نوشتن بطور ناتزاگذر
ضظی ثطایسٚتی
تطرٕ :ٝثبثه سّیٕی ظازٜ

«٘ٛضتبض غبیتی زض ذٛز ٘ساضز ،ثٝسبزٌی ث ٝایٗ ذبعط و ٝظ٘سٌی أطی ضرػی ٘یست .یب زض ػٛؼٞ :سف ٘ٛضتبض
ایٗ است و ٝظ٘سٌی ضا ثٚ ٝضؼیت یه ٘یطٚی غیطضرػی ثبال ثطز».
زِٛظ  ٚپبض٘تٌ ،فتٍٞٛب16 ،

آ٘چ ٝث٘ ٝظط پسیساض ٔیضٛز ضىّی آضفتٝوٙٙس ٜاظ ٔطزسبالضی زض زضیبفت آحبض زِٛظ ٌ ٚتبضی است .ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ،
زض آحبض تغجیمیای و ٝاذیطا ا٘زبْ ضس ٜاست ٌطایطی ثطای ٘بزیسٜاٍ٘بضتٗ ِٛسی ایطیٍبضی ٚرٛز زاضز ،فیّسٛفی
و ٗٔ ٝفىط ٔیو ٓٙثسیٟیتطیٗ ٕ٘ٝ٘ٛی لبثُ ٔمبیس ٝثب زِٛظ است .ثؼال ،ٜٚزض پسآیٙس آحبض زِٛظٌ ،عیٙطی ثسیبض
رٙسیتیضس ٜاظ وبِجس ا ٚزض ٔیبٖ پیطٚا٘ص زض حبَ ٚلٛع است .تبویس ثسیبضی ثط ٔت ٖٛارتٕبػی-سیبسی اٚ
تٛسظ تحسیٗوٙٙسٌبٖ ـ اغّت ٔطز ـ لطاض ٌطفت ٝاست ،زضحبِیؤ ٝت ٖٛفطٍٙٞی یب استتیىی ـ احتٕبالً ثٝ
استخٙبی ز ٚرّس زضثبضٜی سیٕٙب ـ یب ٔٛضز غفّت ٚالغ ضس ٚ ٜیب ث ٝضٕبض ٔحسٚزی اظ زِٛظیٞبی ظٖ ٚاٌصاض ضسٜ
است .زض ٘تیز ،ٝزض ایٗ  ،ّٝٞٚیه ثبظ-ثرصثٙسیوطزٖ اظ آحبض ا ٚزض حبَ ٚلٛع است ،ثٛٔ ٝاظات ذغٛعی وٝ
تٛسظ ٟ٘بزٞبی آوبزٔیه آٔٛظش ػبِی ربیع  ٚحتی الظْ زا٘ستٔ ٝیضٛزٔ .یتٛاٖ اظ یه ضٚیىطز «ٔغبِؼبت
فطٍٙٞی» ث ٝزِٛظ سرٗ ٌفت و ٝثط ٔت ٖٛازثی ،تئبتطی  ٚفیّٕی ا ٚتٕطوع ٔیوٙس  ٚثٛٔ ٝاظات ٌ ٚب ٜثیاعالع اظ
تفبسیط فّسفی زض ٔٛضز آحبض ا ٚپیص ٔیضٚز٘ .تبیذ ایٗ تمسیٓ وبض ثسیبض رٙسیتیضس ٜث٘ ٝظطْ أطی ٔٙفی زض
لسضزا٘ی  ٚف ٟٓآحبض زِٛظ ٔیضسسٕٟٔ 6.تط اظ ٘ ،ٕٝٞمس زِٛظ اظ «ثبظٕ٘بیی» زغسغٝای عبقٚاضپٛضب٘ٙس ٜاست وٝ
ِحظبت ٔتفبٚت آحبض ا ٚضا ٚحست ٔیثرطس ،ثس ٖٚآ٘ى٘ ٝبٍٕ٘ٛٞیاش ضا ثعزایس.
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فىط ٔیو ٓٙرٙجٞٝبی استتیىی فّسفٝی زِٛظ اغّت وٓإٞیت رّ ٜٛزاز ٜضس ٜاست 2.ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ،ٝ٘ٛاٌطچٝ
اضربػبت ٔتمبثُ ث ٝازثیبت ث ٝعٛض ػبْ  ٚسبیٙسفیىطٗ ث ٝعٛض ذبظ زض آحبض زِٛظ ٚ ،ثٚٝیػٞ ٜعاض فالت ،تٛسظ
ٔفسطاٖ تطریع زاز ٜضسٛٙٞ 3،ٜظ ٔٛضز تحّیُ ٘ظبْٔٙس لطاض ٍ٘طفتٝا٘س .ثرطی اظ ٔسئّ ٝزض ایٙزب فضُٚزا٘ص
ذبظ ٌ ٚستطزٜای است و ٝزِٛظ ثٕ٘ ٝبیص ٔیٌصاضز  ٚثطای آٖ حتی اغغالح «ثیٙبضضتٝایثٛزٖ» ٘یع وفبیت
ٕ٘یوٙس .زِٛظ ،یه ذٛا٘ٙسٜی ٕٝٞچیعذٛاض ثب لبثّیت حبفظٝی ػظیٓ ،ثٟتطیٗ ٕ٘ٝ٘ٛی ٘ظبْ آٔٛظضی لسیٓ
فطا٘سٛی ضا ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝزض آٖ زا٘ص ٌستطز ٜاظ ػّ ْٛا٘سب٘ی  ٓٞتطٛیك  ٓٞ ٚارط زازٔ ٜیضسٔ .تبسفب٘ٝ
ٕٞیٗ ٚسؼت ا٘سبٌٖطایب٘ٝی ضبیستٍی  ٚزا٘طٛضی ٕٞیطٔ ٝیبٖ پیطٚاٖ ٔ ٚفسطاٖ ا ٚحبضط ٘یست.
