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V نردداشتیدب ایمجموعه

یادداشت دبیر مجموعه

ییایچ ست؟یچهینس،تهیبریخن،رنهایبهیفااخیدامیهیتاننیمعیرییآنایدارد؟یآنریاصاًلی
ک فّ تی مهیشودیتعانفشیکاد؟یزودیاننیخن،رنهیچ ست؟یک فّ تیشهءیاستینری
نگاندهیییدریشهء؟یک فّ تهیافسونیکییدهیویفان،ریاستینریک فّ تهیپ وستهیبریراستهی
وین که؟یآنریراخیییایدرییم نیخن،رنهیاستاینرایچیرنیکهیبازهیمّدعهیشدهیاندایپریی
چ زیدنگاییدریم رنیاست؟یچهیچ زییدریییاییستیکهیپررهیاییاخیمریرایچی نیش فتهی
ویمسحوریزودیمهیسرخد؟یچ ستیآنیآنیب رنینرشدنهیکهیشورندگرنیییایدریطل،شی
مهیسوخندیویمهیگداخند؟یویچگونهیاستیکهییم نیییایبایپررهیاییدنگایاخیمریآدم رنی

کررینمهیکیدیویاثاینمهینهد؟
آنرایبهییمرنیانداخهیکهیسودائ رنِیعرلَمشیمهیگونیدایییایاخیضاورنرتیح رتی
انسرنهیاست؟ینرایچیرنیکهیدنگاانهیمتعّاضیشدهیاندایاخیاموریغ اضاوریویتجّملهی
خندگهیاست؟یارخشیییایتریچهیانداخهیاستیویاخیکجریاست؟یآنریارخشیییایمیحصای
دریوجهیخن،رنهیشیرزتهیآنیاستاینریاننیکهیمهیتوانیارخشییرییدنگایی-یاخیجملهی
بهی ارخشییرییازالقهایحقوقهایشعرئاییویمیرسکهایمصلحتیاندنشرنهایوینرظای
عافیوعرداتیاجتمرعهی-یراین زیبهیآنینس،تیدادیوایبایط،قیاننیارخشییرییدنگاای
بهینقدیویارخنربهیاشینشست؟یپاسشیدشوارتایاننیکه:یکدامیقسمیاخیاننیارخشییری
بهیاصطالحیذاتییییایاندیویکدامیعرضییآن؟یبهیب رنیدنگاایییابودنییایاثایییایی
بهیداشتنیکدامیقسمیاخیاننیارخشییریاست؟یویپاسشیذینیسوختایآنیکه:یبهیوقتی

تعررضیم رنیاننیارخشییریدریعرلمیییایچهیبرندیکاد؟

یادداشت دبیر مجموعه
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قدرتِیییای-یاگایقدرتهیداردی-ینرشهیاخیچ ست؟یبازهیمعتقدیاندیکهیدریقدرتی
اثاگذارییییایبایح رتیآدمهیم،رلغهییریشدهیاستیویبازهایبهیعکسایبایآنیاندیکهی
گافتهینشده.یکدامیسوییاننینزاعیباحّقیاست؟یآنری اننیقدرتیچیرنیکهیبرندیبهیجّدی
ییایقدرتیشیرزتیبخشهیدارد؟یبرالتایاخیآنایآنریییایمهیتواندیشیرزتییرنهیبهیمری
ب،خشدیکهیاخیی چیراهیدنگایینمهیتوان میکسبیشرنیکاد؟یدربررهیییاستعدادیویقدرتی
ییایدریفانفتنیمخرط،رنیویانجردیجهلیماکّبیچهیبرندیگفت؟یآنرایدریکمرلیشگفتهای

برندیتصدنقیکی میکهیییاییایدویقدرتیرایدارد؟
معافتیبخشهیو/نریجهلیافزانهیتیهریدعروییمعطوفیبهیقدرتیییاین ستید؛ی
دعروییاثاگذارییدنگایین زیطاحیشدهیاستایاخیجملهیپاورشیبازهیمهررتییریی
ذییهیویروانه.یمسئلهیاننیاستیکهیآنریییایواقعًریمهیتواندیمهررتییرنهیرایدریآدم رنی

بپاوردینرینه.
بربیقدرتیتأث ایییایبایعواطفیآدمهیاست.یدریتوانیییایدری دعوییدنگایدری
اننیزصوصیتقان،ًریتریاماوخیکسهیتادندیجّدیینکادهیاست؛یآنیچهیمحّلیمیرقشهی
بودهیاستیم زانیوینحوهیییاننیاثاگذارییاست.یییایتریچهیپرنهیویمرنهیمهیتواندیدری

