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  دیشا  ،وولف از مد افتاده باشد  اینیرجیو   ی آرا   دیامروز شا  ی هاستی نیفم  یبرخ  ی برا

  بسا چهو    ،کنند ی صرف مراجعه م  «یِ»اثر ادب   ی مثابه دوستان به آثار او بهرمان  ترِش یب

مسائل    ی درباره  شاز آثار  ی اریکه بسولو آن  د؛یایبه شمار ن  ستینیاو اصالً فم  یبرخ  ی برا

وولف   ی از آرا  میتوانی م  ایاست که آ  نیا  نگارنده   یزنان نوشته شده است. پرسش اصل

پ  ی برا ببر  های دگیچ یفهم  بهره  امروز  جهان  مسائل  سفید   م؟یو  زن  وولف  ویرجینیا 

ی مرفه انگلستان قرن بیستم بود، دیدگاه او چه کمکی به فمینیسم لیبرالی از طبقه 

ارائه   تحلیل اینترسکشنالیتی توان با آرای ویرجینیا وولف یک کند؟ چطور می امروز می

به ستم   داد افراد جامعه تعهد سیاسی داشت؟ وولف جنگ دیدهو در عین حال  ترین 

ی او با جنگ و های آغازینِ جنگ جهانی دوم را تجربه کرد، مواجهجهانی اول و سال

 های میان دو جنگ جهانی اروپا را درنوردیده بود چگونه بود؟فاشیسمی که در سال 

ی ویکتوریا زاده شد در دوره  ،ی انگلیسینویسنده  ،(1941-1882ویرجینیا وولف ) 

های گوناگون نوشته شد و موضوع اصلی ی مدرن درگذشت. آثار او در سبکو در دوره

هایش شرایط زندگی زنان بود، تا حدی که یکی از اتهاماتی که علیه  بسیاری از نوشته

در شرایطی که باید مطرح شد این بود که »خانم وولف بیهوده و نامربوط  زمانی  وولف  

فاشیست  میبرای  انجام  کاری  میها  زنان  مشکالت  مورد  در  اما    1نوشت.« گرفت، 

کلماتِ مکتوبش جاری بود، هایش، در میان  نوشته   در عمقی وولف با فاشیسم  مبارزه 

، وقتی  دانستمی نهفته    آندر فعلِ  را  ، چرا که او قدرتِ جمله  گزیدبرمیهایی که  در فعل

که  »منوشت  می  لرزانم، من سوزانم!«  شِل  ادآورین  از سرایدکه می   است  یشعر  : »آه 

بردار نقد  او  واقع  به   ناکامم!«   کاهم،ی ! مرمیمی ! مدمیچمن  قدرت   به موجود    وضعدر 

ای که زنان و مردان  ی وولف در نقد شرایط اجتماعی و سیاسینظر داشت. مبارزه کلمات  

برای آنان که با آثار وولف آشنا نبودند فهم    داشت، اماجریان  همواره  در آن قرار داشتند  

و   (1929اتاقی از آن خود )اش دشوار بود. عالوه بر دو اثر فمینیستیِ  ی مبارزه شیوه 

)سه هن(1938گینی  که  فمینیست ،  میوز  را  دو  آن  جوان  آثار های  تمامی  خوانند، 

فمینیستی   منظری  از  وولف  دارندویرجینیا  آموختن  برای  بسیاری  . چنانکه در نکات 
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های جنسی و جنسیتی آغازگرِ شود سیاست وگوهایش با کالیو بل نیز روشن می گفت 

 1نام ویرجینیا وولف شد. نویس مدرنی به پیدایش زنِ رمان

، وولف در (2006ی کمبریج بر ویرجینیا وولف )مقدمه یر جین گلدمن، در  به تعب

های زندگی شخصی، خانوادگی و ها زن در بستر سیاستآثارش به ترسیم تقالی نسل

  کندی را نقد م  ی فرهنگ مردساالر  (1922)  کوبیاتاق جدر رمان    اوپردازد.  اجتماعی می 

  ت،یجنس ی مسئله زیشده و ن جادیجنگ ا ی هاکشته   لیکه به دل سدینوی م یاز خالئ و

به مردان در آن  که  کند، شرایطی  بررسی می  پساجنگ  طیرا در شرا  2ی طبقه و سوژگ 

بخش  ی طبقه  به  و  رأ  یکارگر  زنان حق  بود.  ی از  دریایی   به  داده شده  فانوس  سوی 
شکل  (1927) که  است  میرمانی  ترسیم  را  هنرمند  یک  کند  گیری 

(ku ̈nstlerromanو به )ی فمینیستی است. وولف در دهندهواقع یک اثر خودبازتاب

( )  (1928اورالندو  جنسیتی  دورهgender politicsسیاست  در  را  مختلف (  های 

کت خورشید  ها را حین حربازی نور و سایه و رنگ  (1931امواج )کند، در  بررسی می 

بخش    .نشان از یک سیاست جنسیتی داردگویا  کند که  توصیف می   چنان در آسمان  

رمانِ   می   امواجنخست  مقایسه  مقدس  کتاب  در  آفرینش  بخش  با  که  اغلب  شود 

آورد، »خورشید هنوز طلوع کند که به جهانی تاریک نور میدمی را توصیف می سپیده 

مییز داد... زن زیر خط افق خوابید... یک فانوس شد از آسمان تنکرده بود، دریا را نمی

برداشت«، در این اثر زن هم عامل اسیر در نظام مردساالر توصیف شده و هم کسی که 

  امواج های اخیر بر رمان  کند. در سال ی ذهنیت مردانه )خورشید( را غصب می نشانه 

نهفته  معانی  که  شده  نوشته  پسااستعماری  و  فمینیستی  مردتفاسیری  ساالری، ی 

درون و  رأی  حق  برای  مبارزه  آشکار مایههمجنسگرایی،  را  آن  ضداستعمارِی  های 

ی پارگینر، که بعد  رمانِ خانواده-ی وولف در نوشتن جستارسازد. هدف اصلی و اولیه می 

اثرِ رمان   به دو  بلند    (1937ها )سالتبدیل شد  نوشتن  (1938گینی )سه و جستار   ،

 

 .75همان، ص   1

 به   مدد  آنبه   انسان  ای کهدر نظر گرفت، آگاهی  شیخو  یآگاهتوان سوژگی را آگاهی انسان از  می    2

 . شودی م لیتبدهای خود کنشگر و تغییردهنده در راستای خواسته  هستی



 

 
 

 نیسم علیه فاشیسم یی فمطلبانهجدال صلح 3

ای به نام ی پارگینر از مقاله رمان خانواده-ان« بود، جستاری زندگی جنسی زن»درباره

 1شد.  زادهوگویی بود برای انجمن ملی خدمات زنان،  هایی برای زنان«، که گفت »حرفه

( و  1929)اتاقی از آن خود  های فمینیستی  اما دو اثر مهم وولف در بستر سیاست 

( است. در اولی وولف شرایط تاریخی، سیاسی، اجتماعی و ادبی را در 1938)  گینیسه

های زنان در آن واقع است. و در دومی همین مسائل گیرد که زندگی و نوشته نظر می 

ی فمینیستی علیه  طلبانه یک جدال صلح  گینیسه کند،  را در شرایط جنگ بررسی می 

ی خود وولف ی زیستهمده از تجربهبرآ  گینی سه فاشیسم است. جستار ضدفاشیستیِ  

ی خاطراتش نوشت: »و حاال آرزوی ناگهانی نوشتن  در دفترچه  1935است، او در سال  

ی ی همهی ضدفاشیسم امانم را بریده. اِل و من... بحثی طوالنی داشتیم درباره یک جزوه

جزوه در  است  خوب  که  بنویسم.«چیزهایی  سال  2ام  در  عمرش وولف  پایانی  های 

 نوشت. فمینیستی بود که علیه فاشیسم می 

  1909برای حق رأی زنان شروع به فعالیت کرد. در آوریل    1909وولف در سال  

پوند برایش باقی  2500ای به ارزش ی او، کارولین املی استیون، فوت کرد و ارثیهعمه

حساس  پیوستن به گروه همگانی هواخواهان حق رأی به وولف ا  ،از قرار معلوم  3گذاشت. 

