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 .1مقدمه

پر رررداختن بر رره مطالعر ررات دینر رری فر رریلم یکر رری از ضر رررورتهای دوران ماسر ررت .بر ررازخوانی
حوزههای متنوع و گستردۀ مطالعرات فریلم برر اسراس آموزههرای دینری ،بسرتری بررای رشرد و
گسرتر جریانهرای فریلمسرازی همسرو برا فرهنر مرا را فرراهم می کنرد .امرروزه فریلم یکری از
پدی ردههای فرهنگ ری در انتقررال فرهن ر  ،چرره فرهن ر نخبگرران و چرره فرهن ر عامرره ،اسررت
(کررالکر .)۳۱۱1:۳77 ،سرینما جنبررههای مختلر فناورانرره و اقتصررادی دارد امررا از همرره مهمتررر
جنبۀ فرهنگی آن است .ازآنجا که فیلم فرهن را بازنمایی و بازتولیرد مریکنرد ،امرری فرهنگری
محسروب مریشرود و برره همرین دلیرل در مطالعررات فرهنگری بره آن توجرره شرده اسرت .تهرراجم
فرهنگی در کشور ما از رسرانۀ فریلم بهرره مریبررد کره وجهری از آن ،ظهرور و گسرتر قارچ گونرۀ
شرربکههای تلویزیررونی مرراهوارهای فارسرریزبرران اسررت .سررینمای غرررب نیررز ازطریررق همررین
شبکههای ماهوارهای و شبکههای تلویزیون داخلی در میان مخاطبان ایرانری امکران حورور
پیر ردا کررررده اسرررت .فررریلم در کشرررور مرررا  -ماننرررد کشرررورهای دیگرررر  -برررهطرررورکلی ،ازطریرررق
وی ردئوکلوپها در خانررهها و امررا کن عمررومی ماننررد اتوبرروس ،قطررار و پخررش ازطریررق تلویزی رون
مخاطبان زیادی را هدف میگیرد .حتی فیلم در سرگرم کنندهترین محصروتت خرود فرهنر
را بازتولی رد و بازنمررایی م ریکنررد .انتقررال فرهن ر اسررالمی بررا رسررانۀ ف ریلم ،امکررانی اسررت کرره
بهدتیل عقلی و نقلی نمیتوان آن را نادیده گرفت .در واقرع ،مقابلره برا تهراجم فرهنگری غررب
و انتقال فرهن اسالمی دو روی یک سکهاند.
فرریلم پرریش از انقررالب اسررالمی مشررکالت فرهنگرری متعررددی داشررت .یکرری از مشررکالت
اساسی انقطاع یرا ،حرداقل ،فاصرله از فرهنر دینری در تولیرداتی برود کره در دو جریران عمردۀ
سررینمایی آن زمرران ،یعنرری فرریلمفارس ری و نی رز جری ران نرروی س رینمای ای رران ،وجررود داشررت.
تلویزیرون هرم مترثثر از سرینما برا ایرن مشرکل مواجره برود .برهطورخراص ،ایرن فاصرله و انقطراع
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ریشه در ضع های نظری و بیاعتنایی بره نقرش اجتمراعی و اخالقری فریلم داشرت .هرچنرد،
تکیۀ فیلم به تولید و عمل است ،امرا در بسرتری نظرری بره حیرات خرود ادامره مریدهرد .مرو
نوی سینمای پیش از انقرالب اسرالمی (در دهرۀ  )۳۱59هرم کره برر بنیرانی نظرری شرکل گرفتره
بود ،این فاصله و انقطاع بهشکلی مؤثرتر و ریشرهایترر وجرود داشرت .بنرابراین ،در ایرن زمینره
دانش نظری قابل نقد و جهل دخالت داشتند .ضع نظریهای متناسب با فرهنر اسرالمی
در عرصۀ فیلم زمینهساز عملکرد ضرعی در تولیرد محصروتتی شرد کره برهطرورکلی برا فرهنر
اسالمی هماهنگی و همخوانی نداشت.
