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 چکيده

 تفارق ادبیات و فلسفه را که افالطون مبدع آن بود؛ کانتي، استعالي و دکارتي تقابل 
 بر حاضر نشد. پژوهش لودهآ دانشي يا حقیقت تقابل، هیچ به ادبیات اما کرد، تشديد

 افالطوني، خوريسموس چگونه دهد کهنشان ايرشته بین مطالعات روش با تا است آن
. استکرده تار و تیره را ادبیات و فلسفه يعني خواهرخوانده، دو اين متقابل رابطة

 ارائه لزج سوژة و چهارم انسان عنوان ذيل جديدي را فلسفي ديدگاه نگارندگان
 هدف. کندمي رد را بازنمايي کیفیت و مندي سوژه هرگونه ادبیات آن در که دهندمي

هاي ترين اليهبا رويکرد اخالقي در فرودين ادبیات سپهر در انساني ارائه حاضر مقالة
 صحنهبه خود وزنبي حضور با چهارم انسان رنسانس است که عصر در. جامعه است

 ايقانبه را افالطوني دوکساي و وجود کرده الماع لزج سوژة يا زداييسوژه با و آيدمي
 انسان صیرورت تا اندشده انتخاب تیمبوکتو و هملت منظور اين براي. کندمي تبديل
 .شود بررسي سو اينبه رنسانس دوران از چهارم
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 مقدمه. 1

 ادبیات. اندهستي هايناشناخته از هاييگوشه نمايانگر ايگونهبه لومع هايشاخه از يك هر
 فراهم را زيستيبهین دانش از تريعظیم گسترة بشري، هايدانش تلفیق با کوشدمي تطبیقي،

 بین در متون مطالعة»: کندمي تعريف اينگونه را تطبیقي ادبیات باسنت، سوزان. آورند
 خاص موضوعي مرزهاي از رفتن فرا براي میلي... ايرشته بین( يتطبیق ادبیات)آن... هافرهنگ

 (. 1993: 1بسنت، )«باشد محدودکننده بسیار است ممکن که است
 مطالعه»... : کندمي تعريف چنین رمارک هنري از نقلبه را تطبیقي ادبیات کتاب، همین

ديگر  و سويك زا ادبیات بین روابط مطالعه و است خاص کشوريك مرزهاي وراي ادبیات
 علوم تاريخ، فلسفه، ،(موسیقي و معماري سازي،مجسمه نقاشي،)هنر مانند دانش، هايگستره

(. 31: همان)«است ديگر سوي از غیره و دين علوم، ،(شناسيجامعه اقتصاد، سیاست،)اجتماعي
 استفاده مورد پژوهش اين در که است آمريکايي مکتب تطبیقي ادبیات مانیفست فوق جمله
 ادبي متون از نو خوانشي تا است آن بر ادبیات همراهبه فلسفه حاضر، پژوهش در. گیردمي قرار

 چهارم انسان عنوان ذيل ادبیات، براي جديدي فلسفه بازگفت براي( تیمبوکتو و هملت)يادشده
   دهد. ارائه لزج سوژه و

 

 1(تضایف).خوریسموس2
 و معقوالت عالم از تعیني و حسوساتم عالم انفصال بر داللت جدايي، يا خوريسموس

 افالطون از خود الطبيعهبعدما کتاب در باراولین براي ارسطو را ايراد اين که دارد ذهني
 عدم براي را افالطون کند،مي نقادي را افالطون( خوريسموس) جدايي ارسطو وقتي»: گیردمي

( 1375: 68 کاپلستون،)«کرد تقادان ندارد وجود جنسي نوع کنار در اينکه دريافت در اشتوفیق
 . است

 زندگي متضايفي هايجهان در موجودات ساير و انسان افالطوني، تفکر و خوريسموس در
 عوالم ترينکامل عنوانبه مُثُل عالم از که است مراتبي سلسله سامانة سیطره تحت که کنندمي

 و هنر عالم سوم، جهانبه و پس از آن؛ رسدمي واقع جهان يعني دوم، دنیايبه شده، شروع
 عالم از هرچه. است عوالم ترينمايهدون عالم اين که شودمي ختم بازنمايي هرگونه يا ادبیات

 هنر؛ عالم و هاايده عالم بین بنابراين. ترکم عالم آن ارزش تر،نزديك هنر عالمبه و دورتر هاايده
 .هاستايده عالم با اولويت که برپاست جدالي

___________________________________________________________________________  
1
 Chorismos 
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 انسان و دهدمي قرار بحث مورد را افالطوني عالمسه و خوريسموس حاضر، پژوهش
 در چهارم انسان بازمعرفيبه پژوهش اين ارزش. کندمي مطرح جايگزين عنوانبه را چهارم
 هرچند کمکي، فلسفه و ادبیات خوانشبه که دهدمي ارائه را تفکري نو چون است، ادبیات
 هر که داشته وجود ادبیات و فلسفه بین سنتي نزاعي تاريخ ولط بنگريم که؛ در. کندمي اندک،

 زماني را سعادت راه جمهوری پنجم کتاب در افالطون. اندداشته را خود خاص طرفداران کدام
 (. 1991: 203افالطون، )باشند امور زمامدار فلسفي، تفکر با شاهان يا فالسفه که داندمي

 

 جدید بوطيقای: چهارم . انسان3

 ادبیات خوانش در فلسفه، پیرامون مطروحة عالمسه که است اين در چهارم انسان تضرور
 عالمي لزج، سوژة قالب در چهارم انسان حضور با. نیستند ادبي متون شناسيهستي پاسخگوي

 تأمالت از ناشي ترديد اول؛ تا کندمي وجود اعالم اخالقگرا، است انساني موجد ادبیات در که
 ادبیات، و فلسفه ويژهبه انساني، علوم نهشتيهم ضرورت دوم؛ و شود؛ کاسته اهپديده پیرامون

 اي؛رشته بین هايپژوهش دغدغه کند. تشريح ادبیات، وسیلهرا به زيستن بهتر هنر تبیین جهت
 .شد نايل ترعمیق معرفتيبه رهگذر؛ اين از تا است، علم چند تلفیق از گرفتنبهره

 ها،ايده عامل سه از يکي استیالي با رابطه در پردازاننظريه و سفهفال اتفاقبه قريب اکثر
 انسان اشتراک وجه. اندپرداخته وگوگفت و بحثبه شناسيزيبايي منظر از هنر و واقعیت،

 بُعدبه که ايفالسفه)انددانسته برتر عالم را هنري عالم که است ايفالسفه از گروه آن با چهارم
 ترپررنگ آنان انديشه در عاطفه و احساس بعد و دهندمي تريکم ايبه ادراک در عقالني

،  انسان يکم:: که است اين در فالسفه از دسته اين با آن شاخص و ممیز وجه اما ،(است چهارم
 خود در انسان اين بلکه باشد،( واقعیت عالم)دوم انسان بازنمايي که نیست سومي انسان آن

