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 ترجم:مقدمه م

 

 

  امسلمام 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

ا ترجمه  ی  sextualityشود و  یجمه مرت  ت ی، جنسgenderجنس و  

)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

  عالوه بر ست.  یمناسب ن  یلمعاد  شود،ی« اشاره م یل جنسی»م  عبارتِ
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»میا من  باور  به  جنسین  معنایلِ  وبسته  یی«  ا حدم  تر  ز ودتر 

sextualité    اول انتخاب  مورد  در  بی)سکسوالدارد.  بودم؛  ل  یمی ته( 

هدف   ترجچراکه  حاز  )تا  را  همهمه  برگردانِ  ممکن(  عبارات    ید 

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

کتاب   فرانسه    )یادارند،  مباحثِ  زبان  انگلیبا  هستند(    یسیا  آشنا 

گ  بطامخ نگرانیقرار  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  دایز  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،  و سادهصرف    یشناسانه

و نیسنج  است  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 کهیگو یدهد. نم یم

واژهیجنس  مرنظ تنها  بالقوگ  یا ت  که    ی برا  ینیجانش  یِاست 
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ایسکسوال دارا  را  م  ستته  معنایو  احساساتِ یگنجا  یتوان  ش 

 د.یرا در آن گنجان یت جنسیو فعال یجنسشِ ی ، گرایجنس

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  ا  la chairگر  است  (  flesh  یسیلنگ )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

-فتد، صهندیرا نشان م  یمنطبق  تقریبا  ییِمعنا  یرهیگاه اول دادر ن

« 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

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

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

  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، تنانگیه دخ بی چموش با چهار م  ییتابلو

chair   بدیم  شنهادیپ معادلیدهم.  سبکِ  همان  به  شکل   یِ سازن 
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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 

ابرآنعالوهست.  ین حسی،  با  معنا  در    ین  واژه  که  خودِ  ا یدرونِ 

»تنانه«   مثل  آن  »تنانگ یمشتقاتِ  دارد  «یا  حدوجود  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  

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

 ست.هدارا 

که   هستند  متن  در  نظر  سنا  وضوحبه جمالتی  در  مرد  را  ان 

با زوجه»  . مثالرند یگیم باید  این  «فالن گونه رفتار کندبه  اش  فرد   .

متونِ   وضوحبهجمالت   این  در  که  هستند  موضوع  این   بیانگر 

در    اغلبروی سخن    ،فلسفی-اخالقی انسان  نتیجتا  و  بود  مردان  با 

 د« فری مثل »ایهداللتِ واژه ،. بنابراینشدیمبسیاری موارد مرد فرض  

نه سویهج  به یا سویهنسِ مرد،  اشتباه  نه  ی فکریِ ی فکری فوکو و 

شیوه بیانگر  بلکه  است،  اندیشهمترجم  دوره ی  تاریخیِ ی  ی 

 موردبحث است.

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

»بع  در در عبارتِ »زن و    مثال  متأهلزنِ    یگری دزن و مرد« و  ارتِ 
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ک زن اشاره کنند، اما یبه  نند  تواینکه هر دو زن میشوهر« است. با ا

در    چراکه.  نمایدجاد  یا  ییهایتواند کژتابیخصوص م به  ن متنِی در ا

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

شود و یانِ او و شوهرش مربوط میطِ مبو روا   تاسده  که ازدواج کر

 ندارد.  یآن کار  یِکل یبا زن به معنا

از جمال  درست است که در باید بسیاری  ت مثل »زن و شوهر 

-زنِ متاهل استفاده می  صورتبهکه از معنای زن    مشخص است  ...«

در بسیاری از کاربردها این موضوع    خصوصبهکنیم، اما در این متنِ  

این ساختار که  ی  ابود. مثال در جمله  اهدخون  مشخص با با  »روابط 

با   کلی  روابطِ  که  نیست  مشخص  باشد«،  صورت  فالن  به  باید  زن 

رابطهز یا  است  مطرح  بحثنان  موضوع  خودش  همسرِ  با  مرد   ی 

 هستند. است. این موارد در متن بسیار 

 ایج یلِ اینکه دو واژه بههای دیگر مثل »زنِ متاهل« به دلانتخاب

ریخت کنار  به هم می واژه بود و در مواردی ساختارِ جمالت را    کی

ی اول  درجهنشد؛ چون در  تفاده  ی »همسر« نیز اسگذاشته شد و واژه 

ی  ی اصلیِ موردنظر نیست و در درجه دوم خودِ واژهی واژهترجمه

شده   استفاده  دیگر  بسیارِ  مواردِ  به  متن  در  همسر،  جنسیتِ  بدون 

 است. 
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د مجبور به ی آیش م یپ   وفوربهکه در متن    یکلش ن میچنک  یدر  

-اشاره کند که در رابطه  یبه زن  مشخصا م که  یهست  یاواژه   از  استفاده

 ی اه ا واژب تنهین ترتیو بد  داشته باشدقرار    یا ازدواج ی  ییوزناش  یا

م  ذهن  به  روح  اتفاقاکه  است  »زوجه«    رسدیکه  در   یهیبا  موجود 

 هم دارد.  یمطلوب یِوانخن همتااسات بین و اخالقیقوان

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

پیشِ متن  نگارش  از    در  پیروی  به  یوش ار د  هایپیشنهادرو 

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

پیشنهادههما   بر اساس های صرفیِ زمانِ حالِ فعلِ ا، صورتن 

-وشته مینن جدا کممدِ بودن نیز که تکواژهایی مستقل هستند، تا ح

 شوند.

 ام. شان است که گریزانمثال: از رحم

 

 1401 تابستان – مهرحیاتی نیما 
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 ها ویاپردازی  لذت ر 

 

 

می  آغاز  تنها  متنِ  یک  تحلیلِ  با  را  مکار  یک  اثر  این  تنِ  کنم. 

  تجویز یا  که با زندگیِ روزمره سروکار دارد، نه یک  »کاربردی« است

اند، ی متونی که از این دوره به جای ماندهمهن هیام  رد.  تامل اخالقی

که   است  متنی  تنها  نظاماین  شرحِ  به  شبیه  شکلچیزی  های مندِ 

-رفته قضاوتهماین متن رویدهد.  متفاوتِ اعمالِ جنسی ارائه می

دهد، یح و مستقیمی در رابطه با آن اعمال انجام نمیقیِ صرهای اخال

طرح ارزشاما  مینماا  ر  یاگذاریهای  به  یان  زمان  آن  در  که  سازد 
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پذیرفته شده بودند.   این  ذکرقابلطور عمومی  به اصولِ  است که  ها 

تجربه که  اصولی  کالسیک،  عصر  اخالقیِ  کلیِ   را  آفرودیزیای 

یک   1رتمیدوروسآجهت کتابِ اند. ازاینیک، بسیار نزدسازمان دادند

روشی  ت واس  اتثب سازد. این کتاب گواهی بر یکی مرجع مینقطه

-به همین دلیل، ما را قادر می  دهد.عمومی از اندیشیدن را نشان می

در کار تامالتِ فلسفی و پزشکی روی رفتارِ جنسی و  سازد تا آنچه  

 تازه است، بسنجیم. ییهالذت، در این دوره نامعمول یا در بخش
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 روش آرتمیدوروس -1

 

 

که است     کاملیروس تنها متنِرتمیدوآ   ثرا  «ارویاه  تعبیرِ»کتابِ  

 از ادبیاتی به جای مانده است که زمانی در عصر باستان فراوان بود: 

تعبیرِ قرن دومِ  ادبیاتِ  ارتمیدوروس که در  از میالد   رویا. خودِ  بعد 

بمی استفاده اثر اشاره می  ه چندیننوشت،  او مورد  کند که در زمانِ 

پانیاسیس از هالیکارناسوس،  فِسوس،  از اِتوس  : آثارِ نیکوسترااندبوده 

از  دیونیسوس  آنتیوک،  از  فوبوس  تِلمِسوس،  از  آپولودُروس 

او اشاراتی ترجیحی به    گرا.هِلیوپولیس و الکساندر میندوسِ طبیعت

تِلمِسوس   از  کتابِ  میآریستاندر  سه  به  همچنین  و  اثر    «رساله» کند 
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از دمتریوس پنج کتاب  تایر و  از  به  وم و همچنیفالراز    جِمینوس  ن 

 دهد. بیست و دو کتاب از آرتمونِ میلتوسی ارجاع می

کند که کتاب را به او پیشکش  او همچنین به شخصی اشاره می

نام کاسیوس ماکسیموس ) -این شخص میکرده است، شخصی به 

او گفته  باشد که    خودش  کسیموس از تایر باشد یا شاید پدرِد ماتوان

(.  اش به خاموشی تسلیم گرددمتحک  د کهگذار را ترغیب نموده تا ن

که نایجز  اش کاری نکرده  در زندگیکند که »اعالم می آرتمیدوروس  

آیا این    «.ی تعبیر رویا مشغول سازددر زمینهخودش را شب و روز  

ک است  تاکیدی  ارائهعبارتی  نوع  این  در  استه  بوده  معمول    ؟ ها 

اینآرتمیدوروس    درهرحالشاید.   مبه جای  مثالرتعروفکه  های  ین 

  ، گردآوری کند  رویاهای پیشگویانه را که با واقعیت تایید شده بودند

به عهده گرفت و این دو    روشمند. او کاری  کاری کامال متفاوت کرد

تا   بود  قرار  او  اثر  داشت:  برای   دستورالعملیک    عنوانبهمعنا 

ی  هالک رسکار رود؛ اثر او همچنین قرار بود تا ی  ی روزمره بهاستفاده 

 باشد.  رویاهای تعبیرِ نظری برای تصدیق روش

در آن    موجودرویاها یکی از فنونِ  باید در نظر داشت که تحلیلِ 

میبود.    زمان مواجه  رویا  در  تصاویری  با  افراد  که  آنجا  و از  شدند 

واقعیت هایی از  نشانه دستکم برخی از این تصاویر  شد که  می  تصور

-ها داده میارزشی باال به رمزگشاییِ آن  ،ددارنهایی از آینده  یا پیغام
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 معاف باشد.توانست از این امر  می  ندرتبهیک زندگیِ منطقی    شد.

رسمی پذیرفته  عنوانبهاین سنتی معمول و بسیار کهن بود؛ همچنین  

ی  حضور داشت. اگر الزم بود تا درباره  وهای فرهنگیشده در قلمر

بیت از  شبانه  متخصص  صاویرِ  نیت  مشور شمار  این  شود،  ز گرفته 

  شواهدِها را تعبیر کند.  قادر باشد تا نشانه   م هخوب بود که خودِ فرد  

اهمیتِبی که  دارند  وجود  یک   عنوانبه رویاها    تحلیلِ   شماری 

می روزانه    بستِکار نشان  شرایطِ دهندرا  در  فقط  نه  که  کاری  ؛ 

بود ل  دلی  این بدین  راماتیک، که حتی در امورِ هرروزه ضروری بود.د

نصیحت، راهنمایی و برخی اوقات دستوراتی    در رویاها  ایانخد  که

می  ارائه  فقط    دادند.صریح  رویاها  که  زمانی  حتی  این،  بر  عالوه 

حتی   کنند؛جویز  بدون اینکه چیزی را ت  کردنداعالم میرخدادی را  

تسلسلِ  که  داشت  اعتقاد  فرد  که  غیرقابلزمانی  آینده  رخدادهای   -

قرار بود  ن خوب  ناهمچ  ؛اجتناب است از چیزهایی که  فرد  که  بود 

ه شود. آشیل تا برای آنان آماد   اتفاق بیفتد، دانشی پیشینی داشته باشد

  برخی اوقات گوید: »تاتیوس در »ماجراهای لئوسیپ و کلیتوفون« می

نه   .دهدنمایش میدر رویاها  ها از پیش  به انسانآینده را    الهی  مشیتِ

باش قادر  آنکه  ا برای  کنند، رنجز  ند  دوری  است  تقدیرشان  که  هایی 

ن دلیل توانند از تقدیر برتری جویند؛ بلکه بدی وقت نمیچرا که هیچ

چون  کنند.  تحمل  بیشتری  صبر  با  وقوع  هنگام  را  آنان  بتوانند  که 
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شوند، به روح با ها همه با هم و غیرمنتظره وارد میتزمانی که مصیب

-برند که آن را در هم میمیورش  ی شدید و ناگهانی یچنان ضربه

مصیبت این  اگر  اما  ذهنِ شکنند.  باشند،  انتظار  مورد  که    انسان  ها 

خاموش   ذرهرهذ سکنی گزیده، قادر است تا سوگ را  در آنان    ترپیش

-کند و میمی  هی کامال سنتی را بیان سینِسیوس بعدتر نظرگا  سازد.«

ما رویاهای  که  است   گوید  شده  متشکل  پیشگو  یک  ما    »با که    از 

. کند کند. اگر به بیرون از مرزها برویم، ما را همراهی میزندگی می

همراه است، در زندگیِ شهری در کنارِ ماست.  او با ما در زمینِ نبرد  

بازار در  ما  همراهِ  و  کار  مزرعه  در  ما  می چانه  با  رویاها زنی  کند.« 

همیش  عنوانبهبایست  می که  شوند  گرفته  نظر  در  ه  »پیامبری 

خستگییحتنص است.«گری  خاموش  و  که  ینااز  ناپذیر  هر  ما،  رو 

فق یا  غنی  جوان،  یا  پیر  مرد،  یا  »زن  دارای  باشیم،  یا  شهروند  یر، 

ور یا سخنور، بدون توجه رسمی، ساکن شهر یا روستا، پیشه  منصب

حرفه  به یا  ثروت  سن،  یا  می  ،«جنس  تا همه  ورزیم  تالش  بایست 

کنی تعبیر  را  این   دوروستمیرا  م.رویاهایمان  با  را  رویاها«  »تعبیر 

 روحیات نوشت. 

دغدغه  عمدتا  به  آرتمیدوروس  که  دارد  را  این  دقیقا ی  خواننده 

: چگونه فرد تدبیر به خرج  شودمیانجام  چگونه این کار  نشان دهد  

تا  می به اجزاء تشکیل  یک رویادهد  ی آن بشکند و معنای  دهندهرا 
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همچنین چگ  دهد؟  تشخیص  را  در  میفرد  ونه  آن  را  کل  این  تواند 

از   کدامرمزگشاییِ  اجزاء  هر  که  از  تفاوتی  آورد؟  حساب  به  اش 

غیبآرتمی فنونِ  میان  قربانیگوییِدوروس  می  کنندگان  شود، قائل 

نیز »می: آنتوجه استقابل ی منفرد چگونه در  نشانهکه هر  دانند  ها 

می  جای  و  کل  برقضاوت  حالنیباا گیرد  هم  را  کلِ هپای  شان    ی 

آنمج میموعِ  نشانهها  از  کدام  هر  بر  هم  و  مجزا.« گذارند  های 

این اثر چگونه تعبیر کنیم.  ای است بر اینکه  بنابراین کتابِ او رساله

آنکه اعجاز رویاها را محو  ، فن را   خود سازدرِتقریبا تماما به جای 

ر قرا  و انواعِ مختلفی از خوانندگان را مخاطب  گذاردمیدر مرکزیت  

استفاده  د.هدمی برای  ابزاری  که  دارد  قصد  ی  آرتمیدوروس 

او  های تحلیل  متخصصان و تکنسین بینشی است که  این  قرار دهد. 

الهام آن  با  تا  دارد  در    بخشِامید  او  به  که  کسی  باشد،  پسرش 

پنجم اشاره میجلدهای چ و  که  کند: »هارم  زمانی  اینجا   آنچهتا  در 

شده همراهِنوشته  تو  باشدتو      ،  تعبی،  در  عالی  رِرا  هر رویاها  از  تر 

ند که به کس خواهد نمود.« او همچنین قصد دارد به کسانی کمک ک

امتحان کردنِ روش ناامید شده خاطرِ  نادرست  ترکِقاند و  های   صدِ 

کا دار  باارزش  ربستِاین  او    ند.را  سالمتی  عنوانبهکتابِ  -درمانی 

اشتباهات    1بخش  آن  همچاما    .شودمی  استفادهبرای  به او  نین 

 
1odes terierapeia soTh -.م 
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کسانی که نیاز به آموزشِ ابتدایی   ؛کندخوانندگانِ عمومی نیز فکر می

دستورالعملی برای زندگی ارائه  عنوانبه، او کتاب را  درهرحالدارند. 

د استفاده شود و در  ر مسیرِ وجودِ یک فرابزاری که بتواند د  ؛دهدمی

گردد: پذیرفته  زندگی  متغیر  رخدادهده  ک  ورطهمان»  شرایطِ  ای ر 

تالش کرده به همین ترتیب    نیز  اوواقعی نظم و ترتیب وجود دارد«،  

 ظم جای دهد.«را در حالتی من ز یهمه چتا »

»کتابِ راهنمای زندگیِ روزمره بودن«این جنبه زمانی کامال   ،ی 

متنِم »داستانشخص است که  با  آرتمیدوروس را  های« آریستیدس   

های بسیار را صرف گوش که سال  ربیمضط  فردِ علیلِ  ؛مقایسه کنیم

اش به  های بیماریی باال و پایینسپردن به خدا کرد که در طول همه

می او   درمانرویاهایی  او  و  بیفرستاد  میهای  انجام  را  داد.  شماری 

نکته برجسته   هیچ جایی   ستااین  تقریبا  آرتمیدوروس  متنِ  که در 

افسون برخبرای  ندارد.  وجود  مذهبی  متنبس  الفِهای  های  یاری 

حتی   ؛تی او به درمانگرانِ آیینی وابسته نیسدیگر از این نوع، نوشته

کند و آپولون از دالدیس را »خدای  تی را استفاده می وقتی فرمولی سن

ظاهر شد و     بسترِدر کنارِخواند که  بومیِ خود« می فرمان  او  او  به 

 . داده تا این اثر را بسازد 

مر او  این،  بر  ک  استاقب  عالوه  کاری  و  خودش  کارِ  بین  ه تا 

از  آرتِمون  فالِروم و  از  تایر، دتریوس  از  گِمینوس  تعبیرگرانی چون 
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میم انجام  درمانیلِتوس  و  تجویزات  فقط  و  از  دهند  شده  داده  های 

-رویابینِ عادیتفاوت قائل شود.  دهند،  ی ال مانتقرا    1طرف سِراپیس 

نیس  سایپار  کند،ای که آرتمیدوروس به آن اشاره می  ت که  نگرانی 

او یک فردِ »معمولی«   شوند را اجرا کند.احکامی که از واالتر داده می

یک حاشیه اشاره  عنوانبهاست: عموما یک مرد است )رویاهای زنان 

جنسِ سوژه    ونی که ممکن است در آنموارد گوناگ  عنوانبه  ؛اندشده

ک و معموال ماله، ا معنای رویا را تغییر دهد(؛ مردی که دارای خانواد

او به   رد(.کند؛ یک مغازه دا تجارت است )او یک حرفه را اداره می 

هیچ که  مورد  این  )اما  دارد  بردگانی  و  خادمان  زیاد  را احتمال  کدام 

های اصلیِ او، جدای از  هدغدغهم نداشته باشد، بررسی شده است(.  

همراهانسالمت مرگِ  و  زندگی  پرمایگیاش،  بینوایی اش،   اش، اش، 

فاز ماموریترزنداندواج  و  او اش  از  است  ممکن  که  است  هایی 

دهد.  خواسته انجام  شهر  در  که  مشتریِ   شود  یک  خالصه  طور  به 

هایی است که ی نوعِ مشغولیتکنندهرتمیدوروس آشکارآ متنِ  عادی.  

 مردمِ معمولی است.  یهخصمش

نیزعالقه اثر    این  اما نظری  که است  چیزی  این    .دارد ای 

: او قصد  گویده کاسیوس از آن سخن میس در پیشکش برومیدوآرت

تا   خوابرقبایش    کارِدارد  تعبیر  می  را  در  او  کند.  تا رد  خواهد 

 
 م. – است. ی مصر–خدای یونانییس یک سراپیس یا ساراپ   1
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هیچ به  که  کند  قانع  را  شکلناباورانی  این  از  غیبکدام  گویی های 

هایی که آینده کنند تا از نشانههایی که تالش مید؛ شکلقاد نداراعت

پیش  می را  کنمزر  ندکنگویی  آن گشایی  دنبال  به  آرتمیدوروس  ند. 

هایش بلکه با یک  ا را نه با نمایشِ صرفِ یافتههاست که این قطعیت

ی روشِ کار بنا  ی دقیق از تحقیق و بحث درباره شده روشِ مالحظه

 نهد.

خواهد خود را از متون گذشته جدا سازد، او رنجِ خواندنِ او نمی

اما  آن کشیده،  به دوش  را  بها  نویسندگانه  بسیاری  مثل  آنکه  نِ رای 

آن از  گفتهها  دیگر  »سخنانِ  از  آنچه  کند.  رونوشت  شده«  دوباره 

میعالقه جلب  را  او  تثبیتی  قدرتِ  یک  نیستکند  بلکه   ،شده 

در مسیرِ  او    شود.یافت می  انکه در آنتجربیاتی است    وسعت و تنوعِ

نویسندگانِ دنبال  به  صرفا  تجربه،  این  برای  بز جستجو  نرفته   رگ 

مکان  ؛است به  مصرانه  رفته  بلکه  گرفته هایی  شکل  تجربه  این  که 

پیشکش به کاسیوس ماکسیموس گفته و   طورهماناو    است. که در 

او نه تنها    د. نکاش افتخار می به وسعتِ تحقیق بعدها هم تکرار کرده،  

دکه به  صبورانه  بلکه  کرده،  مقایسه  را  اثر  زیادی  بازاریِ تعداد  های 

فالنیویابر و  کانونها  در  دنیایِ  گیرها  مراجعه های  مرتبا  مدیترانه 

کرده است. »از طرف دیگر، من نه تنها این رنجِ مخصوصِ فراهم می 

کتابهمهکردنِ   به دوش کشیدهی  را  رویا  تعبیر  برای    بلکهام،  های 
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سال همبسیاری  غیبها  بودهی  تحقیرشده  گویانِنشینِ  هم    ام. بازار 

کسانی که گیرند و  تر به خود میدسمق-شما-ایی ازمه سیکسانی ک

میابروان واالتر خم  به روشی  را  غیب  .کنندشان  گدا،   گویاناین  را 

اهمیتیدانندمی  مسخره  و  بازحقه آنان  این خوارشماریِ  به  اما من   ، 

یونان  دهم.نمی از  مختلفی  شهرهای  در  من  در    برعکس،  و 

ترین و  در ایتالیا و در بزرگ  ،آسیادر    ،های بزرگِ مذهبیگردهمایی

تبعاتهارهیجزترین  پرجمعیت و  قدیمی  رویاهای  به  صبورانه  شان ، 

بتوان   ام.گوش داده این موارد  نبود که در  دیگری  هیچ روشِ  چون 

نقص  آرتمیدوروس  .«کرد  کار تا  د  که جمعدارند  آنچه  آوری  تمامیِ 

رعکس آن را در ب  لکه، ببندی کندی خام دستهداده   عنوانبهده را  کر

او »اصلِ راهنما« و »شاهدی« ارائه می  1قالب »تجربه« برای  دهد که 

او   گوید.ی آن چیزی است که می برای همه این بدین معناست که 

دادن با منابع دیگر، با  تطبیق    دهد، بااطالعاتی را که به آن ارجاع می

با تجربه آمقایسه کردنِ آن  قرار دادنِ  با  معرضِ   ن دری خودش، و 

»روی   زیچچیهبه این طریق،    دهد.مورد تایید قرار می  برهانبحث و  

از روی گمان«  هوا« نخواهد شد  و »صرفا  های توان روشمی  .گفته 

ایده ایده  –ها  تحقیق،  تاریخ مثال  تجربه  2های  شکل  –  و  های و 

 
1 peira 
2 historia 
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را   »تایید«  و  جمعکه    گونهآنآزمایش  زمینهدر  در  دانش  ی آوری 

-وکم  شد و تحت اثرِانجام میدر آن عصر  پزشکی  و  یعی  تاریخ طب

اندیشه مستقیمِ  مشاهده   گرایانهشک  یبیش  نیز  اثر  این  در  را  بود 

ی تاملی و آن ارائه  داردتوجهی  ی قابلمتنِ آرتمیدوروس فایده  1کرد. 

 سنتی است. مطالبِی وسیعی از نهقیق بر بدد

اینجا   اخالقیاتِ  بندیصورتپرسشِ  در  ظهورِ   تیریاضهای  یا 

تازه استاندارده میای  ارائه  آنچه  اما  ندارد.  وجود  جنسی  رفتارِ  -ی 

اشاره بههایی  دهد،  ارزش شکل  مربوط  جاریِ  و  های  گذاری 

مورد   عموما  است.رفتارهای  مطم  قبول  فلسفی  متن تامالتِ  از  ئنا 

ارجاعاتِ واضحی به مشکالت و  توان آنان را در  ستند و میغایب نی

؛ اما این ارجاعات شامل دستورالعملِ تعبیر و  دید  رهروزمهای  بحث

هستندروش تحلیل  قضاوت  ،های  محتویاتِ نه  و  ارزشی  های 

رویا  صحنه.  اخالقی آنهای  بر  تعبیرات  استکه  سوار    جهتِو    ها 

آنگویی  پیش  میان  روی  و  بحث  و موقعیتهمچنین  کنند  ها 

می  اعالم  که  یک  رخدادهایی  به  سوم عم  اندازِچشمکنند،  و  نتی ی 

توان از این متنِ آرتمیدوروس انتظار داشت که  پس میتعلق دارند.  

 
ی انگلیسیِ آرتمیدوروس، به اثراتِ متعددی از اش بر نسخهآر. جی. وایت در مقدمه  1

لز البتِِه بر ارتمیدوروس اشاره می  گراییشکو    گری آزمایشیراتِ  تاث  کند. آ.اچ.ام. کِسِِِ
ر خاص د رویایی را که در روزی   تمیدوروس فقط کارورزی بوده کهه ارکند کن میبیا

 کرده است.برابر داشته، تعبیر می
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مدارکی از یک سنتِ اخالقیِ نسبتا وسیع ارائه دهد؛ سنتی که بدون  

ه را دوباره باید در ذهن عمیقا ریشه در گذشته دارد. اما این نکتشک 

 از وگی  نکه متن مملو از جزئیات است، با اینکه کاتالداشت که با ای

دهد و از هر ائه می اعمال و روابطِ گوناگون را در رابطه با رویاها ار

نظام این عصر  در  موضوع  این  با  دیگری  استاثرِ    حال نیباا  ؛مندتر 

رساله  وجههیچبه اولیک  که  نیست  اخالقیات  صورتویتی  -اش 

قضاوت باشد.بندیِ  روابط  و  اعمال  آن  با  رابطه  در  به    هایی  فقط 

-توانیم ارزشت که میسا  از طریق تعبیر رویاها  مستقیصورت غیرم

ها و اعمالِ ارائه شده در متن  هایی را درک کنیم که بر صحنهگذاری

ی در اینجا به صرف خودشان تایید  شدند. اصول اخالققرار داده می

ها را از طریق پیشرویِ واقعیِ تحلیل، با  تواند آنو فرد می  ندشونمی

تعبیرا کردنِ  تشتعبیر  می  دهد.  خیصت  پیشنهاد  مسئله  که این  دهد 

-ای بر دستورالعملِ تعبیری که آرتمیدوروس به میان میبرای لحظه

قادر خواهیمآورد،   زمان  آن  بگذاریم.  را    انگشت  اخالقیاتی  که  بود 

 ر دارد. در پسِ تحلیلِ او از رویاهای جنسی قرا رمزگشایی کنیم که

-نه تفاوت میشباهای  آرتمیدوروس میان دو شکل از رویا  -1

تمایالتِ کنونیِ فرد را بیان هستند، رویاهایی که    1ا نیپنیا گذارد. اول  

»به طور معمول در مجاورتِ ذهن هستند«.  می  فردی عاشق کنند و 

 
1  Enypnia – م. –ورت جمع است. این واژه به ص 
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بیند که او آنجاست؛  یایی میاست، تمایل به حضورِ معشوق دارد، رو

 ردن ی خوکند، رویایا اینکه فرد غذایی ندارد، احساس گرسنگی می 

بیند که  بیند؛ یا »مردی که خود را از غذا انباشته است، رویایی میمی

است« خفگی  یا  تهوع  دچار  آن  دشمناندر  از  که  مردی  می؛  -اش 

میترسد رویا  در  احاطه،  آنان  که  کردهبیند  رویا   ینا  اند.اش  از  نوع 

در اموراتِ مربوط به وضعیتِ   و  ا استای دارارزشِ تشخیصیِ ساده 

رکنو لحظه  یشهنی  این  )از  لحظهدارد  تا  کنونی  نوع ی  این  بعد(.  ی 

سوژه به  می رویا  نشان  را  خفته وضعیت خودش  اینکه چه دهدی   ،

با   رابطه  در  در  چیزی  چیز  چه  و  است  افراط  یا  کمبود  دچار  بدن 

 ا ذهن دچار ترس یا میل است.رابطه ب

که   متفاوتخوانده می  1اون یْروی رویاهایی  و طبیع اند.  شوند،   ت 

»ریشهکارکردِ سه  با  آرتمیدوروس  توسط  سهولت  به  رویاها  این   -

می شناسی ارائه  او  که  میای«  کشف  رویاهایی  این  شوند.دهد،  ها 

می را  »آنچه  که  است.هستند  واقعی  که  آنچ گویند  هست،  آنچه  ه  « 

آشکا  ترپیش شکلِدر  به  و  شده  ثبت  زمان  شدنِ  در    ر  رخدادی 

حآینده دور  چندان  نه  یافت.خوا  قیقتی  بر   هد  همچنین  رویا  این 

می اثر  هیجانروح  را  آن  و  میگذارد  تغییر   سازد.زده  را  روح  رویا 

میمی صورت  و  شکل  آن  به  منشدهد،  سوی  به  را  آن  هایی  دهد؛ 

 
1  Oneiroi – م. –ت جمع است. این واژه به صور 
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می در  هدایت  تحرکاتی  و  میکند  القا  چیزی آن  به  مربوط  که  کند 

است. شده  داده  نشان  که  می  هستند  این  بر  ی  لمهکدر  ان  وتعالوه 

ایتاکا 1اون یروس  گدای  ایروس،  نامِ  که   2،  کسی  داد،  تشخیص  را 

بود،  پیغام شده  داده  امانت  او  به  که  را  میهایی  پس    داد.انتقال 

اد دارند: اولی از با یکدیگر تض  مورد به مورداون یروس  و    3ا نیپنیون 

های گوید، دومی از رخدادهای جهان؛ اولی از وضعیتمی  فرد سخن

ی زمانی؛ یکی گیرد، دیگری از باز شدنِ زنجیره ریشه می  ذهن دن وب

هوسزیادی  شگرینما در  کمبودها  و  ناسازگاها  و  است،  ریها  ها 

، از یک طرف  دهد.آن را شکل می   زمانهمدیگری به روح هشدار و  

-اش بیان میواقعیتِ روح را در وضعیتِ فعلی  ،هوسناکویاهای  ر

رویا دیگر،  طرف  از  نظمِ  آینده  ،جودوهای  کنند.  در  را  رخداد  ی 

 . دارندجهان بیان می

دوم دسته  ،شکافِ  دو  وارد  را  تمایز  از  دیگری  بندیِ شکلِ 

رویایی که خود را به وضوح و شفافی    کند.های شبانه« می»بصیرت

و رویایی   ؛سازد و نیاز به هیچ رمزگشایی و تعبیری نداردآشکار می

دهد که چیزی ویری نمایش میار تصکه خود را به شکلی مجازی، د

 
 م. – ی اونِیروی.حالت مفردِ کلمه   1
ای هِِ پیغِِامایی در ایتاکِِا اسِِت کِِه ی گِِدهِِای یونِِانایروس یا آرنئوس در افسانه  2

 م. –رساند. ا میرخواستگارانِ پنلوپ 
 م. –ی اِنیپنیا حالت منفرد کلمه  3
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موجود، میل   در رویاهای وضعِ  .د نگویمی  اشمتفاوت از ظاهر اولیه

اش شناخته شود )فرد در رویا زنی آسانی با حضورِ ابژهتواند به  می

  تواند با تصویری دیگر همچنین می  میل دارد(؛ امابیند که به او  را می

شود  رابطه  بیان  کمکه  بای  دور  ابوبیش  دارده ژا  پرسش  مورد  .  ی 

رخدادی   رویاهای  در  مشابه  مینیز  تفاوتی  از حاصل  برخی  شود. 

نشا با  -شان معین مین دادنِ ظهورِ حقیقیآنان به شکلی سرراست 

ارد: فردی در یک رویا غرق اکنون در حالت آینده قرار دشوند که هم

کشتیش می دنِ  را  میای  غرق  آن  روی  بعدتر  که  فردبیند  ی شود؛ 

-بیند که روزِ بعد با آن زخمی میخورده از سالحی میرا زخم  دخو

این به  گفتهشود.  برهانی  رویاهای  دیگر،  اشود.  می  ها  موارد  در  ما 

ای که تیمیان تصویر و رخداد غیرمستقیم است: تصویرِ کش  یرابطه

ی غرق شدنِ  دهندهپاشد ممکن است نشانها از هم میروی صخره

بد حتی  یا  نباشدلاقباکشتی  برده  ؛ی  اگر  ببیند،  بلکه  را  رویا  این  ای 

یلی«  ها رویاهای »تمثای نزدیک قرار دارد. اینرهاسازیِ او در آینده

 هستند.

مشکالتی  دارد،  وجود  تمایز  دو  این  میان  که  مرزی  اینجا  در 

می  ایجاد  تعبیرگران  برای  داده  عملی  خواب  در  بصیرتی  وقتی  کند. 

تی و کدام  ه کدام با یک رویای وضعیکنست  شود، چگونه باید دامی

چگونه   است؟  ارتباط  در  رخدادی  رویای  یک  تعیین بایست  میبا 



 تی مهر نیما حیاترجمه: 

25 

 

میکه    ردک نشان  را  آنچه  مستقیما  میتصویر  بیان  اینکه  دهد  یا  کند 

ره دارد؟ آرتمیدوروس با اشاره به دیگر اشابه چیزی  باید فرض کرد  

ن موضوع تاکید یبر ااین دشواری در اولین صفحاتِ کتابِ چهارم،  

-که باید فردِ دارای رویا را هم در نظر گرفت. او توضیح می  کندمی 

-ار نمایان نمیکبر اشخاص پرهیز  ،ویاهای وضعیتیدهد که مسلما ر

رو یناشان و از غیرمنطقیاند که تحرکاتِچون آنان قادر بوده  ،شوند

-می  چنینآنان هم سازند.  هایشان را رام  هایشان، امیال یا ترسهوس

قرار دانند که چگونه بدن تفریط  افراط و  میان  تعادلی  هایشان را در 

  کدام چیهرو  ین ا اختاللی وجود ندارد و ازدهند. نتیجتا برای آنان هیچ  

ی  دهندهنمایش  عنوانبهت  بایس( که همیشه میا نیپنیااز آن »رویاها« )

، این ر آنوه بعال   تمایالت فهمیده شوند، بر آنان اتفاق نخواهد افتاد.

اخالق متداول    موضوعی نشانهنزد  که  بود  پرهیزکاری گرایان  ی 

است   رویاهایی  شدنِ  هوسناپدید  به  غیرارادیِ  که  تحرکاتِ  و  ها 

ی خواب به  اهگوید: »بصیرتمی  1سِنِکا شوند.ذهن و بدن ترجمه می

روزِ  اندازه هستند.«   فردی  سخنان  2پلوتارک  آشفته  زنوندر  به    ،اش 

 بیند که ی فرد دیگر رویاهایی نمیتکه وق  کندمیتایید    را  عموضو این  

رویاها آن  می  در  لذت  ناپسند  اعمالی  پیشرفت نشانه  این  برد،از  ی 

 
 م. – قرن نخست میالدی فیلسوف رواقی  –لوکیوس سنکا یا سنکای جوان  1
 م. – قرن نخستِ میالدی  در نویسان یونان باستاننویسان و مقالهاز تاریخ  2
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بیداری  است. در  که  کرد  اشاره  افرادی  به  همچنین  نیروییاو   شان 

برای هوس  کافی  برابر  در  مقاومت  و  در مبارزه  اما  دارند،  هایشان 

قوان و  »نظرات  ر اشینشب  به  ن  میا  احساس دور  دیگر  و  اندازند« 

نمی آنچه در درونکنند:  شرم  گسیخته  لگامشان غیراخالقی و  سپس 

 شود. است، بیدار می

نظر  درهرحال رخ   وقتی  ،آرتمیدوروس  از  وضعیتی  رویاهای 

می دهندمی بگیرند.،  خود  به  شکل  دو  و   توانند  میل  مردم،  اکثر  در 

بدون   و  مستقیما  می  ااختفناسازگاری  داده  برای نمایش  اما  شوند؛ 

می  که  چگوکسی  آن داند  کند،  تعبیر  را  خود  رویاهای  از نه  تنها  ان 

نشانه میطریق  بیان  »به    شوند.ها  او  ذهنِ  که  است  خاطر  بدین  این 

ای زند.« بنابراین مردی که تجربهحقه می به او  ورانه  آروشی نسبتا نو

د دید که به او میل دارد یا هخوا  در تعبیر رویا ندارد، در رویا زنی را

توان  اما میخواهد.  هاست میاش را خواهد دید که مدتمرگ ارباب

بی  ذهنِ  که  نمیگفت  متخصص  یک  باهوشِ  یا  که  اعتماد  پذیرد 

بازی  : به حقهیابد، نمایش دهدکه خود را در آن میوضعیتِ هوسی  

یند که برا بشود، تا رویابین به جای آنکه به سادگی زنی  متوسل می

: »یک کندبه او داللت می  به او میل دارد، تصویرِ چیزی را ببیند که 

تکه ماده،  حیوانی  دریا،  کشتی،  یک  آینه،  یک  جامهاسب،  از  ی  ای 

از    زنانه.« مثال  برای  سخن    هلا  نقاشیک  آرتمیدوروس  کورینث 
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در  می و  است  متخصص  تعبیرگرِ  یک  شک  بدون  که  کسی  گوید. 

کند و بریده شدنِ سرِ  اش سقوط می خانهفِه سقرویا دیده است ک

ای از است تصور کند که این نشانه  کسی ممکنبیند.  خود را نیز می

این یک رویای وضعیتی بود:  واقع  در  اما  آینده است،  در  رخدادی 

به گذرا  آرتمیدوروس  که  می  شکلی  مرگِ این  نویسد  آرزوی  مرد 

 اش را داشت که هنوز زنده بود. ارباب

باید تشخیص دهد که آیا شفاف و  اون یروی  ی  د درباره رفنه  چگو

به شکلی تمثیلی رخدادی متفاوت از آنچه برهانی هستند یا برعکس  

 اگر فرد تصاویرِ غیرعادی را که   کنند؟بینی می دهند را پیشنشان می

 که   باقیماندهتصاویرِ  ؛کنار بگذاردنیاز به تعبیر دارند    حبه شکلی واض

پی را  تمی   یشگوی رخدادی  واقعیت  با  سرعت  به  میکنند  شوند:  ایید 

آمد.   دنبال خواهد  به  تاخیر  به رخداد بدون  مستقیما  برهانی  رویای 

می بیان  که  چیزی  میآن  گشوده  و  کند  تعبیر  شود  ی اجازهنه  به 

می نه  جاپایی  بخشید. بازهدهد،  خواهد  را  الزم  زمانیِ  نتیجه    ی  در 

ا با  سهولت  به  تمثیلی  حرویاهای  میقین  شناخته  به  یقت  که  شوند 

نپیوسته وقوع  به  فرصت سرعت  از  باید  که  معناست  بدین  این  اند. 

نیز باید افزود که پرهیز  استفاده و آنان را تعبیر کرد.  –اران  گاین را 

نه   که  فقط    ا نیپنیاآنانی  می  اون یرویبلکه  تجربه   معموال   –کنند  را 

بصیرت برهانیفقط  رویاهای  یا  واضح  تا    نند.یبمی  های  نیست  نیاز 
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این موضوع را توضیح دهد:   این رسم بود که فرض آرتمیدوروس 

می دارند سخن  منزه  روحِ  که  آنانی  با  مستقیما  گویند.  کنند خدایان 

یاد به  را  »زمانی که    آنچه افالطون در جمهوری گفت    فرد بیاورید: 

بخشِ سومِ خودش را ،  است  ها را ساکت کردههم روح و هم هوس 

باقیِ او را می   رتقاا بخشد که در آن حکمت ساکن است و بنابراین 

دانید که آن زمان است که او واقعیت را به بهترین می  .گیرددر برمی

آفرودیس  «کند.شکل دریافت می از شاریتون اهل  ، 1یاسو در رمانی 

نهایتا به انتهای آزم هایش نزدیک شده است و  ونزمانی که کالیرهو 

تالش که  پرهیزنیطوال  زمانی  برای حفظ  آستانهاری گاش  در  ی  اش 

بینی  بیند که پایانِ داستان را پیش اجر دادن است، رویایی »برهانی« می 

رویا  .کندمی  طرف    این  از  عهدی  هم  و  است  شگون  یک  هم 

زمانی که شب رسید، او خود  : »کندو را محافظت میایزدبانویی که ا

در دختری  را  دوباره  دید.  رویا  به در    دبو   هشد  یک  که  سیراکوس 

وارد میحوزه  آفرودیت  بازمیی مقدسِ  از آن  از  گشت.  شد و  پس 

ازدواج  2به کاریاس  آن تاجاش میو روزِ  با  های  نگریست. کلِ شهر 

او   و  بود  شده  آراسته  پدرگل  همراه  به    به  مادرش  داماد  خانهو  ی 

 شد.« همراهی می

 
 م. –هو. رن با نام احتمالی کالیبه جای مانده از یونان باستا مانیی رویسندهن  1
 م. –شخصیتِ دیگر رمان  2
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 *** 

از   انواگر  میان  آرتمیدوروس  که  روشر اعِ  روابطی  های  ویاها، 

حالتتشخیص و  رسم شان  جدولی  کرده،  بنا  سوژه  وجودیِ  های 

 : خواهد آمد دستبشکل زیر کنیم، 

 

 رویاهای رخدادی  رویاهای وضعیتی  

طریق  از  مستقیم

 ها نشانه 

 تمثیلی  برهانی

  معموال   هرگز در افراد پرهیزگار 

در افراد 

 معمولی 

 معموال   عموال م  متخصص 

  موال عم هتجرب بی

 

رویا   تعبیر  دادهقلمروی  آخرین  جدول  در  رویاهای   –ی 

شود. در اینجاست  تعریف می  –رخدادیِ تمثیلی برای مردم معمولی  

ما از ا  ،هایی شفاف نیستندکه تعبیر ممکن است، چون چنین بصیرت

کنند. در اینجاست استفاده می دیگری    تصویری انتقال  یک تصویر برا

سازد تا برای رخدادی که چون فرد را قادر می  ،استکه تعبیر مفید  

 فوری نیست آماده شود. 
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های قیاسی تمثیلی با استفاده از روش  ی واون یر رمزگشایی از    -2

گردد: هنرِ  بازمی آرتمیدوروس چندین بار به این نکته  شود.  انجام می

 گذاریِ -هم-از طریق »کنارو    دارد  بنیان مشابهت    قانونِ تعبیر رویا بر  

« آرتمیدوروس این قیاس را در دو سطح به کند.ها عمل میاهتشب

اول یک قیاسِ طبیعی میان تصویرِ رویا و عناصری از آورد.  بازی می 

پیش متعدآرتمیدوروس روشکند.  گویی میآینده است که  دی های 

به می   را  مشاکار  این  تا  کیفی گیرد  هویتِ  دهد:  تشخیص  را  بهت 

»وضعیتِ بدِ« سالمتی یا  یدهندهنشان  اندوتمی رویای یک ناخوشی)

دهد که بدن با مواد مضر انباشته  ثروت باشد؛ رویای لجن نشان می

شد )خواهد  کلمات  هویتِ  قوچ  (؛  واژگانیِ  یک  ارتباط  خاطر  به 

باشددهندهنشانند  توامی  1کریون -کریوس قدرت  پیوستگیِ  ی  (؛ 

پیرویای شیر برای یک ورزشکار نشانه)  نمادین قه در مساب  روزیی 

نشانه توفان  رویای  استاست؛  بداقبالی  یک ی  باور،  یک  وجودِ  (؛ 

ی زن دهندهخرس نشانای )ی افسانهالمثلِ محبوب، یک زمینهضرب

آرکادین  کالیستوی  خاطر  به  می  .(2است  خامشابهت  به  طر تواند 

از وجودهعضویت در یک طبق ازدواج و مرگ  :  باشد  بندی  بنابراین 

 
هم  در این زبان کریون .م استان یونان باستان به معنای ارباب و حاکب زدر  وسکری  1

 م. –د. کنو هم به هیوالیی دریایی اشاره میدارد معنای قوچ 
شد و توسط وس اغوا یمف بود که به دست زئیک نان باستان کالیستو در اساطیر یون  2

 م. –ل گشت. تبدی ساو به یک خر
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هر دو  رویا جایگزدر    توانندمی مرد در زندگیِ  ین هم شوند، چون 

)تلوس  غایت  میعاد((1یک  یا  )هدف  نهایت  یک  می  ،  ؛ شوندتلقی 

مردِ بیمار رویایی ببیند که در آن  )»اگر    شابهی دارندهمچنین رسومِ م

-گویی میمرگِ او را پیش   رویا  کند، ایندوشیزه ازدواج می   با یک

افتد که برای یک مردِ  اد اتفاق میدام  کند، چون همان چیزهایی برای

 مرده.«(

قیاسِ یک  اینجا  دارد  در  وجود  نیز  نکته  .ارزشی  یک  ی این 

تعبیر رویا این کارکرد را دارد که مشخص کند آیا   اساسی است که

قرار   که  نه.  رخدادهایی  یا  هستند  مطلوب  دهند،  رخ  متنِ  است  در 

تمایزِ با یک  قلمرو رویاها  میان خوب و  دوگ  آرتمیدوروس، کلِ  انه 

-، خوشبختانه یا بدبختانه نشان زده میندیناخوشاآیند یا  بد، خوش

ملی که در یک رویا ارائه شده چگونه ع  شود. پس پرسش این است:

می استفاده  ارزشِ خود  از  راست،  تا  راکند  که رخ خواهد    خدادی 

-اگر عملی که رویا ارائه می  داد، اعالم دارد؟ اصلِ کلی ساده است.

پیش   دده رویا  باشد،  خوب  اما  خودش  دارد.  بر  در  مطلوبی  گوییِ 

شش   آرتمیدوروس  سنجید؟  را  ارزش  این  باید  ارائه چگونه  معیار 

ارائهمی عملِ  آیا  قانون دهد.  با  آیا  است؟  همخوان  طبیعت  با    شده 

 
1Telos  - ای است که ارسطو برای اشاره به بالقوگیِ کامل یا هدفِ اصلی استفاده واژه

 م.  -کند. می
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آ است؟  همخوان  عرف  با  آیا  است؟  با  همخوان  با 1ت کنهیا  یعنی   ،

و   می زااج  که  هاییکاربستمقررات  نتیجهه  به  عمل  تا  اش  دهند 

، آیا گری دعبارتبهآیا با زمان همخوانی دارد )  برسد، همخوانی دارد؟

در آخر اینکه   شود(؟زمانِ درست و در شرایط درست انجام می  در

آیند است(؟ »این یک  نامی دارد که خودش خوش  نامِ آن چیست )آیا

پایه هر چیزی که در همخوانیاصل  قانون،    با  ای است که  طبیعت، 

نام اما هر آنچه    ،خوب است  شودها و زمان نمایان میعرف، پیشه، 

با   مغایرت  در  و  که  بد  باشد،  البته   ندیناخوشاآنان  بود.«  خواهد 

جهانی نیست و شامل    اصلْگوید که این  آرتمیدوروس در ادامه می 

می  ییاستثناها ارزش  شود.نیز  واژگونیِ  نوعی  است  هم  ممکن  ها 

داوجو »  اشد.بشته  د  که  رویاها  بهبرخی  نظر  خوب  درون  با  شان 

« است  ممکن  بههستند«  نظر  بدبیرون  با  در   شان  که  عملی  باشند«: 

( است  مطلوب  است،  شده  تصور  با مثال  رویا  خوردن  شام  رویای 

ا  خودیخودبهخدا   است(،  پیشمثبت  است ما  منفی  رخداد  ساختِ 

پسران) با  که  باشد  کرونوس  خدا  این زن  در  شااگر  هستند،  جیر 

می نشان  رفت(تصویر  خواهد  زندان  به  فرد  که  برعکس    .دهد 

به درون  هستند  دیگری  رویاهای نظر  »با  ، «کنندوه میجلشان بد  که 

بیرون  اما به  نظر  این رویا را می برده  :شان خوب هستند«»با  بیند  ای 

 
1Techne  - م. – کاربستو  فن 
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می نبردی  در  برا که  گواهی  این  چون   یجنگد؛  اوست،    آزادسازیِ 

س حاشیهنمی  ربازیک  درنتیجه،  باشد.  برده  قابل تواند  از  ی  توجهی 

نشانهتغییرپذیری   یا  حول  مثبت  داللتهای  و  وجود منفی  هایشان، 

نتوان بر آن  نیست که    عدم قطعیتیآنچه با آن سروکار داریم،    دارد.

های  ای است که نیاز دارد تا تمام جنبهفایق آمد، بلکه قلمرو پیچیده

 . دی آن را در نظر بگیرمچنین شرایط بینندهو هویا در ر  یک تصویر

  گونهآنهای جنسی،  برویم و به تحلیل رویا  ترپیش  کهنآپیش از  

انجام   آرتمیدوروس  فرع  ؛داد، برسیممیکه  این راهِ  یِ  باید گفت که 

ای تا  ما  تعبیر را درک کنیم و نسبتا طوالنیِ  تا مکانیک  بود  نجا الزم 

چگون که  دهیم  اعمالِهای  گذاریشارز  هنشان  در    اخالقیِ  جنسی 

نمایش میغیب آنان را  در    ند.کندهند، ظهور میگوییِ رویاهایی که 

را   متن  این  که  است  نابخردانه  بر   عنوانبهواقع  مستقیم  تفسیری 

-آرتمیدوروس نمی  وعیتِ اعمال جنسی استفاده کنیم.ارزش و مشر

است که فرد    قیاخالریگوید که آیا درست یا نادرست، اخالقی یا غ

انجا را  خاص  عملِ  دهدیک  می  ؛م  بد، بلکه  یا  خوب  آیا  گوید 

-فرد رویایی ببیند که آن کار را انجام می  مطلوب یا شوم است که 

، به خودِ اعمال ربطی کرد  توان جدارا که می  در نتیجه، اصولی  دهد.

  ای یسگرِ جنکنشآن  اند، یا به  آنان مربوط  یسازندهبه  ندارند، بلکه  

سازنده  مربوط که  رویا  هستند  نمایش  اون یروس  ی  صحنهدر  او  ی 
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دهد که بر  خوب یا بدی را نشان می  شگونِ  بدین ترتیبو    دهدمی

اینکه رویا    کیی  –دو اصلِ اساسیِ تعبیرِ رویا  او فرود خواهد آمد.  

و دیگری این که رویا این کار را به    «گوید»آنچه را واقعی است می

قیاس اینجا به شکل زیر عمل می  –دهد  میام  انج  یشکلی  کنند: در 

ی یا بداقبالی، از کامیابی اقبالگوید، از خوشرویا از رخداد سخن می

این  کند و  نمایی می یا مصیبتی که حالت سوژه را در واقعیت سرشت

چه خوب   –ر را از طریق روابط قیاسی با حالتِ وجودیِ سوژه  کا

گر در  کنش  عنوانبه   -طلوب  نامچه    دباشد چه بد، چه مطلوب باش

میصحنه انجام  رویا  جنسیِ  متن    دهد.ی  این  به    عنوان بهنباید 

اصولی مشخص  مجموعه  که  کرد  که  کنندهنگاه  است  چیزی  آن  ی 

شود. انجام  نباید  یا  می  رد  باید  برمال  آنچه  اخالقیاتِ  عوض  سازد 

 .بود لدر زمانِ آرتمیدوروس معموکه  به همان شکلیسوژه است، 
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 تحلیل  -2

 

 

-اختصاص میآرتمیدوروس چهار فصل را به رویاهای جنسی  

اش را ی بسیار را حساب نکنیم. او تحلیلاگر اشارات پراکنده –دهد 

آنانی که در همخوانی دهد: مان میحولِ تمایز میان سه نوع عمل ساز

هستند    وننابا ق  مغایرت(، آنانی که در  1کاتا نومونبا قانون هستند )

نومون ) در  2پارا  که  آنانی  و  )  مغایرت(،  دارند  قرار  طبیعت  پارا با 

کدام از این  هیچ  (. این تمایز از واضح بودن بسیار دور است:3فیزین

چگونه به   هابندیدستهکه این  توان دیداند. نمیعبارات تعریف نشده

 
1Kata nomon  
2  nomon –Para  
3Para physin  
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می مرتبط  دستههم  آیا  اینکه  یا  طبیعت«  شوند،  با  »مغایر   ید ابی 

اعمالِ  تهزیردس  عنوانبه نه.  با  »مغایری  یا  بگیرد  قرار  برخی   قانون« 

در اینجا نباید فرض    شوند.تحت دو عنوان نمایان می  زمانهماعمال  

ا هر عملِ جنسیِ ممکن ر دقیقی وجود دارد که    بندیِکنیم که دسته

، حالبااینکند.  در قلمروهای قانونی، غیرقانونی و غیرطبیعی ثبت می

 هستند. پذیرفهمنسبتا  شانگرفتنِ جزئیاتها با در نظر بندیگروه  نای

اجازه دهید ابتدا اعمالی را در نظر بگیریم که »در همخوانی   -1

به نظر    گونهاینوزی  مر ا  ممکن است از دیدگاهِ  با قانون« قرار دارند.

می مخلوط  هم  با  را  چیزهایی  فصل  این  که  کامال  برسد  که  کند 

ه ازدواج،  : ندستمتفاوت  و  متوسل  مراجعه  زنا  روسپیان،  به  بسیار  ی 

اگر   –شدن به بردگانِ خانگی، خودارضاییِ یک خادم. اما در واقع  

 متنِ   –م  فعال معنایی را که باید به همخوانی با قانون داد کنار بگذاری

می  واضح  تقریبا  را  تحلیل  پیشرویِ  فصل  آرتمیدوروس این  کند. 

عمو  عنوانبه اصلِ  در  ی م  می یک  زنان  که  »نمادِ  گوید  رویاها 

چیزهایی هستند که بر رویابین رخ خواهند داد، بنابراین شخصیت و 

کند که چه چیز بر او اتفاق خواهد افتاد.« پس سرشتِ زن معین می 

یک   یانهیشگو یپ آرتمیدوروس چیزی که معنای    دزنباید دانست که  

لی که رویای مع  قیِرو به روشی خاص ارزشِ اخالین ارویا را، و از 

نه  دیده شده را معین میآن   سازد، وضعیتِ شریکِ جنسی است و 
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نظر   شکلِ خودِ عمل.  به معنایی گسترده در  باید  اینجا  در  وضعیت 

شود: »دیگر  گرفته  اجتماعیِ  وضعیتِ  حقیقت  منظور  این  است؛  ی« 

واج کرده است یا نه، آزاد است یا برده، جوان است یا پیر،  که آیا ازد

حرفه  تاسی  غن فقیر؛  مکانی ایا  چه  در  را  او  رویابین  چیست،  ش 

مالقات کرده است؛ او چه موقعیتی در رابطه با رویابین دارد )همسر،  

نوچه برده،  ...(.  معشوق،  بود که  قادر خواهیم    شکل  بدینی جوان، 

متن از  :شودآشفتگیِ ظاهری ببینیم که متن چگونه آشکار میدر پس 

شری به  مربوط  پیر  جنسیِ  نِکانظمِ  می ممکن  جایگاهوی  شان، کند، 

 مواجه شده است. شان با رویابین، و مکانی که رویابین با آنان رابطه

فرامی متن  که  شمایلی  سه  دنبالهاولین  بازتولیدِ  سنتیِ خواند،  ی 

د زنانی سه  از  می  سته  فرد  که  داشته  است  دسترسی  آنان  به  تواند 

روسپی.   و  معشوق  زوجه،  رابطهیور   نِدید  باشد:  با ای  جنسی  ی 

ی قیاسیِ طبیعی  ای مطلوب است، چون زوجه در رابطهزوجه نشانه

یا حرفه پیشه  موردبا  این  در  است.  رویابین  از طریق    ،ی  او  با  فرد 

مشرو  و  تاییدشده  فعالیتِ  می  عیک  فرد  شودمشغول  که  لذتی  از  . 

-ارتجت  ودِکند که او از سگویی می برد، لذتی را پیش رابطه با او می

برد. خواهد  ن  اش  این  نیست.    ظر از  معشوق  و  زوجه  میان  تفاوتی 

است.   متفاوت  اما  روسپی  توسط مورد  که  تحلیلی  اینجا  در 

می گذاشته  پیش  زنان  آرتمیدوروس  است:  غریب  حدی  تا  شود، 
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-ایی که فرد از آنان لذت استخراج میهابژه  عنوانبه،  خودیخودبه

ی  که برخی اوقات در دایره  –ان  سپیرو  کند، ارزشی مثبت دارند؛ و

سنتی می  ،واژگانِ  خوانده  این    –شوند  »کارگر«  کردنِ  فراهم  برای 

هیچلذت انکارِ  بدون  را  »خود  و  دارد  میها وجود  ارائه  دهند«. چیز 

ی زیاد به چنین زنانی، »اندکی رسوایی« وجود در مراجعه،  حالبااین

هزینه  ر  -  دارد همچنین  و  ارزشِ ک  شک  نبدوو    -سوایی  از  می 

اما  .  کاهدمیکرده است،  گویی  پیشها  ی رابطه با آنرویاکه  رخدادی  

-گری است که ارزشی منفی میتر از هر چیز، این مکانِ روسپیمهم

ن دو در سرشتِ خود زبانی است. ای ز  به دو دلیل که یکی ا   -  آورد

روسپی کلمهاگر  با  نشانخانه  که  شود  معین  مغادهندهای  یی   ا زه 

)ارک است  داللت1ا رگاستریونگاه  همچنین  (،  دارد.  مطلوب  های 

است   همهممکن  برای  »مکانی  صورت  عمومی«  به  »مکانی  و  کس« 

نکته به  دلیلِ دیگر  قبرستان.  د که در  اشاره دارای  خوانده شود، مثل 

است:  ا شده  ذکر  بسیار  نیز  درمانگران  و  فیلسوفان  جنسیِ  خالقیاتِ 

ی فرزندآوری  فایده  آن بدون  اسپرماسرافِ  ؛پرمی اسفایدهی بیتخلیه

می زن  کند.  که  فراهم  دتواند  میاین  نشان  دلیل  چرا    دهندو  که 

 گویی کند.تواند در یک رویا مرگ را پیشمراجعه به روسپی می 

 
1  ionErgastr – .م 
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زنانِ    ی معمولِ زوجه، معشوق، روسپی،گانهوس به سهآرتمیدور 

می  ناشناس  اضافه  نیز  مرا  این  در  روزار  ورد،کند.  آینده شِ  برای  یا 

ارائه می که  اجتماعیِ زنی دارد  »ارزشِ«  به  او غنی دهد:  بستگی  آیا 

است، خوب لباس پوشیده، با جواهرآالت آراسته شده و آیا خود را  

دار را است، رویا چیزی منفعت گونهاین اگر دهد؟ارائه می با رضایت 

است،  می وعده   فقیر  یا  پیر، زشت  او  اگر  انه رضایت دآزا اگر  دهد. 

 دهد، رویا بدشگون است. نمی

-بندیِ دیگری را نیز از شریکانِ جنسی فراهم میخانمان، دسته

قلمرو   در  فرد  اینجا  در  بردگان.  و  خادمان  مستقیم آورد:  مالکیتِ 

ا  است. طریقاین  نشان  ز  بردگان  که  نیست  ثروت دهندهقیاس  ی 

طقی است که نمس  پ   د.ناپذیر از آن هستنهستند؛ آنان جزئی جدایی

نوع شخصیت این  از  فرد در رویا  نشان میها میلذتی که  دهد برد، 

تر  و باارزش  تربزرگکه او »از امالکِ خود لذت خواهد برد و آنان  

ی خود سود  کند؛ او از داشتهده میاش استفاقحفرد از    د شد«.خواهن

می جایننتیجتا،  کند.  درو  که  هستند  مطلوب  رویاهایی  وایگاها   ه 

یا دختر    ؛جنسیتِ شریک  سازند.را واقعی می  مشروعیت پسر  اینکه 

آنچه اهمیت دارد این است که فرد با  اندکی دارد؛    البته تفاوتِ  باشد

است. ارتباط  در  آرتمیدور   برده  تمایزِاز طرف دیگر،  مهم   وس یک 

دهد که به جایگاهِ رویابین در عملِ جنسی مربوط است. آیا نشان می
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یرِ« خادم در یک رویا، مفعول؟ قرار دادنِ خود در »ز  ات یل اساو فاع

سلسله واژگونیِ  نتیجه  در  نشانهو  است.  شوم  اجتماعی  ای مراتبِ 

وجبِ است بر اینکه فرد از زیردستِ خود رنج خواهد کشید و این م

کند که در آرتمیدوروس این را تایید می   خوارسازیِ او خواهد شد.

دار وجود  پرسشی  ناینجا  دد،  بلکبارهر ه  طبیعت،  به  اهانت  به ی  ه 

تجاوز سلسله  شکل  نسبتبه  علیه  تهدید  و  اجتماعی  های  مراتبِ 

آرتمیدوروس همچنین ذکر می نیروها.  در رویاهایی که کند  مناسبِ 

  تربزرگه  ط یک دشمن، یا توسط برادرِ خود، چ در آن رویابین توس

چه   است   تصرف،  ترکوچکو  مشاب  ،1شده  منفیِ  د وجو  هیارزشِ 

 است(.  )برابری شکسته شده دارد

می  پیش  آشنایان  و  دوستان  شامل  گروهی  ادامه  رویایی  آید.  در 

با زنی که می آیند  ی جنسی دارد، خوششناسد رابطهکه در آن فرد 

غنی باشد. چون زنی   واج نکرده باشد و اگر کهاست، اگر که زن ازد

ی که »متعلق یازه چیکند، نه تنها بدنِ خود که  که خود را عرضه می

ی  ها، جواهرآالت و عموما همهدهد )لباس هستند« را نیز میبه بدن  

دارد(.   اختیار  در  که  مادی  ازدواج کاالهای  زن  اگر  دیگر،  طرف  از 

رویا   باشد،  تحاست    ندیناخوشاکرده  او  اختیارِ  چون    همسرش ت 

 
سی در اختیارِ کسی ظر جننرف شدن« به معنای »از »تص ،متن  اینجا و جاهای دیگرِدر   1

 م. –بودن« یا »مفعولِ جنسیِ او بودن« است. 
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  زات شود و زناکاران را مجا. قانون مانعِ دسترسی به او میقرار دارد

باید در آینده انتظار مجازاتی از این  رویابین نیز  ر این مورد  د   کند.می 

باشد. داشته  را  رابطه  نوع  رویای  فرد  را اگر  مرد  یک  با  جنسی  ی 

-کی از معدود بخشاگر رویابین زن است )این ی  داشته باشد چه؟

شوند(، هایی  از متن است که رویاهای زنان نیز به حساب آورده می

های طبیعی و اجتماعیِ  چون با نقشست،  د مطلوب امورهر  رویا در  

اما اگر رویابین مردی است که در رویا توسط زنان همخوانی دارد.  

قادر   را  فرد  که  تمایزبخشی  عاملِ  است،  شده  تصرف  دیگر  مردی 

دارد،   زدسامی منفی  یا  مثبت  ارزشی  رویا  آیا  که  بگیرد  تصمیم  تا 

اس جنسی  شریکِ  دو  نسبیِ  خرویت:  جایگاهِ  اگرا  است  فرد    وب 

غنی و  پیرتر  مردی  )وعدهتوسط  شود  تصرف  خود  از  هدایا تر  ی 

تر و فقیرتر از اوست یا جوان  ،است(. رویا بد است اگر شریکِ فاعل

به وضوح  اینکه   است:  فقیرتر  هزینهنشانهفقط  از  آینده  ای  در  هایی 

 است.

ند، به  دار ار  ی نهاییِ رویاهایی که در همخوانی با قانون قردسته

مرب میخودارضایی  زمینه وط  به  بسیار  رویاها  این  بردگی  شوند.  ی 

چون چیزی که با آن سروکار دارند خدمتی است   ،شوندنزدیک می

می  عرضه  آن  برای  را  خود  فرد  )دستکه  ماکند  خها  ادمانی نند 

درخواست که  اربابهستند  میهای  انجام  را  تناسلی،  آلت  -شان، 
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به   همچنین  واژهلدن  ایدهند(.  که  که  یل  وظیفهای  »به  معنای  ات به 

شود، به مقید باش« است و در رابطه با شالق زدنِ بردگان استفاده می

ای که رویا دیده بود که در آن داشتن« هم هست. برده  نعوظ معنای »

می خ مالکودارضایی  شالق  کرد،  به  را  او  واقعی  زندگیِ  در  اش 

یی را سیعی از چیزهافِ ویطا  نجتوان در ایخوردن محکوم کرد. می

دارند. قرار  قانون«  با  ی  این دسته دربرگیرنده  دید که »در همخوانی 

اعمال زناشویی و روابط جنسی با معشوق و همچنین رابطه با مردی 

 شود. و خودارضایی می (مفعولیچه فاعلی و چه ) دیگر

آرتمیدوروس    -2 قلمرویی که  با قانون  عنوانبهاما  «  »ناهمخوان 

عالوه   پر شده است.  آمیزیمحرمگیرد، به شکل اعظمی با  ظر میر ند

ی جنسی میان والدین  به معنای بسیار دقیقِ رابطهآمیزی بر این، محرم

است. شده  تعریف  فرزندان  میان  و  روابط  مورد  و    در  برادران 

در   خواهران، شود،  انجام  او  خواهرِ  و  برادر  یک  میانِ  رابطه  اگر 

روا دسته میدخ-پدربط  بندیِ  قرار  میان   گیرد.تر  روابط  مورد  در 

تواند تصمیم بگیرد که رسد که آرتمیدوروس نمیبرادران، به نظر می 

  . قرار دهد   2ر با قانونیا مغای  1بندیِ همخوان با قانونآن را در دسته

 .گویدی آن زیر هر دو سرفصل سخن میاو درباره درهرحال

 
 م. – kata nomon –کاتا نومون  1
 م. – para nomon –پارا نومون  2
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می  رویا  پدری  که  کزمانی  با  بیند  رابطهر  ختده  خود  پسرِ  ی یا 

تواند به جنسی دارد، معنای آن تقریبا همیشه نامطلوب است. این می

باشد،   خیلی جوان  اگر کودک  باشد:  فیزیکی  بدیهیِ  صدماتِ  دالیل 

ع این  از  ناشی  نشانهفیزیکیِ  کودک  مل  )اگر  او  مرگِ  به  است  ای 

نج و  پ   از  بیشترکمتر از پنج سال داشته باشد( یا بیماری )اگر کودک  

کودک   اگر  باشد(.  داشته  سن  سال  ده  از  رویا   تربزرگکمتر  باشد، 

-آمیز را به بازی مینان بد است چون روابطی ناممکن و فاجعههمچ

اینکه ک  آورد.  ببرد،  لذت  خود  پسرِ  از  او  فرد  درونِ  را  خود  منیِ  ه 

گرایانه است که از فایده است. خرجی اسراف کند«، عملی بی »خرج  

توجهی از  آید، و نتیجتا از دست دادنِ مقدارِ قابل نمی   تبدسهیچ  آن  

با پسر زمانی که کامال بالغ ی جنسی  هرابطکند.  گویی می پول را پیش

-نی که هر دو میاینکه یک پدر و یک پسر زما  شده است، با نظر به 

در یک   زمانهم  توانندخواهند قدرتِ خود را به اجرا بگذارند، نمی

این    بدشگون است.  وجود داشته باشند، لزومای  گیردون درخانمان ب

پسرش   با  پدر  نوع رویا در یک موردِ منفرد خوب است: زمانی که 

نتیجتا پروژه  سفرهم  ای انجام دادن با او دارد. ای مشترک براست و 

این  ماا رویاهایی  )چه  در  است  مفعولی  موقعیتی  در  پدر  اگر  چنینی 

پدر( چه  و  باشد  پسر  اشارویابین  هستند   راتْ،  سلسلهشوم  نظمِ   :-

قطب شدهمراتب،  واژگون  فاعلیت  و  تصرف  »تصرفِ« های  اند. 
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پسر توسط  پدر  غیب  ،جنسیِ  را  درگیری  و  می دشمنی   1کند. گویی 

ی جنسی دارد نیز چندان رِ خود رابطهاینکه فرد رویا ببیند که با دخت

این »خرج« در بدنِ دختری است یا  نیست.  بهتر  پدر  ق  برای   رارکه 

ست روزی ازدواج کند و تخمِ پدر را با خود نزدِ مردی دیگر ببرد، ا

کند؛ یا دختر ازدواج گویی می ه از دست دادنِ مالی اساسی را پیشک

-را ترک می  همسرش  دهد که او قرار استکه نشان می  کرده است

 مقتضیاتِ زندگی را گردد و الزم خواهد بود که  کند و به خانه برمی

ا  فرابرای  زمانی خوش  همو  تنها  رویا  فقیر  کنند.  پدر  که  است  آیند 

باشد و دختر بتواند ثروتمند بازگردد و درنتیجه قادر باشد که برای 

 فراهم سازد.  رامقتضیاتِ زندگی پدرش 

اس باشبه روشی که ممکن  برای ما عجیب  با د، محرمت  آمیزی 

 با   مادر  آمیزیِمادر )که همیشه توسط آرتمیدوروس به صورت محرم

میپ  گرفته  نظر  در  هیچسر  نه  و  معموال شود  دختر(  با  مادر  وقت 

است.دربردارنده  مطلوب  فال  باید    ی  اساسآیا  اصلِ    بر 

ارزشِ   پیوندِ  یدرباره آرتمیدوروس   و  پیشگویانه  ارزشِ   میان 

 
 رائِِهاب چهِِارم اتعبیری که در کتبا این حال این نکته را در نظر داشته باشید که در  1

ت که او زنِِده خواهِِد ین اساای بر  نشانه  ،اسِ لذتشده است، دخول در پسر با احس
ای بر این است که خواهد مرد. آرتمیدوروس نشانه  ،انجام این کار با احساس رنج  .ماند

 کند.کند که در این مورد سرشتِ خاصِ لذت است که معنا را معین میاظهار می
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محرم   ،اخالقی که  گرفت  مادرنتیجه  بنیادین  -آمیزیِ  شکلی  به  پسر 

نیست؟ این  نکوهیده  باید  اصلِ   نائیثاسترا    یا  در  او  که  ببینیم 

میعمومی  پیش  که  است؟ای  آورده  فراهم  این    گذارد،  در  شکی 

آرتم که  محرمنیست  مادریدوروس  اخالقی  -آمیزیِ  نظر  از  را  پسر 

قرار   انهیشگویپ زشی  است که او بر آن ار   داند. اما شایان ذکرغلط می

به  او  .دهد که عموما مطلوب استمی تبدیل  یا ل  مد  نوعی  مادر را 

تعدادِیسی  ماتر شکل  از  و  اجتماعی  روابطِ  از  فعالیتزیادی   های 

-ی جنسی با او نشانابراین رابطه. مادر تجارتِ مرد است؛ بنکندی م

حرفهدهنده در  کامیابی  و  پیشرفت  فری  اسی  سرزمینِ   مادر  ت.د 

ی جنسی با او را ببیند، اگر در بومیِ فرد است؛ هر کس رویای رابطه

اتب باشدمیست  عید  به خانه را داشته  بازگشت  انتظارِ  -یا می  تواند 

مادر همچنین زمینِ   بکشد.تواند انتظار موفقیت در زندگیِ سیاسی را  

در   مردی  اگر  است:  آمده  آن  از  فرد  که  است  یک حاصلخیزی 

بیند، آمیزی می ی حقوقی درگیر است، زمانی که رویای محرممسئله

  را   ر سر آن مشاجره وجود داردب  که  ملکی  بدین معناست که مالکیتِ

اگر کشاورز است، محصولِ پرباری خواهد داشت.  برنده خواهد شد.

خطری برای مردِ بیمار است: دخول    انگرِینمانوع    نی از اا رویایی  ام

 بدین معناست که خواهد مرد. زمین  مادر به این 
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به اعمالی که »مغایر با طبیعت« هستند، توسط آرتمیدوروس    -3

می ل  شک  دو پیدا  جایگاهی بسط  از  انحرافات  به  مربوط  اولی  کنند. 

ب بسط  این  )و  است  شده  تنظیم  طبیعت  توسط  که  تعبیرِ  است  ه 

محرم روابطی  رویاهای  به  مربوط  دومی  است(.  شده  پیوست  آمیزی 

آن در  که  » است  با  که  است  شریک  این  سرشتِ  سرشتِها  خود،   »

 کند. غیرطبیعیِ عمل را تعریف می 

که طبیعت یک اصل ثبت می  عنوانبهاین را    وسدور آرتمی کند 

زیستی بنا کرده ی  ی را برای هر گونهسیک شکلِ معین از عملِ جن

منحرف    ؛است آن  از  حیوانات  که  طبیعی  جایگاه  یک  تنها  و  یک 

»نمی یکدیگر  مثالعنوانبهشوند:  بر  پشت  از  حیوانات  از  برخی   ،

می بسوار  االغ،  اسب،  مثل  گاشوند،  حیگوو،  ز،  دیگر  و  واناتِ زن 

دهان با  ابتدا  دیگران  میچهارپا.  متصل  هم  به  مثل  هایشان  شوند، 

ها دیگران به کل هیچ تماسی ندارند، اما ماده  ...  ته و راسوافعی، فاخ

کنند، مثل  آوری میع نرها پخش شده است، جماسپرم را که توسط  

انسان نیز  ماهیان.« به شکلی مشابه،  لتی کامال ات حطبیعاز طرفِ  ها 

برای زناشویی دارند: وضعیتِ صورت به صورت، در حالی  خاص 

ب کامل  طور  به  مرد  است.روی    ه که  شده  دراز  شکل   زن  این  در 

و طاعت کند«  اگر زن »ا  عملِ کاملی از تصرف است.  ی جنسیرابطه

دیگر  تمامِ  است«.  خود  جفتِ  بدنِ  »کلِ  اربابِ  مرد  باشد«،  »راضی 
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»با  وضعیت شتسلیها  بی م  و  القیدی  برابر  در  کشف  بندو دن  باری 

روابطِشده این  دربردارندهغیرطبیعی    اند«.  از نشانهی  همواره  ای 

یا   دشمنی(  بد،  )روابط  هستند  معیوب  اجتماعیِ  شدنِ  روابط  بد 

اق فردوضعیتِ  پیش  تصادیِ  میرا  ناراحت    نندکگویی  کسی  )اینکه 

 باشد، از نظر مالی »شرمسار باشد«(.

»گوناگونی  اصِخ  جهتو این  میان  در  عمل  آرتمیدوروس،  های« 

تقبیحی که می در    -  کندجنسی روی تمایالتِ جنسیِ دهانی است. 

را   رفتاری  او  میاینجا  دوران نشان  بر  است  گواهی  اغلب  که  دهد 

که    -  1نباستا نادرست«  »اخالقا  »عملی وحشتناک«،  است:  غضبناک 

د آن  شدنِ  زمانی    رارائه  تنها  که د  انوتمی رویا  بگیرد  مثبت  ارزشی 

اشاره به فعالیتِ تخصصیِ رویابین داشته باشد )اگر او یک سخنران  

این نوازنده  ؛برای عموم است پروفسور خطابت است(.  یا  فلوت  ی 

فایده  ای بیی منی است، در رویا هزینهانهکار ی اسرافعمل که تخلیه

و شریک   یدن بوس  رسمی که  عنوانبهاین عمل  کند.  گویی میرا پیش

غذ در  میشدن  غیرممکن  را  و  پیش،  زداسا  دشمنی  اختالف،  گوییِ 

 کند. میرا مرگ  اوقات یبرخ

 
 اثر پ. وِین. -وم« گرایی در رجنسهم»کتاب از  1
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های دیگری برای انحراف از طبیعت در روابطِ جنسی اما روش

به   که  دارد  برمیتِ  سرشوجود  فرد  جنسیِ    گردد. شریکِ 

می لیست  را  امکان  پنج  بکند:  آرتمیدوروس  خدایان،  با  ا روابط 

اجساداوانحی یا  زنان.  ت  میان  روابط  و  خود  با  روابط  دو   دِوجو، 

کنند، رازآمیزتر می  یتضدطبیعت  با  ی آخر در میان اعمالی که  دسته

است.   دیگران  نباید  از  خود  با  جنسی  خودارضایی    عنوانبه روابط 

م این  به  چون  شود  اعمالِفهمیده  میان  در  قانون«  »هم   ورد  با  خوان 

ی غیرطبیعی با خود منظور از رابطه  نجایا  در  آنچه  اشاره شده است.

اعضای جنسیِ خود است، دخولِ آلتِ تناسلی در بدنِ خود، بوسیدنِ  

 ،یا قرار دادنِ اعضای جنسیِ خود در دهانِ خود است. نوعِ اولِ رویا

تنگ پیشفقر،  رنج را  اگر فرزندی در گویی می دستی و  کند؛ دومی 

نباشد، وعده  فرزندآو کار  می ی  باشد، وعدهد  دهری  غایب  اگر  ی  یا 

د، آخری اشاره دارد که فرزندان خواهند مر  دهد؛بازگشتِ فرزند می 

زمانی  فرد از زنان و معشوقان محروم خواهد شد )چون فرد  ینکه  یا ا

بتواند خود   ارضا  که  ندارد،  کندرا  زنان  به  فقر (نیازی  به  اینکه  یا   ،

 شدید نزول خواهد یافت. 

-جای تعجب است که چرا در دسته  ن،نان زط میادر مورد رواب

داده می قرار  »غیرطبیعی«  اعمالِ  درحالیبندیِ  روابطشوند،  میان   که 

قرار دارند )و اساسا تحت اعمالی در  مردان تحت سرفصلِ دیگری 



 تی مهر نیما حیاترجمه: 

49 

 

از   نون  هستند(.قا  با  همخوان این موضوع بدون شک شکلی  دلیلِ 

ذهنرابطه در  آرتمیدوروس  که  است  جنسی  دخول   آنو    دارد  ی 

هایی دیگر نقشِ مرد هایی مصنوعی یا روشوشاست. یک زن با ر

سازد و زنی رباید، به نادرستی جایگاهِ او را اشغال میرا به تدبیر می

عملی به تمام معنا   مرد، دخول،  در میانِ دوکند.  دیگر را تصرف می

-شرممردانه، تخلفی از طبیعت نیست )حتی اگر برای یکی از آن دو 

زنان  یار  وآ میان  مشابه  عملی  برعکس،  شود(.  تلقی  در    ناپسند  که 

شود، دقیقا ا توسل به دستاویزی انجام می سرپیچی از آنچه هستند و ب

 یوان غیرطبیعی است. ی روابطِ انسانی با یک خدا یا حبه همان اندازه

یی  اهدارد که آن زن در فعالیت  نیادیدنِ این اعمال در رویا اشاره به  

مبیهود  بیوه  ل  شغوه  اینکه  یا  جدا  همسرش  از  او  که  بود،  خواهد 

تواند به مخابره یا دانشِ همچنین می  خواهد شد. رابطه میان دو زن

 »رازهای« مونث اشاره کند. 
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 رویا و عمل  -3

 

 

ذکر  تِ قابلصف  دو  ،کلِ تحلیلِ رویاهای جنسی در آرتمیدوروس

رویابی.  دارد که  است  این  داولی  همیشه  خرور  ن  حاضر  ودش  یای 

گاه کند هیچای که آرتمیدوروس رمزگشایی می تصاویرِ جنسیاست.  

نیستپیِ خالص و سادهدر شامل تخیالتِ پی  رویابین در آن  که    ندای 

و  مشاهده باشد  آشکار رابر چشمانب  درآنان  گر  او  از  مستقل  و  اش 

می   شوند. ایفا  نقشی  همواره  را  او  نقش  این  و  رِ  گ زیبا  عنوانبهکند 

می  اصلی جنسی  راخودش  او    دهد.انجام  فعالیتِ   :بیندمی  اشدر 

که در رویا   گونهآنی عمل  بیند و سوژهرا می  ای که رویامیانِ سوژه

دقیق وجود داردیده می ارتباطی  نکته   د.شود،  باید در  دومین  ای که 
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ب ندرت  به  او  که  است  این  بگیریم  نظر  در  آرتمیدوروس  کار  ا کلِ 

ج لذت  ینساعمال  پیشدادهنشانعناصری    عنوانبه  هاو  یا  -شده 

خواهد بود اگر یک تصویرِ   استثنااین تقریبا  کند.  رفتار می  شدهگویی

. از بینی کندداده شده در رویا، یک عملِ جنسی یا یک لذت را پیش

این اعمال و   اند،عه شدهلا مط  نجایادر سه فصلی که در    طرف دیگر،

پیش   ییاهبخش  عنوانبه  هالذت کننده در    یی گواز رویا و عناصری 

گروه   میدستهیک  شمایلِ    آرتمیدوروس  .شوندبندی  همیشه  تقریبا 

« کنار  در  را  میهادالآنان  قرار  هیچ«  تقریبا  و  را  دهد  آنان  در  وقت 

 ه نه معانی، نمایند  ها تصاویر هستنددهد. آن« قرار نمیدلولمسمت »

نتیجه تعبیرِ    د.دگی شده باشناینم  در رویارخدادی که  ه  ن  هستند در 

خطی   روی  را  خود  آرتمیدوروس،  توسط  عملِ رویا  بازیگرِ  میان 

می  قرار  از سوژهجنسی و رویابینِ رویا  ترتیب  این  به  به دهد و  ای 

رود. کارِ تعبیرِ رویا از عملِ جنسی و نقشِ  ای دیگر می ژهسمت سو

کند و این را  می   ازآغدهد  ئه می در رویا ارا که خود را    گونهآنسوژه  

دهد که زمانی که رویابین به زندگیِ موضوعِ رمزگشاییِ خود قرار می

 بیداری بازگشت، چه قرار است برای او اتفاق بیفتد. 

رویای آرتمیدوروس واضح است که تعبیرِ  حتی با نگاهی کوتاه  

اشاراتی اجتماعی   جنسی کشف در رویاهای  به شکلی تقریبا مداوم 

می  ستا  درست  کند.می  پیش  اوقات  برخی  رویاها که  این  که  آید 
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بیماری    -  کنند بینی می پیشتغییری ناگهانی در وضعیت سالمتِ فرد  

اما اینان در   د.باشن  ی مرگ آید که نشانهو این نیز پیش می  -  یا بهبود

یا   نسبتِ موفقیت  مثل  دارند  رخدادهایی  به  اشاره  بیشتری  خیلی 

د فشکست  یا  ثروتمند  تجارت،  بر  قیر  یا  کامیابی  داقبالی شدن، 

ازدواجخانوادگی غیرمفید،  یا  مفید  مسئولیت  یا ،  مطلوب  های 

ها، شانسِ خوب یا ها، مصالحهاتحادهای بدفرجام، مشاجرات، رقابت

در   ا حرفهبد  تبعیدی  جنسی   محکومیت.  و  جتماعی،  رویاهای 

پ   نقشیکنند.  گویی می یش سرنوشتِ رویابین را در زندگیِ اجتماعی 

را در تئاترِ   اوکند، نقشِ  ی جنسیِ رویا بازی می در صحنهفرد  که  ا  ر

تالش خانوادگی،  حرفهزندگیِ  پیشهای  مدنی  مناسباتِ  و  بینی  ای 

 کند. می 

ب دلیل  دو  ابتدا  موضودر  این  دارد.  رای  وجود  طور ع  به  یکی 

دربرگیرنده و  دارد  عمومی  سرشتی  زباکامل  قابلیتی  که ی  است  نی 

و همچنین   -  در زبانِ یونانی  کند.استفاده می رات  ک  بهمیدوروس  آرت

زبان بسیاری  مختلفدر  درجاتِ  با  دیگر  چشمگیر   -  های  ابهامی 

عبارات برخی  اقتصادیِ  معنای  و  جنسی  معنای  دارد.   میان  وجود 

ها کند، همچنین به ثروتکه به بدن اشاره می  1سومای  بنابراین، کلمه

از  و داشته اشاره دارد؛  میان »تصرفِ«  انجیا ها  بدن و   برابریِ ممکن 

 
1omas  – .م 
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اقبال است؛  به معنای جنس و    1اوسیا .  شودایجاد میتصرفِ ثروت  

می اسپرم  و  منی  معنای  ممکن دهد:  همچنین  دومی  دادنِ  دست  از 

  »خسارت«،   یعنی  ،  2بلَبعبارتِ    باشد.  اولیاست به معنای هزینه بر  

تنزلمی به  اشاره  پول  تواند  دادن  دست  از  و  موضوع شدباها  این  ؛ 

آمیز قربانی خشونت یباشد که فرد در عملمربوط نیز تواند به این می

و   ابژه است  جنسی  عملِ  در  است. فرد  مفعول  آرتمیدوروس   3ای 

کلماتی که داللت  کند:  ی قرض بازی می اییِ واژههمچنین با چندمعن

  آن ی است و فرد به دنبالِ  بر این دارند که فرد مقید به پرداختِ مال

بدین معنا هستند که فرد با نیازی  ود، همچنین  ست که از آن آزاد شا

ی کلمه  شود.با ارضای آن از آن رها میجنسی تحت فشار است و  

به    4آناگکایون  اشاره  برای  کار  که  به  مذکر  تقاطعِ  میآلتِ  در  رود، 

 قرار دارد.  اتاین اشار 

 
1ausia- .م 
2blab  – .م 
چنین کتاب چهارم را ببینید که در آن گفته شده که اگر فرد رویایی ببیند که در آن هم  3
ی این است که فرد روسپی خواهد شد: »اگر یه زن دهدهنل به پل شده است، نشانیدتب

شِِده، روسِِپی خواهِِد شِِد و بِِه دیل  ه به پل تبیا مردِ جوانِ خوشرویی رویا ببیند ک
و بروند.« مردِ ثروتمندی که همین رویا را دیِِده بِِود، ر اب   هاری اجازه خواهد داد کبسی

و به معنِِایی   رفتار شده  خود را در موقعیتی یافت که در آن »با او به شکلی تحقیرآمیز
  پا لگدمال شده بود.« خاص زیرِ

4anagkaion  – .م 



 میشل فوکو  – دمراقبت از خو

54 

 

دیگر خ  ،دلیلِ  شکلِ  به  و  مربوط  کارِ  اص  معینِ  هدفِ 

کتابِ یک مرد که عمدتا به مردان اشاره دارد تا دوروس است:  میرتآ

باید   مرد پیش ببرند.  عنوانبههایشان را  ان کمک کند که زندگیآنبه  

خالص    یک کنجکاویِ  عنوانبه  یر رویاهابه خاطر داشته باشیم که تعب

ای مدیریتِ وجودِ  شود. فعالیتی است که برو ساده در نظر گرفته نمی

فر آمادهبر و  د  یک  است    جهتسازیِ خود  ای  قرار  که  رخدادهایی 

بیفت است،  دناتفاق  شب  .مفید  که  آنجایی  چیزهایی  از  از  سخن ها 

می می شکل  را  روزها  که  است  ؛دهندگویند  اگر   -  فرد  که  خوب 

مناسب  می به شکلی  را   عنوان بهیک مرد،    عنوانبهخواهد وجودش 

قادر باشد رویاهایی را که   -  دبسازن و پدرِ یک خانواده  اربابِ خانما

زندگی کند.برمی  اشاز  رمزگشایی  کتاب  خیزند،  دورنمای  های این 

است:   کتابآرتمیدوروس  مردِ  این  به  که  هستند  راهنماهایی  ها 

اربابِ خانمسئو تا خود را در زندگیِ روزمره  کمک می  ه ل،  بر  کنند 

استنشانه  اساس ممکن  که  پ   هایی  از  را  دهیزندگی  شکل  ،  ندش 

کندهدای از ت  خانوادگی،  ینا.  زندگیِ  اساس  موضوع،  این  رو، 

اجتماعی  و  میاقتصادی  شکل  را  میای  که  تا  دهد  تصاویر  کوشد 

 رویاها را دوباره کشف کند. 

در عمل در   ،تفسیری  کاربستِوقتی این  نیست:    ز یهمه چاما این  

دهد که رویای جنسی می  گیرد، نشانگفتمانِ آرتمیدوروس قرار می



 تی مهر نیما حیاترجمه: 

55 

 

صحنه  عنوانبه  خودیودخبه مییک  فهمیده  اجتماعی  شود، ی 

می داده  میرسمیت  تحلیل  و  »چیزهایی   شود.شود  رویا  این  اگر 

موروثی، ثروتِ  پیشه،  قلمرو  در  بد«  یا  حرفهخا  خوب  ی  نواده، 

کند، این بدین  گویی می ها و سرپرستی پیشسیاسی، جایگاه، دوستی

اس جنسیدلیل  اعمالِ  که  که  ت  مین  یارو ای  عناصری قش  از  کند، 

-های تحلیلیبا دنبال کردنِ روشاند.  مشابه با آن قلمرو تشکیل شده

می استفاده  آرتمیدوروس  که  میای  روشنی  به  که  کند،  دید  توان 

رویاهای  تع اقبالِ    1آفرویدیزیا بیرات  شکست،  یا  موفقیت  قالب  در 

ن اجتماعی،  بداقبالیِ  یا  قلم   جنسیهموعی  خوب  دو  -یشپ   رومیان 

یکی عناصرِ این موضوع در دو سطح آشکار است:    گیرد.فرض می

می  عنوانبه که    استرویا   قرار  استفاده  مورد  تحلیل  برای  -موادی 

سازند که به آن عناصر ا ممکن میدیگری اصولی که این ر گیرند و  

 ( نسبت داده شود. انهیشگو یپ معنایی )»ارزشی« 

برای تحروس چه عناآرتمیدو   -1 -میخود مجزا    لِلیصری را 

 ؟ کند

شخصیت همه  از  آرتمیدوروس  اول  هستند.  رویابین، ها  خودِ 

او،    کی نزدی  گذشته  مثالعنوانبه دورِ  ذهنییا  و وضعیتِ  اش 

 
1  iaAphrodis – لد جاین واژه به تفصیل در ی . دربارهها استکاربرد لذتبا  معادل

 م. –مِ تاریخِ جنسیت به نام »کاربرد لذت« سخن رفته است. دو
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رهایهوس  یطورکلبه نمیش  نظر  در  توجه  گیرد.  ا  آنچه 

می جلب  را  هستآرتمیدوروس  رویابین  اجتماعیِ  صفاتِ  ند:  کند، 

سنی آگروهِ  به  که  دارتعن  ای  آیا  لق  نه،  یا  است  تجارت  در  آیا  د، 

اش متاهل های سیاسی دارد یا نه، آیا تالش دارد تا فرزندان مسئولیت

از طرف کسانی    ا در خطر نابودی است یا در خطر دشمنیآی  شوند،

نزدیک او  به  و  که  جنسی  .دستنی ازااند  میشریکانِ  ارائه  که  -ای 

نیز   گ  عنوانبه شوند  نظر  در  جهانِ    شوند.می  ته رف»شخصیت« 

آرتمیدوروس  اون یریایی  پر شده است که صفاتِ   رویابینِ  افرادی  با 

نمی نظر  به  و  دارند  اندکی  پیوندهای  فیزیکیِ  که  یا   عاطفیرسد 

باشند.  شهوانیِ داشته  رویابین  خودِ  با  چندان آن  چندانی  چیزی  ها 

 پیر دمِمر: مردمِ جوان،  شوندسم نمیهایی اجتماعی تجبیشتر از نمایه

که جوان)به   رویابینهر حدی  از  پیرتر  یا  یا   تر  غنی  مردمِ  باشند(، 

فقیر؛ میافرادی    مردمِ  ثروت  میکه  هدایا  تقاضای  یا  کنند؛  آورند 

تملاقوامی   میکه  میق  تحقیر  یا  بهتر مافوقانی  ؛  کنندگویند  فرد  که 

  نهمحقابایست  نانی که فرد میاست در برابرشان تسلیم باشد یا مادو

آنان صاحب   فردخانمانِدرونِ  مردمی    د؛ومنفعت شاز  از یا      بیرون 

آزاد مردانی  کنترلِ  یزنان  ؛آن؛  شوهرتحت  روسپیانِ   ؛  یا  بردگان 

 ای. حرفه
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اینکه چه چیزهایییدوروس د های آرتممحدودیت میان   ر مورد 

شخصیت می این  رخنه  رویابین  و  در است.    توجهقابلکنند،  ها  نه 

نه کشیدن،  فقط  ترکی  یچه  آغوش  متوالی؛  تخیالتِ  نه  پیچیده،  باتِ 

از حالت اندکی  پایهتعداد    دخول.   -  های گوناگون حول یک شکلِ 

جنسی را   بستِ کار رسد خودِ سرشتِ همین مورد است که به نظر می

که لیاقتِ توجه دارد  است تنها شکلی در همه حالدهد و تشکیل می 

تولید می  و در تحلیلِ از    .کندرویاها معنا  بیشتر  عملِ دخول، بسیار 

از لذت با    و  اشهای متفاوتی بخشخودِ بدن با همه بسیار بیشتر 

شدتکیفیت و  ظاهر کیفیت  عنوانبههایش،  ها  جنسی  اعمالِ  بخشِ 

که  یم حالی  در  اندکشکلدارای  شود؛  متفاوتِ  استهای  به  ی  -و 

دار مفعول  و  فاعل  قطبِ  دو  آ  د.خصوص  میرآنچه  -تمیدوروس 

اش بداند، پرسشی که او دائما در مورد رویاهایِ مورد مطالعه  هدخوا

میمی  دخول  کسی  چه  به  کسی  چه  که  است  این  آیا  کند.  پرسد 

است( فاعل است یا مفعول؟   ی رویابین )که تقریبا همیشه مردسوژه

 آیا   برد؟کند، لذت میکند، تصرف میو کسی است که دخول میآیا ا

ی با پسر  شود؟ چه مسئله رابطهف میرتصآنی است که تسلیم یا  او  

ی رابطه با مادر یا با یک برده باشد، تقریبا یا با پدر باشد، چه مسئله

بدین پرسش  بازمیهمیشه  بگونه  آنکه  )مگر  ضمنی گردد  صورت  ه 

باشد(:  گفته است؟  شده  افتاده  اتفاق  چگونه  دقیق  دخول  تر:  یا 
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در سوژه  دخول    موقعیتِ  این  با  تمامیِ    است؟  هودب  چگونهرابطه 

ی زنان«، فقط و فقط بازانهرویاهای جنسی، حتی رویاهای »همجنس

 شوند. از این دیدگاه بررسی می

دخول  عمل  ماده هسته  -  این  جنسی،  فعالیتِ  تعبیرِ ی  خامِ  ی 

برای رویا منبعِ معنا  اجتماعی مستقیما درون صحنه  -  رویا و  سازی 

هر  ی  نسآرتمیدوروس عملِ جهد شد.  ادراک خوا از  قبل  چیز و  را 

میمهم بودن  مادون  و  بودن  مافوق  بازیِ  یک  چیز،  هر  از  داند.  تر 

رابطه در  را  جنسی  شریکِ  دو  قرار  دخول،  تسلیم  و  تصرف  از  ای 

است وزی در یک طرف، شکست در طرفِ دیگر؛  حقی  یر پ   دهد.می

حال ضرورتی   در عینشود و  که توسط یکی از شریکان استفاده می

میب  کهاست   تحمیل  دیگر  شریکِ  ادعا   گردد.ر  فرد  که  جایگاهی 

مزیتی است که فردی    شود.کند یا وضعیتی که فرد به آن مقید میمی 

-ت که دیگران اجازه میبرد، یا پذیرشِ وضعیتی اساز آن سود می 

ی دیگری از عملِ این موضوع ما را به جنبه  یابند از آن سود ببرند. 

