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 چکیده 

 توج ه  وردی، م  ناس  دارشیحوزه پد لسوفانِیفترین مهم از ،دگریهارات از دهه هشتاد میالدی، نظ
از منظ ر   ردند و یاکی قرار گرفت که رویکرد جنسیتی را وارد فلسفه میپردازانهینظر برخی از 

 نی  ا گامانشی، از پآن یشاخه فرانسو ژهیوهو ب ییمتفکران اروپا پرداختند.جنسیت به فلسفه می
 س ت ینیمف ،یگ ار یریو ل و  ا  ،ساختارشکن پس ت م درن   لسوفیف دا،یبودند. ژاک در کردیرو

 یک ر و ف یظ ر ن یه ا را با ابتن ا ب ه دغدغ ه    دگریآثار ها ،یمعروف در حوزه فلسفه و روانکاو
دم توج ه  ای ن و     اولی با رویکرد ساختارشکنی با تمرکز بر مفهوم داز کردند. یبازخوان شیخو

گر قرار فلسفه هاید دازاین را کانون نقد خود از« بودنفاقد جنسیت »های جنسیتی آن، به ویژگی
ان ی دگر، بنی   در تفاس یر خ ود از ها  « فراموش ی ه وا  »داد و دیگری با تمسک به فلسفه ه وا و  

 نی  ا یفظرات فلس  ن انیو ب رحمقاله، ضمن ش نیدر امدار بر فلسفه هایدگر نهاد. تفسیری جنسیت
 انی  م یه نس بت چ  ک ه   میپرسش هس ت  نیا یپاسخ برا دنباله ب ،یحیتشر کردیدو با استفاده از رو

 ش ه یاند و تیجنس   انی  رابط ه م و برق رار اس ت     تیجنس   یبا فراموش دگریها یفلسف شهیاند
 ش ه یاند زام دار  تیجنس   یریتفس   یی، بازنم ا نوش ته  نی  ا  ستیچ یفرانسو انیجردر  دگریها
 .است ایریگاری لو  و دریدا نظریه از استفاده با دگریها
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 مقدمه

اهمیت تفکر یرگذارترین فیلسوفان سده بیست دانست. ثأترین و تاز مهم را هایدگر توانمی شکبی
لسدفی پوشیده نیست. نقدد او از سدنت ف پدیدارشناختیای و های فلسفی قارهو اندیشه او بر جریان

که با افالطون آغاز شده و تا عصر جدید و حتدی قدرن حا در ادامده یافتدهز گریدز او بده  متافیزیکی
بدا  هسدتیز ترسدیم فلسدفه  های تفکر یونان باستانز اسطوره و پرسش آغازیِن تفکدر درسرچشمه

ر ز سخن درباره اهمیت شعر و شداعر دهستی و زمانا  خود در اثر گرانسنگ و قطور پیچیده و جذ  
تدرین فیلسدوفان ا هایدگر را در زمره جذ   ز1یآثار هنر سرمنشأ یادآوریزمانه کنونی و تالش برای به 

 قرن بیستم قرار داده است. 
 سپد یفلسدف یهاانیجر برآن  ریتأث و دگریها فلسفه تیاهم زانیدرباره م سخن اینجادر  غرض

 وی فکرت مغفول نقاط به شودمی سعی کهبل ست؛ین او شهیاند از یمفصل نییتب وذکر شرح  ایو  او از
و  شیاو پ که دیابمی اهمیت نوشتار این در روآن از هایدگر. شود پرداخته جنسیت با رابطه در ویژهبه
 های تفکرهای هستیز سرچشمهسرچشمه :داندها میسرچشمه یواکاو مسؤل را خود همه از شیب

ریدان جدگر تنها فیلسوفی است که نقد خدود را از . از این منظرز هایدر جهان های بودنو سرچشمه
یدری گنماید که در عصر باستان وجود داشته ولی همزمان با شکلمی چیزی فکری مدرنز متوجه آن

  است. داشتهتا زمانه کنونی ادامه  این فراموشی تدریج فراموش شده است ودوران فلسفی یونان به
 گوندهزاغدرا  چنددان نده یانیب به. است مسکوت و شدهفراموش مغفولز امور لسوفیف دگرزیها

 هسدتندز آشنا دگریها یهانوشته و متون با که آناننام برد.  «یگرید» لسوفیف عنوان بهاز او  توانیم
2دیگریکه  دانندیم 3دیگران با بودن ز در تفکدر و  یتدیاهم چه نیدازا یشناختیهست ساختار یحت و

 ز4دوم جنن  ینیسدمزفم یفلسدف اثدر نیاولد در. دارد زمان و هستیدر کتا   ویژههو ب دگریها شهیاند
 دوبوار از یسأبه ت «یگرید»کرد. بعدها واژه  ریتعب Others ای «یگرید»دوبووارز زنان را به  یمونس
 . داشت اشاره هاتیاقل همچون مغفول یهاگروه ای و زنان به یزیهرچ از شیب

 حدازز کده هاسدتسرچشدمه و ادهدایبن بده او تمرکدز یمزبدان یگرید یلسوِف را ف یدگرها چنانچه
 دیدجد هیدروح» مثابهبه جهان کردن گونهیا یر یاهویه انهیم در که ییهاسرچشمه ؛است تیاهم
و معتبدر دادن  تیاهم امدیکه پ یسکوت ؛شد گذاشته آن بر سکوت مهر وسپرده  یبه فراموش «یعلم

                                                           

1 .  The Origine of the Work of Artمنوچهر توسط جنگلی هایراه بکتا در بار نخستین که هایدگر از ایمقاله عنوان 

 . رسید چاپ به و ترجمه اسدی
2. Others 
3. Being With Others 

4 . Second Sex صنعوی ترجمه و از سوی انتشارات توس منتشر شد. قاسم توسط 1380در سال  ،(جلد دو) دوم جنس یا 
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و لوگوس مدرن بر جهان بود. هدر آنچده کده  یقاز جهان و اعتبار مقوالت منط یشمردن درک دکارت
 یفراموشد بده الجدرم زشدود داریدپد توانستیم ای باشد داشته وجود توانستیم یدرک نیاز چن ریغ

 و محتمدل امدور سداختن پدیددار منظور به بنیادها درکاوش و کنکاش  لسوفیف دگریها .شد سپرده
  :ه مد نظر استمقال نیمطلب چند مفروض در ا ضاحیاست. جهت ا مغفول

و  هدامکدانکده در همده  یسدتن یو جهان یکل یمعرفتز امر اصوالا  که است ایناول  مفروض
 شددنواقد  حسدب بر ز1مندموقعیت دانِش  یا معرفت. شود تعریف واحد و یکسان صورتبه هازمان

 جدوهو زندسدته کننددهتعیدین جسمانیت نظر از حتی و زمانی و مکانی لحاظبه که هاییو عیت در
ندده تنهددا در فلسددفه بلکدده در علددوم  4منددیجسددمانیتو  3یتامددروزه مشخصدده جنسدد 2.دارد متفداوتی

 از بشدر از یمدین مینخدواه چه و میبخواه چهکه است  ینا یتواقع 5شده است. یرفتهپذ یزن یشناخت
 نیدا ؛اسدت متفاوت گرید مهیها از ن XYو تفاوت در  یکروموزوم تیخاص لحاظبه تاکنون گذشته

 . دهدمی نشان را خود مردانگی /زنانگی ایتفاوت در جنس  صورتبه اوتتف
 انتظداراتز هدازنقدش از برآمدده یهداتفداوت با یریپذجامعه از یسطح در یکیولوژیب تفاوت

 هدم و( Sex) یجنسد هدم یهداتفاوت صورتبه و شودیم همراه یزندگ یهاتیمشغول و هاتجربه
 از رسشپ. کندیم جادیا را مردانه و زنانه یهابودن و یهست از یمتفاوت اشکال( Gender) یتیجنس
 از دمدر /زن بدودِن  و یهسدت ایدآ. باشد تواندیم پرسش نیتریاصل و نینخست دگریها زعم به یهست

 یندوع دگریدها یواژگدان اتیدرا بدر اسداس ادب یشناسدیهست و یهست اگر است؟ متفاوت گریکدی
-نانده بدهز ِی مردانه از هست ِی چه بسا هست مزیبدان «با _بودن» و یگرید با بودن زیریدرگ تزیمشغول

 . باشدمتفاوت  گریکدیروزمره از  یدر زندگ هاتیمشغول و هایریدرگ نیهم لحاظ
 کید درون یدیگرااز خدا  یندوع انگریاست که ب یتفاوت صرفاا  نه یشناسیهست در تفاوت نیا

 تفداوت کده نهج نیبد. نهدیم «تفاوت»بر  ترشیرا ب خود دیکأت بلکه ؛باشد همگن و منسجم تیکل
 نیدبلکه ا ؛ستین یکل و بزرگتر گروه از خا  گروه کی یشدگمیتقس و یجداگشتگ یمعنابه لزوماا 

