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 )15/9/91 :، تاریخ تصویب27/6/91 :تتاریخ دریاف(

 دهیچک
 ي زمـان اشـعار    ی و اجتمـاع   ي، اقتصـاد  یاسـ ی خود در ارتباط با اوضـاع س       ییات غنا یبرشت در ادب  

ل روز یخواننـده را بـه چـالش بـا مسـا     هـم   اسـت و    یـی  در تئاتر روا   ير و کانگر تف یبهم  ه  کد  یسرا  یم
شـود،    یگـزارده مـ    یبحث و بررس  به   ه مقال  این ره د ک ییات غنا یر برشت در ادب   کر تف یسن  یا. دارد  یوام
 و به یستیونیسپرسک و ا یستی، آنارش یستیلیهی ن ياه  شیانگر گرا ی ب ، برشت یۀه اشعار اول  ک آن است    يگویا
. ستاون ی آغازيها شنامهی نمايها یاین نمودها از ویژگه ک است ي بورژوازی زندگةویه گرفتن ش  یسخر

 یعنـ ی، ي ویدتیـ ها بـه بعـد عق       در آن  هکیابد    ی م یستیسک مار یشی گرا ی س ۀاشعار برشت در اواسط ده    
 يبـرا  ،دوران هجـرت برشـت در  .  نشان داده شـده اسـت  ی خاصۀ، توجیستیسک مار يها  دگاهیق د یتعم

ه کـ ه  یاشعار اول رد و بر خالف     ک خود دنبال    ییات غنا ی در ادب  يدی جد ةوی ش یستیت فاش یمکمبارزه با حا  
ـ ه و ریشعر بدون قافاز  بودند، يابت و اوزان شعرثم فر ي، دارای بر شعر سنت یمبتن ـ ی سـود  قاعـده   یتم ب

.  روز مناسـبترند   ي و اقتصـاد   ی، اجتمـاع  یاسـ یل س ی مسا ي برا ين اشعار یه معتقد بود، چن   کجست، چرا   
 برشت بودند، اما در اواخر عمـر  یاسیرات سکانگر تفیز بی دوم نین اشعار پس از جنگ جهان     یگرچه اول 

 .ردک باز ي وییات غنای در ادبیی پاي جايز تا حدودین برشت، عشق يهنر

 .، کمونیسمسمیالیونال سوسیسم، ناسیفاش، ییات غنای، ادبییتئاتر روا :يدیلک يها واژه
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 مقدمه
د و عمر خود را وقـف       ید  ی م ی شخص ی سرگرم یرا فقط نوع  سرودن شعر   برشت  برتولت  

ارگردان کـ س و ینـو  شـنامه یپـرداز، نما   هیـ  نظر یـک  و بـه عنـوان       ردک ییتر روا ئال ت یمکاتر و ت  ئت
ف شاعران موفـق  ی با این همه، او در رد    ،ردکفا  ی در تحقق تئاتر نو ا     ی اساس ی تئاتر، نقش  ۀبرجست

 در ي ويت و نبـوغ بـاال     ی نشانگر خالق  ي و ةه اشعار سرود  کرود    یز به شمار م   یات معاصر ن  یادب
ش شـعر پرداخـت و   ی بـه سـرا  یسـ ینو شـنامه یش از آغـاز نما یدر واقع او پ   .  است ییات غنا یادب

او با توجـه    . دندی به چاپ رس   یات محل ی در نشر  1914-1917 يها   سال ی ط ين اشعار و  ینخست
 در  یـی ان مهـم تئـاتر روا     ک از ار  یکیز به عنوان    ی ن ي و يها  شنامهیه در نما  کخاص خود به شعر     

فته شده اسـت،    ار گر ک  به ير و ک تف ةختن قو یان احساسات تماشاگر و برانگ    یجان و غل  یزدودن ه 
 .رده استکفا ی آلمان اییات غنای در تحقق ادبی اساسینقش

ـ      ک قطعه شعر سروده     2500برشت متجاوز از     ر در  یارناپـذ ک ان یه مجموعـه اشـعارش جزئ
متون منظوم گنجانـده شـده در       . رود  ی شعر مدرن به شمار م     يها   آلمان و از هسته    ییات غنا یادب
ن آثـار   یاند، در شـمار برتـر       شنامه شده ی موضوع وارد نما   ه در ارتباط با   ک برشت   یشیات نما یادب
 و  یاسـ ی، س ی مسـائل اجتمـاع    ۀنـ ی شـاعر در زم    ي انتقاد يها  دگاهی اویند و بیانگر د    ییات غنا یادب

