
  
  

  آید  زن به دنیا نمیکسی
  مونیک ویتیگ

  بابک سلیمی زاده :  ترجمه
  

گسستن از این ایده بر مبتنی است ی ستم علیه زنان  با مسئله ]1[ینیست ماتریالیستـمـیک فبرخورد 
 گروهی که همچونای بخصوص،  یک گروه نژادی از گونه«: هستند » گروه طبیعی«زنان یک که 

ای را در  که از لحاظ مادی شرایط ویژهشود  محسوب میگروهی از مردان و طبیعت فهمیده شده است، 
 اتعمل در سطح واقعیدهد،  آنچه تحلیل در سطح اندیشه انجام می] 2[».کنند هایشان مالحظه می بدن

ساختگی را که ) اجتماعی(این واقعیت با موجودیت مفرط خود، ن ـیـزبـ لی جامعه: رساند  به فعل می
  . زند هستند بر هم می»  طبیعیگروهی«زنان 
ی آنها بوده  آن قسم از مردانی که زنان ابژهسازد که  بطرزی عملی فاش می] 3[ی لـزبـیـن جامعهیک 

» گروه طبیعی« به صورت یک لوژیکودهد که ما به طور ایدئ ی است، و نشان م اند قسمی سیاسی
ها و نیز اذهان ما  ها رسوخ کرده چون بدن ن الیهتری ایدئولوژی به عمیقدر مورد زنان، .  ایم بازسازی شده

مان خودمان را مو به مو  ها و اذهان ایم که در بدن  شدهما وادار. محصوالتی از این دستکاری هستندخود 
شده و از  بدنهای دفرمهچنین تا حدی که به . دهیم که برای ما مقرر شده تطبیق طبیعت ی ایدهبا 

تا حدی که . کنند پیش از ستم وجود داشته ، چیزی که فکر مینهند  میای نام طبیعت را شکل افتاده
 ایدهطبیعتی که تنها یک ( خواهد بود مدی از این طبیعت درون مانتیجه و پیادست آخر این ستم 

  ). است
ن به طور عملی ـیـزبـی ل یک جامعهدهد،  ی استدالل انجام می  بوسیلهی ماتریالیست آنچه یک تحلیل

  خودها نـیـزبـزندگی ما ل(وجود ندارد » زنان«نه تنها گروهی طبیعی تحت عنوان : هد د انجام می
که برای ما، کشیم،  به طور منفرد را هم به پرسش می» زن«، بلکه حتی )دلیلی بر این مدعاست

  . که برای سیمون دوبوآر، تنها یک اسطوره است همچنان
 یا شناسانه هیچ تقدیر بیولوژیک، روان. شود ه زن میآید، بلک هیچکس زن به دنیا نمی«: گوید  او می

این : شود را تعریف کند   حاضر میدر جامعهبا آن تواند شکلی که یک انسان مونث  ای نمی اقتصادی



اش  چیزی میان مردانگی و اختگی، که زنانگیتمدن به مثابه کلّ است که این مخلوق را آفریده است، 
  ]4[».اند نامیده

هر کجای دیگر همچنان بر این نکته فمینیستهای آمریکا و  -نـیـزبـها و ل نیستغلب فمیبا اینحال، ا
خیلی از آنها حتی ادعا . و نیز تاریخی است »بیولوژیک« ستم علیه زنان اساسباور دارند که پایه و 

  ] 5. [اند ن دوبوآر قرار دادهومرجعیت خود را سیم کنند که می
ی  به خاطر زمینه(اند  که در آن زنان تمدن را ساخته» تاریخ- اپیش«باور به حقوق مادری و یک 

اند  به شکار پرداخته) شان ی بیولوژیک زمینهبه خاطر (خو  و مردانِ خشن و وحشی) شان بیولوژیک
این باز هم همان . ی مردان است ی طبقه متقارن است با تفسیر و تعبیر بیولوژیزه از تاریخ که پرورده

کند،  بندی آنها دست و پا می ان و مردان یک تعریف بیولوژیک برای افتراق و طبقهدر زنروشی است که 
نی به ـیـزبـی رویکردی ل سازندهتواند  به نظر من این هیچگاه نمی. های اجتماعی بیرون از واقعیت

ریشه و آغاز جامعه در کند که  چون از پیش اینطور وانمود میزنان باشد، بر ی ستم  مسئله
  .نهفته استگرایی سـنـرجـدگ

