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و جنبش فمينيستی سيمون دوبووار  

 
 سيمون دو بووار

 (Simone De Beauvoir)    )۱۹۰۸-۱۹۸۶(  
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 نوشته ای از سيمون دوبووار 

 راز های زندگی (مصاحبه با سيمون دوبووار و ژان پل سارتر )
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 زندگی نامه

 در دوبوار سيمون ).۱۹۸۶-۱۹۰۸( فرانسوی نويسنده بانوی ,de Simone Beauvoir سيمون دوبوار،
 تحصيالت آمد، شمار به زودرس دختری حساسيت و هوش حيث از و شد زاده مرفه و متوسط ای خانواده

 اشتغال تدريس به  سال پانزده حدود در و داد انجام فلسفه و ادبيات رشته در عالی دانشسرای در را خود
jeune d’une Memoires  منظم دختری خاطرات کتاب در را خود جوانی و کودکی دوران وی يافت.

1958 rangee fille عصر نيروی کتاب در دوره همين از آن از پس و است. کرده منعکس  Force La
l’age de 1963)( ،اشيا نيروی نام به او خاطرات جلد سومين کند.می ياد hosesC des Force La به 
 نسيمو  داستان  اولين  در است.  يافته  صاختصا  الجزاير  در صلح  برقراری و  پاريس  آزادی دوران
 يک  روحی  حاالت درباره بود  نيشداری و تلخ ی مطالعه و تحقيق )L’Invitee 1943)( مهمان دوبوار

 ایمسأله  آن در که  ـ autres des Sang Le 1944 ديگران خون  فلسفی نيمه  رمان دو  آن از پس زن.
 راmortels sont homes les Tous 1947)(اندفانی مردان همه و ـ بود گرفته الهام جنگ از را اخالقی
 درباره -Sexe Deuxieme le 1949 دوم جنس نام به جلد دو در مهم تحقيقی وی ديگر کتاب داد. انتشار
 سيمون نظر  از است. گشته  محکوم  زن زيردستی  موضوع آن در که  است بديعی  اثر است. زنان وضع

 و کم و گرفته جای مردم ذهن در  سنتها و قراردادها  حسب بر که است چيزی زن زيردستی مسأله دوبوار
Les  ماندارنها  کتاب  دوبوار سيمون معروف کتابهای  از است. شده  تحميل آنان بر  اراده روی از بيش

Mandarins گونکور  جايزه  اخذ  به ۱۹۵۴ در  که  است Goncourt  زندگی  کتاب  اين در  آمد. نايل 
 و شده داده نشان است، برده بسر آنان ميان در مدتی خود نويسنده که چپ دست روشنفکران و نويسندگان

  است. گرديده بيان آنان سياسی راه انتخاب موجبات
 

پل   که ژان پاريس عضو بود   اکول نورمال  مدرسه  دانشجويان  گروهی از  وی در حلقهٴ فلسفی دوستانه
زنان در آن   آن عضويت داشت ولی خود بووار دانشجوی اين مدرسه نبود. با وجود آنکه  نيز در  سارتر

به   فلسفه شود و در آزمونی که  گرفت مدرس  تصميم دوبووار،  پرداختند به تدريس فلسفه می  دوره کمتر
گذراند، با ژان پل سارتر آشنا شد.اين منظور   

 

ی دوم را  ی اول و بووار رتبه در اين آزمون شرکت کردند، سارتر رتبه ۱۹۲۹بووار و سارتر هر دو در  
ی اين آزمون تا آن زمان شد. سارتر  شده ترين پذيرفته کسب کرد. با اين وجود، بووار صاحب عنوان جوان

با وجود  تاکيد داشتند.   بر صداقت در روابط عاطفی  اشتند و هموارهای د پيچيده  ی عاطفی و بووار رابطه

http://cketab.com/wp-content/uploads/013_jean-paul-sartre-et-simone-de-beauvoir_theredlist.jpg
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ها،  ماندند، اما ارتباط آن های پياپی و روابط عاطفی متعدد، اين دو در تمام عمر دوستانی جداناپذير باقی تنش
.همسری نبود برخالف روابط مرسوم جامعه، شامل وفاداری و تک  

 دوبووار سيمون زندگی تاريخی دوران شرح
 الف- جنگ جهانی اول:

 
 بسياری  به عقيده سال داشت. اما  ۶و سيمون دوبوار در آن زمان  شد  آغاز ۱۹۱۴جنگ جهانی اول در 

اين جنگ به اندازه جنگ جهانی دوم { که بعدتر در مورد آن صحبت خواهيم کرد} در زندگی، سرنوشت 
ارزش سهام  پايان آن   چندان دردساز نبود اما در دوبوار وآرای دوبوار تاثيرگزار بود. خود جنگ برای 

و   کرد  جهيزيه مادرش خريداری شده بود} در روسيه به شدت نزول پدرش { که قسمتی از آن به وسيله 
خاطرات  -خانواده دوبوار را با وضعيتی جديد مواجه کرد. آنچنان که خود دوبوار در جلد اول خاطراتش 

به يک   می شوند  مجبور  پدرش شغلش را نيز از دست می دهد و خانواده شرح می دهد،  -دختر آراسته
خانه کوچکتر نقل مکان کنند. در اين خانه جديد سيمون حتی اتاقی از آن خود ندارد. تنها باقی مانده زندگی 

ز بورژوازی در خانه جديد مجموعه کتابهای پدرش است. به اين ترتيب در سنی بسيار پايين و برای فرار ا
” می برد. خود دوبوار   کتاب خواندن پناه به   خصوصی برای خود، سيمون  موقعيت جديد و خلق دنيايی

.را اولين تخلف زندگی اش و اولين دست درازی به جايگاه و قدرتی مردانه می داند” کتاب خواندن  
و   ماندند و ازدواج آنها برای پدر  ، هر دو دختر آنها بدون جهيزيه در نتيجه از دست رفتن ثروت خانواده

مادر تبديل به رويايی شد. اما اتفاق مهم زمانی روی داد که سيمون تصميم گرفت برای کسب درآمد شغلی 
بورژوازی او جای نداشت،   برای کسب درآمد در ديد سنتی، راست و  به دست بياورد. پدرش که کار زن

و   از زندگی خانوادگی  که برای فرار  سيمون می دانست  حال  کرد. با اين  با تصميم او مخالفت  شديدا 
بر   تصميم سرآغازی  گرفت معلم شود و اين   ، تصميم کار نياز دارد  به اين  به حيطه عمومی  پاگذاشتن

اگر اين جنگ جهانی ” فعاليت روشنفکری او بود. الينور هولويک از دوستی فمينيستی نقل قول می کند که 
جنس دوم با سيمون  به جای سيمون دوبوار نويسنده   نبود، شايد ما  و بدبختی هايش  همه هولناکیاول، با 

 ,دوبوار، همسر يک کارمند عادی دولت و مادر چند بچه قد و نيم قد روبرو بوديم.
  

 ب- جنگ جهانی دوم، اشغال پاريس و نهضت مقاومت:
 

تاثير جنگ جهانی دوم بر روی زندگی و افکار دوبوار، و در کل بر روی   برای صحبت کردن راجع به
به   البته  بلند او ماندارن ها نباشد. ماندارن ها از رمان   بهتر  شرحی  شايد هيچ  فرانسوی  روشنفکران
جنگ  می پردازد اما خود جنگ. با شروع  جنگ جهانی دوم   روشنفکران فرانسوی بعد از  سرگشتگی

تاريخ ناگهان بر سرم آوار شد و من هزار تکه :”  آنگونه که خود دوبوار می گويد ۱۹۳۹دوم در جهانی 
اما بروز جنگ ” شدم. يکباره چشم از خواب گشودم و ديدم هر تکه ام در يک گوشه از جهان افتاده است.

 .می شود معتقد است که جنگ باعث) ۱۹۹۰چه تغييری در آرای دوبوار به وجود آورد؟ آن مکلينتاک(
روحيه ايده آليستی و فردگرايانه دوبوار با روحيه ای جمعی جايگزين شود. مکلينتاک از دوبوار نقل می 

ارزش  ؛  برخاستم ربشری زندگی ام  فردگرايانه و غی  شيوه  انکار  به  من} ۱۹۳۹دربهار ” {  کند که:
شايد بردن سارتر ” وابسته ام.  به معاصرانم  مغز استخوان وجودم  فهميدم که تا… همبستگی را دريافتم؛ 

نيز در اين چرخش بی تاثير نبوده باشد. زمانی که سارتر از اسارت  ۱۹۴۰به خدمت نظام و اسارت او در 
فعاليتهای   دوبوار در فعاليت  مورد ميزان   می دهد. در  تشکيل مخفی را   نهضت مقاومت  ، باز ميگردد

 .اين فعاليتها نکرد عتقدند که او چندان خود را درگيروجود دارد. بسياری منهضت مقاومت نظرات مختلفی 
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{سارتر و دوبوار} در توطئه های مختلف بر ضد  آنها” بعضی ديگر مانند ويل دورانت می نويسند:
۱۹۷۰(دورانت، ” سربازان آلمان شرکت داشتند و از دستگيری، شکنجه و مرگ می گريختند. ) 

 ج- نهضت ضداستعماری و برچيده شدن بساط امپرياليسم فرانسوی:
 

دوبوار فعاالنه در نهضت ضداستعماری شرکت کرد و به نفع الجزايری ها موضوع گرفت. بسياری به اين 
در   و به جای نوشتن  از نظرها مخفی شود  مجبور شد مدتی وطن فروشی زدند و حتی   خاطر به او انگ
، نوشتن  مورد عالقه او بود، در خانه بنويسد. مهم ترين فعاليت نوشتاری او در اين زمينه  کافه ها که شيوه

تر کتابی به همراهی  که بعد  جميله بوپاشا بود  الجزايری به نام  دختر جوان  شکنجه ی  در مورد  مقاالتی
.دوست خود ژيزل حليمی (که وکيل جميله بوپاشا بود) نيز در مورد او نوشت  

 
 موج دوم فمينيسم در دهه ۱۹۷۰:

 
موج اول فمينيسم در   را از زمان قبل، يعنی ۱۹۷۰و اوايل دهه  ۱۹۶۰آنچه فعاليتهای زنان در پايان دهه 

جدا می کند بدون شک موضوع مبارزات و نوع مطالبات است. اگر موج اول فمينيسم در سالهای  ۱۹۲۰
در امريکا و انگليس حول محور حق رای برای زنان شکل گرفت و به پيروزی رسيد، جنبشی که  ۱۹۲۰

سال بعد شروع به کار کرد به جای خواسته های حقوقی، حول محور خواسته های اجتماعی  ۵۰نزديک به 
”  کنم شايد عبارت  اين موج را توصيف بسيار موضوع اصلی   و سياسی شکل گرفته بود. اگر بخواهم

بهترين توصيف ممکن باشد. بنابراين موج دوم تاکيد زيادی بر همه موضوعات مربوط به ” کنترل بر بدن
توليد مثل،   ازدواج و جدای از  بيرون از  بدن زنان داشت مانند حق توليد مثل، حق داشتن روابط جنسی

د کتاب مطرح شناخته می با چن  اعتراض به خشونت خانگی عليه زنان و حق سقط جنين. اين موج همچنين
ديالکتيک   کيت ميلت و  اثر) ۱۹۷۰اثر بتی فريدن، سياست جنسی () ۱۹۶۳( رمز وراز زنانه  شود مانند

. شايد به دليل تاثيرپذيری اين افراد يا کتابهای آنان از جنس دوم  نوشته شوالميث فايرستون) ۱۹۷۰جنس(
.می نامند” دومانجيل فمينيستهای موج ” باشد که بسياری آن را   

.  
و کيت ميلت در مورد   کتابهايشان را به سيمون دوبوار تقديم کرده اند  شوالميث فايرستون و بتی فريدن 

کتابی   که جنس دوم را خواندم. اين کتاب زندگی ام را دگرگون کرد.  دانشجو بودم” می گويد: جنس دوم 
ريکا، همچنان که به روی همه زنان، دری گشوده بسيار رهايی بخش بود. سيمون دوبوار به روی زنان ام
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به اين ترتيب سيمون دوبوار پيش از آنکه فعاليتهای خود در زمينه مسائل زنان در فرانسه را آغاز ” بود.
 کند و به جنبش آزادی زنان بپيوندد، مادر موج دوم فمينيسم در آمريکا لقب گرفت.

در جواب سوال در   با جان گراسی ۱۹۷۶در   مصاحبه ای ندارد و در  موضوع را قبول  خود او اما اين 
نمی کنم اين طور باشد. جنبش فمينيستی   فکر” مورد اينکه آيا اين کتاب آغازگر اين جنبش است، می گويد:

فعلی، که پنج يا شش سال پيش آغاز شده است، واقعا با کتاب من آشنا نبود. بعدتر، در ضمن رشد جنبش، 
، بعضی از اصول تئوريک خود را از کتاب اخذ کردند. اما جنس دوم به هيچ وجه بعضی از رهبران آن

جوان تر ۱۹۴۹در اين جنبش در زمان انتشار کتاب در   نبوده است. بسياری از زنان فعال  آغازگر جنبش
را   بعدتر کتاب  اين است که آنها مرا خشنود می کند  از آن بوده اند که تحت تاثير آن قرار بگيرند. آنچه 

را به من   کتاب رمز و راز زنانه  بتی فريدن که کشف کردند. البته مطمئنا بعضی از زنان مسن تر مانند 
. برای مثال  نيز قرار گرفته بودند. اما ديگران، نه  تاثير آن  بودند و شايد تحت  تقديم کرده، آن را خوانده

اشاره نمی کند. شايد آنها به داليلی که من در جنس دوم  کيت ميلت حتی يکبار هم در کتابش به کتاب من
خود يافته اند و بيان کرده ام، فمينيست شده باشند اما آنها داليلی را که من شرح داده ام در تجارب زندگی 

.)۱۹۷۶(.نه در کتاب من  
  

و تقاضای  اپيتاليسم با ک  دوم فمينيسم مبارزه به نظر او منشا موج   در ادامه مصاحبه دوبوار می گويد که
دليل اينکه اين   توضيح می دهد که  بوده است. او همچنين  دستمزد برابر برای زنان و مردان در آمريکا

موج در آمريکا و نه کشوری ديگری آغاز شده است، حضور پررنگ تکنولوژی و به طبع سرمايه داری 
.در آن است  

نيز تحت  شد و در فرانسه زندگی خود دوبوار را  اروپا نيز کشيده  از آمريکا به  اما موج دوم فمينيسم بعد
همراه  ۱۹۷۲بنيان گذارده شده بود پيوست، در  ۱۹۷۱به جنبش آزادی زن که در  الشعاع قرار داد. دوبوا

جنين بنيان   از حق سقط  شوازير (انتخاب) را برای دفاع جمعيت   ژيزل حليمی،  با دوست حقوقدانش،
مجله ای به نام کسيون فمينيست تاسيس کرد. به اين ترتيب او زندگی گوشه گيرانه و  ۱۹۷۴گذاشت و در 

او   منتقدانش که معتقد بودند  نظر بسياری از  گذاشت و بر خالف  روشنفکری خود را تا حد زيادی کنار
شد. از   انفردگراست و اعتقادی به پراکيس فمينيستی ندارد، وارد عمل اجتماعی برای تغيير وضعيت زن

، دوبوار همواره خود را فمينيست و مدافع حقوق زنان ناميد و به ۱۹۸۶اين زمان تا پايان زندگی اش در 
.کار اجتماعی برای تغيير وضعيت زنان ادامه داد  

 مروری بر آثار دوبوار
تالش شده است دوبوار آثار بسيار زيادی دارد که پرداختن به تمامی آنها در اينجا غيرممکن است. در زير 

در کارنامه خود   شود. دوبوار آثار بسيار متنوعی  دست داده  کتب او به  ترين  شرح مختصری از مهم  تا
:دارد که می توان آنها را در چند گروه طبقه بندی کرد  

 فلسفه اخالق: 
در قبال  ، مسئوليت اخالقی فرد دوبوار در طول زندگی اش  فکری اساسی  يکی از سواالت و پروژه های

خود، افراد ديگر و گروههای تحت ستم بود. او دو کتاب در اين زمينه منتشر کرده است که هر دو کتابهای 
از آنها   سطحی و مختصری از هر کدام تنها به معرفی   اينجا  حساب می آيند. در  فلسفی به  مهم  جدی و

