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 های معاصر  هىر فاضلۀ فارابی و رهیافت ۀوظری1 وادیا مفتىوی

 

 چکیذه
فاقابی ؾق آذاق گىياگىو ؼىؾ به هًك و كاقككؾهای ویاوی و اشحماا٠ی و اؼاللای آو  هايًؿفیلىىفاو هىلماو 

هكجٕی هٙهكی، هعمؿجمی ش١فكی و شىاؾی آهلای  يیام ايؿ. ؾق آذاق ايؿیٍمًؿاو ه١اِك هايًؿ  جىشه ؾاٌحه
ؾق  گیاكؾ.  جىايؿ هبًای یک يٝكیۀ هًك و لیبایی لاكاق ؼىقؾ كه هی جىشه ؾق ایى قابٙه به چٍن هی هٙالبی لابل

يٝكیۀ هًك فألۀ فاقابی، هًكهًؿ ؾق ٘بمۀ ؾوم هؿیًۀ فأله لكاق ؾاقؾ و ظاهل ظمایك ؾیًی و وا١اؾت ه١ماىل 
های هًكی، پیً  ث هًكی يیىث، بلكه همۀ اقليهای لیباًٌاؼحی و ؼاللیّ  اوث. ایى به ه١ًای يفی ویژگی

هعاكات ِاىق ظىای و ؼیاالی جاا هعاكاات فكْ هًك بىؾِو هًك فأله اوث. يٝكیۀ هًك فألۀ فاقابی ال 
گیكؾ. هًك وكگكهی با جىشه به لموم آو ؾق هىیك و١اؾت غاایی ؾق  ه١مىالت یا قهیافث هًكظكمث قا ؾقبكهی

ؾق آذاق هحفككاو ه١اِك يیم هكاجب هؽحلف لیباایی و هًاك  لبىل فاقابی اوث. های ه١یًی هىقؾ ظؿوؾ و ايؿاله
ك يفی يمی ی و ظحی لیبایی فكاكی گكؾؾ كه لیبایی و هًك، ؾق ايىاٞ ظىی و هاؾّ  یؿ هیٌىؾ، بلكه بكایى يكحه جأ

ٌىؾ. به ٠ًاىاو يمىياه هٙهاكی ؾق همؿهاۀ ؾاواحاو قاواحاو باه  هًعّك يیىث و ٌاهل لیبایی ه١مىل يیم هی
قهیافث هًك ظكمث و ايحمال ه١اقف به شاه١ه جىشه ؾاٌحه اوث و غفلث ال آو قا به ٠ًىاو بیماقی اشحما٠ی 

 هی كًؿ.یاؾ 
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 بیاو هغئله
های هك يٝام اشحماا٠ی و ویاوای ال شملاه شاه١اۀ اهاكول هاواث.  اقائۀ یک يٝكیۀ هًك كاقآهؿ ال ٔكوقت

بكؼای ال های هًكی ؾق آذاق ظكمای هىلماو لابل بكقوای و جاؿویى اواث كاه  شهات هؽحلفی ال قهیافث
واال ؾاقؾ. یكای ال ایاى  ها، يمٍای وكيىٌث قیمی ها، قاهبكؾهاا و باالحبٟ بىؾشاه ها ؾق ویاواث گافاقی آو

ها ايىاٞ،هكاجب و اهؿاف هًك اوث. هًكهًؿاو چه شایگاهی ؾق شاه١ه ؾاقيؿ؟ قابٙۀ آيها با ظكىهث  قهیافث
ًك ايگاٌحه ٌىؾ یا هًاك يبایاؿ هایچ جىايؿ همچًاو ه ٌىؾ؟ آیا هًك بكای اغكاْ ویاوی هی چگىيه ج١كیف هی

فلىفی و يیم ه١اقف ؾیًی چیىاث؟ قابٙاۀ  هىائليىبحی با ویاوث و ؾولحمكؾاو ؾاٌحه باٌؿ؟ اقجباٖ هًك با 
 هًك با وكگكهی، لفت و جفكیط چگىيه اوث؟

 فصدولوهًحسعدةو  ضی ضدةوهأيیدة، آرایواهلوهأیًۀوف ضلهوى آذاق ویاوی و اشحما٠ی هايًؿ فاقابی ال یک
هًك و  هىائليگاٌحه اوث. وی ؾق ایى آذاق به يعى ِكیط به  هوضیمیوکتیرؾاقؾ و ال ؾیگكوى آذاق هًكی هايًؿ 

اب١اؾ گىياگىو آو ال شمله شهات ویاوی و اشحما٠ی پكؾاؼحه اواث. ه١اِاكايی هايًاؿ هكجٕای هٙهاكی، 
اياؿ. باه  یااؾ ٌاؿه پكؾاؼحه لهىائهعمؿجمی ش١فكی و شىاؾی آهلی يیم به الحٕای جىشه به يیالهای قول، به 

جاىاو  هًاك قا هی هىاائل٠ًىاو هرال، ال همؿهۀ كحاب ؾاوحاو قاوحاو و هحى كحاب فلىفۀ اؼاالق، اب١ااؾی ال 
 های هًكی هٙهكی قا جؿویى يمىؾ. جعلیل و جبییى ككؾ و بكاوان آو ؾیؿگاه

گااه آقای هًاكی  ٌاىؾ. آو هیؾق ایى هماله ابحؿا يٝكیۀ هًك فااقابی و اب١ااؾ اشحماا٠ی و ویاوای آو بیااو 
ه١اِكاو یاؾ ٌؿه با يٝكیۀهًك فألۀ فاقابی به يعى جٙبیمی بكقوی ؼىاهؿ ٌؿ. اللم به جىٔیط اوث كاه ؾق 

ویژه ال  باكین. باه ایًصا اِٙالض هًك فأله قا به ٠ًىاو اِٙالض هٍیك به هًِك ؾقؼىِق هؿیًۀ فأله به كااق هی
ؼىاهین كه  ید و جفكیك ِفث و هىِىف آلاقٌاو هی ؾهؿ، اشاله هیؼىايًؿگاو ؾلیمی كه ياهماهًگی ؾق جأي

 ال ایى ٠ًىاو هٍیك اوحفاؾه كًین.

یاؾٌؿه گاهی ؾق جىو١ۀ فلىفۀ هًك ايؿیٍامًؿاو هىالماو  هىائلجعلیل و جؿویى يٝكیات ظكما ؾقباقۀ  
٠ًىاو هحفكك و  هٙهكی به٠ًىاو پیٍیًۀ ههن هىئلۀ هًك ؾق فلىفۀ اوالهی و هكجٕی  آیؿ. فاقابی به به ٌماق هی
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 فیلىىف بمقگ ه١اِكی كه به ایى هىئله پكؾاؼحه اوث، ؾق ایى گىحكه شایگاهی ویژه ؾاقيؿ.

ث هًاكی اواث، ابحاؿا كلیؿواژۀ اذك هًكی و ؼاللّیا ،ال آيصا كه هعاكات ِىق ؼیال و هعاكات ه١مىل
 كًین. اِٙالض هعاكات قا جبییى هی

 . ايگاسۀ هذاکات5

های هًكی و هًك فأله يمً كلیؿی ؾاقؾ و وكاوك بعد با آو گاكه ؼاىقؾه  جبییى قهیافث ايگاقۀ هعاكات ؾق
ل هاىقؾ بكقوای ؼىاهاؿ ئهًحهی به ابهام و هغالٙاه ؾق هىاا يعىی كه هكگىيه ابهام ؾق ایى اِٙالض اوث، به

ؾؾ. ایاى گك ٘ىق كلی و هعاكات ؾق هًك به ؾوقاو پیً ال افال٘ىو و اقوٙى باالهی ٌؿ. بعد ال هعاكات به
ها و جفىیكهای گىياگىيی لكاق گكفحه اواث. بًاابكایى الفااٜی كاه ؾق  ها و جبییى والی اِٙالض، هح١لِك هفهىم

ٌىؾ،  های گىياگىو به ٠ًىاو هحكاؾف و ه١اؾل هعاكات یا به يعىی ؾق ا٘كاف بعد هعاكات هٙكض هی لباو
هایی كه بكای ایى الفاٚ بیاو ٌاؿه ؾلاث كاكؾ.  قهمو و فكیبًؿه اوث و به شای ِكف واژه ها، بایؿ به ویژگی

، Mimesis، Imitation ،Mimeisthai ،Diegesisهیمىاااایه، هااااا جملیااااؿ،  ایااااى واژه ۀيمىياااا

Mimic،Emulation  ،Parrot ؾاقؾ  اهمّیاثهاای هًاكی ظكماا  اوث. به همیى جكجیب آيچه ؾق قهیافث
جعلیل ايگاقۀ هعاكات و هكاجب و ايىاٞ هعاكات اوث كه ايىاٞ هًك و جىلیؿ هًكی بك آو هبحًی ؼىاهؿ باىؾ و 
يیم هىئلۀ اهؿاف و جأذیكات هًكهًؿ و آذاق هًكی به ؾيباال آو هٙاكض ؼىاهاؿ ٌاؿ. ایاى جاأهالت كاه ؾق پای 

