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VII یادداشت دبیر مجموعه

یادداشتدبیرمجموعه

هنر چیست؟ چه نسبتی با زیبایی، به فراخ دامنه ترین معنای آن، دارد؟ آیا اصالً 
کیفّیت  می شود تعریفش کرد؟ خود این زیبایی چیست؟ کیفّیت شیء است یا 
نگرنده ی در شیء؟ کیفّیتی افسون کننده و فریبا است یا کیفّیتی پیوسته با راستی 
و نیکی؟ آیا راز هنر در همین زیبایی است، یا، چنان که برخی مّدعی شده اند، پای 
چیز دیگری در میان است؟ چه چیزی در هنر هست که پاره ای از ما را چنین شیفته 
و مسحور خود می سازد؟ چیست آن آن بیان ناشدنی که شوریدگان هنر در طلبش 
می سوزند و می گدازند؟ و چگونه است که همین هنر بر پاره ای دیگر از ما آدمیان 

کار نمی کند و اثر نمی نهد؟
آیا، به همان اندازه که سودائیاِن عاَلمش می گویند، هنر از ضروریات حیات 
انسانی است؟ یا، چنان که دیگرانی متعّرض شده اند، از امور غیرضرور و تجّملی 
زندگی است؟ ارزش هنر تا چه اندازه است و از کجا است؟ آیا ارزش هنر منحصر 
در وجه زیبایی شناختی آن است، یا این که می توان ارزش های دیگری - از جمله 
به  ارزش های اخالقی، حقوقی، شعائری و مناسکی، مصلحت اندیشانه، و ناظر 
عرف وعادات اجتماعی - را نیز به آن نسبت داد و، بر طبق این ارزش های دیگر، 
به نقد و ارزیابی اش نشست؟ پرسش دشوارتر این که: کدام قسم از این ارزش ها 
به اصطالح ذاتی هنر اند و کدام عرضی آن؟ به بیان دیگر، هنربودن هر اثر هنری 
به داشتن کدام قسم از این ارزش ها است؟ و پرسش ذهن سوزتر آن که: به وقت 

تعارض میان این ارزش ها در عالم هنر چه باید کرد؟

یادداشت دبیر مجموعه
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هشت

قدرِت هنر - اگر قدرتی دارد - ناشی از چیست؟ برخی معتقد اند که در قدرت 
اثرگذاری هنر بر حیات آدمی مبالغه ها شده است و برخی، به عکس، بر آن اند که 
گرفته نشده. کدام سوی این نزاع برحّق است؟ آیا  این قدرت چنان که باید به جّد 
هنر قدرت شناخت بخشی دارد؟ باالتر از آن، آیا هنر می تواند شناخت هایی به ما 
ببخشد که از هیچ راه دیگری نمی توانیم کسب شان کرد؟ درباره ی استعداد و قدرت 
هنر در فریفتن مخاطبان و ایجاد جهل مرّکب چه باید گفت؟ آیا، در کمال شگفتی، 

باید تصدیق کنیم که هنر هر دو قدرت را دارد؟
معرفت بخشی و/یا جهل افزایی تنها دعاوی معطوف به قدرت هنر نیستند؛ 
دعاوی اثرگذاری دیگری نیز طرح شده است، از جمله پرورش برخی مهارت های 
ذهنی و روانی. مسئله این است که آیا هنر واقعاً می تواند مهارت هایی را در آدمیان 

بپرورد یا نه.
دعوی دیگر در باب قدرت تأثیر هنر بر عواطف آدمی است. در توان هنر در 
این خصوص تقریباً تا امروز کسی تردید جّدی نکرده است؛ آن چه محّل مناقشه 
بوده است میزان و نحوه ی این اثرگذاری است. هنر تا چه پایه و مایه می تواند در 

عواطف ما اثر کند و چه عواطفی را در ما بیدار می تواند کرد؟
و از همین جا باید پرسید: آیا هنر اّوالً و بالّذات با وجه احساسی و عاطفی 
از  آیا غرض  ما؟  وجود  شناختی  و  معرفتی  وجه  با  یا  دارد،  سروکار  ما  وجود 
هنرآفرینی بالمآل تأثیرگذاری بر ساحت احساسی ما است، یا ساحت معرفتی ما، 

