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 مقدمه مترجم:

  مسلماام را )که  یشخص  یهاو انتخاب  ترجیحاتاز است تا  ین

تا  یتعداد تعداد  یبرخ   دِیی مورد  ا  یو  قرار   یا عده  یِریرادگیمورد 

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

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

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

می، جنسgenderجنس و   ا ترجمه  ی  sextualityشود و  یت ترجمه 

)به  ینم سکسوالشود  »می(  آیددرمیته  یشکل  شکل  به  « یجنسلِ  ی ا 

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

  ست. عالوه بر یمناسب ن  یلمعاد  شود،ی« اشاره م یل جنسی»م  عبارتِ

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

sextualité    اول انتخاب  مورد  در  بی)سکسوالدارد.  بودم  یمیته(  ل 
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ترج  چراکه از  حهدف  )تا  را  همهمه  برگردانِ  ممکن(  عبارات    ید 

با   یکند ا  ییِکه آشنا  یلیقل  یست که تنها عدهین نیدانم و هدف ایم

دارند،   کتاب  فرانسه    )یامباحثِ  زبان  انگلیبا  هستند(    یسیا  آشنا 

گ قرار  نگرانیمخاطب  به  یرند.  مخاطب   مربوط  کتاب   با  یبرخوردِ 

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

تِ کار  ین او را از خواندن و در نهایست نداشته باشد، و همین یفارس

 بازدارد.  ین مباحثِ ضروریبه ا  از ورود

-یحد م  از  ادیز  یاریکه بس  ییهاوسواس  بر اساسو    روازاین

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

 یریجاگ  یبرا   یادیز  یِست و بالقوگین  gender  یبرا  یمعادل مناسب

مفهوم  که    یدر  م  sextualitéدارد  نگاهِیپوشش  در  -واژه  دهد. 

  sexe  ساخته از  یِحالتِ اسم  sextualité،  صرف و ساده  یشناسانه

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

ارائه  genderکه   باشد یز آنتر ا پهن تواندمیت یجنس ییِمعنا یرهیدا

دارد اما به    sexualityمنطبق با    ییِمعنا  یرهیدا  م کهیگوی دهد. نمیم

واژهیجنس  مرنظ تنها  بالقوگ  یا ت  که    ی برا  ینیجانش  یِاست 

میسکسوال و  است  دارا  را  معنایته  احساساتِ یگنجا  یتوان  ش 

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

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

 ست.یکننده نیچندان راض 

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

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    کهلیحادر»بدن« و »تن« توجه کرد.    یدو واژه  یهاتفاوت

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

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

کشاند، ی ره میمو و غ  زشِیاز زخمِ انگشت تا ر  ییزهایذهن را به چ

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

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

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

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

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

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

chair   میپ بدیشنهاد  معادلیدهم.  سبکِ  همان  به  شکل   یِ سازن 

در هر   و »تن«.»بدن«    یان دو واژهیم میاندازی م  یت«، شکافی»جنس

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

»تنانه«   مثل  آن  »تنانگ یمشتقاتِ  داردیا  وجود  حد«  تا  همخوان    ی، 

 ود شیبدن م  یِولوژیزیل به خودِ آن فیز »بدن« تبد یمان تی است. در ا

شهوت« -گوشت« و »بدن-ن »بدنی ماب  یزی، چla chairو »تن« مثلِ  

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

 ست.هدارا 

واژه مورد  ن  یدر  توضی»زن«  این  یحاتیز  است.  در  ی از  واژه  ن 

  مثال زن به شکلِ عام    یکی رد.  یگی قرار 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.  نمایدجاد  یا  ییهایتواند کژتابیخصوص م ن متنِ بهی در ا

  ی به زن  مخصوصاًاست که    ین و مواردیناوقات موضوع، قوا  یبرخ

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

معنا به  زن  کار   یِکل  یبا  در    یآن  چنی ندارد.  مشیک  در   یکلن  که 

میپ   وفوربهمتن   استفادهیآی ش  به  مجبور  که  یهست  یاواژه  از  د  م 

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

»زوجه«    رسدی که به ذهن م  یا ها واژ ب تنهین ترتی و بد  داشته باشد

روح  اتفاقاکه  است   قوان  یهیبا  در  اخالقیموجود  و  باستان  ین  ات 

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

معادل بپذ مخاطب  را  بود  یها  آن  هدف  بلکه  را رد،  آنان  داللتِ  که 

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

 د. یایب

از   پیروی  به  رو  پیشِ  متن  نگارش  داریوش   هایپیشنهاددر 

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

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

 شان. ات، سخنام، چشمل: کتابامث .اندشده

هما پیشنهادهبراساس  فعلِ ا، صورتن  حالِ  زمانِ  های صرفیِ 

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

 شوند.

 ام. شان است که گریزانمثال: از رحم

 
 

 1398تابستان  – مهرحیاتی نیما 
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 :ارتفشگ پی

 

 اصالحات : 1

 

م از  سری  بسیاراین  پ د  طالعات  از  در  یبینیش یرتر  و  من  های 

مت کامال  انفاو شکلی  حالِ  در  است.  ت  را  آ  ییِچراتشار  توضیح ن 

 د. خواهم دا

نه یک تاریخِ رفتارهای جنسی   ، مطالعاتقصد این بود که این  

تاریخِ   یک  نه  تاریخی  و  بلکه  »جبازنمودها،   –  دنباش  ت« یسناز 

مناهمها  مهگیو دارند. هدف  ی   یتی خاص  نبود که  از  این  تاریخ  ک 

کاربست  رفتارها بنویسو  جنسی  شکلهای  و  متو م  آنهای  ها، الیِ 
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-د تا ایدهقرار نبو  طورهمین شارشان را دنبال کنم و  شان و انتکاملت

تحلیل   را  فلسفی  یا  دینی  علمی،  که  هایی  رفتاکنم    ائه رارا  ا  ارهین 

تقریب  واستمخیم  ابتدا  رد.  کردندی م مفهومِ  به  عادیِتا  و  متاخر    ا 

پرانتز در  را  اش  آشنایی   ات« بپردازم: تا از آن فاصله بگیرم،  نسیت»ج

اط داشته تحلیل کنم که با آن ارتب  را  تا بافتی تئوری و عملی  ،ارمبگذ 

این   خودِ  قرنِاست.  ابتدای  تا  ا  اصطالح  نشده  ظاهر   ؛ستنوزدهم 

موا و    فتهگر  کمدست  یدبانهم  ضوع  ین  نبایدشود    زحد ا بیش  هم 

شود. موضوع    تفسیر  چاین  خدمت  وراییزی  به  سادهبه  ی گیریِ 

اشاره اما  می   واژگان  که   وضوحبهکند،  چیزی  آن  ناگهانیِ  ظهورِ 

دهد. استفاده از این ن نمیدهد را نیز نشامی  جنسیت« به آن ارجاع»

پدیده  با  ارتباط  در  دی کلمه  های مینهزی  هعتوس:  دشثبیت  ت  یرگ ی 

( دانش  مکانیسمگوناگونِ  زیستهشامل  تای  به شناختیِ  ولیدمثل 

گوناگونیِه فمراه  و  اجتماعی  رفتارها(؛  رد  سری یِ  یک  تثبیتِ 

هنجارها   و  تازهبخ  –مقررات  بخشی  سنتی،  طرفِ   -  شی  از  که 

؛ و و پزشکی پشتیبانی شد  ورشیوپرآموزشهای دینی، قضایی،  نهاد

دریریغت کروش   ات  می  دا فرا  هی  ر رهنمون  به  تا  خود، شدند  فتارِ 

و رویاهای   عواطفِ خود  خود، احساسات وهای  خود، لذت  یفِوظا

اخود   ارزش  و  بومعنا  این  مسئله  آنکه  کوتاه  دهند.  که ختصاص  د 

چگونه   جوامببینیم  در  »تجربه«  شد؛ یک  تشکیل  غربی  مدرنِ  ع 
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خبهتجر افراد  شد  باعث  که  عنا  ر  نودشاای  یک   ایههسوژن  اوبه 

برای  نسیت« تشخیص دهند، ج»ج متنوعِ  زمینهنسیتی که  دانش  های 

دس باقابل  و  بود  مقر  ترسی  از  پیون رانظامی  حدود  و  داشت.  ت  د 

برنامه من  که  چیزی  یک  بنابراین  بودم  کرده  تجربهریزی  ی تاریخِ 

ش، اند  یهاهعنوان ارتباطِ میانِ زمینیت بود، که در آن تجربه به  جنس

اص در یک فرهنگ خ  های سوژه بودنو شکلها  ییرا رگاهنجع  اوان

 شود. ادراک می

ج از  روش  این  به  آنکه  بگویم،برای  سخن  از    نسیت  باید 

یک   تم. جنسیت به عنوانگرفمی که تقریبا معمول بود فاصله میمفهو

-در شکل  هر جادر    جنسیتشد. فرضیه این بود که  ثابت ادراک می

منف تهای  سازوکارهای از    کار  این  .دشویم  رضهع  یخیارردِ  طریق 

سرکو از  میمتنوعی  انجام  که جنب  تحت شود  جامعه  هر  در  سیت 

بوده  کن آنان  منجرترلِ  این  سوژه می  است.  و  میل  که  از شد  میل  ی 

کشی  زمینه بیرون  ممنتاریخی  و  شوند،  کلی  یده  شکلی  به  وعیت 

تم جنسیتنمایانگرِ  در  تاریخی  امرِ    به  هضیفر  ن اییِ  نف ما  ا  شود.  امِ 

سهنوب نبود.  کافی  خود  »جنی  از  گفتن  یک خن  عنوانِ  به  سیت« 

منفردِربهتج ابز ترسسدتاریخی،    ی  راپذیریِ  فرض  پیش  نیز  ارهایی 

ابزارها    .گیردمی پژوهیدنِاین  به  خصوصیاقادر  ارتب  و  اطاتِ ت 

محورکه    بودندصی  خا تشکیل  سه  )ددادنمی  را  شکل1:    گیریِ ( 



 مهر نیما حیاتی  :ترجمه

11 

 

کهعلوم نظام2)  دند،دا یم  اعجار  نآ  به  ی  قد  یهای(  که از  رت 

قادر   ن افرادکه در آهایی  ( شکل3، )کردندآن را تنظیم میکاربستِ  

به عنوانِ سوژه  تا  شدندیمو مجبور  د  دنبو این  خودشان را  از  هایی 

د بگویم  ی اول بایص دهند. اکنون، در مورد دو نکتهتشخیسیت  جن

که   کارهایی  دادم  ترشپیکه  و  ما  دتابکه    –  انجام  پزشکی  به  ربوط 

مربوطروانشنا سپس  و  قدرتِ  سی  کاربست  به  و  های تنبیهی 

برای من فراهم آورد.   ،شتمدا  را که نیازابزارهایی    –  1د شضباطی میان

-این امر را ممکن ساخت که شکل  ،های برهانیبستپژوهیدنِ کار 

انضباط و  ها  گیریِ  کنم  دنبال  علم  اهیِدور ز  ا   زمانهمرا    ر ابر ب  رد 

این امر    ،شانهایناورو ف  وابطِ قدرتپژوهیدنِ رلوژی بگریزم.  وئید ا

  و همزمان  ز ببینمهایی باراتژیاست  را به شکلِ  هارد که آنرا ممکن ک

جایگزینِ یا    ادراکِهمان    کهبگریزم    آن  از  تسخیر  عنوانِ  به  قدرت 

 2. عنوانِ یک پیکره بود نمایان کردنِ آن به

 
استتت.  «ان: زایش زندبیه مراقبت و تن»و  «اریخ جنونت» هایفوکو کتابمنظور  1

 .م –
بررستتی ز آن بخشتتی اکتته   کنداشاره می   خودقدرتِ  تئوریِینجا فوکو به  در ا  2

ی یک پیکرهیکدستی مثلِ  لِجای نمایان کردن آن به شکه  قدرت بفیزیکِ  خرده
 م. –حد است وا
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زم کهاما  م  ییهالتحا   ستمخوا  انی  که  را  کنم  اسطالعه    اسبر 

ند، ی ببینای جنسهخود را به عنوانِ سوژه  معطوف بودند  آنان، افراد

-لی میی میل یا سوژهشدند. در آن زمان ایده   رتبزرگبسیار    مسائل

ل بود.  ، دستکم یک مضمون نظریِ عموما مقبونه یک نظریهورز، اگر 

-ن، یا نسخهومضم  نمیه  عقوادر  یب بود:بودن عجخودِ این مقبول  

آن   از  که  هایی  نظریه  تنهانهبود  مرکزِ  خودِ  در در  بلکه  سنتی،   ی 

شد. ن بودند هم یافت میآ  ییِ خودشان ازدرصدد جدا می که  مفاهی

نوزده و بیست از یک آمد در قرونِ  که به نظر میهمین مضمون بود  

طوالنیِ اس  سنتِ  رسیده  ارث  به    یهتجرب  هک لیدرحات.  مسیحی 

تاریخنِ  عنوا  هب  ،تسیجن شمایلِ  احتمیک  منفرد،  از  یِ  کامال  اال 

»تجربه مسیحیِ  متنانگی ی  این  وجودبااین  است،جزا  «  دو  نه گوهر 

می میلنمایان  »مردِ  اصلِ  توسطِ  که  تسخیر  شوند  اند. شدهورز« 

میدرهرحال نظرم  به  یک،  بدون  که  و  مطالعه  رسید  تاریخی  ی 

شود یر داشته باشد، نمسروکاز  ر ول می  یه سوژیل و  با م  دی کهانتقا

توسعه  گیریشکلبه خوبی   تجربهو  هج  تیی جنسی  قرن  دهم  از 

پ   تاکنون گرفتنِدیگرنبیابهژوهید.  را  نظر  در  بدونِ  کار  این  یک   ، 

نا بدین»تبارشناسی«  این  بود.  می  ممکن  من  که  نبود   خواستم معنا 

متوال مفاهیمِ  از  میتاریخی  شهیِ  یل،  لوت،  بلکه برا    دویبیا  نویسم، 

 سو اینا افراد به  هبود که از طریقِ آن  هاییستنِ کاربپژوهید  هدفْ
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مهدا تییت  که  رووجهشدند  را  تا  شان  کنند،  متمرکز  خودشان  ی 

 هند، تشخیص دنندمیل کدگشایی ک  هایه عنوانِ سوژهرا بخودشان  

ه  بن  اودشد و خافرا  میانِای  رابطههایی که  کاربستو تصدیق کنند.  

آنمین  میا به  که  میها  آوردند  تاجازه  حقیقتِ داد  میل،  در   ا 

-د و چه سقوطاشبیعی بین وجود طنند، چه اوجودشان را کشف ک

کوتا ا کرده.  تبارشناسی،  این  در  آنکه  که  ه  بود  این    باره اینردیده 

ن  هدایت شدند که بر خودشا  وساینتحقیق کنیم که چگونه افراد به  

تفسیگرانو د تفسیری که  اا  ر  لیم  زا   یری،    در آن رفتارِ عمال کنند. 

آننسج بودهمان    کشیبها  یِ  لزوم  ،علت  قاما  انحصاری   ی وی لمر ا 

بنا اینکه درک کنیمبرای نبود.  برای  فردِ مدرن م  ن،  تواند  یکه چگونه 

الزم بود که   ی »جنسیت« تجربه کند،نوانِ یک سوژه دش را به عخو

تعیین در  چگون  کنیم  ابتدا  قطولِه  غربانِسنا،  رون  می  توانسته ی 

 ی میل تشخیص دهد. سوژه دش را به عنوانِخو

می نظر  نظریک  که  رسید  به  نتغییر  آن   یاز ی  تا  که  است  را  چه 

د؛ این  هش قرار ده، مورد پژوگرفتنددر یادگیری در نظر میپیشرفت 

د ون کرهایی برهانی رهنمکاربست  هایموضوع مرا به بررسیِ شکل

دیگری ک تغییر نظریِ  کردند. ی یان میشنی برو  هبا  ی رسانان  علومِکه  

پژوهشِ جهتِ  بود  نیاز  ع  هم  به  »قدجلوهنِ  نواآنچه  رت«  های 

ز های باتژی، استراین مرا به بررسی روابطِ چندگانهشد؛ اف میتوصی
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کردند. به ا را بیان میهعمالِ قدرتمنطقی رهنمون کرد که اِو فنونی  

ه شده بود، ه »سوژه« نامیدیزی کچ  یلِتحلای  بر  نونکه اکآمد  ظر مین

ر  رسید که دمی   بیاسه نظر کار مند تغییر سومی هم انجام دهم. ببای

که   ایهایی باشم از رابطه با خود؛ رابطهجهت  ها وشکلجستجوی  

هد. بعد از  د را به عنوان سوژه تشکیل و تشخیص میفرد خود  در آن

که   طورهمان  -  گردییک  با  شانملتعادر    1حقیقت های  ی بازیمطالعه

  و هجدهم با نمونه نشان تجربی در قرون هفدهم  ی علومِ  سط برختو

 هایشان با روابطِ قدرت ی تراکنشهو سپس مطالع  -  داده شده بودند

کارب  - توسط  بودند های ستکه  شده  داده  نشان  مثال  با    -  تنبیهی 

بازی  کردم  احساس باید  لزوما  ر  حقیقتهای  که  خهابطدر  ا بود  ی 

ه را مطالعه کنم، و آنچه  ژعنوانِ یک سو  گیری خود بهلو شک  ودخ

»تاریخِ  می میلناتواند  رانورز«  سانِ  شود  ق  امیده  عنوانِ  لمروِ به 

 . خود بگیرمی تحقیقاتی و زمینه ارجاعی

را به جایی بسیار اما واضح بود که متقبل شدنِ این تبارشناسی م

م: یا  کرد انتخاب می  بایستی. مبردهد  خواام  اصلی ی  ژهز پرودورتر ا

پایبند باهبه برنام  از ارِ تاریخی  آمک  شم و به آن یای که ریخته بودم 

ضم میل  کلِ ضمونِ  یا  کنم،  شکل میمه  حولِ  را  مطالعه  آر  امِ گیریِ 

 
1itéde ver jeux  
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ی کنم. من دومی دهدر دورانِ باستان دوباره سازمان  خود  1ناسیِزَندش

ن  آن چیزی که من به آ  تهایندر  که  اللستدبا این ا  ،کردم  را انتخاب

بودم، سال  پایبند  این  در  که  برچیزی  بسیار  تالش    های  شتم،  ادآن 

بود کرد  کوششی  مجزا  میجهت  که  عناصری  از  برخی  تند توانسنِ 

ی آنچه را شند. نه تاریخی که دغدغه مفید با  خِ حقیقتبرای یک تاری

زمینهدا در  بود  ممکن  که  یشت  درسادگیرهای  بی  باشدت    لکه، 

بر  هشپژو حقی »بازیی  خطهای  بازی  .قت«های  و  کهحقیقت   زا  ا 

عنو  ،هانآ  قِیرط به  شکلان  بودن  به  شکل    تجربه   ه تفرگتاریخی 

میتسا که  چیزی  عنوان  به  یعنی  م؛  باید  و  قرار  اندیورد  تواند  شه 

قصد    انسان  ی که از طریقِ آنانهای حقیقت آن بازی  اندچیستگیرد.  

-یخشمگین م   که خود رامانی  ز   شد،دیبیندش  خو  عتِطبید به  کنمی 

ودی د را موجه خوک  ینپندارد، زمامار می ارد، زمانی که خود را بیپند

یا کارگر می ، سخنزنده به عنوان  پندارگو  یک  د، زمانی که خود را 

می نایتج مجازات  و  قضاوت  ب  اندچیستکند؟  کار  ای هازیآن 

توسطِ   که  رشاخودند  نستتواها  نانسا  هاآنحقیقتی  بن   عنوانِه  ا 

چهارچوب    لِین شککنم که با امن تصور می  بیند؟ورز بمیلافرادی  

ای که دورتر از  به بازه  ی آنعهرای توستالش بپرسش و با    ن بهداد

 
1neutiqueséermh ،hermeneuticsم-نوتیک ، هرم. 
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زیادی به   به جستاری که مدتِ ام،  ا بوده آشنآن  هایی است که با  افق

بودم،  آن   نزدیکپایبند  ا  –وم  شمی  بسیار  چرو  اینگر  حتی  ند ش 

بیکاال  س طلبرِ  را  مسیرِک  شتر  این  جانبی  ند.  با   مسلما   مخاطراتی 

های د که مزیتآیمیودم و به نظر  ارای انگیزه بد  خود داشت؛ اما من

 در این تحقیق کشف کردم.  ،مه بود بینی کرد نظریِ خاصی را که پیش

ی مهبرنا   وردنِتاخیر و به هم خ  لِاحتما  اینکه  مخاطرات؟ اول

هایی که از دم. از آن ه بو کرد   ریزیرحطبل از قه ت کداشود وج اپچ

پیر کاها و مسیرهای جانبیِ من دپیشرفت  –ام  ممنون  ند،کردروی  ر 

-از آن  ورط همینو    –کنم  به ویراستاران در کالج دو فرانس فکر می 

ه  به خصوص پیِر نورا. ب  –د  ی آن صبوری کردنهایی که برای نتیجه

را، تالش   باره  دو کردنِ  ازآغ  دن وغاز کر، آرا  سخترِ  که کاهایی  آن

کردن اشتباه  و  عقب    کردن  به  انجرا،  و  دادنِبرگشتن  ی دوباره   ام 

  هنگامِ و همچنان پیدا کردن دلیلی برای تردید اول تا آخر  چیز ازهمه

به مرحلهرفت از یک مرحله  به  و خال  –ی بعد را  ن  هایی که آنصه 

نند، داست میبا شکل عادا م ه رلهرو دیت قطععدم  میانِن در کار کرد

 ستیم. م که ما از یک سیاره نید بگویبای
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خطر این  موجو  همچنین  که  داشت  اسد  با  سن  روکار  نادی 

این خطر   من  1دارم.ایی نی کافی با آنان آشنداشته باشم که به اندازه 

می متقبل  که  را  اسنشدم  د  اداین  کامال  آنکه  بدونِ  کردشارک را  ه ن 

بباش یارببر  اه کم  از  انهبیگ   هایر شکلد   را  آنان  م،  یا در ای  تحلیل 

د. سب باشنان منا برای آ  ندرتبه  ایی از جستار قرار دهم کههحالت

این   با  مواجهه  براون در  پیتر  کارهای  از  من  هادوت یِپ و    2خطر،   3ر 

گفت چندین  از  و  بردم  بهره  آنو بسیار  با  که  وگویی  داشتم    ها 

کههااهدیدگ گرفتکم  ند،کردان  بی  یی  دمک  بتالشر  .  آشنا رای  ام 

باساختنِ متونِ  با  ع خودم  این خطرِ  همچنین  مت ستانی،  را  قبل کس 

کنم از    خواستم مطرحهایی را که میی پرسشتهررشه سبودم ک  شده

 
ی رسید که اگر بتته انتتدازهنظرم می  اما به   ت.ینسستم و نه التمن نه هلنیست ه  1

اییِ کتته آشتتن  استتتمکتتن  موجه به خرج دهم،  حوصله، فروتنی و ت  کافی دقت،
 تتتابه من اجازه دهد یدا کنم؛ یک آشنایی که استان پروم بو    یونان  کافی با متونِ

هتتم   –  بنیتتادین استتت  ی غربتتیفلسفه   شک برایکه بی  در تطابق با کاربستی  –
دارد کتته متتا ای نگاه میاندیشه  ا با واسطه از روشِکه ما ر بررسی کنمرا  تفاوتی  

کنم که   رسیمجاورتی را بر  آن  مم، و هدهیمان را تشخیص مین بنیانِ خوددر آ
، همچنتتان متتانیمن بتتازنمیوش در آکا  گاه ازکه ما هیچ  یاجودِ همان فاصله با و

 .ماندباقی می
2Peter Brown  
3re HadotPier  
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و ظرات  با ن   3در برکلی   2و پال رابینو  1هوبرت درایفوس   .دست بدهم

 ظری بندی نلموفر  یک  که  تندر ساخا قادمن ر  شانهای دقیقپرسش

-به من توصیه  4وال نجام دهم. فرانسیس  ی دوباره اانهشناسروش  و

 د. زشمند داهایی ار

-مداوم به من کمک می  طوربهها  این سال  در طولِ  5وِین پال  

جوی حقیقیِ یک تاریخدان برای حقیقت  وکه جست  ددانکرد. او می

همچن او  و  است  معنا  چه  آنبه  فرد  که  سد  شنامیرا  تویی  هزار   ین 

-قت و خطا میهای حقیاریخِ بازیال کردنِ تدنب  ز بهه آغاک  امیگ هن

و آن  به  گشتهکند،  ا  ارد  آناست.  از  کهافراد  و  است  )امروزه    ی 

ی را بپذیرد که تاریخِ رطشوند( حاضر است آن خیافت می  ندرتبه

همه برای  افکا حقایق  می ی  ایجاد  ار  تاثیرِ  بر  کند.  ایآنچه  و   نجامن 

ار  داد، مسئله بسیمیمن انگیزه    به  نچهورد آم  در  نافذ است.  ،امشتهنو

داشت امید  من  است،  مسئله    کهم  ساده  برخی    ازاین  مردم  نگاه 

باشد. کنجکاوی بود    خودخودیبه کاوی در نجک  آن نوع از  –کافی 

 
1srt DreyfuubeH  
2Rabinow Paul  
3Berkeley  

4Francois Wahl  

5Paul Veyne  
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  بهسبت  نای از اشتیاق  رجه د  بااین را دارد که  هر موضوع که ارزش  

رای فرد  بچه  کند تا آنستجو میکه جوی  جکاکن  آن  نه  ل کنیم:عم  آن

فرد رااسب است بدمن آنی که  بلکه  بیابد،  تقادر می  اند را  از    اسازد 

 اشتیاق برای آگاهی چیست اگر فقط ارزشِ  ،شود. در کل  خود آزاد

مبه   و  میزانِ  شود  ختم  بودن  آگاه  از  به   گونهاینشخصی  که  نباشد 

سرح تا  فردِانامک  داتِشکلی  آ،  دوردست  زا  را  گاه  به  ها خودش 

اندیشه باشد، زمان  هکمادامی؟  ندک  ابتپر   هایی فرد در پیِ کاوش و 

ک هست  زندگی  آدر  در  اه  اگر  متن  آنچه مینسان  از  اندیشد، فاوت 

مت انسان  آنچهفابیندیشد و اگر  از  پرسشِ دانستن  می  وت  ببیند،  بیند 

-با-یهاازین بای  که  د گفتخواهنمردم شود. احتماال قا الزم میمطل

کهخ است  بهتر  یابمان  صحنه  تِپش  ود  این    ند  حالت  بهترین  در 

مبازی شکلی  به  ف   ،ناسبها  از  اولهعالیتبخشی  شکل  ای  یهای  را 

ا در آن اموش شوند. امشان رسیدند، فرمانی که به اهدافدهند که ز

اگر    –است  فلسفی  منظورم فعالیتِ    -  فلسفه امروزه چیست  ،صورت

تیست  ن  ید قاانت  ریکاکه   خود  بر  اندیشه  این  کندیم  ل حمکه  ؟ 

 کردنِ   جای مشروع  شود اگر بهفلسفی چه چیز را شامل می  فعالیتِ

که  شاملِ  یم،  دانمی  آنچه نباشد  اییم  کنتالش  این  دانستنِ  نکه برای 

ف گونه  چ متفاوت  که  است  ممکن  تا چه حد  کرد و  که ؟  کر  زمانی 

و بگوید   ه کندکتدی  انیگره دن بیرود از بکنی ش م التگفتمانِ فلسفی  
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که   بیابند، یا زمانیتوانند آن را  ت و چگونه میاسشان کجحقیقتکه  

عپرونده به  ای  آنان  میلیهِ  اثبات  خامِ  چیزی  ،  گشایدزبانِ  همواره 

در   داوجو  آنمضحک  گفتمانِردد  اما  دارد فلسفی    .  که    ،حق  آنچه 

عمال اِقِ  طریاز  و    خودی  شهاندی  را ازییر کرده باشد  مکن است تغم

بایست که می  -»نوشتار«  اود.  بکت،  سبه آن بیگانه ادانشی که نسبت  

یا آزمونی    به عنوان که  متن  بازیِ    ،آناز طریقِ  ادراک شود  فرد در 

-دهسازیِ سابه عنوانِ مناسب  بایدو نشود  تغییرات میحقیقت، دچار  

به  انگارانه دیگران  ارتباطی  ش  هدفِ  زمحتوا  -ود  درک  ی  ندهی 

ته چیزی که در گذشفه را هنوز آن  ه است، دستکم اگر ما فلسففلس

یابو کنی»ریایک    دیگرعبارتبه  د،  فرض   ممارستِ  یعنی   مضت« 

 ن در فعالیت فکری. خویشت

میطم ادامه  در  که  آن  آید،العاتی  گذشتههمچون  در  که    هایی 

 با  که  یویقلمر   منطقِ توسط  لعاتی از »تاریخ« هستند  اام، مطانجام داده

ارجاعاتیسر  آن و  دارند  معطو  وکار  آن  به  اما حاصلِبودندف  که   ، 

نیستیک »  رِکا رها خالصه  نا نیست که کاعند. این بدین م تاریخدان« 

کاریا   از  شدهترکیبی  انجام  ا  های  دیگران  نظرگاهِ توسط  از   ست. 

د  هستن  مایشیثبتِ تالشی طوالنی و آز  ها حاصلِ شان«، آنبینانه»واقع

 فلسفی این یک ممارستِ ویسی و اصالح داشت.ه بازنز بنیا هابارکه 

اندیشه به    چه حد تالش برای ین بود که یاد بگیریم تا  هدف ا.  بود
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آزاد   ،داندیشمید اندیشه را از آنچه در سکوت  توانمی  ،ریخِ خودتا

 ندیشد. فاوت بید که متکند و در نتیجه آن را قادر ساز

متقبل شوم؟ این را   ار  اتیاطرمخ  چنین  دم کهحق بوآیا من بر  

بگویند.دیگرا باید  ای   ن  فقط  رمن  در  دامیا  ن  که  تغییری  با  که  نم 

تاریزمینه و چهارچوبِ منفعام دادخیِ مطالعات تسلسلِ  نظریِ  م،  تِ 

مطرح کنم که  توانم دو تعمیم را  می   در اینجاآوردم.    به دستخاصی  

ساختند  مر قادر  چشما  هم  هم  شم  ببخ عه  توسرا    مطالعه  اندازِتا  و 

 نم. تر مشخص کدقیقاش را روش و هدف

نظر   مدرن  د  آممیبه  عصرِ  از  شروع  با  تا که  رفتن  عقب  و 

دم سپس  و  قاسیحیت  فرد  باستان،  پرسشی وران  از  بود  نخواهد  در 

چرا  ر عمومی است:  هم بسیار ساده و هم بسیا  زمانهمبپرهیزد که  

نگرانیِ    دفِآن، ه  باه  تابسو  یاهذتا و لهلیتجنسی، چرا فعا  رفتارِ

ای دغدغه  –رد  ود دا وجقی  ی اخالدغدغه  هستند؟ چرا ایناخالقی  

اخالقیِ ها از توجهاتِ  و گروهر برخی جوامع  ها دبرخی زمان  که در

که کنند  تر جلوه می مهمتوجهاتی  از    مثال  ؟کندتر جلوه می دیگر مهم

همان    هب  که  رنددا  تمرکز  معیی و جزندگیِ فرد   هاینهیگر زمیبر د

هستند  اندازه رفتارها  اساسی  وظایف ی  مثل  یا  تغذیه  به  مربوط 

خیمد پاسخ  یک  بهسر  لینی؟  می  یع  مذهن  می آید،  آندن  ها  انم: 
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بودهعیتهدفِ ممنو بنیادین  اهانتی  کردن  تخطی  اند، و  های  آنان  از 

پرسش دِ  از خوپاسخ را  ه  مثلِ این است کشد. اما این  یجدی تلقی م

عم؛  ازیبس می  هالو و  نشان  آن  دبر  که  مودهد  این  تشخیص  ضوع ر 

خورده  دغدغهشکست  که  اخالقی  ایم  جنفتر  حولِی  در ار  سی، 

ش و  نظ  اش،کلشدت  به  مستقیما  ممنوعیتهمیشه  از  گره امی  ها 

قیقا های اخالقی د یال موضوع این است که نگران معمو است. نخورده

ن جایی  استیردر  ا  ومند  منع جبا که  و  ور    دیگر بیانبه  .اردند   جودی 

ر. بنابراین  سازیِ اخالقی چیزی دیگلهمسئ  ک چیز است،ممنوعیت ی

ن پ رسمی  گونهاین  من  ظربه  که آن  پژوهشِ   بایسترسشی که میید 

است این  کند،  هدایت  را  چگومن  چ:  شکلنه،  چه  به  و  هایی را 

-غدغهن درا ای گرفت؟ چ لقلمرو اخالقی شکجنسیت به عنوانِ یک 

شکلووج  با  قیاخالی   شدتد  و  متغیها  انداهای  این  تا  زه رش 

»مسئله این  چرا  است؟  بوده  ددارد  ودجو  زی«ساپایدار  اما  کل؟   ،ر 

ت  سشپر  این یک  جای  بازنمودهابه  یا  رفتارها  از  موضوعی  ،  اریخ 

ی را تعریف  شرایطآنکه  : برای  ی یک تاریخ از اندیشه بودناسب برام

نی که کنند و از جهامیآنچه  د،  ستنه هآنچاز  ها  انانس   ر آندکه  کنیم  

 کنند »مسئله ساختند.«دگی میدر آن زن

ت دادنِ آن به  می، و در جهمو عسشِپر  دنِ ایناما در مطرح کر

ام خطور کرد که هنبه ذرومی، این موضوع  -فرهنگِ یونانی و یونانی
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مسئله گروه  سازیاین  کابه  از  میربستی  مربوط  کشها  درود    ه 

امیتاه  از  ما  جوامع برخوردارندنکارنی  چیزهایاپذیر  به  من  که :  ی 

ز  منظورِ من ا.  کنمی ه مد، اشارجود« نام نهاتوان آنان را »هنرهای ومی

ها  با آنها  ای است که انسان، آن اعمالِ قصدی و عامدانهاین عبارت

ییرِ  تغ  بالدنکنند، بلکه به  یم میتنظ  تاریرف  نه تنها برای خود مقرراتِ

منفر   خود  تا  تندهس  خودلِ  شک وجودِ  در  دهنرا  تغییر  و دشان  د 

ه ی کر اآثعه  . مجموندزاسآثار بدل  زندگیِ خود را به یک مجموعه  

ار زیزششامل  سبکیِ شناسانهباییهای  معیارهای  و  است  ی خاصی 

بخاص را  »هنرهای وج بدونِ شک  کند.  رآورده میی  این   «،ودیاین 

خود دانی  مز  «،»فنونِ  کاربکه  اوایلِ    یشانهکش  رتِقد  هایستر  در 

بعمسیحی و  ات  در  کادتر  و ربستنواعِ  پزشکی  آموزشی،  های 

قاللِ خود را  میت و استخشی از اه، بدنشدزی  همانندسا  روانشناسی

دادند.   دست  فکر    حالباایناز  طوکردمی من  تاریخِ  که  این  م  النیِ 

فناوریشناسیِ  زیبایی این  و  خوجود  ان  ،یشتنوهای  -جامهمچنان 

به اهمیتِ    1که بورکهارت د. از آن زمان  نیافته باقی ماندنمهااد  یا  شدهنا

رنسانس عصرِ  در  م  آنان  کرد،  گ زی  دتاشاره  اما  است،  ذشته  ادی 

 
1urckhardtB  
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 درهرحال   1د. نیافتن  یانپا  آنجاشان در  ن، و توسعهشاشان، تاریختداوم

سی فتارِ جنر  یِسازعه، مسئلهکه در این مطالبه نظرم رسید    گونهاین

عنوانمی  تانباسان  دوردر   به  فصل    تواند  اویکی    –یک  لین  از 

 شود. ه رفتگ« در نظر یشتنخوهای در تاریخِ کلیِ »فناوری -فصول

-خواهد نوعِ نگاههای کسی که مینهفته است در تالش  زیطن

 جا کند، تارا جابه   داندتغییر دهد و مرزهای آنچه میبه چیزها را  اش

رِ من واقعا ی جدید بیابد. آیا کا راه نِدوگشتِ ر ساج از آن،  هدستفابا ا

 این کار   درنهایتد؟ شاید  راهی جدید از اندیشیدن منجر شده بو   به

ای که از قبل داشتم، عقب بروم و آن را یشهقِ اندز طریا  تا  باعث شد

کارد تا  بیندیشم  کردهوباره  که  نظرگای  از  را  و روشنام  تازه  تر  هی 

ودش یابد که به خرد درمیت، فدسرو د  به  نردک  با سفر  امسلم  ببینم.

رابطه با خود   چیزها را دوباره جوان و  ،کند. این سفراه می از باال نگ 

رسد که به دیدگاهِ بهتری بر روشِ به نظرم میکند.  ی ه م ا سالخوردر

پروژه  ردنکارک این  بر  استفا  –ام  و  کردن  کورمال  قطعاتی  با  از  ده 

 
ی مطالعتته  نکنوتتتارکهارت بو که بیان کنیم که از زمان کامال درست نیستاین  1

تتته تتتوجهی قتترار گرفمتتورد بتتی  جود به طور کاملشناسیِ واییهنرها و زیب  این
همچنین یک پژوهش   رسد.میبه ذهن    اینجابودلر در    زی بنیامین ااست. مطالعه 

 (1980) .رنسانس دهیِخودْسبک با نامِجذاب در کتابِ اخیرِ استفان گرینبالت 
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اش یک تاریخِ ه هدفای کهوژپر  ام؛هتفت یادس  -  توالیممتفاوت یا  

مسئ بود.  مسئلهحقیقت  ایدهله،  و  رفتارها  تحلیلِ  جوی  یا  و  ها  امع 

-هایی بود که از طریق آنسازیه مسئله، بلکدونب هایشان«یدئولوژ»ای

خو وجودْ  اندیشیدنی  ها  برای  را  میدش  عرضه  و    –کند  ضروری 

مسئلهتاربسک این  که  برسازیهایی  اند. گرفته  کلش  نآنا ی  هپای  ها 

پ شناسانهعدِ باستانبُ ها را  شکل  ش این را ممکن کرد که خودِژوهی 

برر بُهم  قادمر  اشاسانهبارشنعدِ تسی کنم؛  تا شکلا  گیریِ  ر ساخت 

اند، تحلیل  شدهها و اصالحاتی که متحمل  ها را از طریقِ کاربستآن

-تسبارک  زه اود داشت کجوهم    بیماریسازیِ جنون و  سئلهکنم. م

تعهای   و  پزشکی  و  الگو   ریفِاجتماعی  از  نوعی  خاص  ی 

زبسازیِمسئله  .خاستبرمیهنجارسازی«  » زندگی،  کار  ان،    هم  و 

ی«  اسانهشناز مقرراتِ »معرفت ی برهانی  اربستک  در  که  تداش  وجود

پیروی می خاص انه که کارتارِ جنایتسازیِ جرم و رفو مسئله  .کردی 

تنبیهتربسکاز  ا الگوی    استندخیبرم   صیخا  هیِای  یک  از  و 

پیروی» که کردند.  می  انضباطی«  دهم  نشان  دارم  دوست  من  اکنون 

سی های جنسی و لذتتِ جنلیفعان، استاکالسیکِ بدر دوران  چگونه

معیاری از   د وسازی شدنبوط به خود مسئلههای مراز طریقِ کاربست

 . ردندآو  یانم بهد« را شناسیِ وجو یبایییک »ز
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 مرکزیتِ ردند به اینکه  بودند که مرا رهنمون ک  لییالد  نیناا  سپ 

ستانِ به دورانِ با ورز راسانِ میلی خود روی تبارشناسیِ انکلِ مطالعه

اوک  سیکال از  تا  من  دهم.  انتقال  مسیحیت  قرونِ  زمانیِ لین  نظمِ 

اساده کردم:  پیروی  کارای  جلد،  بهین  لذت،  اختصاص    برد  روشی 

رفتارِ    دارد تجنسکه  فرهنگِلیف  وسطی  در  پزشکان  و    سوفان 

یونا مسئلهکالسیکِ  میالد  از  پیش  چهارمِ  قرنِ  در  شد. سازی  نی 

ابهی در متون یونانی  یِ مشازسهبا مسئل  ود، جلد بعدی،راقبت از خم

ترافات  درنهایت، اعرنِ ابتداییِ عصر ما سروکار دارد.  و التین در دو ق

مذهبی در رابطه با   تِخدمو    یینریِ آگیکلبه ش  ، جلد آخر،1گی تنان

ارد   مودهم در بیشترِها ارجاع مینادی که به آنپردازد. اسمی   تنانگی

شان هر  ست که فرمونی امتای  به معنه  ک  –زی« هستند  متونی »تجوی

م و غیره(، ای از احکا وگو، رساله، مجموعهگفتچه باشد )سخنرانی، 

دهند. من   د هایشنر پ فتارای راتی بمقرر  ان این است کهشهدفِ اصلی

-فافها فقط جهتِ شها و هوسلذت ی مکتبِربارهمتون نظری د از

استفاده قلمروی   سازی  پژوهش  یکردم.  مورد  می  که  از    م،دهقرار 

یم تشکیل  ارائهتونی  هدفِ  به  که  توصیه    یافته  و  نظرات  مقررات، 

چدرباره  رفتای  بگونگیِ  فرد  که  دهدری  انجام  نوشاید  شد،  : اندهته 

 
1eshthe fl –la chair   
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م  متونی  بردی«،کار»  تونِم یکه خودشان  از  »کاربست« ک  وضوعاتی 

به گونه بودنابودند و  این کاری طراحی شده  بست خوانده د که در 

متون این    .تامل شود و آزمایش شوندآنان  ر  ، بند، آموخته شوندشو

رفتا نهاییِ  چهارچوبِ  تا  داشتند  روقصد  دهند.  زانه  رِ  تشکیل  را 

مراین  بناب باین  عتون  انواه  می  هاییرابزن  خدمت  که    کردندعملی 

آن    رار دهند،رد پرسش قساختند تا رفتارِ خود را موادر میافراد را ق

مراقبت    را بهمورد  و  دهند  دهش  آن  قرار  به خودکل  و  به    نیز  ند، 

ها، اگر  نآشکل دهند. کوتاه آنکه عملکردِ    هایی اخالقیهعنوان سوژ

واژه  را  ابخواهیم  دری  شود  می  یافت   1ارکتلوپ   [هایهتش]نو  که 

 شاعرانه بوده است. -کنیم، اخالقی برگردان

قرار دارد ای  ز در نقطهور انسانِ میلاما از آنجا که این پژوهشِ

ها با هم تالقی کاربست ها و تبارشناسیِسازیسئلهسیِ مناشنکه باستا

 م هودو مف ه آن  تاه بآغاز، به شکلی کو  قبل از  ات دارم تکنند، دوسمی 

هایی از د بر شکلست تا شرحی باشبه آن دو قرار ااختن پرد  م.زا ردبپ

ب  سازی«»مسئله برای  انتخاب ککه من  ت  .م ردررسی  بیان  قرار است  ا 

« ادراک شود نیشتهای خوعبارتِ »کاربست  ید ازبایز  که چه چکند  

طریقِ از  من  چگونه  که  دهد  توضیح  دشواریتناقض  و  و   هایی ها 

 
1chPlutar  
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ایخاص   رهنبه  مسئاریخت  هکم  شد  نمون  از  اخاللهی  بر  سازیِ  قی 

ا   یشتنهای خوکاربستی  پایه کنم  تاریخی  جایگزینِ  نظامرا  های  ز 

 د. تنداشها قرار ی ممنوعیتپایه قی که فرضا براخال
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 سازی ئلههای مس: شکل2

 

ایی به عمومیتِ هندیببرای یک لحظه فرض کنید که ما دسته

-یرفتهجنسی« را پذو »اخالقیاتِ    «،اتیالق»اخ  «،»مسیحیت  «،اد»الح

کدا  فرضایم.   در  بپرسیم  ما  که  »اخالقیاتِکنید  نقاط  جنسیِ   م 

لحادیِ نِ ارادو لت با »اخالقیاتِ جنسی در ر شدیدترین حامسیحی« د

تضاد   محرمباستان«  ممنوعیتِ  انقدارد.  مردانه،  تسخیر  یاد  آمیزی، 

اینز شک  بدونِ  پاسهنان؟  نیسهایخا  کی  شد؛  اهنخو  هادد  هت  د 

-اختهشان شنهای مختلفا در شکلههریِ آن پدید دگی و استوا گستر

به   نقاشده است.    ارائه خواهند شد.  گریمتفاوتِ دی طِ  احتمال زیاد 

که مسیحیت  نسی: گفته خواهد شد  معنایِ خودِ عملِ ج  مثالنواعنبه
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ان استن بدورا  هکلیدرحا  سقوط و مرگ پیوند زد،اه،  آن را با شر، گن

ارزش  آن با  مهرا  نمادینِ  کرای  ارائه  شریکِ    د.ثبت  تعریفِ  یا 

یونان   نچه در جوامعِسیحیت برخالفِ آرسد که منظر می  مشروع: به

اتف باستان  رومِ  تکفتادا  اقو  ازدواج  حدِ  تا  محدودیت هم،  سری 

کرد قاعده   ایجاد  صرفا  و  اهدافِ  راتولیی  درونِ  در  را   ی بطهدمثلی 

قزناش مردِ  یا    .داد   رارویی  افرادی  روابطِ  بیانِ  جنس:  یک  نظر  ه  از 

 کهدرحالیمنع کرد    ت چنین روابطی رارسد که مسیحیت به شدمی 

در    آن روابط، و در روم نان  یور  میانِ مردان، ددستکم  تمجید شده 

بود  یرفتهپذ اندشده  تضادهای  از  مورد  سه  این  به  توان  می  ،صلی. 

باالوحانیِی و رارزشِ اخالق  -بی  -  کرد که مسیحیت  هفاضا  را  یی  

اخالشباه به  و    -  الحادگرایان  قیاتِت  پاکدامنی  شدید،  ریاضتِ  با 

ی هانرسد مردان در زماکه به نظر میداد. کوتاه آنبکارت تطبیق می

برای مدتی طوالنی بسیار مهم   میِ این نکاتی کهستان نسبت به تمابا

ابط ور،  سریهمتک  داریِ، وفاجنسی  سرشتِ عمل   –دند  شتلقی می

کدام از تفاوت بودند و هیچبی  حدی تا –دامنی  نه، پاکخواهاجنسهم

 داد. جدی تشکیل نمی کرد و مشکالتیشان را جلب نمیها توجهاین

ه نشان  ر آن راحت است کیق است. عالوه بقناد  یرصواما این ت

فق  گونهایندهیم   اسنیست.  نیاز  گرفط  وام  به  تا  و ستم  تنِت  قیم 

میا  ارهاش  کمیمح  گیِوستپی که  اولینشود  مسیحهمکتب  ن  و ای  ی 
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یحیِ بزرگی . اولین متنِ مسوران باستان وجود داردی اخالقیِ دفلسفه

  فصل  –ختصاص دارد لی ااهمتهای جنسی در زندگی به کاربست که

دارای   -2ا الکساندریی کلمنت از  نوشته  1از کتاب دومِ آموزگار   دهم

 یک سریاما همچنان    ،تس اسمقد  بِکتا  بهت  اعای ارجزیاد  تعداد

از  و احکام  قواعد به طور مستقیم  الحادی وام میفلسفه  را  گیرد.  ی 

فعاارتباطی   میانِ  قاعدهخاص  با  همراه  شر  و  جنسی  -کت   یلیت 

تجلیهمسر و  زایشی  خویشتنیِ  میداری  لِ  چشم  به  آن  آید. در 

بر د  عالوه  با  یاین،  گرفتنِ  نظر  چهار   ، ترعیوس  یِخیتار   رچوبِک 

ک  شهایی را که بیرورتها و ضباضطرا  ضامین،توان مداومتِ میم

-ن را نشان زدهاروپاییِ مدر  خالقیاتِ جوامعِعلمِ اخالق مسیحی و ا

کرد دنبال  دورهفقط  ه  ن  و  ؛اند  آن  آنها،  در  از  چراکه  در ها  قبل 

ی  کر مدا  ادامه. در  می وجود داشتندرو-یونانی  ی افکارِ یونانی وهسته

( بیانِ  1وند: )شارد میاین موشامل    شود کهارائه می  ظهحالم  جهتِ

تر )یک  رفتار2س،  از  الگویی   )( از3،  تصویری  ننگ  (  و آرفتارِ  میز 

 ای از ریاضت. ( نمونه4)

 
1The Pedagogue  
2ade AlexandriClement   
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بردند رنج می  1از ضعفِ اسپرمی هایی که  . جوانرست  یک .  1

خاطرِ به  بدن  »لزوما  پیر، کسل،عادتِ  تدلسر  سست،   شان    به  ل، بند، 

پوستی چرساکت، ضعیف، د ای  مقانهاح  لِشک ناتوان از و ارای  کیده، 

تهای  ها اشوند؛ آنشصفت میو زن  گرنپریدهدرنگ و  هر تالش، زر

ز وزن در کنند، حسی ا می  سرماس  سااح  دهند،خود را از دست می

  ر د و درون از بین میشا، نیرویپاها دارندرفتگی در  ها و خواب اندام

تالش   دند  شومی  فلجهر  بسیاریو  بیماری  ر  کامل  موارد  فلجِ   به 

وق رسد.می  باشد،  دیگری  جورِ  است  ممکن  قدرتِ چگونه  تی 

بنیااعصاب   اینکه  میاز  رنج  است،  شده  سرد  مولد  این «  د؟برنِ 

  به این دلیل خطرناک است که به   آور است،ود شرمبیماری که »در خ

ممبرای جا  .نجامدارکود می اعه    های هگونیر  تکثیه  عل  ست چون ضر 

ازز و  است؛  هم  آنجا  یستی  از  جنبههکه  بیی  منبعِ  بیماری    شمارِها 

این مطلب مشکل نیست  یصِ  تشخ  2ی دارد.« ز به درمانِ فوراست، نیا

 
-یی متتیی زناشتتوزالِ خارج از رابطتته میالدی اگر فردی ان  19و    18در قرون    1

از حالت عادی بتتود، بیمتتاریِ ضتتعفِ استتپرمی در   زیادتر  میزان اسپرا مداشت ی
 م() شد.خیص داده میمورد او تش

متنِ آرتائوس مطتترح  ردمو ضوع را درمو ی فرانسوی، ل. رِناود ایندر ترجمه  2
-این نام خوانده می بیماری که امروزه به اساسا با آن    وردنظرمسوزاکِ  د: »کنمی

ر زیاد بلغم( استتت، تفتتاوت دارد... )انتشا blennorrhea نتر آام درستشود و ن
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ای  در  چهمتن  که  وسنگرانی  ن  وگونهواس های  که ای  دارد  جود 

و   ه  شوپرورآموزشپزشکی  قرنِ  بعاز  به  وعِ وضم  روید،  جدهم 

 -شریک است  بیحاصل و  تی بیفعالیکه    -  الص خنسیِ جمصرفِ

تدریجیِ فرسودگیِ  است.  مرگِپرورده  اندامگان،  نابودیِ   فرد،   

 ادبیاتی پرگو و با    ررمکنهایتا آسیب به کلِ نژادِ بشری،  اش و  نوزادان 

کبی  به  استفاده پایان  که  از  سانی  غیرمجاز  خود  ای  ببرند، جنسیتِ 

که    رسندنظر میبه    ،شده  ئهار ا  یاهترس  ینا   ست.ا  دهاده شوعده د

برای  یعت »طبمیراثی   علمی  و  قرنِگرایانه«  پزشکیِ  نوزدهم  افکارِ   

شر    و  رگسنتِ مسیحی که لذت را به قلمروِ م   میراثی از یک  باشند.

 سپرده بود. 

زاد به ی آیک ترجمه  –ن توصیف در واقع یک ترجمه است  یا

آن توسطِ  ک  نیمت  از  –دوران    سبک  نام    به  انییونکِ  پزشیک  ه 

ق  1تائوس آر ادر  مارنِ  عصر  می  ول  است.  شده  متونِ نوشته  توان 

 
← 

گویتتد، بتتا انتتزالِ متتیینجا از آن سخن  آرتائوس در ا  که   سوزاکِ ساده یا حقیقی
ستتتاتی بتتا خلتتطِ پرو  استتپرمیِ مخلتتوط  اربتتت، و خلتتطِمق  ، ختتارج ازادیغیرار

-تحریک متتیخودارضایی ور عموما با آرمشود. این بیماریِ شنمایی میسرشت
یونانی را تغییتتر  ی فرانسوی اندکی معنای متنِترجمه   آن است.«ی  نتیجه   یا  شود
 .یافت Corpus Medicorum Graecorum ن را درتوان آدهد و میمی

1Aretaeus  
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از را  یافت    بسیاری  عصر  ترسِهمین  این  به  جنسی که  عملِ  از   

می عملشهادت  خا  اگر  کهی  دهند.  کنترل  مستعاز  شود،  تولیدِ  رج  دِ 

بر  زیان اثرات  اسبارترین  فرد  به عنوانِزندگیِ  مثات.   1انوس رل، سو 

فع  کردمی  کرف جنکه  حا الیت  هر  در  به  سی  نسبت  و بکالت  رت 

یش  ست. پزشکی حتی پ ی سالمتی سودمند اریاضتِ مطلق کمتر برا

ج با  آن  صرفه  ،دیتاز  و  لذتمالحظه  در  را نسج  های جویی    ی 

یی را که  هایت، وضعبپرهیزیدهنگام  نابه  بردنِت داد: از لذپیشنهاد می 

لذت آ  هااین  تجدر  مین  ازدر  را  ند  شوربه  بگیرید،  خشونتِ    نظر 

ا ژهوی بترثراتِشان و  ه سید. برخی حتی توصی خطا در رژیمِ غذایی 

فمی  که  م کردند  »اگر  فقط  بزندیرد  به خود صدمه  تسلیمِ    «،خواهد 

 سی باستانی است. ن نتیجتا ترایش شود. ایهتهاسخو

رفایده   .2 از  می تارآلی  ما  قدیسدان.  که   2لسا  دوسوا  فران  یم 

ای در برابرِ  آینه   . اوکردویق می زناشویی تشبه فضیلتِ    ویاا قم ر مرد

میزوجِ   قرار  و  3داد متاهل  فیل  سرمشقِ  نی   و  با اخالقیاتِ  که  کی 

به آجفت پیاش داشت را  رپای  تنها یک چهاکرد. فیل »د میهاشننان 

باارزش اما  است،  حیواناتِ  همهترینِ  بزرگ  ای  زمین  وروی    ست، 

 
1Soranus  
2sFrançois de Sale  
 م.-داد. ن میها نشاشان را بدانماهیتِ حقیقی عنا که به این م 3
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و    دهدتغییر نمی  تِ ماده راگاه جفهیچاو    ...هستیز  ن نهوشمندتری

ا که  آنی  به  می مهربانانه  کرده عشق  سهنتخاب  هر  فقط  سال    ورزد، 

میفت ج  باریک بگیری  فقط  هم  زمان  آن  و  و پنج  ی  را کند،  روز، 

اما در روزِ    حین این کار دیده نشده است.  نوز درپنهان که ه  چنان

مامیِ رود و تمینه  اخودی رسو  به  ستقیمکه م  دیدش  توانشم میش

گله  اره پالوده شود به  شوید، و پیش از آنکه دوبن میاش را در آبدن

ه انندهای نیک و شرافتمها عادتاین  آیاد  . به من بگوییگردد بازنمی 

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

)ت  دستبهدستاز  در است  اشده   نسنت وی  ،2ر سنِگِ  ،1ندی لدرواوسط 

بووه  فیزیولوگ  3از  آ  4وسِو  می مشهور(.  را  فرموله تون  شکلی  به  ان 

ه دقت او را در کتاب  نسوا دو سال بدید که قدیس فرا 5شده در پلینی 

زندگ   آشنایی» می  «ابدع  یِبا  »فیلدنبال  فروتنیکند:  دلیل  به  شان ها 

  را ر  ا کن  ای  لگیه سان د ر سد  ... مادهکنندگیری نمیفتجز در خفا ج

شود شود و گفته میمی  جام ر دو سال انگیری دجفت  دهد؛می  انجام

پنج  که   هر سال در  دخانه حمام  وزِ ششم در رو ها در رروز. آندر 

 
1Aldrovandi  
2Gesner  
3eauvaiscent de BVin  
4Physiologus  
5Pliny  
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گلمی  به  آن  از  پیش  و  زننمی بره  کنند  آنگردند.  برای  ناشناخته  ا  ان 

پل اینکه  با  البته  شکاست.«  به  الگویی  صریحاینی  س  قدی   میِعلیت  لِ 

نمینهشیپ   سوانراف اما  اد  الگ   درهرحالدهد،  به  وضوح  ویی به 

ا میپیشنهادی  ارجاع  رفتار  موضوع  ز  وفادهد.  که  نیست  داریِ  این 

ازدواجیدوسویه   همسرانِ  ض  ،میان  بهریِرو امرِ  شناخته      رسمیت 

سی بود که . اما درمیان یونانیان و رومیان بود  و پذیرفته شده در  شده

  ؛ شدمینِ متاخر بر آن تاکید وقیوا رد  ننمافی های فلسانجریی در برخ 

روی درونی و  ود که به عنوانِ نمایشگرِ فضیلت، نیرفتاری بهمچنین  

ارتسل بر خود،  بنابراین، کاتزش داده میطِ  این    به  1وچکک  ویشد. 

واج رسیدن به سنی که تصمیم گرفت ازد شد که تا  ن میدلیل تحسی

باهیچ رابطه  کند، بود:    2اللیوس  آنز  ا ر  تهب  یا  نداشت.  زنییچ  ه  ای 

تمام میزندگیِ طوالنی  »در  را  زن  تنها یک  او  همسرِ  شنااش،  خت، 

مییجوان را.«  تعریفِ  و تاش  در  زناشوییِان  وفاداریِ  از  شکل   این 

نیعقبرفه  وطد رفت.  هم  که    3کوکلس تر  سخنرانی  آن  در 

 ای را ییاسو سی  ست، اهمیتِ اخالقت داده ابه او نسب  4ایسوکراتس 

ازدواج ک  هددمیان  نش زمان  از  باه  ب  اش  نشدن  زنی  »نزدیک  هیچ  ه 

 
1Younger Cato  
2Laelius  
3oclesNic  
4sIsocrate  
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به توانسته  خودش«،  همسرِ  دس  جز  یابدآن  ارسطوت  و  شهرِ   .  در 

ن با  و روابطِ جنسیِ ز  دیگری  زن اش، روابطِ جنسی شوهر با  الایده

کن« دانسته است.  رایطِ مم ... در هر شغیرشرافتمندانه»   مردی دیگر را

ه توسط اش نطه با همسرِ مشروع ابر   رر د شوهیک   جنسیِ  ریِدا اوف

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

کشی  که پیش  بمردم  که  بود  ریاضت  از  شکلی  و  -قاخالی  رخ دند 

 ال بر آن نهادند. گرایان ارزشی وا

تصویر  .3 قرنِ  یک  متونِ  در  کلیشهپرترهنوزدهم،  .  از ی  ا ای 

 اش، روشی کهوکخوی او، سلونه تنها خلق:  ددار ود  وج  بازجنسهم

-ه حالتبلک   اش،گریکشد، عشوه دست به سر و روی خودش می 

اش به دنلِ بک  یشناسیِ زنانهاش، ریختدشناسیاش، کالبچهرههای  

 ، تصویرتحقیرکننده وجود دارد. این    ر در این توصیفاتِشکلی مکر

معکو  هم مضمونِ  نشدنِسبه  هم  و  طبیعیِ ن ن  نِ یابن  به  قش  گِ 

طبیعت اشاره دارد. انگار که »طبیعت   این اهانت علیهشده به  پیوست

توان شک میست.« بیبِ جنسی شده ارمِ این کذیکِ جدش شرخو

طوال )که    این  یِن تاریخِ  را  طریقِ   یدشاتصویر  از  واقعی  رفتارهای 

ر و  القائات  موحیهبازیِ  آن  با  اعتراضی  ( اندداشته  هم   بقتطاهای 

وان دشواریِ کهنی تاین کلیشه میر شدتِ عمیقا منفیِ  رد. د کل  باند

جوام که  خواند  ی را  در  ما  کردنِ  ع  دوکی  متفپدیده   این  اوت ی 



 فوکو میشل  –د لذت کاربر

 

38 

 

معکوس  داشته یکی  را نقش  نِشداند.  دیگری  و  جنسی  ی بطههای 

اش ای احاطهزننده  یالهیک جنس. این تصویر، که ه  میان افرادی از

در طواستده  کر اآمده    یشپ   نقرولِ  ،  در  تصویر  این  دبیاتِ است. 

ان توست. مییم گشته ارومیِ عصرِ امپراتوری به روشنی ترس-یونانی

پرترهآن   نویس 1« اِفِمیناتوس»  یرا در  ناشناس  الهی رسهنددید که  ای 

سیماشناسی  ره دربا  همچنیی  است؛  نوشته  چهارم  قرن  در  در  ن 

 4« طالیی  االغ»اب  کت  در  3وسکه آپولئی  2اتیس صیف کشیشانِ آتارگتو

 5در نمادسازیِ کریسوستوموان آن را در  تمی  کند؛سخر میآنان را تم

یا بیدیوِ  یفِ  توص  جهت در  سخنرانیعتدالی  از  دربارههکی  ی ایش 

هِ سخنرانانِ کوچک، مثل کوتای  هاوریدر یادآ همچنین  ؛  دید  سلطنت

ا  که  عطر  6پیکتِتوس وقتی  که  را  مو  آنان  موجدهو  از   د،شتناد   ارای 

هستند یا زن.  سید که مرد  پرها میآناز  زد و  ا میای کالس صدانته

، زمانی که سنکای وانِ فاسد دیدی جره در پرتره توان آن را دوبامی

مشا  با  7بزرگ  خود  اطراف  در  بسیار  ک کمیهده  نفرت  »سرورِ ند  ه 

 
1Effeminatus  
2Atargatis  
3Apuleius  
4'Âne d'orL  
5Chrysostom  
6Epictetus  
7ienénèque l'AncS  
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ترانه در  رقصِ  شهوانی  زنانگی  و  کند.  می   وتمبهرا  انسان    ،هااین 

پ مو  دنِابیت به   الودنِ ،  که  حدی  تا  زن  صدا  در  میان  دلنوازیِ  رسد، 

می رقابت  زنان  با  تن  زیکننمالیمتِ  با  را  خود  کثیف د،  ورآالتِ 

می  برای خود  –کنند  آرایش  ما  که جوانانِ  الگویی است  ایجاد    این 

به شان ل زندگیآیند و در طوبه دنیا می جرئتبیست و .. سد.انکرده 

فکدرنگ شیفته میرا بی  ها یبنج  ند؛مانن شکل مییهم به  کرِ  نند و 

بیشتر    اش هنوزاساسی   پرتره در صفاتِاین  تِ خود نیستند.« اما  نجاب

سخنان  باستانی اولین  در  سقراط  در  است.  آن    به  1«فایدروس»اش 

کند که ز می برای ااش را از عشق ندیاخرسن  کهند، زمانی  کره میاشا

پسرا لطنصیب  رشد  امز  که  انیآن  ؛شودمییف  نِ  حال  در  که  نی 

نمیقدر ضعیفآن  هستند، که  قرا اند  نورِ خورشید  برابر  در  ر توانند 

با س بگیرند  وو  شدهزیورآال   رخاب  پیراسته  ین صفاتِ همبا    اند.ت 

آگاتون که  است  نمایشنامه  2مشابه  درناز  یدر  ظاهر    3ریا تسموفو   ن 

نه، ناز  یصداه،  شیدترا-صافای  هونهپریده، گی رنگ شود: چهرهمی

آیا در حضور یک مرد است   هکش تردید دارد  اسخنبه حدی که هم

محکومیتِ عشقِ   ن را به عنوانادرست است که ای یا یک زن. کامال ن

 
1Phaedrus  

2Agathon  

3azousaeThesmophori  
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روا عنوان  به  عموما  ما  آنچه  یا  پسران  ر ذک  هخواهانجنسهمبط  به 

-اوتمندِ قضدرتثرِ قتوان ا نمی  زمانهم؛ اما  کنیم، در نظر بگیریمی م

مها جنبهح  فینی  برخی  روابطِول  مرد های  میان  مثلِ   اران    ندید، 

ها و  شانهی ن عامدانهتواند به انکارِبیزاریِ قطعی از هر چیزی که می

ن  تا کر در یونانِ باسهای نقش مذکر اشاره کند. قلمروِ عشقِ مذمزیت

از    ممکن بیشتر  بسیار  اندازه است  جوام هر  در  اای  مدرن، یِ  روپایعِ 

واشب  هبودد«  آزا » نیز  حقیقت  این  اما  ا د؛  که  دارد  بیانِ لوجود  ین 

-ر آن دیده میسازی نیز ددنامهای بهای منفیِ شدید و شکلواکنش

 یابند. شوند که در آینده بسیار گسترش می

در است از لذت ه قاتی کیلفض. قهرمانِ باگاریالگوی پرهیز  .4

ط قوس  نر آد دداناو می   که  ی استاوسوسه  ری کند، گویی لذتدو

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

ای روحانی از جربهتواند به تمیپوشی  که آن چشمایده متداول است  

تجربه کند؛  ایجاد  دسترسی  عشق  و  جنحقیقت  فعالیت  که   سیای 

میانعم د اش  در  اما  الحادیِشود.  هم    ورانِ  شباستان  به مایاین  ل 

قهرمانانِ خویشت  رد  ازهاندین  هم آن  بنمورد  مشهور  به  داری  که  ود 

تمایالتاندازه و  خودشان  بر  کافی  داشتنی  تسلط  قادر شان  که  د 
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مثل تر از آنکه جادوگری  ند لذت جنسی را پس بزنند. خیلی قبلباش

و دیگر   مِ نجابت بخوردبرای همیشه قس  باریک  1اانتیآپولونیوس از  

او    ی مشابهِشته باشد، یونان الگوهای ادن  نسیی جطهعمر رابنِ  پایا  تا

میمی  را احترام  و  مرد شناخت  برخی  نزدِ  فضیلتِ    مگذاشت.  چنین 

آشکار  انشانه  ،یادیز میی  خود حفظ  بر  آنان  که  بود  تسلطی  -از 

-ال کردنن ارزشِ اعمکه آنابود  ی  رتی قدرو نشانه  ینا  کردند و از

را  اش   دیگران  سبد.  داشتنبر  ببدین  نوشتهسا  برکه  ود  ب  های  اس 

ت  3سیالس آگِ،  2گزنفون »آننهنه  نمیهایی را که صمیمیتا  -شان را 

فاصله  خواست دستدر  می   ی  آغوش   ،«دادقرار  به  از  حتی  بلکه 

عشق   او  به  واقعا  که  پسری  می کشیدنِ  پرهیز  نیز  و  ا  .ردکداشت 

 هایچشمه »شود کیی ساکن  ر معابد یا در جااقب بود که فقط دمر

صش  گرید   دانِمر باشند.«اهدِ  او  دیگر  داقتِ  برای  این  ان  اما 

م حکمت  از  شکلی  به  مستقیما  به  پرهیزگاری  که  بود  آنان  رتبط 

به  مستقیم با برخی عناصرِ واال در طبیعتِ انسانی و دسترسی ارتباطی 

ماهیتِ د می   اهداا  ر  حقیقت  خودِ  سقراط  ضیافتکرد.  کتاب    4ر 

 
1aneApollonius de ty  
2onXenoph  

3usAgesila  

4posiumSym  
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اش باشند، کسی نزدیکا  د تستنخوامیکه همه  سی  . کستا  چنیناین

شیفت  که بستنِ  بوداش  ههمه  کار  به  دنبال  به  همه  که  کسی  ند، 

حقیقت بیان و  ا دقیقا با این  تی که خود رکمح  –اش بودند  متحک

قاثبات می  او خودش  یا کرد که  از دست  تا  بود  زیباییِ به    دن زیادر 

السیبیادسندهکنتحریک کن  1ی  مضدوری  ن  میای  رابطه  مونِد. 

کامال برجسته ن  ماحقیقت در آن ز  ریِ جنسی و دسترسیِ بهزگارهیپ 

 بود. 

ا  حالبااین از  ارجاعات  نباید  . کنیم  پرسش  دازهازانبیشین 

استنباط کنیم که اخالقیاتِ جنسیِ مسیحی و   اشتباه خواهد بود اگر 

میپیوسک  ی  الحادی را  مسازندتگی  که  است  درست  توان ی. 

یا  قو  امین،مض میاتِنظراعد  یاف  رای  دتعد  مشابه  دو  هر  اما  در  ت، 

آنمشا  جایگاهی در  مشابه  ارزشی  و  سقرا به  ندارند.  پدرِ  ها  یک  ط 

نیروحان بیابانی  نیکوکلِس  یِ  و  باشد  کلنجار  در  وسوسه  با  که  ست 

مسیح شوهر  خندهیک  نیست.  آریستوی  لباسِ   2ن فای  در  آگاتون    به 

اندکی بسیار   رد دا  ترکمش  زانبا جنسم ه  قیرِحتبا    زنانه، صفاتِ  که 

نباید چشم می  افتمان پزشکی یعدتر در گفتب شوند. عالوه بر این، 

 
1Alcibiades  
2Aristophanes  
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ح این  کاز  که  پوشید  م قیقت  خدمت  و  اصلِ لیسا  بر  معنوی  ذهبیِ 

می پافشاری  احکام اخالقی  که  چشکردند  و  اجباری    زش انداماش 

ه مربوط ب  فِمختل  ی اخالقیِهانسخه های  اوتالبته تف بود )و  هانیج

وجورااف  اهِایگ ج یا  حرکتد،  زاد  کهدانههای  را  های آرمان  های 

، ر تفکر کالسیکاز سویِ دیگر، دکرد(.  را داشتند، رد نمی  شانودخ

ممطالبه متحد،  اخالقیِ  نظامِ  به صورت یک  پرهیزگاری  و  ی  نسجم 

  ا هشکل تحمیل شود. آنیک    ن به همگاه  ب  اقتدارگرا درنیامده بود که

  یانه مقبولِ عاماخالقیاتِ  در رابطه با  ه  د کشتندا  کملطبیعتی مر  بیشت

ب »تجمل«  میحالتِ  خود  اه  بر  عالوه  »مرگرفتند.  در  آنان  اکز ین، 

میاپراکنده  نمایان  بنیانی«  که  حرکتشدند  در  و  شان  فلسفی  های 

متفاوتی  نیِدی داشت  آنقرار  میانِ  .  در  بسیاری    ایهوهگرها  مجزای 

پ  کردیتوسعه  مانواعِد.  دنا  سمیانه  زا  وتیتفا  و  را ختروی    گیری 

سرشت   هرکدامو    –آنکه تحمیل کنند  بیشتر از    –دند  دا یپیشنهاد م 

 2با رواقیون  1اشتند. پرهیزگاری پیتاگوری خاصِ خود را دیا »شکلِ«  

هر   و  نبود  اپیکیکی  آنچه  با  می  3ور دو  ت او متف  سیارب  د،دا پیشنهاد 

شباهت از  من  ارشمکم  هایبودند.  که  ن  رهاشاها  آنبه  ی  باید  کردم 

 
1Pythagorean  
2toicsS  
3Epicurus  
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نتیجه  به  اخالقیاتِ جنسگرفته شود که    چنین  در نوعی  یِ مسیحیت 

ب پ افکارِ  »از  شاستان  بودهیش  گرفته  باید    کل  آن  جای  به  است.« 

مر در  که  کرد  ابتدتصور  خیلی  اندیشهِاحلِ  از  باستانی،   ایی  اخالقیِ 

ی جنسیِ  پرهیزگارز  ه« انا»مضامینِ چهارگ  -نی  مضموگیِ  یچیدپ   یک

میان مردان، و  ، روابط  خانواده  نهادِ  ندگیِ بدن،ی زدرباره  ل وحو  –

ب  وجودِ حکمت شکل گرفت. نِ نهادها،  ا عبور از میاو این مضامین 

متفاودسته شدیدا  نظریِ  ارجاعاتِ  احکام،  وجود های  با  و  ت، 

بسی نوعیتغییراتِ  راباث  ار،  گطو  در  ت  کردند:  حفظ  زمان  ی یولِ 

دزایلهمسئی  نقطه  ارچه باستانر  ی  شدند  دوران  پایهک  آغاز  بر  ی ه 

اساس و    –ها  آن خیلی  طرح  بر  معموال  که  بودند  هایی   –متفاوت 

به  نسبت  بندیِ  پایان صورتسی به شکلی بیپرهیزگاریِ جن  دغدغه 

 شد. مجدد می

هیزگاری بر پر  مینمضا   ینا   به این موضوع باید توجه شود که

خ تگذانهشنطوطِ  آن  که  بیتوعنمم  وسطاری  اجتماهای  عی، زرگِ 

گذارده  و  مدنی   منطبقمیدینی  است    شد،  ممکن   گونهایننبود. 

تر ها بنیادییی که ممنوعیتورت کلی در جاد که به صیده شو اندیش

ا  ب  های اخالقیظامقهرآمیزتر هستند، ن  در جایی که اجبارها  هستند و

انِ مکی اعیتوض  نینکنند. چمیلبه  اطیشتری پرهیزگاری را م باریِپافش

هایی شک مثالی مدرن بدون  یحیت و اروپامسو تاریخ    دظهور دار 



 مهر نیما حیاتی  :ترجمه

45 

 

آید که این موضوع  ر میاقع به نظاما در و   1کنند. برای آن فراهم می 

د ایندر  است.  نداشته  صحت  باستان  در   وران  روشنی  به  موضوع 

تِ مال ی تاهیک ویژگیِ خاص در هم  که  شودمی  اناینمعدمِ تقارنی  

ی  به صورت عمومن  است: زنا  هسی در آن دورجنار  رفتبر  قی  اخال

شد( ه میسپی به آنان دادای که در جایگاهی مثل روآزادی   )به غیر از

محدودیت  مقید و  به  بودند،  بسیاری  شدیدِ  ع  حالبااینهای  لمِ  این 

این  اخ نبود.  زنان  به  خطاب  یاایوظالق  که  تزاال  ف  نبود  آنان  مات 

د  ای  شد،مییه  ، توجشدمی  انیوخفرا میبا دقت توضیح  آن  .  شداده 

نوشته شده    بود: علم اخالقی اندیشیده شده،  ق برای مردانعلمِ اخال

آم شده  و  داده  مردان  وزش  به  خطاب  و  مردان  مردانِ   –برای  البته 

ها لِ ابژهمایر شها دتنن  نان در آاخالقی مردانه که نتیجتا زآزاد. علمِ  

نها قرارقدر   تِحتر  اگ  که  نی هستندراهمس  تییا در  فرد  دارند،   تِ 

خوبیم به  شوندبایست  تربیت  حراست ی  و  شوند  داده  آموزش   ،

)پدر، شوهر، آموزگار( هستند،   فردِ دیگری  و اگر تحت قدرتِ  شوند

 
تر، برای تامتتل در صخا یا به طوری، اخالق برای روابطِ زناشویی علم توسعه  1

مستتیحیِ  ختتدمتِ هایی که دروهر در روابطِ زناشویی )ایدهجنسیِ زن و شرفتارِ  
ی شکل دادن به الگویِ نتیجه   ه عنوانِتواند بی( مشدهم فرض میم  معنوی چنان

طولِ قرونِ وسطی در  –و دشوار   عدیرترازموق کند،  یک اتفاق –  مسیحیِ ازدواج
 .دیده شود
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 ترین . این بدونِ شک یکی از برجستهبایست از آنان دوری شودمی

آهاهنبج تی  این  ن  است:  اخالقی  ااتامل  سعی  خالمل  ینکرقی  ک  د 

یک  ه  مینز و  مقرقرفتاری  معتبر  را لمروِ  اعتداله  ک  –تِ  به  -مقید 

باشند  سازی صورت مشترک   هر دو جنس بهای  بر   –های ضروری 

ما رفتارِ  از  شرحی  بلکه  کند،  دیدگاهِ  یجاد  از  که  بود  به  ذکر  مردان 

 د. بده شکل اننآ رِتا به رفتا رسیدانجام می

این بهتر:  این  باا  تاملِ  از  رفتارهایی ه باردر  دانمر  خالقی  ی 

نمی بهرکصحبت  فرضا  که،  تعدادی  د  به  محدودیت  خاطرِ  ها، 

شن جهانی  بودند  صورت  شده  اصولاخته  در  فقط  و و  رسوم   ،

می فراخوانی  مذهبی  آنتجویزاتِ  با  بلکه  دربارهشدند.  ی  ها 

می سخن  شدواند فراخه  ک  فتگرفتارهایی  حقوقه  تا  بودند    ،شانه 

اختیشقدرت آان  ارشان،  اعمالیزادو  را  در    شان  اربستِ  ککنند: 

هیچ مقررات ، در زندگیِ متاهلی که  ندشدمییی که نکوهش نهالذت

کرد،  ز داشتنِ روابطِ جنسیِ فراازدواجی منع نمینتی شوهر را ایا س

بوابدر ر  پسران، که  ط  میانِ  -ا  در    –اص  خ  هایی محدودیتدستکم 

دند. این  ه بوشدته  داشمی  گراه و حتی  شد حفظ    اپذیرفته شده، عموم

از نبا  جنسیهیزگاریِ  رپ مضامینِ   تفسیری  یا  بیان  عنوانِ  به  ید 

بلکه باید آنان را به شکل  سی دیده شوند  های عمیق و اساممنوعیت
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در  شرح و سبک فعالیت  قدرتدهیِ یک  کاعمالِ  در  و  اربستِ  اش 

 رد. ک دهاش مشاهآزادی

زی ی چینس جاریِیزگپرهمضامینِ  ن  که ای  این بدان معنا نیست

پاالیشی از  و    بیش  دغدغهپردگماننامنسجم  هر  به  نامرتبط  ی ازیِ 

توان دید که هر یک از می   آسانی  به،  سعک بهدادند.  می خاص ارائه ن

پرهیزگاریِاین شمایل  جنسی به محوری از تجربه و به  های بزرگِ 

از  دسته مب ارو ای  اسطِ  یافته  پیوند  بدن بطِروا   :تحکم  با  ه  بمرا،  ا ه 

سرسپ  آن  شِ  پسِ  در  و  زلِکالمت  بازیِ  م  ندگی  با  و  رابطه  رگ؛ 

پرسشِ با  همراه  مخالف،  عنوانِجنسِ  به  همسر  جنسیِ   شریکِ    

نهادِ  مشروع بازیِ  می   در  که  قیودی  و  رخانواده  با آفریند؛  ابطه 

ان نآتواند از میانِ د میفر هجنسِ خود همراه با پرسشِ شریکانی کهم

می نتا مند  کخاب  نقشنظت  یهسئلو  اجتماعی  یمِ  های نقش  و های 

آ ؛  سیجن پرسشِ  که  جایی  حقیقت،  با  رابطه  نهایتا  وضعیتِ  و  ن 

سازد تا به حکمت شود که فرد را قادر میمی ای پیش کشیدهروحانی 

 دست یابد. 

نظر من مینب به  امل و ک  رهابرسید که یک مرکزدهیِ دو ابراین 

ای که در  ی پایههای یتعومنم  لنباشتن به دگ  جای  هبضرورت دارد.  

بود    شدند، الزم جنسی پنهان بودند یا بیان میریِگاهای پرهیزهبمطال

مکان شکلهاتا  و  تجربه  آنی  در  که  کنیم  معین  را  رفتار هایی  ها 
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دفی برای دغدغه، عنصری  شد، و تبدیل به همیسازی  جنسی مسئله

سامل  ت  یابر برای  محتوایی  بیم   دهیکبو  ،  ترژهوی  کلیه شگشت. 

بزرگِ روابطْ به طورِ خاص   وِمراین چهار قل  منطقی بود بپرسیم چرا

قرار گرفتند؛ روابطی کاربستِ جنسی  سازیِ شدید  ئلهمورد تمرکزِ مس

قادر بود تا   اد در جوامعِ کالسیکآمد مردِ آزها به نظر میکه در آن

رفعالیت ممونِ  بد  ااش  هیچ  با  توسعا  عیتِونبرخورد  و   ادهه دصلی 

بدن، همسر، پسران و  ا  ب  در رابطه  –  اههد. چرا در آن مکاند  یشنما

ی مناظره  به موضوعی برا  ها تبدیل لذتبود که کاربستِ  –حقیقت  

حث ب نگرانی، بین روابط سبگشت؟ چرا آوردنِ فعالیتِ جنسی به ا

کر ف تهرروزه شکلی از    یبهجرت  شد؟ چرا این محورهایو تامل می

ه آن ب د،را رقیق کن یین بود که رفتارِ جنسا لِنباه ده بد کرشد دادنا ر

پره سبکی  و  دهد  حالت  و  بخشیده  کاراعتدال  بر  بستِ یزگارانه 

عریف کند؟ چگونه رفتارِ جنسی در جایی که بر این انواعِ  ها تلذت

ی اخالقی  ربه تج  از  یداشته، به عنوانِ قلمروی  متفاوتِ روابط داللت

 ت؟ اسشده  کادرا
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 ستِ خود و کاربقیات اخال -3

 

-پرسش پاسخ دهیم، برخی مالحظاتِ روش نینکه به ای ی ابرا

پی  شناسانه  تا  است  شونیاز  تا  ب  د؛نش کشیده  است  بهتر  ه خصوص 

ها و تغییرِ  ی شکل لعه دربارهطام  هنگامِروی موضوعی تامل کنیم که  

 . یمدر نگاه دار  القیات«خا»ی هاشکل

ت« یک »اخالقیااز    ند. منظورهستاه  آگ  اژهن و  ایابهامِ  زهمگان ا

از  دس کارزشته  از  مقرراتی  و  بها  افراد  به  که  است  واسطهنش  ی  ا 

مخنهاده تجویزیِ  نقشای  از  یکی  )در  خانواده  مثل  هایش(، تلفی 

آموزشی و  تاسیسات  کلیساها  میشنهیپ   دستازاین،  برخشواد  ی د. 

کمواق است  این  موضوع  مق  هع  ارزشرراین  و  یک در    فاصر  اهات 

شوند. اما این ذاشته میپیش گی صریح  هو یک آموز کتبِ منسجم  م
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یابند و درنتیجه با ال  پراکنده انتق  ها به شکلیه آنافتد کنیز اتفاق می

عناصر را   از کنشی پیچیده  د، برهممندوری از تاسیس یک کلیتِ نظام

و د  ننکتصحیح می  ایکرده    یثرا خنعناصری که یکدیگر    شکل دهند.

مصالحه و راهِ ه امکانِ و درنتیج کنندمی قاط رد  ا در برخی نگر ر دیکی

این   ، ها این کیفیتر نظر گرفتنِد  با   توانیمما می.  شودفراهم میگریز  

بنا اخالقی«  »اصول  را  تجویزی  »اخالقیات«  کلیتِ  اما  نین  چهممیم. 

افرااشاره دارد به     ی ای هشزارمقررات و    اتباط بر اد در  رفتارِ واقعیِ 

پیشنهآنبه    که اسها  شده  بنابرااد  ای ت:  معین  ین  را  سلوکی  واژه  ن 

کممی  افراد  که  طوروبکند  به  آن  در  ا  یش  یک  از  ستانداردِ کامل 

ممنوعیت یا تجویز  کنند؛ سلوکی که در آن از یک  رفتاری پیروی می 

آ  عتاطا برابر  در  یا  میکرده  مقاومت  آ  سلوکیکنند؛  ن  در  به    نکه 

رند. در گیمیا نادیده  ها را آنگذارند یمیرام  احت  هاشزرا  یک سری

ها هافراد یا گرو  د تعیین کنیم کهبه از اخالقیات، بایی این جنمطالعه

ن را با توجه ها، خودشاچگونه و با چه حدودی از تغییرات یا تخطی

یح یا رصشکلی  کنند؛ نظامی که به   تجویزی هدایت می مِظابه یک ن

-ا میاند. ماهوبیش آگمند و از آن ککیل معم  شاننگنی در فرهمض

 ر« بنامیم. این سطح از پدیده را »اخالقیاتِ رفتا  توانیم

است؛ رفتاری که   کمِ رفتاری یک چیزست. چون حهم هباز  

  ر. اما این یک چیزِگ دیسنجیده شود، یک چیزِ  تواند با این حکم  می
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اهمان  دیگر،   عملی  فر  تسطرزِ  را   دشخو»آن  با  بایست  می  دکه 

را   بایست خودشفرد می  ی که با آنعمل  طرز  یعنی  -ایت کند«  هد

سوژه یک  عنوانِ  دهد  ی  به  شکل  به  اخالقی  توجه  با  عناصر و 

ی متفاوتی  هاراهسازند، عمل کند.  تجویزی که اصول اخالقی را می

فرد   که  دارند  داشتنوجود  برایصا  با  و کنش  ولی  به  جوت  اب  ها  ه 

اصول با    ییا همگری  ادرجه  وانند باتیه م)ک  هاکنشاز  عی خاص  نو

آنواگرای  یا از  شوند(ها  ی  اخالق  تعریف  شکل  را ی  به    خودش 

کنهدای» مختهراه  ؛«د ت  کنشگر  ای  فردِ  برای  دارند  لفی  نه  وجود  تا 

به عنو نماینده کهفقط  عنوانِ سوژه   ان یک  کنش،    یِق ی اخالبه  این 

ع به  کند.  مثونعمل  از،  الان  نظر  درا  سی  جن  اتِویزتج  اصولی  ر 

زند تا یک وفاداریِ  ه هم پیوند می ی را بازدواجو همسرِ  بگیرید که د

ره با نگاه به تولیدمثل به کار ببندد. اکید را، هموا شوییِ متقارن و  زنا

زیراه بسیار  چهای  این  درونِ  در  حتی  برادی،  صلب    ای هارچوبِ 

این   .«ندبوار  فاد»و  ایی برایهاهند، رراپرهیزگاری وجود د ربستِ  اک

 .تاثیر بگذارند قابل ذکرتِ کا ن بسیاری ند برتوانها میتفاوت

دغدغهآن دارن  یها  را  مید  چیزی  کردنِ »تواند  که  معین 

این روشی است    «محتوای اخالقی  از طریق آن خوانده شود؛ و  که 

ارِ  تفاصلیِ ر   محتوایودش را به عنوانِاین یا آن بخش از خ  دایفرد ب

 کاربستِ قاطعِهای  جنبه  تواندد می. بنابراین فردهد  ارر قش  ایاخالق 
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ایی هدر خودِ کنشها و اجبارها  ترعایتِ اکیدِ ممانعوفاداری را به  

تواند ماهیتِ  میرساند، ارتباط دهد. اما فرد همچنین  که به انجام می

نبر  ؛ر امیال هم بکندی را مشمولِ تسلطِ بردا وفا علیه  ه  ک  داغی  دِدر 

ناندازمی   راه  بها  هآن در  و  بد  که  آن  یرویی  است  ا  براقادر  در  بر  تا 

 ای وفاداری را د محتور این مور چیزی که د ها مقاومت کند:  وسوسه

-حرکت  ،ین شرایط سازد همان حراست و کشمکش است. در امی

محتوای   –ل  خودِ اعمابیشتر از به عهده گرفتنِ  –ح قضِ روای متناه

را تواند آن  فرد میدیگر،    تلحادر  د.  ستنقی هاخال  کاربستِ  یِاصل

شدت، ک  مشمولِ  احساساتی  دوسویگیِ  و  برابرِ پیوستگی  در  ه 

ای که آن دو را به طورِ دائم  رابطهکند و کیفیتِیه ماش تجربشریک

 ، قرار دهد. ددههم پیوند می به شکل دو همسر به

همچنتفاوت میها  شیننتواین  دلیل  به  انقیهود  و    د؛نشبا  1اد ی 

کند و خود  نا میم باش را با حکفرد رابطه  ،آنبا    است کهشی  رو  این

تواند ردی میعنوان مثال ف  ه کار ببندد. بهداند که آن را بیرا ملزم م 

کند، می  یدهومی که آن را مق وفاداریِ زناشویی را به کار ببندد و به مف 

  د یرپذهی میرووی از گضعا به عنوان  ون فرد خود رپایبند باشد، چ

کند  را اعالم می  نسا تبعیت از آند، به شکلی رکیق میتصد   را  نآ  که

 
1jettissementssumode d'a  



 مهر نیما حیاتی  :ترجمه

53 

 

د آن را به  توان ا فرد میکند. امحفظ می  را به شکل فرهنگ و آرام آن  

عنوا به  را  خود  که  ببندد  کار  به  هم  دلیل  سنتِ  این  یک  وارثِ  ن 

می حرو مسئولیت  انی  و  ربیند  آن  تا  احدارد  یا  حفظ  کند.  ایا  د  فرء 

با   اوفاداری ر،  [سیجن]  هادپیشنواکنش به یک    در  دانتویم  ینهمچن

به این  ا  ر  آنیا    ر ببردکا   به  سرمشقیک  ارائه کردنِ خودش به عنوان  

کاردل به  شخصی  یل  زندگیِ  به  تا  است  این  دنبال  به  که  اش ببندد 

زیب هوشمندی،  معیارهای  با  که  بدهد  کمال  ش،  اییشکلی  یا  رافت 

 باشد. ی داشتهناهمخو

تفا د  انکام  یننچمه شکلِهایی  اوترد  وجود زئیج  در  ات 

روی خود شخص  که    1های کارِ اخالقی شکلتفاوت در    ؛باشد  تهاشد

نهام میانج تطاب  دهد،  آنکه رفتارِ خود را در  با حکمی داده برای  ق 

در کنشده  تالش  تا  بلکه  رفتارش  د  آورد،  ببا  را  سوژهخود  ی اه 

ب  لکش غییرتاخالقی   از  میسی  نج  یِرزگا هیرپ ،  نابرایندهد.  تواند 

تالش  طوالنی  طریق  کای  برای ر  به  طوالنی  تالشی  شود،  بسته 

به   هیادگیری،  و  سپردن،  دسمسانخاطر  نظامتهسازیِ  از  ای  مند 

رفتار مداومِ  بررسیِ  طریقِ  از  سن احکام؛  قصدِ  به  که  دقتی ،  جشِ 

استهدف شده  مقررا   باکه    گذاری  این  فرد  اجرا  تآن  .  کندمی   را 

 
1iquetravail éth  
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ی ش ر  د  دوان تیم چشمکلِ  ناگهانیپوشیِک  همه  و  جان،  از قطبه  عی 

به کار بسته شود؛ همچنین میلذت -نبردِ بی  تواند به شکل یکها 

ی  های موقتنشینیکه شامل عقب  –اش  ه اعمال شود که تحوالت وقف

باشند؛  تاششان دتوانند معنا و ارزشی در خودمی  –د  نشومی -میه 

یطریاز    دنتوا رمزق  همهمیل  ت  اکحرت  یِایگشک  شدر  های  کلی 

مکن شان، به کار بسته شود که تا حد مترینممبه  جملهاش، از  انپنه

 یاتِ بسیار باشد. وسته و با جزئآور، پیرنج

تفاوت مربوط  نهایتا  چیزی  به  دیگر  میهای  که  تواند هستند 

خسوژه  1تِلوسِ  اخالقی  نمی  دهوانی  کنش  یک  در   تنهاند  او تشود: 

به و    اشیضمامِ محیطبلکه در انخالقی باشد؛  ا  ش،اگیکینتر  د  خود،

جایگاهی   اشغاحسنِ  رفتاری  الگوی  در  می که  اخالل  هم  قی  کند 

ای از مرحله کهیک عنصر و یک جنبه از این رفتار است  است. کنشْ

یک   2زند. یم ن نشا اراش  در پیوستگیی احتمالی پیشرفت  و دگیِ آنزن

 
ی غایتتت و پایتتان و ریشتته ی یونانی به معنتتای هتتدف، ( واژهTelos) –تلوس  1

 یشناسی یا مطالعتته شناسی، پایانغایت  ( است که Teleologyی )تِلِئولوژ  یواژه
 .م -وان ترجمه کرد.تحکمتِ غایی می

ها انسان میاندر ار این رفتبِ پایدارِی سب استمکن است که خودِ کنش ماین  منظور    2
بدین ترتیتتب هتتر کتتنش  کند.ایجاد  نوعی پیوستگیه این شکل و ب  شود  نزما  طولِ  در
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دستا  هباخالقی    کنشِ اممتد  وخ  ردِوسوی  همچنایل  اما  به  ست؛  ان 

ازف ب  راتر  می  هآن،  قصد  هم  اخالقی  رفتارِ  یک  رفتثبیتِ  تاری  کند. 

متعهد  اخالقی که   به دیگر کنش  ؛کندمی فرد را  متعهد  هایی نه فقط 

ساز در  همیشه  ارزشکه  با  حالتِ ش  به  بلکه  باشند،  مقررات  و    ها 

ا  صیخا حالتی  بودن،  که  زاز  قی  خالا  یژه سو  یمانسرشت  بودن 

اینجاس در  تفات.  نیز  بسوتا  وفاداریِ    پذیرمکان اری  یاهای  است: 

می اختواند  زناشویی  رفتارِ  یک  ببه  وابسته  اشتیاقِ  القی  که  اشد 

تواند یک رفتارِ ؛ میستا  اداررا    ]فرد[  خودتر بر  تسلطی حتی کامل

را ان  ر جهر براب راطی دفا  اعتناییِ ناگهانی وک بیاخالقی باشد که ی

مدهدیش  نما باشی؛  تقالیی  آراتواند  برای  یک خاطرِمشِ  د  روح،   

شدن به    ی برای پالودهها، یا تقالیوس تفاوتی نسبت به هیجاناتِ هبی

سعا جاودانگیِ  و  مرگ  از  پس  رستگاریِ  که  جهت  را  داین  تمند 

 تضمین کند. 

به یک نباید    ،داشنکه یک عمل »اخالقی« ببه بیانِ کوتاه برای آ

رزش  یک ا  ون یا ک قاناز یک حکم، ی  که  مالاع  سرییک  یا  عمل  

ای  رابطههای اخالقی کنشی قلیل یابد. البته که همهند، تکنی می پیرو

 
← 

لتته بعتتدی هتتم )مضتتمون جم را نشان دهد.گی  ین پیوسترفتی در اپیشاحتمال دارد که  
 م. –همین است(
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گر[ کنش  دِفر ]  ای با خودِافتند و رابطهاقعیتی که در آن اتفاق میبا و

خودِ  رابطهدارند.   کن ]  با  »خود  ،گر[شفردِ  یک  سادگی  اهی«  گآبه 

بلکنی شست،  »سوژهد  خو  به  دهیکله  یک  عنوان  اخبه  القی« ی 

فرآاس کت؛  آن  یندی  فرد،  آن  در  از  ه  هبخشی  که  را  دفِ  خودش 

به  کند، موقعیتد میدومحاست    اشقیکاربستِ اخال نسبت  اش را 

حالتِ خاصی و    کندخواهد کرد تعریف میحکمی که از آن پیروی  

بو می دن  از  انتخاب  خا یاخالق   دفِه  نوانع  هبکه    کندرا   دمت ش 

کرد.اوخ م  او  کار  این  هد  مرا  تا  ی لزم  تا  عم   شبر خودکند  کند،  ل 

هیچ    دهد.  قرار   ییر شکلغتو  ایش، بهبودی  د نظارت، آزمخود را مور

رفتارِ یک  به  که  ندارد  وجود  اخالقی  خاصِ  یگانه    کنشِ  اخالقیِ 

هیچ رفتارِ اخال ندهد؛  ندارد که شکلارجاع  ه   خود بیِهدقی وجود 

-دهیِ سوژهشکلهیچ  ا ایجاب نکند؛ و  قی رالخای  ژهوس  یک  انعنو

ب  اخالقی  »حالتی  سوژهدونِ  »پرههای  و  ییزگاریسازی«  ا ها« 

اخالقی د« که آنان را پشتیبانی کنند، نیست. کنشِ  های خوکاربست»

این فعالشکل  از  غیرقابلهای  خود  بر  است یت    هااین  و  گسست 

مثل م  ترا مقر  ا،هارزش  یاهنظام  درست  ی  اهیتعمنوو  ک از 

 کنند. میر  دیگر تغیییاتِالقاخالقیات به اخ

 ه نظریه نیست.د بارند که محدوراتی پیوند دتاثی  ااین تمایزات ب

ر کس که ر بر دارند. ه ها همچنین تبعاتی برای پژوهش تاریخی د آن
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را  خومی »اخالقیات«  یک  تاریخِ  واقعیتاهد  باید  کند،  های مطالعه 

 تاریخِ   یرد.ر بگ ارت هستند، در نظن عبای  ششِپو  تتحه  کا  وتی رمتفا

ادِ  های افرکه کنش  کندا مطالعه میاخالقی« این موضوع ر   رهایفتا»ر

گر یا  ارزش  هاوهخاص  و  مقررات  نهادهای  با  توسط  که  هایی 

برا آنمختلف  همخوانی  میزان  چه  به  است،  شده  تجویز  دارد. ها  ی 

و  ی از مقررات  وت تفای مهاظامکند، نیم   شپژوه«  لو»اص  آنچه تاریخِ

نند، نهادها یا  کیا گروه عمل می  عهجام   ر یکی است که دهای ارزش

ممنساز از  آوکارهایی  که  است  مینوعیت  نیرودهی  را  کنند، ها 

آنشکل که  است  گون  هاهایی  می شاگونیدر  همچنین ان  و  گیرند، 

  آن   روشی که با  تاریخِ  تادهایشان است. و در نهایها و تضگسست

ی از رفتارِ اخالقی  یاهعنوان سوژه تا خود را به شوندیم  غیبتر  راداف

الگوهای ت با  کنند،  بثبیت  دارد  سروکار  راهی  توسعهاندازرای  و  ی ی 

ود، آزمایش بر خود،  از خستن  روابطِ با خود، برای تاملِ بر خود، دان

تو از خود  کهرمزگشایی  شکلی  تغییر  و  آن  ند  بهفرد    سطِ خود  بالِ 

ی است که ز ید. این آخری چابژه وارد آورنوانِ  ع  به  خودبر  تا  ست  ا

و به  ها« خواند  ریالق« و »پرهیزگارا تاریخی از »علمِ اختوان آن  می

از شکل تاریخی   یرو  اهستکاربهای سوژه شدنِ اخالقی و  عنوانِ 

هدف  ]فرد[  خود تضمینِکه  اینشان  اخالقیشدنِ  سوژه    است،    

 . شودمیراک دا
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-سیعو معنای    اتی، درشد که هر اخالقیبات  سدر  اگرقع  در وا

عاش دو  کنصر،  ذکر  که  را  میی  شامل  اصردم،  و  شود:  رفتار  ول 

سوژهشکل که  سازیهای  باشد  درست  این  اگر  دو؛  گاه هیچ  این 

ند تقریبا  توانبا اینکه می  –از یکدیگر گسسته شوند    توانند کامالنمی

زده  اید شگفتنبت  رصو  آن  در  -کنندپیدا  وسعه  ت  رگ یکدی ز  مستقل ا

ی اصول، اصلی رواتی خاص، تاکیدِ  اخالقیکه در  دریابیم  شویم اگر  

اش برای تطبیق با هر  ، ظرفیتاش، غنی بودن اشمند بودنظامروی ن

رفتاری است. در اخالقیاتی ر قلمروِ  برگرفتن ه  وضعیت ممکن و در

  هک  د شو  رکزای تمسلطهدیقِ  مصا  روی  نوع، مهم این است کهاز این  

-آن را الزام می  راعاتِری و مکه یادگیکنند،  ل را نیرودهی می صوا

ت را  تخلفات  که  می کنند،  د نبیه  سکنند.  شرایط  این  به ر  شدن  وژه 

ی در  بنیادین  شبهصورت  شکلِ  اتفاق می-ک  که قضایی  جایی  افتد؛ 

 ارجاع انین قو زای ا یک قانون، یا دسته قی رفتارش را بهی اخالسوژه

را   که او  آن را  اهانت به مطیعِ آن باشد و خطرِ    ستایبیمکه  هد  دمی

اخالقِ ست که  بود. این خطا ا  کند، دارا خواهدت میمشمولِ مجازا

ه چنین را ب  -  1مسیحی«   هایاحتماال باید بگوییم »اخالق  –مسیحی  

- توبهمِاتشکیالتِ نظفکر کنیم    یمتوانمی  الگویی تقلیل دهیم. و البته

 
 م. –ند تی از آن وجود دارفاوهای متین است که نسخهمنظور ا 1



 مهر نیما حیاتی  :ترجمه

59 

 

ابآم در  قاتدیز  توسعه  دهمسیزرن  ی  آستاو  تا  آن  عصرِ  هن ی  ی 

»قضایی1حات اصال بسی، یک  قدرتمنسازیِ«  ا دقیق  –د ار  ینکه یک تر 

نیرومند«  نویسیِانون»ق تجربه  -بسیار  کرد. از  ایجاد  اخالقی  ی 

-ین قانونرکاتِ روحانی قبل از عصرِ اصالحات علیهِ هم بسیاری تح

 دادند.  نایسی واکنش نشنو

یم که در که اخالقیاتی را تصور کن  است  دهسا  ،رگ یاز طرف د 

عنصرِهآن می  رومندنی  ا  پویا  در  و  و سسوژه  هایشکلبایست  ازی 

نظامِ    [فرد]  خود  روی  یهاربستکا مورد،  این  در  شود.  جستجو 

مقرراتِ و  مراعاصول  باشند.  بدوی  تقریبا  است  ممکن  رفتاری  اتِ  

ادقیقِ آن با    در  تکمدس  شد،با  اهمیتم کنسبتا    تسها ممکن  مقایسه 

ا د آنچه  فرد  رابطهز  دربا  که  ای  ر  دارد،  اکنش  خود  و ها،  فکار 

م هنگامیوتتفااحساساتِ  می   اش  تالش  عنوان ککه  به  را  خود  ند 

میا سوژه خواسته  دهد،  شکل  اخالقی  بر  ی  تاکید  اینجا  در  شود. 

 است که یون و فنها شبر روتاکید با خود است، ایی از روابط هشکل

هایی  بر مداومت تاکیدریزد، می آن روابط را طرح  اونان آی سطهوا به

کند، و ناخته شدن میشای برای  ژها ابود راست که او توسطِ آنان خ

او را قادر میبر کاربستتاکید   ند تا حالتِ بودنِ سازهایی است که 

 
 م. – ستانیاصالحات پروت 1
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 اخالق  رِ علمِوحاین اخالقیاتی »که بر م  د.خودش را تغییرِ شکل ده

اند«،  هیزگارانه»انکارِ پریرِ  درگ  هک  هایین با آنهمخوا  مازول)و  «  تسا

-صولاتِ »ااخالقی  وده و در کنارب  نیست(، در مسیحیت بسیار مهم

زمانمح در  است.  کرده  عمل  دوور«  این  بین  مختلف،  نوع    های 

رقابتمجاورت  ،اخالقیات ویدرگیر  ،هاها،  وجود هایی  سازش  ها 

 است. شتهاد

دست واضحا  ویکردره  ب  تبنسکم  اکنون  ابتدایی  که   ت ستر 

حول    رمی بیشترو-نانی یونانی و یونِ باستانیِالقی در دورامفاهیم اخ

از  ی هاربستکا پرسشِ  ی  تا اصولی  می  1آسکِسیسخود و  چرخیدند 

رفتارها آنچه    برای  و  مجاز  آنچه  اکیدِ  تعریفِ  اسو  اگر ممنوع  ت. 

