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مقدمه
در اسكاتلندی، تجربهگرای فیلسوف هیوم، دیوید
مقدمةنخستیناثرفلسفیخودیعنیرسالهایدربارۀ
طبیعتآدمی،1هدفخودراتأسیسفلسفهایجدید
تنها جدید فلسفة این هیوم، باور به میکند. معرفی
میبایستبربنیادعلمطبیعتآدمیاستوارشود.اوبه
بنیاد تنها آدمی طبیعت که میکند اعالم صراحت
مطمئنیاستکهمنشاءهمةعلومدیگراست.چراکه
»تمامیعلومکموبیشباطبیعتآدمیمرتبطاندوهر
قدرهمبهظاهرازطبیعتآدمیدورباشند،درنهایت
)هیوم، بازمیگردند« آن به مسیر آن یا این از امر
1395الف:15(.درصورتبندیهیومهمةعلومحتی
علومینظیرریاضیاتوفلسفةطبیعیودینطبیعینیز
کهظاهراًبربنیادهایدیگریبناشدهاند،غیرمستقیمبه
اینبنیادوابستهاند.اماهیومچهارعلِممنطق،2اخالق،3
و آشكارا که علومی عنوان به را نقادی5 و سیاست4
مستقیمبراینبنیادقرارگرفتهاند،تشخیصمیدهدو
آنهارابهعنوانعلومیمعرفیمیکندکهنزدیکترین
همة و دارند آدمی طبیعت با را پیوند عمیقترین و
مسائلرادرخودجمعکردهاند.تبییناینچهارعلمو
تشخیصنسبتهایآنهاباطبیعتآدمی،هدفنهایی
هیومویابهتعبیربهترآرزویاوست.اودرتذکرآغازین
فاهمة منطق دربارۀ بحث آنکه از پیش خود، کتاب
انسانیراآغازکند،اینوعدهرابهخوانندگانشمیدهد:
»اگراقبالمآنقدربلندباشدکهدرکارخویشتوفیق
یابم،]درادامةکار[تابررسیاخالق،سیاستونقادی
طبیعت دربارۀ رسالهای که کاری رفت، خواهم پیش
انسانیآنرابهفرجامخواهدرسانید«)هیوم،1395الف
:11(امااقبالهیومبهبلندیسوداهایشنبود.اوپس
سلسلة و انسانی فاهمة دربارۀ خود مبسوط بحث از
بحثهایمرتبطباعلممنطقازجملهتبییناصولو
کارکردهایقوایفاهمهوماهیتتصوراتآدمی،جلد
اولکتابرابهپایانرساندودردوجلدبعدیبحث
انفعاالت6نفسانیومبادیاصولاخالقرابه پیرامون
پایانبرد.امابااستقبالسردیکهجامعةعلمیزمانهاش
ازرسالةاوبهعملآورد،پروژۀخودراادامهنداد.چند
اثرش ناکامی آنجاکهگمانمیکردعلت از بعد سال

بیشازآنکهبهمحتواواستداللهایآنمربوطباشد،
بود ادبیاش و صوری شتابزدگیهای دلیل به
)هیوم،19:1387(،وقتخودراوقفبازبینیآنکرد
کهدوکتابکاوشیدربارۀفهمانسانی7وپژوهشدربارۀ
مبادیاخالق8محصولاینبازنگریهابودند.گذشتهاز
منطقفاهمهواخالقآنچههیومدرطولزندگیفلسفی
بودکه مقالههایی نوشت،سلسله خوددربارۀسیاست
اگرچههیومرابهشهرترساندنداماهرگزدرچارچوبی
بود، شده پیشبینی رساله در که آنگونه نظاممند،

.)Gracyk, 2003(نبودند
دامنةکارهیومدرحوزۀنقادیازاینهمکمتربود
ونهتنهامباحثخودرادریکساختارنظاممندطرح
نكردبلكهنوشتههایشدراینحوزهازنظرکمیتنیزدر
از هیوم مراد نبود. او سیاسی سلسلهمقالههای حد
)هیوم، است احساسی و ذوقی داوریهای نقادی،
نقادی به مربوط مسائل نظر این از .)167 1395ب:
و ذوق با ارتباط در اخالق، به مربوط مسائل همانند
عواطفتعریفمیشوند)هیوم،الف16:1395(نقادی
چون مدرنتری مفاهیم برای معادلی هرگز هیوم نزد
زیباشناسییافلسفةهنرنیست.اوهمچنانبنابرهمان
فهمسنتیکهدرانگلستانقرنهجدهممتداولبودو
درآثارفیلسوفانیچونهاچسون،آدیسونوشفتسبری
این در میکرد تعریف را ذوقی داوری مییافت، نمود
نظرگاهزیباشناسیوداوریذوقیبهشكلتنگاتنگیبا
اخالقیاتپیوندداشتوهرگزآنجایگاهویژهومستقلی
رانداشتکهبعدهابومگارتنوکانتبهآنبخشیدند

 )Gracyk, 2003(.
هیومدرمیانهمةآثارخودتنهادردومقالهبهطور
مستقیمبهمباحثنقادیپرداخت.یکمقالةکوتاهبا
بسیار مقالهای دیگری و ذوق« معیار »دربارۀ عنوان
دو این کم حجم تراژدی«. »دربارۀ عنوان با کوتاهتر
مقالهوهمچنینساختارغیرنظاممندآنهامانعازآن
استکهایندومقالهراتحققوعدهایدرنظربگیریم
کهدرآغازرسالهآمدهاست.هیومآشكارانسبتبهبسط
مفاهیمومباحثخوددرایندومقالهوتبیینمفصل
رابطةآنهابانظامفلسفیخود،بیمیلبود.حتیمقالة
»دربارۀمعیارذوق«تنهابهواسطةیکتوفیقاجباری
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بهدستمارسیدهاست.9اماموقعیتحاشیهایایندو
مقالهدرآثارهیوم،بههیچعنوانمانعازتاثیرآنهابر
نبود.هردومقاله ازهیوم بعد فیلسوفان آراونظرات
بحثهایبسیاریبرانگیختندوباتوجهبهبیمیلیهیوم
در بحثها این ایدههایش، دقیقتر تبیین به نسبت
مسیرهایمتفاوتوگاهمتعارضیپیشرفت.درمقالة
حاضربهبحثدربارۀیكیازایندومقاله،مقالةدربارۀ
مهمترین مرور از پس و پرداخت خواهیم تراژدی،
شرحهاییکهبراینمقالةهیومنوشتهشدهاست،نقاط
قوتوضعفاینشرحهارابهاجمالبررسیخواهیم
کردودرادامهتالشخواهیمکردتامقالةهیومرانهبه
عنوانیکمتنمنفردومستقلبلكهبهعنوانمتنیدر
نظربگیریمکهمیبایددربدنةفلسفةهیوممستقرشود
ومفاهیمآنبامفاهیمومباحثدیگردرفلسفةهیوم
همسنجششود.ازاینطریقتالشخواهیمکردتابا
امكاناتیکهفلسفةهیومدراختیارماقرارمیدهد،به

رهیافتینودرتبییناینمقالهدستیابیم.