 دوم:. باشد نداشته يا داشته مشابهي واقع عالم در است مکنم که شودمي زايیده هنري عالم
 يا فرازين هاياليه ادعايي هیچبي که است نهفته فرودين هاياليه يا هالفافه در چهارم انسان

. رساندمي( شناختمان)ايقانبه( افالطوني دوکساي)ترديد و شك مرحله از را آريستوکراتیك
 فرادست علیه خورد،مي چشمبه متعهد يا چپ ادبیات در آنچه خالف بر چهارم انسان سوم:
 آمد، پیش کتاب در 1رورتي ريچارد زعمبه تا شتابدمي نیز او ياريبه بلکه شورد،نمي خود

 که چهارم انسان اين چهارم:. کند تقويت را همبستگي و اجتماعي امید 2بستگيهم بازي،
___________________________________________________________________________  

1 Richard Rorty 
2 Contingency, Irony, Solidarity 
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 تبري غربي تفکر دوآلیته و منديسوژه هرگونه از کند،مي اطالق هم لزج سوژه آنبه نگارنده
 در 1مرلوپونتي موريس زعمبه بلکه حقیقت دنبالبه نه که است آگاه -تن ايسوژه و جويدمي

 فقط چهارم انسان صیرورت پنجم:. است هستي ادراک دنبالبه 2ادراک پدیدارشناسی کتاب
( تيمبوکتو رمان در ويلي سگ بونز، مستر)جانوران عالمبه بلکه نیست، انساني عالمبه مختص

 .يابدمي تسري نیز

 جامعهبه دولت از جماعت که است رنسانس عصر در چهارم انسان حضور هايبارقه اولین
 جامعه فرودين طبقات تنفس اجازة با(. 2001: 48تونیس، )دهدمي شکل تغییر ملت -دولت در
 تحت هملت نمايشنامة در ادبیات، در چهارم انسان اجتماعي، و فرهنگي سیاسي، هايعرصه در

 از را هملت شاهزاده تا گذاردمي ظهور منصةبه پا نشان، و نامبي گرددوره بازيگران عنوان
 در چهارم انسان شود. صیرورت رهنمون پدرش قتل بارة در ايقانبه( 3دوکسا)ترديد مالیخولیاي

 سگي قالب در( 4کوگیتو)دکارتي ةسوژ افول با يکم،وبیست قرن اوايل و بیستم قرن اواخر
 را محتضر، کريسمس جي ويلي اش،صاحب هم و خود هم که شودمي متجلي

 .بردمي( 5ايقان ايمن وادي)تیمبوکتوبه

 ديگر عبارتبه يا است، "هنر بر هنر" انسان. نیست "هنر در هنر" انسان چهارم، انسان
 اثر عنوانبه هنري، اثر خود اگر. است فرادستي -هنري بر فرودستي، -هنري برتري انسان
 يا واقعي نسخة اگر ورزد؛مي بخل هنر افشاي در هنر شناساي فاعل شناختبه متعلق يا هنري،

 عنوان ارسطويي و افالطوني کالسیك بوطیقاي که واقعیت يا طبیعت در موجود عیني ابژة
 واقع افالطوني آرمان مثالي ةايد اگر زند؛مي باز سر حقیقت نامکنوني و آشکارگي از نیز کندمي
 هنر، زير هنر يا هنر، بر هنر ابژة تابد؛برمي روي مکتوم و مکنون حقیقت ايضاح از ناکجاآباد، در
 وارد بازي،دل و دست نهايت در يکديگر، فوقاني /تحتاني هاياليه مثابهبه هنر؛ روي هنر يا

 . است شده انپنه واقعیت بازسازي از ايافشاگرانه و هنرمندانه بازي

 مغفول فالسفه نافذ نگاه از که است اياليه کند،مي زيست آن در چهارم انسان که اياليه
 در را خود و گريخته گونعقاب چشمان از هماره پوستي، زير حرکتي با اليه، اين. است مانده
 ترينيرينز که محور -اليه شناخت -کیهان اين در. است کرده پنهان هنري ابژه لفافة و پوسته

___________________________________________________________________________  
1 Maurice Merleau-Ponty 
2 Phenomenology of Perception 
3 doxa 
4
 Cogito 

5 episteme 
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 و دکارتي روشي -شكبه توسل جايبه ايقاني، معرفت و شناختمان است، ترينناشناخته الية
 و ملموس واقعیت مطلوببه مصادره باور -من و انگار -من ايسوبژهبه جهان فروکاست

 هر و چیز هر وجود که دوم انسانبه بشري معرفت و دانش پادشاهي تاج تفويض و مشهود
 رسالتي گیرد،مي پیش در را ايجابي رسالتي برسد، يقینبه تا کندمي انکار را من از غیر کسي
 اين در. کندمي تصويب و تأيید را يقیني معرفت نامحسوس و ناملموس وجود که کنندهاثبات

 متعلق يعني آن، عیني همتاي شناسا، فاعل ذهني نسخة میان نیست قرار مند،اليه گسترة
 نظر مد که برسد موجهي صادق باوربه تا گیرد، صورت مطابِقي و ابَقيمط مطابقت شناسايي،
 . است افالطون

 هنر صحنة پشت در که است قهرماني غرب، تمدن و تفکر تاريخ در شدهگم چهارم، انسان
 از بخشي هنر، اين. کندمي نمايي -ناخود رنسانس؛ يا الیزابت عصر صحنه در نمايشي ادبیات و

 در که است نمايشي خود بلکه باشد، آن صحنة پشت کش،زحمت قشر که نیست نمايشيك
 يقینبه شك صیرورت پايگان و است تالطم و تکاپو در صحنه، -پیش نمايش پوست زير اليه
 آور -يقین سرويسي ارائه براي سوم، انسان يعني صحنه، -پیش نمايش قهرمان وجود در را

 رسیدن فرايند چهارم، عالم از چهارم نسخه يا اليه، اين وجود. کندمي ريزيپي دوم انسان براي
 شناسا فاعل مندسوژه جايگاه از گرفتن فاصلهبه متوقف و موکول را شك وادي از يقینبه

 .ترنزديك يقینبه تر،بیش فاصله آن هرچه داند؛مي
 ممکنه سرحدات در و گیردمي فاصله دکارتي سوژه از بتواند هرچه واقع در فرايند اين

 هم و است گريزسوژه هم بنابراين. کندمي نیل هنري ابژة از ترپنهان و دورتر هاياليهبه
 ساحتي بلکه دارد مندابژه -سوبژه يعني بینابیني؛ ماهیت نه و سوژه نه و است ابژه نه گريز؛ابژه

 بازنمايي يا محاکات جايبه ايقاني، حقیقتبه يازيدن دست با که دارد خواهانعزال و انزواطلب
 چهارم انسان نهادن پا. زندمي نیست اينكهم که آنچه بازسازيبه دست ارسطويي، و افالطوني

 رأي بر مبتني دوکسايي شك و ترديد موجبات آنچه از عیار تمام آفرينشي نمايش، عرصهبه
 -پیش از -مکتوم حقیقت کشیدن تصويربه براي را ايقاني سپهري و کندمي فراهم را درست