ی آن نوشته بود که صدای سخنرانان »مثل طنین  پوچی و حماقت داده بود و درباره

صدای یک ناقوس بود« و در طول این دوره »بسیار وقتش برای حق رأی هدر رفته 

در انگلستان بود؛ زنانی    5هاآمیز سافرجتآن زمان دوران اعتراضات خشونت  4است.«

کردند، زندانی ها را منفجر می شکستند، بانک را می  هاکه خواستار حق رأی بودند شیشه 

  انداختندمی کردند، خود را جلوی اسب پادشاه  شدند، تا حد مرگ اعتصاب غذا می می 

می فدا  را  خود  جان  خواستهو  به  را  همگان  توجه  تا  وولف کردند  کنند.  جلب  شان 
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در  به که  همانطور  و  مبارزات،  نوع  این  از  خودصراحت  آن  از  نوش  اتاقی  از هم  ت، 

 یحق رأ  ، یسن  با شرطزنان،    1918در سال    2جست. دوری می  1«مطلق »فمینیسم  

ا  د، بسیاری معتقدندبه دست آوردن نبود، شکستن پنجره   ی جهینت  دستاورد  نیکه  ها 

  اما گفته شدهکمک کرده باشد؛    هاییجوزه یست  ی آنخاطرهیاد و  هرچند ممکن است  

  3شد.   اعطا اول    یزنان در طول جنگ جهان  ی پرستانه هن یم   ی کارها  لی به دل  ی حق رأ

 دهد تا حق رأی.ی اینها وولف نظرش این بود که پول به او آزادی بیشتری میبا همه

  اتاقی از آن خودتوانیم از زبان خودش در  توضیح علت این رویکردِ وولف را می 

رسید که تقریباً همان   ام در شبی به من نویسد: »خبر ارثیهبخوانیم، در جایی که می 

حق رأی – رسید از آن دو  زمان قانون اعطای حق رأی به زنان تصویب شد... به نظر می 

چون آن پول فکر وولف   4تر است.«ام قطعاً بسیار مهم پولی که صاحبش شده   -و پول

ی معیشت. به زعم وولف یک درآمد ثابت تغییر چشمگیری  کرد، آزاد از دغدغهرا آزاد می

ای که با داشتن پول به دست  آورد. در واقع وولف به آزادی ی آدم به وجود می در روحیه

اهمیت می  بیشتر  بود،  آزادی آورده  به  تا  به داد  با  که  به دست ای  رأی  ن آ  آوردن حق 

یادداشت بود. و در  ارزانیِ کاغذ تحریر است که رسیده  به خاطر  هایش نوشت »البته 

از نظر وولف با داشتن   5ی دیگری در نویسندگی موفق شدند.«ها پیش از هر حرفهزن

رسد. »الزم نیست از  پول نه تنها کار و تالش، بلکه نفرت و تلخکامی نیز به پایان می 

تواند آسیبی به من برساند. الزم نیست تملق مردی را بگویم؛ مردی متنفر باشم؛ او نمی

به من بدهد. متوجه شدم که   ندارد که  به  رفتهاو چیزی  رفته موضع جدیدی نسبت 

ی شرایط زندگی و در ادامه پس از شرحی درباره  6کنم.«ی دیگر بشریت اتخاذ مینیمه 
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شکالت و موانع را درک کردم، نویسد »زمانی که این مزنان و مشکالت اقتصادی آنان می 

تدریج جای خود را به ترحم و مسامحه داد؛ و بعد طی یکی دو سال،  ترس و تلخکامی به

ی ترحم و مسامحه از میان رفت و رهایی بزرگ از راه رسید، که آزادی اندیشیدن درباره 

 1خودِ مسائل بود.«

شه و آثار نویسندگان  های حق رأی زنان از هر جهت بر اندیی اینها سیاست با همه 

هنرمندانِ حلقه اثر و  بود،  آن  اصلی  اعضای  از  یکی  وولف  ویرجینیا  که  بلومزبری،  ی 

برابری   1928گذاشت. در سال   زنان  به  اساس آن  بر  که  تصویب شد  قانونی  نیز که 

و  نشان نداد،    آنبه    یتوجه چندانوولف    اینیرجیوشد  سیاسی کامل با مردان داده می

  یامر مهم رو  نیفراموش کرده باشد که اوولف  ممکن است    یحت  ن بلبه نظر کوئینت

در اروپا   1930ی  ، وولف به طور ساختاری با فاشیسم دهه های اینهمه با    2داده بود.

 کرد.مبارزه می 

منتشر کرد، زمانی که بیش از ده سال از  1929را در سال  اتاقی از آن خودوولف  

های متعاقب آن از خاکسترهای جنگ و بحران  پایان جنگ جهانی اول گذشته بود و

ی »فاشیسم« به گوش تمام دیگر کلمه  راستی افراطی سربرآوردند وهای دستگرایش

نام »حزب ملی فاشیست«   دانستند در ایتالیا حزبی به ها می خیلی   .ها خورده بوداروپایی

می  از  فعالیت  حزب  این  پایه   1943تا    1922کند،  موسولینی  بنیتو  بود.  گذار فعال 

ها در در طول این سال  3از زنان نفرت داشت.ها  همچون اغلب فاشیست فاشیسمِ ایتالیا  

 و عمل فاشیستی فعال شدند.   سرتاسر اروپا احزاب متعددی با اندیشه

،  استاما فاشیسم چیست؟ فاشیسم یک ایدئولوژی سیاسی در طیف راست افراطی  

بسیج   های مهلک اقتصادی و اجتماعی برای در بستر بحرانجنبشی پوپولیستی است که  

برای احیا طلبانه بیشتر بر ناسیونالیسمِ توسعه ،جتماعیوار مردمی از تمام طبقات اتوده
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است. این نظم  متکی  های پیشامدرنِ پدرساالرانه در یک نظم جدید  و بازتولید ارزش

 تواند بر اساس یک ملت، یک مذهب و یک نژاد شکل بگیرد.  می 

  ایها به ملت نگاهی مردساالرانه است. در حقیقت فاشیسم ایدئولوژی نگاه فاشیست 

سرتاپا مردانه است و به همان شدتی که با سوسیالیسم ضدیت دارد با فمینیسم و هر 

های تاریخی عموماً معتقد بودند که  مخالف است. فاشیستو دگرباشی  نوع دگراندیشی  

ها برای مرادنگیِ صرف  داری و فرزندآوری است. البته فاشیست ی اصلی زن خانهوظیفه 

(Masculinity)   ارزش قائل نبودند و فقط مردانگیِ برخی مردانِ نژاد غالب را ارزش

نظمیِ ها و یهودیان را محرکان بی ها و کمونیستآوردند. آنها سوسیالیستبه شمار می 

دانستند.  ی آن میانقالبی فاشیستی را نظم مردانههای  شاخص دانستند و  »زنانه« می 

دانستند که با نقشه و فریبکاری صفت« میهایی »زنها را نژادها یهودیان و لهستانی نازی 

می اهداف خود  مردانه.  ،رسندبه  با صراحتِ  نوشته   1نه  از در  وقتی حرف  وولف  های 

های فاشیستی در مناسبات شدن رگهآید در واقع حرف از فعالفاشیسم به میان می

است، نه فاشیسمِ   1930ِی  انگلستان دهه  لیبرالی  تر در جامعهاجتماعی و به طور دقیق

 تواند فعال شود.  جا می های فاشیستی همهتاریخی ایتالیا و آلمان. از نظر وولف رگه

فاشیست  از  همجنس بسیاری  همچون  را  زنان  دیدهها  به  تحقیر گرایان  ی 

باقی نگریستند، یا دستمی  باید در »جایگاه مناسب« خود  بودند که زنان  کم معتقد 

اصطالح روشنفکر اعالم کرد که »زنِ به  1937هنین رومانی در سال  بمانند. ارگان گارد آ

