
 فمینیسم یعنی مبارزה با جبر تاریخ
 )١٩٩٨چاפ شدה در كیهاנ لندנ ، فوریه (

 
 نیلوفر بیضایی

                                                                  
 آقای هوشنگ محمود گرאمی،

وی شما با خانم بهرخ  متنی رא كه همرאה אیנ نامه برאیتاנ می فرستم به אنگیزה ی مصاحبه אی نوشته אم كه אز س
حسیנ بابایی و آقایاנ فرهاد مجدآبادی، אیرج زهری، مجید فلاح زאدה و אیرج جنتی عطایی אنجام شدה و در     

אز آنجا كه بخש عمدה ی نظرאت مطرح شدה در אیנ مصاحبه، چه אز  .  به چاפ رسدה אست٦٩١كیهاנ لندנ شمارה 
مربوط می شود، ناچارم عهدی رא كه سه   “ بازی آخر“ ید مנ سوی شما و چه אز سوی پاسخ دهندگاנ به نمایש جد

אیנ . سال אست باخود بسته אم ، بشكنم و بر خلاف میل باطنی אم نقש وكیل مدאفع خودم رא بر عهدה بگیرم
شخصی نیست،بلكه אندیشه אی אست كه به گماנ مנ در جامعه ی ما تا رخصتی برאی بیاנ     “ خود“در אینجا “ خود“

بدیנ گونه אست كه تاریخ ما پر אست אز   . אست، پیש אز آنكه شنیدה یا فهمیدה شود، نفی شدה אستخود طلبیدה 
حرفها و אندیشه های نصفه و نیمه گفته و אندیشیدה شدה و אیנ همه تنها و تنها به سود هماנ אندیشه ی ستروנ 

ه در هیچ مقطعی منافع درאز و جزم گرאی حاكم بر سرزمینماנ تمام شدה و هیهات كه روشنفكری ما همچناנ ك
 ...مدت خود رא تشخیص ندאد ، אمروز نیز چنیנ كند و فردא هنوز نیامدה 

كنندה אست كه در آנ سوאل كنندה  در   به گماנ مנ در אیנ مصاحبه یكی אز مشكلات نحوה ی طرح سوאل مصاحبه
 ("حركت"אیشاנ در حیנ אینكه  . حیנ طرح سوאل ، خود به پاسخ گویی نیز می پردאزد و به جوאبها جهت می دهد

  :فی نفسه אمیدوאركنندה تلقی می كنند، می فرمایند تر و سینما ی تبعید رאءا روزאفزوנ زناנ  در ت)!
אست، كه گاה رنگ و بوی تند و     " فمینیستی"ها برجسته تر جلوה می كند ، نوعی بینש   " حركت"آنچه در אیנ   ..."

ل אساسی ، فرאگیر و همگانی ، كه كل   یل فمینیستی در برאبر مسایكردנ مسایعنی نوعی عمدה . אفرאطی نیز دאرد
 "در אیנ بارה شما چه می گویید ؟. جامعه ی ما یا حتی جهاנ אمروز با آنها دست و پنجه نرم می كند  

אز   אز سوאل אینچنیנ بر می آید كه سوאل مصاحبه كنندה אز یכ توאفق نهانی با پاسخ دهندگاנ و یا لاאقل بخشی 
   . آناנ  برخوردאر אست ، وگرنه شاید سوאل  بشكل دیگری مطرح می شد

دאخل گیومه אש توضیح بدهم ، چرא كه    ה ی فمینیسم رא ، آنهم אز نوع ژلزومی نمی بینم كه در پاسخ به شما وא
ه یכ زباנ  در אیנ مورد به אندאزה ی كافی كتاب و منبع وجود دאرد و خدא رא شكر همه ماנ پس אز אینهمه سال ب

אز سوی دیگر حتما و لزوما  . وریכ دسترسی پیدא كنیم ءخارجی مسلط هستیم كه بتوאنیم به אیנ منابع و مبانی ت
در مبحث فلسفه آشنایی دאرید و می دאنید كه فمینیسم مثل " دریدא"در مبحث روאنشناسی و " لاكاנ"با نظریات 

های خاص نیست ، بلكه جنبشی אست  در وهله ی אول فكری   ولوزی مجرد با فرمولءكمونیسم یا سوسیالیسم یכ אید
 ".  قدرت  : "ولوزیها در می אفتد ءكه در همه جای جهاנ با یכ فرمول تثبیت شدה در تمامی אید

به همیנ سبب אست كه جنبש فمینیستی بخودی خود در هیچ جای جهاנ برאی كسب قدرت سیاسی و رسیدנ به  
ت بشری قدم بر ندאشته ، بلكه هموאرה بعنوאנ همرאה و جزء جدאیی ناپذیر در مورد معضلا" دאنای كل"موضع 

אز אیנ روست كه אنسانها یی با جهت های فكری متفاوت می  .  تمامی جنبشهای مترقی جهاנ بشمار آمدה אست
توאنند در چارچوب جنبש فمینیستی قرאر گیرند ، همانطور كه در جنبشهایی مثل جنبש ضدرאسیسم نیز همیנ  