.پرداخته شده است  
 Phyrrhus et Cinea)) -1944 الف. فيروس و سينا

دوبوار است، در چارچوبی اگزيتانسياليستی به موضوع مسئوليت   اين رساله که يکی از کارهای اوليه
،  جنگ جهانی دوم بود  جنگ زده که در پی راهی برای خروج از ويرانی  اخالقی می پردازد. فرانسه

فيروس، شاه سرزمين باستانی   با گفتگويی ميان  کتاب از خود نشان داد. کتاب  نسبت به  استقبال خوبی
اپيروس و مشاور ارشدش، سينا، آغاز می شود. آنها در مورد کنش صحبت می کنند. هر بار که فيروس 
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چه کار خواهد کرد. در  بعد از آن   کند، سينا از او می پرسد  به کشوری لشکر کشی  می گويد می خواهد
خواهد گرفت و به استراحت خواهد پرداخت و سينا  نهايت فيروس می گويد که بعد از همه فتوحاتش، آرام

بنابراين سوال اصلی کتاب انگيزه های کنش و دليل کنش ” چرا همين اول اين کار را نمی کنی؟” می گويد 
.است  

فلسفی دوبوار صحه می گذارد و ثابت   که اوال بر توانايی های  بسياری فيروس و سينا را کتابی می دانند
او در گفتمان و مباحثه هميشگی با سارتر قرار دارد اما شاگرد بی چون و چرای او به  می کند که هر چند

حساب نمی آيد، برای مثال دوبوار فيروس و سينا را در تبادل فکری و بحث نزديک با سارتر نوشته است 
ا کاری هستی و نيستی را منتشر ساخته است، اما دوبوار در فيروس و سين) ۱۹۴۳که يکسال پيش از آن ( 

آن را به زمانی بعدتر موکول می کند، او يک چارچوب  ) در هستی و نيستی ( را انجام می دهد که سارتر
.اخالقی خلق می کند  

ثانيا در فيروس و سينا شما می توانيد بسياری از ريشه های فلسفه دوبوار را بيابيد. او در فيروس و سينا 
و کيرکگارد ياری می گيرد و البته در عين حال که همگی   نيچهولتر،   از فلسفه هگل، هايدگر، اسپينوزا،

آنان را ستايش می کند انتقاداتی نيز به آنان وارد می کند. برای مثال انتقاد او به هگل اين است که با ايمان 
.غيراخالقی اش نسبت به پيشرفت باعث می شود افراد بی رحمانه در جستجوی مطلق ها باشند  

مايها  . اخالق،   Ethics  of  Ambiguity-1947: بر   دنباله ای  ايهام  اخالق  جهات  بسياری  از
موضوعات مطرح شده در فيروس و سينا به حساب می آيد. مهم ترين موضوعی که در اخالق ايهام به آن 

خود   آزادی ديگران است. فرد برای واقعی شدن آزادی خود، نيازمند   پرداخته می شود اين است که هر
دوبوار بعدها اين اثر را بی اعتبار می خواند و به خصوص تاکيد می کند که در کل اين کتاب دچار خطايی 

).۱۹۹۰بزرگ بوده است يعنی تالش برای تعريف اخالق مستقل از بافت اجتماعی(مکلينتاک،  
 مطالعات اجتماعی و فرهنگی: 

 
.دوم دانستمهم ترين کتاب دوبوار در اين زمينه را می توان جنس    

جنس دوم-  (The Second Sex)-1949  
جنس دوم، سيمون دوبووار استدالل  های خود را از  طريق  اگزيستانسياليسمی  فمينيستی بيان  در  کتاب

همين منوال  عنوان يک اگزيستانسياليست باور داشت که بودن مقدم بر ماهيت است. وی به کند. بووار به می
از اوان کودکی،   ، چرا دخترانشود به زن می  شود، بلکه تبديل انسان زن زاده نمیيک   که کند استنباط می

ی تاريخ  پذيرند. تز کلی کتاب، نشان دادن آن است که چگونه زنان به وسيله های فرهنگی معينی را می نقش
بووار، تاريخ   دهد. به باور تر قرار می ها را در جايگاهی پايين اند که آن هايی تعريف و محدود شده و افسانه

توانند با  ها می اما آن و بر اساس آن عمل کنند،   ود را درکاست که زنان آزادی خ فرهنگی مانع از آن شده
های  که زنان به مردان و سنت  ، تا زمانی را بازتعريف کنند. در مقابل  فرهنگی، خود  های نفی اين افسانه

شناختی،  های زيست  آنان را تعريف کنند، آزاد نخواهند بود. بووار استدالل فرهنگی اجازه دهند تا چيستی 
کنترل فرهنگ   که از  های رفتاری زنان  ای از ويژگی دسته گرايانه را، برای تبيين   ، و ماده وانشناختیر

.کند خارج است، نفی می  
اند. حتی  آورد که در طول تاريخ، زنان هميشه به عنوان انحراف و نابهنجاری شمرده شده بووار دليل می

آورد.  حساب می آرزوی رسيدن به آن را دارند به  ها که زن  آلی عنوان ايده مری ولستونکرفت مردها را به
در  «نابهنجار» در کتاب جنس دوم بووار می گويد که اين طرز فکر با ادعای اين که زنان در مقابل مردان

هستند، جلوی پيش روی زنان را گرفته است. به عقيدهٴ وی  «طبيعی» در مقابل «منحرف» و «هنجار» مقابل
درست   صورت زنان  بايد از بين برود. در اين  جلو حرکت کند اين برداشت بتواند به که فمينيسم    برای آن

.اندازهٴ مردان قادر به پيشرفت هستند به  
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ادراکی را در  اند، و چنين  مردان به حساب آورده شده  »ديگری«  کند که زنان، همواره بووار استدالل می
پذير هستند. بووار بر اين باور است که  گرا، و زنان کنش اين مردان کنشاند. بنابر هويت خود درونی ساخته

، بختی برای آزادی  مرد) زنان-با وجود ساختارهای فرهنگی موجود (همچون ازدواج، مادری، روابط زن
ا ی آزادی خود ر زمينه   توانند داشت زنان می  بين بود و عقيده يا برابری ندارند. با اين وجود، بووار خوش

بيشتری   توانند استقالل اقتصادی چالش بکشند، می  های فرهنگی را به  توانند افسانه ها می فراهم کنند. آن
توانند  تر آنکه، آنان می دست بودنشان در هنر و ادبيات فائق آيند. مهم را تجربه کنند و بر تصور اشتباه پايين

ی برابری را با مردان تجربه کنند. رابطه  

دوست داشتن … با قدرت عشق بورزد زن، نه از سر ضعف، که   اگر روزی فرا برسد که :او نوشت  
.بار ی زندگی خواهد بود و نه خطری مرگ برای او نيز، همچون مرد، سرچشمه   

 
پيری - (Old Age)- 1970 

ثارش ساله است و بسياری معتقدند که مانند بسياری ديگر از آ ۶۲دوبوار در زمان انتشار اين کتاب خود  
او در مورد موقعيت خود در زندگی حرف می زند و می توان اثر او را نوعی خود زندگی نامه خواند. اما 
به عقيده من پيری ريشه در دو عالقه فکری ديگر دوبوار نيز دارد اول، مرگ و دوم گروههای حاشيه ای. 

يم کرد، فقط بايد اشاره کنم در مورد مرگ در زمان صحبت در مورد آثار ادبی دوبوار بيشتر صحبت خواه
که تقريبا در تمامی کتابهای دوبوار با موضوع مرگ به صورتی مواجه هستيم ( در مهمان با يک قتل، در 

همه می ميرند با فقدان مرگ يا جاودانگی) بنابراين پيری در وهله اول به نظر من کتابی در ادامه عالقه 
را در شکل مرگ طبيعی همراه با پيری آشکار می کند،  دوبوار به موضوع مرگ است، که در اينجا خود

چنين مرگی(مرگ طبيعی) تقريبا در هيچ کدام از کتابهای ديگر دوبوار ديده نمی شود. اما به عقيده من، 
آغاز کرده است و با نوشتن کتابی )۱۹۴۹دوبوار پرداختن به گروههای حاشيه ای را که با جنس دوم (

ادامه داده است، در پيری پی می گيرد. موضوع ) ۱۹۶۲يری، جميله بوپاشا (راجع به دختر مبارز الجزا
اصلی پيری همين تبديل شدن به گروه حاشيه ای است، با اين تفاوت که در پيری نه سلسله مراتب اجتماعی 

و جنسيتی ( مانند مورد زنان) و نه مسائل نژادی و قوميتی (مانند مورد مردم الجزاير)، که فرآيندی 
بيولوژيک و ناگزير انسانها را تبديل به گروه حاشيه ای می کند. بنابراين هيچ انسانی از اين تبديل شدن به 

.موجود حاشيه ای در امان نيست و همه ما دير يا زود با آن مواجه خواهيم شد  
  1948-(America Day by Day)آمريکا، روز به روز

 1957-(The Long March)راهپيمايی طوالنی
اين دو کتاب سفرنامه های دوبوار هستند که اولی راجع به آمريکا و دومی راجع به چين نوشته شده  :
است. در سفرنامه آمريکا دوبوار تحليلی از سيستم قشربندی نژادی آمريکا ارائه می دهد که به عقيده 

مدلی اوليه برای ارائه تحليلی از موقعيت زنان در جنس دوم است که يکسال  )۱۹۹۵(مارگارت سيمونز
.پس از اين کتاب انتشار می يابد , 

 
, سر به زيرخاطرات دختر جلد است که به ترتيب عبارتند از  ۴زندگی نامه دوبوار شامل  -زندگينامه  

(Memoir of a Dutiful Daughter) 
، سن کمالمنتشر شد و به دوران کودکی او می پردازد ۱۹۵۸که در سال    (Prime of Life)  که در

به چاپ می رسد و به تالشهای او برای نويسنده شدن، آغاز زندگی مشترک با سارتر و اشغال  ۱۹۶۰
اجبار پاريس توسط نازيها می پردازد و با تجليل از آزادی پاريس به اتمام می رسد، جلد سوم، که در  

نتشار می يابد و به سالهای پس از جنگ جهانی دوم و استقالل الجزاير مربوط است و در نهايت ا ۱۹۶۳
(All Said and Done)   که به فعاليتهای او در جنبشهای فمينيستی  ۱۹۷۲در سال  حسابرسیخلد چهارم
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سالهای پايانی و آغاز رابطه اش با دخترخوانده اش سلوی لبن می پردازد و مروری بر فعاليتهای او در 
.زندگی اش است  

در مورد زندگينامه دوبوار مطالب زيادی نوشته شده است اما يکی از بهترين مقاالتی که در اين زمينه 
است. کورتويز در اين ” ماجراجويی های فمينيسم” نوشته شده است به عقيده من مقاله آن کورتويز با نام 

در حالی که جنس ” فمينيست از کتاب دوبوار. او معتقد است مقاله نگاهی دارد به خوانش دو نسل از زنان
دوم به ما می گفت که جنبه مهمی از آزادی زنان بستگی به از دست ندادن هويتشان و احساسشان نسبت به 
خودشان دارد، زندگی نامه ها با جزئيات فراوان به ما نشان می دادند و ياد می دادند که چگونه بايد اين دو 

و نسل   موج دوم فمينيسم هستند  و به اصطالح نسل ۷۰و  ۶۰بررسی او يکی همان نسل دهه نسل مورد 
ميلت و ديگر   قولهايی از کيت  آوردن نقل  او سپس با  ۲۱٫و قرن   ۹۰نسل دهه  يعنی   ديگر نسل جديد

اشاره می کند برای مثال کيت ميلت می   در تغير زندگی آنان  نقش مهم اين کتاب به  ۷۰فمينيستهای دهه 
او دو چيز به زنان داد. اول يک مثال. او مثالی برای ما بود و دوم احساس ماجراجويی، او قوانين ” گويد:

هم آموزنده  چندان   برای نسل جديد اين کتاب  توضيح می دهد که  کورتويز اما ” زيادی را می شکست.
، سارتر، زندگی می کند و عقايدی نيمه مردانه  نند که در سايه يک مردنيست و آنها دوبوار را زنی می دا

سبک زندگی زنان در طول اين سی سال می داند به طوری   تفاوت ديدگاه را تغيير  دارد. کوتويز دليل اين
، به عنوان مثال زندگی با يک مرد بدون ازدواج، امروزه ۷۰که بسياری از مسائل تابو برای زنان در دهه 

.يگر اصال تابو به حساب نمی آيندد  
بوپاشا در دفاع از جميله  (In Defence of Djamila Boupacha)- 1962  

اين کتاب در واقع شرح محاکمه دختری الجزايری و عضو جبهه نجات ملی الجزاير به نام جميله بوپاشا و 
می کند شکنجه و تجاوز به دفاع دوست وکيل دوبوار، ژيزل حليمی از اوست. آنچه مورد بوپاشا را خاص 

او در زندانهای الجزاير است که به نوعی نمادين نشانه نحوه برخورد فرانسوی ها در کل با مردم 
.کشورهای تحت استعمار است  

 ادبيات: 
: ترتيب تاريخ انتشار بحث شده است هداد. در اين قسمت در مورد آثار ببخش عمده آثار دوبوار را می توان در اين گروه قرار   

 
مهمان، (She Came to Stay)- 1943 

مهمان اولين رمان دوبوار است و به نوعی داستان مقطعی از زندگی خود او به حساب می آيد که البته با  
وارد کردن   ابتدا قصد  دوبوار می گويد که از  شده است. خود  فلسفی و اخالقی او آميخته  دغدغه های

، به نقل از جلد سوم خاطرات ۱۲:۱۹۹۰به داستانهايش را نداشته است اما آنچنان که مکلينتاک(” خودش“
را وارد نوشته   چرا خودت” او می گويد  سارتر به  دوبوار، اجبار) نقل می کند، در هنگام نوشتن مهمان

هرگز جرئت چنين کاری را ” می گويد ،  زده شده است  و دوبوار که از پيشنهاد شگفت” هايت نمی کنی؟
به نظرم می رسيد ادبيات از لحظه ای که آن را به شخصيت خودم آغشته کنم چيزی بسيار جدی …. نداشتم

دوبوار پيشنهاد سارتر را قبول می کند و مهمان   اما ظاهرا” مرگ.  می شود؛ جدی همچون خوشبختی يا
به رابطه ای سه طرفه است.  آنان و تبديل آن   گی دو نفرهو سارتر به زند  داستان ورود شاگرد جوان او

دوبوار در اين ” ديگری است. در طلب مرگ   هر خودآگاهی” هگل آغاز می شود  جمله ای از  کتاب با
برای ” ديگری“و نسبت آن با خود می پردازد. در واقع در اينجا ” ديگری“کتاب برای اولين بار به مفهوم 

در  تدريج   ديگری به  و همسرش شده است. اين  که وارد زندگی او  زن ديگری است  کتاب  زن قهرمان
در برابر ” ديگری“در جنس دوم به زن به مثابه   فلسفی تر پيدا می کند تا سرانجام  کتابهای دوبوار معنايی

.ظاهر می شود” خود“مرد به عنوان   
خون ديگران -  (The Blood of Others)- 1945 
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نتيجه نهايی   را زمانی نوشت که سياسی است. دوبوار اين کتاب   ی خون ديگران، مشارکتمضمون اصل
جنگ جهانی دوم هنوز مشخص نبود اما او با خلق شخصيت ژان بلومار، در واقع پشتيبانی خود از جنبش 

ارتباط می کند   جوان ثروتمندی است که با خانواده اش قطع  مقاومت فرانسه را اعالم می کند. ژان بلومار
و به حزب کمونيست می پيوندد. سپس با الن آشنا می شود، شخصی فردگرا که در لحظه زندگی می کند و 

تعلق خاطر ژان به اعتقاداتش را درک نمی کند. ژان بايد ميان فعاليتهای سياسی و مسئوليتهای شخصی اش 
به فراموشی   را  بايد عشق  باشد  بخواهد آزاد  چنانچه که   در می يابد  کند. در نهايت او  يکی را انتخاب

آنجا دور بود. چيزی در   .. مادرش از..…زده بود، خيلی تنها بود؛ تمام شب را در پاريس پرسه ” بسپارد.
دوبوار مواجه   با موضوعات مورد عالقه  باز هم” مردی کامل. نمی دانست. تنها بود، اما بود.  مورد الن 

.ئوليت در برابر ديگران و البته جنگ و نهضت مقاومتهستيم: اخالقيات، مس  
همه می ميرند - (All Men Are Mortal)- 1946 

اين رمان داستان فوسکا شاهزاده ای ايتاليايی است که با نوشيدن اکسيری عمر جاودان يافته است و دوره 
شيوه ای   در اين کتاب به  می کند  دوبوار تالش  می کند. آنچه  تجربه زندگی بشر را   از  مختلفی  های