 عوض  ستمگردر این میان فقط جنسِ : ساالریسگراست که پدرـنـرجـمادرساالری به همان اندازه دگ
) زن و مرد(های جنسیت  پردازی همچنان در مقوله نه تنها این مفهوماز این گذشته، . شده است

آن چیزی ) بیولوژی(ر شدن دا قابلیت بچهکند که  بلکه این ایده را نیز دو دستی حفظ میمحبوس است، 
  . کند است که یک زن را تعریف می

ن زیست ـیـبزـی ل در یک جامعهتوان بر خالف این تئوری   اینکه میامکانِ واقعیتهای عملی و با وجود
: ها یا نژادهایی متفاوت هستند    زنان و مردان گونه«کنند که  هایی که تصدیق می نـیـزبـهستند لکرد، 

؛ خشونت مردانه از لحاظ بیولوژیک خصوصیتی طبیعی تر از زنان هستند  بیولوژیک پستمردان از لحاظ
میان مردان و زنان وجود دارد، » طبیعی«با چنین کاری، با پذیرفتنِ اینکه وجه افتراقی ] 6[». . . است

وجود هم اند و  همیشه وجود داشته» انزن«و » انمرد«ایم که  و پنداشتهایم،  ما تاریخ را طبیعی کرده
  . خواهند داشت

بر گر ستم   که بیانای ی اجتماعی متعاقبِ آن پدیدهبلکه ایم،  کردهو ناتورالیزه  طبیعینه تنها تاریخ را 
به عنوان مثال، به جای آنکه . ایم و تغییر را امری ناممکن قلمداد کردهایم،  طبیعی کردهماست را نیز 

» بیولوژیک«و » طبیعی«آن را همچون فرایندی م، ببینیدار شدن را همچون تولیدی تحمیلی  بچه
 فراموش .)شناسی جمعیت(شده هستند ریزی وامع ما تولدها برنامهجکنیم که در  و فراموش میبینیم،  می
به غیر از «در حالی که این این برنامه به خودمان داده شده است که بچه تولید کنیم، کنیم که  می

بنابراین، تا زمانی که . در بر داردبزرگترین میزان خطر مرگ را ت که اسای  تنها فعالیت اجتماعی» جنگ
به عنوان یک عمل زائیدن  العمر به بچه ناچار به پذیرفتنِ خواست و گرایش به یک تعهد مادام«ما 

دهد که کنترل و نظارت بر  همان معنایی را می بچه تولیدِبر بار  نظارت منفعت» باشیمگر زنانه  آفرینش



که بر آنها تحمیل شده جدا » زن«بایست خود را از تعریف  تیب میتر زنان بدین: ادیِ این تولید موسائل 
  . کنند
ایم در  آنچه ما بعنوان دلیل و خاستگاه ستم شناختهدهد که  ینیست ماتریالیست نشان میـمـکرد فروی

اضافه ، ]10[» زنی  اسطوره«: که توسط ستمگر تحمیل شده است ] 9 [نشانچیزی نیست جز یک واقع 
 پیش از نشانبنابراین این .  راهای زنان و بدنخودآگاهی مقتضی  برهایش   و تجلی  مادیات تاثیرکنید

-پیش از واقعیت اجتماعی نشان داده است که Colette Guillaumin: آید  سرکوب بوجود نمی
که بیشتر بلاش،  معنای مدرنمفهوم نژاد وجود نداشته است، دستکم نه در داری سیاهان،  اقتصادیِ برده

ای  داده«سیت، همچون ـنـاما امروزه نژاد، درست مثل ج. شده  بکار برده میدر قالب دودمان خانوادگی
شود، که به یک نظم  محسوب می» ی فیزیکی مشخصه«و » ای محسوس داده«همچون ، »بیواسطه

 . طبیعی متعلق است
، و ای و پیچیده اسطورهی  تنها یک شالودهباور داریم دان باما آنچه ما بعنوان ادراک فیزیکی و مستقیم 

طبیعی که در خودشان به همان میزانِ بقیه  (مشخصات فیزیکیکه ] 11[»یک تکوین خیالین است
آن ی ارتباطاتی که در  از طریق شبکه را )اند گذاری شده توسط نظام اجتماعی عالمتکنند اما  جلوه می