فىط ٔیؤ ٓٙطرػبً ث ٝایٗ ذبعط و ٝفّسفٝی ا ٚتالش ٔیوٙس تػٛیط ا٘سیط ٝضا ثب ٔزٕٛػٝای اظ ٔساذالت
ثبضیهثیٙب٘ ٝزض ثبظٕ٘بیی ظٔیٝٙی پیطبٌ-فتٕب٘ی  ٚپیطبٔ-فٟٔٛی سٛثػوتیٛیت ،ٝثب تبویس ثط رسٕیتیبثی ٚ
زضٖٔٚب٘سٌبضی ،ثبظضٔعٌصاضی  ٚثبظ-پیىطثٙسی وٙس ،تفىیه رٙجٞٝبی «فطٍٙٞی» اظ رٙجٞٝبی «ٔفٟٔٛی» آحبض اٚ
أىبٖ٘بپصیط است .اظ ایٗ ِحبػٕٞ ،ب٘غٛض و ٝپیطتط ث ٝثحج ٌصاضتٓ ٗٔ ،فىط ٔیو« ٓٙسٛغٜٞبی الّیتی
زا٘صٞبی تحتا٘میبز» ٘ظیط ٘ظطیٝپطزاظاٖ فٕیٙیست ،وٛییط سیب ٚ ٜپسب-استؼٕبضی  ٚسبیط ٘ظطیٝپطزاظاٖ زض
ٔٛلؼیتی ٕٔتبظ ث ٝػٛٙاٖ ذٛا٘ٙسٌبٖ فب٘تبسٕبٌٛضیبی فّسفیِ سطپیچب٘ٝی زِٛظ لطاض زاض٘س.
اظ ایٗ ِحبػ ،حبئع إٞیت است و ٝتبویس وٙیٓ و ٝزِٛظ ٘ٛیسٙسٜای ثسیبض چٙس-الی ٝثٛزٔ ،فسط تیعثیٗ ٔتٖٛ
ازثی  ٚفطٍٙٞی؛ زٚستساض ٙٞط ٔسضٖ  ٚتٕبضبٌطی ضیفتٝی ٘سرٝی ٔسضٖ غبض افالع٘ٛی ،و ٝسیٕٙب ضا ایٙغٛض
ٔیزیسٛٞ .ضی سیبَ  ٚثبایٙحبَ ثبضیهثیٗ زاضت و ٝاظ تٕبیعات ا٘ضجبعی [ضضتٝثٙیبز] والسیه و ٝتٛسظ ٟ٘بز
سسٜی ٘ٛظز ٓٞیؼٙی زا٘طٍب ٜاضٚپبیی تحٕیُ ضس ٜثٛز ثیطٔ ٖٚیظز .زِٛظ ٘عز ٔٗ حبوی اظ لبثّیت یه ػطك
پبضازٚوسیىبَ  ٚػٕیك ث ٝا٘سیطٝی فّسفی است ٝ٘ :غیطپیچیس ،ٜچطاو ٝػطكٞبی ثعضي ٞطٌع چٙیٗ ٘یستٙس،
ثّى ٝثٛ٘ ٝػی پطسص٘بپصیط چطاو ٝثسیبض ثٙیبزی است .ا٘سیطیسٖ ٔب٘ٙس ٘فسوطیسٖ است :آٖ ضا ثغٛضغیطتبّٔی
ا٘زبْ ٔیزٞیس ،یب اغال ا٘زبٔص ٕ٘یزٞیس ٚ .اٌط ثرٛاٞیس آٖ ضا ثغٛضتبّٔی ا٘زبْ زٞیس ،یب ثب آٌبٞی وبُٔ،
پطٚغٜای وبُٔ ٔطثٛط ث ٝذٛزش ٔیضٛز .زِٛظ ثطای ٔٗ ٘طبٖزٙٞسٜی وبضثست فّسفٝی غیطٚضتٞبی چٙسٌب٘ٝ
است ،و ٝثسیبض پیصتط اظ ٘مس ٔتبفیعیه ٔیضٚز .ایٗ یه ضای اػتٕبز است زض لبثّیت فّسف ٝثطای ذٛزٛ٘-سبظی.