 که است آلوديمه و موهوم محو، انسان چهارم؛ انسان بنابراين،. آفريندمي نامتشخص و متعیننا
 ايوسوسه انداختن و خود، هنري -فرو عالم چنبرة در سوم و دوم انسان گیرانداختن با

ژه و واقع عوالم سردرگم هايانسان جان از را ترديد و شك خورة ها،آدم جان در آمیزجنون ب  ا
 . نمايدمي تقديم هاآنبه ناپذيراجتناب يقیني و فتهگر هنري
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 1لزج . سوژه4

ندمي را حکمتي هم کنار در( ديونیزوس و آپولو)احساس و عقل ها،پیشاسقراطي نزد  ساخت
. افالطون شکل گرفت جمهوريداد و تقابل سوژه و ابژه با مي شکل را يونان مردم نگرش که
 ادراک منديبدن و احساس بعد فلسفه، منديسوژه و عقل تیالياس نیچه، تقريباً تا افالطون از
 سوژه، ثقل فروکاست با. بود نشانده انساني علوم عاج برج بر را فلسفه و رانده حاشیهبه را

 در که خوردمي چشمبه 20 و 19 قرن متفکرين در باستان يونانبه بازگشت نوستالژي بارديگر؛
 علت. کرد اشاره...  و يیتس باتلر ويلیام هايدگر، ،(تراژدي شپیداي)نیچه به توانمي میان اين
 پرداختن در هگلي -دکارتي -کانتي منديسوژه ناکارامدي در توانمي را بازگشتبه میل اين
 و اخالقي امر سلب سبب سوژه کامل حذف سويي، از. کرد وجوجست حیات اکمل معنايبه

 يك قالب در خود انتزاعي شکل از فلسفه اوالً لیلد همینبه و شدمي اجتماعي پذيريمسئولیت
...  و ايرشته بین مطالعات فرهنگي، مطالعات قالب در ملموس و انضمامي شکليبه روايت؛ ابر
 دلیل همینبه و شد ترپررنگ معاصر فلسفي نظريات در احساس و ادراک نقش ثانیاً و آمد؛ در

 فلسفة را هولدرلین شعر هايدگر)جستندمي بیاتاد در را فلسفیدن نهايت هايدگر و نیچه شايد
 (.دانستمي ناب

 سوژه)آن يافتةتقلیل حالت در را سوژه 2ژيژک اسالووي چون پساهايدگري متفکران
 دهیم نشان تا برانیم مطالعه اين در. گزيدندبرمي سیاسي -اجتماعي هايمناسبت براي( 3قلقلکي

 و ،(کندمي انتخاب تفلسف غايت براي 5رورتي هک اصطالحي)4گريپرورش پیشگام ادبیات، که
است  کرده ابداع را لزج سوژة واژة منظور اين براي نگارنده. است گريزان مندي سوژه از اساساً

 هاي زير است:که داراي ويژگي
 و( 8بديو آلن)7رخداد برونداد ادبیات؛ و هنر در لزج سوژة: 6صیرورت در سوژه.1

 محوري -تعريف ماهیت هر از و ناايستا شناور، سوژة اين يعني. است( رورتي ريچارد)9پیشامد
 سوژه خالف بر. ماهیتش نه شود،مي شناخته تأثیراتش طريق از لزج سوژه. است گريزان

___________________________________________________________________________  
1 Slippery Subject  
2 Slavoj Zizek 
3
 Ticklish Subject  

4 edification 
5 Richard Rorty 
6
 Subject in Progress 

7
 Event  

8 Alain Badiou 
9
 Contingency 
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 اين»: گويدمي 1کريستیوا جولیا. نیست تعیني هرگز و است شدهسرکوب لزج سوژة فلسفي،
 ديگري هر شکل يا خیالي شکليبه ايستا ايهپديد. نیست هوشیاري سوژة و ايستا سوژة سوژه،
 شناخت قابل تأثیراتش طريق از تنها و است شدهسرکوب و ناگفتني سوژه اين نیست؛

 (. 1994: 142لچت، )«است
 نظر در ايسوژه کدام هر براي که دارد وجود غربي فلسفة در عالم سه: هنر در سوژه. 2
 سوژه و ،(دکارتي سوژه)واقعیت عالم ،(يياستعال سوژه)افالطوني مثل عالم: شد گرفته
 سوژه اما اند،مثل عالم از کیفیتيبي هايرونوشت سوم و دوم عالم(. هاارسطويي سوژه)هنري

 ممکن و شودمي زايیده هنر در سوژه؛ اين بلکه نیست، عوالم اين از يك هیچبه متعلق لزج
 ذهن زايیدة که هنري آثار خالف بر. باشد نداشته هنر از بیرون عالم در ازاييمابه هیچ است
 فراوردة»: هست نیز مؤلف آفرينندة است، مؤلف زايیدة که اندازه همانبه لزج سوژه اند،مؤلف
 (.همان)«باشدمي نیز سوژه آفرينندة خود، است، سوژه زايیدة که اندازه همانبه هنري
. است هست واقعاً که آنچه "درباره" فلسفه است معتقد افالطون: 2ماهیتي تعین ضد. 3

 و افالطون خالف بر اما نهاد بنا را اشپديدارشناسي فلسفه ،"درباره" به اتکا با 3هوسرل
 رخداد يك قالب در بعداً و ندارد وجود که آنچه دربارة فلسفه است معتقد بديو آلن هوسرل،

 رخدادي پسا را حقیقت و است جوهربي بديو فلسفه بنابراين.باشد مي افتاد، خواهد اتفاق
 را جوهري هیچگونه که است پیشامد و سوژه رخداد لزج سوژه ديگر، سوي از. بیندمي

 متفکران تمام از متفاوت که است ايقاني شناخت دنبالبه بنابراين. داد نسبت آنبه تواننمي
 بین در مندشاليه خاصیت واسطةبه. ندارند باور تعین و حقیقتبه که است پسامدرني

 از منظور اين براي. کند خلق را ناب حقیقتبه منتهي رخداد تا خزد،مي مختلف هايهژموني
 علوم ثابت مباني نه دارد، آينده سويبه رو ترمهم همه از و گريزدمي ايدادهپیش تعريف هر

 هرگز: گريزدمي جوهري تعین هرگونه از ادبیات ماهیت: »4بالنشو موريس زعمبه. محور سوژه
 (.208همان: )«کرد ابداع نو از و پیدا را آن بايد همیشه و نیست جودمو پیش از

: است مشاهده قابل فلسفه در اساسي رويکرد نوع دو: 5معکوس هرمنوتیك. 4
 سر و کار علم بر مبتني عقالني هاينگرش با شناسيمعرفت. شناسيهستي و شناسيمعرفت