یا ساحت ارادی ما، و یا ترکیبی از آن ها؟
این دست  از  مهّمی  به مسائل  داریم  بنا  »هنرشناسی«  در مجموعه ی  باری، 
بپردازیم و نرم نرمک هم از سویی ادبّیات بحث را طرح کنیم و هم از دیگر سو 
به بررسی مسائل مورد مناقشه دست بجنبانیم. به عبارت دیگر، در این مجموعه 
آثاری گرد خواهیم آورد که، در وهله ی نخست، چهارچوب های اصلی حوزه های 
هنرشناسی - و در رأس همه ی آن ها فلسفه ی هنر و/یا زیبایی شناسی - را می کاوند 
همچنان گشوده  پرسش های  به  تازه  پاسخ های  بازپرسی  به  بعد،  وهله ی  در  و، 

می پردازند. بادا که چنین باشد.

محسن کرمی
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3 پیش گفتار مترجم

پیشگفتارمترجم1*

۱

دیوید هیوم، فیلسـوف تجربه گرای اسـکاتلندی، را هم از سـویی از اعاظم شـّکاکاِن 
تاریخ فلسـفه دانسـته اند و هم از دیگر سـو از شـریف تریِن ایشـان. باریک بینی ها و 
باریک اندیشـی های او ذهن هر جسـت وجوگر تیزچشـم اقلیم خرد را بازتر می کند و 
به حیرت و تحسین اش وا می دارد، و تشکیک ها و شبهه های ذهن سوزش دست و 
دل هر پوینده ی بصیر وادی علم را می لرزاند و به تردید و وسواس اش درمی اندازد. 
با این همه، فیلسوف ما سخنان ایجابِی بسیاری نیز گفته است و کار علمی اش را 
یکسره مصروف نقدها و نفی ها نکرده. از جمله، می توان به آراءونظراتش در باب 
هنر و زیبایی اشـاره کرد. اّما چنین نبوده اسـت که هیوم آراء زیبایی شـناختی اش را 
در یک کتاب مسـتقّلّ نظم ونسـق ببخشـد و عرضه کند. نظرات او را در این باب 
بایـد در جـای جـای آثـارش یافت: مثـالً پاره هایـی را در رسـاله ای در باب طبیعت 
بشری۲، پاره هایی را در پژوهشی در باب فهم بشری۳، پاره هایی را در پژوهشی در 
باب اصول اخالق۴، پاره هایی را در جسـتارهای اخالقی، سیاسـی، ادبی۵، و حّتی 
پاره هایی را در نامه های او به کسانی چون هاچیسون. و همین امر شاید مهمّ ترین 
 عّلت باشد برای آن که چرا در محافل علمی و دانشگاهی ما کم تر به زیبایی شناسی 

۱. * در متن این کتاب شیوۀ مقبول مترجم در نگارش رعایت شده است. -ناشر.
2. A Treatise of Human Nature
3. An Enquiry concerning Human Understanding
4. An Enquiry concerning the Principles of Morals
5. Essays: Moral, Political, Literary

پیش  گفتار مرتجم
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هیوم ــ به رغم اهّمّیت و نفوذش در تفّکر جدید ــ پرداخته شده؛ بر آن بیفزایید این جس

را که تنها بخشی از آثار یادشده به فارسی برگردانده شده اند، آن هم به تازگی.
ولی، گذشته از این ها، در مجموعه ی جستارها هشت جستار مستقّلّ هست که 
می شودگفت کامالً به آراء زیبایی شناختی هیوم معطوف اند و، از قضا، برخی شان 
آوازه ی هیوم در زیبایی شناسـی را رقم زده اند. کتابی که پیشـاروی خواننده ی گرامی 
اسـت برگردان این هشـت جسـتار اسـت. در میان این جستارهای هشت گانه، »در 
باب معیار ذوق« و »در باب تراژدی« بیش از دیگران شناخته شـده اند، اّما شـش 
جسـتار دیگـر نیـز اهّمّیـت بسـیار دارنـد و سـخت درخـور پژوهـش و وارسـی انـد؛ 
خاّصه برای آن پژوهش گرانی که مطالعات هنر را منحصر در زیبایی شناسی فلسفی 
ــ نظیر نقد هنری، روان شناسـی هنر،  نمی داننـد و بـه سـایر شـاخه های هنرپژوهیـ 

