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 : چکيذه

فيّؿٛفاٖ تحّيّيي    كتطجايٍاٜ اؾتؼاضٜ زض فّؿفٝ زٚ زيسٌاٜ ضايج اؾت؛ تطذي اظ فالؾفٝ )تي ٜ زضتاض
فّؿفٝ ضا زض ٔتٛ٘ي ػاضي اظ اؾتؼاضٜ ٚ ٔثتٙيي تيط وياضتطز زلييك ٚ      آَ اؾتؼاضٜ ضا لاتُ حصف زا٘ؿتٝ، ايسٜ

ٙس. تطذي زيٍط، اؾتؼاضٜ ضا غيطلاتُ حصف ٚ اؾاؼ ٔفاٞيٓ فّؿفي تيٝ قيٕاض   تيٙ اِّفظي وّٕات ٔي تحت
اي، قياػطا٘ٝ        ٚضي نطف، ٚ زض ٘تيجٝ اؾُٛضٜ ٌاٜ زْٚ ٔؼٕٛالً تٝ فطٚواٞي فّؿفٝ تٝ ؾرٗ     آٚض٘س. زيسٜ     ٔي

والؾييه  ا٘جأس. زضيسا تا اؾتؼاضي زا٘ؿتٗ ظتاٖ ٚ ذياض  قيسٖ اظ تماتيُ     ٚ غيطزليك زا٘ؿتٗ فّؿفٝ ٔي
زا٘س، تسٖٚ ايٙىيٝ تيط آٖ تطبؿية قياػطا٘ٝ،      ٚضي ٔي اِّفظي، فّؿفٝ ضا اظ جٙؽ ؾرٗ اؾتؼاضي ي تحت 
ٚ زض ٘تيجيٝ ٔيطي ٔؼٙياي    _ اي تع٘س. زضييسا تيا ٚاؾياظي اؾيتؼاضٜ، ٔيطي اؾيتؼاضٜ        غيطزليك ٚ اؾُٛضٜ

وٙيس. زض اييٗ    ئي ، ٚ ٕٞطاٜ تا آٖ، ٔطي فّؿفٝ تٝ ٔؼٙاي والؾيه ٚ تاضيري آٖ ضا اػيالْ  _اِّفظي تحت
وٙس، تّىيٝ ذيٛز تطآٔيسٜ اظ         اظ تيطٖٚ، ظتاٖ ضا وٙتطَ ٕ٘ي ،ذٛاٞيٓ اظ ايٗ ازػا زفاع وٙيٓ وٝ ٔؼٙا ٔماِٝ ٔي

 زٞٙس. ٞايي وٝ اؾاؼ ظتاٖ ضا تكىيُ ٔي ٞاؾت؛ اؾتؼاضٜ ؾاذت تٛزٖ اؾتؼاضٜ ٘ٛايي حانُ اظ ذٛـ يه
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 مقذمه

ٚيػٜ زض زٚضاٖ ٔسضٖ، تط زلت ٌفتٕاٖ فّؿفي ٚ پطٞيع اظ ظتا٘ي ٔثٟٓ ٚ زٚپّٟيٛ    ٚ تٕٝٞٛاضٜ 

اِّفظي وّٕات، ٔياٖ ظتاٖ فّؿفي ٚ ظتاٖ ازتيي   تأويس قسٜ اؾت ٚ تا تىيٝ تط ٔؼٙاي زليك ٚ تحت

ُ   ٜ اؾت. زض زٚض ٚ قاػطا٘ٝ ٔطظ ٔكرم وكيسٜ قسٜ ٞياي   فٌٝييطي فّؿي       ٔؼانط، پيؽ اظ قيى

ٞاي ازتي، ايٗ ٔيطظ زض   ٟا تط اؾتفازٜ اظ ظتا٘ي ُٔٙمي ٚ پيطاؾتٝ اظ آضايٝتحّيّي ٚ انطاض فطاٚاٖ آ٘
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تط اظ ٕٞيكٝ قسٜ اؾت. فيّؿٛفاٖ تحّيّيي تيا ؾطٔكيك ليطاض زازٖ      ظتاٖ ٔكرم جٟاٖ اٍّ٘يؿي

آَ فّؿفٝ ضا زض  ياييات ٚ ػّْٛ جسيس قاٞس آٖ تٛز٘س، ايسُٜٔٙك جسيس ٚ ٔتأثط اظ زلتي وٝ زض ض

زا٘ؿيتٙس. زض   اِّفظي وّٕيات ٔيي   ي ازتي ٚ ٔثتٙي تط واضتطز زليك ٚ تحت ٞا ٔتٛ٘ي ػاضي اظ آضايٝ

ٞا ضا حيصف ٘كيس٘ي ٚ اؾياؼ ٔفياٞيٓ فّؿيفي تيٝ قيٕاض         ايٗ ٔياٖ وؿا٘ي ٞؿتٙس وٝ ايٗ آضايٝ

ٚضي نيطف،   يك ػّٓ، فّؿفٝ ضا اظ جٙؽ ِفاظي ٚ ؾرٗآٚض٘س، ٚ زض ٔماتُ ٌفتٕاٖ ػيٙي ٚ زل ٔي

 زا٘ٙس. ٚ حساوثط ٌفتٕا٘ي غيطزليك ٔي

زا٘ؿتٗ ظتياٖ آٖ ٚ زض ٘تيجيٝ         قٛز، ٕٞيٗ اؾتؼاضي يىي اظ اتٟأاتي وٝ تط ٔتافيعيه ٚاضز ٔي

اي، قاػطا٘ٝ ٚ غيطٚالؼي قٕطزٖ آٖ اؾت. زض ترف ٘رؿت تا شويط ػثياضاتي اظ آ٘ياتَٛ     اؾُٛضٜ

  ٞاي تؼس تٝ ٘مس زضيسا تط ايٗ اتٟياْ اقياضٜ   پطزاظيٓ. زض ترف تٝ ايٗ اتٟاْ لاتُ تٛجٝ ٔي 1فطا٘ؽ

ضٚز  اِّفظي فطاتط ٔي تحت_زٞيٓ وٝ بٍٛ٘ٝ ٚي اظ تماتُ والؾيه اؾتؼاضي  وٙيٓ ٚ ٘كاٖ ٔي     ٔي

 يٗ ٚٞاي والؾيه پيك آَ قٙاذت ضا بٝ زض فّؿفٝ ؿتٗ ذٛز ظتاٖ، ايسٜزا٘     ٚ تٝ ٘ٛػي تا اؾتؼاضي

 وكس.     تٝ باِف ٔي انُالح زليك ٚ بٝ زض ػّْٛ زليمٝ ٔسضٖ ٞاي تحّيّي ٚ تٝ ؿفٝبٝ زض فّ

 

 زبان متافيزيک، زبان استعاره

 ٌٚٛ، زييسٌاٜ ٘ؿيثتاً ضاييج ٚ جاِية     زض يٕٗ يه ٌفت تاؽ اپيىٛض،آ٘اتَٛ فطا٘ؽ زض وتاب 

اٍ٘يع تطاي ٘مس فّؿفٝ  غايت ٚؾٛؾٝ  وٙس، زيسٌاٞي تٝ     ظتاٖ ٔتافيعيه ُٔطح ٔي ٜتٛجٟي ضا زضتاض 

((Bennington, 1993, 122 ٌٛيس:       فيّٛؼ ٔي ٌٚٛ پّي زض ايٗ ٌفت 
وٙٙيس،       ٚپيا ٔيي   وٝ ظتا٘ي تطاي ذيٛز زؾيت       ٞا، ٍٞٙأي زاٖ ا٘سيكٓ وٝ بٍٛ٘ٝ ٔتافيعيه تٝ ايٗ ٔي

ضٚي ٔيساَ ٚ ؾيىٝ   ٞايي ٞؿتٙس وٝ تٝ جاي بالٛ ٚ ليچي، تاييس ؾيًٙ ؾيٕثازٜ ضا     قثيٝ بالٛتيعوٗ

ٝ  تىكٙس ٚ ٘ٛقتٝ ٚ اضظـ ٚ تٕثاَ آ٘ ٞيا تيالي    ٟا ضا پان وٙٙس. ٚلتي وٝ زض ٟ٘ايت بيعي تيط آٖ ؾيى

ٝ   »ذٛاٞٙس ٌفت:  ،ٕ٘ا٘س، ٘ٝ قاٜ ازٚاضز، ٘ٝ أپطاتٛض ٚيّياْ ٚ ٘ٝ ٘كاٖ جٕٟٛضي ٞيا ٞيي     تيط اييٗ ؾيى

ي ظٔاٖ ٚ ٔىاٖ ٞا تٕاْ ٔحسٚزيتٟا ضا اظ ا فطا٘ؿٛي تالي ٕ٘ا٘سٜ اؾت؛ ٔا آ٘اٍّ٘يؿي، إِٓا٘ي ي ٝ٘كا٘

قياٖ   حس ٚ حهط اؾت، ٚ تط اضظـ ٔثازِٝ     ٟا تيزيٍط پٙج قّيٍٙي ٘يؿتٙس؛ اضظـ آٟ٘ا ايٓ، آ٘ آظاز وطزٜ

زؾيت،   ٞاي تًٙ فؼاِيت ايٗ بالٛتيعوٗ ٝحك تا آٟ٘اؾت. تٝ ٚاؾُ«. تا حس ٘أؼيٙي افعٚزٜ قسٜ اؾت

 ,France). (5-194 ,23قٛ٘س ُ ٔيوّٕات اظ ٔؼٙاي فيعيىي تٝ ٔؼٙاي اؾتؼاضي ٔٙتم

ايٗ زيسٌاٜ، زاؾتاٖ ٔفاٞيٓ ا٘تعاػي ٔتيافيعيىي، زاؾيتاٖ قيتطٔطؽ اؾيت. اييٗ ٔفياٞيٓ تيط         تٙاتط

ٞيا تأثيطٌيصاضي ٚ    ظ٘ٙيس. اييٗ اؾيتؼاضٜ    ٞاي حؿي پيٛ٘س ٔي ٟا ضا تٝ زازٜٞايي اؾتٛاض٘س وٝ آ٘ ؾتؼاضٜا

                                                 
1. Anatole France 
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ليسضت ُّٔيك ٚ   زيٍيط اييٗ ٔفياٞيٓ ا٘تعاػيي،     وٙٙس. اظ ؾٛي      تٟي ٘ثٛزٖ ايٗ ٔفاٞيٓ ضا تًٕيٗ ٔي

ٞياي       ٞيا ٚ ٘فيي تٕياْ ٚيػٌيي     ظتا٘يِ ذٛز ضا اظ پٛقا٘سٖ ايٗ اؾتؼاضٜفطاٌيط ٚ التساض فطاظٔا٘ي ٚ فطا

ؾياظي اؾيت،    ؾاظي ٕٞاٖ حطويت اؾيتؼاضٜ   آَ ٌيط٘س. حطوت ايسٜ     ٞا ٔي ٔحؿٛؼ پؽ ايٗ اؾتؼاضٜ

