


 
 

 .م۱۹۸۴ – ۱۹۲۶، میشل فوکو Paul Michel Foucault                     سرشناسھ:

 .مھرحیاتی ؛ برگردان نیما میشل فوکو /کاربرد لذت       عنوان و نام پدیدآور :

 .۱۳۹۹، نشر شدتتھران:             مشخصات نشر : 

 .م س۵/۲۱×۵/۱۴ص.؛ ۴۴۰          مشخصات ظاھری:

 ۱-۸۳۸۲-۰٤-٦۰۰-۹۷۸لایر      ۸۰۰۰۰۰                      شابک : 

ASIN : B08BCTWWVR 

 فیپا  وضعیت فھرست نویسی : 

 the history of sexuality: 2: the use of pleasureعنوان اصلی                    یادداشت : 

 مترجم -،  ۱۳۶۴ ،نیما مھر،ی ات ی ح                شناسھ افزوده :

 

 باشدکلیه حقوق این اثر متعلق به نشر شدت می

 و هرگونه انتشار و توزیع آن به هر نحو پیگرد قانونی دارد

 

 بھ آدرس زیر مراجعھ نمایید: ی نشر شدتھا سایر کتاب سفارش و مشاھده جھت 

     Sheddat.com 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

 / میشل فوکو کاربرد لذت
 حیاتی مهر نیماترجمه و ویرایش از 

 طرح جلد از رانوسا عجمی

 978-600-04-8382-1:  شابک

ASIN : B08BCTWWVR 

  



 

 

 

 

 

 

ایپو و مانیپ به  شکشیپ  

 

 



 فوکومیشل  –کاربرد لذت 

 

1 

 

 

 

 

 

 

  

 مقدمه مترجم:

  مسلما ام را )که یشخص یهاو انتخاب ترجیحاتاز است تا ین

قرار  یاعده یِریرادگیمورد ا یو تعداد یبرخ دِییمورد تا یتعداد

  ی شخص کنم. در مورد واژهن ممت ی خواهند گرفت( در ابتدا 

sextualité (یسی به انگل sexualityبرخ :)آن را در رابطه با واژه ی-

، sexکنند که ین شکل ترجمه میبه ا genderو  sex یِسیگلان یها

ا ترجمه ی sextualityشود و یت ترجمه می، جنسgenderجنس و 

« یجنسلِ ی ا به شکل »می( آیددرمی ته ی شکل سکسوالشود )به ینم

بارها به خودِ  در آن مشخصان متن که ی در ا یشود. دومیترجمه م

 ست. عالوه بر ی مناسب ن یلمعاد شود،ی« اشاره م ی ل جنسی»م عبارتِ

تر و محدودتر از  بسته یی« معنایلِ جنسین به باور من »میا

sextualité  ل بودم  یمیته( ب ی)سکسوالدارد. در مورد انتخاب اول



 نیما حیاتی مهر :ترجمه 

2 

 

عبارات   ید ممکن( برگردانِ همه مه را )تا ح هدف از ترج  چراکه

با   یکندا ییِکه آشنا یلی قل یست که تنها عدهی ن نیدانم و هدف ایم

آشنا هستند(  یسیا انگلی با زبان فرانسه  )یامباحِث کتاب دارند، 

کتاب  با یبرخوردِ مخاطب  مربوط به ی رند. نگرانیمخاطب قرار گ

از زبان  یته« که عضو یالکسو»س ین واژهیاز ا ییچ معنایاست که ه 

ِت کار  ین او را از خواندن و در نها یست نداشته باشد، و همین یفارس

 بازدارد.  ین مباحثِ ضرور یبه ا از ورود

-یحد م از ادی ز یاری که بس ییهاوسواس  بر اساسو  روازاین 

ت یت« ببرم. به نظرم جنسیجنس» یبه واژه ت دانند بر آن شدم که دس

 ی ریجاگ یبرا  یادیز یِست و بالقوگین gender یبرا یمعادل مناسب

-واژه دهد. در نگاهِیپوشش م sextualitéدارد که  یدر مفهوم

 sexe ساخته از یِحالِت اسم sextualité، صرف و ساده  یشناسانه

به نظرم   ییاز نظر معنا  جنس. مصدر صناعیز یت نیاست و جنس

ارائه   genderکه  باشد یز آنتر اپهن تواندمیت یجنس ییِمعنا  یرهیدا

دارد اما به  sexualityمنطبق با  ییِمعنا ی رهیدا م کهیگویدهد. نمیم

  ی برا ینیجانش یِاست که بالقوگ یا ت تنها واژهیجنس م رنظ

ش احساساتِ ی گنجا یتوان معنایته را دارا است و میسکسوال

 د. ی را در آن گنجان یت جنسیو فعال  یجنسشِ ی، گرایجنس
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ممکن  یتا جا ethicsو  morality یِشگیکل همرد مشدر مو

