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 سیمون دوبوار جنس دومجنس و جنسیت در  1

ا آشن یکتاب زبانیمخاطب فارس یدوبووار برا مونیس جنس دومِ: مترجمان ادداشتی

 هیعل کیماتستیس یهاضیکه نسبت به تبع یافراد شترِیبی قرن بیستم به بعد از میانهاست. 

 یخیتار اتیجزئ یکتاب سروکار داشته و دارند. نسبت به برخ نیدارند، با ا تیزنان حساس

 یخ بشر از منظریاست با تار یامواجهه جنس دوم دیتردینقد داشت، اما ب توانیکتاب م

ی از سازوراناند. آثار ددانسته ستمیقرن ب یِستینیآن را ستون تفکر فم یاریو بس ،یستینیفم

. نندیآفریم زیهمزمانْ زبان نقد را ن کنند،یکه مطرح م یایانتقاد یعلاوه بر محتوا این دست

زن زاده  یآدم»که  میادهیاحتمالاً شن م،یرا نخوانده باش جنس دوماگر  یاعتبار، حت نیبه ا

 طرح کرد که موج ییهاپرسش ستمیقرن ب یانهیدر م جنس دوم. «شودیبلکه زن م شود،ینم

جنس آنها ارائه کند. دوبوار در  یبرا یدیجد یهاپاسخ در نظر و عمل دیکوش سمینیدوم فم
قرار گرفته است؟ چرا زن  «یگرید» گاهیو چرا در جا ست؟یچ ای ستیزن ک پرسدیم دوم

فرودست  تیگوناگون زن نسبت به مرد در موقع یهاشده و چرا در عرصه یتلق« جنس دوم»

 قرار داده شده است؟

اطب مخ یبرا ش،یهانوشته یبه رغم دشوار ز،ین فیلسوف فمینیست باتلر تیجود 

در مطالعات  (0991ی )تیجنس یآشفتگاو  رگذاریآشناست. کتاب تأثنام یادیتا حد ز زبانیفارس

را اشغال  جنس دوممشابه به  یگاهیجا 0991 یدر دهه سمینیبسا در موج سوم فمو چه رییکو

و  کند،یم نییرا تب تهیو سکسوال ت،یجنس، جنس انیم زیتما یتیجنس یآشفتگکرده است. 

خود  م،یکنیبرداشت م کیولوژیب یژگیو یمثابهکه آنچه ما از جنس به دهدینشان م

 است. یو اجتماع یخیتار یابرساخته

ی در مجله 0991ی فارسی آن را در اختیار دارید در سال ای که اینک ترجمهمقاله

جله، که به سیمون دوبووار این م 27ی منتشر شد. در شماره مطالعات فرانسه دانشگاه ییل

ی رویکرد فمینیستی دوبووار و به طور خاص مقالاتی در نقد اختصاص یافته، مقالاتی درباره

 هایاو منتشر شده است. ضمن اهمیت این مجلد در مقام بازنگری تاریخی در مؤلفه جنس دومِ

ی جودیت نوشته« دوبووار مونیس جنسِ دومِ در تیجنس و جنس»ی تفکر فمینیستی، مقاله

س جنترین نقدها بر ی یکی از مهمباتلر از اهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا علاوه بر ارائه
 میفاهم تیاهم به توجه بااست. آشفتگی جنسیتی های باتلر در زمان محل تکوین ایده، همدوم

ویژه ی این مقاله برای خوانندگان و بهترجمه میدواریام متفکر، دو هر یسو از شدهخلق

 های جنسی و جنسیتی مفید واقع شود.مندانِ مبارزات زنان و اقلیتعلاقمندان و دغدغه

 

https://www.jstor.org/stable/i347898?refreqid=excelsior%3Ada428c7aa5bbf03193e998c543e20a83
https://www.jstor.org/stable/2930225
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بندیِ سیمون دوبووار صورت [0]«شود.شود، بلکه زن میآدمی زن زاده نمی»

تدریج داند که بهکند و جنسیت را وجهی از هویت میجنس را از جنسیت متمایز می

منظورِ های دیرپای فمینیستی تمایز میان جنس و جنسیت، بهآید. در تلاشدست میبه

اظ حنامتغیر، به ل جنسْرد این ادعا که آناتومی تقدیر است، تمایزِ پراهمیتی بوده است؛ 

مفهومی  جنسیتبدن زنانه فهم شده، حال آنکه  0های واقعیِآناتومیک متمایز و سویه

های آورد، جنسیت حالتفرهنگی و فرمی است از آن مفهوم که بدن آن را به دست می

یا  هاتوانیم ارزشعیار، دیگر نمیپذیریِ بدن است. با این تمایزِ تماممتغیر فرهنگ

انیم توشناختی نسبت دهیم، و نیز نمیزیست را به ضرورتکارکردهای اجتماعی زنان 

 طبیعی و غیرطبیعی اشاره کنیم: بنا به تعری،، به طرزی معنادار به رفتارهای جنسیتی

شود علاوه، اگر این تمایز همواره اِعمال شود، معلوم نمیاند. بهها غیرطبیعیتمام جنسیت

ت شدن به یک جنسیتِ معیّن اسعیّن تبدیلی یک جنسِ مکه آیا پیامد منطقیِ بایسته

ای علّی یا تقلیدی میان جنس و جنسیت فرضِ وجود رابطهپیش اعتبار[ نی]بدیا خیر. 

بودن است، و اگر این تعبیر بودن تعبیری فرهنگی از مادهشود. اگر زنتضعی، می

ی خواهانهبودن نیست، پس ظاهراً بدنِ ماده بودگاِه دلبی مادهوجه بایستههیچبه

است، و هیچ دلیلی برای جلوگیری از امکان تبدیل بدن به بودگاِه سایر « زن»جنسیتِ 

های جنسیتی وجود ندارد. از این رو، حدوحدود تمایز جنس / جنسیت اشاره به ساخت

ت یافته با پیامدهایی اسهای ساختهای طبیعی و جنسیتایِ بدننوعی دگرآیینیِ ریشه

اند. به نظرم دو نوع بسیار متفاوت از بودن« بودن»و زن« بودن»هکه بر اساس آن ماد

بندیِ سیمون دوبووار در عبارتِ ای است که صورتترین نکتهاین بینشِ آخِرْ برجسته

 کند.ارائه می« شودیبلکه زن م ،شودزاده نمیزن  آدمی»

 7همانثابت و خود یامجموعه (female) «ماده»اصطلاح  بالا، چارچوب اساس بر

با استمرار  فرضشیپ نیا ضمن)در  کندیم مشخصرا  یطبیع یانجسم امور واقعِاز 

 (woman) «زن»اصطلاح  و( شده دهیکش چالشبه  یجد طوربه  یکروموزوم راتییتغ

کسب  یفرهنگ یمعنا امور واقع آن شقیطر ازکه  کندیرا مشخص م ییهاانواع حالت

                                                      
0 factic 
7 self-identical 
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و  ثابت نسبتِ یِمدع [یربط فعلیا ] هیحکم نسبتِکه  آنجا تا فرد. پس کنندیم

 هاندزیب. اما ستین دیگریجنسِ  پس است، ماده فرد یعنی ،استماده  باشد همانخود

 یِنگفره ریتفس تی. اگر جنساستزن  فرد میمشابه ادعا کن قیدشوار است که به طر

 بودنِستهبی صفت ممیزه و ]یا ثبوت[ است تیلبصُفاقد  پساز جنس است،  پذیررییتغ

 یعنی ،یتیچه مرد، چه زن، چه هر جنس ،بودن تیجنس کی واجد. را نداردساده  تِیهو

 دانِیدرون م ایقرارگرفتنِ پو ،از این روو  ،هابدن مداومِ یِفرهنگ رِیتفسدر  رشدنیدرگ

