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  نوعی از هنر 

  نوعی از انديشه
  
ای  له بازار دارد و وسي،رؤث هنر و انديشه به مثابه سالحی ارزان و م، بيش از هر زمان ديگر،قاتیاکنون که در جوامع طب  

 مردمان محروم و عامی به و تحميقجادوئی برای ماندگاری طبقه وابسته به امپرياليسم جهانی است و همواره در جهت تحقير

آرمانی ی   وظيفه،وشياری مردم ه برای،از ايمان کوشش برای بيداری و آنگاه پيگيری سرشار ،شود کار گرفته می

 مبارزی   انديشه،ايشانی   لياقت تاريخی مردم و همچنين تحليل و شناخت حقوق از دست رفته وست که با درک توان هنرمندانی

ير و تهديد و و تنظيم مردمی آن به بهای تحق" کار"ی  اند و برای اکتساب حقوق ربوده شده خود را به سالح اقدام مجهز کرده

  .کوشند زندان و شکنجه و خون و مرگ خويش می

  

 مردمان محروم و خاموش است به موجوديت" کار"خويش که تبلور و تراکم نيروی ی  ربودهی  طبقه استثمارگر با پشتوانه  

هيم مترقی هنر حطاطی خود را به لعاب مفا فرهنگ ان،تجهيزات نظامیی   سلطه و زير، شيطانی بخشيدهیتحميلی خويش قدرت

  .های متجاوزين جهانی باشد گسترد تا بيش از پيش پاسخگوی نيازمندی  میآاليد و  میو فرهنگ امروز

  

 که در جهت منافع غصب ،ماری برای آلودن و تضعيف هنر و ادبيات مترقی و ملی جوامع طبقاتی امروزتجهيزات استع    

ی خود را از طريق تحليل و ها ا به طوفان سياست افکنده است و ارزش خود ر،م نيازمندانه و با درک کامل خطرمردی  شده

تمهيدهايی بسيارچيده است تا در واقع  ،کسب کرده – بسيار فقير ، آری–ی تاريخی و موجود ملتی فقير ها تفسير محروميت

  .آيدرياليسم درسب برای درخت عظيم امپفرعی و مناای  تفکر و عمل ملی از ملت زدوده گردد و جامعه بصورت ريشه

  

يابد ؟ دشمن طبقاتی با حسابگری   می چگونه تحقق، در قلمرو هنر و انديشه،گيرد  می  اين آرزو که از روشی ديکتاتوری مايه

ی ها  دورانی  تفکرات خرافی و کهنهی  گردد شيوه  میی الزم که مستقيما  از طريق کارشناسان بيگانه تقويتها و طرح ريزی

پردازد و   میيی ستبر در آسمان و مقدرات دارد و به توجيه جاودانهِ  تمام مصائب معيشتی و روانی مردمها هگذشته  را که ريش

ستايد و به چاپ و نشر آثاری چنين که در آن به   میکند و  میسازد، ترويج  می ممکن،تقديری  همواره تحمل امروز را بر پايه

، از ها زمينهی   رعايت شده است، در کليه،آسمان و زمين و زندگیی  ارهمردم دربی   تمنيات و تصورات عقب مانده،تمامی

 ، با تالش کارگزاران دور و نزديک،ی بزرگ انتشاراتیها زند و از طريق سازمان  می دست،مبانی دينی گرفته تا مسائل علمی

اش  کند که منطبق بر نيازهای جابرانه می ی بيگانه را ترجمه، تفسير و شايعها  زبانی آن قسمت از هنر و ادبيات و علم و فلسفه

 تا – متوسطه و دانشگاه ، بر تدريس مدارس ابتدائی، ناظر آنيمستها  چنانکه سال،و تهديد آميزتر از همهتر   باشد و خطرناک

انه و کلی  مفاهيمی جداگ،ی درسی امروز متجلی استها آنچه در کتاب. ديدگاه نظارت داردترين    از ارتجاعی–انجا که بتواند 

ی ها آيند و اصوال با واقعيت ود نمیه دارند و به کار شناخت زندگی موجمغشوش و گمراه کنندای  است که با يکديگر رابطه

ليات تاريخی زندگی سرپوشی متزلزل برای تج. کشند می میامروز در تضادند و محصلين را در مجموع به تباهی اخالقی و عل

  .کنند  می در برخورد با واقعيت به تسليم و شکست وادارو واقعيات امروزند و انسان را

 متشتت و تقدير ساز ، بيماری زا،های پراکنده دانستنیی   زير زباله–موع ر مج د–ها  و دانشگاهها  آنو دبيرستها  آن  دبست

ی  د اکنون و بويژه آيندهجوان امروز را سوزانده است تا عملکری   حنجره،درسی  و تنفس در فضای آلوده و خفهاند  مدفون شده
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ی پوسيده ها زير تودهها  آنوقتی دبست.  و به سهولت ممکن شود،ی عمومی جامعه بدون خطرها در جهت ربودن سرمايهاع جارت

 ،تکراریی   انشاء و ديکته، علم االشياء ساکن و دينی، تعليمات خرافی در زمينه دين و جامعه، مشق ماشينی–درس 

دچار تباهی و  ،سرزمين مای   در واقع فرهنگ آينده،و ميهن مدفون شوند...  تعليم مکانيکی خدا و ،میهای مردود قدي داستان

رهنگ تحميلی بيگانگان شد و از تحرک و تنوع و مليت برکنار ماند و  ف،که فرهنگ يک ملت یتحقير شده است و هنگام

 همچون امروز و ،تماند؟ مل  میی و آينده ساز مليت چه ديگر از مفهوم مترق،مطيع و بازی پرست و خيالباف و منزوی گرديد

ی صدور ملی ها ماند و چشم يه دروازه  میایت زده بر جکند و غار  می سکوت، در برابر دزدان رسمی جهان،حتی تسليم تر

  :شود  میدوزد و نظارت گر غارتی عظيم می

  .  و ملت گرسنه است ،رود   دريای سياه به غارت می

  . ، و ملت گرسنه استروند و شکفته به غارت می  مزارع سپيد 

  .ماند او همچمان غارت زده بر جای میروند و   به غارت میها  و درختان و کوهادري

رت ای ملل فقير غها پس بيهوده نيست که فرهنگ. تحميل فرهنگی ممکن شودترين   بايد عظيم  می،ها غارتترين     برای عظيم

 مسئوليت خويش ،ود تا زير فشار استراحت و نان خانوادهش يهوده نيست که معلم به هيچ گرفته میپس ب. شود  نيمه جان می،زده

ی درسی و ها  بيهوده نيست که بر کتاب،را از ياد ببرد و برای حفظ تعادل مرسوم زندگی به مشاغل ديگر نيز بپردازد، پس

يابد و برای هنر و   میه مطبوعات ارزشی برابر تسليحاتآيد و بيهوده نيست ک های کودکان نظارتی ديکتاتوری بعمل می کتاب

 شود و گردن مفاهيم مترقی با گيوتين سانسور قطع  میی دورانی تدارک ديدهها ی بسيار برنامهها ادبيات با شور و بررسی

  .گردد می

هر هنرمند و اديبی ست که آن وظيفه ی   چنان وسعت يافته که بررسی همواره، قلمرو هنر و انديشه  ديکتاتوری و سانسور در

اما . گوئيد   میشايد شما نيز اين را. گويم  نبايد سکوت کنيم  من می. داند وجدان سياسی خود را در جهت نجات حقيقت بيدار می

همه از تاکتيک . بايد خطر کنيم . ی جسته و گريخته هرگز کافی نيست ها نفس. ايم  ما سکوت کرده: گويد عمل چيز ديگری می

ويسيم و هر اگر همه برويم و بن. ايم  عوض کرده" تاکتيک " را با " ترس " ام که جای کلمه  زنيم و من چنين دريافته میحرف 

 چنان ،کنيم ی عاشقانه و ايمانی خويش را سانسور میها  انديشه،وقتی خودمان. شکند   ديوار سانسور می،طور شده، منتشر کنيم

از اين لحظه . شود  مان ترسی باشد که بر ما اعمال می تولد بيرون کشيم و توجيهی  انهمان را در آست است که چشم فرزندان

اگر . گوئيم  اگر راست می. زنم  و سانسور دولت در قلمرو هنر و ادبيات حرف میاز ديکتاتوری  ،من در قلب ترس. بياموزيم 

 اولين ، سانسور در خويش در قلمرو هنر و ادبيات. سکوت نکنيم ،دانيم حق با ماست اگر می. با شهامت خود ايستاده ايم 

  .کنيم تا به تاکتيک او تحقق بخشيم  شويم و با دشمن همدستی می  میخود مرتکبی  خيانتی است که خود درباره

د شو ترين اجحافی که به ما می همه در برابر بيش  و با اين،دانيم  می  ما خود را خانواده مغلوب هنر و ادبيات اين سرزمين

د، ان تفنگ ترسيدهی  اند، يا زير سايه دانندگان آن يا خريداری شدهر گ در قورق ارتجاعند وها ت و روزنامهمجال .ايم ساکت مانده

 و ديگر پيداست که ...کنند  میی داخلی و خارجی سهام گذاریها ر سرمايهداعند و در کاو يا خود از مريدان نزديک ارتج

  !..تسرنوشت فرهنگی خوانندگان چيس

 مطبوعات به ملت ،فرهنگی را از روش آموزش و پرورش که بگذريمی   بيشترين لطمه،های طوالنی شکست   در اين سال

  تواند رسيد؟  میواقعی هنر و ادبيات به کجای  ی تفريحی  و توجيهی کارمندان جبههها  تالش،همه و در برابر ايناند  زده

 هنر و ادبيات ترس ، هنر و ادبيات ما،که امروز بطوری. کشد  میت ما را به کام هر لحظه بيشتر، ما و هنر و ادبيا،  ترس

 در ،آشوبد و در جمع  در انزوا چون شير، يال برمیشود، گريزد، تحقير می  میهمواره. تهنر و ادبياتی ترسوس. نيست 

و اديب است که در ستيز با فقر  اما تنها بيداری و شهامت وجدان هنرمند ،گريزد  می چون روباهی زيرک از خطر،جامعه

ی ها  زمينه،تاريخ که هم اکنونی  تواند نه تنها در جريان آينده  می تواناست و،روانی و فرهنگی و نيز تباهی درون طبقه مرفه
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. سدشنا  می بيدار است و شهامت را،بايد  میگونه که نا آاما نمی توان ادعا کرد که هنر و ادبيات م. شکست آن را فراهم آورد

ايم و اگر تکانی به هستی فرهنگی خويش ندهيم به مسخی آرام و نامعلوم تن خواهيم سپرد و تمام  ما به شدت تحقير شده

دشمن با . ی آلوده و متعفن عادت خواهيم کردها های اجتماعی و مردمی خويش را به باد خواهيم داد و به واقعيت حساسيت

 است و برای تسلط بر هنر و ادبيات و کاربرد آن برای مقاصد وسيع سياسی  همواره در حال تجهيز،امکانات وسيع خود

مثل عاشقان . ايم  را از کف نهاده-قلم و سخن ی    سالح کوبنده-ويش کوشد و ما تنها سالح آشکار و حتی قانونی خ  می،خويش