ًكه هًكهًؿ ال جىلیؿ اذك هًكی چه ٌىؾ، ؼىؾ، هٍحمل بك ؾو بعد اوث. یكی ای گفحه هٙكض هی جأهالت پیً
جىايؿ بك جىلیؿات هًكی هحكجب ٌاىؾ؟  جىايؿ ؾق يٝك ؾاٌحه باٌؿ؟ ؾیگك آيكه چه آذاق و جأذیكاجی هی اهؿافی هی

ؾهؿ. بایؿ جىشه ؾاٌث كه غایاات  ایى ؾو شًبه، ی١ًی اهؿاف و جأذیكات، ؾق هصمىٞ غایات هًك قا جٍكیل هی
 ةكه به اؼحّاق هاا الیاه العككا ةو ها یًحهی الیه العكك ةگیكؾ: ها الشله العكك هًك غایث به ؾو ه١ًا قا ؾقبكهی

ٌاىؾ هان  يٝك ؼالك اذك هًكی باىؾه هی ٌىؾ. به ایى جكجیب اِٙالض غایث هن ٌاهل اهؿافی كه هؿ گفحه هی
بعاد ال  گیاكؾ. باه ؾيباال هی جأذیكاجی قا كه اظحمااًل هىٔىٞ لّؿ و اقاؾه و جىشه هًكهًؿ يباىؾه اواث، ؾق بك
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آیا هًك با هؿف جىلیؿ لفت یا وكگكهی ؾق يٝكیۀ ظكمای هىلماو شایگاهی هىشه ؾاقؾ؟ یا هًكهًؿ بایؿ  
 ِكفًا ؾق پی هعاكات و ايحمال هفاهین شؿی و ٠ملی و هايًؿ آو باٌؿ؟

اقوٙى به كاق قفحه اوث. ال آيصا كه ؾق فاى  فىوغاریىيه ؾق جكشمۀ  بى واژۀ هعاكات جىوٗ ابىبٍك هحی
جىاو هعاكاات یاا هیمىایه اقواٙى قا،  ؾايؿ، هی ١ٌك، اقوٙى هعاكات ايىاو قا بیً ال ؾیگك شايؿاقاو هی

لياؿ،  كن ؾق ایى هىٟٔ ال هباظرً، به ه١ًای جملیؿی كه ال ظیىاياجی هايًؿ ٘اى٘ی و هیماىو واك هی ؾوث
وایًا و  های ٘ى٘ی و هیمىو ؾق آذاق فیلىىفايی همچىو اباى ( هرال36: 1967َبى یىيه،  ايگاٌث. )هحی

: 1376> ٘ىوای، 37: َ 4ق، ز 1428وایًا،  ؼىاشۀ ٘ىوای و ٠الهاه ظلای باه كااق قفحاه اواث. )ابى
كن و كاواث گكفحاه جاا  ( البحه جّىیكگكی ـوهكاجب، ال جملیؿ هعٓ و بای437: َ 1388> همى، 591َ

 جىايؿ ؾق هفهىم هعاكات شىحصى ٌىؾ. هحفاوجی ال ؼاللیث، هی جّىیكوالی همكاه با هؿاقز

هاای لاىای ؼیاالی فااقابی  های ـوهكاجاب، ؾق ف١الیث همۀ هكاجب هعاكات، ال جملیؿ ِكف جا ؼاللیث
قوؾ كه فاقابی باه  هأؼىـ اوث. لىای ؼیالی، ؼیال و جؽیل ؾق ایًصا به یک ه١ًا و به هماو ه١ًایی به كاق هی

. جّاكف ؾق آو ِاىق و 2ظفٛ ِاىق هعىىواات> . 1ايایی: ای بكؼىقؾاق ال وه گىيه جى ىهكاق بكؾه اوث، ل
بكاواان ایاى  1. هعاكات به وویلۀِىق ظىای یاا جّىیكواالی ال اهاىق گىيااگىو.3جصمیه و جككیب آيها> 

 ها، ؼیال به ؼىؾی ؼىؾ ؾاقای هكاجبی ال ؼاللیث اوث:  جىايمًؿی

اوث، ظأك هی كًؿ و ایى اظٕاق، يى٠ی آفكیًً اوث. ايىااو الف. ؼیال، ِىقجی قا كه ـؼیكه ككؾه 
 غیكه ای قا كه قولی ؼىقؾه و ای قا كه لباًل ؾیؿه، گلی قا كه لهايی بىییؿه، هیىه جىوٗ لىۀ ؼیال ؼىیً، چهكه

ۀ ؼیال ؾق ایى ِىق ظىای ؾؼال و جّاكف بؽٍؿ. ب. لّى  آوقؾ و آو ِىقت قا ؾوباقه وشىؾ هی به ؼا٘ك هی
كًاؿ و  ؾهؿ. به ؾیگك وؽى، با ایى ِىقت هاا باالی های ا قا ؾق ه١كْ جصمیه و جككیب لكاق هیكًؿ و آيه هی

ای  ٌىؾ. هاراًل بىجاه بؿوو آيكه لّؿ جّىیكوالی ال هفهىهی یا باوقی قا ؾاٌحه باٌؿ، به وكگكهی هٍغىل هی
ای قا  ا ؾاقؾ. گكباهكًؿ كه یک ٌاؼۀ آو گل ليبك، ٌاؼۀ ؾیگك گل اقكیؿه و ٌاؼۀ ؾیگك گل كاهلی قا جصىن هی

آوقؾ كه جاز ؼكون و باال ٠مااب ؾاقؾ.  كًؿ كه جًۀ آو پىٌیؿه ال پك هك٢ اوث. فیلی قا ؾق ـهى هی جّىق هی
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ی١ًی آؾهای ؾق ـهاى ؾق الای یاک ِاىقت ظىای،  >پ. ؼیال، لاؾق اوث جّىیكوالی و جّىیكگكی كًؿ
َِ هااِه جماام اواث. ه١ماىاًل ؾق ایاى  هراًل هی >ؾهؿ ِىقت ظىی ؾیگكی لكاق هی گىیؿ چهكۀ یاق هايًؿ لاك

ای لّاؿ  ٘ىق كه ؾق هرال لكَ هااه، لیباایی چهاكه گیكؾ، هماو ها، ه١ًایی يیم هؿ يٝك لكاق هی جّىیكوالی
ه١ًای اٌاحیاق  ٌىؾ. همچًیى ؾق ١ٌك قوؾكی: هیك، هاه اوث و بؽاقا آوماو، هاه وىی آوماو آیؿ همی. هی
وایًا ه١ًاای هلعاىٚ ؾق ایاى لىان ال  یاباؿ. ابى حًگی يىبث به اهیك یا چیمی ال ایى ؾواث، ايحماال هیو ؾل

ت. ؼیاال  2ياهاؿ. ؼاللیث قا كه ه١ًای هكجبٗ با یک ِاىقت ظىای و شمیای اواث، ه١ًاای وهمای هی
كی قا جىايؿ ال ه١مىالت جّىیكوالی كًؿ. ی١ًی لاؾق اوث به الای هفااهین و گاماقه هاای كلای، جّااوی هی

 بیافكیًؿ. 

ايؿ. اهىق ٠ملی ال لبیل وا١اؾت،  ٌىيؿ، ا٠ن ال اهىق ٠ملی و يٝكی اجی كه جىوٗ ؼیال هعاكات هیكلیّ  
ٌماوت و آيچه لیكهصمى٠ه ایى ؾو لكاق ؾاقؾ، اؼاللیات ؼىب وبؿ و بایؿها و يبایؿها. هراًل یک پىیايمایی قا 

و ٘كف ؼیاباو، ؾو چٍن يمً گیك اوث و بك جًۀ ؾقؼحاو ؾ جّىق كًیؿ كه ؾق آو، هىای ٌهك، ؾوؾآلىؾ و يفه
ای ايؿیٍایؿ  بىحه كه ویل اٌک ال آيها شاقی اوث. ؾق چًیى اذكی، ایى گماقه كه بایؿ بكای آلىؾگی هىا چاقه

 یا چیمی ال ایى ؾوث، هعاكات ٌؿه اوث. 