کتاباس در  ،  د دار  ودجو  3«ینانوق»و    2« وری جمه»های  تثنائی 

رفتارِ    شود که جزئیاتِیافت می  یلصوشمار به اارجاعاتی بسیار کم

شمار مارجاعاتی ک ند، همچنینف کنتعریدن ی حفظ کرت را برادرس

 
1askēsis  – ده و ستفابه دلیل ا – رلِ شخصیه معنای نمایشِ کنتی یونانی بواژه

ین شتتکل یونتتانی آورده ن، بتته همتت ز خودِ متتتا یشرحِ این واژه در متن، به پیرو
 م. – اهد شد.خو

 م. – ری افالطون است.منظور کتاب جمهو 2
 م. – ست.اب قوانین افالطون اتمنظور ک 3
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آن کردنِ  عملی  برای  سلطه  به  نیاز  کمبه  ارجاعاتی  و  به ،  شمار 

بشناسنهایی که تخمجازات به رسمیت  را  م  ،دلفات  با شود.  ییافت 

و    مِلزوکه  ایندِ  وجو قانون  به  مکررا    -1اه س نومو  –رسوم  احترام 

می از  مهماما  شود،  تاکید  شر  یاتِمحتوتر  و  کاربقانون  ردش  ایطِ 

که  هروحی بود  میای  آنباعث  به  فرد  بگذاردشد  احترام  تاکید ها   .

ر فرد  که  بود  با خود  رابطه  قاروی  میا  با  در  تا  و    هاهوسساخت 

از خوهالذت آنتا  د،  نشوود  خبید  یش  برتریهبر  و  تسلط  داشته   ا 

د، تا از ده  رارخاطر قاش را در وضعیتِ آسایشِاساتساحا  باشد، ت

تا به حالتی از وجود دست یابد    ها آزاد بماند،سهوه  درونی ب  ندِپیو

 شود. عریف میر خود تلذتِ کامل از خود یا چیرگیِ کامل ب که با

ر روشی  د  ااین  من  این  رکه  رالعمط  طولِ  قیات اخالوی  ه 

باستان انتخاب کردم، توضیح اوردان و مسیحیانِ  جنسیِ الحادگرای ن 

ی میانِ در ذهن تمایزاید من بل بود که ش به این شکن رو. ایدهدمی

ع و  اخالقیات  یک  اصولیِ  میعناصرِ  قائل  پرهیزگارانه  شدم،  ناصرِ 

هنباید   بینزیستیماز   از   ، وشانبی نس  لِ، استقالشانینیباشان، روابطِ 

چیزی را در کردم. باید  ی م  تشان غفلاکیداتدر ت  های ممکنتفاوت

با  آ به نظر می  هکگرفتم  نظر می  ین اخالقیات درا وضعیتِ ممتازِ مد 

 
1Nomoi ، م -یونانی به معنای قوانین  یژهوا. 
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عالقه  روی  هاکاربست و  مخود  که  هماای  را  آنان  بوده  هنگ  مکن 

سروکار باشد،  است؛    کرده  باید  یتالش  همچنینداشته  نظر  را   در 

 ؛زش دهدد و آمو کامل کنه دهد،  ها را توسعآن  ردهی کسع  مفتگر می

آنان  ی  که درباره  گرفتمنظر می در  هم    را  ایمناظره   ین بایدعالوه بر ا 

کهجل پرسشی  نتیجتا،  است.  رفته  درباره   و  پ معموال  )یا یو ی  ستگی 

دو فلسفیِ  اخالقیاتِ  میان  مطرگسست(  مسیحیت  و  باستان    ح ران 

ا   شود،می نباید  صز  جای شوددی  بنورت و  به  بپرسیم    .  کدام  آنکه 

گرفته   رضحیت ممکن است از افکار باستان قمسیولی در  اصرِ اصعن

باشن کدامشده  و  شدهانبودهها  د،  اضافه  خودش  توسطِ  که  به داند   ،

رض  جنسیتی که ثابت ف  یباره نیم چه چیزی دریف کآنکه تعرجای  

بوده مجاز  چه    شده،  ممنویچو  بوده،زی  بنظ  به  ع  اجاتر  که  ست  ر 

فبپر با  چگونه،  اسیم  پیوستگی،  یا  رضِ  اصول،   اصالحاتِنتقال، 

یوند  ها پ به آن  خود کهروی  ای  هود )و کاربستخا  های رابطه بشکل

دند و چندگونه طرح ش  ح شدند، از نوداشتند( تعریف شدند، اصال

 شدند.

کم را  اصول  نمی امن  فرض  اکنهمیت  اما  قابل موضوع    نی م. 

نهنه آت کاس  خیصتش تقریبهایتا  تعداد  قواا حول  از  اندکی  عدی  ا 

ها در یتوضوعِ ممنوعمه  کزمانی    ممردچرخند: شاید  ه میتقریبا ساد

 ستند.ا مطرح باشند نیهان نوآورتر از زمانی که لذتباشد، چند  انمی
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آن تقریبا  ثباتِ  نیز  جالبت؛  اس  توجهقابلها  قاتکثیرِ  -نونتوجهِ 

)بانویسی شریکمکان  نِفترگر  نظ  در  ها  اعمالِ  هاها،  و و  مجاز    

  از طرفِ دیگر،   ر مسیحیت رخ داد.د   در زمانی دیرتره( تقریبا  ممنوع

می  هب فرضیه  –د  رسینظر  کهاین  است  اینجا  ای  در  دارم   دوست 

کن روشی    –م  تحلیل  میدر  فراخوانده  فرد  خود  که  تا  به شود  را 

ی مینهک ز، یدهدیص  تشخسی  تارِ جنقیِ رفالخی اعنوان یک سوژه 

است که وجود دارد. موضوع این    مندیتاریخیده از  چیامال غنی و پ ک

ندیِ  بتا صورتان  یونان باست  ، از افکارِیزاسن سوژهونه ایببینیم چگ 

در رابطه با تنانگی تعریف شانه  کشی  بیِمتِ مذهمکتبِ مسیحی و خد

 غییر شکل داده شد. شد و ت

ه کنم که ت توجصفاخی  بر  به  تا  ت دارمدوس  ، منجلد  ندر ای

را که  روشی  کردند  اند  مشخص  توسط  جنسی  رفتار  آن  ی یشهدر 

ی نتخابِ اخالق گذاری و اشقلمروِ ارز  کی  نانی به عنوانِکالسیکِ یو

  -ها«،  ، »کاربردِ لذتن زمانآمعمولِ    ومِدر نظر گرفته شد. من از مفه

ی  هاالتا حم تکنتالش می  کنم ویمشروع    -  1آفرودیزیون   سیسکرِ

کسازی هوژس معین  را  آن  ای  به  که  میارنم  محتوای  جاع  دادند: 

انقیاد،اخالق انواعِ  تفسیرِشکل  ،  غایتخ  های  و  اخالقشود  ی.  ناسیِ 

 
1ēsis aphrodisiōnchr  
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با هر  میسپس  آغاز  کاربستی  از  که  ر  وضعیتودوجکنم  و   ش، 

یونانمقررات  فرهنگ  بومیِ  رژیمِ اش،  )کاربست  است  بوده   ی 

کنم  یمی را مطالعه  ؛ من روش زی(ورعشقن،  نماخا  مدیریتِسالمت،  

ها« را طرح  ن »کاربردِ لذتای  ،و فلسفی  ی پزشکیاندیشه  که در آن

مضامینِ    ندریخت متو  و  پرهیزگارمتعدد  صورتناوبِ  را  بندی  ی 

چ بر  که  تجا هکردند  محورِ  می ر  مرکزیت  بربه  با  رابطه  ،  دنیافت: 

 ت. قیقا حه بو رابطان، پسر با هط، رابزوجهرابطه با 
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 بخش اول

 

 ها قیِ لذتسازیِ اخالئلهسم

 

خوا کهدشوار  بود  یو  هد  میان  )همدر  میان(  رون  ینچنانیان 

  ومی مفهمنظورم  یا »تنانگی« بیابیم.  یت«  »جنسمشابه با مفهوم  چیزی  

های  زه دهد تا پدیدهاست که به یک ماهیتِ منفرد ارجاع دهد و اجا

بفلمخت و،  پیوا  مسستِ ای  ندهجود  قرار شان یان  گروه  یک  در   ، 

اند، شده ، از یک منبع استخراجیعتی یکسان دارندکه طب بگیرند، انگار

سازوکارِن  یک  ای خو  وع  با  را  بهعِلّی  آورده   د  رفتارها،عمل  و   اند: 

 ها. اسات، تصاویر، امیال، غرایز، هوساحسین همچن
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ا  م  که  وتیتفا ماعمالِ  ها وکنش  ان جهت معین کردنِیونانی البته  

-شتند. آنامل از کلماتِ آماده دا انیم، انباری کخوآنان را »جنسی« می

ی ارات دارا بودند؛ عب  های خاصبستارک  هب  برای ارجاعها واژگانی  

که  مبهم داشتند  نیز  روشیتر  »آمیزش«،   ومیعم  به  ما  آنچه  به 

جنس »روابط«  یا  می»وصلت«  میی  داللت  عنوان به  د:  ندکر خوانیم 

. اما یک 5لیا اوکِ  ،4میکسیس   ،3پلِسیاسموس   ،2هومیلیا   ،1ایسنوسی  ثالم

را در ها  کاربست  و  المعها، اَنشک  ینی ا پوششی که همهبندیِطبقه

ه از صفتِ استفاد  نیان به. یوناآیدمی  دستبه  سختار  بسی  بر بگیرد،

ی  ردسترا س  ها این لغتو رومیشتند  ادعالقه    6آفرودیزیا ی  شدهاسم

 «،سیبط جن»روا   «،ایِ عشقه»لذت  «،ند. »چیزهاه کردمرجت  7ریا نِوِبه  

  ا به بهترین ر   رتعبا  سک  هر  -  ،«هایِ حسانی»لذت  «،فسانی»اعمال ن

 ماتِ مفهومیِ میانِ تنظی  وتِتفاکند، اما  ند ترجمه می توانحوی که می

ا ی مایده  کند.ه طور دقیق مشکل میی آن را بها، ترجمهمیان ما و آن

ال کند؛ تری را اشغعسیو  ست که فقط قلمروِونه نیگن ای  «یتجنس»از  

 
1synousia  
2homilia  
3plēsiasmos  
4mixis  
5ocheia  
6aisiaphrod  
7iavener  
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به   از  واقعیبلکه  مربوط  نوعیتی  ش   وشود،  می  دیگر  کامال  کلی  به 

ومتف اخالقیات  در  می  اوت  عمل  ما  این،  وه  عال کند.  دانشِ  ما  بر 

و    کندمشخص    دیزیاروآفقیاس با  ی نداریم که تنظیماتی قابلِمفهوم 

خ احتنجبگ   دودر  عماالاند.  میپذمن  ذر    اگر  یرفته   عبارت شود 

 1کنم. اش حفظ شکلِ اصلی نی را در یونا

ای صهیا حتی خال  یری فراگحرش  ،بخش  قصد ندارم تا در این

ز  ه هر طریقی اای بدهم که بکیپزشی فلسفی و  هااز مکتب  مندنظام

سوم قرنِ  ابتدای  تا  پنجم  معمیالداز    پیش  قرن  به  لذت  با  ی ان، 

تند. پیش عنای خاص سروکار داشبه م  ینسج  یهالذت  ی و بامومع

مط سبکالعهاز  از  نوع  چهار  بهی  ک  دهی  جنسی  در  رفتار  علمِ  ه 

ب رم  یتغذیه به  ازدوا  اقتصادِدن،  بوط  به  عشق نظریه  ج،مربوط   ی 

  مربوط به حقیقت توسعه داده   یفلسفهع پسران، و  ووضه ممربوط ب

ه به  را کری  شماکمیِ  مومصفاتِ عگی  ساد  هاند، قصد دارم تا بشده

ب  بیچو عنوان چهار آنان  رفته برای  بکشم  اندکار  این    چراکه  ،بیرون 

ن توان ای اند. میمشترک بوده رودیزیافآ بر اوتتامالتِ متف صفات در

 
متن که کاربردی  و چند عبارت دیگرِ آفرودیزیا یِعبارت یونان همین ترتیببه  1

ی فارستتی در ترجمتته  با متنِ اصلیی مشابه  به همان شکلِ یونان  ،نین دارندچاین
 م. -حفظ خواهند شد. 
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تصد  پیشنهادِ را  آن عصر  درکیق  آشنا  یونانیانِ  رفتارهای   ، که  برخی 

از مسیحبسیار راحت  جنسی را امیانی    صرِ عنِایتر    عصرِ  انِاییروپ و 

می  میپذیرفتند.  مدرن  نیز  را  و  این  سستی  که  کرد  تصدیق  توان 

م  سوءرفتار این  در  رسواییِ    اتوضوعدر  ایجاد و د   نآکمتری  ران 

داد، به خصوص آنکه یم   رارق  اتهامر معرضِ  کرد و فرد را کمتر د می 

هیچ موسسه این دوره  پزشکی    –ای  در   وجود   –چه معنوی و چه 

که  ندا بمدعشت  مم  تعیینِ  حقِ  اشدی  یا  مجاز  یا  آنچه  عادی  نوع، 

میغ است.  او  آنِ  از  است،  را  تویرعادی  این  تصدیق  ان  کنیز  ه  کرد 

اهینایون همیتی  ان  به  ما  از  کمتر  مراتب  پرسشمهبه  این  -ها میی 

ایناما وقتی که همهد.  ادند ع شد، یک ها تصدیق و مفروض واق ی 

ی این وجود، همه  ، بانان: آاندمی ی ملیل باقتقابلقرنکته همچنان غی

چنین با  را  می  خود  درگیر  اخالها  آن  ؛کردندمسائلی  -قمتفکران، 

ف پزشکان  ن وفایلسگرایان،  یونانیو  دا  ی  اعتقاد  که  آنچه  بودند  شتند 

یا ممنوع کرده است، آنچه رسومِ عمومی تحمل   ز ویتج  قوانینِ شهر

مردی را    سیِجن  ارِرفتمناسب    طوربه    هبرای آنکنفی کرده است،    یا

ب م تنظیم کنند که  نیستند  ،دهدیه خودش اهمیت  آنان بسنده  برای   .

ی علمِ اخالق هک مسئلشد، ی یم  فادهاست  این نوع لذتروشی که از  

 بود. 
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ایمی  چهآن در  چخواهم  کنم،  فصند  ن  مشخص  هایی جنبه حه 

در   که  است  پ یا  یدرباره   آنان  هایغولیمشدلعمومی  ها  رسشن 

یاست  رکمشت باکه  اخالقی    کاوشیکلیِ    لِشک  عنی؛  رابطه    در 

به م داشت  ز خواهیاینکار    ی انجامِ اینکردند. برا دنبال می   آفرودیزیا

کنیممتو مراجعه  ش  نی  ت که  یکدیگر  با  دفاودیدا  اص  –ارند  ت  ل در 

ممتون تالش  من  ارسطو.  و  افالطون  گزنفون،  از  به جای  یی  تا  کنم 

 خود و ارزشِ متفاوت خاصِ    نایمع  دامهرککه به    بی«مکت  ی»محتوای 

ن  انآم که کنسازی« را بازسازی می لهمسئ یزمینه» آن، دهدخود را می

  جه،کرد. درنتیرا ممکن می   هرکداموجودِ  شتند و  راک دابه اشت  با هم

-دغدغه  به عنوان قلمروِ  آفرودیزیابود که تاسیسِ  خواهد  ف این  هد

چهار مفهوم . من  منیک  را شکآ  شاعمومیای  ههبنرا در جی اخالقی  

شوند، در نظر  رح میر علمِ اخالقِ جنسی مطموال در تامل برا که مع

مفمی که  رودیزیافآ  مِوهگیرم:  آن،  فهمیمی   در  به توان  چیزی  چه  د 

« رفتا  اخالقی«  وایمحتعنوانِ  میدر  داده  تشخیص  جنسی  شد؛ ر 

»کارب اجازه  1کرِسیس  «،رد مفهومِ  که  ندهیم،  ریادانق  وعِد  دی  ک را 

لذتکن کاربستِ  که  م یم  ایها  برای  اخالقی  رزشبایست  گذاریِ 

 
1chrēsis  
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ی ا در رابطهای ر روحیه  که،  یگریچ  «،1ا اتینکراِمل شود؛ مفهومِ »متح

تبدیل کردنِ او به   یابر  ای که؛ روحیهکندا خودش مشخص مید بفر

، 2فروسینو س  «،لو در آخر، مفهومِ »اعتداای اخالقی الزم بود؛  سوژه

در    القیاخ  یهسوژ  که میشخم  اششدنکاملرا  بص  ن ی دکرد. 

هایِ  تذلی اخالقی از  نیم چه چیزی تجربهمعین کتوانیم  ترتیب می

وظیفهشناسیهستی  –جنسی   پرهیزگاریشناسیاش،  و ااش،    ش 

 را ساختاردهی کرد.  -اش ناسیشیتغا

 

 

 

 

 

 

 
1enkrateia  
2enysorhpos  
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 یا رودیزآف -1

کگویمیرا  زی  چی  دیزیاروآف  فِتعری  در  1« سودا» توسط د  ه 

 3یت آفرود  »کارها، اعمالِ  رودیزیافآشود:  ار میکرت  هم  2هِسیکیوس

ب نبهستند.«  شک  ادونِ  دیظانتاید  تر  برای الشی  دنِ  سخت  بسیار 

همچون  سامفهوم کاری  در  این شد    ذکر  چهآنزی  اما  باشیم،  داشته 

یونا که  است  حقیقت  نظرییک  تامالت  در  نه  واشنیان  در    نه  ن 

تعغهدغد  ان،شیعملی  یشهاند بر  مُصِر  آنچای  دقیقِ  از ریفِ  ه 

بود،    آفرودیزیا مدرباره  پرسشچه    –نداشتند  منظورشان  ن  عی ی 

 
1Suda  – م – الدیرن دهم میه قگ بیزانسی مربوط بی بزرامه دانشن. 
2Hesychius  
3Aphroditeserga  -  م. – ی و شور جنسی، زیبایی عشقآفرودیت: الهه 
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ه  چه بو  د  ی آن باشدامنه  ردنِود کوردنظرِ آن یا محدعتِ م طبیکردنِ

باشد.    صف مدنظر  آن  عناصرِ  از  فهرستی  ها  ، آنتصورهردرکردنِ 

دتر  که بع طورآن ؛نداشتند کنمم الِعم اَهای بلندِتفهرس چیزی شبیه

توبههاکتاب  در کتابی  رهآمیز،  یا  ای  اعتراف،  کارهای اهنمای  در 

روانی  شنایبآس میسیِ  ندها  آن  .دشویافت  برای  جدولی  که  اشتند 

آدنِکرمشخص   برای توصیف   نچه  است و  یا عادی  مشروع، مجاز 

برو به  عه  ونهای ممی وسیعِ حرکتادهخانو جا آن  در  نینهمچد.  کار 

-سهدسی  رِ حضوبرای کشفِاشد  ی باابه دغدغهنبود که مش  چیزهیچ

سِ آنچه به پ  دردد  های متعتکصورو    رزهای نامعینآمیزِ قدرتی با م

بی مینظر  معصوم  و  ک  –  آیدآزار  سرشته  چیزی  پرسشِ که  نمای 

ا هشایی. آنگزمرو نه  داشتند  بندی  قهطب  نه  1. ی یا جنسیت استتنانگ 

زاس  مکنم باش  حمتت  شده  متحمل  بهینه بسیاری  تا  سن ترند  ین 

ب و  فرزندآوری،  و  ازدواج  فصبرای  جنل  هترین  روابط  را برای  سی 

-سیحی نمیگرِ روحانیِ ممثل یک هدایت  توقهیچ  ماا  ،ندمقرر کن

ام پرهیز کرد، کدام  ها را باید انجام داد و از کدحرکتم دایند که ک گو

  باید   گیری در عملِ جنسیز جاطر   دام، کشدهده  جازه داا اهیزادلنو

 
رگاهی که مستتیحیت بعتتدتر بتته اساس نظ  ی براست از میلِ جنسصیفی  جمله تو این    1

این اخالقیات با اخالقیتتات  منظور فوکو نشان دادن تفاوت  رد.ی وارد کاخالقیاتِ جنس
 م. – ت.اس یونان باستان
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یا در  انجام شو باید عمل را متوقف کرد.  د،  اط به سقرچه شرایطی 

ماشای دهد که از تنیستند، پیشنهاد می  مادهآ   کافی  یه به اندازهآنان ک

سال تبعید  ار کنند، حتی اگر این به معنای یک  فر م  انداخوشپسری  

و   طوالنمک کش س وفایدرباشد،  رخود  میلِ  هلیع  قعاشیِ  شِ    ا ش 

که بعدها در   گونهآن   -عبارتی نیست    کجاهیچ  د؛ اما در  خوانفرامی

می   یتِمعنو برای ایی  هاطاحتیی  ه دربار  -د  آیمسیحی  باید  که 

مخ ورودِ  از  میل  ممانعت  یفیانه  روح  ببه  اثراتِ   رایا  به  بردن  پی 

در  پنهان شایاش  حتی  شوند.  گرفته  پزشکتبغری  دنظر   که  انیر: 

کنند، عمال در  رح میئیات مطبرخی جزرا با    فرودیزیاآ  ژیمِ راصرِعن

شکلم خودِ  ورد  که  ماَعمهایی  خود  به  آاندساکتگیرند  یال  ها  ن؛ 

اندک  خ کم  –یلی  ارجاعاتِ  از  »جشجدا  به  طماری   ی بیعاگیریِ 

جنسی[«  ها  بدن] عمل  می  یدرباره   -در  سخن  چه این  که    گویند 

 است.یعت با خواستِ طبتضاد در زی چی چه ی وهمخواندر  چیزی

دلیلِ فروتن  آیا  داری آن  دوست  آنکه  با  احتماال.  است؟  م  ی 

 ه ک  یریثات  دوجو  اب  و  هیم،د  قیِ زیاد نسبتادیِ اخاله آزرا بیونانیان  

بازنماییِ  هاآننمایشیِ    یاهیمرگرس  زا از  که   ییهاینگار شمایل  یا 

بهیمر گیمی  ،داندوباره کشف شده منظ  ،  اَعمالِ   سدریر  بازنماییِ  که 

آنیجنس که  نوشته ها  ای  میدر  پیشنهاد  در   –دهند  های خود  حتی 

میزا  –  شانشهوانیادبیاتِ   احتیاطْ سرشت  یادیز  نِبه  نمایی شده  با 
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صورت  در    1است. و کمیحس    مالاکهر  ارسطو  گزنفون،  که  نیم 

نه  اخاگستیی  هاه توصیهد کستنناد ارک این را شایسته نمیبعدها پلوت

 ؛ کنندبا همسرِ قانونی پخش  بط جنسی  رد روادر مو  یگرایانهعملو  

شویی زنا  ایهتدر موضوعِ لذ  های مسیحیسندهیهایی که نوتوصیه

می  کارانهاسراف آنکردن توزیع  ]یوند.  هنیااها   گرانِ هدایت   مچون ن[ 

  ، هاشازنو  اولین  ،ازنیو    ناز  ند تا فرآیندِه نبود، آماد[شیشانک]  وجدان

نتیجه  شدهبهتجر  هایلذتوصلت،    ونگیِگ چ -میکه    ای گیریو 

شکست  بای مناسب  به  آنلی  داده  هبه  را  با  دهند.سشود  اما   2امان 

شته  اه به گذست با نگ کن اا ممای که ماین روحیه دلیلی مثبت برای  

یلِ  دل  به  نی دراک کنیم، وجود دارد. اگویی« یا »احتیاط« ابه عنوانِ »کم

 3هاه سوی آنوعِ پرسشی که باست، به دلیلِ ن  رودیزیافآز  ا اهن آفهمِ

می به  شمطرح  که  ژ  ولح  وجههیچود،  شکلانشرفطبیعتِ  های ، 

 ت. ه اسنبودعطوف شان مپنهان یا بالقوگیِ شانشروعم

 
که بر ایتتن کند  دووِر در مبحثِ دورانِ کالسیک به اصراری اشاره می  کی.جی.  1

 داشت. احتیاط وجود
-سی وارد متتیبه جزئیاتِ خودِ عمل جنیونانی کمتر  نویسندگانِنظور این است که م  2

 م. –شد. یل دنبال میبه تفصین کار اما برعکس در اخالقیاتِ مسیحی ا شدند،

هتتا آن، آن بتته جتتای رای اشارهه همین دلیل باست و ب ای جمعژهوا آفرودیزیا 3
 م. – ود.شتفاده میاس
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شکل هایی هستند که  ها و تماسعمال، حرکتاَ  دیزیاروآف.  1

تولی را  لذت  از  زمانکننمی  د خاصی  کد.  قی  دوستآگ   دیسه  ر ین 

دخو  1« اعترافاتِ» اوستید  جوانیهایی  شدتِ  ز    اش، عواطفاش، 

های  و زمان  ها شتیاقوگوها، اگفت  ، کنارِ هم بودن  هایِ روزهایلذت

می  نیک یاد  به  اآور را  کند،  کجکاو  و  آناست  آیا  پسِ ه  در  ها 

ظاهری بمعصومیتِ  که  شان،  »چسبی«  به  تنانگی،   تنانگی   به  را   امه 

علمِ اخالق » و در اما وقتی ارسط اند یا خیر.بوده  تعلق، مکندمی صل مت

به  می  2« نیکوماخوسی معی خواهد  دقیق  کطور  چ د  نن  کسانکه  ی ه 

دارندلیاق خآسان-»تن  ت  ای«  شوند،  تعوانده  شکلریف  ن  ی به 

تنمحتا است:  محدود  لذتقط  ف  -3آکوالزیا  –آسانی  طانه  های به 

مربوط مود؛  شمی  بدن  در  و  لذت  ا،هنای  یانو  شنیدن،  دیدن،  های 

-شکل  ها، ست اگر از رنگ آسانی نیشوند. این تن  ثنامستویایی باید  ب

ن یا  حتیهشیقاها،  یا  تئاتر  ا،  »  از  موسیقی  فرد ؛  4شویم«  شادلدیا 

بمی تدونِتواند  گلن  میوه،  بوی  از  عود  آسانی  یا  رز،    شاددلهای 

 
1Les Confessions  – م -ابی از قدیس آگوستینکت. 
2thicsan EicomacheN  – م. – کتابی از ارسطو 
3akolasia  
4charein  
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در   او  و  ائودمیالقِخاعلمِ  »شود؛  ک  ره  د،یوگمی  1«   آنکس  قدر ه 

به یشدید محوِ   تنگاه کردن  به یک  یا گوش کردن  رانه ک مجسمه 

-بدهد، نمی  از دست  ورزیشقای عبراش را  ها و ذوقشود که اشت

نمی  هبش شود،  نی سرزنآسابه جهتِ تنتواند   توان همان شکل که 

سرزنش   ابل، قدوفریفته ش  2هاتوسط سیرن  دهدکسی را که اجازه می

لمس و  شود که  می  زیاآکوالایی لذت معطوف به  نجآ  نچو  ست.دان

ای غذا هذتل  ، و گلو )برایماس با دهان، زباندر کار باشد: تتماس  

  ی(.جنسهای  ذت)برای لیگر اعضای بدن  یا تماس با د  نوشیدنی(، و  

می اظهار  ارسطو  این،  بر  ناعادعالوه  که  به کند  اگر  بود  النه خواهد 

ای خاصی هته باشیم که لذتداش  ءظنسو  انیآستن  عنوانِ  به  ردیاوم

در   بدرا  میسطح  تجربه  مثن  لذتکنند،  نجیبانهل  با  های  که  ای 

واژماس در    ها  تگرما  میورزشگاه  خصوصیتِ   شوند:ولید  »چون 

هایی خاص را تحت تاثیر نه کلِ بدن که بخش  ان،آسمردِ تنتماسیِ  

 3دهد.« رار میق

 
1Eudemian Ethics  – م. – ز ارسطوکتابی ا 
2sSiren  -  ا آوازهتتایملوانتتان را بتت  ر یونتتان،در استتاطی کتته  نیمف دریتتاییسه 

 .م – .کشاندندو به کام مرگ می ندکردمی لسمبرانگیز خود طاحساس
اری از متونِ یونتتانی بتته نگتتاهِ خیتتره و توسطِ بسیکه باید به اهمیتی  درهرحال 3

ستتت کتته نیگونتته . اما ایتتنتوجه کرد، شوددر تولدِ میل یا عشق داده می  هامچش

 



 مهر نیما حیاتی  :ترجمه

77 

 

صا  کییبعدها   سرشفاتِز  از مسیح   یهربجتی  نمات  ی 

انتظار    این شد که  سیت«از »جن  ترو بعد»تنانگی«    رفت می از سوژه 

ر باشد از دورادور نمودِ دین ترتیب قاد و ب داشته باشد  اغلب سوءظن

پنهان، ر   قدرتی  هراسناک  و  دهدزیرک  تشخیص  این   1. ا  خواندنِ 

مهمنشانه زمانی  میها  قدرتْ  تر  این  که  را    ییاناوتشود  ه تداشاین 

شکده خوک  دشبا در  را  بسلش  بپوهایی  ششاندیار  از  کل،  که  هایی 

هیچ   هستند.  جدا  جنسی  د سواَعمالِ  مشابهی  تجربهءظنِ  ی ر 

شنهاد یپ   ،رینِ اعتدالتم  و  میلعتدر  ده است. البته  ن نشساک  یازودیآفر

رایشود کیم و  تصاویر  مراقبِ صداها،  به  حهه  نه  اما  باشند؛  ن یاها 

واب  اطرخ بستگکه  آی  اس  دارِماسکشکلِ  ا  هنه  ماهمیلی  که  یتا  ت 

وجود دارند    یییاهایی موسیقکه شکلبدین خاطر  بلکه  سی است:  جن

هستند  ک قادر  راروه  ریتم  ح  وبا  سازند،  تضعیف  خود  بدین   های 

 
← 

شتتد کتته نگتتاهِ خیتتره دانستتته متتیگونه شد؛ بلکه اینبا  آسانیخیره تن  اهِلذتِ نگ
از   «خاطرات»  کتاب  این خصوصدر    سازد.برای دسترسی به روح میایشی  گش

بسیار باالیی به  ارزشِ کرد،. بوسه، با وجود خطری که حمل مینیدزنفون را ببیگ
ی مطالعتته   یتتکقع  داشت. در واها  ی میان روحزیکی و رابطه عنوان یک لذت فی

 .انجام شودیش هانِ لذت« و دگردیسیی »بدارهتواند دربیِ کامل میتاریخ

ود رز سوژه انتظار میآید ایحیت و غیره مدر مسیر اخالقیاتی که بعدتر که دست  امنظور این    1
 م. – .درتی هراسناک ببیندن را به صورت قمیل جنسی مشکوک باشد و آ نسبت به که
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ل زهر  توانند روح را مثوجود دارند که می ازهایی  اندمچشخاطر که  

تصویری  یا  ص،  خا  اییحهرا  که  ین خاطربد  ، ودنتحت تاثیر قرار ده

وانی ی چیزی خواستنی« را فراخخاطرهد این هست که »خاص مستع

به ارواحِ زیبای پسران   تنهاد  فتنگ یرِ اینکه م فان به خاطیلسوفبه  کند.  

د فیلسوفان به خاطرِ داشتنِ این مور ند. در  دخندیرزند، میوعشق می 

است  احس ممکن  که  تیره  نباشآگ  آن   ه باساتی  ظن سوءرد  مو  ند، اه 

سوءظنبود این  بلکه  به  ن  ند.  سادگی  انتظارِبه  برای   خاطر  آنان 

پ  ]با  بران[ بود  سگفتگویی خصوصی  بهر  د دستِ خو  انندوتتا  زیرِ    ا 

 یندازند. ی کوتاهِ میلِ قلبی بجامه

تنو  لاز شک این  و  تاریخِ طبیعی  اعمال چه میعِ  یونان،  دانیم؟ 

این موضوع به  سطوار هد:دیی متوضیحاتت، اناویی حدستکم درباره 

ی حیوانات یکسان نیست   همهری در میانِگیکه جفت  کندتوجه می

از کتاب ششم از تاریخِ    بخشی   راو د شود.  مییک شکل انجام ن  هو ب

ویژ حیوانات   شکلی  به  بتهکه  زندهحیوانا   ار  دارد، تِ  سروکار  زا 

ا هن: آکندمیتوصیف    را  هدهاشفاوتی از آمیزشِ قابلِ مهای متشکل

موقعیتِ    بر اساس مدت زمان ریِ جفتها، جاگیاندامشکل و  ها و 

-خصه مشک  اع رفتارهایی راو همچنین انوا  .ق دارندفربا هم    عمل

فصلِ جفتکننده  هستند،ی  می   گیری  ی وحشی  گرازها   کشد:بیرون 

می آماده  مبارزه  فیلبرای  هیجانهشوند،  است  ا  حدی  تا   ه کشان 
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صاحبنهخا نریانکنندمی اب  خر  را  شان ی  رهماده  ها،  با  ایشان  ا 

دایرهبالدن بزرکردنِ  گری  دورشان  به  میبندوه گی  پیش  کی  از  نند، 

ر  دوانات  ند. از میان حیشان به میدان بیندازعلیه رقیبانا  ر  ودآنکه خ

توصیفِ گونهمورد   انسان،  کارکراندام  ی  و  داها  جزئیات  با  ده دشان 

وج  با  اما  ،شده گوناگونیجنسی    تارِرف  وعِموضبه  ود  این  های و 

این بدین معنا   درتنبه  اشممکن برده شده است.  که    نیست  دست 

فد پزشکی،  علر  یا  ناحیهاخال  مِلسفه  یونان،  حول ق  سکوت  از  ای 

جنسیِ   است.  ا وجود  ه انسانفعالیتِ  که    گونهاینداشته  است  نبوده 

بخش ذت لمالِاع  اینی  ارهدرب  گفتن  از سخنم مراقب باشند تا  مرد

ازمانی که ایکنند؛ بلکه  رهیز  پ  پرسش بودند، بن  حث عمال موضوعِ 

نبود،گرخود می  که بهشکلی  ی  درباره  ی فعالیتی بود که ه اربرد  فتند 

 شان بود.شناسیاز ریختتر مهم 1شانشناسیپویشد. دادنبروز می

پویش تعریف  شناسی  این  حرکتی  که  با  به   یادیزورآفشد  را 

داد.    پیوندند،  انگیختکه برمیمربوط بودند و به میلی    آن  به  که  ذتیل

به   لذت  به    کهوی میل  نیر  شد وخته میانداکار  جذابیتی که توسط 

جهت آن  هم  گیری  سوی  با  بود،  کنشِشده  با  همراه  دِ خو  و 

یا دستکم   –سستگیِ  ، یک یکتاییِ محکم را شکل دادند. گآفرودیزیا

 
 م. – شاندینامیک 1
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-ی پایههابه یکی از جنبه   تبدیل  دتربع   ستهن دای  -لِ  کامنا  یِگسستگ 

علمِ مایِ  جنسیت  مفهومِ  و  تنانگی  اخالقِ  این ن   یک  1شود. ی   شانِ 

مسیحیت)  بود  لذت  ذفِ«»حگی  گسست خاطرِ    در  کبه  در حکمی  ه 

پیگیریِ لذت در کاربست جنسی داده ی علیه  ی کشیش مسیحموعظه

ر د  .گشتمی   قیارزشِ اخال  هشِاکسببِ    پیگیریِ لذتاین    ،شدمی

م ارزشِیک    درنعصر  نظری  کاهشِ  دا  دشواریِ شت  وجود  با  که 

ت نشان  سازیِ جنسیومبرای لذت در مفهپیدا کردنِ مکانی    در  شدید

آن  ؛شد(می  داده دیگرِ  نشانِ  میل مسئلهی  فزایندهشدتِ    یک  سازیِ 

  [تیحمسی  ]در  کردهطبیعتی سقوط   نِهای آغازی)که در آن نشانه   بود

-مینمایان  [  مدرن  ]در عصری شرایطِ انسانی  انمرشت ستارِیا ساخ

لذت،   عمل، میل، و  ،یاآفرودیزی  از طرف دیگر، در تجربه  2(.شوند

 
 م. –است.  عصر مدرنمسیحیت و عصرِ در یب تبه تر رمنظو  1

. گسستی  ا دو عصرِ دیگر استباستان ب   ی عصرمقایسه   اینجادر    منظورِ فوکو 2
با اخالقِ تنانگی و  دهد. یکی  متفاوت رخ می  دیگر به دو شکل  ه در دو عصرِک

جنسی مفهوم  با  مسیحیتت.  دیگری  عصر  »اخالقِ    یکی  عباراتِ  نگی«،  تنا)با 
کشعظه »مو سقوطیش«،  ی  د»طبیعتِ  دیگری کرده«  و  متن(  )ب  ر  مدرن  ا  عصری 

ارِ  »ساخت  نسیت«،سازیِ جمی برای لذت در مفهوت«، »مکانعباراتِ »مفهومِ جنسی
اسرشت متن(.  در  انسانی«  در شارهنمای شرایط  فوکو  اندکی گنگِ  و  ی ضمنی 

بردمله ج  چند نام  بدون  عصر  دو  این  به  پیاپی  می  از  ن  سبآنانستقیم  ب  ، 
 م.  -ی خواننده شد. شت جهت توضیحِ منظورِ او براپانو اسِ نیاز به این احس
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، شدنده میدداص  تشخی  مسلماشکل دادند که عناصرش    را  یادسته

نزدیکِ آنان   ستگیِن پیوقا همیبسته بودند. دقینزدیکی به هم واه  ب  ماا

ک تشکیل    آن  سیِاساتِ  خصوصیا  از  یکی  هبود  را  فعالیت  از  شکل 

ت که  د داشبایست در نظر بگیریم( قصدالیلی که می   داد. طبیعت )به

ه ب  داشته باشد، و همین لذت بود که  روکارعمل با لذت س  انجامِ این

ه کتی کدر حر  شد. میل ورزیدن  یل ورزیدن، منجر، م1اِپیتومیا ور  ظه

ذت  که »ل  چه آن  سویبه    طبیعیورت  به ص  ی ارسطوقاعده  بر اساس

دا گیرجهت  «،دهد می ورردی  میل  همو:  به زیدن  ورزیدن  »میل  اره 

شه به این ن همیو افالطو –ست این درست ا 2ت.« امری خوشایند اس

می   ایده یونانابر   که  –کند  اشاره  بدونِ نمی  میل  کییان  ی   توانست 

خ بدون  مچیزواستِ  فقدان،  می  مقدارِ  بدون  و  جِ  رناز  نی  یعطلوب 

اما افالطون دادد  وجوه،  یختآم باشد.  -یح میوضت  3« فیلِبوس»ر  شته 

 ای از چیزی ره با تصویر یا خاطتواند با نمود،  تنها می  هوسدهد که  

یر ی به غکه هیچ میلیرد  گدهد، حاصل شود. او نتیجه میمی  که لذت

نداز آن که در   هارد، بروح است وجود  دلیل زمانی که بدن    مینه 

ند از تواو فقط روح است که می  حروین  ، ااستقدان  ف  ثیرتا  تحت

 
1pithumiae  
2os estintou hede he gar epithumia  
3hilebusP  
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حا میطریقِ  که  را  چیزی  آن  قفظه  میل  مورد  ببایست    گیرد، رار 

د  احضار ح  یااپیتومجه  رنتیو  کرا  میاصل  نظر  به  بنابراین  د  آیند. 

واق  چیزی در  ابژهکه  اخالقیع  تاملِ  جنسی  ی  رفتارِ  نز  در  دِ را 

-تنِ چگونگیفرگ  نظردر  با  عمل )  خودِنه    اانیان شکل داده، دقیقیون

متفاوت ماهای  نه  و  بوده  ریشهش(  نظرگاهِ  به  نگریستن  )با  یا    یل 

نه   اش(فهد لذت )  و  یا  ابژه  ساسابر  اش  گذاری که ارزشحتی  ها 

متفکاربست باوهای  رتی  آن  که  سبب  ود  بلکه  میا  از شدند(.  بیشتر 

  د دا میند  پیووار  ره دایرا    اهی اینبود که هر سهای  سیشنایشهمه پو

می ختم  عمل  به  که  ب)میلی  که  عملی  و شود،  دارد،  ارتباط  لذت  ه 

ب را  میل  که  انگیزدارمیلذتی  پرسشِ  ش(.  مطرح  این  خالقیِ  نبود ده 

 آن این بود که:   به جایها؟  م لذتکدا   ل؟که: کدام امیال؟ کدام اعما

نی کدام  با  »توفرد  م لذتسط  رو  مدهوش  امیال«  و  آشودیها  ن ؟ 

دهد، یبه آن ارجاع م   علمِ اخالقِ رفتارِ جنسی  نایکه  سی  شناهستی

هستی یا  فقدانشناسیِ  یک  نبود،  میل  ک  و  شکل  در  اش لیدستکم 

ننبود؛ ط اَبیعتی  سیِ شناهستی  ارد؛گذ عمال ب بود که استانداردی برای 

پیوند میب  راامیال  ها، و  مال، لذتنیرو بود که اَعیک     ن داد. ایه هم 
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-بافتِ تجربه توانشکل داد که میزی را چی آن ود بو ویاپ  رابطهیک 

 1نامید.  آفرودیزیااخالقیِ  ی

ر اول  ود: متغیشلی تحلیل میبا دو متغیرِ اصشناسی  این پویش

ال عمدد و بسامدِ اَکه با ع  باط داردارت  تیی فعالیی است؛ با درجهکمّ

 از  ،فهلسدر ف هم ی وکش آنچه مردان را، هم در پزشود. نشان داده می

متیگ د کی می ر  نوعِمایز  نه  که  کند،  است  آنجهت  اهدافی  سوی  -به 

ند؛ دهه ترجیح می بستِ جنسی است کو نه حالتی از کار  یری دارندگ

کمتر و بیشتر    میانز  ز همه شدتِ آن کاربست است. تمایبلکه باالتر ا

افاس یا  اعتدال  نات:  تقریبا  ب  که شخصیتی برجستهر است  دراط.  ا  را 

از   2شرح دهند.شکلی از کاربست جنسی  در شایحجرت نِدکار کر آش

 
یتتد ، بادهنتتدرا خیلی نزدیک به هم پیوند می میالها و اکه لذت اتیعبار بسامدِ 1

 نظتتامِ اخالقتتیِدر آنچتته نتتد دهمتتی شتتانت نمورد توجه قرار بگیرد. ایتتن عبتتارا
ل شاملِ میل و لتتذتِ مربتتوط بتته عمتت   یاای پودر مخاطره است، دسته   زیاافرودی

-های افالطون ظتتاهر متتیکرر در نوشته بسیار م  دوناهِ-اپیتومیا  یدوگانه   است.
ون، متتتداول استتت کتته از زنفتت گ  «خاطراتِ»  در  هایی، مثالهمچنین عبارتشود.  

شتتود، ستتخن کند و چیره میهوش میمد د،کنینع مویی که قانیرلذت به عنوانِ 
 گویند.می

فِ روایی برای اهداخاصِ فرد به پسران  ی  افتد که عالقه اوقات اتفاق می  برخی 2
دهد. امتتا اِپیستِنِس انجام میر مورد د «آناباسیس»ن این کار را دروگزنف شود.  ذکر
-نوعِ سلیقه خاطر    به   را نه کند، او  می  منفی از مِنون ترسیم  ایکه او پرترهانی  زم
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مهم است   ه اینهمیش  آن فرد،دیگر، برای شخصیتِ اخالقیِ  طرف  

اش با زنان یا پسران اعتدال  ههآیا قادر بوده در مواج  ه مالحظه کنندک

دشن حداست  س  آگِسیال  شبیهآیا    نه؛ یا    هد ان  تا  اعکه  را ی  تدال 

ورزید،  شق میاو عبه    که  انیجو  ردِ مبوسیدنِ  از  که  دونمیرعایت م 

می آرسِ  ؛کردامتناع  یا  آلسیبیادس  همچون  اشتها  1سیالسیا  از  به  یی 

نکته در برد. این  از هر دو جنس کام میه  لیم شده است کها تسلذت

اب مشهورِ  کتامتنِ  می  «ین قوان»ب  تدای  که   شود:تایید  است  درست 

مت اف این  در  ضدیت الطون  می تر  حاد  ین  ی  طهرابان  می  کندسیم 

برای اهداف تولیدمثلی به هم  ه زن و مرد را  وان با طبیعت« کمخ»ه

د را با مرد و زن را طبیعت« که مر  فی »برخال رابطهزند و  وند می پی

نظرگاهِ   زا  ضدیت   اینبه  با اینکه  افالطون     کند. امایبا زن مرتبط م 

می  طبیع به  ،کندیاشاره  را  پ   آن  میارتایایهتمایزِ   و   یردا خودنِ  ی 

کهکاربست.  دهدمیارجاع  آسانی  تن اصلِ   هایی  و  طبیعت    از 

 
← 

کنتتد: در دستتت ها نکتتوهش متتیین لذتاش از اسوءاستفاده  ه خاطرِاش بلکه ب
تر وقتی کتته ختتودش به پسرِ مسنعشق ورزیدن  وانی، یاگرفتن فرماندهی در ج

 .ش استریهنوز بی
1Arcesilaus  
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 یا  1اهنجار ز یک طبیعتِ ن عنوانِ تاثیری اکنند به  تولیدمثل تخطی می

ی  صرفا نتیجهها  نشوند؛ آنمیه  توضیح داد  2شکلِ خاص از میل   یک

»فقدانِاعتبی هستند:  )خ  دالی  لذت«  مورد  در    ااتیآکرودداری 

کند بیان می 4« سائوتیم»وقتی افالطون در ست. ان ناآبع من (3هِدونِس 

اثرِ  به عنوانِ    یدباکه  دِ روح، بلی باراده  اثرِ  به عنوانباید  نشهوت  که  

نظر در  بدن  شود  بیماریِ  عرا    اختاللاین    ؛گرفته  آرا بابا  -سیبتِ 

  خوان ر مغزِ استد  آنکه  به جای  اسپرم،  :کندمیفراط توصیف  شناسیِ ا

م شرو  ند،ماب  اشانیتخواس  یظهحفو  و  کرده  جریان  سرریز  به  ع 

مییاف بدن  کلِ  در  درخ  سانبدینکند،  تن  مثل  میبدن  که تی   شود 

نباتیقد می همهاش  رتِ  رد  را  مرزها  بخشِ کندی  در  فرد  بنابراین  ؛ 

»لوجودز  ابزرگی   خاطر  به  افرا ذتش  دردهای  و  دچار ها    ط« 

همواره ی  نسج  یهالذتدر  قی  خالابیکه    . این ایدهودشمی  انحراف

زیاده  افراط  روی،به  و  سومِ    مازاد  کتاب  در  دوباره  دارد،    علمِ»ربط 
میافی  «نیکوماخوسی   اخالقِ ات  می شود:  توضیح  در د رسطو  که  هد 

همینهزم بر  که  طبیعی  امیالِ  تنهاندمولعم  گانی  تخطی،  که   هایا 

 
 م. – همچون عصر مسیحی 1
 م. –همچون عصر مدرن  2
3oneshedakrateia   
4maeusTi  
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انجامتوامی   1« تربیشمر  »ا   وط بهبا مرهآنی دارند:  کمّ رشتی  داد، س  ن 

ط میلِ  بنابراین  شاملهستند؛  تنها  اقناع   بیعی  مینیازهای  شود،  کننده 

ا  در بخورد و بیاشامد تقا آنشود ریعرضه م  که  آنچه   رد هر »اینکه ف

که ارسطو  این «  طبیعی است.دار  مقز  ا  2روی شود، زیاده   بارهشکمه  آنک

 ست.ت ادرس  د،دهیاد م را به افر  صهای خا ی لذتاجازه   همچنین

مختآی یم   شپی انواع  افراد  که  اهانتد  از  شوند،  هلفی  مرتکب  را  ا 

«، یا باشد  یدر »جایی که باخود د  دادن لذتِبا قرار نمثال  هایی  اهانت

  «. باشد  ایدبنکه    هگونآن»   ردنلذت بجمع«، یا با    مثلبا »رفتار کردن  

ار می اما  اضافه  کهکسطو  درتن  »افرادِ  ند  روشههم  آسان  این   ها ی 

چیزهآن  .کنندیم  3راط اف از  هم  می ها  لذت  ببرند، برنایی  نباید  که  د 

-آنچه می  را بیشتر از  نآ،  لذت ببرندند  تواندر چیزهایی که میهم  

را در آسانی  چه تنآن  «د.دهنتر از اکثرِ مردان انجام می و بیش  بایست

وضع   حوزه  افرمیاین  است،  کند،  سرزنش  »واط  اسپذی این    4ت.«ر 

 
1ionple to  
2plethei toi  
3hyperballousi  
به اش را ه های ننگین« توج»لذتارسطو در پرسشِ  باید ذکر شود که  حالبااین 4

هتتا ل داشتند بتته دنبتتالِ آناز افراد تمای  کند که برخیددی معطوف میموارد متع
 بروند.
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منظ  به  اینبنابر کهیر  دوره،  آید  آن  اولیهیزگذ تما  در  توسط   اریِ 

هایِ وناگونی عمل و گطبیعتِ  نه با  ،بر رفتارِ جنسیاخالقیِ    قضاوتِ

 . ستشده ایِ آن تجویز میبندیِ کمّهاش، که با فعالیت و درجممکن

-که میبود  مربوط    گریهمچنین به متغیر دی   هاستِ لذتربکا

قطن»  را  آن  توان یا  خبیتِقش  فعلِمیدنا  «اص  عبارت   .  به    مربوط 

نسی به بوده است. این فعل به فعالیت ج  1دیزیازاین روآف،  آفرودیزیا

-حیوانات به سنی میگفتند  مردم می  مثالاشاره دارد:    صورت کلی

قابل که  همچن  دیزیازاینروآف  یتِرسند  فعل  این  انجام  دارند.  به  ین 

در ابراین،  نب:  است  دهکر اره میع اشر نوعملِ جنسی از ه  یکیافتنِ  

 آفرودیزیازاین   به میلِ دفعتیِ خود به  2س ون، آنتیستِنِنفگزهای  نوشته

به کار برود واند به صورت معلوم هم  تاین فعل می  کند. امامی   ارهاش

-می  کر« در رابطه خواندهقشِ »مذنچه نبه آ  امشخصکه در آن، فعل  

تواند  مید  رس فعک ربارد.  اط دارتبی دخول  عالنهفاه عملِ  ب  و  شود

استفاده کند که در   -  3استِنای آفرودیزی  –اش  آن را در شکل مجهول

یِ«  کند: نقشِ »مفعولمی  جنسی اشاره  قشِ دیگرِ آمیزشِاین مورد به ن

 
1iazeinodisaphr  

2Antisthenes  
3naitheaphrodisias  
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زنان کنار گذاشته است  ت برای  یعطبه  شریکِ ابژه. این نقشی است ک

سنی  رسا  – از  می طو  دختگوسخن  آن  در  که  قران  ید   ابلیتِبه 

اسمی   نایتاسزییدروآف نقشی  این  میرسند.  که  بر  تواند  ت  نیرو  با 

اِ مفشخصی  به  نتیجتا  که  شود  دیگری  عمال  لذتِ  یافته  عول  تقلیل 

 ل بواست که توسط پسر یا مردی مورد قست. این همچنین نقشی  ا

خول اش مورد دشریکِ جنسی  دهد توسطیرد که اجازه میگار می قر

-یی آن چیزی مدرباره  1« ل ائمس»بِ  کتاهِ  نویسند   الثم  –  قرار بگیرد

 د.لذت ببرن آفرودیزیاستنایشود مردان از عث میاندیشد که با

هیچ اسمی در واژهیاست که بگوی  بدون شک درست ی نامهم 

کر و جنسیتِ مونث وجود سیتِ مذنر جد  یونانی نیست که هر آنچه

 ع ووضم  نی ا  اید بهما بد. ا تراکی یکپارچه کنفهومِ اشرد را در یک مدا

نقش یا دو قطب را    های جنسی، دوتکرد که در کاربستِ لذ  وجهت

در   ه همان شکل که، درست بخیص دادز هم تش توان ابه وضوح می

انجام می  ینا  تولیدمثلعمل    دو ارزشِ   رای دا  این دوشود.  جدایش 

جایگاهِ بودند:  جایگا   جایگاهی  و  مفعولفاعل  و هِ  عامل  جایگاهِ   ، 

-ث، در مونثگوید، »مونکه ارسطو می   روطانمه  -  ل«»منفع  گاهِجای

کنشنبود بواش،  مذکر  در  مذکر،  و  است  کنشاشدن پذیر  گر.«  ، 

 
1s blèmePro – م. – ه اواز ارسطو یا منسوب ب کتابی 
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شد ای در نظر گرفته میتجربه  « به عنوان »تنانگی  یتجربه  هکلیدرحا

بود  مردان    ن میاه  ک مشترک  زنان  ا  -و  شحتی  دو  هر  در  کل  گر 

بزرگ   ایوقفه  مثلِ  ت«ینس»جنشانِ    هکلیدرحاو    -ی نداشت  یکسان

جنسیتِ  مرد    میان  و  فعالیتی  برعکس    آفرودیزیا   ؛بودزن  عنوان  به 

  رند، اندیشیده دِ خود را دا نقش و کارکر   مهرکداازیگر، که  حول دو ب

 1شود. ه بر او اجرا میو آنی ککند ی م آنی که فعاالنه اجرا –شد می

ید باشته  داشاد  به ی  هموارق )هعلمِ اخاله و در این  یدگاین دا  از

مر که   اخالقی  علمِ  مراین  برای  و  میدانه  بود(،  که  دان  گفت  توان 

این دلیل ساده که   ن واقع شد؛ بهن مردان و زنایام  متمایزکنندهخطی  

مرد تمایزگذ  جهانِ  میان  قدرتمندی  بسزنا  و  اناریِ  در  از  ن  یاری 

وج باستان  داشجوامعِ  اماود  ک  ت.  طور  تملی به  دو   میانایز  تر،   آن 

می  ددارخ  زی  چی »بازتواکه  را  آنان  فاعلِ«  ن  لذتیگرانِ  و  درامِ  ها 

مف  نامید»بازیگرانِ  آن  آن  در:  عولِ«  داهایی  یک طرف،   که  شتندقرار 

بودند   جنسی  فعالیتِ  می  و)فاعالنِ  آانتظار  روشی رفت  با  را  ن 

 
خش دوم )جنستتیت( بتته )تنانگی( اشاره به عصر مسیحیت، ببخشِ اول جمله  1
کو دفعتا این به عصر باستان اشاره دارد. فو( فرودیزیاآو بخش آخر )صر مدرن  ع

آنتتان خی  ی مستقیم به ارجاعِ تتتاریاشاره  دونِو ب  ها را به صورت ضمنیمقایسه 
 م.-ند.کمی بیان
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که تند  ر داشقراهایی  گر، آن دیطرفِ  درنجام دهند(؛  و بجا ایده  نجس

د. شم میر انجاها کاآنزیگرانِ کمکی که با  د، بانودب  یعولمف  شریکانِ

د؛ دومی لغِ آزاد بودنتر مردانِ باژهاولی طبیعتا مردان، اما به شکلی وی

  تری بزرگار  هِ بسیاز گروزنان بودند، اما زنان فقط یک عنصر    مسلما

تشک اوقدادند.  می   یلرا  ای برخی  به  بات  گروه  صورتِ  ن  ن تعیی ه 

ابکر »زنلذت ارجاع می  لیِاتماح  هایژهدنِ  پسران،  شد:  .« گانبردان، 

سوگندنامه   نام  به  که  متنی  می  1س هیپوکراتدر  پزشک شوشناخته  د، 

خانهمی  سوگند هر  در  تا  میای  خورد  وارد  از  که   اِرگاشود، 

آزاد و چه    دِ، چه مرباشدن  با هر شخصِ ممکن، چه ز  2ودیزیا رآف

 کند.  برده اجتناب

بر فعا قد»م  ارِعیم  عالوه  در ا  متغیرِدومین    ،الیت«رِ  که  صلی 

کِ نقشِ خود یا تر درگیر بود، پرسشِ ماندن در القیگذاریِ اخزش ار

که   هایینپیوستنِ به آ   .فعالیت بودن یا مفعولِ آن بودن  علِفا  .آن بود

ر میانِ یا ماندن د –اشد اگر فرد مرد بی حت –د گیرنتِ آن قرار می تح

 
1serment d'hippocrate  
2erga aphrodisia -  مربوط به »و  «ت به نسب»، «در برابر»، «ضد» به معنایاِرگا»، 

 .م -ت.اس
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ل  ط و انفعاافرا   مرد،  دهند. برای یکام میجانا  رآن  ه  نکه فاعال  ینآنا

 د. نبود آفرودیزیا  بودن در کاربستِ ضد اخالقیی دو شکلِ عمده

بنابرای2 که.  زمانی  هدفِ   فعالیتِ  ن  به  بود  مجبور  جنسی 

نبود   کار این  دلیلِ،  شود  یلگذاریِ اخالقی تبدو ارزش گذاری  تمایز

یل نبود که نشانِ  ن دلای  هب نیزو  بد بود،  دوخدیخو بهی عملِ جنس که

الهی رغضبِ ازلیِ  باشد. حتی وقتی شکل کنونیِ  نقب زده     روابطِ ا 

و   ا   یک  به  ،عشقجنسی  دربارهتراژدیِ  غرولیه  انسانی  و  ور  ها 

گ در  خدایان  میارج  ذشتهمجازاتِ  داده  ک  -  شوداع  ه  کاری 

داد  «تافضی»در    فانتوآریس ع  -  انجام  نمل  نه    دام کهیچ لذت    هو 

نمی  رخاطینبد تلقی  برعکبد  آنشدند؛  معطوفس،  بازسازیِ   ها  به 

بو کواالترین وضعیتِ وجودی  انسدند  ده  آن  به  بود.ان  یافته   1ست 

تلقی  ،جنسی  فعالیتِ  طورکلیبه )طبیعی و ضروری(  شد می  طبیعی 

فعالیت این  طریقِ  از  کب  چون  میموجودات  ه  ود  توانستند زنده 

از توانستند   یک کل میصورتِبه    تییسزای  هد، گونهننل کدمثتولی

 
دهتتم: متتی  نظتتر آریستتتوفانی  هکوتتتاهی دربتتار  توضتتیحِ  ،این جملتته   بهترِبرای درکِ  1

س ستتپجنستتیت بودنتتد و  دو تین دارای هرهای نخستقاد داشت که انسانآریستوفان اع
و  کردند یلتبد (و مردهاها زننیم )به دو آنان را  ها،انسانشان از مخدایان به دلیل خش
ا بد بنابراین عمل جنسی در اینج)ی خود است.  ی گمشدهنیمهنبالِ  اکنون هر کدام به د

 م. – ( واالی گذشته است.وف به بازسازِی وضعیتِنیست بلکه معط
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نامند، و شهرها، خانوادهیاب  انقراض نجات ن قادر بودند  ها و ادیاها، 

طوالنی  تا تقدیرشان  بسیار  که  افراد،  از  یابند.    مردنتر  دوام  بود، 

رین  تیان طبیعی دند را در مشیم مخت  آفرودیزیامیالی که به  ون افالطا

وکردمی ی  دبنطبقه  هارینتروریو ض اساس  ؛  علتِ   بر  ارسطو    نظرِ 

کهلذت دست   آفرودیزیا  زا  هایی  ضرور  ،آمدمی  به  چیزهایی  ی  در 

عموما   که  زندگبود  و  بدن  کوتاه،  به  بیانِ  به  بودند.  مربوط  بدن  یِ 

رو  طورهمان  می  1اِفِسُس   اهلِ  فوسکه  اینکه    نِدید  باکند،  اشاره 

همعالیتِ  ف و  عمیقا  در  ط  باز  ساجنسی   است،   هردک   هشریآن  بیعت 

ی  د. در این خصوص تجربهقی کران آن را بد تلامکان ندارد که بتو

تر  ی تنانگی که بعدربهی با تجر اساسبه طو  مسلما  زیاآفرودیاخالقیِ  

 کند، فرق داشت. توسعه پیدا می 

تلقی    ی ضروریحتی و  یع[ طبآفرودیزیاهر چقدر هم که ]ا  ام

وجیم این  با  موضوعِه  ازب  ودشد،  باخ   ایدغه دغ  م  ود. القی 

قادر    گذاریدودیت حمیک    آفرودیزیا را  فرد  تا  کرد  فراخوانی  را 

و درجه  مناس  سازد  راکاربِ  میزانِ  آن  کند.    بردِ  اگر   حالبااینمعین 

پرمی را  توانست  بد  و  نیک  پ طسشِ  این  کند،  غمِ  رعلی ش  رس رح 

 
1ushesRufus of Ep  
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بودنِ خاطرِ  یا  زیافرودیآ  طبیعی  مم به  اینکه  ب  طکن  راتعبی ود  ا  ش 

نمی  ادهر دغییت رِ روشی مطرح خاطبه  بلکه دقیقا  شد؛  باشند، مطرح 

ه به  ی کلذت  آمده بود.طبیعت به نظم درشد که از طریقِ آن توسط  می

بود،    آفرودیزیا صفت  با  مربوط  میدو   اینکهل  او.  شدمشخص 

برا  دانیممی:  داشت  هایپ دون  یسرشت آریسکه  و   1تیپوسی 

به لذتِ جنسی    حالبااین  د«،کن نمیقی  فر  لذت با لذت»  2س ناییکسیرِ

عموم  نطور  امای  شر،  حاملِ  عنوانِ  به  هستی  ه  منظرِ  و  شناز  اسانه 

دونشکیفیت بود  پاناسانه  متعدد:  –یه  دالیلی  و   به  حیوانات  میان 

مشتنسانا )ب  رک ها  صفتی  و  ود  ن  یویژهنتیجتا  در  گرفانسان  ته  ظر 

های دیدن و  تلذ  با  ادِتض  )دربود    همیختنج آفقدان و رشد(؛ با  ینم

 اش برگرداندنِ اش بود و هدفو ضروریاتوابسته به بدن  شنیدن(؛  

به  اندام  پ گان  بووضعیتی  نیاز  از  وجود یش  هم  حقیقت  این  اما  د. 

مشروط لذتِ  این  که  دون  مطیعشده،  داشت  شدیدو  بسیار    هم   پایه 

اه  ک  ورطنهمابود.   ادهدتوضیح می  «نینقوا»بتدای  افالطون در  گر  ، 

زنان  بعت  طبی و  مردان  کرد  نهگواینرای  سمقرر  به  که  هم  ه  وی 

-گونه  یپذیر و بقاانکه تولیدمثل امکجذب شوند، به دلیل این بوده  

 
1Aristippus  
2Cyrenaics  
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شود تضمین  زیستی  انسانهای  که  هدف  این  تولید.    ،کنندل  نس  ها 

  به عملِ   لذتی بسیار شدید  طبیعتْچنان مهم و چنان اساسی بود که  

پیولیدتو بدادند  مثل  نیا  طورهمان  ود.ه  حیوانات  به که  دادن  غذا    زِ 

طبیعی    شان با لذتییردف  ینتیجتا بقاآورند و  خودشان را به یاد می

آشامیدنمیتضمین   و  خوردن  به  که  است  شود   ضرورتِ   ؛ مربوط 

به طورِ مداوم    باقیو  نوزاد    تولیدِ میلی   ابگذاشتنِ دودمان،  لذت و 

میفراخوان جفت  شودی  ر جن  دو  ریِگیکه  هس  می ما  کنند.  راهی 

ه  کند کسه اشتهای اساسی اشاره می   به وجودِ  «نقوانی »کتاب  ین  برابنا

خورد به  و  مربوط  آشامیدن  قدرتمند، ن،  سه  هر  هستند.  تولیدمثل 

امآم هستند  شدید  و  به  رانه  سومی  خاطوا  از  صر  »دیرتر  آنکه  با   ،

ظهور س است  هوس»پرشورترین    «،کندیم   همه  ر  د  قراط.« 

 تیزتر تر و رگ یا او »لذتی بزپرسد که آاش میسخنهمز ا  «یور جمه»

 «؟شناسداز لذتِ جنسی می

کرد، که بر میل اعمال می ه با جذابیتی   لذت، همراشدتِ  همین

تر رود که طبیعت زمانی  ای فرایزهجنسی از مر  باعث شد تا فعالیتِ

اد ایج  وطمشرو    مطیع،  هیپالذتی دون   را به عنوان  زیاآفرودیکه لذتِ  

شدند ت، مردم تحریک میبه خاطر این شد ، تنظیم کرده بود.  کردمی 

اولویت ان را در  و ارضایش  هاسهوین  اندازند، ا راتب را برمتا سلسله
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به خاطر    1ببخشند.  شانوحر  روی  لقها قدرتی مطو به آن  قرار دهند

بو مردم  همین شدت  که  به د  رفتن  نی  به  ارضای  مون  رهن  ازهاورای 

آنکهبعد    یحتا  تند  شدیم حالت  از  به  برگشته    بدن  نیز  بواول  د 

ی، بالقوگیِ جوی شورش و فتنهباشند. تمایل به همچنان به دنبال لذت 

راط، فبه ا،  رویاش به زیاده یلی بود؛ و تما « اشتهای جنسبازآمدنیِ »

 ضروری و موحش   یت این نیروبود. طبیع  آمیز« آنبالقوگیِ »مبالغه

 االتر زدن ازره در معرض بکه هموارویی  ین  ت؛سه اادهننسان  در ارا  

کرد که در چنین توان درک  ده. میدفی است که برای آن تنظیم شه

نیاز به تفاوت  شرایطی فعالیت ذاریِ اخالقی داشته است و  گ جنسی 

تفاوت   که  رطوهمان  این  پودیدیم  بیشتر  تا   شناسانهیشگذاری  بوده 

تا آن را با سه عدد   تاس  مزال   هد که بوگفتون  الطفاشناسانه.  ختیر

ت؛  درسها مهار کنند: ترس، قانون و منطقِدودیتنیرومندترین محاز 

که   ورطهمان  میل از منطق اطاعت کند  استکرد الزم  رسطو فکر میا

کند که با وصیه میآریستیپوس ت کند؛اطاعت می اش اگردی از مربیش

شد تا  اقب بامر  ایدد بفر  «،کنیم  ادهاستفها »نکه درست است از لذتای

آن گفتنِدلیلِ  –نشود    خودیودبازخها  با  سخنان  این  که     نبود  این 

 
 بک جمالت )که در متتتون ایتتن کتتتاب وخوانندگان متوجه باشند که این سامیدوارم    1

تِ ظریاتِ گذشته است و نظراواکاوِی ن فراوان هست( ی تاریخ جنسیتلدهای آیندهج
 م. –صیِ فوکو نیستند. شخ
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است،  فعالیت پلید  ممک  جنسی  اینکه  ایا  متعارف  ن  الگوی  از  ست 

شود؛   دبلمنحرف  کهلکه  بود  این  جنسی    یل  نفعالیت    -یرویی  با 

در بود.    فراطبه اکه این نیرو خودش معطوف    تند داشپیو  -  1انرژیا 

ممکت افراطیِیِحسیب  نیروی  تنانگی،  بنیان    هبوطاش  لذت  و    2در 

.  نشان زده است  آن زمان به بعد  ضعفی است که طبیعتِ انسانی را از

اندیشهب ارای  یونانی،  کالسیکِ  بالق  ونیر  ینی  صورت  در به  وه 

افاطبیعت پرسشِ اخالش  اینراطی است، و  با    است که  قی  چگونه 

را به ن  آ  ل کنیم و اقتصادِا کنترن ره آگون، چو شویمربه و رواین نیر

 ناسب تنظیم کنیم.روشی م

ن  نیروها نمایا به شکل یک بازیِاین حقیقت که فعالیت جنسی 

و    شد شده  بنا  طبیعت  توسط  برای وم  الحدرعینکه  ضوعی 

استسو رءاستفاده  آن  ا،  مسائلی  و  خوردن  به  خورخالقی  ا  دن  که 

و   یاخالقِ جنس  علمِ  نیام  باطِارت. این  ساختتبط  کرد، مرمطرح می

غ  اخالقِ  علمِ فرهنمیزِ  در  ثابت  عاملی  میذا  بود.  باستان   توان گ 

بیمثال یافشهایی  آن  از  زممار  کتاب ت.  اولین  در  گزنفون  که  انی 

اش بودن  با الگو  ه چقدر سقراطشان دهد کخواست نیم،  «ات طرخا»

 
1energeia  

 .م –م و حوا از بهشت است رانده شدن آدور منظ 2
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مالح پیروانت اظو  برای  مفی اش  اساش  اد  و ت،  ای هنمرا  حکام 

های عشق« را پیش  آشامیدن و لذتی خوردن و  ادش »در زمینهتاس

آنمی دگذارد.  که  هستند،فِ  طر  «جمهوری »  ابِکتر  هایی    سخن 

موض با  که  دارنوزمانی  سروکار  نگهبانان  آموزشِ  که قفموا  د،عِ  اند 

( نیاسوفروسیناعتدال  به  (  سهز  برتسلطی  نوشیدن،  لذت  گانه  های 

غذا  جنسیعمل   نیسطرا.  1رد دا  و  میو  پیروی  همین  از  سه  کز  ند: 

های عمومی« تی »لذدرباره   «علمِ اخالقِ نیکوماخوسی »ه در  مثالی ک

برای جو زند، خوردن،  می  »لذت  ها و مردانِانآشامیدن و  -نیرومند 

یند: بنوع خطر می  است. او در این سه شکلِ لذت، یک  «سترب  های

آنچه  افر در  کردن  ح  .است  الزماط  یکِ  فیزیولوژ  انِبنییک  تی  او 

د که لذتِ تماس و لمس است )از دهان تشخیص میمشترک در آن

و   غذا  او  لذتِ  نظر  فقطخانوشیدنی  را  در   صِ خود  که  حالتی  در 

قرار  تم گلو  خصوص  به  و  زبان  با  می  ،دیرنبگ اس  شوند(. سبب 

  خنس  «ضیافت»کتابِ  ه در  نی کزما  که پزشک است، 2وس اریکسیماخ

ادعیم مگوید  و هن  اینکه  ند  کی ا  که حقِ  است  او  د  یژهرِ  تا  ر  دارد 

لذت کاربردِ  میمورد  و  بستر  توصیهای  غذا  به  ز  کند.  اه  این  نظر  و 

 
1iedoda, aaphrodisi, potoi  
2machusEryxi  
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ای غنی لذت برده شود  هستند که باید بگویند چگونه از غذپزشکان  

هایی ه به آنکشود؛ همچنین منوط به او است  یضمرد فردون آنکه ب

عشقِ   کارر   کیزیفیکه  به  چگونه  تج،  1د ندبنمی  ا  که  کند  ویز 

 که به هیچ عالئمِ بیمارگونی نینجامد. می داشته باشندارگاس

رتباطاتِ میان علمِ اخالقِ ریخ طوالنیِ ابود که تا  خواهدجالب  

و را  غذایی  جنسی  اخالقِ  همچنین  بکتم  دره  ک  گونهآن  علمِ  ها و 

و   مذهبی  شدمقرسوم  نمایان  پرهیزی    این در    .کنیم  بالدن  ،هررات 

 تِ جنسی در طولِ چگونه، اخالقیا که    کنیماست تا کشف  نیاز    ردمو

دنبالِ   به  طوالنی،  نسب  لِامتکزمانی  )در  ی اهمیتِ  بدون    یزماناش 

ارهای فتر  از ر  تکنندهشکلِ رفتارِ جنسی نگرانکه م  خیلی دیرترشک  

نی )زماصِ خودش ساختارِ خا  ریجیِریِ تد غذایی شد( و با تمایزگذا

پ یلِ خوردراتی متفاوت از معبا با  سی  جن  ه میلِک ار  رسش قرن مورد 

خود،   جفتِ  از  تجویزاتِ  گرفت(  بازیِ  شد.  یعنی  جدا  غذایی، 

تدرهرحال نظر مییونانیان در عصر کالس  امالتِ، در  به  قویا  -یک، 

قریبا سی ت جناخالقیِ غذا، نوشیدنی و فعالیتِ  زیِساهمسئلرسد که  

ش یک  پیش  به  غذاهفتنرمی کل  و  و ا،  هبشراا،  د.  زنان  با   روابط 

تشکیل  قیاس  اخالقیِمحتوای  پسران   را  آنمیپذیری  ها  دادند؛ 

 
1osEros Pandem  
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بازی  نیروه به  را  که  می ایی  تماآوردند  همواره  اما  بودند،  یل  طبیعی 

باشند؛ افراطی  که  میمگ ه  هانآ  داشتند  پیش  را  پرسش  یک  -ی 

چ یکشیدند:  فرد  گونه  ی  و  تواندمیک  فرچگونه  باک  این د    ید 

اَلذ  هاییشپو و  امیال  به عماات،  را  بب  ل  پ 1ندد کار  کاربردِ رسشِ؟   

ل از ردان به هر شکی مکند، »همهیکه ارسطو بیان م  گونهآندرست.  

  ی مهه  نه اما  برند،  و روابط جنسی لذت میها  غذاهای مطبوع، شراب

 .2که باید«  گونهآنمردان 

 

 

 

 

 

 

 

 
1chresthai  
2ouch’ hos dei  
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 سیس. کر2ِ

منه  چگو لذت ا  دریک  »از  کام می ه  ک  هگونآنش  او باید«  برد؟ 

ه کدام بخشد، محدود و تنظیم کند، ببالیت را اعتدال  رای آنکه آن فعب

وانند داشته تها چه نوع اعتباری مین بنیانای؟  کندعه می اجمر قواعد  

قاباشند که   ت  درمرد را  تبعیتسازند  آنان را توجیها  از  یا  ندک  اش  ؟ 

تارِ سازیِ اخالقی از رفمسئلهین  ر ای دیادتِ انقحال  م، کدا گردی انبیبه

 ارد؟ لت ددال ،جنسی

تاملِ بر    هدفِ  نای   آفرودیزیااخالقی  د اصولی بود که بخواهن 

بهنظام متعارف  شکلی  که  کند  تاسیس  بدهاع  مند  جنسی  به د،  مال 

 ی مرز یک سو  هایی را برایکاربست  و  باشدا  هممنوعیت   مرزِنبالِد

این  بگیرد؛نظر  در    دهنن کزای متمخطِن  یایگرِ  و سوی د بیشتر   هدف 
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کی ؛ یعنی سبکار کندهای »کاربرد«  ط و چگونگیایشرروی  بود که  

برتعریف   یونانکند  آنچه  لذتای  کاربردِ  یا  یان    کرِسیس ها، 

می1ون آفرودیزی معموخواندند،  عبارت   ودیزیون آفر  سیسکرِلِ  . 

فعالیتِ به    دممر  ،المثعنوانبه )  دی بوعموم  ی در حالتِجنس  مربوط 

گفتند که گیِ فرد سخن مینِ خاصی در زندهایی از سال یا ساناز زم

بود(.    یاآفرودیز  کرسیسبرای   عبارتمناسب  این  به    اما  همچنین 

فعالیتِ جنسرد که در آن فرکروشی اشاره می  ریت یِ خود را مدید 

رومی  دکرد،  او  خودش  شِ  هدایتِ  اینر  ک  در  رژیمی  بهامور،    ه 

اجاز خو دمیحمیل  تا  ی  ددامی  هدش  که  شرایطی  آن  کرد،  اعمال ر 

انجاجنس را  می ی  آنم  به  او  که  سهمی  در  داد،  اعطا زندگیها  اش 

-حس می ود که چه چیزی در میان امیالی کهاین نبپرسش    2کرد. ی م

اع و  انجام  شوند  که  ممیمالی  یا  شوند،  بلکه  جاز  است،  ممنوع 

و  وراد تامل  روش  محاسبهندیشی،  بودر  کی  فد  را االعمارد  ه  ش 

 
1disionchresis aphro  
ان ( درستِ زنان و کودکtesis te kai chreiakربستِ« )کا افالطون از »تملک و 2

های روابطی بط و شکلکلیِ روا ا طیفِگوید، بنابراین موضوع در اینجسخن می
- لذتی سخن میاز کاربردِ . پولیبیوساشته باشدها دآن  توانست بافرد می که  بود

اکمتتانِ ی حهتتاو غذا، عتتادت  های تجملیاسدر لب  رویزیاده  وید که همراه باگ
 نمودند.تحریک می و انقالب را کردند و نارضایتینمایی میاثتی را سرشتور
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م  کنترل  و  کاربیتوزیع  در  لذتکرد.  به ها،  رد  تا  بود  الزم  اینکه  با 

سنتقوانین   سرزمی و  گذاشهای  احترام  شودن  به    و  ته  اهانت  از 

پر شودخدایان  اراده  هیز  طبیعتو  حال    ؛ودشت  مراعا  ی  این  با 

پیروی میاز آن  ای که فردالقیراتِ اخمقر که   هر چیزی  ز ارد،  کها 

  پرسش   1.ند به دور بودرا شکل دهند کامال  خصحا مشیصری  لاصو

تی  های متفاواملبایست عفرد می  و بود    متغیرها   در مورد تنظیمِ  تربیش

که   بودنگامهنطبیعی؛ به  رورتِاست و ضرا در نظر بگیرد: عنصرِ خو

ومو موقعیوا  قتی  به  وضعیبسته  و  بود؛  تصتِت  فرد.  خودِ  در   میم 

متفاوت    ساسا  ربت  ایسبی م  کرِسیس  درمو مالحظاتِ  انجام این 

 ا در این تامالت الیه رتوان یک استراتژیِ سه. بنابراین می ت پذیرفمی 

 گاه. مندی و جایها در کار دید: نیاز، زمانذتبر کاربردِ ل

و مشهور است: ا 2زِ دیوژن آمیواییرستِ  . حرکازژیِ نیاسترات .1

نیاز داشزما خود را در   کند،ا  ضرا   را  شاسیتهای جنشات تا  نی که 

نیز  کلبیون  تحریکاتِن بسیاری از  کرد. همچوص می بازار خال ، این 

ا  معنای داشت.  کار  دوگانه  مدیونِ   مندیِاثر  مسلماین  را  خود 

 
ا در ازد تسه ما را قادر مید ککنعتدالی را تعریف میا  «خطابه »  در کتابارسطو  1

 خواهد« خود را هدایت کنیم.یم نوموسکه  نه گوهمانهای بدن »لذترابطه با 

2iogenesD  
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-مینجام  ا   نانیو  تمامیِ سننِ  بود که علیه  ی عمومیِ عملمشخصه

ب  .گرفت نمعمول  که  براود  بهیاز  را  اختفاء  ی راب  یدلیل  نِ اوعن  ی 

دزباقشع و مرای  ادعا کنند،  انر شب  فرد  تا در  جام میقبتی که  داد 

نوع   این  انجام  نشفعالیت  حین  عدیده  به  نشانهود،  نظر  ا نوانِ  در  ی 

اینکه  گرفته می از  که  زی  چی  آفرودیزیاشد    ترین انهشرافتمندنیست 

نان  هایتفیکی ارج  را  دیسانی  »نهد.  انتقادیِ  ماوژن    را   شدخویشِ« 

هم میختفای  هدعقان  یضد  هدایت  دیوژاء  الئرتی کرد.  ش گزار  1ن 

انجام را نزد عموم   ارهمه کدهد که در واقع دیوژن عادت داشت »می

چه دِمِتِر   دهد،  آفرودیت  2کارهای  چه  ش  «،و  این  به  استدالل و  کل 

»اگر صبحمی  صبحانه نی  اپسندن  انه کند:  پس  می  ست،  بادر  هم  زاانِ  ر 

نی این  ام  «.ستناپسند  معناا  ب  یتای راسهم ا  دیوژن  کنشِ  به  یی  غذا 

آور باشد توانست شرم، که نمیآفرودیزیاداد: کاربستِ  اضافی هم می

ط چیزچون  بود،  نگاهِ  بیعی  از  و  نبود؛  میل  یک  ارضای  از  بیش  ی 

  ید )به بخشرضایت می   را  معدهه  د کغذایی بو ثل همان  دقیقا م  یونکلب

کرده بود(،  حان امتهم    رام  اوشتِ خ  گنِدوررسد که دیوژن خینظر م

همی به  خوداراو  در  شکل  مستقیمن  میلِ  ضایی  ارضای  راهِ  ترین 

 
1Diogenes Laertius  
2meterDe  –  م. – حاصلخیزی زمین، حبوبات و نان یالهه 
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یافتهاش رسیجن او  ا  رده بود که چرا ممکن حتی افسوس خو  بود. 

به ر  نیست که گرسنگی و تشنگی این  را هم  به   ضاار  سادگیوشی 

فقط    یگ نرسفروکش دادنِ گ  ایبود بر کافی    شد اگرهشت می»ب  کرد:

 .« هیمش دمالرا  مشک

یکی دیوژن  اینجا  کرسیس احکامِ    ترینبزرگاز    در 

ا که . او رفتاری ربرَد اش پیش میرا تا سرحدات منطقی  آفرودیزیون

در آ  «ضیافتِ »  کتابِ  آنتیستِنِس  هوادارِ  اگزنفون  حداقل  ست  ن  تا 

پیدابطبیعی به ر  یلیوقت مر  »ه  دهد:هش می کا  ز ا کنم، اطه با زنان 

 ؛1ضی خواهم بوددهد کامال را  ام قرارراهدر  دف  تصا  کهرصتی  هر ف

کسانی   سویشانآن  به  بسیار خشنود  می  که  بهروم  که  شد    خواهند 

بگ  خوشامد  آنان  من  با  که  نیست  دیگری  کسِ  چون   نشینهم ویند 

ه را بیند هستند و موشامن خ  ایبر  ها چناناینکالم،    . در یکودش

بلکه شاید  م،بکنتر بیشتی  لذ دعایتوانم کشند که نمیمی ی لذت سو

برخی از آنان را بسیار بیشتر از آنچه    –.  لذتی کمتر کنم  حتی دعای

ببر نفر خوب  در می  بخشلذتاشد،  ای یک  آنتیستِنِس  رژیم  دانم.« 

از احک مثااصل خیلی  یا  متعلام  نوشد   راطددی که سقهای  های  تهر 

 لی عم  یجِنتاکه  این)با  ندارد    ایداد، فاصلهاش می ردانشاگ  گزنفون به

 
 م. –.را با رضایت انتخاب خواهم کرد ا من باشدابطه ب رحاضر به زنی که  یعنی اولین    1
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هستند متفاوت  خکامال  سقراط  اگر  آن(.  به  به  طاب  نسبت  که  هایی 

نبدر کافی معشق به ق  هایلذت از برابر پسرانِ گفت  ودند، میحکم 

از یک   هوجهیچبهاو  د بروند،  ت به تبعیزیبا فرار کنند و اگر نیاز اس

کاملری واضتِ  مشخص  نمیطرشرط  بی  ،  ی آموزه   کرد.فداری 

ا  گونهنآم  ستک، دراطسق ارائه میکه گزنفون آن را  ین بود که دهد، 

نند کند محدود کی کار مح آن را انحدی که رو مردم باید »افراط را تا

فشار   بدن  نیازِ  که  جایی  چنامگر  در  حالتیآورد.  نیاز    ،ن  که  زمانی 

 د.« جاد نخواهد کرای خطری د،دار حضور 

این در  نی  اما  کارحازمتنظیمِ  نبود   ،ایزدیروفآ  بردِورِ  این  هدف 

خواستند این بود ند؛ برعکس، آنچه میبه هیچ کاهش دهکه لذت را  

-نیازی که میل را بیدار می  ن کار را توسطکنند و ای  ا حفظآن ر  که

تِ شد تی بهایرض لذت اگر هیچستند که دانه میکرد، انجام دهند. هم

ن ی ا  ردی  مت کح،  سقراط  رظبر اساس نود:  شکند مید،  ندهمیل ارائه  

دا   1پرودیکوس   انِسخن شر»:  ردوجود  و  دوسگوشت  به  ام  تاناب 

می ساده  و  شیرین  آنان ص2..د.ندهلذتی  می، چون  تبر  ها  بدان  اکنند 

 
1Prodicus  
2edeia apolausis apragmonh  
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کند که  یاظهار م   1س ای با اوتیدمومباحثهمشتاق شوند.« و سقراط در  

می» تشنگی،  کم  2ل گرسنگی،  تنهاوخیا  علتبی  لذتا  در    های 

هستند؛ بعد ستراحت یا خوابیدن سی و اجن ضایار دن،دن، نوشیروخ

مقاومت،از   و  انتظار  از  زمانی  ملحظه  گذشتنِ  ایای  که  ی هاینآید 

بایست از لذت می  کنند.« اما اگررا فراهم می   3ندی رسخ  ترینبزرگ

نبود کهود، این  ش  میل حفظقِ  طری  باید با   لابرعکس امی   بدین معنا 

شدن  متو لسل  که  تذبه  یابند.  نی  یعیطب  نوع  از هایی  افزایش  ستند، 

یست به باد این خستگی و نه تنبلی است که میگویرودیکوس می پ 

امیالِ جنسی را   ستامناسب    ینکها  بادن بدهد؛ و  اس خوابیفرد احس

میزمانی   نمایان  بیافرینیم ا  نیستب  خوکنیم،    ارضا  ندوشکه  میالی 

ایتگر انِ هدبنییک  ان  عنوبه    بایستی نیاز م  وند.نیازها بر  از  ه فراترک

استرا  این  کار  در  به  هیچ  دروبتژی  وضوح  به  نمیو  توانست وقت 

رد که برای همه در هر  قانونی را بگیسازیِ دقیق یا  شکل یک اصول

را در  ، تعادلیژیاسترات  شد. اینسان قابل اجرا باشرایطی به شکل یک

لذت   پژ استراتاین    کرده بود:  مکنو میل مپویشِ  این   با  را  ویشی 

ارضمِظیتن یک  عنوان  به  نیاز  از  ای  داخلی،  رفتن  حدِ  از    «،»دور 

 
1Euthydemus  
2 aphrodision epithumia 

3hos eni hedista  
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بازمی شدن،  ان  ایدارد؛  افراطی  از  نیرواستراتژی  این  طبیعی  ینکه  ی 

مکا اینکه  از  کند،  را  شورش  او  نی  به  که  کند  نغصب  دارد، تعلق 

ای بدن  ه برکند کر می قر یزی را مکند، چون فقط آن چگیری می لوج

 ده است. قصد کرآن بر  عتطبی ده و زم بو ال

فرد  اس  آن  زمانهم میتراتژی  قادر  ترا  بیساخت  از  اعتدالی ا 

کند   صریدوری  بیانی  به  بود  که  رفتاری  پایهح  طبیعت که  در  ای 

د همین  به  بینداشت.  که  بود  م اعتلیل  بت  توانسیدالی  شکل  ه دو 

رژ که  بگیرد  اخالقخود  عللذت  یِیم  آها  کشنیه  میک مها  کرد. ش 

آنی  دالاعت بییک   میی  که  بی بود  »پلِتتوان  »ارضا« 1ورا اعتدالیِ  یا   »

محصول نوعِ  عی« نامید که  اعتدالی »اختراتوان بینامید. دیگری را می

سی  ح  هایلذتستجوی  اعتدالی شامل جبیاعتدالی بود: این  اولِ بی 

امیالی  گیریمدر کا به   دم رارمبود که  نوع  بود؛ همین  ی  غیرطبیع   از 

برایآشپسه  »ه  ینکا استخد  ز  غذا  شرابخوشمزگی  کنند،  های ام 

رهنمون    «،ند ین کنباال و پایر تابستان  گران بخرند، و به دنبال برف د

 کرد« تا ده می عنوانِ زنان استفاین نوع بود که »مردان را به کرد؛ همی م

 ن روش یااکی به  با ادر اعتدال،  .  بیابد  آفرودیزیاای در  ازههای تذتل

قوانینطاا  شکلِند  توانمی نظامِ  یک  از  رفتا  عتی  اصولِ  به یا  را  ری 

 
1aethorlp  
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بو هنر  یک  اعتدال  بگیرد؛  کارخود  ا د،  لذتبستی  بود ها  ز  قادر  که 

لذتخ آن  »کاربردِ«  طریقِ  از  را  پایگاهایی  ود  نیاز  در  داشتنکه  د، ه 

سقرد  محدو میکند:  »اط  استآنگوید  با  از  فها  خویشتن کنترلِ اده   

لِ خویشتن کنتر این  در نتیجه  و    ندحمل کنم تبرد  امن  ههایی را کجرن

،  ردداارزش  ا  هخوشیر این  دهر لذتی را که  شود  به تنهایی سبب می

ت که  ن طریقی اسگوید این هماکه گزنفون می  گونهآند.«  تجربه کنن

ه آن  تنها ب  »او   کرد:به میهرروزه تجرنان را در زندگیِ  سقراط آ  دِوخ

م کاف   یدازهان لذت کرخو  که  وردخیی غذا  به یک  تبدیل   ؛ نددن را 

  یافت؛ می  ایش آماده بود که اشتها را بهترین چاشنی ی غذبرا  قدرآن

ه فقط زمانی که تشنچون  یافت،  بخش می لذت دنی را  ع نوشیهر نو

 « نوشید.میبود، 

زمان  .2 استمندیاستراتژی  شام  راتژی.  معیندیگر  کردن   ل 

منزم یا  ان  است.  1سورکایاسب،  ا یک  این،  می  و  مهز  اهداف  ترین 

ظ از  درترینریفیکی  لذت  ها  کاربردِ  اهنر  بر  افالطون  بود.  ین ها 

درنک فرد    کند:میتاکید    «انینوق»  کتابِ    ته  )چه  چه  خوشبخت  و 

ناسب و  است تا »در زمان منیاز    یارک  داند چه دولت( آنی است که ب

منابه   این  سب«  میزانِ  اندر  شوحوزه  هب  ؛دجام  کرعکس،  کر  ه س 

 
1skairo  
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متضاد با ندگیِ کامال  عمل کند، »ز  «،2و در زمان غلط  1 آگاهی نِبدو»

 آن« خواهد داشت. 

ذهباید   که  در  داشت  »زن  مضمونِ  همیشه  این  درست«  مانِ 

یونانیان  اهمیتی   نزد  توجه  اه  ؛ ستاداشته  قابل  به  این  فقط  نه  میت 

 از علم  شیسرنوان پ ین به عکه همچن، بلی اخالقیهان یک مسئلعنو

ت، شکی، حکومکه در پز ونهگآنهای عملی عمالِ مهارت. اِبودفن و 

کرد که داشت، بیان می تیِ آنان( وجود بندیِ تقریبا سنو رهیابی )گروه

در باشد بایست قایم بلکه    ؛واعدِ عمومی آماده نیستفرد با دانستنِ ق

لحظه عم  یتا  ر ضروریِ  و  کردن  کوشِ  ل  عمل  دقیقی  به ه    نسبت 

موج کند.    شدمیام  انجود  وضعیتِ  تعیین  واقعرا  یک   در  از این  ی 

 ساخت را قادر میدوراندیشی بود که فرد  های اساسیِ فضیلتِ  بهجن

  –  ر ببنددر قلمروهای متفاوت به کامندی« را د ی زمانهاتا »سیاست

جایی    درو    –ح سروکار داشت  فرد، چه با بدن یا روشهر یا  با  چه  

مهم دست  سکایروبود    که  به  دیردبگ   را  ک.  ها،  لذت  دِر اربر 

 . ود داشتوجرست« نیز هنرِ »زمانِ د اخالقیاتِ

 
1monosanepiste  
2s ton kaironekto  
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[ زمان  میاین  اساس نست  توادرست[  متعددی هاسمقی  بر    ای 

-میفکر  زندگیِ شخص بود. پزشکان  کلِ    ،یاستعیین شود. یک مق

 لی جوانن خینیرا در س  هاستِ لذتناسب نیست تا کاربدند که مکر

فرد   ند که مضر خواهد بود اگردرکمی  فکرین  همچن  هاآن  نند؛آغاز ک

تا   را  ببرد؛  آن  پیش  باال  دها  اینسنین  زندگی  در  . ند اشتفصلی 

لذیطورکلبه کاربستِ  به  ت،  فقط  نمیدورهها  محدود  که ای  شد 

بودمشخصه ممکن  تولیاش  باشد،دمنِ  دوره  ثل  این  در  نوزاد   بلکه 

سال  یاس مق ،ینر اه بعالو 1شد. ابتنومند درست و ، تنلمت سابایسمی

فصل با  داشت:  هایهمراه  وجود  دوم    طورانمهش  بخش  در  که 

ی میان فعالیت  ادی به رابطهغذایی اهمیت زی  هایخواهیم دید، رژیم

تغییراتِ   میان  آب جنسی و  و ، رطوبت  واگرمای هسرما و  وهوایی، 

تخاب ان  شد،می  پیشنهادری هم که  گ یز د چی  خشکیِ هوا پیوند دادند.

»سخنانِ ر  در  سبِمنانِ  زما از  یکی  بود:  پل  وز  غذای«  به  میزِ  وتارک 

رسد که به نظر میدهد  د میپیشنهالی را  حپردازد و راه این مسئله می

 
از نظر ارسطو،  .ودشی زمانی دیر آغاز میاین بازه که  شداندیشیده می گونه این 1

بایستتت ند. اما سنی که مرد میماباقی می  عقیم  یگالیک سواسپرم تا سنِ بیست
ز ستتنِ »پتتس اد:  هنتتوز دیرتتتر بتتو  ی خوب داشته باشد،نتظارِ نوزادصبر کند تا ا

ه بایتتد بتت امتتا متتردان   انتتد،دار شدن رسیدهبرای بچه   زنان کامال  ویک سال،تبیس
 افزایش بنیه ادامه دهند.«
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رژی دالیلِ  باشد.  بوده  دالسنتی  همچنین  و  مربمی،  به یلِ  وط 

  هاکچردند،  کرلت میالدوب  غر  نی و آبرومندانه بر زمانِحظاتِ دیالم

ریکی تصاویرِ  هنگامی بود که تا .ن بود ی ترلوبمط بدنن برای زما  این

مین محو  را  می  کرداشایست  همچنین  فاصلهو  را  شد  شب  یک  ی 

ن  داد. انتخابِ زمامالحظاتِ دینیِ صبحِ بعد قرار  آن فعالیت و    میان

بهبایسیم   –  وسکایر  – همینهای  فعالیت  ت  به  هم  شکل   دیگر 

اعتدال اشاره   از  الیمث  وانعن  کوروش به  هب  گزنفون  شد. اگره باوابست

نبو  کند،می  دلیل  لذتبدین  از  کوروش  که  بودد  پوشیده  چشم  ؛ ها 

ی نست چگونه آنان را به شکلداه کوروش می خاطر بود ک  دینببلکه  

داد تا اجازه نمی  هابه لذتند؛  ک  یعخود توز  هستیِ  طولِناسب در  م

 وره ک دز ید افقط بع  را  اهآن؛  رف کننداش منحلیاتاز مشغورا  او  

ب را  راه  که  پیشینی  شراکارِ  تفریحی  میرای  باز  میفتمندانه  -کرد، 

 . پذیرفت 

»زم تقریبا مِ اخالقِ جنسدر علانِ درست«  اهمیتِ  ی به شکلی 

-به محرم  ه است که شدن  نمایا  «خاطراتکتابِ »واضح در متنی از  

می  سآمیزی  صریحپردازد.  ابرقراط  می ا  اکاز  که  حکند    که   مین 

ن»والدی  بباین  فد  نبازندانرا  فرزندان  با والدینشان و  ی ان رابطهشید 

هد که توسط  دی را تشکیل مییک حکمِ جهان  «،جنسی داشته باشند

ند که بییاین حقیقت م و دلیلِ آن را درایان قرار داده شده است. اخد



 فوکو میشل  –د لذت کاربر

 

112 

 

میآن را  قاعده  که  مشکنندانی  درجاز،  مجازاکنند مییافت  اتی  ت . 

می  لامش هچقدهر  د:  شواین  کر  محرم م  والدینِ  که  یفیاتی آمیز 

بوشایسته   نخواهد  خوب  نوزادشان  باشند،  ونه گاینچرا    د.داشته 

ین  والد؛  دیگری استن لزوما بسیار پیرتر از  ون یکی از آنااست؟ چ

»زم اصلِ  درست«  نِابه  نگذاشتند  خ  احترام  تخم  شکلی  را  ود  و  به 

آمبی مرداینیختند:  موقع  تولزمان  مکه  »در    هکد  کننثل  یدمی  دیگر 

کامل هموانیرومندی  نیستند،  کرد.«  «  خواهد  تولید  بدی  »فرزندِ  ره 

ی فقط در شکل یک کنشِ آمیزکه محرم  گویندنمی  سقراطون و  گزنف

سزاوا ا»نابهنگام«  است،  سرزنش  قاب  مار  شرِ  لاین  که  است  توجه 

  که   شودیده ما دنمایش  تی  ان تبعاو با هم  ه همان روشی بمیزآمحرم

 جه به زمانِ مناسب.وت دانِفق

. هنرِ کاربرد لذت همچنین باید به تناسبِ  تراتژی جایگاه سا  .3

جایگ   لِحا و  شخصیکاربر  ناهِ  نویسندهاش  یابد.  تطبیق  کتابِ یز  ی 

اروتیک» دموستِب  )منسو  «متونِ  اشار1نِس به  با  را  قاعده  این  به (  ه 

« مبیااره  دوب  «افتیضکتابِ  خقولمع  انسانِ هر    :کندین  خوب   یلیی 

آور  سر »مطلقا شرافتمندانه یا شرماشقانه با یک پ داند که روابطِ عمی

بنابراین    «،کنند ظر تغییر مینشخصِ مورد  س بر اسایشتر  که بد بلنیستن

 
1osthenesemD  
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رفغیرمنطقی  » که  بود  مخواهد  درشاتاری  را  اتخاذ    به  همه  مورد 

 کنیم.« 

مشتر  شایداین   همصفتی  در  جوا هک  مب  عمی  که    اتِ قرراشد 

اساسجنسی    تارِرف جنس،    بر  فر سن،  شرایط  تغو  می د  و  ییر  کنند 

و   شممنوعیتالزامات  یک  به  تحمیلها  همه  بر  امنشونمی  کل  ا د. 