. هستند، پس از اینرو سیاه شده استنگریسته  سیاه به آنها همچون(ند ک بازتفسیر میند ا ادراک شده
 اینگونه اما قبل از آنکه به آنها؛ هستند پس از اینرو زن ، نگریسته شده استزنبه آنها همچون 
  ). وندبش نیاز بوده است که آنها اینگونه، نگریسته شود

، »غیرطبیعی«بودنِ » زن«نکته پا فشارند که ها باید همواره به یاد داشته باشند و بر این  نـیـزبـل
چگونه بوده است تر و پیش از جنبش رهایی زنان  در روزگارانی عقب، پیشه و ویرانگر اجباری، تماماً ستم
و کسانی که در برابر آن مقاومت این یک فشار سیاسی بود، . بر ما تحمیل شده استو این وضع چگونه 

در کردیم  اما ما به این افتخار کردیم، چون فکر می. اند نبوده» واقعی «کردند به این متهم شدند که زنانِ
دیگر » زن«اینکه ستمگر اعتراف کرده است که :  پیروزی هست  شبحِاین اتهام پیشاپیش چیزی شبیهِ

در عین حال ما به این هم متهم شدیم که . باشد» واقعی«ن کسی نیست که بخواهد یک زن آ
 توسط لبه دوباره با جار و جنجال در متن جنبش رهایی زنان امروز این اتهامِ دو .خواهیم مرد باشیم می

به نوعی شان  هدف سیاسیها نیز که  نـیـزبـو افسوس که برخی ل اتخاذ شده است ها برخی فمینیست
  . اند در این رای همراه شدهود  شدن پیش میر» زنانه«هرچه بیشتر و بیشتر به سمت 

برای مثال اگر ما رفتاری وانگهی، . ی خواستِ مرد بودن نیست به هیچ عنوان به منزلهامتناع از زن بودن 
ی کالسیکِ این موضوع که ترس و وحشت بسیاری را  به خود بگیریم، یعنی یک نمونه» مرد نما«کامال 

آن مردی مرد نامیده بود، از خودبیگانگیِ او چه تفاوتی دارد با /ن را یک زنکه پروست آانگیزد،  هم برمی
برای یک زن، اینکه بخواهد یک مرد بشود دستکم . ی کامال مشابه دو نمونهخواهد زن باشد؟  که می

  . ی خود رهایی یافته است ریزی اولیه گویای این نکته است که او از برنامه



ی  چون الزمه. تواند به یک مرد بدل شود اما حتی اگر چنین بخواهد، هرچقدر هم که نیرومند باشد، نمی
را پیدا کند، بلکه آگاهیِ او را نیز مرد شدن برای یک زن این است که نه تنها ظواهر بیرونیِ یک مرد 

در مدت زمان  طبق حقی که داردمادگی این را داشته باشد که آگاهیِ کسی که آداشته باشد، یعنی 
ن ـیـزبـهای ستم ل وهاین ناممکن است، و یکی از جل. برخوردار باشد» طبیعی«ی  اش از دو برده زندگی

بنابراین یک . اند  زنان متعلق به مردانچونکنند،  این است که زنان را برای ما دور از دسترس می
مرد، یک تولیدِ جامعه، نه تولیدِ طبیعت، چون در -زن، یک نا-یک ناکه چیزی دیگر باشد، باید ن ـیـزبـل

  .جامعه هیچ طبیعتی نیست
همواره به معنای سرپیچی از خواستِ ) گرا باقی ماندنسـنـیا دگرج(گرا شدن سـنـرجـسرپیچی از دگ

ن این فراتر از یک ـیـزبـبرای یک ل.  به مرد یا تبدیل به زن شدن است، چه از روی قصد و چه نهتبدیل
. این سرپیچی از قدرت اقتصادی، ایدئولوژیک، و سیاسیِ یک مرد است. رود می» زن «نقشسرپیچی از 
. دانستیم نیست میـیـن و فمـیـزبـها، پیش از آغاز جنبش ل نـیـزبـها، و حتی غیرل نـیـزبـاین را ما ل

ای  بطور فزاینده«ها اخیراً  نـیـزبـبسیاری از لکند،  دورکین خاطر نشان میآ با اینحال همانطور که آندرِ
هبی، و از لحاظ  دینامیک، مذاین تجلیلِی  بندهاند که این ایدئولوژی مخوف که ما را  در تالش بوده