تاریخ اجتماعی هنر، و جامعه شناسی هنر ــ نیز عطف توّجه دارند.
بـه اجمـال هرچه تمام تـر، اهـّم مسـائلی که هیوم در جسـتارهای زیبایی شـناختی 
بدان ها می پردازد، و بنابراین می توان در شاخه های گوناگون هنرپژوهی رّد آن ها را 

جست، به قرار زیر اند:

۱.  ارتباط اخالق و هنر، نسـبت عیب و/یا نقص زیبایی شـناختی با حسـن و/یا 
قبح اخالقی، ارتباط اخالق و مصلحت اندیشی و هنر، این همانی حّس اخالقی 
و حـّس زیبایـی )تقریبـاً در همـه ی جسـتارها، به ویژه »در باب تـراژدی«، »در 

باب معیار ذوق«، و »در باب آراستگی در هنرها«(؛
۲.  نسـبت هنـر بـا دیـن )»در بـاب تـراژدی«، »در بـاب معیـار ذوق«، »در باب 

سادگی و آراستگی در نگارش«، و »در باب آراستگی در هنرها«(؛
۳.  نقد هنری )در همه ی جستارها(؛

۴.  ذوق: معیارهای ذوق پرورده، ربط ذوق و حّس زیبایی، فطری یا ا کتسابی بودن 
ذوق و حّس زیبایی )»در باب لطافت ذوق و انفعال«، »در باب سـخن وری «، 

»در باب سادگی و آراستگی در نگارش«، و »در باب معیار ذوق«(؛
۵.  زیبایی و زشتی ادبی )»در باب تراژدی«، »در باب معیار ذوق«، و »در باب 

سادگی و آراستی در نگارش«(؛
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6.  عینـی یـا ذهنـی بـودن زیبایـی )تقریبـاً در همـه ی جسـتارها به ویـژه »در باب 
لطافت ذوق و انفعال«، »در باب تراژدی«، و »در باب معیار ذوق«(؛

۷.  ارتباط سادگی و تجّمل با زیبایی )»در باب سادگی و آراستگی در نگارش«، 
»در باب آراستگی در هنرها«، و »در باب جستارنگاری«(؛

۸.  انـواع زیبایـی بـه لحـاظ متعّلقـات زیبایـی )»در باب سـادگی و آراسـتگی در 
نگارش«(؛

۹.  چیسـتی هنـر )»در بـاب سـادگی و آراسـتگی در نـگارش«، »در باب لطافت 
ذوق و انفعال«، »در باب تراژدی«، و »در باب معیار ذوق«(.

۱0.  نسـبت علـوم و فنـون و هنرهـا )»در باب لطافـت ذوق و انفعال«، »در باب 

پیدایی و پیشرفت هنرها و علوم«، و »در باب آراستگی در هنرها«(؛
۱۱.  ارتباط هنر، زیبایی، و زشتی با عواطف مثبت و منفی و احیاناً خنثی )تقریبًا 

بـاب  بـاب لطافـت ذوق و انفعـال«، »در  در همـه ی جسـتارها به ویـژه »در 
سخن وری«، »در باب تراژدی«، و »در باب معیار ذوق«(؛

۱۲.  نقـش و تأثیـر روان شـناختی صنایع یـا آرایه های ادبـی در کار ادبی )»در باب 

سادگی و آراستگی در نگارش« و »در باب تراژدی«(؛
کیـد بـر اهّمّیت آمـوزش و پرورِش علمـی و فّنی و  ۱۳.  فلسـفه ی تعلیم وتربیـت: تأ

هنـری در کنـار هـم، تأثیـر پـروردن ذوق در پاالیـش روحـی و کامروایـی )»در 
بـاب لطافـت ذوق و انفعـال«، »در بـاب آراسـتگی در هنرهـا«، و »در بـاب 

جستارنگاری«(؛
۱۴.  ارتباط هنر با تحّوالت اجتماعی )»در باب سخن وری« و »در باب آراستگی 

در هنرها«(؛
۱۵.  هنر و سیاست، تأثیر نظام های سیاسی در اوج و حضیض هنرها )»در باب 

سخن وری« و »در باب آراستگی در هنرها«(.

