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خَیص را »در آى آتٌی تزای تَجیِ هیگساری تِ دًثال فَایذی فزاتز اس  تیطتز تزتیتی است. ٍ لِ ًخستیي رسالِ در اداهِ رساا

)دادى اصالت تِ ری خزد اس آى آگاُ گزدد، هیذاًذ.است. آتٌی تزتیت را ضکَفایی فعیلت در کَدک پیص اس آى کِ تِ یا «اسهَدى

 .ػادت در تزتیت(

ٍ الِْ ّای ٌّز  هیش، آپَلَىرًج آ اًساى تزای رًج کطیذى خلق ضذُ ٍ خذایاى، تزای لؽیف ساختي ایي فعایآتٌی هی افشایذ: 

ًظن ٍ ّواٌّگی ٌّزی را تِ آدهی هی آهَسًذ. آتٌی هی پزسذ:  رّثزی کٌٌذ. آًْاهزدم را در جطٌْا ًذ تا ٍ داًص را فزستاد

تأییذ هیطَد ٍ کسی کِ ضؼز خَب را خَب تخَاًذ ٍ سیثایی را تفْوذ تْتز است یا کسی کِ صزفاً آًچِ جذاب است هی خَاًذ؟ 

تزای تطخیص چٌیي ضخصی تایذ خَدهاى تِ قذرت ضٌاسایی  زی تزدُ است. آتٌی اداهِ هیذّذ:ْزُ تیطتتاٍلی اس تزتیت  کِ

 رسیذُ تاضین. 

تزًذ؟ اٍ پاسخ هی دّذ: کسی کِ ظویز پاکی یي هی افتذ کِ تذاًذ: اس چِ هَسیقی، چِ کساًی لذت هیآتٌی سپس در پی ا

ٌذُ فساد ل تِ فساد است اس هَسیقی تذاػی کُ ًیکی ّا لذت هیثزد ٍ کسی کِ هتوایدارد، اس هَسیقی ٍ رقص تذاػی کٌذ

خَضص هی آیذ. تؼعی ّا ّن ظویز پاک تا ػادات ًاپسٌذ دارًذ ٍ ػذُ ای ّن تزػکس، ایي گًَِ افزاد در درٍى اس هَسیقی 

وطکل ٍ ّوزًگ گزٍّی ّ ،. ًکتِ دیگز ایٌکِ افزادخَضص هی آیذ ًَػی هتفاٍت تا خاصی لذت هیثزًذ اها تِ ظاّز اس هَسیقی

قَاًیٌی ٍظغ ضَد کِ ّز سیثایی ٍ سضتی تِ جَاًاى در  :کِ تا آًْا ّوٌطیي ّستٌذ هیطًَذ تزای ّویي آتٌی پیطٌْاد هیذّذ

 ّز گزٍّی ػزظِ ًطَد. 

. ضادی هفزغ حالت رقص را در ٍ آًچِ تاػث خزسٌذی است ضادهاًیآًچِ تاػث ضادهاًی است خزسٌذیست آتٌی هیگَیذ: 

ٍ تزاًگیشاًٌذگی ًیش تزای ضادی تِ ًظارُ پایکَتی آًْا هیزٍین. ػاهل ضادی کٌْساالى ٍرد. ایٌجاست کِ ها جَاًاى تَجَد هی آ

ًظز دّذ کِ دارای تزتیت ًیکَ. آگاّی تز در افزاد هختلف کسی هیتَاًذ در هَرد ضیَُ ضادی هتؼارف در ّز سٌی چیشی است. 

 هسائل ٍ ضجاػت تاضذ.

درست است ٍ کٌْساالى خزدهٌذ ًیش تِ درستی  ی ٍایل کٌذ کِ قاًًَتزتیت جَاًاى اس ًظز آتٌی، تایذ آًْا را تِ ػقایذی هتو

چَى جَاًاى تِ تحول هسائل تِ رػایت قاًَى درست ّذایت کٌذ.  آًْا پی تزدُ اًذ. پس هَسیقی ٍ ضؼز ًیش تایذ جَاًاى را

هاًٌذ پشضکی کِ تزای تیواری ٍ ضؼز ٍ هَسیقی  ٍ رقص تِ آًْا آهَخت. درست جذی ػادت ًذارًذ، تایذ آًْا را تِ ّوزاُ تاسی 

را ّوزاُ غذای هؽثَع تجَیش هیکٌذ. کلیٌیاس هیگَیذ: اها تذػتْای هَسیقی در کل دًیا اس قاًَى درست تزًخاستِ اًذ. ٍ  دارٍ

 م...!!هي تٌْا آرسٍّای خَد را تیاى کزدآتٌی هیگَیذ: 

زدم تِ کلیٌیاس هؼتقذ است در الکذهَى ٍ کزت رسَم تطزیح ضذُ تَسػ قاًَى تیطتز اس تقیِ ضْزّاست. آتٌی هیگَیذ: ه