مناسربات غیراخالقرری میران عوامررل تولیررد فریلم یکرری از مشررکالت عمرده سررینمای قبررل از
انقالب در بود که خود متثثر از عوامل دیگری بود .بیشک یکی از عوامرل مهرم همران مشرکل
اول ،یعنی نبود دانش نظری متناسب با فرهن اسرالمی ،برود کره فورای سرینمای کشرور مرا
را دچررار برریهررویتی ،تعارضررات شررناختی و اخالقرری می کرررد .باتوجهبرره صررنعت بررودن فرریلم
مناسرربات سررو اقتصررادی نیررز منطررق خررود را بررر ف ریلم تحمی رل م ریکرررد و برره ای رن مناسرربات
غیراخالقی با هدف کسب درآمد دامن میزد .ضمن آنکه برهدلیل نروع روابرک کراری در فریلم،
اخررتالد در پشررت و جلرروی دوربرین زمینرره و بسررتری را برررای نارسرراییهررای اخالقری بره وجررود
میآورد .همچنان که گفته شد این امر را بایرد در فورای سرینمای کشرور دیرد کره مترثثر از نروع
نگاه به سینما بود و این نگاه ،ریشه در مباحث نظری داشت.
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،فیلم همچنان با شدت و ضع با ایرن دو مشرکل مواجره
برروده اسررت .پررس از انقررالب جریران سرینمایی جدیردی شررکل گرفررت کرره بررا انقررالب اسررالمی و
بهطورکلی فرهن اسرالمی همسرویی و همراهری نشران مریداد؛ ژانرر دفراع مقردس متعلرق بره
این جریان است .ا گرچه تولیدات این جریان برهمعنای واقعری کلمره هریچگراه بره یرک جریران
گسررترده تبرردیل نشررد .برره تعبیرر دیگررر ،سرینمای مررا واجررد یرک جریران قرروی و غالررب بررا عنرروان
سرینمای ملری کرره متناسررب بررا فرهنر اسررالمی باشررد نشررده اسررت؛ سررینمایی کرره سرراختار و
نظام فرمی آن برآمده از تفکر اسالمی و زیرساختهای فرهنگیمان باشد.
دانش مربرود بره فریلم در مرا کرز آمروز رسرمی و آزاد ،کره از ایرن دومری هرم در کشرور کرم
ً
نیستند ،بهطورکلی مبتنی بر مطالعاتی است که در غرب انجرام شرده اسرت و مرا اساسرا حروزۀ
مطالعات فیلم را بر اساس مبانی اسالمی مورد بازخوانی قرار ندادهایم .بهعبرارتدیگرر ،پرس از
انقالب همچنان دانش فیلم در کشور مبتنری برر مبرانی معرفرت غربری اسرت و درزمینرۀ دانرش
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فیلم مبتنی بر حوزۀ معرفتی و فرهنگی اسالم دچار ضع نظرری شردید هسرتیم .ایرن ضرع
نظررری آثررار و پیامرردهای خررود را در عمررل و تولی رد ف ریلم بررهجای گذاشررته و م ریگررذارد .یکرری از
مواضررعی کرره فقرردان نظریرره تررثثیرات مخربرری بررر آن گذاشررته ،جایگرراه منتقرردان اسررت؛ ا گررر
منتقدان بر مبنرای نظریرات برومی نقرد مریکردنرد حاصرل کرار آنران برر فراینردهای عملری فریلم
بسیار تثثیرگذار و مشهود بود.
همچنان که نبود نظریهپردازی در مناسربات کراری و حرفرهای کسرانی کره در شرکل گیری
و تولید فیلم نقش داشتند تثثیرگذار بوده است ،بهدلیل همرین کاسرتی در حرل مشرکل دوم،
یعنی تولیدات سینمایی با وجرود حساسریتهایی کره بره خرر دادهایرم ،توفیرق چنردانی بره
دسررت نی راوردهایم و از وضررعیت مطلرروب فاصررله داری رم .برایناسرراس ،دانررش دین ری فرریلم یررا
دان ررش ف رریلم مبتن رری ب ررر دی ررن از ض رررورتهای دوران ماس ررت .م ررا بای ررد حوزهه ررای مختلر ر
مطالعات فیلم ازجمله نظریۀ فیلم را با رویکردی اسالمی بازخوانی کنیم.
ً
میدانیم که فیلم در آغاز بهشکل سینما ظهور کررد .در ابتردا در اینکره سرینما اساسرا هنرر
باشرد تردیررد وجررود داشررت .هنررر برودن فریلم رفتررهرفترره بررا مطالعراتی کرره دربررارۀ سررینما صررورت
گرفرت جررای خررود را برراز کرررد و زمرران زیررادی طررول نکشررید تررا هنررر تلقرری شررود .یکرری از مررؤثرترین
عوام ررل هن ررر انگاش ررته ش رردن ف رریلم پی رردایش نظری ررهها و نظری ررهپردازی در ح رروزۀ ف رریلم ب ررود.
