
 

 

 همه چیز متن است

 
 هذوذسضب اسؽبد 

 

 .اًذ تشیي فیلغْف پبیبى قشى ثیغتن ًبهیذٍ ای ثشجغتَ ژاک دسیذا سا ػذٍ

تشفٌذ عبختبسؽکٌی، خْاًؼ   اُویت کبس ّی اص آى دیج اعت کَ ّی ثب ّضغ 
ش دسیذا، اص ًظ. ًظیش ثْد جذیذی اص عٌت فلغفی غشة اسائَ داد کَ تب آى سّصگبس ثی

دس . ُبی هتبفیضیکی خبؿ اعتْاس ثْدٍ اعت کل عٌت فلغفی غشة ثش ؽبلْدٍ
. گشفتي آى ؽبلْدٍ ثشآهذ پشعؼ ّاقغ دسیذا ثب تشفٌذ عبختبسؽکٌی دس پی ثَ

 -ؽٌبط عبختگشا صثبى -ُبی ُیذگش ّ عْعْس عبختبسؽکٌی کَ سیؾَ دس اًذیؾَ
ایي ًؾبى . گشدد بصهیداؽت، دس دقیقت ثَ خْاًؼ دسیذا اص آحبس افالطْى ث

  .ُبیی قْی دس هتبفیضیک افالطًْی داسد دُذ کَ عٌت فلغفی غشة پبیَ هی
عبختبسؽکٌی، هذ »ای اعت اص هطلجی ثب ػٌْاى  هطلت دبضش ثشگشفت ّ تشجوَ

کَ اص پی « کلش.دیْیذ آس»ثَ قلن یکی اص دسیذاؽٌبعبى ثَ ًبم « سّص یب فلغفَ
 :خْاًیذ هی

جبلت   اصطالح عبختبسؽکٌی سا اص خالل آحبس ُیذگش اثذاع کشد؛ اهب  دسیذا
ایٌجبعت کَ ایي اصطالح پیؼ اص ُشچیض ًقذ دسیذا اص هتبفیضیک افالطْى اعت؛ اص 

ّاس ثَ هتبفیضیک افالطْى  ؽکٌی ثبیذ ًخغت خالصَ سّ، ثشای فِن عبختبس ایي
 . ثپشداصین
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 کیِبى هٌظن؛ هتبفیضیک افالطْى

هشاتجی دس  ؽٌبعبًَ ّ هجیي ًظوی علغلَ ؽٌبعی افالطْى کبهال غبیت ُغتی
اص ًظش افالطْى ُشآًچَ ّجْد داسد، ثَ یک غبیت تغییشًبپزیش، . کل کیِبى اعت

کٌذ کَ چشا هخال داًَ ثلْط ثَ  ایي غبیت هؼلْم هی. گشدد ًِبیی ّ جبّداًی ثبصهی
ایي دیذگبٍ ُوچٌیي تْضیخ  .ؽًْذ ؽْد ّ چشا کْدکبى ثضسگ هی دسخت تجذیل هی

کٌٌذ، اًذشاف اص قبًْى طجیؼت  ُبی ثلْطی کَ سؽذ ًوی دُذکَ چشا داًَ هی
 . ؽًْذ تلقی هی

ؽٌبعبًَ کیِبًی ُوبٌُگ  دس ًظش افالطْى توبم ُغتی، ثب آى عبختبس غبیت
اگش . تْاًذ ثَ هٌضلَ خیش یب دال هتؼبلی دس ًظش گشفتَ ؽْد ایي غبیت هی. اعت

دس آًجبعت کَ . ُبعت فالطْى سا دس ًظش آّسین، خْسؽیذ قلوشّ صْستتوخیل غبس ا
ُغتی دقیقی ثذّى سًگ ّ ؽکل عکٌی گضیذٍ ّ تٌِب خشد ساُجش سّح اعت کَ 