  ]12[».کند را دچار دگرگونی کنند میهای بیولوژیک زنانه   اجباری از پتانسیلشناختی روان
گرداند که  ی زن برمی ما را به همان اسطوره  و فمینیستیینـیـزبـهای جنبش ل بنابراین برخی از این راه

و . یمشو رانده میو به موجب آن ما به حد یک گروه طبیعی عقب ی ذهن مردان است  ساخته
خود را در ریم، فشا ی فاقد جنسیت همچنان پای می که در نبرد برای یک جامعه در حالیترتیب ما  بدین

بطور ویژه بر دوری جستن از این دوبوار سیمون . یابیم می»  است زن شگفت«بست آشنای  دام همان بن
رسند را جدا کنیم و   خوب به نظر میآنهایی کههای اسطوره  از میان چهرهگاهی کاذب تاکید کرد که آ

  . معرفی کنیمتعریفی برای زن نمونه و به عنوان 
دارد که  این تعریف را همچنان نگه میدهد این است که  انجام می»  است زن شگفت«کاری که مفهوم 

ز و این تعریف هرگ. به دنبال داردن را هم که سرکوب آ!) بهترین نسبت به کی؟(زن بهترین چهره است 
هایی سیاسی هم  ، که مقولهکشد را به چالش نمی» زن«و » مرد«هایی چون  به طور رادیکال مقوله

دهد نه  قرار می» زنان«ی  این ما را در موضع مبارزه در درون طبقه. هایی طبیعی هستند و نه داده
و » زن«دفاع از ی  بل برادهند،   انجام میشان  یعنی برای از میان برداشتن طبقهریگآنچنان که طبقات د

 نما بودگی در مورد خاصراضی   از خودهای نظریه بهکشد که  این کار ما را به آنجا می. ی آن تنفیذ دوباره
ی اصلی و مبرم برای ما  نامیم وقتی که نکته می» م خشونتعد«مان را  بنابراین انفعال: دامن بزنیم 

  ). ترینِ آن حتی محقمان،  مبارزه برای ترس(مبارزه برای انفعالمان باشد 
دهد؟  ه معنایی میچ» فمینیست«. خودش گویای همه چیز است» فمینیست«ابهام موجود در اصطالحِ 

شود که برای  و به کسی اطالق می تشکیل شده است woman و femmeی  فمینیست از دو کلمه



جنگد و  ان یک طبقه میبرای خیلی از ما بدین معنی است که او برای زنان به عنو. کند مبارزه میزنان 
که برای است  کسی به معنایهای دیگر این اصطالح  برای خیلی. خواستار از میان رفتن این طبقه است

اما چرا . جنگد ی او در این جایگاه می تنفیذ دوبارهای او، و برای  دفاع از جایگاه اسطورهزن و برای 
ما ده سال پیش زند؟  ین ابهامات دامن میاصطالح فمینیست انتخاب شده است در حالی که به کوچکتر

و نه ی زن،  ی اسطوره تصمیم گرفتیم خودمان را فمینیست بنامیم نه به منظور حمایت یا تقویتِ دوباره
بل به این دلیل خواهد بر ما متعین سازد،   خودمان با تعریفی که ستمگر میهمان ساختنِ به خاطر این

  . تر تاکید ورزیم جنبش فمینیستی کهنا بمان   و بر پیوند سیاسیکه اعالم کنیم جنبش ما تاریخی دارد
تواند موضوع بحث قرار  بخشد می بنابراین همین جنبش است که به خاطر معنایی که به فمینیسم می

تواند تناقضاتی از قبیل   قرن اخیر هرگز نمی درمگویند فمینیس بسیار پیش آمده که می. گیرد
زنان مبارزه برای خودشان را بعنوان یک گروه آغاز کردند . غیره را حل کندجامعه و /فرهنگ، زن/طبیعت

اما این شکل . برند به عنوان یک پیامد از سرکوب شکلی را به میراث میو به درستی دریافتند که آنها 
ل به تکامداروینیستیِ ی قبولِ نظریه  آنها تا مرحله. برای آنها بیشتر طبیعی یا بیولوژیک بود تا اجتماعی

اما آنها زنان کمتر از مردان تکامل یافته بودند، « داروین این نکته را درنیافتند که مثلآنها . پیش رفتند
اند  طبیعت مردانه و زنانه در مسیر پیشرفت تکاملی از یکدیگر منشعب و جدا شدهدریافته بودند که 

