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بخش یافتند اما زن را در ادبیات الهام ،1790و  1790 یهاهبسیاری از زنان در ده

نویسم نه زن هستم و ای آن را بغرنج اعلام کرد. من وقتی میساروت در مصاحبه ناتالی

زن یا مرد در نویسندگی )سبک نگارش  یهنه مرد، نه سگ و نه گربه. برای او نظری

 معنا بود.زنانه یا مردانه( کاملًا پوچ و بی

تا زمانی که زن را در جهان ادبیات شهروند درجه دو به حساب بیاورند و تا زمانی 

از مردان است، بحث به جایی نخواهد  ترارزشکمکه بگویند تجربیات زنان در جهان 

 رسید.

ی امروزیِ فمینیستی مبحث زن و نویسندگیِ او در حاشیه قرار هایتئورچرا در 

 دارد؟

های اولیه در تئوری فمینیستی، محوری مهم بود کاهش العلاقه به ادبیات که در س

شناسی و خلاقیت در تئوریِ علاقه به مسائل زنان و زیبایی یهیافت. کاهش گسترد

 است. های از دست دادن علاقه به ادبیاتفمینیستی از نشانه

نم. کبحث را با ذکر دلایل کم شدن علاقه به موضوع تئوری فمینیستی آغاز می

 ها برای بها ندادن، بر مسائل مربوط بهچطور اتفاق افتاد؟ دلایل نظری فمینیست کهاین

شناسی چیست؟ در این راه امیدوارم بتوانم نشان دهم مشکل تئوریکی وجود زیبایی

دارد و این چیزی است که ارزش زیادی برای کار کردن دارد. سپس شروع به کار 

یل بر مسئله است. این مقاله را با تجزیه و تحل کنم که نیازمند تمرکز دوبارهتئوریکی می

کنم و به آن مانند نوعی تحلیل عملکرد زن در جامعه آغاز می یهموقعیت نویسند

زن  یهعنوان نویسندکنم. چرا برخی از نویسندگان زن تمایل ندارند بهگفتاری فکر می

 زن نیست؟ یهتواند ادعا کند که نویسندزن چطور می یهشناخته شوند؟ نویسند

اثر سیمون  جنس دومبرای کمک به خودم در تحلیل این مسئله باید به کتاب 

 دکنیمی سیمون دوبوار به ما کمک هالیتحلنشان دهم  نیهمچنمراجعه کنم،  1دوبوار

تا افکار ویرجینیا وولف در مورد زنان و نویسندگی را بهتر درک کنیم. اظهاراتم را با 

دهم. قصد من از بیان چند تذکر در گفتن مطلبی در مورد اهمیت ادبیات خاتمه می

 های بیشتر است.این مبحث فقط شروعی برای تحلیل

                                                      
1 Simone de Beauvoir’s The Second Sex 
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 تاریخ تشخیص مشکل
 د نویسندگی زنان و موضوع فمینیستهشتا یههفتاد تا اواسط ده یهاز اواسط ده

گسترده محبوبیت مردمی داشت.  طوربهچه در فرهنگستان، چه در خارج از آنجا 

زنان نویسنده (، 1799 1)شو والتر ادبیاتی از آنِ خودشانهایی با عناوینی مثل، کتاب

های مطلوب داستان(، در سبکی متفاوت در 1797 2)جاکوبز زنان یهو نوشتن دربار

( به چاپ رسیدند تا برای آنان 1791)میلر  شعرهای جنسیت( و 1792 3)کاموف زنان

 برانگیز باشد و از نظر تئوریکآور و چالشکه در آن زمان جوان و تأثیرپذیر بودند هیجان

 د.باش توجهقابلی زنان و ایجاد کارهای هنری سندگینوچشمگیر و در خلاقیت زنان و 

هایی که توسط زنان، به خاطر زنان و اغلب با نوشته در آن زمان نویسندگی زنان

کاویِ سبک نگارش زنانه در فرانسه شد. روانزنان نگارش شده بود تعریف می یهدربار

شناسانی مانند هلن سیسکو و لوسی ها توسط نویسندگان و روانو دفاع از عقاید آن

ط ن نوشته شده توسزنانگی در بعضی از متو هرچندایریگاری نشر و گسترش یافت؛ 

شد. این موج یا همان توجه به نوشتنِ زنان برای بسیاری از زنان مردان هم دیده می

های مردان تر سرشار از برتریهای پیشکه دههنویسنده آزادی محض بود درحالی

 نسبت به زنان بود.

اثر سال  طلایی یهدفترچدر مورد داستان  1791در  4ای دوریس لسینکدر مقدمه

ها و در ده و یا حتی پنج سال پیش نوول» :.شودیادآور می خوانندگانبه  1712

های مردان خشمگینی بود که از زنان انتقاد داشتند. در ها سرشار از نوشتهنامهنمایش

، از ندهکنفیتضعهای شرورانه و گونه نگرش و توصیفتمام ایالات و در سطح کشور این

ه، پرخاشگری و عصبانیت از زنان به شکلی کاملاً طبیعی مانند سوی مردانِ نویسند

 (.1777) «مبانی صحیح فلسفی پذیرفته شد

                                                      
1 Showalter 
2Jacobus 
3 Kamuf, 
4 The Golden Notebook, Doris Lessing 
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ی مانند نورمن میلر و هنری میلر را در ذهن داشت اسندهینومردان  فقطنهلسینک 

