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  چكيده
 چهارچوبو موضوع خلق تراژدي در اي  نامه نمايشقالبي  مثابة به تريلوژيآفرينش 

كه به آيسخولوس  چنان و هم رندداديگر  نخستين اجراي آن، ارتباطي تنگاتنگ با يك
هـا سـخن گفـت.     تـوان از تقـارن زمـاني آن    مي طور منطقي شوند به مي نسبت داده

عينـي و واقعـي كـه    اي  رويدادي تاريخي يـا زيسـته   مثابة به آپولوژي ،ديگر سوياز
اسـت عنصـر بـديع و     كرده روايتنامه  نمايش وپرسه  هم درقالب ،ازقضا ،افالطون

كند. در تـالش بـراي بازتفسـير و     مي را بازآفريني ،يعني تراژدي ،تريلوژي ةورانافن
 شناســي روشمتنــي و فكــري ( ةبراســاس بســتر و زمينــ آپولــوژيرمزگشــايي از 

 ةسازد. متن حاضر در ادام مي ويژه و ممتازي با آن برقرار ةرابط تريلوژيگرا)،  زمينه
آيسـخولوس و   تريلـوژي  ةسقراط از تراژدي به تبيين رابطاثرپذيري  »نظرية كالن«

ـ  بـه تـراژدي  كـه  آن اسـت   پردازد و بر مي سقراط آپولوژي ـ  درون ةمثاب اصـلي   ةماي
بـديل   دهي به آن نقشي بنيادين و بـي  و جهت آپولوژيبخشي به  در شكل تريلوژي

ـ     مي ايفا اسـت.  اي  تصـويري روشـن از چنـين رابطـه     ةكند. تـالش ايـن مـتن ارائ
رويكرد هرمنوتيـك   ةآيسخولوس به قاعدهاي  نامه نمايشو  آپولوژيسنجي  نسبت
كـه  د شـو  مـي جـر  من يادشدهو آشكارگي معناي  آپولوژيگرا به رمزگشايي از  زمينه
از رويكردهـاي  اي  . اين همان معنايي است كه بخـش عمـده  استاين متن  ةفرضي

 .كند مي سياسي و مدني سقراط را تبيين

  .، آيسخولوس، سقراط تاريخيآپولوژي، تريلوژي :ها واژهكليد
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  مقدمه. 1
 يكسـ   آيسـخولوس را نخسـتين   سـرايانْ  هـم  ،آريسـتوفانس  ةنوشت ،»ها وزغ« ةنام در نمايش

 ). منابع باستاني هفتاد تـا نـود  9 :يكوثر( آساي تراژدي را بنا كرد كه كاخ آسمان خواندند مي
همـان ظرفـي   هـا   نامه نمايش ). اين11 :(همان دهند مي را به آيسخولوس نسبتنامه  نمايش

كساني چون سوفوكلس  بااست كه تراژدي از آن بيرون آمده است. اما آيسخولوس متفاوت 
ارتبـاط   گانه و ساتيري خود را در محتوا و مضمون بـي  سههاي  نامه نمايشكه  ،و ائوريپيدس

كـه   اي گونـه  به ؛كرد مي ديگر ارائه خود را در پيوست با يكهاي  نامه نمايشنوشتند،  مي با هم
يـا تترالـوژي (چهارگانـه)     تريلـوژي هاست كه از مفـاهيم   نامه نمايش همين سبك از بارةدر

 شـكل اي  نامـه  نمـايش ). عنصر بديع تـراژدي در ايـن پيوسـتار    12 :شود (همان مي استفاده
 ؛كنـد  مـي  سـاز جلـوه   گيرد. اما تراژدي فراتر از يك موضوع معمول اثـربخش و زنـدگي   مي

  سازد. مي از خود ثرأمتدت ش   كه زندگي مدني و كنش سياسي را به چنان
ون كه انطباق حـداكثري  جامانده از افالط بههاي  پرسه يكي از هم ،آپولوژي ،ديگر ازسوي

ايـن فيلسـوف   ة محاكمـ  رويـداد واقـع   با متناظر واقعي آن نـزد سـقراط تـاريخي دارد و در   
هـا و   فـه لؤماز اپيزودهايي با عناصر تراژيك برخوردار است كـه   ،رود مي شمار ساز به دوران

  دهند.  مي هاي تراژدي را تشكيل شاخص
دهد  مي سقراطي كه تقارن حداكثري با سقراط تاريخي نشان ،افالطونهاي  ميان رساله از

ارائـه   باره اين درشود. اگرچه داليل بسياري  مي ديده كريتونو  آپولوژيچون ي يها در رساله
نه كوششي براي گزارش واقعي محاكمه، اما بـا   ،افالطون تخيلي استة كه دفاعي است شده

 ،). درهرحـال 128: 1377 (گـاتري،  مـاد كـرد  توان به گواهي افالطـون اعت  مي اندك تحليلي
ماند. او آن  قدر بحث شده است كه جايي براي سخن تازه باقي نمي اصالت دفاعيه آن ةدربار

اي  صـورت نقاشـيِ هنرمندانـه    ترديـد بـه   طور طبيعي و بي بيند به مي چيزي را كه در سقراط
امـا ايـن نقاشـي را     ؛شـود صورت عكسي كه با دوربين عكاسي گرفتـه   كند، نه به مي ترسيم

بـا   آپولـوژي  ةرسـال  ،). بنـابراين 139 :(همـان  سـازد  مـي  تر به حقيقت نزديـك  هرچه بيش
مواجهـه بـا    ،رو تاريخي سقراط انطباق دارد. ازاين ةپوشي از برخي نكات ريز با دفاعي چشم
ي تاريخي سقراط و كوششي بـرا  آپولوژينوعي معناكاوي از  و تفسير آن به آپولوژي ةرسال

  سقراط تاريخي است. تاريخي و متعاقباً رويدادفهم اين 
 ،شـود  مـي  روايـت  كريتـون و  آپولوژيكه در  اي گونه به ،پايان غيرمعمول زندگي سقراط

رهـايي از مـرگ   هاي  كه زمينه جا كشد. ازآن مي از تراژدي را پيش آپولوژياثرپذيري  ةفرضي
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صدور حكم براي سقراط فراهم بود، اين دفاعيه و چنين  از پسچه در جريان محاكمه و چه 
وجهـي  آيسـخولوس   تريلـوژي سـياق تـراژدي در    بـه پذيري)  (مرگ انفعالي در برابر مرگ

ازمنظر عنصر تـراژدي   تريلوژيو  آپولوژيسنجي  گيرد. مقايسه و تشابه مي تراژيك به خود
  اهل فن نبوده است. موضوع توجه موضوعي است كه غالباً