عواطفیمریاثایکیدیویچهیعواطفهیرایدریمریب داریمهیتواندیکاد؟
ویاخییم نیجریبرندیپاس د:یآنریییایاّواًلیویبرلّذاتیبریوجهیاحسرسهیویعرطفهی
اخی آنریغاضی مر؟ی وجودی شیرزتهی وی معافتهی وجهی بری نری داردای ساوکرری مری وجودی
ییاآفانیهیبرلمآلیتأث اگذارییبایسرحتیاحسرسهیمریاستاینریسرحتیمعافتهیمرای

نریسرحتیارادییمرایوینریتاک ،هیاخیآنییر؟
اننیدستی اخی مهّمهی بهیمسرئلی دارنمی بیری »ییاشیرسه«ی دریمجموعهییی برریای
بپاداخنمیوینامینامکییمیاخیسونهیادبّ رتیبحثیرایطاحیکی میوییمیاخیدنگایسوی
بهیبارسهیمسرئلیموردیمیرقشهیدستیبجی،رن م.یبهیع،ررتیدنگاایدریاننیمجموعهی
آثررییگادیزوای میآوردیکهایدریویلهییینخستایچهررچوبییرییاصلهیحوخهییریی
ییاشیرسهی-یویدریرأسییمهیییآنییریفلسفهیییییایو/نریخن،رنهیشیرسهی-یرایمهیکروندی
یمچیرنیگشودهی پاسشییریی بهی ترخهی پرسخییریی برخپاسهی بهی بعدای ویلهییی دری وای

مهیپاداخند.یبردایکهیچی نیبرشد.

محسنیکامه



VII موالنریویییا

موالنا و هنر1*
مصطفهیملک رن

۱.یم توانیگفتیکهیدندگریهریِییمهییِیانسرنیشیرسرنیرایدربررهیِییانسرنیم شودایدری
تقس میبیدییاییبس رریکّلهیویاجمرلهایبهیدویقسمیتقس میکاد:یدندگریهراییکهیانسرنی
کهیاویرایموجودییاجتمرعهی)نری رایموجودییط، عهی)نریژنت ک(یم ، ییدیویآنهری

اجتمرعهی-تررنخه(یم ، یید.
انسرنیمخلوِقی که:ی اندی رایموجودییط، عهیم دانیدیمعتقدی انسرنی کهی کسرنهی
فقطی وی استی نکادهی تغ  ای ط، عتیاشی وی ط،عی تررنخای طوِلی دری است.ی ط، عتی
َاشکرِلینهردیرِییاجتمرعهیاشیدگاگونیشدهیاند.ییموارهایاخیقواِییزّلاقرنهیِییذییهیایی
بازورداریبودهیاستیکهیبهیاویاننیقربلّ تیرایم دادهیاندیکهیمعافتهیظّیهیویاحتمرلهی
بهیعَرلمایط، عتایجرمعهیِییبشایایویفاِدیانسرنهیکسبیکید.یاخیاننیروایتفّکِایفادیی
ایّمّ ِتیعظ میدارد.یبریتفّکِایفادیایم توانیشرنستیوینرشرنستیرایاخییمیتم زیدادی
ویدرنرفتیکهیایگایچ زیینرشرنستیاستیویم تواندیتغ  اینربدیچهیگونهیدگاگونیشودی
تریخندگهیرویبهیبه،ودیَرَود.یحق قِتیقطعهیوینق یهیاییدریکررین ست؛یولهاییم نی
حقرئِقیظّیهیویاحتمرلهیرایفقطیاخیطانِقیفاآنیدیرِییتحق ِقیفادییم توانیبهیکفی
آورد؛یویچونیحق قتیفاآوردهیِییتحق قرِتیفادییاستایی چیکسیراینم توانیوی
ن،رندیاخیتفّکایویتحق قیمیعیکادایچاایکهیممکنیاستیبهینت جهیاییصوابیدستی
نربد.یاخیسوِییدنگااییمهیِییافاادیبرندیبااِیینقِدیافکرریویآراِءیدنگاانیآخادِییکرملی

*یدریمتنیاننیجسترریش وۀیمق،ولینگررندهیدرینگررشیرعرنتیشدهیاست.ی-ینرشا.