___________________________________________________________________________  
1
 Julia Kristeva 

2 Counter-Essential determinism 
3 Husserl 
4 Maurice Blanchot 
5
 Reverse hermeneutics  
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 حسب بر رخداد،يك با روياروييبه شناسييهست. کنندمي واکاوي و اثبات را گزارهيك که دارد
 علمي شناسي،هستي»: گیرندمي شکل رخداد وقوع هنگام آن شناور قواعد و پردازدمي پیشامد،

 دهد،مي گسترش را آن که علمي در اساسي هايپیشرفت با هماهنگ که است حصول قابل غیر
. متعارف غیر و متعارف: دارد باور معل نوع دوبه رورتي(. 2011: 2میاسو،  )«رسدمي تکاملبه

 معنيبي کلمات اما. است آن ثمرة شناخت، و است شناسيمعرفت بر مبتني علم متعارف، علم
 غیر متعارف علم زمرة در خالقیت يا بینيپیش غیرقابل موضوع هر يا فکري، هايانقالب يا

 مرز اگر است که معتقد ورتير(. 1979:  433)نامدمي هرمنوتیك را آن رورتي که گیردمي قرار
 باهم تنازع جايبه رويکرد دو اين شود؛ تنظیم او نظر طبق هرمنوتیك و شناسيمعرفت میان

زاج با چراکه است، رورتي ريچارد انديشه مفقوده حلقة لزج سوژه. داشت خواهند همکاري  امت
 از يعني کند، ديلتب ايقانرا به ترديد و شك است تا صدد در انساني علوم مختلف هايشاخه

 .است معکوس هرمنوتیك اين. جويد استعانت فلسفي مسائل حل براي ادبیات
 هر يا خدا مسئولیت، مطلق قادر مرکز چون اگزيستانسیالیسم، در: سرگیجه .سوژة5    

 اگزيستانسیال، انسان نتیجه در شود،مي مضطرب سوژه شده، ساقط قدرت از برتر،نیروي
 نامبه حالتي اضطراب، احساس اين. گیردمي عهده بر را خود اعمال قبعوا مسئولیت ناگزير؛

 نیز لزج سوژة. آوردمي وجودبه را( سارتر پل ژان از شاهکاري نام)تهوع يا سرگیجه
 داوطلبانه که است اين در اگزيستانسیال سوژة با تفاوت آن اما است، مضطرب و پذيرمسئولیت
 اگزيستانسیالي پست سوژة لزج سوژة بنابراين. گیردمي هعهد بر را ديگران و خود مسئولیت

 1حضورِ متافیزيك با ديگر؛ سخنبه. پذيردمي باز آغوش با را آن پیامدهاي و رخداد که است
 يا محتوابه يعني کند،مي باز را سرگیجه زمان و فضا رخداد». دارد کار و سر زدوده -مرکز

همان: )«است همراه اضطراب با شناوري، يا ستارپیو عدم اين. نیست وابسته ادراکي محیط
135.) 

متمايل  هم لزج سوژة 4باختین میخايیل و 3باتاي ژرژ نظريه همانند: 2دونمايگي. 6
 حد از بیش درخشش باور دارد که باتاي. است روشنفکري ضد يعني است، دونمايگيبه

___________________________________________________________________________  
1

 (metaphysics of presence) مسيکي از اصطالحات ژاک دريدا در تبیین فلسفه پست مدرنی 
2 Material baseness 
3
 Georges Bataille  

4 Mikhaïl Bakhtine 
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همان: )«است نشدا در اساسي عنصري کوري». است شده حقیقت کتمان سبب روشنفکري،
100.) 

 که بازار و کوچه باور دارد که مردم «زرتشت گفت چنین» در نیچه: جنون سوژة. 7
 و آوري کشف براي دلیلي پي در که را ابرانسان زبان اند،گرفته خو سود و شادي گفتمانبه

 مفهوم معوا براي نیز لزج سوژة زبان. خوانندمي ديوانه را وي دلیل همینبه و فهمندنمي است،
 شاعرانه دو هر لزج؛ سوژة و ابرانسان زبان ديگر؛ سوي از شود،مي خوانده ديوانه و نیست
 نیست ابرانسان لزج، سوژة.1: دارد نیچه ابرانسان با ايريشه تفاوت دو اما(. 219همان: )است

 نهايت در لزج، سوژة.2. است هااليه ترينفرودين در بلکه بگويد سخن مردم با کوه فراز از که
 ايقاني حقیقتبه ترديد بند در انسان که کندمي فراهم را شرايطي بازيدل و دست و سخاوت

 .برسد
 

 تخت و تاجبی شاهان یا گرددوره بازیگران: . هملت5

 که شودمي متولد هنر و شعر عالم در چهارمي جهان نظیر،بي و سترگ نمايشنامه اين در
 و واقعي نه است، آرماني نه چهارم، انسان اين. است چهارم نانسا نامبه انساني مأواي و مسکن

 زمانة تا که انسان اين. ناانگاشته و ناديده است؛ ديگري جنس و نوع از بلکه هنري، نه
 که کندمي بروز و ظهور هنگامي مانده، باقي ناشناخته و گمنام شکسپیر، هملت در حضورش

. است مکنت و ثروت و قدرت مراکزبه وابسته و درباري فرادست و اشرافي انسان عالم عالم،
 هنرمندشبه انسان گرد،دوره انسان است، منزلت و مقداربي ارزش، و قدربي انسان چهارم انسان
 حقیقت يافتن و بردنپي براي باشد، خود زمانه ولیعهد است قرار که انساني چندم، درجه

 -رواني 1ترديد و تعلیق والي و هول از گريختن براي و پدرش مرگبه منتهي واقعه يا رخداد
 از گريز براي کالميك در شده، اشسرگیجه و سردرگمي باعث و بردمي رنج آن از که عاطفي
-نا انسانيبه فرادست و اشرافي هملت. شودمي وي دامانبه دست شناختمان،به گريز و دوکسا،
 . شودمي متوسل فرودست و اشرافي

 فرد کسي، براي کیفردهي و مجازات حکم صدور بدون کارآگاهانه، فراستي با چهارم انسان
 حضور قدرت تنهانه ديگر( متهم)کالديوس که نحويبه کند،مي مجازات و محکوم را خاطي

 خود در بلکه ندارد، را شکسپیر قلمبه شدهنوشته نمايشنامه يعني هنري، ابژه صحنه خود در
 انزواطلبي و نشینيعقب مثابةبه صحنه ترک ينا. کندمي ترک را صحنه هم نمايش -فرو

___________________________________________________________________________  
1
 hesitation 
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 که معنابدين بکشاند، تصويربه را نهفتار گريزان طبیعت تواندمي هنري، -فرو موجوديت
 اين. بازننماياند را خود همگان براي تا خوردمي فرو را خود تواندآنجا که مي تا حقیقت
 يا تقلید ارسطو يا افالطون روايتبه هنر هچراک دهد،مي نشان را هنر بازننماياي ماهیت واقعیت،
 گم يا نیست، که است چیزي يا کسي بازنماياي گونه بدين هنر نیست؛ چیزي يا کسي بازنمايي

