برای نخستین بار بدبینی بودنِ
ترین خشمگینانه هرگز از نثار کردنِ 1ها بیان گشته است که شوپنهاورواژگان و فرمول ر قالبِای د7«انحراف در عقیده»

به ها را اخالق در دنیای پدیده خودِ ی که جرأت قرار دادنِاهفلسف –های خویش بر آن خسته نشد ها و آذرخشلعنت
 فنِّیِ اصطالحاتِدر معنای برخی یاها )رؤ وعۀآن را، نه صرفاً زیرمجم ت زیرمجموعه قرار دادنِدهد، جرأخویش می

(terminus technicusایده ) آلیستی(، بلکه زیرمجموعۀ توهّمات، همچون یک نمود، وهم، مغلطه، تفسیر، چیزی
 برساخته، اثری هنری.

 رای که نسبت به مسیحیت دظریف و متخاصمانه بتوان از روی سکوتِمتعارض با اخالق را  شاید ژرفای این گرایشِ
ای های اخالقیزمینه ترین عنصر در بسطِافراطی مسیحیت به عنوانِ -گیری کرد این کتاب اتِّخاذ شده است اندازه سرتاسرِ

 در برابرِ چیزیامر این است که هیچ حقیقتِخویش داشته است.  در دسترسِ که بشر تا کنون برای گوش فرا دادن به آن
تر ارضی بزرگو تع شود، با تضادّکتاب آموزش داده میسانه از جهان، آنچنان که در این شناتماماً زیبایی این تفسیر و توجیهِ

 گیرد، اصولی که صرفاً اخالقی باشد و مایل است که اینچنین باشد، اصولی که با موازینِمسیحیت قرار نمی از اصولِ
به عبارتی دیگر،  –دهد وزۀ دروغ تقلیل میشود و هرگونه هنری را به حخداوند شروع می گوییِبا حقِّ مثالًخود  مطلقِ

 . سازدکند و بر آن حدّ جاری میکند، محکوم میا انکار میاصولی که هنر ر

ن ای واقعی و اصیل است، مهنر باشد، مادامی که به گونه باید مخالفِای از تفکِّر و ارزیابی که میدر پسِ چنین شیوه
ندگی یابم؛ چرا که تمامیِ زتوزانه نسبت به خودِ زندگی را در میگینانه و کینهتنفِّری خشم، زندگی چیزی مخالفِهمواره 

ه طرزی ب ابتدات از همان انداز و خطا بنا گشته است. مسیحیّو نیاز به چشمبر نمود، هنر، توهّم، نورشناسی و بینایی، 
« دیگر» یک زندگیِ ایمان به ا خود را به جامۀی اساساً انزجارِ زندگی و به ستوه آمدن از زندگی بود، که تنهسرتاسری و کلِّ

و نفرینی بر  ، دشنام«جهان»نفرت از خود را به آن آراست. آن پنهان کرد، تنها  در آورد، تنها خود را درونِ« بهتر»یا 
 عماقِا آبرو گردد، درتر خفیف و بیسو سادهدر فراسو آفریده شد تا جهانِ این جهانیت، عواطف، ترس از زیبایی و حسّیّ

ت انتهای مسیحیّبی ها به عالوۀ میلِتمامیِ این - 9«هاسبت تمامِ سبتِ»اشتیاق به هیچی، به انقراض، به غنودن، تا خودِ 
 ظهور ترین شکلِگونهترین و شبحهای اخالقی برای بروز، همیشه در نظر من خطرناکمجال دادن به ارزش تنهابه 

ها و ها، خستگیها، بدخُلقیها، درماندگیترین بیماریای از ژرفنشانه اقلِّ، حدّبوده است« میل به ویرانی»احتمالی 
 بایدمیمطلق است( زندگی را  مسیحی، که اخالقِ خصوص اخالقِهباخالق ) را که در چشمانِ، چها در زیستنفقیرسازی

نه، زندگی گوو این – استسِ غیراخالقی زندگی از اسا ااشتباه نگریست، زیر به طرزی گریزناپذیر همواره و به دیدۀ امری
چیزی که سزاوار خواستن نیست،  در نهایت به عنوانِ بایدمیهایی جاودانه، حقارت و نه شده در زیر سنگینیِرا منکوب

، «زندگی میل برای انکارِ»تواند یک ارزش تجربه کرد. و امّا خودِ اخالق چه؟ آیا اخالق نمیذاته ناسزاوار و بیبهچیزی 

                                                           
  شوپنهاور. اثرِ Parergaبه نقل از  1
 ثیری عمیق بر نیچه بر جای گذاشت.ثارش تأ(، فیلسوفِ آلمانی که آ7177-7711) آرتور شوپنهاور 2
  م. -...« ها دست از کار خواهید کشید و روزه خواهید گرفت در سبتِ سبت»شود که در آن گفته میتورات دارد  سفرِ الویانِاشاره به بخشی از  3
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 گونه، خطرِ تمامیِویرانی، اصلی برای تباهی، زوال، افترا، و شروعی برای یک پایان باشد؟ و این یک غریزۀ پنهانِ
 خطرها؟...

 رِگای تصدیقاخالق قرار داد، همچون غریزه برابرِ دربرانگیز خود را بحث گونه، غریزۀ من آن زمان در این کتابِو این
اً هنری و ای صرفزندگی ابداع کرد، شیوه از ارزیابیِ ضادّای تماماً متامالً متفاوت و شیوهزندگی، و برای خویش اصولی ک

با  وادیب و فرهیخته، آن را تعمید دادم  یک فیلولوژیست و انسانِ به عنوانِ. چنین چیزی را چه باید خواند؟ مسیحی-ضدّ
یونانی آن را  از روی یک ایزدِ -؟ بداندرشست را ناآ درستِ نامِکه کیست  زیرا – خود برایزادی قائل شدنِ قدری آ

 خواندم. یدیونیس

1 

 تچقدر االن از این واقعیّ کنند؟تکلیفی را که آن زمان به خود جرأت دادم گریزی بر آن بزنم درک می تِآیا مردم ماهیّ
استفاده از اجازۀ  به خودنکرده بود که از هر لحاظ  م که آن زمان هنوز این شجاعت )یا خودخواهی؟( را کسباپشیمان

الش بودم اینکه مجدّانه در ت –های مهوّرانه بدهم ی و هنرنمایینظرهای شخصزبانی فردی را برای یک چنین نقطه
 بیان کنم، چیزی که اساساً در مخالفتی کامل با روحِ 7هایی از شوپنهاور و کانتخود را با فرمول های عجیب و تازۀارزیابی

 !قرار داشت ،و همچنین ذائقۀ آنها ،کانت و شوپنهاور

 آن را برای تعالی هر چیزِ تراژیک برانگیزانندۀ خاصِِّآنچه به »گوید او میکرد؟ شوپنهاور دربارۀ تراژدی چه فکر می
واند فراهم تای را نمیگونه خشنودیِ بایستههیچ ،که زندگی ،این شناخت و ادراک از هستی است که جهان تِدهد تقویّمی
بنابرین  –چنین بینشی است یک از  تراژیک مرکِّب آن بکنیم؛ روحِ که بخواهیم خود را وقفِ آن را ندارد ارزشِرد، پس بیاو

. آه چه متفاوت و دیگرگونه دیونیسوس با (II،9،91، جهان همچون میل و تصوّر« )انجامد.می گیریکنارهچنین امری به 
 ( آن زمان چه دور از من بود!Resignationismus) گیریکناره این اصولِ تِمن سخن گفت! دقیقاً کلِّیّ

ذارهای ان وتار کردن و ضایع ساختنِاکنون بیش از تیرهچیزی که هممن وجود دارد،  لیک چیزی بدتر نیز دربارۀ کتابِ
یونانیان را،  تِیّکلِّی مسألۀ پراهمّ این مورد که به طورِ ام است: مانندِپشیمانی های شوپنهاور باعثِدیونیسوسی با فرمول

م که اپشیماننابود ساختم! برای خود ترین موضوعات آن با مدرن آمیزیِورد، با درهممن سر بر آ وجودِان که در آنچن
آنجایی امیدوار شدم که چیزی برای امیدواری وجود نداشت، آنجایی که هر چیز به طرزی کامالً مشخِّص داللت بر یک 

کردم، « لمانیآ تِهویّ»هایی دربارۀ داستان آلمان، شروع به بازگوییِ ترین موسیقیِتازه ساسِبر ا اینکهنقطۀ پایان داشت! 
رست و اینکه د –بازیابیِ دوبارۀ خویش است  خویشتن است، در حالِ کشفِ ت درست در شُرُفِآنچنان که گویی آن هویّ

 ریِرهب پذیرشِ خود برای حکمرانی بر اروپا و قدرتِ هایی نه چندان دورتر هنوز میلِآلمانی، که در زمان جانِدر زمانی که 
و تحتِ تاج و تخت برای همیشه بود،  واگذاریِ در حالِ، خیلی راحت شاواپسین وصیّت به عنوانِداشت،  در خودآن را 

موکراسی دجویانه، به سمت داشت به سمت اعتدالی صلحیک امپراتوری،  تأسیسِ برق و متظاهرانۀوزرق لوای دستاویزِ پُر
 کرد!حرکت می« های مدرناندیشه»و 

ز امید و ای ابا فقدان شایسته« لمانیآ تِهویّ»ین ا ام که در بابِها نیک آموختهاین سال طیِِّحقیقتِ امر این است که در 
 مکنِم لِترین شکمانتیک و غیریونانیگوش رتا، که گوشمعاصرِ آلمان موسیقیِ همچنین در بابِ و –رحمت بیندیشم 

 و عدمِ اندنوشیباده مردمانی که عاشقِ براییک اعصاب، با خطری مضاعف  گرِ درجۀتخریبهنر است، و در کنارِ آن 

                                                           
  های دورۀ روشنگری.ترین چهرهآلمانی و یکی از شاخص (، فیلسوف7114ِ-7714امانوئل کانت ) 1
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وأمان به شکلی ت ذهن را دوگانۀ یک مخدّر را که تِ، چرا که ماهیّدارندت را همچون یک فضیلت گرامی میافیّوضوع و شفِّ
حاضر که آن  عصرِ در بابِ ناقص سوای امیدهای عجوالنه و کارکردهای عملیِالبته  – .دارا استکند می گلَمَمست و 

سی بزرگی که آنجا مطرح کردم به دیونی الِهمچنان آن عالمتِ سؤخویش را با آن ضایع ساختم،  زمان نخستین کتابِ
های نیانکه دیگر در بای خلق کند باید موسیقیچگونه یک فرد میموسیقی:  خود باقی است، همچنین در رابطه با قوّتِ

 باشد؟ دیونیسیبلکه  -نباشد  مانتیکر لمانیآ موسیقیِ خویش مانندِ

1 

، «مدرنیسم»عمیق از  گونه نیست؟ آیا نفرتِاین تو مانتیک است اگر کتابِچه چیز در تمامیِ دنیا رپس لیک سرورِ من، 
که  – برود طرح گشته به پیشتو  لطبیعۀ هنرمندانِانچه در مابعدتواند فراتر از آمی« های مدرنشهاندی»و « تواقعیّ»

بنیادینی از خشم و میل به  7باسِ تِنُ؟ آیا «همین جا و حاال»دهد معتقد به هیچی و شرِّ باشد تا می ترجیحهم هنوز 
 ا هر چیزِلفت بتیز در مخاوتی تندکند، جدّیّتلق نمیتو تلق های اغواگرِچندصدایه و نغمه آواییِ هنرِ تمامِ ویرانی در زیرِ

 همان بهتر که هیچ»گوید رسد که دارد می، و به نظر میعملی دور نیست گراییِاز هیچ هم ، میلی که چندان«معاصر»
 «صحیح باشد! تو درست باشی، تا حقیقتِ تودرست باشد تا 

ش گوش یوخ ده از کتابِگشوده به متنی برگزی یهایمن، با گوش بدبینِ ه، ای پرستشگرِ هنر و آقایرا دِبه من گوش ف
هایی ها و گوشمتنی که ممکن است برای آنانی که قلبشندۀ اژدها نیست، شیوا در بابِ کُناای که متنی فرا ده، به نوشته

 حسابیِ درست و داشته باشد. چه؟ آیا این یک بیانیۀ رمانتیکِانگیز دل رنگِهفت نوازِجوان دارد آوایی همچون یک فلوت
اجرا است،  حالِ درهای معمول رمانتیک درآمدی بر پردۀ آخرِپیش ،، که در پسِ آننیست 7751بدبینیِ  بِنقا زیرِ 7791

رای خدای کهن... ها؟ آیا کتابِ تو ب آنشکست، فروپاشی، بازگشت و به خاک افتادن در برابرِ اعتقادی باستان، در برابرِ 
مخدّری ، «ندهکنکننده که ملنگبه همان اندازه سرمست»تِّی چیزی مانتیک نیست، حای ضدّیونانی و رها قطعهبدبین خودِ

 ؟ به نوشتۀ زیر گوش فرا ده:موسیقیِ آلمانیای از موسیقی، بر، حتِّی قطعههوش

ترسیم  یابدمیخویش پرورش  ای در چشمانِتصویری از نسلی که با یک چنین نترسی تنبیایید برای خویش»
اژدها  گانِشندهای متهوّرانۀ این کُو عظیم است؛ بیایید گامآسا لآنچه غو سمتِبه  نانهقهرما یورشِاین کنیم، با 

بینی ضعف مرتبط با خوش اصولِ یِای که آنها با آن پشت به تماممغرورانه پرواییِ، بیرا برای خود ترسیم کنیم
 راژیکِت که انسانِ گونه نخواهد بودضرورتاً آیا اینوجود با عزمی راسخ زندگی کنند.  یِا کامالً و با تمامکردند، ت

هنرِ تسلِّیِ مایل به هنری تازه، ور است، آخویش برای آنچه جدّی و رعب زیدنِور این فرهنگ در عینِ
گونه فریاد نوا با فاوست اینباید همخویش است، و می شخصیِ 1هلنِ ترواییِ ، تراژدی، به عنوانِالطبیعیمابعد
 کند:

 تِ خویش، خواس با تمامیِ قدرتِ
 9«شکل از هر چیز را به زندگی فرا خوانم؟ ترینباید موزونآیا نمی

                                                           
صوص به شکلِ یک پارۀ ملودیکِ کوتاه، که بارها و بارها در طیِ یک تصنیفِ خدهد، بهها را شکل می، که الگویی از نُتترین و زیرترین نُت در دنیای موسیقیبم 1

 م. – شود موسیقایی تکرار می
  رفت.خویش به شمار می عصرِ اسپارت بود و زیباترین زنِ منالئوس حکمرانِ یونان که همسرِ های اساطیرِیکی از شخصیت 2
 است.  «تراژدی زایشِ» 77 متنی که پیش از آن ذکر شده منقول از بخشِ – II،1497-3گونه  اثرِ فاوستقولی از منظومۀ نقل 3

www.takbook.com



 
12 

 لیکد! باش بایدنمیگونه های جوان: ضرورتاً اینمانتیکباره! شما ای رای سهنه، نه« د؟گونه نخواهد بوآیا این ضرورتاً»
عنی ی –آن در آورید  سر از چیزی مثلِکه شما  – ختم شوندآن  بسیار محتمل است که چیزها در نهایت به چیزی مثلِ

زم بودن ال آورهایی که برای جدّی و رعبرزیو-خود یِتمام رغمِعلیید، آ، آنچنان که روی کاغذ می«ه بودنیافتتسلِّی»
 آورند...در می مسیحیتها در نهایت سر از مانتیکای که ر، کوتاه سخن، شیوه«یافتهالطبیعی تسلِّیبه طرزی مابعد»است، 

یاموزید، ب خندیدنباید من، شما نخست می جوانِ وستانِد -بیاموزید  در این زندگیتسلِّی را  باید هنرِنه! شما نخست می
های سلِّیت در جایگاهِ مردمانی خندان، شاید باألخره روزی تمامِکامالً بدبین باقی بمانید.  که حتِّی اگر بنا داشته باشید

 :7زرتشت ،دیونیسی هیوالیآن  ! یا به تعبیرِرا الطبیعهمابعد و اوّل از همه خودِ –ه کنید الطبیعی را به جهنِّم روانمابعد

 ش راخوی پاهایخویش را نیز فراموش مکنید!  پاهایو تر! باال و باالمن،  های خویش را فرا کِشید برادرانِقلب»
 «بایستید! بر سرهای خویش چه بهتر که حتِّی بر کِشید، شما ای نیکو رقصندگان، و نیز

دۀ من خود خن ،گذاشتماین تاج را خود بر سرِ خویش  –های گلخندنده، این تاجِ مزیّن به حلقه این تاجِ انسانِ»
 «آن قدرتمند نیافتم. بهرِدیگری را آنچنان که باید  امروز هیچ شخصِ. امخویش را مقدّس اعالم داشته

مامیِ کند، انسانی مهیّای پرواز، که بر تی خویش اشارت میهاکسی که با بال، سبکبال رقصنده، زرتشتِ زرتشتِ»
 «سر!سرخوشانه سبک، مهیّا و آماده، انسانی کنداشارت میپرندگان 

خیز وجست نگر، کسی که عاشقِ، نه انسانی ناشکیبا، و نه انسانی مطلقخَندحقیقت گو، زرتشتِحقیقت زرتشتِ»
 «بر سر نهادم! را جتا این خویشتنمن خود  –زدن به اطراف است 

اب این تاج را پرت ، که منای برادران ستشما به سوی های گل:حلقهمزیّن به  ، این تاجِاین تاجِ انسانِ خندنده»
 – بیاموزیدمن نیز که شده  ، برای خاطرِواالترهای : شما ای انسانامداشتهکنم! خنده را من مقدّس اعالم می

 1«خندیدن را!

 7771گوست آ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ویژه در کتابِهد، بههای خویش قرار دکار گرفت، تا او را به نوعی بازگوکنندۀ اندیشههب باستانیِ ایران زرتشت پیامبرِ خویش برای بازتفسیرِ آثارِ نامی که نیچه در سراسرِ 1
  قول شده است.از آن نقل ،بندیجمع های فرجامینِ(، که پاراگراف7779-7775) «چنین گفت زرتشت»
  برتر. انسانِ در بابِ ،4چنین گفت زرتشت، بخشِ  2

www.takbook.com



 
13 

 7ریچارد واگنر بهای دیباچه

ی هاای از اندیشهای که مجموعههای احتمالیها و سوءتفاهمها، تشویشبه منظور دور نگاه داشتنِ خود از تمامیِ مزاحمت
مچنین و ه ممکن است به همراه داشته باشد، شناسانۀ عوامِزیبایی خصوصِهب تِشده در این نوشته به واسطۀ هویّارایه

 هاییساعت تبلورِ ،کتاباین ه از حفکه هر ص ایانهاندیشمند تِبا همان اندازه لذِّ ای مقدمۀ سزاوارانهد کلمهچن نوشتنِ
محترم با آن این کتاب را از  هستم که شما دوستِ ییاههنگا تجسّمِ در حالِ ،دارد به همراه خود با، بخشالهام خوب و

د زمستانی، با چه دیدی بر پرومتئوس از بن برفِیک عصرگاهی در  یدشپس از گرشاید  شمااینکه  و نظر خواهید گذراند،
که فارغ از آنچه متن در  خواهید شدبالفاصله مجاب  آیا من، نظر خواهید انداخت، و اسمِ رسته بر صفحۀ عنوان، خواندنِ

به نگارش در  که آنچه ، در هرآن، نویسنده چیزی جدّی و مهمّ برای گفتن دارد، و اینکه افزون بر است جای دادهخود 
یک  نِشأ خورِردر د را نچهتوانسته آو تنها می گفتگو بوده در حالِخود  خصی حاضر در پیشگاهِاو با شما همچون ش آورده،

   چنین حضوری است روی کاغذ آورده باشد. 

 نتشرمشما در بابِ بتهوون  انگیزِها را همان زمانی که صحیفۀ حیرتدر این رابطه، شما در خاطر دارید که من این اندیشه
ا خواهند خط تازگی در گرفته بود. با این حال، مردم برجنگی که به وحشت و مهابتِ ردم، یعنی در دورانِبود گرد آو گشته

 دّیتی دالورانهج ، میانِشناسانهزیبایی پرستانه و شعفِوطن هیجانِ نان را بر آن دارد که تباینی میانِآ ،بود اگر این مجموعه
انیِ مسالۀ آلم روشنِ باید از بازشناختِاین متن می واقعیِ احساس کنند. در عوض، آنان با خوانشِ ای سرخوشانهو بازی
همچون  در مرکزِ امیدهای آلمانیدرست واقع آن را ای که بهزده شوند، مسألهرو هستیم بهتای که ما با آن روبهجدّی

 یم.اهداد قرار گردابه و نقطۀ عطف آن

ی دّشناسانه تا این حدّ جای زیباییآمیز خواهد بود که ببینند مسألهبرای همین مردم احتماالً توهین در کلِّبه هر روی، 
 قابلِ ساده و دنگِفراغتی سرخوشانه و یک دنگچیزی بیش از  عنوانِهنر به  اگر از دیدنِخصوص بهگرفته شده است، 

 جدّیتِ» که در این تباین با ده باشند؛ آنچنان که گویی هیچ نفهمیاجر باشندع« وجود جدّیتِ»پوشی در مقایسه با چشم
 .استچه چیزی نهفته « وجود

 الطبیعیِابعدم تِو ظرفیّ ،ترین تکلیفمشتاق هشداری داده باشم: اطمینان دارم که هنر عالی جدّی و بگذارید به خوانندگانِ
 االمقامِو این نوشته را به او، همچون به پیشگامِ مایلام مردی که در اینجاآن  و تأییدِ ، به مصداقاین زندگی است بنیادینِ

 . کنمتقدیم خویش در این مسیر، 

 7717 سالِ بازل، پایانِ

 

 

 

 

                                                           
  شود.( از اینجا آغاز می7717) «تراژدی زایشِ» نسخۀ اصلیِ 1
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 تراژدی زایشِ

7 

 چه بیشترِاین حقیقت حرکت کنیم که توسعۀ هراز  بالفصلدریافتی قاطعانه و منطقی بلکه نه فهمی صرفاً  وقتی به سمتِ
 ها، کشاکشِبه دوگانگیِ آپولونی و دیونیسی است، درست همچون تولیدِ مثل که وابسته به دونگانگیِ جنسیت نوطِهنر م

ها را از یونانیان ما این نامایم. شناسی برداشتهمطالعۀ زیبایی های تنها مقطعی آنها است، گامی بلند در مسیرِدائمی و آشتی
صرفاً ند، نه بخشید رسا آوایی شان وجود داشتاندیشمندانه عمیقی که در هنرِ رارآمیزِهای اسایم، کسانی که به آموزهگرفته

  شان. الوهی اً رسا و روشن از جهانِها، بلکه در بیانی قویّدر اندیشه

 وباستان تباین  یونانِ رسیم که در دنیای هنرِما به این شناخت میو دیونیسوس،  7ندو ایزدِ هنر، آپولو این به واسطۀ
غیربصریِ موسیقی یا دیونیسی، وجود  هایبنیادها و اهداف، میان هنرهای بصری یا آپولونی، و هنر تضادّی عظیم میانِ

ار دارند، و به شکار با یکدیگر قردر نزاعی آ کنند، و اکثراًشانۀ هم حرکت میبهانگیزانندۀ بسیار متفاوت شانهبراین دو  دارد.
ضادّ همچنان این ت کنند، تا کشاکشِتهییج میتازه و قدرتمندتر  یهایثمره را به سمتِ زمان یکدیگرهم ی پیوسته وطور

انگیز یرتح الطبیعیِمابعد نشِبه یک کُ رسد تنهابه نظر می سرانجام نیز «هنر» مرسومِ آنها پایدار بماند؛ که خودِ واژۀ در
 تیکآ و در این قران، تراژدیِگیرند ی با یکدیگر قرار میآنها در یک قرینگدر این حالت، زند. ل مییونانی پُ« میلِ»از 

 کنند. را که هنری به همان اندازه آپولونی است که دیونیسی، خلق می )یونانی(

 ریِهای هنتر کرده باشیم، بیایید نخست به آنها همچون جهانبرای آنکه این دو برانگیزاننده را به خویش نزدیک
 آنچه میانِ هِمشابتوانیم تضادّی آنها می ای که میانِهای فیزیولوژیکیی بیندیشیم، پدیدهای از رؤیا و سرمستجداگانه

در رؤیا  الوهی نخست در عالمِ انگیزِحیرت ، اشکال1ِعقیدۀ لوکرتیوس بهآپولونی و دیونیسی وجود دارد مشاهده کنیم. بنا 
ت، و موجودِ فرابشری را نگریس ورآمیزِبزرگ پیکربندیِ سر رؤیا بود که هنرمندِ در عالمِآدمی پدیدار گشتند.  ذهنِبرابرِ 
 9، و شرحی مشابهِ آنچه هانس زاکسخاطر آورد هرؤیاهای خویش را ب ،شاعرانه تِخلِّاقیّ یونانی نیز با پرسش از رموزِ شاعرِ

 :نهاد فرارودهد ارایه می Meistersingerدر 

 من، این دقیقاً کارِ شاعر است که، دوستِ»
 ی از رؤیاهای خویش به دست آورد و آنها را یادداشت کند. تجسّم

 بشر، اوهامِترین باور کن، که حقیقی
 شود. رؤیا بر او مکشوف می در عالمِ

 شعر،  هنرِ شاعری و آفرینشِ تمامِ
  «رؤیاهای حقیقی نیست. چیزی جز تفسیرِ

تمامیِ هنرهای  شرطِکامل است، پیش یک هنرمندِ آن هر انسانی رؤیاها، که در آفرینشِ جهانِ زیبا و پرُشکوهِ ظهورِ
 بالفصلاز شکل و فُرم با فهمی  ماشاعری است.  مهمّی از هنرِ همچنان که خواهیم دید، بخشِ ،تجسّمی، و در حقیقت

 نسبت با این حال،اثر و غیرضروری نیست. چیز بی گوید؛ هیچبریم؛ هر شکلی با ما سخن میاز آن لذِّت می واسطهو بی
                                                           

  غیبی پیوند دارد. سوس( است، که با خورشید و اخبارِناتنیِ دیونی ن رو، برادرِزئوس و لتو )و از آ باستان پسرِ شناسیِ یونانِدر اسطوره نآپولو 1
2 Titus Lucretius Carus ( فیلسوف و شاعرِ 33-55تیتوس لوکرتیوس کاروس ،)کتاب  رومی و مصنِّفِ قبل از میالدDe Rerum Natura ِدر بابِ طبیعت( 

  چیزها(.
3 Hans Sachs ّکه در اپرای  فردیو  ،تی تاریخیشخصیr von NürnbergDie Meistersinge ِواگنر تصویری از او ارایه شده است. اثر  
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ربۀ یابیم: که الاقلِّ تجآنها را در خود می آمیزوهم تِیایی نیز ما احساسی از کیفیّهای رؤواقعیت ترین بروزِبه این ژرف
 ریحِص ها و اظهاراتِتوانم به گواهیت چنین پاسخی میدر بابِ فراوانی و در حقیقت عمومیّ گونه است.من این شخصی

این  زیرِر دهای فلسفی نیز دلشورۀ یک چنین امری را دارند که ممکن است تِّی انسانحبسیاری از خودِ شعرا استناد کنم. 
باشد  دوّمین و کامالً متفاوت نهفته ، یک واقعیّتِاست گرفته جایما در آن  کنیم و هستیِواقعیّتی که ما در آن زندگی می

 نشانی توان به عنوانِخصوص میهشوپنهاور باز باشد.  دارارا  وهمنخست تنها صورتی از یک  و از همین رو، واقعیّتِ
رفاً گاه این موضوع که تمامیِ ابناء بشر و چیزها صبهگاه ای در بازشناختِانحصاری از یک چنین استعداد و تواناییِ فلسفی

 اشباح یا تصاویری خیالی هستند نام بُرد.

باال  هنریِ پذیریِبا تحریک کند، یک انسانلوک میود سوج فیلسوف در رابطه با واقعیّتِ طور که انسانِگونه، همانو این
که  کند، چون تنها به واسطۀ آنها استنظر و شعف به آنها نگاه میکند: او با دقِّتِرؤیاها سلوک می نیز در رابطه با واقعیّتِ

ش تمرین نزدِ خوی این وقایع است که او صحنۀ زندگی را پیشاپیش دهد؛ به واسطۀاز زندگی را شکل میخویش  یرِتفس
کرده ه خویش با فهمی کامل تجرب هایی دلپذیر و دوستانه نیست که او آنها را درونِانگاره کند. این حالت صرفاً شبیهِمی

، و عصبی گر، توقِّعاتِجلوه های ناگهانی، تصادفاتِوسواسآلود، غمگنانه، تاریک، چیزهایی جدّی، مه ؛ آنها شاملِباشد
کند، نه فقط همچون یک ها از او گذر میتمامیِ این –د نشوزندگی از جمله جهنِّم نیز می« یِ الهیکمد» خالصه کلیّتِ

 هایآن حسّ حال نه بدونِ و در عینِ -بَرَد و رنج میکند ها زندگی میچرا که او در دلِ این صحنه –روشن سایه نمایشِ
های یک رؤیا، با فریادی خطرات و وحشتاشند که در میانۀ . شاید افرادی همچون من وجود داشته بوهم و خیال زودگذرِ

نین گزارش همچ« م آن را کمی بیشتر ببینم!ااین یک رؤیا است، مایل»خود را مسرور کرده باشند که: خوبی بهاینچنین 
یشتر متوالی یا ب بِدر سه ش را و مشابه واحد رؤیاییک  لِّی موجود در پسِعِ روابطِ تجسّمِ ام که تواناییِافرادی را شنیده

 مگیِه اسرارآمیزی که درونِ زیرینِ ما، جهانِ تِترین موجودیّروشنی حاکی از آن است که درونیاند. این حقایق بهداشته
 کند.انگیز تجربه میلذِّتی عمیق و احساسی از یک ضرورتِ شعفبا ما وجود دارد، رؤیاهای خویش را 

 ناند؛ آپولوخویش بیان کرده آپولونِ بخش از تجربیاتِ رؤیاگون را در قالبِتِ فرحیونانیان این ضرور ،مشابه ایشیوه به
ای نهو پیشی ریشه رود. به موازاتِایزدِ تمامیِ هنرهای تجسّمی، در عینِ حال ایزدِ اخبارِ غیبی نیز به شمار می در جایگاهِ

های زیبای جهانِ خیالیِ درون حکم همچنین بر تجلِّیاو ایزدِ نور است. او رساند، می را «روشنایی»با  آن ارتباطِکه 
و  ،مانروزمره هایری از واقعیّترسَسَ فهمِ این موقعیّت در مقابلِ نقص بودنِتر، تمامیّت و بیعالی حقیقتِراند. می

ن به دیدهنده در خواب و رؤیا، در عینِ حال تشبیهی است نماشفابخش و یاری ای عمیق از یک طبیعتِهمچنین آگاهی
 ارزشِ گردد وعام خودِ هنر، که از طریقِ آن زندگی ممکن می حقیقت و همچنین به طورِ غیبیِ ظرفیت و تواناییِ دریافتِ

شناسانه و باید از آن عبور کند تا مبادا تأثیراتی آسیبرؤیاگون نمی ای که انگارۀشکننده آن مرزِبه لیک یابد. زیستن می
در برابرمان همچون واقعیّتی ناپخته  وهم و خیال این صورت، آن در غیرِ – باید توجّه کرد گذاردجا بهبیمارگونه از خود ب

های اعتدال، این رهایی از جذبه غایب باشد، این حدِِّ نآپولو باید در انگاره و تصویرِاین مرز نمی – کردخواهد  جلوه
و  هابنیانبا  سازیاو در هم چشمانِها دارا است. انگاره ای که ایزدِآرامش تماماً خردمندانه آنبیشتر،  انگیزِهیجان

د، زنش ناخشنودی موج میاحتِّی آن زمان که او خشمگین است و در نگاه باشد؛« خورشیدگون»باید می شهایریشه
 گیرد.تواند بر وی آرام رشی از خیاالتِ زیبا میبا
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بیان کرده  7امای محبوس در حجابِ انسانِ در بابِ آنچه شوپنهاور بر غریبتوان به طرزی ، مینبا نظر به آپولوگونه و این
  است صحه گذارد که: 

آسا لهای توفنده و غوکرانه گسترش یافته است، موجهایی بیهمچنان که بر سطحِ دریایی طوفانی که تا افق»
نشیند، ر کلکی پارویی میخویش ب ضعیفِ برند و دریاساالری دلخوش به قایقِخیزند و در خود فرو میبه پا می

تشخِّص  اصلِ حمایتِ در کنفِ هاو محنت آسوده در میانۀ دنیایی از مصائبمنفرد و تنها نیز دل انسانِ

(principium individuationis) 1«نشیندمی و دلخوش به آن (7،9 جهان همچون میل و تصوّر،I .) 

ودگیِ انسانِ آسو دلتشخِّص  اصلِ ناپذیرِزلتزل نان و دلخوشیِچنین گفت که اطمیاین نتوان دربارۀ آپولومیدر حقیقت، 
نگارۀ ا را به عنوانِ نتوان خودِ آپولواو یافته است؛ حتِّی می خویش را در وجودِ گرفتارآمده در آن، ارجمندترین ظهور و بروزِ

« الخی» شادمانی و خردِ او، تمامِ هاینظر و غمزه طریقِ اشاراتِ تشخِّص در نظر گرفت، که از اصلِانگیزی از الوهی حیرت
  شود.از درِ سخن گفتن وارد میهایش با ما زیبایی با همۀ

 های خود در فهمِشیوه ناگهان بهگوید که یک انسان را وقتی عظیم سخن می ایواهمههمچنین از  شوپنهاور برای ما
نج بردن ر خود در حالِ از اشکالِ یتعقِّل به هر شکل رسد بنیادِگیرد، زمانی که به نظر مید در بر میرَبَشک می یک خیال

ز اتشخِّص و  اصلِ همین آمیز اضافه کنیم، که از دلِ اضمحاللِاگر ما به این واهمه شوری خلسهاز یک استثنا است. 
ر بر ظتوانیم نطبیعت سر بر آورده، پس آن زمان است که می ترین اعماقِبشری و در حقیقت ژرف وجودِ ترین اعماقِژرف

 ارایه گشته است.  سرمستیبه  تشبیه به ما از طریقِ نزدیکی به طورِ بیندازیم، که دیونیسیجوهرۀ 

در سرودهای خویش از آن  مردمانهای اوّلیه و های سُکرآور، که همه انسانچه از طریقِ نوشیدنیدیونیسی  این هیجانِ
آید. نوردد، به جوشش در میطبیعت را در می ه شادمانه سرتاسرِبهاران، ک قدرتمندِ تجلِّیِ اند، و چه از طریقِسخن گفته

در  گردد. حتِّیخود ناپدید می اندک در دلِ به فراموشی سپردنِذهنی اندک حیاتِگیرد، همچنان که این تأثیر شدّت می
داشتند که آوازخوان و  وجود ازدیادیبه همواره رو  تأثیرِ همین نیروی دیونیسی، ایالتِ وسطا نیز، تحتِ آلمانِ قرونِ

ای از نمونه 9نت ویتوسنت جان و سَهای سَگونه رقصدر این پایکوبان از جایی به جای دیگر در حرکت بودند.

                                                           
 کار گرفته است، که منظور از آن جهانِهب« من سرِ بیرونِ من و جهانِ سرِ درونِ جهانِ» هائل میانِ پردۀ مایا اصطالحی است که آرتور شوپنهاور برای تعریفِ حجابِ 1

   توان متصوّر بود.برای آن نمی ایازای خارجیگونه مابهبازنمودهای بشری است که هیچ
ها ذاتاً آن و تمایزِ ،)یعنی چیزهایی قائم به اصل تشخِّص( شودمیی های متمایز و جداگانۀ مادّابژه شامل ۀ ما از جهانیهر روز شوپنهاور بر این باور بود که تجربیاتِ 1

نیانی متمایز )متشخِّص( از یکدیگر هستند اگر ما ب بیان کرد که دو چیزِ طورتوان اینخالصه می رِاست. این مطلب را به طو« کافی دلیلِ اصلِ» اعمالِ مرتبط به قابلیّتِ
 ه کلیّتِک آنها داشته باشیم، و اگر چنین بنیانی موجود باشد پس نتیجتاً آنها متمایز خواهند بود. با این حال، شوپنهاور همچنین بر این باور بود کافی( برای تمایزِ )دلیلِ
قت یک محض و در حقی تجربی تنها یک نمودِ های متمایزِهر روزینۀ اوبژه ذهن است، و بنابرین جهانِ تشخِّص( برآمده از سازوکارِ کلیّتِآن  کافی )و به تبعِ دلیلِ اصلِ

ی ای غربنسخه ،پنداردیک وهم میتنها هر روزینۀ ما را  یِمادّ این دیدگاه که جهانِ داشت اعتقادو  ،هندوان بود آیینِ پُرشورِ وهم و خیال است. شوپنهاور از عالقمندانِ
روزینه نمودی محض به شمار  هر یِمادّ هر چند که جهانِ«. مایا حجابِ»کنیم چیزی نیست جز که ما تجربه می یودایی است، مبنی بر آنکه جهان اعتقاداتِ از اصولِ

رود، ی ما تنها نمودی از آن به شمار میمادّ توان به آن دسترسی پیدا کرد. آن واقعیّتی که جهانِکرد گاه میآن واقعیّتی وجود دارد که شوپنهاور گمان می ، در پسِرودمی
ی یرمادّای غشناسانه به آن دسترسیزیبایی خاصّی از تجربیاتِ خویش و انواعِ های شخصیِورزیتوانیم در ارادهخواند، و ما میمی« اراده»همان چیزی که شوپنهاور آن را 

باید آن را می« رادها»این  شناسیم. از آنجایی که با نظر به تعریفِچیزی دست زده باشیم می« مشاهدۀ»کنیم بی آنکه به ما آنچه را که مستقیماً اراده می –داشته باشیم 
 ی از یک یگانگیِکیفیّت بایست واجدِنتیجتاً این اراده می شود در نظر گرفت، پساز چیز دیگر سخن گفته می« چیز»یک  بیرون از قلمرویی که در آن از تشخِّص و تمایزِ

 نخستینی باشد. 
3 St. Vitus /St. John  های میالدی در اروپا شکل گرفت و در آن توده 71تا  74های ای اجتماعی بود که در میانۀ قرننت ویتوس پدیدهنت جان و سَهای سَرقص

  م. –پرداختند و پایکوبی مینامنظِّم به رقص  معموالً انبوهی از مردم با یکدیگر به طرزی
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عیّاشانۀ آن،  7باستان و ساکیاهای آن در آسیای صغیر تا برسد به خودِ بابلِ یونان را، با اسالفِ های باکوسیِسراییهم
 م. کنیدیگر باره مشاهده می

« افراد اریِبیم»ای همچون چنین پدیده کنارِبا نیشخند و ترحّم از ، میلیبیتجربگی یا افرادی وجود دارند که از روی بی
أله ندارند بینوا طبیعتاً هیچ درکی از این مس این افرادِ .بَرندبه سر میسالمت  در کنند، با این تلقِّی که گویی خودعبور می

 دازهانتا چه  آنها« سالمتِ»همین  ،برابرشاندیونیسی از  خروشانِ جماعتِ لو و فروزانِپُرتأل یِنازندگ عبورِ هنگامِکه 
 .رسدگونه به نظر میآسا و شبحمرگ

کند، بلکه خودِ دید میگرباره تجخویش را د انسانی استحکام و قوّتِ 1این جادوی دیونیسی، نه تنها پیوندهای تأثیرِ تحتِ
، خود سرفِمُ را با فرزندِ خویش کنانِآشتیضیافتِ دیگر  انگی، خصومت و مقهوریّت، بارِرگونه بیگفارغ از ه طبیعت نیز

گردند. می رامنخجیر در آرامش و صفا  حیواناتِکند و گیرد. زمین آزادانه هدایای خویش را پیشکش میجشن می، انسان
 دارند. اوست که گام بر می مهمیزِ پلنگان و ببرها زیرِیوز است؛های گل پوشیده شده ها و تاجارّابۀ دیونیسوس از گل

 خویش تخیّلِ مسیر این ی مبدّل کند و درنقِّاش بتهوون را به یک اثرِ« شادی در ستایشِ»اگر انسانی بر آن باشد که قطعۀ 
واقع است که ما به روند محدود نکند، آن زمانخاک فرو می آن هنگام که هزاران هزار انسان به طرزی دراماتیک در دلِ را

 عِانسانی آزاد است؛ اینجاست که تمامیِ سدها و موان ،اینجاست که برده. شویمبه عنصری دیونیسی نزدیک  ایمتوانسته
ومی رس»هایی دلبخواهانه یا قدرت شکنند، موانع و سدهایی که نیازمندی و دستِجو فرو میناپذیر و مخاصمهانعطاف

 جهان، نه تنها هر انسانی سازواری و هماهنگیِ اینجاست که با انجیلِها ایجاد کرده است. انسان آنها را میانِ« سرانهخیره
ه گویی بیند، آنچنان ککند، بلکه خود را با او یگانه میخود را با همسایۀ خویش متِّحد و در صلح و پیوستگی احساس می

نخستین پرِّان باشند. در چنین حالتی، آدمی آوازخوان و  اتِّحادِ هایی در برابرِپارهمایا دریده شده باشد، و تنها قرضه حجابِ
د خویش را از یا گام زدن و سخن گفتنِ او شیوۀدهد: می بروزتر عالی پایکوبان خویش را همچون عضوی از یک اجتماعِ

ا و ایماه ن از دلِمسحورشدگی و افسو. گیردمیپرواز از زمین قرار  ان که به رقص مشغول است در آستانۀبرده، و همچن
 شیر و عسل که گویند و زمینسخن میاکنون هم که آید. درست همچون حیواناتهای او به سخن گفتن در میاشارت

ند. کگردد: او خود را همچون یک خدا احساس میانداز میگونه چیزی فراطبیعی از او به بیرون طنیندارد، اینارزانی می
خدایان را در رؤیای  کند، گویی که اطوار و حرکاتِآمیز حرکت میان شکوهمندانه و جذبهای آنچناکنون به شیوهاو هم

بیعت ط این انسان دیگر هنرمند نیست؛ او خود به اثری هنری مبدّل گشته است: نیروی هنریِبیند. خویش به چشم می
های بستانبده ر اینجا خود را در قالبِنخستین، د های پرطنطنۀ اتِّحادِترین خشنودیخویش، تا خودِ عالی در تمامیّتِ

نجا تراشیده و در ای -انسان  –و پربهاترین مرمر ترین ارزنده و زیباترین سفالینه و ترینکند. ظریفسرمستی آشکار می
گردد که: یانداز مطنین ضرباتِ قلمِ هنرمندِ جهانِ دیونیسینوا با هم 9ینیاالوس اسرارِ ، و آوایی از مراسمِقلم زده شده است

 4«خویش داری؟ افتید؟ ای جهان، آیا درکی از آفریدگارِفرو میبه خاک ای شما هزاران هزار، آیا »

1 

ورد آورند مطبیعت سر بر می آن دیونسی را همچون نیروهایی هنری که از دلِ خودِ آپولونی و برابرنهادِ ،تا اینجای کار
یِ به نخستین خشنود طبیعت های هنریِدر آن برانگیزاننده، که بشری ندِهنرم گریِمیانجی بدونِایم، توجّه قرار داده

                                                           
1 Sacaea ِم. –یونانی از آن سخن گفته شده است  باستان که در متونِ جشنی سالیانه در بابل  
  کار رفته مراد است.هب )انجیل و تورات( که در عهدین یدر مفهوم« عهد»و « پیوند»در معنای  Bundدر اینجا  2
 شد. یونان برگزار می دمتر و پرسفونه در الوسیسِ آمیزی بود که هر ساله به افتخارِآیینیِ خلسه مِمراس «الوسینیا اسرارِ» 3
  ای با همین نام از آن استفاده کرد.شیلر است که بتهوون در سمفهونی اثرِ «در ستایشِ شادی»ارات بخشی از شعرِ این عب 4
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، های رؤیاگونآن همچون جهانی از انگاره استکمال و تمامیّتِ ،یک سواز : یابندمستقیم و بالفصلِ خویش دست می
ننده است کتی سرمست، و از سوی دیگر، همچون واقعیّشخص ندارد هنریِ تعالیمِباالی قوای فکری یا  ارتباطی با سطحِ

 ریقِاو از ط از میان برداشتنِ شخص و رهایی و نجاتِ دهد، بلکه حتِّی در صددِیّتی نمیقبل به شخص اهمّ موردِ که مانندِ
ه یک مقلِّد ب واسطۀ طبیعتهای هنریِ بیقیاس با حالتدر  هنرمندی هرآید. جمعی بر می احساسی از یک اتِّحادِ ایجادِ

 ،های دیونیسی، و یا در نهایتسرمستیهنرمندی در یا  حقیقت یا هنرمندی است در رؤیاهای آپولونی و دررود، شمار می
وع این موض قادر به تصوّرِخر، و در آزمان هنرمندی است در رؤیا و سرمستی. بینیم، همیونان می همچون آنچه در تراژدیِ

های های دیونیسی و محوشدگیای پُرشور، در دلِ مستانگیهسراییافتاده از هم-چگونه، تنها و جدا او خواهیم بود که
د، که همانا شوخود واقف می شخصیِ آپولونیِ رؤیا، به وضعیّتِ گردد، و اینکه چگونه از طریقِ تأثیراتِمستغرق می "خود"

 است.  استعاری در یک انگارۀ رؤیاگونِ هستی ترین بنیانِدرونی با اتِّحاد و یگانگیِ او

های زانندهگینابراین  توسعۀ وچونِچند آگاهی از هایی کلِّی، اکنون اجازه بدهید که به منظورِفرضیات و قیاس پس از طرحِ
 سبِک این مسیر، ما در جایگاهِ مشغول شویم: در آنها، از نزدیک به مطالعه و بررسی در بابِ یونانیاندر  طبیعت هنریِ
او از  تقلیدِ»های نخستینیِ خویش، یا به تعبیرِ افالطون، یونانی با انگاره و برایندی کلِّی از رابطۀ هنرمندِتر عمیق فهمی

 هستیم. « طبیعت

ات ان تنها بر اساسِ فرضیشان، دربارۀ رؤیاهای آنرؤیایی شمارِبی یونانیان در بابِ رؤیا و حکایاتِ تمامیِ متونِ رغمِعلی
 قیقِالعاده روشن و دهای تجسّمیِ فوقظرفیتبا نظر به  ، هر چند با چاشنیِ قطعیّتی قابلِ قبول.گفتسخن  توانمی

اری و سۀ شرممای خود اطی دربارۀ آنها کهبها، چنین استنفراگیرشان به رنگ آنها، به انضمامِ هوشمندی و عشقِ چشمانِ
ات، یّو مقتض دارای علِّیتی منطقی از خطوط نهارؤیاهای آسرافکندگیِ اخالفِ آنها است، نمی تواند چندان غلط باشد که 

، که تمامیّت هشود نیز بودهایشان دیده میبرجستهدر بهترین نقش که بیشتر هاای از صحنهلیها، و توابندیها و دستهرنگ
 یونانی را در هیأتِ رؤیاپردازِ دهد که اگر چنین قیاسی ممکن باشد، انسانِن مسلِّماً این اجازه را به ما میآ و استکمالِ

ر به مدرن با نظ تر از حالتی که انسانِیونانی ترسیم کنیم، در مفهومی عمیق رؤیاپردازِ انسانِ هیأتِدر  را ، و هومرهومرِ
 آورد. با شکسپیر را به دست می خویش قیاسِ رؤیاهای خویش، جسارتِ

کنیم  آشکار اردد وجود دیونیسی بربرهای و دیونیسی یونانیانِ میانِ که را عمیقی شکافِباشد  قرار وقتیاز سویی دیگر، 
ز رُم های متأخِّرتر، اباستان، فارغ از دوره در چهار گوشۀ جهانِ فرضیات سخن بگوییم. بر اساسِکه صرفاً نیازی نیست 

هایی از آن نوع که در بهترین حالت با نمونۀ ، جشنهای دیونیسی را تصدیق کردجشن توان وجودِگرفته تا بابل، می
یسوس ، با خودِ دیوناستخود را از بُز گرفته  صاتِریشدار که نام و مشخِّ ای که ساتیرِن اندازهیونانی مرتبط است، به هما

ت، که ه اسشدجنسی می های تندِبندوباریبی هایی شاملِچنین جشن اصلیِ تقریباً در هر جایی بنیانِدر ارتباط است. 
 رینقیدتبیداد. خود قرار می تأثیرِ شدّت تحتِا بهسنتی ر شدۀ خانواده و قوانینِتیببسامدهای آن آداب و رسومِ تث

ق خشونت و شهوت را خل کننده ازمنزجر یگردید و ترکیبرها میکمان  های طبیعت در اینجا همچون تیری از چلۀتوحّش
 رسیده است. میبه نظر « جادوگران دیگِ» واقعیِ من همچون مصداقِ که همواره در دیدگانِکرد می

ا به زمین و دری آن از چهار گوشۀ دنیا از طریقِ ها که دانشِوتای این جشنپُرتک رسد که آنها از هیجانِیچنین به نظر م
ظ هایی مدید کامالً محفوبود برای مدّتایستاده  پابرجاخویش  متانتِکه در غرور و  نیونان رسید، به واسطۀ چهرۀ آپولو
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تر از را قرار داد، چرا که هیچ نیرویی خطرناک 7مدوسا نیرویی متضادّ، سرِ نِتوان به عنوامی ندر برابرِ آپولوو ایمن بودند. 
مقابلِ  را آنچنان که در طرفِ ناین جلوۀ شکوهمندانۀ آپولو 1دوریک هنرِنبود.  الجثِّهدیونیسیِ یغور و عظیم این نیروی

 رآوردنِ انگیختارهایی مشابه از دلِاین تقابل و ایستادگی در نهایت با سر ب. ه استگرفت جاودانگی بخشیدقرار می
 یراتِو حتِّی ناممکن به خود گرفت: در اینجا بود که تأث هلنی، بیش از پیش صورتی تردیدآمیز های فرهنگِترین بنیانژرف

را محدود کرد تا بتواند آن سالحِ  تنمصالحه و آشتیِ ، خویش هنگام و فرجامینِبه اهلِ دلفی، در یک فرایندِ این ایزدِ
 ویرانگر را از دستانِ رقیبِ قدرتمندِ خویش برباید. 

این  نقالبیِا بیندازیم، تأثیراتِ ییونان است. به هر آنجا که نگاه فرهنگِ این مصالحه و آشتی خطیرترین لحظه در تاریخِ
های بعد، تفاوت هکنیم، که از آن زمان بکند. در اینجا مصالحه و آشتیِ دو رقیب را مشاهده میفاق خود را آشکار میاتِّ

زرگداشت گاه بهرِ ببههایی گاههدایا و پیشکش با آنها و همچنین حفظِ هایی دقیق و روشن به منظورِخویش را با مرزبندی
ریم آنها پلی زده نشد. به هر روی، اگر بنگ موجود میانِ ها، هرگز بر شکافِتمامیِ این داشتند، لیک با وجودِ یکدیگر گرامی
ن است که آن زما، نددیونیسی خویشتن را آشکار کرد نیروهای ،شادی و سرور برآمده از این توافق تِ تأثیرِکه چگونه تح
های دیونیسی و عیّاشانۀ یونانیان در خواهیم را در ضیافت دگردیسیجهان و روزهای  های رهایی و نجاتِمعنای جشن

 گرداند. ها باز میببرها و میمون تِبه وضعیّا ساکیای بابلیان که ابناء بشر را ب قیاسیافت، در 

ها، تاجگذاری شود. در این مراسم هنریِ هایجشن نست صاحبِاهای یونانی، طبیعت برای نخستین بار تودر این جشن
در این  ای هنری گردید.مبدّل به پدیده (principii individuationis) تشخِّص اصلِبرای نخستین بار فروپاشیِ 

موجود در  غریب و ابهامِ آمیزۀ قدرت بود. ای از شهوت و خشونت است فاقدِجادوگران که آمیزه تناکِدهش جا، آن دیگِ
گرِ تداعی ، برای اواست زهری کشنده گرِای که زهری شفابخش برای آدمی تداعیگونهبه همان ،دیونیسی پرستندۀ عواطفِ

زجر و اندوه را از  غانِو فاش، آه آرمیده در سینه هلهله و سرورِ، و خیزد، خوشی و طرب بر میاین امر بود که از درد و رنج
 ایهایی سوزناک که مشتاقانه بر ضایعهیا نوحهترس  ها پژواکی از خروشِترین لذِّتاز دلِ عالی. کندر میجای بَ
ای خِّصهمشکه گویی رسید آنچنان به نظر می ،یهای یوناندر این جشنرسد. شود به گوش میناپذیر سر داده میجبران

شخاص باید بر چندپارگیِ خویش به ا، گویی که طبیعت میباره نمایان گشته استآور از طبیعت به یکپُراحساس و رقِّت
 پراکنده و جدا از هم افسوس بخورد. 

سابقه زه و بیهومری چیزی تا نِیونا ای برای جهانِوجهیِ دیونیسی-دو پرستندۀهای چنین ایماها و اشارت سرودها و زبانِ
نری ه دیونیسی در آن موجی از ترس و وحشت بر انگیخت. اگر موسیقی تا آن زمان به عنوانِ وسیقیِمخصوص هبود، و ب

، داشتمواج همچون صدای ا یکلمه، الگویی ریتمیک و ضرباهنگ آپولونی شناخته شده بود، این موسیقی به معنای واقعیِ
 ی بازبیانِبه نوع نآپولو موسیقیِآپولونی توسعه و بسط داده شده بود.  حاالتِ نماییِهای هنری آن به منظورِ بازکه قدرت
کیتارا ]یک نوع ساز  مختصِِّ رم و صمیمیِگ الحان و سطوحِ اصوات بود، اما تنها در محدودۀ دوریک در قالبِ معماریِ

همچون  داد،ونیسی را شکل میموسیقیِ دی خصوص که مشخصۀ اصلیِهاین نوع موسیقی از عنصری ب سنِّتیِ زهی[.
تگیِ عاطفی ای که آشفموسیقی، از نیروی لحنی آن، کلِّاً در عوالمِ ای محتاطانه گرفت، و به تبعِچیزی غیرآپولونی، فاصله

 . نیز دور شد سازی و هارمونیهمتای همتماماً بی از جهانِهمچنین یکپارچۀ ملودی و  و از جریانِکرد، ایجاد می

                                                           
 کس را که به آن خیره شودست هر آنتوانش میاشدند، و چشماناژدهاوشی بود که گورگون خوانده می هرِاز سه خوا در اساطیرِ یونان یک تن (Medusa)مدوسا  1

  تبدیل به سنگ کند.
  پیش از میالد ظاهر شد. هفتمِ معماریِ یونان بود که در قرنِ تر از هنر ودوریک شکلی کهن هنرِ 2
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یان ممکن برانگیخته گشته است؛ چیزی که برای ب ین حدِِّآدمی تا شدیدتر های نمادینِهای دیونیسی ظرفیتدر دیتیرامب
حسِِّ یگانگیِ همچون نبوغِ برتر و حاکمی مایا،  ، ویرانیِ حجابِنکرده احساسگونه فشار و اجباری را خویش هیچ و بروزِ

ه خویش ب بیانِ طبیعت در حالِ تِ. در اینجاست که جوهرۀ و ماهیّ، خودِ طبیعت وجود داردواقعکه در فُرم و شکل، یا در 
بدن، نه تنها  نمادپردازیِ ای از نمادها ضروری است، سراسرِکامالً تازه ای نمادین است. در این حالت، جهانِشیوه

ا و جوارحی که به های رقص، تمامیِ اعضبلکه مجموعۀ کاملی از ایماها و اشارتها، دهان، چهره و واژه نمادپردازیِ
رباهنگ، و ض ریتمالبِ ، در قآورند، نیروهای موسیقیجُنبد. و پس از آن، نیروهای نمادین دیگری سر بر میضرباهنگ می

 با شدّتی ناگهانی.  –سازی هارمونی و همدینامیک و پویایی، 

دد در صکه را  "خود"از  رهایین اندازه باید پیشتر آاین رهاسازیِ تمامیِ نیروهای نمادین، فرد می ترِدقیق برای درکِ
 یرامبیِدیت مُریدِاز همین رو است که ن نیروها بروز دهد کسب کرده باشد. در قالبِ آای نمادین به گونهخویشتن را  است

 تیبا چه اندازه حیرت و شگف آپولونی یونانِشناخته شدن است.  شخصی همچون خودِ او قابلِ دیونیسوس تنها در هیأتِ
یافت حشت در میاو با وتر بود وقتی با بُهت و حیرتی که از این نیز عظیم بایست به یک چنین انسانی خیره شده باشد!می

وست که ا د، که در حقیقت این صرفاً آگاهیِ آپولونیِنتواند آنچنان برای او بیگانه باشامر نمی یّتِها در واقعکه تمامیِ این
 ده است. یاو پوشان دیدگانِ را از برابرِدیونیسی  همچون یک پرده، جهانِ

9 

تقیم بر خشت واکاوی کنیم، تا بتوانیم مسبهآپولونی را خشت فرهنگِ هنریِ باید ساختارِترِ این نکته، میبرای فهمِ دقیق
ی گاهالمپی آ انگیزِالهی و حیرت اَشکالِ بنا گشته است بنگریم. در اینجاست که برای نخستین بار به آن هایی که بربنیان

ویش خ درخشندۀ هایبرجستههای آن را سرتاسر با نقشنگارهاین بنا ایستاده و حاشیه 7های، که بر بلندای سنتورییابیممی
ر دجایگاهی برتر و متمایز  همچون خدایی منفرد بی هیچ دعویِ نکه آپولو دهیم این موضوعنباید اجازه آراسته است. 