و  اسدت بزرگتر گروه همان یبودگ یکل تیمشروع عدم یمدع زنانه و مردانه ِی هست در تفاوتنوع از 
                                                           

1. Situated Knowledge 

 ،(فرانکفورت مکتب)انتقادی نظریه از مثال برای: است متعددی فلسفی یهازمینه از متأثر مندموقعیت دانش یا معرفت . 2

 شناسیجامعه-زبان های هاینظریه و( فرکالف) گفتمان تحلیل ،(هایدگر مارتین) فلسفه ،(ویگوتسکی) شناسیانسان

Sociolinguistics Theories  (باختین )کردندمی رد را کانتی تجربی قواعد و صحیح عینی شناخت مفهوم که. 
3. Gender Factor 

4. Embodiment  

 : به شود نگاه مثال برای  5.
Richard A. Menary (2010), “Introduction to the special issue on 4E cognition”, Phenomenology and the 

Cognitive Sciences, Vol. 9, No. 4, pp. 459-463. 
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 با رتبههم و وزنهم را خود شتریب بلکه یکل ییگراعام درون ییگراخا  کی صورتلذا خود را نه به
 . پنداردیم گرید گروه

 را دخدو بلکده زیانسان عام تیکل درون از مجزاشده خا  گروه کی را خود نه زنان منظر نیا از
 -دو گدروه  ین. مجموع ادانندمیرد م ِی گرید ایزن و  -نا ِ یگریدر کنار د نأشهم و رتبههم گروه کی

و  یاسدشنمعرفت مباحث در. دهدیم لیتشک را یکل صورتبه انساناز  یبیکه ترک است -مرد و زن
 اسدت اندهمرد معرفت و زنانه معرفت دو وجود هستندز آن نییتب ای انیتفکرز آنچه که زنان خواستار ب

 لیتشدک عدام صدورتبده را یبشنر معرفتهمز  ِ یبا هم و در کنار بودگ بیدر ترک یکل صورتبه که
 .دهدیم

که  یستینیدر جنبش سوم فم شکیباست.  یو مباحث فلسف تیجنس انیدومز رابطه م مفروض
ا و هدله جندبشئکنندز سطح مباحث مربوط بده زندان از مسدیم ادی زین یدانشگاه  سمینیاز آن به فم

 انزیدم نیکرده است. در ا رییتغ ینظر یهاو چالش یپردازهیبه حوزه نظر یاسیس ای یحقوق یدعاو
 ؛شدد دهیفلسفه کش یدارند به سو یتیکه دغدغه مسازل جنس یاز پژوهشگران یاریبس یغال فکراشت

د شددند. در و نق ریدگرباره تفس یتیجنس یکردیفالسفه با رو آراء و یفلسف آثار از یاریبسروز نیا از
در  وبودندد  یفلسدف اتیدماندده در مکاتدب و نظرمغفدول یتیجنس یهادنبال نشانههاز آثار ب یبرخ
در  یتیمباحدث جنسد یعنوان راهگشداتوانست بهیکه فلسفه م یابالقوه جیآثار و نتا گرزید یاریبس

 مد نظر قرار گرفت.  زداشته باشد یو فلسف ینظر یمو وع دعاو
 یهداهیدکدردن مباحدث و نظر نیدنکات بدالقوه در وز یفلسفه را حاو نانهزیصورت خوشبچه به

در  یلسدففرو نظدرات و دنبالده یرا تنها توال یستینیفلسفه فم نانهزیبدب یو چه به شکل میبدان یجنس
-نقطده محصدول ونددیپ نیتوان انکار کرد. ایرا نم تیفلسفه و جنس انیم وندیامروزه پ مزیرینظر بگ

زندان  یهدادغدغه کهاز فلسفه  یمردانمعدود  زیفالسفه زن و ن شهیاست برآمده از اند یعینظرات بد
-همددرن و بدپسدت سدمینیفم ونددیپ انزیدم نیددر ا .می باشد شانیع عالقه امو و تیدرباره جنس

زز آن حدا یو استفاده از امکانات بدالقوه فکدر یفلسف یهادگاهیآن و نقد د یخصو  شاخه فرانسو
 ناسدارشیپد لسوفیف انیم وندیمقاله که نقطه تمرکز آنز پ نیا یخصو  در راستاهاست. ب تیاهم
 حدثمبا در یگداریریا لدوس و دایددر ژاک زیفرانسدو مددرنپست پردازهیظرن دو با دگریها نیمارت

 .  است یتیجنس
 دیگدرِی  مثابده بده زندان تفکدر بدر کیدأت با و فلسفه در جنسیت اهمیت بر تمرکز با مقاله این در
البتده قصدد  ؛پرداخدت خواهیم بحث ارازه به فلسفی و فکری هایجریان در شده فراموش یا مغفول

 میترسد آن یبدرا یمشخصد و نیمعد یمرزهدا و صورت هنوز که یزیچ انیم که ستین نینگارنده ا
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 و تضدادهاهدا و یشانیاز آن دچار پر یتیو ارازه کل انیدر ب گاهیکه  -یزنانگ تفکر و شهیاند - نشده
. 1باشدم یشدباهت ایدافتدرا  و  ایدنبال نقاط اشتراک به دگریها اتینظر و آرا و میهست ییهایسردرگم

معرفدت  اید یتفکدر زندانگ ایدآو روشن است؛  حیال صرؤس کیپاسخ به  باشدزمیه که مد نظر آنچ
مانده و به مسکوت ایمانده مغفول یامر شزیهایبودگها و نارسهاز نقصانیدگیچیبا همه پ یزنانگ

 است؟  امدهیسخن ن
ت. بده نظدر بخش را به خدود اختصدا  داده اسد نیا ادیکه بن باشدمی یال اساسؤهمان س نیا

ال از مو د  ؤپرسدش و سد یعندی خاسدتگاهشزنانهز بدا  شهیمقصودم تفکر و اند زیزنانگ زنگارنده
 نیدور اظهور و حضد یبرا یطیچه شرا نکهینتواسته است که آغاز شود. ا ایآغاز نگشته و  ای زیزنانگ

 طیشدرا مقصودم آن است که بلکه ؛است در حال حا ر به آن نخواهم پرداخت ازیتفکر ن وپرسش 
تبط بدا االت مدرؤسد گری. از ددهم حیتو  دگریها شهیاند و فلسفه به ینگاه با را یماندگمغفول نیا

 یفراموش اب دگریها یفلسف شهیاند انیم ینسبت چهاشاره کرد:  ریتوان به موارد زیمقاله م نیمو وع ا
 ار آن اید اسدت؟ شدتهدا نظدر مدد را او تیجنسد نزیدازا میترس در دگریها ایآ است؟ برقرار تیجنس

 تزیاز جنسد یگرید میدانست؟ چه مفاهیم تیفاقد جنس گرزید وجه در ای تیجنس یورا یمفهوم
در  یاندگممغفول ای یتوان استخراج نمود که در ارتباط با بحث فراموشیم دگریبا توجه به فلسفه ها

 و دایدژاک در زیانسدوفر لسدوفیبده آراء دو ف یها با نگاهپرسش نیفلسفه اوست؟ جهت پاسخ به ا
 . میدار دگریو تفکر ها شهیمدار بر اندتیجنس یریتفس ییدر بازنما یسع یگاریریلوس ا

 

 نیدازا یتیجنس یطرفیبو  دگریها

 ربد یمبتند یمو دع از کده یتوجهات نینخست اوز فلسفه و دگریها به ستینیفم کردیرو خچهیتار در
 کدرد میقست مقط  دو به یطورکلبه را آن انبتو دیشا و شد دگریها اتینظر و آرا به یزنانگ و تیجنس

از  پدیش. بدود یگداریریو لوس ا دایواسطه ژاک درهشد بیم تیهدا یفرانسو سندهیکه توسط دو نو
 ذکدر هبد است الزم بپردازمز دگریها درباره متفکردو  نیاز مباحث مطروحه ا یاآنکه به ذکر خالصه

در  شدتریب و 1990 دههکه اوج آن در  دگریبه فلسفه ها یستینیفم عالزق اصوالا  که پرداخت نکته نیا
است کده  دگریدرباره ها یگاریریاو  دایدر یهاثر از نوشتهأشک متیب ززبان بودیسیانگل یکشورها

 منتشر شده بود. هشتادو در دهه  نیاز ا شیپ
                                                           

 های دغدغه با عمدتا زن نویسندگان از جمعی پیش دهه یک حدود اما است، الیخ بسیار ایران در مباحث این جای اگرچه . 1

 هایدگر از فمینیستی تفسیرهای عنوان با که پرداختند هایدگر فلسفه و فمینیسم اشتراک نقاط و هایدگر به فمینیستی و فلسفی

