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  "جنس دوم" از مقدمۀ کتاب گزيده ای
  سيمون دوبوار

  
  اکرم پدرام نيا: ترجمه

  
  

اره    تن درب ه از نوش ود ک ا ب دت ه ن  موضوع م را اي تم، زي راه داش ا  زن اک رای زن ه ويژه ب ث، ب  یمبحثبح
ده است و اگرچه موضوع.،حساسيت زا و آزارن انگی جی ن ر سر مسئله زن افی ب دازۀ ک ه ان وهر  نيست و ب

رن گذشته             مصرف می شود   چنان هم ست و مصرف شده ا   ا در طول ق افی ه وه مهمل ب ل انب ه دلي ا ب هيچ   ،، ام
و هنوز اين سوال پابرجاست که زن چيست؟ گفته می شود             .  اين مشکل به انجام نرسيده است      برای حل کاری  

ه  ت "ک م اس ا ز      ." زن رح ه آن ه د ک دعی ان ان م ان، کارشناس ی از زن ورد برخ ا در م ه  ام تند، اگرچ ن نيس
ن وجود،      . ساختمان بدن شان مثل سايرين به دستگاه رحم مجهز است          روزه هم   با اي ن         ام ه اي ول ب ه متفق الق

 تشکيل داده  که در گونۀ انسان جنس مونث وجود دارد و همواره نيمی از جمعيت بشر را       واقعيت اعتقاد دارند  
ه    به ما گفته می شود که زنانگی در خطر ا  اما هنوز . است م ک زن بشويم، زن باشيم و   ست؛ ما ترغيب شده اي

را    اين گونه تلقی می شود که هر انسان مونثی ضرورتا يک زن نيست؛                زن بمانيم و نيز    ن منظور     زي رای اي ب
ه از        آيا زنانگی   . اين واقعيت مرموز و در خطر، يعنی زنانگی سهيم باشد         او بايد در     خاصيِت آن چيزی است ک

ان                   تخمدان ها ترشح می شو     د؟ يا جوهر افالطونی دارد و محصول تخيالت فالسفه است؟ اگرچه برخی از زن
ل ثبت        درت قاب وده  سعی دارند که غيورانه به اين جوهر عينيت بخشند، اما به ن ا     . است ب ن جوهر مکررا ب اي

ه شده، وصف می شود     مبران به که به نظر از فرهنگنامه های پياواژه هايی مبهم، اما خيره کنند       در  ورگرفت
اهوی جنس       ذاتی تصور می شد و همچون صفت خواب آور خشخ            حتی   "سنت توماس "دوران   اش عنصر م

  .دمونث تلقی می گردي
  

ر       ، زيرا علوم بيولوژيکی و اجتماعی     .دمجبور به عقب نشينی ش     گرايی   اما ذهن  ل تغيي  وجود ذات های غيرقاب
ه  ابتی را ک ردو ث ای خاصی ،در يک ف ی ه ان هسمسئول اداره ويژگ ه زن ه ب ايی ک ل آن ه ه تند، از قبي ا ب ، ي

ان       ه يهودي ذيرد  ديگر   نسبت داده می شود،         سياهان و يا ب م هر ويژگی را    . نمی پ وان واکنشی می     عل ه عن ب
ز       .  خاصی وابسته است   موقعيت به   شناسد که تا حدودی    ابراين هرگ دارد، بن اگر امروزه زنانگی ديگر وجود ن

رای      مون خاصی ندارد؟     هم مض  نزاما آيا واژه    . وجود نداشته است   ه    اين مسئله به طور جدی ب ه ب ايی ک  آن ه
ا صرفا انسان                      فلسفه روشنفکری، عقل گرايی و فلسفه صوری چسبيده اند، ثابت شده است؛ زنان برای آن ه

ايی  رای واژۀه راردادی ب ور ق ه بط تند ک دزن هس ده ان ارکردوروت".  طراحی ش اب" ی پ درنز "در کت : ن م
م شده ی نويسد" جنس گ د،  : "م ورد می کن وان زن برخ ه عن ا زن ب ه ب ابی ک ه کت وانم نسبت ب دی دينمی ت

ه شو     به نظر من همۀ ما، مردان و زنان بايد ب         . ... باشم انه داشته منصف وان انسان پذيرفت ا فلسفه   ." يمه عن ام
د  عمال مرد نيستند، هيچ مشکلی        زنان   صوری کافی نيست و افراد ضد زن در بيان اين موضوع که            ه  .  ندارن ب