دقیقا بهمیנ دلایل אست كه جنبש فمینیستی  جریانی אست فی نفسه دمكرאتیכ كه در آנ    . رאیط حكمفرماست ش
 . بدلیل  همیנ خصلتها برאی مباحثه و تبادل אندیشه جایگاה ویزה و אجتناب ناپذیری وجود دאرد 

می گذאرید و  "  ل فمینیستی ءمسا"رא در مقابل " ل אساسی و فرאگیر و همگانی ءمسا"دوستاנ عزیز ، هنگامی كه 
له ی تجاوز تاریخی جوאمع مرد سالار  ءبدیנ گونه אیנ دو مقوله رא در مقابل یكدیگر قرאر می دهید، אنگار كه مس

گفتנ ،در جایی جدא " نه"به אبتدאیی تریנ حقوق زناנ ، یعنی حق زیستנ ، حق تصمیم گیری ، حق אنتخاب  ، حق 
به مנ אجازה   !  برאی موجودאت ساكנ كرה ی مریخ مطرح می باشد و نه برאی شما   אز مقوله ی حقوق بشر و אز سو و  

 .بدهید كه به بخشهایی אز אدعاهای آرماנ طلبانه تاנ شכ كنم
ناچارم كه یכ بار برאی همیشه توضیح بدهم كه جنبש فمینیستی بمعنای جنبש تمام زناנ بر علیه تمام  

 عقب ماندה אی چوנ جامعه ی ما אست كه אندیشه ی برچسب زנ و    به گماנ مנ تنها در جوאمع . مردאנ نیست 
" حقوق زנ"كار رא بدینجا رساندה كه به محض אینكه אز   مطلق گرא אینچنیנ دمار אز روزگار אیנ ملت در آوردה و 

بر پیشانی אت ترتیب هر آنچه می خوאهی بگویی رא می دهد و   " ضد مرد"صحبت می كنی با چسباندנ مهر  
خوشت אومد؟ : "نه بر فرאز جسد نیمه جاנ אندیشه ی نو پایت می אیستد ، אنگار كه می خوאهد بگوید پیروزمندא

 .بدوנ אینكه معلوم شود دعوא بر سر چیست،  ." نشونت دאدم
بر خلاف تاریخ چندهزאر ساله ی ما كه زנ رא موجودی ناقص אلعقل پندאشته، كه در مورد تمام אشكال بودنש ،      

، "فرد"آیه و رساله آوردה ، و خلاصه وی رא نه بعنوאנ  ریנ بخشهای آנ אز پیש تصمیم گرفته وحتی در خصوصی ت
جنبש زناנ جنبشی ست بسیار جوאנ و  برسمیت شناخته شدה אست ،" همخوאبه"و یا " مادر"بلكه تنها  بعنوאנ 

ر خطیری رא بر عهدה دאرد ،  در عیנ حال אیנ جنبש وظیفه ی بسیا. نوپا و بعبارت دیگر جنبש אنساנ אمروز אست 
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دفاع אز حقوق زנ و رسیدנ به آرزوی برאبری حقوق زנ و مرد در جامعه אی كه تاریخש . مبارزה با جبر تاریخ 
 . ، كاریست بس دشوאر "تفكر و خرد و تبادل אندیشه " אستوאر بودה و نه بر پایه ی" زور بازو " بر

 در چنیנ جامعه אی هموאرה با طرح אندیشه های متمایل به كلی  متاسفانه مبارزה در رאה آرماנ های بشری نیز 
" جزء "به " كل"و خلاصه رسیدנ אز " ل ءאساسی تریנ مسا"و یا " ل אساسی ءمسا "گویی و مبهم گویی ،  تحت عنوאנ

  .، بجای در نظر گرفتנ אرتباط دیالكتیכ و متقابل אیנ دو مقوله با یكدیگر ، عملا به ضد خود بدل گشته אست
به نوشته و كارگردאنی مנ یكی אز عاملیנ " بازی آخر"دوستاנ گرאمی ، אز آنجا كه گماנ می كنم كه نمایש  

" فمینیسم אفرאطی "و " فمینیسم"و برאה אفتادנ بحث " اتر ءجشنوאرה ی ت"אصلی برאה אفتادנ بخشی אزجنجالهای 
 . عی توضیح وאضحات אست ، روشנ كنمبودה אست ، لازم می بینم كه چند نكته رא كه به گماנ خودم بنو  

بانو در شهر  "אولا אینكه مנ بارها و بارها توضیح دאدה אم كه אیנ نمایש אدאمه ی دو نمایש قبلی אم بنامهای   
אست و אیנ سه نمایש در یכ تم אصلی ، یعنی محور قرאر دאدנ  " مرجاנ ، مانی و چند مشكل كوچכ  " و " آینه 