ش متولِّد خوی المپی در کلیّتِ جهانِ سراسرِای که از دلِ آن ما شود. برانگیزاننده ایۀ فریبم ستاده استایسایرین  کنارِ
که  چنین موضوعی است لمس کرد، و با در نظر گرفتنِ قابلِ نانگیز در آپولوگردید، همانی بود که خود را به طرزی حسّ

 ،ه از دلِ آنای بود ککالن و گسترده ا دهیم. این دقیقاً چه نیازِارتق المپی این جهانِ پدرِ را تا جایگاهِ نیابیم آپولواجازه می
 وردند؟المپی سر بر آ ای از موجوداتِدرخشنده اجتماعِ

 ها گام بردارد، و در آنها علوِِّ اخالقی، حتِّی حرمت، معنویّتِخویش به سوی این المپی قلبِدیگر در  یکس که با آیینهر آن
زودی مجبور خواهد شد که با سرخوردگی و بهمشحون از مهربانی را جستجو کند،  آمیزِهای محبّتمادّی، و نگاه غیر

رشار و در ای ساینجا هستی گرِ زهد، معنویّت و تکلیف نیست: درنومیدی از آنان رویگردان شود. در اینجا هیچ چیز تداعی
 ش، مورد پرستشاخیر یا شرِّ بودناز ارغ ، فهویدا و حاضری گوید که در آن هر چیزِپیروزمند و فاتح سخن می حقیقت

هت و حیرت با بُ زندگیای از العادهخارق و فزونیِ یک چنین افراط گونه بیننده ممکن است در برابرِو این قرار گرفته است.
گی زند زاند اتوانستهمی در جسمِ خویش ایبه مدد چه معجون جادوییپُرنشاط  مردانِبایستد، و از خود سؤال کند که این 

ای ارهانگ گردد،آنها باز می های هلنی است که به سمتِسو که بنگرند پژواکی از خندهرده باشند، پس به هر آنلذِّت بُ
باید بر این بیننده که پیشتر رویگردان شده . به هر روی، می1«ای دلپذیرانگیزیمعلِّق در حسّ»خودشان،  آرمانی از هستیِ

                                                           
  م. –شود اشاره دارد کار می هابعضی بنا درِتزئینی بر سر شکلی که به طورِمثلثی به بخشِ سنتوری 1
  گوته.« فاوستِ»منقول از  2
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در بابِ همین نوع زندگی که خود  عامیانۀ یونان نخست بر آنچه خردِآنها را رها مکن. »م که: بود اینچنین فریاد بر آوری
     « گوش فرا ده. کندمیبیان  گستردناپذیری میشرح تو با یک چنین متانتِ دیدگانِ را در برابرِ

 خردمند، همزادِ تجوی سیلنوسِها را در جسهایی مدید جنگلمدّت مده است که شاه میداسچنین آ ،ای کهندر افسانه
تاد، میداس پادشاه اف سیلنوس به چنگِوقتی سرانجام  گذاشت، بی آنکه بتواند او را به چنگ آورد.دیونیسوس، زیر پا می

وت اختیار کرد، تا حرکت سکسرسختانه و بیابتدا  دیو سیلنوسِاز او پرسید بهترین و نیکوترین چیز برای آدمیان چیست؟ 
ل، رنجور و مستعج موجودِ: »که گونه لب به سخن گشودخراش سر داد و اینای گوشسیلنوس، قهقهه اجبارِ سرانجام با

 ها را برای شما به ارمغانتترین لذِّآن عظیم کنید که نشنیدنِچیزی می ها و سوانح، چرا مرا وادار به بیانِمحنت فرزندِ
، وجود نداشتن، هیچ بودن. اما به هر است: به دنیا نیامدن خارج انتدسترس از کامالً ،بهترین چیز برای شماآورد؟ می

  7«هر چه زودتر مُردن. - روی، در درجۀ دوم بهترین چیز این است

ۀ مکاشف که میانِ است ایالمپیِ خدایان و این خردِ عامیانه وجود دارد؟ این حالت شبیهِ رابطه جهانِ چه ارتباطی میانِ
 های او وجود دارد. جزها و محنترو  مسحورکنندۀ یک شهید

یونانی  گذارد. انسانِرا به نمایش می خویش هایکند و ریشهاسرارآمیزِ المپی خود را آشکار می در اینجاست که گویی کوهِ
 زایشِبایست قادر به زندگی شود، او می از اساس آنکهکرد: برای وحشت و دلهرۀ هستی و وجود را درک و احساس می

 آسایاعتمادیِ عظیم و گسترده به نیروهای غولنهاد. آن بیرا فرا روی خویش می هانشیندرخشندۀ المپ رؤیاگون و

چرخان بر سرِ  آن کرکسِ، بود حاکمتوان شناخت رحمانه بر هر چیزی که میکه بی (Moira) طبیعت، آن سرنوشتی
 خاندانِخانوادگی بر  آن نفرینِخردمند،  9وسِادیپ محتوم و مهلکِ ، آن سرنوشت1ِانسان، پرومتئوس دوستِ بهترین
همراه با زار ]سیلنوس[، فلسفۀ آن خدای بیشه اسرِو خالصه، سرمادرش کرد،  ، که اورستس را وادار به قتل4ِآترئوس
 طریقِ از یونانیان توسّطِ و بارها که بارها –سودازده به فنا رفتند  5هایآن اتروسک خاطرِ هکه ب، اشایاسطوره تصاویرِ
 از نظر پوشیده و دور نگاه داشته شده بود.، یا دستِ کم بر آن غلبه نشینانالمپ هنریِ میانجیِ جهانِ

سیری که خطِِّ اند. تصوّرِها خلق کردهترین نیازمندیعمیق یونانیان برای آنکه قادر به زندگی شوند، این خدایان را از سرِ
: در اینجا بود که از طریقِ آن برانگیزانندۀ آپولونیِ ای استیدا کردند کارِ سادهتوسعه پ آن بسط و امتدادِ این خدایان در

طرب،  شادمانی و الهی و المپیِ آسا و نخستینیِ وحشت رخ داد، نظامِغول الهیِ نظامِ لی که درونِزیبایی، و به واسطۀ تحوّ
 اظِمردمانی تا این اندازه از لحعه و بسط پیدا کرد. آورد، توسهایی پُرخار سر بر میکه از بوته ی سرخهایون گلدرست همچ

 یوۀش رنج بُردن، به چه عاطفی حسّاس، تا این اندازه ناخودآگاهانه خواهان و مایل، و تا این اندازه یگانه در شایستگیِ
 بارِ اندهتوانستیآنها متجلِّی کرد، م تر، که خود را در قالبِ خدایانِاتی مشابه، غرقه در شکوهی متعالیدیگری جز کیفیّ

 تکمیلِ و اغواگرانه برای زیستنِ بیشتر بازترمیمیکه هنر را همچون  مشابهی انگیختارِ. کرده باشند تحمّلخویش را  هستیِ

                                                           
  ارسطو که قطعاتی از آن امروز به دستِ ما رسیده است. Eudemosهایی از ترجمۀ بخش 1
2 Prometheus  ای یک کوه به زنجیر کشید، و کرکسی را فرستادبرای آدمیان به ارمغان آورد، و زئوس به مجازاتِ این عمل، او را بر بلند آسمان ازتیتانی که آتش را 

  او را بدرد. تا هر روز جگرِ
3 Oedipus کُشد و با مادرش ازدواج کند. ادیپوس وقتی از حقیقتِ ماجرا باخبر شد، چشمانِ وس طوری رقم خورد که او پدرش را بسرنوشتِ محتوم و مهلکِ ادیپ

 خویش را از کاسه در آورد. 
4 Atreus بار شد که آترئوس، پدرِ آگاممنون، را در برابرِ برادرِ خویش، توئستس، قرار داد. آیگیستوس، پسرِ توئستس، بعدها آترئوس ترئوس دچارِ نفرینی خشونتخانوادۀ آ

درش را با کُشتنِ انقامِ پ نیز آگاممنون،آگاممنون، کلیتامنسترا، با همکاریِ یکدیگر آگاممنون را کُشتند. اورستس، تنها پسرِ  را به قتل رساند و با وسوسه کردنِ همسرِ
 ، کلیتامنسترا، گرفت.توس و مادر خویشآیگیس

5 Etruscans راندندمیکم تالیای مرکزی حها اقوامی بودند که پیش از خیزشِ جمهوریِ رُم، بر ایاتروسک. 
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 برِهلنی در برا« ارادۀ»پی را ایجاد کرد که در آن، الم های این جهانِیکی از پایهنیز  ،هستی و وجود به زندگی فرا خواند
 کننده قرار داد. ی دگرگوناخویش آینه

تنها شیوۀ  خود و این –کنند آدمیان، چرا که خود آن را زندگی می زندگیِ ایاند بردر این شیوه، خدایان توجیهی
چون همیک چنین خدایانی  درخشانِ هستی تحتِ آفتابِ نمود! توجیهالهی را  توان عدالتِکه می است بخشیرضایت

ی هومری دقیقاً مربوط به جدای هایانسان بنیادینِ شود، و دردِو تکاپو را دارد تجربه می تالش نفسه ارزشِچیزی که فی
 در چنین حالتی زودی فرا خواهد رسید،به ایجدایی تر از همه اینکه چون چنینو مهمّشود، آفتاب می پرتوهایاز همین 
همانا بدترین »ه: د کنتوانند بگویسیلنوس، اینچنین می ردِصورتی واژگونه از خ کارگیریِه، با بشانخدایان دربارۀاین افراد 

ها و وقتی آوای نوحه ،در این هنگام «بمیرند. بد این بود که اصالً ،چیز دربارۀ آنان این بود که زود بمیرند، و پس از آن
همچون  هایی کهانسان تبارِ شده درحادث آخیلیس، از تغییراتِ دیگر از زندگیِ کوتاهِ شود، آنها بارِها بلند میسوگواری

 ادامۀ زندگی مشتاقِ بزرگترین قهرمان نیست اگر ناسزاوارِگویند. قهرمانی می اند، و از نابودیِ عصرِها دگرگونه گشتهبرگ
 اراختیبه طرزی ناخودآگاه و بی« اراده»گونه است که در این مرحلۀ آپولونی، این 7زد.یک کارگرِ روزمُ باشد، حتِّی به عنوانِ

فغان ا و که حتِّی نوحهکند، گونه خویش را با زیستن یگانه احساس میهومری این کند، انسانِزندگی را ایجاب می ادامۀ
 گیرد.نیایش را به خود می یک او نیز صورتی از

 بهیاقی ین اشتبا چن مؤخِّرتر هایانسان توسّطِ، که و هارمونی سازیهماین باید به این نکته اشاره داشت که در اینجا می
، به هیچ کردن ابداع را از برای آ 9«خام» هنریِ شعارِ 1که شیلر ،انسان با طبیعت شود، و در حقیقت اتِّحادِآن نگریسته می

 نماید محتوم و گریزناپذیر نیست، همچون بهشتی بشریناپذیر و آنچنان که میوجه موقعیّتی تا این اندازه ساده، اجتناب
شود که در تالش است چنین اعتقادی تنها در عصری ممکن می شویم:میبه آن وارد  ضرورتاًهنگی که در ورودیِ هر فر
هومر یافته است، هنرمندی همچون امیل در  تخیّالتی را که نزدِباور کند  کهنیز یک هنرمند است،  4باور کند امیلِ روسو

 یراتِبایست شدیدترین تأثشویم، بالفاصله میاجه میدر هنر مو« خام»هر آنجا که با چیزی طبیعت پرورانده است.  آغوشِ
 ها را منقرض کند و هیوالها را از دمِتیتان باید پادشاهیِآپولونی را در آن تشخیص دهیم، که همواره نخست می فرهنگِ

ه ر جهان مشاهدآنچه د هراسناکِ آمیز و خیاالتی طربناک، بر اعماقِشدّت فریبهایی بهتیغ بگذراند، و از طریقِ انگاره
کلِّی  بهآن خام، آن حسِِّ لیک چه اندک و ناچیز بود توفیقاتِهای رنج بُردن، فائق بیاید. ترین ظرفیتکنیم و حسّاسمی

ناپذیر بود، کسی که در جایگاهِ یک وصف هومر و بر همین اساس، تا چه اندازه اصالتِ ظاهر! در زیباییِ مضمحل گشتن
ها و واناییبا ترؤیاپرداز  که شخصِ هنرمندِ ایگونههمانبه عامیانۀ آپولونی در ارتباط بود،  گِواحد، با این فرهن تِشخصیّ
 های مردم برای رؤیاپردازی و کلِّاً طبیعت در ارتباط است. ظرفیت

ال خیوهم و  ای ازاین گونهآپولونی فهمید.  اوهام و خیاالتِ عیارِپیروزیِ تمام توان به عنوانِهومری را تنها می« خامی»
آمیز ریبای فواقعی توسّط انگاره دهد. هدفِاستفاده قرار می خویش موردِ است که طبیعت اغلب برای نائل آمدن به مقاصدِ

گونه طبیعت از طریقِ فریب دادنِ ما به کنیم، و اینخویش را به سوی این انگاره دراز می پنهان گشته است: ما دستانِ

                                                           
زمین  خانمان دربی دهد یک کارگرِ روزمزدکه ترجیح می گویداو می کند.می بر اودیسئوس عرضه «اودیسه» کتابِ یازدهمِ این دعوی را بر بخشِ مرحوم روح آخیلیسِ 1

 باشد تا پادشاهِ تمامیِ مردگان. 
  آلمانی. (، شاعر، دراماتیست و فیلسوف7153ِ-7715یوهان کریستف فریدریش فون شیلر ) 2
سازد هایی مستقیم، بالفصل و آنی به طبیعت نمایان میشفاهی که خود را به شیوۀ واکنشمیانِ هنرِ « در بابِ شاعریِ خام و احساسی»شیلر در رسالۀ خود تحتِ عنوانِ  3

  شود.تمایز قائل می«( احساسی»بیش آگاهانۀ مصنِّف در بابِ تجربیاتِ بیرونی هستند )ادبیاتِ وکم دهندۀ تأمّالتِ، و آثاری که ارایه«(خام»)ادبیاتِ 
او  دهندۀ فلسفۀ شدیداً تأثیرگذارِ، ارایه7111 منتشرشده در سالِ «امیل» پردازِ سیاسیِ فرانسوی. کتاب اونویس و نظریهرمان (، فیلسوف،7171-7117ژاک روسو )-ژان 4

 برای تعلیم و تربیت است. اش و برنامه
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هنر بر خویشتن  و جهانِ 7نبوغ کنندۀدگرگون به واسطۀ قدرتِآرزو داشت « اراده»یونانیان،  نِدرودر رسد. خود می هدفِ
د شدن شکوهمن کردند که شایستۀبایست احساس میآن می خویش، نخست موجوداتِ بنگرد؛ و برای شکوهمند ساختنِ

که آنها  تأمّل و مداقِّه آن دنیای کاملِ دونِ، بنگریستندتر میبایست خویش را دیگرباره در سپهری متعالیهستند؛ آنها می
ن ای خویش را در آهای آینهزیبایی است که آنان انگاره سپهرِ همین. ساختمی متأثِّریا سرکوفت  یک عتابرا همچون 

هنری  تعدادِاس ابپیوسته درکه خود  رنج بردن نشینان را. ارادۀ هلنی با این آیینۀ زیبایی به جدال با استعدادِدیدند، المپمی
بر خام، در برابرِ ما قامت  و همچون یادبودی از پیروزی و غلبۀ آن، هومر، آن هنرمندِ پرداخت، رنج بردن است و خردِ

 . افراشت

4 

 اگر به خاطر بیاوریم که چگونه فردِتوان چیزهایی در بابِ این هنرمندِ خام آموخت. با استفاده از قیاس به یک رؤیا، می
آورد گونه بر سرِ خویش فریاد بر میانۀ جهانِ رؤیاگونِ خیالیِ خویش، بی آنکه آن جهان را خراب کند، ایندر می رؤیابین

، و اگر بتوانیم از چنین موضوعی از یک سو «خواهد دیدنِ این رؤیا ادامه پیدا کندم میااین یک رؤیا است. دل»که: 
م که طور برداشت کنیو از سوی دیگر اینبَرَد، درونیِ عمیقی می تِطور برداشت کنیم که او از تأمّل بر این رؤیا لذِّاین
ک اساساً بتواند سزاوارِ رؤیا دیدن با ی آنکه ش را به دست فراموشی سپرده باشد، تااوحشتناک باید آن روز و مطالباتِمی

 ، مفسّرِنیت و راهنماییِ آپولوها را، با هدا، در آن صورت ممکن است تمامیِ این پدیدهشوداز تأمّل  ایچنین شادمانی
 د تفسیر کنیم. یایدر ادامه میای که چیزی همچون شیوه قالبِ در رؤیاها،

ر، ما به طرزی چشمگیر ممتازت شک نیمۀ نخست در نظرِز زندگی، یعنی بیداری و رؤیا، بیبا نظر به دو نیمۀ جداگانه ا
ال، با این حت تنها بخشی که زیسته شده است، جلوه خواهد کرد. تر، سزاوارتر برای زیستن، و در حقیقتر، ارزندهمهمّ
 اسرارآمیزِ در حمایت از آن بنیانِ، ای کامالً دگرگونه از رؤیاهاشگذاریزرو در ا الظاهر متناقضامری علیم که در امایل

به آن انگیختارهای  هر چه بیشتر نسبتدهم. سخن سر  دادِ ،ما هستیم ن خودِآ و تظاهرِ که جلوه مانجوهرۀ وجودی
ز طریقِ رهایی ا میل به کسبِیعنی موجود در آن،  پُرشور برای اوهام و خیاالتِ هنری و طبیعیِ تماماً قدرتمند و آن اشتیاقِ

 یگانگیِ حقیقی و شوم که وجودِسوق داده می الطبیعیمابعد این پندارِ آورم، بیشتر به سمتِها، آگاهی به دست میتجلِّی
 انگیز و اوهام و خیاالتیخویش پیوسته از مکاشفاتی شعف مواره رنجور و سراسر متعارض، برای رهاییِنخستینی، ه

آن  ایم و بر اساسِآن گرفتار آمده نوعی وادار به تجربۀ این اوهام و خیاالت که در دستانِما بهکند. طربناک استفاده می
در فضا،  ای مداوماند، حالتی که همچون سیر و توسعهمر معدوما ایم، همچون کسانی که در حقیقتِایم گشتهشکل گرفته

ه مان را بای نگاهاگر برای لحظه امّا دیگر همچون واقعیّتی تجربی است. ، یا به عبارتِعلِّی ای از روابطِزمان و شبکه
همچون تصوّری از یک لِّ جهان را، کُمان و در مادّی و تجربی مان بگردانیم، و اگر هستیِشخصی« واقعیّت»فراسوی 
یا  هموهمِ یک وبایست رؤیاهایمان را همچون ، ادراک کنیم، در آن صورت میثانیهشده در هر نخستینی، آفریده یگانگیِ

 ،تۀ طبیعتترین هسبه همین شیوه، درونیبه وهم و خیال در نظر بگیریم.  اصیل شدیدِ تر از یک میلِحتِّی تحقِّقی عالی
می از وه»گیرد، که باز به همین شیوه، تنها اپذیر را در هنرمندِ خام یا اثرِ خامِ هنری به خود مینوصف این شادی و طربِ

 تواند نام گرفت. می« یک وهم

                                                           
اقتباس  کند که هنرمندان از آنبخشِ جهانی اشاره میهامجانِ الروح و نیچه تنها بعضی استعدادهای شخصی را مدّنظر خویش ندارد، بلکه بیشتر به یک « نبوغ»با واژۀ  1

  کنند.می
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ای تمثیلی تقلیلِ یک وهم را به یک وهم ارایه جاودان است، که در نقِّاشی« خامِ» نیز خود یکی از همان مردانِ 7رافائل
 و با نامِا یِدر نقِّاشیابد. آن جریان می آپولونی در قالبِ خام و همچنین فرهنگِ ی که هنرمندِبنیادین داده است، فرایندِ

 آن دردِ پناه، انعکاسی ازبه ما باربرانی نومید، حواریّونی هراسان و بی، اشزدهجن اثر، با آن پسرِ پایینِ نیمۀ 1«دگردیسی»
ا هچیز جاودان، از پدرِ انعکاسی از آن تعارضِ« وهم»دهد. در اینجا جهان را نشان می نخستینی، و یگانه بنیانِ جاودانِ

ای از وهم، چیزی همچون یک بوی، جهانِ تازهای مُشکینچنین وهم و خیالی، همچون رایحه یکدر اینجا از  است.
های بهین جذاترچیزی درخشنده و معلِّق در مصفِّ –اند مکاشفه، نادیدنی برای آنها که در صحنۀ نخست زندانی گشته

  گردد. ای درخشان برای نظر کردن با چشمانی کامالً گشوده، پدیدار میدردی، مکاشفهبی

 

                                                           
  نامِ رنسانس.مهمّ و صاحب (، از هنرمدان7479ِ-7511) سانتسیورافائل  1

2 Transfiguration 
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 راسناکِه آن، خردِ زیبایی و بنیانِ آپولونیِ جهانِترین نمادپردازیِ هنر، خویش، در قالبِ عالی در اینجا ما در برابرِ چشمانِ
ه همچون ر اینجا دگربارنیز د نلیک آپولوکنیم. دوجانبۀ آنها را درک می مِبینیم، و به طرزی شهودی تالزسیلنوس را می

اتِّحادِ  شدۀانه کسبجاود آن، مقصودِ تنها چیزی که از طریقِگردد، ای الهی از اصلِ تشخِّص بر ما پدیدار میتجلِّی
دهد که انگیز به ما نشان مییبتهایی هافتد. او با اشارتآن از طریقِ وهم و خیال، اتِّفاق می نخستینی، یعنی رهاییِ

وق بخش سای رهاییرنج و سختی ضروری است، به طوری که شخص از طریقِ آن به خلقِ مکاشفه جهانِ تمامیِ چگونه
سو نشیند و در میانۀ اقیانوس اینآرامی در قایق پارویی خود مین پس، مستغرق در مکاشفۀ خویش، بهداده شده است و زا

 شود. سو میو آن

د که همانا شخص باش را تشخِّص، اگر در کلِّ همچون چیزی آمرانه و ناهیانه به آن نگریسته شود، تنها یک قانونتألِّهِ 
هیّتی الو ، به عنوانِنآپولوشود. سازی، در معنای یونانی اعتدال خوانده میشخصی ، که با پاسداشتِ حدودِکنددرک می

د پاسدارِ خودکنترلی همچون دانش و معرفتی نتوانگونه آنها میکند، و اینه میخویش اعتدال را مطالب اخالقی، از پیروانِ
خویشتن را »هایی همچون ضرورتشناسانۀ زیبایی، گونه موازی با اقتضائاتِ زیباییخویش باشند. و این نسبت به نفسِ

ژخو وابسته ساساً همچون دیوهایی دُروی اگردد. از آنجایی که نخوت و زیادهمطرح می 7«چیز خیلی زیاد!هیچ»و « بشناس
، و متعلِّق به مکانی 1هاتیتان آپولونی، عصرِ-پیشا دورانِهای شدند، پس از مشخِّصهری غیرآپولونی نگریسته میهبه سپ

س تیتانیِ به بشر بود که پرومئتو این عشقِ و بخاطرِرفتند. د به شمار میباش 9آپولونی که همانا دنیای بربرها فراسوی جهانِ
به  کرد را حلِّ 4ابوالهولاش که معمای اندازه و بی حدّ طر خردِاشد. اودیپوس بخیک کرکس دریده می طِبایست توسّمی

 کند.گذشتۀ یونان را با آن تفسیر می 5ای است که ایزدِ دلفیاییاین دقیقاً آن شیوهگردد. و بدبختی سرنگون می شرِّ گردابِ

 مّا او با چنینارسید. به نظر می« بربری»و « تیتانی»آپولونی  یِیونان در نظرِ دیونیسی برآمده از جهانِ تأثیراتِهمچنین 
ها و خودِ او نیز به طورِ درونی مرتبط با همان تیتان ،توانست این حقیقت را کتمان کند که در هر حالای نیز نمیتلقِّی

ها اس کرده باشد: که تمامیّتِ هستیِ او با همه زیباییطور احسبایست بیشتر این. در حقیقت، او میاستمخلوع  قهرمانانِ
یونیسی بر او د و معرفت است، که دیگرباره از طریقِ همان جهانِ بُردن زیرینی از رنج آن، وابسته به جهانِ و اعتدالِ

و « تیتانی» تِادیونیسوس قادر به زندگی نبود! و در پایان، تأثیر بدونِ نتوجّه داشته باشید که آپولو عرضه گشته است.
    خود ضروری بودند! های آپولونیِبه همان اندازۀ نمونه« بربری»

حدود شده به واسطۀ هنر م و و اعتدال بنا گشته بود اساسِ خیال چنین جهانی که بردر اکنون بیایید تصوّر کنیم چگونه 
ها تمامیّتِ انداز شد، و چگونه در این مراسمینتر طنمراسماتِ دیونیسی با جادویی پیوسته مسحورکننده آمیزِبود، آوای جذبه

 ها، به جهانیانترین نعرهخراشهای طبیعت خود را در قالبِ شادی و طرب، رنج بردن و معرفت، و حتِّی گوشرویزیاده
های سُراییترانهبا  خود در مقایسه چنگِ انگیزِخیال سرای آپولونی با موسیقیِر کنیم که هنرمندِ مناجاتبیایید تصوّ د.شناسان

یک چنین هنری که به  وهم و خیال در برابرِ های هنریِباشد! الهه توانستمتضمّن چه چیزی می یانهعامّ اهریمنیِ
صفِّا و متین های منشینالمپ سیلنوس در برابرِ خردِ پژمُرند:پرداخت فرو گونه میحقیقت در وضعیّتی سرمست بازگوییِ

                                                           
  بر ورودیِ معبدِ آپولون در دلفی حک شده بودند. آمرانه،این دو عبارتِ  1
  نشینان بودند. زئوس سلطۀ آنان را بر انداخت و به بند کشیدشان.هایی الوهی پیش از ظهورِ المپرهها چهشناسیِ یونان، تیتاندر اسطوره 2
« بر...بر...بر»آنها همچون الطائالتی با آوای  شان در نظرِن نامفهومگفتند، به همین خاطر سخنان نمیبربرها برای یونانیان شاملِ کسانی می شدند که به یونانی سخ 3

  رسید.ظر میگونه به ن
 سید.تبس ر ادشاهیِ شهرِابوالهول هیوالیی بود که شهرِ تبس را دچارِ ارعاب و تهدید کرد و ادیپوس با حلِّ معمایی که توسّطِ ابوالهول طرح گشته بود به مقامِ پ 4
  است که پرستشگاهِ اصلیِ او در دلفی قرار داشت. نایزدِ دلفیایی آپولو 5
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اضمحاللیِ وضعیّتِ دیونیسی ویران گشته -شخص با تمامیِ حدود و اعتدالِ خویش، در خودرد. بر آو« وای! وای!» فریادِ
 بود و اصولِ آپولونی را از یاد برده بود.

های برآمده از درد و رنج، جذبات و خلسهو تعارض، را همچون حقیقت آشکار کرد.  خودروی و افراط زیاده در اینجا بود که
گونه به هر آنجا که دیونیسی رخنه کرد، آپولونی مضحمل این . وندیعت به سخن گفتن در آمدطب درست از سویدای قلبِ

لیک این نیز امری کامالً مسلِّم است که در جاهایی که نخستین یورش متوقِّف گشته بود، عظمت و آوازۀ و ملغی گردید. 
را تنها  7ریکدو دوریک و هنرِ کرد. چرا که من وضعیّتِتر خود را آشکار کنندهایزدِ دلفیایی به طرزی استوارتر و تهدید بلندِ

 جهانِ بربریِ-با جوهرۀ تیتانی وقفهی بی: تنها از طریقِ تقابلتفسیر کنمتوانم پایدار می جنگیِ وگاهِیک ارد به عنوانِ
 چنین پرورشِ یک خویش، و نشین، در پناهِ تمامیِ استحکاماتِدیونیسی بود که هنری اینچنین سرسختانه خشک و گوشه

، توانست ای برای حکومتمیز و مستبدانهآ، و یک چنین بنیانِ خشونتمادگی برای نبردکسبِ آ به منظورِ یخشنسخت و 
 مدّتی طوالنی دوام بیاورد. 

و  نیسیدیو چگونه عناصرِتشریح کردم:  داده بودم تا حدودیاشاره قرار  تا اینجای کار، آنچه را در ابتدای این نوشته موردِ
 بر دنیای یکدیگر، تشدید و تقویّتِ متقابالً در حالِ ای از زایش، یکی پس از دیگری،توالیِ همواره تازه آپولونی در قالبِ
ش، اسیطمایه و بها و فلسفۀ عامّیانۀ تُنُکتیتان ، با نبردهایش علیهِ«نخست»؛ و چگونه از دلِ دورۀ شدند هلنی حکمفرما

دیگر با  بارِ «خام» رِِّرِّوفَزیبایی، توسعه و بسط پیدا کرد؛ و چگونه این کَ برانگیزانندۀ آپولونیِانقیادِ  هومری تحتِ جهانِ
دوریک و  هنرِ برِست ی آپولونی در تقابل با این نیروی تازه، عظمتِسی فرو بلعیده شد؛ و چگونه نیرودیونی سیالبِ یورشِ
 . داشتدوریک را برپا  اندازِ جهانِچشم

گردد، و متخاصم، به چهار دورۀ هنریِ اصلی تقسیم می یونان، در قالبِ کشاکشِ این دو اصلِ ترِکهن تاریخِدر این شیوه، 
به باید یمدر آن که ما  حالتیایم، آخرین پرده از این توسعه و تکاپو سوق داده شده بیشتر در بابِ اکنون به بررسیِما هم
آن انگیختارهای هنری را مدّ نظر خویش قرار دهیم.  دوریک، اوج و انجامِ مثال آخرین دورۀ در دسترس، دورۀ هنرِ عنوانِ

 مانِهای دراماتیک خود را در برابرِ چششدۀ تراژدیِ آتیک و دیتیرامبو بسیار ستایش ارجمند هنریِ در اینجا است که ترقِّیِ
های آنها، پس از کشاکش جی و پنهانیِتزوی انبازیِهر دو انگیختار، که هم مشترکِ ، همچون مقصودِسازدما نمایان می

 بخشد.شکوه و تأللو می – 9و کاساندرا 1به طرزی توأمان آنتیگونه –طوالنیِ پیشین، خویشتن را با یک چنین فرزندی 

5 

آپولونی -شناختی از نبوغِ دیونیسی حاضر، که همانا کسبِ خود در تکلیفِ اصلیِ شدن به هدفِ نزدیک اکنون ما در حالِهم
باشیم. برای شروع، این پرسش را اسرارآمیز است، می فهمی شهودی از آن اتِّحادِ آن یا حدّاقلِّ کسبِ هنریِ ماحصلِو 

هلنی خود را آشکار کرد، بذرهایی که بعداً به  کنیم که آن بذرهای تازه نخسین بار در کدام نقطه از فرهنگِمطرح می
 4هومر دنِهم قرار دا در کنارِباستان با  کالسیکِ ابطه با این پرسش، دورۀدر رهای دراماتیک منتج شد. تراژدی و دیتیرامب

                                                           
  نامنعطف بود. سیاسیِ های نظامی و جنگاوری را داشت و دارای یک نظامِشهری که سخت دغدغۀ آموزشدولت شد؛می اسپارتادوریایی مربوط به  هنرِ 1
2 Antigone  ِنوشتۀ سوفوکل است.  «آنتیگونه»تراژدیِ زنِ آنتیگونه دخترِ اودیپوس که خود را به جای اطاعت از حکومت کُشت، و قهرمان 
3 Cassandra  ،جنگی به آگاممنون تقدیم شده بود؛ وقتی سپاهیانِ یونان پس از نبردِ تروجان  غنیمتِ تروی، یک پیشگو بود و به عنوانِ پریام، پادشاهِ دخترِکاساندرا

  همراه با آگاممنون به قتل رسید. تایمنسترایکلبه خانه بازگشتند توسّطِ آیگیستوس و 
  اند.هشتم پیش از میالد( داده شده در قرنِ)نوشته «و اودیسهایلیاد » نامی است که یونانیان به مصنِّفِ هومر 4
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ها و غیره شواهدی گویا و روشن نگارهها، نگینیونان، در نقِّاشی شعرِ دارانِبنیانگذاران و مشعل به عنوانِ 7آرخیلوخوسو 
د نوآن طبایعِ اصیلی شناخته ش باید به عنوانِمی توأمان دهد، با این قوّت و اطمینان که تنها همین دو نفربه ما ارایه می

 طوفانی آتشین سرتاسرِ دنیای پسینِ یونانیان را در بر گرفت.  هاکه از دلِ آن

زده به خام و ناپختۀ آپولونی، با چشمانی حیرت در اینجا هومر، آن رؤیاپردازِ درخودفرورفتۀ باستان، و نمونۀ اعالی هنرمندِ
ی، هست در دستانِ شدهشکستهرد و درهمشعر، و خُ الهگانِ جنگجو و مبارزِ ، خدمتگزارِیلوخوسآرخر شور و سودای پُ سرِ
ر خویش تنها به این موضوع اشاره داشته است که د تفسیریِ هایکوششا در م خیرِشناسانۀ أهای زیباییبررسینگرد. می

آید، چرا که ما نمی گیرد. چنین تفسیری چندان به کارِقرار می« عینی» در تقابل با هنرمندِ« ذهنی» هنرمندِچگونه اینجا 
هنریِ گرانقدری، بیش و  شناسیم، و در هر سبکی از هنر و هر دستاوردِبد می ذهنی را همچون یک هنرمندِ ما هنرمندِ

ت، ما میل و ارادۀ هر شخص هستیم؛ در حقیق ذهنی و رهایی از من و خاموشیِ خواهان غلبه بر ابعادِپیش از هر چیز، 
 1طرفانه باشد.دارای عینیّت و تأمّالتی کامالً بیای نیستیم، مگر آنکه کوچکترین آفرینش هنری درست پنداشتنِقادر به 

یک « لیشاعرِ تغزِّ»این مسأله بپردازد که چگونه ممکن است  باید به حلِِّمیشناسانۀ ما نخست زیبایی اصولِاز این رو، 
آوای  9کروماتیکِو در برابرِ ما از توالیِ ،«من»گوید همواره می تمامیِ اعصار، ر به تجربیاتِبا نظ او، هنرمند باشد، چرا که

 هومر، ما را با فریادهای تنفِّر و تحقیرِ این آرخیلوخوس است که ایستاده در کنارِدهد. خویش آواز سر می شور و امیالِ
ن آرخیلوخوس نخستیآیا  ،یک چنین کاری با انجامِ. آوردمی ش به لرزه دراامیال خودانۀهای مست و بیو با فوران خویش

 هنرِ دانِ دلفیایی، قلبِکه غیب یشود؟ پس آن تکریم و احترامهنرمندی نیست که ذهنی یا اساساً ناهنرمند خوانده می
 4گرفت؟عینی، به او، به شاعر، در بیانانی بسیار قابلِ توجّه نشان داد، از کجا نشأت می

ردیدناپذیر بوده حال ت و در عینِتوضیح  قابلِ غیرِ روانشناسانه که برای او ایتلقِّیبا برای ما خویش را  نوشتنِ دِفراین شیلر
سازیِ خود بوده، پیش از آنکه واقعاً شروع به نوشتن کند، آماده کند که وقتی در حالِاست شرح داده؛ چرا که او اقرار می

یشتر بلکه ب، است خویش نداشته چشمان و درونِ علِّی، پیشِ سلۀ منجسمی از روابطِبا سل های از تصاویر را همرامجموعه
ای شدهروشن و تعریف هر گونه منظورِ برای من احساس کردن در ابتدا فاقدِ»رو بوده است: بهحالی موسیقایی رووبا حسّ

 شود، و از پیِ آن تصوّراتِمی ابتدا پیدا درعاطفیِ موسیقایی  کند. یک جور حالتِدوّم بعدتر رشد پیدا می است؛ موردِ
     5«شوند.پا میشاعرانه با من هم

ته شده همگان طبیعی انگاش القول توسّطِباستان، همبستگی و همگرایی را، که متِّفق ترین پدیدۀ غزلِاکنون مهمّاگر هم
 ،در مقایسه با آن و –آنها است  شترکِم قرار دهیم، که در حقیقت هویّتِ دانموسیقیو  سُراغزلانسان  ، میانِاست
ای که سانهشناالطبیعۀ زیباییمابعد توانیم بر اساسِآن زمان است که می –ماند سر می ما به ایزدی بدونِ ترِهای تازهغزل

 یک هنرمندِ انِوپیش از هر چیز، او به عنآید توصیف کنیم. ای که در ادامه میسرا را به شیوهغرل شاعرِایم، پیشتر بنا نهاده
 خستینی را در قالبِن و انعکاسی از این یگانگیِمتِّحد گشته است، آن  ها و تعارضاتِو رنجنخستینی  دیونیسی، با یگانگیِ

                                                           
1 Archilochus هایش از تجربیاتِ نظامیِ خویش به عنوانِ یک سربازِ یونانی اهلِ جزیرۀ پاروس. او در سروده پیش از میالد(، شاعرِ 171-145حدودِ ) آرخیلوخوس

 Neobouleکنند که او دلباختۀ دختری به نام های سنِّتی دربارۀ او اینچنین روایت مین گفته است. داستانهایش سخها و نفرتمزدور، و عشق وافرش به شراب، و عشق

  او سرود که لیکامبس دست به خودکُشی زد. آنها مخالفت کرد هجوی آنچنان تأثیرگذار علیهِ با ازدواجِ Lykambesاو  گشته بود، و وقتی پدرِ
  اند.طرفانه تعریف کردهشناسانه را همچون تأمّالتی بیزیبایی هم کانت و هم شوپنهاور تجربیاتِ 2
3 chromatic ِم. –شود ی است که شاملِ دوازده نُت میپرده در موسیقنیم کروماتیک یک گام   
ده است، که کاهنۀ معبدِ دلفی قاتلِ ذکر کر  De sera numinis vindicatione احتماالً نیچه در اینجا اشاره به حکایتی داشته باشد که پلوتارخ در کتابِ 4

  خود بیرون راند. دِها را به قتل رسانیده بود از معبآرخیلوخوس را به دلیلِ آنکه او انسانِ مقدّسِ موسه
 .7131مارس  77ای به گوته در تاریخِ به نقل از نامه 5
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در آن نامید.  ارۀدوب ریزیِنوعی طرحجهان و به کند، اگر موسیقی را در تعبیری منصفانه بتوان بازتولیدِموسیقی بیان می
باره برای او  دیگر های آپولونیتأثیرِ رؤیابینی و تحتِ استعاری انگارۀ رؤیاگونِموسیقی همچون یک  نای اینجا است که

تصوّرات خیال و  صورِ اصیل در موسیقی که فاقدِ از درد و رنجِ برآمده گردد. این انعکاسِمحسوس و قابلِ لمس می
 یرسازیِواستعاره یا تص یک ند، به انعکاسی ثانویّه همچونکای که از طریقِ وهم و خیال کسب میباشد، در کنار رهاییمی

ای ارهو انگ خویش را در فرایند دیونیسی تسلیم کرده است، ذهنیِ رمند در این حالت جهانِنهشود. منجر می ،بخصوص
 ،تینی رانخس ای رؤیاگون است، که آن تعارض و رنجِکند صحنهجهان را بر او آشکار می اش با قلبِاکنون یگانگیکه هم

را سُغزل شاعرِ« منِ»گونه اینکند. او پدیدار می به طرزی نمادین در برابرِ ،همراه با شادی و طرب در دنیای وهم و خیال
 کنند.  می مُراد او ذهنیّتِ محض پنداشتنِ امروز با خیالیِ شناسانِردد. آنچه زیباییگانداز میطنینبه بیرون مغاکِ وجود  از

 نِدخترا حال تحقیرهای خویش را نثارِ آلود و در عینِتب سُرای یونان، عشقِغزل وخوس، نخستین شاعرِوقتی آرخیل
 ید: ما در حالِآای عیّاشانه به رقص در میما با شوریدگی خودِ او نیست که در برابرِ کند، این شور و اشتیاقِلیکامبس می

به  –بینیم سرمست را غرقه در خواب می خوشگذرانِ خیلوخوسِردر اینجا آهستیم؛  7هامشاهدۀ دیونیسوس و ماینادس
 –نیمروز  کوهستانی در آفتابِ مرتفعِ دهد، خوابیده بر یک مرغزارِخویش شرح می 1باکخۀکه اوریپید در  ایگونههمان 

موسیقایی و  فسونِاکنون اکند. هملمس می خودهای غارِ آید و او را با برگاو می به سمتِ ندر همین اثنا، آپولوکه 

ها و اشعاری انگاره پراکند؛می هایی آتشین و اشعاری تغزِّلیاو انگاره بر گردِ گویی است که "خوابیده" آن فردِ دیونیسیِ
 اند.  شدههای دراماتیک خوانده ها و دیتیرامبخویش تراژدی ترین شکلِکه در عالی

دیونیسی  دانِها و تصاویر هستند. موسیقیخالص بر انگارهی تۀ کندوکاوشیفاو، شاعرِ حماسی،  تجسّمی و خویشاوندِ هنرمندِ
جهانی از  تغزِّلی نبوغ .استخویش تنها دردی اصیل و طنینی اصیل از آن انگاره  انگاره و تصویر است، و درونِ تماماً فاقدِ

و رهاسازیِ  "خود" گیری ازدنیای کناره ینکند و همچنیگانگی رشد می اسرارآمیزِ ها و استعارات را که از دلِ وضعیّتِانگاره
تجسّمی و  هنرمندِ متفاوت از جهانِ ها دارای رنگ، روابط علِّی و سرعتی کامالًتمامیِ این کند.را احساس می آن

در آنها، با رضایتی سرخوشانه  فقط و فقط حماسی( در این تصاویر، خر )شاعرِآ نویس هستند. در حالی که موردِحماسی
انگارۀ  و در حالی که برای او حتِّیگردد، نها خسته و دلزده نمیی عاشقانه تا ریزترین جزئیات بر آکند، و از تعمّقیزیست م
 اوهام و خیاالت رؤیاگون در جهانِ شادی و طربی، از او خشمِ خشمگین نیز تنها یک تصویر است که در بیانِ آخیلسِ

کالی که شوستگی با اَیپو در آن حسِِّ یگانگی از رشد و گسترشِ، او د و تجلِّیاین آینۀ نموکه با  به طوری –د رَبَت میلذِّ
 نیستند، آنچنان که گویی خودِ اوتغزِّلی چیزی جز  های شاعرِا در مقابل، انگارهامّ –ماند خود خلق کرده است، محفوظ می

ن ای آن جهان است؛ خود محورِ متحرِّکِ، چون «من»تواند بگوید او می از خودِ او هستند. متفاوت یهاییافتگیتفعلیّ
 ی و تجربی واقعی است، بلکه در کلِّ آننیست که متعلِّق به انسانی بیدار و به طور مادّ« من»تنها شبیه به آن « من»
گیرد، چیزها قرار می که بر بنیانِ« من»ن در نظر دارد، آاست  جاودان و حقیقی وجودِ ای را نیز که متعلِّق بهیکدانه «من»
  کند. چیزها نظر می آن درست به بنیانِ تجسّمِ تغزِّلی از طریقِ نبوغگونه این و

که در کند، مینظر  نابغه همچون یک غیر نیز خویشتندر میانِ این تشابهات بر  چگونه بیایید تصوّر کنیم که او حال
خویش است که بر چیزی  ادۀهای ارو کشاکش ، انبوهِ کامالً متالطمی از شورهای ذهنیخویش «موضوعِ»جایگاهِ 

 طور به نظر برسد که گوییاگر در اینجا اینرسد. گیری کرده است، چیزی که برای او واقعی به نظر میصوص هدفخب
دربارۀ  ،«من» کوچکِ آنچنان که گویی آن اوّلی، آن کلمۀنابغۀ وابسته به آن، یکی و مشابه هستند،  تغزِّلی و آن غیر نابغۀ

                                                           
1 mainádes پُرشورِ دیونیسوس بودند. ثِنِّها پرستندگانِ مؤماینادس 
  نویسِ معروفِ یونانی بود که پس از مرگِ او به اجرا در آمد.پیش از میالد(، تراژدی 471-411آخرین اثرِ اوریپید ) «خهباک» 2
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ه آنانی را ای ککم نه به آن شیوهت، دیگر چنین وهم و خیالی قادر به فریب دادنِ ما نیست، دستاس خویش سخن گفته
 کردند فریب داد. سُرا را شاعرِ ذهنی تعریف میکه غزل

 بوغینآمیز از آن آتشین، تنها تصویری مکاشفه عشق و نفرتِ صاحبِ امر این است که آرخیلوخوس، آن انسانِ حقیقتِ
ای استعاره همچونخود را در آرخیلوخوس  نخستینیِ جهانی است که دردِ نبوغدیگر آرخیلوخوس نیست، بلکه  است که اآلن

ر توانسته یک شاعبه طوری ذهنی مشتاق و مایل، هرگز نمی کند؛ حال آنکه آرخیلوخوس، آن انسانِاز انسان بیان می
از  تنها پدیدۀ انسانیِ آرخیلوخوس را همچون انعکاسیخویش  تغزِّلی مستقیماً در برابرِ باشد. هیچ ضروری نیست که شاعرِ

ده تواند از آن پدیشاعرِ تغزِّلی خود تا چه اندازه می آمیزِمکاشفه دهد که جهانِتراژدی به ما نشان می ببیند؛وجودِ جاودان 
  ایستد فاصله داشته باشد.میروشنی بهما  که حیّ و حاضر نزدیکِ

دارد، معتقد کند پنهان نمیهنر ایجاد می تغزِّلی برای کندوکاوهای فلسفیِ بتی را که شاعرِ، کسی که آن صعوشوپنهاور
در  کرد،ا قاطعانۀ آن صعوبت پید برای کنار زدنِرا  ایشیوهاش به تنهایی موسیقی الطبیعۀ عمیقِوقتی در مابعداست که 
کاری که من نیز معتقدم در اینجا انجام  ،است کشف کردهبرای آن  را حلِّیراهخویش و با افتخاری شایستۀ او،  انِروح و ج

نیادینِ ای است که او به وسیلۀ آن طبیعتِ ب. برای مقایسه، این آن شیوهداستان نیستمن همحلِّی که البته من با آراه ،امداده
 کند:ترانه را توصیف می

غلب ا واست و اشتیاقِ شخصِ خودِ اوست،که خماالمال گشته است،  و خواهش اشتیاق سراینده از موضوعِ آگاهیِ»
 محدود و محصور ای بیشتر، همچون یک اشتیاقِهمچون یک اشتیاقِ خرسندِ رهاشده )طرب(، و همچنین با غلبه

زمان به هر روی، موازی با این وضعیّت و هم .اتاز احساس یمتالطم ، شور و وضعیّتِعاطفه چونان)اندوه(، همواره 
رادی ناب و غیرا یک دانش و معرفتِ همچون موضوعِ خویشتنِ خویشاطراف، بر  ر بر طبیعتِبا آن، سراینده با نظ

همواره  و خواستِ اشتیاقآن آن در تقابل با شعف برآمده از  ناپذیرِمبارک و تزلزل که آرامشِ گردد،آگاه می
 رِّر این بازی، اساساً آن چیزیمک و دورِ ،این تقابل حس کردنِگیرد. او قرار می شده و همواره محصورِبازداشته

عیّت، کند. در این وضآفریند بیان میتغزِّلی را می ترانه و آن چیزی که معموالً وضعیّتِ  که خود را در تمامیّتِ است
ن ای در امتدادِو آید؛ مان میآن به سمت حاصل از و فشارِ و خواستن ما از اشتیاق گویی ادراکی ناب برای نجاتِ

 رزیِومان، دائماً این تأمّل و اندیشهشخصی خاطرۀ اهدافِیا ویم، امّا گام به گام؛ اراده و خواستن، رمسیر پیش می
دیگر  زیبای بعدی که در آن دانش و معرفتی غیرارادی خود را وضعیّتِ بارها و بارهااما کند، آرام را از ما دور می

تغزِّلی،  حالِوگونه است که در ترانه و حسّکند. اینپراکند خواهش و اشتیاق را از ما میبر ما عرضه میباره 
خود را بر ما آشکار  ناب و خالصی که در آن وضعیّتِ با تأمّلِموجود در اهداف(  شخصیِ خواست و اشتیاق )عالیقِ

کنیم؛ در اینجا آنها را جستجو و تخیّل می موجود میانِ شود: ما روابطِآسا ترکیب میکند، به طرزی معجزهمی
 حالِوسّو حکند ارتباط برقرار می کنیمبا محیطی که اندیشه میاراده  خواست و عاطفیِ وضعیّتِ ذهنی و حالِوحسّ

ین حقیقی بروزی از ا ترانۀگیرد. را به خود می تأماّلتِ نابِ مارادی، به نوبۀ خویش، رنگ و بوی اما در کنشی غیر
  (739357، جهان همچون اراده و تصوّر« )شده و تکوین یافته است.گونه سرشته که ایناست،  کلِّی عاطفیِ شرایطِ

 تغزِّلی همچون هنری به طرزی ناقص گونه برای ما تعبیر شود که در اینجا شعرِفوق ممکن است به خطا این در توصیفِ
حقیقت  یابی شده است؛ درآنچنان که گویی به اندک اهداف خود نائل خواهد شد، هویّت ،شده و یک جهششناخته

 ورزی واندیشه واشتیاق،  خواست و قرار است این حقیقت را به ما عرضه کند کهآن هنر که جوهرۀ همچون یک نیمه
ا یکدیگر ترکیب آسا بباید به طرزی معجزهشناسانه هستند، میشناسانه و زیباییغیرزیبایی یشرایط تأمّلِ ناب که بیانگرِ

 شوند؟
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هاور نیز هنوز ذهنی و عینی که حتِّی شوپن امرِ تقدیم که تمامیّتِ یک چنین تقابلی میانِما معیک چنین توصیفی،  برعکسِ
ارد، چرا شناسی ندکند، معموالً هیچ جایگاهی در زیباییبندیِ هنر استفاده میسنجۀ ارزشگذاری در دسته از آن به عنوانِ

 تنها به عنوانِ توانسندانۀ خویش است، را میخودپ اهدافِ که در پیِ مشتاق و خواهانی ذهنی، یعنی شخصِ که فاعلِ
 ذهنی هنرمند است، پیشتر از طریقِ که فاعلِ ن اندازهامّا تا هر آآن.  هنر در نظر گرفت، نه بنیان و اساسِ یک دشمنِ

 ری به یک میانجی مبدّل گردیده است که از طریقِ آن یک فاعلِ، و به تعبینی خویش شناخته شدهدرو اشتیاق و خواستِ
یگر د چون در این جایگاه نیازمندیم که بیش از هر چیزِ رهایی خویش را در وهم و خیال جشن گرفته است. ،حقیقی وجودِ

ا آموزش بهتر کردن ی چیزهایی مثلکمدیِ هنر خود را برای  تمامیّتِ پس اف باشیم:خویش شفِّ حقارت و واالییِنسبت به 
هر  بهامّا کند. هنری هستیم، به ما عرضه نمی این جهانِ ما خالقانِ اینکه چون مثلِآن  از ما، یا حتِّی چیزی کمتر دادنِ

مچون اکنون هحقیقیِ این جهان هم دربارۀ خویش داشته باشیم: که برای خالقِ را پنداریایم که چنین روی، مجال یافته
شأن و  ترینشوند، دارای عالیته میهنری شناخ ثارِو در معنایی که به واسطۀ آن آهایی هنری هستیم، تصاویر و تجسّم

هنری است که خودِ هستی و جهانی که جاودانه توجیه گشته است  هاییپدیدهچون تنها در جایگاهِ  –ت هستیم کرام
اشد ای بتواند متفاوت از آگاهیسختی میخودمان به ما از این فحوی و مفهومِ آنکه آگاهیِ در عینِ البته –خواهیم بود 

 شده در آن دارند. ترسیم شده بر روی بوم از نبردِنقاشی نِکه سربازا

هایی کلِّی وهمی و خیالی است، چون ما در جایگاهِ انسانطورِ  ما از هنر اساساً به دانش و معرفتِ گونه است که تمامیّتِاین
رای شادمانیِ جاودان مهیّا هنر، خود را ب آن کمدیِ تماشاگرِواحد و  خالقِ به عنوانِدارای شناخت، با آن وجودی که 

 نرمندِهنری درپیوسته با ه فرینشِآ نابغه تنها تا همان حدودی که در فرایندِ کند، یکی و یکسان نیستیم. شخصِمی
 یهِآسا شبن وضعیّت به طرزی معجزههنر چیزی ادراک کند، چون در آ جاودانِ تواند از طبیعتِجهان است، می نخستینیِ

تواند چشمانِ خویش را بگرداند و در بابِ خویش به تأمّل و مداقِّه بپردازد. در این ، که میشودمییان های پرقصّه تصویرِ
 تماشاگر.  هم بازیگر وهم شاعر، هم زمان مغعول ، به طورِ هم هم و است فاعل هم زمانحالت، او به طورِ هم

1 

ی را به ادبیات معرِّف های عامیانهترانهاو بود که  ین خودِاند که اهای عالمانه آشکار کردهبا نظر به آرخیلوخوس، پژوهش
هومر به  ارِکن یونانیان توانست جایگاهی شخصی شمولِهای جهاندر ارزیابیهمین دستاورد بود که  خاطرِکرد، و دقیقاً به

نشانی  تواند باشد مگریزی مییانه دقیقاً چیست؟ چه چتماماً آپولونی، ترانۀ عامّ حماسیِ دست آورد. اما در مقایسه با شعرِ
عظیم و  گسترشِ آپولونی و دیونیسی؟ ( از همبستگی و یکپارچگیِ میانperpetuum vestigumِ) جاودان

بر  یابد، شاهدی است روشنهمگان بسط و توسعه می فزونی در میانِپیوسته روبه ی تازه وهایآسای آن که با زایشغول
یانه های عامّاند که ردّپای خویش را در ترانهطبیعت تا چه اندازه پُرقدرت وگانۀ هنریِهای داین موضوع که برانگیزاننده

 یقیِخویش را بر موس نشانِ ،خوارانۀ یک قومنوشعیّاشانه و های ای که جنبشدرست به همان شیوه گذارند،نیز بر جا می
گونه چباید وجود داشته باشد که این موضوع می برای نشان دادنِدر حقیقت، شواهدی تاریخی نیز  .گذاردمیآن بر جای 

 ریاناتِج تأثیرِ ممکن تحتِ حال به شدیدترین طرزِ و پربار بوده است، در عینِ یانه غنیّهای عامّترانه در آنای که هر دوره
 . آوردمار یانه به شهای عامّزمینۀ ترانههمچون بنیان و پیش هموارهن را باید آمی که چیزیقرار داشته است،  دیونیسی نیز

همچون ملودیِ نخستینی که در جهان نگریست،  باید همچون آینۀ موسیقاییِلیک برای شروع، ترانۀ عامّیانه را می
مان هکند. بنابرین ملودی گردد، و چنین چیزی را در قالبِ شاعری بیان میخویش می موازیِ جستجوی انگارۀ رؤیاگونِ

ه خود بپذیرد. ب تواندمیدر چندین متن های بسیاری را یافتگیت، که به همین خاطر فعلیّتشمول اساوّلیه و جهان حقیقتِ
بیشتری برخوردار است. ملودی چندین و چند  یّت و ضرورتِدستانۀ مردم از اهمّخام هایارزشگذاریاین امر همچنین در 
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کند. من های عامیانه بر آن داللت میترانه 7کاستروفی این همان چیزی که فُرمِزاید. خویش شاعری را می باره از دلِ
 هآن به این توضیح دست پیدا کردم. هر آن کس ک ستم، تا باألخره در بابِینگرهمواره به این پدیدۀ با دیدۀ شگفتی می

 Des Knaben بیندازد، برای مثال ترانۀ نگاههای عامّیانه ای از ترانهبه مجموعه با توجّه به این نظریه

hornWunder (ِآن پسر جادوییِ شاخ)پربار و غنی  این فرایند که یک ملودیِ از چگونگیِ یشماربی های، نمونه1
های های درخشان و دگرگونیها، با رنگپراکند خواهد یافت. این انگارهخویش می ها را بر گردِآتشینی از انگاره آبشارِ

یرویی ن جلوی حماسی در قامتِبهبرای فرایندهای آرام و روشان، ههای افسارگسیختو تکانه هاناگهانی و در حقیقت جنبش
یی های غنانامنظِّم از انگاره ن وازنامتو این جهانِ ،های حماسینوشته از منظرِگردند. شکار میکامالً بیگانه و ناآشنا آ

 آپولونی در عصرِ مراسماتِ مؤقِّرِگوی خشک و حماسی 9نقِّاالنِ شک دربارۀکه بیامری  –سادگی قابلِ ردّ و انکار است به
 کند.صدق می 4ترپاندر

 فشار قرار گرفته تا به هر نحوی که زبان شدیداً تحتِکه  شودهای عامّیانه مشاهده میت که در شاعریِ ترانهگونه اساین
غاز آ ای از شاعریتازه جهانِ ،آرخیلوخوس بینیم با ظهورِشده از موسیقی تقلید و تبعیّت کند. از همین رو است که می

ای طهراب گیرد. تا اینجای کار به شرح و بسطِهومری قرار می عمیق و بنیادین با جهانِ جهانی که در مغایرتی، شودمی
مشابهِ  جلِّیِت کلمه، انگاره و تصوّر در دنیای موسیقی به دنبالِیم: ی و موسیقی، کلمه و لحن پرداختشاعر احتمالی میانِ

 و جریانِد توان میانِمی ،کنند. در این معناموسیقی است تجربه می یزی از آن قدرتی را که متالزمِگردند و چخویش می
ند یا حالتی کها تقلید میمشابهِ حالتی که زبان از نمودها و انگاره یونان تمایز قائل شد، مردمِ زبانِ موجود در تاریخِ اصلیِ

  که زبان مقلِّدِ دنیای موسیقی است. 

بیندیشیم،  5هومر و پیندار نحوی و واژگان میانِ تفاوت در رنگ، ساختارِ تر در بابِای قدری عمیقید برای لحظهحال بیای
خواهد  آشکاروز ر این تقابل به دست بیاوریم. در حقیقت، به این شیوه بر ما مثلِ از فحوی و مفهومِ تردقیقتا بلکه درکی 
 انداز شده باشد، کهطنین های المپخوارانۀ فلوتهای سرخوشانه و نوشیملودبایست میهومر و پیندار  شد که میانِ

 هایی برآمده ازمردمان را به وادیِ شعفتر، یافتهتر و قواماندازه ماهرانهای بی، در گسترۀ موسیقی1ارسطو ی در روزگارِحتِّ
رین تمامیِ اَشکالِ شعریِ بیانِ را در معاص اشایتأثیراتِ نخستینی و ریشهشک با بیخودانه هدایت کرد، و هیجاناتی بی

 برای تقلید از خویش برانگیخت. 

شناسان ما آن را به عنوان امری صرفاً خودمان به خاطرم رسید که زیبایی شده در عصرِای کامالً شناختهدر اینجا پدیده
وندۀ شخصی ای از بتهوون شنه چگونه سمفونیایم کبارها و بارها این تجربه را داشتهکنند. ناشایست و قابلِ نقد تلقِّی می

 هایاقلیماست که مجموعۀ گوناگونی از  درستها سخن بگوید، هر چند این نیز کند تا در قالبِ انگارهرا وادار می
رسد. ر میکننده و در حقیقت متعارض به نظانگیزی گیجخیال ای موسیقایی خلق شده، به طرزِسازی که توسّطِ قطعهتصویر

، و از یرندکار گهب یایهمایۀ خویش بر چنین مجموعههای ضعیف و کمشناسانی این است که فراستچنین زیبایی نرِه

                                                           
1 strophic form م. –مشابه و یکسانی اجرا بشود  شود که تمامِ بندها یا ابیاتِ یک شعر یا ترانه با موسیقیِفُرمِ استروفیک به حالتی گفته می 
 Clemens( و کلمنس برنتانو (Achim von Arnimآخیم فون آرنیم  طِتوسّ 7714-1های های عامّیانۀ ظاهراً آلمانی که در سالی از ترانهامجموعه 2

Brentano).گردآوری شد )  
3 Rhapsode شد.خصوص اشعارِ هومر( اطالق میای اشعارِ حماسی )بهنامی بود که به از بر کنندگانِ حرفه  
4 Terpander دانِ یونانی در نیمۀ اوّلِ قرنِ هفتمِ پیش از میالد.شاعر و موسیقی  
  پیش از میالد(، شاعرِ غناییِ یونان. 511-449پیندار )حدودِ  5
  پیش از میالد(، فیلسوفِ بزرگِ یونانی. 974-911ارسطو ) 6
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 7حنل در حقیقت، حتِّی زمانی که یک شاعرِتوضیح دارد در بمانند.  و بسط ای که در واقعِ امر ارزشِنظر کردن بر پدیده
، مثالً وقتی او یک سمفونی را همچون یک قطعۀ شبانی توصیف ها از یک تصنیف سخن گفته استدر قالبِ انگاره

اجتماعِ شادمانۀ »شی دیگر را همچون بو جن، «جویبار کنارِ اندازیچشم»را همچون  1موسیقایی کند، و یک جنبشِمی
و نه صرفاً  –ستند شده از دلِ موسیقی ههایی زادهها به طرزی مشابه تنها بیاناتی استعاری و انگاره، تمامی این«برزگران
محتوی  در بابِ توانند به ماچیزی نمییچتصوّراتی که ه –اند موسیقی تقلید و بازنمایی شده های عینی که توسّطِموقعیّت

نها الزم حال تتصاویر ندارند.  ای در قیاس با سایرِانحصاری موسیقی بیاموزند، و در واقع هیچ ارزشِ دیونیسیِ و مضمونِ
تقال شناسانه خلِّاق از مردم انوان و به طرزی زبانج هاییتودهموسیقی در قالبِ تصاویر را به  ریختنِ ایندِاست که این فر

شناسانه متأثِّر های زبانباره پدیدار گشتند، و چگونه ظرفیتهای عامّیانۀ استروفیک به یکدهیم، تا بفهمیم چگونه ترانه
 .  اندتقلیدی واقع شده تازۀ موسیقیِ از قواعدِ

تصوّرات در  تصاویر و غنایی را همچون بلوغ و شکوفاییِ موسیقی در قالبِ که شعرِباشیم  بنابرین، حال اگر مجال یافته
 «چیست؟ بیهِشموسیقی در آینۀ تصویرسازی و تصوّرات »طرح کنیم: متوانیم پرسشی را نیز می نظر بگیریم، پس چنین

کنندۀ مترسی ،شناسانهییکه در تقابل با عناصرِ زیبا نمایدآن، می اوریِموسیقی چیزی همچون ارادۀ، در معنای شوپنه
 ومِمفه کان دارد مرزی مشخِّص میانِازه که امن اندباید تا آارادی است. در اینجا میزانه و غیروروضعیّتی تماماً اندیشه

گونه نچرا که اگر ای، باشدو خواست  که اراده آن نیستموسیقی، امکان  کشید: با نظر به طبیعتِ نمودن و مفهومِ بودن
 شناسانه را شاملچرا که اراده متالزماً اموری نازیبایی –کردیم بایست موسیقی را تماماً از وادیِ هنر خارج میبود، می

 نماید. لیک با تمامِ این تفاصیل، موسیقی همچون اراده و خواست می –شود می

رفته های محبّت گبه تمامیِ هیجاناتِ برآمده از شور و اشتیاق، از زمزمهها، البِ انگارهاین نمود در ق غنایی برای بیانِ شاعرِ
عاراتِ ناگهانی برای صحبت کردن از موسیقی در قالبِ است تحتِ تأثیرِ این برانگیزشِهای جنون، نیازمند است. گوییتا یاوه

ا این بکند. ، میل و کششی جاودان ادراک میخواستآپولونی، او تمامِ طبیعت و خویشتنِ خویش را در طبیعت، همچون 
شاهدات مدریایی از  نشیند، خود بر سکون و آرامشِها به تفسیر میکه او موسیقی را در قالبِ انگاره حال، به همان اندازه

و  ی به تأمّلوسیقم میانجیِ هایی که از طریقِنظر از آنکه تمامیِ آن چیزی های آپولونی آرمیده است، صرفِواکاویو 
 ازوقوس و حرکت هستند. در حقیقت، اگر او جنبش، کش او در حالِ بر گردِپردازد، تا چه اندازه نها میآ مداقِّه در بابِ

خواهد  عاطفی مشاهده شنودیِرا در وضعیّتی از یک ناخموسیقی بر خویشتن بنگرد، انگارۀ خویش  طریقِ همان میانجیِ
ای هستند که از های او همگی برایش همچون استعارهو ناله هاهای او، هلهلهخواست ها وکشش ،کرد: در این وضعیّت

 او ،ولونیآپ نبوغِغنایی است: در جایگاهِ یک  کند. این همان پدیدۀ شاعرِطریقِ آنها موسیقی را برای خویش تفسیر می
 های خواست و اراده،خود رسته از تطمیع در حالی که، نشیندمیبه تفسیر  انگارۀ خواست و اراده را از طریقِ موسیقی

 همچون چشمِ ناب و فارغِ خورشید است. 

 ندازۀ استقاللِبه همان ا جانِ موسیقی دقیقاً غزل بر بنیانِ قرار گرفته است که استقاللِ این بحث قویاً بر این مدّعا کلیّتِ
ها و تصوّرات نیست، مگر آنکه بخواهد آنها را رهانگا نیازمندِخویش  تماماً مطلقِ موسیقی در قدرتِ خودِ موسیقی است.