غيرمستقيم بيان کند اهميت مرگ برای زيستن است. او به ما می گويد که بدون وجود مرگ زندگی، تالش 
برای غلبه و پيشی در زندگی هيچ معنايی نخواهد داشت. به کالم ديگر اين مرگ است که زندگی را معنا 

.می کند  
ماندارن ها ، (Les Mandarines)-1954 

.ماندارن ها معروف ترين و مهم ترين رمان دوبوار است   
با اين رمان برنده جايزه مهم گنکور می شود. ماندارن ها واژه ای شرقی است که در چين به کارمندان 

رمان داستان  دانست. اين   ”نخبگان“عاليرتبه اتالق می شده است، مترادف آن در فارسی را می توان 
نويسندگان و روشنفکران مطرح مى   مسأله تعهد است و به   گ دوم جهانىروشنفکران چپ بعد از جن

ادامه داد يا بايد مستقيماً وارد   بايد به نوشتن  پردازد، يعنى روشنفکران با اين سؤال مواجه هستند که آيا
مى  حرکت سياسى شد ؟ آيا اگر روشنفکران تنها به کار ادبى و علمى بپردازند و وارد مبارزات نشوند ،

به عنوان يک رمان   به عنوان يک فيلسوف بلکه سؤاالت نه   باشند؟ او به اين  توانند وجدانى آرام داشته
به نويس پاسخ مى دهد و البته نه پاسخى قطعى. يکى از بحث هاى مطرح شده در اين اثر فردگرايى يا تعهد 

ترديد بين فرد   ه است . در ماندارن هانيز به آن پرداخت ) خون ديگران(جتماع است که دوبوار پيشتر در ا
گرايى و تعهد به اجتماع به گونه ای است که راه حالى براى آن يافت نمى شود . در اين رمان نويسنده 

بحران اخالقى و سرگردانی محافل روشنفکران را بعد از جنگ جهانى دوم ، مطرح مى سازد . اين اثر 
و نادرست ، خير و شر و بد و خوب است. ماريو بارگاس  توصيف کننده سرگردانى ميان انتخاب درست

.يوسا ماندارن ها را بهترين رمان اگزيستانسياليستی تمام زمان ها ناميده است  
زن وانهاده ،  (The Woman Destroyed)-1968 

” سن رازداری“و ” تک گويی“، ”زن وانهاده” مجموعه داستان زن وانهاده شامل سه داستان به نامهای 
است. هر سه داستانی نقدی به رفتارهای زنان در خانواده و تن دادن داوطلبانه آنها به فرودستی است. در 

اين تسليم در قالب تن دادن به وظايف خانگی و ترک کار در بيرون و خانه تجلی پيدا می ” زن وانهاده“
در قالب ” سن رازداری“در  در قالب اجبار دختران به ازدواج تحميلی توسط مادر و” تک گويی“کند، در 

.نپذيرفتن جدايی فرزندان از خانواده و شروع زندگی مستقل توسط مادر  
در يک مجله زنانه  -هلن دوبوار -زن وانهاده برای نخستين بار همراه با طرحهای خواهر نقاش دوبوار

دور از اثری   ياراثری سطحی و بس  بسياری آن را  رسيد و به همين دليل مجله ال، به چاپ   فرانسوی،
اندوهگين تر از اين   دوبوار در مورد آن می گويد: هرگز چيزی اما خود  ، همچون ماندارن ها، دانستند

.سرگذشت نوشته بودم  
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آيا بايد ساد را ”  ،)۱۹۴۵دهانهای بی مصرف (  : نمايشنامه دوبوار عبارتند از  مهم  کتابهای  ديگر
، وقتی اولويت با معنويت )۱۹۶۶، تصاوير زيبا ()۱۹۶۴آرام (، يک مرگ خيلی )۱۹۵۳”(بسوزانيم؟

.)۱۹۸۱(، و مراسم وداع )۱۹۷۹است(  

ترين اثر وی جنس دوم نام دارد که  شود. معروف شناخته می ۱۹۶۸بووار به عنوان مادر فمينيسم ِ بعد از 
است. اين کتاب به تفصيل به تجزيه و تحليل ستمی که در طول تاريخ به جنس  نوشته شده ۱۹۴۹در سال 
به انگليسی ترجمه و در   چاپ فرانسه،  چند سال پس از  اين کتاب پردازد. پس از آنکه  است می زن شده

.آمريکا منتشر شد، به عنوان مانيفست فمينيسم شناخته شد  
الريه از دنيا رفت. وی در کنار ژان  سالگی به خاطر ذات ۷۸درسن ۱۹۸۶آوريل،  ۱۴سيمون دوبووار در 

.است پل سارتر به خاک سپرده شده  

 مانيفست ۳۴۳
زن فرانسوی امضا کرده و به انجام سقط جنين  ۳۴۳ميالدی  ۱۹۷۱ای بود که در سال  بيانيه ۳۴۳مانيفست 

اين   قرار دادند. متن  گرد قضايی پی  خود را در معرض خطر  در زندگی خويش اقرار کردند و در نتيجه،
در   امضا کرده بودند. بيانيه  و زنان سرشناسی نيز آن را نوشته شده بود   مانيفست توسط سيمون دوبووار

.منتشر شد ۱۹۷۱آوريل  ۵نشريه فرانسوی نوول ابسرواتور در تاريخ   

:شد متن بيانيه سيمون دوبوار اين طور آغاز می  

« کاری، خود را در شرايط  دهند. محکوم به نهان اله در فرانسه سقط جنين انجام میيک ميليون زن هر س
ها است. اين  ترين عمل دهند، در حالی که اين عمل تحت نظارت پزشکی يکی از ساده خطرناک قرار می

ا ام. م کنم يکی از آنها هستم. من سقط جنين انجام داده روند. من اعالم می زنان در حجاب سکوت فرو می
 «.همانطور که خواستار دسترسی آزاد به کنترل مواليد هستيم، خواستار آزادِی سقط جنين هستيم

**** 

 برخی از آثار
 مهمان ۱۹۴۳

 خون ديگران ۱۹۴۵
ميرند همه می ۱۹۴۶  

 جنس دوم ۱۹۴۹
رمان که هر شخص بايد بخواند)  ۱۰۰۰اين کتاب در ليست روزنامه گاردين ( ۱۹۵۴ها ماندارين   

 خاطرات يک دختر مطيع ۱۹۵۸
 مرگی بسيار آرام ۱۹۶۴

 تصاوير زيبا ۱۹۶۶
 زن وانهاده ۱۹۶۷

 کهنسالی ۱۹۷۰
 مراسم وداع ۱۹۸۴
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ارسيمون دوبوو  

 »فمينيسم و دوبوار سيمون«
 »ای کالسيک مصاحبه«

 Aliceآليس شوارتسر (  ای چاپ شد از  مصاحبه”  نوول ابزرواتور“ی  در نشريه ۱۹۷۲در آغاز سال 
Schwarzer از پيشروان جنبش نوين فمينيستی با سيمون دوبوار. اين مصاحبه متنی کالسيک شده است (

ای  پرآوازه  شود. بخش ی پختگی فمينيستی وی محسوب می و مرجع مهمی برای شناخت دوبوار در مرحله
 خوانيم: از آن را در زير می

آليس شوارتسر: سوء تفاهم های بسياری درباره ی مفهوم فمينيسم وجود دارد. تعريف شما از فمينيسم 
 چيست؟

 
 سيمون دوبووار

فمينيست هستم، -ذکر کرده بودم که من آنتی” جنس دوم“به ياد دارم که در پايان کتاب  دوبوار: سيمون
خود حل خواهد شد.  ی جامعه در مسير سوسياليسم مشکل زنان خودبه کردم با توسعه زيرا فکر می

مردانی هستند که بدون توقع تغييرات حتمی در تمامی جامعه، برای حقوق زنان مبارزه  ها زنان يا فمينيست
ی سياسی  در صحنه  که مبارزه پذيرم  فمينيست هستم، چون می در حال حاضر   کنند. به اين مفهوم من می

در   آرمانی خود،  رسيدن به سوسياليسم  ما بايد پيش از شود. بنابراين  به هدف ختم نمی سريعاً به دستيابی 
 راستای رسيدن به يک جايگاه مشخص و عينی برای زنان مبارزه کنيم.

عالوه، من بر اين باورم که در کشورهای سوسياليستی برابری حقوق زن و مرد هنوز ايجاد نشده است.  به
آيد،  میگيری جنبش به شمار   های شکل ی ديگری که به نظر من برای بسياری از زنان يکی از علت مسئله

ست.  های چپ و در اصل انقالبی ها و سازمان های عميق ميان زنان و مردان در گروه وجود تبعيض

http://cketab.com/wp-content/uploads/simon.jpg


12 
 

ی زنان گذاشته شده، در حالی که مردان  ترين کارها به عهده اهميت فرساترين و بی ترين، طاقت همواره پست
توجه انجام دهند و   های جالب ، فعاليت  دهای آنچنانی داشته باشند، مقاله بنويسن سخنرانی  اند همواره توانسته

های چپ نيز که برای دفاع از حقوق  خطيرترين مسئوليت را بر عهده بگيرند. حتا در چارچوب همين گروه
ماند. بنابراين ضروری است که  باقی می ارزش  اند، زن موجودی کم  گرفته و آزادی زنان و جوانان شکل 

 بگيرند. زنان خود سرنوشت خويش را به دست

 های فعاليت از مردان گذاشتن کنار ی درباره شما نظر ها کشمکش فعلی ی مرحله در شوارتسر: آليس
 شده؟ باب فرانسه در همچنين و حوزه اين فعاالن اکثر ميان در که منشی يعنی چيست، زنان جمعی

 
 آليس شوارتسر

ی  در اينجا مسئله  های زنان هستم. مردان از فعاليت  موافق حذف حد خاصی  بله، من تا  دوبوار: سيمون
وجود دارد: در بسياری از   بسياری نيز برای اين ادعا  ای است که در آن قرار داريم. داليل اصلی مرحله

ی  های مردانه ها و کنش ها نيز نتوانند از بازتاب موارد بايد در انتظار آن باشيم که مردان در قالب اين گروه
ها می خواهند حرف بزنند و دستور بدهند. مسئلهی بسيار مهم اين است که زنان در  داری کنند. آنخود خود
نشوند؛  ها دارند، روبرو  به آن  مذکر خود يا کسانی که وابستگی بسياری با همسر يا دوستان  ها  اين گروه

 .ها خالص کنند زيرا در اصل مجبور خواهد بود خود را از وابستگی به آن
 جمعی؟ يا هستند فردی بيشتر امکانات اين بينيد؟ می زنان آزادی برای ای عينی امکانات چه شما شوارتسر: آليس

 
 سيمون دوبوار:

دوم بايد در صورت امکان از ازدواج   کار کنند. در گام  بايد خارج از خانه  گام زنان  نوان اولينبه ع 
ها مهم به شمار  خودداری کنند؛ زيرا اين کار برای آنان خطرناک است. اما آنچه برای استقالل واقعی آن

کنم. اين شرط  پرسند، توصيه می که در اين باره می  به تمام زنانی  شغل است. من اين را  آيد، داشتن می
آنان   داشتن شغل  جدا شوند. با  دهد در صورت نياز از همسران خود یم  ها اجازه الزمی است که به آن

به خوبی … تأمين کنند و بدون وابستگی زندگی خود را پيش ببرند  شان را توانند خرج خود و فرزندان می
ر کند. اما د ی امروزی نه تنها رهايی بخش نيست؛ بلکه انسان را با خود بيگانه می دانم که کار در جامعه می

داری يا اشتغال بيرون از  بيگانگی انتخاب کنند: خانه-خود-نهايت زنان بايد ميان يکی از اين دو نوع از
.خانه! با وجود اين کار درآمدزا نخستين شرط استقالل زن است  

 
 معرفی اجمالی کتاب جنس دوم نوشته سيمون دوبووار

http://cketab.com/wp-content/uploads/alis.jpg
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-۱۹۰۸( )۱( بووار دو سيمون خانم نوشته  تحقيقی، ای رساله ].Sexe Deuxieme Le[ دوم جنس

 وحال وضع کوشد می کتاب اين در نويسنده است. شده منتشر ۱۹۴۹ در که فرانسوی، نويسنده ،)۱۹۸۶
 که  افسونی با زن آراستن با  خواهد می« که را، زن جنس  ظرافت  افسانه و کند تشريح را  زنان کنونی
 نمايد. انکار ،»کند مرد برابر در انفعال و وابستی قبول به وادار را او نيست، بيش تخيل از حاصل سرابی

 و حقوقی قواعد نتيجه بلکه نيست، طبيعی زنان بر شده تحمل محدوديتهای که دهد می نشان بووار دوو خانم
 و رجوليت به نهادن ارزش با مگر رد،ندا کننده محروم جنبه )۲( »اختگی عقده« مثالً  است. رسوم و آداب

 و  عفيف حال  عين در و باشد خوشايند بايد  دختربچه که  حالی در ؛ پسربچه وجود در استقالل و فعاليت
 توجهی و بيند نمی چيزی خود مردانگی هيجان جز غالباً  مرد شهوانی، مباشرت در بماند. باقی دار خويشتن

 داللت هم مرد کلمه و نيست موجود متقابل رابطه ماده، و نر جنس دو بين ندارند. او لذت و زن فرديت به
 سهمی بودن  انسان اين در را زن دارد. کلمه ای ريشه معنی به بودن انسان بر داللت هم و بودن مذکر بر

 و وضع  اين از بخواهد  زن اگر مرد. نيت حسن برکت  از  هم آن ثانوی؛ و جنبی صورت به مگر نيست
 تهديد مورد تفوقش و تسلط اينکه احساس با مرد گذارد، فراتر پا جنسی، يا شغلی استقالل پرتو رد موفقيت،

 به  است ناچار زن  حال اين در دارد. باز  مساوات به يافتن  دست از را او تا کوشد می است، گرفته قرار
 غيرحقيقی و غيرطبيعی دو هر که شود عمل شدت به  متوسل يا  ببرد پناه  محروميت با  توأم انفعال نوعی
 زن نيستند. ميلی شدن برآورده از حاکی و شوند می محسوب اجتماعی اجبار و ضرورت نوعی زيرا است.
 بپذيرد را بودن زيردست بايد که ديگر، موجودی يعنی سفيدپوست. برای است سياهپوست مانند مرد برای

 نزد در که را سيمايی و زن موقعيت تاريخ اردوبوو سيمون خانم است. بودن مسئوليت بی پاداشش يگانه و
 تا کند می ترسيم گيرد، می خود به غيره و )۵( الرنس ،)۴( کلودل ،)۳( برتون قبيل از نويسندگان بعضی
 تسليم،  يا شهوانی  تفريحات خالل در  مادر يا  همسر  عنوان به  زن  که  را مکملی و  متضاد  نقشهای

 .شود می تعريف مرد به توجه با همواره زن دهد. نشان کند می ايفا فحشا يا تقوا و سبکسری يا خويشتنداری
 کسب به شروع زن که است شده باعث اجتماعی و اقتصادی تکامل و پيشرفت اما او. خود به توجه با نه

 که شود می  مجبور مستقل زن  اهیگ اگر مهرورزی.  زمينه در چه  و شغلی زمينه در  چه کند، استقالل
 اين شروع که است سبب بدين بخشد، استحکام مرد، با جويی مبارزه غيرحقيقی حالت در را، خود موقعيت
 که است جنس دو کامل مساوات تنها است. گرفته صورت او روحی تکامل از زودتر رهايی و استقالل
 واقعی، يگانگی سود به را زن افسون سراب بايد جنس هردو آورد. خواهد ارمغان به را زن درونی آزادی

 بگذارد. کنار
 

 مروری بر افکار سيمون دوبوار
روانی و علمی سيمون دوبووار-های شخصيتی زندگی خانوادگی، جنبه  

http://cketab.com/wp-content/uploads/708_orig.jpg
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روانی و علمی سيمون دوبوار و سهم  -های شخصيتی اين نوشتار درصدد است زندگی خانوادگی، جنبه
.فمينيسم را مطالعه نمايدانديشه وی در گسترش نظريه   

 
 چکيده

هايی بر  همزمان با طرح فمينيسم فرانسه در محافل علمی، سيمون دوبوار نيز با ارائه ديدگاه ۲۱در قرن 
در مورد سيمون دوبوار نظرات    ظلم به آنها پرداخت.  وضعيت زنان و  به تبيين  پايه اگزيستانسياليسم