موالنا و هرن
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داشتهیبرشیدایچاایکهییایکسهیممکنیاستیبازطریبرشد.یآنیآخادِییتفّکایویتحق قیوی
اننیآخادِیینقدیویاح رنرًیرّدیدوینمونهیاخیحقوِقیط، عِهیآدم رنیاندایویانسرنهریاخیاننی
دستیحقوِقیط، عهیبس رریدارند.یحقوِقیط، عهایکهیآخادنهرِییفادییفقطیدستهیایی
اخیآنهریمحسوبیم شوندایداران هیاستیکهیط، عتیبهیآدم رنیدادهیاستاینهیاننیکهی
جرمعهایحکومتایدولتاینرییاینهردینریکِسیدنگااییبهیآنرنیدادهیبرشد.یاخیاننیروای
ی چیجرمعهاینهرداینریکسیایییمینم تواندیآنهریرایاخیآدم رنیسلبیکید.یباعکسای
افاادیم توانیدایویبلایبرندایحکومتایدولتاینرییاینهردینریکِسیدنگااییرایکهیدری
مقرمِیتحدندینریتهدنِدیاننیحقوقیبرشدیتغ  ایدییدینریاخیکرریبرخیدارندینرینربودیکیید.ی
نهردیراییمرنیدیحکومتیویدولتیفقطیوسرئِلیتحص ِلیبهاوخِییافاادیاندیویایگایدری
اننیکرریقصورینریتقص ایورخندیبرندیتغ  اینربیدینریَلْغویویَفْسخیشوند.یحقوِقیعرلمیگ ِای
ط، عهیویآخادنهرِییفادیایافزونیبایاننیکهیِمْلِکیِطْلِقیافاادیاندایتداب ِایاجتمرعِهی
بس رریسودمیداییاندیکهیبااِییحکومِتیزوبیضاورتیدارندایچاایکهیبدوِنیحق قتی
حکومِتیزوبیامکرِنیوجودیویبقرءینداردیویحق قتییمیجزیبریتفّکایویتحق ِقینکرنی
نکرِنیافاادیپدندارینخوایدیشدایویاننیتفّکایویتحق قیمقتضِهیآخادنهرِییفادییاست.ی
حکومتهیکهیحقوِقیط، عهیراینقضیکیدییمیحکومتهیبدیاستیوییمایبریاننیکررای
بدتایم شود.یمعافِتیمطلقیوجودیندارد؛یاّمرایاننیقدرییستیکهیدریجرمعهیاییکهی
حقوِقیط، عِهیافاادیدریآنیپرسیداشتهیم شودیزطریرایمدامایدریحرِلیتصح حیاند.ی

کوترهیسخنیآنیکهیفادّنِتیآدمهیکمرِلیایّمّ تیرایدارد.
کسرنهیکهیانسرنیرایموجودییاجتمرعهیم دانیدیمعتقدیاندیکه:یانسرنیباسرزتهیِیی
بستِایآنیشکفتهیاست؛ی جرمعهیاییاستیکهیدریآنیخندگهیم کیدیویتررنخهیکهیدری
ویچونینهردیرِییاجتمرعهایدریطوِلیتررنخایتغ  ایکادهیاندیویم کییدایانسرنین زای
برندی رای انسرنی روای اننی اخی م شود.ی وی استی شدهی دگاگونی نهردیرای اننی تغ  ِای بری
باحسِبیتررنخیاشیفهمیکادیویدریچررچوِبیسّیتهریوینهردیرِییجرمعهیاش؛یویاننی
ز،ِایزوشیاییاستایچاایکهیسّیتهریوینهردیرِییاجتمرعهیحروِیینوعهیاخیحکمِتی
جمعهیاندایخناایتجّسمِیرایهراییاندیکهینوِعیبشایاخیآنیرایهریمشکالتیاشیرایرفعی
گریِهییایچهی بهیسوِییزودآ پ شیرفتیایی تررنخای دریطوِلی کادهیاست.ی ویرجوعی
ب شتایویب شتِاینوِعیبشایدریکرریبودهیاستیوایدریطّهیاننیفاآنیِدیرویبهیجلواینوِعی