 .اند م بر جامعهک حاياقتصاد
سه نمایشنامه   چون   ي برشت در ایران مورد توجه خاص بوده است و آثار          یادبیات نمایش 

ـ      ،  1)شت، فریش، دورنمات  بر(نویس بزرگ جهان      يهـا    در نمایشـنامه   یسیر تحـول تئـاتر روای
 گـذرا  ی برشـت نگـاه    ی تئاتر روای  ینار بررس ک در   3برشت و نخستین آثارش    و   2برتولت برشت 

 ی به جایگاه ادبیات غنـای  یه به تنهای  ک ياند اما اثر    نیز به نقش شعر در آثار برتولت برشت داشته        
 برشـت و  ي هنـر  یدر این مقاله نقش شعر در زنـدگ       .  نیست برشت پرداخته باشد، شناخته شده    

، مـورد  يان عمـر و ی اول تا پای اول پس از جنگ جهانيها ، از سالير برخاسته از اشعار و کتف
، یاسیز با توجه با اوضاع س     یه برشت در اشعار خود ن     کشود    یرد و نشان داده م    یگ  یمداقه قرار م  

 از لحـظ فـرم و       ییات غنـا  یـ  در رونـد ادب    یساسـ  ا ی دوران خود دگرگـون    ی و اجتماع  ياقتصاد
 .رده استک ایجاد يمحتو

                                                           
 )1388تورج رهنما (  - 1
 )1389محمدحسین حدادي (  - 2
 )1382عبدالرحیم احمدي (  - 3
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 یبحث و بررس
 خـود در نظـر گرفتـه بـود، فـن       یـی  تئـاتر روا   ۀ نظریـ  يه برشـت بـرا    کـ  یاناتک از ام  یکی

 یـک  يسـاز  گانـه یب). 65ن یتشـتا کی(افته اسـت  ی یز تجلی شعر نةه در گستر  ک است   يساز  گانهیب
از ت  یا شخصـ  یان  یه آن جر  ک آن است    يبه معنا  برشت   ییدر تئاتر روا  ت  ی شخص یکا  یان  یجر

ر و نقـد    کـ  تف ةب قو ین ترت ی، تا به ا   )54برشت  (آید    یآشنا بیرون م    و چشم  یهی بد يامرصورت  
 يدادهایـ رو   بـه  ياهـد و و   کجـان تماشـاگر ب    یان احساسات و ه   ی، از غل  خته شود یبرانگتماشاگر  

ر را دنبـال    کـ ن تف یـ مه و چه در اشعارش ا     شنای برشت چه در نما    . نقد بنگرد  ةدید   صحنه به  يرو
م در آلمـان و جهـان، تماشـاگر و          کل روز حـا   ی مسا   خود نسبت به   يرده و با نگاه تند و انتقاد      ک

 جوامـع  ي و اقتصـاد ی، اجتمـاع یاسـ ی سيها نهی زمۀ در هم  ي اشعار خود را به چالشگر     ةخوانند
ه در اواخر عمـر  ک نیز ياشعار در ی، حت ین خط مش  یا). 3شوراتس  (خواند    ی فرا م  يدار  هیسرما
 .شود یاند، دیده م عت و عشق سروده شدهی طبةاش در بار يهنر

  همـراه دوسـتان بـه     تار و اغلـب بـه  ی با گبداههصورت   برشت به  ی جوان ة اشعار دور  بیشتر
مشتمل بر هشـت      برشت ي شعر ۀن مجموع یاول. اند  هنگام گردش در شهر آگسبورگ خلق شده      

 1918د و در سـال    یـ نام تار، از برشت و دوسـتان     ی گ ي برا ییسرودهان را   آشاعر   هک بود   سروده
 يهـا   یاز ویژگـ  ه  ک يرفتار ضد بورژواز   و   یستی، آنارش یستیونیسپرسک ا يرک ف ةوی ش .ردکمنتشر  