 1ت میلتکی یه، نوشتسیاست جنسیکتابی مهم به نام  یهبلکه قصد داشت به وسیل

مردهای عصبانی نسل جوان را، که تحت رهبری کینزلی، امیس و جان تمام » (:1717)

 (.1790)میلت  «ازبورن بودند، به خود آورد و محکوم کند

 1790پرشور زنان به نوشتن، که از سال  یهی انفجار علاقانهیزمچنین  باوجود

پدیدار شده بود، کاملاً توجیه شد. سرانجام نویسندگان زن به سمت بیان کامل 

ساسات و تمایلات خود در نویسندگی رفتند و بالاخره خوانندگان توانستند بازتاب اح

ی زنان پیدا کنند. بنابراین تعجبی ندارد که بگوییم هانوشتهاحساسات خود را در 

استعداد بسیاری از نویسندگان زن در این دوران شکوفا شد. برای نویسندگان زن 

 2ی جنسی نوعی محرک بود. ناتالی ساروتهاتتفاوآزارهای مداوم به علت زن بودن و 
نویسم نه زن من وقتی می»ی آن را بغرنج اعلام کرد و گفت: امصاحبهدر  1794در 

 و برای« نیستم. زیچچیههستم نه مرد، نه سگ و نه گربه، من خودم نیستم. دیگر 

عنوان سبک نگارش زنانه وجود ندارد و من هرگز چیزی به»قیاس بهتر موضوع افزود: 

معنا سبک نگارش زنانه یا مردانه را کاملاً بی»و در جای دیگر اظهار کرد: « ام.آن را ندیده

 «یافته است.

سرعت به کتاب مقدس که به 1712در سال  3طلایی یهدفترچکتاب پراهمیتِ 

سرعت، به خاطر اینکه در مورد های سراسر جهان غرب تبدیل شد و به همان فمینیست

های جنسی بود و تفاوت یههای جنسی بود، انکار شد. این داستانِ عالی دربارتفاوت

وهره ج حالنیباابوده است.  هاتفاوتاین  بارانیزلسینک ادعا کرد کتاب در مورد اثرات 

خش را با ب هاآنن است که ما نباید چیزها را تقسیم کنیم و و ساختار کتاب بیانگر آ

 (.1777کردن به قطعات کوچک تبدیل کنیم. )

و  دبرنیمی پایانی داستان دو شخصیت پل و آنا از بیماری روانی رنج هاقسمتدر 

 یهکه نوشت طلایی یهدفترچشود. در ی شخصیتی آنان ناپدید میهاتفاوتبه مرور 

                                                      
1Kate Millett  
2 Nathalie Sarraute 
3 The Golden Notebook 
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تشخیص داد پل کیست و آنا  توانینم: دیگر دهدیملسینک نظر  ستا هاآنی هردو

 افراد در کتاب تفاوت گذاشت. یهو بقی هاآنمابین  طورنیهمکیست و 

شد. چه کسی قبلاً در روزهای اوج نویسندگی زنان صداهای مخالف شنیده می

ه نکو چه کسی اشتباه؟ چرا بعضی از نویسندگان درخشان زن از ای گفتیمدرست 

 یهامروزه لب کردندیمکارهایشان با برچسبِ زن بودن تعریف شود احساس خشم 

به ما پاسخ دهد. چون دیگر به زنان و نویسندگی  تواندینم یتئوری فمینیست یهندبُرّ

 توجه به نویسندگی زنان را یفمینیستی نظریهشود و ما باید بدانیم چرا توجه نمی

 متوقف کرده است.

 

نویسندگان و  یهی پساساختارگرایی دربارهایتئوردرگیری با 

 نوشتن
دگی زنان و نویسن یهدر مورد مسئل یاولین دلیل مسکوت ماندن تئوری فمینیست

( به نام 1799بارت )رولان  یهاست. مقال 1790 یدههها پساساختارگرایی در اواخر آن

بود و به موازات آن ژاک دریدا هم تأثیرگذار  جاهمهدر  هاقولنقل، آغاز مرگ نویسنده

 ایی ادبی فقط نوشتههامتن(. او با تلاشی اصولی سعی کرد نشان دهد 1799بود )

ضوع به مو کهآنکنند؛ بدون بیان می هانشانههستند که معانی و مفاهیم را با بازی با 

 ده باشند.( رجوع کر1799یی رادیکال، میشل فوکو )گراانسانمورد بحث و ضد 

جدی  طوربهبا موضوع توجه به نویسندگی زنان  هاهینظراین  1790 یدههدر 

هایی که قصد کار کردن بر روی نویسندگی زن مطرح شد. وقتی در آن زمان فمینیست

کاوی گویند. کنجدرست می هاآنرا داشتند به وسیله بارت، فوکو و دریدا قانع شدند که 

یا اهمیتی دارد نویسنده زن باشد، شروع شد. تحت این شرایط آنان برای دانستن اینکه آ

تحول وضعیت زنانِ نویسنده بود میان  یههایی که نقطها و بحثمتحده تنشدر ایالات

پگی کامف و نانسی میلر درگرفت. این بحث دو کار انجام داد. اول شکل گرفتن دو 

 هاتبادل. هر دوی این 1797ی و تبادل آن در سال نگارنامهو دوم  1791مقاله در سال 

 نظری به ثبت رساند. میدر اقلمداخله  یهعمیقاً تحولی را در ده
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اعتراض کرده بود که کارهای ادبی در حد امضا تنزل  1کامف 1790قبلاً در سال 