در دوران سقراط  ،از ميالد پيش 458سال در آيسخولوس  تريلوژيهنگام اجراي آخرين 
رسد او سيزده سالش بود كه آيسخولوس از دنيا رفت. در اين زمـان   مي نظر به. ي بودنوجوان

خورد. تقـارن   مي تراژدي در باالترين جايگاه قرار داشت و اوج زندگي مدني با تراژدي رقم
زمـاني   هم آيسخولوس و اساساًهاي  نامه نمايشاجراي  ةگي سقراط با دوردوران ابتدايي زند

ـ   وجـود ارتبـاطي تعليلـي ميـان      ررشد و بلوغ و جاافتادگي وي با دوران بالندگي تـراژدي ب
  كند.  مي داللتآيسخولوس)  تريلوژيتراژدي از نوع  و تراژدي (خصوصاً آپولوژي

شـناختي باشـد.    خي يا حتي تحليلـي روان تحليلي تارية شايد حل اين معما مستلزم ارائ
معنـاي   درو تـراژدي   آپولوژيشناختي ميان  تاريخي و رواناي  امكان برقراري رابطه باوجود

اساسـي  هـاي   پرتـو مؤلفـه   در آپولـوژي بر خوانش  مبتنياي  عام آن، اين مقاله به چنين رابطه
تأمـلِ   هـاي قابـل   شـباهت آيسخولوس نظر دارد. اين نوع خوانش به وجـود  هاي  نامه نمايش

تعبيـري مـتن    بـه پـردازد.   مي ازمنظر مباني فكري آپولوژيمتعددي ميان آثار آيسخولوس و 
سـو و بسـتر    ازيك سقراط آپولوژيسازد كه ميان  مي ال را مطرحؤطور دقيق اين س حاضر به
برقـرار اسـت و   اي  چـه رابطـه   اسـت  يا اثر در آن شكل گرفتـه  رويدادكه اين اي  اجتماعي

  .ثر بوده استأمحتواي اين اثر تاريخي از چه مصاديقي در اين بستر مت
سـقراط   )ةيـ (دفاع آپولـوژي كنـد:   مـي  ذيل را ارائهة طور مشخص فرضي اما اين مقاله به

تأثير بستر اجتماعي  تحت برخالف سنت متداول كه او را منتزَع از زمان نگريسته است كامالً
يكي از مصاديق  مثابة به  ،از تراژدي اين اثر مشخصاً دوران حيات خود بوده است و محتواي

اوج زندگي مدني ة نقطة مثاب پذيرفته است. تراژدي آيسخولوس به ، اثرتأمل در اين بستر قابل
  رود. مي شمار به آپولوژيدر آتنِ دورانِ سقراط از عناصر مهمِ 

فكري موجود در زمان ) بوده و مستقل از جريانات typical( سقراط همواره سقراط نوعي
به تمام معنـي مـرد زمـان    «ذكر اين است كه وي  شايان  ةحياتش نگريسته شده است. اما نكت

ميـان   از ؛پرتو روشـنايي تـاريخ قـرار دارد    دركند و  مي خويش است، هواي تاريخ را استنشاق
ن آتني، آن قشـر تغييرناپـذير و باوجـدان و خـداترس، كـه در روزگـارا       ةمتوسط جامع ةطبق

 »است گذشته رهبران اشرافي مانند سولون و آيسخولوس مخاطبش قرار داده بودند، برخاسته
ايـن مـتن را    چهـارچوب ). در اين سطور نكاتي وجود دارد كه ساختار و 635: 1376 (يگر،
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متوسـط و مخاطـب قرارگـرفتن ايـن طبقـه در دوران       ةدهند. تعلق سقراط به طبقـ  مي شكل
  چون سولون و آيسخولوس اهميت فراواني دارد.سقراط توسط انديشمنداني 

  
  آيسخولوس هاي گانه   سهتراژدي و . 2

جمعـي بـه افتخـار     كه با آواز دستهاست معناي شكلي از آيين قرباني بوده  بهابتدا  درتراژدي 
بـوده اسـت. ازنظـر     راه هم ،ها و شراب و نيز هيجان تاكستان و خداي مزارع ،»ديونيسيوس«

 (جمعي از نويسندگان، شود مي ارجاع داده »بز«آواز ة تراژدي در زبان يوناني به ريش ،لغوي
  كند: گونه معرفي مي تراژدي را اين بوطيقا). ارسطو در كتاب 197: 1385

 سخن. باشد ينيمع طول يدارا كه كامل يجد عمل كي ديتقل از است عبارت يتراژد
 در و نباشد تيروا صورت به ديتقل ،شود نيو دلنش مطبوع يا لهيوس به آن قسمت هر در

 نيـ ا ةيـ تزك تا زديبرانگ را ترحم و رحم حس ديبا عيوقا و ديدرآ عمل به شينما ةصحن
  ).67: 1337 (ارسطو، شود موجب را عواطف

رنسانس هيچ بحثي درخصوص تـراژدي  ة ميانه و حتي دورة رسد تا پايان دور مي نظر به
 دربارةكند كه تراژدي روايتي  مي اظهار» ديومدس« ،مثال مستقل از ارسطو نبوده است. براي

اسپانيا اعتقاد  »سويل«اهل » ايزودور. «است الهي هاي قهرمانانه يا نيمه بخت و اقبال شخصيت
جمعـي  ( ها و پادشاهان است ملت دربارةانگيزي  هاي غم داستان ةدارد كه تراژدي دربردارند

  .)198: 1385 ،از نويسندگان
جايگـاه   »نيچـه «و  »هگـل «اند  مدرن به تراژدي پرداختهة انديشمنداني كه در دورميان  از
را در مبحث » رنج تراژيك حقيقي«و » برخورد تراژيك«دارند. هگل مفاهيمي چون اي  ويژه

نحوي خـود مسـئول    و بدين نكته اشاره كرد كه قهرمانان اين آثار بهكرد تراژدي يونان وارد 
 (كـافمن،  پذيرنـد  مي معنا مقصرند و گناه خويش را نيز يك آنان بهند. ا رنج و مرارت خويش

م هـ     آن ،شـود  مـي  ). ازنظر هگل رنج تراژيك حقيقي فقط بر افراد فعال تحميل142: 1385
). در مفهـوم  138 (همـان:  نتيجه و عاقبت عملي كـه از خـود آنـان سـر زده اسـت     ة نزلم   به
يـك از دو طـرف معـرِّف     دارد كه در آن هـيچ ، هگل به برخوردي توجه »برخورد تراژيك«