نظریرهپردازی دربرارۀ فرریلم راه را بررای هنرر تلقرری شردن آن براز کرررد .پیردایش نظریرههای فرریلم
ازلحاظ تاریخی فاصلۀ زیرادی از ظهرور فریلم نردارد .در اواسرک دهرۀ  ۳۳۳9نظریرهپردازی دربرارۀ
فیلم آغاز شد؛ یعنی زمرانی کره حردود دو دهره از پیردایش آن برهعنروان وسریلۀ سررگرمی اقشرار
1
پررایین جوامررع مریگذشررت .در دوران نظریررههای کالسرریک فرریلم کسررانی ماننررد مانسررتربر ،
آرنهایم 2،بات  3،آیزنشتاین 4،بازن 5و کرا کروئر 6نظریرهپردازی مریکردنرد .پرس از دهرۀ ،۳۳89
یعنرری دوران نظریررههای مرردرن فرریلم ،نظریررهها از برخرری شرراخههای علرروم ماننررد روان کرراوی و
نشانهشناس ری تررثثیر پذیرفتنررد .ویم گرری مشررتر نظری رههای کالسرریک و مرردرن نگرراه کالننگررر
بود .رفتهرفته از دهۀ  ۳۳۳9به بعد نظریرههای فریلم از جامعیرت و کلینگرری دسرت برداشرتند
1. Munsterberg
2. Arenheim
3. Balazs
4. Eisenstein
5. Bazin
6. Kracuauer
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و نظریههای خرد که به حوزهای خاص از فیلم میپرداختند شکل گرفتنرد .نظریرهها در ابتردا
بهدنبال تبیین ماهیت فیلم بودند .آنها ضمن آنکه تال میکردند مفاهیم مررتبک برا فریلم و
قواعررد حررا کم بررر فرریلم را تبیررین کننررد ،توص ریههایی هررم مطررر م ریکردنررد و از ایررن طریررق برره
ترویج برخری جریانهرا ،سرنتهای فیلمسرازی و نفری بعوری سرنتهای دیگرر میپرداختنرد.
بهموازات نظریهپردازی در اواخر دهۀ  ۳۳۱9در غرب حوزهای مطالعاتی برا عنروان فلسرفۀ فریلم
به وجود آمد که حاصل تثمالت فلسفی دربارۀ فیلم اسرت .بخشری از ایرن ترثمالت بره مفراهیم
و ریشررههای فلسررفی ،چرره فلسررفۀ محررو و چرره فلسررفۀ هنررر ،در نظریررههای فرریلم میپررردازد.
فلسفۀ فیلم رفتهرفته حوزۀ قابل اعتنایی را در مطالعات فریلم بره وجرود آورده و فیلسروفانی را
در این حوزه فعال کرده است.
بررهطورکلی ،نظریررههای فرریلم را میترروان در سرره حرروزۀ «مؤل ر « »،مررتن» و «مخاطررب»
دسررتهبندی کرررد .ایررن کترراب برره نظریررههای بازنمررایی واقع گرایانرره کرره متعلررق برره حرروزۀ مررتن
است ،میپردازد .نظریات بازنمایی به ایرن مریپردازنرد کره فریلم در بازنمرایی واقعیرت و آنچره
برره تصررویر مریکشررد چرره مقرردار واقعنمررایی مریکنررد ،یرا تررا چرره انرردازه دیردگاههای ایردئولوژیک
هنرمنررد در ایررن بازنمررایی دخالررت مرریکنررد ،یررا نقررش بیننررده و مخاطررب در ایررن بازنمررایی
چیست؟ نظریههای بازنمایی واقع گرایانه بر دیگر نظریات بازنمایی تقدم تاریخی دارد.
