
 “سه نظر درباره ي يك مرگ “ 
 گفتگو با نيلوفر بيضايي

 )٢٠٠٢، هامبورگ ، ژانويه “ تالش“(
 

سه نظر درباره ي يك “سركار خانم بيضايي، خسته نباشيد بابت فعاليتهاي ارزشمندتان و همچنين خسته نباشيد ، بخاطر آخرين كارتان يعني تاتر     : تالش
اگر بخواهيم نظر تماشاگران   . از آن شروع كنيم  “ برداشت ها“ اجتماعي و به بهانه ي آن ، از -د اين اثر هنري  اجازه دهيد صحبتهايمان را در مور   . “مرگ

 :را جمعبندي كنيم به دو برداشت اصلي و كامالمتفاوت بر مي خوريم ) تا جاييكه من از آنها مطلع هستم (و برخي منتقدين 
 ارزيابي كرده و بر اين نظر است كه هم نويسنده يعني خانم مينا اسدي و هم شما بعنوان     “مردستيز “قطعه را سراپا يك مجموعه   : برداشت نخست 

 .كارگردان از ديدگاه فمينيستي راديكال مردان را عامل اصلي تمام شور بختيها و رنجهاي زنان آنهم از آغاز خلقت تا انتهاي موجوديت دانسته ايد   
، “ آدم“، “ مرد“تحت نامهاي گوناگون   “ مرد“ن اثر كامال جنبي و كناري است، هر چند عنوان   برداشت ديگر بر عكس معتقد است نقش مرد در اي  

كفش مردانه، چوب  (بارها و بارها در جريان كل نمايش بگوش مي خورد، اما حضوير وي نامشهود ويا در اشياء گوناگون ، كامال سمبليك “ علي“
آنچه از ديدگاه اين برداشت ، محتوا و . تجلي مي يابد) انتهاي آن بعنوان جنازه اي زير پارچه سياهجارو و ياهمين چوب تقريبا از نيمه هاي نمايش تا 

 ، مضمون اصلي نمايش را در تمامي تابلوهاي پنجگانه تشكيل مي دهد، عبارت است از به تصوير كشيدن دروني ترين باورها ، نهادي شده ترين عادتها  
مي نماياند كه تا كنون به ايجاد، استحكام و پايداري مناسبات مردساالرانه    ) بهتر بگوييم خودمان(ي زنان كشورمان  رفتارها و پوشيده ترين وجوه شخصيت 

در واقع اين مجموعه آينه اي سات كه جلو چشمان زن ايراني گرفته شده تا وي در آن به تصوير ديگري از سيماي درون خود كه . ياري رسانده اند
 مي خواستم بپرسم كشش و گرايش خود شما بيشتر به سمت كدام برداشت است؟    . گردچندان هم زيبا نيست بن

 

تا آنجا كه مي دانم منظور نويسنده همان برداشت دوم كه شما بدان   مسلم است كه هدف من از بروي صحنه بردن اين نمايش و :نيلوفر بيضايي
ت بردن و يا حتي پرداختن به شخصيت مرد بود، حتما و حتما مي بايد او نيز حضور  له ي اين نمايش بزير عالم ئاگر مس. اشاره كرده ايد، بوده است 

ما در اينجا به زناني برمي خوريم كه بر ضد منافع   . اين نمايش اصال حضور صحنه اي ندارد  " مرد"اما همانطور كه مالحظه فرموديد ، . فيزيكي مي داشت
، بزير عالمت سوال مي برد و از زنان   ...حوا آدم را فريب داد  : ين روايت تاريخ را كه مي گويد كه ا" حوا"حتي . و خواسته هاي خود حركت مي كنند   

يعني در عمل به  . مي خواهد كه براي رسيدن به حقوقشان مشت خود را گره كنند ، نيز اگر دقت كرده باشيد  دارد تمام مدت مي شويد و مي روبد  
بعد نيز به زناني بظاهر مدرن برمي خوريم مرتب با يكديكر درگير مي شوند ، يكديگر را مي كوبند و حتي   در تصويرهاي . آنچه مي گويد وفادار نيست 

حاال يك شكل اين جدل كه در نمايش ديده مي شود ،  . تمام دعواها نيز بر سر مرد است . به آيه هاي قرآن و فالگير و دعانويس متوسل مي شوند 
" دق"ول ئهر يك ديگري را مس. آنها به يكديگر تهمت مي زنند ، يكديگر را تحقير مي كنند  . كه مرده است همسر ، معشوقه و مادر مردي هستند 