  مسلما که  را علمِ اخالق برگردان کردم یات و دومیرا اخالق یاول

 ست. یکننده نیچندان راض

است ( flesh یسی)به انگل la chairگر برگردان یمورد مهمِ د

شود( یوانِ کتاب هم استفاده مکه در جلد چهارم در عن خصوصبه)

توان به ینجا مید. در ایآن معادل »شهوت« را برگز یراتوان بیکه نم

دو واژه   کهلی حادر»بدن« و »تن« توجه کرد.  ی دو واژه یهاتفاوت

-دهند، صفت یرا نشان م یمنطبق تقریبا ییِمعنا یرهیدر نگاه اول دا

«  ی »بدن کهدرحالیرند. یگیمار فاصله ی« و »تنانه« از هم بسی »بدن یها

کشاند،  یره میمو و غ زشِیاز زخمِ انگشت تا ر ییزها یذهن را به چ 

ک  ی نزد la chairشتر به یاست که به نظرِ من خود را ب ی»تنانه« صفت

کند )البته مسلم است که »کالبد« و »جسم« و »گوشت« هم یم

توان به  ی« ماز »تنانه یسازاسم یستند(. پس برایمناسب ن ییهامعادل

 la chair« را در مقابل یگ»تنان مضاعف یا با پسوندی»تن« برگشت 

خ کردنِ یه به می ب با استفاده از دو معادل، شبین ترتیساخت. بد

 la معادل عنوان به را  یوار، تنانگیخ به دی چموش با چهار م ییتابلو

chair یِ ساز ن شکل به همان سبکِ معادل یدهم. بدیشنهاد میپ  

در هر  و »تن«.»بدن«  یان دو واژهیم می اندازیم یت«، شکافی»جنس

اد  یمعنا در درجه اول چندان ز ییِجاجابه اصطالحبه ن یدو مورد ا
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ا  ی که در درونِ خودِ واژه  ین معنا با حسیست. عالوه بر آن، این

همخوان   ی، تا حد « وجود داردیا »تنانگی مشتقاتِ آن مثل »تنانه« 

  ود شیبدن م یِولوژیزیل به خودِ آن فیز »بدن« تبدیمان تیاست. در ا

شهوت«  -گوشت« و »بدن-ن »بدنیماب ی زی، چ la chairو »تن« مثلِ 

سه با »بدن«  یرا در مقا یوگالقن بیماند که البته به نظرم خودش چنیم

 ست.ه دارا 

ن واژه در یاز است. ای ن یحاتیز توضی»زن« ن ی در مورد واژه

  مثال زن به شکلِ عام  یکیرد. یگیقرار م دو واژه معادلِ یزبانِ فارس

در عبارتِ »زن و  مثال متأهلزنِ  یگری در عبارتِ »زن و مرد« و د

ک زن اشاره کنند، اما  یبه نند تواینکه هر دو زن میشوهر« است. با ا

در  چراکه. نماید جاد ی ا ییهایتواند کژتابیخصوص من متنِ بهیدر ا

  ی به زن  مخصوصاًاست که  ین و موارد ی ناوقات موضوع، قوا یبرخ

شود و یانِ او و شوهرش مربوط میطِ مده است و روابکه ازدواج کر

که در  یکلن مش یک چنیندارد. در  یآن کار  یِکل یبا زن به معنا

م که  یهست ی اواژه از د مجبور به استفادهیآیش میپ وفوربه متن 

قرار  یا ازدواج ی  ییوزناش ی ااشاره کند که در رابطه یبه زن مشخصا

»زوجه«   رسدیکه به ذهن م یاها واژب تنهین ترتیو بد داشته باشد

ات باستان  ین و اخالقیموجود در قوان یهیبا روح  اتفاقاکه است 

 هم دارد. یمطلوب یِوانهمخ
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ندادم که   بدین خاطرحات را ین توض ینکه اایسخنِ آخر 