يقين زن، مثل مرد يک انسان است، اما اين ادعا انتزاعی است و واقعيت اين است که هر انسانی همواره يک           
روزه             . موجود منفرد و جدا است     ه ام نپذيرفتن تصوری چون ابديت زنانگی، سياه و يهود، بدين معنی نيست ک

رار از واقعيت است    اين انکار نشانه آزادی آنه    . يهود، سياه يا زن وجود ندارد      ع   . ا نيست، بلکه ف الم واق در ع
ه در ظاهر،                        راد تقسيم شده ک ه دو دسته از اف ه بشر ب ابيم ک يم و دري از کن ان را ب ه چشم م فقط کافی است ک

اوت                        ه طرز آشکاری متف ا ب ا و مشغله ه دی ه ه من تن، عالق د  ا صورت، لبخند، راه رف ا       . ن اوت ه ن تف شايد اي
  .اما آنچه که مسلم است اين است که هر دوی آنها وجود دارند. به نابود شدنسطحی باشند و شايد مقدر 

   
ارت      ا عب ا از وصف او ب ر م ودن او نيست، اگ انگر زن ب افی بي دازه ک ه ان رد يک زن ب ر عملک انگی "اگ زن

ابراي                          " جاودانه د، بن ان وجود دارن ه زن ذيريم ک ن امنتاع می ورزيم، و اگر با اين وجود به طور مشروط می پ
  زن چيست؟: بايد در صدد پاسخ به اين سوال برآييم

  
اما اگر من بخواهم خود را . يک مرد هرگز به فکر نوشتن کتابی درباره موقعيت عجيب و غريب مرد نمی افتد   

ا    " من يک زنم : "تعريف کنم، قبل از هر چيز بايد بگويم        ن حقيقت بن و همه بحث های بعدی خود را بايد بر اي
شبيه    بين دو جنس دقيقارابطۀ. به معرفی خود می پردازد  مرد بدون مطرح کردن جنس خود        اما يک . گذارمب
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انگر   . د نمايانگر قطب مثبت و خنثی است نيست، زيرا مر    دو قطب الکتريکی    بين رابطۀ به در حاليکه زن نماي
ارت از     در حين بحثی تجريدی، شنيدن       . قطب منفی است، دارای معيارهای محدود و بدون عمل متقابل          ن عب اي

و يک زن هستی،             "دهان يک مرد که      ده است   " تو اين گونه فکر می کنی چون ت اع من        . آزاردهن ا دف ا تنه ام
ردی ام را از     ." من اين گونه فکر می کنم چون اين فکر درست است          : "اين است که بگويم    بدين ترتيب خود ف

ردی،  تو اين گونه فکر   "به يقين پاسخی چون     . خالل بحث بيرون می کشم     جايگاهی  " می کنی چون تو يک م
دارد                 ی وجود ن ز غريب ودنش در جبهه      . ندارد، زيرا اينگونه تلقی شده که در مرد بودن هيچ چي رد ب ا م رد ب م

رای انسان            .بهه اشتباه ايستاده است   درست قرار گرفته است و اين زن است که در ج           ه ب ان طور ک  درست هم
ز وجود         مطلق معياری برِ های باستان خط مستقيم  ه از انسان مطلق ني ود، يک نمون ای سنجش خط مورب ب

رد است: دارد ن . و او م م دارد؛ و اي دان دارد، رح ب و غرزن تخم رديتش ساختمان های عجي يب او را در ف
د   ت خوزندانی می کند، او را در محدوده طبيع       ی بسياری  . دش محدود و مشخص می کن ه و می    حت ر رفت  فرات

ه                     (دد خود می انديشد    زن از طريق غ     که گويند ه واکنشی ب رد ک ی براساس احساسات خود تصميم می گي يعن
ا  . )م. هورمون های مترشحه از غدد داخلی است        اده ا         آن ه ه طرز خارق الع ه ساختمان       ب ن حقيقت را ک ی اي

ه ارسطو گفت. ندنند، انکار می کاز قبيل پروستات است و هورمون توليد می ک        نيز حاوی غده هايی      بدن مردها 
   ".آزرده از يک نقص طبيعی بدانيمما بايد طبيعت زن را . زن با نداشتن برخی کيفيت ها زن است"است که 