می هدایت  بازیِ   سرودو آرتمیکند.  جنسی  یک  همچنین  را  آن 

-که فرد می  است  منفعت، لذتیبیند:  »اقتصادیِ« هزینه و منفعت می

می  تجربه  فرد  که  توافقی  موردِ  احساساتِ  انرژیِ  .کندبرد،   هزینه، 

 ی باارزشِ حیاتی این ماده  - رای عمل، از دست دادنِ منیمورد نیاز ب

نتیجه   - از  .است  هدشو خستگیِ  به  عن  ای  آرتمیدوروس  ناصری که 
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می  عنوانبهدخول   مربوط  سود  و  هزینه  »استراتژیکِ«  بازیِ  -یک 

توسعهبشوند،   تحلیلرای  استفاده  ی  از   ،کندمی اش  بیشتر  بسیار 

ممکن که  ا  متغیرهایی  یا  گوناگون  ممکنِ  اعمالِ  از  حساساتِ است 

شتر از  ند و بسیار بیکنند ایجاد شوگوناگونی که آنان را همراهی می

 هایی که رویا ممکن است نمایش دهد. حنهص یِتمام

ناکافی،  داریم،  قرار  ما  که  جایگاهی  از  عناصر  این  است  ممکن 

ید ذکر کرد که  رنگ« به نظر برسند؛ اما بانسی »بیو از نظر ج الگووار

-دارِ اجتماعی اشباع میابتدا با عناصر نشانز همان  ها تحلیل را اآن

کشد که هایی را پیش مییتخصهای آرتمیدوروس شتحلیل  .سازند

از یک صحنهبه بیرون کشیده شدهتازگی  اجتماعی  و همچنان  ی  اند 

خصوصیاتِ   می   آنتمامیِ  نمایش  تحلیل  د.دهنرا  آنان  این  به  ها 

نسبت می  عملی که  اساسی  های گیریجفت   سطحدر    زمانهمدهند 

ما  سطحدر    ،فیزیکی و  مافوقی  درروابطِ  و  اجتماعی    سطح   دونیِ 

 . قرار دارد های هزینه و سودیتلاعف

آرتمیدوروس    -2 پایه  –چگونه  بدین  بر  که  عناصری  این  ی 

می  برداشت  تحلیلصورت  در  و  همکند  به  می  اش   -سازد  مربوط 

ر بنا»ارزشِ«  را  جنسی  این می  ویای  فقط  سخن  این  معنای  نهد؟ 

پیش تمثیلی  به صورت  بلکه گویی می نیست که چه رخدادی  شود، 
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عملی  جنبه  -  همهز  ا  باالتر »کیفیتِ« آن است،    -ی حساسِ تحلیلِ 

به یاد داشته   یعنی خصوصیتِ خوشایند یا ناخوشایند برای رویابین.

روش بنیادینِ  اصول  از  یکی  که  کیفیتِ   باشید  که  است  این 

بودنِ   یانهیشگویپ  نامطلوب  یا  مطلوب  خصوصیتِ  )همان  رویا 

که   میپیشرخدادی  بهگویی  بستگی  تصویرِرز ا  کند(   شِ 

دستهدارد.    کنندهییشگویپ  در طول  تحلیل  این  کردنِ  دنبال  از  با  ای 

از   که  ببینیم  توانیممی  ها، مثال مثبت«  »ارزشِ  دارای  جنسیِ  عملِ 

جنسی  دیدگاهِ عملِ  آن  دقیقا  همیشه  که  آرتمیدوروس  نیست  ای 

ع یا به خاطرِ  باشد،  یا قانون اجازه داده    قیده محترم شمرده شود، و 

بر  د شده  پذیرفته  تطابق  اشد.عرف  دارند: البته  وجود  مهمی  های 

ی خود رابطه دارد، خوب عشوقهاینکه فرد رویا ببیند که با همسر یا م

و واگرا  مواردِ  اما  دیگرِ   است.  راهِ  این  دارند:  وجود  هم  مهمی 

  اند کدام  راین معیارهای دیگ   بخشی به اعمالِ جنسی چیست؟کیفیت

سازند بگوید که اعمالی در رویا و برای رویابین  میکه فرد را قادر  

در    سرزنش هستند؟»خوب« هستند، در حالی که در واقعیت سزاوارِ  

کند،  رویا را معین می  آنچه »ارزشِ« عملِ جنسیِرسد  واقع به نظر می

ای است که میان نقشِ جنسی و نقشِ اجتماعی رویابین بنا شده رابطه

می دقیق  است. اینکه  را انتوتر  رویایی  آرتمیدوروس  بگوییم  یم 

اش را با  یابد که در آن رویابین فعالیتِ جنسی»مطلوب« و مساعد می
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اساساش  شریک رابطه  بر  با  مطابق  که  ببرد  پیش  او  طرحی  با ی 

این تنظیمات در  ان شریک در زندگیِ اجتماعی و نه جنسی باشد.هم

  اون ریایی جنسیِ    یرابطه  کیفیتِ  ری« است کهی اجتماعیِ »بیدارابطه

 ند. نکمعین می را 

»خوب« باشد بیند، برای آنکه  ای که فرد در رویا می عملِ جنسی

از چنان  که همدرحالی   ریختی« پیروی کند.باید از قانونِ عمومیِ »هم

این  طرح سخن می باید اضافه کنیم که  این را هم  انون دو قگوییم، 

بر    ستگیِ اقتصادی«.ای»ش»قیاسِ موقعیتی« و    :ردگیشکل به خود می 

اولاصلِ  اساس درجه  تا  جنسی  عملِ  یک  که  ،  است  خوب  ای 

رویاسوژه را  ی  موقعیتی  خود،  شریکِ  با  جنسی  فعالیتِ  در  بین 

تِ او در زندگیِ واقعی با همان شریک )یا با انتخاب کند که با موقعی

 راین »فاعل بودن« با اببنخوانی داشته باشد.  شریکی از همان نوع( هم

اش هر چه باشد(، یا فاعل بودن با یک روسپی ی خود )جنسیته ردب

فاعل یا  فقیر است،   )چه مرد، چه زن(،  که جوان و  پسری  با  بودن 

ب بودن   مفعول  حال  عین  در  است؛  خود، خوب  از  پیرتر  فردی  ا 

ازغنی و  خود  از  است.ینا تر  »خوب«  نیز  همین    دست  فضیلتِ  از 

ه رویای  قانونِ  که  است  از  رم محمریختی  مملو  مادرِ خود  با  آمیزی 

ما در در چنین رویاهایی، سوژه مسل  های مثبتِ بسیاری است.ارزش

قعیتِ  رابطه با مادرِ خود که او را به دنیا آورده و پرورش داده، در مو
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می  قرار  رویابین  فاعلی  که  چیزی  آن  با  رابطه  در  همچنین  و  گیرد، 

ا بپرورد،  است  کند،قرار  خدمت  دهد،  غنی گهن  فتخار  و  کند  داری 

اما برای اینکه    .ای زمین، سرزمینِ مادری یا یک شهرازد مثلِ تکهس

قانونِ  از  باید  شود،  مثبت  ارزشِ  دارای  رویا  در  جنسی  عملِ  یک 

اق کند.  »شایستگیِ  پیروی  نیز  این تصادی«  که  »سودی«  و  »هزینه« 

مناسبی    ،بردارد  درفعالیت   شکل  به  مقدار    شود:  مظیتنباید  در 

زیاد  رفِمص) جهت   در  همچنین  و  نیست(  خوب  کم  لذتِ  برای 

وی کسانی مصرف نشود، چه مرد و چه زن، که در فایده ر )اینکه بی

یا جبر بازپس دهند،  بتوانند  نباشند که  یا در مقابل موقعیتی  ان کنند 

ی جنسی با بردگان را همین اصل است که رویای رابطهمفید باشند(. 

داشمی  خوب از  فرد  میتهکند:  سود  برای هایش  فرد  که  آنچه  برد؛ 

نیز در کنار آن حاصل می  منفعتِ کار خریده است، سودِ لذت -را 

که دهد  میان  شناین اصل همچنین اشاراتِ متعددِ رویاهایی را    دهد.

با دخترش رابطه دارد.د بسته به اینکه دختر ازدواج کرده    ر آن پدر 

زن باشد یا تر از پدر اد غنیامد  بیوه باشد یا نه، کهباشد یا نه، که پدر  

جهاز را نشان دهد یا کمکی که فقیرتر، رویا ممکن است هزینه برای  

 ق.آید، یا اجباری برای دادنِ مخارجِ او بعد از طالاز طرف دختر می

همهمی اینتوانیم  ریسمانِ  ی  که  کنیم  گفته خالصه  این  با  را  ها 

آر  تگرِیهدا جایتعبیرهای  تا  که  تمیدوروس  ارزشِ ار  دری  با  بطه 
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ویا به عناصرش  رویاهای جنسی باشد، شامل شکستنِ ر  یانهیشگویپ 

است)شخصیت آنان  کردنِ  مرتب  و  اعمال(  و   عناصر  این.  ها 

وسرشت است؛  اجتماعی  روشِ  شان  به  موضوع  اشاره   یخاص  این 

سوژهکه    دارد که  حالتی  به  بسته  جنسی  رویابین  اعمالِ    عنوان بهی 

ای اجتماعی  سوژه  عنوانبهاش را  موقعیتویا،  ر  ونی عملِ در سوژه

ی جنسی، بازیگرِ رویا  در صحنه  شوند.دهی میکند، کیفیتظ میحف

ب) مردِ  همیشه  تقریبا  و  است  رویابین  همواره  است(  که  که  الغ  اگر 

باشد،  می خوب  رویایش  را  خواهد  خودش  نقشِ    عنوان بهباید 

مامیِ رویاهای یم که تکنش  نباید فرامو.  حفظ کند  بازیگری اجتماعی

بندیِ  کند، از سوی او در طبقهآرتمیدوروس تحلیل میای که  جنسی

گویند که »اتفاق ها چیزی را میرو آنینااند: از قرار گرفته  اون یروس

است که آنچه »اتفاق خواهد افتاد« و   گونهایندر اینجا    .خواهد افتاد«

ی فعالیت سوژه   عنوانبه  ینشده«، موقعیتِ رویاب  آنچه در رویا »گفته

تصرففاع  -  است مفعول،  یا  تصرفل  یا  بازنده، گر  یا  برنده  شده، 

کننده، کسی که سود برنده یا هزینه»روی« آن یکی یا »زیرِ« او، منفعت

آنکه ضرر مییم یا  سودمند برد  موقعیتی  در  را  که خود  بیند، کسی 

کوچکِ دخول و    . رویای جنسی از درامِیابد یا در رنجِ خساراتمی

هزینه و  لذت  میمفعولیت،  استفاده  را ،  فرد  وجودیِ  شکلِ  تا  کند 

 . داردبیان  ،که تقدیر تنظیم کرده گونهآن
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اها« نِ کتابِ »تعبیرِ رویتوانیم به بخشی از مت با روشی تاییدی می 

  دهد میان آنچه فرد ای را نشان میارجاع دهیم که بدون شک رابطه

می اف  یسوژه  عنوانبهرا   معین  در  عل  را  او  آنچه  و  ی  زمینهکند 

اجتماعی جایگاه می فعالیت می   بخشد.های  متنی فکر  به  کنم که من 

قرار دارد از کتاب  م  ؛در جایی دیگر  عنای  در بخشی که مخصوصِ 

است.  بخش رویا  در  بدن  متفاوتِ  مذکرهای  آن    -  آلتِ  به  که 

)عضوِمی   1آناگکایون  که  گویند  و  ما    بهش  نیازهای  »ضروری« 

ی کاملی از روابط  دسته  انگریب  -  شود(مینیرویش به دیگران تحمیل  

-ها است که جایگاه فرد را در شهر و در جهان تعیین میو فعالیت

فتار، مقام، زندگیِ سیاسی، آزادی و حتی وت، گها ثرکند. در میان آن

ط  به والدینِ فرد مربو  نامِ فرد قرار دارند. »از یک طرف، آلت ذکور

فرزندان است. نشانگرِ زوجه یا معشوق  شود، چون خودش علتِ  می

و   برادران  به  است.  شده  ساخته  جنسی  روابطِ  برای  چون  است، 

اشاره میهمه بینابینیِکند، چون روا ی روابطِ خونی  کلِ خانمان  بطِ   

است،  فیزیکی  استقامتِ  و  قدرت  نمادِ  دارد.  بستگی  ذکور  آلت  به 

کیفچ این  دلیل استاست.  ت  یاون خودش علتِ  این  که برخی   به 

نام می  فرد«  آلتِ ذکور را »مردانگیِ  به گفتار و آموزش  مردم  دهند. 

می بارور استمربوط  آلتِ ذکور   آلتِ ذکور همچنین  ...  شود چون 

 
1Anagkaion  – .م 
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باز  نشانه از هم  متناوب  به طور  مالکیت است چون  از ثروت و  ای 

  ...   کندف  حذ کند و    در است تولیدشود و چون قاشده و جمع می

فدهندهنشان خدمت ی  آن  قر،  به  چون  است  پیوندها  و  گذاری 

همچنین به احترامی  گویند و نمادِ ضرورت است. « هم میدکنندهیمق»

چرا که آن را »تکریم«  انگیزد: ی باال برمیکند که داشتنِ رتبهاشاره می

احترام می دو    ...  نامندو  ذکور  آلت  که د،  شو  تااگر  معناست  بدین 

می  ز یچه  هم برابر  بدو  از دست    استثناه  شود؛  که  معشوق  یا  زوجه 

ذکور روند.  می  آلتِ  دو  از  بتوان  است  ناممکن  که  دلیل  این  به 

برده  زمانهم کرد.  میاستفاده  را  سه  اسشنای  که  دید  رویا  در  که  م 

ت دسآلت دارد. او پس از آن آزاد شد و به جای یک نام، سه نام ب

ا نامِ  دو  چون  ک  فهضاآورد،  اربابی  از  بود، ه  هم  کرده  آزاد  را  او 

کرد. این فقط یک  دریافت  رااما  تعبیرِ رویا  افتاد.  اتفاق  بر    نباید  بار 

 1.« ریزی کردپایه  ادی، بلکه باید بر مواردی عرخدادهایی نادر اساس

نمایان    اربابیهای  ی این بازیآلتِ ذکور در تقاطعِ همه  ن،ی بنابرا

ه دهیم که با آن  اجاز  مان، چون اگر به خودنامداربابی بر خوشود: یم

  ؛ کشدها او به احتمال زیاد ما را به بردگی می سرکوب شویم، خواسته

لتِ ذکور است مافوق بودن بر شریکان جنسی، چون با استفاده از آ

 
 آرتمیدوروسی نوشته –از کتاب تعبیر رویاها   1
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-جایگاه و امتیازات، چون نشانگرِ کلِ زمینه ؛شودکه دخول انجام می

 ست.ا عیالیتِ اجتماندی و فعی خویشاو

-فصولی از آرتمیدوروس که به رویاهای جنسی می  اندازچشم

های رفتارها ی جنبهپردازند، در دورانِ باستان آشناست. کشفِ دوباره

سنت رو  است،  آسان  آنجا  در  سنتها  و  بسیاری فتارها  با  که  هایی 

یکی   ند.وشتایید می  -  زمانهمتر یا  شواهدی قدیمی  -  رشواهدِ دیگ 

آنان، ج ی قدرتمند توسط موقعیتِ مرکزیِ نی است که به شکلهااز 

رابطه در  نر  نقشِ جنسِ  به  که  اهمیتی  و  مذکر  ی جنسی شخصیتِ 

می نشانداده  است.شود،  شده  که  گذاری  است  جهانی  آن    این  در 

شود که بهترین چهارچوب برای  گذاری مین واال ارزشازدواج چنا

تواند هم می  دِ متاهل مر،  در این جهان  گردد.یلذات جنسی انگاشته م

خدمت از  هم  و  باشد  داشته  چه  کارانمعشوق  و  پسران  )چه  اش 

نهایتا   دختران( سود ببرد و همچنین به کرات به سراغ روسپیان برود.

جهان این  می   در  نظر  مردانبه  میان  جنسی  روابطِ  که  بدیهی    رسد 

می تفاوت  -  شودگرفته  برخی  که  واهمادامی  سن  مورد    ی  جایگاه 

 گیرند. ام قرار بتراح

توانیم حضورِ چندین عنصر از یک دستگاهِ قوانین را  همچنین می

اند ها هم در تعداد اندکتشخیص دهیم. اما باید اعتراف کرد که این

مه هم  ممنوعیت  .دندآلوو  از  اندکی  شکلِ تعدادِ  در  که  اصلی  های 
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  زنان   انمیی دهانی، روابطِ  هبطراشوند:  بیزاریِ شدید نمایش داده می

مهم زنو  یک  توسط  مذکر  نقشِ  شدنِ  غصب  همه  از  مفهومِ   ؛تر 

از محدودی  جنسی محرم   بسیار  روابط  صورت  به  اساسا  که  آمیزی 

ست؛ و ارجاع به شکلِ استاندارد  میان والدین و فرزندان ادراک شده ا

آرتمیدوروس  و طبیعیِ عملِ جنسی. اما هیچ ه  ت کنیسچیز در متنِ 

ارجاع  هایی میان اعمالِ مجوزدار و ممنوع  بندیهبقبه یک شبکه از ط

میان آنچه طبیعی است و چیز که خطی واضح و معنابخش  دهد؛ هیچ

با طبیعت« است »مغایر  این،  ، بکشدآنچه  بر  نظر می. عالوه  رسد به 

قوانین   دستگاهِ  به  مربوط  عناصرِ  این  که    -که  رویاهایی  در  دستکم 

تعیینکه مهمنیستند    زی چیآن    -دارند    انهیشگویپ   کارکردِ -ترین و 

 ترین نقش را در معین کردنِ »کیفیتِ« عملِ جنسی داشته باشند. کننده

می پیش  رویاها  تعبیر  که  روشی  در خودِ  دیگر،  طرفِ    گیرد، از 

متفاوت از اندیشیدن به اعمالِ جنسی و اصولی متفاوت برای    روشی

آنارزش  را  گذاریِ  کرد:میها  درک  و  ه  ب  نگاهنه    توان  عمل  خودِ 

قاعده  یا بیشکلِ  بلکه  قاعده مند  به کنندهی آن،  ی عمل، شکلِ  نگاه 

ی او با دیگران و موقعیتی که وجودیِ او، وضعیتِ خاصِ او، رابطه

  ،رسد که پرسشِ اصلیبه نظر میکند.  دیگران اشغال میاو نسبت به  

عهم  هب  کمتر ساختارِخوانیِ  با یک  یمل  با  یا  طبیعی  آیین  ی  مهانک 

روابطی که فرد میان فعالیتِ جنسی و    به   کند و بیشترتوجه میمحقق  
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جنبه برقرار دیگر  اقتصادیِ خود  و  اجتماعی  خانوادگی،  های وجودِ 

داردکندمی  اشاره  روش  هالیلحت  .،  ارزشو  عملهای  از   گذاری، 

د، نشوبتنانگی واردِ قلمرویی مثل جنسیت یا  سپسکند تا شروع نمی 

های مجوزدار را  قوانینِ الهی، مدنی یا طبیعیِ آن، شکله  ک  قلمرویی

ی عملِ کننده  عنوانبهاز سوژه    حرکتِ تحلیلیاین    1کنند. ترسیم می

رود که هایی از زندگی می زهبه سوی حوکند و سپس می آغازجنسی 

های شکلکند. در روابطِ میانِ این  اش را دنبال میدر آن فرد فعالیت

فعالی اراست  متفاوتِ  اصولِ  که  به زشت  جنسی  رفتارِ  یک  گذاریِ 

 اند. شکلی اساسی، اما نه انحصاری، قرار داده شده

ای اخالقی  توان خصوصیاتِ اصلیِ تجربهدر اینجا به راحتی می

را در شکلی که در متونِ عصرِ باستان ظاهر شده بود،   آفرودیزیا  از

از    رود کهی م   پیشدقیقا تا جایی  روس  کتاب آرتمیدو   مشاهده کرد.

فرمول  هاآن نکنداخالقیاتی  و از  بلکه    ؛بندی  ادراک  از  روشی 

کند که مقارن استفاده می  جهت تعبیرِ رویاهای جنسی  قضاوتِ لذت

 پایداری و دوامِ آن شکل از تجربه.ت بر با آن است و شاهدی اس

خودِ    حالبااین بر  که  کنیم  رجوع  متونی  به   هایربستاکاگر 

می تامل  توصیهنکجنسی  و  میند  زندگی  پندهای  و  رفتاری  -های 

 
مدرن  در عصر مسیحی و عصرها  گذاری ها و ارزشاین جمله اشاره به ساختار تحلیل  1

 م. -است 
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تعداد خاصی    ؛دهند آنان متوجه  به  با در رابطه    تاصالحابا ارجاع 

فلسفهمکتب در  که  پرهیزگاری  چها های  قرن  پیشی  میال   رمِ  د از 

ها،  شامل انفصال اصالحاتاین آیا  .شویممی، ندبندی شده بودفرمول

خیر،    ی لذت هستند؟ز تجربها   ای تازه ید یا ظهورِ شکلِتغییراتِ شد

توجه وجود هایی قابل پیچش حالبااین موضوع این نیست. حبه وضو

 ؛ رفتار جنسییافته در مورد  اضطرابی فزونیتر و  توجهی دقیق  :دارد

های آن و ارزشی کمتر بر اهمیتِ بیشتر نسبت به ازدواج و خواسته

به طو پسران:  میان  موشکافانهعشقِ  سبکی  می  .ترر خالصه  توان  اما 

زمینه این  کردهدر  پیدا  توسعه  که  شده هایی  برجسته  نیرو اند،  و  اند 

از  گرفته متفاوتی  نوعِ  داد:    اصالحاتاند،  تشخیص  برا  نوع  ه این 

با ی سوژه  رابطه  ،ی اخالقیشود که در آن اندیشهط میروشی مربو 

 کند. اش را تعریف میفعالیتِ جنسی

 

 

 

 

 

 

 



 میشل فوکو  – دمراقبت از خو

70 

 

 

 ش دوم خب

 دخو تربیت 

 

 

به لذت نسبت  از آنبدگمانی  تبعاتِ سوءاستفاده  بر  تاکید  ها  ها، 

روح،   بدن و  و ملزوماتِ  ارزش برای  ازدواج  -زناشویی، بیگذاریِ 

  شده به عشقِ میان پسران:-داده-نسبت نیِمیلی نسبت به معنای روحا

ن در ن و پزشکای فیلسوفادر اندیشه  یریگسختای به  گرایشِ عمده

قرنِ دو  نطول  پید   خست  متونِ ظهور  در  موضوع  این  است.  کرده  ا 
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، 4یا سِنِکا   3، در متونِ موسُنیوس 2و روفوس اهلِ اِفِسوس  1سورانوس

مشهود   6ورِلیوسرکوس ا یا ما  5در پلوتارک و همچنین در اِپیکتِتوس 

طور    است. به  مسیحی  نویسندگانِ  که  است  مسلم  این،  بر  عالوه 

آن  -  وسیعی بدونِ  یا  آگاهی  اندیشه بدنه  ایناز    -  با  اخالقی  ی  ی 

کرده تاریخ  اند.اقتباس  وجودِبیشترِ  امروزی  این  دانانِ   مضامینِ 

  ای تشخیصاریِ جنسی، نیرویشان و تشدیدشان را در جامعهگپرهیز

-و بی  های غیراخالقیروشبه    آن را  اغلب  اش  معاصران اند که  داده

بگذارید    .ددنکر می  اشمالمت ر آن  و به خاطشناختند  میبندوبارش  

با    عادالنه بود یا نه را کنار بگذاریم.  هاالمتکه آیا این ماین پرسش  

نظر   دربارهدر  که  متونی  لذت« سخن گرفتنِ  پرسش کشیدنِ  »به  ی 

با    گویند،می میو  آن  به  که  جایگاهی  گرفتنِ  نظر  نظر  در  به  دهند، 

موضوعِمی  این  که  پرهیزگاریِرسد  جنسی  پایدارتر      واقع    شده در 

 
یه و سپس در رم فعالیِِت سکندرادوم پس از میالد. در  پزشکِ یونانی در قرن اول و 1

 م. –کرد و از سردمداران مکتب متدیک در پزشکی بود. 
هِِای هایی در زمینِِهی رسالهاز میالد. نویسندهپزشکِ یونانی در قرن اول و دوم پس  2

 م. –شناسی، آناتومی و تغذیه آسیب
 م. –ن. وی حکمرانیِ نردر دورهی در قرن اول پس از میالد رومقیِ یلسوفِ رواف  3
 م. –رومی در قرن نخستِ پس از میالد است. منظور سِنِکای پیر فیلسوفِ رواقیِ   4
 –یلسوف رواقیِ یونانی در قرن اول و دوم پس از میالد است. اِپیکتِتوس یا اِپیکتِت ف  5

 م.
 م.-لسوفِ رواقی است. فی ن یکوم و همچنییکی از امپراتورانِ ر 6
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های جنسی وجود ی بیشتری در مورد لذتتر اینکه دلهرهدقیق  ت.اس

تواند با آنان فرد می  ای داده شده کهتوجهِ بیشتری به رابطه  و  داشته

باشد. آ  داشته  مسئلکوتاه  نسهنکه  شدیدتری  به  بسازیِ   آفرودیزیا ت 

ها و ش کنیم تا شکلای که باید تالسازیوجود داشته است؛ مسئله

 های خاصِ آن را بازسازی کنیم. همایدرون 

تاکید   درنظرگرفتنِبرای   می  اتِاین  توضیحاتِ  تازه  به  توان 

های خاصی ربط داد که توان آن را به تالشمی.  مختلفی متوسل شد

-و بردنِ استانداردهای اخالقی به روشی کمقدرتِ سیاسی برای باال

کار به  قدرتمدارانه  تالش  بیش  این  ت تح  خصوصبهها  بست. 

در آن   . درست است کهندنیرومند و صریح بود  ،یاستِ آگوستوسر

خانواده، تحت اقداماتِ قانونی در محافظت از ازدواج، ترجیح  زمان  

هم آوردنِ  همراه   ازدواج  ونبد خوابگیِ  نظارت  زنا  کردنِ  محکوم  و 

ایده از  جریانی  با  مصنوعی  ک  -  هابود  کلی  به  شاید  در    -  نباشنده 

بی با  رایج  وبا بند مخالفت  به   زمانهمریِ  بازگشت  جهت  موعظه  با 

-نمیما با این ارجاعات قانع  حالبااینهای قدیم. گیریِ سنتسخت

 ،هااقدامات و ایدهشویم. بدون شک نادرست خواهد بود که در این  

شود شروعِ تکاملی به طول یک قرن را ببینیم که به رژیمی منجر می

ب  ژیمْدر آن ر که   توسط موسسات و بیشتری    دتِا شآزادیِ جنسی 

می محدود  مذهبی،  و چه  مدنی  کوشش  .گرددقوانین، چه  های این 
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زیادی   واقع  در  بسیار سیاسی  که  داشتند  اهدافی  بودند؛  پراکنده 

-ند که نمیبود و چنان اثراتِ عمومی و بادوامِ اندکی داشتمحدود  

  غلباری باشند، گرایشی که اگیزتوانند مسببِ گرایش به سوی پره

-برانگیخته می   میالدیدر طولِ دو قرنِ نخستِتامالتِ اخالقی    در

گیری میلِ به سخت  است که  توجهجالبعالوه بر این، این نیز    شود.

، شکلِ  1شد، به غیر از استثنائاتی نادر ان میگرایان بیکه توسط اخالق

توان در  نمی  ا نداشت.درخواست برای به میان آمدنِ قدرتِ دولتی ر

پیشنهادیهاههنوشت هیچ  فیلسوفان  قانونی  یک  برای  گذاریِ  ای 

آنان افراد    کرد. ی رفتارهای جنسی مشاهده  عمومی و قهرآمیز درباره

ها« با »توده  متفاوتدگیِ  یک زن  خواهندکنند که اگر میرا ترغیب می 

چه عین کنند  داشته باشند، پرهیزکارتر باشند. آنان تالش ندارند تا م

مج یا  محدود می تی  ازااقدامات  هماهنگ  شکلی  به  را  همگان  تواند 

پره از  که  باشیم  داشته  اجازه  اگر  این،  بر  عالوه  اریِ گیزسازد. 

های  خاطر محدودیتیافته در این دوره سخن بگوییم، این به  افزایش

است:   شده  پیشنهاد  که  نیست  رژیمشدیدتری  که  پزشکیِ  چرا  های 

و اول  چن  قرون  کلی،  بیان  به  رژیمِ دکنندهومحد دان  دوم،  از  تر 

 
کند که باید بِِه ترتیِِب اقداماتِ خاصی را تجسم میستوم  و عنوان مثال، دیو کریس  به  1

که به مشکالتِ ناشِِی ها در متنی قرار دارند انجام شوند تا فضیلت غالب شود، اما این
 پردازد.از فقر می
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رواقیون نیستند.    1دیوکلِس  توسط  زناشویی  وفاداریِ  تمجیدِ 

نیسختگیرانه از  رابطه  2کوکلِس تر  نداشتنِ  خاطرِ  به  که  ی نیست 

؛ و پلوتارک هم  کرداش خودستایی میزنی جز زوجهجنسی با هیچ  

کلی»گفت بِ  کتادر   طور  به  عشق«  بر  قانون  وگویی  کتاب  از  گذارِ 

آنچه در متونِ    در عوضگیرتر است.  ران آسانسبت به پس« ننین»قوا

های تازه روی اعمالِ یش از ممانعتب  -  نماید،قرونِ اول برجسته می

ب  -  جنسی که  است  توجهی  بر  کردتاکید  معطوف  خود  به   :اید 

این   دقتِ  و  ممارست  هدف،  آنچه  ضروریمراقبتِ  چگونگی،   .

ت التِ بدن و ذهن اسختالا ا نماید اضطرابی در رابطه ببرجسته می

پرهیز  از رژیمی  استفاده  با  باید  مانعِ آن شد.ککه  میتی است اه  ارانه 

اهِ  شود، نه فقط تا جایی که مربوط به جایگ داده می  عزتِ نفسکه به  

  شود طقیِ فرد را هم شامل میفرد است، بلکه تا حدی که سرشتِ من

نفسی  - مح  عزتِ  با  ساختنِکه  لذتروم  از  خود  محدود   ا ی  ها  با 

  اجرا ازدواج یا تولیدمثل  مرزهای    درونخود  های  رویزیاده   ساختنِ

اولین تخمین باید گفت که این    عنوانبهبه طور خالصه و    شود.می

شکل یک مجموعه    ،اریِ جنسی در تامالتِ اخالقیتاکید بر پرهیزک

نمیکننده-تنگ  اصولِ را  اعمالِای  که  کنند  گیرد  تعریف  را   ؛ممنوع 

 
 م. –پزشکِ یونانی در قرن چهارم پیش از میالد   1
 .م –چهارم پیش از میالد االمیس در یونان باستان، قرن اه سپادش  2
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رابطهکه  بل خودِتشدیدگرِ  با  فردی  آ    طریقِ  از  که  فرد  هستند  ن 

های  انگیزه  کند.عمالِ خودش تثبیت می ی اَسوژه   عنوانبهخودش را  

نمی را  اخالقیاتِ شدیدتر  چنین شکلی    درنظرگرفتنِبدون    انتو این 

 به حساب آورد. 

م اینجا  پدیده توانیم  یدر  معموال    مشیبیندیای  به  این که  در 

شود: رشدِ »فردگرایی« در جهانِ هِلِنی و  آن اشاره می  هبت  عاموضو

میکه    روندی.  رومی جنبهگفته  به  بیشتر  و  بیشتر  اهمیتی  های  شود 

ارزش به  وجود،  رفتارِ»خصوصیِ«  وهای  شخصی،  که      توجهی  به 

می  متمرکز  خود  سوی  به  این   بنا  است.  بخشیدهکردند،  افراد  بر 

اجت  گرفتنِ  روین  شه،ندیا ی آن اخالقیاتِ مسئولِ توسعه  یماعقدرتِ 

ای عیچهارچوبِ سیاسی و اجتما  گیر نبود، بلکه ضعیف شدنِسخت

 شدتِ شد. افراد که اکنون با اش گشوده میبود که زندگیِ افراد درون 

بودند و گی داشتندکمتری به شهرها وابست از یکدیگر مجزا  بیشتر   ،

افرادشدندمیبیشتر به خود متکی   این  فل  ؛  قوانینی   هسفدر  دنبالِ  به 

شخصی که  بودند  باشد.رفتاری  این  تر  طرحی  چ  ، چنیندر    ز یهمه 

نیست. جستاما    نادرست  در  این  باید  واقعیتِ   نِ ایقلوجوی 

و   سیاسی  ندِیفرافردگرایانه  و  از اجتماعی  را  افراد  که  باشیم  ای 

سنتیپیوستگی باشد.های  ساخته  جدا  فعشکلِ  شان  و   مدنی  الیتِ 

برای   درهرحال؛ اما  ییر کرده باشدت تا درجاتی تغاس  مکنسیاسی م
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باال بود  عنوانبه  طبقاتِ  مانده  باقی  زندگی  از  مهمی  بیان  بخشِ  به   .

دوبار باقی مانده بودند، در حالی ن بکلی، جوامعِ باستانی جوامعی بی

وجودِ فردکه  می    هدایت  جامعه«  همچنین  آن  شد.»در  جوامعی  ها 

کبود هر  آن  در  که  د ند  نس  محلی، ظامر  روابطِ  نیرومندِ  های 

وابستگی خانوادگی،  و  پیوندهای  اقتصادی  و های  قیمومیت  روابطِ 

باید ذکر کرد که    دوستی جای داده شده بود. بر این  -مکتبعالوه 

و رواقیون را    –شدند  هایی که بیشتر به پرهیزکاریِ رفتار مربوط می

بودند که بیش از    ییهاهمان  –رار داد  ی این لیست قتوان در باالمی

نسبت به  اش را  همه بر این اصرار داشتند که نیاز است فرد الزامات

بشر خانواده نوع  به  نسبت  و  خود  همشهریانِ  به  نسبت  انجام   اش، 

آسان  دهد. رفتارهای  انکارِ  در  و خودآنان  با  -گیر    هایشیوهمنفعتی 

 بودند.  هاترینگیری اجتماعی پرشتاببازپس 

ا اما در مور در مورد اعصارِ گوناگون  گرایی« که مرتبا  »فردین  د 

نیاز  شوند،  به آن متوسل میهایی بسیار گوناگون  جهت توضیحِ پدیده

کلی پرسشی  تا  شود.است  پرسیده  ا  اغلب  تر  دستهبا  ها، بندیین 

ع در اینجا در واق  شوند.های تماما متفاوتی در هم مخلوط میواقعیت

-سرشت  گونهاینکه    ؛ردگرایانهرِ ففتا( ر1زا شود: )باید سه چیز مج

می نسبنمایی  مطلق  ارزشِ  و  شود:  خودش  تکینگیِ  در  فرد  به  ت 

درجه میهمچنین  اعطا  او  به  که  استقالل  از  در  استقال  .شودای  ل 
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هایی که نسبت به آنان  ابلِ گروهی که به آن تعلق دارد و سازمانمق

است.پاسخ زندگیِارزش   (2)  گو  بر  مثبت  خگذاریِ  که صوص  ی؛ 

اهم شکلهمان  به  خانوادگی،  روابطِ  به  که  است  فعالیتِ  های  یتی 

می داده  ارثی  عالیقِ  قلمروِ  به  و  )خانگی  با   (3شود.  رابطه  شدتِ 

شکل که  می  است  هاییخود؛  فراخوانده  فرد  را که  خود  تا  شود 

نظر بگی  زمینِی دانش و  ابژه  عنوانبه  ر ییتغکه خود را    ؛ردعمل در 

ددهد  شکل بیابد.ر،  رستگاری  و  سازد  پالوده  و  کند  این    ست 

میبد   رویکردها شک  بپیوندند.ون  هم  به   فردگرایی   پس   توانند 

ارزششدت  مستلزم به  خصوصی  بخشی  زندگیِ    یا ،  استهای 

ستایشِ تکینگیِ فردی    در پیوند باکه به روابط با خود    است  اهمیتی

پیواما ا  شود.داده می ان  تومیوری.  ضر  نه  ندها نه ثابت هستند وین 

یا گروه یافت  اجتماعی  یهایجوامع  نظامی ساالریاشراف  -  را  های 

-دعوت می  فرداز    ها که در آن  -  ها است یک مثالِ احتمالی از این

تا ا او را جدا ز ارزشِ  شود  اعمالی دفاع کند که  از  استفاده  با  خود 

آنکه ون  بد  تا بر دیگران برنده شود،ند  سازسازند و او را قادر میمی

خصوصاو   زندگیِ  به  زیادی  روابطاهمیتِ  یا  خودش اش  با  اش 

ها همچنین جوامعی وجود دارند که زندگیِ خصوصی در آن  بدهد.

یابد  شود و سازمان میافظت میدقت مح  شود، باارزشی واال داده می

از   یکی  و  رفتارها  برای  ارجاع  مرکزیتِ  به  تبدیل  ارزشو  -اصول 
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می گذاری می  -  دگردشان  نظر  طبقات به  در  شکل  این  که  آید 

اما به   همین بورژواییِ کشورهای غربی در قرن نوزدهم صادق بود. 

د با خود دلیل، فردگرایی در چنین جوامعی ضعیف است و روابطِ فر

یا گروه  اند.نیافتهبسیار توسعه هایی وجود دارند که در آخر، جوامع 

با خود شدت رواها  در آن شود توسعه داده میو  د  وشبخشی میبط 

ارزش شدنِ  نیرومند  به  منجر  ضرورتا  آنکه  یا بدون  فردگرایی  های 

بشود. اول  زندگیِ خصوصی  قرونِ  در  مسیحی  پرهیزکاریِ    ، جنبشِ 

را   خودتاک  صورتبهخود  با  فرد  روابط  بر  نیرومند  شدیدا   شیدی 

می صالحنشان  سلبِ  شکلِ  به  اما  ارزشدهد،  از  زندگیِ یت  های 

به خود گرفت،   1نشینیصومعهی که این جنبش شکل  مان. زخصوصی

فردگرایی هر  صریحِ  میانکارِ  که  گذاشت  نمایش  به  را  توانست ای 

 نشینی باشد. خلوت کاربستِ  یزادهدرون 

نمی نظر  درخواستبه  که  در  رسد  جنسی  پرهیزکاریِ  برای  ها 

امپراتوری فردگ  ،دورانِ  حال  نشانگرِ  در  باشد.راییِ    ر دط  شرای  رشد 

ی تاریخیِ نسبتا  نمایی شده بود که محدودهبا چیزی سرشت  عوض

قله به  خاص  زمانِ  آن  در  اما  داشت،  به بلندی  من  رسید.  خود  ی 

 

مکانِ مذهبی مثل کلیسا است. نظور زندگیِ گروهی افرادی با مذهبِ مشترک در یک  م 1
 م. – ها.مثل گروه راهبه
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« خوانده شود؛ یشتنتواند »پرورشِ خوکنم که میای اشاره می توسعه

 د. ده بودهی ش دهی و ارزشروابطِ فرد با خودش شدت ،در آن و

توان به طور خالصه با این حقیقت  می را «یشتن خو این »پرورشِ

  1مهارت  زندگی   همان   -  هنرِ وجود  نجا یانمایی کرد که در  سرشت

این اصل تسخیر شده بود ک  -  اشها مختلفدر شکل فرد توسط  ه 

این اصلِ مراقبت از خود است که ضرورتِ   باید »مراقب خود باشد«.

وجود هنرِ  می تثبیرا    این  توسعهت  را  کند،  آن  و  میره  ادای  کند 

اینجا دقیق بود؛    دهد.را سامان می  اشکاربست  باید در  ایده  اما  این 

ای بسیار ، زمینه2، مراقبِ خود باشدرسیدگی کند  که فرد باید به خود

فرهنگِکه ایده بسیار    ن در  این  الزامی    عنوانبه  ترپیشیونانی دارد. 

ای  ر انته، دفونشده توسط گزند. کورشِ آرمانیفراگیر نمایان شده بو

نمیماجراجویی هنوز وجودِ خود را کامل  برای کار  این    بیند.هایش 

که به    -  ارزش دارد  زیهمه چو برای او بیشتر از    -  مانداو باقی می 

پیروزی  :یدگی کندسر  شخود بر  تامل های گذشتهاو زمانی که  اش 

ه م کم به خدایان خرده بگیریتوانیوجه نمیهیچبه»   گوید:کند، می می 

، اگر موفقیتِ حالبااینایم به انجام نرسیده است.  ر آنچه آرزو کردهه

آزاد   وقتی  نیست  قادر  انسان  که  دارد  تبعاتی  چنین  برای  بزرگ 

 
1tou bioutechne  - م. –ی افالطون عبارتِ مورد استفاده 
2Heautou epimeleisthai    
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 ؛اش لذت ببردبا دوستان  داشته باشد کها زمانی  داشته باشد ی  شخود

گآماده  بدرود  را  نوع خوشحالی  این  تا  ای  پلوتارک موعظه  1« ویم.ام 

ایدرباره   کندی م  نقلتی  اسپار پرورشِ  ن ی  مسئولیتِ  سپردنِ  دلیلِ  که 

رعیتزمین به  نوها  به  باید  اسپارت  که شهروندانِ  این است  ی بهها 

کن مراقبت  خودشان  »از  عبخود  این  منظورِ  شک  بدون  ارت  ند«: 

کامال  همین عبارت در معنای  تمریناتِ فیزیک و نظامی بوده است.  

»متفاوتی   کتابِ  می  «سیادآلسیبدر  زمینهاستفاده  آنجا  در  و  ی  شود 

به مردِ جوانِ جاه  وگو است.اصلیِ گفت نشان میسقراط  دهد طلب 

ندا  اگرکه   را  است  ضروری  حکمرانی  برای  آنچه  این    ،اندبتدا 

خواهد مسئولیتِ شهر را به عهده بگیرد، زیادِ اوست که میگستاخیِ  

مدی را  و  امورش  اسپارت  شاهانِ  با  و  کند  پارس رانحکمریت  انِ 

را همین  ین کار  ا و    -  او باید ابتدا به خود رسیدگی کند:  کند  رقابت

دهدقع  مو انجام  است  جوان  که  زمانی  پنجاه تا  سنِ  »در  که  چرا   ،

سقراط خود را   « آپولوژی»  کتابِ    در.  یگر دیر شده است« سالگی، د

م  عنوانبهآشکارا   استادِ  به قاضیانکسی که  از خود است  اش راقبت 

ها یادآوری کند که  خداوند او را فرستاده تا به انسان دهد.  یش مینما

تا آن به ثروتنیاز است  نه  به  ها خود را  نه  شان، افتخاراتهایشان، 

 شان مشغول سازند. و روح خودشانه ببلکه 

 
 از گزنفون نامهیا کوروش سیروپدیا 1
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مراقبت از خود بود که سقراط آن را تقدیس کرد و   مضمونِاین  

فلسفه آن را دوباره در دست گبعد در مرکزِ نهایتا آن را  و    رفتها 

همین   فلسفه است.  همان»هنرِ وجود« قرار داد؛ چیزی که مدعی بود  

اولیه  مضمون تنظیماتِ  از  که  معانبود  قید  از  و  شد  خارج  یِ  اش 

آزاد  فلسفی آرامی  گشتاش  به  شکلا  و  و  »پرورشِ بعاد  های 

آورد. معنای این اشارات این   ستبدبه صورت واقعی  « را  یشتنخو

خود  که  است از  مراقبت  دامنه  ،اصلِ  کرد. انسبتا  پیدا  عمومی   ی 

ایندرهرحال کند، ست  بایمی   فردگفت  می  که  پند  ،  توجه  خود  به 

به   م  الزامیتبدیل  در  که  مکتبشد  مییان  بسیاری  متفاوتِ  -های 

کرد؛ به یک گرایش، حالتِ یک رفتار را پیدا    همچنین شکلِ   چرخید.

روش در  زندگی  آهستگی  دستورالعملشد؛  یق  تزرهای   ها،به 

پیدا کرد که مردم بر آن تامل میو فرمول  هاکاربست -هایی تکامل 

می توسعه  را  آن  میکردند،  کامل  میدادند،  آموزش    دادند. کردند، 

؛ روابطِ میان افراد، مبادالت اجتماعی شد  بنابراین شامل یک کاربستِ

  نهایتا حالتی .  درا رشد داحتی برخی اوقات موسسات    وو ارتباطات  

 علم را رشد بخشید. یک از جزئیاتی از دانش و  خاص

-ی مراقبت از خود، میی کندِ هنرِ زندگی تحتِ زمینهدر توسعه

عص نخستِ  قرنِ  دو  اوجِ  توان  را  امپراتوری  نظر رِ  در  منحنی  یک 

با درکِ این  ته الب - نوعی عصرِ طالیی برای پرورشِ خویشتنگرفت: 
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پدیده این  نظر می   یهایروهط گفق   مطلب که  گرفت که اجتماعی را 

هایی که حاملِ فرهنگ بودند و در تعداد بسیار محدود بودند؛ گروه

 و یک واقعیت بود.اعضایشان حاویِ معنا  برای 1مهارت  زندگی 

 

های  حکمی است که در مکتب ،  3، خودپایی 2مراقبت از خود  -1

پالتونیس  شود.دوباره کشف می  فلسفیِ بسیاری با آن رودررو    4م در 

می  5آلبینوسشویم:  می مطالعهتوصیه  فرد  که  با کند  را  فلسفه  ی 

ند و به  کبدید که چرخشی  کند »با این  آغاز می  آلسیبیادسخواندنِ  

ب  خویشتن و  »میبازگردد«؛  که  بگیرد  یاد  که  هدف  این  بایست ا 

در انتهای کتابِ   6آپولیوس  .«ی مراقبتِ خودش بسازد خودش را ابژه

بی  «سقراط  ای خد» دیدنِ  از  را  خود  همشگفتیِ  در  نسالندقتیِ  اش 

می  اظهار  خودشان  با  انسان»همهکند:  رابطه  میی  را ها  این  بایست 

 بایست بدانند که ی را داشته باشند و میبخواهند که شادترین زندگ

این نبرای  وجود  روح  پرورشِ  جز  راهی  زندگی  دارد؛  چنین 

 
1techne tou biou -  ِم. –طون ی افالمورد استفادهعبارت 
2heautou epimeleia  
3 Cura sui 
 م. –ی افالطون های فلسفیِ نزدیک به فلسفهنظام 4
 م. –ژنرال و سناتورِ رومی در قرن دوم میالدی  –وس کلودیوس آلبینوس دِسیم 5
 م. –وم فیلسوفِ پالتونیستِ قرن د 6
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پرو  حالبااین را  روح  میرشآنان  باقی  کسی   1گذارند. نایافته  اگر 

نیازِ آن این است که به چشمانی توجه  بخواهد به تیزبینی ببیند، پیش

خواهد به چابکی بدود، بیند؛ اگر کسی می که از طریقِ آنان می کند  

می آنان  با  که  شود  معطوف  پاهایی  به  باید  روشی   ...   دودتوجه  به 

هر یک  مشا به  فرد   بر اساسید  با  از اعضای دیگربه، توجه  ترجیحِ 

می سهولت  با  همه  اینکه  با  شود.  درست  اعطا  سخن  این  که  بینند 

نمی اندازهاست،  به  کافی،  توانم  شایسته  گونهآنی  چیزها  این  ی  که 

شان را نیز با منطق  شگفتی هستند، در شگفت باشم که چرا آنان روح

 «.2دهند پرورش نمی

با بیانِ این اصل آغاز    4« وس یکنومِ  به  نامه»،  3اپیکوریان   مکتبِ  در

م  عنوانبهبایست  شود که فلسفه می می دائمِ  قبت از خود راکاربستِ 

نظر   »در  شود:  مطالعهگرفته  در  جوانی  هیچ  که  فلسفه  نگذارید  ی 

تاخیر کند، و نگذارید که هیچ جوانی از آن بیزار شود؛ چراکه هیچ 

مرا برای  زود  زمانی  یا  دیر  روح  سالمتیِ  از  در    ت.« نیسقبت  سنکا 

اشاره اپیکوریِ مراقبت از خود    مضمونِ همین  به  هایش  یکی از نامه

 
1um suum non coluntAnim  
2excolantione animum suum rat etiam Cur non  – .م 
فیلسوف یونِِانی قِِرن چهِِارم پِِیش از  -های اپیکوری آموزشنظامی فلسفی بر پایه 3

 م. –د میال
 ی به جای مانده از اپیکوریکی از سه نامه 4
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»کندمی  خوب ک  طورهمان:  هوای  خالص  یه  با  درخشندگی که  ترین 

پذیرد؛ آنی  ی بیشتری از خلوص را نمیاست، هیچِ درجهپالوده شده  

 اش نیکی  بافتِ  و  1کند ت می که از بدنِ خویش و روحِ خویش مراقب

ا هرا  فرجامِ دعاهایش بافد، وضعیتدو میر  ز  به  اش کامل است و 

-هیچ دردی بر بدن  اش و، اگر که هیچ آشوبی در روحرسیده است

 اش نباشد.«

خویشتن روحِ  از  ازمراقبت  زنون  که  بود  پندی  به   ،  ابتدا 

قرن نخست  داد و همان را موسُنیوس قرار بود تا در  اش میشاگردان

آنکه دوست دارد زندگی را ایمن  کند: »  رارتک  ای از پلوتارکبا جمله

این در  .«و سالم بگذراند، باید در طولِ زندگی از خود مراقبت کند

سرشاریفلسفه که  است  مشهور  سِنِکا  از    مضمونی  رتِصوه  ب  ،ی 

میی  استفاده  انگاشته  خویشتن  برای  اساسشود:  خود  او،   بر  نظرِ 

های دیگر، وقفِ این  تلیاد خود را تا حدِ محرومیت از فعانسان بای

قادر خواهد بود که وقتِ خودش را    فعالیت سازد. او  ترتیب  بدین 

  های . اما این »آزادسازیِ وقت« شکلِ فعالیت2زاد کند برای خودش آ 

میتنم خود  به  را  میوعی  که  هیچ  نخواهگیرد  و  زمان  هیچ  فرد  د 

»توسعه برای  را  خویشتالشی  »تن«ی  و   شکل  رییتغ،  خویشتن« 

 
1Hominis corpus animumque curantis  – .م 
2vacare Sibi  – .م 
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بزگش»با خویشتنت  ندهد.  «ه  دست  لغاتِ   از  مجموعه  یک  سِنِکا 

بایست برای مراقبت از  های متفاوتی که میکامل برای طراحیِ شکل

پ  برای  فرد  شتابی که  با خویش دارد، خود اخذ شود و  یوندِ دوباره 

ی  مارکوس اورِلیوس نیز همین شتاب را برای رسیدگ   .1کندحکم می 

گر نباید  کدام دیهیچ  ،و نه نوشتنه  العنه مطکند:  به خود احساس می

او را از توجه مستقیمی که باید به خود بدهد، باز بدارند: »دیگر این  

هایت را، یا  نامهمتو قرار نیست تفاه  های سردرگم بس است.حیرانی

  ها هایی که از کتابات را بخوانی، یا آن بخشهای یونان و رومتاریخ

کرده ج پیری دا  برای  و  گذاشتهکناات  ای  سوی  ر  به  پس  پایان ای. 

ای مراقبِ خودت شتاب کن، امیدهای واهی را دور بینداز و اگر ذره

 2توانی خود را نجات بده.« که می همین االنهستی، 

توانیم در را می  مضامینی فلسفیِ این  الترین توسعهشک بابدون 

 « کتابِ  در  بیابیم.  انسان  اِپیکتِتوس    ودی موج  عنوان بهمباحثات«، 

ش که  تعریف  است  باشد. ده  خود  مراقبِ  که  است  این  او   تقدیرِ 

 
1 )Se formare(    کوتاهیِ زندگی« ی ارهکتابِ »درب در- (i vindicaresib در »نامه به )

 se ad) -اد«  ی زندگیِ ش( در »نامه به لوسیلیوس« و »دربارهce facere) -لوسیلیوس«  

studia revocareخاطری آسودگیِ ( در کتابِ »درباره  »- (sibi applicare در همان )
– (suum fieriد )امه به لوسِِیلیوس« ر »ن- (in se recedereدر کتِِابِ »دربِِا )ی ره

ی دربِِاره»( در کتِِابِ ad se recurrere) -« و »نامه بِِه لوسِِیلیوس« خاطرآسودگیِ 
 »نامه به لوسیلیوس«.( در secum morari) -کوتاهیِ زندگی« 

 مارکوس اورلیوس –ها مدیتیشین  2
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دارد.  قرار  موجودات  دیگر  و  او  میان  بنیادین  تفاوتِ  که   اینجاست 

به   نیاز  آنچه  برای  آماده«حیوانات  پیش  »از  دارند،  هستند،    زندگی 

انات بدون چرا که طبیعت چیزها را جوری تنظیم کرده است که حیو

بدون آنکه نیاز باشد تا ما  رسیدگی کنند و    خودبه  آنکه نیاز باشد تا  

انسان، از طرفِ  اما    ها رسیدگی کنیم، در اختیارِ ما قرار دارند.به آن

تبعاتِ یک نقص   عنوانبهبته این  لادیگر، باید به خود رسیدگی کند:  

نیاز قرار دهد و او را از  این منظر   نیست که او را در یک وضعیتِ 

را  کار  ا ]زئوس[ این  ه بدین خاطر که خد بلکد؛  مادونِ حیوانات ساز

آزادانه از خود استفاده کند؛ و برای او قادر باشد    تا  پنداشته  درست

کرد اعطا  او  به  را  منطق  که  بود  هدف  نباید    .همین  را   عنوان بهاین 

برای   سریجایگزینی  که   یک  گرفت  نظر  در  طبیعی  استعدادهای 

ا انسان  ست  ممکن  برعکس  در  باشند؛  استاس  اینکم  که    تعدادی 

دیگر از  سازد تا در زمانِ مناسب و به روشی مناسب  فرد را قادر می

  در واقع همین استعدادِ مطلقا منفرد است که  استفاده کند.استعدادها  

چون قادر است تا »هم خودش    ،استفاده کند   فردودِقادر است از خ

در   را  دیگر  چیزهای  هم  باشد.« و  داشته  همه  نظر    ه چآنی  زئوس 

طبیعت به ما داده را به این استعدادِ منطقی مزین ساخته و با این کار 

تا وقتی   ی مراقبت از خودمان را بخشیده است.به ما امکان و وظیفه

طبیعی خواهد بود که وقفِ   دِوجویک  د و منطقی است، که انسان آزا
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که  گونهآنده؛  مرمر شکل ندا   خدا ما را از مراقبت از خود شده است.

دست  2آتِنا  1اس یفید که  را  کسی  داد،  شکل  همیشه  را  برای  را  اش 

پیروزی آمد تا با بال  ابهمراه  دراز کرد و   تحرک های گشوده بیآن 

شما  بیاساید. تنها  »نه  آورد،  زئوس  وجود  به  شم  را  به بلکه  را  ا 

اپیکتتوس،   برای  داد.«  تحویل  و  سپرد  امانت  به  از خودتان  مراقبت 

ما را تضمین    ادیِالزام که آز-، یک هدیهاستفه  وظی-خود یک امتیاز

ما را مجبور میمی  تا خودمان را  کند و در عین حال    عنوان بهسازد 

 هایمان در نظر بگیریم. ی کوششی همهابژه 

که   حقیقت  این  میاما  توصیه  خود فیلسوفان  به  فرد  که  کنند 

که نیست  معنا  این  به  کند،  کنار   توجه  کسانی  برای  اشتیاق   این 

را انتخاب کنند، یا   هایِ مشابه با آنه شده است که یک زندگاشتگذ

-وقت می  هااینکه این رفتار فقط زمانی ضروری است که فرد با آن

ها و در  ی زمانمهه  مند برای همه و دراین یک اصلِ ارزش  گذراند.

است. زندگی  می   طول  اشاره  میآپولیوس  فرد  که  بدون کند  تواند 

سازند نقاشی کند  ر مینکار کند که او را قادا ای رشرم یا ننگ قواعد

زیتر  با    3یا  را  خود  »روحِ  چگونه  بدانیم  که  قاعده  این  اما  بنوازد؛ 

 
 م. –نجم پیش از میالد رن پاستان در قپیکرتراش مشهورِ یونانِ ب  1
ی ریزی کرد. در میان آثارِ آن مجسمهوپولیس آتن طرحر آکریشگاهِ آتنا را داس نیافیدی 2

 م. –دست رفته است. بزرگِ آتنا پارتنوس قرار داشت که اکنون از 
 م. –نوعی سازِ زهی شبیه سنتور یا قانون  3
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ضروری   ها به یک اندازهانی انسکمکِ منطق کامل کنیم، برای همه

ص مثالی ملموس در این خصو  عنوانبهتواند  ِپلینی می   مورد  است.«

از    عمل کند: به دور  که  پایبندیهمهاو  اکید است و ی  های مکتبیِ 

ای نرسیده که به نقطه  هنوز  ؛است  شده  -  اشحرفه  -  کالتوجذبِ  

بِ جامعه  با  را  دوبُپیوندهایش  آن  از  هم  خیلی  برعکس  است. رد،    ر 

ی مراقبتی که  اش از سخن گفتن دربارهاو در طولِ زندگی  حالبااین

ترین  حتی مهم  یدشا  ماند،خودش وقف کند، باز نمی   فرد باید برای

هنوز مردِ بسیار   ی آن را دارد.موضوعی است که دغدغه زمانی که 

. در آنجا شودجوانی است، برای خدمتِ نظامی به سوریه فرستاده می

، نه برای اینکه  را مالقات کند  1و این است که یوفراتِس فکرِ ااولین  

کند،درس گوش  را  را    گفتارهایش  او  تا  آبلکه   ،اسدبشن  رامآرام 

-»محبتِ او را برانگیزد« و از اندرزهای استادی استفاده کند که می

حمله    آنانبرویم بدون آنکه به    ی افرادداند چگونه به سراغِ خطاها

زمانی که فرصت دارد تا در ویالیش در لورِنتوم م،  کنیم. بعدها در ر

دهد که قادر باشد ل انجام می مدتی را استراحت کند، این را بدین دلی

زمان    شخودبه   و  نوشتن  و  »خواندن  کند،  برای   داشتنرسیدگی 

می تندرست  را  ذهن  که  گذاشتنِ ورزش  اشتراک  »به  و  سازد« 

 هایش.«کس جز نوشتهافکارش با هیچ

 
 م. –ز میالد فیلسوفِ رواقیِ قرن اول و دوم بعد ا 1



 تی مهر نیما حیاترجمه: 

89 

 

ندارد. هی  ورین ا از وجود  خود  به  رسیدگی  برای  درستی  سنِ  چ 

  وقت برای مراقبت دهیم: »هیچای از اپیکور ارجاع میدوباره به گفته

روحسال  از می  متیِ  »آنکه  نیست.«  زود  زیادی  یا  دیر  گوید  زیادی 

است،   گذشته  دیگر  اینکه  یا  است  نیامده  هنوز  مطالعه  این  فصلِ 

می که  است  کسی  برایهمچون  یا    یزیاد   ،ودیخشن  گوید  زود 

فلسفه  باید  پیران  هم  و  جوانان  هم  درنتیجه  است.  دیر  زیادی 

شود هنوز خشنودیِ یر میه پ ی کد، اولی برای اینکه تا هنگام بخوانن

گذشته حفظ کند؛ دومی برای آنکه  بخشِلذتجوانی را در خاطراتِ 

ترسی بیتواند در همین زمان با فضیلتِ  با وجودِ اینکه پیر است، می

باشد.« ا جوان  آینده  چگونگیِ   1ز  یادگیریِ  صرفِ  را  زندگی  »کلِ 

بود پندی  کردن«  اشار  –که    زندگی  آن  به  هم  مسِنِکا  از    –کند  یه 

می تغییرشکل مردم  دائمی  تمرینِ  نوعی  به  را  که وجودشان  خواهد 

که    دهند. است  این  مهم  شود،  آغاز  زود  است  خوب  که  حالی  در 

شان را به آنانی ارائه زکا و پلوتارک اندر نِسِ  وقت فروکش نکند.هیچ

اق و پرآزرمی نیستند که  دهند که در واقع دیگر آن نوجوانانِ مشتمی

تشویق  الطوناف  اطِسقر گزنفون  مییا  رسیدگی شان  خود  به  تا  کرد 

»دربارهکنند اخالقیِ  متنِ  که  کسی  سِرِنوس،  هستند.  مرد  آنان  ی  . 

نوشت او  به  خطاب  خاطر«  )  هآسودگیِ  »دربارهومتشده،  ثباتِ نِ  ی 
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»درباره  و  آسایش«خردمندان«  اوست  ی  به  خطاب  دِ خویشاون  (نیز 

سِنِکا  جوانی حمایتِ  هیچت،  اس  تحت  به  پسری اما  به  شبیه  وجه 

که درس کند.نیست  دنبال  را  متنِ  هایش  نوشتنِ  زمانِ  ی »درباره  در 

هنوز در ه و  نشینی است که تازه به رم آمد آسودگیِ خاطر«، او ایالت

تصمیم اما حال  است؛  خود  زندگیِ  روشِ  و  حرفه  مورد  در  گیری 

خاص فلسفیِ  دمسیرِ  خود  سرِ  پشتِ  سرگشت ی  به  اسا  او   گیِارد.  سا 

او  روشی مربوط می که  فلسفیاین    واندتیم شود  نتیجه    مسیرِ  به  را 

 تر از سنکا است.لوسیلیوس نیز ظاهرا فقط چند سالی جوان  برساند.

والیِ   نامهسیاو  سالگی  دو  و  شصت  سنِ  در  و  است  نگاریِ سیل 

آغاز میصمیمانه با سنکا  درای  که  و    آن  کنند  اصول  او  برای  سنکا 

هایش سازد؛ به او از ضعفاش آشکار میهایی را از حکمتستاربک

گوید و دفعتا حتی از او تقاضای اش مینیافته-پایان-و نبردهای هنوز

می نیز  این  کند.کمک  از  از  ن  او  بگوید  او  به  که  نیست  شرمنده  یز 

سن درسوقتی  دیدنِ  به  شده،  شصت  از  بیشتر  ای  گفتارهاش 

پلوتارک در رساله  اتبهمکی  اهطرفرود.  روناکس می مِت به هایش  که 

میخآنان   توصیهرساله   -  کندطاب  صرفا  که  بر  هایی  عمومی  هایی 

 ؛ستنددگی نیهای زنبداقبالیو خطاها، بر خشنودیِ روح و  هافضیلت

توصیه موقعیتبلکه  به  معموال  که  رفتارند  بر  بسیار خاص ای  هایی 

 نیز همه مرد هستند. - نددهارجاع می
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شان؛ این شوقی تیاقِ شدیدِ بزرگساالن به رسیدگی به روحشان  ای

مدرسه پسرانِ  همچون  آن،  با  دنبال  که  به  باشند،  شده  پیر  که  ای 

می راهِ    دشتنگفیلسوفان  شاید  آناتا  به  شود؛ شادمانی  داده  نشان  ن 

می   1یَنسلو آزار  را  دیگر  بسیاری  هِرموتیموس    داد.و  مسخره او  را 

بایست فراموش کند، هایی را که نمیا، درسش رهایکرد که درسمی 

، هرموتیموس دیگر مردِ  حالبااین  د.ن کدر خیابان زیر لب زمزمه می

نیست:   تا  جوانی  گرفت  تصمیم  او  که  زمانی  با  زندگیاز  را  اش 

و    دیگر بیست سالی گذشته است  ،های ناخجسته آمیخته نسازدانسان

می  دیگرتخمین  سال  بیست  که  خطو  نیز  زند  به  ل  تا  کشید  واهد 

برسد. سعادت  سنِ    وضعِ  در  را  فلسفیدن  کرد   ی سالگ چهل او  آغاز 

پس این چهل سالِ دومِ   کند(.این را خودِ او اندکی بعدتر بیان می )

-تحتِ هدایتِ استاد، وقفِ مراقبت از خود میاست که    شازندگی

کند که کشف رمی تظاهر می، جهتِ سرگاو، لیسینوس  سخنِهمکند.  

نیبراده  کر او  مطالعهی  زمانِ  سنِ  ز  به  چون  رسیده  فرا  فلسفه  ی 

هرموتیموس می   یسالگ چهل به  او  »مثل عصای رسیده است.  گوید: 

که ایلسِتراوت   طورهمان   2من عمل کن و با دست مرا هدایت کن.« 

 
 م. –ور روم باستان در قرن دوم پس از میالد نو سخ فیلسوف 1
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به سنکا می  1هادوت  اشاره  فعالیتگوید، همهدر  این  مربوط    یهای 

 قرار دارند.  ساالنهبزرگآموزش یِ بندتِ روحانی در طبقهبه هدای

نیاز به ب  پشتکارهامهم است بدانیم که این    -2 رای خود، صرفا 

فقط به   2ا پیم لیارفتاری عمومی، توجهی بدونِ تمرکز ندارد. عبارتِ  

ها  ز مشغولیتای کاملی  کند، بلکه مجموعهیک دلمشغولی اشاره نمی

همین   صحبت    ام لیا پیاست.  هنگام  که  اربابِ  لیتفعااز  است  های 

وظایفِ حاکمی شود، همچنین هنگام صحبت از  خانمان استفاده می

کند، یا هنگام صحبت از مراقبتی های خودش رسیدگی میکه به تبعه

به   باید  یا  که  شود،  داده  زخمیان  یا  به بیماران  باید  که  احترامی 

شود.   اهدا  مردگان  و  رابطه  یاا پیم لخدایان  یک  ز  نی  فرددِ  با خو  در 

 کند. زحمت را بیان می

می  بزرگِرَبزمان  مشکالتِ  از  یکی  و  خویشتن»   د.   ،«پرورشِ 

باید وقفِ  یا بخشی از زندگی است که  تعیین کردنِ بخشی از روز 

فرمول.  آن شود به  متفاوتِ بسیاری توسل  مردم  فرد   جویند.میهای 

یامی صبح  در  اندک  لحظاتی  خویشتن  بعدازظهر  تواند   ، رینگ برای 

سپردنِ   سنجشِبرای   خاطر  به  برای  شود،  انجام  تا  است  نیاز  آنچه 

کنار ا شده،  سپری  که  روزی  آن  بر  تامل  برای  مفید،  خاصِ  صولِ 

 
 م. -معاصر - تباری آلمانیدانِ فلسفهاریخفیلسوف و ت 1
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س  بگذارد. با  دوباره  اینجا  و  در  ها فیثاغورسی  بعدازظهرِنجشِ صبح 

می بدونِ شک  برخورد  اما  میانکنیم،  متفاوت توامح  رواقیون  در  یی 

اِ.  دارد لحظاتی    توسکتِپیسِنِکا،  آن  به  همگی  اورِلیوس  مارکوس  و 

می  میاشاره  که  سوی  کنند  به  فرد  افکارِ  چرخشِ  وقفِ  بایست 

شو می  د.نخودش  همچنین  فعفرد  گاهی  از  هر  های  الیتتواند 

به   و  کند  متوقف  را  خودش  عزلتمعمولیِ  آن  از  هایی نشینییکی 

موسُنیوس   که  پیشنهادبرود  شدیدا  دیگران  عزلت  .د دندامی  و  -این 

مینشینی قادر  را  فرد  برقرارها  ارتباط  خود  با  تا  تا    سازند  کند، 

اش را یادآوری کند، تا کلِ زندگیِ گذشته را در برابرِ روزهای گذشته

اش قرار دهد، تا بتواند خود را بشناسد؛ از طریقِ خواندن، از نچشما

نمونه و  پندها  کهایطریقِ  الهامی  همچنین    اندبخشه  برتعمبا  و   ق 

ایِ  پایه  اش تقلیل یافته است، تا اصولِای که به عناصرِ اساسیزندگی

این نیز ممکن است که فردی در   د.رفتارِ منطقی را دوباره کشف کن

رها سازد و از این   ها اش، خود را از آن فعالیتانتهای حرفه  میانه یا 

خود را  تا  ند  اند استفاده کال آرام شده امیها  های افول که در آنسال

سازد رها  خویشتن  مالکیتِ  در  کارهای  ه  -  کامال  در  سنکا  مچون 

 1بخش.یا اسپورینا در آسایشِ خاطرِ وجودی فرح اشفلسفی
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-تمرینات، کارهای عملی و فعالیتاز  پر  این زمان خالی نیست؛  

است. مختلف  نی  های  درمانی  استراحتِ  یک  خود  از   ست.مراقبت 

مراقب به  توباید  بدن  از  همچکردجه  ت  رژیم؛  به  سالم،  نین  های 

به   نیازها  ارضای  و  حد  از  بیش  زورزنیِ  بدونِ  فیزیکی  تمریناتِ 

-، یادداشتاهکردنها، مطالعهگیری شده. مدیتِیشنشکلی دقیقا اندازه 

کتاببرداری از  فرد  که  برمی هایی  شنیده  که  مکالماتی  و  دارد، ها 

کهای یادداشت دوباره  ی  میه  یبعدا  حقایقی  دوباره   وریِادآخواند،  ی 

نیاز دارد تا آنان را به شکلی کاملکه می تر در زندگیِ خود  داند اما 

نیز  بپذیرد دار،  وجود  زمان  این  طولِ  استنددر  ترتیب  بدین  که   . 

  را   «تننشینیِ درونِ خویشای از این »عزلتوس نمونهمارکوس اورلی

از   مومیی عصولمر وجود دارد که در آن ای مستتالش  دهد:ارائه می

میمی  یسازفعالنو   قرار  استناد  استدالالتی مورد  که شوند و  گیرند 

مشیتِ   ربدیگران،    ربسازند تا به خود اجازه ندهد  فرد را متقاعد می

همچنین مواردی وجود دارد مثلِ   1شمگین شود. و بر چیزها خالهی  

به  .رگ ت یهداستان، با یک راهنما یا با فردی معتمد، با دو کردنصحبت

نامهاین اش نگاری را هم اضافه کنید که در آن فرد وضعیتِ روحها 

کند، به کسانی که نیاز دارند سازد، تقاضای نصیحت میرا آشکار می

می نصیحت  –دهد  نصیحت  برای  خود  این  او   دهندهکه  به  که 

 
 رلیوسس اومارکو  –ها مدیتیشن 1
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آن را برای خود    لهیوسنیبدچون او    ،است  تمرین  گویندپندآموز می 

پیرامونِ مراقبت از خود، فعالیتی کامل مملو از    1کند. می نو واقعی    از

نوشتن  هاگفتنسخن آنو  در  که  است  یافته  توسعه  فرد    هاها  کارِ 

 اند. یکدیگر پیوند یافته روی خودش و ارتباط با دیگران با

ه  های این فعالیتِ وقف شدن بترین جنبهدر اینجا بر یکی از مهم

می  تنخویش ف  گذاریم:دست  تنهایی شامل  یت  عالاین  در  تمرینی 

حقیقی   اجتماعیِ  کاربستِ  یک  بلکه  به نیست،  را  کار  این  و  دارد 

انجام می روش متعدد  فعالیت اغلب شکلی کم  دهد.هایی  وبیش این 

نومی   سازمانیساختارهای  به  شبیه   جوامعِ  یک  سفیثاغور-گیرد.  ی 

همچنی و  هستند  آن  از  گروهنمونه  طن  از  ما  که  اپیکوری   ریقِ های 

نظامِ    ایم:ی کارهایشان کسب کرده اطالعاتی درباره  2موس یلودِف یک 

 در آن   کردهاعضای پیشرفت   د کهوجود دار  مراتبیِ مورد تاییدسلسله

)یا به صورتِ فردی یا   بر عهده دارندرا  ه دیگران  ی آموزش بوظیفه 

شیوه اشتراکی(.  به  بیشتر  کاربسای  وجود تاما  نیز  عمومی  هایی 

داده در توجهی که به سوی خود منعطف رد اجازه میه فه بداشته ک

کند:می  نیز دریافت  دیگران را  با    کند، کمکِ  را »رستگاری  این کار 

می  یکدیگر« د اِپیکتِکردند.  تعریف  درتوس  محیطی  میر  که  س  داد 

 
 نکاس –نامه به لوسیلیوس  1
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برخی آموز داشت:  چندین دسته دانش  بیشتر شبیه به مدرسه بود. او

بر آنجافقط  کوتاه  مدتی  میمی  ای  بیشتر  دیگران  تا ماندند؛  ماندند 

های مهم آمادگی  برای زندگیِ شهروندیِ عادی یا حتی برای فعالیت

خودشان  داشتند تا  ای اندکی بودند که قصد  پیدا کنند؛ و در آخر عده 

حرفه کاربستفیلسوفانی  و  قوانین  و  شوند  جهتای  گیریِ  های 

 خصوص به  –یز  ا نمشاورینِ خصوصی ر  موزش ببینند.روحانی را آ

شد یافت که برای یک خانواده  می  –های اشرافی  در رم و در حلقه

ی سیاسی و همچنین  ی زندگی، مشاورهیا یک گروه به کارِ مشاوره

براسطهاو   عنوانبه بالقوه  بودندگرِ  مشغول  مذاکرات  »برخی  ی   :

 دانستند که فیلسوفی را نزد خود رومیانِ ثروتمند این کار را مفید می 

دیدند.  های متمایز این موقعیت را تحقیرآمیز نمیارند و انسانه دنگ 

ی اخالقی و تسلیِ خاطر  رفت که قادر باشند توصیهاز آنان انتظار می

بتوانند از   هانعمتیولائه دهند و  هایشان ار انوادهو خها  نعمتبه ولی

بگیرند.  موافقتِ نیرو  دِمِتریوس این  به    1« آنان   راهنمای   2ترتیب 

 
 ی اف.اچ. سندباخنوشته –رواقیون  1
با دِمِتریوس اهلِ الکونیِِا  –نرون  فیلسوفِ کلبیِ قرنِ اول میالدی همعصرِ کالیگوال و 2

یسِِت زمِِیالد مِِیفیلسوفِ اپیکوری و شاگردِ پروتارگوس که اواخرِ قرنِ دومِ پیش از 
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پائِتوس   یِحانرو مراحلِ    بود  1تراسِئا  واپسین  در  او  از  پائِتوس  و 

اش استفاده کرد تا در آخرین لحظات به او کمک کند تا به  خودکشی 

عالوه بر آن، این کارکردهای  د.  جان بده  ترین شکلبهترین و کامل

شخصی   معتمدِ  و  مشاور  راهنما،  پروفسور،  هم  متفاوتِ  از  همیشه 

در کاربستِ  :  دور بود  حالتز این  ابسیار  قضیه    -  شده نبودندتفکیک

توانستند البا قابلِ تعویض بودند و میها غ، نقش«پرورشِ خویشتن»

شخصِ  یک  توسط  نوبت  ثابتبه  روفوس   شوند.  اجرا    موسُنیوس 

پالتوس  روبِلیوس  سیاسیِ  مرگِ بود؛    2مشاورِ  به  که  تبعیدی  در  او 

ر را به پیرامونِ خویش افادتم شد، دیدارگران و حامیانِ وپالتوس خ

در  می  بود.  کرده  ایجاد  مدرسه  نوعی  و  سلطنتِ  دوره پذیرفت  ی 

گفتارهایی عمومی برگزار  به رم بازگشت و در آنجا درس  3وسپاسیان

 د.و از همراهانِ وسپاسیان بو کرد

این همه توجهِ به خود پایه  ،اما  اجتماعیِ خودش فقط  در  به ی 

درس متخصمدارس،  و  هصانِگفتارها  رو  نبود؛  دایتِ  وابسته  حانی 

بسته کلِ  در  آماده  حمایتی  رواب بلکه  خویشاوندی، ی  مرسومِ  طِ 

 
ئوس، سناتورِ رومی است کِِه در قِِرن نخسِِت پاتِ کلودیوس تراسِئا ابلیوسمنظور پ  1

 م. –ن مشهور است. گری و همچنین مخالفت با نروبه عالقه به رواقی وزیست می
 م. –ی رومی و رقیبِ سیاسیِ نرون زادهاشراف 2
 م. – امپراتور روم بود. ی دالیم 79تا  69ل از سا انوسیوسپاس وسیفالو توسیت  3
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به بستِ مراقبت از خود، ر دوستی و تعهدی داشت. وقتی فردی در کا

م  متوسل  دیگر  مشاوره یشخصی  و  هدایت  شایستگیِ  او  در  و  شد 

با  فردکه بست. و زمانی ی را به کار میاو در واقع داشت حق دید، می

کمکدهگشا میدستی  عرضه  را  با  اش  فرد  که  زمانی  یا  داشت، 

-هایی را که آن دیگری ممکن بود بدهد دریافت مینی درسقدردا

  متنِ   کردند.ه را اجرا می آنان یک وظیفی این موارد  داشت، در همه

او    شاخص است:ها از این دیدگاه  ی درمانِ هوسدرباره  1جالینوس 

خواهند به طور مناسب از خود مراقبت کنند  میکه  ی کسانی  به همه

از    حالنی بااکمکِ یکدیگر را بجویند.  کند که  توصیه می استفاده  او 

یادگیر  را  متخصصی و  شایستگی  خاطر  به  شده  ی که  شناخته  اش 

نمی  باشد برای  بلکه    ؛دهدپیشنهاد  را  فردی خوشنام  سادگی   ن یابه 

 ناپذیر گوییِ مصالحهی رکبهکند که بتوان فرصتِ تجره میتوصی  کار

اوب مسئله    2.داشت  ا  اوقات  برخی  متقابلِ اما  اثرِ  که  هست  نیز  این 

از روابطی  در  دیگران  به  کمک  و  خود  از  موجود  -پیش-مراقبت 

میمخل رنگوط  آنان  به  و  میوشود  بیشتر  گرمایی  و  تازه  -رویی 

از خودبخشد.   مراقبت  ت  -  پس  مراقبتی   وجهییا  سوی  به  فرد  که 

به    -  داشته باشند  شاندارد که دیگران باید نسبت به خودمی وف  معط

 
 م. –انِ یونانِ باستان در قرنِ دوم پس از میالد. پزشک از -یا جالینوس  گالِن 1
 م. –اثر جالینوس  -ها و خطاهای روح« ی هوساز کتابِ »درباره  2
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می جلوه  اجتماعی  روابطِ  تشدیدِ  یک  نامهکند.  شکل  به  ای  سنکا 

تکند که در دورهاشاره می  نوشته  بعیی  او  به مادرش جهت تسلیِ  د 

های ید بداقبالیبداقبالیِ کنونیِ او و شا  کهبه مادر کمک کند    تااست  

سِرِنوس، کسی که متونِ اخالقیِ طوالنی   کند. را تحملده آین  تربزرگ

شدهدرباره  نوشته  او  به  خطاب  خاطر  آسایشِ  خویشاوندی ی  اند، 

نگاریِ نامه گرفته است. شهرستانی است که او تحتِ حمایتِ خویش  

رابطه لوسیلیوس،  با  ازاو  عمیق-پیش-ای  مرد  دو  میان  را   ترموجود 

که  یم مردانی  خسنیِتفاوتِ  سازد،  زیادی  لی  ندارندی  هم  این با   .

تجربه به  را  روحانی  هدایتِ  این  آرام  آرام  که  دارد  میل  ای  رابطه 

 بگیرند.   دهد که هر دو از آن برای خود منفعتی  شکل  رییتغاشتراکی  

تواند به لوسیلیوس بگوید: »من  ی سی و چهارم، سنکا که میدر نامه

برای خ ادعا میتو را  تو کارِ  ودم  نی«، بالفاصله اضافه  م  تِسدکنم، 

کنم که هنوز در مسابقه است و  کند که: »من کسی را تشویق میمی 

نیز   نیز تشویق میاو  مرا  نامهدکند.«  در مقابل  پادار  به  او  شِ  ی بعد 

دوس یک  می داشتنِ  اشاره  کامل  برای  تیِ  کس  هر  آن  در  که  کند 

استهمادیگری   ثابتی  کمکِ  نامه  ن  موضوعِ    است:  109ی  که 

می تی شک» باقی  خوب  وضعیتِ  در  تمرین  با  ماهر  یک گیرانِ  مانند؛ 

-ی کار نگاه میدان با زبردستیِ مشابهی خود را در گردونهموسیقی

هایش را فعال نگاه دارد؛ از دارد تا فضیلتد؛ انسانِ خردمند نیز نیدار 



 میشل فوکو  – دمراقبت از خو

100 

 

ی را انجام  ا کارهای انگیزد ترا برمی  شکه او خود  به همان شکلیو  

از میانانسگر  دی   دهد،  انگیزه  نیز  خردمند  نتیجه    « گیرد. های  در 

-مراقبت از خود به صورتی ذاتا مرتبط با »خدمتِ به روح« جلوه می

امکانِ   شاملِ  و  دیگریکند  با  ال  مبادله  از  سیستمی  متقابل  و  زاماتِ 

 شود. می

تا   -3 مسیری طوالنی  در  که  در سنتی  از خود  فرهنگِ    مراقبت 

پزشکی طهبرا  رود،یونانی عقب می اندیشه و کاربستِ  با  نزدیک  ای 

رابطه این  که  دارد.  جایی  تا  شد،  قوی  فزاینده  شکلی  به  باستانی  ی 

»تو کتابِ  ابتدای  در  دربارهصپلوتارک  سالمیه  میماندن  ی  تواند « 

ها  هستند. آن  1ی واحد« ابگوید که فلسفه و پزشکی مربوط به »زمینه

و  هم  در  پنداراقع  سری  یک  میرمشتهای  به  متصل  شوند، ک 

»پندارهایی که عنصرِ مرکزی این مفهوم    2« پاتوسشان مفهومِ  است. 

هم در پریشانیِ    ؛هم در هوس و هم در بیماریِ فیزیکی کاربرد دارد

 روح. این مفهوم در هر دو مورد  و در تحرکاتِ غیرارادیِ  جسمانی

ی نظمی بیشکلِ یک   د که در بدنْهدبه وضعیتی از انفعال ارجاع می

اش را به هم  های آن و کیفیاتتعادلِ خلط  نظمیو این بیگیرد  ا می ر

گیرد که قادر است آن را  در روحْ شکلِ یک حرکت را می  ؛ریزدمی 

 
1Mia chora   
2Pathos   



 تی مهر نیما حیاترجمه: 

101 

 

 ی این مفهومِ اشتراکی، این امکان در پایهد.  برب  خودش با خود  رغمبه

-ه شود که برای ناخوشیکه یک شبکه از تحلیل ساخت به وجود آمد  

بد وهای  معتبر    ن  رواقیون مثالعنوانبه  .باشدروح  توسط  طرحی   ،

دامن و  توسعه  درجاتِ  که  بود  شده  بیماریارائه  معین  گیریِ  را  ها 

ط  کرد.می  این  در  که  تمایزی  مسئلهاولین  بود،  شده  ایجاد  ی  رح 

ر معرض  که فرد را د  1به بیماری بود، اعتیادهایی   پیشینی مستعد بودنِ

و اختالل بود که در   خصلت. سپس  نددادمی  های ممکن قراریبیمار

نامیدند؛ پس از می  اَف کتوسدر التین  گفتند و  می  پاتوسیونان به آن  

داشت  2بیماری خودِ  آن   و  قرار  تثبیت  زمانی  می  که  که اعالن  شد 

را    اختاللْ روح  و  بدن  دست  کنترلِ  بدر  یا   آگروتاشیو.  اشدگرفته 

ماندگارتر بودنجدی  3ماآرهوست  ضی و  مل وضعیتِ مریشا  د وتر و 

بیماری  شدند.ناتوانی می نهایت  ریشهدر  که هم  ای  کرده های  بودند 

نبود.برای آن که   هایی ارائه دادندرواقیون همچنین طرح  4ها درمانی 

-متفاوتِ درمان را نشان می  پذیرِامکان های  ت یا شکلمراحلِ متفاو

گذاشت؛ یکی  میوت  نکا میان دو نوع بیمار تفاس  بیترت  نی بد.  ندداد

 
1Proclivitas    
2Nosema, morbus   
3ostema Aegrotatio or arrh  
4alum tium maegrotatio inveterate, via, Kaki  
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مردمِ مریضی که از تمام یا بخشی از فسادهایشان درمان شده بودند 

که  دوم  و   از بیماریاز  دیگرانی  هنوز  اما  بودند  شده  رها  هایشان 

بودند  شان هایخصلت نگشته  همان  .آزاد  که اینان  بودند  هایی 

بازیسالمتی را  بودندتفاشان  بود شان  تعیوضاما    ؛ه  شکننده    هنوز 

این    درست نشده بود.  که برای بیماری داشتندتعدادِ پیشینی  اس  چون

یک راهنمای    عنوانبهکه    شدندارائه میها بدین قصد  پندارها و طرح

د و  بدن  پزشکیِ  برای  نه  کنند.    لعمشناسیِ روح  رمانعمومی  آنان 

ممکن می را  کار  این  ت  ی مشابه  نوعِ  تاکردند  تنها  ا نظری ر  حلیلِاز 

روشی تِ اخالقی به کار ببریم، بلکه و اختالالیک  فیز برای مشکالتِ 

نیز برای رسیدگی به   و در صورتِ   ها ، رفتار کردن با آنهاآنمشابه 

 استفاده کنیم.  اهامکان درمانِ آن

از  تهسد کاملی  می  تشبیهاتِی  استفاده  مرتبا  تا  دشپزشکی  ند 

برا که  سازند  معین  را  العملیاتی  روح  درمانِ  استی  چاقوزم  ی  : 

کن؛  راحج باز  را  دمل  بگذار؛  زخم  بر  را  بده؛ ی  انجام  عضو  قطعِ 

معجون کن؛  دارورسانی  کن؛  تخلیه  را  تسکیناضافات  تلخ،  -های 

یا  دهنده و مقوی تجویز کن. فرد    فتن، کاملبهبود  ساختنِ روح که 

کند، همه  که او باید تضمین    1یی پاید یاباید آن را در فلسفه بجوید،  

 
1Paideia  - پرورش کودک  یبه معن یونانیاست  ی اکلمه ایدیپا ِِ ِِ ترب  ای و همِِان  تی

ِِ . در آتن باسِِتان پاسازدیرا م  encyclopediaاز کلمه    یاست که بخش  یلفظ بِِه  ایدی
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ف طورِ  می  و  گنر  ایزایندهبه  پزشکی  و   گیرند.روی  خود  آموزشِ 

از خود این    هستند.  وستهیپ همبههایی  فعالیت  ،مراقبت  بر  اِپیکتِتوس 

می تاکید  نمینکته  او  مدرسهکند:  برای   شاخواهد  مکانی  فقط 

ش یا  حرفه  برای  مفید  دانشی  فرد  آن  در  که  باشد  اش هرتتحصیل 

کند آ  سپسو    کسب  از  تا  بازگردد  خانه  ببه  شود.هرهن  آن    مند  به 

باید   اندیشید:  عنوانبهمدرسه  روح«  برای  ی  »مدرسه  »درمانگاهی 

. باید آن را با درد ترک کنید،  است  1ی پزشک فیلسوف، اتاقِ مشاوره

پیروان  2با لذت«.نه   تاکید داشت که  نسبت به وضعیتِ خود او  اش 

 رندشماآموزانی ندانش  ی اولدرجه  ردکه خود را  اندیشناک باشند؛  

آمده کنند؛ که  دریافت  داراست،  را  آن  که  مردی  از  را  دانش  تا  اند 

را  بل خود  شانه   عنوانبهکه  یکی  گویی  دهند  ارائه  در  بیمارانی  ای 

  ی جراحت و بعدی سردردی دارد. چرکین، سومرفته، دیگری ورمی  

بلکه    3تا درمان شوند  اندکند به سبب اینکه نیامدهآنان را مواخذه می

 
← 

ِِ رب ت یعِِرض نِِوعآمِِوزان در مکه بر اسِِاس آن دانش  شدیاطالق م  ینظام آموزش  تی
 ،یقیموسِِ  ،یاضِِ یتور، ردس ن،ایفن ب  ملشا یعاتو موضو   گرفتندیکامل قرار م  یهنگفر

 .م –. شدیها آموخته مبه آن کیمناستیو ژ یعیطب خیتار ا،یفلسفه، جغراف
1atreioni  
 مباحثات، اثر اپیکتتوس  2
3Therapeuthesomenoi   
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شود.قضاوتتا  ند  اآمده درست  و  اصالح  خواهید  »می  1هایشان 

تان ثباتیبی  ، یدسهایتان برقضایای منطقی بیاموزید؟ باید ابتدا به زخم

 یابید.« مش دست و در ذهن به آرا را آرام سازید

مقابل مثل  ،در  گمراهی  جالینوس  پزشکی  بر  ذهن عالوه  های 

به عشق  صالحیتِ  )دیوانگیِ  حدودِ  در  سنتی  قرار   شکیپز   طورِ 

که هوساشت(، در صالحیتِ خود می د غیرمنطقی  بیند  )»قدرتی  ها 

می باز  سر  منطق  از  اطاعت  از  که  ما  »از «زنددرونِ  )که  و خطاها   )

عالوه بر این، »هر دوی   ( را نیز درمان کند.زند«یخپنداری غلط برمی

  بنابراین   2شوند.«خوانده میها در معنای عمومی به طور عام خطا  آن

کنترلِ   سادهگیرد که خیلی   همراهی را در سفر بر عهده میمانِدر  او

میخشم دست  از  را  مردی   داد.اش  درخواستِ  دیگر  جایی  در  یا 

می اجابت  را  که  جوان  رکند  برای  می  و  شناختمیا  او  که  دانست 

در واقع    مردِ جوان  ای پزشکی بگیرد:یک روز آمده تا از او مشاوره

میت درصور  که  که هاهای هوسشچرخ   ابربر   کرد  هم  هر چقدر   ،

اما   است؛  مصون  باشند،  که بکوچک  بود  داده  تشخیص  االجبار 

زحمتی  اهمیت برای او دارند، همچنان بیشتر از  بی مسائلِ  زحمتی که 

 
1Epanorthosontes   
 ح«، اثر جالینوس.ا روهمانِ هوساز کتاب »تشخیص و در  2
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مهمْ مسائل  که  معلماست  می  زحمت  به  را  جالینوس   دازند. اناش 

  او آمد. برای کمک نزدِ رونیازا 

می نظر  کبه  پزشفزاینده  رشدنِیگرد ه  رسد  مسئلهی  در  ی  کی 

از طریق شکل خاص و شدیدی از توجه به بدن   یشتن«پرورشِ خو»

گذاریِ  توسط ارزش  آنچهبیان شده است. این توجه تفاوت دارد با  

شد که ژیمناستیک و آموزشِ مثبتِ توانِ فیزیکی در عصری بیان می

جز  نظامی  و  جداییورزشی  مر ئی  آموزش  از  بودند. آزادِ  ناپذیر    د 

چیزی متناقض در آن است، چون دستکم بخشی از آن  عالوه بر این، 

کند مرگ، مرض یا حتی شود که فرض میدرونِ اخالقیاتی ثبت می

شود و بهتر است که فرد های حقیقی نمیبیماری  رنجِ فیزیکی شامل

اینکه خو تا  بپذیرد  بر روحِ خود  د را وقفِ محافظتِ بدن دردها را 

 روی خودِ   یهادر واقع تمرکزِ توجهات در این کاربست  ماا  1سازد. 

های بدن و روح با یکدیگر ارتباط برقرار  جایی است که بیماری  ،فرد

رنجمی  و  مبادلکنند  را  میهایشان  روح   کنند:ه  بدِ  عاداتِ  که  جایی 

های رویههای فیزیکی شود؛ در عین حال زیادتواند موجب رنجمی

نی ر های روحبدن، شکست هراس  کند.  دهد و حفظ میمایش می ا 

ها متمرکز شده  ها و سختیی تقاطعِ پریشانیبیش از هر چیز بر نقطه

خواهد بدن نمی  گیرد که فرد اگرقرار می   مدنظراست و این حقیقت  

 
 یکتتوساثر اپمباحثات،  1
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بر او غلبه کند، بهترین کار این است که روح را تصحیح کند، و اگر 

کنترلِ  که  هد  خوامی در  کند. شدابخودش  کامال  اصالح  را  بدن   ، 

-ها و امراض داده میهای فیزیکی، ناراحتیتوجهاتی که به بیماری

نقطه همین  سوی  به  نقطهشود،  همین  تماس،  فرد ی  ضعفِ  ی 

ی خود را آن بدنی که فردِ بالغ وقتی دغدغه   ه است.گیری شدجهت

مراقب  باید  بددارد  آن  دیگر  باشد،  نیاش  که  نیست  جوانی  به    ازنِ 

تهدید   ریگیشکل و  شکننده  بدنی  داشت.  ژیمناستیک  است با  شده 

رنج با  رفته.که  تحلیل  خُرد  با   -  های  کمتر  را  روح  که  بدنی 

با ض بیشتر  و  قدرتمندش  زیادی  تهدید   های خودشعفاحتیاجاتِ 

نامهمی  مثالکند.  سنکا  بر  های  متمرکز  توجهِ  این  از  بسیاری  های 

هایی که بین بدن و  ی سختیمهها و هیت، بر رژیم، بر ناخوشسالم

می میروح  ارائه  و نگارینامه  دهد.چرخند،  فرونتو  میانِ  های 

اورلیوس »قصه  -  مارکوس  آولیوس  همچنین  اثر  مقدس«  های 

یتِ بیماری و ارزشِ به کل که ابعادِ به کل متفاوتی به رواآریستیدس  

-ین مهایی را نشاه خوبی دغدغهب  -  دهدی آن میمتفاوتی به تجربه

-، به بدن داده می فردهای مربوط به خودِدهند که در این کاربست

می  ها آنشد،   نمایش  نیز  را  فکری  اشتغاالتِ  این  سبکِ  -همچنین 

اقت  دهند: افراط،  از  بترس  آماده  رژیم،  پریشانیصادِ  برای  ها،  ودن 

-که میلی  ی عواممهتوجهِ موشکافانه به اختالالت، در نظر گرفتنِ ه
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بدن سازند  طریقاز  و    توانند  پریشان  را  آب  آن روح  وهوا، )فصل، 

   1. کِ زندگی(غذایی، سب عاداتِ

مهم چیزی  اینجا  در  شاید  این اما  بنیادِ  در  باشد:  میان  در  نیز  تر 

ای وجود نگیزهی )عملی و نظری( میان پزشکی و اخالقیات، انزدیک 

 عان شده با بیماری اذهدیدمار یا تدارد جهت اینکه فرد خودش را بی

کار کن این  خودِد.  به  مربوط  فردبستِ  می   بیان  تلویحا  که  ،  کند 

تصویری که فرد باید از خود بسازد، فقط یک تصویرِ ساده از فردی  

نیاز به تصحیح، آموزش و راهنمایی داشته ناکامل و نادان نیست که  

د  برمی   صی رنجهای خابلکه تصویر فردی است که از بیماری  ؛باشد

کفایتِ  خودش و یا توسط کسی که    را یا توسطان  آن  و نیاز دارد تا

همه باید کشف کنند که در وضعیتِ    الزم را داشته باشد، درمان کند.

