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که خوب می داند
»زنانگی« هیچ ارزشی ندارد.
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با سپاس از مستانه فرنام و مریم فرنام
 که به انجام رسیدِن این کتاب بی یاری شان ممکن نبود.
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1
ادبیـاِت نمادیـْن مولـوِد فرهنگ اسـت، مولـوِد امِر کلـی؛ کاری ندارد 

ـز تثبیـِت وضعیـِت موجـود و از ایـن رو در برابـر سیاسـت قـرار 
ُ
ج

مرزهـای  چراکـه  اسـت،  زنانـه  نوشـتارِ  ذاِت  سیاسـْت  می گیـرد. 

می کنـد  خلـق  جهانـی  و  می گـذارد  سـر  پشـِت  را  نمادیـن  نظـِم 

ورای ادراک. سیاسـِت نوشـتارِ زنانـْه انقالبـی و برهم زننـده ی نظـِم 

ناممکـن.  و  سرکوب شـده  امـور  ورای  اسـت،  چیزهـا  یکپارچـه ی 

ایـن سیاسـت را بایـد برحسـب خـودش تعریف کـرد، بـه منزله ی 

برمی سـازد. را  خـاص  سـوژه ای  کـه  کنـش  از  خـاص  شـیوه ای 

سازمان دهی  از  درجه ای   ]...[ معاصر  وضعیِت  در  ]دخیل[  عوامِل 
و دستکاری را بر زندگی حتمیل می کنند، به گونه ای که تنها تا آن 
اندازه خودانگیختگی برای فرد باقی می ماند که در مسری تعینی شده 

حرکت کند.
    )ماکس هورکهایمر، مفهوِم انسان(
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فرهنْگ آییین است که به جا آورده می شود، یا دسِت کم مستلزِم چننی 
آییین است.

    )لودویگ ویتگنشتاین، تأمالتی در باِب فرهنگ و هرن و ادبیات، ترجمه ی حسین پاینده(

آتشی است در خومن، آتشی سوزان
می زند به خشکی جان، تا مغِز استخوان.

سروِد سنگ را من اینک نه،
آواِز چوب را مهی  خوامن!

سخت و سبک از جنِس دیرکِ بادبان
پاروِی مرد ماهی گری

یا که قلِب بزرِگ بلوط بُنان!
َتنِگ هم بکار تری پایه ها را

بکوب با چکش!
به ِگرد این هبشِت برآمده از چوب

به ِگرد این هبشِت سبک!
    )اوسیپ ماندلشتام، آتشی است در خونم، ترجمه ی فرید قدمی(

ناِم ادبیات  تا آجنا که به عرصه ی فرهنگ مربوط می شود، هرآنچه 
و  سلطه  روابِط  بازتولیِد  برای  است  جایی  دارد  خود  پیشایِن  بر  را 
ایدئولوژی. آثاری که از بطِن فرهنگ زاده می شوند به مسِت شکلی از 
سلطه ی متامیت خواهانه گرایش دارند و بستری را فراهم می کنند برای 
استیال و سازوکارهای برآمده از آن. در اینجا استیال به معنای قدرت 
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سرکوبگری نیست که جامعه را به جمموعه ای صرفًا منضبط و مطیع 
بدل کند، بلکه قدریت است که استمرارش را در حفظ و بسِط حیاِت 
سوژه می یابد؛ قدریت که هدفش اداره و کنترِل دقیِق حیات است و 
تنها از این طریق موجودیت می یابد. ادبیاِت برآمده از فرهنگ در 
سازگارِی دائم با وضعیِت موجود است. در متوین از این دست هیچ 
نقطه ی تاریکی وجود ندارد. مهه چیز صاف است و یب پرده؛ هر عنصر 
هر  نظِم  در  به راحیت  بنابراین می توان  دارد،  معنی  و  نقشی مشخص 
روزه ادغامش کرد. اگر از هربرت مارکوزه هبره گریمی، چننی وضعییت 
هبره کشی  و  پیشرفت  منبِع  به  را  آن  می یابد  متاس  که  هر چیزی  با 
بدل می کند. ادبیاِت فرهنْگ ضامِن چننی سازوکاری ست، چراکه با 
جامعه  ساختاِر مهسان ساِز  مقوِم  که  می شود  تعریف  کدگذاری هایی 
حمصوِل  دست،  این  از  آثاری  برمی سازد.  را  سوژه  هویِت  و  است 
خط کشی های صاحباِن قدرت اند: ادبیاِت بومی به سفارِش دولت و 
برای شکل خبشی به نوعی خاص از هویت نوشته می شود و ادبیاِت 
شکل های  تثبیِت  برای  و  ایدئولوژی  اصحاِب  سفارش  به  سیاسی 
خاستگاِه  فرهنگْی  ادبیاِت  می کنیم:  تأکید  دیگر  بار  قدرت.  مسلِط 