نهموالنریویییا

انسرنهیبهیسوِییحق قِتیمطلقایدربررهیِییعرلمایط، عتایجرمعهیِییبشایایویافااِدی
انسرنهایحاکتیکادهیاست.یتفّکایویتحق ِقیفادییکمیایّمّ تیاستایچاایکهیمقّ دیوی
مشاوطیبهیجرمعهیویسّیتهریوینهردیرِییآنیاست؛یوایبیربااننایایگاینت جهیگ ایییرِیی
فادییبریاموِریمتعررفیویمق،وِلیجرمعهیفاقیکییدایدریواقعایبریحکمِتیان،رشتهیِیی
تررنِخی کهی چاای شوندای متاوکی وی مادودی برندی وی اندی تضرّدی دری بشای نوِعی تررنخِهی
اجتمرعهیتجّسمِیحکمِتیانسرنهیاستایبدننیمعیریکهیدریسّیتهراینهردیرایویروابِطی
اجتمرعِهیموجودایالبّدایحکمتهیعظ میویعم قینهفتهیاست؛یواّلایچاایانسرنهریبهی
فلسفهییرای مرندهیاند؟ی پرییبیدی وی اجتمرعهیدلیبستهی روابِطی وی نهردیرای اننیسّیتهرای
تکرل ِفیازالقهایویآفانیشهرِییییاِییآدمهاین زایبهیجرمعهیِییزرّصِییاویویخمرِنی
زرّصِییاویوابستگهیدارندیوایدریواقعایدریآنیجرمعهیویآنیخمرنیادغرمیشدهیاند.ی
زرّصای خمرِنی وی مکرنی نکی دری جرمعهای نکی اجتمرعِهی نهردیرِیی وی سّیتهری زوِدی
نکیپررچهیوییم،ستهیاندیویفکاتیویحکمِتیخناننیاییراینشرنیم دییدیکهیایگای
روابِطیمتقربِلیآنیسّیتهریوینهردیریرایبدّقتیبارس میکشفیشدنهیاست.یاننیفکاتی
ویحکمِتیخناننیفاآوردهیِییضاورییویگانزنرپذنِایکلِّییپ ش یهیِییآنیجرمعهیاستی
بدارنمیویقدریندان م.ی وایبیربااننایعرقالنهیویمصلحتیآم زین ستیکهیآنیرایزواری
حقرئِقیکّلهیویمهّمیرایاننیحکمِتیجمعِهیتررنخهیدریازت رِریمریم یهدایحقرئقهی
مرنیِدیاننیکهیساشتیویسانوشِتیآدمهیچ ستایبهیچهییدفهیاویرایبهیاننیعرَلِمی
زرکیآوردهیاندایویتکرل ِفیازالقهیاشیکدامیاند.یکررییکهیتفّکایویتحق ِقینکرنِکی
افاادیم کیدیچ زییب شیاخیکشِفیحقرئِقیبس رریجزئهیویکمیایّمّ تین ستایحقرئقهی
مرنیِدیاننیکهیقوان ِنیف زنکینریش مهیچ ستیدایچیدینوعیخن،وریدارنمایویجمعّ ِتی
فالنیکشوریچهیقدریاست.یاخیاننیروایفادیویتفّکِایاویچیدانیایّمّ تهیندارد.یآنیچهی
ایّمّ ِتیعظ میداردیجرمعهیاستیویسّیتهریوینهردیراش.یحکمِتیان،رشتهیِییتررنخهی
یمینظمِیاجتمرعِهیمستقّایرایتوج هیم کیدیوییمیبقرِءیسّیتیرایتضم ن.یچونیموجوِدی
گریِهییاچهیب شتای ارگرن کی)=یانداموار(اییکهینرمیاشیجرمعهیاستیبهیسوِییزودآ
پ شیم اوداییموارهایسّیِتیکیونهیاشیبهتاننیاستایچاایکهیآزاننیاست؛یویاننی
بدننیمعیریاستیکهیآنیچهیدریاننیخمرنیویاننیمکرنیدارنمیزوبیاستیویدرست؛ی
پ کِایجرمعهیمرنایاننیچ زیرِییزوبی نکیاخیمریبرندایبهیعیواِنینرزتهیاییدری یای
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ویدرستیرایپرسیبدارنمیوینگهیدارنم.یکوترهیسخنیآنیکهیعضوّنِتیآدمهیدریجرمعهی
کمرِلیایّمّ تیرایدارداینهیفادّنِتیاو.

دری کهای اوای اجتمرعهیانگررِیی وی انسرنی ط، عهیانگررِیی کهی استی پ دای نرگفتهی
فاییِگیفلسفِهیغابایبتات بایجرنیالکیی)John Locke(ایف لسوِفیبانترن رنهی
)۱۷۰4-۱۶۳2(ایوییگلی)Hegel(ایف لسوِفیآلمرنهی)۱۸۳۱-۱۷۷۰(ایبزرگتاننی

مدافعرِنیشرنیبودهیاندایدریعاصهییرِییس رسهایاجتمرعهایویفاییگهایبهیدوینگاِشی
کرمالًیمتفروتیویمخرلفیم یجرمید:یط، عهیانگررییبهیل ،اال سمیم دانیم دیدیوی
اجتمرعهیانگررییبهیمحرفظهیکرری.یل ،اال سمیدغدغهیِییفادّنتیوین زیتفّکایویزّلاقّ تی
وینوآورِییفادیرایدارد؛یویمحرفظهیکررییدلینگااِنیعضوّنِتیآدمهیدریارگرن سمِیجرمعهی

وین زیسّیتیویتقل دیویتعّ،ِدیاعضرِءیجرمعهیاست.
2.یانصرفیاننیاستیکهیالتزامِینظاییویعملِهیکرملیبهیی چینکیاخیاننیدوی
دندگرِهیانسرنیشیرسرنهیپذنافتیهین ست.یدریواقعایبرندیقرئلیشدیبهیاننیکهیساشِتی
انسرنهیدویجی،هیدارد:یجی،هیِییط، عهیویژنت کیویجی،هیِییاجتمرعهی-تررنخه؛یوییای
نکیاخیدویدندگرِهیمذکوریبهینکهیاخیاننیدویجی،هیتوّجِهیانحصررییکادهیویاخیجی،هیِیی
دنگایغفلتیورخندهیاستیوایبدننیجهتایماتکِبیمغرلطهیِییُکْیهیویَوْجهیشدهیاستای
نعیهیُکْیِهیآدمهیرایبرینکهیاخیوجوِهیآنینکهیانگرشتهیاست.یدندگرِهیدرستیدندگریهی
تاک ،هیویتلف قهیاست.یاننیجریمجرِلیورودیدریم،حِثیمریّ ِتیاننیدندگرِهیتاک ،های
مؤّلفهییرِییآنایپ شیفاضییرایویلواخمِیآنین ست.یفقطیکرفهیاستیکهیبهینکهیاخیلواخمِی