 دنیبخشتحقق ای رفتنیپذ 0مقولات وضعیِ  یهمثاببه دیبا تی. جنسیفرهنگ یهاامکان

رک به بدن، د یفرهنگ دادنِ فرمِبدن و  ریتفس یبرا یندیفراهمچون  یعنیها، به امکان

 تیوضعیک دادن به تن موضوعْشدن است؛ بودن زنزن گر،ید انیشود. به ب

 از الفعّ یندیبلکه فرا شود، زاده زن تواندیم فرد آن درکه  نیست ثابت یِشناختیهست

 است. شدهافتیدر یِفرهنگ یهاامکان رکردنِیبازتفس و رکردنیتفس ،تصاحب

ط فق تی. جنساست تَبَعی یابهام یحاو دوبووار مونیس یبرا« شدن» فعلِ  ایگو

 ندیراف تیجنس یریبلکه به تعب ست،ین تیبر هو شدهلیتحم یِفرهنگ ساختِیک 

 ست،گرانه اتصاحب و هدفمند یهاکنش از یامجموعه شدنساختنِ خودمان است. زن

به  یبرا است «پروژه»یک  یسارتر انیب به ایاست  مهارت کی یِریفراگ شدنزن

 یمعنابه« شدن» ی. وقتمشخص یبدن سبکیک و  معنایک  رشِیپذو  ،یریکارگ

ه دوبووار ب مونیس رسدیم نظر به ،شود یتلق« دادنیا جسم هدفمند خودگرفتنِبه»

 ند،باش یانتخاب ییمعنابه  هاتی. اگر جنسشودیمتوسل م تیاز جنس 7گرااراده یشرح

 م؟یفهمیم چه شدهافتیدر یِفرهنگ ساختِ یهمثاببه تیاز جنس صورت نیا در

؛ افتهی نیّتع منفعلانهکه  میبفهم یزیچ در حکمرا  تیکه جنس شده متداول روزهانیا

                                                      
0 modality 

7 voluntaristic 
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 7لوگوس محور-فالوس زبان ایسالار درم 0ییافتهشخصیتنظامِ یک  تِدسبه یعنی

 فهم نیاگر ا یحت .است مقدم آن بر و کندیم نییتع را سوژه خودْ که افتهی ساخت

 از پرسشکماکان  یی است،هانظام چنین ییافتهساختجنسیت درست باشد که 

 بدن یرو هیسوکی را تینظام جنس نیا ای. آدارد ضرورت ساخت نیا مشخصسازوکارِ 

 نقادمُ یامتمپس سوژه به ،منفعل است صرفاً  یانجیمیک اعتبار بدن  نیبه ا که نگاردیم

 دیولبازت یبه طور فرد تیرا که با آنها جنس یمختلف یهاوهیش گونهچ ن،یاست؟ همچن

 تیجنس دیدر بازتول یشخص تینقش عامل م؟یدهیم حیشده توض 3برساخت از نو و

 تیجنس ییهنظر از دوبووار مونیس یبندصورت بساچه ،یبستر نیدر چن ست؟یچ

 یندیفرا حد چه تا تیجنس« ساختِ: »مثل باشد، ییهاچالش یهمجموع متضمنِ

خود  تیجنس [به] ندیدر آن فرا و میسازیم را خود معنا چه به مااست؟  4یخودبازتاب

 ؟میشویم [لیتبد]

 کی[ واجداز ] دوبووار مونیس شرحِ گونهچکه  بدهم نشان خواهمیم ادامه در

فیصله  «ساخت» هم و «پروژه» هم در حکم تیجنس یِ درون به ابهام «شدن» تیجنس

 یریپذفرهنگ هم و انتخاب یثابهمبههم  «شدن» تیجنس کیواجد  یوقتدهد. می

با  دوبووار. شودیمسست اصطلاحات  نیا انیم متضادِمعمولاً  یهرابط شود،یم فهم

 که هم یفرهنگ هایامکان یِرا در مقام بودگاه بدن تیجنس« شدن»داشتن مبهم نگه

                                                      
0 personified 

محور. فالوس همان آلت لوگوس محور یا کلامِ مردانگی-، فالوسphallogocentricفالوگوسنتریک،  7

شود، جنسی مردانه است که طبق این دیدگاه در جهان اجتماعی محور اصلی در نظر گرفته می

، در تئوری انتقادی و واسازی نوعی ناهنجاری است که از سوی phallogocentrismفالوگوسنتریسم، 

 یدریدا طرح شد تا به امتیازهای مردانه )فالوس( در ساخت معنا اشاره کند. این کلمه ترکیب دو واژه

phallocentrism  تمرکز بر دیدگاه مردانه( و(logocentrism  تمرکز بر زبان در انتساب معنا به(

یا اولویت گفتار بر نوشتار را مکمل فالوگوسنتریسم  phonocentrismن( است. دریدا و دیگران جها

خود مورد بررسی قرار داده است. ن. ک به: « ی افلاطونداروخانه»اند. دریدا این ایده را در معرفی کرده

 . م. 44و  44، ترجمه و گردآوری معصومه شاگردی، نشر علم، صص 0399واژگان تخصصی دریدا، 

3 reconstituted 
4 self-reflexive 
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 تیجنس از او یتئور ،بحسا نیا با .کندیم یبنداند صورتیو هم ابداع تیافیدر

 نآ موجببه که است انتخاب یهدربار الیستانسیاگز نِیدکتر رِیبازتفس متضمنِ

از  یاها درون شبکهامکان یافتگیِ جسمیت در حکم تیجنس کی «کردنِانتخاب»

 .شودیم فهم دارشهیر قاًیعم یِنگفره یهنجارها

 

 یدکارت ارواحو  یسارتر ابدان
 یشناختیهست ییمعما میکنیخود را انتخاب م تیجنس یحونتصور که ما به نیا

ارج خ یگاهیجا در میبتوان که برسد نظر به ناممکن دیشا ول. در نگاه اکندیم طرحرا 

 موارهه ا. اگر ممیخود را انتخاب کن تِیجنس هو از آنجا با فاصل میریقرار بگ تیاز جنس

 چه را کهنآ نکهیا گفتنِ پس م،یارفته فرو تیجنس در و میاهیافتتیجنس شیشاپیپ

به  ییگونه فقط همان رأی نیا دارد؟ ییمعنا چه میکنیم انتخاب میهست پیشاپیش

 رااش دهشانتخاب تِیبر جنس کنندهانتخاب عاملِ تقدمِ کهییجااز آنبلکه  رسد،ینظر م

 یساختار یعنیدارد،  0نفْس از یدکارت یدگاهید ییگو کند،میمسلّم فرض 

 اهدگید نیا. بالدیم و دزییم یو زبان یفرهنگ ستِیز مقدم بر که دارد 7یگوشناختیا

ت در تضاد اس یشخص تِیعامل یِزبان ساختِ یهدربار معاصر یهاافتهی با نفْس یهدربار

 رسدیاست، به نظر م گویا یهدربار یدکارت یهاهدگایتمام د یهمسئلاین  چونو، 

ن آ یینها دییمانعِ امکان تأ یو زبان یفرهنگ ستِیآن از ز یِ شناختیهست یهفاصل

 زا مادرست باشد که  نی، اگر اداشتنِ انسجام است دوبووار مونیس یادعا اگر. شودیم

 دیبا اوپس  ،«میشویم» مانتیجنس یو اراد یاختصاص هایای از کنشمجموعه خلال

 یازینشیپکه  یشخص تِیعامل. باشد داشته لامکان یِ دکارت کنشِ  کیاز  ریغ یمنظور

 تیعامل نیا خودِ زداییجسمیت بر دالِاست،  تیجنسیک  رفتنِیپذ یبرا یمنطق

د قرار باش. اگر نماهایبدنبه  نه م،یشویم لیتبد مانجنسیت به ما واقع،به ست؛ین

                                                      
0 self 
7 egological 



 شیرین کریمی و کیوان مهتدیی / ترجمه جودیت باتلر 6 

 دوبووار دگاهیابتدا به د دیبا م،یبفهم یدکارت حاز رو رهادوبووار را  مونیس ییهنظر

 . میبپرداز زدودهجسمیت ارواحِ یهاامکان یهدربار شتأملاتها و بدن یهدربار

 وعن چیبدن ه یسوا یآگاه و چه بگوییم است،بر بدن مقدم  یآگاه چه بگوییم

تر سار یِستین و یهستاست که در  ییادعاها هر دو –ندارد  اییشناختیهست تیوضع

 دری ذهن / بدنِ دکارت یهدوگان یِناهمخوان نیو ا شودیم انکار و دییتأ انیدرمیکی

ر د ،واقعبه. شودیم داریپد دوباره ،یکمتر تیهرچند با جدّ ،دوبووار مونیس دومِ جنس

 یراب یرئوس مطالبِ سارتر کردنِزهیکالیراد یرا در راستا یتلاش میتوانیم دوم جنس

 یِستین و یهست« بدن». در فصل مینیبب یآزاد از افتهیجسمیت یکردنِ مفهوموضع
 زیو ن داردیسارتر را به خود مشغول م یهشیکه مدام اند ،ییگرادکارت یسارتر نوع

