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مقدمه

زمانـی بیـن سـال های ۹5 تـا ۹۷ دبیر سـرویس اندیشـۀ مجلۀ زنان امـروز بودم. در 
آن سـال ها، بخشـی راه انـدازی شـده بـود با عنوان »آیا مـردان فرادسـت اند؟«. کار 
ایـن بخـش تهیـۀ مصاحبـه و گرفتـن یادداشـت از متفکـران صاحـب رأی در ایـران 
بود. از آنها می خواسـتیم یادداشـت  هایی دربارۀ این پرسـش بنویسـند که »آیا مردان 
فرادست اند؟«. صرف نظر از تنوع پاسخ  هایی که دریافت و منتشر کردیم، آنچه نظر 
مرا به خود جلب کرد اشارۀ بسیاری از زنان و مردان متفکر به تاریخچۀ فرودستی 
زنـان و آغـاز آن از اندیشـه های یونانیـان بـود. نوشـته ها بـا آوردن نقل  هایـی از این 
متفکران تقویت و مسـتند شـده بود. عجیب نبود که ارسـطو در رأس همۀ متهمان 

قرار داشت. 
احتمااًل مجاز باشیم برجسته ترین نمونۀ این قسم نوشته ها را جنس دوم سیمون 
دوبـوار بدانیـم؛ کتابـی قطور که با انبوهی از ارجاعات به میراث فکری و فرهنگی 
بشـر تالش کرده تا نشـان دهد نیمی از جمعیت انسـان ها چگونه »زن شـده اند«. او 
بارهـا بـه فیلسـوفان و  نمایش نامه نویسـان یونانـی ارجاع می دهـد و از آنها به مثابه 

طالیه داران دیگری سازی زنان یاد می کند.
دوبوار در آغاز جنس دوم اشـاره می کند که اغلب فیلسـوفان جدایی موجودات 
به صـورت نـر و مـاده را مسـّلم دانسـته اند و بـرای تأیید حرف خود به اسـطوره ای از 
افالطون اشاره می کند که در رسالۀ مهمانی آمده و درواقع نظریۀ آریستوفان دربارۀ 
عشـق اسـت )دوبـوار، ۱۳۸۰: ۴2(. او، در خـالل کتـاب و بـا آوردن روایت  هایـی، 
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یونانیان را بسـیار نزدیک به شـرقیان و زنان یونانی را اسـیر دسـت مردان می داند. ا

همچنین، با آوردن نقل هایی کوتاه از ارسطو، کسنوفون، آریستوفان و دیگر شاعران 
و تراژدی نویسان آن دوره، تالش می کند ثابت کند زنان حتی در تفکِر برجسته ترین 

مردان آن زمان هم جایی نداشته اند )همان: ۱۴۹(.
در جایگاه یک دانش آموختۀ فلسـفه چنین دریافت و برداشـتی از اندیشـه های 
یونانیـان نداشـته ام. امـا مجمـوع یادداشـت های دریافتـی مـرا دچار تردید کـرد. آیا 
یونانیان به اندازه ای که دوبوار و، بعدتر، ما آنها را سرزنش می کنیم مسئول فرودستی 
و دیگربودگـی زنان انـد؟ آیـا آنچه امروز انجام می دهیم تحمیل فهم مدرن از مفاهیم 
به اندیشه های پیشینیان نیست؟ آیا پژوهش های جدیدتر حرف های تازه تری دربارۀ 

آثار فلسفی و  نمایش نامه های یونان نداشته اند؟
کاری که من در این پژوهش انجام داده ام بازگشت به یونان و نگاهی نزدیک تر 
بـه آثـار و افـکار به جامانـده از آن دوران در قالـب بخشـی مهـم از میـراث فکـری 
انسـان ها اسـت که از قضا در فکر و فرهنگ ما هم تأثیری بسـیار قدرتمند داشـته 
اسـت. مسـئلۀ من در این پژوهش بررسـی نسـبت ارزش های اخالقی و جنسـیت 
در آثـار شـماری از برجسـته ترین و اثرگذارتریـن متفکـران آن دوران اسـت. طبیعتًا 
پژوهشـی بـا ایـن دغدغه بـه تفکیک قلمروهـای عمومی و خصوصـی و معیارهای 

