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 مقدمه. 1

سررررت. بررررازخوانی دوران ما های یکرررری از ضرررررورت فرررریلم دینرررری مطالعررررات برررره پرررررداختن
گسترد حوزه بررای رشرد و ی بسرتر ،هرای دینری مطالعرات فریلم برر اسراس آموزه ۀهای متنوع و 

 از یکری لم یامرروزه فرکنرد.  فرراهم می را سرازی همسرو برا فرهنر  مرا هرای فریلم گسرتر  جریان
 اسررت، در انتقررال فرهنرر ، چرره فرهنرر  نخبگرران و چرره فرهنرر  عامرره یفرهنگرر یها دهیررپد

 تررر ی دارد امررا از همرره مهماقتصرراد وفناورانرره مختلرر   یها جنبرره ینماسرر .(۳۱۱1:۳77 ،)کررالکر
 یفرهنگر ی، امررکنرد یمرد یرو بازتول ییلم فرهن  را بازنمایف که آنجا  از .است آن یفرهنگ جنبۀ

تهرراجم  اسرت. شردهتوجرره  بره آن یدر مطالعررات فرهنگر برره همرین دلیرل و شرود یمرمحسروب 
کشور ما  فرهنگی گسرتر   ،وجهری از آنکره  بررد یمرلم بهرره یفر ۀرسراناز در   ۀگونر قارچظهرور و 
ن همررری طریرررق  ازز یرررغررررب ن ینمای. سررراسرررت زبررران یفارسررر یا مررراهواره یونیرررزیتلو یها شررربکه
 امکران حورور یرانریان مخاطبان ایدر م داخلی تلویزیون های و شبکهی ا ماهواره یها شبکه

کشررررور مررررا فرررریلم اسررررت. کررررردهدا یررررپ کشررررورهای دیگررررر - در   طریررررق  از کلی،طررررور برررره - ماننررررد 
کن عمرروم ها خانررهدر  ها دئوکلوپیررو ون یررزیتلو طریررق  ازقطررار و پخررش  ،اتوبرروسماننررد  یو امررا

محصروتت خرود فرهنر   ترین کننده سرگرمدر  فیلمحتی . ردیگ یمرا هدف  زیادیمخاطبان 
کرره  یامکرران ،لمیفرر ۀرسررانبررا  یانتقررال فرهنرر  اسررالم .کنررد یمرر ییبازنمرراد و یرررا بازتول اسررت 

گرفت. در واقرعیآن را ناد توان ینم یو نقل یل عقلیدت    به غررب  یمقابلره برا تهراجم فرهنگر ،ده 
 .  اند سکهک ی یدو رو یو انتقال فرهن  اسالم

یکرری از مشررکالت . داشررت یمشررکالت فرهنگرری متعرردد یاز انقررالب اسررالم پرریش فرریلم
 ۀعمرد انیرکره در دو جر برود یداتیردر تول ینریاز فرهنر  د فاصرله، حرداقل ،یرا انقطاع اساسی

وجررود داشررت.  ،رانیررا ینمایسرر ینررو انیررز جریررو ن یفارسرر یعنرری فرریلم ،سررینمایی آن زمرران
فاصرله و انقطراع  نیرا ،خراص طور بره. برود مواجرهایرن مشرکل  برامترثثر از سرینما  هرم ونیرزیتلو
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چنرد،  هرلم داشرت. یفر بره نقرش اجتمراعی و اخالقری اعتنایی یبی و نظر یها ضع شه در یر
مرو   .دهرد یمرات خرود ادامره یربره ح ینظرر یامرا در بسرتر ،استد و عمل یلم به تولیف تکیۀ

گرفتره شرکل  نظرری بنیرانیکره برر هرم ( ۳۱59 ۀنوی سینمای پیش از انقرالب اسرالمی )در دهر
در ایرن زمینره  ،وجرود داشرت. بنرابراین ترر یا شرهیرمؤثرتر و شکلی  بهاین فاصله و انقطاع بود، 