ترین عظیم چیزی که پیشتر در دلِ خویش هیچ قادر به بیانِ سُرا در شاعریِ. غزلبپذیردچیزی اضافه، بر خود همچون 
دقیقاً ود. بکند نخواهد ها میانگاره او را وادار به سخن گفتن در قالبِ ،موسیقی مکتوم نبوده است و خود شمولیّت و وثاقتِ

                                                           
1 tone poem  :به آلمانی(Tondichtung« )ک شعر ی ایی به شرح یا تداعیِموسیق شود که معموال در یک جنبشِمی ای ارکسترال گفتهبه موسیقی« شعرِ لحن

 پردازد. موسیقایی دیگر می غیر یا قطعۀ ادبی یا هر چیزِ
2 Movement «شود.اصطالحی است در موسیقی که به بخشِ کاملی از یک قطعۀ بزرگترِ موسیقی اطالق می «موومان»یا  «جنبش 
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حوزۀ  هی گردد و بهزبان مستهلک و تُ طِتواند توسّموسیقی به هیچ وجه نمی که نمادپردازیِ جهانیِ است به همین خاطر
کند، می اصیل اییگانگی در قلبِ واقع نخستینیِ خود را معطوف به تعارض و دردِ آن تقلیل پیدا کند، چرا که موسیقی توجّهِ

. در قیاس با پردازدمیسپهری که فراتر از تمامیِ نمودها و مقدّم بر آنها است  مادین به ارایۀهمین رو به طرزی ن و از
نمودها، هرگز نخواهد  همچون آوا و نمادِ زبانصرف است: از این رو،  موسیقی، هر نمود بیش از هر چیز یک استعارۀ

یقی ن زمان که به تقلید از موسامّا تا آ گرداند،ترین هستۀ موسیقی را به چیزی خارجی و بیرونی مبدّل توانست که ژرف
ی نیز لتغزِّ شاعرانگیِ عیارِتمام صوریِ خویش را با موسیقی حفظ خواهد کرد. شیواییِ صرفِ همواره این رابطۀپردازد، ب

 نزدیک گرداند.موسیقی  معنایترین به ژرفرا ما حتِّی یک قدم نخواهد توانست 

1 

یاری کنیم،  ای که در باال فراروی خویش نهادیم برای عبور از این هزارداالن طلبِهنریباید از قواعدِ اکنون میهم
کنم ان نمیگم. گرفتکار هباید آن را بمی یونان های تراژدیِبنیان هزارداالنی که همچون اصطالحی توصیفی برای معرِّفیِ

مند نگشته به طورِ جدّی قاعده هم بارحتِّی یک ها تاکنوناگر بگوییم که مسألۀ این بنیان گزاف گفته باشیمبه سخنی
ا یکدیگر ب که باستان از سنِّتِ ههایی پراکندپیشتر چه بسیار پاره این موضوع کهکه جای خود دارد، فارغ از  آن است، حلِِّ

که کند زد میوشند. این سنِّت مؤکداً این نکته را به ما گاهگسیختگی شدازهم پس از آن دیگرباره دچارِاند و ترکیب گشته
 7ر.شد، نه چیزی دیگسُرایی را شامل میهای تراژیک بسط و توسعه پیدا کرد، و بدایتاً تنها همسُراییتراژدی از دلِ هم

ک همچون درامِ اصیل و بنیادین بنگریم، بی آنکه به هیچ وجه یتراژ سُراییِاین هم کند که به قلبِاین حقیقت ایجاب می
سُرایی همان تماشاگرِ این هم مثالً که –هنر اقناع شویم  سخن گفتن در بابِ های متداولِا روشبه خود اجازه دهیم ب

 مردم باشد.  نقشِ صحنه، ایفاگرِ شاهانۀ قرار بوده است که در تقابل با محیطِاینکه آرمانی است، یا 

چنان که آن –نماید  و ارجمند میخیلی از سیاستمداران بسیار واال آخرین نکتۀ ذکرشده، توضیحی تصوّری که در نظرِ
مواره نسبت ، که هباشدهای مردم ارایه گشته سُراییدموکراتیک در هم آتنیانِ ناپذیر توسّطِخلل اخالقیِ گویی یک قانونِ

 و وممکن است به طرزی نیک –نمود صحیح می پرداختمیپادشاه  پُرشورِ آمیز و افراطیِخشونت عمالِبه اَ که به مسائلی
رد، چرا که تراژدی ندا بنیادینِ گیریِای هیچ تأثیری بر شکللیک چنین اندیشهجا در کالمِ ارسطو مطرح شده باشد. هب

های تماماً چنین بنیان خارج از سپهرِ ،ایاجتماعی-مردم و حکمران و در کلِّ هر مسألۀ سیاسی میانِ تمامیِ تقابالتِ
رای آیسخولوس و سوفوکل ب سُرایی که در هیأتِهم کالسیکِ شکالِته و اَلیک با نظر به گذشگیرد. ای قرار میمذهبی

ای را کفرآمیز «عامّیانه 1اساسیِ بازنماییِ»یک چنین  حسِِّ پیش از وقوعِ، ممکن است سخن گفتن از شده استما شناخته
کشورداری  یِباستان سیاسیِ اتِنظام عای کفرآمیزی بر حذر داشته نشده بودند.دیگران از چنین ادبه هر روی، تلقِّی کنیم. 

ای نداشتند، و افزون بر این، هیچ شناخت و آگاهیای عامّیانه اساسیِ ( از یک چنین بازنماییin praxiِ) امر در واقعیّتِ
 های خود تجربه نکردند.  چنین چیزهایی را در تراژدی« حسِِّ پیش از وقوعِ»هرگز 

او،  رِسُرایی است. به نظهم سیاسی در بابِ ضیحِتر از این تودارد که بسیار معروفای ه اندیشهباردر این 9شلگلای. دبلیو ا
. این نگریست« آرمانی تماشاگرِ»های تماشاچی و باید تا حدودی به دیدۀ نمونه و تجسّمی عالی از تودهسُرایی را میهم

اپخته ادعایی ن داند، خود را در هیأتِسُرایی میمه اصالتاً تنها شاملِرا  تاریخی که تراژدی دیدگاه در ترکیب با آن سنِّتِ

                                                           
  ارسطو است.« شعر فنِّ» کتابِ گاه،دید این مرجعِ 1
 م. –ا حکومت مربوط به حقوقِ اساسی و قوانینِ اساسیِ یک کشور ی 2
3 August Wilhelm von Schlegel رِ او به شاخص در رومانتیسیسمِ آلمانی. اث ای(، شاعر و منتقدِ آلمانی و چهره7111-7745شلگل )آوگوست ویلهلم فون ا

  منتشر گردید. 7717در سال « هنر و ادبیاتِ دراماتیک»نامِ 
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تی آن نیز تنها در صور یتأللوو  لیک درخشش. کندمی آشکارکننده بر ما حال چشمگیر و خیره و غیرعلمی و در عینِ
ن یهمچنشود، و خوانده می« آرمانی»فشرده از بیان نمایان است، که خود برآمده از تعصّبی آلمانی نسبت به هر آنچه 

 ما است.  از حیرت و شگفتیِ زودگذرِناشی 

سُرایان مه اند با گروهِشدهخوبی برای ما شناختهتئاتر را که به تماشاچیانِزده هستیم، به زودی و از آنجایی که شگفت
 ده در قالبِشای آرمانینمونه ،تماشاچیانی پرسیم که آیا اصالً امکان دارد از یک چنین گروهِکنیم، و از خود میمقایسه می

ی ار ادعموجود د پرواییِکنیم و از جسارت و بیما به طورِ ضمنی چنین چیزی را ردّ میشود. بر کشیده تراژیک  سُراییِهم
که  ده استما همواره این بو شویم. چون تلقِّیِعامِِّ یونانی غافلگیر می تماشاچیانِ کامالً متفاوتِ شلگل و همچنین طبیعتِ

رابرِ خویش بدر باید نسبت به این امر آگاه و هوشیار باقی بماند که ، همواره میباشدته، هر آنکه که یک تماشاچیِ شایس
کرد که یونانیان ایجاب می سُراییِ تراژیکِتجربی و مادّی، که یک اثرِ هنری را شاهد است؛ حال آنکه هم نه یک واقعیّتِ

 واقعاً 7کئانیدوا ُسُرایانِهمخارجی در نظر بگیریم.  ت و هستیِموجود روی صحنه را همچون مردمانی دارای زیس اَشکالِ
دازه جزء به همان انبهمشاهدۀ تیتان پرومتئوس هستند و خویشتن را جزء روی خویش در حالِدربه این امر باور دارند که رو

ان نگریسته تماشاچی ترین گروهِناب ترین وعالی نگرند. آیا واقعاً چنین گروهی به عنوانِروی صحنه است می واقعی که ایزدِ
ه کردند؟ آیا وارد شدن بحیاتی زنده و واقعی تصوّر می شدند، کسانی که همچون اوکئانیدها پرومتئوس را از لحاظِمی

انی آرمانی است؟ ما پیشتر باور به تماشاچی تماشاگرِ یک خویش، نشانی از و مصائبِ هاآن ایزد از شکنجه صحنه و رها کردنِ
گرفت، رار میهنر ق هنری به عنوانِ اثرِ اندازه که در جایگاهِ تلقِّیِشخصی را به همان شناسانه آورده بودیم، و تماشاگرِباییزی

طور لگل اینش لیک از کالمِشناسانه است؛ گرفتیم، که خود امری زیباییبیشتر در نظر می تِدارای شایستگی و قابلیّ
خویش قرار دهد،  تأثیرِ دهد که او را تحتِروی صحنه اجاره می تماماً آرمانی به جهانِ توان برداشت کرد که تماشاگرِمی

ها دارند نانیاین یو ،آخ»گوییم: در اینجا با آه و حسرت میشناسانه که کامالً زیستی، مادّی و تجربی. تأثیری نه زیبایی
ه سخنی از شلگل را هر بار ک اندیشه عادت کردیم، کالمِلیک وقتی به این « کنند!رد و خاکشیر میما را خُ شناسیِزیبایی

 کنیم.  آید تکرار میسُرایی به میان میهم

 بتداییِا نفسه، بدون وجودِ صحنه، که شکلِفی ُسراییِهم گوید:شلگل سخن می قاطع در اینجا بر خالفِ لیک آن سنِّتِ
د توانای است که آدمی میهنری چه نوع سبکِ ایننی ندارد. خواآرمانی هم سُراییِ تماشاچیانِو با آن هم ،تراژدی است

نیادین همچون شکلی ب را «نفسهتماشاگرِ فی»اندیشۀ  آدمی ،کدامین نوع بر اساسایدۀ تماشاگر استخراج کند و  را از آن
 از طریقِ چهبتوان  را دانم که تراژدیبعید میکنندۀ مفهومی متعارض است. نمایش ارایه بدونِ تماشاگرِ در نظر بگیرد؟

نمایش شرح و توضیح داد، چرا که مسأله در  بدونِ ایدۀ تماشاگرِ ها و چه از طریقِتوده اخالقیِ هوشیاریِ عالیِ ارزیابیِ
  رو شد.بهای با آن روسطحی تر از آن چیزی است که بتوان با یک چنین شروحِما بسیار عمیق نظرِ

 کردهارایه  1«مسینا عروسِ»خود بر  سُرایی در دیباچۀ معروفِهم در بابِ معنیِ ترشباره شیلر بینشی بسیار باارزدر این
واقع و برای  خویش از جهانِ کاملِ بیند که تراژدی برای جدا کردنِسُرایی را همچون دیواری زنده میاست، که در آن هم

 یده است. خویش کش بر گردِ ،خود اش بهرِشعری محفوظ داشتنِ فضای آرمانی و آزادیِ

که در  گرایی و تقلِّای رایجیطبیعت خویش، به جنگ با اندیشۀ رایجِ اصلیِ ای همچون سالحِشیلر با یک چنین تلقِّی
وجهی هنری  تنها در نمایش ممکن استروز رود. در حالی که شاعرانگیِ دراماتیک برای وهم و خیال وجود داشت می

                                                           
  دادند.اثر آیسخولوس را دخترانِ اوکئانوس تشکیل می« بندِ پرومتئوس»سُرایانِ تراژدیِ گروهِ هم 1
  منتشر شد. 7719 در سالِ« سُرایان در تراژدیاستفاده از گروهِ هم»دیباچۀ شیلر تحتِ عنوانِ  2
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موعه ای نادرست بر مجتلقِّی هنوز هما در کلِّ موزون کیفیّتی آرمانی، امّ زبانِو  و معماری تنها نمودی نمادین داشته باشد
ل رایج جوهرۀ شعر را شک تلقِّیِ شیلر بر آن بود که این امری بسنده نیست که مردم با آنچه برعکسِحکمفرما است: 

علناً و  نرفت که با آه به شمار میکنندیینسُراییِ مقدماتی گامی تعشعری ساده برخورد بکنند. هم داد، همچون آزادیِمی
 جنگ شده بود.   ای در هنر اعالنِگرانهطبیعت با افتخار علیهِ هر گونه عنصرِ

زها ای از نگرش بر چییک چنین شیوه پندارد، در بابِما که خود را بسیار واال و رفیع می من است که عصرِ مایۀ تعجّبِ
القۀ عگیرد. لیک ترجیحِ من این است که گمان کنم به واسطۀ کار میهرا ب« یستیآلایدهشبه» رایج و تحقیرآمیزِ اصطالحِ
قرار  آلیسمگرایی و ایدهگونه آرمانمخالفی از هر گرایی، ما در قطبِگرایی و واقعما به طبیعت وارانۀ امروزینِپرستش

زی ای نیز چیی مومی است. در چنین شیوههاای از مجسمهمجموعه واقع به معنای جای گرفتن در قلبِدر ایم، که فتهرگ
 یسک لیک به هیچ وجه نباید اجازه داد کهبینیم. امروز می های عاشقانۀند آنچه در بعضی رمانشود، مانهنری یافت می

 شیلر و گوته مغلوب گشته است ما را به ستوه آورد.« سمِآلیایدهشبه» این ادّعا که با یک چنین نوع هنری با طرحِ

های سُرایییونان، همان هم های ساتیریِسُراییشیلر، هم صحیحِ آل است که با نظر به بینشِای ایدهکه این صحنه البته
های نساای که انشده بر بلندای صحنۀ واقعیای برکشیدهصحنه؛ ندخرامیدبر آن خویش  مرسومِ شیوۀتراژدیِ اوّلیه، به 

 ن موجوداتِآ طبیعت بنا کردند، و بر تخیّلیِ ُسُرایی داربستی معلِّق از وضعیّتِاین هم خرامند. یونانیان براین میاخالقی بر آ
و دقیقاً به همین دلیل بود که از سرآغازِ ورد، نین بنیانی بود که تراژدی سر بر آتخیّلی جای دادند. از یک چ طبیعیِ
 ر ماند. آوری برای جعلِ واقعیّت بر کناگیریِ خویش از یک چنین عملِ شرمشکل

مان زمین و آس رو باشیم که به طرزی دلبخواهانه مابینِبهبا این حال، این به آن معنا نیست که در اینجا با جهانی رو
ا المپ همراه ب ماند که دارای واقعیّت و اعتباری است که جهانِمی یپردازی شده باشد. این جهان بیشتر به جهانخیال

ده از های دیونیسی، در واقعیّتی عطاشسُراییساتیر به عنوانِ عضوی از هممعتقد داشت. خویش برای یک یونانیِ  ساکنانِ
ود و از دلِ شکند. این حقیقت که تراژدی با او آغاز میسوی مذهب و تأییدشده توسّطِ اسطوره و مناسکِ آیینی زیست می

ن غرابت و ناشناختگی که خودِ رشد و گسترشِ ای است به هماآید، برای ما پدیدهاو خردِ دیونیسی به سخن گفتن در می
 نماید. ُسُرایی میتراژدی از دلِ هم

یونیسی با د ای که موسیقیِتخیّلی، به همان شیوه طبیعیِ موجودِ شاید بتوان به واسطۀ این ادعا که خودِ ساتیر به عنوانِ
عتقد ریچارد واگنر م هرباین بحث رسید. در اینا آغازینِ فرهنگی مرتبط است، به نقطۀ انسانِتمدّن در ارتباط است، با 

اثر موسیقی خنثی و بی شود، توسّطِاثر میچراغ به واسطۀ روشنای روز بی ای که نورِتمدّن به همان شیوهاست که 
را  سُراییِ ساتیرها خویشهم ای است که من معتقدم یونانیِ متمدّن با دیدنِدرست بر اساس یک چنین شیوه 7گردد.می

تراژدیِ دیونیسی این است که به واسطۀ آن دولت و جامعه، و در کلِّ  کرد، و تأثیرِ بعدیِاثر احساس میشده و بیخنثی
 دهد، که آدمی را بهناپذیری از یک اتِّحاد و یگانگی میخلل جای خود را به احساسِانسان و انسان،  موجود میانِ شکافِ

 ر تراژدیِکنم، هدر اینجا به آن اشاره میکه  گونههمانآن که با  –الطبیعی بعدتسلِّیِ ما کند.طبیعت بازهدایت می قلبِ
ی ناپذیربه طرزِ خلل خود ها، زندگی در ذاتِدائمیِ پدیده هایدگرگونی ، که بر خالفِسازده حالِ خود رها میما را ب واقعی

 وجوداتُِسُراییِ ساتیرها و مهمچون هم نده و باطراوتافیّتی سرزای خود را در شفِّچنین تسلِّی –قدرتمند و سرورانگیز است 
 ها و تاریخِلرغم همۀ تغییراتی که در نسکنند و علیمتمدّنانه زیست می تمامیِ عناصرِ طبیعی که به تعبیری گویی در پسِ

 کند.مانند نمایان میدهد همواره یکسان باقی میها رخ میانسان

                                                           
  «.بتهوون»در رسالۀ خود به نامِ  1
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شدیدترین  ترین ولطیف پذیراییونانی که به طرزی یگانه  ژرفِ ای است که انسانِاییُسُردقیقاً به واسطۀ یک چنین هم
های نافذِ خویش را به قلبِ غرایزِ ویرانگر و هولناکِ آنچه تاریخِ ، انسانی که نگاهبخشدها است، خویشتن را تسلِّی میرنج

رار اراده ق بوداییِ انکارِ اشتیاق بهرِ خطرِ عرضِشود و همچنین به اندرونۀ خشونتِ طبیعت و آنکه در مجهان خوانده می
 دهد. هنر، زندگی او را نجات می بخش اوست، و از طریقِدوزد. هنر نجاتدارد می

 دارشک تا آن زمان که پایهستی که با خود دارند، بی مرسومِ دودِقیود و ح یرانیِهای دیونیسی همراه با وو خلسه جذبات
طۀ . به واسشده استغرق  در آن شده در گذشتهشوند، که هر چیز شخصاً تجربهنیز شامل می را باررخوتند، عنصری ا

افتند. دیونیسی از یکدیگر جدا می واقعیّاتِ روزمره و جهانِ واقعیّاتِ یک چنین مغاکی از نسیان و فراموشی است که جهانِ
همچون چیزی منزجرکننده  را باز کنند، فرد آنها خویش را به آگاهی روزمره دوباره راهِ اتِلیک به محض آنکه واقعیّ

ار اراده را انک گیرانه و زاهدانه است، که در آن فرد قدرتِشرایطی گوشهکند. ماحصل یک چنین وضعیّتی احساس می
ا واقعیّت بر جوهرۀ چیزه : هر دو نظری از سرِکندهایی به هملت پیدا میدیونیسی شباهت کند. در این معنا، انسانِمی

ییری گونه تغآنها هیچ زده کرده است، چون اعمالِاند، و همین امر آنها را نسبت به هرگونه عملی دلفهمیدهاند. آنها انداخته
 رفته جهانی را که دچارِکه از آنها انتظار می این حقیقتبرای آنها تواند ایجاد کند. جاودانِ چیزها نمی در طبیعتِ

نه رسد. آگاهی و شناخت هرگوصالح و انتظام در آورند مضحک یا تحقیرآمیز به نظر می دیگرباره به است ریختگیدرهم
پردۀ اوهام ما را در بر گرفته است  آن وضعیّتی وجودی است که در و عمل نیازمندِکُشد، چرا که کُنش اقدام و عمل را می

از ه پردازی کخیال دربارۀ انسانِ مزدورانه خردِبایست به ما آموخته باشد، نه آن این دقیقاً آن چیزی است که هملت می –
تواند خود را تکان بدهد. موضوع اینجا فکر کردن و اندیشه نیست، احتماالت، نمی فکر کردن، یا به تعبیری فزونیِ فرطِ
م در هکند، گونه محرِّکۀ درونی برای اقدام و عمل غلبه میبار بر هرخشونت حقیقی، آن حقیقتِ معرفت و دانشِ –نه! 

از مرگ،  سپاو به فراسوی دنیایی  اشتیاقِکند. افاقه نمی اینیسی. در اینجا دیگر هیچ تسلِّیدیو هملت و هم در انسانِ
 های خویش در قالبِها و تجلِّیانعکاس . در این حالت، هستی با تمامیِآیددر میپرواز به خدایان،  حتِّی فراسوی خودِ
قیقت، بار رویارویی با حگیرد. به واسطۀ آگاهی برآمده از تنها یکر، مورد ردّ و انکار قرار میجاودانی دیگ خدایان یا زندگانیِ

 در اینجا است که او نمادپردازیِبیند. وجود را می نگرد، تنها وحشت و مسخرگیِآن کجا که میهر اکنون آدمی به هم
ین شناسد. چنآن ایزدِ جنگلی، سیلنوس، را باز می ردِکند؛ در اینجا است که او خاوفلیا را درک می موجود در سرنوشتِ

 کند. او را بد می امری حالِ

دهنده و جادوگری شفابخش شدیدترین خطرها قرار دارد، هنر همچون یک نجات ای که اراده در معرضِدر اینجا، در نقطه
شت و مسخرگیِ وجود را به ساختارهایی تخیّلی برآمده از وح تمامیِ آن انزجارِتواند رسد. هنر خود به تنهایی میاز راه می

ی متی هستند که استیالاین ساختارها به همان شکوه و عظیابد. می تداوم که به واسطۀ آن زیستن مجالِ گرداندمبدّل 
 سُراییِ ساتیرهایهنری از انزجار نسبت به مسخرگی است. هم وحشت است، و به همان طنزگونگی که رهاییِ هنریِ

م، خود آنها پرداختی فوق به تشریحِ ای که در سطورِهای عاطفیوضعیّتهنرِ یونان است.  بخشِنجات ها حقیقتِدیتیرامب

 کنند.آشکار می قرار دارنددیونیسوس در آن  که این مریدانِ (Mittelwelt) ایمیانه جهانِرا دقیقاً در 

7 

بیعی نخستینی و ط هایی اعال از اشتیاق نسبت به عناصرِهای روستایی هر دو نمونهترانه ساتیرها و همچنین شبانانِ
 و انسانِ ،آویختجنگلیِ خویش در می انسانِ انگارۀهای محکم و جسوری به یونانی با چه سرپنجه هستند؛ لیک انسانِ

 کند!سرگرم میآرام و ظریف  نوازِفلوت یک شبانِ آمیزِتملِّق انگارۀبا را خود بنیاد و هراسناک مدرن تا چه اندازه سست
ن هوار آ های فرهنگ بر گرداگردِهای بر آن تأثیر نگذاشته بود، و هنوز دیوارگونه دانش و آگاهیی که هنوز هیچتطبیع
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خود داشت، و به همین خاطر هنوز او را با میمون  یونانی نسبت به ساتیرِ ای بود که انسانِاین آن تلقِّی –نگشته بود 
قدرتمندترین  ترین ورفت، نمودی از عالیانسان به شمار می برعکس: ساتیر انگارۀ نخستینیِ اشتباه نگرفته بود. کامالً

خدای خویش، همچون رفیقی شفیق و دلسوز،  همچون خوشگذرانی پرشور و حال، مشعوف از قرب و نزدیکیِاو،  عواطفِ
طبیعت است، همچون  ترین اعماقِژرفخردی از  تکرار گشته بود، همچون پیامبری که حاملِدر او خدا  که رنج بردنِ

 آمیز بنگرند. عادت داشتند آن را با بهتی احترام طبیعت، که یونانیان مطلقۀ جنسیِ ملموس از قدرتِ ایانگاره

 انسانِ تۀشکسبه طرزی دردناک درهمهای نگاه در برابرِ خود را ناین آن تصویری که با آساتیر چیزی متعالی و الهی بود: 
ست. چشمانِ ا خوار و خفیف گشته ،رفته و امروزیشسته ما از شبانی کرد، کسی که با انگارۀ ساختگیِمی آشکاردیونیسی 

 طبیعت خیره مانده است؛ در اینجا وهم و خیالِ نوشتۀ عریان، پرنشاط و شکوهمندِدستای متعالی بر او با خشنودی
کند؛ واقعی خویشتن را آشکار می گردد؛ اینجا است که انسانِنخستینی محو می انگارۀ انسانِ واسطۀفرهنگ و تمدّن به 

توری امتمدّن و بافرهنگ به کاریک در مقایسه با او، انسانِزند. ریشویی که طربناکانه بر خدای خویش فریاد می ساتیرِ
زنده در  یی دیواری استسُراهمتراژیک درست بود:  هنرِ شیلر نیز در بابِ سرآغازِ کننده تقلیل یافته است. دیدگاهِگمراه

که تمدّن م تر از انسانِکامل تر وحقیقی تر،های ساتیری هستی را به طرزی اصیلسُراییبرابرِ واقعیّتِ تپنده؛ چرا که هم
 کنند. گیرد نمایان میمعموالً خویشتن را تنها همچون واقعیّت در نظر می

گیرد، چرا که اتفاقاً قصد شاعر جای نمی دازانه برآمده از ذهنِپرخیال محالیشاعری در فراسوی این جهان همچون  سپهرِ
ۀ دروغینی را که باید جاممی رو پیرایه از حقیقت باشد، و از همینبیانی بی کنندۀعیّتی، ارایهدارد در تقابل با یک چنین وض

 واقعیِ این حقیقتِ موجود میانِ رضِتعادور بیندازد. به تمدّن است م فرهنگی و انسانِ ادعاییِ حقیقتِ قامتِ یبندۀتنها ز
تۀ موجود میانِ هس موجود است، شبیهِ تعارضِ کند گویی تنها واقعیّتِای که طوری رفتار میمتمدّنانه طبیعت و دروغِ
 عیِالطبیای که تراژدی با تسلِّیِ مابعدگونهنمودها است. و درست به همان نفسه، و جهانِ مطلقِفی شیِجاودانِ چیزها، 

اندازد، نمادپردازیِ موجود در نمودها می مداومِ ویرانیِ فرایندِ آن هستۀ وجودی در دلِ جاودانِ نظر بر حیاتِیش خو
 آن شبانِدهد. نفسه و نمود ارایه میفی شیِ نخستینیِ موجود میانِ ز بیانی استعاری از آن رابطۀهای ساتیری نیسُراییهم

ای فرهنگی و متمدّنانه ای قلب و جعلی است، تمامیّتی از آن اوهامِنمونه دهندۀارایه هامدرن تن انسانِهای روستاییِ ترانه
او  –ت خویش اس قدرتِ ترین سطحِحقیقت و طبیعت در عالی انگارد. یونانیِ دیونیسی خواهانِکه او آنها را طبیعت می

 دّل گشته است. یاید که گویی به طرزی سحرآمیز به یک ساتیر مبای میخویشتن را به گونه

ادی هایی به وجد و شحالوها و حسّپرداختند، تحت لوای یک چنین بینشمیدیونیسوس  اریِآن جماعتی که به خدمتگز
چون ای که خویشتن را همرا دگرگون ساخت، به گونه خودشان آنان دیدگانِ ، که نیروی آن حتِّی در برابرِشدندمشغول می

نری از آن ه تقلیدِسُراییِ تراژیک بعدیِ هم کردند. بنیاد و اساسِمیون ساتیرها، مشاهده احیاشده، همچ طبیعیِ هاینبوغ
یونیسی د دیونیسی و آنانی که غرقه در افسونِ تماشاگرانِ افتراقی میانِ اکنون ایجادِپدیدۀ طبیعی است، که در آن هم

سُراییِ تراژدیِ آتیک خویشتن را در هم شاگرانِتماکه لیک همواره باید به خاطر داشت نمود. شک ضروری میبودند بی
سُرایی وجود نداشت: چرا که هر چیزی تنها تماشاگران و هم ارکستر بازکشف کردند، که در آن اساساً هیچ تقابلی میانِ

چنین  یک دهند بازنمایندۀبه خویش اجازه میای عظیم و متعالی از ساتیرهای آوازخوان و رقصان یا مردمانی که سُراییهم
  7د، است.نساتیرهایی باش

                                                           
کردند. ارکستر های خویش را بر آن ایفا میشود( سکِّویی برآمده بود که بازیگرانِ اصلیِ نمایش نقشای صحنه ) که گاه به آن فضای بازی اطالق میدر تئاترِ یونان فض 1

  سُرایان بود.شد، ناحیۀ مختصِ همشده مقابلِ صحنه اطالق میای گستردهدایرهکه به فضای نیم
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 آنتوان تا سُرایی را میگر شود. همتر بر ما جلوهعمیق یباید در معنایاکنون میشلگل که پیشتر ذکر شد، هما آن کالمِ
گری تماشا»رسد، نگرد به نظر میصحنه را می آمیز و رؤیاگونِو فردی که دنیای مکاشفه ،اندازه که همچون ناظری واحد

اترهای در تئبرای یونانیان امری ناشناخته بود.  تماشاگر چنان که با آن آشنا هستیم، جماعتِهم. به شمار آورد« انیآرم
 مرکز بنا شده بود، برای هر کسی این امکانهای همهایی از دایرهتراس آنان با توجّه به اینکه فضای تماشاچیان به شکلِ

فرهنگیِ جمعی بیندازد، تا  اندازِ کامل، نظر بر جهانِخویش و از آن چشم اطرافِوجود داشت که به معنای واقعیِ کلمه در 
 ر مراحلِسُرایی را دتوان هممیسُرایی تصوّر کند. با نظر به این تلقِّی و بینش، گونه خود را همچون عضوی از آن همبدین

البِ قای که بیش از هر جای دیگر در مید، پدیدهدیونیسی نا انسانِ خودکاویِنوعی بههای نخستین، اوّلیۀ آن در تراژدی
 وضوح در برابرِباید اجرا کند بهفهم است، کسی که اگر واقعاً مستعد باشد، انگارۀ نقشی را که می بازیگر قابلِ تجربیاتِ

 آن.  یّا برای فرا چنگ آوردنِخویش و مه دیدگانِ ای معلِّق در برابرِ؛ به گونهدیدخویش خواهد 

ای که ونهگهای دیونیسی است، درست به همانآمیز از تودهای مکاشفهیِ ساتیری بیش و پیش از هر چیز انگارهسُرایهم
هست وی ای آنقدر قچنین مکاشفه سُراییِ ساتیری است: قدرتِآمیز از این همای مکاشفهدنیای صحنه به نوبۀ خود انگاره

 ،اندهای سکِّوهای خویش به ترتیب نشستهدر ردیفدورتادور که  را مدّنیبافرهنگ و مت مردمانِ یعنی دیدنِ ،«واقعیّت» که
است: معماریِ  و پرت افتادهتک یک درّۀ کوهستانیِ تئاترهای یونانی یادآورِ . شکلِآن را تقلیل دهد از اثر بیندازد و تأثیرات

، اندشدهها، از بلنداها بر آن خیره کوه لِچرخان در د 7هایباکخه ه دستۀ، کماندشده از یک ابر میصحنه به تصویری روشن
 باشد.  گشتهکه از دلِ آن انگارۀ دیونیسوس بر آنان هویدا رشکوه باشد ای پُآنچنان که گویی مجموعه

م، کلمات هستی آن در قالبِ ریختنِ سُراییِ تراژیک در حالِهم اوّلیه که ما در اینجا برای تشریحِ هنریِ این وهم و خیالِ
چ امری ، هر چند هیرودبه شمار میآمیز فرایندهای بنیادینِ هنری، تقریباً توهین ما در بابِ های ادیبانۀدیدگاه اندازِاز چشم

تواند باشد که شاعر تنها یک شاعر است، به واسطۀ این حقیقت که او خود را در محاصرۀ تر از این موضوع نمیواضح
به ما  .آنها خیره شده است ترین اعماقِو به درونیمشغول هستند  الیّتِنی و فعّکه در برابرِ او به زندگا بیندمی اشکالی

العاده فوق ایبه شیوهشناسانۀ اوّلیه را پدیدۀ زیبایی که تمایل داریم مانمدرن در قریحۀ های خاصّضعفواسطۀ یک سری 
ای لکه انگارهرود، بشاعرانه به شمار نمی مجازِ حقیقی، استعاره یک شاعرِ یکپیچیده و انتزاعی به تصوّر در بیاوریم. برای 

نیست که از  تمامیّتی نمایشی صرفاً او ایستاده است. برای او شخصیّتِ که به جای اندیشه و تصوّر در برابرِاست  وارنمونه
و نمایان گشته ا شخصی شکل گرفته باشد، بلکه شخصیّتی زنده است که قاطعانه در برابرِ صفاتِ ذاشتنِهم گ ذرّه کنارِذرّه

ومر تا ه چرا توصیفاتِدارش است. بیشتر و ادامه تِالیّنقِّاش در زیستن و فعّ مشابهِ رؤیاگونِآن با انگارۀ  است، و تفاوتِ
 بیند. ما اغلب شاعرانِخویش می اطرافِدر دیگر است؟ چون او چیزهای بسیار بیشتری را  تر از شاعرانِاین اندازه زنده

 ه اساساً امرِشناسانپدیدۀ زیباییمان نسبت به شاعری تا این حدّ انتزاعی است. ه همین خاطر دیدگاهضعیفی هستیم، ب
 دار است باشد، و همواره در حصارِای زنده که پیوسته ادامهبازی مشاهدۀ ای است: اگر انسانی صرفاً دارای تواناییِساده

و صحبت  یش خو تغییرِ جهتِر نامید؛ اگر انسانی صرفاً تمنِّایی را توان شاعاشباح زیست کند، چنین انسانی را می جماعتِ
 در آن صورت چنین شخصی یک دراماتیست است. احساس کند، کردن از سوی دیگر ارواح و پیکرها 

ک ی ارِای که خود را در حصگونههکثیری از افراد منتقل کند، ب ای را به جمعِتواند چنین قریحۀ هنریدیونیسی می هیجانِ
سُراییِ مه موجود در درونی یگانه هستند مشاهده کنند. این پویاییِ به طرزیدانند با آنها چنین جماعتی از اشباح که می
ای که و عمل کردن به گونهخود  دیدگانِ دگرگونیِ خویشتن در برابرِ دۀهاصیل است: مشا تراژیک همان پدیدۀ دراماتیکِ

گیرد. یدرام جای م توسعۀ بسط و ی دیگر وارد شده است. این فرایند در سرآغازِتو شخصیّ به پیکره گویی شخص واقعاً
                                                           

1 Bacchae دیونیسوس بودند. سرمستِ ثِمؤنِّ ها هوادارانِباکخه  
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های ا انگارهای بدرونی بینیم، کسی که پیوستگیِسُرا میوضعیّتی است که در حماسهآن  از این پدیده چیزی متفاوت
ر این نشیند. دیزبین به نظاره میدرونی خویش با چشمانی ت از جهانِ بلکه همچون یک نقِّاش آنها را خارجِ ،خویش ندارد

این پدیده  قت،حقیطبیعتی بیگانه هستیم. و در تشخِّص به واسطۀ ورود به  تسلیم شدنِ دراماتیک شاهدِ حالت، در فرایندِ
 رِ افسونِتحتِ تأثیای یکسان ای که تمامیِ گروه خود را به شیوهکند، به گونهگیر و شایع بروز میهمچون وضعیّتی همه

 کنند. احساس می آن

های نی که مؤقرانه با شاخهدوشیزگااست.  سُرایانۀ دیگرترانۀ همخاطر، دیتیرامب اساساً متفاوت از هر  نیدقیقاً به هم
در چنین وضعیّتی همچنان همان شوند، می نآپولو راهیِ معبدِ ،سرودهای مذهبی بر لب غار در دست و ترنِّمِ درختانِ

 7تیرامبیسُراییِ دیهملیک کنند. شهروند حفظ می خویش را به عنوانِ مانند و شهرتِقی میانسانی که پیشتر بودند با
شان به اجتماعی مدنی و جایگاهِ اند، چون در این وضعیّت سوابقِهایی است که دگرگون گشتهانسان سُراییِنوعی همبه

 اند، و فراسوی تمامیِخدای خویش مبدّل گشته جاودانِ آنان به خدمتگزارانِ شده است؛کلِّی به دستِ فراموشی سپرده 
 ید درسازی و تشدسُرایانه دیگر در یونان تنها نوعی افزونهم کنند. هرگونه غزلِزیست می جامعه ها و مذاهبِآیین

 یمدهوش که بر یکدیگر به دیدۀ موجودات ای از بازیگرانِآپولونی بود؛ حال آنکه در دیتیرامب دسته منفردِ آوازخوانِ
 ایستند.ما می نگرند در برابرِشده میدگرگون

 سرمست و شادخوارِ شدگی، انسانِبحبوحۀ این افسونزمینۀ تمامیِ هنرهای دراماتیک است. در شدگی پیشافسون
نظاره  یک ساتیر خدای خویش را گونه به نوبۀ خویش به عنوانِو ایننگرد، می همچون یک ساتیردیونیسی خویشتن را 

خویش  وضعیّتِ آپولونیِ ای را بیرون از خود همچون استکمالِ، انگارۀ رؤیاگونِ تازهشدهیعنی در این حالِ دگرگون ،کندمی
 شود. درام کامل می ،با این انگارۀ رؤیاگونِ تازهکند. مشاهده می

ا خود که بارها و بارهای دیونیسی سُرایییونان را همچون هم بایست تراژدیِبه واسطۀ یک چنین شناخت و معرفتی، می
اند سُرایانه که در دلِ تراژدی پراکنده گشتههم قطعاتِ. کنیمکند درک ها رهاسازی مینی انگارهآپولو را در جهانِ

 نیانِباین  هستند. واقعی درامِ صحنه و ها، یا تمامیّتِ کالمِاصطالح دیالوگاوّلیۀ همۀ به زهدانِاند، گویی که گونهاین
ؤیاگون که تماماً ر یهایتراود، انگارهبرون می از خود یکی پس از دیگری را میزِ درامآمکاشفه هایانگاره اژدینخستینیِ تر

سی دیونی هایی از یک وضعیّتِیافتگیخود حماسی؛ لیک از سوی دیگر همچون فعلیّت هستند، و از همین رو در ذاتِ
 هستیِبا  تشخِّص و یکی شدن شکستنِدرهم گرِنمایان، بالعکسبلکه کنند، اوهام عرضه نمی تسلِّیِ آپولونی را در قالبِ

ا شکافی دیونیسی است، و از همین رو، ب معارف و تأثیراتِ آپولونیِ گونه است که درام در واقع تجسّمِاین. هستند نخستینی
 افتد. عمیق از حماسه جدا می

 ینمادی از برانگیختگیِ جمعیِ جماعتِ دیونیس که، دهدمی ارایه یونان تراژدیِ سُراییِهم توضیحی کامل در بابِ این تصوّر
ه آن سُراییِ اپرا بخصوص همسُرایی بر صحنۀ مدرن بههم با نظر به آنچه نسبت به نقشِ تاکنون ما در حالی که. است

تر، هنتواند کیونانیان می سُراییِ تراژیکِکه چگونه هم ایمبودهدقیق این موضوع  ، کامالً ناتوان از فهمِایمکردهعادت 
 –گذارند تی نیز کامالً بر این امر صحه میسنِّ همچنان که تعالیمِ –واقعی باشد « بازیِ»تر از تر و در حقیقت مهمّاصیل

 ریِبرت باال و یّتِبا نظر به آن اهمّسُرایی همکه دقیقاً چرا  ایمعاجز بودهنیز این موضوع  به نوبۀ خود از درکِ در حالی کهو 
 ،یابدسّم میمانند تج-تیرهای بُزپایه و در حقیقت بدایتاً در قالبِ سادون خدمتگزارِ اش، تنها در قالبِ موجوداتِسنِّتی اصیلِ

                                                           
1 Dithyramb ودهای بود که نسبت به سر یهای بسیار بیشترات و خلسهصلیِ آن، جذبکه وجهِ تمایزِ ا سُرایانه در ستایشِ دیونیسوس بوددیتیرامب سرودی هم

 در آن وجود داشت. نخصوص آپولوتقدیمی به سایرِ خدایان به
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 ۀاکنون در آستانه است، همیک معمّا باقی ماند صحنۀ بازی همچنان برای ما به عنوانِ مقابلِ ارکسترِ آنکه عینِو در 
ون نمایشی اساساً و اصالتاً همچون یک انگارۀ رؤیاگ بازیِ بازی همراه با خودِ هستیم که صحنۀ مّمه ستیابی به این بینشد

از آن  آفریند وخویش می سُرایی است که انگارۀ رؤیاگون را از دلِموجود فقط هم تصوّر شده بوده است، و یگانه واقعیّتِ
 گوید. می با استفاده از نمادپردازیِ کاملی از رقص، لحن و واژه سخن

خویش چشم بر پرودگار و اربابِ خود دیونیسوس دوخته است، و از این رو همواره  سُرایی در انگارۀ رؤیاگونِاین هم
بَرَد بیند چگونه دیونیسوس، خدا، رنج میخویش می به چشمانِکه ای سُراییرود، همبه شمار می خدمتگزاران ُسُراییِهم

یک در لکند. می بازیسُرایی نیست که دارد هم به عنوانِ اواین خودِ  ،خشد، و از این روبو خویشتن را شکوه و جالل می
یرد، گترین جایگاه قرار میُسُرایی در عالیعیار در قیاس با خدا، در هر حال هماین نقش نیز، همچون خدمتگزارانی تمام

خویش با کالمی مزیّن به خردی غیبی و  که همانا بیانی دیونیسی از طبیعت است، و همچون طبیعت در شوریدگیِ
و ند. کجهان اقدام می حقیقت از قلبِ و خردمند به بیانِ دلسوزسُرایی همچون شخصی این همگوید. رسوالنه سخن می

گردد، که ینمایان م حالخردمند و شوریده انگیز و مشخصاً بسیار ناخوشایند از یک ساتیرِکه آن چهرۀ خیال است گونهاین
های آن، و است: تصویری از طبیعت و نیرومندترین برانگیزاننده 7«ساده یک انسانِ»عینِ حال در تقابل با خدا، تنها  در

 گر در هیأتِموسیقیدان، شاعر، رقصنده و مکاشفهآن:  در حقیقت نمادی از آن و در عینِ حال آشکارکنندۀ خرد و هنرِ
 شخصی واحد. 

بدایتاً در  ،یونانی، دیونیسوس قهرمانِ اصلیِ صحنه و نقطۀ مرکزیِ انگارۀ رؤیاگون یتِروااین بینش و همچنین  بر اساسِ
صالتاً شد. به عبارتی دیگر، تراژدی اچیزی حاضر تخیّل می حاضر نبود، بلکه تنها به عنوانِ واقعاًتراژدی  ترین اعصارِکهن

مایان ن جهتِواقعیّت بخشیدن به این ایزد و پس از آن  تِهایی در جهشود، نه درام. بعدها تالشُسُرایی میهم تنها شاملِ
ورت صای که برای هر چشمی قابلِ رؤیت باشد گونهبه  آن همراه با زمینۀ استعالیافتۀ انگارۀ رؤیاگون صورتِ ساختنِ

یفۀ امبی وظسُراییِ دیتیرشود. در اینجا است که همخویش آغاز می گرفت. از این نقطه است که درام در معنای مضیّقِ
راژیک بر صحنه ت ای که وقتی قهرمانِگیرد، به گونهتا رسیدن به سطحی دیونیسی بر عهده میدگان را نروحیۀ شنو تهییجِ

ی بینند، بلکه گویرا در برابر خود نمی المنظرکریهمضحک و دارِ آنها چیزی همچون یک شخصِ نقابشود، پدیدار می
 نشینند.شدگیِ خویش به نظاره میفسونزایشِ صورتی رؤیاگون را از دلِ ا

 زده در تأماّلتِدار و مصیبتگذشتۀ خویش آلکستیس و کامالً داغدرتازه را عمیقاً متفکِّر دربارۀ همسرِ 1دمتوساگر آ
 ،شابهم شمایل و طرزِ راه رفتنیباره انگارۀ زنی با یککه چطور به خواهیم کردمشاهده اش در بابِ او تصوّر کنیم، معنوی

فی و های عاطقیاس ،لرز و ناگهانیوهای پُرترساگر آشفتگیگیری است؛ شکل او در حالِ ای مبدّل در خاطرِلیک با جامه
طۀ به واس چیزی کهآنشبیهِ  را تجربه خواهیم کرد آن زمان است که حسّی –  او را تصوّر کنیم های غریزیِمحکومیّت

 دید.صحنه  در حینِ گام زدن به سویاو یگانه گشته بود  با رنجِ پیشتر یی را کهشدۀ دیونیسی خدابرانگیخته آن تماشاگرِ
 او لرزان است، مبدّل به صورتی روحِ ای سحرانگیز در برابرِاین خدا را که به گونه تصویرِ او به طرزی ناخودآگاه تمامیّتِ

ین است اگرداند. ناپدید میمحو و  گونتی شبحناواقعیّ این شخصیت را در هیأتِ تِ، و به عبارتی واقعیّکنددار مینقاب
و پویاتر و  ترتر، دریافتنیگرداند و جهانی تازه که واضحواقع خود را مستتر می آپولونی، که در آن جهانِ رؤیاگونِ وضعیّتِ

                                                           
( که قهرمانِ اصلیِ Wolfram von Eschenbach( نوشته وولفرام فون اشنباخ )Parzivalزیوال )ررایی از اسطورۀ حماسیِ پادر تریبشن دربارۀ ساختنِ اپ واگنر 1

  به طول انجامید. 7771است با نیچه سخن گفته بود. تکمیلِ این اپرا تا سالِ « لوحانسانی ساده»آن 
تسالی به واسطۀ بیماری در بسترِ مرگ بود، زئوس با این شرط که بتواند کسی را به جای خود برای مردن پیدا وقتی آدمتوس پادشاهِ  ،شناسیِ یونانِ باستاندر اسطوره 2

رباره و او و آدمتوس دیگ ،یدکند به او زنهار داد. همسرِ او آلکستیس برای این کار داوطلب شد و آدمتوس از چنگالِ مرگ گریخت. هرکول بعداً آلکستیس را از مرگ رهان
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ر برابرِ دنو  از سرِرات داری از تغییمجموعۀ دنباله خود را در قالبِپیشین است  تر از جهانِگونو سایه ترحال مبهم در عینِ
 نهد.چشمانِ ما بنیان می

بش ها مشاهده کرد: زبان، رنگ، جنها و شیوهسبک سختی میانِ توان در تراژدی تقابلِبا نظر به تمامیِ این تفاصیل، می
پهرهایی چون سهم ،آپولونیِ صحنه رؤیاگونِ و از سوی دیگر در جهانِ ،سُراییدیونیسیِ هم هایو پویاییِ گفتگوها در غزل

به  آپولونی که دیونیسوس در قالبِ آنها شوند. در این حالت، اوهامِگر میگویا و رسا که کامالً از یکدیگر جدا هستند جلوه
موّاج و  دریایی جاودان، جنبشی» بینیمسُرایی میهمچون وضعیّتی که در موسیقیِ هم بخشد، دیگرخویشتن فعلیّت می

هایی توان آنها را به انگارهاند و نمینیستند، دیگر آن نیروهایی نیستند که تنها احساس شده 7«فروزانمتغیّر، و حیاتی 
خدای خویش را احساس  حالِ دیونیسوس نزدیکیِشوریده شاعرانه مبدّل ساخت، در چنین لحظاتی است که خدمتگزارِ

گویند؛ در اینجا دیگر دیونیسوس در و سخن میافیّت و وقارِ اَشکالِ حماسی از صحنۀ نمایش با ااکنون شفِّهمکند. می
 گزیند. گوید، بلکه همچون قهرمانی حماسی زبانی تقریباً شبیهِ زبانِ هومر را بر میقالبِ نیروها سخن نمی

3 

. رسدآید، ساده، مات و زیبا به نظر میها، به سطح میآپولونیِ تراژدیِ یونان، در گفتگوها و دیالوگ هر آنچه که در بخشِ
ند، چرا که کآن خود را در رقص آشکار می ای از انسانِ یونانی تصوّر کرد، که طبیعتِتوان انگارهدر این معنا، گفتگو را می

گونه . ایندهندهایی پرمایه و نرم از حضورِ خود خبر میاند، لیک با جنبشپنهان و نهفتهترین نیروها عظیمتنها در رقص 
الفاصله کند، به طوری که بآپولونیِ خویش ما را غافلگیر می فوکلی با شفِّافیّت و روشناییِاست که زبانِ قهرمانانِ سو

 آنها هستیم، با قدری بهت و شگفتی که تا چه اندازه راهِ وجودِ ترین بنیانِنظر کردن بر درونی کنیم که در حالِتصوّر می
 رسیدن به این بنیان کوتاه است. 

 –نگریم بشود باره آشکار و ملموس میکه به یک زمانی ،قهرمان شخصیّتِ فراسوی بهآنکه  به هر روی، به محضِ
 گر یک وهمیا به عبارت دی ،نیست نقش بسته استشخصیّتی که اساساً چیزی جز تصویری روشن که بر دیواری تاریک 

 ساختهروشن مجسّم  ن انعکاسِای ای که خود را در قالبِن به اسطورهجای آبه در این وضعیّت،  – معناتمامو خیالِ به
شدۀ نوری و کنیم که کامالً معکوس یک پدیدۀ شناختهای را تجربه میناگاه پدیده، بهدر این نقطهکنیم. است نفود می

گردانیم، ر میدیدگانمان آن را ب م که مستقیماً به خورشید بنگریم و با تیره شدنِکنیبصری است. وقتی مصرِّانه تالش می
شدۀ شنو رو وهمی بینیم. تصاویرِخود می دید است در برابرِ تاریِ بر آن وضعیّتِ یرنگ را که گویی درمانهنقاطی تیر

عنی نقاطی ، یآپولونی، بازنمایندۀ معکوسی از یک چنین وضعیّتی است یا به طورِ خالصه همان نقابِ ،سوفوکلی قهرمانِ
 های طبیعت است، و به عبارتی مایۀ شفا یافتن از شبِترین وحشتضروریِ نظر کردن بر درونی روشن که ماحصلِ

 فایص» جدّی و خطیرِ توانیم فهمی دقیق از اندیشۀکه میتنها در این معنا است گیرشده. زمین یهاینگاه وحشتِپُر
یک التی از ح صفاکامالً غلط در ما شکل گرفته است که این  شک این تصوّرِکسب کنیم؛ حال آنکه امروز بی« یونانی
 حال است.  های زمانِمحفوظ و ایمن بر تمامیِ مسیرها و پل شدگی و خرسندیِاقناع

زاده و واالتبار که سوفوکل همچون انسانی نجیب بخت، توسّطِتیره های یونان، اودیپوسِترین چهرۀ صحنهدردناک
سی ک به عنوانِبه او عینِ حال  حکمت و خردش سرنوشتِ او وحشت و بیچارگی بود فهمیده شده است، لیک در رغمِعلی

 گذارد، که هنوز همخود بر جای می خویش به طرزی سحرانگیز تأثیری سودمند بر محیطِ عظیمِو رنجِ که از طریقِ درد 
ن آن چیزی ای –گردد واالتبار آلوده به گناه نمی انسانِ، نگریسته شده است. آن به قوّتِ خود باقی است اثرِ پس از مرگِ او
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و  ای،طبیعی اودیپوس هر قانونی، هر قاعده و نظمِ سطۀ اعمالِاوخواهند به ما انتقال دهند: به یم ژرف شاعرانِه است ک
ها و اعمال است که همین کنش خاطرِاضمحالل و فروپاشی گردد، لیک به ممکن است دچارِ ،در حقیقت دنیای اخالق
براندازی گشته  که دچارِ سابق های جهانِجهانی تازه بر ویرانهشود، که تری از نتایج خلق میمجموعۀ جادویی و عالی

میلِ او برای انتقالِ چنین چیزی به ما بیشتر باشد،  ای که شاعر انسانی مذهبی نیز. به همان اندازهآوردسر بر میاست، 
ور کند، که قاضی و دامیشدیداً پیچیده و غامض را بر ما آشکار  او در جایگاهِ یک شاعر، نخست یک گرهِ قانونیِ؛ است

 الکتیکدی گشاییِیونانی از این گره انسانِ گشاید. شادمانی و طربِمی رج از همبهخویشتن آن را رج ویرانیِ در فرایندِ
 د، کهدهخویش قرار می تأثیرِ نیرومند تمامیِ اثر را تحتِ صفایبه واسطۀ آن احساسی از یک آنچنان عظیم است که 

 کند. داستان را خنثی می پیرنگِ دهشتناکِ رضیاتِف زهرِ همین عامل

 ایدگردیسیگذاریم، لیک استعالیافته در گام می صفا و خوشینوع نیز به همین  7«اودیپوس در کولونوس»بخشِ در 
 دهدینسبت به هر آنچه بر او رخ مو است زیاده از حد ناتوان گشته  هایرنج کهن که بر اثرِ انسانِ ناپذیر. برعکسِمقیاس

ت پدیدار ان نازل گشته اسخدای که از اقلیمِ ایطبیعیماوراء صفای، در اینجا است رنجور تجسّم یافتههمچون انسانی تماماً 
یابد، ترین عملکردِ خویش دست میکامالً منفعالنۀ خویش به عالی کند که قهرمان در سلوکِو داللت بر این می ،شودمی

شد. می او منجر ش تنها به انفعالِاسابق های آگاهانۀ او در زندگیِایستد؛ حال آنکه تالشخویش می و بر بلندای زندگیِ
وع آهستگی رفع و رجداستانِ اودیپوس به پیچیدۀ شدیداً درهم و گرهِ قانونی ،های فانی و خاکیگونه برای چشمو این

 گردد.های انسانی سرشار میترین شادیز عمیق، وجودِ ما ادیالکتیکاین بخشِ مکمّلِ الهی و  گشته است، و به واسطۀ

اگر با ارایۀ این توضیحات حقِِّ مطلب را نسبت به شاعر به جا آورده باشیم، با این حال کسی ممکن است این پرسش را 
نیم کنهفته در اسطوره نیز پرداخته است. در اینجا مشاهده می مضامین و جوانبِ که آیا این توضیحات به تمامیِمطرح کند 

جود و شفابخش پس از نظر کردن بر ژرفنای مغاکِ یافته که طبیعتِیروشنای ایشاعر چیزی جز انگاره مفهومِ که کلیّتِ
کنندۀ خویش، و اودیپوس حلِّ مادرِ شوهرِاودیپوس خویش،  پدرِ ما پدیدار کرده است نیست. اودیپوس قاتلِ دیدگانِ در برابرِ

خصوص هیک عقیدۀ عامّیانۀ بسیار باستانی وجود دارد ب چیست؟ مهلک بیانگرِ این وقایعِ میزِگانۀ اسرارآسهمعمّای ابوالهول! 
کنندۀ لِّح گردد. با نظر به اودیپوس به عنوانِمحارم زاده می خردمند تنها به واسطۀ نزدیکیِ پارس، که یک مغِ در سرزمینِ
رست در ددهیم این حقیقت است که توانیم ارایه تفسیر می آنچه که بالفاصلۀ به عنوانِخویش،  کنندۀ مادرِمعمّا و مباح

خِّص و تش استوارِ حال و آینده شکسته شده است، قانونِ طلسمِ ،های جادوییغیبی و قدرت آنجایی که به واسطۀ اخبارِ
 ه عنوانِبایست بمی –محارم است در اینجا مراد نزدیکیِ که  –طبیعت، وحشتی طبیعی و عظیم  در کلِّ جادوی بنیادینِ

، جز کنیم خود اسرارِ توانستیم طبیعت را وادار به فاش کردنِاصلی و بنیادین مطرح شده باشد. چرا که ما چگونه می عاملِ
 شده باشیم؟ طبیعی اعمالی غیر آرایی کرده و پیروز بیرون آمده باشیم، یا جز آنکه مرتکبِاز این طریق که در برابرِ آن صف

همان مردی که معمّای کنم: اودیپوس مشاهده می سرنوشتِ گانۀ دهشتناکِشده بر سهکمن یک چنین بینشی را ح
یش خو رساند و با مادرِخویش را به قتل می بایست وقتی پدرِرا حلِّ کرد، می –پُرابهام  معمّای آن ابوالهولِ –طبیعت 

این  هب ای قصد دارد تلویحاًاسطوره این داستانِگذاشت. در واقع پا می طبیعت را زیرِ ترین قوانینِکرد، مقدّسازدواج می
 و معرفتِ دانش ، و انسانی که از طریقِطبیعی است دیونیسی، سبعیّتی غیر خصوص خردِکند که خرد، بهاشاره موضوع 

شیند. طبیعت را به نظاره بن دهد، باید در خویشتن نیز فروپاشیِویرانی و اضمحالل سوق می خویش طبیعت را به مغاکِ
                                                           

ت که اثرِ نخست روایتگرِ این داستان اس«. اودیپوس در کولونوس»و « شاهِ اودیپوس»از سوفوکل دو نمایشنامه دربارۀ تراژدیِ اودیپوس، پادشاهِ تبس، برجا مانده است:  1
س از پیر و رنجور پ اودیپوسِ خویش انجام داده در رنج و عذاب است. اثرِ دوّم به پذیرشِ سلفِ قتلِ که در بابِ تفحّصیتبس، از  چگونه اودیپوس، خردمندترین انسانِ

  پردازد.ها توسّطِ آتنیان میسال
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این افسانه  7«گیرد. خرد جنایتی علیهِ طبیعت است.خرمند می انسانِ خویش را به سمتِ دانش و معرفت نوکِ پیکانِ»
انگیز و تهیب یونانی ستونِ شد، لیک از سویی دیگر همچون پرتوی از آفتاب، شاعرِکِهایی را بر ما هوار میچنین گفته
کند قی میموسی ناگاه شروع به نواختنِآنچنان که بهکند، خویش لمس می گشتانِان این افسانه را به نازِ 1مِمنونِ هراسناکِ

 ها و الحانی سوفوکلی. ملودی –

س روشنایی لوخوآیس پرومتئوسِبپردازم که به  )کنش( الافع انفعال و شکوهِ شکوهِ ای میانِبه مقایسه قصد دارماکنون هم
از  تنهات توانسر شاع به ما گفته باشد، مگر آنچه را که آیسخولوسِ بایستمتفکِّر چه چیزی می آیسخولوسِبخشد. می

جسورانۀ  دانست چگونه در قالبِ واژگانِخوبی میجوان به 9چیزی که گوتۀ – کنداشارت  به ما طریقِ تصویری استعاری
 خویش بر ما آشکار کند: پرومتئوسِ

  ییهامن انسان –نشینم در اینجا می»
 آفرینم،در انگارۀ خویش می
 نژادی همچون من، 

 تا رنج ببرد، تا بگرید، 
 تا از زندگی لذِّت ببرد و شادمان باشد،

 را نادیده انگارد، توو تا 
 4«کنم.همچنان که من اینچنین می

د، تِّحد شونکه با او م سازدآید، و خدایان را وادار میمیخویشتن فائق  بر فرهنگِانسان، برخروشیده در قالبِ چیزی تیتانی، 
به هر روی، گیرد. خود می را در کنفِ اختیارِ آنان خویش هستی و حدودِ خودمختار و مستقلِ چرا که او به واسطۀ خردِ

اعتقادی بی تِای در بزرگداشهای بنیادینِ آن اساساً سرودهه به اندیشهپرومتئوس، که با توجّ انگیزترین چیز در شعرِشگفت
ه ز یک سو، و خطراتی کاندازۀ انسانِ دالور اهای بیانۀ آیسخولوسی است. رنج بُردنطلبعدالت عمیقِ انگیختارِاست، 

و  طبیعیمابعدال ایو نیرویی گریزناپذیر برای یگانگیخدایان  رِ غروبِرو هستند و در حقیقت زنگِ خطبهن روخدایان با آ
نظرگاهِ  یِاصل ن یادآورِ نکتۀ بنیادین و دعویِهمگی قدرتمندتری –از سوی دیگر  ،کِشیرنج این دو جهانِ ای میانِآشتی
 د. ننگرهمچون عدالتی جاودان می ،مسلِّط بر خدایان و آدمیان ،( راMoira، که سرنوشت )هستندی آیسخول جهانِ

ید باهمواره میعدالت خویش قرار داد،  المپی را بر موازینِ انگیزی که با آن آیسخولوس جهانِحیرت تهوّرِ بررسیِ در ضمنِ
های آیین البِق مابعدالطبیعی در رِناپذیری برای تفکِّهای استوار و خللبنیاناندیش ژرف به خاطر داشته باشیم که یونانیانِ

. یابند ییاکانۀ خویش رهاشکِّ بارِ احساساتِ المپی از زیرِ خدایانِ توانستند به واسطۀ جهانِخود داشتند و می اسرارآمیزِ
ستقیماً متقابل داشت و این احساس م تاریکی از یک وابستگیِ ها احساسِبطه با این الوهیّتدر را خصوص هنرمندِ یونانیبه

                                                           
  اثرِ سوفوکل.« اودیپوس شاه»قولی از نقل 1
شد از خود پیش از میالد( بود که وقتی توسّطِ خورشید گرم می 7411رِ معبدِ آمنهوتبِ سوّم )( ساختمانی عظیم در تبس )واقع در مصر( کناMemnonستونِ ممنون ) 2

  کرد.صداهایی تولید می
کارِ ای مخالفتِ آشاست که در آن پرومتئوسِ افسانه« پروتئوس»( از بزرگترین نویسندگانِ آلمان و سرایندۀ شعری به نامِ 7143-7791یوهان ولفگانگ فون گوته ) 3

  کند.خویش را با زئوس بیان می
دادنِ  خاطرِ دزدیدنِ آتش از آسمان وای بهکند. پرومتئوس به طرزِ ددمنشانهدر سرودۀ گوته پرومتئوس این عبارات را خطاب به زئوس، سردستۀ خدایانِ المپی، بیان می 4

ع داشت که الهۀ کهتر تِتیس که زئوس قصد داشت با او همبستر شود، پسری به دنیا خواهد آن به ابناءِ بشر مجازات شده بود. پرومتئوس همچنین از این خبرِ غیبی اطِّال
به عنوانِ بخشی از « وسبندِ پرومتئ» نویسِ آتنی، در نمایشنامۀ خود به نامِپیش از میالد(، تراژدی 515-451آورد که قدرتمندتر از پدرِ خویش خواهد بود. آیسخولوس )

 ای پرداخته است. اسطوره آن مفقود شده است، به ارایۀ خوانشی از این داستانِ گانه که دو بخش ازیک سه

www.takbook.com



 
44 

که  گستاخانه و بی پروا را در خویشتن یافت هنرمندِ تیتانی این اعتقادِآیسخولوس نمادپردازی شده است.  پرومتئوسِدر 
که خویش ر تعالی و او توانست این کار را با خردِ –را نابود کند لمپی ا کم خدایانِفریند یا دستاها را بیتواند انساناو می

نابغۀ بزرگ، که برای آن  العادۀ و عظیمِخارق« ظرفیّتِ». دهدانجام آن را با رنجی جاودان بپردازد  البته مجبور بود کفِّارۀ
ست که محتوی و روحِ ها آن چیزی ااین – هنرمند سرکشِ غرورِ و بهایی بس اندک است، خود رنجی جاودان نیز

را  قدّسم انسانِسرودِ پیروزیِ  درآمدِخویش پیش دهد؛ حال آنکه سوفوکل در اودیپوسِشاعرانگیِ آیسخولی را شکل می
 آورد. به صدا در می

یست. های آن نوحشت انگیزِژرفای حیرت گیریِلیک آن معنایی نیز که آیسخولوس به اسطوره داد، کامالً قادر به اندازه
اعتقادی، برعکس، تنها تصویری روشن از ابر و هرگونه بی رغمِهنری علی خلِّاقیّتِصفای هنرمند در وجود،  ادمانیِش

های گروه معیِو ج نخستینی ذهنی کۀلَاندوه انعکاس یافته است. حماسۀ پرومتئوس مَ از آسمان است که بر دریاچۀ تاریکی
توان خوبی می. در حقیقت، بهیِ آنها برای عمیقاً تراژیک بودنادِ ذاتمستند از استعداست و مدرکی  آریایی بوده است

ای را دل خود دارد که اسطورۀ هبوط گونه برداشت کرد که برای وجودِ آریایی این اسطوره همان مفهومِ خاصّ و ویژهاین
 مرتبط هستند.  همچون خواهر و برادر با یکدیگر اسطوره این دوسامی در بر دارد، و اینکه  برای اقوامِ

 به عنوانِ شآتخام و ناپخته برای  ای که بشریّتِالعادهفوق توان در ارزشِگیریِ افسانۀ پرومتئوس را میشکل زمینۀپیش
را  آن و گرفتهخویش  امّا این حقیقت که آدمی آتش را آزادانه در تسلِّطِرشد قائل بود پیدا کرد. بهرو هر فرهنگِ 7پاالدیوم

در د، کنخورشید، تصوّر نمی از جانبِ بخشگرما یای روشن و فروزان یا پرتوهایقهر، باموهبتی از آسمانصرفاً همچون 
خستین گونه بود این ننمود. و اینالهی می طبیعتِ حُرمتی و جنایتی علیهِنخستینی همچون بی های متفکِّرِانسان نظرِ

وی سنگی عظیم به سختهکرد، و آن را همچون ت و خدا طرح انسان میانِ و فجیع را ناشدنیتعارضی حلِّ ،مسألۀ فلسفی
تگی یافتواند به موهبتهر فرهنگ و تمدّنی هُل داد. آدمیان بهترین و ارجمندترین چیزی را که بشر با آن می هایدروازه

 و مشکالتها نجر یلِدیگر آن را نیز که همانا س باید نتایجِد؛ و پس از آن، میکننیک جنایت کسب می ریقِاز طدست بیابد 
 و مصیبت بال بشری را دچارِ باید نژاد بلندپرواز و واالتبارِشده میالهیِ وهن آن ارواحِ است پذیرا گردند، حوادثی که از طریقِ

 دهد در تضادّی غریب با اسطورۀ سامیِ هبوطو گناه میکه به واسطۀ ارزشی که به جرم  است ایزندهنکتۀ گَ آن اینکنند: 
ه عمدتاً زنان ای از عواطفِهای دروغگویانه، وسوسه، شهوت و خالصه مجموعهی، ناراستیکنجکاوگیرد، که در آن میقرار 

 اند. شرِّ و بدی نگریسته شده بنیانِ به عنوانِ

تی اساساٌ لفضی النه به عنوانِافعّ تخطِّیِ شکوهمندِ اندازِبخشد، چشمآریایی تمایز می آنچه که به این مفهومِ ،در این میان
راه با توجیهِ همشود، اخالقیِ تراژدیِ بدبینانه نیز گذارده می ای، در عینِ حال بنیانِباشد. با یک چنین تلقِّیپرومتی می

 ادیِاعتقآوری که از آن گناهان سر بر آورده است. بیرنج او است و هم تاوانِ که هم ناشی از گناهانِ ،بشری ها و شُرورِبدی
ر موجود د تعارضِ –متفکِّر مایل به طفره رفتن از آن نیست  آریاییِاین آن چیزی که  - ۀ تمامیِ چیزهاموجود در جوهر

الهی و یک  کند، مثالً یک جهانِهای گوناگون آشکار میجهان آمیزی و اختالطِجهان خود را بر او همچون هم قلبِ
 صیّتِدیگر، برای شخ شخصِ همچون شخصی کنارِباید بشری، که هر یک به طورِ شخصی درست هستند، لیک می جهانِ

 خود رنج بکِشند. 