اين مسإله را اگر به سطوح اجتماعي بسط بدهيم، خواهيم ديد كه متاسفانه حتي   . مي سازنند " شهيد"كردن اين مرد مي داند و بدين طريق از آن مرد يك 
 . يز بسياري از زنان روشنفكر تنها زماني پذيرفته مي شوند كه از سوي مردان تاييد شوند  در جامعه ي روشنفكري ما ن

ببيند، ما در جامعه  . اين نمايش در حين اينكه پيش شرطهاي مردساالرانه ي حاكم بر جوامع را ناديده نمي گيرد، روي سخن اصلي اش خود زنان هستند  
نكه خود واقعي شان را بيابند پيدا نكرده اند ، بلكه اكثرا بصورت توده هاي بيشكل و در نتيجه بي هويت        اي رشد كرده ايم كه در آن انسانها امكان اي 

له دروني نشده  ئرا مطرح مي كند ، اين مس" بحران هويت"بهمين دليل تاريخي نيز حتي در بخش روشنفكري جامعه ي ما كه مسإله ي . حضور داشته اند 
قد اجتماعي تنها زماني معنا مي يابد كه در حد گفتار نماند ، بلكه الاقل آنها كه بدان معتقدند، مي بايست تالش كنند تا       كه حرفها و تحليلهاي زيبا و ن 

متاسفانه فاصله ميان حرف و عمل در تمام جنبشهاي اجتماعي ما آنقدر زياد بوده است كه     . اين گفته ها را به عرصه ي عملي زندگي انتقال  دهند 
بهمين دليل مي بينيم بسياري از زناني كه بطور مقطعي در اين  . جنبش زنان نيز از اين قاعده مستثني نيست . د اين بحران نداشته است حاصلي جز تشدي

 له ي رقابتهاي ناسالم ميان زنان فعال در عرصه ئيا حتي مس. جنبش قرار مي گيرند ، با تغيير مناسبات زندگي شخصي شان از اين جنبش فاصله مي گيرند
، " يس بازيير"و " مديرمابانه"ي اجتماعي ، حمايت نكردن از زناني كه در عرصه ي اجتماعي به درد مشترك مي پردازند ، حذف ديگري ، منشهاي 
مايش از پس آنچه در اين ن. اينها همه همان اجزاء تفكر مردساالرانه است كه متاسفانه در اين جنبش نيز گاه به شكل بيمارگونه اي بازتوليد مي شود 

آنها در مقابل كي  . روي سخن اين نمايش في الواقع خود زنان هستند . مي شود ، به تمامي سطوح اجتماعي قابل بسط است  طريق يك مثال نشان داده
مثال جنبشهاي براي :يا ادامه دادن به روشهاي موجود و تنها بسنده كردن به يافتن پاسخهاي ساده  : سوال قرار مي گيرند كه تنها دو پاسخ دارد
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را عامل تمام بدبختي ها معرفي مي كنند و بدين گونه از توده ها يك تصوير واژگونه ي " ... امپرياليسم"، "كافر "، "سرمايه دار"ولوژيك تك بعدي ئايد
تن اينكه اين توده ها خود تا چه حد انسانهاي بيگناه و تحت ستم مي سازند ، بدون در نظر گرفتن رابطه ي ديالكتيك ميان ايندو ، يعني بدون در نظر گرف  

خب ، اگر جنبش زنان نيز صرفا عامل تمام بدبختيها را مردساالري ارزيابي كند ، بدون در نظر گرفتن  . در به قدرت رسيدن اين ظالمان نقش داشته اند 
يت اين ساختمان مردساالرانه نقش مهمي بازي مي      مكانيسم واقعا موجود كه طبق آن مالحظه مي كنيم كه هنوز كه هنوز است بسياري از زنان در تقو          

پس مالحظه مي فرماييد . كنند و از مدافعين پر و پا قرص آن هستند ، دچار يك يكسونگري خواهد شد كه هيچ كمكي به پيشرفت خود نخواهد كرد  
كنيم تا زنان را متوجه نقشي كنيم كه خود در تقويت    كه بر خالف تفسير اول از كار من كه شما از آن نام برديد، در اين كار داريم دقيقا تالش مي  

 . مردساالري بازي مي كنند

راه ديگر ، پاسخ ديگر چيست؟ اينكه تالش كنيم تا بدون تنگ نظري واقعا در كنار يكديگر قرار گيريم ، اين پيچيدگيها را بشكافيم و در عمل زندگي           
مهمتر از همه اينكه بحث   . در كنار يكديگر باشيم ، نه در مقابل يكديگر  . رصه ي عملي بسط دهيموريهايمان را به ع ئنيز لحظه به لحظه تالش كنيم تا ت 

