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چکیؼه
فكآیًؿ جاذیكگفاقی هیٍل فىکى ؾق بىیاقی ال ٠كِههای که ؾق آو به جعمیك و اکحٍاف پكؾاؼحه ،ؾاقای وشىه هحفاوت و چًؿگايه اوث و با
هفاهین هؽحلف کاقبكؾی و ابؿا٠ی ،او قا ؾق لهیًه هیكاخ ،ظال ،ؾايً ،لؿقت٠ ،مل و يمؿ ًٌاؼحه ٌؿه اوث .ؾق گفحماو اقکىو و پكوژه
تاؿیغًاهٍ عّاؿفهی – وال هفحنٌ -ماقه بیىث و هفحن -پاییم <=57

يمؿ ٠مل اوالهی وی هفاهیمی همايًؿ :گفحاق ،لؿقت٠ ،مل ،هفهىم ايؿیٍه پفیك ،ايؿیٍه ياپفیك و ايؿیٍه يايٍؿه قا هییابین و یا ؾق
ايؿیٍه اؾواقؾ و١یؿ ؾو هىئله قوًٌفکكی و لؿقت وشىؾ ؾاقؾ .هًگاهی که فحعی الحكیکی هفهىم کاهلی ال فلىفه قا به ً٠ىاو جٍؽیُ
وال١یث ؾق چاقچىب فلىفه ٌكیؿه بًیايگفاقی کكؾ@ هىئله ؾیگكی و يمؿ هؿقيیحه غكبی ؾق ايؿیٍه هٙاِ ٞفؿی و گفحاق و اپیىحمه ؾق
چاقچىب پكوژه يمؿ ٠مل ٠كبی و ؾق گفحماو شابكی ،بیايگك ظٕىق پك قيگ و يیكوهًؿ هیٍل فىکى ؾق هٙال١ات ه١اِك ٠كبی اوث.
ِاژهَای کلیؼی :هیٍل فىکى ،ايؿیٍه ه١اِك ٠كب ،هعمؿ اقکىو ،اؾواقؾ و١یؿ ،فحعی الحكیکی ،هٙاِ ٞفؿی ،هاٌن ِالط٠ ،مل
اوالهی٠ ،مل ٠كبی ،فلىفه ٌكیؿه ،هیكاخ و هؿقيیحه.

 .5ایى هماله جكشمه همالهای با ً٠ىاو ?ظٕىق الحّىق الفىکىي في الفکك ال١كبي الم١اِك> هیباٌؿ که ؾق هصلة ال١لىم االشحما٠یة ،هصلؿ ٌ ،1ماقه  ،2به چاپ قویؿه اوث.
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ايؿیٍه فلىفی هیٍل فىکى ؾق ؾوقايی ٌکل گكفث که ؾق فكايىه پؿیؿاقًٌاوی هكلى پىيحی ( ،)5=89واقجك و همچًیى هگل گكایی
اوحاؾايی چىو ژاو هیپىلث و الکىايؿق کىژو ،هؿ قول بىؾ .وو١ث يفىـ هگل ؾق آو وال ها چًاو اوث که ؾق هؿقوه ٠الی يكهال هىٔىٞ
ً
بیٍحك قوالههای ٌاگكؾاو هكبىٖ به ایى فیلىىف اوث .هرال لىیی آلحىوك ،ژاک هاقجى و هیٍل فىکى ،هك وه ،قواله ؾیپلن هٙال١ات ٠الی
 (D.E.Sؼىؾ قا ؾقباقه هگل يىٌحًؿ .فىکى با ـهًی شىال گىيه گاه ٠اللمًؿ ه١كفث ًٌاوی باٌالق و ٘كفؿاقاو فلىفه همىله (کاوالیه،
(کايگهین و کىیكه) و گاه ؾق بیىث و پًس وا لگی به ؾيبال قوايکاوی اوث و ؾقون قواو ًٌاوی و قواو پمٌکی الگاي و الکاو قا با
پٍحکاق ؾيبال هیکًؿ و ال ٘كفی ؾیگك به ظمب کمىيیىث فكايىه هلعك هیٌىؾ جا به گفحه ؼىؾ ال يى٠ی ?کمىيیىن يیچه گكا> ؾفا ٞکًؿ.
هیيل فّکّ ()Foucault Michel
پل هیٍل فىکى ( 5=<8-5=6:م) فیلىىف اشحما٠ی و جاقیؽؿاو ه١اِك فكايىىیِ ،اظب کكوی ؾق جاقیػ يٝامهای فکكی ؾق
کلژؾوفكايه بىؾ .وی به شهث يٝكیات ٠میك و ؾیؿگاههای ايمالبی ؾقباقه شاه١ه ،ویاوث و جاقیػ ال وكًٌانجكیى ايؿیٍمًؿاو لكو
بیىحن هعىىب هیٌىؾ .وی ال قهبكاو يٝكی پىاواؼحاقگكایايه اوث ،هك چًؿ ال آوها فاِله گكفث و ؾق هّاظبه ای به ِكاظث ؼىؾ قا
يیچه گكا ياهیؿ.
هیٍل فىکى ؾق ظىلههای گىياگىو فلىفه و ٠لىم اشحما٠ی چهكهای ًٌاؼحه ٌؿه و هٙكض هیباٌؿ .ظكکث فکكی او و چٍن ايؿالی که
فكاقوی ٠لىم ايىايی گٍىؾ ،جعىل ٌگكفی قا ؾق هبايی ایى ٠لىم هىشب ٌؿ ،به گىيهای که او قا ویكايگك ٠لىم ايىايی به هً١ای هح١اقف و
هحؿاول آو ؾايىحهايؿ .یکی ال ظىلههای اواوی ايؿیٍه فىکى و ظحی به ج١بیك بكؼی هفىكیى ،ههنجكیى ؾوحاوقؾ يٝكی او ،جعلیل هفهىم
لؿقت با قویکكؾی هًعّك به فكؾ و ؾق چاقچىب يى٠ی ه١كفث ًٌاوی جاقیؽی اوث .وی ؾق ج١ؿاؾ لیاؾی ال ٌاؼههای ٠لىم ايىايی
ا٠ن ال فلىفه ،شاه١ه ًٌاوی ،جاقیػ ،ویاوث ،قواو ًٌاوی ،ايىاو ًٌاوی و  ...واقؾ ٌؿ و ؾق يهایث ،همه هباظد قا ؾق قاوحای
جعلیلی واظؿ و ؾق شهث ٘كض ایؿه یکپاقچه و هكکمی لؿقت پیً بكؾه اوث .ال هیاو هٕاهیًی که فىکى بك قوی آوها کاق کكؾه و ؾق یک
کلیث ٠ام پهًه فکكی فىکى قا اٌغال کكؾهايؿ وه هٕمىو ٠مؿه لابل اوحؽكاز هیباٌؿ :ظمیمث ،لؿقت و ـات@ یا به ج١بیكی ٠لن،
ویاوث و اؼالق .ایى وه هعىق ،وه ؾوقه جعىل فکكی فىکى قا يٍاو هیؾهًؿ.
آذاق ههمی که فىکى آفكیؿ ؾق قٌحههای فلىفه٠ ،لىم ویاوی ،شاه١ه ًٌاوی ،فلىفه ،قوي ًٌاوی ،جاقیػ و بىیاقی قٌحه ها لابل
اقشاٞايؿ و ال ظید هعحىا به وه بؽً ٠مؿه جمىین هیٌىؾ:
بؽً اول -که جعث جأذیك هكهًىجیک هایؿگكی اوث ،که اوز ایى گكایً ؾق کحاب جاقیػ شًىو ( )5=:5آٌکاق ٌؿه اوث@
بؽً ؾوم -هیجىاو ؾیكیًه ًٌاوی ه١كفث ؾايىث ،که جعلیلی ٌبه واؼحاقی یا يیمه واؼحاقی ؾاقؾ که ههنجكیى آذاق او ؾق ایى يگكي ؾق
پیؿایً ؾقهايگاه ( ،)5=:7واژگاو و اٌیاء ( )5=::و ؾیكیًه ًٌاوی ؾايً (= )5=:هحصلی اوث@

 .5به شهث گمیؿه گىیی يىیىًؿه هماله ،بایىحه اوث پیً ؾقآهؿی ؾق لهیًه فىکى و شهاو ٠كب آوقؾه ٌىؾ .قشى ٞکًیؿ به :المواوی بغىقة ( .)8118هیٍیل فىکى فی الفکك ال١كبی
الم١اِك ،ؾاقالٙلی١ة للٙبا٠ة و الًٍك ،لبًاو( .8 ٖ ،به لوؾی جكشمه ایى کحاب ال وىی هحكشن به بالاق ٠كٔه هیگكؾؾ).
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یاػػاىت هتـرن

3

بؽً وىم -ایى بؽً ال آذاق فىکى ،آذاق جباقًٌاوايه اووث که به بكقوی قابٙه گفحماو و ه١كفث ال یکىى و لؿقت ال وىی ؾیگك
هیپكؾالؾ .يٝن اٌیاء ( ،)5=;4هكالبث و جًبیه ( ،)5=;9شلؿ اول جاقیػ شًىیث :اقاؾه به ؾايىحى ( )5=;:و يیچه ،جباقًٌاوی و اؼالق
( )5=;:ال يىٌحههای هكبىٖ به ایى يگكي اوث( .هیاليی)55- < :57=4 ،
هیٍل فىکى ايؿیٍمًؿي اوث که يمیجىاو به قاظحي او قا ؾق همىله اي هٍؽُ و هحمایم لكاق ؾاؾ .او پیىوحه ؾق ظال شؿال با گفحاق ،و ؾق
لباو ٠مل جفاوت گفاق و ولٙه گك يباٌؿ .او ؼىاهاو لبايي که ؾیگكي بحىايؿ ال ٘كیك آو به وؽى
شىحصىي لبايي اوث که آو لباو،
ِ ِ
ؾقآیؿ .به ٠میؿه وی ،لباو ٠لىم اشحما٠ي و قويهای آو لباو ٠مل ولٙه گكاو ث@ ؾق ٠ىٌْ ،کلي ال ًٌاؼث قا هٙكض کكؾ که هؿفً
تاؿیغًاهٍ عّاؿفهی – وال هفحنٌ -ماقه بیىث و هفحن -پاییم <=57

هحىشه بالوالي شهاو بیكوو يیىث ،بلکه هی ؼىاهؿ هفكؤات ها قا ؾقباقه ایى شهاو آٌکاق کًؿ .او بؿیل (شایگمیى) قوي ًٌاؼحي
ؼىؾ قا ؾق لالب قوي ؾیكیًه ًٌاوي و جباقًٌاوي هٙكض هیکًؿ( .کچىیاو)55 :57<6 ،
اهكوله ،ايؿیٍه هیٍل فىکى به ؾلیل جالگی قوي و يگاه واژگىيه به هىائل اشحما٠ی ،با اوحمبال چٍمگیكی قوبكو ٌؿه@ به يعىی که
پژوهٍگكاو ٠لىم ايىايی ؾق شهاو اوالم و وایك کٍىقهای شهاو ،ؾق هٙال١ات و بكقویهای ؼىؾ جعث جأذیك هبايی و ايؿیٍه فىکى لكاق
گكفحهايؿ .اها هىئله ٠مؿهای ؾق بهكه گیكی هحفکكاو هىلماو وشىؾ ؾاقؾ ،بی جىشهی به الحٕائات و فٕای فکكی -فكهًگی شاه١ه
اوالهی شهاو اوالم اوث که ایى اهك ايعكاف ال هىیك هًاوب فٕاهای فکكی – فكهًگی ؾق جبییى هىائل فكهًگی – اشحما٠ی قا به ؾيبال
ؼىاهؿ ؾاٌث .همیى ٌیىه بؿی ،ٟقویکكؾ واژگىيه و پیچیؿه فىکى ؾق بكؼىقؾ با هىٔى٠ات و هفاهین اشحما٠ی بىؾ که او قا به هحفکكی پك
يفىـ و اذكگفاق ؾق ظىله ٠لىم ايىايی به ویژه ٠لىم اشحما٠ی ؾق فكايىه و وایك کٍىقهای شهاو بؿل واؼث .آذاق فىکى لهیًههای فکكی قا
ٌکل ؾاؾه که به وویله آوها هیجىايین ال ّ٠ك ظأك فكاجك قوین ،آذاقی که هیجىايًؿ بیايگك آیًؿه ها باًٌؿ.
هیيل فّکّ ػؿ رُاو ػـب