ضوٗ اغّی حیبتٔٙسی فّسفٝی زِٛظ ثطا٘ساظی ػبٔسا٘ٝی ضى ٜٛضضتٝثٙیبز ث٘ ٝفغ ٔجبزالت ٌفتٍٔٛحٛض ثب سبیط
ضضتٞٝب ـ ٘ظیط فیعیه ،غ٘تیه  ٚضیبضی ـ ٘ ٚیع ثب وطزاضٞبی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی ٔؼبغط ٘ظیط سیٕٙبٙٞ ،ط  ٚتى-ٛٙ
فط ًٙٞاست.
ثسیٗتطتیت ،تحت تبحیط ذاللیت آضیٌٛیب٘ ،ٝفّسف ٝذٛز ضا ثب تجسیُضسٖ ث ٝاٍ٘بضٜای تٛسؼٝیبفت ٝتزسیس ٔیوٙس.
فىط ٔیو ٓٙذالق-ضسٖ فّسف ٝذٛزش ٔیطاث ثٙیبزیٗ زِٛظ است .فّسف ٝث ٝػٛٙاٖ فؼبِیتی ثبظتؼطیف ٔیضٛز وٝ
ضبُٔ ثبظاثساع ٕٞیٗ تػٛیط ا٘سیطیسٖ است ،ثٙٔ ٝظٛض لسضتثرطیسٖ ث٘ ٝیطٞٚبی فؼبَ ٔ ٚخجت  ٚضٞبسبذتٗ آٖ
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اظ اغطاؼ ٚاوٙطی یب ٔٙفی .زض ٔطوع ایٗ ٘یطٚی ٔحطو ٝػطك زِٛظ ثٛ٘ ٝضتبض  ٚث ٝازثیبت لطاض زاضز تب آ٘زب وٝ
ضست ) (potentiaظ٘سٌی ضا افعایص زٞس.
٘ظطیٞٝب  ٚفطایٙسٞبی غیطٚضت و ٝث ٝضیٜٛی ثٙیبزاً زضٖٔٚب٘سٌبض تٛسظ زِٛظ  ،ٚث ٝعطظی ٔتطبث ٝأب ٘بسبظٜٚاض،
تٛسظ ٘ظطیٞٝبی فٕیٙیستی ٔغطح ضس ٜاست آضىبضتطیٗ ثیبٖ ذٛز ضا زض ٘ٛضتبض  ٚثرػٛظ زض ٔت ٖٛازثی ٚ
٘ٛػی اظ احطات فطٍٙٞی و ٝثب آٖ فؼُٚا٘فؼبَ زاض٘س ٔییبثٙسٛ٘ .ضتبض ثطای زِٛظ ٔؼبزَ است ثب فطایٙس الّیت-ضسٖ ٚ
ظٖ-ضسٖ؛ زض ٘تیز ٝزض ازثیبت  ٚزض ٙٞطٞب است و ٝزِٛظ ثٟتطیٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛب ضا ثطای ایٗ فطایٙس ٔییبثس .تطیٗ ت.
ٔیٗٞ-ب ( )61 :6191ثٛٔ ٝحطتطیٗ ضىُ ِٔٛىِٛیضسٖ ذٛز ضا و ٝزض ٘ٛضتبض ضخ ٔیزٞس تٛغیف ٔیوٙس:
«٘ٛضتٗ یؼٙی ضسٖ ٝ٘ .یه ٘ٛیسٙس( ٜیب یه ضبػط) ضسٖ ،ثّى ٝضسٖ ،ثغٛض ٘بتطاٌصض [ثغٛض الظْ ،غیطلبثُا٘تمبَ]
)ٍٙٞ ٝ٘ .(intransitivelyبٔی وٛ٘ ٝضتبض ضإٙٞبٞبی سرٗ یب سیبست ٔستمط ضا اتربش ٔیوٙس ،ثُ ٍٙٞبٔی وٝ
ثطای ذٛزش ذغٛط عفط ٜضا تطسیٓ ٔیوٙسٛ٘ ».ضتبض ٘عز زِٛظ ٔیتٛا٘س ٚ ،ضبیس ثبیس٘ ،بلُ اِٚی ٝثطای لّٕطٚظزایی
یب الّیتی-ضسٖ ثبضس .یه ذظ ٌطیع اظ فبٌِٛٛسٙتطیسٓ است ٘ ٝثٔ ٝؼٙبیی استؼبضی ،ثُ ث ٝػٛٙاٖ فطایٙسی اظ
ثطٓٞظزٖ زٌٚب٘ٔٝساضی ،ذغیثٛزٖ  ٚسبیط ػبزات ٟ٘طتٝی ٚحستٔساضٛ٘ .ضتبض زضثبضٜی ػجٛضٔٚطٚض زض فضبٞبی
زضٔ-یبٖ است ،تطاٌصض٘سٌی  ٚزٌطٌ٘ٛیٞب ضا تطٚیذ ٔیوٙس.