 يهـا  شیگـرا . نـد ک یز جلب نظـر مـ  ی نيمتقدم و  برشت است، در اشعار      نیآغاز يها  شنامهیمان
ه گـرفتن   به سخر   و ختهی افسار گس  یی، غربت و فردگرا   یندگز  ، عشق به  یتسیآنارش و   یتسیلیهین
 . )71نس ی(ند یمتقدم و اشعار ی اصليها مشخصه، ي بورژوازی زندگةویش

 1927ه در سـال     کـ اسـت    ی خـانگ  ي دعـا  تـاب ک ، برشت ي شعر بزرگ ۀ مجموع نخستین
و  )66 نیتشتاکی ( دربردارد 1925 تا   1916 يها  سال ین اشعار برشت را ط    ی مهمتر هکمنتشر شد   

ه کـ  اوست   ي اول عمر هنر   ة برشت در دور   ير شاعر ی و س  یسندگی نو ی از خط مش   ي بارز ۀنمون
  ).81س ین(اند   مورد توجه قرار گرفتهي و ضد بورژوازيستي آنارشيها دگاهیدر آن د
در پنج بخش از    ه  ک ستا ک رمانتی ی جوان ۀرانک متف يها  دگاهیانگر د ی ب ،ی خانگ ي دعا تابک

 ی ماهاگونيسرودها، روزشمارها ،یف خانگیالکت،  ی مذهب يها  ئتیه يها  نام به) دروس(م  یتعال
 او در ایـن    .م شده اسـت   ی تقس چارهیب. ب. از ب   به نام  يا  مهیز ضم ی و ن  وتاه مردگان کلحظات  و  

ن شـعر آمـده     یـ  از ا  ییهـا   در بخـش  . ده است یشک ر  یت خود را به تصو    ی شخص ییبایقطعه، به ز  
 : است
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 .ماهی سيها جنگل ةزادمن، برتولت برشت، 
 ، به شهرهایم آوردمادرم

 ،اش بودم در تنه کآن هنگام 
  هماره با من است جنگليو سرما

 .ندنک  جانۀلحظتا 
 

 به شهر آسفالت خانه دارم و از همان آغاز
 :با توشۀ مرگ همراه
 ،كنیاکروزنامه، توتون و 

 .آخر خوشنود ن و تنبل و دستیبدب
 

 با مردم مهرورزم،
 گذارم، ی شق و رق به سر میالهکن به رسم آنا

  بوگندویند،یوانهاییها ح آن: میگو یم
 .ست، من هم هستمیمهم ن: میگو یبعد م

.... 
 .باد: گذرد یها م ه از آنکماند، همانست  ین شهرها آن چه میاز ا

 . شدن خانهی تهۀ نان خوران است و اینان مایی خرمۀخانه مای
  هستیم، یه رفتنکم یدان یم

 .ارزش گفتن ندارد: از ما آنچه خواهد آمدو پس 
 

 ه خواهند آمد،ک ییها هنگام زلزله
 نم،کم را خاموش نیاینیرجیگار برگ ویامیدوارم از خشم س

  م،ی قدي در روزگار-م مادرک در ش-اه ی سيها ه از جنگلکمن، برتولت برشت، این من 
 ام،  آسفالت پرت شدهيبه شهرها

 اسـت   ییب در جنگل شهرها   یانسان مدرن، تنها و غر    ) ةدهویب( ي سمبل جستجو  این قطعه 
 هـا  البـد آن کود در ک رخت بربسته است و رخوت و ر ها   و سرور از آن    یه روح و روان، شاداب    ک
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نان آن در نظـر گرفتـه       ک سـا  ي بـرا  یعنوان جنگل   شهر به     النک در شعر برشت     . گرفته است  يجا
ه کـ  يا  تـه کدهد، ن   ی را نم  یش و نوعدوست  یشتن خو یخو   به   یابیان دست کفرد ام   ه به   کشده است   

ه در آن   کـ  يا  شـنامه یده شـده اسـت، نما     یشـ کر  ی تصو   به در جنگل شهرها   ۀشنامیژه در نما  ی و  به
برشـت در صـدد      .گرفتـه اسـت   م قرار   یشهرها در ارتباط مستق     النکفرد با    ياضمحالل و نابود  

 ةننـد کن یـی فـرد مسـتقل و تع   یـک وار چهـره و رفتـار     لی تمث چارهیب. ب. از ب با شعر   ه  کاست  
ر یتصـو   ه دارد، بهکیم بر او ت   ک حا ير شده و نظام بورژواز    یه در جنگل شهرها اس    کسرنوشت را   