ی هكااو قا ؾق ؾاياو ه١اِك، چیىاح جىاو به لىايیى فیمیک هرال لؾ. یكی ال فیمیک ال هیاو اهىق يٝكی هی 
ـباه يیاىجًی باه  یًی با اوحفاؾه ال ِعًۀ جئاجك چًیى جّىیك هییًٍحاو ه١ًای يیىجًی و ؾ كًؿ: چیىاحی لاىۀ شا

یى ؾق ایى ؼّىَ، با فكو قفحگی یاک یًٍحاٌىؾ و ؾیؿگاه  ىحه اوث، جٍبیه هیً٘ابی كه هاه قا به ؼىقٌیؿ ب
 3یابؿ. هیم بیلیاقؾ جىوٗ جىپی وًگیى جصىن هی

ویًا،  )ابى: و المعاكات هی ایكاؾ هرل الٍیء و لیه هى هى.;قا ج١كیف ككؾه: بى٠لی ویًا يیم هعاكات 
ٌاكٖ  هعاكات، ایكاؾ هرال چیامی باىؾ به;كًؿ:  ( و ؼىاشه ٘ىوی ایى ج١كیف قا جككاق هی32ق: 1428َ

ؼیاال، ;ؾاياؿ:  ( ؼىاشاه جؽییال قا ياى٠ی هعاكاات هی591 : 1376َ)٘ىوای، : آيک هاى هاى يباٌاؿ.
( 437 : 1388َ> هماى، 591)٘ىوی، همااو: َ: فه اوث ا٠یاو هعىىوات قا.ظمیمث هعاكات ي به
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قا  هؽاّیالتباكؾ. وی  كن هاللم یكؿیگك  به كاق هی الكییه يیم جؽییل و هعاكات قا به یک ه١ًا یا ؾوث ٌیػ
وایًا،  ؾايؿ كه كاقككؾ جّؿیمی يؿاقيؿ، بلكه كاقككؾ آيها جؽییل و هعاكات چیامی اواث. )اباى همؿهاجی هی

به چٍان های ؼاىقؾ. لیاكا ؾق  اغ راتايگیمی ؾق  ( همچًیى يى٠ی هاللهه هعاكات و ؼیال121 : 1364َ
ايگیم باٌاؿ و هعاكاات  آيصا بى٠لی لیان ١ٌكی قا به لیاوی ج١كیف هی كًؿ كه هٍحمل بك هماؿهات ؼیاال

هح١لاك ( وی جًها شًبۀ جؽییل و هعاكات ١ٌك قا 122ق: 1415َ> همى، 287: 1375َویًا،  كًؿ. )ابى
ق: 1428وایًا،  ؾاياؿ. )ابى هًٙك ؾايىحه، ولو و لافیه قا هكباىٖ باه ٠لاىم هىوایمی و ٠اكوْ و لاىافی هی

 (438: َ 1388 ( ؼىاشه ٘ىوی يیم ؾق ایى هىقؾ پیكو ابى ویًاوث. )٘ىوی،24-23َ

 . اهذاف و جؤثیشات هًش و آثاس هًشی2

آوال و هًكهاای جصىامی واؽى گفحاه اواث. وی فاقابی ؾقباقۀ غایات بكؼی هًكها هايًؿ هىوایمی، ٌا١ك، 
ٌىؾ  . العايی كه ال ًٌیؿو آيها ؾق يفه لفت و فكض و آوایً ایصاؾ هی1ؾايؿ:  غایات هىویمی قا وه يىٞ هی

كًًاؿ  الت و جّىقاجی قا ؾق يفه ایصاؾ هی. العايی كه ٠الوه بك لفت و آوایً، جؽیّ 2 >و اذك ؾیگكی يؿاقيؿ
و  19-21: ُِ 1375. العاو الهام گكفحه ال اظىاوات ٌاؾ یا غمًاک. )3 >كًًؿ و ال اهىقی هعاكات هی

. آواایً و لافت و قفاٟ ؼىاحگی و 1ٌاىؾ:  ( ؾق بكقوی اغكاْ جكين و هىویمی يیم وه لىن هٙكض هی22
. وؽًايی 3 >. جمىیث ظال یا اظىاوی یا آقام و ؼاهىي ككؾو اظىاوی2 >گفٌث لهاو قا اظىان يككؾو

( فاقابی ایى غكْ اؼیك قا ؾق بعد العااو 24يگیمجك ككؾو. )هماو: َ جك و ؼیال همیؿيیقا به كمک جكين ف
. ایصااؾ 2 >. ایصاؾ لفت1يمایؿ:  به ٠ًىاو ؾو هؿف هىحمل هٙكض ككؾه و چهاق غكْ بكای العاو هٙكض هی

ًا٠ث . ایصاؾ ِىق ؼیالی هايًؿ آيچه ؾق ِا3 >ايف١االت يفىايی همچىو ؼًٍىؾی، ههك، ؼٍن، بین، ايؿوه
ها  البحه بىیاقی ال يغماه اوث، های لعى همكاه ٌؿه . فهن ه١ايی وؽًايی كه با يغمه4 >١ٌك بیاو ٌؿه اوث

 (554-555 ؾق چًؿ ظالث اٌحكاک ؾاقيؿ. )هماو: َ

جىايین ؾق هصمىٞ پًس غكْ بكای  به ایى جكجیب اگك لفت و اوحكاظث قا ؾو غكْ به ظىاب بیاوقین، هی
به هًكهای جصىمی يیم جىشاه كاكؾه و اياىاٞ  هىویمی كبیكؾق  عاٚ كًین. البحه فاقابیهىویمی و ١ٌك و آوال ل
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فایؿه و هفیؿ جمىاین كاكؾه اواث. لىان  جّاویك، جًؿیه ها، يمً و يگاقها همچىو العاو قا به ؾو لىن كن
فایؿه آو اوث كه هؿفً ِكفًا ایصاؾ لفت باٌؿ و گىيۀ هفیؿ، آو اوث كه ٠االوه باك لافت، جؽایالت و  كن

 ( 559 : 1375َاقابی، ايف١االت و ٠ىا٘فی يیم پؿیؿ آوقؾ و بؿیى جكجیب اهىق ؾیگكی قا هعاكات كًؿ. )ف

  ايػدً هۀوعالیدیالكییه يیم جّكیط ٌؿه اوث. وی ؾق  بك ايىاو، جىوٗ ٌیػ هؽّیالتاذكگفاقی ٠میك 
آيها قا هىشب جعكیک و ايگیمي يفه بك ٠ىا٘فی چىو ظاكَ و يفاكت و شام آو  هؽّیالتهًگام ج١كیف 

ؾاياؿ اهاك ؼیاالی، ؾقو٢ اواث و  هی ای اوث كه ايىاو ظحی آيگااه كاه به گىيه هؽّیالتؾايؿ. اذكگفاقی  هی
ؾاياؿ و  كًؿ. ابى ویًا گفحاقهای ١ٌكی قا با٠د لبٓ و بىٗ يفاه هی وال١یث يؿاقؾ به همحٕای آو قفحاق هی

ًِ جّؿیك قا ایفا های كًاؿ، هايًاؿ ایًكاه ٠ىال هی جلاػ و ههاىٞ اواث.  ،گىیؿ ؾق بیٍحك اولات، ؼیال، يم
ًاوث كه آؾهی پیكو جؽیالت اوث و به همحٕای ِىق ؼیال ( ایى وؽى به آو ه18١ ق: 1428َویًا،  )ابى

باى٠لی  (439: 1388َویًا قا جككاق ككؾه اواث. )٘ىوای،  كًؿ. ؼىاشه ٘ىوی هرال ابى قفحاق و ٠مل هی
كیؿ ؾاقؾ كه ايىاو ؾق بیٍحك هىاقؾ جابٟ چیمی اوث كه ؾق ـهى جؽیال و هعاكاات هی يص تؾق  ٌاىؾ.  يیم جأ

یط يمىؾه هؿف ١ٌك اواوًا ایصااؾ جّاؿیك یاا ٜاى يیىاث، بلكاه جعكیاک جّك المخحصرواال ضظوی ؾق 
كیاؿ باى٠لی ویًاواث. )اباى وایًا، ايف١االت يفىايی اوث. جأذیك ١ٌك بك ايگیمي يفه ؾق ایًصا يیم هىقؾ جأ

كاه لیاان ٌا١كی ال  ؼىقؾ هبًی باك ایى يیم همیى آقا به چٍن هی ةالعکمعیوو( ؾق 249-251 : 1396َ
ٌىؾ و به ؾيبال ایصاؾ جّؿیك يیىث، بلكه به ؾيبال لبٓ و بىٗ و ايف١االت  یى واؼحه هیهمؿهات ؼیال آفك

قو  يفىايی اوث و ٠لیكغن ایًكه ايىاو به كفب آيهاا بااوق ؾاقؾ، ٘باٟ، آيهاا قا ِااؾق های ايگااقؾ و ؾيبالاه
یل بیااو ویًا لفت ياٌی ال هىوایمی و هعاكاات قا باه جفّا ( ابى13: 1359َویًا،  اوث. )ابى هؽّیالت

( هعاكات و جؽییل، ایصاؾ ايف١ااالت، لافت و ٌاگفحی، اغاكاْ و 4-46ق: 1428َویًا،  كًؿ. )ابىهی
 الكییه بىؾه اوث. جأذیكاجی اوث كه هىقؾ جىشه ٌیػ