ٔت ٖٛازثیای وٛٔ ٝضز تٛر ٝایّیبتیٌطی فّسفیا٘س احجبتٌطیٞبی ٘یطٙٔٚس أىبٖٞبی ٟ٘فتٝی ظ٘سٌیا٘سٛ٘ .ضتبض
زض ایٗ ٔطحّ ٝاظ ضست ٔغّمبً آٖ فؼبِیت وٛضٙسٜای ٘یست و ٝزضثطزاض٘سٜی سطٔبیٌٝصاضی ثط پبضا٘ٛیب٘ ،بضسیسیسٓ
 ٚسبیط اغطاؼ ٔٙفی وٌٛ ٝیبی حبوٕیت پیطٚظٔٙس «ٔٗ» است ثبضس .زضػٛؼ ٔٗ ایٙغٛض زضٔییبثٓ وِٛٔ ٝفب٘ی
و ٝزِٛظ اظ آٟ٘ب تزّیُ ٔیوٙس ایٗ «ٔٗ» ضا ثب ترطیت آضیبٖ ٔٙفیتی و ٝذٛز ضا ثط آٖ ثطپب ٔیزاضز ثیحجبت
ٔیوٙٙس .آ٘چ ٝزض ایٗ فطایٙس احجبت ٔیضٛز غسای غیطضرػی ذٛزی است و ٝیه ٘یست ،ثّى ٝذٛضٝای اظ
غیطٚضتٞبی چٙسٌب٘ ٝاستٚ Potentia .ضؼیت غیطضرػی تٛاٖ است و ٝضىّی ثٙیبزاً زضٖٔٚب٘سٌبض اظ تىیٍٙی
ضا ثٚ ٝرٛز ٔیآٚضز .ایٗ احجبتٌطی حتی ثیص اظ آٖ تىیٗ است و ٝثٝوّی غیطضرػی است ،یؼٙی
زضٖٔٚب٘سٌبضی یه ظ٘سٌی ضا ثیبٖ ٔیوٙس[ ٝ٘ ،زضٖٔٚب٘سٌبضی] ظ٘سٌی ث ٝػٛٙاٖ یه ایسٜی ٔتبفیعیىی .ایٗ آٖ
٘مغٝای است و ٝزض آٖ ٘ٛضتبض ث ٝفطایٙسٞبی حیبتی حیٛاٖ-ضسٖ ٔیپی٘ٛسز ،اظ سٛسه وبفىب تب ضبپطنٞب،
زِفیٗٞب ٌ ٚطاظٔبٞی ٚیطریٙیب ِٚٚف.
٘ىتٝی زیٍطی و ٝزض ایٙزب زضذٛض عطحوطزٖ است زض ٔٛضز إٞیت چٙسظثب٘یثٛزٖ زض ضٚیىطز زِٛظ ث ٝازثیبت
است .ایٗ غطفبً تىخطٌطایی ظثب٘ی ٘یست ،ثّى ٝلٜٛی تطریع  ٚحس ِٟزٞٝب ٌٛ ٚیصٞبی ٘بٍٕ٘ٛٞی است و ٝزض
ثطاثط یىسبٖسبظی ٔمبٔٚت ٔیوٙٙس .اظیٙط ٗٔ ٚآٖ ضا ثٙٔ ٝعِٝی ثطسبظ٘سٜی یه ٔف ٚ ْٟٛوطزاض ایّیبتیٌطی تّمی
ٔیو ٓٙو ٝاظ ته-ظثب٘یثٛزٖ ٔیٌسّسٕٞ ،چٙب٘ى ٝاظ سبیط اضىبَ ذغیثٛزٌی یىپبضچ .ٝحطوت ٔیبٖ ظثبٖٞب،
سرٌٗفتٗ ث ٝچٙسظثبٖ  ٚتسّظ ثط ٞیچوساْ ،ظیستٗ زض تطرٕٝی ٕٞعٔبٖ ٔسا ،ْٚیه ٔٛلؼیت ٕٔىٗ ثطای
حسٔٙسی ایّیبتی است و ٝث ٝثٟتطیٗ ٘ح ٛذٛز ضا زض ٘ٛضتبض ذالق ثیبٖ ٔیوٙس .ضرع ثبیس ِىٙت ضا ثیبٔٛظز،
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رستز ٛثطای ٚاغٌبٖٔ ،طزز ثٛزٖ ،حتی  ٚثرػٛظ زض ثبغغالح ظثبٖ «ٔبزضی»اشٕٞ .ب٘غٛض و ٝزض ربی زیٍط
تػطیح وطزٜاْ (ثطایسٚتی ٞ ،)a6114یچ ظثبٖ ٔبزضیای ٚرٛز ٘ساضز ،تٟٙب ٔٛاضغ ظثب٘ی و ٝضرع اظ آٖ