ً
ؾق والهای اؼیك فالوفه پىث هؿقو و به ٘ىق هٍؽُ هیٍل فىکى با البال بٕ١ا ؾوق ال جّىق شاه١ه ٠لمی قوبكو ٌؿيؿ .يفه ایى
جىشه و البال هیجىايؿ پؿیؿه ای يیکى و پىًؿیؿه باٌؿ@ اها جىشه به هبايی و بًیاؾهای باوقهای ايؿیً های ایى فالوفه يیم ال اهمیث
هٕا٠فی بكؼىقؾاق اوث.
اهكوله یکی ال ظىلههای هىقؾ جىشه هعمماو و پژوهٍگكاو اشحما٠ی ظىله ايؿیٍهها اوث@ که با جىشه به اهمیث ایى ظىله بك ؾايٍمًؿاو
اشحما٠ی اوث جا به بكقوی ايحماؾي ايؿیٍههای وقوؾي و ؾاؼلی هحأذك ال آوها بپكؾاليؿ .ؾق هیاو ايؿیٍههای ه١اِك وقوؾي ،ايؿیٍه
هحفکك ٌالىؾه ٌکى ه١اِك فكايىىي ،هیٍل فىکى ،به ؾلیل بؿا٠ث (ؼاللیث) ؾق قوي و فحط باب يگاهی شؿیؿ و واژگىيه به هىائل
اشحما٠ی ،با اوحمبال چٍمگیكي ؾق هیاو هحفکكاو ٠لىم ايىايی شهاو اوالم قوبه قو ٌؿه اوث@ به ٘ىقي که آياو قا به هٙال١ه هىائل

اشحما٠ی -ویاوی ؾیًی ال ایى ؾقیچه واؾاٌحه اوث .اها يکحه ظائم اهمیث ؾق ایى جأذیكپفیكي٠ ،ؿم جىشه به الحٕائات فکكي و فكهًگی
شهاو اوالم اوث .ایى ؾیؿگاه به ٘ىق هفك٘ی ؾق يىبی گكایی ه١كفث ًٌاوی و جاقیؽی گكایی غى٘ه وق اوث( .هؿی الفاجط)645: ،
شهاو ٠كب به شهث ویژگی های و ٌكایٗ ویژه ؾق لكو بیىحن ،جىشه و اوحمبال ویژه ای ال فلىفه هیٍل فىکى کكؾ ،که به گىحكي فمآیًؿه
ؾق هیاو لٍك قوًٌفکك ٠كب ،هًصك گكؾیؿ و ایى قا ال ٘كیك جكشمههای هؽحلف ايصام ٌؿه ال آذاق فىکى هیجىاو ؾقیافث@ بكؼی ال آوها
٠باقتايؿ ال:
٤۳
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هیٍیل فىکى ( .)8188تؤِیل الؾات ،جكشمه :المواوی بغىقه ،ؾاق الٙلی١ه ،بیكوت.

ب -هقاالت
 -8فىکى ،هیٍیل ( .)8332يیتيٍ ،الزًیالّریٍ ِ التاؿیظ ،فی :رًیالّریٍ المؼـفﺔ ،جكشمه اظمؿ الىٙاجی و ٠بؿالىالم بى
٠بؿال١الی ،8 ٖ ،الؿاق البیٕاء ،ؾاق جىبمال للًٍك.
 -8فىکى ،هیٍیل ( .)8322يیتيٍ ،فـِیؼ ،هاؿکل ،فی رًیالّریٍ المؼـفٍ ،جكشمه اظمؿ الىٙاجی و ٠بؿالىالم بى ٠بؿ ال١الی،
ٖ  ،8الؿاق البیٕاء ،ؾاق جىبمال للًٍك.
 -5فىکى ،هیٍیل ( .)8332يیتيٍ ،فـِیؼ ،هاؿکل  ،ج١كیب ظاجن ٠الهة ،هصلة ؾقاوات ٠كبیه ،بیكوت ،ؾاق الٙلی١ة ،الىًة الؽاهىه
و الٍ١كوو ،ال١ؿؾ ٌ ،1باٖ  /فبكایك.
 -1فىکى ،هیٍیل ( .)8338هفُّم االؿکیّلّریٍ ،جكشمة الٙاهك و٠میم ،فی :المًاٜكة( ،فّیلة) المغكب ،الىًة الرايیة.
 -3فىکى ،هیٍیل ( .)8332فی النلغﺔ ،فی رًیالّریا المؼـفﺔ ،جكشمه اظمؿ الىٙاجی و ٠بؿالىالم بى ٠بؿال١الی ،الؿاق البیٕاء،
ؾاق جىبمال للًٍك.
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کتاب َا ِ هقاالت تـرمٍ ىؼه فّکّ بٍ فباو ػـبی

 -1فىکى ،هیٍیل ( .)8321الضقیقﺔ ِ النلغﺔ  ،جكشمه فكیك المصلة ،هصله الفکك ال١كبی الم١اِك ،بیكوت /باقیه ،هكکم االيمماء
المىهی ،ال١ؿؾ .8
 -7فىکى ،هیٍیل ( .)8321الضقیقﺔ ِ النلغﺔ ،فی يظام الغغاب ،جكشمه هعمؿ بىیال ،بیكوت ،ؾاق الحًىیك.
 -2فىکى ،هیٍیل ( .)8321ها المّلف؟ ،جكشمه فكیك المصلة ،هصلة الفکك ال١كبی الم١اِك ،بیكوت /باقیه ،ال١ؿواو .7-1
 -3فىکى ،هیٍیل ( .)8331صّاؿ :فّکّ هغتـق صؼِػ الفلنفیﺔ ،جكشمه هعمؿ هیالؾ ،فی :هصلة ال١كب و الفکك ال١المی ،بیكوت/
باقیه ،هكکم االيماء المىهی ،ال١ؿؾ .3
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 -81فىکى ،هیٍیل (ب.ت) .بضخاو صّل آلفـػ ِ النلغٍ ،فی :فّکّ :هنیـة فلنفیﺔ ،جألیف ؾقیفىن و قابیًىف ،جكشمه شىقز
ابی ِالط ،بیكوت ،هكکم االيماء المىهی.
 -88فىکى ،هیٍیل (ب.ت) .صّل ينابیﺔ االعالق .لمضﺔ ػى الؼمل الزاؿی ،فی :فّکّ :هنیـة فلنفیﺔ ،جألیف ؾقیفىن
وقابیًىف ،جكشمه شىقز ابی ِالط ،بیكوت ،هكکم االيماء المىهی.
 -88فىکى ،هیٍیل ( .)8321ها َّ ػصـ التًّیـ؟ ،جكشمه یىوف الّؿیك ،فی :هصله هصله الکكهل ،ال١ؿؾ .88
 -85فىکى ،هیٍیل ( .)8337الؼّػه إلی التاؿیظ ،جكشمه ؾ.المواوی بغىقة ،فی :هصله اؾب و يمؿ ،ال١ؿؾ .817
ؾق وال ،ٟايؿیٍه ٠كب ؾق اب١اؾ هؽحلف یً١ی جكشمه ،پژوهً های ؾايٍگاهی و کاقبىث آو ؾق ٠كِه اقائه جفىیكهای فکكی ،ویاوی و
اشحما٠ی ،با يگاه هربث به فلىفه فىکى يگكیىح ه اوث .آغال جىشه ايؿیٍه ٠كب به فلىفه فىکى ؾق چاقچىب هفهىم واؼحاقگكایی بىؾ ،که بك
اوان هفهىم غكبی و فكايىه ایصاؾ ٌؿه بىؾ .بی جكؾیؿ اولیى جّىق ٌکل گكفحه ؾق شكیاو قوًٌفکكی ٠كب ؾقباقه فىکى ،ال ابحؿای ؾهه
 5=;4اوث و اولیى جكشمه ؾقباقه واؼحاقگكایی به اواؼك ؾهه  5=<4بك هیگكؾؾ که جّىیكی ال ایى فیلىىف واؼحاقگكا قا يٍاو هیؾهؿ@
ایى جّىیك بك هبًای وه ؾاؾه اواوی اوث :ؾیؿگاه فىکى ؾقباقه لباو ،ـات یا ايىاو و جاقیػ اوث ،که ؾق کحاب ?واژگاو و اٌیاء> ٠كٔه
کكؾه اوث .ایى وال١یث ،به ٘ىق هىحمین بیايگك ايحماؾات غكبی ها يىث به فىکى اوث که ال وىی ؾو شكیاو فکكی یً١ی اگمیىحالیىین
(هىحی گكایاو) و شكیاو هاقکىیحی هی باٌؿ و کاقبىث و پژوهً ؾق لالب قویکكؾ واؼحاقگكایايه فىکى ال وىی هعمؿ ٠ابؿ الصابكی و
ً
هعمؿ اقکىو جمىیث ٌؿ .اها بایؿ جاکیؿ کكؾ که ایى جّىق واؼحاقگكایايه ِكفا اؾقاکی ال اؾقاکات بیكويی اوث که به وویله ايؿیٍه ٠كب
ؾق لهیًه فلىفه فىکى ٌکل گكفحه اوث .پكوً اِلی ایى اوث که چه ٠ىاهلی با٠د ٌؿ که گكوهی ال ايؿیٍمًؿاو ٠كب همايًؿ هعمؿ
٠ابؿ الصابكی ،هعمؿ اقکىو ،فحعی الحكیکی و هٙاِ ٞفؿی٠ ،اللمًؿ به هٙال١ه و کاقبىث فلىفه فىکى ،به ً٠ىاو هكش ٟاِلی ؾق
بكقوی ٘یف ووی١ی ال هىائل و قؼؿاؾهای ايؿیٍه ه١اِك ٠كبٌ ،ؿيؿ.
هیجىاو گفث ايگیمه های لیاؾی بكای هك یک ال ایى ايؿیٍمًؿاو وشىؾ ؾاقؾ .به ٘ىق کلی ،ايگیمه اِلی هماو قوي هىقؾ اوحفاؾه فىکى
بكای هٙال١ه هیكاخ ٠كبی و اوالهی اوث که هىقؾ جىشه اقکىو و شابكی لكاق گكفث و یا هىائل ه١اِك که هىقؾ اهحمام فحعی الحكیکی و
ِفؿی بىؾ .ؼىايً او به ؾلیل ٠ؿم ایىحایی بك ؼىايٍگكاو جأذیك هیگفاقؾ .فلىفه فىکى جاکًىو و با جىشه به گفٌث وه ؾهه ال آغال
اهحمام بؿاو ،ویك هح١الی ؾق پیً گكفحه اوث و ٌكو ٞآو قا هیجىاو با پكوژه هٙاِ ٞفؿی یً١ی ?هٍكو ٞهٙاِ ٞفؿی للیًابی >ٟو ؾق ؾو
هصله ?الفکك ال١كبی الم١اِك> و ?ال١كب و الفکك ال١المی> و ايحٍاقات ?هكکم االيماء المىهی> ،ؾايىث .ایى اوحمبال فمآیًؿه يبىث به
٤٥