اخالقیاتِ  اگر به  را  کن  مسیحی  سخن  مشخصهمحدود  این  ها  یم، 

می  چهارچوبی  درونِ اتفاق  کلی  نظامِ  یک  ارزشِ    دفتن ااز  عملِ که 

این   کندیم  ینیتع  کلیلی  اصو  اساس  ربرا  سی  جن که  شرایطی  و 

ر است  مجاز  مشخص  عمل  اساس  این  بر  کهمیا  ازدواج   کند  فرد 

ای از  هو غیره؛ این نمون اش است یا نهقید به میثاقمده است یا نه، کر

 آید که طرف دیگر، به نظر می  است. از  دهشنظیمشمولیِ تک جهانی

ورد همه به ر مه د ی کحکم  چند  ناءِثتبه اسک،   کالسیمِ اخالقِلعدر  

جنسی همیشه به روشِ زندگیِ   القیاتِستانداردهای اخرود، اکار می

که فرد زندگی با جایگاهی  این روشِ  ودِ  و خ  ه شده بودندفرد دوخت

شد. همان  معین می ده بود،  کرنتخاب  د و اهدافی که اث برده بوبه ار

-میار  قر  اطبرا مخ  1س ات رکاپی   ،«متونِ اروتیک »  بِ  کتا   دموستِنِسِ

درباره  او  »از  تا  ادهد  زندی  بیشتر  کند، گی ینکه  عزت  الیقِ  را  اش 

 
1 Epicrates 
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بگیرد د  «.مشورت  ناو  ببیندوست  جو  دارد  انسانِ  تصمیماتی که  ان 

پایهمی بر  که  درستیه»توصی  گیرد  نیست  ی  راهنی  زندکه   گی مای 

ار ترفعمومیِ  بر قواعدِ  وری  ری خوب به جهت ماین توصیه  .باشد«

ب مشروعی  سار  آشکای  بر  لکهنیست،  تفاوتِ  میان  اختنِ  که  است 

یِ  ای طبیعهموهبت  هایی کهیارهای اخالقی وجود دارد: »ما انسانمع

ناچی و  نمی پست  نکوهش  را  دارند  زمازی  حتی  عملکنیم،  که  ی  نی 

ودِ لِ خثها کسی مز طرف دیگر اگر آندهند«؛ ا م  نجاتمندانه اغیرشراف

باشاپیکرا »تمایزی  ندتِس  استد ورآ  تسد  به  که  ذره ه  یک  حتی   ،

د.« این  ترامی باال دارد، رسوایی خواهد آور ر موضوعی که احغفلت د 

یرفته شده بود که هر چه بیشتر  و حکومتیِ پذ   عمومی  یک قاعدهی

د  دیفردی  منظر  دیگرانر  هر  دِ  فردب  چه  باشد،  دیگران   روی  یشتر 

 ن ای الِدنببه رد چه بیشتر ف هراشد، و هد داشته ببخوا داشته یا قدرتی

اش به  درخشان کند که آوازه  تبدیل به کاری  اش راباشد که زندگی 

بپها رفته  دوردست بیشتری  ض  -اید  و دیر  آزادانه و رورتِ  دارد که 

استاندار  سختِعامدانه،  ج  دهای  را  رفتارِ  ک  بپذیردنسی  حفظ  ند.  و 

سیمونیدِس  که  »گوشدرباره  2روهیِ  به  1مشورتی  یدنی، شون ت،  ی 

 
1Simonides  
2roHie  
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بودند که   هاییذتها لیناست: ا چنیناینند نیز کمی  شق«و عاب خو

د،  برنان کام مییک اندازه از آنی موجودات به  سید همهربه نظر می

و همین   ها است،انی انسیژهعشقِ به شرف و ستایش و  کهدرحالی

تحمل  ها را  دانو فقسازد تا خطرات  د را قادر میست که فرا  قعش

س خود را  ن روشی بود که آگِسیال ای ون،زنف گنانِسخ بر اساس د.«کن

د ی نیرومنها زیادانسان  هایی که »برای بسیاری ازتباط با لذتدر ار 

فکمیمون  رهن  «،بودند واقع  در  او  میکرد.  یک کرد  ر  »برتریِ  که 

 « شود. داده نشان باید نه با ضعف که با تحمل    ردم عادیم برحاکم 

شد که، نه به می  ائهار  اییهتیفیدر میان ک  لطورمعموبهل  اعتدا

آنانی  همه، به  شهر  بلکه  در  مسئولیتی  و  موقعیت  رتبه،   داشتند،   که 

قراط  س کهزمانی   داشت.ست تعلق میبایتکم میدس یا –شت تعلق دا

کند که ف میرا توصیآقایی    1وسبولکریتُ  برای  «خاطرات کتاب »  در

هایی یتکیف  تِرسهفل را در  اد و اعتدارد، ا شِ پیگیری  رزا  اشدوستی 

کنند  نمایی میاجتماعی را سرشتنِ الیقِ عزتِ  دهد که انسارار میق

ت به دوست، میل به  ی خدم ی ارائهآمادگی برا  شاملکه    فهرستی  –

بر  شود. جاری میت در امورِ  دریافت شده، و کمکبتِمحبازگرداندنِ 

دش ا به شاگرر  عتدالفواید ابرای آنکه ط راسخن گزنفون، سق اساس

 
1Critobulus  
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د  پوسستیآری زیاد »که  مواردی  چنین  بودهر  دهنشا  «،رو  این ن  د، 

  زش دهد که یکی دو جوان را آمو   سوال را پرسید: اگر او مجبور بود

تقدیرش   ادامه دهد و دیگری  رای  معمول  از آن دو قرار بود زندگیِ

  ایش را هداد که »هوسی ماندهی کند، به کدام آموزش مود که فرب  آن

ط ز ندارند؟ سقرا بایست انجام دهد، بایه مآنچاز  را  او  کند« تا  لرکنت

ح ترجی  مردم  ازآنجاکه:  کنداظهار می  «خاطرات کتابِ »  جایی دیگر در

انتخابِ  در موردِ    و  د،رو نیستنشند که زیاده د بردگانی داشته بادهنمی

ی را انتخاب  باید کسشدیدتر هم هست، »آیا  یح خیلی  رجبر این تره

است؟« یا خواب    یا شهوت  یا شراب  کمش  یده بر  مدانییم  هکم  یکن

به کلِ دواست که افالطون فضیلتِ    درست  این -لت میاعتدال را 

 منظورش این نیست که همه یکسان خود را   او با این کاردهد؛ اما  

ن،  کند که در آیی مینماسرشتا  شهری ر  سوفروسینکنند:  رل مینتک

که    هایینآ  و  ،نندکیت مند اطاعوکومت شست حکه قرار ا  هاییآن

اس این  کننتقدیرشان  حکومت  که  میت  حکومت  درواقع  کنند: د، 

در کودکان، زنان و دردها«  ها و  و لذت  هاهوس »چندگانگیِ  روازاین 

و  ب وج  ورطهمینردگان،  مادون  داشتاکثریتِ  خواهد  آن ؛  ود  »اما 

دی و هوشمن  اهمراه ب  ند و با منطقیستامیالی که ساده و سنجیده ه

د قادِاعت می  ترس  مهدایت  در  فقط  کمشوند،  که شماری  ردمِ 

« یافت اندده شده یم داو تعلشان بهترین است و به بهترین نحسرشت
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اعتدالی، هوس  خواهند قاعده ی بیانه دگچنهای  شد. در یک کشورِ 

 «د.شمار کنترل خواهند شنی کمشِ برتراانبا »امیال و د

شکل آن  از  ریا  ما  بصلهفا  تضاز  دسیای  کاریر  به    هم  تمایل 

  -ترینِ آنان  از سرفرازترین تا پست  -  ی افرادلِ همهشکمدیریتِ یک

ق قانوجهانی داش  انونیتحت  باشد؛  از ته  استفاده  با  نی که کاربردش 

تنهایی  اخی  موعظه به  اعتدال  القی  برعک باعاملِ  اینجا  شد.  در  س 

موضوعِهمه وتن  چیز  موقعیت،   نِ انیقو  .تاس  فردی  جایگاهِ  ظیم، 

حاضر   –و طبیعت    ی شهر، دیناره درب  –شمارِ عمومی  مگ و کربز

اما   که  گونهاینبودند،  بسیاردایره   بود  فاصل  ای  در  دور  هبزرگ  ی 

 ایست تعریف کند بی عملی میشهدیانکشیده باشند و در درونِ آن،  

 ازینر  این کا  برایام شود.  انجتواند به شکلِ درست  ی میه چه کارک

، بلکه  را داشته باشد  متن نبود که نیروی قانون  یک  به   بیهی شبه چیز

به   »کاربست«  1تِکنه یک  نیاز  وجود    ،یشناسوقتیک  به    نیاز  ،یا 

را در زمان  داشت کنش  قواعدی کلی،  نظر گرفتنِ  با در   براش،  که 

درنتیجه در این   .کند ت  اش هدای اف اش و با نگاه به اهد  زمینهسِساا

اشک از  کنشازیِ  سیانهج  اب  دفر  یات،قالخل  که  را قواعدی    اش 

بو بخشیده  سوژهشکل  به  تبدیل  را  خود  اخالدند،  نمیای  د؛  کرقی 

 
1chnete  
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کابرعکس   استفااین  با  را  میر  انجام  کاوشی  و  روحیه  از  که ده  داد 

فردیکنش  را  می ز اساش  میی  تنظیم  را  آن  شامونکردند،  و  ید  دند 

داد، مین شان اششن کی هنداو عام  منطقی ه ساختارِفضیلتی ک حتی با

 بخشیدند. اص میبه او ذکاوتی خ
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 1. اِنکراتِیا 3

بیرونی بودنِ   سیحی غالبا درقیاتِ مدنِ اخالدرونی بو با  تضاد 

الحا میاخالقیاتِ  داده  قرار  تحققِ اعمال    که  ودشدی  در  فقط  را 

شکل    ن،شاعینی نمدر  و  درجه  شان،ایانمرئی    از   نشایپیرو  یدر 

که پس از خود به جا ای  ه به خاطره و در پرتوِ نظر یا با نگا  ،ترارمق

ممی نظر  در  تضافت.  گریگذارند،  این  شکلی  اما  به  که  سنتی د 

از دست م  را  هر دو  از  آنچه د.  دهی پذیرفته شده، عناصری اساسی 

خواندهدر مسیحیت  بودنِ  حیم  ونی  خاصیشود،  رابطه  التِ  با   از 

ا یی،  از توجه، دغدغه، رمزگشا  قیقدی  یهاشکل  شاملکه    تسخود 

با وسوس درازگویی،   کشمکش  کردنِ خود،  متهم  -مه، چشاعتراف، 

 
1enkrateia  



 فوکو میشل  –د لذت کاربر

 

120 

 

شود. و آنچه به عنوانِ »بیرونی می  دستازاینعنوی، و  ی، نبردِ مپوش

اخالقی تعیاستب  اتبودنِ«  میانِ  قاعدهین  نیز  تشود  خود  فسی  را  یرِ 

که بسیار آرام میان   یلامک. تکندن میبیا  توسیار متفابه شکلی بالبته  

د  الحاد رخ  مسیحیت  مقررات،  و  تدریجیِ  شدنِ  درونی  شامل  اد، 

های رابطه با ی شکلهیِ دوبارهبلکه ساختارد  خلفات نبود؛و ت  عمالاَ

شکلِ تغییر  و  و  تکاربس  خود  بها  آنان فنونی  بر  رابطه  این  که    ود 

 گشت. ستوار میا

واژهانِزب کالسیک  کمعیبرای  داشت  ای    از  یا   ردنِن  شکل  ن 

برابطه خودی  برا ا  »رو،  این  ای  علمِ  جهتِ  که  لذتحیه«  ها  خالقِ 

شد:  ، نمایان میداشتها  لذتتی که فرد از  با کاربردِ درس  الزم بود و

براِنکراتِیا حقیقت  در  طوالن ن زماای  .  به  ی  نزدیک  کلمه  این  ی، 

ماباق  وسینفرسو در    کهفت  ای  نهگواینا  ر  آن دوغالبا  توان  ند: میی 

روند. زمانی که ه به کار میدر معانیِ مشابرِ هم و یا به جای هم  کنا

ا اعتداگزنفون  م ز  سخن  کن  –گوید  یل  در  پارسایی،  اعتدال  ار 

در   معموال  وه اد کردمندی، شجاعت و عدالت پنج فضیلتی هستنخ

 گر دی به جای یک   کراتیانا، و  ینروسسوفهای  ژهاز وا  –گیرد  نظر می
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زطوافال   د.کنیم   دهتفااس کالیکلِس ن  که  مع  1مانی  با  رابطه  نای در 

 دو واژه ، به این نزدیکیِپرسداز سقراط می  2ن بر خود«»فرمان راند

 ر ی بیرگدن، چرو بوکند و پاسخ این است که شامل »میانهره می اشا

لذت  3خود، بر  و  حکمرانی  آندرونِ  هایهوسها  م4ها   ود.  شی« 

 اصلی را به نوبتفضیلتِ  ر  اچه،  «ریو هجم»  ابِکت  دره او  زمانی ک

  -(سوفروسینخردمندی، شجاعت، عدالت و اعتدال )  –کند  بیان می

وا  با  را  می  ااِنکراتیِی  ژه آخری  ]تعریف  »اعتدال  [  سوفروسینکند: 

چیرگ  و  سامان  لذت  5( اتیااِنکِر)ی  نوعی  و  بر  ص  خا  هایهوسها 

 6است.« 

کمی  الحایناب توجه  کنیتوانیم  ام   ه کلیادرح  ژهوا   ود   ینه 

نزدی  بسیار  ایمعنایی  از  دارند،  شوند،  ک  هم  مترادفِ  کامال  نکه 

با خود   تی از رابطهمتفاو  تقریبا  به شکل  هرکدام.  کنندری می خوددا 

 
1Callicles  
2uton archeinauton hea  
3touheau tonsophrona onta kai enkrate au  
4pithumione edonon kaihein ton harc  
5kosmos kai enkrateia  
و  انکراتساست،  سوفرون که  سیگوید برخی مردم باور دارند که کطو میارس 6

 هتتایواژه  استتت کتته ارستتطو صتتفاتِهستتت. )منظتتور ایتتن    هم  انکارتِریکوس
 (م. – استعادل با هم ساخته و به کار برده را م نکراتیااو  سوفروسین
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می  فضیلتِ  اشاره  حاتشبی  سوفروسینکند.  یک  عمومیر  را   لتِ 

فردکن میکه تضمی   تیکند؛ حالتوصیف می انجا  ند  د دهم  کاری را 

بدین    –  ها شایسته است«یان و هم از نظر انسانادخ  رظن   از  م»هه  ک

اعتدال دارد که تنها  نه  فرد  و شجاع هم    درستکار و عادل  معنی که 

خ  اِنکراتِیابرعکس،    1ت.هس بر  چیرگی  فعالِ  شکلِ  با   دوبیشتر 

م که  یمشخص  میشود  قادر  را  تفرد  یا  سازد  کشمکمقاومت  ش  ا 

  ی هلنگفته  بر اساس بد.  ای  الیستا  ا هتلذو    یالامی  و در حوزه  کند،

ارسطو  2نورث  کس،  نظاماولین  شکلی  به  که  بود  میان ی  مند 

قائل    اانکراتیو    ینروسسوف در  تمایز  اولی  » شد.  اخالقِ کتاب  علمِ 

شکل    «نیکوماخوسی این  کنسرشتبه  شد  عامایی  سوژه  مدانه ه 

ی وپیرن  ان از آاست    کند، که قادراب میخرا انت  نشقواعدِ منطقیِ ک

میان    «،ر »حدِ وسطِ درست، که آنان را د را به کار ببندد  آنان  ه وکرد

فاصله با آن که همیری در میانه  دهد )مسقرار میتفاوتی و افراط  بی

افراط از  بسیار  اعتدال  چون  نیست،  ب  دو  بینسبت  دورتر  تفاو ه  تی 

ک اعتدالی  از  که  مه  است(،  می ینمایش  لذت   متضادِگیرد.  دهد 

 
 ی است که بتته بیشتتترین چیزهتتایخصیص دادن آنت هترین راهِبه کنید: »مقایس 1

 «شرطی که اعتدال در آن باشد. به خوب در رابطه با روح احترام بگذارد، 
2hortHelen N  
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که1السیا کُآ)  دالیت اعبی  ،ینوسرفسو است  انتخ  (  عابا  ی  مدانهابِ 

پیر  بد،  آنقواعدِ  از  دلخواوی  به  شها  تسلیم  خود،  به  هِ  حتی  دن 

بیان میفضعی بد  از رفتارِ  بردن  لذت  امیال، و  فرترین  -دِ بیشود: 

م  یااتِ اِنکرناپذیر است.  الحشرم و اص اعتدال بی  2آکراسیا  ضادش، تو 

کنترلِ خود،    اانکراتیدارند؛    رد قرارنبو    ومتمقاش،  کشمک  محورِبر  

-حکم میها ل و لذتامیابر    اِنکراتِیاداری« است؛  ش، و »خویشتننِتَ

ردِ  را حفظ کند. برخالف م  اما باید کشمکش کند تا کنترلِ خودراند،  

کند که موافق میجربه  ت  هایی رادار« لذتردِ »خویشتنف  «،گرادالاعت»

  ود خازخودبیآنان  ز طریقِ  د که ادهنمیزه  اجا  او  اام،  دنیستنمنطق  با  

شایستگی و  امیالشود،  با  تناسب  در  قویاش  اش  هستندکه  ،  تر 

استبزرگ بی  آکراسیا.  تر  مانند  است،  متضادش  یک که  اعتدالی 

قواعدِ  عامدانهانتخابِ   نیست؛  ی  شبیهِ بد  مقایسه  در    برعکس 

اهرهایش خوی  قوانینِ  که  دارست  امب  آنان  محت   به  رادق  اند  یلِ 

ن  .یستندن با عالقه آنان   وجود قواعدی منطقی که  دار بااخویشتنفردِ 

پذی میرا  اجازه  که  رفته،  شود،    هب  شدوخدهد  غالب  خودش  رغمِ 

یا به   ل درآورد،را به عم  آن قواعد  چراکه او یا نیروی کافی ندارد تا

 
1akolasia  

2rasiaak  
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  چرا  کهد  ه دیضیح مین توکر نکرده است: افی ف ی کاهها به اندازآن

ناخوی میتنشفردِ  عقل  تو دار  سرِ  را  آماند  خود  بر  چیرگی  و  به  ده 

 سوفروسیننیازِ  ن پیشد به عنواتوانمی  اِنکراتِیا  آورد. بنابراین  دست

  فرد باید   کنترل که  از تالش ودر نظر گرفته شود؛ به عنوان شکلی  

 خود اعمال کند.  بر نافتی (سوفرونبرای اعتدال )

عالدرهرح واژ  تِیااکرن اِ  تِربا،  کالسمهناهدر  طور ی  به    یک 

  که این کار نیاز بر خود و به تالشی    ی به پویشِ استیالیِ خودعموم

 کند. میدارد، اشاره 

اینکه.  1 رابطه  این  اِعمالِ  اول  بیان لهادمجی  استیال یک  ای را 

  و بهگفتگ موضوع را در    ینا  ،«قوانین»  تابِک  درآتنی    شخصیکند.  می 

ز برکتِ  اانسانی که  که رست استد این انداخت: اگر  1سیانکلِدِ یا به

»تجربه   بدونِ  است،  برخوردار  از می  نی  فقط،  تمرینو  شجاعت 

خواهد بود که  منطقی    هم  نی اپس    ؛آورده  به دستاش« را  بالقوگی 

وزیبا  در»اگر    وییمبگ  مشغولیت  ها  جدی  هدر  لذای  و ها  تعلیه 

بسیارالِامی نجنگیده یپ   3ر هنو    عملسخن،    کمکِبا    2  روزمندانه 

 
1Cleinias  
2diamemachemenosepithumiais pollais hedonais kai   

3chnete logos, ergon,  
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ریبا ها تقاین  .( باشدسوفرونگرا )ا اعتدالبود تقادر نخواهد    ،«باشد

آنکلماتهمان   نوبه  1تیفونِی هستند که  به  به کار سوفسطایی  ی خود 

« است:  ب  سکآنبرده  امرِ  و  زشت  امرِ  باکه  نکرده  امتحان  را  شد د 

[ نفرونوسخردمند  د[  چون  ص  ریست؛    2ح تف  را  یزیچ  واورت  آن 

اش زد تا از بافضیلت بودنسادر  را قاکه او  نیست    زچیهیچنکرده و  

ر برابر ای جنگنده دیهبا داشتنِ روح  فقطتوانست  می  فرد  3« دفاع کند.

کند.  لذت رفتار  اخالقی  دیده  طورهمانها،  با   دیزیاآفروایم،  که 

نبرهم تنهکنشِ  نه  ما  یروها،  مطلوب  که  نیممکن  که   ییهایروشد؛ 

بالقوگیمابیعی بود،  شان طایتو غ  مهشچسر این واسطه  به   شانا  ی 

د. این  و افراط بو  رششون را داشتند،  حقیقت که آنان انرژیِ خودشا

ن اعتدالمینیروها  روشی  به  شایتوانستند،  و  برده  آمیز  کار  به  سته 

  و  انبرشر براد  ها، مقاومتنادر به مقابله با آشوند، مگر آنکه فرد ق

، به این  دبوان ضروری  با آنقابله  لبته اگر مشد. ابا  شانتنساخیع  مط

ل  ثم  -آنان را    ااز قضند که بشر  مادون بود  هاییهوسدلیل بود که  

تشنگی و  دا  -گرسنگی  اشتراک  به  حیوانات  اما  شتبا  تیِ  پس  این. 

 
1nAntipho  
2nkratei  

3skosmio  
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برای  خودخودیبهطبیعی   آن  دلیلی  با  نبودنبرد  خط  ،ان  این  ر  اگر 

 را   شانحکمرانیگر چیزها،  دی  ی بروزریپ   با  ،انآنکه  شت  داوجود ن

، گردیبیانبه.  هندو نهایتا او را به بردگی تقلیل دترش  فرد گس  بر کلِ

طبیعتِ آناین  ذاتیِ  آن  بنیادینِ  عدمِ صالحیتِ  و  اها  که  نبود  ین ها 

به»مجادله  یروحیه را  فردسوی خودِ  آمیز«  می     بلکه  رکضروری  د، 

استکاام ویالنِ  افتارِر  .دبوان  شیرگ چی    م  در  لذخالقی   ، توردِ 

نبمش به  از    یردروط  ادراک  این  بود.  قدرت   و  1هِدونای برای 

خودِ فرد    الزامیِدشمن، و تثبیتِ  همگینِ  نیروی سانِ  نوع  به  2اپیتومای 

حریفی عنوان  آنزنگ  بهگوش   به  با  مکه  مقابله  آنیها  علیه  ها  کند، 

م ،  کندمی ش  مک کش ، در سریِ سازد  یعمط  ار  هاتا آنکند  یو تالش 

ع از  نمایابکاملی  سرشت  ناراتی  برای  سنتی  صورتِ  به  که  -است 

شوند: تصمیم به مخالفت  میبه کار برده    اعتدالیال و بینماییِ اعتد

شان؛ یا  اومت در برابر حمالتها؛ مقبه آن  ندادنواها و امیال؛  با لذت

اینکه بهد  اجازه  ردف  برعکس،  که  را   نناآ  ؛دآی در  آنان  تصرفِ  هد 

ی دهد  آناشکست  توسط  خورَد  نا  آنان  ؛شکست  علیه  یا   یا  مسلح 

 
1Hedonai  
2epithumiai  
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شود مانند  می  ها نمایانارهاستعهمچنین در    . این موضوع1مجهز باشد

حری علیه  باید  نبردی  انجااینکه  مسلح  ایفانی  یا  شود؛  روحِ م  نکه 

از  و نی  هرار گرفتق  د حملهورم  ای متخاصمز سوی دستهآکروپولیس ا

اینکه زن  از آن است؛برای دفاع  وار  تاسی  نادگپا  به به  روبیا  انِ سرخ 

-رون میکُشند یا بی ی اند، آنان را مامیالِ منطقی و معتدل حمله کرده 

این حمالت از  بتواند خود را  فرد  آنکه  ب  رانند، مگر  ا خالص کند. 

این  همضامینی  میچنین  بیان  نیروم  که  بده نشرامی  هاشد  میل    ه ی 

حیروح   روح  گر  ا  ،برندمی ورش  یش  ان دنوغ  ندر  بصیرتِ که 

و  های الحتیاطا امیال  با  رابطه  باشد.  نداشته  را  عنوانِ لذتزم  به    ها 

بایست موقعیت و شد: انسان میجویانه ادراک میستیزهی  یک رابطه

رز یا شکلِ سربازی مباگرفت، یا  با آنان میر رابطه   حریف را دنقشِ

ردِ  فشت که  ن دار ذهن را دد ایبای.  هقابمس  ده بهآما  یرگیکشتی  کلِش

ختنِ سه اشتهای ، زمانی که از نیاز به مقید سا«قوانینبِ »تاک  ی درآتن

« متوسل 2گوید، به کمکِ »میوزها و خدایانِ رقابتیبنیادین سخن م 

طوالنشومی سنتِ  نبردِد.  بود  یِ  قرار  که  معنوی  بسیار شکل  های 

 
بتترد کتته در متتتونِ یم از مواردی را نام فهرستی جمله صرفا-به فوکو در این ش 1

-ها و امیال توصیف میبردی با لذتن  دالی را به شکلِاعتگوناگون اعتدال و بی
 م. – کنند.

2gonioitheoi a  
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بگ   متنوعی خود  آا   پیش  ،دیر به  بز  طن  د واضور  ه  اندیشهح  ی ر 

 د.ه بوگشت انی ترسیمنوی کالسیکِ

این رابطه2 ستیزه.  با حریفان،  ی  با  لهی مجادیک رابطهجو  ای 

باید جنگیده میخود   نبردی که  پیروزینیز بود.  بایشد،  که  به ای  د 

آ میدست  ر  شد،ورده  خطرِ  فرد  که  آنشکستی  از  بردن  به   نج  را 

و   دکه بین خو  یی بودنددادهاخر  و  اهندیرآف  هااین  –د  کشیدوش می 

ا مبارزه کند، هبایست با آنانی که فرد میند. حریفتادافی اق مخود اتف

یف او نبودند؛ آنقط درونِ او  او بودند. مطمئنا ا نزدیکِ  از  ها بخشی 

تا    ازنی داشت  متفبندیصورتخواهیم  نظریِ  نظهای  در  را  ر  اوتی 

 ود که قراربخشی از خیان  م  یرذا گ توفات  اینه با  بطه در را بگیریم ک

ه قرار است شکست بخورد، پیشنهاد ود کز خشی ا و بخاست بجنگد  

بخش می هایی  شدند.  که  روح  رابطهاز  سلسلهبایست  مراتبیِ ی 

ه به عنوان دو بدن و روحی ککنند؟  خاصی را میانِ خودشان حفظ  

با   ویه سبه  ک   ایینیروه؟  شوندمیتفاوت درک  هایی مبنیان  واقعیت 

ک  هدفِدو   شمتفاوت  اس  و  دناه دشیده  دو  تیم  ی   بِچون  علیه  ک 

تعریف  برای در تالش  چه باید ، آنحالدرهرکنند؟ اما کار میر  یکدیگ 

حریفی که   ریاضت به یاد داشت این است که آن   سبکِ عمومیِ این

اش از هر سرشتدر  ، هر چقدر هم که  شدمی  جنگا آن  ببایست  می

ز  ا که ا ر  وتر بود، قدرتی متفابه دو  لتضیفیا  ،  قطمن،   روحمفهومِ
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هستمنظرِ بیگ ی  نمیانه  شناسی  نمایندگی  مفهوم کردباشد،  ارتباطِ  ی . 

حرکتِ   مفرطِمیان  دسیسه  میلِ  در  پنهانجنسی،  و  ترین  آمیزترین 

نیهشکل با    اش،ها و قدرتِ توهمرنگایش، و حضورِ یک دیگری، 

صفار  قر از  یکی  تا  تنانگی مس  قِاخال  مِعل  سیِساا  تِابود  بر  یحی 

در اخال  شود.  اجتنابارودیزیفآقِ  علمِ  نبرد  ،  دشواریِ  و  ناپذیری 

این حقیقبر از  انفرادی شت دریافت میعکس  نبرد، رقابتی  د که آن 

 د. شمشیرکشی با خود بو «،هالذت بود: کشمکش علیه »امیال و

  که  کندی کید مین موضوع تار ا، ب«یجمهورابِ »کت  افالطون در

خودعبا  این  در چق او  که  آشنایی  مورتِ  در  بسش  آن   یاراردی   با 

منسوخ است:    آور وا خندهریبتق  حالدرعینده، غریب و  رد کر برخو

میا که  عبارت  »قویین  شخص  یک  »ضعیفگوید  یا  از تر«  تر« 

است.خ فردی    مسلما   1ودش  اینکه  ادعای  خودش  قویدر  از  تر 

که متقابال کند  می  انبی  شکل  بدینچون    قضی وجود دارد،، تنااست

بارت با ین عر افالطون ا. اما به نظهستتر هم دش ضعیففرد از خو

ح پشتیبانیاین  تفاویم  قیقت  که  از شود  بخش  دو  میانِ  پیشینی  تی 

به بخشِ  یک  بدتروح،  یکی  و  داردتر  وجود  با  ر،  رابطه  در  و   ،

-میاولی طرفِ ده خود را در ، گوینخود بر خود ا شکستِپیروزی ی

 
1ouhetton heaut, kreitton  
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ن این را بیا  اهدخومی  «دکنترلِ خو»آید که عبارتِ  می  ظره ن»ب  د:رگذا 

تر وجود  و یک بخشِ بد  بهتر  ان یک بخشِ خودِ انسروحِ  کند که در

خشِ بدتر را  آنچه توسط طبیعت بخشِ بهتر است، بهروقت  دارند؛  

د شود که انسان خومی  فتنِ این عبارت بیانا گدر کنترل دارد، این ب

این ع  ؛خود چیره استبر    یاد  را د  لترکندر  را    یز آمتحسینبارتی  و 

برعکس ب  است.  که  بهتر  ترکوچکخشِ  زمانی  خاط  و  تربیت به    رِ 

-و بدتر مغلوب می  تربزرگبتِ بد، توسط بخشِ  ضعیف یا مصاح

در خوانند.«  نشده میوضعیت است را کنترل  که در آن   د، انسانی وش

کابتدا دتوضی  وحوض  به  «قوانین»تابِ  ی  ستک  هدش  ادهح  با  ه  فرد  یزِ 

-در برابر امیال و لذترا  رد  خالقیِ فی اوحیهر  است تا  خودش قرار

کند:  ها س برایاختاربندی  که  به یک    دلیلی  و   قدرتِنیاز  حکمران 

است که حتی این  شود،  دولت داده میگذار در هر  قانون  قدرتِیک  

زمانِ صلح همه  در  یکها  دولت  یهم   نیهمه  بند؛  گ نج  دردیگر  با 

کند    تورص فرض  باید  اگرفرد  هم  »در  که  همه    هاجتماع  دشمنِ 

د است.« هر یک دشمنِ خو  پس »در وضعیتِ خصوصی هم  «،دهستن

 یِ وز شان« پیرهای ممکن، »نخستین و برترینی پیروزیان همهدر می

است،   خود«  بر  از    کهحالیدر»خود  خوردن  شرم»شکست  -خود 

 «ست.ا اهتشکس ی همهینِردتب  زمانهمو آورترین 
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چن3 روحیهی.  »مجن  نسادلهی  خودبآمیزی«  به  سوی   به   ،ت 

مینتیجه میل  طای  که  عنوان  کند  به  مبیعتا  بیان   –شود  یپیروزی 

پیروزی در کشتی   گوید این پیروزی در مقایسه بامی  «قوانین»کتاب  

با    توزی گاهی اوقان پیر ت. ایتوجه اسی دو بسیار قابلهاو رقابت

ین ر اتلمویار مع. اما بس1د شنمایی میامیال سرشت یدِتبعیا  نیکشهیر

با   که  محک  برپاداشتنِبود  باثبات  وضعیتی  و  مم  براز  خود   قرراتِ 

شود تعریف  لذت  .خود  و  امیال  نمی شدتِ  ناپدید  بلها  که شد، 

  وقت هیچ ا  رد تکبه شکلی مکفی کنترل می گرا آن را  ی اعتدال سوژه

 کند می ت  اب راط که در آن او ثرِ سقو شهم  مونِآز  .دبرَراه نبه خشونت  

ه« د، او را »پالود در برابر اغوایِ آلسیبیادس مقاومت کن  تسدر اکه قا

دهد: این آزمون قابلیت  امیال معطوف به پسران نشان نمیاز تمامیِ  

ما نشان  را  مقاومیو  برای  شکداد  هر  به  و  زمان  هر  در  کت  ه لی 

 چراکهشد  یید نمیان تاییحمس  سویاز    نیموان آزکرد. چنتخاب میان

ب  –میشگی  ضورِ هح  بر  داد. میل شهادت می  -  ها جاودانِآنرای  و 

این موضوع را روشن   2بوریستِنِس  اهلِیون از آنان، ب  ترپیشاما بسیار  

اگ که  بود  داشتکرده  آلسیبیادس  به  میلی  سقراط  که  ر  بود  احمق   ،

 
به لذت امر کنیم »شد که مطرح می رسشپاین ، «خوسینیکوماقِ علمِ اخال»در  1

 هلن انجام دهند.خواستند با تروا می همان کاری که مردمِ پیرِ ؛«برودکه 
2ysthèneBorBion de   
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کند نداشت،  پرهیز  احساسی  اگر  توجه  لابق  جهوچیهبه   رشتارف  و 

که به صورت   اِنکراتِیا،  مشابهلی  شک  سطو نیز بهرنیست. در تحلیلِ ا

-فرض میال را پیشود، حضورِ امیشروزی تعریف میچیرگی و پی

کند، بسیار ارزشمندتر  می  نترلورزان را کگیرد و زمانی که خشونت

 ز ا حالتینوان توسط ارسطو به عکه ن یبا ا سوفروینشود. خودِ هم می

شد،  ریتع  تیلفض امیالف  بکرنمی  بیانرا    سرکوبِ  منظورش    لکهد 

-ین تندهد بقرار میموقعیتی میانه  : ارسطو آن را دردها بوآن کنترل

( راآکُالسیاآسانی  با خرسندی خود  فرد  آن  در  که  لذت  (،  های  در 

 که  –ست  ا بسیار نادر  ه باید گفت  ک  –1تفاوتی کند، و بیخود رها می

که   گرا کسی نیست. فردِ اعتدال کندنمی  حس را ذتیچ لهی ن فردآ در

دال، نه اعت  ای ازدرجه  که »فقط به  که کسی استندارد، بل  یلهیچ می

 ورزد. میل می  «،از آنکه باید، نه در زمانی که نباید بیشتر

لذتق  در وضعیتی  لمرو  عنوان  به  نه  فضیلت  شرافتمندانه، ها، 

راک صورت  به  تبطهه  این شد.  می  اکراد   گیرچی  یهرابط  سخیر،ی 

یوژن، آنتیفون، یا  دن، گزنفون،  ط افالطووست  –عباراتی که  موضوع با  

»بر امیال   شد، نمایان است:فاده میاستفِ اعتدال  برای تعری  –سطو  ار

ا را هآن«، »عمال کنید قدرت را بر آنان اِ«، »یدها حکمرانی کنو لذت

 
1esiaanaisth  
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ک ه  1. نید«مدیریت  که  پندی  اایست  ا لک  کِدران  ربر د  رات  ذلز  ی 

تئوریِ اده شده که  پوس نسبت دیستست که به آرییرد و جالب اگمی

بهترین چیز ت داشت: »ی لذدرباره   ی نسبت به سقراطتقریبا متفاوت

لذت از  بلکهپرهیزِ  نیست،  آن  چیرگی  ها  شدن بر  مغلوب  بدون  ها 

-یا مهلذت  ه ازدی ککاربرکه فرد در  ، برای اینردیگ بیانبه   2. «است

عنوانِب  را  دوخ  دازس بسوژه  ه  اای  و  دهدگلعتداافضیلت  شکل  ، را 

رابط خودهباید  با  »تسلط  بسازد  ای  نوع  از  تقیّکه  »د ،  ن، مافر«، 

»اطاعت باشد  «،  تمکین«  معنویتِ  )چیرگی،  همچون  نه  مسیحی،  و 

  پاکسازی«(.   -»رمزگشایی  ،«پوشیچشم -سازیشفافوع »ی از نرابطه

»نفستاساخ  را  نآ  انوتیکه م   تی اسچیز  این وژه در  ساالریِ« سرِ 

 . ها نام نهادالقیِ لذتاخ  بستِکار

توسعه4 در  ای.  نفسی  شکلِ  طرحساالن  از  متعددی    هایری 

نو در  نمونه،  عنوان  به  شد:  اشتهالگوبرداری  الهای  از  فالطون  گویی 

گرداننده  و  نوشتیم  در  و  ارسطتهاش  ا های  و  کودک  بانسانِو،  لغ   

دا جو باید  زِورلمی  یه قو)رد  ود  تجویزا  ما  پیاز  منطق    د کنی  روتِ 

با  طورهمان» کودک  اساسید  که  آموزگراهنمای   بر  زندیِ  گی  ارش 

 
1kratein, archein  
2resthaihedonon ariston, ou to me ch aito kratein kai me hettasth  
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-طرح مربوط می غالبا این الگوسازی به طور خاص به دو کند«(. اما

نه  که یک خا  ورطهمان ه زندگیِ خانگی بود:  طرحِ اول مربوط ب  شد.

در  رِ ارباب  و اختیا  بهه رتکنآ  مگر  ،دباشاشته  دوبی  مِ خاند نظتونمی

-است که می  گرالزمانی اعتدانیز فقط تا  باشد، مرد  رام  د احتآن مور

امیال  تواند گونهاش  بر  خدمت به  گویی  که  هستند،  کاران ای  اش 

کند.   بیحکمرانی  میبرعکس،  خانهتوااعتدالی  به  مرتبط نست   ای 

-خانه»  ابِکت  دایابت ن در  فوگزند.  شونمیست مدیریت  شود که در

نقشِربارهد  قادقی  که  -  1« ارید هن  اربابِ  ی  و  حکمرانی  خانه  بر  رِ 

و خدنیماش، ز زوجه -این روحِ مدیریت  –ش است  اران کامت اش 

-ست هم از اینکه خانهبلی امتقا  ثیلِتمکند. این  شده را توصیف مین

باید نظمِ خوب چگونه  با  ار  د، و باش  ای    که  بدی  انِبابهم در موردِ 

نیستندشاخود  ریتِمدیبه  در  قا انگارهههرچ  ؛ن  آنانای  از  کهست    ی 

دال، اربابانِ اعت نِ بی انساوحِ  د. در ر شاننکدی میرا به نابو  شانامالک

لبی( هستند که انسانی طپرستی، مستی، شهوت، جاه گواری« )شکم»نا

و  ه انکاز آ  کشند و پسبردگی می  را مدیریت کند، به  را که باید آنان

د ر جا  استثماای وانر  کر ش  رهایدنر  دمی   شد،  تا  پیر  کنند  بدبختی  ر 

الگوی  ش مدنیود.  برا  زندگیِ  تعهم  روی  اعحیهریفِ  گرا  تدالی 

 

1icusOeconom  – م. – کوسنومیاکو 
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ون است  های افالطشوند. این مضمونی آشنا در نوشتهنده میافراخو

  ، عوامی که اگر مهارند شوندتوانند به عوامِ فرومایه همانکه امیال می

شان  هیجپر  د،نشون مورشو  ااراما  شوند؛  یی  فردکتباطِ  میانِ  و    یدِ 

اندیشهگاهِ اصلیِهشهر که تکی را او    است،جمهوری  در    افالطونی   

م  »یقادر  الگوی  تا  به  سازد  صفحه  را  متضادش  و  اعتدال  مدنیِ« 

در   با ساختارِ سیاسی علمِ اخالقِ لذت  آنجاحه توضیح دهد. در  صف

ختاری  ساست،  یه شهر اشب  فردگر  »ا  رد:دا   ارقر  یتقعیک درجه از وا 

میشم بابایست  ابه  غالب  آن  تد«؛  شبر  میناو  زمانی  شآسان   کهود 

قدرت ساختارِ دارد،  1  کم  به    را  که  میچیزی  اجازه  بر  او  تا  دهد 

به    خدمتگزاریاز    مملووحِ او  »ر  ؛کند  2انی های مادون حکمرقدرت

آزادی  فقد و    هااین قدرت »بشودمیانِ  به رو  «ایهشخ ب  ینهتر «؛   ح 

-و خشمگین  فاسدترین  کوچک، که  شِبخ   »یکو    روندمی بردگی  

تابِ یکی در انتهای کن  افالطو  بود.«هد  خوااست، ارباب  ترین بخش  

از  ما به آخر  الگوی ش  «جمهوری»نده  آنکه  از  بنا میبعد  کند،  هر را 

هد داشت که به  ی خوالی کمکند که فیلسوف شانسِ خیدیق می تص

ا  اش رفهکه وظینآا  ان یا برخورد کند یجه  ایندر  مل  کا  چنان  دولتی
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هر  ی« شه»نمون  هرحالبه  هگوید که میما در ادامانجام دهد؛ ا  در آن

می  برای که  درکسی  شده    خواهد  ذخیره  بهشت  در  کند،  تعمق  آن 

روحِ ولتِ  خواهد بود که »دت. فیلسوف با نگاه کردن به آن قادر  اس

 یاجایی وجود دارد    درن شهر  ه آد ککننمیفرقی  : »1« بنا نهد  را  خود

اداشتاهد  وجود خو امور  تنها در  او  نهجتماعی آن  .  چ یه  شهر، و 

تا فضخواهد کشرکت    دیگر،  شهرِ نیاز بود  به  رد.«  یلتِ فردی شبیه 

 د.شهر ساختاردهی شو

استعاره 5 داشت.  تربیت  به  نیاز  نوع  این  از  کشمکشی    ی . 

ورزش  رقابتِ  نمسابقه،  و  صی  کریتعی  ابر  رفابرد  طبیعتِ ین  دنِ 

امیا  ردفی  رابطه وبا  آنانیتلذ  ل  نیرویِ  با  همیشه    ها،  امکان که 

شوند،    وانگیز  فتنهشت  دا به   .بودنشورشی  همچنین  استعاره  این 

داشت  سازیآماده اشاره  میای  قادر  را  فرد  چنین  که  تا  ساخت 

تاب آ  گراان  انسوید،  گمی   که افالطون  گونهانمهورد.  رویارویی را 

نخ  2کرده نرینمت قادر  ت واباشد،  بود  کآن  اب ا  هد  مقابله    و   ندها 

دهدستشک این  شان  در  تمر  مِنظ.  از  چیزها،  کمتر  فنون  دیین  گر 

 
1einheauton kratoikiz  
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نبود ذهنی ضروری  علمِ  م  1:  نبود،  کافی  تنهایی  با ی به  بایست 

از    2آسکِسیس یکی  این  شود.  سقراطی    ینتر بزرگپشتیبانی  دروسِ 

تاص  این  با  موضوع  این  است. میضل  که  نداشت  فرد ادی   گفت 

آگاانتونمی آنکهاند  دانستن  با  را  غلط  کاری  است  ه  غلط  م  جاانه 

 آگاهی صرفِ  پذیر به  اد که تقلیلدمیلی  شک  دانش  ه اینلکه ببدهد؛  

قاع  داشتن یک  نبود.  از  علیه  ده  که  اتهاماتی  به  اشاره  با  گزنفون 

او  زدند، آموزهسقراط می از آنهای  به    نانی»آ  یا  –  نوفاسیلف  را  که 

فیلسوفانی که ایز میمتم  -د«  ندکمت بو شقانِ حخود عا  سبک کند، 

گرفت چه چیز عدل یا    د یادکه فرپس از آنبود که    ونهگنیادشان  نز

( همچنان  سوفروناعتدال  است،  ناعادمی(  شود. تواند  فاسد  یا  ل 

به سقراط  مانند  نیز  تئوری    گزنفون  ماین  ای اعتراض  د  رف  گرکند: 

تمری  اشندب نمیرا  ندهد،  بد  تواندن  ک  نکارکردهای  حفظ   3ند؛ را 

دهای  کرارتواند ک نمیمرین ندهد،  را تاش  وحمشابه با آن، اگر فرد ر

»آن کاری را که    اش را حفظ کند، بنابراین قادر نخواهد بود تاحرو

کاری آن  از  و  دهد  انجام  نباید،  باید،  کند.  که  اینپرهیز  به  دلیل   « 

 
1Mathesis  – دِ آن در ربرکتتا کتاب منظور معنای آن در ارد بسیار درهمچون مو

 م. – ستان است.یونان با
2Askesis -  م-تمرین. 
3rgae ta tou somatos  
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نمیکن می  رکف  ونفگزن  کهت  اس سقراط  سوءرف  تواندد  رِ اتمسئولِ 

باشد:  آلسیب آمیادِس  آلسیبیادِس  نبووزهقربانیِ  که  ای  کرده    تدریافد 

 جامعه هایش که مردان، زنان و کلِموفقیتی  بلکه بعد از همهود،  ب

ساختند،   قهرمان  را  از ورزشکا   مثلاو  دیگر  رفتار  بسیاری  کرد: ران 

پیروزمان که  اوآمد  ستد  هب  یز ی  میف  ،  میکرد  کر  »از توکه  اند 

 .1ظر کند« ناش صرفنتمری

کند. اشاره می   سیسآسکِسقراطیِ  لِ  این اص  افالطون معموال به

سق میاو  ارائه  صورت  این  به  را  آلسیبراط  به  که  و دهد  یادس 

ه چیزی  اند که چهخود نیاموختدهد آنان اگر ابتدا  کالیکلِس نشان می

است وضر امو   ندارند  اند، حقشده ن  ربیتت  نآ  ساسابر    وری  ر  در 

 ن یآن را به ا  ما   از آنکهدیگران دخالت کنند: »و بعد    مدیریتِ  و  شهر

ت با هم  نهایتا فکر  2مرین کردیم شکل  تو  آنکه  از  کردی که ، و پس 

واهیم را به دوش خ  وانیم این کار را انجام دهیم، کاروبار سیاسیتمی

یوند زد.   به رسیدگی به خود پ نیازِ به    ران  یتمربه    نیازِ  او این.«  گرفت

ه  پیش از آنک  تبایسد می شرطی بود که فرپیش  3از خود   قبتِرا م  ینا

 
1amelein tes askeseos  
2askesantes  
3touheau eleiaepim  
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رالحص را  ب  سیدگییتِ  آنان  رهبریِ  و  دیگران  کاروبار  دسته   به 

باشداشت  ،آورد پیشه  این  نبود  د.  دانستن  به  نیاز  شامل  فقط  شرط 

نادان است، اینکه د دانه بنکیا، ستهدانکه نمیرا بداند  ه چیزهایی)اینک

ن  مرین کردکه رسیدگیِ موثر به خود، و تد(، بلنابدشتِ خود را  سر

های کتب و کاربستشد. مم شامل مینِ خود را هادد  تغییر شکلو  

زیاد  کلبیون اهمیت  به  نیز  زندگیِ    مسلماداد؛  می  اسکِسیسی  کلِ 

تمرینِبه  تواند  می  کلبیون نوعی  دیعنوان  دائمی  ن یوژد  .دشوده   

از این دو تمرین   هرکدامکرد: ی م غ روح را تبلیزمانِ بدن و  یتِ همربت

نیر  د،ارزش بودنی ب  نِ دیگری»بدو باقی   و داشتن کمترسالمتی و  از 

نبود -است به روح هم مربوط می  ، چون آنچه به بدن مربوطمفید 

  تا   قادر سازد  ن بود که هم فرد رایشود.« هدفِ این تربیتِ دوگانه ا

دنر  نِودب فقدانج  برابر  کهر  می   هایی  هم  ،  دندفتاااتفاق  و  بایستد 

 هد. قلیل دازها ت نی  ییهاول  ر حدِ ارضایبه چیزی د   اینکه هر لذت را

به طبیعت،این تمری پیروزی بر خود، و   ن به طورِ کلی تقلیل یافتن 

واقعی    یدگیِ رضایتمندانهنکند که یک زبیان میاقتصادی طبیعی را  

که  کر  دهنواخ  یدتولرا   بود  مدعی  دیوژن    دگی زن  درچیز  »هیچد: 

در قا  روش  د؛ و اینز شدن ندار دون تمرینی پرکوشش شانس پیروب
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های ها باید به جای مشقت... انسان1آید.چیزی فایق    هر ر  است تا ب

ک  گونهآنفایده،  یب برگزینند،  است  داده  پیشنهاد  طبیعت  ه  که 

تی تحقیرِ لذت هم  چراکه ح..  .  .نندی کد شاد زندگآن بتوانن  موجببه

 دقیقا  .ترین استبخش شیم، خودش لذتس شده باونوقتی با آن ما

اند وقتی از  گرفتهی خو  گیِ لذتزند  ه به آنانی که  ک  ه همان صورتب

تجربه مخالفکنار  میمی  ای  انزجار  احساس  که    ؛کنندگذرند  آنانی 

از  تربیت نیز نوعِشان  بوده  مخالف  تحقیرِ    بامِک  ت،لذ  از  از   رییشت 

 «2ند. گیرخودِ لذت می

د. در ش گرفته ننیز نادیده    بعدیفلسفیِ    سنتِ  ین دررمت  اهمیت

به  واق تقویتوجابلقشکلِ  ع  تمرینهی  یافت:  تازهت  اضافه های  ای 

های گوناگونِ ممکن تعریف  ها، اهداف، و حالتملشد، و دستورالع

های  لشکدر    سیسکِسا  گذارده شد؛شان به بحث  یرگذاریدند؛ تاثش

)تربیتمتفاوت تعمق،  اش  وجدان، های  مونآز،  آزمایشِ  فکری، 

تبدیل شد و برای آموز  وعیموضه  ب  درنهایت  (بازنمودها  کنترلِ ش 

پایه  یکی ابزارهای  برای جهتاز  به  ای  در دهی  نهاد.  بنیان  را  روح 

جزئیاتِدوره  متونِ برعکس  کالسیک  کم  ی  دتقریبا  ی رباره شماری 

 
1nikesaipan ek  
2aphronousidion auton ton hedonon kathe  
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باید    یسِکِسسآ  ه کی  ختسلِ  شک اخالق  بگیعلمِ  خود  فت  یا،  ردبه 

بدون شک سنتِیم تمبسیار  1ی س فیثاغور  شود.  نظر ها را د رینی  ر 

یا رژیم:  فتگر می روز،  انتهای  در  اعمال  کردنِ  دوره  غذایی،  های 

میکاربست که  تعمقی  بگیردهای  قرار  خواب  از  قبل   تا  بایست 

که ممکن است از ب کند  یغترا  ریی  هانده و جلوههای بد را تارارویا

بیایسو خدایان  افالطود نی  آماده.  این  به  معنسازین  دمِ های   ویِ 

 کند و در آن به دقت اشاره می   «ریمهو جکتاب »  ازوب در متنی  غر

-به روح هستند، یادآور میاره مستعدِ یورش  امیال را که همو  خطرِ

 –  ریشماکم رد  ا مو،  یسثاغوریفهای  ستاز این کاربشود. اما جدای  

ن  ود که در آشت میافی  –رسطو  ون، دیوژن یا افون، افالطچه در گزن

. دو دلیل است  د مشخصخو  ترلِر کند   ن تمرینیابه عنو  اسکِسیس

ا  اول  دارد:  وجود  مسئله  این  برای  عنوان احتمالی  به  تمرین  ینکه 

می دانسته  چیزی  واقعیِ  ککاربستِ  آن  شد  در  فرد  بهه  تربیت   نیاز 

وداش به  ازی  جدازی  چی  ت  که  آن  دفی  به  نمی اید  از   بود.رسید، 

، دهد  روزست ب بایمی   ایتهدر نبیت، فرد به رفتاری که   این تریقِطر

کرد  بنابراین گزنفون تعلیماتِ اسپارتی را تحسین می   2گرفت. یم  خو

 
 م. – شد.نهاده  انیبن ثاغورسیبود که توسط ف یراطشاسقیپ یاز مکاتب فلسف یکی 1
ان قصتتد دارد انس آنچه  ید: »هررا مقایسه کن «قوانینتابِ »ک الطون دری افگفته  2

ند؛ چتته [ کmeletean]آن ممارست    ایست از کودکی بربدر آن خوب شود، می
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 بندی را جیرهغذایشان    که برای یاد دادنِ تحملِ گرسنگی به کودکان

برکردمی  و  ستحمای  ند  برمال  فقط یکهآنه  ،  می  ا  و دجامه  ادند، 

ه د، بدادنار میردر معرضِ تنبیهات فیزیکی ق آنان را  نجحملِ رای تبر

آنان  هم برشکل  کنتان  در  تمرین  مای  خود  میرلِ  تا جبور  شدند 

سلوکاعتدال  ترینسخت در  را  )راهشاها  دهند  نشان  در ن  رفتن 

بخیابا سکوت،  در  چشم ن  بهها  ووختد-ناییپ -ای  ایی هستد  با  ه 

خرقه(پنها در  افالطون  ن  شکلنیز  .  پیی  به  میمشابه  که  شنهاد  دهد 

ض آنان را در معر   ند کهبگذار  اعتی شجهانرا در آزمو  افراد جوان

وسیله  .قرار دهد  شدهسازیشبیهخطراتی   بود  قرار  کار  برای این  ای 

-زهندا ی ابرا ای  وسیله  زمانهمنان باشد، و  تربیت و بهبود بخشیدنِ آ

و غوغا   ر سروصداد   بان رااسکه »کره  طورهمان شان:  شایستگی  ریِگی

مان ما نیز باید جوانان ؛یا نه دتنو هسترس نند که آیایدهند تا ببقرار می

تر از  رار دهیم تا آنان را، بسیار کاملها قها و لذترا در معرض ترس

  تیسخهن بهبا نگ   یک  آیانیم که  م و ببیتش، بیازماییآ  آزمودنِ طال در

آمیفریفته   و  تمامِشود  در  بب  هاتقعیمو  یا  نگهبانِ ه خوبی  عنوان  ه 

یا   کندفتار میررده،  افت که دریی کهنگآموزشِ فر  و  خوبِ خودش

 
← 

 ه بتته ایی کتت چیزه ی آناش را روی همه وقتاو باید   .بازی و چه جدی  در حالِ
 «ند بگذارد.ن فعالیت مربوط هستآ
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ت«قوانین»ر کتاب  .« دنه پیش  ، افالطون  آنجا  رود که دارویی را  میا 

ای  بر   را  چیزهمه  رواع نشده است: این دا کند که هنوز اختر فرض می

را  نیکسا آن  م  ،کنندمی  ضم ه  که  جلوه  مییترسناک  و    ند توادهد، 

آز فرد  برای  شجاعتِ  شومودنِ  چهاستفاده  م  د:  صی خصو  حیطِدر 

از   قبل  فرد ممکن است  ی کهرمه خاطر احساسِ شصرف شود، »بم

و حتی در ر یک گروه  یا د  ،«شته باشدداده شدن  از دی   مصرفِ دارو

عمومیم ر مراهه  در»  حیط  دهدگسارمی  انِیقفی  نشان  تا  باشد  ه ک  « 

  ته از دارو«  تاثیر گرفشکلِ ضروریِبر قدرت تغییرِ  ه تا »در بودفرد قا

ی توانند به اصطالح بر پایههایی مییافتشکل ضن  مید. به هه کنغلب

ایده الگوها برنامهیی مصنوعی و  به عنآل  -وان آزمونریزی شوند و 

طو این دورِ باطلِ ارس  د.نرگیر  ا قر  ذیرشپ   ردموترلِ خود  هایی از کن

اخشا وگردیِ  یادگیری  فضیلتِ  القی  قابل  ع  یک  در  ساده را  بارت 

میب میانههاذتل  ازپرهیزِ  با    »ما  کند:یان  می،  که  رو  زمانی  و  شویم 

 یشتر قادر خواهیم بود که از آنان پرهیز کنیم.«رو شدیم، بمیانه

روح   نِیمرت  یبراخاص  ی  نره  واند غیابِتی که میدلیلِ دوم

ای به  بر خود و   ست کهبوط احقیقت مر  نرا توضیح دهد،  چیرگی 

دی چ بر  فر  .ندشدپنداشته می  لگران یک شکیرگی  از  انتظار چون  د 

که  ی م کند  مدیریت  روشی  همان  به  را  خود  که  را خانهرفت  اش 

بدین ترتیب   .ند کبازی میر  کند و نقش خود را در شهمدیریت می 
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  اسا اس،  اِنکراتِیاپیشرفت  صا  صومخ  دی،فر  یهاتیلفض  فتِپیشر

  وندانِ دیگر رشه  از  کرد تار میادفرد را قنبود که    ز پیشرفتیمتفاوت ا

کند.    و  باالتر رود پیدا   بود که   شاگردیِ مشابهیک  موقعیت رهبری 

مربا می اِعمال  یست  به  توانا  هم  و  فضیلت  به  توانا  هم  را   قدرت د 

شرکت در حکومتِ    و،  خودکِ  مل  تِد، مدیری. حکمرانی بر خوکند

هر   تمشهر،  کتابِ  ا هایی  نریسه  بودند.  نوع  یک    « داریِخانه» ز 

همچنین توالیِ ن سه »هنر« و  یختیِ میان ایرو هموستگی  یپ   ونگزنف

که فر  زمانی  زندگیِ  در  ر باید  را  شوند،  تمرین  مید  سازد.  وشن 

اکنون    کندمیاعالم  جوان    کریتُبولوسِ او  بکه    بر نی  مراحکه  قادر 

-سط امیال و لذتتود  خواهد دان  زه، که دیگر به خود اجااست  خود

تصرف   )سقراطها  او    شود  مییادآبه  کور  شبیه شود  دومی  ه 

تیجه  ست که بهتر است تحت نظارت قرار بگیرند(؛ درنتکارانی ادمخ

همسرش  کمکِ  نکه بهو زمان ای  استبرای او زمانِ ازدواج فرارسیده 

اشاره  دیکه گزنفون در موارد متعد هونگنآ .کند ت ریرا مدیاش ملک

خانگی    این  رده،ک عکه    –حکومتِ  مبه  و نماخا  دیریتِنوان    ن 

در توسعههدانگ   و  هازمین  زراعت  و  ملک  ری    –شد  می  ادراک ی 

اندازه  به  که  به آن  زمانی  قابلدکردنتوجه می ی کافی  تربیتِ  توجه ، 

زامات ام الج انن  اشفهد  هک  نیای کسهمهاخالقی را برای  فیزیکی و  

عتیاخ  یتِتثب،  شانمدنی مفروضِ شانمیموارات  کارکردهای  و   ، 
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زی که به آموزشِ هر چی  نِ عمومی،بیا  رفت. بهگمی  ربر، درهبری بود

  کرد، به تربیتِ او در ند کمک مییاسیِ یک مرد به عنوانِ یک شهروس

  تِ سدردش دستین دو تالو برعکس، ارساند  می   فضیلت نیز کمک

انسانِ آزاد    1ای یدِی اپ   بخشی ازاخالقی    اسکِسیسِرفتند.  می  شپیم  ه

ه زی بنیا  .اشت ران د با دیگ اش  دات اومرشهر و در    بود که نقشی در

نبود؛ ژیمناستیکداسازیِ روشج مل، موسیقی های تحو آزمون  2ها 

وری، توجه ار و جنگا تمرینِ شکهای قوی و مردانه،  دگیریِ ریتمو یا

 
1aPaidei  - یتتت و به معنی پرورش کتتودک یتتا ترب است یونانی ایکلمه  پایدیا

باستتتان  سازد. در آتنرا می encyclopedia که بخشی از کلمه   ستلفظی ا  همان
معتترض   آمتتوزان درنششد که بر اساس آن داق میام آموزشی اطالبه نظ  پایدیا
 ،روتسد ن،بیاو موضوعاتی شامل فن گرفتند  امل قرار میک  نگیِت فرهتربی  نوعی

هتتا آموختتته نژیمناستیک به آ موسیقی، فلسفه، جغرافیا، تاریخ طبیعی و  ریاضی،
 م. – شد.می

ورزشتتیِ  یزیِ آن )رشتتته بتته ایتتن واژه نبایتتد بتته مفهتتومیِ امتترو ن متتتندر ای 2
اش اللفظیتحتتت  یامعن  ،gymnazein  ی یونانیِ آنکرد. ریشه ژیمناستیک( نگاه  

 های دیگتترتیک همچون ورزشر آن دوران ژیمناس. درین کردن برهنه« است»تم
و البتتته جنتتگ  ستتازی افتتراد بتترایمی و آمادهاز تمرینتتات نظتتا  به عنوان بخشی

در کنتتار موستتیقی، ن ژیمناستتتیک را شتتد. بتته جوانتتامی  پرورش ذهن محسوب
یز استفاده گاه که در این متن نشورز وم یامناسیژی آموختند.فن بیان می ریاضی و
 م. –ها بود. آموزش وجامِ این تمرینات ان شده محلِ
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مِ  را احت  به  که  1آئیدوس آوردنِ    دست  هب  ع،جم  رد  صیخبه سلوکِ ش

همه  ها  ینا   –مید  جاانمیدیگران  آن به    د از طریق نشان دادنِخو  به

باشد، و هم  شِ مردی بود که قرروشِ آموز ار بود در خدمتِ شهر 

یره شود. خواست بر خود چاخالقی برای هر کسی بود که می  یتتربی

نظرش نسبافالطون د به ترسِ  ر  پیشنهاد   ایشدهیهعبتت  که خودش 

برای تشخیص آن پسراین  که ا   ودگفته ب  داد،می نی که روشی است 

دااحر  بیشت تا  تمال  ب»بهتررد  برای شهرشانرای خودین مرد  «  شان و 

انتخاب خواهند ها کسانی خواهند بوشوند؛ آن برای حکومت   د که 

که   »آنی  جامِ  هنگ   گونهاینشد:  هنگامِ  پس  کودکی،  و   غلباز  اوانی 

یست از باآید، میمی ون  یرب  2گزند یزموده شده است و از آن ب آ  دنش

ح یک  هم  هماو  و  در  شود.«ساخته  نگهبان  ک  ی  کمران    ابِ کت  و 

شرح   پایدِیاز  خواهد منظورش را ا ، زمانی که فردِ آتنی می«قوانین»

لت« تعلیم  به فضی  ز کودکیکند که »ادهد، آن را چیزی مشخص می

که »عشق و شکلی میه  ب  اد رفر  که  ؛ چیزیدهدمی میل دارد    سازد 

ببد ت  برای شدن  مییل  که  کامل  شهروندی  چه  حگونداند  نی  کمراه 

 رانی شود.« ما عدالت حکا بکند ی

 
1Aidos  –  از اعمتتال  داشتتتن الهه احترامات مذهبی و شتترمآزرم که او را  یالهه

 م. – شمارند.ی میداران و خویشتنی ترحم به بدبختناپسند و الهه 
2ratosake  
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به عنوانِ   سسیاسکِتوانیم بگوییم که مضمونِ  در یک کالم می 

 ای به عنوان سوژه  جهت شکل دادنِ فردیک تربیتِ عملیِ ضروری  

در  خالا یونانسیالک ی  یشهاندقی،  در سکِ  به خصوص  از ی  که  نتی 

میانط  سقرا تتشار  آن  بر  حتی  و  بود  مهم  ماکییافت،  اما .  شدید 

-ای از کاربستعنوان پیکره  منظم نشده و به ،ضت«این »ریاان چنهم

را با فنون،  یی ادراک نشده بود که نوعی هنرِ خاصِ روح  های مجزا

وتورالعملدس تشکازاتتجوی  ها،  ادهدیل  ش  خودِ   ضتیار ین  .   از 

بینی  ن کاربست را پیش بود که آی  تمرین د؛  یلت جدا نبوکاربستِ فض

-قالب شهروند رایک یی که هانان تمریماز ه این، . عالوه برکردمی 

ود: اربابِ خود و اربابِ دیگران تربیتِ نمکردند، استفاده میریزی می 

 به   روعت شیاض رن  ای کشید که  ولی نمیکردند. طمیسان دریافت  یک

وضعیت شتدا مستقل،نِ  دستک  ی  خودمیا  مم  نسبوضختاریِ  و  ی عی 

ی که هایرینن تماری میاگذ تود یک تفاور بکرد. به دو روش: قرامی 

قاد  را  میفرد  برر  و    ساختند  کند  که خود حکومت  چیزی  آموزشِ 

ن قرار آید؛ همچنی  ود، به وجودرای حکومت بر دیگران ضروری بب

شان ربیتیاهدافِ تها و  ینخودِ تمرن  یامیز  ی نذار گ توفات  ود تا یکب

ف اعتدضیکه  میانهلت،  و  شکل  ال  بود،  دستورابگیروی  -مللعرد: 

دادنِ یک رلِ خود( به سوی شکلها، کنتآزمایش  ها،مون)آز  هایشان

ای قیرفتارِ اخال  تر از تمرینِ صرفِاص میل کردند که پیچیده خفنِ
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یشتن، وهنرِ خ کهد رسیزمانی می  دهنیآ در .ندردکینی می بکه پیشبود 

از هدف  ایخالقیا   رفتارِ  مجزا  بود،  که  دف رگمی  شکلاش  اما  ر ت. 

ساخت تا خود  فرد را قادر میی، »ریاضتی« که  نانسیکِ یورِ کالافکا

ناپذیر  ی جداییبخش  -اش نیز تا حدِ شکل  –ای اخالقی کند،  را سوژه

یک مردِ »آزاد« را یِ  دگ زن  که  ود،ه بمندانضیلتیِ فاز کاربستِ زندگ

 داد. سیاسیِ کلمه تشکیل میمثبت و  ل،مدر معنای کاز ین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مهر نیما حیاتی  :ترجمه

149 

 

  

 

 

 

 

 ی و حقیقت زاد. آ4

برای  کنی که آزادی هم، آیا فکر می 1. »به من بگو، اوتیدِموس 1

ری، فکر  وه نیست؟« »آشکعالی و باای  داشتهافراد و هم برای جوامع  

 شی که مردیاندیست.« »پس آیا می ین اچن  هرجد  نی ترنم در باالکمی 

میهای جسمالذت  باه  ک نیشود  نی حکمرانی  قادر  خاطو  به  ر  ست 

 آزاد است؟« م دهد، بهترین است، انجانچه را که ا آهنآ

 « وجههیچبه»

چیرگی بر   شد از طریق تمرینِوضعیتی بود که می  ینسوفروس

از طریق  خو کد و  لذتخودداری در  یادس  نآ  به  اهاربستِ  فت؛ ت 

عنوا به  سرآن وضعیت  آزادی  میمانشتن  اگریی  بر    شد.  حکومت 

 
1Euthydemus  
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-ها میاز آنی که فرد  ااستفاده  اگرد،  مهم بو  قدرنایها  لذتامیال و  

داد، بدین دلیل نبود  را شکل می  ایی وخیمِ اخالقین مسئلهیکرد چن

ره  با ودا  ی  دنن کفظ  ای را حاولیه  معصومیتِاشتند تا  ان امید دکه یونانی

دس این    تبه  به  نبود  آورند؛  نیز  کل    کهدلیل  به  –در  از   البته  غیر 

بلکه    1حفظ کنند؛ا  ر  دامنیپاک ا  خواسته باشند ت  –  فیثاغورسینت  س

می  بدین آنان  که  بود  آزخاطر  این خواستند  و  باشند  بمانند.  اد  گونه 

به   گرا  –ته شود  مدرکی اضافی در نظر گرفن  واتوانست به عنمی  این

بود  نیی  یزچ  نیچن آزادی    –از  کالکه  تفکر  یوناسیکِ در  به    نی 

،  شدنمیته  گرف  الت کلی در نظر حن استقالل شهر در  سادگی به عنوا

تشکیلاس عناصری  تنها  شهروندان  که  باشند  تقاللی  از دهنده  که 

نیاز بود تا تشکیل  که    این آزادیالبته  اند.  فردیت و درونیت تهی شده

 ود، اما درک جامعیت ب انی در یندروشهبه  وط  مربد،  ه و حفظ شوشد

ش ی فرد با خودهطشکلِ خاصی از راب  رکدام از آنان نیزه  باط باارت

 
ها یونانیِ لذت القِاز علمِ اخ دامنیاکپ کنم که مضموننمی دشنهامن پی لماًمس 1

ه در میتتانِ توجتت اهمیتتتی قابتتلی کالستتیک غایتتب بتتود. ایتتن موضتتوع در دوره
 هتتم بتتود.داد و نتتزدِ افالطتتون نیتتز خیلتتی ماختصاص میبه خود    هاورسییثاغف

فتتتار ا، رهتت لتتذتال و که در رابطه بتتا کلیتتتِ امیتت رسد  قویا به نظر می،  لحابااین
-ظهور و توسعه شده است. ه میرفتر گموضوعِ تسخیر در نظ اخالقی به صورت

ای ، پدیتتده فتترداش بتتر ختتودِنستتبیهتتای  با کاربست،  دامنیپاک  ی علمِ اخالقِ
 تر داشته باشد.بلند اریخی بود که قرار بود تبعاتی بسیارت
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های آموزش شکلاش، شهر، سرشتِ قوانین ختارِشت. سانظر دامد را

م بر  همکردند، عواملی  ران خود را هدایت میی که با آن رهبو روش 

اییِ  انِ توانه به عنو ک  د،افرا یِزاد، آ عکسند؛ اما بررفتار شهروندان بود

بود.    وریرای کلِ دولت ضرشد، بود ادراک میخ  یرگیِ برن در چآنا

مت  ااین  را  کن  »دولت    «سیاستِ»  تابِز  بگیرید:  نظر  در  به ارسطو 

خ  خاطر شهروفضیلتِ  هستند،  وبیِ  شریک  حکومت  در  که  ندانی 

دولتِ  شود میخوب   در  همه.  شهروما  سهمی  ی  مت  حکواز  ندان 

با  ند.دار نتیجه  راا  یددر  بگیریم  در  ین  ی  نظر  چگونه  انسان  که  ک 

ن مکامر ااست که این ا  تب شود. درسی خونسانتواند تبدیل به امی

ب باشند،  خوب  جمعی  صورت  به  همه  که  آن دارد  یدونِ  هر  ک  که 

 نیزنفرادی  ا  هر شهروندِا امرِ بهتر این است که  فردی خوب باشد. ام

خ  وبخ با  ورتضر  همهنِ  بودوب  باشد.  هرب  خوا  یک    بودنِ 

یق آن، ه از طر، راهی کشبت به خودنسی فرد .« روحیهسروکار دارد

کند، و شکلِ استیالیی  ه با خود تضمین میطابدر رودش را  زادیِ خآ

حفظکه   خود  و    دهندهیاریعناصری  همه  کند،  می  بر  بهزیستی  به 

 هر بودند.خوبِ شنظمِ 

آزا  درهرحال، یک تقاسصورتِ    به  ایدنب  ردیف  دیِاین  اللِ 

بود،   ییِ طبیعیالفِ آن نه جبرگرامخیده شود. قطبِ  ی آزاد فهمه ادار

بردگیِ خود توسط   – تام: بلکه بردگی بود  تِردی با قی نهادارادهنه  
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ب آزاد  لذتخود.  با  رابطه  در  آزادودن  از    ها،  . بود  شانقدرتبودن 

 .شندنباها آنی گر بردهوضعیتی بود که در آن دی 

-رسوایی جدی  اشت،ود دخ  با  ادیزیآفرودر میان خطراتی که  

نبود،  ت ب  ینتربزرگرین  ددیو  بود.آنان  ندگیِ  خطر  عادت  ت شاژن 

اخالق،  ردمانِ بیهستند و مشان  ، بردگانِ اربابانبگوید که خدمتکاران

تُبولوس  ، کری«داری خانه»ای کتاب  سقراط در ابتد  1شان.بردگان امیال

به    نیز   راس  مو یدد، و اوتدههشدار می گزاری  خدمتع  نو  اینیه  عل  را

کت در  گفتاری  در  مشابه  می   «ات طرخا»  ابشکلی  این  هشدار  دهند. 

 ظراست که به عنوان آزادی در ن  کنترلِ خویشتنایشی از  ستار  هشد

است، به نظر آزادی  شود: »برای تو انجام دادنِ آنچه بهترینگرفته می

ف  د،آیمی تو  چد  که  کنیمیکر  پس  از  که  اربابانی  فعالیتاشتنِ  ی نین 

کنجل است.«وگیری  بندگی  هس  ند،  مطمئن  آن  تو   « .تم»از  »پس 

فردِ  هسمطمئن   بردهناخودداتی که  ار  نظرِ    ست.ای زنجیری  به  ... و 

ین کنم بردگی برای بدتر»فکر می م است؟«نوعِ بردگی کدا تو بدترین 

فردِ ناخوددار است   یرای بردگ، ببردگیترین  اربابان باشد.« »پس بد

م ...«   فکر  منظورِکنی»سقراط،  در    م  که  کسی  که  است  این  تو 

آنچه فضیلت از ی به هر  هیچ ارتباطت،  لذات جسمانی اس  مرحمتِ

 
1epithumiais douleuein de phaulous tais tous  
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ن اوتیدموع  هر  »بله  ندارد.«  ی هست،  چگونه  چون  انسانِ وس؛  ک 

 شد؟« ترینِ چهارپایان بادنکو  تواند بهتر ازناخوددار می

ا بردهتشبیدی  آزاین  اما  یک  از  بود،ر  یک   نبودن  از  بیشتر 

  . ردکو درونی می   نیبیرو  که فرد را مستقل از هر مرزِازی بود  اسهر

ی بود که فرد، در قدرتی  درتاش، قکامل و مثبت   ، در شکلِاین آزادی

اقع از  در و  نمود.تحمیل می  شکرد، به خودال میکه بر دیگران اعم

-میدیگران بود، انتظار ن  ارِختیت اتح  اشعیتبه موق  فردی که بسته

بود که از  ی  ف در خود دریابد؛ این برای او کاتدال را  اع  نِرفت که بنیا

راهنم  تورات دس میک  هاییاییو  داده  او  به  پ شده  این  ،  کند.  یروی 

ه  دهد: آنچگر توضیح می بطه با صنعت که افالطون در را  چیزی است

میاو   تنزل  این  را  که  دهد  شکلی   اشروحشِ  بخ  رینبهتاست  »به 

نمیطبیعی ضعیف   و  کند،   حیواناتِر  ب  دتواناست  درون حکمرانی 

آنان   کرا  ربلکه  جز  تواننمی و    است  دهنازپرورده  چیزی  های  راهد 

یاد بگیردآن  گوییِتملق اکن«ان  این   ون چه؛  تا  انجام شود  باید  کاری 

ن  یتر به  رب  که   »شبیهِ آنییانی منطقی حکمرانی شود،  مرد بتواند با بن

تیارِ این تحتِ اخ  راو  که ا  حل آن استراه  راند؟« تنهاحکم می   مرد

د؛ کسی که  ن مرد درآیهتری یِ بگد به برد»او بای  م:ر دهیمردِ واالتر قرا 

ی که قرار بود ناز طرفِ دیگر، انسا  هی درونِ خود دارد.«الحکمرانی  

هدایت را  کس  دیگران  میکند،  که  بود  فرماندهِبایسی   شدخو  ت 
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ی و قدرت   شد میده  تی که به او دا ن خاطر که با موقعیهم بدید:  باش

رضا ش را ا ا میالی اهمهبود که  می ن  آساکرد، برای او  که اعمال می 

 نابسامان از که رفتارِ  بدین سبب  مه  ؛راه دهدبه آنان    روازایند و  کن

رای ب  شت.گذا یگیِ جمعیِ شهر اثر م بر دیگران و در زند  ،سوی او

مِ قدرتِ ز دایز ارهپ   و برایخشونت،    پرهیز از، برای  طا فرز ا ز ارهیپ 

)بر دیگران(   املطهحتِ سی که تسط روحتواستبدادی  یال است،  ی 

 خودش، ای از نظارتِ درونیِبه عنوان قاعدهسیاسی    کاربستِ قدرتِ

روی   صورت استیال اعتدال که به .داشت شخود رویه قدرتی  بنیاز 

درک بود،    خود  باابربی  اهگ ی پاشده  یا    ر  شجاعت،  عدالت، 

داشت؛  دو فضیراندیشی  ای  لتیعنی  که  میبود  کیفیتی  به  را  -نسان 

که  ر را  ارگی چیساند  دیگرش  ب  نابر  کار  شاببه  مرد، هانهندد.  ترین 

 1ود بود.  خشاهِ

قی  ها به دو شمایلِ سرمشقِ اخالدر علمِ اخالقِ لذت  روازاین

می داده  ازاهمیت  شما  شد.  قش  بدِتسم  یلِطرفی،  او  رور  داشت؛  رار 

تیجه همیشه آماده  د و در نشوه  خودش چیر  هایبود بر هوسقادر ن

بود. او در    اشبر اتباع  2خشونت توسل به    رت وز قد ا  وءاستفادهبه س

 
1on heautouileus, balikosbasi  
2inhubrize  
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شهروندان علیه او   شد تاکرد و سبب میشفتگی ایجاد میاش آدولت

س کنند.  ستمگ وءاستفادهشورش  جنسیِ  نِ ندافرزبه  که    وقتیر  های 

دخترانشهروند و  )پسران  میان  اهانت  عنمومع،  کرد(  به  وان ال 

یِ بازساز  تبدان ونیِ مسی جهت سرنگویزرتوجیهی اولیه برای برنامه

گرفته  آ کار  به  پسیستشدمیزادی  مورد  در  این  آتن،   1راتوس:  در 

پنجمِ سیارسطو در کتا  و دیگرانی که  3در آمبراسیا  2پریاندر  است  بِ 

هبری  ر ازت بد، تصویرِ مثباست. در تضادِ با مستاده افت اقاتف دهبرنام 

اکید کنترلی  دارد،  بر دیگران    کهی  ر داشت که قادر بود در اختیار قرا

اعمال کند. حکمراخود  بر بر خودش، حکمرانی  نیِش  بر او  اش را 

اع این ز تدال میدیگران  وروشِ گزنفون  مینه کبخشید. یک مورد در 

ت داشت، ای سوءاستفاده از قدر ر بربهت  تیقعیوم  ان ه از همگ است ک

 ی دارد: »او رگ چیاش  ن داده بود که بر احساساتاش نشاهگاار ب  اما در

با  واالتر زیردستاناز    اشرگاهدر  به  بیشتری  ارجِ  که  میانِی  خود   -

ی ان درجههمچنین در آن  بنابراین؛  کردطلب میدرستیِ رفتار    د،دادن

احترا از  نسم  زیادی  ادب  نیز  ر   یگریکدبه  بت  و  نمود.«  می  طلب ا 

آمش با  ککه    نیماز  ن،ابه  ایسوکراتس،  روایتِ  به   بستِ ارنیکوکلس 

 
1tusPisistra  
2Periander  
3braciaAm  
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وفا اعت و  زناشویی خریِدا دال  می   ودش  تحسین  نیازهای  به  کند،  را 

تواند انتظارِ  ند: چگونه انسان میکاشاره می  اش نیز سیاسی  مسئولیتِ

باشد،    تِاطاع داشته  را  نادیگران  به خو  الِامیند  تواگر خودش  را  د 

دوراندیشی به حکمرانِ   عبارتِده از  افستا  ارسطو با  اطاعت درآورد؟

  د؛ او باید وابستگی ن ندهه هیچ هرزگی تکند که به میصیتوق  مطل

نظر بگیردشان را  های شریف به شرفسانان این دلیل، بیدر  به  -؛ 

اگ با مجازاتِتدبیری خواهد بود  آنان را  بکندتحقیر    انیجسم  ر  ه ؛ 

می  مینه او  »خدلیل،  از  مخصوصِبایست  احوج  شونتِ  تراز  انان« 

خ به  را  جوانان  »وقتی  می  ودکند.  ایروا  ب  ندارد،  نه  را  مجوزکار   ا 

 کلی عاشق است.دهد که به طورِ  ل انجام می دلیقدرت بلکه به این  

همه اهاندر  باید  او  نیز  موارد  این  میتی  نظر  به  که  را  ید  آهایی 

به یاد    یمتوانیم  و  ند.«فراتر جبران کتراماتی  اح  با  ،شدبا  ردهتحمیل ک

بود پرسشی  این  که  سک  آوریم  میان  که  و  بح  لیکلِس اقراط  ث به 

ک  هتگذاش آنانی  آیا  بشد:  میه  حکم  دیگران  میر  درانند،  ر بایست 

یا حکمرانیرابط »حکمرانان  با خودشان  گرفته    1گان« شونده  نظر  در 

 اِنکراتِسو    سوفرون  یقتِحق  با  خودبر  رانیِ  حکم  این  -شوند؟  

 
1archontas e archomenous  
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در  که    هاییهوسها و  ر لذت؛ یعنی »حکمرانی بشدف مییعرت  بودن

 .« داشتند او وجودودِ خ

سر  نآ که  آمد  خواهد  نماروز  برای  غالبا  که  کردن مشقی  یان 

د در شود، زن یا دختری است که از خوفاده میلتِ جنسی استفضی

م حمالتِ  کبرابر  گونهه  ردی  بتیاام  همه  از  داردر  میو  دفاع  کند؛ ، 

تع  یدامنپاکاز    دنکرست  حرا به  وفاداری  و  بکارت،  و  هدو  ات 

قرار  عهده تا  ا،  اسآزمو  آیندهدر  است  تشتانِ  را  فضیلت    کیل نداردِ 

در  مسلما.  دهند شمایل  ن  این  باستان  به عهد  قویا  اما  نبود؛  اشناخته 

می اندیشه  رسدنظر  برای  یونانیکه  الی  از   ریتئهارابلقاگوی  ، 

ن را بیان کند، یک  خاصِ آعتِبیی که بیشتر طفضیلتِ اعتدال، الگوی

یک   بود،  ق  ؛بررهمرد  که  اشاداربابی  از  بود  خور  جلوگیری تهای  د 

دهد که آن  ه او اجازه میاش بر دیگران بنی که قدرت زماکند حتی  

 رها سازد.خواهد شکل که میرا به هر 

طری2 از  آنچه  ا.  مفهقِ  می یِ  باب ار   ومِین  تایید  فعال    شد،آزادیِ 

مرد بود  ن  که در خانه، ای   طورهمانل بود.  ی« اعتداهانشخصیتِ »مرد

، و نه مردانفقط    درست این بود که  در شهر  کرد، وی میان که حکمر

کودکا اِعمبردگان،  قدرت  زنان  یا  مرد ن،  هر  از  بنابراین  کنند،  ال 

لب کند. سلطه بر  غا  خوددر  را  اش  نهمرداکیفیاتِ   رفت تانتظار میا
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خود بود؛ راهی بود برای دستور   رابطه بار  د از مرد بودن خود روشی

نیازدا آنچه  به  شنیب  دن  دستور  داشته  کردنِدن  وادار  برای  چه  آن  ، 

جهت  به  نقادر  خود  تحمیدهیِ  برای  بر  بود،  منطقی  قواعدِ   آنچهلِ 

با   بطهرا   در  ودنفاعل باز    که، روشی بودست؛ کوتاه آنخوامنطق می

بماند. در این    هگوناین  ستایبل بود و می اش مفعوچیزی که سرشت

ی خود به  ه د، توسعاخته شده بوس  ن که برای مردانداعلمِ اخالقِ مر 

س اخالقیوژهعنوان  کردنِ    ی  بنا  مشامل  مردانه  که یساختاری  شد 

می  ارتباط  خود  به  را  فرد  اد.  دخود  د یک  بودن  مرد  بابا  رابطه    ر 

فعالیتِ مردانهشمی  رادق  نیشتخو تا  ی  جنس  ربستِاکر  ای را که دد 

-آنچه فرد می.  کنترل و رام کند،  کرددهی میبه سوی دیگران جهت 

کنترل و در کشمکش برای    شبا خود  میزآدر رقابتِ مجادلهبایست  

با آن   شبا خود  یطهای بود که رابهدف داشته باشد، نقطهامیال در  

شد  خت میریاختیاری همو صاحب تبی  مرالهسلس  ی،ی ی استیالرابطه

نیانِ  رفت بر مادویم  یک مرد، یک مردِ آزاد، انتظاره عنوان  ب  و،ا  که از

پیشینیِ »مرد  . ایندکن  بناخود     اس بر اسبود که    یِ اخالقی«انگشرطِ 

اجتماعی«،   »مردانگیِ  درجه  معناییالگوی  از  کاربستِ درست   ی 

فرد»مردانگیِ جنسی برای  فررکمی  اهمفر  «  لذتد.  ی  هاد در کاربردِ 

 ، ودر بمذکاش  نقشِ اجتماعی  دربه همان اندازه که  ت  بایسمذکر می 
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رابطه مردانخ  با  در  باشدود  به  اعتدال  کلمه.  کاملِ  معنای  یه  ک ، 

 . فضیلتِ مرد بود

رفت که اعتدال البته این بدین معنا نیست که از زنان انتظار نمی

 سوفروسیننبودند، یا فضیلتِ    یاراتانکبه  در  قا  د، که آنانداشته باشن

آ نانزد  اختناشنان  بود.  مدنظر ه  زنان  که  آنجایی  این ب  ودند،ب  ما  ه 

رسی  صورتِبهه  هموارفضیلت   برای  اشار روشی  مردانگی  به  ه دن 

 توسط  زنانعتدال بر  چون ا  ؛داشت  یسازمانحالتِ اشاره  شد. این  یم

وابستهموقع رایت  در  خانشان  با  و  وهرانش  ان،ایشههواد بطه  شان، 

ت اولیدمثلیعملکردِ  میشان  عملکرد عمال  نام پیوستگیِ  کهی  شد؛   

ای  کرد. اما اشارهمی  را تضمینقای شهر  ب  ، وروتگی، انتقال ثخانواد

وجود هم  چدا  ساختاری  برشت،  اعتدال ون  به  زن  یک  آنکه  ای 

استیال وبایست رابطهمی  برسد، از    که   دهن  انب  شودخ  بر تسخیر    ای 

ه سقراط، در کتاب توجه است کابلاش مردانه بود. این قریفتع  در

های  قتیال   1وس اخایسخُمشنود  ه میز آنکپس ا  فون،گزن  «داریِ نهخا»

گوید )ابتدا به  یم  کند،ده، تحسین میم داتعلیرش را که خودش  همس

مایزدبا متوسل  زناشویی  ریاضتِ  هراینوی  »به  قسم    2شود(: 

 
1husIschomac  
 ها بود.آسمان ی، بانوی قدرت، حامی زنان و ملکه هرا 2
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همذک  کِدر  و ت  کهخُماخوس  ایس دادی. رِ  نشان  را    «1مسرت 

جه کایسخُماخوس  درسی  معرفیِ  ست  در  به  سختگیرا  کِلوه  نه 

اهمس داده  پارش  میست،  کهدسخی  ع  هد  اسدو  این نصرِ  اسیِ 

رافضیلتمردانگیِ   زنان  و    –کند  می ر  کاآش  مندِ  شخصیت  قدرتِ 

م  ا لکه مای  او هست  2یگر بر ذهن واالی وابستگی به مرد: شواهدی د 

ع، سریعا  موضوشنیدنِ  باریکز  میان بگذارم، او فقط پس ا  در  ماا شب

 .« کند ت میاعاطاز من 

که  دانمی صرییم  بحثارسطو  یگا هدربار قراط  س  حا  نگیِ  ی 

آ کرد، رد کرد. یان مین بسایکان  ن را در مردان و زنفضیلت را که 

ونث حصرا مکرد که منونثی را توصیف نهای ماو فضیلت  حالبااین

تباط با یک ار  در  ،دادسبت مییی را که به زنان نهایلتفض  آن  .ندباش

تمامشدند کمی  تعریفسی  ساا  فضیلتِ  را در   ودملِ خو کا  ه شکل 

دید که  میقت  ن حقی لیلِ آن را در ایآورد؛ و او دمی  ستبه د  مردان

زنارابطه و  مردان  میان  است؛  ی  »سیاسی«  حکمران  رابطهن  و  ی 

هر دو    طه در نظمِ خوبی باشد،رابکه  آن  رای. باستشونده  حکمرانی

از فضیلتشریک با   هرکدام ما  ه باشند؛ ا سان داشتیکی  هایید سهمی 

 
1andrike dianoia  
2alophronmeg  
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را ر  آن  د  وشبه  خوخود  باارا  حکمرانی هد  که  آنی   –کند  می  ود. 

کمال  -مرد    ،گردی عبارتبه و  تمام  شکل  در  را  اخالقی  اش »خوبیِ 

استدار  مزنامل  شا  که  ان،شوندگیحکمران  کهدرحالی  «،ا  شوند،  ین 

-انتظار میاز آنان ه ک خالقی را تا آن میزانند تا »خوبیِ اتنها نیاز دار

باش«رود  داشته  د،  درنند.  موردتیجه  شجاعت    ،نمردا  ر  و  اعتدال 

و  ضیلتف تمام  این »  و  کاملهایی  زن  مورد  در  هستند؛  حکمران« 

 مرد   گریدانبیبه  .د« هستنخدمتگزار هایی »یلتاعتدال و شجاعت فض

است و هم بنیانی است ها  این فضیلت  یشدهکامل و تمام  الگوی  هم

 کند. می  را تشویق شانربستکاه ک

اعتاینکه   اساسختاسا  لْدابه  مری  نتیجا  شود،  داده  ی  هذکر 

آنی است که    قارن وتمدارد که  دیگری هم   ذکر شد:    ترپیشمتضادِ 

بوط  دن مرو ب  نثوه مب  ارن  رد که آگیت میلی از انفعالی نشااعتدابی

مقاومت    دمِای بودن در وضعیتی از ع ال بودن به معناعتد کند. بی می 

-بیاعت؛  ضعف و اط  عیتِر وضد   د، بودنها بوتنیروی لذر برابر  د

مردانه نسبت به    ضعِفظِ موی در حتوانای  به معنای عدمِاعتدال بودن  

ر  تیقو  تا  ساخت در میای که فرد را قاهدان مرموضعِهمان  ،  بودخود  

خا معناودز  این  در  باشد.  لذتش  مردِ  ناها  ،  مردِ  امیال،  ارباب  -و 

تنآکراسیا) یا  مراآکُالسی)ن  ساآ(  ب(  میدی  که  )الود  را  او  ه  بتشد 

رابطه   در  رابطهبیشتر  در  تا  خود  ندیگربا    با  مونث  در امیان(  د. 



 فوکو میشل  –د لذت کاربر

 

162 

 

  دین طیعِ بنیاقتی ما، که در آن یک  جربهای از جنسیت همانند تبهتجر

میمذان  می  ادیتض حفظ  مونث  و  مونثکن کر  به بودنِ  د،  مردان 

ود. شمی  ادراکشان  نسیج  شِی از نق صورت تخطیِ واقعی یا مجاز

-ه بیاش برای زنان بعشقود تا مردی را که  شکس ترغیب نمیهیچ

سواعت از  ادالی  میی  زنو  بخواند؛  انجامد،  -رمز  آنکهمگر  صفت 

 که انی« را آشکار کند  پنه  یِازبنسجمه»  کهم دهد  جاانگشاییِ کاملی  

 . ضور داردزنان حاو با  بندِو قیدثبات و بیبی وابطِر در نبه شکلی نها

کنشگ بواساسی  یونانیان  ای  ربآنچه  رعکس  ب میانِ  تضاد  و د  ری 

قلمبودپذیری  کنش  بر  رفتارهای جنسی و همچنین  رو  ، حاکم بودن 

برو اخالقی؛  دشحیات  کنابراین  نیست  بوار  -می  مردیک  یم  بینه 

را  توانس مذکرها  ب ت  دهد،  جهت دوترجیح  به  او  در  کسی  آنکه  نِ 

بنز کند،  شرطصفتی شک  را  کهی  ه  و  هبطدر  جنسی  چیرگیِ  ی  در 

ی  به اندازه  ی کهطرفِ دیگر، مردفاعل باشد. از    شودخ  خالقی برا

نداشت  لذتکافی   کنترل  در  را  مفعولِ   –هایش  اینکه  از  مستقل 

نظرصن»ز  -د  بو  چه  اشانتخابی در  می   فت«  خطِ شگرفته   د. 

بیندهمجزاکنن زن  ی  مردِ  و  مردانه  تضادمردِ  با  ماصفت  که  ن یام  ی 

و  رجنسدگ میگرجنسهمگرایی  قرار  و دهایی  نیست؛  منطبق    یم، 

به تض ولی هم محدود  و مفع  فاعلی  گراییجنسهمان  اد میهمچنین 

ا هبا لذتطه  رابدر  دم  مر  اتِتِ روحیده تفاو. این خطِ مجزاکنننبود
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بیکاری، سستی، امتناع  –صفتی ای سنتیِ زنه؛ و نشانهدادا نشان میر

در  از ورزش تقریبا خی  هالیتعاف  شرکت  به عطشنِ  و  رهی، عالقه  ا 

« »منحرف نوزدهم  دی که در قرنِبا فر  لزوما  –  1یمت زیورآالت، مال

ر  ه دد کشتناد  لقفردی تع  که به آنمرتبط نبودند، بلشد،  خوانده می

لذتب ررابر  او  او تحت قدرتِ  تسلیم می  فریفتند،ا میهایی که  شد: 

د  هایهوس و  پ دیدنِ  د.بویگران  خویش  زیا  که  پیراسته سری   دی 

د  بود  مییوشده  آزار  را  رادادژن  آن  او  اما  میمجا  ،  بدین   ؛شمردز 

کخاط زنانهر  ظاهرِ  چنین  مه  خیای  به  ذ  وبیتوانست  به  ی  ائقههم 

وزنا د  یئقهذا  به  هم  ن  کند.  خیانت  آنچیونانی  نگاهِر  مردان  ه  ان، 

س  و جنبه هر دق  عش  داد،میل  کیشرا ت  عیارتمامبودنِ اخالقیِ  منفی 

خوترود،  نب جنسِ  دادنِ  هم  جیح  دیگر  جنسِ  بر  بلد  از  نبود؛  که 

 د. شکیل میها تشر بودن در رابطه با لذتپذیش کن

ترکیب3ِ این  دق -آزادی  .  که  گرا تدالعا  مردِتِ  لحار  درت 

میسرشت نمی نمایی  ادراک   توانستشد،  حقیقت  با  ارتباط  بدون 

حکمر آورد  اهلذت  ربی  انشود.  لذتنِ  و  اختی  هااین   ارِ تحت 

یکسانتشکیال  2لوگوس  ارسداشتند  تی  می:  اگطو  به  وید  تنها  عتدال 

 
1malakia  
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دارد میل  چیزی  من  آن  »بنیانِ  می  سو  بدان  1طقی که  با  د.«  کنهدایت 

که  الن طو  یهثاحمب  این هستیم  آشنا  د   یهار دربی  دانش  ر  نقش 

ف اعکاربستِ  و  عام  طور  به  طور  التدضیلت  پیدا  به  توسعه   خاص 

کند سقراط توجه میبه این بحثِ    «ات طر خا»کتابِ  در  کرد. گزنفون  

انی که  ط به آنناپذیرند: سقراکدیگر جداییمت و اعتدال از ی که حک

پیش   را  امکان  آنچه میاکن  مم  فردکه  کشیدند  می این  بایست ست 

پاس  حالبااین  شود را بداند وانجام   خ  عمل متضادش را انجام دهد، 

وضع  هستند، چون در هر  م  یشه نادان هتدال هماعبی  افرادِداد که  یم

کنند، انتخاب  چیز قضاوت میین  سودمندترا که  یزی رها »آن چانسان

به بحث  صل  مف  طوربه  اصول را  ن  ایسطو  راکنند.«  میدنبال  کرده و  

پایاحثه بدونِو این مب  گذاردمی آینده در رواقی  ،انِ انتقادیِ او  -در 

پ  تنِ ملِ نادرست با دانسانجامِ ع  چه  یابد.ه میآن ادام  یرامونِگری و 

-جدای از هر آنچه که دربارهتند یا نه،  دانسکن می مم  نادرستیِ آن را

سبکِ   کی  برسانی  فکریِ  اخکه  رفصولالفِ  ، ددنکرمی  تارشان 

مییاند نکت  شد،شیده  کیک  بود  مورد  ه  نمیه  فرد  نبود:  -مشاجره 

ب اعتدال را  از دشکلِ خاص  ندوتوانست  از  که دستکم    انشی  یکی 

به ود را  انست ختونمیبه کار ببندد. فرد  اش بود،  ای ضروریهشرط

 
1gosorthos lo  
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سوژه  لذتصورت  کاربرد  در  اخالقی  شکای  آنکه ها  بدون  دهد،  ل 

 باشد.ای از دانش شکل داده وژه ست صوربه را خود  مانزهم

انی در  ونی یها توسط فلسفهدر کاربستِ لذت لوگوسا ب رابطه

میرمِرنِ چهاق از  پیش  ت  الد،  بنیادین  یف شده است. وصبا سه شکلِ 

-داللت می  نهگوایناعتدال    د داشت:ختاری وجویک شکل سااول،  

ا باشد ت درقا د وگیر  ارقرر انسان برتری د در جایگاهِ لوگوسکرد که 

رام   را  تنظامیال  را  رفتار  کند.  و  فردِ   کهدرحالییم  اعتدال بی  در 

ند و مستبدانه کگاه را اشغال می االترین جای ب  زدوریل میم  که  نیرویی

فردی  ؛  راندمی  حکم با    با  قمنط  ،است  سوفرون   هکدر  هماهنگی 

دست بشری  میساختارِ  میور  تجویز  و  سکنددهد  می:   ید، گو قراط 

حکیم است و    چراکهرانی کند  ت که بخشِ منطقی حکمته اسسای»ش

جانبِ از  را  رمات  دوراندیشی  میوح  میِ  کار  اد   .دد«بن به  در   امه او 

روح  فاوتِ  های مت خشاو ب  درکه  کند  عریف می را انسانی ت  فرونوس

یک با  همسازی  و  توافق  دارنددر  قرار  که    .دیگر  است  زمانی  این 

فبخشِ ب  ندهرما  این موضوع  ،  رگتاعاط  خشِو  تند  همساز هسروی 

ختیارِ او نباید بر ا  اندیگر و    ندک  است منطق حکمرانی   رتناسبکه م

باشی  ادعای  تمامِ    .دنداشته  وجود  گانگیِ هس  میان که  هایی  تفاوتبا 

 وجود   «نیکوماخوسی  اخالق»ح و مفهومِ ارسطویی در  رو  افالطونیِ

تریِ منطق بر ت براربعا ب ناچنهمنیز  نمت در آن  سوفروسین، تندداش
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به    یک هستیِ: »در  شودنمایی میتمیل سرش ت لذغیرمنطقی، میل 

اگ منابعِر  حتی  را  کام   تمامیِ  ابخشی  سیرنشدنیمتهم  کند،   حان 

اگ  «،است »پیراسبنابراین  فرد  ور  نشده  میلْ  ته  نشود،  قدرت«   مطیعِ 

خوا شدافراطی  به    درتقاین    .هد    نصر»ع  و  است   سلوگومتعلق 

 تسلیمِ آن باشد. ید با 1«سهو

کا  لوگوسلِ  اِعما هم  ابزاری    لیشک  بهاعتدال  ربستِ  در 

ها، کاربردی را  تد بر لذ استیالی فر ه ک ر واقع از آنجاتوصیف شد. د

می ت تطبضمین  که  بایقکند  زماننیازها  پذیر  موقعیت،  و  استها  ،  ها 

  به  ید،با  هایی کهچیزو »آنچه ارسطوری است تا  رضمنطقِ عملی  یک  

کشک  آن زمانیلی  در  و  باید  می  ه  باید«  کند  واندخکه  معین  .  را 

ها تکه لذشهر مهم است   یبرای فرد و براکند که تاکید می افالطون 

گزنفون از .«  نشوند  ر بردهکا  به  3و در زمان نادرست  2»بدونِ آگاهی 

می نشان  مشابه  انظرگاهی  که  انساندهد  اعتدالی،  مننسانِ   –  طقیی 

فتهشایس بهتر  یهندرمای  به  قادر  مباحثه،  بودن  و  چون    است،  –ین 

ی آنتنها  دهد، »توضیح می   «خاطرات»  کتابِ    درکه سقراط    ورطهمان 

 
1to epithumetikon  
2anepistemonos  
3ektos ton kairon  
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  یتهماین  ا چیزهایی که بیشترکرده، قدرت دارد ت  کنترلود را  که خ

و گفتار  در  هم  را  آنان  و  بگیرد  نظر  در  دارند،  کردار    را  در  بر هم 

 کند.« یح داده و شر را نفی جتر را نیکو  کندشان مرتب نوع اساس

سومی   ال به شکلِستِ اعتد ربکادر    لوگوسلِ  ون اِعمادر افالط

ود. نیاز ی خود توسط خاسانهشنتییصِ هسد: تشخشون مینیز نمایا

شناختِ بخو  به  مطیع  کاربستِ  راید  و  یک   فضیلت  امیال  کردنِ 

سق شبیه  مضمونِ  متنی  اما  است.  بسراطی    ابِ کت  در  زرگ خنرانیِ 

  ارواح و تولدِ عشق،   فرِن گفتن از سسخ  با  « هم هست کهفایدروس»

پر   را  آن  این  کمیجزئیاتِ  بند.  توشک  یمتن  ادبیاتِ اولین   صیفِ 

از آن چیزی  ب »نبردِاستان  ر . دی« خوانده شدحانرو  است که بعدها 

ویژگی و  خونسردی  از  فرد  تحملاینجا  که   های  پرهیزگاری  و 

ش  ار به نمایشادق  « ضیافت»  کتابِ  یادس درب یلسا آه بابطسقراط در ر

چون    بود است،  دور  کام  «فایدروس»به  روحنمایشی  از   ارائهی  ل 

بایم که  علیه  دهد  و  ایالامخشونتِ    خود  کشمکش  در  ست. اش 

این   بود  عناتقدیرِ  آن  متفاوت  تاریخِ  حرفهکه  صرِ  در  طوالنی  ای 

ب داشته  پ اشمعنویت  آن  کند:  مدس  به  را  حروه  ریشانی  و گیرد  یت 

دهد؛ اضطرابی که  تواند نامی به او  میکه روح نه است  بیگان  قدرآن

لذازآمیز؛ آن  آن جوششِ ر  ه؛نگ کرد زبهگوش  روح را که    تیرنج و 

وجودِ فرد  شوند؛ آن حرکتی که  می  تهآمیخدرهمیند و  آبه تناوب می 
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  ها، زشلغ  آن  های متضاد؛آن کشمکشِ میان قدرت  ند؛کیجا مرا جابه

نون در میان این روایتی  ی. اکنهای و تسکینِ  ها، دردها، آن پاداشمزخ

ادعا می  آ انسانی و    وحِقیِ رقیح  سرشتِ  کندکه  شکار کرده الهی را 

ح رو  کند. آن زمان کهمی ازی  نقشی بنیادین ب، رابطه با حقیقت  ستا

-یرلِ خود بو از کنت  آمده، وحشی شده  دگیِ عشق گرفتاردر شوری

اشودمیره  به خاطر  مسلماین  ،  کاس  بدین  ات  پیش  روح  این  ه  ز 

 او انعکاسِو    اند«ده بو افالک  که خارج از    هایی بودهیتشاهدِ »واقع

خاطر بدین  اما این    است.زمینی ادراک کرده    آنان را در یک زیباییِ

.  کشند زیبایی« میرا »به سوی واقعیتِ  روح  راتْهم هست که خاط

و»  حْورچون   تاج  یی بازی  یتِاقعاین  دوباره  جایگاهِ ر  د  گذاردهرا 

نجابمقدس  با  توام  استاش  دیده  میل کردنِد  قیم  رِدا هدهع  «،ت   

از هر  ست که  ا  به دنبال آن  .ب نگاه داردن را عقآ  تاشود  مییکی  فیز

ی  بارهکشفِ دو  و او را ازاش باشد  وش ر دتواند باری بمی  هکچیزی  

اسقیح دیده  که  باقتی  رابطه کندها  ر  ارد  خو  ،رددا  زت،  ر.  با ی  وح 

اش، در حرکت  را  1اِروس   بنیان  ن چیزی است کهزمان آقیقت همح

شدت و  میش  انیرویش،  که می  کمکو    سازدبنا  همه  کند  ی از 

 
1Eros  
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ه عشقِ تبدیل ب  که  سازدیرا قادر م شود؛ آن    ی فیزیکی جداهالذت

 حقیقی شود.