  ]14[».سازی است ی این قطبی جامعه خودش منعکس کننده
اش را فقط معطوف به عقاید داروین مبنی بر  این نکته نهفته بود که حمله  اولیه درینیسمِدرماندگی فم«

را پذیرفته بود، های اصلی این عقیده و اتهامِ اصلی  که پایه در حالی. کرده بودجنس زن پستی و مادونیِ 
ها ـ  فمینیست زنان ـ و نه و دست آخر هم این پژوهشگران امور] 15.[»تکینه«تلقی زن همچون  یعنی

اما فمینیستهای اولیه از این نکته غافل بودند که تاریخ . از میان برداشتندبودند که این نظریات را 
ازین گذشته، آنها هم همچون مردان فکر . رود ی تضاد منافع پیش می فرایندی پویاست که بواسطه

و نتیجتاً پس از یک سری . در خودشان نهفته استشان  سرکوب و ستم) و خاستگاه(دلیل کنند که  می
بستی از عدمِ وجود دلیلی برای مبارزه  خود را در بننوع اول  های متحیرکننده این فمینیستِ پیروزی
ای که امروز نیز دوباره سر بر آورده  اصرار ورزیدند، ایده» برابری در تفاوت«آنها بر اصلِ غیرمنطقیِ . یافت
  . ی زن اسطوره: کند  ما را تهدید میدارد  دیگر راند که با ای در افتاده آنها به تله. است

اش  ن کنیم چه چیزی را به معنای ماتریالیستیی، و تنها ما، است که تعیی تاریخیِ ما بنابراین این وظیفه
و اینکه این مقوله درست مثل این نکته را آشکار کنیم که زنان یک طبقه هستند، نامیم،  ستم می

. سیاسی و اقتصادی هستند و نه ابدی و همیشگیمقوالتی » مرد«ی  درست مثل مقولهو » زن«ی  مقوله
عام، بل از طریق  نه از طریق یک قتل.  مردان بعنوان یک طبقه استساختنمقصود و هدف ما متوقف 

» مردان«ی  درست وقتی که طبقهای بدون ارباب وجود ندارد،  که هیچ بنده نجاییو از آ. یک نبرد سیاسی
  . روند  نیز به عنوان یک طبقه از میان می»زنان« شود، محو



ای که در آن مبارزه  یعنی طبقه (»زنان«ی ما این باشد که به دقت  رسد که نخستین وظیفه به نظر می
این فقط : برای ما وجود خارجی ندارد » زن«چون .  به عنوان اسطوره تفکیک کنیم»زن« را از )کنیم می

وقتی ما این را عمیقا . ی اجتماعی است رابطهمحصول یک » زنان«که  حالییک شکل خیالین است، در
بعالوه، ما باید این . خوانده شویم سر باز زدیم» زنجنبش رهایی « از اینکه جا همهحس کردیم که در 

چیزی جز شکلی سیاسی و هیچکدام از ما نیست، » زن«. اسطوره را در درون و بیرون خودمان بشکنیم
را » زن«. کند  میسازی  را خنثی)یعنی محصول روابطی مبتنی بر استثمار(»زنان«نیست که ایدئولوژیک 
  . را پنهان کنند» زنان«مان کنند، تا واقعیتِ  اند تا گیج درست کرده

ی  به یک طبقه بدل شویم ابتدا بایست این اسطورهاند و برای اینکه  برای آگاهی از اینکه زنان یک طبقه
افتم  به یاد ویرجینیا وولف می(از میان برداریم کننده است  های گمراه بیشترین جنبهرا که واجد » زن«

اما برای اینکه به ). را بُکُشد» ی در خانه فرشته«ی یک نویسنده آن است که   نخستین وظیفهکه میگفت
اند تو و نیز هیچ فردی نمیهای خودمان را موقوف کنیم،  یک طبقه بدل شویم نیازی نیست که فردیت

برساختنِ ستم را به خودش تقلیل دهد، ما به این نکته نیز نیازمندیم که خود را با ضرورتِ تاریخیِ 
به نظر من این است . تاریخ خودمان نیز مواجه کنیم (individual) های فردیِ خویشتن بعنوان سوژه

