
  

 
 

 

 

  گپي بر سر هنر

 گفت و گو با يکي از رفقاي دست اندر کار فعاليت هاي هنري



٢ گپي بر سر هنر

  :  جلديعکس ها
صحنه اي از : وسط، احمد شاملو: باال ، .عکسي از تينا مودوتي عکاس کمونيست ايتاليايي تبار: زمينه
  صحنه اي از فيلم تلما و لوئيز : پائين، سته سرخ زنان، چين، دوران انقالب فرهنگيباله ر

  
  :های پشت جلدعکس 

، راست اتوپرتره اثر فريدا کالو نقاش مکزيکی: چپ باال، پوستری از دوران انقالب اکتبر: راست باال
پوستر : چپ پائين، روسيهپرتره ماياکوفسکی شاعر انقالبی روسيه، اثر رودچنکو عکاس انقالبی : پائين

  فيلم ماتريکس
  

  گپي بر سر هنر
  گفت و گو با يکي از رفقاي دست اندر کار فعاليت هاي هنري

  
  ) مائوئيست– لنينيست –مارکسيست (حزب کمونيست ايران : ناشر

  org.sarbedaran.www: تارنما
 org.haghighat@sarbedaran: يپست الکترونيک

 Postfach 900211, 51112 Köln, Germany: يآدرس پست
  ، آلمان۱۳۸۴پائيز : چاپ اول

   يورو۵معادل : بها
  



 گپي بر سر هنر

 

٣

  
  

  گپي بر سر هنر
  

  گفت و گو با يکي از رفقاي دست اندر کار فعاليت هاي هنري



٤ گپي بر سر هنر

  
  
  
  

  يمعرف
 

 حاصل گفت و گوئي است كه يك سال پيش با يكي از رفقاي دست اندر “گپي بر سر هنر”
در اين گفت و گو به جوانب گوناگون مرتبط با اين .  هنري صورت گرفته استفعاليتهايكار 

  . رداخته شده استموضوع پ
هنر به عنوان يكي از اشكال آگاهي اجتماعي و جزئي از روبناي سياسي كه از هستي 

هنر و فرهنگ . اردآن داجتماعي نشئت گرفته نقش موثر و فعالي در روند تكاملي جامعه و تغيير 
ي ارتجاعي از طريق مسخ توده ها به تقويت نظم كهنه و توليد و بازتوليد مناسبات اجتماع

 فرهنگ انقالبي براي توده هاي انقالبي همچون  ودر صورتي كه هنر. ارتجاعي ياري مي رساند
سالح نيرومندي است كه پيش از آنكه انقالب فرا رسد انقالب را از لحاظ ايدئولوژيك تدارك مي 

  .بيند و در جريان انقالب بخش ضروري و مهم جبهه عمومي آن است
برخي . نبش كمونيستي ايران به اين امر مهم هستيممتاسفانه ما شاهد كم توجهي ج

گرايشات با برخورد دگماتيستي به مسئله هنر و هنرمند و چسبيدن به مضامين و اشكال و 
گر يدو برخي گرايشات . روشهاي قديمي و بخشا كهنه شده راه را بر تكامل هنر انقالبي مي بندند

 و ي آگاهيريت آنرا در شکل گيگاه پر اهمي جا“حي تفري برايابزار ”ل هنر صرفا به سطحيبا تقل
 يج مي راين و اشکال هنرين مضاميغ عقب مانده ترينند و به تبلي بي در جامعه نميدئولوژيا

هر دوي اين گرايش با كم بهائي به هنر در واقع به نقش متحول كننده روبنا در تغيير . پردازند
  . زير بناي اقتصادي كم بها مي دهند

 كه در ميان كمونيستها و هنرمندان انتشار خارجي مي يابد با اين هدف “هنرگپي بر سر”
به اميد آنكه اين . مترقي و متعهد به بحث و جدل همه جانبه تر، عميقتر و گسترده تر دامن زند

  . باغي پر از گلباشد بروی پنجره اي  بحث
  

  هيئت تحريريه نشريه حقيقت 
  )  مائوئيست– لنينيست –ماركسيست (ارگان حزب كمونيست ايران 

   ١٣٨٤ ماه رآذ
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براي آشنائي بيشتر با نظرات حزب ما در زمينه هنر عالقمندان مي توانند به منابع زير نيز رجوع 
  :كنند

  
   ) ١٣٧٩ ، شهريور ٣٤حقيقت شماره (هنر، ايدئولوژي و سياست  -
  ) ١٣٧٩ ، شهريور ٣٤حقيقت شماره ( شاملو شاخه اي پر بار از جنگل خلق  -
   ) ١٣٨٢ ، ارديبهشت ١٥قيقت دوره جديد،  شماره ح( موسيقي پاپ از يك نگاه اجتماعي  -
   ) ١٣٦٩منتخبي از گفتارهاي راديو صداي سربداران، منتشره در سال ( جزوه هنر و انقالب  -
  

) و زير مجموعه فرهنگ و هنر(تمامي مقاالت فوق در تارنماي حزب ما در بخش موضوعات 
  . موجود است

  :  ر س تارنماآد
org.sarbedaran.www 
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  فهرست مطالب

  
  ٧  نقش اجتماعي هنر

  ١٨  جايگاه اسطوره ها

  ٢٠   فرم و محتويموردمباحث جنبش بين المللي کمونيستي در 

  ٢٩  در مورد رئاليسم سوسياليستي

  ٣١   مدل هاٌلرآثار هنري و نقش 

  ٣٧  آثار نمونه

  ٤١  مناسبات بين هنرمندان و کمونيست ها

  ٤٤  هنر و سياست؛ آثار هنري، آثار تبليغي

  ٥٢  پست مدرنيست ها و هنر

  ٥٦  هنرمند و سانسور

  ٦٠  نقد سياسي؛ نقد هنري

  ٦٢  جانبداري هنرمند و نگاهي به نظرات شاملو

  ٧٠   ها؛ رابطه هنرمند با اثر هنريمعيارها و ارزش

  ٧٥  يجايگاه عشق در آثار هنر

  ٧٩  موسيقي و توليد آثار هنري
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  اجتماعي هنرنقش 
 
، صاحب نظر مائوئيست كه تاكنون با آثار علمي او ١ مدتي پيش آردي اسكاي بريك£

در زمينه منشاء خانواده و ستم جنسيتي و مباحث زيست شناسانه و اجتماعي آشنا 
 به مقوله هنر و ٢“نظراتي درباره نقش اجتماعي هنر”بوديم، در مقاله اي تحت عنوان 

اين مقاله در چهار شماره پياپي كارگر انقالبي كه نشريه . نقش و اهميت آن پرداخت
مقاله مي خواهم صحبتمان را از اين . حزب كمونيست انقالبي آمريكا است منتشر شد

  .شروع كنيم تا دريچه اي باشد براي بحث در مورد هنر و كاركرد اجتماعيش
  
nبحث خيلي گسترده از بخشهاي مختلف مقاله اسكاي بريك مي توان فهميد كه اين.  خب 

اينكه اسكاي بريك توانسته چنين بحث گسترده اي . يك چيز ديگر را هم مي شود فهميد. است
را بطور فشرده ارائه دهد نشان از مطالعه زيادش بر سر تئوري هنر و بررسي عميق بحثهاي 

 و مختلفي است كه از قديم مشخصا در جنبش بين المللي كمونيستي و كال در بين هنرمندان
  .  استدست اندركاران حرفه اي هنر و ادبيات جريان داشته

بنظر من مقاله اسكاي بريك قبل از هر چيز، اهميت مقوله هنر و لزوم پرداختن به آن از 
. طرف كمونيستهاي انقالبي و كساني كه مي خواهند يك دنياي جديد بسازند را نشان مي دهد

 در تاريخ و  را ما موضوع هنر و جايگاه آنپرداختن به بحث اسكاي بريك كمك مي كند كه
يعني در درجه اول هدف ما . اهميت و ارزشش را بهتر درك كنيم. جامعه بشري بهتر بفهميم

مساله . اين نيست كه ببينيم در يك جدل تئوريك بر سر هنر اين بحث صحيح است يا آن يكي
 كرده و جزيي الينفك از حيات هنر در تاريخ نقش بازي. ما بيشتر درك نقش و جايگاه هنر است

 يا يك چيز كناري كه امروز مي تواند باشد و فردا مي دهئزاهنر در زندگي بشر، يك . بشر است

                                                        
1 Ardea Skybreak 
2 Some Ideas on the Social Role of Art 
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يعني تقريبا از . يك چيزي است كه تقريبا از وقتي آدم آدم شده بوجود آمده. تواند نباشد، نيست
و مساله شان از سطح كندن ميوه وقتي كه گله هاي انسان اوليه تبديل شدند به جماعت انساني 

مي شود حدس زد از وقتي كه بقول اسكاي بريك . از درخت و پاره كردن حيوانات فراتر رفت
، فكر كردن و نقشه كشيدن، طراحي زندگي و  يافتندانسانها به حدي از انباشت دست

ي اجزاي مختلف كاري كه مي خواستند انجام دهند و پرداختن آگاهانه به جهان بيرون
هنر هم از همانجا مطرح . مطرح شد) منظورم در چارچوب آگاهي آن موقع بشر است(

كار هنر، . هنر جزئي از همان كار است، همانطور كه علم هم جزئي از آن است. شد
انسان تالش مي كند بر پايه يك خيال، يك . دستكاري آگاهانه در جهان بيروني است
دا كند كه اين جهان چطور كار ميكند و چطور تصور، يك نقشه، جواب اين سئوال را پي

   .مي شود تغييرش داد
. بخش زيادي از بحث اسكاي بريك مربوط به تفاوتهاي علم و هنر است كه واردش نمي شوم

بحثهايش بر پايه . يكراست مي روم بر سر نكات مهمي كه او با رجوع به تاريخ هنر مي گويد
 متكي كند بر تحقيقاتي كه در مورد هنر در سعي مي كند خودش را. حدس و گمان نيست

جوامع مختلف منجمله جوامع بدوي كماكان موجود صورت گرفته و آثار هنري كه از دوره هاي 
مشخصا نقاشيهاي روي ديواره غار السكو فرانسه كه گاوها و انسانهاي در : خيلي قديم باقي مانده

هاي هنري كه مورد استفاده بعضي اسكاي بريك شكل . حال شكار و غيره را نشان مي دهد
جوامع بدوي موجود قرار مي گيرد و كاركرد اين شكل ها در حيات اين جوامع را بررسي مي 

براي اينكار، او هم دست به مطالعات ميداني مي زند و هم به بررسي و مطالعه و جمعبندي . كند
اسكاي بريك . دازدو سنتز چيزهائي كه بدست آمده و بقيه درباره اش نوشته اند مي پر

شكل هاي مختلف هنري هميشه مي گويد . فرمولبندي مهمي را در مورد هنر جلو مي گذارد
و مهمتر از آن، هر . تداوم تمامي جوامع و فرهنگها بازي مي كندو نقش مهمي در حفظ 

يعني . چه جلوتر مي آئيم، هنر نقش مهمي در گسست در جوامع بشري بازي مي كند
 اسكاي . كهنه و رسيدن به جامعه اي نو و در سطح باالتري از تكاملگسستن از جامعه

بريك در مورد كاركرد هنر در جوامع بدوي كماكان موجود، با دقت اين فرمولبندي را بكار مي 
نمي گويد حفظ . مي گويد كاركرد هنر در اين جوامع، حفظ احساس تداوم جامعه است. گيرد

عوامل مادي گوناگوني بايد . وامل گسترده تري نياز داردچون حفظ تداوم به ع. تداوم جامعه
همين مساله كه . وجود داشته باشد براي اينكه يك جامعه بتواند ادامه دهد و منقرض نشود

جوامع بدوي كماكان موجود، دارند يواش يواش خورده مي شوند و از بين مي روند نشانه اينست 
اما اتفاقا آن چيزي كه در آنها . ن دوران خوانايي نداردكه بنيادهاي ماديشان با اوضاع و شرايط اي

. جان سخت تر بوده و تداوم بيشتري پيدا كرده همين شكل ها و آثار هنري و فرهنگي است
. يعني ممكنست كه اين جوامع بطور كلي از بين بروند اما تا مدتها اين شكل ها حفظ شود
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امع بدوي دارد حفظ احساس تداوم جامعه شان كاركردي كه اين چيزها امروز براي افراد اين جو
  . است

يك شكل .  را مثال مي زندصحراي کاالهاري در آفريقا در ٣‘کونگ’اسكاي بريك قبيله 
كه احتماال اين شكل . هنري رايج بين آنها نقالي است يا روايت داستان به شكل نمايش تك نفره

 سينه به سينه هم ي و تعريف داستانهايكسري رقصها و آوازها. بايد سابقه كهني داشته باشد
آن نقالي كه داستان را تعريف مي كند و جماعت و جوانان قبيله كه دورش نشسته اند و . هست

يعني ندانند كه .  ممكن است به اين كار اصال بصورت هنر نگاه نكنند،داستان گوش مي كنند
ي گذشتگان را برايشان بازگو مي نقال با آب و تاب افسانه ها. درگير يك فعاليت هنري شده اند

حس مي كنند . تاثيري كه اين كار روي جمع مي گذارد اينست كه متحدشان مي كند. كند
اين فعاليت . اين تاثير و كاركرد يك شكل هنري است. هويت مشتركي دارند، ريشه اي دارند

خيلي چيزهاي . موجود استدر آن كلي ماوراء الطبيعه بلکه . هنري، يك چيز خاص علمي نيست
مثل اسطوره هاست كه .  عام بودن را مي بينيمودر آن جهانشمول بودن . وجود دارد نمونه وار

اينها اگرچه پر است از . موضوعات و شخصيتهايش خيلي پرداخت شده است. واقعي نيستند
ه موضوعات ماوراء الطبيعه اي و جادوگري و غير علمي، اما از نظر ايدئولوژيك به جماعت قبيل

وقتي . كمك مي كند، ذهن آنها را از مسائل روزمره فراتر مي برد و ديدشان را بازتر مي كند
نكاتش را فراگيرتر مي . موضوعات خيلي خاص و روزمره نباشد به اثر هنري يك ويژگي مي دهد

اينطوري . كند و به جاي اينكه صرفا مربوط به امروز باشد آن را به آينده بيشتر مربوط مي كند
. منتها اسكاي بريك همينجا يك نكته ديگر را مي بيند. س تداوم را برايشان حفظ مي كندح

مي گويد اما افسانه هايي كه از زبان نقاالن قبيله مي شنويم اينطور نيست كه دست نخورده 
و تو ميتواني ببيني كه در دوره هاي . اينها را عمدتا ريش سفيدها تعريف مي كنند. مانده باشد

نقال ريش سفيد بر مبناي اوضاع و احوالي كه در آن مقطع بر قبيله و محيط پيرامونش مختلف 
براي اينكه اهل . حاكم است، يك جاهاي داستان را تغيير داده و به اوضاع كنوني منطبقش كرده

يعني فعاليت هنري با اين نوع تغييرات، ذهن را براي . قبيله بتوانند كارهائي صورت دهند
يعني اينطور نيست كه فقط در جا زدن باشد و . ت موجود هم جهت مي دهدگسست از وضعي

براي ) نقال(در اين مثال، مي بينيم كه هنرمند . اينهم يك جنبه از كاركرد هنر است. صرفا تكرار
تالش مي كند چيزي عرضه كند كه با . خودش يك نقش و مسئوليت اجتماعي قائل است

  . لو رفتن بخواندنيازهاي جامعه اش براي تغيير و ج
مي گويد اينها دو نوع داستان نقل . اسكاي بريك يك نكته مهم ديگر را هم مشخص كرده

داستانهاي اسطوره اي مانند كه كاركرد . يكي همين داستانهاي كهن است. مي كنند
                                                        

3 !kung 
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كه به  ٤‘وازي-ن’ عنوان دارند تحتاما يكسري داستانهاي ديگر هم . ايدئولوژيك دارد
اين داستانها اساسا انتقال تجربه شكار و . “داستانهاي عادي”مي شود زبان خودشان 

جامعه به هر دوي اينها نياز . يعني انتقال تجربه علمي است. كشاورزي و امثالهم است
زمينه كار در چه . هر دوي اينها در تجربه ريش سفيدها انباشت شده. دارد تا بتواند جلو برود

جالب اينست كه در بخش .  هنر و فرهنگ و ايدئولوژي زمينه درو نيروهاي مولده، چه
، انحصارش در دست ي اسطوره ايداستانهااما .  نقال هاي جوان هم هستند‘داستانهاي عادي’

اين دو نوع داستان، دو نياز . اين به نوعي انعكاس رهبري معنوي آنها بر قبيله است. پيرها است
  .جامعه يعني علم و هنر را جواب ميدهد

  
منظورت بيشتر اينست كه به . فتي كه نقل اسطوره ها كاركرد ايدئولوژيك داردگ £

  جمع، هويت مشترك و اتحاد دروني مي دهد؟
  
nاين . ترويج روحيه پايداري، استقامت، جا نزدن و امثالهم هم هست.  فقط اينها نيست

ه مردم مي گويند كه ب. ندنمي كرا براي جامعه درست  ٥داستانها، الگوها يا به قولي رل مدلهائي
البته جنبه هاي كهنه و عقب مانده و خرافي را هم . چطور بايد زندگي كنند و چطور بميرند

. تقويت مي كنند و بحثم اين نيست كه حتما ايدئولوژي خوب و پيشرويي را جا مي اندازند
 به قوام يعني اين فعاليت هنري كمك مي كند. تاكيدم اينجا بر كاركرد ايدئولوژيك قضيه است

كمك مي كند به حركتشان براي . پيدا كردن ارزشها و مناسبات معيني در ذهن جماعت قبيله 
اين جايي است كه هنر در جهان بيروني دستكاري مي . تغيير بعضي از ارزشها و مناسبات موجود

فعاليت هنري در حيطه ذهن است، اما بوسيله : همانطوري كه اسكاي بريك مي گويد. كند
اين نقشي است كه هنر بازي مي .  ذهني، در جهان بيروني دستكاري مي كندتصوير

 . زندگي باشدگيه روزمرهنر نمي تواند صرفا انعكاس يك به يك واقعيت، انعكاس . كند
. سرچشمه هر اثر هنري زندگي است: زماني مائوتسه دون در سمينار هنري ادبي ينان گفته بود

و زيبا هستند ولي هنر نقشش اينست كه به عاليترين شكل، در عين حال كه زندگي و هنر هر د
فشرده ترين و موجزترين و نمونه وارترين شكل، زندگي را مجسم كند و تفاوتش با زندگي در 

. هنر با دستكاري كردن ذهني در جهان بيروني، نقش اجتماعي مهمي بازي مي كند. اينست
  .بيروني مساعد مي كنديعني زمينه را براي دستكاري عيني بشر در جهان 

اگرچه زندگي اجتماعي انسانها ”: خوبست اين بخش از سخنراني مائو را كامل بخوانم
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يگانه سرچشمه ادبيات و هنر است و در مضمون به وجه غير قابل قياسي، زنده تر و 
غني تر از ادبيات و هنر است، معهذا مردم تنها به زندگي قانع نيستند و مي خواهند 

چرا؟ زيرا اگر چه زندگي و ادبيات و هنر هر دو زيبا . هنر هم داشته باشندادبيات و 
هستند، آن زندگي اي كه در آثار ادبي و هنري انعكاس مي يابد، مي تواند و بايد عالي 
تر، پر توان تر، منسجم تر و تيپيك تر از زندگي روزمره باشد، از آن به ايده آل نزديك 

  “… تر باشدجهانشمولتر باشد و بدين جهت 
مي خواهم روي دو سه تا نكته اما حاال . البته از همين حرف مائو برداشتهاي مختلف شده

اين نقل قول كه حول مفهوم هنر است انگشت بگذارم چون براي ارزيابي آثار هنري معيار و 
   .محكي بدست ما مي دهد

  
  . ولي قبلش كمي براي ما آن برداشتهاي مختلف از بحث مائو را بگو£

  
n  چه در گذشته، چه همين حاال، و . تفريح يا سرگرمي استمثال يک برداشت اين است که هنر

د به همين نقل قول ن خود را متكي مي كبرداشتاين . تا رسيدن به كمونيسم هنر تفريح است
مردم با زندگي ارضاء نمي شوند و در واقع احتياج به يك . هنر زندگي نيست: ويدمائو و مي گ

به . و هنر، اين پناهگاه است. ي دارند كه از سختي ها و زشتيهاي زندگي و كار فرار كنندپناهگاه
  . تفريح براي فرار از زندگي. اين معنا، هنر تفريح است

حال، يكسري  در عين.  استبرداشتن يبخش مهمي از مقاله اسكاي بريك در ضديت با هم
به بحث رابطه هنر و تفريح مربوط مي شود تا آنجايي كه . ديگر را هم نقد مي كندبرداشت هاي 

؟ ، هنر گريز از زندگي است کنديادعا م “هنر، تفريح است” نظريه كه طورو اينكه آيا آن 
مائو مي گويد زندگي و هنر هر دو زيبا . خوبست كه به حرفهاي مائو در سمينار ينان برگرديم

زندگي براي توده هاي .  از ستمزندگي پر است. معني اين جمله را بايد درست فهميد. هستند
آن كسي هم كه مي گويد . مردم يعني فقر و فالكت و بدبختي كه اينها چيزهاي زيبائي نيست

هنر تفريح است و براي گريز از زندگي است اگر بخواهد استدالل بياورد، حتما روي همه اين 
ب جان مي كنند و مي گويد مردم بدبختند، صبح تا ش. زشتي ها و سختيها انگشت مي گذارد

. بنظرم مساله را اينطور نبايد ديد. براي مدتي كوتاه راحتشان مي كند. هنر آنها را ارضاء مي كند
آن بحثي كه مائو مي كند بر سر زندگي و زيبائي زندگي، پشتش يك ديد فلسفي نسبت به 

مبارزه مي يعني زندگي را پديده اي پر كشمكش، پر تضاد پر افت و خيز، پر از . زندگي است
. يك روند است كه در جريان آن، آدمها اميد بدست مي آورند. زندگي يك مجموعه است. بيند

شكست مي . براي اهداف بزرگ و كوچك مبارزه مي كنند. براي خودشان هدف تعيين مي كنند
خورند، عقب نشيني مي كنند، پيشروي مي كنند و هميشه جامعه انسانها اميد به بهبود و تكامل 
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زندگي يعني هدف داشتن، خلق كردن و . بهبود مداوم، تكامل مداوم و مبارزه براي آن. رد دا
و . يعني يك چيز راكد، ساكن و غير قابل تغيير نيست. زندگي به اين معنا زيباست. ساختن نو

يعني وقتي مي . اتفاقا از همين ديدگاه است كه هنر، نقش اجتماعي خيلي مهمي بازي مي كند
، زندگي را خيلي پر شورتر، نزديكتر به ايده آل، فشرده تر و موجزتر مي تواند بيان گوييم هنر

كند دقيقا اين روال و روند پر كشمكش و پر تضاد و پر اميد را خيلي فشرده و خوب نشان مي 
پس هنر پيشرو، . ايده آل مردم، بدبختي و فقر كه نيست. هنر به ايده آل نزديكتر است. دهد

اما آن ديدگاهي كه هنر را صرفا تفريح مي بيند و براي . بهبود را تقويت مي كندمبارزه براي 
 پديده معروف به فيلم لمث.  هنر دلخوشكنك و توهم آفرين است مبلغعمالگريز از زندگي، 

صبح تا شب سالن هاي سينما . هندي كه واقعا گريز از زندگي است براي توده هاي محروم هند
ه هجوم آورده اند براي ديدن فيلمهايي كه همگي يك جور هستند و يك غلغله است از مردمي ك

وگرنه سينماي . البته منظورم همان چيزي است كه به فيلم هندي مشهور است. مضمون دارند
راج كاپور معروف، كه هم هنرپيشه بود و . ، مثال سينماي بنگالپيشرو و خوب هم در هند هست

لويزيون بي بي سي حرفهاي جالبي درباره سينماي هند و هم تهيه كننده، آخرهاي عمرش در ت
 “.ما با فيلم هندي، به مردم خيال مي فروشيم”مي گفت . علت استقبال عجيب مردم از آن گفت

. اين نوع هنر در واقع، همان كاركرد گريز از زندگي را دارد و متفاوت است با هنر پيشرو و مترقي
جهانبيني پيشرو را به توده ها ارائه مي دهد تا بتوانند هنر پيشرو و مترقي عمدتا ديدگاه و 

تا مبارزه مردم براي رسيدن به زندگي متفاوت تقويت . بوسيله آن درست دست و پنجه نرم كنند
يعني توهمي در ذهن . اما هنري كه قرار است گريز از زندگي باشد، جنبه تخديري دارد. بشود

مثال همان دنياي هپروتي مرد . ان به آن رسيدمردم درست مي كند كه هيچوقت هم نمي تو
يا همان فقيري كه آخر فيلم معلوم مي . فقيري كه با دختر پولدار عروسي مي كند يا بالعكس

. شود باباي خودش هم پولدار بوده و باالخره پيدايش مي كند و وضع زندگيش خوب مي شود
بعدش هم موضوع گفت و گوي . ند ساعت در سالن سينما مردم را ميخ مي ك٢اين جور فيلمها 

. خانواده ها مي شود و عالفشان مي كند تا نمايش فيلم بعدي كه روي دست قبلي بلند شود
  .واقعا تاثير تخدير كننده و اسارتبار دارد

  
يعني هيچ جنبه . ولي يك سئوال برايم پيش آمد.  اين جنبه بحث، روشن است£

جيب بنظر مي آيد كه اين جنبه را تفريح و سرگرمي در هنر نيست؟ يك مقدار ع
  .نداشته باشد

  
nاسكاي بريك اين را بحث مي كند و نكته خيلي .  اتفاقا مي خواستم به همين نكته برسم

يعني اگر نداشته باشد تاثير . هنر بايد جنبه تفريح هم داشته باشدمي گويد . مهمي است
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تي كه براي تمدد قواي ذهني و تفريح به همان معني كه قبال گفتم يعني فعالي. هم ندارد
در زندگي، دوره هاي استراحت . جسمي الزم است تا زندگي و كار و مبارزه بتواند ادامه پيدا كند

تاثيري كه يك اثر هنري روي مردم مي . و تمدد قوا است كه از دوره هاي كار متمايز است
يعني .  اين تاثير را داشته باشدبراي اينكه اثر خوبي باشد بايد. گذارد، جزئي از اين تمدد قواست

مي . منظورم اين نيست كه حتما بايد اثر كميك و خنده آور باشد. مخاطبش را سرحال بياورد
اما تاثيرش اينست كه بعدش آدم . تواند يك اثر برانگيزاننده، تحريك كننده و تكاندهنده باشد

اصال بيا خودمان . ه مبارزه داردموقعيت ذهني و جسمي بهتر و آماده تري براي ادامه كار و ادام
ما وقتي که مدت طوالني پشت سر هم كار ميكنيم و خسته ميشويم، ميگوييم . را در نظر بگير

. ميرويم يك كار متفاوت انجام بدهيم. يعني ميرويم تفريح کنيم. بچه ها بلند شويد برويم سينما
يا حالمان .  باالخره تاثيراتي ميگذارد.منتها بايد ديد اين سينما رفتن چه تاثيري روي ما ميگذارد

حاال در سطح . تاثيرات مختلف دارد. را ميگيرد و يا انرژي مان را براي كار زيادتر ميكند
مسلما كساني كه ذهنشان شكل . وسيعترش، يا ديدگاه آدم را تقويت ميكند يا مخدوش ميكند

هني بزرگي الزمست که يعني تحوالت عيني و ذ. فته تحت تاثير يك فيلم عوض نميشودرگ
بطور کلي در دوره هاي استراحت است كه معموال . ديدگاه و جهانبيني يک نفر دگرگون بشود

بگذريم از اينكه در . مردم از آثار هنري استفاده مي كنند، البته به غير از هنرمندان حرفه اي
ما موسيقي هاي بدون بعضي كارخانه هاي بزرگ براي اينكه ريتم كار سريعتر بشود، بلندگوها دائ

بهر صورت بنظرم اسکاي بريک جنبه تفريحي هنر را خوب ! كالم خاصي را پخش مي كنند
مواجه شدن با يك اثر هنري خوب و پيشرو و موثر، فرصتي او مي گويد . فرموله كرده

   .است كه دورنماهاي آدم را تر و تازه تر مي كند
االن بنظرم كمتر . منظورم زمان شاه است. قبال يكسري ديدگاهها در جنبش انقالبي بود

يك نوع مخالفت با تفريح كردن وجود . شده، يا يك جور ديگر شده و شايد ديگر مساله نباشد
فرم سياسي اش اين بود . مثال اين خودش را به شكل مخالفت با فيلم ديدن نشان مي داد. داشت

 و ديدگاههاي عجيب و “تزكيه نفسي”يك حالت . كه كال همه اينها امپرياليستي و ارتجاعي است
انگار اگر كسي به فكر تفريح كردن بيفتد و . غريب از جدا كردن مبارزه و زندگي از همديگر بود

جائي براي تفريح كردن قائل باشد، مثال موسيقي گوش كند يا سينما برود اين يعني زدن از 
در نوشته . سائل انقالبيعني كمتر مسئوليت احساس كردن نسبت به م. وقت مبارزه و كار

اما نفهميدم چرا امروز؟ و چرا در . اسكاي بريك ديدم يكي از گرايشاتي كه نقد كرده همين است
  .برايم جالب بود. جامعه اي مثل امريكا؟ فكر نمي كردم آنجا هم موضوع نقد باشد

گرايشي كه در اين بحث . يك بحث تئوريك ديگر هم اسكاي بريك مي كند كه مهم است
تفريح كردن بي ”ه آن برخورد مي كند، پايه اي تر و قويتر است نسبت به بحث قبل كه ب

پلخانف . اسكاي بريك با اشاره به بحثي از پلخانف، نكته اش را طرح مي كند.  است“مسئوليتي
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 به فارسي ترجمه شده بود و محافل پيشتريك جزوه اش هم .  هنر، زياد مقاله دارددر مورد
اين جزوه خيلي منسجم و فشرده بود . قمند به ماركسيسم آن را مي خواندندماركسيستي و عال

نقد ، و ديدگاههاي بورژوائي از هنر و ديدگاههائي كه هنر اجتماعي و جانبدار را قبول نداشتند
به آثار هنري افراد مشهور مي . نقد هنرمندان مشهور گذشته بود، بخشي از جزوه. مي كرد
احتماال .  پايه اي تئوريك دارد در برابر صاحب نظري به نام بوشرپلخانف يك بحث. پرداخت

فشرده بحثش اين بود كه در تاريخ بشر، . بوشر مي گفت كه اول هنر بود، بعد كار. آلماني بوده
معموال هنرمنداني كه خودشان و فعاليتشان را خيلي تافته جدا بافته مي دانند، . اول هنر بود

و هنر . اول كار بود و بعد هنر. خانف در برابر بحث بوشر مي گويد نهپل. چنين تزهائي مي دهند
يعني بشر با كار . خب هر دو نكته اي كه پلخانف طرح مي كند درست است. تابع اقتصاد است

ي زيربناو همينطور رابطه زيربنا روبنا را اگر بخواهيم درنظر بگيريم، . معني شد و بشر شد
 بريك به درستي مي گويد كه ديد پلخانف كه ديد آن دوره اما اسكاي.  اساس استاقتصادي

جنبش بين المللي كمونيستي است يك درك مكانيكي از رابطه زيربنا و روبنا و مشخصا از رابطه 
بحث صحيح اسكاي بريك مي گويد .  دهدي مهنر با كار، و رابطه هنر با ديگر فعاليتهاي بشر

هنر يك فعاليت اجتماعي . تماعي بشراينست كه هنر بخشي است از فعاليتهاي اج
بنابراين نميتواني بگويي اول . است همانطور كه كار توليدي يك فعاليت اجتماعي است

يعني بشر از وقتي كه بشر شد يك مجموعه . اينجور نمي شود تقسيم كرد. اين بعد آن
. دي داشتندفعاليتهاي اجتماعي را آغاز كرد كه اين فعاليتها در ارتباط با يكديگر كاركر

البته اين بحث به بحث . به همه شان براي تكامل جامعه بشري و بازتوليد آن نياز است
اينكه زيربنا : كلي تر بر سر رابطه زيربنا و روبنا هم بر مي گردد و دركي كه مائو فرموله كرد

 اساس است اما روبنا در مقاطعي مي تواند عمدگي پيدا كند و اهميت خيلي زيادي در تحول
بحث اسكاي بريك اينست كه ديدگاههايي در جنبش بين المللي كمونيستي . زيربنا داشته باشد

اين ديدگاه ها اهميت كافي به روبنا . وجود داشته كه در بحثهاي پلخانف مي شود آن را ديد
نتيجه عمليش اينست كه اهميت الزمه . نمي دهد و آن را خيلي تابع و دنباله رو زيربنا مي داند

هم براي . به مقوله هنر و ضرورت برخورد آگاهانه به مقوله هنر و آفرينش هنري نمي دهدرا 
ساختن جامعه نوين، و هم قبل از آن، براي ساختن افكار نو و زمينه سازي كردن در عرصه روبنا 

  . و ايدئولوژي براي نقد طبقات ارتجاعي و انجام انقالب
  
  . قول مائو تسه دون اگر نكته ديگري نيست برگرديم به نقل £

  
n برگرديم به مائو و ببينيم چه سرنخهاي . نكته ديگري در اين زمينه فعال بنظرم نمي رسد

مائو . ببينيم جوهر بحثش چيست. مهمي را براي پرداختن به مقوله هنر بدست ما مي دهد
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 هنري از اين نكته، خيلي ربط دارد به اينكه اثر. صحبت از عام و جهانشمول بودن هنر مي كند
. حتي آينده اي كه ممكنست تخيلى و غير قابل تحقق باشد. ديد مخاطبش نماينده آينده باشد

حتي اين آرمان و آرزو . هنر ذهن مخاطبش را مي كشد به جايي كه از آرمان و آرزويي دفاع كند
توده هاي مردم . بشر بطور كل دنبال آينده است. ممكنست عقب گرا و ضد مردمي هم باشد

آرمان و آرزويشان . ني اكثريت جامعه كه گرفتار ستم و استثمارست دنبال يك آينده متفاوتنديع
جهانشمول بودن و عام بودن هنر ربط پيدا . اينست كه از دست ستم و استثمار خالص بشوند

. مي كند به اينكه خطوط يا طرح اوليه اي از يك آينده فراگير و عمومي را جلوي ما مي گذارد
 را ديده اي كه خيلي هم راه دور نمي روند و به مناسبات بين ٦ تخيلي–مهاي علمي اين فيل

طبقات، ملل و زن و مرد مثال در سه دهه بعد مي پردازند؟ اينها هم دارند دستكاري ذهني مي 
ممكنست تصويرهايي كه اينها از رفتارها و ارزش ها و مناسبات آينده ارائه مي دهند . كنند

يعني بر مبناي . د، ولي باز هم تاثيرشان روي ما يك تاثير عام استخاص و مشخص باش
ديدگاهي كه خالق اثر داشته و قدرت اثرش، ما يك ديد كلي از اينكه مناسبات بشري بايد چطور 

  .يا از اين آينده خوشمان مي آيد يا باعث وحشتمان مي شود. باشد يا نباشد مي گيريم
 باشد لزومي ندارد كه موضوع هر اثر هنري حتما در آينده “زآينده سا”البته براي اينكه هنر، 

حتي .  سال بعد را نشان بدهند٥٠همه قصه ها يا فيلمها كه ساينس فيكشن نيستند كه . بگذرد
. مثال فيلم اسپارتاكوس. يك اثر هنري كه موضوع تاريخي دارد هم مي تواند همين كار را بكند

 ذهن يتو رم است ولي خيلي از مناسبات و ارزشهاي نو را تاريخ مبارزات بردگان با امپراتوري
آرمان و آرزوي ساختن يك جامعه آزاد از طبقات و ستم و استثمار را . تماشاگرش حك مي كند

  . تاثير هنر اساسا ايدئولوژيك است. در ما تقويت مي كند
چون . ن نيستغير از اين ممك. تصويري كه هنر از آينده ارائه مي كند، يك تصوير عام است

مناسبات زن . آينده و مناسبات نويني را كه هنوز بوجود نيامده نمي شود ريز به ريز ترسيم كرد
ما مي گوييم اين مناسبات در جامعه آينده يك مناسبات متفاوت و نوين . و مرد را در نظر بگير

در اجزاء نمي توان اينكه واقعا اين مناسبات نوين در جامعه آينده چه شكلي دارد را . خواهد بود
بنابراين تصويري .  آينده چه بايد باشدي توانيم بگوئيم که خطوط کليبا نگاه امروز م. تعيين كرد

بقول مائو نمونه وار و تيپيكال . كه اثر هنري مي تواند از آينده ارائه كند كلي و جهانشمول است
امعه است ولي خيلي هم يعني در عين حال كه هنر يك ضرورت و نياز هميشگي و روز ج. است

اين حداقل يكي از معيارهاست براي اينكه بفهميم اين يا آن اثر هنري . نمي تواند روزمره باشد
  .چرا موثر و ماندگارتر است
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 ولي در مورد آثار هنري روز چه؟ منظورم آنهايي است كه بيشتر كاركرد دوره اي £
  .باالخره آنها هم اثر هنري هستند. دارند
   
nيكسري اثر هنري هم هستند كه واقعا خوب و موثر هم هستند ولي به قول تو .  دارم قبول

اما . جامعه به اين نوع آثار هم نياز دارد و بوجودشان مي آورد. دوره اي هستند و ماندگار نيستند
در بحث . بحثي كه داشتيم بيشتر بر سر خصوصيت هنر بود و علت ماندگاري و موثر بودنش

هنر .  هنر، به نوعي بحث حقيقت نسبي و حقيقت مطلق هم وسط مي آيدجهانشمول بودن
، )روتين(كمك مي كند كه ذهن برود به سمت جوهر يك مساله و از موضوعات خاص و روزمره 

به درك بهتر رابطه . اين خودش به گسترش ذهن كمك ميكند. خارج شودگي ه روزمراز رابطه 
  . حقيقت نسبي و حقيقت مطلق كمك مي كند

  
  . اين را بيشتر توضيح بده£

  
n ببين ما وقتي از حقيقت صحبت مي كنيم يعني داريم از شناخت پديده ها، هر نوع پديده اي 

 از حقيقت مطلق که خارج از ذهن ما موجود يعني شناخت ما ينسبحقيقت . صحبت مي كنيم
 آن مي كند ازا در واقع انعكاس جهان عيني در ذهن ماست و تجزيه و تحليلي كه ذهن م. است