هـاي   گانه ند. سها دو طرف در ادعاهاي اخالقي خود تا حدي محقّ خباثت ناب نيست و هر
  ).132 (همان: هايي كامل از چنين برخوردي هستند نمونه پرومتئوسو  اياورست

و  »نآپولـو «تـراژدي بـه تركيبـي ويـژه از دو عامـل مـؤثر        ةبحث اساسي نيچـه دربـار  
خواسـت   فراطبيعـي ة ر نيچه با معجـز ظديونيسيوس در فرهنگ يونان باستان اشاره دارد. ازن
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آپولـوني   ــ   هنري ديونيسيوسي ) هلني اين دو نگرش با هم درآميختند و از اين پيوندة(اراد
ة آن بود كه ميان اين دو نگـرش سـتيز   ). نيچه بر65: 1385 (نيچه، زاده شد: تراژدي يوناني

  ود داشت.سختي وج
» ثسيپس« ،مثالبراي توجهي را تجربه كرد.  از آغازِ پيدايش تا اوج، تحوالت قابل ،تراژدي

راوي و گوينـده   ةواسـط  تنها بـه  تراژيك كه قبالًهاي  نامه نمايشكردن اولين بازيگر به  واردبا 
دومـي  عامل » سوفوكل«در اين زمينه ايجاد كرد. آيسخولوس و اي  شد نوآوري عمده مي اجرا

  ).202: 1385(جمعي از نويسندگان،  يعني قهرمان داستان ؛را به اين اضافه كردند
طاليي آتن بوده اسـت. ايـن دوره از سـنين    ة دور »پريكلس«ة ند كه دورا آن بسياري بر 

 مثابـة  بـه را تراژدي آيسخولوس يابد.  مي سالي او ادامه شود و تا ميان مي جواني سقراط آغاز
پـرداز تـراژدي    نخسـتين درام  اود. انتـاريخي بـه اوج خـود رسـ    ة سبك غالب در ايـن دور 

). وي 67: 1379 (اسـتراترن،  بـرد  مي سر در اوج خود به از ميالد پيش 460 كالسيك در سال
). از زنـدگي او  321: 1376 (يگـر،  ترين شاعر دولت جديد بود هنگام مرگ پريكلس بزرگ

دلبستگي و احترامي كه به او داشتند جز  ةن وي نيز با همااصرحتي مع .هيچ اطالعي نداريم
  ).322 (همان: انندد   افسانه و داستان چيزي از سرگذشتش نمي

از ميالد  پيش  525يا  524 آشيل يا آيسخولوس كه پدر تراژدي يونان لقب يافته است در
 »سيسـيلي «واقـع در  » گال« دنيا آمد و در محترم بهاي  در خانواده »آتيكا«واقع در » الئوس«در 
ها  و اكثر آن است بدرود حيات گفت. از هفتاد تا نود اثر او تنها هفت اثر باقي مانده 456در 

يعنـي   ،اعتبـار يكـي از ايـن هفـت اثـر      دربـارة  ).Boardman, 1986: 159( نيز كامل نيستند
  هم ترديد وجود دارد. ،پرومتئوس

 بود. مي پيوسته هم بايست به مي ها نامه نمايش ،شاعراناز براي آيسخولوس و برخي ديگر 
 كـار  هـا) را بـه   (چهارگانـه  يـا تترالـوژي  و ها)  گانه (سه تريلوژيهاست كه ما  و درمورد اين

است. درخصـوص  نامه  نمايش بريم. اين يكي از نكات اصلي در رويكرد آيسخولوس به مي
 نامـة  نمـايش  بـا احتسـاب  (يا  تريلوژيشواهد محكمي داريم كه وجود چهار «آيسخولوس 

اگرچه سامرسـتاين از ده   ).13- 12 :سخولوسيآ(» كند مي تترالوژي) را اثبات : چهارساتيري
تـر از ديگـران    هـا بـيش   برد كه احتمال وجود برخي از آن مي محتمل ديگر نيز نام تريلوژي

برخـي  ملي درباب أت اما نظر سامرستاين محل مناقشه است و نكات قابل، )12 :(هماناست 
  از اجزاي آن وجود دارد.

تصـوير بكشـد و    بـه نامـه   نمايش داد تا رويدادها را در سه مي به شاعر فرصت تريلوژي
جاي يكي) راه دهد تا ما شاهد تحـول شخصـي اينـان     به( نامه ها را در سه نمايش شخصيت
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 :(همـان  يممشاهده كننامه  نمايش تر از يك وسيعاي  شان را در گسترهيها باشيم و پيامد كرده
مصـائب چنـد نسـل را     اياروسـت و  يتباهاي  آيسخولوس در تراژدي« ،براي مثال ).14- 13

 شود.  مي بيش از پيش فراهم تريلوژياين امكاني است كه در  ).14 :(همان »كند مي روايت
 تـالش  ،دهـد  مـي  در بخش مجزايي كه به آيسخولوس اختصاص ،ايديپادر  »ورنر يگر«
پرداز را تجسم بخشـد.   اين شاعر تراژديهاي  نامه نمايشاساسي هاي  مؤلّفهكند عناصر و  مي
، »الهـي  ةاراد«، »مشيت الهي يا سرنوشت«، »درد و رنج«به موضوعاتي چون منظور،  اين به او،
طرح نهايـت معنـي و   «، »نويد روشني براي دردمندان«، »سطحي واقعيت و افسانه امكان هم«

اشـاره   »عنوان اصل الهي ماندگار زندگي انسـان  حق و عدالت به«و  »حد و مرز رفتار انسان
هاي  ديگر بنياد تراژدي طرف عناصر اساسي تراژدي و ازطرف ها را ازيك دارد. يگر اين مؤلفه

  داند. مي آيسخولوس
انديشمنداني چـون هگـل و    هاي ديدگاهبندي  رسد اين عناصر از جهاتي جمع مي نظر به

هگل و  »رنج تراژيك حقيقي«و  »برخورد تراژيك«باشد. دو مفهوم  ديگراننيچه و ارسطو و 
وضـوح   يگـر بـه   »شناسـي  تـراژدي « تـوان در  مي ديونيسيوسي نيچه را نيز ـ  تركيب آپولوني
عبارتي تـراژدي   امر واالست. بهة منزل كردن مغاك به تعبير نيچه تراژدي نمايان مشاهده كرد. به

 كند و مغاك را با تقليدي دوگانه نمايـان  مي رو هتاريكي آن روبسو انسان را با مغاك و  ازيك
كردن مغاك، انسان را از نتايج مخرب اين رويـارويي   پاي نمايان هم ،ديگر سازد و ازسوي مي