  . فایی هستنداز زن در حال شکو» تازه«ها طبق تعاریفی  تمامی این تالشدلیلِ این نکته که 
. تعریف یک فرد در برابر تعریف یک طبقه است) و مسلماً نه فقط راجع به زنان(آنچه واجد اهمیت است 

بداند و تجربه کند که فرد این واقعیت را نیاز دارد که چون به محضی که فرد ستم را تصدیق کرد، 
تواند برای  رغمِ ستم می ، اینکه علی)ی ستم در تضاد با ابژه(برسازد تواند خود را به عنوان یک سوژه  می

ای برای کسی که هویتی ندارد ممکن  هیچ مبارزه.  باشد، و اینکه هویتِ خودش را دارد کسیخودش
بهمراهی  متوان من، اگرچه تنها می وجود ندارد تا وقتی که  برای نبردای  درونیی   انگیزههیچنیست، 

  .  خودم بجنگمدیگران مبارزه کنم، اما پیش از هر چیز برای
دار ماتریالیسم،  مارکسیسم، واپسین طالیه. ای دشوار بوده است تاریخاً مسئلهی فردی  هی سوژ مسئله

. بشنود» سوژه«خواهد چیزی در مورد یک  علمی که بطرزی سیاسی به ما شکل و فرم داد، نمی
و آگاهی شناخت، ی  دهنده  عنوان تشکیلکرده است، سوژه بهی استعالیی را رد  مارکسیسم سوژه

چون اند،  دان تاریخ ختم شده ای، به زباله تمام این چیزها به خودی خود، قبل از هرگونه تجربه. »ناب«
و نیازمند است به خدا، جان، یا روح تا به چنین مدعی بود که بیرون از ماده، و مقدّم بر ماده وجود دارد، 

با توجه به اینکه افراد تنها . اند نامیده» الیسمایدئ«این آن چیزی است که . طریقی وجود داشته باشد
 مارکس در(.  باشد»شده بیگانه«تواند  تنها میشان  بنابراین آگاهیاند،  محصول روابط اجتماعی

اگرچه آنها شده هستند،  نیز بیگانهی مسلّط   که افراد طبقهگوید میبروشنی  ایدئولوژی آلمانی
اما به محض اینکه بر . کند  که طبقات تحت ستم را بیگانه میهایی هستند ی مستقیم ایده تولیدکننده

پذیرند  شود، بدون هیچ رنجی آن را می شان می از بیگانگی خودشان مزایایی نسیبآنها روشن گردد که 
  )کنند و از آن استقبال می



مگر  ی خاصی نیست، ای که مربوط به سوژه در اینجا چیزی مثل آگاهی طبقاتی وجود دارد، اما آگاهی
نها همگی یک آگاهی ؛ آهای دیگرِ همان طبقه عمومیِ استثمار همزمان با سوژهسهیم بودن در شرایط 
 ـ بیرون از مسائل طبقاتی آنچنانکه سنتاً ای  مسائل طبقاتی عملیدرست مثل. اند مشترک را با هم سهیم

اینها را به ، )نـسـیبه عنوان مثال مسائل جـ(ن مواجه شویم آ که ممکن است با تعریف شده است ـ
. شناسایی کردند که پس از پیروزی نهاییِ مبارزه طبقاتی محو خواهد شد» واییبورژ«مسائلی عنوان 

هایی هستند که به شخصی داده  اینها همگی برچسب، »خرده بورژوا«، »باور ذهنیت«، »فردباورانه«
   . یابند نمیتقلیل » مبارزه طبقاتی«کشد که به  شوند که مسائلی را پیش می می

مارکسیسم با . داند سوژه بودن میاعضای طبقات تحت ستم را فاقد آن ویژگی خودِ بنابراین مارکسیسم 
جنبش بر بی هیچ واسطه » دانش انقالبی«ای که این  به خاطر قدرت ایدئولوژیک و سیاسیاین کار، 
اً بعنوان خود را تاریخت ستم  تحاینکه مردمانِ، از  اعمال کرده استهای سیاسی  و دیگر گروهکارگران

نه » ها توده«این بدان معناست که  .برسازند ممانعت به عمل آورده) شان ی مبارزه مثال سوژه(هایی  سوژه
و وقتی یک جابجایی اقتصادی رخ داد . کنند بارزه می آن مهای  یا سازمانزبحبرای خودشان، بل برای 