  
دا "و  " .زن، موجودی نسبی است      : "ی نويسد  م" ميچله" اب    " بن ل    "در کت ورت دی يوري :  می نويسد    "راپ
دن  بدن مرد، به خودی خود و مستقل از زن معنی دار است، در حالی که به نظر        " ی     ب ه خودی خود معن زن ب

رد   ." مرد می تواند خود را بدون زن ببيند، در حالی که زن نمی تواند خود را بدون مرد ببيند             .ندارد بشريت م
وان     ه عن د و او ب رد وصف می کن ا م اط ب د، بلکه در ارتب م زن را در خود زن وصف نمی کن رد ه است و م

  .موجودی مستقل محسوب نمی شود
ا مرد تعريف می شود و تميز داده می شود، اما مرد در ارتباط با زن تعريف نمی شود؛                     زن در ارتباط ب   آری،  

 است و زن  مطلق است، مرد سوژه مرد . است  و مهم، غيرمهمید اصل است و در مواجهه با موجو فرعیزن  
   .ديگری

  
ه متشکل از                    انگی ک ا دوگ است، مشاهده     ديگری  و   خود در ابتدايی ترين جامعه ها، در کهن ترين اسطوره ه

ود        . شده است  رد نچسبيده ب ه تقسيمات دو جنس زن و م ی     . اما دوگانگی از آغاز ب ايق تجرب ه حق انگی ب دوگ
اه و روز و          در ابتدا عنصر زنانگی، همچون    . بودوابسته ن  وس، خورشيد و م را، اورانوس و زن  وارونا و ميت

دا            ا يکديگر می      و شيطان در  شب که در قالب خير و شر، خوش بختی و شوربختی، راست و چپ، خ ل ب تقاب
  .طبقه بندی بنيادی فکر بشر استديگربودن از . دآيند، با چيزی جفت نمی ش

  
وي ار ژرفیل ان ک ه اشتراوس در پاي ن نتيجه می رسد ک ه اي ه ب ع اولي اره اشکال جوام ذر از : " خود درب گ

ط بيو         ر قضاوت رواب و   مرحله طبيعت به مرحله فرهنگ از طريق توانايی بشر ب ه عن وژيکی ب ان سری های   ل
ا                 نقطه نظرات    اگر   ".مغاير مشخص می شود    يم، در خوِد شعور يک خصومت بني ال کن ا هر     هگل را دنب دی ب
  .می يابددر تقابل  وی خود را اصلی می بيند و با ديگری که غيراصلی و ابژه است، .شعور ديگری می يابيم

  
ن   . ی شدن نيست  هيچ سوژه ای داوطلبانه آماده ابژه شدن و غيراساس         ه هنگام            ديگری اي ه خود را ب  نيست ک

د، ديگری ،وصف ه خود را خود می دان ردی ک د، بلکه توسط ف ده شده استديگری می نام ر .  نامي ا اگ ام
ن نقطه                           ديگری ا اي انبردار باشد ت افی فرم دازه ک ه ان  برآن نيست که موقعيت خود بودن خود را بازيابد، بايد ب

  حال اين فرمانبرداری در مورد زن از کجا آمده است؟. نظر بيگانه را بپذيرد
  

ه   قادر بوده است که در يک دوره از زمان به ديگری غل             از جامعه  حتما در حوزه های ديگر هم طبقه خاصی        ب
اقليت تحميل ارادۀ  خود را بر ، ارادۀاکثريتهمواره کند و اغلب اين برتری بسته به نابرابری در تعداد بوده و      

ان در       در مورد   اما  . ا آنها را مورد جفا قرار داده است        ي  و نموده ا يهودي ا و ي زنان که مثل سياهپوستان آمريک
  ، چه؟اقليت نيستند و از نظر تعداد با مردان برابرند

  
 زنان و پرولتاريا نه هيچ گاه در اقليت بوده اند و نه يک واحد اجتماعی مجزايی از نوع بشر "ببل"به گفته 

 را تشکيل داده اند و به جای يک حادثه تاريخی، در هر دو مورد يک رشد تاريخی است که وضعيت آن ها را
 ريخی اند، در صورتی که زنانمحصول يک مرحلۀ تا اما پرولتاريا ".به عنوان يک طبقه شرح می دهد

