زن یونانی
ِ

فریدریش نیچه
اشاره
پيش رو ترجمهيیست از ” “Das griechische Weibدر:
متن ِ
ِ

Nietzsche‘s Werke, Band IX (Leipzig: Druck und Verlag von C. G. Naumann,
;1896), 113-116
و ” “Eine Cultur der Männerدر:
Nietzsche‘s Werke, Band II (Leipzig: Druck und Verlag von C. G. Naumann,
1900), 240-241.
فرهنگ مردان» [يا« :فرهنگی مردان را»] ،پارهی  ۹۵۲از بشری ،بسـبسيار بشریست ،و به
دومين« ،
ِ
نهم
متن نخستين آمده است .خوانندگان میتوانند دراينباره همچنين
دليل پارهيی پيوندها در
پی ِ
فصل ِ
ِ
ِ
ِ
َ
انتشارات خجسته)۵۷۳۵ :
محسن حکيمی،
فارسی:
ی
(ترجمه
عيار
تمام
انگار
هيچ
پيرسون
ـ
نسل
ا
کيت
کتاب
ِ
ِ
ِ
ِ
عنوان «نيچه و فمينيسم» ،ببينند.
زير
ِ
راِ ،

در اين متن شماری واژهی کمآشنا يا نوساخته به کار رفته است که در موردهای بايسته واژهی اصلی به
برابر انگليسیيی از آن در پانويس خواهد آمد .در برگزينششان از فرهنگ علوم انسانی (داريوش
همراه
ِ
ِ
ّ
آشوری ،نشر مرکز ،)٢٩٣١ :واژهنامهی سنجش خرد ناب (دکتر ميرشمسالدين اديبسلطانی ،مؤسسۀ
انتشارات اميرکبير )۵۷۳۷ :و فرهنگ ريشهشناختی اخترشناسیـاخترفيزيک (محمد حيدری ماليری)
بهره بردهام.
مترجم
زمستان نودوچهار
ِ
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زن يونانی
ِ
دل همهی پوشيدگيها و تيرگيهايش به روشنا
همين که افالطون درونیترين
هدف دولت را از ِ
ِ
ُ
٢
زن هلنی نسبت به دولت را نيز دريافت :در هر دو مورد در آنچه پيرامونش
هش ِ
آورد ،ژرفترين ب ِن ِن ِ
١
عکس مهآلود ٩و
امر واقعی البته تنها
موجود بود
ِ
تصوير مينهها ی بر وی آشکار شده را ديد ،که ِ
ِ
زن هلنی را از بيخ ناسزاوار و ناسازگار با
سايهبازیيی از آنها بود .آن که ،به
ِ
نهش ِ
عادت همگانیِ ،
برداشت افالطونی از اين نهش نيز درافتد:
همراه اين سرزنش بايد با
انساندوستی میانگارد ،به
ِ
ِ
ّ
پرسش ما نيز تکرار میشود:
امر موجود در آن همانا تنها دق ِت منطقی يافته است .در اينجا
ِ
چرا که ِ
زن هلنی نبايستی با آماجگاههای ارادهی هلنی رابطهيی ضروری داشته باشد؟
نهش ِ
گوهر و ِ
آيين هلنی بود:
برداشت افالطونی از زن وجود دارد که در
البته سويهيی در
ِ
ِ
تضاد آشکار با ِ
جنس
افالطون زن را در حقها ،شناختها و وظيفههای مردان سراسر شريک میکند و تنها زن را
ِ
ناتوانتر میبيند ،که رويهمرفته در هيچچيز کاميابیی چندانی نخواهد داشت؛ بی که از اين رو
نگرش غريب بيش از آن بها دهيم که به
حق دسترسی به آنهمه را از وی بگيرد .ما نبايد به اين
ِ
ِ
ْ 4
دولت آرمانی :اينها خطهای کناریی گستاخانه بد۔کشيده اند ،همانا
از
هنرمند
د
ران
رون
ُب
ِ
ِ
َ
استاد درگذشته ،بهآزردگی تار
چشم آرامبينی که گهگاه ،به نظر بر
و
استوار
ه
گرن
دست
لغزشهای
ِ
ِ
ِ
َ
میشود .وی در اين حال در پارادخشهای 5همو زيادهروی میکند و خويش را راضی میکند ،که،
ّ
ُ
راند
مرز خيرهسری ،شدت بخشد .برون ِ
در فراوانیی عشقش ،آموزههای او را به ناجوریی تمام ،تا ِ
چشم هر يونانی ،چنين
هنرمندان و شريکیی زن در حقها ،وظيفهها و شناختهای مرد ،به
ِ
کلبيگریيی بود.
نهش زن نسبت به دولت
ّاما درونیترين چيزی که افالطون در
ِ
جايگاه يک يونانی َدربارهی ِ
دولت فرساخت 6خانواده بايد پايان گيرد.
میتوانست گفت ،اين
درخواست بسيار زننده بود که در ِ
ِ
بياييد اينک نديده بگيريم که او ،برای آن که اين درخواست را يکباره پيش ببرد ،زناشويی را هم
ميان
برانداخت و ،برای دستيابی به فرزندانی زيبا ،عروسيهای رسمیی آراسته به
دستور دولت ِ
ِ
جانشين آن کرد .وی در آن قضيهی اصلی به هر رو يکی از
َيلترين مردان و نژادهترين زنان را
ِ
زايش نبوغ را به آشکارترين شکل ،آری به شکلی زيادی
اقدامهای
ِ
کارساز ارادهی هلنی برای ِ
ّ
حق خانواده بر مرد و کودک
مردم هلنی نيز ِ
آشکار ،اهانتگرانه آشکار ،نشان داده است .اما در ِ
آيين ِ
1 Stellung / position
2 Ideen / ideas
3 Nebelbild / hazy picture
4 Vertreibung / expulsion
5 Paradoxien / paradoxes
6 Vollkommen / perfect
3