، تزای اًساًْای ًیک، ًؼوت تزتیة تْتزیي ًؼوت را تٌذرستی، سیثایی ٍ تَاًگزی هیذاًٌذ اها تایذ داًست کِ داضتي ایي سِ

آتٌی هیگَیذ: هسلن است کِ ذ. ى خَب هیذاًٌذ، تذکاراى تذ هیطوارًهفیذ ٍ تزای اًساًْای تذ، هعز است. اصالً ّز چِ ًیکَکارا

ًیکی لذتثخص است ٍ آًکِ ظلن هیکٌذ، لذت ًویثزد. کلیٌیاس ایي حزف را رد هیکٌذ ٍلی آتٌی تز آى سًذگی تَاَم تا ػذالت ٍ 

ٍ در ػیي حال سیثا ٍ تزػکس ایي حالت ًاهؽثَع است ٍ هؽثَع است تأکیذ هیَرسد. اٍ هیگَیذ: آیا ظلن کزدى ٍ ستن دیذى 



تز رػایت ػذالت تطَیق ًویکٌین؟ آیا ػذالت ًاهؽثَع است؟ اٍ اداهِ هیذّذ افزاد را هگز ها ّویطِ سضت؟ ایي تٌاقط ًیست؟ 

کِ ػذالت ضوایل اس دٍر ٍ اس ًشدیک دارد. تزای کَدکاى کِ تا آى ًاآضٌایٌذ ٍ اس دٍر هیثیٌٌذش، تحققص سخت ٍ ًاهؽثَع 

است داٍری درستی دارد ًِ آًکِ فاسذ است  است اها تزای ضخص ػادل کِ هیذاًذ ػذل چیست، هؽثَع است. داٍری کِ ػادل

. ایي سخي تَسػ ظلن، ًاهؽثَعسًذگی ّوزاُ تا  پاتزجا تا ػذالت است ٍ ،ٍ تزای لذت ّز کاری هیکٌذ. ًتیجِ ایٌکِ: سًذگی

  .تأییذ هیطَد آتٌی ّوزاّاى

( تایذ افزاد را تِ ضؼز خَاًی )استفادُ اس افساًِ ٍ قصِ.آتٌی هیگَیذ: هیطَد تزای هؼتقذ ساختي هزدم تِ ػذالت، درٍؽ گفت

ُ آخز ضایذ سال. گزٍ 03سال ٍ افزاد تاالی  03تا  03زاد فتزای ػذالت در دستِ ّای گًَاگَى ٍاداضت. جَاًاى ًَرسیذُ، ا

 ٍ پایکَتی ًذاضتِ تاضٌذ ٍ اس ؼزفی ضزم اس ایي کارّا داضتِ تاضٌذ کِ هیتَاى آًْا را ایٌگًَِ تِ ایي ىًذرغثت ٍ تَاى سزٍد خَا

سال اجاسُ  03تا  81اجاسُ ضزاب ًَضی ًذّین؛ تِ سٌیي  کِ آهادُ تزای جٌة جَضٌذ، سال 81رفتارّا تزغیة ًوَد: تِ سیز 

تِ تاال را کِ کٌْسالٌذ، تِ سثة تزگزداًذى رٍحیِ جَاًی تِ ضزاب ًَضی تِ  03دّین تِ ضکل هحذٍد ضزاب تٌَضٌذ؛ اس سٌیي 

تَسػ کٌْساالى خَاًذُ ضَد کِ هٌاسة ضأى آًْا تاضذ. ضکل ّویطگی ٍ ّوزاُ تا غذا تزغیة ًوایین. ظوٌاً تایذ سزٍدّایی 

دٍراى جٌگ است  یآًْا کِ صزفاً تزا ضْز کلیٌیاس هیگَیذ: ها فقػ سزٍدّای جَاًیواى را تلذین ٍ آتٌی ػیة را در قَاًیي

 هیذاًذ. 

ٍ ّواٌّگی کِ هجسن  آتٌی هیگَیذ: تزای تزغیة کٌْساالًی کِ تِ حقایق سیادی آگاٌّذ تایذ اس هَسیقی ٍ اضؼار ًیکَ، هَسٍى

ٌٌذُ ًیکیْا ّستٌذ استفادُ تزد ًِ اس ٌّزی کِ ًِ سَدی ٍ ًِ سیاًی تز آى هتصَر است. در داٍری آثار ٌّزی ًیش تایذ سِ ک

: تَاى تطخیص هیشاى درستی اثز ساختِ ضذُ را 2: داٍر تایذ تذاًذ کِ اثز هیخَاّذ چِ چیشی را تِ تصَیز تکطذ. 8ضزاغ تاضذ: 

کِ تذاًین ْا تزای ایي است : تتَاًذ تطخیص دّذ کِ اثز ٌّزی کِ ساختِ ضذُ تا چِ حذ سیثاست؟ ّوِ ای0ٌ داضتِ تاضذ.

