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مهسا علومی

نقش و جایگاه زنــان در عرصه های 
مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و 
هنری همیشه از دو حیث قابل بررسی 
اســت. نخســت آنکه چرا زنان حضور 
قابل توجهــی در شــکل گیری نهادها 
نداشته اند؟ دوم آنکه اصالً ارزش و قدرت 
تا چه حد جنســیت زده و یا بهتر است 

بگویم مردساالرانه تعریف شده است؟
کنار هم قرار گرفتــن دو واژة »زن و 
ادبیات« همیشه برایم جذاب و در عین 
حال اســترس آفرین بوده اســت. یک 
استرس برآمده از هیجان که سرانجامش 
را نمی دانی. تحلیل پیش رو این مسأله را 

این گونه استنباط می کند:
پاســخ ســؤال دوم مقدم بــر اولی 
است؛ در قدرت و اعتباربخشی ادبیات 
و نوشتن شکی نیســت. اینکه بتوانی 
ایگوی انباشتة خودت را در قالب کلمات 
با دیگران شریک شــوی، یا از دیگرانی 
برای دیگــران »روایــت« خلق کنی، 
تحسین برانگیز است؛ چون ذاِت خلق 
کردن تحســین برانگیز است. اما اینجا 
مسئله ای مطرح است و آن محتوای اثر 
خلق شده و ارزشگذاری روی آن است. 
به دیــدگاه من از تولد ادبیــات تا قرون 
متمادی، قدرت توســط مردان تعریف 
شده است. منشــا آن تنها می تواند یک 
چیز باشد: دنیای بیرونی انسان و اولویتی 
که نسبت به جهان درون انسان در قرون 

گذشته داشته است.
فیزیک قوی، هیبت، گســتردگی 
قلمرو )حتــی اگر در پی هیچ باشــد(، 
خوراک و رفاهِ بیشــتر عناصر بنیادین 
قدرت را تشــکیل داده اند. اینجاســت 

که با وجــود این حقیقت که اندیشــة 
یک جانشــینی ابتدا توسط زن مطرح 
می شود، این مرد است که پس از مدتی 
افسار شــرایط را به دســت می گیرد و 
به دلیل تفاوت های فیزیولوژیکی مردان 
با زنان - که بــه اصطــالح »زور بازو« 
می خوانیم - مرد صاحب مقام باالتری از 
زن می شود؛ درحالی که زنان فرزندانی را 
به  دنیا می آوردند که خود قدرت فیزیکی 
خارق العاده ای را طلب می کند و در وجود 
زن نهادینه شده است. پس شاید بشود 
این گونه نتیجه گرفت که مردان به آن 
هیبت ظاهری خود افتخار می کردند و به 
بسط جلوه های مختلف آن می پرداختند 
و زنان چنین نمی کردند. این نکته به هیچ 
عنوان قابل انکار نیست که زنان همواره 
به عنوان آینة بزرگ نمای مردان نقش 

قابل توجهی در این زمینه ایفا کرده اند.
اگر این یــک قصه باشــد، حاال در 
نقطه ای قرار می گیریم که مرد ارزش ها 
را پایه گــذاری می کند، در پی فتوحات 
مــی رود، طلِب جنــگ می کند و حق 
خود می داند مادیات بیشتری به دست 
آورد. موضوعــی که به خَرد و کشــف 
الیه های مختلف روح انســان، چندان 
ارتباطی ندارد. بدین ترتیب ارزش جوامع 
ارزش های مردانه است و قدرت، اعمال 

سلحشوری.
گویا مردان همیشــه در پی ایجاد 
کشمکشی بوده اند و این کشمکش در 
یک بعدازظهر دل انگیز وجود ندارد که 
خورشــید مایل می تابد و پرندگان آواز 
می خوانند و نان و نوشیدنی زیر نور آفتاب 
برق می زنند. )این یک تصویــر آرام از 
زندگی است که نمی توان به دلیل فقدان 
تنش، آن را منفعل خواند.( گویی هیچ 

چیز جالبی در این صحنه نیست. میل به 
عصیان و ایجاد موقعیت تنش زا در وجود 
مردان بیشتر بوده است. ویرجینیا وولف 
در کتاب »اتاقــی از آن خود« به خوبی 
به این مسأله اشــاره می کند و می گوید 
»ارزش های داستان ]به مثابه نخستین 
فرم ادبی[ برآمده از ارزش های زندگی 
واقعیند؛ اما آشــکار اســت ارزش های 
زنان اغلب با ارزش هایی که به دســت 
جنسیت دیگر وضع شده، متفاوت است. 
با این حال این ارزش های مردانه است که 
غالب می شود. مثال پیش پاافتاده اش: 
فوتبال و ورزش مهم اند و مدپرســتی و 
خرید لباس بی ارزش. منتقد می پندارد 
فالن کتاب مهم است چون دربارة جنگ 
اســت و بهمان کتاب بی اهمیت است؛ 
زیرا به احساسات زنان در اتاق نشیمن 