 ٖ تيٛاٖ تيا    ٌييطز ٚ ٔيي       حؿيي نيٛضت ٔيي    ٜ زاز حطوتي وٝ تا ؾطوٛب ٚ حفظ ٚ تطوكيسٖ تٛأٔيا

قٛز، تّىيٝ ؾيطوٛب ٚ پٟٙياٖ         حؿي حصف ٕ٘ي ٜ اظ آٖ ٘اْ تطز. زاز2 «ٔطتفغ وطزٖ»انُالح ٍّٞي 

ٔفاٞيٓ ا٘تعاػيي ٕٞيٛاضٜ   » ٖٚ ايٙىٝ ذٛزِ آٖ ٔجاَ تطٚظ ياتس.تس قٛز قٛز؛ اظ تأثيط آٖ اؾتفازٜ ٔي ٔي

ضؾس وٝ تياضيد ظتياٖ ٔتيافيعيىي آٔيرتيٝ اؾيت تيا        تٝ ٘ظط ٔي وٙٙس.     ضا پٟٙاٖ ٔي 3يه تهٛيط حؿي

 . Derrida, 1982, 210)«وطزٖ تأثيطٌصاضي تهٛيط حؿي ٚ فطؾٛزٖ قٕايُ آٖ     پان
ض تٛا٘ٙس تٝ ػٙٛاٖ ٔفْٟٛ تيٝ ويا   تٕاْ ٔفاٞيٓ فّؿفي ضيكٝ زض جٟاٖ ٔحؿٛؼ زاض٘س ٚ تٟٙا تٝ قطَي ٔي

ٝ ٟا ضا اظ ٔاي وٝ آ٘ ضٚ٘س وٝ حطوت اؾتؼاضي قياٖ زٚض ويطزٜ اؾيت فطأيٛـ قيٛز، ٚ اييٗ        ؼٙاي اِٚيي

 .(Bennington ,1993, 121) فطأٛقي ٘يع فطأٛـ قٛز

ٞياي ٔحؿيٛؼ    ٌؿتطزٜ اظ اؾتؼاضٜ ٚ زض ػيٗ حياَ پٛقيا٘سٖ اؾيتؼاضٜ    ٜٔتافيعيه تا اؾتفاز

وٙيس ٚ       ٔي ظٔاٖ پٟٙاٖ  وٙس. اؾتؼاضٜ ٞٓ     قٙاذتي ايجاز ٔي ظتاٖ ٜ تأثيطٌصاض ذٛز، ٘ٛػي اضظـ افعٚز

 وطزٖ ٕٞٛاضٜ ٘كاٖ اظ تهٛيطي انيُ ٚ اِٚيٝ زاضز:     قٛز. پٟٙاٖ پٟٙاٖ ٔي
ٔؼٙاي اِٚيٝ ٚ تهٛيط انيُ ٚ ٕٞٛاضٜ حؿيي ٚ ٔيازي ٞطٌيع ييه اؾيتؼاضٜ ٘يؿيت... أيا        

قيٛز. زض ايٙجيا ٔؼٙياي     ٌيطز تثسيُ تٝ اؾتؼاضٜ ٔي وٝ زض جطياٖ ٌفتٕاٖ فّؿفي لطاض ٔي     ٍٞٙأي

قٛز، ٚ ٕٞيٗ أط  قٛ٘س. زيٍط تٝ اؾتؼاضٜ تٛجٝ ٕ٘ي     ظٔاٖ فطأٛـ ٔي جايي اِٚيٝ ٞٓ تٝاِٚيٝ ٚ جا

زٌٚا٘ٝ اؾت. اظ ايٗ ٔٙظط، فّؿفٝ  5قسٌي  زٞس. ايٗ يه ٔحٛ ٘يع ضٚي ٔي 4ٔؼٙاي ٚالؼي ٜزضتاض

 .(Derrida, 1982, 211)ظٔاٖ اؾتؼاضٜ ذٛاٞس تٛز  فطايٙس تِٛيس ٚ حصف ٞٓ

ؾاظي تٛأٔاٖ ٔؼٙاي ٔحؿٛؼ ٚ ذٛز اؾيتؼاضٜ   ؼاضٜ زض ٕٞيٗ پٟٙاٖلسضت ٚ تأثيطٌصاضي اؾت

ٝ      ٟ٘فتٝ اؾت ٚ تاضيد اؾتؼاضٜ اي اظ  ٞاي ٔتافيعيىي اؾاؾياً ٕٞچيٖٛ فطؾايكيي تيسضيجي ٚ ٌٛ٘ي

ضؾيس. اييٗ ٕٞياٖ     تهٛض ٔحؿٛؼ اِٚيٝ تٝ ٘ظيط ٔيي   ٝ ٚلف تي ٝ زؾت ضفتٗ ٔؼٙاي ٚالؼي ٚ ترّي

ٙظيٛض ٚي اظ  وٙيس. ٔ      اظ آٖ يياز ٔيي   6«تاذتٝ ي ضً٘ٞا اؾُٛضٜ»بيعي اؾت وٝ زضيسا تا انُالح 

 تاذتٝ: ٞاي ضً٘ اؾُٛضٜ
ذيٛزـ ضا پيان ويطزٜ     ٜاي تيٝ ٚجٛزآٚض٘يس   افؿا٘ٝ ٝٔتافيعيه اؾت وٝ زض زضٖٚ ذٛز، نحٙ      
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3  . Sensory figure 

4. Pure meaning 

5  . Effacement 
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اي ٍ٘اقيتٝ قيسٜ زض    ٔا٘س، نحٙٝ اي وٝ تا ٚجٛز ايٗ، ٕٞچٙاٖ فؼاَ ٚ پطقٛض تالي ٔي اؾت؛ نحٙٝ

 (Derrida, 1982, 213).تاذتٝ أطئي، پٛقا٘سٜ قسٜ زض ِٛحي ضً٘ضً٘، َطحي ٘ جٛٞطي تي

ٔفياٞيٓ ٚ   7ؾياظ  آَ ٞياي اييسٜ   ٟا تيٝ اؾيتؼاضٜ  ا فطؾايف زائٕي وّٕات ٚ تثسيُ آ٘ٔتافيعيه ت

ٞا تطاي واؾتٗ اظ ػٕيُ فطؾيايف، ٚ    اٖز  آٚضز. زض ايٗ ٔياٖ ٔتافيعيه ٔي ػٙانط فّؿفي ضا فطابًٙ

تطيٗ وّٕات ظتاٖ َثيؼي اؾتفازٜ وٙٙيس،   زٞٙس اظ فطؾٛزٜ تطجيح ٔي نطفاً تٙا تط ٔالحظات التهازي،

ٚ  َٛال٘ي ٚ فطاٌيط، اظ ٌصقتٝ ٜ وّٕاتي وٝ تٝ ؾثة اؾتفاز» قيٕايّي تطايكياٖ    ٞاي زٚض ٞي  قيىُ 

 ٜاضظـ افيعٚز  -  ض ايٗ التهاز ٔؿٍّ، اؾتٟالن ُّٔيك ز . France,1923,199)«تالي ٕ٘ا٘سٜ اؾت

تيٝ تؼثييط    قيٛز.  ٔي ؾّثي ٔا٘ٙس ٘أتٙاٞي، ٘أحؿٛؼ ٚ غيطٜ يافت زض ٔفاٞيٕي تٝ قىُ -٘أحسٚز

ايٗ ٔفاٞيٓ ؾيّثي،   Derrida ,1982, 212).)اي ٔؤثطتط٘س ٞا اظ ٞط ؾًٙ ؾٕثازٜ«٘ا»زضيسا، ايٗ 

قاٖ تٝ ٔؼٙاي ٞط ٔٛجٛز ٔؼيٗ ٚ جعييي ضا لُيغ )پٟٙياٖ      ٞاي زيٍط، ٚاتؿتٍي ٕٞچٖٛ اؾتؼاضٜ

فيّيٛؼ اقياضٜ    زاض٘يس. پّيي   قاٖ ضا اظ ٘ظط زٚض ٍ٘ٝ ٔي ؼاضيوٙٙس، ٚ اظ ايٗ َطيك ذهّت اؾت ٔي

ٌيصاضي وتياب پيؽ اظ     ٘يع ػّٕي اؾت تا ٘اْ ٔٙفي )اقاضٜ تٝ ٘اْ ٔتافيعيهوٙس وٝ حتي ذٛز  ٔي

ايٗ ٔفاٞيٓ ؾّثي تؼًاً حتي قىُ ؾّثي ٘يع ٘ساض٘يس    .France, 1923, 196)اضؾُٛ  «فيعيه»

ٔفٟٛٔي ؾّثي اؾت « ُّٔك»زاضز. تطاي ٔثاَ ٔفْٟٛ  ي، پطزٜ اظ ؾّثي تٛز٘كاٖ تطٔيكتطٚ تحّيُ ت

« ضٞا اظ ٞيط بييعي  »ليس ٌطفتٝ قسٜ اؾت ٚ زض ٔؼٙاي  تٝ ٔؼٙاي ضٞا، آظاز، تي« َّك» ٝوٝ اظ ضيك

ٔؼٙياي ذيٛز ضا اظ   « ُّٔيك »زٞيس ويٝ    تيٛزٖ ٘كياٖ ٔيي   « ضٞا اظ ٞط بييع »ضٚز. ٕٞيٗ  تٝ واض ٔي

ٖ   _ٛظ ٞٓ ٌطفتٝ ٚ ٞٙ« ٔميس»ٚ تٝ انُالح « بيعٞاي ٔحؿٛؼ» ٌييطز. زض   ٔيي  _ٞيط بٙيس پٟٙيا

ُ   وٝ اظ ايٗ ٔفْٟٛ َطز قسٜ« بيعٞاي ٔحؿٛؼ»جا  ايٗ ا٘يس ٚ اييٗ أيط         ا٘س، زض ٔؼٙياي آٖ زذيي

اي اظ ٚاؾاظي يه ٔفٟيْٛ . تيٝ    ٘كاٖ اظ ٘اؾاظ تٛزٖ )٘اؾاظٌاضي زضٚ٘ي  ايٗ ٔفْٟٛ زاضز )ٕ٘ٛ٘ٝ

ٔؼٙا ذٛاٞيس   اي تٟي ٚ تي ٜ اؾت، وّٕٝ، آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔٛضز ٘ظط تٛزٜ ٚ ازػا قس«ُّٔك»ٕٞيٗ زِيُ 

؛ «ٞيا  ليسٞا ٚ ٘ؿيثيت  ٝضٞا اظ ٕٞ»تٛاٖ ٌفت  ، أا ٕ٘ي«ضٞا اظ ليسٞايي»تٛا٘يٓ تٍٛييٓ  تٛز. ٔا ٔي

