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 نوشتن بطور ناتزاگذر

 ضظی ثطایسٚتی

 تطرٕٝ: ثبثه سّیٕی ظازٜ

 

ظ٘سٌی أطی ضرػی ٘یست. یب زض ػٛؼ: ٞسف ٘ٛضتبض سبزٌی ثٝ ایٗ ذبعط وٝ  زض ذٛز ٘ساضز، ثٝ ٘ٛضتبض غبیتی»

 «ایٗ است وٝ ظ٘سٌی ضا ثٝ ٚضؼیت یه ٘یطٚی غیطضرػی ثبال ثطز.

 16، ٌفتٍٛٞبزِٛظ ٚ پبض٘ت، 

 

زض زضیبفت آحبض زِٛظ ٚ ٌتبضی است. ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ، وٙٙسٜ اظ ٔطزسبالضی  ضٛز ضىّی آضفتٝ پسیساض ٔیآ٘چٝ ثٝ ٘ظط 

اٍ٘بضتٗ ِٛسی ایطیٍبضی ٚرٛز زاضز، فیّسٛفی  ای وٝ اذیطا ا٘زبْ ضسٜ است ٌطایطی ثطای ٘بزیسٜ زض آحبض تغجیمی

آیٙس آحبض زِٛظ، ٌعیٙطی ثسیبض  الٜٚ، زض پسی لبثُ ٔمبیسٝ ثب زِٛظ است. ثؼ تطیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ وٙٓ ثسیٟی وٝ ٔٗ فىط ٔی

سیبسی اٚ -اٚ زض ٔیبٖ پیطٚا٘ص زض حبَ ٚلٛع است. تبویس ثسیبضی ثط ٔتٖٛ ارتٕبػی وبِجسضسٜ اظ  رٙسیتی

وٝ ٔتٖٛ فطٍٞٙی یب استتیىی ـ احتٕبالً ثٝ  وٙٙسٌبٖ ـ اغّت ٔطز ـ لطاض ٌطفتٝ است، زضحبِی تٛسظ تحسیٗ

ٞبی ظٖ ٚاٌصاض ضسٜ  ٕٙب ـ یب ٔٛضز غفّت ٚالغ ضسٜ ٚ یب ثٝ ضٕبض ٔحسٚزی اظ زِٛظیی سی استخٙبی زٚ رّس زضثبضٜ

وطزٖ اظ آحبض اٚ زض حبَ ٚلٛع است، ثٝ ٔٛاظات ذغٛعی وٝ  ثٙسی ثرص-است. زض ٘تیزٝ، زض ایٗ ّٚٞٝ، یه ثبظ

ٔغبِؼبت »تٛاٖ اظ یه ضٚیىطز  ضٛز. ٔی تٛسظ ٟ٘بزٞبی آوبزٔیه آٔٛظش ػبِی ربیع ٚ حتی الظْ زا٘ستٝ ٔی

اعالع اظ  ثٝ ٔٛاظات ٚ ٌبٜ ثی ٚوٙس  ثٝ زِٛظ سرٗ ٌفت وٝ ثط ٔتٖٛ ازثی، تئبتطی ٚ فیّٕی اٚ تٕطوع ٔی« فطٍٞٙی

ضسٜ ثٝ ٘ظطْ أطی ٔٙفی زض  ضٚز. ٘تبیذ ایٗ تمسیٓ وبض ثسیبض رٙسیتی پیص ٔیتفبسیط فّسفی زض ٔٛضز آحبض اٚ 

ٚاضپٛضب٘ٙسٜ است وٝ  ای عبق زغسغٝ« ثبظٕ٘بیی»ٟٕٔتط اظ ٕٞٝ، ٘مس زِٛظ اظ  6ضسس. لسضزا٘ی ٚ فٟٓ آحبض زِٛظ ٔی

    اش ضا ثعزایس.    ثرطس، ثسٖٚ آ٘ىٝ ٘بٍٕٞٛ٘ی ِحظبت ٔتفبٚت آحبض اٚ ضا ٚحست ٔی
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ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ، اٌطچٝ  2إٞیت رّٜٛ زازٜ ضسٜ است. ی زِٛظ اغّت وٓ ٞبی استتیىی فّسفٝ وٙٓ رٙجٝ فىط ٔی

، تٛسظ ٞعاض فالتٚیػٜ  فیىطٗ ثٝ عٛض ذبظ زض آحبض زِٛظ، ٚ ثٝ ثُ ثٝ ازثیبت ثٝ عٛض ػبْ ٚ سبیٙساضربػبت ٔتمب

 زا٘صٚ  فضُا٘س. ثرطی اظ ٔسئّٝ زض ایٙزب  ٔٙس لطاض ٍ٘طفتٝ ٞٙٛظ ٔٛضز تحّیُ ٘ظبْ 3ٔفسطاٖ تطریع زازٜ ضسٜ،

٘یع وفبیت « ثٛزٖ ای ثیٙبضضتٝ»ٚ ثطای آٖ حتی اغغالح  ٌصاضز ثٝ ٕ٘بیص ٔیای است وٝ زِٛظ  ذبظ ٚ ٌستطزٜ