کلیٍه ای بكؼىقؾ کكؾه اوث ،اها به ؾلیل جًى ،ٞچًؿگايگی و جفاوت ،گفحماو هیٍل فىکى بىیاق هحمایم گكؾیؿ و ایى شًبه بیايگك شایگاه
واالی فلىفه فىکى ؾق هٙال١ات شهاو ٠كب هیباٌؿ.
قوي فىکى ؾاقای وه ویژگی ههن اوث :جعلیل جاقیؽی ،جالي بكای ؾقک فٕای کًىيی و کًً يىبث به ؾگكؾیىی ـات .ایى ویژگیهای
فلىفه وی که ؾق اواؼك ٠مكي با ً٠ىاو ?هىحی ًٌاوی جاقیؽی> ياهیؿه ٌؿ ،يى٠ی هحافیمیک شؿیؿ يیىث ،بلکه فكآیًؿی اوث که
جىايایی ًٌاوایی اهىق همکى و ؾوث یابی به قهیافثهای شؿیؿ ؾق ليؿگی و جبؿیل ـات به اذكی لیبا و اؼاللی به ِىقت هممهاو اوث.
هضمؼ ػابؼ الزابـی ( ،) 6454-5=7:ايؿیٍمًؿ و يٝكیه پكؾال ،اوحاؾ ؾايٍکؿه اؾبیات قباٖ و ال قوًٌفکكاو بًام ه١اِك شهاو ٠كب
بىؾ@ ال بكياهه پژوهٍی وی که جاکًىو هًصك به چاپ چهاق شلؿی کحاب ٌؿه ،يمؿ ٠مل ٠كبی اوث .وی ه١حمؿ اوث يمؿ ٠مل ٠كبی
لهیًه قا ب كای لكائحی ٠لمی و آگاهايه ال هیكاخ ههیا کكؾ .شابكی ٠مل ٠كبی قا يحیصه فكهًگی اوحىاق بك وه يٝام ه١كفحی هیؾايؿ :يٝام
لبايی ٠كبی یا بیاو ،يٝام گًىيىی ایكايی هكهىی یا ٠كفاو و يٝام ٠ماليی یىيايی یا بكهاو .شابكی هفاهین وه گايه فىکى قا به کاقبىث:
گفحماو ،اپیىحمه و لؿقت .ظٕىق پك قيگ اولی (گفحماو) قا ؾق کحاب ?الؽٙاب ال١كبی الم١اِك> و ؾوهی (اپیىحمه) قا ؾق کحاب
?جکىیى ال١مل ال١كبی و بًیه ال١مل ال١كبی> و وىهی (لؿقت) قا ؾق کحاب ?ال١مل الىیاوی ال١كبی و هعؿؾاجه و جصلیاجه> ٌاهؿ هىحین.
شابكی ایى هفاهین قا ؾق قاوحای بالوالی گفحماو فلىفی ه١اِك ٠كب هىقؾ اوحفاؾه لكاق ؾاؾ .بك ؼالف ؾیگك ايؿیٍمًؿاو ٠كب که جىشه
ً
ً
ویژهای به فلىفه فىکى کكؾهايؿ ،اها شابكی اوال قوي ؼاِی ؾق ج١اهل با هفاهین غكبی به کاقبىث و ذايیا ،بهكه گیكی ال ایى هفاهین با
جىشه به والوکاق ؼاِی و ال شمله ایى والوکاق اشكایی اوث و او ؼىؾ قا هلمم به ؾقک ایى ٌكایٗ هیؾايىث .به ً٠ىاو هرال ،هفهىم
لؿقت ال هفاهین اواوی ؾق فلىفه فىکى هعىىب هیٌىؾ ،که به ِىقت جؿقیصی جکاهل یافحه اوث و شابكی ايؿیٍه ?لؿقت
ٌهكويؿی> قا ايحؽاب کكؾ و ایى هفهىم ال شمله هفاهین چًؿگايه و پیچیؿه اوث ،که ؾق کحاب ?ال١مل الىیاوی ال١كبی> بؿاو اٌاقه کكؾه
اوث .اها هفهىم اپیىحمه قا به ً٠ىاو يمایًؿه هفهىم واؼحاقگكایی به ویژه ؾق کحاب ?بًیه ال١مل ال١كبی> هٙكض کكؾ( .المواوقي بغىقه،
)645-5=: :6445
هضمؼ اؿکّو (< ،)6454-5=6ال بمقگجكیى اوالم پژوهاو و اوحاؾ همحال ؾايٍگاه وىقبى@ وی ال ٘كفؿاقاو يىیى گكایی و ايىاو گكایی
اوالهی اوث و ؼىؾ قا يالؿ قاؾیکال وًث اوالهی ،ایؿئىلىژی اوالهی و گفحاق ٌكق ًٌاواو وًحی ه١كفی هیکًؿ٘ .كض فکكی وی ؾق
قویکكؾ به اوالم که ٠باقت بىؾ ال جاقیؽمًؿ ؾیؿو همه هحىو و گفحاقها و يهاؾو همه قؼؿاؾها ؾق ویاق جاق یؽی و واوالی ؾوگايه ها و
بكايؿالی آوها بیً ال ٘كض های ؾیگك ؾق ایى باقه ايمالبی به يٝك هی قوؿ .اقکىو کىٌیؿ جاقیػ اوالم قا ال چٍن ايؿیٍمًؿاو قاؾیکال
ؾوقاو ؼىؾ ال شمله لىویى فىق ،فكياو بكوؾل ،هیٍل فىکى ،ژاک ؾقیؿا و  ...بؽىايؿ@ ال ایى قو آذاق ،او بكای ؼىايًؿگاو ٠ام هىلماو غكیب
هیآهؿ .هی جىاو گفث که فىکى ؾق لهیًه جاقیػ ايؿیٍه و قوي ًٌاوی وًحی ايمالبی گىحكؾه ؾق اقوپا به قاه ايؿاؼث .اقکىو يیم جالي کكؾ
جا ؾق لهیًه هٙال١ات اوالهی و ايؿیٍه هؿقو و ه١اِك ٠كب يىوالی کًؿ .آيچه اقکىو قا يىبث به ؾیگك ايؿیٍمًؿاو و قوًٌفکكاو هحمایم
هیوالؾ ،کاقبىث قوي ًٌاوی هحًى ٞو چًؿگايه قويؿها ،ؾیؿگاه ها و لهیًههای گىياگىو ؾق پكوژه ؼىؾ اوث و هك بعد او ايباٌحی ال
هفاهین شؿیؿ و ابؿا٠ی اوث .هباظد هؽحلفی اقکىو قا به ايؿیٍه فىکى گكه هی ليؿ@ ال شمله ههنجكیى آوها جالي بكای ايصام يى٠ی
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ؾیگك فیلىىفاو همايًؿ ؾکاقت ،واقجك و هاقکه بىیاق کمحك ال جىشه به فىکى اوث@ لیكا ايؿیٍه ٠كب يىبث به ایى فیلىىفاو با ظالحی

پژوهً ج اقیؽی هٍابه جعمیمات ؾیكیًه ًٌاوی فىکى اوث و همچًیى هفهىم لؿقت – ؾايً قا ؾق هٙال١ات ؼىؾ ؾق قاوحای پیؿایً
٠كفی ايگاقی (وکىالقیىن) ؾق جاقیػ اوالم ،اوحفاؾه هیکًؿ .اها چالً اواوی فكاقوی پژوهٍگكاو آذاق اقکىو و به ٘ىق ؼاَ هباظد
ً
هحأذك ال فىکى ،ایى اوث که پژوهً جاقیؽی هفّل هح١لك به اقکىو که به ًٌاوایی ایى کاقبىث بپكؾالؾ ،وشىؾ يؿاقؾ و ِكفا بؿاو اٌاقه
هی کًؿ@ به ً٠ىاو هرال ،به هٙال١ه ايؿیٍه ٠كب با جىشه به هفهىم ؾیكیًه ًٌاوی و هفاهین لؿقت -ؾايً يپكؾاؼحه اوث و همايگىيه که
پیً جك گفحه ٌؿ به ٘كض هباظد ٠مىهی پكؾاؼحه اوث .اها يکحه ههن ؾق ایى بهكه گیكی ایى اوث که اقکىو والوکاقهایی قا بكای ایى
قويؿ (قويؿ بهكه گیكی ال فىکى) به کاق هیبًؿؾ.
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فتضی التـیکی (; ،) 5=8ايؿیٍمًؿ و فیلىىف جىيىی و فاق ٢الحعّیل ؾايٍگاه وىقبى فكايىه و اوحاؾ ؾايٍگاههای جىيه و آهكیکا.
ههنجكیى اذك وی کحاب ?الفلىفه الٍكیؿه> (<<= )5هی باٌؿ .جكیکی هرل وایك ايؿیٍمًؿاو ٠كب که جعث جأذیك ايؿیٍه ايؿیٍمًؿاو
غكبی لكاق گكفحه بىؾيؿ الهؿقيیحه و ايؿیٍمًؿاو آو و به ویژه هیٍل فىکى جأذیك لیاؾي پفیكفث@ لیكا ايؿیٍه او قا ؾق شهث اهؿاف فکكی و
ویاوی ؼىؾ هیؾايىث .يمٙه همیمه ایٍاو ال وایك هحفکكیى و ايؿیٍمًؿاو ٠كب که ج١لك ؼا٘كی به ايؿیٍههای هیٍل فىکى ؾاٌحًؿ ،ایى
بىؾ که و١ی هیکًؿ جا فلىفهای قا جأویه کًؿ و ؾغؿغه های فکكی او ال ؼالل هباظد قویکكؾها و هکاجب فلىفی هح١ؿؾ اوث .بًابكایى
لباوٌ ،یىه و جٙىقات و هفاهین ـهًی او ؾق لالب فلىفی اوث .فلىفه ای که او به ؾيبال جأویه آو اوث اواهی هح١ؿؾی بك آو يهاؾه ٌؿه
?فلىفه الحًى ٞو االؼحالف>? ،فلىفه العؿاذه>? ،فلىفه المفحىظه> و ?فلىفه الٍكیؿه> اوث ال شمله آوها اوث که هك کؿام با جىشه به
شهث گیكی و يى ٞيگاه او به فلىفه و هىائل آو يام گكفحه اوث و ال همیمات و ویژگیهای فلىفهای اوث که جكیکی به وىی آو هیؼىايؿ
و قویکكؾ اواوی ایى فلىفه قویکكؾ ج١ؿؾ و يمؿ اوث .اها آيچه ؾق هًٝىهه فکكی وی اواوی اوث هصمى٠های ال پكوًهای فلىفی که
بك اِىل فلىفی چًؿگايه اوحىاق اوث .هیجىاو گفث فحعی الحكیکی بمقگجكیى ايؿیٍمًؿی که هباظد فىکى قا با ايؿیٍه ٠كب جٙبیك ؾاؾ
و ال آو ها اوحفاؾه بكؾ و يىبث به ؾیگك ايؿیٍمًؿاو و پژوهٍگكاو ٠كب که با هیٍل فىکى ؾق اقجباٖ هىحًؿ ،هحمایم اوث( .لاون
ش١فكلاؾه)8 :57=: ،
هغاع صفؼی (= ،) 645:-5=6ايؿیٍمًؿ وىقی بًیايگفاق هكکم االيماء المىهی و قئیه جعكیكیه هصله الفکك ال١كبی الم١اِك وىقیه.
او ؾق ابحؿا ال ٘كفؿاقاو هکحب فکكی – فلىفی اگمیىحايىیالیىن (هىحی گكایی یا باوق به اِالث وشىؾ) بىؾ و وپه ال ٠اللمًؿاو و
هكوشاو هکحب پىث هؿقيیىن ؾق فكهًگ و ايؿیٍه ٠كب گكؾیؿ .يىٌحههای هٙاِ ٞفؿی جعث ویٙكه ايؿیٍه و اِٙالظات فیلىىفاو
يئى فكايىىی هايًؿ هیٍل فىکى ،ژیل ؾلىل و ژاک ؾقیؿا اوث .واکاوی ايؿیٍه فىکى ال ٘كیك اقجباٖ آو با ايؿیٍههای يیچه و هاؾیگك ،ال
ً
ویژگیهای بالق ؼىايً ِفؿی ؾق ایى لهیًه هیباٌؿ .او يىبث به ؾیگك ايؿیٍمًؿاو هحمایم اوث@ لیكا ،اوال بیاو اقجباٖ فلىفه فىکى با
ً
يیچه و هایؿگك و ذايیا اقائه ههنجكیى ايؿیٍههای فىکى به ویژه ؾايً و لؿقت .يمیجىاو گفث ِفؿی وهمی اواوی ؾق قویکكؾ ايحماؾی
ً
شؿیؿ ؾق لهیًه فكهًگ غكب اقائه کكؾه اوث ،بلکه ِكفا به بیاو ؾیؿگاههای ايحماؾی بكؼی فیىلىفاو غكبی و ال شمله فىکى اکحفا کكؾ@
لیكا ه١حمؿ اوث جصمیه و جعلیل فىکى ،به ویژه ؾق لهیًه قوي ًٌاوی ايحماؾی يىبث به فكهًگ غكب ،بىیاق هىفك بىؾه اوث.
َاىن صالش ( ،) 5=94پژوهٍگكی وىقی و همین پاقیه و اکًىو ؾق کٍىق هغكب اوث که به ٘ىق گىحكؾه و شؿی به جكشمه آذاق
هعمؿ اقکىو به لباو ٠كبی همث کكؾه اوث .او ال بكشىحهجكیى هحفکكاو قوًٌگكی ٠كب به ٌماق هیقوؾ که ٠الله هًؿ به جصؿیؿ گفحماو
٤۷