 یافت. انتشار
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بدا  اا بلکده عمددتنداشدتند  دگریدبده ها یمثبتد کردیدو نفر در آثار خود رو نیاز ا کیچیاگرچه ه
 دگریهالسفه فاز توجه به  یخوب نسبتاا  انیاما توانستند جر زاندمواجه شده دگریبا ها یانتقاد یریتفس

 مقاالت میترس یمبنا یالدیم نود در دهه توجهات نیا. کنند برقرار یزنانگ و تیو ارتباط آن با جنس
از  یمیمفداه یریدگوام بدا شدتریب بلکده ؛نداشدتند دگریدها به یانتقاد کردیرو تنها نه که شد یکتب و

 در. دبودند یدگریدها تفکدر یهداانیبن بر پسامردانه ای یتیجنس یافلسفه یبازساز درصدد دگرزیها
 .معرفی شود تیجنس و دگریها درباره یگاریریاو  دایبه اجمال دو اثر در شودمیادامه تالش 

 عالزدق ترسیمتالش در  اولین مطرح است و یشناسیو هست جنسکه با مو وع  یاثر نینخست
 ،یجنسن تفناوت ت؛یجنسد» عندوانبا  دایدر ز مقاله می باشد دگریها شهیدر اند تیمربوط به جنس

آن بدددا واژه  یعندددوان اصدددل کددده مقالددده نیدددا. اسدددت 1983در سدددال  1«کنننا یآنتولوژ تفننناوت
 دگریدهااز  معدروف یاجمله یافکنبن و 3واسازی ییدایز با روش دردهمراه ش 2Geschlechtیآلمان

 .دیبجو یارتباط دگریها نیدازاو  تیجنس انیکرد میم یسع نیدرباره دازا
 شتریب ونشان دهد  نیدازا میترس در را تیجنس با دگریها میمستق ارتباط که بود نیا دایدر غرض

باشد.  «طرفیب» یلحاظ جنسبه تواندینم دگریها گفته به بنا نیدازاکه چرا  بود آشکار کند صدددر
 اصدوالا  ایدآدر جهت ایضاح این مطلبز دریدا مقاله خود را با یک پرسش بنیدادین آغداز مدی کندد: 

 هرگدز؛ استز ساده و حیصر باره نیا در دایدر پاسخ نمود؟ رادیا یخاص نظر تیدرباره جنس دگریها
کوت سد نیا دازیزعم دراما به ؛(68ز 1983دریداز آن ) زانیم نیدر کمتر مییبهتر است بگو دیشا و

 یدگریدها نیخدود را در پشدت مضدام یکه معنا یداردز سکوت دگریها 4گراییجنسیتخود نشان از 
 و می توان با روش بن افکنیز این مضامین نهفته را آشکار نمود. کندیآشکار م نیدرباره دازا

-درس در مقدمده داردز دگریها شهیاند پنهان ییگراجنسیتنشان از  دایزعم درکه به یسکوت آن

-درس نیددر ا دگریدشدود. هایم انیب نیدازا حیتو  در 1928 سالدر  دگریماربورگ ها یگفتارها

 نیدوع اکده مو د یهست یبرا»: دیگویم زمان و یهستدر کتا   نیدازا یگذارگفتار در اشاره به نام
-دا»طرفانن  یبنبلکه عندوان  ؛نشده انتخا  Man» (Mensch)»ز عنوان دهدیم لیبحث را تشک

 که است یآغاز طهنق همان جمله نیا .(69ز 1983دریداز )« انتخا  شده است.  Da-sein«نیزا
 . است دهکر ییگراجنسیت ریدرگرا  دگریها دازیزعم دربه

از همده  دگریدها یبدرا دیدبا کند چرا اصوالا یم دیکأت زدگریجمله از ها نیهم انی من ب دایدر

                                                           
1 . Geschlecht, “Sexual Difference, Ontological Difference”, in Research in Phenomenology 13, 1983.  

  .است قسم جنس، نژاد، خانواده، نسل، اعقاب، گونه، نوع و یواژه به معنا نیا دایاز نظر در .2
3. Deconstruct  

4. Sextualism 
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کده مدورد  «یطرفدیب»واژه  نیاباشد.  تینسو به جتوجه ا نزیقابل حذف درباره دازا یصفات انسان
طدرف یبد یتیلحاظ جنسدرا به نیدازا داشت قصد دگریها که دارد تیاهم رواز آن ؛ستدایتوجه در

 انکده در زبد Man/ Mensch اید انسناناسدتفاده از واژه  یجدااو بده ا یسد نینشان دهد و به همد
 .کندیماستفاده  نیدازابه نام  یترطرفانهیه باز واژ .است نسانا-مرد مترادف یآلمان و یسیانگل

گفتمدان  کیطرح  یبرا ییجا دگریشناسانه هایهست یرسد در سامان فکرینظر م بهامر  یابتدا
-بدا-مثابده بدودنبده 1جهدان-در-بدودن از یلیتحل نی. اگر دازانباشد ییگراجنسیت ای لیبر م یمبتن

جنبده  اید صدهیخص کیدتواندد ینمد یتفداوت جنسد میگرفت که ترس جهیتوان نتیم استز 2گرانید
 اید قیعنوان طربودنز به-آنجا ای نی. دازاستین نیدازا یوابسته به ساختار وجود ؛ زیراباشد ی رور

 و دوحبده و زمنان هستیدر  دگریها زنیندارد. بنابرا یجنسنشانه  چیاز بودن است که البته ه ییجا
 بدا  از ی درورت چیهد و دهددیمد نشدان یهسدت دربداره مطالعه در و یهست با نسبت در را نیدازا
 .کندینم احساس یانسان صیخصا انواع به نیدازا یبندمیتقس

-یم که نگردیم یشناسلغت کیعنوان انتخا  به دگریها یگفتار یهانشانک نیبه ا دایدر اما
-یم دگریها اگر زداینظر در ازکند.  فایا زمان و یهست و دگریها بحث تیکل در یقیعم هیتوج تواند

نتعاز  ییهاخواست به ارازه نمونه -بده زگذاشدته شددند رونیدب نیدازا لیاز تحل کهاشاره کند  ییهای 

 نیدبود. بدا ا تیجنس کردز انتخا  که یالهئمس تنها شدزیم یخنث دیبا که یانسان صفات خصو 
 خدا  طدوربده و ییدگراجنسدیتبده  محددود قیطر نیا ازرا  خودش دگریها دازیحال در تفکر در

 وسدتهیپ نیددازا لیدتحل3«یواقعد تیانضدمام» بدا شدانمنطق که یاظهارات. کرد یتیجنس یهاتفاوت
-می ی رور «نیدازا» عنوان ِ یطرفیشود. اگر که بیآغاز م یسازطرفیبا ب دگریها توسط واست 

از  رونیداز قبدل ب -میکه ما هست –( Da-zain) بودن آنجا ریتفس دایدر زعمبه که روستآن از زباشد
 دو از یکدی بده متعلدق دیداب «تیانضمام»مثال  نیکه اولیدرحال ؛نوع قرار داده شد نیا تیانضمام

درس در خدود جملده ادامده در او کدهیدرحال ند؛شک ندارد که آنها دو تا هست دگریها باشدز جنس
جن   دواز  کیچیه نیامعناست که داز نیبد نیهمچن یطرفیب نیا»: کندیم دیکأت ماربورگ گفتار

 .(69ز 1983دریداز )« ستین
تواندد ینمد کده هسدتیم دگریو گفته ها انیدر ب لیتعج ای شتا  ینوع شاهدما  دایدر نظر از لذا

 ایداخدال ز  زیشناسدانسدان بداشدده بنا یهمده صدفات انسدان انیمدر  .تفاوت باشدیب ایطرف یب
 نیاولد و «یطرفدیبد» واژهدر  ردیدگیمل قرار مأت مورد دگریها توسطکه  یزیچ نینخست کزیزیمتاف

                                                           
1. Being-in-the World 
2. Being-with-Others  

3. Factual Concretion 
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گدذر از آدم  نزیددازا ی. بدرااست ییگراجنسیتکندز یم ردر هر صورت به آن فک دگریکه ها یزیچ
 گفتده ایدکه تصور یطرف استز درحالیاست که ب یگذر از مردانگ همانا گذر از مرد است و قطعاا 

 یطرفدیبد کیددرون  بدهورود  ینوعگذر  نیا نینهمچ .است یبودگآنجا  یبه معنا نیدازاشود یم
 میترسد نیددازا یوجود ساختار عنوانبه را آن نزیدازا یطرفیب حیتشر یجابه دگریهاخا  است. 