۲
جسـتارهای  کـه  ادبـی،  سیاسـی،  اخالقـی،  جسـتارهای  بـاب  در  سـخنی   اّمـا 
زیبایی شـناختی از دل آن بیـرون آمـده. هیـوم در طـّی سـه دهـه فلسـفه ورزِی خـود 
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چهل ونه جسـتار نوشـت، که جملگی در این کتاب گرد آمده اند: سـی ونه جسـتار در جس

زمان حیات هیوم نشر یافتند و ده جستاِر واپسین به دالیلی فقط پس از مرگ او 
بر کتاب افزوده شدند. در جستارها هیوم می کوشد فلسفه را به میان مردمان ببرد 
و هم از این رو اسـت که قالب »جسـتار« را برمی گزیند و نرم نرمک کتاب نویسـی 
به سـبک و سـیاق رسـاله های دانشـگاهی را رها می کند. طبع نازک و روح بلند او 
کامالً مهّیای این کار بودند و نثر زیبا و در عین حال شیوایش به خوبی می توانستند 
ایـن آرمـان را فراچنـگ آورند. اقبال شـگفت مخاطبان هم عصرش به جسـتارهای 
او شـاهدی بر این مّدعا اسـت. اهّمّیتی را که هیوم برای جسـتارها قائل بود بیش 
از همه از این جا می توان فهمید که او هیچ کدام از آثارش را به اندازه ی جستارها 
بازخوانی و بانویسـی نکرد. ُطرفه این که در واپسـین روزهای حیات نیز دسـت در 

کار بازخوانی آن ها داشت.
نخسـتین ویراسـت جسـتارها در ۱۷۴۱ منتشـر می شـود و هفدهمیِن آن ها در 
۱۷۷۷، اندکـی پـس از مـرگ هیـوم. در این ویراسـت های متعّدد، او هم از سـویی 

بر شـمار جسـتارها می افزاید و هم از سـوی دیگر حّک واصالح های بسیاری روی 
آن هـا صـورت می دهـد. روشـن اسـت کـه نسـخه ی معیار همـان ویراسـت هفدهم 
 اسـت، کـه از زیـر قلـم خـود هیـوم گذشـته. ولـی، در ۱۸۷۴، تـی. ایـچ. گریـن۱ و

تـی. ایـچ. گـروس۲ ویراسـتی از این نسـخه به دسـت دادنـد کـه در آن تفاوت های 
عمده ی هفده نسخه ی یادشده، در پانویس، منعکس شده بود.۳ این هفده ویراست 

از این قرار اند:

A  Essays, Moral and Political. Edinburgh, 1741.
B  Essays, Moral and Political. Second edition, corrected, Edinburgh, 

1742.
C  Essays, Moral and Political. Vol. 2. Edinburgh, 1742.
D  Essays, Moral and Political. Third edition, corrected with 

additions; London and Edinburgh, 1748.

1. T. H. Green  2. T. H. Grose
3. Hume, David. Essays: Moral, Political, and Literary. ed. T. H. Green and T. H. Grose. 
London: Longmans, Green, and Co., 1874.
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E  Philosophical Essays concerning Human Understanding. London, 
1748.

F  Philosophical Essays concerning Human Understanding. Second 
edition, with additions and corrections; London, 1751.

G  An Enquiry Concerning the Principles of Morals. London, 1751.
H  Political Discourses. Edinburgh, 1752.
I  Political Discourses. Second edition; Edinburgh, 1752.
K  Essays and Treatises on Several Subjects. London and Edinburgh, 

1753–54. Four volumes.
L  Four Dissertations. London, 1757.
M  Essays and Treatises on Several Subjects. London and Edinburgh, 

1758. One volume.
N  Essays and Treatises on Several Subjects. London and Edinburgh, 

1760. Four volumes.
O  Essays and Treatises on Several Subjects. London and Edinburgh, 

1764. Two volumes.
P  Essays and Treatises on Several Subjects. Edinburgh and London, 

1768. Two volumes.
Q  Essays and Treatises on Several Subjects. London and Edinburgh, 

1770. Four volumes.
R  Essays and Treatises on Several Subjects. London and Edinburgh, 

1777. Two volumes. 

و در نهایت، در ۱۹۸6، یوجین اف. میلر۱ بر اساس همین نسخه ی اخیِر گرین و 
گروس تصحیحی انتقادی از جستارها فراهم می آورد، که هم از خطاهای راه یافته 
به نسخه ی گرین و گروس خالی است و هم حاوی پی نوشت های توضیحِی مفیدی 
اسـت. تصحیح میلر، از آن زمان تاکنون، بارها و بارها تجدیدچاپ شـده اسـت 
و معتبرتریـن تصحیـح از ایـن کتـاب اسـت. باری، هشـت جسـتاری کـه برگردان 
فارسـی ای از آن هـا در کتـاب حاضـر تحت عنوان جسـتارهای زیبایی شـناختی بر 

خواننده ی فارسی زبان عرضه می شوند از یکی از چاپ های این تصحیح اند:
Hume, David. Essays: Moral, Political and Literary. ed. F., Miller, 

Eugene. New York: Cosimo, [1777] 2006.