های فاشیستی همواره اقدامات امروزی عنصری مطلقاً ستروَن برای جامعه است.« رژیم

آوردند. آنها سعی داشتند زنان را از بازار کار ای را علیه زنان به اجرا درمیسرکوبگرانه 

و دسترسی آموزش محدودخارج  به  را  فاشیست   شان  آلمان، چه  کنند.  در  در ها چه 

ی کرواسی از زنان توقع داشتند که شهروندان، سربازان و مادران آیندهدر  ایتالیا و چه  

شان های ملی را به فرزندان بایست ارزشنژاد را به دنیا آورند و پرورش دهند. زنان می 

ایی اقتصادی باعث  ها برای نیل به خودکف و در عین حال خواستِ فاشیست   آموختندمی 

ها ها معمواًل جنبشکننده نیز اهمیت پیدا کنند. فاشیست شد زنان در جایگاه مصرف می 

هایی ی خود مختص به زنان را هم داشتند. سازمان های ساخته و پرداختهیا سازمان 
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ها این بود ی حزب فاشیست. هدف این نوع سازمان جنسیتی و کامالً تحت سیطرهتک

   1ی مدنی را کامالً در خود مستحیل کند. فاشیستی جامعه های که دولت

گرا های ضدفمینیسمِ غیرسیاسی یا راست ها حمایت زنان فعال در جنبش فاشیست 

عقیده بودند که جای زن در خانه  را هم جلب کردند. این زنان با مردانِ فاشیست هم

امتیازات خاصی داشت،  است. به هر حال، حضور در خانه برای بسیاری از زنان بورژوا  

های بزرگ و یا فعالیت به عنوان »پرستار« در  ها و خدمتکارها در خانهی بچهمثل اداره

بر سیاست های خیریهسازمان  های حکومت. این  ی مهم و گاه از این راه تأثیرگذاری 

کردند،  زنان عالوه بر سوسیالیسم و لیبرالیسم و دموکراسی به فمینیسم نیز حمله می 

های خیریه و بالی جان خانواده است و از  آفت فعالیت   مفمینیس ا معتقد بودند که  آنه

خدمت  به  حاضر  که  زنانی  می شمار  کم  باشند  از رسانی  برخی  دیگر  سوی  از  کند. 

ها  از فاشیست  ،بودند  یتبلیغات فاشیست   خوردگانِفریب  ی از زمره   که  ، ها نیزفمینیست 

های ی برخی گروههای اولیهتوقع داشتند که به زنان حق رأی اعطا کنند، چون در برنامه 

ها  فمینیستشبه فاشیستی اعطای حق رأی به زنان نیز اعالم شده بود، برخی دیگر از  

گرا مشهور بودند بر نقش خانواده در اجتماع ملی تأکید  های خانوادهکه به فمینیست 

های زیادی با  ها داشتند. به این ترتیب گروهخود بالقوه اشتراکاتی با فاشیست   داشتند و

و فاشیسم همراه شدند و وجه اشتراک تمام آنها انزجار از چپ و احزاب سنتیِ راست  

ی مناسبی برای مطالبات یک از دو طیف چپ و راست را نماینده بود، آنها هیچلیبرال  

 دانستند.  خود نمی

زنان کهاما  زود  بودند  ها  فاشیست   حامیِ  ی  این خیلی  در  جایی  شدند  متوجه 

ایدئولوژی ندارند زیرا مردان فاشیستِ فعال درست از آن رو فاشیست شده بودند که  

به  می  اکثر قریب  فعالیت  برگردد.  به حالت »عادی«  خواستند روابط میان زن و مرد 

جنبش  در  زنان  می اتفاق  منحصر  فاشیستی  کارهایهای  به  خور شد  در  عموماً  که  ی 

شد که اساساً خدمات بازتولیدی و رفاهی بود. مردان فاشیست  شان دانسته می طبیعت 

شان فراتر نگذارند قبول داشتند خواست زنان پای خود را از گلیم در عین آنکه دلشان می
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یافته ضروری است. آلمان نازی معتقد بود تنها  که فعالیت زنان برای تحقق ملتی بسیج 

اند که شایستگی ایفای نقش مادری یا آوردن فرزندان «یافتهقدر »تکاملن آریایی آنزنا

را برمال   سم یاما، وولف چطور فاش  1را ]به معنای داروینی کلمه[ داشته باشند.   اصلح

 سازد؟ ی م

، یک سال پس از آغاز جنگ جهانی دوم، ویرجینیا وولف جستارِ 1940در سال  

ی هوایی« و آسمانی را هنگام حملههایی در باب صلح به»اندیشهتلخی نوشت به نام  

جنگیدند، او نوشت:  توصیف کرد که در آن مردان جوان انگلیسی و آلمانی با یکدیگر می 

»مدافعین مَردند و مهاجمین مرد. به زنان سالحی برای هجوم و حتی برای دفاع داده 

ز آزادی درگرفته، ما زنان چطور بدون پرسد اگر این جنگ برای دفاع انشده« و بعد می 

می  می سالح  پاسخ  و  بجنگیم؟  میتوانیم  که  و دهد  بجنگیم  ذهن  قدرت  با  توانیم 

جنگند کمک کند. اما مان که در آسمان میهایی بیافرینیم که به مردان جواناندیشه

نگ پیش از آن باید مردان را خلع سالح کرد و باید دانست که جنگِ ذهنی به معنای ج

 2علیه جریان رایج است، نه همراهی با آن. 

زبان   از  بلندگوها  در  که  متالطم  و  سریع  است  جریانی  چیست؟  رایج  جریان  و 

می جاری  کلمات  از  سیالبی  در  درخشان سیاستمداران  جستار  این  در  وولف  شود. 

ام آزادم و نه  نویسد که نه من، زنی که با ماسک گازی در دست در تاریکی نشستهمی 

یک ای؛ هیچای در دست نشستهای مکانیکی با اسلحهو، مردی که در آسمان در جعبهت

بودیم می  آزاد  اگر  نیستیم.  با هم گفت آزاد  بپرسیم  توانستیم در خیابان  و  وگو کنیم 

ای است عاشق قدرت که جوی مستبد، دیوانه هیتلر کیست؟ و پاسخ بشنوم: یک سلطه 

گوید: »زنانِ توانا در فرودست  شنود که می زنی را می باید مهار شود. و بعد وولف صدای  

اند زیرا هیتلریسمی ناخودآگاه در قلب مردان وجود دارد.« به زعم وولف نگاه داشته شده 

باید این هیتلریسمِ درونی را بکاویم، باید بیندیشیم و دقیقاً به آن تمایلی بیندیشیم که 

کردنِ دیگران است. اگر زنان بتوانند  ده جوست و به دنبال چیرگی بر دیگران و بنسلطه
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هیتلرها  چراکه  شد،  خواهند  رها  استبداد  از  نیز  مردان  کنند،  رها  بندگی  از  را  خود 

 1شوند. ها هیتلر می ی بنده واسطهبه

بود: »اوج جنگد، زمانی در دفترچهمردی که در آسمان می ی خاطراتش نوشته 

م  است،  واقعی  دشمن  علیه  مبارزه  من  و آرزوی  ابدی  شرافت  یک  کسب  برای  بارزه 

های ای که پوشیده از مدال ها و بازگشت به خانه با سینه باشکوه با شلیک آخِر به بیگانه 

هایم و همه چیزم را وقف ام، تحصیالتم، فعالیت افتخار است... برای همین تمام زندگانی 

ا غرایزی کهن که با  تازد، ب ام.« به تعبیر وولف مرد با صداهای درون خود پیش می کرده

تصور کنید سیاستمداران برای   2اند. داشته شده و گرامی  آموزش و سنت پرورش یافته

ی زنان فرمان صادر کنند که برای حفظ میهن باید فرزندآوری کنند و زنی در دفترچه

بنویسد: » آرزوخاطراتش  زندگان  نی هم  ی براو    است  فرزندآوری من    ی اوج   ام، ی تمام 