فرضیة تبدیل هیوم10
بند همان در تراژدی« »دربارۀ مقالة در هیوم
که لذتی »ظاهراً میکند. طرح را مسئله نخست،
تماشاگراِنیکتراژدِیخوشساختازاندوه،وحشت،
آزاردهنده و ناگوار فینفسه انفعاالت دیگر و اضطراب
میبرند،توضیحناپذیراست.تماشاگرانهراندازهبیشتر
لذت بیشتر میشوند، متأثر بیشتر و غرق نمایش در
بر هیوم که )Hume, 1854b:237(.مسئلهای میبرند«
امروز که است مسئلهای همان میگذارد، انگشت آن
میکنند. یاد آن از تراژدی پارادوکس عنوان تحت
ناگوار و آزاردهنده انفعاالت بیانگر سو یک از تراژدی
خوانندگان و تماشاگران برای دیگر سوی از و است
لذتبخشاست.ازنظرهیومتنهامعدودیازمنتقدانی
کهواجدبینشیفلسفیهستند،بهاینموضوعتوجه
کردهاند.هیومازمیاناینمنتقدانبهدونامازمیان
معاصرانخوداشارهمیکندوایدههایآنهارابهاجمال
بررسیمیکندوسپسباتكمیلوتصحیحآنهانظر
ژان-باپتیست به ابتدا او میکند. اعالم را خود نهایی
دوبو11اشارهمیکند.ازنظردوبورخوت،سستیومالْل

همواره ذهن و هستند ذهن وضعیتهای ناگوارترین
درصدداستتاباتوجهبهدیگرانفعاالتشورانگیزازاین
وضعیتهارهایییابد.ازنظردوبواهمیتچندانیندارد
شادیبخش یا آزاردهنده شورانگیز انفعاالت این که
حالت از ذهن رهاشدن مهم مسئلة تنها بلكه باشند
رخوتوسستیاست.بنابراینذهنهموارهبرایفراراز
و تفننها دنبال به ماللآور حالتهای این
.)ibid:238(وقتگذرانیهاییازقبیلتراژدیمیگردد
ازنظرهیوماینتحلیلتاحدودیقانعکنندهاستاما
ایرادبزرگیکههیومبهآنواردمیکندایناستکهدر
تحلیلدوبوتمایزیمیانزندگیروزمرهونمایشلحاظ
نمیشود.»بدیهیاست،اگرهمانموضوعناگواریکه
درتراژدیلذتبخشاست،درواقعیتروزمرهبرابرما
خواهد پی در را ناخوشایندیها بیشترین گیرد، قرار

.)ibid:239(»داشت
و بود دریافته را ایراد این فونتنل12 هیوم، نظر از
پارادوکس از کارامدتری تبیین آنکه برای تاحدودی
تراژدیبهدستدهد،تالشکردهبود.فونتنلمعتقد
بود،اگرچهدردولذتدواحساسمتفاوتهستنداما
یكدیگر با چندانی تفاوت آنها پدیدآورندۀ علتهای
ندارند.»برایمثالدرعملیمانندقلقلک،افزایششدت
درحرکتیکهموجبلذتاست،بهدردمیانجامدو
کاهششدتدرحرکتیکهموجبدرداست،لذتبخش
همین با میکند تالش فونتنل )ibid( بود« خواهد
تحلیل،پارادوکستراژدیراتوضیحدهد.ازنظراواز
غیرواقعی و نمایشی ماهیت به تماشاگران که آنجا
نیزتخفیف ناگوارآنها انفعاالت آگاههستند، تراژدی
مییابدوبهلذتتبدیلمیشود.هیومدستاوردفونتنل
و تغییرات آن پذیرش برای اما میداند باارزش را

تصحیحاتیراالزممیبیند.
میان فونتنل که را کنندهای تعیین تفاوت هیوم
زندگیواقعیونمایشلحاظمیکند،میپذیرداماطیف
یک شدت کاهش او نظر از نمیپذیرد. را درد-لذت
انفعالناگوارماننداندوه،موجبکمرنگشدنآنودر
هیوم ترتیب این به میشود. انفعال آن محو نهایت
موجب انفعال یک کاهششدت که بپذیرد نمیتواند
تغییرماهیتآنمیشود.اودرتبیینتراژدی،ایدۀخود
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راطرحمیکند.»تراژدینهباکاهشاندوهبلكهباتلقین
میکند« تلطیف را ناگوار انفعال جدید احساس یک
بعدی شارحان برای که است ایدهای این )ibid:242(

نبودهوبحثهایبسیاری ابهام از هیومچندانخالی
برانگیختهاست.ازنظرهیومتأثیرلذتبخشتراژدی
که است تراژدی ادبی-هنری بالغت13 از »ناشی
میشوند« بازنمایی آن میانجی به ناگوار صحنههای
)ibid:240(.اینبالغتادبی-هنریکهازطریقبازنمایی

قواعد درست کاربرد منسجم، روایت رویدادها، جذاب
شعروسایرتمهیداتادبی-هنریبهدستمیآید،به
جریان این و میشود. تبدیل لذتبخش جریان یک
این به ناگوارمییابد»و انفعالهای از نیرویبیشتری
ترتیب،ناگوارییکانفعالناخوشایندنهتنهاتوسطاین
جریان،مغلوبوزدودهمیشودبلكهکلتكانههایآن

.)ibid:241(»انفعالهانیزبهلذتتبدیلمیشود
مارگارتپتن14برواژۀتبدیلتأکیدمیکندوآنرا
نظر تراژدیدر تبییننظرهیومدربارۀ برای قاعدهای
میگیرد.ازنظراو»قاعدۀتبدیلهیوم«15اصلیبنیادین
درفلسفةهیوماستوهیومدرمقالة»دربارۀتراژدی«
آنرابهکارمیگیردتانشاندهدکهلذتبخشبودن
از دردآوریکه عواطف استکه دلیل این به تراژدی
نمایشبرمیخیزند،بهیکعاطفةمسرتبخشومسلط
تبدیلمیشوند«)Paton, 1973:121(درتراژدیازیک
موجب اضطراب و اندوه و رنج نظیر انفعاالتی سو
دلآزاریتماشاگرانوازسویدیگربالغتهنری-ادبی
تراژدیموجبمسرتولذتآنهااستوازآنجاکه
بر بنا پس است، غالب عنصر بالغت، از ناشی مسرت
قاعدۀتبدیْلانفعاالتآزاردهندهبهلذتتبدیلمیشوند.
ارجاع رساله از بندی به خود ادعای تایید برای پتن
امكانات از بندمینویسد»یكی این میدهد.هیومدر
طبیعتآدمیآناستکههرعاطفهایکهبایکانفعال
تبدیل ]انفعال[ آن به سادگی به میتواند است، توام
شود.هرچندکهایندودرماهیتخودمتفاوتویاحتا
متضادباشند« )Hume, 1967, 2,3,4 :416(.بنابرایناز
این برای روشن پاسخی تبدیل قاعدۀ پتن، دیدگاه
مسئلهمییابدکهچگونهانواعانفعاالتناگوار،منحصراً
بهلذتتبدیلمیشوند.برمبنایاینپاسخ،ازآنجاکه