ی جدید رخ  ای در جامعه ، هیچ تغییر انقالبی)یستییا ساختن دولت سوسیالپایان مالکیت خصوصی، (
  . اند چون خودِ مردم تغییر نکردهدهد،  نمی

یکی اینکه مانع این است که آنها متوجه شوند که یک طبقه . برای زنان، مارکسیسم دو پیامد دارد
ظم اجتماعی، بیرون از ن» مرد/زن«با رها کردن رابطه هستند و باید خود را همچون یک طبقه برسازند، 

 و در ای مارکسیسم تنها نوع رابطه استشک بر که بیی روابطی طبیعی،  با وارد کردن آن به حیطه
میان مردان و زنان در گیرد، و با پنهان کردن ستیزه طبقاتی  ی مادر و فرزند قرار می امتداد همان رابطه

  . مربوط است) و ایدئولوژیک(این به سطحی نظری ). ایدئولوژی آلمانی(پسِ یک تقسیم کار طبیعی 
های  به انضمام تمامی گروهاند،  اما در سطحی عملی، لنین، حزب، و تمام احزاب که تاکنون وجود داشته

هایی که  تشکیل گروههمواره در مقابل هرگونه تالشی از جانب زنان برای رادیکال سیاسی، 
گویند  می. اند واکنش نشان داده و جدایی با اتهامِ انشعابد ی مسائل طبقاتی خودشان باش کننده منعکس

ها زنان هم به  این یعنی برای مارکسیست. کنیم  نیروی مردم را تقسیم می،ما زنان با متحد شدن
بعالوه اینکه، . ، و یا به بیان بهتر، به مردانِ این طبقاتاند  متعلق ی بورژوازی و هم به طبقه پرولتاریا طبقه
خودشان را به عنوان ی اینکه   نیز همچون دیگر طبقات تحت ستم اجازهبه زنانی مارکسیستی  نظریه
ورد که یک طبقه آ دهد، چون مارکسیسم این نکته را به حساب نمی ند نمیزتاریخی برسا هایی سوژه

  . تشکیل شده است از تک تکِ افرادِ آن
و » سوژه«هیم از قبیل این مفا) و سیاسی(ای فلسفی  ما باید به گونه. کند آگاهی طبقاتی کفایت نمی

وقتی به این نکته . کنند عمل میرا بفهمیم و اینکه آنها چگونه در ارتباط با تاریخ ما » آگاهی طبقاتی«
در همان لحظه که قادر به درک آن شدیم، ما به های ستم و تملک هستند،  پی ببیریم که زنان ابژه



. ، آنهم از راه عملِ انتزاعایم  بدل شده(cognitive subject)ی شناختی  هایی به معنای سوژه سوژه
ارزیابیِ مجددِ کلیتِ مفهومیِ دنیای  ستم نیست؛) و مبارزه علیه(آگاهی از ستم تنها یک واکنش به 

این آن چیزی . نگاهِ ستم  از نقطه مجدد به همراه مفاهیم جدید استیابیِ اجتماعی نیز هست، سازمان
این عملکرد از فهمِ . شود  تحت ستم ابداع میکه توسط انسانِ دانشی. نامم است که من دانشِ ستم می

و آن را یک عمل سوبژکتیو، و شناختی واقعیت را باید هرکدام از ما تقبل کنیم و بر عهده بگیریم؛ 
واقعیت مفهومی و واقعیت مادیِ ستم، که هر دو (این جنبش پس و پیش و در میان واقعیت . بنامیم

  .  زبان صورت گرفته استی بوسیله) اند واقعیاتی اجتماعی
 بر  در اصطالحات ماتریالیستیی فردی را  نقش تعریفِ سوژهاین ما هستیم که باید امروز بطور تاریخی 

ماتریالیسم و سوبژکتیویته هر کدام متقابال رسد تا وقتی که  این امر به نظر ناممکن می. عهده بگیریم
باید  مایوس باشیم، ها کاستیو بجای اینکه از این با اینحال،  .اند همواره از یکدیگر جدا و منفصل بوده

این (سوبژکتیویته را بدست آوریم» نز«ی   و ضرورت را دریابیم که بایست با رها کردن اسطوره نیازاین
کند هر کس  این ضرورت واقعی که ایجاب می). ای بوده که ما را به دام انداخته ی زن همیشه تله اسطوره