 انسان شناسيمعرفت. بنماياند را خود کشدمي خجالت يا شده، منزوي يا گريخته، و شده
 .نیست که است چیزي آن مؤيد و مبین چهارم

 

 هملت يکپرات بررسی 1-5

 را بازيگران همگي ،هملت ،1اشنامهنمايش دراماتیك پردازي شخصیت در شکسپیر ويلیام
 بازيگرانبه نوبت که هنگامي اما کند،مي عنوان شان،مخصوص و مطلوب رسم و اسم و نامبه

 در که تن چهار يا سه بازيگران،» :کندمي مطرح چنین را هاآن رسد،مي« 2موش تله» گرددوره
 . (4: 1385 شکسپیر،)«باشندمي ملکه نقش بازيگر و شاه نقش بازيگر مقدمه، ايگاهج

 قائل سترگي و رفیع چندان جايگاه گرددوره بازيگران اين براي هم شکسپیر خود حتي
 يا سه گويدمي و کندمي ياد بازيگران کلي عنوانبا هاآن از انگارد،نمي ويژه را هاآن شود،نمي

 شاکلة و چارچوب که حالي در کنند،مي بازي ملکه و پادشاه نقش در کهبازيگر  چهار
 نخواهد شکل -شده تمجید و سرشناس اما گمنام، بازيگران اين -هاآن وجود بدون نمايشنامه

 چنین را هاآن هم، هملت صمیمي دوست سترن،-گیلدن حتي که است حالي در اين. يافت
 .(136: همان)«آيندمي رنددا بازيگران» :کندمي معرفي هملتبه

 جايگاه در که اهمیتي همة با نمايشنامه، کلیدي هايشخصیت اين که است آن مقصود
 وضعیت از را هملت توانندمي نهايت در و دارند؛ هملت التهاب و ترديد گره بازگشودگي

 و ادشاهپ هاينقش عنوان ذيل سرانجام ببرند، 3پايدار شناساي گواراي وضعیتبه دوکسا ناگوار
 افراد ترينخائن که گیرندمي قرار ملکه و پادشاه هايواژه از پس ثانويه، موقعیت در يا ملکه

 در هملت که است حالي در اين شوند،مي محسوب دانمارک تخت و تاج و خاک و آببه
 حتي و است معترف خودش نادانيبه اش،شفیق رفیق گیلدسترن، با کردن دل درد حال

 رهايي سردرگمي و تعلیق وضعیت آن از را وي تواندمي چه آن دانستن در شاناتوانيبه
 :دارد اذعان بخشد،

___________________________________________________________________________  
1
 Dramatis personae 

2
 mousetrap 

3
 Stable episteme 
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 ام،نهاده دست از را خود شادي هرگونه دانم؛نمي روي، چه از ولي پیش، چندي از من»
 امروحي سرشت چنان راستيبه و ام؛گذاشته کنار را سرگرمي و ورزش آيین هرگونه
 درونبه)سترون دماغهيك من در نگاه زمین، اين: بزرگ مانهسا اين که شده سنگین

 زيباي سايبان اين شما، بیندمي هوا، شکوهمند، بسیار سراپرده اين نمايد،مي( جاودانگي
 همانا آري، شده، آراسته زرين هايافروزه با که مهست همايون بام اين ما، فراز بر آسمان

  از زده  طاعون و پلید کوده /گردهمايش كي جز شودنمي پديدار چیزي من در نگاه
 .(132: همان«)..بخارها

 گمگشتگي،کردگي،گم سردرگمي، نادانستگي، از وضعیتي در هملت فوق، متن اعتباربه
 سرييك جزبه که است آمده گرفتار...  و انسان چیستي همچون پاسخيبي هايپرسش و ابهام

 دامانبه دست بايد ناگزير و داند،نمي هاآن ةبار در چیزي دوکسا يا گمانه و ظن و حدس
 را نشان و نامبي بازيگران اين هملت، غار يار ديگر روزنگراتر، ترتیب بدين و. شود بازيگران

 مانندي دارروزه و خشك پذيرايي چه که واي» :نمايدمي معرفي هملت شاهزاده حضوربه
 اينجابه دارند و گرفتیم، پیشي ايشان از اهر در ما. کرد خواهند دريافت شما سوي از بازيگران

 .(133 و 132: 1385 شکسپیر،«)باشند شما خدمت در تا ايشان، آيندمي

 اين و باشند هملت، دانمارک، شاهزاده خدمتگزار و خادم تا آيندمي بازيگران قرار بدين و
 از بازنمايانه يا محاکاتي هنر و ارسطويي واقع و افالتوني ايدة از مراتبي سلسله و اياليه سامانه

 نمايشنامه خود در انگلستان، رنسانس و يونان نوکالسیك و کالسیك نظام در که واقع، و ايده
 هايشخصیت خود از ترپايین يعني دهد؛مي قرار ترپايین اليهيك را بازيگران گروه هملت،

 هملت کارگرداني و يتمديربه بلکه شکسپیر، کارگرداني و نويسندگيبه نه هملت، نمايشنامه
 :گويدمي هملت خود که موشي تله همان يا« 1نمايش در نمايش» در

 نامید؟مي چه را نمايش: شاه»

! انداختي گیر /استعاري و مجازي نشانگريبه چگونه؟ مريم، اسپنتبه -موش تله: هملت
 -است گرفته انجام[ اوربینو]وين در که است کُشت يك نگاشت نمايشنامه اين
 .(200: 1385 شکسپیر،«)باپتیستا او همسر است، شاه /دوک نام[ گنزاگا لويیجي]زاگوگن

 ديگر ذهن روي هم و کندمي کارگرداني را بازيگران هم موش؛ تله اين صحنه در هملت و
 صحنة مديريت حال در عبارتيبه و کندمي کار( شکسپیر هملت)نامهنمايش خود هايشخصیت

___________________________________________________________________________  
1
 Play within play 
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 متوجه حواس وي حال عین در و هاست،شخصیت 1ذهني بستر ساير و نامهنمايش خود
 .باشدمي( عمويش)کلوديوس و( مادرش)گرترود ملکه هايواکنش

 نمايشنامه شخصیت ترينکلیدي و است کارههمه نمايشنامه اين در نوعيبه هملت بنابراين
 نقل نمونه وانعنبه آن از بخشي که شود؛ محسوب اثر جانماية تواندمي عبارتيبه که است

 :شودمي

ن کردم، اشدکالمه شما براي من چنانکه کنم،مي خواهش را، سخنراني آن فراگويید»  و روا
 بازيگران از بسیاري چنانکه بگردانید، دهان در فرياد و فربودبه اگر ولي زبان؛ روي غلتان

( نهاديپیش)سطرهاي شهر؛ جارچي که داشت خواهم خوشتر من کنند،مي چنین روزها اين
 .(180: 1385 شکسپیر،«)فراگويد مرا

 عاطفي و رواني و روحي حاالت حتي گذارد،مي بازيگران دهان در را خود سخن هملت
 اگر هملت ها،اين همة از فراتر و کندمي مديريت و کارگرداني بازي هنگامبه هم را هاآن