تبدیل موجب است، غالب عنصر تراژدی بالغی لذت
سایرانفعاالتمتضاددیگرمیشودوهمةانفعاالتناگوار

بهلذتتبدیلمیشوند.
اماقاعدۀتبدیلهیومکهبهتراستبنابهپیشنهاد
 Packer,( بنامیم تبدیلهیوم رافرضیة مارکپكرآن
1989:212(ابهاماتبسیاریرادرپیدارد.همانطورکه

شناختشناسی بر بنا میکند یادآوری نیل16 الكس
هیوم،هرانفعالیناشیازیکانطباع17اولیهاستوهر
تغییریدراینانفعالمیبایستبنابرتغییریدرانطباع
اولیهشكلگیرد.امادریکتراژدیانطباعاتناگواری
تبدیل دیگر انطباع یک به برمیخیزند، درام از که
نمیشوند.بهبیانیدیگرفرضیةتبدیلهیومتغییردر
نظر در اولیه انطباع در تغییری بدون را انفعال یک
میگیرد)Neill, 1992:152(.برایآنکهفرضیةتبدیل
نگیرد، قرار او معرفتشناسی نظام با تناقض در هیوم
میتوانبنابرتحلیلفلینتشیِیر18تغییروتبدیلرانه
درماهیتانفعالهابلكهبنابردرجةلذتواندوهیکه
تولیدمیکنند،درنظرگرفت.شییرتوضیحمیدهدکه
فرضیةتبدیلهیوم،کارکردذهنتماشاگرانیاستکه
درمواجههبایکتراژدی،ترسدردآوررابهیکترس
لذتبخشتبدیلمیکنند.شییردراینفرایندماهیت
ترسراثابتفرضمیگیردامابنابرآگاهیتماشاگراز
تعبیر یکشبهترس19 را آن نمایش، بودن غیرواقعی
میکندوتالشمیکندتافرضیةتبدیلرانهبهعنوان
تبدیلترسبهلذت،بلكهتبدیلیکترسدردآوربه
.)Schier, 1989:18(یکترسلذتبخشبازتعریفکند
امااینتحلیلهماننقاطضعفیراداردکههیومدر
تحلیلفونتنلمیبیند.دستکمتاآنجاکهبهپارادوکس
لذتتراژیکمربوطاست،تغییردریکانفعال)کهدر
تحلیلفونتنل،تغییردرشدتبود(موجبمحوشدن
صورت تبدیلی و تغییر بناست اگر و میشود انفعال
بگیرد،اینتغییروتبدیلمیبایستماهیتانفعالرانیز

دستخوشتغییرکند.
برای دلیل بهترین را مشكالت این ینال20 رابرت
پذیرشناکارامدیفرضیةتبدیلهیوممیداند.ازنظراو
پارادوکس حل به قادر تنها نه هیوم تبدیل فرضیة
آن به نیز را دیگری مشكالت بلكه نیست تراژدی



79

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� بررسی تأثیرات تراژدی در داوری های اخالقی و شناختی از منظر دیوید هیوم

میافزاید.اماانتقادینالمتوجههیومنیست.بلكهمتوجه
فرضیة بدفهمی، یک بر بنا که است سوءتعبیری آن
ینال است. کشیده بیرون هیوم متن دل از را تبدیل
معتقداست،نهدرمقالة»دربارۀتراژدی«ونهدرسایر
متونمهمهیوم،هیچاصلیافرضیهایمشابهفرضیة
در هیوم نهایی ایدۀ ینال، نظر از ندارد. وجود تبدیل
موضوعتراژدیایناستکههیچکدامازانفعاالتناگوار
تراژدیتغییرنمیکنندوهیچیکازآنهابهلذتتبدیل
نمیشوند،بلكهبالغتوتمهیداتهنری-ادبیلذترا
درکلیتتراژدیواردمیکنند)Yanal, 1991:76(. ینال
درنظردارددوجریانمتفاوتراازیكدیگرتفكیککند.
یكیجریانانفعاالتناگوارکهتماشاگراندرلحظههای
ویژهایازنمایشتجربهمیکنندودیگریبالغتادبی-
بلكهدرکلیت لحظاتمعین نهدر تراژدیکه هنری
نمایش،موجبلذتتماشاگرانمیشود.بنابراینازدید
لذت موجب متضاد، انفعاالت تبدیل با تراژدی ینال،
نمیشودبلكهلذت،کلیتیفراگیروبهمنزلهییکبستر

برایانفعاالتدیگراست.
اگرچهینالباانكارفرضیةتبدیلهیوم،خودرااز
اگرچه و میکند خالص آن تناقضهای و مشكالت
مقالة متن در را او،شواهدی نظر تایید برای میتوان
الكسنیلاشارهمیکند، اماهمانطورکه هیومیافت،
نظرگاهینالدومشكلبزرگرادرپیخواهدداشت.
اولآنکهبرطبقایننظرگاه،هیومدرتحلیلپارادوکس
تراژدیبهیکدوگانهانگار21تبدیلمیشودکهدرتجربة
 Neill,( است لذت و درد دوگانة به قائل تراژدی
1992:153(.ایندرحالیاستکههیومبهطورصریح

لذتناشیازتراژدیرالذتیتوضیحناپذیرمیداندکهاز
اندوه،ترسواضطرابودیگرانفعاالتناگواربرمیآیند
.)Hume, 1854b:237(ودومآنکهنظرگاهینالنمیتواند
صراحتهیومدراستفادهازواژۀتبدیلراتوضیحدهد.
هیومآشكاراازنوعیتبدیلحرفمیزندکهبهواسطة
آن،ناگوارییکانفعالناخوشایندنهتنهاتوسطجریان
زدوده و مغلوب تراژدی خیالی بالغی- لذتبخش
لذت به نیز انفعالها آن تكانههای کل بلكه میشود

تبدیلمیشود.
برای که میکند پیشنهاد نیل الكس مقابل در

مسئلة بر که شرحهایی تناقضها، این از برونرفت
تراژدیهیومنوشتهمیشوند،بایدبرسررابطةدرونی
دردولذتبهتوافقبرسند.ازنظرنیل،بخشیازلذت
تراژیکدستکمبهطورنسبیدردردواقعشدهاستو
اینرابطةدرونیمیاندردولذتمانعازآنخواهدشد
کهنظرگاههیومرابهیکدوگانهانگاریتقلیلدهیم.به
اینمعنایکانفعالبهطورکاملانفعالدیگرراازبین
میشود تبدیل انفعال آن از بخشی به بلكه نمیبرد