ـ  نداریات فرد همخـوان یه با روحک ین جوامعیم در چنکاز تناقضات حا در ضمن   شد و   کب د و ن
 . نند، پرده برداردک یت نمک زمان حريدر راستا

 یـۀ  اول ي شـعرها  ةرنـد ین نحو دربرگ  یبهتر   به ی خانگ ي دعا تابکقطعات گنجانده شده در     
 در   ایـن عنـوان    .ن است یخ و برل  ی در آوگسبورگ، مون   ي اقامت و  ی و ط  یبرشت در دوران جوان   

 يبـرا  1544 در سـال  Martin Luther ن لـوتر یه مارتک بود ییها وعظ ه مجموعي برایاصل نام
 داشـت، امـا   ی مـذهب ۀ لوتر جنبی خانگي دعاتابک. ردک خوانندگان منتشر يب و روشنگر  یتهذ

تـاب لـوتر    ک از   يا  گونـه    به يتاب و کعنوان  تنها  رد و   ک توجه ن  هیچ آن   یمفهوم مذهب   برشت به 
 .اند ز مورد انتقاد گرفتهی نینی ديها دگاهیت گرفنه شده و در آن دیعار

 ۀامشـن یژه در نمایـ و   دارد و بـه      یسـت یسک مار يها شی گرا ی س ۀاشعار برشت در اواسط ده    
ن اشـعار  ی از مهمتـر یکـی . اند  داده شدهي اوست، جایستیسک مار يها  دگاهی بر د  يه سند ک اقدام
 : استد از حزبی شعر تمجاقدامشنامۀ ینما برشت در یستیسکمار

 ،فرد دو چشم دارد
 .حزب هزار چشم

 ، ندیب یحزب هفت دولت را م
 . شهر رایکفرد 

 فرد ساعت محدود خود راداراست
 . فراوان داردساعاتحزب اما 

  نابود شوداستن کممفرد 
 .ردکشود نابود  یرا نمحزب اما 

 هاست شقراول تودهیه حزب پکچرا 
 نبردشان را باو 
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 ند،ک ی ميان رهبریگرا سنت يها روش
 .اند  نشأت گرفتهتیاز شناخت واقعه کها  همان روش

ق و یـ العـات عم ش داشت، اما مطی گراسمیسکماربه ز ینست ی ب ةل د یبرتولت برشت در اوا   
 نـزد معلـم و      1926 تـا    1924 يهـا  ن سـال  ین و ب  یسم در شهر برل   یسک مار ۀزمینه او در    ک يجد

 معتقـد  سـت یالیسوس یک   داشت، او را مبدل بهFritz Sternberg تس اشترنبرگیمشاور خود فر
 ی و نظـام اجتمـاع     ي بـورژواز  ینیب مقابله با جهان    سم به یسک مار يدئولوژیبرشت با سالح ا   . ردک
 و نظـام    یتسـ ی بـا اسـتبداد فاش      خـود  ۀ و افشـاگران   نقادانهبرخورد  بدین ترتیب    .م برخاست کحا

بـا آن سـر      خـود    يل عمر هنـر   ی در اوا  ییعن سیسمکمار   بستن به     پیش از دل  ه  کرا   يدار  هیسرما
 از مخالفـان    یکـی  خـود    یسندگیت نو یل فعال ی چه در اوا   او گر .  پرشورتر ادامه داد   ،ستیز داشت 

ل و  ینـون بعـد از تحصـ      کرد، امـا ا   ک ی م يریگ  خشونت و ارعاب و زور موضع      هی و عل  جنگ بود 
ه در نظـر او و بـر اسـاس          کـ رد، چرا   ک را دنبال    یز راه مبارزات انقالب   ی ن دسم خو یسک مار ۀمطالع
 يدار هی سـرما  ۀامعـ ج ی سـرنگون  يها، انقالب برا    ستیمونک يها  دگاهیسم و د  یسک مار ینیب جهان
ـ  ۀ جامعـ  یـک جـاد   ی و ا  ي و بورژواز  یستی از نظام فاش   برآمده  الزم و   يطبقـه و عادالنـه امـر        ی ب
 و يآزاد بـه  د یـ  ام،انیه در پا ک استریپذ توجیه یهنگام خشونت   ،اعتقاد برشت   به.  بود يضرور