، اس جَاًاى َّضیارتز تاضذ ٍ تِ ًَع دهَسیقی ٍ ضؼز تز چِ داللت دار تایذ تِ ایي تزتیت رسیذُ تاضذ کِ تذاًذ فالى کٌْسال

 ی هتوایل تاضذ ًِ تِ چیشی کِ سَد ٍ سیاًی در آى ًیست.ّوزاُ تا هَسیق آٌّگیي هَسیقی تا ّذف ٍ تا کالم ٍ ضؼز

حال اگز تشرگساالى را تِ ضزاب ًَضی ًزم کزدین دیگز هیتَاًین رفتار آًْا را ًیش تِ ّز ضکل ّذایت کٌین ٍ ایي ٍظیفِ 

اًی ست ًگْثاًقاًًَگذار است کِ تا قَاًیي درست تاػث حفظ اػتذال گزدد. تزای ًظارت تز حسي اجزای قَاًیي ًیش تْتز ا

خزدهٌذ تاضٌذ. ایٌگًَِ است کِ تشم ضزاب ًیش ًیکَ تزگشار هیطَد ٍ اس آى خیز ٍ تزکت ٍ دٍستی هستحکن حاصل هیطَد. در 

صَرت ضزاب ًَضی در سایِ قَاًیي تِ رٍح آدهی ضزم ٍ تِ جسوص قَت هٌتقل هیگزدد. ضزاب ٍ ّز تفزیح دیگزی اگز تِ 

 رت ٍظغ قَاًیي، ٍجَدش تی اضکال است ٍگزًِ هوٌَع هیثاضذ.خَیطتٌذاری تیاًجاهذ، تٌْا در صَ

هَسیقی است ٍ ٍسى کِ هزتَغ تِ ّواٌّگی در هَسیقی ٍ حزکات تي هَقغ ضؼز خَاًی دٍ رکي دارًذ: پزدُ کِ ّواٌّگی 

دارد. حزکات تي است. حزکات تي اگز تی ّذف ٍ فقػ تا ٍسى تاضذ، رقص ٍ اگز تا ّذف تقَیت ًیزٍی تذى تاضذ،؛ ٍرسش ًام 

رسالِ دٍم تا ایي تَظیحات توام ضذُ تحث ٍارد هَظَع کتاب سَم هیطَد کِ هَظَع آى تزرسی هسائل سیاسی اػصار ٍ 

ٍ تِ دادى راّکار تزای ًظام سیاسی هی اًجاهذ کِ در رساالت قثلی افالؼَى ًیش تا  جَاهغ هختلف در ؼی قزٍى هتوادی است

 حذٍدی تیاى ضذُ تَد.

پختگی ٍ خزهٌذی تیطتز در  ٍ هخاؼة تذلیل کٌْسالی، داًطوٌذی،ست ااس ضیَُ هٌاظزات کِ تسیار کن حاضیِ تحلیل: 

قاًغ هیطَد ٍ تٌْا ٍقتی سؤال یا اتْاهی دارد، لة تِ سخي هیگطایذ. اس ایي کِ تیطتز خَد آتٌی حزف هیشًذ ٍ ّوزاُ ٍ تحثْا 



ٍ  «هیگساری»پزداختي تِ سخي خَد افالؼَى است.  ،تِ دادى ؼزح ٍ اًذیطِ ًَ هیپزداسد، هیتَاى احتوال داد کِ سخي

استفادُ ًوَد.  تفزیحات ٍ هسائل دیگز جاهؼِآى هیتَاى در تحثْای ًواد ٍ توثیلی جشئی است کِ اس « هَسیقی ٍ آٍاس»

کِ افزاد در  سهاًیافالؼَى ایٌجا حق تزتیت جَاًاى را تِ پیزاى خزدهٌذ ٍ هتؼادل دادُ کِ خَد را اس لذتْا هحزٍم ًکزدُ اًذ. 

ِ تؼصة ٍ تا هثالْای دیگز اس جاّای دیگز ت تیخزدهٌذاًِ، تا تؼصة تزخَرد هیکٌٌذ، افالؼَى کاهالً  تحث اس آداب ضْز خَیص

َردى آى در ّوزاّی ٍ ّوسفزی سِ کٌْسال ، رقن خیيً. ًکتِ قاتل تَجِ در رسالِ قَاصحثت اداهِ هیذّذ تا تِ ًتیجِ تزسذ

تزای رسیذى تِ هؼثذ سئَس است. اها گَیا تا پذیذُ ساختارسدایاًِ ای در ایي هیاى هَاجْین! ّذف اصلی کِ رفتي تِ ػثادتگاُ 

 استزاحتْای تیي راُ، هتي اصلی سفز افزاد ضذُ است. را ػَض کزدُ ٍ تحثْا ٍی جای خَیص است تا ّذف جٌث