الٍكق االووٗ للن هی ليؿ .هاٌن ِالط اغلب کحابهای اقکىو قا به ٠كبی بكگكؾايؿه و پايىٌثهای وىؾهًؿی بك آوها افموؾه اوث.
وی ؾق وال  8328ؾق ؾايٍگاه وىقبى ال قواله ؾکحكای ؼىؾ با ً٠ىاو ?يمؿ اؾبی ه١اِك ٠كب> با قاهًمایی هعمؿ اقکىو ؾفا ٞکكؾه اوث.
ً
ٜاهكا ایى کحاب ظاِل شمٟآوقی وؽًكايیهای هح١ؿؾ اقکىو اوثَ( .اىن صالش)88 :1111 ،
اػِاؿػ ِػیغ مؼیؼ ( ) 8115-8353يٝكیه پكؾال اؾبی ،هًحمؿ فكهًگی و ف١ال ویاوی فلىٙیًی  -آهكیکایی .و١یؿ به ً٠ىاو یکی ال
بًیايگفاقاو يٝكیه پىااوح١ماقی ًٌاؼحه هیٌىؾ .يٝكیه ٌكق ًٌاوی ( - Oriental studiesاوقیًحالیىن) ال ابحکاقات فکكی اووث.
اؾواقؾ و١یؿ به باوق بىیاقی ال هعمماو و هًحمؿاو اؾواقؾ و١یؿ با يگاقي کحاب ?ٌكق ًٌاوی> هٙال١ات پىا اوح١ماقگكایی قا قلن لؾ.
ؾق يگاه و١یؿٌ ،كق ًٌاوی يگكي و قوي بكقوی فكآیًؿها ،جصاقب و جاذیكات اوح١ماق اقوپاییاو و واکًً هحمابل به آو اوث ،جمابل
ؾوگايه ال جاذیكات چًیى يگكٌی اوث .هؿف ایى هٙال١ات يگاهی يى و اِالض یافحه ٠لمی و آ کاؾهیک به گفٌحه کٍىقهای اوح١ماقگك
ً
ؼّىِا ؾول اقوپایی اوث جا گفٌحه ایى کٍىقها قا به آياو یاؾآوق گكؾؾ .بًابكایى ها با جفاویك و ؼىايً های شؿیؿ ال هٙال١ات ٌكق
ً
ًٌاوی هىاشه هىحین .اؾواقؾ و١یؿ قا غالبا هبؿ ٞيٝكیه گفحماو اوح١ماقی بك هیٌماقيؿ .او ال هیٍل فىکى جأذیك پفیكفحه اوث و هممهاو
يعىه هىاشهه و١یؿ با فىکى به ٘ىق لابل هالظٝه ای بكهٙال١ات پىااوح١ماقی اذك گفاٌحه اوث .و١یؿ که لهايی فىکى قا جعىیى کكؾه
بىؾ و ال هفاهین وی بهكه بكؾه بىؾ ،ؾق يىٌحاقهای ب١ؿی ؼىؾ ايؿیٍه لؿقت فىکى قا هىقؾ ايحماؾ لكاق هیؾهؿ .و١یؿ باوق ؾاقؾ که فىکى
لؿقت قا به ٌکل اهكی همابله ياپفیك به جّىیك هیکٍؿ و هیچ اهکايی بكای هماوهث بالی يمیگفاقؾ .ايحماؾ و١یؿ به ٘ىق ٠مؿه ؾقیافث
و فهن فىکى ؾق هٙال١ات پىااوح١ماقی قا جعث الٍ١ا ٞلكاق هیؾهؿ و و١یؿ ،يه جًها ايحماؾات ؼىؾ قا بالجىلیؿ هیکًؿ ،بلکه بك ایى لهیًه
جأذیك هیگفاقؾ و يٝكاجً به هماو ٌکل ؾق هًاب ٟؾوحه ؾوم و يمؾ هًحمؿاو په ال او جکكاق هیٌىؾ( .هّٙفی هٍام)645; ،
هقؼهٍ
ال وپیؿه ؾم قيىايه ٠كب ،اقجباٖ هىحمیمی و یا غیك هىحمیمی با ايؿیٍه و فكهًگ غكبی ؾاٌث .ایى اقجباٖ با اٌکال و هٕاهیى هؽحلف
ؼىؾ ،بؽً ههمی ال هكش١یث و ايؿیٍه جاقیػ ه١اِك ٠كب قا ،چه ؾق وٙط قوي ًٌاوی و هفاهین و چه ؾق وٙط ؾیؿگاه ها و پایاو ها
جٍکیل ؾاؾ .ايؿیٍه هیٍل فىکى ؾق هیاو گفحماو های غكبی چه به لعا ٚکاقبىث و چه ؾق ٠كِه جألیف و جكشمه ؾق شهاو ٠كب ظٕىق
پك قيگی ؾاٌث.
فىکى ال شمله فیلىىفاو ه١اِك بىؾ که فلىفه ای قا فكاقوی هٙال١ه اٌکال هؽحلف فكهًگ ،باليمایی ها و فكآیًؿ ٌکل گیكی لؿقت و
هکايیىن های جاقیؽی ،گٍىؾ ،که به یک يمٙه ٙ٠ف ؾق فلىفه فكايىه و ؾق ايؿیٍه ه١اِك ٠كب ،چه ؾق وٙط قوي ًٌاوی و چه ؾق
٠كِه لهیًههای فکكی ،یک هكش ٟاواوی جبؿیل گكؾیؿ ،که يمایايگك هىٔى ٞکاقبىحی او هعىىب هیٌىؾ .پكوً اِلی ایى اوث که:
چگىيه ايؿیٍه فىکى ؾق گفحماو های هؽحلف ٠كبی پؿیؿاق گكؾیؿ؟ يکات بكشىحه ای که ؾق ايؿیٍه هیٍل فىکى ؾق گفحماو قوًٌفکكاو
ه١اِك ٠كب اظىان هیٌىؾ ،چیىث؟ و آیا ؼىايً آوها ال فىکى ؼىايٍی یکپاقچه بىؾ یا ال شهث بىیاقی ال لهیًههایی که ؾق آو کاق
هیکكؾيؿ ،چًؿگايه اوث؟
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ؾیًی و ايحماؾ ال بًیاؾگكایی اوث و ؾق لهیًه هىٔى٠اجی همچىو هیكاخ ،هؿقيیحه و پىث هؿقو آذاقی هًحٍك يمىؾه اوث و ؾق قولياهه

هیٍل فىکى ايىايی که ؾاقای چًؿیى چهكه و لالب بىؾ ،هماو گىيه که ژقژ ؾوهمیل او قا هكؾم ًٌان هیؼىايؿ( .هضمؼ الکـػی،
 )44 :3998ال ایى قو ،جاذیكات آو جىوٗ چًؿیى لهیًه که ؾق آو به جعمیك و کاوي پكؾاؼث ،چًؿ وشهی بىؾ ،که با بعد ؾیىايگی که
ؾق اولیى اذك ال پكوژه ؼىؾ (جاقیػ شًىو ؾق ّ٠ك کالویکی) بؿاو پكؾاؼحه ،آغال ٌؿ ،که هاؾه اِلی آو يیکی بٍكیث ؾق لعٝات ؼاللايه
ؼىؾ و ؾق اٌکال هؽحلف ؼىؾکاهگی هیباٌؿ به گىيه ای که شىن و قوض به هكظله ای ال هًٙمی ،هىحمین و فكهمًؿی (قلايث) بكوًؿ و
ـات ال ؾيیای غیك٠ماليی قها گكؾؾ و به شم با چاقچىب های افموؾيی و هىاقؾی ؾق ٘بی١ث و هاهیث اٌیاء ،اقجبا٘ی يؿاقؾ( .هیٍل فىکى،
)55 :644:
تاؿیغًاهٍ عّاؿفهی – وال هفحنٌ -ماقه بیىث و هفحن -پاییم <=57