 بنا برهرچند است.  افتهیبازتاب  ،یرهاکردن خودش از روح دکارت یتلاش سارتر برا

 ،[7(]«من بدنم هستم)»است  ی یکیشخص تیبدن با هو حدود و صغور استدلال سارتر

 یهنقطمن  بدنِ)» است بدن از فراتر یک معنا به یآگاه سارتر اظهار به بنا نیهمچن و
[. 3(]«...رومیحال از آن فراتر م نیو در ع مامن که یمتیعز یهنقط ،است متیعز

 ای دودهزی جسمیتهصیخص کوشدیبلکه م کندیرا رد نم ییگراسارتر دکارت ییهنظر

 به مربوط اساس از اما متناقض، در حکم امریرا  یشخص تِیهو یفرارونده

 ذاتیِ واقعیت انسان ( و بدنْتعالی یهمثاب)به یآگاه یهدوگان بفهمد. یافتگیجسمیت

 ،یگریدر د ای یکیدر  تنها یشخص تیهو نییتع یاست، و طبق نظر سارتر تلاش برا

  پوشد.ای است که از واقعیت چشم میپروژه

انگاریِ پیش یهمثاببه را از بدن 0«فراتر رفتن»سارتر به  یهاشار توانمی کهبا این

در حکم را  7نفس به یبخشتعالی نیفقط ا کافی است اما ،خواند بدنذهن /  یهدوگان

 بلکه ،ستین ستایا یادهیپد بدنانگاره رد شود. حرکتی جسمانی درک کرد تا آن پیش

شرط  حکم یکدر  بدن،است.  لیم یمند و نوعجهت ییروین 3،مندیاز نیت یحالت

                                                      
0 surpassing 
7 self-transcendance 
3 intentionality 
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بدن  کند،یرفتار م یشاست که فراتر از خو یموجود ،به جهان یابیدست برای

 (entityی )هستنده کی هرگز ،رو نیاز ا ،به جهان است و یضرور ارجاعِیک  روبخشِین

 یانسان یجدوجهدها یتمام بومِکشت و بستر مقام در. بدن ستیان نهماین یِعیطب

که  دانییهاامکان یپ درها سارتر تمام انسان زعم بهاز آنجا که . شودیم ستهیزتجربه و 

 «ورای» یااندازهتا ها انسان پس اند،تحققرقابلیدر اصل غ ایاند افتهیهنوز تحقق ن

امر  یک بدن ؛است یجسمان یاتجربه انسانْ 0زِ یآمخلسه تیواقع نیا اما. اندخودشان

به زعِم  ،واقعشدن است. در  از یبلکه حالت ست،ین (existenceوجود ) از جانیب واقعِ

 شیجودر  وارهبدن هم رایز ،شوددر حالت فرارونده موجود می فقط یعیطب بدنِ  ،سارتر

 را به 7احتمالِ وقوع نیا میتوانیهرگز نم»است:  لیدخ هاامکان تحقق سمت هانسان ب

ما  یو برا م،ایانتخاب کیما زیرا  ؛ما است یبدن ما برا خودی خود درک کنیم زیرا

ه است ک نیلازمِ ا شرط دقیقاً ریناپذفهمبدنِ  نیا... خودمانکردنِ انتخاب بودن یعنی

 [4]«.شومینم موجود ناگهانمن  ،شته باشدوجود دا یانتخاب

 اشبیش از آنکه سارتر را رد کند او را در منتهاالیه غیردکارتیدوبووار  مونیس

ا ر «موجودکردن» فعل بهتر است» سدینویم یستین و یهست[ سارتر در 4]فهمد.می

نش را بد یآگاه مییبگو [ به کار ببریم وبه مفعول دارد ازیکه ن] یفعل متعدّ در حکم

ندارد با کاربرد  یتفاوت فاحش «کردنموجود» یِ[ صورت متعدّ 1...]کندیموجود م

 کی به شدنلیتبدزعم دوبووار  به ایگوو  ،«شدن»دوبووار از فعل  یهکنندسلاحخلع

 یسارتر یِبندصورت سازیِانضمامیی نوع هم و یجسمان امتدادِ ینوع هم تیجنس

 بر جنسیت، «شدن»و  ی بر جنسوجودِ جسمان سازیِجاکردن همسانجابهاست. او با 

 ی او تنش موجوددر نظریه اماکند، لحاظ می را اضداد جمع یِشناختیضرورت هست

 یه سوب یعیطب در حرکت از بدنِ تنشبلکه  ،نیستاز بدن  «فراتر»و  «در» بودن انیم

 لالتد شودیبلکه زن م شود،یزن زاده نم یآدم نکهیا. نهفته است افتهیفرهنگ یبدن

                                                      

0 ek-static: ecstatic 

 آمیز را در اینجا در نظر بگیرید. م.ی ایستایی خلسهجنبه 

7 contingency 
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 یافتگیجسمیت به هزدودجسمیت یِاز راهِ آزاد گذرکردن« شدن» نیندارد که ا نیا بر

 شخوی تِیاز آن جنس پساست و فقط  خویش از ابتدا بدنِ فردواقع، است. به یفرهنگ

ت از حرک یعنی یافته است؛ذاتی زندگی جسمیت تیجنس به جنس از حرکت. شودیم

 با یارترس واژگانِ ختنیآم اب. یافتگیجسمیت از یگرید نوع بهیافتگی جسمیت ینوع

 لحاظ هب طِیشرا در فرد بدن «کردنِموجود» که مییبگو میتوانیم دوبووار مونیس واژگان

 ت.اس فرد شدنِ[لیتبد]به[ جنسیت ] یمعن به ،یحد تا کمدست ،یانضمام یفرهنگ

در  «ریناپذفهم»امرِ  یهمثاببه یعیبدنِ طب یهسارتر دربار یاز آرا یبردارنسخه

 هرگز ما .ردیگیدر نظر نم یعیرا طب جنسیتدوبووار  مونیسکه  شودیم انینماجایی 

 میکنیتجربه نممان «جنس» یهمثاببه یعنی مجرد، و محض یبدن حکم در را خودمان

 تیجنس در مقامِ  شایخود را خارج از تجل هرگز جنسِ رایز م،یشناسینم ای

 افتهی تیجنس شیشاپیپ وارهشده همتجربه«ِ جنس» ای ستهیز«ِ جنس. »میشناسینم

 افتیآن را  توانیکه نم یاز موضع اما م،یشویم مانیهاتیجنس [به لیتبد]است. ما 

 امری یعیطب بدنِ سارترنزدِ . دارد وجودگفت  توانینم ،ترقیعبارتِ دق به ،و

 هیتوج یبرا غیرواقعی شروعِ یهنقطبدن طبیعی یک  ،رو نیا از ،و است «ریناپذفهم»