ثَ ًظش . ای، هتؼلق ثَ آى اعت دقیقی  تْاًذ ثش آى ًظبسٍ افکٌذ ّ ُش هؼشفت هی
بفیضیک ساُی ُبعت؛ ثٌبثشایي هت عقشاط تٌِب هؼشفت دقیقی، ثشخبعتَ اص صْست

پظ، ثشای دسک . تْاى هؼشفت دقیقی سا فشاچٌگ آّسد اعت کَ هی
 . ؽٌبختی کیِبى، ساُی جض هؾبُذٍ غبیت آى ّجْد ًذاسد عبختبسُغتی

داًذ  ؽٌبعت، ثَ خْثی هی سّی کشٍ صهیي آ  ثب ایي ّجْد، ُشکظ کَ ثب صًذگبًی
ثَ ایي دلیل کَ  هب هذکْم ثَ ثیوبسی ّ هشگ ُغتین،. کٌذ کَ ُوَ چیض تغییش هی

ُبی ًبقصی اص  جُْشُبی جغوبًی ثبصًوبیی. این دس قلوشّ تٌبًی جبی گشفتَ
یک اًغبى ثبصًوبیی ًبقصی اص صْست . ُب ُغتٌذ ُبی فشاصهبًی صْست صْست

ثخؼ  آلی کَ تجغن یک هیض ًغخَ ًبقصی اعت اص هیض ایذٍ. اعت  آل اًغبى ایذٍ
یبثذ،  ًبپزیش صّال هی طْس اجتٌبةهیض صهیٌی ثَ . کبهل اعت( هیضیت)هیضثْدى

جُْش، ّجْد فبًی سا اص آؽکبسؽذى . هیشًذ ُوچْى دیگش اؽیبی صًذٍ کَ ًبگضیش هی
داسد؛ هخال یک داًَ ثلْط ثَ دسخت ثلْط تجذیل  آلؼ ثبصهی کبهل صْست ایذٍ

ثٌذی ُغتی  ایي تقغین. آّسد ؽْد اهب ُشگض صْست کبهلؼ سا ثَ دعت ًوی هی
ُبی دّگبًَ دس هتبفیضیک  دٌُذٍ تقبثل تؾکیل( اصلی)ّ جبّداى  ثَ دّ قلوشّ هیشا
 . افالطًْی اعت

ایي هٌطق ثش ًجْد تٌبقض یب . ُب اعتْاس اعت هٌطق اسعطْیی ًیض ثش ُویي تقبثل
ایي تقبثل، دقیقب عبصگبس ثب عبختبس . فؾبسد هی اصل اهتٌبع تٌبقض پب

کَ صهیي ًغجت ثَ  دس ایي عبختبس تقبثلی اعت. ُغتی اعت  ؽٌبختی غبیت
آعوبى، ثبصی ًغجت ثَ جذیت، اهش تٌبًی ًغجت ثَ اهش سّدبًی ّ ًْؽتبس ًغجت 

هشاتجی یک  ثٌبثشایي، دس ایي ًظن علغلَ . ؽْد ثَ گفتبس ًبچیض ؽوشدٍ هی
تش دس ایي  ُبی ثلٌذهشتجَ ُغتی: اسصؽی ّجْد داسد -ثٌذی دقیقت دسجَ

ُبی هٌذسد دس هشاتت  ُغتیاسصػ ّاالتشی ًغجت ثَ –هشاتت، دقیقت  علغَ
 . اعت( هیض)تش اص ثذل جغوبًی آى  سّ، صْست هیض دقیقی ایي اص. تش داسًذ پبییي

ّجْد ( Alethe ia) ّ دقیقت( ousia)دس رُي یًْبًیبى، پیًْذ ًضدیکی هیبى دضْس
کَ دقیقت سا آؽکبس   ؽْد ای تلقی هی ثشایي اعبط لْگْط گفتبس صًذٍ. داؽت

، طجق هٌطق دّگبًَ تقبثلی، چیضُبیی کَ دضْس داسًذ، اص ایي سّ. عبصد هی



دس تفکش افالطْى ّ .اسصػ ثبالتشی داسًذ ًغجت ثَ اهْسی کَ غبیت ُغتٌذ -دقیقت
دس چٌیي . کل تفکش فلغفی غشة، لْگْط ثب کالم هشادف اعت -ثَ قْل دسیذا -