ی ٘ظبْ آٔٛظضی لسیٓ  ی ػظیٓ، ثٟتطیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ چیعذٛاض ثب لبثّیت حبفظٝ ی ٕٞٝ زِٛظ، یه ذٛا٘ٙسٜ وٙس. ٕ٘ی

ضس. ٔتبسفب٘ٝ  زٞس وٝ زض آٖ زا٘ص ٌستطزٜ اظ ػّْٛ ا٘سب٘ی ٞٓ تطٛیك ٚ ٞٓ ارط زازٜ ٔی فطا٘سٛی ضا ٘طبٖ ٔی

    ٚ زا٘طٛضی ٕٞیطٝ ٔیبٖ پیطٚاٖ ٚ ٔفسطاٖ اٚ حبضط ٘یست.  ضبیستٍیی  ٌطایب٘ٝ ا٘سبٖٕٞیٗ ٚسؼت 

ای اظ ٔساذالت  وٙس تػٛیط ا٘سیطٝ ضا ثب ٔزٕٛػٝ ی اٚ تالش ٔی فّسفٝ ثٝ ایٗ ذبعط وٝ ٔطرػبًوٙٓ  فىط ٔی

یبثی ٚ  ٔفٟٛٔی سٛثػوتیٛیتٝ، ثب تبویس ثط رسٕیت-ٌفتٕب٘ی ٚ پیطب-ی پیطب ثیٙب٘ٝ زض ثبظٕ٘بیی ظٔیٙٝ ثبضیه

بض اٚ آح« ٔفٟٛٔی»ٞبی  اظ رٙجٝ« فطٍٞٙی»ٞبی  پیىطثٙسی وٙس، تفىیه رٙجٝ-ٔب٘سٌبضی، ثبظضٔعٌصاضی ٚ ثبظ زضٖٚ

ٞبی الّیتی  سٛغٜ»وٙٓ  ٔیوٝ پیطتط ثٝ ثحج ٌصاضتٓ، ٔٗ فىط  پصیط است. اظ ایٗ ِحبػ، ٕٞب٘غٛض٘ب أىبٖ

پطزاظاٖ زض  استؼٕبضی ٚ سبیط ٘ظطیٝ-سیبٜ ٚ پسبوٛییط فٕیٙیست،  پطزاظاٖ ٘ظیط ٘ظطیٝ« ا٘میبز ٞبی تحت زا٘ص

 ی زِٛظ لطاض زاض٘س.  پیچب٘ٝٔٛلؼیتی ٕٔتبظ ثٝ ػٙٛاٖ ذٛا٘ٙسٌبٖ فب٘تبسٕبٌٛضیبی فّسفیِ سط

الیٝ ثٛز، ٔفسط تیعثیٗ ٔتٖٛ -ای ثسیبض چٙس اظ ایٗ ِحبػ، حبئع إٞیت است وٝ تبویس وٙیٓ وٝ زِٛظ ٘ٛیسٙسٜ

ی ٔسضٖ غبض افالعٛ٘ی، وٝ سیٕٙب ضا ایٙغٛض  ی ٘سرٝ ازثی ٚ فطٍٞٙی؛ زٚستساض ٞٙط ٔسضٖ ٚ تٕبضبٌطی ضیفتٝ

والسیه وٝ تٛسظ ٟ٘بز ثٙیبز[  ]ضضتٝثیٗ زاضت وٝ اظ تٕبیعات ا٘ضجبعی  ٞٛضی سیبَ ٚ ثبایٙحبَ ثبضیهزیس.  ٔی

یه ػطك لبثّیت ظز. زِٛظ ٘عز ٔٗ حبوی اظ  ی ٘ٛظزٞٓ یؼٙی زا٘طٍبٜ اضٚپبیی تحٕیُ ضسٜ ثٛز ثیطٖٚ ٔی سسٜ

ٞبی ثعضي ٞطٌع چٙیٗ ٘یستٙس،  ی فّسفی است: ٘ٝ غیطپیچیسٜ، چطاوٝ ػطك پبضازٚوسیىبَ ٚ ػٕیك ثٝ ا٘سیطٝ

وطیسٖ است: آٖ ضا ثغٛضغیطتبّٔی  ٘بپصیط چطاوٝ ثسیبض ثٙیبزی است. ا٘سیطیسٖ ٔب٘ٙس ٘فس ثٝ ٘ٛػی پطسصٝ ثّى

زٞیس. ٚ اٌط ثرٛاٞیس آٖ ضا ثغٛضتبّٔی ا٘زبْ زٞیس، یب ثب آٌبٞی وبُٔ،  زٞیس، یب اغال ا٘زبٔص ٕ٘ی ا٘زبْ ٔی

ٞبی چٙسٌب٘ٝ  ی غیطٚضت وبضثست فّسفٝ ی زٞٙسٜ ضٛز. زِٛظ ثطای ٔٗ ٘طبٖ ای وبُٔ ٔطثٛط ثٝ ذٛزش ٔی پطٚغٜ

٘ٛسبظی. -ضٚز. ایٗ یه ضای اػتٕبز است زض لبثّیت فّسفٝ ثطای ذٛز تط اظ ٘مس ٔتبفیعیه ٔی است، وٝ ثسیبض پیص

ثٝ ٘فغ ٔجبزالت ٌفتٍٛٔحٛض ثب سبیط  ثٙیبز ضضتٝضىٜٛ  ی ػبٔسا٘ٝی زِٛظ ثطا٘ساظی  ٔٙسی فّسفٝ ضوٗ اغّی حیبت

-٘ظیط سیٕٙب، ٞٙط ٚ تىٙٛٞب ـ ٘ظیط فیعیه، غ٘تیه ٚ ضیبضی ـ ٚ ٘یع ثب وطزاضٞبی فطٍٞٙی ٚ ٞٙطی ٔؼبغط  ضضتٝ

   فطًٞٙ است. 