شاید نخستین شرط به ثمر همانطور که همچون عضوی از یک طبقه، رد زیست کند، همچون یک ف
اما .  شکل بگیردای ابجایی و تغییر حقیقیجتواند مبارزه یا  رسیدن یک انقالب باشد، که بدون آن نمی

ی  هیچ سوژهباید توجه داشت که عکسِ این هم صحیح است؛ یعنی بدون طبقه و آگاهی طبقاتی 
  . شده وجود دارند تنها افراد بیگانهتوان متصور شد،  نمیای را  حقیقی

اش، ابتدا باید نشان داد  ی فردی باصطالحِ ماتریالیستی ی سوژه در مورد زنان، برای پاسخ به مسئله
 و اند در حقیقت مسائلی اجتماعی فرض شده» خصوصی«و » شخصی«، »ذهنی«مشکالت و مسائلی که 

اینکه اند،  ها نیز چنین تالشی را صورت داده ها و فمینیست نـیـزبـته لکه الب هستند، مشکالتی طبقاتی
اما حتی . سرکوبی فردی و ذهنی نیست، بلکه نهاد اجتماعیِ خشونت استسـکـسـوالـیته برای زنان 

هنوز گام وقتی که نشان دادیم تمام این مشکالت و مسائل مذکور در واقع مسائلی طبقاتی هستند، 
ی  اسطورهی هر کدام از زنان منفرد است ـ و نه  ی سوژه  خواهیم داشت، و آن مسئلهدیگری را پیش رو

در این نقطه، اجازه دهید بگوئیم که یک تعریف شخصی و سوبژکتیو تازه برای . زن، بلکه هر کدام از ما
های  هیافت و آن ظهور سوژ) زن و مرد(های جنـسـیـت  توان بیرون از مقوله را تنها میتمامی نوع بشر 

 ، آنها و پایان یافتن کاربرد یتـسـهای جن از میان برداشتن مقولهخواستارِ ای است که اول از همه  فردی
یعنی در (برند که این مقوالت را به عنوان اساس و بنیاد خود به کار میاست و طرد و ردِ تمامی علومی 

   ).واقع تمام علوم اجتماعی
لـزبـیـنـیسم نیست که ما قصد داریم، همچون یک تخریب فیزیکی، به این معنا » زن«از میان برداشتن 

ای است که در  چون لـزبـیـنـیسم تنها شکل اجتماعی. یت نابود کنیمـسـنـهای ج را نیز همراه با مقوله
زن و (های جنسیت  ن تنها مفهومی است که من ورای مقولهـیـزبـل. توانیم آزادانه زندگی کنیم ن ما میآ

، نه از لحاظ نیست یک زن) لـزبـیـن(گیریم  ای که در نظر می اسم، چون این سوژهشن می) مرد



ی  رابطهی چیزی به نام زن است  چون آنچه سازنده. اقتصادی نه از لحاظ سیاسی و نه ایدئولوژیک
ای که مستلزم  رابطه] 16[تر آن را بردگی نامیدیم، ای که پیش ی اجتماعیِ اوست با یک مرد، رابطه ویژه

کارِ خانگی، ، ]17[»های اجباری اقامتگاه«(و به همان میزان اقتصادی است  فردی ،اجباری فیزیکی
ها با سر باز زدن از  ای که لـزبـیـن ، رابطه)لخحقوق مربوط به ازدواج، زائیدنِ بچه بطور نامحدود، و ا
  . یابند اینکه دگرجـنسـگـرا شوند یا باقی بمانند از آن رهایی می

داری رها شدند  از برده مریکایی فراری آ صورتی که بردگانِشویم به همان ی خودمان رها می هما از طبق
مایه  مان هم خواستِ حیاتیِ ماست و از تمام توانبرای ما این ضرورتِ محض است؛ . و آزاد گشتند

. آورند میکه در آن مردان زنان را به تصرف و تملک خود در ی زنان را منحل کنیم  تا طبقهگذاریم  می
ی ستم  این مهم تنها با انحالل دگـرجـنـسگـرایی به عنوان یک نظام اجتماعی ممکن است، که بر پایه

تفاوت وفقه اصول و دکترینِ  سیستمی که برای توجیه این ستم بیردان علیه زنان ساخته شده است، م
  . کند فراوری میها را  میان جنسیت
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