.)Neill, 1992:154(

تراژدی فراسوی درد و لذت
از بسیاری حدود تا میدهد ارائه نیل که شرحی
اما میکند پیشگیری دوگانهانگار یک به هیوم تقلیل
همچناندارایبرخیازمحدودیتهایشرحهایقبلی
است.اگرچهنیلتالشمیکندتادوگانهیلذت/دردرا
دریکتجربةواحدادغامکنداماهمچنانتمامتجربة
تماشاگراندرمواجههباتراژدیراتنهابههمینتجربة
واحدکهآمیزهایازدردولذتاست،تقلیلمیدهد.به
بیانیدیگر،تراژدیبراینیلوسایرنویسندگانیکهدر
انفعاالت برای تنهاحاملی ازنظرگذراندیم، اینمقاله
ناگواروانفعاالتلذتبخش،تقابلآنهاویاتبدیلآنها

بهیكدیگراست.
بهاینمعناهیچیکازاینشرحهاتجربةتراژدیرا
بهعنوانیکتجربةشناختییاتجربهایاخالقیویا
انواعدیگریازتجربهکهناظربربعدمعنادارومعنابخش
بیتوجهی این نمیگیرند. نظر در هستند، تراژدی
چنداندورازانتظارهمنیستچراکهظاهراًمیتوانآن
رابهاستنادبندهاییدرنوشتههایهیومتوجیهکرد.
و ازکاوشمینویسد:»اخالقیات بندی مثاًلهیومدر
نقادی]نقدادبی[آنقدرموضوعمناسبفهمنیستندکه
خواه انسانی خواه زیبایی، احساس. و ذائقه موضوع
طبیعیبیشترمناسباستکهبگوییماحساسمیشود
تاآنکهادراکشود.«)هیوم،1395ب،167:3،12(و
یادرمقالة»دربارۀمعیارذوق«هیوممعتقداست»هر
کارهنریبرمبنایغایتوهدفمشخصیکهبرایآن
برآوردشدهاست،سنجیدهمیشودوکمالآنوابسته
بهتوانآندردستیابیبهآنهدفاست.موضوعخطابه
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و است آموزش تاریخ، موضوع است، ترغیب و تهییج
خیال و انفعاالت طریق از لذتبخشی شعر موضوع
»دربارۀ خود در حتی )Hume, 1854a:264( است«
تراژدی«نیزتأکیدهیومرویاحساسناظربرزیبایی22
میتواند میشود، فعال بالغی تمهیدات واسطة به که
زمینهسازتأکیدافراطیوانحصاریبرمسئلةلذتباشد.
اینمسئلهتاآنجاپیشمیرودکهجولینیانگ23نوعی
زیادهرویرادرکارهیومتشخیصمیدهدکهبهواسطة
آن»احساسناظربرزیباییبهعنوانعنصراساسی)و
شایدتنهاعنصر(تأثیرتراژیکدرنظرگرفتهمیشود....و
قلمداد لذت24 ماشین نوعی تنها نظرهیوم از تراژدی
که است چیزی همان از جزئی که ماشینی میشود.
نسبتاً مخاطبان محوریت با سرگرمی صنعت امروز

 .)Young, 2013, p. 66(»فرهیختهخواندهمیشود
امازمانیکهبندهایباالرادرگسترۀفلسفةهیومو
به بگیریم، درنظر او اصطالحات و مفاهیم زمینة در
سختیمیتوانبانظرجولینیانگوسایرنظریهپردازانی
کهتنهابهانفعاالتناگوار/لذتبخشتراژدیپرداختهاند،
تاپارادوکستراژدیرابه بنادارد موافقتکرد.هیوم
واسطةغلیانانفعاالتوبالغتهایادبی-هنریتوضیح
دهد،امااینهرگزبهاینمعنانیستکهراهحلاوناظر
میرسد نظر به است. تراژدی ممكن تأثیرات تمام بر
تراژدیطرح نظرگاههیومدربارۀ بهعنوان غالباً آنچه
میشود،تنهابخشیازنظراتاووصرفاًبرمبناییک
مقالةچندصفحهایاست.ایندرحالیاستکههیوم
درجایجایمتوندیگرخودبههنروخاصهتراژدی
پرداختهاست.دراینمقالهعالوهبرتوجهبهبخشهای
دیگر هدف دو تراژدی«، »دربارۀ مقالة ماندۀ نادیده
همزمانموردتوجهماست؛هدفاولتوجهبهبخشهایی
درمتونفلسفیاصلیهیوماستکهبهطورمستقیم
دربارۀامكاناتهنروتراژدیبهبحثنشستهاستواز
رهگذراینبازخوانی،امكاناتدیگرتراژدیراکهفراسوی
دوگانهیدرد/لذتاست،ردیابیخواهیمکرد.امكاناتی
آنها مورد در یا تراژدی« »دربارۀ مقالة در هیوم که
بحثنكردهاستویابهسرعتازآنهاگذشتهاست.و
هدفدوم،همسنجشبحثهایهیومدربارۀتراژدیبا
بحثهایفلسفیدیگراوست.وامیدوارخواهیمبودتااز

امكاناتتراژدیرارصدکنیمکه اینطریق،آندسته
هیوممستقیماًازآنهابحثنكردهاستاماازخطوط

فكریاودربحثهایفلسفیدیگر،قابلاستنباطاند.

تراژدی در گسترة متون هیوم
هیومدرمقالة»دربارۀمعیارذوق«،بالفاصلهپساز
و انفعاالت طریق از لذتبخشی را شعر هدف آنکه
جریانخیالاعالممیکند،اضافهمیکند»اماهمةانواع
هنری،حتیشاعرانهتریِنآنهاچیزیجززنجیرهایاز
استداللها این اگرچه نیست. استداللها و گزارهها
هموارهبهدرستترینودقیقترینشكلنیستندامابه
هرحالحتیزمانیکهپشترنگآمیزیخیالپنهان
 Hume,(».شدهاند،میبایستپذیرفتنیوموجهباشند
زنجیرۀ بودن باورپذیر به هیوم اشارهی )1854a:264

رویدادهادرتراژدیوباورپذیربودنقصةتراژدیاست.
توجه تفسیرها غالب اینهمانمسئلهایاستکهدر
کمیبهآنشدهاست.درغالبتفسیرها،اهمیتصنایع
بالغیوخیالانگیزیشعرتراژدیاهمیتبسیاربیشتری
نسبتبهباورپذیربودنزنجیرۀرویدادهادارد.اماهیوم
باصراحتبهاهمیتقصةتراژدیواقفاست.»بنابراین
اینقصةتراژدیاستکهباالقاییکاحساسجدید،و
میکند« تلطیف را انفعاالت اندوه، از کاستن با نه
دارد، نظر در هیوم که آنطور )Hume, 1854b:242(

احساسمیتواندعالوهبربالغتوفصاحتهایزبانی،
نتیجةاستداللهاوروابطعلّی-معلولیدرپیرنگقصه
نیزباشد.بهیکمعنابرایدرکودریافتلذتتراژیک
میبایستبخشیازقوایداورینیزدرگیرشود.هیوم
بنابرآنچهدرکاوشمینویسد،زیباشناسیواخالقرا
بیشازآنکهمربوطبهداوریهایفاهمهبداندموضوع
ذائقهواحساسمیداند،اماباتوجهبهرابطةتنگاتنگو
با هیوم تجربهگرایی در احساس و فاهمه که ویژهای
یكدیگردارند،کنكاشبیشتریدراینرابطهنیازاست.