1. Eugene F. Miller
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حال، در باب این ترجمه و برگردان هم باید به نکاتی اشاره کرد. نخست این که خواننده 
در این ترجمه با دو نوع پانویس مواجه می شود: الف( پانویس هایی که با عالمت هایی 
نظیر سـتاره و ... مرّتب شـده اند و، در واقع، ترجمه ی پانویس هایی اند که خود هیوم 
بـر جسـتارها زده؛ و ب( پانویس هایـی کـه بـه صورت عادی شـماره بندی شـده اند. این 
پانویس های افزوده خود بر سـه بخش اند و، به لحاظ محتوایشـان، کامالً قابل تمیز از 
یکدیگر اند: بخشی تفاوت های احتمالی موجود در ویراست های هفده گانه ی برشمرده 
را بازمی نمایند و برگرفته از ویراست گرین و گروس اند، بخشی معادل های انگلیسِی 
 پاره ای از اصطالحات را بر خواننده ی فارسی عرضه می دارند و طبعاً کار مترجم اند، و

بخش عمده ای هم حاوی توضیحات و ارجاعات الزم برای مخاطب امروز جستارها اند۱ 
که قسمتی از آن ها از میلر اند، قسمتی از مترجم، و قسمتی هم از کوپلی و ِادگار۲. چون 
تفکیک این توضیحات و ارجاعات احتماالً متن را دشوارخوان می کرد و توّجه خواننده 

را از اصِل متن به حواشی می برد، مترجم از آن صرف نظر کرد.
نکته ی دوم در خصوص سـجاوندی اسـت. همه ی آشـنایاِن با متون هیوم از این 
گاه اند. سـجاوندی یا عالمت گـذاری ای که خود  دقیقـه ی دشـوار در متن هـای هیوم آ
ی رهزن  هیوم در نوشته هایش به کار می بسته، برای مخاطبان امروز، غریب و تا حّدّ
اسـت. بـرای مثـال، هیـوم دو نقطـه ):( را به کّرات و مـّرات در متن به کار می َبَرد و 
در جاهایـی از آن اسـتفاده می کنـد کـه خواننده ی امروز را بـه خطا درمی اندازد. نظیر 
همین سخن، اّما به درجات کم تر، در باب کاما )،( و حّتی نقطه وند )؛( نیز صادق 
اسـت. بیش تـر ویراسـتاران انگلیسـی و مترجمـان آثـار هیوم به زبان هـای دیگر، در 
سده ی اخیر، به نحوی به این امر تصریح کرده و هر کدام در این باب موضعی اّتخاذ 
کرده انـد: از حفـظ کامـل ایـن سـجاوندی غریـب گرفته تـا حّک واصـالح آن. در این 
 میـان، مترجـم کوشـیده اسـت کـه فقـط به روح این سـبک هیـوم وفـادار بماند و هر 

این  از  فارغ  نداشته اند، چرا که  ارجاعات  این توضیحات و  به  نیاِز چندانی  گویا مخاطباِن هم عصِر هیوم   .۱
توضیحات و ارجاعات چنان استقبال باشکوهی از جستارها می کردند.

2. Hume, David. Selected Essays. (Oxford’s World Classic). ed. Stephen Copley and 
Andrew Edgar. Oxford and New York: Oxford University Press, 1998.
و  آورده اند  فراهم  مولر  نسخه ی  همان  بر طبق  را  هیوم  گزیده جستارهای  این  ادگار  و  کوپلی  که  است  گفتنی 

پانویس هایی توضیحی بر آن افزوده اند.



9 پیش گفتار مترجم

ـ  جـا کـه قواعد امروزین سـجاوندی ایجـاب می کردند تغییراتی صورت داده اسـتـ 
البّته با وسواسی شبیه به آن چه می توان از متن خود هیوم استشمام کرد.