ػعیٕتاش ضا ا٘زبْ ٔیزٞس .زض ایٙزب تبویس ثط الّیتی-ضسٖ ػٕٔٛی ظثبٖ ٌصاضت ٝضس ٜاست ،ثط لطاض٘یبفتٗ زض
یه ذبن ظثب٘ی .زِٛظ زض ثطٝٞی تبضیری ظٚاَ فطا٘سٛی ث ٝػٛٙاٖ یه ظثبٖ رٟب٘ی ظیست ٛ٘ ٚضت  ٚآحبض ا ٚثٝ
٘حٛی ثبظتبةزٙٞسٜی یه الّیتی-ضسٖ زض سٙت ظثب٘ی ػظیٓ  ٚثبضى ٜٛفطا٘سٛی است .اظ ایٗ ِحبػ ،زِٛظ یه
ا٘سیطٕٙس ػٕیمبً چٙسفطٍٙٞی است :فّسفٝی ا ٚرٟب٘ی زض آضفتٍی ظثب٘ی ضا زض٘ظط زاضز  ٚثىبضٔیا٘ساظز ،آ٘زب وٝ
اذتالط ٞ ٚیجطیسیتٙٞ ٝزبض ٔحسٛة ٔیض٘ٛس ،آ٘زب و ٝحتی اٍّ٘یسی ،ظثبٖ رٟب٘ی ،ث ٝیه ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اظ ِٟزٞٝب
تزعیٔ ٝیضٛز ،و ٝاٍّ٘یسی سیبٕٝ٘ٛ٘ ٜی ٔٙبسجی اظ ایٗ ٔٛضز است.
زضٟ٘بیت ٟٓٔ ،است تبویسی ضا ذبعط٘طبٖ وٙیٓ و ٝزِٛظ ثط ثطتطی ازثیبت اٍّ٘-ٛآٔطیىبیی ث ٝػٛٙاٖ ٘بلُ غیطٚضت
 ٚلّٕطٚظزایی ٔیٌصاضز (ثرػٛظ زض آحبض ثسیبض ٘مُضسٜی ِٚٚف ،وطٚان ٙٞ ٚطی ریٕع) .زِٛظ ث ٝغطاحت ایٗ
ذظ پطٚاظ آٔطیىبیی ضا زض تمبثُ ثب لّٕطٚظزایی ػمٌُطا  ٚثّى ٝذفٝوٙٙس ،ٜغیطٚضت  ٚسٙت ضٔبٖ فطا٘سٛی لطاض
ٔیزٞس .ایٗ زض ٘ظط ذٛا٘ٙسٌبٖ اٍّ٘یسیظثبٖ ٕٞچ ٖٛتػٛیطی لبِجی اظ ازثیبت فطا٘سٛی رّٔ ٜٛیوٙس ،وٝ
ثطذالف ازضاوی ثسیبض اضٚپبیی ضا اظ ازثیبت ایبالت ٔتحس ٜث ٝػٛٙاٖ سطحسی ثبظ  ٚسٙت «زٚثبض ٜزض ضا »ٜثیبٖ
ٔیوٙس .ایٗ اِجت ٝزضست است ٗٔ ٚ ،فىط ٔیو ٓٙذٛا٘ٙسٜی ٔغّغ ثبیس ثطزاضت زِٛظ اظ ازثیبت «اٍّ٘-ٛآٔطیىبیی»
ضا ث ٝػٛٙاٖ ٔٛلؼیت ذٛز ا ،ٚیؼٙی ٘مطٝی ػبعفیاش ،یب ٔزٕٛػٝای اظ تػبٚیطِحظٝای ٔٙترتٛٔ ،ضز تٛر ٝلطاض
زٞس ٚ ،تىیٍٙی اتػبالتی و ٝزِٛظ ٔیبٖ آٟ٘ب تطسیٓ ٔیوٙس ضا ٔالحظ ٝوٙس .ث ٝثیبٖ زیٍط ،ثطذالف ٘مبزا٘ی وٝ
٘ٔٛبزِٛٚغی زِٛظی ضا ثطای حّٕ ٝثطٔیٌعیٙٙس ث ٝذبعط ثمٔ َٛؼطٚف فمساٖ ػیٙیت پػٞٚطٍطا٘ٔ ٗٔ ،ٝبیّٓ اظ ضطح
آحبض ازثی ٙٞ ٚطیاش ث ٝػٛٙاٖ ٘مطٍ٘ٝبضیٞبی ذبظ ٔطغِٛیتاش ثب ثطذی ٔتِٛٔ ٚ ٖٛفبٖ زفبع و .ٓٙث ٝربی
آ٘ى ٝث ٝز٘جبَ یه ضطح ػیٙی اظ ضٚش تفسیط ٔتٙی زِٛظ ثبضیٓ ٗٔ ،فىط ٔیو ٓٙآ٘چ ٝإٞیت زاضز ایٗ است وٝ
آٖ ضا ٔطرػبً ث ٝػٛٙاٖ أتٙبع اظ تفسیط ثٍٙطیٓ ،یؼٙی ث ٝػٛٙاٖ حطوتی ضسٞ-طٔٛٙتیه.