که داللِت آنان را  رد، بلکه هدف آن بود یها را بپذمخاطب معادل

ن متن بهتر کنار  یها در خواندنِ اآن د بای ش از مطالعه بداند و شایپ

 د. یایب

داریوش  هایپیشنهاد در نگارش متن پیشِ رو به پیروی از 

اتان، -مان، -ش، -ت، -م، –اصالح خط فارسی ضمایر  شوری برایآ

اجازه داده، به صورت مستقل نوشته   الخط رسم شان هر جا که -

 شان. ات، سخن ام، چشم ل: کتاب امث .اندشده

های صرفیِ زمانِ حالِ فعلِ ا، صورتن پیشنهاده براساس هما

-وشته میبودن نیز که تکواژهایی مستقل هستند، تا حدِ ممکن جدا ن

 شوند. 

 ام. شان است که گریزانمثال: از رحم
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 سازی های مسئله: شکل2

 

ایی به عمومیتِ ه بندیبرای یک لحظه فرض کنید که ما دسته

-جنسی« را پذیرفتهو »اخالقیاتِ  «،»اخالقیات «،»مسیحیت  «،»الحاد 

ایم. فرض کنید که ما بپرسیم در کدام نقاط »اخالقیاتِ جنسیِ 

لحادیِ  نِ ادورامسیحی« در شدیدترین حالت با »اخالقیاتِ جنسی در 

آمیزی، تسخیر مردانه، انقیاد  باستان« تضاد دارد. ممنوعیِت محرم

خواهند شد؛   هایی نیست که دادهها پاسخنان؟ بدونِ شک اینز

-شان شناختههای مختلفها در شکلدگی و استواریِ آن پدیدهگستر

 شده است. به احتمال زیاد نقاطِ دیگری از تفاوت ارائه خواهند شد. 

معنایِ خودِ عملِ جنسی: گفته خواهد شد که مسیحیت  مثالنعنوابه 
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دوران باستان   کهدرحالی سقوط و مرگ پیوند زد، آن را با شر، گناه، 

ای نمادینِ مثبت ارائه کرد. یا تعریفِ شریکِ ه آن را با ارزش

رسد که مسیحیت برخالفِ آنچه در جوامعِ یونان مشروع: به نظر می

همسری محدودیت ، تا حدِ ازدواج تکفتاداق او رومِ باستان اتف

ی  دمثلی را در درونِ رابطه ی اهدافِ صرفا تولیایجاد کرد و قاعده

یانِ افرادی از یک جنس: به نظر  یا ردِ روابطِ م زناشویی قرار داد.

 که درحالیرسد که مسیحیت به شدت چنین روابطی را منع کرد می

تمجید شده و در روم نان ر یو آن روابط، دستکم در میانِ مردان، د

توان ارزشِ  شده بود. به این سه مورد از تضادهای اصلی می پذیرفته

شباهت به بی ه کرد که مسیحیت،اخالقی و روحانیِ باالیی را اضاف

اخالقیاتِ الحادگرایان، با ریاضِت شدید، پاکدامنی و بکارت تطبیق 

ستان نسبت  ی با هانرسد مردان در زماداد. کوتاه آنکه به نظر میمی

دند  شبه تمامیِ این نکاتی که برای مدتی طوالنی بسیار مهم تلقی می

-جنسهمسری، روابط همسرشِت عمل جنسی، وفاداریِ تک –

ها  کدام از اینتفاوت بودند و هیچحدی بی تا –نه، پاکدامنی خواها

 داد. کرد و مشکالتی جدی تشکیل نمیشان را جلب نمیتوجه

یق است. عالوه بر آن راحت است که نشان  قناد صویراما این ت

مستقیم و   ت تا به وام گرفتنِ نیست. فقط نیاز اس گونهایندهیم 

های مسیحی و ن اولین مکتب پیوستگیِ محکمی اشاره شود که میا
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ی اخالقیِ دوران باستان وجود دارد. اولین متنِ مسیحیِ بزرگی فلسفه