ایدئولوژی است.
نوشتار زنانه، نوشتاری که از دِل زنانگی برآید، رابطه ای مستقیم 
با سیاست دارد. اما اگر سیاست را معطوف به تالش برای بازیایب 
قدرت و مشروعیِت سیاسی بدانیم، این اندیشه را یکسره به بن بست 
با  است  معادل  قدرت  و  استیال  با  سیاست  یکی ساخنِت  برده امی. 
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باشد  حمرکی  باید  انتقادی  نظریه ی  سیاست.  خوِد  از  شسنت  دست 
را  آنان  و  بپردازد  سلطه  و  مراقبت  گوناگوِن  شکل های  کنه  به  که 
یب پروایانه مورد هتاجم قرار دهد. در این میان، نقِد ادبیاِت منادین به 
مثابه رسانه ای ایدئولوژیک امهیِت فراوان دارد. دولت ها مهواره در 
ایدئولوژی را  نگاِه هویت ساِز  تولیِد چننی آثاری اند، آثاری که  کاِر 
می توان از خالِل منت شان تشخیص داد؛ مگر نه آن که در اوِج جنِگ 
سرد، آثار نویسندگاین چون الکساندر سولژنیتسنی تریبوِن بالمنازِع 

دست راسیت های آمریکایی بود؟ 
باید متایزی روشن قائل شد میان »نوشتار زنانه« و آن چه »ادبیاِت 
زنان« نام دارد. دومی هرچند نقایب سیاسی به چهره دارد و مدعی 
است راهی برای برون رفت از وضعیِت موجود پیدا کرده، اما درواقع 
هنوز در تقسیم بندی های ایدئولوژیک گرفتار است. ادبیاِت زنان، با 
تن دادن به کلیشه های جنسییت و فرهنگی، بالفاصله در نظاِم سلطه 
به  زدن  رد  دسِت  ادبیاْت  این  غالب  ایده ی  می شود.  ادغام  تولیْد  و 
ایده ی رهایی به مثابه یک رادیکالیته است و جتویزی جز این ندارد 
که بگذارمی هر کس، تا حدی که جایگاهش اجازه می دهد، مسریهای 
فرهنگِی از پیش موجود را پابه پا کند؛ تغیری با مهنی بازیگوشی های 

فرهنگی به وجود می آید!1
بازار نشِر کتاب مملو است از آثاری که در پشِت سازوکاری سیاسی 