                                                           
1 Palladium ای معروف در جنگِ تروجان، اودیسِئوس و دیومِدِس پاالدیوم را از ای الهی است که وظیفۀ آن حفاظت از دولت است. در واقعهپاالدیم انگاره یا پیکره

  تروی به سرقت بُردند.
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خِّص، تش گام برداشتن فراسوی تمامیِ حدودِ شمول، و با این تالش در جهتِجهان شخص به تمامیِ عناصرِ با این تهاجمِ
زها نهفته در چی اصیل و بنیادینِ خویش از تعارضِ شمول، آدمی درونِجهان وجودِ یکفرد به  و میل برای تبدیل شدنِ

مچون ه گناهآریاییان  شود. درست همچنان که در نزدِرنج می کند و دچارِبَرَد، یا به عبارتی، از قوانین تخطِّی میرنج می
 معصیتِو  یک مرد بنیادین نیز توسّطِ گناهگونه ، به همان7همچون زن نگریسته شده معصیتها سامی نزدِمرد و در 
 خوانیم:چنین میاین 1سُراییِ ساحراندر این رابطه، در همجام پذیرفته است. یک زن ان وسّطِبنیادین ت

 گوییم از یقین نیست:آنچه می»
 با هزار گام برای زن پیمودنی استراه 

 او به هیچ وجه مطرح نیست شتابِ
 «یک جهش پیمودنی استبا برای مرد تنها 

همچون  کنانتقلِّا مبرم به اینکه شخصِ نیازِیعنی  –ند هستۀ حماسۀ پرومتئوس را درک کترین کس که درونیهر آن
قصد  نه آپولوبدبیانه را نیز دریابد، چرا ک این اندیشۀ آپولونیِ غیر باید کیفیّتِمی –یک جرم شود  ان باید مرتکبِیک تیت

 و با ایجادِد کند، ایجا ی مرزیخواهد بین آنها خطوطدارد وجودهای شخصی را کامالً به آرامش و صفا برساند، چون می
، به هر رویکند. به آنان گوشزد میهمواره جهان را  ترین قوانینِخودشناسی و اعتدال، دگرباره مقدّس مطالباتی جهتِ

برای  ، و)مربوط به فرهنگِ مصر( صرمآبانهمِ افتادن در ورطۀ خشکی و سردیِدر برای بازداشتنِ این گرایشِ آپولونی از
 سیر و حدودِم آپولونی برای تعیینِ عناصرِ کوششِجنبش و پویاییِ دریاچۀ به واسطۀ وضوع که کسبِ اطمینان از این م

« ارادۀ»های کوچکی را که در آن آن حلقه دیونیسی دیگرباره تمامِ مرتفعِ گاه امواجِبهشخصی، فرو نخواهد مُرد، گاه امواجِ
شکنند. در اینجا است که این سیالبِ ناگهانیِ در هم مییونانی را محصور کند،  بُعدیِ آپولونی در صدد است جانِتک

، که 9پرومتئوس، تیتان اطلس گیرد، درست همچون برادرِمیرا بر پشتِ خود  شخص کوچکِ یگانه و موجِ دیونیسی تاجِ
 یهایا بر شانهرتمامیِ اشخاص باشد و آنان  نوعی اطلسِهای خود گرفت. این انگیختارِ تیتانی برای آنکه بهزمین را بر شانه

 ونیسی وجود دارد. پرومتی و دی عناصرِ مشترکی است که میانِ پیوندِ همچون حمل کند،ستبر، باال و باالتر، بیشتر و بیشتر، 

 ،تپیشین برای عدال عمیقِ نکه در آن میلِدیونیسی است، حال آ تنها یک نقابِ آیسخولی از این منظر، پرومتئوسِ
اش یابند فشده، را برای آنان که در میتعدیل آپولونیِ خویش، ایزدِ تشخِّص و حدودِ پدریِ نوعی اجدادِآیسخولوس به

توان در گونه است که طبیعتِ دوگانۀ پرومتئوسِ آیسخولی، طبیعتِ توأمان دیونیسی و آپولونیِ آن را میکند. و اینمی
شده جیهتو به طرزی یکساندالنه و ناعادالنه است، و موجودی عا هر چیزِ»گونه بیان کرد: این ناپذیرفرمولی ادراک قالبِ

 .«در هر دو

 4جهان بخواند!یک تواند چیزی که آدمی می است آن! این است جهانِ شما این

71 

                                                           
 ای مونِّث است.  ( واژهdie Sunde« )معصیت»و  ،ای مذکِّر( در زبانِ آلمانی واژهer Freveld« )گناه» 1
 گوته.« فاوستِ»بخشی از  2
ین جدا ای که از زمهای نخستینی و برادرِ پرومتئوس بود که توسّطِ زئوس محکوم به نگاه داشتنِ آسمان به گونهشناسیِ یونانِ باستان یکی از تیتاناطلس در اسطوره 3

   باقی بماند گردید.
  گوته.« فاوستِ»قولی از نقل 4
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نیسوس های دیوخویش تنها رنج بُردن ترین صورتِچرا و انکارناپذیر است که تراژدیِ یونان در کهنوچوناین سنِّتی بی
 هاتنشخصاً حاضرشده روی صحنه  پس از آن، قهرمانانِ بسیار مدیدی هایدید و برای مدّتخود می ضوعِمو را به عنوانِ

دیونیسوس هرگز  7اوریپید که درست تا زمانِ کرد ادّعا توانهمین قطعیّت و اطمینان می لیک باخودِ دیونیسوس بودند. 
یونان همچون پرومتئوس، اودیپوس  تئاترِ های نامدارِیِ چهرهخویش را از دست نداد، و تمام تراژیک بودنِ قهرمانِ جایگاهِ

ها یک این حقیقت که در پسِ تمامیِ این نقاب. بودندنخستینی، دیونیسوس،  هایی از آن قهرمانِو غیره، همگی تنها نقاب
« آرمانی بودنِ»ک ی شده را اغلب در هیأتِهای شناختهبنیادینی است که این چهره الوهیّت جای گرفته، یگانه عاملِ

 کنیم. شده مشاهده میو تحسین خاصّ

 کُمیک هستند و از این رو غیر شخص، دانم کیست، این ادّعا را کرده بود که تمامیِ اشخاص به عنوانِشخصی که نمی
ا بر صحنۀ ر اشخاص اندتوانستهنمیمعمول  گونه استنباط کرد که یونانیان به طورِتوان ایناز چنین مطلبی می 1تراژیک.

 و ارزشگذاریِ 9تراقِ افالطونیاند: که افکردهگونه احساس میینرسد که آنان اتراژیک تاب بیاورند. در حقیقت به نظر می
یک با استفاده لیونانیان داشته باشد.  به طورِ کلِّی ریشه در طبیعتِ ،خیالی یا کوپیه و صورتِ« ایدولون»در تقابل با « ایده»

آنچه  اصطالحاتی مانندِ های یونان در قالبِصحنه های تراژیکِچهره بایست در بابِافالطون، می خاصِِّ از اصطالحاتِ
 ، در پسِ نقابِکندپدیدار میحقیقتاٌ واقعی خود را در تکثِّری از اشکال  آید سخن گفته باشیم: یک دیونیسوسِدر ادامه می

جلِّی تن ایزد تاکنون سخنان و اعمالی مایشخصی محصور باشد.  ای از ارادۀقهرمانی ماجراجو، آنچنان که گویی در شبکه
که در هیأتِ شخصی خطاکار، تالشگر و رنجور ظاهر شده است: این موضوع که او معموالً  ننااز خود برور داده است، آنچ

با استفاده  سُراییمه بر رؤیاها است، کسی که رِ، معبِّنشود تأثیرِ آپولومی پدیدارای حماسی تِبا یک چنین توصیف و شفِّافیّ
  سازد.آن را نمایان می دیونیسیِ وضعیّتِ از نمودهای استعاری

 هایاسرار است، همان ایزدی که رنج بُردن رنجورِ امر این است که این قهرمان همان دیونیسوسِ ا به هر روی، واقعیّتِامّ
ودک بود وقتی ک گویند که چگونهبارۀ او به ما میدر های شگفتکند، ایزدی که افسانهخویش تجربه می شخص را درونِ

آشکار  ،از این طریقتکریم قرار گرفته است.  موردِ 4زاگرِئوس اکنون در این جایگاه به عنوانِها مثله شد و همتیتان طِتوسّ
 آتش است، واساساً دیونیسی چیزی همچون مبدّل شدن به هوا، آب، خاک و  هایرنج بُردنسازی و شود که این مثلهمی

 سّمِذاته نکوهیده بنگریم. از تبها و چیزی بهتمامیِ رنج سرچشمه و بنیانِ همچونتشخِّص  باید به وضعیّتِاینکه ما می
. دیونیسوس آینداشکِ او است که آدمیان پدید می کنند، و از قطراتِهمین دیونیسوس است که خدایان المپی سر بلند می

ت و باگذش شدّت وحشی و یک سرورِبه ای از یک دیوِدوگانه شده، طبیعتِخدایی مثله گاهِدر جایدر آن وضعیّتِ وجودی 
 موقِّر را دارا است. 

نگِ ز توانیم آن را به عنوانِاکنون میدیونیسوس داشتند، که هم امید به باززایشِ الوزینیا چشمِ اسرارِ در مراسمِ انحاضر
 هورظ در حالِکه سوّمین  حضِّار بر این دیونیسوسِ عدآسای شادی و سرورِهای ر: ترانهدرک کنیمتشخِّص  پایانِ خطرِ
خاص که به اش پارهپاره و تنها با این امید بود که پرتویی از شادی بر چهرۀ این جهانِآورد. بر می سالم و درود بانگِ بود

                                                           
کی شدۀ آیسخولوس، سوفوکل و اوریپید. دیونیسوس یگانۀ تحسیننویسانِ تراژیکِ بزرگِ آتنی بود و آخرین نفر از سهپیش از میالد(، یکی از درام 471-411اوریپید ) 1

  است.« باکخه» نامِ های اصلیِ آخرینِ نمایشنامۀ اوریپید بهاز شخصیّت
  خود بیان کرده است.« فنِّ شعر»ارسطو چنین مطلبی را در کتابِ  2
آل( و و جهانِ پدیداری از تجربیاتِ محسوس تمایز های ایدهای از مُثُل )صورت، که میانِ جهانِ حقیقیاست ترین فیلسوفِ کالسیکِ یونان(، مهم417ّ-947افالطون ) 3

  باشد.ه جهانِ دوّم تقلیدی اسفل از جهانِ نخست میقائل شد، با این تصوّر ک
4 Zagreus گونه ها مثله شد امّا بعداً دوباره متولِّد گردید، اینهای یونان، زئوس و الهه دمتر والدینِ زاگرئوس بودند، کودکی که توسّطِ تیتانبر اساسِ برخی از افسانه

 دانند.او را باز زایید. زاگرئوس را همان دیونیسوس فرزندِ زئوس و سمله می خدا و فانی که یا توسّطِ دمتر احیا شد یا سملۀ غیر
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دمتری  کند،ندوهی جاودان آشکار میمستغرق در ا دمترِ درخشید، همچنان که افسانه در تصویرِشکسته شده بود میدرهم
االمال از شادی و منو  دیونیسوس را بزاید، برای نخستین بار از سرِ دیگربارهکه شاید بتواند  گفت که وقتی کسی به او

 صولِابینیِ ژرف و بدبیانه را همراه با شده، پیشتر تمامیِ اجرای یک جهانهای تثبیتاین نظرگاه در قالبِ. گشتسرور 
بنیانِ  قائل بودن بر اینکه تشخِّصایم: تصدیقی بنیادین بر یگانگیِ تمامیِ چیزهای موجود، گرد آورده تراژدی آمیزِراسرا

 ،بتوان شکست را تشخِّص طلسمِشاید که همچون چشمِ امید داشتن بر این موضوع است هنر و غاییِ هرگونه شرِّ، 
 –شده. نهاده بنا باز ای برای یک یگانگیِزمینههمچون پیش

 ز طریقِا فرهنگِ المپی المپی است، که که حماسۀ هومری در حقیقت شاعریِ فرهنگِ کردیماین موضوع اشاره  بهپیشتر 
کنندۀ مغلوب تأثیراتِ تحتِ بود که سرود. پس از آن را هاتیتان برآمده از نبرد علیهِ آن ترانۀ پیروزیِ خویش بر وحشتِ

نیز توسّطِ  المپی از سرِ نو متولِّد گشتند و معلوم شد که پس از این دگردیسی، فرهنگِهای هومری افسانه ،شاعریِ تراژیک
که سلطۀ  م کردخویش اعال گرِ المپیِگستاخ به شکنجه تیتان پرومتئوسِتر مغلوب گشته است. ای ای بسا ژرفبینیجهان

ن و پیمانکه هر چه زودتر با او هممگر آ ا موردِ تهدید واقع شده است،خطره شدیدترینسطۀ اواو برای نخستین بار به 
ت، با خویش اس زده، که نگران از فرجامِزئوسِ وحشت تأییدی بر یگانگیِ هرِنوعی مُیسخولوس بهدر آثارِ آمتِّحد شود. ما 
 زنیم. این تیتان می

به منصۀ ظهور رسید. فلسفۀ  7دیگرباره از تارتاروس ،ها با تأخیرتیتان ترِکهن کنیم عصرِگونه است که مشاهده میاین
نگرد: این اند میاو رقصان های جهانِ هومری که کنارِبر اسطورهوحشی و عریان با سیمای گشادۀ حقیقت  طبیعتِ
ونیسی دی هنرمندِ قدرتِ تا آنکه باألخره دستِ –شوند فروغ و متزلزل میاین الهه بی تأللوی چشمانِ ها در برابرِاسطوره

 اسطوره همچون نمادی از دانش و معرفتِ اقلیمِ دیونیسی بر سرتاسرِ گمارد. حقیقتِتی تازه میالوهیّ آنان را به خدمتِ
دراماتیک  اسرارِ های سرِّیِو از این دانش و معرفت گاه در فرهنگِ عامّۀ تراژدی و گاه در آیینیابد، سیطره می خویش

های دقیقاً آن چه نیرو و قدرتی بود که پرومتئوس را از کرکسهای کهن. گوید، لیک همواره از پسِ نقابِ اسطورهسخن می
ه کآسای موسیقی بود هرکول دیونیسی مبدّل ساخت؟ این همانا قدرتِ خردِ بخشید، و اسطوره را به ابزارِ ییخویش رها

ازه به هومی تترین شیوه در مفخویش را در تراژدی کسب کرد، و دانست که چگونه اسطوره را به عمیق ترین بروزِعالی
 موسیقی توصیف کردیم.  نیرومندترین ظرفیّتِ تفسیر بنشیند، چیزی که همین پیشتر آن را به عنوانِ

فرضیِ تاریخی بخزد، و در پاسخ به مطالباتِ  یک واقعیّتِ ای است که تدریجاً به شکافِهر اسطوره چرا که این سرنوشتِ
 یونان کامالً در این مسیر قرار ،. در آن زمانشود واقع تحلیل ه موردِانهای بعدتر همچون حقیقی یگبعضی دوره تاریخیِ

تاریخی،  تاریخِیک  همچونجوانیِ خویش را  گرفته بود که به طرزی زیرکانه و دلبخواهانه رؤیاهای کامالً عرفانیِ
عنی میرند، یمی تدریجاً رسد ادیان در آنای است که معموالً به نظر میاین آن شیوه کند. خوانیباز جوانپراگماتیک و 

همچون ه مآبانگراییِ مقدّسیک جزمی منطقیِ بینِباریک چشمانِبه واسطۀ  های عرفانی یک مذهبزمینهزمانی که پیش
 وهای خویش اسطوره از وثاقتِ آمیزاضطرابمند شود، و مردم شروع به دفاعی تاریخی نظام بسته از حوادثِ تمامیّتیِ

 بکنند، و هنگامی که احساسِآنها  بیشترِ و رشدِ های مشابهاسطورهدارِ طبیعی و ادامه گونه زندگیِهر مقاومت در برابرِ
 ای تاریخی فرارو نهاده شود. مذهب بر پایه قرار دادنِ دعویِ ،آن ضِوَتدریج نابود شود و در عَای بهاسطوره

در وره اسطزند، و های محتضر چنگ میاین اسطوره شدۀ موسیقیِ دیونیسی بهمتولِّدتازه نبوغِدر این هنگام است که 
آمیز یاقای که ندایی اشتهایی که پیشتر هرگز از آن دیده نشده، و رایحهدر رنگ، نشیندبه شکوفه می او دگرباره دستانِ

                                                           
  ای زیرِ زمین، به بند کشید.ها غلبه کرد، آنها را در تارتاروس، ناحیهوقتی زئوس بر تیتان 1
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آن  هایرگشود، و بزوال می دچارِدهد. اسطوره پس از این آخرین شکوفایی الطبیعی سر میمابعد یک جهانِ برای ظهورِ
باد را، خشکیده و  های پراکنده در دستانِباستان این گل تسخرزنِ 7های، تا آنکه باألخره لوسینگرایندبه زردی می

ترین محتوی و مضمون و همچنین رساترین فُرم تراژدی دارای عمیق اسطوره از طریقِ مشت گرد آورند.فروغ، مشتبی
 کند، و تمامیِ قدرت و خردِخورده از زمین بلند مید را همچون قهرمانی زخم. او دیگرباره خوگرددمیخویش  و صورتِ

 سوزد.  آرامی در چشمانِ او میندِ خویش بهمانده در انسانی محتضر با فرجامین روشناییِ نیرومباقی

 متِدگرباره به خدمحتضر را  این انسانِ که دقیقاً قصدتان چه بود وقتی در تالش بودید ،بازاوریپیدهای حقِّه ای شما
 گماشتید کارهدار و تقلِّبی را بای نقاباسطوره پس از آنو شادمانۀ خویش در آورید؟ او زیرِ دستانِ نیرومندِ شما جان سپرد. 

نان که اسطوره کهن در آورد. و همچ که چگونه خویش را در زیِ شکوهِ دانستنیک می که همچون بوزینۀ هرکول تنها
های موسیقی هر چند که سخت مایل بودید با دستانی حریصانه تمامیِ باغموسیقی نیز با شما جان سپرد.  نبوغِبا شما مُرد، 

 نفتید، آپولوگ دار و تقلِّبی نصیب شما گردید. و چون دیونیسوس را ترکای نقابرا به یغما برید، با این حال تنها موسیقی
ها را از بسترهای آنان ربودید، و آنان را با افسونگری به حلقۀ یهر چند که تمامیِ شورها و سرمستنیز شما را ترک گفت. 

و نقش  قلم زدیدواقع ادیبانه و استادانه برای گفتگوهای قهرمانان خویش هر چند که دیالکتیکی به، آوردید درخویش 
تگو به گفر و تقلِّبی، و دابا این حال، تمامیِ آنچه که قهرمانانِ شما دارا هستند تنها شور و شوقی است نقاب – نمودید
 دار و تقلِّبی. نقاب زبانی
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باستانیِ خویش جان سپرد: او در نتیجۀ نزاعی  هنریِ های خواهرِای کامالً متفاوت از تمامیِ سبکتراژدیِ یونانی به شیوه
ترین ن و آرامزیباتریبسیار کهن به  های دیگر در روزگارانِحال آنکه سبک آن تراژیک خودکُشی کرد؛ ناشدنی و به تبعِحل

آوری یک وضعیّتِ طبیعیِ دردناک و رنج ها جان سپردند. اگر رحلت از این جهان با اخالفی زیبا و بی هیچ فشارِمرگ
باشد. یندانه از اشیاء منمایانگرِ یک وضعیّتِ سعادتمهای هنریِ متقدّم آن سبک شادمانه و مناسب تلقِّی شود، پس فرجامِ

 ،اری دلیرانهو اطو کشیدههایی ناشکیبا با گردن ،های زیباترِ خویش راثمره ،زوال پدید شدند و در هنگامِآهستگی ناآنها به
چی و تراژدیِ یونان هی کنیم که با مرگِچنین وضعیّتی، مشاهده می دیدند. امّا برعکسِمحتضرِ خود می چشمانِ در برابرِ

 ای که روزگاری دریانوردانِشد. درست به همان شیوهآن احساس می که عمیقاً در همه جا وجودِخلئی عظیم برجا ماند، 
اکنون ، هم«بزرگ مرده است 9پانِ»دهنده را شنیدند که تکان این فریادِ افتادهای دوراز جزیره 1تیبریوس یونانی در زمانِ

ری تراژدی مرده است! شاع»که  انداز گشته بودیونانی طنین ای دردناک، این عبارات در سرتاسرِ جهانِبه نوای سوگواری
جدای از شما به سوی هادس؛ پس حال نیز خود با آن از دست رفته است! دور، بسیار دور از شما نوچگانِ نزارِ رشدنیافته! 

 «خویش شکمی از عزا در آورید! پیشینِ ریزهای اربابانِتوانید از خردهمی

کرد، خویش ادای احترام می سلف و خاتونِ به تراژدی به عنوانِ شد کهشکوفا می نیز اگر در این وضعیّت صورتی از هنر
ها خویش بود، این مشخصه های مادرِمشخصه حاملِ اوحالی که  در عینِ زیراۀ وحشت به آن نگریسته شده بود، به دید
د، اوریپید تجربه ش وسّطِهای تراژدی تگونه نزعمرگ از خود بروز داده بود. این طوالنیِ بودند که او در نزعِهایی میهمان

                                                           
1 Lucian of Samosata ِو به شوخی با ،نوشتیونانی می ان بود که به زبانِپردازی محبوب در سوریۀ رمِ باستپس از میالد(، طنز 715-771اتایی )ساموس لوسین 

 پرداخت.ای نیز میو اسطورههای سنِّتی داستان
  پس از میالد(، دوّمین امپراتورِ رُم پس از آگوستوس. 91-پیش از میالد 41تیبریوس سزار آگوستوس ) 2
3 Pan دانِ یونانی است. پس از میالد( تاریخ 41-711لِ ذکرشده از پلوتارخ )قووحوش، شکار و شبانان بود. نقل شناسیِ یونان ایزدِپان در اسطوره 
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ی ای از تراژدشدهدر این سبک شکلِ ضعیفشناخته شده است.  آتیک نوینِ کمدیِ بعدی به عنوانِ هنریِ و صورتِ
 آمیز و پُرخشونتِ تراژدی. همچنان به حیاتِ خویش ادامه داد، همچون بنایی یادبود بر مرگِ شدیداً نزع

کردند فهمید. تر نسبت به اوریپید احساس میهای نوینکمدی را که شاعرانِای توان شیفتگیبا یک چنین نگرشی، می
مردگان جستجو  برای هر چه زودتر به دار آویخته شدن برای آنکه بتواند اوریپید را در جهانِ 7گونه اشتیاقِ فیلمونبدین

خود به همراه دارد، با یش را هنور خو مرده هوشیاری و فراستِ که او متقاعد شده بوده باشد که انسانِآن کند، با فرضِ
موجز و بی آنکه قصدِ اطالۀ کالم را  چندان عجیبی به نظر بیاید. به هر روی، اگر بخواهیم به طورِ تواند چیزِدیگر نمی

ر دانگیز به طرزی اینچنین هیجانو فیلمون مشترکاً دارا بودند و آنچه را که  1داشته باشیم، آنچه را که اوریپید با مناندر
وریپید تماشاگر ا تنها کافی است که بگوییم در آثارِزدنی در اوریپید کارگر افتاد بیان کنیم، مثال آنچنانای و به شیوه آنان
یسانِ نوآن تراژدی شده باشد که از دلِمواد و محتوایی  کس که موفِّق به بازشناختِهر آنروی صحنه آورده شده است. بر 

 قیقیِح نقابِ آوردنِ به دور از نیّتِ اندازهکردند، و اینکه آنان تا چه خویش را خلق می مانانِپیش از اوریپید قهرپرومتی 
 روشنی در خواهد یافت. اوریپید را نیز به های انحرافیِبر صحنه بودند، تمامیّتی از گرایش واقعیّتِ

ای آینه نمایش باز کرد. تماشاگران به باالی صحنۀ زندگیِ عادّی راهِ خویش را از دلِ اوریپید، انسانِ هایدر نتیجۀ فعّالیّت
که مخت ز داریِاکنون به ارایۀ بازتابی از آن امانتجسورانه و بزرگ نمایش داده شده بود، هم که پیشتر در آن تنها صفاتِ

شدۀ ل و شناختهاکرد مشغول شد. اودیسئوس، یونانیِ تیپیکناکامانۀ طبیعت را نیز منعکس می مندانه صفاتِبه طرزی وجدان
به بعد همچون  گردد، که از آن زمانمستهلک می 9گرایکولوس در شخصیّتِ نوین شاعرانِ به دستِاکنون هنرِ کهن، هم
در  اوریپید کهاست همان چیزی این گیرد. دراماتیک قرار می عالیقِ قلب و زیرک، در مرکزِزادِ خوشیک بردۀ خانه

دواجاتِ خانگیِ با تراژیک را  یعنی اینکه هنرِ، نویسدخویش می خدمات به حسابِ 4وفانی آریست«هاقورباغه»نمایشنامۀ 
توان ردّپای آن را بیش از هر جای دیگر ای که می، نکتهه استدیبخشطنطن و پُرکرِّوفرِّ خویش رهایی از فربهیِ مخود 

 تراژیک یافت.  در قهرمانانِ

نشست، و شادمان از این بود که یش را بر صحنۀ اوریپیدی به نظاره میدر این هنگام بود که تماشاگر اساساً بدلِ خو
 به این خوبی صحبت کند. امّا این همۀ شادی و شعفِ او نبود: مردم چگونهشخصیّتِ نمایش باألخره دریافته است که 

 توفان[ی آریس«هااغهقورب»]در نمایشنامۀ  شیوۀ سخن گفتن را نیز آموختند. او در رقابت با آیسخولوسخود از اوریپید 
 که برای مذاکره و اندآموختهبه واسطۀ او  اکنونهم که چطور مردم – کنددقیقاً خود را بابتِ همین نکته ستایش می

مدیِ کعامّه، او  بنگرند. به واسطۀ این دگرگونی در زبانِ ،دستانههمراه با مهارتی چیره ،ای هنریگیری به شیوهنتیجه
 ندازهادربارۀ اینکه زندگی تا چه  یپنهان پذیر ساخت. چون از آن زمان به بعد، دیگر هیچ چیزِامکان کلِّنوین را نیز در 

 کار خواهد گرفت وجود نداشت.ه( را بSentenzen) هاییکالم تکِّهو چه  تواند بر صحنه نمایش داده شودساده می

ود. تا اکنون به سخن در آمده ب، همکرد استوارش را بر آن خوی سیاسیِ طبقۀ متوسّط، که اوریپید تمامیِ آمالِ مایگیِمیان
زبان را معیّن کرده بودند. و به  ها طبیعتِانسانخدایان و در کمدی ساتیرهای سرمست یا نیمهآن زمان، در تراژدی نیمه

معمول،  هایی و کوششارایۀ زندگان تِخود را باب«[ هاقورباغه»آریستوفانی ]در نمایشنامۀ  همین خاطر است که اوریپیدِ

                                                           
1 Philemon ( یکی از نمایشنامه 911-111فیلمون ،)نویسانِ بسیار موفِّقِ آتنی.پیش از میالد  
2 Menander در کمدیِ نوین مشهور است. خاطرِ آثارشنویسِ یونانی که بهمپیش از میالد(، درا 941-137) مناندر  
3 Graeculus  ِتحقیرآمیز برای یک یونانی. است ، صفتی«یونانیِ کوچولو»گرایکولوس به معنی  
4 Aristophanes ( بزرگ 451-971آریستوفان ،)ی او شاملِ یک جدالِ لفظیِ طنزآمیز میانِ «هاقورباغه»نویسِ کمدیِ کهن؛ نمایشنامۀ ترین درامپیش از میالد
  تواند باشد.، بر سر اینکه کدام یک شاعرِ بهتری هستند و اینکه بهترین خصوصیاتِ شاعریِ دراماتیک چه میشودمیریپید و آیسخولوس در هادس او
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ها هاکنون توداگر همستایش کرده است.  داشته باشدداوری  تواناییِ ای که در آن هر فردبه گونهشده و رایج شناخته
خود  حقوقیِ مسائلِ فتقِوکردند، و به رتقها و کاالهای خود را با فراستی سرشار اداره میکردند، زمینورزی میفلسفه

 است.  نمودهسرِ او و خردی است که او آن را به مردم گوشزد و ابالغ ادّعا کرد که همگی از صدقهپرداختند، او می

ای ای معطوف کند، که بریافتههای آماده و تعلیمتوانست توجّهِ خویش را به یک چنین تودهاکنون میکمدیِ نوین هم
ران سُراییِ تماشاگنها در یک چنین حالتی است که همسُرایان گشته بود. تاوریپید تا حدودی مبدّل به رهبرِ هم آنان
به پیدی اوری موسیقاییِ سُرایی برای خواندن در گامِآنکه این هم به محضِبایست به مرحلۀ اجرا گذاشته شده باشد. می
دیدار در آن، نیز پزیرکی و رندی  دارِگونۀ درام، کمدیِ نوین، با غلبۀ ادامهشطرنج کارآزموده شده بود، آن سبکِمطلوب  حدِ

ویش را نیز خ وقفه مورد ستایش قرار گرفته بود. در حقیقت، مردم ممکن بود جانِسُرایی، بیهم لیک اوریپید، رهبرِگشت. 
ت تراژیک نیر درس بودند که شاعرانِاطِّالع میبیشتر از او فدا کرده بوده باشند، اگر از این موضوع بی آموختنِ در راهِ

 اند. دی مردههمچون خودِ تراژ

ای نه تنها ایمان به گذشتهخویش به جاودانگی و نامیرایی را از کف داده بودند،  یونانیان با تراژدی ایمانِ به هر روی،
انگار لکهنسال، سه انسانِهمچون یک »گوید نگارۀ معروف که میآن لوحای آرمانی را نیز. آرمانی را، بلکه ایمان به آینده

 رجمندِهای ااند الوهیّتاینان –می مدَتواند باشد. آنی، زیرک، ابله و دَهلنیسم نیز می کهنِ اقی از دورانِ، خود مصد7«و پوچ
در  ؛ و اگرشودیک برده است، پس از آن حکمفرما می اتِکم احساسرده است، یا دستپنجم، که متعلِّق به بَ آن؛ حالتِ

 گونهسخن بگوید، آن صفای بَرده است، انسانی که هیچ« نانیصفای یو»چنین وضعیّتی آدمی هنوز مجاز باشد که از 
 گذاریِارزش تالش برای چیزهای بزرگ، چگونگیِ مسؤولیّتی سخت، چگونگیِ شدنِ دارعهده چگونگیِ در بابِ ایتلقِّی

 گذشته و آینده باالتر از حال، در ذهن ندارد. 

؛ آشفتمیمسیحیّت را سخت بر  نخستِ چهار قرنِ هراسناکِ عمیق و بود که طبایعِ« صفای یونانی»دقیقاً این جلوه از 
 اساساًه بود، بلک رذیالنهعافیّت، نه تنها  بزدالنه در کُنجِ زنانه از جدّیّت و وحشت، این رضایتمندیِ برای آنان این پرشِ

ن دورۀ صفای آهمچنان که  - کهن یونانِ تلقِّیِ گویی آنان بود که این نیز از تأثیراتِشد. ضدّمسیحی تلقِّی می یذهنیّت
ژدی آن، ترا ششمی را با زایشِ قرنِ –ناپذیر تاب آورد ای خللها دوام یافت و با ایستادگیبرای قرنگلگون و پژولیده 

 هنریِ ، و در حقیقت آنچنان که گویی آثارِبودآن هرگز خلق نکرده  9و هراکلیتوسِ 1فیثاغورسآن،  های اسرارآمیزِآیین
یک  توان بر اساسِای از آنها را به هیچ وجه نمیراستی هر دانهآثاری که به –اند اصالً وجود نداشته عظیم آن دورانِ

کرد؛  حالِ یک بَرده است، تحلیل بیشتر درخورِای که ای در هستی و صفا، وضعیّتِ روانیمغزانهسبک چنین شادی و سرورِ
 دهند. خویش گواهی می وجودیِ بنیانِ انِبسیار متفاوت به عنو بینیِآثاری که خود بر یک جهان

 صحنه کرده است، تا برای نخستین بار او را قادر به داوریِ شود اوریپید تماشاگر را داخلِو در نهایت، وقتی که اعالم می
ه بوده دخود با تماشاگر را اصالح نکر قدیم رابطۀ غلطِ تراژیکِ ممکن است اینچنین به نظر برسد که گویی هنرِدرام کند، 

هنری  ثرِا ای مناسب میانِرابطه ایجادِ اوریپید را به منظورِ های انقالبیِگرایش که است، و مردم نیز ممکن است اغوا شوند
ت و تنها یک واژه اس« عامّه»سوفوکل ارزشمند تلقِّی کنند. لیک به هر روی،  فراسویجلو قدمی روبه و عامّه و به عنوانِ

                                                           
  ه، بیتِ هفتم.گوت (، اثرEpigrammatic Epitaphِ« )نگارۀ رندانهلوح»قولی از کتاب نقل 1
2 Pythagoras .فیلسوفِ یونانیِ قرنِ ششمِ پیش از میالد  
3 Heraclitus (415-595 .فیلسوفِ ایونیایی ،)پیش از میالد  

www.takbook.com



 
51 

ن با یش را ملزم به وفق یافتباید خوثابت و متالزماً استوار نیست. چرا یک هنرمند می ارزشِ یک به هیچ وجه نمایانگرِ
 شود؟نیرویی بداند که قدرت آن تنها از کمیّت و تعداد ناشی می

ت وانستکه باالتر از تمامیِ این تماشاگران است، چطور می کردمیخود، احساس  استعداد و نیّاتِو اگر هنرمند با نظر به 
صی شایستۀ شخ بااستعدادترین تماشاگرِتر از مالِ اوست، احترامی بیش از آنچه ها که نازلمعمولی از این توانایی برای بروزِ

تر دانهتر و رضایتمنمدّت جسورانهطوالنی ای در یک بازۀمندِ یونانیامر این است که هیچ هنر آن بود قائل شود؟ حقیقتِ
ای لندنظرانهب افتادند، او نیز به طرزِاو به خاک می ها در برابرِهمچنان که تودهویش برخورد نکرد. خ از اوریپید با تماشاگرانِ

هایی که به واسطۀ ای بر صورتِ آنها نواخت، همان گرایشخود را پس زد و آشکارا سیلیِ جانانه های خاصِِّگرایش حتِّی
پیشتر از  بایست خیلیبرای شور و غوغای خلق قائل شده بود، می حترامای ااگر این نابغه ذرّهها غلبه یافته بودند. آن توده

 . شدمیهای خویش نابود خردکنندۀ شکست ضرباتِ فرا رسیدنِ میانسالی زیرِ

در بابِ اینکه اوریپید تماشاگر را بر صحنۀ نمایش آورد تا  –کنیم که توضیحاتِ ما با نظر به مطالبِ ذکرشده، مشاهده می
های یشتر از گراباید در جستجوی فهمی عمیقو ما  ،مشروط و موقِّت است –کند ا حقیقتاً قادر به ارایۀ داوری بربتواند او 
شان فوکل چه در طولِ زندگیدانند که آیسخولوس و سوگفته شد، تقریباً همه می که آنچه برعکسِاو باشیم.  دراماتیکِ
گفتن  اوریپید، سخن این اسالفِ گرفتنِنظر  در قرار داشتند، و بنابرین با عامّه توجّهات و عالیقِ از آن، در مرکزِ و چه پس

آن چه عاملی است که یک پس عامّ، محلِّی از اعراب ندارد.  هنری و مخاطبانِ اثرِ اصحکاک و سوءتفاهم میانِ از وجودِ
 نامِ تابِالمع شی و مسیری که بر آن آفتابِتا اینچنین قاطعانه به دور از م سازددار میبااستعداد را پیوسته وا قویّاً هنرمندِ
یبی ؟ این چه مالحظۀ غربپردازدهنری  درخشد، به آفرینشِعامّه می تأیید و خوشایندِ ابرِبی ترین شاعران، و آسمانِبزرگ

ی وافر راماز مجرای احت توانستهمی چگونه؟ او سازدمیتماشاگر رهنمون  علیهِ به حرکتِرا تماشاگر است که هنرمند  بهرِ
 خویش، آنان را تحقیر کرده باشد؟ برای تماشاگرانِ

ها یک شاعر کامالً باالتر از توده را به عنوانِ تنباره طرح شد این است: اوریپید خویشحلِِّ معمّایی که در باال به یکراه
اینان آن دو یش وارد کرد. نما ها را به صحنۀخویش. او توده کرد، لیک نه باالتر از دو نفر از تماشاگرانِاحساس می

ی از داشت؛ با پیروگرامی هنرِ خویش  حکم و اربابانِ شایسته برای صدورِ تنها داورانِ تماشاگری بودند که او به عنوانِ
های تماشاگران احساسات، شورها و تجربیات را، که تا آن زمان در ردیف جهانِ آنها، او سرتاسرِ ها و تذکِّراتِالعملدستور
یّت صحنۀ خویش انتقال داد. او همچنین به تبع قهرمانانِ هر ارایۀ آیینی نمود یافته بود، به روحِ نامرئیِ سُرایانِهم وانِبه عن

ین ا زبان و لحنی تازه بر آمد. تنها با نظر به رأیِ یافتنِ های تازه، در صددِر، برای این شخصیّتاین دو داو درخواستِ از
نان را آ هایخویش دریافت کند، درست در زمانی که تشویق فرینشِآ ای قابلِ اتِّکا در بابِیدو تماشاگر بود که او داور

 عامّۀ مردم یافت.  عدالتِ دیگر خود را محکومِ که بشارتگرِ پیروزی بود شنید، زمانی او بارِ

ن گفت که غنای توااو اینچنین میبارۀ رد، نه اوریپیدِ شاعر. متفکِّراوّلین نفر از این دو تماشاگر، خودِ اوریپید است: اوریپیدِ 
 کند، امّا پیوسته به پرورشِگرچه چیزی خلق نمیکنیم، مشاهده می 7آنچه در لسینگ العادۀ قوّۀ انتقادیِ او، همانندِفوق

 تفکِّرِ الکیِچا افیّت وشفِّ ذاتی، اوریپید با تمامیِ با نظر به این استعدادِاضافۀ و زایا مشغول است.  یک برانگیزانندۀ هنریِ
التی که کسی ح باز بشناسد، مانندِ را خویش اسالفِ کند شاهکارهای بزرگِمی نشیند و تالشمیخویش، در تئاتر  انتقادیِ

رو گردید بهزمان بپردازد. و در اینجا بود که او با چیزی رو شده در دستِتیره یک نقِّاشیِ خطِبهجزء و خطجزءبه به بررسیِ
آمد: او در هر ویژگی و هر جزء و خط از آن عنصری تراژدیِ آیسخولوسی غریب می عمیقِ آشنا با اسرارِ فرادِا که به چشمانِ

                                                           
1 Gotthold Ephraim Lessing ( درام7113-7177گاتهولد افرائیم لسینگ ،)آلمانی.  یِنویس، نویسنده و منتقدِ هنر 
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ترین شخصیّت زمینه را مشاهده کرد. روشنپس کرانگیِکننده، و عینِ حال ژرفایی معمّاگونه و بیافیّتی گمراهمتباین، شفِّ
نیز شابه ای مدوگانگیهمچنین کرد. می داللتکه به امری ناشناخته و مبهم  داشت دارگونهای دنبالهوز با خود هالهنیز هن

 حوۀو ن !کرد جلوهاخالقی چه مبهم برای او  حلِِّ مسائلِسُرایی سایه افکنده بود. و راهبر بدنۀ درام و همچنین معنای هم
 سیارب های کهن چیزهایتراژدی حتِّی در زبانِاقبال و ادبار چه نامتوازن!  برانگیز! و افتراقِها چه بحثبرخورد با اسطوره

 هاییوبرقزرقخصوص کرد. او بهکم رازآمیز و معمّاگونه تلقِّی میآمیز یا دستوجود داشت که او آنها را اهانت زیادی
در  هاخصیّتش پیرایگی و سادگیِهایی بسیار برای بیگوییزبانی و گزافه و همچنین اشکالِساده،  هنگفت برای روابطِ

 متوجّه شد ،یک تماشاگر پریشان در تئاتر نشست و به عنوانِ گونه بود که او ماالمال از افکارِاین آثار مشاهده کرد. و این
گونه هر واقعیِ او همچون بنیانِ لیک از آنجایی که این استدالل در نظرِخویش نیست.  بزرگِ اسالفِ که قادر به درکِ

 که آیا شخصِپرسید را می سؤالاین از خود  و کردخویش نظر می به اطرافِ بایستیاو م شادی و خلِّاقیّت جلوه کرد،
 ذیر در درامِناپن و سنجشایبمت عناصرِ به وجودِ ای مشابهدیگری نیز وجود دارد که همچون او بیندیشد و بتواند به شیوه

  دهد. کهن گواهی 

 کسشان به او تنها لبخندی تردیدآمیز بود. هیچن، واکنشآنا لیک عامّۀ مردم، و از جمله بهترین اشخاص در میانِ
 مینهتواند صحیح باشد. در کهن می بزرگِ او بر اساتیدِ چگونه تأماّلت و ایراداتِ که توانست دقیقاً توضیح بدهدنمی

ی برای نتیجه ارزشکند و در خویش را پیدا کرد، کسی که تراژدی را درک نمی تماشاگرِ دیگرِآور بود که او وضعیّتِ عذاب
 خت علیهِ آثارِنبردی س ، و واردِبشکند را بستۀ خویش توانست پوستۀاو، اوریپید می پیمانیِآن قائل نیست. با اتِّحاد و هم

 اشینویس، که تلقِّهای انتقادی، بلکه در قامتِ یک شاعرِ درامنه با ابزارِ نوشته – آیسخولوس و سوفوکل شود هنریِ
 کند. ا در تقابل با اندیشۀ سنِّتی بنا مینسبت به تراژدی ر

71 

این و تب دوگانگی، ای درنگ کنیم و تأثیرِاجازه بدهید در اینجا لحظهپیش از آنکه نامِ تماشاگرِ دوّم را ذکر کنیم، 
د به یآن پرداختیم در ذهن تداعی کنیم. بیای آیسخولوسی را که پیشتر به تشریحِ تراژدیِ موجود در قلبِ ناپذیریِسنجش

چطور  یمدانستیکه نم، بپردازیم هاتراژدی این قهرمانِ تراژیکِو  سُراییهممان نسبت به و پریشانی حیرتتأمّل در بابِ 
ودِ آن دیگر خ بارِآنکه باألخره تا  –ایم خو بگیریم باید با هر یک از آنها بیش از آنچه با سنِّت از درِ آشتی در آمدهمی

آپولونی ی تنیده، یعندرهم از دو برانگیزانندۀ هنریِ ایتجلِّییان و جوهرۀ تراژدیِ یونان، و به عنوان بن دوگانگی را به عنوانِ
 . باز شناختیم، یسینیوو د

ینیِ بنخستینی و قَدَرقدرتِ دیونیسی از تراژدی و بازسازیِ تراژدی همچون یک هنر، اخالق و جهان جدا کردن آن عنصرِ
یدی اوریپ گرایشِ روشنی در هیأتِکامالً  به طرزخود را اکنون این همان چیزی است که هم –دیونیسی  تازه، ناب و غیر
 کند. بر ما آشکار می

این پرسش را در بابِ ارزش و معنای این گرایش در قالبِ یک  ،با تأکیدی تا سر حدِِّ امکان زندگانی اوریپید در اواخرِ
آن را  بایستآیا نمیبایست وجود داشته باشد؟ دیونیسی اصالً می مطرح کرد. آیا عنصرِعصران خویش با هماسطوره 

ین کرد، بایست اینچنداشت میمیش وجود اشاعر این بود که البته اگر امکان کَن کرد؟ پاسخِیونان ریشه جبر از خاکِبه
 اییرمنتظرهغ ه طرزِب – باکخههمچون پنتئوس در  –ترین حریف نیز لیک ایزد دیونیسوس بسیار قدرتمند است. معقول

به نظر د. شتابخویش می دیونیسوس گشته است، و تنها پس از این مسحورشدگی است که رو به سوی ویرانیِ مسحورِ
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ترین کهنسال باشد: تفکِّر زیرک همان داوریِ شاعرِ، نیز 7داوریِ این دو مردِ سالخورده، تایرسیاس و کادموسرسد می
اندازد، در واقع، هر جا که گسترش برای دیونیسوس را دور نمیاحترامِ جاودانه روبهآن عامّیانه و  شخص هرگز آن سنِّتِ

 اندیشانهتمصلحبد نیست اگر در ملحق شدن به آن احتیاطی انگیزی در میان است، های شگفتسخن از یک چنین قدرت
قِّی کند، و آمیز تلرمقی را توهینکم انبازیِچنین همممکن است از خود بروز دهیم. لیک در چنین حالتی نیز، دیونیسوس 

 در اینجا برای کادموس اتِّفاق افتاد. کهچیزی  –را به اژدها مبدّل گرداند  اندیشمصلحتدر نهایت 

در تا  –زندگانیِ خویش را با نیروهای قهرمانی علیهِ دیونیسوس جنگید  گوید، شاعری که سرتاسرِشاعر این را به ما می
خود و یک خودکُشی به فرجام برساند، همچون انسانی که از سرگیجه  با تجلیل از حریفِ فقط را یِ خویشانزندگنهایت 
اب از یک برج به پایین پرت را آن نیست، خود ای وحشتناک که دیگر قادر به تحمّلِبرد و برای فراز از سرگیجهرنج می

( خودِ او، که بدبختانه در آن زمان به Tendenz) هنریِ این تراژدی ]باکخه[ در حقیقت اعتراضی است به طرحِکند. می
خویش بازگشته بود،  پیشینِ ای رخ داده بود: درست در همان هنگامی که شاعر از مواضعِمعجزه 1قیّت دست یافته بود!موفِّ

 سّطِودیونیسوس در آن زمان از صحنۀ تراژیک بیرون رانده شده بود، تقیّت و پیروزی دست یافته بود. او به موفِّ طرحِ
ی که از الوهیّتاوریپید به سخن در آمده بود. به یک معنا، اوریپید خود تنها یک نقاب بود:  نیرویی دیوگون که از درونِ

 . قراطسکامالً تازه متولِّدشده بود به نامِ  ، بلکه یک دیوِناو به سخن در آمده بود نه دیونیسوس بود و نه آپولو درونِ

ارومار شد. هنری ت یک اثرِ یونان به عنوانِ نیسی و سقراطی، و به واسطۀ این تضادّ، تراژدیِتازه است: دیو این یک تقابلِ
در هر ، ما باشد تسلِّیِ در صددِ اندازهخویش تا چه  های پیشینِدعوی اکنون اوریپید با استردادِندارد که هم ییّتهیچ اهمّ

به این  او ویرانگر و آگاهیِ های شخصِیکسان شد. سوگواریخود موفِّق نبود: شکوهمندترین معبد با خاک  او در کارِحال 
ما خواهد داشت؟ هر چند خودِ اوریپید  معابد بوده است دیگر چه سودی به حالِ امر که آنچه نابود ساخته زیباترینِ تمامیِ

ن غرامتِ ناچیزی لیک یک چنی –تمامیِ اعصار مبدّل به یک اژدها شده است  هنریِ منتقدانِ مجازات توسّطِ به عنوانِ
 کننده باشد؟تواند راضیبرای چه کسی می

تر حال بیایید به این تمایلِ سقراطی که اوریپید به وسیلۀ آن با تراژدیِ آیسخولی جنگید و بر آن پیروز شد، قدری نزدیک
 شویم.