 ،دانيم ملت ما  می.ئيم و نمی يابيم جو می يم و هنر و ادبيات مسئول رامعبود  سر به بيابان  نهادها  در جستجوی  ،قيعهد عت

 اجاره نشينان فقير، ،به بيماران آواره. نبض اقتصاد ملت را در دست نداريم . بيمار و فقير است  و اين دانشی اکتسابی است 

ته است اقتصاد نشسی  سرسخت و مسلح بر گرده ، و دشمن،کار و ازدحام کهنه پوشان و سرخوردگان توجه نداريم کارگران بی

  :  کند  میخواهد و چنين نيز  میو هنر و انديشه را رام خود

 توليدیی   آموزشی و هنری که موجد اسارت اقتصادی و فرهنگی است زندانی از مناسبات فريبنده،  با تبليغات وسيع صنعتی

کند و به بند قسط و  می مصارف اقتصادی و فرهنگیی   برده،را با شگردهای نويابسازد و دهقان و کارگر و کارمند  می

  سلسله پرستی و تقدير را، مقدسات سنتی،ی گوناگون، مليت کاذبها کشد و با گسيل قشون  میتجمل و تفريح و تحميق

 ديليی تبآموزد و آن کميت مترقی از تکامل را که به دليل جبر تاريخی ناگزير از پذيرش و اشاعه آن است به مواهبی اهدا می

که ای  مبارزهی  سازد تا در مجموع مردم را از حربه  میازه برای وجاهت الهی و مقبوليت اجتماعی خويشکند و پايگاهی ت می

 اسالم نو، و هنر و ،خود را با تمهيد سياست نوی  ساکن و بستهی  بر دارد خلع سالح نمايد و فلسفهجبر و فلسفه نوين را در 

  :سرپوش فجايع مسلم خويش سازد ،نوی  انديشه

 آن کيفيت مترقی را که از ،دين به تيغی دو دمی  سازد و برای تبديل سالح زنگار بسته  میسياست نو، احزاب نويندر جهت 

کند، تجليات زنده و برجای   مینابود " دست نشاندگان بيگانه"  تحت عنوان ،يابد  میی نيمه مبارز دينی اشاعهها طريق جبهه

ی ها ريک زمينهنهد و با تح  میخسته و مجروح مردمی   بر شانه، نعشی سنگين آن را چون،کشد و آنگاه  میدين رای  مانده

 تلويزيون ،راديو. کند  می فرهنگ را تضعيف،معممين خريداری شدهدير انديشی و مسالمت جوئی به وسيله تسليم و زاری و تق

  :پردازد  میخودی  غ فرهنگ ظالمانهداند و شبانه روز به تبلي و مطبوعات را پايگاه مسلم خود می

  .  مويسقی از تسليم و زاری و روياهای ناممکن و اندوه و تخدير پر است

  .اع ندارد است و هدفی جز تائيد مرکزيت ارتج و بزک کرده و فريبنده مهيج، پرهياهو، ضدمردمی،فسيرها  ت

نده است و برای تائيد سرنوشت محتوم هوع آور و مضمحل کنت ،ای يشه همه و همه کل، و پند و اندرزهاها  نمايشنامه،ها   داستان

  .شود تهيه می

خدير کننده و متکی به ندانستگی و می ت الوده به رمانتيس، مرده، قالبی،ی راديويی و تلويزيونیها  برنامه  صداهای کارگزاران

  .ز است مبارز امروی  قی و در مجموع هنر و انديشه موسي، کلمه،ی مترقی صداها ارزش مردم نسبت به تصور قالبی

 صورتک ،در چنين شرايطی که حريف.  خدمتگزار دستگاه است ،  بر اثر تفنگ و طال،  در چنين شرايطی که هنر و انديشه

مقاصد سوداگرانه و وجاهت ملی و جهانی خويش ساخته است و با ی  اعتالء و سعادت اقتصادی و فرهنگی مردم را پشتوانه

 را از ضرورت زمانی و مکانیها  آن ،کند و با درک نيروی تاريخی کلمات می  تجديد حياتيير عناوين و القاب حتیتغ

 –ی سياسی ها کند و هنر و ادبيات را از طريق تصويبنامه  می مفاهيم را قلب،زدايد و با مصرف اصطالحات مترقی می

 و و با همکاری دانشمنددهد   میيانگيرد و در مسيری دلخواه جر  میی اجرايی آن به خدمتها فرهنگی و کاربرد سرمايه

يابد و دانشجوی   می مردم گرای راهبه مجامع ،يیها پردازد و با ايجاد سازمان  میبه تفتيش انديشه و عمل ، خودفروختهمندهنر

 و اعتصابات ،کند  میبرد و روشنفکران را به قالع دور و نزديک نظام تبعيد مبارز و کارگر روشنفکر را به اسارت می

 سد راه ،دارد و با چنين روشی کوبد و پنهان می میاند  ی دردناک نبودن آزادی و تسلط فقر و قدرتها  نشانهپراکنده را که
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 نمی تواند در جهت ،شود، هيچ نيروئی مگر نيروی بيداری و هوشياری ملت خوابزده  میی آزاد جوامع ديگر نيزها جنبش

  . مقاومت کند، بستيزد و به برد نهايی برسد،اقدام

توان دريافت که اين  شود اما به سادگی می هنرمند و اديب و روشنفکر صحبت میی   از وظيفه،ت که در اين جامعههاس   سال

 با دشمنی مشخص و معلوم ،وقتی هنرمند و اديب موضع طبقاتی نگيرد.  هنوز با هنر و ادبيات نياميخته است ،وظيفه

 برقرار ی هنری و رشد فرهنگی مردمها  توازنی منطقی ميان ارزش،بدرا درنياها  آن مردم و زبان غنی و موثر ،درنياويزد

 مردم نوازی کند، به ميان ، از سر رفاه و ترحم،نسازد و مثل بيشتر استادان متحجر دانشگاهی و هنرمندان مرفه تلويزيونی

 از فضای ،ن خدايی ناشناختهی مردم گوش ندهد و چوها  به حرف، با مردم نپوشد و ننوشد، در اتاق مردم ننشيند،مردم نرود

خدايی کند و بنده . خويش با اشاراتی خداوندانه به حل و فصل قشری مسايل محروميت و فقر بپردازد ی  مرفه روشنفکرانه

 ،ی فرهنگی خرده بورژوايی داشته باشد و به هنر و ادبياتی که با تمام تجليات زيبايی شناسانهها عمال گرايش. نوازی بياموزد

 هرگز ، مردمی و حتی مبارز بماند، در حرف، دل بسپارد و با اينهمه،روابط فرهنگی طبقه مرفه جامعه استی  هندهتحکيم د

.  ديگر وظيفه حرفی برای کسب موقعيت اجتماعی ست ،  اگر چنين باشد،نمی تواند مفهومی واقعی از وظيفه داشته باشد ؛ چه

تکی برای استتار را بطه اشتباه آميز است که ميان ذهنيت و عينيت صور. سرپوشی برای پوشاندن مبانی غلط ذهنی است 

گويد و کارش سر در گم   میاز وظيفه. زند و اثرش تجسم بی منطق ذهنيت است  میاز مفاهيم عينی حرف. برقرار شده است 

گيرد و   میود به کارگويد هنرمندی اجتماعی است و هنرش را برای تحکيم فرهنگ دلخواه نظام موج  می.و غير مسئول است 

 .جويد  میدر مجموع در ساختمان ايده آليستی جامعه شرکت

. تيکی ميان عينيت و ذهنيت نيست چيزی جز توازن ديالک، در اولين اقدام،که امروز در هنر و ادبيات مطرح استای  وظيفه  

  .اشته شده استتوان گفت اولين قدم در راه هنر و ادبيات موظف برد  می،اگر اين توازن درک شود

زتصورات بايد ا. باشد  عين است و ذهن ناگزير تابع حرکت همين عينيت انکار ناپذير می،رفتی انسان جريان مع  سرچشمه

 فقر،  بيماری ،مبانی تحقير.  اما هرگز نبايد آن را کافی دانست،رفت مدد گ،اند  و ذهنی که از مبانی عينی گذشته برخاستهکلی

بر آن ی عينی موجود کشف گردد و وظيفه ها  تحليل و شناخت نهاد،بايد از طريق درک  می،موجودی  و اسارت مردم  جامعه

 تضاد ، سياسی و دينی، فرهنگی، نظامی،ی موجود اداریها بايد با تحليل و شناخت موجوديت و عملکرد سازمان. قرار گيرد

  .خت  تضادهای فرعی را نيز شنا،مده را درک کرد و در جوار اين تضادع

 به تحليل و تفسير تضاد اصلی جامعه ،بايد با اشکال خاص خويش را در زمينهِ  ادبيات و هنر  می  هنر و انديشه موظف

 که بايد از اصلی جامعه ماتضاد .  رم کنند،انديشند  میکه به هنر ناب و هنر غير طبقاتیها  آن ،بگذار هنرمندان مدعی. بپردازد

. ورژوائی ست ب–ئودال با نيروی امپرياليسم و ناگزير تضاد با سيستم بينابينی ف تضاد با طريق هنر و ادبيات درک شود، 

تضاد خرده بورژوازی با  ، با کارگران تضاد بورژوازی ملی،تضادهای ديگری چون تضاد فئوداليسم با بورژوازی

رمندان با يکديگر، تضاد داخلی تری چون تضاد هن ی پائينها  تضاد روشنفکران و افزارمندان و تضاد،زرگبورژوازی ب

ست   همه و همه تضادهايی فرعی،ی دولتی و تضادهای کوچک اصناف در برابر هم و يا تضاد دين و هنر و انديشهها سازمان

. هندخوا  می اگر چنين شود، همان آرزوئی است که عاملين مرتجع تضاد عمده،چون. و نبايد سد راه تضاد اصلی و عمده گردد

 گرايد و خود را در اين تضادها غرق  می بيشتر به تضادهای ابتدائی، چندان که شهامت کند، هنر و ادبيات ما،نهاما متاسفا

گردد و به سود  ی ارتجاعی آن تقويت میها ماند و يا حتی ارزش  تاثير برکنار میی  کند و در نتيجه تضاد عمده از حوزه می

  .انجامد  میقطب استثمارگر تضاد

زيرا تنها در جهت تعليم هنری و ادبی اين مفاهيم به .  گيريم و يا به اين مفاهيم بيانديشيمه سخن نگوئيم و راه خوداز وظيف  يا 

شه موظف با هنر و اندي. محروم قرار گرفت ی  هطبقی  توان وظيفه را به درستی دريافت و در متن مبارزه مردم است که می

 مردمان از نظر توليدات مردم و دقت و مطالعه در زندگی غنی و سرشاری  دهفرود هنرمند و اديب در متن روابط تحقير ش
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ی   هنر و انديشه،دشمن پسندی   بر خالف شايعه،پذيرد؛ پس  میاد فرهنگ زبان و فولکلور، شکلخالقه اقتصادی و ايج

 ايدئولوژی است و آنچه خلق هنرمند خود  در متن ، حالتیين در چن، چه، از هر گونه تحميل ايدئولوژيکی عاری ست،دستوری