هیومدربندیازرسالهمینویسد:
»آدمینهفقطدرشعروموسیقیبایدازذوقوعاطفة
است. چنین نیز فلسفه در بلكه کند، پیروی خویش
هنگامیکهبهاصلیمعتقدمیشوم،ایناعتقاددرواقع
تصوریاستکهباقوتبیشتریدرمنحاکمیتوغلبه
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بر را استداللها از مجموعهای که هنگامی مییابد.
انجام این جز کاری میدهم، ترجیح دیگر مجموعهای
نمیدهمکهازرویاحساسخویشدربارۀتفوقوتنزل
آنهاداوریکنم.متعلقهاپیوندقابلکشفیبایكدیگر
تخیل قوۀ بر حاکم عادت روی از فقط آدمی ندارند.
را دیگر وجودچیز نمودیکچیز از که است خویش

استنباطمیکند«)هیوم،1395الف،149:8،3،1(.
اینبندنمایانگریكیازدستاوردهایمشهورهیوم
برایفلسفهاست.درنظرهیومتمامکنشهایفاهمه
واقع.26 امور یا و اند تصورات25 نسبتهای یا بشری
نسبتهایتصوراتاستداللهاییقینیازجنسجبرو
هندسههستندوهموارهقطعیوبدونتناقضاند،اما
امورواقعکهبخشعمدهایازکنششناختیانسانرا
شكلمیدهند،تنهاتوالیومجاورتمیانانطباعاتو
تصوراتاست.)هیوم،1395ب،3،1،4-33:1(ازنظر
هیومهمةآنچهدرتجربههایشناختیانسانبهدست
میآیدوظاهراًبهعنوانحقایققطعیومبتنیبرعلیت
معرفیمیشوند،چیزیجزتوالیغیرضروریانطباعهاو
تصوراتنیستند.بهاینمعناگزارهاینظیرخورشیدفردا
طلوعخواهدکرد،هیچبنیانقطعیوجزمیندارد.به
بیانیدیگرمیانفرداوخورشیدهیچرابطةمنطقیو
ضروریوجودندارد.یااینکهمیانگرماوآتشهیچ
شعلههای دیدن ندارد. وجود یقینی و ضروری رابطة
آتشیکانطباعحسیوحسکردنگرمانیزیکانطباع
حسیدیگراست،وازآنجاکهایندوانطباعهموارهدر
کناریكدیگرمیآیند،انسانآنهارادریکرابطةعلّی-
معلولیتوهممیکند.حالآنکههیچرابطةابژکتیوو
آنچه همة و ندارد وجود گرما و آتش میان ضروری
هستتنهاپیوندمتوالیآتشوگرمادرذهناست.اما
هیومبنانداردتاشكاکیترافراسویعقلسلیمببرد.از
نظراوباآنکهآتشوگرمارابطهایضروریویقینیبا
یكدیگرندارند،اماگرمبودنآتشیکمسئلةواقعیو
تجربیاستکهمتعلقباور27انسانیاست.ازنظرهیوم
انطباعاتینظیراحساسگرماودیدنآتشبهواسطة
پیوستگیدائمشانبایكدیگربهعنواندوانطباعمتوالی
درحافظهثبتمیشوند،وهنگاممواجههبایكیازاین
)هیوم, میشود تداعی نیز دیگر انطباع انطباعات،

الف128:6،3،1,1395(.بهایناعتبار،انطباعات،
تصوراتراتولیدمیکنندواینتصوراتدرحافظهحفظ
میشوندوهرگاهبهواسطةتكرارومداومتیکتجربة
زندگی( طول در آتش و گرما تجربة )مانند حسی
پیوستگیمیانانطباعاتوتصوراتوضوحوآشكارگی
با باورشكلمیگیرد.هرعقلسلیمی بیابد، بیشتری
این و بدهد گرما وجود به میتواندحكم آتش دیدن
نوعیباوراستکهازطریقآندیدنآتش)انطباع(
پیوند حافظه( در موجود تصور )یک گرما با بالفاصله
اینمعنا»باورتنهامیتواندبهتصوراتما مییابد.به
وضوحببخشدوبهدقیقترینشكلممكنبدینصورت
تعریفمیشود:تصوریزندهومرتبطیامتصلبهیک

انطباعحاضر«)هیوم،1395الف،140:7،3،1(.
ازطرفدیگرهیومهرانفعالیرایکانطباعبازتابی
میداندکه)بامیانجیویابدونمیانجییکتصور(از
یکانطباعنخستینشكلمیگیرد.هرانفعالییابهطور
مستقیمازیکانطباعنخستینماننددردناشیمیشود
نخستین انطباع آن با مرتبط تصور میانجی به یا و
)Hume, 1967, 2,1,1 :275(.درفرمولیکههیومپیش

رومیگذارد،نهتنهایکانفعالمیتواندازیکانطباع
اولیهشكلبگیرد،بلكهمیتواندازتصوریمتناظرباآن
انطباعهمشكلبگیرد.دراینصورتیکانطباعبهیک
اما میشود. تبدیل انفعال یک به تصور یک و تصور
نیزدرحافظهوتخیلثبت انفعال ازهمین روگرفتی
و انطباعات منشاء میتواند خود نوبة به و میشود
تصوراتدیگربشود)هیوم،1395الف،31:2،1،1(.
هیومانفعاالترانیزواردرابطةانطباع/تصورمیکندوبه
ایناعتبارتوالیانطباعاتوتصوراتمیتواندمنجربه
توالیانفعاالتمتناظرباآنهانیزبشود.برایهیومتا
باورمربوطاست،هیچ ومسئلة واقع امور به آنجاکه
داوریشناختیواخالقیایخارجازرابطةاینسهجزء
وجودندارد.دراینجاکارکردهایعقلیفاهمهتاجای

ممكنکاهشمییابد.
بردهی را عقل مشهور، بسیار تعبیری در هیوم
عقلگرایی برخالف او موضع میکند. معرفی انفعاالت
کالسیكیاستکهبابرتریدادنبهکنشهایعقلی،
عقلرامنشاءرفتارهایواالیانسانیمیدیدوبهاین
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نظر در احساس و عقل میان بنیادین تمایزی ترتیب
نظر در سادهای پردازشگر را عقل هیوم میگرفت.
میگرفتکهمنشاءهیچکنشینیستوارادهایبرای
 Hume, 1967, 2,3,3( ندارد. فعلی ترک یا فعل هیچ
415:(اینانفعاالتهستندکهبهعنوانانطباعاتبازتابی