حقیقتوه  نکت با  رابطه  است:  اساس  اضح   را   دالاعت یِ  عنصر 

میتش شکلکیل  در  چه  سلسلهخسا  داد،  اتارِ  در مراتبیِ  چه  نسان، 

دوراندیش  کاربستِ  روحشکل  شناختِ  یا  خود  ی  وجودِ  این   ش.از 

کارببرابطه   لذتسنجیده  ردِرای  بود،  ی  ضروری  کنترل  بر ها  ای 

 ی ین رابطهه اکنیم کاشاره  ست  وری بود. اما مهم اضرهم  خشونت  

توسطِ خود، شکلِ  شاییِگمزر  شکلِ  قتوهیچقیقت  با ح  یک خود 

حالم  1زَندشناسیِ که  بود  عاملی  رابطه  آن  نگرفت.  را  وجودِ یل  تِ 

اجباری برای سوژه نبود   با  لمعادداد؛  شکیل میاعتدالی را ت  یسوژه

روح    وقتهیچه  آن رابط  سخن بگوید؛ی خود با صداقت  ه ارکه درب

رقابل  اهای غیردپ آن  در  که  ود  نگش  بالقوهدانشی  نوان قلمروِ  ا به عر

م ختشخیصِ  به  نیاز  باشند.ندوایل  داشته  شدن  تفسیر  و  شدن   2ه 

حقیقت  ی  رابطه سبا  ابزارشرطی  هستیاختاری،  و  برایاسشنی    انه 

سوژه یک  عنوان  به  فرد  ی تدالاعی  تثبیت  که  است  زندگیِ  گرا  ک 

ه  د کناسانه نبوشطه یک شرط شناختراباین    .بردا پیش می اعتدالی ر

 
1icseneutherm  
 م. – است. صر مسیحیاخالقیات ع به اتیاشار این جمالت 2
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ترا  رد  ف در  را  خود  تا  سازد  عکینگیقادر  به  سوژهوناش  یک  ی ان 

ممیل از  را  و خود  بشناسد  شورز  این  با  که  شده یلی    ناخت روشن 

 کند. ه ودبود، پال

اعتدالی ی ی سوژهدهنده لکیبا اینکه رابطه با حقیقت، که تش. 4

زَ به  راست،  میل  نهنموندشناسیِ  دی  ، شدن  سوی  باز  زیگر  -باییه 

روجویِ  ناسش ا پیدا  اه  د  من  منظورِ  عبارت،  کرد.  این  از ورز  شی 

نه وابزندگی است که ارزشِ اخالقی کاش  به آن بود  فرد در  سته  ه 

ا پیرو کامل  رفتااصز  یِ  باشدولِ  پالو  ،ری  تالشِ  در  اینکه   ندنه 

-ذتد لکاربر  رسمی در  واعدِه وابسته به برخی ق]خویش[ باشد؛ بلک

بود،   شها  فردکلی  در  که می   یعتوزرا  ان  آن  که  حدودی  در  کرد، 

یک   گذاشت.به آن احترام میمراتبی که  در سلسله  کرد ومی  حظهالم

زندگی  طریق    ایچنین  از  لوگوساز  رابطه  منطق  یقِطر،  با و  ی 

مِ  یک نظ  ظ و بازتولیدِکرد، وقفِ حفت میومت که بر آن حکحقیق

میشناساهستی این،  شدنه  بر  عالوه  به   ار  ییابزی ک  یدرخشندگیِ  ؛ 

د که قادر بودند آن را ببینند  شانی آشکار میگرفت که بر کسود می خ

خاطره ریا  داش  نگاه  ذهن  در  گزنفون،ا  و  ارند.  طو  رسا  افالطون 

این وجودِ  هایییدگاهد  معموال به  میاع  گذرا  فراهم  که کرتدالی  دند 

هم  و    اسانهشنتیار هساختهم توجه به س  ،هادیدگاهاین  صفتِ بارزِ  

زشکلِ بصریِیبا  آی  عن  به  بود.  ان  نمونه،  ک  ینوان  است  ه روشی 
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 ش هایپاسخ  کهیدرحال)  کندف میتوصی  1« گرگیاس»سقراط آن را در  

است را   کالیکلِسِ ساکت گذاشتهر برابر  د   دشهایی که خوبه پرسش

-آناز  بدن، و فراتر   یک،  هر چیز، یک ابزار: »فضیلتِ(کندهم می راف

بهترتص  ه صورت، بوانحی  یک  کلِوح و  یک ر  ها به  نحو  ین  ادفی 

نم با ساختار، درستی و مهابلک  ؛دشویحاضر  این کار  به    2رت،ه  که 

گونه آیا این  شود.می امنجده است، اخصیص داده شها تاز آن امهرکد

ه هر چیز، آنی است ک  ین است. پس فضیلتِچنگویم که  است؟ می 

-ین میچن  ودمه خ؟ باستشده  منظم    ردهی وختاک ساختار، ساا یب

که هر چیزی  - هر موجود  مناسبِنظمِ    –است    3میم. پس این نظوگ

کنم. نین فکر می ند؟ من خودم چکدر آن خوب می   را با حاضر شدن

م است؟ باید نظروحِ بی  اش بهتر از یک مناسبح با نظمِروک  پس ی

ت.  ه هسلبته کاست؟ اان  م دارد، بسامنظ  که  ونه باشد. اما روحیگاین 

-روحِ میانه. پس باشد باید چنینرو است؟ حتما ن میانهامابس وحِو ر

دهم و شکل قرار می چیزها را به اینرو خوب است. ... پس من این 

اینتند. و اهست  گویم که درسمی  پس ظاهرا  ها درست هستند، گر 

 
1Gorgias  –  م. – سخنوری()فن 
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3kosmos tis  



 فوکو میشل  –د لذت کاربر

 

172 

 

و   ندل کروی را دنباانهمی  خوشحال باشد، باید  خواهدنسانی که میا

 1« د. ر ببنده کاب

که نظم  دهد  میارتباط  ن روحی  اعتدال را به زیباییِ آ  ،نمتن  یا

واقعی  سرشتِ  است.با  مطابق  که   «جمهوری»  کتابِ  اش  شکلی  به 

ای گ پژواکِ  استویی  متن  معک بر  ،ن  نشان  چگونه یس  که  دهد 

و  ح  روخشندگیِ  در افراط  با  بدن  لذتو  ناساخشونتِ  ند: ارزگها 

اش نیز در زیبایی دنب  و  2ارد ا د زیبسرشتی    مرد یک  روحِ»زمانی که  

  کیبِ ن ترای   ؛و بنابراین در همسازی با آن است  کندرابری می آن ب  با

ی  همساز خمیکه  بهک  را  می   ره  منظبازیگذارد،  اشتراک  نزدِ ترین  ره 

  گونه است.« این  الممسدیدن دارند.« »  ایمانی برکسانی است که چش

است  چهنآ»و   دوستزیباترین  ».ستا  3ترین اشتنید،    ته...«الب« 

رحالبااین» این  به  ،  کها  بگو  لذتِ  من  قابل   آیا  اعتدال  با  افراطی 

اد  فسه  باشد وقتی فرد را بگونه  اند اینتو ؟« »چگونه میمقایسه است

فضیلتکشمی  با  »یا  آوجههیچهب»دیگر؟«  های  اند؟«  »پس  با .«  یا 

 
1eteoniokteon kai askd  
2kala ethe  
3erasmiotaton  
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«  اد.زی  ؟« »خیلیستا  مقایسهقابل    1داری یشتننِ خوونت و فقداخش

فکر کنی؟« »نه ذتِ جنسی ندتر از لو ت  رتبزرگانی به لذتی تومی  آیا»

لذتی دیوانه نه  ن  ترو  »اما  آن.«  به    2وعِ درستِ عشق از  این است که 

داری  خویشتنو    اعتدالرفتار عشق بورزیم که  بْیبا و خوز  صیشخ

»دارد؟ دمسلما«  »نوعِ  هرستِ  .«  فاسعشق  چیزِ  هرزیچ  یا  در  هد  ای 

 چیز.« چی»ه د؟«دارند خو

آرمتوانیم توصیفِمی بارانیِ گزنف  از  یاد  ون  به  گاهِ کوروش را 

، ردکبر خودش اعمال مییی که هر فرد  به خاطرِ استیالبیاوریم، که  

ا زیبایی  تصویری  ما ز  و    ،عمومیبه شکل  حاکم  داد.  یرائه  چیرگی 

  کرد سری می گذاشت که به همگان تی ش مداری را به نمای تنخویش

رتبهتناسم  ناآناز  و   با  احتراشاب  نسبت  ن،  خودمی  دیگران،   به  و 

ار  عمال انتشر اَجو دتصادی صرفهط بر روح و بدن، و اقنظارتی محتا

یبایی را  زنظمِ ی  اختیار و خشنهیچ حرکتِ بی  رتیببدین ت  .فت یامی

هم  که ذهنِ  آشفدر  داشت،  حضور  آنان  کرنمیته  گان  میانِ  »در  د: 

نمیهیچ رکس   ستیوانتوقت  بی  کها  خ  بینی  در  را  بلند صدایش  شم 

 ریزد؛ با دیدنِ شیانه بیرون می ای وحاش را با خندهیا خوشی  کندمی 

 
1ris, akolasiahub  
2os erosho orth  
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ک  تیسنتواآنان می ای را  هانزندگیِ شرافتمند  واقعنی که در  قضاوت 

استهدفکه   میشان  فر،  رفتارید  سازند.«  به  دادن  شکل   دقیقا   با 

می  قیاخال  ایهژسوعنوان  ه  ب  شبه خود،  سنجیده این ددا واقعیت   ؛ 

ها به یاد داشته تا مدتدن بود و ارزش داشت  ن قابل دیهمگا  برای

 شود.

 .هدافِ اولیه استی برای استردحی سآمد تنها طر  رتپیشآنچه  

 ونانی یی کالسیکِدر اندیشه  روشی رای که  شمارکم  صفاتِ عمومیِ

می که  کمشخص  روشردند  این  جنسکاربس  با  مف تِ  زی  ساهومی 

 -عناصرِ این قلمرو    .گشتقی میاخالبدیل به یک قلمروِ  و ت  شدمی

اخالقی«   می  رودیزیافآبا    -»محتوای  یعنی ندگرفتشکل  اع  ؛  مالی با 

ذتی شدید ارتباط  ل  بهرا    هاآنو    د کرده بودها قصآن  هب  که طبیعت

بودد اعمال  ؛اده  مین  باطبیعتا    این  تحریک  واره هم  که  ندشدیرویی 

الیت  فعن  ، ایهاآن  اس بر اسکه    اصولیت.  داش  ورشو شاط  افررِ  خط

یِ  گذاریک قانونن، با  نقیادِ« آ»حالتِ ا  یعنی  شد،بایست تنظیم میمی

نا معین کر  وعجهانی که اَعمالِ مجاز و ممن  شده بود؛ بهند، تعریف 

آن   هنوقت  باجای  با  میشناسی،  تعریف  که  ری  های گوناگونیشد 

ک تربرا یک  را  مجوید  متفاوتیرد  کی ز  متغیرهای  به  زمان، یاز)ن   و   ،

تاگاهجای بود  شده  اصرار  که  تالشی  بود.  وابسته  خودش    (  بر  فرد 

 بایست میه ک ضروری، شکلِ نبردی را داشت یاضتِرد آورد، آن روا
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پیجنگیده می  خود بر خود نا کردنِ استیالی  ب  روزی که درشد، یک 

میبایسمی دست  به  ق  از  و  آمدت  خدرتِروی  یانگ   سیاسی  ی  ا 

شد بالگوبرداری  آن    ود.ه  بر حالنهایتا  استیالی  این  که  وجودی  تِ 

نمایی دیِ فعال سرشتعنوان یک آزا  داد، بهترسی میخود به آن دس

ناسانه با  شی و هستیتاری، ابزار ی ساخرابطهی که از  ادیشد؛ آزامی

 بود.  ناپذیرداییحقیقت ج

خواهیم  طوران مه این  دید  که  مالخا  التِتام،  از قی  ضامینی 

توسعه دادند   –دواج و عشق به پسران  از  بطه با بدن،را  در  –ریاضت  

به ممنوعی  که  و  بعدتاحکام  که  شباهت  هایی  شدند،  آشکار  تر 

، این حقیقت را ریاهاین پیوستگیِ ظاجازه دهیم که نباید  ماداشتند. ا

سوژهتی که  کند  اره  بی  دیگر  بعدتر  مشابهره  خالقی   کیل تش  وشی 

بایست اخالقی میی  وانسی، محترِ جرفتا  اخالقیاتِ مسیحیِدر  د.  نش

با   با آفرودیزیانه  بلکه  امی  یقلمروی  ،  شودالی  از  میان  که    تعریف 

-عمالی که شکلز اه اا یک دستبهمچنین    و  اسرارِ قلب پنهان بودند

شرایط و  شدششان  مشخص  دقت  به  بان  شکلِ.  وده  -وقت  انقیادْ 

قانون  کبل  فت،گرنمیبه خود    یساشن  قدرتِ از  و اطاعت  ه تصدیقِ 

بودکشیشا حکسوژه   روازاین.  نه  با  چندان  اخالقی  کاملِ  ی  مرانیِ 

طخو از  خود  بر  نوعِد  اِعمالِ  کنانهردم  ریقِ  مشخص  شی  ورزی 

یش  ود و خلوصی که الگوپوشی از خبا چشم   اراین ک  شد، بلکهنمی
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اشتنِ نظر ددر  با  ت.  یافمید، انجام  شیافت میرت  در بکا بایست  می

تِ مسیحی به دو  اخالقیا  د که چرا درتوان درک کرمی  این موضوع

مکمل  متکاربستِ   اما  ااینضاد  ا  شد:یمداده  همیت  قدر  -لصواول 

برا اَسازی  بیشتر  ی  که  جنسی  بیشترعمالِ  میا  و  و  ختصاصی  شد، 

 ز ا  ییی رمزگشاهاالعملتوراه با دسل همریِ میی زندشناسوم توسعهد

 د. خو

میبیابه   کلی،  بگوین  کهتوانیم  د تامالتِ    یم  ورانِ  اخالقیِ 

با    کالسیکِ رابطه  در  سولذتباستان  به  نه  اصولها  بی  رای سازی 

س به  که  ببکس  ویاَعمال،  زیباییدهی  و  رفتارها  وجود شنا ه    سیِ 

کرد.  هتج ک  ؛دهیسبکیک  گیری  که  خاطر  فعالیت بدین  کردنِ  م 

میا ق ورتِ ضر  یک  به صورترا  ود  ی خجنس ارائه  انعطاف  . دادبلِ 

متنی   بارهدر  مدارکِ  دربارهواضح  این  که  پزشکانی  نه  رژیمِ اند:  ی 

-ست میکه درخوا ی  انگرای، نه اخالقدادندمیپیشنهاد    فرد  ضروریِ

د رنه آنانی که در مواحترام بگذارند،    هایشانزوجهبه    کردند شوهران

به طور    وقتهیچ  ند،کردمییه  پسران توص  هق بدرست در عش  رفتارِ

نگف کاریتند  دقیق  چه  ن  که  یا  یا باید  اَعمال  با  رابطه  در  باید 

انجاتکاربس جنسی  خیلیهای  و  شود.  به   م  این  است که  نامحتمل 

بدین خاطر بود ه  شد؛ بلکیسنده باشرمِ نو  ا احساسِگویی یمک  طرخا

در که  ود  آزادی ب  نِتمرید: اعتدالِ جنسی،  بو  مسئله جای دیگریکه  
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فردبر خودِ  گیچیر می    فردبر خودِ  چیرگی  این  .فتگر شکل  در   ، 

اریِ او  د، در خویشتنکردژه رفتار می شد که سوروشی نشان داده می

کنش  در  مردانهکه  می مان  اشورزیِ  ریایش  در  که  فت،  در او  وشی 

دیگران  شارابطه خودش  ،با  پیارتب  نیز  با  میداط  روحیا  این  ه کرد. 

 لی کهامیا  شد یا می  عمالی که فرد مرتکباز اَ   شتربی  یاربس  –ود که  ب

قرار می  فرد را در معرض قضاوتِ  –کرد  پنهان می   این   داد.ارزشی 

اخال ارزشِ زی  زمانهمقی    ارزشی  ارزشِ    شناسانهییباهم  هم  و 

،  اشی واقعیای نیازهادف قرار دادنِ ارضه  بافرد  یرا  قیقت بود. زح

-موشفرانسان، و با هرگز  ودِ اجو  تِسدر  بِتامرسلسله  با احترام به

شد تا  می  قادر ی که انسان نسبت به حقیقت ایستاده بود،  نکردنِ جای

رف شکل  به  خود  شکلیتارِ  می که    بدهد،  اطمینان  او  اش  امن  دادبه 

 شتن است.یاد دا ی بهتهشایس

تِ رگِ ریاض بز مضامینِ  برخی ازه چگونه  هیم دید کوااکنون خ

یار فراتر از شان این بود که بسیخیتاریر  تقدکه    نیمیمضا  –سی  جن

شکل   م پیش از میالددر تفکرِ قرنِ چهار  –هنگ یونانی بسط یابند  رف

نظریهپرو  ند  گرفت از  من  شدند.  فضیلت ورده  و  لذت  عمومیِ  های 

ای را  شدهتصدیقو  های موجود  ؛ به جای آن، کاربستکنمنمی  ازآغ

  ها به دنبال ط آنان انسان توسکه  رم  گیعِ خود میبه عنوان محتوای منب

 اربستشان، کرژیمِ غذایی  د: کاربستتار خود بودنفشکل دادن به ر
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خ کانگیحکومتِ  و  معاشقهشان،  رفتارِ   گونهآنشان  اربستِ  در  که 

ب است.دشن  یاعاشقانه  می  ه  ایتالش  چگونه  دهم  نشان  سه  ن  کنم 

پزشککاربست   مفهومدر  فلسفه  یا  شدند  سی  چازی  اگونو  ین ه 

به   دادتنم  هاییپیشنهادتامالت  نتیجه  به قصدِ    اییهپیشنهادند؛  وع  نه 

بسازیِ خاصِاصول جنسی  رفتارِ  »س  به جهت  آن: بکلکه  به  دهی« 

ی ارتباط فرد  زههررور  هنت  ورکه به ص  دهی درونِ علمِ تغذیهسبک

سِ  رییبه عنوان    که هنرِ رفتارِ مردقتصاد  شد؛ در امیک  اش ادرابا بدن

د و  ی یک مرانبهدوج  رفتارِ  که هنرِ  ی عشقنظریهبود؛ و در    هداونخا

 1قانه بود. ای عاشیک پسر در رابطه

 

 

 

 

 

 
موضوع ارائتته از این  اینمونه  «نیافالطو سازیِواژگون»نام  هِنری جولی بااثرِ  1

ی مینتته میتتان ز نظرگتتاه روابطتتی کتته تواند از  فکر یونانی میدهد که چگونه تمی
 .د تحلیل قرار بگیردود داشته، مورها و تامالت فلسفی وجبستارک
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 بخش دوم: 

 

 علم تغذیه 

 

رفتارِ  اخالقیِ  تامالتِ بر  دنبالی  نسج  یونانیان  توجیه    به 

ن  آ  –دهی کند  ت تا آزادی را سبکخواسیم  ها نبود، بلکهممنوعیت

 عرد. این موضوکمیاش اعمال  ورزیدر کنش  «دا»آزدِ  مر  ی کهآزاد

ای را  متناشرایطی  اول  نگاهِ  در  که  کرد  میجاد  نظر  به  ید: رسقض 

زش ارو  روابط میان مردان و پسران را به کار بسته، پذیرفته  یونانیان  

فیلسوفانباایندند؛  دامی ازا  باآن    بان  شاحال  شرحی  و  علمِ   دراک 

برخواخالقِ   بودند  آن  .ندکردمی رد  ریاضت  راغب  کامال  مرها  دِ  تا 

یِ خارج از های جنس جوی لذتو ند که در جستدانرا مجاز بمتاهل  
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باشدازدو قاعدهگرایاناخالق   حالنباای   ؛اج  زندگیِ  شان  از  ای 

فقط  فکر  در    ییشوزنا شوهر  آن  در  که  د  خو  یزوجه  باپروراندند 

آر داشت.  هیچنابطه  نمی صتوقت  ها  در    تِذل  که  ددنکرور  جنسی 

های طبیعیِ یک تخطی ر میان ننگه بتواند د اینکخودش شر باشد یا  

شود؛ نگ پزشکان  حالایناب  شمرده  رشان  فعالیتِ  ابطهرانِ  میان  ی 

یک و  بودند،  سالمت  و  کئوت  جنسی  خطراتِ    املریِ  با  رابطه  در 

 دند. عه دا توس سیجنکاربستِ 

همینبگذارید   آخر  نکته  ابتدا  دی  نرا  باید   اول .  یمربگیظر  ر 

تامالت در رابطه با تحلیلِ اثراتِ  این  ز  بخشِ زیادی ا وجه کنیم که  ت

ها همچنین به دنبال  سی نبود؛ آنتِ فعالیتِ جنی متفاوشناسانهآسیب

نبود که در آن    د نن ک  منظم  یرا به عنوان قلمروی ر  تاه این رفک  نداین 

تمایز  ه مسانشنایبآس  هایبستکار و    ادیرعغیاز رفتارِ    ارِ عادیرفت

مضامین این  کلی    شود.  به  مضمونِ  ؛نبودند  غایبالبته  عمومیِ   اما 

گ را تشکیل  ندگی، و مر، سالمت، ززیاآفرودیبطِ میان  کاوش در روا 

 –ا  ها رلذت  این بود که کاربردِ  تین تامال ا  یِدادند. هدفِ اصلنمی

 ام دک،  شدهاد میپیشناربست  بودند، کدام کرایط ارجح  اینکه کدام ش

بود  قت ضروری  رو  –لیل  ا برحسب  خاصی  مرا شِ  ازز  بدن   قبت 

کنند.   »تغ   مشغولیدلتعریف  بوذیهبیشتر  تا  ای«  رژید    می »درمانی«: 

آن    بود که  داشت  را  فعالیتی  مدیریتِ  قصدِ  بالفعکه  عنیت  وانِ  ه 
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شن برای سالمتی  مهم  مسبود  شده  تهاخچیزی  از  سازیِ  ئله.  پزشکی 

کمترج  رِرفتا برای حذفِ شکلغددغ ر  طا خ  به  نسی  آسیه  -بهای 

بیش و  خاطناسانه  به  آن  شتر  کردنِ  یکپارچه  به  میل  مدیر  ریتِ با 

 م شد. دگیِ بدن انجاالمت و زنس
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 لی ک لت. رژیم در حا1 

 

ک ردرا    ادنددبه رژیم نسبت می  نیان نایوکه    میتیه اهنکای  برای

که با روشی    و  یه«تغذ مِ  »علبر    انآنمیِ  ومنکه تفسیرِ عایو برای    کنیم

توانیم به دو بفهمیم، می  دادندشکی ربط می ش را به پزاستکاربآن  

و    ستا  1ی هیپوکراتی کی در مجموعهراجعه کنیم: یاستانِ بنیادی مد

 . طوندر آثار افال دیگری

بدو«باستان  پزشکیِ»ی  هالرسی  نویسنده گرف  درنِ  ،  تنِ نظر 

ی  رژیم عنوان  تکا  کبه  پزشکی  یافوندپی  میِنظیربستِ  هنرِ  با   –ته 

کاربردها  کیی ضمیمه  از  یک   تولدِ   –هایش  یا  به  را  پزشکی 

 
 م. – Hipocrates-تِس )بقراط(مربوط به هیپوکرا 1
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و  یِشغولمدل به  نخستین  میرژی  اساسی  نسبت  اساسدهد.  م    بر 

به وسبشر    نوع،  اونظرات   را  نیلهخود  از   ذاییغ  یِوعی گسستگ ی 

حیوانی   داستدجزندگیِ  کرد.  اینا  اان  کهگونه  ان  انسبتدا  ا   در  ست 

راونن  هما غذایی  مییحکه  خورد  می  ع  و خوردوانات  گوشت  ند: 

اد را  رومندترین افرد این بود که نیانِ خام. این نوع تغذیه مستعگیاه

 ک کالم، مردم خت بود؛ در یترها سفعیض  تر کند، اما برایمستحکم

ه  ک  ندتمی رفبه دنبال رژی  هاه، انسانجیمردند یا پیر. درنتمی  انجویا  

ببهت »ر  سازگارعتطبیا  ه  شان«  این  کامباشد:  است  رژیمی  ه ن 

-الیمبا این رژیمِ م  کند.نونیِ زندگی را مشخص می همچنان روشِ ک

د  فهمیده شده بون موضوع  ای   و  ری مثلِ قبل فورا کشنده نبودتر، بیما

که غذایی  میسال  مِردم  که  آنم  برای  بیمار  ی  انخورند  هستند،  که 

نتیجه  دیگر داشتنای  یهتغذبه  نیاز    انآننیست:  مناسب   به   روداد. در 

می خاص  « مناسب برای بیماران، از جستجوی رژی »رژیمِ  عنوان یک

و  آنان  یتِبرای وضع آبه  پیدای جود  داستانِ  این  در  علمِ  ا  ش،مد.  ین 

که آشکار  تغذیه است  ب  دشومی  ابتدا  یو  به عنوان  پزشکی  ز  ا   کی ه 

 . شدبخشد می ای خاصِ خود رکاربرده

کاربردِحدی  تا  که    –  طونافال  تغذی  به  بوعلمِ  یاه مشکوک    د 

افراط از  که  دستکم  بودند،هایی  مربوط  آن  دالیلِ  به  و  سیاس  به  ی 

برعکس   –داشت    رست  جلوتر بررسی خواهیم کرد،  که  ایخالقیا



 فوکو میشل  –د لذت کاربر

 

184 

 

می  دغدغهکفکر  که  کاربستاز    یمرژی  رد  در  کی پزشای  هتغییری 

درمتول است:  شده  بخد  1لپیوسِسکآ  ابتدا  د  اا  که  ه ننساه  آموخت  ا 

  نند ن کها را درماهای کاری و موثر، بیماریستفاده از مرهمچگونه با ا

ه ک  یینظر افالطون، هومر آنجا  ساسابر  ود بخشند.  ها را بهبو زخم

درم مِناِلئوس از  ایوریپیلوس   2انِ  تروزیر  ر  د  3و  ش گزار  آ دیوارهای 

از ایدهد، مدر یم است: ه  دکر  اهمفر  را  ی مداواهدان کاربستِ سکی 

هایشان ریخته شد، و  هایی بر زخمهکنند ه شد، نرمخونِ زخمیان مکید 

را  آن کرها  شراب ملزم  ددند  که  بخورند  تکهی  پنیرِ  و  جو  آن  شده ر 

انسانعدب  4ودند. ب  تهریخ که  سختر  زندگیِ  های زمانلمِ  ساو  ت  ها 

را   تالکر  رهاگذشته  میدند،  بش  اسر  اهیماریکردند  با  از  ده  تفاا 

»قدم ی  مرژی  دنببهممتد  کنندقدم«  اال  هدف  بود  .  را    افرادی  کهین 

-ر که آنقیقا بدین خاط د  ،داشتند بدی  سالمتِ  حفظ کنند که وضعِ

بر بودند.    مزمن های  ییِ بیماران ربکردند و قکه باید زندگی نمیگونه  

  ی برای عی پزشکه به عنوان نو، علم تغذیتانِ پیدایشساد ن  ای  اساس

لطیدگیِ]زن  یاهنازم وجف[  به  آمد؛  تر  طود  از  ش  اراحیهدف 

 
1sAsclepiu  
2Menelaus  

3Eurypylus  
 .خوانی نداردبا ایلیاد همتِ افالطون دقیقا ئیاواقع، جزدر  4
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ضح است شدند. اما وا میایی بود که بد اداره  هطوالنی کردنِ زندگی

اگر بنیادی  که  هنرِ  یک  تغذیه  علمِ  افالطون،  این  نبن  برای  ین  دبود، 

که   نبود  ک  .ودبت  میاهکم   رژیمخاطر  ددلیلی  مردم  زمانِ ر  ه 

اآسکلِپی یا  جوس  اهمیتی لمِ  ع  هب،  اشنانانشیولین  ند  دادنمی  تغذیه 

ند، روشی  کرد پیروی می ها  »رژِیمی« که انساندر حقیقت  ود که  این ب

می تغذکه   ویه  میبدن  کردند  تمرین  را  طبیعت هایشان  با  دادند، 

نی در  ی درماهشیو  یکا  این دیدگاه، علمِ تغذیه قطع  رز بود. دساهم

رمان رای هنرِ دای بهمیمه ضب لیبد نی تما زماداد، ای را ارائه میشکپز

که    شده ببود  زندگی  رژیم  از  روشی  عنوان  شد. ه  جدا  طبیعت  از 

پزشکی بود بدین دلیلِ ساده بود  مراهِ ضروریِ  که رژیم همیشه هاین

نمی درما  صی شخشد  که  زن  نرا  سبکِ  آن  آنکه  بدونِ  ای یدگکرد، 

 بود. ساخته بیمار  از همان ابتداا که او ر صالح شودا

گرفته  ر نظر  نیادین ده هنری بنشِ علمِ تغذیدا  چه  رتوصرهرد

عنوان   به  چه  ش  پسینیاشتقاقی  شد،  واضحدیده  که    د،  خودِ است 

غذ طبقه»رژیم  یک  که  ایی«  بوده  بنیادین  آنبندیِ  انسافتر  در    ینارِ 

کرد می   خصشی را مشغذایی رویمِ  رژ.  سازی شودتوانسته مفهوممی

در فرد  که  مد  آن  مخو  ودجو  یریتِبه  س  ؛ختپردا ی د  ری  یک 

م   مقرراتی  فعال  میکر یرا  ضمیمه  رفتار  به  که  یک  شد  رژیم  دند. 

 ست بایکه میبود  طبیعتی    ایشمهنراتار بود که  سازیِ رفمسئله  حالتِ
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یک هنرِ کامل  رژیم. وداز آن پیروی ش و درست بود که  شدفظ میح

 ود. ی بندگاز ز

وشش پ   تسایبیب مناسراحیِ مط  ابقلمرویی که یک رژیم  .  1

ا به شکل عرف  ر طولِ زمان تقریبشد که د می  ریفتع  تینسداد با  می

 شود می  یافت  1« میکساپید»اب ششمِ  که در کت  فهرستی  درآمده بود.

غذاها2تمرینات»  ملشا نوشیدنی3،  خواب4ها ،  جنسی رواب و  ،  5،  ط 

ن  هر  -شود«  می  (آفرودیزیا) که  چیزی  بوآن   گیری زهندا»ا  تا د  یاز 

)را هایی که طتمرینات، آنان  می  در  .«دشو بودند  پرسه بیعی  ه رفتن، 

-یشتی( متمایز مت دو، کُ)مسابقابودند    هایی که خشنزدن( از آن

بو  .شدند آنان می   هرکدام  کهد  معین شده  اسبایست  از    نِزما  اسبر 

ه  چ  ، بامصرف کرده استه  ، و غذایی کوز، فصلِ سال، سنِ سوژهر

د، که  گرم یا سر  –با حمام  بود    نمکم  تیناتمرد.  رین شونشدتی تم

یی که های غذابه فصل، سن، فعالیت و وعدهداشت  تگی  م بسآن ه

 
1pidemicsE -  م-گیر ههای همبیماری. 
2ponoi  

3iasit  
4apot  
5pnoihy  
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مصرف قرار    تازه  یا  شودشده  مصرف  رژیمِ ش  یبترک  –  بود    ود. 

نو  -غذایی میزانِ چیزی ر  ستایبمی  –شیدنی  غذا و  ا که طبیعت و 

ی که یهاتی عالو فهوا  وآب   بدن،یِم ومیطِ عکرده بود، شرام  فرد هض

مسهل خوردن یا باال    –رد. تخلیه  را در نظر بگی  فرد انجام داده بود،

 یح هایش را تصحو افراطاربستِ غذایی  شد تا کمی  فادهاست  –آوردن  

بر توانستند که میشد،  یم  تفاوتیهای میدن نیز شامل بخشند. خوابک

 د، شیه م ص دادتخصی  به آنه  ک  وند: زمانییر داده شغیرژیم ت  ساسا

میاتی  ساع انتخاب  فرد  بستر،کردکه  کیفیتِ  گرمای   ،  و  آن  سختیِ 

گیِ فیزیکیِ  ا در زند اری ر پرشم ،یست عناصربارژیم می ،روازاینآن. 

وز می ریرژِبه معنای  ن  یاد در نظر بگیرد، که  مردِ آزا م  تکدس  مرد یا

ن بستر رفت  هبا  صبح ت  ز بلند شدن در، ا  روزی مدتِبه روز، در تمام 

به بخشز  د.وب بر شد اش شکسته  دهندهی تشکیلهامانی که رژیم 

روزانمی روالِ  یک  شبیه  میشود،  بد شه  ترتیب  ود:  رژیم ین  که 

را  1س دیوکلِ  عادی  روزِ  یک  شدن  ظه لحبه ظهلح،  مسیرِ  بلند  از  تا  ، 

ت  نهرای عصوعده دنبالو  ب  ؛ردکمی  ا هجومِ خواب  ه  در طول مسیر 

ابتم غسلتریناتِ  س  بدن  ژِساام،  دایی،  راهو  فعالیر،  های  تپیمایی، 

و   زدن،  خصوصی  چرت  ناهار،  راهورزشگاه،  دومِ  و  پیمدورِ  ایی 

 
1Diocles  
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کرد. رژیم توجه می  اژ و شام اسم  زنی وغن ورزشگاه، رو   رد  فعالیت

  بدنبا  طه  ها، راب انی زمدر همه  های مردتمامِ فعالیت  نِت رفبرگ  با در

و  مسئله  ار کرد  زیروسازی  از  شکلد   سعهتو  را  ستنشی  که  ها،  اد 

ا  شدند. اما بدن تنهه بدن تعیین میببا توجه    ا، و متغیرهایشهانتخاب

 ش نبود. چیزِ مورد پرس

ایجاد نجش  س  تمتفاوم در قلمروهای  ه رژید کبوی  ور. ضر2

یک کند ا:  همی  دز  گفتصحبتان  او ر  -می  «انعاشق»   یِفالطونگوی 

»حتی می   گوید،  هم  خوک  د یک  که  هداند  چمهر  به   ایییزهی  که 

« است و نه اینکه ت »سنجشِ درستآنچه مفید اس  ،اند«مربوطبدن  

ید به این ش باسنج  ینا  است.  ش بزرگ یا کوچکچه چیزی شمارَ

یز لمرو اخالقی نبه ق   لمروِ مادی که به قط  فقشکل درک شود که نه  

  تغذیه نقشِ ی علمِ  سعهشک در توکه بی  هایفیثاغورس ند.  کاشاره می 

شود و ن داده میاقبتی که به بدی میان مر بر رابطهد، ردن ی کباز می  مه

 استدرست  دند.  کرمی روح تاکید  و توازنِ    ی حفظ خلوصدغدغه 

روح ظار تطهیرِ  تنبدن و از موسیقی ا  ازیِکسپااز دارو انتظارِ    هاآن  که

داشتند اما  را  ترانه همچنین    انآن،  موسیقیایی  و    به  اعتبارِ ابزارهای 

اندامگان  مفی تِ  ثرا  ا شتنِدا تابوهای غذاییِ  .  داده بودند  ارد بر تعادل 

که   کردهبسیاری  وضع  خود  از    برای  دینفرهنگی    رِنظبودند،  ی  و 

بودلقاب   ن،ردخو  هب  مربوطهای  استفادهسوءبه  که  ی  ادانتق  .توجه 
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تمرینات فعالیت  آشامیدن،  جنو  حالتِ  داشتندسی  های  هم   قدرتِ ، 

متی را  ی درست برای سالیک توصیهتِ حالهم و   اخالقی  کمِیک ح

 1داشت. 

با اشاره عموما  رژیم    فیثاغورسی هممال  کا  نِحتی خارج از متو

مناسب  سب و مراقبتِ  فظ سالمتِ منامرتبط یعنی ح دِ  بُع دو    ینا  هب

یگری داللت بدین دلیل بود که یکی به د  شد. اینعریف میت  وحر   از

همچمی  اما  بمیمِتص  که  بودخاطر    بدیننین  کرد،  پیر  یک ر  از  وی 

س منطقی  رژیمِ  و  پشتنجیده  دو  فرد  که  واقتکر  کاری  عی  لیفِ 

می  خودشانمایش  مدداد،  شکب  کیار ن  ناگ  ییِیبار  او اخالقیِ  زیرِ 

گزنفبودند سقراطِ  زما.  توصی  بهه  ک  نیون  جوان  می مردم  که ه  کند 

 
خوانتتد و متتردمِ داشت کتته متتی گرنواهایی درمان های بدنی،ناراحتی برای »او 1

درد را  فتتردکتته  کردنتتدکرد. بتتاقی کتتاری متتیان بلند میوباره بر پایشبیمار را د
را ختتارج  تتتدالاعکردند، یا امیالِ بتتید، یا هیجاناتِ خشم را آرام میفراموش کن

 ی خشتتک وای شتتام کلوچتته برای ناهار، عستتل، بتتر اش:ییغذارژیم  کردند.  یم
یط یکستتانی را .. به این روش بدنِ او شراغیرمکرر .  سبزیجات، گوشت به طور

وقات سالم بدون آنکه برخی ا  ست،انگار که در یک خطِ مستقیم ا  کردحفظ می
پس تتتر شتتود، و ستت تر و چتتاقینباشد، و بدونِ اینکه سنگ  و برخی اوقات بیمار

د کتته روحِ او همیشتته یتتک ستتیمایش معلتتوم بتتو  با توجه به   .تریفو نحر  غرتال
 فیثتتاغورسکه  رسد« به نظر می[.to homoion ethosدهد ]را نشان می سرشت

 .دادز مشورت مینی به ورزشکاران در مورد رژیم
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را  بدن دهایشان  تمرین  ژیمناستیک  با  راتوج  هند،مرتبا  ین بد  هات 

دید که تضمین ی میا به عنوان روشند. او این کار ر کمی  جلبطه  راب

قکری م آنان  خواهند  د  خودشادر  از  ببود  ت  افظمح  جنگ  درر  هتان 

تا ب از شهرتِ  ه عنوان یک سرکنند،  به  ورزند  ابتناجبزدلی  باز  تا   ،

بومیسرزم نحینِ  بهترین  به  خدمت  شان  عالی   یندنماو  هدایایی  و 

شان وادگانی نبرا ثروت و جایگاهی را  یب  ترتین  بد  )و  ریافت کنندد

  هاارییه بیمحافظتی علتمرین، م  دارد که  ادتقو اعبه ارث گذارند(. ا

فراهمنیاونات  و بدن  اما  می   های  به  کند؛    از   وبیخ  تِ تاثیرا همچنین 

زمانی که کمترین انتظار را ی او  کند که به گفتهاره می ژیمناستیک اش

تاثیرات در  ادهل دحاصکه  ید  د، خواهد دیدار  این  ذهن هستند،  اند: 

و    عت، خلقِ بدز دست دادنِ شجااموشی، افرث  بدنِ ناسالم باعیک  

 نشی کهی ممکن است داه در نهایت حتک  به طوری  شودی میوانگید

 رود. باش بیرون حآورده از رو به دست ردف

ا  کی همراه ب شدتِ رژیمِ فیزی  هم مطرح بود کهاما این موضوع  

اخالقیِ اساسی   ک استحکامِد، یز بوپایبندی به آن نیاای  بر   که  زمیع

ین،  وه بر اعال   ت.اخسرا ممکن می  اشکرد که رعایتیجاب می ا  را

اساس افالطون،  بر  و   نظر  توجیهی  باین  کار ی  را اقعی  یی هابستآن 

آنبود   توسطِ  دسکه  دنبال  به  فرد  و ها  زیبایی،  قدرت،  به  تیابی 

گوید یم  «جمهوری »کتاب نهمِ    در  راطسق  فت.ری فیزیکی م سالمتِ
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انسا تنکه  »نه  لذتاش را  نبدا  هنِ خردمند  غیرمنطقیِ  هابه دست  ی 

بلکه ؛  د«کشانی به آن راه نم  »خود راها  «؛ نه تنکندیها نمان رایرپ هاچ

  نزدِ اوی نیست،  اش سالمتدهد: »او حتی هدفام میر انجری بیشتکا

که نیست  بزیبیا  مت  ند، سالرومنی  مهم  نتیجهآنکه    مگر  اشدا  ی  در 

-ییبازیانِ بایست با بنی فیزیکی مید.« رژیمِابی ال دستعتد ها به ااین

وجویِ  ناسش داشتهد  عمومیِ  آ  همخوانی  در  که  تعادباشد  دن ب  لِن 

اش بدن   مراتبِ مناسبِ روح بود: »او توازن درسله سلیکی از شرایطِ

در   هماهنگی  خاطر  به  می روحرا  قادر   ینهم    -  رد«پرو اش  را  او 

. درنتیجه  دایت کند حقیقی ه  1انِک موسیقیدخود را مثلِ ی  سازد تامی

 اده شود. پرورش د طر خودشه خاب زیاد یدتبا ش نباید کیمِ فیزی رژی

غذایی« فورا تصدیق شده »رژِیم  نِ  مریخودِ تر  د  احتمال خطر 

رد ، فکندلوگیری  ط جر هدف رژِیم این بود که از افرابود. چون اگ

ازه  به او اجه  ک  قدرتین  و در آ  دادمی  بود در اهمیتی که به آن  نممک 

 شد که یافت میدر  گونهما اینموع  کند.ق  راد، اغداد به عهده بگیرمی

ش دو  خطر  دار این  شکلِولا  د.کل  که  چیزی  خطر    ین  شد میبود 

خواند؛    افراطِ تمریناتِ»ورزشکاری«  دلیل  به  تکرارشدهاین  بود    ای 

-نبل میروح را تنهایت  و در    دادندمی توسعه    زحدا شبی   را  دنبکه  

 
1mousikos  
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  زیادی   نیِعضال  اندامِ  میاندر    گوییو  شده  ه  اطاحکه    یروح  ؛ندکرد

افالطون  گیر  یوق است.  مت  کرده  مواردِ  ندر  این  به    یروی عددی 

میشکرزو ایراد  واری  می  گیرد  چیبیان  که  را کند  نوع  این  از  زی 

 1. واهدخینم هرش شوانِمردمِ جای بر وجههیچبه

دیگر   خطرِ  میاما  که  بود  »وسواسی« تهم  افراطِ  را  آن  وان 

احتی بر بدنِ  نار  نی ترفرد در کم  بتِ دائمی کهواظن م؛ یعنی آندواخ

و خو  خود  سالمتِ  میبر  کار  به  افالطون   اساس  ربرد.  بد  سخنِ 

افبهت این  از  نمونه  فراهم شرین  اراط در فردی  بنیانده که یکی  -ز 

تعلمِنِ  راا گذ میغذی  شناخته  است:  ه  او   .بی مر  2هِرودیکوسِ شده 

ر ا هم ده رکمترین قاعد که    بود  دهرا کر  اششتمامی تال  کهدرحالی

کریمی  رژ اعمال  خود  بر  نشکندکه  بود،  سال  ،ده  ن ی»تمر  هابرای 

به    ؛«کردمی  مرگ  اما  حالِ  در  انسانی  می سبکِ  این  زندگی  نمود. 

نظ  روحیه افال از  اینکهیک  شت.دا  عیبدو  طون  ر  نمای  سرشت  ی 

در  د آن را ش می .هیچ سودی برای شهر نداشت انی سست بود کهانس

  ایستادند نمی  دی قیاس کرد که حتیجنِ  راگصنعت  اای گویا بهقایسم

ن زمانی برای از دست دادن گرن ببندند، چومیر  به خاطتا سرشان را  

 
 .دکنمیانواع تربیت را نقد  برخی رژیم ورزشکاری و هایطافرا نیزارسطو  1
2dicuseroH  
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کوچک مراقبت  در پزشکیِ  ای  ند.اشتند  های  کاما   نینهمچار  ن 

که  نشتسر بود  آنانی  تسلطمای  آنکه  از  برای  زندگی  بر  را  شان 

تالشدهن  دست تا جکردمی  ند،  ممکن  ند  مهلای  طک  تیدر  یعت به 

-اخالقی اما هم  –  خطرِ  ،نزند. این تمری ، تاخیر بیندا تعیین کرده بود

که  آسکلِپیوس    1اشت. بت از بدن را داغراق در مراق  –مان سیاسیِ  ز

ار هوشی نظر سیاسیبود، از   ها و جراحینعجوه م د بحدو م  شادرمان

می او  خکشر  ددانست  بود:  که  حکمرانوری  هیوب  شود،  کس چی 

 رمانِدیا    ماریاش را در بییزندگ  که  واهد داشتخناین را  صتِ  رف

 2. ندک یخویش ط 

می.  3 نشان  افراطی  رژیمِ  به  رژیمِ بدگمانی  از  هدف  که    دهد 

ن نیز  نند، و ایمکن طوالنی کی مجا  تا  را  گیدنبود که زنغذایی این  

واستند آن خ می  بلکه  ؛ببرندکن باال  مم ی  عملکردِ آن را تا جاد که  نبو

. سازند  د، مفید و شادتعیین شده بو   اشی که برای های دهمحدور  د   را

نبود تا شرایطی از وجود  ژیمِ غذاین رهمچن برای   باریکرا  یی قرار 

-فقط به فرد اجازه میاگر  دبون یخوب  مِ، رژیرژیم همیشه معین کند.

 
1seleia tou somatoperitte epim  
د زنتتده را ی زنتتدگیِ هتتر موجتتوکه بتتازهکند اظهار می «تیمائوس»افالطون در  2

 .زندر رقم میتقدی
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ازه  اج  فرد، یا به  ندک  مکان، و با یک نوع غذا زندگیداد تا در یک  

بود که به  قا در امکانی  بودنِ یک رژیم دقی  مفید  .ندکه تغییر کداد  نمی

همین عبارات بود    رو شوند. بابهفاوت رو مت  تا با شرایطِد  دا ی اد مافر

داشت برای   ی که دوستژیم ریانِد مرک  ارادی برقرالطون تضکه اف

بنگجویانج که  رگاش  رژیمِ ورزشکاران  و  بو  درقآنزیند    که د  اکید 

از   «،شوند  تی جدی و خشن بیمارصور  به»  بدونِ آنکه  توانستندنمی

مثلِ سگان در هشدارِ    ان نیاز است تاویججنگجویند. آن  دوری    آن

باشندد لشکرکشیآنان    .ائمی  راوم مد  »تغییراتِ  هادر  د ی  آا  ب  ر 

آب غذا،  و  تابستان  آشامیدنی  میوهوای  تحمل  زمستان  و   «کنند و 

راغتالمتیِ  س»  همچنان می  ییرناپذیری«  انِ گجویجن  .کنند حفظ 

بی خمسئولیتشک  افالطون  داشتندهای  ی  هامژیر  ما ا  ؛اصی 

هم  عمومی  متر  تبعیت  قاعده  همین  نویسندهی از  کتکردند.   ابِ ی 

اش ه توصیهکند کقیقانه تاکید می ی درات پوکهی  یهدر مجموع  «رژیم»

  اش به اکثریت خنروی سه  لکسستِ اقلیتِ مرفه نیست، ب  ی افرادِبرا

مردم   می»آنه  ب  ست،اغالبِ  کار  که  میکننهایی  سفر  به کنند،  د، 

سرما قرار در معرض خورشید و  خود را    و  روندمی ی  دریای   یسفرها

بر  .« دهندمی متن  باین  اوقات  تشک  یندخی  شفسیل  که ر  است  ده 

-نمایان می  ایِ زندگی راعال و حرفههای فص به شکلای خاقهعال

توباید مو  چیزی که  حالنایبا.  دساز   –ای است  هدغدغد  یرجه گرد 
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ده  که در آما  –ند  شتداراک  ه اشتشکی بو پز  قیاتی که اخالادغدغه 

برا فرد  شرایطِ  کردنِ  می  گوناگون  ممکنِی  فنشان  -نمیرد  دهد. 

ه تقدیر را فریب  کر داشته باشد  از رژیم انتظابایست  ینم  ت وانستو

 د که بو  نتظار داشت ایشد از آن انمی  هدهد. آنچر  ییو طبیعت را تغ

قادر   را  درجه  بسازدفرد  با  آمادگیتا  از  رخدادهای   رِاببردر    ای 

دهد.    نتظرهغیرم نشان  تغذیهواکنش  بود  ،علمِ  استراتژیک  به    هنری 

مع میست  بایمیکه  نا  این  اجازه  فرد  منطق  اتداد  به  روشی  و  با  ی 

 .هدد کنش نشانواا هد به موقعیتدرنتیجه مفی

-اعمال میایش  هبدن و فعالیتبر    کهی  ی در مواظبت رژِیمِ غذای 

- فرد ضروری مینبِ وجه را از جات  ازاص   خدو شکلِ کامال  کرد،

ا کساخت.  داشت  چیزی  به  نیاز  میول  توشد  ه  را    پی« پیا»  جهِآن 

تو  این؛  اندخو به  بود  فعالیتالیتوجهی  سادگی ها:  به  خودشان  ها 

بد یا  بخشبو ن  خوب  ارزش  یدند؛  تواز  فعالیتشان  آن  ی  ایهسط 

میتع ییین  قبل  که  قشد  آن  از  بعد  میا  ک .  گرفتندرار  یکسان   ارِیک 

ممکن    زش، حمامِ سرد یا گرم(غذای معین، یک نوع ور   )مثال یک

ا  بود این  دی ن  فال  فردکه  س  اسبر  یفعالیتِ  قبل  را  آن گر  از  بعد    ا 

-یه شود )کاربستصوضدشان ت برا ند یاست، پیشنهاد شو جام دادهان

به   که  یباندهایی  می لِ  بودند،  ی باکدیگر  تاثیرات  را یست  کدیگر 

کاربستِ رژیم د خیلی شدیدی نباشد(.  شان تضاا میانامد  ننک  نهمواز
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ی مواظبتِهمچنین  میبی  را  یت«وقعم  هب»وابسته    ک  توجهی   کرد،ان 

اما  سخت   می در  متمرکز  که  گسترده  بطیفی  سوبایست  انِ جهی  ه 

حسیا  ،یخارج و  شتعناصرش  معطوف  فصول،  وآب:  دواش  هوا، 

درجهساعاتِ   رروز،  خشکی،  ی  و  بادها،  سرا  ی  ماگرطوبت  ما، 

منطهای مشخصهگیویژ آموزش ی یک  شهر.  آرایشِ  تقریقه،  با های 

به فردی  ود  اند قرار بتی داده شده مِ هیپوکراژِیط ر توسکه  ی  ت اپرجزئی

بر اش را  گیده تا روشِ زندرکان آشنا  آنا  را بکمک کنند که خودش  

از  ی  ابدنهعنوان  نباید به  ان کند. رژیم  ی این متغیرها میزهمه  ساسا

یک کتابِ  رشتِ سبلکه بیشتر ی و یکپارچه درک شود؛  رات جهانمقر

وا  ماراهن نفر  کنشبرای  شرایطب  سبتد  رساله  را  ه  برای دارد؛  ای 

 باشد.ه شتخوانی دامه ها رفتارِ فرد تا با موقعیتیمِتنظ

  معنا که قانع  به این  ،داز وجود بوفنی  ه  ذی تغخر، علمِ. در آ4

تظار برود ل دهد و از فرد نیز ان انتقا  ا به فردر  شکپزی  هنبود تا توصی

 یخِ مباحثاتِ نکه به تار آدونِ. ببردب  راعانه به کشکلی مطی  که آن را به

ی  رام بکدا هر  موضوعِ شایستگیِ  یدربارهو ژیمناستیک  کی  میانِ پزش

که رژیم به   در ذهن داشته باشیماید ب م،د شویواریمِ مناسب تعیین رژ

شد؛ بلکه گری اندیشیده نمیدی   قدرتِاز    راوچچونیتی ب نوان اطاعع

اشد، کاربستی د بفر  سویاز  نه  بستی عامداین بود که کارمقصودش ا

  ست از رژیمِ در  وکار دارد. برای پیرویاش سرندش و بده با خوک
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ر  اما این رابطه قرا   شود،ه  وجن تانایاسخنانِ دد که به  م بوالز  مسلما

شکلِ تا  خو  راکردن  قانع  بود  رژیمِبگ د  به  اگر  بود   یرد.  قرار  بدن 

د،  کن  ظیمتن  ایطشر  با زمان و  باشد و خود را به شکلی مناسب قی  منط

موضوعِمی و  دیشان  بایست  کنکاش  باشده،  هم  .  دوراندیشی 

دارو اتِیزتجه  کهدرحالی جراحی  یی  بو  بها  میر  و د  دن کردن عمل 

نوع عمل تسبد به آن  به    رژیمْ  ؛لیم بودن  بنروخود را  هایی  نیاح و 

میپرورانده   ارجاع  افال د در روح  بنابراین  در  اد.  میان    «نقوانی»طون 

اند )آنان رای بردگان خوبگذارد: آنانی که بز می ایتم  زشکع پ نو  دو

که   نندکمحدود میرا به این  ن  دشاخو  و  د(انغالبا خودشان هم برده

ر یزجوت اراات  توضیحات  بدون  بدهند ا  دوم    .ئه   انِزشکپ نوع 

کنند. آنان خود گی می سید د رهای آزا انسان  بهه  ک  دهستندگان  آزادزا

به   م بیمار وارد گفت  با  ند،کننمیضی  تجویزات رارا  و شوند  یوگو 

-ش میوزآم و را  کنند؛ ا آوری میشان جمعاو و دوستاناتی از  اطالع

او  ید و نصیحت مهند با  کنند،  قانع میهانهابررا  زمانی کنند و  یی 

زندگی از  تی  که وی نوعِ درسد  ونسبب ش  شد، ممکن است  انع که ق

-کِ کاردان میپزشیک  از  اد  آز  ود. انسانِرا برای خویش رهنمون ش

بی از  تواند  بر شتر  درماراهی  داشته  ای  انتظار  کلمه  اکیدِ  شکلِ  به  ن 
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یافت  د درخو   وجودِطقی برای کلِچهارچوبی منت  بایسیم   اواشد؛  ب

را   ز رژیما   ضحادراکی وا  «خاطرات»بِ  اکتر  کوتاه د  یک متنِ  1کند. 

د. دهمی  شاند ن ابطه با خوان یک کاربستِ سخت و فعال در رونبه ع

اش،  تقل« کردنِ شاگردانی »مسه برا بینیم کی در این متن سقراط را م

به جایبی این هدف او  .  کندش مین تالشایاع تمگاهِ اجتوجه  جهتِ 

تن  ناآ می را  )یارغیب  که  ی  کند  او  از  از  دیگرا  هرآنآموزگاری   ) 

چه  ی ثابتِ آنکه یک مردِ شریف باید در مرزها  دی را یاد بگیرنیزچ

امفی نست  د  آناو  بداند.  آن،  ورای  مله  باید  د  زوماتن  زمینه را  ی  ر 

دهد  د میین پیشنهاهمچناو    ماا   اموزند.شناسی و جبر بیهندسه، ستاره

 دانشِ   ت« که باید بااقباین »مر  .«شان مراقبت کنندمتیسالز  که آنان »ا

پشتیبرفتهذیپ  هوشیارانشو  انیشده  مواظبتی  به  باید  خودشاد،  از  ن  ه 

خویابعه  توسیز  ن گرفتنِ  نظر  تحتِ  همراهد:  نکت  د  قابلبردارهبا  -یِ 

در را  باید خود  »هر کس  و مالحظبن اش  گیندز  طولِ  توجه:  ه گرد 

  زاج ورزش به م  شیدنی و چه شکلی ازو نوت  وشنوع گ  کند که چه

 
گفته است را به ایتتن شتتکل  ژیمنچه در رابطه با رر آه «تیمائوس»افالطون در  1

ه بتته زنتتد  وجتتودِم  انِباشد بتترای درمتت   بسنده  هااین  کند: »بگذاریدبندی میجمع
-سان میان راهی که در آناش، و همچنین برای بدنیا اعضای عنوانِ یک کل و 

 نطقی را هم در حکمرانی بر خود و هتتم درزندگیِ م  تواند به بهترین شکل یک
 ، رهنمون شود.«انی شدن توسطِ خودکمرح
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ز سالمتیِ خود لذت ند تا اتنظیم کباید آنان را    نهگوچ و    خورداو می

-جود میبدیل شدن به یک هنرِ و ی تبرادن   بخوبِمدیریتِ    «.ببرد

بطه با رار  دط سوژه  املِ تنظیماتی نوشته شده باشد که توسبایست ش

در خواهد ، فرد قابرداریتهن نکای  با کمکِ  .رسندبه انجام میش  ودخ

برای او ن آنچه  انه میاآورد و خردمند   ستد  بهرا    اشاستقالل  اتبود  

است،   بد  یا  کندخوب  »انتخاب  بشم  چون:  چا  به  ا  توجهی  نین 

تان سازگار آنچه را که به مزاج  از هر پزشکیوانید بهتر  تیخودتان م

 .« کشف کنید، ستا

یشتر  بچیزی    ،هنرِ زندگی  نوانع  به  کاربستِ رژیمکوتاه آنکه،  

سر یک  احتیاطاز  بیماریه  شدطراحیهای  ی  تا  را  بود  یا دور  ها 

برای شکل دادن    دبومل  کا   وشِیک ر   رژیمْشان را کامل کند.  درمان

به سوژه  به خود  به    ایعنوان  کافی  و  مناسب، ضروری  توجهی  که 

-الیتو فعد  کر ه نفوذ مییِ هرروززندگ   که به. توجهی  رددا اش  بدن

یا م براای  همسئلبه    عمولِ وجود راهای اصلی  مت و هم  سالی  هم 

اخالقبرای   می  علمِ  استراتتبدیل  یک  رژیم  وابستهنمود.    به   ژیِ 

، اطه کرده بودندری که آن را احر رابطه با بدن و عناصا دت رقعیمو

  ه یک حالتِ فرد را بخودِ  د که  دا اد مینهیشکرد؛ و نهایتا پ تعریف می 

کند.  قیِ  نطم مجهز  مناین  ر  درفتار  زندگیی  طق مدیریتِ  طبیعیِ  ، و 

 ؟چه جایگاهی داشته باشد اآفرودیزی توافق شده بود که
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 ها لذت. رژیمِ 2

ما    یالهسر  دو به  غذایی  هر  رژیمِ  است.  به  رسیده  دو 

دارمجموعه تعلق  هیپوکراتی  آنکهی  و  میدی ق  ند.  است،   ترهکوتا تر 

برای سالیمرژ » مد  1« یمت ی  تا  دارد.  رساله  هاتنام  -لکیتشرا    این 

بدهنده پ ی  دیگری انستنددمی  «انسان  یعتِطب»ی  رسالهیِ  ایانخشِ   .

دار   «مرژی  یک» ونام  بر  هفتیاسعهتو  د  عالوه  هست.  هم  این، تر 

متنی درباره  «پزشکیِ  یمجموعه»در    2ساوریباسیو هداشت ب  ی خود 

قراردیوکل   از متداده ک  س  این  برای زندسری  ک  ی  نه  گیِ  قواعد را 

 
1iainesPeri diaites hyg  
2Oribasius  
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با   به همین دیو  است.  داده  ئهارا   بسیاردقتی  روزمره  کلس، که نهایتا 

اند  را داده  کوتاه   لیخی  یتن م  ست، اعتبارِزیقرن چهارم می در انتهای  

از   پ که  این   1ایجاینا   لِاه  لواکارهای  در  است.  شده  کشیده  بیرون 

ای وگنده مییسنون  مت نشانهد که چگونه  تشخیص  اری  یمب  هایولین 

و شوند  رژکم  عمومیِ  قواعدِ  داده  از  ارائه    رافصلی  های  یمشماری 

 هد. دمی

وع وضم  یرهبار ده  ، یک کلم«یرژیمی برای سالمت » با اینکه در  

نمی  آفرودیزیا رسالهبیان  رژیم»ی  شود،  از    «یک  سری  یک  شامل 

لین بخشِ کار او  ست.ن پرسش اایا  بطه بات در راو تجویز  هاپیشنهاد

عنوان   بمالتابه  ار ت  عمومی  قواعدی  که  می  ائهر  بایست میشود 

معرژیم    رِساختا می  ینرا  تصدیق  نویسنده  برکنند.  که  از کند  خی 

-ه دادهمتنوعی ارائصِ  خا   ایی مناسب بر نکاتِههوصیش تاننیاپیشی

او که    یامسئله  ردمودر نبوده تا در  ها قاکدام از آنهیچ  حالباایناند؛  

داده  بحث  پیشنهادِ را  دهدک  گیِیدرساش  انجام  می  .افی   گوید او 

اسدلیل این  »براش  برای  که  درورخت  دردِ  رژیمِ ر  ست  با  ابطه 

الزم  «نیانسا کلیِ  انش»د  که  است،  طبیعتِ  از  بینشی«  از   و  بشر، 

 
1Paul of Aegina  
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انسان هسرچشم نخستینِ  کن1ی  باید  که  بنیانی  از  و  به ،  را  بدن  ترل 

ذیه تغا رژیم ر دو عنصرِ بنیادینِ سندهنوی 2آید.  ستدبه ست بگیرد،  د

و    ه غذاک  ود شآن چیزی میومی سبب مصرفِ  داند؛ د می  رزشو و

 . نندکخدمت می  اشدنی برای جبرانشینو

متو د  شِخب درباره مِ  کاربستِ  ن  غذاییرژیمی  منظرِ   های  از 

عناصر تاثیراتِ  و  رمشخصات  در  که  قرار  ی  بحث  گیرمی ژیم  ند، 

 ع یامرتفها )نکای م س از برخی مالحظات دربارهپ  سندهوین  د.کنمی 

خشک قرا   پست،  مرطوب،  معیا  در  گرفتن  ی ض  رر  آن  این  د(،  باا 

 ب،یاه به میزان نرمیِ آسبستم،  گندیا  جو  بر غذاها )نویسد  نقدی می

-میخته میشود، میزانِ آبی که با آرد آورز داده می  یرخمزمانی که  

ب  اب  کهها،  وشتشود؛ گ متنوعتوجه  منبعِ   وند؛شمیبندی  شان طبقهه 

ارزگوناگونی  بر اساست، که  سبزیجا  ها ومیوه -ری میذاگ ششان 

حمامش سپس  و  )گرم،وند(  بسته  ها  یقب  نکهای  به  سرد،  از ل  بعد  ا 

غذاوعده اهای  شوند(یی  تهوعنجام  تمریناتِ    ها، ،  طبیعی  خواب، 

های سخت )مثلِ  شورز  و  ن(فتر   یا راه  صدا، اندیشیدن  نمثلِ شنید)

ه با بدنِ ، بسته به اینکی بوکسشتی و کیسهو، کازب  دویدن، حرکات

 
1sissysta cheshe ex ar  

2oi somatito epicrateon en t  
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  به  یم،رژ  ریِ عناصرِانجام شوند(. در این سرشمای  روغن  ا ود یآلخاک

ها زنیا و روغنهمامبین ح  –شود می  به ندرت اشاره  1ت جنسیالیفع

ااز یک طرف و تهوع با  و  –ز طرفِ دیگر  ها  ی هم  ا رهااش  آنه  گر 

ت کیفی هستند:  اثیراعدد از این تدو    ت.استاثیرش    بشود به دلیل سه

 . ترطوب  حذفِ عنصرِدوم  و    ،تعالیف  تِدشل  گرم شدن به دلیاول  

 فعالیت سبب آب  اینارد به این دلیل که  د  جودم ون هشد  اما خیس

میبخش  شدنِ گوشت  از  تاثیرِهایی  تخلیکمّ   ،سوم  شود.  است:  ه  ی 

می  کاهشِ  باعثِ جنسطهاب»ر شود.  وزن  میی  کم  را  وزن  کند،  ی 

است  رطوبت یل خستگی و دفعِکند. به دلگرم میو  ،ندکمرطوب می

می   که دلب  ؛ندکگرم  و  میاهش  ک  ارن  وز  که  استخلیه  ت  یله  دهد؛ 

اند، روی ر خسته شدن آب شدهه در اثموادی ک چونند کمرطوب می

 مانند.« می بدن باقی

دیگرطرفِاز   رسالهبخ   در  ،  سومِ  رژیم»ی  شِ  ان تومی   «یک 

تجویزاتِ   ک  آفرودیزیا  بهمربوط  تعدادی  مشاهده  اورا  در   لینرد. 

شبفحص بخش  این  نوات،  تیه  سمِ  قویعی  ک ی  ؛استتی  المبزرگِ 

ها. اما نویسنده گوشزد بِ آنهای مناسرژیم  ی دائمِ فصول وسالنامه

کمی  ممکنکند  فرمنیست    ه  برا بتوان  عمومی  تعادلِ ولی  تعیین  ی 

 
1lagneie  
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ورزشیام  درست اهن  داد.  ارائه  غذاها  و  تاکیا  نیاز    کندمی د  و  که 

ت تا  افراد،  میانِهای  فاوتاست  و  هکانم   چیزها،  نظهن زماا  در  ر  ا 

شرفتگ بونده  نبنابر؛  را  سالنامه  ی این  عنوان  به  سری اید  ک 

ه فرد ید کاستراتژیک د ورت قواعدی  دستورالعمل حتمی بلکه به ص

با وفق دهد. به طور خالصه  ها  قعیتمو ا  اند چگونه آنان را بباید بد

بیشتر  دومِ  بخشِنکه  اید  وجو عنا  متن  خودِبه  نگاهصرِ  با  رژیم  ه  ب   

تی گذرا تنها به صور  آفرودیزیابه  )و  زد  ردا پ یشان م ذاتی  صاتِمشخ

بمیه  اشار سوم  بخشِ  ابتدای  مربوط  شود(،  خاص  طور  به ه 

 عیتی است. متغیرهای موق

تقال  سال فصل  چهار  به  است. م  سیبته  این  شده  به  اما  نیز  ها 

خووبهن روزهایی    حتی  یا   هاهفتهاز    تریکوچکهای  بخش  بهد  ی 

شدتقسی  شمارمک این  هم  دبدی اند.  کاس  لیلن  های  مشخصهه  ت 

ه بر یابند؛ و عالوطیِ مراحلی توسعه میفصل غالبا در  مخصوصِ هر

پرخآن،   است همیشه  فرد  طر  رژیمِ  تغییر  که  ناگهانی  طور   .ندک  به 

افرا تغییرا مثلِ  ناگهانی  تبعطتِ  دارند  زیانی  اتها   کانداندک»  -ده 

ز  ا  ریغیه تکی  رد موا  در  صوبه خص  ،استای امن  قاعده  1ش رفتن یپ 

دیگر وج  یک چیزِ  به  این  چیز  دارد.«  هر  ود  »در  معناست که  بدین 

 
1to kata mikron  
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بنابراین رژیمِ    «تغییر کنند.  1ه تدریج م باید بتلفِ رژیفصل موارد مخ

این ر که خودِ    رطوهمانزمستانی   باوری میضرا  فصل  ه  ب  یدسازد، 

غروبِ  اروچهی چهل بازه  یک از  پروین خوشه  روزه    ب قالان  تا  2ی 

زه در پیِ اندا دقیقا هم  ید که سپس یک بازهندی شوبشبخ  3نی تاسمز

ا یک دارد. بهار ب  قرار   استراحتیآن یک رژیمِآید و به دنبالِ  آن می

سیبازه  میی  شروع  روزه  طلوودشودو  از  ژوبین،  آمدنِ   4ار دعِ  و 

 ی ید به شش بازهابی زمانی فصل  ازه؛ در این ب5گان همو  تا ا  پرستوه

تابستان میپس فصس.  ودشیم  تقس  روزههشت   کلِ  از آید  ه متشکل 

طلوعِ خوشهدو   از  است:  تدوره  پروین  انقالبِی  ا6تابستانی  ا  و  ز  ، 

 
1ronkata mik  
)البتتته در  صتتبحگاهی روین در آستتمانی پخوشه  منظور زمانی است که دیگر 2

 م. – دارد. طلوعِ آن معنایی معکوس مسلماً کند.شمالی( طلوع نمی یهکرنیم
 صتتله را از قطتتب شتتمالفاکثر حدا ندر آ که خورشید اویسم ای در کرهقطه ن 3

 م. –( ماهدی. )دارد سماوی
 م. – فلکی گاوران ای در صورتنام ستاره 4
یتتد نتتاظر ز دخورشتتید ا شود که ای گفته میاسی به لحظه شندر ستاره هموگان 5

دو  یشمستت  ین پدیده در هر سالگذرد که اصفحه استوای سماوی میزمینی از  
یگتتری فتتروردین و د مالی تقریباً در آغتتازش ریبهال  اعتدا. یکی  دهدمیرخ    بار

 م. –. دهدمیرخ  هرماهم اعتدال پاییزی جنوبی تقریباً اول
ز قطب جنتتوب ا ار ر فاصله ، که خورشید در آن حداکثسماوی ای در کرهطه نق 6

 م. –( تیرماهدارد. ) سماوی
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تابسانق تا هموگان. ازالب  تا غ  تانی  پ خوشه ب  روآن زمان  روین، ی 

چهلفرد   ساعتوباید  آمراب  هشت  »ادهی  جهت  مِ  رژیسازی 

 ت صرف کند. زمستانی« وق

رژنویسن بمل اکیمِ  ده  زیر ی ا  ایری  فراهم بخشن  کوچک  های 

بهنمی او  -ی کمبا جزئیاتجای این کار یک استراتژیِ کلی را    کند. 

به کیفیتاسترااین    ؛کندمی  تعریف  وبیش   که د  های بستگی دارتژی 

زمان  یمشخصه هساین  سال  پایهراتژستا  تند.های  بر  قاعده ی   ی 

ی امگربا  صل  ک فمای ی: سرت( اسمته تضاد یا مقاوجبران )اگر ن

می توازن  به  رژیم  بدریک  مبادا  تا  سرماسد  برعکس ن  شود؛  زده 

نیاز شدید  ر  گرمای  و خنکدهندتسکین ژیمی  به  اما   کنندهه  داشت. 

قاعد می از  و  ی  هبایست  اطاعتقلید  هم  فصلِ انطباق  یک  کند:   ت 

کهتدمع پیشرفت    ل  تدریج  بمی به  نیاز  معتدل  کند،  رژیمی  و ه 

آماده میمانی که گیاهان برای رشز   یه بازآن  در  رد.  ی دا یج تدر -د 

باشند و آمد، انسانشون نیز باید چنین  ن را هایشابدن ند تا  اده شوها 

ده همین    .ندپرورش  درختان  ورطهمان دقیقا    ترتیببه  سخت    که 

کنند، م می او سختِ زمستان مق  زهایرو ه  و خودشان را علی  دنشومی

بایدانانس نیز  دادنِ   سرمااز    ارفر  اب  نهرا    شاندوخ  ها  قرار  با  بلکه 

 دشان در معرض سرما مستحکم کنند.ی« خو»شجاعانه
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اسقرا  آفرودیزیااست که    ی عمومیازمینه این  بر  ت در آن،  ر 

با  شونیافت میشِ دوم متن  بخکه در  ی  وم عقایدی عم  اساس   به د، 

اساب  ح اثراتِ  برمالیحتآوردنِ  بر  گرما  همشان    ما، رسو  کنشِ 

ر بیشتر  ها دآن  بطه با در را  هاپیشنهادند.  م شوظینتت  طوبرو  ی  خشک

-قرار می  به ورزش و تخلیهجویزاتِ غذایی و توصیه  موارد میان ت

خوشهگیرن غروبِ  از  زمستان،  پرود.  هموگانِت  ینی  فصلا  بهار،  ی  

نظربا  اید  ب  یمآن رژ   است که در وبت، ا و رطفصلِ سرم  گرفتنِ  در 

گر ت وکننماثیراتی  بداش  دهکننشک خ  ده  کبابی  گوشتاشد:  ته  به  های 

-خشکهای کوچک از سبزیجاتِ  تکه  ؛نانِ گندمِ کامل  ؛پزجای آب

شمار از  یناتِ پرمرت  اما در مقادیرِ اندک؛  شدهقکمی رقیشرابِ    ؛شده

نوع کشت)دوید  همه  رفرا ،  ین،  بعدحمامتن(؛  ه  تمری  ها  ناتِ از 

همیشه د که  رادب  ویدنی  سبای   کنندیم  گرم  ن  از   و  د، نباشرد  د  بعد 

دیگر   روا تمریناتِ  باشند؛  خصوص گرم  به  پربسامدتر،  جنسیِ  بطِ 

ان پیرتهاسانبرای  بدنی  که  سرری  به  دارد؛ هایشان  میل  مازدگی 

مرطوب دارند  اجی  مزه  آنان کور سه بار در ماه برای  آ ی تهوعهارودا

ماو دو   در  برابار  دارا ه  آنان که  لِ . در طوتندهس  خشک  زاجِمی  ی 

هنی  زمار،  بها گرم که  و خشکوا  استتتر  زمانی    ر  باو  فرد  ید که 

-کبابی گوشتِ دازه باید به همان انسازی کند، برای رشدِ بدن آماده

آب  همراهز  پ شده، گوشتِ  بخور  هم  مرطوب  سبزیجاتِ  حمبا   ام د؛ 



 فوکو میشل  –د لذت کاربر

 

208 

 

فقط هد؛  دش  آور را کاههوع ای تسی و داروه؛ میزان روابطِ جنگیردب

ب ددو  ماه  ار  داشتهوتر  کم  حتییا  ر  بدن  ع  تا  باشد،  »گوشتِ  ته 

خوشهاشخالص طلوعِ  از  پس  کند.  حفظ  را  آ«  و  پروین  مدنِ ی 

ختابستان است  ،  چیزی  آنشکی  با  باید  رژیم  شرابِجنب  که   گد: 

پز یا بای جو، سبزیجاتِ آهیکک  د؛بنوشیشده  سبک، سفید و رقیق

بخخا آ  ،وریدم  که  راهناگر  ب دگیِگرماز  بدونشود  می  ا  د؛ خوردن   

تهوعداروه روای  و  کآور  تا  جنسی  داده ابطِ  کاهش  حد  مترین 

د همراه با خشکان ن را میاز دویدن، که بدکمتر ورزش کنید؛    1شوند؛

یت ارجحک خای در تشبه کُ و  نیدرشید دوری کر نور خوزین  رفت  راه

همچنان   طلوبدهید.  به  ژوبکه  هموگاینع  و  نپایی  نِدار  ر تکزدیزی 

م باییم  رژ  یم،شومی مرطوبعتدلد  و  شوتر  هیچتر  در  د؛  مورد  چیز 

 شود. رژیمِ جنسی گفته نمی

دیوکلِ نورژیمِ  از  کمتر  هس  توسعع  است. هیپوکراتی  یافته 

جزئیا  لحابااین بسیاریبا  رو   تِ  زندگیِ  باز  می وررخزانه  که د  کند 

زیادی ر   بخش  متن  در  از  مادنگیربرمیا  از    باید که    ییساژها: 

دن  شکیِ بوند تا خانجام ش  رختخواباز    ستنخابر  از  پس  صلهبالفا

  اب رختخو خواب در  هایی که باید زمانِد تا وضعیتنرا کاهش ده

 
1kistade aphrodisioisin hos hetoisi   
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 . بر پشت(  هیچ زمانشده« و  خمد  ه و نه زیاشد زیاد پهنگرفت )»نه  

رم  تِلحظا  امِتم شدههم  بررسی  مشتهحمام  بود،  وز  ها،  ومالا، 

ان  بایست آنغذاهایی که میو  ها  دنزمقد  ها، کردنهتخلی   ها،نزدروغن

م همراهی  لذتی را  پرسشِ  چگونگیکردند.  و  جنسی  ن هایشاهای 

پس از و تنها  د،دنشصلی در نظر گرفته میبا تغییرات ف در رابطه تنها

عم قواعدِ  تعابرخی  ذهب  دلومیِ  میه  »اینن  خیلی   ینکته  رسیدند: 

سالمتی  م برای  کهمی  توااست  مبدنیِنمندی  ه  ب  تا  های دیمنانوا 

نشود تضعیف  نویسندهدیگر  اما  محدود   .«  کوتاه  کلیاتی  به  را  خود 

-هبطی مکرر و پیوسته از را اید »استفاده کس نبهیچاینکه : اول کندمی 

   ]با مزاجِ[ سرد،شخاصِ»ای  یشتر برانجام دهد«؛ این کار بی جنسی ا

مه  ز هر ار کمتالغ  صای اشخو برا  دار« مناسب استو نفخ   مرطوب،

بازهسامن است.  زند ب  در  رابطهایی  که  هست  بیشتر هگی  جنسی  ی 

ی کودکی تا که »در بازه  هاییپیر یا آن  ده است مثال برای مردمِنزیا

ی از امهناز  ست که امتنِ بعدی فرض بر آن ادر مورد  «  د.بلوغ هستن

ادی اقتص  ، متن  . اینگرفته شده است  1س تیُگنوادشاه آندیوکلِس به پ 

متنِ ب به  مطال  از رئوسِ  گذارد که در بسیارییش می ا پ ا رهتلذ  از

تر  نی که فرد بیشبِ زمستانی، زماها نزدیک است: در انقال هیپوکراتی

 
1Antigonus -  نوآنتیگیا 
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شود. در کاربستِ جنسی محدود  ، نباید  ستا  از همیشه مستعد زکام

رد  بدن غالب است، ف  دری تلخ  ه صفرای پروین کجِ خوشهعرو  نِماز

شود. فرد باید یادی از اعتدال وارد  ی زجهردا  ی بسجن  عمالِاَ  رید دبا

که صفرا زمانی  تابستانی،  انقالبِ  ادر  سیاه  بندامگان  ی  در  -رمیرا 

ضروری است که از و کامال  ؛  ندالِ جنسی را کامال رها کگیرد، اعم

جنسیفع تا  مچنیه  و  الیتِ  تهوع  نوع  هر  پاهموگان  پرهیز   ییزینِ 

 1شود.

ل  توجه ما هستند. اوارِزاوا سهتلذ  یمِددی از رژ عتم  ایههجنب

م فضای  مسئلهاینکه  به  محدودی  در  جنسی  روابطِ  با ی  قایسه 

 دنشیده است. تا جایی که اندیوص غذا داده شبه خص  ها وورزش

 از نظر کیفیتِها  به آنکه    –ا  اهذپرسشِ غ  نظر بود،  تغذیه مد  به علمِ

نکه )ای شدمی جه تو نددشمیی که در آن مصرف شان و موقعیتصخا

و است  سال  از  فصلی  چ  چه  در  وضعیتِاندامگان  قرار    ه  خاصی 

  این، عالوه بر  یت جنسی بود.  تر از فعالمهم  به میزانِ زیادی  -  دارد(

خاطرن که  ن  شاباید  هی  مشغولیِلدکرد  برچرژیم  مال عاَ  شکلِ  وقت 

،  دده بوفته شنسی گا انواع روابطِ جدر رابطه بی  یزنه چ  متمرکز نبود:

 
بتتود. در  دتِ زیادی مورد قبولمِ جنسی برای می فصلی جهتِ رژیچرخه  این 1

 .خوریممیس نیز به آن برهای سِلسواتوری در نوشته زمانِ امپر
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یا درباره ی حالارهدرب  نه ناشایستِ آن، نه  های  ی کاربستتِ طبیعی 

خودارضا درباره  چیزی  نه  درباره یی،  نزدیپرسش  یی  از  کیِ هایی 

راه و  جلوگیرمنقطع  بسیا  -آبستنی    ازی  های  بعدها  میکه  مهم  -ر 

که شدند  پنداشته می   ن فعالیتیواعندر مجموع به    رودیزیافآ  1.شوند

-د، معین نمینبگیر  ندتوانستکه میوعی  متن  ای هلکش  با  شانمیتاه

جام فعالیت باید ان  فرد فقط نیاز بود تا از خودش بپرسد که آیا  .شد

شود.  ام میایطی انجشره  ، فراوانیِ آن چقدر باشد و در چشود یا نه

 شد. جام میانمیزان و موقعیت ساس ا براصوال سازی مسئله

بر  عال مآنوه  این  به  انیز،  عددی  دقیقِ  نِی عیت  تِورص  هم   

 ای از یک ارزیابیِ ره در میان محدودهشد. فرد هموایگذاری نمارزش 

میعمومی   لباقی  »به  ذتماند:  را  فراوان« ها  مقادیرِ 2طور  در  یا   ،

  معنا نبود کهدین  ین با  د.به کار ببری  4مکن دِ مکمترین ح، یا در  3ر متک

اشت که را دا  نعم   ینا   کهبل  ؛بود  دهایفرد بر مسئله بیتمرکزِ توجهِ ف

ان، روندِ فعالیتی را معین کرد که پیش و برای همگ ممکن نیست از  

 
بیدن در وضعیت پشتتت کتته ی خواینید دربارهبب تذکرات دیوکلس را حالبااین 1

 .کندتحریک می یعاتِ شبانه رادفعِ ما
2pleon  
3elasson  
4istaks heho  
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کیفی  کنشیرهمب گرمثم  –اتی  از  سرمالِ خشکی،  میان    -  ا، رطوبت، 

م و  بهطحیبدن  را  می  اش  اگمارکار  واقع  در  اَد.  جنالِعم گر  سی   

منادغدغه  بود  سبای  رژیم  ببرای  نیاز  اگر  و   د تنداش  تدال«»اع  هند، 

تولید    -منی    الِو انزبدن    اتِیق حرکاز طر  –بود که آنان  دلیل    ینبد

ن سطح هر  کردند. آنامی ، خشکی و رطوبت  گرمایی، سرمایی  اثراتِ

پایین می  د، باالدن بودنب  تعادلِ  رِدا یک از عناصری را که عهده  -یا 

  شِ نکرهمو ب  ن این تعادلایی منین رابطههمچ  هاآن  ،روازایند.  دنور آ

-دادن یا خشک  دادند: گرمامی در دنیای خارج را تغییر    رصانع  ینا

  باشد، وقتی که رد و مرطوب خوب توانست برای بدنِ سکه می کردن

  نه بود. گواین  ند، کمترودب  هوا خودشان گرم و مرطوبوفصل و آب 

کارکردِ مقادیریبود  ن  یمرژ  این  تجو  که  رونیز  را  معین  هدو  را  ایی 

میقف  که  بطیروا  وجودِا  ب  :کند عمومط  خصوصیاتِ  با  شان یشد 

ای،  ندشو  تعریف رژیم  مینقشِ  که  ن  تغییرادرباره شد  کیفی  ی  تی 

قعیت ضروری توسط مو  کهد  را ایجاد کن  یتو تنظیما  کند  وگوگفت

نوحاش  درم  یتوانمی شدند. می که  کنیم  ذکر  کتابِ یسندهیه    ی 

باش  هاتنآید  می  نظر ه  ب  «مسائل »ارسطوییِ   ککسی  اد  یه  از کی  ز 

یِ کیفی )به عنوان نمونه اینکه  این روانشناسترین قواعدِشدهختهشنا

  هستند( مرجعی   دان گرم و خشکو مر  رد و مرطوبان عموما سزن

رابطه  ون کشیدهیرب برای  فعال  فصلِ  که  دو  نسی  ج  یاست  هر  نزد 
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یکی تابستا  جنس  زن  ننیست:  که  بود  بیزمانی  اان  همیشهشتر   ز 

را تمایل    بیشترینمردان    کهدرحالید،  دنبو  نسیی جطهرابمتمایل به  

 کردند. در زمستان احساس می 

علمِ را    کاربستِ  ،تغذیه  بنابراین  عجنسی  سری   نوانبه  یک 

-هرکدام ارزشِ ساسابر شان و شکل بر اساسبایست لی که می مااع

تفاو نکردلهئمس  ،دشونگذاری  تشان  را  که  بل  ؛سازی  نوان ع  به آنان 

مانی عنان   زته به شرایطِبایست بسمیی کرد که  زسائلهسم  ی«تلیاع»ف

-ما اجازه می  ای است که بهتهمحدود شود. این نکاختیارش رها یا  

مقرراتِ با  را  رژیم  این  تا  بعدت  صیخا  دهد  خدمتِ  که  در  ر 

مکشیشانه یی  درآشدندت  افسیحی  مقایسه  به  دور،  واقع  در    ر یم. 

ا برخی  نیز  کردمحدای  بر  که  یارهایمعی  زآنجا  جنسی  ود  فعالیت  ن 

نها  بودند. اما آن معیارها نه ت  زمانمندشان  رشتشد در ساده میاستف

هستدقیق رتر  به  بلکه  می ند،  عمل  متفاوت  کامال  ا  هآنکنند:  وشی 

ی هامجاز و در زماننسی  ج  سته کاربکنند کن میایی را تعییهزمان

ممنوع   بخشت؛  سادیگر  بااک  دیِبناین  رهای یتغم  ه بع  ارجا  ید 

می بنا  عبادتی،    شود:متفاوتی  دورهدورهسالِ  ماهانگی،  ی  های 
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رژیمِ پزشکیِ  دیگر در از طرف  1زند. لدِ فربعد از تویا زمانِ حاملگی، 

د تدنیگوگرباستان  بودها  ب  ریجی  جاو  اینکه  ه  شکلِ    سااسبر  ی 

  کم  یان ابت مث  انِ ده شوند، یک نوس ادممنوع سامان    ی مجاز ودوگانه

هایی زمانی که  رزم  بر اساس جنسی  شد. عملِ  اد داده مییشنهپ   دازیو  

یا ناروا  کاربستِ روا   شد، به عنوان یکها محاط شده بادر درونِ آن

و  د  فرتقاطعِ میان    ای دردر نقطهعملِ جنسی  :  شدنظر گرفته نمیدر  

به    ود  بوها واقع شده  فصل  بدن و  کیفیاتِ  وهوا،، مزاج و آبجهان

منی  یتلافع  اننوع مییگاه  که  کشد  تبعامتوانست  در  اش توبیش 

میزیان درنتیجه  و  باشد  ابآور  به  کمایست  وبیش قتصادی 

نیاز بمحدودکننده مق اندیشی  مل و دورتاه  ید شود. کاربستی بود که 

تع  داشت. پرسشِ  »ردنِکریین  پس  کاری  های لذت  برای   «وزهای 

لکه پرسش  ، ببودن نمیا دران ی همگ را ت یکپارچه و بروجنسی به ص

 
 انی بتترای در آغتتوشزمتت » . فالندرین بتته نتتامکتاب جِی. اِل ی این نکته درباره 1

د. این کتاب با ذکر کردن منتتابعی از وع قرار بگیررج  ( باید مورد1983)  «گرفتن
ممنتتوع را همتتراه بتتا هتتای  های مجاز و زمانزمان  میانتم، اهمیت تمایزِ  هف  قرنِ

-دهد. متتیگیرد، نشان میود میبه خ ایه دوردهیِهای بسیاری که آن نظمشکل
ی متتوقعیتیِ علتتمِ تغذیتته   هتتایتژیزمان از استرا  عِدید که چگونه این توزی  توان

 تفاوت بود.یونانی م
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های بجا و بسامدهای مناسب  نحو زمان  گونه به بهتریناین بود که چ

 شوند.محاسبه 
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 طرها. مخاطرات و خ3

 

اعت   آفرودیزیارژیم   جهتِ  به  لدابه  با    ،هاآنکاربستِ  بخشی 

ک این  سرشتد  و  خودخودیبهجنسی  مال  اعه  فرضِ  بد شان  ر 

عمل  بو آنکدند،  نبودند. صالبِ  سل  فِدها  هنرد.  بنیادین  حیتی 

؛ ر داشتسروکا ها ایجاد شده بود با کاربردبطه با آنپرسشی که در را

بود    کاربردی قرار  اساستا  که  موقعیتِ  شرایطِ  بر  و  ی  خارج  بدن 

نیمِ  رژ ک  نیاز به مراجعه به ی  حالدرهر  زان شود.می به    یازپردقت و 

توجیه    الیلدز  ا  ی رس  دو  سی باتِ جنکاربس  ار بری هشیجاد توجهای

اضطرابِ که  را  شد  در  را  آشکار  خاصی  فعالیت  این  اثرات  با  بطه 

 ند. کمی 
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جنسی بر بدنِ   فعالیتِ  ثراتِی ایل، دغدغهسری از دال  ولین. ا1

داشت را  است.  ندفرد  برای  اجمز  که  درست  که  بودند  ا هآنهایی 

جنفع طالیت  به  مفید  ور کسی  ببود:  لی  ککسانرای  این  فی   نیِ اوراه 

مایعاتی را آسان    حذفِ  ،ربتمقا  چون  –کرد  ، صدق میدداشتن  لطخ

این صورت  می  -لید خلط میتوو  دند  شمیخراب  کرد که در غیر 

ان  شند، بدتن اشهایی که گوارش بدی دو همچنین برای آن  –کردند  

می  مصرف  را  شکمخود  و  بر  سرد  انشکرد،  اما  بود.  خشک  ای  و 

غالبا اش ثرات، ابود بسته شده طلخا ن بیشاا و سرهاهبدنن که دیگرا

 بود.  آورانزی

ارزشحالبااین این  وجود  با  خ،  اگذاریِ  وجودِ  با  ین  نثی، 

تقریبا  محورموقعیتچندگانگیِ   سوءظنی  موضوعِ  جنسی  فعالیت   ،

از  ال   دیوژنِ.  دو ثابت ب ند که در کمی ل  قن  فیثاغورسئرتی عبارتی را 

 برای کاستنِ   نیازیبا    ایمستقی مفصلرژیم   یک  تِ عمومیِآن ملزوما

هستند،    بارها به اینکه ذاتا زیانو محکومیتِ آن  یاآفرودیزی  وستهپی

جنسی را در زمستان نگه دارید، در تابستان های  ست: »لذتهمراه ا

ضر شه ممیه   ز و بهار کمتر مضر هستند، امادر پایی  اننآ  .پرهیز کنید

 فیثاغورس   پاسخِ  مهادادر  او  .«  یستندمند نمتی سود هستند و برای سال

بهترین    بازیعشقد چه زمانی برای  پرسیده بو که از او  شخصی  را به  

میستا ذکر  می  :کند،  که  نیرویی»زمانی  دارید  خواهید  از   را  که 
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اما   بدهید.«  که هیچبه  هاسیفیثاغوردست  نبودند  کسانی  تنها  وجه 

نشان میاسی  هرن  یچن   و   کن«مم  حدِ   ینمتر »تا کی  قاعده دادند؛  را 

فقط پزشکی    شانکه هدف  هاییدر متن  ،«رن »بد و بدتوی بیجستج

-لِس پیشنهاد مید: رژیمِ دیوکشدناخوانده میرفنیز  یا بهداشتی بود  

 1ترین زیان« ها »کمتلذ   بردِرا بنا کنیم که در آن کاردهد که شرایطی  

شود سبب  جنملِ ع  اثراتِ  ،ارسطویی  «مسائلِ »ب  تاک  رد   .را  ب   ا سی 

ها  ریشه  یشه بهکه هم  شودیه مین مقایساز زمگیاه    وردنِدرآ  تِا ثرا

قط در  که روابط را فکند  د توصیه میزند؛ این کتاب به فرصدمه می

این علمِ تغذیه،   نیاز عملی کنند. در    ین بود ا  رشکه کاحالتِ فشارِ 

کاربس زمانی  چه  دهد  مضها  ذتل  تِتشخیص  زمانی  چه  و  ر مفید 

دریافت    هدکنن ی محدودقتصاد سوی اه  ی بموم ی عل ایتمهورِ  ، ظاست

 د. شومی

ی بسیاری از اعضا  اعتمادی در این ایده آشکار است کهاین بی

فعال با  قرار  بدن  تاثیر  تحت  جنسی  از    گیرندمی یت  است  ممکن  و 

بب  آنی  فادهاستسوء میصدمه  اظهار  ارسطو  که  کنینند.  ن اولیز  مغد 

تبعا که  است  جعمت  عضوی  مغز  چون    کندمی  حسا  رنسی  لِ 

دسردتر» بخش«  است.ر  ین  بدن  منی    کلِ  کردنِ انزالِ  خارج  با 

 
1hekista enochlei  
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ی کلی را القا دهکننخنک ، یک اثرِلص« از اندامگان»گرمای طبیعیِ خا

کیسهمی  دیوکلس  کلیهکند.  صفرا،  شی  چشم هاشها،  ستونِ  ها،    و 

ض  عر خاص در مدهد که به طور  می   قراری  ای یان اعضفقرات را در م

های  هاطافر  تِثرا ا اسا  ستند.لذت  و  ، چشم«لمسائ»  کتابِ  سبر  ها 

یشتر از ل که باین دلییا به    ؛گیرندیتناسلی به طور خاص اثر م  آالتِ

یا به خاطر گرمایدیگر اعضاء د  ر اضافی که د   ر عمل نقش دارند، 

 . کندمی گونگیآبد ها تولیآن

ارتبا چندگانه،  ا اند  تِطا این  آسیتبعامیِ  ددی  ع تم  یِتخناشبتِ 

فعرا که   ه  سیجن  الیتِبه  تبعات    .دهندضیح می، توستندمرتبط  این 

زمانی   به  فعمربوط  این  که  قواعدِهستند  از  اقتصادیِالیت  ناگزیر    

ربوط به م  تِ ر موردِ مشکالاطاعت نکرده است. باید توجه کرد که د

-می  ک یافتاشاراتی اند  -  1ن دامر ستکم در مورد  د  -ریاضتِ کامل  

بشود ب  هایِرییما.  توزمربوط  ضه  غاجنسیفعالیت    فِعییعِ  لبا  ، 

« دِ بافتِ پشتیریِ مشهورِ »فساهای افراط بودند. همچون بیمابیماری

 
مدنظر بودند، بتته  یم که مقاربت جنسی زمانی که زناناین ببین عالوه برید اما با 1

کتتتابِ   یهرحتتال نویستتنده. درشتتدیمتت رفته  نظر گ  ن یک عامل سالمتی درعنوا
ی جنستتی ده اگتتر در رابطتته پرورنیک  سالم و  کند که مردانِشاهده میم  «لمسائ»

 .صفرایی تجربه خواهند کرد التِحمقرار نگیرند، 
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وباره با ها تعریف شد و دی بیماریکه توسط هیپوکراتس در رساله

کیِ غربی پزش  ازی  ای خیلی طوالنی در طولِ بازهمشابه  سیِناشعلت

»د کبو  ایاریبیم  یف شد: توص بهه  ن« و  اوهای جزوج  به خصوص 

ک»مردم  بی  جنسی ه  مقاربت  می   1ه  حمله  داشتند،  د«؛ کرعالقه 

شد مغز  د )و خواهیم دید که تصور میغز استخوان بواش مسرچشمه

از بدن قرار  ر  د   است که اسپرم  استخوان بخشی  دارد(؛ احساس  آن 

میسو کزشیِ  فقراتطولِ  دره  داد  ستون  برسپا  ؛ رفتمی  پایین    ه  م 

خودص طوخود  بهورت  ادر  لِدر  مار  خواب،  میو  تخلیه  شد؛ دفوع 

ی و سردردها  مشکالتِ تنفس  نی که بیماری باشد. زمابیمار عقیم می

می بمیرهمراه  آن  اثرِ  در  فرد  بود  ممکن  غشد،  از  رژیمی  ی  ذاد. 

  از یک   اما فقط بعد  کند،د  لیبود درمانی توه و تخلیه ممکن  شد مالیم

و    اب،شر  از  هیز پر  سال کتیادیزروآفورزش    « اپیدمیکس»اب  . 

سوژه به  می همچنین  اشاره  آنهایی  در  که  سوءکند  از  استفاده  ها 

 های جدی به بار آورده بود: در مورد یکی از ساکنانِیماربی  ،هالذت

ا  تد اب، که در  منجر شد  خواری به تبشروبو م  سیجن، روابط  2آبدِرا 

قلآشوبهدل  با دردِ  ساد   گی،تشن،  یب،  زبارارِ  و  همراه  ه  کیدنِ خشیاه، 

 
1oiagnphilol  
2Abdera  
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چندین بهبودی وچهارم، بعد از  رمان در نهایت در روزِ بیست بود؛ د

در    1مردِ جوانی از مِلیبوآ  آمد؛ اما  به دستی تب،  هبازگشتِ دوبار و  

هذیانمیا ی  ن  از  بیبیک  بعد  روزستماریِ  بیماوچهار  مُرد.  به  ا ری 

رودهکالتِمش تنفسی    ای  از  عب  که  شد  وعرشو  های فادهاستسوءد 

 ای جنسی ایجاد شده بود. هالکل و لذت از کررم

هایش مورد  به خاطر اغراقکاران که غالبا  برعکس، رژیمِ ورزش

می  قرار  مثالیانتقاد  صورت  به  اثرا  گرفت،  سودآواز  تِ اضریرِ  تِ 

با  را   در  «نقوانی »  کتابِ  ن درشد. افالطوذکر میجنسی   ایکوس  بطه 

: او  کندمی  وع توجه ن موضایبه  یک بود،  ی المپهندبر  که   2توانرتا  هلِا

می  پیش  پیروزی  سوی  به  »در روح  رفت،چنان  چ و  و  اش  هنر  نان 

هیچچنا که  داشت  اعتدالی  به  آمیخته  شجاعتِ  کلِن  در طولِ   وقت 

ی را لمس نکرد.« عقیده   –سری  یا پ   –ی  زن  ،شریناتِ شدیدزمانِ تم

مو  که  گفت می  یجرا آستیلوس3ن کریسو  ردمو   رد   عضواین  و   4، 

در  بود. بدونِهم صادق    5س ومپوپ دی  شک مضامینِ مرتبطِ متعددی 

 
1boeaiMel  
2Iccus  

3Crison  

4Astylus  

5mpusDiopo  
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که بود  مونِ پرهیزگاریِ آیینی ضمیکی  شوند: یکاربست همگرا م  این

-میل  ا شکدها، یکی از شروطِ پیروزی ر ها و هم نبرهم در رقابت

اخالقی  مونِ  مضبعدی  داد؛   ب کازش رو   کهبود  پیروزیِ   ده نرب  ایرر 

بر  دش نیاز داشت،خون  و شایسته  قادر    تات  داشآرزو  که    اگر  دش 

بر که  ی  باشد  برتری  مضمابد؛  دیگران  اقتصادِهمچنین  ضونِ  روری   

بدن بود  نیز  اش  برای  توانمطرح  کند،  اشتا  حفظ  با    را  که  توانی 

وابط جنسی  زنان به ر  کهدرحالید.  شعملِ جنسی به بیرون تلف می

نی  زا رو  الیهتخ  هک  ندتداشاز  آن  جهتِ  ضروری  بنمگاندا ی  ه  شان 

مشک رلی  دنظم  مواردستکم    –توانستند  می ردان  م؛  هدخ  دی در 

از   کهدرحالیرند. پرهیزگاریِ اکید ان را نگاه داشتمامیِ منی –خاص 

ز بصدمه  کامال  نوبهدن  به  بود،  دور  نیرویه  خود  را    ی   به افراد 

کاملص می  ورت  جمعکردحفظ  و می  کز رممت،  دکرمی   آوری،  کرد 

 برد. می الترای باهرحله منهایتا ب

رژیمی که   .رژیم قرار دارد  مشغولیِدلتناقضی در این    روینازا 

لیت بود هم به دنبال توزیعی منصفانه از یک فعا  ،آن  ید به وسیلهفر

نمی  خودخودیبهکه   پنداشته  دنشدشر  به  هم  و  اقتصادی ل  با، 

که  محدودکنند  بود  بآ  رده  ن ن  همیشه  آمیم  ظر ه  »کمتر«  که    ربد 

ومند تولید رای نیبود بدن مادهبیعی  نکه طای  دارد. با  یتجح»بیشتر« ار

تول  کند ظرفیت  عملیکه  خودِ  باشد،  داشته  را   یدمثل  اندامگان  که 



 مهر نیما حیاتی  :ترجمه

223 

 

ن ایواقعِ خطرِ    راند، درون میت و آن ماده را به جهان بیرانگیخبرمی 

طبیعت در همسازی با    هکی  ا هداز ان  ناش به هماکه اثراترا داشت  

-ترین و شکنندهمهم  اه با، همربدنشند. کلِ  بام  د، خطرناک هنتهس

اندام این  ،شهای ترین  به  برای    تا  زندخطر می  دست  باالیی را  بهای 

اشتنِ نگاه د  .اراده کرده بودال  حه طبیعت در هر  ای بپردازد کهزینه

ت راهی برای نساو تمی  ود،ب  ردنبال فرا  درتِ خود بهکه با ق  دهماین  ا

 . اشداش بنرژیین اشدیدتر با بدنتقویت 

احتیاطیدغدغه .  2 نیز  فرزند  ک  ی  کرد  تحریک  نیاز  را  فرد  ه 

لذتدا کاربرد  با  رابطه  در  تا  تشت  اینکه  با  دهد.  نمایش  صدیق ها 

ردم  ا برای مت  ستم کرده اها را تنظیوصلتِ جنس  طبیعتْشده بود  

ف از  دودمانی  و  کند؛    هانهوگی  بقاراهم  حاصل  همچاطمینان  نین  و 

یک  به  را  ی جنسی  طبیعت رابطهدلیل  همین  به    بود کهق شده  صدیت

حاد   استلذتِ  زده  و    ؛پیوند  کیفیت  منظر  از  دستکم  دودمان  این 

که شد. برای فرد خطرناک بود در نظر گرفته میارزش بسیار شکننده 

شکلی  راش  الذت داشته  به  اما  تصادفی  صب   وار  اگ  باشد؛  رت وه 

اش  دهخانوای  دهآین  کرد،یدمثل مولیمکن تشکل متصادفی و به هر  

می  مخاطره  ابوددر  در  .  »ابِکتفالطون  بر  «قوانین  جدی  طور  به   ،

هایی که به خاطر والدین یاطاحت  ؛کندها تاکید میاهمیت این احتیاط

ان  جنسی می  لِین عم. در اولندشدبایست لحاظ مییو کلیتِ شهر م
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تمامیِ ت:  گرف ورت میست صبایهایی می جش، سناجدواز کِ  شریدو  

وهارزش کهخطرا  ا  سنتی  تی  صورت  اَ  به  آغا عبا  پیونمالِ  د زین 

د که شب الزم بوآن  بودند: در آن روز و  تند، همگی اینجا حاضر  داش

هر با موضو   از  ناشایست در رابطه  پرهیز کنند،  کارِ   ون»چعِ مدنظر 

ی ه نددهنجات بیت شده،ا تثخدن به عنوا بشرعِ نو انِدر می آنچهابتدا، 

او را  آنانی که  ز سوی  ی را امناسب  ترامِاگر که اح  –هاست  ی چیزهمه

کار   همچنین ضمیبه  اما  کند.«  دریافت  کلِ  برند،  در  که  بود  روری 

لحاظ شود:    هروز هر  زندگیِ زناشوییِ نمیهیچ  مسلما احتیاط  -کس 

ایا شب  روز  کدام»  درداند که   ؛ کرد  هدوالقاح کمک خ به  یت  لوه« 

فردیا زندگیِ  الس  »در کلِ  رونازای ی  رهل دودر طوبه خصوص    «، 

باولیدمثت فرد  باشل،  انجام دادنِ کاری که عامدانه ید »مراقب  از   د و 

ا یا  بیاورد  ناعادالهانتبیماری  و  بپرهیزد. درآمیز  باشند،  این    نه  غیر 

-یم  ان ها نشجنینای  هنبد  ح ور اروارا بثار  آ  ینصورت فرد لزوما ا

 دونِ د و باعتمابلیرعادی، غیرقافرزندی که غ  »ایجادِ  د خطرِد«. فرزن

 د. شرا متقبل میسرراست باشد« یت یا بدنی شخص

احتیاط و  بودند  سوءظن  مورد  که  سببِ  هخطراتی  به  که  ایی 

می پیشنهاد  میبه  شدند،  آنان  مربوط  مهم  پرسشِ  از اول  .  ودندبسه 

تصک  نیسن.  لدیوا  سنِ  مهه آن  در  است مرد  که    شدیم  وره  قادر 

سی تا   زظر افالطون اه ن: بر استتا دینسبا تولید کند، هترین فرزند رب
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را    در مورد دختران، او سنِ ازدواج  کهدرحالیاست    سالگی نجوپ سی

سال تا به  شانزده  میانِ  محسالگ بیست  های  می ی  این   1کرد. دود 

نظدنی  ماز  یِانناهمخو اراتِر  ایهست؛  م  ه  ورسط  را  ضوع  مون  او 

نیرای  ب  که   کنده می محاسبو    ،داندی میرورا ضرومند مطلقدودمانی 

کند به افت میشوهر در سنی که باروری  ن و  تِ سنی، زاین تفاو   با

 انگیز نیست.وقوع تولیدمثل چندان هوس  لرحادرهرسند که  هم می

دگی بسته زن ز  ا زه  با  اینولِ  در طن  شاهطفعالوه بر این فرزندانی که ن

و    رسندی درست م  سن  به  که به موقعرا دارند    نفعتین مد، ا شویم

باید    یستند: »بنابراین زناندین ندوشِ والباری بر    ،الزو  هایسال  در

سن   د  سالگیهجدهدر  مردان  همین حدود    سالگیوهفتسیر  و  یا 

-نبد که زمانی  ردت  صل، و. اگر این سنین رعایت شوندازدواج کنند

 اهد شد.«ود، آغاز ختنهس خودوجِ ا درشریک هنوز دو هر ای ه

مهپرسشِ »رژی  دیگر  و مِ  البتودب  الدینمِ«  اف:  از  دوری  ها  راطه 

مچنین از در حالتِ مستی تولیدمثل نکنید، و هنید، مراقب باشید که ک

پیر پیوسته  و  عمومی  کنیدرژیمی  قانونوی  گزنفون  و    گذاری. 