 یمتناسب با فرهنر  اسرالم یا هینظرضع   داشتند.دخالت دانش نظری قابل نقد و جهل 
کره بره ید محصروتتیرتول درضرعی  عملکرد  ساز نهیزملم یف ۀدر عرص برا فرهنر   کلیطرور شرد 
 نداشت. یو همخوان یهماهنگ یاسالم

از مشررکالت عمرده سررینمای قبررل از یکرری مناسربات غیراخالقرری میران عوامررل تولیررد فریلم 
از عوامرل مهرم همران مشرکل  یکی شک یب .بود دیگریمتثثر از عوامل خود که بود در  انقالب
کره فورا ،یمتناسب با فرهن  اسرالم ینبود دانش نظر یعنیاول،   کشرور مرا ینمایسر یبرود 

لم یفررر بررره صرررنعت برررودن باتوجه. کررررد میو اخالقررری  یتعارضرررات شرررناخت ،یتیهرررو یبررر دچرررار را
ن مناسرربات یررو برره ا کرررد یمررل یررلم تحمیمنطررق خررود را بررر فرر ی نیررزاقتصرراد سررو  مناسرربات

کسب درآمد دامن  اب یراخالقیغ کرار دلیل برهکه ضمن آن .زد یمهدف   ،لمیدر فر ینروع روابرک 
وجررود ه برر یاخالقرر یهررا یینارسررابرررای  را بسررتری و نررهین زمیدوربرر یاخررتالد در پشررت و جلررو

گفته شد ا  همچنان. ردآو می کره مترثثریرکشرور د ینمایسر ید در فورایرن امر را بایکه  نروع  از د 
 داشت. یشه در مباحث نظریر و این نگاه،نما بود ینگاه به س

ن دو مشرکل مواجره یربا شدت و ضع  با ا همچنان ، فیلماسالمی انقالب یروزیپس از پ
کرره بررا انقررالب اسررالم یدیررجد یینمایان سرریرربرروده اسررت. پررس از انقررالب جر گرفررت  و  یشررکل 

متعلرق بره  دفراع مقردس ژانرر ؛داد یمرنشران  یو همراهر همسرویی یفرهن  اسرالم یکلطور به
گرچه ان است. ین جریا  انیرک جریرگراه بره  چیکلمره هر یواقعرمعنای  بره جریانن یدات ایتولا

و غالررب بررا عنرروان  یان قررویررک جریررمررا واجررد  ینمایسرر ،گررریر دیررل نشررد. برره تعبیتبررد گسررترده
کرره سرراختار و  کرره متناسررب یملرر ینمایسرر بررا فرهنرر  اسررالمی باشررد نشررده اسررت؛ سررینمایی 

 باشد. مان ی فرهنگیها رساختیزفرمی آن برآمده از تفکر اسالمی و  نظام  
کرز آمروز  رسرم دانش مربرود بره فریلم کرم  هرم ین دومریرکره از او آزاد،  یدر مرا کشرور  در 

که در بر  یمبتن یطورکل به ستند،ین  ۀحروز اساسراً اسرت و مرا  انجرام شرده غربمطالعاتی است 
پرس از  ،گررید  عبرارت . بهمیا ندادهقرار  یمورد بازخوان یاسالم یلم را بر اساس مبانیمطالعات ف

کشور مبتنریانقالب همچنان دانش ف دانرش  زمینرۀ  در اسرت و یمعرفرت غربرمبرانی  برر یلم در 
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ن ضرع  یرام. یهسرت ی شردیداسالم دچار ضع  نظرر یو فرهنگ یمعرفت ۀبر حوز یمبتن لم  یف
. یکرری از گررذارد یمرر گذاشررته و جای بررهلم ید فرریررخررود را در عمررل و تول یامرردهایآثررار و پ ینظررر

کررره فقررردان نظریررره ترررثثیرات مخربررر گذاشرررته یمواضرررعی  گرررر ؛ جایگررراه منتقررردان اسرررت ،برررر آن  ا
کرار آنران برر فراینردهای عملری فریلم  کردنرد یمرمنتقدان بر مبنرای نظریرات برومی نقرد  حاصرل 