چه  ست،ا را در پی داشته هاانترین آرماینکه اجرای آن عالی با فرضِدر اینجا نیاز است که این سؤال را از خود بپرسیم: 
گر قرار دیونیسی وجود داشته باشد؟ ا درام بر بنیانی غیر انحصاریِ اوریپید برای قرار دادنِ توانست در پسِ نیّتِهدفی می

دیونیسی متولِّد نگردد، چه صورتِ دیگری از  های اسرارآمیزِ عناصرِروشنموسیقی و در سایه بر این بود که درام از زهدانِ
یک صورتِ  و حماسۀ دراماتیکتوانستیم حاصل کنیم تمامِ آنچه که در یک چنین وضعیّتی می ماند؟آن همچنان باقی می

 نیافتنی است. در آن دست تراژیکهنریِ آپولونی بود که طبعاً تأثیرِ 

شده توسّطِ گوته حطر 9ی«ناوسیکائا» شده مطرح نیست. در حقیقت، در بابِارایه توای حوادثِدر اینجا مضمون و مح
ه قرار بوده در ک –پذیر بوده باشد توانسته امکانشبانی و روستایی نمی آن موجودِ که خودکُشیِ جرأت بگویمتوانم بهمی

                                                           
1 Cadmus  و Tiresias  میلِ آنها اثرِ اوریپید هستند. در این نمایش« اکخهب»کادموس، بنیانگزارِ تبس، و تایرسیاس، پیامبرِ نابینا، دو انسانِ سالخورده در نمایشنامۀ ،

  شود.داشتِ شعایرِ دیونیسی به سخره گرفته شده است. در پایانِ نمایش، کادموس به یک اژدها مبدّل میبرای نگاه
  . این اثر پس از مرگِ او کشف شد و به اجرا در آمد.نوشت به مقصدِ مقدونیّه ترک کرده بود، اوریپید باکخه را درست در پایانِ زندگانیِ خویش، زمانی که آتن را 2
های خویش در حالِ رختشویی در ساحل است که ادیسئوس را که شبِ قبل )دفترِ ششم( ناوسیکائا، دخترِ پادشاهِ فیاسیا، همراه با شماری از ندیمه« اودیسه»در کتابِ  9

گوته ، 7171-1های گردد. در سالپرود، امّا در نهایت ادیسئوس به ایتاکا باز میا امیدِ ازدواج با او را در سر مییابد. ناوسیکائاش دچارِ طوفان شده عریان در آنجا میکشتی
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ه است که العادحماسۀ آپولونی آنچنان فوق چرا که قدرتِ – بیفتد اتِّفاق شدیداً تأثیرگذاری تراژیک به طرزِ پردۀ پنجم
سحرانگیزی  به طرزِموجود در دلِ نمودها  و رهاییِ شادی ترین چیزها را از طریقِما وحشتناک شمانِدرست در برابرِ چ

 و با تصاویرِا پیوندِ خویش پیوند برقرار کند، و سطحِ تواند کامالً با تصاویرِحماسۀ دراماتیک نمی شاعرِکند. دگرگون می
رو تالطم روبههنوز با تأمّالتی آرام و بی ست نخواهد رفت: در اینجانقِّال و راویِ حماسی ا خود فراتر از آنچه در توانِ

آن به نظاره نشسته است. در این حماسۀ  در برابرِها را نگرد که انگارههستیم که با چشمانی گشوده به وضعیّتی می
های درونیِ او تماماً در ترین معنای ممکن یک نقِّال است؛ در این حالت، انگارهشده، بازیگر هنوز هم به ژرفدراماتیک

 یک بازیگر نخواهد بود. کامالً یابد، از همین رو او هرگز های او بروز میقالبِ کنش

ای است ابطهر این ارتباط درست مانندِ او مرتبط است؟ آپولونیِ آرمانیِ اوریپید به درامِ باید پرسید که چگونه اثرِحال می
گونه افالطون این در ایونِماهیّتِ آن ای که تر وجود دارد، تلقِّیتلقِّیِ جوانآن کهن و  رانِروزگا ر و جدّیِموقِّ نقِّالِ که میانِ

گویم لیک اگر آن چیزی که میشود. م ماالمالِ اشک میاگویم چشمانانگیز میوقتی چیزی حُزن»توصیف شده است: 
 در اینجا دیگر با فروپاشیِ حماسیِ« زند.میشود و قلبم تند آور و دهشتناک باشد، موهای سرم از ترس راست میوحشت

ترین دخصوص در شدیکسی که بهمواجه نیستیم، واقعی  طرفانۀ بازیگرِبی و سردی و خشکیِنمودها  وجود در قالبِ
ماند. اوریپید هنرمندی است با قلبی تپنده و نمودها باقی می دلِدر  ینمود و شعف های خویش، تنها به صورتِفعّالیّت

 کند. بازیگری پرشور اجرا می متفکِّری سقراطی طرِّاحی، و در هیأتِ شده. او اثرِ خویش را در هیأتِیی راستموها

 است که شود، از همین رودست محسوب نمیخود یک هنرمندِ ناب و یک ریزی و نه در اجرای اثرِاوریپید نه در طرح
انجماد و احتراق را توأمان در خود دارد.  ت، چیزی که پتانسیلِزمان چیزی سرد و آتشین اساو به طورِ هم بینیم درامِمی

 حال خود را تا جایی که امکان دارد از عناصرِ حماسه ناممکن است، و در عینِ آپولونیِ تأثیراتِ گونه درام کسبِبرای این
ایی شود، تأثیر و کار و صاحبِبتواند از رکود خارج اکنون برای آنکه این تفاصیل، هم دیونیسی جدا کرده است؛ و با تمامِ

 هنریِ هاییک از برانگیزانندههایی که دیگر در حوزۀ هیچمردم نیازمند است، شیوه ای از برانگیختنِهای تازهبه شیوه
نمای تناقضم هایاندیشهشوند ها که با آن مردم برانگیخته میاین شیوهگیرند. آپولونی و دیونیسی جای نمی شخصیِ

 ی برایینجایگز به عنوانِ –آتشین  و عواطفِ –آپولونیِ اندیشه  مقاصدِ جایگزینی برای به عنوانِ – طرفمستقل و بی
لیک اند، فتهرر گتقلید قرا گرایی موردِو آتشین با باالترین حد از واقع پرشور تأثیراتِشک بیهستند.  –دیونیسی  افسونِ

 اند. هنر بویی نبرده ز از روحِای نیهعاطفی حتِّی ذرّ ها و تأثیراتِاین اندیشه

راً بر پایۀ خویش را منحص آمیزی درامِموفِّقیّت خوبی به این امر واقف شده باشیم که اوریپید در کلِّ به طرزِبنابرین اگر به
ن آ ای غیرهنری منحرف کرد، درگراییاش او را به طبیعتدیونیسی های غیرآپولونی بنا نهاد، و در مقابل، گرایش اصولِ

ترین مهمّم، که دست بیابی سقراطی شناسیِزیبایی بنیادینِ بهتری از کیفیّتِ صورت است که قادر خواهیم بود به شناختِ
مستقیمی  ندِکه برای« پذیر باشد.باید درکهرچیزی برای آنکه زیبا باشد، می»کند: آن چیزی شبیهِ این را بیان می قانونِ

ه اوریپید ای است کبا نظر به یک چنین قاعده« باسواد و آگاه بافضیلت است. انسانِتنها »سقراط است که  از این سخنِ
ها، یّتکند: زبان، شخصو آنها را بر بنیانِ یک چنین اصلی توجیه می دهدسنجش قرار می فردی را موردِ تمامیِ خصوصیّاتِ

 سُرایانه. ساختارِ هنری، موسیقیِ هم

                                                           
رگز ه اما در نهایت این اثر در حدِ یک طرح باقی ماند وهایی از آن را نیز به نگارش در آورد، اعالم کرد در حالِ نوشتنِ یک تراژدی حولِ این داستان است، و حتی بخش

  به اجرا در نیامد.
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سوفوکلی از آن یاد  شعری و پسرفت در قیاس با تراژدیِ نقصِ در اوریپید به عنوانِ عادت اوقات از سرِ آنچه ما اغلبِ
گواهی  وانِاوریپیدی را به عن درآمدِپیشبیایید جسورانه است.  مؤکِّد و زیرکیِ انتقادیِ همین فرایندِ ایجادِ کنیم، اکثراًمی

درآمد در یشپبخشِ تر از ای ما زشتصحنه چیز در فنونِکند در نظر بگیریم. هیچگرایانه ایجاد میبر آنچه این شیوۀ عقل
شخصی منفرد ظاهر شود و توضیح بدهد که او کیست، چه باید مییک اثر  اوریپیدی نیست. اینکه در شروعِ یک نمایشِ

استان د سیرِو در حقیقت، قرار است در وقایع چگونه بوده است،  آن لحظه سیرِ رخ داده، تانمایش  آغازِ از اتِّفاقاتی پیش
 اتِناپذیرِ تأثیرو توجیه بوالهوسانه شاعرانۀ مدرن همچون رها کردنِ نویسِیک درام چه پیشامدهایی حادث شود، در نظرِ

در واقع اگر قرار باشد که ما تمامیِ آن چیزی را که قرار است اتِّفاق بیفتد بدانیم، دیگر چه کسی تعلیق جلوه خواهد کرد. 
مهیّجی  طِارتبااساساً هیچ  در اینجا چرا که -دهد؟ ببنشیند و ببیند چه اتِّفاقی واقعا قرار است رخ  خواهد منتظرش میادل

 اتِّفاق بیفتد وجود ندارد.  یک حادثۀ واقعی که قرار است بعداً و یک رؤیای غیبی میانِ

های هرگز به تعلیقِ حماسی و اغوا کرد. او معتقد بود که تأثیرِ تراژدیاوریپید دربارۀ این موضوع کامالً متفاوت فکر می
یگر د اکنون یا بعداً چه اتِّفاقی بیفتد وابسته نیست. شیوۀ اوریپید بیش از هر چیزِ است اینکه قرار ضروری در بابِ غیر

و  اصلی به جریانی نیرومند های قهرمانِقوسوبزرگ است که در آن شورها و کش غناییِ-های بیانیمتِّکی بر آن صحنه
ه انگیز بود نه کنش و بازی، و هر آنچحُزن تأثیراتِ ای برای ایجادِچینیشود. در اینجا همه چیز زمینهنتهی میگسترده م

 ر مسیرِترین مانعی که دلیک جدّیشد.  قدر و نکوهیده شمرده میآورد بیانگیز فراهم نمیحزن که زمینه را برای تأثیراتِ
 کند،آنها را احساس می وجود دارد همان چیزهایی است که تماشاگر فقدانِ هاییاستغراقی شادمانه در یک چنین صحنه

ته در اشخاص ی نهفمعان مادامی که شنونده مجبور باشد در بابِشود. شکافی که در شبکۀ رویداهای پیشین دیده می یعنی
های ها و کنشدر رنجکامل او  ها و اهداف چیست، استغراقِموجود در انگیزه هایکشمکش بیندیشد، اینکه عاملِ

های در تراژدیهایش برای آنها ممکن نخواهد بود. های مشتاقانه و دلواپسیپنداریذاتهای اصلی و همشخصیّت
رایۀ برای ا ،از سرِ اتِّفاق است ناخودآگاه و آنچنان که گویی، های هنریترین شیوهسوفوکلی از باظرافت-آیسخولی

 ، فنِّی که در آن قریحۀشودتمامیِ رویدادها استفاده می فهمِ جهتِهای ابتدایی نهدر صح تماشاگر به های ضروریسرنخ
نشان  ،دار و اتِّفاقیای نقاببه شیوه برای بروزِ ضروریهای مجال به مشخصه با دادنِ را های خویشواالی آنها ارزش

 دهد.می

های این موضوع شده است که تماشاگر در طیِِّ صحنه متوجّهِ او که بود آناورپیید بر  اعتقادِ لیک با تمامِ این تفاصیل،
به  و نزدِ خود انجام دهدگذشته را  حوادثِ از برآوردی مختصرباید این امر است که می ابتدایی به طرزِ عجیبی دلواپسِ

ن رو، اوریپید رود. از همیدر او از بین می موقعِ ارایهانگیز های شاعرانه و تأثیراتِ حُزنزیبایی ،واسطۀ همین موضوع
د نتوانستند به او اعتماد کنشخصی که مردم می ریزی کرد و آن را از دهانِدرآمد را درست پیش از ارایۀ نمایش طرحپیش

ردیدها کرد و تمامیِ تبرای عامّه تضمین میبیش و کم یک تراژدی را  بایست ماحصلِاغلب یک الوهیّت می –بیان کرد 
مادّی و تجربی را تنها  جهانِ ای مشابهِ آنچه دکارت در آن قادر شد واقعیّتِزد، به شیوهکنار می را دربارۀ واقعیّتِ اسطوره

 درامِ انِاوریپید یک بار دیگر نیز در پایاو در دروغ گفتن بنیان بگذارد.  خدا و ناتوانیِ از طریقِ توسّل به صداقت و راستیِ
یرد. تصدیق قرار بگ ش برای تماشاگران موردِاآیندۀ قهرمان گونهاینکند تا الوهی استفاده می خویش از همین صداقتِ
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 زمانِ حالِ دراماتیک ،پردۀ فرجامینپردۀ حماسی و پسبینِ پیشاین است.  درنیز بدآوازه  7«امدادِ غیبی» فرایندِ کارکردِ آن
 گیرد. اصلی قرار می« درامِ»و غنایی یا همان 

یک شاعر بیش از هر چیز پژواکی از دانش و معرفتِ آگاهانۀ خویش است، و دقیقاً  گونه است که اوریپید در قامتِاین
 ای نائل کرده است. یادماندنیهمین عامل است که او را در تاریخِ هنرِ یونان به یک چنین جایگاهِ به

 مقدّماتِ هب بایدبوده باشد که او  موضوع این او همواره می بایست درگیرِ ذهنِ ،او خلِّاقۀ ه به زایاییِ انتقادیِ قدرتِبا توجّ
در ابتدا همه چیز درهم و »آن از این قرار است:  ابتداییِ ای که سطورِببخشد، نوشته تازهجانی  1نوشتۀ آناکساگوراس

ون همچ 9ذهن فالسفه با ارایۀ مفهومِ و اگر آناکساگوراس در میانِ« نامفهوم بود، لیک سپس عقل آمد و نظم آفرید.
ش با دیگر رابطۀ خوی است رسد، اوریپید نیز ممکنیعقل به نظر میالخمرِ لمممشتی دای هوشیار در میانِ انِنخستین انس

آفرینندۀ نظم و حاکم بر همه چیز، یعنی ذهن، ای مشابه در تصوّر آورده باشد. مادامی که یگانه تراژیک را با انگاره شاعرانِ
مان ریخته بودند. این هدرهم چیزها همچنان ترکیبی از یک ملغمۀ نخستینیِ هنری برکنار بود، تمامیِ هنوز از خلِّاقیّتِ

ه عنوانِ او بای است که بایست به موضوع نگریسته باشد؛ این همان شیوهآن می که اوریپید به سبکِ است ایشیوه
 را به سبکِ آن حدّ زده باشد. « مست»بایست شاعرانِ ، می«هوشیار»نخستین شاعرِ 

ر د شکبی –درست را بی آنکه به آن آگاه باشد انجام داد  که او کارِ –وکل دربارۀ آیسخولوس بیان کرد آنچه سوف
ند، چرا که قلمداد کق کرده نادرست توانسته آنچه را آیسخولوس خل. اوریپید تنها میمفهومی اوریپیدی هرگز بیان نشد

گون نیز به این امر معترف خدای . حتِّی افالطونِبودخلق کرده  خود را ای آثارِآگاهانه گونه ادراکِهیچ آیسخولوس بدونِ
 نین استعدادِ؛ او همچدهدارایه می را مستقیم که قوّۀ خلِّاقۀ شعرا نه بینشی آگاهانه که بیشتر بینشی کنایی و غیراست 

خویش را از کف نداده و  هِخودآگا ، چرا که یک شاعر مادامی که هنوز ذهنِکندمی رؤیا مقایسه معبّرانِ را با پیامبران
دانست که نیست. اوریپید همچون افالطون وظیفۀ خویش می خلقِ آثارِ خویشقادر به از او رخت بر نبسته،  شاعقالنیّت

هر »شناسانۀ او که زیبایی شود نشان دهد. این قاعدۀ بنیادینِدیده می« عقالنی غیر» آنچه در شاعرِ برعکسِ را جهان
ید آگاهانه باشد باهر چیزی می»مستقیمی است از این گفتۀ سقراط که  ، برایندِ«هانه باشد تا زیبا باشدباید آگاچیزی می

 «.و نیکو باشد تا خیر

نیم. به هر شناسانه قلمداد کزیبایی گراییِسقراط این تفاصیل، ما مجاز خواهیم بود که اوریپید را شاعری در سپهرِتمامِ با 
 ائلقشناخت و به همین خاطر ارزشی نیز برای آن بود، که تراژدیِ کهن را نمی تماشاگرِ دوّم نوعی همانروی، سقراط به

 هنریِ دارِ یک خلِّاقیّتِاین جسارت را داد که طالیه خودبه  ،خویشپیمان هم سقراط به عنوانِ نبود. اوریپید با نگریستنِ
تواند ه میشناسانه است کزیبایی گراییِ، این سقراطروانه شد کهن از حرکت باز ایستاد و به قهقرا اگر تراژدیِتازه باشد. 

ته شده بود، هنرِ کهن گرف جنبۀ دیونیسیِ حمالت به سمتِ پیکانِ لیک مادامی که نوکِ. نام بگیردیگانه اصلِ کُشندۀ آن 
هه گرفت، کسی که هر دیونیسوس جب یابیم، که در برابرِتازه می 4دیونیسوس و اورفئوسی ما سقراط را در هیأتِ دشمنِ

                                                           
1 machinedeus ex  قعی او-ای ناممکن و فرارود که در آن یک کنش و وضعیّتِ پیچیده به واسطۀ واقعهکار میهاصطالحی است که برای توصیفِ موقعیّتی ب

اقی های اصلی بگوید که در آینده قرار است چه اتِّفند و به شخصیّتفتق کوشود. مثالً با فرضِ اینکه یک خدا از آسمان بیاید و درجا تمامیِ مسائل را رتقوفصل میحلِّ
  بیفتد.

2 Anaxagoras  ِگرای ایونیایی.پیش از میالد(، فیلسوفِ مادّی 511-417آناکساگوراس )حدود  
3 Nous تشخیص  ۀتوصیفِ قوّۀ ذهنیِ انسان به عنوان سنج برای یشود، در معنای فلسفکار گرفته میهاین اصطالح که گاه به عنوانِ معادلی برای عقل و هوش نیز ب

 م. –شود خوب از بد شناخته می
4 Orpheus موسیقیِ شد که او با قدرتِدان و شاعری شاخص بود که سازِ چنگ را ارتقا و بهبود بخشید. گفته میشناسیِ یونانِ باستان موسیقیاورفئوس در اسطوره 

 تواند طبیعت را افسون کند. خویش می
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قَدَرقدرت  آن ایزدِ وجودِ این،، با 7او داد آتن حکم به نابودیِ های محکمۀ عدالتِسرنوشت به واسطۀ ماینادس چند دستِ
خویش  جانِ، گریختادونی می دیونیسوس همچون گذشته، زمانی که از لیکورگوس پادشاهِنشینی کرد. را نیز وادار به عقب

تدریج سرتاسرِ جهان را در های اسرارآمیزِ آیینی سرِّی که به، یعنی در سیالبگزیددریا مأوا  اقِرا برداشت و در اعم
 نوردید. می

79 

استان دور مانده ب آنان در روزگارِ معاصرانِ نگاهِراط رابطۀ تنگاتنگی داشت چیزی نیست که از قاینکه نظرگاهِ اوریپید با س
ک سقراط برای کم عادتِ تن دربارۀآ شایعاتی بود که در سرتاسرِ ،شادمانه درونیِترین نمود از این حسِِّ و روشنباشد، 

رده بود، خو پیوند به یکدیگر« قدیم روزهای خوبِ» این هر دو نام توسّطِ حامیانِاوریپید پیچیده بود.  کردن به شاعریِ
، شرایطی شده بودند که در آن وجود آمدنِ به باعثِمحبوبی فرا رسیده بود که  نامِ رهبرانِ فهرست کردنِ زمانی که موقعِ

 ای، در یک روندِ فرسایشِبه طورِ فزاینده، ه بودساخت گرجلوه 1ای که خود را در نبردِ ماراتنجسمی و روانی ستبرِ آمادگیِ
 شیوۀ تردیدآمیزی از نگرش به موجودات شده بود. جسمی و روانی، قربانیِ

خنانی که سگوید، آریستوفان معموالً از این مردان سخن می آمیز است که کمدیِیرتحقعصبانی و نیمهنیمه با همین لحنِ
و  اند، لیک حیرتتری همراه است که هر چند از خیانت و پشت کردن به اوریپید شادمانهای تازهنسل تحیّرِمعموالً با 

نمایی و آینۀ تمام 9ترین سوفسطاییین و مهمّنخست آریستوفان به عنوانِ بینند سقراط در آثارِخویش را از اینکه می شگفتیِ
ت این در این میان، تنها تسلِّیِ آنان از این باب پنهان کنند.توانند نمیاست  گشتههای سوفسطایی ظاهر از همۀ بلندپروازی

ار دهند. های خویش قرهجمه شاعری موردِ در عالمِ دروغگو و گستاخ 4یآلکیبیادس بود که خودِ آریستوفان را به عنوانِ
زدیکِ روابطِ ن در ادامه به اثباتِم، یک چنین حمالتی دفاع کرده باش برِآریستوفان در برا م از غرایزِ ژرفِبی آنکه بخواه

جه هیچ وباستان جلوه کرد خواهم پرداخت. در این رابطه به  مردمانِ سقراط و اوریپید آنچنان که در نظرِ متقابل میانِ
یافت، و تنها زمانی که حضور نمی در اجراهای تراژیکِ ،تراژیک هنرِ رقیبِ قراط به عنوانِباید فراموش کرد که سنمی

ای شدهناختهش ترین پیوندِشد. به هر روی، روشنای تازه توسّطِ اوریپید تهیّه شده بود به خیلِ تماشاگران ملحق میقطعه
دلفی است که سقراط  5پیشگوی های غیبیِآنان در اعالن نامِ نزدیکِ مجاورتِاین دو سراغ گرفت،  توان میانِرا که می

وّم را د پیکارِ خرد، اوریپید مقامِ در حال داوری کرده بود که و در عینِ ،خردمندترین انسان معرِّفی کرده بود را به عنوانِ
  1کسب کرده است.

                                                           
اعتقادی نسبت به خدایان شد، و به دادگاه احضار گردید و در آنجا به مرگ محکوم شد. او به شیوۀ مرسومِ اعدامِ در آن زمان، ها متِّهم به کفر و بیسقراط توسّطِ آتنی 1

  یعنی نوشیدنِ شوکران، جان سپُرد.
ها قوای نظامیِ تعدادی از یونانیان به رهبریِ آتنیخصوص آتن( است، که در آن قوای کمیونان )و به ترین اتِّفاقاتِ تاریخِپیش از میالد(، یکی از عظیم 431نبردِ ماراتن ) 2

به رقص  های پیروزیرا در ماراتن، نزدیکِ آتن، شکست داد. بر اساسِ روایاتِ تاریخی، آیسخولوس در ماراتن جنگید و سوفوکل در قامت پسرکی جوانسال در جشن پارس
  خت.و پایکوبی پردا

هال زیرکانه برای زیرِ سؤال بُردنِ حقایقِ سنِّتی و کمک به مشتریان و ای فنِّ بیان بودند که به استفاده از استداللآموزگارانِ حرفه ،در روزگارِ باستان هاسوفسطایی 3
   ند.گراییِ پیچیدۀ نوظهور داشتند شهره بودای که با عقلمریدانِ خویش برای پیروزی در منازعاتِ قانونی

4 Alcibiades  ِعتِ های پلوپونزی بارها بیپیش از میالد(، یک فرماندۀ نظامی و سیاستمدارِ آتنیِ متلوّن و کاریزماتیک بود که طیّ جنگ 451-414الکیبیادس )حدود
 گشت.  پناهنده شد و سپس باز پارسخویش را تغییر داد و نخست به اسپارت و 

 م. –شد که معموالً یک زن بود فته میگ tia)(Puبه پیشگوی معبدِ دلفی پوتیا  5
کند که آیا انسانی خرمندتر از سقراط ( از غیبگوی معبدِ دلفی سؤال میChaerephonروایتی وجود دارد مبنی بر اینکه یکی از شاگردانِ سقراط به نامِ کایرفون ) 6

 که یکی از آنها روایتی است که نیچه به آن اشاره کرده.  وجود دارد. در رابطه با پاسخِ غیبگوی دلفی سه روایت تاریخی وجود دارد
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 بنابروس ن را در مقایسه با آیسخولتوانست خویشتگرفت، کسی که میمراتب در ردۀ سوّم قرار میدر این سلسله سوفوکل
ه پُر واضح است کدرست چیست ستایش کند.  کارِ دانستمیدرست را انجام داد چون  این گفته که او )سوفوکل( کارِ

عصرِ خویش، شفِّافیّتِ شاخصی بود که در دانش و معرفتِ  «های خردمندِانسان»عاملِ اصلیِ نامزدی این سه نفر به عنوانِ 
 داشت. آنان وجود 

سقراط جاری شده بود، وقتی اعالم  سابقۀ فهم و دانش بر زبانِتازه و بی ترین دعوی دربارۀ این ارجمندیِلیک قاطعانه
 هتِجگرداگردِ آتن  برخویش  های انتقادیِحال آنکه در گردش. داندهیچ نمیاو تنها فردی است که معترف است  که کرد

تافت که شاشخاصی می نوران، شاعران و هنرمندان، در هر موقعیّتی به سمتِسخن گفتن با بزرگترین سیاسیّون، سخ
صحیح  شِگونه بینهای نامدار هیچیافت که تمامیِ این انسان حیرت و شگفتی در شدند. او در عینِدانندۀ چیزها تصوّر می

« زهتنها از روی غری»رسانند. انجام میو روشنی در بابِ حرفۀ خویش ندارند، و فعّالیّتِ خویش را تنها بر اساسِ غریزه به 
 توان به قلب و مرکزِ تلقِّیِ سقراطی نظر کرد. با یک چنین عبارتی است که می -

 هایکند. او به هر آنجا که نگاهرا محکوم می غالب آن اخالقِ و به موازاتِ غالب گرایی هنرِو اینچنین است که سقراط
 ارزشیِو بی نادرستیبیند، و از این فقدان، حاکمیّتِ وهم را می در عَوَض بینش و گرداند، فقدانِجستجوگرِ خویش را می

ی و وجود را باید هستهمین دریافت و استنباط است که سقراط معتقد است می بر اساسِکند. حاضر را استنباط می شرایطِ
 از اوتیکامالً متف سبکِ قراولِهمچون پیشو ، و تفوّقاصالح کند. او در قامتِ انسانی منفرد با بیانی آکنده از تحقیر 

تواند ای از آن نیز برای ما میریزهدارد، که به چنگ آوردن خردهفرهنگ، هنر و اخالق، رو به سوی جهانی گام بر می
 همچون یک افتخار و اقبالی بلند جلوه کند. 

زد تا انگیکند، و بارها و بارها ما را بر میسقراط می ای است که همواره ما را درگیرِکنندهپریشان و دقیقاً این همان عاملِ
خصیّتی ش باستان، را درک کنیم. این انسان کیست که در قامتِ برانگیزترین چهرۀ روزگارِمعنا و نیّتِ این انسان، یعنی بحث

یا ، پریکلس و پوت؟ که همچون هومر، پیندار و آیسخولوس، فیدیاسدهدانکارِ جوهرۀ یونان را به خویش می منفرد جرأتِ
؟ این چه نیروی داردما  تحیّرآمیزِ ها، چشم بر احتراماتِترین قلِّهها و رفیعترین مغاکو دیونیسوس، و همچون ژرف

خدایی است که این چه نیمه دهد؟سحرانگیز را بر خاک می معجونِ نیا نِافشاند خود جسارتِ بهدیوگونی است که 
 رتوانِپ شتِافسوس، افسوس! به مُ»باید بر او بانگ بر آورد که: های بشری مین نمونهواری از واالتریسُراییِ شبحهم

 7«اکنون رو به زوال است و سقوط!که همزیبا را نابود.  خویش، کردی این جهانِ

ا به م نهفته است 1«دایمونون سقراط» اصطالحِ در انگیز کهجوهرۀ سقراط توسّطِ آن پدیدۀ حیرت فهمِ شاهراهی جهتِ
خی بود، او از ندایی الوهی سرن آمدهتردید گرفتار  او در چنگالِ عظیمِ عقلیِ ای که قدرتِویژه ارایه شده است. در آن شرایطِ

همواره  رسید،کرد. وقتی این ندا به گوش میهایی آشکار میاستوار دریافت کرد که خود را تنها در یک چنین موقعیّت
 ر برابرِد گاهبهگاهشخصیّتی کامالً نامتعارف، خردِ غریزی برای آنکه  در قالبِ. مراه داشتپیامی هشدارآمیز را با خود به ه

 ریزه، غهای زایا و آفرینشگردر حالی که در تمامیِ انسانکند خود را آشکار کرد.  آراییصفگاهانه آ دانش و معرفتِ سدِِّ
راط در سقدهد، و آگاهی همچون واکنشی هشدارآمیز و انتقادی خود را بروز می حقیقی گرِهمچون نیروی خلِّاقه و تصدیق

 per) !الخلقهناقصهیوالیی حقیقتاً  –گر شد و آگاهی همچون آفرینده و نیروی خلِّاقه جلوه ،منتقدغریزه همچون یک 

defectum) 

                                                           
  گوته.« فاوستِ»قولی از نقل 1
2 Daimonon .دایمونون به معنای دیوها و شیاطین  
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نجا که رو هستیم، تا آبهعرفانی رو ادِعدکاریکاتورگونه و مضحک در است (defectus) راستی که در اینجا با نقصیبه
شدّت حجیم به رویّهاستفادۀ بی منطقی به دلیلِ او بُعدِ در عرفانی نگریست، که غیر یک انسانِ توان سقراط را به عنوانِمی

و از سوی دیگر، همچنان که در سقراط  عارف. غریزی در یک انسانِ و گسترده شده است، درست همچون وضعیّتِ خردِ
های انخویش بشورد. این نیرو در فور که این برانگیزانندۀ منطقی علیهِ به هیچ وجه ممکن نیستروشنی هویدا است، هب

نیروهای  ترینای از قوای طبیعی است که ما با چاشنیِ ترس و لرز تنها در عظیمنمایانگرِ همان گونهگسیختۀ خود لجام
راطی سق گون در حیاتِخدای این خامی و اطمینانِ از ایترین رایحهبسیط هر آن کس کهگردیم. رو میغریزی با آن روبه

گراییِ این را نیز احساس کرده است که چگونه آن چرخِ عظیمِ گردندۀ سقراطافالطونی استشمام کرده باشد،  را از متونِ
گویی  ایم، آنچنان کهراط گشتهکت است، و ما چگونه وادار به تماشای آن از طریقِ سقمنطقی گویی در پسِ سقراط در حر

 نگریم. داریم به قلبِ یک سایه می

 گاهِکه او در هر کجا حتِّی در پیش ایباطمأنینه حس کرده بوده است، از جدیّتِهایی از این رابطه را اینکه خودِ او نیز نشانه
کن ای نامموضوع اساساً به همان اندازهشود. مؤاخذۀ او بابتِ این مدارد آشکار میخویش  الوهی فراخوان بیان در شااتقضِّ

وانده شده بود، ن فرا خیونا وقتی سقراط به پیشگاهِ محکمۀ دولتِپذیر نبود. غرایز امکان او در فروپاشیِ نقشِ بود که اثباتِ
ست او را بایر بود و آن نیز تبعید بود: مردم میتصوّ ناپذیر قابلِسازش ای از مجازات برای این منازعۀانهیگ تنها صورتِ

عضی از گونه بنکردند، تا اینانشدنی به خارج از مرزها تبعید میناپذیر و توصیفبندیهمچون چیزی معمّاگونه، دسته
 آور متِّهم کنند. به رفتاری شرم ی منصفانهشدند که یونانیان را به طرزیندگان قادر نمیآ

وده فعلِ خودخواستۀ سقراط ب نوعی حاصلِرسد که بهبه نظر میمرگ برای او صادر شد  اما اینکه نه تبعید بلکه مجازاتِ
است: او با همان  داده رویوحشتِ طبیعیِ او از مرگ  انجام آن بوده و عدمِ او از آنچه در حالِ کاملِ باشد، که با آگاهیِ

سار در گرین بادهآخ کند به سمتِ مرگ حرکت کرد؛وصیف میسیمپوسیوم او را ت ای که افالطون موقعِ ترکِطمأنینه
ن، رفقای ها و کفِ زمیاو، بر نیمکت دم، پیش به سوی شروع روزی تازه، در حالی که پشتِ سرِهای سپیدهنخستین طلیعه

 حقیقی را در خواب ببینند. سقراطِ آلودۀکامه و عشقتن ، تا رؤیای سقراط، انسانِمانندباز می اواز دوشین  شامِ آلودِخواب
یونانی مبدّل شد، کسی که پیشتر هرگز مثلِ او دیده نشده بود. و باالتر از همه  واالتبارِ جوانانِ آرمانیِ محتضر به انسانِ

 یزِرحرارت و آتشین از روحِ شورانگهایی پُخویشتن را با تحسینیونانی،  جوانِ آنکه، افالطون، نمونه تیپیکال و معمولِ
 در برابرِ انگارۀ او به خاک انداخت.  ،سقراط

74 

، همان چشمی که در آن ه باشدسقراط بر تراژدی خیره مانده بود 7کیکلوپسِ بزرگِ حال بیایید تصوّر کنیم که یک چشمِ
بیایید تصوّر کنیم که چگونه برای آن چشم نظر کردن بر  –هنری درخشیدن نگرفت  دیوانگیِ زیبای هیجاناتِ هرگز
راژیک، ت« شدۀبسیار تحسینارجمند و » راستی در هنرِچشم به دیونیسی با احساسی از شادی ناممکن بود. آن مغاکِ

ل، و معلو هایی بدونِعلِّت –عقالنی  واقع غیرتوانست دیده باشد؟ چیزی بهخواند، چه میآنچنان که افالطون آن را می
 ر سرشتِوناگون که ههایی که به نظر هیچ علِّتی ندارند؛ کلِّیّتی اینچنین آشفته و درهم، و با عناصری آنچنان گمعلول

دانیم آن های حسّاس و ملتهب. ما میای بس خطرناک برای روحزنهلیک آتشردّ و انکار کند،  را باید آنعقالنی می
 شک آن لبخندِاو بی و؛ 1های آیسوپحکایات و مَثَلفهمید چه بود: یگانه صورتی از شاعری که سقراط آن را می

                                                           
1 Cyclops کرد.ها و برهوت زندگی میخوار بود که در بیابانچشم و آدمم، یکتان، کیکلوپس هیوالیی عظیشناسیِ یونانِ باسدر اسطوره  
2 Aesop َامِ او باقی مانده ای که تحتِ نخاطر حکایاتِ تاریخیه بود؛ و بیشتر بهردِیکی از نویسندگانِ یونانیِ قرنِ ششمِ پیش از میالد، که بنابر روایاتِ تاریخی یک ب

  شود.است شناخته می
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 بر لب دارد و اینچنین در ستایشِ خود زنبور و مرغ نیکو و واالتبار در حکایتِ ه گلرتِک داشتآمیزی را به همراه رضایت
 سراید:می خویش شاعریِ

  -بینید می را شاعری فوایدِشما در من »
 کس که هوشِ بسیاری دارا نیست،خطاب به آن

 7.«ها و تصاویرحقیقت از طریقِ مَثَل بیانِ

 نوع هنر این رسید، فارغ از این حقیقت کهبه نظر نمی« بازگوکنندۀ حقیقت»یچ وجه تراژیک برای سقراط به ه امّا هنرِ
سفه آن با فال ، و بنابرین روی سخنِ«زیادی نیست صاحبِ هوشیاریِ»خویش را کسی قرار داده است که  صحبتِ طرفِ

 او نیز همچونحفظ کند. رود که فرد فاصلۀ خویش را با آن خود دستاویزی مضاعف به شمار می همین امر کهنیست، 
دهندۀ چیزهای خوشایند و دلچسب هستند نه انگاشت که تنها ارایهمیهنرهای زینتی  تراژیک را جزوِ افالطون هنرِ

ای فیلسوفانه های غیرخویش درخواست کرد که از یک چنین وسوسه چیزهای مفید و کارامد؛ و از همین رو، از پیروانِ
 از آن دور نگاه دارند؛ و در رسیدن به خواستۀ خویش آنقدر موفِّق بود که افالطون، شاعرِ را پرهیز کنند و شدیداً خود

او قرار  ردانِشاگ آتش کشید، تا بلکه بتواند در حلقۀنویسِ جوان، بالفاصله تمامیِ نوشتۀ شاعرانۀ خویش را به تراژدی
و همراه با ا های سقراطی ایستادگی کردند، قدرتِعملالدستور ناپذیر در برابرِو آنجایی هم که استعدادهای شکستگیرد. ب

ا آن زمان هایی نوین که تنفسه به سوی تلقِّیبتواند شاعری را فیعظیم هنوز آنقدر بزرگ بود که  نیروی آن شخصیّتِ
 ناشناخته بودند به پیش براند. 

دستانۀ نقدهای خام ز سوی او در حدِِّشک محکومیّتِ تراژدی و هنر ابیای از این وضعیّت خودِ افالطون است. نمونه
 نریِه هنری بود که باطناً به اشکالِ شکلی ضرورتی کامالً هنری، او مجبورِ به خلقِ استادش باقی نماند. بلکه بر اساسِ

 گونه هنر تقلیدی از یک که این –کهن طرح کرده بود  ای که افالطون دربارۀ هنرِاصلی او ارتباط داشت. انتقادِ مردودِ
ست بایفارغ از هر چیز، نمی –تری از دنیای مادّی و تجربی تعلِّق دارد حتِّی نازل وهم و خیال است و بنابرین به سطحِ

وی گیرد تا به فراسکار میهگونه است که افالطون تمامیِ توانِ خویش را بمعطوف به آثارِ هنری تازه بوده باشد. و این
  1دهد.واقعیّت را شکل میآن شبه رضه کند که بنیانِرا ع ایواقعیّت رهسپار شود و اندیشه

به واسطۀ مسیری فرعی به همان جایی رسید که پیشتر در  در هیأتِ یک شاعر متفکِّر افالطونِبا این حال در نهایت 
ه هه گرفتاو جب انتقاداتِ کهن مؤقِّرانه در برابرِ خویش همواره قرار داشته بود، و از آنجا سوفوکل و دیگر شاعرانِ وطنِ

یک چنین وضعیّتی دگرباره به طرزی غریب برای تر هنر را در خود جذب کرده بود، کهن بودند. اگر تراژدی پیشتر اشکالِ
 موجود آفریده شده بود، و مابینِ ها و اشکالِکه از دلِ ترکیبی از تمامیِ سبک پیوستهای افالطونی به وقوع دیالوگ

فت و س گونه خود را از بندِ آن قانونِها، معلِّق مانده بود، و ایناین ست در میانۀ تمامیِتوصیف، غزل، درام، نظم و نثر، در
آنان در حتِّی از این نیز فراتر رفتند.  9کَلبی نویسندگانِ ،مسیر این در سبکی رهانید. شکلِ یگانگیِ در بابِ کهن سختِ

                                                           
1 Christian Fürchtegott Gellert ِمشهورخاطرِ حکایاتِ اخالقیِ خود فلسفه اهلِ آلمان، که به تادِ(، شاعر و اس7175-7113گات گلرت )کریستیان فورشت 

 . است
توان آن را درک کرد. جهانِ محسوسِ پیرامونِ ما حاویِ تماثیلی از آن آل و آرمانی است و تنها از طریقِ عقل و نه حواسّ میدر نظریّۀ معرفتِ افالطون واقعیّت ایده 2

  هایی از صورِ مثالیِ خود هستند.ها نمونهجهانِ آرمانی است و اشیاءِ مادّی تن
  پرداختند.ی میهای مادّای اخالقی فارغ از ثروتکلبیّون مکتبی فلسفی در قرنِ پنجمِ پیش از میالد بودند که به ستایشِ زندگانی 3
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 اطِسقر»ای ادبی از یک واقع انگارهنثر و عروض، به هایشان میانِشان، و عقب و جلو شدنسبکی های مفرطِبرقوزرق
 آن بودند. شان عادتاً نمایانگرِشخصی یِاناز خود ساختند که در زندگ 7«زنجیری

نجات  ش بر آناکهن همراه با تمامیِ فرزندان زدۀ شاعریِهای افالطونی قایقی بود که کشتیِ طوفانبه عبارتی، دیالوگ
ی تازه شدند، جهان سارانه رهسپارِسقراط، پریشان و خاک داریِه در فضایی یگانه و تنگ، به سکِّانآنان گردآمدیافته بودند. 

 های آیندهلنسجمعی سیر نشد. افالطون حقیقتاً به تمامیِ این حرکتِ دسته انگیزِخیال که هرگز از تماشای مناظرِجهانی 
 نهایتآیسوپی بی حکایتِ توان آن را به عنوانِ، که میمانریعنی انگارۀ ای از هنر را عرضه کرد، انگارۀ شکلِ تازه

دهد، همچون خویش ادامه می تشدیدشده توصیف کرد، که در آن شاعری با تقدّمی نسبی بر فلسفۀ دیالکتیکی به حیاتِ
اه تازۀ این بود جایگ(. ancilla) یعنی همچون یک کنیزها فلسفه بر الهیات داشت، ای که برای قرنهمان تقدّم نسبی

 آن هُل داد.  زده، شاعری را به درونِ-دیو سقراطِ فشارِ شاعری، جایگاهی که افالطون، تحتِ

تیک نزدیکی در پیوند با دیالک ساختند که به طورِکردند، و آن را وادار میهنر رشد می حولِ های فلسفیاندیشهاکنون هم
مسخ گردید، درست همچون همان پدیدۀ مشابهی که دربارۀ اوریپید مندسازیِ منطقی قاعده به قالبِ آپولونی باشد. تلقِّیِ

 الکتیکیِ درامِدی . سقراط، قهرمانِشدگرایانه مبدّل طبیعت نیز به عواطفِ دیونیسی به آن اشاره کردیم، و در کنار آن، تلقِّیِ
خویش به وسیلۀ  ز اعمالِمجبور است ا هکاوریپیدی است،  شدۀ قهرمانِبرای ما یادآورِ طبیعتِ دگرگونافالطونی، 

پنداری و ذاتگیرد که حسِِّ هماین خطر قرار ب همواره در معرضِ گونهدفاع کند، و بدین هااستدالل-و ضدها استدالل
شناسد، که را باز ن بینانهخوشدیالکتیک عنصری  چرا که کیست که نتواند در قلبِما را از دست بدهد.  تراژیکِ دلسوزیِ

 نفس بکشد؛ آن عنصرِ در خنکای روشنایی و آگاهی است درکند، و تنها قاای عیدی به پا میگیریبا هر نتیجه
و ضرورتاً  نوردیدتدریج در میدیونیسی آن را به بایست نواحیِتراژدی رخنه کرده بود، می وقتی در دلِ که ایبینانهخوش

 پایه.میان درامِ شان درونِنابودی پرتگاهِ مستقیم به سمتِ –داد ویرانی سوق می-آنها را به خود

اشی فضیلت دانش و معرفت است؛ گناه از جهل ن»خاطر بیاوریم که  های سقراط را بهحاصل از این گفته بیایید تنها نتایجِ
فته است. بینی جای گربنیادین از خوش مرگِ تراژدی در این سه شکلِ«: شاد است فضیلتمند همانا انسانِ شود؛ انسانِمی
فضیلت و  پیوندی ملموس میانِباید میاکنون ضرورتاً دیالکتیکی باشد؛ هم باید انسانِد میفضیلتمن اکنون قهرمانِهم

انۀ و اصلِ گستاخآیسخولوس  عدالت در آثارِ استعالییِ حکمِ اکنونعقیده و اخالق وجود داشته باشد؛ هممیانِ معرفت، 
 د.شونمرسومِ آن به سطح نزول داده می امداد غیبیِهمراه با نظامِ « عدالتِ شعری»

سُرایی به هم چه نگاهیبا  کلِّ دربینانۀ سقراطی ای خوشصحنه شود این است که این جهانِحال پرسشی که مطرح می
 ، که بدونِتراژدی گرِ بنیانِاتِّفاقی، همچون تداعی همچون چیزی؟ نگردمیتراژدی  دیونیسیِ-موسیقایی و تمامیّتِ بنیانِ

 توان به عنوانِسُرایی را میتنها همنمایی دریافتیم که متناقض به طرزِپیشتر ای احساس نخواهیم کرد. ما یز کاستیآن ن
یزی سُرایی همچون چمسألۀ هم ،اندیشۀ اوریپید اکنون در سپهرِتراژیک تشخیص داد. هم تراژدی و در کلِّ عناصرِ بنیانِ
فروپاشی  تراژدی شروع به سطۀ او است که صحنۀ دیونیسیِاوی بر اینکه تنها به مبنداللتی مهمّ  –کند می آور جلوهشرم
 آن ات را آن اجرا اعتماد کند، بلکه نقشِ مهمّی از بخشِ بخشِ سُرایی برای انجامِکند به همکند. او دیگر جرأت نمیمی

ندای ارکستر به بل دلِ اینکه از ت مانندِدهد، درسرسد تقلیل میسازشده با بازیگران به نظر میاکنون هماندازه که هم

                                                           
 «سقراطی که دیوانه گشته است.»و پاسخ داد: طون پرسیده شد که دیوژن کلبی چگونه انسانی است، اوقتی از افالدیوژن الئرتی روایت کرده است که  1
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رار سُرایی را مورد تأیید قهم خصوصِبه این خصوصیّت فارغ از آنکه ارسطو تا چه حد این انتظامِصحنه برده شده باشد. 
 کند.کلِّی ویران میبهطبعاً آن را  طبیعتِ داده باشد

 در سندی حتِّی تاریخی و بنابر روایاتِ شاهای دراماتیکلیّتاشک توسّطِ اوریپید در طیِِّ فعّسُرایی که بیهم جابجا کردنِ
وین ن آن در اوریپید، آگاتون و کمدیِ سُرایی است، که مراحلِهم نابودیِ اوّلین قدم در مسیرِ ،توصیه شده بودمکتوب از او 

را از  موسیقی ستنتاجیِ خودبینانه با تازیانۀ ادیالکتیکِ خوششد.  پی گرفتهآوری سرسام یکی پس از دیگری با سرعتِ
توان آن را تنها به عنوانِ ظهور و نمودِ شرایطِ تراژدی بیرون راند، به عبارتی، جوهرۀ تراژدی را نابود کرد، مفهومی که می

 های دیونیسی تفسیر کرد. دیونیسی، به عنوانِ نمادپردازیِ ملموسِ موسیقی، همچون جهانِ رؤیاگونی از سرمستی

ای دیونیسی حتِّی پیش از سقراط شده باشیم، که تنها در او به شیوه-ضدّ تأثیرگزارِ توجّهِ یک گرایشِبنابرین اگر م
کند ای همچون سقراط به کجا دقیقاً اشاره میاینکه پدیده العاده و درخشان بیان گشت، از یک چنین پرسشی در بابِخارق

های افالطونی در جایگاهی قرار نداریم که این پدیده را صرفاً وگچرا که ما با نظر به دیال. غافلگیر شویمبایست نیز نمی
 تأثیرِ ینترآنیدرستی است که  ای از یک اضمحالل در نظر بگیریم. و بنابرین، هر چند این کالمِعاملِ منفی به عنوانِ

دارد که از راط ما را بر آن میای زنده و ژرف از خودِ سقتجربهلیک برانگیزانندۀ سقراطی براندازیِ تراژدیِ دیونیسی بود، 
شِ گرایی و هنر وجود داشته باشد و اینکه آیا زایبایست رابطۀ ضدّونقیضی میانِ سقراطکه آیا ضرورتاً میخود بپرسیم 

 رود. در کلِّ خود تعارضی گریزناپذیر و متالزم به شمار می« سقراطی هنری»

احساسی از یک شکاف، خأل و تهیگی، گاه بهخودکامه گاه دانِ، آن منطقبودچون هر آن کجا که سخن از هنر در میان 
. و همچنان که به داشتتکلیفی غفلت کرده باشد را با خود به همراه  و قدری خفِّت و خواری، و اینکه گویی از انجامِ

ابه را مش یآید و همیشه سخناندهد، شبحی اغلب مشابه و یکسان به سراغِ او میخویش در زندان توضیح می دوستانِ
کرد اش خود را به واسطۀ این تفسیر مجاب میاو تا آخرین روزهای زندگی 7«سقراط، به موسیقی بپرداز!»کند: تکرار می
ته باشد غلطی است که یک الوهیّت توانس او است، و معتقد بود که این تصوّرِ موسیقاییِ ترین هنرِورزی او عالیکه فلسفه

ده خویش را کامالً آسو تذکِّر داده باشد. و سرانجام در زندان، برای آنکه وجدانِ« پسند و رایجهعامّ موسیقیِ» به او در بابِ
در همین  وعمر بی قدر و ارزش تلقِّی کرده بود.  قی بپردازد، چیزی که آن را در تمامیِیکرده باشد، رضایت داد که به موس

ن عاملی که او را به ای آیسوپ را به نظم کشید. حکایاتِسرود، و شماری از  نوضعیّتِ حسّی بود که شعری برای آپولو
آپولونیِ او بود که همچون پادشاهی بربر  این بینشِش بود: ادرون داد، چیزی همچون ندای انذاردهندۀ دیوِرویّه سوق می
 گاهِگناه در پیش رتکابِا خطرِ خویش در معرضِ گونه به واسطۀ جهلِو واال را ادراک نکرد و این ای الوهیّو بیگانه، انگاره

 ورزیِز اندیشهکه ا است ایخویش شنید، یگانه نشانه که سقراط در مکاشفۀ رؤیاگونِ بیاناتیگرفت. آن ک الوهیّت قرار ی
: آیا بایست از خود پرسیده باشدکند. بنابرین او میاو حکایت می منطقیِ چیزی شاید فراتر از مرزهای طبیعتِ او در بابِ

 ای از خرد موجود باشد که بر انسانِشاید گستردهناشدنی نیز هست؟ کنم ضرورتاً چیزی درکدرک نمیآنچه که من 
 علمی است؟ درکِ مالزم و مکمّل در فرایندِ منطقی حرام است؟ شاید حتِّی بتوان گفت که هنر ضرورتاً عاملِ

75 

امروز  ودِتا خمستقیم های بعدی سقراط بر جهان یرِباید مشخِّص کرد که چگونه تأثآخر، حال می رازآلودِ پرسشِ به موازاتِ
ت، و شود، بسط و گسترش یافته اسفتاب که پیوسته بلندتر میآ و در حقیقت اعصارِ آینده، همچون یک سایه در غروبِ

                                                           
  افالطون نقل شده است.« فایدونِ»این حکایت در  1
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 الطبیعیِمابعدترین معنای ترین و ژرفوسیعمنظورم از هنر در  –شود منجر می هنر چگونه آن تأثیر همواره به بازآفرینیِ
 کند. گونه به واسطۀ جاودانگیِ خود، جاودانگیِ هنر را تضمین میو این –آن است 

 ترین وابستگیِیای مسألۀ درونمتقاعدکننده این حقیقت را باز بشناسیم، پیش از آنکه به طرزِ توانسته باشیمپیش از آنکه 
ای بایست با این یونانیان به همان شیوهمی، کرده باشیم را طرح ،تا خود سقراط گرفته از هومر ،به یونانیان گونه هنرهر

ش خاطری عمیق در تال ای با رنجشِتقریباً هر عصر و دورۀ فرهنگیشدیم. رو شدند رویارو میبهها با سقراط روکه آتنی
هر تماماً اصیل و الظادستاوردهای فرهنگی آنان که علی بوده است که خود را از بندِ یونانیان برهاند، چرا که تمامیِ

ا از کف خویش ر باره رنگ و لعابِبه یک یونانیانآنِ در مقایسه با رسید، عیار به نظر میشده در خلوصی تمامتحسین
 پژمُرد. موفِّق فرو میها و در حقیقت کاریکاتورهایی نامو همچون کوپیهداد، می

یش جرأت شد که به خومتکبّر برانگیخته می کوچکِ آن ملِّتِ خشمی عمیقاً درونی دگرباره علیهِگونه بود که همواره و این
ن یونانیان که ای نددپرسی. مردم از خویش میبخواند« رربَبَ»او شکل نگرفته است تا همیشه  داد هر آنچه را که در کشورِمی
هایی بر بنیان مضحکی شان به طرزِای کوتاه خوش درخشیدند و جامعهکسانی که هر چند برای دورهواقع که بودند، به

توان مبهم از خود نشان دادند، کسانی که حتِّی می ایمحدود بنا نهاده شده بود، و در اخالق تنها صالحیت و شایستگی
 اوارِسایرین بودند که تنها سز ای در میانِشرافت و سرامدی دارِبا این حال داعیهمنجرکننده باز شناخت،  یآنان را با فجور
واند یک چنین تشوکرانی را که می با مردم یار نبود که بتوانند جامِ هامتأسفانه بخت آنقدر ها است؟توده یانِیک نابغه در م

ارگر ک تا آن اندازههای درونی موجودی را از پای در بیاورد پیدا کنند، چرا که تمامیِ زهرهای برآمده از رشک، افترا و نفرت
 ورطۀ نابودی بکشاند. به را خودپسندانه  نیفتاد که بتواند آن عظمتِ

قت را بر شد و حقیزده و هراسناک شده بودند، مگر آنکه شخصی پیدا میگونه بود که مردم در مواجهه با یونانیان شرماین
ین نکته ا یعنی کرد:یک چنین حقیقتی را هموار می ریزیِطرح جسارتِ تنداد و بر خویشتمامیِ چیزهای دیگر برتری می

 مواره خودِه لیکگیرند، قافله را به دست می ما و هر فرهنگِ دیگری، عنانِ فرهنگِ ساالرانِقافله به عنوانِ که یونانیان
که بعداً دگانی برن، پیشکنندخویش برابری نمی برندگانِپیشبه روند و با شکوهِای دون به شمار میآن اجز قافله و اسبانِ

لندای آن ای که خود از بای را رو به ورطۀ زوال پیش بتازانند، ورطهنین قافلهکه شده، یک چ نیزبد ندیدند برای سرگرمی 
 جهیدند.  بر 7آخیلس به مددِ پرشِ

ا در همان ر است، فقط کافی است که او قافلهاین  برندگانِپیش برای آنکه نشان دهیم سقراط نیز شایستۀ حضور در جمعِ
خصوصی که بازشناسی کنیم، نوعِ بهدهد خویش شکل می در برابرِذیر را ناپتصوّر خصوصی از یک هستیِنوعِ به حال که
ک چنین انسانی ی معنا و مقصودِ مان این است که بینشی چند در بابِبعدی تکلیفِشود. شناخته می نظری انسانِ با عنوانِ

و همچون هنرمند به واسطۀ کاملی از زمانِ حال دارد،  خشنودی و رضایتِانسانِ نظری نیز همچون هنرمند کسب کنیم. 
درخشند مصون مانده است. چون در ها میآن که در سایه 1گونۀلینکئوس بدبینی و چشمانِ این خشنودی از اخالقِ عملیِ

های او همچنان خویش را خیره به آنچه پس از مکاشفه ورِحسم ای از حقیقت، چشمانِآنکه هنرمند با هر مکاشفه عینِ
د و نسبت به آن راضی و رَبَت میهایی که کنار زده شده است لذِّنظری نیز از حجاب رد، انسانِدانگاه می پنهان است

                                                           
1 Achilles  مبارز در فرهنگِ یونان است. انِقهرمانسرامدِ شخصیّتِ اصلیِ ایلیادِ هومر، که  
2 Lynkeus  با او وته نیزگ« فاوست»شود. در عنوانِ نمونۀ کاملی از تیزبینی یاد میلینکئوس یک شخصیّتِ مبهمِ اساطیری است که معموالً از قدرتِ بیناییِ او به 
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شخصِ او به ارمغان آورده است، غایتِ  گشایی را که قدرتِحجاب پیوسته و شادمانۀ ماند، و این فرایندِخرسند باقی می
 کند. شادی و سرور تلقِّی می

داشت. چون در آن صورت کرد، هیچ دانشی وجود نمیالهۀ عریان معطوف می تکبه آن  اگر این فرایند توجّهِ خود را تنها
، امّا در زمین بکَنند ای صاف در دلِحفره که قصد دارندکردند بایست احساسِ کسانی را پیدا میآن می کنندگانِدنبال

بسیار محدودی را حفر  ها قادر است اعماقِتنوقفه، یک عمر تالش بی کند که با وجودِنهایت هر کدام از آنان مشاهده می
 شخصِ از این رو تصمیمِش توسّطِ شخصِ پس از او فرو پوشانده خواهد شد، اچشمان کند، و همان مقدار نیز در برابرِ

 ب، حالبسیار خُ. خواهد رسیدگزیند، به نظر صحیح بر می ای را برای حفِّاریتازه مکانِ خود ابتکارِ اساسِ برسوّم وقتی 
چه ، واهد بودخمستقیم ناممکن  این مسیرِ ای اثبات کند که رسیدن به ینگۀ دنیا از طریقِکنندهمتقاعد اگر کسی به طرزِ

 ، مگر آنکه خویشتن را با این تلقِّیگذشته به فعّالیّت ادامه بدهد هایحفِّاری در اعماقِ که کرد دهکسی دیگر رغبت خوا
طبیعی  انینِبعضی قو قیمتی به کف آورد یا اینکه موفِّق به کشفِ یهاییر سنگخشنود کرده باشد که ممکن در طیِِّ مس

دهد که این موضوع را می بیانِ به خویشتن جسارتِترین انسانِ نظری، شود؟ به همین خاطر است که لسینگ، صادقب
 دانش در عینِ ترین رازِگفته، بنیادی اینبا  7دهد.حقیقت معنا می برای او جستجوی حقیقت چیزی بیش از صرفاً خودِ

 که همچون موردِ لسینگ ییهایک چنین بازشناسی و البته به موازاتِ. شودمیدانشمندان فاش  حیرت و در واقع خشمِ
خستین گیرد که نژرف جای می وهم و خیالی، د بودنخواهبرآمده از صداقتی مفرط شک بید ناگر ناشی از سرزندگی نباش

 ،علیّت اندیشۀ بنیادینِ با هدایتِ ،ناپذیر که تفکِّرخلل ؛ یعنی این ایمانِگذاردبه جهان پای  شخصِ سقراط بار در هیأتِ
 صالحِاوجود است، بلکه از عهدۀ  وجود دست بیابد، و اینکه تفکِّر نه تنها قادر به فهمِ هایترین مغاکبه عمیقتواند می

 ن را بهو بارها آ رود، و بارهایزتاً بخشی از دانش به شمار میمتعالی غر الطبیعیِمابعدآن نیز بر خواهد آمد. این وهمِ 
یکی مکان امری که در این فرایندِشود، بایست به هنر مبدّل ن میای که در آبه نقطهکند، های خویش هدایت میکرانه

 . بینی استکامالً قابلِ پیش

نگریم: برای ما او همچون اوّلین شخصی به نظر ای به سقراط بیک چنین اندیشه پرتوهای مشعلِ حال بیایید تا تحتِ
با آن بود؛ و  مُردن همچنین شایستۀ -بلکه چیزی بیشتر  -علمی بود  نه تنها شایستۀ زیستن با آن غریزۀرسد که می
مچون ه مرگ به وسیلۀ معرفت و عقل غلبه کرد کسی که بر ترسِ محتضر به عنوانِ سقراطِ گونه است که تصویرِاین

الظاهر آن علی پذیر ساختن و به تبعِاو یعنی فهم دانش آویخته شده، و به هر انسانی هدفِ ت که بر ورودیِاسسپری 
باید در نهایت می نیز اسطورهالبته وقتی که تعقِّل در این کوشش به کامیابی نرسد، کند. هستی را گوشزد می موجّه ساختنِ

 به عنوانِ برآیندِ ضروری و در واقع هدفِ دانش یاد کردم. به خدمت گرفته شود، چیزی که همین پیشتر از آن 

ی، از دیگر فلسفی یکی پس مُرادِ دانش، مکاتبِ که چگونه پس از سقراط، آن پیرِ بنگردروشنی هنگامی که هر شخصی به
رای پذیر بشمول و تصوّرناو اینکه چگونه عطشی جهانیکدیگر سر بر آوردند،  دیگر، از پیِ همچون موجی از پسِ موجِ

قصی ستعداد به أابا دانش را همچون تکلیفی ضروری برای هر شخصِ ،علمی ترین گسترۀ جهانِبه واسطۀ وسیع ،دانش
ونه به چگ و اینکه، دانش کامالً ناممکن بوده است از سپهرِ آن بیرون راندنِزمان عطشی که از آن  جهان انتقال داد، نقاطِ

شد، و در  زمین کشیده ورزی بر سرتاسرِنخستین بار شبکۀ مشترکی از اندیشهشمولی برای واسطۀ این مشخصۀ جهان
باال ندبل رمِکس که تمامیِ این موارد همراه با هِهر آن –یک منظومۀ خورشیدی  کلِّیّتِ مندِدهقاع فعّالیّتِ اندازِواقع از چشم

                                                           
 . Eine Duplik (1778) در کتابِ 1
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کر این حقیقت شود که ما در سقراط نقطۀ عطف و تواند منخویش قرار دهد، نمی نظرِمعاصر را مدِِّ دانشِ انگیزِو حیرت
 کنیم. شود مشاهده میجهان خوانده می آنچه را به اصطالح تاریخِ مرکزِ ثقلِ

شده  این پروژۀ جهانی دنبال کردنِ ای که صرفِاندازهانرژیِ بی که اگر تمامیِ آنای تصوّر کنیم حال بیایید برای لحظه
کار گرفته شده بود، در هکاربردی و خودپسندانۀ اشخاص و مردم ب اهدافِ ، که در مسیرِخدمت به معرفت است، نه در راهِ

 مِومدا شمول و مهاجرتِجهان های مخرِّبِزیستن به واسطۀ جنگ غریزیِ بسیار قوی، شادمانیِ آن صورت به احتمالِ
سِِّ های یک حماندهبایست آخرین تهفرد میجانبۀ خودکُشی، همه ، و با شیوعِافتاداز رمق میبسیار زیادی  افراد تا حدِِّ

 دینِوال ،پسر یک فرزندِ فیجی، به عنوانِ جزایرِ کرد، هنگامی که او همچون ساکنانِشناسی را در خود ادراک میوظیفه
 گرشِنتوانست به ه میعملی ک یعنی نوعی بدبینیِ –کرد خویش را خفه می یک دوست، دوستِ خویش و به عنوانِ

هان ج اخالقی که البته در سرتاسرِ –دهد منجر شود انجام میهای وسیعی را از سرِ دلسوزی حشتناکی که قتلو اخالقیِ
به هر نحوی از انحاء همچون مرهم و حفاظی در  ،خصوص در دین و دانشبه ،وجود داشته و دارد، در هر آنجایی که هنر

 آن تعفِّن نمایان نگشته است. برابرِ

 گونهسی که هماننظری است، ک بینیِاصیلی از خوش تصویرِ است که سقراط نمایانگرِ ایدبینیِ عملیبا نظر به یک چنین ب
د که معرفت و اندیشاین چنین می چیزها را درک کنیم توانیم طبیعتِکه پیشتر توضیح دادم، بر سرِ این عقیده که ما می

ش به پی در نظرِ انسانِ سقراطی خطا است. اً متضمّنِاست، و اینکه شرِّ اساسشمول ک طبِِّ جهانی قدرتِ حاویِ ،کشف
 ۀ حقیقیِیگانه پیشحقیقی از نمود و خطا، همچون واالترین و حتِّی  معرفتِ تی، و جدا ساختنِبا یک چنین عقالنیّتاختن 

ها یریگیجهها و نتها، قضاوتاندیشه در سقراط به بعد، این سازوکار گونه است که از زمانِکند، و اینبشری جلوه می
ذاری شده های دیگر ارزشگها و تواناییطبیعت باالتر از تمامیِ ظرفیتترین موهبت ِترین فعّالیّت و ستودنیهمچون عالی

همچون حسِِّ ترحّم، ازخودگذشتگی، پهلوانی و آرامش و طمأنینۀ درونی، اخالقی،  فعالِترین اَاست. حتِّی واالمنشانه
 سقراط و اخالفِ شان توسّطِتمامی –خواندند می 7آپولونی آن را سوفروسینی انیانِالوصول که یونخصائلی بس صعب

 است.  تهگشآن همچون چیزی آموختنی توصیف  و به تبعِ ،شدههای معرفت استخراج از دیالکتیک تا به امروزفکرش هم

 احساس کرده باشد که چگونهسقراطی را تجربه کرده باشد، و  حاصل از یک اکتشافِ کس که در خویشتن شعفِهر آن
بگیرد،  خویش ها را در حصارِپدیده جهانِ سرتاسرِ است هایی پیوسته رو به گسترش در تالشحلقه این وضعیّت در قالبِ

ای سخت شبکه این فتح و رشتنِ تر از میل به کامل کردنِخویش به هستی، انگیزه قوی از آن زمان به بعد برای راندنِ
 کلِش افالطونی همچون آموزگارِ اهد یافت.  برای انسانی با یک چنین ذهنیّتی، در این هنگام سقراطِو نفوذناپذیر نخو

گر لوهجتخلیه کند ها کنش خود را در قالبِاست تالش  در کهای سرخوشانه و هستی« صفای یونانی»ای از کامالً تازه
واالتبار به  پیروانِ و پرورشِ 1گونههای قابلهرآمده از کنشب و این بروز و تخلیه را بیش از هر چیز در تأثیراتِشود، می

 پایانی از نبوغ را بیافرینند خواهد یافت. بی ای که مقادیرِگونه

ناپذیری رو به سوی مرزهای خویش تازان ، به طرزِ توقِّفخودنیرومند  شده به واسطۀ اوهامِاکنون دانش، تهییجلیک هم
شماری یب حلقۀ دانش نقاطِ پاشد. از آن جایی که محیطِنهفته در جوهرۀ منطق فرو می بینیِموقعیّتی که در آن خوشاست، 

 این انسانِ با وجودِاین محیط ناممکن است،  کاملِ گیریِاندازه شود، و در حالی که هنوز مشاهدۀ چگونگیِرا شامل می
ای که از طهشود، نقای بر آن محیط رویارو میرزیواالتبار و مستعد پیش از میانسالیِ خویش ناگریز با یک چنین نقطۀ م

                                                           
1 Sophrosyne رساند.یونانی فضائلی در حوزۀ حزم و دوراندیشی را می ای که در زبانِواژه  
تواند به دیگران در کند که در عین آنکه خود سترون و نازا است، میای مانند میسقراط خود را به قابله نوشتۀ افالطون، (Θεαίτητος)« ئاتوسیایتِتِ»در کتابِ  2

  مسیرِ زایشِ افکار یاری برساند.
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ند که بیحیرت می این نقطه در کمالِ ازتواند خیره به چیزی شود که عاری از روشنایی و وضوح است. وقتی او آنجا می
 شکلِدر اینجا است که  –گیرد و در نهایت دُمِ خود را بر دهان میپیچد بر گردِ خویش می مرزهاچگونه منطق در این 

افظ و ح هنر به عنوانِ پذیر گردد نیازمندِ، که برای آنکه کامالً تحمّلتراژیک بینشِشود، یعنی ای از معرفت زاده میتازه
 است.  خویش شفابخشِ

ا جریان م جهانی که بر گردِآن شده و نوشده به واسطۀ یونانیان، نظری بر ارجمندترین قلمروهای اگر با چشمانی تقویت
از آن  زدنیای مثالکه سقراط نمونهبینانه، خوشجهتِ معرفتی  ناپذیرسیری شویم که آن عطشِمتوجّه میازیم، دارد بیند

نیاز به هنر است؛ هر چند در حقیقت این عطش نیز همچون  ای تراژیک و حسِِّگیریتبدیل شدن به کناره در حالِاست، 
ونه که گذاتاً بیزار باشد، همانتراژیک  الخصوص از هنرِاهر شود و علیهنر ظ دشمنِ باید در هیأتِخود می ترِپایین سطوحِ

 یان کردم. پرداخت بگرایی میپیشتر نیز این موضوع را در قالبِ مثالی که به نزاعِ موجود میانِ تراژدیِ آیسخولی و سقراط

ربندیِ پیوسته کبه پی« فروپیچی»آیا آن کوبیدن بر درِ حال و آینده هستیم:  اینجا است که ما با احساساتی آشفته در حالِ
ه لوای مذهب و خوا خواه تحتِ ،آیا آن شبکۀ هنر؟ خواهد شدختم  نوازموسیقیراست به سقراطی تری از نبوغ و یکتازه

ا ناگزیر به یبر پهنۀ هستی بسط و گسترش خواهد یافت،  ،ترتر و ظریفبا سرشتی پیوسته مستحکم، دانش عنوانِ تحتِ
ا مپاره خواهد گردید؟ خوانیم پارهمی« حال زمانِ»ن را اکنون آمتمدّنانه و غوغایی که همنا آرامِبینگیختارهای واسطۀ ا
ایم، چرا که به ما اجاره داده شده توقِّف کرده اندکی مید، همچون تماشاچیانر حاشیه، نگران لیک نه مأیوس و نواینجا د

 است که ناظرانِ آن در نهایت اینگونه نبردها افسوس! که جادوی این یم.عظیم باش آن کشاکش و تحوّلِ است که شاهدِ
 مبارزانِ آن نیز باید باشند!