وٙس.  یبفتٝ تزسیس ٔی ای تٛسؼٝ ضسٖ ثٝ اٍ٘بضٜ ٌٛیب٘ٝ، فّسفٝ ذٛز ضا ثب تجسیُ تطتیت، تحت تبحیط ذاللیت آضی ثسیٗ

ضٛز وٝ  ضسٖ فّسفٝ ذٛزش ٔیطاث ثٙیبزیٗ زِٛظ است. فّسفٝ ثٝ ػٙٛاٖ فؼبِیتی ثبظتؼطیف ٔی-وٙٓ ذالق ٔیفىط 

ٚ ضٞبسبذتٗ آٖ ثرطیسٖ ثٝ ٘یطٚٞبی فؼبَ ٚ ٔخجت  ضبُٔ ثبظاثساع ٕٞیٗ تػٛیط ا٘سیطیسٖ است، ثٝ ٔٙظٛض لسضت
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ض ٚ ثٝ ازثیبت لطاض زاضز تب آ٘زب وٝ زض ٔطوع ایٗ ٘یطٚی ٔحطوٝ ػطك زِٛظ ثٝ ٘ٛضتباغطاؼ ٚاوٙطی یب ٔٙفی. اظ 

 ظ٘سٌی ضا افعایص زٞس. (potentia)ضست 

ٚاض،  تٛسظ زِٛظ ٚ، ثٝ عطظی ٔتطبثٝ أب ٘بسبظٜٔب٘سٌبض  ی ثٙیبزاً زضٖٚ یٜٛٞب ٚ فطایٙسٞبی غیطٚضت وٝ ثٝ ض ٘ظطیٝ

ٔتٖٛ ازثی ٚ  ٞبی فٕیٙیستی ٔغطح ضسٜ است آضىبضتطیٗ ثیبٖ ذٛز ضا زض ٘ٛضتبض ٚ ثرػٛظ زض تٛسظ ٘ظطیٝ

ضسٖ ٚ -یبثٙس. ٘ٛضتبض ثطای زِٛظ ٔؼبزَ است ثب فطایٙس الّیت ا٘فؼبَ زاض٘س ٔیٚ  ثب آٖ فؼُفطٍٞٙی وٝ  احطات٘ٛػی اظ 

یبثس. تطیٗ ت.  ٞب ضا ثطای ایٗ فطایٙس ٔی ضسٖ؛ زض ٘تیزٝ زض ازثیبت ٚ زض ٞٙطٞب است وٝ زِٛظ ثٟتطیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ-ظٖ

وٙس:  زٞس تٛغیف ٔی یضسٖ ذٛز ضا وٝ زض ٘ٛضتبض ضخ ٔ ِٔٛىِٛی ( ثٝ ٔٛحطتطیٗ ضى61ُ: 6191ٞب )-ٔیٗ

ا٘تمبَ[  یب یه ضبػط( ضسٖ، ثّىٝ ضسٖ، ثغٛض ٘بتطاٌصض ]ثغٛض الظْ، غیطلبثُضسٖ. ٘ٝ یه ٘ٛیسٙسٜ ) ٘ٛضتٗ یؼٙی»

(intransitively)وٙس، ثُ ٍٞٙبٔی وٝ  ضا اتربش ٔیسیبست ٔستمط ی سرٗ یب ٞب. ٘ٝ ٍٞٙبٔی وٝ ٘ٛضتبض ضإٞٙب

تٛا٘س، ٚ ضبیس ثبیس، ٘بلُ اِٚیٝ ثطای لّٕطٚظزایی  ٘ٛضتبض ٘عز زِٛظ ٔی« وٙس. ثطای ذٛزش ذغٛط عفطٜ ضا تطسیٓ ٔی

ٙٛاٖ فطایٙسی اظ ٘ٝ ثٝ ٔؼٙبیی استؼبضی، ثُ ثٝ ػاست اظ فبٌِٛٛسٙتطیسٓ ضس. یه ذظ ٌطیع ضسٖ ثب-یب الّیتی

ی ػجٛضٚٔطٚض زض فضبٞبی  ٔساض. ٘ٛضتبض زضثبضٜ ستی ٚح ثٛزٖ ٚ سبیط ػبزات ٟ٘طتٝ ٔساضی، ذغی ظزٖ زٌٚب٘ٝ ثطٞٓ