 
بتترای  ستتالگیجتتاهتتتا پن وپنجبیست، این بازه به صورت «جمهوری»ابِ در کت 1

 ت.شده اس برای زنان مشخص سالگیچهل یست تامردان و ب
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ککیمن  حسیتا  ر  1سورگویکل  ایهسنجش اطند  جهت  ازنامیه   ن 

ه  ی کران؛ دختکردیند را تامین م رومنی  ی والدینهفرزند، توشمتِ  سال

مق بود  شوند،رار  یانمی  ادر  بنوشند،  شراب  می  بایست  نوشیدند اگر 

نانفقط زمانی بود ک باشد؛  با آب رقیق شده  ب  ه شراب  ه  و گوشت 

  رفت ظار می نتا  نآنااز  ان  مرد   مثلِ؛  شدیم   گیریدقت برای آنان اندازه 

انجام  فیز  هایورزشه  ک لیکویکی  حرگودهند؛  و س  »مسابقات    تی 

 و مرد« تشکیل داده بود، زن    هایکنندهای رقابت بر  رتیقد   هاینآزمو

دو   هر  اگر  که  داشت  »اعتقاد  فرزندی چون  باشند،  نیرومند  والد 

تولنیرو کرد.« مندتر  خواهند  برعک   2ید   درتیِ قمِ  ژی ر   باس  ارسطو 

بوخام  یکار رزشو اولف  رژیر   د؛  ترمی  که  می جیح  ا  یک داد  برای 

مرونشه رژد  باشد،  کناسب  آن  یمی  کطبع ه  شی  برا ه  ی هروند 

را تضمین کند: »بهترین عادت آنی است که   3یاز داشت اش نفعالیت

حد درنتی  در  باشد،  مریضی  و  ورزشکاری  عادتِ  در میان  باید  جه 

مقداری  ساختن امردک  ششکواش  ای.  کا  موردِ  م  یدانب  وششن  ثلِ 

عمومی باشد    ششیکو  بلکه باید  خصصی باشد؛یا تخشن  کار  زشور 

 
1Lycurgus  
را شتترح  قاحتاثیراتِ مست بودنِ والدین در زمان ل «نقوانی»افالطون در کتاب  2

 .دهدمی

3euexia politike  
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شود.« او برای زنان   دایتدِ آزاد ههای مریتعالی فمهسوی هه به  ک

 1مشابه بدهند. داد که کیفیاتی یمی را ترجیح می رژ

 نی آوردنِ دودما  به دستکه برای  آن زمان از سال یا آن فصلی  

به    بستهه واند کیددمی  موضوعی  رتصو  به  را  اشدعد بمسا  سبنام

از  ادسته کامل  بود.    صریعنای  ا  بدونِپیچیده  ی هایاطحتیشک 

کنارِ چیزهای دیگر توجهِ بازرسانِ زنان را  در  که    بودند،  ستدازاین

طرحِ  – می  -  2افالطون   در  می  ؛کردندجلب  که  بر باکسانی  یست 

 ی تولیدمثل ه ازجه ای کسالده    طول  درل  اهمتهای  وبِ زوجرفتارِ خ

  ه طورسطو بظارت کنند. ار، نبودکار نیاز    ن برای اینآنا  و بهتند  اشد

شناسان  یعتپزشکانِ زمانِ او و طب  د کهکناره می دانشی اش  به  تصرمخ

ر  نظر او، زن و شوه  بر اساسضوع ابالغ کنند.  قادر بودند بر این مو

رامی خود  همه  بایست  ساآشن  وسدر ن  ای ی  با  »زندا  در    هآنچهر  : 

 
خیلی جوانِ اسپارت قرار نبود که  اهلِهای متجزوسخن گزنفون اگر  بر اساس 1

ود که ممکن بود بتتا ایتتن کتتار فرزندشتتان ل بدلی  باشند، به اینشته  طه داد رابزیا
لِ یکی بر دیگری لزوما افتتزایش ی، ممقاربت نیرومند شود: »با این محدودیت در

-ادهزی  ها با یکدیگرنیرومندتر از حالتی بود که آن  مطمئنا  و فرزندشانفت  یامی
 «کردند.می روی

ی از تتتاریخ. خاصی است و نه زمانِ طونل افالآیدهنِ شهر ابازرسامنظور فوکو  2
 .م-
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زم دانستیِ خوب الززیک یفطِ  شرای   انِمورد  به  ام  پزشکان ست  ن  را 

هترین است(؛ زمستان ب  قرارداد،  ساسابر  یند« )بگوها  آند به  توانن می

 الی بهتر از جنوبی است«. گویند که بادِ شمها می»فیزیکدان

همه به  نگاه  احتیاط  ی با  واضهای  این    کهت  اسح  اجباری، 

قیِ کامل  رفتارِ اخالیک    اد و زیجهِ توبه میزان    ازنی  مثللیدتو  بستِکار

دید آن را ته  اتی را کهخطرمی  تمات تا  خواساگر که فرد میت،  داش

-تاکید مینتایجِ مطلوب دست یابد. افالطون کردند دفع کند و به می 

-میر  که از آنان انتظا  1شته باشنددر ذهن داکند که هر دو زوج باید  

مریهتبو    رینتب»نجیتا    ودر فرزندِ  شرا    ن«مک ن  ا به  دهند. هر   رائه 

ه را این قاعد  د وکننمل  وع تان موضلی کوشا در ای شک  به  آنان باید

بشر آن کاری را که برای خودشان  خود قرار دهند که نوعِ  مای  راهن

که هوشمندانه بر خودشان  ند، »اگر  رسانگیرند به پایان میر نظر مید

ی شمنده هوک  گررند »اخومی  کستو ش  «،نندمل کر تاکان  آ  دِو خو

ماد »داجه  نتی« در  اشند. اقد هوشمندی ب فاصالنداده یا    آن به خرج  در

تامبر    هوشمندانهباید   فرزند  تولید  باید   2ل کند عروس و  و عروس 

در این خصوص در زمانی که هنوز فرزندی ندارند.«  ه  ب  –چنین کند  

 
1dianoeisthai  
2osecheto ton nounpr  
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-طو نمایان میرسا  «ئلِمسا»  کتابِ  در  کهی  ظررنتوانیم اظهارابطه می

شر  فرزندانِ نوع به  ک  آیدپیش می   بسیارگر  : انی کنیماخوافرا  شود ر

ومش دلیلِ نین  شاالدینابه  که    ستند،  است  این  زمانِ  آن  در  والدین 

-ردن به کاری که در آن لحظه انجام میعملِ جنسی به جای فکر ک

داشتهندداد ذهن  در  دیگر  چیزهای  بسیاری  دبعدت.  ندا،    نِهاج  رر 

  آمد، جود می جنسی به و  عملِ  توجیهِی  را ب  ، قانونی ضروری1ی نانگ ت

عدی ب این  باامل بن شکل که  انجام ش  ردیک هدف    ید  ود که ذهن 

تول در  همان  قصدی  چنین  البته  اینجا  در  است.  جنسی یدمثل  عملِ 

از گناهِ اخالقی ضرو نبود.  ربرای دوری  این   حالبااینی  آنکه  برای 

 ندگی از ی زهمدار ساختن فرد به ای قادابر،  دسبراش  دفه  بهصد  ق

شِ الهر، یک تیتِ شنه اممکِ کردنِ او بک  ایاش و بردانقِ فرزنریط

ی پایدار نسبت به خطراتی که ک دغدغهل ضروری بود: یذهنیِ کام

لذتکارب میرد  احاطه  را  را  ها  هدفی  و  طبیعتکنمودند  آنان    ه  به 

 2. ند ردکداده بود تهدید می

 
 م. -ت مسیحیاشاره به عصر  1
هتتا و دردهتتای شتتدید تست در زندگی از لذبایافالطون زنان می «قوانینِ»در  2

 محافظت شوند.



 فوکو میشل  –د لذت کاربر

 

230 

 

 

 

 

 

 

  

 صرف، مرگل، معم .4

 

ش ایجاد دنِ خودی فرد با بها در رابطای رمسئلها هذتل کاربرد

ت  کردمی  کردنِ  عر و  برایف  اورژیمی  می  ی  دشوار  ساخت؛ را 

این  حالبااین در  سادگی  به  آن  این    دلیلِ  که  نداشت  قرار  حقیقت 

 نکه ا ایی  شدباها  ظن بود که منبع برخی از بیماریکاربرد مورد سوء

 جنسی   عملِ  لماسمترسیدند.  می  ودخ  تِ آن برای فرزندتبعا از    دممر

-توع صالحیا موضهو برای آنشد  نمی  ان شر تلقییونانی  از سوی

بی در رابطه دهند که اضطرا اخالقی نبود. اما متون شهادت می  زداییِ

و   داشت.  وجود  فعالیت  خودِ  نقطهبا  سه  حول  اضطراب  ی  این 

م خخیچر یکانونی  هزعمل  لِشک  ودِد:  در  ینه،  که  و   شتدا بر ای 
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ونانی ی یشهاندیود اگر در خواهد ببود. اشتباه آن مرتبط رگی که به م

پزشکی   مثبت بر عملِ جنسی ببینیم. تامالتِ  یگذار ارزشیک    فقط

-نتکنند که با خشوبه صورت چیزی توصیف می   را  آن  ،و فلسفی

چیرگی  و  کنترل  بااش،  فرد  که  بای    تهدید   را  کند ال  ماعد  خور  ید 

  ای که خستگی  کنند که باف میتوصییزی چ رتصوبه  آن را ؛کندمی 

کهمی   را   انی توآن    یرهشیکند،  میتولید   محافظت  کشد  باید   فرد 

ش بر مرگِ فرد  یزی که از پیبه عنوانِ چ  ؛ همچنینکرده و نگاه دارد

  . ندکی را تامین می زیستی  بقای گونه  زمانهم  کهالیدرحداللت دارد  

لذتژیمِرر  اگ به    بود،  مهم  دلیها  ممکن   ادهس  لِ این  افراط  که  نبود 

بیمار  به  شاست  ختم  ببل  ود؛ی  فعب  خاطردین  که  در  که    الیتِود 

د. با رقیق  و بمیجنسی عموما چیرگی، توان و زندگیِ مرد در خطر  

سبک و  فعالیتکردن  این  به  علیه   دهی  را  فرد  رژیم،  قالب یک  در 

رکردندی مت  قب امر  هندآیهای  اریبیم با  فرد  همچنین  را ؛  خود  ژیم 

ر که قاد  کردمی ت  ابعنوان فردی ث، و به  دادمی ، تمرین  دادمی  لشک

خا درونِ اشونتست  که  دهد  اجازه  آن  به  و  کند  کنترل  را   ش 

را درون    که قادر است منبعِ انرژیِ خود  ؛سب عمل کندمرزهایی منا

مرگِ و  دارد،  نگاه  بپذیرد رخو  خود  را انو  تولدِ  هکلیحارد د  ا    دگان 

م فژکند. ر یفراهم  برای    یازودیرفآ  یزیکیِیمِ  پیشگیری  سالمتی یک 

 وجود بود.  – آسکِسیسِیک  –نِ  ریتم یک زمانهمو د؛ بو
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اثرات  «فیلِبوسکتاب » در. افالطون زمانی که خشونتِ عمل  .1

که   زمانی  را  بودندلذت  آمیخته  رنج  کمی  می   با  به توصیف  کرد، 

اوقات او   کند، برخی میر  خیرد را تس»مت  د: لذندیشیایم  ایزیدروآف

جسمی ا  و  ار سرمستی  در  تا  تکند،    خیزوتدارد  رنگِ  رتیبدین  ب 

-میهایی غریب اتخاذ او انواعی از وضعیت  .کندییر میش تغارخسر

روش به  میکند،  نفس  غریبی  باکشد  های  فریادهای جیغ  و  و  ها 

-. احساس می..آیدمی  رونبی  اشیاتحس  ور کامل ازآمیز به طجنون

ین ر اگوید که وقتی خود را دب  انگر به خود و دی  که مقید است  ندک

تقریبا در حالت مرگ است. هر چقدر   تلذاز    کند،میا رها  هخوشی

جان  وتر در جستجویی با دل، مشتاقانه1شود تر میروقیدتر و زیاده بی

 رود.« به دنبال آن می

ایناعتبا میرات پوکهی  به  را  جمله  ر  ارگاسمک  ندهدس   کلِ ش  ه 

حمله ری  یک  کوتاه  ادرهرحال:  ردداا  صرعِ  چیزی  این  که  ست  ، 

گِ می  2لیوس آلوس  الوهی وکر»هیپ:  هددگزارش  حکمتی  که  اتس، 

بخشی از یک بیماریِ ناگوار    3پرستی ت داشت، اعتقاد داشت که شهو

 
1ronesteros, aphakolastoteros  
2Aulus Gellius  

3eusitus venerco  
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-می  اب«نتخ ایا »بیماریِ  1« کومیتالیس»ه همشهریان ما آن را  است ک

سخناین  هچراکد؛  مننا اوها  که  ان  ر  هستند  ما  قاربت  »م:  ند اسیدهبه 

است.    3وسکریترت از دمو عبا  این  در واقع  2« .تیک صرع کوتاه اس

نام  رساله اش توصیفی لین صفحاتکه در او  4« تخم»ی هیپوکراتی با 

از عمل جنسی می  پرجزئیات  دیارائه  از  دیگری  سنت  با  وژنِ دهد، 

سا  کهالگویی    .ددار  نیاومخه  5نیاآپولو کلِ)  نتین  همچنین  مِنت و 

اآن اشاره می  به(  یاآلکساندر  اهل  ی صرعهناشناسوی آسیبلگ کرد، 

بنبود کفالگولکه  ،  داغِ  مایعِ  یک  مکانیکیِ  در  ی  بود:  کتابِ کننده 

می  «آموزگار» مرگزارش  »برخی  که  می دهد  فرض  منیِ  دم  که  کنند 

زمو مادهجوداتِ  بااس  خونرِ  دافک  ی نده  خون    دنِنیت  درهم  ت. 

-میگرم  مای بدنِ شریکِ نر  رگ  باافتد،  می   به تالطم  ها به شدتنبد

-های اسپرمی پخش می رگلِر طود و ددهرا شکل می   شود، کفی

اساسشود.   دی  بر  پدیده    اهل  وژنسخنِ  این    را   آفرودیزیاآپولونیا، 

میتو رسالهدهد.«  ضیح  مجم  «تخم»ی  در  ههوعاز    ، یتاکریپوی 

 
1aliscomit 
2ai mikran epilepsiann einten synousia  

3Democritus  

4The Seed  
5Diogène d'Apollonie 
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مایعات،   عمومیِ  انتشارمضامینِ  و  شکل  تالطم  کامال  توصیفی    یبه 

»طمی  هچنآ  حول انزالیتواند  خوارحِ  ش«  ساماودنده  می،  د. ن ابین 

یابد و برای  ن انتقال میطرح به شکلی تغییرنایافته از مرد به ز  همین

و رویارویی    های مذکر و مونث به شکلِنقش  میان  ابطِرمزگشاییِ رو

 رود. ر می کا به بر دیگریی کیدهیِ ین تسخیر و نظممچنو هت، قابر

از جنسی  انتها،  دتبا   عملِ  تا  عما  شکلِ  مکبه  خشنی   انیکیِلِ 

در شده است.    گیریجهت ه سوی انتشار اسپرم  بکه    شودیحلیل مت

شود، یک ه کلِ بدن داده میالشِ اعضای تناسلی و حرکتی که بابتدا م

طم، به تال  ا این گرمایش همراه بنند؛  کی م   دیجای امایشِ عموم اثرِ گر 

کردهی کخلط نفوذ  بدن  کلِ  بیش  ،تسا  ه در  میسیالیتِ  تا    دهدتری 

به  شرینکه  ا کر وع  همهند،  کمی  1دن« »کف  که  شکلی  همان  ی  »به 

تولیدسیاالتِ دیگ  قرار بگیرند،  کنند.« در  کف می  ر وقتی در تالطم 

پدیده مرحله،  »جداین  م اتفا  2ایش« ی  بخشِ  ین؛  فتدایق  رومندترین 

-و نخاع می  زغمه  آن ب  3ترینِ« غنی رین وتی»قوکرده،  فک  لِاین سیا

سپس کفِ نرم از   کند.ل میلی نزوی تناسضابه اعدامه  ود که در ا ر

 
1reinaph  
2apokrisis  
3otatonpi to ischyrotaton kai  
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بیضهکند و  ها عبور میکلیه به آلت میاز طریقِ  آنها  از  به  جا  رسد، 

تشنجیوسیله انداخ  1ی  بیرون  میخشن  فای   شود.ته  در که  ند  رآین 

-میعامدانه است،    تناسلی«ای  اعضمالیدنِ  »   و  نسیابتدای وصلتِ ج

حالتی  وت به  غیراند  شارادی  کامال  اینظاهر  داست    چیزی  ود.    رکه 

انتشارِ اتفاق می  شبانه  مورد  نویسندهاف]منی[    «تخم»ی  ی رسالهتد و 

 دنِ م شگر  دیگر باعثِنی که کار یا فعالیتی  کند: زمامی   به آن اشاره

کند؛ »بدن به کف مید  لیخود توهدبخود، سیال به صورتِ  شوین مبد

مقار نا  کهشکلی   در  رفتاگار  است  می بت  با همر  نزالا  و  «کندر  اه 

رصاویت می ری  رخ  ر ویایی  در  بدن  شک  بدونِ  با  دهد.  این ابطه 

که  ن؛ ایکندپیروی می   استناد شدهبه آن  ا  مکرر که  ی  ا قاعدهتصاویر از  

-یم   بدن را آشکار  ها وضعیت کنونیِاز آنخی  بر   تکمدس  یا  رویاها

 کنند. 

جنسیِ   را میانِ عملِ  یم موع  ریختیِهمف هیپوکراتی یک  صیتو

در   به جز اینکه  ،ند یکی استیفرآ  کند.یِ زن بنا می جنس  عملِد و  مر

ین گرما توسط اندامِ جنسیِ  شود؛ اگرما از زهدان آغاز میمورد زن  

ثِ من این ردد: »در مورد زنان بح گیه میختانگ بر  ولِ مقاربتنر در ط

-وش میشغمن  واژن مالیده شده و زهدا  قاربتر طولِ مد  کهاست  

 
1tarache  
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 دن تولیدِب  کلِ  که دراده شده است  قرار د ان  زهدسیتی در  ساح  .شود

کند که اش خارج می مچنین چیزی از بدنکند. زن همیلذت و گرما  

آن است.« از  رج  خا  به  قاتو برخی او   برخی اوقات در درونِ زهدان

سپرم با گرم شدن و جدا  دارد )ا  به شام  نوع و ساختاری  این ماده نیز

از اینآید(می  به دست   نوخ  شدن  شابه و هم  مِ م هم مکانیس  اج؛ در 

تفاوت  حالباایند دارند.   مشابه وجونهاییِالِ  انز  عملِ های  نویسنده 

می خاص بیرون  بی  نه  که  عمکشد  طبیعتِ  به   ،له    ونتِ خش  بلکه 

لذتی    صِصوخم طولِ  و  شدت  و  همراهآن  را  آن  ند، کمیی  که 

  تری از مرد ار شدتِ کمیسبن  ط هستند. در خودِ عمل، لذتِ زمربو

ونتِ  صورت ناگهانی و با خش  ع به مایورد مرد، دفعِد چون در مر اد

در مورد زنان لذت در  ،ف دیگرافتد. از طراتفاق می تریبزرگبسیار 

شد.  کل میی خودِ مقاربت طو دازهان  به  د وشومی  ی عمل آغازابتدا

زمانی که    ا تت  ذاو بستگی به مرد دارد؛ این لبت لذتِ  ارمقول  در ط

م مرد به ارگاس  ل ازو قباگر او  شود؛  نمی  قطع  «ا نکندا ره»مرد زن ر

بلکه فقط به   –شود  این بدین معنا نیست که لذت او تمام میسد،  بر

 شود. ه میروشی دیگر تجرب

 لِ شکمیان مرد و زن  خاللِ دو عملی که    اتی دروکرهیپنِ  متو

ی است عِلّهم    زمانهم   هک  گیردای را فرض می رند، رابطهکسانی دای

م  مهو   گویی  هسابقرقابتی:  که  آای  جن در  نرن  را   سِ   نقش محرک 
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اشد. این متن برای توضیحِ باید همیشه پیروزِ نهایی بو    کندبازی می 

  تانیِهای باسمتن  شک همچون   دونب  -ن،   زتِلذر  تِ مرد باثرات لذ

ازیگ د هیپوکراتی  موعهمج  ری  عنص  –ی  دو  آتش    بآر  به  به و  و 

  برخی اوقات  مذکر  عِمای  .شودرما متوسل میبلِ گرما و سا ثراتِ متقا

محرک عنوان  می  به  و  عمل  اوقاتکند  سردکنن  برخی  عنوان  ده؛  به 

ه و شعلرت  صو  به  برخی اوقاته همیشه گرم است،  عنصرِ مونث ک

اوقات ارائه    کی به صورت    برخی  اگر  شیم مایع  »در ود.  زن  لذتِ 

-شعله  بسان  ینبد، اشدت یا  «زهدان وارد شود  هب  مای که اسپرلحظه

اتفاق می  با ریخ  د کهافتای  به روتنِ شراناگهان  ورتر ی آن شعلهب 

دی می از طرفِ  پایاشود؛  زن  لذتِ  به  مرد  انزالِ  اگر  مثلِگر  دهد،   ن 

-متوقف میا ور ست: جوشیدن فرد بر آبِ خیلی داغ اعِ سمای نِختیر

ما د؛ اآورنبازی می  متناظر را بهی  دامو  ،مشابهشود. بنابراین دو عمل  

کیفیم که  موادی  جنسی  تضاداتی  مقاربتِ  در  و  رودرروی   دارند 

نیرو، آبِ سرد علیه جوشیدن، الکل  گیرند: نیرو علیهیکدیگر قرار می 

شعله.   تع  الحهردر  اماروی  که  است  مذکر  عملِ  میاین  کند،  یین 

میظیتن می کندم  تحریک  تسخیر  ،  عملِ چنهم.  کندمی کند،  این  ین 

مینان از اینکه به شکلی  ا اطرا ب  های مادهدامانمتِ  که سالذکر است  م

عمل  من میاسب  تضمین  بکنند،  اگر  »زنان  داشته  کند:  رابطه  مردان  ا 

سالمت بهتر  یباشند،  نمیا   که  استنی  زمااز  شان  انجام  را  کار  -ین 
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چون  ،  ودشطوب می که زهدان با مقاربت مر   این دلیله  ب  دهند. اول

ا زهدان  آنچهاگر  خ  ز  منقبض  ترشکباید  وش می  باشد،  این   ود 

تول اینکه مقید درد میانقباض شدید در بدن  با گرم کند. دوم  اربت 

ارائهک و  بدن  مسیری  ردنِ  مایعات،  برآسانی   جاد ای  دگیقاعای  تر 

قاگ  کهدرحالیکند؛  می  جر  مستعد بدننیابد،    انریاعدگی  زنان  های 

جذب اسپرم،   مرد ول توسط  ن، دخو« برای بدنِ زناد.ونشاری میبیم

و  یهاول  منبعِ آن  کیفیاتِ  در  تعادل  جریانِ ی  برای  کلیدی  تحریکی 

 ر آن است. ها دوریِ خلطضر

انزالی »طرحِ  ه  «،این  ط  موارهکه  آریقِاز  ف  بیت  عالن  ه جنسی 

-تردید نشان  شد، بدونادراک می  –س  دو جن  ر هرو د   –طور کلی  

انحصاریِ  ویلگ ا  یهندهد تسخیتقریبا  مردا  اسرِ  مونث نه  کنشِ   ت. 

مکدقیق سرشا  بیشتر  نبود؛  مذکر  کنش  به  مل  اما  داشت،  تکراری  تی 

نسخه  شکلِ تضیک  سالمعیفی  برای  مذکر  کنشِ  به  که  و  شده  تی 

لتمرکزِ ک  ود.ه ببستوا   لذتبرای   دفعی   –،  اری انتشحظهامل بر این 

را دی آینفر –شد دیده میل عم اساسیِ که به صورت بخشِآلود فک

ه قرافع  یهستدر  جنسی  میالیتِ  مکانیکِ نتخشو  باکه    دادر   اش، 

مهار ک  ناپذیرتقریبا  از  گریخته  نیرویی  سرشتنترلو  می،  شد.  نمایی 

پرسشِ و  اما  مسئله  –هم  را  رف  مص  اقتصاد  عنوان  مهمی  به  در  ی 

 کشیدند. پیش می – هاتکاربردِ لذ
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ند که  کج میاستخرا  ای را از بدنهدام  سیملِ جن. عمصرف.  2

زندگ به  بخشقادر  که خودش  ؛ استیدن  ی  دلیل  بدین  به وجودِ   اما 

خورد  گره  وجوفرد  آن  از  بخشی  و  است. ه  کرده  مطالبه  را  د 

زند بیرونموجودات  با  تمن  دنِدا  ه  تخیک    نهای  را  مازاد  لیه  مایعِ 

برای وجودِ خآنان عنا  ،ندکردنمی د بود، نمزشارودشان  صری را که 

 کردند. سلب میاز خود 

برای  مش  حِتوضی  ،مختلف  ندگانِنویس  یهمه   یِ بهایگرانابهی 

به دو مفهوم    «تخم»ی  رسالهه  ک  رسددهند. به نظر میاسپرم ارائه نمی

مفهوم، اسپرم   آن دویکی از   بر اساس ند.کی ه م شارم ای اسپریشهاز ر 

یق نخاع  طرز  ا  ، گرفت  گیرد: وقتی در مغز شکلرچشمه میس  سراز  

 ، نظرِ دیوژنِ الئرتی  ساسابر  .  یابدتقال می یینیِ بدن انای پاهبه بخش

پیتاگوری   مفهومِ  عمومیِ  میگاینبود:  این  بنیانِ  پنداشته  که  ونه  شد 

کل بدن   .د«رِ داغ در آن قرار داربخاکه  ست  ز امغ  ای ازلختهاسپرم »

اگر  ت،»گوشبا   مت ستخوانوپی،  موهایش«  و  از  ن  آ  ازا  عاقبها  تکه 

ثیرِ داغی  از اَ  نیز  اشسیاته همراه با حروحِ نطف  .ردیگل می ماده شک

  منی را شکل دادنِ    ی نیزمتنِ هیپوکرات شود.  ست متولد میکه در آن ا

ه انی کای راجع به مردملهن در جمت  این.  ددهان نسبت میبه سرِ انس

نکه قادر ایا  ب  انآنید که  گودارند می   شاننزدیک گوش  گیبرید  یک

م هسقارببه  کمتندت جنسی  اسپرمی  دارند: ، ضعمقدار،  عقیم  و  یف 
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کند، قتی از سر به سوی نخاع حرکت میاز اسپرم و   بخشِ بیشتری»

-میخود  به    راخم  ک ز دگی شکلِ یگذرد: وقتی بریها می از گوش

-اده میاین اهمیتی که به سر د  ماود.« اشمیدود  گیرد، این مسیر مس

رسا،  ودش نم  قابل  «تخم»ی  لهبا  آنجا    .1یست قایسه  ی  هقاعد  یک در 

دار عموم وجود  ایند  ی  بر  منمبنی  از  که  میی  منتشر  بدن  شود:  کلِ 

مرد یک  می   اسپرمِ  بدن  مایعِ  کلِ  ط»از  از  و  »رگآید«    و  هاریق 

همهکه  یی  هاعصب بخشاز  بدن  ی  شهای  کشیده  آلت  ، ندادهتا 

م  همهیجاری  »از  اسپرم  بخششود.«  بخشبدی  های  هم  های ن، 

-اش ترشح میار شکلر چهنی« دکلِ مایعِ بدنرم، و از    م و هسخت  

اگر پسران و دختران قادر کند«؛ و  ن انزال می. زن نیز »از تمامِ بدشود

در آن  ن بدین خاطر است که د، ای نکنح  شتر منی  ش از بلوغنیستند پی

رگ بن  ناچ  هاسن  و  عبورِکوچک  »از  که  هستند  اسپراریک  م   

رد ه بگیکل بدن سرچشمچه منی از    ،درهرحالند.«  کنیری می وگجل

ظر  ی فرآیندی در نبیاید، به عنوان نتیجهسر    بخشِ بیشترِ آن ازچه    و

کرده، مجزا   جدارا  نی  بد  « مایعِخشِشود که »نیرومندترین بگرفته می

ر د آلودِ منی و  غنی و کفتِ  طبیع  درو  یر: این ن2کند می کرده و غلیظ  

 
ی مفهوم نخست دربارهاست. ی اسپرم در این کتاب از ریشه منظور مفهومِ دوم  1

 م. – سخن رفت. در سطور پیش
2yrotatonischto   
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  رک دیگر ضعفی ان است؛ مدیانم  شود،ج میبا آن خاره  ک  تیخشون

هاست   مقاربت،  که  از  بعد  دمواره  میزانِ  که  هم  اندک هرچقدر  فع 

 دارد. باشد، وجود 

عنوان   به  منی  منشاِ  واقع  مشاجدر  ر شتانو   در  راتموضوع 

مانپ  باقی  فلسفی  و  اما  زشکی  از  د.  توضیحاچ  کهآنجدا  ارائه ه  تی 

این  می دلیلبمیت  توضیحاشدند،  می ایست  پیش  چه  ت شگذای  که  ند 

دهد، تا جانوری دیگر  د تا زندگی را انتقال  ساز در مییز منی را قاچ

ماده ر اما  بپرورد.  میا  منی  خود  ی  بالقوگیِ  این  ازتوانست  تنها    را 

-که می  ایی دگ، بگیرد. آن زنکه از آن آمده بود  ردی فدگیِزن  بعِمن

میب موجوخشید،  از  زندبایست  نک  ایهدِ  آن  از  گرفتهه   ، دبو  شات 

گرفته بشده    قرض  شده  جدا  هاشد.  و  چدر  اسپرم  انتشارِ  یزی ر 

شد.  شت و صادر میفرد برداعناصرِ    بهاترینگرانکه از    شتوجود دا

تخم  ریشهآفریننده    ،1« سوئماتی»  کتابِدر    بنابراین این  در  ی  را 

و    وح، مرگبدن و رمبستگیِ  ه  درها  که برای انسان  ادر د قراچیزی  

بننامیر نخاعساه  شدا  ایی  این همبستگی  )که در    ت.  بخشِ گردِ بود 

رد(: »چون در کودش، جایگاهِ روحِ نامیرا را میزبانی می یِ خاجمهجم

به بدن متصل شده   هانآ  با  روحزندگی که    است که پیوندهای  نخاع

 
 م. –الطون فاز ا 1
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  از این منبع و اند.«  هشده  میرا کاشتهای  یشهاند و رکم شدهاست، مح

اشت و در به آن نیاز دکه بدن رطوبتی بود که ی شت پ  دو رگِاز طریق 

از  منی بود که    همچنین منبعِ  نخاع.  افتین می، جریابود  محصورآن  

اندا انعقادِطریق  برای  جنسی  دیگر    مِ   فت. یامی  شارانتفردی 

 ندگیِ یکسانی داشتند. ز شان بنیانِدزنده و فرزن وجوداتِم

هم لیتح ارسطو  افال  ل  و  با  هیطون  با   ر یابسس  پوکراتهم 

متفاوت   است.  منظرِ متفاوت  از  وت  هم  مکان  ا  عیینِ  مهم    ظرِ نز 

کتابِ   در  حیوانات»سازوکار.  شدنِ  عنوان  1«هست  به  اسپرم   ،

توضیحغذت  2ی باقیمانده مشودمیده  دا  یه  در  حصو:  که  نهایی  لِ 

فید است  م  لیک غلیظ شده است و به همان شکدیری بسیار کوچمقا

هستند.    گیرد، برای رشد مفیدیم  اذ غ  گان ازندام دِ خامی که امواکه  

و  میدازشِپر  ،طوارس  زدناقع  در  بدن  وارد  تغذیه  آنچه  نهایی  کند،   

میماده فراهم  اینای  از  بخشی  هما  کند.  به  بمهده  بدن    هایخشی 

می  باانتقال  و  مییابد  طعث  به  رشد  شود  روز  هر  غیرمحسوس  ور 

انتظدیگر  شی  بخ  کهدرحالی  –  کنند دفع  در  ر  هک  استار  قادر آن  ا 

اگرمی قرار    درون زهدانِ  سازد،  نطفگیل، شکبگیردیک زن  ه را ریِ 

 
1n of AnimalsGeneratio  
2perittoma  
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بنابراین   کند.  عنایجاد  به  فرد  تولیدمثلِ  و  مشارشد  وابساصرِ   تهبهی 

مادآنعِ  منبو    تندسه اهها  مشابه  عناصرِای  م  رشد  ست.  منی    ایعِو 

ظ فحدر فرد  ی را  زندگ  بودند که  اذردازشِ غپ   ازهایی حاصل  قرینه

توکمی  و  رردند  دیگری  میلد  ممکن  اینساا  با  قاایشر  ختند.  بل  ط 

د  برای بدن باشد: این رخداکه خروج منی رخدادی مهم  رک است  د

میای  ماده خارج  ککنرا  نتیجه  بهاانرگه  د  نهاییِاست،  تقطیرِ   ی 

اکه    ستا  سازیِ عناصریاندامگان و غلیظ  طوالنی طبیعت   سا سبر 

»توایم همهنند  برهاشبخ  یبه  بدن«  و  ی  از    روازاینوند  بدن اگر 

رشدشتومی  نشوند،  خارج سبب  قابل  بشوند.    انند  نیز  درک  این 

انسان  که  ود  شین مممکنی  ال در سکه کام  –ا این تخلیه  است که چر

 -د  کنی  را بدون اجبار به رشد، نوساز  اشا اندامگانط نیاز دارد تفق

-نمیشوند،  تفاده مید اسرش  یابع برای منه همهی جوانی کاددر ابت 

اتفاق  توان ا د  میبیفتد.  »همهگوید  رسطو  سن  آن  خیلی در  تغذیه  ی 

 لیدتو ییره در سنِ پبل درک است کشود.« این نیز قاف میزود مصر

لِ کند.« ککافی گوارش نمیی  ازهن به اند»اندامگاشود:  کند می  پرماس

ه مشکالت ری کپی  ادارد، ترشد    از بهی که نیانوجاز    –رد  ف  یِزندگ 

دار   برای حفظِزیادی   راب  –د  خود  این  مکطهبا  قدرتِ   یملی  میان 

 .شودنمایش داده میی وجود رشد و ادامه لیدمثل و ظرفیتِتو
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جایی که بدن و  مگان برداشت شود، چه از  ادانلِ  ز کی اچه من

به یکدیگر متصل شده پ انر  اند، چه د روح   ذا غ  ازشِ داخلیِردتهای 

ر  داهزینه، مصرفی  کندع می را دف  ای که آنجنسی  ملِع  تولید شود،

ابر کنسان  ای  خواهد  کردهایجاد  قصد  طبیعت  آن  که  است    رد.  با 

می همراهی  تلذت  انسانکند  تفک  به   هاا  بیفتند؛   دِولیر  نوادگان 

سضربه  حالبااین خودِای  به  می  خت  فرد  کاروجودِ  این  ا ب  زند. 

بخشِ  مچش از  »خودِکاپوشی  که  را  ملی  وجود«  می   شود، شامل 

عد از مقاربت »واضحِ« ب  مردگیِل دبدین شکل ارسطو  ر دارد.  سروکا

توضیح   همین   «،مسائل»کتابِ    ینویسندهدهد.  میرا    ن آل  شک  به 

ه  کن زنی  به اولی   وان نسبتردان جدهد که مرا توضیح میای  یر ایزب

حجمِ این   با اینکه .  ندنک، احساس می رندروابطِ جنسی دا س  انبا او ش

یشتر حیوانات ب  از دیگرها  سانتا در اننسب  حالبااین  –کم است،  ماده  

ی که ز بخشی کامل از عناصره خودشان را اموجوداتِ زند   –است  

میاس  شانخوددِ  وجوبرای   محروم  است،   هیپوکراتس د.  کنناسی 

برخی  وصت در  که  است  کرده  لذتِ    هد افتساءوسها  موقعیتیف  از 

 م شود.ه مرگ ختب مصرفِ نخاعیلِ مث تواندی میجنس

نامیرایی.  3 و  فقطمرگ  که   ترسِ  .  نبود  افراطی  مصرفِ  از 

ند پیومرگ  را با  جنسی    فعالیتِ  ،مالت پزشکی و فلسفیباعث شد تا

آ  ایند.  دهن را  تامل  قاعدهنان  تولیددر خودِ  پیوند  ی  هم  به  نیز  مثل 
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ب  چون  .دادیم این  تولیدمثل  از  مهدف  درگذشتنِ  که  وداتِ جوود 

ابدیتی   ی زیستی به صورتِ یک کلْگونه  زنده را جبران کند و برای

نمی  نمایدفراهم   اگکه  داد.  فرد  هر  به  رابطهشد  در  حیوانات  ی ر 

بودند و متفق  آناگ  جنسی  به  رابطه  این  میر  نوادگانی  برای  ها  داد، 

-می  «قوانین»که کتاب    گونهآن  –واند  ی زیستی بتاین بود که گونه

شکلی    –گوید   رژهبیبه  زمان  پایان  هی  روشِ را  این  کند.  مراهی 

را    رزندان«»فرزندانِ ف ن به مرگ بود: او  ی زیستی برای حقه زدگونه

می به   میثا دش  خو  کهدرحالی  گذاردجا  -وجود-به  »با  ؛ماندبت 

می  هاآمدن شریک  نامیرایی  ارسطدر  برای  هشود.«  و  مچنین  و 

ود که قرار ب  یک فردندگیِ  ز  ی اتصالِر نقطهجنسی د  عملِ  ،افالطون

اش را هم جدا  منابع  بهاترینگرانو عالوه بر آن، بخشی از    –بپژمرد  

بقاو    -کند   سختِ  شکلِ  که  داشت  قرار  نامیرایی  گیک  ی  ونهی 

را بهزیست می   ی  ی  رابطه  ،گویدگونه که افالطون میگرفت. آنخود 

اینجن میان  زندگی   سی  می  2ای« »حفره  1دو  که  ایجاد  این کرد    برای 

د تا اولی به روشِ خو  ،را به هم متصل کندها  د تا آنطراحی شده بو

 
ی رای گونهامیگِ نندمیرای هر فرد است. زندگیِ دوم، ز و، زندگیِ طبیعی لزندگیِ او  1

 م. –است زیستی 
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اشد؛ این حفره برای فرد »فرزندی« از بتواند در دومی نقش داشته ب

 رد. کفراهم می 1شخود

همبرا که  ارتباط  این  افالطون  هم  ی  و  شده  تعبیه  هم  زمان 

سازیِ خود جاودانه نامیرایی و به یراجانورِ م  هرقِا اشتیایعی بود، بطب

کتابِ  شد یم  حفظ در  می  2دیوتیما  ،«ضیافت».  چنین کند  اشاره  که 

مثل  لیدلِ به توبا می  کهدرحالی  ؛ آنانجود دارداشتیاقی در حیوانات و

بیماریِ خشنِ عشق« می  شوند،تصرف می اند  اده»آمشوند و  »قربانیِ 

نیاز باشد برای بقای دودماتا     یرند.« این میل در حیوانِ شان بمناگر 

-میاش به پایان رسیده و نوجود دارد، زمانی که زندگی  بشری نیز

برای همینناآیین و »بیخواهد که بی است   م« در گور دراز بکشد. 

خود    «،قوانین»کتاب    اساسبر  که   برای  و  کند  ازدواج  باید  او 

ه  یلِ مشابم  اما همین  آورد.شرایط ممکن فراهم  بهترین    در  نوادگانی

ک را  افراد  برخی  که  میه مصراست  پسران عشق  به  قادر  انه  ورزند، 

وح را آبستن کنند و  بلکه ر  ،خود را در بدن نپاشندسازد تا تخمِ  می

ارسطو    ظرِن   ا بربناست.    زیبا  خودخودیبه  که   شندبه چیزی تولد ببخ

 
1apoblastema  
2Diotima  
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جنسی    ی فعالیتِ، رابطه1« از روح»ی  هرسال  مثلدر برخی متونِ اولیه  

 ، به صورت قریبا »افالطونی«امیرایی همچنان در شکلی تمرگ و ن  با

ی  ی مثل رسالهدر متونِ بعد. شوددی بیان میاب شرکت در امرِ همیل ب

تباهی» به    «، حیواناتست شدنِه»   یا  2«از هست شدن و  این رابطه 

تفاوت  یک  دشکلِ  موجودات  توزیعِ  و  یک  گذاری  طبیعی  نظمِر   

سانه  شناهستی  قواعدِ  یک سری  سبر اساین ادراک  ا  .شودادراک می

کتره دربا  در  است.  بهتر  امر  و  ناوجود  از  ی وجود،  دوم  هست »ابِ 

حیوانات توضیحِ  «شدنِ  چرا    برای  که  نهایی  و   لدمثتولیدالیلی 

مجزا  هاجنس قواعدِی  به  دارند،  وجود  حیوانات  -کم  نیادینِب  در 

م میشماری  قواعدکه    شودتوسل  یا   ی موجودات  روابطِ  این  بیشمار 

برخی چیزها ابدی و  کنند. اول اینکه  یریت میرا مد   سهنففیوجودِ  

دیگر    کهدرحالیهستند  الوهی   نباشند؛  میچیزهای  یا  باشند  توانند 

ا اینکه  همیشمر  دوم  الوهی  و  بهتزیبا  نیست  ه  ابدی  آنچه  و  است  ر 

یا  می بهتر  امر  در  سوم  تواند  کند؛  شرکت  باینبدتر  بودن  از که  هتر 

تر دگی نکردن و جان داشتن بهتر از زننبودن است، زندگی کردن به

ااز بی به  کند که موجوداتی  مالحظه میو  جان بودن است.  که مقید 

 
1SoulOn the   
2tionn Generation and CorrupO  
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می تنها  هستند  درشدن  قابلدودهمح  توانند  باشند.   شانیتی  ابدی 

می نتیجه  آن  از  اسسپس  دلیل  بدین  که  نسلِ گیرد  که  حت  یوانات  

فردی  ای   ؛وجود دارد نسل به صورت  ابدیتن  ا  از  شده  ست بیرون 

می گونهتوولی  صورت  به  باشد:  اند  ابدی  زیستی  حیوان ی  یک 

 خاص  هستندابدی  جوهرِ چیزهایی که    چوند،  ابدی باش  تواند»نمی

می ا داشت، میاگر جوهرِ آن رت؛  اس ابدی  اما چنین   –بود  بایست 

 ست.«ی زیستی ممکن ابه صورت یک گونه ی اوبراچیزی 

مح  فعالیتِ  روازاین میانِ  در  و ودهدجنسی  زندگی  های وسیعِ 

قرا ابدیت  و  شدن  زمان،  دلیلمرگ،  بدین  فعالیت  این  داشت.   ر 

ه توانست بی مترتیب  ین  بد فرد مردن بود، و    ضروری شد که تقدیرِ

معنا   کند.  یک  فرار  مرگ  گمان  مسلمااز  فلسفی ی  اهپردازیاین 

مرب تامالتِ  در  کاربر بالفاصله  به  لذتوط  آنهدِ  رژیمِ  و    ها حاضر ا 

حالتِنبو چه  با  افالطون  که  کنید  توجه  اما  این   ایمیرس  دند.  به 

اهمیت ترین  بیشقوانینی که باید از    -گر«  ذاریِ »اقناعگمضامینِ قانون

هر در  ه  قرار بوده »اولین قوانینی باشند ک  هاآنار باشند زیرا  برخورد 

زدواج چه پیشنهاد  ی اباره کند، و در ه میاشار  -شوند«  شهر وضع می

کرد و پیش از   عبور  سی سال »مرد باید بعد از آنکه از سنِ    دهد:می

سی به  داشته  پ وآنکه  نظر  در  کند.  ازدواج  برسد،  سال  کهباشنج    ید 

هست   گونهمعنایی  آن  در  خاص، که  سرشتی  با  انسان  زیستیِ  ی 
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ن در  همهیراامسهمی  سرشتِ  این  و  دارد؛  که    ییی  است  کسانی 

مم  نامیرایی شکلِ  هر  به  میرا  مشهور   چراکهواهند.  خکن  به  میل 

بی و  نمشدن  چنین  نام  به  میل  مرگ،  از  پس  است. اندن  چیزی 

با کلِ ها چیزی هسنانسا  تیِی زیسبنابراین در سرشتِ گونه ت که 

پیوند دارد نتها همراهی خواهد  ا اتکند و  و آن را همراهی می  زمان 

ا به  گونهکرد.  ن  یین شکل  بزیستی  با  او  است؛  گامیرا  جا  ذاشتنِ ه 

فرزندان« می   »فرزندانِ  جا  به  وگذاررا  همیشه    لید  برای  خودش 

به  ؛ماندمییکسان   نامیرا  هاآمدن-وجود-»با  مییی  در  شود.«  شریک 

کتاب  سهم در  طوالمی  «قوانین»خنان  مالحظاتِ  این  که  نی  دانند 

از   سبخشی  قانونکاربستِ  آتنی  نتیِ  فردِ  اما  نیستند.  گذاران 

پزشکی مشابه هستند.کند که چیزها در این  یم  خاطرنشان   حوزه با 

منطقی   مردانِ  با  وقتی  میپزشکی  سخن  آزاد  نمیو  به  گوید،  تواند 

تا    ید دالیلی ارائه دهد و اقناع کندبا  ام راضی شود؛ بلکهاحکوضعِ  

ر  بتواند  زندگیِبیمار  ت  وشِ  را  ارخود  کند.  چنین  نظیم  دادنِ  ائه 

فرد وتوضیحاتی دربا مرگ، تضمین    های زیستی، زندگی ونهگو  ره 

ان یادگیری باشند و  تر خواهدان »با ذهنیتی مساعدکند که شهرونمی 

مستع بیشتر  نتیجه  تجویزات  دِدر  بیادگیریِ«  تنظیمِ  ی  برای  که  اشند 

آن ازدواجِ  و  جنسی  وفعالیت  منطق   ها  زندگیِرژیمِ  ن شااعتدالی  یِ 

 اند. منظور شده
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و   آفرودیزیابا    ن باستان زمانی خود راونادر ی  هپزشکی و فلسف

است به شکلی مناسب از خوساختند که فرد میمشغول میکاربردِ آن 

ک مراقبت  خود  مسئله  ند.بدنِ  اعمال،  تمسازی،  این  آن  میان  ایزی 

نمی  شانهای ممکنها و گوناگونیشکل تایجاد  تا  صمیم بگیرد کرد 

و    یکدامک »نادزیان  یککداممجاز  یا  مسئلههنجه  این  هستند.  -ار« 

آن گرفتنِ  نظر  در  با  شکلا   سازی  و  مجموعه،  عمال  یک  در  ها 

ا ن بود تا قواعدی ر ای  همچون نمایش یک فعالیتِ عمومی، به دنبال

آن سازد  قادر  را  افراد  که  کند  منمعین  شدتی  با  را  کارها  به    اسب 

 حال بااین.  موقعیت توزیع کنند  بر اساسسب  به روشی منا  گمارند و

بر اضطرابی  ی یک چنین اقتصادی،  ودکنندهتمایالتِ به وضوح محد

حول فعالیت جنسی وجود داشت. اضطرابی که دهند که  گواهی می

سوءابه   ممکنِ  کهفادهستتبعاتِ  اضطرابی  داشت؛  ربط      -  ها 

ع  -صوصا  مخ خودِ  دابه  ربط  هم  عملی  مل  همواره  شت،  به که 

-شد و به نظر میاک میرجومی« اد صورت طرحِ مذکر، انزالی و »ه

همهآم بهد  را  جنسی  فعالیت  می  ی  تعریف  مکفی  پس  شکلی  کند. 

آن    های رقیق کردنِکله شبینیم که اهمیتی که به عملِ جنسی و بمی

می بدن  داده  بر  آن  منفیِ  تاثیراتِ  دلیل  به  فقط  دلیلِشد  و    نبود 

به خودِ  دیگرش  سرشت  آنچه  و  میعمل  مربوط  بود،  د: شاش 

می  یخشونت آشفته  را  اراده  راککه  بدن  منابع  که  مصرفی  هدر    رد، 
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بهمی که  تولیدمثلی  آینده  داد،  می مرگِ  مربوط  فرد  عمل ی  شد. 

بجنس تولید  ی  دلیل  این  نمیاضطره  بود؛ اب  مربوط  شر  به  که  کرد 

بدین   اضطراب  که  بلکه  بود  جنسیخاطر  فرابطه   عملِ  با  ی  رد 

ع به  را  او  شرافتِ  و  یکخودش  حالِ سوژه  نوانِ  در  اخالقیِ  ی 

یده و رد. این عمل اگر به درستی سنجکو تهدید می آشفته    ،پرورش

شِ  کاه  رِخط  وهای غیرارادی،نیربیرون جهیدنِ    شد، خطرِتوزیع نمی

 ا با خود داشت.مرگی بدون نوادگانی شرافتمند رخطرِ انرژی، و 

به  تمی مضمونِ   اینوانیم  سه  این  که  کنیم  توجه  نکته 

هایی نشانه  بدون شکد:  تص به فرهنگ باستان نیستنمخ  ،ولیشغملد

« منی تشخیص  ینسی را با شکلِ »مردانهاز این اضطراب، که عمل ج

خشدیم با  را  آن  و  وهند  خستگی  می  ونت،  پیوند  در  مرگ  زنند، 

به  هم  دیگر  می  جاهایی  یافت  عنوان  شوند.  وفور  اسنادی  نمبه  ونه، 

گولیک ون  توسط  مورد    1که  چفدر  جمعرهنگِ  باستان  آوری  ینِ 

به  شدند پیچیدگیِ موضو  هرسد کنظر می،  عی را  حضور یک چنین 

می غیرمسئنشان  عمل  از  ترسِ  هزینهوالدهند:  و  وحنه  از    شتبر؛ 

ی مرد و زن به  هش برای بدن و سالمتی؛ نمایش رابطآورتبعاتِ زیان

کیفیتِ  آوردنِ نوادگانی با    به دست غولیِ  مشو دل؛  شکلِ یک رقابت

 
1Van Gulik  
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-مناسب. اما رساله مدیریتِ  ی یک فعالیت جنسی با  یلهوب به وسخ

تفاوت از  مخوابِ« چینی به این اضطراب به روشی کامالهای »اتاقِ  

شود، پاسخ دادند. وحشتِ فرد در یونانِ کالسیک یافت میآنچه در  

عمل خشونتِ  دس  برابر  از  ترسِ  مت  و  روشدادنِ  با  های نی 

پاس ارادی  مجلوگیریِ  داده  به  شدند.  یخ  مخالف  جنسِ  با  مواجهه 

ر میعنوانِ  ادراک  ارتباط  اهی  برای  در  شد  او  که  حیاتی  بنیانی  با 

داشتتملک راهی  و    ،اش  آن،  درونی  دوبجذبِ  بسازیبرای  ه  اش 

ا  هجنسی با مدیریتِ مناسب نه تن  تِ. بدین ترتیب یک فعالینفعِ فرد

هر   بلکه میخطری جلوگیری میاز  نتوکرد،  به  کانست  ردنِ  یرومند 

دهد  نتیجه  فرد  می  وجودِ  بازسازیِ تو  برای  باشد  روشی   وانست 

-فاشورد با خودِ عمل،  ن مدر ای  هاکاربستجوانیِ فرد. جزئیات و  

البته لذتی که  کردند و  ی که آن را حفظ می اش، بازیِ نیروهایسازی

می  همراهی  را  د   رد،کآن  بیسروکار  عقباشت.  و  یِ  اندازاثرسازی 

ساخت تا هم آن را می  ]عملِ جنسی[ فرد را قادر  ایانِ آننامحدودِ پ 

باالتری درجهتا  هم  ن  و  ببرد  پیش  لذت  قلمروِ  در  به آن  اش  را 

کنم  ترینبزرگ تبدیل  زندگی  در  فرد  »هنرِ  زیتِ  این  با اروتیکد.   ،»

ود که تا جای ممکن  بالِ آن ببه دن،  اشهای اخالقیِ تاکیدشدهغدغهد

ن و طوالنی و، عامدانه، گوناگشدهنترلکجنسیِ     مثبتِ فعالیتِتاثیراتِ

 ملِ زمانی که ع  –، زمان  اروتیکدر این هنرِ    .شده را شدت ببخشد
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پایان می پیر میجنسی را  تطهیر   –آورد  گ می کرد و مرداد، بدن را 

 شد. می

مسی مکتبِ  در  که  بود  خواهد  تآسان  نیزحیِ  مضامینِ   نانگی 

از نزدیکی  پیدا  مرتبطِ  را  خ  اضطراب  عمل، کنیم:  غیرعمدیِ  شونتِ 

با شر، و جایگاه وندیاخویش ر میان بازیِ زندگی و مرگ.  اش داش 

آگو قدیس  مهارناستیاما  نیروی  در  عملِ جنسی مین  و  میل  -پذیرِ 

ننگبای از  یکی  )ست  سقوط  غیرعامدانههای  حرکتِ  ی  آن 

دربازتولیدش انسا  ده  خدا(  بدن  علیه  انسان  شورشِ  ببیند. ن،  را 

رراتِ اقتصاد را، روی  قی مسیحی قرار بود تا آن مکشیشانهخدمت  

تقوی و  یک  دقیق  اساس مِ  پرجزئیاتِریخت  بر  اشناسیِ  تنظیم    عمال 

ای گانهقطعیتِ تولیدمثل نقشِ دو  مکتبِ ازدواج قرار بود تا به  کند؛ و

یا  .بدهد بقا  تضمینِ  مرد حتی    یکی  دادنِ تکثیر  دیگری  و  مانِ خدا، 

-رگ ابدی با زیادهمشان به  گرو دادنِ ارواح  اد که ازین امکان به افرا

اخالقیِ  -یضای عالیت بپرهیزند. کوتاه آنکه این اصولِ قروی در آن ف

ی  هایی منفلیتِ حاملِ ارزش ها بود که یک فعالحظات و نیت اعمال،  

نهادِ کلیسایی و نهادِ   دوگانه ازظمی  و آن را در ن  نمودرا مشروع می

 مشروع، آن را  ثلِها و زمانِ تولیدم آیینرد. زمانِکواجی محاط میازد 

 کردند. می از تقصیر پاک 
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یونانیان میان  مضامینِ  ،در  ااین  )خشو  مشابه  نت،  ضطرابِ 

تاملی   درونِ  مرگ(  و  میمصرف  قصدِشکل  نه  که  -اصول  گرفتند 

داشت،   را  اعمال  برای  نه  سازی  هو  بلکه اروتیکنری  آفرینشِ  ؛ 

اهدف ا اش  فنی  که  بود  ر ین  وجود  نیازز  فن  این  دهد.  توسعه   ا 

شان محروم شوند و تالش  نِ نخستینعمال از طبیعی بودنداشت که اَ

الِ آن بود تا  شان بیفزاید؛ بلکه به دنببخشا بر تاثیراتِ لذتد تکرنمی

د را  نزدیکآنان  طبیعر  آنچه  از  پیروی  تت خواسترین  بود،  وزیع  ته 

یِ زسافاش  اروتیکْثلِ هنرِ ود، نه مدنبالِ شرحِ آن بای که به کند. ماده

مسیحیت مثلِ  نه  و  بود؛  شرایط    عمل  آن  در  عمل  که  بود  شرایطی 

نمشروعیتِ بیشتر    داشت؛  خودِرابطههادی  بین  بود  فردای  آن     و 

ابلیتِ ق  ؛«شدک مجموعه در نظر گرفته میالیتی که »به صورت ی فع

محدودکنت ب  رل،  دادن  تخصیص  و  درستکردن  روشی  این  بود  ه   .

خود  امکان    1مهارت  دادنِ  عنوانِ  شکل  کنترلِ  سوژه به  در  رفتارِ ای 

شکی که خود است همچون پز  تنِامکانِ ساخ  این  .آفریدخود را می

ها  ا از میان صخرهمایی که کشتی رکند، راهنیک بیماری را درمان می

 
1 techne 
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می که  دهد،  عبور  دولتمردی  هدیا  را  میشهر  دایتِ  ه  -  1کند ایت 

دوراندیشا و  خودنهماهرانه  ازی  حسی  که  کسی  در  ،  و  زمانِ  ست 

بنابراین میسنجشِ درست دار برد.  بفهمیم که چرا  ورتِ ضر  توانیم 

برای رژیم  می  قدراین  آفرودیزیا  یک  تاکید   کهدرحالی  شد،مصرانه 

-یاستفاده م مشکالتی که سوء  شماری در رابطه بایاتِ بسیار کمجزئ

ه  در رابطه با آنچشماری  مبیاورد، و جزئیات بسیار ک  توانست به بار

بای انجام میفرد  نباید  یا  ارائه مید  -ستیزه  آفرودیزیاشد. چون  داد، 

همهگر لذتترینِ  هزینهی  چون  بود،  همهها  فعالیتبرترینِ  های  ی 

بو شفیزیکی  مرگ  و  زندگی  بازیِ  در  چون  و  مید،  جست، رکت 

ممتاقلم شکلرویی  برای  داده    دهیِز  تشکیل  سوژه  بود: اخالقیِ 

میهسوژ که  توبایسای  توسط  کرداش  اناییت  رام  نیروهای بر  آن    نِ 

اش  اساس توانایی  ر، بشدشناخته می  دودنپرهیاهویی که در او رها ب

انرژیحفظِ کنترل روی ذخیرهدر   تبدیلِ زندگی، و  اشی  به  بر  اش 

بیمجموع از وجودِ  فراتر  که  آثاری  تدوامِه  او  رژیمِ  میاب    آوردند. 

 
 و دوراندیشیِ نشیاز به داحکمرانی« غالبا به عنوان هنرهایی که ن این سه »هنرِ 1

یتتل نیتتز به ایتتن دل  نانشدند. آمی  تشبیه دیگر  عیت داشتند، به همهماهنگ با موق
غالبتتا  هتتای بودند. به آنهایی وابسته به تواناییِ فرماندهکه دانش  شدندقیاس می

مطتترح بتتود  قدرتعد یا که پرسشِ جستجوی فرد برای قوا  شدشاره میزمانی ا
 هدایت کند«.تا »خود را  کند ککه بتواند به او کم
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املِ کز داشت، بخشی از یک هنرِ  نیای که  ها و اقتصادفیزیکیِ لذت

 خود بودند. 
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 بخش سوم 

 

 د اقتصا

 

 . حکمتِ ازدواج 1

جنسی میان زن و شوهر در   روابطِ   به چه شکل  و  چگونهرا،  چ

؟ چه دلیلی برای نگرانی در رابطه با زا« بودندی یونان »مسئلههاندیش

داشت؟  ا وجهآن داشتود  دلیلی وجود  چه  همه  از  تارِ فر  تا  باالتر 

کشیده پرسش  به  رفتار ضروری ش  شوهر  این  که  اعتدالی  بر  تا  ود، 

و  سیم شود،  تامل  جامعه  -اخت  ایندر  که  قدرتمندانه ای  قدر 
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آ   اکمیتِح می«  زاد»مردانِ  نشان  مضم  –  دادرا  را  از  آن  ونی 

رسد که یا دلیلی در کار نبود یا یبه نظر ماخالقی سازد؟    مشغولیِدل

اندک   قانونیِ  دبود.  خیلی  انتهای بحث  به   «نائِرا  یهِ عل»ر  که منسوب 

نو است،  ارائهیسندموستِنِس  پند  نوعی  مشهور  می  ده  هنوز  که  دهد 

»معشوقه است:  برای  مانده  را  میلذتِها  نگاه  ندیمه  و  رداریم  ا ها 

روزانه شخصیِ  مراقبِ  ابرای  زوجمان،  آنکه هما  جهت  را  هایمان 

ب ما  برای  مشروع  خا  درنیاو فرزندانی  وفادارِ  نگهبانانِ  هایمان  نهو 

 باشند.« 

به   که  فرمولی،  چنین  توزیعِ  رسدمی  نظربا  نقش  از  ها اکید 

می لذتِ  بسیارگوید،  سخن  هنرِ  نظرِ    هبنچه  آ  همچون  ،زناشویی  از 

باستان بود،ون گولیک د جویزات در ت  آنجا. در  هستیم  دور  ر چینِ 

اح اطاعت،  با  سرسپرد گترام  رابطه  و  زنانذاشتن  پیوندِ   ،گیِ  در 

با رفتارِ  توصیه  نزدیک  می  یکاروتهای  تظاهر  رفتارِ وصیشد؛  بر  ه 

 دستکم لذتِ مرد،  مناسب جهت افزودن بر لذتِ شریک، یا  کِوتیار

درباره نظراتی  درستیا  شرایطِ  دست  جهت  ی  بهآ  به  ترین  وردنِ 

ممکن درنوادگانِ  که  بود  دلیل  بدین  این  چندهمسری، هجامع  .  ی 

به بیند که جایگاه در موقعیتی رقابتی می  خود را  زوجه اش مستقیما 

خاش  توانایی گره  دادن  لذت  پرسشدر  است.  به  ورده  مربوط  های 

ی  ربارهآن، بخشی از تامالت جامعه د  یِودبهبامکانِ  نسی و  رفتارِ ج
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ر  داوجود  شکل  ماهرا  کاربستِ  لذتانهدند؛  زندگ ی  تعادلِ  و  یِ ها 

 د.ها تعلق داشتنز دغدغهشابهی ا ی مشویی به دستهازن

نائِرا»که در متنِ    یفرمول مکتبِ دارد، از آنچه در  ود  وج  «علیهِ 

نییافت میی آن  های کشیشانهمسیحی و کاربست ز بسیار دور  شود 

، 1ید همسریِ اکتِ تکآن وضعی کامال متفاوت. دراما به دالیلی  ؛است

لذتی   ورای  مرد  اینکه  به از  داده    که  اجازه  باو  بود  همسرِ  شده  ا 

باشداش دقانونی برود، مم  اشته  دنبال لذتِ دیگری  شد. ت میانع به 

ل آن  می حتی  پیش  زیادی  مشکالتِ  نیز  زیذت  هدفِ  گذاشت،  را 

نفسدهشتعیین سرخوشیِ  نه  جنسی  روابطِ  تولیدمثلی  که  بود.    انی 

در  رکزیِ مضامین،  ی ملِ این مجموعهحوکامل    جستارِقرار بود یک  

جایگارابطه   لذتبا  رابطههِ  در  این   یها  در  یابد.  توسعه  زناشویی 

یسهمسئل  ،مورد از  نه  ساختازی  اجبارِ ک  از یک  که  چندهمسری  ارِ 

مهمسری  تک این  کرد.  تا  سئلهرشد  نبود  آن  دنبالِ  به  کیفیت سازی 

ب را  لرابطه  شدتِ  شریکا  تنوعِ  و  برعکس  ذت  بلکه  زند،  پیوند  ان 

 
 م.-است. مکتب مسیحی  ت درضعیمنظور و 1
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وف  خواستمی ممکن  جای  منفرطهراب  اداریِتا  زناشوییِ  از  ی  را  د 

 1جوی لذت جدا سازد. وجست

شود، بر نظامی بیان می  «علیه نائِرا»ر  آید فرمولی که دیر مبه نظ

متفاوت  کا باشد.مال  داشته  این بنیان  طرف  یک  بر    از    اصلِنظام 

 ی ه شکلکرد؛ اما از طرفِ دیگر بمل میی قانونی عوجهداشتنِ یک ز

قلمروِ   را  لذتواضح  رابطهها  از  زنخارج  میی  قرار  داد.  اشویی 

اش  در کارکردِ تولیدمثلیی جنسی فقط  رابطهبا  ازدواج در این نظام  

می در رابطه  کهحالیدرشد،  مواجه  فقط  را  لذت  پرسشِ  جنسی  ی 

مطخار ازدواج  از  میج  نمی  ساخت.رح  چرا  تونتیجتا  که  دید  ان 

در   جنسی  مسئل  زندگیِروابطِ  میهزناشویی  آنکه سازی  مگر  شدند، 

امیدب  به دستوع  موض و  مشروع  نوادگانی  شوهر  خش  آوردن  برای 

ایی یونانی جستارهی  نابراین کامال منطقی است که در اندیشهباشد. ب

 
کارکردِ تولیدمثلی و  در روابط زناشویی را یای مسیح مکتب که یم کن باید دقت 1

آن مکتب پیچیده   دهیم. در حقیقتو به آن تقلیل ن  نیمریزی نکطرح  بدونِ لذت
در ایتتن   ا چیزی که بایدهای متعددی داشت. امو نسخه   بحث باز بودو به روی  

 ویی وزناشتت ی  ت که پرسشِ لتتذت در رابطتته ته باشیم این اسشزمینه در ذهن دا
بایست فرد میهایی که شد، احتیاطآن داده می بایست به یگاهی که میاج  پرسشِ

 در نظتتر کرد )باا میبه آن اعط تیازاتی که بایدام  طورهمینو    دهد،  علیه آن انجام
 دادند. شکیلتیتِ دیگری(، تمرکزی فعال از تامالت را شهوانگرفتنِ ضعف و 
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رابطه با   اش، درعلل  با عقیم شدن و   فنی و پزشکی بیابیم در رابطه

ه فرزندی بر اینکه چگون  هداشتظاتی از نظرگاه علمِ تغذیه و بمالح

جای  س به  پسر  )و  باشیمالم  داشته  تامالتی   ،دختر(  با  رابطه   در 

کن  اینکه شریکانِ ازدواجی به بهترین نحوِ مماسی و اجتماعی بر  سی

شوند درباره  ،جور  قضایی  مناظراتی  نهایتا  درو  که  شرایطی  آن   ی 

-بهرهو از شهروندی  شوند  وع در نظر گرفته  توانند مشرمی  نوادگان

 است(. «علیه نائِرا» حثات در متنِ)این موضوعِ مبا باشندند م

با   این،  بر  جایگاهِدر  عالوه  گرفتنِ  جفتنظر  در   متاهل  های 

توان دید که چرا  داشتند، نمی  هم زنآتن و الزاماتی که هم شوهر و  

گرفت یا به  خود میری به  های دیگ همسران شکلسازیِ میان  ئلهمس

دیگر ضمیمپرسش میهایی  تعشه  نه   آنچهریفِ  د.  ازدواج توسطِ    ادِ 

جنسی   کاربستِ  با  رابطه  در  همسران  و  مجابرای  ممنوع  ز، 

به اندازه تجویزش کافی  ی  زهوضوح به اندا ی کافی ساده و بهده بود، 

بود ق  ؛متقارن  دلیل  همین  اخالانونبه  نظر  گذاریِ  به  مضاعف  قیِ 

شان یجتماعایی و  رسید. در واقع زنان به جایگاهِ قضانمیضروری  

ست بایها میودند؛ تمامیِ فعالیت جنسیِ آنمحدود ب  جهبه عنوانِ زو

محدوده  روابطِدر  زناشویی  ی  می  شوهرشان  شریک و  بایست 

 برای او بود که ها تحت قدرتِ او بودند؛  بود. آنها میانحصاریِ آن

می  میفرزندی  آوردند،  فرزند  وارث  و  شهروند  در صورتِ که  شد. 
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مجزکابِ  ارت  مینا،  مقرر  که  بوازاتی  خصوصی  جنبهشد  اما  ی د، 

ر حق نداشت در ا گناهکار بود دیگ زن  عمومی هم داشت )زنی که به

گوید،  که دموستِنِس می  رطومان همراسمِ مذهبیِ عمومی دیده شود(:  

ترسی بسنده القا شوند  نند با  تواکه زنانِ ما میبیان کرده است  قانون »

 طور مانه، و  2هیزندی فسادها بپرهمه  د و ازن گی کنزند  1که موقرانه 

وظیفه خانکه  امورات  به  است  قانشهشان  بپردازند.«  آنان  ان  به  ون 

می گناهیهشدار  چنین  زنی  »اگر  که  خانه  مرتکب  دهد  از  ی شود، 

معاب از  و  خواههمسرش  طرد  شهر  خاند  جایگاهِ  شد.«  و د   وادگی 

مقررا به  مقید  را  او  متاهل  زنِ  رفمدنیِ  میتتِ  یک  اری  با  که  کرد 

نبود که  نه گو شد. این نمایی میزناشوییِ اکید سرشتبستِ جنسیِ کار

 فروسینسو؛ اما وجههیچبهی زنان کاربردی نداشته باشد،  فضیلت برا

لِ  ا استفاده از اِعمامین کند آنان بها این نقش را داشت که تضدر آن

آناراد برای  که  مقرراتی  به  منطق،  و  وه  شدها  احترام بود،    هضع 

 بگذارند. 

 
1hroneinsop  
2eintanmeden hamar  
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ت  نسب نقشِ خود به تعدادِ مشخصی از الزامات  وهر به خاطرِش

ب مقید  همسرش  سولونی به  قوانینِ  از  )یکی  شوهر ضروری    1ود  بر 

او  اهی سه بار با ه اگر همسرش »وارث« است، دستکم مبود ک ساخته

دارابطه جنسی  باشی  قانونیِ    2د(.شته  همسرِ  با  فقط  اینکه  خود اما 

باشد،  ی  بطهار داشته  نبود.   وجههیچبه جنسی  او  الزاماتِ  از  بخشی 

است باشد، متاهل باشد یا  خومردی، هر که میهر  درست است که  

( ا دختری که تحت کنترل والدین بوداهل )یبایست به زنِ متنه، می

زن تحت اختیارِ فردی   آن  که طر بود  د؛ اما این بدین خااحترام بگذار

شد بلکه می  اشمانعکه  یگاهِ خودِ مرد نبود  جا  نت. ایدیگر قرار داش

ی او ر داشت. حملهی او قرادفِ حملهه هجایگاه دختر یا زنی بود ک

  به همین دلیل آن زن بود.    یارِاختصاحببود که  میاساسا علیه مردی  

آتنی  اگ یک  او  میلر  درندگیِ  و  اوبود  بر  و   گشتمیچیره    اش 

می تجاوز  شدتِمرتکب  بود    اشتامجاز  شد،  حالتی  از  که کمتر 

 
1Solon  
 زناشویی یافتتت وظایفِ مدارکی دال بر اجبار درنیز  رسییثاغوفهای زهآمو در 2

زمانی که بتته   دگویاست: »هیرونیموس میئرتی گزارش کرده  شود؛ دیوژنِ المی
 یفِد که تحت شتتکنجه بودنتتد چتتون در تکمیتتلِ وظتتاهادِس آمد... آنانی را دی

 tous me thelontes syneinai taisد ]زناشوییِ خود غفلت به خرج داده بودنتت 

heauton gunaixi.]» 
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کند.  عامدان اغوا  را  زنی  هنرمندانه  و  اساسه  لیسیاسآن  بر   در  1چه 

اِراتوسثِنِسدرباره»بِ  کتا قتلِ  اغواگران می  2« ی  ارواحِ  »  گوید، 

میقربانیان فاسد  را  زناشان  بنابراین  شوکنند،  از  را  دیگران  به  هر  نِ 

گیرند،  شان میتاندس  را درکنند و کلِ خانمان  تر میخودشان نزدیک

د اینکهو  قط  ر  عدم  هستند،  به چه کسی  متعلق  ایجاد   عیتفرزندان 

بی  «کنند.می  زن  بدنِ  به  فقط  میتجاوزگر   کهدرحالیکرد،  حرمتی 

دِ متاهل فقط ل، مر در که بود.  حرمتی کردشوهر بی  قدرتِواگر به  اغ

از  منعاز عقدِ   خاطرِ   ی جنسی بههیچ رابطهود؛  بشده    دواجی دیگر 

-در آن وارد گشته بود، بر او ممنوع نمی تبعاتِ الزاماتِ ازدواجی که

-باشد، روابطِ پی  ی عشقیِ صمیمانه داشتهطهتوانست راباو می  .شد

فاح با  باشد، میدرپی  پسر بنست عاشقِتواشگان داشته    –اشد   یک 

در اختیارِ خود داشت.   خانه ای که دربرده  نظر از مردان و زنانصرف

 کرد. نمی مرد او را از نظر جنسی محدود دواجِاز

یکی از دو  که زنا اگر توسط   بوداز نظر قضایی، این بدان معنی 

نبود. فقط در صورتی د، تخطی از قراردادِ ازدواج  ششریک انجام می

روابط  متاهل با مردی جز همسرِ خود    شد که زنییتخلف ایجاد م

 
1Lysias  
2meurtre d'eratosthènesur le   
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مردهِجایگاداشت.  می نه  و  زن،  ازدواجیِ  بو  را  ،  رابطه  که یک  به د 

ت که برای  اس   کرد. از نظرگاهِ اخالقی، واضحتعریف می   زناصورت  

بعدها  ای که  نداشت، مقولهی »وفاداریِ متقابل« وجود  ن مقولهیونانیا

کند؛ حقی  رد می جنسی« به ازدواج وا  »حقِخود را به صورتِ نوعی  

وز قضاکه  تاثیراتی  اخالقی،  و  نی  داایی  خواهد  دینی  شت. همیتی 

شریکانی انحصاری از هر دو    ساختِیعنی  ی انحصارِ دوگانه،  قاعده 

زن به شوهر    کهدرحالیی الزم نبود. چون  ی ازدواج در رابطهسر  هم

شوهت داشت،  وفاداعلق  داشت.  تعلق  خودش  به  تنها  جنسیِ ریِر   

به عنوان به  یک وظیفه، یک    دوطرفه  تعهد، و احساسی که دوطرفه 

می  شتراکا الشودگذاشته  تضمینِ  بیا،  باالترین  و  زندگیِ  زم  یک  نِ 

گیری پشتیبانی نتیجهها از این  ی اینهمهداد.  متاهلی را تشکیل نمی

لذتمی  که  خهای  کنند  مسائلِ  راجنسی  می   ود  و  پیش  گذاشت 

ری میانِ این دو شمااشتراکِ کمی مسائلِ خود را. نقاطِ  هلزندگیِ متا

ر که به تازگی در نظ  به دالیلی  ،حالبااینت.  شود داسازی وجمسئله

اخالقِ علمِ  که  جایی  تا  ازدواج  لگرفتیم،  نذت  بود،  مطرح  -میها 

  –زن    –ها  یکی از شریک  بایست هیچ پرسشی را برانگیزد: در مورد

جایگاه،محدودیت با  با  ق  ها  و  تعریف  سنت  و  و مجازاتانون،  ها 

هِ تاهل جایگا  –شوهر    –یگری  شد؛ در مورد دها تضمین میریمتح



 فوکو میشل  –د لذت کاربر

 

266 

 

تمق او  بر  نمیرراتِ خاصی  انتخابحمیل  زنی را  آنکه  جز  به   کرد، 

 ی وارثانی مشروع داشته باشد.نتظار عرضهد که باید از او اکن

درنمی  حالبااین شویم.  متوقف  اینجا  در  که   ستتوانیم  است 

ازدواج  دستکم در آن عصرْ ر  –  میان شریکان درون و    وابطِ جنسیِ 

تمرکزِ  –ج  اازدو شد مورد  خیلی  پرسش  نمیدِ  قرار  گرفت؛  یها 

می نظر  به  که  است  اندیدرست  رفتشهآید  صرفِ  کمتری  ارِ ی 

میجنسی میای  فرد  که  در  شد  همسرشتوانست  با  داشته    رابطه 

  ر طوهمان خود، یا توانست با بدنِ فرد می های کباشد، نسبت به رابطه

خواهد   ما نادرستداشته باشد. ا  نپسرا  که خواهیم دید، در رابطه با

در   – زنان  تارِچیز به این سادگی بود که رفکنیم که همهبود اگر فکر  

نی  قدرآن  –ها  وجهنقش ز تنظیم شده که  ندآمرانه  تامل  به  اشته  ازی 

مردان   رفتارِ  یا  شوهران  ندر    –است،  که   آزاد  قدرآن  –قش  بوده 

اینکه   نبوده است. اول  با آنبه پرسش کشیدنِ خود در رابطه  نیازی  

دربار  هاراتِاظ احساسِه بسیاری  زنان   ی  داریم؛  دست  در  حسادت 

خاط  وماعم به  را  لذتشوهران  میر  دیگر  جایی  که  بردند،  هایی 

- صمیمانهابطِبه رو  1مزاجِ یوفیلتوسزنِ دمدمیکردند، و میسرزنش 

 نظرِ  تر،کرد. به شکلِ عمومیتراض میصرفا برده اع  ی او با دختری

 
1tusEuphile  



 مهر نیما حیاتی  :ترجمه

267 

 

این بود ازدواج    که مردی که  عامه  تغییرِ خاصی در قرار است  کند، 

جنسی نمارفتارِ  اینیش  اش  ادردهد.  میگونه  طولِ اک  در  که  شد 

جوانی،   مجردیِ  مرداندوران  سی  )غالبا  به  رسیدن  از  سالگی قبل 

ا به راحتی تحمل هایی رعِ لذتکردند( فرد شدت و تنومی ج نازدوا

واج  اهد، با اینکه ازد ها بکاز آند از ازدواج  ع بود بکرد که خوب  می 

نمی تحمیل  دقیقی  محدودیتِ  هیچ  این کرصریحا  از  جدا  اما   د. 

مفهوم  موضوعاتی  عمومی،  روحیاتِ  و  پرهیزگارفتارها  از  ریِ ی 

آنان  به هر صورت برخی از    –ن  گرایا. اخالقندزناشویی وجود داشت

-نمیردِ متاهل  مه یک  را با عباراتی واضح مطرح ساختند کاین    –

به   کتواند  کسی  شکلِ  کامهمان  در  است  نکرده  ازدواج  از  ه  گیری 

کند.ها  لذت آزادی  که   در  1نیکوکلس   احساسِ  سخنرانی  آن 

ه  ادالنکند که عه است نه تنها اظهار میو نسبت داد ا  به  2ایسوکراتس 

اتباع مرمی   اش حکمبر  بلکه  ازدواجی اند،  زمانِ  از  بگوید  تنها  ا  اش 

  «سیاست»ر کتابِ  است. و ارسطو د  طِ جنسی داشته خود رواب رِهمس

می اعالم  که  موکدا  زنیمقاکند  با  »شوهر  با    ربتِ  زوجه  یا  دیگر، 

آیا این نه« در نظر گرفته شود.  رافتمندامردی دیگر« باید »عملی غیرش

 
1Nicocles  

2Isocrates  
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با ؟  بود   خالقی تازهعلمِ ا  تولدِ  آیا  ؟بود  اهمیتبی   ای منزوی ودیدهپ 

رفتنِ ر گ، و به خصوص با در نظتکم اسن  اینکه این متون تعدادشا

واقعیِ افراد دور  اقعی و از رفتارِ   واینکه چقدر از کاربستِ اجتماعیِ

خودم از  که  است  شایسته  همچنان  بپرسیهستند،  تامالت  ان  چرا  م: 

خو دلاخالقی  را  جد  رفتارِ  متاهمشغولِ  مردانِ  می نسیِ  دند؟  کرل 

ریشه بود،  چه  دغدغه  این  بسرشتِ  چه  چه   وداش  هایی شکل  و 

 داشت؟ 

بسنده نیستند،  ال  کدام کامن رابطه از دو تفسیر که هیچای   ما در

 کنیم. ی می دور 

انِ شوهر  اربتِ میشود که مقشامل این اندیشه می آن دویکی از 

یونا برای  هیچ  و زن  ندانیانِ عصرِ کالسیک  شته جز  کارکردِ دیگری 

روت با یکدیگر  ث، دو  ژیی اینکه کدام دو خانواده، دو استراتمحاسبه

نوادگان بودهمتحد ش تولید  تنها هدفِ آن  متنِ  ده  اند و  علیه »است. 

می   «ائِران نظر  نقشبه  میان  صراحت  با  میآید  که  در  باهایی  یست 

-ه تفاوتصورت معشوقه، ندیمه و زوج گیِ مرد بازی شوند به  زند

-شناسیِ این متن برخی اوقات به صورت سهختکند. ریی گذاری م

شود: از  کنند، خوانش میبیان می   ری راه کارکردهایی انحصاکای  ه پار

طی از  ک  جنسی،  لذتِ  برای رف  و  روزمره،  زندگیِ  دیگر  طرفِ 
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ای که در زمینهرِ نوادگان. اما باید  داشتنِ سی  چیز جز نگاهزوجه هیچ

پ  این  فرموله  آن،  خشن  رندِ  است  پند  شده  این  گرفت.  نظر  در  ا 

هرا مشروعِ جِ ظاده برای آنکه ازدواو عوی بفِ دبخشی از تالشِ طر

دشمنان از  همیکی  و  شهروندیِیناش،  ادعای  از طور  که  فرزندانی   

شده متولد  ازدواج  بیآن  را  اساعتباند،  کند.  شده تداللار  داده  هایِ 

جایگاهِ کنونیِ    فاحشه، و  ی او به عنوانهربوط به تولدِ زوجه، گذشتم

باندی  توانستاو بود که فقط می اینشمه  که    نبود  د. درنتیجه هدف 

در   باید  را  لذت  شود  داده  زوجهجای نشان  با  جز  قای  پیدا  ی  نونی 

ند در جایی  توانستنمیکرد، بلکه منظور این بود که نوادگانِ مشروع  

شتباه  گوید امی 1ین دلیل السِی آیند. به هم به دستزوجه  جز با خودِ

  نیم که تعریفی از سه نقشِ کیر فساین متن را به این شکل ت  اگراست 

باید   تی جمعی را دارد وهرسبلکه بیشتر سرشتِ ف ؛دهدمجزا ارائه می 

معشواین  که  است  چیزی  تنها  لذت  شود:  خوانده  مگونه  تواند یقه 

هم  را هم در کنار آن فرا  ت تا رضایتِ هرروزهبدهد؛ ندیمه قادر اس

می که  است  زوجه  فقط  اما  خاطرِ  کند؛  به  خاصهِیگا جاتواند  اش،  

او می  کارکردِ معینی کند:  اعمال  فرزندانی مشر را  بیاورد و  وع  تواند 

که    پیوستگیِ شود  فهمیده  است  الزم  کند.  تضمین  را  خانواده  نهاد 

 
1Lacey  
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ازدواج یک   اقعول نبوده است؛ در وجِ آتنی تنها نوعِ وصلتِ مقبزدواا

میخوصلتِ   شکل  را  ممتاز  و  می اص  او  فقط  که  به توانداد    ست 

روع ختم شود. عالوه بر این، مدارک  دِ مشهمزیستیِ زناشویی و فرزن

به ای وبسیار به زیبایی زوجه داده میجود دارند که  شد، رزشی که 

روابطِ جنسی مچنین گواهِ اهمیتی هستند که به  دهند و هگواهی می 

از آن در نمایشِ   ی)مثالشد  ه داده میو به وجودِ عشقِ دوطرف  او  با

آنتِاِروس   در    1روس و  که  با گزنف  «ضیافتِ»است  را  نیسِراتوس  ون، 

ها  ازدواج و بازیِ لذت  جدایشِ شدیدِ میان(.  دهدهمسرش پیوند می

بسندههوسو   فرمولی  شک  بدون  سرشت  ها  زندگیِ نماییِ  برای 

 باستان نیست. در دورانِ  متاهلی

ی های عاطف ونانی از داللتیواجِ  بر جداسازیِ ازدبا اصرارِ زیاد  

بعد اهمیتِ بسیار بیشتری هم به   هایفردی )که در واقع در زمانو  

های و شکلاد بر تمایزگذاری میان آن  (، و با اصرارِ زیتندخود گرف

ه شویم کت میه این سو هدایای مخالف بانگیزه  پسینِ زناشویی، با

میانمقایسه نزدیک  زیادی  ری  ای  اخالقِ  و    اضتیِعلمِ  فیلسوفان 

مس متویحی  اخالقیاتِ  این  در  غالبا  دهیم.  رفتارِانجام  که  جایی   ن 

»وفاداریِ صورت  به  میجن  خوب  ادراک  گذاری  ارزش  شود،سی« 

 
1rosteAn  
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  نویسِ د تا اولین پیششونشود، مردم وسوسه میمی  شود و تنظیممی

ا اصولِ  هنوز  یک  اصوخالقیِ  کنند:  مشاهده  را  به  ناموجود  که  لی 

کند تا فقط ر تحمیل میهمسلزاماتی مشابه را بر دو  اقارن  شکلی مت

ای مشابه یفهوظ  صلتِ زناشویی روابط جنسی داشته باشند، ودرون و

متازِ  ط هدفِ اگر نه انحصاری که مکند تا به این رواب حمیل میرا ت

را  تولید امثل  کنند.  وجواعطا  تمایل  و ین  گزنفون  متونِ  که  دارد  د 

درباره ای وظاسوکراتِس  »یی  صورت  به  را  شوهر  در   ءثنااستیک  فِ 

آ اخالقیاتِ  با  ببینندرابطه  زمان«  تص  ن  کهو  کنند  به    ور  ن  هماآنان 

د  ی وجو، آیا دلیلحالبااینشان استثناء هستند. اما  بودن  ی نادراندازه

ی  هی خبردهندتازه یا نشانه  مِ اخالقیبینیِ علها پیش دارد که در آن

متونیحهقر این  اینکه  ببینیم؟  را  تازه  با همشاب  ای  به تی  زاندیشانه 

این  یا  آاما  دهند، یک حقیقت است.  بعدی نشان میهای  سیونفرموال

کند تا این تاملِ اخالقی، این تقاضا برای ریاضت  ی کفایت مشباهت  

ا رفتارهارا  روحیه  ز  همو  خوهای  دلیلی  عصر  آیا  کنیم؟  جدا  دش 

آن براهست   دی  آنکه  علمِ   دارِطالیهیک  ها  ر  برای  ببینیم  منزوی 

 بیاید؟ ر بعدتاست  قرار قی کهاخال

کنند، که  وله میفرمرا نه جهت اندک اصولی که    اگر این متون

که  ب روشی  مسئلهرای  مردان  جنسیِ  میرفتار  بررسازی  سی  شود، 

ی گره   سازی با خودِکه این مسئله  ی زود درخواهیم یافتکنیم، خیل
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رفت، وان گتمستقیم، متقارن و متقابلی که از آن میو اجبارِ    ازدواج

-ذتا لمرد ازدواج کرده بود، نیاز داشت توقتی    اری ندارد. مطمئناک

اش را محدود کند؛ اما متاهل بودن در  تکم شریکانهایش را، یا دس

  ار اختیصاحب خانواده بودن،  از همه به معنای رییسِرد، باالتر  این مو 

ه اش »خانه« بود، و برتی که جای عملی شدن قد ر بستنِ بودن، به کا 

الزاماتِ خاناام رسانج بوندنِ  به عنوان یک مان  بر شهرتِ مرد  د که 

تاثیر میرونشه و   گذاشت.د  ازدواج  بر  تامالت  که  این دلیل بود  به 

ش خوبِ  غالبارفتارِ  درباره  وهران  تامالت  و    1اُیکُس ی  با  )خانه 

 شد.رکیب میخانمان( ت

 اداد تم میای که به مرد الزاشود که آن قاعدهح میابراین واضبن

زو از  خارج  که  شریکی  سرشتی  جی  باشد،  نداشته  ساخته  خودش 

زد. ت که یک زن را به الزامی مشابه گره میای داشت با قاعدهفاو مت

رِ شوهرش بود تحمیل  ا زمانی که تحت اختیار مورد زن تاین الزام د 

مرد،    شد.می مورد  دلیدر  این  صاحببه  او  که  بود  و ل  بود  اختیار 

، نوعی قدرته از این  استفاد رفت تا در  ظار می تاو انر از  بدین خاط

بر خو نیازد ر چیرگیِ  اش را های جنسیبود تا گزینه  ا نمایش دهد؛ 

ا زوجه،  برای  کند.  جنسی ینکمحدود  روابطِ  شوهره  با  فقط  ش  اش 

 
1oikos  
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نترلِ او بود. برای شوهر  ک  ین حقیقت بودند که تحتِی اباشد، نتیجه

رابطه جنسی  اینکه  برازندهزوجه  اب  فقطی  باشد،  برای  تر اش  راه  ین 

کنترلاِ این  عمالِ  بود.  پ   حتیاش  تجسمِ  به  تقارنی نزدیک  یشینیِ 

دهی سبک  چراکهشود، ظاهر   آینده نیست که قرار بود در علمِ اخالقِ

ع  بوبه یک  واقعی  تقارنِ  مشابد.  دمِ  محدودیتِ  کههاین  امور    ی  در 

ثل تِ یونان و اخالقیاتِ آینده مخالقیا]میان امجاز و ممنوعِ همسران  

می مشابه  ر شاملِ  ،  بینیممسیحیت[  »هدایتِ  برا وشی  فری  «  دخودِ 

، متنی  هددنشان می مثالی که این موضوع را خیلی خوب  .  شودنمی

ا و خودش را  اش رک مرد اموراتِ خانمانی روشی که یاست درباره 

 ند. کعنوان اربابِ خانمان هدایت می به
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 نمانِ ایسخُماخوس . خا2 

توسعه  «داریِ خانه»  تابِک ی  درباره   لهرساترین  هفتایگزنفون 

است.  یِ متاهلی در یونان کالسیک است که برای ما به جا ماندهزندگ 

اش کدر رابطه با روشی که فرد ملمتن به صورت یک سری احکام  

مدیری میرا  میت  ارائه  پیکند،  در  گزنفون  برخی  وستگی  شود.  با 

، انجام  انری قلمرو، نظارت بر کارگ رهادای  باره های خاص درتوصیه

متفاوهشرو زراعت،ای  زمانِ    تِ  در  درست  فنونِ  بردنِ  کار  به 

عمومیِ   های، ایدهبانِ مناسدر زمان و مک  خریدوفروشدرست، و  

میزیا توسعه  نیز  را  مالحدی  به  درباره   یظاتدهد:  نیاز  به ی  اتکا 

ها را برخی  که این کاربست)  نطقی در این موضوعاتهای مکاربست
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گر یا  هنرِ داللتی اوقات با عبارت  برخ  ، و 1ت با عبارت »دانش« قاوا

انداز باید  هدفی که در چشم   یدرباره  یکند(؛ مالحظاتمعین می  2فن 

ت  داشت و  مالحظوسعه)محافظت  نهایتا  و  ملک(؛  ی درباره   یات ی 

که هنر حکمرانی است. این   –دست یافتن به این هدف  های  روش

 شود. ر میا کردر تمامِ طولِ متن ته مست که بیشتر از ها یمضمون

ک و محیطی  اجتماعی  نظرِ  از  دارد،  قرار  آن  در  تحلیل  این  ه 

دارانی  نی کوچکِ زمیمعهجا  ،کامال متمایز است. این محیط  سیاسی

ا  افزایش دهند و آن ر  ت خانوادگی را حفظ کنند،است که باید ثرو

نامب که  بر خود  رای کسانی  به ارث بگذشان را  گزنفون   د.رن ا دارند، 

می تمایز می این جهان و جهان کان  صریحا  گذارد؛ کارگرانی ارگران 

زندگی منفعتی  که  روشِ شان  خاطرِ  )به  خودشان  ثروتِ    برای 

شهر )چون مجال شرکت   شان، و برایبرای دوستان  شان(، و زندگی

-زمین  فعالیتِ  ،ر بر ندارد. از طرف دیگر( داش را ندارنداموراتدر  

باز بر  اعما3آگورا بر    ر،اداران  م،  آنیل  که  جایی  میشود،  توانند ان 

 
1episteme  

2techne  
3ora Ag – شهرها را داشتتتند.  نقش مرکزیت کههای عمومی در یونان باستان میدان– 

 م.



 فوکو میشل  –د لذت کاربر

 

276 

 

 اُیکُسدر    طور همین، و شان را به عنوان دوستان و شهروندانوظایف

از خودِ خانه را در چیزی بیشتر    اُیکُساما  به انجام رسانند.  به خوبی  

ا که  )هر کج شودها میها و مالکیتزمین  و همچنین شامل  یردگبرمی

خار حتی  » ا  جباشند،  شهر(:  مرزهای  مالک  چهآنهر  ز  در  یتِ فردی 

خانمان از  بخشی  دارد،  قلمروِ  خود  خانمان  است«؛  از  اش  کاملی 

میفعالیت تعریف  را  فعالیتکند.  ها  و این  زندگی  سبکِ  یک  با  ها 

اخی علمِ  به  مربوط  نظمِ  دارک  پیوند  وجنالق  اگر زمینودِ  د.  دار، 

وب ی اول برای خودش خهجاش بکند، در درملکمراقبتِ خوبی از 

پایداری است، یک تربیتِ فیزیکی این    درهرحالست.  ا یک تمرینِ 

مچنین چون  اش خوب است. هجهت سالمت و توان  که برای بدن،

قربانیارائه   امکانِ غنیی  می   های  فراهم  را  خدایان  به کند،  برای 

با  مککپارسایی   دوستانه  روابطِ  به  کرد.  کردنِ    خواهد  فراهم 

بخشندگی    تییموقع آن  در  انجامِ  نشاکه  با  دهد،  وظایفِ ن  کاملِ 

به  مهمان نسبت  احسان  نمایشِ  با  و  کمک نوازی،  شهروندان  دیگر 

ست چون به الیت برای کلِ شهر مفید ابر این، این فع  کند. عالوهمی 

می  آن  بهافثروت  و  چون  زاید  خوب برا خصوص  مدافعانی  آن  ی 

می  در  زمین  کند:فراهم  که  سرسختانهارِکدار،  ا    سربازی   ،ستبوده 

ی دفاعی شجاعانه  ست و ثروتی که دارا است به او انگیزه نیرومند ا

 دهد. از میهن را می
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م این  وتمامیِ  شخصی  زمین   زایای  زندگیِ  آمدنیِ  بر  ن دار 

بنیادینِ هنرِ »اقتصادی«  که به عنوان شایستگیِ   چیزی مرکزیت داشتند

آمک  ردازندگیِ زمین مطرح بود:   داد و می  وزشاربستِ فرماندهی را 

رد و  باید فرماندهی ک  اُیکُسناپذیر بود. برای مدیریتِ  داییاز آن ج

-بایست در شهر اِعمال میقدرتی که میمسئولیتِ خانمان تفاوتی با  

گوید: می 1دِس به نیکوماخی  «اتخاطر»  کتابِ نداشت. سقراط درشد، 

ی  مواردِ خصوصیتِرمدی  چراکهان نگاه نکن.  »با حقارت به بازرگان

های دیگر ها از جنبه با امورِ عمومی تفاوت دارد. آنز نظر تعداد  نها ات

گیرند، عهده می تِ امورِ عمومی را بهاند... آنانی که مسئولییار شبیهبس

میزما خودشان  امورِ  به  که  انسانپرد نی  مشابههاازند،  کار   یی  به  را 

میهآن  .گمارندمی که  چگونایی  انسان آ  هفهمند  بن  را  کها  ار ه 

رهبراب هستند.« گمارند،  خصوصی  و  عمومی  امور  در  موفق  نی 

درباره گفت »اقتصاد«وگو  بزر  ،ی  تحلیلی  صورت  هنرِ  به  از  گ 

س افرماندهی  است.  شده  متناختاردهی  جوان  ،بتدای  را    2کوروشِ 

کهمیسم  مج بر    کند  زمینشخصا  می زراعتِ  نظارت  به کاش  رد، 

 
1esomachidNic  
2Jeunele  Cyrus -  به این دلیل دانان شود. تاریخخوانده می کوروش کوچک هم

امنشی اشتباه ا کوروش، نخستین شاه هخاند که بوچک دادهجوان یا ک  به او لقب
 م. – گرفته نشود.
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روز  تمرینی  باغ  نهاعنوان  کدر  این  کردمی ار  اش  از  و  چنان ،  طریق 

وقتی مجبور شد به   آورده بود که  به دستمهارتی در رهبریِ مردان  

 .ک نکردندرگز ارتشِ او را تر اش هکدام از سربازان جنگ برود، هیچ

دند که نزدیکِ جسدش  ترجیح دا  را رها کنند،   آنان به جای آنکه او

مبجنگند سَبکی  در  متن  انتهای  نسخهقات.  ازالمای  رن،  حکمرانِ    ثنی 

رانِ رهب  توان در شخصیتِچیزی که می  . آنکندونه را تجسم مینم

ارتش که  یافت  تردید  ها  »خردمندی«  بدون  پیروی همواره  آنان  از 

روش  .ندنکمی  که  ملکی  اربابِ  شاهانههیا  کافیای  تا    است  اش 

آنکه الزم باشد تا    ، بدونبکوشندیشتر  ببه محضِ دیدنِ او  کارگران  

یامگین  خش  او خانگی  ود  تهدی  بشود  هنرِ  کند.  طبیعتی    ،مجازات 

جایی که هر سه  کم تا  دست  ؛سی و هنرِ نظامی داشتمشابه با هنرِ سیا 

 داشتند.  اربا حکمرانی بر دیگران سروک

ی  است که گزنفون مسئله  بِ هنرِ »اقتصادی« ین چهارچوهمدر  

به عنوان    جه،کند. در اینجا زوزن و شوهر را مطرح می  انیروابطِ م

خ مدیریتِ  خانمِ  در  کلیدی  شمایلی  برای   اُیکُسانه،  و  است 

سقرحکمرا است.  اساسی  آن  خوبِ  ازنیِ  می  اط  پرسد: کریتُبولوس 

ر»آیا   ککسی  داری  مسائلی  ا  ه  ترجدیه  به  آنچه  محول از  مسرت 

دارم زنی افزاید: »من اعتقاد  یم   د«؛ و اندکی بعنی به او بسپاری؟ کمی 

مرد   برایی تعادلیِ مناسبی  نهدر خانمان است، وزوب  که شریکی خ
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است« خوبی  به  دستیابی  میدر  حوزه  این  در  و  »زمانیگو ؛  که   ید: 

نی که بد کند، اما زمارشد می انی خوبی برسند، خانمچیزها به نتیجه

-چاهمیتِ زوجه، هی وجودِا بیابد.« اما انمان تقلیل میانجام شوند، خ

بازی   برای  را  او  نکرد در  چیز  آماده  نقش  استآن  او    .ه  اینکه  اول 

ا تو با تاهی هم دیده است )»آیبسیار جوان است، و آموزش بسیار کو

جوا  او بسیار  دخترِ  که  کردی  ازدواج  ممکن  ن  زمانی  حدِ  تا  و 

ا او  ب  تاش با شوهری که به ندربطروا   .بود؟«(  ایبستهوشوگچشم

آیا کسی هست که  )» یبا به طور کامل غایب استگوید، تقرن میسخ

نیاز    با اینجا  در  دقیقا  بگویی؟«(.  همسرت سخن  از  کمتر  تا او  بود 

روابطی   هدفِ  شوهر  زوجهمانِزهم به  با  هدایت  و  تربیت  بنا    اش 

  – سالگیپانزده  حدود –ران در سنین پایین ای که دختدر جامعهند. ک

آنان سن داشتند،شدند که غالبا  اده مید  یبه مردان برابر  ی بطهرا  دو 

  کرد، شکلِ اش عمل می به عنوان پشتیبان و زمینه اُیکُس زناشویی، که

حک رفتاری  و  خود  تربیت  به  شوهر  میومتی  مسئولیتِ  این  گرفت. 

رفبود.   جای  وقتی  به  زوجه،  برساند،تارِ  سود  شوهر  به  تنها    آنکه 

هم به  زیان  او  میداشت،    اهربرای  کسی  سرزنش  بایسچه  مورد  ت 

بگیرد؟ گوسشو  قرار  که  »زمانی  می   فندانْهر.  گذران  ما   کنندبد 

کند، ما بی بد رفتار می زمانی که اس  انیم،دمعموال چوپان را مقصر می 

اسب از  بدمعموال  مو  طورهمین؛  گوییممی  سوار  اگر  در  زن،  رد 
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توس خوبی  شدهچیزهای  آموخته  او  به  مرد  همچنبا  ط  و  بد شد  ان 

رف دیگر، مقصر دانست؛ از ط   نهد، احتماال زن را باید عادالعمل کن

ندهد، اما از او اگر شوهر چیزهای مناسب و خوب را به او آموزش  

نب آنکه  استا وجودِ  غافل  مسائل  به  آیا    استفاده  سبت  عادالنه کند، 

 مرد را مقصر بدانیم؟«  نیست که

می  روابطِپس  که خودِ  همسرانمی  بینیم  پرسش    انِ  قرار  مورد 

دنمی روابط  این  ا گیرند.  رابطر  صورت  به  ساده هبتدا  زوجی ی  ی 

وه بر آن دو عال  ؛است  شوند که شامل یک مرد و یک زن دیده نمی

رسیدبایمی  این هم  خانواده  و  خانه  به  گزست  کنند.  با گی  نفون 

زمین  جزئیات غیرمستقیم،  سبکی  به  درباره  ایهاما  فنی  بط وا ری  و 

می  زناشویی زکندبحث  در  زناشویی  موضوعِ  با  او   اُیکُس ی  ه مین: 

هر  دارد. آن را به عنوان یک جنبه از مسئولیتِ حکومتیِ شو  سروکار

نظر می  ا گیردر  به  نگاه  با  کند چگونه شوهر مید؛  تعیین  تواند  ینکه 

سازد که   -  1سینِرگُس یک    -مکار و شریکی  ش را تبدیل به ههمسر

 رد. آن نیاز دا اقتصادی به تِبرای کاربس

 
1osSynerg  – م. –کار کردن با هم، همکار 
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این فن قابل د تا نشان دهد که  شواز ایسخُماخوس خواسته می

او مفادِ  آموزش دادن است.    هیچ صحبتی جززش  آمو این    در مورد 

بودنِ مرد»شرافتمند«  او  دهدنمیارائه      د  باریک.  را  موقعیتی  خود  ر 

با   یافت؛ وی  با کریتُبولوس  ازدواج کرد کمشابه  امال جوان ک   هزنی 

یزی بیشتر از ت چنزده سال داشت و آموزشِ او به ندرزن پا  –بود  

داشته بود.  نِ ردا یا دادنِ نخِ پشمی به خدمتکارانِ ریسنده در بر  ساخت

او چنان شریکِ    چنان خوب تربیت کرد و از  اما ایسخُماخوس او را

به سر کار میباارزشی سا ها به سراغ زمینرفت، چه  خت که وقتی 

به  ی م چه  و  مکان  -،  راآگورفت  آنمنظور  در  که  است  ها  هایی 

میفعا مذکر  شود  بایسلیتِ  اِعمال  ممتاز  روشی  به  توانست می  -ت 

مر  در  را  رهخانه  او  ایسخُاقبتِ  بنابراین  کند.  قواعدِ  ا  ماخوس 

مدیریتِ    «،»اقتصاد بیکُساُهنرِ  را  و  ،  سقراط  راهنماییِ  رای 

می  کریتُبولوس دربق  وا  دهد. ارائه  توصیه  از  زمینِ ادارهی  ارهبل   ی 

ک شکلی  به  طبیعی سخنامالکشاورزی،  را  درباره  اش  ی  با صحبت 

می آغاز  خانمان  اد خودِ  برای  که  میارهکند  آن  خوبی ی  به  باید 

این    اندیشه صورتیکرد؛  که  در  می  است  برای  خواهد  فرد  زمان 

ی که همهد  هخواه باشد، و نمیها داشتراقبت از حیوانات و زمینم

  نظمیِ خانگی هدر ی ب اند، به خاطرِهزینه شده  آنجادر    هایی کهتالش

 بروند. 
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قاعده1 ایسخُماخوس  اولِ.  ی  ی  به  با  را  آوردنِ ازدواج  اد 

انی  ن مربوط به زمخواند. این گفتمااش فرامیمانی با همسرِ جوانگفت

  ی ی کاف و »به اندازهن زن به شوهرش »عادت کرده است«  است که آ

که گو  به بحث نشست«: »ای زن، به من ب  ود با اوهلی شده که بشا

ات تو ای که چرا من تو را گرفتم و والدین ن فکر کردهحال به ایتابه

دادندر من  به  خودشا  ایسخُماخوس  می  ؟«  پاسخ  پرسش  دهد: به 

ه  ی تو این را در نظر گرفتیم که چات براالدین برای خودم و و »من  

ای این خانه و فرزندان شریک بر   عنوان بهترین  به  توانیمکسی را می

در  بن  بگیریم.« ازدواج  اولیهبیابراین  خود   –اش  تقارنیِ  برای  مرد 

می خا  کهالیدرحگیرد  تصمیم  برای  این  که  است  جوان نواده  زنِ 

ادوگانه  در غایتمندیِ  و  -گیرد  تصمیم می شود: خانه و  رائه میاش 

این میفرزندان. ع  بر  نکته    یمنتواالوه  این  پرسشِ توجه کنیبه  م که 

و زنِ جوان پیش از آنکه   شودنار گذاشته میی کانوادگان برای لحظه

با شود،  تربیت  بودن  مادر  خوبِبرای  خانمِ  باشد.    ید  خانه 

میایسخُم نشان  که  اخوس  شریک  دهد  کمکِ    است.همین  نقشِ 

وشی ر  هبلک  1ر گرفته شود،ها الزم نیست در نظاز آن  هرکدامخاصِ  

 
 کنتتد،یتتد متتیتاک رانهمستت هتتای میتتان خوس بر این لغو کردنِ تفتتاوتماایسخُ 1

 وانند اساسی باشند.تمی کند،کمکی که هر شریک می یدرباره هایی که وتتفا
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آن  هرکدامکه   میهاز  عمل  جمعی  هدفِ  به  نگاه  با  مطرح  نندکا   ،

هایشان را در بهترین  این است که »داشته  هدفِ جمعی  اینو    ؛است

های مناسب و مکن با روشا جای میط نگاه دارند و همچنین تشرا

بر   ک بیفزایند.«   هاآنعادالنه  توجه  این باید  روی  تاکید  به   رد 

تفاوت مبرابرسازیِ  اولیه  و    انِیهای  شراجهزوشوهر  بر  و  که ،  کتی 

این    -واضح است که این اجتماع    حالنباای ها بنا شود.  آن  باید میانِ

نشده است، بلکه با بنا    ی میان دو فردی دوگانهبطهبر را  -  1کُینونیا 

میان عمومی  هدفِ  خاجییک  هدف  این  که  است  شده  نمان  گری 

نگهداری آن.    است:  رشدِ  پویشِ  همچنین  و  آن  ی نقطه  ینااز 

خاصِ   »اجتماع« و سرشتِ  اینهای  شکل  ی تحلیلِشروعی است برا 

 هایی که دو شریکِ ازدواجی باید بازی کنند. نقش

ی دو همسر را در خانه  ژه ی وی. گزنفون برای آنکه کارکردها2

از کند،  »سرپناه« م  تعریف  می   2فهومِ  میاستفاده  نظر  به  رسد  کند: 

وستگیِ نسل، فریدند، به فرزند و پیآ  ازمانی که خدایان زوجِ انسان ر

ح سنِ  مایبه  در  فرد  که  »زندگی  تی  لزومِ  به  و  داشت،  نیاز  پیری 

حیوانات مثلِ  می  نکردن  باز«  فضای  »بهسانان  –اندیشیدند  در  -ها 

 
1Koinonia  – م. – نشینیرفاقت، هم 
2stegos  
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دارند.  سرپناه  به  نیاز  می «  وضوح  نظر  به  نواابتدا  که  بُعدِ  رسد  دگان 

میزمانیِ فراهم  را  خانواده  سرپ   و  تام  هانکنند  را  آن  مکانیِ  ین  بعد 

گذارد ز آن است. سرپناه حدی میتر ا ه کمی پیچیدهسئلکند. اما ممی 

را    نازِ زممت  قلمروِ مرد است و دومی مکانِبر بیرون و درون. اولی  

  دست به  ها آنچه را  ی است که آناندهد؛ اما همچنین مکتشکیل می

ن در  گرفتکنند. پناه ی مو محافظت ذخیره ند و آورمی ه آن اند، بآورده 

و  آینده  در    ا[آنه]ی توزیعِ  برا  []ملزومات  ردنم کفراهبه معنیِ  واقع  

-ینتیجه در بیرون مرد بذرافشانی م  های مناسب است. درزمان  در

رسد؛ او چیزهایی  ها میلهگزند، و به  کند، شخم میکند، زراعت می

کرد تولید  که  مبا  ه،را  از طریقِ  یا  شده  ددله  عایدش  آورده،   ستبه 

-ت میمحافظ  کند،دریافت می  ودخی  آورد. در داخل زن به نوبهمی

بیان  نیاز تخصیص می  بر اساسکند و   به  فعالیتِدهد.  شوهر    کلی، 

توشه که  میهاست  خانه  برای  را  زن    ؛آوردا  مدیریتِ  که  ااما  ست 

نقش دقیقا مکملِ هم هستند و    کند. این دوها را تنظیم میمصرفِ آن

بیغیابِ   را  دیگری  مییکی  می فایده  زوجه  »اگر :  دیگوسازد: 

آوردنِی  دغدغه  توزیعِ  تو  و  محافظت  نبود،  بیرون  از  چیزهایی   

رسیچیز خواهد  نظر  به  مسخره  داخل  گفته های  این  به  شوهر  د.« 

می این  پاسخ  خانه  هدگونه  به  که  چیزهایی  تا  نبود  کسی  اگر  که  د 

شد که با مسخرگیِ »کسانی میاو به  شوند را محفوظ دارد،  ورده میآ
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مکان، دو شکلِ فعالیت، و    براین دوبردارند.« بناب  آ  راخای سوپیاله

زما مدیریتِ  روشِ  تولید،  دو  مرد(  )طرفِ  طرف  یک  از  آهنگِ  ن: 

بینیِ آن؛ به زمانِ خجسته و پیش  فصول، انتظارِ دِرو، احترام گذاردن

دی  طرفِ  مصرف،از  و  نگهداری  زن(  )طرفِ  توزیعِ  دنظم  گر  و  هی 

مهم است،  نیاز  هآنچه  از  منظم: بانامه  تر  کردنِ  به  ایسخُما  ر  خوس 

یاد  ی توصیهشکلی مفصل همه به  را  که به همسرش  می هایی  آورد 

می چگ   یه دربار خانه  فضای  در  چیزها  کردنِ  انبار  اونگیِ  نبار دهد. 