-اپیکتتوس می  مک نیازمندند.نیاز قرار دارند و به دریافتِ دارو و ک

کِ شود، در ادراگوید: »پس در اینجاست که زندگیِ فلسفی آغاز می

چون زمانی که بفهمید این :  اشحاکم  یِذهن  یقوهانسان از وضعیتِ  

گیرید که ی ذهنی در وضعیتی ناتوان قرار دارد، دیگر تصمیم نمیوهق

است که برخی   گونهایناما    آن را برای مسائلِ بزرگ به کار ببندید.

د ای را بخرنپرکن را ببلعند، رسالهای دهانتوانند لقمهها نمیاز انسان

بخورند.  و تمامی  به  را  می  پس  آن  باال  را  آن  دچار یا  یا  آورند، 
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درد، اسهال و تب است. آنان  ی آن شکمنتیجه  شوند.سوءهاضمه می

د یا ن را دارنی ذهنیِ آگرفتند که آیا قوهبایست ابتدا در نظر می می

رابطه  1نه.« خود  تثبیتِ  با  دلیل   عنوانبهی  این  به  مریض  فردی 

امراضِ روحمیتر  بیشضرورتی   که  بدنخالبر  -  یابد  امراضِ   -  فِ 

-دهند. نه تنها میکند، نشان نمیخود را با رنجی که فرد ادراک می

مبتال که  را  آنانی  بلکه  بمانند،  ناشناخته  طوالنی  مدتی  برای   توانند 

میمی کور  می سازند،  اشاره  موضوع  این  به  پلوتارک  که کنند.  کند 

ما و دردها  ، دفراانند به طور عام با نبض، صوتیهای بدن منابسامانی

های فیزیکی آنانی ده شوند. عالوه بر این، بدترین بیماریتشخیص دا

-فرد از وضعیتِ خود بی  -مثلِ لتارژی، صرع و سکته    -  هستند که

که در امراضِ روحی وجود دارد این    یاانه یموذی  سئلهخبر است. م

  باه ها اشتد یا حتی با فضیلترنگیمورد توجه قرار نمیاست که آنان  

با  می حسد  دوستی،  با  شهوانی  شور  شجاعت،  با  )خشم  شوند 

خواهند این است هماوردی، بزدلی با دوراندیشی(. آنچه پزشکان می

ب هم  اگر  و  نباشد  بیمار  »انسان  بیکه  آن  از  نباید  است،  خبر  یمار 

 2باشد.« 

 
 اپیکتتوس - مباحثات 1
2Animine an corporis affections sint pejores - پلوتارک  
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که    -4 کاربست،  این  در  ههم    زمانهمالبته  و  م  شخصی 

خو اجتماع از  دانشِ  است،  جی  دارد.قابل  ایید  اشغال  اصلِ    توجه 

شود، اما کافی نخواهد بود که این را صرفا  می  یدلفی اغلب فراخوان 

از دانشِ خود سقراطی ببینیم. در واقعیت، هنری کامل    امینِمضتاثیرِ  

در  های مدون  های خاصِ معاینه و ورزشهای دقیق، شکلبا نسخه

 یدا کرد. ه پ توسعآن دوران 

بسیار الگووار و   –توانیم شروع به مجزا کردنِ  می الف. بنابراین  

توان آن را چیزی کنیم که می  -  مندترِتر و نظامی کاملتحت مطالعه

ی دارند؛ یکی ها نقش دوگانهاین  های آزمایش« نام داد.»دستورالعمل

ادنِ و دیگری نشان د  است  فضیلت  آوردنِدستبهبردنِ فرد در  پیش 

آن  هنقط به  فرد  که  هم    روینااز است.  ده  رسیای  و  پلوتارک  هم 

پیش خصوصیتِ  بر  داشتهرونده اپیکتتوس  تاکید  آن  این ی  اما  اند. 

از    گیریها این نیست که کناره نکته مهم است که هدفِ این آزمایش

تمرین شود؛ هدف این است که فرد     این کاربه خاطر خودِ   چیزها،

تا قادر سازند  تثبیتِ    را  با  ببتواند  ش بدون چیزهای  ودخ  رسروری 

نباشد.  وابسته  آنان  غیابِ  یا  حضور  به  و  کند  سر    غیرضروری 

سازد، مراحلِ متوالیِ ی آنان میهایی که فرد خودش را سوژهآزمایش

نیست روش این  ند.محرومیت  تاییدِ ها  و  سنجش  برای  هستند  ی 

که دارد  چیزی  آن  هر  به  نسبت  فرد  که  و   استقاللی    کنارنگذاشتنی 
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گردانند و ای بازمید را موقتا به نیازهای پایهن فرآنات.  ضروری نیس

چیزهایی که زیادی هستند و امکانِ ی ی واقعیِ همهبه این روش پایه

می برمال  را  آنان  بدونِ  درسازند.  زندگی  »دیوِ    گفتگوی  پلوتارک 

نوع  سقراط« این  از  می   آزمایشی  گزارش  ارزشِ  را  که  این دهد 

تا  آزمایش شخصیتی  گفت یم  ییدتوسط  در  که   ی نمایندهوگو  شود 

ابتدا    فیثاغورسی-نوهای  زمینه در  فرد  آزمایش،  این  در  است. 

بر کرد، سپس در برا اشتهایش را با تمرین در ورزشِ خاصی تیز می 

از شادابسفره مملو  قرار میای  به  ترین غذاها  آنکه  از  گرفت؛ پس 

می خیره  خوب  می،  شدآنان  خادمان  به  را  خودش ید  بخشآنان  و 

 خورد. غذای بردگان را می

رواقیون معمول بود،  اپیکوریان و  میان  پرهیزگاری در  تمریناتِ 

در سنتِ   ها معنای یکسانی در میان دو گروه نداشتند.اما این آموزش

تواند در برای نشان دادنِ این بود که چگونه فرد می کاراپیکوری این  

پای لذهارضایِ  نیازهایش،  پرترترین  ختی  پایدارترالص،  و   یابد ب  تر 

. ردببزیادی ممکن است    ی چیزهایای که از همهنسبت به خوشی

میآستانها،  هآزمایش  این نشان  را  به    نددادای  شروع  محرومیت  که 

می   رنج فرد  غذایی کرد.  دادنِ  رژیمِ  که  حالت  داش  اپیکوروس  ر 

پرهیزگارانه بود،    عادی ر بخشی کمتدر برخی روزها فقط  به شدت 
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 1خواهد یافت.  شاش چقدر کاهخورد تا ببیند که لذترا می ن  ز آا

آماده موضوعِ  بیشتر  رواقیون  برای  موضوع  برای  این  خود  سازیِ 

با کشفِمحرومیت نهایتا چقدر سا   های ممکن بود؛  ده خواهد  اینکه 

موزش، عادت، عقیده، آی آن چیزهایی را رها کنیم که  همهبود که  

-کرده  ودنمایی ما را به آنان دلبستهه خه بالقنامی، و عخوشتوجه به  

این آزمایش  .اند با  تقلیلآنان  ما  گر میهای  نشان دهند که  خواستند 

، در اختیار داریم؛ و همیشه آن چیزهایی را که اکیدا ضروری هستند

باید حتی علیه کمترین هراس -محرومیت  به  های اندیشهاینکه فرد 

د  :باشد  هشیارکن  مم  های ز»سرباز  صمانِر  می  اجرا  مانور  کند، لح 

می نیستسنگرهایی  دیدرس  در  دشمنی  اینکه  با  با    ،سازد  را  خود 

میمشقت خسته  مفت  مشهایی  برابرِ  در  تا  اجتنابقکند  ناپذیر  تِ 

باشد.هم می  تراز  خالی  اگر  شانه  بحران  زمانِ  در  کسی  که  خواهی 

  ستی کارببه  ین  سنکا همچن  بده.«آن، تمرین    نکند، او را پیش از آمدنِ

نامهگریز می  دیگر کند: ی آن صحبت میای دیگر دربارهزند که در 

بازه در  خیالی«  »فقرِ  انجام تمرینِ  باید  ماه  هر  که  کوتاه  زمانیِ  های 

و   یا چهار  شود  سه  برای  داوطلبانه  را  فرد خودش  آن  »در  در  روز 

ت  های زمخکاه، لباساز    بستریدهد؛  ی مستمندی« قرار میمحدوده

 
 کند.هایی به لوسیلیوس« اشاره میاپیکوریان در »نامهی خاصِ سنکا به این مسئله 1
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کند: »این نه یک بازی، بلکه ترین کیفیت را تجربه میی با پایینننا  و

نمی  یک آزمایش است.« اشتهایش را فرد خودش را محروم  تا  کند 

کند که ه این کار را برای این می یز کند، بلکهای آینده تبرای بهسازی

بداقبالی بدترین  که  سازد  قانع  را  نخود  اها  ریز  که و  چیزهایی  از  ا 

او همواره قادر خواهد بود  نخواهند ساخت و ز دارد محروم نیاقا مطل

کند.  تحمل  آورده،  تاب  گاه  به  گاه  که  را  آنچه  با   1تا  را  خود  فرد 

می  هاکمترین اینآشنا  چیز  سازد.  سنکا  همان  که  است  اساس ی    بر 

از  نامه پیش  کوتاه  زمانی  که  ساتورن ای  سال    2جشنِ  نوشته    62در 

رم »در آشفتگی است« و »هرزگی به طور   د.کن به آن اشاره میبود،  

پرسد که آیا فرد باید در .« سنکا از خود میمجوزِ قانونی داردرسمی  

جمعی فاصله بگیرد و  ها شرکت کند یا نه؛ اگر کسی از تمایالتِ  بزم

واهد کنترلِ بر خودش خداشتنِ  گواهی بر    از شرکت خودداری کند،

نکشما بود.   عقب  را  خود  فرد  اگر  بزرگبا  د،  ا  اخالقیِ  تری نیروی 

بهترین چیز این است که »کاری را انجام دهیم که  عمل کرده است.  

انجام می »متفاوت«، اجتماع  این روشِ  متفاوت.«  به روشی  اما  دهد، 

داوطلب تمریناتِ  از  استفاده  با  فرد  که  است  از    ترپیشانه،  روشی 

 
 .ه هِلویا« اثر سنکا را ببینیدیت ب مچنین »تسلدر این مورد ه 1
در رومِ  –خدای کشاورزی و برداشتِ محصِِول  –ساتورن  فتخارامِ جشنی که به ان  2

 م. –شد. باستان برگزار می
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پرهابازه  ،موعد زمانیِ  دی  و  می  یدست تهیهای  رمانهیزگاری  -را 

کنند که فرد عید را  تمرینات این امکان را فراهم می  گونهاین  آموزد.

هیچ  اما  بگیرد  دیگران جشن  نکند.  همچون  سقوط  شهوت  به  وقت 

آن کمکِ  با  م فرد  فراوانییها  میان  در  داشته تواند  مجزا  ذهنی  ها 

 دستی چقدر از اینکه سربارِاگر برای یکبار یاد بگیریم که تهی باشد: »

 «.آسایشِ بیشتر خواهیم بودغنی و با ، باشد به دور است ام

این آزمایشب.   با  همراهی  نیز مهم بود که در  این  های عملی، 

قرارفرد خود را موضوعِ خود نیز  از   دهد.  آزمایی  این سنت بخشی 

 هب  کامال گسترش یافته بود.داد، اما  را شکل می  فیثاغورسیی  آموزه

می آزمایشِنظر  که  برای مالحظهی  گاهصبح  رسد  فرصتی  ی عمدتا 

بود روز  الزاماتِ  و  آنوظایف  برای  تا  آماده ،  مکفی  شکلی  به  ها 

 یافت که در نوعِ خود بدین تخصیص می  عصرگاهیباشند. آزمایشِ  

طورِ کنند.  به  مرور  بود،  گذشته  که  را  روزی  خاص  ترین  مفصل 

ز جویی تا توسط نویسندگانِ پرشماریف از این تمرین، که مرتبتوص

کتابِمی در  »درباره شد،  است  1ی خشم«  شده  ارائه  سنکا  سنکا از   .

آموزه در  را  تمرین  این  میردپای  دنبال  سکستیوس  همان  های  کند، 

هایش را از طریق پاپیریوس فابیانوس و  وزهرواقیِ رومی که سنکا آم

تمریناتِ سکستیوس را عمد  .نستداسوتیون می ارزیابیِ  او  تا حول 

 
1De ira     
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می فرد پیشرفتِ   ارائه  روز  انتهای  در  که   ند.کی  زمانی  سکستیوس 

»امروز    د:یکش اش را به پرسش می روح  فت،ربرای شب به بستر می 

نقصی مقاچه ع بر چه   اومت ورزیدی؟« دتِ بدی را درمان کردی؟ 

ا غروب  هر  در  را  آزمایشی  چنین  نیز  می سنکا  شرایطِ داد.  نجام 

ه نوری به چشم نیاید« ک  انی»زم  -آزمایش، یکی تاریکی  بیرونیِ این  

سکوت    - دیگری  زوجه  -و  که  است«  »زمانی  شده  ساکت    -ام 

اندیشه در  او  و  به  است.  نیاز  نیز    شدنآمادهی  خوش  خوابی  برای 

ی  جانبهتر از این تمرینِ وارسیِ همهتواند عالیی میهست: »آیا چیز

باشد؟ اس  تمامیِ روز  دلپذیر  ا و چه  پس  این خودت خوابی که  -ز 

ممای آز آسوده   –آید  ی ی  عمیق1چه  چه  بی  2،  چه  است    3دغدغهو 

می  تحسین  را  خود  روح  که  می زمانی  پند  یا  نگاهِ  کند  در  دهد.« 

دهد، نوعی   آن قرار میآزمونی که سنکا خود را در معرضِنخست،  

عبارت با  وضوح  به  که  است  قضایی  برابر  نمایشِ  »در  مثل  هایی 

ا گرفتن   قرار  قاضی »گزارشی  »دعویِ صیشخ  ز«،  و  دادن«  خود  تِ 

رسد که این عناصر شود. به نظر میخود را اقامه کردن« برانگیخته می

ما این  گر و فردِ متهم. ااشاره دارند به تقسیم سوژه به قدرتِ قضاوت

 
1 sanquillurT 
2 altus 
3 liber 
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-انتقادِ اجرایی را نیز به ذهن متبادر میکلی نوعی  صورتِ  به    ندیفرا

شده است  انجامیتِعالک فگذاریِ یرزشینجا موضوع اکند، که در ا

فعال دوباره  آن  اصولِ  آینده تا  در  آن  درستِ  کاربردِ  و  شوند  سازی 

شود. برمی  تضمین  را  قاضی  یک  نقشِ  که  اندازه  همان  به  -سنکا 

هایش که حسابرا  یا اربابِ یک خانمان    یک بازرسفعالیتِ  انگیزد،  

 . زاندانگینیز برمی ،کندرا وارسی می

گ کار  به  که  شرفتکلماتی  قابلدهه  میاند،  سنکا  هستند.  -توجه 

تمامِ  تا  کند  خواهد  موشکافی  گذشته  تازگی  به  که  را  روزی  فعلِ  ) 

executere  بیرون غبارش  و  گرد  آنکه  تا  چیزی  »کوبیدنِ  بریزد«، ، 

ای را نشان دهد که فرد از طریقِ آن  شکافی واستفاده شده است تا م

است که اعمالی را    نای قصدشکند(؛ اش را پیدا میاشکاالتِ حساب 

»از نو »بازرسی« کند،    اند راو کلماتی که گفته شده  اندکه انجام شده

آنچه فرد ممکن است پس از پایانِ کار انجام    –  remetiri)  بسنجد«

که برای آن در نظر   هد تا ببیند که آیا در حدِ استانداردهایی هستد

دش چندان خو  با  ی سوژهآزمایش، رابطهاین  در    .(گرفته شده یا نه

ای بنا نشده که متهم در برابرِ قاضی قرار  ی قضاییبه شکلِ یک رابطه

ای است که در آن یک کار را، یک بیشتر شبیهِ عملِ بازرسی  بگیرد؛

ارزشمیلتکی  وظیفه  را  کند.  شده  گمانکلمهگذاری  )اینکه ی  ورز 

گمان تا  دارد  نیاز  کند(فرد  ای   ورزی  م دقیقا  معین  را  نقش  د.  نکین 
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تمرین آزمایشِ  این،  بر  روشعالوه  این  به  یک    ،شده  از  تقلیدی 

»تخلفات« تمرکز کند؛ و همچنین ختم    روشِ قضایی نیست که روی

گناهکارنمی حکمِ  اینکه  به  بر  شود  تصمیماتی  یا  بدهد  مجازاتِ  ی 

ی  مباحثه  به،  روشِ قضاییآن    مثالی برای  عنوانبهسنکا    بگیرد.  خود

توان آنان را  نمی ، کسانی کهکنداشاره می   جاهلمِمردبا   شدید زیادی

یا    وجههیچبه ساخت؛  میقانع  که  به  زمانی  کمک خواهیم  دوستی 

کردن ماللت  با  و  مخ  هایکنیم  را  او  برای   رنجانیم.یودمان  وقتی 

هایی به کار  کند، روشرسیدن به اهدافی که فرد برای خود تنظیم می

ک شوند  روشگرفته  درسته  شیوه  د،اشننب  های  این  از  های  سنکا 

دوستانِ خود را    خوب است که فرد بخواهدرفتاری ناراضی است:  

است نیاز  سرزنشِ  اگر  اما  کند؛  به   تصحیح  و  است  افراطی  زیادی 

می  کردنکمکجای   که  .کنداهانت  را  آنانی  که  است  جاهل    خوب 

سازیم  هستند در  ؛قانع  که  چیزی  است  اما  الزم  که  ابتدا  است    این 

باشند  مردمیین  چن دیدن  آموزش  به  قادر   کنیم.  باانتخ   را  که 

ترین  بنابراین هدفِ آزمایش این نیست که فرد گناهِ خود را تا بیهوده

  زیچچیهاگر فرد »هایش کشف کند.  ترین ریشههایش و باریکشکل

پنهان   خود  از  »سازدنمیرا  فرد  اگر  حذف    زیچچیه«؛   ؛ «کندنمیرا 

ای  رفتاری  و همچنین مقرراتِ مشروع را  افِاهدبدین سبب است که 

می  ویکه   قادر  روشرا  انتخابِ  با  تا  آن  سازند  به  مناسب  های 
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ذه  در  را  آنها  تا  بسپارد،  خاطره  به  را  برسد  داشته  اهداف  ن حاضر 

شود که نمی یسازفعالدوباره  به این دلیلتوسط آزمایش خطا باشد. 

را اح  مجرمیت  یا  سازد  امعین  از  رفسوساسی  بس  بلکه ا   رانگیزاند؛ 

ی ی دوباره ی بازگویی و مالحظهپایه نیرومندسازی بر    دلیلِ این کارْ

تصدیقِ یک خطا است، ابزاری منطقی که رفتار حکیمانه را تضمین  

 کند. می 

میج.   اضافه  باالتر  مطالبِ  به  که  با  آنچه  اندیشه  کارِ  شود، 

ا  عنوانبهخودش   مییک  کار  این  است.  از    زیچی  بایستبژه  بیشتر 

توانایی برای  چیزی  سنجشی  و  باشد؛  فرد  ارزیابیِ  های  از  بیشتر 

بایست شکلِ  میاین کار    .است  یرفتار  یبا مقررات  خطایی در رابطه

  نظر  ریزها،  ها را دارا باشد: آزمودنِ آنیدارِ بازنماییا پ یک غربالگریِ  

-در بازهنی  مریاین کار بیشتر از تآنها.  ها، سر درآوردن از  نآداشتنِ  

خود رفتاری ثابت است که فرد باید نسبت به    ؛ بلکههای منظم است

باشد سرشت.  داشته  برای  استعاره  نماییِاپیکتتوس  رفتار  هایی این 

الهیاتِ مسیحی خواهند داشترفهکه حکند  استفاده می بلند در  ، ای 

رد  خواهد که فاو میگیرند.  هایی کامال متفاوت میاما در آنجا ارزش

که  برابدر   بگیرد  را  شب«  »نگهبانِ  یک  ادای  و  نقش  خودش  ر 

عالوه    .کنندها را بررسی می های شهرها یا خانهها به دروازهورودی

پیشنهاد   او  آن  فرمیبر  که  خوددهد  روی  یک د  کارکردهای  ش 
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آن یکی از    ؛بنددب« را به کار  دینارسنج»آزمونگرِ ضربِ سکه«، »یک  

نوعدالال هر  که  ارز  ارزش هسک  نِ  از  آنکه  بدونِ  را  مطمئن ای  اش 

که   ...  ر موضوعِ ضربِ سکه ببینیدتوانید د: »میکنندشوند، قبول نمی

کرده ابداع  را  هنر  یک  حتی  ما  تع چگونه  چه  و  روشایم،  هایی  داد 

بینایی، المسه، بویایی،  –بندیم  ها به کار میبرای آزمودنِ ضربِ سکه

نه شنوایی:  و  د ایتا  ر ینادینارسنج  پار  می ا  آن  یین  به صدای  و  اندازد 

شود. اما آزمایش راضی نمیکند و با یکبار شنیدن در یک  گوش می

قیدان  اش به موضوع، نوای آن را مثل یک موسیبه خاطرِ توجه ثابت

-دهد که متاسفانه ما این احتیاط.« اپیکتتوس ادامه می کنددریافت می

در که  را  پو  هایی  موضوعِ  میل  یک  با  که می ام  انجلی  زمانی  دهیم، 

 ی فلسفهاکنون وظیفه  انگاریم.پرسشِ روح در میان است، نادیده می 

را   2دقیقا این خواهد بود که این کنترل  -  آن  1بنیانِ آن و کارِ اصلیِ  -

 به کار ببندد. 

طرحِ  یک  و  عمومی  اصولِ  سری  یک  آنکه  برای  اپیکتتوس 

 3« دفاعیه» یرساله هایپندکند، به سقراط و به  دین برفتاری را فرمول

می ناآزموده   دهد:ارجاع  واقعِ    4»زندگیِ  در  ندارد.«  زیستن  ارزشِ 

 
1Ergon   - م. –ی یونانیِ باستان واژه 
2Dokimazein   
 م. –ون فالطنوشته ا – آپولوژی  ی رساله  3
4  Anexetastos bios 
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او قصد داشت آنی بود که    ،گفتآزمودنی که سقراط از آن سخن می

  جهالتدانشِ این  -، دانش و ناجهالتی  هو دیگران را دربار خودش  

آزمودنی   دهد.  قرار  آن  معرض  مدر  آن سخن  از  اپیکتتوس  -یکه 

بازنمودها وگ با  که  است  آزمودنی  این  است:  متفاوت  کامال  ید، 

»آزمایشسروکار دارد،   آنان را  از همدیگر    قصد دارد  آنان را  کند«، 

پذیرفتنِ »اولین حضور« بازدارد. از    « و بنابراین فرد را1»تفکیک کند 

نمی بازنمودِ»ما  نگرفته ذهنی را که تحت آزمودن    بایست یک    قرار 

بلکه باید بگوییم »صبر کن، اجازه بده تا ببینم تو چه   ؛«م بپذیری است،

-که یک نگهبانِ شب می طورهمانای؟« )کسی هستی و از کجا آمده 

از طبیعت داری،    را  اتلیطبورودت را نشان بده.«( »آیا    بلیطِگوید: »

 ؟«داشته باشدبرای پذیرفته شدن    ی بایدکه هر بازنمود  بلیطی  همان

ی کنترلی روی ریشه باید روشن شود که نقطه  وعموضاین    حالبااین

گیرد، بلکه در تاییدی وجود دارد که ی بازنمایی قرار نمییا خودِ ابژه

به آن بدهد. نباید  یا  باید  که یک    فرد  ذزمانی  به  ارد  هن وبازنمایی 

تمایزگذاری می کارِ  مشهور   احکامِ  کاربردنِبهشامل    2شود،   رواقیِ 

اوت میان آنچه به ما بستگی دارد و تف  که  احکامیشود،  روی آن می

می نشان  را  ندارد  بستگی  موردِ    د.نزنآنچه  ما  در  به  که  چیزهایی 

 
1rinein Diak  
2sis Diakri  
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 ما فراتر  راکِاد   از  شوند چونها پذیرفته نمیبازنمایی  ستگی ندارند،ب

آن که    عنوانبه ها  هستند؛  یا  ابژهچیزهایی  »میل«  برای  مناسبی  های 

»دفع»بیزار یا  »جذب«  برای  نی«،  می  ند،یست«  بازرسی رد  این  شوند. 

است:   آزادی  برای  تضمین  یک  و  قدرت  آزمونِ  برای  یک  روشی 

تحت  شود که  همیشه مطمئن بودن از اینکه فرد به چیزی وابسته نمی

نمکنترل   قرار  مراقبتی  گیرد.  یاو  فرد  اینکه  روی  برای  دائمی 

یا  بازنمایی باشد  داشته  خودش  نشانهای  اینکه  ر برای  بهایش  ه ا 

الزم نیست که    ؛کنند، بازبینی کندها را اعتبارسنجی می ارز  که  بکیس

ریشه مورد  در  شد(  انجام  مسیحیت  در  بعدها  آنچه  های  )همچون 

تالش و   ،این کارم کند.  یان کرده، استعالای که خود را نماایده عمیقِ  

م یک  مررمزگشاییِ  بازنماییِ  زیر  در  پنهان  بلکه  عنای  نیست؛  ئی 

یان خودِ فرد و آن چیزی است که ارائه شده است، تا  م  بطهرا  ارزیابیِ

و   آزاد  انتخابِ  به  پذیرفته شود که  با خود  رابطه  تنها آن چیزی در 

 . ارد د منطقیِ فرد بستگی 

-تفاوت  با وجود  را  ن تمرینات روی خودومیِ ای هدفِ عم  -5

بامیدهند  ارائه می  هایی که تمامی  به   واگردانیِ »اصلِ عمومیِ    توان 

به سرشت  1« ودخ اما  دارد،  افالطونی  قالبی  عبارت  این  کرد.  نمایی 

 
های در متن epistrephein eis heautonو   Epistropjeeis heautonهای  عبارت1

 ند.شو اپیکتتوس ظاهر می
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پوشش می طور عمومی معانی به طورای را  ی  امالحظهقابل  دهد که 

هستند. اب  متفاوت  در  باید  را  تغآن  یک  صورت  به  رفتاری تدا  ییرِ 

همه باید  فرد  اینکه  نه  کرد:  شکلدرک  مشغولیتی  دیگرِ  را   های 

و   سازد  رمتوقف  بخود  خوده  ا  به  منحصرا  و  کامل    ش طور 

فعالیت در  باید  فرد  بلکه  دهد؛  آناختصاص  در  که  درگیر هایی  ها 

اصلی  شودمی هدفِ  که  باشد  داشته  ذهن  که  در  برای خود  ای  باید 

این  ی خود با خود بکاود.  درونِ خود، در رابطه  یم کند را باید درتنظ

وجه فرد نباید در یک  : تکندیان میجهِ فرد را بتغییر در تو  ،واگردانی

آشفتگی در  یا  سست،  در  کنجکاویِ  یا  شود  پراکنده  روزمره  های 

رساله )پلوتارک  گردد  جذب  دیگران  این  زندگیِ  به  را  کامل  ای 

دا  1موضوع  استاختصاص  دنبالِ  (ده  به  که  شود  چیزی  جذبِ  یا  ؛ 

طبیعت   رازهای  تجراست  کشفِ  از  بیرون  کامال  و هبو  انسانی  ی 

-سنکا از قول دِمِتریوس می) درای آن مهم هستنه بت کچیزهایی اس

دارد و چیزهایی را  اش را نگاه میفایده گوید که طبیعت رازهای بی

در   و  دسترس  می در  قرار  بشر  نوع  آنان الزم   که  دهدنظرگاه  برای 

بدانند از   .(است  فرد  که  است  مسیری  همچنین  واگردانی  این  اما 

نهایتا دوباره  ها میردگیو بها  ی وابستگین از همهطریقِ آ گریزد و 

ها ایمن است یا  پیوندد؛ همچون لنگرگاهی که از توفانمی  شبه خود

 
1Polypragmosyne    
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»روح :  اش محافظت شده استرگی که توسط استحکاماتهمچون اَ

چیزا سرزمینگر  بر  کند،  رها  را  بیرونی  یورشهای  ناپذیر  هایی 

است؛ خود    ایستاده  دژِ  در  هر  او  و  است  به  که  سالحی  مستقل 

ثروت  اشسوی خورد.  نخواهد  هدف  به  شود،  کششِ   ،پرتاب  آن 

می نسبت  او  به  ما  که  را  نمیبلندی  او  ندارد؛  را  تواند  دهیم  کسی 

پس بگذارید تا پیوندد.  به او ب   خودشکس  آن  کهاین  مگرتصرف کند  

 آنجا که قادریم او را پس بزنیم.« 

تمریناتِ بر یِ هایهدفِ نواگردانی و که پایانِ  دی با خواین رابطه

می را  دارد.  خود  تعلق  کنترل  اخالقیاتِ  به  همچنان  هنوز  سازد،  اما 

برای سرشتاخالق به    این اخالقیاتنماییِ  گرایان  نیستند که  راضی 

پیروز میمتوسل شوند    فرمِ جنگاورییک   نیروهایی  بر  شود که که 

-میی  بر آنان حکومت  روجنگا شوند و  این نیروها به دشواری رام می

که   شکسازد  مدلی   بدون  صورتِ  به  رابطه  این  شد.  خواهد  بنا 

فرد  تعلق دارد«،  »به خود  فرد  ادراک شده است:  مالکیت  از  قضایی 

)عبارت است«،  خودش    suum esseو    suum fieriهای  »اربابِ 

، فرد فقط به خودش پاسخگو  (رونداغلب در متونِ سنکا به کار می

اهلیتِ قانونیاست، فرد دا  قدرتی را بر خودش به ، فرد  ستا  1رای 

نمی  زیچچیهبندد که  کار می تهدید  یا  فردْآن را محدود   حاکمِ  کند؛ 

 
1Sui juris  – .م 
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ایی،  ستمگر است. اما رابطه با خود جدای از این شکلِ سیاسی و قض

-شود که فرد را قادر میواقعی نیز تعریف میی  یک رابطه  عنوانبه

ت دارد و هم در  لکیما  چیزی که هم بر آن   عنوانبه سازد تا با خود  

اگر واگردانی به خود این است   اش است، خوش باشد.برابر دیدگان

از دغدغه از مشغولیاتِ دنیای خارج،  از های جاهکه  از ترسِ  طلبی، 

ی خود برگردد، آن را به تواند به گذشتهپس فرد می   ؛آینده دور شود

را   آن  فرابخواند،  می  گونهآن ذهن  دکه  برابر  در  اش ان یدگپسندد 

رابطه و  هیچبگشاید  که  باشد  داشته  آن  با  نمیچای  را یز  آن  تواند 

بزند:   است، برهم  منفک  و  مقدس  که  ماست  زمانِ  از  بخشی  »این 

همه دسترسِ  مصیبتورای  انسی  استهای  قلمروِ  انی  از  ثروت    و 

 بخشی است که با هیچ خواستی، با هیچ ترسی و با هیچ  .بیرون است

حمله بیمانوع  نمیآشفری  ی  میته  نه  را  این  مضطرب شود؛  توان 

نه   و  بی  -  ربودساخت  و  همیشگی  است.مالکیتی  این    «دلواپسی 

دهد، که خودش را در این مالکیت شکل می  یشتنِ فردی خوتجربه

اده بر یک نیرو نیست، یا یک قانونی نیست که تمرین  چیرگیِ سیک  

بایستد؛    است  ردنن ککه در شرفِ طغیا  شده باشد تا در برابرِ قدرتی

برد.  میاز آن کیف  ی یک لذت است که فرد در خودش  بلکه تجربه

برای   کند،  پیدا  دسترسی  خودش  به  شده  موفق  نهایتا  که  فردی 

ها فرد از آنچه هست راضی است تن  نه  ای از لذت است.خودش ابژه
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محدودیت خودو  می   شهای  هم را  لذت  را  »خودش  بلکه    پذیرد، 

 2الئ تیتیایا    1گائودیوم های  کا برای آن واژهنه ست کاین لذ  دهد.«می

وضعیتی است که هیچ شکلی از اضطراب در بدن   بندد،را به کار می

با این حقیقت    د.یآشود یا به دنبال آن نمییا ذهن با آن همراه نمی

تعریف شده است که چیزی که مستقل از خودمان است و درنتیجه 

ما کنترل  سببِ  می  از  بلکهشودنمیآن  گریزد،  در    ؛  و  خودمان  از 

برمی سرشت  خیزد.درونِ خودمان  نیز  حقیقت  این  میبا  شود  نمایی 

یک »جنسِ بافته«   عنوانبه شناسد و نه تغییری؛ بلکه  که نه حدی می

میارا  بافته   که  یزمان  و  شودئه  جنسِ  آمد  ب  این  رخدادِ  دست  هیچ 

ل   نوعین  بنابراین ا  .دردهم باز    را  تواند آنمینخارجی   -ذت میاز 

جابه عبارتِ  تواند  از  آنچه  با  تضاد  مدنظر    3وُلوپتاسجا  در  است، 

گیرد. می  وُلوپتاس  قرار  مشخص  را  ریشهلذتی  که  قرار کند  آن  ی 

توانیم از ما نمیر گیرد و در چیزهایی باشد که  است خارج از ما قرا

  متزلزل است، با   شخود  که  یلذتحضورشان مطمئن باشیم: بنابراین  

آن کشیده  یل میفقدان تحلسِ  تر میلی به سوی  نیروی  با  ما  رود و 

نشومی هم  شاید  و  شود  اقناع  شاید  که  لذتِ .  شودیم  این  به جای 

 
1Gaudiom  – .م 
2Laetitia   - .م 
3Voluptas  – .م 
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قادر است تا شکلی   «دسترسی به خود »خشن، غیرقطعی و مشروط،  

می شکست  بدونِ  و  متانت  با  که  سازد  فراهم  را  لذت  قادر از  آید؛ 

ت از خود ر ا تجربهاست  فای  لوسیلیوس می  د.م سازراها  به  -سنکا 

خواهم احساس کنی. من نمیگوید: »یاد بگیر که چگونه خوشی را  

تو را هیچ ببینم.که  از خرسندی  -می  یاگونهبهآن را    وقت محروم 

خانههم  خوا در  متولد  که  آنجا  در  زمانی  فقط  و  شود؛  متولد  تو  ی 

ی آن  شمهسرچ چون زمانی که    ...  دخواهد شد که در درونِ تو باش

قیقی رو به خوبیِ ح  ...  گاه ناامید نخواهد ساخترا یافتی، تو را هیچ

اما منظورِ   خودت برآمده باشد.  1کن و فقط به آنی بپیوند که از انبارِ

انبارِ   از  منظورمن  چیست؟  تو    مخودت  بخشِ  بهترین  و  تو  خودِ 

 است.« 

لذت اخالقیاتِ  بر  پس   ،تامالت    پرورشِ »  همینی  نهزمیدر 

باید در این    .ندبود که در اولین قرونِ عصرِ ما توسعه یافت  یشتن«خو

تا دگردیسی نگریست  این   یهایمسیر  را درک کرد که ممکن است 

 عنوانبه. آنچه در نگاهِ اول  داخالقیات را تحت تاثیر قرار داده باشن

پرهیزگاریِ افزایش  عنوانبهاظهارشده،    یِریگسختیک   فته و  اییک 

نظ  دتراکیملزوماتی   میدر  گرفته  نباید  ر  واقع  در   عنوانبهشود، 

بستهممنوعیت بود  هایی  ممکن  که  رفتارهایی  قلمروِ  شود.  تفسیر  تر 

 
1 De tuo  - .م 
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اندازه نممنوع باش به  نیافت؛  د،  هیچ تالشی ی محسوسی گسترش  و 

تنظیم از  نظام  برای  قدرتمندانههایی  که  اثربخشممنوعیت  و  تر تر 

بو   شتربی  ،تغییرنداشت.  باشد وجود   نیاز  در روشی  فرد  د که در آن 

ی توسعه  ی اخالقی شکل دهد.یک سوژه  عنوانبهداشت تا خود را  

آنچهاثرِ خود را به صورتِ قوی ،  «شتنیپرورشِ خو» -می  تر کردنِ 

میلتوانس در   ت  آن  تاثیرِ  بلکه  نگذاشت،  باقی  کند  خنثی  را 

ب مربوط  که  داشت  قرار  خاصی  شکلاصالحاتِ  عناصرِ  ی  دهدهنه 

از اخالقیات سنتیِ   یگسستها  ا اینآی  شد.ی اخالقی میسوبژکتیویته

تغییر    است؛  ؟ به وضوح خیر؛ بلکه یک تغییر است  «اربابیت بر خود»

 در گرایش، تفاوت در تاکید. 

روابطِ   عنوانبهجنسی  لذتِ   با  همچنان  اخالقی  موضوعِ  یک 

می حکمرانی  ف  -  شودنیروها  که  می نیرویی  علرد  آن  یه  بایست 

اما  اش را روی آن بنا کند.رفت که سلطهمی  بکوشد و از سوژه انتظار

بیشتر و   هر چه  تاکید  نبرد،  افراط، طغیان و  بازیِ خشونت،  این  در 

ا فرد، سستیِ  فرار و به حاضرتر روی ضعفِ  به  به گریز،  او  نیاز  و، 

میشه و هنوز  اخالقیاتِ جنسی ه  خود قرار دارد.  دادنپناهو  محافظت  

خاصی  از  نی هنرِ  از  فرد  تا  که  دارد  هنری  کند؛  پیروی  زندگی  از 

زیبایی وجودیِ  میسشنامعیارهای  تعریف  را  اخالقی  و  اما    کند.انه 

و بیشتر  چه  هر  هنر  اصولِ  این  به  طبیع جهانیِ  بیشتر  منطق   و  ت 
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بایست دهد؛ اصولی که همه، با هر موقعیتِ اجتماعی، میارجاع می

شک یک  کنند.به  مشاهده  در م  در  ل  فرد  که  کاری  تعریفِ  ورد 

باید روی خود انجام دهد نیز اصالحاتِ خاصی   یشتن«پرورشِ خو»

از خود به دانشِ  از    ،انجام شد: مکانی که  تخصیص داده شده بود، 

تمریناتِ و کنترل که  طریق  نیاز را شکل    1اَسک سیس   ریاضت  مورد 

دادنِکارِ آزمودنِ خو تر شد.  دادند، مهممی تمرین  نظر ز  د،خو  د،  یر 

ی واضح، پرسشِ شدهگرفتنِ خود در یک سری از تمریناتِ تعریف

حقیقت در مورد اینکه فرد چه کسی است، چه کاری   -  حقیقت را

-در مرکزِ اطالعاتِ سوژه  -  دارد  کند و توانای انجامِ چه کاری رامی 

یات همیشه  ی نهاییِ این جزئدر آخر، نتیجه  دهد.ی اخالقی قرار می

شود. اما  »فرد در تسلط بر خودش« تعریف می قانونِ همینبا  وزو هن

ی با رابطه ،یابد که در این تجربهاین قانون به یک تجربه گسترش می

 لذتِ بدون   ه شکلِ یکگیرد، بلکخود فقط شکلِ یک تصرف را نمی 

 کند. میل و بدونِ آزردگی را نیز پیدا می

شیطان رابطه با  که  به شکلی  جنسی    ی لذتِفرد هنوز از تجربه

داشته باشد، جایی که رفتار باید در برابرِ شکلِ جهانیِ قانون تسلیم  

 
1  isskēsa  –  لِِد جژه در ین واا - رلِ شخصیکنت نمایشِه معنای ی یونانی بواژه

 م. -)کاربرد لذت( معرفی شد.  دوم تاریخ جنسیت
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به    افتنیدستشود و جایی که رمزگشاییِ میلْ شرطی ضروری برای  

فا تا  حالبااین  1صله دارد.وجودی خالص است،  -نیز می  جان یهم، 

  روع انیِ نیرو شاستی بتوان دید که چگونه پرسشِ شیطان روی زمینه

ی هنر  زمینهکند؛ چگونه پرسشِ قانون شروع به تغییرِ پسکار می  به

درونِ   ،کند و چگونه پرسشِ حقیقت و بنیانِ دانشِ از خودمی   ت کنهو 

میکاربست تکامل  زاهدانه  داریم    یابد.های  نیاز  ابتدا  در  ما   اتاما 

بافتی    چه  در   یشتن«پرورشِ خو»مضمونِ  تالش کنیم که کشف کنیم  

جه این  دالیل چه  تِ  و  به  کرد،  ی  پیدا  توسعه  در    خصوصبهشکل 

 همین شکلی که اکنون در نظر گرفتیم.

 

 

 

 

 

 

 
 م. -اشاره به اخالقیاتِ مسیحی  1
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تاریخ  تکارِ  برای  را  متعددی  دالیلِ  مضمونِ  ی  وسعهدانان 

آن    یشتن«پرورشِ خو» با  که  لذت  اخالقیاتِ  اصالحاتِ  همچنین  و 

بود میمتقارن  پیشنهاد  نظ  د.هد،  میبه  دو  ر  که  طور رسد  به  عامل 

کاربستِ   در  تغییرات  هستند:  مهم  در    زناشوییخاص  اصالحات  و 

های این برخی جنبه  ،مقرراتِ بازیِ سیاسی. من در این بخشِ کوتاه

استفاده   دو زمینه تاریخیِ گذشته  از تحقیقات  را مرور خواهم کرد، 

هم  ان خوارا بی   یربتجی عمومیِ  یهخواهم کرد و طرحِ کلیِ یک فرض
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ی ازدواج و زوج، همراه . آیا موضوع این نیست که اهمیتِ تازهنمود

ی ظهور داد  ، به چیزی اجازهمقرراتِ سیاسیدر  توزیعِ خاصی  -با باز

سازیِ رابطه لهمذکر بود و به شکلی تازه از مسئکه اساسا اخالقیاتِ  

توسعه  با خود رسید؟ سبب    دتوانستنمی  ها این  شوندبه خوبی   این 

باز جای  به  خوکه  فردگرفتنِ  ادراکِ  یشتنِ  از  تازه  روشِ  یک   ،

ی فرد، در رابطه با دیگران و رخدادها و در رابطه با زوجه  یشتنخو

و همچنین روشی متفاوت   -  های مدنی و سیاسی ایجاد شودفعالیت

مالحظه خود  از  خو  عنوانبهی  لذتِ  گردد  یشموضوعِ  . تولید 

خورپ » مضمونِ    رونیازا  این  »پی   ،تن«شیورشِ  ضروریِ  آمدِ« 

 اصالحاتِ اجتماعی   آن  بیانِمضمون  اصالحاتِ اجتماعی نیست؛ این  

ایدئولوژی   قلمرو  اصیل  نبودهدر  واکنشِ  یک  بلکه  یک ؛  شکلِ  به 

 است. ه بود وجود سیِشناسبک
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 ازدواج  یعده اق -1

 

 

 

دامنه ازدوا کاربسی واقعیِدشوار است که  های  دنجی در تمتِ 

مناط برای  پایههلنی و رومی را  و  متفاوت  متفاوت قِ  اجتماعیِ  های 

هر جا که مستندات    -  انددانان قادر بودهتاریخ  حالبااینمعین کرد.  

معین کنند  را  های خاصی  دگردیسی  -  ختسامیاین کار را ممکن  

یا شکل زنکه  روابطِ  تشکیالتیِ  و  سازمانی  معنا  های  یا  و  و  اشویی 

 . داده بودشد را تحت تاثیر قرار میها داده ای که به آنالقیارزشِ اخ

جنبه همه  از  ازدواج  اول  سازمانی.  کنشِ   عنوانبهی  یک 

مورد  عنوانبهخصوصی،   در  خانواده  که  تصمیم    موضوعی  -میآن 
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تحت مقرراتی بود که خانواده پیروی  گرفت، تحتِ قدرتِ آن بود و  

گاه نه در  هیچ  . ازدواجشناختیودش م ینِ خقوان  عنوانبهو    کردمی 

های عمومی را نداشت.  ی قدرتنان و نه روم درخواستِ مداخلهیو

پیوسته بقای  تا  بود  شده  »طراحی  که  بود  کاربستی  یونان  ی  در 

آن،   1اویکوس  حیاتیِ  و  بنیادین  کنشِ  دو  میان  از  کند.«  تضمین  را 

زوجهانتقالِ  اولی شوهر      را  عنوانبه به  م  قیّم  آن    د زینشان  تا  که 

می اجرا  پدر  توسط  واقعیِ  لحظه  دادنِ  تحویلِ  خودِ  دومی  و  شد، 

شریکِ به  میازدواجی  عروس  نشان  را  ازدواج   .زداش  بنابراین 

معامله »یک  از  بود  شده  که تشکیل  تجاری  کار  یک  خصوصی،  ی 

پدرِ دختر،  کی واقعی بود،  ی  ؛گرفتخانواده انجام می  میان دو رییسِ

د ب  رییگ و  آنکهمجازی  بشود.«   ود،  شوهر  بود  امرِ    قرار  این 

این  نبود.«  متصل  اجتماعی  و  سیاسی  تشکیالتِ  »به  خصوصی 

ازدواجِ رومی هم صادق بود.   کروک موضوع در مورد  اِی  و   2جی، 

یک شرطِ بالفعل   صرفااند که در ابتدا  ساخته  خاطرنشان   3ین پاول وِ

نیتِ  که  بود به  دو طرف«»وابسته  وب    مراس»  ود  نشان  با یک  داده م 

 
1os Oik  - این واژه در جلِِد دوم تِِاریخ جنسِِیت )کِِاربرد لِِذت(  -خانه و خانمان

 م.  - .رفی شدمع
2J.A. Crook   
3ne Paul Veu  
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می   «شدمی حقوقی  اثرات  »تولید  »کنشِ ردکو  یک  آنکه  بدونِ  «؛ 

 قضایی« باشد. 

هلنی   جوامع  در  قلمروِ  جی تدربهازدواج  میان  عمومی    در 

برای خود س پا   اخت.جایگاهی  از مرزهای خانواده  ازدواج  بنابراین 

نتیجه انواده  قدرتِ خ    چون  ؛کردی متناقض تولید  افراتر گذاشت و 

از دیدگاه رت »عمومی« تصدیق شد اما نسبتا محدود نیز شد.  صوه  ب

واتین  شد؛    1کلود  تقویت  مذهبی  مراسمِ  به  توسل  با  تکامل  این 

که سازماواسطه  عنوانبه  مراسمی  میانِ  خصوص ای  عمومی نی  و  ی 

می  با جمع کردعمل  او  نتایج.  که  دگردیسی  این  قرون  بندیِ  در  اش 

واضح است »  گوید:است، می   همشاهدقابلیالد  از م  ول و دومِ پسا

از مرزهای سازمان اکنون  ازدواج  فراتر رفته است و  که  فامیلی  های 

بازماندها  مذهبیِ  ازدواجِ شاید  که  مذهبیِ سکندری  ازدواجِ  از   ای 

یک   بوده،  همباستانی  هست.  نیز  مدنی  شهر    یشه سازمانِ  کلِ  این 

تص را  ازدواج  که  میاست  ازدیق  چه  یک    کند؛  رسمی  طریقِ  مقامِ 

مقایسه با  او  دادهباشد چه یک کشیش.«  با ی  اسکندریه  شهر  در  ها 

با استفاده  توان  میافزاید: » ی روستایی، میای مربوط به جامعههداده

تکاملی سریع وجود داشته،  ر پایتخت  و د  شهرهادر    هکیی  از متغیرها

 ده کرد.« اهمشرا از سازمانی خصوصی به عمومی 

 
1Claude Vatin   
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 از نوعِ  به صورتِ کلی  لی توجه کرد کهه تکامتوان بمی  در روم

برمی  متفاوت  مسیرهایی  اینکه  با  است،  اینکه  زگمشابهی  با  و  یند 

خیلی   تا  اساسازدواج  همچنان  جشنِ   ا دیرتر  و  مراسم    »یک 

از سنجش  ماند.میباقی  خصوصی«   قانونی  یک سری    ج یتدربههای 

بر   عمومی  قدرتِ  راتسلطِ  ازدواج  قانونِ  ندهدمینشان    سازمانِ   .

تجلیِمشهورِ   این  است.  پدیده  این  از  تجلی  یک  است    یجالب  زنا 

ی جنسی محکومیت برای زنا، برای زنِ متاهل که رابطه  چون قانونِ

)و نه    دارد  هل رابطهای مردی که با زنی متابا مردی دیگر دارد و بر

نیِ  عریفِ قانو، از نظر ته دارد(برای مردِ متاهلی که با زنی مجرد رابط

های سنتیِ این قانون دقیقا طرح   .دهدچیز جدیدی ارائه نمی   ،هاکنش

کند و صرفا تاییدی را از قدرتِ  گذاریِ اخالقی را بازتولید می ارزش 

 قدرتِ خانوادگی قرار داشت. تحت  ترپیشه کند کعمومی منتقل می 

ا  ی دیگری را نیز باهسازیِ« تدریجیِ ازدواج، دگردیسی»عمومی

-هم اثر است، هم تقویت  زمانهمکه برای آنان    دارد  مراهبه هخود  

دهند، ی قضاوت می . تا جایی که منابع به ما اجازهکننده و هم ابزار

-ولی در عمدهخوابگیِ معممرسد که کاربستِ ازدواج یا هبه نظر می

دست یا  عمومی  اجتماعی،  طبقاتِ  شد.ی  گسترده  د  کم  ر ازدواج 

با سود    شاستانیشکلِ  دلیهیچ  هیچ  نداشتو  وجود  برای   جز  ،لی 

موضوع   کنشاین  اینکه  با وجود  قانونی   یکه  اثراتی  بود،  خصوصی 
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جایگاه به  که  داشت  اثراتی  دستکم  یا  می  هاداشت  یافتند: ارتباط 

نابهدست کردنِ  وارث،  دست  ایجادِ  پیوند  م،  اتحادها،  دادنِ  ترتیب 

قادر بودند چنین ه  ک  عنا داشتآنانی م  فقط برایها. این  دادنِ ثروت

دهند.استراتژی توسعه  قلمروهایی  چنان  در  را  که   طورهمان  هایی 

می  وین  جامعهپاول  »در  نمیگوید:  ازدواج  همه  پیشامسیحی  -ی 

میازدواج،    ...وجههیچبهکردند،   ازدواج  کسی  که  به زمانی  کرد، 

بود:   مرتبط  خصوصی  امال  جهتهدفی  بهانتقالِ  اوالد  به  ی  جا  ک 

. این مربوط  دیگر اعضای خانواده یا انتقال به پسرانِ دوستانه انتقال ب

سیاست طبقه:  بود  ایطبقههای  به  همیشگی تا  را  شهروندان  ی 

بازوِل   گونهآن  «بسازد. جان  نوعگوید،  می  1که  »برای  ازدواج    این 

سلسله خیلی  باال  بود.« طبقاتِ  اقتصادی  و  سیاسی  مورد   ای،  در 

پا وجودرتیینطبقاتِ  با  کاربستِ   اطالعاتِ  ،  با  رابطه  در  که  کمی 

می داریم،  آنان  پامِرویتوانیم  ازدواجِ  بی.  اس.  از  استفاده  فرض  2با 

بازی کنند   که در این زمینه نقش  بگیریم که دو عامل متضاد قادر بود

ازدواج مربوط می  و اقتصادیِ  به کارکردهای  زوجه و    شدند:هر دو 

ز نیروی کار برای مردِ آزادی شکل  ابعِ مفیدی  توانستند منمیفرزندان 

دهند که فقیر بود. از طرفِ دیگر، »سطحی از اقتصاد وجود دارد که 

 
1llJohn Boswe  
2. B. PomeroyS  
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مادونِ آن مرد ممکن است تمایل نداشته باشد یک زوجه و خانواده  

 « ا تامین کند.ر

ثروت   و  جایگاه  که  ممتاز  طبقاتِ  اتحادهای در  به  بسته  کمتر 

وابسته به نزدیکی به شهریار،  تر  و بیش  یادگهای خانوگروه  ساده میان

های  انگیزه  ؛ی« مدنی یا نظامی، یا موفقیت در »تجارت« بودند»حرفه

بودسیاسی-اقتصادی حاکم  ازدواج  بر  که  برخی )ند  ای  در  را  آن  و 

بیارد  مو موارد  برخی  در  و  میضروری  میساختندفایده  بایست (، 

های گوناگون ژیچون استرات  ده باشند.ز دابخشی از اهمیت خود را ا

در انتخابِ   یآزاد گیر شده بودند، ازدواج »آزادتر« شد:وپاکمتر دست

در تصمیم برای ازدواج و در دالیلِ شخصی    یزوجه؛ همچنین آزاد

نیز ممکن است که ازدواج در طبقاتِ این کا   دادنِانجامبرای   ر. این 

جذاب   ست آن راانتوای که میدی های اقتصاورای انگیزه - غیرممتاز

پیوند شده باشد که ارزش   -  زدسا اش در این حقیقت یک شکل از 

می بنا  محکمی  شخصیِ  روابطِ  که  میاست  حفظ  و   ؛ کندسازد 

حمایتِ  کمکِ متقابل و  زندگی،    اشتراک گذاشتنِکه بیانگرِ    روابطی

کثرت و   های قبرها توانستهی کتیبه، مطالعهدرهرحال  هستند.اخالقی  

  ما   نبودند، نشان دهد.  اشراف  ءی که جزاجتماعات  واج را درد ثباتِ از

-گزارشاتی داریم که به ازدواج در میان بردگان گواهی می  همچنین

ستِ ازدواج داده شود، که به پرسشِ میزانِ کارب  هم  هر پاسخی  دهند.
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میباز   نظر  دسترسبه  کاربست  این  که  شدرسد  بودپذیرتر  و   ه 

 آمده بودند.  ترنزدیک ،ندساختب« میهایی که آن را »جذاتانهآس

بیشتر    رونیازا  و  بیشتر  چه  هر  پیوندِ   عنوانبهازدواج  یک 

 ی تا حدشان  برابریشد که از ناداوطلبانه میان دو شریک پدیدار می

های محلیِ با در نظر گرفتنِ تفاوت  .نرفته بود   اما از بینشده  ته  کاس

می نظر  به  جبسیار،  هلنی  دنیای  در  که  زوجرسد  به  ایگاهِ  نسبت  ه 

مهمرهدو همه  از  و  کالسیک  آتنی، ی  وضعیتِ  با  مقایسه  در  تر 

ین اول از همه به دلیل ا  ،این اصالحاتِ نسبی  دست آورد.استقالل ب

-شوهر مقداری از اهمیتِ سیاسی- شهروندایگاهِکه ج ندحقیقت بود

دیگرِ دلیلِ  همچنین  داد.  دست  از  را  محکم  اش  نقش آن،  شدنِ  تر 

بودزوج او.    شِنق   -  ه  قضاییِ  استقاللِ  و  اساساقتصادی  نظرِ    بر 

تاریخ نشان می برخی  پدرِ زوجه  دهند که مداخلهدانان، مستندات  ی 

این برای یک پدر  »  شد.ده  کننکمتر و کمتر تعییندر ازدواج هر چه  

تح ازدواج  نقشِ محافظِ رسمی، دختر را در  ویل  معمول بود که در 

شد  ک مرد بسته میو ی  میان یک زنادها صرفا  بدهد، اما برخی قرارد

می  موافقت  بگذارند.  که  اشتراک  به  را  معمول  زندگیِ  یک  کردند 

ه آغاز لیه قدرتِ پدرساالرانع  شحقوقِ دخترِ متاهل برای تعیّنِ خود

شدن   اعالن  اساس  کرد.به  قدرتِ    بر  و مصری،  رومی  آتنی،  قانونِ 

کرد که بیان    ادی کاهش پیهایی قضایتاهل توسط حکمپدر بر دخترِ م
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تعیینمی  عاملی  زن  خواستِ  که  است.کردند  قصد   کننده  او  اگر 

می بماند،  متاهل  که  دهد.  ستتوانداشت  انجام  را  کار  ازدواج   «این 

که شریکانی   شدیک موافقتِ داوطلبانه ختم میبه  تر  هر چه واضح

 ند. دادخودشان شخصا تعهد می شدند که این شریکان  به آن وارد می

که توسط آن، زنِ جوان با مراسمی از سوی پدر یا قیّم   1س یا کدوس

می واگذار  شوهر  یافت«؛ به  گرایش  شدن  محو  سوی  »به  شد، 

صور به  که  میقراردادی  همراهی  را  آن  سنتی  در ت  اساسا  و  کرد 

ازدواج مواردِ  در  فقط  بود،  اقتصادی  خود  نوشتاری سرشتِ  های 

-میضمیمه    اشخاصوط به  مرب  هاییاشت که در آن عبارتوجود د

با آزادیِ بیشتری   آن راکردند و  جهیزیه دریافت می  نه تنها زنان  .  شد

رتِ طالق غرامتی  در برخی قراردادها در صو  ؛بودنددر ازدواج دارا  

نیز دریافت   آنان  برای از ارث  آنان سهمِ خود را  فراهم شده بود و 

 داشتند. می

الزادرباره لود واتین  مطالعاتِ ک قر ماتی کی  ازدواجی ارداه  دهای 

می تحمیل  شوهران  قبر  تکاملِ  یک  هلنی  بلاکردند،  مصرِ  در  توجه 

می قرن  دهند.  نشان  انتهای  به  مربوط  مستندات  از  در  پیش  چهارم 

مر  یا  سوممیالد  قرن  به  شوهر  ،بوط  از  اطاعت  بیانگرِ  زن  ؛  تعهداتِ 

ا بدونِ  خانه  ترکِ  از  شبجازهممنوعیت  و  روز  در  شوهر  ؛  ی 

 
1s kdosiE  
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ع روابطِ جنسی با مردی دیگر؛ و الزام به ویران  از هر نومحرومیت  

نکردنِ شوهر  ننگین  باید  ودندب  نساختنِ خانمان و  . شوهر در مقابل 

مالی  اش  زوجه تامینِ  مینمی   کرد،می را  معشوقه  خانه  در  -بایست 

نمی زوجداشت؛  با  می هبایست  بدرفتاری  نمی   کرداش  از  و  بایست 

از خارج  صاحبِ  روابطِ  میخانه  فرزند  قراردادهای   بعدتر،  شد. 

الزاماتی شدیدتر در سمتِ شوهر مشخص نمودند. الزام   موردمطالعه

  صریحا  همچنینشوهر  ه بود؛ اما  جهت تامینِ مالیِ زوجه تصریح شد

رفیقه   یا  معشوقه  داشتنِ  خانهاز  داشتنِ  از  آن یا  در  )که  دیگر  ای 

که واتین    گونهآن.  وع شده بودای نگاه دارد( ممنمعشوقهممکن بود  

کند، در این نوع قرارداد »این آزادیِ جنسیِ شوهر است که اشاره می 

اکنون   است؛  گرفته  قرار  پرسش  به    مرد مورد  از   زنی  اندازهنیز 

ازدواجی  «.محروم شده است   دیگرروابطِ این قراردادهای  از  ای که 

ف و  یاظامی از وهر و زوجه را به درون نظراه توسعه داده شدند، شو

می  وارد  گذاشته  الزامات  اشتراک  به  اما  نیست  برابر  مسلما  که  کنند 

است. اشتراک  شده  نیاین  خانواده  به  احترام  نام  به  ست،  گذاری 

آن هستند، گویی در قلمرویِ   یهشریکْ نمایندای که هر دو  خانواده)

اتِ  تنظیمزوج و ثباتِ آن و    ؛ بلکه از طرف خودِ (دازدواج قرار دارن

 ست. آن ا اخلیِد
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هایی از زندگیِ شکلبودند،    چنین الزاماتی که صریحا تایید شده

می برمال  و  مطالبه  را  دقیق زناشویی  که  گذشتکردند  از  تعریف تر  ه 

بودند.   تاگر  شده  نیافته  آن  تطابق  با رفتاری جدید  پیش  از  جویزات 

نمی قراردا بودند،  آن  در  فرمولتوانستند  شونددها  و  بندی   زمانهم؛ 

از شریکانِ ازدواج   هرکدامبایست وزنِ زیادی نزد  جویزات مین تای

را  تر از گذشته، واقعیتِ زوج  بسیار واضح  این شریکان  تاداشتند  می

بر  سازیِ ازدواج  گوید که سازمانیواتین می   شان اثر دهند.بر زندگی

را  اساس ایده  »این  دوطرفه  کهایجاد   رضایتِ   اجتماعِ یک    کرد 

وازدو داجی  وجود  زوج    ارد  یک  از  متشکل  واقعیت  این  همچنین 

اجزاء  مجموعِ  از  باالتر  ارزشی  و  است.«  است  دارا  وین  اش  پاول 

تکاملی   سوی  به  را  جامعهتوجه  در  ممشابه  جلب  روم  کند: یی 

داشتند   کردنیباز »تحت جمهوری، هر دو همسر نقشی خاص برای  

این   بخشِتیرضاملکردِ  ان شوهر و زوجه، ورای عو روابطِ موثر می

امپراتوری  ...  افتادکه اتفاق می   شدیمچیزی    نقش، هر آن  ...   تحت 

  دلو قانونِ  ابل  بود تا وابسته به درکِ متق  خودِ کارکردِ ازدواج قرار

اباشد.   ربه  ایدهین  و وش،  ارباب  از  زوج  آمد:  وجود  به  تازه  ای 

 ی خانه تشکیل شده بود.« همعشوق

وجود    زناشوییکاملِ این کاربستِ ت  در زیادی  تناقضاتِ ن،ی بنابرا

تضمین  داشت. برای  ازدواج  اجتماعی  این  قدرتِ  به  خودش  های 
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ی مهمی در زندگیِ  فزاینده دغدغهکرد و این موضوع به طور نگاه می 

شد.خص اجتماعیاج  ازدو   وصی  و  اقتصادی  آن  اهدافِ  به  که  را  ای 

هر چه  د.ی عمومی ش ت سکارب  زمانهمت و دادند دور انداخارزش می 

بیشتر  بیشتر و    و  شد؛  محدودکننده  همسرها  به   زمانهمبرای 

-د که هر چه بیشتر و بیشتر محبوب میای ظهور د رفتارهایی اجازه

ازدواجی و در نتیجه  دادنِ شریکانِ  تر برای پیوند  نیرویی قوی  ؛شدند

زوج کردنِ  منزوی  برای  موثرتر  عرصه  نیروی  ددر  روابطِ    یگری 

می  هر  ازدواج  گویی  -  بودند  اعیاجتم مطالبه  بیشتر  کرد، چه 

میجذاب  میتر  نظر  به  ازدواج  شد.  که  کاربستْ   عنوانبهرسد  یک 

اجتماعی  عنوانبهتر،  عمومی  سازمانْ  و  یک  شکلِ ی  عنوانبهتر  ک 

  .تر شدوصیزندگی خص

است.  دشوار  پدیده  این  افقِ  دقیقِ  سنجشِ  که  است  واضح 

دم در  که  هستندستنداتی  بخشفقط    سترس  از  اندکی  های تعداد 

و تنها طبقاتِ خاصی از جمعیت   دهندجغرافیاییِ ممتاز را پوشش می

بزرگ سازند. اگر بخواهیم آن را یک جنبشِ همگانی و  را روشن می

دار و  رغمِ سرشتِ حفرهعلی  حالبااینایم؛  پردازی کردهم، گمانهبدانی

، اگر  درهرحالا است.  گرتقریبا هم  اشاراتِ آنانات،  ی مستندپراکنده 

می نظر  به  کنیم،  اعتماد  عصرمان  اولِ  قرونِ  متونِ  دیگر  که  به  رسد 

-  داریمبرای مردان، چون فقط اظهاراتِ آنان را در اختیار    -  ازدواج



 میشل فوکو  – دمراقبت از خو

142 

 

مهمیل  تبد که  شد  تجربیاتی  تمرکزِ  همچنین  به  اما  شدیدتر  و  تر 

مسئله و  همدشوارتر  از   بودند.  زاتر  از  منظور آنچه  فقط  بود  دواج   ،

؛ یا فعالیتی خانگی  باشدکه برای خانواده یا شهر مفید    نبودسازمانی  

شود؛ بلکه  مقرراتِ یک خانمانِ خوب انجام   بر اساس که در بافت و  

»وضعیتِ«  هم یک   عنوانبهازدواج  چنین  زندگی،  از  شکل  یک 

اشتراکتجربه و گذاریی  شخصی  پیوندِ  یک  نسبی    شده،  موقعیتی 

شربرا د ی  این  یکان  مدنظر  رابطه  ر  دیدیم،    طورهمان   .بودنیز  که 

نزدیکی و    بر اساسنبوده که زندگیِ زناشویی    گونهاین طرحِ قدیم، 

میان   نظراحساسِ  به  اما  نگیرد.  نظر  در  را  در می  همسرها  که  رسد 

)که  ایده احساسات  این  شد،  گذاشته  پیش  گزنفون  توسط  که  آلی 

جدی نفی  تعهدِ  را  کثرت  به  ابکرد(  نمی  یا  مستقیم  کاربستِ   طور 

به که  قدرتی  و  همسر  داشت.  جایگاهِ  پیوند  بود،  شده  داده    او 

زوجه به  نسبت  تقریبا  که  جوانایسخوماخوس  بود، ی  پدرانه  اش 

تا جایی که او هد؛ و  اد داد که چه کاری باید انجام دصبورانه به او ی

جام ی انخوب  ود، بهخانه ببانوی    عنوانبهاش  اش را که وظایفنقش

تمی محبتی داشت که  احترام و  او  به  نسبت  زندگیداد،  پایانِ  شان ا 

نمی نوشته  1شد.کاسته  درباره در  اظهاراتی  امپراتوری،  عصر  ی های 

پیچیدهتجربه بسیار  میرتی  یافت  ازدواج  از  برای دنشوی  . جستجو 

 
 م.-گفته است. سخن»کاربرد لذت«  کتاب  جلد پیشین، این باره به تفصیل در   درو  فوک  1
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الت به  وشنی در این تاماخالقیاتِ مربوط به »شرافتِ زناشویی« به ر

نقشِ شوهر، سرشت و شکلِ  مدهن درآبیا تامالتی روی  پیوندی اند؛ 

کنشِ میان یک برتری که برهم   ؛سازداش متصل میکه او را به زوجه

تا  تواند  میک عاطفه که  قانونی است و یهم  طبیعی و  هم    زمانهم

 یابد. حدِ نیاز و وابستگی نیز گسترش 

از خود  لینیکه پ م کنی توجهبه تصویری  کهپس مفید خواهد بود  

نامه ازدواجی« معرفی  سازد و خودش را »فیش میهادر برخی  ردی 

ی شوهرِ خوبِ دیگر، ایسخوماخوس  آن را با پرترهسپس  و    ؛کندمی 

دهد و از  اش ارجاع میمشهوری به زوجه  یاو در نامه  مقایسه کنیم.

میغیاب افسوس  نشان اش  اینجا  که  چیزی  می  خورد.  شود، داده 

گر و رامِ خود های دیگرْ همسرِ تحسینچون نامهه همست کردی نیم

ادیبانه و موفقیترا شا بر کارهای  تریبون  عنوانبههایش  هدی   1یک 

اش دارد به زوجهدر اینجا مردی است که وابستگیِ شدیدی  بگیرد؛  

فیزیکیِ میلِ  قدرتمندی  و  به   داردیوام را  وی    خیلی  روز  و  شب 

توانی باور نمی گر آنجا نیست: »او دیآنکه  وجود  لِ او بگردد، با  دنبا

دارم و ما  دلتنگ تو هستم.  من تو را بسیار دوست میکنی که چقدر  

بیشترِ نداریم.  جدایی  به  می   عادت  بیدار  را  تو شب  به  و  فکر   مانم 
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کنند بینم که پاهایم مرا بارها به اتاقِ تو حمل میکنم و در روز می می 

تو را  ؛ حمل میتهس  ای حقیقیواژه این  ) اغلب  آنجا  کنند( که در 

که خالی  می را  عاشقی که  بینیممی  استدیدم. سپس آن  به حالت   ،

می ترک  را  آنجا  اندوهناک  و  مریض  باشد،  افتاده  تنها   کنم.بیرون 

کنم، وقتی است که در  اد از این رنج احساس می که خود را آز زمانی  

با را  خود  و  هستم  دوستان  دادگاه  وقتی کنم.  ی م  فرسوده  مادعاویِ 

سرگرمی استراحت و  کار  در  را  در  ام  را  تشویشام  و  ها مشکالت 

میمی خودت  زندگییابم،  چه  که  کنی  قضاوت  پیش  توانی  را  ای 

سرشتِ    طلبد.ه ما را میاین نامه، توجهای موجود در  فرمول  برم.«می

به    یمند و عاطفی زناشوییِ شخصی، شدتخاصِ رابطه که وابسته 

  ح به وضوهای خانمانی نیست،  دواجی یا مسئولیتتِ از ایگاه، قدرج

عشق از اشتراکِ عادتیِ تجربه به دقت مشتق شده   است.  مشاهدهقابل

به دو  هر  اگر  حتی  حضواست،  کردنِ  محبوب  در  و  حق  زوجه  رِ 

کردنِ پلینی  دردناک  این،  بر  عالوه  باشند.  داشته  نقش  او  غیبتِ  از  

نشانه  تعدادِ تصی  هامتعددی  استفاده شدهدیقسنتیِ  عشق  شورِ  ی 

که  کند:  می  میتصاویری  ذهن  به  شب  در  آمدمرتبا  شدهای وآیند، 

ابژهغیرارادی،   برای  به   .رفتهازدستی  جستجو  که  رفتارهایی  این 

-د، در نوری مثبت ارائه میکالسیک و منفیِ عشق تعلق دارنتصویرِ  

می یا  رنجِشوند؛  گفت  حرکتِ    توان  کپرشوشوهر،  دری  او  آن  ه  ر 
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-اش حکمرانی میندوهاش و اذب شده، این حقیقت که او با میلج

از عاطفهنشان  عنوانبه شود،   مثبت  ارائه میهایی   شوند.ای زناشویی 

زندگیِ میان  پلینی  آخر،  اجتماع  در  فعالیتِ  و  بنیانِ زناشویی  یک  ی 

نمی پیشنهاد  خانمانمشترک  بر  حاکمیت  که  روی   دهد  قدرت  و 

بدیگرا را  همن  کند یگا  ا  از  یندیفرابلکه    ؛1نه  و   جایگزینی  پیچیده 

-ای که زوجهدرحالی که در یافتنِ خشنودی  گذارد:جبران پیش می

فراهم می او در خانه  برای  خود را در   ؛خوردکرد، شکست می اش 

-کند، میای که احساس میکند. اما صدمهاموراتِ اجتماعی غرق می

ب او  بایست  باشد  رای  خاطرشدید  به  خصوصی  که  در  اندوهِ  اش 

 به دنبالِ آسایش است.  زندگیِ خارجیهای این نگرانی

ی میان شود که این رابطه در بسیاری از متونِ دیگر نیز دیده می 

ا را  خود  زوجه،  و  زناشوییشوهر  کارکردهای  تعیین  ز  قدرتِ  از   ،

-خانمان جدا میشده توسط جایگاه برای شوهر و حکومتِ منطقیِ  

وساز راخصوصیتِ  د  یک  میبطه  خود  به  را  منفردی  که گی  یرد 

دشواری دارد،  را  خودش  لذتنیروی  و  منافع  الزامات،  های ها، 

یگر  های دبه نامه  خصوصتوان در این میخودش را هم دارا هست. 

لوسیَنا در  موضوع  این  به  اشارات  دیگر  همچنین  و  پلینی  و    ز 

 
 م. -حاکم بود در اخالقیات یونان باستان که  نظرگاهیاشاره به  1
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 یرِ عاشقانهعشیک  به    انتوهمچنین میکرد.  هم مراجعه    1تاسیتوس

یافته است.    2استاتیوسدر  مراجعه کرد که    یج اازدو آنجا تجلی  در 

ادغام شدن دو سرنوشت نمایش داده شده    عنوانبهوضعیتِ ازدواج  

امیرایی است و در آن شوهر پیوندِ احساسیِ است که تحت شیفتگیِ ن

می تصدیق  را  هستی  کند:خود  تو  سرِ  ک  تو   -  »چون  از  ونوس  ه 

دخشایشب رواش  زندگی ر  بهارِ  در زهای  و  داد  وصلت  من  به  ام 

نگاه می مرا  پیری  تو که  دوران  زمانی که در جوانی سرگردان دارد؛ 

و   نمیبودم  عشق  از  میخکوب  هیچ  مرا  قلبِ  تو دانستم،  کردی. 

بر کنم؛ و هنوز  می  3ات به رضایتِ تسلیم اطاعتهستی که بر سلطه

د در  شد، هانآنچه  گذاشته  برای  اندیشهآنکه  بدون    فشارم،می  ام  ای 

این سرزمین مرا برای تو به دنیا آورد، مرا به تو   ...  تغییر داشته باشم

 در شراکتی برای همیشه پیوند داد.« 

هایی این باشیم که نمونه به این به دنبال البته نباید در متونی شبیه

زناشویی زندگیِ  آنچه  امپرات  از  بودهدر عصر  واقعا  کنیم.  ، وری   پیدا 

که   میصمیمیتی  نمایش  اینبه  ندارد.  مدرکی  متونی گذارند،  ها 

می  بسیاری  تالش  که  ایده هستند  مدعیِ  تا  زناشویی کنند  در  آلی 

 
1s Tacitu – م. –ی میالد 56ی سال نویس رومی زادهاریخو ت سناتور 
2Statius  – م. –میالدی  45شاعر رویمی متولد  –بلیوس پاپینیون استاتیوس پا 
3Libens et docilis  – .م 
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آنان    ؛شوند در فرموالسیونی    عنوانبه اما  دقیقا  و  ضرورت،  یک  از 

دهند  دهند. آنان نشان میبخشی از واقعیت را شکل می رد،  همین مو

ازدواج   زند  یکل ش  عنوانبهکه  قرار میاز  پرسش  که گی مورد  گیرد 

  اویکوس اش نه منحصرا و نه شاید حتی اساسا به کارکردهای  ارزش 

 ت. مرتبط نیست؛ بلکه به شکلی از رابطه میان دو شریک مربوط اس

می نشان  همچنین  که  آنان  بود  ملزم  ارتباط  این  در  مرد  که  دهند 

 جایگاه، ی با فضیلتِنه به سادگ  ن تنظیمند، و ایتنظیم ک  رفتارش را

کارکردهای   و  »نقشامتیازات  فضیلتِ  با  همچنین  بلکه   یخانگی 

در نهایت، این متون نه   شد.اش انجام میبا زوجه ارتباطای« در  رابطه

م نشان  تربیت، یتنها  از  حکومتی  کارکردِ  یک  نقش  این  که  دهند 

یِ ز وابستگا  ایچیدهپی کنشِبرهمشامل آموزش و هدایت است، بلکه 

رست است که تامالتِ اخالقی بر د   متقابل و دوجانبه است.عاطفیِ

به مدتی طوالنی اصولِ خود را در تحلیلی   ،رفتارِ مناسب در ازدواج

ذاتی نیازهای  و  »خانمان«  میج  اشاز  اکنون  ؛کردستجو  توان می  اما 

ر که د  کرده استر  سئله ظهوای از مکه چگونه نوعِ تازه مشاهده کرد  

شوهر قادر باشد تا خود را   تعریفِ راهی است که در آن ،موضوعآن 

 ی زناشویی شکل دهد.ی اخالقی درون رابطهیک سوژه  عنوانبه
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 بازی  سیاسی -2

 

 

دولت سوم    عنوانبهشهرها  زوالِ  قرن  در  خودمختار  نهادهای 

 عنوانهبغلب  این موضوع ا شده است.  پیش از میالد حقیقتی شناخته

عقبرای  مدرکی   مکانی بیک  در  سیاسی  زندگیِ  از  عمومی  نشینی 

می فعالیتشود  دیده  حرفهکه  یک  مدنی  برای  های  حقیقی  ی 

تشکیل می را  موضوع    داد.شهروندان  بر  عنوانبهاین  تنزلِ دلیلی  ای 

می ارائه  بودند.  طبقاتی  مسلط  سنتی  به صورتِ  که  این اتِ  تبعشود 

شود که ود جستجو مینشینی به سوی خعقب  برای  در جنبشی  تغییر

ها با استفاده از آن، این فقدانِ واقعیِ قدرت را به نمایندگانِ این گروه
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  یک بازنشستگیِ داوطلبانه تبدیل کردند و به این روش هر چه بیشتر 

بخشیدند.  ارزش  خصوصی  زندگیِ  و  شخصی  وجودِ  به  بیشتر  و 

ا کلی خود رصورت  م به  . مرد گریزناپذیر بود  شهرها-»سقوط دولت

نمیای احساس می های جهانی لِ قدرتدر چنگا توانستند کردند که 

-می  ییفرماحکم  بختْ  ...  ها اثر بگذارندآنان را کنترل کنند یا بر آن

هل  ...  کرد عصرِ  همهفیلسوفانِ  با  شکوهنی  فیلسوفانِ  ی  اساسا  شان 

عمده ابزارهای  و  بودند  اسی  گریز  ترویجِ  در  قرار   لالتقگریز 

شهرها هر جا که بودند از قرن سوم به  -لی که دولتحا  در  1.« داشت

خودمختاری از  بخشی  موضوع بعد،  این  دادند،  دست  از  را  شان 

روِ سیاسی در برانگیز خواهد بود که تغییراتِ ساختاری در قلمپرسش

این به  اساسا  را  رومی  و  هلنی  دهیم.    عصر  تقلیل  نیز این  پدیده 

به دنکه    ودب  ناکافی خواهد آنجا  تودر  بنیانِ  ی اصلی  دهندهضیحبال 

که در تامالتِ اخالقی و در کاربستِ خود اتفاق  باشیم برای تغییراتی

حقیقت  .افتاد تاریخ  -  در  کارهای  به  باید  نکته  این  برای   انی دانو 

دولت نوستالژیکِ  شمایل  تا  کردند  بسیار  تالشی  که  شود  -رجوع 

  د، از هم باز کنند ش رنجِ بسیار ساخته بام هرها را که در قرن نوزدهش

توان به تشکیالتِ سلطنتیِ هلنی و در ادامه امپراتوری روم، را نمی  -

سادگی در عباراتی منفی تحلیل کرد به صورت تنزلِ زندگیِ مدنی و 
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فاصلهمصادره از  که  دولتی  نهادهای  سوی  از  قدرت  و  ی  دورتر  ای 

می عمل  ت  کردند.دورتر  باید  ف  یداکبرعکس  که  سکرد  یاسیِ  عالیتِ 

آن ساختارهای بزرگِ مسلط   شدنِو قدرتمند    گیریبا شکل  ،لیمح

نشد. سازمانی   خاموش  مقرراتِ  با  شهری  در زندگیِ  عالیقِ  با  اش، 

کشاکشمخاطره و  آن گسترشِ    سبببه    ،هایشاش  در  که  بافتی 

ی  نتیجه  عنوانبههمچنین  زندگیِ شهری  ، محو نشد؛  بیت شده بودثت

نوعِ  سعهتو نرفت.  سلطنتیِی  بین  از  نیز  در احساسِ    قدرت  هراس 

اش را  دهندهبرابر جهانی که زیادی وسیع شده بود و جوامعِ تشکیل

می بود،  داده  دست  شکاز  به  که  باشد  احساسی  خوبی  به  لی تواند 

یونانیپس د. یونانیانِ  شورومی نسبت داده می-نگرانه به مردمِ جهانِ 

شهرِ امپراتوریِ بزرگ« های بیتا از »جهان  ندشتدان  لنی نیازیهعصرِ  

از   که »هلنیسم خودش جهانی  دلیلِ خیلی خوب  این  به  فرار کنند، 

بود سندباخ   .«شهرها  اچ.  اف.  این  بر  که   1عالوه  ایده  این  نقدِ  با 

 »پناهی از توفان بود«، مشاهده  بعد از سقوطِ سیستمِ شهرها  یهفلسف

»دولتمی  اوال  که  ارائه  یچه  شهر-کند  امنیت  ثانیا نمیگاه  و  داد« 

از اینکه قدرتِ نظامی به دستِ سلطنت-»دولت های  شهر حتی بعد 

 دهی اجتماعی بود.« بزرگ افتاد، شکلِ استانداردِ اصلیِ سازمان

 
1F.H. Sandbach   
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یا تنزل  آنکه  جای  فعالیت  به  طریقِ توقفِ  از  را  سیاسی  های 

یک   میاثراتِ  ببینیم،  متمرکز  دامپریالیسمِ  تشکیالتِ رد  مور  بایست 

فض اندییک  پیچیده  کنیم.ای  وسیع   شه  بسیار  بسیار فضایی  تر، 

و  گسسته وضعتر  با  مقایسه  در  محصور  چندان  دولتنه  که  -یتی 

من داشتهبایست میشهرهای کوچک می   و  ترعطفاند؛ فضا همچنین 

سلسله آن  کمتر  و  بود  سمتمایزتر  را  مراتبِ  بودختی  که   دارا 

سلطه کهی  بروکراتیک   و  گرامپراتوریِ  ت  داشت  میمردم  کردند الش 

فضایی بود که مراکز    دهی کنند.بعد از بحرانِ قرنِ سوم آن را سازمان

فعالیت آن  در  بودند؛  چندگانه  آن  در  تنشقدرت  مجادله ها،  و  ها  ها 

شکل    دربود؛    بسیار توسعه  متعددی  و  میابعادِ  از تعادلگرفت  ها 

برهمطریقِ   از  بکنشتنوعی  یک   ینا  درهرحال  آمد.میت  دسها 

های هلنی کمتر به دنبال سرکوب، ممانعت حقیقت است که سلطنت

های محلی بودند و بیشتر ی تمامیِ قدرتدهیِ دوبارهیا حتی سازمان

کردند و واسطه استفاده می  عنوانبه ن  از آنا  کردند وبر آنان تکیه می

م  کنندهتقویت   عنوانبه همچنین   برای  -های منظم، جمعالیاتخراج 

ارتشاتمالی  آوریِ برای  آنچه  کردنِ  فراهم  و  غیرعادی  ها های 

بزرگِ رومی    سمیالیامپر این نیز یک حقیقت است که    ضروری بود.

راه تا  داشت  را  حلتمایل  نوع  این  از  مستقیم هایی  حکومتِ  بر 

یک خطِ تقریبا ثابت بود که اثرِ آن  سیاستِ شهرسازی    جیح دهد.تر
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بو  که  این  شهرهازد  سیاسیِ  درونندگیِ    تر بزرگچهارچوبِ    ی 

برانگیزاند. را  کاسیوس  امپراتوری  دیون  که  سخنانی  اینکه  در   1با 

هایی که به اگوستوس ، نسبت به سیاست گذاردمی  2ناس یسیدهانِ ما

شد،پیشنها پیگیری  او  توسط  و  شد  دارد، تاریخاشتباهِ    د  نگاری 

عمدایالت تمی  دهندهنشان  نیقیبه  درهرحال حکومتِ ی  به  ه 

طولام در  است:    پراتوری  نخست  قرنِ  » دو  دنبالِ  و به  همیاران 

ات را قانع کن که مثل برده  های تحت حکومت متحدان باش«، »تبعه

دهی که آنان از فواید و میمین  با آنان رفتار نخواهی کرد« بلکه »تض

 رِ، که »جوری زندگی کنند که گویی در یک شه«ت سهم ببرندقدر 

 ستند.« رد همنف

هنوز می  آیا  اشرافهم  تنزلِ  از  سلبِ  ساالریتوان  سنتی،  های 

نتیجه در  و  آنان  عقبمالکیتِ  آن  سخن ی  خود  سوی  به  نشینی 

اقتصادی و سیاسیِ دگردیسی    گفت؟ وجود داشتند: البته که عوامل 

اما عواملِ   ی امالک نقش خود را بازی کردند. فِ رقبا و مصادرهذح

داشتند:  نیزای  ده کننتثبیت و  میتِاه  وجود  سرزمین  در  ثروت   

همچنین مالکیتِ امالک، یا این حقیقت که در جوامعی از این نوع، 

 
1Dio Cassius   - م –دی میال 2متولد قرن  -راتوری رومامپ تبارِنانینگار یو تاریخ. 
2Maecenas   – امپراتِِور روم( مشاور سیاسی آگوسِِتوس  –مایسیناس  گائوس(– 

 م. –پیش از میالد  1متولد قرن 
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صاحب  اعتبار،  نفوذ،  یکدیگر  ثروت،  به  همواره  قدرت  و  اختیاری 

بود مهمند.  مرتبط  تعیین اما  و  تاکیداتِ کنندهترین  برای  پدیده  ترین 

سلطِ سنتی دید شدنِ طبقاتِ م اپ ن  ی بهربط   تازه روی تامالتِ اخالقی

شد در کاربستِ قدرت بلکه به تغییراتی مربوط بود که مینداشت،  

شد، ها مربوط میاستخداماین تغییرات اول از همه به  مشاهده کرد.  

بود که هم پیچیده و هم یازهای تشکیالتی مطرح چون موضوعِ رفعِ ن

بود آگوستوسوسیع  به  مایسیناس  که  شده  فرض  گفته    ونهگاین  . 

ها باید تا حدی افزایش یابند که برای رها و شوالیهسناتو  تعداد  است:

  طور همان   حکمرانی در زمانِ مناسب و به روشِ مناسب الزم است.

توجهی در طول قرون کل قابلها به شدانیم در واقع این گروهکه می

اقلیتی   از  بیشتر  چیزی  اگر  حتی  کردند؛  میالد رشد  از  پس  نخست 

تغییرات نقشی  همچنین این    ندادند. جمعیت تشکیل  در کلِکوچک  

بازی کنند و   بازیِ  را که آنان قرار بود  جایگاهی را که قرار بود در 

اش داد:سیاسی  قرار  تاثیر  تحت  کنند،  امپ  غال  با  رابطه  راتور،  در 

-اش؛ در میان سلسلهاش و نمایندگانِ مستقیماش، مشاورین اطرافیان

د اما این نقش با آنچه در  رکلی را ایفا می  اصنقشِ  مراتب که رقابتْ

می  پهلوانیجوامعِ   بود  شدیافت  اداره متفاوت  فرمِ  در  قابل  ؛  های 

 و تقریبا  نداغلب خیلی مستقیم به میلِ شهریار بستگی داشتابطال که  

در باالتر  همیشه  قدرتی  بین  میانجی  جایگاهِ  گروه  یک  و  افراد  ها  و 
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یا انجام    تقل شوندبایست منش می اتورادسته  ک  قدرتی  ،قرار داشتند

گروهنشو یا  افراد  و  اطاعتکهایی  د  میه  ب شان  آید. بایست    دست 

گوید، آنچه تشکیالتِ رومی نیاز داشت یک می  1که آر. سیم   گونهآن

اشرافریِ  ساال »اشراف یک  بود؛  که  مدیریتی«  خدماتی  به ساالریِ 

ج الزم  نمایندگانِ  از  متفاوتی  »انواعِ  کردنِد اهتِ  مججهان  اره  هز « 

فرماندارِ   :ودش سناتورهای  و  مالی  پیشکارانِ  ارتش،  در  »افسرانی 

 ها.«ایالت

بخواهیم   اخالقِ اگر  علمِ  سوی  به  که  کنیم  درک  را  تمایلی 

به   نخبگان،  این  زندگیِ شخصیِ  هرروزه،  رفتارِ  اخالقیاتِ  سوی 

زوال، درخور نیست که از    ؛گیری شده بودخصوصی و لذت جهت

عقاستیصا و  عبونشینیِبل  بگوییم.  سخن  در    سانه  باید  عوض،  در 

ای را ببینیم که  برای روشی تازه از ادراکِ رابطه  این عالقه، جستجو 

فعالیت خود،  کارکردهای  خود،  جایگاهِ  با  الزاماتِ  خود  های  فرد  و 

بود. دارا  رابطه  خود  اخالقیاتِ گذشته  که  حالی  میان در  نزدیک  ای 

نتیجه  مییان  ان بروی دیگر  و قدرتی خود  قدرت رو داشت و در 

زیبایی به  بود  جایگاهِ  شناسیمجبور  با  که  دهد  ارجاع  زندگی  از  ای 

 ی بازیِ سیاسی این را بسیار رد همخوانی داشته باشد؛ مقرراتِ تازهف

 
1R. Syme   
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تعریف   فرد بود، آنچه میمشکل کرد که روابطی  آنچه  میان  -شود 

 ند.انجام برسارفت که به  می نتظار  ز او اتوانست انجام دهد، و آنچه ا

ی اخالقی از طریقِ اعمالِ خود،  یک سوژه   عنوانبهگیریِ خود  شکل

 شده بود. زاتر مسئله

ید ی رومی تاکی اساسی از جامعهبر دو خصیصه  1مولِن آر. مک 

یک کندمی  و  خی  :  وجود  عمومیِ  های  تفاوتدیگری  صوصیتِ 

چشمگیر  »عمودیِ« جهان   بسیار  شدر  که  جداکنندهکای  تعدفِ  ادِ  ی 

ی خیلی بزرگی از مردمِ فقیر، از یلی اندکی از مردمِ ثروتمند و تودهخ

نمی باز  شدن  دو می  ایستاد.گسترده  این  تقاطعِ  در  که  اهمیتی  توان 

تفاوت به  سلسلهاهخصیصه  به  جایگاه،  نشانهمراتبی  به  های  شان، 

به  واضح و  متظا   محتاطانه   ظاهرشدنِشان  شده سبن   شان هرو  داده   ت 

کرد.  بود را که شرایطِ زندگیِ  توانیم  می  درک  زمانی  از  فرض کنیم 

ها و وظایف را اصالح کارکردها، قدرتسیاسی، روابطِ میان جایگاه،  

 -  توانرا در واقع می  دو  نیاتادند.  ی متضاد اتفاق افکرد، دو پدیده 

از   .کشف کرددر همان ابتدای عصرِ امپراتوری    - در همان تضادشان

-یزی که به فرد اجازه میوجود دارد روی هر چیک طرف تاکیدی  

و با عناصری که آن را به  اش  اش را در رابطه با جایگاهیتودهد تا ه

مینمایان نمایش  به  روش  تعریف  ترین  دنبالِ    کند.گذارند،  به  فرد 

 
1R. MacMullen  
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این است تا خود را تا جای ممکن در جایگاهِ خودش با استفاده از  

ها به تحملِ هسازد که این نشان  ها و عالئمی مناسبهری نشانیک س

و گشاده بخشندگی  به  تظاهر  اثاثیه،  و  پوشش  رفتارِ دسفیزیکی،  تی، 

می  کردنخرج مربوط  غیره  این مولن  مک   شوند.و  با  رابطه  در 

ها برتریِ خودش را بر دیگران تصدیق توسطِ آن  رفتارهایی که فرد

ککند،  می  است  داده  رنشان  این  میان  فتارهاه  در  اشرافیتِ   چقدر 

 شدند. ای از اغراق باال برده میاند و تا چه درجهی معمول بوده روم 

در   می  یدرجه  یمنته اما  یافت  رفتاری  برعکس،  در مخالف،  شود 

ه با خودش چیست.  فرد به طور خالص در رابط  تعریف کردنِ اینکه

ضوعی از وم  عنوانبه  موضوعِ شکل دادن و تشخیص دادنِ خود نجایا

ها که قدرت روی نه از طریقِ نظامی از نشانه  ؛د استهای خو کنش

نشانه را  مدیگران  رابطهی گذاری  طریقِ  از  بلکه  حدِ  کنند،  تا  که  ای 

گی ندارد، چون این رابطه در  ممکن به جایگاه و روابطِ خارجی بست

می انجام  به  میقلمرویی  کار  به  خود  روی  فرد  که  د  رف  بندد.رسد 

برای تازهی  هاگویی به شکلپاسخبرای   بازیِ سیاسی و همچنین  ی 

-ای کنشسوژه  عنوانبه های درک کردنِ خودگویی به دشواریپاسخ

ق، و میان ، میان وظایف و حقو و کارکردها  تولدجایگاهِ  گر که میان  

های  توانست یا تمامیِ نشانه ها قرار گرفته بود، میو تابعیت  امتیازات
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ت ییگ شخیصِ جاقابل  دنبالِ رابطهاه را تشدید کند  به  با  ا  مناسب  ای 

 خود باشد.

رفتار   دو  با  این  شدید  تضادی  در  و  اغلب  ادراک  یکدیگر 

می می   شوند.توصیف  اشاره  مورد  این  از  مثالی  به  »سنکا  پس  کند: 

ه به دنبال آن هستیم، آنی است که هر روز بیشتر و بیشتر تحت  آنچ

و    آید.یکنیم، درنم  آن ایستادگیر برابر  توانیم دکنترلِ قدرتی که نمی

  ، خوب و بزرگ درستکاراما روحی که    -  آن روح استن چیست؟  آ

چون  همتوانیم بخوانیم، جز خدایی که  است. چنان روحی را چه می

زید؟ چنان روحی به همان اندازه که می  یانسان  بدنیدر    میهمانیک  

شوالیه در  است  آیدممکن  فرود  رومی  میای  یک نتوا،  پسرِ  در  د 

ی رومی یا پسرِ شده یا در یک برده باشد. چون شوالیه-آزاد  یبنده 

ر چه هستند؟ اینان فقط عناوینی هستند که شده یا یک برده مگ -آزاد

متولد   نادرستی  یا  طمع  اثر  می اند.  شدهدر  به  فرد  گداخانه  از  تواند 

نی ن حال هما پس به پا خیزید.« این روشِ بودن در عیبهشت بجهد.  

همبا  اپیکتتوس    است که با  آن  دادنِ  قرار  یا  در تضاد  سخنی خیالی 

سازی که چگونه در ی خود می»این را دغدغه  کند:واقعی توصیه می

آزاد  و  بردگان  که چگونه  کنی،  زندگی  قصر  تو خدمت یک  به  گان 

جامه چگونه  شکارچیان، کنند،  چگونه  بپوشی،  خودنمایانه  هایی 

کدام از  یچاشی. آیا من بر ه  متعددی داشته بگانِزندو نوا  سرایانترانه
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ادعای  نوبه  یاینان  به  تو  اما  خودارم؟  خودی  آیا  درگیر    ت د،  را 

 ای؟« ات کرده ای؟ آیا خود را درگیرِ خودِ منطقی ها کرده قضاوت

ی هلنی و رومی برای موضوعِ بازگشتِ به  اهمیتی که در اندیشه

توجهی   یا  بود  شده  فرض  میخود  شود،ست  بایکه  داده  خود    به 

مسئولیت  عنوانبهاغلب   و  مدنی  فعالیتِ  مقابل  در  دیگر  های  راهی 

می  سیاسی جریاناتِ   شود.ارائه  برخی  در  که  است  درست  این 

پیشنهادمی  فلسفی یافتتوان  فعالیتراب  اتی  از  های  ی دوری گزیدن 

هوسو    عمومی و  مخاطرات  میاز  ایجاد  که  خطِ  .کنند هایی   اما 

ان  جداکننده  و  ینبنیاد بینمیان  کردن  تخاب  فعالیت  شرکت  های  در 

است  عمومی نگرفته  قرار  پرهیزگاری  خو»؛  و   یشتن«، پرورشِ 

کاربستارزش و  نداده ها  قرار  فعال  زندگیِ  با  تضادِ  در  را  هایش 

بلکه بیشتر درگیرِ این است که بنیانِ رابطه با خود را تعریف   است.