 (292 : 1790پیدا کرده است. )کامف 

ندگان زن در حقیقت تفسیر ادعا کرد که توجه به نویس 1791او همچنین در سال 

د. ها قبل فوکو آن را برچیده بوگرایی لیبرال سنتی است که مدتها از انسانفمینیست

نظر از آنچه کامف ممکن است در تئوری آن را کرد صرفاز سوی دیگر میلر فکر می

عنوان نماینده، از زنان نویسنده حمایت کنند ها هنوز باید بهصحیح بداند فمینیست

ی فراموش و در تاریخ گم خواهند شد. نادیده گرفتن زنان نویسنده زودبهنه این زنان وگر

مانند  اهآنی هااستدلالبا تبعیض جنسیتی، سنت بود. خواندن  هاآنو به بازی گرفتن 

 راندن کشتی در تاریکی شب بود.

. میلر به هدفی کندینمکه میلر هرگز به آن حمله  دهدیمای را ارائه کامف تئوری

عد هشت یا نه سال ب کهیوقت. کندینمسیاسی تأکید دارد که کامف هرگز با آن مجادله 

ز و آمیشان تغییر کرد. کامف به نوعی تحریکدوباره به موضوع برگشتند لحن هاآن

خواهد فمینیست قلمداد شود و این نوشت. او اعلام کرد که دیگر نمیساختارشکن می

کرد که ناگزیر با ساختارشکنی به خود ای را ایجاد میسیستم محصور شدهکلمه الزاماً 

است؛  زملاهنوز از لحاظ سیاسی  مفمینیسداد. از سوی دیگر میلر معتقد بود پایان می

 1791ای در سال بینی سابق را نداشت. در مقالههر چند مقالات او دیگر شور و خوش

خواهیم به کجا ذشته است. از اینجا مینوشت: زمان لذت بردن از سیاستِ هویت گ

 خیلی واضح نیست. هرحالبهبرویم و به چه زبانی، 

این مسئله در ادبیات که نویسنده واقعاً چه جنسیتی دارد هنوز  1791در سال 

نویسندگان حرف بزند. میلر هم  یهخواست حتی دربارپاسخ مانده بود. کامف نمیبی

 سیاسی یهها حداقل وظیفشود فمینیستکرد تا جایی که به من مربوط میادعا می

های خوب نظری که علیه اصول دارند به نویسندگان زن توجه نشان بدهند. اگر استدلال

شد، هرچند در مورد شد متافیزیک نوشتار مردود میکامف وجود دارد خوب درک می

 میلر چیزی بیان نشده است. یهدر مقال هاآن

                                                      
1 Kamuf 
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 اندازی مفهوم استراتژیکگایاتری اسپیواک تلاش کرد مشکل را با راه 1794در سال 

کرد؛ مانند گرایی حل کند. او در مورد ترجیح عمل بر تئوری بحث میماهیت

 توقتی تئوری در عمل کارآمد نیست باید اولویت را به اقداما .گیری نانسی میلرموضع

دهد، مشکلات هایی هیچ کار نظری انجام نمیسیاسی بدهیم. وقتی چنین اعلامیه

 ماند.اول باعث ایجاد آن شده بود، حل نشده باقی می یهتئوریکی، که در وهل

زن نرسیده بودند.  یهنویسند یهکامف و میلر هنوز به مسئل 1797در سال 

گرایی ستراتژیِ استفاده از ماهیتاعلام کرد او در مورد ا 1797همچنین اسپیواک در 

ی گرایکند که این استراتژی قطعاً در ماهیتتجدیدنظر کرده است و حالا احساس می

 ماند.کند، بنابراین مسئله رها شده و در هوا معلق میبهانه ایجاد می

دانم پس از منازعه میان گوید تا جایی که من می( می129/129/1797) 1اسپیواک

این  ایم وای در مورد نویسندگی زنان نداشتههیچ تئوری تأثیرگذار تازه میلر و کامف

توجهی به جنسیت و یا زن و مرد بودن نویسنده چطور باید مسئله که اهمیت یا کم

 ماند که بیست سال قبل بود.قدر حل نشده باقی میتفهیم شود همان

 

 نه زنان، نه ادبیات 2:جودیت باتلری آشفتگی جنسیت
وت پردازان مسکنویسندگی زنان برای نظریه یهدلیلی که باعث شد مسئلدومین 

باتلر بود. فقط یک سال پس از آن که کامف و  جودیتهای بماند تأثیرگذاری تئوری

 1770وگوهای قبلی فمینیستی تا حدی دلسرد شده بودند، باتلر در سال میلر از گفت

یدن کرد. باتلر با به چالش کش را منتشر یآشفتگی جنسیتکتاب بسیار تأثیرگذار 

بندی زنان استدلال کرد که باید به جای آن در مورد جنسیت صحبت کنیم. علاوه دسته

گرایی خواند. بر این جنسیت را تأثیری کنشی برگرفته از قدرت ساختاری جنس

زن  یهفضایی روشنفکرانه ایجاد کرد و بیانگر آن بود که واقعیتِ واژ ،یآشفتگی جنسیت

                                                      
1 Gayatri Spivak 
2 Judith Butler’s Gender Trouble 
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مرد از شاهدی قاطع برگرفته شده است که او متأسفانه درک نکرده بود. موجودیت یا 