هايش در شکوفايی نسل  نش به عنوان کسی شناخته شده که تئوریمختلفی وجود دارد، وی از سوی پيروا
ای هم معتقد به طرد کامل دوبوار و فمينيست  های تحقيقاتی، دارای جايگاه رفيعی است، عده جوان و پروژه

کنند که دو تئوری معروف سيمون  بودن وی هستند. منتقدانش با تحليل محتوای نظريات وی، بيان می
هر دو از اعتبار علمی ساقط شده و راه حلی را جهت کاهش » ديگری«و » رابری جنسیناب«دوبوار يعنی 

دهند. نکته قابل تأمل آنکه هرچند فمينيسم روزی خود را از نظر علمی و نظری  معضالت زنان ارائه نمی
» ايم ما زن زاده نشده«دانست، اما امروز اين جمله معروف وی را که  متأثر از نظرات سيمون دوبوار می

فمينيسم جديد که   و نهايتاً » من يک زنم، چرا شما نباشيد؟«کند:  نمايد و در مقابل بيان می طرد می  کامالً 
فايده معرفی   را بی  بيند، بلکه جنس مرد نمی  و برتر از خود  در قالب يک ساالر  تنها  وجود مرد را نه

روانی و علمی سيمون دوبوار و  -های شخصيتی جنبهکند. اين نوشتار درصدد است زندگی خانوادگی،  می
.سهم انديشه وی در گسترش نظريه فمينيسم را مطالعه نمايد  

 
 

:ها و تفکراتش ی فعاليت ای از سيمون دوبووار درباره نوشته  

: جنبش ليب زنان عده ای از اعضای۱۹۷۰در پایان سال   

 Women’s Lieb Bewegung 

طرح جدید قانونی حول مساله سقط جنين صحبت کنند. این طرح قرار من تماس گرفتند تا درباره 

بود در مجمع ملی مورد بحث قرار گيرد. جنبش زنان ليب طرح را خيلی خام می دانستند و مصمم 

بودند تبليغات وسيعی به نفع آزادی سقط جنين انجام دهند. برای تاثير گذاشتن بر افکار عمومی، 

کنند که   اظهار  سرشناس می بایست  هم گمنام و  حرکت، هم   این  کننده در  شرکت  زنان
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.خودشان سقط جنين کرده اند. به نظرم ایده خوبی بود  

اعتراض کردم و عواقب   عليه ممنوعيت سقط جنين  پيش در کتاب جنس دوم من بيست سال 

را که در آغاز سال   ۳۴۳که اعالميه معروف   دردناک آن را شرح دادم. بنابراین کامال طبيعی بود  

انتشار یافته بود، امضا کنم. این قضيه _ چنان که برخی شایعه پراکنان سعی می کردند وانمود  

کنند _ به این صورت نبود که یا سقط جنين در فرانسه پيش می رود یا باید واقعا زنان را به این 

-هر حال صورت می گيرد  جنين که به   زیادی سقط  سمت تشویق کرد. بلکه با توجه به شمار

وضعيت جسمی و  به لحاظ بهبود امکانات و  زنان   به –حدود هشتصد تا یک ميليون در سال   

روحی کمک شود، چيزی که تا به امروز یک امتياز طبقاتی است. طبيعی است که تدابيری نيز 

ش ها به اندازه کافی تا زمانی که این رو  برای روش های جلوگيری از بارداری باید اتخاذ شود. اما

این   هستند، از زنان فرانسوی که در سنين بارداری   هشت درصد  فقط  -نيست  شناخته شده

سقط جنين تنها راهی است که برای کسانی که نمی خواهند بچه  –روش ها استفاده می کنند 

یگانه   دار شوند، باقی می ماند. حقيقتا نيز این زنان عليرغم تمام دشواری ها، خطرات، تحقيرها،

نان مشهور سقط جنين می یابند. این اتهام که بيانيه مزبور را فقط ز –گریز خود را در این راه حل 

امضا کرده اند صحت ندارد. آن ها فقط یک اقليت کوچک هستند، اکثریت امضاکنندگان، کارمندان، 

منشی ها و خانم های خانه دار هستند. جنبش زنان ليب برای پيشبرد این حرکت، روز بيست 

گرفت، نوامبر هماهنگ با تظاهراتی که برای آزادی زنان در همين روز در سراسر جهان انجام می 

یک راهپيمایی را در سراسر پاریس سازماندهی کرد، که در آن آزادی برای مادر شدن، استفاده از 

وسایل جلوگيری از بارداری و آزادی سقط جنين مطالبه می شد. من در این راهپيمایی شرکت 

ه تيپ های رزمنده دستمال های گردگيری، ميله ای که به آن لباس های کثيف آویزان کرد ،کردم

در دست گرفته و تکان می دادند.  –عالمت سقط جنين پنهانی  –بودد و یک شاخه جعفری 

برخی شاخه جعفری ها را به موهایشان زده بودند. ما حدود چهارهزار زن بودیم، تعدادی مرد هم 

ما راهپيمایی می کردند. راهپيمایان بادکنک د ر هوا رها می کردند   با موهای بلند و ریش همراه

بعضی » بچه ای عزیز است که او را خواسته باشند، آزادی برای مادر شدن.«شعار می دادند: و 

بزرگساالن فریاد   پدر و مادران، بچه هایشان را به همراه آورده بودند. بچه شش ساله ای همراه

تظاهرات در یک » باشيم.  ها را خواسته  می خواهيم، که آن  ما فقط بچه هایی را « می زد: 

ستان زیبا، زنده و به یاد ماندنی انجام می گرفت. جالب بود زنانی که به طور عادی در خيابان زم

بودند و با تظاهرکنندگان صحبت می کردند. آن ها از صميم قلب ما را تایيد و تشویق می کردند. 

اول صف   تنفرا» کنيد. را آزاد   جوان  زن«، »کند.  ما راهپيمایی  عروس باید با«ما فریاد زدیم: 

خواستند وارد کليسا شوند، کشيش مدتی با این زنان مبارز صحبت کرد و باالخره راهمان را به 

.طرف ميدان ملت (ناسيون) ادامه دادیم  
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قبل از این که به ميدان ملت برسيم، به صف تظاهرات دیگری برخوردیم، که عليه خدمت اجباری 

ا شعارهای ضد ارتش در دست داشتند. تظاهرات آنها در ارتش و عليه جنگ بود. آنها پالکارهایی ب

به   آن ها می خواستند به تظاهرات ما بپيوندند. صف ما شروع  ممنوع اعالم شده بود. برخی از

دبره تو چقدر بدجنسی، وقتی برگشتی «، »بچه ها را گوشت دم توپ نکنيد.«شعار دادن کرد: 

انترناسيونال را خواندیم. در ميدان ملت زن سپس همگی با هم سرود » خانه، پولت را می دهم.

های تظاهرکننده از سکوهای اطراف مجسمه ها باال رفتند و لباس های کهنه را آتش زدند. بعد 

شرکت من در تظاهراتی با مضمون  رقصيدند. روزی شاد و سرشار از همبستگی سرود خواندند و

تغيير و تکامل پيدا کرده   ه وضعيت زننسبت ب  من  فمينيستی به این دليل بود که نظرگاه های

است. در حوزه تئوریک نقطه نظرهای من تغييری نکرده است. اما در زمينه های عملی و تاکتيکی 

.دیدگاه من متحول شده است  

را بنویسم،   هم جنس دوم  و اگر امروز گفته ام  مربوط می شود، قبال  من آنچه را که به تئوری 

من  نه یک پایه ایده آليستی دارد.  خواهم نوشت که، تضاد ميان خود و دیگری، یک پایه مادی و 

استوار است و نه بر بنياد نگرش » کمبود«معتقدم که انکار و سرکوب دیگری، بر یک پایه اقتصادی 

این دليل نمی   ب بهکتا  فکری  که، بنياد  گفته ام همچنين   آشتی ناپذیر. من  های گوناگون و

به این گونه  ایدئولوگ های مذکر تالش می کنند که سرکوب زن را  توانست تغيير کند که، تمام 

تبرئه کنند که، زن از طریق جامعه، مجموعه خصوصيات فيزیکی و روحی ویژه ای کسب می کند و 

.می تواند خودش را با این وضعيت تطبيق دهد  

از اندیشه های اصلی ناب جنس دوم را بيان کرده است، اعتقاد من همچنان به فرمولی که یکی 

را که به روشنی امری برآمده از فرهنگ و نه از طبيعت است، تعيين کنند. همه » زن بودن«دارم: 

انسان به «تحقيقات انجام شده، اثبات می کنند که تز من صحيح است و فقط باید کامل شود: 

امری » مرد بودن«همچنين » می شود.  ر این جهت ساختهد عنوان مرد زاده نمی شود، بلکه 

.طبيعت نيست داده   تعيين شده و  

عقيده «فروید به تکامل کودکان از مقطعی توجه نشان می دهد و به عقيده او در آن ها 

تحقيقات برونو بتلهایم   بوجود می آید، یعنی وقتی که سه یا چهار ساله هستند. اما» اودیپوس

که ماه های اول زندگی چه معنای مهمی برای آینده فرد دارند. آزمایشاتی که  نشان می دهند

.صورت گرفته اند نيز این نظر را تایيد می کنند –اورشليم  –در اسرایيل در دانشگاه عبری   

یک روانشناس و یک پزشک گروهی از کودکان سه ساله را مورد آزمایش قرار دادند. از این گروه 

های مرفه و با فرهنگ و بخشی از خانواده های فقير که در محالت بد سکونت بخشی در خانواده 

داشتند و به شدت زیر فشار پرورش می یابند. بخش اول، فعال، دارای نيروی تخيل و باز بودند. آن 

ها از حریم و اسباب بازی هایشان دفاع می کردند. دسته دوم رفتاری بی تفاوت و بسته داشتند. 
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معی بی استعداد بودند و از دارایی خود دفاع نمی کردند. آگاهی شان از هستی در بازی های ج

خودشان بسيار کم بود، به حدی که در عکس های دسته جمعی عکس خودشان را نمی 

شناختند. دو سال هر دو گروه تحت یک تربيت منظم و جدی قرار گرفتند. بچه هایی که در سه 

ر قرار گرفته بودند، شکفتند و پيشرفت کردند. دسته سال اول زندگی مورد بی توجهی و فشا

دیگر که از ابتدا در وضعيت خوب زندگی کرده بودند، استفاده بسيار بيشتری از توجهات مربيان 

کردند. بعد از دو سال جهش آن ها نسبت به ابتدای آزمایش چشمگير بود. این آزمایش منجر به 

را در درون خودشان بازی می کردند. گرچه این یک انطباق نشد. بچه های عقب افتاده منحص

کودکان در ابتدای آزمایش سه ساله بودند، اما باز هم خيلی برای تناسب بخشيدن به شانس 

.های رشدشان دیر شده بود  

و متخصص اعصاب آمریکایی بنجامين بلوم بر اساس مطالعات  Benjamin Bloom  دستاوردهای 

امل و یادگيری در سن چهار سالگی تا پنجاه درصد قطعيت یافته دانشمندان اروپایی، امکانات تک 

است. در صورتی که کودکان تا این سن انگيزه ای برای تکامل توانایی هایشان نيافته باشند، در 

تکامل استعدادهایشان به گونه ای هماهنگی می یابند که دیگر پيشرفت قابل توجهی نخواهند 

دختر و پسر به همين روش انگيزه ایجاد نکنند، در آن ها در سنين کرد. وقتی که والدین در کودکان 

.سه تا چهار سالگی تفاوت های بزرگی قطعيت خواهد یافت  

یک سلسله تحقيقات دیگر که به نقش تعيين کننده مربی مربوط می شود به نتایج مشابهی 

ای سفيد، که زیر منجر می شود: آزمایش روزنتال و همکارانش. در تحقيقاتی حول رفتار موش ه

فرضيه روزنتال بر این ) ۳نظر او در دانشگاه هاروارد انجام شد، روزنتال مشاهدات نادری انجام داد (

رفتار و واکنش افراد یا حيوانات مورد تحقيق بستگی دارد.   مبناست که، نتایج یک آزمایش به نحوه

ارد، دنبال می کند. او برای این نتایج توسط محققی ثبت می شود که آنچه را که خودش توقع د

اثبات این تز، موش ها را به دو گروه تقسيم کرد و به همکاران خود در این آزمایش گفت که: موش 

، از نوعی هستند که در درون یک البيرنت به خوبی می توانند راه بروند و موش های A های گروه

B گروه خوب با گروه  نتایج بسيار  کودن هستند. همکاران او  ، احمق و   A  و نتایج بسيار منفی از

او  ) ۴وادشت. (  مشابه  پروفسور را به آزمایشی به دست آوردند. روزنتال همچنين چند  B گروه

ليست نوشت. ضریب  دانشجویان را در دو  اسامی  تهيه کرد. سپس   برای دانشجویان  تستی

پروفسورها گفت که در ليست اول  هوشی همه دانشجویان دو ليست مساوی بود، اما روزنتال به

دانشجویان باهوش و در ليست دوم نام دانشجویان ضعيف و متوسط نوشته شده است. 

مالحظه ای  به طور قابل   گروه اول  کردند. دانشجویان  کار  ، تست را با دانشجویان  پروفسورها

.فقط نتایج متوسطی به دست آوردند  عکس ضریب باالیی کسب کردند و گروه دوم بر  

اعتماد  به او   برای این که بچه پيشرفت کند، بایستی  و تربيت می داند که  هر متخصص تعليم
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منتقل کرد. وقتی کودک را مورد شک و تردید قرار می دهند، شجاعت او را می گيرند و نتيجتا او 

زمایش های مشابه نشان دادند که در هر در انجام کار موفق نمی شود. آزمایش روزنتال و دیگر آ

تعيين کننده ای ایفا می کند. یعنی   ، نقش گيری آموزگار و موضع  یادگيری، نحوه ی رفتار   روند

پدر از یک دختر، از هنگامی که در گهواره   دارد. مادر و  آموزگار آنچه را به دست می آورد که توقع

رفتارهای  در  انتظار، خواستی پنهانی نيست و   سر. ایناست چيز دیگری انتظار دارند تا از یک پ

.مشخص به وضوح تجلی می یابد  

مورد   مردان را  رابطه با  موضوع جنسی در  ویژه آمریکایی که به   رابرت جی استالر روانشناس

مادرها با پسرهایشان با روش متفاوتی از دخترهایشان «مطالعه قرار داده است اظهار می کند: 

رفتار می کنند، آن ها را به گونه دیگری نوازش می کنند و حتی طور دیگری در آغوش می گيرند. 

کند که:  امری بيولوژیک می داند، رد می  زنانگی را که، مردانگی و   استالر قاطعانه نظری را«

تولد آغاز می  که از بدو  –نشان می دهند که، تاثيرات دوره ی یادگيری  تجربيات بی شماری «

 « استالر در ادامه می نویسد: .» بخش اصلی هویت جنسی را تعيين می کنند.  -شود 

هيچگونه نيروی ذاتی به کودک آگاهی در این مورد را که او جنس مذکر است، منتقل نمی کند. 