 .باشد وجود داشتهطبقه  ی بیستیمونک ۀ جامعییجو مسالمت
 یفرمـانروای  از پیش و  ماری وا ي در دوران جمهور   ، آلمان تسیمونکحزب     برشت به  ۀعالق

 از  یکـی  1930ن علـت او در سـال        یبه ا . ده نماند ی پوش یسکن بر   یار پر شور بود و ا     ی بس ،تلریه
 خـود را در راه  یت آموزشـ یـ نـه فقـط ن  تا سرود  د از حزبیتمجنام    خود را به یغاتیاشعار تبل 

 يهــا دگاهیــم دی مســتقيرگــذاریتأثه مهمتــر از آن، کــ ظهــور رســاند، بلۀمنصــ ســم بــه یسکمار
قصـد   ایـن سـروده  بـا   برشـت  .خود بر مردم آلمان را نشان دهد      يو ضد بورژواز   یستیالیسوس

نسـبت بـه   ار آنـان را  کـ نـد و اف ک القـا     همگان  را به طبقه    ی ب يا  هجامعوجود  احساس  ه  کداشت  
 يبـرا » فـرد  «یبرشت، توان و فعالیت سیاسـ     . ندکت  ی تقو تسیمونک حزب   یاسی س يها  تیفعال 

 را در نظـر داشـته باشـد، نـه           ي و اقتصـاد   یه منافع اجتماع  ک ی به چنان آرمان   یستیاب و د  یچیرگ
 .ردک یه آن را در جمع جستجو مک، بلدانست و نه به آن باور داشت ی میافک

 بـا  خـود را  یاسـ ی شـعر س ۀن مجوعـ ی اول،سلری هانس آیسرای هم ا ب 1934برشت در سال    
 و شـعر    1933  فصل ي به استثنا  ،ن مجموعه یا. ردک منتشر   ها  یی همسرا  و  شعرها ،سرودها عنوان

شـامل  ،  باختـه ه آلمـان، مـادر رنـگ        آ با نـام   ،الیونال سوس یناسحزب  ت  یمک حا  آغاز  مربوط به 
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و  شعر متعهـد   عنوان    ه به ک استمار  ی وا ي برتولت برشت از دوران جمهور     يشعرها و سرودها  
ق وارد آلمـان شـده و در خـدمت          صورت قاچا   ه قرار بود به     کن اثر   ی ا .اند   شناخته شده  یحماس

در ). 69ن یتشـتا کی(سـم اسـت    یه فاش ی شاعر عل  ةرد، سند مبارز  یش سوم قرار گ   ی را یۀمقاومت عل 
گنجانـده شـده     سرباز جـان سـپرده     ۀ با نام افسان    برشت یاسین شعر بزرگ س   یاول،  مجموعهاین  
 آلمـان   يراتـور ب جنگ و حملـه بـه نظـام امپ         ی بر مصا  يا  هین این شعر مرث   یدو بند نخست  . است
 :است

 زین بهار نیه جنگ در پنجمک آنگاه
  از صلح نداشت،يچشم انداز
 م خود را گرفتیسرباز تصم
 . قهرمانانه جان سپردیو به مرگ

 
 ،نبود یانیپارا اما جنگ 

 ناشاد بود قیصرن رو یاز ا
 :ش جان سپرده استسربازه ک

 .از نگاه او هنوز گاه رفتن نرسیده بوده کچرا 

 خلق  1918 در سال    ، اول یست آلمان در جنگ جهان    ک بعد از ش   سرباز جان سپرده   ۀنافسا 
 ۀشـنام ی نماي بـرا Ernst Busch به نام ارنست بـوش  ي توسط آهنگساز1922و آهنگ آن سال 

 یب ناش یمصانمایش   ،سرباز جان سپرده   از خلق    ی اصل ةزیانگ.  ساخته شد  ها در شب     طبل يآوا
 از یکـی ایـن سـروده،   . م بـر آلمـان بعـد از جنـگ بـود     کت تلـخ حـا    یژه وضع یو ه  از جنگ و ب   

 ده به ین پد یا   او نسبت به   يدگاه انتقاد ی در آن د   هکبرشت است   ضد جنگ   ن اشعار   یگذارترریتأث
 ۀباختـ   ت سـرباز جـان    یـ اکن شـعر ح   ی ا .)68-69خ و فگل    ک (ابدی ی م ین تجل کن نحو مم  یبهتر 