  مسلّمِفرضِدوبووار  مونیسنزدِ  ب،یترت نی. به هماست افتهیستیزامر  یهمثاببهبدن 

همچون  را تیجنس دهد کهصرفاً به ما اجازه می غیرواقعی ایمکاشفه در حکم« جنس»

ز ا. حادث از وجود بفهمیم یفرهنگ همچون وجهی به لحاظ یعنی ،ای غیرطبیعیپدیده

 هبلک یافته،جسمیت ستِیزمقدم به  ایموضع مقدم به فرهنگ  کی از نهما  این رو،

 نمویسنزد کم . دستمیشویم [لیتبد] مانتیجنس [به] آنها طیشرا درون ضرورتاً

 .گیردمیآرام  یروح دکارت دوبووار

 یِرَوشیپ شدن نیمنِد احرکت زمان یول ،«میشویم» مانیهاتیجنس ما اگرچه

 یاقطهن از تیجنس رایز ،ستین گسسته یزمان لحاظ به تیجنس خاستگاهِ. ندارد یخط

 از تیجنس مهمْ به تعبیری شود. ثابت در فرم آن از پسکه شود ینم آغاز زمان از

 یتیفعال تیکه خودِ جنس به این دلیل قاً یدق ست،ین یابیقابل رد پذیریی تعری،منشأ

 باتمناسمحصول  یهمثاببه گرید تیدر حال وقوع است. جنس پیوستهآغازگر است که 

 یبرا معاصراست  یروش و راه تیجنس شود،یدور فهم نم یهاگذشته ذهنیو  یفرهنگ
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 نییتع یبرا ی استراه جنسیت ،ندهیآ و گذشته یفرهنگ یهنجارها یِ سازمانده

بدن  ستنِیز یبرا ایپو ی استروش جنسیت و ،هنجارها آن به توجه با شتنیخو تیموقع

 در جهان.  یآدم

 

 انتخاب یهمثاببه تیجنس

زند یانتخاب نم نیدست به ا یافاصله از اواما  کند،یرا انتخاب م تشیجنس فرد

 شدهخابانت تِیکننده و جنسعامل انتخاب نیب یشناختیهست یدرنگ یهدهندنشان که

 پرسش نیااست، اما  غیرواقعی ییفضا 0خودخواسته «گرِانتخاب» یِ دکارت یباشد. فضا

 تیجنس پس م،یافرو رفتهخود  تیجنس ما از آغاز در: اگر است یباق خود قوت به

 تیجنس باب دررا  دگاهشیددوبووار  مونیس دارد؟ ییمعنا چه انتخاب ینوع یهمثاببه

در تر سار نیدکتر از روزمره رِیتفس و بازبرساختو کنشِ  نقطعیلا یاپروژه یهمثاببه

 یمعنایک  دشوارْ یِشناختو به آن ساختار معرفت دگیریبرم 7یشاتأملیانتخاب پ باب

و خودجوش است که  ضمنی یکنش یْشاتأملیپ . انتخابِبخشدیم یانضمام یِفرهنگ

 یآگاه یبرا اما ست،یآگاهانه ن یتمامبه تخابان نی. انامدیم 3«وارهمعرفت»سارتر آن را 

ه متوج کردناین نوعی انتخاب است که ما فقط پس از انتخاب است، یقابل دسترس

 نیدوبووار در ارجاع به ا مونیس رسدبه نظر می. میاکرده یانتخاب نیچنکه  میشویم

 هیکاز انتخاب ت مفهوم نیبر ا شودیم پذیرفتهآن  قیاز طر تیکه جنس ینوع کنش اراد

 ظری، یاپروژه تیجنس رفتنِیپذ ست،یممکن ن آنْ کی در تیجنس رفتنیپذ. کندیم

دن ش تْیجنسیک  [به لیتبد] گنجد.تأملی میفهم  ندرت دربهاست که  یو راهبرد

 مملو از یِفرهنگ تیواقعیک  ریتفس از آگاهذهن رانشی و در عین حالی درونندیفرا

 ستنیز یبرا ،از بدن ینوع خاص برای پذیرفتنِ. انتخاب زهاستیتجو و تابوها دوبندها،یق

 ی است که پیشاپیش باجهان متضمنِخاص،  یاوهیبه بدن به ش فرد شدنِملبس ای

                                                      

0 deliberate 
7 prereflective 
3 quasi knowledge 
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 کردنِ ریتفس تْیجنسیک  کردنانتخاب ی استقرار یافته است.جسمان یهااقیوسسبک

. کند یدهسامان نو از را آنها که است یاوهیشبه  شدهافتیدر یِتیجنس یهنجارها

 غازِ آ یبرا ضمنی است یاپروژه گری، بلکهنه یک کنش رادیکالِ آفرینش تیجنس

 ستییکه با ستین یزیتجو یافهیوظ نی. اشبه روش خود یآدم یفرهنگ خیتار یهدوبار

 .میاکرده تلاش شیبرااست که همواره  یافهیبلکه وظ م،یانجام آن تلاش کن یبرا

[، 2اند]نقد کرده را الیستانسیچارچوب اگزیک تفوِق و دیگران  0دوف لو شلیم

سرکوب  انِیکه قربان است 7«ییگرااراده از کیکلاس صورتی» دادنِبه از نو رواج نقد آنها

 نیردکت ی. وقتکندیم سرزنش به طرزی ناآشکار شانتموقعی« کردنِانتخاب» یرا برا

 اما ،است ناآشکار دیتردیب رود،یبه کار م یانهیزم نیچندر  الیستانسیانتخابِ اگز

توانمندسازِ  یهاامکان از را توجه که است سوءکاربرد نوعی خودش یکاربرد نیچن

 دوبووار مونیس که یسازیقربان یِدارشناسیپد. سازدیمنحرف م (positionموضع )

 به رغم ظاهر، سرکوبکه  دهدینشان م دهدیم ششرح مفصّل دوم جنس سرتاسرِ در

 یهعلاوه، از عرصاست. به امری حادث، از اساس اشناپذیریاجتناببارِ  به رغمِ  و

 خاطرنشانو  ،کنداستخراج می را شدهگر و سرکوبگفتمان سرکوب 3یشدگشیء

که انسان  آوردیدوام م ییفقط تا جا کنندهسرکوب یِتیجنس یکه هنجارها سازدیم

سرکوب  که دیگویدوبووار نم مونیببخشد. اما س یمکرر به سراغ آنها برود و به آنها زندگ

دوبووار در  یهبرجست ی. کارهاشودیانسان زاده م یهااز انتخاب یارهیاز راهِ زنج

 یهاشهیسرکوبگر ر یهااست که نظام نیاو از ا یآگاه یمبنا خیو تار یشناسانسان

ه ک آورندیدوام م یها فقط تا حدنظام نیاست که ا نی. نکته ادارند یادهیچیپ یماد

 یِفرد راهبردهای قِ یحال مصرانه از طر نیو در ع یبه طور ضمن یتیجنس یهنجارها

 یکمتر پیچیده دگاهِید مقابلو در  یِحال دنبال شوند. دوبووار ورا پنهانِ زمانِ شیکماب

                                                      
0 Michele Le Doeuff 
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اده تصاحب استف یهفهم لحظ یبرا الیستانسیاگز یاز دستگاهِ فکر 0،«شدناجتماعی»

 بر تصاحبْ  دیر با تأکا. دوبوودهدیرخ مشدن اجتماعیکه در ظرف آن  ای، لحظهکندیم

 را انسان که سازدیم فراهم یریپذفرهنگ یهپدرسالاران یِهیتوج یهامدل یبرا یلیبد

معنای دقیق کلمه، به شکل گیرد که، به در نظر می متقدم علل محصولفقط در مقام 

 تیعاملآفرین تحول یهاامکان یبرا ییجا چیه از این رو و یابد،فرهنگی تعیّن می

 .گذاردینم شخصی

 را لیتحل نیا کوشدیم تصاحب و تیعامل سازوکارِ یِ موشکافگمانم دوبووار با  به

در مقام  ای که با افراد ستیقائم به ذات ن ینظام ستمْ. غنی کند یبخشییهار لِیپتانس با