کهبیواسطهازنفسناشیمیشوند،بسیاریازداوریها
تنها انفعاالت هیوم نظر از اما میدهند. شكل را
وضعیتهایافراطیعاطفینظیرخشمواندوهولذت
از نیزناشی ازحكمهایداوری بلكهبسیاری نیستند،
انفعاالتاند.مثالیکههیومدرجلددومرسالهمیزند
روشنگراینبحثاست.اوسربازیرامثالمیزندکه
میانرفتنونرفتنبهجنگمردداست.امااینتردید
هرگزتردیدیدرداوریمیانحكمهایعقلوحكمهای
احساسنیستبلكههردومورِدجنگیدنونجنگیدن،
رفقای به که زمانی سرباز هستند. احساس حكمهای
را انفعاالت از زنجیرهای میکند، فكر جنگ در خود
انفعالجدیدیعنی بهیک پشتسرهممیچیندکه
شورجنگیدندامنمیزندوزمانیهمکهبهدهشت
میکند، فكر مرگ و دشمن بیرحمی جنگ، میدان
زنجیرهایازتصوراتوانفعاالتیراکهدرحافظهثبت
شدهاند،درذهنحاضرمیکندونتیجةآنفعالشدن
 Hume,(یکانفعالجدیدیعنیامتناعازجنگیدناست
421-420: 2,3,4 ,1967(.دراینجاداوریمیانجنگیدن

ونجنگیدنبهتنهاییبرعهدۀانفعاالتاست.
اگرنظرگاههیومدربارۀتراژدیرادرامتدادبحثباال
بهیکچشمانداز برایدستیابی قراردهیم،میتوانیم
جدیدامیدوارباشیم.انطباعاتیکهازتراژدیبرمیآیند،
میتوانندیابهطورمستقیمویابهمیانجیتصوراتیکه
ازقبلدرذهنتماشاگراناست،منجربهتولیدانفعاالت
بهواسطة درتماشاگرانشوند.درمورداخیر،تراژدی
قوۀتخیلمیانتصوراتیکهدرذهنتماشاگراناست،
دستبهانتخابمیزندوباچینشآنهادریکسیر
هدفمند،توالیایازانفعاالتراتولیدمیکند.بنابرآنچه
هیومدربارۀرابطةمیانانفعاالتوعقلدرنظرگرفته
است،اینتوالیانفعاالتتنهاموضوعاتیبرایلذتبخشی
صرفویاتزکیههایعاطفینیستند،بلكهمیتواننددر
بنابراین بگیرند. قرار داوری و باور با جدی رابطهای

تخیِلشاعرتراژدیپردازمیتواندفراترازیکتولیدکنندۀ
تخیل تقویت موجب باور فقط »نه کند. عمل لذت
برای ابزاراست بهترین بلكهیکتخیلقوی میشود،
ایجادباوروحكم]=داوری[«)هیوم،1395الف،3،1،

.)173:10
اماهرتخیلیبهباورنمیانجامد.تخیلمیتواندبا
ذخیره حافظه در که جزئیتری تصورات سرهمبندی
شدهاند،تصوراتیماننداسببالدارواژدهایدوسرو
غیرهرابسازد،امااینتصوراتازآنجاکهباانطباعاتیدر
نمیشوند. باور به منتهی نیستند، متناظر واقع جهان
تخیلابزارهنرمندانوشاعراناستاماهیومباصراحتی
تعیینکننده،لذتبردنازیکاثرهنریرامنوطبه
درجاتیازباورپذیربودنآناثرمیداند.»هرچندشعرا
به میکوشند همواره هستند، حرفهای الفزنان
افسانههایخودرنگوبویحقیقتببخشند؛وهرجا
بدیع اثرآنهاهرقدرهم امرغفلتکنند، این از که
باشدهرگزقادرنخواهدبودلذتچندانیبهباربیاورد«
)همان:171(دراینجاهیوملذتبردنازهرنوعاثر
فانتزی ادبیات امروزدرذیل آثاریراکه هنریحتی
میگنجند،وابستهبهدرجهایازباورپذیربودنمیداند.
اینمسئلهدرتراژدیباشدتبیشتریآشكارمیشود.
غالباً تراژدی کنشهای و رویدادها شخصیتها،
موضوعاتیفانتزینیستند.درواقعهمانطورکههیوم
مینویسد)وبهسختیمیتوانطنینبوطیقایارسطو
رادرآننشنید(»تراژدیتقلیداستوتقلیدهمیشهدر

.)Hume, 1854b:242(»ذاتخودمطبوعاست
تراژدیعنصری نمایشی اگرچهماهیتداستانیو
غیرواقعیمحسوبمیشودواینهماننكتهایاستکه
ترتیب هر به اما میپذیرد، دوبو بحث در هیوم
شخصیتها،کنشهاورویدادهابرخالفتصوراتیمانند
شخصیتها، با مشابه دوسر، اژدهای و بالدار اسب
اگرچه نمونه، برای است. واقعی رویدادهای و کنشها
سلسله آنتیگونه، نمایش که میدانند تماشاگران
امادرهمینحال رویدادهاییدرجهانواقعینیست
تصورشخصیتهاییمانندآنتیگونهوکرئونوسلسله
رویدادهایینظیرآنچهدرنمایشسوفوکلرخمیدهد،
برمیخیزد آنها از که انفعاالتی و باورپذیرند کاماًل
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که باشد انفعاالتی کنندۀ تداعی میتواند بالفاصله
شخصیتهاورویدادهایواقعیدرموقعیتهایمشابه

واقعیتولیدمیکنند.
بهاینترتیبتصمیمشجاعانهوخطرسازآنتیگونه
برایسرپیچیازفرمانکرئون،تماشاگرانراوامیدارد
همچنین و ناامنی دلهره، شجاعت، نظیر انفعاالتی تا
از ترس و شعائر به نهادن حرمت خانوادهدوستی،
قانونگریزیراتجربهکنند.دراینجالذتیکهتراژدی
میبخشدالزاماناشیازبالغتوتمهیداتادبی-هنری
نیستبلكهبخشیازآنناشیازهمنشینی،تداعیو
پیوستگیشكلگرفتهمیانانفعاالتاست.اهمیتیکه
هیومبرایتوصیِفزندهوواقعیوهمچنینزنجیرواری
رویدادهادرتراژدیقائلاست،بهماکمکمیکندتا