، «ٞؿتي»٘ؿثي اؾت. اِثتٝ تٝ ؾٛي زيٍط ٔاجطا ٘يع تايؿتي تٛجٝ زاقت، آ٘جا وٝ ٔفْٟٛ « ُّٔك»

« ٞؿيتي ٔحيى  »واضتطزي اؾتؼاضي تيٝ  قٛز زض  وٝ ٕٞٛاضٜ تٝ ٔٛجٛزات ذال ٘ؿثت زازٜ ٔي

ٌييطز ٚ   ليطاض ٔيي  « ُّٔك»آٖ  ٝپاي« ٞؿتي ٔحى»ٞا ايٗ  زاٖ قٛز ٚ تٝ ٌٕاٖ ٔتافيعيه تثسيُ ٔي

ضا ٕٞياٖ ٘يؿيتي زا٘ؿيت،    « ٞؿيتي ٔحيى  »ياتٙس. ٍُٞ ٚلتيي   ٞط زٚ اظ تٟي تٛزٖ ذالني ٔي

                                                 
7  . Idealizingmetaphors 



5 

 تشخص لهأمسو  اسکوتوس دونش

 

 ّٔي ٘ىطز.تأ 8«ُّٔك»ؾّثي ٚ ٘ؿثي تٛزٖ  ٜ زضتاضٔتٛجٝ ايٗ ترف اظ ٔاجطا تٛز، أا 

ٛقيي وياضتطز اِٚييٝ ٚ    تيٝ تيسضيج ٚ ٕٞيطاٜ تيا فطأ     -اؾتؼاضٜ –تجاي وّٕات  ايٗ واضتطز ٘ا

ترٛاٞا٘ٝ تثسيُ وطزٜ اؾيت ويٝ ٌيٛيي تيٝ ٔؼيا٘ي انييُ ٚ        ٞايي زَ ٟا ضا تٝ ٘كا٘ٝقاٖ، آ٘ انيُ

اؾيت ٚ   10ذٛز يه حاِت حيسي اظ ٕ٘ياز   9اي اي اضجاع زاض٘س. زض ٚالغ زض ايٙجا ٞط ٘كا٘ٝ اِٚيٝ

جاؾت ويٝ       ٔطتٌٛ اؾت تٝ ٔيعاٖ فطؾايف ٚ اؾتٟالن وّٕات. اظ ٕٞيٗ« ٕ٘از»ٚ « ٘كا٘ٝ»فاٚت ت

« ٘كييا٘ٝ»٘يؿييتٙس، تّىييٝ  « ٕ٘يياز»يٍييط ضٚز وّٕييات ذييسا، ٘فييؽ، ُّٔييك ٚ... ز   ٌٕيياٖ ٔييي 

ُ  ٞا تيف اظ آ٘چٝ تٝ ٘ظط ٔي اؾتؼاضٜ (Derrida,1982,212).ا٘س ٌييطي ٔفياٞيٓ ٚ    ضؾس، زض قيى

ضٚز، زض      ٚضي، تيف اظ آ٘چيٝ ٔؼٕيٛالً ٌٕياٖ ٔيي     نٙاػات ؾرٗ»ا٘س:      ي زذيُٞاي ٔتافيعيى ٘كا٘ٝ

 (Loutreamant ,1978, 172).«ا٘س     ذسٔت اقتياق ا٘ؿاٖ تٝ أط ٘أتٙاٞي

 وٙس: تٙسي ٔي فيّٛؼ ازػاٞاي ذٛز ضا بٙيٗ جٕغ پّي

ي، ٕٞياٖ  تٛا٘يس ييه تكيثيٝ تاقيس. تيٝ َيطظ ػجيثي        ا٘تعاػيي تٟٙيا ٔيي    ٜٞط تيا٘ي اظ يه اييس 

ٞا تٝ  ا٘س، تٝ ٘اباض ٕٞٛاضٜ زض تٕثيُ وٙٙس اظ جٟاٖ ٕ٘ٛزٞا ذاض  قسٜ ٞايي وٝ ٌٕاٖ ٔي زاٖ ٔتافيعيه

آٚضي  ا٘س ٚ ذٛز تٝ جٕغ ٘ساذتٝٚضٚ ا ٞاي لسيٕي ضا اظ ضً٘ ٞا افؿا٘ٝ زاٖ تط٘س... ايٗ ٔتافيعيه ؾط ٔي

 .(France, 1923, 213-14)وٙٙس تاذتٝ تِٛيس ٔي ٞاي ضً٘ ٟا اؾُٛضٜپطزاظ٘س. آ٘ آٟ٘ا ٔي

 

  نقذ دريذا بز تلقي کالسيک اس جايگاه استعاره در سبان متافيشيک
وٙس، ضٔعٌاٖ  ٞايي جسيس ذّك ٕ٘ي قٛز، ٘كا٘ٝ ترُي اظ ٔؼٙا، تٝ تيطٖٚ اظ ظتاٖ ضٕٖٞٙٛ ٕ٘ي

ٗ زٞس، تا ٕٞاٖ ٔيٛاز اِٚييٝ، ليٛا٘ي    ٟا ضا تغييط ٔيزٞس، أا تا ايٗ حاَ واضتطز آ٘ ئا ضا تٛؾؼٝ ٕ٘

 (Derrida, 1982, 257). وٙس ٞا ٚ ٔؼا٘ي جسيسي تِٛيس ٔي جسيس ٚ اضظـ  ٔثازِٝ

جايٍياٜ اؾيتؼاضٜ زض ظتياٖ ٔتافيعييه ضا، تيا ٘كياٖ زازٖ        ٜفيّٛؼ زضتياض  ٞاي پّي زضيسا ٌفتٝ

ٝ    فطو پيف زاٚضي  وٙيس. ٚي تيٝ زٚ پييف    ٞيايف، ٘ميس ٔيي    ٞاي ٔتافيعيىي ٟ٘فتيٝ زض پيؽ ٌفتي

ذاؾتٍاٜ نطفاً  ٝاٍ٘اضا٘ زاٚضي پصيطـ ؾازٜ وٙس. ٘رؿتيٗ پيف ٜ ٔيؾاظ اقاض ٔتافيعيىي ؾط٘ٛقت

ٚ   -حؿي ظتاٖ ٚ ٔؼٙاي انيُ ٚ اِٚيٝ  ٖ    ٔؼهيٛٔيت  ٞياي حؿيي    زازٜ -ذّيٛل ٚ ذٙثيي تيٛز

زاٚضي  تطز. پييف  ٘اْ ٔي« زؾت ٞاي تٟي بالٛتيعوٗ»فيّٛؼ زض تكثيٝ ذٛز نطيحاً اظ  اؾت. پّي

 آٚضيٓ: عيه. ػيٗ ٘مس زضيسا ضا ٔيزْٚ ٔطتٌٛ اؾت تٝ تطتطي فيعيه تط ٔتافي
تيط،   ذٛاٞس تٕأيت ؾطٔايٝ ضا حفظ وٙس، يا تٝ تيياٖ زلييك   فيّٛؼ ٔي ضؾس وٝ پّي   تٝ ٘ظط ٔي1
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ذٛاٞس اضظـ َثيؼي ٚ انيُ تهٛيط حؿي ضا حفيظ وٙيس، تهيٛيط     پيف اظ ا٘ثاقت ؾطٔايٝ ٔي

ت. تسيٗ تطتيية اٚ فيطو   ؾاي وٝ تاضيري اظ ٔفْٟٛ، آٖ ضا تاضا  تطزٜ ٚ ترطية وطزٜ ا     حؿي

وٝ ذّٛل ظتياٖ حؿيي زض    -ٔايٝ والؾيه ٚ ضايج زض لطٖ ٞجسٞٓ تٛز ٚ ايٗ زضٖٚ_ ٌيطز  ٔي

يه ٔؼٙاي اِٚيٝ، ٞطبٙس احتٕاالً پٟٙاٖ، أا ٕٞٛاضٜ  11ٝذاؾتٍاٜ ظتاٖ جطياٖ زاقتٝ اؾت، ٚ ضيك

 لاتُ تؼييٗ اؾت.

زا٘يس. تٙياتطايٗ    ٝ ٔؼٙياي ٔتيافيعيىي ٔيي   قٙاؾي، ا٘حُاٌ ضا زض ٌصاض اظ ٔؼٙاي فيعيىيي تي   ايٗ ضيكٝ  2

وٙس تا آ٘چيٝ       فيّٛؼ اظ تماتّي وأالً فّؿفي، وٝ تاضيد ذٛز، تاضيد اؾتؼاضي ذٛز ضا زاضز اؾتفازٜ ٔي پّي

  (Derrida ,1982, 210-11). زٞس ضٚقٗ ؾاظز     ٞا ا٘جاْ     فيّؿٛف ٕٔىٗ اؾت ٘ازا٘ؿتٝ تا اؾتؼاضٜ

 

 وٙس: فيّٛؼ تىٕيُ ٔي تا پطؾكي ؾازٜ، ِٚي اؾاؾي اظ پّياي ذٛز ضا  زضيسا ٘مس ضيكٝ
تٛا٘يٓ ٔؼٙاي ٔجاظٞاي ؾرٗ، ٚ تٝ َيٛض   ٘مف ضٚي ؾىٝ ؾاييسٜ ٚ ٔحٛ قسٜ اؾت. بٍٛ٘ٝ ٔي

 .Derrida, 1982, 219)ذال اؾتؼاضٜ ضا زض ٔتٗ فّؿفي وكف وٙيٓ؟)

قيسٜ       ؾاييسٜ ٞايي ٟا ضا ؾىٝتٛا٘يٓ آ٘ ي فّعي اؾت وٝ حتي ٕ٘يآ٘چٝ زض زؾت ٔاؾت لُؼات

ٞا ضا زض ٔتٗ فّؿفي وكيف وٙيس، أيا     اؾتؼاضٜ ةذٛاٞس ٔؼٙاي انيُ ٚ اِٚي فيّٛؼ ٔي تسا٘يٓ. پّي

ٌياٜ ظتياٖ ٚ    تٛا٘س تيٝ آغياظ   ٞا تالي ٕ٘ا٘سٜ اؾت. ٚي بٍٛ٘ٝ ٔي ٞي  ضزي اظ آٖ ٔؼٙا زض اؾتؼاضٜ

ٝ تاضيد تاظ ٌكتٝ، ٔؼا٘ي اِٚيٝ ضا تاظياتس؟ حتيي ازػياي ٚجيٛز بٙييٗ ٔؼيا٘ي ا      اي زض پكيت   ِٚيي

فيّيٛؼ تفؿييط ذانيي اظ ظتياٖ ضا ٔحيٛض       زاٚضي ٔتافيعيىي اؾت. پّي ٞا ٔثتٙي تط پيف اؾتؼاضٜ

ٞاي ذٛز لطاض زازٜ اؾت. تٝ ٘ظط زضيسا ايٗ ٔفٟيْٛ ٔتيافيعيىي اظ اؾيتؼاضٜ تيٝ ٔتيافيعيىي       تحث