 تمسکند.  دیتول خود یِآنها را در حکم آلت دستِ فرهنگ ایبرخورد کند  ینظر یهابژ

 اسیر مقد یبه مشارکت فرد آورشانیز ستِیحفظ ز یاست که برا یکیالکتید ییروین

 دارد. ازین عیوس

گذارد که جنسیت بر دوش ما می را[ 9] 7یآزاد بارِ آن میمستق دوبووار مونیس

 یهنجارها کارکرد یهنحو توانیماو می دگاهید از اما دهد،ینم قرار ملاحظه مورد

. آوردرا تحت سلطه درمی تیجنس عملِ یِآزاد استنتاج کنیم که را یدسازیّمق

 اگر که است ادیز یقدر به یتیجنس انحراف و باقمربوط به انط یاجتماع یهاقیدوبند

 قاًیعماحساساتِ بیشترشان  ستند،ین وارزن ای مردوار واقعبه آنها شود گفته مردم به

بودگِی یا زن (manhoodمردبودگی ) حیصح ی[ در اجراکه انگار] شودیم دارحهیجر

(womanhoodخود ) به  یاجتماع از آنجا که وجودِواقع، . بهندشاب خورده شکست

 شدهخارج از هنجارهای جنسیتیِ تثبیت ،دارد ازین ابهامیب یِتیجنس تعلق ینوع

 یاز مرزها ی. تخطدر مفهومی به لحاظ اجتماعی معنادار امکان ندارد وجودداشتن

لالت د تواندیم که کندآغاز می ی رااشهیر ییِ جانابه نوعی حسِ شدهثبیتت یِتیجنس

شدن است، پس خارج افتهیتیجنس وجودِ شهی. اگر وجود همردیبگ خود به یکیزیمتاف

 یهاهمان وجود است. در لحظه به پرسش کشیدنِ یبه نوع شدهثبیتت تِیاز جنس
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7 burden of freedom 
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که  میباش هاییتیندارد جنس یلزوم یلیخ میفهمیم ی، که در آنتیجنس ییِ جانابه

 یهاتیهو ریسا ای زن ایمرد  ئتِیهدر  ستنیز یِ ذات ایم کهی مواجهانتخاب بار با م،یاشده

 هشد گرانبار یاجتماع یدوبندهایکه با قایم مواجه یآزاد یو با نوع ،استی تیجنس

 .است

 تِ یجنس قلمرو به تجاوز ای یزیتجو تِیجنس کردنِترک از وحشت و اضطراب

 کیگواهِ ضرورتِ وجودِ  زیو ن یتیجنس رِیبر تفس یاجتماع یدوبندهایگواهِ ق ،گرید

 گسترده یِدشوار مثلاً ب،یترت نیاست. به هم تیدر منشأ جنس یذات یآزاد یعنی ر،یتفس

ل اثر متقاب نیهم انگریب ،یزینه غر ینهاد یتیواقع یهمثاببه یمادرانگ رشیپذ در

 همِ وَ یهمثاببه یمادر یهزیغر یهدوبووار دربار مونیس دگاهیاست. د یو آزاد دوبندیق

مول و مع اریبس لْیم نیکه ا شودیرو ممناقشه روبه نیاغلب با ا یفرهنگی( )یا ساخته

ر در نظشمول جهانو  کیارگان دیبا لیدل نیو به هم شودیکننده حس مقانع اریبس

 یعاست و مد یفرهنگ یینهگزیک  کردنِشمولجهان خواستارِ واکنش نیگرفته شود. ا

نقاد یا م فرداست که  یکیضرورتِ ارگان امدیبلکه پ ستین فرد گزینشِ نیاست که ا

 هادن کردنِشمولو جهان یسازیعیطب یدر تلاش برا رسدیآن است. به نظر م بهمقید 

در  ی، مادرانگبه این سیاق شود؛یم انکار یمادرانگ بودنِایهنیگز یهصیخص یمادرانگ

به  لی. مشودیبرده م شیپ اجباری یِنهاد اجتماع کی یعنی نه،یگز تنها یهمثابعمل به

 ترقیعم لیمیک  یهکنندفاش کْیارگان نیازهای یمثابهبهاحساسات مادرانه  ریتفس

 به لیتبد یمادرانگ اگر. کندمیفرد  ی کهانتخاب کردنِپنهان یبرا تراست، میل عمیق

به پرسش  نوع نیا است؟ ممکن یگرید زِیچه چ صورت آن در شود، انتخاب یک

 یاجتماع یدوبندهایق رفتنِ دست از امکانِ از وحشت و جهیسرگ باعث اغلب کشیدن

ی خوباینکه چنین وحشتی به. شودیصُلب م یمکان و مقاِم اجتماع کی کردنِو ترک

 یتینسج تیدهد که هومی شهیاند نیاعتبار را به ا نیشتریببسا شناخته شده است، چه

 استوار است. بشر ابداع ثباتِیب بسترِ بر

 

 یگانگیازخودبو  آیینیخود
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 طفق واست؛  یفیتوص ییادعا شودیمخود ]تبدیل[  تیجنس فرد ]به[ نکهیا

ا ب دیبا تیجنس ایآ که دیگویاما نم شود،یم تیجنسکه فرد پذیرای  است یمدع

از  دوم جنسدوبووار در  مونیس یِزیتجو طرح. ریخ ایشود  رفتهیپذ یخاص یهویش

ت. اس صیاو قابل تشخ یِزیاغراضِ تجودر هر صورت است، اما  ترمبهم اشیفیطرح توص

 ریمس ینوعبه  شوندیم «یگرید» زنانْ نکهیکردنِ ادوبووار با فاش داستیپکه  نطوریا

  :  سدینویم یروانکاو . او در نقدِدارداشاره  زین یابیخودباز

 

 که داستیپ شواهد از. خوردیم بیفر یگانگیب خود از یالگوبا دو  زن

 الیخ زیننقش زن  ایفایاست؛ اما  ناکامینقش مرد منشأ  ایفایزن  یبرا

 الح نیع در – بودنیگرید یعنی بودن،ابژه یعنیبودن باطل است: زن

دشواری ... ماندیم یسوژه باق خودْ یِریگدر دلِ کناره یگرید نیا

 مندر ض و ردیرا نپذ تیاز واقع گریزها نیاست که ا نیزن ا راستین برای

 . (92، ص 0392 )دوبووار، باشد در تعالی به دنبال تحققِ خود

 جنسیتبی مدلِدوبووار  مونیکه س دهدیسو نشان م کیاز « تعالی»زبان  نیا

ر بدوبووار غلبه  ایگوو  ردیپذیزنان م یهاخواست نِیتصور هنجار یهمنزلرا به یآزاد

 شانتینسبه ج شدنلیکه تبد یزنان یبرا ژهیوبه کند،یم زیتجو به طور کلی را جنسیت

ی تعالکه  از آنجا گر،ید یاست. از سو تعالی ظرفیتو  آیینیمتضمنِ فداکردنِ خود

 که کندیم بیدوبووار زنان را ترغ زیتجو ایگو رسد،یبه نظر م مردانه مشخصاً ایهپروژ

 گر،ید عبارت به. بپذیرند یافتهجسمیت مردانه تیجنس با ینکا کهرا  یآزاد آن مدل

 اهداف خدمت در یابیتیهو نیا و اندافتهی تیهو شانیآناتوم با زنان چون

 یابی کنند، یعنی همان فعالیتهویت «یآگاه» با دیبا آنها ینکا است، شانگرانسرکوب

 بود، او به زنان نیدوبووار ا دگاهید اگر است. ای که با بدن محدود نشدهیابندهتعالی

که  کنونی یِآزاد مدلبود که  یزیتجو یهکنندجیو ترو دادیفرصتِ مردبودن م

 زنان آن از پس که شدیم یمدل به لیتبد ستیبایم استمردانه رفتار ی کنندهتنظیم

 . آوردندیدرمآن  شکل به را خودشان
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ارائه  مذکور یهابدیلاز آنچه  شیب یلیخ دوبووار مونیس ایگو ن،یا وجودِ با