منتها در هر . حاال اين شناخت مي تواند سطحي باشد مي تواند عميق. و به شناخت مي رسد
علتش هم اينست كه هم پديده ها دائما در حال تغييرند و . حال، شناخت ما نسبي است

شرايطشان نسبي است، هم ميزان دانشي كه ما براي شناخت از آنها داريم محدوديتهاي خودش 
بنابراين حقيقتي كه ما در مورد هر مساله يا پديده اي در ذهنمان بدست . ارد و نسبي استرا د

مي دانم كه گپ . ببخشيد كه وارد تعاريف تئوريك شدم. مي آوريم و بيان مي كنيم، نسبي است
خب، با وجود اين . را خسته كننده مي كند ولي راستش در اين مورد مجبورم توضيح بدهم

يك جهان واقعي وجود دارد و هر پديده اي در عين حال كه دائما تغيير مي كند، نسبي بودنها، 
تا وقتي كه نابود نشده يا به چيز ديگري تبديل نشده، خصوصيات معيني دارد كه آن را از بقيه 

روشن است كه منظورم از پديده ها فقط اشياء نيستند، پروسه هاي تاريخي و . متمايز مي كند
يعني در هر مقطع مكاني و زماني، هر . هاي عيني هستند و قابل شناختجوامع هم پديده 

خب، . “هست” است، چيزي هم “در حال شدن”پديده در عين حال كه نسبي است و دائما 
دانش ما هم مرتبا مي تواند افزايش پيدا كند و شناخت نسبي ما از پديده ها مي تواند صحيح تر 

يعني شناخت ما يا همان حقايق نسبي . حقيقت مطلق استاين دو جنبه، پايه . و كاملتر شود
حاال تو هر اثر هنري .  پديده، ميل بكند“هست”مي تواند به طرف حقيقت مطلق يعني بازتاب 

موضوعاتش را از موضوعات روز و يا تاريخي ) شعر، موسيقي، فيلم يا هر چيز ديگر(خلق كني 
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اين خاص مي . يع خاص انتخاب مي كنيبهر حال از موضوعات و شخصيتها و وقا. مي گيري
منتها مساله اينجاست كه تو همه اين خاص ها را . تواند حقيقتا وجود داشته باشد يا تخيلي باشد

طوري بيان مي كني، طوري واردش مي شوي و آنها را مي شكافي كه به مخاطبت كمك مي 
هنر با دور شدن از . روسه هادر همه پ. كند مبارزه و همگوني اضداد را در همه پديده ها ببيند

روزمره گي، با نمونه وار جلوه دادن زندگي، با ساختن يك فضاي عام، فضاهاي نسبي را مي 
بنظرم .  کند که آنرا بهتر بفهمديکمک مبه ذهن و   افکندي پرتو محقيقت مطلق يبه رو. شكند

  . آثاري موثرتر و ماندگارتر شده كه توانسته اينكارها را بكند
  
، کمي در مورد جايگاه ل از اينکه از بحثهاي عام در مورد هنر خارج بشويمقب £

  . هنرمند صحبت کن
  
n بين خود هنرمندها و دست اندركارهاي ادبيات و هنر،  در اين مورد بايد به يک گرايش که در

، به نام تازگي کتابي خواندم از عباس سماکار در مورد تئوري هنر.  اشاره کنمقوي است
به . کتاب را چند سال پيش براي جوانها نوشته. “ي بر نقد ساختارهاي زيبائي شناسيدرآمد”

يعني موضوعش خيلي شبيه به مقاله اسكاي . مقوله هنر را بطور تاريخي بررسي كرده. زبان ساده
 از “ هنراجتماعيتاريخ ” به کتاب رجوعخودش توضيح داده که اين کتاب را با . بريك است
.  بعد هم در مقدمه ميگويد كه بازبيني كتابش را اسماعيل خويي انجام داده.وشته ن٧آرنولد هاوزر

منظورش بازبيني انشايي نيست، بلكه از نظر دقيق كردن بحثها و ديدگاه فلسفي اي كه در كتاب 
بلكه بيان . بنابراين ميشود گفت كه اين فقط بازگوكننده نظرات سماكار نيست. هست

چيزي كه از اين كتاب ميشود گرفت .  هم قاعدتا با آنها توافق داشتهديدگاههايي است که خويي
بنظر مي آيد كه نظرات . شبيه به همان گرايش بوشراست كه ميگفت اول هنر بود و بعد كار

اين يك مقدار رازآلود كردن جايگاه . سماكار و خويي هم در طيف اول هنر بود بعد كار ميگنجد
منظورم به .  دادن به هنر و هنرمند استالطبيعهاءماورنبه يك مقدار ج. هنر و هنرمند است

منتها هنر را از دورانهاي تاريخي و از پايه اجتماعي، از زيربناي . شکل علني مذهبي نيست
نه به فرمهاي . هنرمند را از موقعيت اجتماعي، طبقاتي اش جدا ميکند. جامعه، جدا ميکند

 يك مقوله عامي را تحت عنوان بشر در هر دوراني يعني. مذهبي، بلكه به فرمهاي اصالت بشري
نه نسبت به . در نظر ميگيرد و هنرمند و هنر را نسبت به اين موجود و ذهنياتش ميسنجد

اجتماع بشري، نه نسبت به دورانهاي مختلف تاريخ جوامع بشري، نه نسبت به نقش اجتماعي اي 
در كتاب سماكار به .  انسان مجردكه هنر در زندگي مادي بشر بازي ميكند، بلکه نسبت به
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بعضي جاهايش شبيه ميشود به نحوه . جمالتي برميخوريم که به هنرمند جايگاه ابرمرد ميدهد
يعني اينکه خواست بشر براي فرار از زندگي . استدالل آنهايي که هنر را فقط تفريح ميدانند

خيلي اينجور نميبيند که . روزمره باعث ميشود که هنر و هنرمند چنين جايگاهي داشته باشد
هنر بازتاب زندگي است و هنرمند دستكاري ذهني ميکند در دنيا براي تغيير واقعي همين 

خالصه، آخر اين بحث از نظر ايدئولوژيك اينست كه انسان نميتواند به آرمان دست پيدا . زندگي
هگاه و راهي كه براي بنابراين تنها ملجاء، تنها پنا. نميتواند آرزوهايش را برآورده كند. کند

ارضايش باقي ميماند اينست كه در هنر و هنرمندها بعنوان خالق آثار هنري، ايده ال ها را نگاه 
اينطوري هنر عمال يك نقش تسكين دهنده ! “وصف العيش نصف العيش”به قول معروف . كند

. ر زندگي كنونيپيدا ميکند، نه نقش تغيير دهنده براي بهتر و بهتر كردن مناسبات، براي تغيي
منطبق است با گرايشاتي كه در . فلسفه اي که پشتش است قوي است. اين ديدگاه، قوي است

نوميدي آنها يا برنامه نداشتن آنها براي ساختن يك . بخشي از روشنفكران مياني منعكس ميشود
ك آنها چون خودشان توانايي طراحي و رهبري كردن ي. دنياي واقعي جديد را منعکس ميکند

بر مبناي بحث . دنياي كامال متفاوت را ندارند، نقششان را بيشتر اپوزيسيون بودن ميدانند
سماكار و همفکرهايش، هنرمند بطور كلي يك اپوزيسيون ايدئولوژيك فلسفي در دنياي 

يعني كسي است كه چيزهايي ارائه ميدهد كه با چيزهاي روزمره فرق دارد اما نهايتا . كنونيست
بنظرم اين ديدگاه با واقعيات عيني و . رسالتش اين نيست. عيت هم کمکي نميکندبه تغيير وض

آثار هنري منطبق با نيازهاي زمانه، . نقشي كه هنر در مورد دنياي مادي بازي کرده، نميخورد
در ساختن ذهنيت پيشرو و انقالبي . نقش تاريخي خودشان را در دورانهاي مختلف بازي كرده اند

آثار هنري باعث انقالب نشده اند، اما آنها اجزايي از كار ايدئولوژيك و . اشته اندو متفاوت سهم د
سياسي و فرهنگي بزرگي بوده اند كه براي ساختن افكار نوين و پس زدن افكار كهن، چه قبل و 

 . چه بعد از انقالبات ضروري بوده
  خب، کجا بوديم؟

  
  جايگاه اسطوره ها

  
منظور از ماندگاري . ي آثار هنري اشاره کرديدر بحث ات به مسئله ماندگار £

  ؟ چيستعلتش . چيست؟ مثال آثار اسطوره اي يوناني قرنهاست كه ماندگارند
  
n يك . اين آثار، خيلي مورد توجه كساني است كه به هنر مي پردازند. مورد جالبي است. بله

اتر را شروع كرد به اين او هم وقتي كه كار تئ. مقاله كوتاه در مورد برتولت برشت مي خواندم
چرا با گذر . چون برايش مهم بود بداند كه چرا اينها اينقدر ماندگار است. اسطوره ها رجوع كرد
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ماركس هم جائي در مورد اسطوره هاي يونان گفته، . اينهمه سال مردم هنوز خوششان مي آيد
نست كه چرا ما هنوز از سئوال اي. سئوال اين نيست كه اينها مال دوره برده داري هستند يا نه

 اين آثار از دو راه، ذهن و ديد كه واقعاو اين آثار لذت مي بريم؟ برشت هم به اينها رجوع كرد 
، كه در نوشته هاي ارسطو فرموله شده اصطالح يوناني اش. احساسات ما را تحريك مي كنند

. غم نه، ترس. ترسيعني تزكيه روح از طريق تكيه كردن به احساس ترحم و .  است‘كاتارسيس’
يعني كامال يك كاركرد . اين اسطوره ها، يا آثار هنري آن دوره عمدتا اين دو تا كار را مي كنند

فقط . از اين دو استفاده مي كنند. ترحم و ترس. ايدئولوژيك دارند براي تزكيه روح مخاطبشان
اي امروز هم كماكان اتر و سينمئدر ت. بعد مي بينيمدر دوره هاي . هم در دوره يونان نبوده

با تكيه بر اينجور احساسات، مود ايجاد مي كنند براي جا . نوعي القاي ايدئولوژيك است. هست
منظورم اين نيست كه . انداختن يك مجموعه باورها و ارزش ها و نظرات سياسي و اجتماعي

ان بيروني او ديدش از جه. هنرمند يونان باستان آگاهانه نقشه مي ريخت كه اينكار را بكند
او با توانائي هنري اي كه داشت و با انگشت . آنجوري بود و تبلورش در آثارش آنجوري مي شد

گذاشتن روي احساس ترحم يا ترس، نگاه خودش نسبت به دنيا و خدايان و انسان را در مخاطب 
ن مي هر چقدر اين آثار قوي تر باشند، با وجودي كه دوره شان بسر آمده كماكا. تقويت مي كرد

البته اسكاي بريك در جواب به اين سئوال، نكته . توانند روي مخاطب امروزي هم تاثير بگذارند
 اينكه آثار گذشتگان از نقاشي هاي غار السكو مي گويد. مهمتري را هم وسط مي كشد

گرفته تا آثار يوناني كماكان مورد توجهند، برمي گردد به حس زيبائي شناسي در 
 يك احساس شگفتي از روبرو شدن با چيزهاي متفاوت و ناشناخته كه در واقع. انسان
 آثار گذشتگان ما را شگفت زده مي كند نسبت به اينكه مناسبات آنها چگونه بود، چطور .است

بشر امروز اسكاي بريك مي گويد . فكر مي كردند، به دنياي خارج چطوري نگاه مي كردند
يعني در واقع دارد به گذشته . ه مي شودبيشتر به اين خاطرست كه مبهوت آثار گذشت

 .خودش نگاه ميكند تا بفهمد آن موقع چه تفكري داشته، چه مذهبي داشته و غيره
يعني مخاطب امروزي بر مبناي عاليق و . البته در اين ابراز عالقه، محتواي اثر هم دخيل است

يه يا نشانه يا تشابهي گرايشات و ديدي كه دارد ممكنست در يك اثر متعلق به قرن ها پيش سا
تو ممكنست در داستاني كه قرن هشتم هجري نوشته شده با نگاه . را ببيند و جلب آن اثر شود

يا اينطور برداشت كني كه . امروزيت چيزهايي پيدا كني كه با نظراتت خوانايي داشته باشد
. “پرده نئي”به اسم بهرام بيضائي اثري دارد : مثال بزنم. داستان اين نكته را مي خواهد بگويد

فكر . وقتي آن را خواندم فكر كردم خب، باز هم بيضائي است و زن بعنوان محور فيلمنامه اش
. كردم اينبار هم يك شخصيت قوي ساخته و مساله ستم بر زن و رهايي زن را حول آن پرداخته

  . ولي زمان را برده به عهد حكومت مغولها بر خراسان
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   قصه اش چيست؟£
  
nهر يك از اين . داستان زني است كه مردهاي مختلفي به او ستم مي كنند. ه بگويم خالص

اما آنها او را فقط تا دم مرگ برده اند و زن در آخرين . مردها فكر مي كند كه او را كشته است
. بعد اين زن رفته يك شهر زنان درست كرده كه شاهش خودش است. لحظه جان سالم بدر برده

 جا وامانده و درمانده شده، هر فقير و غريب و ستمديده اي به اين شهر مي آيد هر زني كه از هر
. شفاخانه هم هست. اينجا برج و باروئي دارد و در ضمن مركز علم هم شده است. و پناه مي گيرد

 زندگي اين زن كه هر يك بنوعي بدبخت شده اند براي شفا پيدا كردن به ِبعد، مردهاي مختلف
زن آنها را از پشت پرده مي بيند و مي شناسد و به هر يك مي گويد كه بايد . آنجا مي آيند

اگر راستش را بگويد شفا مي دهد و اگر دروغ بگويد مي گذارد كه به . داستان زندگيش را بگويد
وقتي . خالصه بعدش همه مي فهمند اين زن كيست و مطيعش مي شوند. درد بي درمان بميرد

اما بعد فهميدم اين يك داستان خيلي .  پرداخته ذهن بيضائي استخواندم فكر كردم ساخته و
ولي وقتي مي فهمي قصه در . اينكه االن بيضائي چنين چيزي بنويسد تعجب ندارد. قديمي است

 موقع، آن وسط يك نفر پيدا شده بوده كه  آنچطور. چه دوره اي نوشته شده تعجب مي كني
اجزاي داستان بيضائي هم دقيقا مثل همان قصه . زن را به اين شكل محور داستانش گذاشته

  .قديمي است فقط ادبياتش امروزي شده
  
جائي خواندم كه در .  بنظرم اصل داستان بر مبناي يك ماجراي واقعي است£

  .خراسان، شايد سبزوار، چنين اتفاقي افتاده بوده
  
nر حال اين را بعنوان نمونه به. باالخره هر يك از اين قصه ها يك منبع آفرينشي دارد.  احتماال

حتي بنظرم . اگر ما نسخه اصلي اين قصه را مي ديديم مسلما خيلي خوشمان مي آمد. گفتم
  . يعني احساس شگفتي بيشتري به آدم دست مي داد. بيشتر از كتاب بيضائي خوشمان مي آمد

  
   فرم و محتويمورددر مباحث جنبش بين المللي کمونيستي 

  
 محتواي اثر، جدا از فرم هنريش هم عامل تاثير و ماندگاريش يعني خود. صبر كن £

  ؟چه ميشودفرم و محتوا مي شود؟ پس بحث رابطه نزديك 
  
n را پيش كشيدم براي اينكه نشان بدهم محتواي آثار هنري هم نقش مهمي فوق مثال . دقيقا

 كه همه از هر البته وقتي به محتواي آثار مي رسيم اينطور نيست. دارد در ماندگار شدنشان
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وقتي بحث هنر پيشرو و انقالبي پيش مي آيد طبيعي است كه ما روي . محتوايي خوششان بيايد
يعني اينجوري نيست كه . نصف داستان هم نيست. اما اين كافي نيست. محتوا تكيه مي كنيم

ك فرم و محتوا ي.  درصد قضيه حل است٥٠بگوييم فالن رمان يا فيلم، محتواي خوبي دارد پس 
اما از . رابطه و پيوند ناگسستني دارند يا بايد داشته باشند كه اين رابطه بايد درست درك شود

يعني مي شود از . اين بحث صحيح، آدم مي تواند نتيجه گيري هاي دگماتيستي و مكانيكي بكند
بت اين بحث كه فرم و محتوا پيوندي ناگسستني دارند به اين نتيجه گيري رسيد كه اگر محتوا ثا

 . يعني هر محتوائي فقط مي تواند در يك فرم بيان شود. است پس فرمش هم بايد ثابت باشد
 
در دوره اي از . درون جنبش بين المللي كمونيستي هم چنين گرايشي بودهکه  £

  .كمينترن كه استالين در قدرت بود
  
n در . يدا كردرسميت پ و از سطح گرايش باالتر رفت. اصال در آن دوره اين بحث مدون شد

دوره كمينترن و استالين، هيئتي از نويسندگان، اديبان و هنرمندان نشستند و بحثهاي مفصل 
بايد ديد اشكال اين . كردند و يك فرم را نتيجه گيري كردند تحت عنوان رئاليسم سوسياليستي

مي موضوع اين نيست كه در فرم رئاليسم سوسياليستي، آثار خوب و موثر هنري ن. كار چيست
همينجا اشاره كنم كه در مورد خود اين اصطالح، يعني رئاليسم سوسياليستي . شود خلق شود
معتقدند قيد . بعضي ها ترجيح مي دهند اسمش را رئاليسم انتقادي بگذارند. هم بحث است

سوسياليستي به نوعي هنرمند را مقيد مي كند كه اثرش را در دفاع از دولت سوسياليستي 
  . چيز رسمي تبدليش كند و نگاه انتقادي را از آن بگيردبنويسد و به يك

  
 اگر مي شود بيشتر در مورد رابطه فرم و سبك و قالب با مضمون و محتوا صحبت £

  .چون اين بحثي است قديمي كه هميشه جريان داشته، باز هم خواهد داشت. كنيم
  
n ها و منتقدان هنري سر اين مساله، اختالف و گرايشات مختلفي بين هنرمند. درست است

در جنبش بين المللي كمونيستي هم هنرمندهاي كشورهاي سوسياليستي چه در . بوده و هست
چون به محض اينكه آفرينش هنري طرح مي شود . شوروي و چه چين با اين مساله درگير بودند

تر در يك رشته آثار هنري، رابطه فرم و محتوا خيلي فكر شده . مساله قالب هم طرح مي شود
. يعني بنظر مي آيد كه با يك نقشه و طرح قبلي به مساله قالب پرداخته شده. بنظر مي آيد

هنوز هم بين . قديم ها چرا. مثال شعر. اما در يكسري آثار هنري اينطور نيست. رويش فكر شده
در شعر كهن، فالن شاعر . اسمش را صنعت شعري گذاشته اند. قديمي گويان همينطور است

از قبل براي خودش روشن كرده بود كه .  بيتي بگويد در مدح شاه٧٠٠گرفت قصيده تصميم مي 



٢٢ گپي بر سر هنر

رابطه مستقيم تر يا . اما مفهوم امروزي شعر ديگر اين نيست. اينطوري مي خواهم شعر بگويم
از آن طرف هم . گذر مستقيمتري از فكر و احساس با آنچه روي كاغذ مي آيد وجود دارد

ثير مستقيمتر و عميقتر بين آنچه سروده شده با مخاطبي كه آن را يعني رابطه و تا. همينطور
به قول شاملو، ذهنيت شاعرانه حاال به هر دليلي و با هر تحريكي يكباره راه مي افتد و . مي خواند

به جريان مي افتد است كه " آزادانه"و وقتي كه شعر به مفهومي . در قالب معيني جاري مي شود
تا اينكه كسي بنشيند و . مكان پيدا مي كند كه چيز خوبي از آب در آيدواقعا شعر مي شود و ا

بعد دنبال واژه ها و تركيبات زيبا بگردد، بعد . فكر كند كه مي خواهم سر فالن مساله شعر بگويم
چند تا استعاره و تشبيه مناسب پيدا كند، دست آخر فالن شعر خوب از فالن شاعر مشهور را 

. اين در بهترين حالتش نثر منظوم مي شود. وقت شروع كند به شعر گفتنالگو قرار دهد، و آن 
. كه يكسري حكايات داشته از تجارب شخصي خودش يا ديگران. مثل بخشي از شعرهاي سعدي

بعد هم در چند بيت همان جمله ها را تبديل به نظم با وزن . بخشي را به نثر مسجع مي نوشته
اين خيلي متفاوت است با درك امروزي از . ايش شاهد مي آوردهو قافيه مي كرده يا با دو بيت بر

معموال اگر محتوا و قالب با هم خوانائي نداشته باشند، يا محتوا پوچ باشد، يا قالب سست . شعر
برخي رشته . ماندگار نيست. نه در كوتاه مدت نه در درازمدت. باشد، شعر اصال سر زبان نمي افتد

بيشتر شبيه معماري . خيلي فكر شده تر است. مثال سينما. ستهاي هنري ديگر اينطوري ني
سينما هنر است، هنر پيچيده ايست، پيوند هنرهاي . است تا نقاشي اگر بخواهيم مقايسه كنيم

از فيلمبرداري تا ديالوگ نويسي، از مونتاژ تا موسيقي متن، از بازيگري تا . مختلف است
اين فعاليت خيلي حساب شده است و . هنري استكارگرداني و غيره، وجوه مختلف اين كار 

بگذريم كه يكسري . نميتواني بگويي قالب يا فرم فالن فيلم خودش خودبخودي بدست آمده
يعني . سينماگران مثل مخملباف ادعا مي كنند كه ما مثل شعر به سينما برخورد مي كنيم

 يكه ادعاي. ي نمي كنيمدوربين را ول مي كنيم خودش هر چه گرفت و بعدا هم زياد دستكار
كساني كه خواستند . اگر واقعا اينطور كار مي كردند كسي فيلمشان را نگاه نمي كرد. قالبي است

 آمريكا، نه كسي آن ٧٠ و ٦٠اينطوري فيلم بسازند، البته در ايران نه، در سينماي تجربي دهه 
  . شددور ريخته . موقع فيلمشان را نگاه كرد و نه در تاريخ سينما ماند

آن . هماهنگي و همگوني اين دو خيلي مهم است. اما يك نكته ديگر در مورد قالب و محتوا
چيزي كه مائو بعنوان استانداردهاي باالي هنري ازش صحبت مي كند در همين همگوني و 

استاندارد باالي هنري، معيارش تفسيرهاي . جفت شدن قالب و محتوا خودش را نشان مي دهد
يك اثر هنري وقتي معلوم مي شود ارزش دارد يا نه كه مثل هر توليد . ي نيستفالن منتقد هنر

يعني توسط مخاطبانش مصرف شود و به اتاقهاي در بسته و سه چهار . ديگري تحقق پيدا كند
در . وقتي كه يك اثر با مخاطبش روبرو شد، يا به دل مي نشيند يا نمي نشيند. نفر محدود نماند

اگر اثر خوبي باشد پيامهاي ايدئولوژيكش جا مي افتد و تداوم پيدا . ماندذهن مي ماند يا نمي 
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بعدا . اين نشان مي دهد كه يك اثر، استاندارد باال داشته يا نه. مي كند در ذهن و عمل مخاطب
: وقتي برمي گردي اين آثار موثر را بررسي مي كني مي بيني همه شان در يك نكته مشتركند

در مورد آثار ارتجاعي . اين را فقط در مورد آثار مترقي و پيشرو نمي گويم. همگوني فرم و محتوا
و دقيقا بخاطر . برخي اوقات مي گوئيم فالن فيلم ارتجاعي خيلي قوي بود. هم همينطور است

كه كوپوال ساخته  ٨“آخرالزماناينک ”فيلم . چون بيشتر تاثير مي گذارد. اين قوي بودن بدترست
ارگان حزب ( روي پرده رفت نشريه كارگر انقالبي ١٩۷۹تي كه سال بود را يادت هست؟ وق

چون خيلي قوي ساخته شده بود و . مجبور شد سرش مقاله بنويسد) کمونيست انقالبي، آمريکا
از لحاظ فرم و تكنيك، چيزهاي جديدي را به سينما عرضه مي . ملت را تحت تاثير قرار مي داد

عه مهم تاريخ معاصر يعني جنگ ويتنام انگشت گذاشته از لحاظ موضوع هم روي يك واق. كرد
بود كه آن موقع، تر و تازه بود و مي شود گفت اولين فيلم جدي اي بود كه سر ويتنام ساخته 

حتي تفكرات . خالصه، فيلم موثري بود و خيلي چيزهاي غلط را مي توانست جا بيندازد. شد
  .فاشيستي را

  
ي هنري صحبت از اين مي كنند كه محتوا اهميتي  يك عده از هنرمندها يا منتقدها£

  .ندارد و هنرمند بخصوص نبايد دنبال پيام دادن باشد
  
n اينها مي گويند كه فكر كردن به محتوا، اثر هنري . اين بحث هم هست، جديد هم نيست. بله

و يا اينكه هنر را دربند مي كند، از حالت هنر خارجش ميكند . را تبديل مي كند به كليشه
نمونه اين گرايش را در عرصه شعر معاصر ايران . خالصه اينكه، به فرم پرداختن مهمتر است

 در ١٣٤٠اما سابقه اش بر مي گردد به بحثهاي دهه . همين حاال هم خيلي رايج است. ديده ايم
. يعني وقتي كه بحث گذر از شعر نيمايي بطور جدي مطرح شده بود. محافل شعري آن موقع

 شعر كه برخالف مسير شعر كهنه و افكار كهنه در ادبيات معاصر راه افتاده بود مثل جريان نوين
بعضي از اين شاخه ها امكان جلوتر رفتن و عميق . يك رودخانه مي رفت كه شاخه شاخه شود

. بعضي شان بيشتر حالت ماندن و پهن شدن را داشتند. شدن و گسترش پيدا كردن را داشتند
بعضي ها هم كند و محافظه كار بودند و . ركه شدن رضايت داده باشنددرست مثل اينكه به ب

حاال اينهايي كه . راهشان را كم كم كج مي كردند مبادا از مسير اصلي جدا بيفتند و گم شوند
گفتم شايد بنظر بيايد كه فقط در زمينه فرم و سبك شعر گفتن است، اما خوب كه نگاه كنيم 

مضمون و محتوا و پيام شعر، از ديدگاه و ايدئولوژي پشت شعر جدا مي بينيم كه از روح شعر، از 
از بين اين شاخه هاي مختلف، من اينجا فقط شعر حجم را مثال مي زنم كه رويايي . نبود
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رويايي ادعاي اين را داشت . و حتي مانيفست مشهوري هم براي آن نوشته بود. پرچمدارش بود
ر را حفظ كند، ولي در واقع خيلي اراده گرايانه با كه مي خواهد شعر ناب بگويد و خلوص شع

براي اينكار با كلمات و فرم . زور مي زد كه مضمون اجتماعي وارد شعر نشود. شعر رفتار مي كرد
به آنها مهار مي زد و سعي مي كرد عبارات شعر در ذهن ما فقط يكسري تصوير . بازي مي كرد

اراده شاعر نمي توانست و . البته اين نشدني بود. بدون هيچ محتوا و پيامي. مجرد ايجاد كنند
نمي تواند جلوي تاثير ايدئولوژيك و حتي شكل گرفتن پيام هاي مستقيم در ذهن خواننده شعر 

خود رويايي هم بهر حال در مانيفستش مجبور شده بود بگويد كه هدف از اين نوع . را بگيرد
ته بود كه شعر حجم قرارست از موانع گف. شعر گفتن چيست و شعر حجم چكار قرارست بكند
يعني يك جور . قاعدتا منظورش خدا بود. بگذرد و به ماوراء الطبيعه و به كمال مطلق برسد

حاال هم در ادامه تالشي كه . بهترست بگوييم يك جور خرافه و واپس گرايي مدرن! عرفان مدرن
ه خصوص در سالهاي اخير مي براي گفتن شعر ناب از راه بي محتوا كردن شعر صورت گرفته، ب

يا اينكه در تالش براي . بينيم كه يكسري افراد افتاده اند به اينكه عمدا بي معني گويي كنند
آثارشان را . ساختار شكني در زبان، محصولي توليد كرده اند كه بعنوان شعر ارزش مصرف ندارد

محدود كه آنهم واقعا بر پايه از نظر تاثير و ماندگاري كه نگاه كني مي بيني جز در چند محفل 
وسط اين آثار . مد روز ممكن است بخوانند و براي دوره اي به به چه چه كنند خريدار ندارد

ممكن است يكسري عبارت قشنگ، جفت شدن كلمات با آهنگ قشنگ، يا سه چار جا تصوير 
مي كنند هذياني مساله اينست كه اينها اراده . اما غير از اين نيست. سازيهاي بديع پيدا كني

شعر بگويند اما بر خالف تصورشان، اين كلمات و زباني كه دارند از آن استفاده مي كنند، يك 
به محض اينكه كنار هم قرار مي گيرند، هر چقدر هم كه . مشت مهره هاي زبان بسته نيستند

هم در نگاه اهللا بختكي روي كاغذ ريخته شده باشند، هم از نظر مضمون و روحيه و پيام شعري و 
البته همانطور كه گفتم خيلي از اين نوع . زيبايي شناسانه، جايگاه خودشان را پيدا مي كنند

اما آنهايي كه جديتر است برخالف ميل . توليدات شعري ارزش مصرف ندارد و عالفش نبايد شد
  .، به همان معني بي محتوا، از آب در نمي آيد“ناب”شاعرش 

  
عنوان تغيير فرم، ايجاد سبك جديد، نو كردن قالب در هنر  ولي باالخره يك چيزي ب£

يعني فرم و قالب و سبك يك جاي ويژه اي براي خودش دارد و نمي شود . وجود دارد
منظورم اينست كه بايد به جاي . تمام وقت آن را به مضمون و محتوا سنجاق كرد

  . خودش به آن پرداخت و به آن توجه كرد
  
n ولي واقعا . به زور يا به شكل مكانيكي فرم و محتوا را به هم بچسبانممن نمي خواهم . ببين

يعني رشد و تكامل و تغيير در هر دو، خوب كه نگاه كني . اين دو بنوعي پا بپاي هم مي آيند
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يا بعدا كه به قضيه نگاه مي كني مي بيني كه . مي بيني كه نتيجه يكسري تحوالت بزرگتر است
. د، خودش بخشي از يك پروسه كلي تر نوگرايي در جامعه بودهپيدايش يك فرم و سبك جدي

انقالب اكتبر وقتي اتفاق افتاد كه يك پيش . مثال دوره انقالب اكتبر روسيه. بگذار مثال بزنم
. زمينه تحوالت فلسفي، ادبي، هنري، فرهنگي در اروپا بطور كلي و در روسيه بوجود آمده بود

ورژوايي فرانسه موجود بود، يعني تحوالت فكري رنسانس كه مثل همان چيزي كه زمان انقالب ب
. آن پيش زمينه اي كه گفتم مثل يك موتور عمل مي كرد. البته بعدش عصر روشنگري آمد

. كمك مي كرد كه تحوالت بزرگتر سياسي و اجتماعي در روسيه سريعتر و عميقتر انجام بشود
وت و نوع جديد يعني انقالب سوسياليستي درست است كه در آنجا داشت يك انقالب كامال متفا

يك . مي شد، اما قبل از آن جريانهاي نوي ادبي و فرهنگي در اروپا و روسيه بوجود آمده بودند
وجه مشخصه اين جريانها اين بود كه سعي مي كردند از فرمهاي كهن، از قيد و بندهاي ادبي 

 در آن دوره خيلي رايج بود، مثال رمان كه. كه خيلي طبيعي است. هنري كهن گسست كنند
يعني رماني كه از اوايل عصر بورژوائي در اروپا رشد كرده بود و عالوه بر . كماكان رمان قديم بود

اينكه يك داستان طوالني و مفصل، با ابعاد مختلف و رويدادهاي بيشمار و شخصيتهاي زياد را 
وران، معماري دوران هم آشنا مي مطرح مي كرد، خواننده را به تفصيل با فلسفه دوران، علم د

مانهاي ويكتورهوگو را مي خواني يك تصوير عمومي از اينكه فرانسه آن دوره روقتي . كرد
يا وقتي تولستوي را مي خواني خيلي از مختصات روسيه تزاري را مي . چطوري بوده مي گيري

. ا تغيير مي داداين جريان نويي كه گفتم در رمان هم كم كم داشت يكسري چيزها ر. شناسي
شكل هاي كالسيك روايت و همينطور تصاوير رئاليستي داشت عوض . رمان ها كوتاهتر مي شد

مثال مي ديديم كه راوي به جاي اينكه به . داشت از حالت رمان تك خطي در مي آمد. مي شد
ي روش كالسيك بيايد و يك داستان را از اول تا آخر تعريف كند، بعضي جاها فاصله گذاري م

يعني روايت ماجرا را ول مي كند و مستقيما با خواننده شروع به صحبت يا بحث و جدل . كند
غرق بشود در احساساتي كه داستان . يعني نمي گذارد خواننده غرق بشود در ماجراها. مي كند

نويسنده با دخالتي كه مي كند مهار مي زند و يك حالت خودآگاهي به خواننده مي . برانگيخته
  . چرنيشفسكي افتادم“چه بايد كرد”راستش االن ياد رمان . دهد

بهر حال اين تحول ادبي و هنري داشت انجام مي شد و پيروزي انقالب اكتبر بطور 
به محض انجام . يعني نوآوري ها را برد به يك سطح باالتر. چشمگيري راه اين تحول را باز كرد

 جديد هنري در تئاتر، نقاشي، عكاسي و غيره انقالب اكتبر، موج عجيبي از هنر پيشرو و شكلهاي
مثال . مي کشيدند هم پوستر ١٩البته اواخر قرن . گرافيك به معني واقعي متولد شد. راه افتاد

اما گرافيك به شكل تكامل . همان پوسترهاي تبليغاتي كه لوترك براي كاباره مولن روژ كشيده
گذارد، قابل فهم براي عامه مردم باشد، كوبنده يافته امروزي، يعني آثاري كه خيلي سريع تاثير ب

و آنقدر گامهاي بزرگي برداشته شد كه هنوز كه . باشد، مثل شعار باشد، با انقالب اكتبر زاده شد
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يعني حتي هنوز بعضي از شركتهاي . هنوز است بعضي آثار گرافيك انقالب اكتبر نو است
الب اكتبر در گرافيك شوروي بوجود آمد، تبليغاتي غرب از شگردها و فرمهايي كه بعد از انق

اين نوآوري و نوگرايي در شعر، در نقاشي و . البته براي فروش محصوالتشان. استفاده مي كنند
يك چيزي كه هنرمندان آن دوره رويش . طراحي و داستان و ادبيات هم بوجود آمد و رشد كرد

فضا دادن و راه دادن به تجربه انگشت مي گذاشتند و آگاهانه سعي ميكردند بعمل بگذارند، 
يعني خلق چيزهاي جديد و بنمايش گذاشتن آن و مشاهده . گرائي در هنر و كار آفرينش بود

آنها در اين تالش شان، از قالبها و فرمهاي گوناگون ناشناخته و حتي به . عكس العمل مردم
  .  استفاده مي كردند و از اين كار نمي ترسيدند“من در آوردى”اصطالح 

شهرتش . يكي از هنرمندهاي آن دوره كه اسمش سر زبانها مانده ماياكوفسكي است
به خاطر اينست كه چيزهاي خيلي پيشرو و هنرمندانه اي را نه فقط در شعر بلكه در 

اما كارش يك . اصال خودش يكي از بنيانگذاران هنر گرافيك بوده. گرافيك عرضه كرده
ف خيلي از همدوره ها و دوستانش سعي كرد او بر خال. جنبه مهم ديگر هم داشته

محتواي انقالبي اي را كه قبول داشت و مورد نياز جامعه مي دانست را در قالبهاي نو 
چون خيلي هاي ديگر هم بودند كه . و نچسبد به تجربه گرائي مجرد و فرماليسم. بياورد

م نشدند، اما ادامه همان نهضت ادبي هنري پيشرو قبلي بودند و ضد انقالب اكتبر ه
بيشتر از امكانات بوجود آمده در آن فضا استفاده مي كردند تا فرماليسم و تجربه گرائي 

افكار بورژوائي داشتند و زياد احساس يكي بودن با انقالب نمي . خودشان را جلو ببرند
ضد فئوداليسم و ضد تزار بودند ولي از اين فضا صرفا به اين خاطر خوششان مي . كردند
وقتي كه اوضاع سخت تر شد و . ه دست و بالشان را در عرصه هنر بازتر كرده بودآمد ك

اگرچه ممكن . جنگ داخلي پيش آمد خيلي هايشان از نظر سياسي ضد انقالبي شدند
است از لحاظ فرم همان فرمها را استفاده مي كردند كه ماياكوفسكي هم استفاده مي 

اما ماياكوفسكي به .  يا قبال دوست بودنديعني با هم در يك نهضت هنري بودند،. كرد
ايده و آرمان انقالبي، حتي به مسائل روز پيش پاي دولت شوروي، از جنگ داخلي بگير تا 
كمونيسم جنگي، از مبارزه با بيسوادي بگير تا مبارزه با قحطي باور داشت و آثار هنري 

 اول انقالب ماياكوفسكي همان سالهاي. يك مثال بزنم. اش را در مورد اينها خلق مي كرد
احساس كرد كه در ميان پيروان نهضت سابق يك حالت سرخوردگي بوچود آمده و 

اين قضيه . ران دارد اتفاق مي افتدفکخودكشي هاي پشت سر هم بين هنرمندان و روشن
به محض اينكه سرخورده مي شدند، يا . عجيب است! خودكشي، مد هم شده بود
.  هيچ چيزي را قبول نداشتند، به فكر خودكشي مي افتادندنهيليست مي شدند، يا ديگر

اين خيلي . ماياكوفسكي يك شعر معروف نوشت ضد جريان خودكشي و در دفاع از آينده
  .مهم بود
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   شعرش را يادت هست؟£

  
n اگر آن را بالفاصله پس از خودكشي يك شاعر مشهور روس . به فارسي هم ترجمه شده. بله

. روي اين شعر خيلي كار مي كند.  الكسي يسنين كه دوستش بود مي گويدبه اسماشتباه نکنم 
. چند ماه مي گذرد و رويش كار مي كند. يعني اولين نسخه اش را فورا انتشار نمي دهد