ثطای ایّیبتیٌطی فّسفیٔ ،ت ٖٛسبظٚثطٌٟبیی ٘طب٘ٝضٙبذتی-ظثبٖضٙبذتی ٘یستٙس و٘ ٝیبظ ثبضس عجك ٔٙغك زاَ
ث ٝآٟ٘ب ٚاضز ضس .زِٛظ ثرػٛظ زض ضز ٘مس ازثی ّٔ ٟٓاظ ضٚا٘ىبٚی  ٚثبٚض شاتی آٖ ث ٝپٟٙبٖثٛزٌی  ٚلسضت
ٔىب٘یسٕٟبی سطوٛثٍط زضٔ ٖٚتٗ غطیح است .ایٗ ضٚیىطز ٕٞچٙیٗ ثیبٍ٘ط ثبٚضی ثٕٞ ٝبٖ ٔیعاٖ پطحطاضت ثطای
پطزٜثطزاضی یب پطزاظش آٟ٘بست ،تب ثتٛا٘س آٟ٘ب ضا ث ٝسغحی آضىبض ثیبٚضز .زِٛظ وٕٞ ،ٝب٘ٙس فٛو ،ٛػٕیمبً
ٔبتطیبِیست است ،تٕبٔی ٔت ٖٛضا ٕٞچٚ ٖٛسبیّی غیطضرػیٔ ،بضیٗٔ-ب٘ٙس ٚ ،اتػبَ-سبظ زض ٘ظط ٔیٌیطز.
ٔت ،ٖٛو ٝزض ثستطیٗ حبِت رؼجٝاثعاض٘س  ٚزض ثٟتطیٗ حبِت حبٔال٘ی زٌطٌٖٛض٘ٛس ،ٜثبیس ٔغبثك ثب اغُ پیٛستٍی
یب ٕٞسِی ٔٛضز ٔالحظ ٝلطاض ٌیط٘س :آٟ٘ب ضا أتحبٖ ٔیوٙیس  ٚیب ث ٝوبض ٔیآیٙس یب ٘ .ٝایٗ یه ثبٚض سبزِٜٛحب٘ ٝثٝ
ذٛزثرٛزیثٛزٖ ضٚیىطز ضرع ث ٝآحبض ٙٞطی ٘یستٛ٘ ٝ٘ ٚ .ػی ٘سجیٌطایی آضٛثٕساضا٘ .ٝثّى ٝثط إٞیت
ثیٙباتػبالت ػبعفی تبویس ٔیٌصاضز؛ ٚحست أط استتیىی ثب أط ازضاوی  ٚسٔ ٟٓطتطنضبٖ ثطای یه اذالق
لسضتزٞی.
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ثٝعٛض ٔطرع ،ایٗ یه ضٚیىطز پطإٌبتیه ثٔ ٝت ٖٛضا ایزبز ٔیوٙس ،و ٝثط ایٗ فطؼ ٔجتٙی است وِٛٔ ٝفبٖ ٚ
ذٛا٘ٙسٌبٖ سٛغٜٞبی «زا٘ٙس»ٜی ٕٔتبظی ٘یستٙس و ٝثتٛا٘ٙس ٕٞیط ٝوّیسٞبی ٞطٔٛٙتیىی ٌطبیص تبالض ٔرفی
حمبیك ػٕیكتط یه ٔتٗ ضا ثٍطبیٙس .زِٛظ ث ٝایٗ اٍ٘بضٜی حبوٕیت ظٚد ِٔٛف-ذٛا٘ٙس ٜثب ٕٞبٖ اضتیبلی حّٕٝ
ٔیوٙس و ٝغطف ٘مس سٛغٚ-ٜضؼیت ا٘سبٍ٘طایب٘ٔ ٝیوٙس .ثب چٙیٗ وبضیٕٞ ،ب٘غٛضو ٝپیطتط ذبعط٘طبٖ وطزْ ،اٚ
یه ٔطبضوت تبظٔ ٜیبٖ ِٔٛفبٖ  ٚذٛا٘ٙسٌبٖ ضا فطأیذٛا٘س ،و ٝثطپبیٝی ربثزبییٞبی ٔتمبثُ  ٚضز زٚعطفٝی
أتیبظ سٙتیضبٖ ث ٝػٛٙاٖ «غبحت» تفسیط «حمیمی» ٔتٗ ثبضس .تمّیُزازٖ ایٗ أط ث٘ ٝسجیٌطایی ٔؼبزَ است
ثب یىسط ٜاظ زستزازٖ ٘ىت ،ٝچ ٖٛآ٘چ ٝزض ایٙزب ٔغطح است ػجبضت است اظ ثبظحىبوی ٔتٗ ثط ٔزٕٛػٝای اظ
تغیّطات پیٛست ٝو٘ ٝطبٌٖط تٕپٛی غیطٚضت سٛغ ٜاست .زض ٘تیز ٝذٛا٘سٖ ٛ٘ ٚضتٗ ٕٞچِ ٖٛحظبتی زض فطایٙس
الّیتی-ضسٖ ثبظتؼطیف ٔیض٘ٛس .ایٙزب ٔت ٖٛثطای آٖ ٘یستٙس و ٝتفسیط ض٘ٛس ،ثُ ثطای آ٘ى ٝرصة ض٘ٛس ،ثٝ
ا٘زبْ ضسٙس ،ث ٝوبض ض٘ٚس ـ یب ذیط.