 وٙس.     ٞب ضا تطٚیذ ٔی ٔیبٖ است، تطاٌصض٘سٌی ٚ زٌطٌٛ٘ی-زض

ا٘س. ٘ٛضتبض  ی ظ٘سٌی ٞبی ٟ٘فتٝ ٞبی ٘یطٚٔٙس أىبٖ ٌطی ا٘س احجبت ٌطی فّسفی ای وٝ ٔٛضز تٛرٝ ایّیبتی ٔتٖٛ ازثی

ٌصاضی ثط پبضا٘ٛیب، ٘بضسیسیسٓ  ی سطٔبیٝ زضثطزاض٘سٜ٘یست وٝ ای  زض ایٗ ٔطحّٝ اظ ضست ٔغّمبً آٖ فؼبِیت وٛضٙسٜ

یبثٓ وٝ ِٔٛفب٘ی  ثبضس. زضػٛؼ ٔٗ ایٙغٛض زضٔی است «ٔٗ»ٚ سبیط اغطاؼ ٔٙفی وٝ ٌٛیبی حبوٕیت پیطٚظٔٙس 

حجبت  زاضز ثی ضا ثب ترطیت آضیبٖ ٔٙفیتی وٝ ذٛز ضا ثط آٖ ثطپب ٔی« ٔٗ»وٙس ایٗ  وٝ زِٛظ اظ آٟ٘ب تزّیُ ٔی

ای اظ  ضٛز غسای غیطضرػی ذٛزی است وٝ یه ٘یست، ثّىٝ ذٛضٝ ٙٙس. آ٘چٝ زض ایٗ فطایٙس احجبت ٔیو ٔی

ض اظ تىیٍٙی ٔب٘سٌب ٚضؼیت غیطضرػی تٛاٖ است وٝ ضىّی ثٙیبزاً زضٖٚ Potentia٘ٝ است. بٞبی چٙسٌ غیطٚضت

وّی غیطضرػی است، یؼٙی  ٌطی حتی ثیص اظ آٖ تىیٗ است وٝ ثٝ ایٗ احجبت آٚضز. ضا ثٝ ٚرٛز ٔی

ی ٔتبفیعیىی. ایٗ آٖ  ثٝ ػٙٛاٖ یه ایسٜ ظ٘سٌیٔب٘سٌبضی[  وٙس، ٘ٝ ]زضٖٚ ظ٘سٌی ضا ثیبٖ ٔی یهٔب٘سٌبضی  زضٖٚ

، ٞب نضبپطاظ سٛسه وبفىب تب پیٛ٘سز،  ضسٖ ٔی-ای است وٝ زض آٖ ٘ٛضتبض ثٝ فطایٙسٞبی حیبتی حیٛاٖ ٘مغٝ

 ٚیطریٙیب ِٚٚف.  ٌطاظٔبٞیٞب ٚ  زِفیٗ

ثٛزٖ زض ضٚیىطز زِٛظ ثٝ ازثیبت  وطزٖ است زض ٔٛضز إٞیت چٙسظثب٘ی ی زیٍطی وٝ زض ایٙزب زضذٛض عطح ٘ىتٝ

٘بٍٕٞٛ٘ی است وٝ زض  ٞبی ٞب ٚ ٌٛیص ِٟزٝی تطریع ٚ حس  است. ایٗ غطفبً تىخطٌطایی ظثب٘ی ٘یست، ثّىٝ لٜٛ

ٌطی تّمی  ی یه ٔفْٟٛ ٚ وطزاض ایّیبتی ی ثطسبظ٘سٜ وٙٙس. اظیٙطٚ ٔٗ آٖ ضا ثٝ ٔٙعِٝ ٚٔت ٔیسبظی ٔمب ثطاثط یىسبٖ

ٞب،  ثٛزٌی یىپبضچٝ. حطوت ٔیبٖ ظثبٖ ، ٕٞچٙب٘ىٝ اظ سبیط اضىبَ ذغیٌسّس ثٛزٖ ٔی ظثب٘ی-وٙٓ وٝ اظ ته ٔی

ٔٛلؼیت ٕٔىٗ ثطای ی ٕٞعٔبٖ ٔساْٚ، یه  وساْ، ظیستٗ زض تطرٕٝ ٌفتٗ ثٝ چٙسظثبٖ ٚ تسّظ ثط ٞیچ سرٗ

وٙس. ضرع ثبیس ِىٙت ضا ثیبٔٛظز،  ٔٙسی ایّیبتی است وٝ ثٝ ثٟتطیٗ ٘حٛ ذٛز ضا زض ٘ٛضتبض ذالق ثیبٖ ٔی حس
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اش. ٕٞب٘غٛض وٝ زض ربی زیٍط «ٔبزضی»رستزٛ ثطای ٚاغٌبٖ، ٔطزز ثٛزٖ، حتی ٚ ثرػٛظ زض ثبغغالح ظثبٖ 

ضرع اظ آٖ وٝ ای ٚرٛز ٘ساضز، تٟٙب ٔٛاضغ ظثب٘ی  (، ٞیچ ظثبٖ ٔبزضی6114aاْ )ثطایسٚتی  تػطیح وطزٜ

زض  ٘یبفتٗضسٖ ػٕٛٔی ظثبٖ ٌصاضتٝ ضسٜ است، ثط لطاض-زٞس. زض ایٙزب تبویس ثط الّیتی اش ضا ا٘زبْ ٔی ػعیٕت