ً
بازنمایی بررسی نسبت جهان تصویرشده در فریلم ،تفسریرها و احیانرا کمترابیهرای آن در
مقایسرره بررا جهرران واقررع اسررت .بازنمررایی در هنررر نخسررتینبررار در نظری رات افالطررون و سررپس
شا گرد او ،ارسطو ،برهصرورت مردون مطرر گردیرد .هنرر برهعنروان «تقلیرد» 1در یونران باسرتان
نظریهای موردقبولهمگان بوده و «اعتقاد به هنر بهمثابرۀ تقلیرد در آثرار گزنفرون و آریسرتوفان
نیز یافت مریشرود» (گرروب در ارسرطو .)49 :۳۱۱8 ،تقلیرد در هنرر و اینکره اثرر هنرری تقلیردی از
جهان خار است بحث محا کات ،چگونگی و میرزان بازنمرایی را بره میران مریآورد .افالطرون
در همپرسۀ جمهوری موضوع هنر در ترراژدی و کمردی را تقلیرد مریگویرد (افالطرون ،۳۱۱9 ،ج
 .)۳9۱ :4ارسررطو هررم در رسررالۀ فررن شررعر هنررر نمررایش را تقلیررد از کررنش انسرران مریدانررد .ازنظررر
ارسررطو «تررراژدی کنشرری تقلیدشررده اسررت» (ارسررطو ،)51 :۳۱۱8 ،و تقلیررد از کررنش ،پیرنر یررا
طر  2را که ترتیب رخدادهاست تشکیل میدهد (همان.)55 ،
1. memesis
2. plot
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بازنم ررایی واقع گرایانررره در ف رریلم را آنررردره ب ررازن ( ،)۳۳۳۱-۳۳5۱نظریر رهپرداز فرانسررروی ،و
زیکفری رت کرا کرروئر ( ،)6886-6611نظری رهپرداز آلمررانی ،مطررر کردنررد کرره همچنرران در عرص رۀ
نظریرهای وتولیررد فرریلم تثثیرگررذار اسررت .هنرروز در نظریرۀ فرریلم دیردگاههای ایررن دو صرراحبنظر
بحررث و بررسرری میشررود .گرراهی ایررن بررسرریها برره بررازخوانی جدیرردی برررخالف نظریرات قبلرری
دربارۀ این دو منجر شده است .مانند اینکه بررخالف آنچره پریشترر انردرو 1گفتره برود رئالیسرم
کرا کوئر رئالیسمی خام نیست .مفهوم کانونی مورد بحث در هرر دو نظریره مفهروم «واقعیرت در
سررینما» اسررت کرره یکرری از مباحررث مطررر سینماس رت .ایررن موضرروع به گونررهای در مباحررث
فلسررفۀ هنررر هررم تحررت عنرروان هنررر و واقعیررت مطررر اسررت .دربررارۀ بازنمررایی فرریلم سرره بحررث
اساسی و مهرم وجرود دارد .۳ :فریلم و بازنمرایی واقعیرت؛  .4فریلم و ههنیرت هنرمنرد (مؤلر )؛
 .۱ف رریلم و ادرا مخاط ررب .ج رردای از واق ررع گرایی ب ررهمثابر رۀ نظری رره بح ررث از واق ررع گرایی اث ررر
بررهعنرروان معیرراری در نقررد هنررری ،بحثرری زنررده و مطررر اسررت .در بخشرری از ایررن دو نظریرره
مطررالبی پیرامررون پدیدارشناسرری در فرریلم مطررر شررده اسررت؛ پدیدارشناسرری فرریلم در حررال
حاضرر ،یکری از عرصررههای مطرر و زنررده در حروزۀ نظریرۀ فریلم اسررت (رشرتون و بتررین:49۳9 2،
.)۳7۱
چررارچوب رو شررناختی ایررن کترراب الهررامگرفترره از رو شناس ری بنیررادین (ارائرره شررده
بهوسیلۀ استاد حمید پارسانیا) است .رو شناسی بنیادین
پیامدددهای منیقددی مبددادی و اصددو مو ددوعۀ مختلددگ گونددا گون با نسددبت بدده یدد حددوزۀ
معرفتددی و علمددی بددهبوش علمددی جسددتوجو م دیکنددد و عهدددهداب صدددو و کددبا مبددادی یددا
صدددو و کددبا نظری دهای نیسددت کدده بددر اسدداس ن مبددادی شددکل م دیگی درد .بوش شناسددی
بنیادین تنها خیاهای بوششناختی ی نظریه با بیان میکند و دبصوبتیکده ید نظریده از
مبدادی اعددشن شدده و یددا نا گفتدۀ خدود عدددو کدرده باشدددا انحددرام ن با مشدخ مدیسددازد.