نظاییوینکهیاخیلواخمِیعملِهیآنیاشررهیشود.
اخیمهّمتاننیلواخمِینظاییویمعافتِهیاننیدندگرهینکهیاننیاستیکهیآدمهیبهیسّیتهرِیی
فاییگِهیپ ش ِنیبشایوایبونژهایبهیسّیِتیفاییگِهیجرمعهیِییزوداشایبهیی چیرویای
پشتینکیدایبلایبهیآنهریتوّجِهیتمرمیداشتهیبرشدیوایدریع ِنیحرلایجرنِبیقواِیی
زّلاقهیِییذیِنیزودیرایفاوینگذاردیویاخیمعافتایفهمایویحکمِتیشخصِهیزودیدری
جهِتیمواجههیِییدرستیبریآنیسّیتهریکمرِلیاستفردهیرایبکید.ی)تفص ِلیاننیمطلبای
کهیموضوِعیاصلِهیاننینوشتهیاستایدریبیِدیبعدییزوایدیآمد.(یویاخیمهّمتاننیلواخِمی
عملهیویازالقِهیاننیدندگرهینکهیاننیاستیکهیانسرنیتکرل ِفیازالقهیاشیراایبهی
عیواِنیعضو/شهاونِدیجرمعهیاشایچیرنیکهیبرندیویشرندیانجرمیدیدیوایدریع ِنیحرلای
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ن زیعملیکیدیویدریزودشکوفرنهیسِای آرمرنِه(یزودی بایط،ِقیساشِتیط، عهی)وی
سوخنهیقصورینورخدیترییمیحقِّییعضوّنِتیزودیدریجرمعهیرایاداءیکادهیبرشدیوییمیبهی

فادّنِتیزودیجفرینورخندهیبرشد.
۳.یانیکیبپاداخنمیبهیتفص ِلیاننیمطلبیکهیچیدیویچوِنیرونررونِهیدرستیبری
سّیِتیفاییگِهیجرمعهیچ ست.یبهینحِویپ ش نیوینظایایم توانیگفتیکهیدریسّیِتی
فاییگِهینکیجرمعهیعیرصایویاجزاءاییوجودیدارندیکهایاعّمیاخیاننیکهیدریخمرِنی
کشفینریجعِلیشرنیاخیحّقرنّ تیبازورداریبودهیاندینرین،ودهیاندایبهیوضِعیکیونِهیجرمعهی
ب ابطی)irrelevant(یاندایبدننیمعیریکهیموضوعهیکهیعیصایویجزِءیفاییگهیبااِیی
پادازتنیبهیآنیموضوعیکشفینریجعلیشدهیاستایدریجرمعهیِییکیونهایمیتفهیوی
معدومیاستینریمسأله/مشکلیاییکهیآنیعیصایویجزِءیفاییگهیبااِییحّل/رفِعیآنی
کشفینریجعلیشدهیاستایاکیونایدنگایمسأله/مشکِلیاعضرِءیجرمعهین ستینری
مسأله/مشکلیاییاستیکهیحّل/رفعیشدهیاست.یموضوِعیک،وتِاینرمهیبایدنگایموضوعهی
میتفهیشدهیاست.یاننیمسألهیکهیآنریخم نیمسّطحیاستینریکاویاینریآنریخم نیبهیگاِدی
زورش دیم چازدینریزورش دیبهیگاِدیخم نایدنگایحلّیشدهیاست.یاننیمسألهیکهیآنری
رّبیالّیوِعیآتشیدریکجریاستیدنگایمسألهین ستایچونیمیتفهیبهیانتفرِءیموضوعی
آنری کهی اننیمسألهی رّبیالّیوعییرایین ست؛یوی بهیوجوِدیچی نی قرئلی استیویکسهی
ش طرنیاخیفاشتگرنیاستینریاخیجّی رنیمسألهیِییکسهایحّتریقرئالِنیبهیوجوِدیش طرنای
ن ست.یاننیمشکلیکهیآبیرایچهیگونهیتصف هینریتاازمِیچشمیرایچهیگونهیدرمرنیکی می
دنگایرفعیشدهیاست.یاننیمشکلیکهیحصرریرِییشهایرایچهیگونهیبسرخنمیتریاخیبردیوی
بررانیکمتاننیگزندیرایب ربیدیدنگایمشکلین ستایچونیشهایرایدریخمرِنیمرایاصالًی
حصرریندارند.یعیرصایویاجزاءایایدریسّیِتیفاییگهایکهیبهیوضِعیکیونِهیجرمعهی