ثٙبثطایٗٔ ،تٔ ٖٛب٘ٙس لّٕطٞٚبٛ٘ ،احی ،یب ٔٙبعك رسٕیتیبفتٝی ضستِ لبةثٙسیضس ٚ ٜلبِتثٙسیضس ٜتٛضیح
زازٔ ٜیض٘ٛس .اظیٙط ٚاست إٞیت ػٙبغط ثطسبظ٘سٜای و ٝزِٛظ زض ٔت٘ٛی و ٝا٘تربة ٔیوٙس ثطٔیٌعیٙس :سطػت،
سیبِیت ،ویفیت ٛٞا ،رٙجص تٙب٘ ٚ ٝغیط .ٜضٚیىطز ّٔ ٟٓاظ زِٛظ ث ٝازثیبت ثیطتط ٔب٘ٙس یه رغطافیبی ػٛاعف
است ،یه ٘مط ٝاظ ٘یطٞٚبی اغّی ،تب یه لغؼٝی ٔطس ْٛازثی؛ ثٕٞ ٝیٗ غٛضت ٘یبظٔٙس ثبظتؼسیُٞبی ثٙیبزیٗ زض
ذٛا٘ٙس ٜاست .فىط ٔیو ٓٙایٗ تؼسیُٞب ثیص اظ آ٘ى ٝاظ ٘ٛع غیطلبثُتٛغیف یب ٘بٔٙظٓ ثبضٙسٔ ،ساذالت
ٔتٕبیعیا٘س ثٙٔ ٝظٛض ثطزٖ ذٛا٘ٙس ٜث ٝثیط ٖٚاظ ٔتٗ  ٚثٛٔ ٝلؼیت رسٕیتیبفتٝی ذٛزشٙٔ .ظٛض ث ٝضاٜ
ا٘ساذتٗ فطایٙسٞبی زٌطٌ٘ٛی ،یب غیطٚضت ،استٔ .ت ٖٛزِٛظ لسضتٕٙس٘س ،ثیطتط ثٔ ٝؼٙبی  potentiaتب .potestas
ثٕٞ ٝبٖ ٘سجت ،ازثیبتی و ٝزِٛظ زٚست ٔیزاضز  ٚث ٝعٛض ٔتمبعغ ث ٝآٖ اضربع ٔیزٞس زاضای ٕٞبٖ ٘یط ٚاستٔ :ب
ضا ث ٝثیط ٖٚاظ ٔحسٚزٜٞبی ثیٚاسغٝی آٌبٞی ٞطضٚظٜٔبٖ تطأیثطز .ازثیبت ثطای ذٛا٘ٙسٌبٖ زِٛظی یه ٘بلُ
لّٕطٚظزایی است .زض٘تیز« ٝسجه» ثسیبض حبئع إٞیت است ،أب ث ٝضیٜٛای ٔبتطیبِیستی ،ث ٝػٛٙاٖ سطػت یب
سغحی ذبظ اظ ضست و ٝضرع اتربش ٔیوٙس تب ثب احطات ٔتٙی ٔؼیٙی زضٌیط ضٛز  ٚفطایٙسٞبی غیطٚضت ضا ثٝ
ٚرٛز آٚضز .ضیٜٛی ٞطٔٛٙتیىی ثب یه ٔبتطیبِیسٓ پطإٌبتیه ربیٍعیٗ ضس ٜاست و ٝثط إٞیت پی٘ٛس ازضان-
آٌبٞی زض تمبثُ ثب اٍِٛی ثبظٕ٘بیی-آٌبٞی تفسیط تبویس ٔیٌصاضز.