یک آزاد نیستند و هر دو از .« هیچامرا وقف کرده   زمیو همه چ  میهاتی عال ف  التم،یتحص

به  بخشند. راهبرند و رنج می هیتلریسمی درونی رنج می  باید  حل وولف این است که 

های افتخارآمیزتری برای خود و آنها  مردان جوان و به خودمان کمک کنیم و فعالیت 

کمک به زنان  نویسد: »می   گینی سه یابیم. در    تعریف کنیم تا بر هیتلریسمِ درونی غلبه 

داشتن سالح تفکر مستقل   ی با مشاغل امرار معاش کنند کمک به آنها برا  نکهیا  ی برا

از آن   ی تا ذهن  کند ی سالح به آنها کمک م  نیسالح آنهاست. ا  نیتری است که هنوز قو 

  یریاز آن خود داشته باشند تا با آن به شما کمک کنند که از جنگ جلوگ  ی اخود و اراده

 3«.د یکن

دست کند که جنگ فقط به به ما یادآوری می   گینیسه به نظر جنیفر آلسوپِ محققْ  

مند در گفتمان و قدرت شود، بلکه مستلزم تغییر نظام المللی متوقف نمی بازیگران بین 

کش از  خارج  و  داخل  دموکراسی  بیروندر  »دیدگاه  وولف  زعم  به  است.  ها« رانده ور 

(Outsiders نه فقط منظری منحصربه )که صلح ممکن  فرد از امکانِ صلح )یا از این
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دهد که با دیگران دهد، بلکه به ما این فرصت را نیز می است چگونه باشد( به ما می 

ارند، از دیکتاتورها دی وولف »آنان که زنان را در خانه نگه می همدلی کنیم. به نوشته 

رانده« یا »خارجی« است  ی فرد »بیرونی زیستهبهتر نیستند.« برای زنان داشتن تجربه

پرستی جنگ را درک کنند و وظایف مربوط به جنگ را انجام گذارد حس میهن که نمی 

)بیرون زنان  برای  به راندهدهند. »کشور ما«  انگلستان  از  ها( چه معنایی دارد؟ چقدر 

تعلق دارد؟ »در طول تاریخ با من )زن( همچون یک برده رفتار شده است.« و من  زنان  

خواهید به جنگ پایان »به عنوان یک زن کشوری ندارم.« بنابراین به زعم وولف اگر می

پرستی« خالص کنید دهید باید خود را از چیزهایی به نام »غرور ملی« و »برتری وطن

  1م به مفاهیمی جدید و ضدجنگ بیندیشیم. تا ما و شما، زنان و مردان، با ه

را توص   ی هااز صحنه  ییهاعکس   ینی گوولف در سه  یوقت که    کند،ی م  فیجنگ 

فاش  ی دهنده نشان را    یِشدت تجسمبه   انیب  ی وه یش  میتوانی م  هاست،ستیقساوت  او 

توصیف ها را  ها در جنگ فضای داخلی خانه ، او برای بیان قساوت فاشیست میدرک کن

از نابودی زندگی   گزیندهایی که وولف برمیکند نه سپهر عمومی خیابان را؛ عکس می 

گینی  و در انتهای سها   خانوادگی حکایت دارد و از تأثیر فاشیسم بر خلوتِ خانه و خانواده.

و به باور او پیشگیری از  دهد.جهان عمومی جنگ را به جهان خصوصی زنان پیوند می 

 2شود. یرات جنسیتی در آموزش، اشتغال و زندگی فکری ممکن می جنگ تنها با تغی

ماری  زعم  گَتِنز  -به  تالش  ینی گسهجستار  لوئیز  استوولف  راستا   ی  در   یجامع 

اهم  زهیتئور تحلسم یفاش  ی برا  ت ی جنس  تیکردن  بر    سمیفاش  ی دربارهوولف    لی. 

 ع یکه توز  کند ی مردان و زنان متمرکز است، وولف استدالل م  ان یمناسباتِ مردساالرانه م

م قدرت  کهدیکل  ی عنصر  هاتیجنس  انینابرابر  است  در   سمیشفا  ی ندهیزا  ی  است. 

ن  یگمراه  ینوع  ی مثابه به   سمیفاش   ینی گسه پ  ست،یمفرط  جنس   امدیبلکه  -ینظام 

به جا  مردساالرانه است.  یتیجنس به کشورها  ی وولف    1930  ی که در دهه  ییتوجه 

 یکشورظاهر  به که    کند، ی را تجربه کردند، به انگلستان نگاه م  یستیفاش  ی هاحکومت 

 یِعموم  ی هات یاز تمام موقع  مندنظامکه زنان به شکل    داد، و نشان  بود  کیدموکرات

 
1Jennifer Allsopp, opendemocracy, 27 April 2015. 

 . 259و  256مگی هام، صص    2

https://www.opendemocracy.net/en/5050/womens-power-to-stop-war-rereading-virginia-woolf/


 

 
 

 نیسم علیه فاشیسم یی فمطلبانهجدال صلح 11

 ارِیاخت  آنهاکه به    ییهات ی از تمام موقع  شوند،ی منزلت و قدرت کنار گذاشته م  ی دارا 

کشور   آنکه    دادنشان    شوند،ی کنار گذاشته م   دادی را م  یواقع  یِاس یس  ت یداشتن عامل

زنان را تا قرن نوزدهم    ی نفوذی و ب  یقدرتی. وولف ببود  کیردموکراتیزنان چقدر غ  ی برا

که زنان را در خانه و خانواده محدود   ییمجزا  ی که وجود فضاها  یزمان  کند، ی دنبال م

 ی قدرتی عرف بود. به زعم وولف محدودکردن زنان به خانواده نه فقط منجر به ب  کردی م

زنان درون خانواده هم   یقدرتی بلکه منجر به ب   شود،ی م  ی و عموم  یزنان در امور همگان

نظام .  شودی م طرد  حوزهو  از  زنان  نظاممندِ  حیاتی  عنصر  عمومی  فاشیستی ی  های 

توان مخاطبِ چنین نقدهایی قرار  وقتی به وولف نقد شد که تمام مردان را نمی  1است. 

به مردان است، پاسخش این بود که »در شرایط داد و این نوعی غرض ورزی نسبت 

 2خیلی خوبی برای جنسیت خود نیست.« داورِکنونیِ دنیا یک مرد 

که خانواده به    هددی متوسط نشان م  ی طبقه   ی آشکارساز وولف از خانواده  لیتحل

پنا  ی جا مقابل قدرت و کشاکش جهان عموم  یهگاهآنکه  نهاد  ی در  با    ی است باشد 

عموم  طیشرا  دیبازتول  ی برا  یاتیح  تیاهم تولیجهان  وولف  نگاه  در   ی هاسوژه   دی. 

برا  ی تیجنس خانواده  اهم   سمیفاش   د یتول  ی در  در   ی اساس  ت یاز  او  است.  برخوردار 

بر   زیش از هر چیپ  دیبا یستیضدفاش  استِیزنان س  ی برا که  کندی استدالل م  ینی گسه

اقتصاد امای)نسب  ی استقالل  وولف  باشد.  متمرکز  زنان  لیبرال (  فمینیسم  برخالف   ،

ورودشان به مشاغل و   قیمتوسط را از طر   ی صرفِ زنان طبقه   ییرها  های اخیر،دهه

پحرفه ا  کند،ینم  شنهادیها  حرفه  نیچراکه  و  بخشمشاغل  خود  ساختار    یها  از 

نظام مردساالرانه و  جنگ  که  تول  ی گریاند  وکندی م  دیرا  عوض،  در    یاستراتژ   ولف. 