1. منونه ی این دسته لودگی های مبتذل را می توان در شاخه های گوناگوِن رشته ی »مطالعات فرهنگی« یافت!
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و ایدئولوژیک جاخوش کرده اند؛ آثاری که گرچه به ظاهر از سیاسِت 
رهایی خبش حرف می زنند اما مدت هاست که ساز و برگ های نظام 
منادین استثمارشان کرده  و خواننده را با مهگون سازِی مداوِم اطالعات 
خمتصات  انباشِت  مهگون سازْی  این  نتیجه ی  می دهند.  قرار  خطاب 
حمدودکننده و مهسان ساز است. کلمات در ادبیاِت منادین مانند پول 
هنگام خرید کاال دست به دست می شوند، می چرخند و در کارکرد 
عیین شان غرق می شوند تا به کاِر مصرِف خماطب بیایند. کلمات در 
اینجا مناینده ی هوییت مشخص اند، مهانطور که پول مناینده ی ارزش 
اجناسی است که در چرخه ی مبادله قرار دارند. در ادبیاِت منادین و 
ایدئولوژیکْ مهه چیز تابِع انتقال پذیرِی داللت از فردی به فرد دیگر 
است. این ادبیاْت هدیف روشن دارد: شکل دادن به هوییت معنی که 

بتوان برایش نقشی در چرخه ی تولید و مصرف درنظر گرفت.
نوشتار زنانه در برابر متام تلقی های سیاه و سفید از حقیقت می ایستد 
و براساس سکون و غیاِب هرگونه مفهوِم سلیب شکل می گرید؛ به هیچ 
خمتصات فرهنگی و جنسییت خاصی تن نداده، فراتر از مرزها پیش 
می رود و مهنی امر سبب می شود رهایی خبش و نویِد چیزی دیگر باشد. 
و  میز  چرخاندن  دارد؛  خود  دل  در  عظیم  ابداعی  زنانه  نوشتار 
تعریف  آن  خالل  از  معموالً   جامعه  اعضای  که  نقش هایی  واژگوین 
مرزهای  از  آن که  مگر  افتاد  خنواهد  اتفاق  واژگوین  این  می شوند. 
این  گریمی.  قرار  آستانه هایش  بر  و  رومی  فراتر  حقیقت  معموِل 
نوشتاْر حدوِد حقیقت را جاجبا می کند اما حدوِد جدیدی را شکل 
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منی گوید؛  سخین  رهایی  از  هرگز  اما  است  رهایی خبش  منی خبشد؛ 
بنابراین از دولت و روابط  کاری با سیاسی بازی های معمول ندارد، 
سلطه فاصله می گرید؛ دسِت رد می زند به ژست های برآمده از نگاِه 
از متام  نوشتار زنانه خود را  ایدئولوژی و پشت سرشان می گذارد. 
به  یک باره  به  که  فیگوری  با  می سازد،  ُجدا  حاکمیت  وضعیت های 
در  ضروری  عنصری  تفاوْت  ترتیب،  بدین  می گوید.  »نه«  مهه چیز 
و  یکتا  ساختار  دِل  در  ناگهاین  است، مهچون شکایف  زنانه  نوشتار 
هنفته  دگرساین  دِل مهنی  در  زنانه  نوشتار  سیاسِت  فرهنگ.  منادیِن 
از هرگونه  کمال مهه چیز، مهنی خایل شدن  و  متام  نفِی  است: مهنی 

حمتوای ایدئولوژیک که باید امکاناتش را بررسی کرد.
ادبیات، زماین که در منطِق تولید و مصرف غرق شود، جمموعه ی 
اصویل است که نظِم چیزها بر گردش حلقه می زنند و از ِقَبلش تغذیه 
می کنند. چننی ادبیایت تثبیت کننده ی وضِع موجود است، چراکه با تأکید 
بر هویت های قومی، جنسییت، فرهنگی و ایدئولوژیکْ تقسیم بندی های 
مقبوِل جامعه را تقویت می کند. پیش فرِض این لوِح قانوْن حماسبه پذیری 
و سرسپردگِی متام و کمال است. یب تردید، آن چه هنادهای قدرت از 
نویسنده انتظار دارند »راه انداخنِت خط تولیدی از کلمات است ]...[ و 
هبتر است نویسنده هم، در این راه، از مهان کلیشه های مطمئین سود 
ادبیات:  )فرید قدمی، سیاسِت  داده اند.«  امتحان شان را پس  قبالً  بربد که 