فصل  –ختصاص دارد لی امتاه های جنسی در زندگی که به کاربست 

دارای   -2ای کلمنت از الکساندری نوشته 1دهم از کتاب دومِ آموزگار

یک سری تعداد زیادی ارجاعات به کتابِ مقدس است اما همچنان 

گیرد.  ی الحادی وام میقواعد و احکام را به طور مستقیم از فلسفه

-تک یارتباطی خاص میانِ فعالیت جنسی و شر همراه با قاعده

آید. داری در آن به چشم مییِ زایشی و تجلیلِ خویشتنهمسر

تر،  ر نظر گرفتنِ یک چهارچوبِ تاریخیِ وسیععالوه بر این، با د

شک هایی را که بیها و ضرورتضامین، اضطرابتوان مداومِت میم

-علمِ اخالق مسیحی و اخالقیاتِ جوامعِ اروپاییِ مدرن را نشان زده 

ها از قبل در ها، چراکه آندر آن دورهفقط نه  اند دنبال کرد؛ و

می وجود داشتند. در ادامه مدارکی رو-ی افکارِ یونانی و یونانیهسته

( بیانِ 1شوند: )شامل این موارد می  شود کهارائه می  جهِت مالحظه

آمیز و  ( تصویری از رفتارِ ننگ3( الگویی از رفتار، )2یک ترس، )

 ای از ریاضت. ( نمونه4)

 
1The Pedagogue  
2de AlexandriaClement   
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بردند  رنج می 1هایی که از ضعفِ اسپرمی. جوانرست یک. 1

شان پیر، کسل، سست، دلسرد، تنبل، به »لزوما به خاطرِ عادتِ بدن

ساکت، ضعیف، دارای پوستی چروکیده، ناتوان از  ای  احمقانهشکلِ

ها اشتهای  شوند؛ آن صفت میو زن رنگپریدههر تالش، زردرنگ و 

کنند، حسی از وزن در می سرماساس دهند، اح خود را از دست می

 رود و در ن از بین میشا پاها دارند، نیروی رفتگی در ها و خواباندام

موارد بیماری به فلجِ کامل  شوند و در بسیاری هر تالش فلج می

چگونه ممکن است جورِ دیگری باشد، وقتی قدرتِ  رسد.می

این د؟« براعصاب از اینکه بنیانِ مولد سرد شده است، رنج می

آور است، به این دلیل خطرناک است که به بیماری که »در خود شرم 

های  عه مضر است چون علیه تکثیر گونهنجامد؛ برای جامارکود می

شمار بیماری  ها منبعِ بیی جنبهکه از همه آنجایستی است؛ و از ز

تشخیِص این مطلب مشکل نیست  2است، نیاز به درمانِ فوری دارد.« 

 
-ی زناشههویی مههیمیالدی اگر فردی انزالِ خارج از رابطههه 19و  18در قرون  1

زیادتر از حالت عههادی بههود، بیمههاریِ ضههعفِ اسههپرمی در  داشت یا میزان اسپرم
 م() شد.مورد او تشخیص داده می

متنِ آرتائوس مطههرح  مورد ی فرانسوی، ل. رِناود این موضوع را دردر ترجمه 2
-بیماری که امروزه به این نام خوانده مههیاساسا با آن  موردنظرسوزاِک د: »کنمی

)انتشار زیاد بلغم( اسههت، تفههاوت دارد...  blennorrhea تر آنشود و نام درست 
گویههد، بهها انههزالِ ینجا از آن سههخن مههیآرتائوس در ا سوزاِک ساده یا حقیقی که
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جود دارد که ای وگونه های وسواسنگرانی ن چهن متکه در ای

د، روی موضوعِ جدهم به بعاز قرنِ ه  وپرورشآموزشپزشکی و 

  -شریک است حاصل و بی تی بیکه فعالی -مصرفِ جنسیِ خالص 

پرورده است. فرسودگیِ تدریجیِ اندامگان، مرگِ فرد، نابودیِ  

ادبیاتی پرگو و با  مکرراش و نهایتا آسیب به کلِ نژادِ بشری، نوزادان 

ببرند،  ای غیرمجاز از جنسیِت خود پایان به کسانی که استفادهبی

رسند که  نظر میهای عرضه شده به است. این ترس وعده داده شده

گرایانه« و علمی برای افکارِ پزشکیِ قرنِ نوزدهم  میراثی »طبیعت 

شر   رگ وباشند. میراثی از یک سنِت مسیحی که لذت را به قلمروِ م

 سپرده بود.