اجازه بدهيد   . را كه در جنبش زنان نيز آشكارا خود را نشان مي دهد را به يكي از موضوعات اصلي كارمان بدل سازيم   " مدرنيته"و " سنت"تضاد ميان 
تماشاگران ما در برلين را اكثرا روشنفكران  ).  فرانكفورت، هامبورگ و برلين  (اين نمايش تاكنون سه اجرا داشته . يك مورد را با شما در ميان بگذارم 
له ي آنان ئلي كه در اينجا مطرح مي شود، مسئمي دانيد ايراد اصلي آنها به نمايش چه بود؟ آنها معتقد بودند كه مسا. شهر و زنان فعال تشكيل مي دادند

به گمان من اين فرار از پرداختن به واقعيتهاي موجود و عدم توانايي در بسط دادن  . لهاست كه چنين معضالتي را پشت سر گذاشته اند نيست و آنها سا
يك مثال به هزاران مثال مشابه ، يعني مجرد ديدن اثر هنري از يكسو و اين خود را فراتر از معضالت ديدن ، اما در عمل درگير همان معضالت بودن،     

در دوشهر ديگر ، يعني هامبورگ و فرانكفورت از آنجا كه بخش قابل مالحظه اي از زنان  . ي ديگر از مشكالت جامعه ي روشنفكري ماستيك
 تماشاگر ما را زنان عادي تشكيل مي دادند ، متوجه شدم كه اينان چقدر بالواسطه با نمايش ارتباط برقرار كرده اند و از آنجا كه مدعي نيستند و بدون   

 . پيشداوري به كار مي نگرند ، چگونه توانسته اند هسته ي اصلي كار را دريابند

 

آيا از اين نگران نيستيد كه از سوي بخشهايي از جنبش زنان ، بدليل برجسته ساختن برخي احساسها ، باورها و رفتارهاي زنان و نقد عريان آنها،      : تالش
 بار منفي بي عدالتيها و بي حرمتيهاي آنان نسبت به زنان شده و مورد بي مهري قرار گيريد؟  متهم به تحت حمايت گرفتنمردان و كاستن از 

 

ما براي اينكه بتوانيم به معضالت موجود در جامعه مان بپردازيم و راه حل برون رفت از آنها را بيابيم ، تنها يك راه داريم         .  بهيچوجه :نيلوفر بيضايي 
تفكر دوآليستي و تقسيم        . بدست آوردن شناخت از پيچيدگيها و تناقضات موجود در مقوالت اجتماعي       ضالت وتالش در جهت ريشه يابي اين مع   : 

جنبش زنان بعنوان يكي از نتايج نياز بشر به مدرنيته مي بايست مكانيسمهاي موجود در . جهان به خوب و بد ، پاسخگوي نيازهاي جامعه ي ما نيست
تجربه ي تاريخي تمام جنبشهاي روشنگرانه نشان داده است كه فرار از پرداختن به . اسد و آگاهانه از آنها فاصله گيرد تفكر مردساالرانه را بخوبي بازشن 

واقعيت اين است كه زن ايراني اگر واقعا مي خواهد به رهايي برسد و قيد و      . پارادوكس ها و واقعيات پيچيده هيچ كمكي به حل معضالت نمي كند    
 ي قرنها را كه تنها حاصلش به عقب راندن او بوده است از هم بدرد، به ابزاري نياز دارد كه مهمترين آن شناخت ، قدرت تحليل و  بندهاي در هم تنيده

ما در حين اينكه مي بايست نگاه موشكافانه و نقادانه ي خود را     . كار من دقيقا دارد روي همين نكات انگشت مي گذارد   . تبديل حرف به عمل است
و بازنگري خود ، ما نيز همان اشتباهاتي را مرتكب خواهيم شدكه اكثر    " خودنگري"بدون اين . ابرابريها حفظ كنيم ، ناچاريم به خود نيز بنگريم نسبت به ن

 .جنبشهاي اجتماعي در ايران كردند  
 

كاستيهاي فرهنگي، رفتاري و اعتقادي زنان     در ارتباط با برداشتها و برخوردهاي متفاوت در شهرهاي گوناگون به اين كار هنري كه به نقد       : تالش
جامعه مان پرداخته است، فكر مي كنيد ، شخصي و فردي نمودن بحث ها و برداشتها چقدر صحيح باشد؟ بدين مفهوم كه در وجود و تداوم چنين 