71 

وسیقی فرو م جانِ این نمونۀ تاریخی، در تالش بودیم که نشان دهیم چگونه تراژدی به قطعِ یقین با ناپدید شدنِ با طرحِ
از  این ادّعا و تواند متولِّد شده باشد. برای کاستن از غرابتِی، همچنان که تنها از یک چنین جانی است که ممیردمی

با آن  حال پرده به پدیدۀ مشابهی که در زمانِباید بیاکنون میخودمان، هم های بینشِبنیان سویی دیگر نشان دادنِ
ر اشاره نه که همین پیشتگوکه همانباید مستقیم در دلِ نبردهایی قدم بگذاریم اکنون میبپردازیم. هم مرو هستیبهرو

ی بینانه برای دانستن و نیازناپذیر خوشکردم، در ارجمندترین سپهرهای جهانِ کنونیِ ما میانِ میلی به طرزی سیری
 تراژیک برای هنر در گرفته است. 

مل عراژدی وارد خصوص علیهِ تای علیهِ هنر بههای مخالفی را که در هر عصر و دورهدر این بحث از تمامیِ برانگیزاننده
اند که کامل به این فتح نائل آمده حاضر نیز با اطمینانِ هایی که در عصرِپوشی خواهم کرد؛ برانگیزانندهشده است چشم

هایی هر کسی نباشد شکوفه شاید بهرِکافی مجلل که  های به قدرِبا غنچهها ها و بالهتئاتر تنها مضحکه در هنرِ مثالً
م از آن ارضکه غتراژیک سخن خواهم گفت:  بینیِجهان در برابرِ تقابل ترینبرجستهند. من تنها از کنعطرآگین ایجاد می

 ن به طورِینسقراط ایستاده در رأس. همچ بینانه است، همراه با پدرِ خودان خوشدند علمی است؛ معرفتی که تا بُنِ معرفتِ
ه یک کیست کو  – است زایشی از تراژدی-بازکنندۀ ضمینت من اشاره خواهم کرد که به نظرِ ینیروهای مختضر به نامِ

 آلمانی بشناسد! را برای هویّتِ چنین امیدهای مبارکِ دیگری

گ آوردیم هایی که پیش از این فرا چنبینش پوشِزره نبرد خیز برداریم، خود را در پناهِ بیایید پیش از آنکه به میانۀ میدانِ
هنری  زنده و ضروری هر اثرِ اند هنر را از اصلی یگانه همچون بنیانِ که مشتاق یآنهایتمامیِ  قرار دهیم. برخالفِ

و دیونیسوس، خواهم دوخت، و در  نیونان، آپولو های هنریِخویش را بر هر دوی آن الوهیّت ، من چشمانِکنند استخراج
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ترین وجود و هایی که در ژرفهانهنری خواهم پرداخت، ج جهانِ دوبازنمودهایی زنده و روشن از  آنها به بازشناختِ
 تشخِّص ای از اصلِیافتهتکامل نبوغِدر برابرِ من همچون  نآپولواند.  گر متفاوتیخویش با یکد ترین اهدافِژرف

(principium individuationisجلوه )خواهد  پذیردسترساوهام او رهایی تنها به واسطۀ  ، که از طریقِشودگر می
وی شکند، و مسیر رو به ستشخِّص در هم می دیونیسوس، طلسمِ فریادهای وجدآمیز و عرفانیِ تأثیرِ بود؛ حال آنکه تحتِ

 ترین هستۀ چیزها. گردد، رو به سوی درونیگشوده می 7هستی مادریِ منبعِ

جه و هنر و موسیقی به عنوانِ آپولونیِ وجهِ هنرهای تجسّمی به عنوانِ آسا که شکافی عریض میانِغول این تفاوتِ
 کلیدیِ ین سرنخِا بدونِحتِّی که او  اندازه آنآشکار گردید، تا کند، تنها بر یکی از بزرگترین متفکِّران آن ایجاد می دیونیسیِ

را که چ، ردک بازشناسییونان، برای موسیقی هویّت و بنیانی متفاوت از تمامیِ هنرهای دیگر  خدایانِ برآمده از نمادپردازیِ
ر د، و همچنین از اراده است بالفصلای از نمودها نیست، بلکه تجسّمی میِ هنرهای دیگر انگارهموسیقی همچون تما

در قیاس با  سهنففی چیزِکننده ، عرضهاست الطبیعیمابعدکنندۀ وجهی هستی عرضه مقایسه با تمامیِ چیزهای فیزیکیِ

 (.I،7،9،51، تصوّرجهان همچون اراده و نمودها. )شوپنهاور،  همگی

شناسی به شمار اییزیب جدّ نخستین گامِشناسی که بهترین بینش نسبت به هرگونه زیبایییچارد واگنر بر روی همین مهمّر
این قضیه  به طرحِ بتهوون ، وقتی در کتابِکندحک میخویش را  آن، نقشِ جاودانِ حقیقتِ تصدیقِ رود، ضمنِمی
و نه  ،ی دیگرهنرهای زیبا نسبت به تمامیِمتفاوتی شناسانۀ کامالً یباییز قواعدِ باید بر اساسِپردازد که موسیقی میمی

کننده و منحط ای غلط که متعلِّق به هنری گمراهشناسیهر چند زیباییارزیابی قرار بگیرید،  موردِمقولۀ زیبایی،  بر اساسِ
ده شده ای عادت داسازد، به گونهنمایان مییر واو تصها انگاره ، به واسطۀ تصوّری از زیبایی که خود را تنها در سپهرِاست

رضایتمندی  نِ، یعنی برانگیختکردمیمطالبه  داشتتجسّمی انتظار  هنریِ آنچه از آثارِ بود که از موسیقی نیز تأثیری مشابهِ
 .  زیبا در اَشکالِ

بعِ آن یونان و به ت راژدیِتر شدن به جوهرۀ تآسا، در خویشتن تمایلی شدید برای نزدیکاین تضادِِّ غول پس از کشفِ
ادویی ج هلنی احساس کردم. تنها در آن زمان بود که اعتقاد پیدا کردم حال شایستۀ این رسالتِ نبوغِ ترین مکاشفاتِژرف

زمانه به طرزی روشن و واضح در  مرسومِ شناسیِزیبایی اصطالحاتِ فارغ از تمامیِتراژدی را  هستم که مسألۀ بنیادینِ
ای گونهاز این طریق توانستم بینشی خاصّ و عجیب نسبت به دنیای هلنی کسب کنم، به .نمایش در بیاورم به خویش ذهنِ

 ،تخر استما که تا این اندازه به خویش مف هلنیِ-کالسیک رسید که گویی تتبّعاتِبه نظر میبرایم طور بایست اینکه می
ا با آنها د باشد و خود رها و زوائسایهبا چگونه دلخوش به بازی  که دیگر تنها یاد گرفته است تا این زمان بیش از هر چیزِ

 سرگرم کند. 

شود وقتی ای ایجاد میهشناسانزیبایی چه تأثیرِذیل بتوانیم گریزی کوتاه بر این مسألۀ بنیادین بزنیم:  پرسشِ شاید با طرحِ
چه  کنند؟ یا به بیانی موجزتر،یکدیگر عمل می ذاتاً مفترق، یعنی آپولونی و دیونیسی، به موازاتِ آن نیروهای هنریِ

 شفِّافیّت و فطانتِ شوپنهاور که ریچارد واگنر او را بابتِها و تصوّرات برقرار است؟ انگاره موسیقی، و ای میانِرابطه
مکن مشکلِ ترین باره به موشکافانههای خویش را در ایندیدگاهش در این باب ستوده است، اتوضیحات حدّوحصرِبی

 قول خواهم کرد:نقل« جهان همچون اراده و تصوّر»که آن را دیگرباره به طورِ کامل از کتابِ توضیح داده است، 

                                                           
« مادرها»بایست به شود که می، قهرمانِ داستان در آرزوی احضارِ هلنِ تروایی از جهانِ مردگان است. برای نیل به این مقصود، به او گفته می«فاوست»در بخشِ دوّمِ  1

  به عنوانِ منبعِ عرفانیِ قدرت هبوط کند تا بتواند چیزها را به زندگی باز آورد.
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 و بیانِد همچونموسیقی  نمود یا طبیعت و جهانِ توانیم نگاهی به جهانِها، میاین ای از تمامیِنتیجه و به عنوانِ»
یانجی م عنصرِ آن دو، به عنوانِ موجود میانِ خود در مشابهتِ موسیقی متفاوت از چیزی واحد و یکسان بیندازیم، که

ها انجی بینشمی این مشابهت نیاز است که نخست نسبت به این عنصرِ کند. از همین رو، برای فهمِآفرینی مینقش
یش از رد، بگیتوجّه قرار می موسیقی همچون بیانی از جهان موردِوقتی کسب شود. بر این اساس،  ییهاو بصیرت

قریباً تتصوّرات نیز در ارتباط است،  شمولیّتِرود، چیزی که حتِّی با جهانشمول به شمار میجهان هر چیز یک زبانِ
ن به آ شمولیّتِاین، جهان خصوص مرتبط هستند. با وجودِبه یتصوّرات به چیزهای این خودِای که به همان شیوه

ا ای کامالً متفاوت و درپیوسته بتزاعیّات نیست، بلکه چیزی است از گونهتُهیِ ان شمولیّتِهیچ روی همچون جهان
 اشکالِ هندسی است، که همگی جزوِ در این وضعیّت، موسیقی همچون ارقام و اشکالِقطعیّتی کامالً روشن. 

را نیز جربه( )تقدّم بر ت( priori)شان قِدَمی که برای تمامی تجربه هستند، الوجودِممکن شمولی از مقوالتِجهان
ها، هیجانات تمامیِ تالشثابت و معیّن.  ،افای انتزاعی بلکه به طرزی کامالً شفِّتوان متصوّر بود، لیک نه به شیوهمی

 گسترده و یمفهوم ، که تعقِّل آنها را تحتِرا بشر ابناءِ درونیِ الوجودِفرایندهای ممکن تمامیِ و و بروزهای اراده،
جود الوهای ممکنو ملودی نامحدودی از نغمات شمارِ توان در قالبِمیکند، بندی میتهاحساسات دس به نامِ منفی

 شیءِ همواره بر اساسِیعنی محض، بدون مادّه،  شکل و صورتِ شمولیّتِجهان بیان کرد، لیک همواره در قالبِ
این  قِجسم. از طری بدونِ ،هستند آن ترین روحِگونه آنها به عبارتی درونیآن؛ و بدین نمودِ نفسه، نه بر اساسِفی

ای یقیاین حقیقت نیز رسید که وقتی موس توان به استنباطِبا جوهرۀ تمامیِ چیزها دارد میکه موسیقی  رابطۀ نزدیک
رسد، این موسیقی آنچنان است که گویی بر هر صحنه، معامله، کنش یا محیط به گوش می حال در ضمنِ مناسبِ

گر ترین تفسیر بر آنها جلوهترین و روشنصحیح کند، و در هیأتِین چیزها را آشکار میا ترین مفهومِما مکتوم
رای بتجربۀ یک سمفونی کرده است، شرایط  تماماً تسلیمِ را خود ی یک انسانای که وقتگردد، به همان شیوهمی
 ، و با اینبیندخویش می ه به درونِو جهان را فراکشیدزندگی  الوجودِممکن وقایعِ ای است که گویی تمامِبه گونهاو 

 آن اصوات و چیزهایی که در ذهنِ آنها بیندیشد، قادر نخواهد بود که هیچ شباهتی را میان نواختِ اگر در بابِ حال
گونه که ذکر شد در این مفهوم از تمامیِ هنرهای دیگر متفاوت است: چون موسیقی هماناو است تشخیص دهد. 

جسّمی آنی و تای بسنده از اراده نیست، بلکه یافتگیتر، فعلیّتها، یا به عبارتی صحیحموسیقی تجسّمی از نمود
فسه نفی شیءِتمامیِ چیزهای فیزیکی در جهان، و  الطبیعیِمابعد بالفصل از خودِ اراده است، و همچنین مکمّلِ

دانیم، تجسمّی از موسیقی اراده می توانیم جهان را به همان اندازه که تجسّمی ازتمامیِ نمودها. از همین رو، می
موسیقی قادر است هر نقِّاشی و در حقیقت هر این موضوع که  درک بودنِ قابلِ نیز بخوانیم. و این است چراییِ

تر و البته هر چه این امر بیشتر نمایان سازد، مفهومی بالفصل و عالی واقعی و دنیا را در قالبِ ای از زندگیِصحنه
پدیدۀ مفروض بیشتر خواهد بود. و دقیقاً بر همین اساس است که  یِدرون آن با جانِ نغماتِ هتِمحقِّق شود، مشاب

ک ی یا هر دوی آنها را در هیأتِ ،یک پانتومیم ای روشن را در قالبِیا ارایه ،یک ترانه شعری را در قالبِتوانیم می
 صاحبِ سیقیمو شمولِجهان بشری، که در زبانِ ای از حیاتِشخصی یک چنین تصاویرِپرا با موسیقی تنظیم کنیم. اُ

 ضروریّاتِ آن با موسیقی به واسطۀ بعضی مستقیم با موسیقی قرار ندارد و مطابقتِ است، هرگز در پیوندِ شده بنیانی
کند. شمول با موسیقی رابطه برقرار میای تصادفی از یک اندیشۀ جهانثابت و معیّن نیست، بلکه همچون نمونه

 کلِفُرم و ش شمولیّتِجهان پردازند که موسیقی در سپهرِواقع به ارایۀ همان چیزی می جهانِ افیّتِشفِّ قابِ آنها در

 از (abstractum) انتزاعی ،کلِّی کند. چرا که نغمات نیز تا حدودی همچون تصوّراتِمحض آن را بیان می
 لیّتِشموتصوّرات و جهان شمولیّتِحوزۀ جهان دوچیزهای شخصی، برای هر  واقعیّت هستند. چرا که واقعیّت یا جهانِ

امّا به هر روی، هر دوی این آورد. توجّه و یگانه فراهم می پدیدارهایی روشن و مصادیقی شخصی، قابلِنغمات، 
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ل و اَشکا در تضادّ با یکدیگر قرار دارند، چون تصوّرات شاملِ خاصّ نظرِطهشمول از یک نقهای جهانحوزه
 ۀ چیزهاشدزدهشوند که در وهلۀ نخست مجرِّد از ادراک هستند، یا به عبارتی پوستۀ بیرونی و کناریهایی مصورت
 گرِ( هستند؛ امّا موسیقی بالعکس نمایانabstractaامر تماماً جزوی از انتزاعیّات ) ، و از این رو در واقعِهستند

ا این رابطه رگیرد. قرار می خاصّ رِشکال و صُوَتمامیِ اَترین هسته که پیش از چیزها است، درونی قلب و مرکزِ
 7پس از وقوع کلیّاتِ ،سی بیان کرد، وقتی که گفته شود: تصوّراتفالسفۀ مدر توان از زبانِخوبی میبه
(universalia post rem هستند؛ پس موسیقی نمایندۀ )ِپیش از وقوع ) کلیّاتuniversalia ante 

remحالِدر  کلیّاتِۀ ( است، و واقعیّت بازتابند ( وقوعuniversalia in reِّاست. اینکه در کل ) تواند ارتباطی می
ته باز طور که پیشتر گفته شد به این نکموسیقایی و یک ارایۀ ملموس وجود داشته باشد، همان یک تصنیفِ میانِ
ال زمانی که در موردی جهان هستند. ح درونیِ هایی کامالً متفاوت از جوهرۀ یکسانِهر دو بیانگردد که می
ه است که خوبی فهمیدمصنِّف به گردد، یعنی موقعیّتی که شخصِای حقیقتاً محقِّق میخصوص یک چنین رابطهبه

تۀ دهندۀ هسهای اراده که شکلقوسوپویایی و کش موسیقی به بیانِ شمولِجهان زبانِ باید از طریقِچگونه می
هتی که لیک مشابگردد. پرا سرشار از بیان میاُ ترانه و موسیقیِ غمه و ملودیِن ،یک واقعه است بپردازد، در آن حالت

 قلِاو نسبت به جوهرۀ جهان که برای ع آنی و بالفصلِ بایست از بینشِاین دو کشف شده، می مصنِّف میانِ توسّطِ
تصوّرات  آگاهانه در قالبِسطۀ تعمّدی اوشده به یست امری تقلیدی و منتقلبااو ناشناخته است سر زده باشد، و نمی

کنندۀ نفسه نخواهد بود، بلکه تنها ارایههستی و ارادۀ فی کنندۀ جوهرۀ درونیِاین صورت، موسیقی بیان در غیرِباشد. 
های تقلیدی بر اساسِ آن عمل ای که تمامیِ موسیقیتقلیدی نابسنده و ناقص از نمودهای آن خواهد بود، شیوه

 «کنند.می

و  ،کنیمدرک میواسطه ما همچنین موسیقی را همچون زبانی از ارادۀ بیه شوپنهاور تعلیم داده است، آنچ بر اساسِ
ین ع که به طرزی نامرئی و درشکل بدهد گونی را شبح مان تحریک شده است تا آن جهانِکنیم که تخیّالتاحساس می

تصویری تشبیهی بر  آن را در قالبِ گونهاین ، وگویدما سخن می خروشی باوجوشهای پرحال با یک چنین جنبش
تر تعالیواقع درخور و مناسب، به مفهومی مای بهتأثیرِ موسیقی خویشتن مجسّم سازیم. از سویی دیگر، انگاره و تصوّر، تحتِ

ثیر تأ آپولونی وای هنریِبه دو روش بر ق معمول در حالتِ دیونیسی توان گفت که هنرِمی ،یابد. بر این اساسدست می
س به آن گردد، و سپدیونیسی در ما می شمولیّتِاز جهان استعاری ینگرش برانگیختنِ گذارد: موسیقی نخست باعثِمی

 هویدا گردند.  ترین مفاهیمعالی دهد که در هیأتِهای استعاری مجال میانگاره

 یرنیافتنی و غدر بابِ چیزهای دست ترگونه مالحظاتِ عمیقپذیری و بدونِ هیچبر اساسِ یک چنین مشاهدۀ ذاتاً درک
صاً زایشِ ترین نمونه، و مخصویا پُرمفهوم اسطورهکنم که موسیقی قادر به خلقِ گیری میقابلِ درک، من اینچنین نتیجه

 غنایی گوید. در حینِ تشریحِ پدیدۀ شاعرِای که در قالبِ استعاراتِ بینشِ دیونیسی سخن میاست، اسطوره تراژیکاسطورۀ 

                                                           
همچون  ایشمول یا کلیّات شکل گرفته بود؛ یعنی مفاهیم کلِّیهای بسیار موردِ توجّه در فلسفۀ مدرسیِ قرون وسطا حولِ چیستیِ ماهیّتِ مفاهیمِ جهانیکی از بحث 1
کلِّی بودند. به  مِهایی از آن مفاهییافتگینوعی فعلیّتواقع که به های شخصی در جهانِربه بودن، گوشتخوار بودن، حیوانیّت و غیره، و رابطۀ یک چنین کلیّاتی با پدیدهگ

آن  در معنای منطقی )یا مادی( «گربه بودن»ل یک مفهومِ مثا باره اتِّخاذ شده بود: الف( کلیّات مقدّم بر اشخاص هستند، یعنی به عنوانِخالصه، سه مشی در این طورِ
اند؛ وجود داشته «اشیاء پیش وقوعِ»کردند که کلیّات شخصی دیگری وجود داشته است. کسانی که قائل به یک چنین دیدگاهی بودند ادّعا می یافتگی هر گربۀنپیش از تعیّ

ند. ب( کلیّات تنها ا بیشتری برخوردار اند از واقعیّتِای که آنها را به تعیّن و فعلیّت رسانیدههای شخصیت به نمونهاین گروه همچنین بر این باور بودند که این کلیّات نسب
ه کلیّات کشخصی وابسته است؛ شاید بر این اساس  های متعیّنِگربه پیشینیِ نوعی به وجودِبه« گربه بودن» ای که مثالً مفهومِآیند؛ به گونهاز اشخاص به وجود می پس

 اند؛وجود داشته «اشیاء پس از وقوعِ»کردند که کلیّات بودند ادّعا می ی که قائل به یک چنین دیدگاهی. کسانهستندمتعیّن  و امورِ ءاشیا صرفاً مفاهیمی منتزع از ادراکِ
خصی؛ یعنی های متعیّن و شپدیده تند. ج( کلیّات وجود دارند، لیک در دلِکلِّی تنها یک اسم و فاقدِ هرگونه واقعیّتی هس این گروه همچنین بر این باور بودند که مفاهیمِ

  .«در حال وقوع»کلیّاتی 
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بیان کردم که چگونه موسیقی در شاعرِ غنایی در تالش است که جوهرۀ خود را از طریقِ او در قالبِ تصاویرِ آپولونی 
اشد که به بایست در تالش ببشناساند و آشکارا بیان کند. حال اگر تصوّر کنیم که موسیقی در باالترین شدّتِ خود می

ردنِ باید محتمل بپنداریم که موسیقی چگونگیِ پیدا کرین این امر را میترین بازنمودِ خویش نیز دست بیابد، بنابعالی
 داند. و در چه جایی جز تراژدی و در کلِّ اندیشۀ تراژیکخوبی میبیانی نمادین برای خردِ اساساً دیونیسیِ خویش را نیز به

 باید در جستجوی یک چنین بیانی بود؟می

هایی یگانه از وهم و زیبایی شناخته شده است، استخراجِ عنصرِ بندیسِ دستهاز جوهرۀ هنر آنچنان که متداوالً بر اسا
تراژیک ذاتاً ناممکن است. تنها با رجوع به جانِ موسیقی است که به فهمِ لذِّتی که در ویرانیِ بُعدِ شخصی وجود دارد نائل 

، هنرِ دیونیسی بر ما آشکار گشته است ای پدیدۀ جاودانِخصوصی از یک چنین ویرانیهای بهشویم. چرا که در نمونهمی
ودان در پسِ تمامیِ بخشد، حیاتی جاکه گویی به اراده در اوجِ قدرت و صالبتِ آن از پسِ اصلِ تشخِّص ظهور و بروز می

 ها.  رغمِ تمامیِ ویرانینمودها، و علی

قهرمان،  ها است:اهانۀ غریزی به زبانِ انگارهلذِّتِ استعاریِ موجود در عناصرِ تراژیک در حقیقت ترجمۀ خردِ دیونیسی و ناآگ
ترین ظهورِ اراده، ویران گشته است و ما از این بابت شادمان هستیم، چرا که او درنهایت تنها یک وهم و خیال است، عالی

اودان حیاتِ جما به »آورد که و حیاتِ جاودانِ اراده به واسطۀ ویرانیِ او مختل و پریشان نگشته است. تراژدی فریاد بر می
، در حالی که موسیقی تصوّرِ بالفصلی از این حیات است. فعّالیّتِ هنرمندِ تجسّمی هدفِ کامالً متفاوتی را «اعتقاد داریم

های شخص از طریقِ بزرگداشتی مشعشع و نورانی در جاودانگیِ وهم بر رنج بُردن نکند: در این حالت آپولودنبال می
فت که درد و توان گشود. به یک معنا میهایی گریزناپذیرِ زندگی پیروز میت، زیبایی بر رنجکند. در این وضعیّغلبه می

پرده گردد. در هنرِ دیونیسی و نمادپردازیِ تراژیکِ آن، همین طبیعت از روی حقیقت و بیرنج از چهرۀ زندگی زدوده می
ده، ها، مادرِ نخستینیِ جاودان آفریننوقفۀ پدیدهبی آنچنان باش که من هستم! تحتِ تغییراتِ»آید: با ما به سخن در می

 «دهندۀ چیزها به سوی هستی، جاودانه خشنود از طبیعتِ متغیّرِ نمودها!جاودانه سوق
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رورِ جاودانِ هستی متقاعد کند. تنها این ما هستیم که قرار است در بنابرین هنرِ دیونیسی مایل است که ما را نسبت به سُ
ه بایست به این شناخت برسیم که چگونرور بر آییم، لیک نه در جهانِ نمودها، بلکه در پسِ آنها. ما میجستجوی این س

که  ایمای دردناک نیز مهیّا باشد؛ ما وادار شدهباید برای ویرانیگذارد، ناگزیر میهر آنچه که پای در گسترۀ وجود می
عینِ حال قرار نیست که به واسطۀ آن ناتوان و منفعل شویم: و در  –مستقیم به وحشتِ ناشی از هستیِ شخصی بنگریم 

وهرۀ ای کوتاه، ما خودِ جگسالند. برای لحظهای ما را از غوغا و ازدحامِ اشکالِ متغیّر میالطبیعی برای لحظهای مابعدتسلِّی
ین لحظه کنیم؛ در امی اش در آن را احساساش نسبت به هستی و شادمانیگسیختهنخستینی خواهیم بود و شهوتِ لگام

شمارِ هستی که خود را رو به سوی حیات به پیش های نمودها، با توجّه به فزونیِ اشکالِ بیها، زجرها و ویرانیکشاکش
های برِّان و دمادمِ این زجرها کند. ما به واسطۀ ناوکرانند و زادآوریِ پُرنشاطِ ارادۀ جهانی، در نظرمان ضروری جلوه میمی

دان و ایم، زمانی که طبیعتِ جاواندازه و نخستینیِ وجود یگانه شدههنگام که گویی با سرورِ بیایم، آنشتهمیخکوب گ
رغمِ ترس و افسوس، ما موجوداتی خوشبخت و کنیم. علیناپذیرِ این شادمانی را در وجدهای دیونیسی احساس میزوال

 ایم. ک موجودِ زنده، که با شادمانیِ زادآورانۀ آن در آمیختهسرزنده هستیم، لیک نه در جایگاهِ اشخاص، بلکه همچون ی

 گوید که چگونه آثارِ هنریِ تراژیکِ یونانیاناکنون با قطعیّتی روشن به ما میداستانِ چگونگیِ ظهورِ تراژدیِ یونان هم
حقِِّ مطلب را  ر توانسته باشیمرسد که با این اندیشه برای نخستین باحقیقتاً از جانِ موسیقی زاده شده بودند. به نظر می
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طورۀ باید معترف بود که مفهومِ اسانگیز و اصیلِ تراژدی ادا کنیم. از سویی دیگر، به این امر نیز میدربارۀ معنای حیرت
رانِ یونانی ای بر شاعپردهتراژیک که پیشتر بنا نهاده شده بود، صرفِ نظر از فالسفۀ یونانی، هرگز به طرزِ مفهومی و بی

تر از اعمالشان است؛ در حقیقت اسطوره آنچنان که باید ای سطحیهای قهرمانانِ آنان تا اندازهیان نگشته بود. صحبتع
 یابد. در جهانِ گفتگوها فعلیّت نمی

تواند در قالبِ کلمات و تر از آنچه خودِ شاعر میشده، خردی ژرفها و تصاویرِ زندۀ ارایهدر این وضعیّت، ساختارِ صحنه
توان یک چنین بررسیِ مشابهی را در بابِ شکسپیر نیز انجام داد، که به عنوانِ کند. میتصوّرات به چنگ آورد عرضه می

ولِ آورد، آنچنان که به اصبینیم بر زبان میتر از آنچه در عمل از او میای مشابه سخنانی سطحیمثال هملتِ او در صحنه
دربارۀ آن پرداختیم، نه از طریقِ عبارات، بلکه از طریقِ نگرش و بازنگرشِ کلیّتِ  حاکم بر زندگانیِ او که پیشتر به بحث

به  یگردد، من حتِّیابیم. با نظر به تراژدیِ یونان که بر ما البته در هیأتِ درامی از واژگان آشکار میاعمالِ او دست می
تواند ما را دچارِ این فریب کند که آن می ،ار سادهبسی که عدمِ تجانسِ میانِ اسطوره و سخنِ امطرحِ این موضوع پرداخته

تر از مایهگونه برای آن تأثیری کمبدینتر از آنچه که در واقعیّتِ امر هست در نظر بگیریم، و محتویتر و کمرا سطحی
یم که آنچه کنمیسادگی این موضوع را فراموش باید به گواهِ باستانیان داشته باشد تصوّر کنیم، چرا که ما بهآنچه می

سطوره، ترین تصویر از اترین و آرمانیتواند کسب کند، یعنی حصولِ اندیشمندانهپرداز نمیشاعر در جایگاهِ یک سخن
 دانِ خلِّاق کسب شود!امکان دارد که در هر لحظه توسّطِ او در جایگاهِ یک موسقی

ز رود، اای ضروری از تراژدی به شمار میکه مشخصه همتامسلِّماً ما مجبوریم که برای تجربۀ چیزی از آن تسلِّیِ بی
ای که تأثیراتِ موسیقایی دارای آن هستند بپردازیم. با این حال، ما العادهطریقِ پژوهش و تتبّع به بازآفرینیِ نیروهای فوق

م؛ حال آنکه، با نظر بودیایم این نیروی موسیقاییِ برتر را تجربه کرده باشیم، که خود یونانی میتوانستهتنها در صورتی می
که بسی  –شناسیم و با آن آشنا هستیم ای که امروز میهای یونانیان در موسیقی، در قیاس با موسیقیبه کلیّتِ پیشرفت

های جوانِ نبوغِ موسیقایی هستیم، که کنیم که در حال گوش فرا دادن به ترانهگمان می –تر از آنِ یونانیان است غنی
اند گونه که راهبانِ مصری نیز گفتهشان تصنیف گشته است. یونانیان همانمحجوبانه از قدرتِ حقیقیتنها در وجهی 

شان دانند چه بازیچۀ ارجمندی از دستان، و حتِّی در هنرِ تراژیک نیز تنها فرزندانی هستند که نمی7فرزندانِ جاودان هستند
 و ویران خواهد شد. –سر بر آورده است 

ای که از شروعِ شعرِ غنایی تا خودِ تراژدیِ آتیک به طورِ سیقی برای مکاشفات و تجلِّیاتِ مصوّر و اسطورهتقلِّای جانِ مو
باره در هم ای شدّت گرفته بود، درست هنگامی که برای نخستین بار به شکوفاییِ کامل دست یافته بود، به یکفزاینده

کش و تقلِّا ای که از دلِ این کشمبینیِ دیونیسی، هر چند جهانشکسته شد، و به عبارتی از صفحۀ هنرِ هلنی ناپدید گشت
ها ادامه داد، و هرگز از جذبِ ها و تباهیانگیزترین دگرگونیزاده گردیده بود، به حیاتِ خویش در جهانِ اسرار و شگفت

 فانیِ خویش در هیأتِ هنرتر به آن باز نایستاد. آیا ممکن نیست که این جریان روزی دوباره از ژرفاهای عرطبایعِ جدّی
 سر بر آورد؟ 

شویم این است که آیا نیروی متعارضی که تراژدی را در هم شکست، آنقدر قدرت رو میبهپرسشی که در اینجا با آن رو
کیِ دیالکتی ایهبرانگیزاننده کهن توسّطِ تراژیک باشد؟ اگر تراژدیِ بینیِتراژدی و جهان دارد که تا همیشه مانع از رستخیزِ

 بینیِهانج کشاکشی جاودان میانِ بایستمی، از این قضیه باشددانش از میدان به در شده  بینیِخوش خاطرِمعرفت و به
 بهرِن آ ، و دعویِباشد رسیدهی خویش دانش به مرزها هنگام که جانِ، و تنها آنکرده باشیمرا استنباط  اژیکترو  نظری
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مادی ن ست. به عنوانِتراژدی امید بَ زایشِ-توان به بازمی، باشد شده در هم شکسته گواهِ آن مرزها به شمولوثاقتی جهان
را در معنایی که پیشتر از آن سخن گفتیم فرارو نهاد. به  نوازموسیقی سقراطِباید ای، میفرهنگی از یک چنین صورتِ

د یافت سقراط نمو خستین بار در شخصِدانش به این عقیده که ن و تقابلی، من با نظر به جانِواسطۀ یک چنین جدال 
 مول است. شجهان نیروی شفابخشِ یک النی فهمید و اینکه معرفت دارایتوان به طرزی عقم که طبیعت را میبرپی می

قرار و توفندۀ دانش را به خاطر بیاورد، بالفاصله به یاد خواهد آورد این جانِ بی کس که رهاوردهای آنی و بالفصلِهر آن
خویش همچون  نیِطبیعی و آرما از موطنِ شاعری ،را در هم کوبید و چگونه به واسطۀ این ویرانی اسطورهونه گچکه 

یم شدرستی به موسیقی یک چنین قدرتی را نسبت داده بااگر بهدوش بود بیرون رانده شد. بهبعد خانه چیزی که از آن به
بایست در جستجوی جانِ دانش گر گرداند، پس در آن صورت میزایشی از اسطوره را جلوه-باز که قادر است از دلِ خود

عۀ این وضعیّت در بسط و توس آمیز دارد.موسیقی تقابلی خصومت سازِی اسطورههابر مسیری باشیم که در آن با نیرو
کنندۀ ها منعکسننفسه نبود، بلکه تکنندۀ جوهرۀ درونی و ارادۀ فیآن دیگر بیان رخ داد، که موسیقیِ آتیک نوینِ موسیقیِ

ی که دارای افراد. ندهایی بود که به واسطۀ تصوّرات به منصۀ ظهور رسیده بودتقلید نمودهایی ناقص و نابسنده در قالبِ
 واجهه با تلقِّیِم ای که هنگامِذاتاً منحطی با همان تنفِّر و بیزاری درستی بودند از یک چنین موسیقیِ موسیقاییِ طبیعتِ

 ند دوری گزیدند. خود بروز داد سقراط از کُشِ-هنر

صِ هنگامی که شخ ،درستی حکم صادر کردمسلِّماً به ای بودقطعی دقیقِ غریزۀ آریستوفان که دارای یک چنین درکِ
ها را به یکدیگر پیوند داد، و نسب به هر یک از آنان به دیتیرامب نوینِ مصنِّفانِ های اوریپید و موسیقیِسقراط، تراژدی

ن ایمنحط را احساس کرد. به واسطۀ  هایی از یک فرهنگِمشخصه هاپدیده هر سۀ اینفرت نشان داد، و در یک اندازه ن
مثال  نوانِبود، به ع گشتهای از نمودها متمایل ارایۀ مقلِّدانه به سمتِوحشتناکی  موسیقی به طرزِ جدیدتر، هایدیتیرامب

 وقتی را کهچآن به تاراج رفته بود.  آفرینِتمامیِ نیروهای اسطورهشک دریایی، و در این فرایند بی یک نبرد، یک طوفانِ
های بیرونی میان یک واقعۀ حیاتی و ما به جستجوی مشابهت که تنها با وادار کردنِ است این نوع موسیقی در تالش

رود فاهمۀ ما به هنگامی که انتظار میو ، آوردخاص ما را به وجد  موسیقاییِ موزون و اصواتِ طبیعی و بعضی اشکالِ
یم که کنای نزول میعاطفی ها ارضا شود، در آن هنگام است که به وضعیّتِاین مشابهت واسطۀ تشخیص و بازشناختِ

ای ای ناممکن است، چرا که اسطوره مایل است به طرزی زنده همچون نمونۀ یگانهاسطوره تصوّری از عناصرِ در آن ایجادِ
 است نگریسته شود.  شدهنهایت بی بهخیره شمولیّت و حقیقتی که از جهان

: آن گرددما ظاهر می شمولی از ارادۀ جهان است که در برابرِیک چنین آینۀ جهان حقیقی در هیأتِ دیونیسیِ موسیقیِ
 ای از یک حقیقتِانگاره باره در قالبِما به یک واقعۀ زنده و جانداری که در این آینه انعکاس یافته است، برای حواسِ

های نوین یک چنین واقعۀ زنده و دیتیرامب تالطمِآرام و بی نقِّاشیِو در مقابل، در یابد. جاودان بسط و گسترش می
یدی اکنون تنها تقلای همگردد؛ یک چنین موسیقیهی میای خویش تُهای اسطورهجانداری بالفاصله از تمامیِ مشخصه

ها. به واسطۀ یک چنین پدیده تر از خودِمایهتر و کمای بس ضعیفایهاین فرایند، ار ها است، و طیِِّنازل از پدیده
یک  ه در قالبِشدسازیشبیه به طوری که مثالً نبردِیابند، تنزِّل می ما احساسِ ها نیز در پیشگاهِپدیده ای، خودِفقیرسازی

ا م گونه تخیّلِسازد، و اینگر میآن جلوه ها، آواهای کوس و چیزهای مانندِرژه خود را تماماً در هیأتِ ،ایچنین موسیقی
 شود. به واسطۀ این نمودهای سطحی سرکوب و باز داشته می

د: به آفرینِ موسیقیِ حقیقی قرار داری اسطورههاموسیقی از هر جهت در تقابل با نیرو به وسیلۀ کردن بنابرین، نقِّاشی
های هدیونیسی پدید ند؛ حال آنکه به واسطۀ موسیقیِشوستند میتر از آنچه هو فقیر ترها تهیاوّل پدیده واسطۀ موردِ

 وسیقیِ غیرم یابند. این امر پیروزیِ قدرتمندِتصویری جهانی بسط و گسترش می گردند، و به هیأتِتر میشخصی غنی
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 و آن را به مقامِ دازخودبیگانگی کر ، موسیقی را دچارِهای نویندیتیرامببسط و توسعۀ  دیونیسی بود هنگامی که در حینِ
ه همین خاطر موسیقایی نام گیرد، دقیقاً ب باید طبیعتی تماماً غیرمی ترعمیقنمودها تنزِّل داد. اوریپید که در معنایی  بردگیِ

ون های موجودِ آن را همچو تمامیِ تأثیرات و سبکنوین است،  دیتیرامبیِ دوآتشۀ این نوع موسیقیِ است که از حامیانِ
 گیرد. کار میدست بههسارقی گشاد

به  روانی هایو پیچیدگی های نمایششخصیت ارایۀخویش را به سمتی که در آن  هنگامی که نگاهِ از منظری دیگر،
ش علیهِ ندر ک را دیونیسی غیر این جانِ هاینیرو گردانیم،یابد میهای سوفوکل افرایش میدر تراژدی ی هشدارآمیزطرز

ت نخواهد به دسجاودان را  ایگونهبسط یافتن به  نمایش دیگر مجالِ تِشخصیّ ،ر این وضعیّتد کنیم.اسطوره مشاهده می
ترین وضوح و شفِّافیّتِ موجود در هر و همچنین ظریفهای هنری و ویژگی هانشوربه واسطۀ سایه، بلکه بالعکس آورد

، گردددیگر موفِّق به تجربۀ اسطوره نمیاز همین رو، معموالً تماشاگر  یک شخص ظاهر شود؛ باید در هیأتِمیسطر، 
 رو خواهد بود. بهگراییِ فائقِ هنرمند و قدرتِ تقلیدِ او روبلکه با طبیعت

و همچنین شعف و سرور، به  شمولجهان نمودها بر عناصرِ پیروزیِ بهگیری، یک نتیجه در اینجا همچنین به عنوانِ
. در این حالت، ما در هوای یک جهانِ نظری تنفِّس یابیمآگاهی می ،کالبدشکافانههایی خصوص همچون نمونهطرزی به

 طوطِخ دهد. حرکت در امتدادِشمول برتری مییک قاعدۀ جهان های هنریِعلمی را بر انعکاس کنیم، جهانی که بینشِمی
 های کلِّیصیّتشخ د. در حالی که سوفوکل هنوز به ترسیمِیابسرعت ادامه میفزاینده به های معمولِمشخِّصه این
کالن  های شخصیِاکنون تنها ویژگیسازد، اوریپید همهای سطحِ باالی آنان را با اسطوره قرین میو پیشرفتپردازد، می

ک یتند و پُرشور بیان کرد. در کمدیِ نوینِ آتیک تنها  احساساتیِ عواطف و توان آنها را در قالبِکند که میرا ترسیم می
و بردگانِ موذی و شرور در خورده، فریب هایخوردگانِ ابله، جاکشجود دارد، سالای گوناگون وهدر قالب نقاب بیان

 ناشدنی. پایان و تمامتکرِّری بی

یا  ،مانده است بر جای هنوز اکنون برای موسیقیکجا رفته است؟ آنچه که هم به اکنونموسیقی  آفرینِاسطوره جانِ
 از طریقِ اعصاب خسته و فرسوده و یا نقآشی ای برای تحریکِدبود؛ یعنی یا وسیلهیا هیجانی است یا موسیقیِ موسیقیِ
در  اکنونهم. کندجلوه می اهمّیّتبیزیادی  ، متن تا حدِِّدر میان استاوّل  نوعِ که سخن از موسیقیِ آنجاییتا اصوات. 

شود. این امر باره از هنجار خارج میبه یک کنند، امورسُرایان شروع به خواندن میآثار اوریپید وقتی قهرمانان و هم
 بایست نزدِ اخالفِ گستاخِ او چگونه جلوه کرده باشد؟می

کار های نوین آشنمایش هایگیرینتیجهممکن در  ترین شکلِتازه خود را به واضح دیونیسیِ به هر روی، این جانِ غیر
این امر،  دونِشد. بنمایش احساس می گیریِدر نتیجه ای بود کهبه گونه الطبیعیهای کهن تسلِّیِ مابعدکند. در تراژدیمی

 مایشِاز هر جا در ن ترواضحدیگر  شاید آوای مصالحه و آشتی از جهانِتوضیح است.  قابلِغیر کالً شعف و سرور در تراژدی
ر معنای یده است، تراژدی دموسیقی از تراژدی پر کش اکنون، زمانی که نبوغِانداز باشد. همطنین« اودیپوس در کولونوس»

اشند؟ الطبیعی بآن تسلِّیِ مابعد چه چیزی قادر به خلقِ ها قرار است از طریقِاکنون انسانرده است: پس همواقعیِ کلمه مُ
 رفتند. حال پس از آنکه قهرمان به واسطۀ سرنوشت به قدرِ یکتراژحلِّی زمینی برای این ناسازواریِ راه افراد در پیِ اًتنتیج

ش نمای کرد. قهرمانِهای الهی دریافت میتکریم یاازدواجی شکوهمند  افی عذاب دیده بود، پاداشی درخور را در قالبِک
اش شکسته و سراسر پوشیده از زخم گشته بود، آزادیگاه هنگامی که کامالً درهمبهکه مردم گاه شدمبدّل به یک گالدیاتور 

 گزینی برای( ظاهر گشتند تا جایdeus ex machina) امداد غیبیفرایندهای  بخشیدند. در اینجا بود کهرا به او می
 . باشندالطبیعی تسلِّیِ مابعد
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تا  تنها ود: مادیونیسی نابود شده ب غیر توفندۀ عناصرِ بینیِ تراژیک تماماً به واسطۀ جانِقصدم این نیست که بگویم جهان
سرِّی  ینِیته باشد، یا به عبارتی به یک آزیرین گریخ هنر به جهانِ بایست ازبینی میدانیم که این جهانهمین حد می

ر نوردید، جانی هلنی را د های هستیِترین گستردهدیونیسی وسیع غیر این جانِ لیک بادهای تسخیرگرِتنزِّل یافته باشد. 
ر و ای ناباروشناسانههستی که پیشتر از آن همچون سرورِ صفاییدهد، بروز می« صفای یونانی» که خود را در هیأتِ

، فتیم(قرار دارد )که پیشتر از آن سخن گکهن  یونانیانِ انگیزشگفت« خامیِ»تضادّ با در  این سرخوشیتوان یاد کردم. کم
ی مغاک آن از دلِ آپولونی و سر زدنِ فرهنگِ آن همچون شکوفاییِ به بایستهای فرضی آن، میمشخِّصه که بر اساسِ

 شود. می زیبایی آن قادر به انعکاسِ پیروزی بر رنج بُردن و خردِ رنج بُردن، که ارادۀ هلنی از طریقِ تاریک بنگریم، همچون

است. در این  نظری انسانِ ، یعنی نمونۀ اسکندرانی، سرخوشی و شادمانیِ«صفای یونانی» دیگرِ واالترین شکل از شکلِ
این عنصر  – دگردراج کردم نمایان میدیونیسی استخ غیر عنصرِ آنچه کمی پیشتر از دلِ ای مشابهِویژه نمونه نیز صفاتِ
سازواری  الطبیعیای مابعدتسلِّیت که اسطوره را محو گرداند؛ و به جای تالش اس در و ،جنگددیونیسی می علیهِ خرد و هنرِ

ها ی خدای ماشیننهد، یعنشخصی را فرارو می( deus ex machina) امدادِ غیبیِیک و توافقی زمینی و در حقیقت 
د. این نوشکار گرفته میتر بازشناخته و بهای عالیخودبینی های طبیعی، که در جهتِهای آزمایش، یا نیروی جانو بوته

واقع در گونه بهو اینشده به واسطۀ دانش اعتقاد دارد، معرفت و در حیاتی رهنمون جهان از طریقِ عامل به اصالحِ
و از درونِ ای که اسازد، حلقهترین حلقۀ مسائلِ قابلِ حلِّ گرفتار میدر تنگشخصی را  انسانِ گیرد کهجایگاهی قرار می
 «خواهم. تو ارزشِ شناخته شدن را داری.من تو را می»تواند به زندگی بگوید که: آن سرخوشانه می
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 آنان به زندگیِ و سوق دادنِ داتِ خودموجو همواره راهی برای زنده نگاه داشتنِ این یک پدیدۀ جاودان است: ارادۀ حریص
 ،ش و معرفتسقراطی به دان میلِ کند. یکی مفتونِچیزها پیدا می بر تمامیِ یافتهگسترش بیشتر به واسطۀ وهم و خیالی

 هایزیبایی اغواگرِ دیگر در حصارِ کسِ ؛گرددرا التیام داد میهستی  جاودانِ توان جراحتِمی آنو این وهم که به واسطۀ 
ای که عیالطبیاند گرفتار آمده، و دیگری نیز به تسلِّیِ مابعدگری مشغولاو به غمّازی و عشوه چشمانِ هنری که در برابرِ

حتِّی تر و شایع است، فارغ از اوهامِ گشتهگرداند مشغول ناپذیرانه جاری میخللغوغای نمودها  جاودان در پسِ حیاتِ
تعد و مس . در کلِّ، این سه دسته از اوهام تنها مختصِ طبایعِکندمی ظاهرها دوران امیِقدرتمندتری که اراده در تم تقریباً

ور اند به واسطۀ کنند، و مجبتر احساس میای عمیقرغبتیبیهستی را خاصّه با  واالتبار اند، کسانی که سنگینی و صعوبتِ
ناسیم شفرهنگ می نامِ باچیزی که ما  ریزند. هر آنرغبتی بگبرق از این بیوزرقر های دلپسند و پُاین محرِّکۀ فریبِ
، قراطیس شده در این مخلوط، اساساً با سه نوع فرهنگِهای بکارگرفتهبسته به تناسبگردد: ها میاین محرِّکه شاملِ
سکندرانی، ا یا با فرهنگی –کار بگیریم هایی تاریخی را بهیا اگر خواسته باشیم نمونه –رو هستیم بهرو تراژیکو  هنری

 یا هلنی و یا بودایی مواجه خواهیم بود. 

 مانیِنمونۀ آر را به عنوانِ نظری انسانِای از فرهنگِ اسکندرانی به دام افتاده است، و ما در شبکه دنیای مدرنِ سرتاسرِ
مشغول  انش به فعّالیّتترین قوای عقالنی است و در پیشگاهِ دعالیبه دهد، انسانی که مجهّز خود موردِ بازشناسی قرار می

آرمانی را همواره در  اساساً این نمونۀ های آموزشی مارود. تمامیِ شیوهو سقراط نمونۀ اوّلیه و نیای او به شمار میاست، 
 ایم دوامروا دانستهای از زندگی که تنها آن را این نمونۀ آرمانی همچون شیوه نظر دارند؛ هر هستیِ دیگری به موازاتِ

 سانِانگیز، اندر معنایی کمی هراسهای بسیار دور تا کنون، ه همچون چیزی که به آن مایل هستیم. از زمانت، نآورده اس
 تقلیدهای بایست از دلِت. حتِّی هنرهای شاعرانه ما نیز میاس وجود داشتهمدرسی  دانشورانِ فرهیخته تنها در هیأتِ

www.takbook.com



 
75 

شد بینیم که اَشکالِ شعریِ ما از دلِ تجربیاتِ تصنِّعی رقافیه نیز می همّیّتِدر تأثیرِ پُراحتِّی اند، و کردهدانشورانه رشد می
 رود، نه یک زبانِ بومی و طبیعی برای ما. اند که در واقع یک زبانِ دانشورانۀ واقعی به شمار میپیدا کرده

ه برای ما مدرن ک فرهنگِ انسانِ کرده باشد، جلوه بایستدرک می غیرقابلِ اندازهیک یونانیِ واقعی تا چه  در نظرِ فاوست
شود ث میشدید او به معرفت باع آشوبد، همان فاوستی که میلِقوا ناخشنودانه بر می درک است، کسی که با تمامِ ذاتاً قابلِ

یم وسقراط قرار دهیم تا متوجّه ش او را کنارِ ،برای مقایسه بایستدر افکند. ما تنها میبه ورطۀ جادو و اهریمن  که خود را
رسد، و سقراطی برای دانش و معرفت به گوش می با مرزهای آن میلِ همواجه رِزنگِ خط دارد کممدرن کم که از انسانِ

ناپلئون، اینچنین  به ، با نظر7وقتی گوته به اکرمانمعرفت.  هایی وسیع است، همان دریای متروکِکرانه اینکه او مشتاقِ
و مسرورانه به ما  ای خام، او دارد به شیوه1«نیز وجود دارد های زایایی در کنشعنومن،  خوبِ آری دوستِ»گوید که: می

گونه بارِ کند؛ و اینانگیز جلوه میع و حیرتمدرن همچون چیزی ممتن بشرِ نظری در نگاهِ غیر کند که انسانِگوشزد می
عذور و قابلِ م و در حقیقتقابلِ درک  ،ستیدیگر به خردِ گوته نیاز است تا متوجّه شویم که یک چنین صورتِ عجیبی از ه

  بخشش است. 

ای که بینیسقراطی نهفته شده است از خود پنهان بداریم! خوش این فرهنگِ باید آنچه را که در زهدانِو حال نیز ما نمی
یرت و ح باید دچارِشیند مردم نمیبنبینی به بار های این خوشمیوه کند! به هر روی، وقتیخود را قَدَرقدرت تصوّر می

فت کرده، دریا خود ترین سطوحِای از این فرهنگ را تا پایینوقتی یک جامعه که تماماً خمیرمایه یعنی شوند، شگفتی
هر  ایرای زمینی ببه شادی آید، وقتی اعتقادِای از امیال به لرزه در میبندوبارانههای بیاندک به واسطۀ آشفتگیاندک

ادیِ ین شآمیز یک چنمخاطره طلبِاندک تبدیل به شمولی، اندکمعرفتیِ جهان چنین فرهنگِایمان به یک  وشخص، 
 ای و تمنِّای یک امدادِ غیبیِ اوریپیدی شود!زمینیِ اسکندرانی

دارد، لیک  برده زمان نیاز به یک قشرِ فرهنگِ اسکندرانی برای دوام آوردن در طولِبایست توجّه داشته باشند که: افراد می
 گونهینشود، و اخود از سوی آن نفی میبینانۀ آن از هستی، ضرورتِ وجودِ یک چنین قشری خودبهه واسطۀ نظرگاهِ خوشب

ناپدید گشته  «کار شرافتِ»و « ابناءِ بشر شرافتِ»بخشِ آن در بابِ اغواگرانه و اطمینان زیبایِ کلماتِ وقتی تأثیرِ است که
ست بردۀ بربر و نامتمدّنی نی تر از قشرِشود. هیچ چیز ترسناکهراسناک رهسپار می ایتباهی اندک به سمتِاندکاست، 

نه تنها خود  مِانتقا مهیّا شدن برای گرفتنِ عدالتی بیندیشد، و در حالِخویش همچون یک بی هستیِ که یاد گرفته در بابِ
 ها است. که تمامیِ نسل

رمق های کممتوسّل شدن به دین جرأتِ با اطمینانِ کاملِ کیست کهآمیزی، های مخاطرهدر مواجهه با یک چنین طوفان
 ،ه اسطورهای کگونه اند، بههای خود به ادیانی دانشورانه تنزِّل یافتههایی که در بنیان، دینداشته باشدما را  جانِو نیمه
ت، و حتِّی در این حوزه نیز آن جانِ جا از تأثیر باز ایستاده اساکنون در همهزمینۀ ضروریِ هر آیین و مذهبی، همپیش

 مان یاد کردیم، مسلِّط گشته است. بینانه که همین پیشتر از آن به عنوانِ ریشۀ تباهیِ جامعهخوش

درن م اندک شروع به ایجادِ نگرانی برای انسانِنظری آرمیده است، اندک انسانِ این بال و مصیبت همچنان که در آغوشِ
یابد، بی های جلوگیری از خطر دست میراه خود در بابِ حالی به گنجینۀ تجربیاتِنِ پریشانکند، انسانی که در عیمی

 که اصّیخ هایی پیش از وقوع از نتایجِاندک نشانهآنکه اندک واقع به این ابزارها ایمان داشته باشد، و در عینِآنکه خود به
                                                           

1 Johann Peter Eckermann ( شاعر7131-7754یوهان پتر اکرمان ،)  و گوته با ا عمرِ یِهای پایانمکاتباتی که در سال خاطرِبهو نویسندۀ آلمانی، که بیشتر
 یک چنین ها را نیز واجدِ. منظور نیچه در اینجا این است که در نگاهِ انسانِ آن دوره، زایایی تنها در بُعدِ نظر مطرح بوده، و گوته با شگفتی کنششود داشت شناخته می

  م. –داند کیفیّتی می
 . 7717بخشی از مکاتباتِ مارس  2
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 هادالعفوق ایبا دوراندیشی الشمولعالی و وسیع بایعِکند؛ شماری از طاین وضعیّت برای او در پی دارد احساس می
این  منِو در ضمعرفت استفاده کنند،  محصورِ مرزها و در کلِّ طبیعتِ دانش به منظورِ تعیینِ اند که چگونه از ابزارِآموخته

 یکقرار دهند. به واسطۀ شمول را موردِ ردّ و انکار وثاقت و اهدافی جهان فرایند، به طرزی قاطعانه مدعای دانش در بابِ
علِّیّت است، برای نخستین بار  ترین جوهرۀ چیزها به یاریِدرونی دارِ درکِ، آن وهم و خیالی که داعیهچنین شواهدی

 گیرد. بازشناسی قرار می آنچنان که هست موردِ

 ه در طبیعتِنهفت بینیِوشترین پیروزی گردید، پیروزی بر خصعب ق به کسبِموفِّ شوپنهاورو  کانت ژرفِ شجاعت و خردِ
ی قایقح ما را شکل داده است. در حالی که این منطق، بناشده بر اساسِ های فرهنگِمنطق، که به نوبۀ خود پایه بنیادینِ

ی هستی را می توان هاشدند، معتقد بود که تمامیِ معمّامیناپذیر تصوّر ( که خدشهaeternae veritatesجاودان )
رین تشمولقیدوشرط با جهانتماماً بی یو فضا، زمان و علِّیّت را همچون قوانینفصل قرار داد، وحلِّو ی موردِ بازشناس

ملکرد عیعنی ، ارتقای نمودهای محض ها تنها در خدمتِکانت نشان داد که چگونه تمامیِ اینامّا وثاقت در نظر گرفته بود، 
 گونه کسبِترین جوهرۀ چیزها هستند، تا اینو حقیقی نتریبا درونی هاآن ترین واقعیّت، و جایگزینیِمایا، به یگانه و عالی

تر و رامرؤیابین را بسی آ شخصِ به این جوهره ناممکن سازند، یا به تعبیر شوپنهاور، تا خوابِ نسبت را حقیقی معرفتِ
 (. I ،437، جهان همچون اراده و تصوّر) گردانندتر عمیق

توانم آن را همچون فرهنگی تراژیک توصیف کنم. ی معرِّفی شده است که به جرأت میفرهنگ ،سطۀ این بازشناسیاوبه 
دی که دانش شده است، خر ترین غایت جایگزینِعالی ترین ویژگیِ متمایزکننده این است که خرد به عنوانِدر اینجا مهمّ

االطرافی از جهان جامع تصویرِ سویبه خود را  ناپذیرِهای تزلزلدانش، نگاه انگیزِهای وسوسهسازیرَسته از منحرف
خود  شخصیِ جاودان را همچون رنجِ که در این جهان، رنجِ ای از عشق در تالش استدردانههم چرخاند، و با احساسِمی

ورشی ش پرورش یافته است تصوّر کنیم، با یاخودمان نسلی را که با یک چنین تهوّری در نگاه به چنگ آورد. بیایید پیشِ
دها را تصوّر اژ این کُشندگانِ ورانۀهای جسخودمان گام آسا است؛ بیایید پیشِهر آنچه که غول سوینین قهرمانانه به اینچ

د، تا آنکه بتوانند کننبینی میضعف مرتبط به خوش اصولِ اعتقاداتِ به تمامیِ ای که با آن پشتِمتکبّرانه گستاخیِکنیم، 
هر آنچه جدّی و خود را مهیّای که این فرهنگ  تراژیکِ انسانِبرای ل و تمام. آیا ، ماالما7«با عزمی جزم زندگی کنند»

 الطبیعی، تراژدی، همچون هلنِتازه، هنرِ تسلِّیِ مابعد ضروری نخواهد بود خواست و ارادۀ یک هنرِ، هراسناک است کرده
 نوا با فاوست فریاد بر آوردن که:گونه هم، و ایناشیشخص ترواییِ

 بایستنیروی میل و ارادۀ خویش، آیا نمی با تمامیِ
 ترینِ چیزها را به زندگی فرا خوانم؟موزون

به  توانداکنون از دو جهت به لرزه در آمده است، و تنها با دستانی لرزان است که میسقراطی هم به هر روی، آن فرهنگِ
روع شخود نیز شک ، که بیمدهای خویشیانخست به واسطۀ پ –خویش در آویزد  عصای شاهانۀ خطاناپذیری و وثاقتِ

د های خوخامی که پیشتر به وثاقتِ جاودانیِ بنیان دیگر قادر نیست خود را با اعتمادِ آنکه دوّمآنها کرده، و  به احساسِ
 هاییال و صورتاَشک برای جذبِتفکِّر او پیوسته  چگونه رقصِ بینیممی که باری است وقتیاقناع کند؛ منظرۀ تأسّفداشت 

                                                           
  گوته. اثرِ« یاعترافاتِ عموم»به نقل از  1
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ای از آنها گاه با رعشهاناغواگر، به 1و المیاهای 7از آن، همچون مفیستوفلس و چگونه پسدر تکاپو است،  مشتاقانه تازه
 کشد. دست می

ن ای فرهنگِ مدرریشه بیماریِ ای که همه عادت دارند از آن به عنوانِ«شکستگی»آن ویژۀ  در حقیقت، این است نشانِ
رأت ، دیگر جرضایت خویش هراسناک است، و با ناخشنودی و عدمِ پیامدهای کارِ ری ازنظ صحبت کنند؛ اینکه انسانِ

او  دود.ساحل باال و پایین می حال در امتدادِیخی و هراسناک وجود بسپارد. او پریشان به جریاناتِاین را ندارد که خود را 
و ست. چیزها نی طبیعیِ تمامیّتی با تمامیِ خشونتِهیچ  کمال داشته باشد، و خواهانِوخواهد که چیزی را تمامدیگر نمی

بینانۀ نگرش به زندگی تا چه اندازه او را نازپروده بار آورده است. و در عینِ است که شیوۀ خوش آنها حکایتگرِ این همۀ
شدن  طقیغیرمنکند که چگونه فرهنگی که بر اساسِ قواعدِ دانش بنا نهاده شده بود، وقتی شروع به حال، او درک می

 ند. رو شد مجبور است عقبگرد کبهبایست مضمحل گردد، یعنی اینکه چگونه وقتی با پیامدهای کارِ خود روکند میمی

 صار و طبایعِاع کلِّی است: مردم بیهوده در تالش اند که با استفاده از تقلید بر تمامیِ حالیِاین پریشان ما نمایانگرِ هنرِ
ا آورند، ت گردمدرن  انسانِ حولِرا « جهان ادبیاتِ»نند؛ آنان بیهوده در تالش اند که تمامیِ عظیمِ زایا و بارور تکیه ک

ا تو ورند، مندانِ تمامیِ اعصار به ارمغان آهای هنری و هنرسبک گونه برای او تسلِّی و همچنین جایگاهی در میانِاین
از آنها برگزیند. لیک با تمامِ این تفاصیل، او همچنان  یک اسمی برای هر حیوانات، با آدم رابطۀ همچون بتواند اوگونه این

گونه شادی و قدرت، انسانی اسکندرانی که اساساً یک هیچ بدونِ« منتقدی»انسانی جاودان گرسنه باقی خواهد ماند، 
 د. گردوار نابینا میچاپی بیچاره ها و اشتباهاتِکتاب غبارِوکتابدار و ویراستار است، و به واسطۀ گرد

73 

خوانیم میسّر نیست؛ چون می 9ااپر فرهنگِتر از هنگامی که آن را سقراطی دقیق ترین معنای این فرهنگِعیین درونیت
بیان کرده است، موضوعی که اگر در این حوزه خویش را  کاتِاخود آمال و ادر خاصِِّ این فرهنگِ سقراطی با خامیِ

انگیز به نظر آپولونی و دیونیسی جمع کنیم، برای ما امری شگفت جاودانیِ قایقِآن را با ح توسعۀ اپرا و مستنداتِ شِیپیدا
 خواهد رسید. 