بنیان  .کند ایامکا  ،این  کند که فراهم می   ها و شرایطی راشکل  جادِنِ 

قدرت اداراتِ  در  شرکت  سیاسی،  کنشِ  آنان  یک   کاربستنِبهو    در 

امکان  ،کارکرد است  نباشممکن  یا  باشند  است نپذیر  ممکن  و  د، 

باشقابل نبقبول  یا  در جهانِ  دگردیسی  اشند.ند  که  مهم  سیاسیِ  های 

اس ممکن  افتادند،  اتفاق  رومی  و  رفتهلنی  برخی  عقبت  -ارهای 

را  ن کردشینی  مهمالقا  آنان  اما  باشند.  بسیار ه  روشی  در  همه،  از  تر 
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مسئلهعمومی  یک  اساسی،  و  پیش تر  را  سیاسی  فعالیتِ  از  سازی 

 نمایی کرد. سرشت گونهایناه توان به بیان کوتکشیدند. آن را می

دو   : کاربستِ قدرت در این بازیِ سیاسیِ تازه بهسازینسبی   .1

-جهت اداره فرد او را نسبِا اینکه ، باولشود.  سازی میبیروش نس

نشان عمومی  اندازه  ،زندمی  های  به  دیگر  با فرد  را  خود  کافی  ی 

  هایی را یک پذیرشِ چنین مسئولیت  بیند کهاش همسان نمیجایگاه 

ازنتیجه بگیردشده  -تعیین-پیش-ی  نظر  دالیلِ  حالبااین  .در  اگر   ،

ب،  بسیار دالیلهتر و  راین  فرد  زند  ،  سوی  وبه  عمومی  سیاسی   گیِ 

  عنوان بهاست که دقیقا به خاطرِ آن دالیل و  این  خوب  متمایل کنند،  

 ازای  رساله  اش، به آن وارد شود.ای از کنشِ شخصیِ انتخابنتیجه

مِنِماخوسِ جوان  خطاب  که  پلوتارک   این    نوشته است،به  مورد در 

به یک فعالرا که سیاست  او رفتاری ر  .نما استسرشت یتِ ا تبدیل 

می می دفعتی  محکوم  اما  کند،  آن  کند؛  با  اینکه  از    عنوان به همچنین 

  زند. ی ضروری و طبیعیِ یک جایگاه رفتار کند، نیز سر باز مینتیجه

می کهاو  نب  گوید  را  فرد  سیاسی  فعالیتِ  گذرِ    عنوانبهاید  نوع  یک 

شود که کاری  یاطر مشغول م در آن بدین خ  در نظر بگیرد که  1زمان 

دادن    دیگری انجام  مطلوب برای  شرایط  که  دلیل  بدین  یا  ندارد 

سیاست  کند.  کنند، رها  ها ظهور میآن را زمانی که دشواری  و  ؛است

 
1Schole   



 میشل فوکو  – دمراقبت از خو

160 

 

»کاربست« است فرد  1؛ »یک زندگی« و یک  انتخابِ فقط    اما  با یک 

سازدمی  سنجیدهو  آزاد   آن  را وقفِ  پلوت  تواند خود  اینجا  ارک  )در 

رواقیتخی  واژه را  وصصیِ  میسان  این   .(2سیرسیپروهکند:  تفاده 

بر باید  باشداساس    انتخاب  منطق  و  روش 3قضاوت  این  به  تنها   :

د،  مشکالتی که ممکن است خودنمایی کنن  ابتواند  است که فرد می

یک   مسلما  سیاسی  فعالیتِ  کاربستِ  کند.  برخورد  »زندگی«  محکم 

، این  آنبنیانِ    ر دارد. اماصی و ماندگا است که داللت به تعهدی شخ

را   فرد  که  سیاسی  فعالیتِ  و  فرد  میان  فعالِ   عنوان بهارتباطِ  یک 

می بنا  جایگاه سیاسی  نیست  کند،  جایگاه   -اش  فقط  دستکم  اش یا 

  که با  عمومی  یبافتدر    صی است که شِ شخکن  یک  ؛ بلکه  -نیست  

 . قرار داردشده، تعریف  ی اومرتبهو  نسب

ازمی  اما معنای نسبی  توان  در  سخسازی  نیز  دیگر  گفت.  ی  به  ن 

ای که در آن موقعیتی  غیر از شهریار، باقیِ افراد قدرت را درونِ شبکه

می  کار  به  دارند  حکمرانکلیدی  هم  خاص  روشی  به  فرد  ی  بندند. 

، این «یاستس»شود. ارسطو نیز در کتاب  کند و هم حکمرانی میمی 

نون حاکم  خواند: فرد اک فرامییر یا چرخش  بازی را در شکلِ یک تغی

 
1Bios kai praxis   
2Prohairesis   
3Krisis kai logos  
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می  است، حکمرانی  دیگر،    1آریستید   شود.اکنون  طرفِ  این به  از 

فرد  کند  می اشاره  حقیقت   می  هاییحکم  کنشِبرهمبا  که یک  -که 

می دریافت  و  باکندفرستد  حوالهکنشِبرهم  ،  استیناف  و  های  ها 

ن و ای  است  هشوندرانیحکمو هم    اکمحتصمیماتِ گرفته شده، هم  

می تِ خحکومیک  بنیانِ    را کتابِ چهارمِ   بیند.وب  ابتدای  در  سنکا 

»واسطه«طبیعی  هایپرسش» وضعیتِ  این  از  باالی  ،  مدارجِ  در  ای« 

می م  گوید.رومی سخن  یادآوری  لوسیلیوس  به  قدرتی ی او  که  کند 

یک خوداختیاریِ اعلی، یک  که او قرار است در سیسیل اعمال کند،  

نباید از حدودِ آن   ست کهی وکالتی ابلکه قدرتقه نیست؛  قدرتِ مطل

کرد   از   –گذر  باشی  قادر  که  است  این  شرطِ  او  نظرِ  از  این  و 

اداره کاربستِ   لذت چنین  فراهم ببری    2ای  که  فراغتی  اوقاتِ  از  و 

چنین موقعیتی، چیزی    مند شوی.بهره  د،کنمی  برعکس پلوتارک در 

گوید دهد، میمیه مشاوره   جوانی کدهد. او به آریستوکراتِارائه می

باالتری در  خودش  مردمِ  میان  در  او  که  نیست  کافی  این  رتبه   نکه 

ها ارتباط داشته باشد.  او همچنین باید با حاکمان، یعنی رومیباشد:  

شان در شهرِ خودشان،  رای تثبیتِ بهترِ قدرتکه ب  آنانیاز  پلوتارک  

 
1Aristides  – م –یِ آتن که لقبِ عِِادل داشِِت سیاسو شخصیتِ  سردار ِِ رن تولِِد ق

 م. –یالد نخست پیش از م
2Delectare   
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-ان مینش  نوکرمابی  مپراتوری،نمایندگانِ تشکیالتِ ابا    در مذاکرات

دهد که در رابطه با او به مِنِماخوس مشاوره می  کند.ند، انتقاد می هد

ای با آنان شکل  آنان وظایفِ ضروری را انجام دهد و چنان دوستی

گاه سرزمینِ بومیِ خود را تحقیر نکند و  هیچ  دهد که مفید باشد؛ اما

د.  داشته باش، تشویش نبرای درخواستِ اختیاراتِ شایسته در هر چیز

که ک  هرکس  به  روابطِ می   ارقدرت  از  زمینی  در  را  باید خود  بندد، 

نقطه یک  زمین  این  در  خودش  که  دهد  قرار  انتقال  پیچیده  را  ی 

می جایگاه  1کند. اشغال  که  است  داده ا  اشممکن  قرار  آنجا  در  را  و 

اما   جایگاه   درهرحالباشد؛  بااین  که  را  مقرراتی  که  نیست  ید  اش 

 کند.در نظر بگیرد، تعیین می  ایده برا ک د و مرزهاییدنبال کن

اخالقی.  2 نمایندگی   و  سیاسی  پایدارترین  :  فعالیت   از  یکی 

زمانی   ی سیاسیِ یونانی این بود که یک شهر فقطها در اندیشهزمینه

خوبی  می به  و  خشنود  رهبران-مدیریتتواند  که  باشد  اش شده 

باشند و  بافضیلت  م؛  قاقابلدر  یک  اس،  قنونِ  و  خوب  وانینِ  اسیِ 

شهرونداننه  حکیما و  دادرسان  مناسبِ  رفتارِ  تعیین  برای  -عاملینِ 

ی سیاسی در عصرِ امپراتوری، در خطِ کلیِ اندیشه.  ای هستندکننده 

حاک فضیلتِ  هاین  می  مچنان م  تلقی  دالضروری  به  اما  یلی شود، 

 
ادر باشد گوید فرد باید قمیهمچنین در این مورد متنی را ببینید که در آن پلوتارک   1 

 واگذار کند. اشزیردستانتا برخی وظایفِ خاص را به 
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 نیست عمومی  اثرِ توازنِ  تقریبا متفاوت. این فضیلت به خاطرِ بیان یا 

واج است؛  که  دلیلب  به  دشوارِ   بلکه  هنرِ  در  حاکم  که  است 

منطقِ   با  باید  همچنان  مشکالت،  زیادی  تعدادِ  میانِ  در  حاکمیت، 

شود. هدایت  خودش  اینک  شخصیِ  دانستنِ  شکلی در  به  چگونه  ه 

کن هدایت  را  خود  میمناسب  به د،  را  دیگران  که  شود  قادر  تواند 

مناس کندشکلی  رهبری  که می  1پروسا   اهلدیون     .ب  کسی  گوید 

می مشاهده  را  عدل  و  کهقانون  کسی  معمولی   کند،  سربازانِ  از 

که  شجاع کسی  است،  میساعیانهتر  کار  آنانی  از  تحت  تر  که  کند 

می  کار  افراطِ  نکتهدید  نوع  هر  از  که  کسی  خودداری ند،  شهوانی 

هر کس یی است که  اهی فضیلتکند )واضح است که این مسئلهمی 

دارا  می اما  توان  میباشد،  حکمرانی  فردی  که  تا  زمانی  باید  کند، 

چنین انسانی، کسی که نه فقط برای خود   ؛(ای باالتر برده شوندمرتبه

یک   است،  خوب  نیز  دیگران  برای  عقالنیتِ   دارد.   2دایمونکه 

این  عقالنیتِ حکمرانی بر خود است.  رانی بر دیگران مساوی باحکم

ا  همان پ چیزی  که  »خست  در  حکمرالوتارک  به  ناآزموده« طاب  نِ 

می نمی  دهد:توضیح  حکمرانی  خودش  فرد  نیست اگر  قادر  شود، 

 
1Dio of Prusa  – توری روم در قرن اول میالدی مپرانگارِ ایخنویسنده، فیلسوف و تار

 م. –
یِِک چِِون هم یزندگ ی کارهایپس از پخانه دارد و  یآدم جانِه در ک ینیراست انسانِ 2

 م. – .گذاردیتاج بر سر انسان م داور
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البته  حال چه کسی باید بر حکمران حکمرانی کند؟  حکمرانی کند.  

شده فهمیده شود، بلکه به  صورت قانونِ نوشتهید به اما این نبا  قانون؛

منطق،   د1لوگوسصورت  که  روحِ،  زنحکمر  ر  می ان  و دگی  کند 

 بایست او را ترک کند. گاه نمییچه

در یک فضای سیاسی که ساختارِ سیاسیِ شهر و قوانینی که به 

پرسش اهمیتِ آن وقف شده است، همه به شکلی  از  ناپذیر بخشی 

 ،-اند البته هنوز به طول کامل از بین نرفته - اندود را از دست داده خ

 یشتر در مردان، در ه هر چه بیشتر و بندکنرِ تعیین در فضایی که عناص

قدرتتصمیمات که  روشی  در  میشان،  اعمال  را  در شان  و  کنند 

برهم در  که  تعادلحکمتی  می   هاکنشِ  بروز  مبادالت  قرار و  دهند، 

حکمرانی بر خود تبدیل به یک عاملِ    هنرِرسد که  ر میدارد؛ به نظ

ا  شود.میساز  سرنوشتسیاسیِ   از  کما  بهمیتی  مه  فضیلتِ  سئله ه  ی 

-اش در کنترلِ هوساش و به تواناییزندگیِ خصوصیپراتور، به  ام

می داده  نگاه هایش  تضمینی  مثل  موضوع  این  به  هستیم.  آشنا  شد، 

میمی آنان  اینکه  بر  سیاسیبر    توانندشد  قدرتِ   دحشان  کاربستِ 

مال ابل اعکند، ق قرار دهند. اما این اصل به هر کس که حکمرانی می 

 
1ogos L  
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به خود  است: باید  کند،   شاو  هدایت  را  روحِ خود  کند،   رسیدگی 

 را بنا کند. شخود 1ا توس  

نوشته واضحدر  اورلیوس  مارکوس  برای   بندی فرمولترین  های 

یافتتجربه سیاسی  قدرتِ  از  شکلِ   شودمی  ای  طرف  یک  از  که 

از به  گیرد و از طرف دیگر نیای جدای از جایگاه را به خود میحرفه

محتاطاکارب فضیلهنستِ  دارد.  تی  شخصی  اورلیوس های  مارکوس 

پرتره  دو  آنتونیوسدر  امپراتور  از  که  کوتاهی  می  2ی  به ترسیم  کند، 

می  است:خاطر  گرفته  سه درس  او  از  که  یکی    آورد  پنداشتنِ  اول، 

کنی )»مراقب باش که چون سزار نشوی، ود با نقشی که بازی می خ

آغش او  رنگِ  به  نشوی«(، یا  دفضیلتدوم،    ته  را  عمومیها  ترین  ر 

ببندی )»ساده شکل گرایی، نیکی، خلوص، وقار، نداشتنِ  شان به کار 

برای وظایفِ   ی، بخشندگی و نیروی عدالت، پارسایی، مهربانیتظاهر،  

حرمت  («اتمناسب مثل  باشی،  پایبند  فلسفه  پندهای  به  سوم،  ؛ 

نکه چقدر  به ای   ه بودنآگا  ها وگذاشتن به خدایان، حفاظت از انسان

است.زندگ  کوتاه  کتابِ    ی  ابتدای  در  اورلیوس  مارکوس  که  زمانی 

  عنوان به کند که  تری از آنتونیوس ترسیم میی مفصلپرتره   «تامالت »

دهد که چگونه گیرد، نشان میمی   زندگیِ خودش قرارالگویی برای  

 
1 osthE -  م. -اخالق، خصوصیات یا شخصیتِ یک فرد 
 .م – وس اورلیوسامپراتور روم پیش از مارک –آنتونیوس پیوس   2
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می مدیریت  را  قدرت  کاربستِ  برای  او  روشِ  اصولْ  .  ند کنهمین 

پرآنتونی با  از  وس  بینطغیاهیز  پوچ های  ارضائاتِ  نمایشِ   و  فایده، 

مسیرِ کینه آنچه که در  هر  از  اجتناب  با  جویی و  خشم و خشونت، 

ت کردنِ  دور  با  است،  دسترسی  گویان  ملقسوءظن  فقط  به و  دادن 

ینِ حکیم و صریح، نشان داد که روشِ وجودیِ »سزار« را رد  مشاور

کاکند.  می  با  مراو  خودذازگربستِ  بر  مو  شری  غذ)چه  یا ضوعِ  ا 

-ی معتدل از خوشی، با استفادهبود یا خواب یا پسران(در کار لباس 

زندگی،   پرورشِ های  با  و  روح،  در  تعادل  و  آشفتگی  غیابِ    با 

ثباتی و هوس، خود را در هنرِ بسنده کردن به  بی  هایی بدوندوستی

ن شرایط یمهدر  داد.    بدون از دست دادنِ متانت آموزش  تن،خویش

کا  که  مسئولیتبود  امپراتوری  ربستِ  یک    عنوانبههای  از  کاربستی 

-ای که تالشِ خیلی زیادی میشد؛ حرفهنمایان میی جدی  حرفه

هی  ؛وعاتبررسیِ دقیقِ موض  طلبید: پروندهچاینکه  ناکامل رها گاه  ها 

هزینه  ؛نشود بیموجباتِ  نشودهای  فراهم  دقریزیِبرنامه  ؛ فایده  یقِ  

اوژهپر بر  نظارت  و  خود شان.  نجامها  کاملِ  و  پرزحمت  ساختِ 

توانند خیلی توسطِ خود برای این امور ضروری است؛ اموری که می

فرد   چون  شوند  تکمیل  را  بهتر  روشی  خود  با  خودستایانه  به 

 نکرده است.  یکیقدرت تجمالتِ 
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نوبه به  که  اپیکتتوس  بود  گذاشته  پیش  را  اصولی  خود،   کیی 

نسبدر مرتبه  -  بمنصصاحب باالای  اش را در اجرای وضایف  -  تا 

کند.   الزاماتراهنمایی  باید  طرف  یک  از  به  او  توجه  بدون  را  اش 

در یک    یمنصب به تو  »  اش به انجام برساند:زندگیِ شخصی یا عالیق

ام دادهشهر  مدتی    ؛اندپراتوری  برای  نه  و  پست  مکانِ  یک  در  نه 

ه اگر مردی ی کدان آیا نمی ر بودن.  عمر سناتو  کوتاه، بلکه برای یک

خانمانِ    یمنصبچنین   اموراتِ  به  اندک  توجهی  باید  باشد،  داشته 

یا در فرماندهی یا تحتِ  بیشتر زمانِ خود را   خودش داشته باشد و 

منصبی دیگر، یا در حین انجام کار بدر خدمتِ صاح  فرماندهی، یا

باید زندگیِ  ادرس  نکه دبا ایاما   و یا در صندلیِ قضاوت سپری کند؟« 

-این فضیلت  ؛به او پیوسته است را کنار بگذارد  آنچهصی و هر  شخ

بنیانی   عنوانبهیک انسانِ منطقی هستند که    عنوانبههای شخصیِ او  

-نی بر دیگران به او خدمت میای حکمراکننده برتنظیمو    تگریهدا

میکنند.   توضیح  شهرها  دادرسِ  به  »کتدهداپیکتتوس  زدنِ:   یک ک 

حکف مردمرد،  بر  ما    مرانی  بر  منطقی  هاهستی  عنوانبهنیست.  یی 

نفع   به  چیز  چه  دهی  نشان  ما  به  که  روش  این  به  کن،  حکومت 

پیروی   تو  از  ما  و  بماست  چیز  بده چه  نشان  ما  به  منفعت  کنیم؛  ه 

دوری   آن  از  ما  و  تحسین نیست  تو را  که  کاری کن  کرد.  خواهیم 

را   ام بده و این»این را انج  ه بگویی.. اینکهیم.قرار د  کنیم و سرمشق
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می زندان  در  را  تو  وگرنه  نده؛  میاندازم«  انجام  که  باعث    و تشود 

بمنطقی    موجوداتیبر    یت موکح   رگ ید بگو  اشینداشته  برعکس   .

ز  طورهمان» انکه  را  این  داشته،  مقرر  بده ئوس   گونه ایناگر    .جام 

د خواهی  صدمه  شد،  خواهی  مجازات  صدمه.  یدنکنی،  ای؟  چه 

-ایجاد می،  م ندادنِ آنچه بایستی انجام دهیدب انجابه سب  همانی که

 « .«شود

این چگونگیِ یک هستیِ منطقی و نه کیفیتِ یک جایگاه است 

خود واقعیِ  شکلِ  در  حک  ،که  میانِ  حکومتومتروابطِ  و  -گران 

 و باید هم تعیین کند.   کندتثبیت میشوندگان را 

مدل چنین  کیک  از  سیاسسازی  امپ  -  یارِ  به  مربوط  راتور  چه 

شد و چه مربوط به شخصی که یک مسئولیتِ معمولی را به کار می

های فعالیت دهد که چگونه این شکلبه وضوح نشان می  -  بستمی

می جدا  جایگاه  و  از  برای  کا   عنوانبهشدند  کردن  رکردهایی  اجرا 

ا  گشتند.نمایان می قوانینی کهاما  کارکرد به صورت  ه  ین  نرِ  به یک 

دیگرحکمر بر  بهاانی  بود؛  نشده  تعریف  باشند،  داشته  تعلق  این   ن 

ها و شکل نبود که انگار پرسشی از یک »تخصص« همراه با مهارت

نشینیِ ی »عقبایهپ   برها  اینقرار بود تا  باشد.  مطرح  اش  فنونِ خاص

ای  معنا که به رابطهفرد به درونِ خودش« به کار بسته شود؛ به این  

خودش روی خودش کارِ اخالقیِ    او با خودش در  شت کهگی دابست
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ندیده، چنین   کرد.تثبیت می هنوز آموزش  به شهریاری که  پلوتارک 

د گیرد، بایدست می هگوید: از زمانی که شخصِ حاکمْ قدرت را بمی

خودش را   ا توس اش را در جریان بگذارد« و به شکلی مناسب  »روح

 ا نهد.بن

به   خوب  تِخب: تزلزلِ  شت  شخصیواسی و سرنفعالیت  سی.  3

واضح یک زمینه تعمق استصورتی  از  موفقیتِ زیادی    -  ی سنتی 

می تحریک  را  خدایان  به  عالقهکند،  حسودی  مردم  اینکه  ،  مندندیا 

زمانیمساعدتی   که  کرده  را  بگیرنداعطا  پس  روی .  اند،  تامل  در 

در ط سیاسی  امپراتوری،    لوفعالیت  قرونِ  تزلزلِنخستین  ذاتیِ این   

بهقدر  اربستِک زمینه  ت  میدو  داده  پیوند  دیگر  اولی  این   شد.  به 

پیوند     فرد به رابطه با دیگرانشد که به وابستگیِصورت ادراک می

گی د نیست که این شکنندی خاصِ بختِ خوب و باین چرخه  .دارد

ت که فرد تحتِ چیزی قرار  سلکه این حقیقت ادهد، برا توضیح می

دهد. فرد  نام می  هامندیِ پدیدارتررجی یا قدقدرتِ خا  د که سنکادار 

پیچیده در شبکه برابر دشمنانی  تنهای در  به  هیچگاه  اش  ی قدرت، 

ت دادنِ از دسها و  تبانیها،  در معرضِ تاثیرات، دسیسه  اوایستد.  نمی

همه از  طرفمساعدت  است.  ی  باید   اوها  باشد،  ایمن  آنکه  برای 

که باید د  مردم هستن  اوقات این  کند؛ برخی»اهانت ن  مراقب باشد که

و برخی   ...  سنا  رد   تاثیرگذار  از آنان بترسیم؛ یا برخی اوقات اشرافِ
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شد تجهیز  مردم  علیه  یا  مردم  از  قدرتی  با  که  افرادی  اند.  هاوقات 

کمرشکن است؛ کافی است ی این اشخاص  حفظ کردنِ دوستیِ همه

ساخته   دشمن  آنان  از  شهریاردقدرت  کاربستِ  نشود.«  که  میان  ،  ر 

دهند و موقعیت می  بر اساسهایشان را  مساعدتی که  سنا و جمعیت

بی بستگی  گیرند،  می اتصالی  »به  دارد:  را  ثبات  ادارات  باالترین  تو 

 1سجانوس زی بزرگ و غیرمنتظره همچون  آیا چی  ای؛ امادست داشته

م او را بازی داد، مردا  ر  محافظینروزی که سنا    حالبااین؟  ایداشته

توانستند ها میاز مردی که هر آنچه خدایان و انسان  ند.تکه کردتکه

دارند بود  ،ارزانی  انباشته  او  در   ،در  جالد  که  بود  نمانده  چیزی 

 رودخانه افکند!« 

تشویشی که ایجاد ها و به خاطر  واژگونی  ه خاطر اینفرد باید ب

هایی که  طلبیت جاه پیشینی جه یک حدِ کنند، خود را برای تنظیمِمی 

از این ما را  از این  موثرتر    زیچچیهپروراند، آماده سازد: »میدر سر  

نمی پیشرویتردیدهای ذهنی رها  برای  که همیشه حدی را  -سازد 

تصمیمِ  و  کنیم  بنا  شود  هایمان  تمام  زمانی  چه  عهده   اینکه  به  ی را 

ده توقف  آن  به  خودمان  سوی  از  بلکه  نگذاریم،  اگر یم.بخت  و   »

ها آزارنده  این فعالیت   نی کهکه زما  خوب استیت طلب کند،  موقع

میمی جلوگیری  خودش  به  فرد  رسیدگیِ  از  و  آنان شوند  از  کنند، 

 
1Sejanus  –  م.  –پیش از میالد    20لد متو   –مپراتور تیبریوس  شاور اسرباز، دوست و م 
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د از مساعدت دور اگر بداقبالی ناگهان ظهور کند، اگر فر دوری شود.

ای است که  این توصیه  -  اید به خود بگویدد بشود و تبعید گردد، فر

مِنِماخوسپلوتا به  توصیه  می  رک  این  همادهد،  به  شک  ن  بدونِ 

اش کرده بود که »با انتخابی ها پیش تشویقمنماخوسی است که سال

ده و  که نهایتا از اطاعتِ فرمانداران آزاد ش  -د واردِ سیاست شو  آزاد«

هزینه زیادی  که  آدابی  بودنداز  میبر  ارائه  که  خدماتی  از  از داد،   ،

-ز مالیاتد و ا رسانیه به انجام میته به سفارتی کبسواهای  ماموریت

می  پرداخت  که  است.  رهاکرد،  هایی  که   شده  لوسیلیوس  به  سنکا 

می توصیه  نیست  هم  تهدیدی  هیچ  تحت  را  البته  خود  که  کند 

 که تا قادر باشد    اش جدا کندیف انِ مناسب از وظاو در زم  جیتدر به

  ه ست کای اهتوصیهمان    این  -  قرار دهد  شر اختیارِ خودخود را د

 . ائه داده بود ار نیزاپیکتتوس 

فرد   که  بنیادینی  داشته    ستبایمیرفتارِ  سیاسی  فعالیتِ  برابر  در 

  باشد، به این اصلِ عمومی مربوط بود که فرد هر چه هست، آن را به

بندد، به موقعیتی میبه کار که  یای که در اختیار دارد، به مسئولیترتبه

  -دیگر  مردِ زیردستِ و چهباالدست چه  - یابدرا میکه در آن خود  

بدهکار نیست. آنچه فرد هست و آنچه فرد نیاز دارد تا توجه خود را 

از یک اصل است  به آن معطوف سازد، بیانی  همچون هدفی نهایی 

انسانِتجلی  که هر  هر    را  فرمی اما    وجود دارد؛منفرد    اش درونِ  در 
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 بین افراد بنا  عیتمااج  یارتباطاست و جهانی  که  گیرددر نظر میفرد 

است که منطقِ   گونهاینجمعی است. دستکم نزدِ رواقیون    که  کندمی 

حال  ی ما حاضر است.  که در درونِ همه  داردالهی    بنیانِانسانی یک  

»این   خدا،  می  مهماناین  فانی«،  بدنِ  یک  یک در  شکلِ  در  تواند 

ده  یا یک بر  انِ آزاده یک انس در بدنِبه همان اندازه یا  ومی ی رشوالیه

شو دیدگیافت  از  خود،  د.  با  رابطه  و    یهایتمندیهواهِ  اجتماعی 

کنند؛ حالتی از وجود عمل نمیهایی اصیل از  نشانه  عنوانبهسیاسی  

پایه هستند. چگونه یک انسان نوعی و بی هایی فرعی، مصآنان نشانه 

یک  می بردهشوالیهتواند  یک  یا  آزاده  یک  رومی،  ها اینباشد؟    ی 

عدالتی  د و از غرور و بینکاده میکه فرد استفهایی هستند نام فا[]صر

آورد، اما دست میب  شاش را خود»هر کس شخصیت  1. اندزاده شده

صواش  ایفظو او  به  به  تصادفی  بر  شوندمی  ذارواگ رت  بنابراین   ».

فرد    همیناساس   که  بود  مسئولیتمیقانون  رابایست  عهده ب  ها    ه 

 از آنان رها سازد. نیاز بود تا خود را در عین حالو  بگیرد

نیست    نجایادر    به وضوح فعالیتکه  کافی  های سیاسی  بگوییم 

ی دیگر  ی اول به صورت یک راهِ سادهدر درجه  ،در تامالت اخالقی

. این نیمیا از آن پرهیز ک  نیمدر آن شرکت ک  یااینکه  شدند:  دراک میا

 
 سنکا -نامه به لوسیلیوس  1
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 اما ؛ شدبندی میالبعباراتی قلب با چنین درست است که پرسش اغ

. شده بود تری گرفته  سازیِ عمومیدِ این راهِ دیگر، از یک مسئلهخو

ی آن روشی را داشت که در آن دغدغه  ،ترسازیِ عمومیاین مسئله

می  خوبایسفرد  را  ت  سوژه  عنوانبهد  در  یک  اخالقی  قلمروِ ی  کلِ 

شفعالیت مدنی  و  سیاسی  اجتماعی،  دهدهای  این  دغدغه  .کل  را  ی 

ها الزامی و  این فعالیت  از  کیکدامه تعیین کند  ت که فرد چگونداش

 ، کدام دائمی است  قراردادیکدام    و، کدام طبیعی  است  کدام انتخابی

فقط تحت شرایطِ  ط است و کدام  ، کدام نامشرو است  موقت  و کدام

می پیشنهاد  دغدغه  شود.خاصی  که همچنین  داشت  را  قوانینی  ی 

بایست به کار برده شد، می درگیر می  ها الیتفعزمانی که فرد در آن  

میمی فرد  آن  در  که  روشی  همچنین  و  خودشدند؛  بر   شبایست 

مشروعِ جایگاهِ خود را در میان دیگران بگیرد، سهمِ  حکمرانی کند تا  

کنشِ پیچیده  ا در یک برهمقدرتِ خود را ادعا کند و در کل خود ر

انتخاب ما پرسشِ  مسلر دهد.  دستور و اطاعت قرا   طِو متغیر از رواب 

عقبمی میان  ظاهر  متناوب  روشی  به  فعالیت  و  اما  نشینی  شد. 

-حلی که اغلب به آن داده میشد و راهعباراتی که با آنان ظاهر می

خو خیلی  میشد،  نشان  و  ب  خالص  شکلی  به  موضوع  که  دهند 

به  ترجمهساده،   سیاسی  فعالیتِ  عمومیِ  افولِ  عقبی  -اخالقیاتِ 

موضوعْ  نشینی را  پرزحم  ساختِ  نیست.  فرد  که  بود  اخالقیاتی  تِ 
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ی اخالقی در رابطه با یک سوژه  عنوانبهساخت تا خود را  قادر می

های متفاوتی که شکلهای اجتماعی، مدنی و سیاسی، در  این فعالیت

فاصله هر  در  و  بگیرند  بود  میممکن  آنان حفظ  از  فرد  که  کرد، ای 

 دهد.شکل 

گرفت نظر  در  ک  نِبا  در  تغییرات  ازدواج  این  بازیِ اربستِ  در  و 

توان مشاهده کرد که چگونه شرایطی که اخالقیاتِ سنتیِ سیاسی، می

بود  «خود  بر  اربابیت» شده  شد.  تثبیت  دگردیسی  دچار  خالقیاتِ  ا، 

ای که فرد بر خودش برتریی نزدیک میان  ارابطه  ،«خود  بر  اربابیت»

-ن اعمال میر بافتِ خانمای که داختیاربست، آن صاحببه کار می

به کار میکرد و آن قدرتی که در قلمروِ یک جامعه  برد، ی پهلوانی 

می و    کرد.اعالم  معتدل  کاربردی  که  بود  برتری روی خویشتن  این 

دو   ازآن را بایست توانست و می میکرد که فرد ی را تضمین می منطق

 برتریِ دیگر بسازد. 

-ط دیگر نمیکه این رواب   ار داشتفرد در جهانی قر  ،آنپس از  

ی برتری که در خانمان  رابطهتوانستند به روشی یکسان عمل کنند:  

می اعمال  زوجه  روی  میو  شکلشد،  با  از بایست  خاصی  های 

بر و  موردوسویگی  در  یابد.  ارتباط  آن  ابری  در  که  پهلوانی  بازیِ  دِ 

تضمین هد و  دیگران را نشان دبر  اش  فرد به دنبالِ آن بود که برتری
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تری از  تر و پیچیدهمجبور بود در قلمروِ بسیار وسیع  بخش  این  ؛کند

شود.   ترکیب  قدرت  بودروابطِ  نیاز  ترتیب  القیِ  خابنیانِ    تا  بدین 

یک عمومیِ    که شکلِ  ی اخالقییک هسته  عنوانبه  «برتری بر خود»

داشت،    «ساالرییکه» شود.را  اینکه  بازسازی  ش  نه  بلکه  ناپدید  د، 

تامج بود  تعا  بور  خاصی  برای  در میان  دلِ  دوسویگی  و  نابرابری 

کند.   باز  جایی  زناشویی  و  زندگیِ  مدنی  اجتماعی،  زندگیِ  در 

  ود و قدرت ی خرو   سیاسی، نیاز داشت تا نوعی تفکیک میانِ قدرت

که   اهمیتی  بیاورد.  بازی  به  دیگران  به  روی  هلنی  عصرِ  طول  در 

شد، و  یداده م  یشتن«شِ خو ورپر »ی  «، به توسعهتنی »خویشمسئله

 دهد که، نشان میامپراتوری تجربه کردی که در ابتدای  ی اوجنقطه

زیادی  تالشِ ساختنِ  جهتِ    مضمونِ از    اخالقیاتک  یدوباره 

است  وجود  «دوخ  بر  اربابیت» که .  داشته  لذت  کاربردِ  روی  تامل 

رابطه به  مستقیم  نبسیار  سه  میان  نزدیک  خود،   قدرتوع  ی  )روی 

این بازسازی    مسیرِشد، در  می  ران( مربوطو روی دیگ   نوی خانمار

شد.   ایناصالح  محدودیتها  آیا  ممنوعیترشدِ  و  عمومی ها    های 

 رسازیِ زندگیِ خصوصی با معتب  زمانهمنشینیِ فردی  عقبآیا  ؟  بود

یته ؟ به جای اینها باید با عباراتِ بحرانِ سوژه یا بحران سوبژکتیوبود

آن فرد واری در روشی که در یعنی به صورتِ یک دش - اندیشه کنیم

را  اوتمی خود  سوژه  عنوانبهنست  اعمالیک  از  اخالقی  و  اش  ی 
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ی آن چیز  ،شدن-خود-وقفِاین عملِ  تا در  شکل دهد  هایش  تالش

ساخت تا به مقررات تسلیم شود و به وجودِ  ابد که او را قادر میرا بی

 خود هدفی بدهد. 
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 م بخش چهار 

 بدن  

 

موض این  توبه  اغلب  میوع  چیزهای  جه  به  تمایلِ  که  شود 

عصر   در  آنتونین   1فالویان پزشکی  بود.   2و  متداول  و  شدید   چقدر 

گسترده   شکلی  به  ن  عنوانبهپزشکی  میکاربستی  مورد گاه  که  شد 

-شکل واالیی از فرهنگ، هم  عنوانبهی عموم است. همچنین  عالقه

 
 96تا  69های امپراتوری روم بین سالهای مشهوری یکی خاندان –دودمان فالویان  1

 م. –میالدی 
 م. –میالدی  921تا  96های الدودمانی متشکل از بیش از هفت امپراتور روم بین س  2
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  1ابلیو. باورساک د  جی.  شد.نظر گرفته میو فلسفه در    خطابت  رده با

ی جریانِ دوم سوفسطایی وسعهکند که مدلِ پزشکی با تمشاهده می

از خطیبانِ مهم پزشکی دریاف  ،همراه بود و تعدادِ زیادی  ت  آموزشِ 

ها بود مدت  2دادند. که در این زمینه عالقه نشان میکرده بودند یا این

ب شده  تثبیت  رابطهکه  فلسفه  که  دا ود  پزشکی  با  نزدیک  با ای  رد، 

-تعلیمی پیش آورد و به رقابتگذاریِ مرزها مشکالتی  اینکه نشانه

قلمروها   در  ظهور  اجازههایی  خطوطِ    داد.ی  اولین  در  پلوتارک 

دربارص»تو میه یه  انعکاس  را  مناظرات  این  ماندن«،  سالم  دهد: ی 

اشتباه   ،دون فلسفه کار کندکند که قادر است بپزشک وقتی ادعا می 

خودشان   وقتی فیلسوفان را به خاطر عبور از مرزهای  کند و فردمی 

زمینه رژیمدر  و  سالمتی  می   ی  است. نکوهش  اشتباه  در   کند، 

 وجههیچبهکه دارو  گرفترا نظر باید این گیرد که پلوتارک نتیجه می

کنند،  م میمادونِ هنرهای آزاد در ظرافت، تمایز و رضایتی که فراه 

آ رانیست.  آن  که  بس  کنند،می   مطالعه  نانی  اهمیتی  با  دانشی  یار  به 

 یابند، چون مربوط به سالمتی و حفاظت از زندگی است. دست می

 
1ock G.W. Bowers  
-توضیح میی انضباطِ نوشتار را تولدِ پزشکی با توسعه  ،«رماند»ی  لسوس در رسالهکِ 2

 دهد.
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تکیه بر مداواها فنی از مداخله و    عنوانبهپزشکی صرفا    ن،ی بنابرا

نمیو عمل نظر گرفته  بیماری در  پزشکی همچنین   شد.ها در زمان 

بود مجموع  قرار  صورت  به  مقرراتهتا  از  از   کهباشد    ای  روشی 

با   و  زندگی غذا،  با  خود،  بدنِ  با  خود،  با  رابطه  از  تاملی  شکلی 

از  های گوناگون و با محیط تعریف کند.  بیداری و خواب، با فعالیت

رفت که یک ساختارِ داوطلبانه و منطقی از رفتار را  می انتظار    پزشکی

پیشنهاد رژیم  یک  شکلِ  نکاتِدهد.    به  از  مباحثه یکی  و   ،  درجه 

بایست یک زندگیِ با اطالعاتِ پزشکی می ی بود کهی از وابستگ شکل

با   رابطه  دهد.    قدرتِدر  نمایش  که  پزشکانِ  برخی روشی  پزشکان 

مشتر کنترلِ وجودِ  می یاناوقات  دست  در  را  در حدِ  شان  تا  گرفتند 

انتق  نیتر کوچک مورد  کنند،  مدیریت  را  آن  هدایتِ جزئیات  بود؛  اد 

نم فیلسوفان  بعنویِ  همیز  ده  میین  قرار  انتقاد  تحت   گرفت. الیل 

باور    1کِلسوس پزشکی  رژیمِ  باالی  ارزشِ  به  کامال  اینکه  وجودِ  با 

پزشک در   به یک  با مطیع ساختنِ خود   کامل زمانِ سالمتیِ  داشت، 

خود را تضمین کند.  -بر-تکیهادبیاتِ رژیم قرار بود تا    2مخالف بود.

 
 م. –دوم میالدی  فیلسوفِ یونانیِ قرن –کلسوس  1
نوع پزشکیِ رژیم را از نِِوعِ دیگِِر پزشِِکیِ  ،«درمان»ی سرآغازِ رسالهدر کلسوس   2

کردنِِد یس میی که اولی را تدر. آنانکردها متمایز می عملپزشکیِ  سوم  ویی و نوعِدار
تر بِِه درون کردند تا هر چه عمیقتالش می»با اختالف مشهورترین قدرت را داشتند،  
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چون همیشه    -  دی مکرر بوداهای زیهیز از مشاورهدلیلِ این کار پر

بودندامکان  نامطلوب  اغلب  همچنین  و  نبودند  را   -  پذیر  این  که 

-ساخت که فرد خود را با دانشی پزشکی که همیشه میضروری می

سازد. مجهز  کند،  استفاده  توصیه  تواند  همان  که این  است  ای 

تا قادر    دست بیاورب  شی کافیجوانی داندر طولِ    دهد:می  1ثِنِئیوس آ

ط در  عادیباشی  شرایطِ  در  و  زندگی  خودولِ  سالمتِ  مشاورِ   ت ، 

»قابل میان باشی.  در  کس  هر  که  است  ضروری  بلکه  و  توصیه 

می آموزش  که  نموضوعاتی  تنها  بیند،  همچنین  ه  بلکه  علوم  دیگر 

نیم اغلب بتواتا    ؛شنودو احکامِ این هنر را بپزشکی را نیز یاد بگیرد  

برای سالمتی   مانی خودینِ آموختهمشاور باشیم که  مان در مواردی 

ای در طول شب یا روز نیست که  چون تقریبا هیچ لحظه  .مفید است

رویم  ه زمانی که راه میما نیازی به پزشکی نداشته باشیم. بنابراین، چ

-میحمام    مالیم یامان میایم، چه زمانی که روغن به بدنیا نشسته

یا در یک کالم هر   -  نوشیمخوریم، میکه غذا میکنیم، چه زمانی  

انجام  زندگی  گوناگونِ  مشغولیاتِ  میان  در  و  زندگی  در طول  آنچه 

توصیه  ؛-  دهیممی به  زن  یِریکارگبهبرای    ییهانیاز  به این  دگی 

 
← 

کردند.« این بدین معنا نبِِود کِِه وند و دانشی از طبیعت را برای خود ادعا میچیزها بر
 کند.ا خود را مطیعِ قدرتِ پزشکان رد تت، نیاز داشخصی که در سالمتِ کامل اس

 م. –ونانیِ قرن دوم و اوایل سومِ میالدی اسِ یشنخطیب و زبان  1
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کننده و غیرممکن این خستهارزنده و رها از آزردگی داریم.    صورت

از همیشه  که  همه  است  برای  پزشک  مشورت یک  جزئیات  این  ی 

میبگیریم.  متن  این  در  بنیادینِ  «  اصولِ  از  یکی  راحتی  به  توان 

خود» خیلی    «کاربستِ  که  مفید«  »گفتمانی  به  فرد  کرد:  مشاهده  را 

تمرین شده و مرتبا بر آن تامل شده، مجهز و    زودتر فراگرفته شده،

داشت در دست  آماده  را  باشد.  آن  گفتمانی   شکیپز  لوگوس ه  چنین 

 کند. امر می دگیِ درست را یمِ زنحظه رژاست که در هر ل

نمی منطقی  گفتمانِ  سالمت«  یک  »کاربستِ  یک  بدونِ  توانست 

می را  روزمره  زندگیِ  دائمیِ  چهارچوبِ  شوکه  پدیدار  ؛ دساخت 

می  «اربستِ سالمت»ک ممکن  را  این  لحظه  انگار  هر  در  که  ساخت 

چگونه   و  کاری  چه  شودبدانیم  انجام  ادراکِ    اصطالحه ب.  باید  یک 

از جهانپ  ادرا  زشکی  از فضا و موقعیتیا دستکم یک  -کِ پزشکی 

عناصرِ محیط به  .  کردرا بیان می  کردهای که فرد در آنان زندگی می

ادراک راتِ مثبت یا منفی بر سالمتی هستند،  این صورت که دارای اث

محیط می و  فرد  یک  میان  شبکهشدند.  اکام  یاش  مداخلهلی    هاز 

ص، رخدادی خاص یا تغییری خاص لی خاتمای  المث  .شد ر میصوت

چیزها   می در  القا  بدن  در  ناسالم  یک  اثراتی  برعکس،  سرشتِ  کرد. 

نامطلوبضعیفِ بدنی می یا  تاثیرِ    توانست به شکلی مطلوب  تحت 

قرار بگیرد.    نفال  و  نفال ثابت و یک مسئله  رونیازا موقعیت  سازیِ 
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ارزشپرجزئیا یک  محیط،  از  ات  از  اشتقاقی  در گذاریِ  محیط  ین 

یک ماهیتِ شکننده    عنوانبهبدن    قرار دادنِهمچنین  بدن و    رابطه با

ز تحلیلی ا  ،مثالعنوانبهتوان  می  اش وجود داشت.در رابطه با محیط

درباره  1آنتیلوس خانه،  ی  را  یک  متفاوتِ  پزشکیِ  »متغیرهای« 

ه کرد. برای شاهداش محیِ داخلیطرا  اش وگیری اش، جهتمعماری

  . گرفته شده بودیمی یا شفابخشانه در نظر  یک ارزشِ رژ  ،نصرهر ع

-ها تشکیل شده که نسبت به بیمارییک خانه از یک سری قسمت

هستند. مفید  یا  مضر  ممکن  طبقهاتاق  های  برای  های  همکف  ی 

های  های بحرانی، خلطِ خونی و سردردها خوب هستند؛ اتاقبیماری

های رو اند؛ اتاقاطی مطلوبمخ  هایبیماری  ای مواردِی باال برطبقه

خو جنوب  خنکبه  به  نیاز  که  بیمارانی  برای  مگر  هستند  شدن ب 

اند و در  های رو به غرب بد هستند چون در صبح تاریکدارند؛ اتاق

می  ایجاد  سردرد  دوغابغروب  دیوارهای  خیرهکنند؛  زیادی  -شده 

دیوارکننده  رنگاند،  کساهای  در  خشده  به  که  تب  نی   انیهذیاطر 

ی سنگی زیادی سرد هستند  د؛ دیوارهانکناند، تولید کابوس می شده

 و آجری بهتر است. 

زمانی  بازه مختلفِ  فصل  -های  دورانروزها،  د  -  هاها،  ر نیز 

ارزشهمی حاملِ  دیدگاه  هستند.ن  متغیری  پزشکیِ  رژیمِ    های  یک 

 
 م. –ولد قرن اول میالدی مت –فرزند مارک آنتونی  –ارکوس آنتونیوس آنتیلوس م  1
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 م است ه الزویم و مراقبتی کتا روابطِ میان تق  بااحتیاط باید قادر باشد

ای است که  این توصیهبه خود داده شود را به طور دقیق تعیین کند.  

فرد باید هم در   دهد:آثِنِئیوس برای مواجهه با فصل زمستان ارائه می

بکشد   های ضخیم بپوشد، »باید در حالی نفسو در خانه لباس  شهر

در مورد ته است.«  اش نگاه داش دهانکه بخشی از جامه را در برابرِ

هایی از بدن را غذایی را انتخاب کند که »بتوانند بخش، فرد باید  غذا

اند، حل اند، گرم و مایعاتی را که ماسیدهکه در اثر سرما سفت شده

نوشیدن مییکند.  شرابِ  ها  عسلی،  شرابِ  آب،  شهد  شامل  بایست 

باشد  سفیدِ شیرین  بوی  با  و  کل  .کهنه  باید  نوشیدنی  ،در  موادی  ها 

ی رطوبتِ اضافی را خارج سازند؛ اما فرد باشند همهد که قادر  نشبا

سازی باید مقدارِ نوشیدنی را کاهش دهد. غذاهای خشک برای آماده

ه شوند؛ خالص باشند و باید با و پختسازی  ساده هستند؛ کامل آماده

ای باید کلم،  قابلمههایِد. برای سبزینلوط شوکرفس مخرازیانه و  

 پخته خورده  ی ترد و ترب کوهیِ های پختهفرنگی، پیازوبه، ترهمارچ

ای خوب هستند چون به خوبی  شوند؛ در مورد ماهی، ماهیانِ صخره

می جذب  بدن  دستهدر  در  باید  شوند.  گوشت،  همراه  ی  با ماکیان 

-د. در مورد چاشنینخورده شو ،جوانانواعِ دیگر، بزِ جوان و خوکِ 

درست  و سیر 1روم ، گاتانیخردل، شاهیِ زمس هایی که با فلفل،آن ها

 
 م. – شدنوعی سسِ ماهیِ تخمیر شده که در دوران باستان در آن نواحی استفاده می  1
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فرد باید ورزشِ پرتنشی را به صورت معتدل .  دنوفاده شاست  اند،شده

تقریبا لِ ومارد و مشت انجام دهد، تمرین کند که نفسِ خود را نگاه دا 

شود انجام  او  روی  کنار   خصوصبه   ؛زورمندی  در  فرد  که  آنانی 

ه است که مرتب بین خوب  د. همچنربکار می  رای خود بهبخاری ب

-های آبِ داغ مراجعه کند، چه در استخرِ حمامی یا در حمامحمام

غیره.«   و  کوچک  باریکهای  این  از  کمتر  نیز  تابستان  بین رژیمِ 

 نیست.

دل با  مشغولاین  مکانی  با  زمانمحیط،  و  توجهِها  به  نیاز    ها، 

 ده بود،ی که انجام داعمالو ا  شیتِ خود، وضعشبه خود   فرددائمیِ

کلسوس  داشت اشاره.  دسته  با  خاص به  طور  به  که  افراد  از  ای 

تر از همه آنانی  ساکنانِ شهرها، و مهممثل  شدند،  پذیر تلقی میآسیب

کرد: ، مراقبتی حاد تجویز می1د دنکرکه خودشان را وقف مطالعه می 

باید زود   فرد غذا را خوب هضم کرده است،  باگر  رخیزد؛ از جای 

ادامه دهد، اگر فرد    به استراحت  نکرده، بایدخوب هضم    گر غذا راا

خواب  به  دوباره  باید  برخیزد،  که  است  مجبور  حالت  این  در 

کامبازگردد؛   باید  فرد  است،  نگرفته  صورت  هضمی  هیچ  اگر  ال  و 

ن انجام  ورزشی  و  »کار  و  بماند  باقی  به کسبغیرفعال  و  وکار دهد 

صبح    که »درمتیِ کامل است  فهمد که در سالمید زمانی  فر  نپردازد.«

 
1arum cupidi tterLi  
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میا نشان  اولی  باشد؛  قرمز  به  مایل  بعدتر  و  سفید  او  که درارِ  دهد 

دهد که هضم کامل شده  هضم در حالِ انجام است و دومی نشان می

فر وقتی  را  است.«  روز  تمامیِ  کارهایش  خاطرِ  به  بوده  د  مشغول 

جساست،   از  مراقبت  به  کوتاهی  زمانِ  دهد. باید  اختصاص  م 

نظامی،    شوند،  تمرین  یدهایی که باشورز »بلند خواندنِ متن، مشقِ 

پیاده  و  دو  این  هندبال،  اما  هستند؛  سطح    وجههیچبهروی  به  روی 

نمی حالتِ خود  پیادمفیدترینِ  یاروهرسد، چون  باال  به  رو  پایینِ   ی 

تغییر میتپه حرکت البته جز حالتی که بدن کامهای بدن را  ال  دهد، 

ب باشد.  پیادضعیف  که  است  ز  رویه هتر  اینکه  جای  پوششی به  یرِ 

-اجازه می   انسان؛ بهتر است اگر سرِانجام شوددر هوای آزاد  باشد،  

ت که  ر اس؛ بهتدر زیر نور آفتاب باشدروی به جای سایه  پیادهدهد  

در مواقعی ی مناسب بعد از ورزش: دنباله ... مستقیم باشد تا پیچاپیچ

در برخی موارد حمام    ؛آتشدانبر  یا در برا   زیر خورشیدیا    مالیروغن

 رجا باشد.« نور و ُپکه باید در فضایی تا حد ممکن پر

این   قابل  امینِمضتمامِ  و  کلی  شکلِ  یک  به  از رژیمی  توجهی 

پیوسته باقی مانده بودرعصر کالسیک به صو . واضح است که  ندت 

بود مانده  باقی  یکسان  عمومی  نهایتانداصولِ  ی  ؛  بتوسعه  ودند، افته 

بیشتری آنان  به آن  جزئیاتِ  بودند.  ها داده شده بود و تصحیح شده 

بسته توجهِ  ساختاردهیِ  و خواستارِ  دادند  پیشنهاد  را  زندگی  از  تری 
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دائمیهشیارانه بوی  بدن  به  روزمره  فراخوانیدند.  تری  زندگیِ  های 

می نامهکه  در  مارکوس  توان  مکاتباتِ  در  یا  سنکا  و های  اورلیوس 

پیدا کرد، بفرون از توجه به خود و بدنِ خود گواهی    شکلین  ه اتو 

شدت می جور  یک  بیشتر  تغییری  دهند.  اینکه  تا  بود  کردن  مندتر 

ری در مقیاسِ تغیی  اعتباریِ بدن؛اساسی باشد؛ افزایشِ دلهره و نه بی 

اش را به آنان معطوف سازد نه  عناصری که فرد نیاز داشت تا توجه

 دِ فیزیکی. فرک ی عنوانبهاکِ خود متفاوت از ادر روشی

بدن، های  در این بافتِ کلی که به شکلی نیرومند توسط دغدغه

شرایط و  محیط  پرسشِ نشانه  ،سالمتی،  پزشکی  بود،  شده  گذاری 

را  لذت جنسی  کرد:  قالبهای  و  سازی  آنان  سرشتِ  پرسشِ 

مثبت و  منفی  ارزشِ  اندامگان  سازوکارشان،  برای  که شان  رژیمی  و 

 بایست تابعِ آن شوند.می
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 جالینوس -1

 

 

تحلیل1 خصوصِ  .  در  جالینوس  میان    ،آفرودیزیاهای  در 

دا  قرار  تولیدمثل  نامیرایی و  میانِ مرگ،    رند. موضوعاتِ کهنِ روابطِ 

او،   فلسفی    طورهمان نزد  سنتِ  کلِ  نزدِ  ضرورتِ    گونهاینکه  بود، 

ریشه در    ،د ها و امکانِ تولینمیان آ  جذابیتِتِ  شد  ها، تقسیمِ جنسیت

دارند. جاودانگی  کلی  کمبودِ  توضیحِ  رساله  این  »درباره در  ی ی 

ا ارائهانداممفیدبودنِ  را    شود.می  ه«  خود  کارِ  که  حالی  در  طبیعت 

میانج در  داد،  ام  بنیادین  ناتوانیِ  نوع  یک  کرد؛  برخورد  مانعی  به 

وظیفه د انجامِ  وجود  کوشش   شابرنامهاشت.  اش  که  چیزی  آن  و 

که  د  کرمی  بود  این  دهد،  که  انجام  موادی  اما  بسازد.  جاودانه  اثری 



 میشل فوکو  – دمراقبت از خو

188 

 

-؛ او نمیدادند نمیی این کار را  ها کار کند، اجازهمجبور بود با آن

ها و گوشت را با استفاده از موادِ استخوان  عصاب،ها، اتوانست رگ

بسازد.»فرسایش در    ناپذیر«  آهستهجالینوس  کارِ  یک  فرینشی  به   ،

برد؛ این شکست به دلیلِ نابسندگیِ می  »شکست« پیحد و یک نوع  

برنامه غیرقابل جاودانگیِ  میان  که  است  و اجتنابی  شده   ریزی 

وجفرسایش شده  استفاده  موادِ  دارد.پذیریِ  نظمِ   لوگوسی  ود  که 

می را  را  طبیعی  شهر  یک  که  آنی  با  مشابه  است  وضعیتی  در  سازد 

می ا  نهد:بنیان  خوب  خیلی  است  ممکن  هم نساندومی  گردِ  را  ها 

تا یک اجتماع شکل دهد؛ اما اگر کشف نکند که چگونه شهر    آورد

شهروندان اولین  مرگِ  از  شهر بعد  آورد،  خواهد  تاب  همچنان  اش 

نیاز است تا بر این  ید و به فراموشی سپرده خواهد شدناپد . روشی 

د  کند.  غلبه  بنیادین  جامشکلِ  لغاتِ  پافشایره  هم  هم لینوس  و  ار 

،  1یافتنِ یک کمک، تعبیه کردنِ یک روش   ،مسئلهبرانگیز است.  توجه

هنر  یک  فریب 2کشفِ  یک  از  استفاده  رس  3،  که  و است  را  تگاری 

  4نکه چیزی مبتکرانه آکوتاه  ین کند.  ی زیستی را تضمحفاظتِ گونه

ی  نطقی مبه نتیجه  آفرین برای آنکه کارِ خود راجهان مورد نیاز است.

 
1Boetheia   
2echne T  
3Delear   
4 hismaSop  
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ه اینکه  برای  زنده  ستیبرساند،  ابزارهایی  خهای  آنان  به  و  کند  لق 

که جهان    لوگوس:  تعبیه کندبایست نیرنگی  برای تولیدمثل بدهد، می

اجتنابِ  پذیریِ غیرقابلرسایشبر فتا  سازدمی، نیرنگی  کندرا اداره می 

-را به نقش  ی صراعناین نیرنگ  ، فایق آید.  ی خودِ همین جهانماده

ی حیوانات داده  هایی هستند که به همهمکشاند. اول، اندارینی میفآ

شوند. سپس، ظرفیتی برای لذت  اروری استفاده میشوند و برای بمی

تیز« اشود  می  ساخته »بسیار  اشتیاقیکه غیرعادی و   1ست. در آخر، 

روح   میدر  داده  اندامکه  شود  قرار  این  از  استفاده   میلی   هابرای 

و  تحیر به »سفسطه  ینبنابرا  .دارد  2ان یبرقابلیغآور  جنسیت  ی« 

سازوکارِ   یک  در  و  ماهرانه  کالبدشناختیِ  چیدمانِ  یک  در  سادگی 

پیوسته به  دقیق قرار ندارد  یشدهیزیربرنامه لذت و  ؛ بلکه همچنین 

نیروی   که  است  است.  میلی  کلمات«  ورای  »حتی  آن  طبیعت منفردِ 

-ی خودش و محدودیتبرنامه  اسازگاری میانبرای فایق آمدن بر ن

العاده را  بنیانِ یک نیرو، یک پویاییِ فوق، نیاز داشت تا  های موادش

 موجودِ زنده قرار دهد. در بدن و در روحِ 

بافتِ کارش و در نتیجه    ن کهآفری جهان  دینِبنابراین حکمتِ بنیا

میمحدودیت را  آن  »های  این  را،  هیجان  سازوکار  این  نیشِ« داند، 

 
1Epithumia  
2Arrheton   
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را   کردمیل  جالی  ابتکار  اینجا  سنتیاین  نوس  )در  تکرار   تصویرِ  را 

پس   .(است  نشده از میلای از حرارتی کنترلکند که بیانی استعاره می 

از درکِ  تجربه نیش، حتی در حیواناتی که  این  طبیعت در  ی  هدفِ 

   هستند   2منطقیا بی  1چون جوان، احمق   -اش ناتوان هستند،  حکمت

واق  - ر در  آن  انع  به  می ا  خدمت    هب  آفرودیزیارساند.  جام  منطقی 

 شوند، حتی الزم نیست بدانند. کند که آنانی که در آن درگیر میمی 

فیزیولوژیِ  2 نشانه.  با  هایی اعمالِ جنسی در جالینوس همچنان 

-گذاری مینشانتر  های قدیمیسنتشده در  یافتدینِ  فاتِ بنیااز ص

 شود.

همه   از  د  یِختیرهماول  اعمال  واین  مرد  این    ر  است.  زن 

بر    موضوع جالینوس،  دو  برای  در  کالبدشناختی  دستگاهِ  هویتِ 

می تکیه  بخش  هرکدام»کند:  جنسیت  در  از  دارید،  که دوست  را  ها 

ب را  زنانه  اندامِ  بگیرید،  یا  نظر  بچرخانید  بیرون  اندام    اصطالحبهه 

یزی  تا کنید؛ به چبچرخانید و به صورتِ دوگانه    مردانه را به داخل

یکی است.« او انتشارِ اسپرم را در زن    نسرسید که در هر دو جمی 

به فرض می  تفاوتِنیز همچون مرد  تولیدِ گیرد؛  این است که  آنان   

 
1Aphrona   
2Aloga   
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و این موضوع نقشِ   -  است  رتتر و ناکاملالغیرایدهاین خلط در زن  

 دهد. آن را در تولید نطفه توضیح می ترکوچک

سنتیدماین  توان  می مو   لِ   زش یربرونتشنجیِ    ندِیفرا  رددر 

کند، را  لرزاند و خسته می کند، آن را میکه از بدن عبور می  []اسپرم

، دهدتحلیلی که او از این پدیده می درهرحال یافت.در جالینوس نیز 

تحلیلزشِ  ار این  دارد.  دوگانه  ،بررسی  دارداثرِ  سازوکار    اول  ؛ای 

ندامگان به صورت یک  ا  بازدیک  ای خیلی ندر رابطهرا  عملِ جنسی  

سازد که در آن سالمتِ فرد می  یند یفراآن را    ،دوم  ؛دهدار میرقکل  

که این عمل را در   زمانهم   است.  و احتماال زندگیِ او هم در خطر 

شبکه فیدرونِ  میزیولی  جا  غلیظی  و  پیوسته  آن  وژیکیِ  به  دهد، 

 کند. بالقوگیِ باالیی از خطر اعطا می

را  ن  ای چیزی  می و  بهامر  ما  که  کرد  مطرح  انیم وتضوح 

فصلِ نهم از کتابِ چهاردهمِ  فیزیولوژیک کردنِ میل و لذت بخوانیم.

  »چرا لذتی کند: ها« این پرسش را مطرح می بودنِ اندامی مفید  »درباره 

زی اندامبسیار  کاربستِ  به  است؟«اد  شده  پیوسته  تولیدمثلی  از    های 

تی حرارتِ میل و شدتِ لذکه  د  کنایده را رد می ابتدا جالینوس این  

پ  به عملِ جنسی  اراده که  از  به سادگی  ی خدایانِ یوسته شده است، 

این  که  گرفته    نشئتای  آفریننده برای    عنوانبهلذت  از  روشی 

انسا جهت  نبرانگیختنِ  کرده ها  استفاده  جنسی  جالینوس    . اندعمل 
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تنظیم کرده   گونهاینرا    زهاچی  ،آفرینکند که قدرتِ جهانانکار نمی 

منظور   دهد.ود حرکت  د داشته باشد و ما را با خکه این شدت وجو

ما   این میل به صورت یک ضمیمه در روحِ  این است که  اضافه  او 

ناپذیرِ سازوکار  جداییی نتیجه عنوانبهشده است، بلکه به طور قطع ن

برنامه است.بدن  شده  لذت  ریزی  و  مستقیمِ  ،میل  سرشتِ    اثراتِ 

و  کالبدشنا هس  یندهایفراختی  نهایی  تند.فیزیکی  ادامه   -  علتِ  که 

نسل استیافتنِ  اندامی    -  ها  چیدمانی  و  مادی  علتِ  طریقِ یک  از 

« است:  شده  ایندنبال  لذتکه  دلیلِ  و  میل  این  دست برا    حیوانات 

دادند  ،وردندآ شکل  را  ما  که  خدایانی  که  نیست  خواستند  می  این 

با آن د شود یا لذتی پرحرارت  تولبرای عشق در ما م  میلی پرحرارت

بلکه یابد؛  دلیل  اینها    پیوند  این  مو بود  به  مناسب که  ابزارهای  و  اد 

میل فقط حرکتی برای روح نیست،    «ن هدف آماده شده بود.ایبرای  

لذت فقط جایزههمچنی نیست که  ن  بیشتر اضافه    عنوانبهای  چیزی 

آن باشد.  فششده  یک  اثراتِ  تخلیهها  یک  و  نار  هستند.  اگهی  انی 

این سازوکار مشاهده می  ین عاملِجالینوس چند کند. اول،  لذت در 

خلطی است که چنان سرشتی دارد که در زمانِ تجمع، در آن  باشتِ  ان

میاندام هیجان  تولید  که   د.نکها  است   چیزهایی  نوع  آن  از  »این 

  هستند،  گونهاین  ، که معموالباشدای گرم شده  زمانی که خلطِ خونابه

-جمع می  زیر پوستِ حیوان  ،های تندخلط  افتد. مثال وقتیمی اتفاق  
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کند و از خارش لذت برده و مجبور به خارش می  خاردشوند، و می

طمی به  که  را  گرمایی  باید  همچنین  اندامشود.«  در  خاص  های ور 

خاطرِ  پایین به  راست  طرفِ  در  منفرد  طور  به  و  است،  قوی  تر 

ز  نزدیکی تعداد  و  کبد  رگبه  مییادِ  آن  از  که  قویهایی  تر آیند، 

نظر    ،است شود. در  این   گرفته  گرما،  با  رابطه  در  تقارن  عدم  این 

می  توضیح  را  و حقیقت  راست  رحمِ  در  معموال  پسران  که  دهد 

این موضوع همچنین توضیح  گیرند.ر رحمِ چپ شکل می دختران د

ند که  تسشتر مستعدِ این ههای سمتِ راست بیدهد که چرا بخشمی

باش شدید  لذتِ  اندامدرهرحال  ند.محلِ  به  طبیعت  ا،  بخش های  ین 

حساسیتی خاص داده است که بسیار بیشتر از پوست است، با اینکه 

دارند. مشابه  خلطِ  کارکردی  آخر،  اندام  ر،ترقیق  در  غده از  وار های 

ای ضافهلِ مادیِ انامد و عاممی  1پاراستاتاآید که جالینوس آنان را  می

لذا میز  را  خل  د.نسازت  نفاین  با  اندامط  در  دوذ  که  عملِ هایی  ر 

می ارتجاع  قابل  را  آنان  دارند،  نقش  تجربه جنسی  که  لذتی  و  کند 

می می  باال  را  تمایلِ    برد.کنند  یک  کپس  یک کالبدشناختیِ  و  امل 

سازوکارهای  و  بدن  در  که  دارد  وجود  کامل  فیزیولوژیکیِ  طراحیِ 

 
1Parastata   
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که قابل مقابله د  کنثبت می  1ا نیرویی زیادی اش لذتی همراه بخاص

 است.  2آم خانوس این  :نیست

شکل اینکه  با  و اما  محکم  شکلی  به  روش  این  به  لذت  گیریِ 

عمل  ست که  یقیقت به دور ناین نیز از ح  ؛دهی شده استدقیق مکان

واسطهبجنسی   میه  وارد  بازی  به  که  عناصری  که ی  تبعاتی  و    کند 

می بموجب  کلِ  درگیشود،  را  میدن  مثجالینکند.  ر  ل وس 

نوی »درباره ی  سندههیپوکراتس،  تولیدمثل«  کتابِ  که  ی  باور نیست 

باشداد می  شته  خون صورت  جریانِ  در  که  با چرخشی  گیرد  اسپرم 

شود؛ او همچون ارسطو اعتقاد ندارد که اسپرم  حالتِ نهاییِ  تولید می

می تشکیل  را  او،  دیدگاز    دهد.هضم  را    ود اسپرم  اهِ  ترکیب عنصر 

»جوشانده،  ولا  :کندمی  از  در  محصولی  که  خون  های مارپیچی« 

ساختنِ آن کند است و  گیرد )های اسپرمی تحت تاثیر قرار میکانال

  3نوما دوم، حضورِ  .(شوده میداد را به آن   تدریج رنگ و یکنواختیبه

 ا نوم کند؛ این  ورم میهای جنسی تاندام  است که در  نوما است: این  

ی  شدن از بدن است و در لحظهلِ خارجاست که با خشونت به دنبا

میان فرار  اسپرم  طریقِ  از  این  زال  پیچیده  نوماکند.  هزارتوی  ی  در 

 
1Hyperoche tes hedones   
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می شکل  زمانیمغز  جنسی،  عملِ  می  گیرد.  اتفاق  و  که  نتیجتا  افتد 

دن کار سازوکارِ عمومیِ ب  بر اساسسازد،  را خارج می  نومااسپرم و  

دمی  که  همکند  آن،  »همچون  هر  عناصر  هم  ییسراهم یک  ی  به   »

همهشوند.  میمتصل   که  اسپرم  »زمانی  اضافاتِ نتیجه   عنوانبه ی  ی 

  یعاتِ مای  های باالی خود همهها از رگد، بیضهشوخونی تخلیه می

کنند. اکنون اسپرم در آنجا فقط در مقادیر اندک اسپرمی را خارج می

دارد   یوجود  به شکل  با خون  مخلوط شده  و  شبنم  ن ای  «است.ک 

بیضهرگ توسطِ  »که  اینها  از  خالی شده  ها  با خشونت  با مایع  اند، 

نوبه به  پرانرژی آن را  از رگکنشی  باالیی میی خود  و های  گیرند 

نیز   بعدیآنان  از  را  بعدیآن  و  مجاورشان ها  که  آنانی  از  نیز  ها 

می جذ  گیرند.هستند،  حرکتِ  نمیاین  متوقف  اشود  ب  در  تا  ینکه 

امه یابد، بدن به اگر این مصرف اد ته  بال  «دن منتشر شود.تمامِ نقاطِ ب

های حیوان ی اندامهمهما  ا»  ؛شودمینسادگی از مایعِ اسپرمی خالی  

 یابند.« شان میسِ حیاتیفَ خودشان را تهی از ن

نوس  ی جالیکه در اندیشهی روابطی  توانیم خوشهبنابراین می.  3

پدیدهان عملِ جنمی   ود دارد، درک کنیم:جوو تشنج  ی صرع  سی و 

 روابطِ پیوستگی، شباهت و علیت. 

-ی بزرگِ تشنجعمل جنسی توسطِ منطقِ سازوکارش به خانواده 

« یافتههای تاثیری اندامی »دربارهالهی آن در رسها تعلق دارد؛ نظریه
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چیزی   عنوانبهشنج را  ت  ندِیفرا جالینوس در این اثر    ارائه شده است.

با د  که هستیِ -، بررسی میدی داردهای غیرارایگر حرکتمشابهی 

تفاوت در این حقیقت نهفته است که کششی که توسط عصب   کند.

می اعمال  ماهیچه  اراده  بر  از  آن  یگنمی  نشئتشود،  منشا  بلکه  رد، 

در   چرمی  طنابِ  همچون  را  عصب  )که  خشکی  وضعیتِ  نوعی 

ها  ندر اعصاب آ  ه با متورم شدنو انباشتگی )ک  د(کنآفتاب سفت می

ها را بکشند( است.  شود که بیشتر ماهیچهد و سبب میکنرا کوتاه می 

عملِ   مخصوصِ  اسپاسمِ  که  است  آخر  نوعِ  سازوکارِ  این  خاطر  به 

 شود. سازی مینجنسی همگو

خانواده این  در  تشنججالینوس  بزرگِ  خاص ی  شباهتِ  یک  ها 

تراکم نزد او صرع به دلیل    کند.مل جنسی تعیین میمیانِ صرع و ع

پر شده اسگیرد که  در مغز صورت می  از خلطی غلیظ  به    ت:کامال 

کانال انسدادِ  کانالدلیل  کهها؛  که  بطن  بایستمی   هایی  جایی  را  ها 

شود نتیجتا نوما در اثر انباشت حبس می  کنند.است رها  کن  سا  نوما

-اسپرم در بیضهکه  درست شبیه حالتی کند که فرار کند،و تالش می 

تها جمع   بیاید.  قال میشده و  بیرون  که  همین تالش است که کند 

های  توان با نسبتهایی است که میمنبعِ پریشانیِ اعصاب و ماهیچه

 مشاهده کرد. آفرودیزیادر اجرای  متغیر در حمالتِ صرع و
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جود  یتی وای علو حمالتِ تشنج رابطه  آفرودیزیادر آخر، میانِ  

که بنامی  دارد  سو  دو  هر  از  میشود.    تواند  صرعی  به  تشنجِ  تواند 

اندام در  شود:  اسپاسمی  منجر  جنسی  رسالههای  در  ی جالینوس 

و از    شدید صرع  »از حمالتِگوید:  می   «های مفید بودنِ اندام»درباره 

توانیم یاد بگیریم که چقدر  شود، میای که سوزاک نامیده میبیماری 

-مینسی را همراهی هایی که عملِ ج انداماسمِاسپ اصطالحبهتِ قدر 

چون در حمالتِ    .زیاد استریزند،  آنچه را دارند بیرون می  وکنند  

اه با  کلِ بدن و همر  به این دلیل که شود  خشنِ صرع، اسپرم خارج می

اندا میمآن،  تکان  قدرتمندی  شکل  به  تولیدمثلی،  خورند.« های 

 به این دلیل که  نِ نادرست،های جنسی در زماورود به لذت ،برعکس

تنشی حتی شدیدتر در اعصاب میسببِ خشک -شدنِ تدریجی و 

 کند. هایی از نوعِ تشنجی ایجاد میشود، بیماری

می نظر  که  به  عمارتِ    آفرودیزیارسد  نظریهدر  ی بزرگِ 

است. شده  داده  قرار  متوالی  سه سطحِ  در  آن  جالینوسی،  به  اول،  ها 

آیندحکم  یشکل نظمِ  در  داقرا   آفرینجهان  یانهنگرهم  شدهر  : اندده 

نقطه  هاآن آن  دقیقدر  شده  شدند  ادراک  یی  داده  قرار  که و  اند 

ی های حکمتِ آفریننده به نجاتِ قدرتِ او آمده است تا از محدودیت

کنشی آنان در برهمدوم،  ه در مرگ با آن مواجه شده، فراتر برود.  ک

پیچی ارتباطاتِ  بدناز  در  ثابت  و  شده   ده  داده  بااقرار  هم  مکانِ    ند؛ 
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اقتصادِ کلیِ   شانیندهایفرا لبدشناختیِ دقیقِ  کا که در  اثراتی  با  و هم 

ان  در آخر، آن   کند.کنند که یگانگیِ بدن را تضمین میتولید می  نوما

-هها قرار داده شد وسیعی از پیوستگی با گروهی از بیماریدر قلمروِ

میان  ا وجود   ولیلمعو    علتوابطِ  رو    یتشباه  آنان روابطِند که در 

شناسیِ  . در تحلیلِ جالینوس، سرنخِ کامال واضحی از یک کیهاندارد

  یابد. نجی گسترش مییک پاتولوژیِ تراوشاتِ تش  سوی   تولیدمثل به

بنیانِ طبیعیِ  از  از رسد  می و  کند  می شروع    آفرودیزیا  تحلیلی  به 

مخاطره طبسازوکارِ  که  ذاتیِ  آمیزی  شکآنان  یعتِ  میرا  و    بخشدل 

 . دهدهای خطرناکی پیوند میبیماری با را هاآن
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اندیشه مخصوابهامِ  جنسی  لذاتِ  مورد  در  پزشکی  ص ی 

نیست تشخیص    ؛جالینوس  قابل  دیگر  جاهای  از  بیشتر  او  در  البته 

ابهاماست.   اس  ،این  آبخشی  از  ماسی  از  پزشنچه  قرونِ تونِ  در  کی 

در حقیقت این بیشتر   کند.نمایی می انده را سرشتدوم باقی م  اول و

درهمضدونقیض چون  باشد؛  ابهام  اینکه  تا  است  دو  گویی  تنیدگیِ 

 . ارزیابیِ متضاد است

مثبت رویکردی  در  همه  از    اسپرم  ذاریِ گارزش موضوع    ،اول 

که   شودگرفته میظر  در نی باارزشی  هبه صورت ماد. اسپرم  قرار دارد
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های بسیاری در  زمانی که بدنِ انسان را طراحی کرده، احتیاط  طبیعتْ

زندگی  دادن شکل در  آنچه  هر  ماده  این  است.  برده  کار  به  اش 

طریق ما ؛ بدیندهدکند و آن را انتقال میقدرتمند است را جمع می 

یشترین ماده در مرد به بسازد تا مرگ را فریب دهیم. این  را قادر می

و   ای نیرو  می آل دهباالترین  او  اش  به  که  است  ماده  همین  و  رسد 

می برتری را  تولیدمثل«  بخشداش  و  شجاعت  نیرو،  »سالمتی،  در   .

اسپرمی به تمامِ معنا  انی  حیو  است چون   آمدرسنقش دارد. جنسِ نر  

 است.

رد ملی وجود داهم برای ع گر دیگذاریِارزش یک  ،در عین حال

دو جنس  رد  هااندامکه   آن  هر  دق  برای  تنظیبه   جماعِاند.  م شدهت 

نمی است؛  طبیعت  از  حقیقتی  شود. توانجنسی  گرفته  نظر  در  بد  د 

می  اهلروفوس   که  زمانی  رابطهاِفِسوس  که  یکگوید  جنسی   ی 

طبی نمیعملِ  خودش  نتیجتا  و  است  نظری  عی  باشد،  مضر  تواند 

 کند. عمومی را بیان می 

ب یک  اما  فقه  این  بمعنا  و  امکان  است  ط  عمل  این نیانِ  به  که 

انجام    شود.می  گذاریارزشروش   عمل  که  محضی  به  شد،  چون 

در نظر گرفته    ذاتا خطرناک  چیزی  عنوانبهاش  در پدیدار شدنعمل  

ای باارزش است که در است چون هدر دادنِ ماده ناک  خطر  شود.می

 - کندی م عمل جنسی رتکاباش فرد را وادار به اهر صورت انباشت
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می تاجازه  که  نیردهد  شده، مامِ  متمرکز  اسپرم  در  که  زندگی  وی 

اش شبیه به یک خطرناک نیز هست چون خودِ پدیدار شدن  بگریزد.

گفت  او می  برای آن داشت:  عبارتی معنادار  1آرتائوس   بیماری است.

پدیدار   2کالیوس اورِلیانوس  عملِ جنسی »نمادِ صرع را با خود دارد.«

نکته به نکته بررسی   ع رای صری حملهجنسی و توسعه  شدنِ عملِ

مراحلی   دو  هر  در  و  »بخشکرد  یافت:  مشابه  مختلفی دقیقا  های 

می  قرار  اسپاسم  و  تحت  عرق  زمانهمگیرند  تند،  کشیدنِ   نفس 

چشم چرخشِ  احساسِ  ریختن،  نهایتا  و  چهره  شدنِ  سرخ  ها، 

رنگ با  همراه  ضناخوشیِ  ت  عفپریدگی،  اندوه.«  لذاتِ  یا  ناقضِ 

ای  ارزشِ مادهآنان    به  طبیعت با کارکردی واالاست:    گونهایننسی  ج

بدهند دست  از  نتیجه  در  و  انتقال  باید  که  داد  تخصیص  این   -  را 

پزشکان قرنِ    دهد.ه مریضی ارتباط میهمان چیزی است که آنان را ب

تنها نه  و  افراد  اولین  نه  میالدی  دومِ  و  بوافرا  اول  این دی  که    دند 

فرمولضدونقیض را  که   دیبن گویی  بودند  کسانی  آنان  اما  کردند. 

پاتولوژیِ کامل ساختند که توسعه پیچیدهیافتهحولِ آن یک  تر و تر، 

 دهد. واهی میگذشته گمندتر از آن چیزی بود که نظام

 
1Aretaeus  –  م. –قرن دوم میالدی  –پزشکِ اهل رومِ باستان 
2  Caelius Aurelianus –  م. –ی رومی هیسندپزشک و نو 
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اتولوژیِ فعالیتِ جنسی حول دو عنصر ساخته شده که . خودِ پ 1

ج عملِ  آخطراتِ  با  معموال  سرشتنسی  مینان   یکیشوند:  نمایی 

 فرسا.مصرفِ نامحدود و طاقت دیگریخشونتِ غیرارادی از تنش و 

-ای وجود دارد که با هیجانی دائمی نشاناز یک طرف، بیماری

الی که سازوکارِ  کند، در ححدود میعمل را م  شود و اینگذاری می

رنج ی مذکرِ این  خهدهد. در نستحریک را به طور نامحدود کش می

یا    - مفرط  شبقِ  جنسیفعبیشکه  می  الیِ  تمامِ   -  شودنامیده 

(  هاها، تحریکات، حرارتتنشسازوکاری که عملِ جنسی و انزال )

نگاه در حالتی دائمی    د وشونکنند، در کنار هم آورده میرا فراهم می

: شوند؛ چه انزالِ اسپرم صورت گیرد و چه صورت نگیردداشته می

تحریک نمیزیادِ  شدگیِ  یک  برطرف  که  در یک   د.وشجنسی  بیمار 

و   است  همراه  شدید  با حمالتِ  که  است  دائمی  تشنجِ  به وضعیتِ 

  شاهد   عنوانبهتواند  توصیفِ آرتائوس میصرع شباهتِ نزدیک دارد.  

که  راب باشد  روشی  غریبی  بیماریِ  این  می  مردم  ادراک  .  کردندرا 

انگار  ایبیماری  آن  در  ی   که  در  جنسی  بی عملِ  حرکتِ  و  ک  زمان 

لِ خودش گذاشته شده است؛ سرشتِ تشنجی و صرعیِ ه حاحد ببی

برمال می  آنجا، در وضعیتِ خامی که وجود دارد،  »این   شود:آن در 

 ...    تناسلی استدامِار دچارِ نعوظ در انای است که در آن بیمبیماری 

ا  است؛ ام   جنسی این وضعیت یک برانگیختگیِ نامحدود برای ارتباطِ
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شود و نعوظ با تعدادِ زیاد اش رها نمینعیت با پذیرفته شداین وض

رابطه  مکررِو   جنسی  عملِ  نمیی  اسپاسمتسکین  ی همه  در  یابد. 

تورم  و  میاندوراه،ها و ران ها، بیخِی تاندونها، و تنش در همهعصب

اندام در  درد  جنسیو  دارد   های  دائمیوجود  وضعیتِ  این  با    .« 

داریِ زبانی  ی خویشتنهشود. سپس بیمارها »همر میحمالت شدیدت

داری در رابطه مربوط به عباراتِ ناپسند را و به همین شکل خویشتن 

 بسیار باال  خلطِ ها  آن  .  ...  دهندآشکارِ عمل را از دست می با اجرای  

نشیند، به همان شکلی که  هایشان کف می. سپس روی لبآورند می

شابه است.« ز منی  آن دوشوند و بوی  می  نهگواینصلِ فحل  بزها در ف

یابند و تا زمانی که تشنج پایان  ها به دیوانگی زوال میهای آنذهن»

  نوس در« جالیگردند.نیافته، دوباره به هوشیاریِ معمولِ خود بازنمی

روتری از شبقِ   میانهتوصیفِ  ،«یافتههای تاثیراندام  یی »درباره رساله

 حیطِ اندامِ تناسلیِ افزایش در طول و م یِ جنسیفعالبیش»رد: مفرط دا

بدونِ میلِ جنسی و بدونِ گرمای دریافتیِ  این وضعیت  مذکر است،  

-تجربه می  برخی مردم در حالتِ خواب  که  طورهمان است،    بیشتر

میندکن توصیف  روشی  به  را  آن  دیگر  پزشکانِ  تعریفِ کنند  .  که 

این آن  افزکوتاهِ  است:  مداومِ  چنین  اندامایشِ  دائمیِ  تورمِ   های یا 

نظرِ جالینوس، علتِ این مریضی باید در    بر اساساسلیِ خارجی«.  تن

در  »توان آن را  میسازوکارِ نعوظ ادراک شود و به این معنا است که  
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رگحفره و  متورمها  »شکلهای  در  یا  عصب«   نوماگیریِ  شده«  در 

جالینوس  یافت. واقع  همگ   در  و  علت  دو  آنهر  تولیدِ د  ها راییِ  ر 

ها  دارد. اما بیشتر تمایل دارد تا انبساطِ رگروا می  رای  عالئمِ بیمار

بسیار بیشتر از ای است که  نظرِ او پدیده  بر اساسرا مقصر بداند که  

افتد. این نوع بیماری  دار« اتفاق می حفرهعصابِ »در ا نوما رشدنِیدرگ

یافت می که »در کسانی  اسپرم هستدارای زیادیِشود  ند« و کسانی   

برخالفِ   معمولدتعاکه  رابطههای  »از  میشان،  پرهیز  جنسی  -ی 

»پراکندنِ مقدارِ اضافه)  «کنند برای  آنکه روشی  شان در  ی خونمگر 

بیابند« متعدد  کمشغولیاتِ  در  یا  در(؛  که  کنترلِ  سانی  تمرینِ  -حال 

صحنه دیدنِ  از  پس  و  هستند  نتیجهخود  در  یا  خاص  ی  هایی 

 کنند. تخیل می جنسی را های ، لذتارشوندهاتی تکراطرخ

جنسیبیشبه   می  فعالیِ  اشاره  اوقات  برخی  نیز  زنان  شود. در 

نشانه با  مواردی  چنین  در  کرده  سورانوس  برخورد  مشابهی  های 

»خار  :است تناسلی« را می  شِ شدید درشکلِ  گیرند. زنانی که  اندامِ 

می رنج  ناخوشی  این  »میلاز  با  مقاومتبرند،  رابطهانی  برای  ی پذیر 

.«  زندشوند که »هر نوع حسی از شرم را کنار می تحریک میجنسی«  

اندام تنشِ  همه  از  بهتر  که  است  هیستری  این  شک  بدون  های  اما 

دیدنِ هر حرکتی در جالینوس که    درهرحالدهد.  جنسی را نشان می

می انکار  را  را  رحم  ناخوشی  این  می  گونهاینکند،  کند. توصیف 
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کنند اندامِ خشک شده به   ته که فکررا واداش  ی مردماتی که برختغییر

به دیافراگم و در جستجوی رطوبتی که ندارد خشک    سوی باال رو

انِ قاعدگی یا این کار برای نگهداریِ جرینظرِ او    بر اساسشود؛  می

ها ممکن است باعث شود  مانع در رگوجودِ  پرم است.  نگهداریِ اس

آن بکه  نتزرگ  ها  در  کوتو  بنابریجه  شوند.  رحم   کششیاین  اه  بر 

می این  تحمیل  خودِ  اما  دسته  ندیفراشود.  که  نشانهنیست  های  ی 

-می نشئتها مخاط ممانعتِها از ی اینهمه .کنددیگر را تقویت می 

قاعدگی متوقف شده و چه وقتی که زن روابطِ  وقتی که  ؛ چه  گیرند

میجنسی متوقف  را  ایرونیازاکند:  اش  ه،  را  یستن  در میری  توان 

آنانی که به طور منظم قاعدگی    خصوصبهکرد، »بیوه مشاهده    زنانِ

اند، اما اکنون  ی جنسی اصرار داشتهاند و به رابطهدارند، حامله بوده

 تند.« محروم هسی اینها از همه

شود. این آن  قطبِ دیگرِ پاتولوژی با مصرفِ نامحدود ساخته می

ک است  گچیزی  یونانیان  اله  و  سِمین تونوریا  اِفوسزبانان    1یو ینیس 

را    خواندند.می آن  می  گونهاینجالینوس  »تعریف  ی  تخلیهکند: 

ی دائمیِ اسپرم بدونِ تر، تخلیهغیرارادیِ اسپرم« یا »به صورت دقیق

آلت«.  ن کهعوِظ  حالی  جنسیبیش  در  می  فعالیِ  حمله  آلت  کند،  به 

  شان« یی نگهدارندگ»قوهو    گذاردثر میهای اسپرمی اسوزاک بر رگ

 
 م. –است.  منظور بیماری سوزاک 1
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ی علل و ی »دربارهآن را در رساله  لیتفصبهآرتائوس  کند.  فلج می را  

بیمارینشانه فرسایشِهای  صورت  به  مزمن«  حیاتی بنیان  های  های 

پیریِ زودرس و  که سکند  توصیف می ه اثرِ آن از دست دادنِ نیرو، 

ناخوشی   این  زمانی که از»اشخاصِ جوان،    شدگیِ بدن است.  مونث

پیر می  ضرورتابرند،  رنج می شوند، سست، کسل،  به صورت فطری 

رنگبی  و  سفید  غیرفعال،  چروک،  ضعیف،  زنروح،  و  صفت پریده 

غذایش  ؛شوندمی سرد  اناز  و  مبیزارند  اندامیمزاج  هایشان شوند؛ 

  به هیچ تقالیی قادر  شوند و  می  ناتوانشود، پاها کرخت و سنگین می

بیماریبس  در  نیستند. این  فلج  یاری موارد،  پیدا میبه  کند؛  شدن راه 

است   ممکن  با  وقتی  چون چگونه  رابطه  در  سرد   دمثلیتولطبیعت 

قتی است که و  منیچون این    ؟صدمه نبیندقدرتِ عصبی    ،شده باشد

ها را دامدهد، انسازد، گرما میاز سرزندگی است ما را مرد میمملو  

می را  سازد،  محکم  صداپرمو،  ما  قو  یبا  و  باروحیه  در خوب،  ی 

عمل   و  را    طورهمانسازد؛  میاندیشه  این  مردان  خصوصیاتِ  که 

اش نباشد، شخص  کند. چون زمانی که منی دارای سرزندگیثابت می

می زچروک  صدای  داشود،  خواهد  ریش یر  و  مو  از شت،  را  اش 

می زندست  و  میدهد  گونوریا   شود.«صفت  مورد  ای1در  ی  قوه   ن، 

 
ی یونانی استفاده شده چون در اینجا نگاهِ یونانی به این بیمارِی سوزاک منظور واژهاز  1

 م. –است. 
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رود؛  از دست می طریق اندامِ تناسلی    یانِ زندگی است که ازی، بنمرد

نیز از   رونیازاو   ارتباط است  صفاتی که به صورتِ سنتی با آن در 

به خاطر این   بدون شک - آور استروند. یک بیماریِ شرم دست می 

جنسی در شمارِ زیاد   فعالیتِ  با  اغلب  اما خودش  می  فعال که  شود. 

برمنیز ش ازه خاطرِ ظآور است  ماند-مردی-اهرِ  تولید  -یاختنی که 

-ناپذیر به مرگ ختم میکند. یک بیماری است که به شکلی اجتناب

  گوید که این بیماری در زمانِ کوتاهی بیمار را بهشود. کِلسوس می

که نه    ای استکشاند. در آخر، این بیماری خاطرِ مصرف به مرگ می 

بلکه   فرد  برای  اساسفقط  آرت  بر  برانظر  فرزندانِائوس  نیز ی  او    

 آمیز است.مخاطره

پاتولوژی.  2 خاصِ  قلمروِ  ورای  جنسی  توسط اعمالِ  شان، 

پاتولوژیِ پیچیده قرار داده می -پزشکیِ دو قرنِ اول در تقاطعِ یک 

پدیدار    بااین هستند که  یگر، اعمالِ جنسی مستعدِ  ز طرف د شوند. ا

و  شدن ارضانتیجه  باشان  تحشانهندکنی  ت،  عواملِ  تِ  انبوهی  اثیرِ 

بگیرند:  گ قرار  آبوناگون  فرد،  روزمزاجِ  ساعتِ  که   ،وهوا،  غذایی 

پذیرند که فرد هضم کرده، کیفیت و مقدارِ آن. این اعمال چنان آسیب

  آنان را دارد.   آشفته کردنِکمترین ناخوشی، خطرِ    و  نحرافکمترین ا

می  طورهمان  جالینوس  میکه  فرد  در  گوید،   کردنِ ربهجتبایست 

دلذت جنسی  وضهای  در  نقطهقیقا  در  انگارِ  باشد،  پزشکی  ی عیتی 
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همه ممکن  هایدگرگونیی  صفرِ  دارد   حیوانیِ  »مراقبِ :  قرار 

« از  پرهیز کنید  باشید.«  کاستی  ی، سوءهاضمه، و  خستگانباشتگی و 

تواند مشکوک به این باشد که در هر چیزی که میاز  عالوه بر این  

 .« نظر قرار گیرددم متیِ فرد سال

اگر   آسیب  آفرودیزیااما  فعالیتِ  پرمخاطره چنین  و  را  پذیر  ای 

کل نسازمی بر  بسیط  کامال  و  اساسی  تاثیری  مقابل  در  آنان  د، 

انحراگذارند.  اندامگان می  فرد  یااگر  زمان  انجام دهد،    فی در  اندازه 

های  تد با لذنانتوهایی که میها و بیماریها، ناخوشیناراحتی لیستِ

جالینوس  باز است.    کمابیشرت مجازی  صو  به  ،دنجنسی ایجاد شو

سینه، ششمی برای  جنسی  روابطِ  اینکه  »تشخیصِ  و گوید:  سر  ها، 

خستگی  نیست.اعصاب  دشوار  است،  جدولیآور  روفوس  ثبت   « 

استفاده سوء  اثراتِ  آن  در  که  است  هم  کرده  کنار  جنسی  روابطِ  ی 

نیداری، ی گوارشی، ضعف دیداری و شاهنظمیبی  اند:قرار داده شده 

های های حسی، از دست دادنِ حافظه، لرزشدامضعفِ عمومی در ان

دندان دهان،  برفکِ  پهلوها،  کشیدنِ  تیر  مفاصل،  دردِ   درد، تشنجی، 

خ گلو،  و  تورمِ  بزاق  در  و  بیماریون  کلیه  در   مثانه.های  جالینوس 

توانند باور  نمی   که  شودرو میمورد هیستری با مخالفتِ کسانی روبه

د به نهایی چنین متعدد و چنین وسیع و چنین خشن بتواننشانهکنند  

خاطر نگهداری یا تغییرِ مقداری چنین اندک از مخاط باشد؛ مخاطی 
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ماند.  شدنِ روابطِ جنسی در بدن باقی میوقف  ی متنتیجه  عنوانبهکه  

اسپرمِ  قدرتِ  پاسخ،  عنوانبهجالینوس   مخدوش مهلکِ  با را    شده 

-مقایسه می  شودای که در طبیعت مشاهده میهسمومِ کشند  قدرتِ

می  :کند سمی »ما  عنکبوتِ  یک  نیشِ  با  بدن  کلِ  که  ببینیم  توانیم 

توجهی از سم دار غیرقابلگیرد، با اینکه فقط مق تحت تاثیر قرار می 

سط اثرِ تولید شده تو  «شود. از طریقِ مجرایی بسیار کوچک وارد می

شگف شدیدتتعقرب  است، چون  نشانهیرانگیزتر  فورا ن  را  ها خود 

می »نشان  همچنان  و  با  دهند  هیچ  مطلقا  یا  ناچیز  حقیقتا  مقداری 

حتی    آید کهبه نظر می  این نیشنوکِ    و  شودی نیش تزریق میحمله

اژدرماهی   ندارد.«  این حقیقت استسوراخی  از  مثالی دیگر  که    نیز 

از  » ناچیزی  صمقدارِ  ماده  بانوعی  اثراتی    رفا  موجبِ  بسیار تماس 

وقتی پیش  ،  درهرحالگیرد: »و جالینوس نتیجه می  شود.«دردآور می

گیرد و مشابه می  نشئتمان از درون  اثری در رابطه با بدن  آید کهمی

پس تحیرآور نیست که منی، که به شکلی   ؛می خطرناک استاثرِ س

می ساخته  تخلیهغیرعادی  یا  به  یشود،  که  اندازه   قاعدگی    همان 

است، تعفن   غیرعادی  یا  ایستایی  انسان  اشبا  مستعدِ در  که  هایی 

بیماری نشانهچنین  تولیدِ  هستند،  جدی  هایی  اندامهایی  ها،  کند. 

-دریافتهم    دهند کهمی  ا تشکیلسطحی ر  ها و اعمالِ جنسیخلط

ن را  اندامگا  استه قادر  کهر چیزی  به  خصوص  بهاست و هم  کننده  
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دارند    تمرکزی خیلی فعال  ها همچنین، حساس است. اینل کندمخت

زنجیره  یک  اینکه  بلندبر  نشانه  ی  بدن از  کل  در  را  چندگانه  های 

 تحریک کنند.  

تبعاتِ پاتولوژیکی    تی وشناخفعالیتِ جنسی منبعِ اثراتِ درمان. 3

شود که در برخی موارد قادر به ضدونقیض بودنِ آن سبب میاست.  

باشد.د هم  مواق  رمان  دیگر  بدر  احع،  بهرعکس،  ختم   تماال  بیماری 

اینکه  شود.  می تعیین کردنِ  اثر را خواهد   کیکداماما همیشه  از دو 

نیست:   آسان  مسئله مسئلهداشت،  همچنین  فرد؛  مزاجِ  موقی  عیتِ ی 

فردخاصِ ناپایداریِ    وضعیتِ  هستند بدن    و  کل.  مطرح   در 

  ی کنند که »رابطهق میتصدیرا    اتسیپوکرهای هآموزه  ،پردازاننظریه

بیماری علیه  است.«  هجنسی  خوب  خلط  به  مربوط  روفوس  ای 

می »کندتفسیر  نتیجه:  در  که  افراد  از  الغر بسیاری  بیماری  یک  ی 

برخی از آنان اند.  هکار به حالِ اول برگشت  اند، با استفاده از اینشده

را    لهیوسنی بد آسان  بوکه  تنفسِ  شده  بمسدود  دوباره  ت  سدد، 

دست داده بودند، بازیافتند؛ در ه غذا را که از  آوردند؛ دیگران اشتها ب

دیگرعده  شد.«  تخلیه  ای  متوقف  شبانه  معکوسِ  به ی  همچنین  او 

اسپرمتخلیه اعت  ی  میاین  را  داردد  دهبار  روح  بر  مثبت  اثراتی    ؛ که 

از آنچه روح همچون بدن در ناخوشی است و نیاز دارد تا    هک  ینامز

جزمی های  ی جنسی ایدهرابطه  : تطهیر شود  زحمتِ او شده،  اسبابِ
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پراکنده می  به همین   سازد.کند و حمالتِ خشنِ خشم را آرام میرا 

مالیخولی علیه  مفیدی  و  معلوم  درمانِ  که  است  مردمدلیل  و  گریزی ا 

جالینوس نیز به روابطِ جنسی اثراتِ درمانیِ زیادی، هم وجود ندارد.  