 گنجد.ای زنانه و مردانه نمیهای کلیشهبندیانسان در رسوم، قراردادها و دسته

با جوی که در آن جنسیت قابل اجرا بود منظور اصلی باتلر این بود که ما با رفتارها 

کنیم. رفتارهای ما علاوه بر معیارهای اجتماعی، میو کارهایمان جنسیت خود را تعیین 

کند. این نظریه بسیار به عقاید سیمون دوبوار جنسیت را تحکیم و یا از پایه خراب می

ه شود. از آن جایی کآید بلکه به آن تبدیل میتشابه دارد که، کسی زن به دنیا نمی

 سازند.آن چه هستند را می ها با کارهایشان جهان خود وهم معتقد است انسان دوبوار

های گرایی هستند و از راهباتلر و سیمون دوبوار هر دو بیش از هر زمان ضد ماهیت

امعه تواند در جشود. بنابراین میمختلف بر این باورند که جنسیت در جامعه ساخته می

و  مهای کاملًا متفاوتی از اهمیت جستغییر کند. از سوی دیگر باتلر و دوبوار دیدگاه

دوبوار معتقد است بشر دارای جسم است که عمل  عاملیت آن دارند. سیمون یهمسئل

روند  سرگردانی در یهها نتیجکند و باتلر معتقد است وضعیت جسم انسانو انتخاب می

کند که فاعلی در پسِ آن وجود داشته باشد )باتلر تحقق ماده است و سرسختانه رد می

7 :1773.) 

های بنیادی هستند. ها تئوریهای جنسیتی، آنبودن تمام تئوری با وجود متفاوت

کنند به این سؤال که جنسیت چطور خلق شده یا به باتلر و دوبوار هر دو تلاش می

ها خاص سیاسی یا اخلاقی از این تئوری یهوجود آمده پاسخ دهند. اما هیچ نتیج

به  نند به ما بگویند که پس ازتواسادگی نمیبههای بنیادی شود. تئوریاستنباط نمی

وجود آمدن جنسیت باید چه کار کنیم. من اگر بخواهم در مورد موقعیت زنان در 

توانم به سادگی با گرا نظر خود را بگویم نمیجنساجتماع و یا حقوق زنان و مردان هم

 توجیه این که چطور این اتفاقات رخ داده است آن را موجه کنم. بلکه باید اصول خود

که بگویم مردم چطور باید با یکدیگر را عادلانه و بر برابری اجتماعی بنا کنم و یا این

کنم آزادی بالاترین ارزش سیاسی و شخصی رفتار کنند. یا توضیح دهم چرا فکر می

پیشتاز تئوری فمینیست از ادبیات و نقد ادبی دور  یآشفتگی جنسیتاست. با کتاب 

 شد.

در چند مورد جزئی هرگز در مورد ادبیات بحث نکرده  باتلر فیلسوفی است که جز

کمتر به بحث در مباحث  ستینیفم پردازانهینظر 1770 یهاست. او در دور
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 که صحبت در مورد زنان دشوار شده بود مگر این زمانهمشناسی بها داد. زیبایی

شد. در پایان این دهه ساختار زیربنایی برای توسعه و تئوری می ناپذیرفته شمرده

 زنان و نوشتن از بین رفته بود. یهدربار

 

 وزامر

ترِ . بیشکردندمنتقدان درخشان ادبی روی نویسندگاِن زن تحقیق  2009در سال 

از این  آمدهدستبهی آن سال سطح بالایی از روشنفکری هستند و نقدهای هاکتاب

. مثلًا کتاب اندشده شناختهبه رسمیت  دانشگاهیدستاوردها عموماً در سطح جهانی 

 یهجایز 2001در سال شاعران زن انگلیسی در قرن هیجدهم با عنوان  پائولا بک شیدر

به بعد  1790ای کسب کرد. از سال الرا در انجمن ادبی مدرن ام 1جیمز راسل لوول

از نویسندگان زن ظهور کردند؛ بنابراین بسیاری از منتقدان ی نفستازهنسل جدید و 

 یهادبی ضرورت ایجاد فضای فکری اندیشمند را احساس کردند تا در آن به مباحث

 ی حاصله بپردازند.هاکتاب یهباردرجدی 

نقش نویسندگان زن در ادبیات داستانی در کتاب  ماری ایگلتون 2002در سال 
که تفکر فمینیستی متوجه زنانی است که برای نوشتن و  کندیمتأکید  معاصر

 نقش نویسندگانِ زن را در ادبیات انگلیس، که بعد ایگلتون .کنندیمنویسندگی تلاش 

ای را با . همچنین او مجلهداندیم تیپراهماند، عمیقاً حاصل شده 1790از سال 

مجله به نقش زنان در  که آن زن معاصر سندگانینوی کرد به نام اندازراههمکارانش 

 توجه داشت. 1792ادبیات بعد از سال 

عملکرد اجتماعی با هم  و هایتئور 1790 یدههمانند اواخر  رسدیمامروزه به نظر 

آن نوعی جنون روشنفکری است که نیمی از محققان به  یههمگام نیستند. نتیج

ذار، بیشترِ نویسندگانِ تأثیرگنیمی دیگر معتقدند که  و دهندیمخواندن آثار زنان ادامه 

مفهوم است. پس تعجبی ندارد که بسیاری ای بیزن کلمه یهمرد هستند و کلاً نویسند

 و معمولاً در آغاز کنندیماز نویسندگانِ زن کتاب و مقالاتشان را با عذرخواهی شروع 

                                                      
1. James Russell Lowell. 
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 یهضدیت ندارند یا یادآور شوند که دربار 2فوکویا  1تبارکه با  دهندیمبه ما اطمینان 

تون م یهنویسند عنوانبهفقط  هاآن، بلکه نقش سندینوینمزندگی واقعی خودشان 

 واقعاً زن است و... هاآنمنظور « زن» سندینویمادبی است یا وقتی 

با حمایت از  کهیدرحالضعف نظری در ادبیات است؛  یهی مشخصاقاعدهچنین 

ا به ی فعلی مهایتئور. شودیمی زنان بیشتر هانوشته یهبه تحقیق دربارزنان، علاقه 

ی هانوشتهمحققان از تحقیق بر روی  یهدهنداحساس گناه و یا فراری یهوجود آورند

 زنان است.