 بـراي اسـت  اي  تـراژدي وسـيله   ،رو بخشـد. ازايـن   مي دارد و او را نجات و التيام مي مصون
  ). 100: 1385، (ركني راي بازگشت به شهرگزاري خوب، در خدمت هدايت فرد ب خدمت
  

  ژديبر بستر ترا آپولوژيخوانش . 3
  گرا بر رويكرد زمينه مبتني آپولوژيبا  همواجه 1.3

» گـرا  زمينـه رويكـرد  «اگرچه در دوران اخير بـراي خـوانش انديشـه و مـتن همـواره بـر       
)contextual approach( هرچه در بستر تـاريخ  كيد شده است اما أكنار ساير رويكردها ت در

شود و هـم ابـزار    مي تر مورداقبال واقع خواهيم ديد اين رويكرد هم كم ،به عقب بازگرديم
هـايي كـه از    تر فراهم است. در ايـن معنـا داده   الزم براي بازخواني انديشه براساس آن كم

 بـا ه تر دردسترس است و بنابراين امكان بازخواني انديشـ  حكايت دارد كم» زمينه و بستر«
بـا   آپولـوژي بـازخواني   ،روال دشـوارتر خواهـد بـود. بـرهمين    اي  هـاي زمينـه   فقدان داده

هـاي   تنها داده روست كه نه  ترتيب دشوار خواهد بود. اين از آن همين بهاي  رويكردي زمينه
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بلكه مطمئن هم نيستيم كـه   ،گيري اين اثر بسيار محدود و نارساست شكل ةمربوط به زمين
كه ايـن  اي  زمينه دربارةاكنون  ،تصويري كامل و دقيق از آن به ما منتقل شده باشد. بنابراين

توليد آن بوده است منـابع كـافي    ةكه زميناي  انديشه ةدر آن رخ داده است و دربار رويداد
  در اختيار ما نيست.
نمايـد كـه    مـي  هـايي رخ  فرصت گاه هاي ملموس و واضح از نوع باال، باوجود نارسايي

و  آپولـوژي ملي ميان زمينه و انديشه است. نسبت ميان أت حاصل آن آشكارشدن نسبت قابل
نحوي خاص نسـبت   گيري آن نيز چنين است. تراژدي همان فرصتي است كه به شكل ةزمين

فكري آن  ةنو زمي آپولوژيسازد. فهم نسبت  مي پيدايش آن را برمال ةبا بستر و زمين آپولوژي
  سازد. مي امكان بازخواني اين اثر تا بازسازي شخصيت سقراط را ممكن

در آن شكل گرفتـه اسـت يـك بسـتر فكـري و       آپولوژيكه اي  جا بستر و زمينه در اين
آن زمان كه تراژدي در اوج خـود   ،تلقي شده است. ازمنظر يك فيلسوف سياسياي  انديشه

ـ  بخشـيد. تـراژدي بـه    مـي  شـهروندان را تحقـق  رد زندگي سياسـي  ب مي سر به يكـي از  ة مثاب
و  ،اصلي زمينـه، بسـتر  هاي  سياسي آتن درواقع يكي از رشته ـ   اپيزودهاي اصلي نظام فكري

يابـد. از   مـي  بافتاري است كه انديشه و شخصيت فيلسوفي چون سقراط براساس آن شكل
است كه در اي  جامعهسياسي  ـ    يفكرشود فيلسوف متأثر از نظام  مي روست كه گفته  همين

  كند. مي آن زندگي
ـ  تحـت  آپولـوژي كـه محتـواي    چيسـت  اما ضرورت آشكارساختن اين واقعيـت  ثير أت

كسـب شـناخت عميـق از    كـه  ؟ بايد اظهـار داشـت   استتراژدي آيسخولوس شكل يافته 
سـازد و ايـن    مـي  درك عميق از شخصيت سقراط را فـراهم  ةزمين آپولوژيهاي  مايه درون

در سـپهر فلسـفه دارد.   اي  معناي شناخت عميق از فيلسوفي است كه جايگاه ويـژه  خود به
و شخصيت  ،دادن اين واقعيت كه انديشه، دستگاه فلسفي نشان برايچنين تالشي است  هم

متقابل با بستري است كـه در آن   ةگيرد و او در رابط مي فيلسوف در زندگي مدني او شكل
  كند. مي زندگي

واحدي صورت نگرفته ة شيو دن به زمينه و بستر اجتماعي فيلسوف هرگز بهبخشي تجسم
يدن به اين بستر به نهادها و ساختارهاي جامعه شبخ شناس براي تجسم كه جامعه است. چنان
جويد و ايـن بسـتر را متشـكل از     مي شناس همين ساختارها را در نظام زبان زبان ،نظر دارد

فيلسـوف سياسـي زمينـه و بسـتر مـوردنظر را نظـام فكـري و         داند و مي قراردادهاي زباني
  داند. مي حيات فيلسوف ةمدني دور ـ  ايدئولوژي حاكم بر سپهر سياسي
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 آپولوژي يبستر فكر مثابة   به يتراژد 2.3
چه در  پردازد، در آن مي طبيعية دهد كه به فلسف مي م) سقراط را نشان پ 423( آريستوفانس

كند، منكر خـدايان سـنتي اسـت و هـوا و ابرهـا را       مي گذرد كاوش مي آسمان و زير زمين
توان هـر مطلبـي را هرچنـد     مي آموزد كه چگونه مي نهد و به شاگردان خود مي جاي آنان به

 گيـرد. سـقراطي كـه مـا     مـي  پـول  كرسي نشـاند، و دربرابـر ايـن درس    بهخالف حق باشد 
). سـقراط هنـوز جـواني    74 :1358، (ياسـپرس  شناسيم ازهرحيث برخالف ايـن اسـت   مي
مردان آتن ياد كـرده بـود.    ةعنوان داناترين هم گوي معبد دلفي از او به ساله بود كه پيش سي

شد كه تراژدي از اهميت بااليي برخوردار بود. شعر  مي سقراط گفته ةاين سخن زماني دربار
مـداوم بـه   بخشـيِ   حماسه است عامل شكلة عظمتش كه دورة يوناني از زمان نخستين دور

تـوان   مـي  گـذر  ره). از همـين  327: 1376، (يگر شود مي نيروهاي بزرگ تاريخي محسوب
پـردازان بودنـد كـه در جايگـاه رهبـران       اين تـراژدي  ،گيري تراژدي اوجة در دور ،گفت كه

تـر از   مراتـب جديـدتر و بـزرگ    روحاني آتنيان قرار داشتند و آتنيان براي آنان مسئوليتي بـه 
ويـژه در دوران   بـه  ،). شـهروندان آتنـي  334 (همـان:  ان سياسي قائل بودنـد مسئوليت رهبر