تزهایی درباره ی نوشتار(
ادبیاِت منادین مهواره خماطیب مشخص دارد: نویسنده ای که برای ماِم 
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بتواند حِس  تا  از پیش جای مهه چیز را معنی کرده  وطن می نویسد 
از  طبقه  فالن  رهایِی  برای  که  آن  و  برانگیزد  را  وطن پرسیت خماطب 
جوِر زمانه مرثیه سرایی می کند هم، پیش از نوشنت، نقشه ی راه را برای 
اما مهچون سطحی  زنانه  نوشتار  خوانندگانش پیش بیین کرده است. 
سفید است؛ اگر چیزی در آن هست صرفًا برای این است که »هست« 
نه چون »باید باشد«، نه چون اگر نباشد فالن پیام به خواننده منی رسد. 
آن چه در پروژه ی نوشتار زنانه کلیدی تلقی می شود نوعی جداشدگی 
نوعی  ناپایدار،  است؛ وضعییت  معلویل  و  روابط علت  در  و گسست 
انفصال و احنراف از قواننی که امکانایت نوین را حمقق می سازد. بدین 
ترتیب، امِر ممکن از پیش وجود ندارد بلکه در طی یک فرآیند اجیاد 
پذیرفنت.  نه  و  است  کردن  خلق  مسأله ی  مسألْه  اینجا  در  می شود؛ 
ویژگِی بنیادیِن نوشتار زنانه به تعلیق درآوردِن داوری اخالقِی برآمده 
از منطِق هویت ساز است، منطقی که مدام و یب وقفه بر مهه چیز برچسب 

می گذارد و به آن چون منونه ی ازیل خری یا شر می نگرد.
آشوِب  در  سکویت  است،  معنا  درجه ی  صفر  مداِر  زنانه  نوشتار 

کرکننده ی فرهنگ.





2
بخش بندی و نام گذارْی خصلِت اصلِی ادبیاِت فرهنْگ است؛ در چنین 

آن  از  بتوان  تا  دربیاید  سامانی  خدمت  به  باید  همه چیز  سازوکاری 

بیشترین بهره را برد. مخاطِب ادبیاِت فرهنگ همواره از سوِی نهادهای 

سلطه مورد خطاب قرار می گیرد و هدِف ادبیاِت مبتذِل فرهنگْی پاسخ 

دادن به این نداها است. نوشتار زنانه اما از این هدف مندی می گریزد. 

عامه  فرهنِگ  چارچوِب  در  چراکه  نیست،  درک  قابِل  نوشتار  این 

نمی گنجد. ویژگِی بارزش بی هدفی است و خودآیینی؛ نه ساختاری یکتا 

زنانه درست همین شکست  نوشتار  نه حتا مقصدی.  و  مبدأ  نه  و  دارد 

این  نمی تواند  ایدئولوژیکی  نهاِد  هیچ  داللت.  و  بازنمایی  در  است 

سوژه ی  کند.  تعریف  را  هستی شناسانه،  امکان ناپذیرِی  این  نوشتار، 

موجود. وضعیِت  در  دهشتناک  مازادی  است؛  نام ناپذیر  زنانْه  نوشتار 

هدِف من از نویسندگْی مستقر کردِن واقعییت بزرگتر است.
    )هرنی میلر، درباره ی نوشنت(
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پیوسته از دسترس خارج شدن. مهواره، تنها بر لِب مرز بودن. هم هنگام 
گسسته و پیوسته بودن.