می پردازد...« ۲
حاال تصــور می کنیــم در نقطه ای 
از تاریخیم که حکومت ها تشــکیل و 
حاکمان تعیین شــده اند. با این شرایط 
طبیعتاً صاحب منصبان همه مردند و از 
این برتری لــذت می برند. زنان تصمیم 
می گیرند به تماشــای دقیق تر جهان 
پیرامونشــان بپردازنــد، فرصت خلق 
موجودی یا چیزی بجز انسان را به خود 
بدهند؛ اما نه آنطور که کشاورزی را ابداع 
کردند و قدرت به نام مرد شکل گرفت. 
بلکه آنطور که در »اقلیتی« قرار بگیرند 

که نابغه و اندیشمند به شمار آیند.
اما حاال قوانین مردســاالرانه وضع  و 
فرهنگ ایجاد شده است. کنش خالقانه 
از جانب زنــان، با هــزاران مانع مواجه 
می شود. آنان از حق تحصیل، مالکیت، به 
تنهایی سفر کردن و تجربه اندوختن، حق 
طالق و یا حتی ازدواج تماماً با میل خود 
محرومند و عالوه بر این مشکالت مادی، با 
مشکالت معنوی زیادی هم دسته وپنجه 
نرم می کنند، مثــل بی اعتنایی جهان 
اطراف، خصومــت و بی توجهی و... . زن 
تبدیل به ابزاری شده اســت که مرد را 
به خواسته های جســمانی و روحیش 

می رســاند. پس چطور می تواند قلم به 
دست بگیرد و اثری مکتوب خلق کند؟ 
ضمن اینکه به دلیــل محدودیت های 
مذکور از برترِی اندیشة جهان دیدة مرد 
نسبت به خود آگاهی دارد و اگر در میان 
امور روزمره شانسی پیدا کند که پشت در 
اتاق همسر یا پدر خود به استراق سمِع 
کالس درس و بحث آنها مشغول شود، 
داستان هایی را می شنود که تنوع کاراکتر 
زن را به تصویری اغواگرانه و شیطانی و یا 
وفادار به همسر و فرزند تقلیل می دهند. 
حتی زنان اسپارت هم که حق تحصیل و 
ادارة برخی امور را داشتند، شاید از این 
امکان محروم بودند که اثری خلق کنند. 
باز می توانیم برگردیم به همان مشکالت 
فرهنگی و معنوی که امر نوشتن را برای 
زن بی معنا، و نوشــته ای که توسط او به 
قلم تحریر درمی آمــد را بیهوده و فاقد 
ارزش می دانستند. به احتمال زیاد میان 
زنان رومی باسواد همچون اسپارتی ها 

نویسنده ای وجود داشته است. 
حال به یــاد جمله ای از شــعری از 
آندره ژید می افتم )گرچه محتوای کلی 
این شــعر با این موضوع مرتبط نیست 
اما این چند کلمــه عجیب اینجا صدق 
می کند( می گوید: »ناتانائیل! ای کاش 
عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه بدان 
می نگری...«۳ آری، وجود زنان نویسندة 
هم دوره با ویرژیل یــا هومر یک یقیِن 
اثبات نشــده اســت-گرچه شواهدی 
موجود است-. چون هیچ بعید نیست 
در فضای خفقان آورِ پدید  آمده برای زنان 
در آن دوران، آثار بسیاری سوزانده یا کنج 
کمد خوراک موریانه ها شــده باشند یا 
حتی اگر در نسخ محدودی چاپ شدند، 
اقبالی از جانب خوانندگان دریافت نکرده 
باشند. )اگر نویسنده اش را به جرم عملی 
غیرقانونی جریمه نکرده باشــند!( و در 
نهایت، همین قدر راحت و بی دردسر به 
فراموشی سپرده شدند. به خاطر همین 
موضوع ارتباط این چند کلمة آندره ژید 
با عظمتی که به کتب مردان داده می شد 
و بالعکس حقارتی مشــخص می شود 