 .تبسیخ تفکشی گفتبس ثش ًْؽتبس ثشتشی داسد

ُبی ًْؽتبس تٌِب ثبصًوبیی گفتبس  داسًذ، دبل آًکَ ّاژٍُب دضْس  هذْسی ّاژٍ دس کالم
دس هتبفیضیک افالطْى، هشتجَ ثبالتشی اص ( لْگْط)گفتبس  پظ،. غبیت ُغتٌذ

اسصػ سا ًغجت ثَ ًْؽتبس کَ دس ّاقغ ثبصًوبیی آى اعت، ثَ خْد  -دقیقت
اسصػ ًْؽتبس، ثَ ّاعطَ فقذاى دضْس ًبچیض  -دس ایٌجب دقیقت. دُذ اختصبؿ هی

/ گفتبس)لْگْط   ثٌبثشایي دس چبسچْة هتبفیضیک افالطًْی،. وشدٍ ؽذٍ اعتؽ
 . ؽٌبختی داسد ثش ًْؽتبس تقذم ُغتی( کالم

  (ًْؽذاسّ)ًْؽتبس ثَ هٌضلَ فبسهبکْى 

افالطْى هب سا ثیؾتش ثب تقبثل گفتبس ّ ًْؽتبس دس آحبس ّی آؽٌب « فبیذسّط»
. کٌذ تْصیف هی( ْؽذاسًّ)سا چْى فبسهبکْى« ًْؽتبس»افالطْى . عبصد هی

ؽوبسد ثب  ُبیی کَ افالطْى ثشای فبسهبکْى ثشهی فبسهبکْى چیغت؟ داللت
فبسهبکْى اص دیذگبٍ . اًذ ّی هتٌبعت  ُبی دّگبًَ هٌذسد دس هتبفیضیک تقبثل

سّ اهشی اعت عشاعش  افالطْى، راتب ثذ اعت صیشا داسّیی اعت فشیجٌذٍ ّ اص ایي
طجق ًظش دسیذا، . افشاط ّ ًیشُّبی ؽشّس  ًگ،جبدّ ّ افغْى ّ هشتجظ ثب ًیش

یؼٌی ًْؽتبس چْى )کْؽذ تب ثب اسائَ چٌیي تْصیفی اص ًْؽتبس  افالطْى هی
 .قشاس دُذ( لْگْط)آى سا دس تقبثل ثب گفتبس ( فبسهبکْى/ ًْؽذاسّ

اثتذا ثگزاسیذ ًگبُی ثیٌذاصین ثَ ٌُگبهی کَ افالطْى اص قْل عقشاط ُْیت 
عقشاط دس دبلی کَ کٌبس سّدخبًَ ًؾغتَ، . اًگبسد یکی هی  سًّْؽتبس سا ثب ًْؽذا

دس »: گْیذ سا کَ عشگزؽت ًْؽتبس اعت، ثبصهی« تْث»ثشای فبیذسّط اعطْسٍ 
« تْث»هصش یکی اص خذایبى ثبعتبًی عبکي ثْد کَ اعن ّی « ًْکشاتیظ»هٌطقَ 

هجذع  اّ. ؽذ دس استجبط ثب ّی هقذط ؽوشدٍ هی« ایجظ»ای ثَ ًبم  ثْد ّ پشًذٍ
 .ؽٌبعی ّ ثبالتش اص ُوَ ًْؽتبس ثْد ػذدُب، دغبة، ٌُذعَ، عتبسٍ

ًضد ّی آهذ ّ « تْث»سّصی . ُب ثْد پبدؽبٍ ُوَ عشصهیي« تبهْط»دس آى صهبى 
. ٌُشُبیؼ سا ثش ّی آؽکبس کشد ّ گفت کَ آًِب ثبیذ ثَ هصشیبى آهْصػ دادٍ ؽًْذ