ی آزاد به یک ترجمه –این توصیف در واقع یک ترجمه است 

از متنی که توسطِ یک پزشکِ یونانی به نام   –دوران  سبک آن

توان متونِ  در قرنِ اول عصر ما نوشته شده است. می 1تائوسآر

بسیاری را از همین عصر یافت که به این ترِس از عملِ جنسی 

 
← 

بهها خلههطِ پروسههتاتی  اسههپرمیِ مخلههوط مقاربههت، و خلههطِ غیههرارادی، خههارج از
-خودارضایی تحریههک مههیور عموما با آشود. این بیماریِ شرمنمایی میسرشت 

یونانی را تغییههر  ی فرانسوی اندکی معنای متنِی آن است.« ترجمهشود یا نتیجه
 .یافت  Corpus Medicorum Graecorum ن را درتوان آدهد و میمی

1Aretaeus  
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از کنترل خارج شود، مستعدِ تولیدِ   اگر ی کهدهند. عملشهادت می

 1ت. به عنوانِ مثال، سورانوس بارترین اثرات بر زندگیِ فرد اسزیان

سی در هر حالت نسبت به بکارت و کرد که فعالیت جنفکر می

ریاضِت مطلق کمتر برای سالمتی سودمند است. پزشکی حتی پیش 

 ی راجنس هایجویی در لذتاز آن با جدیت مالحظه و صرفه

هایی را که ، وضعیت بپرهیزیدهنگام نابه بردنِداد: از لذتپیشنهاد می

خشونتِ  شوند را در نظر بگیرید، ازربه میها در آن تجاین لذت

شان و اثراتِ خطا در رژیمِ غذایی بترسید. برخی حتی توصیه ویژه

تسلیمِ   «،خواهد به خود صدمه بزندکردند که فرد فقط »اگر میمی

 ایش شود. این نتیجتا ترسی باستانی است. ه تهخواس

 2سال  فرانسوا دویم که قدیس دان. ما میآلی از رفتارایده .2

ای در برابرِ  کرد. او آینه زناشویی تشویق میمردم را قویا به فضیلِت 

و سرمشقِ فیل و اخالقیاتِ نیکی که با  3داد زوجِ متاهل قرار می

کرد. فیل »تنها یک چهارپای  د میشنها اش داشت را به آنان پیجفت 

  روی زمین است، و ی حیواناتِ همهترینِ بزرگ است، اما باارزش

دهد و  ِت ماده را تغییر نمیگاه جفهوشمندترین نیز هست... او هیچ

 
1Soranus  
2sFrançois de Sale  
 م.-داد. ها نشان میشان را بدانماهیِت حقیقی به این معنا که 3



 نیما حیاتی مهر :ترجمه 

34 

 

ورزد، فقط هر سه سال  مهربانانه به آنی که انتخاب کرده عشق می

روز، و  پنج رای کند، و آن زمان هم فقط بگیری میجفت  باریک

حین این کار دیده نشده است. اما در روزِ   چنان پنهان که هنوز در

مامیِ رود و تمیتوان دیدش که مستقیم به سوی رودخانه شم میش

شوید، و پیش از آنکه دوباره پالوده شود به گله  اش را در آن میبدن

ه  ندان های نیک و شرافتمها عادتگردد. به من بگویید اگر اینبازنمی

ستند.« این متن خودش یک نسخه از مضمونی است که در سنتی نی

، وینسنت 2، گِسنِر1شده است )توسط الدرواندی  دست به دست دراز 

توان به شکلی فرموله مشهور(. آن را می 4و فیزیولوگوسِ 3از بووه

دید که قدیس فرانسوا دو سال به دقت او را در کتاب  5شده در پلینی

شان جز ها به دلیل فروتنیکند: »فیلدنبال می ابدیِ ع آشنایی با زندگ

این کار را ... ماده در سن ده سالگی کنندگیری نمیدر خفا جفت 

شود  شود و گفته میگیری در دو سال انجام میجفت  دهد؛میانجام 

ها در روزِ ششم در رودخانه حمام  که در هر سال در پنج روز. آن

گردند. زنا برای آنان ناشناخته  نمیه برکنند و پیش از آن به گل می

لِ صریحا تعلیمیِ قدیس است.« البته با اینکه پلینی الگویی به شک

 
1Aldrovandi  
2Gesner  
3Vincent de Beauvais  
4Physiologus  
5Pliny  
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او به وضوح به  درهرحالدهد، اما اد نمیفراسوا دو سال پیشنه