 ها هکه زنان وارد مشاغل و حرفاستراتژی وولف این است    .دهدی م  شنهادیرا پدیگری  

مشاغل    ی نهاد  ی ساختارها  اما  شوندب نشناسند  آن  رسمیت  به  نظام  را  با  - یجنس و 

 یفعاالنه  ی ادآور ی  قی از طر  و این کار را  ،در آن نظام »همدستی« نکنند  موجود  یتیجنس

 . انجام دهند  زنان ادیانق خیتار

 
1 Marie-Luise Gättens, p 21 & 22. 
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( یکی از مفاهیم مورد توجه collaboration)  همدستیی بعد، مفهوم  چند دهه

ای شناس فرانسوی پیر بوردیو بود. به زعم بوردیو میان عامالن اجتماعی و دنیجامعه

رابطه بر میدان اجتماعی  بتواند  اینکه میدانی  برای  نوع همدستی وجود دارد و  از  ای 

شناسی دیگری مسلط شود وجود همدستان الزم است. بوردیو معتقد است که جامعه

تواند این نوع همدستی را برای ما نمایان سازد. مثالً از میان روشنفکران و متفکران می 

اند  کنند؛ کسانی که بیشتر مایلها همدستی می نی با رسانه باید توجه کنید که چه کسا

کنند و ی تمام مسائل اظهار نظر می ها حضور داشته باشند و معمواًل دربارهدر رسانه

ها دعوت شوند و اگر به آنها  اند که به کارهایشان توجه شود، به برنامه دائماً به دنبال این

شود و همدستی منجر منجر به همدستی می   کنند. این تمایلتوجه نشود اعتراض می 

ها را شود. البته بوردیو هرگونه همکاری با رسانه به وابستگی و عدم استقالل فکری می 

نمی  بههمدستی  همدستی،  سبب  که  دارد  توجه  عواملی  به  اما  تبعیتِ  مثابه داند  ی 

شود. مثالً های خودمختار می ی هنجارهای حوزهکننده قیدوشرط از الزامات تخریببی 

شود که از هایی می ی حرفمرور تکرارکننده بهها حضور دارد  متفکری که دائم در رسانه

ژورنالیست  شایستهنظر  و  جذاب  فکری ها  استقالل  و  است  توجه  دست  ی  از  را  اش 

گفت  می یا    1دهد.می  زنتوان  که  زمان  م  ی درباره  یهر  دروغ  واقع به   دیگوی سنش 

هایی که بوردیو در اواخر از این رو کلیدواژه  2شده است.   تیبشر  نایافتگیتکامل همدست  

ی اول قرن برد، در نیمهشناختیِ ساختار سلطه به کار می قرن بیستم برای تبیین جامعه

 ستیحفظ ز  ی برا  ضی ستم و تبعبیستم از سوی ویرجینیا وولف طرح و تحلیل شده بود.  

ترین یکی از مهم   دارند.   از ین  عی وس  یدر سطحو همدستی    ی به مشارکت فرد  آورشانانیز

اند و به خصوص برای زنان این است: »با نظام های وولف برای کسانی که تحت ستم پیام 

نوشته شده    گینیسهتبعیض و سلطه همدستی نکنید.« این پیام در صفحات پایانی  

 است. 

  که نوشته شده    ای زادهنجیب در پاسخ به    یالیخ  یادر قالب نامه   ینیگسهجستار  

فاش   ی برا ضد  بر  آزاد   ی »برا  مبارزه  و  سمیمبارزه  از  فرهنگ«    ی محافظت  زنان  و  از 

 

 .87- 82بوردیو، صص   1

 .است  سوزان سانتاگ  جمله منتسب به  2
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است.    تی حما  درخواستِ وولف  کرده  نگاه  فرصت  نیااز  حکم  در    ده ید  ی درخواست 

.  1930  ی دهه  ی ایتانیبر   ی همتوسط در جامع  ی زنان طبقه   تی موقع  یبررس  ی برا  شودی م

خاص متمرکز است.    یو هر بخش حول موضوع   شودیم   میجستار به سه بخش تقس   نیا

. دپردازی م  1ی نیگ  کیسازمان خاص    ک ی از    تیحما   ی برا   سینوهر بخش نامه   انِیدر پا

ن  بر  اول  عال  ازیبخش  آموزش  به  پرداخت    یزنان  با  و  است   یبرا  ی نیگ  کیمتمرکز 

ها زنان را در مشاغل و حرفه  تی. بخش دوم موقعرسدی م  انیکالج زنان به پا  ی بازساز

 دا یپ   یشغل  کندی که به زنان کمک م  یبه سازمان  ینیگ  کیو با دادن    دهدی نشان م

  ینیگ   کی  ی و فرهنگ متمرکز است و با اهدا  استی. بخش سوم بر سشودی کنند تمام م

  وستن یاما از پ   سینونامه زنِ  .  رسدی م  نایبه پا  زادهنجیبآن    ی ستیبه سازمان ضدفاش

 یِت یمناسبات جنس   ر ییسازمان تغ  نیبه باور او هدف ا   را یز  کند ی سازمان امتناع م  نیبه ا

  ی اسیکه زنان فرم )صورت( سازمان س کندی م  شنهادیپ  وولف. در عوض،  ستیموجود ن

. و (های رونی)ب  راعضای غ  ی جامعه  یا  هاراندهرونیانجمن ب  ؛ چیزی مثلکنند  دایخود را پ

خانواده   یخود را محور اصل  کهاین  در  و  ،جنسیتی-جنسیدر نظام    اعضای این انجمن

مردان و   ، در پرورشمشارکت فعاالنه نداشته باشند  ،بدانند  ی آبا و اجداد   نیو سرزم

طلب و دارای صفات مردانه با هدف ساخت ملتی مردانه مشارکت فعاالنه زنانی جنگ

 2. رندیعدم مشارکت فعال در نظر بگ  نیخود را هم ی و استراتژ دنداشته باشن

داده بود. در   رییتغ  ی ریدو جنس را به طرز چشمگ  نیاول مناسبات ب   یجنگ جهان

و   مبارز،    استمدارانی س  انگلیس آلمان  زنانِ  مطالبات  از  بخشی  به  پاسخ  دادن در  با 

  ت ی خود را از حما  یبه زنان، مراتب قدردان  یشغل  ی هات یو موقع  یلیتحص   ی هافرصت 

 ی ها واکنش   شدامکان ظهور زن مستقل فراهم    یکردند. وقتزنان از جنگ ابراز    ی فعاالنه

خواهان بازگشت زنان به    ی اریشدت گرفت. بس  ی ابراز شد که با بحران اقتصاد  ی تند

 یارتجاع  یِتیجنس  ی استگذاریس  کی  صریحِمدافعان    های خانه و کانون خانواده بودند. ناز
 

یا گینه سکه   1 بین سالگینی  بود که  انگلستان ضرب می   1814تا    1663های  ای  تقریباً در  و  شد 

ی گینه در غرب آفریقا، جایی که طالی مورد استفاده چهارم اونس طال داشت. نام این سکه از منطقهیک 

 آمد، گرفته شده است. ها از آنجا می برای ساخت سکه 
2 Marie-Luise Gättens, p 22. 
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به   -در مقام مادران ملت-و بازگرداندن آنان    استی نجات زنان از س  یبودند که مدع

  ختنی برانگ   ی به جا  یت یجنس  ِیگذاراستیس   نیخانواده بودند. ا  یعنی  ود،خ  یواقع  گاهیجا

زنان به دست    ی از سو  زیمردان و ن  ی از سو  ی اگسترده  تیگسترده، حما  ی هامخالفت 

 یاریبس ی جداگانه برا یتیجنس ی فضاها ی بر اجرا یمبن  های ناز ی ع، وعده آورد. در واق

ثبات   شانی امر به زندگ  نیداشتند ا  وقعآنها ت  رایمتوسط جذاب بود، ز  ی از زنان طبقه 

 یهاو در سال   1930  ی در دهه  سمیفاش  لگرانیاز تحل  ی اریبس  ی برا  تی بخشد. اما جنس 

وولف   لیو تحل  گرفتی قرار م  تیاهم  دومِ  ی بود که در درجه  ی امسئله  ی بعد به مثابه 