بدبر   بر  هم  و  میروح  منسوب  عملکندن،  »این  مستعدِ  ز  :  را  وج 

به  کنمی   خاطر  شیآسا را  خشمگین  و  مالیخولیایی  انسانِ  البته  د. 

عاقالنه میوضعیتی  عاشقتر  فردِ  در  و  تبرساند  زیادی پیشه    وتابِ 

می  غیرمتعادلِ تعدیل  را  متفاوتی  او  زنِ  با  مرد  این  اگر  حتی  سازد، 

ز زایش  حیواناتی که در زمانِ پس اعالوه بر این،  رابطه برقرار کند.  

آرام میخشمگین شده از جماع  ی شوند.« جالینوس درباره اند، پس 

بیند اثرمندیِ آنان بر بدن، مدرکِ این اثرمندی را در این حقیقت می

زم کارکه  که  میانی  آغاز  جنسی  و  بستِ  بزرگ  »پرمو،  پسران  شود، 

می در  مردانه«  »دارا پی  که  یحالشوند،  آن  از  پوسش  صافی    تِ 

 اند.« و زنانه هستند و کوچک

اثراتی    ؛کنداما جالینوس همچنین به اثراتِ مخالفی نیز اشاره می

می جنسی  روابطِ  در که  را  سوژه خود  که  شرایطی  اساس  بر  توانند 

آنانی را که نیروی ناچیز   ،نسیی جیابد، داشته باشند: »رابطهان میآن

شرایطِ ضع به  شدید  دارند  آنانی می  تقلیلفِ  که  حالی  در  که    دهد، 

وکاست دارند یا آنانی که از اثراتِ خلطی بیمار هستند،  کم نیروی بی

برای یک لحظه »افرادِ ضعیف   خورند.«ی جنسی ضربه نمیبا رابطه
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توجه سرد  شکلی قابل  کند، اما بعد از آن آنان را بهگرم می   را دوباره

ی جنسی فورا  شان با رابطهجوانی  عنفوانِبرخی »در همان    .«سازد می

می باشند،  ضعیف  نداشته  منظم  جنسیِ  روابطِ  اگر  دیگران  شوند. 

شوند و اشتهای کم و  شود، دچار تهوع و تب میسرشان سنگین می

داشت خواهند  بدی  مزا  .«گوارشِ  مواردِ  حتی  هایی ججالینوس 

می  ذکر  را  تخلیهخاص  آنان  برای  که  بیمارکند  اسپرم  و یی  ها 

میناخوشی تحریک  را  باهایی  ا   کند،  نیز وجود  آن  نگهداریِ  ینکه 

نیازِ  پیوسته  فراوان و گرم دارند که  اسپرمِ  »برخی مردم  مضر است: 

می  باال  را  ا  حالبااینبرد؛  تخلیه  در  که  هستند،  کسانی  وضعیت  ین 

ا خروجِ  از  و  پس  ضعف  فرسایش،  معده،  سوراخِ  در  سستی  سپرم، 

شان  مانشوند و چشالغر میکنند.  یبدن را تجربه م خشکی در کلِ  

-شود و اگر به خاطر این اثراتی که بعد از رابطه تجربه میگود می

ی در سر و در سوراخِ معده  کنند، از آن پرهیز کنند، احساسِ ناراحت 

اند،  ترلی که بر خود اعمال کردهه با تهوع خواهند داشت و از کنهمرا

 « برند.نفعی نمی 

منفیلِ  حو  متعدد  یهایگفتمان و  مثبت  اثراتِ  ی درباره   این 

پیدا کردمسئله ی  ، مسئلهمثالعنوانبه.  ندهای دقیق و خاصی توسعه 

آنانی راتخلیه نظر  شبانه. روفوس  نزد  گزارش می  های  نان  آدهد که 

تخا پریشانلیهین  »کمتر  خواب  طول  در  منی  است.های  اما    کننده« 
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 در   ترپیشها بدنی را که هخلین نظر که »تی خود با ایخودش به نوبه

آرامخو است،  شده  آرام  می اب  میتر  مخالفت  نظر    ورزد.کنند«،  به 

ی جنسی دوری  جالینوس آنانی که به خاطر اثراتِ مخرب از رابطه

-ی این کار تجربه مینتیجه  عنوانبههای شبانه را  ورزند و تخلیهمی

نمی کنند، چیزی ب ما  ترمهم  آورند.دست  ورد گفتمانِ ینکه شکی در 

به تشنجِم وقفِ آن در بلوغ وجود نداشت. اغلب  کودکان و تربوط 

می  گونهاین میان  انگاشته  پیوستگی  وجود  دلیل  به  که  و  شد  انزال 

 تشنجی دارند، با اولین کاربستِ اسپاسم، پسرانِ جوانی که حمالتِ

میجنسی   نظریه  شوند.درمان  اعتقااین  که  است  روفوس  دارد  ی  د 

رسد، پایان خواهند یافت. می مانی که پسر به بلوغ  درد ز صرع و سر

پزشکان برای درمان   اسپاسمبرخی  پیشنهاد میاین  دادند که سنِ ها، 

رابطهاول برای  ین  جنسی  شود.  آ   ترپایین  یکودکان  چنینی  ورده 

کند چون این روش طراحیِ طبیعت را آرتائوس این روش را نقد می 

نین مچه سازد.دوش میرده است، مخب را معین کمناسهای که زمان

بیماری روش  این  که  دلیل  این  کند، به  درمان  دارد  قصد  که  را  ای 

کند، »نسبت  ای می که چنین توصیه  پزشکانیکند:  تولید یا طوالنی می

قان همهخودیِ طونِ خودبه به  که  درمانبیعت  آن کامل میی  با  -ها 

هر سنی، آطو  در  طبیعتاند. چون  شوند، غافل آماده  ن چیزی را  لِ 

بلوغِ منی، ریش و   صِ آن فصل از زندگی است.ه مخصوسازد کمی
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  یک طرف . از  آیندود می، همه در زمان مناسب به وجموهای سفید

می پزشک  بنیاکدام  تغییرِ  مورتواند  در  طبیعت  منی دینِ  عوض  را    د 

دیگر    ؛کند معینِ    تواندمی  کی کداماز طرف  غییر ترا    کدام  هرزمانِ 

؛  کنندخودِ بیماری هم تخطی می تِ سرشاما آنان همچنین علیه  ؟دهد

قوه وقتی  صدمه  چون  عمل  نابهنگامیِ  با  جنسی  دارای  ببیندی   ،

در  قدرت که  نیست  بهنگامی  آمیهای  مناسبِ  به زسنِ  به ی  خوب  ش 

ها با بلوغ از بین بروند، این به دلیل اگر در واقعیت تشنج  .«کار ببندد

ای است که ی صالحاتِ عموملکه به خاطر ای جنسی نیست باهلذت

 به وجود آمده است.  هاخلطدر تعادل و نقشِ 

ترین مالحظه، تمایل به نسبت دادنِ اثراتِ . اما بدونِ شک مهم4

پرهیز جنسی استمثب به  درست است که   که دیدیم،  طورهمان.  ت 

بی به  می  یهاینظمیپزشکان  نشان  کارتوجه  از  که  بست  دهند 

ها نظمیتدریج این بیآنان بهشوند. اما  خود نتیجه می-رب-محدودیت

سوژه در  و را  داشتند  عادت  منظم  جنسیِ  روابطِ  به  که  دیدند  های 

آن  متارکه ر   ها،از  در  شدید  تغییر  یک  د حکمِ  را  این  اشت.  ژیم 

های تاثیر یافته« ی اندامی »درباره موردی است که جالینوس در رساله

می  مورگزارش  در  و  کدهد  است  مردی  همهد  عادته  های ی 

این  اش را ترک کرده و فعالیتِ جنسی را نیز رها کرده است.  گذشته

می مشاهده  مواردی  در  همچنین  تحت اثرات  فرد  اسپرمِ  که  شوند 
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ت کیفیاتی  تاثیرِ   که  میخلیهاست  ضروری  را  آن  جالینوس  ی  سازند. 

اند و « شدهکسل و غیرفعالکسانی را دیده که در اثر این محرومیت »

ها حالتِ  ، همچون مالیخولیاییدون هیچ دلیلِ واضحیدیگرانی که »ب

چهره بر  ناامیدی  و  داشتند.«غمگین  او   هایشان  به  مشاهدات  این 

برای ضر است:  در این موارد مسپرم  اجازه داد که بگوید »نگهداریِ ا

-ست و از مخاطافرادِ جوان و قوی که در آنان اسپرم طبیعتا فراوان ا

کسانی که زندگیِ تقریبا   ؛نیستند  عیبیهایی تشکیل شده که کامال ب 

-کسانی که مرتبا در گذشته رابطه جنسی داشته  ؛اندای داشتهکاهالنه

و   میاند  کار  به  را  پرهیز  که   د.«بندنناگهان  موضوع  این  بنابراین 

که    پرهیز نیست  عمومی  حقیقتِ  است، یک  روابطِ جنسی مضر  از 

فته  ی است، در نظر گراینکه فرد چه کس  یمالحظه  ای همه، بدونِبر

نتیجه  ؛شود وضعیتِ بلکه  به  که  است  خاصی  حقایقِ  سری  یک  ی 

ی پرهیزگارعملِ    یا به شکلِ زندگیِ عادتیِ او وابسته است.اندامگان  

 و بدون عاملِ دیگر   خودیخودبهدارد،  ی اسپرمی را نگه میه که ماد

 شد.نمی مضر در نظر گرفته

مربوط    ییجاتا   مردان  به  به   ،بودکه  که  باالیی  حیاتیِ  ارزشِ 

می بودباعث  ها  شد، مدتمخاطِ اسپرمی داده  اثراتی که مردم    شده 

های  دودیتبت برای ورزشکارانی در نظر بگیرند که این نوع محثم

می کار  به  خود  بر  را  طور  نمونه  بستند.شدید  به  همچنان  آن  های 
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ه همین دلیل لینوس دقیقا ببیمارانِ جا  شوند. یکی ازیمتداول دیده م 

بودا گرفته  تصمیم  و  کرده  پیروی  مدل  این  گرفتنِ   ز  نظر  در  بدون 

بود، زندگیِ   کرده  دنبال  گذشته  در  که  متفاوتی  همه  کامال  ی از 

قابل مقایسه  های جنسی دوری کندفعالیت پرهیز  این  اثراتِ  نتیجتا   .

توصیفِ   با  آرتائوس  منیستند.  مثبتِ  »مخاطِاثراتِ  این  -روح  نی، 

-و ستبر می   اینکه شخص را مردانه، شجاع، پر از حرارت  -  بخش«

می صدا  به  عمیق  نوایی  اعمالی کند؛  انجام  به  قادر  را  فرد  و  دهد 

 یشتن خو-بر-کنترل  دارایمردانِ  کند که  ادعا می  -  سازدزورمند می

می  نگاه  را  منی  »جا»که  به  تبدیل  نتیجتا  جسور، نورانی  دارند« 

او مثالِ ورزشکاران و حیواناتی    د.«شونقوی و وحشی می  اشهامت،ب

می  چون  را  هستند  زورمندتر  که  مزند  حفظ  را  خود    . کنندی منیِ 

در طبیعتا  که  »آنانی  با  رتب  قدرتْ  یزمینه  بنابراین  هستند،  ر 

می  1ناپرهیزگاری  زیردست  زیردستانِ خود  به  آنانی  شوند؛  نسبت  و 

پرهیزگاری  ،هستند  زیردست  طبیعتا  که ب   2با  به  از نسبت  رتر 

 شوند.« برتر می 3شانخود

 
1ia Akras  
2Enkratria   
3Krettones   
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-های ریاضت خیلی کمتر به زنان اعطا میاز طرف دیگر، ارزش

شدند فته میموجوداتی در نظر گر  عنوانبه شد، به این دلیل که آنان  

تولیدمثل   و  ازدواج  تقدیرشان  فیزیولوژیکی  و  اجتماعی  نظر  از  که 

درسو  حالبااین  است. »د  رانوس  زنانهاانشِ  کتاب  به  مراضِ   »

باکرگی اشاره می التِ گفتمانی دربارهاستدال فواید و مضراتِ  کند ی 

-کسانی که آن را نقد می  اند.د در زمانِ او مهم بودهرسکه به نظر می

بیمارینک به  می ند،  اشاره  مخاطهایی  دلیل  به  که  به کنند  که  هایی 

 رهیزگاری خاموشه به خاطر پ و امیالی ک  نندکبیرون جریان پیدا نمی 

کنند باکرگی برعکس اشاره می  دارانطرف  شوند.شوند، تولید مینمی

طریق این  به  زنان  کرد  که  خواهند  پیشگیری  زایمان  خطراتِ   . از 

، میلی دارا نخواهند بود و نیرویی  لذت آشنا نیستندهمچنین چون با  

ی نوبه  به  س وسوراندارند.  می را که منی دارا است در خودشان نگاه  

اما او   تواند مضراتی داشته باشد.کند که باکرگی می خود تصدیق می

»معابدی بسته« زندگی  در  یند که  باین مضرات را اکثرا در زنانی می

کند که به او ادعا می .ضروری« محروم هستند کنند و از »تمریناتِمی 

قاعده یک  دو    ،شکلِ  هر  برای  دائمی  سالمتی باکرگیِ  بخش  جنس 

جم  ت.سا او،  دیدگاهِ  در  طب چون  توجیهِ  هیچ  جنسی  برای اعِ  یعی 

بشر   نسلِ  پایداریِ  لزومِ  فقط  و  ندارد  فردی  که سالمتیِ  است 
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را ضروری می آن  طب  بنیانِ»این  سازد.  کاربستِ  است  عمومیِ  یعت« 

 بیشتر از رژیمِ شخصی، به آن نیاز دارد. هک

ته و  نظر گرف  ردیک وظیفه    عنوانبه مسلما نه پرهیزگاریِ جنسی  

ع جنسنه  می  عنوانبه ی  ملِ  ارائه  میشد.  شر  که  اما  ببینیم  توانیم 

توسعه در  همینمضامینی  ی  چگونه  تا  اندیشهکه  و  جا  پزشکی  ی 

کردند، انعطافی خاص رخ   بندیمولفلسفیِ قرنِ چهارم را صریحا فر

فعالیتِ جنسی  داده است: اثراتِ  ابهامِ  بر  ارتب  ؛اصرار  اطاتی که بسطِ 

پذیریِ خاص  تاکیدی بر آسیب  ؛اندامگان به آن مربوط هستند  کلِدر  

در   زکارانهیپرههای تاش و ارزش دادن به فعالیو قدرتِ پاتولوژیکی

در رابطه با خشونتِ  نسی در گذشته خطراتِ فعالیتِ ج هر دو جنس.

یشتر به  ها اکنون بشد. اینمالحظه ادراک میغیرارادی و مصرفِ بی

پذیریِ عمومیِ بدنِ انسان و کارکردش توصیف  رتِ اثراتِ آسیبصو

 شوند. می

این   کنیمتوانیم  می  طی شرادر  رژیمِ    درک  مستعدِ   آفرودیزیاکه 

اهمیتیداشتنِ   ب  چه  فرد  شخصیِ  زندگیِ  مدیریتِ  روفوس ود در   .

نکته  درباره  این  قابلجملهی  کامال  ی  که به شکلی  کرده  بیان  ذکری 

لِ بنیادینِ مراقبت از خود را به ربستِ جنسی و اصخطراتِ کاصریح  

-کنند و بهدهد: »آنانی که در روابط جنسی شرکت میهم پیوند می
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کنند، الزم است شرکت می   ین چندا  صوص آنانی که بدون احتیاطِخ

چون  ؛گران از خودشان مراقبت کنندبکی بسیار شدیدتر از دیکه با س

ت اثراتِ مخربِ ممکن اس  ،شرایط  در بهترینبا قرار دادنِ بدنِ خود  

 «1این روابط را کمتر تجربه کنند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1He ek ton aphrodision blabe   
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 هارژیم  لذت -3

 

 

. اما این  گرفتند تحت رژیمی شدیدا محتاطانه قرار اعمالِ جنسی  

سیستمِ یک  با  شکلی   رژیم  تا  کند  تالش  که  »طبیعی«،    تجویزی 

 متفاوت است.   ند، بسیارتعریف ک  ها آنمشروع و مقبول از کاربستِ

ای که  ها راجع به نوعِ اعمالِ جنسیتوجه است که در این رژیملبجا

به آن  هاآن  فرد ممکن است در هایی که طبیعت وارد شود و راجع 

روفوس به   مثالعنوانبه  ت.چیز گفته نشده اسپسندد، تقریبا هیچنمی

-یینین جانماکند. او همچصورت گذرا به روابطِ با پسران اشاره می

ذکر   را  میمی هایی  شریکان  که  داشته کند  جنسی  عمل  در  توانند 

این   خطراتِ  اما  مقداری جانماییباشند،  عبارات  به  مستقیما  را  ها 
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می  حالت  کند:ترجمه  دیگر  این  به  بیش  حاالت  نسبت  تری  نیروی 

م جالب  1ند. کی مصرف  نیز  رژیم این  این  که  است  بیشتر  توجه  ها 

اش را بعد از فراخوانیِ مرژیاری«. روفوس  د تا »هنج»امتیازی« هستن

فعالیتِ جنسی پاتولوژیکِ  یا  -  اثراتِ  افراط  به  به    از  بیش  اگر  حد 

این  که  دهد  میپیشنهاد    قبل از آنگذارد و  پیش می  -  کار بسته شود

جا بودنِ فرد به  اگر  ؛ ورت مطلق مضر نیستندبه ص  وجههیچبهاعمال »

باید که  محدودیتی  آن    عمل،  و  بر  شود  بهداشتیِ  فط گذاشته  رتِ 

با نگاه  جالینوس نیز  دهد را در نظر بگیرد.«  فردی که آن را انجام می

محدودیت می به  کاربستِ  ها  از  کامال  »مردم  ندارد  که دوست  گوید 

شوند.رابطه منع  جنسی  رژیماین  2«ی  که  ها  هستند  موقعیتی  هایی 

توجه می فرد  شر  زیاد  یخواهند  تعیین  بهبرای  که   ایطی  دهد  خرج 

تعادلکمت کلیِ  ترکیبِ  روی  را  اثر  باشند.  هارین  متغیر    داشته  چهار 

اند: موقعیتِ مساعد برای تولیدمثل، سنِ سوژه، چهارچوبِ  مجزا شده

 زمانی )فصل یا ساعتِ روز(، و مزاجِ فرد. 

 
 کننده است.عمل جنسی خسته ه درایی ایستادکند که جانمروفوس همچنین اشاره می 1
ادل کلسوس هم توجه داشته باشید: »جمِِاع نِِه بایِِد ت متعحال به این قضاو با این 2

 آن ترسیده شود.« بیش از اندازه خواسته شود و نه بیش از اندازه از
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تولیدمثل   آفرودیزیا رژیم   .  1 زمینهو  می: یک  سنتی  کامال  -ی 

مگر آنکه یک سری  ،یایدتواند به وجود بنمی 1نجیب  فرزندِگفت که 

شود.  احتیاط انجام  مینظمیبیهای خاص  حاملگی  در  در  نتوانها  د 

-نه فقط به خاطرِ اینکه اوالد شبیه والدیند.  ندودمانِ فرد انعکاس یاب

عملی را که آنان را به  آن  خصوصیاتِ  د، بلکه چون  شان خواهند ش

آورده   خواهند  وجود  حمل  خود  ارسطوپ   کرد.با  و    یشنهاداتِ 

یا این مورد به  اینکه عملِ جنسی در فرجامِ    د داریم.افالطون را در 

دارد، بنیانی    سازیِ موشکافانهخود نیاز به مراقبتی بسیار زیاد و آماده

توان یافت.  شکیِ عصر امپراتوری میپز  هایاست که دوباره در رژیم

-مدت را تجویز می بلند سازیِی اول یک آمادهها در درجهاین رژیم

شایستهکنند.   شامل  تعیین  این  و  است  روح  و  بدن  عمومیِ  سازیِ 

هایی که هایی را تولید کند یا نگاه دارد؛ کیفیتشده تا در فرد کیفیت

آنان   نشانی ازفه نیاز است تا  نیاز است منی به آنان آغشته باشد و نط

باشد را    .داشته  خود  باید  پی  عنوانبهفرد  که شینیِ  تصویرِ  فرزندی 

متخومی دهد.  شکل  باشد،  داشته  که اهد  آرتائوس  از  نی 

است:  2یوسساوریبا صریح  باره  این  در  خیلی  داده،  ارجاع  آن    به 

آنانی که قصد دارند، فرزند تولید کنند باید بدن و روحی در برترین 

 
1Euteknia   
 م. –پزشکِ مخصوصِ امپراتور ژولیاس و متولد قرن چهارم میالدی   2
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امش و شرایط ممکن داشته باشند. به بیان دیگر، روح باید دارای آر

آزاد در  کامال  نگرانیاز  از  نوع  هاد،  هر  و  با خستگی  همراه  رنجِ ی 

آن  در  فسادی  نوعی  هیچ  و  باشد  سالم  باید  بدن  و  باشد  دیگری 

آماده یک  است:  نباشد.  ضروری  نیز  فوری  بازهسازیِ  زمانیِ  یک  ی 

کند و شود و نیرو کسب میپرهیزی که در طولِ آن اسپرم انباشت می

نیامورشدتِ    ،عملی  انگیزه  زمانهم ب  زِد  را  آورد  میدست  خود 

ای از  دهند که اسپرم به درجهادی مکرر، اجازه نمی )روابطِ جنسیِ زی

کا  شدنساخته  که  کند  پیدا  شود(.دست  قوی  غذاییِ    مال  رژیمِ  یک 

می پیشنهاد  نیز  سختی  زیادی  تقریبا  یا  داغ  زیادی  که  غذایی  شود:  

برای مشوقی    ی سبک کهآب باشد مصرف نشود، فقط »یک وعده پر

 شد و از اجزاءِ بیش از اندازه زیادی تشکیل نشده باشد«؛ با  همبستری

میِ بدن  سازیِ عمونه سوءهاضمه و نه مستی؛ به طور خالصه خالص

کند. به این  که آسودگیِ ضروری برای کارکردِ جنسی را تضمین می 

« که  است  درو میروش  به  شروع  زمانی  فقط  ابتدا کشاورز  که  کند 

پال را  ر ده  وخاک  خارجی  موادِ  باشد.« و  کرده  خارج  زمین  از    ا 

توصیه این  که  باالسورانوس  استرا    ی  تجویز داده  که  کسانی  به   ،

نطفهنکنمی  برای  خوب  د  بباید  بندیِ  کامل  ماهِ  اعتمادی  ود منتظرِ   ،

ی اساسی این است که »زمانی را انتخاب کنیم که در آن ندارد. مسئله

نه در وضعیتِ خواست و   باشد، برانر وضعیتِ گنه دبدن  بودن  ار 
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هم به    -بلکه در حالتی از رضایتمندی از هر نظر قرار داشته باشد.«  

کنند و  ای مضری که در بدن شیوع می هدالیلِ فیزیولوژیکی )مخاط

رحم عمقِ  به  منی  پیوستنِ  می  از  دالیلِ کنندجلوگیری  به  هم  و   )

 (.دشویاش آغشته مسازندگان وضعیتِنطفه به اخالقی )

د چرالبته  زمانخهر  زنانه،  مطلوبی  زمانهایی  از  دیگر تر  های 

استانی  در آن زمان هم تقریبا بحتی  که    یک استعاره  بر اساس  بودند.

به مسیحیت می کرد، »هر فصلی  بود و در آینده نیز خدمتی طوالنی 

دادن مناسب نیست، پس در ریزی روی زمین به هدفِ میوهبرای دانه

زمانی  نی  ها انسان هر  رابطه  هنطف  برایز  در  منی  جنسی بستنِ  ی 

سورانوس این زمانِ مناسب را درست بعد از مناسب نخواهد بود.«  

می او  داندقاعدگی  استداللِ  اساس.  استاستعاره  بر  اشتها    -  ی 

او هم نیست.    ای کهاستعاره  رحم حریص است،  منحصر به شخصِ 

پر می تغذیه  با  اوقاتخود را  عاب  کند، برخی  )حالتِ  دی( و  ا خون 

اتفاق می  باروری  )که  با منی  اوقات  برای   افتد(.برخی  عملِ جنسی 

این روالِ   اتفاق بیفتد.   ایتغذیه  زایش باید در یک زمانِ مطلوب در 

بار  چون »معده وقتی با نوعی ماده گران  ،نه در زمانِ پیش از قاعدگی

به سوی تهوع می می شود  می  یزیچ  یِزیر برونرود، مستعدِ  شود و 

بر    .کندتحت فشار قرار داده و دریافتِ غذا را معکوس می ن را  که آ

ب و  شده  متراکم  قاعدگی  زمانِ  در  رحم  اصل،  همین  رای  اساس 
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برای  تخلیه اما  است،  شده  آماده  دارد  جریان  آن  در  که  خونی  ی 

تخلیه دورانِ  در  نه  نیست.«  آماده  منی  نگهداریِ  و  ی  دریافت 

حالتِ   ؛قاعدگی طبینو  چون  تهوعِ  خطرِ  عی  نیز  منی  و  دارد  را  عی 

داشت.   را خواهد  بیرون  به  یافتن  کامال جریان  جریان  که  زمانی  نه 

خش رحم  است:  شده  شرایطی متوقف  در  دیگر  و  شده  سرد  و  ک 

زمانِ مناسب وقتی است که »جریان نیست که منی را دریافت کند.  

گرما در و  متوقف شده«، بنابراین رحم هنوز با خون مرطوب است  

تر برای دریافتِ اسپرم آن  آماسیده به عطشِ شدیدی  اوش دارد، »و 

شود، یاست.« این عطش که بعد از پاالیش دوباره در بدن پدیدار م 

او را مستعدِ رابطه میلی که  با  نمایش داده ی جنسی میدر زن  کند، 

 شود. می

در  انعقاد  اینکه  برای  هست.  نیز  بیشتری  چیزهای  همچنان  اما 

هر کیفیتِ ممکنی را داشته باشد،    فرزندم شود و  طِ مناسب انجاایشر

مالحظه با  باید  جنسی  عملِ  احتیاطخودِ  برخی  شود.    های  اجرا 

چیز وس  سوران نمی   هیچ  موضوع  این  در  به  دقیقی  صرفا  او  گوید. 

رفتاری که از هر نوع   ؛کندضرورتِ رفتاری محتاط و آرام اشاره می

مسمومیت  نوع  هر  کآزردگی،  بی  است  ممکن  بگذارد ه  اثر  نطفه    ر 

می  می  ،کنددوری  نطفه  افراطچون  این  بر  شاهدی  و  آینه  ها  تواند 

اینکه  »باشد:   جهت  تحو  ندِفرزبنابراین  نشودیمعیوب  داده  زنان  ل   ،
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در طول   نباشند  همبستریباید  قربانیِ    ،مست  مستی  در  چون روح 

هم    ده فرزنل کشود؛ همچنین به این دلیهای عجیب میپردازیخیال

ست. پس ا  دارانیز  را  به مادر  ها  اش برخی شباهت ر بدن و هم روحد

باثبات این روح در حالتِ  به  فرزند شبیه  در  اخوب است که  ش و 

باشد. است،  نشده  مغشوش  مستی  با  که  روابط  حالتی  آخر،  در   »

ی اولِ جنسی باید در طولِ حاملگی به شدت محدود شوند: در بازه 

کامال چمت  زمانی  شوند،  رابطهووقف  حرکتن  »سبب  جنسی  ی ی 

می بدن  کلِ  در  بخشعمومی  در  خاص  طور  به  و  که شود  هایی 

نیاز است تا  آرام بمانند. درست مثلِ معده   مربوط به رحم هستند و 

شود، اغلب از طریق تهوع آنچه را وقتی پر از غذا است و لرزنده می

، منی نده نشودلرزاکه  ریزد؛ رحم هم زمانی  دریافت کرده بیرون می 

نگاه می  اما وقتی متالطم شود، آن را تخلیه میرا محکم  کند.« دارد 

دانستند توصیه میقابل  برخی پزشکان مثل جالینوس این را  حالبااین

رابطه بسته  که  کار  به  حاملگی  طول  در  و  کند  پیدا  ادامه  جنسی  ی 

یا    کنند  دوری  همبستریبرای زنانِ حامله خوب نیست که از  شود: »

طور که    به  زنانی  برای  زاییدن  چون  بازگردند:  آن  به  پیوسته 

در کسانی    که  یحالدر    ؛شودگیرند دشوارتر میپرهیزگاری پیش می

شود و حتی  جویند، نوزاد ضعیف میمشارکت می  جماعتبا در  که مر

 ممکن است سقط شود.« 
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 و  آن  وجود دارد که بنیانِ  آفرودیزیایک حاکمیتِ کاملِ    رونیازا 

آمادهتوجیهات فرزند است.اش در  الزامی    گونهاین  سازیِ  نیست که 

رابطه اینکه  برای  باشد  داشته  فرزند وجود  جهت  فقط  جنسی  ی 

شود  داشتن بسته  کار  شرا  :به  چیده  اگر  بادقت  احتمالی  انعقادِ  یطِ 

  ؛نیست  حدگذاری بر عملِ مشروعیک نوع  به هدفِ    هاشوند، اینمی

-انی که به فرزندشان اهمیت میبه کسه  ت کاسین  ا  شانبلکه هدف

توصیه یک  مفیددهند،  دهند  ی  دغدغه  .ارائه  فرزند  مهمی  اگر  ی 

 آنتوانند در رابطه با  که والدین می  ای استباشد، این شکلِ وظیفه

. این موضوع همچنین الزامی دوطرفه نسبت به خودشان  داشته باشند

که بهترین   اشته باشندندی دفرز، چون برای آنان مفید است که  است

این الزاماتی که حول تولیدمثل قرار    ها به او اعطا شده باشد.کیفیت

کردند که ن را تعریف میاز اشتباهاتِ ممک  ، یک سریِ کاملداشتند

 اینها بسیار پرتعداد بودند بودند.    متفاوت  یهاینقصادل با  مع  زمانهم

می   و پیش  را  متفاوتی  بسیار  شکب  ؛کشیدندعواملِ  اگره  که  به   لی 

شکست این  جبرانِ  در  طبیعت  تواناییِ  از خاطرِ  جلوگیری  و  ها 

موفقیتفاجعه تولیدمثل  اندکی  تعدادِ  نبود،  میها  دستکم شآمیز  دند. 

احتیاط ضرورتِ  هم  جالینوس  که  است  روشی  بسیار این  های 
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می  توجیه  را  همهپرتعداد  با وجود  که  را  حقیقت  این  هم  و  ی کند 

-چقدر پیش میشوند: »ا به خوبی انجام میاز تولده  یاریبسها  این

می  به وجود  را  ما  که  پدرانی  در  که  را  آید  ما  که  مادرانی  و  آورند 

 ها خوارهیم ، درستکاری برپا باشد. چون  به جای خطاکنند،  حمل می

با زنانی در   ورچرانیسبعد از    شوند و مردانهمراه می  هاخوارهیمبا  

وضعیت، کجا  داننمی  حتی  همین  ابتدای    رونی ازا  هستند. ند  همین 

است پرخطا  آن  تولیدمثل  از  پس  توصیف   ،و  زنِ اشتباهاتِ  ناپذیرِ 

می پیش  بی حامله  شکمتفاوتیِآید،  مناسب،  تمرینِ  به  نسبت  او   -

به    اشنابهنگامشدنِ  هایش، مستی، حمام و مشغولاش، هوسپرستی

با  حالبااین.  1عشق طبیعت  ا،  از  تخطیچنیینبسیاری  و مقابله    هان 

می   کار اجرا  خوبی  به  زمینهرا  از  برداشت  با  جالینوس  های  کند.« 

-نان زمانی که زمینکند که دهقاذکر می   ،«مراقبت از خود»سقراطیِ  

هایی که در زندگیِ زنند، مراقب هستند؛ اما انسانهایشان را شخم می

 دمانِ خوددو به    کنند«، دیگرشان میخودشان، »اعتنای اندکی به خود

 دهند.نیز اهمیتی نمی

سوژه .  2 طول نمی   آفرودیزیاکاربست  :  سن   به  خیلی  بایست 

رابطه شود.  آغاز  زود  خیلی  یا  جبینجامد  پیر ی  فرد  که  زمانی  نسی 

 
1on disirion aphroAka  
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می خسته  را  بدنی  است:  خطرناک  به  است،  قادر  دیگر  که  کند 

کدوباره بیرون  آن  از  که  عناصری  نیست.  سازیِ  شده  ی  طهرابشیده 

باشد.  همچنینسی  ج هم  جوان  زیاد  فرد  که  است  مضر  زمانی  از  ن 

 سازد های بلوغ را مختل میی نشانهکند و توسعهرشد جلوگیری می

ی عناصرِ اسپرمی توسط بدن هستند.  ی توسعههایی که نتیجهنشانه  -

اندازه، وقع و بیش از  م  ی جنسیِ پیش ازی رابطهچیز به اندازه »هیچ

جالینوس: »بسیاری مردمِ جوان شود.«  میح و بدن نفتِ رومانعِ پیشر

بیماری غیرقابلبا  می  درمانهای  قرار  حمله  دلیلِ  مورد  به  که  گیرند 

جنسی   شده   ،استروابطِ  تجویز  زمانِ  که  داشتند  اصرار  آنان  چون 

کنند.« نقض  را  طبیعت  تجویز  توسط  »زمانِ  آیا  این  چیست؟  شده« 

ی پزشکان همه است؟  های بلوغ  نشانه ر شدن یا تصدیق شدنِ  پدیدا

سال قرار در توافق هستند که بلوغ در پسران در حدودِ سنِ چهارده

ت اندازه  همین  به  نیز  همه  اما  به دارد.  دسترسی  که  دارند  وافق 

-توان اشارهنباید این اندازه زود باشد. خیلی به ندرت می  آفرودیزیا

ا کرد.  شوند، پیدآغاز    که باید روابطِ جنسی  ای دقیق مربوط به سنی 

ها بدن های متعددی باید بگذرد که در طول این سالسال  درهرحال

توصیه ها قابلجِ آنن آنکه استخراوبد  ،کندمیمایعاتِ اسپرمی تولید  

همین از  که باشد.  رژیمی  طراحیِ  برای  شد  ایجاد  ضرورتی  جا 

  نارِ پزشکان، در ک.  را در نوجوانان تضمین کند   «یشتنخو-بر-کنترل»
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  . کنندتجویز مینیز   همراه با تمریناتِ فیزیکیِ شدید را  سنت، زندگیِ

سالگی ردهگوید: »چون تولیدِ اسپرم از سنِ چها بنابراین آثِنِئیوس می

شود و چون جوانان تمایالتِ خیلی قدرتمندی دارند که آنان  آغاز می

به سوی جنسی  رابطه  را  باید   ؛دنکنمی   تحریکی  فیزیکی    تمریناتِ 

بخیل پرتعداد  روح  ی  و  بدن  سریعِ  خیلی  کردنِ  خسته  با  تا  اشند 

 بتوانند امیالِ آنان را از همان ابتدا سرکوب کنند.« 

دختران   برای  ازدواجمسئله  کاربستِ  است.  متفاوت  های  اندکی 

بود   شده  سبب  بدون شک  که  زودهنگام  کنند  تصدیق  ین  لاو»مردم 

فرز و  جنسی  میندروابطِ  هآوری  به  زتواند  قاعمان  که  دگی ودی 

شود.«   اجرا  مرتب  طور  به  شد،  که  آغاز  است  سورانوس  نظرِ  این 

ه به امیالِ خودِ کند در تعیینِ سنِ ازدواج به معیارِ بدنی و نتوصیه می

توانند پیش از آنکه میدختران توجه شود. این امیال بسته به آموزش  

ی نی به ماده از م  »از آنجا که بدنِ مونث  .بدن آماده باشد، بیدار شوند

می آبستن  زنده  الزمموجودِ  بلوغِ  به  زن  بدنِ  که  زمانی  اش  شود«، 

نرسیده است، خطر وجود دارد؛ پس خو این کارکرد  ب است برای 

خودی ایجاد نشده، دختر بهکه تا زمانی که قاعدگی به صورت خود

بماند. باقی  د   باکره  بسیار  زمانِ  پزشکان  را  دیگر  نظریرتری   در 

روفواز  د.  داشتن هجدهنظرِ  سنِ  از  قبل  حاملگی  اِفِسوس،  اهلِ  -س 

را  فرزند  برای  هم  و  مادر  برای  هم  بودن  نامطلوب  خطر  سالگی 
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ها پیش آورد که این همان سنی است که مدتیداراست. او به یاد م

کند که  پیشنهاد داده شده بود؛ او همچنین اشاره می  1از طرف هِسیود

نظر برخی    -این سن   های گذشته در زمان  -  دیر بودبسیار  که در 

ب  عیوبی نداشته است.  دسترا که بعدتر  ها، زنان  در آن زمان  آورد، 

مردانزندگی فعالیِ  به  دقیقا  زنان   ای  در  تنبلی  و  پرخوری  داشتند؛ 

رانِ مجرد شده و روابطِ جنسی را برای  در دخت  یباعث بروز مشکالت 

پس  بخشد.  ت می هولسچون جریان قاعدگی را    ،آنان مطلوب ساخته

دهد یک ازدواج نسبتا دیر )در حدودِ حلی که روفوس پیشنهاد میراه 

ازدواجی   اما  است؛  سال(  آن بایست  می  کههجده   ی رژیم   اب  برای 

ازکه    کامل پیش  حتی  را  جوان  دخترِ  کند  زندگیِ  همراهی  ، بلوغ 

سپس   ،در طول کودکی دختران را با پسران مخلوط کنید.  آماده شد

کردکه    زمانی فراسنِ جدا  پسران  از  رژیمی  ن  تحت  را  آنان  رسید، 

های غذاییِ زیادی  وعده  بسیار دقیق قرار دهید: بدون گوشت، بدون

های طوالنی، دنزاب یا مقدارِ خیلی اندکی از آن، قدمغنی، بدون شر

بای چیز ورزش.  مضرترین  آنان  »برای  تنبلی  که  داشت  نظر  در  د 

که به حرکات حرارت    داشته باشند   اتیاست« و »مفید است که تمرین

زن باقی بمانند و   آنان  بدهد و بدن را گرمادهی کند، اما به روشی که

 
قرن نهم  –  بود.  ان«خدای  ی امهتبارن»  ی منظومه  نیرترمشهو   ی ندهیو سرا  یونانیشاعر    1

 م. –پیش از میالد 
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م نکنند.«  شخصیتی  پیدا  در ردانه  کردن  شرکت  روفوس،  نظر  از 

رقصد، بهترین شکل  و می  خواندهایی که در آن فرد آواز میفعالیت

« هستند:  تمرین  افتخار    هاییسراهماز  به  نمخدایفقط  انجام  -یان 

 شوند، جهت سالمتی نیز هست.« 

عملِ جنسی موضوع مباحثاتِ   زمانِ مناسبِ  «:زمان  مطلوب. »3

بازه مورد  در  است.  زمانیِ  هبسیاری  سنتی  تربزرگای  تقویمِ  به   ،

اهمیتی داده   بهترین فصلشود:  نمیتقریبا  بهار  ها هستند؛  زمستان و 

ب توسط  و  پذیرفته  برخی  توسطِ  میرخی  پاییز  رد  به دیگر  شود؛ 

شود که فرد باید تا جای ممکن در طول  صورتی عمومی تصور می

تعیین برای  از طرفِ دیگر  پرهیز کند.  از آن  بهترین ساعتِ   تابستان 

شو گرفته  نظر  در  باید  متنوعی  عواملِ  مالحظاتِ  روز،  بر  ند. عالوه 

، کندوگوهای خودش اشاره میمذهبی که پلوتارک در یکی از گفت

د پر زمانِ  پیوسته سشِ  گوارش  و  تغذیه  ورزش،  پرسشِ  به  رست 

نشود که ورزش  است. پرتنش  بهتر است که اجازه داده  های زیادی 

جنسی قرار بگیرند، چون منابعی را که بدن الزم دارد    یقبل از رابطه

اندامبه   میسوی  منحرف  دیگر  ماساژ  های  و  حمام  برعکس  کنند. 

پیش    آفرودیزیاکه  . خوب نیست  دنشوورزی توصیه میپس از عشق

انجام شود، چون  از وعده است،  گرسنه  فرد  که  زمانی  غذایی،  های 

خسته عمل  این  شرایطی،  چنین  از  کننده  تحت  برخی  اما  نیست 
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های دیگر، فرد باید از وعدهدهد. اما از طرفِ نیرویش را از دست می

میشه مضر  رش ه زیاد و نوشیدنِ به مقادیر باال دوری کند. زمانِ گوا

است،   کنندهگمراهت: »به همین دلیل است که جماع در میانِ شب  اس

در  همین موضوع در مورد جماع    .چون غذا هنوز ساخته نشده است

-گوارش-صبحِ زود صادق است، چون هنوز ممکن است غذای بد 

همهشده   هنوز  و چون  باشد  معده  و در  ادرار  از طریق  اضافات  ی 

از بدن بیرون   ها، ی اینا در نظر گرفتنِ همهاند.« پس بنشده مدفوع 

از خواب پیش  متعادل و  از غذایی  از چرتِ    -  بعد  پیش  احتماال  یا 

ترین است. ی جنسی مطلوبکه برای رابطهزمانی است    -  ازظهربعد 

نظر   اساس  ترجیحبر  به  خودش  طبیعت  زمان روفوس،  این  بر  اش 

این زمان قوی را    اشهیجانات  تریناشاره کرده است چون بدن در 

می  دارد. کسی  اگر  این،  بر  بهتر  عالوه  باشد،  داشته  فرزند  خواهد 

 و نوشیده استاش خورده  رضایتحدِ  است که مرد »بعد از اینکه تا  

بهتر است تا رژیمی   ی جنسی وارد شود، در حالی که زندر رابطه

کند.« دنبال  نیروبخش  و   کمتر  بدهد  »یکی  که  است  الزم  مسلما 

او زمانی را  جالینوس نیز بر همین نظر است:  یافت کند.«  ی در دیگر 

می  میپیشنهاد  فرد  آن  در  که  »از دهد  اینکه  از  پس  بخوابد،  خواهد 

م وعده نکرده  ای  ناراحتی  تولید  او  در  وعده  این  و  برده  لذت  قوی 

ت.« به این روش، غذا برای تغذیه و نیرو دادن به بدن کافی است  اس
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فرد اجازه به  بر دهد که خستگمی  و خواب  ترمیم کند؛ عالوه  ی را 

آن، این بهترین لحظه برای انعقادِ فرزند است، »چون زن اسپرم را در 

در واقع    زمانِ مناسب  دارد.« در آخر، اینحالتِ خواب بهتر نگه می

اش را با افزودن بر میل نشان  ترجیحساعتی است که طبیعت خودش  

 1دهد. می

کند ل فرض می یک اص  عنوانبه  : روفوسهای شخصیمزاج.  4

سرشت مناسبکه  جماع  برای  بیشتر  که  سرشتاندهایی  های  ، 

جنس»کم فعالیتِ  برعکس  هستند؛  مرطوب«  و  گرم  برای وبیش  ی 

یا  مزاج حفظ  برای  بنابراین  نیست.  مطلوب  خشک  و  سرد  های 

موردنیاز   گرمِ  رطوبتِ  که  آفرودیزیا  جهتبازگردانیِ  است  خوب   ،

پ  کامال  پیوسته  یچیدرژیمی  و  ورزشه  تغذیه  فراخورهای  از  ی  و 

شود.   انتخاب  فعالیتِ جنسی و جهت حفظِ  مناسب  باید حولِ  فرد 

از   یاش را دارد، به شکلِ کاملزدنبرهمتعادلی که این فعالیت خطرِ  

نوشیده شود،   رنگکمفید است که شرابِ قرمزِ  مزندگی پایبند باشد.  

خ سبوس  از  ساخته  تنوریِ  نانِ  )رطوبتِ ورده  که  برای شود  آن   

ها، بزِ جوان، ی گوشتسازی و تنظیم مفید است(؛ که از طبقهآماده

بی مصرف شود؛ در  گوسفند، مرغ، سیاهْ خروس، کبک، غاز و مرغا 

 
در روز این عمل نباید فورا ت »اما توان اشاره کرد که نزد کِلسوس شب ارجح اسمی 1

 «شود.داری دنبال زندهی غذایی و در شب نباید فورا با کار و شببا وعده
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با    -  ود پا و حلزون مصرف شهشتی غذاهای دریای،  دسته همراه 

لوبیای سبز، نخود )به خاطر گرمایشان( و انگوره  ا )بهشلغم، باقال، 

رطوب فعالیتتخاطر  مورد  در  آنان  میشان(.  فرد  که  به هایی  تواند 

گشت شود،  متوسل  راآنان  اسب    -  وگذار  با  چه  و  پیاده  و    -چه 

ولی به این شکل که خیلی سریع یا    دهندرا قرار می ین دویدن  همچن

نباید انجام شود، هیچ نوع  خی نباشد؛ اما هیچ ورزشِ خشنی  لی کند 

دست  حرکت پ های  نیزه  مثل  اعضای  رتاب  به  را  مغذی  مواد  )که 

و داغ    عملِدهند(، هیچ نوع حمامِ زیادی داغ و  دیگرِ بدن انتقال می 

فرد    نین هیچ نوع کارِ پرتنش انجام نشود.و همچ  توالی مسرد کردنِ

همچنین باید از هر چیزی که در خسته شدنِ بدن نقش دارد، دوری 

 د. خشم، لذتِ زیادی شدید، و در - کند

 

 

 

 

 

 

 

 



 میشل فوکو  – دمراقبت از خو

236 

 

 

 

 

 

 

 

 کار  روح-4

 

 

برای لذتبه نظر می پیشنهاد شده  های جنسی به رسد که رژیمِ 

-اش، تعادلشرایط  حولِ مرکزیتِ بدن متمرکز شده است.طور کلی  

تمایالتِ کلی یا گذرایی که خود را در آن   و  هایشش، ناراحتیهای

رفتار را   بایستکنند که میمتغیرهای بنیادینی کار می   عنوانبه  یابدمی

است.  .سازندمعین   شده  بدن  وقفِ  بدن  روح حالبااین  انگار   ،

به داراست و پزشکان آن را    کردنیبازهمچنان نقش خود را برای  

ن این روح است که دائما بدن چوکنند.  درونِ طرحِ چیزها وارد می

اولیه نیازهای  و  خودش  مکانیکِ  ورای  به  بردن  با  به را  ی خودش 

اس  ازد؛اند خطر می روح  برمی این  را  فرد  که  زمانت  تا  هایی انگیزد 
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تا در شرایطی پرسش انتخاب کند،  از  برانگیز  نامناسب  تا  عمل کند، 

دارند تا رژیمی داشته  ها نیاز  اگر انسانعی تخلف کند.  تمایالتِ طبی

همه وسواسی  چنین  با  که  نظر  باشند  در  را  فیزیولوژی  عناصرِ  ی 

-تمایل دارند تا با تخیالتآنان همیشه  که    گیرد، به این دلیل استب

هوس عشق شان،  و  شوند.هایشان  گمراه  مناسب    هایشان  سنِ  حتی 

رابطه شروعِ  در  برای  هم  جنسی  اشتباه  ی  پسران  در  هم  و  دختران 

توانند سبب شوند که میل در زمانی  ها میشود؛ آموزش و عادتیم

 نامناسب پدیدار شود.

او دارد:    کردنیباز ی  دوگانه برانقشی  یک روحِ منطقی    ن،ی بنابرا

تعیین کند که   برای بدن  تا رژیمی  در واقع توسط طبیعتِ نیاز دارد 

تنش بدن،  ماین  و  شرایط  و  آنان وقعیتهایش  در  را  که خود  هایی 

میمی تعیین  می   شود.یابد،  زمانی  فقط  او  به اما  را  رژیم  این  تواند 

رو زیادی  خیلی  کارِ  که  کند  تعیین  خوددرستی  دای  انجام  ده ش 

بر  باشد:   باشد،  باشد، خیاالت را کاهش داده  خطاها را حذف کرده 

ط از قانونِ  چیزهایی که سبب تفسیر غل یعنی  امیال چیره شده باشد؛  

که تاثیرِ رواقیون    -ئیوسآثِنِ  .ده باشدرا حذف کر   شوندموقر بدن می

روی به صورتی خیلی واضح این کارِ روح    -  توجه استبر او قابل

را  خ تعریف   نوانعبهود  خوب  فیزیکِ  رژیمِ  یک  ضروریِ  شرایطِ 

های بالغ نیاز دارند، رژیمی کامل از روح و بدن »آنچه انسان  کند.می 
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آرام سازد  1هایشتا تالش کند و وسوسه  ...  ستا به شرایطی   را  و 

امیالِ ما  های خاصِ ما فراتر نروند.« این  از قدرت  2برسد که در آن 

نیاز فرد ک  ندارد  رژیم  برپا سازدکه  ، حتی شاکشِ روح علیه بدن را 

فرد روش که  ندارد  از نیاز  آنان  از  استفاده  با  روح  که  کند  بنا  هایی 

براب در  موضوعخود  برعکس،  کند.  دفاع  بدن  روح   ر  که  است  این 

خود را تصحیح کند تا قادر باشد بدن را در رابطه با قانونی که راجع 

 ت کند. به خودِ بدن است، هدای

شود؛ توسط پزشکان با ارجاع به سه عنصر توصیف میاین کار  

آنچه ضروریاتِ واقعیِ  از  فراروی  آنان جهت  با  عناصری که سوژه 

تِ میل، حضور تصویر، حرکزند:  است، دست به خطر می   اندامگان

 انضمامِ لذت.

طبیعت خودش الف. در رژیمِ پزشکی مسئله حذفِ میل نیست.  

همه در  را  گآن  حیوانی  هاونهی  هیجان    عنوانبه ی  برای  محرکی 

ها به یکدیگر قرار داده است. به هر دو جنس و جذبِ آن  بخشیدن

که  و در نتیجه مضرتر از این نیست    تردر نتیجه هیچ چیز غیرطبیعی

که   باشیم  آن  دنبالِ  بگریزد  آفرودیزیابه  میل  طبیعیِ  نیروی  فرد   .از 

نباید  هیچ با روحیه  -گاه  بر لهچه جهت حیزگی و  ی هرچه  ورزی 

 
1 rmaiHo  
2Prothumiai   
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زور براند.  تالش کند که طبیعت را به   -  ی سننیروی از دست رفته 

ته باشد: این توصیه فرد نباید روابطِ جنسیِ بدون احساس لذت داش

« است. اما این میل  فعالیِ جنسیبیشی  ی »دربارهرسالهروفوس در  

است:   و  هم  دوگانه  بدن  میهم  در  پدیدار  روح  ی مسئلهشود.  در 

شا دقیق    کردنِمطرحمل  رژیم  ارتباطِ  اینیک  آشکارسازیِ   میان    دو 

 در بدن و در روح   تحرکاتِ آناست. فرد باید مراقب باشد که    میل

توجه  فوس بیانی قابلرو  . باشند  تا جای ممکن متناسب و تنظیم شده

ی  در این مورد دارد: »بهترین حالت این است که مرد زمانی در رابطه

اش اش به آن میل و هم بدنهم روح  زمانهم ند که  شرکت کجنسی  

 به آن نیاز دارد.« 

می  پیش  اوقات  رابطهبرخی  این  که  عملیآید  با  طبیعی  از    ی 

درسوی   گذشته  چون  دیگر  بدن  شود.  مخدوش  بدن  کنترلِ   خودِ 

نوعی   .اش مطابق نباشدهیچ چیز در روح با هیجانات  .نباشد  شخود

بده بیرون  خالص  آن تشنجِ  اسقت  ود.  عملِ   اسبر  روفوس،  نظر 

« نظر می« میتشنجیجنسی کال  به  از  شود.  رسد زمانی که روفوس 

می  عنوانبه  1هورمای  سخن  نچیزی  که  هشدارِ شانهگوید  های 

  کند. دارد، به این هیجانِ صرفا فیزیکی اشاره می دیوانگی یا صرع را  

در  پدیده دیگر  شکلی  به  اما  مشابه  جبیشای  س  نسیفعالیِ  وزاک یا 

 
1Hormai   



 میشل فوکو  – دمراقبت از خو

240 

 

شوند خودشان ملتهب می فعالیشبیهای جنسی در  : اندامدهدمی رخ

تی ، بدونِ تصویری شبانه، کثر جنسی»بدونِ هیچ عملِ  سوزاکو در  

اش  کانیکِ مغشوشِ بدنشود«؛ بیمار با م از منی به فراوانی تخلیه می

 میرد.« و »پس از مدتی، از مصرف می ودشمیفرسوده 

از شکتوانمی  اما روح برعکس که   های میلها و محدودیتلد 

برای  جالینوس  و  روفوس  که  عبارتی  بگریزد.  شده  آشکار  بدن  در 

ا افراط  این  کردنِ  میسمعین  واژه   توجهجالبکنند،  تفاده  این  است: 

ها و نیازهای بدن توجه  است. روح به جای اینکه به خواسته  1دُکسا

می اجازه  به خودش  نمایکند،  با  که  آن ه مخصوصِهایی کشدهد   

هایی  نمایشهستند و هیچ معادلی در اندامگان ندارند، تحریک شود:  

نباید به خ  طورهمان هستند.    2که واهی و خالی  ودش اجازه  که بدن 

پیوند بدونِ  که  می  دهد  شود  در  لِبا  ربوده  از   ؛روح  نباید  هم  روح 

 ا در مورد ام فراتر رود.   دهند،امر می خواهد و نیازهایش آنچه بدن می

ها ممکن آنچه با آن سروکار داریم یک بیماری است که عالجاول،  

آنچه بیشتر از همه با  است قادر باشند آن را درمان کنند؛ در دومی 

اخالقی   رژیمِ  یک  داریم،  سروکار  بر  آن  را  آن  باید  فرد  که  است 

 
1Doxa   
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پیشنهاد میخودش به کار ببندد.   دهد:  روفوس برای آن یک فرمول 

 ش کنید از بدن اطاعت کند.« مجبور ام کنید و»روح را ر

ی سنتی بیندیشد که در آن روح ی برجستهاگر فرد به این زمینه

تمنامی با  نبایست  اغوا  بدن  نظر  های  به  متناقض  پیشنهاد  این  شود، 

پزشکیِ  می و  نظری  مفهومیِ  بافتِ  در  باید  پیشنهاد  این  اما  آید. 

ت احتماال  که  بافتی  شود،  دریافت  تاثیر  خودش  بوده رواقیوحت  ن 

داست.   باید  طلبانهواتسلیمِ  بدن  به  روح  یک    عنوانبهی  از  اطاعتی 

شود ادراک  م  ؛منطق  اداره  را  طبیعت  نظمِ  که  کند و جهت ی منطقی 

در    اهادُکسخطرِ    مکانیکِ بدن را طراحی کرده است.اهدافِ خودش  

طب منطقِ  این  از  را  روح  خارجی،  امیالی  خلقِ  با  که  است  یعی این 

بر   همین منطق است که   .زندسامی  گمراه باید  پزشکی  رژیمِ منطقیِ 

زنده مخلوقاتِ  از  حقیقی  دانشی  رااساس  هماهنگ    آنبا    ، خودش 

ا  سازد. که  در  حیوان  مثالِ  متن،  ندانستنِ ین  شایسته  برای  اغلب 

-شد، برعکس مدلی برای رفتار بنا میهای انسانی استفاده میهوس

در رژیمِ جنسیِ خودشان از   یواناتاست که ح  این بدین دلیل  کند.

پیروی می  نه چیزی دیگر.  فرامینِ بدن  بیشتر و  هیچ چیزِ  نه  کنند و 

آنچه  روفوس توضیح می که   رو نی ازاکند و  آنان را هدایت میدهد 

نیز هدایت کند،   انسان را  باید  »مقدماتِ    دُکساهاآنچه  بلکه  نیستند، 

تخلیه   به  نیاز  که  هستند  شکلی  ب  دارد.«طبیعتی  نظر  ه  در  مشابه 
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گیریِ  به دنبالِ جفت  -  دُکسا  -جالینوس نیز حیوانات با این »باور«  

شوند آنان برانگیخته می»لذت چیزِ خوبی است«؛    جنسی نیستند که  

اینکه  خاطر  به  بخواهند،  تخلیه  خاطر  »به  را  جنسی  روابطِ  تا 

-که آن یان چیزیبرای آنان م است.« گرانبارنگهداریِ منی برای آنان 

کشاند و چیزی که »آنان را به سوی ی جنسی می ها را به سوی رابطه

ادرار   و  مدفوع  می   عنوانبهحذفِ  طبیعی  تفاعملی  وتی  کشاند«، 

 وجود ندارد.  

سازیِ اشتیاق را پیشنهاد دین ترتیب رژیمِ پزشکی نوعی حیوانیب

که  می آندهد  شدید    ،در  ممکن  جای  تا  شکلی  به  روح  به  میلِ 

که بر  است  ی میل  علمِ اخالقی درباره  . اینتسلیم شودای بدن  نیازه

به و تمایل    مدل شده است  تراوشاتاز    ی طبیعیی یک فلسفهپایه

نق ایدهطهسوی  است  آلیی  شده  از    معطوف  روح  آن  در  تمام  که 

پالوده شده و دیگر توجههای واهینمایش اش را به سوی هیچ  اش 

 کند. جلب نمیدامی دهای انیِ کارکرچیز جز اقتصادِ پرهیز

. این زمینه مکررا  1عدمِ اعتمادِ عمومیِ پزشکان به »تصاویر« ب.  

بنابراین روفوس در    دهد.خ میدهند، رهایی که پیشنهاد میدر درمان

بیش میموضوعِ  پیشنهاد  را  درمانی  جنسی،  جنبه  فعالیِ  دو  که  دهد 

عِ گرم از  ی با طبمِ غذاهادارد؛ اولی در مورد رژیم است که باید تما
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»فرد باید از    روح است:دومی مربوط به تحریکاتِ  آن خارج شوند؛  

تر از همه  ند و مهمانگیز دوری کها، افکار و تحریکاتِ شهوت مکالمه

چشم آنچه  از  را  خودش  خیلی میها  باید  و  کند،  محافظت  بینند 

 یند، ... بی این چیزهایی که حتی در رویاها میخوب بداند که همه

ز رابطه پرهیز کرده و غذای غنی به مقدار فراوان خورده، او را  وقتی ا 

به همین شکل یک کنند.«  به سوی جماع تحریک می نیز  جالینوس 

دوستی   .دهداش پیشنهاد میالیشیِ دوگانه به یکی از دوستاندرمانِ پا

هیجانِ  وضعیتِ  در  و  کرده  رها  را  جنسی  فعالیتِ  قرار    که  دائمی 

اوجالینو.  دارد به  می   س  به صورت توصیه  را  ابتدا خودش  که  کند 

زمانی که   -  شده، خالص کند؛ سپسی منیِ انباشتفیزیکی با تخلیه

شد پالوده  ذهن   -  بدن  در  است  ممکن  که  چیزی  ندهد  اش اجازه 

ته شودتصاویری  وارد  آن  به  کند،  نمایشنشین  از  »کامال  دوری  :  ها 

توانند  یاد نیاورد که می  ی را بها خاطرات هایی را نگوید یکند، داستان

 میلِ جنسیِ او را برانگیزند.« 

ی این تصاویرِ خطرناک که امیالی »تهی« را بدونِ ارتباط با نیازها

برمی روح  در  دارند.  بدن  گوناگون  انواع  البته  انگیزند،  دسته  یک 

رسد پزشکان به طور خاص زمانی  تصاویرِ رویا هستند که به نظر می

آنان  دغدغه  باشندرا دارنی  انزال  با  همراه  -توصیه  رونی ازا  -  د که 

دارهایی   از ند  وجود  پیش  بخوابند،  پشت  به  افراد  اینکه  بر  مبنی 
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م زیاد  وخواب  ذهن  ایعات  و  ننوشند  به غذا  رفتن  از  پیش  را  شان 

دارند.    رختخواب نگاه  آرامش  اِفِسوس   درهرحالدر  اهلِ  روفوس 

مور  به  تبدیل  را  موضوع  ماین  رژیمِدی  در  از    هم  که  کرده  کسانی 

برند: »به جای خوابیدن به پشت، به پهلو فعالیِ جنسی رنج می بیش

آن دوری کرد، تصاویری که   اید از. در میان تصاویری که ب1بخوابید« 

تصاویری که با مطالعه،    نیهمچن؛  توان در تئاتر دید هم قرار دارندمی

ه خودشان  و آنانی ک   آیندآواز خواندن، موسیقی و رقص به ذهن می

ها به نیازهای بدن کنند بدون آنکه چیزی در آنرا درونِ ذهن جا می

فعالیِ های بیشنشانهد که  کر ادعا میبنابراین جالینوس  مرتبط باشد.  

توانند از خونِ اضافه رها هایی دیده است که »نمی جنسی را در سوژه

به ایدهشوند،  از  که  زمانی  -نمی  اریخودد   شهوانیهای  خصوص 

 ند.« کن

دریافت عبارت  اما  این  تحت  باید  نیز  دیداری  و    2فانتازیا های 

تصور کردن  ط در  خطر نه فق  د.نهمراه با کاربردِ فلسفیِ آن قرار بگیر

آوردنیا   خاطر  این دیزیاوآفر  به  هست.  هم  آن  دیدنِ  در  که   ،

-می  آفرودیزیاخیلی قدیمی از محجوبیتِ سنتی است که    مضمونی

 
-های جنسی گرم می، اندامخوابدشد که وقتی فرد به پشت میاین ایده اغلب بیان می 1

 شود.های شبانه میاعث انزالشود و این ب 
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یکی به جای روشناییِ روز صورت بگیرد.  ب و در تار در ش  بایست

عنصری از رژیم نیز مورد تاکید قرار گرفته   عنوانبهاما همین مفهوم  

با  است: از تصاویری محافظت مینگ   فرد  نکردن،  شود که ممکن  اه 

بازگردند.   نابهنگام  شکلی  به  و  بمانند  باقی  آنجا  شوند،  است حک 

ر در  مسئله  این  به  موضوع  ابطه  پلوتارک  مناسب»با  برای   1«زمان 

می  اشاره  جنسی  نوراعمالِ  از  پرهیز  دالیلِ  میان  در  او  کند.    ، نزد 

ذت« که دائما میلِ ما را »تجدید »تصاویرِ لدوری کردن از  ی  دغدغه 

قرار دارد.  می نیز  اعمالِ سیرنشدنی و وحشیِ عشق»سازند«،  -شب 

آرام ا منحرف و  فرد رو بنابراین فطرتِ خودِ    کندمی  ورزی را محو

 تحریکِ دیداری در سواحلِ شهوت تباه نخواهد شد.« .سازد می

ر« در ادبیاتِ  »تصاویی یم که مسئلهروتوانیم به یاد بیا در اینجا می

شد که نگاهِ خیره عشق چقدر مورد بحث قرار گرفته بود. تصور می

آن  مطمئن طریق  از  که  بود  که  مسیری  است؛  اشتیاق  حاملِ  ترین 

وا  شتیاقا قلب  میبه  می رد  باقی  اشتیاق  که  بود  روشی  و  ماند. شد 

 مرسومهای مردم  خانه  درزمانی که تصاویر  اعتقاد دارد    2پروِپرتیوس 

به همین اندازه برای خودِ عشق یابد.  گسترش می   یشرمیب وند،  شمی

است خطرناک  که   ،هم  تصاویری  با  است  ممکن  عشق  چون 

 
1Kairos   
 م. –قرن یک پیش از میالد  –شاعر رومی  2
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خواهند  امِ کسانی که میبه تم  1ید اوود.  غیرعاشقانه باشند، صدمه ببین

می عشق پیشنهاد  کنند،  حفظ  را  »شان  کنند:  احتیاط  که  اجازه  کند 

پنجرهنو  ندهید و  بریزد  داخل  باشندهر  باز  کامل  که  - ا  است  بهتر 

دارید.« نگاه  پوشیده  را  خود  بدنِ  تصویرِ    بیشتر  مشابه،  دلیلی  به  و 

اشتیاق یا  خود علیه  ظت از  تواند روشی عالی برای محافرحم میبی 

باشد.  آن  از  شدن  برای خالص  روشی  »درمان  حتی  در  های اووید 

از عشفرد میزمانی که  گوید  عشق« می آزاد کند، خواهد خود را  ق 

، اجازه دهد که همخوابگیهیچ چیز موثرتر از این نیست که در زمان 

شود وارد  نقصنور  لکه:  با  همراه  بدن  ذهای  در  آشفتگی،  و  هن ها 

م می شوند  یثبت  ایجاد  انزجار  می و  فرد  که  زمانی  از  کنند.  خواهد 

که  معشوقه است  خوب  نیز  این  شود،  آزاد  در اش  زود  صبح  را  او 

تکنیکِ کاملی  .  زده کندبا حضورش شگفت  میزِ آرایشظمیِ  نمیان بی

تواند له یا علیه عشق تنظیم شود. عالوه از تصویر وجود دارد که می

-ترین جنبهرونی و بیرونی یکی از دائمی اویرِ د علیه تص  بر این، تقال

 است. بعدهای علمِ اخالقِ جنسی از انتهای دوران باستان به 

تجویز کرده،    آفرودیزیا  ندیفرابیعت در  در اینجا لذتی که طپ.  

می میباقی  فرد  آیا  تنظیم ماند.  شکلی  به  یا  کند  را حذف  آن  تواند 

این نکند؟  ن مستقیما به ن است چوغیرممک   کند که آن را احساس 

 
 م. –الد. پیش از می 43متولد سال  – اسو ن وسیدیاوو وسیپوبل 1
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است.  خورده  گره  نعوظ  و  نگهداری  سازوکارِ  و  بدن    حرکاتِ 

اعتدرهرحال جالینوس  می ،  فرد  که  دارد  ا قاد  از  تواند  را  لذت  ین 

روشی    بازدارد.  آفرودیزیاتبدیل شدن به عنصری اضافی در اقتصادِ  

می  پیشنهاد  است:  که  رواقی  وضوح  به  که  دهد،  است  این  موضوع 

ی عمل در نظر گرفته شود.  کنندهچیزی همراهی   عنوانبه  ت فقطلذ

چیزِ   لذت  »اینکه  جالینوس،  نزد  باشد.  عمل  انجامِ  برای  دلیلی  نباید 

است که حیوانات دارا    دُکساکه دیدیم یک    طورهمان«،  استخوبی  

می  تضمین  این  )و  طبنیستند  حدی  رفتارشان  که  داشته ی کند  عی 

 زیا آفرودیان این است که یی که نظرشهااناز طرف دیگر، انس باشد(.

کنند، دنبال کنند؛ نتیجتا به این سو متمایل  را برای لذتی که فراهم می 

ابسته شوند و همیشه بخواهند که آنان را تکرار  شوند که به آنان ومی

 1کنند. 

وظیفه را  پس  لذت  که  است  این  منطقی  رژیمِ  یک   عنوانبهی 

دنبالابژه  به  که  برونی  حذاش  کند:  د،  از تا  ف  مستقل  طور  به 

به شکلی که انگار وجود  ،  شرکت کنیم  آفرودیزیادر  بیتِ لذت  جذا

خو.  ندارد  برای  باید  منطق  که  هدفی  توسط تنها  کند،  تنظیم  د 

 
هم بیان شد، توجه داشته  -جلد دوم تاریخ جنسیت -کاربرد لذت« در » همانطور که 1

 م. –ت و مفرد نیست. ای جمع اسباشید که آفرودیزیا واژه
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می تعیین  آن  پاالیشیِ  نیازهای  اساس  بر  و  بدن   شود. وضعیتِ 

انسان که  است  رابطه»مشخص  در  لذت  برای  پارسا  جنسی های  ی 

دهند که از کار را انجام می ه به این هدف این  کنند، بلکت نمیشرک

پیوندی ندارد.«   این دقیقا این تمایل راحت شوند، انگار که با لذت 

دیوژن همان   مشهورِ  رفتارِ  از  جالینوس  که  است  برداشت   1درسی 

فاحشهکند:  می  منتظرِ  اینکه  بدون  او فیلسوف  از  که  باشد  ای 

بیاید، بود  کرده  از  خودش  درخواست  را  که    خود  اش برایمخاطی 

بر اساس نظر جالینوس، او با ناراحتی ایجاد کرده بود، خالص کرد.  

»این کار می اسپرمِ خود را  این خواست  لذتی که  دنبال کردنِ  بدونِ 

 کند«، تخلیه کند. انزال را همراهی می 

که می کنیم  اشاره  متعادلی  جایگاهِ  به  گذرا  شکلی  به  توانیم 

لخودارضای  و  رژیمانفهای  ذتی  این  در  اشغال رادی  پزشکی  های 

این موضوع به طور عمومی در تامالتِ اخالقیِ یونانیان      -  کردندمی 

درباره رومیان  از و  صحبت  وقتی  داشت.  وجود  جنسی  فعالیتِ  ی 

شود، که معموال خیلی نادر است، شکلی مثبت دارد: خودارضایی می

 عنوانبههم    ی وسی فلسفدر  انعنوبهیک عملِ حذفِ طبیعی که هم  

-میدیون اهل پروس  به یادِ  در اینجا  درمانی ضروری ارزش دارد.  

 
 م.  –فیلسوف مشهورِ کلبی حدود قرنِ چهارمِ پیش از میالد   1
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ی از این عمل که در دهد چگونه دیوژن به شوخکه گزارش می   افتیم

می انجام  عموم  می میان  تجلیل  زمانِ داد،  در  اگر  که  عملی  کرد: 

می انجام  می مناسب  غیرضروری  را  تروا  جنگِ  که عمل  . کردشد،  ی 

طبیعت می  خودِ  پیشنهاد  ما  به  ماهی  مثالِ  ما با  به  فقط  چون  دهد، 

است   هیچ  طورهمانوابسته  به  نیاز  که  پایمان  خاراندنِ  برای  کس 

برای آن به خدایان مدیون   .اریمند آنان  در آخر، عملی که  ایم چون 

که آن    1هرمس   خصوصبه   -  بودند که چگونگیِ آن را به ما آموختند

پَن  چوپانان  بود.    3ه ناامیدانه در عشقِ اِکودر حالی کآموخت    2را به 

آموختند.   پَن  از  را  آن  ادامه  در  طبیعت  نیز  از خودِ  بدون عملی  که 

هوس به  نیرنگ توسل  و  نیاز  ها  به  صریحا  کامل،  استقاللِ  با  و  ها 

می  غربی  دهد.پاسخ  ادبیاتِ  مسیحی  -  در  رهبانیتِ  شروعِ   -  با 

  همان این  یابد.  یوند میراتِ آن پ ل و خطی تخیخودارضایی با هیوال

ها جهت فراروی از مرزهایی که انسان  شودمیشکلِ لذتِ غیرطبیعی  

اختراع شده،  معین  آنان  برای  اخالقِ  اما  اند.  کرده  که  علمِ  یک  در 

پزشکی که مثل قرونِ نخستِ میالدی، اندیشناکِ این بود که فعالیتِ 

 
پسرِ زئوس  ن،ناینش المپ رسانامیسرعت و پ ی خدا ،ستان باونانِی ریدر اساط هِرمِس 1

 م. - ست.ا ایاو م
ِِ ها و حچوپانان، گله ی خدادر اساطیر یونان باستان   2 هِِا و کوه عِِتیوحِِش طب اتی

 م. – .رفتیبه شمار م هامفیهمدم ن
 م. –در اساطیر یونان باستان  کونیگان کوه هلاز الهه 3
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پایه نیازهای  با  را  وفجنسی  بدن  عملِ  دهد،   قایِ  پاالیشِ   این 

بی  آشکارترین  ،انفرادی از  میل،  شکل  را فایدگیِ  لذت  و  تصاویر 

 هد. دتشکیل می

عالیت ممکن است وسواسی های ف. هر چقدر هم که این رژیم1

جایگاهی که    شان اغراق کنیم.و پیچیده باشند، نباید در اهمیتِ نسبی

ود ها محدیم یگر رژدبه اینان تخصیص داده شده بود، در مقایسه با  

رژیم  خصوصبه   -  بود با  مقایسه  غذایی.  در  که های  زمانی 

-یی بزرگِ متونِ پزشکاوریباسیوس در قرن پنجمِ میالدی، مجموعه

می  ویرایش  را  فواید، اش  کیفیات،  به  را  کامل  جلدِ  چهار  کرد، 

 مختلفهایی اختصاص داد که غذاهای احتمالیِ  تخطرات و فضیل

فرد که  شرایطی  نباید  باید    و  بودند.  یا  دارا  کند،  را مصرف  او آنان 

دهد که یکی ارجاع  فقط دو پاراگراف به رژیمِ جنسی اختصاص می

از روفوس و دیگ  متنی  از جالینوس است.به  متنی  ممکن است   ری 

یز بیانگرِ رفتاری است تصور شود که این محدودیت بیشتر از هر چ

در ن خصوصیت  اما ای  ی اوریباسیوس و عصرِ او است.که مشخصه

می  پیدا  نمود  روم  و  یونان  پزشکیِ  برای تمام  بیشتر  فضایی  تا  کند 

به رژیمرژیم نسبت  غذایی  ایجاد شود.  های  برای های جنسی  آنچه 

است. آشامیدن  و  خوردن  است،  مهم  پزشکی  آنکه    این  از  پیش 

-ی کامل ی غذایی برسد، یک توسعهی جنسی به حدِ دغدغهدغدغه 
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نیاز خواهد بود.  -  شودمیار  مسیحی آشکانیتِ  که در رهب اما    مورد 

روزهپرهیزگاری و  غذایی  میهای  بنیادین  طوالنی  مدتی  برای  -ها 

-ی جنسیت و رژیمِ آن به شکلی قابللهره دربارهزمانی که دمانند.  

ا  بیشتر  وزنی  سختتوجه  می ز  پیدا  غذایی  تجویزاتِ  کنند،  گیریِ 

علمِ  لحظه تاریخِ  در  مهمی  جوامع  اخالق  ی  در در  است.  اروپایی 

همه در  رومی،  تقریبا عصرِ  جایگاهِ  جنسی  لذاتِ  رژیمِ  رخدادها  ی 

درست به همان    ؛کندغال می محدودی در برابر رژیمِ بزرگِ غذایی اش

تماعی  جاخالقی و آیینِ ای  صورت که این لذات خودشان در اندیشه

رخدادی    ضیافت  یابند.پیوند می   های خوردن و آشامیدنبا دلخوشی

شکما که  میست  اشتراک  به  را  عشق  و  مستی  و بارگی،  گذارد 

به  فلسفی  بزمِ  معکوسِ  آیینِ  است.  پیوند  این  از  مستقیم  شاهدی 

می شکل شهادت  موضوع  این  به  غیرمستقیم  غذا ی  که  جایی  دهد؛ 

همچنان  در حدی است که فرد  شود، مستی  زه گرفته میهمیشه اندا

 منطقی است.  هایاظرهمن ق موضوعِو عش ستا گوییقادر به حقیقت 

رژیمکه  است    مشاهدهقابل.  2 این  پزشکی در  یک   های 

از عملِ جنسی شکل می»پاتولوژی نباید در رد.  گیسازیِ« خاص  اما 

ای که اینجا مورد بحث  توسعهاین موضوع کژفهمی صورت بگیرد:  

جوام  وجههیچبهاست،   در  دیرتر  بسیار  که  نیست  آنی  به  ع  شبیه 

اتفاقاروپا حاملِ   یی  که  چیزی  صورتِ  به  جنسی  رفتارِ  و  افتاد 
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ادراک   بود،  ناسالم  جنسی شد.  انحرافاتی  رفتارِ  دوم،  موردِ  این  در 

های ناسالمِ  های نرمال و شکلمرویی تنظیم شد که شکلقل  عنوانبه

داشت را  بیماری   ؛خودش  خودش،  خاصِ  و  پاتولوژیِ  نگاری 

داشت را  ا  -  اثرشناسیِ خودش  درتازه  از  سخنی مانگر  آن  شناسیِ 

یونانی  نگوییم. می-پزشکیِ  عمل  متفاوت  شکلی  به  این  ند.  کرومی 

کند که در آن دائما ید م پزشکی عملِ جنسی را درونِ قلمرویی وار

اندامگان  در  تغییرات  طریق  از  شدن  مخدوش  و  گرفتن  اثر  خطرِ 

تقویتِ انواعِ  وجود دارد ی  مختلفو به شکلی معکوس همیشه خطرِ 

   را دارا است. ،نزدیک و دورهایی بیماریها، اریاز بیم

پاتولوژیتوانیم درباره ما می سازی در دو معنا سخن بگوییم.  ی 

م مخدوشاولین  اثراتِ  که  است  خاطر  بدین  به عنا  فقط  نه  کننده، 

سرشتِ  افراط به خودِ  بلکه  جنسیت  کاربست  در  بزرگ   فرایند های 

نسبت داده می -ها و آشفتگیرعشه  ی آن وهاهزینه به    -  دشوننیز 

می تحریک  اندامگان  در  که  مهمهایی  دوم  کنند.  معنای  همه  از  تر 

تحلیل این  که  است  خاطر  تا   ایهبدین  دارند  تمایل  پزشکی 

را  ووانم جنسی  عمل  فعالیت    عنوانبهدهای  را  ا براندیک  آن  و  زند 

ارائه دهند که خشونت  عنوانبه انرژی  تنها چیک  که    یزی استاش 

تقریبا مثل    از آن ترسید.   باید توصیف   یند یفراآنان عملِ جنسی را 

تحرکاتِمی  و  بدن  سازوکارِ  با  مطیعانه  فرد  آن  در  که  وح  ر  کنند 
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با استفاده از تنظیمِ دقیقِ  فقط  شود و باید چیرگیِ خود را  تصرف می

مهم است که بفهمیم این پزشکیِ   طبیعت دوباره برپا سازد.نیازهای  

شکلهدف   لذت  کاربردِ محدودسازیِ  رفتارِ  اش  »پاتولوژیکیِ«  های 

برعکس،   نبود:  ریشهجنسی  جنسیدر  اعمالِ  از  ی  عنصری   عیمط، 

منبعِ بیماری   پاتوسی  معنای دوگانه  بر اساس رد که  رونمایی ک  بودن

-یک تمرکزِ دائمی از بیماری  ، بلکهبود. عملِ جنسی شرورانه نیست

 دهد.یهایی محتمل را نشان م

مِ پزشکی از این نوع، نیازمندِ احتیاطی شدید نسبت به  . یک عل3

فعالیت   آن  رمزگشاییِ  به  توجه  این  اما  است.  جنسی  در فعالیتِ 

شود؛ موضوع این نیست که سوژه اش ختم نمییش اش و گشاریشه

تحرکاتی که او را به    یا  کند؛میلِ خودش چگونه عمل می   دقیقا بداند

ه جنسی  عملِ  میسوی  ادایت  مینتخابکنند،  که  شکلِ هایی  کند، 

می مرتکب  که  میاعمالی  تجربه  که  لذت  از  حاالتی  یا  کند،  شود 

شته باشد این است که مقرراتی را در  و باید داتوجهی که ا  .اندچگونه

از او انتظار  ذهن نگاه دارد که فعالیتِ جنسی را به آنان ارجاع دهد.  

که  نمی م  یندهایفرارود  درونِمبهمِ  را  یل  کند.  خود  نیاز   کشف  او 

پیچیده متعددِ  شرایطِ  تا  قرار دارد  فرد  اگر  که  دهد  تشخیص  را  ای 

ون خطر یا صدمه انجام درست و بد است اعمالِ لذت را به روشی  

به   «. او باید گفتمانِ »حقیقتر باشندضحار هم  کنادهد، باید در   را 
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اما این گفتمان این کارکرد ر   شخود رد  که به فا ندارد  ارجاع دهد. 

با توجه به سرشتِ  این گفتمان  بگوید حقیقت در رابطه با او چیست.

به روشی عمال  در این اباید به او یاد بدهد که چگونه    ،اعمالِ جنسی

  به نزدیکی با طبیعت تطبیق   متوسل شود که به اکیدترین شکلِ ممکن

باشد کانگویلهِ.  داشته  نزدِ  جرج  درمان  »علتِ  است:  گفته  ارسطو م 

نبودپزش میک  درمان  را  بیمار  که  بود  سالمتی  بلکه  اگر   .کرد ، 

 فنی نه به هنرمند که به هنر  تر سخن بگوییم، مسئولیتِ تولیدِ عمومی 

داشتتعل که    ...  ق  به   لوگوس غیرارادیِ    غایتِهنر  است.«  طبیعی 

می  شکلی رژیمِ  مشابه  که  گفت  آنآفرودیزیاتوان  توزیعِ  رژیمِ    ها، 

پ   گونهآن پزشکی  دادهیشنهاکه  نیست  است،    د  یا چیزی  الزم  کمتر 

آن از  آن  یبیشتر  سرشتِ  که  ارائباشد  اندیشه  به  استها  داده  .  ه 

 تجویزی ثابت در رفتار ساکن است.  عنوانبه هاحقیقتِ آن

بعدتر.  4 که  احکامی  و  غذایی  پیشنهاداتِ  این  علمِ    میانِ  در 

اندیشه و  مسیحی  پزشکی  اخالقِ  میی  شباهنشویافت    های تد، 

ب اکید  اقتصادِ  یک  بنیانِ  دارد:  وجود  دادنِ   هدفِ  اپرتعدادی  کاهش 

جنسی] فرد[اعمال  بداقبالیِ  از  ترسِ  بیماری؛  یا  جمی  که های  عی 

بیمی جنسیِ  رفتارِ  با  شوندتوانند  ایجاد  چیرگیِ نظم  یک  به  نیاز  ؛ 

میان تصاویر به خاطرِ کشاکشِ    ه ازه بو عدم اج  ؛زورمندانه بر امیال 

رابطه  نوانعبه  لذت شباهتهدفِ  این  جنسی.  قیاس ی  دور  ها  هایی 



 تی مهر نیما حیاترجمه: 

255 

 

-آنان غیرمستقیمنیستند. چندین جریان قابل تعیین هستند. برخی از  

این قانون که بر    شوند:های فلسفی تقویت میو از طریق مکتباند  

اساس آن لذت نباید هدف باشد، بدون شک بیشتر توسط فیلسوفان  

های مستقیمی هم اما جریانیافت.    نتقاله مسیحیت او نه پزشکان ب

رساله دارند.  آنکیراوجود  اهلِ  باسیل  باکرگی درباره  1ی  تصور    -  ی 

نویسندهمی که  آنشود  است  ی  بوده  اشاره    -  پزشک  به مالحظاتی 

از سورانوس در   2کند که آشکارا پزشکی هستند. آگوستینِ قدیس می 

این را نیز نباید از  کند.  ه می استفاد  3ناجدلِ خود علیه ژولیان اهلِ اِکال

نیمه و  هجدهم  قرنِ  در  که  برد  نوزدهمیاد  قرن  اولِ  طول ی  در   ،

توسعه که  در  زمانی  تازه  و  اصلی  میای  جنسیت رخ   داد،پاتولوژیِ 

 . شدآشکار به پزشکیِ رومی و یونانی داده میارجاعاتی 

تمرکزِ با  است  صرف  ممکن  عمومی،   خصوصیاتِ  این  روی 

ک شود  آن  تصور  به ه  حتی  یا  مسیحیت  به  که  جنسی  اخالقِ  علمِ 

تا    -اشاصولِ بنیادیندستکم  یا    -  شود،غربِ مدرن نسبت داده می

ا  در  جانیهم یونانیزمان  فرهنگِ  خودش  دررومی  -وج    انجایگاه 

باشد گرفته  بقرار  اما  شکل  ا.  تحلیل  این  تفاوت  ،از  بنیادین به  های 

 
 م. –دی چهارم میالکشیشِ مسیحی قرن  1
 م. –نجم میالدی رم و پفیلسوفِ مسیحی قرن چها  2
 م.-شِ منطقه اکالنا در قرن چهارم و پنجم میالدی کشی 3
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با رابطه  نوعِ  به  فردخودِ  مربوط  این شکل  رونیازا  و    انضمامِ  های 

 اعتنایی خواهد شد. بی ،ی سوژه از خودشاحکام در تجربه
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 بخش پنجم 

 وجهز 

 

 

-خانه»  -  پردازندازدواج می به پرسشِ     بزرگِ کالسیک کهمتونِ

اخالق »و  «سیاست»افالطون،   «قوانینِ» و  «جمهوری»گزنفون،  «داری

ی شان درباره تامالت  -  ارسطویی  «اداقتص» و  ارسطو    ی«سوماخویکن

کرده ثبت  وسیع  بافتی  در  را  زناشویی  و اند:  روابطِ  قوانین  با  شهر 

بقا  سنت برای  که  کامیابی هایی  هستند؛  و  ضروری  با  اش  خانمان 

تبعیتِ  سازند. از  ای که نگهداری و غنایش را ممکن میدهیسازمان

مدنی   کارکردهای  به  خانوادگیازدواج  میو  دریافت  اش  که توان 
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شده است که پیوندِ غیرمهمی در نظر گرفته می  عنوانبهخودِ ازدواج  

ها بوده  ها و ملتخانواده  ارزشِ آن صرفا در تولید دودمان برای نفعِ

احکامی که گزنفون، ایسوکراتس، افالطون که    1م یدید  ترپیشاست.  

می  تحمیل  زوجین  بر  ارسطو  بودسخت  کردندیا  آن  ،گیرانه  ان  تا 

. مزیتی که بتوانند خودشان را به طور مناسب در ازدواج هدایت کنند

بتی که باید زوجه مستحقِ آن بود؛ عدالتی که به او مدیون بودند؛ مراق

شد تا از او یک نمونه ساخته شود، که او تعلیم داده  سته میبه کار ب

همه اینشود:  میی  پیشنهاد  را  روابط  از  شکلی  بس  دهند ها  یار که 

میفر تولیدمثلی  صرفِ  کارکردهای  از  به  اتر  نیاز  ازدواج  اما  رود. 

داشت؛    سبکِ خاصی  متاهل  خصوصبهرفتارِ  مردِ  که  جایی  در   تا 

خانواده،    حال  عین اسرپرستِ  که شهروندی  بود  مردی  یا  فتخاری 

بر دیگران به کار   قدرتِ خود را که هم سیاسی و هم اخالقی بود، 

که در این هنرِ متاهل بودن   «یشتن وخ-بر-تاربابی مون »مض  بستمی

میانه منطقی،  مردی  رفتارِ  به  تا  بود  قرار  بود،  عادل ضروری  و  رو 

 شکلی خاص ببخشد. 

میالد   یهمالحظبا   از  پیش  قرنِ نخست  تا دو   متونی که در دو 

که اخالقیاتِ    رسدبه نظر می  ،اندقرن نخست پس از آن توزیع یافته

زناش شکلیرفتارِ  به  یافتهتقریب  ویی  بازتاب  متفاوت  در طولِ ا  و  اند 
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. متونی که آیداین زمان تغییرِ خاصی در کاربستِ ازدواج به چشم می

دست    باره  نیا در   از  در  مردانگی«  »درباره  ترجمهداریم،  ی آنتیپَتِر، 

مدت که  یونانی  میمتنی  تصور  »اقتصاد«  ها  کتابِ  پایانیِ  بخشِ  شد 

ارسطو به  متونِ  منتسب  ازدواج  متفاو  است،  به  که  موسُنیوس  از  تی 

اثر   عشق«  درباره  »گفتگو  و  ازدواج«  »احکامِ  دارند،  اختصاص 

اثرپلوتارک، رساله ازدواج  اشاراتی   ای درباره  هیِروکلس و همچنین 

فیثاغور متون  برخی  و  اپیکتتوس  سنکا،  متون  در  میس که  توان ی 

 یافت، هستند.

تر شد و بیشتر  نهی مصرادیل به پرسشآیا باید گفت که ازدواج تب

شد؟ گذاشته  بحث  به  گذشته  انتخابِ    از  که  کنیم  فرض  باید  آیا 

فرد می در آن هدایت بایست خود را  زندگیِ زناشویی و روشی که 

دور این  در  بیشتری کند،  دقتِ  با  و  شد  بیشتر  دلواپسیِ  سببِ  ه 

با عبارامسئله نیست که جواب را  تی سازی شد؟ بدون شک ممکن 

ب نظر می  حالبااین  د.یان کر مقداری  هنرِ هدایتِ زندگیِ به  که  رسد 

و   مالحظهدر بسیاری متونِ مهمِ متعدد به روشی نسبتا تازه    ،متاهلی

لین تغییر شامل این حقیقت باشد رسد که اوشد. به نظر می  تعریف

هنرِ   اینکه  که  با  زناشویی  خانمان،    زمانهم وجودیِ  به  مربوط 

زند هست، ارزشی مضاعف روی عنصرِ یدِ فرتولد و تول  مدیریتِ آن،

ی شخصی میان شوهر و  دهد: رابطهخاصی در این مجموعه قرار می 
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هم   به  را  آنان  که  پیوندی  میزوجه،  آنان  گره  رفتارِ  به  زند،  نسبت 

اش را از به جای آنکه اهمیتاین رابطه،    رسد کهبه نظر مییکدیگر.  

اربا اولیه    عنوانبهرد،  بِ خانه بگیدیگر اضطرارهای زندگیِ  عنصری 

یابند، از  شود که دیگر چیزها حولِ آن سازمان میو بنیادین نگاه می

نش میئآن  به آت  را  نیرویشان  و  مدیونگیرند  مجموع،اند.  ن  به    در 

در ازدواج کمتر توسطِ تکنیکِ    یشتنهنرِ هدایتِ خو  رسد کهنظر می

 شود.یف میدِ فردی تعرشناسیِ پیونسبکو بیشتر با  یحاکمیت

میانه رفتارِ  بنیانِ  که  است  حقیقت  این  در  دوم  در یک تغییرِ  رو 

ا بر اربابی  مردِ متاهل بیشتر بر وظایفِ دوطرفه قرار داده شده است ت 

میبر   یا  به دیگران؛  بر خود  حاکمیتِ خود  واقع  در  که  توان گفت 

ب و  دیگران  به  مربوط  الزاماتی  کاربستِ  در  مضاعف  از شکلی  االتر 

ی فرد نمایش داده شده  شان دادنِ احترامی خاص به زوجه ه در نهم

خو  است. برای  دغدغه  فردیشتتشدید  تعیینِ نِ  دستِ  در  دست   ،

دی  برای  میارزشِ  پیش  تاگری  روشِ  آن  زهرود.  در  که  برخی  ای 

»اوقات   فرمولپرسشِ  جنسی  تغییر می  بندیوفاداریِ«  این  به  شود، 

این است    رو  ه در بحثِ پیشِین نکتترو مهم  خردر آ  دهد.گواهی می 

ازدواج  که رابطه  -  هنرِ  یک  شکلِ  متقارندر  با   -  ی  مقایسه  در 

فضایی   روابطِ  تربزرگگذشته  مشکالتِ  زوجین  به  میان  جنسی   

می  شیوه  با  .دهداختصاص  به  همچنان  مشکالت  و  ای  این  محتاط 
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-ی است که میشود، اما این حقیقت همچنان باقتلمیحی رفتار می

پلوتارک، دغدغهان  تو مولفانی چون  تعریفِ روشی  در  یافت در  ای 

آن در روابطِ   با  ازدواج، که خودشان را  برای رفتارِ شریکانِ  خاص 

هدا کنند.لذت  دیگر    یت  با  تولیدمثل  به  عالقه  اینجا  و   معانیدر 

و  هاارزش درک  عاطفه،  عشق،  به  مربوط  که  است  شده  ترکیب  یی 

 شوند.بل میهمدردیِ متقا

کنم چنین رفتارها یا عواطفی گویم که من ادعا نمییگر می ر دبا

بود ناشناخته  کالسیک  عصرِ  شد  نددر  پدیدار  متعاقبا  تثبیتِ  :  ندو 

حد  تغییرات این  در  متفاوتینی  کامال  مستندسازیِ  به  همچنین    از  و 

اگر متونی را که در   -هایی بسیار متفاوت خواهد داشت. اما  تحلیل

کندست   باور  می  -یم  داریم،  نظر  این به  گرایشات،  این  که  رسد 

هایی  ، تبدیل به زمینهکردناحساستا    کردنعملهای رفتار، از  روش

مسئله موضوعابرای  بحثِسازی،  برای  هنرِ    تی  عناصرِ  و  فلسفی 

هدایتِعامدانه صورت سبک  شدند.  یشتنخو  ی  به  زندگی  شناسیِ 

توان آن را می   د:  آی زناشویی برمی از احکامِ سنتیِ مدیریتِ  ،یک زوج

یک مکتبِ ی زناشویی، در  هنرِ رابطهیک  به شکلِ تقریبا واضحی در  

زیبایی یک  در  و  جنسی  لذتانحصارِ  مشاهده   مشترک  هایشناسیِ 

 کرد.  
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تامالتدر   از  متعددی  و    مواردِ  ازدواج  متونِ    خصوصبهبر  در 

قرنِ   دو  میالدی،  رواقیِ  از  مینخستِ  خاصی  مدلِ  نمایشِ  توان 

کردنِ رابطه تحمیل  پندارِ  اینکه  نه  کرد.  مشاهده  را  زوجین  میانِ  ی 

تازه های  شکل ازدواسازمانیِ  بر  نوع  ای  هر  یا  باشد،  میان  در  ج 

مطرح  متفاوتی  قانونیِ  چهارچوبِ  در  آن  دادنِ  جا  برای  پیشنهادی 

اما   که  شود.  دارد  وجود  کشیدنِ  بدونِتالشی  پرسش  سبه  اختار   

بودیِ شوهر و زوجه، چگونگیِ روابطِ میان آنان  شکلی از همسنتی،  

ر متونِ آنچه د  باقریبا  که ت  تعریف کند  و روشی از زندگی با یکدیگر
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است متفاوت  بود،  شده  داده  پیشنهاد  با طرح.  کالسیک  ریزیِ  شاید 

و    روشیک   نابهنگکاربه با  خوب  تقریبا  واژگانی  توانیم ب  امگیریِ 

ازدواجم  بگوی سادگی    که  به  زناشویی«   عنوانبهدیگر  »شکلِ  یک 

 ؛کندیتِ خانمان تثبیت های مکمل را در مدیرد که نقششادراک نمی

همه  همچن  بلکه از  باالتر  و  »گره  عنوانبهین  و یک یک  ازدواج«  ی 

میرابطه فهمیده  زن  و  مرد  میان  شخصی  زندگیِ  شی  هنرِ  این  د. 

است، در   دوگانه اش  د که در شکلرکی م  ای را تعریفبطهمتاهلی را

 است.  خاصاش است و در شدت و نیروی جهانیاش ارزش 

ید اگر یک چیز  گو: موسینیوس روفوس میرابطه دوگانهیک  .  1

باشد که در تطابق با طبیعت است، آن ازدواج کردن است. هیِروکلس  

 نی تر از گفتمااسیتواند اسجهت اینکه توضیح دهد که هیچ چیز نمی

کند که ه، بیان می به عهده گرفتی موضوعِ ازدواج  باشد که او درباره

 ی زیستهمی زیستیِ ما شکلِ شود گونهاین طبیعت است که سبب می

 را ترجیح دهد. 

این اصول صرفا درسی را مجددا بیان کردند که تماما سنتی بود. 