 دارد؟ اصرار لیتعج همه نیا به ناگهان او چرا اما. کرد
أ اشداره بده منشد دگرید( در جملده هایخنثد طرفزی)ب täNeutralit واژه خود یداززعم دربه

اسدت و اگدر آن مدرد  یخنثد نیددازا دگریدنظدر ها دراگدر (. 70ز 1983دریداز ). دارد1بودن ییدوتا
(Mensch/Man) کیدتوانست ینم دگریاست که ها نیا زشود گرفتیکه م یاجهینتاولین  ستزین 

 از. کندد ارازده زدهد سامان را «یتیجنستفاوت » خود یخود به که را ییدوتا ای یدوقطب یبندمیتقس
کده  یدااست. در یگریعامل بر د یک یتخود نشان از برتر ییدوتا أاشاره به هر نوع منش یدازنظر در

 فلسدفه اساسداا  کده اسدت معتقد زگرداندیبه دوران افالطون باز م را یطرز تفکر دوقطب ینشروع چن
جدازز در برابدر م یقدتحق یدا زاز جمله حضور در مقابل غ»کرده:  ییمقوالت دوتا یخود را زندان

مدردز گفتدار در برابدر  رابدرزن در ب یعتزروح در برابر جسمز فرهنگ در برابر طب ینزذهن در برابر ع
 .(1976دریداز ) «آن یرنوشتار و نظا

از  کدییمدوارد  شدتریبرا به خود مشغول کرده است و در  یزیکیمتاف یشهها همواره اندتقابل این
ثالا در مدارد.  یبرتر یگریبر د یکی هم یما در مواردا ؛بوده است یگرید یدو مفهوم مستلزم نف ینا

زن همدواره همدزاد نداقص مدرد  یعنی ؛شودیارزش محسو  مپدرساالرز مرد اصل و زن کم جامعه
 یدوگانگ ینسخن ا یگراست و به د یارزش کمتر یمرد دارا یعنی ینبا اصل نخست یاساست و در ق

ابدل خدود قطدب بدر قطدب مق یکدر آن ارزش و اعتبار که  پذیردیتحقق م یمراتبدر سلسله یوستهپ
 .(12 ز 1379  یمرانزاست ) یشترب

 «مدرد» یمعندابده «آنجدا در -بدودن» ای نیدازا دگریدر جمله معروف ها اگرمعتقد است  دایدر
-انسان لحاظبه چنانچه ؛شود میترس «زن»و نه  «مرد»عنوان نه بود که آن به نیتر ایقو لیدل ستزین

داده شدود  لیدتواند تقلینم نیدازا شد انیب پیشتر کهگونههمان اگر و است شده یخنث نیازاد یشناس
گاه به نه اگوزو نه به  یانسان-به بودن گاهز و خودآ  وانیدح بده یحتد نه و شخص ای سوژه به نه ناخودآ

 ریددرگ کده بدا آنیدرحدال ؛بشود یمشغول پرسش از هست تواندیم اصوالا  ینیدازا نیچن ایآ زیعقالن
در  یشدانس بررسد چیهد یال از تفاوت جنسدؤاساس س نیا گرفت که بر جهیتوان نتینم ایاست و آ

 شددیمد تصدور کده یزیچ آن عکس نزیا وجود با ؟ندارد یشناختهستیو تفاوت  یپرسش از هست
                                                           

1. To Binarity 
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ش و تدال یادآورید را نیدازا بودن یخنث ماربورگز یهادرس مقدمه در کبارهی به دگری. هاافتاد اتفا 
 یاز تفناوت جنسن یانینبنودن، هچونون ب یخنث ای یطرف یب  دازیدر انیب به :دهد حیکرد آن را تو 

 وندگانزتوانست در ذهدن شدن نیدازا تیاز انضمام سؤاالتیپس از آن بود که  .(70ز 1983دریداز )
 یدگزند مدورد در یزیچ چه بپرسندز دگریها از که ردیگ شکل انیدانشگاه و انیدانشجو خوانندگانز

 شما وجود دارد؟  نیدازا یجنس
2ب دد یخنث  ای یتیجنس 1یطرفیبدهد که ینشان م یدقت نیچنکند یم دیکأت دایدر  زیتیجنسد

متعلدق بده  نیددازا کدردیمد تصور دگریها اگر  .(71ز 1983دریداز )ستین ییزداتیجنس یمعنابه
 یهسدت کدرد کده اساسداا یم دیکأنکته ت نیبر ا دیبا شتریب استز یخنث و ستین جنس دو از کیچیه

 ییدوتدا-شایپ ای ز3یتفاوت-شایپاز  یبه نوع دیاو با دایاست و لذا از نظر در تیمحروم از جنس نیدازا
 کرد.  یمل مأت 6افتهیزیتما ریغ ای ز5جنسهمهمگنز  یامعنبه یتیجنس 4بودن
بدا  توانسدتیتز مددوگانده اسد جنسدی بندیتقسیم از تر ایریشه که گراییجنسیتنوع از  نیا
که با نام نبردن از  دهد نشان را دگریدر کار ها «عظمت»صراحت و  ینوع نیکردن دازا یمعرف یخنث

اسدت و  نکدرده کیزیمتاف و یشناسانسان در موجود یقطب دو منطق به آغشته را خود ییگراجنسیت
 گوندهنیا اگر دایدرتقاد اع. به شود یدهد «جنسیتی» یهااز همه امکان یتواند صورتیم بیترت نیبد

 مفهدومتوانسدت بده همدان انددازه یبدودنز مد تیفاقد جنس ای 7یبودگجنسیب از یفیتعر نیچنبودز 
 زیدن دگریآن است که ها قتیحق اما (؛72ز 1983دریداز ) باشد یخنث ازیآلث دگرزیها فلسفه یدیکل

 ییته در درون خود منطق دو تدااست و الب یتیجنس یطرفیب یمعناکه به «یطرفیب»عمل با ذکر در 
 یشناسدیلحداظ هسدتبه دو نباشدز عمالا  نیاز ا کیچیه نیمرد/زن را نهفته دارد و قرار است که دازا

 دچار خطا شده است. 
به منطق دو  یاول کهیدرحال ؛باشد یکی «یخنث»با واژه  تواندینم «یطرفیب»واژه  داینظر در از

هدا و یخدواههداز همجدنسیهدا و دگرجنسدتیست همه انواع جنستوانیم یدوم؛ اشاره دارد ییتا
 ؛باشدد یخنثد یگدرید یتوانست مثل هر مفهوم انتزاعیم نیها را شامل باشد. دازایافتگیناتیجنس

 یولد ؛نباشدد «مدرد» یشناختیهست شایلحاظ پقرار شد که به نیازا دگرزیکالم ها بهنشد.  نیاما چن

                                                           

1. Neutrality 

2 . Asexuality 

3. Pre-Differential 

4. Pre-Dual 

5. Homogeneous 

6. Undifferentiated 

7. Geschlechtlosigkeit (asexuality) 
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 کده بدود یکدار نیدا. باشدد یطرفبی متیتوانست نقطه عزینم زیدانگجستن از مر یبر  ت یوهش نیا
 درباره یکیزیمتاف تیذهن ریدرگ هنوز دگریها: دیآن رس بهبن افکندن  یا یشکنساختار روش با دایدر

و  یشناسدیدر هسدت ییخدود را از منطدق دوتدا سدتی. او هندوز قدادر ناستزن /مرد ییتا دو منطق
تواندد ینشان دهد که چگونده مد نیدازا مینتوانست در ترس دگرید. هارها کن نیدازا لیاص ینگیخود

 جنسدیت رینتوانست تاث وجهچیهبه او. شود منجر یشناختیهست یهاتفاوت به جنسیتی یهاتفاوت
 . ندیبب یدر آنتولوژ را
 

 دگریها در «هوا» یفراموش

 دگریداه از او برداشت اما شتزدا توجه تیجنساز منظر  دگریها بهبود که  یفرد نیاول دایدر اگرچه
 از یربدغ تفکر کیزیمتاف به او نظرگاه یراستا در باشد همراه یتیجنس یهاتیمشغول با آنکه از شیپ

 بده یگزندان بود کده بدا دغدغده یگار یر یا نیا دازیاز در شیب دیاست. شا ییدوتا یهاتیذهن منظر
کده  یفرانسدو لسدوفیو ف شدناسزبدان اوزروانک- یگاریریارفته باشد.  دگریها تفکر و شهیاند سراغ
 تفکدرِ  گاهیجا از که است یزن نیشروتریپ -داد ادامه فلسفه و یروانشناس رشته دو دررا  التشیتحص

 . دش روروبه دگریها شهیاند با یتیجنس یهاتفاوت و تیجنس بر یمبتن
چندد کده  بدوده هدر ردگیتفکر ها ریثأتحت ت که دهندیم قرار یکسان زمره در را او آثار زیاریبس

 بدا دگریدها از یگداریریا انتقداد البتده و اسدتفاده عمده1.است کرده حفظ او با را خود زیتمافاصله و 
 خدود بحث یگاریریا کتا  نیا در. است شده انیب( 1983)2دگریها نیمارت در: هوا یفراموش کتا 

 آغاز نمود. غر  کیزیمتاف و یسنت فلسفه در «یفراموش»مو وع  با را
 فدهیوظ و فلسدفه انیدپا»از اوز  یامقالده در دگریدها یآرا از یخوانش با را خود کتا  یگاریریا
3«تفکر از  ینگهداشت تفکر به ندوع» در را تفکر فهیوظ دگریها آن در که است کرده آغاز ز(1964) 

                                                           
 به: دیمثال نگاه کن یبرا  1.