 بسیار تثثیرگذار و مشهود بود.
کرار یپرداز هینظرکه نبود   همچنان کره در شرکل یا حرفرهو  یدر مناسربات  گیری  کسرانی 

کاسرتی دلیل به ،تثثیرگذار بوده استنقش داشتند لم ید فیتول و  ،در حرل مشرکل دوم همرین 
بره  یق چنردانیرتوف ،میرا دادهکره بره خرر   ییها تیحساسربا وجرود  یینمایدات سیتول یعنی

ی فرریلم یررا نرریدانررش د اسرراس، این بر م.یررت مطلرروب فاصررله داریو از وضررع میا اوردهیررندسررت 
هرررای مختلررر   . مرررا بایرررد حوزهاسرررتم های دوران دانرررش فررریلم مبتنررری برررر دیرررن از ضررررورت

 .کنیمجمله نظریۀ فیلم را با رویکردی اسالمی بازخوانی   مطالعات فیلم از
که فیلم در آغاز  می کررد.  بهدانیم  اینکره سرینما اساسرًا هنرر  در ابتردادر  شکل سینما ظهور 

کرره در  یلم رفترره. هنررر برودن فرروجررود داشررت باشرد تردیررد سررینما صررورت  ۀبرراررفترره بررا مطالعراتی 
کرررد و زمرران زیررادی طررول ن یکرری از مررؤثرترین د. هنررر تلقرری شرروکشررید تررا گرفرت جررای خررود را برراز 

فررریلم برررود.  ۀپردازی در حررروز ها و نظریررره پیررردایش نظریررره هنرررر انگاشرررته شررردن فررریلم عوامرررل
کرررد. پیردایش  ۀپردازی دربرار نظریره ی فرریلم  ها هیرنظرفرریلم راه را بررای هنرر تلقرری شردن آن براز 

 ۀی دربرارپرداز هیرنظر ۳۳۳9 ۀاز ظهرور فریلم نردارد. در اواسرک دهر زیرادی ۀلحاظ تاریخی فاصلاز
کره حردود دو دهره از پیردایش فیلم آغاز شد؛ یعن سررگرمی اقشرار  ۀعنروان وسریل بره آنی زمرانی 
کسررانی ماننررد مانسررتربر  . در دوران نظریررهگذشررت یمررپررایین جوامررع  کالسرریک فرریلم   1،های 

کروئر 5بازن 4،آیزنشتاین 3،بات  2،آرنهایم کرا ، ۳۳89 ۀکردنرد. پرس از دهر مریپردازی  نظریره 6و 
ی و کرراو روانهای علرروم ماننررد  ها از برخرری شرراخه های مرردرن فرریلم، نظریرره یعنرری دوران نظریرره

کالسرریک و مرردرن نگرراه ها هیررنظری تررثثیر پذیرفتنررد. ویمگرری مشررتر  شناسرر نشانه  نگررر النکی 
دسرت برداشرتند  ینگرر یکلهای فریلم از جامعیرت و  به بعد نظریره ۳۳۳9 ۀرفته از ده  بود. رفته

 

1. Munsterberg 

2. Arenheim 

3. Balazs 

4. Eisenstein 
5. Bazin 
6. Kracuauer 
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که به حوزهی خ  ها هینظرو  گرفتنرد.  از فیلم می خاص ای رد  در ابتردا  ها هیرنظرپرداختند شکل 
مفاهیم مررتبک برا فریلم و  کردند یمتال   آنکهضمن  هانآتبیین ماهیت فیلم بودند.  دنبال  به

کننررد،  کم بررر فرریلم را تبیررین  برره و از ایررن طریررق  دنرردکر یمررمطررر   هررمیی ها هیتوصررقواعررد حررا
. پرداختنرد میدیگرر  های سرنت یعورنفری ب وی سراز لمیفهای  سرنت ،هرا انیجربرخری ترویج 