    )هوارد بارکر، مرگ-آن یگانه و هرن تئاتر، ترجمه ی علیرضا فخرکننده(

سیاست در مقاِم احنرایف از حتوِل عادِی چیزها موجودیت دارد. درست 
مهنی یب هنجاری است که در سرشِت سوژه های سیاسی جتلی می یابد، 
برعکس،  بلکه  نیستند  اجتماعی  گروه های  حکِم  در  که  سوژه هایی 

شکل های ثبِت حساِب به حساب نیامدگان اند.
    )ژاک رانسیر، ده تز در باِب سیاست، ترجمه ی امید مهرگان(

در جامعه ی فرهنْگ شکِل زندگی و متام مناسبات حاکم بر آن باید 
نقطه ی  هیچ  در چننی جامعه ای  اهبام.  ذره ای  بدون  باشد،  مشخص 
تاریکی وجود ندارد، مهه چیز صاف و یب پرده است و بنیانش تولید. 
جامعه  دیگر  عناصر  به  نسبت  نقشش  به  توجه  با  باید  عنصر  هر 
شخص  هر  فرهنگ،  مهسان ساِز  قضاوِت  براساس  باشد.  سودمند 
تنها براساس سودمندی اش در ساختار کلی ارزش دارد. به عبارت 
دیگر، او تابعی است از تولیِد مجعی و تعریف شده در حمدوده ای قابل 
یکسان سازی  دِل مهنی  از  فرهنگی  ُمزدبگریاِن  خیِل  ارزش گذاری. 
سربرمی آورند؛ نویسنده ی ادبیاِت عامه پسند برای سرگرمِی طبقه ای 
روزانه ی  تغذیه ی  برای  حمافظه کار  روزنامه نگاِر  می نویسد،  خاص 
خماطب با فاکت هایی کورکننده و نویسنده ی سیاسی برای خشنودِی 

اصحاِب ایدئولوژی.
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و  واضح  باید  دارند؛ مهه چیز  شفافیت  به  عالقه ی خاصی  جوامع 
ترومتیز باشد، بدون ذره ای گردوغبار. اصراِر هنادهای قدرت بر بنیاِن 
خانواده نیز از مهنی امر ناشی می شود؛ در خانواده، مانند جامعه، هیچ 
نقطه ی تاریک و مبهمی وجود ندارد. ادبیات تا آجنا که تریبوِن فرهنگ 
است، مهاننِد هناِد خانواده، بر شفاف سازِی متام عناصِر جامعه تأکید 
دارد و »به صورت انباشِت یب کراین از منایش ها جتلی می یابد.« )گی 
دوبور، جامعه ی منایش، ترمجه ی هبروز صفدری(؛ نقِش هرکس باید روشن 
باشد تا بتوان به راحیت در نظِم هر روزه تلفیقش کرد. آن چه فرهنگ 
می خواهد هم مهنی است؛ تقلیِل اعضای جامعه به واحدهایی منفرد 
که در آن هر عنصر برحسب مهبستگی اش با مکاِن معنی خویش و 
سودمندی اش برای کل سیستم ارزیایب شود. اصراِر هنادهای فرهنگی 
برای خبش بندِی نویسنده به زیرشاخه های متفاوت )نویسنده ی سیاسی، 
نویسنده ی معناگرا و...( از مهنی جا ناشی می شود؛ ادبیاِت منادین، در 

مقاِم کلییت فرهنگی، ضامن و استمرارخبِش مهنی اشکاِل سلطه است.
گوناگون  عناصِر سرکِش  از خطِر  مداوم  به طوِر  باید  این مهساین 
حفظ و در امان نگه داشته شود، عناصِر سرکشی که تن به فرآینِد تولید 
منی دهند و منطِق یک خطِی نظِم منادین و موجود را برمنی تابند. برخالِف 
عناصِر یکساین که تنها در فضاهای موجود ادامه ی حیات می یابند و 
حرف ها و فرم های کلیشه اِی جامعه را تکرار می کنند، عوامِل سرکش 
مهچون  و  می یابند  منود  سنجش ناپذیر  چیزی  به عنواِن  دگرسان  و 
تناقضی بنیادین در دروِن سیستم ایفاِی نقش می کنند. بنیاِن مهسان ساِز 