Joanne Faulkner, Amnesia at the Beginning of Time: Irigaray’s reading of Heidegger in The Forgetting of 
Air, Contretemps 2, May 2001, 124-141; Tina Chanter, Ethics of Eros: Irigaray’s Rewriting of the 

Philosophers, New York: Routledge, 1995; Ellen Mortensen, The Feminine and Nihilism: Luce Irigaray 

with Nietzsche and Heidegger, Oslo: Scandinavian UP, 1994; Joanna Hodge, “Irigaray Reading 
Heidegger”, Engaging with Irigaray, ed, Carolyn Burke, Naomi Schor, Margaret Whitford , New York: 

Columbia UP, 1994, 191-210. 

  و مشخصات انگلیسی زیر انتشار یافت: L'oubli de l'air chez Martin Heideggerبا عنوان فرانسوی .  2

The Forgetting of Air: In Martin Heidegger, translate by Mary Beth Mader, University of Texas Press, 

1999. 
3. “The End of Philosophy and the Task of Thinking”, in David Farrell Krell (1977) Basic Writing, New 

York: Harper San Francisco, PP.373-392. 
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در  دهیدا تسدلط از یندوع 1«یدگیپوشد». دانددیمد «انشیفلسفه از آغاز تا پا خیدر تار ماندن دهیپوش
 از یکدی که ییبازنما دگرزیها نظر ازشود. یم یتلق ییبازنچا مثاب  ب  تفکراست که در آن  کیزیمتاف

 نظر در یایش مثابهبه را موجود ای هستنده که هدش آغاز فرض نیا با است یکیزیمتاف تفکر یادهایبن
 . دیبازنمود شده آن را فهم ابژه منزله به توانیم که ردیگیم

ندزد  شدودز دریآغداز مد «شدمیاندیمدن مد»که از زمان دکارت و با  انهیز تفکر بازنماوجه ا نیا
 ردگیدمجزاست. نقدد ها یایآنها در دو دن کیو هستنده است و تفک یهست یینقطه اوج جدا دگریها

و  نیتدریرعندوان  درورا به یتفکر نه تنها هست نیمدرن از آن روست که ا یفلسف-یبه تفکر عقالن
از زمدان  یهسدت از پرسدش اید یهسدت یفراموشد عصر- است سپرده یفراموش به عو وم نیترمهم

 اشدتباههسدتنده بده ؛ زیرا شده است چندانبعد خطا دو از دکارت به بلکه -افالطون آغاز شده است
وژه از سد جددابدژه مثابه ابهآن را  انهیتوان با تصور بازنمایشد که م نیگرفته و ادعا بر ا یهست یجابه

 . شناخت
 در رتفکد «نگهداشت»بپردازند که موجب  آنچه یآشکارساز به دیبا لسوفانیف دگریهابه اعتقاد 

سپرده  یوشامر به فرام نیها انیسیزیاز متاف یاریشده اما چنان است که در نزد بس یدگیپوش و اختفا
ت و  در اسداو حا یبرا زسپرده شد یبه فراموش ندیگراآنچه که در نزد  دیگویم دگریشده است. ها

 ابطدهر انیدب در او .(1389 یدگرز)هاشددیاندیمد اختفاماندده در و «دهیشدیندا اند»امدر  نیاو به هم
 درآمددن به ای «یدگیناپوش» مثابهبه قتیحق باستان ونانی درکه  دیگویم یآشکارگ با ایآلث ای قتیحق
-یود مدو تفکر وج یهستاز آنچه که  یالفهؤم عنوانبه دزیآیم سخن به یدگیناپوش»: اختفاست از
 فلسدفه خیتدار طدول در کده اسدت یزیدچ همدان قتیحق دگرزیها نزد در .(1378 یدگرز)ها« ابدی

 غدازآ یزمدان از دیدجد عصدر لذا و شد سپرده یفراموش به روزروزبه مانده دهیپوش که یامر همچون
مددرن  اندور تدا طدونافال زمان از ییبازنما تصور بر یمبتن احکام و رسد انیپا به فلسفه که شودیم

 . دیخود را آشکار نما یو هست قتیکنار زده شوند و چهره در اختفا مانده حق
 زیدن یگداریریا. ردکد دایدپ یگداریریا و دگریدها روش انیدم ییهاشباهت توانیم جا نیهم از

-هبد ؛اسدت درنمد شهیغر  و اند کیزیمتاف در ییبازنما مثابهبه تفکر مفهوم منتقد دگریهمچون ها
امدا در  زاسدت کیدزیدربداره تفکدر و متاف دگریدها ریثأاو تحدت تد ز2گنرید زن اسنککووم اثر در یژهو

 هیشدب یهداآنها به دغدغده یبه جهت اشتراک هر دو شتریب دگریبا ها یگاریرینسبت ا هوا یفراموش
 هم است. 

                                                           
1. Concealment 

2. Speculum of the Other Woman. (Trans. Gillian C. Gill) Ithaca, NY: Cornell University Press, 1985. 

است که با وارد کردن  ایوسیله یا و طبی ینهآ معنایبه شود نمی سازیمعادل فارسی هایترجمه در معمول طوربه که اسپکلوم

 . پردازندمی بیمار جسم ینهمعا به ایآیینهبازتابش  یقآن به مداخل بدن، از طر



                        1396بهار  /90ش /23س /شناسی علوم انسانیروش  200

 

هدم و فر د یکه سع «دهیشینااند»همچون  یدگریهاکتا  با استفاده از واژگان  نیدر ا یگاریریا
 :دیدخن بگوشده سسپرده یمانده و به فراموشکند درباره آن امر مغفولینشان دادن آن داردز تالش م

 ماندز یقمغفول با دگریخود ها یدر آرا یتفکر و فلسفه و حت خیدر تار یگاریریزعم اکه به یآن امر
نوان امر عبه یهست یاموشفر دگریاگر نزد ها میلذا شاهد ؛است مندیبدنو رابطه با  یتیجنس تفاوت

 و بددن بدا کدر)رابطده تف یمندبدن یفراموش یگاریریا یشودز برایم یتفکر معرف خیتار دهیشینااند
 (.26-125ز 2001فولکنرز است ) یغرب کیزیدر متاف دهیشیآن امر نااند زیتیجنس تفاوت و( جسم

گداه ناست کده بدا  یغر  به شکلبه فلسفه  یعنوان پاسخبه یگاریریتالش ا زانتقادات نیلحاظ ا با
تفکر   نظردیتجد ی. در تالش برازدیآممداوم به شر  بتواند در آن گذشته و حالز شر  و غر  را در

سدط قرار دهد که تو یلفه  رورؤاش را بر مفلسفه تیکند محوریتالش م یگاریریغر ز ا یفلسف
 . هواسپرده شد:  یبه فراموش لسوفانیاز ف یاریبس

 تیدزکده بدر مرک یغرب فلسفه ریمس رییتغ یبرا کندیم تالش یگاریریا زهوا یاموشفرکتا   در
 در را نآ و کندد یمعرفد عمل و تفکر زیزندگ یبرا الزم شرط عنوانبه را هوا شدهز متمرکزعمل تفکر 

 ینمدابیبطده فدداند که در رابطه با بودِن دو جنس و رایم بدن با مرتبط یامر عنوانبه تنفس با نسبت
شز آن ایهست لیتحل یجادر هوا شکوفا شدهز اما به ی. او معتقد است که تفکر غربیابدیم یتاهم
 سدخن یرابدبدون آنکه درباره خود هوا سدخن شدودز از هدوا » گرفته و متعاقباا  دهیطور کامل نادرا به

 (.5ز 1999ایریگاریز ) «شودیم استفاده گفتن
 زنامدیم یوجود داشت و  او آن را فلسفه فراموش نیاز ا شیکه تا پ یافلسفه دنیبا نام یگاریریا

بدر هواسدت  یمبتند یادهد کده فلسدفه شنهادیرا پ 1«فلسفه تنفس»کند به منظور تعادل آنز یم یسع
 را خدودش هوا» رایز ؛شد گرفته دهیناد غر  فلسفه توسط هوانظر اوز  از(. 35ز 2001ایریگاریز )

دهد که خودش یاجازه م نیکند. همیم داریاش را پدیهست زشزیرگ بزیترت نیا به. دهدینم نشان
 کیدو  ا یدغ کیدهوا به  حضور همه جا حا رِ ( 5ز 1999ایریگاریز )« .سپرده شود یبه فراموش

انسدان متشدکل از جسدم و  یهسدت میداندیطورکده مدهمدان ؛شدودیمد لیتبدد انینس یبرا یقیطر
 کده آنچده اسداس بدر امدا ؛سدتهنوااسدتفاده از  نیهمچند و نیزم یاو بر رو ینفس)جان( و زندگ