دهد. موضوع این نیست که  الگویی پیشنهادی از رفتار ارجاع می

رسمیت   بهروریِوفاداریِ دوسویه میان همسرانِ ازدواجی امرِ ض

سی شناخته شده و پذیرفته شده در میان یونانیان و رومیان بود. اما در

نِ متاخر بر آن تاکید اواقید رهای فلسفی مانن بود که در برخی جریان

شد، همچنین رفتاری بود که به عنوانِ نمایشگرِ فضیلت، نیروی  می

 1وچکوی کشد. بنابراین، کاتدرونی و تسلطِ بر خود، ارزش داده می

شد که تا رسیدن به سنی که تصمیم گرفت این دلیل تحسین می  به

 2ز آن اللیوسای با هیچ زنی نداشت. یا بهتر اهیچ رابطه ازدواج کند،

شناخت،  اش، او تنها یک زن را میبود: »در تمام زندگیِ طوالنی

توان در تعریفِ این شکل از وفاداریِ اش را.« میهمسرِ جوانی

در آن سخنرانی که   3تر هم رفت. نیکوکلس عقب رفه دوط زناشوییِ

ای را  و سیاسیست، اهمیِت اخالقی به او نسبت داده ا 4ایسوکراتس 

اش با »نزدیک نشدن به هیچ زنی هد که از زمان ازدواجدنشان می

جز همسرِ خودش«، توانسته به آن دست یابد. و ارسطو در شهرِ  

و روابطِ جنسیِ زن با   دیگرزنی اش، روابطِ جنسی شوهر با الایده

 
1Younger Cato  
2Laelius  
3Nicocles  
4sIsocrate  
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کن« دانسته است. ... در هر شرایطِ ممغیرشرافتمندانهمردی دیگر را »

اش نه توسط  رابطه با همسرِ مشروع  داریِ جنسیِ یک شوهر دروفا

نیاز نبود. با این وجود این پرسشی بود   قانون و نه توسط سنت مورد 

-قاخالرخی که مردم پیش کشیدند و شکلی از ریاضت بود که ب

 گرایان ارزشی واال بر آن نهادند. 

ای از ای کلیشهپرتره. در متونِ قرنِ نوزدهم، یک تصویر .3

اش، روشی که خوی او، سلوکو: نه تنها خلقوجود دارد بازجنسهم

-اش، بلکه حالت گری کشد، عشوهدست به سر و روی خودش می

اش به دنلِ بی ک شناسیِ زنانهاش، ریخت اش، کالبدشناسیهای چهره

شکلی مکرر در این توصیفاتِ تحقیرکننده وجود دارد. این تصویر 

ننگِ طبیعیِ شدنِ نقش و هم به بنیانِ به مضمونِ معکوس هم

شده به این اهانت علیه طبیعت اشاره دارد. انگار که »طبیعت  پیوست 

توان شک میخودش شریکِ جرمِ این کذبِ جنسی شده است.« بی

تصویر را )که ممکن است رفتارهای واقعی از  این نیِتاریخِ طوال

-های اعتراضی با آن مطابقت هم داشتهطریقِ بازیِ القائات و روحیه

توان دشواریِ بال کرد. در شدتِ عمیقا منفیِ این کلیشه میاند( دن 

ی متفاوت  کهنی را خواند که جوامع ما در یکی کردنِ این دو پدیده 

ی  های جنسی و دیگری رابطه نقش شدنِاند. یکی معکوس داشته

اش ای احاطهزننده یمیان افرادی از یک جنس. این تصویر، که هاله
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پیش آمده است. این تصویر در ادبیاتِ  کرده است، در طولِ قرون