 1مانده است.  یتا امروز منحصر به فرد باق

م )انگل  ی زنان طبقه   دیگویوولف  ترتیسیمتوسط  اگر  را   ی سنت  ی تیجنس  باتی( 

همسران   ایدختران    گاهیآن شوند. آنها در جا  رِیدرگ  دیکنند با  ی رویو از آن پ   رندیبپذ

مردان   ی خود را برا   دیآن، آنها با  ی خود سهم ببرند، در ازا  ی طبقه  ازاتیاز امت  توانندی م

خود به زعم وولف شامل    ی طبقه  ازاتیبردن از امت  سهم خود مطلوب سازند،    ی طبقه 

هز کمک  ی ها نهیپرداخت  اندک  خوابگاه،  برا  ی نهیهز »غذا،  و   ی بیتوج  پولِ  ی ساالنه 

م  نیا   ی هاتیلباس« است که محدود نشان  را   یعنیبودن  مطلوبو  .  دهدیمشارکت 

  یاز منافع اقتصاد  تی حما  یعنیخود    نیمردان و ا  نیاز نگاه ا   ی به مفهوم زنانگ  ی بندیپا

 .آن مردان یاسی س ی هادگاهیو د

ی متوسط  ی طبقهای را که خانواده وولف ارتباط تنگاتنگ میان ترتیبات جنسیتی 

بر آن استوار است، منافع طبقاتی و ناسیونالیسم، که در مورد بریتانیا با استعمار پیوند  

توان را می   گینیسه های مرکزی در  سازد. به این ترتیب یکی از استداللدارد، آشکار می

شده را تولید  های جنسیتی ی متوسط سوژه ی طبقه د: خانوادهبه این صورت خالصه کر

کند،  کند، از این رو نه فقط مدام تقسیم میان خصوصی و عمومی را بازتولید می می 

شود که  جا سه دلیل دیده می کند: »همینگری و جنگ را بازتولید می بلکه مدام نظامی 

به جنگیدن سوق می  را  ، منبع خوشبختی و دهد: جنگ یک حرفه استجنس شما 

هیجان است، و راهی است برای بروز صفات مردانه که بدون آن نوع بشر رو به نابودی  

 
1 Ibid. 
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رفت.« سیاست  1خواهد  رو  این  حوزهاز  به های  عمومی،  سیاست ی  های خصوص 

 ی خصوصی بستگی دارد.های حوزهناسیونالیسم و استعمارگری، به سیاست 

را به    یاست که امر خصوصاین  مدرن    ی نظم پدرساالرانه  یاتیح  ی هااز مؤلفه  یکی

  نی. به واقع ادریدر نظر بگ  یاسیرسی غ  جهیو در نت  یکامالً متضاد با عموم   ی امر  ی مثابه 

وولف در   ینیگسه است. در بخش سوم از    ی نظم ضرور  نیحفظ انسجام ا  ی تقابل برا

  ی که اقتدار فرهنگ   دهدی )در انگلستان( نشان م   سایاخراج زنان از کل  ی بحث خود درباره 

 یغرب   ی در نظم فرهنگ  یاز عموم  یخصوص   یِتیجنس  ییِبه جدا  ی اقتصاد  ی برتر  زیو ن

 ی خود دانش   آورانامیحرفه بدل شد و از پ  کیبه    سای که کل  ی دارد: »اما هنگام  ی بستگ

ماند و   ی جنس در آن باق  کیبه آنها مزد داد،    امیپ   نیابالغ ا  ی طلب کرد و برا  ژهیو

 سا، یزنان را از کل  یکه وقت  ردیپذی هرگز نم  سایالبته کل  2کنار زده شد.«  گریجنس د

مردان است    ی کارش خدمت به منافع اقتصاد  نیا  دکنی ها، حذف محرفه  ریهمچون سا

 تماممتوسط از    ی است. در عوض، مردان طبقه  ی گرمردان به سلطه  لی در خدمت تما  ای

حافظ    عت ی: »طب کنندی کنترل استفاده م  ی برا  شانلی م   تأمین   ی خود برا  ازیامت  ی ابزارها

مالک اوست؛  حافظ  قانون  اوست  تی اوست؛  ا   3«. حافظ  بر  جسورانه   ن،یعالوه  وولف 

را با   سایدفاع از منافع جنس مذکر است که نهاد کل ن یکه درست هم  کندی استدالل م

بر ضرورت وجود    کتاتورهایو هم د  شانیکه هم کش  ی د یکند: »تأکی مرتبط م  سم یفاش

)زنان و خصوص  /  دو جهان  برای/ عموم  یمردان  دارند  )وجود دو    ی (  اثبات ضرورت 

زنان   ی برا  کندی وولف استدالل م  جهیدر نت   4است.«  ی آنها کاف  ی سلطه  ی عرصه( برا

در خانواده    شانینقش سنت   رشیامتناع از پذ  اب  دیبا  طلبانهبرتری   استیگسست از س

شغل و درآمد   ی به معنا  زیاز هر چ  ش یزن پ  ی برا  ی ستیاشضدف  استیآغاز گردد. س

 . خود زن است

 

 . 8، ص گینیسه وولف،   1

 .124همان، ص   2

 .135همان، ص   3

 .181، ص ی صلحهایی درباره یادداشت وولف،   4
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یادداشت  گینیسهدر   به  می وولف  رجوع  مردانی  لذت  های  جنگیدن  از  که  کند 

 یزادهاشراف  کدانند. یبرند و میدان جنگ را میدانی برای بروز »صفات مردانه« می می 

خدا،    انگلیسیجوان   لطف  »به  بود:  د  کینوشته  م  گریساعت  هنگ میافتی راه  چه   .

دوشادوش   سیمن و فرانس  دوارمیام  گری! تا ده روز دیچه اسبان  ،ی! چه مردانی باشکوه

»اگر سرانجام   بیم دارد  که نویسد  و جوانی دیگر می  1.«میبتاز  های به سمت آلمان  میمستق 

پرورش   دنیبروز صفات مردانه که با جنگ  ی برا  یراه  دیگر  برقرار شود...  یدائم  یصلح

داشت.«  ابدیی م نخواهد  در    2وجود  توقف  گینی سهوولف  برای  زنان  قدرت  جنگ   از 

شوند  به نظرش تا زمانی که زنان از قدرت دور نگه داشته می اندیشانه  سادهگوید و  می 

شود جنگ پایان اند اداره می ای که مردان مقرر کردهو قدرت بر اساس شرایط تاریخی

شده  های ویرانها و خانهنخواهد یافت. »باید اهمیت بنیادین این وحدت را که جنازه

کنیم، زیرا سرنوشت ما نیز همین خواهد بود اگر شما در بیکرانگی   کنند درکاثبات می

ی خصوصی غافل شوید، یا ما غرق در شدت عواطف های عمومی خود از چهرهانتزاع

خصوصی خویش جهان عمومی را از یاد ببریم. هر دو خانه عمومی و خصوصی، مادی 

ی عمومی و حوزه گینیسهدر    3ناپذیرند.«شوند، زیرا از هم جداییو معنوی، ویران می 

با یکدیگر قرار میی خصوصی در گفت حوزه   ی ن یگسهو    خود  آن  از   یاتاقگیرند.  وگو 
 پرهیز و ضدجنگ است. متونی خشونت 

ی مردانگی و کاالیی برقرار است جنگ  های سرکوبگرانه به زعم وولف هرجا انگاره 

شود جنگ های زنان نادیده گرفته می دیدگاه اند و  وجود دارد. هرجا مردان در قدرت

انگاره  با  مقابله  صلح  برای  وولف  اصلی  پیام  مردبودگیِ  برپاست.  اصلی  های 

(manlinessاست که به لحاظ فرهنگی تحمیل می )ها از  گیری رسانه شود. و بازپس

 ی امروز جهان، فرهنگِ ابرثروتمندان برای احیای تفکر مستقل ضروری است. در جامعه 

ی عمومی همچنان حاکم است. وولف بحث »نگرش کاالیی« جنگ در مدارس و در حوزه

 

 .20، ص همان  1

 .21، ص همان  2

 .197، ص گینیسه وولف،   3
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خواهد دارِی مدرن رونق دارد. وولف میکند، همان چیزی که امروز در سرمایهرا طرح می

تجارت اسلحه در همه جا متوقف شود، همه خلع سالح شوند و پولی که در تجارت 

ه خصوص آموزش زنان. به نظر وولف پول  اسلحه در گردش است صرف آموزش شود. ب

شود انسان بدون ترس و بدون چاپلوسی لب به سخن باز کند. پرسش دیگری باعث می 

توانند در نهادهای عمومی و در پردازد این است که زنان چطور می که وولف به آن می

آن بی  شوند  موفق  مردان  سیاست  به  خطاب  و  شوند؟  مسلط  فرهنگ  از  بخشی  که 

آید تکرارنکردن د برای پیشگیری از جنگ بهترین کمکی که از دست ما برمیگویمی 

از روشواژه به جای آن یافتن واژههای شما و پیروی نکردن  تازه و های شما و  های 

 1های تازه است. آفریدن روش

بخش در  آن خودهایی  وولف  از  اتاقی  می   از  که  به »خشم«  در جوامعی  پردازد. 