اين از آن شعرهائي است كه رويش تجزيه و تحليل شده كه . چيزهائي را اضافه و كم مي كند
منظورم اين نيست كه اين شعر . ها تاثيرش را زيادتر كردهچطوري با فكر و آن اضافه و كم كردن

جلوي موج خودكشيها را گرفت اما در حد خودش روشنفكر سرخورده و نااميد را به فكر مي 
نكاتي كه سر ماياكوفسكي و آن نهضت و رشدش پس از اكتبر . كاركرد معيني داشت. انداخت

يك جريان قوي بود كه سابقه و . نفر نبودگفتم براي اين بود كه بگويم صرفا گرايش يكي دو 
و البته يك جريان بومي و محدود به مرزهاي روسيه تزاري و بعد شوروي . ريشه مشخصي داشت

البته گرايشات مخالف شديدي هم از همان . هم نبود بلكه در كل اروپا داشت شكل مي گرفت
  . موقع در مقابلش وجود داشت

در رهبري حزب، و بين مسئولين بخش ادبيات و . ان دفاع شداوايل انقالب اكتبر، از اين جري
فرهنگ و هنر اتحاد شوروي، گرايش غالب اين بود كه اين جريان تشويق شود و دستش باز 

اما يكمقدار كه زمان جلوتر رفت گرايشات ديگري كه از قبل . رهبري، مخالفت نمي كرد. باشد
گرائي، اگر بخواهيم ترمهاي امروز را بكار يعني گرايش سنت . هم موجود بودند غلبه كردند

. شبيه همان جرياني كه در شعر معاصر ايران مقابل نيما و نوگراها مقاومت مي كرد. ببريم
بهرحال جريانات سنت گرا موجود بودند و نماينده هاي خودشان را عرصه ادبيات و هنر داشتند 

ي كه تا مدتهاي طوالني بعد از انقالب، طور. در چين بعد از انقالب هم بودند. و قوي هم بودند
جالب است كه در . به همان فرم سابقش. يعني تا زمان انقالب فرهنگي اپراي پكن دست آنها بود

شوروي بعضي از رهبراني كه چسبيده بودند به ادبيات كالسيك و موسيقي كالسيك بورژوائي، 
 هنري خود را بوجود نياورده، در اين استداللشان اين بود كه پرولتاريا هنوز كاركنان فرهنگي و

عرصه عقب مانده است و نيروهاي مولده رشد نكرده، پس چاره اي نيست جز اينكه از عاليترين 
يعني . سطح فرهنگي و هنري كه تا كنون بشر رسيده كه همان آثار بورژوازي است استفاده كنيم

بعد از . وروي جريان پيدا كرده بوداز نظر عملي، دو نوع فعاليت ادبي هنري متفاوت در جامعه ش
. انقالب اكتبر خيلي سالن ها محل اجراي آثار موسيقي كالسيك و تئاترهاي معروف گذشته بود

چه شعر خواني توده اي . در مقابلش، كارهايي بود كه افرادي مثل ماياكوفسكي سازمان مي دادند
كارهاي . براي تماشايش مي آمدنددر خيابان، چه نمايش هاي خياباني، توده هاي كارگر وسيعا 

ماياكوفسكي يك جور دهن كجي به سنت گراها بود و در واقع داشت اعالم مي كرد كه شما فكر 
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اما استقبالي كه . مي كنيد اين فرمها چون جديد است كارگر ها نمي فهمند و قبولش نمي كنند
 محتوائي كه اين آثار در چون. از اين تئاترهاي خياباني مي شود خالف اين را اثبات مي كند

  . قالبهاي نو ارائه مي دهد را كارگرها بخودشان نزديك مي بينند و مي توانند دركش كنند
اوضاع سياسي شوروي طوري شد كه دولت مجبور شد به . اين داستان خيلي طول نكشيد

 قدعلم مهار كردن گرايش هاي سياسي بورژوائي و خرده بورژوائي كه در مقابل دولت پرولتاريا
البته در . كرده بودند، مثل گرايشات اپوزيسيون كارگري، آناركوسنديكاليستي و جريانات ليبرالي

دولت اين نياز را حس مي كرد كه ديكتاتوري پرولتاريا تحكيم . آن فضا تر و خشك با هم سوخت
ي مي بشود و گرايشات غيرپرولتري كه بواقع موجود بودند و داشتند در عرصه سياسي خرابكار

اما اين نياز ترجمه شد به اينكه در عرصه فرهنگ . كردند محدود تر بشوند و حتي سركوب بشوند
 را به يك چوب ٩ستييو هنر هم تجربه گرائي و گرايشات فرماليستي، فوتوريستي، كانستراكتيو

نظريه اي كه مي . اين حركت محدود كننده با يك نظريه هنري ادبي ديگر كامل شد. برانند
و فقط يك فرم كه از طريقش سياست پرولتري .  بايد در هنر، فرم پرولتري را تعيين كنيمگفت

 يك هيئت ١٩٣٢ سال البته سالها بعد يعني در .بتواند در عرصه ادبيات و هنر پياده شود
آنها رئاليسم . گسترده اي تشكيل مي شود كه در آن افرادي مثل ماكسيسم گوركي بودند

و وقتي كه اين فرم رسما تعيين مي شود عمال راه بسته مي . ه مي كنندسوسياليستي را فرمول
شود به روي هنرمنداني كه سعي مي كردند سبك ها و قالبهاي ديگر را تجربه كنند يا بوجود 

 بهر حال اوضاع سياسي به حد كافي پيچيده بود كه باعث موضع گيري ها و درگيري. بياورند
هم در حزب و دولت سوسياليستي وجود داشت كه نمي ديدگاه غلطي . هاي خصمانه بشود

توانست گرايشات درون هنرمندان و سبك ها و فرم هاي هنري و ادبي را به شكل درست و همه 
بجاي اينكار شروع كرد به اينكه گرايشات و مواضع سياسي . جانبه تجزيه و تحليل كند و بسنجد

بهر حال، رئاليسم سوسياليستي .  هاي مختلفرا به شكل مكانيكي تعميم بدهد به فرم ها و قالب
  .اينطور رسميت پيدا كرد و ماندگار شد

 مشكل بر سر اين مي گويد. در اين زمينه اسكاي بريك موضوع مهمي را طرح كرده
نيست كه فرم اتخاذ شده از طرف جنبش بين المللي كمونيستي، دگماتيستي بود و به 

مي گويد . اال و بال بايد در همين قالب باشدهنرمندان دستور مي دادند كه آثارتان 
 اين .اتفاقا مشكل در محتوا و ديدگاه ايدئولوژيكي است كه در آن فرم تبليغ مي شد

يعني نبايد دعوا را صرفا بين يكسري نوگرا ديد كه يكسري سنت گرا جلوي . بحث مهمي است
بلكه آن فرمي كه . ان ميكردندآنها را گرفته بودند يا به علت ديد نادرستي كه داشتند سركوبش

اسكاي بريك مي گويد . رسميت پيدا كرد و آن محتوائي كه در اين فرم بيان مي شد، گير داشت
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 ملغمه .اين محتوا ملغمه اي از اكونوميسم و ناسيوناليسم و ديدگاههاي بورژوائي بودكه 
  . مي شداي كه صرفا در زرورق يا بسته بندي كارگر قوي هيكل و داس و چكش عرضه

  
  در مورد رئاليسم سوسياليستي

  
 اين سياست رسمي اتحاد شوروي در عرصه هنر بوده كه اسمش را رئاليسم آيا £

  سوسياليستي گذاشتند؟
  
n چيزي كه به جامعه ارائه مي شد عمال يك محتواي اكونوميستي و بعدا ناسيوناليستي بود . بله

موضوع بر سر اين نيست كه . رفته بودكه در پوشش كارگر عضالني و چكش و غيره قرار گ
. چون آثار خوبي هم در اين سبك توليد شده. رئاليسم سوسياليستي سبك غلطي است يا درست

البته اين را هم بگويم كه اين فرم هم يك شبه و با فرمان حزب . مثال چند تا از آثار خود گوركي
يك شاخه اي در ادبيات . وط نبودزمينه هاي خود را داشت و فقط به روسيه هم مرب. درست نشد

دست مايه اش موضوعات اجتماعي و . اروپا بوجود آمده بود كه به رئاليسم انتقادي مشهور بود
اين . سياسي بود و محتوايش نقد سرمايه داري و مصيبت هايي كه براي توده ها بوجود مي آورد

ي و جمعي شان ستايش مي آثار هم درد و رنج مردم را نشان مي داد هم از مقاومت هاي فرد
در واقع تعيين . واضح بود كه موضوعات به زندگي كارگران و دهقانان فقير مربوط مي شد. كرد

يكي اينكه قهرمانان و . رئاليسم سوسياليستي دو تا جنبه را به اين رئاليسم انتقادي اضافه كرد
اين آثار از دولت دوم اينكه در . شخصيتهاي اصلي و مثبتش، ايدئولوژي كمونيستي دارند

  . در واقع راه نقد دولت سوسياليستي موجود را در ادبيات بست. سوسياليستي شوروي دفاع شود
  
 در ايران چطور؟ اين رئاليسم سوسياليستي چه جايي بين نويسندگان ايراني پيدا £

  كرد؟ اصال پيدا كرد؟
  
n اي كاريكاتوري يا تراژيكي از و البته نمونه ه. بنظرم بيشتر رئاليسم انتقادي بود در ايران

توده اي داشتند و اينبار حزب نويسنده هايي كه گرايش . رئاليسم سوسياليستي بعد از انقالب
خود را متعهد ديده بودند كه در كتابهايشان از مواضع شوروي در مورد جمهوري اسالمي دفاع 

نگاه كنيد به زمين . فته بوديعني اينبار جاي دفاع از شوروي را دفاع از رژيم اسالمي گر. كنند
نقد ”يادم مي آيد كه در . سوخته احمد محمود و ماجراهاي جنگ ايران و عراق در آن كتاب

. ، گلشيري هم نقدي به اين كتاب نوشته بود و روي يكسري نكاتش انگشت گذاشته بود“آگاه
ده ها غالب ولي بطور كلي در ايران، نمي شود گفت كه خط رئاليسم سوسياليستي بين نويسن
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بنظرم در نويسندگي ايران تا قبل از انقالب، چخوف و كافكا و گي دو موپاسان و همينگوي . بود
و چند رمان نويس يا داستان كوتاه نويس اروپايي و آمريكايي ديگر هم خيلي تاثير داشتند و 

 ها، پير البته رئاليسم انتقادي هم جاي خودش را داشت و سياسي. براي خيلي ها سرمشق بودند
اواخر دوره شاه، رئاليسم جادويي امريكاي التين . و جوان بيشتر با اين نوع ادبيات دمخور بودند

بعد از انقالب و موج سركوبها، . هم با ماركز به جامعه معرفي شده بود و داشت كارش مي گرفت
توده مي و انحطاط سياسي در بين نويسندگان سياسي كاري كه اكثرا رگ و ريشه شان به حزب 

رسيد يا گرايشات ناسيوناليستي داشتند، رئاليسم انتقادي يا سوسياليستي ارج و قربش را از 
درون گرا شدن و گرايش به شخصي كردن آثار، هنر براي هنر، گوشه گيري و عرفان . دست داد

ه امثال دولت آبادي و سپانلو يادشان افتاد كه ادبيات و هنر بيخود ب. از همه رنگش رشد كرد
كار اثر هنري راه نشان دادن به . كار هنرمند پيام سياسي دادن نيست. سياست آلوده شده بود

بلكه فقط واقعيت، گوشه هايي از واقعيت را بدون تفسير و با معيارهاي زيبايي . مردم نيست
. شناسانه مي بيند و ارائه مي دهد و هركس هم هر تعبير و برداشتي كه خواست از آن مي كند

ا نگفتند كه خودشان كدام بخشهاي واقعيت را به مردم ارائه مي دهند و چه چيزي باعث مي اينه
مي داني منظورم چيست؟ اينها چه بگويند چه نگويند . شود كه فقط اين بخشها را انتخاب كنند

حاال بگيريم كه پيام مستقيم سياسي نه، ولي پيام . نوشته هايشان براي مردم پيام دارد
اين پيام هم با انگشت گذاشتن روي بخشهاي خاصي از واقعيات و نوع چيدن . داردايدئولوژيك 

و البته با نگفتن بخشهاي معيني از . وقايع كنار هم و شخصيت سازي معين مخابره مي شود
يا مثال گلشيري را در نظر بگير كه تصميم گرفت با آثارش به سياسي ها و مشخصا ! واقعيات

يكسري . پيام ضد كمونيستي. اتفاقا آثارش پيام روشن سياسي داشتيعني . چپي ها حمله كند
 كه در يك نوع طرز تفكر و سبك نگارش خيس خورده بودند، سر “متعهد سابق”از اين آقايان 

. اما چسبيدند به مايه هاي عرفاني و تخديري. پيري تجربه گرا شدند و خواستند نو نوار شوند
حاال . ل جوانتر نويسنده ها را به طرف اين نوع آثار كشاندترجمه ها هم به اين سمت رفت و نس

در قالب رئاليسم جادويي يا حتي آثار كوندرا هم مي شد نوآوري ها و خالقيت هاي نگارشي و 
يعني اين . زيبايي شناسانه پيدا كرد و از آنها ياد گرفت، اما فاتحه محتوا بطور كلي خوانده شد

ز حسرت خوردن و نوميدي و بي اعتمادي و نمي دانم نمي سالها عمدتا آثاري خلق شد كه ج
واقعا تعداد . واقعا نمي خواهم يكجانبه نگري و بي انصافي كنم. دانم پيامي براي خواننده نداشت

تقليد و كپي زدن و كش رفتن . آثار پيشرو و با روحيه و ميليتانتي كه منتشر شد، خيلي كم بود
اما خب، شايد اين دوره ناگزيري است . ديگر بيداد مي كنداز آثار خوب و مطرح خارجي هم كه 

  .كه بايد ادبيات معاصر از آن بگذرد تا به جايي برسد
اما . البته بحث قالب و محتوا حتما باز هم جلو مي آيد. بگذار فعال از اين بحث بيرون بياييم

هم بر سر چيزي حاال كه نكته هنرمند متعهد و تعهد در هنر پيش آمد خوبست كه يك مقدار 
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در .  بود صحبت كنيم“هنر براي هنر” معروف شده بود و نقطه مقابل “هنر متعهد”كه به 
بين هنرمندان و . سخنراني مائو هم بحث مقابله اين دو گرايش در عرصه هنر مطرح شده

در اروپا هم يكي از بحثهاي جنبش . روشنفكران ايران هم اين مساله مطرح بوده و هست
 و بعدش هم ادامه ١٩٦٨ز همان سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم بود كه در جنبش روشنفكري ا

  .پيدا كرد
  

   مدل هالٌرآثار هنري و نقش 
  
 قبل از اين، با توجه به اينكه مخاطب ما جوانها هم هستند، يك مقدار در مورد £

 چه جنبه هائي از فعاليت اجتماعي بشر را شامل. اينكه هنر يعني چه هم صحبت كن
  .مي شود؟ چه چيزي را هنر مي گوييم؟ چون بنظرم سر اين هم جدلهائي بوده و هست

  
n شاملو آنجا اساسا . مثال مصاحبه حريري با شاملو را نگاه كن. هميشه سر اين هم جدل بوده

تعريف دو سه جمله اي درباره هنر نمي شود . سر شعر صحبت مي كند اما سر هنر هم مي گويد
مثال اسكاي بريك صحبت از . ي شود گفت چه چيزي هنر هست و چه نيستاما م. ارائه داد

بخش ناگزيري از . بهر حال هنر بخشي از فعاليت اجتماعي بشر است. ويژگي هنر مي كند
فعاليت اجتماعي بشر است كه از قديم با ساير فعاليتهاي بشر مثال كار توليدي و تجربه هاي 

. اين بخش از فعاليت بشر، يك فعاليت ذهني است.  بودهعلمي و مبارزه طبقاتي مرتبط و همراه
هنر انعكاس زندگي بشر . هنر، خلق آثاري است كه در ذهن پرورده مي شود و شكل مي گيرد

انعكاس هست . چه مبارزه توليدي، چه مبارزه طبقاتي در جامعه طبقاتي. كار و مبارزه بشر. است
، خيلي نزديك به ايده آل، خيلي نمونه وار، خيلي اما همانطور كه مائو هم گفته در سطح عاليتر

. اين فعاليت، براي خودش قالبها و عرصه هاي مختلفي پيدا مي كند. پرشورتر از زندگي روزمره
يعني . حرف زدن، ديدن، شنيدن: استفاده از حسهاي مختلف را مي گويم. منظورم سبكها نيست

ه كردن به خود و دنياي بيرون از خود است هنر از چيزهائي كه ابزار ارتباطي بشر براي نگا
. توليدات هنري توسط آدمها مصرف مي شود تا همزمان دو كار را پيش ببرد. استفاده مي كند

آثار هنري، ذهن بشر، ايدئولوژي و ديدگاهش را پااليش مي دهد، باز مي كند، تكامل مي دهد، 
يعني چه .  آدم را تنگ نظر مي كنديا برعكس، اگر هنر ارتجاعي باشد ذهن را تخريب مي كند،

البته همينجا اشاره كنم كه . مثبت چه منفي نگرش و ايدئولوژي بشر را تحت تاثير قرار مي دهد
هر اثر هنري چه پيشرو چه واپسگرا، بهر حال ايدئولوژي و ديدگاهي را در ذهن مخاطبش تقويت 

مان با اين خصوصيت كلي، هنر اما همز. يعني خنثي و بيطرف نيست. مي كند و جا مي اندازد
هنر جزئي از ابزار ضروري براي بازتوليد قواي دماغي . يك جنبه ديگر هم دارد که قبال هم گفتم
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از اين زاويه، هنر وجه تفريح در مقابل . و جسمي بشر است، براي اينكه بتواند زندگي را جلو ببرد
ته باشد سخت مي توان گفت كه اثر يعني آن اثر هنري كه اين جنبه را نداش. كار را هم دارد

ولي اثر هنري . تو ميتواني اسمش را بگذاري يك اثر آموزشي يا يك نوشته علمي. هنري است
بايد حتما جنبه تاثير گذار در تمدد قواي جسمي و دماغي انسان براي ادامه دادن زندگي را 

  .شد داشته با١٠سرگرميبه اين مفهوم بايد جنبه تفريحي يا . داشته باشد
  
 نه قواي جسمي ات را تقويت ميكند و ؟ اما هنر ارتجاعي چه؟ چنين نقشي را ندارد£

فقط حال مي گيرد و تخدير مي كند و محركي براي پيشرفت و ادامه . نه قواي دماغي را
  .نيست
  
n اما واقعيت . تو ميتواني بگويي تفريح تخديري. استش هنر ارتجاعي هم جنبه تفريحي داردر

كسي كه از كار مي آيد، خسته و كوفته تلويزيون را باز مي كند و فالن سريال آشغال اينست كه 
را تماشا مي كند، در واقع دارد وقتي كه براي استراحت در اين سيستم به او داده شده را با اين 

بفرض وقتي برق محالت زحمتكشي قطع مي شود و طرف . و پر هم مي شود. پر مي كند
براي فردا صبح كه . د عالقه اش را ببيند انگار بار سنگيني روي دوشش استنميتواند سريال مور

جنبه اينترتينمنت در هنر . دوباره مي خواهد برود سر كار يك جور فشار ذهني رويش است
اگر اينطور نباشد مي شود مثل خيلي از برنامه هاي نمايشي و موسيقي . ارتجاعي هم موجودست

قبال تقريبا همه برنامه هاي صدا و . بت نمي كند نگاهش كندكه كسي اصال رغ. صدا و سيما
  .١١‘سيستر اكتي’سيما اينطوري بود ولي باالخره متوجه شدند و شروع كردند به كارهاي 

  
   يعني چكار كردند؟£

  
n  مثل فيلمsister act  ماجراي يك . ، كه ووپي گلد برگ در آن بازي مي كند‘در نقش راهبه’يا

چون شاهد يك قتل بوده و مي خواهند او را . باره است كه با مافيا در مي افتدزن آوازه خوان كا
پليس او را تحت حمايت خود مي گيرد تا بتوانند رئيس . از دست آنها فرار مي كند. بكشند

اما تا وقت دادگاه برسد، براي اينكه گير مافيا نيفتد، يك . مافيائي گردن كلفت را گير بيندازند
اما شخصيتش همچنان زن . بعنوان راهبه در يك كليسا. يش جور مي كنندهويت جديد برا

مي رود كليسا را بر مبناي فكر و سليقه . خواننده كاباره است و با روحيه كليسا نمي خورد
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يكي از مشكالت بزرگ كليسا اين است كه يكشنبه ها كسي براي دعا . خودش تغيير مي دهد
كاري كه او مي كند اينست كه يك . قابليت جذب ندارديعني مثل جمهوري اسالمي . نمي آيد

جوان هاي محل خوششان مي . بلندگوي بزرگ مي گذارد در خيابان و موسيقي پخش مي كند
كليسا پر طرفدار مي شود و خالصه . گروه كر مدرن درست مي كند. رقص و آواز مي گذارد. آيد

 را بنظرم جمهوري ‘سيستر اكتي’حاال اين سياست . ماجرا به خوبي و خوشي تمام مي شود
اسالمي آگاهانه در اين هفت هشت سال اخير در پيش گرفته، تا جايي كه نوحه هايشان را هم با 
موسيقي پاپ مي خوانند و مداحانشان اداي گروه هاي گاسپل را در مي آورند تا به اصطالح 

  .مردم را جذب كنند
هم مفهومش و هم تاثيرات و . ث هنر بشومحاال دوباره مي خواهم از زاويه ديگري وارد بح

بخصوص از زاويه مخاطبان عمده هنر يا طرفداران عمده آثار هنري در هر . نقش اجتماعي اش
جوانها خيلي به شكلهاي مختلف هنري و شكلهاي مركب هنري . جامعه اي كه جوانها هستند

يعني همان نكته اي كه . م هنربنظرم اين عالقه خيلي ربط دارد به مفهو. مثل سينما عالقه دارند
براي جوانها، . يعني ربط به آينده دارد. مائو مي گويد در مورد اينكه هنربه ايده آل نزديكتر است

يكي از عرصه هائي كه آنها را به اين آينده و ايده آل نزديك . آينده و ايده آل خيلي مهم است
ى مثبت باشد يا ايده آلي منفي، همين مي كند و يا ارضايشان مي كند، حاال مي خواهد آينده ا

در ايران هم، در دوره جمهوري اسالمي كه با خفقان فرهنگي همراه بوده ما با . عرصه هنر است
استقبال خيلي زياد و يك روي آوري بيسابقه جوانها نسبت به زمان شاه، به شكلهاي مختلف 

ست بلكه يادگرفتن و توليد منظورم فقط مصرف ني. هنري و منابع مختلف هنري روبرو هستيم
واضح است . از موسيقي گرفته تا سينما، تا نقاشي و گرافيك و داستان نويسي. كردن هم هست

كه اين جوانها عمدتا به منابع خارج از چارچوب جمهوري اسالمي رجوع مي كنند و به اين جور 
ها، انواع مختلف جهانبيني اين آثار هنري به جوان. منابع چه ايراني باشد چه غربي اتكاء مي كنند

مثال، . شان هم يك فرم و يك سبك ندارنده هم. و ديدگاه و آرمان و آينده را ارائه مي دهند
اگرچه فكر مي كنم . اينطور نيست كه همشان رل مدل داشته باشند و يك سمبل جلو بگذارند

ن روشنفكري كه مي جوانها مثل ميانساال. از نقطه نظر جوانها، رل مدل در هنر خيلي مهم است
نشينند و فكر مي كنند كه رل مدل باعث بسته شدن ذهن مي شود يا باعث تقويت ديدگاه تك 
خطي يا گشتن به دنبال يك منجي در مخاطب هنر مي شود، به موضوع رل مدل نگاه نمي 

در عرصه هاي مختلف . دارند. جوانها دقيقا چون تجربه كمتري دارند به رل مدل نياز. كنند
به اين مساله مي شود جواب درست داد يا مي شود سمت و سوي غلط به . بال سمبل هستنددن

تو ميتواني رامبو، آرنولد يا اين قهرمان هاي فيلمهاي آشغال ضد تروريستي آمريكايي را . آن داد
يك تيپي بسازي بي عيب . مي تواني رل مدلهاي خداگونه بپروراني. براي يك جوان سمبل كني

اما نوع متفاوتي از . يك حالت ماوراء الطبيعه اي و اتوريته و قدرت ماوراء الطبيعه ايو نقص با 
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بهرحال نيازي هست كه جوان را مي كشاند بسمت اينكه يك . رل مدل را هم مي توان ارائه داد
اگر داناي كلي پيدا نشد كه معموال . رل مدل يا چند رل مدل در عرصه هاي مختلف پيدا كند

ان مي رود و در هر عرصه از علم گرفته تا سياست و فرهنگ و هنر دنبال رل نمي شود جو
آنوقت در عرصه هنر اتفاقي نيست كه نوع خاصي از سينما يا نوع . مدلهاي مختلف مي گردد

اتفاقي نيست فيلمهائي كه رل مدل دارد و . خاصي از داستان مورد توجه جوانها قرار مي گيرد
اين . هر دو اينها ربط دارد به نيازها و روحيه جوانها. ه جوانها استاكشن است بيشتر مورد عالق

چيزي نيست كه آدم با گفتن اينكه فالن فيلم هاليوودي است همينطوري رويش خط بطالن 
مثال قسمت اول فيلم ماتريكس را در نظر بگير كه در همه دنيا منجمله ايران خيلي . بكشد

و فيلمي است كه خوب پرداخت . امل رل مدل است و اكشناين فيلم نمونه ك. طرفدار پيدا كرد
چون ساينس فيكشن است و مكالمات فلسفي عام هم دارد كمك مي كند به اين كه . شده است

فيلمهاي . با علم و تكنولوژي هم بيگانه نيست. به قول مائو به عام نزديكتر باشد و فراگير باشد
 در عين حال اگر دقت كني مي بيني كه .ساينش فيكشن معموال براي جوانها جالب است

چيزهايي در ماتريكس هست كه رل مدل را از حالت رل مدل مذهبي و ماوراء الطبيعه اي خارج 
  . مي كند و اين نكته مهمي است كه بايد در نظر گرفت

اگر ما بخواهيم يك اثر هنري توليد كنيم و يا اثري را تبليغ كنيم كه روي جوانان تاثير 
اين خيلي مهم است كه محور آثار هنري، . يك درست بگذارد نبايد بدون تضاد باشدايدئولوژ

اين نكته . هنر بايد تضادها را عريان كند. به جاي اينكه فرد محور آثار هنري باشد. تضادها باشند
درست است . اي است كه اسكاي بريك در بخش چهارم نوشته اش خيلي رويش تكيه مي كند

 حول شخصيتها درست مي شود اما مهم است كه شخصيتها يا وقايع هرچه كه داستان باالخره
. تضادهاي طبقاتي، اجتماعي و يا تضاد انسان و طبيعت. بيشتر بتوانند تضادها را عريان كنند

. ماتريكس را مثال زدم. شخصيت ها هم هرچقدر كمتر تك بعدي باشند بيشتر كمك مي كنند
ا را هم نشان مي دهد يا به نوعي تحول شخصيتها را هم ماتريكس به نوعي نقاط ضعف شخصيته

اينكه در برابر سئوال هاي معين مي توانند جوابي . تغييراتي كه مي كنند را. نشان مي دهد
منتها اين را هم نشان مي دهد كه آنها بر اثر يك تحول در اوضاع كلي يا با اتكاء . نداشته باشند

 مقايسه مثال رامبو يااين يكي از معيارهاي مهم بر. حل كنندبه خرد كلكتيو مي توانند مساله را 
بنظرم نكته رل مدل را در مورد جوانان و رابطه شان با هنر بايد در نظر . با ماتريكس است

. تبديل کرداما اصال منظور اين نيست كه اين را به يك سبك و مدل هميشگي و يكسان . بگيريم
وانها اين نوع فيلم را دوست دارند پس هميشه فيلمها بايد نبايد به اين منجر شود كه بگوئيم ج

  .اينجوري باشد
حاال كه بحث قهرمانان و رل مدل طرح شد ميخواستم اشاره اي هم بكنم به بحثهائي كه در 
. عرصه هنر مشخصا در تئاتر از جانب برشت و بعد پيروان برشت كه زياد هم هستند مطرح شده
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باز مهمست كه ديد . كرات برشت در حيطه سينما هم مطرح شدهو همينطور در سينما، چون تف
برشت بحثهائي كه ارائه داد و نوع تئاتري كه پايه ريزي . يكجانبه نگيريم از اين بحث قهرمانان

البته ويژگي تئاترش فقط اين نبود، جنبه . كرد، كال روي اين بود كه حول قهرمانان نچرخد
مستقل كند از خود تئاتر و فاصله هميشه بگذارد بين نقش تماشاگر را که ديگرش اين بود 

تا تماشاگر غرق نشود و بتواند مرتبا تضادهاي جاري در تئاتر را با فاصله گرفتن از . تماشاگر و اثر
خيلي از جوانب ناديده . اثر و فاصله گرفتن از احساساتي كه ميتواند آن تضادها را بپوشاند ببيند

زيه و تحليل كند، مرتبا برايش در سراسر نمايش و بعد از آن سئوال اثر را مرتبا پيدا كند، تج
حتي بعد از اينكه نمايش تمام شد پروسه . به نوعي مساله برايش تمام شده نباشد. مطرح شود

جديدي برايش شروع شود و سئوالهاي پاسخ نگرفته اتفاقا باقي بماند که تماشاگر بعدش هم 
د صحبت از اين كرد كه شايد يك مقدار گرايش پداگوژيك حاال ميشو. مجبور بفكر كردن شود

هم در برشت هست اما توان و قدرت آثارش، جفت و جور شدن مضمون و فرمش، نوآوري هايش 
نمايشنامه هايش تاثير ايدئولوژيك عميقي روي مردم مي . را هيچکس نمي تواند انکار کند

ه مي گويند که برشت مخالف مقوله هم.  برشت بايد روشن كنيمدر مورديك چيز را . گذارد
اما معني اش اين نيست كه در آثارش به . قهرمان و نقش محوري قهرمان در اثر هنري بوده

شخصيتهاي مركزي . چون آثار برشت هم شخصيتهاي معيني دارد. نوعي قهرمانان حضور ندارند
طبقات حاكم و . و مسلما خوب و بد هم در آثار برشت مطرح است. و موضوعات مركزي دارد

موضوعاتي كه انتخاب کرده هم موضوعات سياسي تاريخي صريح و مستقيم . محكوم حضور دارند
  . است

البته فکر ميکنم همان جنبه اي که مائو در بحثش گفته، يعني غلبه جنبه ايدئولوژيك در 
ر برشت اثر هنري و عمده بودن ايدئولوِژي و فلسفه نسبت به سياست روز در هنر، در مورد آثا

تفاوتي كه بحث برشت دارد تاکيدي است که روي انعكاس تضادها در . هم صدق مي کند
حتي . يعني با ارائه شخصيتهاي شسته رفته و همه فن حريف مخالف است. شخصيتها مي گذارد

يكبار صحبتي داشتيم با . مركزي ترين شخصيتش در داستان ميتواند خيلي ضعفها داشته باشد
 فيلم هايش اين درک را يبرخميگفت از . كته اي ميگفت سر سينماي کيارستمين. يكي از رفقا

اما بعضي فيلمها درک قهرمانان سازنده تاريخند را . كه توده ها سازنده تاريخ هستند ي گيريم
اين ديدگاه استراتژيك را بيشتر آثار برشت يعني . در آثار برشت توده ها سازنده تاريخند. ميدهد

يكي از مجالت انگليسي . بگذار بحث برشت را با يکي دو نکته مهم ديگر تمام کنم. تقويت ميكند
گفته بود کاري که برشت در تئاتر كرد اين . مقاله اي داشت به مناسبت صدمين سال تولد برشت

بود كه زير تمام چيزهايي زد كه تا آن موقع بعنوان زيبائي شناسي در تئاتر مطرح بود و به دگم 
شروع کرد به تحقيق مفصل بر . اين کار را کرد تا بتواند يك تئاتر جديد بسازد. ودتبديل شده ب

سر اينكه تئاتر از زمان يونان قديم تا حاال چه بوده؟ روي چه استوار بوده؟ خيلي به شكسپير 
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مي خواست بفهمد که تئاتر يونان باستان و شکسپير براي اينكه تاثير بگذارند روي . توجه کرد
. فهميد که اين آثار يكسري احساسات را جريحه دار ميكنند. تي تاكيد ميكنندچه احساسا

برشت آمد و کاري کرد که . بيننده را در خودشان غرق مي کنند و بعد تفکر را شكل ميدهند
بحث برشت اين بود كه . جلوي خوديابي مخاطب يا بقولي همذات پنداري در اثر را بگيرد

تي قرار بگيرد كه بتواند تجزيه و تحليل كند شخصيتهاي داستان تماشاگر هميشه بايد در موقعي
را مستقل از خودش و اين فرصت را داشته باشد كه موضوع را همه جانبه ببيند و بتواند كل 
تضاد را و جوانب مختلفش را ببيند و صرفا نرود در يك قالب و داستان و در جلد اين يا آن 

وقتي تو در اثرت مدل مطرح کرد اينست كه يک نكته مهم ديگري که برشت . شخصيت
 بگذار مثال .بوجود بياوري، اين مدل ميتواند تقليد حقيقت باشد و نه خود حقيقت

آرتيسته خوش . از سينماي فردين بگير تا فيلمهاي آمريكائي. فيلمهاي رايج گيشه اي را بزنم
، بزن بهادر )چه ميزدحاال مهم نيست که جاي فردين، ايرج چه(تيپ است، صدايش هم خوبست 

يعني سرنوشت فيلم . هم هست و همه را كتك ميزند، خيلي هم دل رحم است و خوب و لوطي
يعني . چنين مدلي غيرممكنست كه شكست بخورد و يا به كسي بدي بكند. از اول معلومست

مشکلي هم اگر باشد همه اش مشكالت بيروني . همه چيز بدون تضاد در وجودش خالصه شده
ولي برشت ميگويد كه . به اصطالح خير و شرش اينطور تصوير ميشود. تضاد بيروني است. است

تضاد بين خوب و بد و حاكم و محكوم وجود . حقيقتي وجود دارد. چشمهايت را خوب باز کن
منتها اگر بخواهي حقيقت را تقليد . دارد و در اين دنياي طبقاتي، حقيقت محوري همين است

ر تو اين باشد که شخصيتها يا بخشهايي از زندگي را بدون تضاد نشان کني ممکنست نتيجه کا
اينجوري مضمون کار تو هم مي تواند . تضادشان را صرفا با يک چيز بيروني نشان دهي. دهي

مثال اگر بخواهي قهرمان داستانت تضاد دروني هم . اشتباه از آب در بيايد و هم خيلي سطحي
د که طرف اول کار چيزي را فراموش ميكند ولي از اواسط داشته باشد در اين خالصه مي شو

اما شخصيتهاي ! داستان اين مشکلش را مي فهمد و رفع مي کند و ديگر فراموش نميكند
برشت ميگويد يك نوع تئاتر از زمان يونانيها وجود داشته كه . نمايشي برشت اينطور نيستند

. اني و نتيجه اطمينان بخش ختم ميشودهميشه آخرش به صلح و آرامش نهائي و يك توافق پاي
دو تا نكته هم از زاويه فرم آثار برشت . يعني فرمي كه مسائل چيده ميشود به آنجا ختم ميشود

يكي . يعني همچنان در آثار مختلف هنري دارد رعايت ميشود. است كه خيلي امروزي است
هاي گوناگون را جلوي چشم مي يعني تضاد. اينکه نقطه تمركز اثر را مرتبا و سريعا عوض ميكند

يعني . دوم اينکه قالب داستان را تا آنجا كه ميتواند باز ميكند. آورد و اين كار را آگاهانه ميكند
. براي مثال مي گويم. اينطوري نيست كه يك تك موضوع را بگيرد و هي شاخ و برگ بدهد

ختلف را بخواهد در همين اينطوري نيست که يك سربازخانه را بگيرد و موضوعات و تضادهاي م
يعني جدا از . برشت مرتبا سعي ميكند فضاهاي كامال متفاوت هم بوجود بياورد. محدوده بشکافد
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ميگويند . اينكه ذهن تماشاگر را روي تضادهاي مختلف مي برد، فضاها را هم متنوع مي كند
 MTV سبك ام تي وياين هم بنظرم به . اينکار را از بررسي و سنتز تئاتر سنتي ژاپن درآورده

راستي فيلم علي را . سبکش را مي گويم. منظورم خط و سياست ام تي وي نيست. نزديك است
که مايکل مان در مورد زندگي محمد علي کلي ساخته ديده اي؟ سبک فيلم، سبک ام تي وي 

يست اينطوري ن. از اينجا ميپرد به آنجا. بريده بريده است. تصاوير خيلي سريع رد ميشود. است
. يا در يک ماجراي زندگيش غرق بشوي. كه تو در يک دوره زندگي محمد علي غرق بشوي

بنظرم هنرمندهايي كه ميخواهند اثر نو و . ضمنا پر از رنگ و موسيقي است. خيلي سريع است
  .امروزي بسازند و روي جوانها تاثير بگذارند بايد به اين جور چيزها در سبک توجه کنند

  
  آثار نمونه

  
 حاال كه داري سر موضوع رل مدل صحبت مي كني شايد بتواني موضوع آثار نمونه £

اسكاي بريك در نوشته . دو چيز متفاوت است اما بهم شبيه هم هست. را هم باز كني
در دوران انقالب فرهنگي ) شايد هم ارائه قهرمان(اش بحثي ميكند بر سر آثار نمونه 

ادي است به آثاري كه در دوره انقالب فرهنگي بنظر مي آيد انتق. در چين زمان مائو
حاال نه انتقاد به خود آن آثار، بلكه اصال به ايده معرفي آثار . بعنوان آثار نمونه خلق شد

در دوره انقالب فرهنگي چه بحثها و مبارزاتي در . در مورد اين بحث برايمان بگو. نمونه
  اين زمينه بود؟

  
n كنسرتو پيانوي يانگ ،در عرصه موسيقي. مونه بحث مي كنداسكاي بريك بيشتر بر سر آثار ن 

.  رسته سرخ زنان و دختر سپيد مو، در عرصه تئاتر يكي دو اثر ديگر،تسه بود، در عرصه باله
حاال . يعني يكسري آثار نمونه در دوره انقالب فرهنگي بعنوان نمونه هنر پرولتري ساخته شد