(پابسانیاا )10 :1392

ای ررن نوش ررته ب ررهدنب ررال بررس رری ص رردق و ک ررذب مب ررادی فلس ررفی نظری ررات و همچن ررین
تثثیرگرذاری آن مبررانی در نظریررات اسرت؛ امررا امکررانی کره در رو شناسری بنیررادین وجررود دارد
این است که به کش مبانی نظریه کمک میکند و
1. Dudley Andrew
2. Rushton & Bettin
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بددا مشددخ س دداختن مبددانی ید د نظریدده زمیندده نق دددهای مبنددایی ن با نید د پدیددد مد دی وبد.
نقدهای مبنایی نقدهایی است کده ندا ر بده مبدادی و اصدو مو دوعه نظریده و علدم اسدت.
نقددد مبنددایی از مو ددع دانشددی میددر م دیشددود کدده اصددل مو ددوعی از ن داندده اخددب شددده
است .ا گر اصل مو وعی اصل معرفت شناختی و یا فلسفی باشدا نقد ن اصدلا مربدو بده
همان علم است( .همانا )11

در واقع این همان چیزی است کره مرورد اهتمرام ایرن نوشرته اسرت؛ یعنری بررسری مبرانی
فلسررفی موجررود در نظریررات و مطالعررات مربررود برره بازنمررایی فرریلم و نقررد آنهررا .رو شناس ری
بنیادین معتقد به امکان نقد و بهطور منطقی وجود معیارهرایی بررای نقرد اسرت و درنتیجره،
بهطور ضمنی معتقد به صدق و کذب مبانی است .رو شناسری بنیرادین بررخالف نظریراتی
ماننررد گفتمرران و سرراختارهای معرفترری حررا کم بررر آن (فوکررو 1یررا پررارادایم کرروهن )2از ایررن مزیررت
برخرروردار اسررت کرره ب ریآنکرره سررر از نسرربیگرای ری معرفترری و نبررود حقیقررت و نفررساتمررر درآورد،
اصل تثثیرگذاری مبانی و امکان بررسی آنها را در نظریه به وجود میآورد.
در ای ر رن نوشر ررته ابتر رردا مبر ررانی معرفتشر ررناختی ،هسر ررتیشر ررناختی و انسانشر ررناختی
نظریررههای واق ررع گرایی فر ریلم شناسررایی و بررس رری میشر رود و اینکرره دیر ردگاهها و نظریر رههای
مختل دربارۀ بازنمایی واقع گرایانه چه مبرادی فلسرفیای دربرارۀ انسران ،هسرتی و شرناخت
انسرران از خررود و هسررتی دارنررد؟ همچنرران کرره گذشررت بخش ری از ای رن مباحررث ،یعن ری طررر
دیدگاهها و مباحث فلسرفی در نظریرۀ فریلم ،در غررب تحرت عنروان فلسرفۀ فریلم بررسری شرده
است .بهطور منطقی برای رسیدن به این منظور باید نظریۀ مروردنظر وا کراوی گرردد ترا مبرانی
فلسفی آن استخراج شود.
پررس از آن مبررانی فلسررفی متعلررق برره تفکررر مرردرن نقررد میشرروند؛ ای رن بررسری انتقررادی بررر
اساس آموزههای اسالمی صورت می گیرد .مقصود از آموزههرای اسرالمی مجموعره مبراحثی از
سر ررنخ مبر ررانی فلسر ررفی اسر ررالم ،یعن ر ری دی ر ردگاههای معرفتشناسر ررانه ،هسر ررتیشناسر ررانه و
انسانشناس ر ررانه ،اس ر ررت و ش ر ررامل ه ر ررر دیر ر ردگاه معرفتش ر ررناختی ،هس ر ررتیش ر ررناختی یر ر را
انسانشررناختی هماهن ر بررا آموزههررای اسررالم اسررت ،هرچنررد در اصررطالح ،فلسررفه شررمرده
نشررود ی را در یکری از نحلررههای فلسررفی نگنجررد .بررهعبارتدیگر ،ممکررن اسررت ایررن مفرراهیم در
قالررب گزارههررای غیرفلسررفی بیرران شرروند ،امررا مرردلول آنهررا مفرراهیم فلسررفیانررد و ازآنجا کرره
1. Foucault
2. Kuhn

 .۳مقدمه \ 7

گزارههای یادشده با رو عقالنی ،موضوع موردمطالعه را تبیین میکننرد و کلری نیرز هسرتند،
تفاوت ماهوی با گزارههای فلسفی ندارند .واضح اسرت کره برا وجرود اخرتالف دیردگاهها میران
متفکرران مسررلمان ،ایرن نوشررته درصرردد طرر دیردگاه قابرلقبررول اسررت؛ معیرار اساسری مررا در
پذیر و انتخاب دیدگاه عدم تنافی آن دیدگاه با آموزههای وحیانی است.