شدن دلیل بسیار است. کسانی تبعیض و ستم و نابرابری مسلط است برای خشمگین 

کنند،  وپنجه نرم می دست کنند روزانه با خشم اند یا تبعیض را تجربه می که تحت ستم 

عباراتی وادارد تواند فرد را به انجام کارها یا بیان  خشم همواره کنار آنها ایستاده و می 

خشمگین    اتاقی از آن خودتر اثر مثبت دارد و بیشتر اثر منفی. ویرجینیا وولف در  که کم 

ای با عنوان »اتاقی از آن خود کند. کوئینتن بل در مقاله است اما خشم را سرکوب می 

وولف خشم را احساس   اینیرجیکه و  نویسدمی   2نگ یالکس زوردلگینی« به نقل از  و سه

زهرخند افسون.«   ی و به جا   میدار  یرون یخشم آ  ی اما آن را سرکوب کرد: »به جا  کردی م

بودم، خشم قلمم   یالبافیمشغول خ  یخشم است. »وقت  نکوهشِ  از آن خود   یاتاقواقع  به

چون او در ادامه خاطرنشان   کرد؟یواقعاً چه م  کرد؟«یجا چه مرا ربوده بود. اما خشم آن

باشد »هرگز نخواهد توانست نبوغش را تمام   یزن( عصبان   سینوکه اگر او )رمان  کندی م

.  ندیآی از آب درم  شدهفیبدشکل و تحر  شیهاظهور برساند. کتاب  ی و کمال به منصه 

 
1 Jennifer Allsopp, opendemocracy, 27 April 2015. 

2 Alex Zwerdling 

https://www.opendemocracy.net/en/5050/womens-power-to-stop-war-rereading-virginia-woolf/
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  دیس یعاقالنه بنو  دیکه با   ییبا خشم خواهد نوشت. جا  سد یبا آرامش بنو  دیکه با  ییجا

 1احمقانه خواهد نوشت.« 

نرم می  پنجه  و  با آن دست  وولف  که  مورد خشمی  ادامه در  در  نظرات  بل  کرد 

رسد و معتقد است که جوهر فمینیسم ویرجینیا وولف این عبارت منتقدان وولف را برمی 

است: اگر بخواهید برادرتان را وادارید که معقوالنه رفتار کند ممکن است بکوشید که 

یابید که بهتر است او را متقاعد سازید. و  به این کار کنید، اما احتمااًل درمی  او را مجبور

از سافرجت را  ویرجینیا وولف  راه  فمینیسمْ  نوع  آمر کرد.  ها جدا میاین  هنوز   کایدر 

منتقدانِ  یگروه و  ب یع  گویندمی  ست ینیفم  از  او   نیاوولف    اینیرجیکار  که  است 

،  کندیم  شخندیو ر  زندی لبخند م  ندازدیبزند و تف ب  ادیفر  دیبا  یوقت  ، اونشده  نیخشمگ

 2فهمید که »خشم منبع اصلی انرژی خالق است.« او باید می 

گفت  گینیسه عزیزتریندر  از  یکی  با  دوستانه  وولف، وگویی  ویرجینیا  های 

ی محبوبش جولیان بل که در جنگ کشته شده بود، نوشته شد. کوئینتن بل خواهرزاده

می  صلحاستدالل  نوع  دو  که  صلحکند  دارد:  وجود  )طلبی  محدود   limitedطلبیِ 

pacifismو صلح ) ( طلبیِ تامTotal pacifismصلح .)ی محدود هر نوع تجاوز طلب

نوع صلحرا محکوم می امپریالیستی بدون رضایت  کند، این  طلبی حکمرانی نظامی و 

نیز محکوم میحکومت  نوع صلح شوندگان را  اما این  طلبی مقاومت مسلحانه در کند، 

سازی نیروهای مسلح برای هدفی صرفاً برابر تجاوز، شورش مسلحانه علیه استبداد، آماده 

وضوح  طلبی تام به کند. صلحی سالح برای قربانیان تجاوز را محکوم نمی یا تهیه ،  دفاعی

طلبِ تام، بایستی کند. فرد صلحهرگونه کاربرد نیروی نظامی را برای هر هدفی منع می 

توانند دالیلی برای توجیه مجاز دانسته شود که استدالل کند که تمامی متجاوزان می

شدنی این به نظر کوئینتن بل میان این دو یک تفاوت تعریف  تجاوز خود بیابند. با وجودِ

طلب تام را بپذیریم در عمل هیچ کاری وجود دارد. بل معتقد است که اگر اصول صلح 

طلب تام بود؟ پاسخ کوئینتن بل به  توان انجام داد. و آیا ویرجینیا وولف یک صلحنمی

گوید خلع سالح تام به همه می   طلب، مثبت است. صلح گینیسه این پرسش، با نگاه به  

 
1 Quentin Bell, p 13. 
2 Ibid. 
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طلب  اش یک صلحهای روزانهطلب تام و در یادداشتیک صلح  گینیسهشوند. وولف در  

 1محدود است.

 
عالوه بر نبرد در    ، 1941در مارس    .نبود  نهیهزیاو ب   ی وولف برا  اینیرجیو  ی آرا  ماا

 ی اعضا   هیعل  ژهیوروشنفکران و به  هی علهای جنگ جهانی دوم، نبرد دیگری نیز  میدان

دوستی آنها به  صلح  در مطبوعات و پارلمانِ انگلیس در جریان بود.  ی بلومزبر  ی حلقه

نشینی بودند طلبانِ برج عاج شد، از نگاه منتقدانْ این روشنفکران صلحخیانت تعبیر می 

گرفتند و  جاعت، از خودگذشتگی، انضباط و مقاومت مردم عامی را به سخره می که ش

های بیست و سی با فرار از خدمت در جنگ جهانی اول جان به در برده بودند و در دهه

 تایمز ی  ی روزنامهاند. سرمقالهخوش و خرم زیسته و با اطوار روشنفکری فخر فروخته

ی بلومزبری را متهم کرد »محاق روشنفکری« حلقهبا عنوان    1941مارس    25به تاریخ  

دهند  که برای آنان زحمت و تالش از مد افتاده است و آنها درخشش سریع را ترجیح می 

 
1 ibid, p 18. 
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اند،  نگری افراطی را با ابهام و انحطاط پیوند زده اند، جزئی و ترفندسازی ادبی پیشه کرده

رشان بازی در تاالرهاست، آثارشان معناست، هنگری با آواهای بیشان در نثر تجربهابداع

شان سپری شده، گرچه اشباحی از کند، دوراننخست مردم را گیج و سپس کسل می 

آینده دارند در میدانها میآن دوران هنوز در خیابان های چرخند، هنرمندان جوانِ 

 بینند، این جنگ هنرمندانی خواهد پرورد که هنرشان بیرون ازنبرد بریتانیا دوره می 

آمده حلقه اول  جنگ  از  پس  که  آنان  برخالف  باشد،  درک  قابل  هم  بلومزبری  اند ی 