دست دولت میباليد.
به کمترين حد رسيده بود :مرد در دولت میزيست ،کودک برای دولت و به
ِ
خلوت دايرهيی تنگ برآورده نشود .فرد میبايست
نياز فرهنگی در
ِ
ارادهی يونانی مراقب بود که ِ
همهچيز را از دولت دريافت کند تا همهچيز را به او پس دهد.
بنابراين زن برای دولت همان معنايی را دارد که خواب برای انسان .در گوهرش نيروی
ُ
٢
چيز
شفابخشی قرار دارد که گسارده را ِ
آرام سودمندی که در آن هر ِ
سر جای خود بازمیگرداندِ ،
يکسان جاودانهيی ،که گزافکار و اضافی در آن سامان میگيرد .در
بیاندازه بر خود مرز مینهد،
ِ
نسل آينده رؤيا میبيند .زن خويشاوندیی نزديکتری با طبيعت دارد تا مرد ،و در همهی
او ِ
چيزهای گوهرين يکسان میماند .فرهنگ در اينجا همواره چيزیست بيرونی ،که بر مغزهی
مرد آتنی چيزی
جاودانه وفادار به طبيعت دست نمیسايد ،از اين رو میشايست که
نزد ِ
فرهنگ زن ِ
ِ
پيش چشم آورد .آن که اين
بیاهميت ،چيزی خندهآور ،بنمايد ،آری ـــــ اگر هيچ میخواست آن را ِ
نزد يونانيان
نهش زن ِ
فشار را بر خود احساس میکند که از اين سخن بیدرنگ نتيجه بگيرد که ِ
زن
ناسزاوار و بسـبسيار سختدالنه بوده است ،هيچ نبايدُ به راهنمايی برگيرد فرهيختگيهای ِ
بانوان المپی ،پنلوپه و آنتيگونه و الکترا ،بسنده
مدرن و ّادعاهايش را ،که در برابرشان اشارتی به
ِ
ّ
جهان اکنونی چنان آرمانهايی را
دل
است .البته اينها پيکرههای آرمانی اند ،اما چه کسی از ِ
ِ
توانستی آفريد؟
وانگهی بايد برسنجيد ،که اين زنان چه جور پسرانی را زادهاند و خود بايد چه جور زنانی
جايگاه مادر میبايست در تاريکی بزيد ،زيرا
زن هلنی در
ِ
بوده باشند تا چنان پسرانی را بزايندِ .
َ
همراه ٩هدفهای َبرينش ،آن را ايجاب میکرد .میبايست همچون گياهی برويد،
رانهی ١سياسی ،به
ِ
فرزانش 4اپيکوری =[ λάθε βιώσας :نهانی زيستن] .از سوی
نماد کيهانـ
در دايرهی تنگ ،همچون ِ
ِ
جايگاه ياريگر
کامل سوگيریی دولت ،در
روزگار نوتر ،به
ديگر او میبايست ،در
ِ
ِ
هنگام فروپاشیی ِ
ِ
ْ
کار اوست :و بدين معنا آماج هنریی
پای درنهد :خانواده ،همچون
جانشين چندگاهیی دولتِ ،
ِ
ِ
شور عشق،
دولت میبايست خود را تا به
آماج يک ِ
هنر خانوادگی فروآورد .از اين روست ،که ِ
ِ
همچون يگانه قلمرو سراسر در دسترس زن ،رفتهرفته هنر ما را تا مغز استخوان ّ
معين کرده است.
ِ
ِ
ِ
ِ
وپرورش طبيعی میشمارد و
وپرورش خانگی خود را همانا يگانه آموزش
و نيز ،اينکه آموزش
ِ
ِ
ُ
وپرورش دولتی را تنها همچون دستاندازیيی بازپرسيدنی به حقهايش بر خود هموار
آموزش
ِ
دولت مدرن در ميان باشد.
میکند :و اينهمه به حق ،تا آنجا که بهدرستی سخن از
ِ
1 das Verbrauchte / the consumed
2 Trieb / drive
متن نيچه،
 ٩در متن ،به جای  sammt ،samtآمده است که در هيچ ديکشنریی در دسترسی يافته نشد (در
ِ
ويراست ديگری از ِ
همان  samtآمده است) .مترجم نمیداند که اين لغزشیست چاپی يا اماليیست ديگرسان.
4 Weltweisheit / philosophy
4