بررسی تثثیر نقرد مبرانی در نظریرات واقرع گرایی موضروع دیگرر ایرن نوشرته اسرت .وا کراوی
این تثثیرها راه را برای ارائۀ نظریۀ دینی دراینباره براز مریکنرد و برهاینترتیب ،بره تولیرد دانرش
دین ری منجررر میشررود .بنررابراین ،در ای رن مسرریر بررهدنبررال طررر نظریررهای جررایگزین بررا رویکرررد
اسالمی هستیم.
برایناساس ،فصلهای کتاب بهاینترتیب خواهد بود :پرس از تبیرین بعوری مفراهیم در
فصررل اول ،در فصررل دوم نظری رۀ بررازن مطررر ش رده اسررت و سررپس مبررانی فلسررفی آن بررسرری
میشررود .فصررل سرروم برره تبیررین نظری رۀ کرا کرروئر و مبررانی فلسررفی آن اختصرراص دارد .فصررل
چهارم مبانی استخراجشده از دو نظریه از دیدگاه آموزههرای اسرالمی را در دو بخرش نقردهای
مشررتر و نقرردهای خرراص هررر نظریرره ،بررسرری کرررده اسررت .در فصررل پررنجم تررال شررده اسررت
برراتوجررهبرره مبررانی فلسررفی اسررالمی ،نظریررهای در برراب بازنمررایی فرریلم مطررر شررود .در فصررل
ششم نتایج بحث بررسی شده است.
ایررن نوشررته را میترروان نمونرۀ نظریررهپررردازی دینرری در عرصرۀ فرریلم دانسررت؛ چرا کرره گرراهی
نظریه برهطرور مسرتقیم از مبرادی فلسرفی ،برهعنروان امالمبرادی ،بهرره بررده اسرت .برا نقرد آن
مبررانی از دیرردگاه انسانشناس ری ،هستیشناس ری و معرفتشناس ری اسررالمی نظریرره از اسرراس
تغیی ررر یافت رره و ب ررا مب ررانی اس ررالمی هماهنر ر و س ررازگار گردیر رده اس ررت .گ رراهی ی ررک نظری رره،
نظریررههایی از علرروم دیگررر  -یررا حترری کمتررر از آن  -گزارههررا و مفرراهیمی از علرروم دیگررر ،ماننررد
روانشناسری ،جامعهشناسری و  ،...را بررهعنرروان مبررادی خررود پذیرفترره اسررت .ایررن نظریررهها و
گزارههررا در علرروم دیگررر متررثثر از  -یررا بررهتعبیررری انعکرراسدهنرردۀ  -مبررادیای انسانشررناختی،
هستیشناختی و معرفتشناختی هستند .در این صورت هرم نظریرۀ فریلم برا واسرطه مترثثر از
مبرادی فلسرفی اسرت .البتره نقرد نظریره منحصرر بره نقرد مبنرایی (آنهرم نقرد مبرانی فلسررفی)
نیست .در فصل اول دربارۀ انواع نقد نظریه مطالب بیشتری آمده است.
در خاتمه این مقدمه باید صمیمانه از تمامی کسانی کره در ایرن نوشرته نقرش داشرتهاند
تشکر و قدردانی کنم؛ آقایان دکتر علیاصغر فهیمیفر ،حجتاتسالموالمسرلمین دکترر حمیرد
پارسانیا و دکتر نعمتاهلل کرماللهی که اشکات تی را گوشزد کردنرد و زوایرای جدیردی از بحرث را
مطررر نمودنررد .همینطررور بایررد از مسررضول فاضررل و فرهیخترره انتشررارات لوگرروس آقررای دکتررر
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س ررید عل رری اص ررغر س ررلطانی ک رره ب رره ص ررورت مطل رروب امک رران چ رراپ کت رراب را ف ررراهم کردن ررد،
سپاسگزاری و قدردانی کنم.