ثٝ ی تبضیری ظٚاَ فطا٘سٛی ثٝ ػٙٛاٖ یه ظثبٖ رٟب٘ی ظیست ٚ ٘ٛضت ٚ آحبض اٚ  ظثب٘ی. زِٛظ زض ثطٞٝ ذبنیه 

ضسٖ زض سٙت ظثب٘ی ػظیٓ ٚ ثبضىٜٛ فطا٘سٛی است. اظ ایٗ ِحبػ، زِٛظ یه -ی یه الّیتی زٞٙسٜ ٘حٛی ثبظتبة

اظز، آ٘زب وٝ ا٘س زض٘ظط زاضز ٚ ثىبضٔیی اٚ رٟب٘ی زض آضفتٍی ظثب٘ی ضا  ا٘سیطٕٙس ػٕیمبً چٙسفطٍٞٙی است: فّسفٝ

ٞب  ّیسی، ظثبٖ رٟب٘ی، ثٝ یه ٌٛ٘بٌٛ٘ی اظ ِٟزٝضٛ٘س، آ٘زب وٝ حتی اٍ٘ ٞٙزبض ٔحسٛة ٔیاذتالط ٚ ٞیجطیسیتٝ 

 ی ٔٙبسجی اظ ایٗ ٔٛضز است.  ضٛز، وٝ اٍّ٘یسی سیبٜ ٕ٘ٛ٘ٝ تزعیٝ ٔی

آٔطیىبیی ثٝ ػٙٛاٖ ٘بلُ غیطٚضت -زضٟ٘بیت، ٟٔٓ است تبویسی ضا ذبعط٘طبٖ وٙیٓ وٝ زِٛظ ثط ثطتطی ازثیبت اٍّ٘ٛ

ی ِٚٚف، وطٚان ٚ ٞٙطی ریٕع(. زِٛظ ثٝ غطاحت ایٗ  ضسٜ ٌصاضز )ثرػٛظ زض آحبض ثسیبض ٘مُ ٚ لّٕطٚظزایی ٔی

وٙٙسٜ، غیطٚضت ٚ سٙت ضٔبٖ فطا٘سٛی لطاض  ذفٝ ٌطا ٚ ثّىٝ زض تمبثُ ثب لّٕطٚظزایی ػمُذظ پطٚاظ آٔطیىبیی ضا 

وٙس، وٝ  ظثبٖ ٕٞچٖٛ تػٛیطی لبِجی اظ ازثیبت فطا٘سٛی رّٜٛ ٔی زٞس. ایٗ زض ٘ظط ذٛا٘ٙسٌبٖ اٍّ٘یسی ٔی

ثیبٖ « زٚثبضٜ زض ضاٜ»ثطذالف ازضاوی ثسیبض اضٚپبیی ضا اظ ازثیبت ایبالت ٔتحسٜ ثٝ ػٙٛاٖ سطحسی ثبظ ٚ سٙت 

« آٔطیىبیی-اٍّ٘ٛ»ی ٔغّغ ثبیس ثطزاضت زِٛظ اظ ازثیبت  وٙٓ ذٛا٘ٙسٜ ٚ ٔٗ فىط ٔیزضست است، وٙس. ایٗ اِجتٝ  ٔی

ای ٔٙترت، ٔٛضز تٛرٝ لطاض  ای اظ تػبٚیطِحظٝ اش، یب ٔزٕٛػٝ ی ػبعفی ضا ثٝ ػٙٛاٖ ٔٛلؼیت ذٛز اٚ، یؼٙی ٘مطٝ

ٝ ٝ ثیبٖ زیٍط، ثطذالف ٘مبزا٘ی وضا ٔالحظٝ وٙس. ث وٙس زٞس، ٚ تىیٍٙی اتػبالتی وٝ زِٛظ ٔیبٖ آٟ٘ب تطسیٓ ٔی

ٌعیٙٙس ثٝ ذبعط ثمَٛ ٔؼطٚف فمساٖ ػیٙیت پػٚٞطٍطا٘ٝ، ٔٗ ٔبیّٓ اظ ضطح  ثطٔی٘ٛٔبزِٚٛغی زِٛظی ضا ثطای حّٕٝ 

اش ثب ثطذی ٔتٖٛ ٚ ِٔٛفبٖ زفبع وٙٓ. ثٝ ربی  ٞبی ذبظ ٔطغِٛیت ٍ٘بضی اش ثٝ ػٙٛاٖ ٘مطٝ آحبض ازثی ٚ ٞٙطی

یٗ است وٝ وٙٓ آ٘چٝ إٞیت زاضز ا آ٘ىٝ ثٝ ز٘جبَ یه ضطح ػیٙی اظ ضٚش تفسیط ٔتٙی زِٛظ ثبضیٓ، ٔٗ فىط ٔی

  ٞطٔٙٛتیه. -آٖ ضا ٔطرػبً ثٝ ػٙٛاٖ أتٙبع اظ تفسیط ثٍٙطیٓ، یؼٙی ثٝ ػٙٛاٖ حطوتی ضس

ضٙبذتی ٘یستٙس وٝ ٘یبظ ثبضس عجك ٔٙغك زاَ  ظثبٖ-ضٙبذتی ٌطی فّسفی، ٔتٖٛ سبظٚثطٌٟبیی ٘طب٘ٝ ثطای ایّیبتی