بتواند چیزی را بیابد، و که کن  کردن به شکلی که  ار گذاشته دوباره 

 .کندین ترتیب خانه را مکانی از نظم و حافظه بد

دو جنس  جهتبدینان  ایدخ اِعمالِ   که  در  یکدیگر  با  بتوانند 

آنان کیفیاتِ خاصی   از  هرکدامی متفاوت کار کنند، به  این کارکردها

های فیزیکی: به مردان که باید در فضای هجنببخشیدند. اول از همه  

داری« را انجام دهند،  کاری و گلهالزدن، بذرپاشی، نهکارِ »شخم  زْبا

پیا  ما، گرما وسر  حملِ تقابلیتِ ها که در به زن  .ده را دادندسفرهای 

های  ند. همچنین جنبههایی کمتر مقاوم دادکنند، بدنیاندرونی کار م

مثبت دارد بیشخصیتی: زنان ترسی ط عی دارند، اما ترسی که اثراتی 

ها باشند، تا نگرانِ  راقب اغذیهتا م  کنداین ترس آنان را وادار می  –

تآن  نِداداز دست   باشند،  دلهرهها  آن  یا  کاملِ  داشته مصرفِ  را  ها 

طرفِ   از  مجبورباشند.  او  چون  است،  شجاع  مرد  در    دیگر  است 
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ه او صدمه بزند، از خود دفاع  ب  ممکن است  آنچهبیرون در برابر هر  

آ کوتاه  سرشتِ  نکند.  مستقیم  به طور  »خدا  راکه  کارهای   زن  برای 

آماده کرده است برای  تِشسر و    درونِ خانه  ف  مرد را  ضای  کارهای 

ی مشترک مجهز کرده است: بیرون.« اما او همچنین آنان را به کیفیات

مرد   نقشچون  در  زن  میو  خودشان  به  مخصوص  ت بایسهای 

بگیرند به    «،»بدهند و  فعالیتِ خود  نوان مدیرانِ خانمان،  عچون در 

جمعبایسمی کنند،  ت  مقرر  را[  مصرف  ]سهم  و  کنند   دوهر  آوری 

 اند. کرده دریافت  1فظه و پشتکارحا

ازدواج   هرکدام  روازاین شریکانِ  از  از  شکلی  سرشت،  ی 

-ف میریتع   اُیکُسدارد که در رابطه با ضروریاتِ    فعالیت، و مکانی

مانند، در چشم »قانون« یا  می   شود. اینکه آنان شریکانی استوار باقی

  سنتی عمومی ن  انواین ق،  دیگرعبارتبه  –چیزِ خوبی است    2نوموس

 کند، به هر شخص نقشِت پیروی میدقیقا از مقاصدِ طبیع  که  است

کند که چه چیزی برای انجام می دهد و تعریف خود را اختصاص می

انونْ« گونه نیست. این »قچیزی این مناسب است و چه  دادن خوب و

 
1and epimeleiamneme   
2nomos  
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ا به هر کس بخشیده تا به  ند که »خدکرا چیزی بیان می  1امرِ خوب 

که به جای اینکه  است 2تر ای زنان مناسببر»  روازاینباشد«: در  آن قا

باز بگذرانند، در خانه بشان را  زمان برای مردان  در فضای  مانند« و 

جای »به  که  نیست  خود  خوب  کردنِ  چیزهایی مشغول  به  شان 

تفکیدر  بیرونی،   این  دادنِ  تغییر  بمانند.«  کرخانه  گذر  از  ک،  دن 

دیگر فعالیتِ  به  افعالیتی  این  ،  به  و  ا  سنوموهانت   زمان همست؛ 

اهِ خود هم هست: »زمانی  ن علیه طبیعت و رها کردنِ جایگ عمل کرد

ند، شاید کعمل می   رخالفِ آنچه خدا پیش گذاشته استکه کسی ب

متوجه او شوند و او به خاطر  3نظمی به خاطر ایجاد نوعی بی خدایان

 های زنان مجازات کاری خود یا به خاطرِ انجام دادنِ  از کارهاغفلت  

هایشان ی مرد و زن و ویژه بودنِ شایستگ د.« تضاد داشتنِ طبیعیِوش

نظمِ خوبِ خانمان گره خورده است؛   ناپذیریبه صورتِ جدایی به 

این را از آنان به    نظم  اند، و برعکس،طراحی شدهن برای این نظم  آنا

 خواهد. می عنوان الزام

 
1kala  
2kallion  
3atakton  
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ک3 متن  این  تعیینِ  ه.  م  در  خانمان  یانتمایز  یار بس  کارهای 

-ی جایگاهپرسشِ روابطِ جنسی، هم در زمینه در    ؛پرجزئیات است

هایی که ممکن ی ممنوعیتو هم در زمینه  ی زناشوییشان در رابطه

گونه نیست که  . اینه استاشی شوند، کامال ناپیوستست از ازدواج نا

داشتنِ اهمیتِ  نوادگاز  دفع  حقیقت  این  باشد؛  شده  غفلت    اتِ ان 

-شود: او اشاره میر میخنرانیِ ایسخُماخوس ذکس  متعددی در طولِ

ای ازدواج اسکند که  از اهدافِ اصلیِ  اشاره   1ت؛ن یکی  او همچنین 

به  می  طبیعت  که  خاص  کند  عطوفتی  برای زن  را  او  که  بخشیده 

مناسباقبت  مر فرزندان  میاز  چه کمی  اشاره  .سازدتر  که  ند 

نیاز ماح  وشود  پیر می  فردای است زمانی که  خوشبختی یتی را که 

-چیز دربارها در این متن هیچکند. اماش دریافت می ، از فرزنداندارد

 ممکن  بهترین فرزندِهایی جهت داشتنِ  ودِ تولیدمثل یا احتیاطی خ

وسِ   آن نیست که این نوع پرسش را با عروز زمانِشود: هنگفته نمی

 وان در میان گذاشت. ج

 تارِ جنسی، به اعتدالِ رف  بهاز متن  متعددی    هایبخش  حالبااین

ف وابستگیِ  به  و  آن  در  و  ضروری  شوهر  میان  اشاره   جهزویزیکیِ 

 
بتته ان فرزنتتد در نظر گرفتنِمرد و زن را با  ،هیکند که وجود الاو مشخص می 1

 سازد.میخانمان شریک در نظر گرفتنِ نون آنان را با و قادهد، ید میکدیگر پیون
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که    ا در نظر آوریم، جاییمتن ر  های ابتداییِکنند. اول باید بخشی م

هم از  نفر  د  سخناندو  عنوان  به  اقتصاد  از  صحبت  به  انشی شروع 

قادر میکنند  می  فرد را  تاکه  اط  قرسد.  نمان را مدیریت کن خا  سازد 

م را دارند، اما از به  ند که استعداد و منابع الز ککسانی را مجسم می

بستنِ میآن  کار  سرباز  و    ،زنندها  اربابان  از  درونِ چون  در  بانوانی 

میخود   تنبلی،اطاعت  بیس  کنند:  روح،  همچنین  ستیِ  و   –قیدی 

ی، نشئگی، شهوت و رستپ شکم   –پذیرتر از دیگران  ناوانی انعطافبان

-هوسبداد این  بر. آنانی که تسلیمِ استهای احمقانه و هزینهیلبطجاه

-می  نِ خود، روحِ خود و خانمانِ خود را ویرانشوند، فقط بدمی  ها

کریتُ اما  میسازند.  مباهات  خود  به  را بولوس  دشمنان  این  که  کند 

انِ کافی  میزاش برای او به  بیتِ اخالقی داده است؛ ترتر شکست  پیش

سنجیدنِراف  ااِنکراتی »با  نموده:  نتیجه  هم  این  به  نظرم  به   خود، 

دی خود را در کنترل دارم. پس اگر ام که کامال در چنین موار رسیده 

انجام دهم، نصیحت  ام  برای بهبودِ خانمان  توانممی  آنچهی  ارهمرا درب

نظرم م می  به  که دستیکنی،  بانوان خطابرسد  تو  آنانی که  ن  شاکم 

مانعِ ممی  این چیزی اسخونن  کنی،  ت که کریتُبولوس را  اهند شد.« 

م آماده  یمستحق  اکنون  او  بگوید  که  اربابِ  سازد  نقشِ  تا  است 

د  ه به آن مربوط هستند، یامواردِ دشواری را ک  خانمان را بازی کند و

کردهایی که رییسِ  ازدواج، کار بگیرد. این موضوع باید درک شود که
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که فرد  فرض را دارند  این پیشه  مه  اُیکُس، و حکومتِ  اردخانواده د

 آورده است.  به دسترا  قابلیت حکومت بر خود

اوتی که ایسخُماخوس از کیفیات متف  فهرستِاین، در  عالوه بر  

آن با  جنس  هرکدامها  طبیعت  رااز  نقش  ها  در  بازی  های جهت 

پشتخانگی اشان  کرده  )یبانی  بر خود  کنترلِ  قرار    (یا اِنکراتست،  هم 

نه به صورت ویژگیِ مر  نآ  دارد. او به  ا  بلکه  یا زن،  خصوصِ مرد 

کار توصیف ثل حافظه و پشت ها، مکلِ فضیلتی مشترک میان جنسش

دهد این  زندگیِ متاهلی نشان می  رزشِ باالی آن را درکند. آنچه امی 

که   فر  اِنکراتیااست  مپاداشِ  در  بهتر  است: دِ  ازدواجی  شریکانِ  یانِ 

شوهر  رینبهت چه  چه  د  شباشان،  سهمی  زوجهو  این   تربزرگ،  از 

 فضیلت دارد. 

داریِ ه چگونه خویشتن بینیم کن در مورد ایسخُماخوس میاکنو

جهت   و  خودش  جهت  خویشتناو  در هدایتِ  همسرش    داری 

ای صحبت  ادثهوگو از حد. در واقع در خاللِ گفتکن نمایش پیدا می

شکلی  یم به  تقریبا  که  جنبهصریشود  به  خاصح  ازهای  دگیِ  زن  ی 

ارت زوج  آن  میجنسیِ  آنی  باط  منظورم  و یابد:  آرایش  به  که  است 

مرب چهره  اخالقیاتِرنگِ  در  مهم  مضمونی  این  است.  تان باس  وط 

ت  حقیق  مسائلِمیان  به  ا  ر   زوجینروابطِی  لهمسئ  است، چون آرایشْ
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لذ حیل  ؛وردآمی   تاو  لذتگری  هبازیِ  به  وارد  را  و    سازدمیها 

طبیعیبنیان  ترتیببدین تنظیمِ  مغشهای  را  پرسشِ نکمیش  وشان  د. 

اش ندارد، ربطی به وفاداری  ی در همسرِ ایسخُماخوس هیچگرشوهع

کوفاداری  میای  گرفته  مسلم  متن  طولِ  در  موضوعه  این  به   شود؛ 

ص نداجویی رفهعدم  ربطی  هم  که رداش  است  این  دانستن  مسئله   :

نمایشواند  تیم   زوجهچگونه   را  به    خود  شوهرش  توسط  و  دهد 

ابژه  لذعنوان  ی زناشویی تشخیص  ر رابطهشریکی جنسی د   و  تی 

یک درس  د. همین پرسش است که ایسخُماخوس به شکلِ  داده شو

می پاسخ  آن  با  به  همسرش  روز  اینکه  دهد. یک  را خشنود فکرِ  او 

اب و ا سرخو بهای بلند پوشیده  سندل  کهدرحالیابر او  سازد، در بر

استسفیداب   کرده  می،  آرایش  می  شودنمایان  نظر  که )به  آمد 

تر« و  هایی »گلگونو گونه  واقعی استتر« از حالتِ  اش نرمتسو»پ 

»بلندت باریکشمایلی  و  دارد(ر  رفتتر«  این  به  ایسخُماخوس  ارِ  . 

 دهد. می با دادنِ دو درس واکنش  نکوهیده

نقدِ شامل  و  است  منفی  بخش  بآر  اولین  فریایش  عنوانِ  ب ه 

را  می بیگانگان  شاید  فریب  این  ام   ولگشود.  اما  ندار بزند،  د  کان 

  کند، مردی که امکانِ دیدنِ ا او زندگی می بمردی را فریب دهد که  

عرق کرده  مانی که  خیزد، زبرمی  رختخوابهمسرش را زمانی که از  

اشک اسیا  میت،  آلود  ترک  را  حمام  که  زمانی  دارد.  و   اما گوید، 
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- قاعدهقضِنگری را به خاطر  سخُماخوس این حیلهتر از همه ایهمم

بنیادی  از ی  می نِ  نقد  مسدواج  گزنفون  و  کند.  دیرپا  پندِ  این  به  تقیما 

نمی  شده-ذکر-مکررا اجتماعی متوسل  ازدواجْ  که  مالک  1شود  یت، از 

بدنزندگ  و  وای،  اما  است؛  اجتماعیِ ضح  ها  مضمونِ  این  که    است 

اجتماعی از مالکیت که در رابطه با تن وجود دارد:   مطولِگانه در  سه

مین  نآ شریگوید  ویسنده  که چقدرهر  کند  فراموش  باید  کمک   ک 

کامیابیِ که  زندگی  از  اجتماعی  اهداف   کرده؛  از  یکی  را  اش ملک 

اجتماعی  ؛سازدمی بدن  و  تاکید  هاز  آن  بر  صریحا  که   2شود. میا 

نمی را  فریب  مالکیت  مد؛  پذیراجتماعِ  کنو  کاری  اگر  که  رد  د 

ارد،  خویش دواقعی در تملک    نِاهمسرش فکر کند او بیشتر از میز

رفتار   بد  او  به  تالش نسبت  نباید  آنان  شکل  همین  به  است.  کرده 

ی به نوبه  هند؛ شوهرهایشان فریب دنند تا یکدیگر را در مورد بدنک

نباید   ن  3ف شنگرخود  بزند؛ به شکلی مشابه زن هم  د  بایبه صورت 

سفیدآخ با  را  اجتماعِود  کند.  آرایش  بدنعادالنه  ب  چنین  ا  هی 

ایست میانِ شوهر و زن بکند. جذابیتی که میمی  را طلب  ایمالحظه

و وعی است که خود را به شکلی طبیعی میان مذکر به بازی بیاید از ن

 
1koinonia  
2on koinonesanteston somat  
 م. -است.  رنگه سرخاکسید سرب ک 3
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-های حیوانی اینی گونهر همهه دک  طورهمان  –کند  ن میمونث بیا

است:   خدایان  ورطان هم»چنین  گاو  که  اسبان،  برای  را  را اسبان  ها 

 1ها انسان  ؛ی گوسفندان دلپذیر کردند را برا  وها و گوسفندانگا  برای

این   «بیابند.  پذیرتریندلی انسان را  اده نیز قرار است تا بدنِ تغییرند

طبیع جذ بنیابیتِ  عنوان  به  که  است  میان    انی ی  جنسی  روابطِ  به 

کند.  دهند، خدمت میمی  هایی که تشکیلبدنعِ  همسران و به اجتما

همهسخُیا  اِنکراتیای حماخوس  افزایشِ گرییلهی  جهت  مردم  های 

 کند. ها را رد می میال و لذتا

ی هتواند به عنوان ابژشود: چگونه زن میطرح میاما پرسشی م

تواند مطمئن باشد که  نه او میچگوای همسرش باقی بماند؟  میل بر

ف با  زیباترنجوا  ردیروزی  و  زوجه  تر  نشود؟  جوانِ تعویض  ی 

را  م  سایسخُماخو این  م ستقیما  او  مییاز  کار  چه  او  ند تواپرسد: 

گونه بماند؟  که زیبا بشود و اینبکند که نه فقط زیبا به نظر بیاید، بل

با دوباره  که    و  غریبمنطقی  ما  برای  است  بیاید،    به  ممکن  نظر 

نظرِ    بر اساسد.  کننده هستنینتعی  ملیخانمان و حکومتِ خانمان عوا

ص هر  در  واقعیِ  رتوایسخُماخوس،  بهزیباییِ  زن  با      کامل  طور 

ها  به آن شود اگر به روشی درستاش تضمین میانمانیمشغولیاتِ خ

 
1anthropoi  
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  ارهای مقرر شده، بیکار ا انجامِ کدهد که زن ببپردازد. او توضیح می

 شود.سست نمی  گرهعشوکند، مثلِ زنی  ز نمیشسته و مثل برده کِنن

به   ز اتاقیت خواهد کرد، اارظ او خواهد ایستاد، توجه خواهد کرد، ن

رفت   خواهد  دیگر  و اتاق  ایستادن  کند.  بررسی  را  کار  پیشرفتِ  تا 

ای که بهثلِ آن ارا سخن گفتن به بدنِ او سلوکی خاص خواهد داد، م

  اخوسخُمنمای فیزیکِ فردی آزاد است )ایس ان سرشتانیدر نگاهِ یون

شهروندِ   یک  دهد که یک مرد به عنوان یک سرباز و یبعدتر نشان م

طریقِآزاد   مسئولیتاز  در  فعال  شرکتِ  نیرومند   کارفرما  یک  های 

همینمی به  آرد    شود(.  که  است  خوب  خانه  خانمِ  برای  شکل 

ا تکانده و تا کند. به ا رهمالفه  و  ر درست کند،کرده و خمیمخلوط  

ماند؛ موقعیتِ و باقی می  گیردمیشکل    بدنْیِ  روی این روش، خوش

نسخه هیکییزفی  اربابی  را  کهاش  دارد،  بر   م  عالوه  است.    زیبایی 

لباس دارناین،  ظرافتی  و  طراوت  زوجه  از های  را  او  که  د 

می خدمتکاران جدا  همیش  هرحالدرکنند.  اش  آنان  او  بر  مزیتی  از  ه 

دنبالِ خ  چراکهبرد،  م میکا به   است به جای د کردن  شنواو عامدانه 

ا به  د. در اینجر مجبور باشکا  آنکه مثلِ یک دخترِ برده به زور به این

گزنفونظر می قاعده آید  به همان  که در جای ارجاع مین  اهای دهد 

بسیار کمتر   گیرده زور میخوانده است: لذتی که فرد بدیگر هم فرا

حالتی   میاز  ارائه  آزادانه  است.  که  خوشایند  م  دو   لذتِ  اینشود، 
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که   شوهرش  میجه  و زاست  به  بنابراینبدهدتواند  ب  .  خانه    هخانمِ 

فیزیکشکلفضیلتِ   زیباییِ  یک  او های  ممتازِ  جایگاهِ  از  که  ی 

بناپذیر  جدایی  اش شدهنفضیلتِ خواستِ تحمیل  هاست، و همچنین 

 نانِ خانه سرآمد است.یگر ز، همواره بر د1ذت دادن به ل

به   که  متن  این  ب»  هنرِدر  خانمان  مذکرِ« حکومت  زوجه،   –ر 

ملک   اسختا  –خدمتکاران،  شده  داده  هیچصاص  به اشاره  ت،  ای 

او باید    زوجه و این موضوع که تنها شریکِ جنسیِ  یِوفاداریِ جنس 

ای ضروری مسلم عنوان قاعده شود: این موضوع به  شوهر باشد، نمی

خویشتنمیه  انگاشت رفتارِ  امدارانهشود.  شوهر  هی  به  وقیچا  این  ت 

تعریف ،  در انحصار همسرش باشداش  کلِ فعالیتِ جنسیکه    شکل

کاربستِنمی این  در  آنچه  مخاطره  فک  شود.  در  متاهلی  زندگیِ  ریِ 

اندازه ب  آنچه است،   داشتنِی  ه  اندازه   نظم  به  که  ی  خانمان،  صلحی 

نظر    ی انتظارات زن، اساسی بهبه اندازهباشد،    فرماحکمباید در آن  

ا می  که  است  این  یکرسد،  عنوان  به  باشد  قادر  قانونی  جهزو  و  ی 

سرآ رامکانی  حف  مد  داده،  تخصیص  او  به  ازدواج  اینکه که  کند:  ظ 

داده ترجیح  او  بر  زنی  دادنِ   ؛شودمی  نبیند  از دست  سببِ  به  اینکه 

گر در جوار شوهرش  اینکه با کسی دی  ؛و وقارش رنج نکشد  اهجایگ 

 
1charizesthai  
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نشود   بیزی  ین چیا  –جایگزین  او  برای  از همه اهمیت  بود که  شتر 

ر تصادفا اینجا یا آنجا از ه شوهازدواج از سوی لذتی ک  ونچداشت.  

هایی در خطر بود بتشد، بلکه از سوی رقابُرد تهدید نمیم می آن کا

خانمان در   شانجایگاه و زنانِ دیگر بر سر جهتوانست میانِ زوکه می

بر سر   او   1»وفادار«   . شوهرِدیده شود  و  دبگیر   ولویت شکلترتیبِ 

که وضع نبود  به چشمت  یکسی  را  با    از  پوشیازدواج  جنسی  لذتِ 

تیازاتی  هد؛ بلکه شوهری بود که به شکلی استوار امفردِ دیگر پیوند د

از   کرد.شده بود، حفظ می   را که با ازدواج به زوجه تخصیص داده

-ر تراژدی« دیدهد، این همان شکلی است که زنِ »خیانتاین گذشته

اییِ«  وفاز تلخیِ »بی  3. مِدِآ ندکموضوع را ادراک می  2پیدِس های یوری

می   4جیسون جیسوشکایت  همایونی کند:  عروسی  خاطرِ  به  را  او  ن 

کرده از    است  رها  عروسو  ف  آن  که  آورد  رزندانِ نوادگانی خواهد 

و  م تحقیر  حدِ  به  را  سوگواریِ    بودن  رعیتدآ  داد.  خواهند  تقلیل 

فرزند، اندیشه  ،1نتِ« زوتوس از »خیا  5اکرئوس »بدونِ  زندگیِ  ی یک 
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رهاخانهک  یدر   تنها  ی  و  بود  شده  چیزی  این  دستکم    –است.« 

-ی او، یعنی خانهکه »به خانه -دچیزی که به آن زن باورانده شده بو

 ی برده.« هبچمادر، یک شناسِ بییک نا ؛رفتمی 2ی ارختِئوس 

کرد، با  حافظت میاز آن م  ایداین سرآمدیِ زوجه، که شوهر ب

مده بود نیا  به دست   برای همیشه  رابیکشد. اما  عمل ازدواج بیان می

نوع هیچ  با  نمی  و  پشتیبانی  شوهر  سوی  از  اخالقی  و سوگند  شد؛ 

رِ بالفعلِ از  الق، همواره خططهمچنین با افزودنِ امکان استنکاف یا  

دا کتابِدست  آنچه  اکنون  داشت.  وجود  اعتبار    « داریِانهخ»  دنِ 

می  گزنفون نشان  ایسخُماخوس  گفتمان  استو  این    که   دهند 

شوهر  کهدرحالی و    انکراتیای  –  حکمتِ  به او  او  دانشِ  همچنین 

خانواده   رییسِ  امتیازاتِ    -عنوان  شناختنِ  رسمیت  به  برای  همیشه 

آنان را حفظ کند، باید در   خواهد تاجه اگر میزو  ؛ه آماده استجزو

مال کند و کارهایی را که مربوط به انه اِعود را در خ خمقابل کارکردِ

در همان  م دهد. ایسخُماخوس  نحو ممکن انجابهترین    به  آن هستند

-که ما ادراک می  گونهآنی« را  ابتدا به همسرش نه »وفاداریِ جنس

 
← 
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می قول  قولهدکنیم  حتی  نه  و  هرگزمی  د،  او  که  نیست    دهد  نیاز 

از ترجیحاتِ دیگرِ شوهر باشد؛ش دترسی  به  اشته  اطمینان   فقط  او 

فعالیتمی که  عنوان  دهد  به  خانه، انخاش  طرز    مِ  و  لباس  رفتار 

بهپوشیدن م  اش،  نسبت به خدمتکاران  بیشتری  دلرباییِ  بخشند.  یاو 

می اطمینان  همسرش  به  همچنین  می  دبخشاو  جایگاهِ   تواندکه وی 

ناو  ای را تا سنِ پیری در خانه حفظ کند.  نهشرافتمندا وعی پیشنهادِ 

میرقا خودشان  میان  کسیبت  چه  که  ببینند  تا  نحو  بهترین    به  کند 

می نگ رفتار  در  کسی  چه  و  سختکند  خانمان  از  تر کوشهداری 

زن   اگر  ناست.  هر  از  ترس  برای  دلیلی  هیچ  دیگر  شود،  ع  وبرنده 

از همه: اگر    پذیرتردلاشت. »اما  یبی جوان، نخواهد درقیبی، حتی رق

دمتکارِ خود کنی، هیچ نیازی نیست که  و مرا خز من باشی  ر اتو بهت

ر خانمان احترام ای کمتر د سن ذرهبا باال رفتنِ  باشی که  تهشترس دا

  . رود به این موضوع اعتماد خواهی کردمی ات که باالتر  شوی؛ و سن

چ که  قهر  کنی  ثابت  مدر  برای  بهتری  برای  شریکِ  و  هستی،  ن 

خا بهترِ  محافظِ  بسنمافرزندان  هستی،  بیشن  مورد یار  خانمان  در  تر 

 احترام خواهی بود.« 

ا اخالن  ی در  متعلمِ  زندگیِ  »وفاداری«قِ  آن  به  اهلی،  که  ای 

می پیشنهاد  با  شوهر  کامال  جنسیشود  انحصارِ  بر آن  ازدواج  که  ای 

اسمی  تحمیل  زوجه متفاوت  مکند،  وفاداری  این  حفظِ ت.  به  ربوط 
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زنان است. این علمِ دیگر  آمدیِ او بر  سر  جایگاه و امتیازاتِ زوجه و

مت اینکه رفتاری  با  مابقاخالق  بیل را  کند، بدین  ان می یان زن و مرد 

به مربوط  چندان  مرد  وفاداریِ  که  است  خوبِ   معنا  جنسیِ  رفتارِ 

پیش  زوجه همیشه  که  نظردفرض  نیست  می  ر  بلکه    ؛شودگرفته 

  در خانمان  را  خانمان را و خودش  زوجهکه  ط به روشی است  مربو

اما یک  می هدایت   متقابل است  این یک عملِ  پس  تقارنِ دمِعکند.     

ن این دو رفتارِ وابسته به یکدیگر، ر آن وجود دارد، چوبنیادین هم د 

پا پیروی   یی مقتضیاتی یکسان قرار ندارند و از قواعد یهبر  یکسان 

  –کردن مربوط است    یِ شوهر به هنرِ حکومتدار کنند. خویشتنینم

عمومی، حکومت کردن بر خود، و حکومت به طور  کومت کردن  ح

بر کهجهزو  کردن  د  زمانهمباید    ای  نگاه  کنترل  و    ودشاشته  تحتِ 

احترام   گیردمورد  اقرار  مطیعِ  ، چون  شوهرش، خانمِ  با  رابطه  در  و 

 ت. خانمان اس
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 ل. سه سیاستِ اعتدا3 

متن او باقیِ  و  چهارم  قرنِ  به  که  قایلِهایی  پنجمِ  از پیش    رنِ 

رابرمی  میالد مضمون  این  توسعه    گردند،  وضهند  دمینیز   عیتِکه 

کند. سه مورد جنسی را ایجاب می   اعتدالِازدواج دستکم شکلی از  

این  ا دارز  اشاره  ارزشِ  خاص  طور  به  درمتون  متنی   کتابِ  ند: 

افال  «نینقوا» آن  در  دربارهکه  ازدواج طون  الزاماتِ  و  مقررات    ی 

اش  سوکراتِس از روشی که نیکوکلِس زندگیرح ایگوید؛ شن میسخ

به مر  را  مدیریتمتا  دیعنوان  رسالهمی   هل  و  دربارهکند؛  ی  ای 

 کتبِ مئنا محصولی از م شود و مطده میاقتصاد که به ارسطو نسبت دا 

مسئله  او در  متون  این  موضوعیاست.  بسی  یکدیگر شان  با  یار 
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-ارها را توسط نهاد رفتگذاریِقانون  از  متفاوت هستند: اولی نظامی

صاحب پسهای  در  شهرینهزمیاختیار  پیشنهایدها  ی  می آل   ؛ دهدد 

س یک  دومی  شخصیِ  زندگیِ  مطلقبکِ  به  حاکمِ  که  و   را  خودش 

ا می دیگران  می نسرشت  گذاردحترام  دنب  کند؛مایی  به  الِ  سومی 

قواع خانمانتعریفِ  هدایتِ  در  مردی  هر  که  است  را  آنااش  دی  ن 

به خانه، بیدرهرحال.  بدیای ممفید   هیچتشابه  اداریِ گزنفون،  ز  کدام 

رمتو  این به  نه  زنن  مناسبِ  زمین وشِ  یک  می دگیِ  و  دار  پردازند 

نه  ب  نتیجتا  مربوط  امورِ  اموریاز  ملک،  مدیریتِ  با   ه  باید  مرد  که 

گویند. این متون، با بگیرد، سخن می  همسرش به عهدهمکمل شدنِ  

توجو آنفاوتد  که  می  انهایی  جدا  هم  از  همه  را  نظر  به   –کند، 

از گتخیلی واضح می ر مطالبهب  –  زنفونر  تاکید  به  کای  که شبیه  نند 

 دوگانه« نامید. به همسریِ جنسیِا »تکتوان آن رچیزی است که می

  هایفعالیت  از  د یک ردهخواهنها مینرسد آاین شکل که به نظر می

برا  هم  را  مجنسی  زن،  ی  برای  هم  و  رابطهفق رد  در  زناشویی ط  ی 

همچون   نیز  مرد  کنند.  می  گونهاینسرش،  هممتمرکز  که ارائه  شود 

 ت با کسی جز او نباشد.لزام دارد یا دستکم مایل است به دنبال لذا

ن تمایلی ؛ و همچنیبرای نوعی تقارن وجود دارد  لبه نتیجتا گویی مطا

لکه شاید به  ب  ان جایگاهی ممتاز،عنوبرای تعریفِ ازدواج نه فقط به  

م از  جنسی  روابطِ  که  جایی  تنها  اخالقی  نظعنوانی  قبول  قابلِر   
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که اشتباهی  دهد  خوانشی از این سه متن نشان می  حالنباایتند.  هس

خواه قاعدهآشکار  اگر  بود  بد  را  دوسویه«  جنسیِ  »وفاداریِ  ه ی 

 است   ایاعدهق  نمنظور هماها طرح بریزیم؛  نگرانه بر آنشکلی پس

قدها  بعکه   ستونِ  عنوان  شکل  -ضاییبه  در  بعدیِ اخالقی  های 

بهکا زناشویی  می  ربستِ  حقرودکار  ا.  این  همهیقت  در  که  ی ست 

ه به او ک  الزامی که شوهر تحت آن است یا پیشنهادیها، آن  این متن

دمی اعتدال  حدی  تا  اینکه  باشدشود،  جنسیِ   اشته  شریکِ  هیچ  که 

جز   باهمسدیگری  نداشته  خویش  نتیجهرِ  شخشد،  تعهدی  صی ی 

ی  بلکه نتیجهوجه داشته باشد؛  نیست که او ممکن است نسبت به ز

نینِ افالطونی توسط  اریِ سیاسی است که در موردِ قواگذ قانون  یک

سطو در مورد ایسوکراتِس یا ار –شود یا  می یلیک حکمِ قانونی تحم

محدتوس  – نوعی  طریقِ  از  شوهر  خودِ  بودیط  عامدانه  نفسِ  ر تِ 

 د. آی اش پدید میقدرت

در ه فرد باید  شود کتصریح می  «قوانین کتابِ »  زمانی که در.  1

مناسب  نس میای  سنین  مردان  )برای  کند  بیستازدواج  تا ن  وپنج 

 –نی در بهترین شرایطِ ممکن ایجاد کند و  (، فرزنداسالگیوپنجسی

اش نداشته  زدواجی ا روابطی با کسی جز شریکِ  -چه زن    چه مرد و

اینباشد، همه که صورتِ    نه شکلِ یک علمِ اخالقِ داوطلبانه،ها  ی 

قهرتیک سخ به خو  آمیزگیریِ  میرا  است    .گیردد  درست  نیز  این 
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ذاری در این حوزه اشاره  گبار به دشواریِ قانون  نویسنده چندینکه  

 یک شکلِگذاری تا حدی تمایل به گرفتنِ  ین قانونکند و اینکه امی 

ها و در جایی نظمیدر مورد بیکه البته این حکم فقط    ؛دارد  را  حکم

قادرک دیگر  اکثریت  اعتدال    ه  مستنیبه  شکل   حال بااینگیرد.  یند، 

این هموا   قواعدِ  اخالقی  نیازهاصولِ  به  مستقیما  اشاره ره  دولت  ای 

دا  یا شارها  وقتهیچ  و  کنندمی    خلیِ خانمان، خانواده و به مطالباتِ 

متاهلیزن ادندارن  دگیِ  که  باشد  داشته  ذهن  در  باید  فرد  زدواجِ : 

 ت کهاطر شهر اسخت که به شهر سود برساند و برای خوب، آنی اس

»شریففرزندان   وصلتترین  باید  باشند.  ممکن«  بهترینِ  با    –  هاو 

زدواج هایی از اید نمونهنبا  –شان برای دولت  وجه به میزانِ منفعتت

آیا   کنندبررسی می ای موشکافانه  هد باشند؛ بازرسیتمن ثروتمند با ثرو

کنند می  دهیدمثل آماودشان را برای امرِ تولهای جوان با دقت خزوج

تا   شودها پشتیبانی میه با مجازاتک  وجود دارد  ه؛ حکمِ رسمییا ن

ای   آنکه در طولِ دوره اش را باردار کند بدونِفقط همسرِ قانونی  فرد

ی همه – باشدسیِ دیگری داشته ل دارد، روابطِ جندمثه قابلیتِ تولیک

خاص  هااین ساختارهای  ایده به  شهری  از  خوردهی  گره  تا   اندآل  و 
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ی اعتدال  بر پیگیریِ داوطلبانه  عتدالی که بنیانبه سبکِ اسبت  حدی ن

 1.هستندبیگانه دارد، 

ک  درهرحال داشت  توجه  پرسشِ باید  که  زمانی  افالطون  ه 

رفتارِت فقط  سی  جن  نظیمِ  است،  میزانِ مطرح  قانون    به  به  محدودی 

اهد  نخو  به دستد که قانون نتایجی بسنده  او اعتقاد دار  اعتماد دارد.

چیزِ دیگری برای کنترلِ   ،تِ آنات و تهدیداجز تجویز  فرد  اگر  ،داد

ام روشچنان  نکند.  استفاده  خشنی  موثرترِیالِ  این    های  برای  اقناع 

(  1کند. )می  فهرسترا  هار مورد از آنان  ن چکه افالطوکار نیاز است  

عمومی افالطون  نظر  م:  در  آنچه  محرمبه  میورد  اتفاق  افتد، آمیزی 

اند  دان به جایی رسیدهاست که مر  رسد چگونهپ می کند. او  می شاره  ا

ا هیچ  مکه  پسرانحساسِ  به  خود،  خواهرانِ  و  برادران  به  و   یلی 

ح این  زیبا باشند؟ توضی  نانر هم که آدخترانِ خود، ندارند هر چقد 

آن که  شنیدهاست  گفها  دائما  که  میاند  ایته  »نزدِ  شود  اعمال  ن 

 
ند »و فرزندآوری گذشته باشتت  ز سنزن ا مرد وکه که زمانی  ه باشیداشتتوجه د 1

، رفتتتار کننتتد[ sophronon kai sophronousa]اعتدال  ها بااین زمینه ی در همه 

که به ستتبکی متضتتاد  ؛ کسیاشدشده ب اعطا   خوب شهرتی کامال  هابه آن  تبایسمی
قرار   احترام  ، یا در واقع موردیردام قرار گمتضاد مورد احتر  باید به شکلی  دکنرفتار می

 «د.نگیر
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کدام از است که هیچنیفتاده    تفاقا  حالتابه  ند« وانگیزخدایان نفرت

درنتیجه آنچه در   .ین موضوع شنیده باشدری بر ا ها اظهارِ نظرِ دیگ آن

نکوهیدنی  را جنسیِ  اعمالِ  با  است،بطه  عمومیِ »ص  نیاز  دای 

»تطهیریکپارچ مشابه  شکلی  به  اعمال  این  تا  است  (  2)  شوند.«  ه« 

به نمونهافتخار رِ که به خاطکند  استناد می   کارانیی ورزش: افالطون 

-یمِ شدید قرار میتحت رژها، خود را  ن به پیروزی در بازیشامیل

شوند:  ینم  نزدیک  به زن یا پسریشان  ینو در طولِ مدت تمر  دهند

دطمئم آن  بر  پیروزی  لذتنا  یعنی  داخلی،  از شمنانِ  ها، خوشایندتر 

(  3بیاورد. )  تبه دساش  تواند بر حریفانت که فرد میآن پیروزی اس

ا بسیار متعاقب  زند که بعدهاافالطون مثالی می  : در اینجابشر   رافتِش

می حیوانااستفاده  آن  از  او  میشود.  سخن  دسته تی  در  که  گوید 

یگران است، اما »مجرد، منزه و  در میان د  هرکدام  د وکننگی میزند

زندگی   زمامینجیب  سنِکند«.  که  آرسدفرامیتولیدمثل    نی  از،   نان 

گیرند که ایی کنار هم قرار میهالب جفتند و در قشویگروه جدا م 

داردو ح ام  زناشوییِ  که  شد  خواهد  مالحظه  اکنون  به ند.  یوانات 

قاعده نم  ای طبیعیعنوان  باشد، شیدیده  بلکه چالشی    ود که جهانی 

بگی به عهده  باید  تورند:  است که مردان  این  اگر  جهات را به سوی 

ب فرا  ندارکاربست  امکان  براخوانیم،  در  که  مرنگیخد  منطقی دانِتنِ   

شکست بخورد.   «، یان برتر هستندچهارپابرای این که ثابت کنند »از  
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ن ی ایاند »سلطهتومی جنسی، شرم فعالیتِ : با کاهشِ بسامدِشرم( 4)

اعمال  کردنِ  ممنوع  به  نیاز  بدون  کند«.  تضعیف  را  »بانو  شرکت ، 

 مردم واهد بود و  « خشرافتمندانه  ،توجه  ها بدون جلبِکردن در آن

خوامل عزم  ارتکابِ  بگیرند  یاد  که  بود  اع  لنیِهند  »شرمآن  آور«  مال 

 ست.«ه انتی که با عادت و قانونِ نانوشته بنا شدبه خاطر »س ،است

کند که برای مرد و گذاریِ افالطون التزامی بنا میونقان روزاینا

نوبه  دامهرکن،  ز متقارنبه  است   ی خود،  دلیل  بدین  این  که    است. 

-ازی میخاص دارند که برای هدفی جمعی بان نقشی  ناز آ  هرکدام

شهرو  –  کنند برای  مادر  و  پدر  آینده  نقشِ  به    –ندانِ  دقیقا  آنان  و 

یکس قواان  روشی  یکسان  با  شده نینی  قوانین مقید  این  و  اند 

دمحدودیت هر  بر  یکسان  تحمیهایی  میو  که ل  است  مهم  اما  کند. 

تقارن   این  ن  وجههیچبهببینیم  که شوهنکمی بیان  با یک   زوجهر و  د 

بل را بنا ازدواجی است و تعهدی متقا یذاتیِ رابطه شخصی که پیوندِ

ی  تقارن بر پایه  اند.شده رار داده  « قکند، در یک »وفاداریِ جنسی می 

ری بنا شده است که بر عنصای دوسویه میان آن دو نیست، بلرابطه

دو    ه آنان هرک  نیاعد و قوانیکند: قووی آنان را تصرف میکه هر د

آن به  نوعی  مقید  به  اسها  درست  باید  هستند.  آنان  پیرویِ  که  ت 

یِ به ه وابستگین ربطی با ای اقناعی درونی باشد؛ امطلبانه و نتیجهداو 

ت به  بایست نسبیکدیگر ندارد؛ بلکه شامل احترامی است که فرد می 
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 ای بربایست  د میای است که فریا شامل دغدغهقانون احساس کند،  

با خودش  ی فرد د. رابطهاش داشته باشاش و شرافت رتخودش، شه

ی طهرابنه    – احترام یا شرم، شرافت یا افتخار  و با شهرش در شکلِ

 کند. چیزی است که این اطاعت را تحمیل می -یگر ا شخصی داو ب

استتوقابل پیشنهادیه  جه  در  افالطوکه  در ی  قانونی  برای  ن 

»انر با  عتخابابطه  تجسم    ، «شقهای  را  ممکن  فرموالسیونِ  دو  او 

 هر زنِ نژاده که همسرِ  اولی، هر فرد از لمس کردنِ  بر اساس کند.ی م

نیستقانونی ااش  ا  ز،  از »حرکت علیه  تولیدمثل خارج  ازدواج، و  ز 

م در  عقیم  بذرپاشیِ  و  فرموالسیونِرطبیعت  شد.  خواهد  منع   دان« 

 این بار کند و  رار میتک  ذکر رایِ م روابطِ عشق  دیگر ممنوعیت علیه

می مطلق  را  فراازدوا  سازد.آن  جنسیِ  روابطِ  مورد  در  جی  او 

میمجازات روابطی  در  فقط  را  »هم  کاریلطغکه  بیند  ها  ی هتوسط 

نماند. نادیده  زنان«  و  ز   1مردان  آن  در  که  است  الزامِ مواضح  ان 

 
، بتته نظتتر ستکم در اولین فرموالستتیونِ قتتانوندته باشید که افالطون داش توجه  1

ع هستند. و »نژاده« برای مردهای متاهل ممنو  آزاد«تنها زنانِ »  گویدآید که میمی

 (Robinن )روبتتیترجمه کرده است.    گونه اینآن را    (Diesبه هر صورت دیِس )

 مرداِن ه قانون فقط برست کاین ا  نایشکند که معفسیر مین را به این شکل تمت
 آزادِ نژاده کاربرد دارد.
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محدودسازیِ  1دوگانه  فعالیتبر  جنسی  شهرب  ،های  ثباتِ  به ه   ،  

نه به    ؛ط استخوب مربو   به شرایطِ تولیدمثلِ  و   جمعیِ آنقیاتِاخال

متقابلی   رابطهالزاماتِ  به  دوگانهکه  و  ی  شوهران  میان   هاوجهزی 

 ضمیمه شود.

خطابه  .2 شکلِ  که  ایسوکراتِس،  متنِ  به در  نیکوکلِس  از   ای 

  پیشنهادی در های  ریح میان دیدگاهاش را دارد، ارتباطی صروندانشه

ازددال  اعت بنا میو  اِعمالِ قدرتِ سیاسی  اواج و  ین سخنرانی شود. 

  ری است که ایسوکراتس به نیکوکلِس بعد از همراه با سخنرانیِ دیگ 

رسیده  که  آن قدرت  میبه  نسبت  جوان است،  مرد  به  سخنور  دهد: 

که قرار بود ای  و حکومت توصیه کرد، توصیهصی  درباره رفتارِ شخ

  کار بیاید. سخنرانیِ نیکوکلس قرار ی به  خوب   و بهعمر برای ا  در باقیِ

یک در  است  که  باشد  شهریار  توسط  اتباع  فراخوانی  به  او  اش آن 

می چگونه  توضیح  او  بایمی دهد  به  نسبت  اولین ست  کنند.  رفتار 

های رژیمِ  ابد: شایستگی یی بخشِ متن به توجیه قدرتِ او تخصیص م

خانواده پادشا حقوقِ  کیفی  هی،  حکشخص  یاتِحکمران،  و  یِ  مران؛ 

ای که  بستگی ست که اطاعت و دلجیهات ای این توفقط پس از ارائه

یار به دلیلِ شهرد.  شووندان به حاکم مدیون هستند، تعریف میشهر

 
 م. –و هم برای زوجه  ی شوهرهم برانه، یعنی الزامی از الزامِ دوگاور منظ 1
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د. واهخمی  برداریفرماناش  اش است که از اتباعهای خاصضیلتف

ح و به تفصیل شربیند را  ه در خود می درنتیجه نیکوکلس کیفیاتی ک

عدالتِدهمیبسط   همه  از  اول  امور  1د:  در  حوزهمالی،    او  ی  در 

های خارجی تثبیت و بطِ خوبی که با قدرتقضاییِ کیفری، و در روا

دتثبباز است.  کرده  اعتدالاشسوفروسینوم  یت  آن  ،  از  او  که  اش 

ی جنسی هاکه گویی چیزی جز کنترل لذتید  گو جوری سخن می

را در ارتباطی مستقیم با اختیارِ  دالین اعتلِ اها و دالیلاو شکنیست. 

 دهد. کرد، توضیح میه بر کشورش اِعمال میامی کت

اش و رابطه با دودمانر  ی د هایبه دغدغه  ،او در آخرین مالحظه

بدونِ حرام  نژادی  متوسل میضرورتِ  نژزادگی  بتواند  ادشود؛  ی که 

واند تا تمید که  ا کن ای رنامههو داشتنِ شجر زادگیبزرگ ادعای تمایزِ

رود:   عقب  خدایان  به  دررسیدن  فرزندان،   »من  داشتنِ  با  رابطه 

نداشتم. من فکرذهنیتی   پادشاهان  بیشتر  با  باید  ینم  مشابه  کردم که 

 فرزند تر  ای باالو هم از زنی با درجه  ترجایگاهی پست  بااز زنی    هم

باشم نم  من  .داشته  بایی فکر  که  پسکردم  خودم،   د  بر   از  عالوه 

حرام دود  دودمانی  مشروع،  باقیزمانی  هم  همه  اده  بلکه  ی  بگذارم؛ 

ر میانِ ، ددر و یک مادروانند تبارِ خود را از یک پ فرزندانِ من باید بت
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بفانی اِواگوراس ها  میان  1ه  در  و  برسانند  پدرم  به نیمه،  خدایان 

ی که از ز فرزندان یک اهیچ  .3وسزئ، و در میان خدایان به  2آئِسیدِس 

 ف فریب بخورند.« ین بنیانِ شریمن هستند نباید بر ا یکهوترتخم

ن اعتدالِ  بر  دیگر  همگ دلیلِ  و  پیوستگی  به  میانیکوکلس،   نیِ 

ن ربط داشت. این پیوستگی به دو  ک کشور و یک خانما یحکومتِ

میشکل   اتعریف  با  همهشود:  به  باید  فرد  که  اصل  ی  ین 

دیگرانکه    هایینشینیهم احترا  با  داده،  بگذاردشکل  بنابراین   .م 

-تتا شبیه آن مردانی باشد که به دیگر تعهداخواهد  کلس نمینیکو

 4العمر اموجودِ پیوندی ماد  با  اما با همسرشان،گذارند  شان احترام می

کند که ون فرد احساس می کنند: چد رفتار می اند، بکه با او شکل داده

برد، او هایی که میید به خاطرِ لذتبیند، نبانمیاش از زن یهیچ رنج

د هم  خواهد عادل باشد، باید با زنِ خوی که مینج دهد؛ پادشاهرا ر

-ع تکک پیوستگی و یک نون یدر اینجا همچنی  گونه باشد. امااین 

خوب نظمِ  میان  دارد  وجود  خانه ریختی  بر  باید  که  شهریار ی  ی 

 
1Evagoras  
2Aeacides  

3Zeus  
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باشد: »اگر   اش مستولیومت باید در حک  حکمرانی کند و نظمی که

د تا تعادل ن تالش کننی کنند، باید  خوب حکمرا  خواهدمیاهان  پادش

ممالکی   در  فقط  نه  آنرا  بر  دارکه  سلطه  خانمان  د،نها  بر  ای  هکه 

منزلگا در  کنند؛  هخودشان،  حفظ  نیز  ها این  یهمه  چراکههایشان 

 روی و عدالت است.« نهکارهای میا

می اعتدال واپیوندِ  نیکو قدر  ن  به آن  کلس در طولِ متن  ت که 

می عمدارجاع  را دهد،  عنوان  به  بر  بطهتا  سلطه  میان  اساسی  ای 

سلطه و  می  دیگران  تصور  ابر خود  و  گفشود  در  اصل  این  نی تماز 

نیکوک به  میمنسوب  پیروی  از  لس  کمتر  خودت  »بر  ات اتباعکند: 

نکن بهحکومت  زمانی  تو  که  بدان  را  این  و  م   ،  پادشاه عنا  باالترین 

بردههس که  هیچتی  ام  ی  بر  بلکه  نباشی،  سختیاللذتی  از تر  ات 

درباره مردم نیکوکلس  کنی.«  حکمرانی  اینات    ی رگیخودچ  کهی 

رهبپیش اخالقیِ  را    گونهاین،  است  دیگران  ریِفرضِ  آغاز  سخن 

م می  اثبات  که  ایکند  دارا  را  آن  از  کند  بسیاری  برخالفِ  او  ست: 

قدرت امستبد از  زاش  ن،  به  همسرانبرای  گرفتنِ  فرزندانِ    ور  و 

استف است؛دیگران  نکرده  که چقدر   اده  بوده  موضوع  این  مراقبِ  او 

همسران  مردان دودبه  به  و  وابستهمانشان  مکرر   اندشان  چه  و 
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انقالببحران و  ریشه  ها  که  آمده  پیش  اهایی  از  سوءاستفاده  ین در 

داشته ا  1اند.سرشت  نتیجه  م  ودر  برای راقببیشترین  را  از   ت  پرهیز 

  ترین مقام الی عو  ا  ی کهاز زمانت:  هایی انجام داده اسرزنشچنین س

تصاحب   استرا  روابطِ را    ویتواند  نمی  کسیچ ه  ،کرده  داشتنِ    به 

جز  زفی شخصی  »با  سازد.  یکی  متهم  خودش«   حال بااینهمسرِ 

-نکه او میبرای اعتدال داشتن دارد. اول ای  نیکوکلس دالیلی مثبت

باشد. بدون شک این بدین معنا اش  وندانشهر   ای برایونهخواهد نم

ک او  نیست  هه  او  مثلِ  کشورش  ساکنین  دارد  وفاداریِ  انتظار  مان 

این بوده باشد    ل است که او قصدش ممحتجنسی را به کار ببندند. نا

باید    ،گیریِ اخالقیاتِ اوتخکه از آن رفتارْ قانونی عمومی بسازد. س

ببه   بمرای فضیلتعنوان دعوتی عمومی  الگویی  به    ودن وند  عنوان 

ود. است، ادراک ش  بارزیانه برای کشور  هموار ای کهگیریعلیه آسان

قیاتِ مردم  و اخال  مانروافر  تِقیای قیاسِ تقریبی میان اخالاین قاعده 

در    تنکنترلِ خویشید  در اشاره به نیکوکلس، ذکر شده است: »بگذار

  2های ه رفتارک  انیدبماند، و بد ای برای دیگران  نمونه  شما به صورت

 
متتردم در متتورد  پوشتتیِکراتس به چشمتوجه کرد که ایسو وانتبه این نکته می 1

ه دالنتت عا  انهمچنتت   د امتتابرنتت جا میشان را به همه که لذت  کنداره میرهبرانی اش
 کنند.حکومت می

2those  
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-شان است. اگر دیدید همهنهای حاکماکلِ کشور رونوشتی از رفتار

اتب به خاطرِ سرپرستیِاعی  میانه  ترختوشبشما هر روز خ  1تان  -و 

میروت نشانه2شوند ر  شما  بر  این  بگذارید  حکیم،  که  باشد  انه  ای 

  ندِ مان  ر اکثریت راکلس تنها با اینکه رفتااید.« اما نیکوکمرانی کردهح

ب نمیخود  اقناع  او  سازد  ه  زمانهم شود؛  بدون  میو  تناقضی،  -یچ 

دیگر از  تا  فضیلت خواهد  از  هم  و  نخبگان  از  هم   ان، مندترینان، 

فرمولِ اخالقیِ  یز گردد. در  متما با آن سروکار داریم  ما  آنچه  نتیجه 

-ترینطریقِ بهتر بودن از به )الگویی برای همگان بودن ازمونه یک ن

فرمولِب  ت کهها( اس برای قدرتِ شخصیا  در یک     سیاسیِ رقابت 

قاعرافاش و  است  شده  ترکیب  باثبات ای  دهساالری  بنیانِ  یک  از 

استبدادی اعتدالیدخر  جهت  و  مردمان است    مندانه  نگاهِ  در  )اینکه 

فضیلتبافضیلت از  دیدم  هرینمندتتر  »من  کند(:  جلوه   کهلیدرحاا 

ها د هستند، حتی بهترینبانِ خوباف ارمسائلِ مختلاکثریتِ مردم در  

هوسهبردنیز   هدفهایی  ی  که  ز هستند  و  پسران  است.  شان  نان 

ها قوی باشم و  ر آن چیزتوانم د یه م خواستم نشان دهم کبنابراین می

 
1epimeleia  
2phronesterous gignomenouseuporoterous kai so  
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ه مردمِ عام، بلکه تر نسبت بها برتر باشم؛ نه فقط بربایست در آنمی

 کنند.« یم ارتِ خود افتخهایی که به فضیلنسبت به آنحتی 

ک است  اساسی  موضوعی  این  این  اما  بدانیم  به  ه  که  فضیلت 

  یِ خود را یاسکند، ارزشِ سای از برتری عمل مینشانه و عنوان نمونه

شرافتمندانه مدیونِ   رفتاری  همگان  نظرِ  در  که  نیست  حقیقت  این 

کلِ  باع مربوط است، این فضیلت شقع، تا آنجایی که به اتست. در واا

ین  سازد. امال می کند، بربا خودش حفظ می   رمانروافکه    رای  ا رابطه

چون این رابطه با خود است که کاربردِ    ی سیاسیِ مهمی استنکته

-کند را میزان و تنظیم میبر دیگران اعمال می تی که  از قدر  نروارماف

بناب دلیکند.  به  برتریراین  نملِ  به  که  میای  خاطر  ایش  به  و  گذارد، 

منطقیچهار کچوبِ  دای  را  آن  کرده،  ه  حفظ  خود    خود خودیبهر 

به است.  نیکوکل  همین  مهم  که  است  می دلیل  اشاره  که س  کند 

شهاد  سوفروسینِ به  آزمونتِ  او  راهمگان  گذاشته   اش  سر  پشتِ 

ها  در آن  جود دارند کهها و سنینی واست. روشن است که موقعیت

دادنِ ونشان  پول  کردنِ  رها  و  بودن  عادل  دشوار    اما  نیست  لذت  ؛ 

میزما در  را  قدرت  فرد  که  عهدنی  به  جوانی  میانِ  اثباتِ ه  گیرد، 

می اعتدا شکل  را  صالحیت  آزمونِ  نوعی  عال ل  او   وهدهد.  این،  بر 

-اش فقط موضوع سرشت نیست و نتیجهسازد که فضیلتمیروشن  
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من هست:    1طق ی  اهم  خوبِ  رفتار  یا نتیجتا  شانس  به  وابسته  و 

 ثابت است.  عامدانه ولکه بواهد بود؛ موقعیت نخ

اعت که  فرمانروا  دالِبنابراین  خطرناک،  موقعیتدر  ها  ترین 

ه عنوان  ، بتضمین شده است   نطقی مآزموده شده و با اِعمالِ پیوسته

ند: کونده خدمت می شبنیانی برای نوعی پیمانِ میانِ حکمران و حکم

واند از  تمیاست،    تنِ خوددیدنِ اینکه او اربابِ خویشبا    شوندهحکم

اطاعت ستارِ اطاعتِ اتباع شد چون این  توان خوات کند. میاطاعاو  

قادر است با   روانرماف  مسلماضمانت شده است.     فرمانروافضیلتِبا  

را که بر تثبیت کرده، قدرتی    شکه بر خود  این چیرگیاستفاده از آ

می اعمال  اعدیگران  متن  تد کند  واقع  در  ببخشد.  پایان   گونهاینال 

که  می پس  یابد  آنیکوکلس  گاز  سخن  تمام  فتنکه  را  خودش  از  ن 

 کند اش را ترغیب  شود تا اتباعاست متوسل میگفته  کند، به آنچه  می 

ی خودم ه من به طور مفصل دربارهنند: »دلیلِ اینککه از او اطاعت ک

باقی نگذارم بر اینکه   ریکردم ... این است که برای شما عذصحبت  

ندانه انجام تمانه و غیرشتاقدهم را ممینم و دستور  کآنچه توصیه می

رابطه شاهزادندهید.«  با  ی  به ه  را  خودش  آن  با  که  روشی  و  خود 

مهسوژعنوانِ   شکل  اخالقی  مهمییای  بخشِ  ساختارِ    دهد،  از 
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هستند ب  ؛سیاسی  او  او ریاضتِ  استواریِ  به  که  است  آن  از    خشی 

می ک را  انروافرمکند.  مک  ریاضت  باید  ب  نیز  کار  را   بنددبه  خود  و 

-ه بدند کشوابراین از هیچ ورزشکاری خواسته نمیدهد: »بن  مرینت

؛  کندمی  تربیت  اش راه روحدشاگونه تربیت کند که یک پاآنرا  اش  

پیشنهاد نمیقیمت  هم   مومیِ دنیاهای عی جشنوارههمه  چراکه -ی را 

پادشاهان به خاقایسه با آنی باشد که شمدهند که قابل م طرش هر  ا 

 1.« دکوشش هستیدر تان را روزِ زندگی

ت،  طو نسبت داده شده اسکه به ارس  «اقتصاد»  مورد متنِدر    .3

آن وجود دارد، واقف   یخِ انشاءِه در رابطه با تاری کهایما به دشواری

ا تشکیل های اول و دوم رلی متنی که کتاببا به طور کهستیم. تقری

این متن یا    –دهند  تشخیص می«  درست»عصرِ  دهد را متعلق به  می

یا کارِ کسی از ارسطو تدوین شده  مستقیمِ    دانِکی از شاگریاز متونِ  

یا   توانیمهر صورت میدر  اولِ مشائیون است.  نسلِ   سوم را  بخشِ 

به که  را  التینی  متن  »نسخ  دستکم  کتابِ عنوان  از  »برداشتی«  یا  ه« 

نار بگذاریم. کتاب  ود، فعال کششناخته می  «اقتصاد»ی«  گمشدهسومِ »

هم   ت و غنای کمتریتر استاهر کوگزنفون بسیا  اول که نسبت به کارِ

 
ی ستتته شای ای سیاستتیستتئله ن مبتته عنتتوا فرمانروافضیلتِ خصوصیِ  مضمونِ 1

 ای کامل برای خود است.مطالعه 
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شود. ائه میای هنرِ اقتصاد ار بر  ه به عنوان تاملیدارد، به شکلی مشاب

می تالش  متن  چگونگیِ  این  تا  بودکند  و  »مالک  خانمان  بر  ن« 

ی از  است که هنرمتن مدعی    1ز آن را توضیح دهد. »استفاده کردن« ا

ن  م است. ایمرد  یتر دربارهشحکومت کردن است و به جای اشیاء بی

صل ن ا، همخوان است؛ ایرسطو جای دیگر گفته استبا اصلی که ا

بیشت اقتصاد  داشتهکه  تا  است  مربوط  اشخاص  به  بیر  جان.  های 

هایش را )بدونِ آنکه  وزهقتصاد واقعا هم بخشِ بزرگی از آمای  سالهر

هبری، ر  زراعت بدهد( به امور  ی چندانی به فنونِگزنفون فضامثلِ  

وسرپرس اخ  تی  میکنترل  برا دهد.  تصاص  دستورالعملی  متن  ی این 

ار است؛  ازبابارباب  »اول  باید  که  دغدغه   ی  را   اشزوجه  2ی همه 

 داشته باشد.«

متن یکسانکم  یایهارزش  این  گزرساله  با  وبیش  را ی  نفون 

می  تحسیترویج  کهدهد:  کشاورزی  صنایعِ    نِ  برخالفِ  است  قادر 

تجا و  »  رتْدستی  دمرداافرادی  سرشتِنه« شکل  تاییدِ  و   هد؛  ازلی 

زمِ آن برای و ارزشِ ال  ؛ده استن شکه توسطِ طبیعت معیبنیادینِ آن  

عناصرِ  با  همچنین  متن  این  بسیاری  شهر.  مُهرِ  وکار  سر  که  دارد 

 
1esasthaihai, chrktesast  
2epimelein  
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نِ طبیعیِ بنیا  خود دارند؛ به طور خاص تاکیدش هم بربر    ارسطویی

 نیی انساعهجام  شکلِ آن در  بودنِ  ی زناشویی و هم بر خاصرابطه

 .است

)  ،ویسندهن مکُینونیاشراکتِ  و  زن  را  (  چیز به  رد   هایی عنوان 

 انز آنهایی اد و سرمشقن دهد که »توسطِ طبیعت« وجود دارئه میارا 

»زن است:  حیوانات  میان  کرده    مشترکِدگیِ  در  رشد  ضرورتا  آنان 

استاست.«   است  این  ارسطو  سوی  از  ثابت  در  –داللی   کتابِ   چه 

شود،  ولیدمثل مربوط میقیما به تستم ضروری بودن که این «سیاست»

که انسان را به عنوان موجودی   «خوسیکومانی  اخالق»  ابِکت  چه در

تقدیرش زارائه میبا سرشتی »همزیست«   صورت   ندگی بهدهد که 

نویسنده اما  است.  می   «اقتصاد »  کتابِی  جفتی  کهاشاره  این    کند 

فت ی یاحیوان  هایههای خاصی دارد که در دیگر گونویژگی  کُینونیا

بندند که کار می  به  های وصلتی رالشک  د: حیواناتِ دیگر همشونمی

از جفت فراتر  تولبه خوبی  تفاوت یدمثلی می سازیِ صرفا  رود، پس 

مرد و زن را در   ها غایتی کهاین است که در انسانتفاوت  ؛  آن نیست

 –  1د، نه فقط »بودن« که »خوب بودن« استزنره میوصلتی به هم گ

 
1u einaieinai, e  
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 ها اجازهای انسانبر  زوج بودن  رحالدرهرسطو.  ای اایزی مهم برمت

پشتیبانی    به متقابل و  فرزندانمیکمکِ  -بقای گونهشان صرفا  دهد. 

کنند؛ آنان روشی جهت »تضمینِ منفعت«  یتضمین نم  های زیستی را

ین در زمانِ نیرومندی به »مراقبتی که والدای والدین هستند، چون  بر

پیری زماکزانی می ن ار شاعدفابی  فرزندانِ پیر و  نی  نند، در سنین  که 

فرزندانشدهانده  درم توسط  نیرومندیِاند  در  که  قرار    شان  کامل 

ا در نظر داشتنِ بهبودیِ زندگی،  طبیعت ب  شود.«  ارند، پس داده مید

زن و  تنظیم    مرد  شکل  این  به  نگارا  با  است؛  زندگیِ  کرده  به  ه 

است.« اولی قوی شکل داده  را    جنس  و هر دوشان بوده که »امشترک

اش را  شود؛ یکی سالمتداشته مینگاه  با ترس عقب    ومیاست، د

می جنبش  دیگریدر  یکی    یابد،  نشسته؛  زندگیِ  به  در  خانه  اغذیه 

ندان کند؛ یکی فرزراقبت میآورد و دیگری بر آنچه آنجا است ممی

می پرورش  میرا  آموزش  را  آنان  دیگری    یگر دانبیبه.  دهددهد، 

باید بپذیرند،  سر را که هر دو همیی هاخانمان و نقش صادِاقت ،طبیعت

نویسندهبرنامه اینجا  در  است.  کرده  قواعدِ  ریزی  آغاز   با  ارسطویی 

را  و  کند  ی م توصیفِ  آن  یک  عمومیِ  و  کلی  طرحِ  پیوند به  سنتی 

 ون ترسیم شده است.سط گزنفتو ترپیشزند که می 

افاصبال  «اقتصاد»ی  نویسنده از  بعد  تله  مکمین  بودنِ حلیلِ  ل 

پرسشِ رفتارِیعیطب به  به صورت اشاره میجنسی    ،  اشاره  این  کند. 
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طور کامل آورده   هبوتاه است که ارزشِ آن را دارد  متنی خالصه و ک

نبای او  اینکه  »اول  بدی در حق  شود:  انجام دهدد کارِ    ، چونزوجه 

ی صورت خودش بد   نتیجتا کمتر احتمال خواهد داشت که در حقِ

درمی  سیانرغوثایفه  ک  طورمانهد.  بگیر عموم  گویند،  ذکر قانونِ  ی 

-»حاجت  چراکه صدمه بزند  ه  کمتر از همباید به زوجه  شده که فرد  

دادن به   وهر شکلاش ستانده شده.« اما بدیِ ششانهو از کا  مند است

خانه از  خارج  است.   یروابطی  چندان شگفت1خودش  نیست «  آور 

چی درباره که  زوزی  رفتارِ  گی  نمیجه  او   چونود،  شفته  موردِ  در 

شدمقرر  شناخته  دستوات  با  چون  و  هستند  ارباباره  برای  ن  العملی 

ا پرسش    بابانار  دنِرعمل کروشِ    نیسروکار داریم:  است که مورد 

ر اینجا چه د  –  چیزنیز باید توجه کنیم که هیچموضوع  ن  است. به ای 

گزنفون   متونِ  در  رفاره درب  –چه  چگونگیِ  جنسیِ  ی  در   شوهر تارِ 

نمی  طهراب گفته  همسرش  چیز  با  هیچ  الزاماتِ  دربارهشود،  انجامِ  ی 

در یا  نمیبارهزناشویی  بیان  عفت  مقرراتِ  ج  د.گردی  ای دغدغه 

 دیگری است. 

می همه  از  متنتاول  این  که  کنیم  توجه  روا  ،وانیم  بطِ  پرسشِ 

عموم  چهارچوبِ  درونِ  مستقیما  را  عداجنسی  روابطِ  میایِ   نلت 

 
1ousiaisyn yrazeth  
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م  وجهز  هر وشو رواب دیجای  این  حال،  چیز  هد.  با چه  سروکار ط 

با وجودِ اینکه این متن هایی باید به خود بگ دارند؟ چه شکل یرند؟ 

که باید مرد   1عِ »پیوندی« کند که نیاز است تا نوم می اعال ترپیشی کم

میِ آن یا  در رابطه با شکلِ عمو  ؛، معین شودلت بدهدرا وص  زوجهو  

در  قاعده  چیزی  ن  «دااقتص»متنِ  اش  ارسطو    رحالدرهشود.  میگفته 

، زمانی به این «سیاست»و    «نیکوماخوسی  اخالقِ»یگر، در  در متونِ د

پاسخ   گرمی پرسش  سیاسیِ  سرشتِ  که  را  هدهد  ازدواج  تحلیل  ی 

سیاس  .کندمی  سرشتِ  این  از  صاحبمنظور  نوع  اِ اختیی  عمال اریِ 

ازدوا او رابطهشده در  نظرِ  از  صریحا    هوجز  میان مرد و  یج است. 

نقشِگیرتساویغ این  چون  است،  بر  رایانه  که  است  مرد   زوجه 

کن اس)د  حکومت  ممکن  که  آن،  معکوسِ  دالیلی وضعیتِ  به  ت 

بگی شکل  طبیعت  مختلف  »با  است«(.  رد،  این    حالبااینمتضاد 

شود: آنی که ارباب ابرابریِ دیگر متمایز  اید با دقت از سه ننابرابری ب

ست(، آنی که پدر را از  آزاد ا  وجه وجودیز د )کنه جدا میرا از برد 

می فرز جدا  آن)کند  ندان  شکلی صاحب  ت،وضعی  در  اختیاری 

روندانی که یک شهر، شهگیرد(، و در آخر آنی که در  میپادشاهانه  

می  کحکم  آنانی  از  را  میرانند  حکمرانی  جداه  کند.  می   شوند، 

 
1homilia  
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ضعصاحب  هکدرحالی واقع  در  شوهر  ویفاختیاریِ  از املکنا   تر  تر 

ی »سیاسی«  که در رابطه  ی اول است، سرشتِ مشروطی راطهرابدو  

 همچون روابطِ میان شهروندان   -  شودبه معنای اکیدِ کلمه یافت می

کشو شهرون   -ر  در یک  که  است  خاطر  بدین  این  تحت ندارد.  دانْ 

اسا قانونِ  نوبت  یک  به  آزاد  میسیِ  حکمرانی  و  کرده  -حکمرانی 

  کند. در مواره برتری را حفظ می د هانمانْ مردر خ  کهدرحالی  شوند،

در  نتیج هستینابراب  اینجاه،  آزاد  ریِ  داردهای  بر که    وجود  و  دائم 

دپایه است.  طبیعی  تفاوتِ  یک  این  ی  پیوندِ   ،معنار  سیاسیِ  شکلِ 

و حکومت  1ساالرینخبه   زوجه  شوهر  د  یاست:  آنکه  همواره   ر 

ا ه هی ککنند، و جای ها حکومت میبهترین رِ خود، اختیر کس سهمِ 

و کارکردهای خود را  ن اش ی و ارزش شایستگ  ساسبر اقشِ خود، 

»پیوندِمی   «نیکوماخوسی  اخالقِ»که    طورآنگیرد.  می و مر  گوید:  د 

و   2اشتناسب  بر اساسچون مرد    آید؛ساالرانه میبه نظر نخبه  زوجه

،  کند که اومی راند«؛ این موضوع بیان  حکم می   ،ه بایدکدر مواردی  

حهمههمچون   زوجهنخبههای  کومتی  به  را ساالر،  نقشی  اش 

مناسبمیحول  م آن  در  بازی  برای  که  می  کند  شوهر  )اگر  -است 

 
1ristocracya  
2kat’axian  
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انجای کارها را  خواست همه تبدیل به خودش  اختیارش را  م دهد، 

رابط1ساالری اشراف» بنابراین  بود(.  کرده  از ه  «  پرسشی  در  با زوجه 

داده   قرار  مسمیعدالت  که  بهشود  پیوند  »سیاسیِ«  شتِ  سر  تقیما 

در است.  مربوط  می  2« کبیر  القِاخ »  کتابِ  ازدواج  که گفته  شود 

نمیهرابط پسر  و  پدر  میانِ  عدی  نوع  از  تتواند  دستکم  باشد،  ا  الت 

ا هنوز  پسر  او  به دستاش را  ستقاللجایی که   نیاورده است، چون 

»بخش میانِتنها  همچنین  است«.  پدرش  از  خدمتکاران  ار  ی  و  باب 

»از  لتی  مطرح باشد مگر آنکه منظور عدااز عدالت  سشی  تواند پرمین

« باشد. در مورد زوجه مسئله مشابه نیست:  نوعِ اقتصادی یا خانمانی

مادونِ او  شک  نی  بدون  همواره  و  است  اینمرد  میز  و گونه  ماند 

یه  شب  تواندهمسران حکومت کند، نمی  روابط میانعدالتی که باید بر  

به خاطرِ    حالبااینآید؛  می  به دستدان  میان شهرون  عدالتی باشد که

رابطشهتشبا در  باید  زوجه  و  مرد  عدالتِ هان،  »به  که  باشند  ای 

می نزدیک  متنِسیاسی  در  جا  «،تصاداق»  کتابِ    شود.«  که در  یی 

جنسیِ رفتارِ  میمشوهر    پرسشِ  نظر شطرح  به  که  می  ود،  رسد 

اره به  او با اش  کند.ت اشاره می  متفاوتی از عدالامالبه نوعِ ک  نویسنده

 
1oligarchy  
2Magna Moralia - م-سطو نسبت داده شده است. ارای اخالقی که به رساله. 
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مند جتدارد که زوجه مثلِ »یک حایان میب  فیثاغورسی،یک نگرشِ  

تر   دقیقیک نگاهِ  درهرحالت.«  اش ستانده شده اساست و از کاشانه

ن  و به طور  –ن  مند بوددهد که این اشاره به حاجتشان میبه متن 

و متولد شده    ریجه در خانمانِ دیگ زو  تر، به این حقیقت کهعمومی 

نوعی از روابط    ر نیستقرا  –وهرش، »در خانه« نیست  ی شخانه  در

. در  آیند  دستبه  اش  که باید معموال بین مرد و زوجه  ندتعریف کرا  

شان شان و در پیرویروابط در شکل مثبت  ی اینی قبل دربارهقطعه

به   ،اکم باشدبر آنان حست  بایای که میگرایانهرتساوی ز عدالتِ غیا

ش  یممستقغیرطور   کصحبت  کنیم  فرض  است  ممکن  بود.  ه  ده 

ف شمایلِ  فراخوانیِ  با  حاجتنویسنده  میردِ  خودِ  مند،  که  گوید 

وفاداریِ جنسی   دهد که تقاضایا نمیزوجه این اختیار ر  ازدواج به

وضعیتِ زنِ متاهل هست    اما چیزی دراز شوهرش را داشته باشد،  

محدودیت    دارینیشتخوکه   شوهر  او  سوی  از  میرا  ند. کیجاب 

قابلنکته دقیقا  ی  مموتوجه  را  او  که  است  او  ضعیفِ  وضوعِ  قعیتِ 

تولد از مندی که از هنگامِ  کند، مثل حاجتخیرخواهیِ شوهرش می

 تانده شده باشد.اش سخانمان
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غیرعا اعمالِ  این  ساطبیعتِ  به  در چهارچوبِ دالنه  کامل  دگیِ 

ش  «تصاداق»متنِ   مشخص  ادن  قابل  متن   1ایسینوس  رازتیز  نیست. 

د وصلتِ  توانمی سینوسایی گوید. واژهمی »روابطِ خارجی«( سخن )

همچنین   کند؛  مشخص  را  خاصی  یک  میجنسیِ  معنای  تواند 

یک  ابطه»ر شخصی«،  اگر »رابطهی  باشد.  داشته  را  صمیمی«  ی 

وابخوا این  به  ببهیم  را  معنایش  محدودترین  نوع  خشیژه  هر  به  م، 

در    هک ام شود، اشاره خواهد کردخانه« انجاز  سی که »خارججن عملِ

نا یک  ایجادِ  زوجه  با  چنین کندمیعدالتی  رابطه  شدنِ  نمایان   .

ی علمِ اخالق  درباره  ی کنونیبا نزدیک به اندیشهتقریکه  ردی  استاندا

به  گر  مل است. اگر از طرف دیتقریبا نامحتمتنی  در چنین  ایستد،  می

-هیم، به آسانی میطه« را بد»رابترِ  عمومی  معنای  یسینوسای  واژه

چبینی که  اِعمالِ  م  در  قر  قدرتیرا  بکه  است  اساس هر کس    هار    بر 

شایستگارزش  جایگاهیاش،  و  بی بدهدسهم  اش  اش،  به   عدالتی، 

می فرارابطهآید:  وجود  نامشروعِ   خوابگیِ هم  زدواجی،ا-ی 

شاید  غیرازدواجی و  نام  حتی،  ابمصادیقِ  ،شروعفرزندانی  طالِ  

  آنجابود. در هر صورت، تا  ون  امی بودند که شوهر به زن مدیاحتر

را   هِ ممتازِ زوجهجایگا  آنچه بطِ جنسیِ شوهر مدنظر بود، هر  که روا 

 
1nousiaisy thyraze  



 فوکو میشل  –د لذت کاربر

 

326 

 

وری  ریِ خانمان به خطر بیندازد، به عدالتِ ضرساالدر حکومتِ نخبه

ا استو  زده  لطمه  نیز  حکومت  آن  بساسیِ  این.  ادراکی  ، نینچا 

»  ندیِبصورت عینی چ  «اقتصادکتابِ  معنای  در  اندان  آناش  چه  ز 

بود کرده  بیان  به   ؛نیست  دور  گزنفون  ایسخُماخوس  چگونه  اینکه 

گاه تار کند، هیچانی که او خوب رفقول داده بود که تا زمهمسرش  

  اید عالوه بر این، ب  1هد کرد.اش را نقض نخواامتیازاتِ او و جایگاه

توجه   مضامینی  خطوطِکرد  به  در  گزنفون  آیند  می  بعدی  که  به  و 

و   اشزوجهاخالقیِ    ند: مسئولیتِ شوهر در تربیتِهست  بسیار نزدیک

جاز میان همسران مکذب و حیله که نباید در    به عنوان  2نقدِ آرایش 

اما   اعتدا  کهدرحالیباشد.  از  مناسگزنفون  سبکی  شوهر  برای  لِ  ب 

هوشیار   حاربابِ  میو  خانمان  نظب  ؛زدساکیمِ  میه   متنِ که  د  رسر 

تی  های متفاوتِ عدالی شکلنهچندگا  کنشِآن را در برهمارسطویی  

 .حاکم باشددر جامعه  هاسانانبایست بر روابطِ دهد که می قرار می

 
متوستتل  از رقابتهایی ایسخُماخوس به موقعیت درهرحال جه شود که باید تو 1

در  کتته لیحادر انه تولیتتد شتتوند،نِ ختکاراخدم  اوابطِ بتوانند در رشود که میمی
 آیند.هستند که تهدیدکننده به نظر می نامشروعِ خارجی ا روابطِاینج

2osmesisk  
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ولفِ  ه تعیینِ دقیقِ این موضوع دشوار است که م شکی نیست ک

برای شوهری که  سی  های جنربستکدام کا  «اقتصادکتابِ » -میرا 

را ممنوع    مجاز و کدامایت کند،  ب هده شکلی مناسخواهد خود را ب

 آن  شکلِ دقیقِ  –رسد که اعتدالِ شوهر  نظر می  به  حالباایند.  ندامی

باشد   چه  شخصیِ    –هر  پیوندِ  نمیمیااز  مشتق  همسران  و ن   شود 

اکید که  ب  وفاداریِ  شکلی  همان  خواسه  زوجه  می از  او  ر  بشود،  ته 

نمی زمینهگرددتحمیل  در  توزی.  نامساویِی  کاتقدر  عِ  و  رکردها ها 

امتیازی    هکاست   دارد؛  شوهر  همسرش  رفتارِ بر  یک  طریقِ  از  و 

کسی   واناو به عنکه  است    -  ی عالقه و حکمتهبر پای  -  داوطلبانه

می یک  که  چگونه  قادر  ساالنخبه  قدرتِداند  کند،  مدیریت  را  ر 

قضاوتخو بود  چه  کن  اهد  کس  هر  به  که  است.د  مدیون    چیزی 

ار این مورهر داعتدالِ شو ی قدرتی رهخالقی است درباد هنوز علمِ 

اعم میکه  عنوان  ال  به  اخالق  علمِ  این  اما  از شکلشود،  های یکی 

ای شوعدالت ادراک می گرایانه و رسمی است ن روشی غیرتساوید. 

ت رابطهاز  و  عریف  شوهر  میان  جایگاه  زوجهی  کو  میی  بایست ه 

د باشند. بگذاری   خود داشتهرای  وصلت بر  ی آنان دهای ویژهفضیلت

نکنی فکر  فراموش  روشِ  این  که  دربارهم  زناشویی کردن  روابطِ  ی 

  مستثناده بود،  صدیق ششدتی را که در روابطِ دوستانه ت  وجههیچبه

ر هم ی این عناصر را کناهمه  «کوماخوسینی  اخالق »بِکتا کند.  نمی
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مت  حکو  یساالرانهابری، فضیلت، شکلِ نخبه عدالت، نابر  –ورد  آ یم

وستیِ شوهر با  شتِ خاصِ دها است که ارسطو سرآنطریق    و از  -

 میانِ همسران »شبیه آنی است   1فیلیا این  کند.  را تعریف می  اشوجهز

بر اساس برتری است شود؛ چون  ساالری یافت میدر یک نخبهکه  

گیرد و هر کس می  که خوب است بیشتر  یزیاز چآنکه برتر است    –

روابط  و عدالت در این    -است  او    یبرازنده که    گیردرا می  آن چیزی

اضایننیز   ارسطو  این،  بر  عالوه  و  است.«  می گونه  »این افه  کند: 

بایست کل دوست و دوست چگونه میدر   پرسش که مرد و زوجه و

رفتار  ه عادالنه  گونت که آنان چبا این پرسش یکسان اسکنند،    رفتار

 2نند.« ک

 
1 Philia - م. - یدوست 
کنتتد، توصیف متتی «سیاست» آلی که ارسطو درایده در شهرِ جه کرد که تو باید 2

 ه درا آنچتت یبتتا بتت شتتوند کتته تقرمیزوجه به شکلی تعریف    یانِ شوهر ومروابطِ  
ل زمانی کتته والتتدین خطتترِ الزام به تولیدمث  ، مشابه است.شودفت میافالطون یا

-ایتتن بعد باید آنان را به  از آن زمان»  شود:، برداشته میرا دارند  زیادیْ پیر بودن
دالیلتتی مشتتابه ه سالمتی یتتا بآوریم که مقاربت را به دالیل مربوط   گونه در نظر

ه با مردی دیگتتر »در گر یا زوجر با زنی دیشوه شروعِط نامرواب  دهند.«میانجام  
ن و شوهر خوانده ها زه آنتمامِ دورانِ متاهلی و زمانی ک  حالت، درهر شکل یا  

د. نشتتو( در نظر گرفته میme kalonدانه )غیرشرافتمن ن عملینواشوند« به عمی
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اندیشبنابرا در  عنایونانیِ عی  هین  کالسیک،  علمِ صرِ  از   صری 

یافت ازدواجی  میمی  اخالقِ  نظر  به  که  دوشود  هر  از  آن  در   آید 

می خواسته  تمامهمسر  از  تا  فعالشود  فرایِ  جنسیِ  ازدواجی -یتِ 

  که   باور دارند حکمیبرخی مردم    دسره نظر میچشم بپوشند. حال ب

ری  ر حالت نظو د  کردجویز میانحصاری را ت  یک کاربستِ جنسیِ

ر و خانواده تحمیل اش و توسط قوانینِ شهاطر جایگاه بر زوجه به خ

ق می نیز  مردان  بر  صورشد،  هر  در  است.  بوده  کاربرد  این  ابل  ت 

ارسطویی    « اقتصادِ» و    نگزنفو  «داریِخانه»رسی است که به نظر از  د

. این اتس ظهور کرده استافالطون یا ایسوکراز  متونی خاص    یا از

مکم  متونِ در  جامعهشمار  نه  ایان  آن  در  که  سنت ی  نه  و  ا  هقوانین 

نداشته  کدامهیچ را  ملزوماتی  می   اند،چنین  جلوه  منزوی  کنند. کامال 

ا طرحِ کلیِ هرسد که ممکن باشد در آناما به نظر نمیت.  درست اس

اخالقی   وفاداریِ  علمِ  دید،زناجهتِ  دوسویه  یک   شوییِ  آغاز  یا 

باشد به   مسیحیت قرارویی را دید که  دگیِ زناشی زنسازی برا ولاص

جها شکلی  نهاآن  نظامِ  پشتیبانیِ  و  آمرانه،  ارزشی  را  نی،  کاملی  دیِ 

 بدهد. 

 
← 

 این ند به  فرزی آوردنِه دورهاین اهانت »زمانی ک  ابل درک است،ق  به دالیلی که 
 خواهد داشت. – atimia – انونیتبعاتی ق «،جهان است
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متعدد برایدالیلِ  شهرِ   ی  جز  به  دارد.  وجود  موضوع  این 

شکل به کار برده یک  ه بر همگان به  نی که در آن قوانینِ مشابافالطو

 یِ مشابه یاد بنیانِ اخالق شوسته میخوا  که از شوهر  شود، اعتدالییم

د  شود، ندارد. در مورنچه بر زوجه تحمیل میهای مشابهی با آشکل

از    هااینزوجه   مستقیم  طور  وابستگیِ    وضعیتیبه  از  و  قانونی 

ر زوجه  که  قراجایگاهی  شوهرش  اختیارِ  تحتِ  میا  مشتق ر    دهد، 

مومی در  آنان  یک  شوند.  به  شوهر  به  رد  خانتخاب،  واست یک 

انتخ وابس هستند؛  خواستته  یا  او  اب  سوی  از  به  بر  مبنی  ی  اینکه 

میان است:  اش شکلِ خاصی بدهد. گویی  زندگی موضوعِ سبک در 

به لحاظ آن  شود تا رفتارش را تعدیل کند؛ تعدیلی  می  همرد فراخواند 

داچیرگی  قصد  که  خودای  بر  ارد  لش  به  و  دهد،  حاظِ  ختصاص 

قصد که  آن  اعتدالی  با  را  گیچیر  دارد  دیگراناش  کند.   بر  اعمال 

اها  این دلیل  به  ریاضت  است  ین  این  توسط   مثالعنوانبه  -که 

ارائه  –یسوکراتس  ا پیراستگی  یک  عنوان  کهمی  به  ارزشِ    شود 

شعبرت یک  از  را  قاعده انگیزش  نمیکلِ  جهانی  به    ؛گیرد ای  نیز  و 

چشماست  دلیل    نای همهکه  از  رابطهپوشی  از  خارج  روابطِ  ی  ی 

طزناشویی   تور  به  موصریح  حتی  شاید  یا  گزنفون  لفِ وسط 

نزدِ ایسو  کراتس نه شکلِ یک تعهدِ ارسطویی تجویز نشده است، و 

 گیرد. یک دستاورد را م دائمی که شکل ی
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چه   این،  بر  نه، عالوه  یا  افالطون(  )مثل  باشد  متقارن    تجویز 

شوهر  تدااع از  که  میلی  پایهخواسته  بر  خاص  شود  سرشتِ  و  ی 

شکویژه  ری  زنهابطلِ  دلی  به  شک  بدون  نیست.  ازدواج  اشویی  یلِ 

هایی قرار  اش باید تحت محدودیت کردنِ او است که فعالیتِ جنسی

حدگذاری  بگیرند این  هایو  اما  بپذیرند.  را  مردِ    خاصی  جایگاهِ 

سازد: را ضروری میاش، که آن  وجها زو بی امتاهل است و نه رابطه

شهرِ    –  است  متاهل اب  –افالطون  در  دولت  هاشکل  اس سر  که  یی 

داند،  کتعیین می  نیاز  آنکه شهروندانی که شهر  تامین و جهت  رد را 

متاهل درنتیجه    است  کند؛  خانماو  مدیریتِ  به  میمجبور  که  -نی 

که در   شودسبکی منظم پیشرفت کند و در شرایطی حفظ    بایست در

و تصویر و مدرکی بر حکومتی خوب باشد )گزنفون    همگان  چشمِ

مسایسوکرات مجاست  تاهل  (؛  کاربردِو  به  عادبور  احکامی  در   النه 

نابرابری کهشکل   برای ازدواج و سرشتِ زوجه مناسب هستند   های 

اساتِ شخصیِ وابستگی، ا نیست که احسه)ارسطو(. هیچ چیز در این

را عالقه  و  بایدنف  عطوفت،  اما  کند.  که  ب  ی  شود  درک  روشنی  ه 

آنان را    وصلتی که  و درزوجه  طه با  در راب  سوفروسیناین    وقتهیچ

ع افرادی  به  می نوان  هم  نبود.به  ضروری  این   پیوست،  در  شوهر 

خود چون  -مورد،  بود  بالزام  کرده  ازدواج  که  حقیقت  را این  او  ود 

برهممتعه به  انتظاراد  و  وظایف  از  خاصی  که میتی  کنشِ  نمود 



 فوکو میشل  –د لذت کاربر

 

332 

 

رابطهاشهرت و خواستش،  شهر  در  وقارش  دیگران،  با  به   اشاش 

 ختند. اندااطره میخوب را به مخ ی مناسب ووجود ایتِ هد

می کدرنتیجه  درک  فضیلتِ  توان  و  مرد  اعتدالِ  چگونه  که  رد 

ملزومامی  زوجه عنوان  به  که  ار  زمانهمتی  توانند  شوند    هرکدام ائه 

-زدواج مشتق میا  دش را از وضعیتِخو هایروشِ خودش و شکل

کارب  حالبااینکند.   پرسشِ  جنسیگویی  عنصری  عنو  به  ستِ   –ان 

حیاتی   رابطه  –عنصری  اساز  نشده  مطرح  تقریبا  زناشویی  ت. ی 

آیند عصر  ]در  بعدتر هایی میان همسران، شکل  روابط جنسی  ه[های 

بای  روابط  این  م که  مقرید  بودند،  مجاز  که  اعمالی   راتِ گرفتند، 

پیوندهایی که   –شدند  رعایت مینجابتی که باید   و همچنین شدتِ 

می و  نمایش  می آندادند  نزدیک  هم  به  را  به   قرار  –  کردها  بود 

ن و  تبدیل شود. کلِ زندگیِ جنسیِ میان زنا  املموضوعی مهم برای ت

تا در خدمتِ کشیشانه قرار بود  ای  سازیصولی مسیحی، اشوهران 

غا که  بپرورد  ب  لبارا  پرجزئیات  پلبسیار  این،  از  پیش  اما  وتارک  ود. 

لکه ب  ان میان همسری روابطِ جنسیِمینههایی را نه فقط در زپرسش

عاطفیه دربار اهمیتِ  نیز  ی  اهمیتِ مطرشان  بر  او  بود؛  ساخته  ح 
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  1ده بود. تاکید کر  زوجههای شوهر و  ویه در وابستگیهای دوسلذت

مرد و زوجه   ی با این حقیقت کهادگلمِ اخالقِ جدید فقط به ساین ع

نمایی ند، سرشتریک جنسی، یا همان همسر، هستمحدود به یک ش

عالیتِ  کرد که فنمایی میرا سرشتت نیز آن  حقیق  ، بلکه اینشدنمی

اساسی بخشی  عنوان  به  آنان  تعیینجنسیِ  خصوص ،  به  و  کننده، 

هیچ    ود.شسازی می ییِ آنان مسئلهشخصیِ زناشوی  حساس از رابطه

چهارم قبل از میالد نمایان وع در تامالت اخالقیِ قرن  چیز از این ن

پ ن چنین  موضوع  این  نمییست.  لذتدهد  یشنهاد  جنسی هاکه  ی 

زند در  اندک  داشتهاهمیتی  عصر  آن  در  یونانیان  متاهلیِ  یا  گیِ  اند، 

زوج متقابلِ  درک  به  آنان  نمیهاینکه  هر صورت کردنا کمک  در  د: 

جنسی آنکه بفهمیم چگونه رفتارِ  ری است. اما برای  دیگ این پرسشِ  

از کار درآمد، الزمای اخالبه صورتِ مسئله تا تا  قی  نیم ید ککاست 

در یونانی،اندیشه  که  کالسیکِ  منظر   ی  از  همسر  دو  جنسیِ  رفتارِ 

آن  یرابطه نمیشخصیِ  کشیده  پرسش  به  آنچهها  آنان    شد.  میان 

میاتف اهمیت  اق  زمانی  تبدیل  می  کسبافتاد  که  پرسشِ کرد  به 

تقابلِ آنان موضوعِ جدای از آن، زندگیِ جنسیِ م  شد.فرزندآوری می

 
 و پیش از  امپراتوری در قرون نخست میالدی ظریات را در ابتدای عصر  پلوتارک این ن  1

ز بخشتتی ا  رواقتتی  . ایتتن نظریتتات بتته همتتراه علتتمِ اختتالقردارائه کتت   ور مسیحیتظه
 م. -هستند.  - خود« بِ »مراقبت ازکتا -جنسیت  خاریجلد سوم از ت اتِوعموض
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نکتهنبود  مل و تجویزتا ک  ،سازیمسئلهی  :  از   هرکدامه  اعتدالی بود 

شان هایی مربوط به جنسدالیل و شکل  دو شریک نیاز داشتند تا به

جا نشان  یگاهو  نبودشان  موضوعی  اعتدال  به    که   دهند.  آنان  میان 

گری  ی یکی نسبت به دیز به دغدغهراک گذاشته شده باشد و نیااشت

ای در  باشد.  ماداشته  موضوع  آموزبسیا  ن  از  دور  هر  مسیحی  های 

که   پرهیزگاریِهستیم  تا  داشت  الزام  همسر  هر  آن  را در  دیگری   

چه    –ناهِ تنانگی را  ب نشود که او گتضمین کند و مراقب باشد تا سب

مرتکب    -  و چه از طریق انکارهای خشن تمناهای ناپسند  ریقِاز ط

اخالق برای  کالگر شود.  عصرِ  یونانیِ  اعتدایانِ  بهاسیک،  دو   ل  هر 

میشر تجویز  زناشویی  با شد؛  یکِ  رابطه  متمایزِ  حالتِ  دو  به  اما 

شد. فضیلت زوجه وابسته بود که مربوط به آن دو فرد می  انشخود

سلطهمال رفتارِ  از  میر  پذکی  بنا  را  وابسته  مرد  ی و  پرهیزگاریِ  کرد؛ 

 بود.  تنِ اوی خویش محدودکننده ز علمِ اخالقی برای تسخیرِبخشی ا
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 م خشِ چهارب

 

 ی عشق نظریه

 

 زا ی مسئلهرابطهیک . 1

اندیشه لذت  ،یونانیی  برای  رابطهکاربردِ  در  پسران   ها  با 

این موضوع    –آمیز بود  مضمونی اضطراب  ای ی چنین جامعهبرا که 

که  نما است؛ جامعهقضاتنم به آن  ای  نسبت  دااکنون  آنچه   ندرباور 

ن  ای  ازگر  اشاید    کرده است. اما  را »تحمل«  نامیمگرایی« میجنس»هم

 .باشدنیز وضع همان  کنیمدو عبارت دوری 
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-اضح به عنوان وسیلهگرایی به طور وجنسدر واقع مفهومِ هم

ب به یکای  اشاره  ارزشربه، شکلتج  رای  از  های  نظامی  و  گذاری، 

  کافی است. یونانیان عشق به جنسِ ر متفاوت با ما، نابندیِ بسیاطبقه

انحصاری یا دو    خابِانترا به عنوان دو    نسی دیگرج  خودِ و عشق به

از این نوع کننده  متمایز  دیدند. خطوطِساسا متفاوت نمینوع رفتارِ ا

نمی پیروی  آنچه ممرز  و خویاعتدال  ردِکردند.  آن شتن گرا  از   دار را 

کرد، از نظرگاهِ علمِ اخالق  یده بود مجزا مها وا داکه به لذت  کسی

بو  ترممه چیزی  آن  لذتبنددستهکه  د  از  تفاوتیاهیِ  را  گذاری  ی 

بیشت  نمودمی فرامی که  قیاتی  . داشتنِ اخالخواندندرین هواخواهی را 

م به  مقاومتسست  تواناییِ  عدم  پسر  در  عنای  و  زنان  بود، برابر  ان 

آنکه جدی کتر  بدون  زمانی  افالطون  باشد.  آن  انسانِ از  را    ه  مستبد 

کن است دی سامستب  اِروسِ»در او    نسانی کها  یعنی  –کند  می  تجسم

همه میکه  هدایت  را  زاویه  –«  کند چیز  دو  از  را  نمایش او  برابر  ی 

بینیم، اهانت به  می  آنچه ما در هر دو نمونه  ، به این شکل کهدهدمی

اندیشی که یاد به حکمِ لذت است: »آیا م ترین ملزومات و انقیبنیادی

وقی که  ی معشناپذیرش را برا گزینو جای   یهماگرانز دیرباز  او مادرِ ا 

د بدون او زندگی کند، قربانی خواهد توانآورده و می  به دستتازه  

ه، پدرِ مُسِن و شد  انی که تازگی بر او عزیزه خاطرِ پسرِ جوکرد یا ب

و بر او  کند  اش را قربانی میدوست  ترینناپذیرش، قدیمیایگزینج
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ب  اشوالدین کند و  غلبه می   رِ یک کند که زییگرانی میی آن د هرد را 

آلسیبیاد که  زمانی  است؟«  آورده  هرزگی سقف  خاطر  به  اش س 

به خاطرِ   پیشینیِ تمنکوهش شد، این   ی آن هرزگی ایزِ دوسویهنوعِ 

گوید، بدین دلیل بود  که بیون از بوریستِنِس می   طورهمانود، بلکه  نب

او   بلوغکه  را  »در  شوهران  زناناش  دوشاز  وقتی ساخت  میر  ان  و 

 شان.«ن را از شوهراند زنامردی جوان بو

کسی اگر  مرد می  برعکس  یک  که  دهد  نشان  خواست 

مورا    اشتنخویش در  دارد،  کنترل  میدر  او   هگونآن  –گفت  رد 

درباره گفت  افالطون  تارانتو  از  ایکوس  او    –ی  از که  است  قادر 

با   به یک شکل خوددروابط  زنان  نظر    اساسبر    .کنداری  پسران و 

گاه در اعتماد به اختگان برای خدمت بار   زنفون، مزیتی که کوروشگ

ان اهانت  شرافتِ زنان و پسر  دید، این بود که آنان قادر نبودند بهمی

نز این د مکنند. پس  نردم  به  نمیگونه  تمایظر  این دو  از  ل  رسید که 

  د در یک توانستنهر دو به راحتی می  ؛است  تر از دیگرییکی مناسب

 تی داشته باشند.همزیسرد ف

ر منظور ما این است  گرا بودند؟ بله، اگیونانیان دوجنس پس آیا

می یونانی  یک  نوب  زمانهم توانست  که  به  شیفته یا  یا  ت،  پسر  ی 
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ماین شود؛  ری  دخت مردی  میکه  امرد تاهل  باشد  1توانست  و داشته  ؛ 

مردان   برای  تمایالتِاینکه  از  بعد  که  بود  »پ معمول  ر  د  سردوستانه« 

زنان   وانی،ج سوی  به  تا    ترجیحی  بخواهیم  ما  اگر  اما  کنند.  پیدا 

ین کاربستِ دوگانه مان را به سوی روشی جلب کنیم که آنان اتوجه

ه کنیم که آنان دو نوع به این حقیقت توج  ایدکردند، بادراک می   را

دو رقیب  »میل«،  و  متفاوت  نمی  »کششِ«  تشخیص  که را  دادند 

دل  س  امهرکد از  ما  هوسِ  یاهمی  شود.  مدعی  را  توانیم می  مردان 

»دوجنسدرباره  اندیشه  گراییِ«ی  با  انتخابِ   آنان  دو    آزاد  به  میانِ 

ی داشتند، اما برا یز م آنان خود را در آن مجاجنس صحبت کنیم که  

گرای« میل وجنس ای و »دجنبهدوگانه، دو  آنان این انتخاب به ساختارِ

ا زنی را  ، چیزی که میل به مرد یآنان  ریِفکر روشِ  کرد. د اشاره نمی 

می مممکن  سادگیِ  به  مرد ساخت،  قلبِ  در  طبیعت  که  بود  یلی 

 باشند. که های »زیبا« از هر جنسییلی به سوی انسانگذاشته بود؛ م

 
رفته است. امرد به معنتتای »متتردِ ه کار ب paidikaعنوان معادلِ  ر اینجا امرد به د 1

توانستتت یه داشت که اگرچه مشارا –  در معنای امروزیِ واژه نوجوان  –  انیجو
شتتد متتیسوب رد محنی امزما  عمرش باشد، ولی تنها تا  هه دومتی در اوایل دح

اب »زنانِ ستتیبیلو و متتردان از کت-نباشد.«  ور کامل قابل رویتاش به طکه ریش
 .م -آبادینه نجمریش«، افسابی



 مهر نیما حیاتی  :ترجمه

339 

 

است   پاوسانیاسدرست  سخنرانیِ  در  عشق  ریهنظ  1که  دو  ی 

ن  پسرا به را منحص –  بهشتی، عشق2ِاورانیا  –که دومی  شودیافت می

تجهت اما  دارد.  میگیری  داده  قرار  که  عشمایزی  میان  قِ  شود، 

همدگرجنس عشقِ  و  نیجنسگرایانه  خطیگرایانه  پاوسانیاس   ست. 

-تر احساس میرومایه»عشقی که مردانی فنِ  کشد میاجدا کننده می

عمل ران هستند و فقط به خودِ  ی آن هم زنان و هم پسبژها  -کنند«  

تر که به چیزی طقیتر و منتر، شریفی کهن و عشق  –  3د کنه می نگا

ط  تواند فقنیرو و هوشمندی دارد و به روشنی می شود که  کشیده می

مع را  مذکر  دهد.جنسِ  خوب گ  «ضیافتِ»کتابِ    نی  خیلی  زنفون 

پ ان مینش به تمایزِ وجه  هیچسران بهدهد که انتخابِ میان دختران و 

تضادِ یا  تمایل  دو  ا  میان  شکل  دو  را   ربطی  میلز  میان  شام   ندارد. 