 . Derrida ,1998, 115)وٝ ذٛز ٔطتٌٛ تٝ زٚضاٖ ذاني اؾت تؼّك زاضز

ٔؼا٘ي اِٚيٝ ٚ اؾتؼاضٜ ٘يع زباض ٔكيىُ اؾيت. اؾيتؼاضٜ اظ     ةٚي زض تثييٗ ضاتُ تط ايٗ ػالٜٚ 

تٛا٘يس   ذيٛز ٕ٘يي   ،ظيطيٗ ِٔٛيس اؾيتؼاضٜ   ٝاي اظ ػٙانط فّؿفي ٘اقي قسٜ اؾت ٚ ايٗ الي قثىٝ

ٚ... ضا پيكياپيف   ٌكيت  ي تاقس. ٔثالً تطاي تِٛيس ٔفْٟٛ اؾتؼاضٜ تايس ٔؼٙا، واضتطز، جياي اؾتؼاض

ٟاؾيت  س ذٛز اؾتؼاضٜ تاقٙس؛ بٖٛ ٔفْٟٛ اؾتؼاضٜ ٔثتٙي تط آ٘تٛا٘ٙ ٟٙا زيٍط ٕ٘يزاقتٝ تاقيٓ ٚ اي

 ٌصاضز: ٟاؾت وٝ اؾتؼاضٜ پا تٝ ػطنٝ ٔيمك آ٘ٚ پؽ اظ تح
 ٝ ويٓ ييه    تٙيسي وٙييٓ، زؾيت    اٌط ترٛاٞيٓ تٕاْ أىا٘ات اؾتؼاضي فّؿفٝ ضا زضن ٚ َثمي

اي وٝ تسٖٚ  آيس: اؾتؼاضٜ اب ٕ٘ياؾتؼاضٜ اؾت وٝ ٕٞٛاضٜ تيطٖٚ اظ ايٗ ٘ظاْ لطاضٌطفتٝ ٚ تٝ حؿ

اؾتؼاضٜ...ايٗ لّٕطٚ ٞطٌع اقثاع  ٜتٛا٘س ؾاذتٝ قٛز، يا تٝ اذتهاض، اؾتؼاض آٖ ٔفْٟٛ اؾتؼاضٜ ٕ٘ي

 . Derrida,1982,219-20)قٛز ٕ٘ي
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تٛا٘ٙيس   ظييطيٗ ِٔٛيس اؾيتؼاضٜ ٕ٘يي     ٝوٙس وٝ ايٗ ٔؼا٘ي ٔتؼّك تٝ اليي  زض ايٙجا زضيسا ازػا ٔي

يت جؿت وٝ زض اييٗ حاِيت، ٔحهيَٛ    زِيُ آٖ ضا تايس زض ايٗ ٚالؼ ٔحؿٛؼ ٚ ٚالؼي تاقٙس.

اي قىُ ٘رٛاٞس ٌطفت. اٌط زض اتتسا ظتاٖ ٔتكىُ  تٛز ٚ زيٍط اؾتؼاضٜ ٟا ٘يع ٔحؿٛؼ ذٛاٞسآ٘

ٌكيت اظ ييه        ٌكت ٕٔىيٗ، جياي       ٔطتٌٛ تٝ تهاٚيط حؿي تٛز، آٍ٘اٜ تٟٙا جاي ٝاظ ٔؼا٘ي اِٚي

َيٛض   قس. ٕٞاٖ تٛز، ٚ ٔؼا٘ي اؾتؼاضي تكىيُ ٕ٘ي يٍط ٔئؼٙاي ٔحؿٛؼ تٝ ٔؼٙاي ٔحؿٛؼ ز

ـ   اؾييتؼاضٜ ضا ٘يييع اؾييتؼاضي   ٝوٙييس، زضيييسا ذييٛز ٘ظطييي  ظز ٔييي وييٝ پييُ ضيىييٛض ٞييٓ ٌييٛ

يياتيٓ؛   ٘اپصيطي اؾتؼاضٜ زؾت ٔيي  تمّيُ ٜاظ ايٙجاؾت وٝ تٝ ايس (Ricoeur,2003,339).زا٘س ٔي

ِٝ ضا بٙييٗ  اييٗ ٔؿيأ   12تمّيُ زاز. پيط ِٛيياي اظ ٔؼا٘ي اِٚيٝ  تٛاٖ تٝ ٔجٕٛػٝ ٞا ضا ٕ٘ي اؾتؼاضٜ

  وٙس: تياٖ ٔي
ٞيا ضا تٟتيط اظ    ضٚ٘يس ويٝ اييسٜ    ٞا نطفاً تعييٙي ٘يؿتٙس، تّىٝ تطاي ايٗ تيٝ وياض ٔيي    اؾتؼاضٜ

  .(Louis, 1945, 14) ]تأويس اظ ٔٗ اؾت[تٛييحات ٔفهُ تياٖ وٙٙس 

قيٛز.       اؾيتؼاضٜ ٔٙجيط ٔيي    13«اپصيطي٘ تع اجتٙاب»ٞا تٝ  ٘ثٛزٖ اؾتؼاضٜ     ٘اپصيطي ٚ تعييٙي تمّيُ

ٞا تطاي ا٘سيكيسٖ، تياٖ، ا٘تماَ ييا   ٘اپصيطي ايٗ اؾت وٝ ٔا اظ تطذي اؾتؼاضٜ ٔٙظٛض اظ تع اجتٙاب

وٙيٓ ويٝ تيسٖٚ اؾيتؼاضٜ لاتيُ ا٘سيكييسٖ، تيياٖ، ا٘تمياَ ييا وكيف           وكف بيعٞايي اؾتفازٜ ٔي

تٝ ٔفياٞيٓ ٚالؼيي ٔتٙيٛع زض ٘ظيط     تطي  . اؾتؼاضٜ زيٍط ٕٞچٖٛ ٔياٖ Grant,2010,255)٘يؿتٙس

قٛز. تطذالف تكثيٝ وٝ تٝ ٔثاتٝ بيعي ذاضجي تٝ آؾا٘ي لاتُ وٙياض ٌصاقيتٗ اؾيت،     ٌطفتٝ ٕ٘ي

   .(Louis ,1945, 4اؾتؼاضٜ تطاي ٔؼٙاي جّٕٝ وأالً اِعأي اؾت
تٙاتطايٗ ضٚ٘س التهازيِ ٔرتهطؾاظي، ٘ٝ تط ضٚي اقىاَ زيٍط ؾرٗ، تّىيٝ ٔؿيتميٕاً ضٚي   

ضؾس اؾتؼاضٜ اضتثاَي زضٚ٘ي ٚ شاتي تا آٖ زاضز.  وٙس وٝ تٝ ٘ظط ٔي     ٚ ٔؼٙايي ػُٕ ٔي« يسٜا»تياٖ 

 (Derrida 1982,222).قٛز ايٗ أط ٔا٘غ اظ تعييٙي تٛزٖ اؾتؼاضٜ ٔي

قٛز، أا  ٞاي افالَٛ٘ي ٚ ٞٓ غيطافالَٛ٘ي ُٔطح ٔي ٘اپصيطي، ٞٓ زض ا٘سيكٝ اِثتٝ تع اجتٙاب

ا٘سيكييس، اييٗ تيع تيٝ ٘فيي ذيٛزـ        افالَٛ٘ي، آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ِٛيي ٘يع ٔي ٝتٝ ٘ظط زضيسا زض ا٘سيك

ُ   ٔي ٔيسَِٛ   -ٔيٛضز زالِيت    ٜتطتيطي ٚ حًيٛض اييس    ٝا٘جأس. زض ايٗ حاِت اؾتؼاضٜ، تيٝ ٚاؾي

اؾيتؼاضٜ تيطاي تيياٖ     (Derrida,1982, 22).تيف اظ ٞط ظٔاٖ تعييٙي ذٛاٞيس تيٛز   - اؾتؼاليي

 ٝظ ٞط تيا٘ي تحمك ٚ حًٛض زاضز. ػالٜٚ تط ايٗ، ا٘سيكي اي اِعأي اؾت وٝ آٖ ايسٜ ٔؿتمُ ا ايسٜ

آيس.  ٘اپصيطي ِٛيي تٝ حؿاب ٔي افالَٛ٘ي تٝ َطيك زيٍطي ٘يع ا٘تراب ٘ازضؾتي تطاي تع اجتٙاب

                                                 
12  . Pierre Louis 

13.Indispensability Thesis 
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افالَٛ٘ي ذٛز ٔتًٕٗ اؾتؼاضٜ تاقس بٝ؟ ِٛيي بٙاٖ اؾتؼاضٜ ضا ٔتىفُ تيياٖ اييسٜ،    ٝاٌط ا٘سيك

زا٘س وٝ ٌٛيي اييٗ وّٕيات ٚ    قٛز، ٔي ٘أيسٜ ٔي ايسٜٔاً ، وٝ ػٕٛا٘سيكٝيؼٙي تاظٕ٘ايي ٔحتٛاي 

ٞيا ضا   ٔفاٞيٓ، تاضيري ٔتؼّك تٝ ذٛز ٘ساض٘س ٚ ٌٛيي ايٗ تاضيد ٕٞطاٜ تا ذٛز ٘ظأي اظ اؾيتؼاضٜ 

ايسٜ اؾتفازٜ وطز تا ٔيياٖ فّؿيفٝ ييا     ٜ. افالَٖٛ اظ اؾتؼاض Derrida,1982,223)وٙس حُٕ ٕ٘ي

زِيَٛ  _يا ؾٛفيؿٓ تفىيه لايُ قٛز. تماتيُ ٔيياٖ ٔؼٙيا     ٚضي زْٚ  ٚ ؾرٗ ٜزياِىتيه )اؾتؼاض

تاضيد فّؿيفٝ ضؾيٛب    ٝٚ زاَ اؾتؼاضي، تٝ ٚاؾُ _غيطظٔا٘ي ٚ غيطٔىا٘ي، ٔحتٛاي ا٘سيكٝ، ايسٜ

   وطزٜ ٚ تثثيت قسٜ اؾت.
قيٛز ٔؼٙيا ٚ ٔهيازيك آٖ ضا زضن     ٔفْٟٛ اؾتؼاضٜ، ٕٞطاٜ تا تٕاْ ٔحٕٛالتي وٝ ٔٛجة ٔي

 .(Derrida,1982, 228)اؾت  وٙيٓ، ذٛز ػٙهطي اظ فّؿفٝ

ة ييي ويٝ تيط ٘ظطيي    14«ٞيا  ٘اْ ة٘ظطي»ٌٛيس تٕاْ  ٌصاضز ٚ ٔي حتي زضيسا پا ضا اظ ايٗ فطاتط ٔي

ٞاي اضؾُٛيي زض تاب اؾأي ذال، تطاي ايٗ تٙيا قيسٜ اؾيت     اؾتؼاضٜ حاوٓ اؾت، تٕاْ آٔٛظٜ