 فریلم ۀسرففلای مطالعاتی برا عنروان  در غرب حوزه ۳۳۱9 ۀپردازی در اواخر ده موازات نظریه  به
که حاصل تثمالت فلسفی دربار بره مفراهیم  ترثمالت. بخشری از ایرن فیلم اسرت ۀبه وجود آمد 

. پررردازد میهای فرریلم  ، در نظریررههنررر ۀمحررو و چرره فلسررف ۀهای فلسررفی، چرره فلسررف و ریشرره
قابل اعتنایی را در مطالعات فریلم بره وجرود آورده و فیلسروفانی را  ۀرفته حوز فیلم رفته ۀفلسف

 ه است.کرددر این حوزه فعال 
 «مخاطررب»و « مررتن« »،مؤلرر » ۀسرره حرروز در ترروان  را میفرریلم  های نظریرره ،طورکلی برره
کرره متعلررق برره حرروز واقع ییبازنمررا های برره نظریرره کتررابایررن  .کررردبندی  دسررته مررتن  ۀگرایانرره 
ت و آنچره یرواقع ییلم در بازنمرایکره فر پردازنرد یمرن یربه ا ییات بازنماینظر .پردازد می ،است

ک یدئولوژیررا یها دگاهیرردا تررا چرره انرردازه یرر ،کنررد یمرر یینمررا واقعچرره مقرردار  کشررد یمررر یبرره تصررو
 بازنمرررایین یرررننرررده و مخاطرررب در ایا نقرررش بیررر ،کنرررد یمررردخالرررت  یین بازنمرررایرررهنرمنرررد در ا

 تقدم تاریخی دارد.دیگر نظریات بازنمایی بر گرایانه  های بازنمایی واقع نظریهیست؟ چ
ی آن در هرا یتراب مک انراً یاحبررسی نسبت جهان تصویرشده در فریلم، تفسریرها و  بازنمایی 

و سررپس  ات افالطررونیرربررار در نظر  مقایسرره بررا جهرران واقررع اسررت. بازنمررایی در هنررر نخسررتین
گرد او گردیردصرورت مردون   بره ،ارسطو ،شا در یونران باسرتان  1«تقلیرد»عنروان  . هنرر برهمطرر  

گزنفرون مثابرۀ بهاعتقاد به هنر »بوده و  همگان قبول   ی موردا هینظر  و آریسرتوفان تقلیرد در آثرار 
یردی از تقل تقلیرد در هنرر و اینکره اثرر هنرری .(49 :۳۱۱8)گرروب در ارسرطو، « شرود یمرنیز یافت 

کات،جهان خار  است بحث  . افالطرون آورد یمرچگونگی و میرزان بازنمرایی را بره میران  محا
کمردی موضوع هنر در ترراژدی جمهوریهمپرسۀ در  ج ، ۳۱۱9)افالطرون،  دیرگو یمررا تقلیرد  و 
کررنش انسرران  فررن شررعر رسررالۀدر  هررمارسررطو  .(۳9۱ :4 نظررر   . ازدانررد یمررهنررر نمررایش را تقلیررد از 

کررنش ،(51 :۳۱۱8 )ارسررطو،« کنشرری تقلیدشررده اسررت تررراژدی»ارسررطو  یررا  پیرنرر  ،و تقلیررد از 
که ترتیب رخدادهاست تشکیل  2طر   .(55 )همان، دهد یمرا 

 

1. memesis 

2. plot 
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فرانسرررروی، و  پرداز هیررررنظر(، ۳۳۳۱-۳۳5۱) آنرررردره برررازن را فررریلم در انررررهیگرا واقع بازنمرررایی
کرروئر تزیکفریرر  ۀکرره همچنرران در عرصررکردنررد آلمررانی، مطررر   پرداز هیررنظر، (6886-6611) کرا
 نظر صرراحبی ایررن دو ها دگاهیرردفرریلم  ۀدر نظریررهنرروز . اسررت رگررذاریتثثی وتولیررد فرریلم ا هیررنظر