 اول اسـت،    یم در جنگ جهـان    ک حا یستیالونی ناس ي فضا   برشت به  ید منف ی آلمان و د   يامپراتور
 ۀجـ یقرار گرفت و نت    آلمان   ی و مل  یستیونالیس نا يروهای مورد خشم احزاب و ن     ه بعدها ک يشعر
 گرفـت و    ي جـا  هـا   تسـ یالیونال سوس یاه ناس یست س ی در ل  1923 در سال    برشته  کن بود   یآن ا 

 آلمـان و  كتـر    بـه تلـر مجبـور  یدن هیقـدرت رسـ     بعد از بـه یعنی،  1933ز در سال    یسرانجام ن 
ـ       .شور شد کخارج از     مهاجرت به   را بـه    ي سـرباز امپراتـور    ۀ برشت در شعر خود مرگ قهرمانان
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ه کـ ر یـ ژه در بنـد ز یو ن مورد، به   یا .)66ن  یتشتاکی(ند  ک یاد م ی استهزاریشخند گرفته و از آن به       
 :ان شده استی بیخوب ست آلمان است، به ک بر شيا هیمرث

 خاست، ی مردار برميه از سرباز بوکچون 
 ،ش قافلهیشاپیپلنگان  لنگ یشیشک
ر،ک به دور او يسوزاند درمجمر یم ند 

  . تعفنيتا محو گردد بو

ـ   ی تكن شعر، نوی اي بعدي از بندهایکیدر شت  بر  متوجـه  یـی پروا یز حملۀ خـود را بـا ب
 سـر  ي برا آلمان و تالش مذبوحانهيم بعد از جنگ نسبت به نظام امپراطورک حایدگاه عموم ید

 :م ساخته استین رژیپا نگه داشتن ا

 اهید و سی، سرخ و سفیفنش نقشکزدند بر 
 و در پیش سرباز بردند آن را به راه،

  رنگ سرديه از فرط و بسیارک
 .نشود فاش رنگ غائط مرد

 يا  ه قطعـه  کل شده است    کی تش بخش از سه    ها  یی همسرا  و  شعرها ، سرودها مجموعه شعر 
دامـان    مـار را بـه  ی وايه جمهـور ک ی برشت از عوامل،در بخش اول  . استه  میضمبدان  ز  یطنز ن 
 پیگـرد م بـر زمـان در آلمـان،         کط حـا  ی شـرا  ،بخـش دوم  . داشته اسـت  ، پرده بر  هشاندکسم  یفاش

 را مـورد بحـث      یسـت یام ضـد فاش   ی و ق  یاسی، ترور س  يار اجبار ک يها  س اردوگاه یسأن، ت امخالف
ـ   یکتن  افی يبخش سوم فراخوان برا   . دهد  یقرار م  ان سـقوط  کـ  امی و چگـونگ ی راه حل انقالب
 ةبـار  دريشـعر  ه  بها یی همسرا و شعرها،سرودها ۀمیضم .ندک یمان  یم در آلمان را ب    کط حا یشرا
ن اسـت و در آن قـدرت        ی مـز  كوریوینام ن    به يالن شهر ک ةشد  شهرت گم ا تحت عنوان    یکآمر

ده یشـ کر  یتصـو   شـد، بـه   ک یا م  آخر خود ر   يها   نفس هک) يدار  سرمایه( غرب   ی توخال ياقتصاد
 .)70ن یتشتاکی (شده است

در ه  کـ  ردکـ اد  یـ  را    سوندبورگ يشعرها ۀژه مجموع یو  د به یاز دوران مهاجرت برشت با    
سـم و  ی بـا فاش سـتیز بـه  ه خواننده را    کاند     گنجانده شده  ي و در آن اشعار     منتشر شد  1939سال  
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 ي گفتگـو  ةوی مطـابق بـا شـ      دبورگ سـون  يشعرهادر  اشعار خود را    برشت  . خواند  یفرا م جنگ  
ه شـعر،  کـ برشت معتقد بود ). 72نس  ی (ندا  هی بدون قاف  ن رو اشعار او غالباً    یند و از ا   ک یروزانه م 
در برشـت   ). 109همـان    (یباشناسـ ی بحث ز  ي برا یت است و نه محمل    یان واقع ی ب ي برا یمحمل