اؾيتؼاضٜ زضؾيت    وٙس وٝ ييه  ٌطايي ضا حفظ وٙس. انٛالً بٝ بيعي تؼييٗ ٔي وٝ ٘ٛػي افالَٖٛ

تٛا٘يس ذٙثيي    ٚضي ٕ٘ي ٚضي تؼّك زاضز ٚ ايٗ ؾرٗ نسلي وٝ تٝ ؾرٗ ةاؾت يا ٘ازضؾت؟ ٘ظطي

  .(Derrida, 1982, 241)تاقس 
ٞاي فّؿفي زض نٛضتي ٔجاظ اؾت وٝ ايٗ نٙاػات آٌاٞا٘يٝ ٚ ػأسا٘يٝ        تٙسي اؾتؼاضٜ زؾتٝ

ٚضي فّؿفي تيٝ   ٝ، تٛنيف ؾرِٗأتٛؾٍ ٔؤِف ٔؼيٙي زض يه ٘ظاْ فّؿفي تٝ واض ضٚ٘س، يا ٔؿ

اي وٝ اظ ايٗ  قٛز، ٘ظطيٝ ذٛزتٙياز ٚ ٔؿتمُ اظ ظتاٖ تٝ واض ٌطفتٝ  ةاي تاقس وٝ زض يه ٘ظطي ٌٛ٘ٝ

 . (Derrida, 1982, 224)وٙس ٔجاظٞا تٝ ٔثاتٝ اتعاض اؾتفازٜ ٔي

ضا ٚضي  ٔٙسي ٔياٖ زياِىتيه ٚ ؾرٗ ذٛاٞس تفىيه ٚ پايٍاٖ ٌطايي ٔي زضيسا تا ٘مس افالَٖٛ

ٔٙسي ضا تٝ ٘يٛػي   ٚضي، ايٗ پايٍاٖ ؾرٗ ٜتٝ پطؾف تىكس ٚ تا ٘ؿثت زازٖ ايٗ تفىيه تٝ حٛظ

ٚضي تؼّك ذٛاٞس زاقت ٚ زيٍيط   ؾرٗ ٜٔؼىٛؼ وٙس، ٌطبٝ اظ ايٗ پؽ زياِىتيه ٘يع تٝ حٛظ

ٔصوٛض ؾرٗ ٌفت. انٛالً ٔفْٟٛ اؾتؼاضٜ  ٔٙسي تٛاٖ اظ تماتُ ٔياٖ آٖ زٚ ٚ زض ٘تيجٝ پايٍاٖ ٕ٘ي

تط پصيطـ تماتُ ٔياٖ ٔحؿٛؼ ٚ ٔؼمَٛ اؾت، تمياتّي ويٝ أىياٖ ٔتافيعييه ضا فيطاٞٓ       ٔثتٙي

تٛا٘يس ٚجيٛز    ٔتافيعييه ٔيي   ٜآٚضز. اؾتؼاضٜ، زض ٔماتُ ٔؼٙاي اِٚيٝ ٚ ٚالؼي، تٟٙا زض ٔحسٚز ٔي

زاقتٝ تاقس، أا بٙا٘ىٝ زض ٔٛضز ٔفْٟٛ ايسٜ ٌفتٝ قس، ٔتافيعيه ذٛز تاضيري آوٙسٜ اظ اؾيتؼاضٜ  

ايٗ تؼّك پاضازٚوؿيىاَ ٔفْٟٛ اؾتؼاضٜ تٝ ٔتافيعييه )فّؿيفٝ  ضا بٙييٗ تيياٖ      ٝيسا ٘تيجزاضز. زض

                                                 
14  . Onomatism  
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 وٙس: ٔي
ٞاي فّؿفي زؾت يافت، بيطا ويٝ ٔفٟيْٛ اؾيتؼاضٜ      تٛاٖ اظ تيطٖٚ تط اؾتؼاضٜ اظ يه ؾٛ ٕ٘ي    

تٛا٘يس تيط    ضؾس ٔي ٔا٘س. ايٗ تٟٙا فّؿفٝ اؾت وٝ تٝ ٘ظط ٔي ٕٞچٙاٖ ٔحهِٛي اظ فّؿفٝ تالي ٔي

حهٛالت اؾتؼاضي ذٛز زؾت ياتس. أا اظ ؾٛي زيٍط... اظ آ٘جا وٝ اتعاض ٔٛضز ٘ياظ فّؿيفٝ تيٝ   ٔ

اـ )اؾيتؼاضٜ  تؼّيك زاضز، فّؿيفٝ تؿيُّي تيط زا٘يف ػٕيٛٔي ٔجاظٞيا ٚ          لّٕطٚ ٔٛضز ُٔاِؼٝ

 (Derrida,1982, 28). اؾتؼاضات ٘ساضز

 ٛ ز زاض٘يس ويٝ ا٘سيكيٝ تيٝ     زض تّمي افالَٛ٘ي، ٚاغٌاٖ، ٚ ٕٞطاٜ تا آٖ اؾتؼاضٜ، تا جايي ٚجي

قٛز، تٝ ذٛزي ذٛز ييه   ذٛزي ذٛز آقىاض ٘يؿت، تا جايي وٝ ٔؼٙاي آ٘چٝ ٌفتٝ يا قٙيسٜ ٔي

  پسيسٜ ٘يؿت:
قٛز نطفاً ٚالؼيتي زض ظتاٖ  فطؾٛزٜ تٝ يه ٔفْٟٛ تطوكيسٜ ٚ زض آٖ پٟٙاٖ ٔي ٜايٙىٝ اؾتؼاض

٘اپيصيط ٚ   ٔيٛض ٔكياٞسٜ  ٘يؿت، تّىٝ حطوت فّؿفي قاذهي اؾت وٝ زض ضاؾتايي ٔتافيعيىي، ا

 ٟا زيسٜ قٛ٘سٌصاضز تا زض ٚضاي آ٘     وٙس، ٚ ٔي پصيط ٚ ٔحؿٛؼ جسا ٔي ٔؼمَٛ ضا اظ أٛض ٔكاٞسٜ

.(Ricoeur,2003,339-40) 
ا٘سيكٝ تٝ ٔؼٙاي زليك وّٕٝ، پيكاپيف اضتثاَي تا اؾتؼاضٜ ٘ساضز. اؾتؼاضٜ تٟٙيا جيايي پيا تيٝ     

وٙس وٝ تيٝ ذيٛزي    اي ضا آقىاض ٔي ت ا٘سيكٌٝصاضز وٝ ٌٕاٖ قٛز وؿي تٛؾٍ جٕال ػطنٝ ٔي

ا٘سيكيٝ آ٘جيا ٔتٛؾيُ تيٝ اؾيتؼاضٜ      »ذٛز ٘اپيسا ٚ ٟ٘فتٝ اؾت. اؾتؼاضٜ زض ذسٔت ا٘سيكٝ اؾت، 

ٛز، ٚ زض ضٚقٙايي ظتياٖ ليطاض   وٙس اظ ذٛز ذاض  قسٜ، ٌفتٝ ٚ تياٖ ق قٛز وٝ ٔؼٙا تالـ ٔي ٔي

ٔؼٙياي   ٝطيي والؾيه اظ اؾتؼاضٜ تٝ ٘ظٚ ايٗ يؼٙي ٚاتؿتٍي تّم Derrida ,1982). (233 ,«ٌيطز

زٞيس ويٝ ٔؼٙيايي اظ پييف      ضؾس وٝ اؾيتؼاضٜ زض جيايي ضٚي ٔيي    تٝ ٘ظط ٔي افالَٛ٘ي، تٝ ٔتافيعيه

   حًٛض ٔؼٙا ٚ غياب حميمت اؾت. ٝ ٔٛجٛز تاقس، أا حميمتف آقىاض ٘كسٜ تاقس؛ اؾتؼاضٜ ِحظ
ٌيي،   يميت زض حاِيت پطتيٛز   حم ٝٔؼٙايي ظتاٖ ٞٙٛظ ٔتِٛيس ٘كيسٜ اؾيت. ظتياٖ زض ٔطحّي      زض تي

ا٘جأس، بطاوٝ زض ٔماتُ قيي    جا وٝ تٝ ٔحٛقسٌي ذٛزـ ٔي ؾطقاضي ٚ فؼّيت وأُ اؾت، تا آٖ

اي ٚجيٛز ٘يساضز. حتيي     )ا٘سيكٝ اي وٝ زض ضٚقٙاييِ حميمت آقىاض قسٜ اؾيت، أىياٖ ٞيي  تياظي    

أيا حميميت ٞٙيٛظ تيٝ     اي تيٙاتيٙي زض ٘ظط ٌطفت وٝ ٔؼٙا ظاٞط قسٜ اؾيت،   ٚاغٌاٖ ضا تايس زض ٔطحّٝ

 .(Derrida ,1982, 241) اتػٜ ٞٙٛظ زض ػُٕ آقىاض ٘كسٜ اؾتزؾت ٘يأسٜ اؾت، ٍٞٙأي وٝ 

 ٝٞا، زض ضٚقٙايي حميمت، ٕٞاٖ بيعي اؾت وٝ تيٝ ٌفتي   ايٗ ٔحٛقسٌي ظتاٖ زض ٔماتُ ايسٜ

_ ٘اپصيطي  اجتٙاب ٝٞا ٕٞاٖ پّ ا٘جأس؛ ٌٛيي اؾتؼاضٜ زضيسا، ؾطا٘جاْ تٝ تعييٙي تٛزٖ اؾتؼاضٜ ٔي

 ٞؿتٙس وٝ زض ٟ٘ايت تايس ضٞا قٛز. - تيٙاتيٙي ٝ زض ٔطحّ

ٓ  ٔيي بٙيٗ ٞط جا اظ اؾتؼاضٜ تٝ ػٙٛاٖ ييه ٔؼٙاقٙاؾيي ٔٙحيطف يياز      ٞٓ ٚ اؾيتؼاضٜ ضا   ]1[وٙيي
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ُ  حاوي اظ ا٘حطاف ٚ بطذكي ٔي قيٛز، اظ آٖ   آٖ اظ جياي ذيٛز وٙيسٜ ٔيي     ٝ زا٘يٓ وٝ ٔؼٙا تٝ ٚاؾي

قٛز، ٚ تٝ جاي زالِت تط بيعي ويٝ زض حاِيت َثيؼيي تيٝ آٖ      ٔي بيعي وٝ تساٖ اقاضٜ زاقتٝ جسا

ٔؼٙاي افالَيٛ٘ي   ٝايٗ ٔٛاضز ّٔتعْ تٝ ٘ظطي ٝقٛز، زض ٕٞ وٙس، تٝ جاي زيٍطي فطؾتازٜ ٔي اقاضٜ ٔي

ليطاض ٌيطفتٗ زض   »، «ايسٜ»ٞاؾت ٚ تٕاْ ايٗ ٔؼا٘ي،  ٞؿتيٓ. ٔؼٙاي اِٚيٝ ٚ انيُ اؾاؼ تٕاْ اؾتؼاضٜ