 یفلسدف و یفکدر شدهیاند سدامان در رابحث هوا  دگریهامانند  یغرب لسوفانیف دزیگویم یگاریریا
 «از لوگدوس ایاست  نیاز زم یهست ایآ»: دیگویم دگریآنجا که ها ژهیوهب ؛سپردند یفراموش به خود

را در نظدر گرفتده  ادیدو بن نیقسمت از ا کی تنهااو  یگاریریاز نظر ا کنیل(؛ 7ز 1999ایریگاریز )
 .ورزدیم غفلت زباشد هوا شامل که گرید قسم ازو  -نیزم–است 

                                                           
1. Philosophy of Breathing 



      201  یداو ژاک در ایریگاری لوسآثار  در جنسیت، مسئله و هایدگر

 

ا آغداز را با هدو تنفس فلسفه یگاریریا زیهست با رابطه در یفلسف یهاپرسش با قرابت منظور به
 چیهد کدهیطدوربده ؛میافتهگر قرار آن نفوذِ توسط هوا محاصره و تحت  ما یگاریرینظر ا ازکند. یم

هسدت » کردیکه ادعا م دگریبا ها مخالفت در. ستین ریپذامکان آن بدون یهنر نشیآفر ای و تفکر
 یگداریریا (ز161ز 2001)هایددگرز  «است ریفناپذ کی به مثابه نیبودن بر زم یمعنابودن انسان به

 ویدژهبه ؛است ممکن ریغ آن البته و «؟کند یهوا زندگبدون  ییدر جا تواندیم انسان ایآ»: پرسدیم
 در (7ز 1999ایریگداریز )« غیدا  و حضدور هرگونهاز  یمکان» یفلسف یمعنا دراگر ما هوا را  که

 . میریبگ نظر
 یدگریها تفکر از انتقاد کی عنوانبه اغلب را هوا یفراموش یگاریریا اگرچه باورند نیا بر یبرخ

 رسدیبلکه به نظر م ؛ستین دگریها یفلسف ریبرخالف خط س شهیاند نیا اما اساساا  کردزیم مطرح
از کتدا   یادر مقالده یگداریریا خدود (.2014گرامتیکو پلوز است) دهیگسترش آن انجام به شتریب

 دیدگویمد 1«دو  بنودن تنا هوا یفراموش از»با عنوان  (2001) ردگیها نیمارت از یستینیفچ یرهایتفس
ندارد که تفکر  ازیمنظور ن نیا یکند و برا لیرا تجل دگریتالش هاکار خودش  قیخواهد از طریکه م

 کند.یم میبلکه در متفاوت بودنش آن را تکر ؛را تصاحب کند دگریها
 رانزیو فناپدذ انیآسدمانز خددا نزیاش بدا زمددر رابطده دگریدها نیاحترام به مدارت یادا یبرا او

 نیدا نسدبت بده یمتفداوت یبر رابطه احتمال دیکأو ت یرا اتخاذ کرده که به آشکارساز ییهافرضشیپ
 –ه چهارگاند نیددربداره ا دگریدنظدر ها حیتو د در (.310ز 2001)ایریگاریز  چهارگانه اشاره دارد.

 نیبده همد یدگیو پوشد یو آشکارشددگ یو رابطده آن بدا هسدت -رانیو فناپدذ انیز آسمانز خدانیزم
. دهدیم هزراا انیخدا و انیرایم آسمانز و نیزم یارگانگهچ مثابهبهعالم را  اوکه  میپردازیخالصه م

 و یاجتمداع زیکدیزیف یسداختارها حسدب بدر عدالم بده میاکرده عادت ما ظاهردر  دگریها نظر از
 مدا روزمدره یزنددگ عدالم کدهکند  یآورادی را قتیحق نیا دارد قصد دگریها اما ؛میشیندیب یفرهنگ
: دیدوگیمد رونیدا از ؛یعلمد انتزاعدات از نده و سدتا گرفته شکل یانتزاع ریغ «یزهایچ» از واقعاا 

 آسنچان...  است وانیح و اهیگ أمنش سنگز و آ  از سرشار زیبارور رشدز نعمتز سرچشمه نیزم»
 شفق و فلق سالز یهافصل ستارگانز درخشش گاهیجا آنز اهله و ماه ریمس دزیخورش حرکت ریمس

 ریداث یالجدورد یژرفدا و ابرهدا گردشدگاه هدواز ینامسداعد و اعتدال شبز ظلمت و یاهیس روزز
 .«است
 هسدت کدهگوندهآن خداوندد اشزیقدسد قددرت واسطهبه. اندتیربان اشارتگر آورانامیپ زدانیا 
. اننددیآدم انینرایم. بخشدیم یبرتر زهستند که یموجودات ریسا با سهیمقا در را او که شودیم ظاهر

                                                           
1. From “The Forgetting of Air to To Be two”, in Nancy Holland, Patricia Huntington. Feminist 

Interpretations of Martin Heidegger, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 2001, p.310. 
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 از کید هر». مرگ مثابهبه مرگ ییتوانا یعنی مردن ؛رندیبم توانندیم ؛ زیراشوندیم خوانده رایم آنان
 در یهمگد آنهدا«. سازدیم «منعکس» را گرید سه آن که چرا هستز که است یهمان ییچهارتا نیا
 چده یانعکاس یباز نیا. اندمتعلق گریکدی به کندیم برقرار را عالم که «یانهیآ یانعکاس یباز» نیا

 . شوندیم ظاهر زهستند کهگونهآن زهایچ آنجا در یعنی ؛شود دهیفهم 1یگگشود «نیماب» عنوانبه بسا
 و بقدا آسمانز و نیزم نیماب» انسان گرفتن قرار درباره 2ترهبلیپ وهانیاز  یاخطابهذکر  با دگریها

. بدردیمد ندام عالم 3«یچندگانگ نیماب» عنوانبه آن از و دیگویم سخن «واژه و اثر غمز و یشاد فناز
-بده وجدود آنکده یجابه ؛است یانتزاع ریغ یتیتمام زیدگریها عالم که شودیم روشن قیطر نیبد

 شودیم دهیفهم است شده داده حاال و نجایا که یزیچ عنوانبه شود درک مثل از یمبهم عالم عنوان
 .(1388)شولتزز 

پدردازد. یچهارگانده مد نیددرباره مکان به بحث ا یدارشناختیپد حیتو  در دگریها گرید ییجا
 در او .نددیبیمد یادشدده چهارگانه با تباطهستنده در عالم و در ار یآنجا که انسان را به عنوان وجود

 ییهااسدتدالل بدا 1951 سدال در 4«دنیشدیاند و دنیگزسکونت ساختنز» نام به یمعروف یسخنران
همچدون  یعندیانسدان بدودن »من سدکونت دارم و  یعنیکه من هستم  کندیم دیکأت زیشناختزبان

حفظ ذات انسان  او .(31  ز1388)شولتزز « سکونت داشتن یعنیبودنز  نیزم یبر رو یارندهیم
 یبدر رو یفدان یداندد: موجدودیمد قیدطر نیرا بدد یمیقدد چهارگانده کی عناصر از یکیعنوان به
 . «انیفان» ریسا با ارتباط در و «انیخدا» شگاهیپ در «آسمان» ریز ز«نیزم»

از  یینده فقدط رهدا - بخشدندیم ییرا رها نیادام که زمم دارند یسکن رانزیفناپذ که دیگویم او
مدادام  نندیگزیم یسکن رانزیفناپذ -خطر بلکه استثمار نکردن و رها کردنش تا به ذات خودش باشد

 آنهدا ورود یهانشدانه منتظدر و کشندیرا انتظار م انیو خدا ابندییکه آسمان را همچون آسمان درم
که ذات خدا   مادام نندیگزیم یسکن رانی. فناپذسازندینم را شیخو انیودز خداخ یعنی ؛ستنده

بر  دگریها دیکأبا ت .(35-34  ز1388 . )شولتززکنند درک زاست مردن بر شانییخود را که توانا
 دگرزیدفلسدفه ها ویدژههبا انتقاد به فلسفه غر  و بد یگاریریز لوس ا«نیزم» یوجودشناخت تیاهم

 هدواخواهدد یم یگاریریافراموش شده است.  شهیاند نیدر سامان ا «هوا»کند که چگونه یم دیکأت
امور  لسوفیکه ف دگریها ینشان دهد حت قیطر نیقرار دهد و بد یو زنانگ تیرا در نسبت با جسمان

 بدامدرتبط  یغفلت مو دوع نیغافل شود و چه بسا ا یهیبد یامرتواند از یم زیمانده است نمغفول

                                                           
1. Open Between 

2. Johann Peter Hebel (1760 – 1826) 

3. Multivarious Between 
4. “Building Dwelling Thinking” in Poetry, Language, Thought, translated by Albert Hofstadter, Harper 