دبي پردازنظريه کمینه، ،(0112: 47شکسپیر، )2«بیاورد در سر آن از فلسفه اگر» نباشد فیلسوف  ا
 ايآيینه» عبارت قالب در را نوکالسیك و کهن ادبیات نظريه زدني،مثال اشرافي با زيرا است،
 با اينمايشنامه هر از اجرايي، هر که است باور اين بر و کندمي خالصه« 3طبیعت از نماتمام

 ديگر از نظر صرف)است بودن طبیعي نمايتمام آيینة هدفش کنون، تا گذشته از گزافه، اندکي
 بهترين خواهدمي بازيگران از مطلب، اين پايان در و...(  و فضیلت نماياندن همانند اهدافش،

 خطبه خط برداريگرته با -ايتالیايي اينمايشنامه اجراي با هاآن و شودمي نیز چنین و باشند،
 هملت نیز داده، روي عمويش و مادرش رش،پد زندگي از دقیقاً آنچه از يكبهيك تناظر يا -از
 :رساندندمي هدفبه را

 .آقايان بیايید،: پولونیوس»

 را نخستین بازيگر هملت. ]ديد خواهیم نمايشي فردا ما. دوستان برويد، او پي در: هملت
 با کنار، در او کشند؛مي بازپس بازيگران ديگر و پولونیوس که بدانگاه هم دارد،مي نگه

 شما آيا پارين؟ دوست دهي،فرامي گوش منبه تو آيا:[ گويدمي سخن نخستین بازيگر
 (150: 1385 شکسپیر،)«کنید؟ بازي را گنزاگو کُشت توانیدمي

 :رودمي آن وقوع بیم که دهدمي رخ اتفاقي پس

 .[خفته مرد گوش در را زهر ريزدمي]
___________________________________________________________________________  

1
 mindset 

2
if philosophy could find it : ترجمه از نگارنده است   out 

3
 A mirror held up to nature 
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 خفته مرد نام. اشاهيپادش تصاحب براي باغ در دهدمي زهر خفته مردبه او: هملت
 در شما. است شده نوشته فصیح بسیار ايتالیاييبه و برجاست داستان اين. گنزاگوست

 .الفنجدمي را گنزاگو همسر عشق، کُشنده چگونه که ديد خواهید دمهمین

 .(202: 1385 شکسپیر،«)خیزدبرمي جا از شاه: اوفیلیا

 مبدل ايقاني معرفتبه هملت ايدوکس که ايلحظه و شناساست وقوع لحظة اينجا و
 -ارستويي -افالتوني تضايف الية سه بازيگران، آزاد بازي بدون بیگمان؛ و شودمي

 معرفتبه دوکسا و ترديد و گمان و ظن و حدس از را هملت توانندنمي( شکسپیري)رنسانسي
 در هملت زبان و دهان در آن دادنجاي و شکسپیر پرداختة و ساخته ادبي نظريه. برسانند

ر زمین، و آسمان ،بازيگران زبان و دهان در هملت جمالت نهادن آن، دنبالبه و نمايشنامه  و هن
art-sub نسبت هملت يقیني 1خطاناپذير معرفت دوختمان اين از و زندمي پیوند همبه را 
 اگر و)پیونددمي وقوعبه هملت عموي توسط نعمتولي قتل و مادرش، 2محارم با زنايبه
 باز يابد، تکرر که باري چند هر و( باشد پذير ابطال)بشود سنجه علم پوپري تقرير يا روايتهب

 و بازيگران بازي از پس هملت، براي رويداد اين ،(شود منجر يکسان نتیجه همانبه هم
 مسجل امري هملت، براي عکس؛ بر بلکه نیست، ناپذير ابطال امري ديگر کالديوس، برخاستن

 منفي گزارة هملت، براي شناسا وقوع از پس درنگبي و شودمي وبمحس محتوم، و
 تبديل( 65همان: )4«دانممي را راهم» مثبت گزارةبه هملت( 2011: 46شکسپیر، )3«دانمنمي»

 اطرافیانش و هملت ترديدهاي و ترس ارجاي و رفع و مثبت رويدادها اين همة و شود،مي
 طبقه ترينپست و تريناهمیت کم واسطةبه ملکه و يوسکلود بودن گناهکاربه هوراشیو همانند

 حتي که ستانگیزه همینبه و افتدمي اتفاق بازيگران نمايشنامه در کشیده تصويربه اجتماعي
 هاآن از آور،يقین واقعیت يا حقیقتبه دستیابي از يافتن خاطر اطمینان از پس هم هملت خود

. همگي آمديد، خوش. اربابان آمديد، خوش» :کندمي ياد 5«اربابان» و «خوب دوستان» عنوانبه
 اتچهره به، ديرين، دوست آه، -. خوب دوستان آمديد، خوش -.بینممي سرحال را تو شادم -

 .(142: 1385 شکسپیر،«)است شده دارريشه

 زيرا! چرا؟ کند،مي امنیت احساس و دارد آرامش بازيگران حضور هنگام هملت چقدر و
 دوستي و مراودت احساس هملت و اند،هملت دوستان در ظاهر  سترنگیلدن و روزنکراتز

___________________________________________________________________________  
1
 Infallible episteme 

2
 incest  

3
 I know not  

4
 I know my course 

5
 masters 
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نبه هملت اما ندارد، اطمینان هاآنبه گفت توانمي حتي و ندارد هاآنبه چنداني د بازيگرا  اعتما
 دوستان» را بازيگران هملت. سترنگیلدن و روزنکراتز تا کندمي تريبیش عاطفي نزديکي و

 را( سترنگیلدن و روزنکراتز)اشقديمي دوستان که حالي در زند،مي صدا «ناربابا» و «خوب
 علمبه هملت زيرا چرا؟(. رساندمي قتلبه خود،به نسبت خیانت علتبه نمايشنامه پايان در
 شهامت و جسارت احساس آنقدر آن، بر افزون و ستيافته دست آن اصیل و واقعي معنايبه

 آنجا از همه اين و شودمي کشته حتي و کند مبارزه اوفلیا، برادر رتس،ال با تواندمي که کندمي
 که کسي هر توسط و سويي هر از بار چند هر شکسپیر هملت نمايش که گیردمي سرچشمه

 اين و شود،نمي عوض عمويش و مادر خیانتبه نسبت هملت يقیني معرفت شود، خوانده
 و پذيرد،نمي ابطال هرگز اعتبار؛ بدين ادبیات و ؛پوپري علم نه آوردمي علم که است ادبیات

 يقین اينبه تا دهد قرار روشي شك هالة در جهانیان و جهان همة دکارت همانند نیست الزم
 تواندمي که است چهارم انسان حضور و وجودبه دادن بها با واقع در هملت هست، که برسد

 دادن منزلت و ارج و دوستي و آشتي با و يابد دست( خطاناپذير)ناپذير ابطال معرفتيبه
 نخستین که اينجاست. دريابد را واقعي معماي تواندمي که است( 1چهارم انسان)بازيگرانبه