که نصیب نویســندگاِن احتمالِی زن 
می شد. نوعی اغراق در پراهمیت نشان 
دادِن دســتة اول و نوعی افراطی گری 
در بی اهمیت جلوه دادِن دستة دوم نیز 
وجود داشته است. گویا یک شاعره رومی 
 )Estill Pickier( به نام استیل پیکیر
وجود داشته که اکنون تنها شش شعر از او 
باقی مانده است. او عمویی داشت که اجازة 
آزادی بیان و نوشتن را به وی نمی داد؛ ولی 
به هر جهت، این نوشته هایش به عنوان 
نوعی جنبش و انقــالب در حقوق زنان 
قابل بررسی است. در تأیید این موضوع 
بد نیست باز از قسمتی از کتاب »اتاقی 
از آن خود« یاد کنم که در آن ویرجینیا 
وولف تصویری از خواهر خیالی شکسپیر 
و موقعیتی را ترسیم می کند که احتماال با 
آن مواجه می شد و بدین ترتیب به جایگاه 

زنان در ادبیات آن دوره می پردازد: 
 »... قطعاً نوعی نبــوغ در میان زنان 
دوره شکسپیر وجود داشته همان طور 
که به حتم در میــان طبقات کارگر هم 
وجود داشته است. گهگاه »رابرت برنز« 
یا »امیلــی برونته ای« می درخشــد و 
وجود خــود را به اثبات می رســاند؛ اما 
مســلماً این نبوغ هرگز بر کاغذ نقش 
نبسته. با این حال وقتی می خوانیم که 
زن جادوگری را سربه نیست می کنند، یا 
زنی جن زده شده است، یا زن خردمندی 
داروهای گیاهی می فروشــد، یا حتی 
مرد برجســته ای مادری دارد، آن وقت 
اســت که فکــر می کنیــم می توانیم 
رد رمان نویســی گمشــده، یا شاعری 
سرکوب شــده، یا »جین آســتینی« 
خاموش یا امیلی برونته ای را بیابیم که 
به دلیل عذاب وجدان و شکنجه ای که 
به خاطر استعدادش متحمل می شده، 
سر به بیابان گذاشته اســت. در واقع در 
این اندیشــه تا به آنجا پیش می روم که 
فکر می کنم آنون )Anon( گمنام که 
آن همه شعر بدون امضا سروده است، به 

احتمال زیاد زن بوده...« 
از این تفاسیر چنین برداشت می شود 
که مردان از آزادی بیان و عمل، دانش و 
آگاهی و به طور کلی به قدرت رســیدِن 
زنان ترس و واهمه داشته اند. شاید واهمه 
از اینکه زنان نویسندگان و حکومتداراِن 
بهتری نسبت به آنها شوند و مقام و مرتبة 
اجتماعی خود را از دست بدهند. ناچارم 
به این جمالت درخشان از همان کتاب 

قبلی هم اشاره کنم که: »]دکتر جانسون 
درباره زنان می گوید[: مردان می دانند 
که زنان حریفان قــدری برای آنهایند و 
بنابراین ضعیف ترین و نادان ترین آنها 
را انتخاب می کنند. اگــر این طور فکر 
نمی کردند، هرگز نمی ترسیدند که زنان 

به اندازة آنان بدانند...«
 در حالی کــه به نظر مــن، مردان 
خود را از افکار روشــنگر زیادی محروم 
کردند که اگر جلویشان را نگرفته بودند، 
شــاید اکنون در کنار ویرژیل و هومر و 
دانته، نام زنان نویسندة بسیاری هم در 
کتب تاریخ ادبیات کهن برده می شــد 
که بی شــک فرصتی بود برای بررسی و 
الگوبرداری از طرز تفکــر زنان در قروِن 
زایش ادبیات و همچنین سند تاریخی 
مهمی برای نویسندگاِن بعدی در طول 
تاریخ )به خصوص زنان( و چه بسا سرشار 
از ایده ها و راه حل هایی که می توانست 
آیندة پس از خودشــان را جور دیگری 
رقم بزند و شاید اکنون اوضاع خیلی بهتر 
بود؛ چرا که جهان انسانی زمانی می تواند 
بر فراز قله های انسانیت پرواز کند که دو 

بالَش در قدرت یکسان باشند. 
پی نوشت ها:

۱- شعری از محمدرضا شفیعی کدکنی
۲- اتاقــی از آن خود-ویرجینیا وولف- 

ترجمه صفورا نوربخش- نشر نیلوفر
۳- مائده هــای زمینی- آنــدره ژید- 
ترجمه پرویز داریــوش و جالل آل احمد- 