یۀ هًش . سهیافث1  های هؼافشاو دس يظش

جكیى ایى  ايؿ. ال ٌاؼُ های هًك فأله بیٍحك جىشه ككؾه هحفككاو ه١اِك، هماو گىيه كه اٌاقه ٌؿ، به هإلفه
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هاای  جىاو ال هكجٕی هٙهكی، هعمؿجمی ش١فكی و شىاؾی آهلی يام بكؾ. ؾق ایًصا ابحاؿا قهیافث ها هی چهكه
 هین ككؾ.هٙهكی قا بكقوی ككؾه، آيگاه به ؾیؿگاه ش١فكی و آهلی يیم اٌاقه ؼىا

جىشاه و جعمیاك اواث: ؾق هماام  های هًكی ال ؾو شهاث لابل آذاق هكجٕی هٙهكی ؾق اقجباٖ با قهیافث 
پكؾالی. ؾق همام اول، هٙهكی يمىيۀ هرالی قهیافاث هًكظكماث و  الگىی ٠ملی هًك فأله و ؾق همام يٝكیه

ؾاؾه اوث. او فیلىىفی اواث كاه هًك فأله اوث. وی ؾق هحى ؾاوحاو قاوحاو ایى شایگاه قا به ؼىبی يٍاو 
های يٝكی ؼىیً بكای هؿایث و اِالض افكاؾ و شاه١ه قا به لباو هًك و به  يىیىی لؾه و ایؿه ؾوث به ؾاوحاو

يىیىای، وااؾه كاكؾو فلىافه و  ٌیىۀ ٌیىای ؾاوحايی اقایه يمىؾه اوث. وی ؾق همؿهۀ ؾاوحاو قاوحاو بك واؾه
يىبث به يىٌحاقهای فلىفی هعٓ جأكیؿ كاكؾه اواث. )هٙهاكی، اواوی ایى كاق  اهمّیثه١اقف ٠ملی، و 

كًاؿ  ( هٙهكی يه جًها ؾق آيصا به ٔكوقت واؾه يىیىی بكای هؿایث هكؾم جّكیط هی18-24 ي: 1361َ
كًاؿ كاه  جىشهی فیلىىفاو و بمقگاو به ایى وٜیفۀ ؼٙیك قا به هرابه یک بیماقی اشحما٠ی للماؿاؾ هی بلكه بی

ي: 1361ك ٌاؿیؿ ؾق لهیًاۀ آذااق هفیاؿ هافهبی و ؾیًای هباحال گاكؾؾ. )هٙهاكی، هىشب ٌؿه شاه١ه به فم
َ 24-21 ) 

های  الؿیى واهكوقؾی ؾق قوااله ٘فیال ايؿلىای و ٌایػ اٌاكاق ٌاهاب ویًا، ابى ظكمایی هايًؿ بى٠لی
ظكمث قا پیً گكفحه بىؾيؿ و ه١اقف ٠ملی قا به لباو ؾاوحاو  -قهمی ؼىؾ قهیافث هًك ؾاوحايی قهمی و غیك

 ٘لبؿ.  ككؾيؿ. البحه پكؾاؼث جفّیلی ایى چهكۀ هكجٕی هٙهكی هصال هىحملی هی بیاو هی

كًاؿ. هًاك باىؾو  ؾق آذاق هؽحلف وی ؼىؾيمایی هی ،پكؾالیاها همام ؾوم ی١ًی هٙهكی ؾق شایگاه يٝكیه
كه هًك فأله بایؿ ؾق شهاث هعاكاات ه١ماىالت و هاؿایث و اِاالض  هًك فأله هفكوْ اوث. ی١ًی ایى

ی اواث كاه :هًاك;فكاؾ و شىاهٟ باٌؿ هكگم به ایى ه١ًا يیىث كه هك وؽى ؾیًی هًك اواث. هًاك فأاله ا
ای كه ؾق قاوحای اهؿاف هؿیًۀ فأله و ظكىهث الهای  اهؿاف هؿیًۀ فأله قا ؾيبال كًؿ يه هك ٌیىه یا بكياهه

وی ؾق همؿهۀ ؾاوحاو قاواحاو  آیؿ. يىیىی به ؾوث هی باٌؿ. ایى ؾیؿگاه هٙهكی ال جىشه وی به اِىل ؾاوحاو
كیؿ ؾاقؾ  جكیى اِىل ؾقام هايًؿ يمٙۀ ٌكوٞ، گكؾي یا گكه یا پیچ ؾاوحاو، پایاو و يحیصه بك ههن گیكی ؾاوحاو جأ
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 گىیؿ:  و هی
 ۀعؼی ؽذه ... بذوو آيکه چیضی بش هحى داعحاو افضوده گـشدد هـش داعـحايی پـشوسػ داده ؽـىد. ... يمطـ

آيچه دس هؤخز آهذه فشق داسد و طشص بیاو هخحلف و هحفاوت اعـث. ... اص ؽشوع و خط گشدػ داعحاو با 
داعحاو هیچ گىيه جىضیذی داده يؾذه ... دحی ػًىايی که سوی داعحاو گزاؽحه ؽـذه عـؼی  ۀلذاظ يحیج
این  االهکاو ػًىايی باؽذ که اؽاسه به يحیجه داعحاو يباؽذ. البحه ایى بذاو جهث بىده که خىاعحه ؽذه دحی

ین. ... آو فکشی که بایذ به ػهذ ۀگیشی سا به ػهذ يحیجه خىايًذه گزاؽحه ؽـىد فکـش  ۀخىد خىايًذه بگزاس
دس يحیجه اعث. هش چیضی جا خىد خىايًذه دسباسه آو فکش يکًذ و اص فکش خىد چیضی بش آو يیفضایذ با سودؼ 

 (54-53: ؿ5135کًذ و دس ػملؼ اثش يمی بخؾذ.) هطهشی،  آهیخحه يمی گشدد و دس دلؼ يفىر يمی

ی ال ؼّىِیات ؼاللاياۀ هًاكی، آو قا ال هًاك يٍیً بًابكایى هًك بىؾو هًك فأله همىم آو اوث و ٠مب 
هاواث. هكجٕای  جكیى لیبایی جكیى هكجبۀ ایى هًاك، هعاكاات و جؽییال ٠االی كًؿ. اها ٠الی بىؾو ؼاقز هی

هٙهكی ایى قهیافث قا ؾق كحاب فلىفۀ اؼالق اقایه ؾاؾه و بعد ال لیبایی ه١مىل قا هٙكض يمىؾه كه ذماكۀ آو 
 .ه١مىل اوث جىشه به هًك به هرابه هعاكات

های ظىی، ؼیالی، وهمی و ٠ملی  هٙهكی ٔمى بعد ؾقباقۀ لیبایی و يٝكیات لیبایی، ال ايىاٞ لیبایی
( البحه وی به ج١بیك وهمای جّاكیط ياؿاقؾ. ال آيصاا كاه باه 91-111َ  :1367گىیؿ. )هٙهكی،  وؽى هی

ى همىلاه قا لیباایی وهمای ٌىؾ، لفا لیبایی ؾق ایا اؾقاک ه١ايی شمیی ؾق اِٙالض فلىفی، وهن ا٘الق هی
كًاؿ، ولای لیباایی قا هًعّاك ؾق  ياهین. وی هیچ یک ال الىام لیبایی هراًل ظىی یا ؼیالی قا ايكاق يمی هی
ها، لیبایی  ؾايؿ. لیبایی ؾق هعىىوات ایى شهاو و ؾق ه١ايی فككی ایى ٠الن هىث و باالجك ال ایى ها يمی آو

و ؼیالی اوث و فمٗ لىۀ ٠مال آؾهای لااؾق باه ؾقک آو اواث.  ه١مىل لكاق ؾاقؾ كه وقای اؾقاک لىای ظىی
ايىاايی ؼاىؾ قا ;كًؿ فاؿاكاقی اواث:  ( هرالی كه هٙهكی بكای لیبایی ه١مىل بیاو هی95-96)هماو: َ

جكیى آذاق هًكی، آذاقی هىحًؿ كه ه١ايی ه١مىل  ( ٠الی36)هماو: َ: كًؿ. فؿای يصات شاه١ۀ ؼىؾي هی
 هیؿواقی قا جؽییل و هعاكات كًًؿ.همچىو فؿاكاقی، قوحگاقی و ا
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كًاؿ: لیباایی هعىاىن، لیباایی ياهعىاىن  هعمؿجمی ش١فكی لیبایی قا گاه به چهاق يىٞ جمىاین هی
ل اواث: ئ( و گاه وه لىن لیبایی لا707: 7911َ٘بی١ی، لیبایی ه١مىل اقلٌی و لیبایی هٙلك )ش١فكی، 

یگك يیام ال ٠ٍاك باه اهاىق فاىق ه١ماىل ( وی ؾق شای ؾ710هعىىن و ه١مىل و فىق ه١مىل. )هماو: َ
ها     یابی ايؿق ٠ٍك پاك فاك و  ها، ه١مىل وؽى گفحه و به ایى بیث ال هىلىی اٌاقه هی كًؿ: غیك ال ایى ه١مىل