قبلرری  اتیررنظر برررخالفها برره بررازخوانی جدیرردی  بررسرری ایررن یگرراهشررود.  بحررث و بررسرری می
 برود رئالیسرم گفتره  1ترر انردرو آنچره پریش بررخالفمانند اینکه  شده است. منجرین دو ا ۀدربار

کوئر رئالیسمی خام نیست. کانونی مورد بحث در هرر دو نظریره مف کرا واقعیرت در »هروم مفهوم 
کرره « سررینما ای در مباحررث  گونرره به موضرروعت. ایررن سررمطررر   سینما یکرری از مباحررث   اسررت 
فرریلم سرره بحررث  بازنمررایی ۀبررار. دراسررت مطررر تحررت عنرروان هنررر و واقعیررت هررم  هنررر ۀفلسررف

)مؤلر (؛  . فریلم و ههنیرت هنرمنرد4. فریلم و بازنمرایی واقعیرت؛ ۳اساسی و مهرم وجرود دارد: 
ی اثرررر گرای بحرررث از واقرررع نظریررره ۀمثابررر ی برررهگرای جررردای از واقرررع. فررریلم و ادرا  مخاطرررب. ۱
اسررت. در بخشرری از ایررن دو نظریرره   مطرررزنررده و  بحثرری   ،عنرروان معیرراری در نقررد هنررری برره

پدیدارشناسرری فرریلم در حررال  اسررت؛ در فرریلم مطررر  شررده  مطررالبی پیرامررون پدیدارشناسرری
: 49۳9 2)رشرتون و ب تررین،فریلم اسررت  ۀنظریرر ۀحروزو زنررده در  مطرر ی ها عرصررهیکری از  ،حاضرر
۳7۱). 

کترراب   شررناختی چررارچوب رو   ی بنیررادین )ارائرره شرردهشناسرر رو  گرفترره از  الهررامایررن 
 بنیادین یشناس رو . ( استپارسانیاحمید استاد   ۀوسیل هب

گون با نسدددبت بدده یددد  حدددوز ۀپیامدددهای منیقدددی مبددادی و اصدددو  مو دددوع گوندددا  ۀمختلددگ 
کددبا مبددادی یددا  عهددده و کنددد یمدد جو و جسددتبوش علمددی     معرفتددی و علمددی بدده داب صدددو و 

کددبا  کدده بددد یا هیددنظرصدددو و  بوش شناسدددی  .ردیددگ یمدداسدداس  ن مبددادی شددکل  رنیسددت 
کده ید  نظریده از   و دبصوبتی کند یمشناختی ی  نظریه با بیان  بنیادین تنها خیاهای بوش

گفتدد یددا مبدادی اعددشن شدده و کدرده باشدددا انحددرام  ن با مشدخ   ۀنا  .سددازد یمددخدود عدددو  
 (10: 1392ا )پابسانیا

کرررذب مبرررادی فلسرررفی نظریرررات و همچنرررین   بررره نوشرررتهایرررن  دنبرررال بررسررری صررردق و 
ی بنیررادین وجررود دارد شناسرر رو کره در ی امررا امکرران ؛تثثیرگرذاری آن مبررانی در نظریررات اسرت

کمک  کش  مبانی نظریه  که به   و کند یماین است 
 

1. Dudley Andrew 

2. Rushton & Bettin  
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 . وبد یمدددبدددا مشدددخ  سددداختن مبدددانی یددد  نظریددده زمینددده نقددددهای مبندددایی  ن با نیددد  پدیدددد 
کده ندا ر بده مبدادی و اصدو  مو دوعه نظریده و علدم اسدت  .نقدهای مبنایی نقدهایی است 

کدده اصددل مو ددوعی از  ن داندده اخددب شددده  شددود یمددنقددد مبنددایی از مو ددع دانشددی میددر  
گر اصل مو وعی اصل معرفت شناختی و  .است مربدو  بده  نقد  ن اصدلا ایا فلسفی باشدا