بـاب شـماره گذاری بندهـای هـر جسـتار اسـت. بـرای آن کـه  نکتـه ی سـوم در 
ارجاع دهی به این جستارها برای اهل فّن ساده تر شود، در ترجمه ی حاضر بندهای 

هر جستار به نحو مستقّل شماره گذاری شده اند.
نکتـه ی چهـارم به ترجمه بازمی گردد. ترجمه ی جسـتارهای زیبایی شـناختی برای 
مترجم تجربه ی شـگرفی بود. از سـویی، کمابیش با شاهکاری ادبی سروکار داشت۱ 
که در عین حال، بی هیچ شّک و شبهه، متن فلسفِی جان دار و پرمایه ای بود؛ و، از 
دیگر سو، با فاصله ی قریب به سه سده اِی متن با زمانه خودش مواجه بود. بر این ها 
بیفزایید، مسـأله ی پیش گفته ی سـجاوندی را. باری، تالش و تقّلا در یافتن معنای 
دقیق کالم هیوم و، در همان حال، حفظ لحن و طرز بیان شیوا و دلنشین او مترجم 
را به کجاها که نبرد و چه نیش ونوش هایی که نداد: نیش ها در خستگی از گشتن ها 
و نیافتن ها، و نوش ها در حّظ کشف کردن ها و رسیدن ها. چنان که پیش تر گذشت، 
تصحیح میلر مبنای این ترجمه بوده اسـت، اّما مترجم برای محکم کاری هم که شـده 
ترجمه ی فرانسوی این جستارها را نیز در پیش دست قرار داد.۲ از هر چه بگذریم، 
همسـایگی این دو زبان می توانسـت کمک کار باشـد و دل مترجم را از باب درسـتی 

ترجمه اش قرص کند.

۴
مترجـم عشـق وصف ناپذیـری بـه ادبّیـات و کالم زیبـا، از سـویی، و فلسـفه و 
ژرف کاوی های اندیشگی، از دیگر سو، دارد. و چگونه احساس شادی عمقش را از 
این بخت یاری پنهان کند که مترجِم دل انگیزترین و در عین حال تفّکربرانگیزترین 

نثرهای هیوم در باب هنر و زیبایی شده است!
بـاری، مـن ایـن بخت یـاری را، افـزون بر زمیـن و زمان و چـرِخ فلک، مرهون 

۱. می دانیم که کار ادبی برای هیوم ارزش بسیاری داشت؛ حّتی شاید بشود گفت ارزش غایی داشت: »عشِق من 
به شهرت ادبی ... عشقِ فرمان روای زندگی من بوده است«. )دیوید هیوم. »زندگی خودم«. در: تاریخ طبیعی دین . 

ترجمه ی حمید عنایت. تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ چهارم، ۱۳۸۷، ص ۲6(.
2. Hume, David. Essais esthétiques. translated by Renée Bouveresse. Flammarion, 2000.

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Ren%C3%A9e+Bouveresse&text=Ren%C3%A9e+Bouveresse&sort=relevancerank&search-alias=books
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لطف کسـان بسـیاری ام. پس، در آخر، باید مراتب سپاسـم را نسـبت به تنی چند جس

از آن بسیار کسان ابراز دارم که در به بارنشستن این ترجمه یاری ام کرده اند: همسر 
 نیک سرشـت و نیکوروشـم، کـه در یافتـن نبـض سـخن و آهنـگ کالم هیـوم یارِی 
بسـیارم داد و در ایـن راه، بـه لطف، وسـواس مـرا در بازخوانی های مکّرر جمالت 
و عبـارات و حّتـی پـاره ای کلمـات بـه جان خرید؛ یـار برگزیده ی سـفرکرده به دیار 
غربت ام، دکتر علی وکیلی، که با مهر همیشـگی اش ترجمه ی فرانسـوی جسـتارها 
را یافت و برایم فرسـتاد؛ و یگانه ی روزگار، اسـتاد مصطفی ملکیان، که دیگر بار 
لطـف را بـر مـن تمـام کـرد و ترجمه را از نظر گذراند و اشـارت هایی کـرد که باز از 
تیزبینی و فهِم عمیقش از ادبّیات و فلسفه در شگفت شدم. کامروایی شان هر دم 

افزون باد!
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