٠كِه های ايؿیٍه وقلی فىکى بىیاق هح١ؿؾ بىؾ@ او ؾق قولياهه يگاقی هٍغىل به کا ق ٌؿ و ایى ؾو باق وفك به ایكاو وی قا جأییؿ هیکًؿ@
وفك اول ال  5:جا  68وپحاهبك <;= 5و وفك ؾوم ال = جا  59يىاهبك هماو وال .او ؾق لن ،ال وىی آیث الله ٌكی١حمؿاقی ؾوهیى چهكه بمقگ
ؾیًی کٍىق پفیكفحه ٌؿ .همچًیى هىقؾ اوحمبال لیبكال ها و هؽالفاو ٠ملکكؾ ظکىهث ویاوی که ٠لمای ؾیى بىؾيؿ ،گكؾیؿ و هحكشن
هیاو آوها ههؿی بالقگاو بًیايگفاق ?شم١یث ؾفا ٞال آلاؾی و ظمىق بٍك> بىؾ( .هیٍل فىکى); :6456 ،
بىیاقی ال ايؿیٍمًؿاو ه١اِك وی ،ؼىؾ قا ولف آذاق هیٍل فىکى کكؾيؿ .ؾق ایى هیاو هیجىاو ال ژیل ؾلىل يام بكؾ که کحابی با ً٠ىاو
? ؾايً و لؿقت پیً ؾقآهؿ ؼىايً هیٍل فىکى> ؾلىل ؾقباقه او هیگىیؿ? :فىکى فیلىىف بمقگی اوث و هبحکك وبکی ٌگفث ايگیم
هیباٌؿ .وی ؾايً و لؿقت قا به ٘ىق هحفاوجی ال هن جفکیک کكؾ و هیاو آوها پیىيؿ ویژه ای یافث و فلىفه هً١ای شؿیؿی به ؾوث آوقؾ.
وپه فكآیًؿهای قا به ً٠ىاو ب١ؿ وىم ٠ملگكها ه١كفی کكؾ Dispositifs .به ً٠ىاو یک اِٙالض وىم هٍؽُ که ايگیمه شؿیؿی به
ؾايً هیبؽٍؿ و لؿقت قا ِالض هیکًؿ .بًابكایى یک جئىقی کاهل و جاقیؽی ال اٌکال هىحی گٍىؾه هیٌىؾ( .قیمىو بیلىق ،فكايىىا،
=)9
قویکكؾ فىکى٘ ،بك گفحه ؾلىل ،کلیات قا قؾ هیکًؿ و فكآیًؿهای هحمایم قا که همیٍه ؾق کركت گكایی پؿیؿه هیآیؿ ،قا کٍف هیيمایؿ.
آيچه بیً ال هك چیمی ؾیگكی بك ؾلىل جأذیك گفاٌث ،يٝكیه و ی ؾق لهیًه هلفىٜات (آواها) بىؾ@ لیكا ایى اهك هىحلمم ؾقک لباو اوث و
آو قا به ً٠ىاو ٠ؿم ج١اؾل همگى و ياهمگى ؾق يٝك هیگیكؾ و اشاله هیؾهؿ جا ؾق ِیاٌ( ٢کل) الگىهای شؿیؿ ال هلفىٜات ؾق همه
لهیًه ها جأهل و ايؿیٍه وقلی کًؿ .ؾلىل هیگىیؿ? :کحابی که هیيىٌحن جاقیػ فلىفه يیىث ،بلکه کحابی اوث که ؾووث ؾاٌحن ؾقباقه آو
بًىیىن ،ايؿیٍه هایی که بیاو کكؾم و جعىیًی که بكای او لائل هىحن .اگك ایى کحاب بحىايؿ اقلي ٌا٠كايه ای به ؾوث آوقؾ@ ایى هماو
چیمی اوث که ٌا٠كاو آو قا کالبؿ هیياهًؿ و جفاوت هى با او ؾق هكظله ؾوم اوث .آو قا هًٙىق هیؼىايًؿ و هى و پیك فیلکه گاجاقی آو
قا فكآیًؿ ٘كض جكجیبی ( )Agencementهیياهین .آوها هؽحّات یکىايی يؿاقيؿ@ لیكا آوها جىالیهای يىآوقايه جاقیؽی هىحًؿ ،ؾق
ظالی که ها به اشمای شغكافیایی بكای اللینهای هؽحلف ظكکثهای ٔؿ اللیمی اهمیث لیاؾی هیؾهین .همیٍه گكایً هیل به جاقیػ
شهايی اوث ،ؾق ظالی که وی ال ایى قویکكؾ هحًفك اوث( .قیمىو بیلىق ،فكايىىا):4 ،
فىکى ؾقباقه ؾلىل يکاجی بىیاقی يىٌث و به اهمیث آذاق وی ؾق باقوق کكؾو لهیًه فکكی و فلىفی ه١اِك اٌاقه کكؾ .وی ؾق بىیاقی ال
گفحگىهای ؼىؾ جاکیؿ کكؾه اوث که بكؾاٌث ا و ال جمؿو غكبی به ً٠ىاو جمؿيی هبحًی بك يٝن و ايٕباٖ اهکاو پفیك يؽىاهؿ بىؾ ،هگك
کاقهایی که ؾلىل به همكاه گاجاقی ؾق لهیًه يمؿ قواو کاوی ؾق ٠كِه بىٗ فٕایی آو ايصام يپفیكؾ و يىبث به ؾو هفهىم هیل و هماوهث
٤۹

ؾاقی و اوکیموفكيی بىؾ ،که به گفحه فىکى ،همؿهه ای بكای یک ليؿگی ٔؿ فاٌیىحی اوث٠ .الوه بك ایى ،فىکى هماله ای قا به ؾو اذك ؾلىل
(هًٙك هً١ا  -جفاوت و جکكاق) اؼحّاَ ؾاؾ .فىکى ؾق ایى باقه هیگىیؿ? :قولی فكاؼىاهؿ قویؿ که شهاو جبؿیل به ؾلىلیًی هیگكؾؾ>.
ً
(هّٙفی ال١كیٕه) ؾلىل اٜهاق ؾاٌث که فىکى غالبا ؾچاق وىء جفاهن ٌؿه اوث و ایى اهك هیچ گاه او قا آلقؾه يکكؾ ،بلکه همیٍه او قا
ٌگفث لؾه هی يمىؾ .او همچًیى وی قا به ً٠ىاو اؾاهه قوالث و کاق فلىفه ؾايىث هماو گىيه که يیچه آو قا بیاو کكؾ .ایى هصمه
اظممايهای اوث@ لیكا ظٕىق واؾه آو هاي ٟال گىحاؼی ياؾاياو هیگكؾؾ .ايؿیٍه ؾق يٝكگاه وی ،یک فكآیًؿ غىاِی اوث که همیٍه
چیمی قا به ه١كْ يمایً هی گفاقؾ .ؾلىل ه١حمؿ اوث که فكآیًؿ اؼیكی که فىکى قا آو گٍىؾ ،بىیاق وكٌاق و وماواق اوث .هیگىیؿ:
? فكآیًؿهای ـاجی هیچ اقجبا٘ی با ليؿگی ؼّىِی يؿاقؾ ،اها هًٝىق آوها فكآیًؿی اوث که افكاؾ و گكوه ها به ً٠ىاو ـاتهای ؾق ظاٌیه
ؾايً والهاو یافحه و ظاکمیثهای هىشىؾ اوث که به ؾايً و لؿقتهای شؿیؿ اشاله جٍکیل هیؾهؿ .بًابكایى همیٍه و ؾق ؾقشه اول
ـات به ِىقت هًفک (شؿاگايه) لكاق هی گیكؾ ،که به ِىقت جاٌى و ؾوباقه ؼن ٌؿو یا چیى ؼىقؾو .فىکى يؽىحیى ظكکث ـات پًؿاقی
ؾق غكب قا به یىيايیاو يىبث هیؾهؿ@ هًگاهی که ايىاو آلاؾ جّىق هیکًؿ که اگك هیؼىاهؿ ؾیگكاو قا کًحكل کًؿ ،بایؿ ؼىؾ قا کًحكل
کًؿ( >.قیمىو بیلىق ،فكايىىا اوالؿ):4 ،
ؾلىل و فىکى هح١لك به آيچه که کركت گكایی هی ياهًؿ ،هىحًؿ@ به گىيه ای که ـات و جّىق یکپاقچه بكای ـات به ً٠ىاو هكش ٟو ظمایث
کًًؿه ال ٠ملکكؾ جأویه (بًیايگفاقی) فکكی ه١لك هی ٌىؾ .ها همچًیى ال ؾکاقت گكفحه جا هىوكل به آو وًث فلىفی بال هیگكؾین.
شا ی ج١صب يیىث که ؾلىل و فىکى واقخ پیٍگاهاو ٌکاکیث ه١اِك  -هاقکه ،يیچه و فكویؿ  -به ظىاب هیآیًؿ .ایى ـات به هًا٘می
که پكاکًؿه و ٌکل گكفحهايؿ ،اٌاقه هی کًؿ و چاقچىب آو لیىث ًٌاؼحی اوث و يه اظىاوی و جاقیؽی@ به هً١ای جمكکملؾایی ؾق قويؿ
بًیايگفاقی و پیىيؿ يمؾیک بیى فکك و ليؿگی که به قوًٌی هٍؽُ ٌؿه اوث .او با جىشه به آذاق ؾلىل به جفىیك ؼىايً وی هیپكؾالؾ ،که
ظكکحی و گفٌحه يگك اوث و بكای ؾقک اولیه ال آذاق ال ٘كیك اذك ب١ؿ په ال ایى فكآیًؿ جالي کًؿ .ؾلىل ال هفهىم گىىث ؾق قاوحای چاقه
ايؿیٍی هًٙك فکك ؾق ايؿیٍه فىکى ،اوحفاؾه يکكؾ.
اها ال ؾو هفهىم جعىل و ِیكوقیث اوحفاؾه کكؾ .ایى اهك ؾق هك باق و با ايحٍاق هك کحاب شؿیؿ به باليگكی ؾق هىائل و وؤاالت هٙكض
ٌؿه جىوٗ آذاق پیٍیى ،الؿام هی کًؿٌ .کل ایى ِیا( ٢کالبؿ) شؿیؿ ً٘یًی اهکايپفیك بكای کٍف یک هعىق شؿیؿ ؾیگكی قا همکى
هیوالؾ .ایى قويؿ به ؼىؾی ؼىؾ بالؼىايی ج١اهل ايؿیٍه با ليؿگی اوث@ لیكا هیچ گىيه ايموایی ال جفکك يىبث به آٌفحگی هىائل
ٌهكويؿی وشىؾ يؿاقؾ و همىاقه ؾق هىائلی ظأك اوث .ایى هماو چیمی اوث ؾلىل با همبىحگی اٌکال با يیكوها به هًٝىق ايحمال ال
وٙط جعلیل گفحاقی به وٙط هیکكوفی میک قوابٗ الحؿاقگكایايه به ؾوق ال هك گىیًؿه ـهًی ،ج١بیك هیکًؿ .ههنجكیى هىئله ،جىٔیط
اوحكاجژی های يهفحه ؾق يهاو هك ٌکل بیايی اوث .به کاقبىث یک گفحماو يمایاو الؿام هیکًؿ و همیٍه یک گىیًؿه یا کًٍگك ياًٌاؼحه
ؾق يهاو یک گفحاق ،ه١كفث ًٌاوی ياًٌان و لباو وشىؾ ؾاقؾ .هماو گىيه که ؾقباقه هكظله يؽىحیى وؽى هیگىیؿ و ؾق هكظله ب١ؿی
اوحكاجژیهای الحؿاقگكایايه ياًٌاوی اوث( .هّٙفی ال١كیٕه)
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يىآوقی ِىقت يگیكؾ@ ایى قويؿ هح١لك به کحاب ?ٔؿ اؾیپ> هیباٌؿ .شلؿ اول کحاب آوها (فلیکه گاجاقی و ؾاول) ؾقباقه وكهایه