هنرمندان آینده به فضیلتِ نظم، از خودگذشتگی و مقاومت که نیاز امروز ملت ماست  

پاسخ  سرمقاله  این  البته  بود.  خواهند  که وفادار  شد  نوشته  و  گرفت  آتشینی  های 

ن فاشیسم را هشدار دادند، آن هم زمانی که ها پیش برآمدروشنفکران مورد حمله سال 

که از آن   شی روز پ  کردند. آن سرمقاله چندمنتقدین فعلی دلجویی از پیشوا را توصیه می 

در    سدیبنو  عزیزانش  ی برا  یخداحافظ  ی نامهوولف    اینیرجیو را  های سرد آبو خود 

  تایمز ی  توان مطمئن بود که او سرمقاله ، گرچه نمی اوز غرق کند منتشر شد  ی رودخانه

نه،   یا  داشت  او  عصبی  فروپاشی  در  نقشی  آیا  بود  خوانده  اگر  و  نه  یا  بود  خوانده  را 

ای که به خودکشی او منتهی شد. حمله به روشنفکران به همین جا ختم نشد، فروپاشی

ناپدید شده بود و هنوز خبر مر گ او به اطالع عموم در روزهایی که ویرجینیا وولف 

پنجمِ  ستون  را  روشنفکران  پارلمانْ  در  کارگر  نمایندگان حزب  از  یکی  بود،  نرسیده 

بود  مسیحی  و  پاکیزه  و  معقول  و  لطیف  »هرچه  گفت:  نطقش  در  و  خواند  دشمن 

های ادبیات آلوده شد، هر کس صاحب ی طعن و استهزا قرار دادند، چشمهمایهدست

گرفت، این اعتنایی قرار میکرد مورد بیزمانه را درک می  بصریت معنوی بود و عالئم

اش کار ستون پنجم ها ادامه یافت و همهی ملت ما سال شگردها برای تضعیف روحیه

نشین  النفس، برج عاج های ضعیفدشمن بود.« به عبارت دیگر روشنفکران نه فقط آدم

ی خودی نیز به ر جبههو فراری از جنگ معرفی شدند، بلکه خائن و جاسوسِ دشمن د

رفتند.  تجربه   1شمار  عمرش  پایانی  روزهای  در  وولف  ویرجینیا  که  بود  فضایی  این 

 کرد.می 

 

 ی علیرضا آبیز.، نوشتههای ویرجینیا وولفنامهسیاه فایل صوتی رادیو نو،   1

https://www.navaar.ir/audiobook/8470/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%9B-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D9%88%D9%84%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%86%D9%88
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  یا سندهینو  توانی منوشتار طرح شد.    نیا  ی که در ابتدا  ییهابه پرسش   میاما بازگرد

  ، یشخص   یزندگ  ی هااست یها زن در بستر سنسل  ی تقال  میرا که در تمام آثارش به ترس

بودن به دانست. وولف با درک خود از زن  ستینیفم  پردازدیم  یو اجتماع  یخانوادگ

م  ی اسیو س   یاجتماع  طیشرا ب   د،یشیاندی زنان  نو  می او  و در   یسندگ یداشت که »در 

او بود جهان   یِستی نیاز نگرش فم  ی که ناش   یت یو با حساس  1رد« بودن شکست بخوزن

م درک  خوانش   .کردیرا  فمینیستبسا  است،  های  شده  وولف  ویرجینیا  آثار  از  که  ی 

های اخیر، و به طور مشخص ی کمّی نشان داده شد که در دههعالوه، در یک مطالعهبه

مارس هر سال، در فضای آنالین توجه رو به گسترشی   8و دقیقاً در روز    2007از سال  

می آثارش  و  وولف  ویرجینیا  جبه  آمارهای  گرفتن  نظر  در  با  واقع  در  ستجوی شود، 

اینترنتیِ نام و آثار ویرجینیا وولف در سرتاسر جهان به این توجه روزافزون پی برده 

ی ویرجینیا وولف هم در محافل دانشگاهی و هم در فرهنگ همچنین حضور چهره   2شد، 

ی ویرجینیا وولف و اثرگذاری توان نقش اندیشهدهد و نمیعامه این اقبال را نشان می 

اندیشه در  را  کرد.  ی  او  انکار  امروز  دنیای  فمفمینیستی  از  وولف  محض،    سمِینیاما 

انگلستان    یسمینیفم ب  اوایل که در  ی و به جنبه  کردیم  یغالب بود، دور  ستمیقرن 

 . ی عملیداد تا به جنبهنظری فمینیسم بیشتر اهمیت می 

انگلستان بود، او باور   یِاسینقد اقتصاد س  ی زنان نوع  ی شتیمع  تینگاه وولف به وضع

چرا که از    ،ی تا حق رأ  دهدیم  ی شتریب  ی شهیاند  ی به زن آزاد  یمال  استقاللداشت که  

او وابستگ به وابستگ  یمال  ی نگاه  با  شودیم   ی فکر  یمنجر  زنان   ی فکر  ییِبه رها  دیو 

 .  دیشیاند

و    یست یفاش  ی روها ین  ستمینخست قرن ب  ی مهیدرست مثل ن   زیدر جهان امروز ن 

  هیمتن روس  نیاز نگارش ا  شی هفته پ  چند   ،در جهان در گردش است  سمیفاش  ی شهیاند

است    انیهنوز جنگ در جر  ،درگرفت  ن یخون  یکرد و جنگ  ی نظامیحمله  نیبه اوکرا

 . از این روشودی ها تکرار منژادپرستانه و استعمارگرانه در رسانه  ،یستیو سخنان فاش

 

 .75گلدمن، ص   1
2 Paula Maggio, blogging Woolf, Friday 8 March 2019. 

https://bloggingwoolf.org/2019/03/08/virginia-woolf-feminist-or-not-musings-on-international-womens-day/
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  یبه رو  اعتناییقابل    ِیفکر  ییمنظرها  سمیوولف با فاش  یقلم  ی مبارزه  ی وهیدرک ش

امروز   دادی وولف نسبت به آن هشدار م  ا ینیرجیکه و  ی ایدرون  سمِیتلری . هدیگشای ما م 

 یادآور یبه ما    ی نیگسهدارد. وولف در    ی ملموس  اریبس  ی نی ع  قیمصاددر سرتاسر جهان  

 ر یی بلکه مستلزم تغ  شود،ی متوقف نم  یالمللن یب  گرانی دست بازکه جنگ فقط به   کندی م

  م یخواه ی کشور است و اگر م   ازداخل و خارج    یِمند در گفتمان و قدرت در دموکراسنظام 

 « یپرستوطن  ی و »برتر  «یبه نام »غرور مل  ییزهایخود را از چ  دیبا  میده   انیبه جنگ پا

و   د یجد  یمیبه مفاه  ،یتیجنسهای  برچسبها، فارغ از  تا با تمام انسان  میخالص کن

که محدودکردن زنان به    م یبدان   یستیبا  سم یمبارزه با فاش  ی . و برامیشیندیضدجنگ ب 

بلکه منجر   شود،یم   یو عموم  یزنان در امور همگان  یِقدرتی خانواده نه فقط منجر به ب

ب ن  یقدرتی به  نظام  باید دانست که  و  شودی م   زیزنان درون خانواده  از طرد  مندِ زنان 

وولف به ما    اینیرجیاست. و  یستیفاش  ی هانظام  ی برا  یاتیح  ی عنصر  یعموم  ی حوزه

 ی و نژادپرست  ی نابرابر  ض،یموجود، که حافظِ تبع  یِتی جنس-یکه با نظام جنس  دیگوی م

 یفعاالنه  ی ادآور یو    ی همدست  ی هاوه یشناخت ش  ی واسطهو به   د، ینکن  یاست همدست 

 .  دینشو ضی سلطه و تبع ی هازنان همدستِ نظام  ادیانق خیتار
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