توان رومیِ عصرِ امپراتوری به روشنی ترسیم گشته است. می-یونانی

ای ناشناس  الهی رس ندهدید که نویس 1اِفِمیناتوسی آن را در پرتره

ی سیماشناسی در قرن چهارم نوشته است؛ همچنین در  درباره

 4االغ طالییاب در کت 3که آپولئیوس 2صیف کشیشانِ آتارگاتیس تو

جهت توصیفِ  5کند؛ در نمادسازیِ کریسوستوم آنان را تمسخر می

ی سلطنت؛ در هایش دربارهاعتدالی در یکی از سخنرانیبیدیوِ 

آنان   6هِ سخنرانانِ کوچک، مثل وقتی که اپیکتِتوسکوتاهای یادآوری

زد و ا میار داشتند، از انتهای کالس صدرا که عطر و موهای موجد

توان آن را دوباره در  پرسید که مرد هستند یا زن. میها میآناز 

نفرت بسیار در  با 7ی جوانِ فاسد دید، زمانی که سنکای بزرگپرتره

و رقص این  ه »سرورِ شهوانی در ترانهند ککمیاطراف خود مشاهده 

مو، پالودنِ صدا تا حدی که به   کند. تابیدنِها را مبهوت میزنانگی

کنند، خود  رسد، در مالیمِت تن با زنان رقابت میان میدلنوازیِ زن 

 
1Effeminatus  
2Atargatis  
3Apuleius  
4L'Âne d'or  
5Chrysostom  
6Epictetus  
7énèque l'AncienS  
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این الگویی است که جوانانِ   –کنند را با زیورآالتِ کثیف آرایش می

آیند و در  به دنیا می جرئت بی ست و .. ساند.ما برای خود ایجاد کرده

درنگ ها را بینجابت  مانند؛شان به همین شکل میطول زندگی

کرِ نجابِت خود نیستند.« اما پرتره در صفاتِ  کنند و به فشیفته می

اش در اش هنوز بیشتر باستانی است. سقراط در اولین سخنان اساسی

ی  اش را از عشقندیاخرسکه نکند، زمانی آن اشاره می به 1فایدروس 

مانی که در شود، آنانی که ز کند که نصیب پسرانِ لطیف میابراز می

توانند در برابر نورِ اند که نمیقدر ضعیفحال رشد هستند، آن

اند. و با و با سرخاب و زیورآالت پیراسته شده خورشید قرار بگیرند

 ن در زنا ی در نمایشنامه 2این صفاتِ مشابه است که آگاتون 

-های صافپریده، گونهی رنگشود: چهرهظاهر می 3ریاتسموفو

که آیا در اش تردید دارد سخنزنانه، به حدی که هم تراشیده، صدای

حضور یک مرد است یا یک زن. کامال نادرست است که این را به  

عنوان محکومیِت عشقِ به پسران یا آنچه ما عموما به عنوان روابط  

توان  نمی زمانهم کنیم، در نظر بگیریم؛ اما یر مذک هخواهانجنسهم

های روابطِ میان  فی حول برخی جنبههای من اثرِ قدرتمندِ قضاوت

 
1Phaedrus  

2Agathon  

3Thesmophoriazousae  
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تواند به انکارِ را ندید، مثلِ بیزاریِ قطعی از هر چیزی که میان مرد

های نقش مذکر اشاره کند. قلمروِ عشقِ ها و مزیت ی نشانهعامدانه 

ای در  است بسیار بیشتر از هر اندازه ممکنتان مذکر در یونانِ باس 

باشد؛ اما این حقیقت نیز وجود  جوامعِ اروپاییِ مدرن، »آزاد« بوده

سازی های بدنامهای منفیِ شدید و شکلولین بیانِ واکنشدارد که ا

 یابند.شوند که در آینده بسیار گسترش مینیز در آن دیده می

در است از لذت ه قاتی کفضیل. قهرمانِ باالگوی پرهیزگاری .4

سقوط   داند در آنای است که او میدوری کند، گویی لذت وسوسه

ی این این شمایل به اندازه –نکند، شمایلی آشنا در مسیحیت است 

ای روحانی از تواند به تجربه پوشی میایده متداول است که آن چشم

سی ای که فعالیت جنحقیقت و عشق دسترسی ایجاد کند؛ تجربه

شود. اما در دورانِ الحادی باستان هم این شمایل به  اش میانعم

ود که به داری مشهور بر مورد آن قهرمانانِ خویشتنهمین اندازه د

شان تسلط داشتند که قادر ی کافی بر خودشان و تمایالتاندازه

تر از آنکه جادوگری مثل  باشند لذت جنسی را پس بزنند. خیلی قبل

برای همیشه قسمِ نجابت بخورد و دیگر  باریک 1ا تیانآپولونیوس از 

داشته باشد، یونان الگوهایی مشابه او  ی جنسی نتا پایانِ عمر رابطه

 
1Apollonius de tyane  
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