با אیנ جنس بودה אست و در آنها سه فرم مختلف אجرאیی  " قدرت" مقوله אی بنام و درگیری אبدی" موضوع زנ "
دچار شوم ، " تكرאر خود "אیנ بدیנ معنی نیست كه بندה بخوאهم تا پایاנ عمرم به بیماری . אمتحاנ می شود 

ای آیندה تنها  وאقعیت وجودی زناנ میهنم بجای بماند ، تا نسله" بخש دیگر " بلكه قصدم אیנ بودה كه سندی אز
. موجودیت پیشینیانشاנ روبرو نشوند " كالا אنگاشته شدה ی "و بدوנ تفكر و در نهایت " ذلیل و خوאر" با بخש

موجودی برאبر و  " زנ  " آنچه مسلم אست אینستكه دركارهای آیندה ی مנ نیز ، به هر موضوعی كه پردאخته شود ،   
 .  خوאهد بود! صاحب عقل كامل 

ینكه یكی אز جذאبیت های אیנ موضوع برאی مנ رسیدנ بدیנ گماנ بودה كه هر كجا אز حقوق تحت      نكته ی دیگر א 
 در هر شكلש بزیر علامت سوאل بردה می   “قدرت طلبی “ تجاوز قرאر گرفته ی زناנ صحبتی بمیاנ آمدה ، אلزאما 

  بر“ אیנ فرد “ جریاנ و یا אینكه شود ، حالا אیנ قدرت می خوאهد אز سوی אیנ یا آנ אندیشه ، یا אینكه אیנ یا آנ
 .  אعمال شود و یا تلاש شود كه אعمال شود “آנ فرد“

אز خودماנ ،     " جمهوری אسلامی بیروנ  "یی كه در رאה مبارزה با    " ما  "بعبارت دیگر شاید نوعی تلنگر زدנ باشد به 
نسته یا ندאنسته غافل ماندה אیم و در درونماנ آگاهانه و یا بطور ناخودאگاה ، دא" جمهوری אسلامی موجود  " אز 

 منظورم روشנ אست ؟ . شدה אیم .." مנ نبودم ، دستم بود "دچار توهم 
" در پایاנ ناچارم كه در تصحیح نقل قولی كه همكار بسیار گرאمی אم آقای אیرج زهری אز بانوی شعر سرزمینم ، 

נ بانو هم كه شدה ، عیנ گفته ی אیشاנ رא نقل كنم   آوردה אند و برאی אدאی אحترאم به روح گرאمی אی " فروغ فرخزאد 
 :، تا خوאنندה خود قضاوت كند 

אگر شعر مנ ، همانطور كه شما گفتید ، یכ مقدאر حالت زنانه دאرد ، خب אیנ خیلی طبیعی אست كه به علت  "
 كنم دیگر אما אگر پای سنجש אرزشهای هنری پیש بیاید فكر می. مנ خوشبختانه یכ زنم . زנ بودنم אست 

طبیعی אست كه یכ زנ به علت . جنسیت نمی توאند مطرح باشد ، אصلا مطرح كردנ אیנ قضیه صحیح نیست
زنانه " دید"لی توجه می كند كه شاید مورد توجه یכ مرد نباشد و یכ ءشرאیط جسمانی ، حسی و روحیש به مسا

: رج گرگیנ  با فروغ فرخزאد ، رאدیو אیرאנمصاحبه אی... " (لی بدهد كه با مال مرد فرق می كندءنسبت به مسا
١٣٤٣. ( 

אز آنجا كه نقل قول زیررא كه باز אز فروغ فرخزאد אست ، به بحث بالا مرتبط می بینم، אیנ نوشته رא با אحترאم     
  :به همه ی زناנ رنجدیدה ی سرزمینم به پایاנ می برم

یشه سعی می كنم به אیנ آرزو برسم و چوנ كتاب بزرگتریנ آرزوی مנ אینست كه یכ هنرمند وאقعی باشم و هم "
رא زیاد دوست دאرم باز هم آرزویم אینست كه سطح فرهنگ مملكت بالا برود و مردم هنر رא و אرزש وאقعی هنر رא  
بیشتر درכ كنند و آنقدر فهمیدה بشوند كه دیگر به تحریכ אیנ و آנ تسلیم نشوند، و به آنها אجازה ندهند كه در 

مנ به  . آرزوی مנ آزאدی زناנ אیرאנ و تساوی حقوق آنها با مردאנ אست  . لاحیت ندאرند قضاوت كنند  كاری كه ص
رنجهایی كه خوאهرאنم در אیנ مملكت در אثر بی عدאلتی های مردאנ می برند كاملا وאقفم و نیمی אز هنرم رא  

عد برאی فعالیتهای علمی و هنری    آرزوی مנ אیجاد یכ محیط مسا. برאی تجسم دردها و آلام آنها بكارمی برم 
  ) .١٣٣٢ دی ١٢فروغ فرخزאد ، אهوאز ، ... " . ( אجتماعی بانوאנ אست 

 
 

  با אحترאم                                                
 نیلوفر بیضایی                                                

 ١٩٩٨ زאنویه ٢٦بتاریخ                                                     
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