 (737جا[: َ بها)ش١فكی، ]بی

ق ؾاقياؿۀ اهاىق ه١ماىل و فاى كًؿ ؾق بك ٠ًىاو ه١مىل یاؾ هی البحه بایؿ جىشه ؾاٌث كه آيچه فاقابی ال آو به
گىیؿ كه اغلاب  ه١مىل ؾق ؾیؿگاه ٠الهه ش١فكی اوث. لیكا فاقابی ؾق بیاو ه١مىالت، ال ه١مىالجی وؽى هی

( ی١ًای 00: 7910َها يؿاقؾ. )فااقابی،  ها يیىحًؿ یا ايىاو ـاجًا قاهی به ج١مل آو ها لاؾق به اؾقاک آو ايىاو
ی ال ایى هىشىؾات ه١ماىل و هفااقق، هىشىؾات ه١مىل با اؾقاک ه١مىل آؾهی، هٍحكک لفٛ هىحًؿ و بىیاق

 آیًؿ. وقای اؾقاک ٠ملی ايىاو به ٌماق هی

 گىیؿ:  باقه هی يىبث هًك با وظی و ج١مل جىشه ككؾه اوث. وی ؾق ایىشىاؾی آهلی يیم به 
یاو فیلن دادین که  عاصی پیؾشفث کشديذ، اها ها دس اعالم به خىدهاو اجاصه يمی یهىدیث و هغیذیث دس جش

به صباو عیًما دسآیذ. ایى پشهیض یا به خاطش ابحزال عیًما بىد یا به خـاطش ایـى کـه هـا هًشهًـذی هاو  هغائل

خیال دسآوسد، خیال  ۀؽهىد به ػمل دسبیاوسد، ػمل سا به هشدل ۀيذاؽحین که بحىايذ هفاهین ودی سا اص هشدل

باؽیذ که دس فشهًـگ لـشآو آیذ. جىجه داؽحه  سا دغی کًذ جا بؾىد عیًما. لالب عیًما اص خیال به دظ هی

ل اص باب جفؼل. خذاويـذ خیالبـاف و گىیًذ هخحال. اها اخحیال اص باب افحؼال اعث، جخی   به خیالباف هی

خیالغاص سا دوعث يذاسد: الیذب کل هخحال فخىس. اها اگش ايغاو ػالل باؽذ و آو ػمل سا به خیال هًحمل 

ت گشفحه و به دـظ جبـذیل ؽـذه، ؤ. اها اگش اص خیال يؾػلمی داسد ۀکًذ و اص خیال به دظ بیاوسد، ایى های

ؽـىد.  ها غالبًا هخحااليه اعث. یؼًی خیال اعث و به دظ جبـذیل هـی ؽىد هخحال. دس عیًما فیلن ایى هی

یک هًشهًذ عیًمایی بایذ ودی سا خىب بؾًاعذ، آو هؾهىد سا اص دااليی فذیخ به هؼمـىل جبـذیل کًـذ، 

 (۰۹۳۱)جىادی آهلی، : ل سا هذغىط کًذ.حخی  ل کًذ و هبؼذ هؼمىل سا هحخی  
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 . جبییى جایگاه هًش فاضله4

ايؿ،  ایًكه چكا فیلىىفاو بمقگ هىلماو ال گفٌحه جا ظال، ال فاقابی جا ؾوقاو ه١اِك، به هًك جىشه شؿی ؾاٌحه
ه١ااقف، 4 ؾاقؾ. اؾ٠اایی چًایى كان پاكؾالؾ یاا ؾواث های اهىق ظمیمث ًٌاؼث به شای جبییى ؾاقؾ. فلىفه

 و جّؿیك ظىلۀ ؾق 5اوث. جّىق و جّؿیك ظىلۀ ؾو بك هٍحمل التره وبكاوان جمىین بًؿی فاقابی ؾق كحاب 
 ال شاؿلی های ٌیىه البحه ٌىؾ. يمی ؼكوًؿ بكهاو ال كمحك به و اوث لائل بكهايی ًٌاؼث به فلىفه لٕایا،

 قویؿو و اٌیاء ـات ًٌاؼث هن جّىق ظىلۀ ؾق هىحًؿ. بكؼىقؾاق آو هايًؿ و جمكیًی و آهىلٌی كاقككؾهای
 و كاقآهؿی بك وًگیًی يمؿهای البحه اوث. بىؾه ویًا ابى اقوٙى، فاقابی و هايًؿ ای فالوفه ، هؿيٝك جام ظؿ به

 قواالۀ ؾق قا آيهاا وی ؼاىؾ كاه وایًا اباى ٌاگكؾاو ايحماؾات هايًؿ اوث، ٌؿه واقؾ جام ظؿ به قویؿو اهكاو
 هك به اها 7اوث. آهؿه االغراقوةظکم ؾق كه هٍائی ج١كیف يٝام بك اٌكاق ٌیػ يمؿ يیم و 6اوث آوقؾه ظأ  

 های قوي با كًؿ هی جالي فلىفه كن هی جىاو گفث اوث. ؾوث فلىفه و هًك هیاو اقجباٖ ؾقباقۀ وؽى ظال
  8گكؾؾ. يائل اٌیاء و اهىق ظمایك به جام ظؿ و بكهاو ی١ًی فلىفی

 هؽا٘بااو هیااو ؾیگاكی هاای ٌایىه به قا فلىفی و ٠ملی ظمایك كه اوث بكؼىقؾاق ٜكفیث ایى ال هًك
باكؾ. اواواًا چًایى  يمای بهاكه ٜكفیث ایى ال ؼىؾ هّاؾیك همۀ ؾق لموهاً  هًك كه اوث قوٌى يمایؿ. جكویس

 قوي باا قا ه١ماىالت هًاكی، آذااق ای ال و پااقه هًكهًؿاو بكؼی ولی جىايایی ؾق هك هًكهًؿی وشىؾ يؿاقؾ. 
 پاقوی ١ٌك و اؾب پىٌايًؿ. هی ٠ملی بك لاهث ظمایك ؼیال قا لبان و كًٍؿ هی جّىیك به هعاكات و جمریل
كًؿه  ٠االی هاای يمىياه ال ؼالی ؼىؾ كىجاه ٠مك ؾق يیم ایكاو جئاجك و ویًما هاوث. والی جّىیك گىيه ایى ال آ

 الًفظ; فلىفی لا٠ؿۀ و بؿو و يفه قابٙۀ ه١اِك، یكی ال هحىو يمایٍی ؾق هرال ٠ًىاو به يیىث. هعاكات
ؾق شای ؾیگك، شهاؾ اكباك و هصاهاؿه باا يفاه قوی  9اوث. ٌؿه كٍیؿه جّىیك به :المىی کل ودذجها فی

 11ِعًه يمایً آهؿه اوث.

اجّال هًك به وظی يیم ؾق ايؿیٍۀ فاقابی جّكیط ٌؿه اوث. وی هًكهًؿاو قا با ٠ًىاو ظاهالو ؾیى، ؾق   
باك االلحت شوواضد شوىهث يبىی لكاق ؾاؾه اوث. ؼىاشه ٘ىوی يیام ؾقشایگاه ؾوم هؿیًۀ فأله و په ال ظك
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ال شهث لؿقت ب١ٕی لؿهاء ٌا١كا باك جّاكف جاام ؾق يفاىن ;كًؿ:  شایگاه بكؼی ١ٌكا چًیى جّكیط هی
ايؿ و ؾق ایاى قولگااق يیام اٌا١اق يیاک ال ؼٙاب ؾق  آوقؾه ٠ىام، ایٍاو ١ٌكا قا با ايبیا ؾق ولک هٍابهث هی

( ٠لاث ایاى شایگااه ویاژه، باه اقجبااٖ هًاك و ؾیاى 591: 1376َ)٘ىوی، : ك اوث.ب١ٕی هًافٟ هإذكج
و واسه باه لاىای   گكؾؾ. فاقابی بك آو اوث كه فكٌحۀ وظی همۀ ه١مىالت قا به لىۀ يا٘ماۀ پیااهبك بالهی

كًؿ. شمهىق به ٠لث لّاىق لاابلی و یاا ال قوی ٠ااؾت یاا جًبلای، لااؾق باه ؾقیافاث  ؼیالی وی افأه هی
كه ؼىؾ، به همۀ ظمایك ٠ملای اٌاكاف ؾاقؾ، باكای  ایى پیاهبك ه١مىالت و و١اؾت ٠ماليی يیىحًؿ. بًابك
افكًاؿ. ؾق يٝاام  به ؼیال هكؾم هی های ظمیمث و و١اؾت ه١مىل قا هؿایث و يصات هكؾم، هعاكیات و هرال

فككی فاقابی، هًكهًؿ به ه١ًی ٠ام با ٠ًّك جؽییل وك و كاق ؾاقؾ و هًك ؾق هؿیًاۀ فأاله، هًاكی اواث كاه 
ؾهؿ. فااقابی هًكهًاؿاو قا ؾق هكجباۀ  و١اؾت ه١مىل قا جىوٗ ِىق ظىی و ؼیالی به ـهى شمهىق ايحمال هی