 ة روزمر ی زندگ ةژی و ياه  صحنهم در آلمان را نشانه رفته است و         کت روز حا  یواقعن مجموعه   یا
ن نظـام  ا مخالفـ ين نظام و نابودیده گرفته شدن حقوق در ایم و ترس از ناد   یالسیونال سوس یناس

 ة دور يشـعرها  تحت عنوان    1937ن بار در سال     ی اول ين مجموعه برا  یا. رده است کف  یرا توص 
 .  خلق شده بودهجرت

 ةبـار  دریآموزشـ تـاب  ک یکبخش اول آن  .  شش بخش است   ي دارا  سوندبورگ يشعرها
اصـطالح     اقـدامات بـه    ةدهنـد   و نشـان    آلمان ی جنگ يها  رهیگ قبل از جنگ تحت عنوان       ،جنگ
 ،در بخـش دوم   .  جنـگ اسـت    يسـاز   آماده ي برا ها  تسیالیونال سوس ی ناس یانه و مردم  یجو  صلح

بخـش  .  ندارد ین بخش عنوان  یرده است، ا  ک يآور   را جمع  ی سرود سنت  يها   فرم ۀبرشت مجموع 
ونال ی ناسـ ةن مجموعه شـعر اسـت و روزشـمار دور       ی ا يزک مر ۀ، هست روزشمارها نوانسوم با ع  

انـد و در       مورد بحث قرار گرفتـه     یخیدگاه تار ین شعرها از د   یا. دهد ی م نشان را   ها  تسیالیسوس
 مهـم   ۀ در مقابل مسـئل    ی مهم جهان  يدادهای و رو  يا   مشهور، قهرمانان افسانه   يها  تیها شخص   آن

 ة دور ة مسـائل روزمـر    یعنـ یزمـان حـال،       بخش چهـارم بـه    . رندیگ  یرار م سم ق ی فاش یعنیروز،  
 یی طنزهـا ةرنـد یبخش پنجم دربرگ.  نداردیز عنوانین بخش ن  ی، ا پردازد  یمش سوم   ی را یستیفاش

 ی آلمـان يطنزهـا دهد و عنـوان آن   ین مجموعه نشان می را در ایاسیسشعر  اوج   ۀه نقط کاست  
ش سوم را مورد انتقـاد قـرار داده اسـت    یم راینانه، رژیبزی تین بخش با نگاه  یبرشت در ا  . است

 دوران  ةبـار  برشـت را در    یکالسک ين مجموعه، شعرها  ی ا یانیبخش ششم و پا   ). 66ن  یتشتاکی(
 از یکـی ن مجموعه یان بخش ایپا.  استنا ارتباط مهاجر بدر با مهاجرت دربردارد و عنوان آن      

 از  یکـی  نـدگان یآ   بـه  شـعر  .باشد ی م نندگایآ  بهن اشعار برتولت برشت تحت عنوان       یمشهورتر
ت خـود   یوضـوح شخصـ      شده است و به    سروده 1939ه در سال    ک است برشت   ۀستاشعار برج 
 ير وکـ  تفةویانگر شـ یـ ار بلند برشـت، ب یبا و بسین شعر زی از ا ییها  بخش. ندک یان م یشاعر را ب  

 :است

  ست،يا این دیگر چه زمانه
 ه سخن از درختان گفتن،ک

 از جنایت ندارد، یمکدست 
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 ،ی در برابر این همه نامردمیوتکچون با س
 .رود یدوش به دوش م

 خیال  یو به آنسوتر آرام کآن
 ند،ک یوچه گذر مکاز عرض 

  يدیگر دست هیچ دوست گرفتار
 .به او نخواهد رسید

... 
 .خواست من هم فرزانه باشم یدلم م

 : چیستیه فرزانگکاست   آمدهی قدیميها تابکدر 
  جستن ويش دنیا دورکشمکاز 

 ردنک هراس سر یاین زمان محدود را ب
 توسل به زور هم به مقصود رسیدن یب

  پاسخ دادنی را با خوبيبد
  خود جامه عمل نپوشاندن،يآرزوها  به
 ردنکه فراموش کبل

 . استینشان فرزانگ
 .آید یهمه از من بر نم ه اینکنم کچه 

 درست است،
 !نمک ی می زندگي تارۀمن در زمان

... 
  سر برخواهید آورد يه روزک یانشما ياشما، 

 از این سیالب
 ه ما در آن فرورفتیمک

 گویید، یمسخن  ما ياز ضعفهاه ک آن هنگام
 ،بگویید

 هک هم ي تارۀاما یادتان به زمان
 .شما از آن جان به دربردید باشد

... 
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 آه ، ما،
 نیمک مهیا ی مهربانيخواستیم زمین را برا یه مکما 
 .د نتوانستیم مهربان باشیمخو