 یهای فلسفبحث من در این مقاله یکی از مباحث نادر امروز است. ما به تئوری

های منصفی که بسیاری از محققان و منتقدان اعم از مرد یا بیشتری نیاز داریم؛ نظریه

 ها تأکید کنند و از نظر توجیه سیاسی مشکلی نداشته باشند.وضوح به اهمیت آنزن به

 

 سیمون دوبوارمعضل « زن نیستم یهمن نویسند»
گرا مرد جنسیت یهدر جامع دهدیمخود توضیح  جنس دومدر آغاز کتاب دوبوار 

کل و زن جزء است. مرد شخصیت مستقل عینی دارد و زن وابسته یا ذهنی است و این 

از تبعیض جنسیتی است که این مفهوم در بطن تمام مطالب  دوبواردرواقع تعریف 

ین است. ا فهم قابلی راحتبهاست. تحلیل او بسیار ساده و  نشسته جنس دومکتاب 

 امروز چشمگیر است و کاربرد دارد.تحلیل در زمان او و حتی 

 دمشیممن خیلی اذیت »کند: وگویی اشاره میبا بیان موقعیتی به گفت دوبوار

ر فک طورنیاشما ": ندفتگیموقتی در بین بحثی انتزاعی، همکاران مذکرم به من 

ها این بود: تنها دفاعم در پاسخ آن کهیدرحال "که زن هستید.، به خاطر ایندیکنیم

 طورنیاشما "گفتم: شاید بهتر بود می "، چون حقیقت است.کنمیمفکر  طورنیامن "

 «رفت.یمیک زن از بین  عنوانبهذهنیتم  بیترتنیابه "، چون مرد هستید.دیکنیمفکر 

دش انسان بودن مستقل است؛ اگر این قانون درک شود که چرا مرد حق دارد خو

را انسان بنامد اما زن نه، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. درواقع این اندیشه ریشه 

                                                      
1.Barthes 
2.Foucault 
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دوران باستان در هرم عمودی وجودی در تعریف  یدر تاریکی افکار دارد. در اندیشه

شد که چون زن تخمدان و یمو در توجیه آن گفته  شدیمانسان فقط به مذکر توجه 

که زن را در  کنندیمشرایط خاصی را تولید  ها، اینشودیمرحم دارد و عادت ماهانه 

 به تعقل نرسند.  تا کنندیمذهنیت احساسی خود زندانی 

ود مرد کالبد خ کهیدرحال کندیماش فکر یجنساغلب به غدد  زن: »گفتیمکسی 

هستند، در اوج شکوه تعقل و استدلال به فراموشی  شیهاضهیبو  هاهورمونرا، که شامل 

داند و معتقد است مستقیم به جهان می یهدهندسپارد و جسم خود را فقط ارتباطمی

که جسم زن زیر بار هر موقعیت خاصی مانند درک او از جهان، واقعی است؛ درحالی

« گذارد.گیرد و روی تعقل او تأثیر میکند و مانند زندان او را در برمیمانع عمل می

 پیشگفتار( ،1794، سیمون دوبوار)

د، خو یهذهنیت زنان که به کردیماحساس وظیفه  دوبوارتوجه داشته باشیم که 

داد. همچنین به یاد داشته باشیم که او ، پاسخ میدادندیمکه خصمانه به او نسبتِ بد 

 به خاطرها در چارچوب حیاتی، داند نادیده گرفتنِ نظراتش و محدود کردن آنمی

 تبعیض جنسیتی است. یهز وجود ماهیت فلسفو ناشی ا ذهنیت زنانه

قد ن دوبواراکنون قصد دارم با مثالی ثابت کنم آن منطق تبعیض جنسیتی که 

عنوان نخستین زن به 1درو فاوست، 2009 یه. در فوریشودیمهنوز هم اعمال  کردیم

در تاریخ دانشگاه هاروارد، به ریاست دانشگاه منصوب شد. تأکید بر جنسیت او چنان 

دلیل اصلی به دست آوردن این  آمدیمبه نظر  طورنیامنعکس شد که  هارسانهدر 

 سِمت برای او جنسیت او بوده است.

 یهسال 391اه در عمر را اولین زن رئیس دانشگ فاوستروز یکشنبه دانشگاه هاروارد 

 عنوان رئیسامیدوارم انتصاب من به»گفت:  اشیسخنراندر  فاوستخود معرفی کرد. 