متعـددي  هـاي   نامـه  نمايشمورد  درو بحث  ،سرگرم مشاهده، داوري دموكراسي شهر، عميقاً
و موضوعات آن بخشي از نامه  نمايش شد. درواقع پرداختن به مي بودند كه در اين شهر اجرا

). شواهد حـاكي از آن اسـت   23: 1388، (قادري آمد مي شمار    همشاركت اجتماعي و مدني ب
هاي بسياري از افرادي چون آيسخولوس و اوريپيد در اختيار سـقراط   كه در اين دوره كتاب

  .)Robert, 1998: 107( مندان به اين آثار بوده است هو عالق
زنـدگي   نحوي روزافزون به تشريح شعر بهاز هومر  بعدپراهميت اين است كه  ةيك نكت

هـومر كوشـيدند    از پـس فردي و اجتماعي واقعي زمان پيدايي خود كفايـت كـرد. شـاعران    
ترتيـب شـعر را هرچـه     محتواي فكري حماسه را به واقعيت زمان حال منتقل كنند و بـدين 

بـا چنـين تصـويري از شـعر و      .)328: 1376 (يگـر،  تر مفسر و راهبر زنـدگي سـازند   بيش
بـه  اوج زندگي شهر در دوران موردنظر بود ميـل  درنظرداشتن اين مطلب كه جشن تراژدي 

بسا  يابد. چه مي او از اين تفكر افزايشپذيري اثرارتباط ميان سقراط و تراژدي و  كردنبرقرار
خود را ة نام سوگ ـ  حماسهة تر سازد و يا سوي سقراط دوست داشت وضع خود را حماسي

تركردن صحنه با بسياري از  سقراط در آن با فراخ .كندتر  تر و عميق فراخ آپولوژي نمايش در
بودن خود  روي يكه ،حال و بااين كند ميپنداري  ذات هماي  اسطوره ـ  هاي تاريخي شخصيت

 كنـد  مـي  مقاومـت  آپولـوژي دادگاه و نمايش ة صحناي  نامه سوگ ـ  حماسي ةچون سوي هم
  ).36: 1388، (قادري
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 آپولوژياز تراژدي در  عناصريبازخواني  3.3

مبادي ارائـه شـد بـه     ةمثاب باال به درچه  با درنظرداشتن آنكه است اكنون زمان آن فرا رسيده 
 يانتخـاب سرنوشـت   ،اين منظور  بهپرداخته شود.  آپولوژينخستين جزء از تقارن تراژدي با 

الهـي  ة حال مـوازي بـا اراد   داند و درعين دردآور نميسقراط كه خود آن را  ازسويدردآور 
كنـد. او در سـخنان پايـاني     مي تراژيك را تداعي اي نامه نمايشهايي از  كند صحنه مي تصور
  گويد: مي خود

دانم صالح من در اين است كه بميـرم و از رنـج و انـدوه آسـوده گـردم. آن نـداي        مي
جهـت از   كردم و گفتم باز نداشت. بـدين  چه خدايي نيز به همين علت امروز مرا از آن

هرچند مرادشان اين بود كه  ،مدعيان و از كساني كه رأي به كشتن من دادند گله ندارم
  ).40: 1356 (افالطون، مرا دچار مصيبت كنند

 با رنج و اندوه راه همكه سقراط زندگي خود را شود  ميوضوح مشاهده  در اين اظهارات به
  شود. مي گفت با مرگ از رنج و اندوه آسوده او هرگز نمي ،گونه نبود داند. چه اگر اين مي

. اثر مستقيم نمايش است سقراط ةجزئي ديگر از تقارن تراژدي و دفاعيتراكم سرنوشت 
ي از كل تراژدي ئحال مظهر نيرويي عميق بود كه هر جز در حواس و درون تماشاگر درعين

آن بـه  ة ي كوتاه و مؤثر و عرضرويدادبخشيد. فشردن تمامي سرنوشت آدمي در  مي را جان
: 1376 گـر، ي( داشـت گوش تماشاچيان اثري بسيار شديدتر از سبك روايي شعر حماسـي  

 ،گوي معبد دلفي رقم خورده بـود  كه با پيام پيش ،كه تمامي سرنوشت سقراط جا ازآن .)337
توان حدس زد كـه او از تـراژدي و    مي رده شده بود،طور كوتاه و مؤثر فش او بهة در محاكم
  بركنار نبوده است.از ميالد  پيشوچراي آن در قرن پنجم  چون تسلط بي
شود. بدون  مي سرنوشت از ديگر عناصر تراژدي آيسخولوس محسوب ،كه گفته شد چنان

بـود هرگـز از    در آگاهي يونانيان راه يافتـه » ايونيايي«شعر غنايي ة واسط سرنوشت كه بهمسئلة 
معنـي حقيقـي پديـد     هاي اساطيري بود تـراژدي بـه   ها داستان سرودهاي غنايي كه محتواي آن

مشـيت الهـي] تراژيـك    ة بار با ظهور اين انديشه [انديشـ  آمد. نمايش جديد براي نخستين نمي
اين نكته خالي از فايده نيست كه اصرار بر حضـور ايـن   ة مالحظ ،معني واقعي شد. ازطرفي به
  گويد: مي كه چنان ؛نيست ناپذيرتراژيك او انكارة شيت الهي توسط سقراط در محاكمم

 يرو مـن  يبـرا  امروز كه زيانگ شگفت يا واقعه از را شما تا ديكن درنگ يكم من دوستان
 گذشـته  روز چنـد  در بـود  مـن  بـا  همـواره  كـه  ييخـدا  ينـدا  آن. سازم آگاه است داده

 مـرا  نهـم  رونيب صالح راه از يپا خواستم يم هروقت بارها و بود شده شيپ از رومندترين
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ـ  كـه  بـود  انتظـارم  در يشـامد يپ كـه  نيبـاا  امـروز  يول. ساخت يم داريب  مردمـان  تـر  شيب
 كردم امروز كه يكار اگر...  نكرد ممانعت كار  چيه از مرا شمارند، يم مصائب نيتر بزرگ

  ).38 (همان: مرا از آن باز ندارد ياله يامكان نداشت آن ندا ،نبود من صالح به و جا هب

اصلي آدمي نيسـت،  ة مسئليابيم كه در اين آثار  ميآيسخولوس درهاي  تراژدية با مطالع
اصلي و واقعي همان سرنوشت است. از نخستين ة مسئلآدمي تنها حامل سرنوشت است و 