يٍايؿ، ؾق ظالی كه هكجبۀ اول به ايبیا و شايٍیًاو ایٍااو اؼحّااَ  ؾوم و ؾق كًاق ؼٙیباو و هبلغاو ؾیًی هی
والؾ كه چًیى  ؾاقؾ. شایگاهی كه فاقابی بكای هًك و هًكهًؿ لعاٚ يمىؾه اوث، شىال آو قا به ـهى هحباؾق هی

   11قا هًك ؾیًی یا يبىی یا وظیايی بًاهین.  هًكی

٘ب بحىايؿ بك يكؾباو ؼیال ؼىیً، باال قوؾ و به پىٌايؿ جا هؽا هًكهًؿ شاهۀ ؼیال قا بك جى ه١مىالت هی
هكجبۀ و١اؾت ٠ملی ١ِىؾ كًؿ. یا بك٠كه، هًِك پلیؿ و هفهىم، كلیاجی كه هؽا٘ب قا به وىی ٌماوت وىق 

كٍاايؿ. باه  ؾهؿ و ال ایى ٘كیك او قا به وق٘ۀ وامىٖ هی هی ؾهؿ، ؾق لبان ؼیال ؾق ـهى هؽا٘ب شای هی
٘ىق ٠ماؿه اباماق جاكویس  قفحااق و اؼاالق و افكااق و باوقهاواث. یكای ال  همیى جكجیب، ویًمای شهاو، به

گىیاؿ چگىياه  ؾهؿ، باه جاى هی كًی، به جى يمی ویًما آيچه قا هىن هی;گىیؿ:  فیلىىفاو قوايكاو ه١اِك هی
لیؿی يىابث باه ؼاايىاؾه یاا بكهًگای  ؼىاهؿ هؽا٘بً چًیى بیًؿیٍؿ كه بی هراًل ویًما هی 12:هىن كًی!

بك ٠كه، وفاؾاقی به ؼايىاؾه یا هراًل اهیؿ و جالي ؼىب اوث. ی١ًی یک فكك بؿ یاا ؼاىب قا  ؼىب اوث یا
ؾهؿ، آيگاه ایى جّىیك ؼیالی، ؾق ـهى هؽا٘ب به  آوقؾ و ؾق ؼیال هؽا٘ب قوىغ هی به لالب ؼیال ؾق هی

٘ب قا يیم به هكجباۀ كًؿ و هؽا ٌىؾ. هًك ؾیًی ایى فكك قا ال وظی و بكهاو اؼف هی فكك و ايؿیٍۀ او جبؿیل هی
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 ؾهؿ. بكهاو و وظی اقجما هی

ای به آو ٌؿ: هكؾم ؼىؾ ؾاقای لؿقت جفكك هىاحًؿ  اٌكالی ؾق ایًصا لابل ٘كض اوث كه پیٍحك يیم اٌاقه
الت بكوااؼحۀ قو جؽایّ  كًًاؿ. هاكؾم ؾيبالاه و با فكك ؼىیً، اؼالق، قفحاق و باوقها قا اقلیابی و ايحؽااب هی

ؾايین كه فاقابی با هىحٍكل هىافك يیىث. وی بكآو اواث كاه  چه گفحین هی كاوان آوهًكهًؿاو يیىحًؿ. اها ب
 جعماك، هماام ؾق اهاا اواث، يا٘ماه یاا لههحؽیّ  ظاوه، لىۀ وه ال یكي اقاؾي اف١ال هبؿ  كلي ٘ىق به چًؿ هك

 بىایاق هىاحًؿ چه هىحًؿ. ؼىؾ جؽیالت قوؾيباله كًًؿ، پیكوي ؼىیً ٜى یا ٠لن ال كه آو ال بیً هاايىاو
 آهاؿو آو، ؾوواث ؼیاال باه قوي ال بلكه ٠ملي، ؾقیافث و ؾقوث ايؿیٍۀ قوي ال يه ، قا چیمي كه كىايي

 . گكیميؿ هي آو ال و ؾاقيؿ هي ؾٌمى یا و ؾهًؿهي ايصام و ؾاقيؿ

 ؾقٌاحي، و يكهاي جاكن، آقاهً، ؼٍن، ؼًٍىؾي، همچىو يفه، ؾق گىياگىو كیفیات ایصاؾ با جؽییل
جعث جأذیك ِىق  ٌّؿتها به  ؾق والٟ ايىاو  13.كًؿ هي جعكیك آیؿهي ؼیالً به كه اهىقي ايصام به قا ايىاو

ای اواث كاه ايىااو ؾق  ؼیال و ٠ىا٘ف و اظىاوات ياٌی ال ِىق ؼیال لكاق ؾاقيؿ. ایى اذكپفیكی به ايؿاله
جأذیك ا٠حماؾ و باوقي  كًؿ، و قفحاق او جعث هىالٟ بىیاقی به اهكی ا٠حماؾ ؾاقؾ و اهكی هؽالف آو قا جؽیل هی

ه اٌؽاَ ه١ؿوؾی وشىؾ ؾاقياؿ كاه باه قٌاؿ ٠ملای ل و ِىق ؼیالی وی اوث. البحيیىث، بلكه پیكو جؽیّ 
 ال كمال ٠ملی هٙلك بكؼىقؾاقيؿ.  قوًؿ یا ظحی اٌؽاِی همچىو پیاهبكاو بىیاق باالیی هی

به ؾیگك وؽى، ج١كیف اقوٙىیی ال ايىاو ی١ًی ظیىاو يا٘ك جىوٗ فاقابی و بى٠لی يمؿ ٌؿه اوث، لیكا 
ٌاىيؿ.  ها باه اؾقاک يٙمای و ٠ملای يایال يمی مىم ايىاویابؿ و ٠ اؾقاک يٙمی ؾق هّاؾیك ياؾقی جعمك هی

كًؿ چه كاقی ٌایىحه و بایىاحه اواث  ج١كیف اقوٙىیی به ایى ه١ًاوث كه هك ايىايی با ٠مل ؼىؾ جأهل هی
كًؿ. ؾق ظالی كه بیاو فاقابی بك ایى يكحه جّكیط ؾاقؾ  يٝكی قا هٙال١ۀ ٠ملی هی هىائل٘ىق  یا يیىث، همیى

ايىاو جًها جعث جأذیك اؾقاک يٙمی و ج١مل يیىاث. ٠ماؿجًا چًایى اواث كاه ِاىق ؼیاال كه ا٠مال و قفحاق 
 ايگیمؾ. هىشب جعكیک و ايگیمي هیصايی و ٠ا٘فی ايىاو ٌؿه، وی قا به قفحاقی و ايصام كاقی بكهی

جىاو آو قا ٘فىلیث ـهًای و اؾقاكای ايگاٌاث، ال اِاٙالض  ویًا بكای هكظلۀ اؾقاكی ٠اهه كه هی بى٠لی
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ال يگاه ظكمای یاؾٌؿه، شمهىق و اشحما٠اات بٍاكی ؾق  14اوحفاؾه ككؾه اوث. خشدخشداویا  الؼمىل فبیاو
ؾهی به افكاق، اـهااو، ٠ىا٘اف و قفحاقهاای افاكاؾ و شىاهاٟ باه  بكيؿ و هؿایث و شهث ایى هكظله به وك هی

پفیكؾ. البحه ایى جلمی ال بٍك، ی١ًی ِبابث ٠ملی و يیال باه هعاكاات  وویلۀ هعاكات ه١مىالت ِىقت هی
ؼىقؾ. ٠الهاه ش١فاكی ؾق  گفٌحه يیىث و ؾق هیاو ه١اِكاو يیم به چٍن هی ه١مىالت، هًعّك به ظكمای

 گىیؿ:  باقه هی ایى
جؾـبیه و ججغـین و جًظیـش و جمثیـل بـه هذغىعـات دس همـه ػلـىم ايغـايی  ۀ... جطبیك هؼمىل به وعـیل

یـث بغـ یاس هخقىفا دس ادبیات چه دس للمشو يثش و چه دس للمشو يظن. هؼًی ایى آسهاو ایى اعث که اکثش
چؾمگیش هشدم دحی ػذه فشاوايی اص سؽذ یافحگاو هغضی و سوايی ػالله ؽذیذی به يمىداس عاخحى دمـایك 

  (253 : ؿ۰۹78هذغىط داسيذ. )جؼفشی، هؼمىل دس فىس و اؽکال و يمىدهای 

 كًؿ: ٌبىحكی يمل هیگلػىورازوبه ٠ًىاو يمىيه، وی یكی ال هىاقؾ جٍبیه ه١مىل بك هعىىن قا ال 

 ٠كااه و ايىاااو ،آییًااه، ٠ااالن ،٠ااؿم
 جى چٍن ٠كىی و او ياىق ؾیاؿه اواث
 شهاااو ايىاااو ٌااؿ و ايىاااو شهااايی

                         

 چى چٍن ٠كه ؾق وی ٌؽُ پًهاو 
 به ؾیؿه ؾیاؿه قا ؾیاؿه كاه ؾیاؿه اواث
 ال ایاااى پااااكیمه جاااك يباااىؾ بیاااايی

 (333)هماو: َ                             

ايگااقؾ ؼاىؾ باا جفكاك  وشىؾی يیم ه١حمؿ هىحًؿ آؾهی ؾق بىیاقی ال هىال١ی كه هی ًٌاواوبكؼی قواو
ؼىؾ به باوقی قویؿه، باوقي قا ال ؾیگكاو گكفحه، ولی ؼاوحگاه ا٠حماؾاجً قا ال یاؾ بكؾه و چًااو باه ؾفااٞ ال 

م ال جؽییال و بك اوان همیى اذكپفیكی ٌؿیؿ هاكؾ 15ؼیمؾ كه گىیا بكآهؿه ال ـهى ؼىؾ او هىحًؿ. آيها بكهی
الًاٞ، فاقابی ٠الوه بك شىؾت جفكك و جیمهىٌی و ج١مل، لؿقت جؽییل و الًاٞ قا هن ؾق ؼّىِایات قئایه 

 16هؿیًۀ فأله اؼف ككؾه اوث.