 (  11)همانا  .همان علم است

کره مرورد اهتمرام ایرن این همان در واقع  اسرت؛ یعنری بررسری مبرانی  نوشرتهچیزی است 
ی شناسرر رو  .هرراآنفرریلم و نقررد  فلسررفی موجررود در نظریررات و مطالعررات مربررود برره بازنمررایی

 ،نتیجره  طور منطقی وجود معیارهرایی بررای نقرد اسرت و در  و بهبنیادین معتقد به امکان نقد 
کذب مبانی    به نظریراتی  بررخالفشناسری بنیرادین  رو  است.طور ضمنی معتقد به صدق و 

کم بررر آن گفتمرران و سرراختارهای معرفترری حررا از ایررن مزیررت  (2کرروهن یررا پررارادایم 1فوکررو)  ماننررد 
کرره  ،درآورداتمررر   ی معرفترری و نبررود حقیقررت و نفررسیررگرا ینسرربکرره سررر از آن یبرر برخرروردار اسررت 

 .آورد یمبه وجود  را در نظریه هاآناصل تثثیرگذاری مبانی و امکان بررسی 
 یشررررناخت انسانو  یشررررناخت یهسررررت، یشررررناخت معرفت یمبرررران ابترررردا نوشررررتهن یررررا در
ی ها هیرررنظرو  ها دگاهیررردنکررره یو ا دوشررر می یی و بررسررریشناسرررا لمیفررر یگرای واقرررع یها هیرررنظر

و شرناخت  یهسرت انسران، ۀبراردر یا یفلسرف یچه مبراد انهیگرا واقع ییبازنما ۀمختل  دربار
گذشررت  دارنررد؟ یانسرران از خررود و هسررت کرره  طررر   یعنررین مباحررث، یرراز ا یبخشررهمچنرران 

ه شردبررسری  لمیفر ۀدر غررب تحرت عنروان فلسرف ،لمیفر ۀیردر نظر یو مباحث فلسرف ها دگاهید
کراو نظر مرورد ۀید نظرین منظور بایدن به ایرس یبرا یطور منطق  . بهاست  ید ترا مبرانگررد یوا
 د.آن استخراج شو یفلسف

بررر  یانتقرراد ین بررسرریررا ند؛شررو نقررد میتفکررر مرردرن  ی فلسررفی متعلررق بررهمبرران پررس از آن
از  یمجموعره مبراحث یاسرالم یهرا آموزهمقصود از . گیرد صورت می اسالمی یها آموزه اساس

و  هشناسرررران یهسررررت ،شناسررررانه معرفت یها دگاهیررررد یعنرررریاسررررالم،  یفلسررررف یسررررنخ مبرررران
ا یررررر یشرررررناخت یهسرررررت ،یشرررررناخت معرفتدگاه یررررراسرررررت و شرررررامل هرررررر د ،شناسرررررانه انسان
در اصررطالح، فلسررفه شررمرده  چنررد هراسررالم اسررت،  یهررا آموزههماهنرر  بررا  یشررناخت انسان
ممکررن اسررت ایررن مفرراهیم در  ،دیگر عبارت برره نگنجررد. یفلسررف یها نحلررهاز  یکرریا در یررنشررود 
کررره آنجاو از انرررد یفلسرررفمفررراهیم  هررراآن مررردلول ی غیرفلسرررفی بیررران شررروند، امررراهرررا گزارهقالرررب 

 

1. Foucault 

2. Kuhn 
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کلری نیرز هسرتند،  کننرد یممطالعه را تبیین  مورد موضوع   ،عقالنیی یادشده با رو  ها گزاره و 
کره  ی فلسفی ندارند.ها گزارهتفاوت ماهوی با  ان یرم ها دگاهیرداخرتالف  برا وجرودواضح اسرت 

در مررا  یار اساسرریرمع ؛قبررول اسررت  دگاه قابرل  یرردرصرردد طرر  د نوشررتهن یرمتفکرران مسررلمان، ا
 است. یانیوح یها آموزهدگاه با یآن د یعدم تناف دیدگاه ر  و انتخابیپذ

