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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١١ اکتوبر ٢٣

  

   و شکلامحتو
  

است از تضاد ھای درونی اشياء و پديده  عبارت امحتو.  و شکل يک جفت مقوله در ديالکتيک ماترياليستی اندامحتو

  .ھا؛ شکل عبارت است از بيان حرکت متضاد آنھا

 و مناسبات امثالً در مورد شيوۀ توليد نعم مادی نيرو ھای توليدی محتو.  استا يا پديده دارای شکل و محتوھر شیء

دی که از مجموعۀ مناسبات پايۀ اقتصا: در مورد صورت بندی اجتماعی. توليدی شکل اجتماعی شيوۀ توليد است

 و شکل يک امر اخط فاصل بين محتو.  و روبنای اجتماعی شکل محسوب می شوداتوليدی تشکيل شده به مثابۀ محتو

  . مطلق نيست

، مناسبات توليدی بدين ترتيب. تواند خود محتوای شکل ديگری باشد و يا بالعکس شکل يک محتوای مشخص می

تواند   میاگاھی يک محتو. ی برای روبنا خواھد بودئ و در عين حال محتوالده محسوب شدهشکل نيرو ھای مؤ

خود بگيرد که يکی از آنھا شکل عمده و بقيه با حفظ ارتباط نزديک با اولی و به ھمراه آن، تکامل ه چندين شکل ب

  . را عھده دار خواھند بودامحتو

ماترياليسم ديالکتيک به ما می آموزد . کل جدا می کنند را از شاغالب نظريات فلسفی ايده آليستی و متافيزيکی، محتو

 و شکل متقابالً به ھم مشروط بوده و امحتو. دھند  يک وحدت ديالکتيکی را تشکيل میاکه رابطۀ بين شکل و محتو

ی را با  می گيرد و ضرورتاً ھر شکل محتوائ در يک شکل معين قراراھر محتو. در يک واحد ھمزيستی می کنند

شکل وابسته به .  جنبۀ عمده و تعيين کننده را دارد و شکل را تعيين می کندادر اين وحدت، محتو. د داشتخود خواھ

که بتواند وجود داشته باشد و تکامل يابد، بايد شکل   نيز برای آنابا اينحال، محتو.  بوده و مشروط به آن استامحتو

 يک شکل متناسب می. ثير می گذاردأ تای فعال بر محتوبدين نحو، شکل نيز به گونه ا. مقتضی خود را داشته باشد

  .تواند به مثابۀ مانع عمل کند که متناسب نباشد، می تواند انگيزۀ تکامل باشد و در صورتی

تضاد بين شکل و .  بازی نمايدادر شرايط معينی ممکن است شکل حتی نقش اصلی و تعيين کننده را در تکامل محتو

در .  به قدر کافی زنده و متغيير است، ولی شکل نسبتاً ايستا و غير متحرک استامحتو:  چنين تظاھر می يابدامحتو

خير دارد و به ھمين خاطر ھميشه بين محتوای جديد و شکل أ تاپروسۀ تکامل اشياء، معموالً شکل نسبت به محتو
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 که شکل کھنه شکسته شود و شکل جديدی جای  اقتضاء می کندابه حکم جبری تکامل محتو. کھنه تضاد موجود است

  .آن را بگيرد

 را به کار نمی د، يعنی شيوۀ طرد کامل شکل کھنه شکل و قالب گذشته استفاده می کنگاھی محتوای نوين از ھمان

  . را حل می کننداگيرند، بلکه از تغيير بخشی از آن کمک گرفته، تضاد بين شکل و محتو

ولی اين : ی و ھنری گذشته را مورد استفاده قرار دھيم، به ھيچ وجه روگردان نيستيمکه شکل ھای ادب ما از اين"

که در دست ما از نو ساخته شده و مضمون نوينی يافتند، انقالبی خواھند شد و در خدمت  شکل ھا درست پس از آن

  ١."خلق قرار خواھند گرفت

 ء بايد به محتوای شیء را مشاھده و حل کنيم، ابتداله ایأزمانيکه ديالکتيک شکل و محتوی اقتضاء کنند که ما مس

 را به باد ااھميت داده و محتو) شکل(که تنھا به فرم " فرماليسم"نظر افگنيم و با گرايشات انحرافی از جمله 

فرماليسم ھرگز از واقعيت حرکت نکرده و به دنبال نتايج واقعی نمی باشد و . فراموشی می گيرد، مبارزه کنيم

ه دنبال استفادۀ مکانيکی از فورمول ھای مجرد بوده، به طريقی يک جانبه، قالب ھای سطحی ظاھر فريب ھمواره ب

 قرار گيرند و در مقابل گرايش ای را اتخاذ نمود که در خدمت محتوگيرد، از جانب ديگر، بايد فرم ھائرا به کار می 

  .اموشی می سپارند، نيز مبارزه نمود پرداخته و شکل را به بوتۀ فراانحرافی ديگری که تنھا به محتو

*****  
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  "سخنرانی ھا در محفل ادبی و ھنری ين آن: " مائوتسه دون-  1