ک ی و فرصت راهگشایی برای زنان باشد. چون این اتفاق حتی در نماددانشگاه هاروارد 

من رئیس زن دانشگاه هاروارد »او همچنین افزود: «. نبود قبولقابلما هم  پیش ازنسل 

 بسیار منطقی فاوستمن معتقدم «. نیستم، بلکه من رئیس دانشگاه هاروارد هستم

                                                      
1 - Drew Gilpin Faust 
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که او زن است و این  دانستیمی جمعی را مدیریت کرد. مطمئنًا خودش هارسانه

اه هاروارد جنسیتش را مطرح کند ریاست دانشگ کهآنحقیقت است، اما او قبل از 

را انجام بدهد. مسلماً هیچ رئیس  کار نیابودنش را مطرح کرد؛ هرچند او مجبور نبود 

مذکری در دانشگاه هاروارد در چنین شرایطی قرار نگرفته بود که در آغاز اولین 

خود باشد. برای درک این مطلب توجه  یهاش مجبور به انکار جنسیت مردانسخنرانی

 کمک خواهد کرد.« زن نیستم یهسندمن یک نوی» یهجملبه 

چرا زنان  پرسدیمو  خواندیمال این را نیروی گفتاری جی یهدر شیو آستین

صحبت کنند؟ بدانید وقتی زنی در بالاترین مقام شغلی یا در خلق  طورنیانویسنده باید 

ه زن نیستم یا یک رئیس زن دانشگا یهمن یک نویسند»باشد بگوید  اجباریی اهینظر

ضیح حتی تو بودیم طورنیاای فلسفی ندارد. اگر هرگز قاعده العملعکساین « نیستم

گونه صحبت را آغاز کردن همیشه پاسخ به یک تحریک خارجی  نیای بود. معنیبمن 

ه او استفاد هیعلکند از جنسیت زن که کسی سعی می دهدیماست و معمولاً زمانی رخ 

 کند.

این اظهار به زبان ساده، نوع خاصی از کنش دفاعیِ گفتاری در زمان شنیدن 

 هامحرکهایی از این قبیل است، بنابراین برای بررسی این رفتار باید دنبال حرف

 بگردیم.

 وگوهایگفت کردیمای رادیویی شنیدم که آقای گوینده ادعا این اواخر در برنامه

مهم نشان بدهند،  خواهندیمموکراتیک در مورد نژاد و جنسیت، که جذب د یهاولی

د نه یک نژا کنندیمانتخاب  جمهورسیرئاست. او ادامه داد که ملت یک  ربطیبکاملاً 

 یا جنسیت.

ی اعهجامبگیریم این است که اگر در  سیمون دوبوارمن معتقدم درسی که ما باید از 

فشار بر  هیعلنیت ، گمان نرود حسنشودینمح تبعیض جنسیتی یا تبعیض نژادی مطر

ی نژادی وجود ندارد. ذهنیت آنان با ردِ حتی طرح هاتیاقلو دیگر  پوستاناهیسزنان، 

 همیتایبمهم در جهان امروز است.  یهزنان نوعی نقاب گذاشتن بر این مسئل یهدربار

ند. کتر میامروز کم یهارزش واقعی انسان را در جهانِ تعریف شد هابحث گونهنیاکردن 

ی جدا کلبهعنوان انسان ان در یک منصب شخص را بهپوستاهیسکاندیدا شدنِ زنان یا 

 کند.و در حد نژاد یا جنسیت، که برآمده از تعاریف تاریخ است، محدود می
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م ، تجس«رد نویسندهمن نویسنده هستم، نه یک م»من اگر بشنوم مردی بگوید 

که نوعی تحریک فمینیستی او را دربردارد. ما این اندیشه را حتی زمانی که  کنمیم

بور ها مج؛ یعنی آنمینیبینمکنند نظر و مدیریتِ زنی کار میمردها در شغلشان تحت

ش ام مردی که برای پرستاری آموزنیستند که جنسیتشان را انکار کنند. در آمریکا دیده

رستاری پ یهمجل"ای اینترنتی به نام . حتی مجلهشودیمنامیده  «پرستار مرد» ندیبیم

 ی با دسترسی به اینراحتبهبرای تمام پرستاران مذکر وجود دارد و پرستاران مرد  "مرد

نامند و بدون ها خود را پرستار مرد میشوند. آنبه اطلاعات جهانی متصل می تیساوب

شان به کار خود ای به خاطر جنسیتیت از تبعیض حرفهاحساس فشار روانی و شکا

ها موقعیتی به وجود آمده باشد که پرستار مرد آید برای آندهند. به نظر نمیادامه می

 «.من یک پرستار مرد نیستم، بلکه یک پرستار هستم»مجبور باشد بگوید 

رود ی میجنسیتی ما به سمت یهحال نشان داده است که جامعاین اظهارات تابه

تواند با یادآوری جنسیت به مردی او را تحقیر کند. مرد یا رفتارِ مردانه که کسی نمی

هنوز معیار عموم و زن و رفتارِ زنانه وابسته یا خاص باقی مانده است. برای نویسندگان 

سند. عنوان زن یا شبیه زن بنوینهایت آزاردهنده است که به آنان گفته شود باید بهزن بی

ور از این جمله چیست؟ آیا منظور این است که زن باید از بعضی معیارهای منظ

تالی ناای است که ای زنانه در داستانش استفاده کند؟ این قطعاً همان اندیشهکلیشه
 برای تواندیم. از سوی دیگر، دهدیمقرار   پرخاشفرانسوی، مورد  یه، نویسندساروت

باشد که احساس کند باید مثل انسان به معنای  آزاردهندهزن به همان اندازه  یهنویسند

 عام بنویسد و هنگام خلق اثر شکافی عمیق میان جنسیت و انسانیتش ایجاد کند.