ب ابطیاندیبهیتررنخیمتعّلقیاندیوایب شّکاین،رندیمحلِّییاعتیرءیبرشید.
ن زیم توانیگفتیکهیدریسّیِتیفاییگِهینکیجرمعهیعیرصایویاجزاءایییمیوجودی
دارندیکهیبهیوضِعیکیونِهیجرمعهیذییربطی)relevant(یاندایبدننیمعیریکهیموضوعهیکهی
نکیعیصایویجزِءیفاییگهیبااِییپادازتنیبهیآنیموضوعیکشفینریجعلیشدهیاستای
دریجرمعهیِییکیونهایکمریفهیالّسربقیباقااریاستینریمسأله/مشکلیاییکهیآنیعیصای
ویجزِءیفاییگهیبااِییحّل/رفِعیآنیکشفینریجعلیشدهیاستیییوخیمسأله/مشکِلی
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اعضرِءیجرمعهیاستیویحّل/رفعینشدهیاست.یموضوِعیدوستهایییوخایموضوعهی
باقااریاست.یاننیمسألهیکهیزدایوجودیداردینرینهینریخندگِهیپسیاخیماگییستینری
نهینریانسرنیمخترریاستینریمج،وریییوخیجرِییپاسشیداردیویراهِیحّلیویپرسِخیقطعهی
ن رفتهیاست.یاننیمشکلیکهیچهیگونهیم توان میزودیرایبشیرس میویچهیکی میکهیمعافِتی
ازالقِهیمرنیبهیعمِلیازالقهیمیجّایشودینریاخیچهیرایهیسترنشینرینکویِشیدنگاانی
رایدریزودیبهیاثایسرخنمیییوخیمشکِلیمریاستیویراهِیرفعیاشیبهینحِویقطعهیپ داینشدهی
است.یاننیگونهیعیرصایویاجزاِءیفاییگهایقطعرًایبرندیمحلِّییاعتیرءیقااریگ اندیوی
بهیاعتیرئهیبهیآنهریبهیمعیرِییمحاومیسرزتِنیزودیاخیمیربعیویذزرئِایفاییگهیاییاستی
کهیبریَصاِفیعمایراین اویرایاستعدادیرایویفاصتهرِیینسلهراییب شمرریبهیدستی
آمدهیاندیوایاکیونایباانگرنایدریازت رِریمریقااریگافتهیاند.یاننیبهیاعتیرئهیفقطیمعلوِلی

زودش فتگهیویعجِبینسلهیویگاویهیویجلوهیاییاخینردانهیویحمرقتیاست.
اّمرایال،ّتهیوییزاریال،ّتهایاعتیرءورخندنیبهیاننیبخشیاخیمیربعیویذزرئِایفاییگهای
اصالًیویابداًایبهیمعیرِییق،وِلییمهیِییعیرصایویاجزاِءیآنین ست.یدریواقعایدریم رِنی
عیرصایویاجزاِءیفاییگهیاییکهیبهیوضِعیکیونِهیجرمعهیربطیدارندیوایاخیاننیروایبرندی
محلِّییاعتیرءیویتوّجهیبرشیدایبازهایپسیاخیتأّملیویمداّقهیِییجّدییویحق قتیجونرنهای
رّدیم شوندیویبازهیدنگایق،ول.یعقالنّ ِتینظاِییاماوخنِنیمریبازهیاخیراهِیحلّییرِیی
پ ش ی رِنیمریرایبااِییمسرئِلینظاییاخیحّقرنّ تاینعیهیاخیصردقینریموّجهینریمعقولی
بودنایبازورداریم ، یدیویبازهیدنگایرایفرقِدیحّقرنّ تاینعیهیصدقینریموّجهّ تینری
معقولّ تایم  ربد.یط،عرًایویبهیحکمِیازالِقیبرورایدستهیِیینخستیرایق،ولیم کیدی
ویدستهیِییدومیرایرّد.ییمچی نایعقالنّ ِتیعملِهیاماوخنِنیمریبازهیاخیراهِیرفعییرِیی
پ ش ی رِنیمریرایبااِییمشکالِتیعملهیاخیحّقرنّ تاینعیهیاخیمصلحتیاندنشرنهیبودنای
بازورداریم ، یدیویبازهیدنگایرایفرقِدیحّقرنّ تاینعیهیموافقتیبریمصرلحایم  ربد.ی