اخالقی حاکم بر آنها راهبردار می شود.
شـکل گیری فلسـفۀ اخالق را، به طور سـنتی، با اندیشـه های افالطون و ارسـطو 
و در تقابـل بـا تردیدهـای سوفسـطاییان بررسـی می  کننـد، امـا پژوهش هـای جدید 
نقـش  نمایش نامه هـای یونانـی را در شـکل دادن بـه اندیشـه های اخالقـی یونانیـان 
گوشزد کرده و محتوای اخالقی  نمایش نامه ها را در رقابت با آموزه های فیلسوفان و 
سوفسطاییان در یونان باستان بررسی کرده اند.۱ در پژوهش حاضر و در بازگشت 
به آغازگاه ها نیز به این نکته توجه شده است. تردیدی نداریم که قرون ششم، پنجم و 

۱. مک اینتایر در کتاب در پی فضیلت اشاره می کند که وقتی از فضایل اخالقی نزد یونانیان سخن می  گوییم دست کم 
باید به چهار دیدگاه توجه کنیم: دیدگاه سوفسطاییان، دیدگاه افالطون، دیدگاه ارسطو و دیدگاه تراژدی نویسان 
)۱۳۹۰: 2۳۶(. همچنین، مارتا نوسبام هم در کتاب شکنندگی خوبی به این مهم اشاره می کند که  نمایش نامه  های 
بسط مفاهیم اخالقی بوده اند. لئو اشتراوس هم در سقراط و  یونانی یکی از منابع اصلی رقیب فیلسوفان در 

آریستوفان دیدگاهی مشابه دربارۀ کمدی ها و اهمیت آنها در شهر مطرح می کند.



3 مقدمه

چهارم پیش از میالد عصری بحرانی و، درعین حال، طالیی برای اندیشمندان یونانی 
بوده اسـت و اصحاب اندیشـه با رویکردهای مختلف پیشـنهاد خود را برای بیرون 
رفتن از این بحران ارائه می کرده اند. در موضوِع خاِص قلمرو خصوصی/عمومی، در 
زمان تولد فلسفۀ اخالق، منابعی محدودتر در اختیار داریم:  نمایش نامه های بازمانده 
از یونان قرون چهار و پنِج پیش از میالد و دیدگاه های فیلسوفان شامل دیدگاه های 
منسوب به فیثاغوریان، دیدگاه های افالطون، کسنوفون و ارسطو. در هریک از این 
رهیافت ها چشـم اندازی متفاوت دربارۀ نسـبت اخالق با حضور و کارویژۀ زنان و 

لوازم آن در قلمرو عمومی )پولیس (۱ و خصوصی )اویکوس (2 وجود دارد. 
از سویی، نمایش نامه های یونانی انعکاس برخورد و تنش میان آرای معلمان 
و متفکـران یونانـی دربـارۀ جایـگاه انسـان در جهان اند که بـه بازنمایی بیچارگی و 
تناقض های موجود در باورهای گذشتگان می پردازند. در سوی دیگر، فیلسوفان 
نشسـته اند کـه خواسـتار جهانـی باثبـات و هماهنگ انـد. بـه همین دلیل، سـقراط 
در جمهوری با اشـاره به »دشـمنی دیرینۀ فیلسـوفان و شـاعران« خواسـتار اخراج 
محترمانۀ شاعران از آرمان شهر می شود و می  گوید چون به شاعری برخوردیم »به 
سـر او روغنی خوشـبو خواهیم مالید و نواری پشـمین به سـرش خواهیم بسـت و 
سـپس بـه شـهری دیگـرش روانـه خواهیـم کـرد« )جمهـوری : ۳۹۸(؛ چراکه وجود 
شـاعران و اجـرای  نمایش نامه هـای آنـان نظـام اجتماعـی و اخالقـی پولیس را به 