 ،قاتی هنرمند وقتی  موضع طب.شده است  سياسی و دينی مردمان اخذ ، روانی،فرهنگی ، ذره ذره از مناسبات اقتصادی،کند می

فه در تمام ذرات ماده که در  وظي،اينحا.  عنصری خارجی نيست تا تحميل شود ، ديگر وظيفه،قاطع و آشکار مشخص گردد

 در ارتباطی ،ی آرمانیها ی هنری و ارزشها  ارزش،ای ی وظيفهها  ارزش،اينجا. ا ذهن است جريان داردارتباطی دائمی ب

  .سازند  می هدف را،جدائی ناپذير از يکديگرند و در مجموع

ی  لسفهتواند باشد ؛ زيرا ف نمیای   هرگز تحميلی و کليشهئولوژی مبارز نوين شکل يابد،که بر مبنای ايدای    پس هنر و انديشه

تغيير و تحول قرار گيرد، گوناگون و وسيع است و ی  نگرد و آنچه در پروسه علمی  جهان را از ديدگاه تغيير و تحول می

 که از جانب ، هنر و ادبيات شايع،و بر عکس. شود  رهنمون می،در طبيعت و انسانای  انسان را به کشف عناصر تازه

 به علت کهولت رفتار و اطاعت و ،گردد ات تلقين میع تلويزيون و مطبو، راديو،سمداری   به وسيله،ی جوامع طبقاتیها دولت

 ماهيتا ، بدون آنکه به نظارت مستقيمی بر قلمرو خود الزام بخشد،خويش که در جريان تاريخ رنگ باخته استی  تسليم همواره

هنرمندان و . نگرد  می"ايستا"و انسان را محتوائی تکراری و ساکن دارد و طبيعت . رده است و مای  يشههنر و ادبياتی کل

احساسی برای رابطه ها  آنو يا هنوز در اند  ديده تسليم و به گودال مانده و گن،ده يا کامال سرسپر،متفکرين هنر و ادبياتی  چنين

 که بر مدار ی قديم و با همان محتوای کهنهها  از شکل خسته و بيزار،خد که در اين صورتچر  میبا انسان و طبيعت موجود

ی وسيع و گوناگون هستی را ها کنند و چون قادر نيستند فرم  میتازند و هياهو  می به قلمرو فرم،گردد ازليت و ابديت میی  دايره

يی ها يبائی شناسی دارای ارزشزپردازند که از ديدگاه   میتشکل پوستی آنی  از ديدگاه محتوا کشف کنند ناگزير به ارائه

بايد با دخالت هنر و ادبيات مبارز و مردمی به   میيی که از اصالت فعال خويش دور مانده وها  ارزش اما آن چنان،هست

  .متقابل و سازنده با محتوای خويش قرار گيردای  اصالت موثر خويش بازگردانده شود تا در رابطه

قاطع با فرهنگ ای   ناگزير از ستيزه،عیخويش و با تکيه بر رئاليسم اجتماتاريخی  خواستگاه  درک   هنر و ادبيات مبارز با

 چه از نظر فرم و چه از –ی موجود در هنر و انديشه ادوار گذشته ها  بورژوايی ست و با بازستاندن ارزش–فئودال ی  کهنه

کوشد و برای   برای رشد فرهنگ مردم می،مردمان امروز و آيندهی   و تغيير آن جهت انطباق با نيازهای تازه–نظر محتوا 

سازد و همچنين هنرمندان و   میمناسبای   زمينه،"کار"ی  روزهای اقدام مردمان جهت اکتساب حقوق از دست رفته

کند و   گرايشی منطقی به جانب مردم دارند تقويت می،ههای بورژوايی و يا تعلقاتی چنينروشنفکرانی را که با وجود خاستگا

  .دنوسان ميان دو طبقه برهنی  سازد تا از فاجعه می

 ،و با هياهوی گاه و بيگاه!.  هنر و انديشه بسازند،يابند تا به نمود نظم کهن  میگيرند و مقام   اما هستند کارگزارانی که پول می

فرم ی  در زمينه" سطح باال" منحرف سازند و هستند کارگزارانی  ديگر که با هياهوی ،اذهان را از مسيری که نبايد دنبال شود

پردازند   میی دولتی و تشريفاتیها مندی از مزايای قانونی سازمان  برای بهره،ثبيت موقعيت اجتماعی خويش به ت،و حتی محتوا

 هنرمند عالی و تئوريسين هنر و ،خويشی  ی روشنفکرانهها شند و هم با بحثتا هم به مراد خداوندان خويش عمل کرده با

  .ادبيات و فلسفه قلمداد شوند

ی  زيرا در جبهه. هراسد  فرصت طلب نمیاين کارگزاران معلوم الحال ی  رهی زيرکانه و همواها مت  هنر مبارز هرگز از ته  

مدام مردم و فرهنگ ی    در زمينه رابطه،تاثيرات سياسیترين   هاست و به درستی دريافته است که پنهان  روياروی آن،سياست

از ای  مبارز که پايهی  هنر و انديشه. شود نديشه اعمال می از طريق همين کارگزاران هنر و ا،وديت شرايط موجدر جهت تقو

ذهنی که در ی  اقدام رهايی بخش آينده بر آن استوار است از معيارهای فرماليستی شناخت زيبائی و اکتشافات بيمار گونه

هنر و ی  را بر پوزهگريزد و مشت خشم و نفرت خود  میاند   خالقيتبراه وصول به تصور کاذترين    معمول،مدرنيسمی  زمينه

 ،ست پيری و مرگ و جنسيت تباه شونده سرگردانی  حکهمض که در فضايی از عناصر آلوده به تراژدی و ،ای ادبيات دايره
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کند و با   گذشته گرايی  بی منطق و ناممکن را تجويز می،را که به لعاب مدرنيسمای  کوبد و سيمای آسمانی هنر و انديشه می

 زيرا تمام اين اشکال زيبا که سرشار از ،آاليد  میبه لجن. گرايد ی متافيزيکی میها به جانب جاذبه ،بيانی مناسب اکنون

 آرامش و ترديدند در مجموع به ياس سترون و تسليم به تقدير و درک خدا از ،اشک، سکوت ، ضحک، هيجان،قراری بی

  .نمايانند  میرا در وسعت بی پايان هستی انسان مجرد و تنها ،دهند و در پايان ديدگاه هنر و ادبيات شکل می

 شناخت و ،شود و حتی قابل بررسی ت آن انکار نمی ولی هرگز واقعي، از ديدگاه هنر و ادبيات مبارز مردود استها   اين شيوه

  .باشد درمان نيز می

اران طبقات حاکم و  به کوشش کارگزها ست که قرن مفاسدیتمام ترين تجليات اين نوع هنر و ادبيات مربوط به    بيش

آسمانی و   التجاء  تسليم ويابد و به دليل تائيد و ستايش تقدير و  می گسترش يافته و هنوز،مدام و ناگذير مردمی ها پذيرفتن

  .ی حاکم اجتماعی ستها  مورد تائيد سازمان،زاری مدام و رخوت و ياس سترون و تخريب توان مبارزه و تغيير در انسان

بايد به حل   می ابتدا،است" جبری دانسته " ، بر اساس درک تقدم ماده،علمیی  و هستی از ديدگاه فلسفه که بودن  اکنون 

تواند به   میی  تاريخی برخاسته وها  به حل تضادهايی که از عينيت،نهايت پرداخت ادهای درونی اين حرکت و تکامل بیتض

تصوراتی شد که ذهن را از ماده دريافت کرده اما هرگز نتوانسته ی   نه آن که شيفته،دد و واقعيت را دگرگون کندرعينيت بازگ

 همواره به ،زيرا اصوال اين تصورات به دليل تجرد و سکون ؛  بازگرداند و تغييری را ممکن کنداست آن را به واقعيت عينی

انسان پرداخت و در ی  ينی جامعه عتضادترين   بايد به عمده  میپس. انجامد  ی نمیي ه هيچ نجات و آزادیگردد و ب  میخود  باز

 حرکت ، انسان که خود در جريان تاريخ. تصرف کرد،به سود تکامل و در جهت تسريع آنحرکت تکاملی طبيعت و انسان 

ی ها عظيم از ماده است خود دچار تضادهايی اجتماعی است که بزرگترين سد در برابر کشف کيفيتای  متغير و متحول توده

 تضاد انسان استثمارگر و انسان استثمار – به اين تضادهای اجتماعی ،اگر با آگاهی. بيعت و انسان استطپنهان و سودمند 

 – تضاد انسان آينده و طبيعت آينده - رسيدن به آستانه تضاد مترقی و اصلی انسان،پردازيم و برای نابودی آن نکوشيم ن-شونده 

و اين دوری تاريخی با اقدام امروز ما برای نابودی تضاد طبقاتی نسبتی .  ايده آلی بسيار دور خواهد بود،اگر نه ناممکن

 کلی  مفاهيمی انسان موجود،ی  دون درک تضاد عمده ب،هنرمندان و  روشنفکرانی که در زمينه هنر و انديشه. مستقيم دارد

مانند که که همواره سر بر   مییکنند به زندانيان ابله  می پيری و خدا را دور از زمان و مکان مطرح،اس ي، عشق،مرگچون 

 خستگی و وازدگی از اين رفتار را که ناگزير استراحت و آرامشی نسبی به ، بهت،کوبند و گيجی  میای استوار سلولديواره

" دنجبر بو"ی  اما پذيرفتن آگاهانه و سازنده. ندکن  میپندارند و آن را به اجتماع نيز پيشنهاد  می درمان دردهای خود،دنبال دارد

ست،  ن گام در راه آينده سازی و آزادی موثرتري،-"هست"ده سازمان يافته و همواره  اين که انسان ناگزير در جريان تحول ما-

 انسان را به ،رود و از پايگاه دانش  میگامی که با حرکت دانای خويش بسوی جهان مترقی ادراکات علمی و اجتماعی پيش

آزاد انسان ی  برد تا جزيی از آينده  می ظلم هجوم وکند و به اجحاف  میی زيستی دعوتاه طبقاتی در تمام زمينهی  مبارزه

 آنچه امروز برای ما مفهوم آزادی يافته است انسان آينده را آزاد خواهد کرد و آزادی ادراکی ،انسان آينده آزاد خواهد بود. باشد

مل و تحول انسان و طبيعت ديگر واجد رنج و محروميت از رشد و تکاای  متغير و متحول است که بدون ترديد در مرحله

  .برای انسان نخواهد بود

درک وسيع تری از آزادی انسان اتواند موجوديت يابد و نيز با   می  هنر و ادبيات مبارز با درک آزادی نسبی انسان امروز که

تواند ادراک علمی و طبيعی خود   میاتی است کهطبقی  پردازد؛ زيرا از خواستگاه همين مبارزه  میطبقاتیی   به مبارزه،آينده

يی که  نهادها- نهادهای مترقی و مبارز اجتماعی را از هستی بر قوانين طبيعت منطبق سازد؛ پس در جهت ياوری مستقيم

  .سازد  میپنهان و آشکار، تاريخ تحول ملت راای  شود و با شرکت در جريان مبارزه هز می مج-کوشد  میبرای رهايی ملت