داد، ّی آًچَ سا کَ  ضیخ هیتبهْط اص چگًْگی کبسثشد آًِب پشعیذٍ ّ ّقتی تْث تْ
کشد  کشد ّ آًچَ سا کَ فکش هی کشد هتضوي ًکتَ ثذی اعت هذکْم هی فکش هی

دس ایٌجب، ای : ّقتی ًْثت ثَ ًْؽتبس سعیذ، تْث گفت. عتْد خْة اعت، هی
عبصد ّ  ای اص آهْصػ ّجْد داسد کَ هشدم هصش سا داًبتش هی جٌجَ! پبدؽبٍ
ای ثشای  (داسّ) ًغخَ( ًْؽتبس)غ، ایي کؾف هي دس ّاق. ثبالًذ ؽبى سا هی دبفظَ

 « .عبصد دبفظَ ّ داًبیی فشاُن هی

ًْؽتبسٍ، ًْؽذاسّیی « تْث»یبثین کَ هطبثق گفتَ  ثب تْجَ ثَ ایي اعطْسٍ دسهی
اهب . سعبًذ تب ثِتش ّ ثیؾتش ثَ یبد آّسًذ ّ داًبتش ؽًْذ اعت کَ ثَ هشدم هذد هی

؛ ًْؽتبس یک ًْؽذاسّعت ّ دس ّاقغ چیضی چیض خبصی دس هْسد ًْؽتبس ّجْد داسد
ًْؽتبس ثَ ػٌْاى یک دعتْس الؼول، . هشهْص ّ ثبلقٍْ غیشقبثل پیؾگْیی اعت



دس ًِبیت . ُبی دیگش هوکي اعت اؽتجبٍ اص آة دسآیذ؛ هخل ُوَ دعتْس الؼول
ًْؽتبس ًغخَ ثذی ثشای ! ای هشد ٌُشهٌذ»: کٌٌذٍ اعت پبعخ پبدؽبٍ تؼییي
ای ثذل اص داًبیی دقیقی سا ػشضَ  صیشا ًْؽتبس، تٌِب جبهَ «.تقْیت دبفظَ اعت

ًْؽتبس یبدآّسی سا جبیگضیي داًبیی . آى تٌِب یک یبدآّس اعت؛ یبدآّس داًبیی. داسد هی
ثٌبثشایي ًْؽتبس چًْبى یک ًْؽذاسّ قذست تخذیش ّ فشیت   .عبصد صًذٍ ّ اصیل هی

 . داسد

« pharmakon»ی هتفبّت ثَ ثشسعی هؼبً« ًْؽتبسؽٌبعی»دسیذا دس کتبة 
ُبی  ثَ غیش اص هؼٌبی یبدؽذٍ داسای داللت« فبسهبکْى». پشداصد هی( ًْؽذاسّ)

ؽذى ّ ًغخَ ًیض ُغت؛ دبل آًکَ  ای چْى دسهبى، هِشداسّ، صُش افغْى هؼٌبیی
 . هشاد ؽذٍ اعت -یؼٌی ًْؽذاسّ -دس هتي فلغفی افالطْى تٌِب یک هؼٌبی آى

سعذ؛ ثَ ایي  ُبی عبختبسؽکٌی هی تشیي ثذج کلیذی دسیذا اص ایي ًکتَ ثَ یکی اص
ثَ ثیشّى اص خْد ( هتي)هؼٌب کَ ُیچ هتٌی، اهشی دس خْد فشّثغتَ ًیغت ثلکَ 

ثشای هخبل، ُویي . کٌذ تشاّػ هی( هتي)گؾْدٍ ثْدٍ ّ هؼٌب ُوْاسٍ اص ثیشّى آى 
دٍ ؽذٍ دس هتي هْسد اؽبسٍ افالطْى تٌِب دس یک هؼٌب ثَ کبس ثش« فبسهبکْى»ّاژٍ 