خطر می اندازد.
یـادآوری می کنـم کـه وقتـی افالطون از زبان سـقراط از شـعر و شـاعران سـخن 
می  گویـد و بـه بدآموزی هـای آن اشـاره می کنـد، به نوشـته ای که در خلوت سـروده و 
در سـکوت و تنهایـی و زیـر نـور شـمع خوانـده شـود اشـاره نمی کند )باور نادرسـتی 
که ناشـی از فهم عامیانه از نظریۀ افالطون اسـت و آن گونه که افنان اشـاره می کند 
ریشـه های تاریخی دارد(۳. مخالفت افالطون و ارسـطو با شـعر، درحقیقت، متوجه 

1. Polis
2. Oikos/οἶκος
۳. افنان در مقدمۀ مفصلی که بر بوطیقا )ترجمه شده با عنوان دربارۀ هنر شعر ( ارسطو نوشته است، اشاره کرده 
به فرهنگ یونانی بوده است و مردم دیگر ملل با آن  که ازآنجاکه تراژدی و کمدی و اجرا های تئاتری منحصر 
آشنایی نداشته اند، مترجمان به ترجمۀ لفظ به لفظ واژه ها قناعت کرده اند و تراژدی و کمدی را به مدیحه و هجا 

برگردانده اند )ارسطو، ۱۳۸۸: ۶۱(.
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اجراهایی است که در بافت تئاتر شکل می  گرفت، به صورت عمومی اجرا می شد و ا

بر عامۀ مردم تأثیر مسـتقیم داشـت )یانگ، ۱۳۹5: 22(.  نمایش نامه ها بازتاباننده 
و، درعین حـال، منتقـد فرهنـگ موجـود بودنـد کـه بـا شـیوۀ روایـی و جذابیت های 
نمایشـی تأثیری عمیق بر فکر و فرهنگ یونانیان داشـتند. برای نمونه، به اعتراف 
سقراط، می   دانیم که کمدی ابرهای آریستوفان تأثیر زیادی بر سوءشهرت سقراط در 

جایگاه سوفیست داشت ) آپولوژی : ۱۹( و در حکم مرگ او بی تأثیر نبود. 
افالطـون بسـیاری از عناصـر بالغـی  نمایش نامه نویسـی را در دیالوگ های خود 
حفـظ کـرد، امـا سـبک جدیدی از نـگارش ابداع کرد که با اسـتفاده از فنون بالغی  
نمایش نامه نویسـی مـروج اندیشـه های فلسـفی و اخالقـی بود. افالطـون تضادها و 
نابسـامانی های موجود در شـعر را حذف کرد و در دیالوگ های خود سـقراط را در 
جست وجوی تعاریف جامع و مانع روانۀ کوچه و بازار کرد. دیالوگ های افالطونی 
در محیط هـای مردانـه و دورهمی هـای عمومـی رخ می دهـد و در آن مخاطـب زنـی 
حضـور نـدارد؛ زنانـی که همواره در  نمایش نامه هایی که به قلم مردان نوشـته می شـد 
حضور داشتند و بخشی از بار تصمیم های اخالقی ماجرا را به دوش می کشیدند و 
نمایندۀ تنش ها و تعارض های قلمروهای عمومی و خصوصی بودند. در دیالوگ های 
افالطـون، مگـر در مـواردی معدود، نه خبری از حضور زنان هسـت و نه صدایی از 
دهان آنها شنیده می شود. زنان »دیگری« های غایبی هستند که درموردشان سخن 
گفته می شـود و وجود اجتماعی، و نه اسـتعاری آنان، همواره در پیوند با اویکوس 

بررسی می شود.