به يٝك هی قوؿ هىٔى٠اجی که فىکى قوی آو کاق کكؾه ،ؾق ؾقشه يؽىث ٌگفث ايگیم اوث@ هیجىاو ال ایى ایؿه يحیصه گكفث که فىکى
غكبیجكیى فیلىىف ؾق همایىه با ؾیگك فالوفه غكبی اوث و ؼىؾ او يیم به ایى هىئله ا٘میًاو ؾاٌث .وی ایى هىئله قا با وشىؾ جالي
بكای بكلكاقی اقجباٖ با فكهًگ های غیكغكبی بیً ال یک بیاو کكؾ .اها با وشىؾ آگاهی ال ایى چاقچىب ها ،اها والگاق با آذاق بكؼی ال
ايؿیٍمًؿاو که ؼىاهاو ایصاؾ فٕ ای بال يىبث به گفحماو غیكغكبی هىحًؿ ،ؾوحىقال١مل ها و يکاجی قا بیاو يکكؾ اگكچه فىکى فكهًگ
٠كبی قا هٙال١ه يکكؾ ،اها ؾقباقه بكؼی ال شًبه های آو وؽى گفث ،هماو گىيه که ؾقباقه بیماقوحاوهای ٠كبی و اهمیث آوها ؾق کحاب
?جاقیػ شًىو ؾق ّ٠ك کالویک> به جفّیل بیاو هیکًؿ .او همچًیى ؾق کحاب ?واژگاو و اٌیاء> ؾقباقه لباو ٠كبی وؽى گفث .فىکى ؾق
تاؿیغًاهٍ عّاؿفهی – وال هفحنٌ -ماقه بیىث و هفحن -پاییم <=57

بیى والهای  5=:; - 5=::و ؾق ولىله يٍىث های هكکم ٘اهك ظؿاؾ ؾقباقه ؤ١یث شًىو ؾق شهاو ٠كب ِعبث کكؾ .ایى اٌاقه
وی به يى٠ی جاکیؿ بك ا٘ال ٞال فكهًگ ٠كب هیباٌؿ و هٙال١ه یا جعمیك وی قا جأییؿ يمیکًؿ@ ایى قويؿی يیىث که فمٗ فىکى اؾ٠ا کكؾه
اوث( .المواوی بغىقة )< :6445 ،هیٍل فىکى ؾق آذاق هحفکكاو هؽحلف ه١اِك همچىو هعمؿ اقکىو ،اؾواقؾ و١یؿ ،شابكی و هٙاٞ
ِفؿی ،ظٕىق پكقيگ ؾاٌث.
هضمؼ اؿکّو
پكوژه فکكی اقکىو یک پكوژه هؿقيیىحی و يىوالی (ظؿاذه  -جعؿید) هممهاو اوث .هؿقيیحه (ظؿاذه) به ؾلیل آيکه ال ؾوحاوقؾهای
هؿقيیحه غكبی به ویژه ؾق وٙط قويها و قاههای جعمیك و جعلیل هیکًؿ و يىوالی (جعؿید) ايؿیٍه ٠كبی  -اوالهی په ال هٍاهؿه
ٔ١ف و ايعٙاٖ ِىقت گكفث .اقکىو پكوژه ؼىؾ قا ?اوالم ًٌاوی کاقبكؾی> ؼىايؿ که ؾق همابل ?اوالم ًٌاوی کالویکی> اوث.
ایى پكوژه ؾق قاوحای يمؿ اٌکال هؽحلف ٠مل اوالهی اوث .بكای جعمیك ایى قوالث ،اقکىو جّكیط کكؾ ،بایؿ بك قوي ها و اٌکالهای
هؽحلف ٠لىم ايىايی و اشحما٠ی و ايىا٠ ٞلىم اوالهی ؾق چاقچىب پكوژه بمقگ فکكی وی ?اوالم ًٌاوی کاقبكؾی> ،اظا٘ه پیؿا کكؾ.
(هؽلىف البٍیك)54-= :6456 ،
اقکىو به ِكاظث بیاو هیکًؿ که او يام ?اوالم ًٌاوی کاقبكؾی> قا ال قوژه باوحیؿ اؼف کكؾه اوث .اها هعحىای آو ،هماو گىيه که هحىو
آو يٍاو هیؾهؿ ،هٙابك آيچه هیٍل فىکى ،به ً٠ىاو جاقیػ ظأك هی ياهؿ ،اوث که هبحًی بك وال١یث ليؿگی قولهكه افكاؾ و گكوههاوث و
ال جىشه به چالًهای پیً آهؿه ؾق هك شاه١ه بؿوث هیآیؿ و ال آهىلههای هكبىٖ به آهىلههای ؾیًی و آفكیًًهای فكهًگی بهكه
هی گیكؾ .اوالم ًٌاوی کاقبكؾی ؾق چاقچىب هٙال١ات ظال ظأك ،به ؾو قوالث اواوی هیپكؾالؾ :هٙال١ه هیكاخ (وًث) و هؿقيیحه.
ه ٙال١ه ای هبحًی بك اِل اواوی و آو ًٌاؼث و الكاق به قابٙه اقگايیک بیى ؾو قویکكؾ اوثًٌ .اؼحی که ؾقک فكاگیك و بی اقلي ایى
هىئله قا ايکاق هیکًؿ .اقکىو هیگىیؿ? :ؾق ِىقجی هی جىايین با هیكاخ به گىيه ای پىیا اقجباٖ بكلكاق کًین که هىئىلیث کاهل هؿقيیحه قا به
٠هؿه بگ یكین .ال وىی ؾیگك ،اگك همچًاو هیكاخ جاقیؽی قا با هیكاخ اوا٘یكی به هن ؾق آهیمین ،يمیجىايین ؾق يىآوقی هؿقيیحه وهین
ٌىین( >.اقکىو):< :5=<8 ،
ؾٌىاق يیىث که ؾقیابین هیٍل فىکى ،هفاهین و واژگاو وی ،ظٕىق پكقيگی ؾق آذاق اقکىو ؾاقيؿ .ؾق هیاو ایى هفاهین ،هفهىم اواوی
اپىحیمه (ه١كفث ًٌاوی) اوث ،که ؾق جكشمههای ٠كبی با ً٠ىاو ?يٝام فکكی> قایس و هحؿاول اوث@ هماو گىيه که فىکى هیاو اپیىحمه
٥۱

(هّٙفی کعیل)6:-6; :644<-644; ،
اقکىو همچًیى ال هفهىم ؾیكیًه ًٌاوی ؾايً یا قوي ًٌاوی ؾیكیًه ًٌاوی اوحفاؾه هیکًؿ ،که قویکكؾی اوث که ؾق ؼىايً هیكاخ به
کاق هیقوؾ ،یً١ی الیههای ايباٌحه ٌؿه و ؾوحكوی به الیه های ٠میك که هىحلمم کًؿوکاو ؾق ؾیكیًه ًٌاوی اوث٠ .الوه بك هفهىم فٕای
٠ملی ،بیى فٕای ٠ملی لكوو ووٙایی و فٕای ٠ملی هؿقو جفاوت اوث و ؾ٠ىت به ٔكوقت ایصاؾ گىىث هیاو آوها بك اوان قوي
ًٌاوی فىکى ،هی کًؿ .همچًیى بایىحه اوث ایى هىٔى ٞقا با اِٙالظاجی چىو ايؿیٍه پفیك ،ايؿیٍه ياٌؿه و ايؿیٍه ياپفیك ،پیىيؿ ؾاؾ.
٠الوه بك ایى هفاهیمی همچى و يٝن و گفحاق ،همه هفاهین گىحكؾه و پكؾاهًه ؾق گفحماو فلىفی فىکىیی اوث( .هماو )6; ،ظٕىق پك
قيگ و پك لؿقت فىکى ؾق پكوژه اقکىو ؾق هٙال١ات وی ؾق لهیًه ٠مل اوالهی و اٌکال آو ؾق جاقیػ به همكاه جىٔیط و يمؿ ،قا هیجىاو
ؾیؿ ،ایى فكآیًؿ ال ٘كیك چًؿیى قوي ًٌاوی ؾق ٠كِه ؾیكیًه ًٌاوی اوث که یک قویکكؾ اواوی هعىىب هیٌىؾ.
اػِاؿػ مؼیؼ
اؾواقؾ و١یؿ ؾقباقه آذاق فىکى و بكؾاٌث هایی که ال آو به وشىؾ آهؿه اوث ،ایى گىيه هیگىیؿ? :ه١حمؿم که ِعیط اوث که بگىیین آذاق
فىکى ؼىايٍگكی قا يمیگفاقؾ هگك آيکه او قا جعث جأذیك یا جغییك لكاق هیؾهؿ و ایى ؾو ؾلیل اوث:
ؾلیل يؽىث -هك کحاب ،هماو گىيه که فىکى گفحه اوث ،جصكبه ای ال غى٘ه وقی و ؼىؾ ليؿايی ٌؿو ؾق جصكبیات هعؿوؾ هايًؿ شًىو،
هكگ و شًایث و همچًیى جالي ٠ماليی بكای فهن ایى ؾاللث ؾق آو ٌكایٗ وؽث اوث.
ؾلیل ؾوم -آذاق وی به ِىقت ليصیكه ای يىٌحه ٌؿه اوث.
اول -چالًهایی بال که کحاب بك آوها جکیه هیکًؿ ،قا قها هیکًؿ .ؾوم -که به يىبه ؼىؾ ؾ٠ىت کحاب هیکًؿ .وىم.... -
همه آو ها ؾقهن جًیؿه و پیچیؿه هىحًؿ و ظحی آو ؾوحه ال ؼىايٍگكايی که ؾقشه ای ال ايمشاق قا ؾق وٙعی ال بیماقی ایصاؾ کكؾه بىؾيؿ،
اظىان هیکكؾيؿ که ٔكوقت اوحؿالل وی چًاو گمكاه ٌؿه اوث که شلىه ای هايؿگاق به شای هیگفاقؾ( >.اؾواقؾ و١یؿ)= :6454 ،
به گفحه اؾواقؾ و١یؿ ،فىکى ال بیى بكؾو هىلمات قا بك هك چیمی جكشیط ؾاؾ ،ال شمله ـات که ؾق فلىفه کالویک به ِىقت ذابث و
هىحمل فكْ ٌؿه بىؾ@ همايگىيه که ؾق شمله ه١كوف کايث ?هى هیايؿیٍن ،په هىحن> ؾاللث بك ایى هىٔى ٞؾاقؾ .ؾق وال ٟبه جكجیب
هًب ٟو اوان ؾايً هىحًؿ .کاق فىکى يه جًها ایى اهك قا قؾ هیکًؿ ،بلکه يٍاو هیؾهؿ که ؼىؾآفكیًی به ِىقت جاقیؽی ؼىٌهای اوث و
هی جىايؿ پؿیؿه ای جاقیؽی گفقا باٌؿ که ؾق ؾوقاو هؿقو جىو ٗ يیكوهایی و يه ال جاقیػ گفقا هايًؿ وكهایه ؾاقی هاقکه ،بیؿاقی فكویؿ یا
اقاؾه يیچه ،شایگمیى ٌىؾ .هٙال١ات فىکى ،به گفحه اؾواقؾ و١یؿٌ ،ىاهؿی ال ایى جصمیه و يیم چگىيگی ایصاؾ يهاؾهای اشحما٠ی بمقگ
هايًؿ کلیىا ،بهؿاٌث ٠مىهی و پلیه و همچًیى فكآیًؿهای یاؾگیكی اوث ک ه با٠د ایصاؾ و اؾاقه همحؿقايه ظاکن بك کٍىقهای هؿقو
غكبی هیٌىؾ ،قا اقائه هیؾهؿ( .هعمؿ المموغی)= :6454 ،
ولحی فىکى قا هی ؼىايین ،به گفحه و١یؿ ،بىیاقی هٍکالت و چالً ها ؾق ـهى ها ایصاؾ هیٌىؾ .اها یک چیم هكگم هىقؾ وؤال لكاق
يگكفحه اوث :او یک پژوهٍگك ٌگفث ايگ یم و ايىايی که به ِىقت غیك هىحمین به وویله ؾايً هؿایث هیٌؿ و ٌایؿ بكشىحهجكیى
هصلؿ لؿقت ،بًؿی اوث با ً٠ىاو :ليؿگی هكؾاو بؿيام و بی ا٠حباق .ایى یک همؿهه کىجاه اوث که جىوٗ فىکى به ٘ىق ؼاَ بكای
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٠مل کالویک و اپیىحمه ٠مل هؿقو لائل اوث ،اقکىو يیم هیاو اپیىحمه ايؿیٍه اوالهی کالویک و اپیىحمه ايؿیٍه ه١اِك لائل هیٌىؾ.