ین این نکات را به کودک یاد می دهند. آن ها با همين روش می توانند چيز دیگری به او یاد والد

انتخاب اسم، رنگ و نوع لباس، نحوه ای که کودک را بغل می کنند، نزدیک و دوری، …. بدهند

»همه این ها و خيلی چيزهای دیگر از بدو تولد آغاز می شود.…. بازی ها  نوع   

است که مادرها با اندام جنسی پسربچه و دختربچه، با روش یکسانی برخورد نکته مهم دیگر این 

  نمی کنند. البته همه مادرها با آلت تناسلی پسرشان بازی نمی کنند، چنان که آمن گاگانتوآس

را با   آلت تناسلی پسرشان مغرورند، آن و لویی سيزدهم با نوزادانشان می کردند، اما آن ها به 

اسم های نوازشگرانه می نامند و گهگاه نيز آن را نوازش می کنند. مشابه این کار مطلقا با دختر 

بچه ها انجام نمی شود و آلت تناسلی آن ها یک حریم مرموز باقی می ماند. این نکته که در نزد 

يح می کودکان از سه سالگی قابل مشاهده است فقط روش های متفاوت رفتاری و تربيتی توض

دهد و نه یک غریزه مرموز. یک زن جوان که در کودکستان کار می کند، از این که چگونه در ابتدای 

کارش از تفاوت ميان دختربچه ها با پسربچه ها شگفت زده شده بود، برایم تعریف می کرد که، 

ما وقتی پسرها به توالت می روند، خيلی با اشتياق آلت تناسلی خود را نشان می دهند، ا

دخترها یاد گرفته اند، آن را پنهان کنند. آن ها کم رو و شرمزده هستند. پسرها با کنجکاوی 

دخترها را در حين شستن خود و یا کارهای دیگر نگاه می کنند، اما دخترها چننين کنجکاوی 

نسبت به پسرها نشان نمی دهند. یک بار دیگر باید گفته شود که نظری که منشا شرم دختران 

تيجه عملکرد هورمونهای خاصی می پندارد، کامال بی معناست. این شرم یاد داده می شود و را ن

من در کتاب جنس دوم سعی  –مثل بسياری دیگر از خصوصيات ویژه زنانه   -یاد گرفته می شود 
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کردم، نشان دهم که این پدیده چگونه در فرد رخ می دهد. اسباب بازی هایی که به کودکان داده 

، نقش هایی را به آن ها تحميل می کند. دختر بچه نقش مادر را به عنوان نقش خودش می شود

مورد دقت قرار می دهد و پسر بچه نقش پدرش را. مادر و پدرها، این تفاوتها را در تمام زمينه ها 

تقویت می کنند، زیرا بزرگترین وحشت آن ها این است که یک همجنس گرا به عنوان پسرشان 

.و دختری که، در کنارش یک پسر، بازنده استتحميل شود   

فروید تفاوت ميان مرد و زن را منحصرا در آناتومی متفاوت آن ها جستجو می کند: دختربچه به 

پسربچه به خاطر آلت تناسلی اش حسادت می ورزد و در تمام طول زندگی اش تالش می کند، 

که این تفسير را رد می کنم. بسياری  این عقيده را جبران کند. من در جنس دوم توضيح داده ام

از دخترهای کوچک مطلقا چيزی درباره آناتومی پسرها نمی دانند و کشف آلت تناسلی پسرها 

کته» غریزه جنسی و سلطه«اغلب بی تفاوتی و حتی نفرت آن ها را برمی انگيزد. در کتاب   

ی بی اتکا به تجربه فکر می مليت این بحث را دوباره باز می کند و می پرسد :(چرا دختر بچه ا

  ؟)کند چرا چيز دیگز بيشتر ارش دارد ،فقط به این دليل که بزرگتر است 

طبق نظر فروید دختر بچه در آلت تناسلی پسر چيزی نمی بيند که برای خودارضایی مناسب تر از 

درک  ارضایی وسيله خود  عنوان آلت تناسلی پسر را به  کليتوریس است. اما دختربچه اساسا 

که کليتوریس دارد؟ فروید زن را فقط در موارد  بچه کوچک می داند  یک دختر  نمی کند. آیا اصوال

و از وضعيت خود ناراضی  های جنسی رنج می بردند  کلينيکی می شناخت. بيماران او از شرم 

که  بودند. فروید می خواست مورد دوم را از طریق مورد اول توضيح دهد مسلما این جامعه است

به زن، موقعيت زیر دست تحميل می کند. فروید باالخره در پایان عمرش اعتراف کرد که هرگز زن 

نظریه ای متکی بر برتری   -را نفهميده است. او از زنان و محيط خود پيشداوری هایی ماخيستی 

ی فهميد. این ناکامل م  را به عنوان یک مرد  رو زن  داشت و از این  -بر زنان  مردان   فوق العاده

نظریه که به وسيله بسياری از روانشناسان رد شده است، اکنون توسط شاگردان فروید، مثله 

می » عقيده مردانگی«شده است: آن ها برای هر زنی که از موقعيت خود ناراضی باشد، نسخه 

.نویسند  

سترده ای به وجود گ  ، ادبيات) جنس دوم( زمان انتشار کتاب   آمریکا، از  در فرانسه نيز مانند

خودشان قانع کند. در این ادبيات » توانایی های ویژه«است که تالش می کند زنان را به   آمده

فمينيسم را باید از حالت رازآميز بيرون آورد، در غير این صورت نتيجه آن «اظهار می شود که 

و از مد افتاده تعریف فمينيسم در این نوشته ها عقب مانده «رازآميز شدن خود زنان خواهد بود. 

شد، بحثی موثر، در عصری تحت فشار تروریسم مدرنيستی. همچنين گفته می شد که، زنان 

خودشان فمينيسم را رد می کنند. زنان شاغل ففط درمحيط کارشان چيزهای غيرقابل انتظار را 

می   یک دیگردو کاست با   وقتی  )۶می دهند، در خانه بمانند (  تجربه کرده اند. آن ها ترجيح
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را در مخاطره   زده اند، بيشتر خودشان امتياز گره   که منافعشان را با صاحبان  جنگند، افرادی

اعتماد کرد. زیرا   محافظه کار  با روح  بر این نباید به یک پرسشنامه  احساس می کنند. عالوه

زنان شاغل   کنند. از طرف دیگر اغلب از طریق نحوه سوال، جواب را به پاسخ دهنده دیکته می

مجبورند که در کنار شغلشان وظایف خانگی را نيز انجام دهند. بنابر این نمی توانند شانس ها و 

ه نيز همه چيز به گونه ای موقعيت هایی را که در اختيار مردان قرار دارد، به دست آورند. در جامع

عمل می کند تا وجدان معذبی را به زن منتقل کند. طبيعتا زن در کنار اجاق خانگی نمی تواند از 

چيزی که از او بسيار دور است و صرفا جهت نمایش با خود حمل می کند. لذت ببرد. او، ناراضی 

هر چه  شته باشند. پس نيز چنين سرنوشتی دا  که دخترهایش  خود، نمی خواهد از وضعيت 

بيشتر بر سر حفظ موقعيتی اصرار می ورزد که خودش از آن رنج برده است. مردان نيز در چنين 

مردان   در  برتری  پای می فشرند. احساس  خود بر برتری   سرسختانه تر بيشتر و   وضعيتی

-ادرار می کنند   برتری خود، ایستاده  اثبات  فرانسوی به حدی ریشه دار است که آن ها برای

.چيزی که به شدت برای مرد مسلمان ممنوع است    

را با شيفتگی ستایش می کند می نویسد، زن دارای حقوق » جامعه جدید«شایان دلماس که 

برابر با مرد است ولی به شرط این که تفاوت ها به درستی درک شود. مهمترین این تفاوت ها 

.توانایی زنان برای نظافت کردن است   

توصيه می کند. واقعيت این   بيماران و کودکان را ،از پيرها به زنان مراقبت   اجتماعی  در خدمات

کرده است. حقوق زن در  به سختی تغيير  گذشته، وضعيت زنان فرانسه   است که در ده سال

مجاز زمينه امور زناشویی کمابيش بهبود یافته است. استفاده از وسایل ضدبارداری از طرف دولت 

اعالم شده است. اما چنان که گفته شد فقط هفت درصد زنان فرانسوی که دارای قابليت باروری 

هستند، از این وسایل استفاده می کنند. سقط جنين مثل قبل، به شدت و بی انعطاف ممنوع 

است. بار کار خانگی منحصرا بر دوش زنان است. مطالبات زنان برای به رسميت شناختن زندگی 

.نيز بی توجه باقی مانده است شغلی  

 در ایاالت متحده آمریکا زن ها نسبت به امر سرکوب آگاهی یافته و عليه آن انقالب کرده اند. بتی

این   منتشر کرد. در  را» جنون زنانگی«  ارزش خود به نام  کتاب بسيار با۱۹۶۳   ر سالفریدان د  

احساس نامطبوع زن خانه دار را تشریح می کند. بتی » یک مشکل بی اسم«کتاب تحت عنوان 

فریدان نشان می دهد که چگونه عملکرد نظام سرمایه داری زن را تحت نفوذ قرار داده و او را در 

ش نقش مصرف کننده محدود می کند. این امر فقط در رابطه با منافع صنعت و تجارت و برای افزای

سود آن ها انجام می گيرد. او همچنين آشکار می کند که در چه ابعادی از آموزش های فروید و 

ویژگی های زنانه، که   کردن زنان برای پذیرش او، در جهت قانع   روانشناسی تحليلی طرفداران

.صرفا برای خانه داری و تربيت کودکان مناسب است، سواستفاده می شود  
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بسيار پر اهميت بود و زنان بيشماری به آن پيوستند. گروه ۱۹۶۸در پایيز  تاسيس جنبش زنان ليب

 های دیگری نيز به وجود آمدند. 

زیرا زن به مثابه یک مستعمره داخلی فهميده می شود: به عنوان زن خانه دار، که کار بدون مزد 

ار قربانی تحقير و تحميل می شود، مورد استثمار قرار می گيرد. در بازار ک  از سوی جامعه به او

 USA بی اعتنایی می شود و شانس و مزد برابر در اختيارش قرار نمی گيرد. جنبش زنان ليب در

و فرانسه  در ایتاليا   کشيده شد، بویژه  آن به چند کشور دیگر نيز  و دامنه  گسترش یافت قویا 

از سال   Organisation Mouvement de Liberation de la Femme (.M.L.F) جایی که سازمان

وجود دارد. اما وضعيت چگونه به چنين انفجاری کشيده شد؟ برای آن دو دليل تعيين کننده ۱۹۷۰

مردها خيلی  دیدگاه   سرمایه داری از  موقعيت اقتصادی زنان، در جامعه  این که  وجود دارد: اول

ی شود. این نکته از دیدگاه زنان بسيار متناقض است، زیرا در جامعه ای که توليد مثبت ارزیابی م

مورد  کار  مطلقا به عنوان   مصرفی سمت پيدا می کنند، کار خانگی اساسا به سوی کاالهای 

توجه قرار نمی گيرد. عالوه بر این که کار خانگی که عمدتا به کمک وسایل انجام می گيرد، هيچ 

با جامعه تکنوکراتيک که کار در آن به ميزان وسيعی راسيوناليزه شده است، ندارد.  گونه تناسبی

دومين دليل که مهمتر نيز است، این که زن ها یقين حاصل کرده اند که جنبش های چپ و 

سوسياليستی برای مشکالت زنان راه حلی پيدا نکرده اند. تغيير مناسبات توليدی، برای تحول در 

کافی نيست، با توجه به این که در هيچ یک از کشورهای سوسياليستی، برابری روابط انسانی، 

بسياری از فعالين جنبش زنان ليب و یا  واقعی ميان زن و مرد تامين نشده است.  M.L.F.  در

فرانسه در جنبش های چپ و سوسياليستی فعاليت کرده اند و خودشان این را که حتی در گروه 

ندارد)   گونه سپاسگذاری ها (که جای هيچ   مسئوليت  پایين ترین زنان به  انقالبی   های اصيل

مردها است، تجربه    برعهده  همواره  و تصميم گيری ها  مشی خط   اتخاذ  می کنند و  واگذار

.اند کرده  

چند زن پرچم انقالب را به اهتزاز درآورده بودند، چند ابله با  Vincennes یک بار وقتی در ونسن

زنان » قدرت متعلق به آلت تناسلی مرد است.«به داخل هجوم آوردند و فریاد زدند:  هياهو

.آمریکایی نيز تجربه مشابهی داشتند  

فعاليت، فمينيست های آمریکایی از هيپی ها، یی پی ها و از همه بيشتر از   در تاکتيک و نوع

آن ها در  ۱۹۶۸٫ماه مه  متاثر هستند، فمينيست های فرانسوی اساسا از وقایع» ببرهای سياه«

تالش برای انقالب به گونه دیگری از آنچه چپ های کالسيک ارائه دادند، هستند و مدام روش 

.های نوینی برای هدایت فعاليـت هایشان جستجو می کنند  

من ادبيات فمينيستی آمریکایی را مطالعه کرده ام و با اعضای فعال و رادیکال این جنبش مکاتبه 

ا برخی از آن ها مالقات کردم و چقدر خوشحال شدم، وقتی فهميدم که فمينيسم ام. ب داشته



22 
 

انتشار کتاب جيبی آن به ۱۹۶۹است. در سال » جنس دوم«جدید آمرکایی مشغول مطالعه 

نسخه رسيد. این که زن به وسيله تمدن ساخته می شود و خصوصيات او، به لحاظ ۷۵۰۰۰۰

ز جانب هيچ یک از پيشروان مدرن جنبش زنان در آمریکا بيولوژیک از ابتدا تعيين نشده است، ا

مورد تردید قرار نمی گرفت. اما آن ها از تزهایی که در حوزه پراتيک در این کتاب مطرح کرده ام، 

کردند که به آینده اعتماد کنند و می خواستند، امروز  فاصله می گرفتند. آن ها این را رد می

و در این مورد نقطه نظرات من نيز متحول شده است. من  سرنوشت خودشان را در دست بگيرند

.به آن ها حق می دهم  

« می تواند برای فمينيست های رزمنده مفيد باشد، اما کتابی برا ی مبارزه نيست، » جنس دوم

ما به طور «من معتقد بودم که موقعيت زن، هم زمان با تحوالت جامعه تغيير می کند. من نوشتم: 

و از آن هایی هستند   سخير کرده ایم، بسياری از مشکالت برای ما خيلی مهمترکامل احزاب را ت

.مربوط می شوند زنانبویژه فقط به   

که، هستی یک   دیدگاهی را نمایندگی می کنم نطری همچنان   من در عرصه  گفتم که مسلما

فهمم که بایستی به ون فمينيسم را این طور می نطبيعت زنانه را از بدو تولد انکار می کند. من اک

را یک فمينيست می  و بنابراین خودم   ویژه زنان مبارزه کرد  طبقاتی برای مطالبات  موازات مبارزه

نداشتيم. انقالب   دستاوردی هيچ ۱۹۵۰  فتح نکردیم، در واقعيت ما از سال احزاب را   دانم. ما

از بشریت مربوط   نيمی مشکالت به بيش از  اجتماعی برای حل مشکالت ما کافی نيست. این

چقدر   می شوم که  شود. من امروز این مشکالت را بسيار اساسی می دانم شگفت زده می

می کند به   به دموکراسی های باستان فکر  استثمار زن، آسان تلقی می شود. وقتی انسان

سختی می تواند درک کند که چقدر جدی یک ایده آل از برابری مطرح می شد ولی موقعيت 

ها به نظرشان طبيعی جلوه می کرد. این تناقض حقيقتا می بایستی توجهشان را جلب می  برده

و یا   چگونه بورژوازی همين شگفتی سئوال کند، که   روزی دنيای آینده با  کرد. اکنون هم شاید

دموکراسی های مردمی بدون فکر، چنين نابرابری عميقی ميان زن و مرد را می توانستند بر پای 

ميان دو جنس تقدیم دارد. امروز اما بر   گهدارند. لحظاتی وجود دارند که مبارزه طبقاتی بر مبارزهن

.این عقيده ام که هر دوی آن ها بایستی هم زمان پيش برده شوند  
معتقدم  من   را قبول داشتم. امروز  مطلق تزهای سوسياليسم   پيش دقيقا  سال  من تا چند

رهایی زنان را تامين نکرده است. آیا این   -که امروز واقعيت یافته است تا جایی  –  سوسياليسم

امر با اصل برابری که سوسياليسم آن را نمایندگی می کند انطباق دارد؟ تا وقتی که وضعيتی که 

 و زن ها در آن به سر می برند یک واقعيت است، سوسياليسم واقعی یک اتوپی بيشتر نيست

.رمغان نياورده استهيچ چيز برای زنان به ا  

. وقتی که بحث  مختلفی دارند  آن ها عقاید  دارد که فمينيست ها درباره  وجود نکات بسياری 
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معتقد   مثل شاالميت فایرستون  وجود دارد. برخی  هایی آینده و خانواده می شود، تردید  درباره

هستند که الغای خانواده به منظور رهایی زنان و همچنين رهایی کودکان ضروری است. شکست 

موسساتی که جایگزین والدین هستند، چيزی را اثبات نمی کند. آن ها اقامتگاه هایی موقتی، در 

يت انتقاد شاالم  نيست. من تغيير ساختار بدهد، بيشتر  عميقا   بایستی  حاشيه یک جامعه که

یابم و به آن بردگی که زن از طریق کودکان در آن گرفتار می  فایرستون را به خانواده قابل دفاع می

آید، اعتراض دارم. سواستفاده از اتوریته ای را نيز که کودکان تحت آن قرار دارند، رد می کنم. 