اتفاقا  ). از موضوع اين قطعه خارج بوده استكه البته ( كاستيهاي نهادي شده ي انساني عوامل و فاكتورهاي اجتماعي ديگري نقش مهمي بازي مي كنند 
را تا حد زيادي سخت و پيچيده مي كند و موجب مي شود      “ تطابق حرف و عمل“يا “  بحران هويتي“ نقش همين عوامل و فاكتورهاست كه پروسه حل 

 بدليل همين ابعاد گسترده آيا فكر نمي كنيد  .چنين ضعفهايي نه تنها در ابعاد زندگي خصوصي بلكه بصورت يك رفتار عمومي و اجتماعي نمودار گردد  
برخوردهاي فدي ردايكال و اراده گرايانه بخود و انتظار تغيير بالفاصله و كوتاه مدت در شيوه هاي زندگي شخصي  افراد كنتر به حل مشكل كمك مي     

زن  ( بعبارت ديگر آيا تصور نمي كنيد ، اينكه بيننده    .نمايد؟ حتي اگر آگاهيهاي فردي نسبت بدين ضعفها بعنوان پيش شرط در شخص ايجاد شده باشد        
روي   “ مجرم“بالفاصله پس از دريافت اين آگاهي خود را بعنوان عامل تداوم نظام و مناسبات ناعادالنه اجتماعي شناسايي نموده و خود را بعنوان  ) يا مرد
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به “ تطابق حرف و عمل“ براي رهايي از آزار وجدان يا بعبارتي صندلي محاكمه قرار دهيم، انتظاري نادرست است و ما در چنين صورتي وي را
از اين نوع تجربه ها  البته در اشكال ديگر جنبش زنان ايران در خارج و آغاز شكل گيري جنبش       . برخوردهاي راديكال و اراده گرايانه تشويق نموده ايم

 .  مستقل در تبعيد كم نداشته ايم 

 

 اين نتيجه مي رسيد كه كار من از زنان مي خواهد كه بسرعت خود را تغيير دهند؟ در كار هنري ما به كاستيها و           شما چگونه به :نيلوفر بيضايي 
با حرف نزدن در مورد  . نقصهاي موجود در جامعه كه كمتر بدانها پرداخته مي شود ، مي پردازيم تا انسانها را به تفكر و تعمق در مورد معضالت واداريم    

آيا به گمان شما اين راديكاليسم است كه من نوعي به شما ي نوعي بگويم، خانم عزيز ، اگر اين مناسبات   .  به حل آنها نمي كنيمنقصانها هيچ كمكي 
ها  در اين راه ناچاريم كه به جاي تقويت اين مناسبات ، از آنها فاصله گيريم و آن. پوسيده آزارمان مي دهد ، بايد سهمي را در تغيير آنها بر عهده گيريم 

نمي شود در خلوت خانه بپذيريم كه به ما توهين شود و احيانا كتك هم بخوريم و لحظه اي بعد براي ديگران از مضرات خشونت و  . را تضعيف كنيم
عي مان  پيش شرط اينكه باورمان كنند و خودمان نيز خود را باور كنيم اين است كه ميان زندگي فردي و اجتما. در دفاع از حقوق زنان صحبت كنيم 

 . مثالي كه زدم شايد اندكي غلو شده بنظر بيايد ، اما متاسفانه چندان از واقعيت دور نيست. پلي بزنيم و توهين پذير نباشيم 

 

صحنه هايي از اين نمايش بويژه صحنه ي عزاداري دو زن و اتصال آنها بوسيله ي تور سياه بلند ، براي من نشانه اي سمبليك از وضعيت        : تالش
شما بر بستر اين وضعيت و آن رشته ي اتصال سياه و بر عليه     .  و به مثابه رشته اي است كه زنان را در سرنوشت ناعادالنه شان بهم متصل مي سازد   مشترك

فراخوان  “ سخي ديگرراه و پا“اما در رائه . آن، بنا نهادن پايه اتحاد و همبستگي ، پيوند آگاهانه اي را در مبارزه عليه نظام مردساالري ضروري مي دانيد
“ ،   “دوري از تنگ نظري“: خود را در قالب عباراتي بيان مي كنيد ، كه سالهاست در جنبش مستقل زنان و از سوي بسياري ديگر از فعالين آن شنيده ايم           