 اشارههرگز به آن  ساروتمعضلی است که  کنمچیزی که قصد دارم به آن اشاره 

یلی قد جنسیت، خنوشتنش، فا یههای او در شیوی با موفقیتاسندهینونکرده و البته 

ن نویسندگا یهشود همخوب پیش رفته است، اما توجه من این است که این باعث نمی

 سبک او باشند. یهدهندزن همان احساس او را داشته باشند و ادامه

داشتنِ با توانیم امیدوار باشیم که فقط می .حلی وجود نداردبرای این معضل راه

نشان دهیم که همیشه وقتی تحریکی وجود دارد، تبعیض  گرانیدذهنِ مدام به حضور

 یه. درواقع شنونده در بررسی این معضل باید میان دو گزیندیآیمجنسیتی پیش 
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رو دیکی را انتخاب کند و این دقیقاً همان مطلبی است که  نابرابرو  دکنندهینااممساویِ 
 بیان کرد. فاوست

اعتراض  سیمون دوبوارست زنی به نظر این بحث ممکن ا یهاز طرف دیگر در ادام

طور که چاثر امتیازِ زن بودن به من اعطا نشود؟ و این یهارائ یهکند که چرا باید در نحو

متوجه شد که کدام نویسنده زن است یا کدام زن نیست؟ اما به نظر من آن  شودیم

از تبعیض  دوبواررا درک نکرده است. تحلیل  سیمون دوبوارمهم  یهشخص نکت

جا حقی را از زن بگیرد. در این خواهدیمرود که کسی جنسیتی فقط زمانی به کار می

 ندارد. توجهجوهر حقیقت و زَنیت، یعنی مؤنث بودن،  شناختاو به 

 دیآیمشود یا چطور به وجود جنسیت چطور تولید می یههای دربارتئوریاین که 

یی هامثالشوم؛ زیرا در  وارد آن مبحث خواهمینمربطی به بحث من ندارد و من 

باشد یا مردی با قالب  گراجنسهمی یا تیدوجنس تواندیمشود توضیح داد که زن یم

بدن زن به دنیا آمده باشد. تمام این موارد تأییدی بر این بحث و مانعی بر این باور است 

ر به عملکرد زنان د، بنابراین، این مقاله نه میکنیمکه ما بر اساس جنسیت خود عمل 

 هبرد، اشاربه کار می باتلر تجودیو نه به مفهومی که  سیمون دوبوار یهمفهوم عقید

زمانی کاربرد دارد که احتمال  دوبوار« زن نیستم یهمن نویسند»دارد. این معضلِ 

. تر دیده شودقلمداد شود تا کم« زن»عنوان ی در بحثی با معیارهای مردانه بهزنرود می

سیتی، تبعیضِ جن یهبته باید این واقعیت را بدانیم که حتی اگر افکار عمومی در جامعال

 زن را وابسته به مرد یا عرضی تعریف کند هرگز موفق نخواهد شد تغییری ایجاد کند.

الی ناتدرنهایت، تمامِ آن چیزی که باید بدانیم و به آن توجه کنیم این است که 
و... نویسندگان زن مطرحی هستند که با نوشتن، برجسته و  ویرجینیا وولفیا  ساروت

 آورند.ها خود را زن به شمار میاند و مهم این است که آنشناخته شده

 

 ویرجینیا وولف و اتاقی از آن خود
تاقی اما به کتاب  کهیوقتی دارد. توجهقابلسیمون دوبوار قدرت تشخیص و تحلیل 

. بسیاری از محققان که روی شودیمنگاه کنیم این تحلیل آشکار  کینزداز  از آنِ خود

هایش تحلیل کلاسیک وولف را از زن در نوشته کنندیمآثار نویسندگانِ زن کار 
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او زنان را به خواندن ادبیات  یههای پرشوراندانند. از یک طرف کتابضدونقیض می

 نسبت زنانه احتیاج دارند، چونکند نویسندگان زن به یک کند. او اظهار میتشویق می

، ص 2002کنیم )وولف کنیم از طریق مادران خود فکر میما وقتی به گذشته فکر می

92.) 

نویسد کشنده است که به جنسیت خود آگاهانه فکر گوید برای کسی که میاو می

 (. 102، ص 2002)وولف  عنوان یک زن آگاهانه صحبت کندکند و به

گوید: او مثل کند و میرا تحسین می 1ی به نام مری کرمیچلجوان یهوولف نویسند

ز های او پر انویسد اما زنی که فراموش کرده یک زن است. بنابراین نوشتهیک زن می

ن آید که آجنسی است که فقط زمانی پیش می یهکیفیت رابط یهکنجکاوی دربار

 (.71، ص 2002)وولف  رابطه ناخودآگاهانه صورت گیرد

 یهترین هستزن توجه و ارتباط با واقعیت، عمیق یهنویسند یهولف وظیفبرای و

در سال  2وجودی اوست. حالتی اساسی که یکی از دانشجویان من به نام آرین گریر

افتخاری لیسانس خود آشکار کرد که نه جنسی دارد نه جنسیتی.  یهنامدر پایان 2009

که خانم رمزی در هنگام بافتن کنار پنجره در کتاب «  شکل بی هویتی» مهم  یهتکی

ها شخصیت است و هویت یهکند فراتر از همدهد. او تصور میشرح می فانوس دریایی

شخصی نیست درست مانند فرم افلاطونی، صورت کلی است. بنابراین از نظر وولف 

. تمامِ تار هویت کندکه خود را گرفنویسنده باید در واقعیت حضور داشته باشد بدون این

ها گسترده شده باشد و با ذهن کاملاً باز در آرامش بنویسید ذهن نویسنده باید در تجربه

 (.2001)وولف، 

عنوان یک زن فکر کنند. ها باید بنویسند اما موقع نوشتن نباید به خود بهزن

چیز همه سادگی باید هم خودشان باشند، هم بالاتر از خود. باید در درون خود بهبه

 بیندیشد. 