تخيالت،   وخودشان شرکت می دهند،  » سادومازوخيستی«  های  بازی  را در  والدین، بچه ها

را روی آن ها پياده می کنند. این یک وضعيت به شدت ناسالم خود   عصبيت ها و مشکالت روانی

شود. در عين حال   عادالنه و مناسب ميان پدر و مادر تقسيم باید به طور   والدین  است. وظایف

و در شکل   محدود والدین بایستی  باشند. اتوریته الزم است که بچه ها نيز کمتر زیر فشار آن ها 

یک کنترل جدی باشد. آیا وضعيت موجود خانواده اساسا مفيد هم است؟ کمون هایی وجود دارد 

که همه کودکان تحت هدایت همه بزرگساالن قرار دارند و نتایج خوبی هم از آن ها به دست آمده 

ه حل مطرح کرد. است. اما هنوز این مجموعه ها خيلی کم هستند تا بتوان آن ها را به عنوان را

نمی دانم چه   دقيقا  هستم، اما  لغو خانواده  فمينيست ها موافق  از مثل بسياری   هم  من

.جایگزنی برای آن پيدا خواهد شد  

نکته دیگری که باید مورد بخث قرار گيرد، رابطه زن و مرد است. همه فمينيست ها هم عقيده 

مرد در  جنسی انجام گيرد. برخی نقش  رابطه   نوینی از عشق و  بایستی تعریف  هستند که

زندگی زن و به ویژه در زندگی جنسی او را کامال انکار می کنند. در حالی که بخش دیگر خواهان 

من   دسته دوم هستم. هستند. من موافق   مردها رختخوابشان به   هستی و  دادن جایی در

.هستم» زنانهگتوی «مخالف سرسخت و مطلق محبوس کردن زنان در یک    

با تکيه به نتایج آزمایشگاهی ویليام. جی. ماسترز و ویرجينيا. ا. یوهانسن، برخی از فمينيست ها 

بييش نيست و ارگاسم واقعی   اظهار می دارند که ارگاسم از طریق مجرای تناسلی یک اسطوره

مطلقا به برای کسب لذت جنسی از طریق کليتوریس صورت می گيرد و برخالف نظر فروید زن 

مرد وابسته نيست. بی شک نظریات فروید نسبت به زن برخاسته از تفکر مردساالرانه او درباره 

شده و  زن انکار   ، استقالل جنسی تالش می شود نظر   رابطه دو جنس بوده است. طبق این

اظهار   پيش می رود که  زمينه تا آنجا  تحميل شود. فروید در این وابستگی جنسی به مرد به او 

می کند که خود ارضایی از طریق کليتوریس یک فعاليت مردانه است و مهمترین پيش شرط برای 

که  آنجایی   جنس است. از  مسئله  سی دریموقعيت کليتور تکامل در جهت زنانگی، حذف 

کليتوریس یک اندام ویژه زنانه است، بيهودگی اظهارات فروید بشدت آشکار است. فرض را بر این 

طریق   از  که لذت را  ارضایی خود  جنس و یا  هم  شتن که یک زن در مناسبات عاشقانه باگذا
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پيش داوری است. هم   کليتوریس جستجو می کند، کمتر از زنان دیگر طبيعی است، فقط یک

چنين این تصور که کليتوریس در نزدیکترین پيوند با مجرای تناسلی قرار دارد و دقيقا همين پيوند 

ارگاسم مجرای تناسلی را امکان پذیر می کند. مسلما به طور تجربی می توان گفت که رابطه 

یر را منتقل می کند و جنسی ميان زن و مرد از طریق مجرای تناسلی نوعی لذت ویژه و انکارناپذ

برای بسيار از زنان نيز نتيجه بخش ترین و ارضاکننده ترین روش هاست. نتایچ آزمایشگاهی که در 

مورد   واکنش ها  جداگانه از مجموعه مجرای تناسلی به طور   درونی  فضای  آن ها حساسيت

ه ای ميان دو سيستم بررسی قرار گرفته است هيچ چيز را اثبات نکرده اند. رابطه جنسی، رابط

وجودی ارگاسم یک  جنسی و یا ميان دو اندام نيست، بلکه یک رابطه ميان دو شخص و اساس 

.جسمی است-پدیده روانی  

من هم چنين این نظر را قبول نمی کنم که هر رابطه جنسی، نوعی تجاوز است. من حتی فکر 

همواره عملی برخاسته از اولين عمل جنسی «درجایی نوشته ام » جنس دوم«می کنم که در 

مناسبات  عروسی در   قبل از هر چيز به شب آنجا  ، خيلی تند رفته ام. من در »خشونت است

بی   و کمابيش  و دست نخورده زن جوان   فکر کرده بودم. یعنی وضعيتی که در آن یک  سنتی

ه مردی زنی را تجربه، بکارتش برداشته می شود. واقعا در بيشتر اقشار جامعه پيش می آید ک

خود   بدنی  رابطه، مرد از قدرت  تصاحب کند، بدون این که رضایت او در نطر گرفته شود. در این

سود می جوید. این یک تجاوز است، وقتی که هم خوابگی به زنی، بدون رضایت او تحميل شود. 

در این مورد اطالق  اما این امر می تواند نوعی مبادله هم باشد که هر دو طرف با آن توافق دارند.

تجاوز به آن تکرار همه اسطوره های مردانه است که در آن ها آلت مردانه را به عنوان نگهدارنده 

.نسل، شمشير، و اسلحه تعریف می شود  

نفرت از مردها در نزد بسياری از زن ها به قدری پيشرفته است که همه ارزش های معتبر مردها 

انداخته و مورد انکار قرار می دهند. من نمی توانم با آن ها موافقت  را به عنوان مدل مردانه به دور

وجود دارد. اعتقاد به این   ویژه زنانه  کنم، زیرا که اعتقاد ندارم که خصائل، ارزش ها و روش های

امر، بدین معناست که وجود یک طبيعت زنانه را به رسميت بشناسم. به عبارت دیگر به اسطوره 

ه توسط مردها و به منظور ابقای سرکوب زن ها ابداع شده است. مشکل زنان ای یقين آوریم ک

این نيست که به عنوان زن مورد تایيد قرار بگيرند، بلکه به عنوان موجود کامل انسانی به رسميت 

شناخته شوند. رد کردن همه مدل های مردانه غيرمنطقی است. واقعيت این است که فرهنگ، 

يک که یک کليت را نمایندگی می کنند به وسيله مردها ساخته شده علوم طبيعی، هنر و تکن

است. مثل طبقه کارگر که به روش خودش ميراث گذشته را برای خودش قابل استفاده می کند، 

در  را   دست آورند و آن ها با تمام قوا به   توسط مردها را  ساخته شده ابزار   زن ها نيز بایستی

د. این درست است که تمدنی که مردان با ادعای عموميت داشتن به خدمت عالئق خود قرار دهن
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این   متاثر از کلمات نيز  را منعکس می کند. حتی   آن ها  مردانه  طلبی اند، برتری   وجود آورده

مسئله هستند. در تمامی موارد که چيزی را می پذیریم، بایستی با هشياری ميان آنچه که واقعا 

» سفيد«و » سياه«که مهر پر رنگ تلقی مردانه را دارد، تفکيک کنيم. لغات عموميت دارد و آنچه 

که   من معتقدم  نه.» مردانگی –مردی «لغات   دارد اما  معنای مشابهی مثل آن ها برای ما هم 

را با   را که برایشان زحمتی نکشيده است، یاد بگيرد. بيولوژی  انسان می تواند ریاضی و شيمی

است. من   و روانشناسی تحليلی بسيار ضروری  روانشناسی به هر حال رای  کمی تردید، ولی

زاویه نقطه نظرات خود مورد بررسی و مطالعه قرار دهيم و نه این   الزم می دانم که ما دانش را از

.که آن را رد کنيم  

تلقی   ، که آشنا شده ام  نوشته هایشان  از طریق  من با بسياری از فمينيست ها شخصا و یا

آن ها   گزارش کردم، در برخی آکسيون های  مشابهی دارند. به همين دليل، توانستم چنان که

.شرکت کرده و به جنبش آن ها بپيوندم و مصمم هستم، این راه را ادامه دهم  

  «مصاحبه  آليس شواتزربا سيمون دوبووار و ژان پل سارتر»
  

 سيمون دوبووار و رازهای زندگی اش با ژان پل سارتر
 
 

 
 سيمون دوبووار و ژان پل سارتر در جوانی
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آنچه می خوانيد مصاحبه ای است که خانم «آليس شواتزر» روزنامه نگار مشهور آلمانی با این دو 
نفر درباره جزیيات زندگی مشترک شان است. در این گفت و گو حرف ها و پرسش هایی مطرح شده 

که همواره برای خيل روشنفکران آشنا و یا عالقمند به دیدگاه های این زوج آرمان گرا مطرح بوده 
 است.

 مصاحبه گر خانم شوارتزر که به داشتن دیدگاه های فمينيستی شهرت دارد. 
این دو ادیب، فيلسوف، جامعه شناس، اگزیستانسياليست فمينيست در سال ۱۹۲۹ با هم آشنا 

شدند و خيلی زود به هم نرد عشق باختند. آنها مدت ۵۱ سال، یعنی تا سال۱۹۸۰ که سارتر 
مرد، با هم عاشقانه زندگی کردند، ولی هيچ گاه ازدواج نکردند، تعهد اخالقی به معنای رایج 

 اجتماعی نسبت به هم نداشتند و بچه ای هم نياوردند.
سارتر سال ۱۹۴۶ برنده جایزه نوبل شد، ولی حاضر به پذیرش آن نشد و در عوض خطابه ای 

سراسر حمله به سياست های امپریاليستی آمریکا خواند و پس از آن بود که ریاست افتخاری 
 سازمان دفاع از زندانيان سياسی ایران را پذیرفت.

دو سال بعد دو بووار کتاب مشهور «جنس دوم» که مانيفست فمينيست های جهان محسوب 
می شود را منتشر کرد که غوغایی در جهان به راه انداخت که هنوز بعد ۶۰ سال هم ادامه دارد. 
گفته می شود که سيمون دوبووار یکی از مهم ترین جرقه های نوشتن «جنس دوم» را آشنایی با 

 «نلسون الگرن» نویسنده آمریکایی می داد.
خود دوبووار می گوید با نلسون الگرن، برای اولين بار ارگاسم کامل به معنای واقعی را تجربه 
کرده است و این تجربه جرقه ای برای او بود تا همه آن نابرابری هایی که در پس زمينه ذهن او 

 خوابيده بود را به ثبت برساند.
به هر حال در سال ۱۹۸۰ سارتر، که سه سال از سيمون دوبووار بزرگ تر بود، درگذشت و ۶ سال 

 پس از او سيمون هم درگذشت که او را در کنار سارتر در قبرستانی در پاریس مدفون کردند.
 

 « مصاحبه»
 

آليس شوارتزر: ابتدا دو نقل قول از شما می آورم، سيمون. شما نوشته اید: «مهم ترین اثر من 
برجسته ترین خاطره زندگی من برخورد با سارتر است». شما اینک چهل »زندگی من است» و

سال است که تشکيل زوجی را داده اید اما در عين حال سعی کرده اید به معنی و مفهوم زوج با 
تردید نگاه کنيد و آن طور که دیگران زندگی می کنند، نکنيد و به چيزهایی مانند تملک، حسادت، 

 وفاداری و یک همسری بی اعتنا باشيد.
بسياری از مردم شما را به سبب نحوه زندگی تان مورد انتقاد قرار می دهند اما بسياری دیگر 
می کوشند تا از شما تقليد کنند. خواسته یا ناخواسته، به هر حال شما به صورت یک ایده آل 

درآمده اید، سرمشقی برای بسياری از زوج ها و به خصوص برای زنان شده اید؛ آنها از تئوری ها، 
اعمال و زندگی شما پيروی می کنند. از این دیدگاه اینک مایلم سؤاالتی درباره روابط خصوصی تان 

نسبت به یکدیگر مطرح کنم. قبل از همه مایلم از شما، ژان پل سارتر، و شما، سيمون، سؤال 
کنم: آیا این واقعيت که شما هرگز با یکدیگر در یک خانه زندگی نکرده اید مهم تر از این واقعيت 

 نيست که شما هرگز با هم ازدواج نکرده اید؟
 

سيمون دوبووار: حتماً، زیرا اگر آنچه را که رابطه آزاد می نامند برخوردار از همان شرایطی باشد 
که یک ازدواج هست ـ اگر یک زوج دارای یک زندگی مشترک باشند و به طور مدام در آنجا با هم 
غذا صرف کنند ـ باز هم یک زن نقش خود را به عنوان زن ایفا خواهد کرد. چنين وضعيتی با ازدواج 
تفاوت ندارد. اما ما برعکس دارای نحوه زندگی بسيار قابل انعطافی هستيم که گاه به ما امکان 

 می دهد که زیر یک سقف زندگی کنيم بی آنکه کامالً  با همدیگر باشيم.
به عنوان مثال، زمانی که ما خيلی جوان بودیم در هتل زندگی می کردیم، در رستوران غذا 

می خوردیم، گاهی با هم، گاهی با دوستان، اوقات تعطيل را هم اکثراً  با هم می گذراندیم ولی 
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البته نه هميشه؛ مثالً  من دوست داشتم پياده روی کنم، سارتر نه؛ خوب، پس خودم به تنهایی 
می رفتم و او در آن مدت با دوستانش بود. این نوع آزادی که ما آن را در زندگی برای خود حفظ 

کرده بودیم عامل بسيار مؤثری بوده است که آن جنبه فلج کننده زندگی زناشویی نتواند بين ما 
 رخ بنمایاند.

فکر می کنم که این خود عامل بسيار مهم تری از این واقعيت بوده است که ما با همدیگر ازدواج 
 نکرده ایم.

 
آليس شوارتزر: بر اساس نوشته های شما در کتاب خاطرات تان از خودم می پرسم که آیا شما 

می خواستيد یک همسری را نفی کنيد یا اینکه بيشتر مایل بوده اید به رابطه بين خودتان حق 
 تقدم مطلقی بدهيد که هر شخص سومی در این رابطه نقشی ثانوی داشته باشد؟

 
 سيمون دوبووار: چرا، همين طور است!

 
چرا، ولی جای بحث دارد. این همان چيزی است که مرا دچار تناقض گویی  :ژان پل سارتر

 نسبت به زنان دیگر می کند؛ زیرا آنها می خواهند که نقش اصلی را داشته باشند.
سيمون دوبووار: معنی اش این است که شخص های سوم در زندگی سارتر و زندگی من از 
همان ابتدا می دانستند که در این مورد آن چنان رابطه ای وجود دارد که همه کسانی را که در 

رابطه با آنها باشند تحت فشار خواهد گذاشت. و این مطلب اکثراً  برای آنها چندان مطبوع نبوده 
 است.

رابطه ما واقعاً  تا اندازه ای بر این شخص سوم ها تحميل می شد. بنابراین می توان این رابطه را 
مورد انتقاد قرار داد؛ زیرا همين رابطه گاه ایجاب می کرد که آدم در مقابل دیگران نتواند چندان 

 دقيق و درست باشد.
 

 آليس شوارتزر: بنابراین رابطه تان بر پشت دیگران سنگينی می کرد؟
 

 سيمون دوبووار: بله، دقيقاً .
 

آليس شوارتزر: و این تصميم ـ اگر چنين تصميمی گرفته شده ـ که صاحب اوالد نشوید؟ یا اینکه 
 شاید برای هر دو شما امری کامالً  بدیهی بوده؟

 
برای من که کامالً  بدیهی بود. البته نه سبب اینکه من از بچه ها خوشم  :سيمون دوبووار

نمی آید… موقعی که من هنوز خيلی جوان بودم و تصميم داشتم با پسرعمویم «ژاک» یک زندگی 
عادی زناشویی آغاز کنم، طبيعی است که فکر بچه را هم کرده بودم. اما رابطه من با سارتر به 
شکلی بود ـ بر شالوده ای روشنفکرانه بود نه قراردادی، خانواده ای یا چيزی دیگر ـ که من هرگز 
آرزوی داشتن فرزندی را نکردم. من عالقه چندانی نداشتم که کپيه ای از سارتر داشته باشم؛ 
خود او برایم کافی بود! ـ و عالقه ای هم نداشتم که کپيه ای از خودم داشته باشم ـ من برای 

 خودم کافی بودم. نمی دانم، آیا پاسخ سؤال شما داده شد یا نه؟
 

 ژان پل سارتر: موقعی که جوان بودم اصالً  فکرش را هم نکرده بودم که صاحب فرزند شوم.
 