ّ
نهش دولت نسبت به آنان
گوهر زن در اين ميان يکسان میماند ،اما قدرتشان بسته به ِ
ِ
دگرسان است .آنان براستی اين نيرو را نيز دارند ،که کمبودهای دولت را تا اندازهيی جبران کنند
باستان يونان آنان نهشی
دوران
ــــ همواره وفادار به گوهرشان ،که آن را با خواب همسنجيدهام .در
ِ
ِ
را میگرفتند ،که َبرين ارادهی دولت به آنان وامیگذاشت :از اين رو آنان چنان ستوده میشدهاند
٢
ايزدبانوان اسطورهشناسیی يونانی تصويرهای آنان در آيينه اند :پوتيا
که هرگز دگربار نشدهاند.
ِ
4
٩
دهان
همانند ديوتيمای سقراطی ،کاهنبانوانی اند که فرزانگیی ايزدی از
و سيبوال ١،درست
ِ
ِ
مرگ پسر
خبر ِ
آنان سخن میگويد .اينک میفهميم ،که چرا رضای گردنفرازانهی ِ
زن اسپارتی با ِ
ْ
نهش درست احساس میکرد :از
در نبرد میتواند افسانه نباشد .زن در
برابر دولت خويش را در ِ
ِ
اين رو بيش از آن ارج داشت که زن هرگز دگربار داشته است .افالطون ،که با براندازیی خانواده
پيش آنان چنان شرم دارد ،که به شيوهيی
نهش زن را تندوتيزتر نيز میکند ،اينک ِ
و زناشويی آن ِ
5
پايگان
سپسين برابریشان با مردان
شگفتانگيز از راه به در میشود تا با روشنسازیی
ِ
ِ
زن باستانی ،فرزانهترين را هم از راه به در کرده
زيبندهشان را دوباره براندازد :پيروزیی
برين ِ
ِ
بودن.
×