کراو موضروع دیگرر ایرن نوشرته یگرای عواقرات یردر نظر یر نقرد مبرانیتثث یبررس   یاسرت. وا
د دانرش یربره تولترتیب،  این برهو  کنرد یمربراز باره  این  در ینید ۀینظر ۀارائ یرها راه را براین تثثیا
ین بررا رویکرررد ای جررایگز دنبررال طررر  نظریرره   برره مسرریرن در ایرر ،بنررابراین. شررود منجررر می ینررید

 هستیم.اسالمی 
کتاب  فصل ،اساس این بر در  فراهیمبعوری م تبیرینپرس از : خواهد بودترتیب  این بههای 

بررسرری مبررانی فلسررفی آن و سررپس  اسررت هدمطررر  شرر بررازن ۀدوم نظریرردر فصررل  ،فصررل اول
کرروئر ۀبرره تبیررین نظریرر سرروم. فصررل شررود می و مبررانی فلسررفی آن اختصرراص دارد. فصررل  کرا

در دو بخرش نقردهای را هرای اسرالمی  آموزه دیدگاهاز  شده از دو نظریه  استخراج مبانی چهارم
کرررده ،مشررتر  و نقرردهای خرراص هررر نظریرره اسررت  شررده تررال  پررنجمدر فصررل . اسررت بررسرری 

. در فصررل شررودفرریلم مطررر   برراب بازنمرراییای در  نظریرره ،مبررانی فلسررفی اسررالمیبرره  توجرره بررا
 .شده است بررسی بحثنتایج  ششم

 یگرراه کررهچرا؛ دانسررت فرریلم ۀپررردازی دینرری در عرصرر نظریرره ۀترروان نمونرر یایررن نوشررته را م
آن  برا نقرد .المبرادی، بهرره بررده اسرت عنروان ام طرور مسرتقیم از مبرادی فلسرفی، بره  هنظریه بر
ی اسررالمی نظریرره از اسرراس شناسرر ی و معرفتشناسرر هستی ی،شناسرر انساندیرردگاه مبررانی از 
گررراهه اسرررتدیرررگرد برررا مبرررانی اسرررالمی هماهنررر  و سرررازگار  یافتررره وتغییرررر   ،نظریرررهیرررک  ی. 
کمتررر از آن - علرروم دیگررر یی ازها نظریرره ماننررد  ،علرروم دیگررر از یهررا و مفرراهیم گزاره - یررا حترری 
ها و  عنرروان مبررادی خررود پذیرفترره اسررت. ایررن نظریرره را برره ،ی و ...شناسرر ی، جامعهشناسرر روان
 ،شررناختی ای انسان مبررادی  -ۀ دهنررد  تعبیررری انعکرراس یررا برره -هررا در علرروم دیگررر متررثثر از  گزاره

از  مترثثر برا واسرطه فریلم ۀدر این صورت هرم نظریرشناختی هستند.  معرفتو شناختی  هستی
مبرانی فلسررفی(  هرم نقرد  نقرد مبنرایی )آنبره منحصرر نقرد نظریره  مبرادی فلسرفی اسرت. البتره

 آمده است.  انواع نقد نظریه مطالب بیشتری ۀدربار اولل نیست. در فص
کره صمیمانه در خاتمه این مقدمه باید  کسانی  اند  در ایرن نوشرته نقرش داشرتهاز تمامی 

کنم؛تشکر و قدر المسرلمین دکترر حمیرد   و اتسالم  تحج   ،فر اصغر فهیمی   آقایان دکتر علی دانی 
کرم دکتر نعمت و پارسانیا کردنرد وکه اشکات اللهی اهلل  گوشزد  زوایرای جدیردی از بحرث را  تی را 

طررور بایررد از مسررضول فاضررل و فرهیخترره انتشررارات لوگرروس آقررای دکتررر  همین .دنرردمطررر  نمو
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کررره سرررید  کردنرررد،  بررره صرررورتعلررری اصرررغر سرررلطانی  کتررراب را فرررراهم  مطلررروب امکررران چررراپ 
کنم.  سپاسگزاری و قدردانی 