آليس شوارتزر: اکثراً  گفته می شود که آدم بعدها، وقتی که خيلی دیر شده است، از گرفتن 
چنين تصميم هایی پشيمان می شود. البته این مطلب را بيشتر در مورد زن ها می گویند. آیا در 

 زندگی شما چنين لحظاتی وجود داشته است، سيمون؟
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سيمون دوبووار: به هيچ وجه! هرگز از اینکه صاحب فرزندی نشده ام افسوس نخورده ام، چراکه 

 من نه تنها در رابطه ام با سارتر، بلکه حتی با دیگر دوستان شانس زیادی آورده ام.
کامالً  برعکس، وقتی من رابطه زنان دیگری را که می شناسم با فرزندان شان و بيش از همه با 

دختران مشاهده می کنم می بينم که واقعاً  چيز زشتی است و من از اینکه توانسته ام از آن برهم، 
 خوشحالم.

 
آليس شوارتزر: من از اینکه شما به همدیگر «شما» خطاب می کنيم متعجبم. شما هر دو ـ پنج 

سال پس از ماه مه۱۹۶۸ ـ کم و بيش وابسته به جنبش انقالبی هستيد و آن طور که در این 
چرا شما یکدیگر را «شما» خطاب  .جنبش مرسوم است در آن همه هم دیگر را «تو» خطاب

 می کنيد و اهميت این کار برای شما در چيست، ژان پل سارتر؟
 

ژان پل سارتر: خوب، این من نبوده ام که این کار را آغاز کرده است، این سيمون دوبووار است 
که به من «شما» می گوید، من هم ایرادی نگرفته ام و امروزه کامالً  به آن عادت کرده ام. من دیگر 

 اصالً  نمی توانم به او «تو» بگویم ـ او باالخره در این کار موفق شده است.
 

 سيمون دوبووار:
بله، برای من هميشه مشکل بوده است که به دیگران «تو» بگویم، نمی دانم چرا. با وجود این به 
پدر و مادرم «تو» می گویم و این خودش می توانسته امکان «تو» گفتن به دیگران را به من بدهد. 

بهترین دوست من «زازا» به همه دوستانش «تو» می گفت اما به من «شما»، چون من به او 
 «شما» می گفتم.

امروزه به بهترین دوستم «سيلوی»، «شما» می گویم. من تقریباً  به همه «شما» می گویم، غير 
 از یکی دو نفری که «تو» گفتن را به من تحميل کرده اند.

و من به «سارتر» شما می گویم. البته بدیهی است که ما پس از ۱۹۶۸، پس از آن همه سال ها 
 که عادت کرده بودیم، با گفتن «تو» به همدیگر، نمی توانستيم نقش یک انقالبی را بازی کنيم.

 
آليس شوارتزر: خط مشی زندگی شما چگونه است؟ برای مثال، آیا شما هميشه حقيقت را به 

 همدیگر می گویيد؟
 

ژان پل سارتر: احساس می کنم که من هميشه حقيقت را گفته ام، اما من این کار را خود به 
 خود انجام داده ام. الزم نبوده است که از من در این مورد سؤالی شود.

البته آدم هميشه بالفاصله آن را نمی گوید، شاید هشت یا چهارده روز دیرتر بگوید، اما آدم باالخره 
 همه چيز را می گوید، الاقل من می گویم! و شما.

 
سيمون دوبووار: من هم همين طور. اما فکر می کنم از این مطلب نمی شود قاعده ای درست 
کرد. برای ما عمالً  این مسئله روشن بود، ما روشنفکریم و کامالً  دقيق می دانيم ـ همان طور که 
سارتر گفته است ـ که فرقی نمی کند اگر آدم حقيقت را امروز یا هشت روز دیرتر بگوید، یا اینکه 

در ابرازش پيش قدم باشد و از این قبيل… اما نمی شود به همه زوج ها توصيه کرد که هميشه 
 حقيقت را با خشونت به همدیگر ابراز کنند.

گاهی اوقات حتی نوعی کاربرد حقيقت وجود دارد که به صورت اسلحه ای خشن در می آید ـ 
مردها اکثراً  از آن استفاده می کنند. آنها نه تنها همسرشان را فریب می دهند، بلکه حتی از اینکه 
این مطلب را به آنها بگویند نيز لذت می برند، بيشتر از این برای آنکه از خودشان به سبب رابطه 
روشن شان با دیگران راضی باشند. من خيال ندارم برای کلمه «حقيقت» ارزش خاصی بتراشم، 
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اگر آدم بتواند همه چيز را به خودش بگوید، سعادتی است اما این مسئله به تنهایی دارای 
 .ارزشی نيست

 
آليس شوارتزر: می خواهم از شما سؤالی بکنم که سطحی است اما به نظر من مهم می آید و 

آن هم درباره آن جنبه عملی زندگی شماست. اغلب بين زوج ها، مسئله پول نقش بزرگی بازی 
 می کند. مسائل مادی نقش بسيار مهمی دارند. آیا پول بين شما نقشی داشته است؟

 
ژان پل سارتر: بين ما نه. منظور این است که برای هر یک از ما پول بسيار اهميت داشته، برای 
هر دو ما، اغلب حتی برای هر دو ما با هم؛ زیرا آدم باید زندگی کند. اما برای ما هرگز مسئله ای 

نبوده و هيچ گاه بر رابطه مان تأثيری از خود بر جای نگذاشته. ما پول داشتيم، یا هر یک از ما که 
 پول داشت آن را تقسيم می کرد. یا پول را قسمت می کردیم و یا جدا از هم بودیم.

 
سيمون دوبووار: زمانی که ما جوان بودیم، سارتر ارثيه بسيار کوچکی از مادربزرگش به ارث 

برده بود و من اصالً  دچار ناراحتی وجدان نبودم از اینکه آن را خرج کنم که هر دو ما بتوانيم سفر 
کنيم. ما هرگز قاعده به خصوص و سختی برای این کار نداشتيم. اوقاتی پيش می آمد که من 

مجبور بودم مستقيماً  با پول سارتر زندگی کنم و این دوران دو سه سالی پس از جنگ بود؛ زیرا 
می خواستم نویسندگی کنم ـ فکر می کنم کتاب «جنس دیگر» بود. اگر در آن زمان شغلی هم 

برای خودم پيدا می کردم ـ زیرا از تدریس کناره گيری کرده بودم ـ قادر نبودم انجامش دهم و در آن 
 زمان سارتر پول فراوانی داشت. این مسئله مرا ناراحت نمی کرد.

همين چند سال پيش بود که وضع مالی اش خراب شد و این بار من بودم که به دادش رسيدم. در 
این مورد ما مسئله ای نداریم. پول یکی مال دیگری هم هست، حتی اگر حساب و کتاب مالی ما 
جدا از هم باشد و نيازی هم به حساب پس دادن نباشد. من با پولم هر کاری مایل باشم می کنم 

 و او هم همين طور اما به یک معنی هر دو پول یکی است.
 

آليس شوارتزر: مایلم بار دیگر به اختصار به مسئله سکونت با هم اشاره کنم. شما تصميم 
گرفته اید که با یکدیگر در محل مشترکی زندگی نکنيد. آیا این نوع زندگی کردن فقط مختص 

 کسانی نيست که برخوردار از امتيازات مادی هستند؟
 

 ژان پل سارتر: فکر می کنم چرا.
 

 سيمون دوبووار:
البته ما خيلی ثروتمند نبودیم و هر کدام از ما حقوق معلمی می گرفت و می توانست مخارج یک 

محل سکونت در هتل را تأمين کند. اما اگر درآمد آدم خوب نباشد، بسيار مشکل است که آدم 
بتواند این همه مخارج را جبران کند. فکر جدا از هم زندگی کردن از آنجا به وجود آمد که ما هر دو 

 نمی خواستيم خودمان را گرفتار یک خانه کرده باشيم. ما در هتل زندگی می کردیم.
من اصالً  نمی توانستم تصور داشتن یک آپارتمان را داشته باشم. در آن زمان ما نه تنها مایل نبودیم 

 با هم زندگی کنيم بلکه اصوالً  نمی خواستيم در جایی ساکن باشيم.
 

 آليس شوارتزر: اما زمانی بود که شما در یک هتل با هم زندگی می کردید؟
 

 سيمون دوبووار: اوه، بله.
 

 ژان پل سارتر: اوه، بله.
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سيمون دوبووار: بله خيلی زیاد و تقریباً  هميشه در همان هتل، گاهی در طبقات مختلف و گاه 
 در دوانت های یک راهرو در همان هتل؛ اما با وجود این برخوردار از استقالل کامل بودیم.

 
آليس شوارتزر: وقتی آدم چنين رابطه نزدیکی با کسی داشته باشد، متقابالً  یکدیگر را تحت 

تأثير قرار می دهد. آیا می توانيد، ژان پل سارتر، یا شما، سيمون، به من بگویيد در چه مواردی بر 
 یکدیگر تأثير گذاشته اید؟

 
 ژان پل سارتر: من می گویم که ما به طور کامل همدیگر را تحت تأثير گرفته ایم.

 
سيمون دوبووار: برعکس، فکر می کنم اسمش را تأثير نمی شود گذاشت بلکه باید به آن 

 «اوسمز» گفت.
 

ژان پل سارتر: هر طور ميل شماست. در مورد بعضی از سؤال ها مثالً  نه تنها در مورد سؤال های 
ادبی بلکه حتی در مورد مسائل زندگی نيز هميشه تصميمی که ما با هم می گيریم شرط اصلی 

 است و هر یک دیگری را تحت تأثير قرار می دهد.
 

سيمون دوبووار: بله، درست همين را من «اسمز» می نامم. تصميم ها مشترکاً  گرفته 
می شوند و فکرها تقریباً  با هم توسعه و گسترش پيدا می کنند. به این ترتيب مواردی پيش 

می آید که سارتر مرا تحت تأثير خود می گيرد. مثالً  او بيش از همه به فلسفه پرداخته و افکار 
فلسفی او را من پذیرفته ام. این تأثيرات از جانب او آمده است. چيزهای دیگر مربوط به خودم 

است. مثالً  نحوه خاص این گونه زندگی کردن و نحوه سفر کرد ن مان در این موارد پافشاری من 
مثالً  زمانی که ما پول نداشتيم و سفر برای مان مشکالتی فراهم می کرد، تحت  .مؤثر بوده است

چنين شرایطی، سارتر با عالقه به سفر می رفت اما آن از خودگذشتگی ای که من از او انتظار 
 داشتم ـ در هوای آزاد خوابيدن، پياده رفتن و… ـ بر نمی آورد.

 
آليس شوارتزر: معموالً  در چنين مواردی چگونه از خود عکس العمل نشان می دادید؟ به مقابله 

 برمی خاستيد؟
 

 ژان پل سارتر: نه، من کاری را انجام می دادم که باید می کردم.
 

سيمون دوبووار: اوه، او روش کامالً  مخصوصی برای دفاع از خود داشت. او یا شيشه های 
کوچک و قرص هایش را همراه می برد و یا غيرقابل تحمل می شد… اما به طور کلی کاری را 

می کرد که باید بکند. و یک چيز دیگری هم بود که نباید آن را با نفوذ اشتباه گرفت. منظورم این 
عادت ما بود که هرچه را می نوشتيم به همدیگر نشان می دادیم. هرچه را که نوشته ام مورد 

انتقاد سارتر قرار گرفته است و تقریباً  هرچه را که او نوشته است من با نظر انتقادی به آن نگاه 
کرده ام. و گاهی عقایدمان یکی نبوده است. در مورد بعضی از کتاب ها به من گفته است: فکر 

می کنم در این باره موفق نشوید. بهتر است کنارش بگذارید… اما من ادامه داده ام. و گاهی به او 
می گفتم معتقدم که شما بهتر است به ادبيات بپردازید تا به فلسفه ـ و این زمانی بود که من 

خيلی جوان بودم اما او به کار خودش ادامه داد. خدا را شکر! با وجود این اتحاد، هر یک از ما 
 مستقل است.

 
آليس شوارتزر: آیا امروز، پس از این تجربيات طوالنی معتقدید که توانسته اید تا اندازه ای ـ و 

نمی گویم به طور کامل ـ خود را از چنگ روابط عادی بين مردم و زن و ایفای نقش متناسب با آن 
 برهانيد؟
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 سيمون دوبووار:

فکر می کنم با این نحوه زندگی که ما انتخاب کرده ایم نيازی به آن نباشد که اغلب نقش مؤنث را  
بازی کنم. به خاطر می آورم که تنها یک بار من این نقش را بازی کردم؛ زمان جنگ بود و کسی 
بایستی دنبال خواروبار و بليت مسافرت و غيره می رفت و کسی به پخت و پز می رسيد. البته 
بدیهی است که این کار را من انجام می دادم نه سارتر؛ چراکه او به سبب مرد بودنش در این 

مورد به هيچ وجه قادر به کاری نبود. اما من اغلب با مردان بسياری سروکار داشته ام، به خصوص 
با یکی از دوستان خيلی خوب، در این موارد این کارها را او انجام می داد؛ زیرا به طرز دیگری 

تربيت شده بود. کم و بيش پيش آهنگ بود و اغلب کارهای مالی را خودش انجام می داد. 
خانه داری را خودش می کرد و من اکثراً  با او لوبيا پاک می کردم و به خرید می رفتم و از این قبيل 

 کارها.
فکر نمی کنم که این حالت به رابطه من با سارتر بستگی داشت ـ چراکه او همين طور بود ـ بلکه 

بيشتر به سبب ناتوانی سارتر بود. اما این موضوع به سبب تربيت مردانه او بود که وی را از 
 تمامی کارهای منزل دور نگه می داشت. فکر می کنم او فقط بلد است نيمرو درست کند.

 
 ژان پل سارتر: بله، از همين قبيل.

 
آليس شوارتزر: زنانی که دوست دارند زن را حداقل رهایی یافته ببينند، در کتاب خاطرات شما 
جمالتی یافته اند که باعث سرخوردگی شان شده است… مثالً  جایی که شما درباره رابطه تان با 

«اولگا» صحبت می کنيد، چنين می نویسيد: «من دلگير شده بودم» یا «عصبی شده بودم» یا 
چيزهایی از این قبيل «اما سارتر او را خيلی دوست داشت و به این جهت سعی کردم مسائل را 

 از دید او نگاه کنم؛ چراکه برایم سازش با سارتر در هر شرایطی بسيار مهم بود.
من خاطره دیگری هم درباره شما، ژان پل سارتر، موقعی که از جنگ باز می گشتيد دارم که 

گفتيد سيمون، حاال وقت سياست بازی است. و شما نوشتيد: پس ما دست به سياست بازی 
 زدیم.

 
آليس شوارتزر: از دو سال پيش به این طرف شما، سيمون، کم و بيش با جنبش زنان پيوند 

داشته اید. بعداً  درباره اش صحبت خواهيم کرد. االن می خواهم فرصت را مغتنم بشمارم و از شما، 
 ژان پل سارتر، سؤال کنم: نظرتان درباره مبارزات مستقل آزادیخواهی زنان چيست؟

 
 ژان پل سارتر: منظورتان از «مستقل» چيست؟

 
 آليس شوارتزر: مبارزه تشکيالت یا گروه های زنان بدون وجود مردان.

 
ژان پل سارتر: آنچه مربوط به رابطه بين زن و مرد می شود، با نظر سيمون دوبووار کامالً  موافقم. 

اما آنچه مربوط به تشکيالت بدون وجود مردان می شود اغلب از خودم سؤال کرده ام که آیا چنين 
چيزی ضروری است؟ در این لحظه نمی توانم درباره اش تصميم بگيرم؛ زیرا می بينم که چنين 
مبارزه ای برای زنان ضروری است اما از خودم می پرسم آیا این روش مبارزه درست است، آیا 

 شکل دیگری از مبارزه که مردان نيز در آن شرکت داشته باشند وجود ندارد؟
 

 سيمون دوبووار: اما مردان هيچ گاه مانند زنان فکر نمی کنند.
 

 ژان پل سارتر: شما هميشه این مطلب را به من گفته اید.
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 سيمون دوبووار: بله، دقيقاً .

 
 ژان پل سارتر: شما باید اقرار کنيد که در این مورد اعتمادی به من ندارید.