فرهنگ مردان
ِ

[بشری ،بسـبسيار بشری]۹۵۲ ،

فرهنگ مردان است .و ّاما دربارهی بانوان،
روزگار کالسيک
فرهنگ يونانیی
فرهنگ مردان .ــــ
ِ
ِ
ِ
ِ
6
پريکلس در سخنرانیی خاکسپاری همهچيز را با واژهها میگويد :آنان بهترين اند ،هنگامی که
َ
اروتيک مردان با جوانکان ،به درجهيی
مردان هرچه کمتر سخن از آنان به ميان آورند .ــــ رابطهی
ِ
پرورش مردانه بود (کمابيش بدانسان
شرط بايسته و يگانهی هرگونه
دور از
دسترس فهممان ،پيش ِ
ِ
ِ
ميان ما ديری تازه با رابطهی عاشقانه و زناشويی فرامیآمد) .هرگونه
که
ِ
التر زنان در ِ
پرورش وا ِ
7
َ
مردان جوان ديگر هرگز
طبيعت يونانی به آن نسبت میپرداخت ،و چهبسا با
مينه ِگرویی نيروی
ِ
ِ
چنان دلسوزانه ،چنان ُپرمهر و چنان از هر سو با نظر بر بهترينشان َ(مردی) 8رفتار نشده است،
1 Pythia
2 Sibylle / Sibyl
3 Diotima
4 Priesterinnen / priestesses
5 Rangordnung / hierarchy
6 Grabrede / funeral oration
7 Idealismus / idealism

« virtus 8فضيلت ،مردانگی ،دليری »،از « virمرد».
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َ
هنگام
فراخور َمث ِل زيبای ُهلدرلين« ،که ميرا
که در سدهی ششم و پنجم [پ .م ،].ــــ يعنی به
ِ
ِ
عشقورزی بهترينش را میبخشد» .هرچه اين نسبت برتر گرفته میشد ،آميزش با زن فروتر
چيز ديگر اينجا به چشم نمیآمد؛ آميز ِش روحانیيی
میکاست:
ِ
ديدگاه زادآوری و کامجويی ــــ هيچ ِ
ّ
در کار نبود ،نه حتا رابطهی عاشقانهی راستينی .هنگامی که فراتر برمیسنجيم ،که زنان را به
پرستش دينی را میيابيم که همچون
هيچگونه هماوردی و نمايش هم راه نمیدادند ،تنها آيينهای
ِ
برتر آنان بر جا میمانند .ــــ البته هنگامی که الکترا و آنتيگونه را در تراژدی به
يگانه سرگرمیی ِ
نمايش درمیآوردند ،اين را در همان هنر برمیتافتند ،اگرچه در زندگی نمیخواستندش :همچنان
ّ
چيز تأثرآوری ٢را در زندگی تاب نمیآوريمّ ،اما خوش داريم در هنر ببينيم .ــــ
که ما اکنون هيچ ِ
سرشت پدر هرچه
فراآوردن تنهای زورآور و زيبا ،که در آنها
تکليف ديگری نداشتند مگر
زنان
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
١
رافزون فرهنگی
رانگيزش عصبیی ب
ناشکستهتر به زندگی ادامه میداد ،و از اين رهگذر با اب
ِ
ِ
فرهنگ يونانی را برای زمانی بهنسبت بس دراز جوان نگاه
چنين بلندـباليده رويارويی کردن .اين
ِ
مادران يونانی نبوغ يونانی باز و باز به طبيعت بازمیگشت.
داشت؛ زيرا در
ِ
ِ
ترجمه ایمان مسعودیفر
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بهمن 49

1 der Pathetische / the pathetic
2 Nervenüberreizung / overstimulation of nerves
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