ٚ...، ٕٞيٝ ٚ ٕٞيٝ ٘كياٖ    « ٌكت جاي»، «ا٘حطاف ٚ بطذف»، «تٛزٖ ا٘سيكٝ ٟ٘فتٝ»، «ضٚقٙايي ظتاٖ

   آيس. فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ ٔثٙايي فّؿفي تطاي اؾتؼاضٜ تطٕ٘ي ٜاظ تاضيري آغكتٝ تٝ اؾتؼاضٜ زاضز ٚ اظ ػٟس
آٖ ٔفٟٛٔي ٞؿتٙس ويٝ ٔميسْ    ةٞا ٚ تؼثيطٞاي فّؿفي پكتٛا٘ ػياضي اظ اؾتؼاضٜ ٞاي تٕاْ اليٝ

قٛ٘س، ٔفٟٛٔي وٝ ٘ؿثت تٝ ظتاٖ ٚ وّٕات ٔميسْ، تيطٚ٘يي ٚ تطتيط     ٘ؿتٝ ٔيتط ظتاٖ ٚ وّٕات زا

٘ؿثت تٝ  15قسٜ ٘ؿثت تٝ تاظٕ٘ايي؛ ا٘سيكٝ قٛز؛ ٕٞچٖٛ ٔؼٙا ٘ؿثت تٝ تياٖ؛ تاظٕ٘ايي زا٘ؿتٝ ٔي

سٜ ضا زض ٟيا ٔفٟيْٛ ايي   ا٘س. آ٘     تٛاٖ ٌفت ٚاغٌاٖ اؾتؼاضي زض تؼطيف ا٘سيكٝ زذيُ . ٔي16ٚاغٌاٖ

  .(Derrida, 1982, 254) زٞٙس ياذتياض ٔا لطاض ٔ

يؼٙي اظ ؾٛيي تمسْ ٚ تطتطي ٔؼٙا تط تياٖ ٔثتٙي تط اؾتؼاضٜ اؾت، ٚ اظ ؾيٛي زيٍيط ٔفٟيْٛ    

تيٙييٓ ويٝ    ظييط ٔيي   ٜاؾتؼاضٜ ٘يع ٔٛوَٛ تٝ تمسْ ٚ تطتطي ٔؼٙا تط تياٖ اؾت. تطاي ٔثاَ زض ٌعيس

قٕطز ٚ تطاي آٖ  تٝ ضؾٕيت ٔي تطاي تثثيت لّٕطٚيي افالَٛ٘ي، وٝ اؾتؼاضٜ ضا 17بٍٛ٘ٝ فٛ٘تا٘يط

   وٙس: وٙٙسٜ لايُ اؾت، ذٛز اظ اؾتؼاضٜ اؾتفازٜ ٔي واضوطزي تؼييٗ
تهيٛيط زاضز ٚ  قٛ٘س زالِتي ٕٞچيٖٛ   ٞايي وٝ تٛؾٍ ضٚح زيسٜ ٔي     ٘ؿثت تٝ اتػٜ« ايسٜ» ٝوّٕ

زيسٜ قيسٜ   ٞاي تيٙس، زالِتي بٖٛ زيسٖ يا ازضان وطزٖ زاضز. أا اتػٜ ٟا ضا ٔي٘ؿثت تٝ ضٚحي وٝ آ٘

ٞايي ٔتافيعيىي  ٌصاض٘س، يا اتػٜ ا٘س وٝ تط حٛاؼ تأثيط ٔي     ٞايي فيعيىي ٚ ٔازي تٛؾٍ ضٚح ٔا، يا اتػٜ

 . Derrida, 1982, 254)تٝ ٘مُ اظ  ٕاٖ ٞؿتٙسؿحٛاؾٚ نطفاً شٞٙي وٝ وأالً فطاتط اظ 

ٔكيؼُ ٚ ليٛاي    ٜاؾيتؼاض  -زلت وٙيس وٝ زض ايٙجا ٘يع زٚتاضٜ ٘اٌعيط قسيٓ اظ يه اؾيتؼاضٜ  

ٞا اظ لثُ ٚجٛز زاض٘س ٚ ٕٞا٘ٙس حميايمي ػياضي    وٙس ايسٜ     اؾتفازٜ وٙيٓ. فٛ٘تا٘يط ٌٕاٖ ٔي -حؿي

ٟيا  تيٛا٘يٓ آ٘  ٔا ٞؿتٙس؛ أا ٔا ٕ٘ي اظ وّٕات، زض ؾىٛت قٟٛز تّٛيحي ػمّي، پيكاپيف زض شٞٗ

 ٜي ويٝ اظ اؾيتفاز  ٔكيؼّ  ٝقاٖ ؾاظيٓ، ٍٔط تٝ ٚؾيّ ضا ز٘ثاَ وٙيٓ، ضزقاٖ ضا پي تٍيطيٓ ٚ ضٚقٗ

تيٛا٘يٓ ضٚاتيٍ ٚ زليايك ٔؼٙيايي      ٘اقي قسٜ اؾت. تا اييٗ ٔكيؼُ ٔيي    18جا ٚ ترُي اظ ٔؼٙا ٘اتٝ

ؼ ٞؿتٙس، بٝ ٘ياظي تٝ اؾتؼاضٜ ٚ ترُيي   ٞا پيكاپيف زض زؾتط جسيسي تِٛيس وٙيٓ. أا اٌط ايسٜ

                                                 
15  . Dianoia  

16  . Lexis  

17  . Fontanier  

18  . Catachresis  
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ىُ اظ ٔؼيا٘ي  ٞا ضا اظ پيف ٘ساضيٓ ٚ ظتاٖ اظ ٕٞياٖ آغياظ نيطفاً ٔتكي     اظ ٔؼٙا ٞؿت؟ ٚ اٌط ايسٜ

ا ترُي ٔؼٙايي، اظ ٔحؿٛؾات تيٝ  تٛا٘يٓ ت اِّفظي ٘اظط تٝ تهاٚيط حؿي اؾت، بٍٛ٘ٝ ٔي تحت

ٔطتيٌٛ   ٟٝا زؾت ياتيٓ؟ بٙا٘ىٝ پيف اظ ايٗ ٘يع ٌفتيٓ، اٌط زض اتتسا ظتاٖ ٔتكىُ اظ ٔؼا٘ي اِٚيآ٘

ٔحؿيٛؼ تيٝ   ٌكيت اظ ييه ٔؼٙياي          ٌكت ٕٔىٗ، جياي      تٝ تهاٚيط حؿي تٛز، آٍ٘اٜ تٟٙا جاي

  قس. تٛز، ٚ ٔؼا٘ي اؾتؼاضي اؾاؾاً تكىيُ ٕ٘ي ٔؼٙاي ٔحؿٛؼ زيٍط 
وٙس، ضٔعٌاٖ ٔيا       ٞايي جسيس ذّك ٕ٘ي قٛز، ٘كا٘ٝ ترُي اظ ٔؼٙا تٝ تيطٖٚ اظ ظتاٖ ضٕٖٞٙٛ ٕ٘ي

 ِٝي زٞس. تا ٕٞاٖ ٔٛاز اِٚييٝ، ليٛا٘يٗ ٔثاز   ٟا ضا تغييط ٔيزٞس، أا تا ايٗ حاَ واضتطز آ٘     ضا تٛؾؼٝ ٕ٘ي

وٙس. ظتاٖ فّؿيفي، اٌيط ُٔياتك ٘ظيط فٛ٘تيا٘يط بٙييٗ            ٞا ٚ ٔؼا٘ي جسيسي تِٛيس ٔي جسيس ٚ اضظـ

ٝ  بيعي ٚجٛز زاقتٝ تاقس، ٘ظأي اظ ترُي  19«ٞياي تهيٙؼي   اؾيتؼاضٜ »اي اظ  ٞاي ٔؼٙايي ٚ ا٘سٚذتي

  .(Derrida ,1982, 257)اؾت، وٝ زليماً ٕٞيٗ ضاتُٝ ضا تا ظتاٖ َثيؼي ذٛاٞس زاقت

 

 ي استعارهواساز

ٞاي ػٕييك   پؽ اظ ٘كاٖ زازٖ ذهّت افالَٛ٘ي تّمي والؾيه اظ اؾتؼاضٜ، ٚ ٘يع پاضازٚوؽ

ٞياي   پطزاظيٓ. زض ذالَ تحث تطي ٘ؿثت تٝ اؾتؼاضٜ ٔي ٌٛقا٘ٝ     ايٗ تّمي، تٝ تطضؾي زيسٌاٜ تاظي

فيطو، تثثييت ييه ٔؼٙياي      لثُ ٔكرم قس وٝ اؾتؼاضي زا٘ؿتٗ يه ٚاغٜ ٔثتٙي تط يه پييف 

ٔؿيتّعْ پيصيطـ ييه    « ٔؼٙاقٙاؾي ٔٙحيطف »تٝ ػٙٛاٖ ٔؼٙاي ٚالؼي آٖ اؾت. انُالح ذال 

زٞيس. أيا اييٗ     ٔؼٙاقٙاؾي اؾتا٘ساضز ٚ ٔؼياض اؾت وٝ ٔؼا٘ي ٚالؼي ضا زض اذتيياض ٔيا ليطاض ٔيي    

ٖ  آٔس افالَٖٛ ٔؼٙاقٙاؾي ٔؼياض پي ٚي ضا تيٝ   ] 2[ٌطاييي  ٌطايي اؾت ٚ ٘مسٞاي زضيسا تط افالَيٛ

ُ   ض تاب اؾتؼاضٜ ضٕٖٞٙٛ ٔيزيسٌاٜ ٔتفاٚتي ز ظتيا٘ي    قٛز. زضيسا ٞي  ٔؼياض فطاٌفتٕيا٘ي ٚ ٔالثي

   تطاي تٕييع ٔؼٙاي ٚالؼي ٚ اؾتؼاضي لايُ ٘يؿت:
قٛز وٝ ٚاغٌاٖ اؾتؼاضي ٔؼٙايي ٚالؼي زاقيتٝ تاقيٙس، يؼٙيي ٔؼٙيايي      بيعي ٔا٘غ ايٗ ٕ٘ي

 (Derrida, 1982, 246-7).  ٚيؼيت اقياٚ ٔٛيٛع  ٜ ٔٙاؾة، زضذٛض، ٔطتثٍ ٚ تطاظ٘س

وٙيس ويساْ ٔؼٙيا ٚالؼيي ٚ ويساْ اؾيتؼاضي تاقيس. ٔؼياضٞياي              ايٗ ٌفتٕاٖ اؾت وٝ تؼيييٗ ٔيي  

زيسٖ ظتاٖ يا لايُ قسٖ تٝ ذاؾيتٍاٜ نيطفاً        ا٘س، حتي افالَٛ٘ي     ٌفتٕا٘ي ٚ تهٙؼي ٔؼٙاقٙاذتي زضٖٚ