ناگزير از ديدگاه تاثيرات ها  آن  جوامع طبقاتی و محروم امروز در موقعيتی از جريان تاريخ قرار دارند که هنر و ادبيات 

  .و موثری خواهد يافتتر   شود و اين اصل استواری ست که در آينده پايگاه مناسب اجتماعی سنجيده و قضاوت می
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 خودفروخته و وابسته چنان ناگوار است که با تمام توان ،ر در خويشسن   اين واقعيت متحرک برای هنرمندان و روشنفکرا

کوشند حقيقت آن را با   میکشند و  می سالح،کنند و با پول و زور و فرم  میهنری و دولتی خويش در برابر آن صف آرايی

ترين و  عميق، ار مترقیشع. سفی آن را زايل کنندتنزل دهند و ديناميسم جبری و فل" شعار" ی برچسب رايج و رذيالنه

 اگر اين اعتقاد و آرمان نو، طی مبارزه، نتواند در .تجلی آرمانی يک ملت استترين   يفبارزترين اعتقاد انسان معاصر و شر

نقد است، زيرا هنر و ی  ی تجلی خويش، ابعاد ممکن فرهنگ نوين خود را بنمايد، نه در خور نفی که شايستهها تمام لحظه

 مبانی زيبائی شناسی ديگری را در قلمرو هنر و انديشه ،خويشی  ی تازهها بايد با اتکاء به نيازها و خصلت می ادبيات مبارز

خواهد به اميد   از ان روست که نمی،دهد می" شعار"شک  کشف نمايد و بدان تشکل و تکوين بخشد و اگر گاهی و حتی بی

، کمبود مبارز" شعار"پذيريم که با   می.دنونی خويش را فرو نهکه حتما بدان خواهد رسيد، نياز اک ،ی ممکنها آراستگی

شود و در پويايی آن رنگ خواهد باخت و  فرهنگ هنری هست اما به سرعت درمی يابيم که اين کمبود از نوپايی آن ناشی می

 از نياز مردم برمی مترقی که" شعار"با .   تشکلی هنری خواهد يافت، هنری- الزم و بر اساس نقد و نظر علمی طی دورانی

پس آنچه . تی ستطبقای  امروز، دعوت به مبارزهمبارز خيزد، اين خصلت هست که به هنر تبديل گردد و شعار هنر و ادبيات 

هنر و ادبيات منعکس شود، به مفهوم ارتجاعی آن ی  خويش در آئينهی  تواند با حفظ مفاهيم کوبنده  می ومترقی و متحرک است

 پس ، از آن داريم ماهست به آن مفهومی است که" شعار"نيست و اگر " شعار"نگ دشمن شايع کرده است گونه که فره و آن

دريابيم و آن " شعار" برچسب  هدف دشمن را از، ادبی خويش–اسی های سي الزم است که با حفظ و تقويت حساسيت شاخک

 "شعار "ها اين دشمن است که در تمام زمينه ،آنی  کهنهبه مفهوم ارتجاعی و . را به سوی فرهنگ کهنه و منسوخ او بازگردانيم

يی آن چنان پوسيده و با اينهمه پر تاثير که هر انسان آگاه و دانايی را برمی آشوبد و به خشم و نفرت و ها "شعار. "دهد می

ه و علم پويا پوسيده است و در ن اين شعارها از ديدگاه فلسف چو،! ...گفتم شعارهايی پوسيده و يا اينهمه پرتاثير. کشد  میمبارزه

گذارد که خود يکی   می بر مردم تاثير،آليستی جامعه وسيع مبانی ايدهی  شود اما، به علت وجود زمينه  میدانايی نابودی  حيطه

کار فرهنگ مبارز .  کار هنر و ادبيات است ، بويژه،از مشکالت راه مبارزه است و حل آن چندان ساده نيست و رفع اين مهم

ر خويش را طی ی موثها ار، تصاوير و تخيالت مذهبی آميخته و فرم، اشعها  آليستی که با داستانشعارهای ايده.  مترقی استو

گردد و با قانون عادت  آگاهانه داشته باشد، سنتی پايدار تلقی میای   اکنون بدون آنکه جذبه،ت آورده استی بسيار بدسها تجربه

هنر و ادبيات پر از . ن شده استبا تار و پود مردمان عجيملت، ادبی  –ی خاص سياسی ها نيرا طی دوراشود، ز پذيرفته می

ی مترقی از ها ی موقعيتی خود را در برخورد با واقعيتها  ارزش،گردد  که اکنون به شدت تقويت می،گذشتهی  ارهای مردهشع

 بنابراين برای ،قع نمی توان ان را ديد و دريافتايی ست و در واجی و اينجايی نيست، هميشگی و همه اکنون. دست داده است

است تر   ی مقدر، اکثريت مستحيل در خدا، جالبها  اکثريت پرورش يافته با روياهای ناممکن و محروميته،اکثريت فريفته شد

کنونی و ای  "شعار"اما فرهنگ مبارز که . شود ی متافيزيکی درک میها عميق عادتی  و رفتاری جادويی دارد و با جاذبه

 نمی تواند به سرعت و بدون خطر، مردمان عادی  هنری و ادبی خود را نيافته استکند و اشکال فراوان  میيی را مطرحجا اين

. ی مادی و معلوم خويش قرار دهدها اند، در ميدان جاذبه و حتی هنرمندان و روشنفکرانی را که هنوز به آسمان و گذشته بسته

صدا خواهد کرد و  گام و هم را با فرهنگ مترقی و شعار آن همها  آن اگر چه کمی ديرتر، ،ردماما واقعيت موجود معيشت م

 بورژوايی را که منطبق بر سياست عاملين آن است -ی فرهنگ فئودال ها هد آمد و ارزشهنر و ادبيات مبارز به ميدان خوا

  .گام مفاهيمی باشد که عمل از آن زاده خواهد شددرهم خواهد شکست تا هنر و ادبيات پيش از اقدام را تجربه کند و پيش

ی  کهنه به بازگويی فلسفهی  رشد مفاهيم ايده آليستی در خويش و رعايت خود بخودی مبانی هنر و انديشهی  توان با اجازه  می 

يکی پرداخت مکان و چرخش سرگيجه آور بر مدار کلمات و حرکات متافيز زمان و بی کليات بیی  ساکن و رجزخوانی در باره

ی   فاسد، قهرمان هنر و انديشه بود و بر سکوی افتخارات فرهنگ ارتجاع ايستاد و با تصور فريبندهچنينای  و در جامعه

تهی کرد و تا دير معين  جاودانگی را عنصری بدون موقعيت دانست و از زمان و مکان ،جاودانگی خود را فريفت و در واقع
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 زيرا فرهنگ و تصورات ايده آليستی، پس از اقدام رهايی بخش مردم نيز اثرات مخرب زمانی، حتی قرنی، مقبوليت يافت

نگی از اما جاودا. خويش را همچنان آشکار خواهد ساخت و اگر چه سرانجام نابود خواهد شد، بسيار گرانجانی خواهد کرد

انسان هنر و . بخش متکی است آزادی عنصری ديگر است زيرا به پويايی مفاهيم ستيزنده و ،ديدگاه انسان فرهنگ مبارز

  پيوسته با خويشتن،خويش از فرهنگ مردود ايده آليستیی  ی متاثر احساس و انديشهها مبارز، با آگاهی بر زمينهی  انديشه

 در ساختمان خواهد، جزيی پويا و زاينده  میوی اجتماعی نظارت دارد ها ستيزد و آگاهانه بر حرکت خويش در تمام زمينه می

ی  هده در متن فرهنگ و سيات طبقمحروم باشد و نه کلی ايستا و پاينی  طبقهی  بخش آينده هنگ و سياست رهايیفر

هنر و ی  از امکانات بالقوهای  گی ايستا را چون پوستهفکر سرگشته بايد تصور کاذب جاودانهنرمند و روشن. تثمارکنندهاس

معتقد است فعليت دم رموثر برای دگرگونی موقعيت اکنونی می  ر و انديشهخويش به دور افکند و به آنچه در باره هنی  انديشه

گريز از ملت، گريز از حقيقت پويای تاريخ است و ملت همواره . د هنر و ادبيات ملت را در خود بپرودبخشد و توان ايجا

 به شرايط نيانديشد و از بيان هنرمند و روشنفکر اگر. مفهومی است تازه در زمان و مکان معين و بايد طبق شرايط درک شود

افتد و   می موقعيت تعيين نکند، خواه ناخواه از ملت جدارا در قبالخود ی   وظيفه،اينکهتر   تحليلی  موقعيت بگريزد و مهم

سازد و به مرتجعی کلی باف و خيال پرداز تبديل   میی اجتماعی و تاريخیها برای نفی ضرورتای   خود وسيلهکارخود و از

 که از بی ايمانی و تعلق ،ی اجتماع و طبيعت و يا به علت ترسی سياسی و هموارهها د و به دليل ادراکی مجرد از پديدهشو می

ه ايستاده است و آنگاه نتايح هنر و برد که با ملت خود، در کجا و چگون  میاز يادی لگيرد، بک  میبه زندگی شخصی مايه

. يابد  میبلندای  نشيند و با پشتيبانی کارگزاران برگزيده، آوازه  می جامعه شکستسمانی که بر سيمایآاغی است او دی  انديشه

 هنر و ادبياتی ست که آفرينندگان ،مرفه استی  ؛ فرهنگ طبقهيی ست بورژوا–فئودال ی   هنر و انديشه،چنينای  هنر و انديشه

 به دليل شکست و ناکامی در اين زمينه ،بر عکسآن به علت بهره مندی اقتصادی و فرهنگی از سيستم انحصاری سرمايه و يا 

 نخ هستی ملت – هنر و ادبيات –شوند و در اين قلمرو موثر   می عروسک خيمه بازی نظام مسلح،و سقوط به انزوا و تسليم

د، جز به اين آفرينندگان که يا سرخوردگانی منزوی و يا وابستگانی شکمباره ان. بندند  میخويش را به انگشت خونالود سرمايه

ناگهانی ترين خطر   بزرگ،س و يا امکان مقامی خويش هموارهانديشند و با تهاجم يا ی تباه و رفاه سرقتی خويش نمیها زمينه

اع چرخ ارتحی   اقتصاد و امکان دولتی خويش که با سمباده،ند و با سالح انحطاطا بارز ملتدر برابر حرکت هنرمندان م

ر توفنده و درند و خون هن  میبار رام و شکنجهفريادگر مبارزه را، با هزار تمهيد، آی  حنجرهيابد،   میخارجی صيقلداخلی و 

  .زندري  میاجم را آرام و پنهان بر خاکهنرمند مه

گروهی از هنرمندان و روشنفکران ديروز سرحدات هنر و ادبيات آگاه است پس با همکاری ی  توان و تحرک توفنده  دشمن به 

کند و بايد توجه داشت که روشنفکر سرخورده و   میتواند از هنرمند و انديشمند سلب اعتقاد  میگسترد و تا  میکنترل خود را

 مبارز امروز است و چنين ، نيمه مبارز و حتی، برای سقوط هنرمند و روشنفکر متزلزل،ساقط ديروز، تمهيد سازی وابسته

ی کاری ها گلوله اين ،خرند تا از خشاب خلق  میيمی را، با شگردهای گوناگوناست که هنرمند و روشنفکر و حتی مبارزان قد