نشر اساطیر 

در باب حذف زنان از ادبیات

»در« این حصار بشکن  

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 قصه های پنهان شده 
در شتاب روزمرگی

؛  هــا « ب  کتــا
داستان های مینیمال« 
نوشته  مصطفی خدامی 
از سوی نشر صاد منتشر 
شــد. به گزارش مهر، 
»ها« بــه  قلم مصطفی 
خدامی مجموعه ای از 
داستان های مینیمال 

است که در ۵۶ صفحه منتشر شده است. روایت های 
کوتاه تکان دهنده از آدم هایی بدون چهره و نام اما 
آشنا، قابل درک و ملموس. برگزیده هایی از لحظاِت 
گاه نفس گیر و گاه جان بخــِش زندگی، از رنج ها و 
خوشی ها، جدایی ها و رسیدن ها. قصه هایی بدیع 
با کمترین واژگان اما بــه درازای یک زندگی، یک 
سرنوشــت و یک لحظه به یادماندنی. دنیایی که 
نویسنده موفق به خلق آن شده زنجیره ای از قصه های 
پنهان شده در شتاب روزمرگی است. پیش از این نیز 
کتاب »واگن مخصوص؛ داستانک های رضوی« به  
قلم این نویسنده از سوی نشر صاد منتشر شده بود. 

کتاب را می توانید در کتاب خواِن فراکتاب بخوانید.
    

ساکن مرداب در بازار کتاب 
نمایشنامه »ساکن 
مرداب« به نویسندگی 
مهران ســلگی از سوی 
انتشارات آذرفر وارد بازار 
کتاب شــد. به گزارش 
ایلنا، انتشــارات آذرفر 
کن  مه»ســا یشنا نما
مرداب«  را به نویسندگی 

مهران سلگی و با طرح جلدی از محمدرضا قیطاسی 
به بازار نشر عرضه کرده اســت. این اثر به گوشه ای 
از اتفاقات جامعه پرداخته اســت؛ اتفاقاتی که در 
گذر زمان منجر به آسیب های اجتماعی می شود. 
وقایعی که هر کدام از ما هر روز آن را به شــکلی از 
طریق رسانه ها یا می بینیم یا می شنویم اما اصأل به 
آنها توجهی نمی کنیم و بعد از مدتی آن را به دست 
فراموشی می ســپاریم. کتاب نمایشنامه ساکن 
مرداب در ۶۰ صفحه و قطع پالتویی انتشار یافته است 
که هم اکنون برای خرید اینترنتی در ســایت های 

کتابراه و طاقچه موجود است.
    

رمان »دهلیزهای بی خوابی« 
منتشر شد 

رمــان »دهلیزهای 
بی خوابــی« نوشــته 
»خســرو کیــان راد« 
منتشر شد. به گزارش 
ایلنا، رمان»دهلیزهای 
بی خوابــی«، نوشــته 
»خســرو کیان راد« از 
سوی انتشارات لوح فکر 

روانه بازار کتاب شد. این رمان فارسی در ۲۵۳ صفحه 
و با قیمت ۳۵ هزار تومان منتشر شده است.

در پشت جلد آن چنین آمده است:
»ناگهان همان طور که آن وضعیت حزن آلود 
و حضور کالبد بی جان پادشــاه خود برایم بسی 
سنگین بود، یک آن حس کردم همان رایحه ی 
جادویی شــامه ام را نواخت. نمی توانســت عطر 
شــب بوها و گل بوته های مرمرشک باشد. همان 
شــمیم بی همتا بود که بارها در خیال و واقعیت 
به سراغم آمده بود. نادر وضعیتی از درآمیختگی 
سوگ و سرخوشــی، با حضور همزمان مرگ و 
دلدادگی. نمی دانم چه لغتی می توان برای حس 
آن لحظه یافت. از یک سو صدای مویه های آرام 
بانوان بر باالی پیکر پادشاه روحم را می خراشید 
و از سویی آن عطر ســحرآمیز از خود بی خودم 

می کرد. تقابل تدفین و زندگی بود.
همچنــان گیج بــودم که بــرای دمی حس 
کردم حجم این عطرافزون شــد. بــه خود آمدم 
دیدم ندیمه ی ایستاده کنارم با یکی از دستانش 
دســتمال ســپید کوچکی را مقابلــم گرفته. با 
صدایی به آرامی نم نم باران می خواســت تا آن را 
به شــهدخت بدهم. انگار دوست نداشتم آن را از 
دستش بگیرم. تا آن رایحه با همان شدت، بسی 
بیشتر با من باشــد. یعنی آن دست ها بودند، که 
عطرشان کار دستم داده بود؟ گر گرفتم، همچون 

مشعل در دستم.

