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 مقدمه

کردم که ایکاش کتابی وجود داشااک که تمام االااط حا  و در مراجعه و مطالعۀ کتب مربوط به دریدا، دائماً احسااام می
شش می      صی این حیطه را پو ص ساتید، به تهیۀ آن        واژگان تخ ضیح واژگان که برخی از ا شنری، و نه تو شبیه دیک داد؛ چیزی 

 کار شده و آن را تهیه نمایم.  بهاند. لذا بر آن شدم که خود دسکمبادر  ورزیده
آید را بیاورم. این مطلب چه دربارۀ واژگان        ا که در مطالعۀ دریدا به کار می      ام تا تقریباً تمام واژگانی ر    در اینجا ساااعی کرده 

سفه      صی فل ص سه، التین، و     تخ سی، آلمانی، فران ستفاده در آن )انگلی  های مرتبط با دریدا و چه دربارۀ واژگان مختلف مورد ا
ام تا کتاب  شناسی واژۀ مورد نظر را نیز ارائه دادهشناسی یا ساختارکند. همچنین هرجا ممکن بوده اسک، ریشهیونانی( الدق می

سعی کرده           سک،  شابه یکدیگر بوده ا سیار م سِی یک کلمه، ب سوی و انگلی شد. نیز در مواردی که واژۀ فران ام تا معادل  مفیدتر با
   بیشتر خواننده بیاورم.  انگلیسی را نیز برای اط عا
ها در این   دانند، آقای دکتر ضااایمران اگر نگوئیم تنها اساااتاد برتر در زمینۀ دریدا، اما یکی از بهترین        از آنجا که همگان می   

ژاک دریدا و متافیزیک  »عراله هستند، پس یکی از منابع االلی من در گردآوری لغا  تخصصی دریدا، کتاب ایشان با عنوان        
ضور  سک که این لغا  را تا جائی که ممکن بوده   بود« ح سک. الزم به ذکر ا شنری  ،ه ا سی     با دیک سه، و انگلی های التین، فران

نقل از کتاب   ،شدۀ آن، الرفاً و عیناً  های فوق نیافتم و لغک و ترجمۀ ارائهام، اما مواردی هم هسک که در دیکشنری  تطابق داده
 مذکور اسک.

ردگار متعال، الزم اسک از آقای دکتر ضیمران و آقای دکتر الادق رشیدی، که بنوعی      ضمن خضوع و خشوع به درگاه پرو   
 تشکر و قدردانی نمایم.   علمباعث نوشتن این کتاب شدند، و نیز نشر بسیار محترم 

سیار عزیزم که همواره        سبک به خانوادۀ ب سپام بیکران خود را ن شه، قدردانی و  و مایۀ دلگرمی  همراه همچنین و مثل همی
 دارم.  اند، ابراز میمن بوده

 

  



 کیفیا  و حاال .
 پردازی  التأثیر، ک م مهیج، سخن)فرانسوی(حسن
الل کلمۀ   الفی آن       experienceو یا  suffering، معادل Pathos*ا سک و حالک و سی ا در انگلی

pathetic معنی دردآور، تأثرآور، و دلخراش اسک.به 
سک گفته می        ساتی که درون او نهفته ا سا شیدن اح شود.   پاتوم به هیجانا  مخاطب و بیرون ک

سایر          سخنوری، ادبیا ، فیلم و  سک که اغلب در  شی برای برقراری ارتباط ا پاتوم همچنین رو
 رود.  هنرهای روایی  بکار می

Pathos 

  

  نخسااتین به تورا  در که اسااک نامی و یونانی ای در االاال)فرانسااوی( پاتریاک یا پاتریاش واژه
 سفیدان  دادند: شیوخ، آباء، ریشمی هاخانواده رؤسای

Patriarche 

 Performatives عبارا  کنشی

 Perspective رویکرد

 ظهور.
  ( یونانیphaos) «فائوم» با واژه این. کرد معنی «ظهور»  به را آن توانمی که یونانی ی«فاااااینستا »
«  فانتوم » با  همچنین و فارسااای  «فانوم » با  و انگلیسااای، ی (photo) «فتو» با  و ،(نور معنی به )
(phantom سی سیاری  و ( انگلی  و درخشش  نورانیک، نور، طیف با کلی طور به که لغا  دیگر از ب

 اسک. ریشههم دارند ارتباط ظهور

Phainesthai  

 محوری.مداری یا نرینهاحلیل
سازماندهی            اللی  صر ا سی مردانه، عن سک که فالوم، یا همان ارگان جن سنتریزم، این دیدگاه ا فَلو

سی، زبان       شنا سنتریزم، در نقد ادبی، روانکاوی و روان سک. فَلو شکی،      جهان اجتماعی ا سی، پز شنا
 بهداشک، و فلسفه مورد بررسی قرار گرفته اسک.    

Phallocentrism 

 مداریمحوری، اِحلیلفرضیۀ نرینه
 

Phallogocentric 
Assumption 

 مداری احلیلی.نظریۀ ک م
در تئوری انتقادی و واسازی، فلگوسنتریزم نوعی ناهنجاری اسک که توسط دریدا بیان شده اسک         
تر  تا به امتیازا  مردانه )فالوم( در ساااخک معنا اشاااره کند. این کلمه، ترکیبی از دو واژۀ قدیمی 

phallocentrism مرکز بر دیدگاه مردانه(  و )با تlogocentrism   با تمرکز بر زبان در انتساااب معنا(
، یا اولویک گفتار بر نوشتار را بعنوان بخش   phonocentrismبه جهان( اسک. دریدا و برخی دیگر،  
خود مورد بررساای  « داروخانۀ اف طون»اند. دریدا این ایده را در مکمّل فلگوساانتریزم معرفی کرده

 ده اسک.  قرار دا

 Phallogocentrism 



 فالوم )ارگان جنسی مردانه(

 

Phallus 

 Pharmakeus جادوگر)دواساز(

 Pharmakia معنی ساختن معجون جادوییفارماکیا به

 )دارو(   فارماکون

:  میشااویآشاانا م یبا تقابل گفتار و نوشااتار در آثار و شااتریاف طون، ب «درومیفا»مراجعه به  با
  یکه اف طون برا ییها. داللککندیم فیدارو( توالاارا چون فارماکون )نوش« نوشااتار»اف طون 

  دگاهیاند. فارماکون از دمتناسب  یو کیزیدوگانه مندرج در متاف یهابا تقابل شمارد یفارماکون برم
اسک سراسر جادو و افسون و      یامر رونیو از ا بندهیاسک فر  ییبد اسک چون دارو  اف طون، ذاتاً
 شرور.   یروهایافراط و ن رنگ،یمرتبط با ن

دارو  نوشتار چون نوش یعنیاز نوشتار ) یفیتوال نیچن ۀتا با ارائ کوشدیاف طون م دا،یطبق نظر در
 )لوگوم( قرار دهد. تارفارماکون( آن را در تقابل با گف ای

از   ریبه غ« فارماکون». پردازدیمتفاو  فارماکون م یمعان یبه بررس  «ینوشتارشناس   »در کتاب  دایدر
  زیشدن و نسخه ن  همچون درمان، مهردارو، زهر، افسون  یاییمعنا یهاداللک یدارا ادشده، ی یمعنا

 مراد شده اسک. -دارونوش یعنی -آن یمعنا کیاف طون، تنها  یهسک؛ حال آنکه در متن فلسف

Pharmakon 

 