تيط اظ ٞيط ٔؼٙيايي     يحؿي تطاي ظتاٖ ٘يع حاوي اظ يه ٌفتٕاٖ ذال اؾت. ٔؼٙايي وٝ ظٔا٘ي ٚالؼي 

اـ  قس اوٖٙٛ ٕٔىٗ اؾت اؾتؼاضي تٝ قٕاض آيس. ظتياٖ ٔتيافيعيىي زض ذاؾيتٍاٜ يٛ٘يا٘ي     قٕطزٜ ٔي

ٞاي آ٘اتَٛ فطا٘ؽ بٍٛ٘ٝ؟ ايٗ ٚالؼيتي اؾت ويٝ وؿيا٘ي تيٛزٜ ٚ     قس ٚ زض ٘ٛقتٝ بٍٛ٘ٝ تؼثيط ٔي

                                                 
19  . Forced metaphors 
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ػتثياضي تيٝ قيٕاض    ٞٙٛظ ٞٓ ٞؿتٙس وٝ ٔؼا٘ي ٔتافيعيىي ضا ٚالؼي ٚ ٔؼا٘ي ٔحؿٛؼ ضا ػياضيتي ٚ ا 

آٚض٘س. اؾتؼاضي زا٘ؿتٗ ظتاٖ ٔتافيعيىي ٚ ٚالؼي زا٘ؿيتٗ ظتياٖ ػّيْٛ َثيؼيي )ٚ ييا تيطػىؽ         ٔي

اظ لِثَُ تيٝ حاقييٝ   « ٚالؼي»بيعي ٘يؿت جع ؾطوٛب ٚ َطز يه ٌفتٕاٖ تا تىيٝ تط ٌفتٕا٘ي زيٍط. 

س پيطزٜ اظ اييٗ ضٚاتيٍ    ذٛاٞي      ، ٚ زضييسا ٔيي  وٙس     ٔٛلؼيت ٕٔتاظ ذٛز ضا وؿة ٔي« اؾتؼاضي»ضا٘سٖ 

لسضت تطزاضز. ٞط ٌفتٕا٘ي تا تثثيت ٔؼا٘ي ٔٛضز ٘ظط ذٛز، تحت ػٙٛاٖ ٔؼيا٘ي ٚالؼيي، تيط ٔؼيا٘ي     

   ٞاي ٟٔٓ زض ايٗ ظٔيٙٝ اؾتفازٜ اظ تؼاضيف اؾت:  ظ٘س. يىي اظ ضٚـ زيٍط تطبؿة اؾتؼاضي ٔي
آٖ تٝ نيٛضتي  اٌط اؾتؼاضٜ ترٛاٞس تٝ تياٖ ٔؼطفت تپطزاظز، بٙيٗ بيعي تسٖٚ ٘ؿثت زازٖ 

 .(Derrida, 1982, 247)اظ ٔؼطفت وٝ تٝ تؼاضيف ٔطتٌٛ اؾت ٕٔىٗ ٘رٛاٞس تٛز 

وٙٙس بٝ ٔؼٙاٞايي لطاض اؾت تٝ      ٌفتٕاٖ ٞؿتٙس ٚ ٔكرم ٔي ٜوٙٙس     ٞا زض ٚالغ تثثيت تؼطيف

ػٙٛاٖ ٚالؼي حفظ قٛ٘س ٚ بٝ ٔؼٙاٞايي تحت ػٙٛاٖ اؾتؼاضي تيٝ بياِف وكييسٜ قيسٜ ٚ تيٝ      

اػٕاَ ليسضت ويطزٜ ٚ   « حميمت»سٜ قٛ٘س. ػالٜٚ تط ايٗ، ٔتافيعيه ػٕٛٔاً تا انُالح حاقيٝ ضا٘

ٚ اؾتؼاضي زا٘ؿتٗ آٖ ضا « حميمت»٘يچٝ تٝ  ٝٞاي زيٍط ضا اظ زٚض ذاض  وطزٜ اؾت. حّٕ ٌفتٕاٖ

   تايس زض ٕٞيٗ ضاؾتا تؼثيط وطز:
زض ييه   21:ٞا اٍ٘اضي ٚ ا٘ؿاٖ 20ٞا، ٔجاظٞا ٔتحطوي اظ اؾتؼاضٜپؽ حميمت بيؿت؟ اضتف 

 تعييٗزٌطٌٖٛ ٚ  ،تكسيس ٚضا٘ٝ وٝ تٝ ٘حٛي قاػطا٘ٝ ٚ ؾرٗ ا٘ؿا٘ياي اظ ضٚاتٍ  والْ، ٔجٕٛػٝ

حميايك تٕٛٞياتي    .سٕٙ٘اي آٚض ٔي لا٘ٛ٘ي ٚ اِعاْ ،٘ظط ثاتت تَٝٛال٘ي،  ٜاؾتفاز، ٚ پؽ اظ ٘سا     قسٜ

تأثيط تط حيٛاؼ ضا  ٞايي فطؾٛزٜ وٝ تٛاٖ  ٞؿتٙس وٝ تٛٞٓ تٛز٘كاٖ فطأٛـ قسٜ اؾت؛ اؾتؼاضٜ

ٟا ؾاييسٜ ٚ ٔحٛ قسٜ اؾت ٚ اوٖٙٛ زيٍط نطفاً لُؼاتي ٞايي وٝ ٘مف آ٘ ا٘س، ؾىٝ ؾت زازٜاظ ز

 .(Nietzsche, 1911, 180)آيٙس، ٚ ٘ٝ ؾىٝ فّعي تٝ قٕاض ٔي

ٞيايي   فيّيٛؼ، اؾيُٛضٜ   ٞيا ييا تيٝ ٘ميُ زضييسا اظ پّيي       اي اؾت اظ اؾيتؼاضٜ  ٔتافيعيه ٔجٕٛػٝ

ٞاي ظتاٖ ذٛزـ  ا٘ؿاٖ ؾفيسپٛؾت غطتي وٝ ٌِٛٛؼ ذٛزـ ضا، اؾُٛضٜ ٞاي تاذتٝ. اؾُٛضٜ ضً٘

 .(Derrida ,1982, 213)٘أس اـ ٔي«ػمُ»قَٕٛ زض ٘ظط ٌطفتٝ ٚ  ضا، تٝ ٔثاتٝ نٛضتي جٟاٖ

وٙيس. پييف اظ اييٗ،         اي ٔيي  ٘يع تغيييط ػٕيسٜ   23ٚ ٔؼٙاقٙاؾي 22٘حٛ ٝزض ايٗ زيسٌاٜ جسيس ضاتُ

ْ   قس. ٌٕاٖ ٔي ٔسٜ اظ ٔؼٙا زا٘ؿتٝ ٔي٘ٛايي ٚ ا٘ؿجاِْ ٌطأطي، تطآ يه تيط   قس ٔؼا٘ي ٔؿيتمُ ٚ ٔميس

وٙٙس ٚ واضتطز اؾتؼاضٜ بيعي ٘يؿت جع تطجٕٝ اظ ٔؼٙيا تيٝ ٌطأيط؛     ظتاٖ اظ تيطٖٚ ظتاٖ ضا وٙتطَ ٔي

                                                 
20. Metonymy  

21. Anthropomorphism  

22. Syntax  

23. Semantics  
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ٔؼٙيا تطآٔيسٜ اظ    ٔٙسي فّؿيفي ويٝ زض آٖ ٘حيٛ تياتغ ٔؼٙاقٙاؾيي اؾيت. أيا زض ايٙجيا         يه پايٍاٖ

ٞا، تيف اظ حٛاؼ، اظ  ٞا. اؾتؼاضٜ ؾاذت تٛزٖ اؾتؼاضٜ انُ ذٛـ٘ٛايي ح ٘ٛايي اؾت ٚ يه يه

سيٍط ٞيا يىي   اؾتؼاضٜ»ٌصاض٘س،  ػطنٝ ٔي ٕٞاٖ آغاظ تِٛيسقاٖ، تا تٛجٝ تٝ ٕٞاٍٞٙي تا ؾايطيٗ پا تٝ

ٞيا   اؾيتؼاضٜ  (Bachelard ,1964, 109).«ا٘س     تط اظ حٛاؼ    تط ٚ ٕٞاًٞٙ ذٛا٘ٙس ٚ ٔٙؿجٓ ٔي     ضا فطا

ٞيي  زِيّيي تيط وٙياض ٞيٓ ٌصاقيتٗ       »آيٙيس:   ٞياي حؿيي ٘ييع ٔيي     ٕٞاًٞٙ وطزٖ زازٜ حتي تٝ واض

. (Gaut ,1997, 230)« قياٖ تيا ييه اؾيتؼاضٜ     ذهٛنياتي بٙيٗ ٔتٙٛع ٚجٛز ٘ساضز، ٍٔط اضتثاٌ

ٔؼٙاؾيت. زضييسا    ٜٚ تيٝ ٚجيٛز آٚض٘يس    ]3[٘يٛا قيطٌ أىياٖ اؾيتؼاضٜ     ايٗ تاظي ٕٞاًٞٙ ٚ يه

ٞط ٔسَ ٔؼٙايي ذٛز ييه ؾياذتاض   آٚضز، تٝ َٛضي وٝ  ٕاض ٔئؼٙاقٙاؾي ضا ٘يع ٘ٛػي ٘حٛ تٝ ق
قٛز ايٗ اؾت وٝ تاظؾاظي ؾياذتاضي   زضذكا٘ي وٝ اظ ايٗ تحث حانُ ٔي ٝ. ٘تيج٘حٛي اؾت

ٟا ضا تيا ٌفتٕيا٘ي غيطاؾيتؼاضي    ٝ ايٗ ٔؼٙاؾت وٝ ُٔٙك حاوٓ تط آ٘٘رؿت ت ٝ ٞا زض ّٚٞ اؾتؼاضٜ

يٓ ٚ ٘ظٓ زاليُ؛ أا ٔؼٙاي ليطاضزازٖ اؾيتؼاضٜ زض   تؿٙجيٓ، يؼٙي تا ٘ظأي فّؿفي، تا ٔؼٙاي ٔفاٞ

اي فطاٌيطتيط، زض اٍِٛٞيايي اظ    تؿتط ٔفاٞيٓ فّؿفي بيعي ٘يؿت جع ليطاض زاز٘كياٖ زض ظ٘جييطٜ   

ٚتي ٞاي ٔرتّف واضوطزٞياي ٔتفيا   اي يىؿاٖ تتٛا٘س زض ٔٛلؼيت اؾتٕطاض ٚ پيٛؾتٍي؛ تا اؾتؼاضٜ

ٚضي. زض ٔٛضز ػّٓ ٞٓ  تمّيُ فّؿفٝ تٝ ؾرٗٚ ايٗ يؼٙي  ،(Derrida, 1982, 266) زاقتٝ تاقس