  .ربوده باشنداند  را که به تهديد در برابر سياست و فرهنگ ارتجاع صف بسته

شود   میکه بر آن اعمالای  تماعی آن و همچمين نظرات خائنانههنر و ادبيات و نقش اجی  در زمينه   اکنون برای آنکه گفتارم 

ا کنم ت  میآورم و نقش اجتماعی و روابط ديگر آن را با محيط دنبال  میخويش دور شود به تئاتر رویی  ز حالت گستردها

برای که يی ها گيری و سنگربندی هنر و انديشه و نقشهتری از ارزش جبههتر و ملموساستنباط و شناخت و شناخت معلوم

  :شود داشته باشيم   میتخريب آن طرح

اجتماعی ی  ينم به دليل ارتباط مستقيم و عرضهب  میو من نيزاند  ی من ديدهها ی موثر بر انديشهها  آنگونه که انسان،تئاتر  

ی سوزان و عميق مردمان جوامع محروم ها ترين پايگاه شناخت و درمان زخم حساس،هنر و ادبياتی   در جبهه،مفاهيم خويش

ين دردهای تر  و فردیترين   طبقاتی بپردازد و پنهانی  به تفسير روابط جابرانه زنده و متحرک، ،است و بايد در برابر مردم
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 ، در عرصه طبقات متجلی سازد؛ اگر چه اين مهم،ی ملیها روان پيچيده اما قابل کشف انسان را با توجه همه جانبه به موقعيت

اگر ريشه در تحليلی علمی و اجتماعی داشته  زيرا تاثيرات عاطفی و عقالنی تئاتر ،مستقيما و به صورت فرمول درک نشود

 هر حرکت، است در تئاتر ازبديهی . ملتندی  اصولی و مردمی هستی گرفته باشد در جهت رشد فرهنگ مبارزهای  از نمايشنانه

کند،   میعلنی را تائيدای  ست که مبارزهها آنی  هر حالت و هر کلمه، انتظار مفهومی علنی و اجتماعی نداريم بلکه مجموعه

رسناژ تئاتر، پی  ی ناپيداها  هر لحظه با گسترش خصلت، موثریکه به دليل پرورش و تنظيم طبقاتی و تشکلای  مجموعه

نهد و اين   می جایبرن آگاهی يابد و گاه با آگاهی تماشاگر، در شخصيت اوموثرترين تاثيرات را، گاه بدون آنکه تماشاگر بدا

 اجتماعی را جهت آگاهی و رهايی مردمان حس کرده باشند و یه کارمندان هنری آن ضرورتآيد ک  می تنها از تئاتری بر،مهم

  . اقدام را تعليم دهند،بهر ترتيب

 و ها  که رنج،  گردانندگان تئاتر بايد دريابند که در واقعيت خويش ريشه بندند و از تجليات، تفکرات و اعمال مردمی

يا مردمی نباشند و يا اگر . وجاهت اجتماعی سود نبرندوده است بعنوان ماسکی برای تحقق آن بی  ی بيشماری پشتوانهها قربانی

ار را که تا زمانی زيرکی پايد. هستند ترس حقارت آميز خويش را به سويی نهند و تکليف خويش را در قبال جامعه معين کنند

ی منفی خويش ها ردانه و غرورمند با زمينهی ضد مردمی را پنهان دارد بدور اندازند و مها ت تمام خصلتطوالنی ممکن اس

هنرمند بايد . اصيل از خون  و مرگ برگيردای   پيوندی رادمردانه باشد و پشتوانه،گالويز گردند تا مگر پيوند ايشان با مردم

صول همانند هنر خويش از دروغ و نيرنگ دور باشد، اگر تئاتر و هنرهای ديگر محصول انسانی هنرمندند، هنرمند خود مح

ربرداشته است و به نسبت حفظ آرزوهای بربادرفته مردم سترين   قیو حقيترين   هنرمندانه يک ملت است که متن نجيب

شود و همچنين به نسيت زيست اصيل و   می هنرش قضاوت،ملتی  فرآوردهای فرهنگی مردم و کاربرد آن برای تحقق مبارزه

شود؛ چه   میمردم برای او ممکنکه در اثر برخورد با فرآوردهای ای  تازه روابط  وعملی خويش و باز به نسبت کشف مفاهيم

اگر هنرمند و روشنفکر . افزايد  میدر اين صورت است که هنرمند و متفکر به کانون فعال فرهنگ ملت خويش نيروئی تازه

مردمان را دريافته باشد و به ی  هی روانی و نيازهای سرکوفتها زيستی و نابسامانیی   کمبودهای اوليه،ی عميق هموارهها رنج

مبلغ  تواند  می،ی بيانی و رفتاری حتیها شيوهترين   گاه در ابتدائیبنگرد، آنای  ن حقوق مسلم غصب شدهچوها  آنمحروميت 

تاثيرات اجتماعی خويش را در هر برخورد با تار و پود تفکرات ی  مفهوم ايمانی و آرمانی خود باشد و شبکهترين   اساسی

نمی توان مدعی تفکرات مردمی بود و گفت،  نمی . آيد هنر و مبارزه گردی  رای جبههتازه بی محيط بياميزد تا يارانی ها آدم

   .کند  میحقيقت است و همواره انسان مبارز را تعقيب و تهديدی  سايه چون امروز خطر، ،خواهم خطر کنم

نئاتر اين امتياز را بر هنرهای . د و تاثير بگذاردزوبارز اجتماعی بس  در آتش مفاهيم م،اما هيچ هنری چون تئاتر نمی تواندو 

. حرکت و مبارزه شکل دهد ، تشکل،تواند مستقيما به امکانات عينی تجمع  میديگر دارد که تشکلی انسانی و ملموس است و

د هرگز  نرسنجتماعی و فرهنگی ای  هاز درک ضرورت  مبارزای  در هر نمايشنامه اگر پرسناژها و تماشاگران به مرحله تازه

توان   می،يسنده را گفت و بدان معتقد نبودتوان تفکرات نو  می.توان فريب داد  میدر تئاتر به راحتی. کاری انجام نيافته است 

 اين مفاهيم مترقی هستند پس من نيز مترقی ام و با اين توجيه  ،گفت کار من همين است که اين مفاهيم را روی صحنه بگويم

 ،عاقبت انديشی پيشه ساختی بعدی جدا کرد و مسالمت و ها در قدم ، اگر نه در اولين قدم،ود را فريفت و خود را از جامعهخ

 ،ی هنرها تئاتر اکنون بايد در زمينه. ده ايم ود از عمل بزدائيم به خيانت دست زت هنگامی که مفاهيم مترقی را در خاما درس

  .مردم در زمينه تاريخ خواهد داشت ی  فردا مبارزههمان عملکردی را داشته باشد که 

ی ها آورد تا قضاوت گردد و نتايج و برداشت  میاز هستی يک ملت را به صحنهای  آيد پاره  می  هر انسان که روی صحنه

يط انسان امروز که در مح. جامعه باشد و امکان مبارزه و آزادی را نيز بدان بيافزايدی  تئاتر بايد الگوی زنده. الزم امکان يابد

طلبند و   میخويش رای   يکی بعد از ديگری از خواب سکوت کهن برمی خيزند و حقوق و آزادی غصب شده،ی محرومها ملت
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بايد   میکنند تئاتر  می بودن و امکان ازادی را تجربه، با عشق و مرگ،ی خونينها مداومتترين   ی سال در شگفت انگيزها سال

  .تجلی سازدم باشد و اعتقاد به آزادی ملت را ها  و تجربهها مداومت ،ها قرارگاه اين جهش

ئی تئاتر اين سرزمين با تالش عاشقانه و ايمانی مردانی که تنها به هنر نمی انديشيدند و با اينهمه به درستی هنرمند ها در سال

 ، و بازيگر از ارکان اساسی آن بودی تئاتر و هنر و شخصيت کارگردانها  که ارزش،بودند گسترش يافت و به دالئل بسيار

رهنگی ند مدعی هنر را، بی هيچ امتيازی جذب کرد و فم ور و محصل و روشنفکر و حتی ثروتکارگر و کارمند و پيشه

 ،شدند  می با ادراکی طبقاتی اجراها در آن زمان تئاتر پايگاه مفاهيم مشخص اجتماعی بود و نمايشنامه.  تئاتری ايجاد گرديد

تئاتر . شد  می هنری مترقی و موثر محسوب، تئاتر، دانش طبقاتی داشتند و با توجه به موقعيت آن روز،ن کم و بيشبازيگرا

شد   میهر شب سالن پر.  يافت  می دوامها  ماه،ها آنشديد بر ضد ی  ی اداری و با وجود مخالفت و مبارزهها بدون تائيد سازمان

 ،ی بوداز جريانی تاريخ جزيی  که فرا رسيد  تئاتر نيز،چون شکست ناگهان. خواند ی مو تماشاگر بيشتری را به تفکر و اقدام

ی خود فرو کاست و هم زمان با اين ها د و چتر گسترد از ارزشرفت تا ريشه بند  میرهنگ تئاتردر هم شکست و بسته شد و ف

تئاتر مرکز تفريح شد و . د، نضج گرفت ش  می تئاترهای بی بند و بار که مستقيما از طريق دولت تقويت و تائيد،تضعيف

 استي ابتذالی که مورد نياز س،هيم واقعی تئاتر در هجوم ابتذالمفا.  رقص و آواز و فکاهی و اکروبات پر کرد رااطراف آن

ی رنگارنگ گرديد که رقاصان صادراتی ترک به ها گر تئاتر جزيی از واريتهدي. روز بود رنگ باخت و خاموش شد

ی خوب و برجای ماندهِ  ها  بلکه خصلت،چرخيدند و تماشاگر نه تنها تربيت نشد  میگرداگرد آن" واال"گزاران درخواست کار

 البته بودند هنرمندانی که هنوز بر اصالت خويش و تئاتر ،در اين جريان تاريک و دردناک تئاتری. خود را از دست داد

تئاتر ی  داشتند تا مگر به خرمن آينده  میگرداندند و محفوظ  میله زارتئاتر واقعی را در الی  سماجت داشتند و شمع نيمه مرده

کثيف مرحمتی ی   هر يک راه خويش را گرفتند و حتی به ماهيانه، زمان گذشت و اين بازماندگان هنر مترقی،افسوس. درگيرد

  .دل بستند

، تئاتر جدی و اصيل پا به ميدان نهاد و جامعه با در تئاتر آغاز شدای   مرحله تازه، کار خود را شروع کرد  تئاتر آناهيتا که

  . شکل گرفت–نه به مفهوم کامال عملی آن  البته –تئاتر آشنا گرديد و تئاتر علمی ی  در زمينهای  مفاهيم تازه

کند، اما با   آناهيتا اگر چه نتوانست جز در چند نمايشنامه نفاهيم طبقاتی را متجلی سازد و تئاتر را بر نيازهای جامعه منطبق 

راهای خويش رشد و تکامل سريع تئاتر را بر اساس  را بدان بازگرداند و در بيشتر اجی اصيل و کلی تئاترها اينهمه ارزش

 مورد نظر – که هرگز آن را بطور وسيع تشريح نکرد و مبانی اصولی آن را به هنرجويان نياموخت –سيستم استانيسالوسکی 