نمونه ساختند يا اينكه بعدا آنها را بعنوان آثار نمونه قرار دادند اينكه از ابتدا اينها را بعنوان آثار 
اين . در هر صورت معنايش اين بود كه اين آثار براي هنرمندان جوان الگو قرار داده شد. نميدانم

البته منظورم از جوان از نظر سني . هنرمندان جوان در سطح گسترده وارد كار شده بودند
كساني كه تازه به عرصه هنر آمده بودند را مي گويم كه از بين نيست، بلكه مبتدي ها يا 

كارگرها و دهقانها و زحمتكش ها وسيعا در نتيجه انقالب فرهنگي به عرصه هنر روي آورده 
يا اينكه چطوري مي شود . اين آثار الگوئي شد برايشان كه به چه تيپ آثاري نياز است. بودند

 ارائه چه ِيا در زمينه سبك و فرم و تكنيك.  را عرضه كردمحتواي انقالبي و ماجراهاي تاريخي
مثال در زمينه باله، تحوالت مهمي در باله كهن چين صورت گرفت كه . كارهايي مي شود كرد

 كه بحثهاي آن دوره ‘دختر سپيد مو’ متبلور مي شد و در ‘رسته سرخ زنان’اين در اثر نمونه 
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اين مقاله بعدا در مجله . ب كمونيست چين آمدهمشخصا در مقاله اي از نشريات فرهنگي حز
براي .  دوباره چاپ شد و ترجمه فارسي اش هم بيرون آمد‘جهاني براي فتح’انترناسيوناليستي 

يعني طراحي و تنظيم حركات . مثال مي گويم كه اين آثار نقش متفاوتي از زنان ارائه كردند
  .رقص طوري انجام شد كه نقش زن را متفاوت كند

. تي سر همين نكته فراگير كردن توليدات هنري، بد نيست تجربه شوروي را هم بگويمراس
درست بعد از انقالب اكتبر روسيه، يعني همان سال . مي شود با مورد چين مقايسه اش كرد

فرهنگ ( كه مخفف پرولتاريا كولتور ‘پرول كولت’ يك ارگاني بوجود آوردند به اسم ١٩١٧
ثانيا از بين كارگرها، يعني .  اين بود كه اوال هنر پرولتري را تعريف كنندهدفشان. است) پرولتاريا

جلسات و كالس هاي زيادي براي .  هنرمند پرولتري پرورش بدهند،در سطح توده هاي وسيع
. نوشته ها مي آمد و نقد و بررسي مي شد. كارگرها گذاشتند و موضوع تعيين مي كردند

خب، اين ارگان عمال شروع . ر مجالت ادبي چاپ مي كردندخوبهايش را انتخاب مي كردند و د
به آنها انگ مي زد كه حرفهايتان را كارگرها نمي . كرد به سركوب هنرمندهاي جوان و پيشرو

اگر اشتباه نكنم مائو تسه دون بعدا در جمعبنديهائي كه سر . فهمند پس هنرتان بورژوايي است
جالبي قضيه اين بود كه آنهائي كه پرول كولت را . داردشوروي كرده انتقاداتي هم به اين جريان 
اتفاقا يكسري سنت گراهائي بودند كه ايده هاي . مي چرخاندند چندان هم پرولتر نبودند

. خالصه اينكه نه هنر پرولتري توليد كردند و نه هنرمند پرولتر پرورش دادند. بورژوائي داشتند
 زير نظر پرول كولت چاپ كردند، تقليد از آثار آثاري هم كه چند كارگر به شكل شعر و قصه

يعني آنها هم آثار نمونه داشتند منتها همان آثار . سنتي و كالسيك روس بود تا يك چيز تازه
لنين جمعبندي كرده بود .  بود كه در پرول كولت تخته شد١٩٢٣فكر كنم سال . قديمي و كهنه

  .كه اينجور نمي شود هنر پرولتري ساخت
 ي کند ولياز اين آثار حمايت ماو . يم به بحث اسكاي بريك در مورد آثار نمونهاما برگرد

يعني دوره هاي . بنظرم بايد اين ايراد را در متن تاريخي خودش قرار داد. مي گيردهم ايرادي 
مختلف را در توليد و ارائه آثار نمونه در جريان انقالب فرهنگي كه دهسالي طول كشبد از هم 

هر اثر اسكاي بريك مي گويد .  نتايج متضاد تعيين آثار نمونه را در هر دوره ديدمتمايز كرد و
هر اثر نويي . متفاوت و نويي كه بوجود مي آيد باالجبار آماتوريسم را در خودش دارد 

نميتوان انتظار داشت . كه مي خواهد در برابر آثار سنتي بوجود بيايد، اين جنبه را دارد
ي كه آفريده ميشود و راه جديدي را در عرصه هنر باز مي كند از آثار متفاوت و پيشروئ

منتها در اين آثار . پختگي، صالبت و پيشرفته بودن در همه جوانب برخوردار باشد
اين آثار توانسته ميان . چيزي هست كه متفاوتش مي كند و بايد اين را محكم چسبيد

اين آثار مي تواند نماينده هنر . محتوا و فرم انقالبي يك همگوني درستي برقرار كند
بايد هسته اصليش را دست گرفت و . آتي باشد و به همين خاطر بايد تقويتش كرد
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اين كار است كه زمينه را براي تكامل بيشترش، مثل هر پديده . تبليغ و تقويتش كرد
چون اتفاقا آثار نو به . يعني سركوب نكردنش خيلي مهم است. ديگري، بوجود مي آورد

 همين ضعفها و آماتوريسمي كه دارد مي تواند خيلي راحت بهانه بدست سنت علت
براي همين جلوگيري از سركوب و پا . گرايان و جريانات كهنه بدهد كه سركوبش كنند

چيزي كه در انقالب فرهنگي اتفاق . دادن به توليد و انتشار اين آثار خيلي مهم است
 ‘دختر سپيد مو’ و ‘رسته سرخ زنان’ري نيست كه  يعني اصال اينجو.افتاد دقيقا همين بود

اين آثار، آثار خالف جريان بودند و اول كار از طرف رويزيونيستها با تمسخر و . راحت جا افتاد
 به بحثهاي رويزيونيستها در مورد اين ‘مائو پنجمي بود’يادم هست در كتاب . بهتان روبرو شدند

 در حالي كه اين “!اين مارش و رژه است. كه هنر نشدبابا اين”: آثار اشاره شده كه مي گفتند
  . حركت داشت يك چيز كامال نو و متفاوتي را نمايندگي مي كرد

به هيچوجه چيزهاي . بنابراين اوال اين آثار وقتي كه بوجود آمدند كامال خالف جريان بودند
درست بر . شوند، نبودندجا افتاده، ثابت، از اين نوع آثار راكد و سنگيني كه خودشان سد راه مي 

اينها تاثير و نقش اجتماعي اي كه هنر مي تواند و بايد بگذارد را در جامعه چين بازي . عكس
نه فقط در قشر روشنفكر، چون . يعني واقعا تاثيرات ايدئولوژيك عميق بجا گذاشتند. كردند

ار مي دادند و توده ميليوني را مورد خطاب قر. اساسا براي روشنفكران توليد نشده بودند
. اما اينطوري نيست كه آثار خوب نو هزار تا هزار تا خلق شوند. نيازهايشان را ارضاء مي كردند

هميشه . هنرمنداني هم كه بايد اين آثار را توليد كنند هزار تا هزار تا و يكشبه بوجود نمي آيند
رند و بايد آن را فراگير بقول مائو اول يك اقليتي هستند كه چيزهاي نو و صحيح را بوجود مي آو

يعني به . بنابراين در مقطعي كه اين آثار عرضه شدند، فراگير كردنشان هم مطرح شد. كنند
چون فقط با فراگير كردن و توزيعش مي . محض اينكه توليد شدند، توزيعشان مطرح بود

نظورم م. توانستي انتظار اين را داشته باشي كه يكسري هنرمندان جديد قدم پيش بگذارند
اينست كه چه اين مقوله آثار نمونه فرموله مي شد چه نمي شد، اين آثار در عمل نقش مدل يا 

حاال چون . چون به چنين چيزي نياز داشتند. الگو را براي هنرمندان جوان جامعه ايفا مي كرد
پاي كمونيستها وسط است سر اين مساله خيلي تبليغات مي كنند كه آهاي يكسري دگم آمده 

و روي . د و همه نظراتشان را به زور در آثار هنري چپانده اند و ذهن هنرمندان را شكل داده اندان
اما خوب كه نگاه كنيم مي بينيم هر . اين چيزها بخصوص بين هنرمندان خيلي حساسيت هست

مثال در نقاشي اول كار امپرسيونيستها را . جاي دنيا، هر سبك هنري پيشگامان خودش را داشته
باالخره اول يكي دو نفر هستند كه قدم جلو مي . نظر بگير و يا بعدش پيدايش كوبيسم رادر 

يكسري هم پيدا مي شوند كه اولش . مثال پيكاسو. گذارند و جرات مي كنند راه متفاوتي را بروند
يعني هميشه يك دوره مدل قرار دادن هست تا اينكه باز يك . از اين پيشگامان تقليد مي كنند

نقدر فراگير بشود كه در جريان فراگير شدنش، يكسري به چيزهاي نوتري برسند و سبك آ
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يعني روي شانه هاي پيشگامان قبلي بايستند و . يا اينكه حتي آن را كنار بزنند. تكاملش دهند
يعني يك توليد اوليه و . در مورد آثار انقالب فرهنگي هم همين بود.  پيشگام شوندانخودش

  . گسترده در جامعهتالش براي توزيع 
مائو در سالهاي انقالب فرهنگي بحثي دارد بر . اينجا به يك نكته ديگر هم بايد توجه كنيم

او در مورد فرم سازماندهي كمون و شوراها . فرم بطور كلي و نه فرم هنري. سر مساله فرم
مي هيچ فرمائو مي گويد . اما بنظرم اين در زمينه هنر هم صدق مي كند. صحبت مي كند

نيست كه بتواند در مقابل بورژوازي يا طبقات ديگر سدي درست كند كه نتوانند از آن 
جا   براي اينكه اهداف سياسي و يا محتوائي كه مي خواهديبورژواز. فرم استفاده كنند

 حتا تحولي كه چيان چين در باله چين بر سر . ميتواند استفاده کندياز هر فرمبيندازد 
 انقالب بود، روي حركات زنان در باله ي يک هنر فئودال بهد كرد كه نسبتنحوه رقص زنان ايجا

در باله !  با وجود همه فحش هايي كه به انقالب فرهنگي مي دهند؛غرب هم تاثير گذاشت
اما . است‘ رسته سرخ زنان’آوانگارد فرانسه و اسپانيا، نمونه هايي هست كه حركات زنانش كپي 

مساله . حركات امروزي تر شده.  باله ها، پيشرو و انقالبي استاينطور نيست كه محتواي اين
فقط اين نيست كه . با زن به صحنه آمده و محكم، مي خورد. با زن جامعه امروز ميخورد. اينست

اين را گفتم كه نشان دهم فرم آثار نمونه را نبايد بعنوان يك فرم بي برو . با زن كمونيست بخورد
و به همان نتيجه گيريهايي رسيد كه زماني .  معرفي كرد“مجاز”الگوي و برگرد پرولتري و تنها 

اگر اينجور به اين آثار نگاه بشود خودش به . در زمينه سبك رئاليسم سوسياليستي مي شد
يعني چيزي كه با يك .  تبديل مي شوديعاملي براي در جا زدن و محدود نگري و محافظه كار

بديل بشود به يك مانع و جلوي خالقيت هنرمندان حركت خالف جريان شروع شده، خودش ت
حاال نمي خواهم مقايسه يك به يك بكنم . جديدي كه مي خواهند قدم جلو بگذارنند را بگيرد

اما وقتي . اما مثال رابطه نيما با شاملو را در نظر بگير و اينكه نيما نقش پيشگام و معلم را داشت
ز جديدتري جلو بگذارد نيما چطوري مخالفت كرد و كه شاملو سعي كرد راهش را جدا كند و چي

بخاطر اينكه داشت يك پله . طوري كه ديگر شاملو را قبول نداشت. گفتنحتا شروع كرد به بد 
در حاليكه شاملو هميشه مي گفت بدون نيما ما . مي رفت باالتر و چيز جديدتري را مي آورد

  .اصال نمي توانستيم بوجود بيائيم
مثال .  فكر كردمشسر. ست بر سر ميزان دخالت حزب در آفرينش هنرييك نكته ديگر ه

موقع ساختن يكي از اين آثار نمونه، كميته مركزي حزب كمونيست چين، جدا از اينكه محتواي 
متن را بررسي مي كرده كه اين چيست و چه خط و ايدئولوژي اي را تقويت مي كند، چقدر با 

دارد، چطوري خط انگيزه هاي مادي را نقد مي كند، ايدئولوژي كنفسيوسي مرزبندي درست 
مثال در . مساله زن چطوري در آن مطرح مي شود و غيره، در اجزاي كار هم دخالت مي كرده

نماينده هاي كميته مركزي دخالت مي . طراحي دكور، آرايش صحنه، جاي نور و دوربينها و غيره
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 مي گويد كه رويزيونيستها دقيقا بخاطر اينكه در اين مورد رفيق آواكيان. كردند و نظر مي دادند
اينها اولين آثاري بود كه از طرف جناح انقالبي ساخته مي شد سعي مي كردند در هر گوشه اش 

از آماتوريسم يا به اصطالح يكسري سهل انگاريهاي هنري و تكنيكي آنها . دنبال اشكال بگردند
تش نمي دانم با اين جور دخالتها، آيا آن نوع راس. بل بگيرند تا كل قضيه را زير سئوال ببرند

اشكاالت كه هميشه در كارهاي اول وجود دارد بكلي برطرف مي شود يا نه؟ يعني نماينده هاي 
آن . كميته مركزي از اين جور نابلدي ها مبرا بودند؟ اما اينجا يك نكته ديگر بنظرم مي آيد

عنوان رهبران سياسي ايدئولوژيك حزب افرادي كه از طرف كميته مركزي درگير مي شدند، ب
درگير مي شدند يا بعنوان صاحب نظر در عرصه هنر؟ مثال چيان چين، همسر مائو، يك صاحب 

يعني اينجور نبود كه صرفا بخاطر موقعيت حزبي اش وارد اين كار شود و بگويد من . نظر بود
د، چون دوست دارم رهبر سياسي شما هستم پس مي گويم گلدان را آن گوشه صحنه بگذاري

يعني موضوع بر سر اينست كه افرادي مثل چيان چين و حتا چان چون چيائو كه من . آنجا باشد
نامه ديدم ترجمه شده به فرانسوي در دهه هفتاد، بخاطر سابقه اي كه در جنبشهاي مازش فيل

  .فرهنگي و روشنفكري و هنري داشتند، در عرصه تئاتر و سينما حرفه اي بودند
   

  اسبات بين هنرمندان و کمونيست هامن
  
  . يعني به غير از سرخ بودن، متخصص هم بودند£

  
n كميته اي كار كردن. و اينها خيلي تاكيد داشتند روي كار گروهي. متخصص هم بودند. بله .

و اين يكي از ويژگيهاي دوره انقالب فرهنگي است و معموال . نظرات مختلف را جمع آوري كردن
چون خيلي هنر . درغرب كه اصال خوشش نمي آيد. وشنفكران خوششان نمي آيدهنرمندان و ر

بنابراين بحث كار . يك فرد مي بينندفکر و کار حاصل . را فردي مي بينند و جدا از زندگي
حاال ممكن است فالن اهل تئاتر چين كه االن . گروهي در هنر زياد به مذاقشان خوش نميايد

اين هنرمندان االن .  آنها آمدند و همه چيز را به ما تحميل كردندضد انقالب فرهنگي شده بگويد
در مورد . با همان عينكي به مساله نگاه مي كنند كه يك هنرمند فردگراي غربي نگاه مي كند

ميزان مداخله در كار هنرمندان هم واقعا فكر نمي كنم اعضاي كميته مركزي حزب آنقدر بيكار 
در اين جور مسائل يكسري افراد دست اندر كار كه جزو . ر بدهندبودند كه بنشينند سر دكور نظ

درست همانطور كه مائو تسه دون وقتي برايش شعر . رهبري حزب هم بودند درگير مي شدند
بخاطر اينكه خودش در اين عرصه درگير بود و . مي فرستادند در مورد اين شعرها نظر مي داد

  .شاعر بود
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، براي مثال مي گويم، باالخره سليقه دخالت مي كرد موقع تعيين جاي گلدان. خب £
  يا نه؟ و چطوري تصميم گيري مي شد؟ 

  
n  اينكه باالخره چطور تصميم گيري مي كردند را نمي دانم ولي مطمئنم كه سليقه هاي

بخصوص اگر در اين جور مواقع . و اين كار را مشكل مي كند. مختلف هم دخالت مي كرده
 زير ذره بين بگذاريم تا به اصطالح ريشه هاي طبقاتي هركدام را در بخواهيم سليقه ها را

يعني خواه ناخواه رفتارمان دگماتيستي مي شود و . بنظرم اينجوري به كجراه رفته ايم. بياوريم
منظورم اينست كه اين . ترجيح دادن اين فرم بر آن فرم با برچسب پرولتري پشت بندش مي آيد

و معيار گذاشتن براي اينكه كدام سليقه بهتر است را بايد جدا در قضيه دخالت دادن سليقه، 
بنظرم . اين خيلي جاها قاطي مي شود. نظر گرفت و خط و جهت گيري را با سليقه قاطي نكرد

سياسي و ايدئولوژيك، با  ي بر محتوايپافشارچيان چين از موضع يك هنرمند، عالوه بر 
حاال سئوال اينجاست كه مسئوليت حزبي اش به او .  هم داشته“جنگ سليقه”هنرمندهاي ديگر

حال سوال اينجاست که صرفا به دليل اين موقعيت را مي داده كه سليقه اش را تحميل كند؟ 
 ايدئولوژيک صحيح داشته لزوما سليقه او در مورد اين يا آن موضوع نيز بهتر ياينکه خط سياس

 ي را براي بيشتريگسترده در اين زمينه فضاو يا بالفرض هم اگر بهتر بوده آيا انعطاف ؟ بوده
نمي دانم كه اسكاي بريك   کرد؟ي ايدئولوژيک ايجاد نمي سياسي بر محتواي اصوليپافشار

يك چيزي را حس مي كنم، آنهم از روي . موقع طرح موضوع، اينجور نكات در نظرش بوده يا نه
ه در نشريه كارگر انقالبي چاپ بحثهاي رفيق آواكيان كه اخيرا به شكل يك سلسله مقاله كوتا

شايد . يكي از مسائلي كه در اين مقاالت طرح شده، مساله برخورد به روشنفكران است. شده
مثال رفيق آواكيان، يكي دو جا اشاراتي دارد به اين كه . اسكاي بريك اين را هم مد نظر داشته

. درست در نظر نمي گرفتدر انقالب فرهنگي گرايشاتي بود كه جبهه متحد با روشنفكران را 
 ي ميان هسته سخت با انعطاف پذيريو رابطه ديالکتيک. زيادي براي روشنفكران سفت مي گرفت

رفيق آواكيان در عين حال تاكيد مي گذارد روي جبهه متحد انقالبي  . گرفتيوسيع را ناديده م
 با روشنفكرها و در آمريكا و اينكه جزئي از اين سياست جبهه متحدي، نحوه رفتار صحيح حزب

شايد اسكاي بريك با در نظر داشتن اين جور نكات، به موضوع آثار هنري . هنرمندها و غيره است
  . و نوع مداخله حزب در آنها در انقالب فرهنگي نگاه كرده

. زياد در موردش مطمئن نيستم. البته يك چيز ديگر هم در بحث اسكاي بريك مي بينم
يك جاي بحث كه او مي خواهد گرايشات منفي در .  حال مي گويمبهر. شايد فقط يك رگه باشد

زمينه هنر را بكوبد، وزنه كوبيدن گرايش دگماتيستي درون جنبش كمونيستي را خيلي سنگين 
آنقدر شديد كه تقريبا اسمي از گرايشات بورژوائي عريان و يا . خيلي شديدتر مي كوبد. مي گيرد

برايم . يعني به نوعي دگماتيسم را عمده مي كند.  بردگرايش فرم رويزيونيستي در هنر نمي
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اين را . روشن نيست كه چرا در اين بحث، و در اين مقطع زماني، بايد عمدتا دگماتيسم را كوبيد
يعني تحليل و ارزيابي اسكاي بريك از عمده و غير عمده بودن . بعنوان سئوال مي گويم

 يا حتي دهه ١٩٣٠مي دانم كه اگر در دهه . گرايشات مختلف را در شرايط فعلي نمي دانم
  حاال چطور؟ .  بوديم بايد با دگماتيسم بطور جدي سرشاخ مي شديم١٩٦٠
  
در هر .  کندي مي جمعبندي در جنبش کمونيستيخوب، بنظرم دارد از گرايش £

يعني . صورت در مقابل اسكاي بريك، تاريخچه معين و گرايشات معيني قرار دارد
.  كمونيستي اين گرايشات عمده و مهم را در برخورد به هنر داشتهجنبش بين المللي

پس . معني اش اينست كه اين تفكرات در بين كمونيستها موجود است و ريشه دارد
  .طبيعي است كه اسكاي بريك عمدتا به چيزهايي كه موجود است و ريشه دارد بپردازد

  
n بطه آثار هنري دوران انقالب فرهنگي با ولي به هر حال بنظرم تا آنجا كه به را. قبول دارم

بنظرم هنرمنداني كه در آن . توده هاي مردم مربوط مي شود بايد به اين آثار، پوئن مثبت داد
واقعيت اينست كه  ،) خواهند بگوينديهرچه مامروز (  دوره درگير توليد و نمايش اين آثار بودند

قادهاي خود، باعث رشد فكري و تكامل هنري آثارشان را مردم مي پذيرفتند و با استقبال و انت
 را ٩٠نمي دانم فيلم هاي چيني دهه . بگذار يك مثال مشخص بزنم. همين هنرمندان مي شدند

اين فيلمها را معموال در جشنواره هاي اروپايي نمايش مي دهند و در جايزه . ديده اي يا نه
ين فيلمها، تم هاي ضد كمونيستي و اكثر ا. گرفتن هم چيزي از فيلمهاي ايراني كم نمي آورند

چند .  و اومانيسم است“اصالت بشر”مشخصا ضد انقالب فرهنگي دارد و ايدئولوژي پشتش هم 
ماجراي يك گروه نمايشي موزيكال بود كه در دوران . Platform سال پيش، فيلمي ديدم به اسم

در . يي در چين دوام آوردانقالب فرهنگي تشكيل شده بود اما تا سالها بعد از كودتاي بورژوا
اجراي نمايش ها . امكانات كم بود. دوران انقالب فرهنگي، بودجه گروه را دولت تامين مي كرد

 كه سرمايه داري ١٩٧٦ بعد از كودتا يعني بعد از سال. در مناطق روستايي، فقيرانه و محقر بود
. ر نبود به آن كمك كند دولت حاض،چون سودآور نبود. برقرار شد، كار و بار گروه كساد شد

آنهايي كه مانده بودند موضوعات انقالبي را ول كردند و . هنرمندان هم يكي يكي پراكنده شدند
اين در و آن در مي زدند كه اسپانسر . شروع كردند به تقليد از آثار سطحي و بازاري غرب

سالها . ايت كندخصوصي پيدا كنند و باالخره يك پولدار محلي قبول كرد كه اين گروه را حم
ايندفعه بلندگوهاي . گذشته بود و اينها مي خواستند دوباره در همان روستاها برنامه اجراء كنند

اما مردم آنها را هو . سازهايشان هم مدرن و الكتريكي شده بود. رقص نور داشتند. قوي داشتند
نقالب فرهنگي خبري ديگر از استقبال گرم دوره ا. كردند و كلم گنديده به طرفشان پرت كردند

يك . ربطي به زندگيشان نداشت. حرف دلشان نبود. مضمون كارشان را قبول نداشتند. نبود
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مشت هنرمند بورژواي چيني كه كامال ضد انقالب هستند و اكثرشان در كشورهاي غربي كار مي 
ه كه كنند و به انقالب فرهنگي فحش مي دهند به كنار، بنظرم بخش بزرگتر هنرمندان آن دور

.  نشان مي دادPlatformهنوز هم در چين هستند با همان واقعيتي روبرو هستند كه فيلم 
بيخودي هم تحت فشار قرار گرفته باشند و اين باعث در گذشته ممكنست است بعضي از آنها 

 ها ي و تازگدلخوريشان از انقالب فرهنگي باشد، ولي واقعيتي كه گفتم را نمي توانند انكار كنند
 . کنندي که به غرب مهاجرت کرده اند به اين واقعيت اعتراف مي از هنرمندان چينيحبه هائمصا

روزنامه هرالد تريبيون گزارشي از چين داشت که هم اگر يادت باشد هفت هشت سال پيش 
البته در سطح . يکسري هنرمندها شروع کرده اند به اجراي دوباره آثار دوره انقالب فرهنگي

هرالد . يکسري اسپانسر هم براي اينکار پيدا شده است.  معروف غير مجازمحدود و به قول
 پرسيده اند چرا پولت را خرج اينجور چيزها  اسپانسرهانوشته بود که از يکي از اينتريبيون 

مساله اينست که در بين مردم فروش . من با محتوايش کاري ندارم”ميکني؟ جواب داده بود 
يعني طرف داشت از آثاري که ايده ! “آيد و منهم به فکر جيبم هستماز اينها خوششان مي . دارد

هاي کمونيستي را مطرح ميکند و تفکرات فردگرايانه و متکي به انگيزه هاي مادي را نقد ميکند 
  ! تناقض عجيبي است اما جالب است. پول در مي آورد

 
  هنر و سياست؛ آثار هنري، آثار تبليغي

  
كه به نظر خيلي ها، كمونيستها معموال گرايش به اين  سر اين بحث چه مي گويي £

يعني صرفا آثار ترويجي . بوجود بياورند ١٢تبليغيدارند كه به جاي آثار هنري، آثار 
  . هنر سياسي را تبليغ مي كنند و غيره. تبليغي سياسي

  
n از يك . خوب شد اين نکته را مطرح کردي، چون در اين هم مقداري يكجانبه گري هست

يك گرايشي هميشه وجود دارد، و در زمان مائو هم بوده، كه .  بحث صحيح مائو را داريمطرف
هنر را محدود بكند به اين تيپ آثار و يا يكسري چيزهائي كه اصال جنبه هنري ندارد و فاقد 

يعني هر چيزي كه صرفا محتواي سياسي تاييد شده اي دارد را . استانداردهاي هنري است
در عين حال، اينكه آثار هنر . اين يك گرايش بوده و هست. ي معرفي مي كنندبعنوان آثار هنر

در چه دوره اي زاده مي شود هم خيلي تاثير مي گذارد روي اينكه چه شكل و شمايلي پيدا كند 
حتي بنظرم تاثير مي گذارد كه يك اثر هنري در ايفاي نقش . و چطوري به موضوعاتي بپردازد

نه فقط نقش ايدئولوژيك، بلكه نقش . ي نقش سياسي نزديك بشوداجتماعيش چقدر به ايفا

                                                        
12 Agit-Prop 



 گپي بر سر هنر

 

٤٥

چيزي كه بعنوان آثار هنري در دسترس مردم .  را در نظر بگيريم٥٧مثال دوره انقالب . سياسي
قرار مي گرفت و مردم از آن استقبال مي كردند و به آن نياز داشتند و اين نياز را حس مي 

ارزه كنند و روحيه شان را باال نگاه دارند، همان تيپ سرودها كردند براي اينكه بهتر و قاطعتر مب
اينكار را نيروهاي طبقاتي مختلف، . و همان پوسترها و گرافيتي هاي شابلوني بود كه توليد شد

از سرودهاي . هنرمندهاي طبقات مختلف مي كردند كه هر يك به نوعي درگير آن انقالب بودند
اخل مي آمد و وسيع تكثير مي شد، تا آثاري كه در زندان كنفدراسيون گرفته كه نوارش به د

عمدتا توسط چريكها تهيه شده بود و بعد بصورت نوار پخش شده بود، تا پوسترهائي كه 
رشته هنر تهيه مي كردند و پخش مي كردند و يا شابلونهائي كه تصوير انقالبيون را  دانشجويان  

و مردم هم . فقط يك نيرو نبود. ي درگيرش بودندنيروهاي مختلف طبقات. روي ديوارها مي برد
بگذريم كه حاال خيلي از هنرمندان جوان آن روزها، به نفي يكسره آن آثار مي . استقبال ميكردند

. پردازند و آنها را سياست زده مي دانند و مي گويند از نظر اصول زيبايي شناسانه بي ارزش است
يكي از . تر و كتابي تر نمي شود به مقوله هنر برخورد كرداتفاقا بنظرم از اين دگم تر و تجريدي 

اينها به اسم خسروجردي چند وقت پيش گناه كاريكاتورهاي ارتجاعي و ضد مردمي كه اول 
مي ‘ چپي ها و اسالمي ها’انقالب در دفاع از رژيم اسالمي و جناياتش كشيده بود را به گردن 

ما هم مجبور مي شديم هنرمان را غير هنري و ’كه انداخت كه چنان فضايي راه انداخته بودند 
  ‘.سياسي كنيم

ولي تاثيرپذيري هنرمند و آثار هنري از شرايط اجتماعي بخواهي نخواهي اتفاق مي 
يعني موجي از آفرينش .  فرانسه هم دقيقا اين اتفاق افتاد٦٨ هدر دوران جنبش ماه م. افتد

. محتواي هنر آن دوره، كامال سياسي بود. طآثار هنري راه افتاد كه مي خورد با آن شراي
در كشورهاي . موضوعات روز به شكل كاريكاتور، پوستر، سرود و ترانه و غيره بيان مي شد

اسكاي بريك بحث خوبي مي كند در نقد آنهايي كه هنر را فقط تفريح . ديگر هم اين بوده
قرارست كه  كه خب، او ميگويد. مي دانند و مي گويند هنر براي گريز از زندگي است

و آنهائي كه مي . در واقع تفريح توده ها هم هست. انقالب جشن توده ها باشد
گويند هنر تفريح است انگار زندگي هيچوقت روي خوش به مردم نشان نمي دهد و 

در حالي كه مردم در دوره هاي . هيچ دوره اي نيست كه مردم از زندگي لذت ببرند
و اگر . ، واقعا لذت مي برندي رهائيبرايدان آمدن و تالش انقالبي، در دوره هاي به م

هنر در اين دوره ها با اوضاع و شرايط منطبق نباشد بازگو كننده نقش اجتماعي 
بحث بر سر اين نيست كه هنر در دوره هاي انقالبي نبايد عمق ايدئولوژيك . خودش نيست

يعا به ميدان مي آيند، در چنين بحث اينست كه دقيقا همانجور كه توده ها وس. داشته باشد
آثار هنري زيادي خلق مي شود و اين . دوره هايي هنرمندها هم وسيعا به ميدان مي آيند

حتا اگر خيلي از اين هنرمندها خودشان قبول نداشته باشند . آثار منطبق مي شود بر اوضاع
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ون مخاطب آنجاست و چ. كه بايد اينجور توليد كنند، در اين دوره ها اينجور توليد مي كنند
مقاله اي . اوضاع و شرايط و نيازهاي تاريخي بهشان حكم مي كند كه اينجور توليد كنند

هنر براي ’در مورد پوشكين بود كه خودش . خواندم از پلخانف در مورد هنرمندان روسيه
وقتي كه قرار بود بر سر هنر . اما در دوره هاي انقالبي، شعرهاي سياسي گفت. بود’ هنري

تئوري بدهد مي گفت كه پيام سياسي و رسالت اجتماعي را براي اثر هنري اصال قبول 
يعني نمي شود و . اما در عمل، جور ديگري رفتار كرد. ندارم و هنر متعلق به خودش است

  . از اين مساله گريزي نيست
. يك بحثي هم هست كه االن خيلي از هنرمندها و نويسنده هاي ايراني مي كنند

اينها با دلخوري مي گويند اينكه در .  در اين مورد گفته و دولت آبادي هم همينجورسپانلو
اين كشورهايي مثل ما ديكتاتوري و خفقان هست و احزاب سياسي ممنوعند، هنرمند 

و تقصير . مجبورست نقش خودش را نقش حزب سياسي ببيند و هنرش سياسي شود
ما خواستيم رسالت فراتري را بعهده . ه استديكتاتوري است كه هنر ما آلوده به سياست شد

اما اين ! باعث شد از اينجا رانده و از آنجا مانده بشويم. بگيريم ولي نه اين شد و نه آن
هنرمند مترقي، هنرمند مردمي اي كه . حرفشان، يك چيز واقعي را هم نشان مي دهد

 است كار كند، در بخواهد در يك جامعه اي كه زير استبداد شديد مذهبي و يا سلطنتي
صورتي كه نخواهد رنگ عوض كند و آدم ديگري شود، به ناچار رسالت خود را اين مي بيند 

در . چون مي بيند همه مفرها بسته است براي آگاهي سياسي دادن. كه مردم را آگاه كند
اين مساله . عين حال، آثار اين نويسنده دارد تحت يك استبداد سياسي نوشته مي شود

يعني اگر واقعا يك هنرمند مردمي و .  و غير مستقيم در آثارش منعكس مي شودمستقيم
ضد رژيم باشد، ممكنست به سمبل ها رو بياورد براي اينكه ديوارهاي ديكتاتوري را يك 

مجبور مي شود خيلي سمبوليك بگويد ولي بهرحال مشخص . جوري بشكند و رخنه كند
يكسري كلمات . مثل جنگل، گل سرخ و اينها. يكسري كدها در آثارش پيدا ميشود. است

. تبديل مي شود به كدهائي كه هركسي بايد پشتش پيدا كند كه منظور اينست و آنست
البته كساني هم هستند كه جراتشان بيشتر است و مي دانند كتابشان توقيف مي شود و 

شر نداشته بعدش هم ممكن است زندان بيفتند و اگر زندان هم نيفتند ممكن است اجازه ن
يعني . حرفي كه رنگ و بوي سياسي هم دارد. باشند، منتها خيلي مستقيم حرف مي زنند

 اگر بخواهد حرف واقعي بزند، حرف روز بزند، بخواهد با مردم ارتباط بر قرار كند هنرمند
باز هم آنچه تعيين مي كند كه يك . و اين چيز بدي نيست. ناگزير بايد زبانش سياسي شود

 خوبست يا نه، اينست كه از قدرت و چفت و بست مضمون و فرم و استانداردهاي اثر هنري
 .زيبايي شناسانه خوبي برخوردار هست يا نه
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 از بحثهاي كساني مثل سپانلو شروع كردي، من فكر مي كردم مي خواهي بر سر £
رابطه هنر و سياست و اينكه وظيفه اصلي هنرمند باالخره چيست و آيا آژيت پروپ 

  .  كند يا نه صحبت كنيمي
  
n بين فکر ميکنم که بطور کلي . نميخواستم بطور خاص در مورد نظرات سپانلو حرف بزنم

 يك نوع پيشداوري نسبت به آثاري كه پيام سياسي مستقيم  نه فقط در ايران،جماعت هنرمند
.  و همينطور نسبت به هنرمندهايي كه چنين آثاري را توليد ميكنند موجود است،دارد

پيشداوري به اين صورت كه همه را به يك چوب ميرانند و كال دورشان خط ميكشند و ميگويند 
بنظرم اين جور پيشداوريها بيشتر نشانه عدم درك سياسي و عدم درگيري . اينها هنر نيستند

نشانه بي خبريشان از اوضاع و احوال . اين دسته هنرمندها در مسايل سياسي و اجتماعي است
ز به اين شکل هنري را نفي ميکنند چون خودشان در محيط ها و در کنار مردمي که نيا. است

يعني واقعيت را بيان نميكند و به يك چوب  .اين نياز را احساس ميکنند و بيان ميکنند نيستند
اين نوع رفتار درست آن روي .  داشته باشد سياسيراندن هر اثري است كه بخواهد پيام مستقيم

غير "يا توليدات هنرمندان " غير سياسي" که ارزشهاي هنري موجود در آثار سکه کساني است
را صرفا به خاطر اينکه پيام مستقيم سياسي ندارند نفي ميکنند و پاسخگوي نيازهاي " سياسي

هنر، باالخره هنر است و ويژگي خودش را  در عين حال، کماکان فکر ميکنم که .زمانه نميدانند
   .دارد

  
  .ياست نيست يعني هنر س£

  
n حاال مي تواند موضوع اثر هنري تو سياسي . سياست هم ويژگي خودش را دارد. درست است

. يك رده فيلمها بعنوان فيلمهاي سياسي مشهور شد. مثال در سينما اين را زياد مي بينيم. باشد
. ي كندكال فيلمهاي زيادي هست كه تمهاي تاريخي سياسي را دنبال م. مثال آثار كوستا گاوراس

هر جنبه اش را . موسيقي. كارگرداني. بازيگري. البته خيلي هم هنرمندانه هستند از هر جنبه اش
تا سالها . تاثير عميق و ماندگار مي گذارد. بگيري كامال آن قدرت و استانداردهاي هنري را دارد

ي سياسي هم در عينحال مي شود يكسري چيزها. از قهرمانانش الهام مي گيرد. ياد آدم مي ماند
مثال تو مي تواني اعالميه ات را شعرگونه . باشد كه هنر هم در آن دخالت داده شده باشد

اما كارش اين نيست كه بخواهد شعر بگويد و نيازهاي فرهنگي و هنري مخاطب را . بنويسي
هنر آن آثاري كه هنري نبوده و صرفا به اسم . يعني اين دو را با هم نبايد قاطي كرد. ارضاء كند

به اصطالح مي شود براي يك دوره بعنوان . بوده، اما در واقع بيانيه سياسي بوده، ماندگار نيست
اثر هنري النسه اش كرد، يعني آن را بر حسب مصالح سياسي جا انداخت، بفرض حزب 



٤٨ گپي بر سر هنر

كمونيست فرانسه ميتوانست فالن نويسنده را كه هوادارش است و سياست حزبش را تبليغ 
 حزبش تبليغ كند كه فالني نويسنده خوبيست و مدتي هم اسمش را سر زبان ميكند در نشريه

اما اگر چيزي باشد كه . بيندازد منتها امروز هم هيچكس او را نشناسد و آثارش هم جائي ندارد
از طرف هر طبقه اي كه باشد . استانداردهايي را داشته باشد و با محتواي خوب باشد ميماند

بگذار مثال . مثال در سينما، آثار چاپلين مي ماند. ورد پرولتاريا نميگويميعني فقط در م. ميماند
داستان وست ’مي ماند، همانجور که ‘ همشهري کين’ ماند، ي م‘زنده باد زاپاتا’. هاي متنوع بزنم