ٔماتيُ ٔفٟيْٛ   تٛاٖ اؾتؼاضٜ ضا زض  ا٘س ٚ ٕ٘ي     زٞس. ٔفاٞيٓ ػّٕي ٕٞٝ اؾتؼاضٜ ٘ظيط ايٗ أط ضخ ٔي

ٞاي ٘اويافي ٚ تسؾياذت    اؾتؼاضٜ -ؾت وٝ اظ ٔفْٟٛ      طفت ػّٓ ٘يع تسيٗ ٔؼٙاٚالؼي لطاض زاز. پيك

ٓ    ظايا ٚ ليسضت  ٞاي واضا، زليك، اؾتؼاضٜ  -تٝ ٔفْٟٛ . (Derrida, 1982, 264) ٔٙيس حطويت وٙيي

اضظـ ٞيط وّٕيٝ تيا پيطأيٛ٘ف     »قيٛز،   اضظـ وّٕٝ تا ٔؼٙايي ٔمسْ ٚ تطتط اظ آٖ ؾيٙجيسٜ ٕ٘يي  

ؼاضٜ ياتيس ٚ اؾيت   ٞط وّٕٝ ذهيّتي اؾيتؼاضي ٔيي    (Saussure ,1966, 116).«قٛز ؾٙجيسٜ ٔي

 (Derrida, 1976, 271).«ظتاٖ اؾاؾاً اؾتؼاضي اؾت»زٞس؛ اؾاؼ ظتاٖ ضا تكىيُ ٔي

 

  نتيجه

ظ٘يس، ٚ فيطٚضيرتٗ اييٗ تماتيُ تيٝ       زضيسا تماتُ ٔياٖ واضتطز اؾتؼاضي ٚ ٚالؼي ضا وٙياض ٔيي  

ا٘جأس. ٚلتي ٔؼٙاي ٚالؼيي ضا وٙياض تٍيصاضيٓ     ٔي ذٛز اؾتؼاضٜ، تٝ ٔؼٙاي والؾيه آٖفطٚپاقي 

تحّيُ ٚ تطضؾيي زلييك    ٕٝٝ ٘تيجٞ ٔا٘س، ٚ ايٗ ٌفتٗ اظ اؾتؼاضٜ تالي ٕ٘ي     زيٍط جايي تطاي ؾرٗ

اؾتؼاضٜ ٕٞٛاضٜ ٔطي ذيٛزـ ضا تيا   »زضيسا اظ اؾتؼاضٜ اؾت. تٝ ٕٞيٗ زِيُ اؾت وٝ تٝ ٘ظط ٚي 

. Derrida, 1982, 271))«تطزيس، ٔيطي فّؿيفٝ ٘ييع ٞؿيت     وٙس. ٚ ايٗ ٔطي تي ذٛز حُٕ ٔي
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يٗ تيا ٚاؾياظي   ٌطفيت ٚ تٙياتطا   فّؿفٝ جايٍاٜ ؾٙتي ذٛز ضا اظ ضٚيىطز والؾيه تٝ اؾتؼاضٜ ٔيي 

اؾتؼاضٜ ٚ ٘كاٖ زازٖ ايٙىٝ ٌٛـ فطازازٖ تٝ اؾتؼاضٜ ٔتًٕٗ اػالْ ٔطي آٖ اؾت پاياٖ آٖ ٘ييع  

ٚضي اؾت وٝ پيف اظ ايٗ ٘يع تٝ آٖ اقياضٜ ويطزيٓ.    ضؾس. ايٗ ٕٞاٖ تمّيُ فّؿفٝ تٝ ؾرٗ فطا ٔي

ٝ  آيس ٚ ٚاضز تاظي تي ٔؼٙا اظ جايٍاٜ ذسايٍٖٛ ذٛز تٝ ظيط ٔي قيٛز.   تيا٘ي ٔيي  ٞياي ظ  پاياٖ ٘كيا٘

ٌاٜ اظ ذاؾتٍاٜ يٛ٘يا٘ي ذيٛز ضٞيا ٘كيسٜ اؾيت، حتيي            فّؿفٝ زض ؾطاؾط تاضيد ٔتٙٛع ذٛز ٞي 

اِفتيٛح ضٞيايي اظ    آٖ، ؾطٔؿتا٘ٝ فيتح  ٝتؿت ٌطايي ٞٓ ٌطايي لطٖ ٞجسٞٓ ٚ ٘اْ ٍٞٙأي وٝ تجطتٝ

  :وطز ٔتافيعيه افالَٛ٘ي ضا اػالْ ٔي
ٝ يا تٝ تياٖ تٟتط، غايت ظتا ٔؼٙايي شات ته اي تيٝ ٔؼٙياي زلييك وّٕيٝ،      ٖ اؾت. ٞي  فّؿيف

آَ اضؾُٛيي ترُي ٘ىطزٜ اؾت... بٙسٔؼٙايي ٘يع تا جايي زض ظتياٖ پصيطفتيٝ    تاوٖٙٛ اظ ايٗ ايسٜ

ويأالً اظ ٞيٓ    تط اظ ٕٞٝ ايٙىيٝ ٔؼيا٘ي   قسٜ اؾت وٝ تؼساز ٔؼٙاٞا ٔتٙاٞي ٚ ٔحسٚز تاقس ٚ ٟٔٓ

 .(Derrida ,1982, 247-8)لاتُ تفىيه تاقٙس

ٞيا ضا   ٌفت اٌط بيعي يه ٔؼٙا ٘ساقتٝ تاقس ٞي  ٔؼٙايي ٘ساضز، ٚ ا٘ؿاٖ اؾيتؼاضٜ      ٔي اضؾُٛ

ٔيبتي   اياٖ ايٗ يٛ٘ا٘يؾاظز، تٟٙا تطاي ايٙىٝ بيعي ضا، بيعي ٚاحس ضا، تياٖ وٙس. پاياٖ فّؿفٝ پ ٔي

 .فطاٌيط اؾت

ا٘يس   يف تٝ زؾت آٔسٜٟا پيكاپظ ظتاٖ تسا٘يٓ، ٚ زض ايٗ نٛضت آ٘ٞا ضا ٔؿتمُ ٚ پيف ا يا تايس ايسٜ

ٞيا اظ زؾيتطؼ ٔيا     ٚ زيٍط ٘ياظي تٝ ظتا٘ي بٙيٗ اؾتؼاضي ٘يؿت؛ ٚ يا ايٙىٝ تپيصيطيٓ زض آغياظ اييسٜ   

وٙس، وٝ زض ايٗ نٛضت ِغعـ ٔؼٙيايي اظ   تهٛضات حؿي قطٚع ٔي ٝاِٚي ٝ٘س ٚ ظتاٖ تا ؾطٔايا ذاض 

ٝ    يه ٔؼٙاي ٔحؿٛؼ تٝ ٔؼٙاي ٔحؿٛؼ زيٍط ٔي طٚ  اظ اييٗ ظتياٖ   اي ذي  ا٘جأيس ٚ زض ٞيي  ٘مُي

 ٝوٙيس ويٝ زض تُيٗ ا٘سيكي     زٞس. ايٗ ٘اؾاظٜ ٔيا ضا ٔتٛجيٝ پياضازٚوؽ ػٕيميي ٔيي      َثيؼي ضٚي ٕ٘ي

اي وٝ تط ؾطاؾط تاضيد فّؿفٝ ؾايٝ افىٙسٜ اؾت. تٟٙا تا تيٝ ظيطوكييسٖ    افالَٛ٘ي ٟ٘فتٝ اؾت، ا٘سيكٝ

تيٛاٖ   ٞياي ظتيا٘ي ٔيي    زاَ ٝضا٘س ٚ تاظٌطزا٘سٖ آٖ تٝ قثى ٔي  ٔؼٙايي وٝ اظ تيطٖٚ تط لّٕطٚ ظتاٖ حىٓ

 ٘يٛايي  وٙس، تّىيٝ ذيٛز تطآٔيسٜ اظ ييه     تط ايٗ پاضازٚوؽ فايك آٔس. ٔؼٙا اظ تيطٖٚ ظتاٖ ضا وٙتطَ ٕ٘ي

زٞٙس. ٔيا تيا    ٞايي وٝ اؾاؼ ظتاٖ ضا تكىيُ ٔي ٞاؾت، اؾتؼاضٜ ؾاذت تٛزٖ اؾتؼاضٜ حانُ اظ ذٛـ

 ؾاظ پطزاذتيٓ. ؾط٘ٛقت  ِٝأاقاضٜ تٝ تمسْ ٘حٛ تط ٔؼٙاقٙاؾي، زض ايٗ ٔماِٝ تٝ ايٗ ٔؿ
 

  نوشت پی

تٙاتطايٗ اؾتؼاضٜ زض فّؿفٝ تٝ ٔثاتٝ فمساٖ ٔٛلت ٔؼٙا زض »وٙس:  . زضيسا ايٗ ا٘حطاف ضا بٙيٗ تٛنيف ٔي1

ؾياظز، ا٘حطافيي يميٙياً     ٘اپصيط تط ٔؼٙاي زضؾت ٚاضز ٕ٘ي قٛز، التهازي وٝ ذؿاضتي جثطاٖ ٘ظط ٌطفتٝ ٔي
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 تشخص لهأمسو  اسکوتوس دونش

 

 ,Derrida)« اِّفظي ٚ زضؾت رم، تٝ ؾٛي تهطف ٔجسز ٔؼٙاي تحت٘اپصيط، أا تا تاضيري ٔك اجتٙاب

1982, 270). 

اي ٚي تيط   ٌطايي، ٘ه: ٘مس ضيكٝ تطيٗ اقىاَ افالَٖٛ . تطاي آقٙايي تا ٘مس زضيسا تط يىي اظ ٞٛقٕٙسا2ٝ٘

  .Derrida, 1973)قٙاؾي ٞٛؾطَ زض:  پسيسٜ

ٝ      ي اؾيتؼاضٜ تٛا٘ؿيتيٓ تياظ   اٌط تٟٙا يه اؾتؼاضٜ ٕٔىٗ تٛز، اٌط ٔيي . »3 اي  ٞيا ضا تمّييُ زٞييٓ تيٝ حّمي

، آٍ٘اٜ اؾتؼاضٜ تيٝ  «تٙيازيٗ»ٚ « اؾاؾي»، «ٔطوعي»اي  ٞا، يؼٙي تٝ اؾتؼاضٜ ذا٘ٛازٌي يا ٌطٚٞي اظ اؾتؼاضٜ

تٛا٘ؿيتيٓ اظ َطييك اؾيتؼاضٜ زضؾيت، اظ ذيٛا٘ف ٔؼٙياي        ٔؼٙاي زضؾت وّٕٝ زيٍط ٚجٛز ٘ساقت ٚ ٔي

  (Derrida ,1982, 268).«قيٓإَيٙاٖ زاقتٝ تا (Proper sense)زضؾت 
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