در پژوهش های قلمرو فلسفۀ سیاست، معمواًل مباحث مربوط به »تدبیر منزل/
اویکونومیکوس«۱ را معیاری برای سـنجش دیدگاه های فیلسـوفان باسـتان دربارۀ 
پولیس می  دانند. درواقع، اویکوس را بررسـی می  کنند تا دربارۀ پولیس و سـاختار 
آن دانش بیشـتری به دسـت آورند یا به آنچه فیلسـوف باسـتانی، در لفافه، دربارۀ 
سـاختارهای مطلوب و آرمانی سیاسـی طرح کرده دسـت یابند؛2 چراکه، دسـت کم 

1. household managment
2. مثاًل اشتراوس در بررسی تدبیر منزل کسنوفون بیان می کند: برای یک تدبیر منزل موفق باید »تا جایی که با 
جایگاه شهروندی در یک جمهوری سازگار باشد به پادشاهی نزدیک شوید، زیرا هر جمهوری از منازل تشکیل 

شده و حکومت بر منازل مونارشیکال است« )۱۳۹۷: 2۱۹(.



5 مقدمه

نزد دو تن از فیلسوفان مد نظر ما که خود در آتِن دمکراتیک می زیسته اند، ساختار 
اویکوس، در مقابل پولیس، سلسله مراتبی و به حکومت پادشاهی شبیه است. 

امـا ایـن پژوهـش هدف دیگری را دنبال می کند و آن بررسـی نسـبت جنسـیت 
بـا قلمروهـای عمومـی و خصوصـی در این میراث اسـت. میراثی که، دسـت کم پارۀ 
ارسطویی آن، همچنان بن مایۀ بخش عظیمی از باورهای امروزی ما را دربارۀ وجود 

ساختار سلسله مراتبی در خانواده به دوش می  کشد.
در ایـن پژوهـش، قصـد دارم میـراث فلسـفی مرتبط بـا اخالق و »جنسـیت«۱ را 
در قلمرو عمومی و خصوصی در یونان باسـتان بازکاوی کنم. این کار را با محوریت 
برجسته ترین آثار فلسفی بازمانده از آن دوران انجام داده ام: تفکرات فیثاغوریان، تدبیر 
منزل نوشتۀ کسنوفون، برخی دیالوگ های افالطون با محوریت جمهوری و قوانین و 
برخی نوشـته های ارسـطو که در رأس آنها اخالق نیکوماخوس و سیاسـت قرار دارند. 
همچنین، نگاهی به میراث بازمانده از  نمایش نامه نویسان برجستۀ آن دوران داشته ام. 
در بررسی آثار  نمایش نامه نویسان، به ناچار، دست به انتخاب زده ام و از میان متون 
به جامانده سه تراژدی مهم از سه قلۀ تراژدی نویسی یونان باستان را انتخاب کرده ام و 

در کنار آنها سه کمدی از آثار به جامانده از آریستوفان را نیز مدنظر قرار داده ام.
هـدف مـن از ایـن پژوهـش نـه مانند دوبوار رسـیدن به نظریه ای منسـجم از کل 
تاریـخ فکـر بشـر یـا حتی اندیشـۀ یونـان در دوره ای خـاص، که نشـان دادن تکثر و 
تنوع اندیشـه های متفکران آن دوران بوده اسـت. نزد این متفکران یونانی، زندگی 
در خانـوار و پیونـد آن بـا زنـان و فرزنـدان مسـئله زا اسـت؛ امـا این مسـئله زا بودن 
باعث انکار یا حذف مسئله نشده است. درعین حال، به نظر من، هیچ صدا یا پیام 
واحدی در مجموِع این نوشـته ها وجود ندارد. در سراسـر این پژوهش، کوشـیده ام 
به آثار به جامانده از این متفکران اجازه دهم با صدای خود سخن بگویند و به جای 
اینکـه دیـدگاه یـا اسـتدالل خاصـی را تقویـت کنند، در جـای خود و بـرای ایدۀ خود 
اسـتدالل کننـد. بـا تمـام این اوصاف، به نظر من، اندیشـمندان یونانـی را نمی توان 
زن بیزار دانست، چه رسد به اینکه بخواهیم سرمنشأ زن بیزاری را در تاریخ اندیشه 

در آرای اندیشمندان یونانی جست وجو کنیم. 

1. gender