ثٛزٌی ٚ لسضت  شاتی آٖ ثٝ پٟٙبٖ ثٝ آٟ٘ب ٚاضز ضس. زِٛظ ثرػٛظ زض ضز ٘مس ازثی ّٟٔٓ اظ ضٚا٘ىبٚی ٚ ثبٚض

. ایٗ ضٚیىطز ٕٞچٙیٗ ثیبٍ٘ط ثبٚضی ثٝ ٕٞبٖ ٔیعاٖ پطحطاضت ثطای غطیح است ٔىب٘یسٕٟبی سطوٛثٍط زضٖٚ ٔتٗ

ثطزاضی یب پطزاظش آٟ٘بست، تب ثتٛا٘س آٟ٘ب ضا ثٝ سغحی آضىبض ثیبٚضز. زِٛظ وٝ، ٕٞب٘ٙس فٛوٛ، ػٕیمبً  پطزٜ

ٌیطز.  سبظ زض ٘ظط ٔی-ٔب٘ٙس، ٚ اتػبَ-ٕٞچٖٛ ٚسبیّی غیطضرػی، ٔبضیٗٔبتطیبِیست است، تٕبٔی ٔتٖٛ ضا 

ضٛ٘سٜ، ثبیس ٔغبثك ثب اغُ پیٛستٍی  اثعاض٘س ٚ زض ثٟتطیٗ حبِت حبٔال٘ی زٌطٌٖٛ ٔتٖٛ، وٝ زض ثستطیٗ حبِت رؼجٝ

ِٛحب٘ٝ ثٝ  بٚض سبزٜآیٙس یب ٘ٝ. ایٗ یه ث وٙیس ٚ یب ثٝ وبض ٔی یب ٕٞسِی ٔٛضز ٔالحظٝ لطاض ٌیط٘س: آٟ٘ب ضا أتحبٖ ٔی

ٌطایی آضٛثٕساضا٘ٝ. ثّىٝ ثط إٞیت  ثٛزٖ ضٚیىطز ضرع ثٝ آحبض ٞٙطی ٘یست. ٚ ٘ٝ ٘ٛػی ٘سجی ذٛزثرٛزی

ضبٖ ثطای یه اذالق  طتطنٌصاضز؛ ٚحست أط استتیىی ثب أط ازضاوی ٚ سٟٓ ٔ ثیٙباتػبالت ػبعفی تبویس ٔی

 . زٞی لسضت
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وٙس، وٝ ثط ایٗ فطؼ ٔجتٙی است وٝ ِٔٛفبٖ ٚ  ٔتٖٛ ضا ایزبز ٔی عٛض ٔطرع، ایٗ یه ضٚیىطز پطإٌبتیه ثٝ ثٝ

ٌطبیص تبالض ٔرفی ی ٕٔتبظی ٘یستٙس وٝ ثتٛا٘ٙس ٕٞیطٝ وّیسٞبی ٞطٔٙٛتیىی «زا٘ٙسٜ»ٞبی  ذٛا٘ٙسٌبٖ سٛغٜ

ذٛا٘ٙسٜ ثب ٕٞبٖ اضتیبلی حّٕٝ -ی حبوٕیت ظٚد ِٔٛف تط یه ٔتٗ ضا ثٍطبیٙس. زِٛظ ثٝ ایٗ اٍ٘بضٜ حمبیك ػٕیك

وٙس. ثب چٙیٗ وبضی، ٕٞب٘غٛضوٝ پیطتط ذبعط٘طبٖ وطزْ، اٚ  ٚضؼیت ا٘سبٍ٘طایب٘ٝ ٔی-وٙس وٝ غطف ٘مس سٛغٜ ٔی

ی  ٞبی ٔتمبثُ ٚ ضز زٚعطفٝ ی ربثزبیی ذٛا٘س، وٝ ثطپبیٝ یه ٔطبضوت تبظٜ ٔیبٖ ِٔٛفبٖ ٚ ذٛا٘ٙسٌبٖ ضا فطأی

ٔؼبزَ است ٌطایی  زازٖ ایٗ أط ثٝ ٘سجی ٔتٗ ثبضس. تمّیُ« حمیمی»تفسیط « غبحت»ضبٖ ثٝ ػٙٛاٖ  أتیبظ سٙتی

ای اظ  زازٖ ٘ىتٝ، چٖٛ آ٘چٝ زض ایٙزب ٔغطح است ػجبضت است اظ ثبظحىبوی ٔتٗ ثط ٔزٕٛػٝ ثب یىسطٜ اظ زست

ٌط تٕپٛی غیطٚضت سٛغٜ است. زض ٘تیزٝ ذٛا٘سٖ ٚ ٘ٛضتٗ ٕٞچٖٛ ِحظبتی زض فطایٙس  طات پیٛستٝ وٝ ٘طبٖتغیّ

س. ایٙزب ٔتٖٛ ثطای آٖ ٘یستٙس وٝ تفسیط ضٛ٘س، ثُ ثطای آ٘ىٝ رصة ضٛ٘س، ثٝ ضٛ٘ ضسٖ ثبظتؼطیف ٔی-الّیتی

 ا٘زبْ ضسٙس، ثٝ وبض ضٚ٘س ـ یب ذیط. 