هم همين عبارات را با همان وزن ،   و هنوز “ بسط تئوريها به عرصه ي عمل  “ يا “ نزديك سازي حرف با عمل  “ ، “در كنار يكديگر ، نه در مقابل يكديگر  
حتما مالحظه مي كنيد كه اين مطالبات و انتظاراتي هستند كه ما در حقيقت از خود داريم، نه از قدرت و دستگاه حكومتي يا      . تاكيد و تكرار مي شنويم 

عبارات فوق،  “ بار مثبت“ون هيچگونه ترديدي در اما علت چيست كه ما هنوز موفق به دستيابي به آن كيفيت مطلوب نشده ايم؟ بد  . از جامعه ي مردان
بعنوان نمونه براي ما ضروري . اما آيا فكر نمي كنيد، ضروري باشدكه ما تعريفها و تعبيرهاي روشن تر و دقيقتري از مفاهيم و عبارات فوق ارائه دهيم

و در نتيجه تالش براي ارائه كيفيت مطلوبتر در       “ رقابت“مسئله   از يكسو و “ در مقابل يكديگر بودن “ يا “ تنگ نظري “است روشن نماييم ، مرز ميان   
هر چند مي دانيم كه  . ارزيابي كرده و مطرود مي دانيم“ مردانه“آيا ما هر گونه رقابتي را . حضور و فعاليتهاي اجتماعي مان از سوي ديگر كجاست

 !را فراهم مي سازد“ انتخاب“جه ي آن پيشرفت و سازندگي است و امكان  و تالش براي دستيابي به وضعيت مطلوبتر پديده اي انساني و نتي   “ رقابت“
و پذيرش اجتماعي كه مردان نيز ناگزير در آن سهيم اندؤ      “ تاييد“، “احترام“آيا تالش براي ارائه بهتر تواناييها و استعدادها از سوي زنان با انگيزه كسب       

نمي  “، “نمي شويد“هستيم كه   “ مدرن“اي خود بدنبال ساختن نمونه ها و الگوهاي زن آرماني    نابخشودني محسوب مي گردد؟ آيا ما در تئوريه     “ گناهي“
بوده و  “ هر گونه تفكر الگوساز “در صدد تخريب “ آزادي انسان“؟ يا اينكه هر يك از ما در جايگاه خود با تكيه و اعتقاد عميق به “بچه نمي زايد“ ، “پزد

كسي از جمله هر زني راه سرنوشت، نوع و روش زندگي خويش را خود وتنها خود برگزيند و هيچ عامل اقتدار در تالشيم شرايطي فراهم گردد كه هر 
 .جوي بيروني حق تحميل هيچ اراده يي را به وي نداشته باشد

 

 يادآور آن بندهايي است كه  در صحنه ي عزاداري همانگونه كه اشاره كرديد تور بلند سياه كه بدور آن دو زن پيچيده است بنوعي :نيلوفر بيضايي
درعين حال نشاني از مذهب از نوع ايراني اش دارد كه تمام عرصه ها را بر زنان و پيشرفت آنان تنگ كرده           . مي زند سرنوشت مشترك اين زنان را رقم  

رن نيز دارند همان مسير را ادامه مي دهند، تنها اما اگر دقت كرده باشيد، در پايان اين قسمت ، اين دو زن در لباس غير مذهبي  و با ظاهر كامال مد. است 
ببينيد ، در جوامعي مانند ايران كه ساختاري كامال سنتي دارند، يكي از ابزار تثبيت اين ساختارها محدود كردن عرصه بر زنان            . ظاهرشان فرق كرده است 

رهاي كهن و بعضا بسيار پيچيده بايستيم ، مي بايست اعتماد بنفس بيابيم و    ما زنان براي اينكه قدرت اين را بيابيم تا در مقابل اين ساختا . بوده و هست 
هر قدر پيش شرطهاي ما در عرصه ي اين مبارزه قويتر باشد ، توان بيشتري براي مقابله با اين . نيرويي كه ما را در راه اين مبارزه ي طوالني ياري كند

شما نگاهي به بيوگرافي زنان انديشمند و فعال در عرصه ي  . بدان اشاره كرديد هيچ ربطي ندارداين به آن زن آرماني كه شما . اجبارها خواهيم يافت
برخي خودكشي كرده اند ، برخي ديوانه شده اند . خواهيد ديد كه اينها بسيار سخت زندگي كرده اند و بسيار آزار ديده اند . اجتماعي در جهان بيندازيد