 »دموني« كنيم كه محيط طوفاني است و مي هاي آيسخولوس احساس سطر هريك از تراژدي
سـقراط نيـز چنـين     ة). جريـان محاكمـ  334: 1376 (يگر، بر تمامي خانه سايه افكنده است

است كه او فقط حامل سرنوشت بوده  اين بر مبنيهايي  كند. همواره پيام مي محيطي را تداعي
الهـي از آن   ةفرماست. ازنظر او چيزي نيست كه بشود خالف اراد بر سرتاسر محاكمه حكم

شـده در آتـن سـود     ل آورد. اگر بخواهيم از تعبير قرآني براي سقراط محاكمهعم تفسيري به
اسـت.   »نياحـدي الحسـني  «سقراط ازنظر او  ةچه محكوميت و چه تبرئ بگوييمبايد  ،جوييم

  ).91: 1388، الهي پشت سر آن قرار دارد (قادري ةچراكه تقدير و اراد
 شـما  فرمـان  از تـر  محترم را خدا فرمان يول شمارم يم محترم و دارم دوست را شما انيآتن
 چـه  آن بـه  شما ساختن آگاه و دانش يوجو تا جان در بدن دارم از جست ،رو نيازا. دانم يم
 تـر  شيب ديگرانيد از تر كينزد من به كه انيآتن شما به...  داشت برنخواهم دست ديبدان ديبا

 يسـعادت  چيهـ  معتقـدم  و كنم نيچن كه است داده فرمان من به خدا رايز ،پرداخت خواهم
 كـنم  يمـ  شـما  بـه  خـدا  فرمان از يرويپ يبرا من كه ستين يخدمت از باالتر من شهر يبرا

  ).26: 1356 (افالطون،

در جريان نمايش دخالت دارند و در اين دخالت اثر دسـت   ،خدا و سرنوشت، الينقطع
مانـدگار زنـدگي انسـان    اصلِ الهـيِ  در تراژدي توان ديد. حق و عدالت  مي عيان بهشاعر را 

 آورد مـي  دنبـال  است و هر تجاوزي از آن انتقامي گريزناپذير و مستقل از عدالت انساني بـه 
  دهد: مي طور كامل در اين فراز انعكاس ). سقراط اين انديشه را به344: 1376 (يگر،

 ديـ اهخو انياز من ز شيشما ب ،ديكن محكوم مرگ به مرا اگر كه ديبدان و ديكن يبردبار يول
 به بدان كه دهد ينم اجازه جهان نظم رايز كنند يبد من به توانند ينم توسيبرد. ملتوس و آن

 ياز حقوق اجتماع اياز كشور خود برانند  ايمرا بكشند  توانند يم آنان. برسانند انيز خوبان
 مـن  درنظر يول ،ديآ شمار به يبزرگ يبدبخت گرانيد نظرمورد در نيا ديمحروم سازند و شا

  ).27: 1356 (افالطون، ستين نيچن

توان ديد كه سقراط تصـويري واضـح و روشـن از انديشـه و      مي روشني در اين كالم به
 و حـقْ  ،كنـد. اعتقـاد راسـخ سـقراط بـه سرنوشـت، عـدالت        مـي  تراژدي ارائـه ة ماي درون
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رگ آورد. با چنين ايستاري است كه وي م مي ياد اصلي آثار آيسخولوس را بههاي  مايه درون
  ميدان نيست. ة اند و معتقد است كه هرگز بازندد   را شكست نمي

از عنصـر   انيرانيا ةنام كه گفته شد آيسخولوس اوج تراژدي است. او در نمايش چنان هم
 ي تاريخي را كه خود شاهد آن بودهرويدادبلكه  ،برد رايج بهره نمية اساطيري برخالف شيو

زيرا هم  ،شود مي تراژيكاي  اسطوره جا در اينصورت تراژدي درآورده است. تاريخ  به است
آيـد   مي آميزي كه بر سر آدمي فرود عظمت اسطوره را دارد و هم در جريان آن بالي فاجعه

). با الهام از اين مطالب، بايد اظهـار  346: 1376 (يگر، دكن مي عظمت قدرت خدا را آشكار
تاريخي با اسطوره چه منعي وجود دارد تا ة سطحي يك واقع هم داشت كه درصورت امكان

كـه بسـياري از عناصـر مقـوم      خصوصـاً  ؛سقراط ارائه دادة نتوان تحليلي تراژيك از محاكم
اشاره دارد كه اي  تراژدي هم در آن حضور داشته باشند. سقراط در جريان محاكمه به فاجعه

چنين نكاتي با عناصر مقوم تراژدي ة آيد. شايد مقايس مي با حكم مرگ او بر سر آتنيان فرود
تر گفته شد نبايد در تحليـل و فهـم آن بـه     كه پيش گونه همانفهم باشد. هرچند  تر قابل بيش
  :شناختي سطحي روي آورد روانهاي  نظريه

 بـه  واقعـه  نيـ ا از پس كه را يسرنوشت دارم دوست اكنون ،ديكرد محكوم مرا كه يكسان يا
 از بگذارد گام مرگ ةآستان به كه نيهم يآدم هر رايز ،كنم ييگو شيپ آورد خواهد يرو شما

 چـه  آن از تـر  سـخت  اريبسـ  يفريك به من مرگ از پس ،سوگند خدا به. شود  يم باخبر ندهيآ
  ).37: 1356 (افالطون، شد ديدچار خواه ديمن روا داشت ةدربار
سقراط از جهاتي يـادآور   تقديرو  )Oresteia( اياورستدر تراژدي  »اورستس«سرنوشت 

زند. اورسـتس   مي عبارتي سقراط سرنوشتي چون اورستس را براي خود رقم ديگرند. به يك
 كه گـام در سـن مـردي   اي  فرزند بدبختي كه وظيفه دارد انتقام خون پدر را بگيرد در لحظه

خواهـد از   مـي  ش خواهد شد و هربـار كـه  ا نابودية نهد عملي در انتظارش است كه ماي مي
انتقـام  ة كند كه گام پيش نهد و دشن مي باز زند خداي دلفي مجبورش ارتكاب اين عمل سر

 ناپذير است (آيسخولوس، مادر فرو برد. بنابراين او فقط حامل سرنوشتي اجتنابة را در سين
بـراي خـود قائـل     فرمان خداي دلفي به ). درمورد سقراط نيز ازمنظر رسالتي كه111: 1384
 گذشـته  روز چنـد  در بـود  مـن  بـا  همـواره  كـه  ييخدا يندا آن« گونه است: همين مسئلهاست 

 داريـ ب مـرا  نهـم  رونيـ ب صـالح  راه از يپـا  خواستم يم هروقت بارها و بود شده شيپ از رومندترين
  ).38: 1356 (افالطون، »ساخت يم