برخایدریاننیجرایدستهیِیینخستیرایم پذنادیویدستهیِییدومیرایوام زند.
رونررونِهیدرستیبریسّیِتیفاییگِهیجرمعهیاننیاست.یدریمقرمِیعملایاننیرونررونهی
برِبییایموضوعهاییمهیِییمسرئِلینظایینریمشکالِتی مقتضِهیاننیاستیکهایدری
عملهیاییرایکهایدریخمرِنیکیونهایبریآنهریمواجهیانمیویییوخیبشاّنتیراهِیحّلینریراهِیرفِعی
اخی بایکتربهرایرسرئلایویمقرالِتیگذشتگرنایاعّمی ن رفتهیاستی آنهری بااِیی قطعهیایی
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فاخانگرنایعافرایفالسفهایاالیهیدانرنایویعرلمرنایعاضهیکی مایچاایکهییم نیکتربهرای
رسرئلایویمقرالتیجلوهیگرِهیسّیِتیفاییگِهیجرمعهیاند.یآنیگرهایب، ی میکهیآنریدریآنی
آثرِریبرخمرندهیاخیگذشتگرنیبااِییمسأله/مشکِلیمورِدیتوّجِهیمریراهِیحّل/رفعییراییعاضهی
شدهیاندینرینه؛یویایگایبلهایآنریآنیراهِیحّل/رفعییریرایعقالنّ ِتینظای/عملِهیمریم پذنادینری
نه.یایگایجواِبیسؤاِلیاز ایمث،تیبرشدایاخیدستیرنِجیگذشتگرنِیمرنیبازورداریشدهیانمی
ویمسأله/مشکلیاییرایحّل/رفعیکادهیانمیوایدریع ِنیحرلایدریحقِّییآنیگذشتگرنیشاِطی

انصرفیرایبهیجریآوردهیانمیویاخیآنرنیحقّیشیرسهیویقدردانِهیدرزوریکادهیانم.
بریاننیروشاییمیبهیسّیتهریوینهردیرِییجرمعهیپشتینکادهیانمیویزودیرایاخیحکمِتی
جمعِهیپ ش ی رنیمحاومینسرزتهیانمیوییمیوظ فهیِییتفّکایویتحق ِقیفادییویشخصهی
رایبهیجریآوردهیانمیویروِشیتقل دیویتعّ،دینس،تیبهیپ ش ی رنیدریپ شینگافتهیانمیویاخی
قواِییزّلاقرنهیِییذیِنیزودیاستفردهیکادهیانم.یوانگههایبهیگذشتگرناین زایتوّجهیکادهیانمی
ویبهیاعتیرئهینورخندهیانم.یویم دان میکهایبهیلحرِظیازالقهاییایانسرنهیمستحّقیوی
طل،گرِریتوّجِهیمریاستیویاننیحکمیاکیون رنیویگذشتگرنیرایبهینکیسرنیشرملیم شود.ی
بدننینحوایبریروشهیکهیگفت ماییمیجرنِبیمصلحتیاندنشهیرایرعرنتیکادهیانمیوییمی

جرنِبیازالقیرایفاوینگذاشتهیانم.
4.یدریکتربهیکهیپ شرروِییشمریاستیمصداقهیاخیکررباِدیاننیروشیبهیچشمیم آند.ی
دریاننیکتربایدکتایمانمیجعفاییمسرئِلیحوخهیِییخن،رنهیشیرسهی)aesthetics(یراای
کهینکهیاخیشرزهییریِیمهمّیِیفلسفهیاستایبایکتربِیفیه ما فیهیموالنریجاللیالّدننیبلخهای
پاآواخهیتاننینمرنیدگرِنیسّیِتیفاییگِهیاناانیویجهرِنیاسالمای نکهیاخیبزرگتاننیوی
عاضهیکادهیویپرسخهریِیفیه ما فیهیرایبهیبازهیاخیپاسشهرِییخن،رنهیشیرسهیذکایکادهی
عیاستایاخیم رِنیز ِلیعظ مِیپاسشهرِیی است.یچیرنیکهیپ دایویکرمالًیط، عهیویمتوقَّ
اماوخننِینرظایبهیخن،رنهیشیرسهایفیه ما فیهیفقطیبهیمعدودیاینف ًریویاث،رتًرایپرسخی

دادهیاستیویدریبرِبیبقّ هیسرکتیبودهیاست.
شرندیبتوانیگفتیکهیپاسشهراییکهیفیه ما فیهیبهیآنهریپرسخیدادهیاستیبدننی

صورتیدستهیبیدییم توانیدیشد:
۱(ییمسرئلِیمابوطیبهیفلسفهییِیییایوینرظایبهیمفهومِیییا:یتعانفِیییایویتقل دی

ویآفانیِشیییای؛
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2(ییمسرئلِیمابوطیبهیفلسفهییِیییایوینرظایبهیکررکادِیییا:یزودابااخگاییویفاآنیدی
آفانیشیییایایییایویلذت؛

۳(ییمسرئلِیمابوطیبهیفلسفهییِیخن،رنه:یمفهومِیخن،رنهایخن،رنهیویکمرلایخن،رنهی
ویشکویمیدیی)=یجالل(ایخن،رنهیویلطفایویخن،رنهیویمط،وعّ ت؛یآفرقهینری

انفسهینریآفرقهی-انفسهیبودِنیخن،رنه؛
وی4(ییمسرئِلیمابوطیبهیفلسفهیِیینقد.