مکتب برخی  توسط  اینکه  با  ازدواج،  بودنِ  و  طبیعی  فلسفی  های 

از دالیل  ی یک سری  شد، عموما بر پایهانکار میون  کلبی  صوصخبه

بود:   شده  تولیدمثل؛  بنا  برای  مونث  و  مذکر  ناگزیرِ  یافتنِ  پیوند 
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پیوندی ضرورتِ به  آن  انتقالِ  ضرورتِ  اتصال،  این  کردنِ  طوالنی   

-پایدار جهت تضمینِ آموزشِ فرزند؛ ترکیب همیاری، رفاه و لذت

ک متاهلیهایی  زندگیِ  الزاماتی م  ه  و  خدمات  با  فراهم  تواند  اش 

پایه   عنوانبهده  در آخر شکل یافتنِ خانواآورد؛ و   در  ی شهر.  واحدِ 

اولین   پیوکارکردمورد  بنیانی تصویب شده بود که  ،  با  ندِ زن و مرد 

همه بود.  میان  مشترک  حیوانات  در  ی  پیوند  دیگر  مقایسهاین    با 

اشکل  ،وندهاپی نمایشهایی  را  وجود  شکلی ی م  ز  به  عموما  که  داد 

 . ندشدانی و منطقی در نظر گرفته میمناسب انس

ازدواج    مضمونِاین   طبیعی  عنوانبهکالسیکِ  توسط   چیزی 

 دوگانه  یمشارکت  ؛ این مضمونری پذیرفته شدونِ عصر امپراتورواقی

اجتماع  تولیدمثل و زندگیِ  آن را به شکلی   رواقیون  اماداشت    یدر 

 دادند.   شکل رییتغتوجه بلقا

فرمول در  موسُنیوس.  همه  از  می یبنداول  او  مشاهده های  توان 

تاکید  که  ازکرد  »  ات  فرجامِ  به  »تولیدمثل«  تغزیستیهمهدفِ  ییر « 

رساله  .اندکرده  از  »دربارهمتنی  رابطه ی  این  در  ازدواج«  هدفِ  ی 

دست بکند:  است. متن با دوگانگیِ اهدافِ ازدواج آغاز می   روشنگر

زندگی.  دنِ  آور  یک  گذاشتنِ  اشتراک  فورا دودمان،  موسُنیوس  اما 

می مهمی  اضافه  خیلی  چیزِ  است  ممکن  تولیدمثل  اینکه  با  که  کند 
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خودش   بنمیباشد،  او  کند.  توجیه  را  ازدواج  یادآوریِ    ا تواند 

کند که اگر  این نکته داشتند، اشاره میبه  اعتراضی که اغلب کلبیون  

توانستند به خوبی ها مید بود، انسانفرزن  آوردندستبهموضوع فقط  

کنند:   رفتار  حیوانات  شوند. مثل  فورا جدا  سپس  و  بپیوندند  هم  به 

، به این دلیل است که آنچه برای آنان اساسی  کننداگر این کار را نمی 

مراقبتی دوطرفه    ها یک همراهی که در آن، آناست:    زیستیهماست،  

مر  د  و  کنندمیمبادله   و  میهربانمواظبت  رقابت  یکدیگر  به    . کنندی 

تشبیه میدو شریک در آن   شوند که اگر  به دو چهارپا در یک یوغ 

.  دنکنهیچ پیشرفتی نمیه کند، به طرفِ جانبِ خود نگا آن دویکی از 

نادرست است   موسُنیوس روابط کمک و دلداری را بگوییم  که  این 

باید در یک هداف  اما این ا  د.دهی به هدفِ ابژکتیوِ دودمان ترجیح م

زیستی است؛  زندگیِ هم  منفرد،  شکلِ منفرد جا بگیرند که این شکل

نشان داده میاشتیاقِ دوطرفه دودمانی د و  شوای که توسط شریکان 

 ی این شکلِ اساسی است.کنند، دو جنبهکه با هم تربیت می

می  دیگر اشاره  متنی  از موسُنیوس در  این شکل    کند که چگونه 

آیا ازدواج ی » در هر فرد حک شده است. رساله  طبیعتپیوند توسط  

بنیادینی   شکافِ  است؟«  فلسفه  کردنِ  دنبال  راه  در  در  مانعی  که 

سنیوس کشد. موبه میان میمرد و زن وجود دارد،  ی انسان میان  گونه

اندیشد که آفریننده پس از آنکه دو جنس را از هم به این حقیقت می
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-اشاره میاو  ه به کنار هم بیاورد.  دوبار است آنان را خومی  جدا کرد،

در هر کدام از آنان »میلی قدرتمند« کاشت، میلی که   آفرینندهکند که  

بود و آنان را به نزد یکدیگر    1رای »پیوند« هم برای »آمیزش« و هم ب

می نظر  به  دربارهبازگردانید.  که  عبارتی  دو  از  که  گفته  رسد  میل  ی 

زیستی. پس کند و دومی به همره میی جنسی اشاهه رابطشد، اولی ب

در  اصیل  و  بنیادین  میلِ خاصِ  که یک  است  این  فهمید  باید  آنچه 

ه سوی نزدیکیِ جنسی و هم به هم ب ،نوع بشر وجود دارد و این میل

این یک تئوری  گیری شده است.  سوی اشتراک گذاردنِ وجود جهت

فقط به   هنیل  ندیِ زیادِ ممشدت اینکه  است که تبعاتی دوگانه دارد:  

منجر   جنس  دو  اتصالِ  به  که  حرکتی  با  بلکه   شود،می سادگی 

 نیز  گرددمیها منتهی  زندگی  یِگذاراشتراکبههمچنین با حرکتی که  

ی میان دو جنس به برعکس، رابطهوم اینکه  د  شود.نمایی میسرشت

یق سود،  طرز  که دو فرد را ا تعلق دارد  هایی  رابطه  همان طرحِ منطقیِ

دهند. همین تمایلِ شان به یکدیگر پیوند میزیستیِ روحهمه یا  عاطف

به جفت شدنِ   ،طبیعی است که با شدتی برابر و منطقی از نوعِ مشابه

 شود. ها منتهی میودها و پیوند یافتنِ بدنوج

 
1  Homilia and koinonia 
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می  تشکیل  را  ازدواج  بنیانِ  آنچه  موسنیوس  برای  این  پس  دهد 

در   ازدواج  که  دو    ینقطهنیست  قرار    مایلِتتقاطعِ  ناهمگون  ذاتیِ 

بلکه  باشد.  اجتماعی  و  منطقی  دیگری  و  فیزیکی  یکی  که  دارد 

ه دارد که مستقیما به ازدواج از نگاه او ریشه در گرایشی منفرد و اولی

-ایناز   گیری شده است وهدفِ اساسی جهت  عنوانبه  ازدواجسوی  

ذاتی ر اثرِ  دو  به  آن  طریق  از  می  اشو،  یک  گیریِشکل  د:رسنیز   

می د زندگی.  در  همراهی  و  مشترک  چرا ودمان  که  کرد  درک  توان 

می مطلوبموسنیوس  چیز  هیچ  بگوید  نیست.  1تر تواند  ازدواج    از 

ودنِ ازدواج صرفا به خاطر نتایجی نیست که فرد از کاربستِ طبیعی ب

با تمایلِ ذاتیِ اصیلی بیان از قبل  اش  طبیعی بودن  ؛کشدآن بیرون می 

 کند. هدفی مطلوب تثبیت می  عنوانهبن را آده است که ش

  «یهدوگان»  هیروکلس نیز به روشی مشابه ازدواج را در سرشتِ

می انسانانسان  او  برای  »ازدواجی« هیابد.  حیواناتی  این   2ا  هستند. 

آنان میان    گرایان حضور داشت:پندار پیش از این نیز در میان طبیعت

و آنانی که به صورت   3ودند ی کنار هم باحیواناتی که به صورت گله

می زندگی  می4کردند جفتی  قایل  تفاوت  این، شدند،  بر  عالوه   .

 
1prosphilosteron  
2Syndyastikoi   
3Synagelastikoi   
4tikoi Syndyas  
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او  ت اشاره کرده است.  ون نیز در متنی در »قوانین« به این تفاو افالط

دهد که وقتی در گروه  ها پیشنهاد میی آن حیواناتی را به انساننمونه

فصلِ وقتی  و  هستند  پرهیزگار  میجفت   هستند،    رسد، گیری 

ارسطو نیز به  شوند.  شوند و به صورت جفتی جدا می»ازدواجی« می

از   مشابه  گونهشکلی  بودنِ«  »جفتی  گفته  خصوصیتِ  بشر سخن  ی 

هم برای تعریف روابطِ میان ارباب و برده و هم روابط    ،و از آنبود  

 . میان زوجین استفاده کرده بود

اهدافِ پندار برای  است  هیروکلس از این  او  کند.  می فاده  متفاوتی 

برد و در نگاهِ او این ی زناشویی به کار می آن را منحصرا در رابطه

پایه  ،پندار و  اساسی  رابطبنیانِ  این  طبیعیِ  است.ی  ها  انسان  ه 

در  اند تا به صورت جفتیساخته شدهشان دوتایی است؛ آنان سرشت

نان  هم آ دهد ود میالاو هاهم به آن زمانهمکه  زندگی کنندای رابطه

 ، طبیعتسپری کنند.    شریک  شان را با یکزندگی  سازد تارا قادر می

به   صرفا به این قانع نیست که  ،لس و هم موسنیوسهم نزد هیروک

ظهور  اجازهازدواج   به ی  ازلی  تمایلی  طریقِ  از  را  افراد  بلکه  دهد، 

ه خودِ  لاو هر کدام از آنان را، از جم  .کندازدواج کردن تحریک می 

طبیعت و منطق در حرکتی که به  انگیزد.  به این کار برمی  وف رافیلس

اما عالوه بر این باید به این    شوند.می  منطبقشود،  ازدواج منجر می

هیروکلس  نک که  شود  اشاره  گونهته  ازدواجیِ  بشریخصوصیتِ   ی 
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می سبب  کنندها  انساند  شوکه  زندگی  جفتی  صورت  با    را  به 

رت گروهی زندگی  شود به صوب میها که سبآن  ایِخصوصیت گله

نمی   کنند ناسازگاری  انسانبینددر  شده.  ساخته  که  ها  به  اند  هم 

زن چندتایی  صورت  به  هم  و  دوتایی  کنند. صورت  بشر   دگی  نوع 

رابطه  زمانهم این  است؛  اجتماعی  هم  و  ازدواجی  و  هم  دوگانه  ی 

یک دهد که  می  یحاند. هیروکلس توضی چندگانه به هم مربوط رابطه

ایِ آن را تشکیل احدهای پایههایی تشکیل شده که وهر از خانمانش

ن و دهند، اما در هر کدام زوجی قرار دارد که هم بنیانِ اساسیِ آمی

تمام شکلِ  میشدههم  را  نیست    ؛سازنداش  کامل  خانمان  یک  پس 

این  فرد  بنابراین  باشد.  یافته  سازمان  زوج  یک  حول  اینکه  مگر 

-نبهجی  مهن و هاحول تمامِ مسیرِ وجودِ انس  ی رانگیِ ازدواج گادو

ای که طبیعت به آن داده است؛ در در ساختارِ اولیه  یابد:میهای آن  

دی که موجودی وقفِ به منطق باشد به آنان  حتا    سانانالزاماتی که  

اجتماعِ  به  را  او  که  اجتماعی  زندگیِ  از  شکلی  در  است؛  پایبند 

یک   عنوانبه انسان    دهد.یوند میت، پ شی از آن اسبخهایی که  انسان

اش او فردی که منطق  عنوانبهیک موجود منطقی، و    عنوانبهحیوان،  

 د، از هر نظر یک هستیِ ازدواجی است. سازرا به نژادِ بشر متصل می

رابطه.  2 فراگیریک  نباید که    پرسشاین  :  ی  یا  باید  فرد  آیا 

ی هافی بر روشفلس  در تامالتِ  ثهازدواج کند، موضوعی برای مباح
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است.   بوده  ازدواج؛  زندگی  مضراتِ  و  طرف  فواید  یک  ی  فایدهاز 

اوالدی شریف؛    ای قانونمند و از طریقِ او فراهم کردنِداشتنِ زوجه

از   یستبازمانی که فرد میمشکالتی که  ها و  قبتمرااز طرف دیگر  

را  نیازهایشان  د،  ی خود حمایت کند، مراقبِ فرزندانِ خود باشزوجه

اوقات   برخی  و  کند  روبهتامین  آنان  مرگِ  یا  بیماری  شودبا   -  رو 

اوقات خستگی  مضامینِ  هااین برخی  که  هستند  گفتمانی  ناپذیرِ 

اوقات طعنه  جدی،   تا  . طنینِ آنندآمیز و همیشه تکراری بودبرخی 

اپیکتتوس و کلمنتِ  شود.  در دوران باستان شنیده میهم  خیلی دیرتر  

کتاب  2شادیشمشین  لوس،  1ندریه اسک مولف  دل»،  یا  قضایای   ،»

رساله  3لیبانیوس  مجموعه در  این  از  کند«،  ازدواج  باید  فرد  »آیا  ی 

اینمباحثاتی   طول  در  برداشت   که  داشتند،  ناچیزی  تغییراتِ  قرون 

مخالف  کنند.  می  ازدواج  با  نظری  صورت  به  کلبیون  و  اپیکوریان 

ظری  نسبت به آن نبتدا  ن اقیون از هماروارسد که  بودند. به نظر می

داشتند.   می  درهرحالمثبت  نظر  باید  به  فرد  که  نظریه  این  رسد 

-ه طور کامل سرشتو ب  ازدواج کند، خیلی در رواقیون معمول  شد

بود. شده  آنان  اجتماعیِ  و  فردی  اخالقِ  علمِ  موضعِ    نمای  آنچه  اما 

 
 م. – دوم و سوم میالدی ی قرن فیلسوف مسیح –فالویوس کلمنت  یتوست 1
 م. –نویسنده و سخنور قرن دوم میالدی   2
 م. –فیلسوفِ سوفسطاییِ یونانیِ قرن چهارم میالدی  3
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ه  است کین حقیقت  ، اکندرواقیون را در تاریخِ علمِ اخالق مهم می 

به موضوع  خاطرِ    این  به  ازدواج  برای  ساده  ترجیحِ  یک  صورتِ 

مضرات وجود  با  و  فرمولفوایدش  بوداش  نشده  نزدِ    .بندی 

پیکتتوس یا هیروکلس ازدواج کردن کاری است که فرد موسنیوس، ا

ی دهد چون وظیفهبلکه انجام می  ؛ دهد چون »بهتر« استانجام نمی

گیرد. این بنیانِ می   نشئت فراگیر  قانونِاج از یک  زدوی ا گره  اوست.

شود. برای رواقیون الزامِ به  عمومی با دو نوع از تامالت حمایت می

نتیج  همه  از  اول  را  هازدواج  ازدواج  که  است  اصل  این  مستقیمِ  ی 

طبیعت مقرر کرده است و نوع بشر با انگیزشی به سوی آن هدایت 

یکسان  برای همه    و همهم منطقی  ی و  هم طبیع  زمانهمشوند که  می

اما   از ازدواج  است.  سری  یک  در  عنصری  صورت  به  همچنین 

 عنوان بههر انسانی که خود را  شود که  وظایف و تکالیف نیز بیان می

گیرد، نباید عضوی از یک اجتماع و بخشی از نژاد انسان در نظر می 

برود.   طفره  آنان  کهاز  است  وظایفی  آن  از  یکی    یِهست  ازدواج 

 آورد. دست می ی همه بریقِ آن ارزشی برااز طخصوصی 

ی اپیکتتوس با اپیکوریان این موضوع را به وضوح نشان  مباحثه

 تعریف شده است   ی عمومییک وظیفه   عنوانبهدهد که ازدواج  می

خواهند در همسازی با طبیعت زندگی  هایی که میی انسانبرای همه

و   ازدواج  کنند  تکارکرد   نعنوابههمچنین  شعریی  است  ف  برای ده 
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می  که  برای  فردی  مفید  زندگیِ  یک  او    که  انیسکخواهد  اطراف 

دِ اپیکوری آن فر   .پیش ببرد  ها به شکلی عمومی برای انسانهستند و  

 اش را تکذیب سخنانی هفتم از کتاب سوم  که اپیکتتوس در مباحثه

  بندد؛ می   ارهایی را به ککند، شهروند پیشرویی است؛ او مسئولیتمی 

اش، ی فلسفیهااما به خاطرِ وفاداری به بنیان  ؛«سِ شهرها است»بازر

را   متقاکند.  می  ردازدواج  پاسخ  او  به  استدالل  سه  با  بل اپیکتتوس 

فوری.  دهدمی کاربردِ  به  دارد  اشاره  امکان  جازدوا  اولی  ناپذیریِ و 

ز زنند، بااگر همه از ازدواج کردن سر  پوشیِ فراگیر از ازدواج:  چشم

کسی اق خواهد افتاد؟ شهروندانمان از کجا خواهند آمد؟ چه چه اتف»

تعلیم می را  فرماندارِآنان  کسی  شد؟  جوانان  دهد؟ چه  چه   خواهد 

ژ چه    1هایمناسیومکسی  آنان  آموزشِ  و  کرد؟  خواهد  مدیریت  را 

که  دارد  اشاره  اجتماعی  الزاماتِ  به  دوم  استداللِ  بود؟«  خواهد 

رود و ازدواج نیز در کنار وظایفی که به طفره باز آنان    یدنبا  کسچیه

سیاسی، هستند،    زندگی  وابسته  خانواده  و  خود دین  به  را  بخشی 

می »شهروندی،اختصاص  پرستشِ   دهد:  فرزندان،  تولیدمثل  ازدواج، 

والدین« از  مراقبت  طبیعی   .خدایان،  به  مربوط  سوم  بودنِ  استداللِ 

م تجویز  منطق  که  است  »ما  یرفتاری  لکند:  این  باید  مطیعِ  را  ذت 

 
 م. –رزش و آموزش جوانان در عصر باستان است ومنظور مراکز  1
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-ری خدمت کند، تا عالیقتا به آنان همچون خدمتکا  اصول سازیم

 مان نگاه دارد.« طبیعیهای مان را فرا بخواند و ما را در مسیرِ فعالیت

میان فواید  قیاسیِ  کنشِ  بینیم که اصلِ اجبار به ازدواج از برهممی

ازدواج   مضراتِ  است.  و  شده  نی ب  ازدواججدا  صورت  بر ه  ای ازی 

تا زندگی  بیان شده است  انتخاب کنند  همه  را  فراگیر  ای  که شکلی 

است. مفید  همه  برای  و  است  منطبق  طبیعت  با  چون  ازدواج   دارد 

انسان را تا جایی که موجودی طبیعی و عضوی از نسل بشر است به  

می متصل  همکند.  خودش  از  شدن  جدا  هنگام  صحبتِ  اپیکتتوس 

نچه زئوس آبا انجام ندادنِ  گوید:  و میا به اهمین ر  زین  اشاپیکوری 

است، »تاوان خواهی داد و ضرر خواهی دید. چه نوع   تجویز کرده

-ات شکست مینکه در انجام وظیفه ضرری؟ هیچ ضرری غیر از ای

انسانِ    .خوری نفس و خوشاعتمادقابلتو آن  با عزت  رفتارِ درونِ ، 

 از آن نباش!«  رتزرگبالِ ضرری نبخود را نابود خواهی ساخت. به د

با دیگر   چیزهایی داشت که رواقیون ازدواج نیز وضعیتی مشابه 

دسته میان  ترجیح در  مورد  چیزهای  می  1ی  بود  دادندقرار  ممکن   .

باشموقعیت داشته  وجود  آننهایی  در  که  نباشد. د  الزامی  ازدواج  ها 

 
1Proegoumena   
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می هیروکلس  که  است  چیزی  ارجحگوید:  این  ؛ ستا  1»ازدواج 

نباشداگر    رونیازا  مخالف  آن  با  الزام  ،شرایط  ما  استبرای  .«  آور 

ها است  الزام به ازدواج و تقاطعِ موقعیت ی میانرابطهدقیقا در همین 

می  که بیان  اپیکوریان  و  رواقیون  میان  اپیکوریان اختالفِ  نزدِ  شود. 

وجود  خاص  کس الزامی به ازدواج نداشت، مگر آنکه شرایطی  هیچ

میاد می که  پیوتوانست  شت  از  شکل  نزد  این  سازد.  مطلوب  را  ند 

می رواقیون   خاص  شرایطی  صورت   توانستفقط  به  که  را  الزامی 

 . دنظری قابل گریز نبود، بردار

موقعیت این  میان  حالت  در  یک  طوالنیهامدتها،  موضوعِ   ی 

از  فیلسوفان  ازدواجِ  اینکه  فلسفی.  زندگیِ  انتخابِ یک  بود:  مباحثه 

توان  ی مباحثه بوده است را میای برا مینهک نیز زعصر کالسی  همان

در  زندگی  از  نوع  این  تجانسِ  عدم  داد:  توضیح  متعددی  عوامل  با 

شکل با  دمقایسه  فیلسوف  های  هدفِ  میان  ناهمسانیِ  وجود؛  یگرِ 

هوس) بر  اربابیت  خود،  روحِ  از  برای مراقبت  جستجو  خود،  های 

تِ ها و مشکال یآشفتگ   عنوانبهی  ت آنچه به طور سن( و  آرامشِ ذهن

می توصیف  زناشویی  داد  شد.زندگیِ  آشتی  آنکه  سبکِنِکوتاه    

فلسفیسرشت زندگیِ  نیازها  نمای  مهم  ازدواج  یبا  با  و  همه  از  تر 

 
1Proegoumenon   
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آنمسئولیت می   ،های  دشوار  نظر  مهم  حالبااین  رسید.به  متنِ  دو   ،

که   اینهست  کردنِ  در حل  تنها  نه  متفاوت  کامال  دشواری    روشی 

 دهند.طرح کردنِ خودِ عناصرِ مسئله نشان میملکه در ب

قدیمی متنِ  پرسشِ مولف  متنِ خود،  در  او  است.  موسنیوس  تر 

-زندگی زناشویی و زندگیِ فلسفی را برمی  ناهمخوانیِ عملی میان

-ارتباطِ اساسی میانِ آن دو میدارد و آن را تبدیل به تاییدی برای  

ود، باید ازدواج کند. فیلسوف شخواهد  یم گوید هر کس  او می کند.  

ی فلسفه این است  او باید این کار را انجام دهد چون کارکردِ اولیه

ط اساس  بر  تا  سازد  قادر  را  فرد  همهکه  و  کند  زندگی  ی  بیعت 

پیروی می  اما عالوه    رساند.کنند، به انجام بالزاماتی را که از طبیعت 

ا یک  تحت  دیگران  به  نسبت  او  این،  برای   هم  ی تربزرگزامِ  لبر 

اساس   بر  که  نیست  این  صرفا  فیلسوف  نقشِ  چون  هست،  ازدواج 

زندگیِ   این  از  سرمشقی  دیگران  برای  باید  او  کند؛  زندگی  منطق 

نشان که روشِ رسیدن به آن را باشد   نطقی باشد و همچنین استادیم

نباید    دهد. کند، نسبت به آنانی که نصیحت و راهنمای می فیلسوف 

دواج سر باز بزند، خود را مادونِ کسانی نشان  ر از ازاگباشد.  ن  مادو

پیروی می  ،کنندداده است که از منطق اطاعت می  کنند و از طبیعت 

خودشان  خاطر  می  به  کار  به  را  زناشویی  زندگیِ  دیگران    بندند. و 

-ار است، الزامِ آن را دو برابر میاینکه این زندگی با فلسفه ناسازگ
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وظی  سازد. اسفهاین  او  دری  که  خود  ت  با  وجودش  شرابطه  به   ،

شکلِ ارزشمندِ فراگیری بدهد و در رابطه با دیگران، الزم است که 

 هد. الگویی از زندگی به آنان ارائه د

تحلیلِ   تحلیل،  این  برابر  در  که  شویم  تحریک  است  ممکن 

قرار   را  پرتره اپیکتتوس  او  آن  در  که  ایدهدهیم  را  ی  کلبی  یک  آلِ 

کسمیترسیم   ازکند؛  که  که   کسیسازد،  می  حرفهیک  فلسفیدن    ی 

پیام  حقیقت،  منادیِ  باشد،  عمومی  آموزگاری  برای باید  زئوس  آور 

رود تا مردم را به چالش بکشد و آنان  آدمیان، کسی که به صحنه می

چنین کسی به زنش کند.  کنند، سررا به خاطر روشی که زندگی می

جاق است؛ او در انه و ا، بدون خستچیز ندارد، برهنه ادرستی »هیچ

»زوجه و کند، بدون برده و بدون شهر است.« او  آلودگی زندگی می

نیست«  یفرزند دارا  آسمانهم  و  زمین  »فقط  اما  کهنه   ،  ردایی  و 

و م ازدواج  از  اپیکتتوس تصویری آشنا  این،  بر  ضراتِ  دارد.« عالوه 

ارائه می پیش   دهد.آن  با ذوقِ   چیزهاییبا همان  ش  اپاافتادهاین متن 

مدت درباره که  پیش  »آزردگیها  خانهی  بود، های  شده  گفته  داری« 

می می   ؛یابدتطبیق  آزرده  را  روح  تامالاینکه  مزاحمِ  و  میکنند  -ت 

می  شوند. ازدواج  که  شده  کسی  مقید  خصوصی«  »وظایفی  با  کند 

ید آب را برای دیگِ غذا گرم کند، فرزندان را تا مدرسه است. او با

اش نخِ پشمی، زنِ خود کمک کند، برای زوجهبه پدر  اهی کند،مره
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روغن، رختخواب و فنجان فراهم کند. این در نگاه اول چیزی بیش  

شوند و  الزاماتی نیست که برای حکیم گرانبار میاز لیستِ بلندی از  

خود به  او  اینکه  می بپردا   شاز  جلوگیری  نظر  کنند.  زد،  به  بنا  اما 

کند این نیست که  دواج را رها می آل از ده کلبیِ ای   اپیکتتوس دلیلی که

برعکس بدین  اش را برای خودش و نه دیگری نگاه دارد.  توجهات

اهمیت ماموریتِ  او  که  است  انسان  خاطر  به  آندادن  مراقبِ  ها ها، 

بر عهده دارد.  نعمتِیولبودن و » آنان بودن را  مانند یک  «  او  چون 

ها را بگیرد.«  ساننبضِ انرود« و »ب  اشپزشک باید »به سراغ بیماران

خصوص های خانمان مشغول است )و شاید بهوقتی او با مسئولیت

می توصیف  اپیکتتوس  که  خانمانی  نوع  آن  اضافی کند(با  زمانِ   ،

تا   داشت  وظیفهنخواهد  دنبال  انسانبه  کلِ  که  برود  بر  ای  در  را  ها 

همهچشمگیرد.  می از  او  گرهپوشیِ  این  خصی  نتیجهوصهای  ی  ی 

که  هگره است  بشر  ایی  نوع  با  ای او خانواده  است.   ساختهفیلسوف 

؛ او فرزندی ندارد چون به یک  اش بشریت استندارد چون خانواده 

ن است. بنابراین مهم است بفهمیم که ی مردان و زنااو پدرِ همهمعنا  

ی جهانی چیزی است که یک کلبی را از وقف مسئولیتِ یک خانواده

 دارد. نِ خاص بازمیک خانماودش به یخ کردنِ

نمی متوقف  اینجا  در  اپیکتتوس  این اما  برای  حد  یک  او  شود. 

 اکنون است و  این موضوع محدود به وضعیتِسازد.  ناسازگاری می
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کشد.  آمیزِ« کنونیِ جهان را به میان میوضعیتِ »فاجعه  شکل  نیبد او  

انسان از  شهری  در  ما  واقع  در  زاگر  خردمند  می ندهای  دیم، کرگی 

انساندی این  به  نیازی  فرستاده شده گر  نبود که توسط خدایان  هایی 

را به   و دیگران  زند یپا خبه  باشند و خود را از هر باری رها سازند تا  

بیدار بودند.    حقیقت  فیلسوف  همه  زمانکنند.  حرفه  آن  و  ی کلبی 

می  غیرضروری  آن  جسورش  در  ازدواج  این،  بر  عالوه  بودند. 

این  ،توضعی د  دیگر  کنونیِ  شوارینوع  شکلِ  در  که  را  امروز  های 

می فیلسوفی  هر  نداشت.  دارد،  زوجهبشر  در  در توانست  اش، 

چون چون او را بیابد و به روشی    اش کسیاش و در فرزندانپدرزن

با   رودرروای  ی ازدواجی برای حکیم مثل رابطهرابطه  او بزرگ شود.

خودش دیگرِ  ذهن  بای  رونیازا   .بودمی   خودِ  در  انکارِ  د  که  داشت 

ازدواج توسط فیلسوفِ ستیزگر حاکی از محکومیتی اساسی نیست و  

می پاسخ  موقعیت  به  مربوط  ضرورتی  به  همه  دهد.فقط  ی  اگر 

شان  ودند که وجودی منطبق با طبیعتِ اساسیها در شرایطی بانسان

 شود. توانست به همین ترتیب رهارا پیش ببرند، تجردِ فیلسوف می

رابطه  .3 منفردیک  عاطفیِ ی  بُعدِ  امپراتوری  عصر  فیلسوفانِ   :

بُعدِ رابطه این  که  مفیدی  اهدافِ  اما  نکردند،  اختراع  را  ازدواجی  ی 

میعاطف  زندگیِ  ی  در  داشته توانست  اجتماعی  و  خانوادگی  فردی، 

شکلی خاص و کیفیاتی ویژه همچنین  آنان  باشد را نیز پاک نکردند.  
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رابط این  ربه  به  و  دره  که  و    وشی  شوهر  میان  پیوندی  رابطه  این 

 . ، پیشنهاد دادندشدمیزوجه بنا 

قابل نیروی  و  اهمیت  همسران ارسطو  میان  رابطه  به  توجهی 

ها را به کرد که انسانهایی را بررسی میداد. اما وقتی گرهبت مینس

.  داد رسد که روابط خونی را ترجیح می زدند، به نظر می هم پیوند می 

-ای به شدتِ وابستگیِ والدین به فرزندانهیچ گره  س نظر او،بر اسا

-سلسله   دادند، نبود.شان که بخشی از خود را در آنان تشخیص می

که   »آیا  موسنیوس در رسالهمراتبی  دنبال کردن  ی  مانعی در  ازدواج 

می  پیش  است؟«  را فلسفه  ازدواج  موسنیوس  است.  متفاوت  گذارد، 

د، در ند تاسیس شونتوانها مینبین انسا  که  اعاتیاجتمدر میان تمام  

مهمنباالتری  ارجمندترین ،  و  می   1ترین  قرار  رابطه دهدجایگاه  این   .

ه برادر و ه دوست را به دوست، برادر را بتر از نیرویی است کقوی

به والدین متصل می نکته  -  این رابطه حتی  سازد.پسر را  این  ی  او 

است از    -  حساس  انیرومندتر  والپیوندی  که  به  ست  را  دین 

میفرزندان متصل  میکند.  شان  هیچ موسنیوس  و  پدر  هیچ  نویسد 

شریکِ   برای فرزندشان نسبت به  یتربزرگمادری احساسِ دوستیِ  

 
1ate Presbyt  
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آدمِتوس شان  ازدواجی مثالِ  به  و  می   1ندارند  کسی   دهد:ارجاع  چه 

زوجه بلکه  پیرش،  والدینِ  نه  بمیرد؟  او  برای  بود  اش،  حاضر 

 وان بود. ا آنکه جکِستیس بلآ

این روش  گره به  ازدواج که  بنیادیننزدیک  عنوانبهی  -ترین و 

می ادراک  رابطه  وجترین  از  کاملی  حالتِ  تعریف  به  ود کمک  شد، 

تخصیصزند  کند.می  رفتارهای  و  وظایف  با  متاهلی  ای یافتهگیِ 

-از مرد انتظار می  نمایی شده است که حالت تکمیلی دارند.سرشت

اش را نداشت، انجام دهد و که زوجه توان انجامهایی را ت که کارفر

نوبه به  نیز  میزوجه  انجام  را  کاری  خود  صالحیت  ی  در  که  داد 

)رونقِ خانمان( حقیقتی بود که به  نِ هدفِ مشترک  شوهر نبود. داشت

شان متفاوت بودند، های زندگی که در تعریفها و حالتاین فعالیت

می  تنظی  بخشید.یگانگی  نقشاین  خاصهمِ   احکامِ   یدستهاز    ،ای 

هیروکلس در کتاب »اقتصاد« به   محو نشد.   متاهلمردم    برایندگی  ز

که در گزنفون یافت است  هایی  آن  مشابه با  کند کهمقرراتی اشاره می

ها و  این توزیعِ رفتارهایی که به خانه، داشته  در پسِاما    شده است.

دید  مشترکوجودِ و یک   گیزند  ن یکاتویابند، می امالک ارتباط می

 
به بستر مرگ  جوانیدر  ر تسالی است.فرای دهای یونان، پادشاه  در اسطورهتوس  آدم  1

در روزِ مرگش تنها کسی که حاضر شد بالگِِردانِ او بشِِود، همسِِرِ او بِِود کِِه   افتاد.
 م. –ر شد به جای او بمیرد. حاض
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است. شده  تصدیق  به صورت یک ضرورت  صرفا   که  ازدواج  هنرِ 

خود با آن    یان نیست که هر کدام به نوبهروشی منطقی برای همسر

دهند با رفتار کند و با نگاه به هدفی که هر دو شریک تشخیص می

یابند. اتحاد  بودن    هم  و  یکدیگر  با  زندگی   عنوان بهاین یک روشِ 

خواند که ازدواج سبکِ خاصی از رفتار را فرامی  . شخص است  یک

-دیگری پیش می  در آن هر کدام از دو شریک زندگیِ خودش را با

 دهند. هم وجودی مشترک را شکل میبا برد و آنان 

وجود این  بودن    ،سبکِ  هم  با  از  خاصی  هنرِ  با  همه  از  اول 

میسرشت تج  شود.نمایی  اموراتِ  برای  خودشاشوهر  از   ریِ    باید 

می خانه  در  زوجه  که  حالی  در  باشد،  دور  همسرانِ  ماند.  خانه  اما 

ز هم  خواهند که به یکدیگر بپیوندند و تا حد ممکن کمتر اخوب می

نزدیکی، حضورِ دیگری و زندگی در کنارِ دیگری نه به   جدا باشند.

-ای ارائه میهِ رابطهشکلِ وظایف بلکه به شکل خصوصیاتِ دلخوا

-آنان هر کدام می  و زوجه را به هم پیوند دهد.   اید شوهر وند که بش

نقش باشند؛ درباره توانند  آنان بدون های خودشان را داشته  اینکه  ی 

چه نیست.  کنندمی   یکدیگر  میان  در  این بموسنیوس    پرسشی  ر 

برای بودن با  بکند که همسران در یک ازدواج خو تاکید میموضوع 

یِ دور بودن را معیاری حتی سخت  اوکنند.  می  نیاز  دیگر احساسیک

 گوید هیچ غیبتی به دشواریِ او میسازد.  ها میبرای دوستیِ منفرد آن
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برای زوجه و غیبتِ   برای شوهر  غیبتِ شوهر   تحملرقابلیغزوجه 

هیچ حضوری چنین قدرتی برای سبک کردنِ اندوه، افزایش   نیست.

ند را  بداقبالی  درمان  و  هم  ارد.شوق  قلبِسحضورِ  در  زندگیِ ر     

ی  توان به پلینی اشاره کرد که برای زوجهدر اینجا میزناشویی است. 

میغایب توصیف  شباش  چگونه  شککرد  به  را  روزهایی  و  لی ها 

-آورد تا شبهی او را به خاطر می گشت و چهره واهی به دنبال او می

 . اش فرابخواندحضوری را در ذهن

هم   با  گفتگوهنرِ  هنرِ  و  م  بودن  در  بودننیز  در یان  گزنفون  د. 

»خانه دو  کتاب  میان  مبادله  برای  خاصی  مدلِ  اطمینان  برای  داری« 

بود.   کرده  توصیف  باهمسر  شوهر  که  بود  شده  همه  فرض  از  التر 

های  راهنمایی کند، توصیه کند، آموزش بدهد و اگر نیاز بود فعالیت

نیاز  ی خود  هبزوجه به نو  ت کند.بانوی خانه هدای  عنوانبهزوجه را  

توانسته  آنچه  از  داند پرسش کند و  تا در مورد چیزهایی که نمی  بود

دیگری   نوعِ  بعدتر،  متونِ  اما  بدهد.  گزارش  برساند،  انجام  از  به 

بر اساس نظر هیروکلس،   دهند.پیشنهاد میگفتگو با اهدافی متفاوت  

ارش زاند، به هم گدادههر کدام از همسران باید در مورد آنچه انجام  

میزوجه    د.بدهن شوهر  میبه  خانه  در  چه  که  او  گوید  اما  گذرد، 

می اتفاق  خانه  از  خارج  در  چه  بپرسد  تا  است  نیاز   افتد. همچنین 

فعالیتدوست  پلینی   از  کالپورنیا  که  اجتماعی دارد  باخبر های  اش 



 تی مهر نیما حیاترجمه: 

283 

 

او را تشویق کند و در موفقیت سنتی که    -هایش شادی کند  باشد، 

خانواد مدت در  روم هها  اشراف های  را    ،ییِ  این  او  اما  بود.  سنتی 

می مربوط  خود  کارِ  به  و  مستقیما  که   این،   مقابل  درسازد؛  ذوقی 

ز محبتی که برای شوهرش دارد الهام ا  ،آثار ادبی دارد  هی او بزوجه

دهد  هایش گوش میخواند، به سخنرانیاو کارهایش را می  گیرد.می

ستایش میو  که  را  باهایی  دریا  شنود،  میلذت  باور   د.کن فت  پلینی 

عاطفه  این روش  به  که  دوطرفهدارد  و    روزروزبه،  1ی  پایید  خواهد 

 تر خواهد شد.قوی

تواند هنری از همکاری باشد که یی میاین ایده که زندگیِ زناشو

می است.  اینجا  در  دهد،  را شکل  تازه  یاد  اتحادی  به  که توان  آورد 

متفاوتی و زن کاشته بیعت در مرا که ط  گزنفون چگونه کیفیاتِ  رد 

های نسبیِ خانمان را به  کرد تا آنان بتوانند مسئولیتبود، تفکیک می

توسعه امکانِ  چگونه  ارسطو  و  بکشند  حدِ    هاضیلتفی  دوش  تا 

تر هایی که در زنان همیشه پست؛ فضیلتبخشیدا به مرد می ر  کمال

طرف دیگر  قیون از  روا  کرد.شان را توجیه میاطاعتماند و  باقی می 

شایستگی جنس  دو  هر  به  قابلیتِ اگر  دستکم  ندادند،  مشابهی  های 

اعطا کردند. برای فضیلت  ازدواجِ  برابری  نظر موسنیوس،   بر اساس 

 
1Concordi   
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ذهنیِ  قصد استفاده از این واژه هم  بستگی دارد.  1هومونویاخوب به  

رِ را در منطقی بودنِ آنان، در رفتا میان شریکان نیست؛ بلکه هویتی  

رود تا از زوج انتظار میکند.  در فضیلتِ آنان ذکر می  یِ آنان واخالق 

حقیقی   اخالقیِ  بدهند. را  یگانگیِ  شکل  زناشویی  زندگیِ  در 

ین یگانگی را با جا دادنِ دو قطعه چوب در قاب مقایسه موسنیوس ا

دوباید  آنان  کند:  می  یک  راست  هر  اینکه  تا  مست  باشند  کم حکلِ 

شود اما  ایجاد  برای.  باید  نماسرشت  زوج  محکم  یگانگیِ  یک  ییِ 

به هم جور شده شکل دهند؛ نویسندگان چیزی محکم تر از اجزای 

شوند: بر اساس پنداری از میهای دیگری متوسل  معموال به استعاره

-جوشیِ کامل یکی از این استعارهرواقیون، هم  یکی از متونِ فیزیکیِ

 است. ها 

م رساله این  آنتیپاتر جذب  تای  شد  با ی  عاطفه  دل  را  زناشویی 

صورت شکل به  را  دوستی  او  کند.  مقایسه  دوستی  از  دیگری  های 

از یکدیگ  از عناصری که مستقل  باقی میترکیباتی توصیف کرد  -ر 

توان آنان را  کند و دوباره میهایی که فرد ترکیب میمانند؛ مثل دانه

کرد. هم جدا  مخلوط   2میکسیس   ارتِعب  از  نوع  این  با   برای   کردن 

هم   دادن،  کنار  سرشتِ    .دشومیاستفاده  قرار  باید  ازدواج  برعکس 

 
 م. –از یک ذهن و قلب بودن مفهومی از نظم و اتحاد،    1
2xis Mi  
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-یک همجوشیِ کامل را داشته باشد، شبیه آنچه در آب و شراب می

با مخلوط شدنبینیم ک تولید می ه  تازه  مایعِ  پلوتارک کنند.  شان یک 

اج«، با این پندارِ »ادغامِ«  سی و چهار از کتاب »احکامِ ازدو  حکمِدر  

شود تا بین از این پندار استفاده می   کند.رد می باره برخواشویی دو زن

تفاوت  ازدواج  به هم ردهسه نوع  نسبت    بندی شوند.گذاری شود و 

لذت  هاییازدواج برای  صرفا  که  دارند  بسته   رختخوابهای  وجود 

آنان  می همان  دسته  درشوند.  کردنیی  که   مخلوط  دارند  قرار 

هم   کنار  را  جدا  می قعناصری  در  رار  و  کدام  دهند  هر  نیز  نهایت 

می حفظ  را  خود  نفعِ ازدواج  کند.فردیتِ  دالیلِ  به  که  هستند  هایی 

ها آن ترکیباتی هستند که در آنرسند. اینان شبیه شخصی به انجام می 

ایجاد می تازه و محکم  اتحادی  اما همیشه میعناصر  از  تواننکنند،  د 

ک قاب. در های ی بخش  ده توسطشهم جدا شوند: مثال اتحادِ ایجاد  

کامل همجوشیِ  شکل  -  مورد  که  »ادغامی«  اتحادِ همان  یک  گیریِ 

هیچتازه را تضمین می  نمیکند که  فقط   -  کند  اشبتواند خراچیز 

به هم متصل شدهازدواج -اند، میهایی که در آن همسران با عشق 

 1ند. توانند به آن دست یاب

 
هِِا بِِافتگیِ طِِره درهم کند که بابیه میابی تشستم نیز ازدواجِ خوب را به طنبی حکمِ 1

 محکم شده است.
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واقعیِ ازدواج ند کاربستِ  توانینم  خودیخودبهاین متونِ اندک  

-های نظریدر قرونِ نخستِ عصرِ ما را نشان دهند، یا حتی گفتمان

ظهور   که  کنند  خالصه  را  با    آنان  است.  دهکرای  همراه  باید 

نمای برخی دهند که سرشت، همراه با آنچه ارائه میشانیدار جانب

،  تشک مخصوص اجتماع محدود و اندکی اسبیها است و  مکتب

شوند.نگریس طرحا  ته  آنان  وجودِ ما  از  قدرتمندی«  »مدلِ  های 

در این    کنند.برمال می   -های جداالبته به صورت بخش  -زناشویی را  

شود، نه  ترین چیز نمایان میبنیادین  عنوانبهبا دیگری که  مدل، رابطه

ای میان یک مرد و یک زن بطهای خونی است و نه دوستی؛ رارابطه

وقتی ی  است  در  سازکه  شکلِ  ازدواجک  است  مانیِ  شده  و    تنظیم 

بنا شده که روی آن سوار شده است. زندگیِ مشترکهمچنین در   ی 

شبکه و  خانوادگی  دوستینظامِ  از    ی  بزرگی  بخش  شک  بدون 

داده دست  از  را  خودشان  اجتماعیِ  در درهرحالاند.  اهمیتِ  آنان   ،

ارزشهنرِ   از  بخشی  بوجود،  مقایسه  در  را  دست گره  اشان  از  ای 

  کند. های متفاوت را به هم متصل میدند که دو شخص با جنسیتدا

هستی هم  که  طبیعی  خرجِ مزیتی  به  است،  اخالقی  هم  و  شناسانه 

 شود. گرایانه اعطا میی دگرجنس ی دوگانهبه این رابطه روابط، دیگر

درک کرد که بدون شک چه چیز  توان  با توجه به مطالب باال می

توجهی که   -  ن هنرِ متاهل بودن استخصوصیاتِ ای  اترینمنسرشت
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به خود می میفرد  زناشویی  زندگیِ  در  و وقف شدن  به کند  توانند 

پیو هم  به  نزدیک  یابند.شکلی  با    ند  رابطه  »زوجه«   کسآناگر  که 

بشر   نوع  اگر  است،  اساسی  وجود  برای  است،  »همسر«  که  است، 

اشتراکی  ستِ زندگیِ  ر کاربشان دافرادی ازدواجی هستند که طبیعت

با خودش پس امکان ندارد که میانِ رابطه  ؛شودکامل می ای که فرد 

با دیگری شکل میبنا می مناسبتی که  وجود    ناسازگاریدهد  کند و 

 یشتن«پرورشِ خو»ناپذیر از  داشته باشد. هنر زناشویی بخشی جدایی

 است.

نیست  اما   داردالزم  دغدغه  خودش  به  نسبت  که    صرفا ،  فردی 

؛ او باید به زندگیِ متاهلیِ خود سبکی عامدانه و خاص  ازدواج کند

نیاز دارد، فقط با اصلِ    وبدهد. این سبک   -بر-اربابیت»اعتدالی که 

در آن فرد باید بر خودش حکومت کند تا قادر باشد بر  که «یشتنخو

نمی تعریف  براند،  حکم  هم  با   شود.دیگران  همچنین  سبک  این 

ا شکلِ    نِساخت تخاصی  دوسویگی  میز  پیوندِ  عریف  در  شود. 

که   شخص به    نیرومند  انینشزناشویی  هر  می عطا  وجودِ  به   کند؛ا 

 یشتنوجودی مشابه با خو عنوانبهشریکِ ممتاز، باید  عنوانبه همسر 

عنصری که فرد با آن اتحادی اساسی را شکل   عنوانبهرفتار شود و  

درمی ازدواج  موضوعیِ  تناقضِ  این  پرورشِ  »  مضمونِ   دهد. 

پیدا کرد.    گونهآناست،    یشتن«وخ فلسفه توسعه  تمامیتِ  در  که در 
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زشمند  ار  ،کمالِ برابرِ دیگر یک  ه صورت  بهمسر    عنوانبهزن  اینجا  

ه شوهر  اما  بایدشد.  با  مچنین  به    رابطه  را  دادن شکل  صورتِ او 

-ا شکلباتحادی با خودش هم تشخیص دهد. این تغییر در مقایسه  

 بود.  توجهقابلیی ابطِ زناشونتیِ روهای س
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 پرسش انحصار -2

 

 

 

 های مربوط به زندگیِ که رساله ما این باشد  ممکن است انتظارِ

بایست ای بدهند که میبه رژیمِ روابطِ جنسی  مهم  ینقشزناشویی،  

بین شوهر و زوجه بنا شود. اما در واقعیت فضایی که برای آنان در 

بخشی رسد که عینیتبه نظر می  دود است.ا محسبت، ننظر گرفته شده

عینیت بر  بسیار  -توسعه  جنسیِ  ه روابطِببخشی  به روابط زناشویی 

اولویت داشته است.یافته در درونِ   انگار تالش و توجهی که    آنان 

زندگی برای  تا  بوده  رابطه  نیاز  پرسشِ  شود،  وقف  یکدیگر  ی  با 

 ست. رها کرده ا  پشت پردهجنسیِ زناشویی را  
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است  رار  ق  بدون شک سنتی است. افالطون زمانی که  احتیاط  این

که   دتعیین کن  -  کندگذاری  در این موارد قانون  طاین احتیا  رغمیعل

احتیاط شونچه  رعایت  سالم  فرزندانِ  تولید  برای  وضعیتِ   د؛هایی 

حتی بازرسانِ مونثی    ؛فیزیکی و اخالقی والدینِ آینده را تجویز کند

تا زندگینیا  که  کند  فراهمرا   متاهلِ جوان را های زوجز است  های 

تماال برای  کند که اح به این موضوع تاکید می   - زیر نظر داشته باشند

گذاری در این نوع چیزها را بپذیرند. در دشوار است که قانون  مردم

ی مسیحی ی کشیشانهمواظبتِ موشکافانه یونانی،  احتیاطِتضادِ با این 

این است که  د.  دارار  رق  یوسطقروندر   بر  آن زمان تالش  همه  در 

کنند  زیچ مدیریت  بدن  -  را  میزانِ  موقعیتِ  رابطه،  در  تکرار، ها 

وضعیتِحرکت مقصودِ ها،  از  اطالع  شریکان،  از  کدام  هر  ذهنیِ   

نشانه نشانهدیگری،  سو،  یک  از  میل  سوی های  از  پذیرش  های 

ی خود ه نوبهب  ومیر   هلنی و  ی اخالقِ. فلسفهدستنی ازادیگری و  

 گوید. در این موضوع اندک می

متعددِبنیان  حالبااین کار  های  میان  روابطِ  به  و مهمی  لذت  برد 

بندی  شوند که در برخی از این متون فرمولهلی مربوط میزندگیِ متا

 اند. شده

ی میان عملِ جنسی و ازدواج ایم که به صورت سنتی رابطهدیده

داش  یپایهبر   به  است.  الدو ا  تنِنیاز  شده  زاییدن  بنا  هدفِ  در    ،این 
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ازدواج   بود که رواحضور داشتمیان دالیلِ  این چیزی  بطِ جنسی . 

توانست عالوه بر این، نبودِ آن می  ساخت.ری میدر ازدواج را ضرو

متاهل در    برخی پیشنهاداتی که به مردمِ پیوند ازدواجی را منحل کند.  

شد، جهت ویی داده می شزنال  در اجرای عم  برابطه با روش مناس

شرایطِ بهترین  گرفتنِ  نظر  که   در  )زمانی  بود  تولیدمثل  برای  ممکن 

ایست پیش از عمل رعایت شود(.  بباید انتخاب شود، رژیمی که می 

فرا نامشروعِ  روابطِ  نداشتنِ  به  تشویق  جهت   ،ازدواجی-همچنین 

ولی  زنان  برای  )مسلما  بود  نامشروع  فرزندِ  مضراتِ  از   پرهیز 

مردان(.نیهمچ برای  طرح  ن  به صورت  در بگذارید  که  بگوییم  واره 

یونانِمتونِ کالسیکِ باستان  گره  سنتزِ  از ،  ناشویی  دواج و روابطِ زی 

به   مربوط  دالیلی  جهت  مردان،    بود.  دمثلیتولعمدتا  برای  دستکم 

کرد لذت مینبیان  خودِ ماهیتِ ازدواج  خودِ سرشتِ اعمالِ جنسی و  

در   فقط  پرسشِ  زلت  حاباید  از  جدای  باشد.  داشته  قرار  ناشویی 

با   و  نامشروع،  اخالقیِ    وجودتولدهای  -بر-اربابیت»نیازهای 

د نداشت که از مرد، حتی از مردِ متاهل انتظار  ، دلیلی وجو«خویشتن

اش و فقط برای های جنسیِ خود را برای زوجهی لذتبرود که همه

 او نگاه دارد. 

ازدواج اخالقیاتِ  فرمولکید  اک  یِدر  نخستینِ ه  در  را  آن  بندیِ 

توان حضور چیزی را خیلی آسان میبینیم،  قرونِ عصرِ خودمان می
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»ازدواجیتوان آه میکمعین کرد   نامید  ن را    -سازیِ« روابطِ جنسی 

 مستقیم   هم مستقیم و هم دوطرفه است.  زمانهمسازی  ازدواجی  ینا

رابطه:  است طبیعتِ  بایداین  که  است  جنسی  متوسل ر  فرد  ی  از  ا 

طبیعتِ  چون  است:  دوطرفه  بازدارد.  ازدواج  از  خارج  آن  به  شدن 

همسران میان  که  پیوندی  و  می  ازدواج  لذت  گیرد،شکل  های  باید 

سازد. جنسی نامحتمل  بیابد،  دیگر  است جای  ممکن  فرد  که  را   ای 

بنابراین وضعیتِ ازدواج و فعالیتِ جنسی باید جهتِ دالیلی خوب 

 دودمانِ مشروع. د، نه صرفا به هدف ونق شببا هم منط

تطابق  می  -  این  این یا  ایجادِ  به  تمایل  که  حرکتی  گفت  توان 

های خودش ها و حاشیهادِ خاصی از شکافتطابق دارد و بدونِ تعد

نیست نمایا  -  هم  بنیان  دو  ساختِ  میدر  لذتِ   شود.ن  اینکه  اول 

طبیعت خاطرِ  به  نمیجنسی  ازداش  از  خارج  باشد؛  مجاج  و تواند  از 

بیان می  فردِ نسی  لذتِ جکند که  این اصل  نباید حتی در یک  عمال 

ای است واجی به گونهتحمل شود. دوم اینکه پیوند ازد  نکردهازدواج

که در آن زوجه خطر صدمه دیدن دارد، نه فقط به خاطر از دست  

 با تواند  اش، بلکه به خاطر این حقیقت که شوهرِ او می جایگاهدادنِ

 داشته باشد. لذت دیگری جز او  ردِف

می.  1 ندرت  به  خیلی  به صورتبدون شک  را  اصل  این    ی شود 

که روابندیفرمول در یک رابطهجبطِ  شده مشاهده کرد  اگر  ی نسی 
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هستند. سرزنش  قابل  نشوند،  مشروع  و  نگیرند  قرار  اگر   ازدواجی 

سنت برای  و  دهد  نمایش  شخصی  اعتدالی  نکرده  ازدواج    ها، مردِ 

مییوانق خوبی  به  باشد،  قایل  احترام  دیگران  حقوقِ  و  از  ن  تواند 

مناسب می نظرش  به  این  لذاتی که  کند. حتی در  استفاده  علمِ آیند، 

اخالقِ پرهیزی نیز خیلی سخت خواهد بود که او را الزام کنند تا به  

از نظر  پیش از قراردادِ ازدواج، پرهیزگاری کند.  طور کامل در زمانِ

رسیا به خاطرِ فضیلتِ شخصیِ زیاد بود که پیشنهاداتِ  ا مسرِسنکا، پ 

رفت که  خواستند رد کرد و حتی تا آنجا پیش میزنانی که او را می

اندیشه آنان خجلتبا  ساختنِ  راضی  کاری زده میی  که  گویی  شد، 

این نکته نیز اشاره کنیم که دیون اهل پروسا  توانیم به  میباشد.    1خطا

گری و شکلی که مدیریت در رابطه با روسپی  که  ودنیز نشان داده ب

دارد:  می شدید  قضاوتِ  از شود،  شکلی  را  آن  اینکه  خاطرِ  به  اول 

بیگانه است.   ؛بیندمی   عشق«»عشقِ بی  آفرودیت  نزد  پیوند که  نوعی 

یی هستند که رضایت به این هاانسان    آن، دوم بدین خاطر که قربانیانِ 

امی اینکه  با  او  ندارند.  در  ددارد  کار  حقیقتا   یشهر  که  مدیریتِ  با 

شرِ   چنین  که  ندارد  انتظار  بروند،  میان  از  موسسات  این  خوب، 

شود.ریشه حذف  میانه  مارکوس  داری  به  در رویاورلیوس  اش 

را حفظ  »اوالدش  او  است:  مغرور  جنسی  لذاتِ  به  مربوط    اموراتِ 

 
1Quasi peccasset   
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« او  است«،  نشده  مرد  مناسب  زمانِ  از  »پیش  او  است«،   تیحکرده 

نیز آن را عقب انداخته است.« این جمالت به وضوح ازم بیشتر  نی 

یش  هادهند که فضیلت این نیست که فرد لذتاین نکته را نشان می

فرد   که  است  این  در  بلکه  است،  داشته  نگاه  ازدواج  برای  فقط  را 

شکلی   به  را  خود  از  توانسته  بیشتر  بتواند  که  کند  مدیریت  خوب 

زمانِ برای  مردان  لذت  بناسم  دیگر  چشیدنِ  صبر  در  جنسی  های 

ی جنسی پیش  خواند که رابطهال را فرامیکند. اپیکتتوس نیز این ایده 

-ای میبخشی از توصیه  موضوعِاشد، اما او آن را  ی ازدواج نباز گره

می  ارائه  که  می  دهد.کند  اگر  توصیمی  نستتوافرد  این  از   هبایست 

  حکمی گستاخع پرهیزگاری  ون نایاز  پیروی کند، اما دلیلی ندارد که  

ات در برابر ی تواناییخود را با همه  ،از ازدواج  »پیش  درست شود:

اقبت کن؛ اما نسبت به آنانی که به سوی  ی نامشروع با زنان مررابطه

می هدایت  بیآن  سخت  رحمشوند،  مرتبا و  همچنین  و  نباش  گیر 

می  عمل  دیگری  جور  که  نکن  اپیکتتوسخودستایی  طِ احتیا  کنی.« 

می جنسی  روابط  در  که  را  با   ،خواهدشدیدی  و  ازدواج  شکلِ  با 

بنا می ازدواج  باید  حقوق و وظایفی که  و  ارنهد  ائه شوند به زوجه 

اینها را به   دهد که فردتوضیح می  گونهاینکند؛ او آن را  توجیه نمی

است خدا  از  بخشی  فرد  چون  است  مدیون  این    .خودش  باید  فرد 

در بدن ساکن است ارج بنهد، و باید به آن در  که  یمدتی بنیان را برا 
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بگذارد. احترام  هرروزه  وجودِ  مسیرِ  تمامیِ  طبیعتِ    طول  از  آگاهی 

های خود با دیگران، به جای هوشیاری نسبت به گره  یدتن بایشخو

کند:    ثابت  بنیانی  عنوانبه خدمت  پرهیزگاری  یاد  برای  به  شما  »آیا 

غنمی زمانی  چه  که  غذا ر خو  ذاآورید  که  بودید  کسی  چه  دید؟ 

خوردید و به چه کسی غذا دادید؟ و به همین شکل در مورد روابط 

ماع شرکت کردی؟ یا در تمرین، یا در با زنان نیز؟ چه زمانی در اجت

-این خداست که داری تغذیه و تمرین میدانی که  مکالمه؟ آیا نمی

-و همه رددا ربا این که این خداست که در درونِ تو حضو ... دهی؟

می را  چیزها  میی  و  کردن   ؟دونشبیند  عمل  و  اندیشیدن  از  تو 

کند هستی و با  شرم نداری: چقدر در ادراکِ طبیعتِ خود    گونهنی بد

 ای!«خدا بیگانه

نظر  روفومی  به  موسنیوس  که  دیگر  ،سرسد  طرف   ،از 

ی کند، چون او همهفعالیتِ جنسی ایجاد می کاملی از   سازیِازدواجی

ای را که درون ازدواج و با نگاه به هدفِ خاصِ آن رخ جنسی  بطِوا ر

مینمی محکوم  رساله  کند.دهند،  در  دمتنی  که  »آفرودیزیا«  ر ی 

زندگیِ   1استوبائوس  از  معمول  انتقادی  است،  شده  با   حفظ   همراه 

میهرزگی   اربابیتِکندمطرح  نیست  قادر  که  زندگی  یک  الزم:  بر    

 
بِِا  ی ااست که گردآورنده مجموعِِه هیندر مقدو یاستوب  یاز اهال -استوبائوس سیونی 1

 .م -الدیز مقرن پنجم قبل ا -باستان بود. ونانی سندگانیارزش از خالصه آثار نو 
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ببنددخود را   لذتگی  د زن  ینا  ؛به کار  دنبال  تاثیر به  های کمیاب و 

این  موسنیشود.  آور« گرفتار میهای شرمگرفته و »صمیمیت به  وس 

باید  پاافپیش   یتِمحکوم آنچه  از  تعریفی  های لذت  عنوان بهتاده، 

-یک تجویزِ مثبت اضافه می  عنوانبهرا  در نظر گرفته شود    1مشروع 

یکان در ازدواج با هم شر  که  هایی هستندگوید اینها لذتاو می:  کند

می تجربه  فرزند  تولید  هدف  با  دو   2کنند. و  دقیقا  موسنیوس  سپس 

ظهور کنند: یا روابطِ  در اینجا انند  توکند که میای را مطرح میفرضیه

در زنا -فرا آن چیز غیرمشروعهیچشوند و  دنبال می  3ازدواجی  از  تر 

  دو حالت،هر    در  د.آور ؛ یا فرد آن را خارج از زنا بدست می4نیست

آنان را »بدون آن چیزی هستند که  روابط    ای که ایناز همان لحظه

نسبت   ها در افراطای آنه آور هستند و ریشهسازد«، شرممشروع می

کاربستِ   یشتنخوبه   شرطِ  جنسی  فعالیتِ  در  بودن  متاهل  است. 

 مشروعِ آن است. 

ال کردنِ بدن  کهیکی این  .ی باستانی در اینجا وجود دارددو زمینه

ضدِ دوم اینکه  و  است  ضروری    خودچیرگیِضدِ    ،زیادی شدیدِ لذت

 
1Aphrodisia dikaia   
2synteloumena aidonai epi genesei pamoi kTa en g  
3Moicheia   
4Paranomotatai   
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بافتِ ساز تنها در  لذتِ مشروع  بنیان است که  ازدواج میاین  -مانِ 

. میان این دو زمینه سرحدی وجود دارد که تواند وجود داشته باشد

ضرورتا   مضامینای را که این  کند. او نتیجهنیوس از آن عبور میموس

مبیا می ین  رها  از  کنند  بسیاری  نزد  اگر  حتی    ش اعصرانهمکند، 

بر این، او خودش استنتاجی در رابطه بتناقض داشته باشد.   ا عالوه 

ای را که بین آیا باید روابطِ جنسی   دهد:ارائه میممکن    هایاعتراض

، قابل اندی ازدواج مقید نشدهد و با گره نافتآزاد اتفاق می  دو شخصِ

»مردی که با یک فاحشه یا زنی که شوهری ندارد،   ست؟انسرزنش د

هیچ نادرستی در حق  امید رابطه دارد، کارِ  نداده است و  انجام  کس 

فرد حتی در این   را برای داشتنِ فرزند نابود نساخته است.«  کسهیچ

م اهانتی  نیز  استشرایط  شده  فرد    طورهماندرست    -  رتکب  که 

بیمی و  اهانت  مر  ایعدالتیتواند  کارِ  رت ا  آنکه  بدون  شود  کب 

او خودش را  اش انجام داده باشد:  های اطرافنادرستی در حقِ انسان

»همچون خوبی و  است  کرده  میعفت  یکی  فسادِ خود  با   شود.« ک 

انعقادِ رابطه این  اظهاراتی که  میان  ازدواج و  باید در  میان  ی اساسی 

می  بیان  را  جنسی  اعتراضی  فعالیتِ  موسنکنند،  به  سبن  س یوکه  ت 

مییرغهای  کاربست پیش  گرفت.را  کشد  آبستنی  نظر  در  در    نیز  او 

آیا همهمتنی درباره  پرسش که  این  بایدی  فرزندان  بزرگ شوند،    ی 

از قوانینِ شهرها که مراقبِ   آبستنیغیری  هااربستگوید که این کمی
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اینها برای افراد نیز مضر   کنند.شان هستند، تخطی میحفظِ جمعیت

داشتنِ اوالد مفید است. آنان همچنین نظمِ جهانی را که   وند چتنهس

اراده میبا  نقض  است،  شده  داده  قرار  خدایان  ایی  »وقتی  ن  کنند: 

می انجام  را  اسکارها  ممکن  چگونه  ایندهیم،  که  علیه  ت  گناه  ها 

خانواده حافظ  زئوس،  علیه  و  ما  نیاکانِ  هر    نباشد؟   ،خدایانِ  چون 

میهمانی   با  که  میار رفتبدکس  حقوقِ ی  حافظِ  زئوس،  علیه  کند، 

گناه کرده است و هر کس که ناعادالنه با دوستی رفتار    ،نوازیمیهمان

رتیب ئوس، خدای دوستی، گناه کرده است. به همین تکند، علیه زمی 

خود خانوادگیِ  خطِ  با  ناعادالنه  که  کس  می   هر  علیه عمل  کند، 

 عمل کرده است.«  ،دهواخانظ اش و علیه زئوس، حافخدایانِ نیاکانی

پیش تا  شویم  تحریک  است  ممکن  اینجا  ایدهدر  این  ی  بینیِ 

لذتِ جنسی خودش فساد   ببینیم که  فقط شکلِ مسیحی را  است و 

در  سازد.    قبول قابلتواند آن را  تولیدمثل می  ازدواج با امکانِ  قانونمندِ

اه از موسنیوس توسط کلمنت  این متن    تابِ اسکندریه در ک  لواقع 

است.ود شده  استفاده  »آموزگار«  موسنیوس  مِ  اینکه  همچون    -  با 

ستِ عمومیِ  کارب  -  کلبیون  استثناباستان، به    بیشتر فیلسوفانِ اخالقیِ

نکوهیده می رابطه را  نوع  بدون شک تحریف خواهد بود    ؛دانداین 

چیزی  جنسی  لذتِ  که  دهیم  نسبت  را  ایده  این  او  مکتبِ  به  که 

ی ضروریِ آن را  اسیس شده است تا تجربهج تزدواشیطانی است و ا
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اگر موسنیوس هر  رستگار و مدیریت کند.    ،بِ اکیددر یک چهارچو

داند، بدین خاطر نیست آور می از ازدواج را شرمی خارج  نوع رابطه

ذاتا  خصوصیتِ  از  را  آن  تا  باشد  شده  اضافه  اولی  به  دومی  که 

کند.  نادرست استه  بلکاش حفظ  خاطر  انسانِبراکه    بدین    ی یک 

کند که در  می منطقی و اجتماعی، خودِ سرشتِ عملِ جنسی ایجاب  

رابطه شودمیان  محاط  ازدواجی  می  ؛ی  که  دودمانی جایی  تواند 

کند.   تولید  گرهمشروع  جنسی،  فرعملِ  ازدواجی،  خانواده، زی  ند، 

جامعه آن  از  فراتر  و  بشریشهر  از همه  -  ی  سری  یک  اینها  ی 

 هاد که به هم متصل هستند و وجودِ انسان در آنازنسمیعناصری را 

ه لذت را از این شکل اینک  آورد.دست میدش را بشکلِ منطقیِ خو

راب کنیماز  بیرون  رابطه،  طه  از  را  آن  تا اینکه  کنیم  زناشویی جدا  ی 

بدهی آن  به  دیگری  اساسیِ   م؛اهدافِ  ترکیبِ  کردنِ  پست  واقع  در 

»زنایی« است که ی  س عمل جنخودِ    فسادْانسان است.   بلکه  نیست، 

ازدواج از  را  جنس  -  آن  عمل  که  هدفِ جایی  و  طبیعی  شکلِ  ی 

را   استمنطقیِ خودش  ازدواج  کندمیجدا    -  دارا  نظرگاه،  این  از   .

بشر نوع  تجربه  ،برای  و  جنسی  پیوند  برای  مشروع  بافتِ  ی تنها 

 سازد. را می آفرودیزیا
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می2 با  .  پیی  مالحظهتوان  ااین  روابطاسسوندِ  بین  لذتِ    ی  و 

سازیِ  مسئله  ،از طرفِ دیگر  قانونمندازدواجِ    و  ک طرفیاز    جنسی

 جنسیِ دوگانه را درک کرد. وفاداریِی زنا و ضرورتِ اولیه

ای که توسط یک مرد در حقِ عدالتی دانیم که زنا به خاطر بی می

زوجه که  دیگری  میمردِ  انجام  بود  شده  گمراه  لاش  از  حاظ  شد، 

بنابراین    محکوم شده و از لحاظ اخالقی مورد نکوهش بود.یی  قضا

رابطه در  را  زنا  فراآنچه  جنسیِ  می-ی  شکل  این  دازدواجی  اد، 

وضعیتِ   :د قت بود که زن ازدواج کرده باشفقط این حقیو  حقیقت   

نداشت. به موضوع  میان   تاهلِ مرد ربطی  فریب و صدمه موضوعی 

  صاحبِده بود و کسی که  کر  ا تصرفکسی که زن ر  -  دو مرد بود  

ابطالِ  صورت  به  صرفا  که  زنا  تعریفِ  این  بود.  او  مشروعِ  حقوقِ 

می مطرح  شوهر  علمِ   قدرآنشد،  حقوقِ  در  حتی  که  بود  معمول 

در میانِ بحثی در این    شود.گیرِ اپیکتتوس هم یافت میاخالقِ سخت

اعتمادِ برای  »انسان  است«   زمینه که  متولد شده  نو1متقابل  ای دهنیس، 

شود که کشف شده زنا مرتکب شده است. او از خودش با وارد می

به مکتبِ آرخِدِموس  مالکیتی کند که  دفاع می  گونهاین  2توسل  زنان 

هستند. می  عمومی  او  از  اپیکتتوس  که  نکته بازخواستی  دو  به  کند، 

 
1Pistis   
 م. –فیلسوفِ رواقی قرن دوم میالدی  2
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انجامِمربوط می با  برای    شود. آن مرد  ما  اعتماد که  »بنیانِ  از  آن زنا 

در  شده  ولدمت »اعتماد« را  این  اپیکتتوس  اما  ایم« تخطی کرده است. 

ی از پیوندِ عالوه بر این او حت   دهد.فقط در سازمانِ ازدواج قرار نمی

آن  ؛ بلکهبردهای اساسیِ اعتماد نام نمی یکی از شکل عنوانبهازدواج 

گره با  سرشترا  میهایی  محلهنمایی  به  را  فرد  که  خانوادکند  ه، ، 

ن آنچه زنا را  .  سازندن و شهرش متصل میستادو به  ظرِ  از  تبدیل  او 

ردان این بافتِ روابطِ میان م  کند، شکافی است که دریک تخلف می

بایست نه تنها به دیگران هر کدام می در آن گذارد، بافتی که به جا می

ی را که برای آن »اگر ما این اعتماد   :بلکه به خود نیز احترام بگذارد

بریزیم، ایم، کنار بگذاریم و علیه زوجههشدتولد  م برنامه  ی همسایه 

؟ چه؟  کنیمخراب و نابود می دهیم؟ آیا چیزی را  چه کاری انجام می

اش همین است؟ آیا ما انسانِ معتمد، شریف و پرهیزگار را. آیا همه

پاشیم؟« زنا به احساسِ همسایگی، دوستی و خودِ شهر را از هم نمی

نوع بشر   عنوانبههمچنین به خاطر مردهای دیگر  و     مردخاطر خودِ

  زا است.است که صدمه

سحالبااین این  کنارِ  در  زرشت،  از  سنتی  برخی  نماییِ  در  نا، 

می متاهلی  زندگیِ  اضطرار تامالت روی  بسیار    یت اتوان  که  یافت  را 

به این معنای دوگانه که این اضطرارات تمایل داشتند   ؛شدیدتر بودند

چهتا   بازی یب  هر  به  زن  و  مرد  میان  تقارن  از  بنیانی  بیشتر  و  شتر 
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همسر  پیوندِ شخصی میان دو  آورند، و اینکه این بنیان را با ارجاع به  

می   یثبحسنکا  .  کنندتوجیه   اینکه  در    کشدپیش  با  »حقایقِ رابطه 

فرد آنان را از دور و    رفتار نیستند   « واقعا قادر به کنترلِ بخشسالمتی 

 حث. او در این بکندطور مکفی با آنان زندگی نمی  هب  د اماشناسمی

با همراه  را  دوستی  فرامی  الزاماتِ  متقارن  اکیدا  زناشوییِ  -وفاداریِ 

دانی که دوستی باید به شکلی وسواسی ارج نهاده شود و  »میخواند:  

نمی ارج  را  آن  میهمچنان  پرهیزگاریِ نهی.  وقتی  مرد  که   دانی 

های دیگر مردان  که خودش با زوجه  لیدر حاطلبد  اش را میزوجه

می نادرستی  کار  دارد،  سِر  و  میسَر  زوجهکند؛  اگر  که  تو دانی  ی 

معشوق نمی با  خودت  ی  بایست  نیز  تو  باشد،  داشته  با مراوده  نباید 

 ای باشی.« معشوقه

نوشته میدر  موسنیوس  زناشوییِ های  بنیانِ  این  از  بیانی  توان 

استداللِ او در متنی طوالنی در  افت.  یت  جزئیا  ینمتقارن را با بیشتر

»درباره رساله میی  ارائه  آفرودیزیا«  آی  در  که  موضوع   نشود  این 

ک است  شده  میروشن  ازدواج  فقط  گرهه  مشروع تواند  طبیعیِ    ی 

کند که تمرکز می موسنیوس بر چیزی  برای روابط جنسی را بنا کند.  

بردهمسئله» توان  می نامید.  خدمتکار«  ابژه   ننواعبه  ی  جنسیِ یک  ی 

رسید  بدیهی انگاشته شده بود که غیرممکن به نظر می  خانگی چنان

این دقیقا   حال بااین  .آن منع ساخت  ن مردِ متاهل را از استفاده ازبتوا
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می نهی  موسنیوس  که  است  هم  کند  چیزی  متاهل  برده  اگر  حتی 

( موضوع  نباشد  این  به  او  سخنِ  کهم  این  دارد   ی اههدرب  هاشاره 

مستازدواج احترام  از  حدی  به  خانه  یک  در  شده   قحکرده  دانسته 

برای  (.بودند ممنوعیت  موسنیوس  این  تقار  ،توجیه  میان   نبنیانِ 

پیچیده  کنشِبرهمتوان گفت  یا می  وجینز تقارنِ  نسبتا   حقوقِ   میان 

برتری  زوجین مورد    و  می  شانالزاماتدر  فرض  به  در .  گیردرا 

چدرجه اول،  میمی   سیکگونه  ی  شوهر  که  بپذیرد  با تواند  تواند 

ند با خدمتکارِ  اوتخدمتکارِ زنِ خود رابطه داشته باشد اما زوجه نمی

راب کند؟  مرد  برقرار  است،  حطه  مناقشه  مورد  سوی  یک  در  که  قی 

با اینکه موسنیوس این را کامال  تواند در سوی دیگر مجاز باشد.  نمی

می قانونمند  و  کهطبیعی  خانواده   عنوانبه   شوهر   داند  سرپرستِ 

حقوقی بیشتر از زوجه داشته باشد، در قلمروِ روابط و لذاتِ جنسی 

را طلب می  اکید  ب  .کندتقارنی  نیاز  با  تقارنِ حقوق  این  اینکه  ه دوم 

قلمروِ   در  شوهر  برتریِ  بر  می  «خویشتن -بر-اربابیت»تاکید  -کامل 

می داده  اجازه  شوهر  به  اگر  واقع  در  ب  شدشود.  زن خ  اکه  دمتکارِ 

رفت که این  عمل جنسی انجام دهد در حالی که از زوجه انتظار می

نکند برده  با  را  که زوجکار  بود  شده  فرض  در  ،  شوهر  به  نسبت  ه 

  وقت آن  و مدیریتِ امیالِ خودش تواناتر است.  «اربابیت بر خودش»

هدایت   او را  که  آنی  از  شود  هدایت  باید  و  است  خانه  در  که  آنی 
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باشد که واقعا اگر شوهر بخواهد کسی    خواهد بود.  تریقوند،  کمی 

نیز  شود، باید  غالب می نوع شده آنچه را که برای زوجه ممخودش 

آن   است، برای  موسنیوس  که  رواقی  ازدواجِ  هنرِ  این  در  کند.  رها 

می  ارائه  صریح  است.  مدلی  ضروری  وفاداری  از  شکلی  این دهد، 

نیست    گونهاینسازد.  می  مزومل  مرد و زن را همچون یکدیگر  ،مدل

نهی کند که حقوقِ   نقض     دیگرمردانِکه صرفا هر آن چیزی را  را 

به  گونهاینکند.  می  که  نیست  علیه   هم  را  که زوجه  باشد  قانع  این 

بانوی   عنوانبهتوانند موقعیتِ ممتازش  خطراتی محافظت کند که می

زدواجی را  ا   یبطهاین مدل را  مادر را نقض کنند.  عنوانبه خانمان و  

تفسیر می  عنوانبه نظامنظامی  این  الزامات را در    ،کند که  از  تعادلی 

 سازد. میکاربستِ لذت بنا 

-سازیِ کاربستِ جنسی که در موسنیوس یافت میاین ازدواجی

انحصارِ صریحِ   اصلِ  این  و  ازدواج  آفرودیزیاشود  بدون شک   ،در 

رسیده  استثنا جایی  به  بههستند.  که  زندگیِ می  نظر   ایم  هنر  رسد 

اما   باشد.  شده  تنظیم  دوگانه  ممنوعیتِ  رسمیِ  اصلِ  حول  متاهلی 

مولفانیمی در  بوده  توان  مراقب  را  اند  که  سختی  مقرراتِ  چنین  تا 

کرد  بندیفرمول اشاره  وفاداری  برای  به ظهورِ ضرورتی  نیز  ؛  نکنند 

ای عمل.  روشِ  و  رفتار  از  متفاوتی  اندک  حالتِ  جهت  ن  ضرورتی 

نمی فالمو تاکید  صریح  ممنوعیتِ  یک  بر  دغدغهن  بلکه  را  کنند،  ای 
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شمولِ آن  و هر آنچه که م   ی حفظِ پیوندِ زناشوییکنند دربارهبیان می

رابطه مثل  میان است  شخصیِ  احترامِ  و  عاطفه  وابستگی،  فردی،  ی 

شریکانِ ازدواج. این وفاداری کمتر با قانون و بیشتر با سبکِ ارتباط  

ببا زوج او  و    زندگیوشِ  ر  اه،  با  گیریِ  کناره شود.  تعریف میرفتار 

ازدواجی باید ریشه -فراممکنْ کاملِ شوهر از روابطِ جنسیِ  -حد-تا

ی  ر پیگیری جهت پالودگیِ روابط زناشویی داشته باشد. باید نتیجهد

است پرعاطفه  هم  و  ماهرانه  هم  که  باشد  حال    .رفتاری  عین  از در 

این مورد    این زیرکی در رود که  ر میاظنتا  ص خانوعی زیرکیِزوجه  

کامال او  او در عمل در این موارد کمی تحمل داشته باشد.    ست کها

آن   که  دارد  بی  کند  تصدیق  راالزام  خو  را خردی  آن  اگر  بود  واهد 

 نشان ندهد. 

مدت که  دیرتری  تقریبا  میمتنِ  تصور  ترجمهها  از  شد  ای 

تی بر مقامِ زوجه قرار  نسی  گاه»اقتصاد« منسوب به ارسطو است، نظر

کند.  برخوردی می توصیه به دوراندیشی و خوش   زمانهمدهد و  می

دهد که مراقبتی مناسب از شوهر را آموزش می  ،از یک طرف مولف

زوجه داشته باشد که قرار است مادر فرزندانی باشد که او امیدش را  

ده، از کراج  دوکند که زنی را که با او ازدارد. حتی برای او مقرر می

اما   نسازد.  محروم  است  آن  مستحقِ  که  این   زمانهم عزتی  طالبِ 

یه و نانجیب  است که دو همسر همدیگر را از انجامِ هر آنچه فروما 
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بازدارند. »با زوجهبه شوهر مشاوره می   است  به روشی دهد که  اش 

 . او امید دارد که 1شرافتمندانه، مملو از خودداری و احترام رفتار کند« 

میانِ روسپی و   رفتارهایی: »چنین  2تفاوت و خشن نباشد«بی»  رشوه

اجازه  قهمعشو او  دارندضحی  روور  نه  برعکزناشوییابط  ،  اما  س  «. 

زوجه   با  باید  خوب  خویشتن شوهرِ  همچنین  و  و ملتفت  باشد  دار 

« ترس  و  عاطفه  دادنِ  نشان  با  و  نزاکت  و  فروتنی  با  نیز  به  زوجه 

دهدصورت   واکنش  این  ف  لمو  .برابر«  ارزشِ  بر  که  حالی  در 

سازد که کند، این موضوع را برای زوجه روشن میوفاداری تاکید می

تر داشته باشد:  ر رفتاری نسبتا مناسبید نسبت به خطاهای شوهاو با 

هر کارِ اشتباهی را که شوهرش    ،در زمان پریشانیِ ذهنی»بهتر است  

است   داده  یاانجام  نیاوردبه  شکایت    3؛د  کردنِ و    ردنک»از  محکوم 

در عوض هر چیزی از این نوع    ؛همیشگیِ کارِ نادرست اجتناب کند

ی جهالت  یا  بیماری  به  نرا  تصادفی  خطاهایی  این  ا  به  دهد.«  سبت 

عوض   در  شوهر  درمانآصورت  از  بعد  تا  بود  خواهد   ،ماده 

 اش را به او نشان دهد.قدردانی 

 
1Cum honestate, et cum multa modestia et timore   
2Nec negligens nec severus   
3ipsam peccaverit ad  e passioneanimaSi quid vir   
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داریِ دوطرفه فاولِ  صکتابِ »مفاهیمِ ازدواج« به سبکی مشابه بر ا

البته آنان این وفاداریِ دوطرفه را به شکلِ ضرورتی که   کند.تاکید می 

فرمول باشد،  متقارن  و رسما  نمیاکیدا  که  کنند.  بندی  حالی  در  متن 

اش را  بیند به این حقیقت اشاره کند که زوجه وفاداری حتی الزم نمی

ند که با کین ماگیرد و بیفرض میبه شوهر مدیون است، آن را پیش

پیگیریِ لذاتِ دیگر ممکن است اهانتی مکرر در رفتارِ شوهر  اینکه  

است جزئی  تقریبا  اهانت  این  موضوعات درهرحال.  باشد،  این   ،

رابطه روابطِ  درون  اساس  بر  باید  پرسش  و  دارند  قرار  زناشویی  ی 

میان دو همسر و نه بر اساس حقوق و امتیازات   آمدهدستبهعاطفیِ  

شو الپ   .دحل  شوهر  از  دیگر  وتارک  با  جنسی  روابطِ  که  دارد  نتظار 

برای وجهه اینکه خطری  نه به خاطر  باشد،  نداشته  ی  ی زوجهزنان 

ای طبیعی که کند، صدمهای وارد میونی است، بلکه چون صدمهقان

آورد که با بوی عطر  ها را به یاد میاو رفتارِ گربهکند.  تولید رنج می

به   آشفتگی  حد  وقتی زنان    آیند.می  نیجاهدر  شکل  همین  به  نیز 

می خشمگین  دارد،  رابطه  زنان  دیگر  با  بنابراین    شوند.شوهر 

-ین رنجِ شدیدی را برای چنین لذتِ »بیهودهاست که چن  1ناعادالنه

کنیم.ای تولید  آنان  در  می  «  توصیه  شوهر  به  با  او  همراه  که  کند 

کسزوجه کنند؛  پیروی  زنبوردار  الگوی  از  زن    که  یاش  با  وقتی 

 
1Adikon   
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نمیابطهر زنبورهایش  نزدیکِ  است،  داشته  جنسی  پلوتارک ی  رود. 

می توصیه  زنان  به  خاصبرعکس  تحملی  که  این نس  کند  به  بت 

چشمان  موضوع که  بود  خواهد  بهتر  آنان  برای  دهند؛  را  نشان  شان 

همسران  -  ببندند با  که  پارسی  شاهانِ  زنانِ  ضیافتمثل  در  ها  شان 

می ادکننشرکت  میم؛  برپا  مستی  که  زمانی  وا  و    شود  مطربان 

آنان باید به    گردند.شوند، به منزل خود برمی روسپیان فراخوانده می

بگوی شوهرانخود  اگر  که  از  ند  لذت  دنبالِ  به  و شان  کنیزان 

زوجه به  که  است  این  خاطر  به  این  هستند،  احترام خدمتکاران  ها 

هایشان و بندوباری، بینیشااهخواهند که عیاشیگذارند چون نمیمی

ج بیشتر از بنابراین ازدوا   هایشان را با آنان به اشتراک بگذارند.افراط

ساختارِ   و    عنوانبه  ،مقرریک  عاطفه  از  احترامرابطهپیوندی  از   ، ای 

هایی ی آنکشد و همههای جنسی را به سوی خود میی فعالیتهمه

می  اتفاق  آن  از  خارج  محکومکه  را  اینکه   ند.کمی  افتند  با  ازدواج 

تمایل دارد یک وفاداریِ متقارن را میان دو شریک طلب کند، مکانی  

می را شکل  مصالحه  در  از  که  و دهد  به زوجه  شوهر  وابستگیِ  آن 

-لذت  قادر به ارتباط هستند.شوهر  ی متقابلِ زوجه در برابر  مالحظه

در   ررمق  ی مشخصِ برتریِنتیجه  عنوانبههای خارجیِ شوهر، دیگر  

نتیجهنظر گرفته نمی ی یک ضعفِ خاص هستند که او شوند، بلکه 

ملزم   بیشتر  سازد؛  خیلی  محدود  را  آن  تا  به    نیززوجه  است  را  آن 
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را    زوجهکه احتماال شرفِ    ، کاریکندتحمل می  تخفیفصورت یک  

 دهد.اش را نیز نشان میکند و عاطفهحفظ می
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 ی ازدواجهاذتل -3

 

 

ا مورد  رابطه  عنوانبه  دواجزتعریفِ  در  که  حدِ    آفرودیزیاای  تا 

است انحصاری  رابطه  پرسش  ؛ممکن  در  زیادی  یکپارچگی،  های  با 

کنشِ روابطِ عاطفی و لذت در برهم   هایکنشو قطعیتِ    نقش، شکل

 تواند پیش بکشد(. کشد )یا میقانونی میان شوهر و زوجه پیش می

اعتراف کرد  در واقع   دکه  باید  که در  شکل  رحتی  تامالت  از  ی 

میآن اشغال  مهم  مکانی  ازدواج  نیزها  لذت  کرد  اقتصادِ  در  با  ها 

زناشویی   بسیارروابطِ  احتیاطِ  می  با  برخورد  این    شد.زیادی  در 
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برخی   توسط  که  سختی  ازدواج می  یدارطرفاخالقیاتِ  شد، 

می  طلب  لذت  از  مورد    ؛کردانحصاری  در  لذتاما  کدام  ا هاینکه 

 مجاز و کدام ممنوع بودند، اندک سخن رفته بود.  دواجزدرون ا 

د. اول از همه  نشواغلب دو اصلِ عمومی فراخوانده می حالبااین

م به  این  نسبت  نباید  زناشویی  روابط  که  است  شده  روشن  وضوع 

خواستند برای پسران نگاه ، آن عشقی که برخی فیلسوفان میاروس

نبا اما  باشد؛  بیگانه  کند.    ار  تیآفرودید  دارند،  مستثنی  یا  انکار  نیز 

دهد ازدواج یک مانع نیست و  نشان میموسنیوس در همان متنی که  

زرگیِ ارزشِ وضعیتِ تاهل را نیز تایید  ب  ؛الزامی برای فیلسوف است

 ه را شود:  متوسل میای که بر آن نظارت دارند  کند. او به سه الههمی 

  1آفرودیزیون  روییمردم »ن چون آفرودیتکه »حامیِ وصلت است«؛ 

می شوهر  و  زوجه  اتصالِ  و  را  او    مسلما  )و  اروسدانند«؛  چه  نامِ 

 (.تواند داشته باشد؟«و زوجه میکاربردِ بهتری از »پیوندِ قانونیِ مرد  

این سه قدرت در کنارِ هم کارکردِ »کنار هم آوردنِ مرد و زن جهت  

 رودیتفآ  شِ ن روش نق تولیدمثل فرزندان« را دارند. پلوتارک به همی

 کند. ی زناشویی تایید میدهیِ مناسبِ رابطهدر شکل را اروسو 
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با   رابطه  لذت  حضورِدر  و  عاشقانه  فیزهوسِ  در های  یکی 

ر مخالفت با اصلِ اول و همچنین به شکلی ازدواج، اصلِ دیگری د

اش به شود. اینکه فرد نباید با زوجهتقریبا عمومی به بازی آورده می

شوهر و نه معشوقِ او   عنوانبهار کند و باید  ترف  هیک معشوقشکل  

رود منطقی است که وقتی ازدواج به این سو میرفا  صاین  عمل کند.  

نسی باشد، اصلِ قدیمیِ نجابتِ های جا بسترِ مجاز برای لذتکه تنه

باید در ازدواج حضور   اروسو    آفرودیتتر شود.  زناشویی نیز مهم

هی نه  باشند و  رابطه ع ر.  گ چ جای دیداشته  این،  بر  ی زناشویی  الوه 

-ی معشوقان متفاوت باشد. این اصل را در شکلنیاز دارد با رابطه

می  متعددی  یهای  سنتیِ(   افت.توان  کامال  شک  )بدون  شکلِ  در 

دربارهاندرز زوجه  مالحظه  یی  کردنِ  آشنا  با  فرد  اینکه  ی داشتن: 

که به او   دکن یایجاد م   های زیادی شدید، این خطر راخود به لذت

هایی بدهد که او آنان را به بدی به کار ببرد و فرد از آموزشِ درس

همسر: آنان باید  صیه به هر دو یا به شکل توها به او پشیمان شود. آن

انتخاب    هاه نزدیک به هرز  راهی میانه بین پرهیزگاریِ شدید و رفتارِ

کند یادآوری  به خود  همیشه  باید  شوهر  و  »من    کنند  وانم تمینکه 

معشوقه   عنوانبه زوجه و هم  عنوانبه اجتماعی از یک زنِ یکسان هم 

باشم.« رفت  ا ی  1داشته  عمومی:  تزِ  شکلِ یک  پرابه  زیادی  با  ارِ  شتیاق 

 
1Hos gamete kai hos hetaira   
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 مضموناین    یک زناکار است.  عنوانبهبرخورد با او  با    مساویزوجه  

می  برخورد  آن  با  دوباره  مسیحی  سنتِ  در  چون  است   و  یمکنمهم 

می  دزو  یخیل کتاب ظاهر  در  آن  به  اسکندریه  اهل  )کلمت  شود 

باقی میکشکول ارجاع می پایدار  تا مدت زمانِ زیادی  ماند  دهد( و 

سارانس)ف دو  »مقدمه  1ل وا  کتابِ  روی در  مومن«  زندگیِ  بر  ای 

جهت آنکه معنای آن را نزدِ رواقیونی که   (.کندهای آن کار می داللت

یم، بدون شک نیاز است تا در ذهن نک کرکردند د   بندیآن را فرمول

کند که ازدواج  داشته باشیم که اصلِ طبیعی و منطقیِ ازدواج مقدر می 

که اوالد تولید کند، که برای شهر و تمامِ یب کند،  را ترک  هستیدو  

لذاتِ حس از  بردن  لذت  اینکه  باشد.  مفید  بشر  مهم  ینسلِ  ترین  را 

سازیِ نظمِ اهداف و رونها، ونقضِ قانودواج قرار دهند، نچیز در از

بایست یک مرد و یک زن را در تخطی از اصلی خواهد بود که می

 قالبِ یک زوج پیوند دهد. 

ف طواما  به  عینیرد  با  ر  چگوروبه   مشکلاین  تر  که  است   نهرو 

 ؛ تعیین کنددر روابطِ زناشویی  را  کاربستِ لذت  ی  هاجایگاه و شکل

مشکل  همچنین  او   این  محدودیتکست  ا  روروبه با  احکامِ  های  ه 

ازدواج نیاز به    حال که  ریشه بگیرند.توانند  میاز چه اصولی  داخلی  
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یِ با ی شخصهم یک رابطه  زمانهمباید    یک پیوندِ زناشویی دارد که

مرد روابطی که  - ،ارزشِ باال و هم محلِ انحصاریِ روابطِ لذت باشد

حاشیه در  این  از  قبل  ازدواجتا  آ  آزادانه  ،های  بود  اننبه   -  مجاز 

را   خود  نقشِ  باید  زناشویی  ساختارِ  این  از    عنوانبهچگونه  بنیانی 

پیوندِ   زمانهم اگر قرار است که    مقررات ایفا کند؟ هم نیرومندترین 

پرهیزهایی در   باشد، چه  قانونی  لذاتِ  برای  تنها مکان  فردی و هم 

ازدواج   ابندیفرمول   تحمیل خواهند شد؟این  مبهم  ها    ؛ ستندهغلب 

همچون متنِ التینی که فرض شده کتابِ سوم از »اقتصاد« منسوب به 

-به زوجهخواهد که  شوهر می مولف در این کتاب از  ارسطو است.  

شرافتمندانه« شکلی  »به  احترام«   1اش  و  خودداری  از  »مملو    2و 

می پیشنهاد  او  شود.  زوجه نزدیک  با  گفتگو  در  باید  »او  که  دهد 

به کار ببرد و فقط اعمالی را پیشنهاد   ایش رد انی درستکلماتِ مرد

هر توصیه  او به شو  بدهد که خودشان قانونی و شرافتمندانه هستند.«

بمی  که  فروتنی« کند  و  »احترام  با  همراه  رفتاری  همسرش  داشته    3ا 

 باشد.

 
1m honestate Cu  
2Cum multa modestia et timore   
3Verecundia et pudore   
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ازدواجی با دو قطعیتِ بزرگِ -تر، پرهیزگاریِ درونبه بیان دقیق

توج منطقی  و  میطبیعی  ب  شودیه  شده  هکه  داده  نسبت    اند. ازدواج 

قرار دهد  لذت را هدفِ عملی  نباید  فرد  تولیدمثل است.  البته  اولی 

سنکا بر این موضوع    -  ل طراحی کرده استه طبیعت برای تولیدمثک

اما دیدیم که پزشکانی هم بودند که به این موضوع توجه    ،تاکید دارد

که    برای این نبود  ،است  هن داده شداگر امیالِ عشق به مرداکردند.  می 

های جنسی کیف ببرند، بلکه برای این بوده که نوع خود را  از لذت

-ن اصلِ عمومی به این نتیجه میای  ر مورددموسنیوس    1کنند. تکثیر  

می اتفاق  درستی  به  زمانی  فقط  جنسی  روابطِ  که  که  رسد  افتند 

به فقط  که  روابطی  آن  سازند.  هدفِ خود  را  ه  تولیدمثل  فِ  ددنبالِ 

-به نظر می  اند«.ت هستند، »حتی در ازدواج هم ناروا و نامشروع ذل

شود، جهت یها هم یافت مفیثاغورسی-نورسد که این قانون که نزد  

ی جنسی در دورانِ قاعدگی )که بر  ها در مورد رابطهبرخی ممنوعیت

می پزشکان  نظر  )نه  اساس  حاملگی  دوران  و  برباید(  را  منی  تواند 

تر از همه بدین خاطر تولیدگر نیست، بلکه مهمکه  نر ایفا به خاطصر

  ( استفاده شده باشد. که ممکن است زندگیِ نطفه را به خطر بیندازد

نظر  ام به  وجودِ مینا  با  و  عمومی  پیشنهاداتِ  این  از  جدا  که  رسد 

بازجویی نوع  آن  اصل،  این  در  هویتِ  که  باشد  داشته  وجود  هایی 

 
1erisgen propagandivoluptatis causa sed Non   
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با  آموزه مسیحی  برخوی  م آنان  بازجویییرد  مورد  کنیم؛  در  هایی 

  مشروعیتِ روابطِ جنسی در موارد نازا بودنِ مشخص یا بعد از سنِ 

هایی که دو شریک ممکن است قبل یا حتی نیتیائسگی و در مورد  

  عنوان بهرسد که حذفِ لذت  به نظر می  در حین عمل داشته باشند.