هم ‘ تلما و لوئيز’ مي ماند، ١٣‘بکنه کاري که درست’. ‘٢٠٠١اوديسه فضايي ’مي ماند يا ‘ سايد
 اينها بخاطر خوب جفت و جور شدن محتواي قوي و متفاوت با توانائيهاي هنري خوب. مي ماند

  . و استانداردهاي هنري باالست که باقي مي ماند
  
 يا در آثار مربوط به جنبش خودمان، مثال رزمناو پوتمكين يا اكتبر را هميشه كه £

  .نگاه ميكنيم خوشمان ميايد و ميفهميم كه چي بوده
  
n به ميدانمالزم پيش آمده آفرينش يا توليد هنري نظرم حاال که بحث ب. همينطور است 

لزوما به عنوان يك گرايش منفي نميگويم، . گرايشي كه معموال در هنرمندها وجود دارد بپردازم
 جنبش بلكه بصورت يك گرايش و ضد گرايشي كه در مورد مساله توليد آثار هنري، در

. هنرمندها مهم است و سرش حساسنداين بحث براي . كمونيستي بوجود آمده و باز هم مي آيد
در توليد اثر هنري، اگر آثار مركب را کنار بگذاريم، . بخشي از حساسيتشان هم به حق است

منظورم آثاري است كه هركس يك گوشه اش را ميگيرد و در واقع مجموعه اي از هنرهاست 
 كيفيت اثر خيلي ربط پيدا ميكند به اينکه چقدر به تجربه و سنتز تجربه در ذهن مثل سينما،

متکي باشد به تجربه زندگي مردم، به الهام گرفتن هنرمند از زندگي و . هنرمند متکي باشد
مبارزه مردم و سنتز شدن اينها بر اثر احساسات شديد، تحت تاثير شرايط معين، شوك معين و 

 مردمي و پيشرو در مقاطع معيني، نيازي را از طرف انهنرمند. ك اثر هنريتبديل شدنشان به ي
به اين مفهوم . تاريخ و جامعه و مردمشان حس ميكنند و دست به خلق اثر هنري ميزنند

از اين . اين اتفاق، از پيش برنامه ريزي شده نيست. سفارش ميگيرند از جامعه شان و طبقه شان
براي نوشتن . ر خوب بگويد يا يک مقاله سياسي خوب بنويسدنظر فرق ميکند که آدم يک شع

بر . مقاله ميشود نشست و بحث کرد و مطالعه کرد و سر و کله زد و چيزي خوبي روي کاغذ آورد
. پايه تجزيه و تحليل علمي و شكافتن تضادهاست که يك مقاله خوب و موثر از آب در مي آيد

 نكته اي را در مقايسه علم و هنر ميگويد كه بنظر اسكاي بريك. اما اثر هنري مثل اين نيست
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در اثر سياسي نميتواني . من ميشود تعميمش داد به فرق مقاله نويسي با توليد يك اثر هنري
بايد اثرت بيرحمانه علمي باشد تا . نميتواني سر خود از واقعيات فاصله بگيري. بيحساب جلو بري

اثر هنري متفاوت ر حاليكه اسكاي بريك ميگويد د. بتواند تاثير سياسي درستي داشته باشد
اتفاقا بايستي بتواني يكمقدار فاصله بگيري و آن اثر هنري موثرتر و ماندگارتر . است

 حتي موقعي كه يک اثر هنري دارد خرافه را نقد ميكند .است كه خيلي محاسبه اي نيست
حتي ممكن . مي ارائه ميدهدبه اين معني نيست كه مثال براي نقد خرافه يكسري فرمولهاي عل

براي نشان دادن قدرت انسان و جايگاه انسان و . است از اسطوره براي نقد خرافه استفاده كند
حاال فرض کنيم که حزب به شاعري که هوادارش . رابطه انسان و طبيعت، اسطوره را بکار بگيرد

 كه ذهن شاعر، خودش واقعيتش اينست که تا وقتي. است بگويد در مورد فالن مساله شعر بگو
مهم . مصنوعي ميشود. چيز موثري نخواهد بود. تحريك نشده باشد شعر خوبي توليد نميشود

عموما . صرفا ميشود چسباندن يكسري مواضع به هم. نيست که آن هنرمند چقدر هنرمند باشد
 هم در اين مواضع سياسي با روحيه و ديدگاه و جنبه ايدئولوژيك اثر كه جنبه عمده آن است با

هر بار که هنرمندي تحت فشار، . و به خاطر همين چيز خوبي از آب در نمي آيد. تضاد مي افتد
نه به معناي فشار رسمي و بگير و ببند بلكه به صورت فشار جو غالب و ترس از منفرد شدن، 

درست .  و اثري در خط رسمي توليد کند، چيز خوبي حاصل نشدهباشدخواسته همرنگ جماعت 
کنند اينجور آثار زوري يا  س آن چيزي که ممکنست مقامات دولت پرولتري فکر ميبر عک

چون هر موضع سياسي خوبي هم که در آن اعالم شده . سفارشي نهايتا به نفع پرولتاريا نيست
بنظرم نهايتا . باشد باز هم زيربنايش ديدگاه آن هنرمندي است که ظاهرا حرف دلش را نزده

 را ٥٧مثال دوره انقالب . حاال طرف مقابلش را ببين. مواضع سياسي ميچربدتاثير ايدئولوژيک بر 
ميزنم که تعداد زيادي اثر هنري از طرف کساني توليد ميشد که اکثرا در عرصه هنر آماتور يا 

يكسري آثار هم بود كه جنبه . اين وسط خيلي آثار برجسته و خوب توليد شد. نوآموز بودند
آن دوره آنها .  جواناناه مشق داشت براي توليد آثار بعدي هنرمندابتدايي داشت و حالت سي

  . سفارششان را از جامعه و حال و هواي انقالبي ميگرفتند و حرف دل خودشان را ميزدند
  
 ايران در مورد رابطه ان و هنرمندگاننظرات يک عده از نويسند در مورد يداشت £

حافل روشنفکري و ادبي هنري اما آن بحث و جدل هاي م. هنر و سياست ميگفتي
  ايران در سالهاي قبل از انقالب که به آنها اشاره کردي به کجا کشيد؟

  
n  يعني هنرمندان . ها تمام شد" هنر براي هنري"آن دعوا در دهه چهل و پنجاه با شکست

 خوبي نبودند، از انهنرمند كساني كه يحت. مترقي و مردمي توانستند ميخ خودشان را بكوبند
.  مردمي تقليد مي کردنداناظ فكري و طبقاتي خيلي هم مردمي نبودند، باالجبار از هنرمندلح
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 بود، وضعيتي شبيه ٥٧اما بعد از انقالب به داليل مختلف که بنظرم مهمترينش شكست انقالب 
 گفت  ١٩۰٥آنچه که لنين در مورد اوضاع جامعه روشنفکري روسيه بعد از شكست انقالب 

گرائي و انحالل طلبي و نفي آرمان و انحطاط در عرصه ادبي و هنري تقويت شك . بوجود آمد
در عرصه . باز هم اين مساله فقط به ايران محدود نمي شد. گرايش هنر براي هنر تقويت شد. شد

 چين ۱۹۷۶در سال بين المللي هم پشتوانه اي قوي براي اين چيزها بوجود آمده بود چون 
يك افت مبارزاتي و عقب نشيني انقالب در  ۱۹۸۰و در دهه  هم از دست رفت يسوسياليست

 به مثابه شکست سوسياليسم ي سرمايه داري شوروي و پس از آن فروپاشسطح جهاني ميديدي
  . قلمداد شد

. در هر صورت بحث هنر پيشرو و مردمي در برابر بحث هنر براي هنر يك بحث قديمي است
آن موقع هم مشخصا از اصطالح هنر متعهد يا . ه هم اين بحث خيلي رايج بود١٩اواخر قرن 

 هنر چه انتعهد در هنر استفاده مي شده و به قول معروف اين ها نقل مجلس دست اندرکار
مقاالتش هم . و دقيقا با همين لفظ و همين استدالالت. انقالبي و چه ارتجاعي و سازشكار بوده

 نوشته و اين دعوا را توضيح ١٩٠٣سال مثال مقاله اي از پلخانف ديدم كه فكر كنم در . هست
حاال ممكنست . بحثها و استدالالت عينا همان چيزي است كه بعدها جريان پيدا كرد. ميدهد

يكسري بحثها و فرمها و تئوري ها در ضديت با هنر مردمي و پيام اجتماعي هنر، امروز پيچيده 
ن خيلي مطرح است بحث پست يك چيزي كه امروز در محافل هنري و ادبي ايرا. تر شده باشد

چون . اينكه چطوري پست مدرنيسم را براي خودشان تعريف ميكنند مساله است. مدرنيسم است
يعني ما بيشتر با يک طيف سر و کار داريم تا با . اصوال پست مدرنيسم يک گرايش کشدار است

كيه ميكنند مسلما روشنفکران پست مدرنيست در ايران هم ت. يک مکتب فکري و افراد همفکر
مثال همه شان به ايدئولوژي و برخورد . به يكسري تئوريها كه در سطح بين المللي مطرح است

يا اينکه همه شان اينجور وانمود ميکنند . ايدئولوژيک در هنر و هنر ايدئولوژيک فحش مي دهند
ني و شالوده يا اينکه همه شان ادعاي ساختار شک. که کاري به کار تاريخ و تجارب تاريخي ندارند
و بعضي هايشان هم واقعا تالش مي کنند اين . شکني در زبان و سبک و فرم و محتوا دارند

عنوان  تحتآثار  از اين يبرخاما به طور کلي، چيزي که . نظرات را در آثار هنريشان عملي کنند
ر اين مساله را د.  بيشتر تجربه گرائي بي حساب و كتاب استد،كننپست مدرنيسم عرضه مي

نتيجه اش هم يک نوع عدم مسئوليت نسبت به جامعه و همينطور . شعر خيلي زياد مي بينيم
اسم هر چيزي که روي کاغذ آوردي را  . نسبت به خودت و اثري است که داري عرضه ميکني

البته در . اين مساله در شعر خيلي ديده ميشود. فوري شعر ميگذاري و ميدهي چاپش كنند
همه هم ميگويند كه خيلي رشد كرده نسبت به دوران قبل از .  فرق ميکندداستان نويسي اوضاع

زيادي خلق نشده باشد ولي قدرت داستان  حاال ممكن است از نظر محتوا آثار دندان گير. انقالب
تعداد نويسنده . نويسي، استفاده از سبکهاي مختلف و سوار شدن نويسنده روي متن بيشتر شده
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. و اين واقعا نشاندهنده يک روند جديد است. لي هايشان زن هستندهم خيلي بيشتر شده و خي
  .منتها در شعر اصال اينطوري نيست و بنظرم دچار يك عقبگرد شده

  
 ولي بنظر مي آيد تحت تاثير شاملو و به تقليد از او يک موجي در بين شعراي جوان £

  .براه افتاده
  
n من به شعرهايي است كه به نشريات راه پيدا رجوع. الاقل هنوز جلوه بيروني ندارد. نميدانم 

اصوال کتاب شعر فروش ندارد، پس بايد . ميكند، چون همه که امكان انتشار کتاب ندارند
يكي . سرنخ اين ستونها دست دو تا گرايش اصلي است. ستونهاي شعري نشريات را بررسي کرد

و يكي هم . شان قبول دارندپست مدرنيستها كه بيشتر راه ميدهند به آن نوع آثاري كه خود
مخالف شعر اجتماعي هستند و معتقدند كه شعر . کساني که بيشتر هنر براي هنري هستند

حتي در ميان كسانيكه دست اندر كار .  اين گرايش خيلي قوي است. اجتماعي، شعار است
شعري که مضمون اجتماعي . هستند و آموزش ميدهند و نقش  پيش كسوت بازي ميكنند

همه اش روي فرد و احساسات فردي و حس شاعرانه لحظه اي فرد .  باشد خريدار نداردداشته
انگار نه انگار که اين فرد شاعر يک موجود اجتماعي است و قرارست اجتماعي . تاکيد مي کنند

کتابهايش فروش مي . اما اينهم واقعيتي است که شعر شاملو کماکان مورد توجه است. باقي بماند
يعني شخصيت نافرمان و . شعر شاملو بخاطر شاملو بودن شاملو مورد توجه استالبته . رود

منظورم از اين حرف، کمرنگ کردن ارزش هاي باالي هنري . پرخاشگر و قاطع خودش و شعرش
بيشتر مي خواهم بگويم که جوانها يا . که بنظرم خيلي متفاوت و يگانه است. شعر شاملو نيست

البته اينهم . هاي هنري شعر شاملو نيست که طرفدارش هستندجوانترها فقط به خاطر ارزش
مثال اگر شعر شاملو نبود، . نشانه ديگري است از اينکه كه جوانها چقدر به رل مدل احتياج دارند

. صحنه خيلي بيشتر از اينها براي يكه تازي گرايشاتي كه  شعر اجتماعي را قبول ندارند باز ميشد
تقيم و پوشيده به شاملو بعد از مرگش تحت عنوان نقد و بررسي بيخود هم نيست كه حمله مس

بيشتر اين بحث را ميکنند كه . در اين مورد زهر پست مدرنيستها كمتر بوده. آثارش زياد شد
دوره اين شعر ها به لحاظ فرم بسر آمده و االن بايد قالب شكني كرد و دستور زبان را زير پا 

ت اصلي را به شاملو کساني ميکنند که ممکنست ضد پست اما حمال. گذاشت و از اين حرفها
اگر يادت باشد در يکي دو تا ميزگرد ادبي نشريات که بعد از مرگ . مدرنيسم هم حرف بزنند

شاملو برگزار شد به زبان شاملو بند کرده بودند كه زبان اتوريتر است و زبان تسامح و تساهل 
مال دوره چريكي است و مردم را قبول ندارد؟ بنظرم نيست؟ ميگفتند اين زبان زمانه ما نيست و 

چون در واقع شعر اجتماعي را هدف قرار داده . اين زهرش بيشتر از بحث پست مدرنيست هاست
بنظرم كماكان مهمست . زبان شاملو را مي کوبند تا در واقع محتوا و جوهر شعرش را بکوبند. اند
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عر شاملو کماکان يك سد است در مقابل اين چون ش. که مردم را به شعر شاملو رجوع بدهيم
در عين حال كه از لحاظ توليد شعر، امروز شعر . تواند الگوي جوانان باشند مي. گرايشات

شاملويي خيلي مد نيست اما هر چه اوضاع و شرايط متالطمتر بشود زمينه عيني براي آن نوع 
خوبي از اوضاع مساعد و وجود تركيب . جلوي اين را هم نميشود گرفت. شعر هم بيشتر ميشود

  .يک رل مدل درست در اين زمينه ميتواند عرصه را به نفع شعر پيشرو اجتماعي باز كند
  

  پست مدرنيست ها و هنر
  
 بنظرم در بحثهايت سعي ميکني که خيلي به پست مدرنيسم يا پست مدرنيستها £

  !برنخورد
   
n به دو كرد يعني بايد جوانب تقسيم ايد ببين کار پست مدرنيستها را ب! خودم هم متوجه شدم

يعني اگر آدم . نمي توانيم رويش يک ضربدر بكشيم و کال نفي اش کنيم. مثبتش را هم ديد
مثال آثار پست . بتواند درست همه جوانبش را ببيند ميتواند تاثير بهتري روي هنر پيشرو بگذارد

ند از آن حالت روايت تك خطي بيرون سينما را دار. مدرنيستي را در سينماي دنيا در نظر بگير
بگذار يکي دو . اين را در فيلمهاي تارانتينو يا برادران کوئن و امثالهم مي تواني ببيني. مي آورند

مدرنيستي  كه پست ١٤"نشانه يادآوري"چند سال پيش فيلمي درست شد به اسم . تا مثال بزنم
ميگويد به هر واقعه اي بايد از . نكته فيلم، عدم قطعيت است.  خيلي موثري بودفيلم. بود

آدمهاي درگير در يک واقعه هر كدامشان آن واقعه را يكجور . ديدگاههاي مختلف  نگاه كرد
حتي يکسري . ميبيند و بايد خودت را جاي آن آدمها بگذاري و از ديد آنها هم نگاه كني

يتواند چيز ديگري چيزهاي بديهي مثال ساعت وقوع يك قتل که کامال به آن اطمينان داري م
حتي کل ماجراي قتل مي تواند آن چيزي که در ذهن تو وجود داشته و مطمئن بودي که . باشد

اصال ممکنست بيخودي دنبال قاتل ميگردي قاتل شايد خودت . با چشم خودت ديده اي نباشد
ه  اينکعليرغم .مطلقشبه شکل . خب اينجا فيلمساز نسبي گرائي را فرموله کرده است. باشي

يک چيز ديگرش هم نشان .  اما در واقع مطلق کردن نسبي ها است استاسمش نسبي گرائي
دادن اينست که ذهن تا کجا ميتواند از عين فاصله بگيرد و آن را تغيير شکل دهد و بعنوان 

مي خواهد بگويد دنيا . تا جايي که تا آخرش هم نفهمي حقيقت ماجرا چيست. واقعيت قالب کند
 اما همين نکاتي که گفتم جنبه ديگري را هم با خودش دارد يا کمک مي کند .اينجوري است

اينكه فيلم ترا به ذهنيات مختلف ميبرد و ديدگاههاي مختلف نسبت به يک مساله . که رو بيايد
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بنظرم با استفاده از اين فرم . واحد را به تو نشان ميدهد كمك ميكند به همه جانبه ديدن مسائل
انيم ديدگاههاي طبقاتي مختلف و نوع نگاه طبقات مختلف به يک مساله واحد و سبک بهتر ميتو

. بجاي اينكه فقط يك راوي داشته باشيم و يک روايت تك خطي. را به مخاطب نشان بدهيم
 معنيش احتماال مي شود. بود Lola renntفيلم ديگري که ميخواستم مثال بزنم فيلم آلماني 

يك . همه چيز روي اتفاق است. ع اتفاق را در زندگي نشان مي دهداين فيلم نقش قاط".  بدواللو"
فيلم نشان مي دهد بخاطر يك اتفاق ساده و پيش پا . ماجرا را با سه نتيجه مختلف ميبيني

فرضا . افتاده كه مي تواند کامال ناديده گرفته شود كل مسير زندگي آدمها ميتواند عوض شود
. اين باعث ميشود که ماشين يک نفر ديگر تصادف كند. ردپاي يک نفر روي پوست موز ليز ميخو

. و دزدها بانک را بزنند و يك نفر هم کشته شود. در نتيجه ماشين  پليس به موقع به بانک نرسد
در ورسيون بعدي، قبل از اينكه پاي طرف روي پوست موز برود يك نفر ديگر اتفاقي او را كنار 

تقريبا همان .  و خالصه همه چيز يكجور ديگر جلو ميرودفتد ادر نتيجه آن اتفاق نمي. ميکشد
بهر حال فيلم سه حالت مختلف را در نتيجه يکسري تصادفها نشان . است" تاثير پروانه"تئوري 

تاثير تصادف بر زندگي كناري ترين شخصيتهاي . ميدهد و خيلي هم هنرمندانه ساخته شده
ند ثانيه نشان مي دهد که کار واقعا جديدي فيلم يا به نوعي سياهي لشگرها را هم در عرض چ

  . مي تواند خيلي آموزنده باشد. است
مثال . خيلي زياد. در فيلمبرداري و مونتاژ هم هست. اينهايي که گفتم فقط در سناريو نيست

در واقع در اين فيلمها، دوربين ما را به جايي . اينکه زاويه دوربين و حرکت دوربين چطوري باشد
يا از زاويه ديد شخصيتهايي به موضوعات و اشيا، . تي بايد مي رسيديم نمي رساندکه بطور سن

يا فيلمبرداري به اصطالح اشتباه . نگاه مي کند که قاعدتا نبايد در صحنه حضور داشته باشند
تقطيع صحنه ها هم عادي . دوربين پرش اضافي دارد که در سينماي سنتي، کفر بود. دارد

همه اينها بنظرم يکجوري جلوي عادت کردن . ي کند و از خواب مي پراندآدم را اذيت م. نيست
تصوير و صدا ميتواند در اوج سادگي ماجرا، . تماشاگر و يا بنوعي دترمينيست شدنش را مي گيرد

افت و خيزهايش و برش هايش به . يک جوري اين آثار، سهل و ممتنع است. ما را غافلگير کند
 همانطور که گفتم پر است از عدم قطعيت، شک گرايي و نسبي البته. زندگي نزديکتر است

در عين حال گاهي متافيزيک را هم دخالت مي دهد که بيشتر شبيه به . گرايي و تصادف گرايي
نمي خواهم همه اين آثار را با ارزش معرفي کنم . رئاليسم جادويي ادبيات آمريکاي التيني است

غلو کنم ولي بنظرم در يک جمله، ذهنيت ديالکتيکي را يا در مورد نوآوري ها و ارزشهايشان 
کمبود اصليشان، نديدن ماترياليسم و تاريخ . بيشتر پرورش مي دهند تا آثار تک خطي و سنتي

يعني هم ايده اليسم را دارند هم از چيزهاي متافيزيک براي رنگ . البته قاطي هم دارند. است
  .ن هايش استفاده مي کنندآميزي واقعيت يا برجسته تر کردن سايه روش
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 با اين چيزهايي که گفتي يک خرده در مورد موضعي که در مورد موج هاي جديد در £
نكند  عادت و سنت باعث آن موضع گيري . شعر ايران گرفتي برايم سئوال پيش آمد

  !باشد؟ يعني چون به اين شكل ها و تجربه هاي جديد عادت نداري، ردشان مي كني
  
n ولي فكر مي كنم دعوا . غير از اين نمي شود. ه مساله عادت هم دخالت مي كندشك ندارم ك

فرم و محتواي شعر با . فقط بر سر فرم و يا ساختار شكني ها نيست، بلكه بر سر يك كليت است
  . يا بهتر بگويم فرمي كه بيان يك محتواي معين است. هم

   
بهترست . د و مطرح کردماين سئوال فقط يک پرانتز بود، نکته اي بنظرم رسي £

آثار صوتي تصويري در شکل در دنياي امروز بطور کلي ! دوباره برگرديم به عالم سينما
بخش بزرگ . بازي ميکندگرفتن ديدگاه کودکان و نوجوانان و جوانان خيلي نقش 

سرمايه اينها . مخاطبين فيلمها و سريال هايي كه بورژوازي ميسازد، جوانان هستند
در عين حال که بورژوازي از هنر پول در مي آورد و .  بسازنديتد تا ذهنگذاري ميکنن

هدف مهمش تبليغ افكار و ارزشهاي فکر ميکنم برايش بيزينس بزرگي است، اما 
اينها واقعا نقشه و برنامه ميريزند كه هاليوود بطور منظم در دفاع از . خودش است

  پليس و در دفاع از و آلمان فرانسههاييا تلويزيون. پليس و ارتش آمريکا فيلم بسازد
 اين در مورد سريالهاي تلويزيوني بيشتر صدق البته. دنسازميژاندارمري سريال 

سريال هاي تلويزيون هاي دولتي يا خصوصي امپرياليستي نقش مهمي در . ميكند
 ميخواستم .شكل دادن به افكار، چه در مورد مسائل روز و چه از نظر ايدئولوژيك دارد

 را چطور ارزيابي  و حتي انقالبيراديكالو فيلمهاي مترقي نم که اين وسط توليد ببي
 و كنترل  سياستهاي حاکمميتواند خارج از چارچوبچنين آثاري ميكني؟ چطور 

  سرمايه گذاران بزرگ و دولت توليد شود؟
  
n شور كشور به ك. اين سئوال بيشتر در مورد سينما مطرح است چون خيلي هزينه ميبرد. خب

در تحت . طه و امپرياليستي هم در اين مورد تفاوت استلبين کشورهاي تحت س. متفاوت است
چون انحصار دولت روي . سلطه ها فيلم خوب انقالبي و راديکال خيلي كمتر ساخته ميشود

در دمكراسي بورژوائي امپرياليستي . رسانه ها و صنعت سينما در جوامع استبدادي خيلي بيشتره
 سال يكبار، دو سه تا فيلم ٥نوني و امكانات قانوني براي اينكه باالخره اين وسط هر راههاي قا

واقعا يكسري استوديوهاي مستقل . حتي امكانات ماليش هم هست. خوب بيرون بيايد هست
. دن در سطح پايين كه نتواند فيلمهائي با سرمايه گذاريهاي خيلي باال توليد كنگيرم.وجود دارند

كه از لحاظ سياسي يا  بهرحال هستند كساني. رگان نميتوانند توليد كنندمثال جنگ ستا
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و . ضع اعتراضي تر قرار دارند كه پولدار هم هستندااجتماعي و فرهنگي در موضع ليبرالي تا مو
حاضرند براي تهيه يك فيلم خوب سرمايه گذاري کنند و نگران برگشت سرمايه شان هم 

قدر ميتواند دوام داشته باشد و سياست بورژوازي حاکم در اما اينكه چنين کاري چ. نباشند
سياست بورژوازي معموال . معموال ادامه كار سخت است. برخورد به آن چه باشد فرق ميكند

يعني اگر حس كند يك فيلم، يك اثر هنري سالم و موثر با كيفيت خوب . جذب و تحريف است
 اينكه راه سركوب مستقيمش را در پيش بگيرد توليد شده و روي جامعه تاثير گذاشته، بيشتر از

با . به فکر اين مي افتد که به اصطالح شماره دو همان فيلم را بسازد. به فکر تحريف آن مي افتد
 ١٥"بيگانه"مثال فيلم ساينس فيكشن ! منتهي ايندفعه طرفدار دولت آمريكا بشوند. همان قهرمانان

اك كه در دل آدمها تخم ميگذاشت، بنظر آن موجود وحشتن.  يادت هست؟ سمبليک بودرا
و براي از بين بردنش  باالخره يک قهرمان زن در مقابلش قد علم كرد. سمبل سيستم حاکم بود

ولي اينبار كساني كه بايد . در شماره دو اين فيلم، باز سر و کله همان موجود پيدا ميشود. جنگيد
نگدار دريايي آمريكا هستند با آرم مارينز با او بجنگند منجمله همان زن قهرمان فيلم اول، تف

يعني کله گنده هاي هاليوودي . كه ميجنگند و فداكاري ميكنند و كشته ميشوند! روي لباسشان
باز هم از يک " بيگانه "٣شماره . آمدند سرمايه گذاري كردند تا فيلم را طور ديگري بچرخانند

يا حتي در . ايشان خيلي مهم استمنظورم اينست كه تحريف كردن بر. طرف ديگر مي چرخد
انگار توافق و مصالحه اي بين . بعضي فيلمهاي خوب هم مي بيني چيزهاي ناجور و نچسب هست

معموال فيلمهائي که نسبتا پر خرج هستند . تهيه کنندگان و كمپانيهاي بزرگ با كارگردان شده
ا سرمايه شخصي خودشان اما محتواي خوبي هم دارند را كارگردان هاي معروف و جا افتاده ب

بعضي . شان را بزنندديعني بعضي از آنها بعضي موقعها ميخواهند حرف دل خو. ساخته اند
مثال . احساس ميكنند موضوعي را ميخواهند اعالم کنند. موقعها گيشه  برايش زياد مهم نيست

وجود اينكه و آنقدر هم نفوذ و سرمايه دارند كه فالن كمپاني با . سر نژادپرستي در آمريکا
چون ميدانند بهرحال فيلمي که فالني . ممكنست با تم فيلم توافق نداشته باشد پاي توليد برود

رنگ مثال فيلمهاي . درست کرده برگشت داره و يا زمينه همكاري بعديشان را محكمتر ميكند
اينها را . را يادت هست که اسپيلبرگ ساخت )نکشتي حمل بردگا (١٧آميستاد" و ١٦ارغواني

البته در اين فيلمهاي خوب هم باالخره ديدگاه كارگردان . کمپاني خود اسپيلبرگ ساخته
.  توهمشان يا ديدگاههاي نادرستشان يا سازشكاري شان، باالخره منعكس ميشود،منعكس است

                                                        
15 Alien 
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يا يك پليس خوب يك . باالخره در گوشه اي پرچم آمريكا بصورت مثبت بنمايش در مي آيد
  .د تا كل سيستم پليسي زير سئوال نرودگوشه فيلم پيدا ميشو

. اما در كشورهاي تحت سلطه راه گريز از سانسور معموال استفاده از سمبل و استعاره است
بهرحال اگر فيلم خوبي . همه نميتوانند منظور کارگردان را بفهمند. البته سمبل يك مشكل دارد

به آنها الهام ميبخشد و اين مثبت . دباشد روحيه مبارزه جويي را در بين روشنفكران تقويت ميكن
در جمهوري اسالمي بخاطر اينكه جو به شدت سياسي است فيلمها هم جنبه سياسي شان . است

يعني وقتي که فيلمساز ميخواهد موضوع روز جامعه انتخاب کند خواه ناخواه سياسي . قوي است
منتها موثر . ار هم ميسازندالبته يكسري فيلمهاي خيلي سبك خنده د. اجتماعي از آب درمي آيد

اما كال فيلمسازهاي . يا سريالهاي خانوادگي ميسازند که خيلي مبتذل است. زودگذر است. نيست
نميتوانند . و بنظرم جلوي آنها را نميتوانند بگيرند. خوب، موضوعات اجتماعي سياسي ميسازند

ند، خود سانسوري را بيشتر سعي ميکنند از فيلمنامه بچين. بگويند سياسي اجتماعي نساز
  .تحميل کنند و از اينجور کارها

   
  هنرمند و سانسور

  
 خب، در اين شرايط مسئوليت يا رسالت هنرمند چيست؟ منظورم با وجود سانسور £

  واقعا چقدر ميتواند کار کند و سالم هم بماند؟. و تحميل خودسانسوري است
  
n سري هنرمندها در زمان شاه هم اين بودمثال يكي از دعواهاي شاملو با يك. نکته مهمي است .

بايد ديد واقعا مرزش كجاست؟ تا چه حد ميتواني از امكانات موجود . به شاملو ميگفتند سازشكار
چه كارهائي را اصال نبايد كرد؟ در . استفاده كني؟ امکاناتي که انگار از قطره چکان ميچکد
ت رسالتي که بعنوان يک هنرمند، بعنوان مقابلش چه كارهايي را ميشود کرد و اگر نکني، آن وق

سازنده فكر داري انجام نداده اي؟ اينها سئواالت مهمي است كه در اين دوره بخصوص بعد از 
ها گرايششان اين شد كه برويم غرق  خيلي.  جواب درستي به آنها داده نشد۷۶  دوم خرداد

جالب است که . ا هم باال بيندازيمشويم و هر چه همينها به ما دادند را قبول کنيم و کالهمان ر
  . اتفاقا اين شاملو بود که با گرايش سازشکار حاکم بر كانون نويسندگان مخالفت كرد

فرض كن االن مواجه باشيم با . اما بگذار براي جواب دادن به سئوالت از اينجا شروع کنيم
ين آثار توزيع نشود اگر ا. آثار خيلي خوب و پيشرو كه از طرف هنرمندان مردمي توليد شده 

ممكن است در تاريخ نوشته شود كه در فالن دوره، يكسري هنرمندان مردمي بودند كه به 
اما مساله . ممکنست. مردمشان پشت نكردند و تحت شرايط اختناق آثار مردمي توليد كردند

ر جوامع هميشه د. اينست که اين آثار، آن نقش اجتماعي اي که بايد بازي ميکردند را نکرده اند
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 قرار ميگيرد كه باالخره چكار بايد كرد؟ انتحت ديكتاتوري عريان، اين سوال در مقابل هنرمند
 )مشخصا دارم سر ايران صحبت ميكنم( انهنرمنداز چطور بايد آثارشان را عرضه كنند؟ بعضي 

نبايد دنبال راهها و . كه به هيچوجه نبايد آلوده شد) يا خطشان اينست(ترجيح ميدهند 
انالهايي افتاد كه اينجا و آنجا دولت باز ميكند تا هنرمندها را جلب كند و به تدريج استحاله ك

اينجور کانال ها ميتواند براي فريب دادن و پوئن دادن به قشرهاي معيني از . شان کند
چه روشنفكراني كه دست اندر كار هنر هستند و چه . روشنفكران در جامعه هم باشد

يعني در هر دو زمينه چنين در باغ سبزهائي را ميتواند باز . لب آن هستندروشنفكراني كه طا
حتا اگر اينجا و آنجا چيزهائي از دستش در برود اما حساب ميكند نفعي كه در درازمدت . كند

اين احتمال، هميشه مايه دل نگراني و موضوع بحث و مبارزه بين . ميبرد از ضررش بيشتر است
يعني مردمي كه . يعني مخاطبين آثار هنري. طرف معادله را در نظر بگيرحاال آن. هنرمندها است

. يك مقدار آگاهانه تر به رابطه هنر و سياست مي پردازند كهبا هنر سروكار دارند يا قشرهائي 
از خودشان مي پرسند، فالن هنرمند خودش را به رژيم فروخته يا . اينها هم دل نگرانند

در جمهوري اسالمي بخاطر استبداد شديدي .  ميزند كلكي باشدنفروخته؟ نکند پشت حرفي كه
که وجود دارد و اينکه رژيم در همه كارها و حتي زندگي خصوصي افراد دخالت ميکند اينجور 

مرتب مواجه ميشويم با اين بحث که مهم نيست فالن هنرمند در . سئواالت خيلي پيش مي آيد
اينست که اين اثر در جمهوري اسالمي ساخته شده و مهم . اثرش اين يا آن نکته مثبت را گفته

يا اين بحث كه . اين نوعي استدالل است كه خيلي مطرح ميشود. اين خودش شك برانگيز است
اگر هنرمندي بتواند چيزي عرضه كند و حرف خوبي در هنرش مطرح شود اين باز به نفع رژيم 

ز اين حرفها زد پس چندان هم چون معنايش اينست كه تحت اين رژيم هم ميتوان ا. است
خب بايد ديد چقدر اين برخورد صحيح است؟ و هنرمندي كه ميخواهد نقش ! استبدادي نيست

  اجتماعيش را ايفا كند بايد با اين معضل چكار كند؟ 
. در اين زمينه، شاملو يك نمونه مهم و آموزنده است. ما تجربه تاريخي چند دهه اخير داريم

فكر ميكنم .  شاملو آمد هم مطرح شده استدر موردقيقت در مقاله اي كه اين بحث در نشريه ح
مساله اينست كه بمحض اينكه هنرمند درگير آفرينش يک اثر . فقط مساله شاملو هم نيست

 هم اثر ميشود، اگر جدي باشد و مسئوليتش را تا آخر حس كند بايد به موضوع توزيع آن يهنر
ين مساله فكر نكند يعني اجتماعي فكر نميكند و نقش اگر به ا. فكر كند و درگيرش شود

يعني براي دل خودش دارد چيزي خلق ميکند، يا براي توزيع . اجتماعي براي خودش نميبيند
دارم . در واقع براي خودش روشن کرده که من براي اين جامعه توليد نميكنم. در خارج از مرزها

. اهم  فقط آنهائي كه خارج هستند استفاده كنندميخو. براي جامعه تبعيدي ايراني توليد ميكنم
يعني بگويد من در اين جامعه نميتوانم . بر همين مبنا حتي ممکنست خودش را هم تبعيد كند

اينهم اجتناب ناپذير است كه . پس ميروم بيرون و براي جامعه تبعيدي حرف ميزنم. حرف بزنم
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که اينهم يکي از . ه تبعيدي حرف بزندوقتي رفت خارج کشور آنوقت صرفا ميتواند براي جامع
اين حرف، . خب". من اينجائيم، چراغم در اينجا مي سوزد: "ميگفت. مشغله هاي ذهني شاملو بود

اگر كسي بخواهد توليد هنري ادبي براي يك جامعه معين بكند، اگر . واقعيتي را بيان ميكند
اشد و با تضادهاي آن از نزديك ريشه هايش قطع شود، يعني اگر در سوخت و ساز آن جامعه نب

دست و پنجه نرم نكند و مرتبا از كار و مبارزه روزمره مردم تغذيه نشود، ممکنست تا جائي 
ممكن . اما از يكجا به بعد،  ميخشكد. خالقيت و ذخيره اي كه از قبل داشته، كشش داشته باشد

  .عي در جامعه خودش را ندارداست کماکان اثر خوبي توليد كند اما ديگر آن تاثير گذاري اجتما
  
 كه منوچهر محجوبي به تبعيد ۱۳۶۳ يا ۱۳۶۲ سر اينكه گفتي، يادم است سالهاي £

تو ديگر آن غنائي " آهنگر"آمده بود يک عده او را نقد ميكردند و ميگفتند كه نشريه 
يعني ديگر آن طنز زيبا و عميق اجتماعي و سياسي را . كه دوره انقالب داشت را ندارد

خودش جواب داده بود كه در ايران وقتي بر سر گراني طنز مينوشتم، واقعا آن را . ندارد
اما حاال . حس ميکردم که گراني چه معنايي براي توده مردم فقير دارد. ميديدم

نميتوانم در لندن که سوپرماركتهايش پر از گوشت است، در مورد نبود گوشت يا گراني 
  . است كه نشريه من، عمق و غناي آن موقع را نداردبخاطر همين. گوشت طنز بنويسم

  
n  اينكه يكي تصميم بگيرد .  بيان احساس مسئوليت هم هست.  خيلي واقعي استحرفاين

يك نوع کار، ارائه هنر .   خيلي مهم است،بماند و به راه هاي رساندن آثارش به مردم فكر كند
اما بهرحال دامنه اش . شش هم كم نيستارز. كه اينهم جاي خودش ارزش دارد. زيرزميني است

. جاهاي ديگر هم بوده. اين روش مخصوص ايران هم نيست. بخاطر زيرزميني بودن محدود است
اسامي، . در زمان شاه، جنگ هاي ادبي بيرون مي آمد که معلوم نبود چه كسي منتشر كرده

تان ديگر به يک اسم ممكن بود در يك شهرس. يكي در مي آمد ديگر در نمي آمد. مستعار بود
اما آن تاثير اجتماعي گسترده را نميتوانست داشته . خب اين يك روش بود. ديگر ادامه پيدا کند

البته يك تاثير مهم روي قشري از روشنفكران كه دنبال دستيابي به چنين آثاري هستند . باشد
ر حركت آنها تاثير و االن هم از اين چيزها هست و يکسري افراد را تغذيه ميكند و د. ميگذاشت
اين حرکت را در سالهاي اخير بخصوص در شهرستانها يا به شکل بعضي  نشريات . نقش دارد