Colophon Books, New York, 1971. 
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 . باشد لسوفیف تیجنس ای تیجسمان
شددن اسدت.  دیدمحدل ناپد زکه نَفدس نباشدد ییاست و جا 1نَفس هوا زیگاریریا نظر اساس بر

کده او در  ژهیدوهبد ؛سدتیاعتندا نینسبت به هوا بد یطورکلبه دگریمعتقد است که ها یگاریریا البته
2(ی)شزیچ تیماه حیتشر 3تیئیشد»کند که نشان دهد یبا استفاده از استعاره کوزه تالش م   ظدرف 

ز 2001)هایددگرز  «آن استز بلکه در اجتنابش از نگهداشدتن اسدت دهنده لیتشک مواد خاطربه نه
از  یاسدتعاره انعکاسد نیدشود؛ ایم ختهیو نگهداشتن آنچه که در آن ر یاز نگهدار اجتنا  (؛167

 یتهد نیظرف بلکه همچن یهاوارهیرسد که مکان نه فقط دیبه نظر م» :گفتینظر ارسطو بود که م
متشکل از آن  شیهاوارهیاست که د یزیچ کوزهز نه بر اساس آن یزبودگیچ نیبنابرا ؛«آنهاست انیم
 هواسدت نیا گرزید عبارت به؛ هواشودز یدرونش محسو  م یالباق یبلکه محتوا ؛خاکباشدز یم

 و کدردنش پدر و کدوزه یوارهداید نگهداشدت بدا امدا ؛کندیم اجتنا  شدنیش و بودن حا ر از که
از نظدر  (.173ز 2001) کدارولز دهددیمد دسدتهبد را ءیشد فعال حضور کوزهز تیئیش ینگهدار

4نفس که گفت توانیم مزیبدان انسان بدن از یااگر ما کوزه را استعاره یگاریریا  یاتیح یهمان هوا 
 .دیآیعنوان هستنده حا ر مرا به اواست که حضور و زنده بودن 

 فلسدفه غفلدتمورد  که است یگرید مهممو وع  زتیجسچان زیگاریریا نظر در گرید یسو از
کند کده یم انیب یگاریریاست. ا تیحازز اهم هوا با  دراو  شهیاندارتباط با  در و گرفت قرار غر 

و معتقد تفکر غر ز ا با سهیمقا درجسم با نَفس در ارتباط تنگاتنگ است.  زیشرق یهاوهیبر طبق ش
 شدهیر یشدرق تفکر در ردزکلمه توجه دا نیآغاز شده و بر ا لوگوسکه فلسفه غر  با  یاست در حال

 دارد. انیو تجربه از بدن بن بدندر  یاشهیاند هر
تواندد یشود که مدیم یتلق ایپو یارتباط هم کیعنوان بدن و ذهن به انیرابطه م شر  فلسفه در

گاهانه و  سدمیدهد. برخالف جهان غدر  کده در آن تسدلط دکارت رییعمل و تفکر را تغ یابه شکل آ
 یمددت زمدان طدوالن یاحسداس بدرا بدنز سوژه/ ابژهز عقل/ ذهن/ یمراتبسلسله یهادوگانه جادیا

سدنت را  نیا یدارشناسیتا آنجا که پد -شد یگریبر د یکی تیو اولو برتریوجود داشت و منجر بر 
متقابدل و  یاصدورت دوگاندهآن بدن و ذهدن بده درکه  داشت انیبن فر یبر  یشکستز فلسفه شرق

در  کهیحالدر ؛شود درک جداگانه وجود صورت به تواندینم دو ناز آ کیچیمکمل وجود دارد که ه
 رقابدلیغ یتعدال در خداوند» یز در سنت هند«در آغازگاهش لوگوس وجود داشت» یحیسنت مس

ایریگداریز )« بده آن شدوم لیتبدد نمتدوایاست که من م یزیبلکه آن چ ؛است نشده واق  یدسترس
                                                           

1. Breath 

2. The Thing 
3 . Thingness  

4 . Breath 
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 (.43ز 2002
 قیداز طر تواندیم بدن خود که ییجا زتوان با نگاه به سمت شر یم دهدیم شنهادیپ یگاریریا
 باشدد یمنته فهم یسوبه را ما که افتی ینیگزیجا قیجان شودز طر به لیتنفس )نَفس( تبد بیتهذ

گاه یهایدوگانگ انیم یپل سن از نَف توایاساس م نیبر ا(. 7ز 2002ایریگاریز )  کنش زیبدن و آ
 کده یمراتبدسلسدهدوگانده  یهایبندتقسیمغر ز  یجهان فکر در. زد 2یتعال و1یبود درون انفعالز و

 -ابددییبازتدا  مد یابدژه دکدارت سوژه/ ینقطه ثقل آن در دو انگار و - اندگرفته قرار هم با تضاد در
 است.  دهشدو جنس  انیم یهامردمان عصر ما از تفاوت شتریآن ب تب فهم جهان غر  و به  یمبنا

 یمراتبدهسلسل یهایبندتقسیم نیا که کندیم انیب هایانگار دو نیچن از انتقاد  من یگاریریا
 نمداد انمرد و شوندیم داده تیهو بدن و جسم با زنان آن در که شد خواهد یمعنادار جینتا به منتج
گاه  تاحساسدا تیهدا کارگزار و یمتصد زنان ا زیس نیهم به. شوندیم انستهد روح و تیذهن زیآ

 دانستند. یم «نبوغ»شد که در آن زنان را فاقد عنصر  ییهاشهیبه کل لیشوند که تبدیم
ه زندان ک رودیم شیپ آنجا تا زنان و مردان ینیوالد یسنت یهادر نقش یبندمیتقس نیانعکاس ا

-یمد یاری -ریخون و ش قیاز طر –کودک  هیبدن خود به حمل و تغذ قیطر از تنهابودند که  یکسان
 ریدغ اید یرمدادیغ یازهدایبده آمدوزش و مراقبدت از ن مردان صرفاا  شودیم قرار کهیدرحال ؛رسانند
 (.81ز 2002ایریگاریز کودک بپردازند ) یجسمان

گاه یجداساز نیا از نظدر  دشدقسدم  نیداز ا یگدرید یهدایکده منجدر بده جداسداز یبدن و آ
 تیدترب وو مراقبده  نیبا تمدر توانیم او هیتوص بهدر فلسفه شر  نداشت تا آنجا که  ییجا یگاریریا

گاه یاوهینَفس به ش از  با اجتندا  قیطر نیو بد افتیاز خود دست  یکه در شر  مرسوم است به آ
دنز بدو  هدنز ذزمان و مکانز صورت و ماده انیم یهاشامل تقابل زیدار تفکر غربلهئمس یتضادها
 د.  کربر آن غلبه  زن و مرد زیگریخود و د

 یپل زدزیدو جنس را فرو بر یهاشهیکه بتواند کل یعنوان ابزار نظربه نَف با استفاده از  یگاریریا
گاه میتقس انیم  ( در نظدریا)مداده یمفهدوم َفدسو هندد نَ  ونانیزند. در فلسفه یم یدوگانه بدن و آ

 عندوانبده روح ودر نظر گرفته شود  «زنانه» یژگیعنوان وو روح؛ اگر بدن به بدن انیشود میگرفته م
 کیدو در  گریرا داراست که زن و مرد را با همد لیپتانس نیا یگاریریا نَفس فلسفهز «مردانه» یژگیو

 داشدته نقدش انسدان خلقدت درتواندد یچگونه نَفس م نکهیبر ا دیکأ. او با تاوردیمو وع واحد فرا ب
هدا از همده انسدان دیدگویم یگاریریپردازد. ایو پس از تولد م ینینَفس از دوران جن نییه تبب باشد

 کننددزیمد تدرک را مادر رحم هاپس از آنکه آن ولی ؛شان با مادرشان مشترک استنَفس زدرون رحم
                                                           

1. Immanence 

2. Transcendence 
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ه استقالل انسدان زندد نشانه نخستین تنفسزشوند و ینَفس خودشان است که مستقل م لهیوسهب تنها
 (.81ز 2002 زیگاریری)اشود یآغاز م کودک مستقل بازدم و دم با جهان درونآمدن به است؛ 

مدان کده تنفس انسان نشانه استقالل وجود اوست. در همدان ز مرگز روز تا تولد روز از نیبنابرا
-یمد سیسأت رااز رابطه با مادر  یدیو نوع جد دازدانیاو را از مادرش فاصله م کودک مستقل تنفس

نَفدس بدا  شدود و اشدتراک دری( بودز دوباره متولد معتیطب ایکه جداکننده او )از مادر  یتنفس ؛کند
 . یندگز روحو  ستیز قیاز طر شزیاین قیهواز از طر قیاز طر :گرداندیاو برم به دوبارهمادر را 