در طول تاريخ زنان هميشه فرمانبردار مردان بوده اند، و بدين ترتيب وابستگی شان ناشی . هميشه بوده اند
که اين . باشد افتاده قی اتفااين چيزی نبوده که در نقطه ا. ده استاز يک حادثه تاريخی يا تغيير اجتماعی نبو
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آشکار است .  استی تاريخ به خاطر نبود همان اتفاق يا حادثۀيد عمدتابه نظر مطلق می آهم  بودنش گردي
 ديگری از بين برود و اين تئوری هۀشرايطی که در يک برهه از تاريخ ايجاد می شود، می تواند در برکه 

امکان تغيير طبيعت وجود به نظر برسد که در هم شايد ؛ ئيتی و ديگران ثابت شده است سياهان هاتوسط
اگر زنان به .  از يک واقعيت تاريخی مستعد تغيير اندبيشحتی  طبيعت چيزها اما واقعيت اين است که. ندارد

د شد، به خاطر آن است که خود ن اصلی بدل نخواهینظر موجود غيراصلی ای می آيند که هيچ گاه به موجود
اما زنان به جز در برخی ". ما: "پرولتاريا يا سياهان می گويند. آن ها در ايجاد اين تغيير شکست خورده اند

و زنان از همان کلمه " زنان"؛ مردان می گويند "ما"از کنگره های فمينيستی يا تظاهرات مشابه نمی گويند 
 ،پرولتاريا در روسيه. آن ها به طور موثر يک رفتار و منش سوژه ای برنمی گزينند. استفاده می کنند

يتی و غيره؛ اما تالش زنان هيچ گاه بيش از يک هيجان سمبليک ئرا به ثمر رساندند، سياهان در هانقالبی ا
 ها خود هيچ  مردان مايل به بخشيدن بوده اند، بدست آورده اند؛ آن کهآن ها صرفا آنچه را. نبوده است

  . فقط دريافت کننده بوده اندچيزی را نگرفته اند، بلکه
  

. را ندارندشود رو در رو با واحد مقابل احدی که برای تشکيل يک و واقعی یعلت آن اين است که زنان ابزار
همبستگی و عالقه ای را که پرولتاريا در آن حتی  و آن ها نه گذشته دارند، نه تاريخ، نه مذهبی از آن خود؛

برای محل اقامت، . آن ها بين مردان به طور پراکنده زندگی می کنند.  ندارندزنان به انجام رساندن کار دارند،
، شرايط اقتصادی و منزلت اجتماعی به مردان، پدران و همسران خود چسبيده اند، بسيار محکم امور خانه

  .تر از آنکه به ديگر زنان بچسبند
  

در عالم واقع زنان به طور .  آزادی زن را تسهيل نموده استشايد اين گونه تصور شود که نياز متقابل،
 به زن مه نسل است که مرد رااز جنسی و نياز به ادا نيمنظور–اجتماعی از قيد نياز مرد رها نشده اند 

  .وابسته می کند
  

برده را نيز  نياز اقتصادی است، متحد می شوند و اين اتحاد خاطر نياز متقابل که همانارباب و برده نيز به 
رای ؛ او ب که به ديگری دارد، اشاره نمی کنددر رابطه ی ارباب با برده، ارباب به نيازی. آزاد نمی کند

ارضای نياز خود از قدرت عملش استفاده می کند؛ در حاليکه برده، در شرايط وابستگی با ترس و اميد، 
حتی اگر دستيابی به نياز برای هردو به يک نسبت ضروری است، . کامال از نياز خود به اربابش آگاه است

وند آزادی طبقه کارگر تا بدين به همين دليل ر. اما هميشه به نفع سرکوبگر است و بر عليه سرکوب شونده
  .حد آهسته بوده است

  
و اما زنان، اگر همواره برده مردان نبوده اند، حداقل به آن ها وابسته بوده اند و اين دو جنس هيچ گاه دنيا 

 است، اگرچه شرايط او به طرز عجيبی ناتواندر همين دوران نيز  زن و حتی.  تقسيم نکرده اندرا به تساوی
همه حقوق  نيست و  جا حق قانونی اش به اندازه مردتقريبا هيچ. استپا گذاشته  يک تغيير مرحلۀ اولين به

حتی در زمان هايی که حقوقش به طور نظری منظور می شود، . بيشتر به ضرر زن نوشته می شودو قوانين 
 و زنان تقريبا دو در حيطه اقتصادی مردانگفته می شود که . سنت ديرينه از تجلی کامل آن ممانعت می کند