رفتار و گفتـار  آيسخولوس نيست. انطباق  آثار گذر رهاز  آپولوژياما اين پايان خوانش 
ة تمـام تكيـ  نامـه   نمـايش  در ايـن  نيز آشكار است. تبس دشمن هفتة نام سقراط با نمايش
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قديم مردي را بـه نـابودي سـوق    تراژدي بر اين واقعيت است كه اثرِ علّيِ گريزناپذيرِ گناه 
 نمـايش ة كـه گـام در صـحن   اي  دهد كه شهريار و پهلواني بافضيلت اسـت و از لحظـه   مي
و اسـتحقاق سرنوشـت بهتـري را دارد.    كنـد   مـي  ماشـاچيان را مجـذوب خـود   نهـد ت  مي

خود را از شكست و  كه در كام مرگ فرو رود شهر از آن پيشولي  ،خواهد مرد» اتئوكلس«
شـود كـه تماشـاچيان فريـاد      انگيز مرگش مانع از آن نمـي  دهد و خبر غم مي بندگي نجات

شـود كـه    مـي  سان چنين القا بدين). 367- 303 وس،لوسخي(آ شادي رهايي شهر را بشنوند
كـه   تواند به آن نائل شود و درحالي مي عظمتي تراژيك وجود دارد كه آدمي حتي دم مرگ

حتـي   ،چـه  كند مـا را بـا آن   مي نوعان سرنوشت خود را فداي رهايي هم  به  زندگيِ محكوم
نمايـد   مـي  اصـيل فضـيلت  ة معنـي و بيهـود   چون نـابودي بـي   دار، هم چشم مردمان دين به

  ).353: 1376 (يگر، دهد آشتي
با حكم مرگش سرنوشـت نـامطلوبي در انتظـار    كه كند  مي كه سقراط تأكيد اين باوجود
كنـد و مثَـل    مـي  خودشـان ترغيـب   ةها را به تفكر دربـار  هرچيز آن از اما بيش ،آتنيان است

 »نهايت معني«ة تراژدي مسئليابد.  مي با او به ارزشي واال دست »خودت را بشناس«معروف 
بر تارك تراژدي شعار معبـد دلفـي نقـش بسـته      .كند مي را مطرح »حدومرز رفتار انسان«و 

تأثير قرار  سقراط را تحت اً. اين نكته شديد)23: 1378 (پاتوچكا، »بشناس خودت را«است: 
  قيمت جان او تمام شد. كه بهبود وطنانش  داد و ارمغاني از طرف او براي هم

گنـاه نياكـان و    معلـول  كـه آورد  از بيرون بـه اتئـوكلس روي   يكه سرنوشت شوم چنان
گر آن است  گير آتنيان بود. اين سخن بيان ، علت مرگ سقراط نيز جهل دامنبود اش خانواده

هرچند اين موضـوع از اجـزاي    ؛دآور مي كه سرنوشت شوم سقراط نيز از بيرون به او روي
 بينـيم كـه در   مـي  پرومتئـوس  نامة نمايش شود و عكس آن را در ذاتي تراژدي محسوب نمي

گيرد (با درنظرگرفتن اين  مي تئنشجا مصيبت و بدبختي پرومتئوس از طبيعت و عمل او  آن
  نكته كه انتساب پرومتئوس به آيسخولوس محل ترديد است).

ـ  سـه چنـين عناصـر ديگـري از     هـم  آپولوژي كشـد.   مـي  تصـوير  را بـه  پرومتئـوس  ةگان
اندازد  مي حيرت شدن هزاران سال ما را به سپري از پسآيسخولوس با نيروي خيالي كه هنوز 

در عملِ پرومتئوس نيروي انسانيت را يافت: پرومتئوس درنظـر او كسـي اسـت كـه بـراي      
تمدن و فرهنگ ة نظرش نشان درآورد؛ و آتش اين نيروي خدايي  مي آدميان دردكش روشني

بـا تأكيـد و    اش ه). آيا غيراز اين است كـه سـقراط نيـز در محاكمـ    354: 1376 (يگر، است
سقراط رفتار خـود را   ؟اعتراف به جهل خود و ترغيب ديگران درپيِ آوردنِ روشنايي است

  گويد: مي داند. او مي خدمت
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 نـه  و پرداخت توانم يم ياسيس امور به نه كه است داشته مشغول خود به مرا چنان كار نيا
 روزگـار  يدسـت  تنـگ  تينها در است شده سبب خدمت نيا و خود يخصوص يكارها به

  ). 18: 1356، (افالطون بگذرانم

آورد. رفتـار   مـي  گيرد كه براي آدميـان جاهـل روشـنايي    مي او نيز در جايگاه كسي قرار
پرومتئوس و دردكشيدن او با مسيح مقايسه شده است: تنها مسيح است كـه بـا دردكشـيدن    

آدميان از جاني ديگر سر برآورده و توانسته است نماد بشـريت ديگـري بـا    خود براي گناه 
ربط نخواهد بـود   كه چيزي از حقيقت پرومتئوس بكاهد. اما بي آن بي ،اعتبار ابدي پديد آورد

تحمل درد و رنجي كـه درطـول دوران زنـدگي     ازنظر ،استناد فراز فوق بهاگر سقراط را نيز 
با پرومتئوس مقايسه كنـيم.   ،هايت شربت مرگ را سر كشيدبراي حقيقت متحمل شد و درن

وطنانش در  نبايد فراموش كرد كه احساس باطني سقراط با ايمان ديني و سازمان سياسي هم
توان گفت  مي ،حقيقت مرد. بنابراين برايرو اعدام شد و او نيز   تضاد قرار گرفت و از همين

البتـه   ،دكن مي را براي ما منعكس پرومتئوس گانةسهخود عناصري از  ةكه سقراط در محاكم
 ترين عنصرآن را. مهم

توان تصـويري جـامع از نسـبت سـقراط و تـراژدي       مي هايي كه ارائه شد بر گزاره مبتني
بخش آن نيز  كه ازسويي هويترا عناصر غالب در تراژدي سقراط  ،اساس دست داد. براين به

براساس اين مطلب آن است كه سـقراط در جايگـاه   مل أت قابل ة. نكتكند مي هستند بازتوليد
) فراتر از خـالق  است ليف قرار دادهأ(كه زندگي خود را اسباب اين ت لف حقيقي تراژديؤم

بلكـه بـا تـراژدي     ،سازد معناست كه سقراط تراژدي را نمي  زندگي خويش نيست. اين بدان
آورد  مـي  بار آن را به حيات خويش را در جهتي مشخص كه تراژدييعني ( سازد مي خود را