تٛضیح  ضسٜ ثٙسی ضسٜ ٚ لبِت ثٙسی لبة ی ضستِ یبفتٝ ثٙبثطایٗ، ٔتٖٛ ٔب٘ٙس لّٕطٚٞب، ٘ٛاحی، یب ٔٙبعك رسٕیت

ٌعیٙس: سطػت،  وٙس ثطٔی زِٛظ زض ٔتٛ٘ی وٝ ا٘تربة ٔی ای وٝ ٘سٜظضٛ٘س. اظیٙطٚ است إٞیت ػٙبغط ثطسب زازٜ ٔی

سیبِیت، ویفیت ٞٛا، رٙجص تٙب٘ٝ ٚ غیطٜ. ضٚیىطز ّٟٔٓ اظ زِٛظ ثٝ ازثیبت ثیطتط ٔب٘ٙس یه رغطافیبی ػٛاعف 

ٞبی ثٙیبزیٗ زض  ٔٙس ثبظتؼسیُی ٔطسْٛ ازثی؛ ثٝ ٕٞیٗ غٛضت ٘یبظ است، یه ٘مطٝ اظ ٘یطٚٞبی اغّی، تب یه لغؼٝ

تٛغیف یب ٘بٔٙظٓ ثبضٙس، ٔساذالت  ٞب ثیص اظ آ٘ىٝ اظ ٘ٛع غیطلبثُ وٙٓ ایٗ تؼسیُ است. فىط ٔیذٛا٘ٙسٜ 

ٔٙظٛض ثٝ ضاٜ ی ذٛزش.  یبفتٝ ثطزٖ ذٛا٘ٙسٜ ثٝ ثیطٖٚ اظ ٔتٗ ٚ ثٝ ٔٛلؼیت رسٕیت ٔٙظٛضا٘س ثٝ  ٔتٕبیعی

. potestasتب  potentiaٔؼٙبی ٘س، ثیطتط ثٝ  ا٘ساذتٗ فطایٙسٞبی زٌطٌٛ٘ی، یب غیطٚضت، است. ٔتٖٛ زِٛظ لسضتٕٙس

زٞس زاضای ٕٞبٖ ٘یطٚ است: ٔب  زاضز ٚ ثٝ عٛض ٔتمبعغ ثٝ آٖ اضربع ٔی ثٝ ٕٞبٖ ٘سجت، ازثیبتی وٝ زِٛظ زٚست ٔی

ثطز. ازثیبت ثطای ذٛا٘ٙسٌبٖ زِٛظی یه ٘بلُ  ٔبٖ تطأی ی آٌبٞی ٞطضٚظٜ ٚاسغٝ ٞبی ثی ٔحسٚزٜ ضا ثٝ ثیطٖٚ اظ

ای ٔبتطیبِیستی، ثٝ ػٙٛاٖ سطػت یب  ثسیبض حبئع إٞیت است، أب ثٝ ضیٜٛ« سجه»لّٕطٚظزایی است. زض٘تیزٝ 

وٙس تب ثب احطات ٔتٙی ٔؼیٙی زضٌیط ضٛز ٚ فطایٙسٞبی غیطٚضت ضا ثٝ  سغحی ذبظ اظ ضست وٝ ضرع اتربش ٔی

-زضانی ٞطٔٙٛتیىی ثب یه ٔبتطیبِیسٓ پطإٌبتیه ربیٍعیٗ ضسٜ است وٝ ثط إٞیت پیٛ٘س ا ٚرٛز آٚضز. ضیٜٛ

  . ٌصاضز تبویس ٔی تفسیط آٌبٞی-آٌبٞی زض تمبثُ ثب اٍِٛی ثبظٕ٘بیی

یبثٓ ٘ٛػی پطإٌبتیهِ ٘یطٚٞبی ػبعفی است  تٛرٝ ٔی ربِت« ٔغبِؼبت فطٍٞٙی»آ٘چٝ ٔٗ زض ٔٛضز سٟٓ زِٛظ زض 

ٞبی ٔتٙی است، ٘ٛػی اظ ٞٛاضٙبسی ػبعفی  ضٙبسی اضتیبق زٞس. ایٗ یه سٙد وٝ ٔتٛ٘ی ٔؼیٗ ضا ضىُ ٔی

وٙس، یؼٙی ذغٛط لّٕطٚظزایی سٛغٜ، زض سطتبسط  ٞبی ذغٛط ٕٔىٗ غیطٚضت ضا ضزیبثی ٔی بضثطزی وٝ ضجىٝو

ٍ٘بضی  ی ایّیبتی است. ٘مطٝ ی سٛغٜ ضسٜ ٔٙس ٚ ثب ایٙحبَ رٙسی ٔتٗ. ایٗ ضٚیىطز ثیبٍ٘ط سبذتبض ضسیس، غیطٚحست

ظ ظٔبٖ ٚ ٞٓ اظ حبفظٝ، وٝ ثٝ آٖ ی اٚ ٞٓ ا ی زِٛظ ٔجتٙی است ثط فٟٓ پیچیسٜ ٘یطٚٞبی ػبعفی زض فّسفٝ