توان میآیا  کنم.در اپرا را در ذهن تداعی می 5آواز( و گفتstilo rappresentativo) 4های بازنمایانهسبک، نخست
اندازه بی در عصری که موسیقیِاتوان از پرستش است، اپرا که تماماً نمودی خارجی یافته، و ن که این نوع موسیقیِپذیرفت 

و محفوظ  دگیرمورد پذیرش قرار توانسته میبا توجّهاتی مشتاقانه باره سر بر آورده بود، به یک 1ریناآور و مقدّس پالستهیبت
جوی انحراف شِطو از سویی دیگر، کیست که ع حقیقی است؟ یشی از هرگونه موسیقیِزا-، آنچنان که گویی بازشودداشته 

داند؟ ای به اپرا بو فزاینده ناگهانی یک چنین عشقِ مسؤولِآن را  دراماتیکِ خنیاگرانِ های فلورانسی و نخوتِآن حلقه
های هارمونی مطوّقِ به موازاتِ ساختارِ –مردمانی مشابه  و در حقیقت در میانِ –این واقعیّت که در عصری مشابه 

                                                           
1 Mephistopheles است شیطان از بازنمودی گوته «فاوستِ» در مفیستوفلس.  
2 Lamia  همچون یک زنِ زیبای اغواگر توصیف شده است. فاوستالمیا نام دیگرِ لیلیت نخستین همسرِ آدم است. او در  
  های واگنریِ عصرِ نیچه.«درام-موسیقی»واگنری مدّنظر است، نه -در اینجا اپراهای سنِّتیِ پیشا 3
  شود.آواز اطالق میکه به شکلِ قرنِ شانزدهمیِ گفتاست،  stile rappresentativoاین عبارت در واقع  4
5 Recitative م - شودکالمِ معمول تقلید و اقباس می رود که در آن از ضرباهنگِآواز سبکی از ارایه در اپرا به شمار میگفت.  
6 uigi da PalestrinaGiovanni Pierl های آواییِ ترکیبیِ خود خاطرِ هارمونیکه به ،دانِ ایتالیایی(، موسیقی7515-7534انی پیرلوئیجی دا پالسترینا )وجیو

 مشهور است. 
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-ای نیمهیوهسخن گفتن به ش براییّتِ مسیحیّتِ قرونِ وسطا توسعه یافته بود، عشقی وافر پالسترینا که به واسطۀ کل
آوازِ  گفتدر طبیعتِ هنری-های فراگرایشای را تنها به واسطۀ بعضی چنین پدیده یک من –موسیقایی برانگیخته شد 

 دانم. اپرا قابلِ توضیح می

ای که بیش از آنکه آواز بخواند ساز و آواز بشوند، خواننده هان را به صورتِای که آرزو دارد جاین وضعیّت، برای شنونده
 شدیدِت از طریقِاو تواند موردی مناسب باشد. بخشد، میشدّت می خود آوازِرا در نیمه انگیزحزنگوید و تأثیراتِ سخن می

بخش از موسیقی که باقی مانده است قدرت  گونه به آنگرداند، و اینتر میکلمات را ساده انگیز فهمِحزن این عواملِ
لی را اص ای نابهنگام تأکیدِکند این است که امکان دارد در لحظهاکنون او را تهدید میای که همواقعی بخشد. خطرِمی

از سویی  ردد.باره ناپدید گیککلمات ضرورتاً به سخن و شفِّافیّتِ انگیزِحزن ای که تأثیراتِبر موسیقی قرار دهد، به گونه
ا است کند. در اینجمی احساس دستانۀ صدای خویشموسیقایی و ارایۀ چیره در خود میلی شدید به رهاییِ هموارهدیگر، او 

ندای  وفِحر ایی بسنده جهتِهبرای او فرصت بایدمیداند چگونه خوبی میبه که آید، انسانیبه کمک او می« شاعر»که 
تواند فارغ از کلمات در که خواننده می جاهایی، آوردآن را فراهم  ت و مواردی مشابهِکلمات و جمال بازتکرارِ غنایی و

دا که ن آواز است، و حروفِسریع که تنها نیمه گفتگوی عاطفیِ میانِ موجودِ این تناوبِ ناب بیارامد. موسیقاییِ صرِاعن
 ادنِتأثیر قرار د تحتِ ناگهانی و سریع جهتِ ییرِگیرد، و این تغهای بازنمایانه جای میسبک همگی آواز اند، و در قلبِ

 حال ذاتاً طبیعی و در عینِ امری کامالً غیراو،  موسیقاییِ حسّاسیّتِ دیگر متأثِّر ساختنِ سوییشنونده، و از  ادراک و تخیّلِ
آوازِ اپرا که خارج نِ گفتبنیا بایست آن را به عنوانِکه ما می های هنریِ دیونیسی و آپولونی است؛متعارض با برانگیزاننده

 . در نظر بگیریمگیرد هنری جای می از تمامیِ غرایزِ

 ومیمفه درالبته مخلوطی از حماسه و اجرای غنایی تعریف کرد،  توان به عنوانِآواز را میبا تمامِ این تفاصیل، گفت
، بلکه به حصول است نی اساساً غیرقابلِگوثابت، که با یک چنین چیزهای ناهم یک ترکیبِ درونیِ تر، نه در قالبِدقیق
ن را در هیچ الگویی از آ چیزی که نمونۀ مشابهِموزاییک،  خوردگی، همچون قطعاتِترین شکل از جوشخارجی گونۀ

دگاهی، آنان چنین دی آواز چنین دیدگاهی نداشتند. برعکسِگفت توان یافت. لیکن مبدعانِقلمروی طبیعت و تجربه نمی
 باستان حلِّ شده است، و تنها از بازنمایانه معمّای موسیقیِ آن سبکِ ن بر این اعتقاد بودند که از طریقِعصرانشاو هم
تازه  این سبکِیونان را شرح داد.  و در واقع تراژدیِ 7آسای یک اورفئوس و آمفیونغول توان تأثیرِمی سبک آن طریقِ

 این تصوّرِ رِیثتأ در حقیقت، تحتِباستان، تلقِّی گردید؛  انِیونانی تأثیرگذارترین موسیقی، موسیقیِ همچون رستخیزِ
توانستند خود را غرق در این نگریست، افراد میهومری را همچون جهانی اوّلیه می جهانِو کامالً رایج که  شمولجهان

نها ت ضرورتاً در آسبایهایی که موسیقی میاند، اقلیمبشر نائل آمده های نخستینیِرؤیا کنند که آنان دیگرباره به بهشت
و  دهندهبه طرزی تکان از آن بایددانستند چگونه میبود که شاعران می ایمایهگران دارای آن عصمت، قدرت و خلوصِ

 خویش سخن بگویند.  های شبانیِدر نمایش تأثیرگذار

باإلجبار  نیازی قدرتمنداندازیم: اه مییعنی اپرا نگمدرن  هنریِو  واقع اصیلبه این سبکِ ن توسعۀتریدر اینجا به درونی
روستایی، و  های شبانی وشناسانه است، اشتیاقی است برای گونهغیرزیبایی ایامّا این نیاز از گونهکند، خلق می یک هنر

و اپرا تینی، نخس شدۀ آن انسانِبازکشف آواز همچون زبانِنیک و هنرمند. در اینجا گفت انسانِ نخستینیِ هستیِاعتقاد به 
ال در ح ؛ کسی که در عینِل کردنه نیکو، عمناشبانی یا موجود به طرزی قهرما شدۀ آن موجودِبازکشف همچون سرزمینِ

                                                           
1 Orpheus, Amphion رفتند.اده بااستعداد به شمار میالعدانانِ فوقشناسیِ یونانِ باستان از موسیقیدر اسطوره آمفیون و اورفئوس 
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کم کند دست باید بیانکسی که در هر آنچه میطبیعی است،  روی یک برانگیزانندۀ هنریِهای خویش دنبالهفعّالیّت تمامیِ
 کند. توان شروع به آواز خواندن می عاطفی، بالفاصله با تمامِ که با کمترین تحریکِ ایچیزی برای خواندن دارد، به گونه

ینی برای نخست نابِ شدۀ هنرمندِتازه آفریده از این تصویرِمعاصر  گرایانِاگر انسان ندارد حال این مسأله برای ما اهمّیّتی
ای که ه گونهکردند، برفته استفاده میضایع و ازدست اتاًموجودی ذ بشر به عنوانِ کلیسای قدیم در بابِ جنگ علیهِ تصوّرِ

برای  ایتوانستند شیوهحال به واسطۀ آن می در عینِ که چیزیشد، نیک فهمیده می انسانِ برابرنهادِ اپرا همچون اصلِ
 های هراسناکِعیّتقط عدمِ آن دوره با توجّه به مقدّسانِای که خشکهعصرشان بیابند، بدبینی بدبینیِ تسلِّیِ خویش در برابرِ

این  ن بنیانِآ که متوجّه شویم چگونه جادوی واقعی و به تبعِ است اجتماعی، شدیداً به آن متمایل بودند. تنها کافی شرایطِ
ت، و در گونه که هسبینانه از انسان آن، و تجلیلی خوششناسانهتماماً غیرزیبایی تازه در ارضای یک نیازِ هنریِ صورتِ
نهفته است. این قاعدۀ اپرایی  ،طبیعی نیک و هنری طرزیبه  اوّلیه همچون یک انسانِ آن به انسانِ نگرشِشیوۀ 
خودمان،  گارِروز سوسیالیستِ جنبشِ اندک مبدّل به یک مطالبۀ دهشتناک و تهدیدکننده گشته است، که با وجودِاندک

 بی!ه دورنمای نخستینیِ ناخویش است: چ حقوقِ خواهانِ« لیهاوّ نیکِ انسانِ»نگاریم. دیده بیتوانیم آن را نادیگر نمی

 فرهنگِ صولِا اپرا بر اصولی مشابهِخود نیز داشته باشم که  یقی روشن از این دیدگاهِباید تصداین نکته، می به موازاتِ
رین حقایقِ تاز قوییکی  –هنرمند  منتقد است، نه انسانِ عامّیِ نظری و انسانِ اسکندرانی بنا شده است. اپرا ثمرۀ انسانِ

، به باید پیش از هر چیز کلمات را بفهمندذاتاً غیرموسیقایی بود که مردم می یشنوندگان این خواستِ ،هنر. در واقع تاریخِ
اساسِ  گردید که برواز خواندن کشف میهایی از آرفت که شیوهموسیقی تنها هنگامی انتظار می زایشِ-ای که بازگونه
 حاکم باشند. چون به زعمِ ،دکنت میخویش حکوم که پرودگاری بر خادمینِ به همان شیوه ،7متن بر کنترپوان کلماتِآن 

ر دکه روح واالتر از جسم است.   ای، درست به همان گونهبودندمالزم  های هارمونیکِآنان کلمات بسی واالتر از سیستم
ها دیدگاه این موسیقایی و آماتورگونۀ موجود در ناپختگیِ غیر ه بر اساسِموسیقی، انگاره و کلم با اتِّحادِ ،کارِ اپرا شروعِ

اعران و ش فلورانس توسّطِ آماتورِ های ممتازِشناسی نیز در حلقهع زیباییاین نو شد. حتِّی نخستین تجربیاتِبرخورد می
 آنجا صورت گرفت.  مقیمِ خنیاگرانِ

نری ه چون او ذاتاً انسانی غیرکند، هنری خلق می یک صورتِ دقیقاً یشمایه است برای خوهنری بی انسانی که از لحاظِ
دّل موسیقایی را مب قریحه و ذوقِ خود، موسیقی ندارد، و از برای خوشایندِ دیونیسیِ است. چرا که او هیچ درکی از اعماقِ

ن آواز خواند هنرِ گری و غمّازیِهجلو و ،های بازنمایانهفهمی از عواطف در قالب سبکهمه شفاهی و موسیقاییِ به بالغتِ
 ر بابِد ایچون هیچ تلقِّیگیرد؛ را به خدمت می تزئینی کاران و هنرمندانِچون ناتوان از مکاشفه است، فنِّی کند؛می

 ا ر« اوّلیه هنرمندِ»خود تصویری از  ذوقِ هنرمند در ذهن ندارد، پس به فراخورِ جوهرۀ حقیقیِ چگونگی به دست آوردنِ
 انِخنس آید شروع به آواز خواندن و بیانِکند، یعنی تصویری از انسانی که وقتی به وجد میخویش مجسّم می ابرِدر بر

ترانه و شعر کافی بود، آنچنان که  کند که در آن وجد و حال برای خلقِکند. او خود را در عصری تصوّر میموزون می
هنری  فرینشِآ فرایندِ ای غلط در بابِاپرا تلقِّی زمینۀ شکلگیریِچیزی هنری است. پیش گویی هر احساسی قادر به خلقِ

حوای ف حسّاسی یک هنرمند وجود دارد. و به موازاتِ در هر انسانِشبانی که  تر، این عقیدۀ هنرِا به معنایی دقیقاست؛ ی
ود را به خ ای که قوانینِپدیده متخصص در هنر دانست، آماتورهای غیر برآمدهتوان بیانی نهفته در این اعتقاد، اپرا را می

 کند. نظری تحمیل می بینیِ شادمانۀ انسانِواسطۀ خوش

                                                           
1 Counterpoint کدیگر ییِ مستقلی نسبت به یکنترپوان اصطالحی است در موسیقی که به معنای هماهنگیِ اصواتی است که دارای ضرباهنگ و زمینۀ موسیقا

 م. –هستند 
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اند در یک اندرکار بودههای اپرا دستپرداختم و در بنیان هاآن به توصیفِ پیشتر همین تصوّری را که دو اگر بخواهیم این
ین رابطه است، و در ا گرایشی شبانی در اپراگفتن از  جام دهیم سخنتوانیم انتمامیِ آنچه که میواحد جمع کنیم،  تلقِّیِ

ت که خویش به کار بسته است. او بر آن اس ای است که شیلر برای بیان و توصیفِشیوه نیازمندیم،تنها چیزی که به آن 
 مچون چیزیدوّم ه رفته و موردِنخست همچون چیزی از دست ، هنگامی که موردِانداندوه طبیعت و نمونۀ آرمانی یا باعثِ

یی همچون چیزهایی واقعی بازنماشادی و سرور اند، هنگامی که  گردد، و یا اینکه هر دو باعثِنیافتنی بازنمایی میدست
بانی. های شترانه تر خالقِدوّم در مفهومی وسیع مرثیه است، و حالتِ تر خالقِمضیّق مفهومیدر  نخست گردند. حالتِمی

 اپرا بیندازیم، که در آنها پدیدۀ آرمانی این دو اندیشه در پیداشِ ی بر مشخصۀ مشترکِتوانیم نظرحال بالفاصله می
 است.  نشدهرفته ثبت نیافتنی و طبیعت همچون چیزی ازدستهمچون چیزی دست

، آرمیده بوده طبیعت بر قلبِکه او خستینی برای انسان وجود داشته است، هنگامی یک چنین احساسی، دورانی ن بر اساسِ
تینی کسب نخس نابِ ای از بشریت را در نیکویی و هنرمندیِنمونۀ آرمانیحال در یک چنین وضعیّتی از طبیعت،  و در عینِ

 ایارهما هنوز هم انگ ،ایم؛ در حقیقتاوّلیه هبوط کرده نقصِهای بیکه ما همگی از این انسان بودکرده است. گفته شده 
های ریای داوطلبانه از دانشوگیریبه یاری کناره فقط کافی بود که بعضی چیزها را تغییر از آنان بودیم؛ وفادار و بدونِ
 . کنیم شناسیهای اوّلیه بازاین انسان از خود بزداییم تا دیگر باره خود را در هیأتِ های پُرتجمّلزائد و فرهنگ

ای نگییک چنین هماه سمتِرجعت به  مجالِ ،یونان از تراژدیِ خود اپرایی رنسانس به واسطۀ تقلیدِ فرهیختۀ عصرِ انسانِ
ویش خ . آنچنان که دانته در اثرِکردواقعیّتی شبانی را برای خود فراهم  به سمتِ همچنین و طبیعت و نمونۀ آرمانی، میانِ

ه نقطه ب کار گرفت، در حالی که از اینهای بهشت تراژدی را به، او نیز برای رسیدن به دروازه7کنداز ویرژیل استفاده می
، «امیِ چیزهابازسازیِ تم»یونان به سوی  هنریِ ترین شکلِعالی تقلیدِ صرفِ حتِّی فراتر از این نیز گام برداشت، و از ،بعد

 به سوی کپی برابرِ اصلی از جهانِ هنریِ اصیلِ انسان رهسپار گردید. 

ها تن را آن نظری! چیزی که فرهنگِ ر آغوشِهای متهوّرانه وجود دارد، درست دنیکو و مصمّمی در این تالش چه طبیعتِ
جاودان  شبانِو ، جاودان فضیلتمند قهرمانِ« ذاتی و جوهری انسانِ»بخش که آرامش توان به واسطۀ این ایمانِمی

باید خویش را آنچنان که هست باز بشناسد، کسی که در پایان همواره میاپرا است توضیح داد،  خوانِنواز و آوازهنیلبک
ها تنها ثمرۀ آن ای کوتاه گم کرده بوده است: اینباید متوجّه شود که خود را برای دورهکه باألخره روزی می کسی
 د. خیزبینیِ سقراطی بر میاز هوا، از اعماقِ جهان انگیزیمعطِّر و وسوسه است که در اینجا همچون ستونِ بینیخوش

جاودان وجود ندارد، بلکه در آن تنها  یک فقدانِ گونِمرثیه از آن دردِهای اپرا هیچ نشانی مشخِّصه در اینجا در میانِ
 یک واقعیّتِ شبانی، که آدمی در هر لحظه صدقِ بخشِآرامش جاودان وجود دارد، شادمانیِ بازکشفِ یک فرایندِ سرخوشیِ

 این حقیقتِ که تردید شود در این حالت، فرد ممکن است گاه دچارِتواند تصوّر کند. برای خویشتن میالاقلِّ  را آن
 دیّتِج آن را در برابرِ که قادر است فردیکه در آن هر پردازانه و احمقانه نیست، خیال تصوّرشده چیزی جز یک ولنگاریِ

 توانستهیمطلیعۀ بشر مقایسه کند،  های اوّلیه و واقعیِقضاوت قرار دهد، و آن را با صحنه حقیقی موردِ طبیعتِ هراسناکِ
 با نفرت فریاد بر آورده باشد که: از این خیال خالص شوید! این چنین

قدرتمند همچون یک  گری همچون اپرا را تنها با یک فریادِعشوه خامی است اگر تصوّر کنیم موجودِ با این حال، خیالِ
 فایوشی و صکشاکشی علیهِ سرخ بایست متحمّلِنابودیِ اپرا است می کس که خواهانِهر آن توان فراری داد.شبح می

                                                           
 باید او را ترک گوید.گذارد میر وادیِ برزخ و بهشت میدانته، ویرژیل شاعرِ رومی راهنمای راوی در وادیِ دوزخ است، امّا وقتی راوی قدم د« کمدیِ الهیِ»در کتابِ  1
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 حقیقیِ یِهنر ، اپرا صورتِواقعدر  و کند،دستانه در اپرا بیان میخود را اینچنین خام شود، که اندیشۀ محبوبِ یاناسکندر
بلکه  ،شناسی قرار نگرفتهزیبایی آن به هیچ وجه در اقلیمِ صورتی از هنر که ریشۀ تأثیرِاز لیک رود. آن به شمار می

ترکیبی  هاینیانتواند مردم را در باب بمیاینگونه ربوده شده است و  یهنر سپهرِ خالقی در دلِابالعکس از سپهری نیمه
 توان انتظار داشت؟چگونه هنری را می، دچار فریب کندخویش گاه 

کرد که یری گتوان اینچنین نتیجهآیا نمیکند؟ حقیقی تغذیه می ای جز شیرۀ هنرِاز چه عصاره اپرایی وارِانگل این موجودِ
هنر، موردی که حقیقتاً  ترین رسالتِآن، عالی هنرهای اسکندریِ گریِاپرا و جلوه های شبانیِگریعشوهبه واسطۀ 

های شخص از تشنِّج شب و نجاتِ ها از نظر کردن بر وحشتِچشم یعنی حفظِ –جدّی بخوانیم رسالتی بایست آن را می
فراغتی تهی و متشتِّت تنزِّل خواهد  به سمتِ ایشبه گر –اوهام  ابخشِشف مرهمِ های اراده از طریقِناشی از تکانش

 رِکردم، چه بر س توصیفبازنمایانه  جوهرۀ سبکِ ها آنچنان که آن را به عنوانِیافت؟ در یک چنین مخلوطی از سبک
شود، ارباب انگاشته میهمچون  7جایی که موسیقی همچون رعیّت و لیبرتو دیونیسی و آپولونی خواهد آمد؟ انیِجاود حقایقِ

یک  ویسترین غایت در بهترین حالت به شود، جایی که عالیجایی که موسیقی به تن و لیبرتو به روح قیاس می
رو بهبا آن رو کآتی های نوینِدر دیتیرامبای که پیشتر ، به همان شیوهشد خواهد گیریجهتنغمات  توصیفیِ تصویرگریِ

از ده است، به دور افتا نمای دیونیسی استکه همانا یک آینۀ جهان خود حقیقیِ ی از شأنِکلِّ، جایی که موسیقی بهشدیم
 ای اصلیِهتقلید از صورت ،هاپدیده بردگیِ این رو، در این وضعیّت تنها چیزی که برای آن باقی مانده است همچون حالتِ

 ها است.بتخطوط و نس بازیِ ای سطحی در فرایندِسرگرمی نمودها، و برانگیختنِ

شود. توأم می موسیقی توسعۀ مدرنِ اپرا بر موسیقی با تمامیّتِ شود که چگونه تأثیرِ مهلکِمشخِّص می ،ای دقیقدر بررسی
گشته  ه به واسطۀ آن بازنماییو جوهرۀ فرهنگی کاست  بوده اندرکاردستاپرا  شِیدر پیدا پنهانی طرزِ بهکه  ایبینیخوش
در عاری کردنِ موسیقی از جهانِ معناییِ دیونیسی خود و حک کردنِ هویتی به طرزی صوری ز با شتابی هشدارآمی ،است

توان به چیزی همچون مسخِ انسانِ آیسخولی به کننده بر آن موفِّق بوده است. این دگردیسی را تنها میمفرِّح و سرگرم
 قالبِ انسانِ شادمانِ اسکندرانی تشبیه کرد. 

العاده فوق یِبا دگردیسی و تباه را دیونیسی جانِ درستی ناپدید شدنِفوق توانسته باشیم به تِبه هر روی، اگر در توضیحا
زنده اید در ما بدر این صورت چه امیدهایی میباشیم،  زدهوند انسان یونانی پی غیرقابلِ توضیحِ دهنده بلکه شدیداًتکان
 جانِ تدریجیِ زِرستخیبرای ما هستند، یعنی  دی معکوسفراینکنندۀ تضمین ،های خوشایندترین نشانهوقتی قطعی شود

 ناتوان و ازکارافتاده پُر ناز و کرشمۀ اومفالِ هرکول تا ابد در اسارتِ الوهیِ امکان ندارد که قدرتِ ما! در عصرِ دیونیسی
ن مفروضاتِ تریا بنیادینب اشتراکیآلمانی نیرویی سر بر آورده است که هیچ  جانِ های دیونیسیِبنیان از دلِ 1باقی بماند.

ین ا و نه توجیه؛ بلکه در عَوَض توسّطِ کنند توانند آن را تشریحچیزی که این مفروضات نه میسقراطی ندارد،  فرهنگِ
یعنی بیش از  – است شدهش همچون چیزی هراسناک و مبهم، چیزی ابرقدرت و متخاصم تجربه افرهنگ و مفروضات

تهوون، ، از باخ گرفته تا بدر ذهن داشته باشیم آن مقتدرِ خورشیدیِ مدارِ باید ازمفهومی که میدر ، آلمانی موسیقیِهر چیز، 
 و از بتهوون گرفته تا واگنر. 

از این  واندتمی حاصلیچه روزگارِ ما که سخت تشنۀ دانش است، دقیقاً  گراییِسقراط ،حتِّی در بهترین اوضاع و احوال نیز
 ه یاریِب نه وهای اپرا ملودی و اسلیمیِ مشبّکهای طیف نه از طریقِ؟ کسب کندناپذیر پایان سربرآورده از ژرفاهای دیوِ

                                                           
1 Libretto شود.یافته همچون اپرا به کار گرفته میمتنی که در یک اثرِ موسیقاییِ گسترش  
 یاید.در ب (Omphale)شود که به مجاراتِ قتلِ ایفیتوس سه سال به بردگیِ اومفال می وادارهای یونان هرکول از سوی زئوس در اسطوره 2
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 آشکار نخواهد شد که افراد تحتِ یهیچ قاعده و فرمول ،های کنترپوانیو دیالکتیک 7فوگ هایوکتابچرتکۀ حساب
است وقتی  ایعجب منظره. نمایندر به سخن گفتن و او را وادا کنندسرکش را رام  آن بتوانند این دیوِ قبضۀسه روشناییِ

ا حیاتی فوقِ شان بدیدگان موسیقایی که در برابرِ نبوغِخودشان، به آن  مخصوصِ شکاریِ ما، با تورِ روزگارِ شناسانِزیبایی
ه بر اساسِ ن شایه، نبوغی که جنبشکنند که او را به دام بیندازندشوند و تالش میور میکند حملهخیز میوتصوّر جست

این  ردِففردبهای باید برای لحظه. جاودان زیباییِ معیارهایو نه بر اساسِ گرفت  خواهد قرار داوری موردمعیارهای متعالی 
 وارسی وردِماز نزدیک « زیبایی! زیبایی!»ناپذیر فریاد بر می آورند که هنگامی که به طرزی خستگیموسیقی را  حامیانِ

زیبایی  دامانِ ه دریافتپرورش ،طبیعت عزیزکرده و بصیرِ در این فرایند، آنان همچون فرزندانِ آیا بینیم کهتا بقرار دهیم، 
برای شناسانه خویش و دستاویزی زیبایی گیِآمیز برای ناپختعبیری فریببالعکس در جستجوی حُسنِ ت اند، یا اینکه

های دروغگو و ریاکار سانلیکن ان. نظر دارم را مدِِّ 1انیتو اُ ،ثالدر اینجا به طورِ مشان هستند. سنگدالنه خشکی و سردیِ
 نِآتشی غشّ  و جانِبیناب،  ما این دقیقاً تنها موردِ فرهنگِ لِدر د چرا کهآلمانی بر حذر باشند،  از موسیقیِ بایدمی

اند، همچون موردِ مشابهی که در  در حرکتسمتِ آن  بهاز دلِ آن و ای است، که تمامیِ چیزها در مداری دوگانه پاالینده
ر خوانیم، دفرهنگ، تعلیم و تربیت، و تمدّن می کنیم: هر آنچه را که با نامِمشاهده می 9سوسفِاِ بزرگِ هراکلیتوسِ اصولِ

 گیرد. دیونیسوس قرار  ناپذیرِلغزش در پیشگاهِ داورِای گونهبهبایست نهایت می

هایی مشابه در کانت و شوپنهاور، که خود از سرچشمه فلسفۀ آلمانیریم که چگونه جانِ خاطر بیاو افزون بر این، بیایید به
بود،  حدود و مرزهای آن علمی به واسطۀ تعیینِ گراییِخرسندانۀ موجود در سقراط شادمانیِ یابد، قادر به نابودیِجریان می

ی شد، گزارهای اخالقی و  به هنر پایهبه پرسشتر تر و جدّیاندازه عمیقسازی توجّهی بیو چگونه به واسطۀ این معیّن
قیِ آلمانی و موسی میانِ یگانگیِ رازِتوصیف کنیم.  دیونیسی خردِ توانیم آن را در ادراکی مفهومی به عنوانِواقع میکه به

تأمّل  ن تنها از طریقِمعنای آ تواند اشاره داشته باشد، که در بابِاز وجود می ایتازه فلسفۀ آلمانی به چه جایی جز شکلِ
 . چرا که برای ما الگوی یونانی یک چنین ارزشِکسبِ اطِّالع کرد توانبا یونانیان می آن هایمشابهت بر بنیانِ
ت بر آن تمامیِ آن تحوّال هک –گیرد متفاوت از وجود قرار می دو شکلِ میانِ ناپذیری را دارا است، کسی که در مرزِسنجش

ویی داریم ماند که گما به این می وجودِنکه ، به استثنای آشده است کلی کالسیک و آموزنده حکّها نیز به شو کشمکش
اکنون هم رسد که گوییکنیم: مثال اینچنین به نظر میمی زیستیونانی را به شکلی وارونه  هستیِ های شکوهمندِدوره

 یم. کنژیک عقبگرد میای ترابه سوی دوره ای اسکندرانیداریم از دوره

او  شتِتنها به معنای بازگآلمانی  عصری تراژیک برای جانِ کنیم که گویی زایشِگونه احساس میو از سویی دیگر، این
 از بیرون او را به بردگیِ بدخیم شدیداً ینیروهایکه  یهای مدیدمدّتخود پس از  مبارکِ بازکشفِ به خویشتن است؛

یست زشود، در بربریّتی ناگزیر ربوط میم و فُرم نجا که به شکلای که تا آآلمانی ، آن جانِاندبوده خویش در آورده شکالِاَ
 جرأتِدر آنجا تواند ش، میاحیات او به خانه و سرچشمۀ اصلیِ بوده است. و سرانجام امروز، پس از بازگشتِ کرده
 سک را بر گردنِرمانِ تمدّنِ های هدایتگرِمردمان به خود بدهد، بی آنکه یوغ هایی جسورانه و آزادانه را در برابرِزدنگام
ایستگیِ ش یونانیان، آموخت؛ که اصالًیعنی از مردمانی یگانه،  بایداگر دریابد که چگونه می تنهایش احساس کند. خو

یان ن مربّتریاین برجسته ،امروز از بیش و چه زمانیافتخاری بزرگ و امتیازی قابل توجّه است. خود  یادگیری از آنان نیز

                                                           
1 Fugue گردد کرار میو در ادامۀ قطعه ت شودو بر یک تمِ اصلی که در ابتدا معرفی می ،تکنیکِ موسیقاییِ کنترپوانی است که از دو یا چند آوا تشکیل شده فوگ یک

 م. –بنا نهاده شده است 
2 Otto Jahn ( باستان7779-7713اُتو یان ،)،ل واگنری بود و در دانشگاهِ بُن با ریچ-او یک ضد دِ موسیقی اهلِ آلمان.فیلسوف و منتق شناسِ کالسیک،لغت شناس

  مربّی و حامیِ نیچه واردِ یک نزاعِ آکادمیک شده بود.
3 Ephesus  .موطنِ هیراکلیتوس فیلسوفِ ایونیایی، واقع در آسیای صغیر 
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آن  موطن و بنیانِ ندانستنِ خطرِ تراژدی هستیم و در معرضِ زایشِ-تجربۀ باز ای که در آن در حالِایم؟ دورهرا نیاز داشته
 ایم.قرار گرفته مقصد و فرجامِ تشریحِ شایستگیِ و عدمِ

11 

 نِچه افرادی جا و توسّطِ شاید بتوان تعیین کرد که در چه عصری ،ناپذیرلغزش ایداوری از جهاتی به واسطۀ قضاوتِ
نتیجه  و اگر بتوان با اطمینان به اینآلمانی نیرومندترین چالش را برای آموختن از یونانیان تا به امروز تجربه کرده است، 

تقدیم شود،  7مانلهای فرهنگیِ گوته، شیلر و وینکِبایست به پیشگاهِ واالترین چالشالعاده میفوق رسید که این ستایشِ
 آن نبرد، تالش برای کسبِ هایپیشرویمؤخِّرترین  دورۀ بایست این مطب را نیز اضافه کرد که از آن زمان وپس می

 تر گشته است.ناپذیری ضعیف و ضعیففرهنگ و رسیدن به یونانیان به واسطۀ مسیری مشابه به طرزِ درک

ضی جهاتِ از بعشده گفته این مواردِ یست از تمامیِبا، آیا نمینگردیمکامل از جانِ آلمانی  به نومیدیِ ناگزیربرای آنکه 
 پیوندِ و هستۀ جانِ هلنی و خلق علقه ی آن سلحشوران نیز موفِّق به رخنه به درونِحتِّ که نتیجه بگیریم اینچنینمهمّ 

تر جدّی ایعِطبدر ای ناآگاهانه از این شکست نیز اند؟ حتِّی بازشناسیآلمان و فرهنگِ یونانی نشده از عشق میانِ پایداری
تر از کسانی توانند فرادلسردکننده شود که آیا پس از یک چنین اسالف و گذشتگانی، آنان می این تردیدِ تواند باعثِمی

مین خاطر به هش نائل شوند. یخو اند حرکت کنند و اصالً به اهداف و مقاصدِفرهنگی گام نهاده که پیشتر در این مسیرِ
و به تباهی ممکن ر ترین شکلِکنندهیونان به نگران فرهنگیِ ارزشِ در بابِ قضاوت ،مان به بعدبینیم از آن زاست که می

 های روشنفکرانه و غیرای از اردوگاههای گستردههایی دلسوزانه را در طیفانگاریحقیربیانِ توان مینهاده است. 
، «ونانیسازیِ یهم» بازی در بابِاثر به زبانبی مطبوعِ بیاناتِای دیگر نیز، یک سری روشنفکرانه شنید. و در گوشه

 مشغول اند. « سرخوشیِ یونانی»و  «زیباییِ یونانی»

ناپذیری گیخست آلمانی به طرزِ فرهنگِ منتفع ساختنِ تواند این باشد که در جهتِهایی که افتخارشان میو دقیقاً در حلقه
اند آموختهخوبی بهافراد  –عالی  آموزشِ مؤسّساتِ ر حلقۀ آموزگارانِد –رودخانۀ یونان به استخراج مشغول اند  از بسترِ

هلنی و  مانِآر و ساده به تفاهم برسند، تفاهمی که اغلب با فرو گذاردنِ سریعخیلی ای به شیوهیان نکه چگونه با یونا
، همچون بعضی هااین حلقهدر  کس کهکالسیک همراه است. به طور کلِّی، هر آن مطالعاتِ اهدافِ کلِّیِ سازیِوارونه
زبان  زبینِری کهن و پژوهندۀ متونِ اعتمادِ قابلِ تبدیل شدن به مصحّحِ خویش را بر سرِ غمِِّوتمامیِ همّ ،دانانِ طبیعیتاریخ

ای ههای کهن به شیوتاریخ سایرِ یونان را به موازاتِ کهنِ ، ممکن است که حتِّی در تالش باشد که روزگارِنگذارده است
رد مو ،خودپسندانۀ آن های تاریخیِ دانشگاهیِ روزگارِ ما و حاالتِهای نوشتهحال با پیروی از شیوه و در عینِ ،ریخیتا

 . قرار دهد کنکاش و پژوهش

تر ضعیف تر ونازلدر گذشته  قطع به طورِ آموزشِ عالی مؤسّساتِ فرهنگیِ حقیقیِ گیری، قدرتِیک نتیجه اگر به عنوانِ
 یدِشود، از هر جهت بر اساتامروز، تا آنجا که به فرهنگ مربوط می کاغذینِ نگاران، بردگانِاگر روزنامهده باشد، از امروز نبو

ای است که اخیراً بسیار تجربه شده، و شدگیمسخدوّم باقی مانده است،  فائق آمده باشند، و تنها چیزی که برای گروهِ
این سپهر، همچون پروانگانی فرهیخته و سرخوش « پَرگونِ ظرافتِ»همراه با  ،ننگاراروزنامه سبکِ معنایدر  ،آنان را نیز

ره شدن به اند، خیاند و در این روزگار زندگی کردهپس برای آنانی که به این شیوه آموزش دیده –به تکاپو وا داشته است 

                                                           
1 Johann Joachim Winckelmann ِای تأثیرگذار در مطالعاتِ شناسِ اهلِ آلمان، که چهرهدانِ هنر و دیرینه(، تاریخ7171-7117لمان )یوهان یواخیم وینک

 رود. یونانِ کالسیک به شمار می
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 توان آن را فهمید، یعنی احیایناپذیر میای همچنان ادراکهلنی نبوغِ ترین قواعدِقیاس به ژرف از طریقِچیزی که تنها 
 کننده باشد.برانگیز و گیجچالش اندازهتا چه  بایستمی تراژدی، زایشِ-جانِ دیونیسی و باز

 دیگرنسبت به یک شود،حقیقی خوانده می اصطالح فرهنگ و هنرِدر هیچ دورۀ دیگری سابقه نداشته است که آنچه به
آن هستیم بوده باشند. ما آگاه به این مسأله هستیم که چرا یک  خود شاهدِ وزه با چشمانِتر آنچه امرتر و رمیدهبیگانه

آن را به ورطۀ نابودی بکشاند.  یواهمه دارد یک چنین هنردارد، چرا که حقیقی را خوار می ضعیفی هنرِ چنین فرهنگِ
ار، که همانا عیسلوبِ فرهنگیِ تمامکاهیده شدن به یک چنین وضعیّتِ نحیف و ظریفی، یک ا پس از فروشک بیلیک 

بایست به سرحدِِّ زندگانی و هستیِ خویش رسیده اسکندرانی است، همچون فرهنگِ معاصرِ امروزِ ما، می-فرهنگِ سقراطی
 باشد.

رد هلنی راه می ب جادوییِ ای که به کوهستانِدروازه طلسمِ وقتی قهرمانانی همچون شیلر و گوته موفِّق به شکستنِ
 7نیایه ایفیگک ندیدسنر مشتاقانه از آن نگاهِ آنان به چیزی فراتر ،شانهای دالورانهتمامیِ تالش رغمِدند، وقتی علیگرنمی

شد انداخت، در این صورت چه مایۀ ی که به خانه منتهی میهای دریایهای بیگانۀ تائوریس بر کرانهگوته از سرزمین
 ای کامالً متفاوت و بیگانه، که فرهنگِانی باقی مانده است، جز آنکه از گوشهیک چنین قهرم ای برای مقلِّدانِامیدواری

 راژدی. رستخیزِ موسیقیِ تآوای اسرارآمیزِ به معیّتِ  – بچرخدگذشته هرگز آن را نیازموده است، دری به ناگاه بر پاشنۀ خود 

ا هلنی وارد آورد، چرا که این تنه کهنِ روزگارِ وقوعِالقریب زایشِ-ما به باز راسخِ بر اعتقادِ ایخدشهاجازه ندهیم که کسی 
امیدوار باقی  1موسیقی جادوی آتشینِ آلمانی از طریقِ جانِ توانیم در آن همچنان به نوسازی و اصالحِکه می است جایی

ندازهایی افرهنگِ معاصر چشم توان سخن گفت که در میانۀ پریشانی و فرسودگیِجز این از چه چیز دیگری میبمانیم. 
 ا خاکِای یگانه، نیرومند و چندشاخه و مکانی ببیهوده در جستجوی ریشه ؟نگیزدابر  تواندمی یندهآنسبت به  را امیدبخش

محصور و نومید نمادی بهتر  در اینجا، انسانِجا غبار است و شن و جمود و زوال. گردانیم: همهسالم و حاصلخیز چشم می
هنین هایی آا نگاهپوش بای زرهتواند بیابد، شوالیهکرده است نمی نقشبرای ما  9را که دورِر «شوالیه با مرگ و اهریمن»از 

 حشتناکِو نشینانِدهشتناک پیدا کند، بی آنکه به واسطۀ هم این مسیرِ ش را در دلِاداند چگونه راهمینیک و سخت، که 
الیۀ ما نیز یک چنین شو شوپنهاورِ. اششکاری سب و سگِهیچ امیدی، تنها با ا حال بدونِ عینِ در خویش متزلزل شود، و

 او نیست.  کس مثلِحقیقت. هیچ ای بود: او نیز فاقدِ هرگونه امیدی بود، لیک همچنان خواهانِدورِری

 که طرحی مبهم از آن را پیشتر ارایه کردم، با لمس شدن توسّطِما واماندۀ  فرهنگِ منتظره و ناگهانی برهوتِ لیک چه غیر
 رِکند، و آنها را در ابمضمحل و منکوب میچیز را مستهلک، فاسد، شود. تندبادی همهتغییر می جادوی دیونیسی دچارِ

، گیشتحیرت و سرگ گیرد. در عینِپوشاند، و همچون یک کرکس آنها را رو به باال از جا بر میچرخانی از غبار فرو می
ی به ویران که گویی از حضیضِچیزهایی  دۀمشاه خاطرِبه ،اندشتهت که ناپدید گاس در جستجوی چیزهایی ما چشمان

مشحون  پایان و، تماماً سرشار و سبزگون، ماالمال از حیات و زندگی، سراسر بیاندهای طالیی فرا پوییدهوی روشناییس
ای نهانگیز به تراهیبت یو با سرورگیرد؛ های زندگی، رنج و شادمانی آرام میاز اشتیاق. و تراژدی در میانۀ این جوشش

 گردد: وهم، اراده،انداز میشان طنینگوید که نامهستی می سپارد، که سخن از مادرانِها گوش میانگیز از دوردستحزن
 محنت. 

                                                           
1 Iphigeneia  ایفیگنیا دخترِ آگاممنون بود که پس از رهایی از مرگ، توسّطِ آرتمیس به عنوانِ کاهنِ معبدِ تائوریس(Tauris) .گماشته شد  
   واگنر دارد. Die Walküre اپرای در پردۀ سوّمِ« جادوییِ آتشین موسیقیِ» مفهومِاشاره به  2
3 Albrecht Dürer های خویش مشهور است.خصوص برای حکِّاکی(، نقِّاشِ آلمانی که به7417-7517) آلبرشت دورِر  
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ت. سقراطی به سر آمده اس زایشِ تراژدی ایمان بیاورید. دورۀ انسانِ-دیونیسی و باز پای من به حیاتِمن، هم آری دوستانِ
 و ببرها هک هنگامآن یدزده نشو، و شگفتیدتیرسوس به دست گیر هایی ازو شاخههایی از پیچک بر سر بگذارید، جتا

ه خود انسانی تراژیک بودن را ب باید جسارتِاست که می اکنونتنها آورند. می شما فرود ستانِها ثناگویان سر بر آپلنگ
ه سوی رو ب وستاندیونیسی را از هند های آیینیِید. قرار است که دستهبدهید، چرا که قرار است به رهایی و نجات برس

 ید!باش خدای خویش نیز ایمان داشته ! خویشتن را مهیّای نبردی سخت کنید، لیک به معجزاتِشوید راهبریونان 

17 

انیان است که تنها از یون کنم که ماتأمّل، باز تکرار می فضایی مناسبِ فراخوانی و تهییج به سمتِ با بازگشت از این لحنِ
تواند های مردم میتوده های زندگیِبرای بنیانری در تراژدی ناگهانی و اعجازآو چنین رستخیزِآنچه را که یک توانیم می

پردازند، و به تبع آن، به نبرد می 7های پارسیتراژیک هستند که در جنگ اسرارِ در بر داشته باشد بیاموزیم. این مردمانِ
برند. معجونی ضروری برای بازیابی و بهبودشان، به پیش میبا استفاده از تراژدی همچون  را های که این جنگمردمان

دترین به واسطۀ نیرومن جان پس از چندین نسل برانگیختی از بُنِ خاصّ برد که این مردمانِ توانست گمانچه کسی می
، یاسیس ترین احساساتِبسیط از منظِّم و نیرومندی هایریزیونچنین بر کیهم دارای  دیونیسی، هنوز های دیوِغَلَیان

 خواهند بود؟ ترین عواطفِ غریزی نسبت به موطنِ خویش، و تمایالتی مردانه و اصیل برای نبردو طبیعی

نیم ک آورد، احساسسیطرۀ خود در می که محیط را تحتِ دیونیسی توجهِقابل این، اگر همواره در هر برانگیختگیِ با وجودِ
ا حدّی سیاسی و ت غریزۀ بیشترِهرچهتشخِّص در وهلۀ نخست همچون محدودسازیِ  ای دیونیسی از قیودِکه چگونه رهایی

، نآپولو صحیح خواهد بود که نیز مطلب این گریگردد، در آن صورت از سویی دتفاوتی و حتِّی خصومت آشکار مینوعی بی
واهد شخصی دوام نخ فردیّتی تصدیقِ دولت و وطن بدونِ ت، و اینکه مفهومِتشخِّص اس اصلِ ملت، نمایندۀ نبوغِ معمارِ
 آورد. 

چی اشتیاقی که به هی بودیسم هندی، که با وجودِ بزمی تنها یک راه به بیرون برای مردم وجود دارد، مسیرِ از تجربیاتِ
مراه با صعودشان بر بلندای فضا، زمان و نادر ه آورِهای خلسهآن وضعیّت تحمّل باشد، نیازمندِ دارد، برای آنکه قابلِ

آموزد از کنند که به مردم میای را اقتضا میها نیز به نوبۀ خود فلسفهگونه که این وضعیّتدرست همانتشخِّص است: 
های ندهانمیانگی استفاده کنند. در مواردی که برانگیز شرایطِ وحصرِحدّبی غلبه بر مالل و کسالتِ ها به منظورِبعضی اندیشه

در عینِ حال برای مردم ضروری است که متمایل به مسیری با نهایت شوند، سیاسی مطلقاً معتبر شمرده می
ترین نمونۀ این وضعیّت ترین و در عینِ حال هراسناکشوند. پُراهمّیّت و رهایی نهادهای حکومتی سازیسکوالریزه

 امپراتوریِ رُم است. 

 و خلوصِ سوّمی از اصالت شکلِ انگیز، در ابداعِتصمیمی وسوسه و ناگریز از اتِّخاذِ ،هند و رُم یونانیان با قرار گرفتن میانِ
بود  ۀ همین امربه واسط نیز مدّتی طوالنی از آن استفاده نکردند، و دقیقاً البته خودکالسیک به توفیق دست پیدا کردند. 

لیک این نیز میرند امری همواره صادق است، وند زود میخدا آن را جاودان ساختند. اینکه محبوبان و عزیزکردگانِ که
 باید از چیزهای واالخدایان خواهند زیست. از همین رو، افراد به هیچ وجه نمی امری مسلِّم است که آنان تا ابد در میانِ

                                                           
پیش از میالد؛ اردوکشیِ نخست به نبردِ ماراتن و  471در سالِ و بارِ دیگر  431ور شدند، یک بار در سالِ دو بار به یونان حمله پارسدر نبردهای پارسی نیروهای  1

روحیۀ  خاطرِهخصوص با رقم زد، بهاردوکشیِ دوّم به نبردِ دریاییِ ساالمیس و نبردِ زمینیِ پالتئا منجر شد. پیروزی در این نبردها نقاطِ اوجِ تجربیاتِ هلنیِ کالسیک ر
  ناآمدنی از خود نشان دادند.و فائقآنان در موقعیّتی خطیر شجاعت و تعاونی که 
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خت و وسسفتهای انتظار داشته باشند که در سختی و پایداریِ چرم آرام بگیرند؛ به عنوان مثال آن مشخِّصهو اصیل 
 های نظریِ ضروری برای کمال در نظر گرفت. توان از پایهناپختۀ انگیختارهای ملِّیِ رُم را به احتمال زیاد نمی

ر شان این امر را ممکن ساخت که دلیک اگر از خویشتن بپرسیم که چه داروی شفابخشی برای یونانیان در دورۀ عظیم
های غمّ خویش را نه بر روی دغدغهوهای سیاسی، تمامیِ همّو برانگیزانندهالعادۀ دیونیسی فوق داشتن نیروهای عینِ

 بلکه در عَوَضقرار دهند،  دنیوی های جهانگیر و افتخاراتِقدرت جانبه و فراگیرِهمه آمیز و نه بر روی پیگیریِخلسه
آتشین  اجِشود که فرد مزباعث می ای که شرابی مرغوبدرست به همان شیوه -انگیز برسند شگفت مخلوطِبتوانند به آن 

ه تراژدی را در ذهن داشت عظیمِ بایست قدرتِدر آن صورت همواره می –و اندیشمندانه را توأمان با یکدیگر تجربه کند 
به ارمغان  ناپالودن و تصفیۀ آن، رهایی و نجات را برایش با نگیختگی کرد، وابر مردم را دچارِ زندگانیِ باشیم، که سرتاسرِ

رۀ رو گردید، همچون جوهبهگونه که با یونانیان روشویم، وقتی آنآن می ترین ارزشِدر وهلۀ نخست، ما متوجّهِ عالیورد. آ
، همچون حَکَمی میانِ نیرومندترین و متالزماً گرددما ظاهر می در برابرِ کنندهگیریهای شفابخش و پیشعجونم تمامیِ
 . هاهای انسانبارترین مشخِّصهمحنت

ای که در رابطه با یونانیان و همچنین با ما، موسیقی کند، به گونهترین وجدِ موسیقایی را به خود جذب میتراژدی عالی
دهد، موسیقی جای می تراژیک را در کنارِ تراژیک و قهرمانِ رساند. لیک پس از آن، اسطورۀش میخوی را بالفاصله به اوجِ

دهد. از از آن خالصی می را گونه ماگیرد و ایندیونیسی را بر پشت می کلِِّ جهانِو سپس او همچون تیتانی نیرومند، 
داند که چگونه ما را از نیک میتراژیک،  قهرمانِ ، در هیأتِیمشابه راژیکِاسطورۀ ت تراژدی به واسطۀسویی دیگر، 

تر را به ی از وجود و لذِّتی عالیدیگر خشد، و با دستانی انذاردهنده سطحِبکششی حریصانه به سوی این هستی رهایی ب
دی و پیروزی بلکه از طریقِ نابو گرِ تراژدی با دلشوره و نگرانی، نه از طریقِمبارزه شود، وضعیّتی که قهرمانِما یادآور می

 کند. ، خود را مهیّای آن میخویش اضمحاللِ

طوره که همان اس –انگیز را ی تمثیلی هیبتدیونیس خود و شنوندۀ حسّاس به عناصرِ شمولِجهان وثاقتِ تراژدی میانِ
تولید  ندِفرای انگیزد که گویی موسیقی فقط تأثیرگذارترین ابزارِبر می را وهم ایندهد، و به واسطۀ آن جای می –است 

تراژدی  عالی،واال و مت اسطوره حیات بخشید. با تکیه بر این فریبِ تجسّمیِ جانِبی توان به جهانِاست که به وسیلۀ آن می
 های دیتیرامبی به حرکت در آورد، و خویشتن را ناهشیارانه در دستانِخویش را در رقص تواند اعضا و جوارحِمی حال

ین از جوهرۀ موسیقی نکرد که اینچجرأت نمی هرگز او ،بدون این فریب آزادی رها کند؛ وآمیزی از جذبه احساساتِ
 مشعوف شود. 

اش را ترین آزادیبالفاصله به موسیقی عالی ،در مقابل حال در عینِو کند، قی محافظت میاسطوره از ما در برابرِ موسی
قاعدکننده ای آنی و متالطبیعیمابعد مفهومِای متقابل بخشد. و در پاسخ، موسیقی نیز به اسطورۀ تراژیک همچون هدیهمی
خصوص یگانه به آن دست بیابند؛ و به مشارکتِ این تواند بدونِبخشد، مفهومی از آن نوع که کلمه و انگاره هرگز نمیمی

 ویرانی و نفی عبور آن از دلِ دهد، که مسیرِها دست میترین شادیموسیقی به تماشاگرِ تراژدی دلهرۀ عالی از طریقِ
ایی وچیزها است که به آ ترین مغاکِشنود همچون پستکند آنچه که او میای که تماشاگر احساس میکند، به گونهمی

 آورد. بلند بر او فریاد بر می

 ی شمارِاصعب را ارایه دهم، چیزی که تنها بر یشۀاز این اند و مقدّماتی موقِّت بیانیاخیر شاید توانسته باشم  در سطورِ
خواست ر و دربیشت م به تالشِادوستان توانم از تهییجِخصوص نمیبه و در این جایگاهِاست،  درک قابلِ فوراًاندکی از افراد 

 ازندسای کلِّی آماده قاعده برای آنکه خود را برای بازشناسیِ ،مانمشترک ای از تجربیاتِبا نظر به نمونۀ یگانه ،از آنان
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 اجراای هخودداری کنم. با نظر به این نمونه، قصدم این نیست که به آنانی اشاره داشته باشم که در صحنه از انگاره
 ساسِبتوانند به اح به یاریِ آن گونهبازی هستند، و این کسانی که در حالِ و عواطفِکنند، یعنی سخنان استفاده می

مامیِ این ت رغمِو علی گوید؛همچون زبانی مادری سخن نمی یک از این افراد موسیقیبرای هیچ تر شوند؛موسیقی نزدیک
 شایستگیِ ندتوانسته باش، بی آنکه هرگز ش بروندپیبه  توانندموسیقایی نمی های ادراکِفراتر از داالن یآنان چیز ،هاکمک

 گیرند، همچونآن را کسب کنند. بعضی از افرادی که این مسیر را در پیش می هایترین زیارتگاهرسیدن به ژرف
 ای بالفصلبایست رو به کسانی کنم که رابطهنه، من تنها میشوند. ها نیز نمی، حتِّی موفِّق به رسیدن به داالن7گروینوس

رابطۀ  یک خود را با چیزها منحصراً از طریقِ یابند، و پیوندِمی آن در مادریِ خویش را با موسیقی دارند، کسانی که زهدانِ
کنید که  توانید تصوّرمیپرسم: این سؤال را می ،حقیقی دانانِکنند. از این دست موسیقیناآگاهانه حفظ می موسیقاییِ

عظیم باشد، بی  سمفونیکِ به طرزی ناب همچون یک جنبشِ 1«تریستان و ایزولده» پردۀ سوّمِ شخصی قادر به درکِ
 های روح؟بال ناکِرعشه انبساطِخفگیِ ناشی از  ها بگیرد، بدونِای از کلمات و انگارهآنکه یاری

در های جهان سپرده است، همان کسی خواهد بود که ترین غرفهانسانی که همچون موردِ ذکرشده گوش به درونی
رین ترعدآسایی از باران، یا ظریف که همچون طوفانِ ایهستیاحساس خواهد کرد،  خویشتن میلی آتشین به هستی

یا آ باره در هم نخواهد شکست؟آیا چنین انسانی به یک –یابد جریان می جهانهای جویبارهای آبفشان، در تمامیِ شَرَیان
و  مسرِّت شمارِفریادهای بی خویش، تاب آن را خواهد آورد که به پژواکِ بشریِ تشخِّصِ آورِای رنجشیشه او در حفاظِ

الطبیعی، بی آنکه در بحبوحۀ این آمیزۀ شبانی از ساختارهای مابعدگوش بسپارد، « کرانۀ شبانگاهِ جهانفضای بی»محنت از 
لِّی، و ک ری را همچون یک امرِخویش پرِّان شود. لیک اگر بتوان یک چنین کا نخستینیِ رو به سوی موطنِ بدونِ معطِّلی

چه؟  آفرینندۀ آن به انجام رسانید نابودیِ فردی، درک کرد چه؟ اگر بتوان یک چنین آفرینشی را بدونِ هویّتِ انکارِ بدونِ
 حلِِّ یک چنین تعارضی را در کجا خواهیم یافت؟ راه -

 ستیه تمامیِ ترین حقایقِشمولای از جهاناستعارهتراژیک اساساً تنها خود را همچون  در اینجا اسطورۀ تراژیک و قهرمانِ
به طورِ مستقیم  تواندوضعیّتی که تنها موسیقی می، کنندنمایان میموسیقی  خودِموسیقایی و  ترین هیجانِعالی ۀمیان در

ه به ردر آن صورت اسطودیونیسی را به طرزی ناب تجربه کرده باشیم،  دربارۀ آن صحبت کند. لیک اگر ما موجوداتِ
. در این حالت، اسطوره کردتوجّهی به آن نخواهیم  گونه تأثیر خواهد شد، و ما هیچ بذلِاستعاره عاری از هریک  عنوانِ

( باز نخواهد universalia ante rem) «کلِّی پیش از وقوع»ای نیز ما را از گوش فرا دادن به حتِّی برای لحظه
خود را مهیّای  ،شادمانه شفابخشی از یک وهمِ ضمادِ به مددِ اهد آورد، وداشت. لیک در اینجا نیروی آپولونی سر بر خو

م در ناگه گمان خواهیم کرد که هنوز هکلِّی از هم فروپاشیده است خواهد نمود. در اینجا بهتشخِّصی که تقریباً به بازیابیِ
 ن چه چیزی را در منکهن، ای ملودیِ»کند که سؤال می خودحرکت از مشاهدۀ تریستان هستیم، وقتی گیج و بی حالِ

رده بود، حال تنها مایل است جلوه ک نظرمان درهستی  و آنچه که پیشتر همچون افسوسی تُهی از مرکزِ «کندزنده می
 ستانۀآکه در کردیم میتابانه تصوّر نجا که ما بیبگوید. و آسخن « حاصل و تُهیدریای بی»همچون  که با ما از چیزی

پیوندی بسیار شکننده با هستی قرار داریم،  داشتنِ خویش در عینِ احساساتِ درونی و خروشانِ نِجان دادن در غلیا
سپرد، با لیک هنوز جان نمی ،قهرمانی است که جاودانه مجروح گشته است مان تنها متوجّهِچشم و گوش اکنونهم

پیشتر،  و وقتی« ان ندادن برای همان اشتیاق!در مرگ هم اشتیاق! و جاشتیاق! اشتیاق! »فریادهایی سرشار از نومیدی که 
، همچون شیپورها سرور و شادمانیِکننده، از زجرهای ویران شماریبی و یک چنین تعدادِ افراطپس از یک چنین 

                                                           
1 Georg Gottfried Gervinus ( تاریخ7715-7717گئورگ گاتفرید گروینوس ،).گراییِ خشکِ آنها و خاطر عقلنیچه از آثارِ او به دانِ ادبی و سیاسی اهلِ آلمان

 یبرالِ شخصِ او متنفر بود. ل همچنین عقایدِ سیاسیِ
2 Tristan and Isolde «انجام شد.  7715اپرایی اثرِ واگنر، که نخستین اجرای آن سالِ « تان و ایزولدهتریس 
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شادمان جای می گیرد،  7نالِکوروِ« نفسهفی این سرورِ»د، آنجا میان ما و رَآوَهایمان را به درد میترین مصائب، دلعظیم
به  قدرتمند اندازه چه تاحسِِّ ترحّم اهمّیّتی ندارند که  1کند.که ایزولده را حمل می کرده است ایرو به سوی کشتیکه 

دهد، درست به جهان نجات می نخستینیِ از رنجِ را ما ،این ترِّحم در معنایی خاصّ ،روی هر به اندازد،چنگ می نمادرون
کند، درست ترین اندیشۀ جهانی حفظ میواسطه بر عالیما را از نگریستنی بیره اسطو نمادینِ ای که تصویرِهمان گونه

 انگیزِتشگف دارد. به واسطۀ فریبِارادۀ ناخودآگاه مصون می نامحدودِ ریزیِاز برون را ما کلمهای که اندیشه و به همان گونه
مایان نیقی همچون جهانی تجسّمی در برابرمان موس ما خواهد رسید که گویی خودِ امپراتوریِ گونه به نظرِاین ،آپولونی

ر نقش بسته تصاوی تریستان و ایزولده شکل گرفته بوده، و در قالبِ سرنوشتِگشته است، آنچنان که گویی در آن تنها 
 .مطالب ترینظریف و گویاترین دلِ ازبوده است، آنچنان که 

رور اشخاص مس به واسطۀد، و ما را نبخشدیونیسی رهایی می تِشمولیّآپولونی ما را از جهان گونه است که عناصرِاین
ما را که  یِآنها حسِِّ زیبای به واسطۀد، و نکنبرانگیختۀ دلسوزانۀ ما را به آنها ضمیمه می د. این عناصر احساساتِنگردانمی

سازند، گر میوهما جل دیدگانِ رابرِهای حیات را در بد؛ این عناصر انگارهنکنانگیز و عظیم است ارضا میاشکالی هیبت مشتاقِ
طۀ آپولونی به واس عناصرِد. کننایجاد می انددر آن نهفته هاو در ما فهمی عمیق و فکورانه از هستۀ حیات که این انگاره

 رانیِوی-پندارانه فرد را به فراسوی خودذاتدلسوزانه و هم اخالقی و برانگیزشِ انگاره، اندیشه، تعلیمِ نیروی عظیمِ
 یخیال وهم و یک چنیندارند، و او را به او پنهان می دیونیسی را از نظرِ فرایندِ شمولیّتِکِشند، و جهانوجدآمیزش بر می

اینکه  و –مثال تریستان و ایزولده  به عنوانِ –تماشای تنها یک انگاره از جهان است  در حالِ او دهند که گوییسوق می
تر مشاهده کند. آن چه کاری است که از جادوی بهتر و درونی ای بسااست که آن را تنها قرار  موسیقی از طریقِاو 

 رِای که گویی عناصنگیزد، به گونهوهم و خیالی بر اآید، اگر او قادر است در ما یک چنین بر نمی نآپولو شفابخشِ
در حقیقت  – کنند تشدید را آن یراتِآپولونی هستند و قادر اند که تأث خدمت کردن به عناصرِ واقع در حالِدیونیسی به

 آپولونی بوده باشد؟ هنری از مضامینِ ایموسیقی از اساس بازنماییآنچنان که گویی 

 فرما است، درام مقادیرِآن حکم نقص و موسیقیِبی درامِ برقرارشده که میانِپیشاز سازی و هارمونیِبه واسطۀ آن هم
ت بیازد. تواند به آن دسنمی دیگری شفاهی به طریقِ کند، چیزی که درامِرا کسب می ای از شفِّافیّت و زنده بودناندازهبی

 زندۀ صحنه خود را در قالبِ کنیم، تمامیِ اَشکالِمشاهده می یِ مستقلتأثیرگذار باملودیک  گونه که در خطوطِهمان
ک هارمونی تغییراتِ خطوط خود را در قالبِاین  کنند، همجواریِسازی میمان سادهدیدگان منحنی در برابرِ خطوطِ وضوحِ

نوا و مرود، هممکن با اجرای صحنه همچنان که به پیش می ترین شکلِتغییراتی که به ظریفسازد، گر میبر ما جلوه
 ایانتزاعی گونه چیزِتری که هیچحسّی چیزها بالفاصله به شیوۀ ملموسِ چنین فرایندی، ارتباطِ دل است. در حینِ وقوعِهم

ه کاین روابط است  یابیم که تنها در قالبِآن در می ، همچنان که از طریقِشودمی محسوس ما برای گرددرا شامل نمی
 سازد. جوهرۀ شخصیت و جوهرۀ یک خطِ ملودیک خود را آشکار می

صحنه  هاییم، و بازیدیگر بنگر سازد که با ژرفایی بیش از هر زمانِدار میاما را وو هنگامی که موسیقی به این شیوه 
ه صحنه ب ما جهانِ معنویِ بینِدرون دهد، برای چشمانِظریفی بسط می عنکبوتِ ما همچون تارِ دیدگانِ خود را در برابرِ

 یزی راچه چ یجهان نهایت بسط پیدا کرده است، از درون نیز روشنایی بخشیده شده است. یک شاعرِهمان اندازه که بی

 قیممست غیر هاییروش بهشاعری که به واسطۀ سازوکاری شدیداً نامتکامل و  فرایند ارایه دهد؟ این عرضِهم تواندمی

                                                           
1 Kurwenal .کوروِنال از مالزمان و دوستانِ نزدیکِ ایزولده بود  
که کوروئال پس از  شود،سی اعالم میبا استفاده از شیپورهای انگلی محتضرعۀ تریستانِ گنر، رسیدنِ کشتیِ ایزولده به قلوا« تریستان و ایزولدۀ»در پردۀ سوّم اپرای  2

  پردازد.شنیدنِ آنها به شادمانی می
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د. البته آن را کسب کن درونیِ شفِّاف و زندۀ صحنه و اشراقِ جهانِ درونیِ در تالش است که به وسیلۀ کلمه و اندیشه بسطِ
جای  آن نارِک درکلمه را  تواند پایۀ بنیادین و زادگاهِحال می امّا در عینِکند، تراژدیِ موسیقایی نیز از کلمه استفاده می

 آشکار سازد.  کلمه را بر ما دگردیسیِدهد، و از درون 

یز است، انگتوان ادعا کرد که این تنها نمودی حیرتنمایشی با همین قطعیّت می بازیِ فریبِ این، در بابِ لیک با وجودِ
 زایدِآن قرار است جوشش و ت به واسطۀ تأثیرِ که لیاتر به آن اشاره شد، وهم و خیای که پیشآپولونی وهم و خیالِیعنی 

بنیادین  یشۀدموسیقی ان –نه است وسیقی و درام اساساً معکوس و واروم میانِ کین دهیم. در حقیقت، رابطۀدیونیسی را تس
 حی محصور. روشن و شب، سایهین اندیشه استو درام تنها انعکاسی از اجهان است،  و اصلیِ

ایی در معنها در آن شکل، شخصیّت هارمونی و روابطِ میانِ همچنین زنده، و ملودیک و شکلِ خطِ میانِ دلی و نزدیکیِهم
 هب حقیقت دارد. ما ممکن است شکل را ،رسدمینگریم به نظرمان موسیقایی می با آنچه که وقتی به تراژدیِمتضادّ 

و جوشش در آورده، و از درون به آن روشنایی و حیات بخشیده باشیم، لیک با این گی به برانگیختممکن  شیوۀ ترینمرئی
جهان وجود  قلبِ حقیقی و درونِ حال همواره تنها یک نمود باقی خواهد ماند، که از آن هیچ معبری رو به سوی واقعیّتِ

خود را در  توانندشمار از این نوع میبی گوید، و هر چند نمودهاییندارد. لیک موسیقی به آوایی رسا از این قلب سخن می
تمامی کسب نخواهند کرد، بلکه همواره تنها انعکاسی اما هرگز جوهرۀ آن را بهای در بیاورند، زیِ یک چنین موسیقی

 . ماندخواهند باقی خارجی از آن 

امالً ک و همه چیز به واسطۀ تقابلِ مشخِّص و روشنی وجود ندارد، موسیقی و درام هیچ چیزِ البته که در رابطۀ پیچیدۀ میانِ
فیلسوفانۀ  غیر ختگیِپما، همین نا شناسانِزیبایی خصوص در میانِروح و جسم آشفته گشته است. لیک به میانِ غلط و رایجِ

ویی و رایج گشته است، در حالی که گ شدهشناخته عقایدِ نامعلومی تبدیل به یکی از اصولِ به طرزِاین تقابل است که 
باره چیزی نامعلومی، هیچ مایل نیستند که در این اند، و باز به طرزِنفسه نیاموختهفی ءِنمود و شی میانِ تفاوتِ در بابِ هیچ

 بیاموزند. 