 نه دهد،مي روي ادبیات در دولت يا حکومت مفهوم کنار در ملت مفهوم گیريريخت هايبارقه
 نسبت ادبیات اولويت هاينشانه از ديگريکي خود اين که اجتماعي علوم يا سیاسي فلسفة در
 علم،يك مثابهبه شناسيروان -فرضاً- چرا است؛ انساني علوم هايشاخه ديگر و فلسفهبه

 مشاهده قابل هنر روي و زير اينمايشنامه ادبي رويداد اين در دقیقاً اينجا، است، ادبیات وامدار
 :شود هملت نمايشنامه از  خشب اينبه  اندکي اگر توجه نیست لطف از خالي: است بررسي و

 .تنهايم من سرانجام –. تانهمراهبه خدا ايدون، آي،»

 !من هستم ناهجاري و زمخت بردة و فرومايه چه که واي

 من، اينهمه با

 افسرده روح، در زنگارگرفته و منگ بدنهاد يك

 خويش، امربه نسبت تفاوتمبي خوابگرد، آدم يك مانند

 (156 -152: 1385 شکسپیر،)«شاه يك بهر از حتّا نه ني، -بگويم هیچ توانمنمي و

 از پس درنگبي )بازيگران غیاب در و حضور در و حضور با هملت استادانه چقدر و
 و روان و نامدمي «برده» را خود حتي و کاودمي روانکاوانه را خود( يکديگربه آنان معرفي
 بازيگران زيبا چقدر. بازيگران مگر نیست کسي( هملت)جودرمانروان اين درمانگرروان

___________________________________________________________________________  
1
 Joiners for help 
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 گشودگيبه برايشان را خود هملت که دانندمي را هملت با عاطفي ارتباط ايجاد و درک قدرت،
 کم کم او و شودمي آغاز هملت درماني روند اين، از پس درنگبي و سازدمي نامستور و بردمي

 شاه وجدان من...  دانست واهمخ را خود کار روال من» :کندمي امنیت و خودباوري احساس
 .شودمي راحت هملت خیال اينك و (156: 1385 شکسپیر،«)افکند خواهم دامبه را

 

 اخالقی امر مثابةبه شعر و دین: . تيمبوکتو6

 از نمونه دو دين و شعر امروز، زندگی برای اخالق کتاب در رورتي ريچارد ديدگاه از
ندنمي انساني زندگي و انسانبه آسیبي هم و دمعصومن هم که بشريند زندگي کارکردهاي . رسان

: 1397 رورتي،)«بیندنمي آسیب آن از کسهیچ و انساني هايآفرينش از عبارتند دين و شعر»
 و دين اسپينوزا فلسفه اجمالی طرح کتاب در هريس. اي اُرول از نقلبه اسپینوزا نظر از(. 79

 هم و شعر هم ترتیب بدين و «رسانندنمي هم ديگرانبه بلکه ما، خودبه تنهانه آسیبي هیچ» شعر
 را اخالقي امر اسپینوزا زيرا شوند،مي محسوب اخالقي اموري شانمعصومیت واسطةبه دين

یوارت جان منظر از و نرساند؛ آسیبي ديگرانبه نه و خودبه نه کسي آن در که داندمي امري  است
 را زيان و آسیب کمترين که است آن اخالقي امر ،(پدرش و وي استاد)بنتهام جرمي و میل
 امري اخالقي امر شیوه بدين. برساند افراد بیشترينبه را مزايا و منافع بیشترين و افراد کمترينبه

 رورتي نظربه. برساند افراد بیشینهبه را ديگرانبه رسانيخدمت دامنة بتواند که شودمي محسوب
 هرچه را ما -غیر و کند ترنزديك( Us)ما به را( Non-Us)ما -غیر دايرة بتواند اصطالحاً

 همدلي، همانند عواطفيبه اخالقي التزام مستلزم ناچاربه امر اين. کند تبديل مابه تربیش
 جوامع گسترةبه منحصر تنها همدلي و همدردي همبستگي، اين و است همبستگي و همدردي

 همانند)حیوانات حتي يا انساني غیر جوامع رصةعبه تواندمي آن گسترة بلکه نیست، انساني
 بشري ويژه کارکرد دو در تخیلي رويداد و است تخیل امر، اين وقوع الزمه. يابد اشاعه( هاسگ
 ايسرمايه معاصر انسان رورتي، ريچارد روايتبه. دارد توجهي شايان نقش دين و شعر يعني

 تواندمي انسان آن واسطةبه که ستا بیکران تخیل اين بشر در. ندارد اشتخیل جزبه
 شعر از ترامین و ترايمن نتوان شايد و برسد، حیوانات با حتي همدلي و همدردي همبستگي،به
 عرصه در جانوران با همدلي و همدردي همبستگي،. کرد پیدا رويداد اين وقوع براي دين و

 نحويبه باشد مرگ از پس گیشجاودان و پايندگي ابقاي و انسان بقاي رموز از تواندمي تخیل
 در دازاين مرگ از پس بتواند «دازاين -ديگر -نه -دازاين» يا «دازاين -اکنون -نه -دازاين» که

 . بیابد استمرار آن از بازماندگاني يا بازمانده وجود
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 میان مرگ آستانة در و است شاعر کريسمس جي ويلي آستر، پل تیمبوکتوي داستان در
 اشتالش تمام و است، وال و هول و تعلیق در( ماندن معرکه و رفتن مههنگا)زندگي و مرگ

 تحصیلش دوران معلمبه را هايشسروده که است آن( ويلي سگ)بونز مستر يارش تنها اتفاقبه
 دن همانند اشسوژه يا عقل و است شده شیزو مخدر مواد از استفاده علتبه ويلي. برساند

 آن در و است مسیح دين و مسیح ةکنند تداعي نامش هآنک طرفه و 1عقلشیرين کیشوت،
 کارکرد دو از سرشار ويلي وجود و 2است نهفته مسیحیت و مسیحبه معطوف اراده تلويحا
 .است دين و علم نامبه بشري زندگي بنیادي

 رابطه اما»: است الهي مرحمت جنون منشأ که گويدمي جنون تاریخ کتاب در نیز فوکو
 هايانسان که نبود اين صرفاً مسیح حضرت خواست است؛ اين از ترعمیق جنون با مسیحیت
 بنمايد، ديوانه همگان چشم در خود خواستمي باشند؛ در گرد وي ثباتبي روحاني

 بدين. بگذراند سر از را بشري هبوط هايرنج همة خود، تجسد و حلول حین در خواستمي
 سفر آنکه از پیش بود، انسان در يافتهسمتج خداي نهايي درجه و غايي صورت جنون ترتیب

 پیش در رسالتي(. 95: ش1388 فوکو،)«رسد رهاييبه شدن مصلوب با و پذيرد پايان زمیني وي
 است، تیمبوکتوبه رسیدن و رفتن رسالت اين و برسانند انجامبه بايد بونز و ويلي که است