 یآگاه یهرا دربار یدگاهیدوبووار د ایآال این است که ؤاز یک سو، س. دیگویم دهندیم

را  ی)او روانکاو گیردقرار میفراتر از بدن  ییمعناشکل و که در هر  ردیپذیم یآزاد یا

و .( دکنیم نیتحس« بدن استیک موجود »که  دهدیم نشان تینها در نکهیا لیدلبه 

 یهپروژ ازانتقادی  شدتبه یخوانشراه به  یگرید یهبحث او دربار از سوی دیگر،

بحث دوبووار  خواهمیم دیآیکه در ادامه م یلی. در تحلبردزدایی میجسمیت یمردانه

 هگل یو بنده گانیخدا کِیالکتید بازنگریِ متن یهمثاببه را یگریدو  خود یهدربار

 بیفرزدایی جسمیت یمردانه یهپروژ ،دوبووار مونیس یبرا ،بخوانم تا نشان بدهم که

  است. قبولقابل  ریغ ،و در آخِر خویشتن،

 یتقابل به کندیم ،یتعر را شتنشیخو خودش که یانگریخودب «مرد»

 نیراست آیینیِخود یبرا مدلی «مرد» نیا دارد، ازین «یگرید» کی با یمراتبسلسله

در  ،«یگرید»آن  یعنی سازد،یمرد را آشکار م ریتداب تِینزن سوء رایز کند،ینم فراهم

 قیکه دوبووار آن را از طر ،یهگل قتیحق نیمرد است. ا یهشدگانهیهر حال، خودِ ب

 افتهینیّتع« زن»و  هزدودجسمیت« مردِ» ذاتیِ  یوابستگ ند،کیم تصاحب یسارتر لترِیف

 ریپذامکان یمرد فقط به شرط زداییجسمیت. کندیم تثبیترا  یبه لحاظ جسمان

. ننداشغال ک ِی خودو ذات واردهبن یهاتیهو یهمثاببه را شانیهابدن انکه زن شودمی

نِ فرد بد ستنیکه متضمنِ ز شانیهابدن« دنشموجود»با  نی)که ا نداشاناگر زنان بدن

اگر زنان فقط (، ستین یکیشده است خلق یو حاملِ معان پروژه کی یهمثاببه

 یبدن ازیضرورت و ن یهشدنهان یهاآنها فقط استحاله یو آزاد یاگر آگاه اند،شانبدن

ر زنان د ،یتعر بااند. انحصار خود درآورده بهرا  یبدن یهباشد، پس در واقع زنان عرص

را دور  شانیهابدن ،ْیتعر برِانیاز راه م شوندیقادر م« مردان» ،«یگرید»مقام 

 ریغ ییزهایچرا  شانیهابسازند و بدن شانیهااز بدن ریغ یو خودشان را کسان ندازندیب

 زیمتما کِیآناتوم یهاخصلت واجدِ همان مردِ  یدکارت« مردِ» نیااز خودشان بسازند. 

رسد های آناتومیکش است، به نظر میهمان خصلت« مرد»تا وقتی یک و  ستین

ی تهیافای است که به طور مشخص زنانه است. این بُعد جسمیتکننده در عرصهشرکت

واقع متعلق به خودِ او نیست و از این رو او واقعاً یک جنس نیست، فراتر ی مرد بهتجربه
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ی اجتماعی و ت باید یک پروژهاز جنس است. این جنس که فراتر از جنس اس

 کننده را آغاز کند تا از هویت متناقض خود آگاه نشود. تفکیک

ه رود کبر اساس عقلانیتی عجیب پیش می« دیگری»فرافکنیِ بدن در مقام 

ول که اص دارد هیتک یرازتهم یهایریگبر باورها و نتیجه ،یمنطق لبیشتر از استدلا

 خود را با واقعیتی زدودهجسمیت«ِ من»کند. را نقض می تقارن ای ییجاجابه

 گریدیشناسد )روح، آگاهی، تعالی(، و از این نقطه بدنش ]تبدیل به[ غیرجسمانی می

شود. تا جایی که او در آن بدن جای گرفته، تمام مدت متقاعد شده که او بدنی می

گانه بیگانه، بدنی ازخودبی که در آن جای گرفته است، بدن او باید برایش عجیب، نیست

توان ت، نمیاس دیگریبه نظر برسد. از این اعتقاد که بدنْ  نیستو بدنی که متعلق به او 

ای مردانه پدیده« منِ »، حال آنکه هستندهایشان به این نتیجه رسید که دیگران بدن

ه و دشده یا انکارشبدن سرکوب–دیگریی مثابهشده بهغیرجسمانی است. بدن ارائه

ور ی بدن به طمثابهبه دیگراندر حکم نگاه به « من»برای این  -شدهسپس فرافکنی

نِ شوند؛ آنها به تجسمِ خویشتمی دیگریشود. بدین سبب، زنان ذاتی دوباره پدیدار می

شود، وجودداشتن در بودن به ذات آنها تبدیل مییابند. این زیادیجسمانی دست می

گوییِ( یک تاتولوژی )یا همان»شود که هگل نامش را مقام یک زن آن چیزی می

 نهد.می« حرکتبی

 دیگریی خود و ی سیمون دوبووار از دیالکتیک هگلی دربارهاستفاده

گذارد و در ضمن را به بحث می هزدودتیجسمی دکارتی آزادیِ های نسخهمحدودیت

دهد. دست هنجارهای جنسیتی مردانه را مورد نقد قرار میمدل خودآیینیِ محفوظ به

 توانشود زیرا هرگز نمیضرورتاً گمراه می زداییتیجسمبرای  تلاش و تعاقبِ مردانه

نه. ای آن در فرم بیگشود برای ظهور دوبارهبدن را انکار کرد؛ انکار بدن وضعیتی می

بدن در حالتی از انکار. و « موجودشدنِ»شود برای زیستن یا زدایی راهی میتیجسم

ی هگل آمده، خود را آشکار طور که در دیالکتیک خدایگان و بندهانکار بدن، همان

 یافتگی انکار. سازد مگر همان جسمیتنمی
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 ی موقعیتمثابهبدن به

ی تعالی، نظراتش مثابهبه آناتومی به دوبووار ی سیمونرغم ارجاعات پراکندهبه

 0توان از آن فراتر رفتکه نمی« موقعیتی»و « منظر»ی مثابهی بدن بهدرباره

دهد که، همانطور که در آرای سارتر دیدیم، تعالی ( نشان می23، ص 0392)دوبووار،

 یهمثابی بدن بهباید از حیث جسمانی فهمیده شود. دوبووار هنگام تشریحِ انگاره

 هزدایی مردانه و بندگیِ زنانبدیلی را در برابر دوگانگی جنسیتیِ جسمیت« موقعیت»

 دهد. نسبت به بدن ارائه می

کم دو لایه دارد. بدن، در حکم بودگاه انواع ی موقعیتْ معنایی دستمثابهبدن به

تفاسیر فرهنگی، واقعیتی مادی است که پیشاپیش در بطن بستری اجتماعی جای 

ای از ته و تعری، شده است. همچنین بدن موقعیتی است که باید مجموعهگرف

تفسیرهای دریافتی را بپذیرد و تفسیر کند. بدن دیگر به معنای فلسفی سنتیِ خود 

های تفسیری میدانی از امکانشود، بدن فهمیده نمی« ذات»یا « حد و مرز»همچون 
فاسیر ی تی جدید از مجموعهدیالکتیکیِ تفسیرکننده است، بدن بودگاه یک فرایندِ