ار جلوتر حركت مي كرده اند و ساختارهاي موجود اجتماعي نقشي را از آنها مي طلبيده  كه آنها آن را قبول نداشته اند                چرا كه اينها از زمان خود بسي  ... 
در ايران امروز نيز با وجود اينكه  . پس تحت فشار مداوم قرار داشته اند و استعداد و تواناييهايشان مدام در معرض آسيب و هدر رفتن قرار داشته است  . 
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زن امروز بيش از پيش مطرح مي شود و تعداد زناني كه به اين جنبش در حال شكل گيري مي پيوندند ، روزبرزو بيشتر مي شود، اما تعداد   مسإله ي 
 كسانيكه نه بطور مقطعي بلكه بطور دراز مدت و با گذشتن از آسايش و وقف زندگي خود براي حقوق زنان مبارزه   

ما براي اينكه از اين  . له باعث مي شود كه ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، اين نمونه ها و الگوها وجود داشته باشدئهمين مس.   بسيار اندك است،مي كنند
آن همبستگي كه من آرزويش را دارم ، بهيچوجه بدين     . نخبه گرايي و بقول شما تفكر الگو ساز فاصله بگيريم ، بايد تعدادمان بيشتر شود و تالشمان نيز     

بلكه بدين معناست كه منافع مشتركمان را بازشناسيم و از هر قدمي كه زني بر مي  . صرفا يكديگر را تاييد كنيم و با يكديگر رقابت نكنيممعنا نيست كه 
اييدن در   آيا اين اتفاق در ما به اندازه ي كافي مي افتد ؟  ما بهيچوجه با شستن و پختن و ز   . دارد تا ما به اين هدف مشترك نزديك شويم ، حمايت كنيم   

اما بمحض اينكه اين شستن و پختن و زاييدن به مركز و تنها   . صورتيكه بخشي از زندگي باشد و مانع پيشرفت اجتماعي زنان نشود ، مخالف نيستيم    
وليت    ئ و تقسيم مس پس تقسيم كار ميان زنان و مردان    . هدف زندگي تبديل شود و كم دانستن ، مزيت زنان به حساب آيد ، ما با آن مشكل پيدا مي كنيم       

ما مي گوييم پختن و شستن و بچه داري تنها وظيفه ي زنان نيست و زني كه تنها بپزد و بشويد ، فرصت حضور در زندگي        . كار خانگي به ميان مي آيد 
غيير ساختارهاي اجتماعي     پس زنان اگر مي خواهند در تغيير سرنوشت خود نقش داشته باشند و براي ت     . اجتماعي و گسترش دانش خود را نخواهد داشت  

مبارزه در چارچوب خانه و خانواده نيز يكي از عرصه هاي مبارزه و پيش شرط حضور زنان  . مبارزه كنند ، مي بايست اين مسايلشان را حل كرده باشند
 . در عرصه ي اجتماعي است

 

هميشه يكي از موضوعات بحث انگيز جامعه ي  ) ا، رمان و داستانتاتر، سينم(انعكاس مسائل اجتماعي در آثار هنري اعم از نمايشي يا نگارشي  : تالش
در اين رابطه به تصوير كشيدن شخصيت دروني، روحيات و عواطف انساني و مرتبط ساختن آن با مسائل و ارزشهاي اجتماعي     . روشنفكري ما بوده است

در حاليكه در كشورهاي آزاد و پيشرفته، بدليل تسلط نگرش واقع     . دتوسط هنر، همچنين از عرصه هايي است كه مي تواند قرباني تفكر دوآليستي گرد    
مطلق   “ بد“و “ خوب“گرايانه به انسان، روش فوق متروك شده و هنر از دست اندازي به دنياي دروني انسانها به منظور تقسيم و قالب گير آنها با       

ري شخصيت انسان ، تك بعدي كردن آن و خلق كاراكترهاي آنتاگونيستي و خودداري مي ورزد، اما هنوز در آثار برخي از هنرمندانمان شاهد دستكا
 ايدئولوژيك –آيا فكر نمي كني هنرمنداني كه هنوز از اين سبك و سياق بهره مي گيرند ، بيشتر در صدد اثبات مواضع سياسي          . پروتاگونيستي هستيم   

 از نظر شما مرز ايندو كجاست؟ . آشنا شديم“ هنر شعاري “و “ دهنر متعه“خود هستند؟ در همين بحثها بود كه ما همچنين با عبارت 

 