ی آماتور بيشتر شدند، ها شد، گروه  میربيت شدند و بدون ترديد آيندهی تئاتر بنحو بارزی مشخصبازيگران بسياری ت. قرار داد

توانستند تئاتر آزاد فردايی را که امروز است بسازند، اما   میگرفت، انبوه بازيگران  میآزاد برای تئاتر ترتيبی  آينده ا

عد از ای تئاتر بستند و تئاتر آناهيتا بامکانات دولتی را به پ تصميم گرفتند و زنجير ،ی مخصوص هنری بخود آمدندها سازمان

ر مبارز گذشته بر اثر اگر تئات.  ی موثر و باارزش خود را ترک کردها پا فشارهای و مقاومت بسيار، تضعيف گرديد و فعاليت

ياورد و به علت شکست مالی گسترش تئاترهای دولتی تاب نر  در هم شکست، تئاتر نيمه اجتماعی آناهيتا در براب،شکستی کلی

  . فروريخت،و نيز شکست اخالقی گردانندگان آن

نسل جديد تئاتر که پايگاه آرمانی خاصی . ی آماتور نيز فعاليت داشتندها ی آناهيتا، تئاتر دولتی و گروهها   در جريان فعاليت

ی ها مدند با آنکه تا مدتی در پيشبرد ارزش آی ديگری که از خارجها کارگردان. نداشت به مرور در تئاتر وزارتی تحليل رفت

يا پايگاه آرمانی مترقی نداشتند و مردد بودند و يا اصوال ها  آن. ی اداری شدندها کلی تئاتر شرکت کردند، بزودی جذب سازمان

ای  شايسته ی اداری کارهاهنرممکن است گفته شود در کادر . مرتجع بودند و مدافع مبانی مخزب و تفريحی تئاتر اداری شدند

 بطرف گرايش مسلمیزيرا روشنفکر سرسپرده با آنکه . در اين ترديدی نيست. نيز شده است و از چند برنامه تئاتری نام ببرند

ی ها پول و تجمل دارد و نمی تواند از امکانات دولتی چشم بپوشد با بعضی مفاهيم موجود نيز مخالف است و به بعضی ارزش
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 آنگاه زمان. کند  می و همين درگيری مفيد است که برای او امکانات جديدی از سازمان اداری تکدیدهد  میمترقی اعتقاد نشان

آيد که دل به مايملک اداری خويش بسته است و در   میگذرد و از چنين روشنفکری مالکی کر و الل و دست نشانده بوجود می

  .  موجود است بسيار کوچک و حقير از نظام، ماکتیمجموع کادر تئاتر اداری او

تلويزيون نيز با امکانات جديد، کارکنان تئاتر را جلب کرد و برای تئاتر طبق سليقه خاص  تئاتر اداری، ی ها فعاليت  عالوه بر

آلود، اهميت محتوا را بشدت منکر شد و  سردمداران هنری خويش برنامه ريخت و تئاتر را کم کم به مدرنيسم بی بند و بار

ای مافوق مدرن خود فريفت و تا به تئاتر فرم امکان فعاليت داد و حوانان را با ادعاه.  به تئاتر تحميل کردی آبستره راها شکل

نمايشنامه نويسی ی   مسابقه،با هدفی خاص. ا که توانست برای تغيير سير نمايشنه نويسی و نمايشنامه نويسان جوان کوشيدآنج

ه ک" جشن هنر"هدف فرماليستی خود را به تئاتر اعمال کرد و از طريق  ،به راه انداخت و زير لوای بی نظری و آزادگی

شود تئاتر ارتجاعی خويش را ستود   می بورژوازی ست و برای نمايش ژستی جهانی تشکيل-هنر فئودال ی  تجلی خودپرستانه

ن پرسناژ و از سويی تصاوير از سويی تجسم گوناگون بد. تئاتر فريفتی  ه عظيمی را در زمينهو گر،و شايع کرد و با تبليغات

. دودزی تفريحی و فلک لر قلب شده را به جای محتوای هنری نشاند و هر گونه خطر اجتماعی را از جانب تئاتر ها و ترانه

  .ساخت" قصه" برای مردم شهر ،افسانه و اندوهی  دست زد و در زمينه" پژوهشی پوچ " به ،هستی و انسان ابلهانهی  در زمينه

ی ها تئاتر سريال ساخت و در اواقع نمايش.  نيز اکتفا نکردها ی اصيل تئاتر به اين جنجالها ن برای نابودی ارزش  تلويزيو

 بازار را با مردمان کوچه وی  زيون کشيد و چهرهی مردم فريب الله زار را با رنگ و لعابی ديگر به تلويها مبتذل و واريته

  . مسخ کرد،يی حقيرها اجراهای غلط و نوشته

کافی ست . ی واقعی هنر بکوشندها برای انحراف ارزشای   مستقيما و با هدف آگاهانه،ها   الزم نيست تمام مجريان اين برنامه

صيد که . شود  می آنچه بايد،،آنگاه. فتگی کنديش ايجاد ،و با امکانات الزم کلی در اين زمينه ايجاد شود یسازمانی اداری با هدف

  .آورند  میهجوم" دانصيادان کار"فراهم شود، 

 ،ی تئاتر اداریها طبيعی است در جريان فعاليت. شود  میی تئاتری مطرحها   از تلويزيون که بگذريم، تئاتر دانشکده

يابد و اين نه از خواست کارگزاران رسمی اين کادرها که از ضرورت زمان   می مفاهيمی مترقی رشد،تلويزيونی و دانشگاهی

آنچه اينجا مطرح است هدفی است که با دخالت و نظارت . های موجود در هر پديده برمی خيزدو برخورد عقايد و تضاد

بسيار کودکانه است اگر فکر کنيم دستورگيران در .  عميقا سياسی است ،اين هدف. شود  میکارگزاران هنری دولت دنبال

 است که چون از نظارت سياسی در هنر سخناشکال کار هميشه در اينج. ی خود را بسته اندها مورد تئاتر دانشگاهی چشم

ی طراز اول سياسی در کار نظارت دخالت داشته باشند و حال که چنين ها بايد آدم  میشود که حتما  می چنين تصور،رود می

گذارند   میاحترامای  به قوانين معين و کهنه. يی رسمی به يکديگر بسته اندها يی ست که با رستهها دولت اجتماعی از آدم. نيست

ای  با اصلی مخالفت ورزد و يا پديده که چه بسا هنرمند و روشنفکر باشد، ها کافی است يکی از اين آدم. و در منافع هم شريکند

 است و جمعی   فرد نماينده،در وسيع دولتپس در واقع در کا. شود  میوشت آن اصل و يا پديده تعيينن آنگاه سر،را تائيد کند

هنر به او واميگذارد و امکان ی  اعی فرد است که پست حساسی را در زمينهی ارتجها ناخت خصلت به دليل ش- جمع دولت

 تئاتری ،کلیای   در محاسبه،ی هنرهای زيبا و دراماتيکها شناخت تئاتر دانشکدهبا اين . بخشد  میقضاوت و تصميم به او

تئاتر و اصوال ی ها های هنری از بيان مسئوليتگردانندگان اين کادر. شود  میدولت بر آن اعمالدولتی است و نظرات 

 مشتی دانستنی کهی  گريزند و تنها به ارائه  میها آنزنند و از تحليل محروميت مردم و حقوق   میاجتماعی سربازی ها مسئوليت

  .پردازند  میچند کتاب فراگرفتی  توان با مطالعه می

ی ها کالس. بينند  میحقوق و مزايا و حدود امکانات عنوانی آن رااجتماعی، ميزان ی  وجهه" استاد"ی  در کلمهها  آن   

آن اعتدال منشی ی  رلوحه مغشوش و بی منطق است و س،ختصاصیی اها  مخصوصا در زمينه درس،ی تئاتریها دانشکده

ئاتر شناسی را  اصول هنرپيشگی و کارگردانی نمی آموزد و ت،شود  می ادعاها  چنان که در اين دانشکده،هيچ دانشجويی. است
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گذرد نام يک سری نمايشنامه برده شود،   می اينتمام سال به. که بر مبنای مطالعه و تحقيق است فرا نمی گيرد حتی، 

 و بيشتر برای رفع ، مغلوط و درهم بيان گردد و چند نقش يا صحنه با صداها و حرکات بی منطق،از داستان آنهاای  خالصه

  .ين بحث در جهت دفاع از تئاتر پوچی و طرد تئاتر اجتماعی ستبيشتر...  و ،تکليف بازی شود

نميشود، تنها با هزار منت، چند شب، ها  آنفراهم کنند، هيچ کمکی به ای    و تازه اگر دانشجويانی مشتاق گرد آيند و برنامه

 آنوقت در همين محيط ،مارندش  میگذارند و چون برنامه اجرا شد آن را جزو اقدامات هنری خويش  میها آنسالن در اختيار 

 در حدود هشتاد هزار تومان به ،و تا کنون بابت دو برنامهاند  هی هنری فوق گماشتها خانم کارگردانی را به سرپرستی فعاليت

ار مبتذل و ي در سطحی بس،و ايشان برای ما! ... دارند دانشگاه روابط خانوادگی  محترم تنها چون با رياست،ايشان پرداخته اند

  : پيراند للو را اجرا کردند ،خت روشنفکرانهظر خودشان ساز ن

  .کوشند  می تئاتر تلويزيونی و تئاتر دانشگاهی  برای نابودی تئاتر اجتماعی،ن است که کارگزاران تئاتر اداری  و چني

! ... يی تئاتریها ا بررسی آدمآورم تا ب  میتئاتر نيز به اجراء رویی    اکنون برای آنکه قلمرو گفتارم محدودتر گردد در زمينه

  .ماهيت کلی  هنر اداری کامال آشکار گردد

  . دکتر ممنون، نمونه- دانشگاه 

ايشان به سرعت در جامعه و بخصوص در ميان دانشجويان رنگ باخت با ی    هر چند حنای تفکرات فرماليستی و آشفته

  .پردازم  میاينهمه شمايی ديگر از او

دانند، اصرار دارند که   میآن را برای مبادا الزم. کنند  میاست از هنر جدا ست و يا به اين عقيده تظاهر  ايشان معتقدند که سي

نور و صحنه ی  دوست دارند با دانشجويان بيشتر در باره. نقدهای تئاتری بدون توجه به مفاهيم اجتماعی و سياسی نوشته شود

ی  بعنوان درس مشتی داستان کوتاه درباره. ايای تعزيه سخن بگويند صحنه پردازی صحبت کنند و از مز،و دکور در مجموع

زنند و   می گاهی از آقای ارحام صدر حرف،کنند  میتولد و نگارش و مرگ رديفبافند، مشتی تاريخ   می به همها نمايشنامه

گويی ملک پدری ايشان است کنند تا دانشجويان بازيگری اصيل را بياموزند و دانشجويان را چنان که   میبحای ايشان بازی

 حتی برای آب ها  و دوست دارند بچه،کنند و آنهم نه از سر مهربانی که با تصوری از مالکيت  میخطاب"  ی منها بچه"