ی مختصِ میان فرهنگ و بندد. بدن به رابطهغیرتاریخی است که بر جسم نقش می

شود برای و روشی شخصی می بدن فرد راه« موجودشدنِ»شود، و انتخاب بدل می

ه جنسیتی بآنجا که هنجارهای پذیرش یا بازتفسیرِ هنجارهای جنسیتیِ دریافتی. از 

کند، بازتفسیر آن هنجارها از خلال تکثیر و های اجتماعی عمل میی قیدوبندپشتوانه

پذیر برای غایت انضمامی و دسترسشود بههای جسمانی راه و روشی میتنوع سبک

 کردن زندگی شخصی. سیاسی

 ، وی بدن طبیعیچنانچه بدن را در مقام موقعیتی فرهنگی بفهمیم، آنگاه انگاره

، رسد. حد و مرز جنسیتطبیعی بیش از پیش مشکوک به نظر می« جنس»درواقع، یک 

از آناتومیِ به لحاظ جنسی متفارق، بیش  7ها برای تفسیری زیستهی امکانیعنی گستره

ای گیر افتاده که که در قید و بند خودِ آناتومی باشد، زیر وزن نهادهای فرهنگیاز آن

                                                      

0 insurpassable 
7 lived interpretation 
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 بندی سیمون دوبووار رااند. در واقع، وقتی صورتسیر کردهبه طور عرفی آناتومی را تف

شود که آیا جنسیت باید به هر کنیم، روشن نمیدنبال میاش هناگفتهای تا پیامد

طریقی با جنس مرتبط باشد، یا این ارتباطِ عرفی خود به لحاظ فرهنگی محدود است. 

نی ، یع«موقعیت»فرد یک بدن فرد است، و بدن « موجودشدن»ای از اگر جنسیت شیوه

شده یا بازتفسیرشده است، پس ظاهراً جنسیت های فرهنگیِ دریافتمیدانی از امکان

نک شود ایتمامی فرهنگی. اینکه فرد ]به[ جنسیت خود ]تبدیل[ میای است بهمقوله

نها کند. به این اعتبار، نه تبر معنایی بیشتر از تمایز میان جنس و جنسیت دلالت می

ی اظاهر هیچ حد و مرز ضروریکند، بلکه بهمی ]فحوای[ جنسیت را دیکته نمیآناتو

 دهد.های جنسیت قرار نمیدر برابر امکان

شناختی را به تمایز جنسیِ هرچند سیمون دوبووار گهگاه معناهای هستی

دهد که آناتومی دهد، سایرِ توضیحاتش به همان میزان نشان میآناتومیک نسبت می

 میان امور واقع« شناسیهای زیستداده»واجد دلالتِ ذاتی نیست. در فصل  به تنهایی

کند که امور واقع طبیعی تنها شود، و استدلال میطبیعی و دلالت آنها تمایز قائل می

نویسد: یابند. دوبووار میهای غیرطبیعیِ تفسیر دلالت میی انقیادشان به نظامواسطهبه

 ی طبیعی نیست؛ او یککند، مرد یک گونهی بیان میدرستچنانکه مرلو پونتی به»

ی تاریخی است. زن یک واقعیت بسته نیست، بلکه یک صیرورت یا شدن است، انگاره

 او باید هایامکانخویش با مردان مقایسه شود؛ به بیان دیگر،  که باید در صیرورتِ

 (24، ص 0392)دوبووار، « تعری، شود.

ی انسان وجود ندارد، ی یک امر واقعِ طبیعی هرگز واقعاً در تجربهمثابهبدن به

 معنا است، یک محل وقوعبلکه فقط معنای حالتی را دارد که غلبه یافته است. بدن 

در حقیقت، یک »شود: هایش شناخته میدار که تنها از خلال دلالتپایدار و معنا غیاب

الی تع-وجود زیرا در یک جامعه است که گونه به مقام جامعه معادل با یک گونه نیست،

یابد. افراد... بیشتر تابع طبیعت از خویشتن به سوی جهان و به سوی آینده دست می

 گرِ ماهیتیابد که بیانهایی بازتاب میاست، و در آن امیال و ترس اند که عرفثانوی

 (29، ص 0392)دوبووار، « شان است.ذاتی
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همان نیست )مگر در مرگ، و در تغییر شکلِ ای خودو پدیدهبدن به هیچ ر

معرفتی(. هر تلاشی  های تعصب، و در سایرِ صورتدیگریای زن در هیئتِ اسطوره

پیش از ورودش به قلمروِ فرهنگ بنا به تعری، « طبیعی»ساختنِ بدن برای محقق

( ، بلکه خود او )زن/مردکندناممکن است، زیرا نه فقط ناظری که این پدیده را دنبال می

ی طبیعی اواقع، بدن هرگز پدیدهنیز در یک زبان فرهنگی مشخص سنگر گرفته است. به

ی یک بدن، بلکه همواره همچون بدنی که منقاد تابوها و قوانین مثابهسوژه نه به»نیست: 

های مشخصی خود را رسد و با ارجاع به ارزشاست از خودآگاه شده و به کمال می

توان بر مبنای فیزیولوژی ها را نمیگوییم که[ ارزشکند. و بار دیگر ]مییابی میارز

شوند که این موجود به هایی میشناسی واجد ارزشاستوار کرد؛ بلکه امور واقع زیست

 (29، ص 0392)دوبووار، « کند.آنها اعطا می

ن جنس و ی امری غیرطبیعی نه تنها بر تفاوت مطلق میامثابهادراکِ بدن به

 کند که آیا اصلاً جنسیتگذارد، بلکه تلویحاً این پرسش را طرح میجنسیت صحه می

رسد جنسیت بیش از آنکه یکی از باید با جنس مرتبط باشد یا خیر. به نظر می

بدن زن یکی از  »...عملکردهای آناتومی باشد، یکی از کاربردهای احتمالی آن است: 

در جهان است. اما آن بدن برای تعری، او در مقام یک های اساسیِ موقعیت او مؤلفه

ی راستینی وجود ندارد مگر آن چیزی از سوی کند؛ هیچ واقعیت زندهزن کفایت نمی

)دوبووار، « یابد.هایش در بطن یک جامعه تجلی مییک فرد آگاه و از خلال فعالیت

 (29و  29، صص 0392

 

 سیاست بدن

یافت بدن  توانمیتوان بدن ناب را یافت، اگر تنها چیزی که اگر نمی

ی ظریهرسد که نیافته، یعنی بودگاِه تفسیرهای فرهنگی است، پس به نظر میموقعیت

پرسد آیا جنس از همان ابتدا جنسیت نبود؟ سیمون سیمون دوبووار به طور تلویحی می

وانیم تکند، اما میه بدن را دنبال نمیی منطقی دیدگاهش نسبت بدوبووار خود نتیجه
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شدن دیدگاه دوبووار را ببینیم: ویتگ و میشل فوکو رادیکال 0گیدر آثار مونیک ویت

[؛ 9دهد]بسط می« آیدآدمی زن به دنیا نمی»خودآگاهانه دکترین سیمون دوبووار را در 

آید )هرچند شاگرد مرلوپونتی بود(، اما دار سیمون دوبووار به حساب نمیفوکو وام

 تر تشریحعی را به شکلی کاملطبی« جنس»ای بدن و جایگاه اسطوره مندیِتاریخ

سند، نویهای گفتمانِی بسیار متفاوتی میگ و فوکو در زمینهی[ هرچند ویت01کند.]می

های سیاسی از کشند و استفادهی جنس طبیعی را به چالش میهر دو متفکر انگاره

شناختی را در راستای استقرار یک نظام جنسیتیِ دوتاییِ اجباری های زیستتبعیض

در بستری فرهنگی رخ « جنس»پرداز، تبعیض سازند. برای هر دو نظریهلا میبرم

دوتایی باقی بماند. مرزبندی تفاوتِ آناتومیکْ « جنس»دهد، که مستلزم این است که می

مقدم بر تفسیر فرهنگی آن تفاوت نیست، بلکه خود کنشی است تفسیری و آکنده از 

د که نوزادان در بدو تولد به دو جنس کنگ خاطرنشان مییمفروضاتِ هنجاری. ویت

گیرد، بندی در راستای اهداف اجتماعیِ بازتولید صورت میشوند و این تقسیمتقسیم می

گذاری نکنیم، یا بهتر از آن، چرا آنها ی گوش تفاوتاما چرا آنها را برمبنای شکل نرمه

زبندی باشد؟ در مر گذاری نکنیم که اصلاً ربطی به آناتومی نداشتهرا به شکلی تفاوت

سازیم. و در اری میگذی جنس هنجارهای مشخصی را برای تفاوتمثابهبه« جنس»