سانسور و توقيف پشت بندش مي آيد ولي بهرحال چنين راههايي . دانشجوئي محلي ميبينيم
مثال سينماي . در عينحال نميشود در هر عرصه هنري اين روش را پيش برد. وجود دارد

حداقل تنها نمونه اي كه ديدم که خيلي هم  استثنايي بود . زميني داشتن خيلي سخت استزير
داستان . همان بود که مسلم منصوري در موردش فيلم مستند محاكمه را ساخت و جايزه برد

يکي . اينست که كارگرهاي شهركهاي اطراف جاده ساوه يک گروه سينمائي تشكيل داده بودند
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زندگي مردم را . با ابزار بسيار اوليه فيلمبرداري ميکردند. ارگرداني ميكرد و كمي نوشت سناريو
صحنه نمايش فيلم . هنرپيشه ها هم خودشان بودند. زندگي خودشان را ميساختند. مي ساختند

مردم هم خيلي استقبال . هم همان شهرکهاي کارگري و روستاهاي اطراف جاده ساوه بود
. ريعا جلوي کارشان را گرفت، با اينكه  ظاهرا چيز بيخطري بوداما جمهوري اسالمي س. ميكردند

آنها آگاهانه نمي خواستند زير چتر دولت بروند و براي . تنها خطرش اين بود كه مستقل بود
حتي به کسي که کار را رهبري ميکرد حبس سه چهار ماهه انفرادي . همين جلويشان را گرفتند

. الصه در شعر و ترانه و داستان نويسي ميشود زيرآبي رفتخ. دادند و بقيه را حسابي ترساندند
چون چاپش ساده نيست و ناشر بايد از جانش نه، . بنظرم حتي در رمان نويسي هم سخت است

  .حداقل از مالش گذشته باشد تا چنين ريسكي را قبول کند
 در دوره هاي اين را.  توزيع، كانالهايي را ميگويم که مشهورست به كانالهاي قانونيدر مورد

نشريات و مجالتي . استفاده كردند... مختلف امثال شاملو، صمد بهرنگي، غالمحسين ساعدي و
حتي زمان شاه، شاملو توانست در سطح موسسه . بود که اينها در آنجا آثارشان را ارائه ميکردند

يد که كه خودش در اين مورد توضيح ميدهد و ميگو. بزرگي مثل كيهان هم يك دوره کار کند
پس از يک دوره چه مشكالتي برايش بوجود آوردند و اجازه ندادند که از يك تريبون بزرگ، 

اما بهر حا ل هنرمندان مردمي بايد به اين موضوع . افكار و عقايد پيشرو در جامعه تبليغ بشود
لها، در جمهوري اسالمي شبيه به آن تيپ کانا. فكر كنند و راه هاي توزيع گسترده را پيدا کنند

نشرياتي كه نميخواهم بگويم كامال، اما از نظر ظاهر و ادعا . در ده دوازده سال گذشته پيدا شد
بخصوص يکسري نشريات ادبي و . مثال آدينه يا فرهنگ و توسعه. خود را مستقل معرفي کردند

بيشتر شايد بشه . منتها كارشان ادامه دار نبود. فرهنگي محلي در مناطق و شهرستانها بيرون آمد
اينجا بايد تفكيك كرد بين بحث مسئوليت ديدن هنرمند در زمينه توزيع . دينه صحبت كردآسر 

آثار مترقي و مردمي با  گرايش سياسي سازشکارانه و همراهي يا همدستي با نهادها و رسانه 
 اتفاقا تجربه تالش براي تجديد فعاليت کانون نويسندگان در دهساله اخير و موضع. هاي دولتي

. گيريهاي شاملو در اين مورد جالب است و تفاوت و تفکيکي که گفتم را خوب نشان ميدهد
اگر . خب، بحث گردانندگان كانون يا بخش عمده رهبري اش اين بود كه كار ما نويسندگي است

بنابراين بايد . خودمان را قاطي سياست كنيم باعث ميشود که رسالتمان را نتوانيم انجام دهيم
بر مبناي .  در همين چارچوب قانوني از هر فضائي كه بوجود مي آيد استفاده كنيمسعي كنيم

تا حدي كه اصول . همين استدالل به خود سانسوري تن ميدادند و تبليغ و توجيه اش ميكردند
آزادي بيان و انديشه را زير پا گذاشتند و بيانيه کانون نويسندگان را با بنام خداوند جان و خرد 

كه اين به هيچوجه دفاع  گفته شد يو بدرست. اين کارشان بحث زيادي را دامن زد. ندبيرون داد
برعكس، تن دادن به يك ايدئولوژي خاص و آنهم ايدئولوژي رسمي . از آزادي بيان و قلم نيست

در واقع داشتند به مردم ميگفتند که بايد گردن بگذاريد به چيزي كه دستگاه استبداد و . است
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ه فرهنگ و هنر از شما ميخواهد تا شايد اجازه بدهند در گوشه اي حرفي هم سركوب در عرص
منظورم همان مصاحبه معروفش است كه گفت . شاملو در مقابل اين سياست ايستاد. بزنيد

به ما چراغ سبز نشان ميدهند . حکومت چيزي مي اندازد جلوي ما تا بقيه مردم را فراموش كنيم
 اين سياست از طرف گردانندگان کانون مطرح شد هكدوره اي . ندتا بقيه پشت چراغ قرمز بمان

رژيم نياز داشت كه روشنفكران و هنرمندان مترقي اگر همراه . دوره رفسنجاني بود. هم مهم بود
حکومت نيستند حداقل در برابر جناياتش سكوت كنند و تجربه خود را به نسل جوان منتقل 

کساني که خط کوتاه آمدن و خودسانسوري داشتند در خب، حاال تحت آن شرايط همان . نکنند
خط ايدئولوژيك و خط سياسي . مجالت ادبي هنري بيرون دادند. کار انتشاراتي فعال شدند

يکي اينکه . اين مجالت دو تا مشخصه داشت. خودشان را هم در اين مجالت جلو ميگذاشتند
يعني همان حرفها و . سم بوداساس تبليغشان هم مرگ کموني. ضد کمونيسم تبليغ ميکردند

مشخصه ديگرشان اين بود که با برنامه و منظم ضد . تبليغات امپرياليستها را تکرار ميکردند
همينها . مبارزه انقالبي و قهرآميز مقاله مينوشتند، مصاحبه ميکردند، ترجمه بيرون ميدادند

 مرتجع به اصطالح ليبرال بودند که هنرمندها و نويسنده هاي سوسيال دمکرات اروپا يا آدمهاي
اما سئوال . جهان سومي را به جامعه روشنفکري ايران معرفي کردند و از آنها بت ساختند

بايد با اينجور مجالت، ) چه مشهور چه گمنام(اينجاست که يک هنرمند و اديب مردمي و پيشرو 
بعضي وقتها در . نبوددر واقع با اينجور کانال ها چکار ميکرد؟ بنظرم استفاده از آنها اشتباه 

. صفحات شعر اين مجالت به شعرهاي خوبي برميخورديم يا نقد کتابهاي خوبي چاپ ميشد
درست است که اينجور آثار اينجا و آنجا، سياست و ديدگاه حاکم بر اين مجالت را عوض نميکرد 

 هم ببينند ولي بهر حال يکسري اين فرصت را پيدا ميکردند که اينجور آثار متفاوت و کمياب را
  .و بخوانند و تاثير بگيرند

  
  نقد سياسي؛ نقد هنري

  
  در تبعيدحتما تو هم روبرو شده اي با کساني که.  يک نکته ديگر در همين زمينه£

 که در ايران كار ميكنند را صرفا به خاطر در ايران بودنشان زير سئوال يانآثار هنرمند
واقعا چرا . من استدالل اينها را نميفهمم. يعني به محتواي کارش کاري ندارند. ميبرند

  اينطور به مساله نگاه ميکنند؟
  
n يکي همان نكته بحث استقالل . ببين چيزي که ميگويي دو تا نکته مجزا را به ذهنم مي آورد

يعني يك اثر هنري ميتواند بهتر يا بدتر از موقعيت ايدئولوژيک يا . اثر هنري از هنرمند است
به اوضاع و حال و هواي . اين به عوامل مختلف ربط دارد. ز آب در بيايدسياسي سازنده اش ا



 گپي بر سر هنر

 

٦١

ممکنست سينماگرهايي باشند که حتي موضع سياسيشان . سياسي دوران ربط پيدا ميكند
 آن باال باالها باشد اما بطور موقت و لحظه اي و مقطعي، طبقاتيشانارتجاعي باشد و جايگاه 

در نتيجه اثري توليد . ص بشوند و پاي ساختش بروندجلب يك موضوع خاص، يك سناريوي خا
شود که به علت قدرت سناريو و به علت اوضاع و احوال خاص جامعه و انطباق اثر با مسائل روز، 

يعني خيلي فراتر و باالتر و متفاوت تر از چارچوب فكري و . تاثير اجتماعي خيلي مثبتي بگذارد
. ر مورد خيلي از فيلمهاي سينماي آمريکا ميشود گفتاين موضوع را د. اهداف سازنده اش باشد

بنابراين کم و کيف . بنظرم بعضي از فيلمهايي که در ايران ساخته شده هم اين حالت را داشته
هر اثري را بايد به جاي خودش بررسي كرد و موضع سياسي و ايدئولوژيك سينماگرها و 

خيلي ها اين كار را . را هم به جاي خودسازشکار بودن يا نبودشان در برابر جمهوري اسالمي 
يك حالتي شده كه فيلمهايي كه در ايران ساخته شده را همانطوري که گفتي بعضي از . نميكنند

هنرمندهاي مبارز و مخالف رژيم در خارج، فقط به عنوان البراتواري براي سنجيدن درجه 
 در فالن تاريخ فالن بيانيه ميگويند فالن كارگردان كه. سازشکاري كارگردانش نگاه ميکنند

را امضاء كرده بايد بگرديم و ببينيم در اين فيلم تازه اش چه کلکي يا سازشکارانه ارتجاعي 
يعني . کردند" دو زن"مثالش برخوردي است كه به  تهمينه ميالني و فيلم . ميخواهد سوار کند

  .جعفر پناهي" رهداي"يا در مورد فيلم . ارزش و جايگاه اين فيلم را تشخيص ندادند
  
  .كه هنوز هم اجازه پخش در ايران ندارد" دايره" تازه فيلم £

  
n  ،حتي بعضي ها ميگويند اصال اينجور . برخوردشان همين است که گفتم يبرخبا وجود اين

فيلمها را براي خارج ميسازند كه بگويند در ايران هم آن قدر آزادي هست که بشود چنين 
. از جاي غلطي شروع ميكنند. شکل، نوع نگاهشان به نقد هنري استبنظرم م. چيزهايي ساخت

به . يك موضوع ديگر هم هست كه مختص برخي روشنفكرهاي كشورهاي تحت سلطه است
شايد عجيب باشد که اصطالح ناسيوناليسم را براي اين بکار . نظرم ته قضيه، ناسيوناليسم است

ن و مته به خشخاش گذاشتن را فقط در به اين شکل که نقد سياسي كرد. ببريم ولي هست
اما آثار كشورهاي ديگر كه ميتواند هزار و . مورد آثاري كه از كشور خودشان مي آيد بكار ميبرند

در عوض، فقط  ارزشهاي آنها را . يك عيب شبيه به همين آثار ايراني داشته باشد را نميبينند
اسي را ندارد و از ديد آنها به جمهوري چون يک فيلم خارجي برايشان آن تاثيرات سي. ميبينند

بنابراين به آثار خارجي منصفانه تر . اسالمي خدمت نميكند و به نفع رژيم ايران تمام نميشود
  .واقع بين تر ميشوند. برخورد ميکنند

. يک مشکل ديگر هم هست که البته عمومي نيست و مختص حرفه اي هاي سينما است
جلويشان را هم نميشود . ثار هنري، صرفا معيارهاي فني دارندخيلي از اينها براي ارزيابي آ
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به قول خودشان كدهاي سينمايي را مطالعه . چون با زير و بم اين حرفه سر و كار دارند. گرفت
معني چيزهايي كه از فيلمهاي مختلف جمعبندي شده را . كرده اند و درسش را خوانده اند

داشتيم با يک فيلمبردار . ي به فيلم نگاه نميكنندبنابراين مثل يک تماشاگر عاد. ميدانند
طرف به جاي اين كه حواسش به موضوع فيلم . فيلم سينمايي داشت. تلويزيون تماشا ميکرديم

باشد دائم دنبال اين بود که اين صحنه را با چند تا پروژكتور گرفته اند تا نور اينطور از آب در 
بعدا خودش گفت من . کرده اند که اينطور حرکت کنديا دوربين را روي چه چيزي سوار . بيايد

  .ديگر وقتي فيلم ميبينم نميتوانم  موضوع را دنبال كنم و اتوماتيك دنبال چيز ديگري ميگردم
اينها در فيلمها چيزهايي را ميبينند كه براي كار خودشان . جلويشان را هم نميشود گرفت

مهاي ايراني در مصاحبه اي گفته بود که در مثال عليرضا زرين دست فيلمبردار فيل. مهم است
از فيلم هندي گرفته تا . هر فيلمي. دهه چهل ممکن بود طي روز ده تا فيلم پشت سر هم ببيند

تاثير . تنها چيزي كه در اين فيلمها ميديد جاي دوربين و نور و اينجور چيزها بود. پورنو
خب، اين حرفه اي ها وقتي .  ميگرفتداشت تكنيك ياد. اجتماعي فيلم اصال برايش مطرح نبود

که نقد فيلم ميكنند خيلي وقتها با پيشداوري حرف ميزنند و بر مبناي كدهاي سينمايي 
يعني از اينجا حرکت نميکنند که توده عام يا . ميگويند که فالن فيلم مثبت است يا منفي

ن فيلم توتاليتاريستي مثال ميگويند فال. مخاطب عام فيلم واقعا چه چيزي از يك فيلم ميگيرد
وقتي در يک صحنه ميبينيم که قهرمان فيلم از اين . كدهاي فيلم توتاليتاريستي است. است

زاويه به اشياء نگاه ميکند، اين در فالن فيلم هم تكرار شده و دقيقا به يک ديدگاه توتاليتاريستي 
 اين فيلم را ميبيند و به اين يك نفر ميرود سينما و! وقتي که به اينها ميگوييم بابا. بر ميگردد

فكر ميرسد كه مردان دارند ستم ميكنند، يا اين شرح زندگي خود من است، يا اينکه ميشود از 
اين وضع خالص شد، اين را چه ميگوييد؟ اين تماشاگر كه بر مبناي كدهاي سينمايي نگاه 

يک يا اين شگرد يا اين مهم اينست که اين تکن. نه، اصال مهم نيست: "جواب ميدهند که. نميكند
يعني واقعا  بخاطر . اينها متوجه نميشوند كه زندگي سبز است". کد، آن ذهنيت را ايجاد ميکند

  .جامد فکر ميکنندوقت ها شناخت و دانش تئوريكشان، خيلي 
  

   جانبداري هنرمند و نگاهي به نظرات شاملو
  

ش كساني مثل تو خط كشي مشخصي كردي بين گراي.  برگرديم به بحث قبلي£ 
ولي . که خط کشي درستي هم هست. شاملو با گرايش حاکم بر کانون نويسندگان

 .شاملو هم حداقل اينجا و آنجا چيزهايي را مطرح کرده که جاي بحث دارد
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n فرق ميکند با نکته اي که در مورد مسئوليت توزيع . درست است اما اين يک بحث ديگر است
ه نيامدن در مقابل رژيم و اصولي رفتار کردن در عرصه فعاليت آثار گفتم، يا با ضرورت کوتا

شاملو بحثها و ديدگاه هاي معيني در مورد مفهوم و محتواي هنر و رابطه اش با . قانوني و علني
بنظرم براي پرداختن . گرايش معيني در مورد رابطه فرم و محتوا داشت. جامعه و سياست داشت

به . ها، احتياج به شناخت و مطالعه عميق و همه جانبه استبه اين مسائل، و بررسي عميق آن
اما چون يكسري موضع گيري ها را چهره . نوعي يك كار مشخص تئوريك و تخصصي مي خواهد

بارزي مثل شاملو مطرح كرده و در جامعه هنري ادبي يك اتوريته است و خيلي ها از آثار و 
شاملو بحثي ميكند بر سر هنر و . نيمحرفهايش تاثير ميگيرند خوبست در موردش صحبت ك

به . يعني عليه قدرت است. مي گويد هنر و هنرمند هميشه بر قدرت است و نه با قدرت. هنرمند
 نتيجه گيري اي كه از اين “.هنر و سياست سر نعش هم به يكديگر مي رسند ”قول خودش

حثهاي شاملو به اين ب. بحث ميكند عمال اينست كه هنرمند هميشه نقش اپوزيسيون دارد
  . خصوص زماني كه مربوط ميشود به جامعه سوسياليستي جدل برانگيز است

د باشند ي و باتا آنجائي كه به كمونيستها بر مي گردد، آنان همواره مدافع روحيه نقادانه اند
بويژه در جامعه سوسياليستي به اين روحيه بيش از هر .  شونديدچار رکود و عقب گرد مواال 

باب آواكيان در جمعبندي از تجارب جوامع سوسياليستي كه در قرن بيستم بر . ياز دارندزماني ن
يا كال منتقد او در مورد نقش مثبت هنرمندان .  نكته مهمي انگشت ميگذاردروي پا شده

ا هآن:  صحبت مي كند و مي گويد“نارضايتي ”روشنفكران ناراضي و در كل در مورد نقش مثبت
حتي اگر نقد شان غلط باشد يا كامال . ما را شاداب و سر زنده نگاه مي دارند شانبا انتقاد كردن
   . كردش بال داد و تشويق پر و تاكيد مي كند كه بايد به اين جنبه مثبتآواكيان. درست نباشد

هميشه بر  ”جمله ولي.  درست استنكته باشدروي اين  كه تاكيد جايينظرات شاملو تا 
با يا ن حالت را پيدا مي كند كه گويا رابطه هنرمند با دولت بورژوائي  اي“قدرت است نه با قدرت
نه . بد آموزي استباعث  .ش غلط است اين جنبه بحثمبه نظر.  ي ندارددولت سوسياليستي فرق

 اينطوريبايد غلطي يا درستي يك نظريه را .  ما كمونيستها خوشمان نمي آيد كهنظراز اين 
  ؟ نهت عيني هست يا سنجيد كه منعكس كننده واقعي

گويا هنرمند انقالبي نبايد از كسب قدرت جنبه غلط بحث شاملو اين درك را مي دهد كه 
 حمايتازش  يا زماني كه قدرت پرولتري برقرار شد نبايد .سياسي توسط پرولتاريا حمايت كند

  دولتبايداول ماركس اين است كه ما به قول  اساسي دنيادر صورتيكه راه حل مشكالت . كند
 دولتي كه ضد . از سرمايه داري به كمونيسم گذر كنيم بتوانيمتابسازيم ديكتاتوري پرولتاريا را 
 يعني  جامعه كمونيستي استطرف به رفتن ضرورت وجوديش چون. خودش هم بايد باشد

هست در اين دوره گذار  مدام مبارزه طبقاتي . دولت هم به موزه تاريخ سپرده مي شود  كهجايي
 مجبور هم مثل بقيه مردمدر نتيجه هنرمند . ارزه طبقاتي بر سر قدرت اجتناب ناپذير استو مب
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كه زمينه را كند از قدرتي دفاع مجبور روشن كند كه مي خواهد . مي شود سمت گيري كند
تمايزات و روي  كه مي خواهد  است قدرتي دنبال يا؟براي رها شدن از شر دولت فراهم مي كند

 در جامعه يت مبارزه طبقاتي ماهيعنين موضوع يا  تكيه كند؟ مردمينبنابرابري هاي 
زه کرد که من ين تئوري و چيسم در شوروياليه تجربه سوسي را مائوتسه دون بر پايستياليسوس

  . کردم ي شوم فقط اشاره ايواردش نم
ه اين بحث در مورد مناسبات هنرمند انقالبي و مردمي با قدرت انقالبي فرضا در جايي ك

حتي اگر هنوز دولت . جنگ خلق راه افتاده و منطقه پايگاهي درست شده هم صدق مي كند
انقالبي هم ايجاد نشده باشد ولي بهر حال حزبي است و ايده هائي را دارد تبليغ ميكند و بر پايه 

 خنثي يا بيطرف به آنيك هنرمند انقالبي و مترقي نمي تواند نسبت . اش سازماندهي ميكند
اين را به . بلكه آگاهانه بايد جانبداري كند و درگير مبارزه سازمان يافته انقالبي هم بشود. باشد

  . خصوص در مورد جوانها ميگويم
وقتي كه در دنياي امروز در مورد . بگذار ببينيم اين مساله تا حاال چطوري پيش رفته

بنظرم از يك دوره . مهنرمندان صحبت ميكنيم به پديده اي به اسم هنرمند حرفه اي برميخوري
در شوروي . يعني هنر، يك حرفه شده. اي به بعد از تاريخ بشر، هنرمند حرفه اي بوجود آمده

بعد انقالب يا در چين سوسياليستي از اين هنرمندان حرفه اي بعنوان كاركنان عرصه هنر يا 
ي را جزو يعني هنرمندان حرفه اي در جامعه سوسياليست. كارگران عرصه هنر اسم ميبردند

برخوردي كه در آنجا به هنرمند حرفه اي ميشد دقيقا مثل يك . كاركنان ذهني ميگذاشتند
يعني شغل اصليش، بخش عمده . حرفه اي بود و خودش هم بايد به كارش اينطور برخورد ميكرد

اين به هيچوجه نافي . زندگيش، تحقيق و مطالعه و كار روزمره اش، پرداختن به اين عرصه بود
اتفاقا .  نيست كه يك هنرمند حرفه اي ايدئولوژي معيني دارد، نظرات سياسي مشخصي دارداين

. كساني كه با فعاليت ذهني سر و كار دارند و روشنفكر هستند مدون تر به ايدئولوژي مي پردازند
انتخابشان خيلي آكادميك . چون فرصت دارند و چيزهاي مختلف را ميخوانند و بررسي ميكنند

هنرمند .  مي نويسند و خلق ميكنند و پشت هر بحثي چه هست را هم ميدانند.تر است
دقيقا بخاطر هنرمند بودنش خيلي درگير . و به هيچوجه از سياست جدا نيست. ايدئولوژي دارد

ممكنست به ظاهر خود را كنار كشيده باشد . مسائل سياسي و اجتماعي و ايدئولوژيك است
هنرمند جهتگيري دارد و چه اعالم كند چه نكند پشت .  ميكندمنتها ميفهمد كه كي چكار دارد

در همين . سر اين يا آن سياست، اين يا آن حزب، اين يا آن شخصيت سياسي ايستاده است
ايران ميبينيم كه فالن هنرمند سازشكار يك دوره ميرود پشت رفسنجاني و دوره بعدش پشت 

. بدست ميگيرد و از كرباسچي دفاع ميكنديا هنرمند مرتجعي مثل مخملباف بلندگو . خاتمي
فعال حزبي يا : اما يك موضوع ديگر هم وسط است. هنرمند را از سياست نميتوان جدا كرد

اينجا بنظرم . هنرمند حرفه اي؟ يا در واقع تفاوت بين انقالبي حرفه اي و هنرمند حرفه اي



 گپي بر سر هنر

 

٦٥

.  مختلف، فرق ميكندكم و كيف اين تفاوت در دوره هاي. هميشه يكجوري خلط مبحث شده
يعني فرق ميكند كه يك حزب مخفي فشرده و متشكل از انقالبيون حرفه اي داشته باشي كه 

يا . زندگي و كار و اهم فعاليت روزمره افرادش، پرداختن به فعاليتهاي حزبي و مبارزه انقالبيست
 باشد و تعداد اينكه در دوره هائي مناطق آزاد شده داشته باشي يا جنبش خيلي پيشرفت كرده

خيلي از اينها ميتوانند هنرمند حرفه اي باشند كه عضو حزب . كثيري به حزب پيوسته باشند
يعني برنامه و ايدئولوژي حزب را قبول كرده اند و حاضرند در عرصه هاي مختلف . شده اند

 كارهائي معني اش اين نيست كه انقالبي حرفه اي شده اند و همان. فعاليت انقالبي نيرو بگذارند
اما ممكنست اسلحه هم بدست بگيرد و در . را ميكنند كه عينا فالن كادر حزبي انجام ميدهد

 اسلحه ٥٧مگر خيلي از هنرمندان جوان و ميانسال در روزهاي قيام . جنگ خلق شركت كند
كه يكي از  ١٨نوشمثال لو. برنداشتند؟ ممكنست در نشريه حزبي، مقاله سياسي هم بنويسد

ين داستان نويس هاي قرن بيستم چين بود چنين مناسباتي با حزب كمونيست برجسته تر
بهرحال مائوتسه دون هيچ جا . نميدانم عضو حزب بود يا نه. بهر حال هنرمند حزبي بود. داشت

او هم عضو حزب كمونيست آلمان نبود، اما . يا برتولت برشت. نميگويد كه او  عضو حزب بوده
يعني خودش را متعلق . سرود ميساخت. برايش نمايشنامه ميساخت. دبراي اين حزب تبليغ ميكر

  .به اين حزب طبقه کارگر ميدانست
  
 .و هنرش را در خدمت اين طبقه قرار ميداد  £
  

 nهنر سفارشي نيست ولي هنرمند : ببين شاملو ميگويد. خيلي روشن اين كار را مي كرد
منتها بمحض اينكه تو ميگويي سفارش . تاين بحث درستي اس. سفارش اش را از جامعه ميگيرد

. اش را از جامعه ميگيرد، تعميم پيدا مي كند به اينكه سفارشش را از طبقه هم مي گيرد
هنرمندي كه از جامعه به مفهوم كلي اش سفارش مي . هنرمندان متفاوت از طبقات متفاوت

لوژيك و سياسي دارد كه گيرد، يعني نيازها را مي شناسد، تجزيه و تحليل مي كند و خط ايدئو
 .بنابراين نمي تواند بيطرف باشد. ميتواند ضروريات جامعه را بشناسد

  
 .حتما هست. يعني نمي تواند جانبدار نباشد  £
  
n  بگذار همينجا تاكيد كنم كه درك . نميتواند جانبدار نباشد و نميتواند جانبدار طبقاتي نباشد

ورد اين مسائل كيفيتا نسبت به دوره استالين جنبش كمونيستي پس از مائوتسه دون در م
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مسئله جانبدار طبقاتي را نبايد صرفا . تفاوت كرده و حتي نسبت به دوره لنين كيفيتا ارتقا يافت
همانطور كه مي دانيم احزاب كمونيست در دوره . به جانبداري از حزب كمونيست تقليل داد

شر نوين بورژوازي رشد كرد كه در احزاب  و در كشورهاي سوسياليستي قندرفتهائي به كجراه 
براي همين مائوتسه دون انقالب فرهنگي يا انقالب در انقالب را . حاكم نمايندگان خود را داشت

وقتي مائو تاكيد مي كند كه مقرهاي فرماندهي بورژوازي را بمباران كنيد مقصودش . سازمان داد
طبقاتي هميشه نمي تواند مساوي با  واضح است كه جانبدار پس. بورژوازي درون حزب بود

به مفهوم همه جانبه اش يعني ستها يکمونجانبداري . جانبداري از حزب يا كل حزب باشد
  .جانبداري از حقيقت بطور كل

 به واقع دعوت و “همواره بر قدرت بودن ”رويتاكيد شاملو . دوباره برگرديم به بحث شاملو
 گفت كه شاملو مخالف دخالت در سياست شودويه نميو از اين زا. دخالت آشكار در سياست است

هنر  ”كه مي گويدوقتي اما . خوردهبود اتفاقا تمامي آثار و  حتي اعمالش مهر دخالت در سياست 
 گرايشي را تقويت مي كند كه انگار هنر  از “و سياست بر سر نعش هم به يكديگر مي رسند

با اين حساب، راه .  هم قرار دارندموضوع كسب قدرت سياسي جداست و يا حتي در مقابل
رسيدن به دورنمائي كه ازش اينهمه صحبت ميشود، راه رسيدن به آزادي و عدالت و برابري و 

شاملو اين . رفع ظلم و تمام آن چيزهائي كه در اشعار شاملو برجسته و جاري است، گم ميشود
اما .  باشند، در جهالت باشندنميخواست مردم در قيد و بند. دنيا را اينجور كه هست نميخواست

از معادله، ميبينيم كه اين دورنما كم رنگ توسط طبقه محکوم با حذف كسب قدرت سياسي 
با اين . انگار ميشود از راهي غير از كسب قدرت سياسي دنيا را تغيير داد. ميشود، ضعيف ميشود

يعني يك . ست نيافتنييا اين دورنما صرفا ميشود يك ايده آل د. حساب، دو حالت پيش مي آيد
اما فكر ميكني . چيز خيلي خوب و زيبا را تصوير ميكني و ميگذاريش در افق، ميگذاريش آن ته

اما ميگويي بهر حال خوبست آنجا باشد تا جهتگيري خوبي . بشر هيچوقت نميتواند به آنجا برسد
نظرم خيلي از ب. بنظرم قضيه اينطوري يك مقدار حالت اخالقي پيدا مي كند. داشته باشيم

معموال بعد از اينكه . هنرمندهاي مردمي و مترقي تيپ شاملو به چنين نتايجي هم ميرسند
به نوعي ترجيح ميدهند از كنار قضيه . خيلي شكستها را ديده اند و راه برايشان روشن نيست

به نوعي نتيجه چنين گرايش و ديدگاهي اين مي شود كه اصال گرفتن . قدرت سياسي بگذرند
  .درت سياسي و تالش براي حفظ آن است كه مشكل ايجاد ميكندق
  

 اين نظرات شاملو در همان مصاحبه ناصر حريري با او آمده؟ £ 
  
n  البته اگر اشتباه نكنم در همان مصاحبه، شاملو اشاره اي هم كرده به . فرموله اش همانجاست

سياست آلوده نباشد آن اينكه وقتي محتواي سياست عوض شود و دنيا طوري شود كه ديگر 
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اما سئوال اينست كه براي اينكه مضمون سياست عوض شود و . وقت مردم درگيرش خواهند شد
دنيا عوض شود چكار بايد كرد؟ آيا مي شود قضيه را دور زد ؟ روشنتر بگويم آيا غير از سرنگوني 

ادا يبنو سياست يا قدرت سياسي موجود و كسب قدرت سياسي و حاكم كردن سياست جديد 
  راه ديگري هست؟ متفاوت 

  
 تا چه حد اين نظرات نتيجه تجربيات منفي و اشتباهات و شکستهاي طبقه ما در £

  کشورهاي سوسياليستي است؟
  
n يعني فکر ميکنم اين . راستش نميتوانم بگويم نتيجه آنست، ولي حتما تحت تاثيرش هست

منظورم اينست . ات است که گفتييک نوع جمعبندي معين، يک نگاه معين از همه آن تجربي
که اينجور جمعبندي کردن و نگاه کردن به قضايا هم مضمون طبقاتي خودش را دارد که 

فقط ميخواهم به جنبه اي از اين نگاه که بنظرم اشاره به آن اهميت . موضوع بحث االن ما نيست
ستي، شورش و بحث شاملو طوري است که انگار در جامعه سوسيالي. بيشتري دارد بپردازم

انگار . انگار همه چيز جامد و ساكن است. شورشگري و انقالبي بودن و انقالبي شدن مطرح نيست
اين يك . همه چيز در يك نظم ثابت قرار دارد كه به هم نميخورد و نميشود آن را به هم زد

اين تصور . تصوري غلط كه برميگردد به يكسري دركهاي گذشته از سوسياليسم. تصور است
البته فكر مي كنم فضاي . متعلق به قبل از تجربه چين سوسياليستي و انقالب فرهنگي است

سنگين و بوروكراتيكي كه از يك دوره به بعد در شوروي حاكم بوده هم در اينكه امثال شاملو 
واقعيت اينست که در جامعه سوسياليستي، . اينطور به قضيه نگاه كنند تاثير مهمي داشته

و اين مساله خودش را در نيازها و . اجتماعي و سياسي مرتبا ظاهر ميشودتضادهاي حاد 
مرتبا هنرمندان . ضروريات و سفارشات جامعه و طبقه در عرصه ادبيات و هنر هم نشان ميدهد

هنرمنداني كه مبارزه و زندگي مردم را در اين مناسبات نوين و با . جديدي پا به صحنه ميگذارند
يا بخشي از هنرمندان انقالبي باتجربه . کس ميکنند و از آن الهام ميگيرنداين تضادهاي نوين منع

خودشان را تكامل ميدهند و . كه مساله را درك ميكنند و با ضروريات زمانه همراه ميشوند
در واقع، خودشان را . شورشگري و پيشرو بودن خودشان را در شرايط جديد هم حفظ  ميكنند

اما واقعيت اينست . تصور جا افتاده در مورد يك هنرمند خوانايي ندارداين با تصوير و . نو ميكنند
حتي اگر اين سنتي شدن در يک . نبايد سنتي بشود. که هنرمند پيشرو نميتواند سنتي باشد

بحثمان حاال بر سر هنرمندهاست، ولي بنظرم يک .  جامعه انقالبي تحت حاکميت پرولتاريا باشد
يعني نميشود که فقط تغييرات مختصر يا . ند و نبايد سنتي بشودکمونيست انقالبي هم نمي توا

يک هنرمند انقالبي هم نميتواند . تغييراتي کمي را در مناسبات جامعه سوسياليستي قبول کند
در محتواي آثارش و همينطور در فرم در جا بزند و از پرداختن به تضادهاي جديدي که گفتم 
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. به چيزهايي که کهنه شده بچسبد و بخواهد حفظشان کندطفره برود يا بدتر از آن، دودستي 
بر سر اين مساله در قدرت سياسي جامعه . رسالتش اينست که با نيازهاي زمانه همراهي كند

مساله اينست که کدام طرف ايستاده اي؟ اينطور که به مساله نگاه کني . سوسياليستي دعواست
در واقع معنايش، . اشتباه است" ت باشدهنرمند هميشه بايد ضد قدر"روشنتر ميفهمي که 

هنرمند نسبت به يک مبارزه طبقاتي تعيين کننده است که در قلب قدرت " بيطرف ماندن"
بگذار يک مثال از چين درست در آستانه انقالب فرهنگي . سياسي سوسياليستي جريان دارد

 کمونيست و طبقه حاال يک لحظه مائوتسه دون را بعنوان رهبر حزب. ١٩٦٥يعني سال . بزنم
مائوي شاعر پيشرو و . ولي آن جنبه ديگرش را ببين. البته سخت است! کارگر در نظر نگير

يك اثر هنري انقالبي و شورشگرانه . را گفت" گفت و گوي دو پرنده"مائو آن موقع شعر . انقالبي
يعني ضد . در يك جامعه سوسياليستي و از موضع پرولتاريايي که در قدرت سياسي قرار دارد

و البته قدرتش بطور جدي و مداوما توسط ديدگاه و سياست و برنامه و ايدئولوژي . قدرت نيست
 ) دهنديکه به قول مائو در حزب کمونيست وزنه خود را تشکيل م (و رهروان سرمايه داري

در  كه اين را هم بگويمآيا اين مساله باعث شد که شعر مائو يک اثر هنري نباشد؟ . تهديد ميشود
  کساني که نه کمونيستييعنجامعه سوسياليستي ممکنست بخشي از هنرمندهاي غير پرولتر، 

يعني در مقاطع مختلف، سر تند پيچ هاي مهم .  با انقالب متحد بشوند،ند و نه ادعايش را دارندا
يا اگر جرياني مثل انقالب فرهنگي راه بيفتد و يک مبارزه تعيين . همراه حزب انقالبي باشند

در . ننده سر قدرت سياسي درگير بشود، آنها هم عليه بورژوازي مستقر در حزب و دولت باشندک
تضادهايي که پيشرفت انقالب و جامعه به آنها . آثار خودشان، عصيان و شورش را منعکس کنند

اگر چنين چيزي پيش بيايد و . وابسته شده را تشخيص بدهند و به روشن شدنشان کمک کنند
کنند يعني ديگر هنرمند نيستند؟ يعني اگر آثارشان کمک کند که ديكتاتوري چنين کاري ب

پرولتاريا تقويت بشود، شورش توده ها تقويت بشود، ايده هاي نوين تقويت بشود، اينها ديگر آثار 
، همانطور که گفتم اين بخش از بحث شاملو نادرست است يا حداقل ساده هنري نيستند؟ بنظرم

  .انگارانه است
  
به اينجور بحثهايش ايرادي  وقتي ميخواهند شاملو را نقد كنند ديده ام که بعضي ها £

سفارش گرفتن از "شاملو بحث  که چرا  انگشت ميگذارندبيشتر روي اين. ندارند
 بحثهايي كه بعد از انقالب در شوروي فرموله ين را از ا مطرح کرده؟ ميگويندرا" جامعه

  .  استکمونيسم رواج داشت گرفتهشده بود و بين هنرمندان هوادار 
  
n او هم اين بحث را . در مقابل شاملو، بحثها و الگوهاي مختلفي بود. ميتواند اينطور باشد. خب

سفارش اجتماعي و نيازهاي جامعه را بر پايه ديدگاه پيشرويي كه داشت، . درک کرد و قبول كرد
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هر هنرمند يا .  يک نكته پايه اي استاين. بر پايه پيوندهايي كه با توده مردم داشت قبول کرد
هر عنصر مبارز و مردمي كه ميخواهد در عرصه هنر فعال باشد، ميخواهد در اين عرصه كار كند 

بايد آثارش را  مرتب زير ذره بين . بايد به مسئوليتش و به آثاري كه خلق ميكند اينطور نگاه کند
يده با نيازها خوانايي دارد يا نه؟ چه بسا در دوره ببيند آيا اثري كه امروز يا در گذشته آفر. بگذارد

هايي آثاري خلق شود كه در آن مقطع و با  سطح تفكر کساني که خلقشان کرده اند يا با سطح 
ها و معيارهاي جا افتاده در آن دوره از جنبش مترقي  و انقالبي خوانايي داشته باشد، اما  ارزش

ها  و  وع ميكني متوجه ميشوي كه سطح آن ارزشبعدا پس از يكي دو دهه كه به آنها رج
ميبيني که اين آثار پر از جوانب منفي است كه اگر امروز بخواهد توزيع شود . معيارها پايين بوده

 غلط ات به تقويت تفكرو چه بسا. و به نمايش در بيايد، اصال نيازهاي زمانه را نمايندگي نميكند
اين آثار اهميت زيادي پيدا ميکند يا اگر امكان داشته آن وقت نقد كردن . در جامعه خدمت كند