                                                      
1 .Mary Carmichael 

2 .Erin Greer 
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زن باید به واقعیت بپیوندد و وقتی آن را پیدا و  یهبه عبارتی دیگر نویسند

آوری کرد با دیگران در میان بگذارد. دقت بر آگاهی جنسیتی از خوب نوشتن جمع

شود نویسنده چیزها را در درون خود ببیند. هیچ کند چون مانع میجلوگیری می

 (.79، 2002ما آگاهی جنسی نداشته است )وولف،  عصر یهای به اندازدوره

زند. نویسنده باید این آگاهی هم در مردانِ نویسنده، هم در زنان نویسنده لطمه می

 تواند بنویسد.بنویسد اما اگر جنسیت خود را فراموش نکند، نمی

ربط زنان را بی یدربارههای وولف شاید تعجبی نداشته باشد گاهی منتقدان دیدگاه

یم عقاید توانتر میو آشفته تلقی کنند اما اگر ما تحلیل دوبوار را به میان بیاوریم آسان

کند از انتخاب اول بر دیگری، در هنگام وولف را درک کنیم. منطق وولف تلاش می

کند از انتخاب میان جنسیت خود و رویارویی با معضل دوبوار، پرهیز کند. او سعی می

. او میان نکشد یخط خودتش دوری کند. یعنی بین زن بودن و نویسنده بودن انسانی

 یحضور داشته باشند و گویی همه ایاشها باید در جسمش و احساسش، که نویسنده

 بیند.می هستند واقعیت در که گونههمان خودرا در درون  ایاش

زن اجازه نداشت عنوان یک که بهدهد؟ ایندیدگاه وولف به چه اعتراضی پاسخ می

توانست وارد کتابخانه شود؟ یا از حملات که نمیرد شود؟ یا این هاتاز خیلی محدودی

 ،اتاقی از آن خود(های مخوف کتاب ون ایکس )یکی از شخصیت پایان پروفسوربی
توانست یک که نمی سطح نازل عقلی و اخلاقی و ذهنی زنان کتاب حجیم نویسنده

 (. 31: 2002)وولف،  گیردسرچشمه می ،همدم زن پیدا کند

 ایآ که کند یم مباحثه او که است نیا دارد وجود وولف ی هینظر با یمشکل اگر

 شدن شناخته خطر انیپا در همیشه اشتباه است کسی با توجه به زن بودن بنویسد.

 به کامل تظاهر از تروحشتناک او یبرا ،ستینیفم بنام یاشده ریتحق یبندطبقه در

  است کسیا نو فسوروپر اشتباه مطمئناً انتخاب نیا او یبرا است یتیجنسیب

قدر جالب از نظر من اگر بینش یک زن از جهان با جنسیت او آشکار شود همان اما

 زنان کردن ملزم از زیپره نکته تمام نیا وجود بااست که نداشتن دیدگاه جنسیتی. 

ای باید صدای خلاقیت خود و دیدگاه خود را پیدا هر نویسنده. است یسینوکسانی به

 ژهیو یفکر طرز با خاص اریبسعنوان یک زن کند و درنتیجه یک زن نویسنده به

 .یافلاطون) زن کلی مثالعنوان نویسد )نه بهمی
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 دبیات چیست؟ا

چرا زنان باید بنویسند؟ چرا باید به ادبیات اهمیت  این است:پرسش اصلی کماکان 

 دهیم؟ب

 تِواقعی به کرد تلاش انسان که آمد به وجود زمانی ادبیات وولف ویرجینیا از نظر

 ارتباط برقرار مختلف هایدیدگاه با و آوریجمع را حقایق و توانست کند توجه هستی

 .ندک

 تمام ار خود نقاشی سرانجام دریایی فانوس یسوبه کتاب دروقتی لیلی بریسکو 

 را خود دیدگاه او» یهجمل با را خود داستان یسادگبههم  وولف ویرجینیا کند،می

  .رساندمی پایان به «داشت

 رد چیزی چه دریابیم تا کنیمغور مییات ادب در ماادبیات بایگانی فرهنگ است. 

 .شودمی نفرت و عشق خنده، رنج، باعث هاانسان

های مردان و زنان در طول دوره ؟کنندچطور زندگی می ی مختلفکشورها مردم

رجه د در قلمرو ادبیات تبدیل زنان به شهروندِ ؟اندتاریخ چه تجربیاتی در زندگی داشته

 از مردان به نسبت جهان در زنان موجودیت و تجربیات بگویند که است آندو برای 

  .است برخوردار تریکم اهمیت

 هکآن برای است تلاشی های مختلفبا موضوعمقاله  و نمایشنامه ،شعر ،داستان

ر از پروفسو لهاما با ببینند. مهم است واقعاً نویسنده برای را آنچه بتوانند دیگران

 آن کند،خلق می را اثری زنی نویسنده وقتی بگویم خواهممی کاول، استنلی آمریکایی،

 ینید؟بب آن را توانیدمی هم شما آیا بینم.می من که است چیزی این گوید:می نویسنده

 