موضوع كار خود قرار داده     در ايران نويسندگاني كه نقد اجتماعي را  . اجازه بدهيد مسإله را كمي باز كنم  .  دقيقا با نظر شما موافقم :نيلوفر بيضايي 
ت آثار آنها در بيدار كردن روحيه ي عدالت جوي در خواننده گذاشته است انكار   بدون اينكه بخواهم تاثير مثب. بودند ، اكثرا از جنبش چپ مي آمدند

ببينيد ، اين ذهنيت كه ادبيات و هنر بايد به مخاطبش پيام بدهد ، نتيجه ي برخي        .كنم ، الزم مي دانم كه به تاثيرات منفي آثار آنان نيز اشاره كنم    
در اكثر آثار  اينان مشاهده مي كنيم كه شخصيتهاي مثبت همواره كارگران و     . رمند بوده استاشتباهات اين دوستان در درك وظيفه شان بعنوان هن 

ها " بد"در نهايت نيز اين تنگدستان با اتحاد عمل توانسته اند بر  . تنگدستان بوده اند و شخصيتهاي منفي را كارفرمايان و پولدارها تشكيل مي داده اند     
ي به انسانها و اين تقسيم آنها به خوب و بد اين سوء تفاهم را ايجاد مي كند كه الزاما هر كس كه فقير است ، انسان        اين نوع نگاه طبقات  . پيروز شوند 

البته اين يك مثال است كه مي تواند با مثالهاي بيشمار ديگر كه در حوصله ي اين بحث نيست ، تكميل   ! خوبي است و هر كس كه پولدار است ، بد 
يكي ديگر    . و غيره ، بسيار ساده انگارانه است "اتحاد باعث پيروزي است  "راي من مهم است ، اين است كه پيامهايي از اين دست كه    آنچه در فرم ب . شود

 اثر منفي ديگر اينكه. از اثرات منفي اين ديدگاه ، نوعي تمايل به قهرمان پروري و قهرمان گرايي است كه باز از همان نگاه دوآليستي سرچشمه مي گيرد
بوده است و در آثارشان اين حس را در خواننده بوجود مي آورند كه براي هر سوالي جوابي   " داناي كل"موضع اين دوستان بعنوان نويسنده ، موضع  

 هنرمند كه  بدليل منافع خود ، در آن قرار مي گيرند ، بهيچوجه با روحيه و وظايف يك" پيغمبر"يا يك " سياستمدار"اين موضع را كه تنها يك . دارند 
 . قرار است سوال طرح كند و به تفكر و تامل وادارد ، همخواني ندارد 

انبوه بيشمار  . ، يعني هاليوود نيز در توليدات هنري اش از همين شيوه استفاده مي كند " سرمايه داري"جالب اينجاست كه يكي از بزرگترين كمپانيهاي  
خوبها بر بدها پيروز مي شوند و ما نيز بارها و بارها براي قهرمانان داستان اشك مي ريزيم  و باالخره فيلمهاي كابويي و موزيكال كه در آنها سرانجام  

 . داستان بنفع خوبها تمام مي شود، نشان دهنده ي صحت اين ادعاست

 را ايجاد كردند كه هنرمند وظيفه اش     را همين دوستان آغاز كردند و در خواننده اين سوء تفاهم  "هنر متعهد  "بحث . بازگرديم به نويسندگان خودمان 
نتيجه چه شد؟ اينكه در نسل جديد نويسندگاني كه از اين تعهد هاي قالبي بيزارند به نوعي لج ابدي با       . نسخه صادر كردن و پيام دادن به مخاطب است    

يهاست و نوعي از شخصي شدن كه حتي آن بخش از    نسل پيش بر مي خوريم كه نتيجه اش ، بي تفاوتي به وقايع اجتماعي و تاثيرات آنها بر بيوگراف

 4 



هنوز نسل من ناچار است به اين سوال كه گويا در ذهن مخاطب براي ابد حك شده ، پاسخ بدهد   .تاثيرات مثبت حضور اين دوستان را نيز نفي مي كند 
 !!!" پيام شما چيست؟ "كه 

. من به درگيريهاي امروز انساني مي پردازد كه از يك سرزمين ديكتاتورزده مي آيد تاتر . حاال اجازه بدهيد توضيح بدهم كه من در تاتر چه مي كنم 
از آنجا كه مسايل امروز جامعه ، مهمترين مشغله هاي ذهني آثار من      . و يا تفكر قبيله اي پيدا مي كند " قبيله"با " فرد"بعبارت ديگر به درگيريهايي كه  