و اين كاري نيست . و اگر نشد، به كلي كنار گذاشتنشان. باشد غربال كردن و تصحيح كردنشان
يعني معموال هنرمندها به آثارشان بعنوان چيزهاي . كه هنرمندها معموال به سادگي انجام بدهند

در اين زمينه هم بنظرم . سوال بردن خودشان پروا دارنداز زير . مقدس و جاوداني نگاه ميكنند
آن جمله معروف و شعر معروفي که . شاملو در زندگي هنريش يک سرمشق خوب باقي گذاشته

خنجر بر گلويش : "دارد را ميگويم" آهنگهاي فراموش شده"در مورد اولين دفتر شعرش يعني 
مجموعه آثارش حذف کرد و دوباره چاپش ميداني که آن دفتر شعر را براي هميشه از ". نهادم
در واقع چيزي را كه خنجر بر گلويش ميگذارد و مي كشد، افكار كهن خودش است و . نکرد

او به اثر نهايي اعتقاد . يا مورد برتولت برشت را در نظر بگير. آثاري كه با آن افكار كهن آفريده
زي كه يک بار آفريده شده و کار نداشت و معتقد بود كه يك اثر هنري را نبايد بعنوان چي

براي آثارش جاي تصحيح و . يعني ميتواند مرتبا بازبيني شود. آفرينش آن تمام شده نگاه كرد
و نه فقط آثار خودش، بلكه از بازبيني و دستکاري آثار گذشتگان هم ابايي . نوسازي قائل بود

مساله را اصال بايد اين جور نگاه تئوري اش اين بود که . براي هيچ اثري تقدس قائل نبود. نداشت
  .كرد و هيچ چيز ثابتي وجود ندارد

باز در همين زمينه اگر دنبال مثال ميگرديم ميتوانيم به دوره انقالب فرهنگي چين نگاه 
موضوع اين بود كه درست بعد از . يکي از آثار نمونه آن دوره، باله دختر سپيد مو است. کنيم

دختر "، سينماي جديد چين فيلمي توليد کرد به اسم ١٩٤٩پيروزي انقالب چين در سال 
. يک ماجراي ضد فئودالي بود که در مناطق روستايي ميگذشت. داستانش واقعي بود". سپيدمو

نامزد اين دختر قبال از . موضوع فرار دختري بود که از دست  يک فئودال ستمگر فرار ميکند
دختر فرار ميكند و در كوه پنهان . ها پيوستهروستا رفته و به ارتش سرخ تحت رهبري کمونيست

فيلم اينطور تمام ميشود . بعدا ارتش سرخ به اين منطقه ميرسد و دختر به آنها ميپيوندد. ميشود
که فئودالهاي محلي شکست خورده اند و دختر هم نامزدش را پيدا ميكند و با هم ازدواج 
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رخ حول عشق و عالقه اي که به نامزدش در آن فيلم، موضوع پيوستن دختر به ارتش س. ميكنند
 انگار خود دختر با نظام .يعني تحت تاثير اين عشق نشان داده ميشود. دارد مطرح ميشود

 در دوره . مستقل نبودي و تصميم گيري تضاد نداشت و يا قادر به رسيدن به افکار انقالبيطبقات
چيان چين .  البته به شکلي متفاوت.انقالب فرهنگي، همين داستان را به شكل باله توليد کردند
يعني عامل پيوستن او به ارتش سرخ . مشخصا روي آن كار كرد و نقش زن را به كلي عوض كرد

قسمت پاياني . در واقع ستمهاي فئودالي و مبارزه جويي اين دختر در برابر شرايط موجود بود
زدش را ميبيند را طوري صحنه اي كه دختر نام. داستان يعني ورود ارتش سرخ هم تغيير کرد

ما . يعني به شکل پايان خوش آخر فيلم نباشد. درست کردند که جايگاه محوري نداشته باشد
پيروزي انقالبي و مجازات كردن و سرنگون گردن طبقات ارتجاعي را ميبينيم و دختر و نامزدش 

خب، .  ادامه داردرا در صفوف ارتش سرخ که ميروند تا مبارزه را ادامه دهند چون انقالب هنوز
مسلما وقتي آن فيلم . اينهم يك نمونه ديگر از بازبيني و دستکاري در يک اثر هنري است

يعني . درست بعد از پيروزي انقالب چين درست شد تاثيرات خوب و انقالبي هم بر مردم داشت
. ن بودشناخت انقالبيون در آن دوراسطح بازتاب . يک فيلم بد و ارتجاعي نبوددر زمان خودش 

 ياي هاما اگر در دوره انقالب فرهنگي ميخواستند عينا همان را تكرار كنند، ايدئولوژي و ديدگاه
واقع : يعني ميگفتند. را در مورد مساله زنان تقويت ميكرد كه رويزيونيستها جلو ميگذاشتند

ا تبليغ آنها تبعيت زن از مرد ر. همين است كه هست: در واقع ميگفتند. بينانه اش همين است
با نيازهاي زمانه، با درك پيشرفته و تكامل . بودميکردند و آن فيلم در خدمت همين ديدگاه 

  .يافته کمونيستي از مساله زن خوانايي نداشت
  

  معيارها و ارزش ها؛ رابطه هنرمند با اثر هنري
  
ا واقع.  در اين صحبتها هم حرف معيارها و ارزشها وسط آمد و هم رابطه محتوا و فرم£

کساني که با يک اثر هنري روبرو ميشوند، منظورم مخاطبان آثار هنري است، به 
خصوص جوانها، اينها چقدر به معيار و ارزش کار دارند؟ يا چقدر دنبال رابطه محتوا و 

همين فيلمهاي ايراني يا خارجي که در ايران . فرم در اثر هستند؟ سينما را در نظر بگير
قبال جوانها هم قرار ميگيرد ولي ارزش چنداني هم ندارد يا نمايش ميدهند و مورد است

  .محتوايش آشکارا ارتجاعي است
  
n  اول ببينيم علت استقبال از فيلمها چيست؟ همانطور که بعضي فيلمها هست که مورد

تجربه نشان داده که فيلمهايي که چيزهاي ممنوع جامعه را حتي براي . استقبال قرار نميگيرد
فيلمهايي که گوشه و کنايه اي در مخالفت با وضع . ان ميدهد طرفدار پيدا ميکندچند ثانيه نش
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ديگر کسي کاري به اين ندارد که . موجود، مخالفت با حکومت و آخوند دارد، پر طرفدار ميشود
هنرپيشه هايش ضعيف بازي ميکردند يا فيلمبرداريش خوب نبود يا سناريوي اش سر هم بندي 

برميگردد به وضعيت سياسي مشخص جامعه و سرکوب و اختناق شديدي اين بنظرم . شده بود
درست همانطور که فشارها و دخالتها و قوانيني که در مورد مناسبات زن و مرد و . که وجود دارد

رفتار عاطفي و جنسي وجود دارد، جوانها را نسبت به هر اثر هنري که اين مناسبات و رفتار را 
بنابراين آن بحث سنجيدن ارزشها و حرکت از . عالقمند ميکندعريان نشان بدهد کنجکاو و 

وضع طوري است که هر فيلم هاليوودي که . معيارها و توجه به فرم و محتوا کمرنگ ميشود
صرفا به . اجازه اکران عمومي بگيرد، حتي اين آکشن هاي بنجل، مردم برايش صف ميکشند

خب، اين وضعيت . اينده اين رژيم استخاطر اينکه فکر ميکنند خالف چيزهايي است که نم
چون واقعا ارزش ها و معيارها و محتوايي که اين فيلمها به ذهن تماشاگرانش . خوبي نيست

تفاوت فقط در رنگ و لعابي است که به . منتقل ميکند ضديتي با ارزش هاي اساسي رژيم ندارد
ق از آثار سينمايي را بيشتر اين وضعيت بنظرم اهميت ارائه نقدهاي خوب و دقي. آنها زده شده

بنظرم اين کار . توجه به محتوا خيلي مهم است. و در درجه اول شکافتن محتواي اين آثار. کرده
. البته کار ساده اي نيست. را بايد بدون در نظر گرفتن اينکه سازنده اثر چه کسي است انجام داد
ار دستگاه هنري فرهنگي همين حاال هم بيشتر هنرمندهاي مستقل كه سعي ميكنند زير ب

جمهوري اسالمي نروند و همينطور خيلي از تماشاگران که ضد رژيمند اول نگاه ميکنند به اسم 
و بر مبناي اينکه طرف کجا ايستاده، با اين دستگاه هست يا نيست، در مورد . سازنده فيلم

. اين کار هستيعني يک حقانيتي در . جلوي اين کار را نميشود گرفت. فيلمش قضاوت ميکنند
. و به احتمال زياد ديدگاه و نظرات ارتجاعي هر سينماگري در آثارش هم منعکس ميشود

ولي مشکل آنجا پيش مي آيد که کساني که وابسته به رژيم نيستند و . مستقيم يا غير مستقيم
ا حتي اين ر. به قول معروف وجيه المله اند ارزشها و معيارهاي کهنه را در آثارشان بروز ميدهند

حتي بيان مخالفت . در مورد آثاري ميگويم كه ممكن است بيان يك اعتراض اجتماعي باشد
  . و از اين زاويه مورد بيمهري دستگاه حاكم هم قرار گرفته باشد. سياسي باشد

فيلم معموال حالت . جوانب مختلف زندگي اجتماعي بخصوص در سينما منعكس ميشود
معموال مجرد نيست، نامفهوم نيست، . ارد و همه جانبه استيعني اجزاي مختلف د. رمان دارد

خيلي وقتها حول موضوعات اجتماعي . موضوعات معموال بطور مستقيم مورد برخورد قرار ميگيرد
اين موضوعات خيلي موثر است در اين که تماشاگر فيلم از چه عصباني بشود، از چه . روز است

همزمان با تاثيراتي که روي تماشاگر ميگذارد، و بوسيله فيلم . شاد بشود، از چه هيجان زده بشود
معيارها و خوب و بدهايي که در . اين تاثيرات، يکسري ارزشها را در ذهنش حكاكي ميکند

. مثال سرنوشت و قضا و قدر و خرافه را جا ميندازد. شيارهاي مغزش وجود دارد را عميقتر ميکند
كهنه اي را تقويت ميکند كه ارزشهاي ارتجاعي حاكم يا مثال در مورد مساله زن همان ارزشهاي 
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يعني نقش درجه دو و تابع زن، نقش محدودتر زن نسبت به مرد، به اصطالح . بر جامعه است
مثال اين بحث كه زنان ذاتا صلحجو هستند و قاعدتا دنبال . زن را تبليغ ميکند" طبيعت ذاتي"

كه اعتراض ميکنند باالخره حواسشان هست كه حتي موقعي . ميز نميروندآمبارزه انقالبي و قهر
 تبليغات يا حتي به فرمهاي زشت تر و علني تر. زندگي کسي از هم نپاشد. به کسي صدمه نخورد

توجيه ازدواج مردان پير با دختران . مثال تبليغ چندهمسري براي مردان.  کننديضد زن م
ودي هر زني اينست و هر فداکاري يا يا اينکه زن با مادر بودن معني ميشود و فلسفه وج. جوان

مادري " نقش ذاتي"جسارت و ابتکار عملي هم که در زندگي از خودش نشان ميدهد عمال به اين 
همه بدبختيها، همه زشتيها، همه . زحمتکشان را تحقير ميکند که يفيلم هائيا . مربوط ميشود

ش اينست که روشنفکران ناراضي تاثير. بديهاي جامعه را نزد زحمتکشان و از طرف آنها ميبيند
وقتي . از وضع موجود را از تنها راه واقعي رهايي يعني پيوند خوردن به زحمتكشان دور ميکند

که چنين آثاري به اسم آثار مستقل يا بعنوان آثار سينماگري که با رژيم نيست مطرح ميشود 
 کم نيستند فيلمهاي که .به روحيه همبستگي و اتحاد مردم ضربه ميزند. تاثيرش مخربتر است

ن امردم را به درد نخور، نفهم و دزد نشان ميدهد که به جان هم مي افتند و بخاطر يك قر
بنظرم اينکه توده مردم در يک فيلم چطور تصوير ميشوند يک معيار . همديگر را قرباني ميكنند

 در جامعه وجود خيلي وقتها به اسم واقعگرايي روي بدترين و زشت ترين آلودگيهايي كه. است
اينکه مسئول و مقصر اين آلودگيها . اما واقعيت يک جنبه ديگر هم دارد. دارد انگشت ميگذارند

درست . اين هم واقعيت است که اين آلودگيها منافع توده ها را بيان نميکند. توده مردم نيستند
 اين آلودگيها نظام موجود و حاكمانش هستند که از. برعکس، به منافع توده ها ضربه ميزند

چرا سينماگري که دنبال ساختن فيلمهاي واقعگرايانه است اين . بيشترين استفاده را ميبرند
  جنبه هاي واقعيت را نميبيند يا نشان نميدهد؟ 

  
 يا وقتي که ميخواهند خنده و طنز را چاشني فيلمهايشان کنند شروع ميکنند به £

  .تحقير شهرستانيها و جوک کردن مليتها
  
n همان جوكهاي بي . اين به خصوص در فيلمهاي کمدي خودش را نشان ميدهد. ست استدر

يا به صورت استند آپ . ميان مردم نقل ميشود را روي صحنه سينما مي آورندکه مايه اي 
" مستر بين ايراني"كمديهايي كه از قديم هم در تيپ كافه هاي الله زاري بود و حاال هم به شکل 

حتي در فيلمهايي كه ظاهر متفاوتي از فيلمهاي مبتذل دارد براي خنداندن . ردو امثالهم ادامه دا
اين همان جزء ديگري از ايدئولوژي . تماشاگر  از لهجه هاي تركي و رشتي استفاده ميكنند

ارتجاعي و آلوده شدن به تحقير توده مردم، خلقها و مليتها است كه به نوعي وارد آثار هنري 
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شه اي از آن اثر، اعتراضي به وضع موجود هم باشد اما اينجور آلودگيها ممکنست در گو. ميشود
  . بين توده هاي مردم تفرقه را دامن ميزند. به نفع ايدئولوژي و فرهنگ و نظام حاكم است

  
او دوره . ياد آثار هادي خرسندي افتادم.  بحث طنز پيش آمد و محتواي اثر هنري£

ياسي مختلف و بقول خودش ايدئولوژيكي هاي مختلفي را طي کرده و گرايشات س
يكي از چيزهايي كه قبال در آثارش ميديديم اين بود که براي خنداندن . مختلفي داشته

 زنان ميگفت که بنظرم بازتاب ديدگاه اش در آن دوره مورد در ي غلطيمردم چيزها
. اكيد داشتروي ايراني و ايرانيت خيلي ت. يا اينکه آثارش خيلي ناسيوناليستي بود. بود

اما . ميديدي" اصغر آقا"حتي استفاده از لهجه تركي براي خنداندن مردم را در نشريه 
. نميدانم. حاال اگر آثارش را دنبال کني متوجه ميشوي که اين چيزها خيلي کم شده

ولي بيشتر بنظر مي آيد که تحت تاثير مبارزات زنان، جنبش . شايد رعايت ميکند
مثال ديدم .  شدهالبي و اوضاع زمانه، ديدگاه خرسندي هم عوضمترقي و  نيروهاي انق

  .که جايي از خودش انتقاد کرده و يکي از شعرهاي قبليش را تغيير داده است
  
n کدام شعر؟  

  
آن شعر را دوباره چاپ . كه داريوش هم آن را اجراء کرده بود" بچه هاي ايران" شعر £

 بود که من آن موقع يكجور ديگر نگاه توضيحش اين. كرد و دو جاي شعر را دست برد
و توي اين شعر، چيزهاي عظمت طلبانه ناسيوناليستي است و بايد عوضش . ميكردم

  . كرد
  
n ضمنا نشان ميدهد که آدم هر اثر هنري را كه نگاه ميكند، چه بعنوان خالق . مورد خوبيست

براي . با محتوايش را بسنجدچه بعنوان مخاطب، بايد اين توانايي و ديد را داشته باشد كه مرت
بنظرم .  در مورد اثر خودشان دارند را کنار گذاشتناين کار بايد تعصب ويژه اي که هنرمندا

حتي بايد جنبه هاي فريبنده و نقاط قوت و استانداردهاي باالي هنري و يا جنبه هاي قوي 
رمند مرتب بايد به اين يک هن. سرگرم کننده اثر را كنار زد تا محتوا بيشتر خودش را نشان دهد

سئوال جواب بدهد كه اين اثر به چه چيزي خدمت ميكند به چه چيزي نميكند؟ چه ديدگاهي 
را تقويت ميكند و چه ديدگاهي را تقويت نميكند؟ يا در سطحي ديگر، چه سياستي را در جامعه 

ر با رواج ميدهد؟ مبلغ نظم حاکم است يا در مقابلش ايستاده؟ ما بعنوان يک تماشاگ
خيلي وقتهاست که داريم دستجمعي فيلمي را نگاه . تماشاگرهاي ديگر هم همين بحث را داريم

وقتي که اعتراض ميكنيم . ميبيني يک صحنه فيلم، تمامش توهين و تحقير زنها است. ميكنيم
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حاال چرا گير . آخر اين چيست که داريد تماشا ميکنيد؟ ميگويند بابا بگذار فيلم مان را ببينيم
 بايد به مردم .، نبايد سکوت کنددادي به اين صحنه؟ وقتي که آدم با اين چيزها روبرو ميشود

تقويت ميکند و به نفع چه کساني تمام آدم نشان دهد که اين جور فيلمها چه چيزي را در ذهن 
  . ميشود
  
 وقتي كسي از يك اثر ارتجاعي و مبتذل لذت ميبرد بيان همسويي اش با آن £

البته در مورد توده مردمي كه  از اينجور آثار استقبال ميكنند، طبيعتا . ارزشهاست
  .ميتوانيم بگوييم که علتش ناآگاهي آنهاست

  
n  در مورد توده هايي که گرفتار فرهنگ و ايدئولوژي حاکمند ميشود اين را گفت ولي در مورد

اه طبقاتي خودشان ناشي راستش اينجور ارزشها و معيارها از ديدگ. نيروهاي آگاه و روشنفکر نه
 کمونيستمثال در جنبش ايران، حزب كمونيست كارگري را در نظر بگير که ادعاي . ميشود

هنر تفريح "اين حزب از آن جرياناتي است كه در مورد مساله هنر دقيقا خط . بودن هم دارد
ام . بتذل استبه اسم مدرنيسم و متجدد بودن، مبلغ ترانه هاي بي مايه و م. را جلو ميبرد" است

اگر از آنها بپرسي  . تي وي را دربست براي به اصطالح همراهي با نسل جوان تبليغ ميكنند
نظرتان سر هنر چيست و چرا هنر مترقي و پيشرو را تبليغ نميكنيد؟ جواب ميدهند که هنر 

ه يعني ب. با همين موسيقي ميشود حال کرد. مردم ميخواهند خوش باشند. كاركرد تفريحي دارد
اين که خودشان . هيچوجه در فكر و برنامه شان نيست که آثار پيشرو و واقعا نو را تشويق کنند

واقعا فكر ميكنند همينهايي که هست . تالش کنند چنين چيزهايي توليد شود که اصال و ابدا
كسي كه اينجور فکر کند طبيعتا ارزش و اهميت هنرمندهاي پيشرو و آثار هنري . خوب است

 به شاملو  نسبتمثال رفتاري كه حزب کمونيست کارگري. يشرو را هم نميتواند ببيندواقعا پ
منظورم نامه اي است كه منصور حكمت به صورت داخلي در مورد مرگ . داشت را در نظر بگير

حزب ما  که . يک شاعر مرده. خب حاال يك نفر مرده: گفته بود. شاملو نوشته بود و بعدا رو شد
هم . اينجور برخورد کردن به شاملو دو تا چيز را نشان ميداد. ي اعالميه بدهدنبايد سر هر چيز

به . نشان ميداد که اين حزب از شاملو به خاطر عقايد سياسي اي که داشت خوشش نمي آمد
موضع ضد امپرياليستي شاملو بود و دلخور بودند که چرا " شاعر جهان سومي"قول خودشان 

ميداد که اين حزب كال نيازي به وجود و آثار افرادي مثل شاملو در ضمنا اين را هم نشان . دارد
چون نيازي به تغيير دادن و متحول كردن راديکال فرهنگ . عرصه فرهنگ و هنر جامعه نميبيند

به همين فكر رايج و مسلط، منظورم فكر مسلط در ايران بصورت . و هنر موجود نميبيند
و فرهنگ مسلطي كه بورژوازي جهاني مرتبا توليد فكر به  بلكه –جمهوري اسالمي نيست، 
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بنابراين هيچ .  بازگو كننده  آمال و آرزويش است،همين چيزي که هست.  قانع است،ميكند
  .بيند و ارزشش را درک نميکند احتياجي به هنرمند پيشرو و مردمي نمي

   
  يجايگاه عشق در آثار هنر

  
 ما  كه استمساله اي. در بين است، شايد چون بحث شاملو  يك چيزي بنظرم رسيد£

مساله عشق كه موضوع خيلي از . معموال از كنارش رد مي شويم و به آن نمي پردازيم
شايد بشود گفت اكثر آثاري كه توليد مي شود در همه كشورها حول . آثار هنري است

  .اين مساله است يا الاقل يك جنبه اي از آن را عشق تشكيل مي دهد
  
n  عاطفي بين آدمهاست؟ يعني عشق زميني؟ از عرفان و اين قبيل چيزها كه رابطهمنظورت 

  حرف نمي زني؟
  
  .اگرچه عرفان هم خودش داستاني است در هنر ايران. منظورم همان اولي است.  نه£

  
n بنابراين روابط عاطفي بين آدمها و مشخصا زن و مرد كه . زندگي سرچشمه هنر است. خب

اين موضوع دست مايه خيلي از آثار مهم . ار هنري منعكس مي شودجزئي از زندگي است در آث
منظورم فقط ايران نيست، . طرفدار هم زياد داره بخصوص بين جوانها. هنري از قديم تا حاال بوده

ولي مضمون و تاثير همه آثاري كه حول محور روابط عاطفي يا عشقي . همه دنيا اينجوري است
مي تواند چيز نو و جالبي .  موضوعات مي پردازد يكي نيستساخته مي شود يا بيشتر به اين

مي تواند اين روابط را خيلي بي غل و . برعكس مي تواند كهنه و حوصله سر بر هم باشد. باشد
  .يا برعكس مي تواند خيلي هپروتي و فريبكارانه باشد. غش و واقعي تصوير كند

  
نطور كه گفتي جوانها خيلي چون هما.  خوبست كه اين موضوع را بيشتر بحث كنيم£

اين خودش يك سوال . به اين آثار عالقه نشان مي دهند و رويشان تاثير مي گذارد
  است كه چرا جوانها يا نوجوانها دنبال اينجور موضوعات در هنر مي گردند؟

  
n در خيلي . اين آثار، بيشتر مشغله هاي دوره نوجواني را منعكس مي كند. چيز عجيبي نيست

براي نوجوانها يك جور احساس شگفتي . د افكار و احساسات جوانانه را ايده اليزه مي كنداز موار
در خيلي از موارد اين آثار، خودش . از ناشناخته را در مورد رابطه با جنس مخالف ارضاء مي كند
خيلي ها پشت كلمات فالن ترانه، . نقش ابزار برقرار كردن چنين رابطه اي را بازي مي كند
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هاي بهمان فيلم، رد پايي از روابط عاطفي خودشان را جستجو مي كنند و هركس بر صحنه 
مبناي وضعيتي كه دارد دچار خلسه مي شود، يا دلش آتش مي گيرد، يا اينكه آرامش پيدا مي 

اما اينجا هم باز آن آثاري موثرتر و ماندگارتر است كه موضوع عاطفي و عشقي را در يك . كند
  .جتماعي و تاريخي مناسب و واقعي و جفت و جور ارائه كندچارچوب يا بستر ا

  
   مثال بزن؟£

  
n چون اكثر فيلمها و داستانها باالخره يك . اين را مشخصا در مورد فيلمها و داستانها مي گويم

يعني رابطه عاطفي و عشقي را در خالء نشان نمي دهد و .  اجتماعي دارد،چارچوب زماني، مكانى
هر چقدر هم كه تخيلي و غير واقعي و كليشه اي باشد باز مجبور است . نمي تواند بدهد

اگر . شخصيتها را به نوعي مشروط يا تحت تاثير وضعيت جامعه يا خانواده و امثالهم نشان بدهد
يكي از آن فيلمهايي . بخواهم يك مثال نسبتا نزديك و آشنا بزنم، فيلم تايتانيك را در نظر بگير

ها ديده اند و ازش لذت برده اند و احتماال براي سرنوشت قهرمانهايش است كه خيلي از جوان
درست است كه محور فيلم عاشق شدن دختر اشرافي و نقاش فقير است ولي . گريه هم كرده اند

اين ماجرا درست وسط يك كالف پيچيده روابط طبقاتي و اجتماعي قرار گرفته و همين واقعيت 
 چيزها منجمله سرنوشت عشق اين دو را هم تعيين مي اجتماعي است كه سرنوشت خيلي از

راه . قدرت تايتانيك اينست كه اين ماجرا را نسبتا عميق و واقعي جلوي چشم ما مي گذارد. كند
روابط گرم و رفيقانه و . را براي خيلي چيزهاي ديگر در كنار قصه عشق اين دو نفر باز مي كند

بط سرد و خشك و خودخواهانه سرمايه دارها و اشراف پر شور كارگرهاي مهاجر را در مقابل روا
بهر حال در سينما و ادبيات، منظورم در رمانها يا . قرار مي دهد و براي ما ايده اليزه اش مي كند

داستانهاي بلند و كوتاه، امكان بيشتري براي نشان دادن يك چهره واقعي از روابط عشقي و 
  .عاطفي هست تا ترانه و شعر

  
  .ه در مورد ترانه ها بيشتر صحبت كني چون رايج تر است و ملموس تر خوبست ك£

  
n چون روابط عاطفي و . ولي قبلش مي خواستم كمي هم در مورد رقص ها صحبت كنيم. باشد

چه رقص هايي كه بعنوان يك نمايش آنها را تماشا . عشقي زمينه خيلي از رقص ها هم هست
هر رقصي بعنوان يك هنر . ن شركت مي كنيممي كنيم و چه رقص هايي كه خودمان در آ

خيلي از حركات ممكنست بازمانده از . نمايشي، موضوع يا موضوعات مختلفي را نشان مي دهد
مراسمي كه براي بزرگداشت زندگي، زمين، يا . مراسم آييني يا مذهبي اين قوم و آن قبيله باشد

اي مختلف، تولد يا مرگ، ازدواج يا كار و توليد برگزار مي شده، يا به مناسبت رسيدن فصل ه
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خيلي از رقص ها جزيي از عبادت يا مراسم قرباني در مقابل خدايان و بت ها . باروري، يا جنگ
رقص هاي دستجمعي با حركات اروتيك يا شهواني هم وجود داشته كه نمونه هايش هنوز . بوده

 هاي سنتي كه فقط زنها يا در هند، موضوع بخشي از رقص.  در بخشهاي مختلف آفريقا هست
زن رقصنده نقش كنيز و برده جنسي آن . اجراء مي كنند هماغوشي با خداي مرد هندوان است

روابط مسلط و تحت . باز هم اينجا روابط و ارزشهاي رايج منعكس مي شود. خدا را بازي مي كند
ودشان تاريخي مي خواهم بگويم كه اين آثار هم مثل بقيه آثار براي خ. سلطه، سرور و بنده

البته مرور زمان و ادغام هايي كه شده و حذف و اضافاتي . دارند، محتوايي دارند و خنثي نيستند
كه شده نتيجه اش اين بوده كه خيلي از رقص ها، امروز ديگر آن چارچوب و معني قبلي را 

  .فقط به قبلي ها شبيه اند. ندارند
  
   رقص هايي كه بين ايراني ها رايج است چه؟£

  
n  است؟ يعني رقصهايي در مايه باباكرم؟ چون ’ رقص ايروني’منظورت همين به قول معروف

  .رقص عربي يا به اصطالح رقص شكم هم رايج است
  
  . هر دو£

  
n چيزي كه مي گويم ممكنست سليقه اي بنظر بيايد ولي گمان نمي كنم موضوع سليقه . خب

بخشي از .  من از اين محتوا خوشم نمي آيدبنظرم اين رقص ها محتواي مشخصي دارند كه. باشد
منعكس كننده . از رقصهاي فولكلوريك  گرفته شده و از آنجا آمده’ رقص ايروني’حركات 

. بخشي هم نشانه راز و نيازهاي عاشقانه روستايي. حركات موزون و تكراري كار روستايي است
مال يك حال و هواي .  نيستريتم رقص ها معموال يكسان است و تند. حركات معموال نرم است

بنظرم خيلي از حركات و ريتم هاي زنده و سر و حال و غني كه در بعضي رقص هاي . ديگر است
وارد نشده، ’ رقص ايروني’فولكلوريك كردي و آذربايجاني و خراساني و بندري ديده مي شود به 

 چيزي كه باعث مي بنظرم تنها. در نتيجه يك چيز شل و بيمزه و تكراري روي دستمان مانده
اما اينكه جوانترها روز به روز بيشتر با حركات و . شود اين نوع رقص رايج باشد مساله عادت است

يا الاقل ’ رقص ايروني’ريتمهاي زنده تر و جالبتر آشنا مي شوند خودش باعث از رونق افتادن 
الهم هم بگويم و همينجا خيلي كوتاه در مورد رقص شكم و امث. تغييرات جدي در آن مي شود

. اين رقص عربي يا رقص شكم، يك رقص ضد زن است. برگرديم بر موضوع ترانه هاي عاشقانه
بنظرم محتوايش فرق چنداني با مجالت و . كاركردش نمايش اندام هاي زنانه براي مردان است

قي هم تصويري كه از زن مي دهد ابزار استفاده جنسي است و اتفا. فيلمهاي پورنوگرافيك ندارد



٧٨ گپي بر سر هنر

 زن رقصنده به يك قسمت الينفك سينهنيست كه چپاندن اسكناس توسط مردهاي تماشاگر در 
بگذار يك مثال بزنم كه بحثم روشنتر . خالصه كنم، تهوع آور است. از اين نوع رقص تبديل شده

. يك سكانس رقص دستجمعي دارد. نمي دانم قسمت دوم فيلم ماتريكس را ديده اي يا نه. بشود
 زايون بعد از سخنراني شورانگيز مورفيوس كه به آنها اعالم مي كند جنگ نهايي نزديك اهالي

ريتم و طراحي رقص اين . از همان نوع رقص هاي آييني كه گفتم. است شروع به رقص مي كنند
مي شود گفت رقص آماده شدن براي . بنظرم مايه هاي آفريقايي دارد. سكانس فوق العاده است

. يا رقص ستايش دوستي و عشق مردم. ي تواند رقص ستايش زندگي هم باشدولي م. جنگ است
نكته اينجاست كه اين رقص پر تحرك و شورانگيز، اروتيك هم هست و حركات رقصندگان، 

به قول . خيلي زيبا و باشكوه است. پيوند عاطفي و جنسي زوج هاي زايون را هم نشان مي دهد
اين رقص را ببين و محتواي روابط زن و مرد را . ين استنماد. معروف فشرده تر از زندگي است
  .  در آن مقايسه كن با رقص شكم
فكر كنم هر روز هزارها ترانه عاشقانه ساخته مي شود و هفته . اما بحث ترانه هاي عاشقانه

. اوال بگويم كه مضمون اكثر اينها يكي است. اي هزار تايش در كشورهاي مختلف به بازار مي آيد
موضوع . مخاطبان اصليش هم معموال دختران و پسران تين ايجرند. دش هم يكي استكاركر

. بخش بزرگي از اين ترانه ها، ابراز عشق به طرف مقابل است كه اغلب شكل اغراق شده اي دارد
گاهي وقتها حالت شكايت و گله گذاري از . يا ارائه يك تصوير خيالي و عجيب و غريب از معشوق

بعضي وقتها هم ادعاهاي عاشق دلخسته است كه مي .  يا بي وفايي ها داردمحل نگذاشتن ها
اين ترانه ها . گويد اگر به من روي خوش نشان بدهي اين كار را مي كنم و آن كار را مي كنم

معموال زبان ساده اي دارد و در آنها از كلمات ساده و رايج استفاده شده و خيلي هايش هم سر 
ب اوقات نوجوانها و جوانها واقعا از اين ترانه ها در روابطشان استفاده مي اغل. هم بندي شده است

در اين ترانه ها يك جور سرخوشي، يك جور خود . كنند و با گوش دادن به آنها ارضاء مي شوند
كه اتفاقا با رابطه عاطفي . را لوس كردن، يا يك جور خالي بندي براي دلبري كردن را مي بينيم

ترانه هاي عاشقانه كوچه .  دور يا نزديك شدنشان به همديگر مي خوانددو جنس مخالف و
اين نوع ترانه . بازاري هم هست كه معموال پر سوز و گدازتر است و بيشتر شرح ناكامي هاست

با واقعيات زندگي و . بيشتر در بين جوانان هاي طبقات فقير و زحمتكش طرفدار داشته
بته فكر مي كنم اين جور موضوعات پر سوز و گداز دارد از ال. روابطشان بيشتر خوانايي داشته

رونق مي افتد و موضوع ترانه ها بيشتر به اين طرف مي رود كه بيان خوشي يا دلخوشي از يك 
عشق هاي سوزان و رمانتيك و معموال ناكام مي رود كه . نوع رابطه گذرا بين زن و مرد باشد

و البته موضوع ديگري هم هست . فات اروتيك بدهدجاي خود را به كاميابي هاي جنسي و توصي
كه هنوز در ترانه هاي عاشقانه ايراني باب نشده ولي در ترانه هاي اروپايي و آمريكايي نمونه 

ترانه هايي از زبان زنها كه در آنها از رفتار مردساالرانه و سلطه طلبانه و غير . هايش زياد شده
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و مردساالرهاي ماچو را . تقلي از زن نشان مي دهدچهره مس. صادقانه معشوق صحبت مي شود
حاال پيشگويي نمي خواهم بكنم ولي مطمئنم اگر خوانندگان زن ايراني هم ترانه . تحقير مي كند

  .   هايي با اين مضمون بخوانند عجيب سر زبانها مي افتد چون حرف دل ميليونها زن است
  
عشق ’ئو در سمينار ينان عليه  اگر مي شود يك مقدار در مورد آن بحثي كه ما£

چون بنظر مي آيد اينكه روابط . بعنوان مضمون آثار هنري مي كند هم بگو’ مجرد
عاطفي و عشق ميان آدمها چه جايگاهي در آثار هنري دارد موضوع اختالف نظر و 

  مبارزه در بين هنرمندان بوده يا هست؟
  
n اينكه بهر حال هر . ق در آثار هنري بودآن مبارزه بيشتر بر سر نحوه پرداختن به مساله عش

به وضعيت اجتماعي و سياسي معيني . عشقي محتواي طبقاتي و اجتماعي معيني دارد يا نه
آنهايي كه به شكل مجرد، كار هنر را ستايش عشق مي دانستند همان . مشروط مي شود يا نه

اتفاقا محتواي آثاري . دندهايي بودند كه انسان را هم به شكل مجرد و غير طبقاتي مطرح مي كر
آنها عاشق آثاري بودند كه . كه پيشنهاد مي كردند يا خوششان مي آمد خيلي هم طبقاتي بود

منتها اين ارزشها را ارزشهاي عام انساني به حساب مي . ارزش هاي بورژوايي را منعكس مي كرد
  .       آوردند
  

  موسيقي و توليد آثار هنري
  
در مورد توليد هنري و فکر ميکنم مهمست که در اين بحث . از اين نكته بگذريم £

چون باالخره آثار هنري در خالء و قرنطينه كه . ميصحبت كنهم شرايط مشخص روز 
 كه مرتبا در آن، آثار هنري مختلف از جانب مبا دنيائي روبرو هستي. توليد نمي شوند

 چه م قبل كرده باشي برنامه ريزي ازمابه نوعي، چه . طبقات مختلف توليد مي شود
 در تقابل مستقيم قرار مي گيرد با آثار ديگري كه بورژوازي دارد مان، آثارمنكرده باشي

به فرض ما امروز در ايران با موسيقي لس آنجلسي روبرو هستيم، . تبليغش را مي كند
موسيقي اي كه عمدتا محتواي مبتذل دارد و در فرم هم بيشتر حالت تقليد و تكرار 

بنابراين هر موسيقي اي كه بخواهد با محتواي . اما اكثر جوانها طرفدارش هستنددارد، 
نو و خوب تبليغ شود، موسيقي اي كه بخواهد پيشرو و خوب باشد هم بايد در چنين 

  .يعني بايد بتواند با موسيقي لس آنجلسي دست و پنجه نرم كند. جوي تبليغ شود
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n ه هايي توليد كنيم كه از نظر سبك، از نظر پيچيدگي، از  يعني مثال اگر ما امروز تران.ميفهمم
نظر سازهاي بكار رفته، حتي از نظر يكسري افه ها و تكنيكها، خيلي عقبتر از موسيقي لس 
آنجلسي باشد و مربوط به يك عهد ديگر باشد، مثال اگر بخواهيم با يكسري سازهاي خيلي 

يعني جوانها آن را اصال . ، شكست مي خوريمابتدائي و موسيقي خيلي كهنه به اين مصاف برويم
 امروز يك اصطالحي رايج است كه  ببين،.بعنوان موسيقي پيشرو و امروزي بحساب نمي آورند

. است MTVآن هم سبك . براي همه چيز در رسانه ها بكار مي رود و فقط براي موسيقي نيست
ي دارد و خيلي حالت يعني سبك و تكنيكي است كه در آن خيلي تنوع است، سرعت زياد

يعني آثاري است كه بايد بيايد براي يك دوره كوتاه، ضربتي تاثيرش را . گرافيك پيدا كرده
. بگذارد و چون وقايع و جو خيلي بسرعت تغيير مي كند، جاي خود را به چيزهاي جديدتر بدهد

زار برمي يك بخش زيادش به موضوع با. خب، اين در عرصه موسيقي خيلي زياد بچشم مي خورد
اما يك جنبه . يعني بازار موسيقي از اين استفاده مي كند كه هر روز چيز جديدي بفروشد. گردد

يعني ارتباطات سريعتر، . اين مساله كامال به سرعت زندگي امروزي برمي گردد. ديگري هم دارد
بل ادغام حتي به اين برمي گردد كه دنيا خيلي بيشتر از ق. سرعت سريعتر و دنياي پر ماجراتر