آٔیرتٍی سٛغٜ اتفبق  زضٞٓیبثی ػبعفی یب  ثبظذٛاٞٓ ٌطت. فطایٙس ٘ٛضتٗ ٘بلّی است وٝ تٛسظ آٖ ایٗ ثبظسبظٔبٖ

 افتس.  ٔی
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 écriture‘ذٛاٞٓ ایٗ پیطٟٙبز ضا ٔغطح وٙٓ وٝ ٘ٛٔبزِٚٛغی فّسفی زِٛظ ثطای ٔٗ تغیّطی است ثط ٔضٕٖٛ  ٔی

féminine’ ٗضسٖ. فطاذٛاٖ ثطای ذاللیت ٔفٟٛٔی ٚ -ٞبی ظٖ ٘حٛ ثٝ عٛض ٘عزیه زض پیٛ٘س است ثب ٘ظطیٝ ٚ ثسی

ضسٖ سبذتٝ ضسٜ است، -ضسٖ ٕٞچٙب٘ىٝ حیٛاٖ-ی ظٖ ٘بپصیط اظ اٍ٘بضٜ تریّی ثیطتط ثٝ ػٙٛاٖ ثرطی رسایی

سبظی یه تریُ آِتط٘بتیٛ ضا تٛا٘س ثٝ ػٙٛاٖ ٔفٟٛٔی استتیىی ٚ ازثی ذٛا٘ص ٌطزز. ایطیٍبضی ثط وٝ ٘یع ٔی تبحسی

ی ظ٘ب٘ٝ است: سیبِیت، ترّرُ، ٔربعیت.  ثبظٕ٘بیی سىسٛاِیتٝ ذٛا٘س وٝ ثٝ عٛض ٔٙبست ثیبٍ٘ط ٚرٜٛ غیطلبثُ فطأی

عیىی ٚ غیطثبظٕ٘بیب٘ٝ ٔٛارٝ ضٛیٓ ٚ ی فی وٙس وٝ ثب زیٍطی رٙسی، زیٍطی حیٛا٘ی، اثػٜ زِٛظ اظ ٔب زػٛت ٔی

وٝ ایطیٍبضی زض لّٕطٚ ثطسبذت  آضٙبییتِ ضىٕٛٞٙس آٖ ضا ثیبٖ وٙیٓ. زضحبِی-ثیبٔٛظیٓ وٝ تٛاٖ ٔخجت آٖ ٚ ٘ب

ذٛا٘س، زِٛظ  ی ضا فطأیترػیع فٕیٙیستی ظ٘ب٘ٝ اظ ظثبٖ ٚ ثبظٕ٘بی-تطتیت یه ثبظ ٔب٘س ٚ ثسیٗ ظثب٘ی سٛغٜ ثبلی ٔی

ثب تغییطپصیطی ػٛاعف ٚ  ذٛاٞس وٝ ثطز. اٚ اظ ٔب ٔی ا٘سبٖ پیص ٔی-ٔٙسی پسب ثبظٕ٘بیی ٚ حس ٞبی آٖ ضا تب ٚیطا٘ٝ

زلت زضٖٚ غیطٚضت ترػیع ٘سازٜ است. زض ٘تیزٝ، ٘ٛٔبزِٚٛغی فّسفی  ضرع آٟ٘ب ضا ثٝأیبِی ٔٛارٝ ضٛیٓ وٝ 

زِٛظ ٘ٝ تٟٙب ثٝ ِحبػ ٔفٟٛٔی ثبضضسٜ است، ثّىٝ ٘یع ثٝ ِحبػ فطٍٞٙی ثسیبض غٙی است. زِٛظ تب آ٘زب وٝ ذاللیت 

ٔٙسی، ٚ سطا٘زبْ، ٔیُ ضا  ٔٙسی، ػبعفٝ وٙس، ٔٛضٛػبت حس ٔیضا ٕٞطاٜ ثب یه ٘یطٚی ایّیبتی ٔٙػٛة 

ٔٙستطیٗ ٚرٝ  اش ثٝ پػٚان پیٕب٘بٖ فٕیٙیست ی اٚ ثب ٞٓ ثٙبثطایٗ، ثط ایٗ ظٔیٙٝ است وٝ ٔٛارٟٝاٍ٘یعز.  ثطٔی

          ٘یطٚٔٙس است. 
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 (. 6113ّٟٔٓ اظ زِٛظ است زض ٔیّط )« ٔغبِؼبت فطٍٞٙی»ی ضىست  وٙٙسٜ ٚضظا٘ٝ ٚ ٌٕطاٜ ٔخبِی اظ ایٗ أط ٌعاضش غطؼ - 

2
 . 6191ای سٛزٔٙس زض ٔٛضز ایٗ ٚرٝ اظ آحبض زِٛظ ٍ٘بٜ وٙیس ثٝ ثٛي  ثطای ٔمسٔٝ - 

3
 . 6191ٚ ٔیّع ٘ٛضتٖٛ  6116ثطای ٕ٘ٛ٘ٝ ٍ٘بٜ وٙیس ثٝ: استیٛاِٝ  - 
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