ی ی سیاسشود پیشاپیش یک برنامهاین مرزبندی می نیروی محرک دل منافعی که

ه های این دوتایی در تعری،ِ جنسیت، بگ و فوکو با پرسش از قیدوبندینهفته است. ویت

سازند که احتمالاً برای سیمون دوبووار قابل تصور رها می نحوی جنسیت را از جنس

یی تردید سنگ بنابی« موقعیت»ی مثابهنبود. و با وجودِ این، نگاه دوبووار به بدن به

 هایی.است برای چنین نظریه

جنسیت فرد به این معنی است که فرد به طور ضمنی « موجودشدنِ»اگر 

 کند، پسپذیرد یا بازنگری مییر بدن را میی تفسهنجارهای فرهنگی حاکم درباره

یت ی جنستواند مکانی باشد که در آن نظام دوتاییِ محدودکنندهجنسیت همچنین می

های جدید ادغام یا های جدید از جنسیت، شیوهبندیاندازد. با صورتخود را برمی

                                                      

0 Monique Wittig 
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ها ازیِ جنسیتسی دوقطبیهای جاافتاده، شیوه«زنانه»و « مردانه»براندازیِ تضادهای 

گیرد. با شود، و تقابل دوتایی در تقابل با خود قرار میبیش از پیش مغشوش می

، و دهد تقابل دوتایی وضوح و قدرتش را از دست میی ابهامیافتن هدفمندانهجسمیت

ی اصطلاحات توصیفی از مثابهمندی خود را بهفایده« زنانه»و « مردانه»دو اصطلاح 

های متعددی به خود بگیرد، خوِد تواند فرمآنجا که ابهام جنسیتی می دهد. ازدست می

صی، دهد که برای توای چندگانه را میی تکثیر پدیدهجنسیت نیز به این ترتیب وعده

 آن باید اصطلاحات جدیدی یافت.

به « زن»و « مرد»های دیگری در کنار سیمون دوبووار حرفی از امکانِ جنسیت

اند که در هر مورد های تاریخیکه مرد و زن برساختهما تأکید او بر اینآورد، امیان نمی

باید از سوی افراد تصاحب شوند حاکی از آن است که نظام جنسیت دوتایی واجد 

رای های گوناگونی بتوان چنین پاسخ داد که صرفاً راهشناختی نیست. میضرورت هستی

شناختیِ جوهری اما این نگاه نوعی هستیبودن وجود دارد، «زن»بودن یا یک «مرد»یک 

« مرد»و « زن»دهد: برای جنسیت قائل است که اصل مطلب دوبووار را از دست می

و مقولاتِ وضعیِ وجودِ جسمانی هستند، و فقط از منظری  شکلی از بودن پیشاپیش

علاوه ممکن است بپرسیم آیا شوند. بههای جوهری ظاهر میرمزآلود همچون هستنده

ریختِ آناتومی انسان وجود دارد که ترتیبات دوتایی یزی در مورد ساختار ناهمچ

های کند؟ با این وص،، یافتهفرهنگی ایجاب می-جنسیتی را به شکل میان

دهد های جنسیتی چندگانه نشان میهای سوم یا نظامی جنسیتشناختی دربارهانسان

کند، که منافع فرهنگی ایجاب می یابدتنها زمانی اهمیت می 0ریختیکه خودِ ناهم

های خویشاوندی است، تا بر ضمن اینکه جنسیت در اغلب موارد بر اساس ضرورت

 های آناتومیک. ضرورت

ی شناختچارچوب اگزیستانسیال خود سیمون دوبووار ممکن است به لحاظ انسان

خطی از ال تمدرن بیاید که به دنببه نظر برسد، و فقط به کار اندک شماری پست ساده

باشند. اما قدرت بینش او بیش از آنکه در جذابیت آن برای  شدهمرزهای جنسِ تصویب

                                                      
0 dimorphism 
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ای نهفته است که دوبووار در برابر وضع موجود معرفت عمومی باشد، در آن چالش ریشه

های تحول جنسیتی تنها در اختیار خِردی نیست که پا در دهد. امکانفرهنگی قرار می

های گراییِ وجودی ]اگزیستانسیال[ گذاشته باشد، بلکه در آیینلقلمروِ غامض هگ

ای از تفسیرها، ی حیات جسمانی قرار دارد. ادراکِ دوبووار از بدن در حکم سلسلهروزمره

ی ، جنسیت را همچون عرصه«موقعیت»و خواه در حکم « اندازچشم»خواه در حکم 

سازد. ]بدل به یک[ آشکار می ی ابداعی وضعیِ قوههای فرهنگیِ معناها و مقولهرسوب

معنای گردن نهادن به و خلق یک موقعیت فرهنگی است. جنسیت شدن توأمان به 

ست امکانی به د ی جنسیت در حکم دیالکتیک بازیابی و ابداعْچنین نظرگاهی درباره

بدیل، ی جنسیت، اگر نه بیدهد برای خودآیینی درونِ زیستِ جسمانی، که در نظریهمی

 نظیر است.کم

های ی وضعیِ تفسیری، دکتریندوبووار با تبدیلِ بدن به یک مقوله

ی تر وجه مشخصهدهد که پیشیافتگی و انتخاب پیشاتأملی را بسط میجسمیت

ای نامهو آخرین اثر زندگیسَنت ژنه: بازیگر و شهید تا  و نیستیهستی کارهای سارتر از 

ی فلوبر بود. همانطور که سارتر در آن آخرین اثر سترگش مفروضات وجودیِ او درباره

ی هویت را لحاظ کند، برسازنده های مادیِخود را مورد بازنگری قرار داد تا واقعیت

سارتر  ری بیشتر به دنبال آن بود که دکترینتر و با پیگیسیمون دوبووار نیز بسیار پیش

خشد بیافته میاش رها سازد. دوبووار به انتخاب سارتریْ فرمی جسمیترا از روح دکارتی

یک جنسیت در این « کردنانتخاب»دهد. و آن را در جهانی آکنده از سنت قرار می

ی دوباره سیرزدوده نیست، بلکه تفبستر به معنای حرکتِ جنسیت از یک محل جسمیت

تاریخ فرهنگی است که بدن پیشاپیش به تن دارد. بدن ]به[ یک انتخاب ]تبدیل[ 

شود، حالتی برای به اجرا کردن و بازاجراکردنِ هنجارهای جنسیتیِ دریافتی که در می

 شود. های جسم نمایش داده میقالب انواع سبک

 ایشود، پروژهه اجرا میوقفه و فعالانای است که بیادغامِ جهان فرهنگی وظیفه

شود که همچون واقعیتی طبیعی به نظر است که چنان راحت و پیوسته اجرا می

رسد. سیمون دوبووار با افشای بدن طبیعی در حکم چیزی که پیشاپیش ملبس می

ی ابداع فرهنگی، درکی بالقوه رادیکال از مثابهدادن نمای طبیعی بهشده، و با نشان
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های فرهنگی، دهد. بینش او نسبت به بدن در حکم میدان امکانیجنسیت را به ما م

 کند.جهانی میبدنیِ ما این ی خویشتنهای بازسازی فرهنگی را به اندازهبرخی فعالیت
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