 

 



 
 
 

                                                                                                          
 7931وال وىم، ٌماقۀ ٌٍن، پاییم و لهىحاو                                                                                                             

 

 

 777 

گیشیيحیجه  

فاقابی ِىق ؼیال قا يكؾباو ه١كفث ه١مىل و يیل به و١اؾت ه١مىل ؾايىاحه اواث. ه١ماىالجی كاه ال هبااؾی 
هی ٌىيؿ، هعاكات و جؽییل های ٌاىيؿ جاا ؾق لاىای ؼیاال قواىغ كًًاؿ و هىشاب  وظیايی و بكهايی اؼف

 ايگیمي هكؾم و ٠مل به همحٕای و١اؾت ظمیمی ٌىيؿ.

البحه ؾق هىیك ؼىٌبؽحی ظمیمی، هكاجب هؽحلف هًك ال شمله هعاكات ِىق ظىی و ؼیالی و وهمی، 
، بؽٍی ال هًك فأله ٌمكؾه ٌؿه ظحی وكگكهی، اوحكاظث و الحفاـ به هیمايی كه هىشب قفٟ ؼىحگی ٌىؾ

 بؽٍؿ جا به جالي ؼىؾ ؾق قاه و١اؾت لّىا اؾاهه ؾهؿ. اوث> لیكا به ايىاو جىاو ؾوباقه هی

اوث.  اهمّیثپكؾالی، ؾقؼىق  هكجٕی هٙهكی هن ؾق همام الگىی ٠ملی هًك فأله، هن ؾق همام يٝكیه
ؾهؿ. ال ظید ؾوم،  يی ال هًك فأله اقائه هیای هرال لؾ ال شهث يؽىث، وی ؾق جألیف ؾاوحاو قاوحاو يمىيه

كًؿ و به ههن جكیى اِاىل ؾقام ولاىف  پكؾالی، هٙهكی هًك بىؾو هًك فأله قا هفكوْ جلمی هی ی١ًی يٝكیه
جكیى  های ؼاللايۀ هًكی، وی به ـوهكاجب بىؾو هًك ال ظىی جا ٠ملی جىشه ؾاقؾ و ٠الی ؾاقؾ. ٠الوه بك ویژگی

 ؾايؿ.  ها ی١ًی لیبایی ه١مىل هی جكیى لیبایی جؽییِل ٠الی هكجبۀ هًك قا هعاكات و

٠الهه هعمؿجمی ش١فكی و ٠الهه شىاؾی آهلی يیم هًك قا به هرابه هعاكاات ه١ماىل هاىقؾ جىشاه لاكاق 
جكیى ؾقشۀ هًك فأله، يمؾ فاقابی و ه١اِكاو یاؾ ٌؿه، قهیافاث هًكظكماث باه  ايؿ. به ایى جكجیب ٠الی ؾاؾه

 ایی ه١مىل بكای يیل به ظیات ه١مىل و ظیات ٘یبه اوث.ه١ًای هعاكات لیب

 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 های ه١اِك يٝكیۀ هًك فألۀ فاقابی و قهیافث                                            

 

 773 

  ها يىؽث پی
> بكای 113-114، باب بیىث و چهاقم، َ 95و باب بیىث و یكن، َ  84باب بیىحن، َ  م:2113. فاقابی،  1

 .51-55، َ :ب;،1393جفّیل وؽى يک: هفحىيی، 
همااى،  >344 – 1364َ:346همااى،  >51– 53ق: 1414َ همااى، >324-346َ  :2، ز 1375واایًا، . ابااى 2

 >31-33: 1331َ> هماااى، 23َ ق:1414هماااى،  >112 – 113َ :1363هماااى،  >277 -278: 1359َ
 .59َ  ،:ب;،1393هفحىيی، 

3    . Brian Greene (2011), What is Space, (The Fabric of the Cosmos 1 of 4). 

-179َ  ،:الف;، 1393ياوالی فلىفه ؾق همام ج١كیف با همام والٟ يک: هفحىيی،  ۀلئهىبكای آًٌایی بیٍحك با .  4
212. 

 .     266، َ 1ز ،:الف;جا[، ]بیفاقابی،  . 5
 .86-77َ  ق:1411ویًا، . ابى 6
 .21-21َ :2، ز1381. وهكوقؾی،  7
 .94ا99َ، :ب;، 1393اقجباٖ ؾیى، هًك و فلىفه يک: هفحىيی،  ۀبكای جفّیل وؽى ؾقباق .  8
 .169ا179: َ 1379يىقی، .  9

 .اجك ٌهكئج :، جهكاوه روزيگی (،1364ياؾیا ) . هفحىيی، 11
 .113-113َ، :ب;،1393: هفحىيی، يکبىٗ هٙلب ؾق ؼّىَ چیىحی هًك ؾیًی بكای  . 11

12   . Cinema doesn’t give you what you desire, tells you how to desire.  

  .    52-53َ :1382.  فاقابی،  13
 .114َ  :1363ویًا، . ابى 14
ؼاِی ومث هٍاوق آيااو قا باه ٠هاؿه ؾاٌاحن هىٔاىٞ  ۀؾق ابحؿای یک وال، با گكوهی ال شىاياو كه ؾق لهیً; . 15

جّاؾفی، ایى هىٔىٞ ؾوباقه به بعد گفاٌاحه ٌاؿ. ایاى  هٍؽّی قا به بعد گفاٌحن. ًٌ هاه ب١ؿ به ٌكل جمكیباً 
هٍابه آيچه هى چًؿ هاه لبل هٙكض ككؾه باىؾم، اقائاه ؾاؾياؿ. آيهاا ؾق آو لهااو هًباٟ  هایی جمكیباً ٠ؿه ال شىاياو، ایؿه
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 )های، :ككؾيؿ كه گىیی لاییؿه ـهاى ؼىؾٌااو اواث.ال آيها ؾفاٞ هی ٌّؿتا قا فكاهىي ككؾه بىؾيؿ و چًاو به هایؿه

1391: َ84) 
ؼبكيگاقی كاه هٍااوق ولیاك  المای باوقها و افكاق، ؾق وكاوك یک وكیال ً٘م ايگلیىی به جّىیك كٍیؿه ٌؿه اوث.

ای ؼااَ فكاك های كًًاؿ، ؾق ظاالی كاه كًًؿ ؼىؾٌاو به گىيهكًؿ كه ویاوحمؿاقاو، گماو اوث، همىاقه كاقی هی
 (Jay & Lynn, Yes Minister)افكاقٌاو، ظاِل المائات ایى هٍاوق اوث. 