برِبیاننی 5.ینونسیدهیفقطیبهیگزارشِینظرممیدِیآراءِیموالنرایدریفیه ما فیهایدری
وی نعیهیکشفی آراءای آنی تحل ِلی بهی وی نکادهیاست؛ی اکتفرءی موضوعرتیویمسرئلی
استخااِجیپ شیفاضییریوین زیلواخمِیآنهراین زیپادازتهیاست.ینرگفتهیپ دایاستیکهی
تحل ِلینکیرأیایکهیکرِریچیدانیآسرنهین ستایشاِطیالخمِینقدیویتشخ ِصیقّوتیوی

ضعفیویصّحتیویسقمِیآنیرأییوایبدننیلحرظایگانزنرپذنایاست.
۶.یدریکرریرنهیاخیاننیدستاینعیهیوقتهیکهیبهیسااِغیآثرِریمکتوِبیگذشتگرنی
م اونماییم شهیدریمعاِضیاننیآفتیویلغزشیانمیکهیاخیتطّوِریتررنخِهیمعرنِهیواژهییری
ویع،رراتیغفلتیورخنمیوایدرینت جهایواژهییریویع،رراِتینونسیدهیرایبهیمعرن هیبگ انمی
کهیآنیمعرنهایدریخمرِنیاوایمیسوخیویمهجوریشدهیبودهیاندیویبریشی دن/زواندِنیآنی
واژهییریویع،رراتیبهیاذیرِنیشیوندگرن/زوانیدگرنیزطورینم کادهیویمت،ردرینم شدهیاندی
و/نریییوخیپدندین رمدهیبودهیاندیویبریآنیواژهییریویع،رراتیتیرظایویارت،رطیپ داینکادهی
بودهیاندیوایبرخییمایبهیاذیرِنیشیوندگرن/زوانیدگرِنییمزمرِنینونسیدهیزطوریویت،ردری
نداشتهیاند.یمعلومیاستیکهیلفظهیکهیگونیده/نونسیدهیاییبهیکرریم ،ادین،رندیبهیمعیرنهی
اخیآنیلفظیکهایدریآنیخمرنایمادهینریییوخینزادهیاستیازذیشود؛یبلایدریتع  ِنیمااِدی
آنیگونیده/نونسیدهایفقطیمعیر/معرنهیاییرایبرندیمحتملیدانستیکهیآنیلفظایدری
یمرنیخمرِنیالقرِءیمطلبایداشتهیاستاینهیمعیر/معرنهیاییکهیپ شیاخیآنیخمرنیداشتهی
بودهیویدریآنیخمرنیاخیدستیدادهیبودهیاستیو/نریپسیاخیآنیخمرنینرفتهیاست.یاننی
نکتهیاییاستیکهینظااًیب درنگیتصدنقیم کی م؛یاّمرایعمالًیبیدرتیبهیکرریم ،یدنم.ی
بااِییکرربسِتیعملِهیاننینکتهیبرندایاّوالًایبهیواژهینرمهییرِییتررنخهیرجوعیکادیکهیدری
آنهریدریباابِاییاینکیاخیمعرنِهینکیواژهیق دیم کییدیکهیآنیواژهیاخیچهیتررنخهیویتری



پانزدهموالنریویییا

چهیتررنخهیآنیمعیریرایداشتهیاستایوایثرن رًایدریزوِدیمتِنیکتربینریرسرلهینریمقرلهیِیی
تحِتیمطرلعهیبررنکیشدیویتدق قیکادیترایبریروشهرِییمعیرشیرسرنهی)sematic(ییِیی
دروِنیمتیهایمعیرِییمااِدینونسیدهیرایکشفیکاد.ی)ال،ّتهایکسرنهیکهیبریمتوِنیفررسهی

ساوکرریدارندیییوخیاخیداشتِنینکیواژهینرمهیِییتررنخهیمحاومیاند.(
نونسیدهییِیاننیکتربیاخیاننیدق قهیغرفلین،ودهیوایانصرفرًایآنیرایبهیحدّیِیکمرلی
رعرنتیکادهیاست.ییایچهیصعوبِتیاننیکرریویکمیشمررِییکسرنهیکهیبهیآنیم،ردرتی
م ورخندیب شتایآشکرریشودایقدردانهیویحقّیشیرسِهیمرنینس،تیبهینونسیدهیِییاننی

کتربیفزونهیم گ اد.