 
سيمون دوبووار: حتی شما که از نظر تئوری و ایدئولوژی کامالً  پيشرو رهایش زنان هستيد؛ مع 
الوصف آنچه را که زنان ـ و من هم با آنها ـ تجربيات زنان می ناميم تأیيد نمی کنيد. مسائلی وجود 

دارد که شما نمی توانيد درک کنيد. «سيلوی» و من اکثراً  به این سبب به شما اعتراض می کنيم؛ 
اخيراً  در این  «زیرا مسائلی وجود دارد که شما به سادگی نمی توانيد درک کنيد. مثالً  آنچه «آليس

مورد که دیگر به سبب مزاحمت های بسيار نمی تواند در خيابان های رم گردش کند گفته جزو 
تجربيات شما به عنوان یک مرد قرار ندارد. و موقعی که من این مطلب را برایتان تعریف کردم 

گفتيد: «حرف هایی که شما برایم تعریف می کنيد چندان به من ربط پيدا نمی کند؛ زیرا در مقابل 
 «.زنان هرگز حالت تهاجمی نداشته ام.

 
 آليس شوارتزر:

 آیا ممکن است بگویيد :وجود طبقه چندان هم بد نيست!
 

 ژان پل سارتر: اما مثال شما درست با مسئله نمی خواند.
 

سيمون دوبووار: با وجود این چندان هم از مسئله دور نيست. حتی برای حسن نيت دارترین مرد 
هم مشکل است، به خصوص از نسل سارتر؛ زیرا من آدم های جوان تری را هم می شناسم، سی 

و پنج ساله هایی که در برابر حمالت تهاجمی به طرزی حساس عکس العمل از خود نشان 
 می دادند ـ که به زنان هم سن و سال خود رنج و ستمی روا شود.

اما فکر می کنم مطلب دیگری هم وجود دارد: زمانی که جوان بودم، هرگز مورد چنين حمالتی قرار 
نگرفتم. ظاهراً  مردان تا اندازه ای تغيير کرده اند. فکر می کنم مسئله «رهایش» زنان باعث شده که 
مردان بيش از گذشته حالت خصمانه ای نسبت به زنان پيدا کنند و نسبت به زمان ما، تجاوزکارتر، 

 مزاحم تر، طعنه زن تر و نفرت انگيزتر شده اند.
آليس شوارتزر: ژان پل سارتر، شما گفته اید که در مورد مسائل زنان از نظر تئوری با سيمون 

دوبووار توافق دارید. بنابراین شما قبول دارید که نوعی استثمار خاص وجود دارد که از سوی نظام 
اجتماعی و مردان نسبت به زنان روا می شود. و اگر اشتباه نکنم، تئوری سياسی و اعمال شما 

به استثمارکنندگان حق می دهد؛ منظور این است که شما هرگز به خودتان حق نمی دهيد که 
برای یک کارگر تکليف معين کنيد که چگونه رفتاری داشته باشد یا چگونه باید به خود سازمان 

 دهد. پس چطور ممکن است که مسئله زنان تا این اندازه برای شما بدیهی نيست.
 

ژان پل سارتر: ابتدا باید بگویم که سيمون در این مورد که من اصالً  فاقد این تجربه هستم که 
هر بار که زنان دور و بر من  بدانم معنی تحقير زن چيست؛ زیرا من مرد هستم، اغراق می کند

برایم تعریف می کنند که طی روز قربانی چنين تعقيب هایی شده اند، خلع سالح می شوم. در این 
 .باره تجربه ای کسب کرده ام که برایم امکان داشته، تجربه شما را نمی توانم دقيقاً  داشته باشم

اما من تجربه انسانی را دارم که انسان های دیگر را دوست دارد و معتقد است که با آنها به طرز 
 ناشایستی رفتار می شود. در این مورد کافی است. شما اصالً  چه می خواهيد؟

 
آليس شوارتزر: از پنج سال پيش به این طرف در امریکا و در دیگر کشورهای غربی زنانی 

هستند که در جنبش های انقالبی شرکت دارند و از تجربيات خود نتيجه گيری هایی می کنند؛ به 
عبارت دیگر زنانی هستند که در حضور مردان، حتی با حسن نيت ترین شجاعت خود را از دست 
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می دهند: (ساخت های بسيار ظریفی از سيادت وجود دارد که باعث می شود زنان در حضور 
مردان نتوانند خود را از چنگ آنان برهانند) به این علت، بار دیگر تکرار می کنم، از اینکه شما تصور 

و پاسخ روشنی از این خواسته ها و حقوق زنان برای ایجاد یک گروه سياسی ندارید، تعجب 
 می کنم. این فقط یک دوره عبور از یک مرحله به مرحله دیگر است نه هدف نهایی.

 
ژان پل سارتر: من بر این عقيده ام که زنان در عمل مورد تعقيب قرار می گيرند و مردها بزرگ ترین 

زحمت را به خود می دهند تا با آنان، همان طور که سيمون دوبووار توصيف کرده است، به عنوان 
من تصدیق می کنم که چنين گروه هایی باید وجود داشته باشد. من فقط  .جنس دیگر رفتار کنند
گفته ام به عقيده من این گروه ها که هميشه به تنهایی دور هم جمع می شوند، حق مطلب را 

درباره تنهایی زنان ادا نمی کنند. بایستی جلساتی تشکيل می شد که در آنها مردان نيز 
می توانستند شرکت داشته باشند. این یک مسئله خاصی است که به تمامی آنچه گفته شد 

 بستگی ندارد.
منظورم این است که زنان در عمل ـ هر طور که ميل شما باشد ـ استثمارشدگانی از نوع 

به خصوص هستند. این مسئله ربطی به کارگران ندارد و استثمار آنان هم شبيه استثمار کارگران 
نيست. کارگر به طرز خاصی استثمار می شود و زن به طریقه دیگری؛ حتی اگر آنها زن کارگر هم 

 .نباشند! نه شکل این استثمار با آن دیگری شبيه است و نه حد و مرز آن
به این ترتيب است که من معتقدم رابطه بين زن و مرد و یا مرد و زن ـ هر طور که ميل شماست ـ 

در عمل یک رابطه استثماری است. ولی من نمی دانم غير از آنکه مسئله را به این شکل برمال 
 کنم چه کاری ممکن است از دستم برآید.

 
 Liberationسيمون دوبووار: من ناچارم اضافه کنم که او تبليغات خوبی نزد دوستانش در «
»کرده است تا مثالً  آنها را قانع کند که زنان را در روزنامه های شان به کار بگمارند و نسبت به 

مسائل آنها دل سوزی کنند؛ به عنوان مثال این روزنامه ها درباره سقط جنين مطالب بسيار مفيدی 
چاپ کرده اند و او حتی تالش کرده است که آنها را از تعصبات شان برهاند. او عليه تعصبات رفقای 
جوانش دست به مبارزه زد؛ زیرا قسمت اعظم آنها کم و بيش با تمام رادیکال بودن شان آدم های 

 متعصبی هستند.
 

آليس شوارتزر: بسياری از مردم شما را به عنوان یار و همراه سارتر می شناسند اما از سارتر 
هرگز به عنوان یار و همراه سيمون نام برده نشده است. آیا این تبعيض در رابطه شما تأثير نيافته 

 است؟ آیا این مسئله دلگيرتان نکرده، آشفته تان نساخته، بر شما گران نيامده؟
 

سيمون دوبووار: این مسئله به هيچ وجه بر رابطه من با سارتر تأثيری از خود بر جای نگذاشته 
است. این که تقصير سارتر نيست. عالوه بر این مرا هم زیاد از کار باز نداشته است؛ زیرا با آنچه 
من نوشته ام توانسته ام تا اندازه ای توجه دیگران را به خودم جلب کنم و رابطه شخصی با زنان و 

 یا خوانندگان برقرار نمایم.
بدیهی است گاهی اوقات وقتی در نقدی می خواندم که اگر من با سارتر روبه رو نمی شدم هرگز 

حتی یک سطر هم چيز نمی نوشتم؛ یا اینکه این سارتر بوده است که مسير زندگی ادبی مرا 
تعيين کرده است؛ یا حتی ـ آن طور که معدودی گفته اند سارتر تمامی کتاب های مرا نوشته 

 است، البته ناراحت می شدم.
 

 آليس شوارتزر: شما، ژان پل سارتر، در مقابل این اتهامات چه عکس العملی داشته اید؟
 

ژان پل سارتر: به نظرم مسخره می آمد. من هرگز به این گونه مطالب اعتراض نکرده ام؛ زیرا 
 آنچه گفته شده شایعه ای بيش نبوده و واقعاً  مقاله ای جدی در این باره ننوشته اند.
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برای من شخصاً  فرقی نمی کرد ـ نه به این سبب چون من مرد هستم و بر مردیت خود آگاه، بلکه 
به این علت چون آنچه گفته می شد شایعه بود و فاقد هر گونه اهميت. این شایعه هرگز به عنوان 

 یک دلهره یا تهدید بر رابطه ما سایه نينداخته است.

 نتيجه گيری و نقدنظرات فمينيستی :
اصل انسان بودن با هم اتحاد و اشتراک دارند و اختالف و افتراقشان تنها در امر مردان و زنان در 

عارضی یعنی جنسيت است. بنا بر این اصل، مرد در انسان بودن درجه و مزیتی بر زن ندارد. هر 
تواند بدان نایل آید. اصل پياده کردن برابری و  کمال که ممکن است مرد بدان برسد زن نيز می

ها و درخواست این امر برای همه افراد در تمام ابعاد زندگی تقاضای مهمی  انسان آزادی برای
باشد. اما از آنجا که  ای از رشد علمی و معنوی معتقدین به آن می نيست، بلکه نشانه

های سياسی، مذهبی، فلسفی  های مختلف و با نگرش ها با امواج مختلف و ایدئولوژی فمينيسم
شدند، انواع فمينيسم را در جهان به وجود آوردند، هر چند شعار همه آنها و اخالقی به هم مرتبط 

های خود  برابری، آزادی و تساوی بوده است، اما معنا و حدود متفاوتی از این مفاهيم را در تئوری
.توانست در برخی موارد از یک قطب به قطب متضاد آن معنا دهد اند که می بيان کرده  

فرد شاخص فمينيسم اگزیستانسياليستی (اصالت وجود یا  سيمون دوبوار به عنوان
باشد. طبق این نگرش اگزیستانسياليستی از فمينيسم، تنها باید در  گرایانه) مطرح می هستی

قلمرو هوش مداری و آزادی مطلق حرکت نمود و اصول دنيوی را محور اصلی تفکر خود قرار داد. در 
.فکر وجود نداردهای معنوی و مذهبی در این ت واقع حيطه  

زمانی که سيمون دوبوار شروع به نوشتن مطالبی در مورد حقوق زنان نمود، فمينيسم به صورت 
ها طول کشيد که نظریه فمينيسم (طرفداری و دفاع از  امروز توسعه نيافته بود و نهایتاً سال

قوق آنها سخن ترین کسانی بود که در مورد زنان و ح حقوق زنان) توسعه یابد. سيمون جزء مطرح
در فرانسه،  ۸۰های  گفته و کتاب نوشته است، اما با رشد فمينيسم به خصوص در سال

تر مطالعه گردید و از اعتبار علمی آن کاسته شد و فروش  تر و علمی های او با نگاهی آرام نوشته
.های وی کاهش یافت کتاب  

گانه (موافق، مخالف،  مثلثی سه های سيمون از همان ابتدا که به صورت کتاب چاپ شد، با تئوری
.ها طول کشيد تا به صورت مکتوب و علمی مطرح شود طرف) مواجه گردید. البته سال بی  

اعالم کردند که کتاب جنس دوم سيمون دوبوار منشأ اصلی و  ۱۹۷۷گروه اول (موافقين) در سال 
گذارد و با نشان  راتر میساوژنوپا را ف.باشد ی زنان می خواهانه و کتاب مرجع تئوری حرکت آزادی

سيمون دوبوار، آن را بهترین تئوری فمينيسم معاصر » جنس دوم«دادن عالقه و احترام به کتاب 
.کند دهد و به جنبه مقدس بودن آن تأکيد می لقب می  

دختران  ۱۹۷۰های فرانسه در سال  به نظر من فمينيسم«کند که  نانسی هوستونچنين بيان می
و نهایتاً چنين مطرح » قرار دارد هستند و فمينيسم در مقابل اومانيسممقدس سيمون دوبوار 

تواند جزء  های سيمون دوبوار که در هر صفحه از کتابش نوشته شده، می کند که ایده می
موضوعات و تحقيقات بعدی و محققين آینده باشد، وی شرایط را برای فمينيسم مناسب ساخت 

های  سازی خود را نسبت به حقوق زنان تغيير دهد و با مفهومو توانست مفاهيم ایدئولوژی زمان 
.جدید، محققين بعدی کار خود را شروع کردند  

 چه به اعتقاد توریول موا کنند، چنان های سيمون دوبوار را غير علمی معرفی می گروه دوم تئوری
نماید و تا  می ارزش کند و نقش مادری را بی ها را تعریف می دوبوار در مفاهيم خود تقسيم نقش

نماید و  جایی پيش می رود که معتقد است باید این نقش را از زنان گرفت و خود نيز چنين می
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دانست فایده و باعث رکود زنان می شود چون آن را کاری نامفيد، بی هرگز مادر نمی   
کنند.  کارانه نقد خود را نسبت به وی اعالم می گروه سوم کسانی هستند که با یک نگاه محافظه

سال پس از مرگ وی  ۵۰ها در سمينار  در جمع فمينيست ۱۹۷۹که در سال  از جمله آندره ميشل
های سيمون در آن بيان شده است، به صورت بسيار قابل توجه  کتاب جنس دوم که تئوری«گفت: 

توان به این امر  در نهایت می» و آشکار جوان است، هرچند به بلوغ علمی خود نرسيده است.
ها هم انطباق ندارد و اعتبار  های سيمون حتی با کمترین فمينيسم رد که در قرن جدید تئوریب پی

های فمينيسم (رادیکال، افراطی تا سوسيال، ليبرال، فرا مدرن،  وی از سوی شاخه
ی زنان در قرن جدید، لحظه تب آلود  مارکسيستی) ساقط شده است و جنبش آزادی خواهانه

.کند خود را طی می  

های فروید و سيمون دوبوار انتقاد دیگری را بر تئوری سيمون  با مقایسه بين تئوری ری ایریگاردالب
کند. وی معتقد است که اگر تئوری فروید و پيروانش فرهنگ مردساالرانه را باز  دوبوار اضافه می

هنگ اند، چرا که جامعه خواستار بازتوليد فر کند، در واقع آنان تابع جامعه بوده توليد می
کنند. فروید در قالب تئوری  مردساالرانه است. آنها با این کار خود آن فرهنگ را تقویت می

مردساالری را اختراع نکرده، بلکه تنها ثابت کرده که چنين امری وجود دارد و دقيقاً » دیگری«
و رفع مرتکب همان اشتباهی شده که سيمون دوبوار انجام داده است، آنها قادر به ارائه راه حل 

کنند،  این معضل نيستند. آنها دیگری را به عنوان یک مدل و یک دیگری ناشناخته، پيشنهاد می
تر و برتر، ملکه ذهن همه شده و زنان باید طبق آن  مدلی که مردانه است و به عنوان مدل قوی

 طلب باشند. خطای مهم تئوری فروید و سيمون دوبوار این است که طلب و عدالت مدل مساوات
تواند  های همانند نيز این تئوری می تنها در جنس مخالف نيست، بلکه در جنس» سایر«و » دیگر«

کاربرد داشته باشد، چرا که همه زنان در ابعاد گوناگون با هم شباهت ندارند و زمانی که زن با 
را » دیگری«است، ولی این دو محقق، » دیگر«جنس موافق خود ارتباط دارد، آن زن برای او یک 

اند. یقيناً مدل تفکر هر دو آنها از رونق افتاده است و یک مدل فلسفی  در تفاوت جنس معنا کرده
پذیرند و  باشد که تنها دارای اعتبار ذهنی است، البته برای کسانی که این امر را می سنتی می
.تواند جنبه عينی و عملی داشته باشد هرگز نمی  

تر از  خواهيم طبيعی من یک مرد هستم، چه می«وید: گ ميشل هولزف در جمله معروف خود می
های سيمون دوبوار را  که روزی تئوری این! در مقابل این سخن، طرفداران جنبش آزادی زنان

من یک «کنند:  گيری جدید خود را اعالم می دانستند، با این شعار جدید، موضع پشتوانه خود می
نيازی خود را به مردانی که آنها را درک  بی ها نئوفمينيستو نهایتاً » زنم چرا شما نباشيد؟

» یک زن بدون مرد، مانند یک ماهی بدون دوچرخه است«کنند که  کنند، با این جمله بيان می نمی
بازد، زیرا چنين  رنگ می» ایم ما زن زاده نشده«بينيم که دیگر جمله سيمون دوبوار که  می
.شمارند نياز از آنان می و بیهایی زنان را برتر از مردان  گروه  
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