 -death عبارتيبه يا و میردمي ويلي ،«شودمي آغاز تیمبوکتو رسد،مي پايانبه جهان که جايي»

wish در ويلي دازاين هنوز -دازاين و است زنده هنوز بونز جناب و برد،مي تیمبوکتوبه را او 
 جناب دازاين -ديگر -نه -دازاين بگويیم بهتر بخواهیم اگر يا. دارد استمرار اشسگي وجود
 بودن از شودمي( اسپینوزايي)حالتي. يابدمي امتداد و شودمي تبديل دازاين هنوز -دازاينبه بونز

 و( اليبنیتزي)يابدمي استمرار حیوان در انسان يعني. بونز جناب وجود در ويلي بودنهست و
 ادامه بونز جناب وجود در شاعر حیوانبه ناطق حیوان عنوان تحت انسان ارسطويي تعريف

 بدين فوق موارد همه. شودمي عوض savage noble با noble savage جاي و يابدمي
 يا حالت يا قالب در ويلي مسیح شبه شخصیت تیمبوکتويبه معطوف اراده که است علت

 امتداد معنايبه بلکه( نسخ و فسخ و رسخ)تناسخ معنايبه نه يابيبازتن بونز جناب وجود
 است قرار رمان طبق زيرا. شودمي جاري معمولي تخیل بر مبتني نه اسپینوزايي 3متخیله حیات

 در و شود تیمبوکتو راهي تخیلي هايسلوک و سیر از سري يك طي از پس بونز جناب که
 ويلي، گفته طبق پیشتر، چون بیابد، را تیمبوکتو در حضور و ورود آمادگي و شايستگي واقع

___________________________________________________________________________  
1
 lunatic 

2
 The will to Christianity 

3
 imaginato 
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 بونز، جناب است، شده پذيرامکان امر اين که حال و دهندنمي راه تیمبوکتوبه را هاسگ
 -استخوان حالت يا قالب در مسیح گوشت تشخص يا تعین شده، يابيبازتن تجسم نعنوابه

 -هابرماسي سکوالر فرا عصر در انسان شاعرانه و ديني کارکردي آيین و نمادبه بونز جناب بنیاد
 عصر در که است چهارم انسان از ديگري بروز واقع در تجلي اين و شودمي مبدل رورتیايي
 قرن معاصر دوران در و مسیح، پیکر تمام يا عیار تمام تنديسبه کلیسايي يهاستون در رنسانس

 . شودمي مبدل سگ -مسیح به يکم و بیست

 و مظلومیت با رنسانس، عصر( گرددوره بازيگران)هملت گرددوره چهارم انسان بنابراين
 مدارانه،يند و شاعرانه شدني شیزويي از پس که شودمي سگي امروز دنیاي در تمام معصومیت

 روانه تخیل هايبال بر عقالنهشیرين سلوکي و سیر در معاصرش انگارانةديوانه دنیاي از
 مسیح گوشت است؛ مسیح است؛ استخوان است؛ سگ چهارم انسان اينك،. شودمي تیمبوکتو

 پوست و گوشت مسیحیت مسیح اگر. است 1استخواني ايسوژه. است مسیح استخوان نیست؛
 «تیمبوکتو» چهارم انسان سوژه مند،روح هسوژ آن هسوژ و است( شراب و نان)خون و

 تیمبوکتو در و به Mr. Bones' Progress در بلکه 2بانیان جان شیوةبه نه را رستگاري
 اخالقي» در واتیمو جیانيبه ارجاع با رورتي که همانطور گفت توانمي بدينگونه. جويدمي

 تعجب، کمال با»: کندمي عنوان( دين و فلسفه میان مشترک مبنايي يافتن)«امروز زندگي براي
[ واتیمو رويکر در] زند؛مي تحشیه واتیمو راهکار بر دارد، مذهبي طنین که صدايي با رورتي

 غیريت تمام همچنین و را خود مرجعیت و قدرت تمام خداوند که معناست آنبه يافتگيتن
 را چیز همه خداوند آن با که عملي بود، زداييیتالوه عمل يافتگيتن. کندمي قرباني را خود

 مدعاي ترينمهم و تريندرخشان که دهدمي امکان واتیموبه امر اين. کرد تفويض هاانسانبه
 رورتي،)«است ديني اصیل تجربه بخشقوام خصلت سکوالريزاسیون)اينکه: کند بیان را خويش
 تسلیم را خود شود،مي تبديل مسیح،به انسان،هب خدا پسر»: گويدمي ادامه در نیز و( 60: 1394

 انسانبه خدا. بیندمي نیز را متافیزيك پايان يافتگي،تن در واتیمو اما. سازدمي پدر خواست
 متافیزيك و شود،مي غرقه اندرباشي در و آيدمي وجودبه رخنه باري ذات در شود،مي تبديل
 (.69: نهما)«رودمي میان از انسانیت و خدا میان

 

___________________________________________________________________________  
1
 Bony or Osseous Subject  

2
 Pilgrim’s Progress 
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 نتيجه .7

 که آن از شکلي. دانست اخالقي امر از جديدي تعريف تجلي توانمي را چهارم انسان
 مقاله در. بخشدمي ايتازه هايويژگي آنبه و کرده خارج سازشگر و منفعل حالت از را اخالق
 که تهمل در نخست،: اندشده بیان اثر دو هايشخصیت قالب در جديد هايمؤلفه اين حاضر،

 رساندن ياري در عمل مثابةبه اخالق يعني چهارم انسان ويژگي اولین تجلي گرددوره بازيگران
 دو از يکي و راوي عنوانبه سگ که «تیمبوکتو» در دوم. ترديدند از خروج براي فردبه

 و ريختهبهم را است ترپايین انسان از حیوان که ارزشي اين نظام داستان اصلي شخصیت
 نکتة. يابد دست انساني آرمان همانبه تواندمي( حیوان عنوانبه)هم سگ که کندمي بیان اينگونه

 که ايعملگرايه البته دهدمي ارائه عملگرا اخالقي چهارم، انسان که است اين ديگر مهم
 را حقیقت گرددوره بازيگران ،هملت در: باشد داشته اشخاص ترينکم براي را ضرر ترينکم
 در رسانند؛مي مخاطببه( دراماتیك اجراي)عمل قالب در سخن، قالب در آشکار نبیا جايبه

 منفي نتايج از هم و شود آشکار تهور ويژگي هم شودمي سبب که هست ايزيرکي انتخاب اين
 اگر شعر و دين که شودمي بیان امر اين نیز تيمبوکتو در. شود کاسته ممکن حد تا آن زيانبار و

 بهشتبه پايان در و داده عبور زندگي سخت مراحل همة از را انسان توانندمي شوند، عملگرا
 که کندمي مطرح زندگي از ايشیوه مثابهبه را اخالق چهارم انسان. برسانند( تیمبوکتو)زمیني

 را آن اشاعه در اصلي مسئولیت -تخت و تاجبي پادشاهان همان -جامعه هاياليه ترينفرودين
 .دارند عهدهبه
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