کٌذ؛  خبًْادٍ ثب خْد سا ثَ رُي هتجبدس هی اعت اهب عبیش ّاژگبى ّ هؼٌبُبی ُن
اًذ ّ دس ّاقغ غبیت ُغتٌذ اهب ثب  یؼٌی ّاژگبًی کَ دس هتي فبیذسّط رکش ًؾذٍ

ایي فقذاى دضْس هؼٌبی کبهل دس ُش . ایي دبل ثَ لذبظ هؼٌبؽٌبختی دضْس داسًذ
 . کٌذ ثیبى هی( difference)دگشعبًی هتٌی سا دسیذا ثب اصطالح تغبیش یب 

ثَ ثیبى دیگش ُیچ هؼٌبیی، . پبیبى هؼٌبؽٌبختی اعت دگشعبًی، فشایٌذ ّقفَ ثی
ای هبثیي هؼٌبی  ؽْد ّ ُیچ پیًْذ هتبفیضیکی اص یک هذلْل هتؼبلی عشصیش ًوی

ثَ ػجبستی، ُش هؼٌبیی کَ هب اص صثبى . یک ّاژٍ ّ یک هؼٌبی هطلق ّجْد ًذاسد
ثشای هخبل ّاژٍ . ُبعت کٌین دبصل تفبّت دگشعبًی هیبى ّاژٍ یاعتٌجبط ه

دُذ  دس فبسعی، ثَ ایي دلیل هؼٌبی ؽیئی چْثی داسای چِبسپبیَ سا هی« هیض»
هتوبیض ّ هتفبّت ... ّ «ثیض»، «سیض»، «ًیض»، «خیض»، «چیض»کَ اص ّاژگبًی چْى 

 .رات هیض ًیغت  اهشی دسّى« هیض ثْدى»دس ّاقغ، . اعت

ُش هؼٌبیی کَ اص هتي . ًذاسین( هیضیت)ای ثَ ًبم هیض ثْدى  ی دیگش، جُْشٍثَ ثیبً
ثَ . کٌین، کبهل ًیغت ّ ُوْاسٍ فقذاى یب خلئی سا دس خْد ًِفتَ داسد هشاد هی

تْاى ثَ هؼٌب ّ هذلْل ًِبیی سعیذ؛ هؼٌب دس طْل  گبٍ ًوی ُیچ« تشی ایگلتْى»قْل 
تْاى  اص یک دال ثَ یک دال دیگش هیتٌِب . ُب پشاکٌذٍ ّ ؽٌبّس اعت صًجیشٍ دال

گشدیذ ّ دس ّاقغ  سعیذ، هخل ّقتی کَ دس کتبة لغتی، ثَ دًجبل هؼٌبی یک ّاژٍ هی
یبثیذ ثلکَ تٌِب ثب  ؽوب ثَ هؼٌبی غبیی ّاژٍ هْسد ًظشتبى دس کتبة لغت دعت ًوی

 .اًذ ؽْیذ کَ ثَ هؼٌبی آى ّاژٍ اسجبع دادٍ ؽذٍ سّ هی ّاژگبى هتؼذدی سّثَ

سّی اگش هتي، چیضی فشّثغتَ دس خْد ثْد ّ ساُی ثَ ثیشّى اص خْد ًذاؽت،  ثَ ُش
گفت کَ ثْد ّلی ُش هتٌی طجق دیذگبٍ دسیذا چیضُبیی سا  ُوبى چیضی سا هی

ّلی عشؽت هتي چیغت کَ ُوْاسٍ ثَ اهْس غبیت اص   .گْیذ کَ دس آى ًیغت هی
بهل، یؼٌی دضْس هؼٌبی ک. ُب تؾکیل ؽذٍ اعت ثشد؟ هتي اص ّاژٍ خْد ساٍ هی

 .گیشد کبهل ّ ایي دضْس کبهل اعت کَ دسیذا آى سا ثَ پشعؼ هی



تْاى اص ُیچ  افتذ ّ ًوی پظ طجق ًظش دسیذا، هؼٌبی ُش هتي ُوْاسٍ ثَ تؼْیق هی
ثٌبثشایي غیبة، گُْشٍ ًْؽتبس سا تؾکیل . هتٌی هؼٌبیی کبهل ّ اثذی هشاد کشد