نسبت به رقبای خود ) مردان(قديمی ترها باز هم تشکيل می دهند، اگر همه موارد ديگر برابر باشد، را صنف 
. شغل های بهتری دارند، حقوق بيشتری می گيرند، و فرصت بيشتری برای دستيابی به موفقيت دارند) زنان(

را در های بيشتری دارند و مهمترين پست ها عيت به مراتب موقنسبت به زنان در صنعت و سياست مردان 
 عالقه مند اند، به هر شکلیها مردان به سنت آموزش فرزندان خود عالوه بر اين . انحصار خود درمی آورند

که نيز  در عصر حاضر.  را مردان ساخته اند گذشتهِ  گذشته را پاس می دارد و تمام تاريخ، حال هموارهکه
نيايی است که متعلق به مردان است و خود مردان هيچ  در دنيا هستند، اين هنوز اموزنان در شرف دخالت در

  .ند اندارند و زنان هم به ندرت دچار ترديدترديدی 
  

چرا بايد مردان از يا  اين ها همه چگونه شروع شد؟:که  پرسيده خواهد شد اما سرانجام روزی اين سوال
  باشند؟ بوده اين ميدان همان آغاز پيروز 

  
در قرن نوزدهم بدنبال انقالب صنعتی و ورود زنان به دايره توليد، ادعاهای فمينيستی در قلمرو تئوری 

حتی در ميان طبقه کارگر مردان . از پيش روحيه تهاجمی نشان دادندمخالفان آن ها بيش مطرح شد، ولی 
، ر با حقوق کمتر خو گرفته بودندبه اين دليل که زنان به کاکوشيدند تا آزادی زنان را محدود سازند، زيرا 

  .ان رقبای خطرناک خود يافتندآن ها را به عنو مردان



 ۴

 ند؛ و معتقدمی بينحد پسربچه های واکسی ستان آمريکايی سياهان را درسفيدپو "وبه قول جورج برنارد شا
ر و تسلسل فاسد اين دو." نديشان به هيچ کار ديگری نمی آيند که سياهان به جز برای برق انداختن کفش هاا

در موقعيت پايينی نگه داشته می شود، واقعيت ) يا گروهی(در همه شرايط مشابه ديده می شود، وقتی فردی 
 به درستی درک شود؛ اين  بايد در همين جا"بودن" ِ اما اهميت فعل .اين است که او در موقعيت پايين هست

ی که خود دارای خصيصۀ پويای هگلی است، ا بدهيم، در حال است که به آن ارزش پايعقيده نادرستی
موقعيت شان باعث يين تر از مردان اند؛ و همين  آری، امروزه زنان به طور کلی در مقامی پا."شدن"يعنی

  ا سوال اينجاست که آيا اين نوع رابطه بايد ادامه يابد؟ام. می شود که به آن ها فرصت های کمتری داده شود
  

سته ه اين شرايط ادامه يابد و هنوز بسياری هستند که از اين مبارزه دست نُش مردان اميدوارند کبرخی از
 حاضر به چشم پوشی از تمام منافعی که از قصه بافی در نمی توان به اين دليل که به آسانیآن ها را . اند

ت می ، زيرا می دانند که در اين ميدان چه چيزی را از دسمورد خود و زنان بدست می آورند، سرزنش کرد
  .ن فردا چه چيزی بدست خواهند آورداما نمی دانند که از ز. دهند

  
درجه دوم بودن او اثبات يا  ، يا برابری او با مردمردم به طور خستگی ناپذير درصدد اثبات برتری زن

خالف آن را فهوم درجه دو بودن حواست و برخی ، به مبعد از آدمخلق شدن حوا برخی معتقدند که . هستند
هر .  کامل شدزمخت و ناهنجار بود که با خلق حوا، آفرينش او دارند و می گويند که آدم صرفا يک طرح باور

اگر قصد درک درست داريم . بحثی بحث مخالف خود را می آفريند و هر دو اغلب بحث های سفسطه آميزند
دن را که تاکنون هر بحثی وی بوتکرار دست برداريم و اين تفکرات درجه يک، درجه دو و يا تسابايد از اين 

    ....درباره اين موضوع را منحرف کرده است دور بياندازيم و از نو شروع کنيم
 