ته و ابسدکودکاندهز و تیدترک موقعترک انفعال قبل از تولد استز  دنیکشسنَف  یگاریریاز نظر ا
 موجدود مسدتقل زندده کیدبه منظور حفظ و پدرورش  یعیترک مجاورت ساده با جهان طب زیدیتقل

خدود اسدتز حدک  یمراقبدت از زنددگ دنیکش نَفس  گرزید عبارت به (؛309ز 2001)ایریگاریز 
دو سدطح از تدنفس  دیدگویمد یگاریریاست. بر اساس آنچه که ا یزندگ قیخود از طر ریکردن مس

کده تدنفس  یفرهنگن نفن شدود و یاست و با تولد آغاز مد یکه تنفس بدن یعیطب نف  :وجود دارد
گاهانه بدا تدنفس همدراه اسدت یاز نظر او اصل استقالل و زندگ زنیاوجود است. با  یمعنو  مدا» زآ
گاهانده و کده از نَفدس مد یمدادام میکنینم یزندگ ای میشویمستقل نم و واقعاا  مینشد متولد واقعاا  ا آ

 هیتوصد بزیتهذ و مراقبه یشرق یهاروش از استفاده با نجایا در یگاریریا .«میه مراقبت نکنداوطلبان
گاهانه لیتبد با استکند. او معتقد یم وگایروزانه مثل  یهانیبه آموزش تنفس با تمر  مدا تنفسز رتآ

 باشدد ما تیمعنو شیافزا موجب جهینت در که کرده لیتبد یمعنو تنفس به را یعیبتنفس ط میتوانیم
 (.76-75ز 2002 زیگاریری)ا

-یمحسدو  مد یا حضور و غ یاست که هم زمان برا ییبه عنوان جا هوا زیگاریریبه اعتقاد ا
ت مالقدا را گریکددی زجدنس دو کده است یانقطه همان نیاماست.  یتفرد ینمثابه تضمشود که به

 بدارتع به ؛دارند زین یزیآممسالمت یزندگ ولی زهستند شانتیفرد مراقب که حال نیع در وکرده 
ا بدکندد کده یمد دیدکأدوجانبه متقابل ت یستیبر همز  مناا  یتفاوت جنس رشیبا پذ یگاریریا گرید

 یالهیسدوکه هوا هدم زمدان  مینیبیلذا م ؛تواند برآورده شودیتنفس م قیوجود ما از طر ییاگردهم
سدو  گدریاز د یسدتیهمز یو بدرا سدوکیداسدتقالل از  یبرا نیهمچن و زفاصله زیمجاورت و ن یبرا

 مناسب است. 
اطدراف  طیبده محد یدرخور که از چسبندگ یسازگار کیاست؛  یجداساز ینوع فاصلهز جادیا
که تنفس مدن گونههواست. همان قینفرز از طر کیشدن به  کیحال نزد نیدر ع ز ولیشودیم مان 

کده  یاجامعده ایدمن است  اطراف که است یجهان با اشتراک یمعنابهاما  زکندیدور م یگریرا از د
. سدتین نیاما هوا چن زمن باشد تواند از آِن یم یاگفتار تا اندازه یحت ایو  هیدر آن ساکن هستم. تغذ
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ز 2002 زیگاریری)ا ستیاز آن من ن یاما هوا هرگز به سادگ زتوانم به روش خود نَفس بکشمیمن م
 . میده اختصا  خود به را آن کامل طور به میتوانینم هرگز ما که است یامولفه هوالذا  ؛(309

سدتفاده ا خود روح و جسم یبقا یبرا آن از مزیباش داشته وجود آن درون میتوانیم یسادگ به ما
  دوعزمو نیدا یابر. میخود کن هوا را از آِن  میتوانیاما نم ؛میآن را به اشتراک گذار گرانیو با د میکن

ک ما تیفرد بر که زمان همان در بخشدزیم وحدت گرانید با را ما تنفسز  زآن سپد گدذارد؛یم دیتأ
 یگداریریا زیشدرق یهداوهیش و میتعال ریتأث تحتشود. یبه طور همزمان منجر به قرابت و فاصله م

 مسدتقلحرکدت  نیعندوان اولدبه نَفس از دفاع تنفسز فیتعر قیطر ازدر اصالح فلسفه غر   یسع
 یبدرا کندد.ز مدیاست گرانیو د طیاز مادر و آوردن ما به درون محاز جداشدن  یاکه نشانه زیهست

گاه بدن انیم باشد یپل تواندیم تنفس( از)اطالع  به معرفت زیگاریریا  کده شدتدا اعتقاد او ؛یوآ
 و مردانده زیمعندو و یمداد مانند یمیمفاه آن در که است کیهارمون یستیهمز از ییجا همان هوا

 کنند. یم دایآل خود را پدهیا عادلت زیاله ریغ و یاله زنانهز
 یژهوهه و بفراموش شده در فلسف یاعنوان مولفهبه هوا یریگاریزا یشهدر سامان اند یبزترت بدین

 یشهل اندعنوان مکمبه زمینبر  یدگرها یدکأتوانست در رابطه با تیمطرح است که م یدگرها یشهاند
قرار  یندمفلسفه تنفس را در ارتباط با بدن یزاومهمنظ ینچن یمجهت تنظ یریگاریاو مطرح باشد. ا

شان از استقالل که همزمان ن کندمی استفاده هستندهدو  یوندپ یبرا یامثابه واسطهدهد و از آن بهیم
وان بده تیدهد که چگونه مینشان م یریگاریلوس ا یقتحق دراست.  یگریو ارتباط با د یوندپ یزو ن

مردانه بوده و لذا  یاز اشتغاالت فکر یاعرصه یشهقضا هم که از -ه نمود امور مغفول در فلسفه توج
 فلسدفه بازسدازی بدرای راهدیاز آنز  و -در آن راه نددارد یتبر جنس یمبتن یازنانه  یفکر یهامولفه

رهنمدون  یتدررا به معرفت بهتدر و کامدل یکه بتواند وجوِد انسان ی بد یایشهنو و اند راهی ؛ساخت
 سازد.    

 

 یریگجهینت

منددان فلسدفهز در گدام در جم  دوسدتداران و عالقده دگرزیو ها تیجنس انیگفتن از رابطه م سخن
 بدهمنظدرز  نیدو دور از ذهن اسدت. از ا بیعج شتریبلکه ب متناقضز تیغا به نه اگر یسخن نخست

از  یانشدانه ینکدوچکتر دگرزیدها نیاعمدال مدارت ایتوان در آثار یگاه نمچیهشود یابراز م تیقاطع
 یایطنز دن نیرسد اینظر م به. یافت ینیستیفم یهاجنبش یا یتاو به مباحث مربوط به جنس یلتما

 اگرچدهباشدد.  ییدر حال شکوفا یگریاشز بذر ددهیرس وهیباشد که از م شده دگریفلسفهز شامل ها
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 انیدامدا امدروزهز بده ب زشدکوفا شدد یگاریریو اثر لوس ا شهیآغاز و با اند دایبا در یبذرده نیآغاز ا
 شدتریب توانددیم سمینیفم هینظر و آرا دگرزیها تفکر یدیکل یهامولفه قیطر از ز1گتونتینهان ایشیپاتر

 قیدطر از یریفراگ نیا(. 3ز 2001)هانگتینتونز  اموزدیب زیچ آن از و شود مرتبط او شهیاند با بهتر و
در  نیدمانند: فروافتدادن دازا یموارد زاستجالب توجه  زین لسوفیف زنان یبرا که است یمو وعات
شدعرگونه  تیدزبان به متفکر اعطدا شدودز ماه قیتواند از طریکه مآنچه لزیاص ریآزاد و غ-روابط نا

مفهدوم  یو بازسداز میتدرمبه  تیو عقالن یانسان در عصر سلطه تکنولوژ یفور ازیو ن یوجود انسان
 . یهست آرامش وتعادلز توازن 

 یرانگدر از آزنانده یریتفسد زیو زنانگ تیمو وعات از منظر جنس نیبسط ا با فمینیسم شهیاند
مباحدث  قی من تعم زیدارشناختیپد یاو تا اندازه یفلسف یانیبن قیدهند که از طریارازه م دگریها

 یلسدفانداز نگاه فخود از چشم اتینظر ییو بازآرا ییباززا یبه نوع زیفلسف یدر گفتگوها تیجنس
مدودن ندر مدرتبط  شگامیپ لسوفیاز نظرات دو ف ینوشتارز  من ارازه و شرح نیازد. در اپردیم زین

 گردیدها یبدالقوه اسدتفاده از نظدر و آرا یهدااز صورت یامکان تزیبا مباحث جنس دگریها شهیاند
 و فلسدفه انیدم مباحدث یتدوال صدورتتواند بده یداده شد که م زنان به مربوط ینظر مسازلدرباره 

 .   ابدی ادامه یرنگزنانه
 

  

                                                           

1. Patrisia Huntingtun 
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