آتولیکوسِ  4کالیاس افتخارِ  ی  شیفته  چراکهدهد،  ی جوان میخیل  5به 

-انان مییهمکه نگاه از م  یِ آن پسر چنان گیرنده استاو است. زیبای 

 ها را به خودچشم»تابشِ ناگهانیِ نوری در شب، تمامیِ    گیرد گویی

 
1Pausanias  
2Urania ، م. – یک از نُه میوز 
3aito diaprattesth  

4Callias  
5ycusutolA  
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»هیچ باشد.«  که..گرفته  نبود  ب  .کس  نکرده  ر اشاحساس  به   اشوحد 

غریب   حاشکلی  است.«  نیفتاده  جنبش  به  پسر  آن  میان  با  در  ل 

نامزد کرده یشرکت نیکِراکنندگان بسیاری   1توس ا متاهل بودند، مثل 

ر نمایش اروس و آنتِروس جبران  داش داشت که  ه زنی بکه عشق  -

کریتُبولوس    –ند  کمی  بهیا  ککه  بود  سنی  در  هنوز  ه هرحال 

بر این، کریتُبولوس  کر داشته باشد. عالنی مذشقاعاخواستاران و   وه 

گوید، و پسری که در مدرسه دیده بود، می  2ه کلِینیاس، اش باز عشق

-به مسابقه میاش را علیهِ او  ی بایمضحک با سقراط زیای  در مبارزه 

مسابقه پاداشِ  پسر    گذارد؛  یک  از  بوسه  یک یک  از  بوسه  یک  و 

پسر است:  سیر  و  دختر  به  آنتع  3نوسااکدختر  به  که  دارند  ان  لق 

و مطبوع  دلرباییِ  که  آموخته  آکروباتیک  رقصی  باعثِ  حرکاتِ  اش 

به  می  شادمانیِ حاضران همچنین  او  عشود.  تا  آموخته  های  شقآنان 

اند  که تازه شنیده  را نمایش دهند؛ و میهمانان  5ریادنهو آ  4دیونیزوس 

پس برای  گفته عشقِ واقعی  بایدراسقراط  از ، همگ اشدب  ن چگونه  ی 

 
1eratusNic  
2Cleinias  

3Syracusan  

4Dionysus  

5adneAri  
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ا اینکه  خوشدیدن  حقیقتا  »دیونیسوسِ  و  ین  »آریادنهاندام«  ی این 

-یار »هیجانکنند، بسقعی ردوبدل می هایی وا« بوسهروخوبحقیقتا  

که های جوان فهمید  سوگندهای آکروبات  توان ازشوند. میمی  1زده« 

اجاز »اکنون  مدتآنان  که  امیالی  تا  دارند  پ ه  راراندهروها   رضاا  اند 

در   تِ بسیار جهتِ عشق ورزیدن، همگان راهای متفاو.« محرککنند

-برخی بر اسبان  « ضیافت»حال و هوای لذت قرار دادند: در انتهای  

بمی  شان تا  نتازند  همسرانه  رفتزد  کنند، شان  نزدیکی  آنان  با  و  ه 

می  کهدرحالی سقراط  و  خوشکالیاس  آتولیکوسِ  به  تا    اندام روند 

در   م ای بپیوندند.  زیبا  همانین  با  همه  دلرباییِ که  و  دختر  یک  ییِ 

مختلف   کردند، اشتهایِ مردانی از سنینِفریفتگی می  پسران احساس

عشقی   یا  لذت  برافروخته  برای  در   –شد  جدی  برخی  که   عشقی 

 مردانِ جوان. زنان به دنبالِ آن بودند و برخی در 

دختران  مطمئ یا  پسران  دادنِ  ترجیح  به  نا  سادگی  ن واعنبه 

که   شد با لذتیشد: مردان را میداده میی شخصیتی تشخیص  اجنبه

ای به آن عالقه داشتند، مشخص کرد.  ای بود  ن موضوعِ سلیقهبیشتر 

شود، نه موضوعی مربوط    آمیزرفتاری شوخی   یرِتوانست درگمی  که

جایگاه خوشنابه  سرشتِ  با  که  میلسی  حقیقتِ  فرد،  یا دِ  اش 

 
1romenoipto ane  
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س  یقه طبیعیِ عال  تِمشروعی باشدیدش  داشته  این  روکار  مردم  شد. 

مجزا   اشتهای  دو  به  مفهوم  یا  متفاوت  فردِ  دو  در  که  نداشتند  را 

با یکدیگر در یک ر صورتِ تقسیم شده   متضاد  آنان دو  باشوح  ند. 

یک راه   کند،استفاده می  دیدند که فرد از طریقِ آن دو از لذتیراه م 

و لذتِ از پسران  تر بود.  باسها منی زمانخبرای برخی افراد و در بر

داد که افراد بتوانند  را تشکیل نمی  شدهبندیبندیِ طبقهزنان دو دسته

آن شوندهدر  توزیع  امر  . ا  که  میمردی  ترجیح  را  به  داد  خود  به  د 

را  عنوان زنان  که  آنانی  از  »متفاوت«  می  موجودی  فکر کردند  دنبال 

 کرد. نمی

  طه با پیچیدگیِ  در رابمالکا م تحمل« نیز  عد»تحمل« و »  مفاهیمِ

میپدیده نظر  در  که  ناکای  پسران  گیریم،  به  عشقِ  هستند.  افی 

جاز بود ی مز نظر قانونبه این معنا که نه تنها ا  ،دکاربستی »آزاد« بو

بر جز  موقعیت)به  هخی  مردم  نظر  در  بلکه  خاص(،  مورد های  م 

سسات مور  یِ استواری د باند. عالوه بر آن، این کاربست پشتیقبول بو

ها و  آیین  هایی دینی در ا آموزشی( داشت. تضمیناوت )نظامی یمتف

قجشن حفاظتِ  آنجا  در  که  داشت  آن  درتها  جانبِ  از  الهی  های 

-نگی بود که از وقاری لذت میهایتا کاربستی فرهن.  شدتدعاء میاس

اد که  آنبرد  به  کامل  بدنهمی را    یشهاسروده  بیاتی  و  از بخشید  ای 

برتری  گواهیش  اتامالت  کامال   درهرحالداد.  می   را  روحیاتِ 
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نیز   همهمتفاوتی  با  اینآمیخته  تحقیرِی  داشتند:  وجود  مردانِ    ها 

»آسان«   که  دستجوانی  یآمدنمی  به  بد  خودخواه  زیادی  ودند؛ ا 

زنصالحیت مردانِ  از  غ  صفتزدایی  آرکه  توسط  و    یستوفانالبا 

-های شرمخی رفتاربره  عدم اجازه ب  ؛1ند شدطنزنویسان مسخره می

گوییِ وجودِ گستاخی و رک  ها که کالیکلِس بامثل رفتارِ مخنث  آور

سخن سخنان تحمل  آن  اش  از  آ  هاگفتن  و  ندارد،  مدر را  را  کی نان 

اینکه  می بر  نمیبیند  لذتی  باشهر  شرافتمندانه  و  خوب    2د.تواند 

-تهرفعمومی و پذی  ینکهبا ا  –آید که این کاربست  نظر میبه    مسلما

بود تنوعی  –  شده  قضاوت  با  میاز  دوره  کاربسها  این   ، تشد. 

بود و چنان پیچیده   منفیهای مثبت و  کنشی از ارزیابیموضوعِ برهم

کرد، دشوار بر آن حکومت می  ز اخالقیاتی را کهی ا ه رمزگشایبود ک

آگاهمی از  ساخت.  روشنی  وجود  یِ  زمان  آن  در  پیچیدگی  این 

دسداش چیزیت؛  این  م  ستا  تکم  از  سخنرانکه  پاوسانیاس  تنِ  یِ 

 
 .Thesmophoriazusae آگاتون دریا  Acharnians کلئیستِنِس در مثالعنوانبه  1
آور و ( غریتتب، شتترمiosho ton kinaidon bهتتا )»آیا زندگیِ مخنتتثسقراط:  2

بگوییتتد کتته ایتتن متتردم اگتتر بتتدونِ   کنیدمی  جرئت  ینکه ا ابار نیست؟ یحقارت
 -شحال خواهند بود؟ اشند، خودارا ب ز داشته باشندنیا را که آنچه  محدودیت هر  

ندی، زهتتایی کشتتاچی ار نیستتتی کتته بحتتث را بتته چنتتینکالیکلس: آیا تو شرمس
 «سقراط؟
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دهد چه سخت است تا بدانیم جایی نشان میشود. او در  پدیدار می

هستند. از یک    عشقن شکل از  ردم در آتن طرفدار یا دشمنِ ایکه م

بود    طرف شده  پذیرفته  بهتر:    –به خوبی  ارز  قدرآنحتی  -شواال 

بود   شده  به  –گذاری  از که  اانوا  برخی  رفتارها  عاشقانِسوز  عِ   ی 

ارج می  مذکر  ارتکابنهاده  که  رفتارهایی  فردی شد؛  سوی  از  شان 

مناها،  ها، تشد: نیایش قضاوت می  کارینابدیگر به عنوان حماقت یا  

سرکشانههار اظ عشق  ات  غلطی  سوگندهای  تمامیِ  از  و  اما  شان. 

مراقبطرفِ د به  برتی مییگر  پدران  افظتِ  ای محتوان توجه کرد که 

روابطِن  شاپسران انجاز  عشقی  می  مربیانام  از  چگونه  اینکه    دادند، 

افتادنِمی اتفاق  از  که  روابط  خواستند  اینکه   این  و  کنند،  جلوگیری 

-نِ چنین روابطی دست میرا به خاطر پذیرفت گر  دی رفیقانِ پسر یک

 انداختند. 

ساطرح خطیِ  ماهای  نمی  ده  قادر  یکتایرا  نوعِ  تا  از  سازد  ی 

سران را درک کنیم. نیاز داریم تا ه پ ه عشقِ بب  رمردمِ قرن چهاتوجهِ م

-»تحمل« نسبت به »همسش را از نو بدونِ استفاده از عباراتی مثلِ پر

معین کنیم تا  که  کنیم  به جای آنکه تالش  م.  نیگرایی« مطرح کجنس

 ایان آزاد بودند )گویی با تجربهستدر یونانِ با  این روابطچه حدی  

چه سازوکارهایِ سرکوبی تی یکپارورص  داریم که به  نامتغیر سروکار

تر است کنند(، ارزشمندهد که در طولِ زمان تغییر میدرا پوشش می
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ا بود. مردم زبه چه شکل مسئلهو    که بپرسیم لذتِ میان مردان چگونه 

؟ چه پرسشِ خاصی را  نداندیشیدبه آن در رابطه با خود چگونه می

بیانِ کوتاه،   شد؟ بهیم  دهای آور ناظره و به درونِ چه مانگیخت  برمی 

م  وجه آن را محکوهیچمتداول بود و قوانین به  با اینکه این کاربستی

جذابیت نمی و  عمومی  کردند  شکلی  به  بودصدتاش  شده  چرا    ؛یق 

  تا اخالقی بود؟    –و به خصوص شدیدِ    –ی خاص  وضوعِ دغدغهم

و   ا، هقررات، توصیه، انتظارات، مهافرمانها،  این حد که شامل ارزش

میهشدار پرهایی  که  اندازه  همان  به  که  و شد  موکد  بودند،  تعداد 

 منفرد هم بودند. 

: امروزه ما  یمهواره نشان دچیز را به روشی طرح نکه همهبرای آ

یک رزمانی که میانِ دو ش  ،های لذتداریم فکر کنیم کاربست  تمایل

ی  ارشوند که ساختمیلی حکمرانی میشوند، با  از یک جنس بُرده می

باشیم    –. اما  د خاص دار توافق داریم که این    –اگر »دارای تحمل« 

ت  و فامت  –  یا قانونیِ  –ه استانداردِ اخالقی  دلیلی نیست که آنان را ب

مان را بر تکینگیِ میلی متمرکز  دهیم. ما پرسشگری  از دیگران ارجاع

نکمی  هدایت  دیگر  جنسِ  سوی  به  که  و  نیم  است؛    ان زمهم شده 

به    یمکناذعان می نباید ارزشی کمتر  اکه  اعطا یا به ین نوع از رابطه 

نظر به  شود.  داده  خاص  جایگاهی  خیلی  می  آن  یونانیان  که  آید 

این به  مییچ  متفاوت  میلی   اندیشیدند:زها  که  داشتند  اعتقاد  آنان 
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هر   به  یا دختر    –بود    دلخواه  آنچه مشابه  ، و شدپیوست می  –پسر 

تر شده و شریف  هوسایط  ردر آن شه  ک   شرایطی بوداین میل مطیعِ

شد؛ اما ل میمتمای  تر بودبه نظر زیباتر یا شرافتمندانه  آنچه به سوی  

برای خود این میل زمانی که  که    کردندآنان همچنین فکر می  جایی 

رابطه میدر  مذکر  فردِ  دو  میان  را فت،  یای  رفتار  از  خاصی  حالتِ 

ممکن است نیاز  د  که یک مر د  کردنتصور نمی  اند. یونانیانخوفرامی

متفاوت   سرشتی  »دیگر«  سر   –به  به    -شتی  بتواند  تا  باشد  داشته 

که الزم است به    شندیدیگر عشق بورزد. اما متمایل بودند بیندمردی  

رابطهذتل چنین  در  فرد  که  میهایی  دارا  شکلِای  اخشود،  القیِ  

  آن نیاز  بهک زن  عشقِ به یی که در مورد  متفاوتی داد؛ متفاوت با آن

لذتب رابطه،  نوع  این  در  که    ها سرشتیود.  برای شخصی  را  بیگانه 

شناسیِ کسبا  هکردند؛ اما کاربردِ آنآشکار نمی  ردکآنان را تجربه می

 نمود. لب میخاصی را ط

است حقیقت  مذکرکه عشق  این یک  فرهن  های  یونانیدر   گِ 

ایده تولیدِ  مشاهداتهاموضوعِ  بحث  ،  مضطهاو  بودند  ربی  در ی 

توان به آنان یا ارزشی که میبایست بگیرند هایی که میطه با شکلراب

ی فوری ئهط ارانیست که در این فعالیتِ برهانی فق  نسبت داد. کافی

این را دتهو خودانگیخ ببینیم که شانس  آزاد را  تا ی کاربستی  اشت 

 زیمِ چیگویی تما  بیان کند؛ود را به صورت طبیعی در این سبک  خ
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برای تم  تبدیل  که  و  کاوش  قلمروِ  به  رفتار  و  شدنِ یک  نظری  رکزِ 

ایندغدغه به همان    های اخالقی الزم بود،  اما  نشود.  بود که ممنوع 

کردهاه  ندازها اگر  مال  این ایم  متون  این  هدفِ  تنها  که  کنیم  فرض 

  ه در لباسِکرده فرد به سوی پسران معطوف میشقی را کبوده که ع

شراتوجیهات بفتی  وظیفهپوشاننمندانه  چنین  نکوهشد:  و  ای  ها 

خیلی بعدتر  گیرد که در واقع  فرض میهایی را پیشزداییصالحیت

تبیان شدند. به جای آن ب یاد بگیری  الشاید  م که چگونه و  کنیم و 

 ه پیچیده را پرورش داد. العادوقزاییِ فچرا این کاربست یک مسئله

ضوعِ آن ق و موموضوع عشی  باره یونانی درفیلسوفان  از آنچه  

اندک مانده است. با توجه به تعدادِ   خصوص نوشتند، بسیارعشقِ به

بر پذیر  توجیه  کلیبه ش  ای که بتوانتونی که حفظ شده، ایدهاندکِ م

عدم    با نوعی  شان شکل داد، این تامالت و موضوعاتِ عمومیاسِاس

بر عالوه  دارد.  پیوند  تقر  قطعیت  همهاین،  سنت    ها این  ییبا  به 

دارند،  -سقراطی تعلق  به    مثالعنوانبه  کهدرحالیافالطونی  ما 

که دیوژنِ الئرتی نوشتهاشاره می  کارهایی  مثلِ  آنتکند،   س،یستِنِهای 

ارس کلبی،  تئوفراستوسدیوژنِ  زِنو 1طو،  کریسیپوس 2،  کرانتور   1،   2و 

 
1Theophrastus  
2Zeno  
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توسط  روی طعنه  بیش از  وسخنانی که کم  حالباایننداریم.  دسترسی  

گزاف شدالطون  میهارش  بااند،  رابطه  در  ما  به  این    توانند  در  آنچه 

 بوده است، ادراکاتی بدهند. تامالت و مناظرات بر عشق مدنظر

  ه کنیم این است که تامالتِ که باید به آن توجزی  ین چی. اول1

بافلسفی و اخالقی در ر  قلمروِ روابط جنسی    ابطه  تمامیِ  را عشق، 

نم اکدادند.  ی پوشش  ت  ثردر  رابطه  وجهاتمواقع  »ممتاز«  روی  ای 

منطقه  –  تمرکز داشتند اص: ای خساز؛ موضوعِ دغدغهی مسئلهیک 

وتِ خاصی ر کنارِ آن به تفاو د سنی  ای بود که به تفاوتِ  این رابطه

می  داللت  جایگاه  رابطهدر  که  کرد.  مردمای  می  به  که دغدغه  داد، 

ز وصلتِ دو ای نبود که اهرابط  کنند؛   ر آن تاملو بث  راجع به آن بح

بالغِ   پسرمدرسهیا    سالبزرگمردِ  بلکه   سنهمایِ  دو  بگیرد،  شکل 

میمیانِ پیدا  توسعه  مرد  دو  آن )د  کر   چیز  دوان  هیچ  هر  اینکه  از    را 

در دو گروهِ   کرد( کهد، منع نمیجوان یا در سنینی نزدیک به هم باشن

وان نان هنوز کامال جیکی از آو  شدند  رفته میگسنیِ مجزا در نظر  

  به دستد، و جایگاهِ قطعیِ خود را  اش را تمام نکرده بوبود، آموزش

 
← 

1sippushryC  

2Crantor  
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زد که فیلسوفان   شانای را نی رابطهوجودِ این ناهمخوان 1ود. نیاورده ب

 خاص ساختند. این توجهِیگرایان خود را به آن مشغول م اخالق  و

و  یونانیان    جنسیِ   رفتارهایی  باره در   زدهب اشتنباید ما را به نتایجی  

های )با اینکه در بخش  سازدنمون  هایشان رهی جزئیاتِ ذائقهدرباره 

ف از  این  بسیاری  بر  گواه  آنان  دارد رهنگِ  وجود  مردانِ   که   موضوع 

 ظر در نو  بسیار مطلوبی ارائه    اروتیکِهای  به عنوان ابژه  خیلی جوان

ه از رابط وعاین نکه تنها  د تصور کنیمنبای درهرحالشدند(. گرفته می

شوند ه روابطِ مذکر یافت میشد؛ ارجاعاتِ بسیاری بکار بسته می  به

پ  این طرح  از  نمیکه  ر یروی  »تفاوتِ سنی«  این  نکردند و  تند.  داشا 

بط  هایِ دیگرِ رواشویم اگر فرض کنیم که این شکلمیدچار اشتباه  

.  شدندت تلقی میده و ناشایسشان، ناپسند شمروجودِ انجام شدنبا  

شان  بقِ با وضعیتمیان پسران را کامال طبیعی و در تطابطِ  مردم روا

 
کنند، باید توجه شود می و جایگاه اشاره تِ سنبه این تفاو لبابا اینکه متون غا 1

عالوه بر ایتتن متتا   ناور« است.شود، »شکه به شریکان داده میای  حقیقیسنِ    که 
و در  کنندا بازی میقش عاشق ربینیم که در برخی روابط نا میهایی رشخصیت

گزنفتتون  «افتضتتی» ق را: یک مثالِ آن کریتوبولتتوس درعشوروابطِ دیگر نقشِ م
است و یده درسه در مدگوید که او را اش به کلِنیاس میی که از عشقجایاست،  

 او است.  خودِجوانی مثلِ مردِ
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به   –بدونِ سانسور    –توانستند  مردم می  از طرف دیگر  1پنداشتند. می 

شقیِ پابرجا میان دو مرد اشاره کنند که هر دو  ی عدِ خاصِ رابطهمور

 به وضعیت   ه دالیلی کهبدونِ شک ب  2بودند.   بلوغ رد شدهسنین    از

وبلِمتقا فاعل  میمفع    مربوط  دولی  خواهیم  بعدتر  و  ید، شدند 

تلقی می میانِ  ،شدتضادی که ضروری  بیشتر روابطِ  بالغ را  مردِ   دو 

داد. مفعول بودن شند، قرار می انتقاد و طعنه با  هدفه  در معرض اینک

مورد   در این موضوع سالبزرگیک اینکه  بود وهمیشه مورد بیزاری 

ا چه این روابط به راحتی  می بود. اجدصوصا  بگیرد، مخشک قرار  

و   دیدهپذیرفته  با  می  یچه  نگریسته  ا  ؛شدندظن  در  لحظه  مهم  ین 

ببینیم   که  است  هدفِاین  عالق ران نگ   آنان  یا  اخالقی  نظریِ هیِ  ی 

ا بدونِ  روابط  این  نبودند.  زیادی  نخیلی  انگاشته  ینکه  یا  ادیده 

ش تلقی  بهناموجود  محوزه  وند،  فعالساسئلهی  شدید    زیِ  تعلق و 

شد گفت بطی متمرکز بود که مینداشتند. توجه و دغدغه روی روا 

میان    نستتوا می  ر آنان در مخاطره بود: روابطی کهچیزهای زیادی د

 
گان، کند که چشمانِ هموانی را توصیف میحضورِ ج «خارمیدس»افالطون در  1
 .کندرا« خیره میشان ترینو جوان، »تا جوان سالبزرگ از
س هست که زمانی کتته آگتتاتون دیگتتر دی اوریپیشدهیدهر داینجا مثالِ بسیادر  2

بوفیِر در این رابطه به ف.  ، هنوز عاشقِ او بود.بود  شدهش  ااوجدورانِ    مردی در
 .کندن اشاره میآئِلیا حکایتی از
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کسی است  و    –اش را به پایان رسانده  تر که آموزش سِنیک مذکرِ مُ

ی فعال نسنظر ج قی و از عی، اخال رود نقشی اجتمااز او انتظار می که

هنوز جایگاهِ قطعیِ  تری شکل بگیرد کهو مذکرِ جوان  –ند ا بازی کر

 رد. این و نیاز به کمک، توصیه و حمایت دانیاورده    به دستخود را  

ن رابطه قرار داشت؛ در واقع این چیزی بود که آخوانی در قلبِ  همنا

دازی اندر چشم هاایناطر کرد. رابطه به خش و قابل درک میرا باارز

-بخش  آن  د و موضوعِ تامل شده بود؛ و مردم درشمیبت دیده  مث

می  هایی کاوش  نبود  آشکار  تکه  کشفکردند  کنند.  ا   سانبدیناش 

در  مردم  که  رابطهه ربابود  آشیلی  پاتروکلوس   1ی  می  2و  -صحبت 

د که چه چیزی آنان را نسبت به  نکردند تعیین کنکردند و سعی می 

می تفاوت  هم و  گذاری  )چون  تدیگری    بریک  کدام کرد  داشت  قدم 

نظری ی ی مذکر زمانی عالقهرابطه 4مبهم بود(.   رهبا دراین 3متنِ هومر 

می را  اخالقی  را  و  خود  که  در    یپایه   برپروراند  سویِ  تفاوتی  دو 

 کرد. دا میج سالبزرگو نوجوان را از  نمودمیآستانه بیان 

 
1Achilles  
2oclusPatr  

3Homer  
د، تتتر بتتوبود، به دیگری تقدمِ ستتن؛ یکتتی قتتوی تولد داده هومر به یکی تقدمِ 4

 دیگری هوشمندتر.
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  نسبت   رابطهخاصِ  ن نوعِمتیازی که به ایا  رسد. به نظر نمی2

گرایان و  تربیتیِ اخالقوتعلیم  هاید بتواند صرفا به دغدغهش اده مید

بینیم زدیک بی ناسبت داده شود. ما عادت داریم که رابطهفیلسوفان ن

فلسفیِمیان   آموزشِ  و  آموزشی  کاربستِ  و  پسران  به  یونانی   عشقِ 

ر دائما د   پسران  عشقِ بهن روشی که  نی. داستانِ سقراط و همچنییونا

میبادوران   تصویر  سستان  این  به  را  ما  میشد،  دعوت  در و  کنند. 

 گذاری و جزئیاتِ روابطِ میانِ مردانرزشواقعیت متونِ حجیمی به ا

ای که آن را به عنوانِ  افته بود. تامالتِ فلسفینوجوانان اختصاص یو  

های ی آن را در کاربستکردند، در واقع ریشهون تلقی می یک مضم

پیچیده بودند.ذیرفتهپ   وسیع،  کهدیدند  یم نسبتا  نظر می  شده و  -به 

ها  بیشتر از آن  درهرحالیا    –،  رسد که برخالفِ دیگر روابطِ جنسی

ای از سن و جایگاهِ مجزا طولِ آستانهمرد و پسر را در    که  روابطی  -

د که مقرراتِ سازی بودن ، موضوعِ نوعی تشریفاتپیوستندبه هم می

ند تا به آنان شکل، ارزش و عالقه  ردکل میمیآنان تح  را بر  خاصی

 این تامالت فلسفی بدهند. این روابط حتی پیش از آنکه مورد توجهِ

 یِ کاملی بودند. برای بازیِ اجتماع زی قرار بگیرند، دستاوی

کل گرفته بودند. بدونِ ای« اطرافِ آنان شهای »معاشقه کاربست

کا این  پیچیدگیِ  ربستشک  عشدیگر  ها  انند م  ورزیدنقهنرهای 

قرونِ وسطی توسع منوال آنانی که در  بر همین  نداشتند.  یافتند را  ه 
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چی فآنان  که  بودند  تشریفاتی  از  متفاوت  کامال  داشتنِ  رد  زی  برای 

زنی جوان مالحظه می صالحی آنان یک سریِ تِ گرفتنِ دستِ  کرد. 

ت مناسب  و  عرفی  رفتارهای  از  اینکامل  که  کردند  را رابط  عریف  ه 

فراویقلمر ساختهشبای  اخالقی  و  فرهنگی  منظر  از  این   اع  بود. 

ش  –ها  کاربست به  آنان  واقعیتِ  جی. که  کی.  توسط  فراوان  کلی 

متقا  –است  ده  مستند ش  1دووِر  استراتژیرفتارِ  ای را  های ویژه بل و 

ی طهبایست برای آنکه به رابشریک می  کردند که هر دوتعریف می

»زی شکلِ  آ  بایی«خود  م نابدهند،  را  این  الن  از  منظور  کنند.  حظه 

زرابطه زیباییی  نظرِ  از  که  بود  آنی  اخالیبا،  و  ارزشمند  شناسی  قی 

عین کردند. اولی در را م   3اِرومِنوس و    2س اِراستِهای  باشد. آنان نقش

و این به او حقوق و    –ر بود  ااو خواستگ   –پیشگام بود    یک موقعیتِ

ش را نشان دهد و آن را اقتا شوت رفظار میو انتداد؛ از ااماتی میالز

دادن داشت؛  او هدایایی برای ساختن و خدماتی برای ارائه مهار کند؛

ر در  که  داشت  کارکردهایی  اعما  هابطاو  ارومنوس  می با  و ل  کرد؛ 

اینهمه میی  مستحق  را  او  ان  ندساختها  عادالنه تظاکه  پاداشی  رِ 

 
1K.J. Dover  

2Erastes  

3Eromenos  
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باشد که  داشته  او  دیگر،  شریکِ  موردِ    معشوق.  بود،    عشقهارِاظو 

ه زیادی راحت تسلیم نشود؛ او همچنین  بود کبایست مراقب می می

اری کند، و وددق خهای عشتعدادِ زیادی نشانه   ت از دریافتِبایسمی

نیز پرهیز کند که  از   اواین  پرستی،  ودپروا و از روی خرا بی  الطافِ 

شریک ارزشِ  آنکه  اجابدونِ  بیازماید،  را  کناش  همچبت  او  ن  نید؛ 

ا با دادهید  انجام  او  برای  عاشق  آنچه  کاربستِ   ز  این  باشد.  قدردان 

 ان می  ی جنسیدهد که رابطهی خیلی خوب نشان میعاشقانه به تنهای

»بدی پسر  و  میمرد  رابطه  این  نبود:  با عرفهی«  مقرراتِ  بایست  ها، 

روشر  رفتا همراهو  آن  به  پرداختن  میهای  شود؛  توسی  طِ  بایست 

شده بودند    ا و موانعی همراه گردد که طراحیخیرهز تاا  زیِ کاملیبا

ها  و آن را به یک سری از فعالیت  ی نزدیکی را عقب اندازندتا لحظه

این رابطه کامال   کهدرحالی،  دیگربیانبه   مم همبسته کنند.متطِ  و رواب

شده »بیب  پذیرفته  مورد  نداود،  قرار  احتیاطتفاوتی«  این  اگر  -شت. 

ا صرفا به شد رای که نشان داده میعالقه  و آنشد  میکه انجام  هایی  

-ن عشق آزادانه به کار گرفته میعنوانِ مدرکی بر این بگیریم که ای

هیم داد. در آن صورت تفاوتی را ی را از دست خوااساس  شد، چیزی

می میانادیده  که  دیگرن  گیریم  تمامیِ  و  جنسی  رفتارِ  رفتارها    این 

ای پیشنهادیِ آنان دغدغه  هایونگیچگ رهایی که  رفتا  وجود داشت؛

این  نداشتندبردر   تمامیِ  آش  هامشغولیدل.  را  میاین  که کار  کنند 
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و مردان  میان  لذت  پیشراپس  روابطِ  نوجوان  این ر  تنِ  عاملی   ، هااز 

ساس که فرد ای چنان حوزه ح  ؛ظریف در جامعه تشکیل داده بودند

دغدغهتوانمی درباره نست  رفتارِ  ای  هر دوش  اگانکنند شرکتی    در 

 بخش نداشته باشد.

ای اشاره کنیم که هتوجدرنگ به تفاوتِ قابلتوانیم بی . اما می 3

کاوش، یعنی زندگیِ متاهلی  ه و   تمرکزِ عالقیگرِدر مقایسه با محلِ د 

پ وجود داشت: در مورد روابطِ م بازیان مردان و  با یک  ما  ی سران، 

 د. ز« بو »با خاصی سروکار داریم که دستکم تا جای

-ما در اقتصاد و هنرِ خانه  است.«ی منظر فضای  »از  بودن  بازاین  

ساختا دوگانهداری  فضاییِ  می رِ  را  در  ای  که  دو آن  بینیم  فضاهای 

ا بشریکِ  شدهزدواجی  متمایز  دقت  داخل ا  شوهر،  برای  )بیرون  اند 

های مربوط  ر یک طرف و بخشمرد د های مربوط بهبرای زن؛ بخش

طرفِ   در  زن  د دیگ به  پسر(.  مورد  کامال  فضا  بازیاین  ن،  رار  ی 

می  بازگشایی  را  فضایی  متفاوتی  که کرد:  زمانی  از  دستکم  عمومی، 

های تجمع،  کانخیابان و م  فضای  –رسیدند  می  اصیآنان به سنِ خ

ی بود ضایتراتژیک )مثل ورزشگاه(. اما فهمراه با برخی نقاطِ مهمِ اس
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-مید  ترتیب که فرین  بد  1د، کردنکه در آن همه آزادانه حرکت می 

هایی  مکان  پسر را جستجو کند، به دنبالِ او برود، در آنیک    بایست

آنجا   گردد و وقتیاش بکند به دنبالور  ها عبکه ممکن بود پسر از آن

آمیز از سوی عاشقان ای طعنهآمد او را بگیرد. این مضمونی از شکوه

کن  بود تردد  در ورزشگاه  مکرر  بودند  مجبور  باکه  به ار  ند،  ومنوس 

شرایطِ نفس بزنند که دیگر نارِ او در تمریناتی نفسدر کبروند،   ارشک

 شان را نداشتند.انجام

مهم اتاما  همچ  ینا  ینکهر  فرد با   روازایننین  بازی  که  بود  ز 

مگر   اریِ قانونی روی پسر داشته باشد،اختیتوانست هیچ صاحبنمی

برده  پسر  باشد  آنکه  ا  –زاده  در  دهایشنتخابپسر  می،  آنچه  -ر 

رذیپ  یا  میرفت  ترجیحاتد  در  تصمیماتکرد،  و  آزاد  اش  بود.  اش 

نِ آن را همیشه حقِ رد کرد  او  برای آنکه از او چیزی را بگیرند که

خواست برای او  ه مینیاز بود تا او را قانع سازند. هر کس کداشت،  

بماند،   مممارجح  که  حریفانی  با  مقایسه  در  تا  بود  بود  جبور  کن 

مانِ او بیشتر جلوه کند، و برای این  د، در چشهنرا ارائه د  شانخود

ضرو کیفیاتکار  دستاوردهایش،  تا  بود  هدری  یا  را ایااش  یش 

 به تنهایی از آنِ پسر بود: فرد در این   گیریاما تصمیم  برجسته کند؛

 
 .ندشدیو محدود م شدمینظارت  زادین آایا بر همدرسه در  1
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می بازی  آغاز  که  اای  هرگز  و    زکرد،  نبود.  مطمئن  شدن  برنده 

بود    این  حالبااین جذاب  که  چیزی  را  هیمی آن  را چکرد.  این  چیز 

شِکوه از  هیِرویبهتر  دلربای  گزنفون    گونهآن   -  خودکامه  1ی  که 

دهد که حاکمِ میآورد. او توضیح یبه نمایش درنم  - ددهگزارش می

رابطه با در    را نه در رابطه با یک زوجه و نه  چیزها  ،خودکامه بودن

از  ی  جبور است زنه محاکمِ خودکام  کند. چونیک پسر دلپذیر نمی 

ای یای ازدواج با خانوادهای فروتر بگیرد و بنابراین تمامیِ مزا دهنواخا

پ می  بیشتر« را از دست  وذِ»با ثروت و نف هیِرو   –سر  دهد. در مورد 

دایلوکوس شیفته اختی  حاکم  اینکه  –بود    2ی  در  مستبد  ارش قدرتی 

می  داشت، ایجاد  دیگر  هیِموانعی  میکرد.  پسر  که  پسندید  رو  آن 

د  اراش  الطاف به  و  دوستی  روی  »از  اما  بدهد؛  خود  اینکه لخواهِ 

ن بود که تر از آسختحتی  ش  نزد  «،آن را به زور از او بگیردحاکم  

دشمن،  از  را  چیزی  اینکه  بزند.«  صدمه  خودش  برخالفِ   »به 

ها است؛ اما زمانی که موضوع لذت  ترینِبزرگ  اش، بگیریمخواست

پسران مجیحتر  به آزادانه ترینینرسد، شیری اتِ  آنانی هستند که  ها 

می بداده  »نگاشوند.  که  است  دلپذیر  چقدر  نمونه،  عنوان  ایی  ههه 

 
1Hiero  

2Dailochus  
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کنیم پرس  ؛ردوبدل  پاسخشچقدر  و  چقدر ها  است؛  دلپذیر  او  های 

مسحورک  هاکشمکش و  دلپذیر  دعواها  او  از  ننده  اینکه  اما  ست. 

 اهزنیربیشتر  نظرِ من  ه  اده کنیم، بستفش اامحبوبی برخالفِ خواست

 است تا عشق.«

هایی های جنسی و کاربست سازیِ لذتدر موردِ ازدواج، مسئله

شد که به  ای قانونی انجام میرابطه یر پایهان مربوط بودند، بآن که به

-لک و خانمان را میراد، م حاکمیت بر زوجه، دیگر افشوهر قدرتِ

مربو اساسی  پرسشِ  بداد.  اط  بود  ه  بو  کهعتدالی  درنیاز  تا  اِعمالِ    د 

ها  با پسران، علمِ اخالقِ لذت  قدرت نشان داده شود. در مورد رابطه

ای  های ماهرانهاستراتژی  –  های سنیدر میان تفاوت  –ا  ت تنیاز داش

ک آورد  بازی  به  توانایرا  دیگری،  آزادیِ  به  او  ه  و یِ  کردن  رد  برای 

 ند. ده ازهرضایتِ موردِ نیازِ او اج

ا4 در  روسمسئله  ین.  پرسشِ  ازیِ  نوجوانان،  با   بندی زمانابط 

د، مثل علمِ  بو  شد. آنچه مهماما در سبکی منفرد مطرح میمهم بود،  

پیوستی  لحظه  تغذیه مراقبتِ  اقتصادْ  مثلِ  و  نبود  عمل  از  مناسبِ  ه 

رابطه نیزساختارِ  می  ای  دشوارِ  در  پرسشِ  آن  جای  به  نبود؛  ان 

بی زم  ریِناپایدا  و  رویدادمیِدواان  م    به یمطرح  موضوع  این  شد. 

میروش بیان  متفاوت  مسئله  –شد  هایی  عنوان  به  همه  از  ی  اول 

سودی»محد محدودیتِ  آن  ب  نیت«:  برای چه  پسر  آن  از  پس  که  ود 



 مهر نیما حیاتی  :ترجمه

359 

 

شرافتمند شریکی  رابطه  اینکه  یک  باشد،در  عشقی  سن    زیادی  ی 

ذیرد بپاین نقش را  تا  ود  داشت؟ در چه سنی دیگر برای او خوب نب

ب عاشو  ایقرای  بگمارد؟  آن  به  را  او  که  نبود  خوب  هم  با اش  ن 

نشانه سفسطه آشنای  سی  مردانگی  اینروکهای  داشت.    ها نهنشا  ار 

در حالت نظری  که  ای  آستانه  ؛ای را مشخص کنندتا آستانهقرار بود  

کردند و  میور  تماال به طور مکرر در عمل از آن عباح  ،ملموس بودنا

-داد که به خطای آنانی که این کار را میرا نیز ارائه می ن امکان  ای

شود.  کردن اشاره  می  طورهماند،  باوکه  ب دانیم  که ر  بود  گونه  دین 

شده بود  گونه گفته  ساز است، و اینی سرنوشتیشِ اول، آن نشانهر

، حالرهردشد، باید پیوندهای عشق را ببُرد.  تراکه آن را میکه تیغی  

کردند که حاضر  پسرانی انتقاد می   مردم نه تنها از  ه شود کهوجباید ت

نداشت، بازی سب  شان تناقش را با اینکه دیگر با مردانگیبودند آن ن

مکرر با دادند که  بلکه همچنین مردانی را مورد انتقاد قرار می  ؛کنند

ک سنپسرانی  کرده  رد  از  شان  داشتند.  ارتباط  بود،  ی برا  نورواقیه 

س  –شان  شوقانمع  اشتنِدنگهیادی  ز   –  سالگیوهشتبیستن  تا 

نی هماوبیش بسطِ  دادند کمارائه می   هاآنکه    شد؛ استداللیانتقاد می

پوسانی که  در  ابود  تا   «ضیافت»س  کرده  را  کار  این  )او  است  داده 

ته وابسته شوند؛ قانون  جوانانی شایس  ود که مردان فقط بهمطمئن ش

با روابط  زیا رپس  باید  که  هس  دیانی  کجوان  ممنوع  را  این تند  ند(. 
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می نشان  محدودیاستدالل  این  که  حکمی  دهد  شکلِ  به  کمتر  ت 

ی هایی متنوع اجازه حلاهرمناظره بود که به  وع  فراگیر و بیشتر موض

 داد. حضور می 

شک کمک   زهای آن بدونِی نوجوانی و مر وره این توجه به د

به   مردم  تا حساسیتِ  زینوج  بدنِکرد  به  به  ییِ خاص باوان،  و  اش، 

متفاوتِنشانه شود  های  بیشتر  نوجوان   .رشدش  به    فیزیکِ  تبدیل 

-ظهار میا  شد که به طور کاملگی گذاریِ فرهنموضوعِ نوعی ارزش 

می مذکر  بدنِ  اینکه  اشد.  فراترِ  خیلی  نخستینتواند  شکفتگیِ   اشز 

باشد،   به  زیبا  نسبت  نه  یونانیان  که  بود  نچیزی  و  ابیآن  بودند   نهنا 

ها  سازیِ کالسیکِ شمایلراموش کنند. مجسمهاشتند آن را فتمایل د

میت بالغ  بدنِ  به  بیشتری  در  وجهِ  و  این   «افتِضی»کرد؛  گزنفون 

میموضو خاطرنشان  تاجع  انتخاب  در  آنان  که  آتِنا دارانِگلشود   1  ،

داشته زیباادقت  تا  اماند  برگزینند.  را  مُسِن  مردانِ  ی  وزهحدر    ترین 

اخ جنسی،العلمِ  ن  قِ  بدنِ  خاصاین  دلرباییِ  و  که  وجوان  بود  اش 

عن به  »ابژهمرتبا  میوان  پیشنهاد  لذت  درستِ«  خواهد اشتشد.  ی  باه 

به خاطرِ    فکر  بود اگر در با زیباییِ مونث    آنچهکنیم که صفاتِ آن 

ارزشم داشت،  دانسته  اشتراک  و میند  خودشان  خاطر  به  آنان  شد. 

 
1Athena  
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دانگیِ در حالِ توسعه  های یک مرنا و تضمیهگذاشتنِ نشانه هم کنارِ

را  نیز بخشی از این زیبایی    تحمل، و روحیهشدند. نیرو،  تحسین می

در واقع خوب بود اگر تمرینات، ژیمناستیک،    روازاینداد.  شکل می

ا   هارقابت شکاری  سفرهای  ت و  را  کیفیات  میین  و قویت  کردند 

می خکه    کردندتضمین  وب  اندامیوشاین  نرمی  تنزل  مونث  ه  شدن 

بعدها   که  مونث  گنگِ  حالتِ  حتی  )نکند.  دوره  ترپیشو  ی در 

جزء   یک  عنوانِ  به  دقیقی  –باستان(  عنواا  به  پنهانِ  تر  دلیلِ   –ن 

می ادراک  نوجوانی  دوزیباییِ  در  چیزی  شود،  کالسیک  که رانِ  بود 

ان یک  نییانِ یونادر م  کند.ز داشت تا خود را از آن محافظت  پسر نیا

اخالباییزی از شناسیِ  این  و  داشت؛  وجود  پسر  بدنِ  از  کاملی    قیِ 

شخصی میشایستگیِ  عشقی  از  و  که  اش  او    فردگفت  به  نسبت 

ز آن  بایست اای فیزیکی می کرد. مردانگی به عنوان نشانهمی   احساس

می می  بود؛غایب  عنوان بایست  اما  به  و  زودرس  شکلی    به صورتِ 

ازنوی آ  دی  حینرفتارِ  اینکه  داشتمی ر  وضده  به   ترپیش:  را  خود 

 هنوز مرد نشده است. کهرحالید ،عنوان یک مرد هدایت کند

شد که با نیز مربوط می  بیت به احساسِ اضطرااسیاما این حس

تغییراتِ سریعِ بالغ شدنآن  نزدیکیِ کامل      . ود ب  شان رودرروشدنو 

اضطراب از شخصیتِ    این  حالِبا حسی  ز  در  آن  آن یبایگریزِ  و  ی 

مشر ودنِب  خواستنی بود.  وع   مواجه  دوگاناش  ترسی  با  ه همچنین 
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ا اش را  ییدلربا  ه معشوقْینکرویارو بود؛ یکی ترسِ عاشق از دیدنِ 

ه عاشق از او و دیگری ترسِ معشوق از دیدنِ اینک  دهداز دست می

می پرسروی  کهگرداند.  می  شی  مطرح  زمان  نظر    –شد  آن  از  و 

ضروری  اخال ازقی  م  و  اجتماعی  بوفینظر  امکانِ    –د  د  به  مربوط 

پیوندِ عشقی   آن  رابطهتغییرِ  به  بود(  شدن  ناپدید  به  محکوم  ی )که 

ی عشقی متفاوت بود و  بطهشد. این دوستی با را ، می1فیلیا وستی،  د

آایدهدر حالتِ   از  اوقات واقعی  این می  ن شکلآل و برخی  گرفت: 

ه و  بود  پایدار  محدودیت رابطه  جزیچ  ند  ی  زندگی  ت؛ اشخودِ 

میان مرد و نوجوان   یکامهتن ی  ن عدمِ تناسبی را که در رابطهمچنیه

می داشت،  مضامینِد.  زدو وجود  از  یکی  تامالتِ این  در  متداول     

بود؛   رابطه  از  نوع  این  بر  میاخالقی  که  روابط  مضمونی  این  گفت 

ناپایداریدارن   نیاز از  را  تا خودشان  رهد  نشان  سازند:  به  اپایا  داری 

د که پسر  ی این بوآمد و نتیجهشریکان به وجود میاتِ   ثبدمِدلیل ع

یک حکم هم در داد؛ اما دست می از اش راشد و دلرباییمی تربزرگ

از سنِمیان ب پسر  به  نبود که  به بعد عشق    ود، چون خوب  خاصی 

ه بعد[ خوب نبود که اجازه دهد ]از آن سن ب  سر همورزید و برای پ 

عبه   ااو  از  ورزند.  میفری  ایدا ناپ   ینشق  شکل  این  به  شد قط 

 
1iliaph  
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:  یابدبه  توسع  –دوستی    –  فیلیاوتابِ عشق،  در تب  که  جلوگیری کرد

یا  فیلیا شخصیدیگرعبارتهب،  نزدیکیِ  به ت،  زندگی،  شکلِ  و  ها 

نیکاکاشتر وجود،  و  افکار  دوطرفه.  خواهگذاری  غازِ آگزنفون  یِ 

د و کنف میرا توصی  قیی عش ناپذیر در رابطهدشهپرورشِ دوستیِ خ 

کنند، با های یکدیگر نگاه می رهکند که به چهدو عاشق را تجسم می

اعتماد می یک  هبکنند،  وشنود میگفت یکدیگر   با یکدیگر  دیگر  کنند، 

ها احساس  ها و شکسترنجی مشترک بر پیروزیکنند،  شادمانی می 

  نِ خویش دایت کرد ه  گونهاین»با    :ستندکنند و مراقبِ یکدیگر همی 

می  است عشق  خودشان  متقابلِ  عطوفتِ  به  مردان  ادامه که  ورزند، 

 1برند.« ی لذت میپیردهند و از آن تا سنینِ می

تی بر شکلِ تامال  عمومابا پسران    ی روابطاین کاوش درباره.  5

 یم تا نتیجه بگیر ما را بر آن داردنباید  گرفت. این حقیقتعشق را می

این نوع از رابطه نداشته است،    یونانیان هیچ جایگاهی جز  سِاِروکه  

ست توانیم   ساروه نقشی در روابطِ با زنان بازی کند:  توانستو نمی

فون را از هر جنسی که بودند به هم پیوند دهد؛ در متنِ گزن  ها انسان

 
وبی استتت از اضتتطرابی کتته در دورنمتتای خمتنِ سخنرانیِ سقراط نمایشِ کل  1

ه ی کتت ی نقشتت چنین دربتتارههم  شد؛ وعشقیِ مذکر احساس می  داریِ روابطِناپای
 .کندی بازدر طرحِ چیزها  دائمی بودنِ دوستی قرار بود تا
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زن می و  نیکِراتوس  که  دید  با  شد  به   تِروسآنو    اِروسی  گرهاش 

گرا« نبود و منحصرا به  نسجلزوما »هم  اِروساند.  فتهپیوند یار  یکدیگ 

ن تعلق  نیز  به  گونهاینداشت؛  ازدواج  ازدواج  پیوند  که  طرِ  خا  نبود 

شدت و دوسویگیِ عشق با رابطه با پسران فرق کند. سازگاری در  نا

قِ تر، علمِ اخالیقی، و دقگری بود. اخالقیاتِ زناشویجای دی تفاوت  

رای تشکیلِ خود کامه بی تنوجودِ یک رابطهاهل، به  متجنسیِ مردِ  

نیاز نداو تعریفِ مقررات  اینکه کامال ممکن بود  اش  شت )با وجود 

ای نکه  پیون  شروع  میانِ  از ند  باشد(.  داشته  وجود  ازدواجی  یکانِ 

-های رابطهتلذعْ معین کردنِ کاربردِ  ه موضوطرف دیگر، زمانی ک

-ی آنسازیِ رابطهشد؛ مسئلهی میضرور   روسا  بود، ارجاعِ بهشان  

ین دلیل بود که « تعلق داشت. این بدی عشقنظریه»  نوع  به یک  ها

، و نگهداری از اُیکُسیی، مدیریتِ  زناشوهِ  در موردِ دو همسر، جایگا

می استانداردهای دودمان  از  توانستند  مقررات ی  بیافرینند،  را  ی رفتار 

تعریف    برای رفتار  شکلآن  و  معین عتدالِ  ای  هاکنند،  را  ضروری 

سویه قرار انِ یک مرد و پسر که در موقعیتِ استقاللِ دو سازند. اما می

محدود هیچ  آنان  میان  و  ب  نهادی  یتِداشتند  یک  )با  نبود،  باز  ازیِ 

انتخاب نتیجهترجیحات،  و  حرکت  آزادیِ  غیرها،  قرار  ی  قطعی( 

نتیجه در  رفتارها    بنیانِ  داشت.  خومیتنظیمِ  در  رابطه   دِبایست 

-ی که آنان را به سوی یکدیگر میدر طبیعتِ جذابیت  ؛ستجو شودج
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پیوند  و در وا   کشید ، کاوش دادمیبستگیِ متقابلی که آنان را به هم 

-میسازی به صورت تاملی بر خودِ رابطه انجام مسئله روایناز. شود

ی بود و هم درباره   پردازانه نظریهی عشقْهم درباره   شد: کاوشی که

 ود. ب تجویزکنندهکرد، ندگی می ز که فرد  روشی

هنرِ عشق این  حقیقت،  در  داما  برای  در ورزی  افراد  از  رده  و 

و هم کامال از تامالت بر ا  زوجه و رفتارِ  اسلم منظر گرفته شده بود.  

اما او ت انحصاقتصاد غایب نبودند؛  اده اریِ شوهر قرار د حت اختیارِ 

حترام گذاشته اش ازاتیادر امت  ه به اواینکه درست بود کشده بود. با  

کرد؛ ترام ثابت می ی احاین تا زمانی بود که او خود را شایسته  شود،

اربابِ خود باقی بماند.   یک خانواده رییسِکه مهم این بود  درهرحال

می دیگر  انتاز طرفِ  پسر  از  مدارشد  که  برود  آنظار  در  که  را   ایی 

موردِ ردن )که  ک  مکانِ ردشتنِ اظ بکند؛ او با داسن مناسب بود، حف

اش )که تیهای دفعما شرافتمندانه بود(، و با راضی شدنهراس بود ا

اش برِ عاشقا رکزی مستقل در بر، مخواستنی اما موردِ شک هم بود(

ین  ی ثابت در ا یک نقطهبایست از  می  ی عشقنظریهکرد. این  بنا می 

نقطه  پیکربندیِ به  دیگ بیضوی  دری  یابد.  علمِاق  ر گسترش  و    تصاد 

ش ی او با خودی رابطهی مرد اصوال بر پایهنهتدالِ داوطلباغذیه، اعت

در   داشت.  عشقنظریهقرار  پیچیی  بازی  چیرگی  ده،  به  بود؛  بر تر 

فرددِخو توا    به یک  از از سوی عاشق داللت داشت؛ همچنین  نایی 
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داش داللت  معشوق  کهسوی  رابطه  ت  او  آن  حاکمیتبا  از  بر   ای 

داللت    نیز  دو اعتدالِ آنانی میان  ارابطه  بهنهایتا  کرد؛  ا میخویش بن

حتی  د.  شبیان می  آن دوی یکدیگر در  بِ عامدانهکه با انتخا  داشت

ای امتیاز دادن به نظرگاهِ پسر اشاره کرد.  ایلی خاص برتوان به تممی

که مطرح شده بودند،پرسش او سروکار    به  هایی  با رفتارِ  خصوص 

-ام را پیشنهاد میاحک  ها و یه وصکه مالحظات، ت  او بودتند، و به  داش

ی ابژه   یرا برا  عشق   ینظریهاین بود که    تر از همهدادند: گویی مهم

کار را انجام دهند که او نیاز    دستکم تا زمانی این  بنا کنند، یاعشوق  م

رِ اخالقی شکل دهد. رفتا  ای ازت تا خودش را به صورت سوژهداش

س، که به  راتِ اپیک  ونی مثلِ ستایشِی است که در متیزاین در واقع چ

 شود. آشکار میدموستِنِس نسبت داده شده است، 
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 سر. شرافتِ پ2

مقایسه دو  در  اف  «یافتِض»ی  در بزرگِ  و  گزنفون  و  الطون 

با نظر    تنسدموس  1« اروتیکِ  نِومت»،  «فایدروس»  کتابِ  مقایسه  به 

می  معمولی  سخنتقریبا  یک  هم  شده  بندیصورترانیِ  رسد.  در که 

واقع کارکردِ   و هم اندرز به او است. این در  وانک مردِ جی  ستایش

ذکر   «ضیافت»است که گزنفون در  دی  سنتیِ ستایش است، و کارکر

دهی  به او آموزش می  2اسگوییِ کالی عملِ تملق کند: »تو در خودِمی 

ای از  کند.«دهکه  پیروی  درس  آل  و  تحسین  نتیجه  صورتِ   ،در  به 

-ادگیِ مضامین و پردازشافتپا پیش ا وجودِ. اما بوجود دارد  زمانهم

 
1sai érotiqueEs  
2 as iallC 
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افالطون  –  شان بی نوعی  که  مم  همچنان  –روح  گراییِ  است  کن 

ک آنمصفاتی  در  را  سرشت  هاشمار  که  کرد  دیگر کشف  نمای 

بر عشق گفتمان همچنین   ها  و  ب  باشند  درون اشندروشی  در  شان  که 

 د. وشمی مطرح ها«پرسشِ »لذت

یک  1 کلِ  مشغولیدل .  متبه  می  جان  دلمشغولی هد.  دن  این 

دهد، بیان میای که دائما به شرافت و شرم ارجاع مهناواژه  خود را در

وجود دارد، آن شرمی که هم   1آیسکین در طولِ متن پرسشِ    کند.می 

است فرد  رسوایی  شهرتِ  است  ممکن  لکه  و  هم  را  و  کند  دار 

باعث که  است  فمی  احساسی  پرسشود  بگرداند.  روی  آن  از  ش  رد 

است  درباره  چیزی  آن  شرمی  و  زشت  )که  است2ن کرویسآآور  ؛  ( 

که   تضادچیزی  آنی  در  من  ستا  با  هم  یا  مناسب  هم  که  و  اسب 

درباره دشباشرافتمندانه   منجر  چیزهایی  ی  .  و که  سرزنش  به 

 افتخار و شهرتِ   ها، چیزهایی کهآنمقابلِ  در  و  د  نوشمی  3نکوهش 

می  نیز  آوردمی  4خوب  صحبت  گرِ تحسین  درهرحال.  شودزیاد 

 
1yneaisch  
2aischron  
3itomeoneidos, ep  

4endoxos, entimos  
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 کند: ین مبیا   »متون اروتیک«  بتدایهمان اش را در  ااپیکراتس هدف

ببا تحسین  این  که  نه  شد  و  همراه آورد  به  شرافت  معشوق  آن  رای 

حظه با مالبی   نِهای برخی خواستگاراه بعضا ستایشگونه کآن  ،مشر

بازمی او دوباره و دخود دارد.   این دغدغه  به  ست  ا  گردد: مهموباره 

خاطرِ   به  که  بداند  جوان  مردِ  تولدجایگاهِکه  مرتبه    ش،  او 

تواند او می  ،است  ی که شرف در گروایجر  د   اشغفلت  ترینکوچک

ره آنانی را در ذهن داشته باشد  . او باید همواشرمساز سازدرا کامال  

شان حفظ در مورد رابطهشان را  ن توانستند شرافته با هوشیار بودک

بای  او  کنکنند.  مراقبت  طبیعید  »کیفیاتِ  تا  زد«؛ و نسااش را رسوا  د 

 1نگرداند.  کنند؛ ناامیدر می تخابه او افآنانی را که  امیدهای

وان قلمرویی بوده که که رفتارِ مردانِ ج  رسدبنابراین به نظر می

میانِ آنچه اعتبار   ، مناسب  امرِآور و  شرم  مرِااسازیِ میان  بسیار به جد

می  آنجلوه  و  رسوادهد  می چه  این  یی  است.  بوده  حساس  آورد، 

آنانشپرس که  بود  می  خود  به  را  میی  کرده که    کردشغول  انتخاب 

شد می  جوان و بر عشقی که برای آنان نمایش داده  تا بر مردانِ  بودند

بود   الزم  که  رفتاری  بر  دارند،  و  در  بروز  کنند.    «ضیافتِ»تامل 

 
 آیسککرون ( و kalon) کالون  هایبندیدسته  اهمیتِ «خطابه » ابِکت ارسطو در 1

 .دهدگر نشان مینحسیهای ترا در سخنرانی
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اخالقیاافال  گوناگونیِ  به  پوسانیاس  سنتطون،  و  با    ها ت  رابطه  در 

اِلیس   کنداو اشاره می   کند.پسران اشاره می  ،  3تِبای  ،2ات، اِسپار1که در 

های تحت حاکمیتِ پارس و نهایتا آتن چه چیزی  یا سرزمین  4ایونیا

است.   »خوب«  یا  ق»ننگین«  باعدهفایدروس  را  میای  یاد  که ه  آورد 

به مردانِ جوان و هم در زبایست همی صورت  ندگی به  م در عشقِ 

باشد فرد  راهنمای  »شرمِعمومی  ننگین  :  آنچه  جاه  از  و  بی  طلاست 

دون این احساسات نه دولت و نه فرد رافتمندانه است؛ به شآنچبرای  

نمیهیچ دهند.  توانندکدام  انجام  مناسب  یا  بزرگ  باید کاری  اما   »

بت پرسش محدود  این  تعداد کموجه کرد که  گرایانِ  شماری اخالقه 

اش، همچنین  نگاش و ند. رفتارِ یک مردِ جوان، شرفگیر نبوسخت

کنجکاو اجتماموضوعِ  بهبس  عیِیِ  مردم  بود؛  می  یاری  توجه  -آن 

می صحبت  آن  به  راجع  بکردند،  را  آن  میکردند،  خاطر  سپردند.  ه 

به    5آئِسخینِس   مثالعنوانبه حمله   6وس تیمارخاش  رقیببرای 

 
1 Elis 

2Sparta  

3esTheb  

4Ionia  

5Aeschines  
6rchusTima  
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ها پیش  ند که سالای را تکرار کعهنداشت که شای  بارهدراینتردیدی  

خیده بود.  چر  یان مردمم  ،ی جوانی بوداش مردِ خیلرقیبی که  زمان

-به شکلی گذرا خیلی خوب نشان می »متون اروتیک« ر این،عالوه ب

مید بدگمانی  نگرانیِ  نوع  چه  که  طهد  شکلی  به  از توانست  بیعی 

-ا نظاره میسر نسبت به او معطوف شود. مردم او ر سوی همراهانِ پ 

-توجه میاش  به سلوک و روابط،  کردنددند، جاسوسیِ او را میکر

زبانکردند فعی  اه؛  او  مردمِ غرض شرور حولِ  بودند؛  آماده ال  ورز 

او گستاخی تا اگر  نکوهش    بودند  او را  داد،  تکبر نشان  اما   ؛کنندیا 

او   داگر  بود،  هم  مهربان  طبیعتزیادی  بودند.  شتابان  او  از  انتقاد  ا ر 

اری کنیم که وضعیتِ دداز فکر کردن به این موضوع خو توانیم  نمی

دیگ  در  بودی مع  ر جوامدختران  باشدبایست چگونه  که    ؛ه    –زمانی 

شان رفتارِ پیش از ازدواج  –ود  سنِ ازدواج برای زنان خیلی زودتر ب

ی مهمِ اخالقی و دغدغه  ها تبدیل بهی خانوادهی خود و برا ه نوبهب

 اجتماعی شد. 

که    گونهآن  –اش  افترطه با پسرِ یونانی، اهمیتِ ش. اما در راب2

ی او ربطی  آینده  به ازدواجِ -ایی چنین شد روپ  ادخترِ  بعدها در مورد

جایگاهِ   به  عوض  در  شهرنداشت؛  در  او  احتمالیِ  موقعیتِ  و  ،  او 

جود دارد که پسرانی که شهرتی فراوانی و   لبته گواهِیافت. اارتباط می

میمشکوک   سیاستوانستداشتند  کارکردهای  باالترین  اِعمال   ی ند  را 
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اما   هم وجوکنند؛  دمدارکی  همبند  ارند  اینکه  بر  مسئله میی  -مین 

ی تبعاتِ چشمگیرِ حاسبهبدونِ م  –ها استفاده شود  توانست علیه آن

که سوءرفتا  قضایی  انواعِ  میبرخی  تولیدرها  رابطه  توانست  ی کند: 

»متونِ اروتیک«    یویسندهکند. نا روشن می عشقیِ تیمارخوس این ر

او که ی  آینده  از  بخشی  ند؛کخاطرنشان میبه اِپیکراتِسِ جوان    ن راای

رتبه میشاملِ  شهر  ای  در  بود  قادر خواهد  که  کند،  شود  به تصرف 

شرافتمندانه غیرشراف  رفتارِ  خویش  تمندانهیا  هدایتِ  در  او  در  ی 

روز   نظر  همین  در  با  دارد:  نمبستگی  شهر  اینکه  هر یگرفتنِ  تواند 

ب فرا  را  حسنِ  خوانکسی  تا  است  مجبور  تصدیقد،  ی ده ششهرتِ 

-بگیرد؛ و مردی که به نصیحتِ خوب ریشخند می  را در نظراد  افر

خا به  کوریزند،  مجاطرِ  زندگی  تمامیِ  در  شد.  اش  خواهد  زات 

استبنابراین   چیز ضروری  خیلی جوان دو  هنوز  وقتی  فرد  اینکه   :

حواساس رفتارِت،  به  ااش  همچنین  و  باشد،  خودش  وقتی   ینکه 

 ر باشد. تن جوادانِقبِ شرافتِ مرشد، مرا تربزرگ

ستنی و  نابراین این سنِ انتقالی، زمانی که مردِ جوان چنان خواب

داد: کیل میی آزمون را تش، یک دورهاش چنان شکننده بودشرافت

-مبایست هاین معنا که می  شد، بهارزشِ او آزموده می  ،زمانین  در ا

می د   یافت،زمان شکل  میتمرین  میاده  سنجیده  و   شد. خطوطِشد 

د مک اشماری  سنجش  نتهایر  خصوصیاتِ  آشکار گونهمتن،  را  ای 
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رفتامی  که  بازه کنند  این  در  پسر  زندگی رِ  بی  میاش  خود  گرفت. ه 

ستنویسنده می ایش در نصیحتِی  یادآوری  او  به  اپیکراتِس  ه  کند ک 

خواهد   2یادوکیماس  واهد شد و مناظره یکگذاشته خ  1وی به آزمون 

د که مردانِ جوان پس از  ده بون شیشی تعیی ا آزمبرای    ژه: این وا بود

برخی گرفتند که در  شهروندانی قرار مییا    3اِفِبی تکمیلِ آن در میان  

رفتارِ مردِ جوان اهمیتِ خود و شدند. ته میهای دادگاهی پذیرفحوزه

رفت که گیقت میبدهند را از این حق  ی که همه الزم بود به آنتوجه

به ع این، متن  ند. عدیدحیت می ال ن صنوان آزموهمه آن را  بر  الوه 

کنم ... که شهر تو را فکر می  کند: »مناین موضوع را صریحا بیان می

مسئولیت حوزهبر آنکه  از  ای  رااموراتای  بگیری،    اش  عهده  بر به 

ب  خواهد و  استعدادهگزید،  اینکه  تناسبِ  مشهودته  تو  طبیعیِ  ر ای 

ت  هستند، که  کرد  خواهد  مسقضاوت  برای    تر زرگبهایی  تیئولو 

پیدا خواهد کرد تا توانایی ش ای تو را هایسته هستی و زودتر تمایل 

 به آزمون بگذارد.« 

 
1agon  

2iakimasdo  
3biephe  
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ر رابطه با چه  و اپیکراتس دشد؟  قیقا چه چیزی آزموده می. د3

؟  خط بکشدننگین    امرِتمندانه و  شراف  امرِیان  منوع رفتاری قرار بود  

به نکاتِ آشنایی  آ بدن شت: سلوکِ  دا  تعلقنی  ااز آموزشِ یونزمون 

الابالی  از  دقت  که    1گری )با  کن  که   ایسستی  هماندوری  است 

 آیدوسدر آن    ی فرد )کهاست(؛ نگاهِ خیره  ای افتراآمیزهمیشه نشانه

می را  وقار  خواند(یا  حر  ؛توان  )گزینهروش  زدن  سادهف  ی ی 

ا  تنِ جدی رد قادر باشی تا سخن گفبلکه بایکوت را انتخاب نکن، س

 می آمیخته کنی(؛ و کیفیت آشنایانِ فرد.غیررسنِ سخن گفت اب

به طور خاص در    ورآ شرمامرِ  شرافتمندانه و    امرِن  اما تمایزِ میا

از همه به    توانیم اول کند. در اینجا میعمل میی رفتارِ عاشقانه  حوزه 

ا هم و این چیزی است که متن ر   –ه توجه کنیم که نویسنده  این نکت

از یک مردِ جوان میو هم تحسیننه  اشقای عیک مدیحه   –سازد  ی 

می نقد  را  نظر  کهاین  نظام  کند  ردِ  به  پسر  یک   مندِشرافتِ 

عاشقانْ خودِ رابطه   است: بدون شک برخیخواستگاران گره خورده  

بی می را  آ  2کنند، حرمت  نباید  ردهاما  در  را  بنان  مشابه  آن   اای 

خطِ مرزیِ . این متن  هند دمیان  شد که اعتدال نگرانی قرار داتحسین

 
1rhathymia  

2atiainesthai toi pragmlym  
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میانِ آنانی که خواستگاران کنند و آنانی که  رد می شان را  شرافت را 

را  آن نمی میها  برپذیرند،  یونانکشد.  جوانِ  یک  رسوایی  ای  این  ی 

دنبا به  کسانی  که  استلنبود  ممکن  که  باشند  شریکِ   اش  روزی 

ش اکیفیات از  ای آشکار  : این موضوع برعکس نشانهشوند  عشقیِ او

تعب یا برخی گران میداد تحسینود؛  توانست هدفِ غروری مشروع 

پذیرفتنِاو اما  باشد.  خودستایی  به رابطه  قات  شدن  وارد   ی عشقی، 

اگ )حتی  بازیبازی  فرد دقیقا آن  که عاشق  ر  را  بازی  میای  خواهد 

نی نمینکند(  حساب  به  ننگ  یک  را   آمد.ز  اِپیکراتِس  که  مردی 

می  او  ند،کتحسین  میتو  برای  معشوق ضیح  و  بودن  زیبا  که  دهد 

خوش یک  می  دوگانه  1شانسیِ بودن  او  برای  آنچه  این است؛  ماند 

ای است که متن بر  نکته  این  2اده کند. است که از آن به درستی استف

این   سازد:ی شرافت« می»مسئله  کند و از آن به اصطالح آن تاکید می

ه بر این اساس  د؛ بلکستنیا بد نیوب  و مطلقا خ  خودخودیبه   3چیزها

این »کاربرد« است     4کنند. که چه کسی آنان را به کار ببندد، فرق می 

کند که غالبا  تعیین می ای  قاعده  ساسبر اها را  رزشِ اخالقیِ آنکه ا

 
1eutychia  
2orthos chresthai  
3pragmata ta  
4us chromenouspara to  
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  ما عبارات کامال   هرحالدربندی شده است.  صورت   در جایی دیگر

درمشا را  »  بهی  می  «ضیافتکتابِ  »باور  نیمکپیدا  که  :  قتِ قیحدارم 

ردم، هیچ درست یا  گونه که در ابتدا بیان کگونه است. همانامر این 

بستگی  قعیت  چیز به موعشق وجود ندارد، بلکه همهغلطِ مطلقی در  

م ه روشی بد نادرست است، اما تسلیدارد. تسلیم شدن به مردی بد ب

 روشی مناسب، درست است.« ی ارزشمند به شدن به مرد

کید  با ای اعتراف  که  دقیقِ م  نرد  توزیعِ  مورد چگونگیِ  در  تن 

رابطه در  عشرافت  جزئیاتِ ی  متن  است.  مبهم  شدت  به   شقی 

، کارهایی برای تمرین دادنِ  دهدیکارهای واجبِ اپیکراتس را ارائه م

خود شجاعت  بدن  رشدِ  برای  یا  یا  د  دستبه  اش،  انشِ آوردنِ 

ه با اینکه ابطچیز در ر هیچ  متن  ،ینا   که نیاز دارد. با وجودِ  ایفلسفی

گوید. وردِ ایراد است، نمیچه چیز در روابطِ فیزیکی مورد قبول یا م

-دِ جوان »الطاف)مر  را نباید رد کرد  کسز واضح است: همهیک چی

اعطا می داد:  کند«(اش را  به همه رضایت  نباید  اما  نبایهیچ »،  د کس 

ناامید   ست،نصفانه ا نه و مدالن عاشاالطافِ تو که خواستنخود را از  

هیچ اما  باشد که  بیابد،  نباید اجازه داشته  اختیاراتی که به کس  برای 

انی که بهترین تِ تو به کسشوند، امید داشته باشد. بصیر شرم ختم می

آزاد دارند،  را  میمقاصد  بزرگی  عملِ  بیِ  و  که دهد  کسانی  ه 

 –  دالاعت  شد.« بخمی  بزرگی  کنند نیز ناامیدیِرها می ها را  محدودیت
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ست،  که یکی از کیفیاتِ اصلیِ ضروری برای پسران ا  –  وفروسینس

در تماس را  تمایزی  بیان میهبه وضوح  فیزیکی  اما مای  مکن  کند. 

 استنتاج کرد که شرافتوان از این متن اعمال یا حرکاتی را  نیست بت

ر  ه دکند. باید توجه کرد کوادار  ان  کردنِ آن  به ردد را  فرست  یا بمی

تر توسعه یافته،  ه مضمون به شکلی کاملینکنیز با ا «فایدروسی » کتاب

دو سخنرانیِ   افالطون در طولِودِ دقت به همین اندازه است. متنِکمب

ا ناعاشق، و به  ضوعِ مصلحتِ تسلیم شدن به یک عاشق یواول به م

مطیع   اسبیوش و  چم  اسبیک تیم با  عنوان ی  حکایتِ بزرگِ روح به

متنِ    زد.پردا می  پرسش درباره  دهدنشان می این  آن چیزی که که  ی 

 حالبااینو  دهد، اساسی است:  ه« را تشکیل می کاربستی »شرافتمندان

ا  د، مگر با اشاراتی مثل »لذت دادن« یشونوقت تعیین نمیاعمال هیچ

ممکن را  »بیشترین لذتِ    ،2ام دادن« ، »آن را انج1»الطافی عطا کردن« 

و »لذت   3خواهد« د میفر  هدنِ آنچآور  به دست»  ،«از معشوق گرفتن

این  .4بردن«  از گفتمان   تاس  یک خاموشی آیا  نوعی  ذاتیِ چنین  که 

نام را  موضوع  این  یونانیان  شک  بدونِ  میاست؟  که  یناسب  افتند 

 
1rizesthaicha  
2diaprattesthai  
3haipleithest  
4apolauesthai 
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سخنران در یک  تنظیمکسی  فرابخواند  یِ  نام  با  را  چیزهایی    کهشده، 

بها و  حتی در جدل اقانونِ دادگاه هم  وان تمی  شدند.میبهام ذکر  ه 

نیاز بوده بر تمایزاتی تکر  تصور اکید شود که آگاهیِ د که به ندرت 

چه   پسر به  اند که رضایتِدانستهبایست میند: همه میاعمومی بوده 

شر  یچیز یا  میمشرافتمندانه  همچنین  ما  اما  است.  بوده  توانیم آور 

و    تغذیهی علمِباره در   یم که در بحثِ خودای را به یاد آور هاهدمش

اخالقی  آنجادر    یم.صاد داشتاقت تامالتِ  کمتر درگیرِ    آشکار شد که 

 اعمالِ مجاز و ممنوع   فهرستِورد احترام و  مشخص کردنِ اصولِ م

م بیشتر  سرشتو  به  نوعِشغول  رابطه  نماییِ  و  با  رفتار  ضروریِ  ی 

 بودند.   فردخودِ

ا4 با  نمی .  اشاره  متن  شینکه  چه  که  باید کلکند  تجربی  های 

گذاشتهاح و    ترام  کرداز  شوند  نباید گذر  فیزیکی  مرزهای  اما  چه   ،

کند که این قاعده روشِ فرد در عیین میای عمومی را تدستکم قاعده

مشخهد را  خود  می ایتِ  ستایشِص  کلِ  یک کند.  به  اپیکراتِس   

می  اشاره  هماوردی  دمضمونِ  که  مضمونکند  این  و  ،ر   ارزش 

م باید خود ر  ردِاستعدادِ  برت  اجوان  باز طریق  او  تایید ر دریِ  یگران 

به   بگذارید  این  کنند.  که    هاییمایهدرونسرعت  در    قدرینارا 

فردی که ستایش   ودند، مرور کنیم.شده معمول بهای تنظیمسخنرانی

کلمات    است و  تربزرگشود،  شود، از ستایشی که به او ارائه میمی
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ا زیب  کنندیاو اشاره م   بهکه    کسی  ر از آنکمتافتند که  ره می مخاطبه  

اینکه   یا  کیفیاتِ  همگان را  پسرْباشند؛  پشتِ   در   فیزیکی و اخالقی 

باالتر از  اش او را  گفتن نهایش که سخگذارد؛ نه تنها موهبتسر می

ها ر آنتواند دی دهد؛ او از میان تمامِ تمریناتی که مرار میدیگران ق

و ؛ روحِ ا برگزیده است  این و پرثمرترین رترشرافتمندانهعالی شود،  

با   ه استطلبی« آماد های جاهرای »رقابتب و قانع نیست که خود را 

»همه او  کند؛  مجزا  کیفیت  رایک  کیفیاتی  آن  ی  در  مر  هاکه  د یک 

 کند. احساسِ غرور کند« با هم ترکیب می حقتواند بهمی

در  شایستگیِ  حالدرهر فقط  اپیکراتس  فراوا  کیفیاتی   نیِاین 

قادر میانیست که   تاو را  ی رقبایش را عقب بگذارد و ههم  سازند 

والدین همراه  برای  به  افتخار  این  اش  شامل  شایستگی  آن  بیاورد. 

نیز م ی کسانی که به  هبه هم  شتنگذا  رامشود که او با احتیحقیقت 

 کند. او به حفظ می   ارزشِ واالی خود رادهند، همیشه  او پیشنهاد می 

نمی ود  خ که  اجازه  هیچدهد  تتوسط  آنان  از  شود.یک  ان  آن  صرف 

تا  همه می به درونِ صمیمیتِ خود بکشنخواهند  ی  کلمه  –  ؛داو را 

  عنای خاصِ ندگیِ مشترک را دارد و هم ممعنای عمومیِ ز هم 1سینِتِیا 

را   جنسی  آن  –روابطِ  از  او  چناناما  به  می  ها  چنان شکلی   گذرد، 

 
1Synetheia  
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صرفا  شان را  لذتی  ان همهآورد که آنمی  دست به    ها استیالیی بر آن

کا دوستی  از احسای  او  برای  میه  می س  با کنند  جوان  مرد  برند. 

تن با  نشدن،  با    تسلیم  ندادن،  بر   نتریقویدر  پیروزی  با  ماندن، 

وخواستگارا اعتدال   ن  و  استحکام  مقاومت،  طریقِ  از  عاشقان 

 کند. ی ثابت میقعش  ر قلمرو روابطِاش را د( برتریسوفروسین)

اشارآ این  داشتنِ  نظر  در  با  باید  تصوریا  عمومی  که    مکنی   اتِ 

موقعیت اجتما بین  روهای  و  جعی  شباهت  ،نسیابطِ  خاطر  شان  به 

یعنی )  است  بوده  ایان آشنکه برای یونان  وجود داردقیق  یک اصولِ د

که   تفاوتی  که   «ییها»برترین   میاناجتماعی  ی  عرصهدر  همان 

ی جنسی ؛ در رابطهکننداطاعت می  ند و دیگرانی کهنکمیمرانی  حک

ود دارد و  های فاعل و مفعول وج مادون، نقش  قعیتِ مافوق ومیان مو

 ؟(او باید آن را تحمل کند  شریکِشود و  دخول توسط مرد انجام می

دهد که دیگران بهترین  تسلیم شود، نباید اجازه    نِ اینکه فرد نبایدگفت

برای جایی که    -  مادون  وقعیتگفتنِ اینکه مند،  ببراستفاده را از او  

علیه  منع یا توصیه    بدون شک  هاینا   ؛دا نپذیرر   –  فرد بدترین است

پسرهای جنسیکاربست برای  او را   ای است که  تحقیرآمیز است و 

 هد. دمادونی قرار می در موقعیتِ
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فراتر   -ی شرافت و حفظِ »برتری«  اما محتمل است که قاعده

-به یک نوع سبکِ عمومی اشاره می –  شماردقیق و کم تییزااز تجو

یک   برای  )بکند:  کهخصوه  پسر  نبود  خوب  عموم(  نظر  در   ص 

او از  دهد  اجازه  که  کند،  رفتار  را  بهره   »مفعولی«  او  و  کنند  برداری 

کنن مقاومتصرف  بدون  که  حاضرد،  شریکِ  که  شود،  تسلیم  -بهت 

لذت در  باشد،خدمتی  دیگری  جنسیِ  راوسه  که  های  رها   هایش 

سی  ک به هر یا نفعِ شخصی اش را از روی ضعف، شهوتکند، و بدن

که چیزی  ه آنان میل دارند، ارائه دهد.  گونه ککه میل دارد و هر آن

که پیش ه اولین شخصی را  کاین بود  آورد  ای پسرانی رسوایی می بر

میمی بی   پذیرفتند،آمد  که  میکسانی  خودنمایی  د، کردنپروایانه 

دستکس که  میدبهانی  همهست  که  کسانی  بشدند،  را  آنکه چیز  ه 

پیشباالتر می اد  نهین  می را  عطا  ایداد  که کردند.  بود  چیزی  ن 

بود   نداده  انجام  نمیاپیکراتس  خاطرداد،  و  مراقبِ  بدین  ی نظر  که 

ای بود که اقب رتبهو همچنین مر  ؛موردش داشتندبود که مردم در  

باشد  آنان وارد که میابط مفیدی  روو    ممکن بود داشته  به  توانست 

 شود.

در  5 از  حف  وعاتِموضاین    میان.  واظتِ  های  رقابت   شرافت 

آنان  ر  سپ که    برتری میتوسطِ  راشدعوت  خود  تا  که   د  شکلی  به 

سن  است،  برای  درخور  دو  ؛بیازمایداش  که  دارم  به  دوست  باره 
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کوتا نویسنده شکلی  که  کنم  اشاره  نقشی  به  به    «وتیکار   »متون  یه 

میفلسف ارجاعدهد.  ه  از  جدای  محتوایش  فلسفه  مض  این  مونِ  به 

ضرورتِ    1«، خوداز  »مراقبت  طیِ  سقرا و  و  دانش  ترکیبِ  سقراطیِ 

نشده    2تمرین  بمعین  راهنمایی  عنوان  به  فلسفه  این  رای  است. 

ها  ی لذتپرهیز از همه و برای     متفاوترهنمون شدن به یک زندگیِ

ناپذیرِ دیگر مکملِ جدایی  نوانن به عستِنِس به آدموارائه نشده بود.  

متوآزمون میها  ک»ت  شود:سل  کن  .امل  همهه  میانِ  از  چیزها،    ی.. 

بر غیرمنطقی  کسی  که  است  این  و  ترین  بدنی،  نیروی  ثروت،  ای 

-جاه  ،رهای بسیادر آزمونچنین و برای پذیرفته شدن  چیزهایی این 

بهبودِ برای  هدفی  اما  باشد...  ذطلب  با  نداشته  که هن  ه  شد  ی  مهبر 

آنچه د قدرت نظارت دارد.«  فلهای دیگر  ان  نش  تواندمیسفه  ر واقع 

بگوید  « بشود و  ش ه فرد چگونه »نیرومندتر از خوددهد این است ک

سازد لسفه همچنین فرد را قادر میگونه شده است؛ فچه زمانی این

بری است  ره   چیره شود. فلسفه در سرشتِ خود یک بنیانِ بر دیگران  

ه ریابیم کتنهایی قادر است اندیشه را هدایت کند: »باید دبه    چراکه

قددر   انسارتمیانِ  در  که  میهایی  رهبری  ن  را  باقی  اندیشه  زیند، 

 
1eautouepimeleia h  
2episteme, melete  
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ا به درستی هدایت کند  و فلسفه به تنهایی قادر است تا آن رکند  می 

آموز اسو  واضح  دهد.«  برای ش  که  است  دارایی  فلسفه یک  که  ت 

نه برای آنکه   حالبااینوان ضروری است؛  دِ جی مرردمندانه خرفتارِ

لکه تا او را قادر گر هدایت کند، بدی    زندگیِک شکلِبه سوی یاو را  

ت را  خودچیرگی  که  کسازد  انجاو    ندمرین  به  دشوارِ  بازیِ  م در 

استیال   بر دیگران  ،های سخت و محافظت از شرافترساندنِ آزمون

 یابد. 

  حول برتریِ دوگانه  «روتیک»متونِ ا  کلِ  ،منیبیکه می   طورهمان 

می دیگران  بر  و  خود  در  .رخد چبر  که دشوی  دوره  برتری  اری 

کند و گری جذب میمردان را یکی پس از دی  ،نی و زیباییِ پسرجوا

می  هرکدام را  کنتالش  »بهترین  او  از  تا  دستد  علمِآورد   به  در   ». 

ک  یچیرگی بر خشونتِ  و     فردپرسشِ اصلیْ چیرگی بر خودِ  ،تغذیه

رای  شد که بمیز بود؛ در اقتصاد پرسشِ کنترلی مطرح  آ رهمخاط  عملِ

ب اختیاری که جم  فرد  ،ه آندستیابی  بور بود خودش را در کاربست 

اِعمال میوی زوجهر دهاش  تمرین  وقتی  کرد،  اینجا  در  ی نظریهد. 

پسر    عشق میردیدگاهِ  نظر  در  ببیگیرد،  ا  که  است  این    نیم مسئله 

ا قرار  پسر  دستچگونه  تواناییِ  تسلیم    یابیست  در  خودچیرگی  به 

ی از ت که فرد سنجشنکته این نیس  ه باشد.ران را داشتنشدن به دیگ 

به خودش  آورقدرتِ  بلکهدست  فرد به  د،  که  است  این  راه  ترین 
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علیه  قدرت را  دی قداش  همزمارتِ  و  بسنجد  چیگران  بر ن  رگی 

هست که در نی حکایتی   سخنرایانِدر م  خودش را نیز تضمین کند.

می نمادین  ارزشی  مورد  حکاییابد همین  این  عت  .  یک  ادیِشرحِ   

ارابهمسابقه استرای  رابطه  ؛نی  می اما  برقرار  مستقیم  میان  شای  ود 

نمایشِ ورزشیِ کوچک   مرد جوان   و آن آزمونِ عمومی کهگزارشِ 

با   رفتار  میخواستگاراندر  سر  از  میاش  ما  که ینیبگذراند.  م 

تیمِپیکرا میاتس  را  ارجاعی   خود  این  )احتماال   « فایدروس»  بهراند 

او داس ارابهر مت(؛  تیمِ  عرض شکست است،  قرار است توسط  اش 

تکه شود؛حریف  سلیقه  تکه  وجود  با  معموال  جمعیت  که  برای  ای 

قهرما دارد،  می حوادث  تشویق  را  ون  »حتی    کهدرحالیاو    کند، 

توانِ   از  است،تیمنیرومندتر  میموف  اش  ارجحق  بر  تا  ترین شود 

 گردد.« اش هم پیروز حریفان

خط بیابهاین  اپیکراتس  روی  به  واالترین   مسلماح  از  یکی 

یونانی  شکل تامالتِ  پیشهای  همین  در  اما  نیست.  عشق  -بر 

جنبهادگیپاافت برخی  »مسئلههای  اش  از  یونا مهم  را ی  پسران«  نیِ 

ه در آن جایگاهی سنی کی و  بین کودک   –  سازد. مردِ جوانآشکار می

مِ اخالقِ یونانی عل  وار برایملی ظریف و دشعا  –کند  مردانه پیدا می 

-همراه با زیباییِ خاصداد. جوانیِ او  ی یونانی تشکیل میندیشهو ا

ب)اش   باور  هر مردی طکه  بود که  این  به آن حسار  نسبت  س  بیعتا 
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او آنِ  از  بود  قرار  که  جایگاهی  و  او  شو  است(  )و  آن   برای  بایدد 

همراهان کمکِ  با  را  میخود  آماده  نقطهاش  یک  استراتژ  ایساخت( 

او    شکل دادند که حولِ آن نیاز بود. شرفِ  پیچیده  بازیِ   که  –یک 

ین تا  خودش وابسته بود و همچنبخشی از آن به کاربردِ او از بدنِ  

این در  گروِ مهمی    -زد  ی او را رقم می  آیندهحدی نقش و شهرتِ

که   ، آزمونیوجود داشتآزمونی  ها  ی ایندر همهی او  . برابود  بازی

 ینجا برای دیگران نیز موقعیتِبیت داشت؛ در اتر  و  کارشت پ ز به  نیا

د و  میمراقبت  وجود  به  انغدغه  در  نویسنده  ستایشِ آمد.  تهای 

می بیان  زندگیِاپیکراتس  که  کاری    ،او  1بایوسِپسر،    کند  باید 

با این م  شد؛»مشترک«  هنری  ضوعِوو گویی که  اثری  بردنِ  پایان  به   

خواهد که شناختند، می می  کراتس رای که اپیکسان  یباشد، او از همه

 درخششِ ممکن« را بدهند. نتریبزرگبه این شمایلِ آینده »

فتارِ خود، متاهل، با ر فرهنگِ اروپایی، دختران یا زنانبعدتر در 

خود احساساتِ  و  خود،  قزیباییِ  تبدیل،  تا  بود  از  به    رار  مضامینی 

دبیاتی  ا  ؛به آنان  هارِ عشقای اظ ای بری خاص شوند. هنرِ تازهدغدغه 

-اخالقیاتِ سخت  ؛شکلی بنیادین در شکلِ خود رمانتیک بود  که به

 شانزناشویی  های آنان و استواریِ تعهداتبدنگیری که متوجه وقارِ  

 
1iosB -  م -زندگی، زیست. 
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اینهمه  –بود   قرار بود کنجکاوی وی  پیرامام  ها  به  آنان  نِ  ویالی را 

ا انواده یآنان در خ  راید. جدای از اینکه چه موقعیتِ مادونی بانبکش

حفد جامعه  برجستهر  یک  که  بود  قرار  بود،  شده  یک سازی،  ظ 

»مسئلهارزش از  به  سازی  زنان  رفتارِ ی«  آنان،  سرشتِ  بیاید.  وجود 

ی  ند، رابطهمودنکردند یا خود تجربه میاتی که القا مینان، احساسآ

بود تا ار  توانست با آنان داشته باشد، قرنوعی که فرد میا ممیمجاز  

ت، دانش، تحلیل و تجویز شوند. از طرفِ نی از تامالامییل به مضتبد

سازی بیشتر در رابطه مسئلهیگر واضح است که در یونانِ کالسیک،  د

پسر بو با  فعال  دغدغه ان  و  زیباد،  حول  را  شدیدی  اخالقیِ    ییِ ی 

جسمانیِ آنان، قضاوت اخالقیِ آنان و تربیتی  افتِری آنان، ششکننده 

آنچه از منظرِ تاریخی یکتا   کرد.فظ می ، حیاز داشتین قضاوت نه اک

نیست این  می  است  لذت  پسران  در  یونانیان  حتی یافتنکه  نه  و  د، 

لذت ر این  آنان  به عنواناینکه  پذیرفته بودند  ا  مشروع  بلکه   ؛امری 

پذیرشِ  اینموضوع   این  که  پیچیدگیِ    لذت  است  و  نبود،  ساده 

ینجا برای آنچه در ا  تر،نی جامعاد. به بیاش دفرهنگیِ کاملی را پرور

چ که  نیست  این  است  مهم  عالقهدریافتن  یونانیان  به  را  نسبت  ای 

تند؛ به این معنا که  پرستی« داشدارا بودند، بلکه چرا آنان »امرد  پسران

ع کاربستی  آنان  اخالاشقچرا  تامالتی  وق انه،  که   طورهمان  –  ی، 

 داشتند. قه این عالفلسفی حولِ ریِاصولی از پرهیزگا  –خواهیم دید 
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 ی لذت ابژه . 3

 

بفهمیم   آنکه  از  برای  استفاده  عشقِ  آفرودیزیاچگونه  به    در 

ای را به یاد بیاوریم که  عده د، باید قاسازی شپسران در تامالت مسئله

توجه در آن  اما اهمیتی قابلت،  سی فرهنگ یونانی نیژه بدون شک وی

قاط اختیاری  و  ر یافت  ارزش ع  در  اخالقی اهای  ذاریگا  عمال اش 

هم به  من  روابطِ جکرد.  میان  اشاره  ریختیِ  اجتماعی  روابطِ  و  نسی 

ه با الگوی که هموار  –معنای آن این است که روابط جنسی    کنم.می 

ه فاعلیت د کنگرفتتی را فرض می طبیشدند و قعملِ دخول ادراک می

تضادِ در  را  مفعولیت  همو  می    راب  منوعه  -دهد  قرار  یک  ی  طهبا 

ماد   قمافو که تصرف مشدند، رابطهون دیده میو  کند و  یی فردی 
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کند، دهد و آنکه اطاعت میستور میشود، کسی که دآنکه تصرف می

ی لذت  هاگردد. کاربست شود و آنکه مغلوب میلب میکه غا  کسی

استفاده   دسبا  رقابتبندیتهاز  با  مشابه  سلسلههایی  و  مراتبِ ها 

ها و  ایِ مشابه، موقعیتمجادله  اختارِ سزی شدند:  ساتماعی مفهومجا

ارزشاریگذتفاوت  مشابه،  که  های  مشابه  نقشهایی  تناسبِ  های  به 

دهد که پیشنهاد می  موضوع اینشدند. می ت دادهشریکان به آنان نسب

-تا شرافتمندانه است و بیذا  قش هست کهی جنسی یک نرابطهدر  

ارزشمنوچون شمرچرا  مید  نقشده  شاملِشود:  که  بودن، ف  ی  اعل 

 ت کردنِ برتری است. تسخیر کردن، دخول کردن، و اثبا

 ه متعددی در رابطه با جایگاهِ آنانی داشت ک  این قاعده تبعاتِ

فعالیت این  در  بود  مفعول  ،قرار  بشریکانِ  بردگای  البته  در  اشند.  ن 

کرد و این  جنسی می های  شان آنان را ابژهباب بودند: شرایطار  اختیار

جاوز به تتا این حد که وقتی قانونی   –شد مرده میشوع بدیهی موض

ممنوع کرد، مردم متحیر شدند.    بهمشا  به شکلی  بردگان و کودکان را

برای  آئِسخینِ مسئلهس  این  توآنکه  را  ناهنجار  اظهار   ضیحی  دهد، 

ن  نِ خشونت حتی در مورد بردگان ایکردرد که هدف از ممنوع  دامی

نشان   که  نژاده    ن خشونتایداده شود وقتی  بوده  فرزندانِ  به سوی 

مفعول  میگیری  جهت است.  موضوع جدی  زنان  شود، چقدر  بودنِ 

آن شرایطِ  و  سرشت  بودنِ  مادون  معنا  به  دلیلی  میان  هیچ  اما  داد؛ 
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ن  به  نداشت که ایعنوان یک رفتار  به  اطر که در ن خقد شود، دقیقا 

ه  دجویز کرت  ن کرده و قانوند که طبیعت تعیی تطابقِ با آن چیزی بو

شد یک مردِ جنسی که باعث می  ارِرفت  آن روشِ  ،بود. از طرف دیگر

و اعتبار در میان   روت،که از نظر نژاد، ث  کسانیو بدتر از آن،      –د  آزا 

از   قبهرت  برترینیکی  میانِ مردان  یست با یا می  ودندب  رار گرفتههای 

ه تسخیری  پذیرد، تسلیم ب ز مادون بودن را بنشانی ا  -گرفتند  قرار می

میش فقط  بپذیرد،  را  خدمتی  یا  شرمود  گردد: توانست  تلقی  آور 

دمتِ خی آمادهحتی بیشتر بود اگر او خود را به عنوان ابژه  شرمی که

 . داد لذتِ دیگری ارائه می 

پسر )آح بازی  ال موقعیتِ  این  چنان    بر اساسکه  زادزاده( در 

می تنظیم  مقواعدی  بود.  دشوار  همچنانشد،  او  موقعی  طمئن  ی ت در 

م این  به  داشت؛  قرار  او  »مادون«  تا  بود  مانده  بسیار  هنوز  که  از عنا 

در    اشجایگاه  آوردنِت سبد  بامند شود که  هایی بهره حقوق و قدرت

با جایگاهِ    قابلِ همگونی او    ایگاهِج  حالبااینشدند.  میاز آنِ او    آینده

نب زن  یک  و  برده  حتودیک  موضوع  این  زمین.  در  خاهی  و  ی  نمان 

سیا از  متنی  بود.  صادق  هم  را خانواده  موضوع  این  ارسطو  ستِ 

می  درباره کندروشن  بحث  با  ارسطو  روابطِ.  قدرتی  شکل    های و 

وجه و  زهای برده،  ایگاه، جحکومتی که برای خانواده مناسب هستند

ارسطو   کند.می   تعریف  با رییسِ خانواده  فرزند )مذکر( را در نسبت
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حکومتمی که  برده  گوید  هستیبر  بر  حکومت  مثل  آزاد  ها  های 

»سیاسی« است که در آن    نیست؛ حکومت بر زوجه تمرینِ اختیاری

ان نابرابر هستند؛ در مقابل حکومت بر فرزنده شکلی دائمی  روابط ب

»عاطفه و ارشد بودن«   یبر پایه خوانده شود چون    ه« تواند »شاهانمی

مشورتیقوه  سلما ماست.   وجود    ی  برده  زن در  در  قوه  این  ندارد؛ 

دارد ک  حضور  او  تصمیماما  خانهارکرد  در  را  خود  گیری  اِعمال ی 

ی ناکاملِ او است. به توسعهقص تنها مربوط  کند؛ در پسر این ننمی

م است چون نیمی از جمعیتِ آزاد مه   اخالقیِ زنانوزشِبا اینکه آم

تر است هممذکر م  فرزندِ دوع در موراین موضد، اما دهنرا تشکیل می

مربوط  چراکه آینده  شهروندان  در  می  به  که  شهروندانی  شود؛ 

بنابرای حکومتِ شه بینیم که  توانیم بن میر مشارکت خواهند داشت. 

روشی که و   وابستگیِ او،  خاصِسرشتِ خاصِ موقعیتِ پسر، شکلِ  

 پدرساالری توجه  بلرتِ قا باید با او رفتار کرد حتی در جایی که قد 

-آنِ او می  های آینده از، همه از جایگاهی که در سالشوداِعمال می

 اند.شود تاثیر گرفته

ی هم صادق  روابطِ جنس  این تا حدی در بازیِ  با   زی مشابهچی

 خاصی را اشغال هِجایگا  ،روعِ متعددمش  های«بود. پسر در میانِ »ابژه

او  می  نابژه  مسلماکرد.  ممنوع  بربودای  آتن  در  قوانین؛  از   خی 

که    ساالنبزرگ  کردند )محافظت در مقابلِ آزاد محافظت میفرزندانِ
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ندا حق  زمانی  دردستکم  و  شوند؛  وارد  مدارس  به  تا  مقابلِ    شتند 

مجازاتِ مرگ را    نان دگان که در صورت تالش برای فاسد کردنِ آبر

فاحشه    ورتشدند؛ و در مقابلِ پدران و مربیان، که در صحمل میتم

را  شد یا ایناین نمی چیز مانعِد(؛ اما هیچشدنزات میا آنان مجکردنِ

ی شدهکِ جنسیِ علنی و شناختهشری  کرد که یک نوجوانممنوع نمی 

م باشد.  یک  نقش  حالبااینرد  این  در  ذاتی  دشواریِ  ود وج  نوعی 

ا که  دقیقِ نقشی ر  تعیینِو    واضح  زمان تعریفِ همداشت: چیزی که  

ساخت. با این وجود این ، دشوار میدر کیم  نایبی جنسی  طهدر راب

به آن جلب میدشواریِ ذاتی توج کرد که نمود و کاری می هات را 

ارز و  اهمیت  به  مردم  بدهند  بسیار  این شی  در  نباید  یا  باید  آنچه 

اتفاق   همهبیفرابطه  نقطهها  اینی  تد.  نکتهیک  یک  و  کور  با  ی 

بیش وجو ارزیابیِ  به  آازحد  نق د  پسرشِوردند.  م   ،  از  قدارِ  تمرکزی 

 شد.ای شدید ترکیب میزیادی عدمِ قطعیت بود که با عالقه

کند  ونی استفاده میاز قان  «علیه تیمارخوس»  متنِآئِسخینِس در  

تارِ وءرفسدهد که  می  ننشاچون    که در نوعِ خود بسیار جالب است

مرد    جنسیِ »فاحشگی«    –یک  دقیق،  معنای  تواند میچگونه    -در 

سیاسیاینده زدصالحیتاثراتِ  موجبِ   و  اجتماعی  قانونی   ی  شود. 
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ز دفترِ  شود یا ا  1کی از نُه آرکُنت او را از اینکه متعاقبا »تبدیل به یکه  

د خو. فردی که  ارد د میکار کردن به عنوان وکیلِ دولت« بازموبد یا  

یا   ر شهر قضایی دبه فاحشگی کشانده بود، از داشتنِ هر نوع مقامِرا  

ی بسیاری انتخاب ، حتی اگر توسط عدهشدز آن محروم میاخارج  

تف نمیو  او  به عنواویض شده بود.  یا سفیر خدمت توانست  پیک  ن 

نمیکند بازجوی  ،  تهمت توانست  یا  شود  پولسفیران    2گرفته زنی 

عباشد ب.  نمر  الوه  او  را یاین  نمایندگان  انجمنِ  یا  مجلس  توانست 

قرار  مو ادرد خطاب  حتی  آ گهد،  »سخنورترین خطیبِ  باشد.«  ر  تن 

م  روازاین فاحشگیِ  قانونْ  یک  این  را  رسواییِ    –  3آتیمیا ذکر  یک 

از مسئولیتدانست که شهرونمی   –می  عمو بیرون های  د را  خاصی 

 
یعنی به فتتردی کتته  حکومتی، ز باالترین مقاماتِی »رئیس« که به یکی امعنابه  1

 م. –. ده استشمی رسیده، اطالقمیبه ریاست عامه 
در و « استتت eur salarieiataccusateur ou denoncاینجتتا »رت فوکو در عبا 2

»یتتا کند: ترجمه می گونه این ینِس هم کی. جی. دووِر آن راخودِ سخنرانیِ آئِسخ
زداییِ صالحیت از نظرِ دووِر اینزدنِ غلط بکند.«  تگیرد که تهدید به تهمبول  پ

 س استتت و از نظتتر متتترجمور کالمتتیِ آئِستتخینِقعی نیست و بیشتتتر متتانآخر وا
 ماجرا بتته کرده( کلِ« ترجمه paid slandererارت را به »عب انگلیسیِ کتاب )که 

ده کتتررا نکوهش نمیزنی متته صراحتها به یآتنقانونِ  ه  این معنا هم است ک
 م. – ست.ا
3aatimi  
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بَرَد، و را پیش می  اشیگردِ قانونیپ   نِسآئِسخی  هاما روشی ک  1کرد. می 

مباحثه قدر  می ی  تالش  تاکضایی  بزند،  ریفحبه    ند  ضربه  اش 

رابطهدهدهننشان است  ی  ناسازگار  همان    –ای  به  اخالقی  و  اندازه 

های جنسی که پسران ه میان برخی نقشک  –است که قضایی است  

م خود  نقشیبه  برخی  و  که  پذیرند  اجتماعی  به    ناالسگبزر های 

 یرند، تشخیص داده شده بود. پذخود می 

آئِسخ  استداللِ پ   ینِسقانونیِ  تیمارخویهابر  بدِ«  »رفتارِ  س ی 

برای آن شایعات، سخن میو شها  چینیاست و  ارائه  این  دت  دهد. 

که   شودیافتنِ عواملِ خاصی میبه عقب برگشتن و    استدالل شاملِ

اجرت  نشدن،  یز قائلماتن، دهند )تعداد شریکافاحشگی را شکل می

خدمات(   برای  وجوع  کهدرحالیگرفتن  دیگر  ندواملِ  به  )ارند  د  او 

  نشده و در یک خانه نمانده است(. زمانی که عنوان یک فاحشه ثبت  

دست بسیار  بود،  زیباروی  و  جوان  آنانبهاو  و  شد،  همیشه    دست 

ن  افرادِ از جایگ شرافتمندی  مردی  با  او  که  معروف است   اهی بودند. 