اینفرضیهراقوتببخشیم.
ازطریق تراژدیمیتوانند تماشاگران معنا این به
تجربةروابطنوپدیدمیانانفعاالْتفرایندهایشناختی
»برای مینویسد هیوم که زمانی کنند. فعال را خود
تماشاگراِن به مسرت و رضایت بیشترین بخشودن
نومیدی یک به را خود میبایست فضیلت تراژدی،
شجاعانهتبدیلکندورذیلتمجازاتدرخوریبیابد«
در مفاهیم، که یافت اطمینان میتوان ،)ibid:246(

و همایندی برانگیزش، با تراژدی که تغییراتی نتیجة
تداعیانفعاالتاعمالمیکند،تغییروتبدیلمییابند.
دراینجامیتوانیمبابازنگریدرفرضیةتبدیلهیوم،
تأثیراتشناختیوباورمحورتراژدیرانیزلحاظکنیم.
درخوانشعمومیازفرضیةتبدیلهیوم،هموارهتنها
دوانفعالدرنظرگرفتهمیشودکهیكیناظربرناگواری
رویدادودیگریناظربرخوشایندیبالغیتراژدیاست.
اماهیومبهمامیگویدخوشایندیبالغیاگرچهابزاری
نمیشود. محسوب الزامی جزئی اما است نیرومند
عقیدۀ یک که زمانی نیست، الزامی بالغت »همیشه
صرفبایکانفعالنیرومندشدهباشد،میتواندمنجربه
بگذارد. تأثیر برما ازخیروشرشودو تولیدتصوری
حتیاگراینعقیدههموارهدرشرایطیدیگرانكارشود.
اینمورددرنتیجةاصلهمدلی28ورسانش29)=ارتباط(
و توالی نتیجه در .)Hume, 1967, 2,3,6: 427( است«
تداعیانفعاالتدرجریانتراژدیمیتواندشاملتمام

انفعاالتیباشدکهدرزنجیرۀرویدادهایتراژدیشكل
میگیرد.هررویدادیدرتراژدیمیتواندمنجربهتولید
یکیاچندانفعالشودواینانفعاالتمتكثرنهتنهابا
توالیوتداعیبلكهبانفوذدریكدیگرمیتوانند،بهیک
انفعالویاداوریخاصمنجرشوند.چراکهازنظرهیوم
»انفعاالتهرچندمستقلاند،بنابرطبیعت،دریكدیگر
نفوذمیکنند«)Hume, 1967, 2,3,4:421(اینانفعاالت
میتوانندیكدیگرراتقویتکنندوگاهینیزمیتوانند
درتعارضبایكدیگرقرارگیرند.مثالدرتراژدیآنتیگونه
دلچسبی انفعال میتواند هم آنتیگونه سرپیچی عمل
وهم آورد بار به را آزادمنشی یا چونحسشجاعت
میتواندترسوناامنیرادربارۀسرنوشتآنتیگونهدامن
بزند.وازسویدیگرعملآنتیگونهمیتواندهمزمانهم
بهعنوانسرپیچیازقانونعمومیوهمسرسپردنبه
با تراژدی اینجا در شود. تلقی خانواده اخالقی قانون
تحریکانفعاالتیمتعارضقوایداوریتماشاگرانرابه
چالشمیکشد.اینجاهمانجاییاستکهمیتوانبه
بازنگریدرفرضیةتبدیلهیومدستزد.هیومدررساله
مینویسد:»وقتیدوانفعالباعلتهایمتفاوتتولید
به آنها میشوند، حاضر ذهن در دو هر و میشوند
انفعال میشوند. یگانه و درآمیخته یكدیگر با سادگی
تبدیل خود به را آن و میبلعد را فروتر انفعال غالب
میکند«)ibid:420(هیومرونداینتبدیلرااینگونه
را متعارض انفعاالت موضوعی »اگر میدهد: توضیح
تولید تعارضیکعاطفةجدید این اثر فعالکند،در
میشودکهیکآشفتگیراتولیدمیکند،وزمانیکه
اینعاطفةجدیدبهیكیازآنانفعاالتتبدیلمیشود،

.)ibid:421(»نیرویآنانفعالراافزایشمیدهد
باتوجهبهاینبحث،فرضیةتبدیلهیومتنهاناظر
بهدوانفعالنیستکهیكیناظربرناگواریذاتییک
خوشایند وجه بر ناظر دیگری و ناخوشایند رویداِد
هنری-بالغیباشدودراینمیانانفعالناگواردرجهان
واقعیبهانفعالخوشایندهنریتبدیلشود.بلكهجریان
به نیز تراژدی رویدادهای زنجیرۀ در انفعاالت تبدیل
آنتیگونهکه مانندسرپیچی رویدادی وقوعمیپیوندد.
میتواندهمزمانانفعاالتمتعارضیرابرانگیزاندمیتواند
طول در که شود منجر جدید احساس یک تولید به
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به را انفعال یک تماشاگران داوری فراخور به نمایش
انفعالدیگرتبدیلکند.دربرخیداوریهاایناحساس
میتواندنیرویانفعالیراتقویتکندکهناظربراحساس
آزادمنشیآنتیگونهاستودراینصورتعملآنتیگونه
میتواندمصداقیازیکفضیلتشود.ودرهمانحال
اگردرداوریهایدیگر،ایناحساسنیرویانفعالیرا
تقویتکندکهناظربرناخوشایندیسرپیچیازقانون
شهرباشد،عملآنتیگونهمیتواندبهعنوانیکرذیلت
محسوبشود.ازایننظربخشیازلذتتماشاگراندر
مفهوم این تجربة میتواند تراژدی یک با مواجهه
دگرگونشدۀفضیلتباشد.واینتجربهتنهاازطریق
توالیوتداعیوتبدیلانفعاالتشكلمیگیرد.واین
به تنها را تراژدی از لذت استکه نظرگاهی برخالف
این بر  میکند. محدود سبكی و بالغی زیباییهای
هنرمندی با که خوشساخت تراژدیهای اساس،
نویسندهتصنیفشدهاند،بهاینسببمیتوانندموجب
در را متضاد انفعاالت از مجموعهای که شوند لذت
زنجیرهیباورپذیررویدادهاقرارمیدهندوهمینتوالی
وتداعیهاینظاممنداستکهلذتتراژدیرابهارمغان
انفعاالتمتضاد،آنگونهکهفرضیة ازاینرو میآورد.
بلكه نمیشوند تبدیل لذت به میگوید تبدیل
تراژدی، انفعاالتمتضاددریک نظاممند گزینشهای
داوری قوای که میسازند را سازمانیافته سامانهای