هدف ضرنزد سخت  ،یک  یک  فیلسوفان  بوده  گیرترین   است.ورت 

اما این ضرورت بیشتر بیانِ یک اصل بوده تا اینکه طرحی باشد که  

از  نامهآیین قانوای  و  شکنویسیِنرفتارها  از  دقیقی  و ل  مجاز  های 

 شان را فعال سازد. ممنوع

ازدواج قطعیتِ  یک    -  دومین  همدیگر؛  با  زندگی  یک  ساختنِ 

اشتراکی کامال  دیگر  -  زندگیِ  اصلِ   که   شودمیهم  ی  شاملِ 

این اصل نیز همچون    .خواندگاری در روابطِ زناشویی را فرامیزپرهی

و آنچه    ی واضحی میان آنچه مجازخطِ جداکننده   قطعیتِ تولیدمثل،

نمی  است،  مولفانممنوع  برخی  اما  همه  -  کشد.  از  بیشتر  شان  و 

ی زناشویی در آن را در مرتبط کردنِ روابطِ لذت با رابطه  -  پلوتارک

زیرکانهنقشِ و  میپیچیده  تر  بازی  به  یک    گیرند.تری  از  بنابراین 

اش تبدیل به یک همراه کند و روح طرف این الزام که فرد زوجه را  

نسبت به او احترامی ، نیاز به این دارد که فرد  برابر او بگشاید  را در

به سوی   که  او  جایگاهِ  و  رتبه  سوی  به  فقط  نه  که  باشد      شأنِ قایل 

 آفرودیزیا رژیم    بیترت  نیبد  ست.اشده    یریگجهت ز  اش نیشخصی



 تی مهر نیما حیاترجمه: 

317 

 

اصلی از محدودیتِ داخلی در نظر بگیرد.   عنوانبهباید این الزام را  

اگ دیگر  شکلاز طرفِ  هدفِ  است  قرار  متاهلی  زندگیِ  دهیِ یک  ر 

ها«  یک »همجوشیِ حقیقیِ هستی -ال را نیز داشته باشد، اجتماعِ ایده

سی اگر به صورت نای جهابط و لذتاین نیز واضح است که رو   -

مندی گذاشته شوند، عاملی از آشتی میان ک و بهرهبه اشترا  مشترک

دهی و  ، شکلآفرودیزیاستِ  در کارب  دهند.شوهر و زوجه تشکیل می

همچنین   بلکه  تضمین  یک  تنها  نه  مستحکم  پیوندی  نیرومندسازیِ 

  یهایِ لذتیک اعتبارساز  رونی ازا  است.  آفرودیزیاعنصری به نفعِ  

به  رابطهدر  )مادامی که    یجنس به طور    زناشویی  کار بسته شوند و 

در کاربستِ کامل درونِ آن باشند(، در ترکیب با پیشنهادِ پرهیزگاری  

سازد تا واقعا این نقشِ مثبت را  آنان وجود دارد که آنان را قادر می

 در پیوندِ زناشویی بازی کنند. 

پرهیزگا   فراینداین   ضروریمارپیچیِ  ش  ریِ  مطلوبدتِو  به   ، 

»اح  متنِ  در  واضح  این طور  واقع  در  است؛  مشهود  ازدواج«  کامِ 

این متن یک سری از   گرِ اثر است.های هدایترشتهموضوع یکی از  

تکرار می  را  و رازداری  اصولِ آشنای قدیمی  فروتنی  به  کند مربوط 

  ی لذت ادهبایست نه تنها اعمالِ تولیدمثلی بلکه حتی اعمالِ سکه می

نیز  ب  مثل را  نوازش  و  جمله  دربربگیرند.وسیدن  همچنین  ای متن 

نباید    کند که فروتنیِ زنمشهور از هرودوت را با تغییر یادآوری می 
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نباید هرزگی و  با کنار انداختنِ جامه کنار بیفتد و همچنین تاریکی 

د تا اینها را بپوشاند. پلوتارک با یادآوریِ مثالِ زنی که تالش کرده بو 

ف کهب  لیپیاز  شود  دور  گفته  این  زنهمه  ا  چراغی  وقتی  ها ها 

کند که زوجه به این نکته اشاره می   ؛خاموش هستند، مثل هم هستند

باشد.ب دیگران  همچون  نباید  نوری   رعکس  وقتی  شب،  در  باید  او 

-اش را قابل دیدن سازد، سبب شود که آنچه در دروننیست که بدن

مند آنچه که در او فضیلت  د.شو  هپیش گذارد   1است،   منداش فضیلت

است، همانی است که او را منحصرا به شوهرش وابسته و از آنِ او  

 اش است.« هساخته است؛ »متانت و عاطف

فروتنی که به   حولِ اینپلوتارک حولِ این اصلِ مدارای بخشنده، 

پیشنهادات بسط می -انحصاری بودنِ وابستگی اشاره دارد، تعدادی 

ک پرهیدهد  هم  ب   یِگارزه  سهولتِ  هم  و  را   یقیدیخودخواهانه 

برای شوهر و زوجه یکسان است؛  کندمستثنی می . بدون شک این 

نباییک زوجه پلوتارک مثال ی خوب  د همچون جوانِ اسپارتی )که 

پیشمی  شوهرش  به  نزدیکی  برای  خودش  او زند(  شود؛  قدم 

پیش از  نباید  ناراهمچنین  ابراز  شوهر  شدنِ  کند.  قدم  ول ا  ارِکحتی 

بی داردنوعی  روسپی  طعمِ  که  است  دارا  اهاشرمی  دومی  در  نتی ؛ 

مبهم طرح شکلی  به  همچنان  اینجا  در  است.  آن وارهغیردوستانه  ی 

 
1To sophron autes   
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پیش  اَشکالِ  که  داریم  را  شدنمقرراتی  نسبیقدم  رابطه  های  ی در 

 چیزی که   ؛ کندهایی که باید مبادله شوند را تنظیم میو نشانه  جنسی

م میتر  عدب  یحیسکلیسای  آن  به  باال  اهمیتِ    دهد.ارزشی  پلوتارک 

می خطراتی  به  زیادی  رابطهخیلی  اولین  در  که  زوجِ داد  جنسیِ  ی 

ادراکِ دوطرفهل، میمتاه پیوندی را توانستند  استواریِ  متعاقب و  ی 

ی بدی  او به ریسکِ تجربهکه قرار بود شکل بگیرد، به خطر اندازند.  

ممک  عروس  داشکه  است  بتن  میاشه  توجه  اوکند.  د،  به   پلوتارک 

می تجربهتوصیه  آن  در  که  ازدواج کند  فوایدِ  چون  نماند،  باقی  ها 

می ظهور  »تسلیمِکنن بعدتر  که  نکند  رفتار  آنانی  شبیهِ  زنبور د:  نیشِ   

-کنند.« او همچنین از این میشوند، اما کندوی عسل را رها میمی

تجربه که  فیزیترسد  لذتِ  زیادیی  ازدواج د  شدی  کیِ  ابتدای  در 

عاطفه نیز  شود، شود زمانی که این لذت ناپدید می ممکن است سبب

برود.   دست  کاز  است  بهتر  عشق  سرزندگی برای  به ه  را  اش 

نیز در طول زندگیِ    شخصیت و سرشتِ همسران وابسته باشد. این 

چیزی   هر  که  است  ضروری  دوستیِ متاهلی  به  است  ممکن  که 

به بازی میان شوهر و زوجه کمک کند،  ی  جنس  در روابطِازدواجی  

شود.   عاطفهآورده  بازفعالیِ  کارکردِ  این  خاصِ  از   -  مثالِ  یکی  که 

ی عشق« به شکلی صریح به ی »گفتگوی دربارهنوشتهدر  صحبتانهم

می ارجاع  است:  -  دهدآن  شده  ارائه  ازدواج«  »احکامِ  دعوا   در  از 
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اهایی  آن  خصوصبهبپرهیزید،   ممکن  شکل  ر  در  ستکه  ختخواب 

هیجاناتِ عصبی که ها، تهمت»مخالفتبگیرند، چون   متقابل و  های 

دیگر و در زمانی دیگر    کند به راحتی در مکانیرختخواب تولید می

شوند«؛ یا زمانی که عادت به اشغالِ یک بستر دارید، به تسویه نمی

نروید.   اتاقِ خوابی جدا  به  این خاطرِ یک مخالفتِ عصبی    برعکس 

 نین اختالالتی برای چ»  .ودیت استتوسل به آفرمناسبی برای    مانِز

 ؟« ت استکدام پزشک بهتر از خودِ آفرودی

ما   جایگاهِ  مضموناین   دارد.  هم  پلوتارک  در خودِ  مهمی  نسبتا 

 عنوان به در آنجا    .بینیمی عشق« می آن را دوباره در »گفتگویی درباره 

که در آن لذتْ قابلِ   -  انزن  بهیان عشقِ  م  بنیادینی  کنندهیک تفکیک

  -  و عشقِ به پسران  -  معنوی استی  نقشی مثبت در رابطه  هب  تعمیم

فیزیکی لذتِ  تواند می  ،یر دوطرفه فرض شده است که غ  که در آن 

-استفاده می - عاملی مطلوب درونِ رابطه حساب شود عنوانبهفقط  

مردِ  .شود هفت  با  »شام  در  همچنین  زمینه  فر  این    ده واناخحکیم« 

دو لذتِ فیزیکیِ جایی که پرسشِ لذاتِ جنسی در رابطه با    ؛شودمی

 تی و موسیقی. مس، مطرح است:  پیوند داردکه اغلب با آنان    یدیگر 

یا  مشاهده می  -  منِسیفیلوس  -  صحبتهم هنری  اثرِ  هر  کند که در 

ار در بلکه ک ؛شودابزارها و مواد انجام نمی  یِکاردستصنعتی، کار با 

که  سازد: اثرِ معمار شامل ساروجی نیست  که فرد میت  اس  هدفیآن  
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می  میمخلوط  که  است  معبدی  بلکه  که  سازد؛  کند،  زمانی  میوزها 

میخودش کار  به  فلوت  و  چنگ  در  را  جز ان  ندارند  کاری  گیرند، 

شخصیت»توسعه مشابه، ی  شکلی  به  احساسات.«  تسکینِ  و  ها 

دیونیسوس    طورهمان  کارِ  آکه  واقع  مستشدنِ  شامیدر  کننده  رابِ 

آفرودیت کارِ  صرفا    1نیست،  بدننیز  پیوستنِ  و  دادن  ها  ارتباط 

میان دو   6و صمیمیت  5گی پیوست  4اشتیاق،   3؛ احساسِ دوستی،2نیست

است رابطهنفر  باید  .  متاهلی  زندگیِ  در  جنسی  ابزاری   عنوانبهی 

ت وطرفه خدمی روابطِ عاطفیِ متقارن و د دهی و توسعه جهتِ شکل

میلپ   د.کن پیشهوتارک  »آفرودیت  است  گوید:  و وری  همدلی  که 

و  هایشان  سازد؛ چون او از طریقِ بدنمیان مردان و زنان می  7دوستی 

کند و به هم هایشان را با هم یکی می روح  زمانهم  ،تحت تاثیرِ لذت

 8دهد.« جوش می

 
1phroditesrgon AE  
2meixis  usia,Syno  
3Philosophrosyne   
4Pothos   
5Homilia   
6Synetheia   
7miourgosHomophrosyne kai philias de  
عشِِق بِِه ازدواج کند که آنتیپاتر، موسنیوس و هیِِِروکلس »بیشِِتر از بابوت اشاره می 8

ه هند کِِ ند این را نشان دخواهیسد که آنان بیشتر از هر چیز مرمید؛ به نظر عالقه دارن



 میشل فوکو  – دمراقبت از خو

322 

 

، حالبااینممکن است به نوعی زمخت به نظر برسد.    هاین توصی

-تاریخِ قانون  رود:تِ یک تاریخِ طوالنی به شمار میما مقدمیان  در  

همسران میان  اخالقی  روابطِ  اخالقیِ گذاریِ  روابط  و ادوگ  .  نه 

پیچیده  داری و همچنینیشتنهای عمومی به خوصیهتو از درسِ  ای 

 ارتباطِ عاطفی از طریقِ لذتِ جنسی. 

انحصار«: به  »وابسته  رج خاید  نباجنسی    یهیچ رابطه  یک اصلِ 

»لذتازدواج    از به  نیاز  جنسی  رابطه  :1زدایی« جویی باشد.  میانِ  ی 

شو مدیریت  لذت  از  اقتصادی  با  نباید   ندیِ غایتم  د. همسران 

اینتولیدمثل باشد.  فرزند  تولد  باید  آن  هدفِ  صفاتِ  :  نشانِ  سه  ها 

اخالقِ   علمِ  اخالقتبنیادینِ  برخی  که  هستند  ابتدای اهل  در    گرایان 

امپ تراتورعصرِ  از  وسی  زیادی  بخشِ  که  اخالقی  علمِ  دادند؛  عه 

آن   رواقیساختِ  است.مدیونِ  متاخر  صفات  گریِ  این   ،اما 

نیستند. را میضرورت  مخصوصِ آن  توان در مقرراتی های مشابهی 

اش مقرر کرده است. آن یافت که افالطون برای شهروندانِ جمهوری

 
← 

توان اثِِری از ها نمیدارد؛ در آنازدواج فرد را از پیش بردنِ یک زندگیِ فلسفی بازنمی
القِِای  ی مرد قادر بهدید؛ اینکه زن نیز دقیقا به اندازه هنرِ عشقی  یی مهم دربارههاایده

 «های عشقی است.هوس
-ر گذاشته نمیت کناارد. در اینجا لذفرق د زدایی«ی »لذتکه این با واژهنید توجه ک 1

 م. –شود. شود، بلکه لذت به عنوان هدفِ آفرودیزیا مزمت می
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آن در  دیرتر،  در عصری  دوباره  کلیسا  را  مسیحیِ متجِ  از زوچه  اهلِ 

بسیار بیشتر از ابداعاتِ   این سه اصل  یابیم.خواهد نیز میخوب می

یک    یِریگسخت از  بیشتر  بسیار  فلسفهپروژهرواقی،  خاصِ  ی  ی 

تا نقشی را سرشتاخالقِ آن دوره، برای قرن نمایی ها تاب آوردند 

بود   قرار  ازدواج  که  پرهیزگ  عنوانبهکنند  اخالتمرکزِ  بازاریِ  ی  قی 

 . ندک

نباید   پدیده  سه  این  دال    عنوانبهپایداریِ  ماهیتِ  مدرکی  بر 

رواقیِ عصرِ وبیش  اخالقیاتِ کم  ی آنان برداشت شود.خالص و ساده

انحصارِ« وقف  ،امپراتوری به  »وابسته  ازدواجِ  برای  صرفا اصولِ  شده 

بی و  بهتولیدمثل  افالطونی  اتوپیای  از  را  لذت  به  سوی    اعتماد 

این اخالقیات مواردِ متعددی از تامالتِ خاصی   د.رنبُ  یت پیشمسیح

هایی گرفته شده بودند که در معرفی کرد که این تامالت از شکلرا  

 ایجاد کرده بود. یشتن«پرورشِ خوضمونِ »می ن زمان توسعهآ

کردنِ  وارد  به  الزام  افالطون  در  که  کرد  ذکر  باید  همه  از  اول 

ترین  زدواجی، یکی از مهما  ارِن ساختسی به دروهای جنی لذتهمه

شهری بود که نیاز به نجات یافتن در تامین فرزند برای اش هاتیجتو

داش نیرویش  کردنِ  ارتباطِ تو حفظ  مسیحیت،  در  دیگر  از طرف   .

شود که اولی ی جنسی و ازدواج با این حقیقت توجیه میمیانِ رابطه
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ف و  دارد  را  شر  و  سقوط  گناه،  م نشان  دومی  بتوانیقط  آن  ه  د 

  مبرا سازد. مشروعیتی بدهد که همچنان نیز شاید نتواند آن را کامال  

کاربردِ با وجود اینکه اما در موسنیوس، سنکا، پلوتارک یا هیروکلس، 

اعتمادی به کند، با وجود اینکه بینقشِ خودش را ایفا می   تولیدمثل

ارتباطِ  هایجاییجابه است،  نیرومند  خیلی  ازد  لذت  و میان  واج 

واقعا با فرضِ تقدمِ اهدافِ اجتماعی و سیاسیِ ازدواج بنا    یزیاودآفر

نطقی و اساسی میان  ای طبیعی، مه بنیانِ آن تاییدِ رابطهبلک  ؛شودنمی

متغیرهای وضعی و مکتبی را   این  هایبرای اینکه تفاوت  ها است.آن

که   بگوییم  بگذارید  بگیریم،  نظر  انحصادر  برای  روابطِ تمایل   رِ 

حولِ  دواجازدر  جنسی   کمتر  اخالق  علمِ  از  شکل  این  در   ،

»ب منفیکارکردهای  یا  ازدواج  بیشتر یرونیِ«  و  لذت،  »درونیِ«  بودنِ 

تعدادی خاص از روابط: حول   اتحاد دو   تالشی است جهت انطباقِ 

جنسی دوگانهگره   ؛شریکِ  زوجهی  و  شوهر  اجتماعیِ    ؛ی  نقشِ  و 

ممکن   حد  تجانسی تاه  ی بدستیاب   تالش برای  زمانهمو    -خانواده  

 .یشتنال با رابطه با خوایده

ما   اینجا  میدر  انگشت  مهم  تفاوتی  نگاه گذاریم.  بر  برای  الزام 

 کاربردِ لذت در مرزهای ازدواج برای نگهبانِ افالطون، رهبرِ داشتنِ
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برای    1ایسوکراتس  راهی  سقراط  شهروندِ   « خویشتن-بر-اربابیت»و 

بایست در شهر یا با قدرتی که او مید  فر  ا جایگاهِبیتی که ببود؛ اربا

می ضروری  کند،  ایده  شد.اعمال  زناشوییِ  وفاداریِ  در اصلِ  ال 

ی کسانی است که  شرط برای همهی بیوظیفهکلیسای مسیحی یک  

-در این علمِ اخالقِ الهام  برعکس  شان را دارند.ی رستگاریدغدغه 

ارواقی   ازگرفته   هدف  برخیگری،  به    خاصِنیازهای    رضای  رابطه 

اینکه خود   ؛اینکه هستیِ طبیعی و اساسی نقض نشود؛ است یشتنخو

ها است که فرد  خاطر اینیک هستیِ منطقی ارج دهند؛ به    عنوانبهرا  

اش اف واج و در تطابق با اهددباید کاربستِ لذتِ جنسی را درون از

دارد. رابطه  نگاه  دارد  تمایل  که  اصل  جاین  حتی  را  برای  نسی  ی 

ددامر اهدافِ  ن  برای  تنها  را  آن  و  کند  ممنوع  ازدواج  از  خارج  ر 

از   یکی  شک  بدون  دهد،  اجازه  معین  اتکای  خاصِ  نقاطِ 

کاربستِ جنسی خواهد »قانونم روابطِ زناشویی و  متعاقبِ  ندسازیِ« 

مردانِ    شد. جنسیِ  به فعالیتِ  دستکم  زنان،  همچون  هم  متاهل 

نظری داشتخطرِ    در  صورت  قانون  وادِم  میان  در  نحضور   .است 

نیز احکامی دقیق خواهند گفت که چه چیز   ازدواج  حتی در درونِ 

انجام دادن مجاز و چه چیز ممنوع ا توان  ست، چه چیز را میبرای 

توان فکر کرد. اما این قانونمندسازی  چیز میچه  خواست و حتی به  

 
 م. –قرن چهارم پیش از میالد  –ن باستان از خطبای نامدار یونا 1
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می   - ظهور  به  بعدتر  کلیس  -  رسدکه  کاربستِ  مسیحبه  به  اییِ  ی، 

-حتی در پرجزئیات  مخصوصِ خودِ آن گره زده شده است.رِ  تاساخ

های متن  اند، مثلها نوشته شدهی زندگیِ زوجترین متونی که درباره 

و  مجاز  اعمالِ  میانِ  تفکیکی  که  ندارد  مقرراتی وجود  نیز  پلوتارک، 

یک شکلِ هستی، یک سبک از روابط    در عوض  ؛ایجاد کنندممنوع  

ادهستن علمِ  ازد.  وواخالقِ  زناشویی    ج  زندگیِ  به   زمانهمتوصیه 

ه وجودشان خواهند ببرای کسانی که می  که  هستند  اصول و مقرراتی

شرافتمندانه بدهند  شکلی  نجیب  صورتِ  ،  و  اعتبار   شمولجهان به 

وجود زیباییدر    یرقانونمندغ  یِشمولجهانیک  این    .دارند  شناسیِ 

 شود. کار بسته میاندکی به فقط توسط  درهرحالاست که 

فعالیتازدواجی مشروعیت سازیِ  تا  دارد  تمایل  که  جنسی  های 

بارزِ آنان   دهی کند، به وضوح محدودیتِرا فقط درونِ ازدواج مکان

ها دهد )دستکم برای شوهر، چون این محدودیت مدتا نتیجه میر

گسستگی عالوه بر این، اصرار بر    برای زنِ متاهل الزامی بوده است(.

لمی کاربستِ  و  ان  لذتذت  صالحیتگرایانه  غایتمندیِ  سوی  -به 

خواهد   فعالیت  این  خودِ  درونیِ  این   .رفتزداییِ  تا  است  نیاز  اما 

زدایی با  ها و این صالحیتاین محدودیت ز ادراک شود کهموضوع نی

تشدید ارزش و معنای روابطِ جنسی دیگر همراه بودند:    فرایندیک  

ازدواجی -نسیِ درون بطِ جادر واقع رو   ز یک طرف،درون ازدواج. ا
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ای آنان باید در میانِ دسته دیگر صرفا نتیجه و تجلیِ یک حق نیستند.

بگیرند قرار  روابطی  و  با  که    از  وابستگی    بودن دوطرفهعاطفه، 

میسرشت باید    شوند.نمایی  لذت  اینکه  با  دیگر،  طرفِ    عنوان بهاز 

  زمان هم ه  )کعنصری    وانعنبه اید  هدف کنار گذاشته شود، همچنان ب

برهم در  است(  تضمین  هم  و  ابزار  میان  هم  عاطفی  بیاناتِ  کنشِ 

 د.همسران استفاده شو

منطقِ   همین در روابطِ ازدواجی و  دیزیاآفرودِ ارزشِ تشدی همین

-؛ سبب میکندنقشی که در معاشرتِ میان شوهر و زوجه بازی می

فزای  هک  شد تردیدی  از  حالتی  با  شروعفرد  کش  نده،  پرسش  نِ یدبه 

 شد. پسران داده میبه به عشقِ  ترپیشکند که تیازاتی ام
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 بخش ششم 

 پسران  

 

با   مقایسه  کالسیک  رینِب  هایبندیفرمولدر  یونان    عصر  در 

نخ،  باستان مادر  عصرِ  قرونِ  پسران   ستین  به  عشقِ  روی  تامالت 

از  اش را  تاش یا دستکم موضوعی اش، سرزندگیاش، جدیت شدت

داد.   میمانی  زدست  پدیدار  بحث  این  و که  سهل  صدایی  شود، 

زمینه با  بازی  با  دارد.  زمینهتکراری  معموال  باستانی،  های  های 

به روشی کسلافالطون فرهنگِ کالسیک گرایی،  بازآفرینیِ  در  کننده 

می می   جوید.شرکت  تالش  فلسفه  که  زمانی  شمایلِ حتی  با  تا  کند 

ا وقارِ  سقراطی برخی  با ازسازباش را  گذشتهز  پسران  ی کند، عشقِ 
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می ایجاد  که  تامالت  مسائلی  برای  حیاتی  و  فعال  تمرکزی  کرد، 

نمی ستشکیل  )چهار  به   خنرانیِداد  را  ما  تایر  اهل  ماکسیموس 

 کنند(. استداللی بر خالفِ این موضوع مجهز نمی

تبدیل   یا  شده  ناپدید  آن  کاربستِ  که  نیست  معنا  بدین  به این 

این متن  ی شدهیزدای صالحیت ابژه  تمامیِ  به شکلی صریح ها  بود. 

می این  نشان  که  طبیعی کار  دهد  چیزی  و  بود  معمول  همچنان 

می می  د.شانگاشته  نظر  به  به رسد  آنچه  تمایل  است،  کرده  تغییر 

قضاوتِ یا  تحمیلارزشیِ  پسران  را   شده  عالقه  این  که  کسانی  بر 

ا  دارند روشی  بلکه  فرنیست؛  که  در  ست  را  خود  به  ابطه  رد  آن  با 

منسوخ شدنِ خودِ مسئله نه خودِ آن عمل؛ کاهشِ   کشد.پرسش می

شدنِ اهمیتی که در    شد؛ محوجلب میای که به این موضوع  عالقه

می داده  موضوع  این  به  اخالقی  و  فلسفی  شک گفتمانِ  بدون  شد. 

ان را  خی از آنبرزدایی« وجود دارد.  دالیلِ بسیاری برای این »مسئله

ها نبود که رومی  گونهایناثیر فرهنگِ رومی دنبال کرد.  در ت  نتوامی

نوع   این  به  نسبت  یونانیان  به  بلنسبت  نبودند؛  حساس  که لذت 

شان، با  موسساتی لذت در بسترِ  ابژه   عنوانبهپرسشِ دشوارِ پسران  

ل، ی اودر درجه  شد.تیزبینیِ کمتری نسبت به شهرِ یونانی مطرح می

تولدِفرزند که  د  انی  و  خوب  والدین  توسط حقوقِ  به خوبی  اشتند، 

ه قدرتی شدند«. پدران مطمئن بودند کقوانینِ عمومی »محافظت می
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احترام است و  شان اعمال میکه بر پسران قانونِ مشهورِ کنند، مورد 

نشان داده است    طورهمان   1اسکانتینی  را    ییگراجنسهم که بوسوِل 

نمی ازکندممنوع  اما  مقاب  ،  در  سوءنوجوان  خشونت  ل  و  استفاده 

این بود که   داشت،تبعاتی  بدون شک    مورد دوم که  کند.محافظت می

شد که  ر پسرانِ جوانِ برده اِعمال می به پسران در بیشترِ موارد بعشقِ

به   نسبت  نگرانی  برای  نداشت.شان  جایگاهدلیلی  وِین    وجود  پاول 

« روم با ن شد.با برده جایگزی  زاده-زادنوجوانِ آ  ،گوید: »در روممی

شاعران و  بود  شده  اشباع  فلسفه  با  و  شده  هلنی   قدر آناش  اینکه 

بودند،  ی  شیفته نوجوانان  برای  اندکی  پژواکآوازخوانی  از های 

 ی عشقِ به پسران ارائه داد. ی بزرگِ یونانیان دربارهاندیشه

شکل این،  بر  وعالوه  آموزگاری  کاربستِ  که    هایروش  هایی 

ارزشخود    به  سازیسازمانی به  گرفتند،  نوجوانان  با  رابطه  گذاریِ 

زمانی که کوینتیلیان از    کرد.ی صورت تاثیرِ آموزشی را بسیار دشوار م

به معلمِ خطابت  ای صحبت میلحظه پسر را  نیاز است یک  کند که 

می  تاکید  موضوع  این  بر  »اخالقیاتِ«  سپرد،  از  تا  است  نیاز  که  کند 

مای معلم  شویم:  ن  ز»شاگرطمئن  مدرسهدان  به  خطابت  مانی  ی 

می باشفرستاده  شده  بزرگ  عمال  که  و  نشوند  که  ان  آند  زمانی  تا 

 
 م. –کرد. میجرم ده اعالمِ زا-جنسی با پسرانِ نوجوانِ آزادقانونی مبهم که علیه عملِ   1
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بر همین اساس ما باید    .دهندا ادامه میاند در آنجدانی جوان شده مر

درباره  بیشتر  خیلی  بیمراقبتی  باشیم  ی شخصیتِ  داشته  معلم  نقصِ 

می در  که  را  آنان  الطیفی  اهسال تواند  زندگی  صدمترِ  ات ز 

تر از تواند آنان را در سنِ گستاخمحافظت کند و وزنِ قدرتِ او می

باید » ها دور ساز افراط رفتارِ یک والد را نسبت به  د.« بنابراین معلم 

شاگردان بپذیرد و این را در نظر بگیرد که او جایگاهِ کسی را اشغال 

فرزندان دیگران  که  است  اعشان  کرده  با  سپردهرا  او  به  به    اند.تماد 

کلی شخصیِ    تقلیلِتر،  بیانِ  روابط  همراهفیلیااهمیتِ  با   ، 

تاثیر  ،ازدواج  یِگذار ارزش حقیقت  این  بر  شک  که   بدون  داشتند 

 ثِ نظری و اخالقی خارج شد.حروابطِ عشقی میان مردان از تمرکزِ ب

ی ه رک دربارمانند: گفتگوی پلوتاسه متنِ مهم باقی می   حالبااین

-ن نسبت داده شده؛ و چهار درسکه به لوسی  دیرتر  عشق؛ گفتگوی

توانیم این  می   ی عشقِ سقراطی.یر دربارهگفتار از ماکسیموس اهل تا

خطابهمتنِ حالت  خاطر  به  نه  بگذاریم:  کنار  را  آخر  و   گونه 

از  »قضایای دلمتنِ    -  اشمصنوعی  نیز تا حد زیادی    بدلیلوسینِ« 

-های باستانی در کاربستنهی زمیسازیِ دوبارهالاست و فع گونهاین

سرشت خاصیتِ  آکادمیک،  عصر  های  این  متنِ  نمای  اما  است. 

و مقایسه شده است   یزگذار یتماماکسیموس اهل تایر اساسا وقف  

مقایسه میان دو نوع عشق    ؛-  دهداش را نشان میگراییاین سنت  -
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و   است  خوب  که  عشقی  مردان:  روابط  که  در  نیست. عشقی 

تطبدماکسیموس   عشقِ  ر  میان  را  تضاد  این  سقراطی  سنتِ  با  یق 

شود که فقط یک تظاهر است. او با شروع  واقعی و عشقی قایل می

-مند و سنتی از این دو عشق توسعه میای نظامقطه، مقایسهاز این ن

دارند:   تعلق  کدام  هر  به  که  کیفیاتی  با  رابطه  در  شامل دهد.  اولی 

ففضیلت،   بی دوستی،  ثگ پیرای روتنی،  و  شامل  بات میی  دومی  شود؛ 

هایی از در مورد روش  افراط، نفرت، گستاخی و وفادار نبودن است.

آنان را سرشت که  مردانه است؛ کنند:  ایی مینموجود  هلنی و  یکی 

که زندیگری   رفتارهایی  مورد  در  آخر،  در  است.  وحشی  و  صفت 

عشق میاین  نمایان  آنان  در  اود:  شونها  معشودر  از  عاشق   ق لی 

میمراق می بت  همراهی  ژیمناسیوم  تا  را  او  شکار کند،  به  او  با  کند، 

فقط در تاریکی و    رود، تا مرگ با اوست ورود، با او به نبرد می می 

گردد. در دومی، از طرف تنهایی نیست که به دنبالِ همنشینیِ او می

می دوری  از خورشید  عاشق  دنبالِدیگر،  به  تنهایی تاریکی    کند،  و 

ورزد، دیده شود دوری که با کسانی که به آنان عشق میز اینااست و 

 کند. می 

و  گفت پلوتارک  بدلیگوهای  عشقدرباره  لوسینِ  شکلی   به  ،ی 

یافته ساختار  متفاوت  آنان  نظریهاند.  کامال  عشقِ  و نیز  ی  دوگانه 

و : موضوع همچنان تمایزگذاری میان دو شکل از عشق  است  قیاسی
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تضا اردر  دادنِ  قرار  است.آن  هایشزد  بار    ها  این  قلمروِ  اما  در 

نمایندگی  اگر    چراکنند  نمی عمل    ا روس مذکر  عشقِ  با  تمامی  به 

 برایآنان  .  است  توسط عشقِ مذکر تسخیر شدهتکم  باشد، دسشده  ن

با دو شکل از  را  ، مقایسه  عشق  مجزا کردنِ دو شکلِ نابرابرِ اخالقیِ

می آغاز  طبیعی    که  کنندروابطی  صورت  با    تمایزمبه  رابطه  هستند: 

تواند با ای که فرد میو به طور خاص رابطهبطه با زنان )پسران و را

قانونیزوجه بافتِی  در  باشداش  داشته  ازدواج  ارزشِ   (.  پرسشِ 

برتریِ اخالقی   متمایز  میانِ  در  زیبایی و  -هدایت میاین دو شکلِ 

  شق را عی  پرسشِ نظریه  دارد که  شود. این موضوع تبعاتِ متعددی

قابل شکلی  مبه  تغییر  و    د:ندهیتوجه  زنان  به   خصوص بهعشق 

 آن تعلق دارند سازیِ  وچرا به قلمرو اِروس و مسئلهچون بی  ،ازدواج

به تضادِ طبیعیِ عشق به جنسِ خود و عشق به جنس دیگر  این  و 

ارزشانجامد.  می عشقنهایتا  اخالقیِ  نمی  ،گذاریِ  از دیگر   تواند 

 شود.  انجام طریقِ حذفِ لذت

بازی در یونانِ باستان حول  تامالت روی بچهتناقض اینجا است:  

یافت توسعه  لذت  همین  پرسشِ  حولِ  اینجا  در  که  ؛  است  پرسش 

ی فردی که قادر است روابطِ یک گره  عنوانبهیابد. ازدواج  زوال می 

فعال بدهد،  مثبت  ارزشی  آنان  به  و  کند  کامل  را  تملذت  رکز  ترین 

تعریفِ سب  برای  اخالقی  کیک  زندگیِ  میشناسیِ  تشکیل  دهد.  را 
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نمیهمهنی باا فنا به خود  به  پسران شمایلی محکوم  به  ، گیرد، عشقِ 

یابد.  های دیگرِ بسیاری برای بیان خود در شعر و هنر میکه روشبل

ورد زمانی که م  افتد.برداریِ« فلسفی بر آن اتفاق میاما نوعی »سرمایه

می بررس قرار  ج  ،گیردی  بخواهند  به  آن  از  اینکه  واالترین ای  که 

نابسندگیِ شدیدش و  شکل های عشق را برمال کند، آن را به خاطر 

ناتو قرار میانیبه خاطر  انتقاد  لذت مورد  -اش در جا دادنِ روابطِ 

روابطِ میان این شکل از عشق و    آوردنِحساببهدشواری در    دهند.

علتِ  مدتی  برا  یزیاآفرودکاربردِ   بوده گ رزشاها  آن  فلسفیِ  ذاریِ 

یک سلیقه،   عنوانبهشود که به آن اکنون این دشواری سبب میاست. 

تواند سنتِ خود را داشته ه کنند که مییک کاربست، یک ترجیح نگا

شناسی از باشد، اما قادر به تعریفِ یک سبک از زندگی، یک زیبایی

با حقیقت    و ران  گ ، با دییشتنخو  رابطه باچگونگیِ کاملی از  رفتار و  

 نیست.

هر دو به این موضوع شهادت   لوسینِ بدلیگفتگوی پلوتارک و  

مشرومی همچنان  پسران  به  عشق  که  استدهند  گفتگوها ع  این   ؛ 

فزاینده  زوالِ  به  آن  همچنین  حسازمینه  عنوانبهی  سبک  سای  -از 

 اند. د نیز گواهشناسیِ وجو
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 پلوتارک -1

 

 

دربا  ینوشته عهر »گفتگویی  نشانِ  شق«  ی  تحت  پلوتارک  از 

پلوتارک مدتِ کوتاهی پس از یابد.  شود و پایان میازدواج آغاز می

-اش به زیارتِ تِسپیا آمده است. آنان آمدهزوجه   اش همراه باازدواج

را   پیوند  این  که  بخواهند  او  از  و  دهند  ارائه  قربانی  خدا  به  تا  اند 

پی کند،  بتبرک  که  موندی  دعوای  خاطر  خایه  فالِ  هنوادان  به  هایشان 

آنان هنگامِ رسیدن به میزبان، خود را در میان    نامطلوب افتاده است.

نوجوانی   این جوان،    1باخونِ   زنی به دنبالِد:  یابن اغتشاشی کوچک می

و پرسش این است که آیا باخون باید با او ازدواج  است،    نیخواست

 
1  acchonB 



 میشل فوکو  – دمراقبت از خو

336 

 

یا مادامه   نه؟  کند  به  ی  رویداحثهبامتن   ربایی آدم  و   رهرمنتظیغ  دی، 

نهایت  .رسدمی  می  در  پایان  حالت  این  در  در  گفتگو  همه  که  یابد 

هستند   زوجِ تازهاجِ  ازدوهت  ه صف شدن جبسازی برای  حال آماده

تا به خدای خیراندیش قربانی ارائه دهند. گفتگو میان این ازدواج و 

  1یابد. گسترش می اجِ دیگرازدو

همچنینو نشان  شته  تحت  در  سارون  زمانِ    و   اروتیدیاطول 

افتد که تعطیالتی است که در تِسپیا هر چهار سال یکبار »به یاتفاق م

همچنی و  اروس  میافتخارِ  گرفته  جشن  میوز«  همان   شود.ن  این 

پلوتارک دغدغه او  خدایی است که  از  این را داشت که    ظتی حفای 

ازدواج همچن  بخواهد.  اشبرای  خاو  همان  برین  که  است  ی ادایی 

پرستیزهازد  ایواج  باخون و  او متوسل میی  به  شود، چون  سمِنودورا 

هدیه   یگخشندببا  کند و  رسد که او »این امر را تایید می به نظر می

مدیحه  دهد.«می تا  دارد  زمان  پلوتارک  میان  این  برای  در  بلند  ای 

الوهیت  ؛بخواند  اروس قدمت از  از  قدر اش،  از  از  تاش،  اش، 

 
-به طور صریح میان عشقِ دگرجنسکند که گفتگو میشاره ین به این نکته ا. مارتاچ 1

گفتگو درباره عشق« »ی  سلر با مقایسهکند. ال. گوئِگذاری نمیگرایانه و ازدواج تفاوت
رابطِِه  ایِِن کید دارد وه پلوتارک بر آن تاکند کای توجه میبه رابطه و »احکامِ ازدواج«

کِِه کند نیز اشاره میوضوع این مبه  او    .( استerosروس )( و اgamosبین گاموس )
 ی تازه در این نوشته در پرسشِ سنتیِ ازدواج نهفته است.نکته
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کشد و جذب ارواح را باال میرویی که با آن  از نی  اش،کارهای خوب

کند که به این روش پلوتارک در پرستشِ خدایی شرکت می   کند.می 

چنین  بحث در گفتگو اینمضمونِ    اند.برای او جشن گرفته  در شهر

روابط  گاموسو    اروس  :است در  ازدواج  پیوندِ  و  عشق  نیروی   ،

قرار این گفتگوها    یینهمزهبی که در پس های مذینهدفِ آی  .متقابل

است:   واضح  قدرتِ  دارند  که  است  این  جهتِ    اروس هدف  که 

شده متوسل  آن  به  زوج  این  از  سوءتفاهم  اندمحافظت    هایِبر 

و  خانواده نشاند  فرو  را  دوستان  میان  اختالفاتِ  که  کند؛  غلبه  ها 

تگو در  نظریِ گف  هدفِهای متاهلی را تضمین کند.  خشنودیِ زندگی

منطقی برای آن   یو توجیه   قرار داردکاربستِ وقفی  این    اهماهنگی ب

نشان دهد که رابطهکند:  فراهم می هر چتا  از  بیشتر  یزِ  ی زناشویی، 

دیگری قادر است تا نیروی عشق را در خود منزل دهد و عشق در  

 ها جایگاهِ ممتازش را در زوج دارا هست. میان انسان

گف تغیدستاویزِ  و  خار تگو  ناگهانیِ  که  جیرِ  توسعهی  های به 

-آمیز حکایت میزند، به سبکی رسمی و کنایهمتعاقبِ آن دامن می 

ایجاد شوضعیتی »رقت   1شوند. -می  یانی سراهمده که »صرفا  انگیز« 

هیچ   چون  دارد  کم  اجرا  صحنهِ  یک  و  کنند  همدردی  که  خواهد 

 
به شِِکلی متن  ی  ادامهربایی است که در  ، رخدادِ آدمهانیِ خارجیگااز تغییر نمنظور    1

 م. -کند ظهور میغیرمنتظره 
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رخداد    داده است  در واقع آنچه روی  عنصری از درام کسر نیست.«

 رو خوبکه    -آن نوجوانِ خواستنی    باخون،  ست.چکی اوطنزآمیزِ ک

از   ای کهخواهد و هم بیوهباز میهم یک بچهرا    -  و بافضیلت است

ای مناسب برای باخون بودند که زوجه گفته بیوهبه است.  تربزرگاو 

کند ی او تالش مکس را بهتر از خودش نیافته بود.  پیدا کند و او هیچ

بهتا   کند،  اغوا  را  برود،  دنبا  پسر  او  اینکه ل  بدونِ  و  بدزدد  را  او 

بفهمد پسر  مذکرِ  کند  معشوقِ  طراحی  عروسی  مذکر   ؛یک  معشوقِ 

-گفتگو زمانی آغاز میکند.  گیری می و سپس کناره شود  عصبانی می

اما او هنوز به    ؛اندانگیز برمال شده ی شگفتبیوههای  شود که برنامه

مت نشده  زور  هوسل  پسر  بنابراین  خواستگار    مچنان است.  دو  میان 

داند که چه راهی را انتخاب کند. از آنجا دوپاره شده است. او نمی

بزرگ از  او  این  راهن  هایشترکه  در  نیز  آنان  است،  خواسته  مایی 

می  تعمق  به    طرفدارانِ میان    یمناظرهبنابراین  کنند.  موضوع  عشقِ 

نتِمیون و ان، آعشقِ به زن  طرفدارِاس، و دو  ان، پروتاگِنِس و پیسیپسر

می رخ  میدهد.  دافنائوس  گشایش  پلوتارک  برابر  در  و گفتگو  یابد 

ی بحث  کند، سررشتهمی  پلوتارک نیز خیلی زود نقشِ شاهد را رها

گیرد و آن را در مسیرِ یک تئوریِ عمومی برای عشق  را به دست می 

 اند و ث بیرون رفتهران از بحدر آن زمان اولین طرفدا   .کندهدایت می 

زئوکسیپوس است که   خصوصبهاو فقط ِپمپتیدس و   یهاصحبت هم
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لوتارک ی شدیدا حساسی دارد که پ گرا از ازدواج و ایده ادراکی ماده

 سخ دهد. انیاز دارد به آن پ 

-توجه گفتگو دست میهای قابلدر اینجا ما بر یکی از ویژگی

های  چه شمایل  -  کندز می آغا  قاطع ت سنتیِ  گذاریم. گفتگو از طرحِ

سفسطهاسطوره چه  باشد،  دارد: ای  وجود  مسیر  دو  اخالقی.  ی 

زنان  کیکدام به  عشق  یا  پسران  به  عشق  شوند،  انتخاب  در ؟  باید 

کشد. در حالی که در متونِ  دقیقا این مسئله را پیش نمی  مناظرهواقع  

لوصول،  اوسِ سهلتضاد با ار   دررافتمند و مردانه  افالطونی، اروسِ ش

که به طور واضح عشقی است که با  )  »جسمانی«کی و  چندگانه، فیزی

-شود( قرار میپسران و با دختران خارج از ازدواج به کار بسته می

از گرفت ازدواج  و  سو  یک  از  پسران  میانِ  انتخاب  پلوتارک  در  ؛ 

 پذیرد. فقط با ازدواج انجام می  سوی دیگر است، انگار رابطه با زنان

متم گفتگویعنصرِ  در  دیگر  است    ،ارکپلوت  ایزِ  زنی  شخصیتِ 

کنند، نمایی می تمامِ صفاتی که او را سرشت  که به دنبال پسر است.

است؛    ناست ولی همچنان جوا  تربزرگسر  او از پ   توجه هستند.قابل

اجتماعی مهم ثروتمندتر است؛ جایگاهِ  پسر  از  دارد؛ زندگیِ تری  او 

تجگذشته او  به  او  داده  ی  وضعیتاست.  ربه  نوع  دراین  یونان    ها 

-هم به خاطر کمیابیِ زنان و هم استراتژیِ ازدواج -  نامعمول نبودند
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اما   کم  حالبااینها.  نوعی  نوع   گوییِمردم  این  به  نسبت  خاص 

، در بودروابط زناشویی مقرر    چون تفوقِ شوهر در  .داشتندپیوندها  

به    نسبتا ناجور نسبت ی  در موقعیتتر با ثروتِ کمتر  نشوهرِ جوا  اینجا

. عالوه بر این، اشاراتِ متعددی در رابطه با  گرفتاش قرار میجهزو

پلوتارک در »زندگیِ  ایرادات یافت میاین   سولون« حاکمی را شود. 

پیری می زنِ  به  غیرتمندانه  جوانی  مردِ  است  کرده  کشف  که  بیند 

می ورسیدگی  م  کند  خدمت  او  به  نری  کبکِ  کند«؛ ی»همچون 

ای انتقال دهد  د که مرد جوان را به خانهکنمی  لوتارک به او توصیهپ 

-که زنی جوان و نیازمندِ شوهر در آن باشد. پیسیاس نیز این ترس

مرس میهای  یادآوری  باخون  ازدواجِ  طرفدارانِ  به  را  این وم  کند. 

کامال   آنکه  بدون  و  باشد،    استثناپیوند  متناقض  پیوند  خطرناک  یک 

تر از آن یگر جوشندهرفِ دطهای  یک طرف و هوس   ه عالیقِبود ک

که وعده  دارند.بودند  نگاه  را  منطقی  و  بنابراین    ی وجودی خرسند 

نه    -  برخالف عشقِ لواطی  -  شودرائه میآنچه در نظر باخون به او ا

میان آن از  ازدواجِ ممکن که کمترین خوب  ارزشِ    ها است.بهترین 

نتیجه  کنده می ای که آن را توجیمباحثه پیروز  ه آن  کای  و ارزشِ  را 

 یابند. افزایش میبا این حقیقت گرداند، می

آیا  شود.  ذکر  باید  نیز  دیگری  متناقضِ  صفتِ  همچنان  اما 

بیوه مِن این  است:    زنی  ،سوداییی  ودورا،  کیفیات  بهترین  او با 
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دارد.   بانزاکتی«  »زندگیِ  است،  احتر بافضیلت  در  مِااو  را  نظرِ جمع   

داا ازد.  رختیار  »کالمی  درباره نکوهش  هرگز  نیامده «  زبان  بر  او  ی 

نادرست کاری  از  »نشانی  هرگز  لکه  ،است.  را  او  نکرده  خانمانِ  دار 

پسر را با  افتاده است.    شرمانه به دنبال آن پسراو بی  حالباایناست.«  

  دهد؛ اما   ترفیعرا    اشبتواند ازدواجاعتماد به او سپرده بودند تا شاید  

ش از  چیزنپس  همه  این  خوبهایدنِ  از  درباره   ی  پس  پسر،  آن  ی 

عوض   در  خودش  خودش،  چشمانِ  با  او  کیفیاتِ  و  زیبایی  دیدنِ 

تواند با او دنبال او هم رفت. چون نمی  بیشتر آنکه بهعاشقِ او شد.  

چشم  برود،  ژیمناسیوم  میبهبه  او  برگردد.  راهِ  تا  با  ماند  سپس 

ربایی«  »آدم   ه اینک  دانیممی  رباید.«و را »می همکاریِ برخی دوستان، ا

دستکم  ،در »واقعیت« و شده استبخشی »واقعی« و بخشی نیز تنظیم

بود مرسوم  عنصری  لواط،  ادبیاتِ  است.  در  روه  های ایتبسیاری 

-آمیز میای و تاریخی حول یکی از این رخدادهای خشونتافسانه

»داستان  چرخند. پلوکتابِ  به  که  نسبهای عشق«  شده    ت تارک  داده 

تارها« اثر ماکسیموس اهل تایر که به عشقِ سقراطی  گفرس»داست و  

  چون ت  یلض فانسانی بااگر    دهند.اند، به آنان ارجاع میتخصیص یافته

با  ای تن میچنین حملهبه    ،ایسمِنودورا این است که  دهد به خاطر 

انگیزه ال»نوعی  است«ی  انسانی  منطقِ  از  قدرتمندتر  که  تسخیر هی   ،  

تش اکنون  است.  ایماده  شایستگیِ مِ  سنی،  )تفاوتِ  صفات  ن 
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عالقه معشوق  تاییدشده،  نیکِ  شهرتِ  و  اخالقی  کیفیاتِ  ، به 

کرد دنبال  در  معشوقنِپیشقدمی  قابل  همه  الهی(  الهامِ  -، خشونتِ 

هستند. هماناین  تشخیص  در  ها  را  پسران  عاشقِ  که  هستند  هایی 

سنتی لواطیِ  مینماسرشت  مدلِ  ایسمنودورا  نن کیی    توصیفِر  د د. 

پس باخون، در اصل    گیرد.باز قرار می پلوتارک دقیقا در موقعیتِ بچه

بنیادین با هم    حالتیکه به    واقعا نیاز ندارد تا میان دو شکل از عشق

کن انتخاب  هستند،  می  -د  متفاوت  که  جوانِ عشقی  مردِ  بین  تواند 

مسن مردی  و  زیبایبااستعداد  به  که  دوستتر  عالقهایِ  استش    مند 

ی به  تواند میان شوهر و زوجه با نگاهیرد؛ و عشقی که میکل بگ ش

بِ او میانِ انتخا  در عوض  .مدیریتِ امالک و تربیت فرزندان بنا شود

این   ها در اینجادو شکل از عشقی یکسان است؛ تنها تفاوتِ میان آن

 پلوتارکاست که یکی عشقِ یک مرد و دیگری عشقِ یک زن است.  

جمالتد از  یکی  د  اشر  ایسمنودورادر  با  ازدواج  از  این   ،فاع 

سازد. او  رابطه در میان است، کامال آشکار می  نوع  کموضوع را که ی

نمییچگوید همی هیتواند بدون قدرت سر کند  کس  نمیچو  -کس 

باشد  تواند کامل  حکمرانی »  :خودش  ژیمناسیوم  مربیِ  را  نوجوان 

بالغ را    ؛زبارا بچهکند؛ مردِ جوان  می  یقامرد    حال که   ...  ا رهبرنون 

درباره  گونهاین ترسی  چه  مسناست،  زنی  دی  وجود  که  تر  ارد 
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کنزندگیِ شوهرِ جوان فهمِ برترش اش را مدیریت  به خاطرِ  او   1د؟ 

خواهد بود چون پسر را    2مفید هم خواهد بود؛ او شیرین و پرعاطفه 

 دوست دارد.« 

پلوتا  جریان راتوان دو  در اینجا می هده ک مشارپشتِ گفتگوی 

 ی خودِ بحث است؛ پرسشِ جایی است که نتیجهکرد. اول یک جابه

به شکل پنهانی به    انتخابی که معشوق باید میان دو عاشق انجام دهد

عشق به پسران  -شود اش تبدیل میپرسشِ عشق در دو شکلِ ممکن

دختران.   به  عشق  جریدومو  نیزین  کهجایجابه  یک  ان  است  با    ی 

ی با زن شود و به رابطهی عشقی ممکن میرابطه  وضعیتِ متناقضِ

ی با مرد کند که به رابطهعطا میهمان بالقوگیِ اخالقیِ مشابهی را ا

مناظره  دهد.یم این  کلِ  که    ،هدفِ  کوچکی  درامِ  و در  فراز  تحت 

قرار دارد، کامال واضح است: آنچه مطلوب است   های گفتگونشیب

ا اداین  که  منرست  عشقِ  یک  از  شکفاکی  بگیرد.  رد  ادراک ل  این 

آنان  کند. در عوض،  نمای عشقِ لواطی را رد نمیهای سرشتارزش

دهد که در نهایت فقط رابطه قرار می  ترتر و کاملرا در شکلی بسیط

به کار با زنان، و دقیق قادر خواهد بود که آن را  با زوجه  تر رابطه 

 ببندد. 

 
1ein mallon hronToi p  
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از آن یکی    کدر گفتگوی پلوتار  هک شویم کممکن است تحری

ببینیم که  رقابت یک رویارویی را به صحنه  های بالغتیِ متعددی را 

ه زنان و عشق به پسران آورد و در نهایت یک برنده میان عشق بمی

توان آن را دادخواستِ پرحرارت به با این دیدگاه می  کند.اعالم می

ازدواجنفع عاطفه لذاتِ  وع است که آن را رمشدید.    ی زناشویی و 

ی ازدواج قرار دهیم. این متن  های رواقی دربارهدیگر رساله  کنار  رد

اما ما در  اک دارد.  های بسیاری با آنان به اشتربندیها و فرمولزمینه

ای به نفع ازدواج و علیه لواط  اینجا با چیزی کامال متفاوت از مباحثه

ی یهرتغییرِ مهم در نظ کن شکلِ یاولیتوانیم آن را سروکار داریم. می

این    عشقِ قدیم می   شکل   رییتغببینیم.  این شکل خالصه را  به  توان 

غیرق  کرد: مرزهای  پیوستگی،  عدم  ندرت  به  اینکه  یا ابلبا  عبور 

ارزشتفاوت در  مهمی  میب  آفرودیزیاکاربستِ    یهاهای  چشم  -ه 

است.  ی عشق به وضوح دوگانه  ، در عوض جزئیاتِ این نظریهرسد

دوگاعالو  این  این،  بر  خونه  دوتاگی  پیچیده  دش  تقریبا  و  است  یی 

طرف،    است. یک  اَاز  آن  در  که  عشقی  )همان  عمومی  عمالِ  عشقِ 

ر تضاد با عشقِ شرافتمندانه، خالص، واال و حسّانی مسلط هستند( د

نباشد،   ممنوع  اگر  آن  در  مشابه  اعمالِ  همین  حضورِ  )که  بهشتی 

قرا است(  مستور  میدستکم  داده  دیگر، ر  طرف  از  ص  خابه    شود. 

پسران   به  عشق  میتنش  بودنِ  و ؛  شودوارد  اهداف  شکل،  اشتیاق، 
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قیِ خودش عمل دستکم وقتی فرد مطابق با طبیعتِ حقی   -اثراتی که  

ها یافت  د که در دیگر عشقنقرار بود متفاوت از آنانی باش  -کرد  می 

هم داشتند،   همپوشانی عالوه بر این، این دو دوگانگی با هم  شود.می

-وجود داشت که عشقِ »حقیقی« به پسران فقط می  باور  نچون ای

 باشد   آفرودیزیاتواند یک عشقِ خالص، عشقی آزاد از طلبِ مبتذلِ  

به زنان  هم  ه  )ک برمی  و هممیل  پسران را  به  فاسد   انگیزد(. اشتهای 

انه: ی عشقِ با ساختاری دوگو یک نظریه  آفرودیزیای  قلمروِ پیوسته

که    پیکربندی  همین ایند است  میجر  شدن  معکوس  به  آغاز   کند. ا 

بشی که در واقع نگفتگوی پلوتارک ممکن است شاهدی باشد بر ج

مدت نم تا  کامل  بعد  بعد  مدت  .شودیها  از  ها  واحد  مطلقا  ادراکی 

می ساخته  اکید   ،شودعشق  مرزی  با  لذت  کاربستِ  که  حالی  در 

از    اگر ر ی یک جنس با جنسِ دوند یافتنِمرزی که پی  گردد:تقسیم می

میان همان جنس جدا می ما    کند.روابط  چیزها را  نظمِ  تقریبا همین 

نسیت به شکلی که امروزه نیز امروزه داریم، که با ادراکی واحد از ج

 یسازد تا دوشکلیِ صریحاستوار شده است و فرد را قادر میهست،  

 کند.  تعیینمیل  تفاضلیِاز روابط و ساختارِ 

ی عشقِ  الشی برای ساختِ نظریهوان تتپلوتارک میگفتگوی  در  

رابطه مدلِ  روی  واضح  شکلی  به  که  دید  را  مردواحدی  و  -ی  زن 

با  تنظیم شزوجه  -حتی شوهر این عشقِ منفرد ده است. در مقایسه 
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گیری شده باشد، که چه به سوی زنان و چه به سوی پسران جهت)

-تیواط در واقع صالحل  ی، ضمیمهشود(یکسان در نظر گرفته می

اینکه خطی    ،یی خواهد شدزدا  برای عالمتاما بدون  گذاری صلب 

شود؛   »همجنس   گونهآنکشیده  اعمالِ  میان  بعدها  و  گرایانکه  ه« 

سازیِ کلِ بارِ متن بر دوشِ این یگانه  گرایانه« کشیده شد.»دگرجنس

یگانه این  است.  عشق  بحثِ  تئوریِ  یک  طریقِ  از  انتقادی  سازی 

»دوگانههما) ازگرایی«ن  )همان    (،  یگانه  تئوریِ  یک  ساختِ  طریق 

مف یک  آوردنِ  میان  به  طریقِ  از  و  )همان  هعشق(  بنیادین  ( وقاروم 

 . شودانجام می

»دوگانه  -1 انتقادِ  و  میشرح  را  سنتی  سرعت او تگراییِ«  به  ن 

این دوگانه از  پسران  به  البته حامیانِ عشقِ  دفاع    گراییخالصه کرد. 

اینمی  بر  عالوه  پروکردند.  متوجه  ،  که  زمانی  پیسیاس  و  توگِنِس 

می باخون  شدنِ  میدزدیده  ترک  زود  خیلی  را  صحنه  کنند.  شوند، 

ی عشقِ کافی حضور داشتند که برای بار آخر نظریهی  آنان به اندازه

بگیرند.   جشن  را  نظریهتفاضلی  این  اساس  به  بر  عشق  عشق،  ی 

آن است. این  ر از  برتهم  متفاوت است و  به زنان    عالقهپسران هم با  

به دو دلیل است: یکی به خاطر موقعیت آنان  های مربوطهبرتری  ی 

به   به طبیعت است و دیگری مربوط  لذت  نقشی مینسبت  شود که 

 کند. در هر کدام از آنان بازی می 
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به شکلی کوتاه به بحثِ متداولی ارجاع    ،مدافعانِ عشق به پسران

ای  دهندمی در  بحکه  درن  که  آنچه  هر  است   زنان   ث  مصنوعی 

عطرها   و  تیغ  در)زیورآالت  آرایشبرخی؛  و  مهرداروها    در ها  ها، 

بی همه  از  بیشتر  که  هستند( آنانی  طبیعی   شرم  با  تضاد  بودنِ  در 

اما استداللِ   شود.توان در ورزشگاه دید، قرار داده میپسرانی که می

یک  که این چیزی بیش از  این است    اصلیِ آنان علیه عشقِ به زنان

میتم پروتوگِنِس  نیست.  طبیعی  طبیعت  ایلِ  این  واقع  در  که  گوید 

هوسی که  می  1است  قرار  ما  سو  تادهد  در  به  را  جنس  هم  دو  ی 

تحریک ب تولیدمثل  برای  ما  که  است  بوده  ضروری  مسلما  کشد. 

می  طورهمان شویم،   برانگیخته  امکه  غذا بدهیم.  به خود  که  ا شویم 

ها برای شیر و در زنبورها گسدر م  ت که همین نوع اشتها واضح اس

می یافت  عسل  سوی  شود.  برای  به  نیز  آشپزان  در  اشتها  همین 

گوساله و  یافت  پرندگان  نام    شود.میها  اشتهاها  این  به  پروتوگِنِس 

نمی  را  طبیعی»عشق«  جذب  دهد.  مخالفبودنِ  جنسِ  به  به    ، شدن 

اجتنا با پیون  که مردان را به سوی  ناپذیریبطور واضح کاربستِ  د 

می نمی  را  کشاندزنان  به  محکوم  را  کاربست  این  ارزشِ  اما  کند. 

می یافت  حیوانات  جهانِ  در  جا  همه  که  که شرفتاری  رفتاری  ود، 

می  محدود  است،  بنیادین  ضرورتیِ  وجودش  پروتوگنس کند.  دلیلِ 

 
1 Orexis  
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میخصوصی پیش  را  زنان  با  روابط  طبیعیِ  تتِ  آن  گذارد  نقص  را  ا 

همچنی و  دهد  پسران  نشا  ننشان  به  عشقِ  با  چگونه  که  دهد  ن 

کند و هدفی  ها را تمسخر می متفاوت است، عشقی که این ضرورت

چه چیزی    از این عشق   که  دهدع او توضیح نمیدر واق   واالتر دارد.

طبیعت   اینجا  میورای  در  زمینهفهمد.  که  است  پلوتارک  های این 

دس در  را  میافالطونی  مد  گیردت  علیه  را  آنان  به  فعانِاتا  و  پسران   

 سوی ادراکی یگانه از عشق بسط دهد. 

نشان زده می لذت  نقشِ  با  به زنان  تفاوتِ دیگر  شود. دلبستگی 

عشق به پسران حقیقتا به   ،تواند از لذت جدا شود. اما برعکسنمی

نمیذاتِ خودش   آزاد کند.   کند،فراروی  لذت  از  آنکه خود را  مگر 

کا پیسیاسستداللی  و  پروتوگنس  ح  ه  انجام  در  اصل  این  از  مایت 

اند که رابطه هست. آنان مشاهده کرده باشد رواقی  ندهند، هر چه  می

طبیع توسط  مسلما  زنان  گونهبا  حفظ  جهت  طراحی  ت  زیستی  ی 

لذت با این عمل  اما چیزها به روشی تنظیم شده است که  شده است.

به همین دل باشد.  اشتها  پیوند داشته  تمایلییل  ما را    1و   حریک تکه 

انجام دهیم، همیشه  می  تا آن را  بند به خشن شدن و بی  تمایل کنند 

بنابراین  دهند.  می  شکل  رییتغ  2ها به میلشدن دارند؛ در این مورد آن

 
1eOrexis, horm  
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، هدایت سازندی طبیعی که زنان میبه سوی این ابژهبه دو روش  ما  

  ن عنوابه ها  بقای نسل  به دنبالِ، تحرکی طبیعی، که  اشتهابا  شویم:  می

،  کند؛ و با میلابزار استفاده می  عنوانبهی منطقی است و از لذت  هدف

یف را هدفِ  تحرکی خشن، بدون هیچ مدیریتِ درونی که »لذت و ک

کدام  خود قرار داده است.« واضح است که نه این و نه آن شکل هیچ

حقیقینمی معنای  در  عشق  باشند:  توانند  باشد   دتواننمی  اولیاش 

همه در  نمییوانحی  چون  دومی  است؛  معمول  هم  باشد ات  تواند 

کند و روح را به لذاتِ حسّانی پیوند چون از حدودِ منطقی عبور می 

 دهد. می

در   به همین دلیل، منطقی است که هر احتمالی از حضورِ اِروس

میان مردان و زنان   ب  باید کنار بگذاریم.را  روابط  با  یانی پروتوگنس 

گوید: »عشقِ حقیقی هیچ دهد، میمی   معنا  طرفدارانِ پسران دو  هکه ب

که مردی را به زنان ندارد.« اول اینکه طبیعتِ میلی    اقامتگاهِربطی به  

-اش متصل میشان«، همچون سگی به مادههای جنسیبا اندام»زنی  

  کند. دوم اینکه برای زنی پاکدامن و با عقلی بیرون می سازد، عشق را  

رش »عشق« احساس کند و  شوه  هناسب نیست که نسبت بهوشیار م

باشد. او  »عاشقِ«  شوهرش  که  نوع عشقِ    1بپذیرد  فقط یک  بنابراین 

عشق   آن  و  دارد  وجود  لذت  بهحقیقی  چون  است،  های پسران 

 
1Eran, erastai   



 میشل فوکو  – دمراقبت از خو

350 

 

کند اند و چون ضرورتا یک دوستی را بیان میناشایسته از آن غایب

از فضیلت جدایی اع  ناپذیر است.که  بر  اگر بچه الوه  بد  اباز دریین، 

او   وقتآند،  انگیزه عشقِ او دوستی و فضیلت را در دیگری برنمی ک

 گوید. اش را برای همیشه ترک میتوجه و وفاداری

بدگوییِ   شود:اسخی مورد انتظار به این استداللِ سنتی داده میپ 

لوس را های پاتروکدافنائوس از دوروییِ لواط. انگار آشیلِ گریان ران

انگار  نمیرب  را  پسران«  یهاو بوسه   ها»شیرینیِ ران  ولونسانگیخت؛ 

جوانی شکفتگیِ  بودن  شاندر  به  ستوده  عالقه  که  آن  دارد،  ؛  پسران 

بدون  اما او   تا به شکل فیلسوف و حکیمی ژست بگیرد. دوست دارد

است.   شک فرصتی  منتظرِ  همه شب  فقط  که  زمانی  ساکت  ها  جا 

برد »زمانِ  شیراست،  نگهبایاشتِ  وقتی  است،  است.« بیر  ننی  ون 

یا آفرودیزیا  با دوستی و عشق نامتجانس   :است مشاهدهقابلدوراهی 

این ص پسراناست که در  به  ورزند و در  عشق می  ورت کسانی که 

بدن از  میخفا  لذت  دارند  میل  بدان  که  بلندای عشق هایی  از  برند، 

کرده که  سقوط  کرد  اعتراف  باید  یا  حسّاند.  در  لذاتِ  جایگاهی  انی 

عشق دارند که بدین ترتیب دلیلی ندارد که رابطه با زنان  ی و  تدوس

کنیم. بیرون  آن  از  دافنائوس  را  نمی  اما  متوقف  اینجا  او  ود.  شدر 

اعتراضی به   عنوانبه معموال  به آن  خواند که  جداییِ دیگری را فرامی

ارجا دارند،  آن  برای  تالش  که  لذتی  و  میرفتارِ عشاق  اگر    :شودع 
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-ن این لذت را به جز با خشونتاتوباشد، نمی  ضیلتفبا  1اِرومِنوس 

بدهد، فرد باید بداند که او  او گرفت؛ اگر او رضایت    زا  ورزی به او،

همهنز برای  اصلی  مدلِ  بنابراین  است.  عشقصفت  در  ی  نباید  ها 

شود.عالقه دنبال  پسران  به  می  مندی  پیشنهاد  ن  ایه  ک  دهددافنائوس 

باید  معالقه برعکس  و   عنوانبهندی  »دیر  که  شود  اندیشه  چیزی 

شود، نامشروع و نامطلوب است و عشقِ مشروع  نابهنگام پدیدار می

می و کهن بیرون  را  به راند«؛  تر  و عالقه  پسران  به  آنکه عالقه  مگر 

 زنان اساس یک چیز مشابه باشند. 

ساختِ عشق  اما  عمومیِ  تئوریِ  رف  ،واقعیِ  از  اولیبعد   نتنِ 

برای رسیدن به   -  شودان انجام می آنرِحریفان و بدون حضو  انگار 

مقابله این  که  باشد  نیاز  بحث  اصلیِ  سنتیهدفِ  کنند.   ی  ترک  را 

-کند که بحث تا بدین جا بر پرسشاین نکته اشاره می  پمپتیدس به

زمینه سوی  به  تا  است  نیاز  و  است  کرده  تمرکز  های های شخصی 

 ی شود. گیرعمومی جهت 

گفتگو  -2 مرکزیِ  م  بخشِ  درباره دیحهاز  روشِ ای  به  عشق  ی 

 یِ اله تا  طبیعتِ حقیق  شود؛ درنتیجهسنتیِ تحسینِ یک خدا تشکیل می

 
ی ی در رابطِِه)یعنی وجود نقشِ فاعلیت و نقشِ انفعِِال  های باستانیبراساس دیدگاه  1

 شریک انفعالی )یا همان پسر جوان( در این رابطه است.از »ارومنوس« ، منظور  جنسی(
 ازب بچهدر این متن به ه است ک ( این نوع عشقتس )شریک فاعلیِاراسمقابلِ آن ی  قطهن

 م. – .ترجمه شده است
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پمپتیدس که تحت   در اینجا پلوتارک با استداللِدد.  گرتثبیت می   آن

پمپتیدس این   کند؛ استداللِی اپیکوری است مخالفت می تاثیر اندیشه

-نشان می  . پلوتارکدیستننهای ما  زی جز هوسچیخدایان است که 

می  تصرف  را  ما  که  عشقی  که  لزوما  دهد  قدرتی  تاثیرِ    ی الهکند، 

با قدرتِ    است. متنی مقایسه می   دیگرخدایانِاین قدرت  این  شود؛ 

نشان می برای  مهم است چون  اِروس مکملی ضروری  دهد چگونه 

ر از لذتِ حواس یشتچیزی بکارِ آفرودیت بدونِ او    آفرودیت است.

با چند سکه خرید.می  ست وین آنچه مردم   توان آن را  او برخالف 

وطرفه به خاطر عشقِ داست:    1آر ساز  تر  تر و شجاعگویند، قویمی

می دشمن  جلوی  به  را  خود  نبردها  در  عاشقان  که  و  است  اندازند 

می پلوتارجسورانه  کنند.  فرار  شرمگینانه  آنکه  جای  به  ک جنگند 

روحِ  او  کنشِ روی  توامرد  را  مین  آنان  صیف  به  اینکه  کند؛ 

می  آزادی  و  مهربانی  همچون  »بخشندگی،  آنان  در  و  مالکیتی دهد 

های ند.« مدیحه در انتها با اشاره به اسطورهکبه تمامی نفوذ می   یاله

 یابد. ی افالطونی پایان میمصری و شرحی از نظریه

جالبنکته دربارهی  این  توجه  همه  این  مدیحهی  که  ی  است 

اکثرِ مواردِ بررسی از  اند.  ی عشقِ سنتیِ لواط برآمدهاز نظریهاصر  نع

 
 م. –خدای جنگ در اساطیر یونان باستان و پسر زئوس و هرا است  1
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به   مثال ساعشق  از  )آلسِستیس و   اندقرض گرفته شده  1و فپسران و 

تنها   تقریبا  واقع    (.2است  استثناآدمِتوس  خدای   عنوانبه  ا روسدر 

می تحسین  پسران  به  ستا  حالبااینشود.  عشقِ  توسیش این  ط  ها 

خوا مپلوتارک  را  ینده  خود  که  عشقِ   زمانهمشود  »سرودخوانِ 

می د   خواند.مونث«  قصد  دهد:  او  شرح  را  دافنائوس  پیشنهادِ  تا  ارد 

وجهی به حقیقت داشته باشیم، دوست داشتنِ پسران و دوست »اگر ت

 گیرند.« می نشئتداشتنِ زنان از یک عشقِ مشابه 

می نظر  مشغلبه  این  که  داساسیِ  یهرسد  است.  گفتگو  رامِ   

آدم  صرفا  کوچکِ  ایسمِنودورا  توسط  باخون  »لواطیِ«    عنوان به رباییِ 

می و  زمینه   خدمت  آن  برای  فوری  ی  نظریهآنچه    هر  کند.شرحی 

بود   قادر  پسران  به  از   عنوانبهعشق  شکل  این  به  متعلق  چیزهایی 

فاده  ره است وبا عشق )در تضاد با عشق به زنان( ادعا کند، در اینجا د

  ه تفرگ  نادیدهسنتِ لواطیِ بزرگ    هیچ چیز از اینکه  ون آنبد   شودمی

باشد   قادر  تا شود  استفاده میعمومی    یشکلبه  ها  ی اینهمهاما    د.وش

نه فقط برای تمایل به زنان که  این شکل، .هر دو عشق را شامل شود

 .شودبه کار برده می  ی ازدواجیبرای خودِ رابطهبه طور خاص 

 
 م. –ی هفتم پیش از میالد عرانِ یونانی سدهاز شا  1
بود که در اهی ست که پادشهای یونان اآدمتوس در اسطوره  پیشینِمنظور همان مثالِ 2

ی که حاضر شد بالگردانِ او بشِِود، ها کسدر روزِ مرگش تن  افتاد.جوانی به بستر مرگ  
 م. –مسرِ او بود که حاضر شد به جای او بمیرد. ه
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سپ  از  زئوکسیس  نوشته  -  پوسخنرانیِ  بکه  آن  ما های  دست 

اند؛ البته نه  که در نقدِ عشقِ زناشویی بودهنرسیده است و فرض شده  

پلوتارک دوباره آغاز به سخن   - که از دیدگاه اپیکوریبه نفعِ لواط بل

می نکتهگفتن  سه  تا  کند.  کند  تثبیت  را  اساسی  او ی  اینکه  اول 

کهمی   مالحظه باید ه می کاست  مسلما همانی  اگر عشق    کند  گوید، 

قدرت کحضورش،  و  به نشاش  جنس  دو  میان  روابطِ  در  هایش 

اندازه شود.همان  احساس  پسران  با  روابط  یک    ی  برای  بگذارید 

تصاویری که از  لحظه فرض کنیم که استداللِ اپیکوری درست است: 

-می  های کسی که عشقگیرند، به چشمبدنِ معشوق سرچشمه می

می  ورزد، و  شومنتقل  میند  وارد  او  بدنِ  را  به  آن  و  از شوند  مملو 

-انگیزند که اسپرم شکل میکنند و آن را تا حدی برمیاحساس می

هیچ دلیلی وجود ندارد که این سازوکار فقط توسط پسران   -گیرد.  

از طرفِ دیگر، فرض کنیم که این استداللِ   بیفتد.  و نه زنان به کار 

، بپذیریم: اگر فرد »از طریقِ  ل استارک بدان مایکه پلوت  اافالطونی ر

می تاز ادراک  را  یک روح  زیباییِ  بدن«،  وقارِ یک  و  این  گی  و  کند 

-هایی میکند و به روحِ ما بالتی را فراخوانی می ای بهشمنظره  روحْ

مهم باشد، وقتی که پرسشِ ها  تفاوتِ جنسیتاینجا  بخشد، چرا باید  

دهد که رک نشان میپلوتا« مطرح است؟  یِ طبیعیی»زیبایی« و »واال 
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ی عشقِ سنتی به پسران که نظریه  عنصری  ،1آر ته لت،  این عنصرِ فضی

زند، از عالقه به زنان را با آن نشان میهایش ترین تفاوتیکی از مهم 

جنسیت تفاوتِ  می از  فراتر  زیبایی»می   رود:ها  شکفتگیِ   ، گویند 

تواند نمی  یک مونث  وییمبگ ود که  ب؛ ولی واهی خواهد  فضیلت است

ک تولید  را  شکفتگی  برای این  طبیعی  خوی  یک  تجلیِ  آن  به  یا  ند 

ابه به هر دو ی این خصوصیات به شکلی مشهمه  ...  فضیلت ببخشد

 جنس تعلق دارند.« 

خواهند کاران میای که لواطدهد که آن دوستی پلوتارک نشان می

-رابطهتواند  ند، میگاه دارن  به شکلی انحصاری برای عشقِ به پسران

-دستکم رابطه با زوجه را نیز سرشتی یک مرد و یک زن را، یا  

. 2است( پراهمیت    ،نمایی کند )واضح است که این اختصاصی کردن

میان دو جنس تواند شکلی از دوستی در رابطهفقط زناشویی می ی 

نده مای باقیایجاد کند. پلوتارک در اینجا به شکلی خالصه، چند نکته 

حول موضوعِ به   این بخش  کند.فراخوانی می   ج« را»احکامِ ازدوااز  

های چرخد )پلوتارک با واژهاشتراک گذاشتنِ یک زندگیِ مشترک می

stergein    وstegein  کند که به ترتیب به معنای »پناه دادن«  بازی می

 
1arete  
 م. –ور اختصاصی کردنِ رابطه با زنان به رابطه با زوجه است. منظ 2
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-دوطرفه را فراخوانی می  1و »در خانه نگاه داشتن« هستند(؛ مهربانیِ

که در دو  ل و یکی شدنِ ارواحی است  ایدهگرِ اشتراکی اکه بیان  دکن

یگانگی  دارند،  قرار  جداگانه  که بدن  است  قدرتمند  چنان  که  ای 

نمی »دیگر  ماهیتهمسران  که  باور خواهند  یا  باشند،  هایی جداگانه 

این که  باشند  دارد، گونهداشته  دوسویه  اعتدالی  به  نیاز  آخر  در  اند.« 

-را برای همیشه ترک میشروع  عِ روابطِ نامه هر نوک  روییک میانه

نکتهکند همین  در  جابه.  که  است  آخر  تئوریِ  ی  به   ا روسجاییِ 

جالب ازدواجی  زندگیِ  ایده هتوجسوی  چون  است،  ارزشِ تر  ی 

یافت می رواقیون  در  آنچه  از  متفاوت  خیلی  را  ازدواج  شود، واالی 

می اع  دهد.پیشنهاد  مقابلِ  در  که  تد پلوتارک  میالی  نبود  و آ»از    ید« 

-شرم و ترس اعمال شده  ه باچیزی جز اطاعت از قوانینی نیست ک

  ا روس واقع این    دراست:    ا روسدهد که اثرِ  اند، اعتدالی را قرار می

انگیزد؛ که »کنترلِ شخصی،  است که دو همسر را به سوی هم برمی 

ی های شیفتهدهد. او به روحمی  نزاکت و اعتماد متقابل« را آموزش

زو و  »فشوهر  می جه  معرفی  را  آرامش«  و  سکوت  کند؛ روتنی، 

اعطا می آنان  به  آنان  کند و کاری می»رفتاریِ خوددارانه« را  کند که 

می»مر اینجا  در  باشند.«  واحد  هستیِ  را اقبِ یک  به  تی طرحِ حتوان 

دید  ا روس صفاتِ   را  ب  ؛لواطی  تدبیر  و  فضیلت  ارواحِ آنکه  رای 
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هستی  ؛آوردمیعاشقان   در  اآنچه  منبعِ آلیدههای  سقراط،  مثل  تر 

قادر می او را  بر خود است که  تا سکوتحدگذاری  اش را ساخت 

امیال و  کند  درحفظ  را  که عاشق  اش  آنانی  شان بود، کنترل حضورِ 

مدت برای  که  را  صفاتی  پلوتارک  تمایالتِ کند.  برای  مدید  هایی 

 دهد.هل انتقال میزوج متاه جنس حفظ شده بود، بعاشقانِ هم

یک تئوریِ عمومی از عشق که   این شکل از ساختنِ،  حالبااین

شکلی   به  پسران  با  رابطه  هم  و  زنان  با  رابطه  برای  معتبر  هم  برابر 

پلوتارک   است:  شده  تحریف  می  گونهآن باشد،  او  از  آنثِمیون  -که 

ه ب   خاصکند، از یک عشقِ که خودش هم ادعا می  گونهآنخواهد و  

ی عشقِ او از نظریهکت نکرده است.  ر حرتک عشقِ عمومیسوی ی

اش را به قرض گرفته است تا  های بنیادین و سنتیبه پسران، ویژگی

م که  دهد  همه  توانینشان  در  نه  را  شکلآنان  بلکه  ی  عشق،  های 

 ی زناشویی به کار بست. فقط در رابطه

ند این نشان دهه  اینکاین در واقع هدفِ نهاییِ گفتگو است:    -3

منزنجیره ایدهی  تحققِ  که  عشق  میآلفردِ  ازدواج  در  را  یابد، اش 

کاملدستکم   حالتِ  ختواند  نمیاش،  در  در  را  پسران  با  ود رابطه 

اش قادر بوده تا  های سنتیجای دهد. در حالی که این رابطه با ارزش

طه اببرای ادراکی عمومی از عشق باشد، خودِ این ر  پشتیبان و مدلی
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عشقی که در افتد:  شود و از چشم میعتبار میابی  ین تحلیلِ آخردر ا

 مقایسه با عشقِ شوهر و زوجه ناکامل است. 

را در   ناکاملی  این  قرار میپلوتارک  فرد  کجا  تا زمانی که  دهد؟ 

قیقی است دوگانه دارد که عشقِ حقیقی را )که ح  ی عشقنظریهیک  

درست است چون  )که نا  ومچون خالص است( از عشقِ غلط و موه

-وضوعی امکانمصرفا    آفرودیزیاغیابِ    ؛کندی است( جدا مییزیک ف

ساخته  ی عشقیِ عالی  تا یک رابطه  استاگر قرار  بلکه    ،پذیر نیست

هم   ضروری  نظریههستشود  یک  ساختنِ  اما  عمومی، .  عشقِ  ی 

ساختنِ   شکلی    آفرودیتو    ا روسمرتبط  یکدیگر، به  به  نزدیک 

مس تغئلعباراتِ  را  میه  حذوچ  دهد.ییر  یک  د  آفرودیزیافِ  ن  یگر 

پلوتارک این را صریحا   شود.شرط نیست، تبدیل به یک مانع میپیش

می زودگذر   ا روسدون  ب  آفرودیتاگر  کند:  بیان  لذتِ  یک  فقط 

می که  کرد،  است  خریداری  سکه  چند  با  بدونِ   ا روس توان  هم 

فیزیکی کم است، کمتر  آفرودیت لذتِ  ناک  از، وقتی  نیست.  آن  امل 

»مثل مستی بدون شراب است که با مخلوطی    آفرودیت  بدون  عشق

ب انجیر  و  نه حاصلیاز جو  باشد.  آمده  نه    1دست  از  هیچ  و  حسی 
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بیزار    رغبت وبیبه سرعت  فرد را  آید؛  از هوس برنمی  1یتمندی رضا

 « سازد.می

میآیا    حال پسر  به  در  عشق  جایگاهی  داشته    آفرودیزیا تواند 

 شد؟با

ا ماین  از طریقِ خشونت    2سیم.شنایستدالل را  یا روابطِ جنسی 

می میتحمیل  تحمل  را  آنان  که  فردی  و  از  شوند  حسی  کند، 

میل و  نفرت  آنان   عصبانیت،  به  فرد  یا  داشت.  خواهد  انتقام  به 

اش خاطر »مالیمت« و »زنانگی دهد که در آن صورت به  رضایت می

یرطبیعی« و غ  رآویزی »شرمبرد« که چاز اینکه مفعول باشد، لذت می

پست تا  را  او  و  وضعیتاست  می ترین  تنزل  به دهد.  ها  پلوتارک 

گر مجبور شود، نفرت ا منوسارو »دوراهیِ اِرومنوس« بازگشته است:

نکوهش  موضوعِ  به  تبدیل  باشد  راضی  اگر  کرد؛  خواهد  احساس 

بچهشمی مدافعانِ  را  ود.  آن  می   جانیهمبازی  تحلی  کنند.رها  لِ  اما 

ا  می  این  زپلوتارک  می فراتر  تالش  و  به  رود  در عشقِ  آنچه  تا  کند 

  از دارد  بازمیاینکه چه چیزی آن را    .کم است را تعریف کند  نپسرا

از   هماهنگ  ترکیبی  زناشویی  عشقِ  مثلِ    آفرودیت و    ا روساینکه 

که  رابطه  ؛باشد آن  ای  فیزیکی   پیوستگیِدر  لذتِ  با  روح  دو  میان 

 
1Ateles   
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کند: عشق د را با یک واژه تعیین می کمبو   پلوتارک این  یابد.می   پیوند

 است. 1آکاریستوس به پسران 

نظر می کلمهبه  در طولِ    کاریسی  رسد  بار  چندین  گفتگو  که 

شود، یکی از نکات کلیدی در تامالتِ پلوتارک باشد. این  نمایان می

فرمول از  پیش  و  متن  ابتدای  در  بسیاری  وقارِ  با  تئوریِ   بندیِواژه 

دافنائوس اولین کسی است که از   شود.عرفی میرد مفزرگِ عشقِ منب

-اش استفاده میاع از نظریهفناپذیر« در داستداللی »غلبه  عنوانبهآن  

 کاربردِ   باگوید عشقِ به زنان از این نظر خاص است که  او میکند:  

به می  آن  است،  نهاده  بنا  طبیعت  که  راهِ  طریقی  از   به   کاریستوان 

دهد که  س چنان اهمیتی به این واژه مینائوفدا  هنمون شد.ر  2دوستی 

می تصمیم  تعدادی بالفاصله  و  کند  تعریف  را  آن   پشتیبانیِ  گیرد 

کاریس رضایتی است که یک زن دهد:  نیز به آن می  گی بزرشاعرانه

به   خود  خواستِ  میبه  اعطا  سافو  مرد  نظرِ  به  بنا  که  رضایتی  کند، 

می با  فقط  اعطنتواند  و  جابت  شود  اا  در    ،پیندار  ظرِن  ساسبر  اگر 

؛ بنابراین  دش خواهد  ختم    نامطبوعغیابِ این نجابت باشد، به تولدی  

»با   هرا  از  شدکاریسهِفائِستوس  متولد  این «  برای  که  نقشی   .

 -  ابرای اینکه روابط جنسی ر:  رضایت تعیین شده بود، واضح است
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ده کرتعیین  فعولی  اعلی و مفدو قطبِ  ها  روابطی که طبیعت برای آن

به روابطی دوطرفه از مهربانی بسط دهند و لذتِ فیزیکی را    -  است

 به دوستی برسانند. 

درباره ای  ،کاریسی  پرسش  از  ارائهبعد  اولیهن  که   ی  زمانی  و 

تثبیت شد، دوباره در انتهای گفتگو غالب  سازیِ عشق  دکترینِ یگانه

به زنان    یکنندهکیتفک  عنوانبه   ونمضماین    شود.می   عشق و  عشق 

می عمل  پسران  حالتِ  به  است  قادر  اولی  فقط  که  شکلی  به  کند، 

د آفرودیت و فضیلتِ  لذتِ  ایجاد کند که در آن  به  کاملی را  وستی 

تارک این اتصال را  پیوندند. پلوخاطر این مالیمتِ رضایت به هم می 

نمی  عنوانبه صرفا   ادراک  کردن  مدارا  جور  اینیک  که  مدارا    کند 

درکر بتواند  کم واب ر   دن  زناشویی  )مثال ط  سودمند  جایگاهی  وبیش 

بدهد. جنسی  اَعمالِ  به  تولیدمثل(  نقطه  جهت  را  آن  برعکس  ی او 

کلِ   می   ایی عاطف  رتباطِاشروعِ  می قرار  که  را  دهد  رابطه  بایست 

که  دقیقا    ببخشد.  زندگی جایی  نوع  همتا  هر  رضایت،  مالیمتِ  ین 

ا یا  فریب  پستطخشونت،  می  اعتِ  حذف  فیزیکی ل  ؛ندکرا  ذتِ 

سرچشمهمی خودِ  نیاز تواند  ازدواج  عاطفیِ  تقابالتِ  که  باشد  ای 

زوجهدارد:   با  فیزیکی  قانونی»پیوندِ  انگار   ی  است.  دوستی  شروعِ 

لذتِ حسّانی موضوعِ کوچکی    گذاریِ اسراری بزرگ است.«اشتراک

است(؛ اما  فیزیکی    است )این حتی عبارتی سنتی میان دشمنانِ لذتِ
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می   ارکوتپل اضافه  احترام، سریع  که  است  بذری  »همچون  که  کند 

از آن   روزانه میان شوهر و زوجه  متقابلِ 2و وفاداریِ  1مهربانی، عاطفه 

 « رویند.می 

کا این  و  بنیادین  نقشِ  این  به  لذتِ پلوتارک  رویشیِ  رکردِ 

می  رسمی  تاریخیِ  تقدسِ  یک  در  دهد.  فیزیکی،  را  آن  -انونقاو 

؛ در آنجا تجویز شده بود که شوهران نباید با  ابدیریِ سولون میگذا 

  هایشان »کمتر از سه بار در ماه« رابطه داشته باشند. او در کتاب زوجه

کند که اشاره می دهد و  رجاع می»زندگیِ سولون« نیز به این قانون ا

دخترانِ   ازدواجِ  مورد  در  فقط  قانون  دااین  کاربرد  ارث  ته شدارای 

ز به داشتنِ فرزندی بوده است که فرد بتواند نیار  دلیلِ این کااست.  

او  امالک  برای  پلوتارک اضافه می به ارث  اش را  اما  کند که بگذارد. 

نیست:  این دلیل  رابطه  تنها  این  »به چون  که  زمانی  حتی  منظم  ی 

ای است که  ای از قدر و عاطفهشود نیز نشانهفرزند داشتن ختم نمی

-این کار همیشه ناراحتی  ئه بدهد.ارار  ی پرهیزگاجهید به زوامرد ب

می  پیدا  توسعه  که  را  می  کنندهایی  بین  از  از  و  تفاوتبرد  -اینکه 

آن را  هایشان  بودنها  هم  با  می از  جلوگیری  کند،  دلسرد  «  کند.شان 

  عنوان بهی جنسی  ی عشق« به نقشِ رابطهتارک در »گفتگو دربارهپلو
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سوی   به  پ صکششی  تضمیمیمیتِ  و  خوب،  بر  نیابرجا  توافقِ  ای 

نیز اضافه می فرمول بیشتری را  گشاید او راهی می  کند.بندیِ رسمیِ 

تازه زندگیِ  رابطهتا  به  را  همان  ای  با  مشابه  کند،  وارد  زناشویی  ی 

یک   فرد  که  میراهی  نوسازی  را  شهرها    طورهمان»کند:  توافق  که 

ی  استهخوکل  د، به همین شکننی میزنوسا  گاهبهگاهشان را  توافقات

باشد که ازدواج را نوسازی کند و   همین بودهبایست  سولون نیز می

محبت عملِ  این  گالیهبا  تمامِ  راآمیز،  می  هرروزهکه    هایی  -جمع 

پاک   لذتِ جنسیسازدشوند،  بنابراین  رابطه  .«  قلبِ  زناشویی در  ی 

دارد راب  عنوانبهو    قرار  از  نشانی  و  منبع  دوستی ی عشق  طهیک  و 

می  بنیانِ  ، جنسی  ذتِل.  است بنا  را  و  رابطه  را    دفعههر  در  کند  آن 

تارک این اگر پلو  .بخشدتاییدی دوباره می   وجودشان،پیمانِ  عنوانبه

می تایید  رابطهرا  که  میکند  برای  ی جنسی  ازدواج  ابتدای  در  تواند 

میزو توضیح  همچنین  باشد،  »آزارنده«  چگونه  جه  که  همین  دهد 

پیوندِ زناشوییِ حیاتی، مستحکم و گیکلدگی« برای ش »گزن ریِ یک 

است. ضروری  می   بادوام  متوسل  استعاره  سه  به  اول   شود:او 

یک  استعاره  از  میای  زده  پیوند  که  باید گیاه  کار  این  برای  و  شود 

دهد. ای مطلوب بار  که میوه   بگیردخوب بریده شود تا درختی شکل  

کوداستعاره  دوم  مردِی  یا  است    ک  مقدماتِ باکه  جوانی  او  به  ید 

رساند، ولی یاد که بعدها به او سود و منفعت می  بفهماننددانشی را  
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ی آخر مایعی است که  کند. استعاره می  درد  ها برای او تولیدِدادنِ آن

 مخلوط پس از زمانی که به حباب  -  شوددرونِ مایعِ دیگر ریخته می

هم و  میدادن  صرف  تولید  دشوزدن  امی،  )به  در  اسین  شود  تعاره 

می ارجاع  نیز  ازدواج  ایناحکامِ  و  را  شود(  تازه  مایعی  هم  با  ها 

می جتشکیل  قابل  آن  جزءِ  دو  دیگر  که  در دهند  نیستند.  داسازی 

-الل اجتنابی زناشویی، حدی از رنج، پریشانی و اختابتدای رابطه

تازه و     پیوندییِگیرناپذیر است؛ اما این شرطی ضروری برای شکل 

 ت. اسار پاید

فرمول   ن،ی بنابرا این  به  میپلوتارک  بنیادین  »عشق رسد:  بندیِ 

بزرگ بخششِ  عشق  ورزیدن  او  به  آنکه  به  نسبت  است  -میتری 

نظریه این جمله مهم است چون در  هر  ورزند.«  ی سنتیِ عشق، در 

عشقی تاکیدی قوی بر قطبیتِ عاشق و معشوق و ضرورتِ    یرابطه

میت  عدمِ وجود  قارن  آنان  دوگانه  د.داران  فعالیتِ  اینجا  عشق در  ی 

که  دارد  وجود  زوجه  توسط  هم  و  شوهر  توسط  هم  ورزیدن، 

. شوندعین میآن به راحتی م   یلِدال   .دهدعنصری اساسی را شکل می 

برای دوسویگی است. چون هر کدام  فعالیتِ دوگانه ی عشق منبعی 

دیگری است،   نشان رضایت    امهر کداز همسران عاشقِ  -هدارند که 

به   ایه دیگری  که  دارند  دوست  و  کنند  دریافت  را  دیگری  عشقِ 

نآن وفاداری  برای  منبعی  فعالیت  این  بنابراین  بورزد.  عشق  یز  ها 
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می دو  آن  از  کدام  هر  چون  را  هست،  عشقی  به  تواند  نسبت  که 

کند، راهنمایی برای رفتارِ خودش و دلیلی برای دیگری احساس می 

ا د  محدو قرکردنِ  خودش  همهد.  دهار  میالِ  از  را  ما  ی »عشق 

یا معیوب می -سازند، محافظت میخطاهایی که وصلت را خراب 

ثباتکند. و  ارزش  پیوند،  این  ر«  دوگانه اش  عشقِ  از  طرحی  به  ا 

ای ، هر شریک در آن همیشه سوژها روسهِ  مدیون است که از دیدگا 

است. دو  فاعل  این  خاطر  به  جنسی  عمسوروابطِ  عشق  یگیِ  لِ 

مورزیدن دوطرفه ی،  رضایتِ  و  عاطفه  در  را  خود  جایگاهِ  توانند 

باشند. لواط    داشته  ارتباطی،  مدلِ  از  بیان  این  تفاوتِ در  خاطرِ    به 

و اِرونیموس، به خاطر دوراهیِ    بازشده میان بچه  یگذار نشانشدیدا  

و   بودن  خاطر  مفعول  ضروری  به  دلیل شکنندگیِ  سنی  به   ،تفاوتِ 

ن رابطه فعالیتِ عشق ورزیدنِ دوگانه و  ای  د.ناکامل باشاند  تومی  فقط

مدیریتِ داخلی و ثباتِ زوج را نیز کم    رونیازا متقارن را کم دارد و  

ین امر را  « است که انجابتیدر آن »  ،کمبودِ این رابطهداشت.  خواهد  

با دوستی ترکیب شود تا شکلِ کامل و    آفرودیزیاسازد که  ممکن می

لوتارک ممکن است بگوید که لواط  پ   هد.تشکیل د  ا روسآلی از  هاید 

 « را کم دارد. نجابتعشقی است که »

شکل به  پلوتارک  متنِ  خالصه  طور  نظریهبه  عشقی  ی  گیریِ 

ی عشقی که در نظریهدهد که در برخی نکاتِ اساسی با  گواهی می 
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ت بود،  شده  داده  توسعه  و  شده  شناخته  یونان  دارد.  فتمدنِ  ا اماوت 

که متنِ محوریِ مدیحه   طورهمان، چون  ستنی  با آن متفاوت  کامال

می  اروسبرای   اساسی نشان  نقشی  همچنان  سنتی  پندارهای  دهد، 

ولید  برای ترا    ی عشقِ افالطونیاین نظریه  لوتارکپ   اماکنند.  بازی می 

-، استفاده میی که معموال به آن مربوط بودن اثری کامال متفاوت از آ

عشقِ  هنظری  .کند برایی  جهت   مدت  افالطونی  طوالنی  زمانی 

و  نشانه مجزا  عشق  دو  نقیضگذاریِ  و  می   ضد  )اولی استفاده  شد 

؛ دومی واال و معنوی بود  داشت  آفرودیزیامعمول بود و رو به سوی  

م سوی  به  رو  روحو  جهتراقبتِ  همچنین  ها  اما  بود(،  شده  گیری 

آن میبین  بنا  نیز  یگانگی  نوعی  نظر دومی  ن  چوکرد،  ها  در  اصیل 

بوسایه  اولی  و  شدمی  رفتهگ آن  از  تمثالی  و  زمینی  پلوتارک  ی  د. 