دیگری نیز    رانِ بدنامِی مردِ شهوته و در خانهکرد زندگی می   ستپ 

 
دِ فاحشتتگی نبتتود؛ قابلِ مجازات بود خوکند که آنچه کی دووِر اشاره می جی. 1

 .دشفاحشگی نتیجه مییک ای بود که از زداییصالحیت ه نقض کردنِبلک
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کرده نوازان احاطه می1زیتِر  رد خود را با خوانندگان ومه این  ه کبود

-داشته و در زیادهکرده، به افرادی تعلق  یا دریافت می است. او هدا

کرده است. معروف است که او ت میاش مشارکهای سرپرستانویر

سِدو میسگاُلس 4تِرساندروس  ،3آتوکلِیدِس  ،2س نیدِبا  آنتیکلِس 5،   ،6 ،  

نم  8سوساندرهِجِو    7پیتاالخوس  بنابراین  است.  به ی بوده  توانیم 

روابطِ  او  که  بگوییم  بلکه    9سادگیِ  داشته،  کهبگویباید  بسیاری   یم 

مردی که این کار را  ه نظر من : »چون ب10خود را »فاحشه« کرده است 

یک   با  اجرت  خاطر  می  شخص به  دقانجام  همین  یقدهد،  مسئولِ  ا 

 میزان هزینه است.«

 
 م. – بیه سنتورش نوعی سازِ موسیقی 1
2Cedonides  
3desAutoclei  

4rusrsandThe  

5golasMis  

6Anticles  

7ittalacusP  

8drusHegesan  

9hetairekos  

10peporneumenos  
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را ممکن  د تا این  نکنعمل می اخالقی هم  طحِاما اتهامات در س

شود تثبیت  جرم  تنها  نه  که  و    ، سازند  سیاسی  نظر  از  حریف  بلکه 

در تیمار  عمومی  شاید  گیرد.  قرار  بدنامی  رسمامعرض  یک   خوس 

نبوده باشد، اما  ی حرفهفاحشه ترمی مح  مردانِیکی از آن    لمامسای 

سلیقه که  است  نبوده  را  نیز  مذکر  عشقِ  در  نمیپ شان  و    کنندنهان 

می انهشرافتمند  روابطِ حفظ  آزاد  پسرانِ  با  را  ر ای  که کنند،  وابطی 

ارزشمند ا کند که به ست: آئِسخینِس تصدیق می برای شریکِ جوان 

-یف میتوصمند است. او تیمارخوس را مردی  شق عالقهین نوع عا

ی جوانی خودش را برای همگان در جایگاهِ مادون ورهه در د کند ک

گونه نشان  خود را به همگان اینقرار داد و    ی لذتقیرآمیزِ ابژه حو ت

ا او  نقش را میداد.  بین  دنبالِ آن  به  لذت میخواست،  از آن  -ود، 

می  گرفت منفعت  آن  از  می.  بردو  آئِخینِس  که  است  چیزی  -این 

نگانوندشنخواهد   عنوان  به  با اش  سیاسی  و  اخالقی  اسازگاریِ 

ا نقشی  سیاسی ببینند. مردی که ب  ل قدرتِعماهای مدنی و اِمسئولیت

اش پذیرفته است، اکنون وانینشان زده شده که خودش با میل در ج

را بازی کند    رانگیختنِ خشمْ نقشِ مردیواهد بود تا بدون بقادر نخ

تِ آنان باشد، آنان  تواند دوسنمیست؛  ن اراکه در شهر باالتر از دیگ 

-هدایت کند و نماینده نان را، آشان مشورت دهدرا نسبت به شرایط

آن پذیرش ی  آنچه  باشد.  آتنیان  برای  دشواش  است  ها  این    –ار  و 
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اش علیه ا در سخنرانیکند تینِس تالش میاحساسی است که آئِسخ

است توسط مکن  ن منااین نیست که آ  –ارخوس با آن بازی کند  تیم

ر  ه ده است، یا اینکورزید حکومت شوند که به پسران عشق میکسی 

؛ بلکه این است که آنان ممکن مردی بوده است  مورد عشقِ  یجوان

ی لذتِ نقشِ ابژهیار رهبری قرار بگیرند که زمانی با  است تحت اخت

 شده است. ران شناخته میدیگ 

غالبا در   ستوفانآریعالوه بر این، این همان احساسی است که  

ه قرار ک  استهزاء و چیزیی  شود. نکتههایش به آن متوسل میمدیک

بود که این خطیبان، این رهبرانی که مردم آور باشد این  ود رسواییب

هروندانی  شورزیدند، این  شق میکردند و به آنان عاز آنان پیروی می

آ دنبال  به  آنکه  بر  تا  دهند  فریب  را  مردم  که  بودند  حان  کومت ن 

افر2یا آگیرهیوس  1مثل کلِئونکنند، کسانی   بودند که ، همچنین  ادی 

باض ر شده  میو ی  راضی  همچنان  و  ابژهشددند  نقشِ  که  های ند 

آماده و  آریستوفان  خدمتمفعولی  کنند.  بازی  ا   را  طعنه  ز به 

ا  آتنی  می ین دموکراسیِ  درگونه سخن  که  فرد   کند  اینکه  شانس  آن 

نم که شود  بیشتر مینی  زمانیده شود،  ان شندگایصدایش در مجلسِ 

 
1eonCl  
2Agyrrhius  
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یوژن به همین روش دته باشد.  اشها د نوع لذتای برای این  او سلیقه

به  اش را  با همین روحیه دموستنس و اخالقیاتو   تظاهر  زمانی که 

آتن  1رهبریِ می می  مردم  مسخره  نقشِ ز  کرد.نمود،  فرد  که  مانی 

باز لذت  روابطِ  بازیِ  در  را  مرئوس  م شریکِ  نمیی   توانست یکرد، 

 ه باشد. حقیقتا در بازیِ فعالیت مدنی و سیاسی چیر

انتقاه  اینک حد این  چه  تا  هزلیات  و  ریشه ات  واقعیت  در  د 

دا اندک  اهمیتی  اینداشتند،  وجودِ  برد.  را  چیز  یک  دستکم  ه ها 

نشان می میانِ مردان را ای که روابطِ  معهجادهد: در  وضوح  جنسیِ 

اش مجاورتِ خصلتِ شت. علتی وجود داوارپذیرفته بود یک دش

با ادراکی  و  مذکر  و  برتریِ  دخول  مذکرت  طرحِ  همه  صرفِ  ی در 

شِ »فاعل«  ی است. نتیجه این بود که از یک طرف به نق روابطِ جنس

مثبت اختصاص داده می هایگر همیشه ارزشو تصرف از   د،شی  اما 

دیگر   جطرف  عمل  در  شریکان  از  یکی  به  که  بود   نسیضروری 

این موضوع  شده، و مادون نسبت داده شود. تصرفمفعولی، موقعیتی  

زمانی که به مرد مربوط اما  زن یا یک برده مشکل نبود،    کر مورد ید

این رابطه    اینکه سکوتی حولِدلیلِبدون شک  رد.  کشد، تغییر می می

داشته،   وجود  بزرگساالن  میان  این    .استدشواری    همینجودِ  ودر 

 
1emagogosd  
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کوت را با  این س   ا آنانی کهدهد که چروضیح مین تدشواری همچنی

پذیرفتنبیانِ ترجیحِ    حتی  می  یا  »مرئوسی«   دچارِ   ،شکستندنقشِ 

پرسروصدایصالحیت همچشدندمیی  زداییِ  گرفتنِ .  نظر  در  با  نین 

اس دشواری  همهاین  که  رابطهت  بر  توجهات  می  میان  و  ردی  ان 

ک به  کی از دو شرید یچون در این مور  .پسران متمرکز شده بودند

کسبجوانی  خاطر مردانه  جایگاهی  هنوز  که  حقیقت  این  و    اش 

دانند قرار است کوتاه ای که همه میر بازه د  –تواند  نکرده است، می

پسر به خاطر دلرباییِ    کهدرحالیی مجاز لذت باشد. اما  ابژه  -باشد  

ایجاد رسوایی   وانستتاش، میخاص باشد که مردان بدون    شکاری 

ابه د  مسئله  یا بنبال  از روزبایست در ذهن داشت که  می  ؛اشندو  ی 

میر ا  یدرساه  یککه  بود  مجبور  بشود  و  و   هاقدرتو    مرد 

توانست ن زمان به وضوح دیگر نمیآهایی اِعمال کند، پس  مسئولیت

باشده ابژ لذت  تا چه حد می   .ی  او  ابژه    ت درنستوااما  گذشته یک 

 باشد؟

علمِ    روازاین وجود مسئله  ،یوناندر    آفرودیزیاقِ  اخالدر  ای 

»تناقضِ داشت که می پ ق  توانیم آن را  ازیسر« بخوانانون در مورد    م. 

و   –شدند  ذت شناخته می های لیک طرف مردانِ جوان به عنوان ابژه

به عنوان ابژه  حتی  شریکانِ    یانم  های شرافتمندانه و مشروع درتنها 

به  گاههیچ  کسهیچ:  دشدن معرفی می  مذکر احتمالیِ مردان  مردی را 
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آنک میخاطر  عشق  پسری  به  خاطر  ه  به  لذت ورزید،  و  او  به  میل 

سر او  از  نمی زبردنِ  نزاکت  رکنش  و  قوانین  آنکه  شرط  به  مورد د، 

می دیگ احترام  طرف  از  اما  جوانیبود.  که  پسر  میر،  بایست اش 

برای مرد  باشدتربیت  نمینمی،  انگی  اتوانست و  به  نقش  ین  بایست 

و   ش، در نظرِ خودشقتِ خودت با موافتوانسو نمیشناخته شود. ا

امال طبیعی  کبه شکلی    د، با اینکه مر ی لذت شود، ابژهشدبرای خو 

را   او  داشت  ابژه عالقه  عنوان  کوتبه  کند.  منصوب  لذت  آنکه  ی  اه 

ف نقشِ  داشتنِ  و  پسر  یک  از  بردن  یولذت  برای  تولیدِ نااعل    نیان 

پسر    آن براین و تصدیق کردنِی لذت بودما ابژه؛ ا کردمسئله نمی

اساسی   رابطهکردی م   ایجادمشکلی  او.  از  که  می   ای  با    فترانتظار 

، بشود و قادر شد، اربابِ خودنا کند تا تبدیل به مردی آزابخودش  

ی ر آن او ابژه ر دیگران چیرگی یابد، با شکلی از رابطه که دباشد ب

می دیگری  ناسازلذتِ  ان  گارشد،  عدمِ  این  علمِبود.  نظر  از    طباق 

 روری بود. اخالق ض

بر نی  امالتِ یونانمای تهای سرشتیژگیچنین تفاوتی برخی و

 دهد. پسران را توضیح می هعشقِ ب

نوسان  او از همه یک  مبه  –ل  ما  برای  در مورد    –م است  که 

وجود داشت. از یک   شقاین نوع از ع  سرشتِ طبیعی یا »غیرطبیعیِ«
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به همان  دقیقا    ،سته پسران طبیعی ابود که جذب شدن ب  یهیسو بد

عجیب    حالبااینبود.  طبیعی    سوی امرِ زیبا  شکلی که هر حرکتی به

بیابیم    تنیس را  اظهاراتی  روابط  بارهایندر که  ب  که  یا  مردان،  ه میان 

، یا در  ینیزپارافمشابه،    تر، روابط میان افرادی از جنسبیانی عمومی

طبیعت  اسهست  1کنارِ  ممکن  البته  دو ند.  این  که  شود  برداشت  ت 

اشد متفاوت  رفتارِ  دو  به  می یدگاه  متماره  یکی  دیگری کنند،  و   ایل 

وجودِ این دو نظر احتماال  نوع عشق. اما خودِ امکانِ    ن خاصم با آمت

ای لذبه سبب  پسر  ت ن حقیقت است که مردم کسی را که در یک 

طبیمی اما  می   عییافت  اینکه یک  لحادرعینپنداشتند،  پسر   پذیرشِ 

پس خودِ عمل تر بوده است.  دشان بسیار سختی لذت بشود، نزابژه 

  رافیزینپای  وانِ استثنائی در حوزهنایست به عبیفردِ مذکر ممیان دو  

گرفته   نظر  یک  –شود  در  میچون  مونث  را  شریکان  از  اما ی  کرد، 

ب  حالدرعین فرد  که  داشت  ه  میلی  زیبایی  یعی طب  درهرحالسوی 

بر آن   حالبااینران نبودند، کلبیون مخالفِ عشق به پس شد.دانسته می

تلنبا استهزاء  شان سبب شده بود نمفعول بودکه  کردند  ر میپسرانی 

تبدیل  از طبیعتِ بنابراین  از   خودشان دور شوند، و  به »چیزی بدتر 

 
نتتارِ نای چیزی است در کمع )موازی( به  parallel یدر واژهکاربردش  پارا مثل 1

 م. – ی.ن، مثل دو خط موازآآن، »در کنارِ«  راستایهم اندیگر اما همچن چیزی
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ی ندارد که فرض کنیم با  یلرد افالطون دلآنچه بودند« بشوند. در مو

عشاین به  جوانی  در  استکه  داشته  اعتقاد  مذکر  حدی قِ  تا  بعدتر   ،

  با طبیعت« »متضاد  ای  بطه« که آن را به عنوان را ستا  »حکمت یافته

باشد.   کرده  ابتدای  حالبااینمحکوم  در  که  کرد  توجه    ابِ کت  باید 

با زنان به عنوان عنصری    ، زمانی که او تضادی میان روابط«قوانین»

میمیان مردابط  طبیعت و رواز  ا )یا  اثرِ هرزگی ن  به عنوان  انِ زنان( 

عت برای  ی، او به خودِ عملِ مقاربت )که طب کند( ترسیم مییاآکراس)

اندیشد که ه است و به نهادهایی میرده( اشاره کرد کثل فراهم  تولیدم

برع م یا  تشویق  را  شهروندان  اخالقیاتِ  است  را  مکن  آن  کس 

مشاب کنند.  مته  منحرف  در  آن  کتابِ  نی  با  که  از  نیاز  هشتم  و    –او 

قانون مربوط  –دشواریِ   پیشبه روابطِ جنسی    یک  کند، بینی می را 

ده« از مردان  ر بودنِ »استفاضربوط به مگذارد مپیش می  استداللی که

زنان«   »همچون  پسران  است و  جنسی  روابط  آنکه 1در  در  چگونه   :

شده مردان  اغوا  منشِ  و  »شجاعت  بگیرد  2« هاست،  چیز چ؟  شکل    ه 

 ؟ »همگان سستی را در در اغواگر نتیجه دهد اعتدالی« را  ی مردِایده»

بهکس  آن میلذت  که  وا  وها  باشد  رقاد  دهد  خود  اربابِ  ،  نیست 

 
1s aphrodisionmixi  
2es andreias ethosto t  
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می  »ندکنمالمت  و  کسیهمگان  «  تصویرِ  به  مونث  ک  شباهت  از  ه 

 1« ند.کننیز نکوهش می ، را دکنتقلید می 

درمسئله پسر  نظر  ی  عنوب  گرفتنِ  لذتابژهان  ه  نقا  ی  طی در 

-یما و با واژه. اینکه مستقی همراه بودتوجه اموشیِ قابلبا خمتعدد  

پ  نقشِ  بسیار  رابطهسر  هایی  در  یادآی  را  او جنسی  با  شوند،  کراه  ر 

اوقات عباراتی استفاده می  همراه بود: برخی  مثلِ کامال عمومی  شد، 

دا کار«»انجام  آن  دیگ 2دنِ  مواردِ  در  »کار  ؛  نامر«  معنای  خودِ  مکن با 

نامیدنبو میدنِ  تعیین  به روشِ  اش  یا  ب  –دیگر  شد.  این  از و  یشتر 

مردم به    -د  یکشپیش می د که آن رابطه  دهای را نشان میهمه مسئله

میاستعاره  عباراتِ متوسل  کای  »ندانم شدند  بودند: ه  سیاسی  یا  گو« 

 .4دن« دا، »خدمتی ارائه 3دردادن«  »تن «،»تسلیم شدن

دام اینا  تصدیقِ  پسر  میکه  هم  اکراه  ر  کند،  تجربه  لذت  تواند 

»ا  وجود این  میداشت.  تصدینکار«  عنوان  به  هم  تبایست  فسیر قی 

 
نِ چهارپتتا« مثلِ یک »حیتتوا که مرد شکلِ فیزیکیِ رابطه، جایی «فایدروس»در  1

 کند، »غیرطبیعی« بیان شده است.میرفتار 
2attesthai to pragmpradia  
3hyperetein  
4inein, hypourgetherapeu  
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ای از  چنین  شود  نمیلنکه  به  تواذتی  هم  و  باشد،  داشته  وجود  ند 

د. سقراط در بایست تجربه شوتجویزی بر اینکه این لذت نمیعنوان  

بر  «ضیافتِ» چا  توضیحِ  ایگزنفون  زمانینکه  عشق  روابطی را  که  ی 

-ادی به نفرت مبدل مید، در موارد خیلی زیآین فیزیکی به میان می

ت در گوید که ممکن اسیمیندی سخن  اساتِ ناخوشاحسشود، از ا

تر به وجود آیند. اما یک مردِ مُسِن  با  1اش یک جوان به خاطرِ رابطه

به عنوان قاعداو فور   »یک جوان کند:  می  ای عمومی اضافهه ا این را 

نمی  در شریک  زن  یک  همچون  مراقبه  هوشیارانلذتِ  بلکه  ه  شود، 

د و پسر ر.« میان مکندتماشا میت  دیگری را که در مستیِ عشق اس

اید وجود داشته باشد.  تواند یا نبنمی  –ز لذت وجود ندارد  اشتراکی ا

»  ینویسنده برخ   «لمسائکتابِ  برای  آن  وجودِ  امکانِ  افری  به  اد  از 

ی قاعدگیِ کالبدشناختن هم در موردی که یک بیو آکند  اعتراف می 

ان  شکه با تمایل  شدنمیکس به شدتِ پسرانی انتقاد  . هیچوجود دارد

تسل بایبه  شدن،  جامه  م  با  بسیارشان،  آراروابطِ  شان، یششان، 

اینکه از آن نقش لذت ببرند،   شان یا عطرهایشان و امکانِزیورآالت

 د.شدنته میاخشن

 
1homilein  
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اتینا  حالبااین به  پسر  که  زمانی  که  نبودند  معنا  بدین  فاق ها 

و هد. برعکس از ا نجام دشد، مجبور بود آن را به سردی ایتسلیم م

که  یمانتظار   ستایرفت  احساسِ  که  شود  تسلیم  زمانی  ش،  فقط 

بخ و  باشد  داشته  عاشق  به  محبت  یا  خشنود قدردانی  را  او  واهد 

فعلِ   برای    1ی یزِستاارکسازد.  استفاده  اشاره  عموما  حقیقت  این  به 

»موافقتمی پسر  که  است«    شد  »الطافکرده  کرده  و  عطا  را  اش 

»تسلیمِ« ساده از    بیشتر از  یهد که چیزده پیشنهاد میین واژاست.« ا

عاش به  معشوق  استسوی  میان  در  »الطاف  .ق  راجوان  در  «  اش 

خواس  حرکتی و  میل  به  تسلیم  ت  که  دیگری  سوی  عطا »  ،دهشاز 

است« بود  ،کرده  واکنش  یک  است.  نبوده  یکسان  طبیعتی  از  ه  اما 

ر نبود که یک . پسر قراگذاریِ یک هیجان نبوده استشتراکاست؛ ا

فیزیکل ارا تج  یذتِ  به کلی  نبود  قرار  او حتی  لذتِ مرد  ربه کند؛  ز 

تسلیم   درست زمانِ ر صورتی که درد رفت از او انتظار می  .لذت ببرد

از لذت دادن    -  ه، و نه خیلی بااکراهننی نه خیلی عجوالیع  –شد  می

 . کند یتضابه دیگری احساسِ ر

ب لدو شریک طهای خاص از هر  فتاربنابراین روابط جنسی ر

نمی  کردند.می  پسر  که  حقیقت  نقاین  با  میتوانست  که  بایست شی 

 
1charizasthai  
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که رد د  شد از او انتظار بروباعث می  بازی کند شناخته شود، نتیجتا

-کند و فرار کند. همچنین از او انتظار مید، دوری  مقاومت کند،  کن

د  وقتی  که  موافقترفت  شد،  تسلیم  نهایت  مقیر  بهاش    شرایطِ   د 

با به  مردی  که  میاشد  تسلیم  او، و  جایگاهِ  او،  )شایستگیِ  شود 

آورد    به دستاز او  تواند  لتِ او( و مقید به منفعتی باشد که میفضی

شود،  آور میشرم  حدیتا  شد،  ورد پول بار مر فقط د اگ)منفعتی که  

تیِ ی، روابطِ اجتماعیِ آینده یا دوسگیریِ مردانگ اما اگر مربوط به یاد

رفت اقع از عاشق هم انتظار می است(. در و  افتمندانهایدار باشد، شرپ 

عال منافعی  که  معمول  هدایای  بر  فر  دستازاینوه  که را  آورد  اهم 

با  شانت و ارزشاهمی )و ندسته بودوابایگاهی ج بیشتر به مالحظاتِ

تغییر شریکان  شرایطِ  به  در    کرد(.می   توجه  جنسی  عملِ  درنتیجه 

ها،  زیِ رد کردنا در باتیاز داشت  رد و یک پسر، نیان یک می مرابطه

و  آوردنبهانه   کردنها  عقب  فرار  قصدش  که  شود  انجام  هایی 

الت  آیندی از مبادفر  ل درعمتنِ آن تا جای ممکن بود؛ اما این  انداخ

می انجام  درستنیز  شرایط  و  درست  زمان  که  اتف  گرفت  اق برای 

 کرد. اش را تعیین میافتادن

انتظار  نابراین  ب پسر  کهمیاز  رو  –  رفت  و از  مهربانی  ی 

اش با چیزی را بدهد که شریک  -تِ خودش  درنتیجه نه به خاطرِ لذ

-مید. اما شریک نبو  اشلباتوانست ببرد، به دنبه لذتی که مینگاه  
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ها و  وعده، خدمات،  حقانه آن را بخواهد بدونِ آنکه هدایاوانست مُت

وت با اکامال متفشان  د که سرشتاشته باشتعهداتی متناسب عرضه د

ه بود. این موضوع تمایلی را ای« بودند که برای او ساخته شدهدیه»

می دشرح  که  ایندهد  پسران  به  عشقِ  بر  تامالت   ا ار آشک  ینچنر 

بو شده  کلیتی  نددبرجسته  با  رابطه  این  بود  قرار  چگونه    تر بزرگ: 

 تغییر شکلطه  یگری از رابو قادر باشد تا خود را به نوعِ دی شود  یک 

دند و جایی بود ه در آن روابطِ فیزیکی دیگر مهم نبوای کهد؛ رابطهد

به  توانستند احساکه دو شریک می تملکاتی مشابه را  ساتی مشابه و 

گاتراش پ ک  به  عشقِ  نمیسذارند؟  اخالقی  ران  نظر  از  توانست 

باشد، آ  شرافتمندانه  نتیجهمگر  )در  را  عناصری  هدایانکه  و   ی 

شد ی معشوق( شامل میشدهضایتِ حفظنطقیِ عاشق و رخدماتِ م

پایه تغییکه  گرهی  یک  به  عشق  این  شکلِ  اجتماعیِ رِ  و  قطعی    ی 

 . ددندا، را شکل میفیلیاباارزش، به یک 

چا که  کنیم  فکر  ممنوع وگر  را  رابطه  نوع  این  یونانیان  ن 

نگرا دالنکردند،  اشتباهلتنِ  کامال  نبودند،  هم  این ایم.  کرده  هایش 

بیشت نرابطه  هر  از  را ور  جذب بطهع  را  آنان  توجهِ  دیگر  جنسیِ    ی 

نسبمی  که  است  این  بر  بسیاری  اشارات  و  آن مضطرب کرد،  به  ت 

می اما  اندیشه  ییموبگ توانیم  بودند.  در  اندیشه  ایکه  ما، مانند  ی 

جرابطه یک  از  فرد  دو  میان  در  ی  دیدگاهِ  درجهنس  از  نخست  ی 
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م پرسش  موضوعِ  به  مییل  ممکشود:  کشیده  در   است  نچگونه  که 

اب که  بگیرد  شکل  میلی  مرد  به  ژهیک  و  باشد؟  دیگر  مردی  آن  ی 

ن میل  ای  زا   که مقدماتِ پاسخ در ساختارمندی خاصی  دانیمخوبی می

دوسوگر  امایی ا)در  شد.  دارد( جستجو خواهد  کم  آنچه  در  یا   اش، 

دغدغهمشدل یونانیان  میلی  غولیِ  آن  کهی  نداشت  توانست می  را 

ی  ی سوژهه دغدغ  طورهمینع رابطه متمایل کند و  ن نوی ی را به افرد

ی این میل متمرکز بود، نان بر ابژهاین میل را نیز نداشت. اضطرابِ آ

 ،شداش میی که این ابژه در آینده که نوبتنجایآتر  ورِ دقیقه طبا  ی

تاقرا بود  دیگران    ر  با  که  باشد  لذتی  ارب  بردمی اربابِ  قدرتی و   ابِ 

 . کندعمال میاِ شباشد که بر خود

نقطه   این  ابژهاز مسئلهاینجا و در  )اینکه چگونه  ی سازی بود 

سوژهلذت   به  کهتبدیل  بشود  لذتد   ای  کنترلِ  باهار  که یش  شد( 

ونی افالط-سقراطی   تامالتِفلسفی، یا    ی عشقِنظریهزیمتِ  ع  ینقطه

 . افتادبر عشق، اتفاق 
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 بخشِ پنجم 

 

 قیقی عشق ح

 

عشق )به  هدفمندِ    به عنوان هنرِ  قی عشنظریهنیز  در این فصل  

این بار با آن به عنوان  ا  است. امطور خاص عشقِ پسران( موضوعِ ما  

زمی چهاری  نهیک  برای  ریاضتِ  توسعه  مضمونِ  رفتار مین  بزرگی 

در   اشاریخیرِ تدر تمامیِ مسمِ اخالقِ لذت  کنیم که از طریقِ علمی 

ز رابطه با بدن و سالمت، پس از  ته است. پس اجهانِ غرب پیش رف

شان آزادی ن،با پسراها و بنای ازدواج، و پس از رابطه  زوجه  رابطه با

کنون ا  –سازیِ میل جنسی  مسئله  یمایهنروده  س  -شان،  و مردانگی
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ر  حقیقت  با  رابطه  تا  دارم  بگیرمدوست  نظر  در  یکی  ا  چراکه  از  ؛ 

جنبهمگیرتری چش یون  تامالت  عشقِهای  بر  این   نانی  است.  پسران 

نشان می تامالت  از  که چگونه آن عشق  جنبه  که   –دهد  دالیلی  به 

نیانقطه  –ایم  دهدی ایجاد کرد که  بای حساس  و  ی رفتار  مالحظه ه  ز 

چنین حولِ  داشت. هم  آفرودیزیاظریف در کاربردِ  دهیِ تقریبا  سبک

ک  همین است  پرسموضوع  رواب ه  لذت  طشِ  کاربردِ  و  میانِ  ها 

حقیقتدسترسی   عشقِ    ،به  سرشتِ  در  کاوشی  شکلِ  حقیقی  به 

 توسعه پیدا کرد. 

فرهنگ مسیدر  مدهای  و  پرسش  ،رنحی  مشابه  این  از   –های 

لذت    از  قت،حقی از  جای  ب  –عشق،  عناصرِ    ها،اینه  صورت  به 

رابطهدهنده تشکیل ش  یی  زن  و  مگرفتندکل  مرد  ب:  ، کارتضامینِ 

روحانی مذکر  صحنه،  زوجه-وحر   و  زناشوییِ  اساسا  در   –ای  که 

به  -  بود  اِرومنوسو    اراستِستصرفِ   تصرفِ   را  در  چیزی    سوی 

موشمایل رابطههای  و  جنسنث  دو  میان  د تغی  ی   خیلی   1.ادندیر 

»  عدتر،ب نمونهمی  «فاوستکتابِ  درتواند  که  باشد  روشی  آن    ی 

از عشقِ به زن، ه دانش در مضمونی ی بپرسشِ دستیابپرسشِ لذت و 

اش بخش تگاریاش، و قدرتِ رساش، سقوطاش، پاکدامنی ت بکار  در

 
 .ناپدید شدند ذکر به طور کاملهای عشقِ مکه شمایل نیستمعنا بدین  این 1
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می پیوند  هم  نظر  از  .  خورندبه  به  دیگر  برای  رسد  میطرف  که 

ت یونانیا گرهن  بر  و   دوسویههای  امالت  حقیقت  به  دسترسی  میان 

توسعه  ران  ا عشقِ به پس ل در رابطه باو  یدر درجه  ،ریاضتِ جنسی

حقیقتیابند.  می این  به  باید  مجالِ  البته  از   نیز  که  دهیم  بروز 

میانِ خلوص  چیزهایی که   انش در دو  ممکن است در مورد روابطِ 

حلقهدوره ش  شدهفته  گ   فیثاغورسیهای  ی  داده  پیشنهاد  باشو   د نده 

یم اشاره کنیز ن حقیقت نمقدارِ اندکی نجات یافته است. باید به ای نیز

ما   که  رساله  بهکه  عشق  کلهای  دیوژنِ  یا  آنتیستِنِس،  ارسطو  بی، 

نوشته دستتئوفراستوس  خواهداند،  نابخردانه  بنابراین  نداریم.    رسی 

  نی را تعمیم دهیم، طوافال -های خاصِ مکتبِ سقراطیود اگر ویژگیب

 که   وساِری  های فلسفهی شکلای از همهمکتب خالصه  گویی این

فراهم کرده است.  را    رخ داده باشندک  یونان کالسی  ممکن است در

این متن  طورهمانوجود،    با  گفت که  مثلِ  پلوتارک،وهایی   گوی 

به خوبی   1های ماکسیموسِ صور خنرانیس  یا  نیاز لوس  «دل  قضایای»

این مکتب دمی  نشان  تامالت  ر  دهند،  از  زمانی بسیار طوالنی قطبی 

 بوده است. 

 
1Maxime de Tyr  
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ه نشان داد   «یدروس فا»یا    «ضیافت»که در    طورهمان  لحادرهر

گ نظر  در  با  و  است،  روششده  دیگر  به  که  ارجاعاتی  های رفتنِ 

را ببینیم که این دکترین  ای  هتوانیم فاصلمی  ،دهندان بر عشق میگفتم

از   عهانظریهرا  دیگر  شقِی  می   معمولیِ  های  نظریهاین  ند.  کجدا 

دِ  ر مرمناسب د  فتارِ متقابلرابطه با ر  هایی درپرسش  نیز  دیگر  عشقِ

خواستگارش، و  با    جوان  رابطه  در  میو  رفتار  که  با روشی  تواند 

تطبیق   میشرافت  مطرح  مییابد،  نیز  را  این  بتوانکنند.  که  بییم  نیم 

مکتب   این  مضامینِمیع  کهدرحالیچگونه  در  ریشه  علمِ  قا  مرسومِ   

پرسشا داشت،  لذت  کشیدخالقِ  پیش  را  ا  هایی  بعدها  همیتی که 

و  1گیری کناره  به اخالقیاتِ  این علمِ اخالق شکلِ رتغییزیاد در بسیار 

 ا کردند. پید 2تشکیل زندشناسیِ میل

تقلید   -یدِ«  ولبه »بازت  «روس فاید »و    «ضیافت»بخشِ بزرگی از  

هم چی  -یِ  آمیزیا  د آن  تخصیص  صورت زی  به  که  است  شده  اده 

دربارهس مینتی  گفته  عشق  ارجاعیِ »سخنرانی  شد.ی  « های 

ا فایدروس، آگاتونپاوسانیاس،  و  ؛ «یافتض»در    ریکسیماخوس، 

 
 -ی از لذت جهتگیری شده بود وشپگیری و چشماخالقیاتی که به سوی کنارهمنظور    1

 م. -یحی مس اخالقیاتِ
 م. - ن داردخالقیاتِ مدربه ااشاره  2



 فوکو میشل  –د لذت کاربر

 

412 

 

سخنِ سقراط از این  -خستین پاد؛ و ن«فایدروس»سخنانِ لیسیاس در  

هستند. پساین  نوع  را    مکتبِی  زمینهها  میروش افالطونی،  کنند؛ ن 

ه« و زمانی که مسائلِ »معاشق  ی خامی هستند که افالطونماده   هاینا

با حقیقت و   دقت شرح و    کند، بهن می جایگزی ریاضت  شرافت را 

سخنرانیمی  شکل  تغییر این  در  یک  دهد.  ارجاعی،  عنصر های 

از طریقِ س پرسشِ رضایت   و   اشتایشِ عشق، قدرتاساسی است: 

بایست تسلیم  د جوان مییا مرشود: آرح میمط  اش به کراتالوهیت

به و  شود؟  شرایطی  چه  در  کسی؟  تضمین  چه  چه  آیا با  و  هایی؟ 

ک افردی  به  میه  عشق  می ورزو  توجیهد،  داشته یپذتواند  امید  رانه 

به او  ببیند  پرسشی که سرشتحتی تسلیم میراباشد که  نمای  شود؟ 

ب  ی عشقنظریهک  ی از  ه  است که  هنری  میان دادعنوان  و گرفتن  ن 

-یرد اظهار عشق قرار م کند و کسی که مو ی که اظهار عشق می سک

 شود. گیرد، ادراک می

ی  نهدر خا   «ضیافت»نیِ  اولین سخنرا  است که در  سشهمین پر

ای با کننده ی و به شکلِ سرگرم ای مطلقا عمومآگاتون به شکل قاعده

می  مکررگویی »شرمنمایان  رسواییآ  در  1شود:  و   2ور آنچه  است 

 
1aischyne  
2aischrois  
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را این قاعده را  ای آنچه شریف است«. اما پوسانیاس فور طلبی بجاه

گذاری  تفاوتبین دو عشق    گیرد، وتر در دست می ه روشی جدیب

که  می  آنی  استهدف  »تنهاکند،  امیال  ارضای  دیگری  «،اش  که   و 

ب را  روح  تا  دارد  میل  چیز  هر  از  میبیش  بگذارد.  آزمون  م توانیه 

که  کنیم  اولِ    دو  توجه  ادامه    –  «یدروسفا»سخنرانیِ  در  دو  هر  که 

شم میمردود  موضوعِ  او  ؛شوندرده  تکراریِلی  ءآمیز  استهزا  سخنانِ 

 هرکدام   -گردد کننده میجبران  1ریِ گیضوعِ واپس ود و دومی موشمی

باید تسلیم شد« را م به روشِ خو پرسشِ »به چه کسی  -طرح مید 

این  پرسش  این  به  دو  هر  پ ونگکنند.  میه  بااسخ  که  به دهند  ید 

می  عشق  که  همهشخصی  شد.  تسلیم  ای ورزد،  سخنرای  های نین 

ی گذرا که ها شوند: عشقمتوسل می  نخستین به موضوعاتی عمومی

د و او را تنها رها  پاشنرود، فرو می اال میاش به معشوق سنانی کزم

روابطِ  می  آن  تصرفِکنند؛  تحت  را  پسر  که  ق اشع  غیرشرافتمندانه 

میق ر رار  او  در چدهند،  معرضِا  در  همگان  می  شمِ  قرار  -بدنامی 

-ای که میهشرافتمندان  ی خود یا از روابطِا از خانوادهو او ردهند،  

 
ود شتت گفته متتی گیر به شعریکار یا شعرِ واپس( یا صنعتِ انpalinodeپالینود ) 1

-گیتتریدر اینجا اشاره به یکی از واپس انکار کند.که مطلب ذکرشده در قبل را  
 نفی خود رای پیشینِ او گفته آن  در    دارد که   «فایدروس»ط در  سقراشهور  م  یها

 م. –کند.می
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ی که عاشق  احساسِ انزجار یا تحقیر .سازند یگانه میب ردواند بهره ببت

یی که پسر به او داده، نسبت به او  هابخشیممکن است به خاطر کام

ن ممکن است نسبت به مردِ مسنی رد جواشد، یا نفرتی که مبا  تهاشد

او تحمیل کرده احساس  بدونِ رکه روابطی   کند؛ نقشِ ضایت را بر 

پسر که  پذیرفتنِ  مونثی  ر  به  میآن  وهنمون  و   شود،  فیزیکی  زوالِ 

می اخالقی   پیش  رابطه  نوع  این  جبرانکه  و نکردکشد؛  منافع  ها، 

ع که  گرانباری  بقبوالندبایق  اشخدماتِ  خود  بر  الزاد  او  ،  که  ماتی 

یشین در شرم و تنهایی از آنان نشینِ پ کند با رها کردنِ همتالش می 

ای فر کند.  مسائلِ  نار  لذتها  ومقدماتیِ  د   ها  آنان  به  کاربردِ  ر عشق 

تشکیل -بازی  های معاشقه، وها، کاربستدهند. سنتمی  پسران را 

تنظیم کردشدههای  تالش  عشق  بت  ندی  دشواریا  همین  غلبه  ها  ر 

 نند. ک

 « ضیافت»ر  د  توفانممکن است تصور شود که سخنرانیِ آریس

کرد ایجاد  استثناء  نیک  به  بود:  می ه  کهظر  بیانِ  رسد  در  که  این  او 

خدایانهای  نسانا خشم  سبب  به  دوشده  نصف   نخستین  به  و    اند، 

یا هر ،  دبو مونث  نیمهیک  مذکر و    نیمهیک  یا  )  دانسیم شدهنیمه تق

نی اینبودند. همه  یک جنساز  مه  دو  این  های  به  دِ فر  بود که  بسته 
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آندروژن ن مر  بوده  1خستین  تماما  بیا  زن  یا  باشدد  از    ، (وده  بسیار 

هنرِ  رفته    معاشقه  مسائلِ  سخنفراتر  این  پ است.  سرانی  رشتِ  رسشِ 

می پیش  را  میکعشق  و  به  تواشد؛  مفرح  رویکردی  عنوانِ  به  نست 

آمیز عنهاین رویکرد به شکلی ط   -ود  افالطون پذیرفته شدِ  تزهای خو

آریستوفان دهانِ  ردر  شد،  گذاشته  سقراط،  قدیمیِ  آیا قیبِ  است.  ه 

ن سخن  عاشقانی  از  سخنرانی  دنبال  میاین  به  که  ی  نیمهگوید 

خودگمشده  صورت  ؛ هستند  ی  همان  به  ا  دقیقا  ارواحِ  فالطون که 

-بر آن تمنا می و ندرآو میبه یاد را اند در سرزمینِ خانگی بوده  آنچه

بخشاگ  درهرحالکنند؟   به  را  خودمان  از  هار  عشقِ  یی  به  که  متن 

می  کنپرمذکر  محدود  میدازند  روشن  آریستویم،  که  نیز  شود  فان 

پ  پ تمایل دارد به  ی که سخنرانیِ او و دهد. چیز  اسخرسشِ رضایت 

ست که پاسخِ ن اکند ایرا غیرعادی و اندکی رسواکننده می ی او عنهط

ی  قاعده  ،ایِ اواستانِ اسطوره، دمال تاییدی است. عالوه بر ایناو کا

ناسازگاریِ مقبولِ  احساسات،  عموما  سن،  و    عاشق  میان  رفتار  و 

می معشو واژگون  را  یق  او  و  کند.  سازگاری  میان  برک  دو  ابری  آن 

را نشات گرفته از جدایشِ موجودی منفرد    آن دوون  دهد، چقرار می

میلی یکسانلذتی یکسا  .پنداردمی  به   نوسومِاِرو    اِراستِس  ،ن و  را 

 
 م. –اشد.دارا ب صفات نرینگی و مادینگی رااین است که ترکیبی از منظور  1
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، وجودِ مذکر باشد  . یک پسر اگر نیمی از یککندب مییکدیگر جذ 

ان« دن در کنار مرواهد ورزید: او از »خوابیدطبیعتا به مردان عشق خ

»آ از  آنانو  به  م  1میختن  می  برد«.یلذت  نشان  او  این  که  از  دهد 

»تطابق« با   دور  بسیار  تی مونثسرشآشکار کردنِ   است و صرفا در 

کوجود داردی  قرار  مذکر  افالطوامال  آریستوفا.  که  کرده  کاری  ن ن 

وارونه سازد را  اران آتن  هایش علیه سیاستمددر کمدیرویکردِ خود  

نی هستند که  آنان تنها مردا  کند: »پسمی   ود را سرگرمخبا این کار    و

.« آنان در جوانی دهندمومی نشان می عمردانگیِ واقعی را در زندگیِ

می  را  خود تسلیم  مردان  چونبه  نیمهب  کنند  دنبالِ  خود  ه  مذکر  ی 

بهگردمی که    ند؛  زمانی  مشابه،  پسران ریم  سالبزرگدلیلی  ا شوند، 

بکدنبال می ی  دو رو  2نِ عاشقان« پسران« و »عزیز داشت  هنند. »عشق 

یکسان رضایت به  آریستوفان    روازایناند.  وجودی  سنتیِ    پرسشِ 

 .اییدی است، ساده و کامال تقیمدهد که مستپاسخی می  داشتنِ ]پسر[

پسر را ی میان مرد و  ابطِ پیچیدهکه روهایی  اریدرنتیجه بازیِ ناسازگ

ق و  براین تمامِ پرسشِ عشبرد: بنامی  بود، از میانساختاربندی کرده  

 ی فرد نیست.دهگمشی چیزی بیش از پیدا کردنِ نیمه،  درسترفتارِ

 
1sympeplegmenoi  
2derastespai   وphilerastes 
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عشقِریهنظ طو  -سقراطی  ی  به  بافالطونی  متفاوت ر  نیادی 

خصوص بهدهد، بلکه  شنهاد می حلی که پیه خاطر راه: نه تنها باست

راتی کامال باسش را در عکه تمایل دارد تا چهارچوبِ پربه خاطرِ این

پاسخ به پرسش سرش  تفاوت ببندد. دانستنِم تِ عشقِ دیگر موضوعِ 

عشق    به   نیست: باید  کسی  عشق  چه  شرایطی  چه  تحت  و  ورزید 

هتوان می ه د  و  معشوق  برای  عاشقم  برای  باشد؟    م  شرافتمندانه 

پ مهه این  پرسشرسشی  دیگر،  پرسشی  تابعِ  وها  اصلی  بنیادین،   ی 

 یست؟عشق چوجودِ  شوند: خودِیم

 ی عشقِ نظریهی آن از  و فاصله  دقیقِ افالطونبرای آنکه شرحِ  

خ  د باشد که روشِ گزنفون در پاسممکن است مفی  ؛جیمبسنرایج را  

پرسشِ یکسان راب یا  ه همین  بر عناصرِ به  او  بیاوریم:  تاکید س  د  نتی 

و آنی    ط به دنبال لذتِ عاشق استد: تضادِ میان عشقی که فق کنمی 

دغ برای  هدغکه  مای  نشان  هم  معشوق  تغییر رورتِ  دهد؛ ضیخودِ 

دائمی. گزنفون در قابل، برابرگرا و  مت   عشقِ زودگذر به دوستیِ  شکلِ

ی اکید میان  دهد که خطمیقراطی را ارائه  س  «تخاطرا»و    «ضیافت»

رو معشقِ  ترسیم  بدن  عشقِ  و  ع  شخصه بهکند،  یح  بدن از  شقِ 

سازد و در می عشقِ واقعی    را  و عشق روحکند،  زدایی می صالحیت
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( قاعدهیافیلدوستی  آن  دنبال  به  می(  بهای  که   1ای رابطه  هر  گردد 

عشقِ  نِ عشقِ روح به دادگوید که پیوند بخشد. در ادامه میی ارزش م

باید همبدن کاف فرد  نیست؛  ابعا ی وابستگیهی  فیزیکی های  اش را دِ 

و    رها بدن  »به  فرد  که  )زمانی  می  انزمهمروح  کند   ، «ورزدعشق 

می سلطه  میابد  اولی  میو  باعث  جوانی  شدنِ  خودِ حو  که  شود 

هدوست ای  باید  بپژمرد(.  نمونهم  همهز  از  و  پیروی  سقراط  ی ی 

نعِ روح شوند  ی که تمایل دارند ماهایاز بوسه  ها اجتناب کرد،ماست

پوش باشچشم  مراقب  حتی  و  و ید،  لمس  را  دیگری  بدنِ  تا  یم 

  ی بر پایهطه باید  راب. به بیانِ مثبت، هر  احساس نکنیم  را  راییِ« آن»گی

منافع و خدمات، تالش   یستی باشد: ارائهدو  یدهندهعناصرِ تشکیل

پ  بهبودِ  ع  سریبرای  او  به  فرد  میکه  متقابل، ورزد،  شق  عطوفتی 

که  پیون دائم  میبر  باریکدی  تشکیل  همیشه  بدین  شای  این  آیا  ود. 

-میاطی که گزنفون تصویر )یا برای سقر ون برای گزنفمعنا است که 

-ی  طهرابباید  بلکه فقط  د،  میانِ دو مرد باش  اِروسیکند( نباید هیچ  

ادعا ت که گزنفون  آلی اساقع ایدهر ووجود داشته باشد؟ این د  فیلیا

  ساسبر اشخیص داده است.  ر لیکورگوسِ اسپارت تکند آن را د می 

اسپارتی ک او، مردانِ  به بدنِنظرِ  »فرومایه« شران جذب میپس  ه  دند 

 
1synousia  
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« را ستایش و یفی ساالنِ »شربزرگ  مردمْ  کهدرحالیشدند،  می  خوانده

و   ورزیدندشق نمی ن عکردند که به چیزی جز روحِ جواناق می تشوی

اشتیاق آنان  فقط  با  تا  بنابراین  داشتند  باشند.  اسپارت   دوست  در 

  شان، ه پسرانبت بپدران نسشان به کودکان کمتر از در عشق »عاشقان

نبودند.« اما گزنفشان خویشتنادرانبریا برادران نسبت به   در ون  دار 

او مفهومِ   هد.دکمتر الگووار از این تمایز ارائه می  تصویری  «ضیافت»

را    کند که خودِ دوستیته می را به شکلی برجس  هایشو لذت  روساِ

هدف عنوان  تا    به  دوستی  داشت.  زن  که  آنجاییخواهند  دگیِ یک 

توجهی  م یکدشترک،  به  محبتِ  بهدوسویه،  احساساتی  و  -یگر، 

بیاشتراک را  عنوان  میان  گذاشته  به  یا کند،  عشق  برای  جانشینی 

یابد،    سب به جای آن مناچیزی که در زمانِ   نمیسلطه  شود. مطرح 

خودِ   یباید شیفتهکند که عاشقان  ی ن آن را تبدیل به چیزی م گزنفو

نما  ت. او عبارتی سرش1اس تِس تِس فیلیاِرون  د، گویآن باشند: او می

-مکن میفظِ نیروی آن را م و ح  اِروسبرد که نجاتِ  را به کار می 

از    اما  ؛سازد و  جدای  متقابل  دائم مدوستیِ  محتوای   ،یحبتی  آن  به 

 . دهدمی استواری ن

 
1s philiasrontes tee - .م. – با دوستی عشق بورزید 
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متف  قِی عشنظریه مافالطونی به شکلی خیلی  -یاوت ساخته 

 آشنای مکانِ پرسشِ    همین  ،وعِ تامالتشر  یگر در نقطهحتی ا  ؛شود

ن  طون در واقع ایافال . چون رح باشدی عشقی مطدر رابطه ودیزیاآفر

ارسشپ  به  فقط  را  سنتی  برمیهای  خاطر  نشان  ین  که    دهدگزیند 

پاسخچگونه   میان  عجوالدر  بهنههای  که  می  هاآن   ای  از   ود،شداده 

 . است غفلت شده ی بنیادینهئلمس

یسیاس  تکلفِ ل، سخنرانیِ بی«فایدروس»ستینِ  نخدو سخنرانیِ  

-میر نکنند که پسبحث میوع و سخنرانیِ شوخِ سقراط بر این موض

او عش به  به کسی که  اشاره  ورزد، تسلیم شود.  ق میبایست  سقراط 

یت  واتوانند حقیقت را بگویند: »این رنی نمیه چنین سخناکند کمی 

-عاقل است، پس نا عاشق-اشق دیوانه و نااست که چون عنادرست 

  د.«خواهد عاشق داشته باشهد که چه زمانی میعاشق باید ترجیح د

ی ستایشِ در سبکی معکوس، و برا   «افتضی»  ینِهای نخستسخنرانی

اظهار    لطمه زدنعشق به جای   مناسب است که کنند کمی به آن،  ه 

ای عاشقی شی درست و برآن را به رو  فرد تسلیم شود به شرطی که

-چیزِ ناپسند و شرمکنند که هیچ  دهد. آنان اظهار می  انجام  شریف،

ا و  نیست،  آن  در  عشق  ینکآوری  قانونِ  تحت  رضایتی   که  »جاییه 

ین کند که درست است.« امیه باشد، قانون اعالن  متقابل وجود داشت

نسبت به  این آنان را گذارند، اماها بیشتر به عشق احترام مییسخنران
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  تر ایریشه  «روسفاید»آمیزِ او در  طعنه  انِجوییب عانِ لیسیاس و  سخن

 سازد. نمی

و است ده  ش شگزار «ضیافت»یما که در یوتدر مقابل، سخنان د

کند، راط آن را روایت میکه خودِ سق  «روسفاید»حکایتِ بزرگ در  

گفتمانگفتمانی  ریشه هستند:  کها  حقیقی  سهایی  به    شانرچشمهه 

کند؟  چنین می. چه چیز آنان را ایناستگویند مرتبط  ه میحقیقتی ک

ز  ا  هایی که پیشزدایییت ها و صالحنامهگونه است که آنان با مدحچ

ه دیوتیما یا  اوت در این حقیقت نیست کنان بود، تفاوت دارند؟ تفآ

ه  ن بسخنان هستند. آناتر از دیگر همکشضتتر و ریاسختسقراط  

دلی سخاین  دیگر  با  ننرانیل  مخالفت  سخنرانیمیها  این  که  ها  کنند 

رخصت قی  ها در عشهستند، یا زیادی به بدن و لذت  ساززیادی هم

م می که  جهتباییدهند  ارواح  سوی  به  تنها  بلکه ست  شود.  گیری 

خو میآنان  جدا  را  چود  بکنند  را  مسئله  مطرح  ن  مشابه  روشی  ه 

 عشقی که در مباحثاتِ  هایزیِ پرسشبطه با بارا  سازند. آنان درنمی

تعدادی   بود،  شکلمرسوم  جتغییر  و  انجام جاییابهها  بنیادین  های 

 دادند. 

عشق . کاوش در سرشتِ عشق تا نهرسشِ رفتارِ عاشقاز پا .1

نیرومندی و  شدید  حرکتِ  م  و  تسخیر  را  عاشق  اییکه  در  ن  کند، 
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سخنرانی دیگر  همانندِ  نیز  میگرف  فرضشپی  هامباحثه  بته  ا شود. 

ستنِ این  ، دانمشغولیدلی اصلیِ  ین عشق، نکته« افرض گرفتنِ»پیش 

می  شریک  دو  چگونه  که  کننخو  بایستاست  هدایت  را    . ددشان 

بزارهای و تا چه حدی و با کمکِ چه ا  شق چگونه و در چه شکلعا

با و  تض  اقناعی  چه  دنبالِ  میندادنِ  به  دوستی،  از  دست هایی    به 

چآور  »آن  که  دنِ  باشد  معشیزی  و  دارد«؛  چه  وق  آرزو  در  چگونه، 

مقا چه  از  بعد  و  آزمونومتشرایطی  و  میها  تسلیم  هایی  بایست 

پ شود از رفتار که  ؟  ازینهزم  دررسشی  جود ریشه مو -قبل-ی عشقی 

 این عشق، خودِ وجودِ  ،طاوشِ دیوتیما و سقرا دارد. حال موضوعِ ک

-د میآن را قدرتمنکه چه چیز  ینا  ؛ اش استاش و سرچشمهسرشت

وار به دیوانهچیزی آن را چنین سرسختانه یا چنین    ه چهسازد و اینک

اش یاتصوصساسیِ عشق چیست، خ اکشاند: »سرشتِسوی ابژه می 

کارهاندچیست و  هستی،  کاوشی  هستند؟«  چه  نه  ایش  و  شناسانه 

 ان راهایشنی سخنانِ دیگر، سخنراسی. تمامیِ همشناسشی از وظیفهپر

مایزِ میان عشقِ خوب و بد، یا به تا انتقاد، یا به سوی  حول ستایش ی

مح میسوی  فرد  آنچه  نمی دودسازیِ  یا  ا بایسبایست  دهد  ت  نجام 

بودن وم و در جستجو برای مناسبهند. در موضوعاتِ مرسدیقرار م 

هنرِ    و ابژههقشاعمشرحِ  اصلیِ،  رفتارهای  ی  بازیِ  یا  رفتار   تامالتْ 

گذارد و کنار می  اپرسش را، دستکم موقت  افالطون این  است.  دوسویه
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ه کشد کرود. او این پرسش را پیش میبد میبه ورای تمایزِ خوب و  

 1نا است.عم شق ورزیدن به چهع

پرسش   درجهبیانِ  در  این شکل  متضمنِبه  اول  جاییِ جابه   ی 

تمامیِ و در واق  –است. دیوتیما سقراط را   موضوعِ گفتمان  خودِ  ع 

مدیحنوی را  هسندگانِ  پیشین  میهنکو  –های  خاطر  ش  به  که  کند 

عشقاعده  در  آنچه  ابژه ی  به  است،  داشته  شدن  گفته  به  نیاز  ی ق 

کر  2معشوق« » اده نگاه  آنان  بنابراین  دادهاند.  دلربایی، جازه  تا  اند 

ور کند و به اشتباه صفاتِ او آنان را ک  ،معشوقی و کمالِ پسرِ  زیبای 

نه خودِ  را ب ای خود را من. عشقْ حقیقتِ سرشتاندسبت دادهعشق 

یقت در سرشتِ خودِ عشق کاوش دهد که حقفقط زمانی نمایش می 

-رهوری است که پرسش دربارض  اش. پسشتِ ابژهسر  شود و نه در

را آنی که    ی معشوق را رها کنیم، کاوش    3ورزد عشق میبه سوی 

شرایطِ خودش  معط در  را  او  و  کنیم،  پروف  قرمورد  دهیم. سش  ار 

-مدیحه-انی که در پاسخ به آن دو پادمنیز ز  «فایدروس»اط در  سقر

 
ذهتتنِ حتمتتا در  کنتتد کتته یه متت اشتتار های فایدروس، ستتقراطینراناز سخپس  1

 دارد.« دی موضوعِ سخن وجوسخنران »دانشی از حقیقت درباره

2ton eromenon  
3nto ero  
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 برد، ئوریِ روح می تانِ نخست، سخن را به راهِ فرعی و طوالنیِگوی

ی، گفتمان بر  جایی این جابهدهد. اما درنتیجهری مشابه انجام می کا

مخعشق   این  با  یک  باید  از  بیش  چیزی  که  شود  رودررو  اطره 

نباش»مدیح عشق و هم به    هایشی ترکیبی که هم بد )در شکل سته« 

 –  «ضیافت» مثلِ    –فتمان مجبور است تا  معشوق اشاره دارد(. این گ 

بگوید که آن را   خن بگوید، از نقصیق سعشگرِ«  شتِ »میانجیسر  از

میسرشت چیزهنمایی  مالکِ  )چون  کهکند  زیبایی  دارد،    ای  نیاز 

ن نشی بگوید که از آ جهالت و دا، از تبارِهیدنیست(، از تبارِ فقر و تم

مثلِ  شود. همچنین میتولد میم از روشی بگوید «ضیافت»بایست،   ،

-در عشق ترکیب شدهنی  آسماادآوریِ نگاهی فراو یکه در آن نسیان  

ب   اند رنجی  طوالنیِ  راهِ  از  هدو  به  نهایتا  که  خواهد  فگوید  اش 

 رسید. 

عشقِ    .2 تا  پسر  شرافتِ  پرسشِ  اگحقیقت  بهاز  همچون  .  ر 

ایما بگوییم که بهدیوت از ابژه تر  سوی  ی معشوق به  ست تا افکار را 

عشققاعده  ب ی  این  بچرخانیم،  پرس  دینورزیدن  که  نیست  شِ  معنا 

ی این ادامه  ای که درود: برعکس، کلِ توسعهشه دیگر مطرح نمیابژ

عشق   آید، مختصِ تعیین کردنِ معشوق در زمانِدیِ پایه میبن صورت

زماخواهد   اما  عشبود.  گفتمانِ  که  به نی  معشوق،    ق  تحسینِ  جای 
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سرش تعریفِ  متفاوت  قصدش  صورتی  به  ابژه  پرسشِ  است،  آن  ت 

 شود. می طرحم

بتی، نقطهسن  یهدر مباحث رای کاوش در سمتِ خودِ ی شروع 

اینکهی  ابژه  داشت:  قرار  مور  عشق  کسی  میچه  یا  بود،  عشق  -د 

باشد،   کسی  چه  زیبن  -بایست  تنها  که  ه  بدن  روح؛ اییِ  زیباییِ 

شریزشی  آمو آزاد،  شخصیتِ  و  داشت  نیاز  او  و که  مردانه،  ف، 

می  که  دستبایست  شجاعی  چه  –آورد  می   به  اینکه  از لی  شک  و 

رام به سرشتِ واقعیِ  عاشق شرافتمندانه بود؟ این احتعشق برای او و 

استه شود،  خو بایست به هر آنچه ممکن بود از او  ه می معشوق بود ک

دهد. از سوی دیگر در کاوشِ را ب  خود  و سبکِ موقرِشکلِ خود را  

بایست به  میکه  این تامالت بر خودِ سرشتِ عشق هستند    ،یافالطون

-ن میشوند. دیوتیما به سقراط نشا  ی آن رهنمونابژه   قیِ حقی تعیینِ

ا  ورای  عشق  که  زبژهدهد  ممکن  های  عاشق  فردِ  که  متفاوتی  یبای 

معنوی به    زندانی ل آن است که فراشد، به دنبانان وابسته باست به آ

مطلق« را در سرشتِ حقیقیِ آن، در خلوصِ وجود آورد، و »زیباییِ  

» لودهناآ در  و  آن،  شیگانگی  کند.  کلی  تعمق   « فایدروس» در  اش« 

نشان می  خودِ سقراط است اکه  اندازهگر حافظهدهد روح،  به  ی  ای 

از   قوی  به  آنچهکافی  اشتورای  دیده  باشها  داشته  با  ست  اگر  د، 

به  یِ بسیانرژ باشد، و اگر  برانگیخته شده  ناپاک اجازه   های هوسار 
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ا  ی معشوق فقط تبژهه ارا بز او بگیرند، خود  ا ااش رندهد که تکانه

پیوند خواهد داد که   دا  معشوقْ خودِ زیبایی راآنجایی  ده و  بازتاب 

 همانند کند.

یست به باکه عشق می شود  افت مییدر افالطون این مضمون  

اولین یا تنها کسی  جای بدنِ آنان معطوف شود. اما او    ان بهروحِ پسر

گفت.   را  این  که  در  ایننبود  که  بود  بر حثا مبا  مضمونی  سنتی  تِ 

نتایجی داشت که درعشق جر   شان متغیر بودند. شدت  یان داشت و 

-ندرو میتنسبت دادن مضمون به سقراط، به آن شکلی    گزنفون با

نگی نیست، بلکه روشی دوگا  فالطون خاص است،د. آنچه در ابخش

این ایده را او  نهد.  ها را بنا میبودنِ عشق برای بدن  مادونی  است که

پ پایه  برنه   بنا  سری که مورد عشق است، بلکه بر آن چیزی  ی وقارِ 

ند کت و شکلِ این عشق را معین میه در خودِ عاشق، سرشکند کمی 

خلوصِ آن و به یاد    ی درتمنای او برای زیبای   به جاودانگی،و  )میلِ ا

 « فتضیا»ها بوده است(. عالوه بر آن، )هم  شتورای به  آنچهآوردنِ  

هم   صرر  د  «فایدروس»و  کامال  نکته  بودهاین  خطِ  یح  او  که(  اند 

واض و  تمایزی  قاطع  عشقِ  عبورلغیرقابح،  عشقِ میان  و  بدن  بدِ   

 با بدن در مقایسه با  هم که رابطه  ر چقدرکشد. هباشکوهِ روح نمی

کم زیبایی  سوی  به  باسِیر  مادون  و  که  ارزش  هم  هرچقدر  و  شد، 

خ اوقات  برخی  باشدطرنبتواند  نمی  ؛اک  را توچون  سِیر  آن  اند 



 مهر نیما حیاتی  :ترجمه

427 

 

یا محکوم از کنترل    خارج  حرف یا متوقف سازد، به عنوانِ چیزیمن

ت زمانبرای  نمیمامِ  رانده  برون  اساشود.  ها  مشهورِ فرمو  سبر  لِ 

ی«افتضی» از  سِیر  این  بدنک  ،  به  زیبا  ببدنِ  و  دیگر،  زیبای  ه  های 

« یافت معلوو »   «،رفتاری  اتِ»مقرر  «،هاحرفهسوی آن زیبایی که در »

پیمی نهایت شود  در  فرد  که  زمان  آن  تا  است،  »اقیانوسِ   وسته    به 

او   ست.ا  چنینینا نیز    «فایدروس»در  شود.  یره میپهناورِ زیبایی« خ

روح  هکدرحالی کمالِ  و  می هایشجاعت  ستایش  را  تسلیم  ی  که  کند 

نمیعده و  ؛اندنشده کسانی  به  مجازات  زندگی ی  که  به  شادهد  را  ن 

ر  اند که غافلگیاند و اجازه داده داده  به شرافت اختصاص  ه لسفجای ف

کسانی هوس  شوند؛  رکه  آنان  تصادفا شان  و  کرده  بیخود  از خود  ا 

را» کار  شده مر  آن  لحظهاند.تکب  در  بدون شک  شان  ارواح  که  ای« 

شان در این پایین مسیر خود را به دگیهایشان را ترک کنند و زنبدن

را  یانپا خود  یاوبد   ببرد،  خواهند  بال  )بینِ  که  فت  آنانی  به  تشابه 

خ م»اربابانِ  باقی  بنابرای انده ویشتن«  به اند(.  سفر  به  مجبور  آنان  ن 

نیستدنیای ز یکد  ند؛یرین  عاشق  زیرِ  دو  سفری  در  را  ها  تبهشیگر 

نیز در به خاطرِ عشقهمراهی خواهند کرد، تا زمانی که » شان« آنان 

خو دنوبتِ  شوندد  بال  بارای  حذفِ  ر.  افالطون  که  ای  نیست  بدن 

بن شکلی  به  را  واقعی  سرشتعشقِ  مینمیادین  عایی  بلکه    شقْکند؛ 

 است. ا حقیقت ای بورای ظاهرِ ابژه، رابطه
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پرسشِ.  3 ب  از  شریکان  بر    .عشق   همگراییِه  ناسازگاریِ 

از    اِروسشد که  ه، موضوع چنین ادراک میرسومِ پذیرفته شد  اساس

-، بر پایهاِراستِسعنوانِ توانست به وق نمی معشآید؛ عاشق می سوی

از او یک وابستگیِ    شق باشد. بدونِ شکی فعالِ عسوژه ای مشابه،  

زا  لهسئما سرشتِ این واکنش مرفت. اار می انتظ، نتِروسآمتناظر، یک 

نمی او  آنچهبود:  با  دقیقا  بود  توانست  پرورده  را  باشد.   ،او  متناظر 

سخاوتمندیِ او، استعدادهای خوبِ ین  ا،  میل و لذتِ عاشقاز  بیشتر  

رفت  پسر انتظار می قِ او بود که از  آمیزِ او و سرمشاو، مراقبتِ محبت

  مانیالزم بود که تا ز  همچنین  .عملی کندقابل  شکلی متتا آنان را به  

-ها میباعثِ آرام شدنِ هوسشود و سن  که انتقالِ عشق متوقف می

و دوست بتوانند با  ه دآنکاز  شود تا خطرات پیش  شه  گردد، صبر پی

 دور شوند. یکدیگر پیوند یابند، ای دقیقا دوسویه با رابطه

اگر  ا درابطه  اِروسما  بود،  حقیقت  با  تنها  و  ای  در عاشق 

می یکدیصورتی  به  بتوانستند  همان  گر  با  نیز  معشوق  که  پیوندند 

در  اروسیکسانِ    نیروی کند.  حرکت  حقیقت  سوی  ی ریهنظ  به 

معشافالطو  عشقِ در نمیوق  نی،  دیگری  عشقِ  با  رابطه  در  تواند 

د )چون او مور  کلِ مبادلهبه شگی  ابژه ساکن شود، و به ساد  موقعیت

م قرار  دریافت  گیریعشق  برای  داد(  نیاز  که  مشورتی  و کردنِ  رد 

بماند. این درست که او در واقع   اش را دارد، منتظردانشی که اشتیاق



 مهر نیما حیاتی  :ترجمه

429 

 

رابطهوژه سد  ن توامی این  دلیلِ   یی  این  واقع  در  باشد.   عشقی 

رکز که تم  است   «فایدروس»نرانیِ سومِ  های سخ معکوس شدن در انت

کند.  یورزند، معطوف ممیشق  ی که به او عز عاشق به کسبحث را ا

آنکه عشق میسقراط سفر، تب -میورزد را توصیف  وتاب و رنجِ 

-ترلِ تیمبور بوده برای کنجم  هک  کند، و همچنین تقالیِ دشوارِ او را

ورزند،  او عشق میبه آنکه به    . حال او توجه خود راتحمل کنداش  

می جنشهمکند:  معطوف  پسرِ  احتماال  ینانِ  اوان  به  را  پندار او  ین 

به یکنداختها نیست  که خوب  او    حالبااینعاشق تسلیم شود؛    اند 

به   عاشقآغاز  همراهیِ  میپذیرفتنِ  از    او  ورش حض  ند؛کاش  را 

  لند شدنِ موجِ ی خود با بکند؛ او به نوبهپرتی می حواس  هیجان دچار

  . البته اوکنندرشد می  اش آغاز بهح در روها  وپررود و بالمیل باال می

سرشتِ ر هنوز  تمنایش  که  را  چیزی  حقیقیِ  نمی  دارد  و  ا  داند 

-عاشقرِ  دو  به  را«اش  یابد؛ اما »بازوانآن نمی  واژگانی برای نامیدنِ

او بوسهاندازاش »می  به  لحظه مهم  ها مید و  این  -است: بیدهد.« 

اتفاق  تشاب هنرِ معاشقه  آنچه در  به  عشق«   1یکِتد، »دوچمگوئافمی ه 

مورد    در داین  عاشقدو حرکتِ  دو  سوی  از  را  مشابه  -فرامی  قیقا 

 
 م. -دیالکتیک  1
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سان است، چون حرکتی است  ها یکخواند؛ عشق برای هر دوی آن

 بَرد. حقیقت میوی ه سا بن رکه آنا

. در هنرِ  استاد  از فضیلتِ پسرِ معشوق به عشق و حکمتِ   .4

اینکه    داد؛ و بامیشق را انجام  ارِ عمعاشقه این عاشق بود که کارِ اظه

کند، واضح بود که نیروی رفت تا کنترلِ خود را حفظ می او انتظار از 

عشوادارکننده  داشت.قی  را  او  بر  غلبه  خطرِ  سطهنق  اش    ختِی 

پ  با آن ای بود که  سر، وقارِ او، و سرسختیِ منطقیمقاومت، شرافتِ 

لحظهتوامی از  اما  امتناع کند.  متوسل    به حقیقت  روساِکه  ای  نست 

نقطهشومی بیشتر در جادهمقاومت آن  ی  د،  شق  ی عکسی است که 

ی حقیقت است، که شیفته  کس که حقیقتا بیشترپیش رفته است، آن

ق تاس  ادربهتر  هدایتا دت  را  ب  یگری  تنزل  و  از  تا  کند  او کمک  ه 

ب خود  همهدادنِ  لذته  پ ی  عشق  ایههای  در  آنکه  کند.  دوری  ای 

ین خواهد بود که و ا نقشِ انیز هست؛  حقیقت    استادِتر است،  رهخب

چ دهد  نشان  معشوق  امیالبه  بر  کگونه  غلبه  خودش   نداش  »از  و 

ای  هی و به عنوان نتیجعشق ی  در رابطهزه  تا  یرومندتر شود.« شمایلین

نمود، ظهور کرد:  آن را ساختاربندی میاز رابطه با حقیقت که اکنون  

بر آن،    وهعاشق را بگیرد. عالتا جایگاهِ    آمده است  که   استادشمایلِ  

کام چیرگیِ  طریق  از  شخصیت  میاین  اِعمال  خود  بر  که  کند، لی 

نقشرونه میبازی را وا برای  دهقاع کند،  وس میمعکرا  ها  سازد،  ای 
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از  پوچشم بر بنا می  آفرودیزیاشی  تمامِ مردانِ جوانسازد و  ی که ای 

 . شودی عشق میبه ابژه دیلی حقیقت هستند، تبشیفته

معنا شک  بدون  پایانیِ   ییاین  صفحاتِ  به  باید  که  است 

با  «تضیاف» تنها  نه  سقراط  که  داد  روابطی  به  با   و  که  آلسیبیادس، 

پسرِ دیوکلِس؛ و عالوه بر ،  3؛ با یوتیدِموس 2ن پسرِ گالکُ ،  1دِس خارمی

ه د ها کامال برعکس شد. توزیعِ نقشکناری دیگر حفظ می آن با بسی

یند و خواستگارانی زیبا  کسانی که  –ستند  جوان ه  پسرانِاست: این  

کنند، بال میپایش را دناند؛ ردِ ی سقراط شده ه شیفتهک  –بسیار دارند  

شان را د تا الطافو خیلی دوست دارن  نندا اغوا کو ر د اکننتالش می 

اش را انتقال  که گنجِ حکمت ی او است  بر عهده و    –به او ببخشند  

موقعدهد.   در  که    اِراستِسیتِ  آنان  او  و  بدنی مردی  هستند  با  پیر 

موقعیتِ   در  است،  آن   رومنوساِزشت  از  آنان  آنچه  اما  دارد.    قرار 

د، این یاب « مشهور درمیمونِ آن »آزطولِ در  خبر ندارند و آلسیبیادس  

که در مقابلِ    ورد عشقِ آنان استاست که سقراط فقط تا آن حدی م

  ه لی بکه او عشق یا مین معنا نیست  کند. این بدیشان مقاومت  اغوای

 
1Charmides  
2Glaucon  

3Eythydemus  
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عشقِ نیروی  با  او  بلکه  ندارد،  استآنان  خورده  تکان  حقیقی  او .   

ورد عشق د مبورزد که بای شق  ی عچقدر حقیقتا به حقیقتداند که  می

همه در ود: این او بود که از  گفته ب  ترپیشد. دیوتیما این را  قرار بگیر

)و دیگر نه    استاداین حکمتِ    ورازاین  بود.موضوعِ عشق خردمندتر  

ای که فرد  و هم قاعدهی عشقِ واقعی  فتِ پسر( است که هم ابژهاشر

 د. کندارد، مشخص میبازمی را از »تسلیم شدن«

د  که  اسقراطی  میر  نمایان  متن  قدرتی  ین  از  انباشته  شود، 

سر که  سنتیِ  شتاست  شمایلِ  روحانینمای  تحملِ    1مردِ  است: 

نسبت    توانایی  یکی،فیز هوساینکه  بیبه  قدرتِ  بتفاوت  ها  و  اشد، 

غایب بدن  از  را  خود  خود    اینکه  بر  را  روح  انرژیِ  تمامِ  و  کند 

  در اینجا در بازیِ ها  که این قدرتود  ک شکز سازد. اما باید درمتمر

کنند ین میای را تضم. آنان سلطهفعال هستند  اِروسکامال خاصی از  

 تِصالحی  رو ازایند؛ و  کناِعمال میبر خود    بازیکه سقراط در این  

برای مردانِ جوانی باشد که به  ی عشق  این را دارد که باالترین ابژه

تواند عشقِ  یه ما کسی است کتنهاو  زمان  جویند. اما همیآن توسل م

حقیقت    آنان سوی  به  مسیر  تمامیِ  در  بازرا  در  کند.  یِ  راهنمایی 

سلطه که  جایی  یکمتفهای  عاشقان،  با  رودررو  اوت  شوند  میدیگر 

 
1Theios aner  
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عا)سلطه سلشقی  است،  معشوق  بر  کنترل  دنبال  به  که  ی  طهی 

فرار است و به دنبالِ  به  با    معشوقی که    ومتِ مقادنبالِ آن است که 

درآورد(  را  خود، عاشق بندگی  از سلطه را به  دیگری  نوع  ، سقراط 

می معر توفی  که  آنی  می استادِ  سط  کند:  اِعمال  او  د،  شوحقیقت  و 

به  صالح را  آن  سلطهیت  برخاطر  که  میخ  ای  اِعمال  دارا  ود  کند، 

 است.

در نظر    دیدگاهتواند از سه  افالطونی می  ی عشقِنظریه  بنابراین

ت برای واکنش به  راهی اس  ی عشقهریظن  نکه اینای  اولگرفته شود.  

فرهنگِ   ذاتیِ  دشواریِ  رویک  در  پسران:  یونانی  و  مردان  میان  ابطِ 

جا  پرسشِیعنیِ   پسراینکه چه  به  عنوایگاهی  به  ابژه ان  لذت    هاین 

زاویه، این  از  شود.  پیچیده  داده  فقط  نظر  به  افالطون  و پاسخِ  تر 

گون بر های« گونا»مناظرهدر  که  ید  آیهایی م تر از آن پاسخپرجزئیات

یا   »سقراط«    -عشق،  متون    -توسط  گ در  پیش  شده گزنفون  ذاشته 

-ل حل میرا به این شکی لذت  ابژه   مشکلِاست. در واقع افالطون  

پرسشِکن که  سرش  د  به  دوباره  را  معشوق  عشق  فردِ  حقیقیِ  تِ 

این کار  گرداند؛بازمی به عنوابا ساختاردهیِ رابطه  را  او  ن ی عشقی 

با دوگانه کردنِ آن و قرار دادنِ آن هم در کسی   ؛با حقیقتای  طهابر

مور مید  که  قرار  کسی  عشق  در  هم  و  است؛  گیرد  عاشق  و  که 

نبا مهمچنین   اشقِ نِ معشوق، که او را عشِ مردِ جواقعکوس کردنِ 
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توان گفت که او  ن معنا می . در ای دهد، انجام میکندحقیقت می  تادِاس

محتوایی حقیقی    آن  به  ند: اوکستوفان را حل میآریچالشِ حکایتِ  

میمی نشان  او  کهدهد.  حر   مسلما  دهد  در  مشابه  مشابعشقی  ه کتی 

پسران می عاشقِ  هم  را  مرد  یک  معشوقه  و  1تواند  سازد. آنا  2م  ن 

که روابطِ    هایی ها، و طفره رفتنها، مقاومتمخوانیها، ناهتناسبعدم

میانِ   دشوارِ  ساما  اِرومینوسو    اِراستِسهمیشه  میرا    –  ،دادندن 

ق  دیگر در کاربستِ عش  -  وداش بای که به دنبالی فعال و ابژهسوژه

تو میهیچ  آن  جای  به  نداشتند.  حرکتی   ساسابر  توانستند  جیهی 

متفاوت،  کا شمال  پذیرفتنِ  کامبا  کردنِ کلی  تحمیل  با  و  متفاوت،  ال 

  دِاستاآن  ندی که در  رآیبازیِ کامال متفاوت توسعه یابند: یعنی فیک  

 آموزد. به پسر معنای حکمت را میقت حقی

اس آشکار  که  اما  عشقِ نظریهت  سوی و    –افالطونی    ی  این 

است   آن  عنوا حقیق  پرسشِ  وسیلهبدین  –دیگرِ  به  را  پرسشی ت  ن 

وتی است از کند. این کامال شکلِ متفامیی عشقی  بطهی وارد رااساس

 هادِ لذتاربررا در ک  هایشهوسکه ضروری بود فرد    لوگوسیآن  

کامل کردنِ آن او را    ی عاشق، که در واقعآن تسلیم دارد. وظیفه   به

 
1tespaideras  

2philerastes  
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هدفسامیقادر   به  تا  سرشتِ  خت  که  بود  این  برسد،  یِ  حقیقاش 

. در اینجا پاسخ  دو بب کرده  او را تصاحشخیص دهد که  عشقی را ت

آری -می  شکلیر  تغیپاسخِ آریستوفان را    ، در واقعستوفانبه چالشِ 

د فرد  دیگ دهد:  دنبالِ  ر  به  با  هنیمری  او  نیست؛ روحِ  دیگرِ خود  ی 

دارد.   پیوند  میقی اخال  کارِ  روازاینحقیقت  او  که  انجام  ای  بایست 

ی پنهانِ عشقِ او  یقت که واسطهی با حقابطهاست که این ر  دهد این

م ینیبآن را بگیرد و رها نکند. بنابراین می  ، محکمندت، را کشف کاس

تامالت تمایل  اف ِکه چگونه  از مسئلهدارالطونی  را  تا خود  سازیِ  ند 

و جایگاهی که می  لیمعمو ابژه  داده می  یستباحول  او  شد رها به 

ند، که حولِ مایی عشق باز نکاوش درباره   کار راهی ازو با این    کنند

 چرخید. نا بود، میو حقیقتی که به آن تواسوژه 

دهد ائه می طون ارطی در شکلی که افالقراس ی عشقِنظریهالبته 

راسشپر  به عشقی  مباحثات  در  که  میهایی  نیز  بود  اما یج  پردازد. 

تعهده  نمیدارِ  مناسب  رفتارِ  جایی  عریفِ  کافیِ شود،  مقاومتِ   که 

ارزشمندِمعشوق، خدم موازن  اتِ  را  عاشق  این  ه  کافیِ  ی  نظریهکند. 

  بر خودِ   الش و کار تکند تا حرکتِ شخصی و نوعِتالش می  عشق

کن  فرد معین  کار   ؛درا  و  کتالش  میی  قادر  را  عاشق  تا سازه  ند 

ی نظریهتشکیل دهد. این  و    ندستخراج کحقیقی ا  هستیِای با  رابطه

تا    عشق کند  کوشش  آنکه  جای  ه  بارکیبه  خطی  برای  میشه 
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شرافجدا آنچه  میان  رسواییتمندانکننده  آنچه  و  بکشد، ه  است  آور 

،  ایشهباالوپایین هایش،با دشواری –ا تا پیشرفتِ میل ر کندتالش می

دوباره    ای کهتوصیف کند، پیشرفتِ میل تا نقطه  -هایش  رویو پس

را  انتقالی    « فایدروس»و    «ضیافت».  شود رشتِ خود رودررو میبا س

طه با کاربستِ »معاشقه« در راب یی عشقنظریهختارِ سا نند ازکمیبیان 

آزادیِ تشخیصِ  به  دی   و  عشقینظریه  ویسگری،  بر    ی  متمرکز 

و   سوژه  مشترکریاضتِ  ترتیبقت.  حقی  به  دسترسیِ  کاوش   بدین 

پ   ، با1هاشود: کاوش در کاربرد لذتجا میجابه ویشِ آن، با لذت و 

  گی بر خودِرد که با چیرتی سروکار دا رسکاربستِ عادالنه و توزیعِ د

ط  بر عشق، کاوش مربونی در تامالتِ افالطواما د. وشتضمین می ردف

می میلی  خودشبه  اینکه  تشخیصِ  با  که  چیست  شود    به  ،حقیقتا 

ابژه  با ی حقیقی رهنمون میسوی  )که حقیقت است(. زندگیِ  شود 

در  طورهمان ،  سوفروسینبا  اعتدال،   »  که  داده   «نینقواکتابِ  نشان 

گرا است و ها میانهی روشر همهه »دای است کاست، زندگی   شده

ی مالیم دارد؛ یک زندگی که با امیالی که های ی مالیم و لذتهای درد

نیستند یی  هابا عشقو    2اند مالیم  دیوانه  شود«.  نمایی میرشتس  1که 

 
1nochresis aphrodisi  

2ihuniahedonai Malakai epitiai erema  
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-مالگوید که با کنترلی اِع ا سخن می هاز لذتاین جمله از اقتصادی  

رای روحی که سفر و د. بشوین میروی خود، تضمشده از خود به  

شیفتهششکو داهای  نیز  شده  توصیف  «فایدروس»ر  ش  این  اند، 

پاداشِ    ستپیشنهاد شده است که اگر او قرار ا را در ورای    خودتا 

رژیم به دد که این  به کار ببن  2ها دریافت کند، »رژیمی منظم«بهشت

می ممکن  خاطر  خود  شوداین  »بانوی  او  استکه  وش  »مراقبِ    « 

درتِ فضیلت را »ق کرده« وقدرتِ شیطان را مقید « است؛ او »شسنج

-هوس  د نموده است.« اما تقالیی که او قادر بوده علیه خشونتِآزا 

کیش  ها نمی  ندحفظ  رابطهتوانسترا  بدونِ  حقیقت ه  با  دوگانه  ای 

به پرسش کشیده  که در وجودش    با خودِ میل  ایکند: رابطههدایت  

را و  اببطهشد،  با  عنوان  اش  میل  یژهای  به  هستیِکه  یقی حق  یک 

 داده شد. یص تشخ

در ورز  بینیم که از کجا زمینه برای کاوشِ انسانِ میلمی  بنابراین

شده باز  بدین  اس  آینده  این  که  ت.  نیست  عشقِنظریهمعنا    ی 

ش به  دائمیافالطونی  و  ناگهانی  لذت  کلی  اخالقِ  و   هاعلمِ 

 
← 

1eiserotes ouk emman  
2tetagmene diaite  
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است. کرده  رها  را  د  کاربردشان  علمِ  ید  خواهیم  این  اخالق که 

ای ه داد. اما سنتِ اندیشهیرِ شکلِ خود ادامتغیو    برعکس به توسعه

هم  قشی بس مر نر بود بسیار بعدتقرا   گرفتکه از افالطون ریشه می

مسئله که  زمانی  کند،  رفتاربازی  روحِ   سازیِ  صورتِ  به    جنسی 

 شود. رازهایش بازنویسی می  پرشهوت و رمزگشاییِ

ف  این به  لسفتامالت  مربوط  تاریِ  تناقضِ  یک    را   یخیپسران، 

می  دقیق  د.ندهپیشنهاد  طور  به  یا  مذکر  عشقِ  این  برای  تر یونانیان 

عبرای   پسرانِ جواین  به  نوجواان  شقِ  به    –نان  و  بعدها  که  عشقی 

 شروعیتی قایل شدند،م  –به شدت محکوم شد    مدتی چنان طوالنی

ای که آنان  نیم بر آزادیببی  ان مدرکیکه ما دوست داریم آن را به عنو

ح این  بوزدر  میاه خودشان  ه  از   حالبااینکردند.  عطا  بیشتر  خیلی 

د( یا رابطه کر می  غولنان را به خود مشنیز آ  رابطه با سالمت )که آن

به )که  ازدواج  و  زنان  نظمِهرحبا  حفظِ  دنبالِ  به  در ال  بودند(،  آن   

ازا آنان  که  بود  عشق  این  با  کانیازِ    رتباط  شدیدبه  بردنِ  ترین ر 

عشق را به جز در مواردی   مطمئنا آنان، این  ند.تها سخن گفریاضت

نکردند.   ممنوع  یا  محکوم  بر  حالبااینخاص،  تامالت  قِ عش  در 

-بندی میحدود« صورتی »امتناعِ نامبینیم قاعدهان است که می پسر

ایدهشو چشمد؛  بیپ آلِ  مقاومتِ  با  سقراط  که  دنقضِوشی،  خود  ر   

این  ونهنم  بر وسوسهبرا و  است؛  آن  این چشم  مونمضی  پوشی که 
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در   ن استارزشِ معنویِ باالیی دارد. به روشی که ممک   خودخودیبه

تع اول  یونانی و در رابطه  د، میآور باشجبنگاهِ  فرهنگِ  با  توان در 

شکل پسران،  به  عناعشق  از  برخی  اخالقِ گیریِ  علمِ  اصلیِ  صرِ 

کای  جنسی دید  ازرا  م  ه  با  عشق  قاعده آن  به  شدن   ال بای  توسل 

میصرف رابطه  زنیاکنند:  نظر  در  تقابل  و  تقارن  یک  عشقی؛ به  ی 

تقال طضرورتِ  پرزحمتی  و  خلوصِبا    والنی  تدریجیِ  خود؛   

به فقط  که  در  شودمی  ارجاعاش  حقیقت   عشقی  مرد  کاوشِ  و  ؛ 

 . ی میلیک سوژهخودش به عنوان 

وعیتِ خودش ه عشقِ به پسران ممنکنه تصور شود  گواگر این

ی فلسفه بود، واقعیتِ آن را  ی که ویژه د، یا اینکه ابهام دا   را پرورش 

دست رفته است. ی اساسی از  پذیرفت، نکتهیش  الغاا با خواستِ  تنه

-ای برای صالحیتیزگاری« وسیلهپرهباید در ذهن داشت که این »

دهی بود برای سبک  ایعکس وسیلهران نبود؛ براز عشقِ به پسزدایی  

او   آن  به  بخشیدن  طارزش  شکلز  حاریق  و  آن.  لتدادن  به  دهی 

اضت، امتناعِ کامل ری  این  ماند که دری این حقیقت باقی م  حالبااین

پرسشِ میل   به  ان یک استاندارد فرض شد و امتیازِ مخصوصیبه عنو

ند به سادگی توانسته نمیمعرفی شدند ک  درنتیجه عناصری   ؛شدداده  

اخالقِ  د علمِ  یک  جستج  یافتهمان سار  بحولِ  درستِو  کاربردِ   رای 

 ها منطبق شوند. لذت
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 گیری نتیجه

رای توجه ویژه  هایی که بی کاربستزمینهدر  یان  بنابراین یونان

 تِ خانمان، »معاشقه« با مردانِ جوان(یریجدا ساخته بودند )رژیم، مد

رح  ها را شتند این کاربست شهایی که تمایل داتمانگف  یو در زمینه

ی علمِ  نسی به عنوانِ یک مسئلهی رفتارِ جدربارهرا  دهند، خودشان  

اعتدال  بال آن بودند که شکلی از  دن  و بهپرسش کشیدند،    اخالق به

 یف کنند. تعررا که این علمِ اخالق نیاز داشت، 

موما فقط از این ا عنیان خودشان راین بدین معنا نیست که یونا 

ان در ادبیاتی توکردند. میغول میی جنسی مشگاه به دغدغهرسه نظ

گذاشتهکه   باقی  ما  بسیاریبرای  مدارکِ  و    اند،  مضامین  از 

-محدود کردنِ خودمان به گفتماندیگر یافت. اما با    هاییغولمشلد
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م انجام دهم  اکه من در اینجا تالش کرده   طورهمان   -  های تجویزی

بر رفتارِ جنسی ها تالش شده بود تا  آن  هایی که از طریقِتمانگف  -

تنظی  املت را  آن  و  می شده  نظر  به  کنند،  نقطهم  سه  این  که    یرسد 

-اند. یونانیان حولِ آنها بودهتریناختالف مهم  با  سازیتمرکزِ مسئله

  بر اساس ها« را  ایتِ خویشتن، و »کاربردِ لذتهد  ها هنرهای زندگی،

 دادند.  هی و خواستِ قواعد توسعکش ریاضت

م اول  نگاهِ  ایندر  است  سبر  گونهمکن  این  که  شود  ه  داشت 

ب نزدیکی  تامالت، شباهتِ  متفاوتِ  ریاضا شکلشکلِ  د  ارنتی دهای 

غربیِ جوامع  در  بعدها  شد.  که  یافت  مسیحی  توانیم  می  درهرحال 

شوسوس عموما  ه  همچنان  مفهومِ  این  که    را   ایشدهفتهپذیرویم 

قایتص اندیشهمی  لحیح کنیم که تضادی  میان  که الحادیی  شود  ای 

ربستِکار جنسی«  »آزادیِ  می   »تحمل  اخالقیاتِ  ا  و  است«  کرده 

محدودکننده   تاریک کو  پای  مه  واقع  در  آمدند.  آن  از  است س  هم 

که به سختی و با کوششِ ای  تشخیص دهیم که حکمِ اعتدالِ جنسی

سیحی نشات  های مضوح نه از دورانه ود، بوشبسته میبسیار به کار  

نهمی و  باست  گیرند  دورانِ  از    انِاز  حتی  یا  های جنبشمتاخر 

باط  ارت  نورواقی ه با  انی کمثلِ آن  –  یا رومی  هلنیستی  یگیرانهسخت

به  داشتند می.  بسیار  این  وضوح  چهارم  قرن  در  به ایدتوان  را  ه 

صورت کهصورت  کرد  پیدا  شده  جفعالیتِ  بندی  اندازه  به  ی  نسی 
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ی به از  مکف بر است، به شکلی هزینهی خودش خطرزا و به نوبهکافی 

نیاصادی باریکی حیاتی مرتبط است و به اقتماده  دست دادنِ ز بین 

زیاده د از  را  فرد  که  غیارد  خواهد  رویِ  حذر  بر  آن  در  رضروری 

 خودداریِ شود که  ی زناشویی نیز یافت میوی رابطهالگ داشت. این  

طلبد.  دو همسر می  راازدواجی« از هرهای »فشابهی را در برابر لذتم

می  ره بعالو  از چشمتوان مضااین  از همهمینی  وابطِ ی رپوشیِ مرد 

پس با  قاعدهرر  فیزیکی  یافت.  نیز  اعتا  عمومیِ  به ی  سوءظن  دال، 

ا ممکن  لذتِ جنسی  وفاداریِ تکست  اینکه  باشد، طرحِ  -شیطانی 

ا ایهمسریِ  اساس ونانیان  ی  سلما ممطلق:    پرهیزگاریِآلِ  دهکید،    بر 

نمیچ زندگی  الگویی  موضوعکردنین  آیا  اما  که    ند؛  نیست  این 

فلسفی،  اندیشه می  پزشکی که در  آنان شکل گرفت، انِیاخالقی و   

رسد بعدتر  یم  بندی کرد که به نظر ای را صورتدِ پایهبرخی از قواع

اخالق طور    –ها  علمِ  به  آنیا  مسیحی   اییهخاص  جوامع  در  که 

مییا اح  –شدند  فت  آنان  شدند؟  از  اینجا تینم  حالبااینیا  در  وان 

شمتوق رسما  است  ممکن  تجویزات  شد؛  تنهف  این  اما  باشند،    ابیه 

یکنواختیِدهندهشانن و  کمداشت  محدودیتی  که   است. روشی  ها 

جنسی  فعالی تشخیص تِ  گرفت،  شکل  اخالقی  موضوعی  عنوان    به 

نیبه با این حقو سامان داده شد، مشا  ادهد ست که آنچه  یقتِ صرف 

 شابه است.یا نکوهیده شده، میق مجاز، ممنوع، تشو
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انایم که چدیده به عنوان ی  هدیشگونه رفتارِ جنسی در  یونانی 

عمالِ  اَلِ ، شکودیزیاافرشکلِ   مربوط بهستِ اخالقیِاز کاربقلمرویی  

، شان دشوار بودقرار داشتند و کنترلمینِ مجادله  زدر  لذتبخشی که  

شدایج رفتار  .اد  شکلِ  آنکه  جهتِ  اَعمال  ماین  اخالقا ی  و  نطقا 

کمیت و   بندی،یِ اعتدال و زماناتژرا بگیرند، به یک استر  رفتنیپذی

  –یک خودْچیرگیِ دقیق  ستراتژی قصدش  فرصت نیاز داشتند. این ا

عن نقطهبه  کمالوان  و  اوج  ک  –اش  ی  جایی  حبود؛  سوژه  در  ه  تی 

شود«.  کند، »از خودش نیرومندتر میل مین اِعماقدرتی که بر دیگرا

ک  این ریاضت  به  توسنیازِ  سوژهه  تشکیلِ  خودط  بیان   ضبطمن-ی 

شکلِمی در  جهانگردید،  قانونِ  یک  نمی  ارائه  هر  شمول  که  شد 

-کسب  ای ازقاعده  در عوضند؛  ی مجبور باشد از آن اطاعت کفرد

- خود برازندهبه وجودِخواستند  نانی بود که میر برای آدهی به رفتا

بخواهد تا    ر کسیممکن را بدهند. اگلِ  ترین شکشدهترین و تکمیل

بسرچشمه اای  کمه  بزرگِ  مضامینِ  جنسیِ شمین  اخالقیاتِ  که  اری 

قلمروِ خطرناکِ  ب کند )این ایده که لذت به  ل دادند، منسوما را شک

ت الزامِ  علقشیطان  کارب  دارد؛  تکبه  وفاداریِ  حذف همسری،  ستِ 

  ه نامای برا به افسانهان  جنس(، نه تنها اشتباه است که آنکانِ همشری

این    تراهِ بزرگ« نسبت دهیم، بلکه اشتبیحیمس  -اخالقیاتِ »یهودی  

لِ دائمیِ انتها از ممنوعیت یا شکینِ یک عملیاتِ ببرای دید  است که
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 جنسی که به شکلی نارس  ریم. ریاضتِها بنگ  آنسرِ  قانون، به پشتِ

  ریشه ندارد   زمانی  بقانونِیک  در    ،ی یونان پیشنهاد شدفلسفه  توسطِ

ری به ب را یکی پس از دیگ رکو ای تاریخیِ متنوعی از سهکه شکل

می تاریخود  به  بلکه  که  گیرد.  دارد  تعلق  بخی   اینکه درکِ    ه نسبت 

تجربهشکل اخالقیهای  می   ی  اتقاطع  ،ندکنتغییر  اصول ر  تاریخِ  ز 

تا از »علمِ است:  از    که   است   اخالق«ریخی  شکلی  به صورتِ شرحِ 

سازد تا خود ادر میای که فرد را قشود؛ رابطهیطه با خود ادراک مراب

 آورد. ای با رفتارِ اخالقی از کار در ه سوژرا 

این،   بر  هن  هرکدامعالوه  سه  باز  خورِ  هدایتِ  ، تنیشزرگِ 

ی توسعه ی یونانکه در اندیشه ، فردودِ اصلیِ خاز سه تکنیکِ  هرکدام

ت  –یافتند   وعلمِ  اقتصاد،  عشق ریهنظ  غذیه،  علمِ  اگر    ،–  ی  یک  نه 

م تلفیقی  دستکم  که  خاص  رفتارِاخالقِ  از  رانفرد  جنسی  شنهاد پی   

تان  نییونادادند.   نه  پرهیزگاری،  مطالباتِ  شرحِ  این  دنها  در  نبال  به 

ن از رفتارها  به ملزبودند که همگان را  تعریفِ اصولی  بلکه  م سازد، 

که   لمرویی سامان دهندر قر جنسی را داین نیز نبودند که رفتا  نبالد

 شود. ز قواعد حکومتای یکسان اها با دستهی جنبهدر همه

اعتعلمِدر   از  شکلی  تغذیه  می  یافت  کاربردِ  دال  با  که  شود 

ستِ این اعتدال  کارب  .گرددتعریف می   آفرودیزیا  زمانمندِسنجیده و  
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و همچنین مانِ مناسب« متمرکز کرد   »ز را بیشتر بر پرسشِ   هاتتوج

حالتبطهرا  بر میان  خصوصیاتِ  هی  و  بدن  متنوعِ   ی کنندهتغییرای 

هسته در  این  فصول.  خشونت، غولیمشدلی  از  ترسی  از   ،  هراسی 

درب دوگانه  اضطرابی  و  ناره فرسودگی،  گونهی  و حفظِ  فرد  ی جاتِ 

شود که نه می فت  شکلی از اعتدال یا  اد،ایان بود. در اقتصزیستی نم

وفاداریِ شربا  متقابلِ  بایکا  که  ازدواجی،  خاص   نِ  امتیازِ  نوعی 

امتیا است؛  شده  از  تعریف  شوهر  که  زوجزی  در   یهطرفِ  قانونی 

ر اینجا دنیوی دکند. هدفِ  و اختیارش را بر او اِعمال میدست دارد  

لحظه که  نیست  مناساین  بلکهی  شود،  تصاحب  کردنِ حف  ب  ظ 

ی خانمان  براندگی است که  مراتبیِ خاصی در طولِ زسلهساختارِ سل 

ی رد باید از همهشد. با نگاه به تضمین این دوام است که ممناسب با

خود را در کنترلی که بر دیگران اِعمال  ها بترسد و کنترلِ  یروزیاده

ز نیا  ی عشقنظریهتوسط    ه کار ببندد. درنهایت اعتدالی کهکند، بمی 

و   الص خ  پرهیزگاریِر است، چون با آنکه  وعی دیگ شود نیز از نیم

راه ایم که به این سو تمایل دارد و همخواند، دیدهنمی را فرا  ایساده

تمامیِ روابطِ فیزیکیِ با پسران را دارا  پوشی از م چش آلی ازبا آن، ایده 

آنچه    بارتباط دارد که بسیار  به ادراکی از زمان ا  ،هنرِ عشقاست. این  

ب رابطه  بددر  میا  یافت  ازدواج  و  اس،  شودن  هنر  ین  ا  :تمتفاوت 

می  زمانی  عشق، تجربه  را  چارهزودگذر  شکلی  به  که  به کند  ناپذیر 



 فوکو میشل  –د لذت کاربر

 

446 

 

میپا ختم  نزدیک  می  ایدغهدغ  شود.یانی  جان  آن  به  دهد، که 

به عنوان ی او  یگاهِ آیندهدانگیِ نوجوان و به جااحترامی است به مر

مردی که تبدیل به  ی  ه سادگی دربارهله بمسئمردی آزاد. اینجا دیگر  

ی دانستنِ این است که فرد  نیست؛ مسئلهشود،  هایش میلذت  بِاربا 

اِدر سلطهتواند  چگونه می بر خود  کند و در عشقی ال میعمای که 

نهایتا در  های او را منظوآزادی  حقیقی که برای دیگری دارد، ر کند. 

درباره  تامالت  پسرااین  به  عشق  ای  کن  عشقِنظریهه  ست    ی 

ها پوشی از لذتشمی میانِ عشق، چدهیچینی پرسشِ روابطِ پ افالطو

 کشد. و دسترسی به حقیقت را پیش می

ی. دووِر نوشته را به یاد ج کی.است مفید باشد که آنچه مکن م

»یونانی به ارث  آوریم:  نه  باور را  این  توان  نه  سعه دادند که  بردند و 

الوهی ق  ،قدرتی  از  ننوااصولی  بشر  نوعِ  برای  را  تا  ین  ساخته  مایان 

جفتار تنظیم  رِ  را  این نسی  که  نداشتند  دینی  نهادِ  هیچ  آنان  کنند. 

ا اجبار کند. یونانیان  رسی  های جنباشد تا ممنوعیتاشته  اختیار را د

فرهن  کهدرحالی قدیمیگبا  غنیهایی  و  وتر  از   ترپرجزئیات  تر 

فرهنگ با یکدیگر    کههایی  خودشان رودررو بودند،  در هر صورت 

داشت تفاوت  میاحس  ؛ندبسیار  آزادی  آنان  کاس  میانِ  از  که  ردند 

تر از  باال  –نان را توسعه دهند و  ند، آانتخاب کنند، با آنان تطبیق یاب

تامال  –همه   آنان  نزد  کنند.«  عنوان نوآوری  به  جنسی  رفتارِ  بر   ت 
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اخال وسیلهقلمرویی  توجیه قی،  کردن،  درونی  برای  یا رک  ای  دن، 

ممن کردنِ  عمومیِ  وعیترسمی  دیگران  شیلتحمهای  بر  نبود.  ده 

وسیله بود  برعکس  کوچک  –ای  جمع برای  اقلیتِ  کهترین  از    یت 

آ  سالبزرگمذکرهایی   میزو  تشکیل  توسعه  -شد  اد  یک جهتِ  ی 

ادی که به عنوان  هدفمند از آزشناسی از وجود، جهتِ هنری  زیبایی

می ادراک  قدرت  آن  .شدبازیِ  جنسیِ  اخالقِ  از علمِ  بخشی  که  ان، 

ما  اخال  لمِع جنسیِ  آن  قِ  خیلی   به دستاز  سیستمِ  بر  است،  آمده 

نابراب رابطه به زنان    در  ها )به خصوصو محدودیت  هاریخشنی از 

زی  ساای مسئلها در اندیشه به عنوان رابطهو بردگان( بنا شده بود؛ ام

 اش به اش و دسترسیدرت قی  هاشده بود برای یک مردِ آزاد، شکل

 حقیقت. 

تغییر به تاریخِ این علمِ اخالق و  ره و از باال  واحطر  با نگاهی

از همه توجه    لاو  از زمان، چیزی که   النیای طوهای آن در بازهشکل

می  جلب  مرا  که  است  این  میکند  تغییر  تاکیدات  واضح کند.  حلِ 

که   اندیشهاست  با  در  رابطه  یونانی  کالسیکِ  که  رپسی  بود  ان 

زئیات را تشکیل بر تامالت و جکزِ  تمرترین  کته و فعالترین نظریف

های ریاضت  ترین شکلهیرکانسازیْ زدر اینجا بود که مسئله  ؛دادمی

-بسیار آرام، می  املِتکاخوانی کرد. حال، با بررسیِ مسیرِ این  ر ا فر

-ندکال  ین تمرکز به جای دیگری رفته است: مسائببینیم که ا  توانیم
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تم زنان  میاندک حولِ  ای رکز  بیابند.  که  دین  ن  نیست  به  معنا  عشقِ 

که کاربستِ   نیست  شود، بدین معنا همپسران دیگر به کار بسته نمی

بیان از  می  نشد  آن  را  باز  آن  دیگر  مردم  اینکه  یا  پرسش  ماند،  به 

با زنان است که در تامالتِ اخالقی   زنان و رابطهکشند. اما این  نمی

لِ مضمونِ  در شکچه  د،  نگیرقرار می  های جنسی مورد تاکیدتذل  بر

میبک داده  زناشویی  رفتار  به  که  اهمیتی  در  چه  چارت،  در  شود،  ه 

متقاا روابطِ  به  که  میان  رن  رزشی  متقابلِ  داده   زنو  نسبت  شوهر  و 

می شمی تود.  آن یک  از  پس  تازه  توانیم  تمرکزِغییرِ  سازی  مسئله  در 

غاز م آن هفدهم و هجدهنان به بدن(، که در قرز زببینیم )این بار ا

به سوی جنسیتِ فرزندان، و در بیانِ کلی، عالقه   القهشود و در ع می

 1ر و سالمت نمایان است.انجی میان رفتارِ جنسی، هه رابطهب

فاوتی  نرهای« متاین تغییرها، عناصری که بین »هبا    زمانهم اما  

لذت کاربرد  بودنداز  شده  توزیع  یکی  به  ،ها  خاص  سوی  شدنی 

بخشی  –  ی مکتبیشدن ت کردند. یکیحرک از آن توسط قدیس    که 

شد   ایجاد  این    –آگوستین  را  که  و  امکان  مرگ  بازیِ  تا  کرد  ایجاد 

حقگین جاودا به  دسترسی  شرایطِ  و  ازدواج،  نهادِ  عنوانِ ،  به  یقت 

 
یِ بعضا متتبهمِ ختنِ ارجاعاتِ تاریختر سای روشنعصری است که من برامان  این ه  1

 م. -ارجاع دادم. « فوکو به آن با نام »مدرن
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از یک  بخش مفهومی  مجموعههایی  یکسان  اما نظریِ  شوند.  سازی 

وقوعنی  دشیکی به  نیز  هنر  »کاربردی«  که  از  متفاوت  هایپیوست  ی 

اسلوبِوجود   خود،  از  رمزگشایی  حول  خالصرا  و سازهای  ی، 

سازیِ رفتارِ  ی مسئلهتههس  ها علیه شهوت متمرکز کرد. پس درتقال

لذ  ،جنسی زیباییدیگر  و  نت  آن  کاربردِ  بشناسیِ  و  بودند،  میل  لکه 

 شتند. دا اری آن قرکنندهزندشناسیِ خالص

د. ما گواهی ها بوشکلتغییر  ز  ی ای سریِ کاملاین تغییر نتیجه

این   آغازِ  شکلبر  داریم  تغییر  بها  حتی  توسعهکه  از  پیش  ی  ه 

می آغاز  رسدمسیحیت  اخالق  در  این  فیلسوتامالتِ  و  گرایان،  فان، 

 1. دا قرار دار  مپزشکان در نخستین دو قرنِ عصرِ

 
یعنتتی  -تِ میالدی نخسقرنِ اش را به دو  لیلی تحدامه، فوکو ای نهاییجمله  ایندر    1

تتتاریخ دهتتد کتته در جلتتد ستتوم ارجاع می -مپراتورِی رومیا عصرِی در خالقتامالتِ ا
 م. -فت. هد گاز آن سخن خوا -قبت از خود« کتاب »مرا -جنسیت 



 

 نیما حیاتی مهر 
 نویسنده، مترجم و منتقد سینما

 نوشته ها:
داستان سرزمین )جلد یک: سرزمین  

 جرگه های نیستی(  
 رمان ژوکوند 

 رمان مرده ریگ 
 مجموعه شعر این کتاب یک بمب است 

 ... 

 ترجمه ها: 
 اوست / ماکس اشتیرنر خود و آنچه از 

 کاربرد لذت / میشل فوکو 
 فوکو مراقبت از خود/ میشل 

 آلفرد نورث وایتهد  /نمادگرایی 
 ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


	ابتدای فوکو.pdf (p.1-4)
	final front
	روی فوکو

	ابتدای فوکو

	کاربرد لذت-کتابی-رقعی.pdf (p.5-453)
	final back.pdf (p.454-455)