تماشاگرانرادرگیرمیکند.
میتوان ادعا، این تأیید در شواهدی یافتن برای
مثالهاییراازمتنهیومیافت.درمقالة»دربارۀمعیار
نشان که یافت را مواردی میتوان سادگی به ذوق«،
میدهندداوریهیومدربارۀمتونهنریالزاماًمحدود
بهبالغتودلانگیزیهایمربوطبهصنایعبیانوبدیع
وسایرجنبههایصوریاینآثارنیستبراینمونهاوبه
احكاماخالقیدرآثارهومراشارهمیکندونشانمیدهد
کهاحكاماخالقیدرآثارهومرتنهااحكامیسادهشده
درستایشفضیلتیانكوهشرذیلتنیستند.درمثالی
یا و آشیل اگرچهمیتوانشجاعت کههیوممیآورد،
خردمندیاولیسراستوداماهموارهبایداینرادرنظر
داشتکهشجاعتآشیلهمراهبامیزانیازشقاوتو
و دروغگوییها با اولیس خردمندی و خشونت

 .)Hume, 1854a:250(دسیسهچینیهایاوهمراهاست
بهایناعتبارتماشاگریکهترکیبشجاعتوشقاوتدر
آشیلویاخردمندیودروغگوییدراولیس،راتجربه
میکند،درموضعداوریپیچیدهایقرارمیگیردودر
همینموضعاستکهمیتواندانفعاالتجدیدیراکه
بهواسطةتراژدیبرانگیختهمیشوند،تجربهکندواین
انفعاالتبهنوبهیخودمیتوانندبرباورهایاوتأثیر
بگذارند.تأکیدمدامهیومبراینمسئلهکهتراژدیهای
خوبتراژدیهاییهستندکهمفاهیمواالیاخالقیو
انسانیرادرخودگنجاندهباشند،تاجاییاستکههیوم
درمقالة»دربارۀمعیارذوق«معتقداست،هرچندیک
فضایل اگر اما باشد، شده تصنیف نیكویی به تراژدی
باشند، نشده گنجانده آن متن در انسانی و اخالقی
Hume, 1854a:270-(نمیتوانیمازآنتراژدیلذتببریم
271(.آشكاراستکهازنظرهیوم،مجموعةمتضادیاز

انفعاالتازجملهانفعاالتناگواردریکتراژدیبهاین
زنجیرهای در که شوند لذت موجب میتوانند دلیل
منتهی انسانی وخصایل فضایل از بهستایش منتهی
شوند.گذشتهازآنکهامروزباایننظرگاههیومموافق
باشیمیامخالف،آشكاراستکهدلمشغولیهایهیوم
جنبههای از فراتر تراژدی تأثیرات و کارکردها دربارۀ

لذتبخشبالغیآناست.

جمع بندی
کوتاهیواختصارمقالهایکههیومدربارۀتراژدی
نگاشتهبود،هرگزمانعازدرگرفتنبحثهایمتعدددر
بارۀآننشدهاست.یكیازمهمترینبحثهادراینباره
برسرآنچیزیاستکهباعنوانفرضیةتبدیلهیوم
شناختهمیشودوبهبحثهاوجدلهایمتعددیمنجر
شدهاست.دراینبحثهاغالباًامكان،عدمامكانویا
بحث تراژدیمحل از منبعث انفعاالِت تبدیل شیوهی

قرارگرفتهاست.
بسیاریازاینبحثهادرمسیرهاییمتفاوتتالش
کردهاندتاپاسخهیومبهچگونگیتقابلانفعاالتناگوار
ولذتبخشدرتراژدیرابهشكلیرضایتبخشتبیین
کنند.امادرغالباینتحلیلهاکهمهمتریِنآنهادر
تقابل به تقابل این بهبحثگذاشتهشد، مقالةحاضر
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زیباشناختِی انفعاالِت و دردآور حسانِی انفعاالِت
انفعاالت تقابل، این در است. یافته تقلیل خوشایند
خوشاینددرجانبتمهیداتهنری-بالغیوانفعاالت
ناخوشایندبهناگوارِیذاتِییکرویداِدناگوارنسبتداده
میشود.وتالشمیشودتاتبدیلاینناخوشایندیبه
تبیین شاعر بالغی سبکپردازیهای پرتو در را لذت

کنند.
گسترۀ در هیوم مقالة دادن قرار با ما اما
تا کردیم تالش او، فلسفة اخالقی و شناختشناختی
تأثیرات و تقابل این اخالقی و شناختی نتایج
این به کنیم. پیگیری نیز را تراژدی غیرزیباشناسیک
تراژدی دربارۀ خود کوتاه مقالة در هیوم آنچه اعتبار
او فلسفی آرای دیگر واسطة به میتواند است، نوشته
گسترشیابدوتأثیراتتراژدیتنهابهیکداوریذوقی
ومبتنیبرتمهیداتسبكیوبالغیتقلیلنیابد.مادر
اینمقالهبرتأثیراتشناختیواخالقیتراژدیوامكانات
اخالقی و شناختی کنشهای کردن فعال در تراژدی
متمرکزشدیموبرایتأییدفرضیاتخودعالوهبردو
متنکوتاههیومدربارۀداوریذوقیوتراژدی،ازدیگر
متونفلسفیاوکمکگرفتیمودرپایانبهایننتیجه
رسیدیمکهزنجیرۀعلّی-معلولیرویدادهاوهمچنین
کنشهایشخصیتهادرتراژدینیزمیتوانندانفعاالتی
رادرتماشاگرانتولیدکنندوازآنجاکهدرفلسفةهیوم
انفعاالتنقشیاساسیدرتولیدداوریهاوباورهادارند،
بهایننتیجهرسیدیمکهاینانفعاالتدرسیرتراژدی
میتوانندباتبدیلبهیكدیگرتأثیراتیرویداوریهاو
باورهایتماشاگرانایجادکنند.ازنظرهیوماینداوریها
ریشهدرباورهایاخالقیتماشاگرانداردوزمانیکه
از ستایش به منجر نهایتاً تراژدی، یک پیرنگ
نیكوسرشتیهایاخالقیشود،علیرغموجودانفعاالت
پدیدار تراژدی لذت ناگوار، انفعاالت جمله از متضاد
میشود.وهمچنینتالشکردیمتابایکبازنگریدر
در برای را فرضیه این امكانات هیوم، تبدیل فرضیة
انفعاالتیکهمتنتراژدیبرمیانگیزاند، برگرفتنتمام

بیازماییم.
ارائةپیشنهادی اگرمقالةحاضرصالحیتالزمدر
برایپژوهشبیشترراداشتهباشد،اینپیشنهادناظربر

و نقادی یعنی هیوم، پروژۀ ناتمام بخش در پژوهش
هرگز هیوم اگرچه بود. خواهد هنری داوریهای
دستگاهیفراگیردربابنقادیوداوریهایهنریبرپا
ازسایر بااستفاده بود امیدوار نكرد،دستکممیتوان
متونفلسفیهیوم،طرحیکلیویادربهترینحالت

شبحیازاینبخشناتمامصورتبندیشود.

پی نوشت ها
1. A treatise of human nature
ازاینپستاپایانمقالهباعنواناختصاریرسالهیادخواهد
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ازاینپستاپایانمقالهباعنواناختصاریکاوشیادخواهد

شد.
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و میکند امتناع خودکشی«( »دربارۀ و نفس« نامیرایی
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