 .55ا56َ: 1382 فاقابی،. 16
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 هآخزهًابغ و 
، ٌكض ؼىاشه يّیكالؿیى ٘ىوی، لان: االغ راتو والحًتیه ت(، 1375بى ٠بؿالله ) ویًا، ظىیى ابى .1

 البالغه. يٍك
 ، جعمیك ٠بؿالكظمى بؿوي، لن: هكحبه اال٠الم االوالهي.الحالیم ت(، ق1414ااااااااااا،  ) .2
 ، لن: بیؿاق.رض ئل(، ق1411،  )ااااااااااا .3
، همؿهه و ظىاٌی و جّعیط هعمىؾ ٌاهابی، جهاكاو: رض لهو رور ايػً ضیو(، 1315ااااااااااا،  ) .4

 ؼیام.  ۀكحابؽاي
 ، جّعیط هىوي ٠میؿ، جهكاو: ايصمى آذاق هلي.رض لۀويفص(، 1331ااااااااااا،  ) .5
 ، شلؿ چهاقم، همؿهه و جعمیك ابكاهین هؿكىق، لن: ـوی المكبی.الػف ء(، ق1428،  )ااااااااااا .6
ال١ٝمي  ا... اباكاهین هاؿكىق، لان: هكحباة آیاة ۀ، همؿهاالػف ء؛والغتیای ت(، ق1414،  )اااااااااا .7

 المك٠ٍي.
، ة، همؿهاه و ظىاٌای و جّاعیط هعماؿ هٍاكىعتیای تو ايػً هۀوعالیدی(، 1331، )ااااااااااا .8

 جهكاو، ايصمى آذاق هلی. 
 ، جعمیك ٠بؿالكظمى بؿوی، بیكوت: ؾاقالملن.العکمةوعیوو(، 1359،  )ااااااااااا .9
 ، جعمیك و ج١لیك هعىى بیؿاقفك، لن: ايحٍاقات بیؿاق.المت ظر ت(، 1371، )ااااااااااا .11
، به اهحمام ٠بؿالله يىقايي، جهكاو: هإوىۀ هٙال١ات اوالهي المتأاو والما  (، 1363، )ااااااااااا .11

 گیل. ؾايٍگاه هك
هعماىؾ یىواف  ، با همؿهاه و جّاعیط وایؿالمًغكوالمخحصرواال ضظوفی(، 1396، )ااااااااااا .12

 ذايی، جهكاو: هإوىۀ پژوهٍی ظكمث و فلىفه.
 پژوه، جهكاو: ؾايٍگاه جهكاو. جمي ؾايً ، جعمیك هعمؿثالًص (، 1364، )ااااااااااا .13
 ، چاپ ؾوم، جهكاو: ككاهث.زیت ییو وهًروازو یأگ هواضالم(، 1378) ش١فكی، ٠الهه هعمؿ جمی، .14
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، چاپ ؾوم، جهكاو: هإوىاۀ غراوه یوغرقو و روهکحبه ووةیًیوهولویو وشه وجا[،  ]بی، ااااااااااا .15
 ايحٍاقات ب١رث.

، :اگك اهكول ٠ّك هًك اوث، هًكهًؿ يبایؿ قؤه ؼىايی كًاؿ;(، 7935شىاؾی آهلی، ٠بؿالله، ) .16
 https://www.tabnak.ir/fa/news/177628 .ج ةً کوایث ؼبكی 

، فدیوغدرضوهًغدكوالحصریدأالصوهروالًضدیأو(، 1388یىوف، ) بى الؿیى ظىى ظلی، ٠الهه شمال .17
 جّعیط و جىٔیعات هعىى بیؿاقفك، چاپ چهاقم، لن: ايحٍاقات بیؿاق.

 االٌكاق، ؾق: هصمى٠ه هًّفات ٌیػ اٌكاق. ةوهكوقؾی، ٌیػ ٌهاب الؿیى، ظكم .18
، 2، جّعیط و همؿهاه هاايكی كاكبى، شلاؿهصموعهوهصًف توغیخواغراق(، 1381، )ااااااااااا .19

 م ايىايی و هٙال١ات فكهًگی. چاپ وىم، جهكاو: پژوهٍگاه ٠لى
، جّاعیط هاؿقن قٔاىی، چااپ پاًصن، االلحت شواضد ش(، 1376٘ىوی، ؼىاشه يّیكالؿیى ) .21

 جهكاو: ؾايٍگاه جهكاو.
، همؿهاه و المأیًدةوالف ضدلةو وهضد  اجه وآراءواهل(، م2113فاقابی، ابىيّاك هعماؿبى هعماؿ، ) .21

 ج١لیمات ٠لی بىهلعن، بیكوت: ؾاق و هكحبة الهالل.
، جكشماۀ ٠لای اكباك شاابكی الطدا  ثوجعصیلوالطا  ثو والحًتیهوعلدیوضتیل(، 7910، )ااااااااااا .22

 همؿم، لن: ؾاقالهؿی.
، جعمیك ش١فاك آل الطا  ثو والحالیم تو ورض لح ووفلطفیح ووالحًتیهوعلیوضتیل(، 1371ااااااااااا، ) .23

 یاویى، چاپ افىث، جهكاو: ظكمث. 
 ، جكشمۀظىى هلكٍاهی، جهكاو:وكوي.سعهفصولوهًح(، 1382، )ااااااااااا .24
، لان: 1، جعمیك و همؿهاه هعماؿجمی ؾاياً پاژوه، شلاؿ المًغمی ت، :الف;،[جا ، ]بیااااااااااا .25

 الله ال١ٝمی هك٠ٍی يصفی. ۀ آیثيكحابؽا
، جعمیاك و ٌاكض غٙاان ٠باؿالملک ؼٍابه، لااهكه: هوضدیمیوکتیدر، :ب;،[جااااااااااااا، ]بی .26
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 للٙبا٠ة و الًٍك.ؾاقالكاجب ال١كبی 
، همؿهۀ لكی يصیب هعمىؾ و کح اوارضغوع لیصوفیوفىوالػار(، م1967یىيه، ابىبٍك، ) هحی بى .27

 ال١كبی للٙبا٠ة و الًٍك. جكشمه و جعمیك ٌككی هعمؿ ٠یاؾ، لاهكه: ؾاقالكاجب
 ، شلؿ اول، جهكاو: ِؿقا. اضح ووراضح و(، 1361هٙهكی، هكجٕی ) .28
 اؼالق، جهكاو: ِؿقا.(، فلىفۀ 1367اااااااااااا، ) .29
 ، جهكاو: وكوي.پژ هػیو روفلطفۀوعلنو ايػمًأاووهطلم و (،:الف;،1393هفحىيی، ياؾیا، ) .31
 ، جهكاو: وكوي.ف راةیو وفلطفهوهًرو یًی، :(ب;،7939اااااااااااا، ) .31
 يا[. (، هاق ليگی، جهكاو: ]بی1364اااااااااااا، ) .32
 (.32) 8، ٌماقۀ ظکمثو وفلطفهو،:هًك ؾق ايؿیٍۀ فاقابی هاهّیث;(، 1391اااااااااااا، ) .33
 ، جكشمۀ ؼؿیصه ٠لىی و ياؾیا ٌاهلى، جهكاو: ؾايژه.هًروهػ  ره(، 1391هی، قولى، ) .34
 پىلی. )فیلن ویًمایی( (، بی1386الله، ظمیؿ، ) ي١مث .35
 هی.، جهكاو: والهاو ايحٍاقات ولاقت فكهًگ و اقٌاؾ اوالغیوۀوغیأایی(، 1379يىقی، ظىیى، ) .36

37. Greene, Brian,( 2011), What is Space, (The Fabric of the Cosmos 1 

of 4). 

38. Jay, Antony & Lynn Jonathan, (1980-1988), Yes Minister. 

39. keziZ  , jovalS  ,( 2006), ehi   Pervert’s edeui to Cinema, Director: 

Sophie Fiennes. 
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 *ت باور و پاسخ به شکاکّیت وظریۀ مصىویّ 1ضعیذه فخار وىغاوی

 

 چکیذه

هایی كه ؾق آو ث ٌكاكّیث به چالً كٍیؿه ٌؿه اوث: فكْجىشیه باوقها بك هبًای ؾو هىئله ال شايب وًّ 
های ٌكاكّیث بك ٘بك همكى اوث و قابٙۀ هًٙمی هیاو جىشیه باوق با يفی فكْجىشیه باوقها  غیكاهكاو 

اِل بىحاق. ؾق همابل ایى هىئله ؾو قاه ظل ه١كفحی هٙكض ٌؿه اوث> يٝكیۀ ظىاوّیث يىبث به ِؿق و 
ی ٌكاكّیث و جىشیه هايٝكیۀ هّىيّیث باوق. ؾیؿگاه اول با ايكاق اِل بىحاق قابٙۀ اوحلماهی هیاو يفی فكْ

بكؾ> اها ؾیؿگاه ؾوم ٔمى پفیكي اِل بىحاق با ٘كض يٝكیۀ ؼاَ ؼىؾ ؾق باب جىشیه، باوق قا لیك وإال هی
جىاو ال ایى گكوه ؾايىث. ٘بك ایى های ٌكاكّیث اوث. يٝكیۀ هّىيّیث باوق وىوا قا هیهؿ٠ی يفی فكْ

باوقؾاٌحه باٌؿ.  Pبه  P ،Sؿ كه بؿوو ِاؾق بىؾوهّىو اوث اگك و جًها اگك ِاؾق يباٌ Pبه  Sؾیؿگاه باوق
همچًیى  .ِاؾق اوث، هىقؾ ا٠حماؾ باٌؿ Pهّىو اوث هٍكوٖ بك ایى كه ِكفًا ولحی  Pهمچًیى باوق به 

 یک باوق هّىو اوث اگك به قاظحی كاـب يٍىؾ.

 5، هّىيّیث باوق4، ظىاوّیث به ِؿق3، اِل بىحاق2، ٌكاكّیث 1جىشیه واژگاو کلیذی:
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 fakharsa8@gmail.com    واظؿ هٍهؿ همؿن  ةیال١الم یالمّٙف شاه١ة ی٠لم ثی  ٠ٕى ه.  1