اين باعث مي شود كه ماجراهاي خيلي زيادتري از گوشه و كنار دنيا مشغله مردم . شده است
. يعني مسائل فقط مربوط به محدوده يك كشور خاص نباشد. فالن جامعه حاشيه اي هم بشود

اين وضع، يك روحيه خاص و يك سرعت و تنوع طلبي زيادي بوجود مي آورد كه در موسيقي 
. اين را در نوع موسيقي هائي كه ارائه مي شود بايد در نظر گرفت.  نشان مي دهدهم خودش را

ولي . درست است، ما االن بعنوان كمونيستها، وظيفه و نقش و رسالتمان آفرينش موسيقي نيست
اينكه چه چيزي را تشويق كنيم و در ميان هنرمندها و دست اندر كارها تبليغ كنيم، چه 

 از يخيل. الگو براي قدمهاي اوليه تبديل كنيم، به دوش ما هم هستي را به مدل و يچيزها
جوانها به شدت دنبال آثار موسيقي اي هستند كه محتواي مبارزه و اعتراض و عصيان داشته 

براي همين تنها نقطه . باشد و مرتب در اينترنت دنبالش ميگردند و چيزي پيدا نميكنند
سرودهاي كنفدراسيون، چريكهاي فدائي و . آن دوره است و تمام  سرودهاي ٥٧رجوعشان سال 

حداقلش اينست كه ضد يك رژيم ديگر . اين سرودها هم محدوديتهاي خودشان را دارند. غيره
خيلي ناسيوناليستي . ضد مذهب نيست. مرتبا حرف از شاه و تخت و تاج مي زند. درست شده

  .از لحاظ فرم هم خيلي هايشان سنتي است. است
  
  !“شعر از ما موسيقي از ارتجاع ”گفتيم  مييبه شوخبود كه اينطور هايش   يا بعضي£

  
n اين ترانه انقالبي را رفقا : اتفاقا به جواني برخوردم که درباره اين جور سرودها ميگفت. دقيقا

يعني امروز هم بعضي ها به اين مساله . به مسخره ميگفت. به روي فالن آهنگ مبتذل ساخته اند
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كه در هر صورت !  ه چطور مي شود روي يک آهنگ مبتذل شعر انقالبي گذاشتفكر ميكنند ك
يعني . و اين بيان دوران و اوضاع امروز است. چيزها هم چنگ ميندازند در اين قحطي به اين

نسل جديدي پا به عرصه مبارزه سياسي گذاشته و براي مبارزه سياسي كردن به هنر سياسي 
.  ماتريكس نميتواند مساله و نيازهاي سياسي روزش را حل كنديعني صرفا با فيلم. نياز دارد

 البته. براي همين بايد اين را درنظر گرفت. ماتريكس به او كمك ميكند اما آن را جواب نميدهد
کال دايره هنرمندهاي . ما هم دامنه تبليغاتمان محدود است، هم تاثير گذاريمان روي هنرمندها

اين را با قطعيت در .  ضر به كارهاي متفاوت باشند محدود استمردمي و مبارز در صحنه كه حا
اتفاقا در ايران شايد تعداد جوانهاي اهل هنر و اهل مقاومت و . مورد خارج از کشور مي گويم

هنرمندهاي جواني شايد باشند كه جهت و موضع را بدانند و در . مبارزه خيلي بيشتر باشد
از اين بحثهاي هنر براي . بي باالخره جهت انتخاب كننددعواي بين هنر براي هنر با هنر انقال

بنظرم براي توليد كردن آثار . شايد از اين حرکت يك چيز جديد بيرون بيايد. هنر فاصله بگيرند
من اينجا دو تا . هنري پيشرو و نو، درست تر است که روي اين نيروهاي جوان نيرو گذاشته شود

تازگي ها روي اينترنت يکسري ترانه . بيشتر روشن بشودنمونه اش را مي گويم شايد منظورم 
معلومست که جواني در ايران .  گذاشتهشاهينرپ گذاشته اند از يک نفر که اسمش را دي جي 

 ١٩با يکي دو تا از دوستهايش نشسته اند و در خانه با استفاده از يکسري سمپل هاي ديجيتال
  .و روي اينترنت گذاشته اندمخفيانه کار کرده اند . ترانه درست کرده اند

  
   گفتي اسمش چيست؟£

  
n  اين چند تا ترانه از همه نمونه هاي رپ ايراني که تا حاال شنيدم به . نشاهيدي جي

مساله فقط ضرب و نحوه خواندن نيست که . يعني واقعا رپ است. جوهر رپ نزديکتر است
ن ترانه ها دقيقا همه مضمو. اينها هم البته خيلي مهمست و خيلي خوب از آب درآمده

کال يک . درماندگي را هم دارد. عصيان را دارد. جنبه هاي خوب و بد رپ را در خودش دارد
روي يکسري مسائل جوانها در . طرف خيلي از اوضاع کفري است. روحيه نيهيليستي دارد
هم به باز . البته يا جوابي برايشان ندارد يا جواب اشتباه مي دهد. ايران انگشت مي گذارد

ولي نشان ميدهد که . تقليد از جريان اصلي رپ در غرب، مردانه و مردساالرانه هم هست
. چطور مي شود از يک جريان موسيقي غير بومي ياد گرفت و يک چيز جديد بومي ساخت

. در ايران مي شود ٢١و هارد راک ٢٠يک مثال ديگر، استقبالي است که از موسيقي هوي متال
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. تال در ايران ناشناخته هستند و براي دل خودشان کار مي کننداکثر گروه هاي هوي م
وقتي اين خبر را شنيدم اولين سئوالي که برايم پيش آمد اين بود که چرا هارد راک و هوي 

. دنبال يک چيز کامال متفاوت بودنبا بنظرم ربط مستقيم دارد . گرفتهپايه متال بين جوانها 
. از آن مهمتر، فلسفه دارد.  عصيانگر بنظر مي آيددنبال چيزي که حداقل در شکل خيلي

کالم ترانه هاي گروه هاي مشهور و مطرح هارد راک و هوي متال، خيلي حالت فلسفي 
حتي عصياني که در اين نوع آثار . باز هم رگه هاي نيهيليسم قوي در آنها مي بينيم. دارد

ي کند و از توده مردم دور يعني خيلي آدم را فردگرا م! هست بنظرم خيلي نيچه اي است
نکته اينست که جوانها، حداقل بخشي از آنها، با پيدا . مي کند، ولي نکته اصلي اين نيست

من . کردن هوي متال و هارد راک دارند دنبال فلسفه زندگي و شورش و عصيان مي گردند
  .   شودکه فکر مي کنم بد نيست اگر يکسري ترانه هاي خوب و پيشرو در اين سبک توليد ب

  
 امروز در ايران تعداد كساني كه به هنر رو آورده اند نسبت به زمان شاه بيسابقه £

اينهمه جوان در كالسهاي آموزش موسيقي و تئاتر و نقاشي و چيزهاي مختلف . است
ولي در هر صورت . مسلما هر كسي پولش را ندارد كه از اين كارها بكند. درگير ميشوند

بنظرت تاثير و نتيجه اين استقبال گسترده . ي گسترده تر شدهنسبت به زمان شاه خيل
  از هنر در جامعه چيست؟

  
n  خب، در چارچوب بحثي که داريم بنظرم مهمترين تاثيرش اينست که مساله آفرينش

هنري، رابطه فرم و محتوا، و استانداردهاي هنري را خيلي بيشتر از گذشته به صورت يک 
. نظورم اينست که صرفا يکسري بحث و جدل تئوريک نيستم. مساله عملي جلو مي آورد

مثال هاي مثبت و منفي به مراتب بيشتر از قبل . جنبه عملي اش خيلي بيشتر مي شود
اينکه چه آثاري بايد بوجود بيايد و چه جور ميتواند بوجود بيايد بيش از پيش مقابل . است

بنظرم يکي از . رصه هنر شوندهمه کساني قرار ميگيرد که ميخواهند حرفه اي درگير ع
بحثهاي مهمي که بالفاصله مطرح ميشود و مدتهاست مطرح شده، بحث سنت و تجدد در 

چون عرصه موسيقي . من اينجا مشخصا سر موسيقي صحبت ميکنم. آفرينش هنري است
خيلي قابل دسترس تر و سريعتر . عرصه خيلي مهمي است براي تاثير گذاري روي جوانان

در اين جامعه مطالعه كردن .  ارتباط برقرار ميكنند مثال نسبت به كتاب خواندنمردم با آن
اما موسيقي . و عادت به مطالعه خيلي كم است و درصد كتابخوان كماكان خيلي كم است

در سالهاي گذشته، منظورم در . گوش کردن، بخصوص ترانه گوش کردن، خيلي رايج است
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ك بخش از هنرمندها كه خودشان را مردمي و ضد  است، ي٥٧سالهاي حول و حوش انقالب 
رژيم شاه ميدانستند در ضديت با دستگاه هنري فرهنگي شاه ميخواستند كار متفاوت 

به اين شكل كه در مقابل هنر . همان موقع هم بحث سنت و تجدد مطرح بود. بكنند
لطي بود و ضربه اين بحث غ. وارداتي و مبتذل و غيره، ما بايد آن چيز سنتي را احياء كنيم

اشكال قضيه اين بود . هاي جدي زده به روند تكاملي موسيقي و فرهنك موسيقي در ايران
كه با يك تفكر بسته ناسيوناليستي، با مخلوطي از نقطه نظرها و سليقه هاي متحجر و 

حتي ميتوانم بگويم . ناسيوناليستي و مرزكشيهاي مصنوعي ميخواستند هنر مردمي بسازند
سرعت بهم پيوستگي فرهنگهاي مختلف و ارتباطات جهاني، . ک تالش بيهوده بودکه اين ي

احياي نعل به نعل آثاري سنتي و مربوط به دوران گذشته . خالف اين مسير حرکت بود
حاال طرف مقابل را . ممکن نبود چون حال و هواي جامعه فرق ميکرد و اين را نمي پذيرفت

واقعيت اينست که يک . مبتذل وارداتي گذاشته بودنديعني آن چيزي که اسمش را . ببينيم
واقعا به يك چوب راندنش غلط . ملغمه بود. کيفيت هاي مختلف داشت. چيز يکدست نبود

ميگفتند چيزي داريم بنام موسيقي وارداتي . سنت گراها همه را به يك چوب ميراندند. بود
و ترکي جزو اين گروه بود، هم در حالي که هم موسيقي الله زاري با تمهاي عربي . مبتذل

همه اينها را يك طرف ميگذاشتند ميگفتند اينها همه . موسيقي مشهور به جاز، هم پاپ
مبتذل و ضد مردمي، و آن طرف ديگر هم چيزي است که فراموش شده يا کنارش گذاشته 

بي مطمئنم که آن موقع، اينها حتي موسيقي كالسيك غر. اند و حاال ما بايد احيايش كنيم
حاال يك مقدار كه مدرن تر و بازتر شده اند ميگويند موسيقي . را هم قبول نداشتند

يادم مي آيد در مصاحبه اي از شجريان پرسيده بودند آيا موسيقي . کالسيک را قبول داريم
منتها . اين چيزهاي مزخرفي كه االن هست را نه: خارجي گوش ميكني؟ جواب داده بود

بين اين تفکر، تازه وقتي که ميخواهد ريخت و قيافه مدرن به ب. پاواروتي گوش ميكنم
بقيه . خودش بگيرد فقط چارچوب محافظه كارانه موسيقي اپرائي را حاضرست قبول كند

  . بنظرش كفر است
اين تالش هم صرفا . بهر صورت چنين تالشي براي احياي موسيقي سنتي صورت گرفت

حتي . هاي شبه مذهبي تيپ خود شجريان نبوداز طرف تيپهاي ناسيوناليست يا عرفان گرا
توده اي که دست اندر كار هنر حزب كساني كه خودشان را چپ ميدانستند، گرايشات تيپ 

فرق توده ايها اين بود كه موسيقي . بودند و آدم حرفه اي داشتند رفتند دنبال اينکار
شوروي موسيقي در . چون شوروي هم تبليغ ميکرد. كالسيك غرب را هم تبليغ ميكردند

توده ايها اپراها و بطور کلي آثار موسيقي که در آذربايجان . كالسيك غرب مرتب اجرا ميشد
مثال . شوروي يا کال در شوروي ساخته شده بود را هم از کانال هاي مختلف تبليغ ميکردند

در دانشگاهها، در اتاقهاي موسيقي دانشکده هاي مختلف که اداره اش بدست بچه هاي چپ 
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ميخواستم بگويم که زير چتري که به اسم  . اما حاال بحثمان سر اين بخش قضيه نيست. ودب
 ١٣٥٠ -  ١٣٥٧احياي سنت در مقابل ابتذال باز شده بود يک جريان مثبت هم در مقطع 

اينها به فكر جمع آوري . يكسري هنرمندها يا موسيقي دانهاي جوانتر پيدا شدند. رشد كرد
فولكور خلقها و ملل ساکن . از آن، سنتز کردن آثار فولكور افتادندو مدون کردن و مهمتر 

. اكثر اين جوانها به شکلي ضد رژيم شاه بودند. اين يک ايده مردمي و مترقي بود. ايران
ميدانستند که اين ملل و خلقها ساليان سال سركوب شده اند . زحمتكشان را قبول داشتند

يدانستند که چيزهاي خيلي ارزشمندي وجود دارد م. و فرهنگشان اجازه رشد پيدا نکرده
كار . آنها رسالت خودشان را تحقيق و جمع آوري اين آثار گذاشتند. که ناشناخته مانده 

براي ساختن و تکامل دادن . آن موقع، موسيقي را واقعا يك گام جلو برد. خيلي مهمي بود
. ن هم يکي از آن كارها استاي. موسيقي در يك كشور، کارهاي متفاوتي بايد انجام بشود

کردستان، آذربايجان، لرستان، خراسان، . اينها رفتند موسيقي را در دهات ضبط كردند
رفتند به عروسيهاي محلي و کار نوازنده هايي كه ترانه ها سينه به سينه به . ترکمن صحرا

سعي کردند . اينها جوان بودند و ايده هاي نو هم داشتند. آنها رسيده بود را ضبط كردند
از مايه . يعني فقط تقليد و تکرار نكنند. اين آثار را سنتز کنند و آثار جديد خلق کنند

هايش استفاده كنند، از بعضي از ملودي هايش استفاده كنند و در يک سطح عاليتر، با 
سازهاي بيشتر و تكامل يافته تر، و با هارمونيك كردن موسيقي به جاي فرم خام و ابتدايي 

اين كار مثبتي بود كه امثال . ودي كه معموال در موسيقي روستائي وجود داردتك مل
  .عليزاده انجام دادند و تعدادشان هم زياد نبود

  
   سيما بينا چه؟ مثل اين که او هم چنين کاري را شروع کرده بود؟£

  
n پيدا ميکرد،. مشخصا موسيقي خراسان. هم و غم سيما بينا هم معرفي آثار فولکور بود 

فکر ميکنم . ولي آن جنبه مدون و سنتز کردن را بنظرم نداشت. انتخاب ميکرد و ميخواند
کارهايي که در اين دوره جمع . سيما بينا بعد از انقالب کارش را با برنامه تر دنبال کرد

ء کرده به مراتب پخته تر و غني تر از کارهاي قبل از انقالبش است البته اين . آوري و اجرا
  .شايد هم مساله تغيير سليقه ماي شنونده باشد. شدن تجربه اش هم ربط داردبه بيشتر 

  
   باالخره آن جريان جوان و پيشرويي که گفتي کارش به کجا کشيد؟£

  
n  خب، دوره انقالب يكسري كارهاي پيشرو و موثر را همين ها توليد کردند که خيلي هم

. که با حال و هواي انقالب ميخواندشعرهاي رزمي و تهييج كننده انتخاب ميکردند . گرفت
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شايد هم بشود گفت که . جمهوري اسالمي كه سر كار آمد، اين جريان هم کم کم به كجراه رفت
جنبه هاي . ايده اي که محرک اين جريان شده بود به عكس خودش تبديل شد. از نفس افتاد

خودش . اري و سنتيمثبتش گرفته شد و تبديل شد به يك جريان موسيقي محافظه كارانه تكر
تبديل شد به يک سد در مقابل كارهائي كه بايد انجام ميشد و جمهوري اسالمي ممنوع كرده 

  .بود
  
  . متوجه نميشوم£

  
n  يعني "موسيقي غنايي"خب، جمهوري اسالمي بخاطر تحجر مذهبي و ضديتش با به اصطالح ،

، دخل موسيقي و (!)ت ضديتش با لذت بردن مردم از موسيقي و غافل شدن از خدا و آخر
يادم مي آيد دختر جواني را که . زنان را که همان اول از صحنه حذف کرد. موسيقيدانها را آورد

بعد از انقالب با تشکيالت هاي مبارز . در هنرستان موسيقي تحصيل ميکرد و پيانو ميزد
. رهبري ميکردگروه هاي کر که سرودهاي انقالبي اجراء ميکردند را . دانشجويي همکاري داشت

غم و حسرت و درماندگي .  او را اتفاقي درخيابان ديدم و از کار و بارش پرسيدم٥٩اواخر سال 
اين مملکت براي ما ديگر : "گفت. که در نگاهش و حرفهايش بود را هيچوقت فراموش نميکنم

يک طرف ديگر قضيه هم اين بود که جمهوري اسالمي به اصطالح ضد ." جاي ماندن نيست
نگ غربي هم بود و به خيال خودش ميخواست به زور جلوي جريان جهاني موسيقي را فره

. جامعه مثل خيلي چيزهاي ديگر به موسيقي هم نياز داشت. اما بيخودي زور ميزدند. بگيرد
اينجا بود که آن جريان احياي سنت با نياز دستگاه فرهنگي رژيم به عرضه يک نوع موسيقي بي 

يعني آن گرايش ناسيوناليستي و . با هم جفت شد. مي بهم منطبق شدخطر به حال نظام اسال
محافظه کارانه با بي توجهي به موسيقي نو و متنوعي که در دنيا دارد تكامل پيدا ميكند عمال 

حتي آن جريان مثبتي که به . تن به ساختن همان چيزهايي داد که جمهوري اسالمي ميخواست
چون باالخره فولکلور و سنت از هم جدا . ين حرکت شدفولکلور رجوع ميکرد هم تابع هم

همه چيز دست بدست هم داد تا به يک نوع موسيقي راکد و سترون برسيم كه از نظر . نيستند
اين موسيقي چيست؟ موسيقي سنتي با يکسري دستكاريهاي محافظه كارانه، با . رژيم مجاز است

ي کنند اجراي سنفونيک ميکنند يا خيلي که بخواهند نوآور. اضافه کردن يكسري سازها
بعضي وقتها  فولكلور را هم ! هارمونيكش ميکنند يا پس زمينه اش کر کليسايي ميگذارند

. مولوي ميخوانند. حافظ ميخوانند. در كالم و شعر هم بند کرده اند به عرفان. قاطيش ميکنند
 روحيه طرفدارانش شکست اما. نميگويم طرفدار ندارد. اين موسيقي روحيه بدي را دامن ميزند

  .خورده است
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بايد ديد وضعيت آفرينش آثار . باز هم مشكل را بايد گذاشت در يک چارچوب بزرگتر
جنبه هاي مثبتش به هرز . موسيقي چه شد؟ روندي که سه دهه پيش شروع شده بود قطع شد

الاقل . زده شديكسري كارها كه قبال در زمينه موسيقي پاپ شده بود و مثبت بود هم کنار . رفت
يكي : به جاي خالقيت و تکامل، دو تا مركز تقليد بوجود آمد. براي يک دوره طوالني كنار رفت

اين دومي به نوعي ادامه پاپ گذشته بود كه يك . موسيقي سنتي، يکي هم پاپ لس آنجلسي
هم بيشتر ضمنا از موسيقي بين المللي . مقدار با زمانه و با روحيه جوانها بيشتر خوانائي داشت

نميخواهم سر کالم مبتذل و بيمزه خيلي از اين ترانه ها صحبت کنم، اما از لحاظ . تاثير گرفت
محيط . بنظرم يک دليلش محيط لس آنجلس است. ملودي و ريتم چيزهاي جالبي توليد شد

گيتاري که در اين . التين آنجا خيلي از مايه هاي آمريكاي التين را قاطي پاپ ايراني کرده
چون باب طبع جوانهاي ايراني است كه . سالسا هم واردش شده. سيقي ميشنويم ايراني نيستمو

اين است که جذابش . آنجا زندگي ميكنند و صبح تا شب با آن نوع موسيقي سر و کار دارند
يعني کالم . در عين حال از نظر محتوا، از لحاظ تقليدي و تكراري بودن، بيداد ميكند. ميكند

بي مايه و خرافي . شووينيستي و مردساالرانه است. بي و سر هم بندي شده استترانه ها قال
حتي آن جنبه مثبت تاثير گرفتنش از موسيقي التين عمال دارد ميرود که تكراري شود و . است

االن در خود ايران هم گروههاي . اين موسيقي يك چنين وضعيتي دارد. خالقيت نداشته باشد
يك دوره اجازه . بگير و ببند هم دارد. ن جريان دارد رشد ميكنداي. پاپ خيلي درست شده
. جدايي و انشعاب هم بينشان پيش مي آيد. بعد جلويشان را مي گيرند. ميدهند كنسرت بگذارند

جالب اينست که موسيقي اي که اين تيپ جوانها دارند توليد ميكنند شده ادغام لس آنجلس با 
سيقي را بيشتر از لس آنجلس ميگيرند، کالم را از شعرهاي اينطوري است كه مو. موسيقي سنتي

خيلي هم که بخواهند متفاوت باشند ميروند سراغ طبيعت و بهار و گل و بلبل يا ايران . عرفاني
خالصه، يك موسيقي . يعني موضوعاتي که  اين دوره از نظر جمهوري اسالمي مجاز است. ايران

تعداد کساني . نوازندگيها بهترست. ها بهتر از گذشته استالبته ساز. پيشرو و تكامل يافته نيست
اما جرات اينكه خودشان يک چيز . که انواع موسيقي خارجي را گوش ميكنند هم زياد شده

  .متفاوت توليد کنند را ندارند
  
يک چيزهاي خاصي مرتبا تکرار شده و به سليقه ملت .  مساله سليقه هم هست£

  .تبديل شده
  
n يک نفر که اهل موسيقي .  بايد عادت كرد به گوش کردن موسيقيهاي ديگراما. درست است

است و هدفش توليد موسيقي است بايد عادت کند به گوش کردن موسيقيهاي مختلف و 
وگرنه نميتواند چيز . حتي آن آثاري که اولش به گوش خيلي عجيب و غريب مي آيد. متفاوت
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بگذار همينجا . ه مثبتي هم در کار نخواهد بوددر نتيجه سنتز و استفاد. جديدي را کشف کند
شاملو هم با همه نوآوريها و سد شکني هايش، سر اين قضيه مشکل . دوباره گريزي به شاملو بزنم

يعني ذهنش يا سليقه اش در موسيقي فقط تا حد موسيقي كالسيك و شايد هم جاز و . داشت
نه فقط در موسيقي، در . شش نمي آمداز چيزهاي نو و خالقانه امروزي خو. بلوز گسترده بود

مثال آثار كوبيستي را قبول نداشت و طرفدار آثار قشنگ و شسته رفته . نقاشي هم اينطور بود
پيکاسو را شارالتان ميدانست و با . در اين زمينه، سليقه يا ديد زيبايي شناسانه سنتي داشت. بود

مثال شاملو را زدم که نشان . بيايدفلسفه و ديدگاهي که پشت کوبيسم بود نميتوانست کنار 
 سليقه ها و عادتها کار ساده اي نيست حتي در مورد کساني که خودشان در از بدهم بريدن

  .  خيلي زمينه ها سرمشق بريدن از سليقه ها و عادتها هستند
  
 با توجه به بحثهايي که شد، ياد يکي از مقاالت مائوتسه دون افتادم که در مورد £

متن گفت و گوي مائو با جمعي . نميدانم آن را خوانده اي يا نه. ت مي کردموسيقي صحب
در آنجا، مائو خيلي روي شناخت موسيقي فولکلور چين . از موسيقيدانهاي چيني است

  چرا؟. و استفاده از آن تاکيد ميگذارد
  
n ه و منتشر شد" گفت و گو با کارگران موسيقي"تحت عنوان . بله، آن مقاله را خوانده ام

خارجي را "بحثي که مائو ميكند اينست كه خالصه .  است٥٩ يا ١٩٥٨تاريخش اگر اشتباه نکنم 
ميگويد كه موسيقي قديمي و فولكلور ." در خدمت داخلي، كهنه را در خدمت نو بكار بگيريد

. خب، از اين بحث برداشتهاي مختلفي ميتواند بشود. چين را بايد پايه و اساس قرار بدهيم
مائو . د دليلي بشود براي اين كه مائو با يک گرايش ناسيوناليستي به موسيقي نگاه ميکردهميتوان

خيلي تاكيد ميكند كه شما اگر ميخواهيد اثرتان با مردم چين ارتباط برقرار كند بايد اين مردم 
تا عالقه و سليقه شان را بشناسيد . بايد زندگي و فرهنگ و تاريخچه شان را بدانيد. را بشناسيد

اگر آثار شما بدون توجه به اين شناخت، . بتوانيد آثاري بوجود بياوريد كه اين مردم پذيرا بشوند
روي اين . بدون توجه به روحيات و خواسته ها و نيازهاي مردم توليد شده باشد، قبولش نميکنند

در عين اينكه ميگويد هنرمند . ميگويد بنابراين اول بايد به ميان مردم برويد. خيلي تاكيد ميكند
بايد به آثار آكادميك و کالسيک غرب بپردازد، در عين اينکه بايد آثار خارجي را بررسي كند و 
مورد استفاده قرار بدهد، بايد به نيازها و خواسته ها و سليقه ها و فرهنگ جامعه و مردم چين 

چند صد .  بگيرجامعه چين آن موقع را در نظر. بنظرم اين بحث، خيلي واقعي است. اتکاء کند
بي توجهي به اين فرهنگ گسترده و . ميليون نفر از ملل مختلف و با فرهنگهاي متفاوت و متنوع

متنوع و اين سليقه ها ي فرهنگي متفاوت ميتواند نتيجه اش اين باشد كه اوال فقط فرهنگ ملت 
 رشد نيافتگي و و عمال بقيه فرهنگها در همان شرايط ركود و. تبليغ بشود" هان"غالب يعني ملت 
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مهجور بودن باقي بمانند، تا حدي كه رفته رفته رو به زوال بروند و آن نکات مثبت و غني اي 
طرف ديگر قضيه اينست كه در . هم که ميتوانند داشته باشند از بين برود يا بالاستفاده بماند

مختلف جامعه نويني كه تازه ميخواهد بنا بشود نميشود ذهنيت فرهنگي جامعه و سطوح 
 روشنفكر از مدتها )نخبه (٢٢مثال در چين، بخش اليت. فرهنگي در بين مردم را ناديده گرفت

.  با فرهنگ و ادبيات و نمايشنامه نويسي و موسيقي غربي آشنا بود، يعني از اول قرن بيستمقبل
.  خود حزب کمونيست چين هم كم نبودند كساني كه اين فرهنگ را خوب ميشناختند درو

براي همين از نظر آنها قبول كردن . ايشان در کشورهاي غربي تحصيل يا كار كرده بودندبعضي ه
اما آن چند صد ميليون بقيه چه؟ آنها هم نيازهاي فرهنگي و هنري خود . آثار غربي مشکل نبود

در كردستان، موسيقي . حاال ايران را در نظر بگير. را داشتند و سليقه هاي معيني هم داشتند
يك جنبه اش مساله زبان . در آذربايجان موسيقي آذري. ش ميكنند و خوششان ميادكردي گو

مساله پيشينه تاريخي هم . نه فقط کلمات بلکه روح شعرها را ميفهمند و لذت ميبرند. است
اين . يکسري آثار سينه به سينه نقل شده و در ذهنيت مردم يک منطقه جا افتاده است. هست

بيان نوع كار كردن . بازتاب آب و هوا و محيط جغرافيائي هم هستموسيقيهاي فولکلور حتي 
اين چيزهايي که ميگويم را خيلي خشک و ثابت . ريتم زندگي در آنجا و غيره. مردم هر منطقه

فرهنگها بيشتر . جريان شهري شدن و جهاني شدن، مرز نميشناسد و نفوذ ميکند. در نظر نگير
هم " غير خودي"ر شده و بازتر فکر کردن و پذيرش آثار تنوع سليقه ها بيشت. قاطي شده اند

ولي باز هم وقتي که در سطح ده ها و صدها ميليون نفر صحبت ميكنيم، آنهم در . بيشتر شده
جامعه اي كه بخواهد چيزهاي نو بسازد و نخواهد همان آثار موجود را با آن محتواي کهنه و 

با اين سئوال روبرو ميشويم كه به چه ارتجاعيش مرتب پخش كند و بخورد مردم بدهد، 
چيزهايي بايد اتکاء کنيم و از چه چيزهايي بايد استفاده كنيم؟ الزمه تکامل و پيشرفت موسيقي 
در ايران هم در باز بودن در مقابل فرهنگهاي متنوع و مرزکشي ملي نکردن، و بيرون کشيدن 

و سنتز کردن آنها به شکل آثار جنبه هاي غني موسيقي فولکلور ملل و خلقهاي ساکن ايران 
  .هيچ راهي غير از اين نيست.جديد است

 استفاده کردن از سبکها و موسيقي غير ايراني و البته هميشه يکسري استدالل عليه بحث
ميگفت رپ . مثال بحثي بود با منفردزاده در مورد موسيقي رپ.  هستادغام يا سنتز کردن آن

تداللش اين بود که رپ يعني گتو، يعني سياه پوست، يعني اس. ايراني نميتواند بوجود بيايد
. شرايط زندگي سياهان آمريکا، يعني عصبانيت و كفري بودن جوانهاي تحتاني سياه در گتوها

به اينجا ميرسيد كه ملت ايران بطور . ميگفت آن نوع زندگي، اينجور خواندن را هم مي آورد
براي همين اين نوع موسيقي، ! ي كردن داردروحيه سازش و همزيست! تاريخي صلح طلب است
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. براي همين نميتواند رپ بسازد. خشونت رپ را نميتواند داشته باشد. اصال موسيقي او نيست
يعني به شکل غير واقعي و دترمينيستي، ملل را به صلح طلب و . بنظرم اين بحث غلط است

ميگفتند كه اين . دم نپال بودياد بحثي افتادم كه قبال بر سر مر. خشونت طلب تقسيم ميکند
يعني همان تصويري را از . مردم هيچوقت نميتوانند بجنگند چون ذاتا ملت صلح طلبي هستند

 داشتند و رفتند تا براي هميشه در نپال در ٧٠نپالي ها داشتند که هيپي هاي غربي در دهه 
 کار مردهاست گجن يا اين بحث که  زنان ذاتا صلح طلب هستند و. صلح و آرامش زندگي کنند
همين نوع بحثها و استدالالت در مورد  فرهنگ و هنر هم جلو مي ! و بيان ديدگاه مردانه است

مثال بعضي ها تفاوت . آيد و وسيله اي ميشود براي مرز کشيدن بين فرهنگ و هنر مردم دنيا
اميانه که همان حرف ع. زبان هاي مختلف را جلو ميکشند و از ويژگيهاي زبان فارسي ميگويند

كه فكر . زبان آلماني براي سرود خواندن خوبست، زبان فرانسوي براي ترانه هاي عاشقانه و غيره
وقتي که ! مثال سرود انترناسيونال به زبان فرانسوي خيلي هم قشنگ است. نميكنم اينطور باشد

ادت و البته اينجا باز هم ع. گوش ميكني اصال احساس نميكني که زبان نرم و ماليمي است
براي شکستن . مثال براي رپ خواندن بايد کلمات را شکست. سليقه جا افتاده، دخالت ميکند

اين شکستن ها براي . کلمات، هم بايد ضرب رپ را در نظر داشت و هم سيالب هاي کلمات را
بنظرمان . گوش ما، منظورم مايي که به موسيقي ايراني عادت داريم، يک خرده ناهنجار است

هم آن کسي كه دارد گوش ميكند . بنظرم بيشتر اينست که به آن عادت نداريم.  آيدقشنگ نمي
مهمست که خواننده به خودش جرات بدهد و از . عادت ندارد و هم کسي که دارد اجراء ميکند

تحريرها را که واقعا در ذهن خواننده هاي ايراني . آن روال عادي خارج شود و جور ديگري بخواند
حاال بحث من فقط بر سر رپ . مقطع خواندن را تمرين کند و ياد بگيرد. ار بگذاردجا افتاده، کن

تاکيدم بر جرات کردن و . فکر هم نميکنم گره موسيقي با تاکيد بر اين سبک حل ميشود. نيست
. خالف عادت ها حرکت کردن و امتحان کردن و ياد گرفتن چيزهاي متفاوت و ناشناخته است

اصال به موسيقي جنوب . منظورم ايراني هاست. لس آنجلس را ببينمثال همين هنرمندهاي 
حتي به راک . نگاهشان بيشتر به التينو و سالسا و آرابسکهاي ترکيه است. آفريقا نزديک نميشوند

باب مارلي را ميشناسند، موسيقي رگه را . در صورتي که دم دستشان است. هم نزديک نميشوند
باز هم ميگويم جرات اينجور تجربه . ند در اين سبک توليد کننداما هنوز نتوانسته ا. ميشنوند

  .در حاليكه در كشورهائي مثل هند و پاكستان اين کارها را ميکنند. کردنها را ندارند
  
مثال در آسياي . اينكه رژيم چقدر اجازه ميدهد.  مساله سركوب هم در ايران هست£

به . ش همه جور موسيقي باالستفرو. جنوبي در اين مورد خيلي سخت گيري نميکنند
فوقش آن چيزهاي . در ايران چنين امكاني نيست. راديو و تلويزيون هم راه پيدا ميكند
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يعني براي خودشان درست ميكنند و براي عده انگشت . زيرزميني است كه گفتي
  .شماري اجراء ميكنند

  
n لس آنجلس که دستشان در . ايران را قبول دارم ولي بحث من در مورد خارج از کشور بود

اما چند درصدشان رفته به سمت اين كه بخواهد موسيقيش . بازست و كسي جلويشان را نگرفته
  را گسترش بدهد؟

  
   چرا؟ بخاطر شووينيسم و عقب افتادگي است؟£

  
n بهر حال اين بحث مهمي است براي جوانهايي که درگير آفرينش . ديدشان بسته است. بله

بسنده نكردن به يك حيطه . يد باز داشتن و  نبستن راهها خيلي مهم استد. آثار هنري ميشوند
  .تا اين گستردگي ديد نباشد آثار خوب به وجود نمي آيد. و يك نوع موسيقي

  
 به نظرم با توجه به نيازها و سليقه هاي جوانها، امروز توليد ويديو كليپ خيلي مهم £

اي ترانه هايي كه پيام سياسي بخصوص بر.  يعني سمعي و بصري با همديگر. است
 دقيقه اي تاثير سياسي ايدئولوژيك ٤ميتواند در يك زمان فشرده . اجتماعي دارد

  . با تركيب تصوير و صدا ميتواند ماندگارترش كند. بيشتري بگذارد
  
n خيليها . در ماندگار شدنش که خيلي تاثير دارد، چون در ذهن مستقيما تصوير ايجاد ميكند

معتقد بودند كه ارزش موسيقي را كم . ديو كليپ داشت رايج ميشد مخالف بودندوقتي که وي
يعني تاثير مجرد موسيقي را كم . بحث درستي است. ميكند و يا تاثير موسيقي را از بين ميبرد

يعني موسيقي تو . البته بعضي آثار هست كه فكر كردن به خود موسيقي اش اهميت دارد. ميكند
ولي خيلي موثر است . ايي ميبرد که نميشود تعريفش کرد يا مشخصش کردرا با خودش به فضاه

  .و تا مدتها هم تاثيرش باقي ميماند. و روحيه و احساس معيني را در آدم شکل ميدهد
  
من که خودم با شنيدن .  کال موسيقي کالسيک و سنفوني ها اينطوري است£

  .شوستاكويچ به فضاهاي ديگري ميروم
  
n ضربها تصوير سازي . ملودي ها تصوير سازي ميكند. سيك اينطوري استموسيقي كال. بله

هيجان . غم هست. شور هست. حاالت مختلف پشت سر هم مي آيد. مثل رمان است. ميكند
  .يک ايده بزرگ، يک واقعه مهم، دست مايه كساني شده كه سنفوني ساخته اند. هست
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  .ن ديديممثل چيزي كه در فيلم آمادئوس ساخته ميلوش فورم £

  
n خودش حرف ميزند و . احتياج به تصوير هم ندارد. اين موسيقي احتياج به کالم ندارد. بله

االن رسانه ها دارند مردم را با . ويديو كليپ را بايد با آثار نوع ديگري ساخت. تصوير ميسازد
ي آيد و م. البته خوبيش اينست که اينها گذراست. ويديو كليپهاي مزخرفشان بمباران ميكنند

آنهايي هم که قوي و موثر ساخته شده . ولي بهر حال تاثيرش را ميگذارد. سريع از خاطر ميرود
. امكانات ميخواهد. توليد ويديو كليپ هم خيلي ساده نيست. پيامش را در ذهن ها حک ميکند

با توجه به تكنولوژي امروز كه خيلي چيزها دارد قابل . ولي مهم اينست که ايده اش باشد
دسترس ميشود و توليد حرفه اي دارد خانگي ميشود، امکان تهيه ويدئو کليپ با پيامهاي 

  .سياسي اجتماعي و ايدئولوژيک خوب هر روز بيشتر ميشود
  
فکر کنم گفت و گوي ما تا همين حد براي ورود به مبحث هنر و بدست دادن رئوس   £

  ي؟نکته ديگري ندار. و به قول تو سرنخ هاي بحث کافي باشد
  
n اين . البته براي بحثي که همچنان باز است و باز هم خواهد ماند. منهم فکر ميکنم کافيست

صحبتها را بعنوان يک جور پرتاب نظرات و ايده ها هم در نظر بگير براي اينکه به ذهن ديگران، 
ل چه آنهايي که قبول دارند و چه آنها که ندارند، اصابت کند و به شکل بحث و جدل و استدال

فقط فکر ميکنم که مطالعه سلسله مقاالت آردي اسکاي بريک که در اين گفت و گو . برگردد
  ! به فارسي ترجمه شوداميدوارم. بارها به آن رجوع کرديم، الزم و مفيد است
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