ثَ ًظش دسیذا، گفتبس . بس اعتکَ ػٌصش پبیذاس گفت« دضْس»دُذ، ثشخالف  هی
دسیذا اص ایي هغئلَ . ُوْاسٍ دس فلغفَ غشة ثش ًْؽتبس اسجذیت دادٍ ؽذٍ اعت

« logos»یب « کالم»ثَ ًظش ّی . کٌذ تؼجیش هی( logocentrism)هذْسی  ثَ کالم
دس ایي . ای اعت کَ کل فلغفَ غشة دْل آى تٌیذٍ ؽذٍ اعت ُغتَ هتبفیضیکی

ُوْاسٍ دس دبؽیَ قشاس « logos»یب « کالم»ػذم دضْس  هیبى ًْؽتبس، ثَ دلیل
 .گشفتَ اعت

اص ُویي سّ، ثَ ًظش ّی ًْؽتبس دبّی ػٌبصش گشیض اص آى ُغتَ هتبفیضیکی هغلظ 
هشاتجی گفتبس  ثَ ثیبى دیگش ًْؽتبس، خبسد اص هٌطق علغلَ. ثش فلغفَ غشة اعت

ّجْد ًذاسد تب هؼٌبیی قشاس داسد صیشا دس ًْؽتبس ُیچ هؼٌبی اثذی، هطلق ّ کبهلی 
گْیذ ًْؽتبس دس عٌت فلغفی  دسیذا هی. دیگش دس ًغجت فشّتشی ثب آى قشاس گیشد

غشة دکن ثالگشداى سا داسد صیشا ثب آًکَ دس هشتجَ فشّتشی اص گفتبس قشاس داسد اهب دس 
 . سصی الصم ؽوشدٍ ؽذٍ اعتّ  ُوبى دبل، ثشای تذاّم فلغفَ

شاط کَ جبم ؽْکشاى سا عشکؾیذ ّ دس ّاقغ اص ایي سّ، ًْؽتبس ُوچْى خْد عق
ثالگشداى دهکشاعی آتٌی ؽذ، ُوْاسٍ قشثبًی فلغفَ دس طْل تبسیخ تفکش غشة 

دس ًِبیت ایٌکَ دسیذا ثب اثذاع تشفٌذ عبختبسؽکٌی کَ ثَ قْل کشیغتْ . ثْدٍ اعت
هذْسی دس عٌت تفکش فلغفی  خْاُذ عیطشٍ کالم فشًْسیظ ًقذ ًقذ اعت، هی

اّ ثب ایي کبس، پبیبى هتبفیضیک دضْس ّ هؼٌبی غبیی هتي سا . یش ثکؾذغشة سا ثَ ص
   .اػالم کشد

گشایبًَ ّ  ای اعبعب ًغجی ای عبختبسؽکٌی سا ًظشیَ اص ایي دیج، ػذٍ
تْاى اًکبس کشد کَ تشفٌذ عبختبسؽکٌی،  ثب ایي دبل، ًوی. اًذ ًیِیلیغتی داًغتَ

ٌی هلجظ ثَ هجوْػَ ای اعت فلغفی کَ هذػی اعت هؼٌبی ُش هت ًظشیَ
ایي دیذگبٍ ثش ایي ًکتَ . ای اص هقبصذ اجتوبػی صشیخ ّ غیشصشیخ اعت پیچیذٍ

تبکیذ داسد کَ ُش خْاًٌذٍ داًبیی ثبیذ ًقبط ًبپیذا ّ پٌِبى ثیي خطْط یک هتي سا 
ثخْاًذ ّ ثَ ایي ًکتَ ّاقف ثبؽذ کَ ُش هتٌی هتْجَ یک ثبفت فشٌُگی ّ 

ؼ خْاًذى دس الگْی عبختبسؽکٌبًَ، اهشی ّاال ّ اجتوبػی اعت ّ اص ایي سّ، کٌ
 . ؽْد هِن تلقی هی

 