قصد با شكلهاي قرن نوزدهمي تاتر كه تنها به ترسيم داستانهاي مجرد از طريق شخصيت پردازي و بدين   است ، به لحاظ فرم نيز كارهاي تاتري من بال  
در ابعاد   " فرد"در كارهاي من . طريق تعيين موقعيت طبقاتي ، مكاني و فردي و همچنين پيچيدگيهاي رواني شخصيتها مي پردازد ، فاصله مي گيرم   

در چنين حالتي اين بيوگرافي اجتماعي است كه بر بيوگرافي شخصي تاثير مي گذارد و حدود         .  محصور است    اجتماعي  و پيچيدگيهاي روابط اجتماعي  
اينكه از چه موقعيت شخصي ، مالي ، اجتماعي ، سني و . بمعناي كالسيك آن نيستند" شخصيت"شخصيتهاي نمايشهاي من .  آن را تعيين مي كند

ن است چه تغييراتي بكنند، مشغله ي اصلي ما نيست ، بلكه اصل است كه آنها چه تفكري را نمايندگي مي    خانوادگي مي آيند يا اينكه در آينده ممك
فيگورهاي نمايشهاي من قهرمان نيستند ،   . كنند ، چگونه مي انديشند ، با چه مسايلي درگيرند، چه تناقض هايي در هنجارهاي اجتماعي آنها وجود دارد   

از جامعه اي مي آيند كه براي آنها حق حيات قايل نيست و آنها را گله وار مي . تند ، بلكه مغلوبند ، دچار تناقض مي شوندغالب نيس. بلكه ضد قهرمانند 
يكي از خصلتهاي  .مي خواهند خود را بيان كنند ، مي خواهند فرديت خود را حفظ كنند . خواهد و آنها نمي خواهند متعلق به يك گله باشند 

من اين است كه آنچه را كه فكر مي كنند ، بزبان مي آورند و اين ربطي به اين ندارد كه من نويسنده يا كارگردان تا چه حد با فيگورهاي نمايشهاي 
كه نوشته ي خودم نيست و بر خالف كارهاي    " سه نظر درباره ي يك مرگ " حتي در اين جديدترين نمايش من   . گفته هاي آنها موافقم يا مخالف 

ش مصر به حفظ فرديت خويش در آنها ترسيم مي شوند ، به بازسازي تفكر غالب مي پردازد نيز ، من در پرداخت و كارگرداني ديگرم  كه آن بخ
يعني   . پايان نمايشهاي من باز است . تالش كرده ام تا جاي خالي آن نگاه فردي ، آن نگاهي كه تنها يك الگو را براي زندگي نمي پذيرد، حس شود 

بلكه اين داستانها در خود تماشاگر و در  . ي شوند كه تماشاگر متوجه شود با پايان اين نمايش ، داستان اين آدمها به پايان نمي رسدطوري پرداخته م
 از سوي ديگر ، هر تماشاگري اين امكان را مي يابد كه به اقتضاي نوع نگرش خود ، پايان      . زندگي اجتماعي او اتفاق مي افتند و ادامه پيدا مي كنند   

اگر در نمايشهاي من آن بخشهايي بتصوير كشيده مي شود كه ما دوست نداريم آنها را ببينيم و بدانها فكر كنيم ، . فرضي خود را براي خود تصور كند
معني نيست كه من   اگر موقعيتهايي ترسيم مي شوند كه با وجود اينكه در زندگي روزمره اتفاق مي افتند ، اما ما از وجودشان خشنود نيستيم ، اين بدان   

كارگردان آنها را دوست دارم ، بلكه من كه بر روي آنها انگشت مي گذارم و آنها را بزير ذره بين مي برم ، تا ما از وجود اين موقعيتها آنقدر عصباني و   
 از موقعيتي كه ما بازسازي صحنه گاهي وقتها حس مي كنم كه برخي از تماشاگران بجاي عصباني شدن. منزجر شويم كه به ضرورت تغيير آنها برسيم 

آنجاست كه من ناچارم تاكيد كنم ، آنچه بر روي صحنه ديديد ، بخشهايي از واقعيت زندگي و تفكر خود           . اي مي كنيم ، از دست ما عصباني مي شود   
اگر از آنچه در اين آينه  .  خود را يكبار از بيرون ببينيد من عامل بوجود آمدن آنها نيستم ، بلكه آنها را تنها چون آينه اي در برابرتان گرفته ام تا. شما بود 

 . مي بينيد ، ناراضي هستيد ، تغييرش دهيد  

 

 .خانم بيضايي ممنون از بابت وقتي كه به ما داديد : تالش
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