  .خوردن از ايشان اجازه بگيرند

زد و اتفاقا شيفته ور  میسخت عشق" تئاتر آئينی"کند، عاشق ميلر است و به   میدفاع" بکت" از ،ستايد  میرا" برشت "  ايشان 

و نتيجه چه خواهد شد؟ آشفتگی، بی اعتقادی به مفاهيم اجتماعی، باری بهر جهتی و نداشتن پايگاهی از . تئاتر يونان هم هست

  .خواهد  میکه تلويزيون. خواهد  میشوند که اداره تئاتر  میدانشجويان تئاتر دانشگاه همانطور تربيت. خويش

  .داود رشيدی نمونه آقای – اداره تئاتر 
به سياست ! ... ته است و وابستگی را البد دوست نداردست در تئاتر فعاليت دارد، وابسها سال.   در ژنو تئاتر خوانده است

يش حقوق ها شود، هنرپيشه يش ساخته میها گيرد، سالن دارد، دکور حقوق می. انديشد  می تئاتر وکند، سخت به هنر پشت می

 کند، دلش برای مردم  میرفداریآقای کارگردان از مردم نيز ط. کنند بازی میای  ر هر برنامهگيرند و چشمشان کور د می

 مردم خيلی خسته اند، ،بايد به تئاتر بيايند، بايد بين تئاتر و مردم رابطه برقرار شود.  چه زندگی بدی دارندها بيچاره: وزدس می

  يک مشت ،يک مشت حرکات رکيک: دهد  مینمايش"  کچلحسن..."بگذار يک شب هم که شده بخندند، تفريح کنند و 

 علنی و تحريک کننده و در مجموع فضايی  برای ارضاء غرايز و ،صداهای وقيح،  ساز و آوازی مخدر،  دادو ستدی جنسی

 و. از تصورات جنسی و تخيالت آسمانی و احساس رضايتای   با آميزه،مردم و تشديد روياهای ناممکنی  اميال سرخورده

ی  حاال بايد به توقعات روشنفکرانه... تمام شد.  روند  می...برند، کف ميزنند و   میخندند، کيف  میآيند،  میمردم از هر قشر،

  .اجتماعی پاسخ داد
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کنم، تازه   میکنم، همه چيز را به موقع جبران  میجبران. کمی برنجد" آقا"چه اشکالی دارد، بگذار . رود  می"ديکته"  به سراغ 

 ... که نميتوانم با ساز وزارتی برقصم و نرنجيدند، هميشه "  آقا"را علم کردم، چرا آن موقع " گودو"ر همين من نبودم که مگ

  .چيستی   نشانه،و اينهمه! شود  میبا دستبردی کوچک اجرا" ديکته"

 ،"حسن کچل"يا " در انتظار گودو "مهم نيست چه باشد،. خواهد  میتئاتر را برای تئاتر.  آقای کارگردان اعتقاد مشخصی ندارد

 وقت گذرانی ارضاء کننده و ،السيدنی هنری ست. اين آشفتگی است به هيچ گرفتن اجتماع است" . ديکته " يا" حسن کچل"

  .فروشند  می و اگر ممکن شد کمی هم اجتماعياتدکانی ست که در آن پوچی و تفريح. شهرت آور است

. به شده اندهمه، همه جان. را مسخ کرده استها  آنچرخانند، پول و امکانات ديگر   مین قماشيی از ايها   اداره تئاتر را آدم

ها  آن. نندتا آن را در راه منافع خويش قربانی کاند  مسلخ کشيدهی  ی اداری به دهانهها ی را کارگردانتئاتر آزاد و اجتماع

ستايند و اگر   میچون وابستگی سودمند رااند  زاد را ناممکن کردهتئاتر آها  آنگويم  کن نيست و من میگويند تئاتر آزاد مم می

 برای ،ئی اگر نه مبارز و احتماعیها اقتصاد اداری برای اجرای نمايشنامهی  بايد اين آقايان با پشتوانه  میجز اين بود دست کم

اسارت اقتصادی همان اسارت فرهنگی ها  نآچون برای اند   نکردهنيزاما چنين . يی مفيد و با ارزش بکوشندها اجرای نمايشنامه

  .است

در اين خراب " کار"ی اضافی ها ی مردم و ارزشها ماليات. ميانديش  میی هنگفت هنریها   چقدر دردناک است وقتی به بودجه

  ! ... شود  میآباد چگونه مصرف

  . موجود بکوشندشود تا برای حفظ شرايط  میان است که به جيب حضرات تئاتر سرازير  اين پول کارگر

  .کند  میخود را در آخور امکانات دولتی فرو برده است و با دم خود، وقيحانه رضايت را ترسيمی    تئاتر اداری پوزه

  . نمونه، آقای فريدون رهنما–  تلويزيون 
 و پول فراوان توموبيلدارد و به رفاه و اای  عقايد خاص و بسيار بسيار هنرمندانه.   شورای تئاتر تلويزيونی تشکيل داده است

پايه و بدون عمل  ی بیها پايان از حرف نواری بی.  است، همچنان حرف بزندتواند حتی وقتی که خوابيده  می.سنجاق شده است

ناسند خواهد او را دوست تمام مذاهب و مکاتب بش  می.گويد  میی شخصی و اداری دروغها به راحتی و طبق ضرورت. است

احتياجی نيست به او مسئوليتی در مورد سانسور و دقت در انتخاب تئاترهای آنچنانی داده . تباب اساما عمال خدمتگزار ار

زند و   میکند و به انتخاب تئاتر الزم دست  میشود، زيرا اصوال دارای آن چنان فرهنگی ست که سانسور مورد نظر را عملی

! ..  صرفا هنریيک کار و کار خود را! ..  سرسخت سانسور استو از مخالفين! .. همه، هيچ اعتقادی به سانسور ندارد با اين

اند  نشسته...! هميشه در اتاق مخصوص ايشان چند خانم شکستنی . آسايی فاصله گرفته است داند که از سياست بطرز معجزه می

 نپرس و در يک جهنم دهند که میای  نظرات آبستره! معرکه اند. ژنی تئاترند. که عضو رسمی و نيمه رسمی شورای تئاترند

 که مردمان بايد ببينند یتئاتری   ايشان برای قضاوت در بارهیها و لياقتاند  که ما نمی شناسيم تحصيالت خاصی کردهای  دره

و کند   مینشيند، تصويب  می و چند آقای نوکر مآب ديگر که به هنر و ديگر قضايا سرسپرده اند،ها با اين خانم. قيامت است

گيرند تا از محفل   میرا به عهده" شهر قصه"کنند و تبليغ   میرا به خارج صادر" پژوهشی ژرف"کدل و يکزبان  ي همهمه با

آرتور ميلر را ضبط "  در ويشیحادثه.  " با صدای حيوانات سر براه خود جماعتی را خر کندها بانوان سردرآورد و ماه

" گروه محکومين"کار روی !.. ماند که هنر از سياست جداست  میقدخورد که دستور دارد اما همچنان معت  میکند، سوگند نمی

ی ها از فعاليت..." آه ...مخروبه ای  چه کرده اند، يک مشت جوان، توی زيرزمين خانه... آه : "داند  میکافکا را فوق العاده

ضبط شود، اما نمايشنامه بايد . ها نه است و خيلی حرفژنه که نپرس، ژ" ی نظارت عاليه" از . شود  میشوکه.. !.ناب

  مگر چه شده است؟. ماند  میکه متن آن تصويب شده است، بعد از دو ماه کار معلق" تراکتور"
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 فکرها  آنب در آمده است؟ آطور از  اما چرا اجرا اين.  را نديده اندها که  آقايان شورا هنگام رو خوانی کور بوده اند، بعضی ت

اما اجرا، تراکتور و اسارت روستايی را . چرخد  میمولی است که روی احتياح و نزولکردند نمايشنامه يک داستان مع می

  .ضبط نمی شود... کند و پيداست که   میمطرح

خواند و نشريه تبليغاتی و منحط جشن هنر، طی چند شماره عقايد   می  شورای تئاتر تلويزيون، گروتوفسکی را به ايران

  .کند  می را شايعمتافيزيکی و درهم او، آرتو و بروک

  گويد؟  می  گروتوفسکی چه

کند بايد در تصور، رياضت   میبرای فهم آنچه گروتوفسکی به هنر پيشگانش عرضه": نويسد  می  نشريه مبتذل جشن هنر

    ".بايد تصور کرد که بدن گواه رازهای روح باشد. صومعه نشينی را با شور عرفانی  به هم آميخت

هرگز اجازه نمی دهد تعداد شان بيش از صد . کند  میا از شر قسمت اعظم تماشاگران نيز خالص حتی خو درگروتوفسکی"  

  ".رساند  می گاه آنان را تا چهل نفرنفر باشد و

 "سماویی  هسخل" آن را " آرتور"ايجاد کند که ای  کوشد ميان هنرپيشگانش با اين چنين تماشاگرانی رابطه  میگروتوفسکی" 

    "خواند  می"قدوسيت اين جهانی"يا " قدس ناسوتی"فسکی آن را ناميد و گروتو می

 مذهب و درام روزگاری يکی بودند و در تئاتر آئينی گروتوفسکی چند لحظه معجزه وارگويی باز به يکديگر": آورد  می  و

  ".پيوندند می

 يک ،يالکتيکی دارد، يک رجعت کنندهدی  فلسفهی  توان دريافت که اين بازيگر و کارگردان که داعيه   اکنون به راحتی می

و هشيارتر تر   اش زيرک ی مذهبی و آئينی و روحیها آليست دو آتشه است و فلسفه ديالکتيک،  تنها او را برای تلقين هدف ايده

الوسکی را که دارای مکتبی علمی و عينی بود و بر تجارب تاريخ تئاتر تکيه داشت و تمام وجود ساو، استاني. کرده است

جويد و سپس با   میاعتقاداتش را در اوی  داند و ريشه گرفت، استاد خود می  میويش را برای تاثيرات اجتماعی تئاتر به کارخ

ستايد   می او عقايدی الهی را درها داند، حالت  میجدا" آرتور"يرکی راه خود را از خويش، با ز" مکتب آئينی"آنکه برای تثبيت 

او نه تنها سخت وابسته به ی  شيوه. زند  میما در واقع گروتوفسکی به توجيهاتی کودکانه دستا. خواند  میو او را پيامبر

خردانه و دست يافتن به  ی بیها آرتورست بلکه بيشترين دريافت را به دليل ايجاد فضای مذهبی و رهايی حرکتی  شيوه

گريزد   میديالکتيکی ست و اگر از آرتوری   داعيهالوسکی را رها نمی کند برایساگر استاني. يی جادويی از او داردها جذبه

  .خويش است" تئاتر آئينی"ی  برای تثبيت خودپرستانه

ر آن ميل به جنايت،  که دها از روياای  تئاتر بايستی تماشاگر را با معجونی مجهز کند، با عصاره: "گويد  می  آرتور

دگی و ماده و حتی آدمخواری را، نه بطور سطحی و ی نادرست زنها ، وحشيگری، وهم و رويا، تلقیی سمجها وسوسه

يی طی تفسيرهايی گنگ و ها ساختگی بلکه بنحوی عميق از وجودش بيرون ريزد و برای تطهير تماشاگر از چنين حالت