-می  ی عشقی به کارهمین پندارهای مشابه افالطونی را برای نظریه

منفردی شکل دهد که قادر باشد    اروس تا  برد که به دنبال آن است  

 یزیا ودآفرهم عشقِ به زنان و هم عشق به پسران را در نظر بگیرد و  

آ  را کدر  کامل  نظریهاند.  ن  این  سمت  ما  به  سوگیری  در  عشق  ی 

است،    کاریسنهایتا عشق به پسران را به این دلیل که فاقدِ    ،یگانگی

می نظر  رد.گذا کنار  یک  از  ابتدا  در  آغاز یهموضوع  دوگانه  عشقِ  ی 

اساسا    .تظاهر در تقاطع قرار گرفته بودشد که با پرسشِ حقیقت و  

پیدا شود و    برایبنیانی منطقی  بود که  ن  قصد بر ای به پسران  عشق 
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توان در  اتفاق افتاد؛ اما اکنون می آفرودیزیای حذفِ این کار به هزینه

شکل سبکگیریِ  پلوتارک  نوع  تازهیک  اشناسیِ  را  ای  عشق  ز 

را   آفرودیزیاگرا است و  وحدت   ،شناسیِ تازهاین سبکمشاهده کرد.  

کند  عیاری می مبه    دادن را تبدیلین جای  ا  دهد؛ امادر خود جای می

دهد در آن حضور داشته باشد و زناشویی اجازه میبه عشقِ    که فقط

نمای آن است، کنار  سرشتروابط با پسران را به خاطرِ کمبودی که  

بز می این وحدتِ  در  زنجیره گذارد.  و  تکمیل رگ  در  کننده ی  که  ای 

زنده    ،آن نو  از  لذت  دوسویگیِ  با  دمیعشق  برای شود،  جایی   یگر 

 ط با پسران نیست.ب روا 
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 یلوسین  بدل -2

 

 

« دلکتاب  به  قضایای  است،  شده  داده  نسبت  لوسین  به  که   »

مت متنی  این کتاب به شکلِ مرسومِ گفتگوهای   1اخرتر است. وضوح 

است.همبه شده  ارائه  عشق  2تئومنِستوس  پیوسته  هم   -  هایشکه 

  3عداد سرهای هیدرا تاز    بیشتر  -  پسرانهم به    ان وهایش به زنعشق

می ظاهر  کتاب  از در  ارجاعات  این  پایانِ  از  قبل  درست  شود، 

نوجوکند.  گالیه می   آفرودیت باز زمانی که  به ان شده  الهه  این  ود، 

 
ِِ ام. دی. مکلئود زمان آن را ابتدای قرن چهارم مِِی 1 وفیِر اعتقِِاد دارد کِِه دانِِد؛ اف. ب

 مربوط به قرن دوم است.
2Theomnestus   
 م. –و سرهای فراوان بود  مار نی شبیه بههیوالیی در اساطیر یونان باستان با بد 3
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-او نه فرزندِ خورشید بود و نه منشِ اهانت  حالباایندنبالِ او بود.  

دو نوع  ر  ی ه ی برابر به سوو تمایلا  ت.را داش  1آمیزِ خشنِ هیپولوتس

نمیعشق احساس می  و  که  کند  بیشتر    کیکدامتواند تصمیم بگیرد 

کدام  حت تاثیرِ هیچکه ت  -  2او از لیسینوس  اش را دارند.لیاقتِ توجه

طرف به او یک قاضیِ بی   عنوانبهخواهد  می  -  ها نیست از این عشق

که   است.    کی کدامبگوید  بهتری  لووشبختاخانتخاب  سینوس  نه 

دو در  د  مر  گفتگوی  گویی  دارد،  خاطر  به  موضوع  این  روی  را 

باشد.  حافظه پسران عشق میاش حک کرده  به  آنان فقط  از  -یکی 

و  ورز می   فرودیت آد  مغاک«  »یک  فقط  را  دیگری  ددان مونث   .

-ی آنشورمندانه به زنان تمایل دارد. به این ترتیب لیسینوس مباحثه

ی او به نوبه  -  نکند  اهشتبئومنستوس باید ااما تداند.  ها را مربوط می

 3خود قادر بود تا این پرسش را به شوخی مطرح کند؛ اما کاریکلس 

کالیکراتیداس  شنکه    4و  میعقایدشان  جدی  یده  خیلی  مسلما  شود، 

 گویند. سخن می

 
1tusippoluH   -  وپیآنت ایملکه آمازون  تایپولیپسر تسئوس و ه  ونان،ی  ی هادر اسطوره 

 م. – است.
2Lycinus   
3Charicles   
4ratidas Callic  
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ارزشی   این اطالعاتِ آخر صرفا  به  نباید  نیست که  به ذکر  الزم 

لوسین بدلی ی  وقت جدی هستند اما    طمئنارقیب مظاهری داد. هر دو  

میدرباره  وزینی  و  قاطع  نمایشِ  داده  ی  نسبت  آنان  به  که  نویسد 

می سخن  طعنه  به  واقع  در  این  عنصری    گوید.است،  در  ساختگی 

ها در کنار یکدیگر همان گفتمانِ های مطمئن وجود دارد. آنروحیه

پسران   هواخواهانِ  و  زنان  طرفدارانِ  تشکنوعیِ  میرا    دهند. یل 

نقلتیسن  مباحثاتِ الزامقول،  ایدههای  به  ارجاعات  های آور، 

جلوه بزرگ،  بالغتفیلسوفانِ  گزار  -  یهای  هنگامِ  شِ  نویسنده 

جدلسخنرانیِ   تزلزلاین  میگرانِ  لبخند  نظرگاه زند.  ناپذیر  این  از 

تر« بتناستر، متظاهرتر و »بیباید گفت که گفتمانِ لواطی بسیار ثقیل

زنان گفته میدفدر  سخنانی است که    از آن از  شود، سخنانی که  اع 

-تئومنستوس مشاهده می  -ی نهایی  طعنه  تر هستند.تر و رواقیساده

هایی ها و دستها، دلنوازیها نهایتا موضوعِ بوسهنی ایکه همه  کند

ی عشق به به شکلِ اصلی به مدیحه   -چرخند  که زیر رداها میاست  

ای که به جدی بودنِ مسئله  نهطع  اما خودِ همین  .شود یوارد مپسران  

هر چقدر هم که لوسینِ بدلی از  پیش کشیده شده است، اشاره دارد.  

و   -هانیِ« این دو طرفدار لذت برده باشد بر -ی »نظریپرتره طراحیِ 

نشان داده   در برخوردهایی تقریبا سنگینرا  ها  ای از بالغتِ آننمایه

ی دهندهی دید که نشانوز ررا مثالِ  این اثرتوان  ان میهمچن  -  باشد
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خصوصیاتِ   عشقهمان  »رقابتِ  حرفهچشمگیرِ  که  است  ای ها« 

 اند.داشتهطوالنی در فرهنگِ هلنی 

دهد تا  آور در ابتدای گفتگو گزارش می سینوس چیزی تعجبیل

 تصمیم مانده است، روشن سازد:دوستِ خود را که بین دو عشق بی

گ  )این  بافتگو  در    که  تردید(  است، ع  دفاکمی  پسران  به  عشق  از 

که حافظِ این شکل از دلبستگی است قرار ندارد،   اروستحت نشانِ  

نشانِ   تحت  صح  آفرودیت بلکه  با  نهاست.  لیسینوس  که  ای 

می  نیتر کوچک یاد  به  اتفاق میجزئیات  کنیدوس  افتد که  آورد، در 

قرار   ایزدبانو  این  معبد  مجسمهدارد  نزدیکِ  مو  ساختهی  ی  شهور 

البته طرفدارانِ پسران را از این   موضوع  این  2در آن است.   1یزلسیتِپرک

بازنمی به  موضوع  سنت  اساس  بر  گفتگو  طول  در  که   س ارودارد 

»کاهنِ معبدِ رموز عشق«. ، »این روحِ بهشتی«،  اروسمتوسل شوند:  

به طور طبیعی برای حمها سخن می آنکه برای مونث یت به اگوید، 

ین حقیقت که از ایزدبانوی کنیدس ا  پس  شود.متوسل می  یتفرودآ

شریک و    اروس ریاست کند و با    مناظرهشود تا بر این  خواسته می

سنتی کحریفِ  رقابت  شکل  اش  این  به  راحتی  ند،  توضیح  به  قابل 

مسئله  است. که  است  این  آن  را  دلیلِ  گفتگو  کل  فیزیکی  لذتِ  ی 

 
1Praxiteles  – م. –ساز مشهور آتنی مجمسه 
 م. –لیز است. ی مشهور آفرودیت اثر پرکسیتمنظور همان مجسمه  2
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همان  درمی این  استچنوردد.  تئومکه    یزی  حیرانیِ   وسنستسبب 

شده است که به شکلی برابر پذیرای دلرباییِ دختران و زیباییِ پسران  

میان است  آفرودیزیاپرسشِ  است؛   فیز در  لذت  این  یکی است که . 

های متظاهرانه را با طنینِ خنده کنار  زند و سخنرانیحرفِ آخر را می

-برای مناظرهودی  وانم  انعنوبه همین لذتِ فیزیکی است که  زند.  می 

 -به شکل یک حکایتِ معنادار    -  کالیکراتیداسریکلس و  کاان  ی می

می  شیفته  کند:عمل  که  جوانی  است، مردِ  شده  پرکسیتِلیز  مرمرِ  ی 

کند که شب در معبد پشت درهای قفل شده زندانی شود و  اری میک

گونه به  میسپس  اهانت  مجسمه  به  یک  ای  مجسمه  گویی  که  کند 

دلیل    -تی بسیار سنتی است  ایرو  که  - این داستان  ایتِاست. رو  پسر

است،   آفرودیتبه  نسبت    یتوهین  ل،این مناظره است. چون این عم

ا ایزدبانویی  با  بیعت  این  لذتآیا  بر  که  سرپرستی ست  مونث  های 

جام شده، آیا این گواهی کند؟ اما با توجه به شکلی که این عمل انمی 

آن   نیست؟  خا  آفرودیت علیه  آ  اینص  است.  مبهم  ن ای یا  عملی 

تقوا، این احترامِ کفرآمیز باید عملی به سوی عشقِ به زنان  بیعتِ بی

 به پسران در نظر گرفته شود؟ عشق یا 

به    -  شودمی  جاجابهدر کلِ گفتگو  پرسشی که   حتی زمانی که 

 این است:  -  فراموش شده است  ترین جمالترسد در اثیرینظر می

به لذتِ جنسی  ی بو چه شکل چه جایگاه   ن دو عشق داده ای در  اید 
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کننده  پیشکشی تفکیک ،  شودپاسخی که به این پرسش داده می  شود؟

ه صورت یک پیروزیِ و ب  است  به عشق به پسران در بهشتِ فلسفه

ی  عنه ای خیلی زود توسط طکند؛ این پیروزیِ لحظهای عمل میلحظه

 1شود. دار میواقعیت خدشه

تر صبندیِکیب مناظره  کدام  هر  دارد.  همد  از  لبی  به  و  صحبت 

گفتمانِ مداوم، علتِ عشقی را که نوبت سخن می گویند و در یک 

می میترجیح  اقامه  خا  کنند.دهند  شاهدِ  این یک  )لیسینوس(  موش 

با اینکه گفتمانِ »ترجیحِ  کند.  رقابت را قضاوت و برنده را معین می

سوی   از  منیطوال  کالیکراتیداسپسران«  و  کاریکلس  نزیتر  از  تر 

دارند.  هرت،  اس مشابه  ساختاری  سخنرانی  نظمی استدالل  دو  به  ها 

 ند.شومنطبق می  اند، به شکلی که دقیقا بر یکدیگرمشابه چیده شده

پرسششوند.  هر دو گفتمان شامل دو بخش می این  به  پاسخ   اولی 

اش در  ی آن و جایگاهدهد: سرشتِ عشق موردنظر چیست؟ ریشهمی

پاسخ میای به  ؟ دومی  طبیعی کجاست  نظمِ پرسش  لذتی که  دهد:  ن 

می  دیگری  در  یا  عشق  این  در  چگونه فرد  آن  شکل  چیست؟  برد، 

واند باشد؟ ما باید به جای اینکه هر  ت آن چه میباید باشد و ارزشِ

 
پیروزِ  ؛های جنسیو لذتعشق   دو حالتِ ی ربارهاظره داین است که در این منمنظور   1

ن بِِه ما پس از اینکه عشق به پسِِرا. ااست  اشتیدر حالتِ بهش  عشق به پسران  ،بحث
دار ایِِن پیِِروزی را خدشِِهدر انتهای کِِار ی نویسنده پیروزِی خود دست یافت، طعنه

 م. - کندمی
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دو   این  کنیم،  دنبال  خودشان  پیوستگیِ  با  را  تفسیر  دو  آن  از  کدام 

عشق به زنان    رِاداتا ببینیم چگونه هوم  بررسی کنیپرسش را به نوبت  

-و طرفدارِ عشق به پسران هر کدام به روش خود به آنان پاسخ می

 دهند.

پایه»حامیِ زنان« از سوی کاگفتمانِ    -1 ی ادراکی از ریکلس بر 

خو لحنِ  در  ادراک  این  که  است  بیدجهان  است. ش  رواقی    1شک 

ط کردنِ عناصر، با  لوکه با مخ شودقدرتی تعریف می عنوانبهطبیعت 

به  یدبخش روح  چن  میزیهمه  زندگی  آنان  به  با ،  کاریکلس  بخشد. 

یعت  گوید این طبکند، او می واژگانی مشهور درسی آشنا را تکرار می

نسل بقای  او به خوبی میاست که  فراهم کرده است.  داند که ها را 

فرسایش هستی موادی  »از  زنده  شدههای  ساخته  چون اپذیر«  و  ند 

ها کوتاه است، او  ر کدام از این هستیه  به  انِ تخصیص داده شدهزم

گونه تدبیر به  دیگری  2ای  تولدِ  یکی  مرگِ  که  است  باشد.   کرده 

او    توانیم تا ابد زندگی کنیم.متوالی می   یند یفرایق  بنابراین ما از طر

دو جنس  به  را  افراد  که  برد  کار  به  نیز  را  تدبیر  این  کار  این    برای 

ده است که منی خارج کند ش  احید؛ یکی برای این طرکنجداسازی  

 
ار. کند. یِ متن تاکید می رواقعه روی هیروکلس به این خصوصیتِمطالپراچتر در ک.  1

 کند.را نیز در آنان ذکر می فیثاغورسی-های نئو بلوخ حضور زمینه
2Emechanesato   
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 و او هر کدام از آنان را از  و دیگری برای اینکه آن را دریافت کند.

ی این دو  ها از رابطه. بقای نسلرده استبه دیگری آغشته ک  1اشتها

ی میان دو فرد از یک جنس  وقت در رابطهآید، اما هیچجنس، برمی

هر جنس را  ب  ناسسرشتِ م  به این روشس  کاریکل د.  افت اتفاق نمی

است در جای خود در   درخورو لذتی را که برای هر کدام از آنان  

می محکم  جهان  که  نظم  جهانی  آن  کند؛  ابدیت مرگ،  در  و  تولد 

»مونث« نباید به شکلی غیرطبیعی مذکر بشود و    هستند.  وستهیپ همبه

نباید به شکل ناشایسته نیز  با مقابله با این    ردود.« فم شای نر»مذکر 

شایستههانتعیّ صفاتِ  از  تنها  نه  می،  تخطی  فردی  در  ی  بلکه  کند، 

 جوید. نیز مداخله می جهان یِتسلسلِ ضرور

-اش استفاده مییعی بودن که کاریکلس در گفتمانمعیارِ دومِ طب

نزدیکی به خدایان از     کند، وضعیتِ نوع بشر در آغازِ خودش است.

قهرمانانه،  بهمیل  یلت،  طریقِ فض مناسب و  دواز  رفتاری  اج در سنی 

شریف: را  این  دودمانی  واال  هستیِ  یک  که  بودند  صفاتی  چهار  ها 

دند که در تطابق با طبیعت  نموکردند و تضمین مینمایی میسرشت

سقوطی اتفاق افتاد که تدریجی بود.   ،وضعیتِ اولیه  پس از آن  باشد.

ی ا ورهطِ بشری، دلِ انحطااحدر این مررسد که کاریکلس  به نظر می

و مردم به دنبالِ  بُردمی اعماق  تا ها رالذتْ انسانکند که را متمایز می 

 
1Pothos   
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برد»راه لذت  برای  غیرعادی  و  غریب  میهایی  باید ن«  )آیا  گشتند 

های غیرتولیدمثلی از روابطِ زناشویی یا  ها را شکلمنظور از این راه

گوید یی م؟(. او سپس از زمان یمبگیرنظر    لذاتی بیگانه با ازدواج در

انسان کردند«؛  که  سرپیچی  طبیعت  قوانینِ  خودِ  »از   یِ شرویپ ها 

در این متن به آن تنها فرمی که    -اش  ای که در فرمِ اصلیگستاخانه

برای اینکه    شود.با یک مرد همچون زن برخورد می  -شود  اشاره می

اشد، ضروری ب  ممکن  است  با طبیعت بیگانه  قدرنی اچنین عملی که  

که   خشونته  آنچبود  به  قادر  را  می فرد  فریب  و    -ساخت  ورزی 

به درون روابطِ میان مردان آورده  -گر و هنرِ اقناع یعنی قدرتِ سلطه

 ود.ش

حیوانات  جهانِ  در  را  بودن  طبیعی  از  نشان  سومین  کاریکلس 

آن  -یابد  می بر  جداسازی  یا  محدودیت  بدون  طبیعت«  ان  »قوانینِ 

نر،  شیاز  کدام  هیچکنند:  میی  کمران ح گوسفندانِ  نر،  گاوهای  رها، 

ها برای آن  روند.ها به دنبالِ جنسِ خود نمیها و ماهیگرازها، گرگ

تغییر هستند.« سخنرانِ لوسینِ غیرقابل  ،به مشیت  تصمیماتِ مربوط»

صفتیِ منحرفِ« مردان  بدلی در برابر این پرهیزگاریِ حیوانی، »حیوان

-تر از دیگر جانوران قرار میینایا پ هد، چیزی که آنان ردقرار میا  ر

-عباراتِ قابل دهد، در حالی که باید از واالترینِ آنان هم برتر باشند.

د  متعددی  میتوجه  استفاده  کاریکلس  سخنرانی  این  ر  که  شوند 
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هوس، و در  کنند:  نمایی میصفتی« از سوی مردان را سرشت»حیوان

وانایی در کامیاب  ت عدم، 1عاطفگیِ کور« بی »  غریب«؛ دیکنار آن »فسا

شود از آنچه باید به دنبالِ آن رفت غفلت کنند و شدن که سبب می

برخالفِ رفتارِ    خود گذارده شود.دنبالِ چیزی بروند که باید به حال  

می پیروی  قانون  از  که  میحیوانات  هدفی  دنبالِ  به  و  که کنند  روند 

سی دارند  جن ی  که با مردان رابطه  نیمردا  ؛ستابرای آنان تعین شده  

نسبت داده   بازهوسکه به طور سنتی به وضعیتِ  هایی  ی نشانه همه

  ؛حالتی ناخوش  ؛کنترلرقابلیغخشونتِ    دهند:شده است، را بروز می

به اهدافی    ؛کوری نسبت به واقعیتِ چیزها عدم توانایی در دستیابی 

 د. ناکه برای سرشتِ بشری تنظیم شده

روی سه محور از طبیعت ب  رتیعشقِ به پسران به ت  عدر مجمو

می داده  اولیهقرار  وضعیتِ  سپس  جهان،  عمومیِ  نظمِ  اول  ی شود، 

ص به  که  رفتاری  آن  از  بعد  و  اهدافِ بشر  اساس  بر  منطقی  ورتِ 

پذیرفته شده است. به هم   ،این عشق  طبیعت  توالیِ منظمِ چیزها را 

ومی  خشن  رفتاری  به  و  د  ریزد  می افریبکار  آخر،  من  در   این زند. 

زیانشق  ع انسانی  اهدافِ  نظرگاهِ  است.از  از    آور  رابطه  از  نوع  این 

 کند. ی میشناختی، »سیاسی« و اخالقی تخططبیعت به شکلی کیهان

 
1Anaisthesia   
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گفتمان  کالیکراتیداس به  مربوط  بخشِ  ادعاها   که  اشدر  این  به 

می  استدالالتِ    ؛دهدپاسخ  رداز  برای  حریفکر  چندانی   اش دنِ 

اش  راکی متفاوت از جهان، نسلِ بشر، تاریخادکه  ، بلکنداستفاده نمی

-دهد، پیش میهایی که مردان را به هم پیوند میترین گرهو شریفانه

اندیش « عاقبتمکانیکِک  ی»  ،او در مقابل این ایده که طبیعت  گذارد.

نسل  است بقای  و  تولیدمثل  جنسیت،  از  استفاده  با  را  که  شکل  ها 

 ؛ه کند که به فرد داده نشده استربتج  تا نسل بشر ابدیتی رادهد  می

می  ارائه  را  دیدگاه  است.این  گرفته  آشوب شکل  از  که جهان    دهد 

با خلقِ چیزهایی که روح داشتند و آفرین  جهان  اروس این   بود که 

نداشتند، با تزریقِ بنیانِ هارمونی در بدنِ مردان و چیزهایی که روح  

-مقدسِ دوستی«، آن بی  یطفه یکدیگر از طریقِ »عا  الِ آنان به با اتص

کرد. تسخیر  را  نخستین  و    نظمیِ  مردان  میان  روابط  در  کاریکلس 

هنرمندانه طبیعتِ  دیدزنان،  را  دور    ای  برای  را  زمانی  تسلسلی  که 

می بنا  مرگ  نیروی    کالیکراتیداس  کند.زدنِ  پسران،  به  عشقِ  در 

می  تشخیص  را  دلبستدهد  پیوندی  با  بر گ که  پیوستن  هم  به  و  ی 

 کند. غلبه میب آشو

اولیه نسبت   نباید به صورتِ غفلتِ  از این نظرگاه، تاریخِ جهان 

»اعماقِ قوانینِ طبیعت و سقوط به سوی  بلکه    به  لذت« دیده شود؛ 

از ضرو  در    های اولیه نگاه شود.رتباید به صورت آزادیِ تدریجی 
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ی برا  1هانرها و مهارتهشار بودند.  با نیازهایشان تحت ف  ممردآغاز  

بگریز  نناآ فشارها  این  از  که  ساختند  خودشنممکن  برای  و    ان د 

کن فراهم  تازه  خا  د.نسبکی  و  بدوزند  جامه  تا  گرفتند  یاد  نه  مردم 

ی هنرِ  ل مقایسهی عشق به پسران با عشق به زنان، مثمقایسهبسازند.  

ی خانه  دهن ی هنر سازهپوستِ جانوران و مقایسای از  جامهبافنده با  

های اولیه الزم  گرفتن است. عشق به زنان در زماناهپنای  با غاری بر

بوده تا نسل ناپدید نشود. عشق به پسران از طرف دیگر خیلی دیرتر 

می  کاریکلس  است.  آمده  وجود  خبه  به  این  که  تباهی اگوید  طر 

  است، اما برعکس بدین خاطر است که به سوی کنجکاوی و دانشِ 

باال شدیم.  بیشتر  زم  کشیده  انسان ک  انیمسلما  مهارت ه  مفیدِ ها  های 

کشف را  چیز  »هیچ  آموختند،  نمینبسیاری  باقی  و شده«  گذاشتند، 

روایتگرِ لوسینِ   یقِ آن لواط پدیدار شد.بدین ترتیب فلسفه و از طر

د تولدِ  این  نمیبدلی  توضیح  واقعا  را  به دهدوقلو  او  سخنرانیِ  اما   ،

ای آن را به سرعت ندهانخو  عاتِ آشنا دارد که هری کافی ارجااندازه

میان    بفهمد. استوار است  بر تضادی  این سخنرانی به شکلی ضمنی 

بابهره  رابطه  از  زندگی  ساختن  بهره  مند  یا  دیگر  از جنسِ  شدن  مند 

»دانش از طری»فنون« و  رابطهها«  یاد گرفتن و  یاد دادن و  میان  قِ  ی 

است،  رخص بفه از برخی هنرهای خامانی که فلسشاگرد و استاد. ز

 
1epistemai Technai and   
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فلسفه که ابزاری برای انتقالِ   .کرد  زیچهمه  ی  آغاز به پرسش درباره 

که همچنین عشق    عشقی  -حکمت بود، عشق به پسران را پیدا کرد  

توانیم بفهمیم س میبه ارواحِ شریف و قادر به فضیلت هم هست. پ 

چرا   درسِ    کالیکراتیداسکه  به  خنده  ارا با  توسط  ئحیوانیِ  شده  ه 

توان از این حقیقت گرفت که  دهد: چه درسی میی م  اسخاش پ رقیب

ی نرهای دیگر نیستند؟ درس این  های نر شیفتهشیرهای نر و خرس

که   دستنیست  حیوانات  میان  که  را  طبیعتی  مانده، مردان  نخورده 

نمیکرده  مخدوش حیوانات  که  است  این  درس  بلکه  دانند اند؛ 

و»فلسف چیست  کآن  یدن«  زیبایی  آن  از  دها  میوسه  تولید  اتوتی  ند 

 اند. کند، غافل

استدالالتِ    کالیکراتیداساستدالالتِ   همچون  آشکارا   نیز 

پاافتاده و مبتذل  از یک طرف حالتی پیشس اصیل نیستند. آیا  لککاری 

قرار دارد و در طرفِ دیگر ترکیبی از عناصرِ افالطونی گری  از رواقی

اپیکو این  طورنی هم  شکبدون     1ری؟ و  در  دو سهای مق  است.  ی 

می بهانهعشق،  استدالالتِ  توان  بافتِ  در  روایی  تغییراتِ  برای  ای 

کرد.   مشاهده  هم  را  توضیحاتِ  سنتی  و ابتذالِ  کاریکلس 

 
آر. بلوخ به د و کنجسته میهای اپیکورِی سخنرانیِ کالیکراتیدس را برک.پراچتر جنبه  1

ی گفتمِِانِ او دقیقِِا اپیکِِوری نیسِِت. ابتداشناسیِ  که کیهانکند  یاین موضوع توجه م
 عالوه بر این، ارجاعاتِ واضحی به افالطون هم وجود دارد.
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آر  کالیکراتیداس جاها  برخی  در  خوبی  به  به  )که  است(  شده  استه 

فلسفی ایی  ارکردِ سپرهها کدهد که اینشکلی تقریبا واضح نشان می

دارند:   بعالقرا  افالطونیِه  ه  سمتِ  در  نشان    پسران  تحت  بحث 

دراروس زنان  مدافعانِ  و  نشان    ؛  تحت  رواقی  گیرِ  سختسوی 

بدی   طبیعت. مسلما  محکوم این  را  لواط  رواقیون  که  نیست  معنا  ن 

نمودند در حالی که ازدواج را  طونیان آن را توجیه میکردند و افالمی 

می انکا نظرگامیما    کردند.ر  از  که  ادانیم  چیزها  دکترین   ینه  ها، 

اما  ها نبوده است.به این سادگی درهرحالیا  -گونه نبوده است بدین

ت که در اسنادی که داریم، چیزی حضور توان این را نادیده گرفنمی

آن را »پیوندی ممتاز« نامید. در بخش قبل دیدیم که توان  دارد که می

با    :شدل ادراک میتام  به بیانِ شکلِ رواقیِ  یشتر یِ متاهلی بهنرِ زندگ

آن ضروریاتِ  و  طبیعت  از  خاصی  ادراکِ  به  و   ؛ارجاع  جایگاه  از 

برای   که  چکارکردی  کرده  ز یهمه  عمومیِ   ؛بود  مقدر  طرحِ  از 

متوالی ایده از    ؛تولیدمثلِ  اولیهوضعیتِ  نسلِ بشر به خاطر آلِ  که  ای 

نی زما  زوه بر این، مسیحیت نیعال   ور شده بود.زوالِ انحرافی از آن د 

همین  از  بسازد،  را  زناشویی  زندگیِ  اخالقیاتِ  گرفت  تصمیم  که 

برداشت کرد. فراوان  مشابه، عشق  به شکلی    ادراکِ مشابه به شکلی 

ی  ها زمینهبست که برای قرنر میبه پسران روشی از زندگی را به کا

ساخته  محکم  را  متفاوتی  تقریبا  بازتولید  نظریِ  بودنمو  و  یک  ده   :
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-حرکتی رو به باال که مرد را قادر می  ؛فردیِ عشق  نی وانیروی کیه

ق  دریافت و انتقالِ دانش از طری   ؛سازد تا از ضروریاتِ فوری بگریزد

به    یناظرهم  های رازآمیزِ دوستی.های شدید و گرهشکل میان عشق 

نیزه پسران  به  عشق  و  است.زنان  ادبی  ا  بازیِ  درگیریِاین  دو لبته     

برای برتری یا برای حقِ بیانِ خودشان  که  تشکل از میل جنسی نیس

سبک  کوشند.می  روشِ  دو  زندگی،  از  شکل  دو  رویارویِ  دهیِ این 

انتخابلذت و دو گفتمانِ -میها را همراهی   فلسفی است که این 

 کنند. 

گفتمان  -2 این  دوی  هر  »طبیعت«،  بحثِ  از  چه    -ها  بعد 

چه می   -  اسکالیکراتید   کاریکلس  پیش  را  لذت   رند. بپرسشِ 

نکته  طورهمان  پرسش  این  دیدیم،  کاربستِ  که  برای  دشواری  ی 

می کنشِ لواطی  و  عاطفه  دوستی،  شکلِ  به  که  کاربستی    سازد؛ 

کند. صحبت از لذت با عاشقِ  سودمندِ یک روح بر دیگری تامل می 

  کلس به وضوح کشد. کاری پسران در همان ابتدا اعتراضی را پیش می

می این اچنین  او  زمینهمن  یناندیشد.  با  را  نکوهشِ اظره  سنتیِ  ی 

می  آغاز  لواطی  می   کند:دوروییِ  وانمود  شاگردانِ شما  که  کنید 

ه است که  ها. پس چگونها هستید نه بدنی روحکه شیفته  دیاسقراط 

نمی پیری  مردانِ  دنبالِ  در به  و  هستند  حکمت  از  مملو  که  روید 

به استدانی هدنبال کودک  عوض به یستند؟ اگر به  ل نالستید که قادر 
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ورزید دنبال فضیلت هستید، چرا مثل افالطون به فائدروس عشق می

یا مثل سقراط لیسیاس خیانت کرد،  به  ناپرهیزگار   که  آلسیبیادسِ  به 

  ورزید که دشمنِ کشورش بود و راغب بود که مستبد شود؟عشق می

ا  عشق به روح، همراه ب ادعایکه برخالفِ بنابراین خوب خواهد بود 

یکلس بر پرسشِ لذت »فرود بیاییم« و »کاربردِ آن با پسران« را با  کار

 »کاربردِ آن با زنان« مقایسه کنیم.

استدال میان  میدر  کار  به  کاریکلس  که  تاالتی  دو   برد  میان 

-کند، تفاوت»کاربست« و دو مکانی که لذت در هر کدام اشغال می

اولی  گذاری   ای  سئلهمکند،  بودن  زودگذر  و  ی ستسن  تا .  زن  ک 

فریبندگیآستانه پیری  میی  حفظ  را  این   -کند  اش  برای  اگر  حتی 

از حمایتِ تجربه اکار  استفاده کند.  به نوبهی زیادش  پسر  ی  ما یک 

-با طره  -کاریکلس بدن زن  دلپذیر است.    ایخود، فقط برای لحظه

گیسوان همیشه صهای  پوست  و  »مافاش  که  ب اش  آن رشد ویی  ر 

با بدنِ پسر مقایسه  را    -  ماندی میل باقی میابژه  یشه همکند« و  نمی

ین  اما کاریکلس از ا  شود.ای میکند که خیلی زود پرمو و ماهیچهمی 

نمی نتیجه  موارد،  اغلبِ  مثل  میتفاوت،  فقط  فرد  که  در گیرد  تواند 

-ها میزود او را رمدت زمانِ کوتاهی به پسر عشق بورزد و خیلی  

دربار  او  برعکس  مهکند.  حتی ردی صحبت میی  پسری  به  که  کند 

از   دنبال میعشق می   یسالگ ستیببعد  اینجا  او در  آنچه  کند، ورزد. 
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ارد. او  « است، عشقی که در آن او نقشی مفعولی د»آفرودیتی دوپهلو

نِ علتی برای دور شد  عنوانبهدر اینجا به اصالحِ فیزیکیِ پسران نه  

های جنسی شدنِ نقشوس  عکعلتی برای م  عنوانبهبلکه  احساسات  

 شود. متوسل می

دوطرفه بودن است.   ،استداللِ دوم در دفاع از »کاربستِ مونث«

ابتدا به ن بخشِ گفتمانِ کاریکلس است. او  تریاین بدون شک جالب

می ارجاع  اصل  انسان  این  که  منطقی،   عنوانبهدهد  هستیِ  یک 

کهسا  نهگواین نشده  کند.    تنها  خته  اوزندگی  اصل  ا  از   البته  ین 

بلکه این   ؛گیرد ضرورتِ داشتنِ خانواده و تعلق به شهر را نتیجه نمی

انِ خود را کال در تنهایی کند که ناممکن است »فرد زمرا استنتاج می

و  بگذران عاطفه«د«  »اشتراکِ  به  را دارد    1نیاز  خوب  چیزهای  تا 

دردن چیزهای  و  قابلدلپذیرتر  را  سازد.تحملاک  زندگیِ   تر    اینکه 

های  ای است که مکرر در رسالهرک دارای این نقش است، ایدهشتم

درباره میرواقی  یافت  ازدواج  قلمروِنیز  اینجا    شود.ی  خاصِ   در 

است. شده  برده  کار  به  فیزیکی  وعده  لذاتِ  ابتدا  های کاریکلس 

لذت   آنان  ا دیگران از خواند که فرد بهایی را فرامیغذایی و ضیافت

بر  می چون  لذت  سِاسابرد،  او  شده  نظرِ  گذاشته  اشتراک  به  های 

لذت  شوند.تر میشدید از  سپس  میاو  بر  گوید.  های جنسی سخن 

 
1iletairos koinoniaPh  
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وبیش به ، پسری که مفعول واقع شده است و کماساس ادعایی سنتی

بی نمیاو  است،  شده  هیچحرمتی  کند؛  تجربه  را  لذتی  کس تواند 

تی زمانی هم که  ح  ند.خالفِ این را بیان ک  یست کهدیوانه« ن  رقدآن»

نمی  نمی دیگر  مایهگرید و رنج  او  برای  ی رنجش کشد، آن دیگری 

رود؛ در مقابل  برد و میلذتِ خود را می   عاشقِ یک پسر  شده است.

کامال متفاوت است.    زیهمه چدر مورد زنان اما    دهد.هیچ چیز نمی

-او تصدیق میکند. می بیان  پس قاعده راکاریکلس اول حقیقت و س

ی جنسی با زن »تبادلِ لذتی برابر« وجود دارد و دو ه در رابطهک  کند

ابری لذت به یکدیگر مقدارِ برشوند که  شریک زمانی از هم جدا می

است:    اند.داده منطبق  طبیعی  حقیقتِ  این  با  نیز  رفتاری  اصلِ  یک 

خودخو  لذتی  دنبالِ  به  فرد  که  است  که  نباش  1اهانهخوب  تالش د، 

برای خود داشته باشد، بلکه آن را به اشتراک    راذت  ی لنکند تا همه

ودش تجربه  بگذارد و لذت را برای دیگری نیز تا همان حدی که خ

فرمی  سازد.کند،  زمینه  اهم  یک  لذت  دوسویگیِ  این  ی مطمئنا 

استفاده شناخته آن  از  اغلب  اروتیک  و  عاشقانه  متونِ  که  است    شده 

دراند.  کرده  نکته  اما  ااینجا  جالب  هم  اسین  ی  موضوع  این  که  ت 

»سرشت تا  برای  است  شده  استفاده  زنان  با  رابطه  طبیعیِ  نماییِ« 

تعریف کند، هم برای این به   زیاآفرودیری در کاربستِ  ای رفتاقاعده 

 
1s apolausai Philauto  
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از  و  خشن  غیرطبیعی،  است  ممکن  که  آنچه  تا  رفته  رو  ین اکار 

باشد   بد  و  رابطهناعادالنه  در  مرا  کن ی یک  معین  پسر  با یک   د. رد 

اش را برای لذتِ تبادلی است که در آن فرد دغدغه  ،سویگیِ لذتدو

می نشان  لذتدهددیگری  دوسویگیِ  تایک    زمانهم  ؛   حد  برابریِ 

می مشاهده  شریک  دو  میان  اکید  کاربستِ    کندممکن  میانِ  در  و 

می  درج  اخالقی  علمِ  اخالقِجنسی،  علمِ  که  به  کند  مربوط  هستیِ  

 دهد. رک را بسط میمشت

به این استدالالتِ جدی، دو استداللِ دیگر هم اضافه  س  یکلکار

بط  ی لذات ر ههر دو به مبادل حالبااینکند که کمتر جدی هستند؛ می 

معمول   کند که در ادبیاتِ عاشقانهاشاره می  مضمونیاولی به  دارند.  

زنا از  چگونه  که  بداند  کسی  اگر  کاست:  استفاده  آنان  ن  قادر  ند، 

همه لذاتهستند  می را  ی  ی  پسران  اما که  کنند؛  ارائه  بدهند،  توانند 

نمی اسپسران  مونث  جنسِ  نزد  منحصرا  که  را  که  لذاتی  ت، توانند 

ساز همه  ند.فراهم  تا  قادرند  زنان  شکلبنابراین  های های خوشیی 

آن جمله  از  دهند،  ارائه  را  عاشق حسّانی  برای  که  پسران هایی  انِ 

قرار است عشق   دلِبر اساس استدال  ین است.تر بخشذتل وم، اگر 

قابل مردان  میمیان  نیز  زنان  میان  عشق  باشد،  پذیرفته  قبول  بایست 

تقارنِ  شود. میاین  که  جدلی  میان   روابط  و  مذکرها  میانِ  روابطِ  ان 

جالبمونث است،  شده  کشیده  پیش  است:ها  خاطر    توجه  به  اول 
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-ییژگو  ومِ استداللِ کاریکلس،ون بخشِ دستدالل، همچاینکه این ا

سیِ عشق به پسران را نادیده  نهای فرهنگی، اخالقیاتی، اثرگذار و ج

-مذکر برمی  یان افرادِبندیِ عمومیِ روابطِ مگیرد و آن را به دستهمی

توجه است ی دوم بدین خاطر جالباین استدالل در درجه   گرداند.

برای خدشه میان  دار کردنِکه  م  روابط  میان زنان افرادِ  از عشقِ    ذکر 

فرد حتی از    -  تر استکنندهکند که به صورتِ سنتی رسوااده میستفا

درباره زدن  »شرمگین«  حرف  آن  دری  در  استدالل  این  ی  جهاست. 

سلسله این  کاریکلس  که  است  جالب  خاطر  بدین  را سوم  مراتب 

می  می معکوس  و  کهکند  زنی    گوید  با  مقایسه  مدر  نقش  در  رد  که 

ه در نقشِ مفعولیِ زن قرار  است ک  رترآو برای مرد شرم  گیرد،یقرار م 

 1.داشته باشد

دهد، با  قاد پاسخ میکه به این انت  کالیکراتیداسبخشی از گفتمانِ  

طوالنی اخت سرشتالف  خصوصیاتِ  است.  بخش  نمای  ترین 

اینجا   در  مناظره  باقیِ  از  بیشتر  حتی   است.   مشاهدهقابل»سخنوری« 

استدالالدستگاهِ با  برخورد  در  لواطی  پرمسئله  ذتِل  تِ  که  -جنسی 

و   منابع  تمامیِ  با  کامل  طور  به  است،  پسران  به  عشق  عنصرِ  ترین 

ها در ی ایناما همه  شود.ته میاش به کار بسپرافتخارترین ارجاعات

 
سِ نِِر زنانِِه  جنینکه شرافتِآیا بهتر نیست که زنی نقشِ یک مرد را بازی کند، »تا ا  1

 ؟زی کند«را با شود و نقشی زنانه
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می کشیده  پیش  پرسشی  به  وضوح  پاسخ  به  کاریکلس  که  شوند 

ی این نکته درباره   هر دو حریف ویگیِ لذت.  دوس  مطرح کرده است:

برای کاریکلس و »پیروانِ    دهند:کی ساده و منسجم ارجاع می دراا  به

به زنان«، حقیقتِ   لذت درعشق  ایجاد  تواناییِ  دیگری،   مهمْ داشتنِ 

که    طورهمان  -لذتِ دیگری است  لذت بردن از  متوجهِ آن بودن و  

یک یک مرد و    روابط میان  است که  کاریس، این  1گوید پلوتارک می 

 اروس   صورت  دهد که بهه آن اجازه میب  د وسازمشروع میرا  زن  

اعتبار  با پسران را بی رابطه    کاریس. از طرفِ دیگر، غیابِ  کامل شود

جای    کالیکراتیداس.  سازد می به  پسران،  به  عشق  سنتِ  اساس  بر 

ت که داند. این فضیلت اسکلیدِ این عشق میفضیلت را شاه   ،کاریس

-د که حکیمانه سهمکنین  لذتی شرافتمندانه تضم  ،یان شریکانباید م

همانندی را تضمین کند    نی ادهی شده است. فضیلت است که باید  

طرفدارانِ عشق وتاه آنکه،  ی میان دو فرد واجب است. کدر رابطهکه  

در تضاد با این »نزاکتِ دوسویه« که به نظر حریفان، فقط به پسران  

ا قرار  ر «مندانهلتیفض، »همانندیِ نِ آن هستنده فراهم کردزنان قادر ب

است.  دهندمی پسران  به  عشق  انحصاریِ  امتیازِ  توضیحاتِ    که 

زنان ادعا ل از همه از دوسویگی لذت که عشق به  او  کالیکراتیداس

-کند و آن را واهی میکند صفتِ خاصِ خودش است، انتقاد می می 
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-را قرار میانه با پسران  مندی فضیلترابطه  ،داند. سپس در برابر آن

تنه که  ردهد  است. طهابا  حقیقت  به  دستیابی  به  قادر  که  است  ای 

دوسویگیِ لذت را که به روابط  امتیازِ    ،ی تکیبنابراین در یک ضربه

می-مذکر چالش  به  است  شده  داده  نسبت  طرز مونث  این  و  کشد 

 ند. کفکر که عشق به پسران غیرطبیعی است را زیرورو می 

پیشمساز  توزانه یک سری  ی کینهدر نمایش  تیداسکالیکرا -ائل 

به زنان نگاه کرد تا می  حمطرپاافتاده علیه زنان   کند. باید از نزدیک 

شکل« هایشان »بیبدنتند:  جه شد که ذاتا و »حقیقتا« »زشت« هسمتو

چهره زیادی  و  رنجِ  آنان  است.  میمون  همچون  نامطلوب  هایشان 

،  های تجملیآرایش، جامهرا بپوشانند:    این واقعیت  کنند تاتحمل می

یشِ مو، زیورآالت و تزیین. آنان به خاطر تماشاچیان به خود یک را آ

می بدلی  ر  نددهزیباییِ  آن  تا  است  کافی  پردقت  نگاهی  هم و  از  ا 

-ها اجازه میرازآمیز عالقه دارند که به آن  هایآیینها به  آن  بپاشد.

تا عیاشی بپیچند.  ا در رمز و  هایشان ردهد  نیست همهنیراز  ی  ازی 

آمیزی را که در این بخش از متن به شکلی تقریبا هجو  تِارا این اش

ری را های بسیارِ دیگ توان مثالمیاند، بازخوانی کنیم.  رک تکرار شده

مدیحه در  مشابه  استدالالتی  یافت.سراییدر  لواط  آشیل    های 
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-کی از شخصیت« از قولِ یدر کتاب »لئوسیپ و کلیتوفون  1تاتیوس

اند؛  های زنانه نادرست»روشوید: گمی  یش که عاشق پسران است،ها

ا اینکه ممکن است لطیف به نظر  شان و چه کارهایشان. بچه کلمات

همهندرسب این،  رنگنتیجه  های  از  استفاده  زیباییِ دانهی  و  است  ها 

 ابزارها را   ی اینهمه صمغ، رنگِ مو و آرایش است. اگر همه  هاآن

می  بگیرند،  زناز   کالغی  کهشبیه  را ک  ی  در  شود  پرهایش  داستان 

 اند.« کنده 

جداییِ اجتماعی   است.  نهاندنیای زن فریبنده است چون دنیایی  

های متفاوتِ زندگیِ آنان، مرزگذاریِ دقیق میان مردان و زنان، روش

ی جربهها احتماال در تی اینهمه  -های مونث و مذکر  میان فعالیت

دله  مردِ این  زنان  هلنی،  به  نسبت  و م  وانعنبه ره  رمزآمیز  وجوداتی 

ش را  بخشیدهفریبنده  میاند.  دت  که  فرد  زن  یک  بدنِ  با  توانست 

آرایش شوپشتِ  فریفته  است،  پنهان  از ها  پس  که  بود  ممکن  و  د 

سازد.   ناامید  را  او  شدن  را   وقتآنرونمایی  آن  که  بود  محتمل 

زیرکانه نقصپوشاندنِ  بی  کش  بیند.ها  از  ترس فرد  زننده  نقصی  فِ 

ویژگیبدت.  داش و  رموز  با  زن  خاصنِ  داشتنِ های  به  متهم  اش 

اووید قدرت از آیا میکه  گوید  می  2هایی مبهم شد.  خواهی خود را 

 
 م. –ی اهل اسکندریه در قرن دوم میالدی نویسنده 1
 م. –نخست میالدی  شاعر رومیِ قرن 2
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فرد    1. ات نگاه کنتر به بدنِ معشوقهس رها کنی؟ از کمی نزدیکهو

مسائلِ در  بود  ممکن  فر  همچنین  بخورداخالقی  خاطر ب  ؛ یب  ه 

پ  داشتند،زندگیِ  زنان  که  آشوبنده  یدگزن  ررمزی  اسراری  در  که  ای 

بود. به   مضامیناین    محصور  بدلی  لوسین  که  استدالالتی  در 

اهمیتینسبت می  کالیکراتیداس او    مضامیناین  یابند:  ویژه می  دهد، 

می قادر  ارا  تا  به  سازند  را  زنان  با  روابط  در  لذت  دوسویگیِ  صلِ 

 اشددوسویگی وجود داشته ب  ونه ممکن است اینچگ   .دسش بکشپر

آنکه و بدونِ  و  دارند  را  خودشان  لذتِ  وقتی  فریبکارند،  زنان  قتی 

چگونه ند؟  کنشان مشارکت میمخفیانه  هاییمردان بدانند، در عیاش 

باش داشته  وجود  لذت  از  معتبری  تبادلِ  است  ظاهرِ ممکن  وقتی  د 

لذت  آن تصورِ  فرد  به  که  وعد میها  است؟هدهد،  غلط  ین  بد  ای 

ب که  اعتراضی  ر ترتیب  میابه  پسران  با  با    -شد  طه  تطابق  در  اینکه 

نیست   قابل کاربرد بود و در    -طبیعت  نیز  به راحتی در مورد زنان 

جدی مورد  میاین  هم  پوشاندنِ  تر  به  تصمیم  با  آنان  چون  شد 

ممکن   دند.کرمورد طبیعتِ خود، عامدانه دروغ تولید می حقیقت در  

ما  ا نزد  استدال  طورنیاست  که  برسد  نظر  آرایشم  لِبه  به   ،ربوط 

 
هایی خشها را کنار بزن/ بگذار نور ب ها را تا آخر باز کن و پردهیا این ابیات: »پنجره  1
ات ثبت ر ذهنرا د رزی »هر نقصِ بدنوعشق زشت هستند، روشن سازد« بعد ازکه   را

 اش بدوز، هر نقص را به خاطر بسپار.«هایت را به عیوبکن/ چشم
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مناظره این  در  کمی  باشد.نیروی  داشته  عشق  دو  میان  نزدِ   ی  اما 

پایه اول ی جدی قرار دارد:  مالحظهی دو  باستانیان، این استدالل بر 

  آید و دوم این اصلِ فلسفی و اخالقی برمیای که از بدنِ مونث  دلهره

-یم  آن  ای که موجبِت که ابژهقط زمانی مشروع اسکه یک لذت ف

تواند دوسویه در استداللِ لواطی، لذتِ با زن نمی  شود، اصیل باشد.

 ت. همراه اس یا از اندازه شی بباشد چون با دوروییِ 

است گرفته  قرار  حقیقت  نشانِ  تحت  برعکس  پسران  با  .  لذتِ 

تعبیه که    طورهماننشده است.  زیباییِ مردِ جوان واقعی است چون 

ا شخصیتیکی  تاتیز  آشیل  مهای  با  یوس  پسران  »زیباییِ  گوید: 

های خارجی پرورانده نشده ی عطرها یا با فریبکاری و روغنرایحه

تازه  است. بوی  یو  طبیعیِ  رایحهی  پسر  شیرینک  همهای  از  ی  تر 

و  روغن دارد.«ها  زنان  فریبکارانه  کالیکراتیداس  عطرهای  ی اغوای 

آرا  پسرانییشِ زنان را در تضامیزِ  از  با توصیفی  که می  رقرا   د  دهد 

آماده به  نمی هیچ  فکر  خود  بیرون  کنند:  سازیِ  رختخواب  از  صبح 

زی به آینه ندارد و از او نیاشوید.  پرد و با آب خالص خود را میمی 

نمی استفاده  میشنل  کند.شانه  شانه  روی  را  سوی اش  به  و  اندازد 

-کند، عرق میرزش میدر ورزشگاه شدید و گیرد.اب می مدرسه شت

وری می   زد  حمام  درسسریع  که  زمانی  را  کند.  حکمت   فرا های 
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های سودمندِ طولِ روز به سرعت به خواب ، به خاطر کوششگرفت

 . رودمی 

ا این پسرِ اش را بچگونه ممکن است کسی نخواهد کلِ زندگی

نگذارد؟بی  اشتراک  به  می  ریا  براخوانسان  »در  دوستِ  اهد  این  برِ 

گفت   عزیز از  بگذراند«،  »هر   گوییوقت  و  ببرد  لذت  او  با  دلپذیر 

به اشتراک بگذارد.« او  با  لذتی حسّانی که فقط در زمانِ   فعالیت را 

اندامیِ فیزیکی را که محو خوشیابد. چون  می زودگذرِ جوانی دوام ن

نمیابژه   عنوانبهخواهد شد   نظر  در  تمامِ طول گیرد، دی خودش   ر 

اشتراک تجربه شود،    د بهتوانمی  زیهمه چ  آورد:زندگی دوام خواهد  

»استخوا معبد.  و حتی  پیری، مریضی، مرگ  او  ناز جمله  با  هایم را 

خاموش خاکسترِ  حتی  و  دهم  نکنیم.«ماپیوند  جدا  هم  از  را  این    ن 

زمینه میمسلما  دوستی  که  است  سنتی  عشقیِ  ای  روابطِ  از  تواند 

بیاجوان   عاطفبه وجود  از طریقِ  و  مردانهه ید  پایدار   ی  ا تحتی  ی 

های  رسد که این بخش از نوشتهبه نظر می  ی مرگ زنده باشد.لحظه

در »ضیافت«   های فکریِ توسعه یافتهای از زمینهلوسین بدلی نسخه

باشد.   کلماتی  ایدهگزنفون  و در  مشابه  نظمی  به  و  هستند  مشابه  ها 

  یِ گذاراشتراکبهو،  ه کردن به هم، گفتگ لذتِ نگاد:  انیکسان بیان شده

ت در پیروزی و شکست، اهمیتی که در زمانِ بیماری به هم  احساسا

عاطفه    -دهند  می شکل  این  هم  حتی  به  پیری  زمان  دو  تا  میان 
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می   دوست روی    کند.حکمرانی  خاصی  تاکیدِ  بدلی  لوسینِ  متونِ 

وجوانی نیز ادامه که بعد از نای دارد  ی این عاطفهای مهم درباره نکته

دادیم شکل  مسئله  پ یابد.  آنینِ  در  که  است  چنان    ،وندی  برابری 

باز و  ن کامل است که نقشِ بچهپذیری چناآل است یا بازگشت ایده

از  ارومنوسنقشِ   نیستند.  دیگر  تشخیص  قابل   کالیکراتیداس   هم 

همچون می که  است  پیالدِس  و  اورستِس  همان وضعیتِ  این    گوید 

آشیل مردم    موردِ  پاتروکلوس،  که  نمیو  و   قعاش  کی کدامدانستند 

است.    کیکدام کرد. معشوق  مشاهده  الگو  یک  اینها  در    باید 

 گوید که عشقِ غیور و جدی نسبت به پسری جوان می  کالیکراتیداس

مشهورِ   مفهوم  روش  داوطلبانه  ا روس )همان  همین  به  باید   ر ییتغ( 

به    به سنی رسید که در نهایتنی که جوان  پیدا کند. باید تا زما  شکل

ا بود،  توانا  عمنطق  مردانه شین  شکلی  کند.    1ق  عشقِ پیدا  این  در 

بو معشوق  که  آن کسی  میمذکر،  متقابل عشق  »به طور  است،  -ده 

  ک یکدامست که دشوار خواهد شد که بدانیم »ورزد« و این تا حدی ا

بچه دو  آن  عاطفهاز  است«.  بوده  که  باز  کس  آن  ورزیده  ی  عشق 

وشی که ربه    شود؛ درستزگردانده میاست، توسط معشوق به او با

 شود. تصویری در آینه بازتاب می

 
1usthai Dro  
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عاطفه از سوی معشوقی که آن را دریافت کرده    بازگرداندنِاین  

علمِ اخالقِ لواطی بوده است؛ چه به شکلِ    است، همیشه بخشی از

در    هی، همرایسالکهناقبالی، چه مراقبت در  های بی کمک در زمان

د تاکیدِ لوسینِ بدلی سرمیاما به نظر  یرمنتظره.  زندگی، یا فداکاریِ غ

او از کلماتی که دوسویگیِ زناشویی ی  بر برابریِ دو عاشق و استفاده

ن از این دغدغه دارد که عشق مذکر را کنند، نشانمایی میرا سرشت

عد ب  ی متونسندهبا مدلِ توصیفی و تجویزیِ ازدواج تطابق دهند. نوی

یعی و آزاد از هر به، طساد  ،ر بدنِ مردِ جواناز برشمردنِ هر آنچه د

»راستین تثبیتِ  از  بعد  و  است  تصنع  فراهم    نوع  او  که  لذتی  بودنِ« 

آنمی  میان  معنویِ  پیوندِ  یا  ها  کند،  آموزگارانه  کنشِ  به  تاثیرِ  را 

  بهه طور کامل  بلکه آن را ب  ؛دهداین دلبستگی ارتباط نمی  1ی سازنده

ب تبادلی  دقیقِ  میدوسویگیِ  ربط  از تبه    نسبت  دهد.رابر  وصیفاتی 

در    ؛ا هم قرار داده بودهای مذکر و مونث که آنان را در تضادِ ببدن

ی علمِ اخالقِ  درباره  کالیکراتیداسرسد که سخنرانیِ  اینجا به نظر می

عاطفه زوج،  یک  صورتِ  به  پیزندگی  به  نزدیک  را  مردانه  وندِ  ی 

 . کندرسیم میت ازدواج

 
ی عشِِقی ی سنتی است که شخصیتِ ارومنوس در طِِول ایِِن رابطِِهر این ایدهمنظو  1

 . بیِِانِکندلت و منطق اهدا میفضی  عاشق به اوگیرد و  می  به نوعی شکلتوسط عاشق  
عشقِ لواطی در کتاب کاربرد لذت به تفصیل تحلیل شده ه به  این شکل از اندیشکامل  
 م. – است.
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ی همچنان  بنیادین وجوداما  تفاوتِ  که .  ددار   ک  حالی  در  چون 

پسران    قعش عشقی    عنوانبهبه  میتنها  آن  تعریف  در  که  شود 

لذت می و  هیفضیلت  لذت  شوند،  ترکیب  به صورت  چتوانند  وقت 

نمی معین  جنسی  نوجوان    شود.لذتِ  بدنِ  دلرباییِ  که  است  درست 

دگیِ باقاعده و دلرباییِ زن  ؛ست وجود داردا  رایش و فریبکه بدونِ آ

گانضباط عاطفهفی،  و  دوستانه  بازمیتگوی  که  هم ای    همه  گردد، 

دارند.   میوجود  روشن  کامال  را  موضوع  این  در سازد:  متن  پسر 

مدرسهارختخواب  به  که  زمانی  ندارد«؛  »همنشینی  به می   ش  رود 

نمی هیچ نگاه  کهکس  غروب  هنگام  خس  کند؛  کارش  است    تهاز 

ابهام به عاشقانِ یای ب توصیه  کالیکراتیداسد.  رو مستقیم به خواب می 

می  ارائه  پسرهایی  باشید،   دهد:چنین  سقراط  پرهیزگاریِ  همان  به 

رفتار  1داری با آنان با خویشتن  .خوابیدهنگامی که کنار آلسیبیادس می

همان ن  ای  د ندهید. ای دیرپا را به خاطر لذتی کوتاه بر باعاطفه  د.کنی

وس با وقاری نلوسیرسد و  ره به نتیجه میوقتی مناظدرسی است که  

جایزه  طعنه می   راآمیز  میکند،  اهدا  طرفدارانِ   .شودداده  به  جایزه 

این عشق توسط »فیلسوفان«  رسد اما تا جایی که  عشق به پسران می

کار   گرهبه  به  را  خود  که  جایی  تا  و  شود  که بسته  دوستی  های 

 ک هستند« سوگند دهد.پا»عادالنه و 

 
1Sophronos   
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کاریک  مناظره  ن،ی بنابرا ومیان  »پیروزیِ«   کالیکراتیداس   لس  با 

  یطرحِ سنت  در تصدیقِ این  پیروزی  رسد.عشق به پسران به پایان می

فیلسوفانرا  لواط    که می  برای  طفا و    کندحفظ  فیزیکی  لذتِ  ره  ز 

ی  فهحق بلکه وظیبه هر کس نه تنها    درهرحالن پیروزی  ای   رود.می 

می فرازدواج  اساس  )بر  با  دهد  مواجهه  از  که  گری  اقی رومولی 

بودنِ ازدواج، ای تلفیقی است که به جهانی. این در واقع نتیجهداریم(

می  امتیازِ اضافه  را  پسران  به  کعشق  کسانی کند  برای  امتیاز  این  ه 

ایدهحفظ شد به »فضیلتِ  قادر  فیلسوف و  باشند.ه است که  اما    آل« 

 در تِ سنتی و بالغتیِ آن  وش کنیم این مناظره که خصوصیرامنباید ف

گیرد، درونِ گفتگوی دیگری قرار دارد: دِ متن مورد تاکید قرار می خو

لیسینوس با تئومنِستوس دارد و تئومنست وس نظر او را گفتگویی که 

می درباره  این  که  پ ی  انتخاب    کی کدامرسد  باید  را  دو عشق  این  از 

بکند چو به شکلی  می  رابرن  دو کشیده  هر  اینجا    شود.به سوی  در 

»ح و  ی«  کملوسینیوس  کاریکلس  میان  که  داده   کالیکراتیداسرا 

ی اما تئومنستوس فورا درباره   دهد.می  گزارشاست، به تئومنِستوس  

اصلیِ پیروزیِ عشقِ لواطی به طعنه دیِ مناظره و آن عاملِ  ی کلینکته

به فلسفه و فضیلت و چون    ،برنده شد  عشقِ لواطیگوید:  سخن می

فیزیکی    رونیازا  لذتِ  حذفِ  بود.دیکنزبه  باور    تر  است  قرار  آیا 

می  عشق  پسران  به  که  است  روشی  این  تئومنستوس   ورزند؟کنیم 
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این دوروییِ  از  کاریکلس  رنجیده  همچون  نمیگفتمان   شود.خاطر 

که دادنِ    انِطرفدار  جایی  ارتباط  برای  پسران،  به  و  عشق  لذت 

هر    بر  فضیلت می نبودِ  تاکید  جنسی  اوندنکعملِ  فیزیک   ؛   یِ تماسِ 

نوازشبوسه  -  بخشتلذ کامها،  و  اصلیِ    -ها  بخشیها  دلیلِ  را 

کاری کنند   توانندگوید که آنان نمیخواند. او می میوجود این عشق  

این   در  لذت  کلِ  کنیم  باور  ما  چشم  رابطه،که  به  کردن  های  نگاه 

م و  دردیگری  شدن  است.گف  سحور  دوستانه  نگا  تگویی  ه  مسلما 

اما   است  مطلوب  مفقکردن  است.  رحلهط  اول  لمس  ی  آن  از  بعد 

می هیجاکردن  به  را  بدن  کلِ  که  بوسیدن  می  ن آید  آن  از  پس  آورد. 

شود. دست نیز  نه است اما بعدتر پراشتیاق میمحجوبااست که ابتدا  

ها را  ا سینه بتدخزد و امی  ها در این زمان سست نیست، به زیرِ جامه

لحظه میبرای  پ ای  را  شکم  طولِ  »غنچهمیین  ایفشارد،  به  ی آید، 

می  میبلوغ«  یورش  هدف  به  نهایتا  و  نزد  رسد  توصیف  این  برد. 

بی و  خودِ  تئومنستوس  نزدِ  یک نویسندشک  ردِ  معنای  به  نیز  ه 

نیست. ناروا  اینکاین  کاربستِ  آن  و  است  نکته  یک  یادآوریِ  ه ها 

نیست به خشونت    -  ممکن  توسل  از   یاآفرودیز  -بدون  خارج  را 

وعشقلمروِ   داد.  توجیهات  ق  قرار  روشی طعنهاش  بدلی  لوسینِ  ی 

او در گیرد؛ لذتی که  برای ردِ این لذتی نیست که فرد از پسران می 

لبخندم با  می   تن  خطِ    کند.فراخوانی  به  بنیادین  اعتراضی  این 
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لوا  کهنِ  خیلی  ااستداللیِ  یونانی  مفهومست  طِ  برای  سازی، که 

دربارهبنفرمول گفتمان  و  عای ی  دی  با  ن  آن  حمایتِ  برای  و  شق 

منطق، مجبور بود که از نشان دادنِ حضورِ لذتِ فیزیکی طفره برود. 

نمی  عاو  که  زنگوید  به  استشق  بهتر  ضعف  ؛ان  در   یاما  اساسی 

ن را  میگفتمان عشقی  اجازهسازد  مایان  هیچ  بهکه  و    آفرودیزیا  ای 

 دهد. آن نمی وابطِر
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 دجدی  قی عشنظریهیک   -3

 

 

بر عشق به پسرانای که میدر دوره سترونی   ،توان دید تامالت 

می نشان  را  نظریه  ؛دندهخود  عناصرِ  جدیدی  برخی  عشق از  ی 

در متونِ فلسفی نیست و   ن عناصرای جایگاهِ ممتازِ    شوند.نمایان می

ین نظریه ا گیرد. ه پسران چیزی قرض نمی ق بی فکریِ عشهااز زمینه

به   و یک زن توسعه می بطهرابا ارجاع  میان یک مرد  بیان ی  یابد و 

ها  یابد. از میان آنچه از این داستانهای عاشقانه میخود را در داستان

جام مهمبه  اهلِ  ترینانده،  کاریتون  اثر  کالیرهو«  و  »کائِریاس  ها 

»لئ کلیآفرودیزیاس؛  و  و توفوسیپ  تاتیوس  اهل  آشیل  از  ون« 

هِلیودوروس  یوپیکا«»ات تردیدهای    د.ستنه  از  که  است  درست 
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-بسیاری در رابطه با این ادبیات نسبت به شرایطِ ظهور و موفقیت

معنویِ آنان وجود دارد. اما با  نمادین و    شان، تاریخِ متون و اهمیتِ

-با بی  لندو روایتی بها اشاره کرد  توان به حضور آناین وجود می

ی  جتا نظریهنتیی  فکر   مضامینِها برخی  نشمار قسمت دید که در آ

کنند که هم مذهبی و هم کفرآمیز است: نمایی میعشقی را سرشت

رابطه یک  »دگرجنسوجودِ  بای  که  مونث -مذکرقطبیتِ    خواهانه« 

نشان زده شده است؛ اصرار بر پرهیزگاری که بیشتر روی درستکاریِ 

؛ و 1ی امیال انه ده است تا تسخیرِ سیاسی و مردش  یز سامدلرگی  باک

ارزشِ  تکما  نهایت و  که شکل  پیوند  پاداشِ خلوصِ یک  و  یافتن  یل 

این    یگرایی رویک ازدواجِ معنوی را دارد. بدین معنا، تاثیر افالطون

نظریه  یهنظر این  باشد،  هر چقدر هم که  با    وضوحبه ی عشق  بسیار 

گذشنظریه عشقِ  دی  فاصله  عشقِ  نظریههمان  ؛  اردته    که  قدیمی 

ع  ااساس در  اعتدال  به شکل یک   به   شقبه  آن  شدنِ  کامل  و  پسران 

 بود.  مربوطدوستیِ پایدار 

هم   ادبیاتِ این  این  از  کامال  پسران  به  عشق  که  است    درست 

-این عشق مسلما نقشی مهم در داستانرمانتیک حذف نشده است.  

 
ی عشِِق در یونِِان ی امیال« در اینجا همان نظریِِهیاسی و مردانهمنظور از »تسخیر س 1

قِِرار گرفِِت و در آن  ررسِِیصیل مِِورد ب باستان است که در کتاب کاربرد لذت به تف
-میالِ او جهت حکمرانیِ عادالنه بر دیگر جنبهرلِ ای جنسیِ مرد، کنتهیزگارهدف از پر

 م. – های زندگیِ او بود.
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به متداول بودن و پذیرشِ   د وکنایفا میهای »لئوسیپ و کلیتوفون«  

کار گوانسب این  داستان  دهدمی  هیتا عمومیِ  برخی  های و حتی در 

د  ازدواج حضور  و  نامزدی  کلیتوفون«ارد.  باکرگی،  و  »لئوسیپ   ،در 

ر به  را  آن  شخصیت  می دو  نمایندگی  مثبت  کامال  یکی وشی  کنند: 

می تالش  که  است  خوکلینیاس  مذکرِ  عاشقِ  تا  ازکند  از  را  ج دواد 

 ی لی برا عا  ایقهرمانِ داستان توصیهمنصرف کند و در عین حال به  

س در نقشِ مِنِالئو  دهد.ی عشق به دختران ارائه میپیشرفت در زمینه

ای بوسه  -دهد  ارائه می  ی یک پسرخودش تئوریِ دلربایی از بوسه

بوسه مثل  زنان که  هرزه  ی  یا  نرم  یا  بوسهنیست  فریبکارانه  که  ا،  ی 

 یل : لعابی از شهد که تبدر نیست بلکه تولیدِ طبیعت استهن محصول

ی یک پسر در ژیمناسیوم. های او شده است؛ این است بوسهلب  به

ق به پسران  عش  ای هستند.هایی موردی و حاشیهزمینهها همه  اما این

رابطههیچ روی  توجهات  کلِ  نیست.  روایت  اصلیِ  هدفِ  ی وقت 

ز ن رابطه همیشه با یک تجلی آغاای  ز شده است.پسر و دختر متمرک

کند که آنان با شدتی  کند و کاری می میور  خطشود که به هر دو  می

شوند. یکدیگر  عاشقِ  رما  یکسان  جز  کالیرهو«  به  و  »کائِریاس  نِ 

این عشق فورا به پیوندِ  ،ون اهل آفرودیزیاس که در آنی کاریتنوشته

نمیآن منجر  سریِ  شودها  رمان  را ماجراجوییاز  ای  طوالنی:  ها 

و هم از ازدواج    سازندیما  جدکه دو جوان را از هم    کندحکایت می
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لذت از  هم  میو  جلوگیری  لحظه  آخرین  تا  این   1کنند.بردن 

هر آنچه برای   رد، متقارن هستند.ها تا جایی که امکان دا ماجراجویی

اتفاق می تغییریکی  همتای آن سرنوشتِ دیگری را  دهد و می  افتد، 

شابه ی مملد که شجاعتی مشابه، تحدهها اجازه میبه هر دوی آن  این

دهند. نشان  را  مشابهی  وفاداریِ  و   و  ماجراها  این  اصلیِ  اهمیتِ 

عالقهتوانایی حفظِ  در  انتهای  شان  تا  افراد  این    ،نمایشی  خاطر  به 

حقیقت است که یک وفاداریِ جنسیِ دوطرفه به شکلی اکید میان دو 

نِ داستان ازدواج  وفاداری در زمانی که قهرمانا  رد.یت وجود داشخص

-رگی در دیگر داستانباکو  مثل مورد »کائریاس و کالیرهو«؛  ند  اکرده 

بداقبالی و  ماجراها  که  وقتی  قبلها  و  عشق  کشفِ  از  بعد  از   ها 

می  اتفاق  یک    افتند.ازدواج  باکرگی  این  که  بدانیم  باید  را  این 

نی ساده  یپرهیزگاریِ  از  که  سست  باشد.   نشئتوگند  ک  گرفته 

یوپیکا« حتی قبل از عشق ظاهر  »اتر  ی برای زندگی است که دانتخاب

اش به خوبی آموزش دیده است،  کاریکلِئا که توسط ناپدری  شود.می

ی ازدواج  حتی فکر به ایده   -ها«»بهترین زندگی  به نام  داستانیدر    -

را معرفی کرده   ندییدِ شرافتمپدر بعد از آنکه کاند  کند.را هم رد می

م این  از  میاست،  گالیه  مهربانانه،  با  ن  م»کند:  وضوع  با  توجهاتِ 

 
افتد؛ اما دو همسِِر این جدایی فورا پس از ازدواج اتفاق می در »کائریاس و کالیرهو« 1

 م. –کنند می حفظ لِ ماجراهاشان را در طو شان و وفاداری شان، خلوصعشق
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تر از همه این است نتوانستم او را قانع کنم. سخت  با منطقوعده و  

او   نشانه میتیرهای خ  اصطالحبهکه  را به سوی خودم  گیرد و  ودم 

های  تهنک  -آورد.  دستاوردهایش در هنرِ سخنوری را به اهتزاز در می

ستودنِ وضعیتِ   ...  امخودم به او یاد دادهای در سخنوری که  زیرکانه

به شکلی متقارن،   و در کنار امرِ نامیرا قرار دارد.«باکرگی که به بیانِ ا

رابط هرگز  نیز  قسمهتئوگِنِس  با  »او  است:  نداشته  زنی  با  های  ای 

نزدیکی   به  زنی  با  هرگز  که  کرد  تایید  استبسیاری  انرسیده  به .  و 

به بسیاری که  ی  نهازدواج و روابط عاشقا  به  طورنیهمی زنان و همه

شده پیشنهاد  پشتاو  او  پا  ،  به  کاریکلئا  زیباییِ  اینکه  تا  است  زده 

هرگز   تا پیش از آناو  ست. اما  عاطفه نیاش بی ثابت کرده که سرشت

 هیچ زنی را دارای ارزشِ عشق ورزیدن ندانسته بود.« 

کمیپس   بکبینیم  سادهه  پرهیزگاریِ  صرفا  که  ای  ارت  نیست 

زندگی، یک جنسی باشد. یک انتخاب، یک سبکِ  تِ  بسنیازِ کارپیش

انتخاب   خود  با  رابطه  در  قهرمان  که  است  وجود  از  ارجمند  شکلِ 

هم جدا وقت   کند.می  از  را  قهرمان  دو  غیرعادی  بسیار  ی رخدادهای 

بدتریمی  معرضِ  در  را  آنان  و  قر کنند  خطرات  من  دهند، یار 

ایخطرناک تصمیم  طمعِترین  دامِ  در  که  است  دیگران نسیِج  ن   

شان ون برای ارزشِ خود و برای عشقِ دوطرفهترین آزمبیفتند. بزرگ

که شده مقاومت کنند و م  های  به یکدیگر این است که به هر هزینه
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ب رابطه  برای  و  خودشان  با  رابطه  برای  که  کنند  حفظ  را  ا بکارتی 

اس اهل  است.اسی  دیگری  آشیل  رمانِ  شکلِ    بنابراین  به  تاتیوس 

مییسهاد نوعی   نمایان  دوگانه  بکارتیِ  داده    شود.ی  نمایش  بکارت 

قرار میمی قرار میشود، مورد حمله  تردید  بگیرد، مورد  ه آن  گیرد، 

می زده  میتهمت  حراست  آن  از  لغزشِ   -شود  شود،  از  غیر  به 

ک و کوچکی  کلیتوفونشرافتمندانه  میبه    ه  روا  توجیه  -دارد  خود   ،

-متحانِ الهی به آن گواهی داده میی ا وعشود و نهایتا به شکل نمی

ی دختر اعالم شود که  سازد که درباره شود؛ و این امر را ممکن می

اش تا امروز تغییری نکرده  به شهر بیزانتیوم فرستادی  »او از زمانی که

ای از دزدانِ  نکه با دستها اینوشت که ب  است. باید این را به اعتبار او

بردری بود،  شده  احاطه  ماند.«    نانآ  ایی  باقی  باکره  و  آمد  فایق 

درباره نیز  می کلیتوفون  متقارن  روشی  به  خودش  باید ی  »تو  گوید: 

از نیز  من  که  بکارتی    بدانی  مردان  در  اگر  کردم؛  تقلید  تو  بکارتِ 

 باشد.« 

طول ماجرا با در    گاریِ جنسیاما اگر بدین ترتیب عشق و پرهیز

می منطبق  این  ؛دشونهم  که  بدانیم  علیه    رفاص  باید  خود  از  دفاع 

نیست. بکارتارائهاین    دیگران  رابطه  ،ی  نگاه درون  هم  عشقی  ی 

می بداشته  را  خودشان  عاشقان  می شود.  حفظ  یکدیگر  تا رای  کنند 

شوند. تکمیل  ازدواج  در  بکارت  و  عشق  که  این   زمانی  پس 
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پیشپرهی تا زمااز    زگاریِ  نامزد را  از هم جدا  ازدواج که دو  نی که 

میتو  و  هستند قرار  آزمون  در  دیگران  معنوی گیرنسط  شکل  به  د، 

می هم  را    ؛آوردکنار  که  آنان  چرخشوقتی  از  بسیارِ پس  های 

-دارد و ملزم میخوددار نگاه می  رسند نیزنهایتا به هم می سرنوشت

خود را تنها در  کاریکلِئا وگنس و  تئ که مانیز کند که پرهیزکار باشند. 

می حاغاری  به  و  شده  خودل  یابند  کرها  قدری  »به  میاند،  -ه 

بوسه و  خواستند،  کشیدنآدر  ها  را وتابپرتب  هایغوش  شان 

توجه بودند. برای به هر چیزِ دیگر بی  برای یک لحظه نسبت داشتند.  

بودند آویخته  یکدیگر  به  طوالنی  ک  ،مدتی  بانگار  نفر  یک  . اشنده 

گر با جریانِ  کدیی  با  ؛انباشتندکارتی میخود را از عشقی عابدانه و ب

اشک اداغِ  میهایشان  روشِ  رتباط  با  تنها  و    ی زکارانهیپرهگرفتند 

می بوسه یکدیگر  با  که  بود  کاریکلِئا آهایشان  که  وقتی  میختند. 

برد،  اش را زیادی پیش میدریافت که تئوگنس با شوقی مردانه هوس

ر  بااو  کار    ا  این  از  سوگندش  اویادآوریِ  تالشِ  از  و  ه ب  بازداشت 

کاری راحت بود که اعتدال را رعایت احتی ممانعت شد. برای او  ر

توانست کند، چون با وجود اینکه عشق بر او چیرگی داشت، او می

لذت باشد.«اربابِ  نباید    هایش  بکارت  این  رفتاری    عنوانبهپس 

هایی است که  جنسی و حتی آن  ابطِی رو د همهفهمیده شود که ض

می د اتفاق  ازدواج  مقدما.  تندافرونِ  آزمونی  بیشتر  آن  این  برای  تی 
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می ختم  آن  به  که  است  حرکتی  است،  که  پیوند  است  آن  در  شود 

سازند: عشق، بکارت و ازدواج یک کل را میبد.  یاتکاملِ خود را می

-قلبی  لوصِو همچنین خدو عاشق باید کمالِ فیزیکیِ خودشان را  

م در معنای هع  ضوموشان حفظ کنند و این  ی پیوندشان را تا لحظه

 شود. ی معنوی ادراک میفیزیکی و هم در معنا

نظریه ترتیب  توسعهبدین  به  آغاز  عشقی  که   دنک ی میافتن  ی 

اش را در عشق به پسران قرار ی شروعکه نقطه  تسافاوت از آنی  مت

ی در هر دو نقشی مهم بازی نسج  یز از لذتِداده بود؛ با اینکه پره

نظریهکند.  می  جدیدِاین  رابطه  ،عشق  ی  حول  را  و  خود  متقارن  ی 

میوطرفهد تنظیم  زن  و یک  مرد  ارزشِ  ی یک  همچنین حول  کند؛ 

پیوندِ کاملی که در  داده می  باالیی که به بکارت نسبت شود و حول 

 یابد. آن کمال می

 

 

 

 

 

 

 



 میشل فوکو  – دمراقبت از خو

408 

 

 

 

 

 گیری نتیجه

 

 

ی خالقی درباره ی کاملی از تامالتِ امجموعه  د کهرسنظر می  هب

لذتجنس  فعالیتِ و  اولینِ  ی  آن،  نوعی های  با  را  ما  عصرِ  قرونِ 

 پزشکان  های فکریِ پرهیزکارانه نشان زده است.نیرومندسازیِ زمینه

درنگ پیشنهاد  نگرانِ اثراتِ کاربستِ جنسی هستند؛ پرهیزکاری را بی

به کاربردِ لذت ترجیح  ه بککنند کمی  دهند و اعالممی -میارت را 

هر    دهند. جنسیِبطهرافیلسوفان  ازدواج  ی  از  و   خارج  محکوم  را 

-که هیچ استثنائی نمی  دننکوفاداریِ اکیدی میان همسران تجویز می

اعتبارسازیِ مکتبی رسد که نوعی بیبر این، به نظر میعالوه  .  دپذیر 

 بر عشق به پسران اتفاق افتاد. 
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ب این  که  دین  آیا  کمعناست  طرحی  این  در  شده  باید  ساخته  ه 

آینعلمِ ی  است، سیما اخالقی که   اخالقِ  ده را تشخیص دهیم؛ علمِ 

خودِ عملِ جنسی به صورت شر در    یابیم و در آندر مسیحیت می

گرفت رابطهنظر  استثنای  به  و  شده  آن  ه  به  هیچ کجا  در  زناشویی  ی 

  ی عیرطبیغامری    وانعنه ببه پسران  شود و عشق  مشروعیت داده نمی

می کمحکوم  فرض  باید  آیا  کنیگردد؟  برخی  م  دنیای ه  در  متفکران 

تر به این مدل از پرهیزگاریِ جنسی عقیده رومی از همان قبل-یونانی

چهارچوبی قانونی و  به این مدل  مسیحی    در جوامعِ  سپس  داشتند و

ی هریطرحِ یک نظحمایتی تاسیساتی اهدا شد؟ بدین ترتیب در اینجا 

می یافت  عشق  کهجدیدِ  پرهیز  شود  فیلسوفانی  )گا توسط  در  ر  که 

نبود  جهانی پرهیزگار  نظر  به  فرمول  ، که  بودند(  و منزوی  شد  بندی 

شکل بعدی  قرون  در  که  بود  این  سختتقدیرش  خود های  به  تر 

 دست آورد. تر ببگیرد و اعتباری عمومی 

از زمانِ   رد.الِ خود دااین پرسش مهم است و سنتی بلند به دنب

هم در کاتولیسیسم و    ،بهشای نسبتا مطِ جداکننده رنسانس، این خطو

شدند. کشیده  پروتستانیسم  در  طرف،    هم  یک  اخالقِک  یاز   علمِ 

ک به مسیحیت ارتباط داشت که به شکلی نزدی  وجود داشتباستانی  
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 1وسی رواقی« اثر جاستوس لیپسی)این تزِ کتابِ »راهنمایی بر فلسفه

 حیِ و از اپیکتتوس یک مسی  آن را شدیدتر کرد  2کارل بارث   است که

کاتولیکح سوی  از  تز  این  بعدها  ساخت.  پی. قیقی  جی.  تزِ  در  ها 

ژان ماری د تر در »اپیکتتوسِ مسیحی« اثرِ  و به شکلی برجسته  3کامو 

می مطرح  آنبوردو  برای  که  بودند  کسانی  دیگر  طرف  از  ها  شود(. 

صرفارواقی  فلسفه  گری  بودیک  دیگر  مسلمفلسفه  ؛ی  که  ا  ای 

ها  ی نازدودنی کافر بود )در میان پروتستانشکل ه  مند بود اما بفضیلت

توان  را می  6یا تیلِمونت   5ها آرنائولدو در میان کاتولیک  4سالمانیوس 

نبود که برخی فیلسوفانِ باستان را به   درهرحالم برد(.  نا هدف این 

رانه ند یا آنان را از آلودگیِ کافکنحی وارد  درونِ مرزهای ایمانِ مسی

د که بنیانی برای اخالقیاتی تعیین کنند که  ین بوحفظ کنند. مشکل ا

می نظر  تجویزیبه  عناصرِ  یونانیآمد  فیلسوفانِ  میان  تا حدی  -اش 

و است.  دینِ  رومی  مشترک  قرنِ  مناظره  مسیحی  انتهای  در  که  ای 

، حتی ه نامربوط نبودئله این مسنوزدهمِ میالدی توسعه داده شد نیز ب

 
 م. – ن شانزدهم میالدی لیک قرفیلسوفِ کاتو  1
 م. – دینشناس قرن نوزدهم میالدی  2
 م. – شانزدهم میالدی اسقفِ مسیحی متولد قرن  3
 م. – انسوی متولد قرن شانزدهم میالدی پژوهشگرِ فر 4
 م. – دینشناسِ کاتولیک قرن هفدهم میالدی  5
 م. – یالدی هم مِی قرن هفدتاریخشناسِ فرانسو  6
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در صحبتِ    1زان   کرد.اخله میئل مدوشی تاریخی در این مسااگر با ر

به  بلکه  بسازد،  مسیحی  یک  اپیکتتوس  از  نکرد  سعی  مشهورش 

اثراتِ آن توجه کررنخهای یک دانشِ مسیحی و سنشانه از  د. هایی 

به زان بود، به دنبال ا   2ونهوفر ب د تا  ین بودر اثرِ خودش که پاسخی 

کندفلسفه بنا  یکتا  عنابدون    ،ای  به  باشد  نیاز  نآنکه  اهمخوانِ  صرِ 

کنشِ خارجی متوسل شوند تا این یا آن جنبه از آن را توضیح دهند. 

برای یافتنِ بنیانِ این الزامِ  اما این موضوع نیز همچنان مطرح بود که  

از   حیت راتوان مسیاخالقیاتی کجا را باید نگاه کنیم و اینکه آیا می

. به  یا نه  ددا کر آن پیوند یافته است ج  نوعِ خاصی از اخالقیاتی که با

،   مغشوشکنندگان در این مناظره به روشی  رسد که مشارکتنظر می

ین فرض، عنصرِ اساسی  بر اساس اولدر نظر گرفتند:    فرضشیپ سه  

در یک علمِ اخالق باید در عناصرِ مربوط به احکامی که دارا هست  

فیِ دورانِ متاخرِ  س فرض دوم، علمِ اخالقِ فلسسااو شود. بر  جستج

پندهای  تان،  باس به مسیحیت شبیه است و گسستی   رشیگسخت در 

می نمایش  پیشین  سنتِ  از  را  کامل  اساس تقریبا  بر  آخر،  در  دهد. 

و فرضِ تعالی  با  شکل  بهترین  به  مسیحی  اخالقِ  علمِ  سوم،   

 
 م. –نوزدهم میالدی  ی قرنپروتستانِ آلمان نشناسِدی -تئودور زان  1
 م. –نی قرن بیستم دیتریش بونهوفر فیلسوف و دینشناس آلما 2
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شود که برخی    سهمقایخالقی  تواند با علمِ امی است که  اش  خلوص

 باز کردند. ی آن ان باستان، راه را برا فیلسوفان در دور

به سختی ممکن است موضوع را تا همین جا نگاه داشت. باید 

ای پرهیزگاریِ جنسی  هی اول بنیاندر ذهن داشته باشیم که در درجه

ی ی عصر امپراتوری تعریف نشدند. ما در اندیشهاولین بار در فلسفه

یم  هایی برخورد کردبندیهارمِ پیش از میالد، با فرمولچ  قرن  ونانیِی

مطالبه  که این  از  نبودند.  کمتر  مشاهده گر  تاکنون  آنچه  اساس  بر 

می نظر  به  م کردیم،  برای  کل  در  جنسی  اَعمالِ  که  بسیار  رسد  دتی 

شدند که چیره شدن بر بر تصور میو هزینه  طوالنی اعمالی خطرناک

و وارد کردنِ قبولِ آن  دقیقِ کاربستِ قابلی  سبهمحا  د.آنان دشوار بو

یک به  در    رژیم  آن  طوالنی  محتاط،  نسبتا  موضوع  زمانی  یک 

است.   بوده  به ضروری  کدام  هر  ارسطو،  و  ایسوکراتس  افالطون، 

پیشنهاد دادند. به عشق ی خود، شنوبه از وفاداریِ زناشویی را  کلی 

 پرهیزگاری نیز از ستِارباما ک  ؛به پسران باالترین ارج داده شده بود

بتواند ارزشِمی  آن مطالبه  تا  انتظار میوی معنشد  از آن  -ای را که 

زمانِ بسیار زیادی گذشت تا دغدغه برای    رونی ازارفت، حفظ کند.  

ازدواج، و رابطه با پسران تبدیل   با  زوجه و  باه  ، رابطیتمدن و سالب

درونمایه بربه  اخالیک    نمایشِ  هایی  به    وند.ش   ریگسخت  قِعلم  و 

ینِ قرونِ عصرِ ما با   اول جنسی که در فیلسوفانِ نوعی، آن پرهیزگاریِ
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می برخورد  درست آن  این  دارد.  باستانی  سنتِ  این  در  ریشه  کنیم، 

پیوست از یک  نباید  ما  آن دوران محتاطانه حفظ است که  گی که در 

فکریِ   ینِی مضامشده بود و همچنین از دوباره فعال کردنِ آگاهانه

اندیشه  سیککال نخستیرونِقی  در  اندیشه  کنیم؛  غفلت  به که    یان 

بود. شده  تسخیر  کالسیک  فرهنگِ  با  اخالقیاتِ    1وضوح  و  فلسفه 

مارو  هنری  که  کرد  تجربه  را  چیزی  تابستانِ   2هلنی  طوالنی«  »یک   

متعددی  خواند.  می تصحیحاتِ  که  است  باقی  حقیقت  این  اما 

  ی موسنیوس یا پلوتارکه فلسفهنکرا از ای  اها ماینمحسوس هستند:  

در بر  تاکیدی  صرفا  یا   هایسرا  ایسوکراتس  افالطون،  گزنفون، 

بازمی ببینیم،  آنارسطو  توصیهدارند.  اینکه  از  همچنین  های  ها 

روفوس   یا  نسخه سورانوس  را  افسوس  اصولِ  اهل  بر  هایی 

  کنند. هیپوکراتس یا دیوکلس در نظر بگیریم، جلوگیری می 

 سالمت مربوط است، سازیِبه رژیمِ غذایی و مسئله  کهتا جایی  

شود و همچنین با تعریفی می  دادهافزایشِ هراس نشان  یر با  ن تغیای

سی و بدن و  ی میان عملِ جنتر و با جزئیاتِ بیشتر از رابطهگسترده

 
های فکری در دوران کالسِِیک، دوبِِاره در ایِِن که بسیاری از زمینه منظور این است 1

جِِود داشِِتند کِِه محتاطانِِه در یی ونین نیروهاشدند و همچقرونِ اولیه از نو فعال می
کردند و قابل صرفنظر کردن های فکری فعالیت مییهین سو ته نگاه داشتنِ ات پیوسجه

 م. –نیستند 
2 énée MarrouIr-Henri - م. -فرانسوی  ریخدانِتا 
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تبعاتِ    ترکینزدتوجهِ   و  جنسی  عمل  اثراتِ  بودنِ  ضدونقیض  به 

آن.  آزارنده  یکا ی  صرفا  بدن   تربزرگ  یِمشغولدل  ین  به  نسبت 

مت  بلکه یک روشِ  و  فاوت  نیست؛  جنسی  فعالیتِ  به  کردن  فکر  از 

بیماری با  که  بسیاری  ارتباطاتِ  خاطر  به  آن  از  شر  ترسیدن  با  و  ها 

هست.  نیز  زوجه  دارد،  با  رابطه  در  مسئلهتصحیحات  و  سازیِ  ها 

پیون  ای  دوگانه  ی طهشویی و رابدِ زناازدواج بیشتر به ارزشمندسازیِ 

می مناشدند. رفتارِمربوط می  سازد،که آن را  اعتدالی    سبِ شوهر و 

به  مربوط  مالحظاتِ  با  صرفا  دارد،  مقرر  خود  بر  تا  بود  نیاز  که 

که سرشتِ رابطه، جهانی بودنِ شکلِ بل  ؛شدندجایگاهِ او توجیه نمی

در   ند.کشیدون میرا بیرها  ی آن بودند که اینآن و الزاماتِ دوسویه

ر چه کمتر و ه  ،رینیاز به پرهیزگا وضوعِ  م  ،در رابطه با پسران  ،آخر

ارائه  عنوانبهکمتر   برای  ارزشروشی  اَ ی  به  معنوی  این  های  شکالِ 

ای از یک  نشانه عنوانبهبیشتر  شود و هر چه بیشتر وعشق ادراک می

 ی فعالیتِ جنسی است. د که ویژهوشنقص دیده می

اص  در  توانمی زمینهالحا این  فکریِ  تِ  توگذشتههای  ی سعه، 

ریک   وجود  خو  یمشغولدلکه  دید    اهنرِ  به  آن   یشتننسبت  بر 

هنرِ خو  است.  فرماحکم اندازه  یشتن،این  به  افراطدیگر  بر  قبل  -ی 

ها تسلط  نیاز است تا بر آنجوید و  ها شرکت میر آنهایی که فرد د

تاکیدِ   ، تمرکز ندارد.دببندر گران به کااش را بر دی یابد تا بتواند تسلط 
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بی فآن  بودنِ  نحیف  روی  در  رشتر  بیمارید  چندگانهبرابر  ای  های 

این هنرِ وجود همچنین  تواند ایجاد کند.  است که فعالیتِ جنسی می

تاکید   امر  این  جهانی بر  شکلی  موضوعِ  را  جنسی  فعالیتِ  که  دارد 

و منطق طبیعت  ر  ه پایه د شود؛ شکلی کفرد مقید    وسیلهکه بدین کند  

همه برای  و  انسدارد  است.انی  معتبر  همین   ،وجود  هنرِ   این  ها  به 

توسعه بر  همهشکل  کاربستی  با  ی  که  دارد  تاکید  تمریناتی  و  ها 

دست بیاورد را ب   «تنیشخو-بر-ترلکن»   دتوانها فرد می استفاده از آن

اصال این  پسِ  در  برسد.  خالص  لذتی  به  خودش  با  نهایتا  حاتِ  و 

تاکید قیاتِاخال جنسی،  شکل  ی  مروی  ندارد.  های  وجود  منوعیت 

خوتوسعهضوعْ  وم پرسشِ  حولِ  که  است  وجود  هنرِ  یک  ،  یشتنی 

ارتباطی که   ، حولحولِ وابستگی و استقالل، حول شکلِ جهانیِ آن

بایست با دیگران ایجاد کند، حولِ سازوکاری که با آن تواند و میمی

دیکنترل روی  را  اِعمااش  میگران  آن ل  در  که  روشی  حول  و  کند 

 کند، شکل گرفته است. دیگران بنا را بر اشبرتریِ کامل تواند می

-سرشت که ی دوگانهپدیده یکدر همین بافتِ معنایی است که 

میاست  لذتاخالقیاتِ    این  نمای رخ  توجه    دهد.،  طرف  یک  از 

اثرفعال به  توجهی  است،  نیاز  جنسی  کاربستِ  به  بر  تری  آن  اتِ 

ازم اندا در  کارکردش  و  جایگاه  ارزشگان،  دشوادواج،  و  -یراش 

شود ش در رابطه با پسران. اما هر چه که بیشتر در آن کنکاش میهای
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می شدیدتر  آن  به  توجه  که  چه  هر  فزو  شکل  به  ای ایندهگردد، 

اشته رسد این توانایی را دکند و بیشتر به نظر میتر جلوه میخطرناک

بنا کن  را  نیشتورابطه با خکه    باشد دار  د، خدشهکه فرد تالش دارد 

-رسید که به آن بیشتر و بیشتر ضروری به نظر می چه بی  هر  سازد.

زناشویی  روابطِ  در  است  ممکن  که  جایی  تا  را  آن  باشند،  اعتماد 

سازند  محص زناشویی    -ور  روابط  در  آن  به  که  قیمت  این  به  حتی 

کنند.   اعطا  شدیدتری  و  لهمسئمعانیِ  دستِ   هراسسازی  در  دست 

بنابراین سبکِ   است.   یوستهپ کاوش نیز به احتیاط    روند؛هم پیش می

و   پزشکی  این جنبشِ کاملِ اخالقی،  از رفتارِ جنسی توسط  خاصی 

متفاوت از سبکی است که در قرن   تامالتِ فلسفی پیشنهاد شد. این

آنی است چهارم پیش از میالد ترسیم شده بود و همچنین متفاوت از 

میمدر    که یافت  اینجا  شود.سیحیت  شکل  در  با  جنسی  و   فعالیتِ 

ارتباط  اتاثر شر  به  کمالِ اش  نیست.  شر  ذاتا  خودش  ولی  دارد 

ازدواج میطبیعی  اما  اش را در  اس   -یابد  از برخی   -تثنائات  به غیر 

-ناپذیر برای آن نیست که شر بودنازدواج شرطی صریح و جدایی

کند. اینکه    اش را متوقف  پسراجایگ در  با  را در رابطه  ن اهِ خودش 

اما این رابطه به خاطر تضاد داشتن با   است،  لپیدا کند، دچار مشک

 شود. طبیعت محکوم نمی
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از خود مراقبت  پاالیش    بنابراین در حالی که هنرهای زندگی و 

قاعدهمی نظر مییافتند، برخی  به  رسد های اخالقی ظهور کردند که 

آن به  کهاشبیه  باشند  بعیی  نظامه  در  فرمولدتر  اخالقی  بندی  های 

های اخالقی بعدتر  ین شباهت گمراه شد. آن نظامبا ا  دشدند. اما نبای

-کنند: سرشترا تعریف می  یشتنهای دیگری از رابطه با خوماهیت

پایهنمای بر  اخالقی  جوهرِ  فانییِ  از ی  روشی  شر؛  و  سقوط  بودن، 

قانو از  اطاعت  شکل  به  کتبعیت  عمومی  یک اراده   زمانهم ه  نی  ی 

کار کردن  خدای شخصی ه نوعی  که یک   یشتنوی خو ر م هست؛ 

؛ و  هم هست  ی امیالتطهیرکننده   1رمزگشاییِ روح و یک زندشناسیِ

از کمالِ اخالقی که به سوی   ازپ چشمروشی  تمایل   یشتنخو  وشی 

و    عناصرِ کلیدی که مربوط به اقتصادِ لذات، وفاداریِ زناشویی  دارد.

از   باقی مانده باشند، امامردان هستند ممکن است مشابه    میانروابطِ  

دادن به و از روشی متفاوت از شکل  اخالقیاتِ عمیقا تغییر یافته  یک

  نشئترفتارِ جنسی  ی اخالقی با استفاده از  یک سوژه  عنوانبهخود  

 . گیرند می
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