آ٘چ ٗٔ ٝزض ٔٛضز س ٟٓزِٛظ زض «ٔغبِؼبت فطٍٙٞی» ربِتتٛرٔ ٝییبثٓ ٘ٛػی پطإٌبتیهِ ٘یطٞٚبی ػبعفی است
ؤ ٝت٘ٛی ٔؼیٗ ضا ضىُ ٔیزٞس .ایٗ یه سٙدضٙبسی اضتیبقٞبی ٔتٙی استٛ٘ ،ػی اظ ٛٞاضٙبسی ػبعفی
وبضثطزی و ٝضجىٞٝبی ذغٛط ٕٔىٗ غیطٚضت ضا ضزیبثی ٔیوٙس ،یؼٙی ذغٛط لّٕطٚظزایی سٛغ ،ٜزض سطتبسط
ٔتٗ .ایٗ ضٚیىطز ثیبٍ٘ط سبذتبض ضسیس ،غیطٚحستٔٙس  ٚثب ایٙحبَ رٙسیضسٜی سٛغٜی ایّیبتی است٘ .مطٍ٘ٝبضی
٘یطٞٚبی ػبعفی زض فّسفٝی زِٛظ ٔجتٙی است ثط ف ٟٓپیچیسٜی ا ٓٞ ٚاظ ظٔبٖ  ٓٞ ٚاظ حبفظ ،ٝو ٝث ٝآٖ
ثبظذٛاٌ ٓٞطت .فطایٙس ٘ٛضتٗ ٘بلّی است و ٝتٛسظ آٖ ایٗ ثبظسبظٔبٖیبثی ػبعفی یب زضٓٞآٔیرتٍی سٛغ ٜاتفبق
ٔیافتس.
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ٔیذٛا ٓٞایٗ پیطٟٙبز ضا ٔغطح و ٓٙؤٛ٘ ٝبزِٛٚغی فّسفی زِٛظ ثطای ٔٗ تغیّطی است ثط ٔضٕ‘écriture ٖٛ

’ ٚ féminineثسیٗ٘ح ٛث ٝعٛض ٘عزیه زض پی٘ٛس است ثب ٘ظطیٞٝبی ظٖ-ضسٖ .فطاذٛاٖ ثطای ذاللیت ٔفٟٔٛی ٚ
تریّی ثیطتط ث ٝػٛٙاٖ ثرطی رسایی٘بپصیط اظ اٍ٘بضٜی ظٖ-ضسٖ ٕٞچٙب٘ى ٝحیٛاٖ-ضسٖ سبذت ٝضس ٜاست،
تبحسیو٘ ٝیع ٔیتٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ ٔفٟٔٛی استتیىی  ٚازثی ذٛا٘ص ٌطزز .ایطیٍبضی ثطسبظی یه تریُ آِتط٘بتی ٛضا
فطأیذٛا٘س و ٝث ٝعٛض ٔٙبست ثیبٍ٘ط ٚر ٜٛغیطلبثُثبظٕ٘بیی سىسٛاِیتٝی ظ٘ب٘ ٝاست :سیبِیت ،ترّرُٔ ،ربعیت.
زِٛظ اظ ٔب زػٛت ٔیوٙس و ٝثب زیٍطی رٙسی ،زیٍطی حیٛا٘ی ،اثػٜی فیعیىی  ٚغیطثبظٕ٘بیب٘ٛٔ ٝار ٝضٛیٓ ٚ
ثیبٔٛظیٓ و ٝتٛاٖ ٔخجت آٖ ٘ ٚب-آضٙبییتِ ضىٕٙٞٛس آٖ ضا ثیبٖ وٙیٓ .زضحبِیو ٝایطیٍبضی زض لّٕط ٚثطسبذت
ظثب٘ی سٛغ ٜثبلی ٔیٔب٘س  ٚثسیٗتطتیت یه ثبظ-ترػیع فٕیٙیستی ظ٘ب٘ ٝاظ ظثبٖ  ٚثبظٕ٘بیی ضا فطأیذٛا٘س ،زِٛظ
آٖ ضا تب ٚیطا٘ٞٝبی ثبظٕ٘بیی  ٚحسٔٙسی پسب-ا٘سبٖ پیص ٔیثطز .ا ٚاظ ٔب ٔیذٛاٞس و ٝثب تغییطپصیطی ػٛاعف ٚ
أیبِی ٔٛار ٝضٛیٓ و ٝضرع آٟ٘ب ضا ثٝزلت زض ٖٚغیطٚضت ترػیع ٘ساز ٜاست .زض ٘تیزٔٛ٘ ،ٝبزِٛٚغی فّسفی
زِٛظ ٘ ٝتٟٙب ثِ ٝحبػ ٔفٟٔٛی ثبضضس ٜاست ،ثّى٘ ٝیع ثِ ٝحبػ فطٍٙٞی ثسیبض غٙی است .زِٛظ تب آ٘زب و ٝذاللیت
ضا ٕٞطا ٜثب یه ٘یطٚی ایّیبتی ٔٙػٛة ٔیوٙسٛٔ ،ضٛػبت حسٔٙسی ،ػبعفٙٔٝسی ٚ ،سطا٘زبْٔ ،یُ ضا
ثطٔیاٍ٘یعز .ثٙبثطایٗ ،ثط ایٗ ظٔی ٝٙاست وٛٔ ٝارٟٝی ا ٚثب ٓٞپیٕب٘بٖ فٕیٙیستاش ث ٝپػٚانٔٙستطیٗ ٚرٝ
٘یطٙٔٚس است.

یادداشتها
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