محتـوا و   مسيرسازد و زندگي او را در  مي تراژدي است كه سقراط را ،زند). بنابراين مي رقم
  دهد.  مي مضمون خود معنا

تراژدي براي سـقراط چنـين جايگـاهي دارد. او حاصـل تـراژدي اسـت و بـا         آري،
بستر  ةسقراط زاييد ،اين متن آمد ةكه در فرضي چنان زند. مي تراژدي زندگي خود را رقم

ايـن  تراژدي عنصـر بنيـادين و مقـوم     و اجتماعي و مدني زندگي خويش است ةو زمين
تواند از هژمـوني ايـن    نمي قطعاً ،عنصري از اين جامعه مثابة بهاو، رود.  مي شمار به بستر
ش زنـدگي  واپسـين پـردة نمـاي   بلكه او  ،تنها اين رهايي ممكن نيست نه رها باشد. زمينه

هريك از  آورد. مي دراجرا  هايي از تراژدي به لفهؤبر عناصر و م مبتنيبا عامليتي خويش را 
ر بستري است كـه خـود بـر آن    گ   پايانيِ زندگي سقراط معرّف و جلوه ةاپيزودهاي صحن

  مبتني است.
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 دفاعيـة توان وجوه اشتراك تراژدي آيسـخولوس و   مي براساس يك نگاه جامع و فراگير
  را چنين بيان داشت: )آپولوژيراط (سق

  ؛الهي ةسويي با اراد هم ةالوع  مشيت الهي به - 
  ؛انتخاب سرنوشت دردآور - 
  ؛كنار سرنوشت محتوم درتراكم سرنوشت  - 
  ؛حامل سرنوشت است صرفاًبلكه  ،تصويري از انسان كه محور اصلي زندگي نيست - 
  ؛ماندگارِ زندگي انساننوان اصلِ الهيِ ع  تصوري از حق و عدالت به - 
  ؛امكان تبديل تاريخ به تراژدي - 
رفـتن قهرمـان    بـا ازبـين   دو نهايتـاً  امـا ايـن   ،نجـات شـهر   بشارت روشنايي و متعاقباً - 
  .يابد مي  تحقق

معياري  و نهايتاً آپولوژيابزاري براي اثبات و تحليلِ نسبت تراژدي و  شده اشارهعناصر 
كـه تـالش شـد     گونه بدان ،براي تبيين اثرپذيري جامعِ سقراط از تراژدي است. چنين نسبتي

  سقراط خواهد انجاميد. ةنشان داده شود، به انكشاف معاني بديع در بازتفسير انديش
  

  گيري نتيجه. 4
بـه انكشـاف    سـقراط  آپولـوژي آيسـخولوس و  هاي  تريلوژيبرقراري ارتباطي تعليلي ميان 

توان نتيجه گرفت فيلسوفي چـون سـقراط بنيادهـاي     مي انجامد كه براساس آن مي اصريعن
فيلسوف عناصـري از   ،عبارتي خود را از بستري دارد كه آن را زندگي كرده است. به ةانديش
 كـه بـه نظـام فكـري او روح    د كنـ  مـي  تبـديل اي  سياسي خويش را به مباني ـ  مدني ةزيست
تعليلـي   ةيـد رابطـ  ؤتاريخي كه مهاي  دست فقدان داده ازاين اگرچه در خوانشي بخشند. مي

هـاي   گيري دغدغه و به شكلد كن مي فكري آن است كار را دشوارهاي  ميان انديشه و زمينه
  انجامد. مي متدولوژيك
صورت كل درنظر گرفته شود و نتوان بـه فرازهـاي    به آپولوژيحتي اگر  ،سقراط ةدربار

 ،. ازجهتـي كـرد پذيري او ترديد  مرگدربارة توان  چنان نمي هم ،طور خاص استناد كرد آن به
كه عليه وي اي  كه متنِ شكوائيه اين باوجودنيز ترديدي وجود ندارد.  اوة درباب علل محاكم

دينـي از عناصـر    ن جوانـان و بـي  كـرد  راه اتهام گم  ،دست ما نرسيده است بهتنظيم شده بود 
بر امكان خـوانش   مؤيد تحليل اين متن مبني مجموعاً رود كه مي شمار اصلي اين شكوائيه به

پيش آمـد و  ال ؤستراژدي است. درباب معناي زندگي آدمي در تراژدي  گذر رهاز  يآپولوژ
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از انسـان تـراژدي يـاري جسـت      هدف از زندگي انسـان تلويحـاً  ة سقراط براي طرح مسئل
به دوستان و هـواداران   اعيهدفآخرين جمالت آمده در  ) و سرانجام در23: 1378 (پاتوچكا،

سـوي زنـدگاني، امـا خـدا داناسـت كـه        روم و شما به مي سوي مرگ من به« :گويد مي خود
  ).125: 1388، تراژيك سقراط چنين است (قادري ةحماس .»ستا ك بهتري   كدام

تثبيت اثرگذاري خـود و نيـز تحقـق منويـات      منظور بهسقراط  كه دهد مي تراژدي نشان
ايـن امـر نبـوغ    خود  برد. مي نحو بهره بهترين خويش از ابزار و امكاناتي كه در اختيار دارد به

چـه   غايت اثرگذاري خـود از آن  براي رسيدن بهاو  منظور اين بهدهد.  مي سقراط را نيز نشان
ـ  بـه  ،برد. تـراژدي  مي هآن داشته و دارد بهر ازترين اثرپذيري را  شهر بيش اوج زنـدگي  ة مثاب

 زندگي او را ويـژه و متفـاوت   ةشود كه واپسين صحن مي مدني، نزد سقراط تبديل به ابزاري
 كند. مي تركيباي  انداز و ديدگاه تازه او را با چشم ةمحتواي انديش ،ديگر سازد و ازسوي مي

  كند. مي اش با اهميت ديگري جلوه سقراط و انديشه ،اساس براين
اظهار اين مطلب خالي از فايده نيست كـه بررسـي عملكـرد     شده گفتهبه مطالب  توجه با

 بـاقي مانـده   بـاره  بسياري دراينهاي  پايان نرسيده است و ناگفته سقراط در محاكمه هنوز به
تر وي شايسـته و ضـروري اسـت.     ها براي شناخت هرچه بيش كه تالش در تبيين آن است
تر به آن توجه شده است. بررسي  سقراط و تراژدي از نكاتي است كه كمسنجي ميان  نسبت
  تر اين شخصيت تاريخي است. م اصيلسقراط خود درآمدي بر فهر دترِ تأثيرِ تراژدي  عميق
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