کند و   می تجويز- و نه صدا و کلمه -دانه ويرهای بدن و رفتارهای بی خ را بيشتر با تصوها طوالنی، ارائه همين حالت

او معتقد است که نيت . داند  میآليستی و نفوذ در ناممکن و خدا و رويا يدهی اها تئاتری را در رابطهی واقعی چنين ها زشار

رفتارهای ی  نابخودی روانيات و مبانی ذهنی آفرينش و انشان بوسيلهخواهد با طرح   میآرتور. واقعی تئاتر، خلق افسانه هست

يی را در انسان، بدون هيچ توجهی به زمان و مکان کشف کند، تا ها سازند، کيفيت  میا در فض،بدن که شعری ناب و تصويری

خواهد تئاتر را به افسونی تبديل کند که در جريان آن،   می آرتور! آزاد شوندها هم تماشاگر و هم بازيگر، در پايان از بدی

آاليد، همين   میی خود را به مفاهيم عينیها د حرفانسان با دورترين غرايز و اميال نامکشوف بياميزد و گروتوفسکی هر چن

خواهد با معجونی   میگروتوفسکی. خواهد از دو جانب سود برد  میخواهد؛ با اين تفاوت که صداقت آرتور را ندارد و  میرا

 " ،يم آنبدن و مکاشفه در مفاهی  پرشور، رويا، کابوس، هيجانات هيستريک و درک امکانات زيبائی شناسانهی ها کتراز ح

.  تئاتر را امکانی مطهر برای مراسم و آئين بسازد،ايحاد کند و در قرنی که کليساها و مساجد مرده اند" تئاتر آئينی
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 داند اما عميقا بدان اعتقاد ندارد و از آن برای اثبات احتياج انسان به متافيزيک سود ديالکتيک را میی  گروتوفسکی فلسفه

خود را نمايد زيرا او عقايد آئينی   میگير باشيم تشخيص شخصيت متافيزيکی او مشکل ذشت و آسانو اگر کمی با گ!.. ويدج می

عوام الناس يک کاری دارند و نقش معينی در ": گويد  میاوی  هدر بار" پيتر بروک"، و با اينهمه پيچد  میاز واقعياتای  در اليه

 اجودش و به نيابت ديگران آئين را ببرای خرا کاهن . گيرند ی ماما هستند کسانی که مسئوليت عوام را به عهده. زندگی

کند،   میآورد و بازيگران گروتوفسکی برای کسانی که مايل به شرکت در مراسم آنان هستند، آئين نمايش خود را برگزار می

اين تئاتر . نمايد  می وکشد  میآدمی را فرامی خواند و از حجاب زندگی روزمره بيرونی  نهاد خفتهی  طی نمايش بازيگر همه

يازی است که ديگر از کند، زيرا پاسخگوی ن  میای معينی را پرکنونی جی  چون نيت مقدس دارد و در جامعه. مقدس است

زبان خاص تئاتر چنانست که نمی ":  معتقد است تئاتر به آرمان آرتوست، و آرتوآيد، تئاتر گروتوفسکی نزديکترين کليسا برنمی

دهد   می حاالت وجدانی و عاطفی را آنطور که گفت و شنود و زبان معمولی توضيحا را تجزيه و تحليل کند و يااکترهتواند کار

   ." عالئق روانی و اخالقی را رها کند، از اين رو تئاتر بايد به نفع حاالت متافيزيکی،تشريح کند

 جز پذيرش  چيزی دوآتشه است و تئاتر آئينی اوتنباط کرد که گروتوفسکی يک ايده آليست توان اس  میبه آسانی  پس ديگر 

برد و  ايی نمی با تمام تالش گروتوفسکی راه به جها ی جديد نيست و اين استنباطها بشر با استنباطی  مراسم و آئين اوليه

  .او باشدی  تواند سرپوشی برای محتوای متافيزيکی و بيمارگونه نمی

زدايد نه به دليل   می  را از آنها  اس-کند و نقش اس   می انتخابای  نامهمايشرا برای ن" آشويتس"  اگر گروتوفسکی فضای 

تواند   میبرد، بلکه به دليل فضای دلخواهی است که  میی موجود بشریها رنجی است که از جنايات نازيسم و ديگر جنايت

تواند در آن   میاهی است که گروتوفسکیفضای آشويتس تنها پناهگ. ی عريان و محتوای مذهبی خود را در آن پياده کندها فرم

. جموع رفتاری شگفت انگيز و بهت آور بسپارددر می جنسی و ها بازيگران را به مرگ مه آلود، هيجان هيستريک حذبه

لی سازد که به تصوری ذهنی تبديل خواهد تصاوير عينی را چنان متج  میآئين خويش است کهی  گروتوفسکی چنان شيفته

  .شوند

تمايالت متافيزيکی، از تمام ی هنری بورژوايی و با ها مشخص هنرمندی ست که با گرايش به ارزشی  سکی نمونه  گروتوف

  .متن مارکسيسم سربرداشته است

  :دهم  میديالکتيکی را دريابيم برخورد يک دانشجو را با او شرحی  حال برای آنکه آگاهی سياسی اين مدعی فلسفه  

تبليغاتی جشن هنر آشنايی دارم، صرف نظر از آن که ی  نشريهی  وسيلهام با عقايد شما ب ئاتری نديدها تگويد، از شم  می  دانشجو

آيا شرايط ما ايد؟  ايد؟ و به دعوت چه کسانی آمده دانيد کجا آمده پرسم، آيا می  میدانم، تئاتر مردود میی  عقايد شما را  در باره

و جشن هنر، جشنی اند  ند، گردانندگان مرتجع و بورژوامنش تئاتر تلويزيونیشناسيد؟ کسانی که شما را دعوت کرده ا  میرا

خواهد توضيح بيشتری داده شود و دانشجو در ميان   میتوانم برايتان بيشتر توضيح بدهم و او  میدانيد اگر نمی. ارتجاعی است

بعد . کوشد بات نظرات خويش میخواهند بحث را لوث کنند برای اث ی تلويزيونی و دانشگاهی که میها هياهوی دلقک

 ها  را کنار بگذاريد، تفنگها گوئيد، کتاب  میست که شما اگر چنان. دانم شرايط شما چيست گويد، من نمی  میگروتوفسکی

اين که برای تئاتر آمده است و تئاتر او تئاتری ديالکتيکی است ی  و آنگاه در باره. کند  میملتی که گرسنه است انقالب. برداريد

همين دعوت را رد کرد، از آن " آرتور ميلر"ايد،  گويد، شما يک آدم ارتجاعی هستيد که به اينجا آمده  میدانشجو. زند  میحرف

ه تفکر دگم و محدود کند که دانشجو در زمين  میريحشگروتوفسکی در پاسخ ت.  تئاتر شما يک تئاتر متافيزيکی است،گذشته

گويد که دانشجو در آن فرصت کوتاه در   میديالکتيکی  چند جمله از بنيان گزاران فلسفهعقايد آئينی خود بات است و برای اث

و ! .. ورزد که او سفيری هنری ست  میو اصرار!..  ثابت کرده باشد به ظاهربايد  میاما کال مارکسيست بودن او را. نمی يابد

ايد؟  ا مارکسيست هستيد و با اينهمه نمی دانيد به کجا آمدهگويد، شم  می   دانشجو..!خنده آور ست! .. برای انقالب نيامده است

سئوال ترين   گيرد و گروتوفسکی به اين جدی  میشناسيد؟ و باز هياهو در شرايط محيطی را که دعوت آن را پذيرفته ايد نمی
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  شروع-نگ دريافتی ی فرهها  اخته-جماعت روشنفکری  االت هنرمندانهماند و سئو دهد و دانشجو ديگر ساکت می پاسخ نمی

  :شود می

  خواهم بدانم هنر خالص شما چگونه است؟  کاری ندارم، میآقای گروتوفسکی، من به سياست و چيزهای ديگر -

  همان عرفان است؟" قدس ناسوتی"آقای گروتوفسکی، آيا مقصود شما از  -

ی جذبه ها گذاريد که خودشان به آن حالت ی مرا آزادها  آنکنيد، آيا   می را چگونه هدايتها گروتوفسکی، شما هنرپيشه آقای  -

 ؟!برسند

؟ و سئواالت !دهيد  می؟ چرا تعداد تماشاگران را تا چهل نفر تنزل!کنيد   می آقای گروتوفسکی، چگونه با پيکر مکاشفه -

 ديگری که هيچکدام بدون پاسخ نمی ماند اما هيچ کدام تفهيم نمی شود و همه گيج و با اينهمه شاد از حضور چنين

 .می روند...زنند و   میپر شور کف! .. شخصيتی ناياب

گويد و يا آقای گروتوفسکی تئاتر   میتعزيه چهی   مهم نيست که آقای بروک در باره،  اما برای من که يک ايرانی هستم

 -تی از تئاتر ت که گردانندگان قسمسای  آشکار کردن سوء استفادهای  کند، تمام تالش من بر  میآئينی خود را چگونه توجيه

رفتار پست " تئاتر آئينی"خواهند با طرح  میها  آن. برند  می و تعبير و تفسيرهاها  از اين دعوت-تئاتر خيانتکار تلويزيونی 

پژوهشی ژرف و اجرای مضحک و ی  ابلهانهی  برای اجرای مردود نمايشنامهای  خواهند تائيديه می. هنری خود را تثبيت کنند

  .ت آورند بدساديبشرم آور 
از سال گذشته اجرا خواهد شد و تئاتر مسئول از هم اکنون به سيمای آئينی اين تئاتر تر     امسال تئاتر جشن هنر، ارتجاعی

  .اندازد  میتف
  

* * * 
 

روز که تالشگر نجات و غلبه ايم ديگر سالح  مراسم آئينی، سالح سمبوليسم جبون و سر در شرايط آشفته و مغلوب تئاتر ام

ی رمانتيک و هيجانات غمگنانه و حتی سالح ها ورناليستی، سالح ندبه انتقادهای  ژگم، سالح لودگی و طنز، سالحدر 

کنون ا. درد ربه و مرفه دشمن تاريخی نمی پيکر فهم ازی تند و اصولی زنگاری ضخيم بسته است و مويرگی را ها گاليه

تئاتری که با سوخت خون و .  به تئاتر خشمگين و حتی هولناک،ديمشرايطی ديگر است و ما به هنر و ادبيات خشمگين نيازمن

حروم ايرانی را در کانون  انسان م پرده برمی گيرد تا،طبقاتی در پايگاه صحنهی  روابط آراستهترين   عصب از رذيالنه

اشاراتی برای اقدام اش آشکار سازد و همواره  مغلوب حقيقت وجودی خويش قرار دهد و فاصله او را تا حقوق از دست رفته

ست که فقر و محروميت يک ملت از ای  ن کوچکترين روابط ستمگرانهآاتر مبارز در جستجوی درک و بيان تئ. داشته باشد

 سهم خويش ی محروم نيست، اما بايد بتواندها خلقی   چون هنرهای ديگر اهرم اساسی مبارزه،تئاتر. شود تجمع آن ناشی می

  .خ مبارزات بپردازدرا از هم اکنون  به تاري

  

  

   خرداد ماه چهل و نهيست و هفتم   ب                                                                                                   
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