هصمى٠ه ای ال وىابك ليؿاو اوث که ؾق لكو هصؿهن ؾقباقه لو و هكؾ هعکىم به شًایات هىلًاک هايًؿ کٍحى کىؾکاو و آؾم ؼىاقی
يىٌحه ٌؿه و فىکى ال ٘كیك گكایً اؾبی بكشىحه ،واکًٍی قؼًٍؿه به ليؿگی هىلًاک آوها يٍاو هیؾهؿ.
جىِیفات و١یؿ ،جاذیكات فىکى قا ؾق بىیاقی ال افكاؾی که ال يمؾیک او قا هیًٌاؼحًؿ ،قا جأییؿ هیکًؿ .به گفحه وی ،آيچه فىکى قا به ً٠ىاو
یک فیلىىف و هىقغ هحمایم هی والؾ ،قویکكؾی اوث که با جمكکم پیكاهىو و وایه آو و اوحفاؾه ال ایى قوي بكای یک پكوژه اؼاللی بمقگ
اوث که ظحی با بهكه گیكی ال جعلیل هکايیىنهای ـات به یىياو بكهی گكؾؾ - .هٙال١ه جکًیکهای هؽحلف ـات -
هًگاهی که فىکى ؾق اوایل بهاق <;= 5ؾق کلژؾوفكايه بىؾٌ ،ؽّیث او هىقؾ جىشه اؾواقؾ و١یؿ لكاق گكفث .فىکى ؾق آو لهاو به اقائه
تاؿیغًاهٍ عّاؿفهی – وال هفحنٌ -ماقه بیىث و هفحن -پاییم <=57

يٍىثهایی با هىٔى? ٞهبؿأ ظکىهث> و همچًیى ؾقباقه لؿقت ؾق چاقچىب قوٌمًؿ وااليه هیپكؾاؼث که به اهًیث ،لهیى و هىکى
اٌاقه هیکًؿ( .هعمؿ المموغی)55 :6454 ،
فتضی التـیکی
آيچه فحعی الحكیکی قا هحمایم هیکًؿ جالي او بكای ایصاؾ یک فلىفه اوث ،که ایى فلىفه يامهای هح١ؿؾی ؾاقؾ :فلىفه جًى ،ٞفلىفه
ٌكیؿه ،فلىفه هؿقو و ؾق يهایث فلىفه بال (هفحىظه) .الحكیکی ،فلىفه ؼىؾ قا ایًگىيه ج١كیف هیکًؿ? :ها ؾیگك فلىفه قا یک ٠باقت
کلی یکپاقچه يمیؾايین ،که ایؿهای بكای هك وىالی که بك اوان ایى واظؿ شاه ٟهٙكض ٌؿه اوث ،هیباٌؿ@ ؾیگك یک لالب واظؿ
یکپاقچه يیىث ،بلکه فكآیًؿی اوث که جبؿیل به آلاؾی و جعكک ،پكاکًؿگی و کركت گكؾیؿه اوث و جىوٗ چًؿیى لهیًه هؽحلف ياهمىى
و پكظصن و ؾاقای گكایً ،ایصاؾ هیٌىؾ( >.فحعی الحكیکی)=4 :644= ،
فلىفه جًى ٞبه واوٙه هاهیث ايحماؾی و لیبكالی ؼىؾ هحمایم هیٌىؾ@ لیكا با جىايایی جٍؽیُ وال١یث هىشىؾ و بكشىحه والی
والوکاقهای آو هٍؽُ هیگكؾؾ .ؾق ایًصا الحكیکی آٌکاقا و ِكیط با فىکى همكاه هیٌىؾ ،که ال آو بكای بكشىحه کكؾو ایى همؿاق بهكه
هیگیكؾ .او همايًؿ فىکى ه١حمؿ اوث ،فلىفههای هىحمل ؾق همه ایى لهیًه ها هىحًؿ که هیجىايین آو قا ؾق یک فكآیًؿ جٍؽیّی،
چاقچىب بًؿی کًین و قابٙه ای که آوها با ایى لهیًه ها ؾاقيؿ ؾقوو يگكايه اوث و یکىاو يیىث.
ال ایى قو ،قوالث فلىفه ٌكیؿه شم ٟآوقی و پیىيؿ ؾاؾو ا٘ال٠ات و ايؿیٍه ها و هماهًگی گفحماوهای هؽحلف اوث@ که ؾق ٠لىم
بىیاقی٠ ،ملکكؾهای جکًیکی و ا٠حماؾات ؾیًی٠ ،ملکكؾهای اشحما٠ی -ویاوی ،ظٕىق ؾاقؾ و بكای جىٔیط و چاقچىب بًؿی هفاهین
و قوي ًٌاوی ها و ؾفا ٞال آلاؾی ايؿیٍه و ؼاللیث هیباٌؿ( .المواوی بغىقه )=5 :6445 ،الحكیکی ؾق اذكی با ً٠ىاو ?فىکى و فلىفه
بال> ،ه١حمؿ اوث که فىکى به فلىفه جًى ٞو اؼحالف ؾ٠ىت هیکًؿ و ايحماؾ ال هفاهب و يٝامهای فلىفی و جاقیػ فلىفه قوالحی اواوی
اوث و ؾق ایى ايحماؾ ،اقلي فلىفه پؿیؿاق هیگكؾؾ( .هماو٠ )=6 ،الوه بك اقکىو ،اؾواقؾ و١یؿ و فحعی الحكیکی ،افكاؾ ؾیگكی همچىو
هٙاِ ٞفؿی ،هاٌن ِالط و هعمؿ ٠ابؿ الصابكی ،جعث جأذیك ايؿیٍه هیٍل فىکى بىؾيؿ@ که هصال وؽى گفحى به ِىقت جفّیلی ؾق
ایى همال يمیگًصؿ.
هغاع صفؼی

٥۳

بكؼی ال هىٔى٠ات گفحماو ٠كب بك اوان هٍكب فىکى ،هعىىب هیٌىؾ .اهمیث هٙال١ات وی بكؼالفث های ؾیؿگاههای قایس
هی باٌؿ و ؾق پیىيؿ فىکى با ال ایى قو ،ؼىايٍی شؿیؿی ؾق شهاو ٠كب اقائه ؾاؾ و ؾقباقه فىکى به ً٠ىاو یک واؼحاقگكا آذاقی يگاٌث .ؾق
وال ٟایى ؼىايً به هرابه پیً ؾقآهؿی بكای هٙال١ه فىکى هعىىب هیٌىؾ که پیىيؿ ؼىؾ قا با يیچه پًهاو يمیکًؿ .لكائث وی همچًیى به
هباظد هؿقيیحه٠ ،مل و يگكي يىبث به فكهًگ غكبی یا آيچه او آو قا ?پكوژه فكهًگی غكبی> هیياهؿ ،هكبىٖ هیٌىؾ و جعلیلهایً ال
هىٔى٠ات ؾايً و لؿقت با جىشه به جعلیلهای فىکى ؾق ایى باقه ،و ج١لك به هؿقيیحه غكبی ،بىیاق ههن اوث.
اهمیث فىکى ،به گفحه هٙاِ ٞفؿی ،فمٗ ؾق جعلیلهای او يهفحه يیىث ،بلکه ؾق کٍف هکايیىنهای ؾايً و لؿقت ظاکن بك شاه١ه
هؿقو ال ٘كیك یک ؾیؿگاه شؿیؿ فلىفی و ه١كف ث ًٌاوی يیم پًهاو اوث و همچًیى اهمیث او قا ؾق آيچه فىکى آو قا ـات ،ايىاو و
اؼالق هیؼىايؿ ،هیجىاو ؾیؿ ،که ؾق همؿهه کحاب ?اقاؾه به ؾايىحى> با ً٠ىاو ?ا٘یما هًك هىحی> ال آو وؽى هیگىیؿ .اگك هىئله
اؼاللی یکی ال هباظد ویژه ؾق فلىفه فىکى هعىىب هیٌىؾ ،ال يٝك يگكي او به ـات ،ايىاو اهمیث ؾاقؾ .ال قهیافث جعلیلی هٙاٞ
ِفؿی ،ه١لىم هی ٌىؾ که ؾیكیًه ًٌاوی فىکى ؾق هىئله ـات يىبث به ؼىؾ گىىث ؾاقؾ@ بؿاو هً١ا که شىن ؼىؾ جصلی پیؿا هیکًؿ و
فكؾ به ٌاهکاق وشىؾیث ؼىؾ جبؿیل هیٌىؾ( .هٙاِ ٞفؿی); :5==4 ،
هٙاِ ٞفؿی ؾق باقه هیگىیؿ ? :آيچه ؾق اوایل ّ٠ك فىکى آقلوی ؾوحیابی به آو ؾاٌث ،که به ایصاؾ ایى ٌکل ال فكؾ قا يىیؿ هیؾهؿ@
ٌکل فكؾ هماو که با آو هحىلؿ هیٌىؾ و با هكگً هی هیكؾ .ایى ٌکل همیٍه ياجىاو ال الگىواقه یا ٠مىهی ٌؿو ،اوث .ایى ياجىايی هماو
قال فٕای هؿقيیىن و ب١ؿ ٘كض واقه ای هؿقيیحه ،هؿقيیحه بؿوو الگى و پىث هؿقيیىن ،هیباٌؿ .اها فىکى ایى اون قا بیاو يکكؾه اوث و
جكشیط هی ؾهؿ به واژه ـات جمىک کًؿ که یمیى فكؾ قا بؿاو أافه کكؾه اوث@ به ٌكٖ هك فكؾی که یمیى ؾاقؾ غیكلابل ايحٍاق و ايحمال
باٌؿ( >.هٙاِ ٞفؿی); :5==4 ،
فىکى بكای فكؾ هیپًؿاقؾ که جىايایی ؾیؿو و ًٌیؿو ً٘یى قؼؿاؾها قا ؾاقؾ و ٌكو ٞبه کٍف ـات ؼىؾ هیکًؿ و ال ؾٌىاقه وشىؾی ؼىؾ
آغال هی کًؿ که هماو هىئله ؼاللیث اوث ،و هىئله پیكوی هٙكض يیىث .بؿیى جكجیب فكآیًؿ ايعّاقی هًك با٘ل هیگكؾؾ و همه به یک
پكوژه هًكی جبؿیل هیٌىيؿ که هیچ که آو قا يمی پفیكؾ و هىحی جبؿیل به ؼاللیث فكؾی ؾق ٠كِه لیبایی ًٌاؼحی هیٌىؾ( .هماو،
 )67هٙاِ ٞفؿی با ایى ايؿیٍه و ٌیىه ج١اهل وی با آذاق فىکى و جمكکم بك پیىيؿ فلىفه فىکى با هفهىم ؾیگكی ال ٘كیك ايحماؾ به ـات و
ؾ٠ىت به اؼالق آلاؾايه فكؾی ،لهیًهای قاهبكؾی بكای اقائه ؼىايٍی شؿیؿ ال فىکى ؾق شهاو ٠كب ،بال کكؾه اوث.
هضمؼ ػابؼ الزابـی
ً
گفحماو فىکى ؾق پكوژه شابكی يمً پك قيگی ؾاقؾ@ هرال ؾق بعد گفحماو ،اپیىحمه و لؿقت .همچًیى هفاهین فىکى قا ؾق پكوژه ؼىؾ و ؾق
قاوحای يمؿ ٠مل ٠كبی به کاق بىث.
َاىن صالش
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هیيل فّکّ ػؿ ايؼیيٍ هؼاصـ ػـب با تؤ کیؼ بـ هضمؼ اؿکّو ،اػِاؿػ مؼیؼ ،فتضی التـ یکی ،هغاع صفؼی ِ َاىن صالش