تازه های نشر

در نمایشــگاه مجازی کتاب جیرفت، شــاهد حضور و 
مشارکت ۴۸۸ ناشــر از سراسر کشور هســتیم؛ افزایش 

چندبرابری که شایسته است نگاه جدی به آن شود.
به گزارش ایبنا، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، در 
آیین افتتاح نمایشگاه مجازی کتاب استانی جنوب کرمان، 

با بیان این مطلب گفت: در خانه کتاب و ادبیات ایران تالش 
کردیم در حوزه نشــر و صنعت فرهنگ مکتوب بتوانیم از 
فناوری های نوین اســتفاده کنیم که از جمله مصادیق آن 

برگزاری نمایشگاه های کتاب به صورت مجازی است.
ایوب دهقانکار، افزود: مجریان برگزاری، ناشران و مردم، 
سه ضلع اصلی نمایشــگاه های مجازی کتاب هستند و ما 
به عنوان مجری، تالش کردیم کتاب به سهولت در دسترس 
مردم قرار بگیرد. از مردم به عنوان ضلع سوم، آسوده خاطر 
هستیم و می دانیم همانند نمایشگاه های کتاب فیزیکی از 
نمایشگاه مجازی نیز استقبال می کنند؛ در نمایشگاه کتاب 
فیزیکی سال گذشــته در جنوب کرمان شور و شوق مردم 

برای خرید کتاب را شاهد بودیم.
 دهقانکار در ادامه افتتاحیه این نمایشــگاه که از طریق 
فضای مجازی اسکای روم برگزار شد. ادامه داد: خانه کتاب 
و ادبیات ایران در معتبرترین نمایشگاه های مجازی سراسر 
دنیا شرکت فعال داشت و سعی کرد با این نگاه که قرار است 
خودمان میزبان ضیافت مردم و ناشران خارج از کشور باشیم 
از تجربه کشورها در مقابله با این پدیده جدید استفاده کند.

به گفته وی، صنعت نشر ایران توانســت در نمایشگاه 
مجازی کتاب پکن جزو ۱۰ شرکت کننده برتر  باشد و حتی 
در کشــورهایی که حضور در نمایشگاه های کتاب آن جزو 

اولویت های ما نبود شرکت کند.

وی به یارانه اختصاص یافته به نمایشگاه مجازی کتاب 
استانی جنوب کرمان اشاره کرد و گفت: یارانه نمایشگاه 
با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی ۳۰درصد تا ســقف ۲۰۰هزار تومان اســت و 
 مردم جنوب کرمان از تخفیف ۱۰درصد نمایشــگاه هم 

بهره مند می شوند. 
دهقانکار با اشــاره به همکاری شرکت ملی پست ایران 
و اینکه هزینه ارســال کتاب برای مردم رایگان خواهد بود، 
گفت: شرکت ملی پســت ایران به صورت مستقیم با ما در 
ارتباط هستند تا ارسال کتاب به دست مردم به نحو مطلوب 

و شایسته صورت بگیرد و خدشه ای ایجاد نشود. 

316 ناشر بیشتر از سال گذشته؛

مشارکت 488 ناشر در نمایشگاه مجازی کتاب جیرفت

خبر

ویرجینیا وولف در کتاب 
»اتاقی از آن خود« می گوید: 

»ارزش های داستان ]به 
مثابه نخستین فرم ادبی[ 

برآمده از ارزش های زندگی 
واقعیند؛ اما آشکار است 
ارزش های زنان اغلب با 
ارزش هایی که به دست 

جنسیت دیگر وضع شده، 
متفاوت است. با این حال 

این ارزش های مردانه است 
که غالب می شود. مثال 

پیش پاافتاده اش: فوتبال و 
ورزش مهم اند و مدپرستی و 

خرید لباس بی ارزش

 وقتی می خوانیم که زن 
جادوگری را سربه نیست 

می کنند، یا زنی جن زده شده 
است، یا ... آن وقت است 

که فکر می کنیم می توانیم 
رد رمان نویسی گمشده، 

یا شاعری سرکوب شده، یا 
»جین آستینی« خاموش 
یا امیلی برونته ای را بیابیم 
که به دلیل عذاب وجدان 
و شکنجه ای که به خاطر 

استعدادش متحمل 
می شده، سر به بیابان 

گذاشته است
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