ه طرزی کامالً کنند، بفریبی که ایجاد می آپولونی در تراژدی به برکتِ که عناصرِاین باشد  ما تحلیلِ کی از نتایجِاگر ی
ویش یا همان خ نیل به اهدافِ در جهتِ را آورند، و آنموسیقی سر بر می دیونیسیِ نخستینیِ لندای عنصرِپیروزمندانه بر ب

 ،ترین نقطهبسیار مهمّ نیز طبعاً در پی خواهد آمد: در بنیادی گیرند، یک قیدِ احتیاطِکار میدراماتیک به ترین وضوحِعالی
ای یافتۀ درونیروشنایی موسیقی با یک چنین وضوحِ گردد. درام که به مددِفروپاشیده و ویران میهم دیونیسی از  آن فریبِ
ماشای ت یابد، آنچنان گویی در حالِما بسط و گسترش می دیدگانِ خویش در مقابلِ ها و اَشکالِتمامیِ جنبش در قالبِ

راسوی فرا در هیأتی کلِّی که  خود تأثیراتِکند باشیم، نسّاجی وقتی ماکو به جلو و عقب حرکت می پارچه در دستگاهِ
 وّقِدیونیسی تف تراژدی عناصرِ کلِّیِ گذارد. در مجموع، در تأثیراتِگیرد بر جای میمی قرار آپولونی هنریِ آثارِ تمامیِ

 هنرِ هایاز اقلیم را نآ توان طنینِکه هرگز نمی یابدمییابند. تراژدی با لحن و آهنگی پایان خویش را دگرباره باز می
 آپولونی شنید. 

راژدی ت حیاتِ زمانِاز ، همچون حجابی که کندن که هست خود را نمایان میآپولونی آنچنا و در یک چنین وضعیّتی، وهمِ
رومند هستند که دیونیسی آنچنان نی این تأثیراتِ با این حال، اساساً دیونیسی را فرو پوشانیده است. لیک تا کنون، تأثیراتِ
کند، دیونیسی می که در آن شروع به سخن گفتن با خردِ خواهند دادآپولونی را نیز به سپهری سوق  مِدر پایان، خودِ درا
آپولونی  ناصرِع پیچیدۀ میانِ توان ارتباطِکند. بنابرین میخود را انکار می آپولونیِ و پدیداریِو مرئیّت  ،جایی که خویشتن

 انِالوهیّت نمادپردازی کرد: دیونیسوس به زب دو برادرانۀ این پیوندِو دیونیسی را در تراژدی به طرزی حقیقی به وسیلۀ 
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ترین الیگونه به عدیونیسوس سخن خواهد گفت؛ و این است که به زبانِ نگوید، اما در پایان این آپولوسخن می نآپولو
 تراژدی و در کلِّ هنر نائل خواهیم شد.  غایتِ

11 

 یِیک تراژداش شخصی تجربیاتِ بایست بر اساسِای ناب و شفِّاف میوهبه شیاکنون هم متوجّه و آگاه یک دوستِ
توجّه به هر دو جنبۀ آن به یک چنین  کنم که من با بذلِخویش تداعی کند. گمان می حقیقی را در ذهنِ موسیقاییِ

 تجربیاتِ بایده چگونه مید کاکنون فهمیده باشای که او همگونهای، توانسته باشم تعریفی از این تأثیر ارایه دهم، بهشیوه
ارج خ حجابِ دیدگان او از پسِ ای که در برابرِچرا که او در مواجهه با اسطورهتفسیر کند.  را برای خویشتن اششخصی

ای از دانای کلِّ احساس کرده است، آنچنان که گویی شود، به خاطر خواهد آورد که چگونه خود را برکشیده به گونهمی
گشته نیز زها چی داخلِ درصرفاً نیرویی نیست که به سطوح بپردازد، بلکه قادر به رخنه اکنون او هم چشمانِ بیناییِ قدرتِ

ها و هانگیز اراده، کشاکشِ وخروشِپرُجوش تواند احساساتِاکنون میاو هم ،است، و آنچنان که گویی به یاریِ موسیقی
ه نظاره بنشیند، همچون چیزی که گویی به طرزی حسّی حاضر و خویش ب دیدگانِ فزایندۀ شورها را در برابرِ طوفانِ

اند تواکنون میآنچنان که گویی او هم بنابرینحرکت؛ و زندۀ در  وافری از خطوط و اَشکالِ همچون مقادیرِموجود است، 
 شود.  ورغوطهناشناخته  عواطفِ ترین اسرارِدر ظریف

ی گیری کرده است آگاهش که رو به سوی شفِّافیّت و دگردیسی جهتترین تشدیدسازیِ غرایزهمچنان که او به عالی
 گیریِآپولونی آن کناره هنریِ که این مجموعۀ طوالنی از تأثیراتِکند احساس می با یقینی برابریابد، در عینِ حال می

نی با آپولو اصیلِ مندانِحماسی، یا به عبارتی دیگر، هنر اراده را که پیکرتراش و شاعرِهای بیورزیاندیشه آمیزِشعف
است که  (individuatio) ، اثری که همانا توجیهِ جهانِ تشخِّصدندارنبا خود به همراه  کننددر او ایجاد می شانآثار

او به دگرچهرگیِ جهانِ  رود.آپولونی به شمار می ورزی و تأمّل حاصل شده، و نقطۀ اوج و جوهرۀ هنرِدر قالبِ اندیشه
ه ای حماسی بخویش در وضوح و زیبایی تراژیک را مقابلِ کند. او قهرمانِحال آن را انکار می ر عینِنگرد و دصحنه می
کند، ترین هستۀ آن درک میروی صحنه را تا درونی او وقایعِیابد. او التذاذ می حال از نابودیِ بیند، و در عینِچشم می

حال  ، و عینِشدهقهرمان را توجیه گردد. او اَعمالِذیر رهسپار میناپادراک حال شادمانه رو به سوی مواردِ لیک در عینِ
 . او در مواجهه باکندمی احساستر ایجادکنندۀ خود را فراهم آورند آنها را متعالی نابودیِ هنگامی که این اَعمال موجباتِ

 سطۀ همین امر احساسِحال دقیقاً به وا افتد، و در عینِرو گردد به لرزه در میبهقهرمان با آنها روقرار است هایی که رنج
تری را او چیزهای بیشتر و ژرف ،دهد. در این زمانتر و بسیار سرشارتر به او دست میعالی پیش از وقوعی از یک شادیِ

 کند که ای کاش نابینا بود. حال آرزو می کند، و در عینِدیگر ادراک می نسبت به هر زمانِ

که ، ردکسب کاوج و قلِّۀ آپولونی را  درونی و فروپاشیِ انگیزِاعجاب توان این افتراقِمی یسیدیوناز چه جایی جز جادوی 
ین تواند امی نیزآورد، با این حال هنوز آپولونی را تا سر حدِِّ امکان به هیجان در می الظاهر احساساتِآنکه علی در عینِ

مچون ه آپولونی هنرِ واسطۀ بهتوان سطورۀ تراژیک را تنها میآپولونی را به خدمت خویش در آورد؟ ا سرشاری و غنای هنرِ
دهد، مرزهای خویش سوق می و نمودها را رو به سوی حدود دنیایدیونیسی فهمید. این عنصر  تصویری نمادین از خردِ

ای د، نقطهآیمی یگانه و حقیقی بر بازگشت به زهدانِ واقعیّتِ کند، و دیگرباره در صددِجایی که او خویشتن را انکار می
 :خواهد دادخویش را سر  انۀ ]مربوط به پرندۀ قو[ مابعدالطبیعیِقوّ سرودِ ،نوا با ایزولدهرسد همکه به نظر می

 های توفندۀدر خروش
 دریاهای سرور،
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 در طنین آواهای 
 امواج معطِّر، 

 سراسریِهای زشدر و
  –های جهان نفس

 غرقه گشتن و فرو شدن،
 -و عدم  خویشیبی

 7ترین خوشی.عالی

ی که او آوریم، هنگامتراژیک را به خاطر می شناسانه، خودِ هنرمندِواقع زیباییشنوندۀ به گونه ما به واسطۀ تجربیاتِاین

در آفریند، های خویش را می، اَشکال و صورت(individuatio) برقی از تشخِّصوسرشار و پُرزرق همچون الوهیّتِ
 مندِهنگامی که برانگیزانندۀ قدرت و سپس –پنداشت « تقلیدی از طبیعت»توان سختی میرا بهمفهومی که کارهای او 

 حساسِآن، ا با ویرانیِدر پسِ آن و گونه به ما مجال دهد که بلعد، تا ایننمودها را فرو می این جهانِ سرتاسرِ ،او دیونیسیِ
  هدانِ یگانگیِ نخستینی تجربه کنیم. در ز را اوّلیه هنریِ ترین لذِّتِپیش از وقوعی از عالی

رادرانۀ میان ب مان چه بنویسند، دربارۀ پیوندِاصلی بازگشت به موطنِ دانند که دربارۀ این سفرِما نمی شناسانِالبته زیبایی
رایشان صادق یز بنشنونده  دیونیسی و آپولونیِ هیجاناتِ در بابِگونه که چنین وضعیّتی در تراژدی، همان هنرِ برادرِ دو ایزدِ

 یک نظامِ ، پیروزیِتراژدی بنیادینِ ویژگیِ عنوانِ به قهرمان با سرنوشت هایکشاکش یابیِهویّتحال آنکه هرگز از ، است
یشه را ناپذیری، این اندهای خستگی. چنین تالشآیندنمی ستوه بهحاصل از تراژدی  عواطفِ یا تصفیۀجهانی،  اخالقیِ
ای گونهه بشناسانه، زیبایی هایی باشند ناتوان از هیجاناتِدر کلِّ انسانآنان که ممکن است  سازدمن متبادر می در ذهنِ

 ممکن است خود را همچون موجوداتی اخالقی تصوّر کنند. شنوند، وقتی از تراژدی چیزی می که

 هایهنری و ظرفیت مقتضیاتِ تأثیرِ تراژیک که بتواند آن را بر اساسِ از روزگار ارسطو تا کنون، توضیحی در بابِ
بایست به ه میک شده استترس و ترحّم اینچنین گمان  گاه در بابِ شنونده توجیه کند وجود نداشته است. شناسانۀزیبایی

نیز هست که  هاییزماندارد سوق داده شود.  را در پی ای که تسکین و آرامشرهاسازی واسطۀ اقداماتی جدّی به سمتِ
آن همچون نگرشی اخالقی به  خاطرِ پیروزیِ اصول واال و نیک به واسطۀ ایثارِ قهرمان، و تلقِّیِرود بهاز ما انتظار می

شماری این و فقط های بیندارم برای انسان ای که شکّگونههمانبه و درست  بکنیم. تعالی و هیجان احساسِجهان، 
 شناسانِروشن است که این مردمان همراه با زیبایی مکامالً برایتراژدی به شمار آورد، این موضوع نیز  توان تأثیرِاین را می

سطویی که یا تزکیۀ ار شناسانهآسیب هِاند. تنقیبرتر تجربه نکرده هنری گرشان، هیچ چیزی از تراژدی به عنوانِتحلیل
 را گوته از توجّهقابل یاحساس، یا اخالقی آورند شمار به ای پزشکیدهبایست آن را پدیئن نیستند که میممط شناسانلغت

روی ر ب، هرگز موفِّق به کار کردن شناسانۀ زندهبدون یک علقۀ آسیب»گوید . او میکندبسیار در ذهنِ آدمی تداعی می
در جستجوی آن باشم از آن پرهیز کنم.  آنکهام که به جای داده ز همین رو، ترجیحام، اتراژیکی نبوده گونه موقعیّتِهیچ

انگیز حزن اصرِباالترین حدّ از عننان باستانیان، یکی این بود که برای آهای شایستگی طور گفت که از میانِینتوان اآیا می
طبیعت  قیقتِح ،چنین اثری خلق شود است اگر قرار ما نکه برایرفت، حال آبه شمار میشناسانه نیز تنها نمایشی زیبایی

 1«بایست مدِِّ نظر قرار گیرد؟نیز می

                                                           
 .واگنر است« تریستان و ایزولدۀ»ی اپراپردۀ سوّمِ هایی از این سطور بخش 1
 .7131قولی از نامۀ گوته به شیلر، دسامبرِ نقل 2
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یرت این ح دهیم، هنگامی که در عینِبمثبت  ژرف پاسخِ توانیم به این پرسشِانگیزمان میشگفت ز تجربیاتِحال پس ا
تواند یانگیز، در نهایت تنها محزن که حقیقتاً چگونه باالترین حدّ از عناصرِایم، دقِّت تجربه کردهموسیقایی را به تراژدیِ

ه پدیدۀ اکنون است کایم که تصوّر کنیم تنها یافته آن را است که مجالِ شناسانه باشد. به همین خاطرای زیباییبازی
 ایگزینِج آن تأثیراتِ هنوز بر اساسِکس که امروزه قابلِ قبولی تعریف کرد. هر آن توان به طرزِتراژدی را می نخستینیِ

ای اخالقی فراسوی فرایندهبه ند که کپردازد، و احساس نمیشناسی به ارایۀ توضیح میبرآمده از سپهری فراسوی زیبایی
زیانی گزینِ بیبه عنوانِ جایشناسانۀ خود قطعِ امید کند. زیبایی کلِّی از طبعِتواند بهشناسانه ارتقا یافته است، میو آسیب

اد را پیشنه «عدالتِ شعری»هایی مجدّانه در جستجوی توان تفسیرِ شکسپیر به شیوۀ گروینوس و تالشاز آن وضعیّت، می
 کرد. 

 یک عَوَضِ ادتاًع کسی که تا کنونشود، نیز باز زاییده می شناسانهشنوندۀ زیباییتراژدی،  زایشِ-گونه است که با بازاین
او تا  . در سپهرِ«منتقد» -اخالقی و نیمه دانشورانه  شسته بوده است، با مطالباتی نیمهن تئاتر فضای در به جای او عجیب

ننده اجراک در حقیقت، هنرمندِکرده است. ای تطهیرشده از زندگی را آشکار میجلوه صرفاًبوده و چیز مصنوع کنون همه
دست  بایددهد دانست که با چنین شنونده و مخاطبی که رفتاری منتقدانه از خود بروز میدر یک چنین وضعیّتی دیگر نمی

ی حال به جستجواو بودند، پریشان انِگراپرا که الهام نِّفِمص یانویس از همین رو، همراه با درام نجام چه کاری بزند؛به ا
 . لذِّت بردن از زندگی بود بر آمد پُرمدعا و سترون که ناتوان از های زندگی در این جانورِماندهآخرین باقی

آموز، ، دانشاتتعلیم و تریبت و نشریسیستمِ اند. به واسطۀ شدهشامل می« منتقدان»تا این لحظه، عامّۀ مردم را این نوع 
ری هن ثرِ، یک اگونه اطِّالعیکه بدون هیچ گشته استاکنون مهیّا مؤنِّث نیز هم ترین جانورِزیانای و حتِّی بیهمدرسبچّه

ی هاهای تماشاگری، بر نیروهنرمندان، در مواجهه با یک چنین توده واالتر در میانِ طبایعِد. ای مشابه ادراک کنرا به شیوه
یقت اند، جایی که در حقای نیابتی حساب باز کردهبرای مداخله« ای اخالقیبینیجهان» مهیّج، و خواستِ قیِمذهبی و اخال

 سائلِم نویسان در دلِآن، درام شنوندۀ واقعی را مسحور خویش کرده باشد. و در کنارِنیرومند  بایست یک جادوی هنریِمی
توانست کم مهیّج به وجود آوردند، که شنونده میشی باشکوه و دستعصر به طرزی آنچنان زنده گرای اجتماعی و سیاسیِ

 سو با احساساتی مشابه با حاالتِو به خود اجاره دهد که همفراموشی بسپارد،  خویش را به دستِ منتقدانۀ خستگیِ
و فجور  جرایم قضاییِ مِاحکاصدورِ  حینِپارلمان یا  سخنرانِ میزِ نهایی که در مقابلِپرستانه یا آگرایانه و میهنظامین

ه فرهنگی گاه مستقیماً ببیوضرورتاً گاههنریِ حقیقی  افتادگی از اهدافِرگیرند حرکت کند. و آن بیگانگی و دوشکل می
 د. شورزانه منتج میتعصّب

وع های مصنهنر تمامیِ ای از همان گرایش که تا کنون در دلِپُرشتاب و فروبلعنده لیک در همین زمان بود که تباهیِ
 تربیتِ نهادی برای تعلیم و بایست به عنوانِای که مثالً این تلقِّی که تئاتر را میبروز کرده است سر بر آورد، به گونه

 قابلِیادگارهای غیراکنون به دیدۀ ، همگردیدتلقِّی میشیلر امری جدّی  کار گرفت، موضوعی که در زمانِمردم به اخالقیِ
د در تئاتر و همچنان که منتقشد. لیم و تربیت که متروک و جایگزین گشته است نگریسته میتع باوری از یک سیستمِ

فت، ترین نوع از وسیلۀ سرگرمی تقلیل یاگرفتند، هنر به نازلو نشریات در جامعه قدرت می ،خبرنگار در مدارسکنسرت، 
راتر از پوچ، پراکنده، خودپسند، و ف روهِ اجتماعیِیک گ همبستگی میانِ ایجادِ جهتِای شناسانه همچون شیوهزیبایی و نقدِ

شوپنهاور  ایهخارپشت مَثَلِ خوبی از طریقِتوان بهکه معنای آن را میکار گرفته شد، اصیل به انگیزی غیرآن، به طرز رقِّت
اندک  بسشند و گپ زده با هنر ای وجود نداشته است که در آن مردم بسیار در بابِاز همین رو، هرگز دوره 7درک کرد؛

                                                           
ظ ای متناسب را از یکدیگر حفاند فاصلهگیرد که در تالشها را در یک روزِ سرد در نظر میتای از خارپشپذیریِ انسان که در آن شوپنهاور دستهمَثَلی دربارۀ جامعه 1

اجتماع به عنوانِ  که دراست کنندۀ آن چیزی کنند: آنچنان نزدیک که یکدیگر را گرمی ببخشند، و آنچنان دور که مبادا یکدیگر را بگزند. این فاصلۀ متناسب تعریف
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کند ارتباط  شغولمکه قادر است خود را با بتهوون و شکسپیر  نیز توانیم با کسیما نمیآیا لیک دربارۀ آن اندیشیده باشند. 
ود خ : در هر حال، فرد با پاسخِدهداش پاسخ شخصی احساساتِ اساسِ بگذارید این پرسش را هر کسی بربرقرار کنیم؟ 

، و بر آیددر ذهن دارد آشکار خواهد کرد، البته به شرطی که اصالً در پیِ پاسخ آن « هنگفر»تصوّری را که از واژۀ 
 ش از فرطِ شگفتی بند نیامده باشد. ازبان

اندک به ندکا شد ذکر باال در که ایشیوه به هر چند تر،های واالتر و به طرزی طبیعی پالودهبا توانایی در مقابل، بسیاری
 غیر تماماً هک منتظره غیر اندازه همان به توانند از تأثیریمیامّا اند، گرایش یافتهنیز انتقادی  بَربَرهایو  نامتمدّنان سمتِ
بر آنان داشته است،  7گریننآمیز و شادمانۀ لوهِموفِّق همچون خلقِ از آن نوع که کاری تأثیری ،سخن بگویند درک قابل

العاده متفاوت فوقگونه آن حسِِّ آنان را با اندرز و تفسیر یاری کند؛ و این اندبتود بود که نالً فاقد دستی خواهاجز آنکه احتم
ای یگانه و منفرد باقی ماند، و پس شدّت غافلگیر کرده بود، همچون نمونهرا به نهمتایی که در آن زمان آناو تماماً بی

مختصر از  یهایکه آنان داللت است ایظهای اسرارآمیز فرو مُرد. این آن لحکوتاهی نورافشانی، همچون ستاره مدّتِ
 کسب کردند.  را شناسانهزیبایی یک شنوندۀ چیستیِ

19 

 شناسانۀ حقیقیارزیابی قرار دهد که تا چه اندازه به شنوندۀ زیبایی دقیق خود را موردِ خواهد به طورِکس که میهر آن
 تواند خالصانه از خویش در بابِ، میروده شمار میبانتقادی -سقراطی نزدیک است، و تا چه اندازه جزوی از جماعتِ

مثال، آیا او در این موقعیّت،  دهد سؤال کند. به عنوانِروی صحنه به او دست می اعجازی  برخورد با که موقعِاحساسی 
د، یا آنکه کناحترامی میبی دهد احساسِروانشناسانۀ سخت انتظام می یک علیّتِ اش که خود را بر اساسِتاریخی شعورِدر 

نماید همچون چیزی که گویی در طفولیّت قابلِ درک است لیک در دیدۀ او بیگانه میاعجاز برای ای سخاوتمندانه با روحیه
 فرایند رنج خواهد بُرد؟  اینشود، و آیا اصالً در کلِّ از چیزِ دیگری در امتیاز قائل می

ا یک ، یاسطوره این مسأله خواهد بود که در کلِّ تا چه اندازه قادر به فهمِ او قادر به ارزیابیِ ،این کار انجامِ چرا که در حینِ
ه هر ب .بود خواهد فعّالیّت از ناتوان اعجاز بدونِ نمود، از اختصاری به عنوانِ کهمتمرکز است، تصویری  جهانیِ تصویرِ

شده عضای مان کامالًفرهنگ اریخیِت-انتقادی به واسطۀ روحِ سخت آزمونی درروی، محتمل است که هر فردی خویشتن را 
یانجی م چیزی دانشورانه و شماری انتزاعیّاتِ تنها با وجودِ بتواند اسطوره را پیشینیِ که هستیِای احساس کند، به گونه

 خویش محروم خواهد شد: تنها افقی اقه و سالمِخلِّ اسطوره از نیروی طبیعیِ اعتبار ببخشد. به هر روی، هر فرهنگی بدونِ
سطوره ا سرتاسری را تکمیل کند. تنها از طریقِ فرهنگیِ یک جنبشِ تواند یگانگیِشده با اسطوره است که میحصورم

طوره های اسیابند. انگارهخویش رهایی می هدفِهای بیهای تخیّل و رؤیاهای آپولونی از سرگردانیاست که تمامیِ قدرت
رسد، و جوانسال به بلوغ می آنان جانِ مراقبت و توجّهِ باشند که تحتِ گونجا حاضر و دیوبایست دژبانانی ناپیدا، همهمی

 قانونِ حتِّی دولت نیز هیچکند. را برای خویشتن تفسیر می های خودآنها زندگانی و کشمکش هاینشانه واسطۀ به آدمی
ین ای تضمهای اسطورهاندیشه ا از دلِآن ر رشدِو  ،رابطۀ آن را با مذهبای که اسطوره از بنیانِ ای را قدرتمندترنانوشته

 . سراغ نداردکند می

                                                           
باید از جوامعِ انسانی دوری گزیند، تا نه رنجور شود و نه دارد، می« گرمای درونی»گیرد شخصی که به قدرِ کافی شود. شوپنهاور نتیجه مییشناخته م« مبادیِ آداب»

  گردد. دیگری باعثِ رنجشِ
1 Lohengrin ِ7747نگرین، اپرایی اثرِ ریچارد واگنر در سالِ لوه . 
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اند، اسطوره هدایت شده که بدونِهای انتزاعی را قرار دهیم، کسانی انسان بیایید ای،اسطوره این نوع فرهنگِ و در کنارِ
ای را هنری خیّلِت های نامنظِّمِرسهانتزاعی. بیایید پ انتزاعی و دولتِ انتزاعی، قوانینِ تعلیم و تربیتِ انتزاعی، آداب و رسومِ

 گونه بنیانِبیایید فرهنگی را تصوّر کنیم که هیچ. سطورۀ اسرارآمیزی مهار نشده است تداعی کنیمکه به وسیلۀ هیچ ا
ای از ایهمذایی کمغ زندگی با رژیمِ تمامیِ احتماالت و گذرانِ ثابت و مقدّسی ندارد، بلکه محکوم به آزمودنِ نخستینیِ

ای که گراییرو هستیم، ثمرۀ آن سقراطبهاکنون با آن روو این آن وضعیّتی است که هم –ها گشته است امیِ فرهنگتم
 اسطوره است.  ش نابودیِاهدف

در  حفِّاری و کاویدن بهگذشته،  شود، که جاودان گرسنه، در دلِ تمامیِ اعصارِاسطوره ظاهر می بدونِ و حال انسانِ
 ارِترین اعصدستدور مجبور است در دلِآنها  آنچنان که گویی برای یافتنِمشغول است، خویش های جستجوی ریشه

های دیگر، شمار فرهنگبی ناخشنود، گرد آمدنِ مدرنِ این فرهنگِ تاریخیِ عظیمِ از نیازمندیِبپردازد.  کاوشباستانی به 
 مادریِ ای و زهدانِاسطوره موطنِ اسطوره، فقدانِ آشکار گشته است، جز فقدانِ چه چیز و میلی فراگیر برای دانستن

 ای؟اسطوره

ریصانۀ یک های حپا زدنوچیزی جز دست ،تای این فرهنگوعجیب و پُرتک بیایید از خویشتن بپرسیم که آیا شوریدگیِ
ر ه آنکهحال ، بیفزایدخواهد به یک چنین فرهنگی چیزی و کسی که هنوز هم می – برای غذا است زدهیطحق انسانِ

ذِّی نیز ترین موادِ مغنیرومندترین و سالمحال  آن نیست، و در عینِ بلعد قادر به خشنود ساختنِآنچه این فرهنگ فرو می
 شوند؟ می« تاریخ و انتقادگری»در برخورد با آن مبدّل به 

ای ری به شیوهناپذیبه طرز جدایی پیشترشدیم، اگر یأسی دردناک می نیز دچارِ خودآلمانی  بایست دربارۀ هستیِما حتِّی می
رزی گونه که به طآمیخته بود، و در حقیقت اگر این دو مبدّل به واحدی یگانه شده بودند، آن هم آن در مشابه با فرهنگِ

است،  فرانسه را شکل داده عظیمِ هایی مدید لیاقت و شایستگیِوحشتناک در فرانسۀ متمدّن مشهود است. آنچه که مدّت
بایست مایۀ ن، مینگریستن به آبا  –مردم و فرهنگ  وجودیِ یعنی یگانگیِ –آن بوده است  کالنِ برتری و تفوّقِ و علِّتِ

ی ما، تا کنون هیچ وجهِ مشترک فرهنگِ در هیأتِداری مشکل باشد که یک چنین فرهنگِ خویشتن ما بر بختِ خوشِ درودِ
 ست. ما نداشته ا مردمانِ هویّت و هستیِبا هستۀ واالی 

 گیِفرهن این حیاتِ پسِسوق داده شدن است که در  در عَوَض، امیدهای ما مشتاقانه به سوی این آگاهی و شناخت در حالِ
وهمند آیند، نیرویی دیرپا، ذاتاً تندرست و شکگاه به جنبش و تکاپو در میبیوای که گاههای فرهنگیپُرتشویش و تشنِّج

یاپردازی دیگر به رؤ زند، و در ادامه بارِهایی نیرومند را میساز جرقۀ حرکتیر و سرنوشتخط که تنها در لحظاتِنهفته است، 
آن  ۀسُرایانهم در موسیقیِ و آلمانی سر بر آورد: این مغاک بود که اصالحاتِ دلِ پردازد.  ازرستخیزی در آینده می در بابِ

، عنویّتمسُرایانۀ لوتر با همان ژرفا، شهامت، هم موسیقیِت. انداز گشآلمانی طنین آیندۀ موسیقیِ برای نخستین بار سبکِ
انداز گردید. نخیزد طنیبر می هوا های انبوه در طلیعۀ بهار بهسرشاری که نخستین آوای دیونیسی از بوته و لطافتِو خوبی 

وسیقیِ م بایست بابتِهای دیونیسی برخاست، که میگروه منسجم و استوارِ رقیبی از صفوفِ و در پاسخ به آن، طنینِ
 ! زایشِ اسطورۀ آلمانی-بازو همچنین بابتِ  –آلمانی سپاسگزار آن باشیم 

ی به جایگاهی ارجمند ببرم، جای تنهاوَشکند برای تأمّالتی دلی را که مرا دارد دنبال میهم باید رفیقِدانم که حال میمی
باید به دادن، به او متذِّکر خواهم شد که ما همچنان می گرمیو با دلخواهد داشت.  شماربس اندک یکه او همسفران

شناسانۀ زیبایی یِآگاه پالودنِبخشند، یعنی یونانیان. تا این لحظه برای ی میایرهبرانی متوسّل شویم که راه را برای ما روشن
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با  وخود حکمفرما است،  خاصِِّ هنریِ ایم، که هر یک از آنها بر اقلیمِخویش، آن دو انگارۀ ایزدی را از آنان اقتباس کرده
 نظر به تراژدیِ یونان، به تشدیدسازی و ارتباطِ دوطرفۀ آن دو آگاهی پیدا کردیم. 

رفت، نخستینی در نظر گ آن دو برانگیزانندۀ هنریِ توجّهقابل بایست به واسطۀ فروپاشیِیونان را می تراژدیِ انحطاطِ
 داردما را بر آن میسخت موضوعی که  – بودیونان  مردمانِ هویّتِ گرگونیِزمان با انحطاط و دهم آن وقوعِ رویدادی که

های هنر و مردم، اسطوره و سنِّت، و تراژدی و دولت تا چه اندازه ضروری و تنیدگیِ بنیاندرهمأله که در بابِ این مس که
 نزدیک است به تأمّل و مداقِّه بپردازیم. 

، یونانیان به طرزی غریزی وادار شده بودند هر موقعبود. تا آن  نیز اسطوره طاطِحال انح تراژدی در عینِ انحطاط و سقوطِ
 اتِو در حقیقت مجبور شده بودند که تجربی –هایشان پیوند دهند آن زیسته بودند بالفاصله به اسطوره در دلِآنچه را که 

باید در حال نیز می یند، حتِّی مؤخرترین زمانِاین پیوند و رابطه درک کنند. در طیِِّ این فرا شان را تنها از طریقِزندگی

نایی خاصّ، از این رو در مع و جلوه کرده باشد، (sub specie aeterni) لوای ابدیّت تحتِباره آنان به یک نظرِ
ا تور گشتند، زمانی غوطهبی زمانی. لیک به هر روی، دولت و هنر هر دو به یک اندازه در این جریانِ-همچون چیزی فرا

تا تنها  –یک شخص  ،و بر همین اساس –لحظه بیابند. یک ملِّت  در آن محملی برای رهایی از سنگینی و وَلَعِ گونهینا
ن جاودانگی سازد، چو خویش را منقِّش به نشانِ دارای قدر و منزلت باشد که بتواند اَعمال و تجربیاتِتواند می ایاندازه

 ر بابِددرونی و ناآگاهانۀ خویش  تواند یقینِو میبرداشته است،  از دوشِ خود را او گویی سنگینیِ بارِ هستی گونهاین
 . سازدنمایان  ،حیات را الطبیعیِیا همان معنای مابعد ،زمان و حقیقت نسبیّتِ

را در  شانای اطرافو تمامیِ استحکامات اسطوره کنندای تاریخی میخویش به شیوه وقتی مردمانی شروع به شناختِ
دایی جگریزناپذیر و  سازیِجریان همواره متالزم با یک سکوالردهد. این ای کامالً متفاوت روی میپدیده، شکنندهم می

ونان بیش ی خصوص تراژدیِیونان به اش است. هنرِپیامدهای اخالقی تمامیِآن و  پیشینیِ ناآگاهانۀ هستیِ الطبیعۀمابعد از
 وطنِم شدند تا آنکه مردم بتوانند منفصل از خاکِبایست نابود میمیها این: ردکز نابودیِ اسطوره را مهار میاز هر چی

 تفکِّرات، رسوم و اَفعال زندگی کنند. خویش و بی لجام و مهار در برهوتِ

دگردیسی را  تر، یکمایههر چند به شکلی کمکه، الطبیعی هنوز در تالش است اکنون نیز آن برانگیزانندۀ مابعدلیک هم
این  ،اوّلیه دهد بیافریند. لیک در مراحلِسوق می حیاتدانش که خود را رو به سوی  گراییِدر سقراط تنخویشبرای 

ه از کها و خرافات ای از اسطورهاندک خود را در ملغمهشود که اندکتا منتج میوبرانگیزاننده تنها به جستجویی پُرتک
ای جهلنی با قلبی ناخشنود در میانۀ آن  ای که فرهنگِاهد کرد؛ ملغمهگم خواند انباشته شده جهان بر یکدیگر اسرِتسر

اکولوس همچون گریونانی  پوشیِنقابی از سرخوشی و چشم تاب را در پسِوباألخره فهمید چگونه آن تبآنکه ، تا گرفت
 ور سازد. آن غوطه شرقی و غیرِ پُرابهامهای ( پنهان بدارد، یا آنکه خود را در شماری از خرافهکوچک )یونانیِ

 و پس از یک وقفۀ طوالنی کهپانزدهم،  رُمی در قرنِ-اسکندرانی کهنِ روزگارِ رستخیزِ به شکلی واضح و روشن، از زمانِ
یزها را همان چ« عصرِ حاضر»در ایم. بر بلنداها نیز تر شدهبه این وضعیّت نزدیکهمواره ، ما نمایدمیآن مشکل  توصیفِ

، و به شدید سکوالرسازیِ همانناپذیری در کشف، سیری شادمانیِهمان وافر برای دانش و معرفت،  لِمیهمان یابیم، می
ان باکانانه از زمای بیسازیمیزهای بیگانه، آرمان حریصانه بر سرِ یهایدوشانه، و ازدحامبهآنها یک پرسۀ خانه موازاتِ

های این نشانه. (sub specie saeculi) از منظری سکوالریز با نگرش هر چ روح و منفعالنهای بیحال، یا رویگردانی
 زدنِ رسد که پیونددهد: نابودیِ اسطوره. به نظر نمیاین فرهنگ سوق می هایی مشابه در قلبِمشابه ما را به ظنِِّ فقدان
داری در الهدنب قیّتِموفِّ در طیِِّ این فرایند، بتواند برای درخت ناپذیرهایی جبرانایجاد خسارت یک اسطورۀ بیگانه بدونِ
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اندازه نیرومند و سالم باشد که پس از کشاکشی مهیب بتواند این  آن این درخت تا ،حال در عینِ همپی داشته باشد. شاید 
 حیاتِ یا بهبایست رنجور و پژمرده گردد جدا کند، امّا معمول است که در یک چنین شرایطی می را از خود بیگانه عنصرِ

 دهد. گونه ادامه تی مریضخود در وضعیّ

 دهیم که به طوری ویژه از آن انتظارِآلمانی باور داریم که به خود جرأت می هستیِ ما آنچنان به هستۀ نیرومند و نابِ
 شناخت و به آگاهیخود  در مسیرِآلمانی را  جانِ را داشته باشیم، و بازگشتِشده بیگانۀ سخت پیوندزده آن عناصرِ زدودنِ

 رِخویش را با زدودنِ عناصکوششِ بایست ای گمان کنند که این جان میهشاید عدّن امری متحمل بپنداریم. از خویشت
ای گرمیاخیر به آمادگی و دل خونین نبردِ پیروزمندانه و شکوهِ شجاعتِ تواند در قالبِگونه میرُمی شروع کند، چرا که این

گونه د تا اینجستجو شون های درونیباید نیازمندیهمواره می های رقابتیاین کوشش لیک در قالبِبیرونی دست پیدا کند. 
 افرادی همچون لوتر و هنرمندان و شاعرانِ بزرگِ ما.  رِاواالی این مسیر باشند، سزاو دارانِطالیه بتوانند سزاوارِ

 ، بدونِخویش موطنِ خدایانِ بدونِتواند یک چنین نبردهایی را باور پیدا کند که می او لیک به هیچ روی اجاره ندهید که
ه در آلمانی مردّدان آلمانی به انجام برساند! و اگر انسانِ چیزهایتمامیِ « بازگردانیِ»و بدون ای خویش، اسطوره سرزمینِ

 کهی موطنبایست به اطراف چشم بچرخاند، گرداند میخویش باز می دیرینِ او را دگرباره به موطنِ که جستجوی رهبری
رندۀ پ پس در این صورت اجازه دهید که به آوای دلکش و اغواگرِ – آوردمی یاد به سختیبه دیگر را آن به رسیدن هِشاهرا

  7.فرا دهدگوش  بنمایدبه او  را او در تالش است راه معلِّق بر بلندایدیونیسی که 

14 

 ز یگانگیِاآن قادر خواهیم بود که  که از طریقِ آپولونی وهمیباید بر ، میویژۀ تراژدیِ موسیقایی هنریِ تأثیراتِ در میانِ
تواند خود را میما  موسیقاییِ نکه هیجانِدر عینِ آدیونیسی رهایی بیابیم تأکید داشته باشیم،  بالفصل با موسیقیِ یِوجود

رد ، گمان خواهیم کاین کار با انجامِ دهد تخلیه کند.قرار می حایلمیانه که خود را  مرئیِ در سپهری آپولونی و یک جهانِ
ن آ ای یا در معنای معمولِاجرای صحنه میانیِ چگونه آن جهانِایم که ، متوجّه شدهایتخلیه یک چنینصرفاً به واسطۀ 

 ابلِق آپولونی غیر هنرِ های دیگرِنهتمامیِ گودر ای که درک گشته است، به شیوه از داخل مرئی و قابلِ یتا حدود درام،
ناگزیر بر اند، موسیقی سرشار شده و تعالی یافته آپولونی گویی به واسطۀ جانِ وقتی عناصرِ باألخره کهتا آندسترس است؛ 

 های هنریِغایت آپولون و دیونیسوس، بر اوجِ برادرانۀ میانِ پیوندِ و در نتیجه، در دلِ نیروهای آن باالترین تشدیدسازیِ
 .صحه بگذاریم آپولونی و دیونیسی،

وسیقی، م خصوص از طریقِبه درونیِ این اشراقِشده به وسیلۀ ریزیطرح آپولونیِهای ه داشت که انگارهه باید توجّالبت
های ینهحماسی یا مرمر انواعِدر که  را آنچهکنند، آپولونی است ایجاد نمی تری از هنرِمایهانواع کم را که مختصِ تأثیراتی

تشخِّص حکمفرما  ساکن و آرامی که در جهانِ رورِورز را رو به سوی سُشهمتأمّل و اندی شود، و چشمانِپویا مشاهده می
به  آنتوان در بیشتری در اینجا حکمفرما است، این نوع تأثیر را نمی فیّتِبا وجود آنکه پویایی و شفِّادهد؛ است سوق می

 دست آورد. 

و با  –انگیختارهای آن گشودیم  متغیّر و درونیِ ما نظری بر درام انداختیم، و با نگاهی نافذ، راهِ خویش را به سوی جهانِ
 ما عبور کرده است، تصویری که گمان کردیم کنارِ ازتصویری تمثیلی را داشت که  گویی برای ما تنها حکمِ ،اینوجودِ 

ه بر گون، تصویری که خواستیم آن را همچون یک پرده کنار بزنیم، تا اینزدحدس  تا حدودیآن را  توان معنای ژرفِمی

                                                           
  کند.بر آن آرمیده است هدایت می (Brünnhilde(د ای که برونهیلنگلی زیگفرید را به صخرهای جپرنده ،واگنر «زیگفریدِ»در اپرای  1
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ا نشد، چرا م ترین شفِّافیّت این انگاره مایۀ خشنودیِنظری بیندازیم. روشن است فتهآن نه ای که در پسِانگارۀ نخستینی
 گونِتمثیل آنکه با آشکارسازیِ و در عینِ دارد؛پنهان نیز می گرداندرسید به همان اندازه که آشکار میکه به نظر می

در آخر باز اسرارآمیزِ پسین را نمایان سازد،  اندازِها را بر دَرَد و چشمکرده است حجابعهد رسید که به نظر می، خویش
تر باز هایی ژرفرا از کاوش ها، و آنکردها را به افسونِ خود دچار میچشمای بود که کنندهرخنه تنها همان روشناییِ

 داشت. می

به فراسوی مشاهده را نداشته باشد، برایش  حرکتِ حال، اشتیاقِ بودن به مشاهده و در عینِ کس که تجربۀ ناگریزآنهر 
 ادِبه یکدیگر نزدیک اند و در امتد وضوحی و قطعیّت چه بااین دو فرایند  ،مشاهدۀ اسطورۀ تراژیک تصوّر اینکه در حینِ

 ین قضیهدر ا منشناسانۀ حقیقی با زیبایی شوند مشکل خواهد بود. لیک با این حال، تماشاگرانِیکدیگر احساس می
 باشد.  هاآن ترینِتوجّهتواند جالبگرایی میتراژدی، این هم خصوصِبه تأثیراتِ در میانِداستان خواهند بود که هم

کنیم،  ردانیبازگتراژیک  مندِدهد، به فرایندی متشابه در هنرشناسانه رخ میزیبایی را که در تماشاگرِ حال اگر این پدیده
یستن نهفته در نمودها و نگر سرشارِ او شادی و سرورِدرک کرده باشیم. نیز را  اسطورۀ تراژیک ت سرآغازِبایسگونه میاین

جهانِ  نابودیِ در حینِحتِّی کند، و و در عینِ حال این شادی را نفی می –گردد هنر سهیم می آپولونیِ بر آنها را با سپهرِ
  آورد. به دست میا مراتب بیشتر ربه و رضایتِ عینیِ نمودها خشنودی

این حقیقت که  مبارز است. لیک حماسی همراه با تجلیل از قهرمانِ اسطورۀ تراژیک در درجۀ نخست رویدادی مضمونِ
یا به  ،یلنوسس خردِ ها یا به عبارتی تجسّمِانگیزه ترین تقابلِها، تلخترین پیروزیقهرمان، دردناک رنج بُردن در سرنوشتِ

ای و همواره شمار، با یک چنین شیفتگیهایی بیدر اَشکال و صورت، ناموزونیو  زشتی تجسّمِ ،سانهشناتعبیری زیبایی
 ریشه اسرارآمیز ذاتاً ویژگیِ این است:ت ارایه گردیده یک ملِّ ترین دورانِسالتجدیدشده و دقیقاً در سرشارترین و جوان

 تر را باز شناخت؟لذِّتی عالی بتوان هاجر آنکه در تمامیِ این ،باشد داشته تواندمی کجا در

جای داده  الطبیعی باشد که برای غلبه بر آن کنارشمکمّلی مابعدهای طبیعی نباشد بلکه اگر هنر صرفاً تقلیدی از واقعیّت
رابطه در  بتواند توضیحی مناسبه هیچ وجه نمیها تا این اندازه تراژیک هستند زندگی چیزدر شده، پس این حقیقت که 

اسطورۀ تراژیک نیز، تا آنجایی که در کلِّ به هنر وابسته است، در این هنری به شمار بیاید.  صورتِیک  توسعۀ روندِ با
اً دقیق این اسطوره کند؛ لیکهمکاری می تماماً یعیماوراءالطب ایدگردیسی فراهم آوردنِ هنر جهتِ عمومیِ هدفگذاریِ

دهد؟ رنجور سوق می قهرمانِیک ای از نمودها را رو به سوی انگاره قرار است چه چیزی را دگرگون کند، وقتی جهانِ
به »دارد که: کند، چرا که مستقیم رو به سوی ما آواز بر مینمودها را دچار دگردیسی می جهانِ« واقعیّتِ»کمتر از هر چیز 

 «تو! هستیِ عتِزمان بر سا ! این است دستِاست زندگانیِ تو اینجا بنگر! مستقیم به اینجا بنگر! این

ی گونه نیست، پس چه چیزاگر این؟ سازد دگرگونما دهد تا آن را در برابرِ نمایش می ماه این زندگانی را به و آیا اسطور
ن از ما عبور کنند؟ م ها از برابرِدهیم این انگارهانگیزد، در حالی که ما اجازه میشناسانه بر میزیبایی در ما لذِّت و سرورِ

 گاه ،بر این افزون ،هام که بسیاری از این انگارهاکنم و نیک بر این مسأله واقفشناسانه پرسش میزیبایی ورِشادی و سر
ه قصد کس کلیک هر آناخالقی.  ترحّم یا پیروزیِ مثال در قالبِ اخالقی نیز ایجاد کنند، به عنوانِ هاییلذِّت توانندمی

د در مدی ی بسهایهای اخالقی استخراج کند، همچنان که البته برای مدّتندارد صرفاً تأثیری تراژیک را از این بنیا
 ه در اقلیمِبرای هنر کخود  بایست یک چنین تصوّری داشته باشد که با این اقدامِنمیشناسی مرسوم بوده است، زیبایی

 اسطورۀ تراژیک، حی در بابِارایۀ توضی به منظورِ کند کاری انجام داده است.بیش از هر چیز خلوص را اقتضا می خود
ی آنکه بشناسانه بپردازد، آن در سپهری خالصاً زیبایی مختصِ به جستجوی شادمانیِ فردپیش از هر چیز نیاز است که 
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ترحّم، ترس و چیزهای اخالقاً متعالی نزدیک شود. چگونه چیزی زشت و ناموزون، یعنی مضمون و  بخواهد به وادیِ
 شناسانه را بر انگیزد؟توان لذِّت و سروری زیبایییاسطورۀ تراژیک، م محتویِ

ملۀ جمن نیز آنکه  جست بزنیم، در عینِ یای هنرالطبیعهمابعد در اینجا ضروری است که با پرشی متهوّرانه به داخلِ
د نظر خواهن شناسانه موجّه بهیای زیبایپدیده کنم، مبنی بر اینکه هستی و جهان تنها در قالبِخود را تکرار می پیشینِ
باید ما را به این باور برساند که حتِّی چیزهای زشت و ناموزون نیز در همین معنا است که اسطورۀ تراژیک میرسید. 

های خویش به آن سرگرم است. لیک مسیری مستقیم شادی جاودانِ شناسانه هستند، که اراده در فزونیِهایی زیباییبازی
 رد به فهمِف و قادر ساختنِ آن بسیار مشکل است، ، که درکِدیونیسی هنرِ پدیدۀ نخستینیِاین  کمالِوتمام فهمِ نیز جهتِ

ا جهان، دوش ب، همگونه که موسیقیوجود دارد؛ این ناسازواریِ موسیقایی معنای اعجازانگیزِ آن از طریقِ دقیق و بالفصلِ
ای جهان همچون پدیده شود توجیهِه میوقتی گفت که تواند برای ما روشن سازدتنها چیزی است که میکلِّ  در

ای دارد ادمانهش انگیزیِحسّ ئی مشابهِمنشَاز اسطورۀ تراژیک  برخاسته شادمانی و سرورِشناسانه، منظور چیست. زیبایی
نیز ج ن که حتِّی در درد و رندیونیسی، همراه با لذِّتِ نخستینیِ آ انگیزد. عناصرِکه ناسازواریِ موسیقایی در آدمی بر می

 د. نشوده میکه موسیقی و اسطورۀ تراژیک از آن زا هستندمشترکی  احساس است، زهدانِ قابلِ

تر واقع بسی سادهموسیقایی به تأثیرِ تراژیک را با یاری گرفتن از ناسازواریِ توان گفت که ما مسألۀ غامضِبنابرین آیا می
همچنان به نگریستن ادامه بخواهیم  که دهدراژدی چه معنا میدر تاین ایم که فهمیدهاکنون نیک ایم؟ چرا که همکرده

 باید استفادۀ هنری از ناسازواریِما . هستیمکه شاهدِ آن  باشیمچیزی فراسوی آن چیزی  دهیم، و در عینِ حال مشتاقِ
م، و در عینِ تیکه در این وضعیّتِ ما همچنان مایل به شنیدن هسرا صرفاً همچون این حقیقت در نظر بگیریم  موسیقایی

 شنویم حرکت کنیم. یم که به فراسوی آنچه میاحال سخت مشتاق

روشنی در واقعیّتی به ترین شادمانیلیاشتیاق، که در پیوند با عا هایآن پر زدننهایت، آن تالش و تکاپو برای بی
بپردازیم،  ای دیونیسیپدیده باید به بازشناسیِورد که در این دو وضعیّت میآما می یادها به شده قرار دارد، تمامیِ اینادراک
 نخستینی بر ما نمایان شادی و سرورِ همچون فورانِ را تشخِّص بازیگوشانۀ جهانِ نابودیِو  پاشاندن فروای که پدیده

وشانه یگکند که بازگون، که نیروهای سازندۀ جهان را به کودکی قیاس میتیره ای مشابهِ هراکلیتوسِسازد، به شیوهمی
 د.ناپاششود و سپس تمامیِ آنها را از هم فرو میوکنار مشغول میهای شنی در گوشهتل ها و ساختنِسنگ به چیدنِ

نان آ باید تنها دربارۀ موسیقیِنمییک ملِّت،  سیِیندیو ظرفیّتِ برآوردی صحیح در بابِ انجامِ و از همین رو، به منظورِ
 روابطِبه ا نظر بآنان نیز همچون دوّمین ویژگیِ آن ظرفیّت تأمّل کنیم.  طورۀ تراژیکِاس باید در بابِبیندیشیم، بلکه می

و  یتوان اینچنین استنباط کرد که تباهای مشابه میموسیقی و اسطوره وجود دارد، به شیوه بسیار تنگانگی که میانِ
 سازیِمایهبه واسطۀ بی اینچنین است که راستیکرد؛ اگر بهخواهد پیدا  ارتباطآن دیگری  یکی از آنها به زوالِ محرومیّتِ

آلمانی  عۀ هویّتِتوس روندِ گذارند. لیک با نظر به این دو عنصر، بررسیِهای دیونیسی نیز رو به نقصان میاسطوره، ظرفیّت
رۀ هنری که در پیکاسطورۀ ما، در  بدونِ هستیِ انتزاعیِ در اپرا و همچنین در هویّتِشکِّی برای ما باقی نخواهد گذارد که: 

 هنری و به همان غیر آن طبیعتِشده به واسطۀ تصوّرات، ای هدایتهمچنین در زندگانی وسرگرمی محو گشته است، 
 گردد. باره نمایان میبینیِ سقراطی به یکخوش کُشِزندگیاندازه 

آلمانی در سالمت،  از آن دارند که جانِموارد، حکایت  این تمامیِ رغمعلی که دنهایی وجود دارنشانهاین،  لیک با وجودِ
 ر، آرمیدهناپذیمغاکی دسترس ای غرقه در خواب در دلِناپذیر همچون شوالیهو آسیب ،ای شکوهمندژرفا و نیروی دیونیسی

گر است، تا ای دیونیسی رو به سوی ما زمزمههمین مغاک است که ترانه و از دلِرؤیاهای خویش است.  و گرمِ است
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یرپای د اسطورۀ دیونیسیِ خویش خوابِ این شوالیۀ آلمانی هنوز هم در رؤیاهای شادمانه و متینِ که ه به ما بفهماندگوناین
ای خویش را از کف داده است، اسطوره آلمانی برای همیشه موطنِ بیند. اجازه ندهیم که کسی باور کند جانِخود را می

روزی فرا خواهد رسید که کند. گویند درک میاو سخن می را که از موطنِروشنی آوای پرندگانی حال آنکه او هنوز هم به
و شیطانکِ عیّار را  خود سر بلند خواهد کرد. سپس هیوالها را خواهد کُشت، عمیقِ او در طراوتی صبحگاهی از خوابِ

 . شود راهِ او سدِِّود که نیز قادر نخواهد ب 7و حتِّی سرنیزۀ ووتان –نابود، و برونهیلد را از خواب بیدار خواهد کرد 

یست. ما در چ مثابهِدانید که تراژدی برای ما به دیونیسی ایمان دارید، شما نیز می من، شمایانی که به موسیقیِ دوستانِ
توانیم به هر چیز امیدوار باشیم و هر آنچه و در آن می –شده از موسیقی در اختیار داریم زاییده-آن اسطورۀ تراژیک را باز

 ذلِّتِ –ترین چیز برای تمامیِ ما این است فراموشی بسپاریم. با این حال، دردناک است به دستِ کنندهه ناراحترا ک
رانیده عیّار گذ آن شیطانکِ خویش، زندگانی را در خدمتِ مانِوافتاده از خان-آن، جدا آلمانی در پسِ طوالنی مدّتی که نبوغِ

بَرَم در خواهید را به پایان می امکه نوشته هنگامیدهای مرا نیز چنان که امیهم –یابید مرا در می شما سخنانِاست. 
 یافت. 

15 

ناپذیر. هر و از یکدیگر جدایی اندیک ملِّت  های دیونیسیِای از ظرفیّتموسیقی و اسطورۀ تراژیک به یک اندازه تجلِّی
 یِهر دو به دگردیساند. رفته است سر بر آوردهآپولونی جای گ هنری که در فراسوی اقالیمِ یاین عناصر از اقلیم یدو

محو  شادمانه ،جهان های دهشتناکِسرخوشانۀ آن، ناسازواری و انگاره 1آکوردهای شوند که در دلِمنتج می قلمرویی
و نند. کشان اتِّکا میاندازۀ هنرهای جادوییوحدّو بر نیروی بی، آینددر می بازیبه  ناخشنودی هر دو با گزشِد. گردنمی

 دیونیسی در دهند. در اینجا است که عناصرِرا نیز موجّه جلوه می« های جهانناکامی»این بازی حتِّی هستیِ  از طریقِ
 هانِج سازند، که معموالً سرتاسرِجاودان و نخستینی نمایان می آپولونی خود را همچون نیروی هنریِ قیاس با عناصرِ

ص تشخِّ یزنده و پویا جهانِ حفظِ کننده و تازه برایوهمی دگرگون وجودِاین میان،  خواند. درنمودها را به هستی فرا می
 ییگرد و یک انسان جز این چه چیزِ - که ناسازواری صورتی انسانی به خود گیردتصوّر کرد بتوان  اگرنماید. ضروری می

 تِانگیز خواهد بود، که ماهیّوهمی شگفت دِاین ناسازواری برای آنکه قادر به ادامۀ حیات باشد، نیازمن پس -؟ بود تواند
های ن وهمآ او تمامیِ آپولون، که به نامِ حقیقیِ هنریِ وشاند. این است غایتِبپای از زیبایی فرو را در لفِّافهآن  بنیادینِ

زیستن جلوه  ارِما سزاو ظرِآوریم، نمودهایی که در هر لحظه هستی را در ننواز را گرد هم جمع مینمودهای چشم شمارِبی
 . بَرَندبه پیش میای دیگر ای از پسِ لحظهلحظه دهند، و ما را رو به سوی تجربۀمی

 به آگاهیِ هک بود جهان، قادر خواهد دیونیسیِ سنگیِ بسترِآن هستی، از  لیک در این فرایند، تنها آن مقدار از این بنیانِ
ای که هر دوی دگردیسی مغلوب شود، به گونه آپولونیِنیروی  طِتوانسته باشد توسّپیشتر بشری وارد شود، که  اشخاصِ

جاودان  لتِادع که نیروهای خود را در تناسبی شدیداً متقابل مطابق با قانونِهای هنری ناگزیر شده باشند این برانگیزاننده
آپولون  آورد،سر بر می پروایهستیم، شدیداً ب آن تجربۀ همچنان که در حالِ ،دیونیسی ینمایان سازند. هر آنجا که نیرو

 اویبای ز بعد سرشارترین تأثیراتِ نسلِ در همان حین، نهفته در یک پاره ابر، بر ما هبوط کرده باشد. شاید بایستمی نیز
 به چشم بنگرد. نیک را 

                                                           
1 Wotan حافظِ ار نیز شخصیّتی است در این اثر که مهستند. شیطانکِ عیّ« حلقۀ نیبلونگ» های اپرای چهارگانۀ واگنر به نامِووتان و دخترش برونهیلد از شخصیّت

 است.  «طالی راین»گنجینۀ 
  شود.دار دیده میشود. این پدیده معموالً در سازهای زهی و کالویهزمانِ چند نُت در موسیقی اطالق میآکورد به نواختنِ هم 2
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، اگر کندیلمس ماطمینان آن را  خویش در کمالِ شهودِ این تأثیر موضوعی است که هر انسانی از طریقِ لیک ضرورتِ
 باستان احساس کرده باشد. همچنان که او در زیرِ یونانیانِ رؤیا، خود را در زندگانیِ او حتِّی برای یک بار، ولوّ در عالمِ

اسی از اند، همراه با انعکز گشتههایی که با خطوطی خالص و واال متمایزند، خیره به افقایونی پرسه می های بلندِستون
زنند یا با ظرافت در او مؤقِّرانه گام می اطراف، و مردمانی که پیرامونِ پُرتأللوِ هایبر مرمرینه شدۀ اوصورت دگرگون

 در مواجهه با یک چنین جریانِ –موزون  یهایو اشارت یی با ایماهاهاآهنگ، و گفتگوخوش حرکت اند، و آواهایی با طنینِ
 برکت ردمانِم»گونه فریاد بر آورد: به سوی آپولون دراز کند و این خویش را رو بایست دستانِمداومی از زیبایی، آیا او نمی

ه برای ک گمان این است را دلفی اگر ایزدِ باشد، عظیمتا چه اندازه  بایستمی شما یونان! دیونیسوس در میانِ شدۀداده
نچنین، حالی ایوبا حسّبه هر روی، در پاسخ به شخصی « شما، جادویی اینچنین ضروری است! دیتیرامبیِ شفای جنونِ

یک، تو ای ل»گونه لب به سخن بگشاید که: این است واالی آیسخولوس، ممکن به او با چشمانِ های کهنسال، خیرآتنی
زیبا شوند!  نچنینایاند تا توانستهبایست رنج کشیده باشند، : این مردمان تا چه اندازه میبیگانۀ عجیب، این را نیز بگو که

 !«کندو ایزد قربانی  هر این با من به تراژدی بیا و همراه با من در معبدِاکنون لیک هم

 

 پایان ترجمه                                                                                                                                                         
 97/4/7931 –یکشنبه 
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