قابٙه هٙاِ ٞفؿی با هیٍل فىکى به ؾلیل جكشمه و جعمیك آذاق فىکى بىیاق هحمایمجك ال ؾیگك هحفکكاو اوث .او ايؿیٍمًؿی چیكه ؾوث ؾق

هاٌن ِالط يه جًها ال ايؿیٍه های فىکى ،بلکه ظحی ؾق يعىه ايحمال ایى ايؿیٍه ها به ویژه ولىله ؾقون کلژ ؾوفكايه ،به ٌکل گىحكؾهای
جأذیك پفیكفحه اوث .وی هیگىیؿ ? :هیٍل فىکى همچىو وحاقه ای جابًاک اوث .او ال هكیلیى هىيكو و قوهی اًٌایؿق شفاب جك اوث،
ظؿالل بكای هى که ٌهكت و وحاقه بىؾو او با يبى ٢فکكی پیىيؿ ؾاؾه ام .هى ایى يىٌ ٞهكت قا همچًاو ؾق بابالجكیى وٙط ال ٌکىه ؾق يٝك
گكفحهام .همکى ٌما ال يگاه و ايؿیٍه های یک ٌا٠ك جکاو بؽىقیؿ ،لكاق گكفحى شلىی قئیه شمهىقی ،هكاوًاکن و یا ؾق همابل بالیگكی
فىق ال١اؾه ؾچاق لغمي ٌىم ،اها بیٍحك و بیٍحك بكای ايؿیٍههای فیلىىف جکاو هی ؼىقم ،به ویژه اگك او اولیى فیلىىف و ؾق لاهث هیٍل
فىکى باٌؿ .چه کىی ،يام پاؾٌاهاو آلمايی ؾق ّ٠ك کايث و هگل قا هیبكؾ به شم بیىماقک البحه ،چه کىی پاؾٌاه بكیحايیا ؾق ّ٠ك
تاؿیغًاهٍ عّاؿفهی – وال هفحنٌ -ماقه بیىث و هفحن -پاییم <=57

هاقکه قا هی بكؾ ؾق ظالی که او جا لهاو هكگ جًگؿوث بىؾ .چه کىی يام قئیه شمهىق فكايىه قا هیؾايؿ ؾق لهايی که واقجك کحاب
?وشىؾ و ٠ؿم> ؼىؾ قا هًحٍك کكؾ@ چه کىی يام پاؾٌاهاو ٠كب هی ؾايؿ قا هًگاهی که جىظیؿی به يگاقي جالیفات ؼىؾ هٍغىل بىؾ و یا
ه١كی ؾق ظال يٝن لموهیات ؼىؾ و یا ؾق ظال يگاقي ?قواله الغفكاو> بىؾ .هیچ که ...اگك شمهىقی ها ویاوی باًٌؿ ،ومىٖ
هیکًؿ ،ولی شمهىقی ايؿیٍه پا بكشاوث( >.هاٌن ِالط)54 :5=<8 ،
پایاو
ؾقیافحین که هفاهین فىکى کابكؾهای هؽحلفی قا ؾق هیكاخ ،هؿقيیحه ،ظال ظأك ،ؾايً ،لؿقت٠ ،مل و يمؿ ؾاقؾ .همچًیى قوٌى ٌؿ که
اقکىو هفاهیمی همچىو يٝام گفحاقی ،لؿقت٠ ،مل ،هفهىم ايؿیٍه پفیك ،ايؿیٍه ياٌؿه و ايؿیٍه ياپفیك قا ؾق فكآیًؿ پكوژه يمؿ ٠مل
اوالهی ،ال فىکى بهكه گكفحه اوث .هىئله شكیاو قوًٌفکكی و لؿقت ؾق ايؿیٍه اؾواقؾ و١یؿ ،ؾیؿگاه الحكیکی يىبث به فلىفه به ا٠حباق
جٍؽیُ وال١یث ؾق چاقچىب بًیايگفاقی فلىفه ٌكیؿه ،هىئله ؾیگكی و يمؿ هؿقيیحه غكبی ،هفاهیمی همچىو گفحماو ،اپیىحمه ؾق
چاقچىب پكوژه يمؿ ٠مل ٠كبی ،همگی واهؿاق ايؿیٍهها و هفاهین فىکى هىحًؿ .همايگىيه که هاٌن ِالط ٌگفحی ؼىؾ به کلمات بی
يٝیك ؾق ایى باقه بیاو کكؾ و ؾق هماله ؼىؾ ؾق هصله الکكهل با ً٠ىاو ?فیلىىف الما٠ۀ الرايیۀ> 5جاکیؿ هیکًؿ .فىکى ظٕىقی لىی و آٌکاق
ؾق گفحماو فلىفی ه١اِك ،ؾاقؾ ،ؼىاه ؾق لهیًه قوي ًٌاوی ها هرل قوي ًٌاوی ؾیكیًه ًٌاوی و یا ؼىاه ؾق ٠كِه هٕاهیًی که بى
هایه ه١كفحی هىحًؿ و ؾق قاوحای چاقه شىیی هىائل هؽحلف ؾقويی ايؿیٍه وقلی ه١اِك ٌکل گكفحهايؿ.
هًابغ
اؾواقؾ و١یؿ ( .)6454القّة ،االػمال الزَّـیﺔ لمیيیل فّکّ ،جكشمهِ :بعی ظكیكی ،يمال ٠ى هعمؿ المموغی ،فىکى و الصًىو
الغكبی ،هًٍىقات کاقم الٍكیف ،جىيه.5 ٖ ،
قیمىو بیلىق ،فكايىىا اوالؿ ،ریل ػِلّف الفیلنّف المتـصلٔ ،مى هّاقات فلىفیة ،هكش ٟوابك.9= َ ،
المواوی بغىقة ( .)6445هیيیل فّکّ فی الفکـ الؼـبی المؼاصـ ،ؾاقالٙلی١ة للٙبا٠ة و الًٍك ،لبًاو.5 ٖ ،
فحعی الحكیکی (= .)644الفلنفٍ اليـیؼة ،يمال٠ى المواوی بغىقة ،هیٍیل فىکى فی الفکك ال١كبی الم١اِك ،هكش ٟوابك.
هعمؿ اقکىو ( .)5=<8يضّ تقیام ِ امتلُام رؼیؼیى للفکـ االمالهی ،هصلة الفکكال١كبی الم١اِك ،ال١ؿؾ =.6
 .5فیلىىف والى هٍحن ،لیكا هاٌن ِالط ؾق والى ٌماقه  2کلژ ؾوفكايه ؾقن هیؼىايؿ.

٥٥

هعمؿ ٠لی الکكؾی (<== .)5وشىؾه و لٕایا فلىفیه -ؾیؿقو ،بٙای ،فىکى -ؾاق هٙاب ٟالمىحمبل ،االوکًؿقیة ،هکحبة الم١اقف ،بیكوت،
ٖ .5
هؽلىف البٍیك ( .)6456قـاءة فی فکـ اؿکّو ،هصلة العىاق الرمافی ،هؽبك ظىاق العٕاقات ،شاه١ة هىحغاين ،ال١ؿؾ قبی ٟو ِیف.
هّٙفی ال١كیٕة ،ػِلّف قاؿئا لفّکّ ،همال هًٍىق ٠لی االيحكيیث،
.976::9http://www.sudaress.com/hurriyat/
هّٙفی کیعل (; .)644< - 644االينًﺔ ِ التاِیل فی فکـ هضمؼ اؿکّو ،هفکكة ؾکحىقاه شاه١ة لىًٙیًة.
هٙاِ ٞفؿی ( .)5==4اتیکا فى الّرّػ ،هقؼهﺔ لکتاب اؿاػه المؼـفﺔ ،هكکم االيماء المىهی ،بیكوت ،جمؿین :هٙاِ ٞفؿی ،جكشمه:
شىز ابی ِالط.
هیٍیل فىکى ( .)6456اقّال ِ کتابات  -فّکّ صضیفا  ،-جكشمه :البکای ولؿ ٠بؿالمالک ،شؿاول للًٍك و الحىلی ،ٟلبًاو.5 ٖ ،
هیٍیل فىکى ( .)644:تاؿیظ الزًّو فی الؼصـ الکالمیکی ،جكشمه :و١یؿ بًکكاؾ ،المكکم الرمافی ال١كبی ،المغكب.5 ٖ ،
هاٌن ِالط ( .)5=<8فیلنّف القاػﺔ الخقافیﺔ ،هصلة الکكهل ،ال١ؿؾ  ،56فلىٙیى.
کتابًاهٍ یاػػاىت هتـرن
المواوقي بغىقه ( .)6445المًُذ البًیّي ،بضج في أصّلٍ ِ هباػئٍ ِ تغبیقاتٍ ،ؾاق الهؿی٠ ،یى هلیلة ،الصمائك.
کچىیاو ،ظىیى ( .)57<6فّکّ ِ ػیـیًٍ ىًامی ػايو ،جهكاو :ايحٍاقات ؾايٍگاه جهكاو.
هیاليی ،جىظیؿ ( ،)57=4هفُّم قؼؿت ػؿ ايؼیيٍ هیيل فّکّ ،پایاو ياهه کاقًٌاوی اقٌؿ ،ؾايٍگاه جبكیم ،گكوه فلىفه و ظکمث.
هؿی الفاجط ( ،)645:هیٍیل فىکى و العؿاذیىو ال١كب - 6; ،وبحمبك ،هصلۀ المؿن ال١كبی.
هّٙفی هٍام (; .)645ها ِؿاء االمتيـاق :هى فّکّ إلی إػِاؿػ مؼیؼ ،ه١هؿ ال١المی للؿقاوات 55 ،کايىو /5ؾیىمبك.
هاٌن ِالط (( .)6444جكشمة وإ٠ؿاؾ) ،االمتيـاق بیى ػػاتٍ ِهؼاؿضیٍ :هکنین ؿِػينّو ،فـاينینکّ غابـیلي ،کلّػ کَّیى،
بیـياؿػ

36

لّیل،

هضمؼ

اؿکّو،

آالو

ؿِمیّو،

ؾاق

الىالي،

الٙب١ة

الرايیة.

هیيل فّکّ ػؿ ايؼیيٍ هؼاصـ ػـب با تؤ کیؼ بـ هضمؼ اؿکّو ،اػِاؿػ مؼیؼ ،فتضی التـ یکی ،هغاع صفؼی ِ َاىن صالش

هعمؿ المموغی ( .)6454فّکّ ِ الزًّو الغـبی ،هًٍىقات کاقم الٍكیف ،جىيه.5 ٖ ،