 شما اما،
 ه زمانش فرارسدکآنگاه 

  باشدی دستگیر آدمیه آدمک
 .نیدکبا گذشت از ما یاد 

د و  یـ گو  یده شده است، سخن م    یشکر  یتصو   به يه در من شعر   ک یسکاز  ندگان  یآ   به شعر
ان را از آن بر      را از اشتباهات زمان خود آگاه سازد و آن         ی آت يایندگان و دن  یه آ ک آن است    یدر پ 

ژه در مجموعه ی و ه بهک شصت آلمان بود     ۀ ده یاسی اشعار س  ي برا یاین شعر سرمشق  . حذر دارد 
ه کـ  يافتـه اسـت، اثـر   ی جلـوه  1966 در سـال  Erich Friedد یـ ش فریـ ، اثر ارتنامیو و... شعر 
اشـت   دنبـال د    ات آلمان در آن زمـان بـه       ی در ادب  یاسیگاه شعر س  ی جا ة را در بار   ی داغ يها  بحث

 این سـروده محسـوس      يجا  يأس در جا  ی و   يه دلسرد ک يبا وجود ). 72نس  ی: د با ینکسه  یمقا(
ـ      ةندی به آ  ،سندهیه نو کگفت  د  یاست، با   ي و اقتصـاد   یاسـ ی، س ی اجتمـاع  ۀ بهتر و سـاختار عادالن

. ندگان اسـت  ی آ یی و راهنما  یی در خدمت راهگشا   امیدوار است و  نده  یآخود در    همنوعان   يبرا
ب ی، تـا از مصـا   رار شـوند  کـ د ت یـ د آموخت و اشتباهات گذشته نبا     یها با   از گذشته  ؛سراید  یاو م 

 ).73ن یتشتاکی(د یعمل آ  به يرینده جلوگی آیاحتمال
 در ارتبـاط بـا شـعر        یات آلمـان  یـ  زبان و ادب   ی عال يها   از نمونه  یکی  سوندبورگ يشعرها

 برشـت   ی اصـل  ةزیـ انگ. تر اس ینظ  یز ب یه فرم شعر ن   کنه فقط تنوع موضوعات، بل    .  است یاسیس
 هیـ و مبارزه عل  ) ده بود یتلر برگز ی ه يه برشت برا  ک یاسم( ت رنگرز یمک حا علیه آن  نوشتن   يبرا

وعـه  من مج ی ا ي از شعرها  یکیاگر چه برشت در      .ش سوم در آلمان است    یم را یظلم و ستم رژ   
 طـول  ین طـوال یتلر مـدت یت هیمکه حاکن ید خود را از ا    ی ام  در باب مدت جنگ    یتأمالتنام    به

او . ردکـ  یاحسـاس مـ    درد مهـاجرت را      ی طوالن يها   او سال  یرده بود، ول  کان  ید، ب یشکنخواهد  
 :نوشته بود

 یوبک یاز چه موار ی ددرخ یم
 نداز،یب ی صندليتت را روک
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 ؟چه حاصل ات  چهار روزهۀآذوقاز 
 .ییآ یفردا مه کتو 

نـار  کدر . انـد   خلـق شـده  ووکـ  بويها هیمرث مجموعه شعر ،آلمان به بعد از بازگشت برشت  
 در دوران اشــعار ســوندبورگ در دوران قبــل از مهــاجرت و مجموعــه ی خــانگي دعــاتــابک

 يا مقـام برجسـته  از  برشـت  ي هنـر ة در اواخـر دور وواکـ  بويها  هیمرثمهاجرت، مجموعه شعر    
ان م بر آلمـ   کل روز حا  ی و مسا  نظم درآمده   به یخی و تار  ي فرد يها  ها تجربه  برخوردارند و در آن   

 ۀنامـ  تی وصـ  وواک بو يها  هیمرث).  1020-1021،  1997هشت،  (اند     مورد توجه قرار گرفته    یشرق
ز داشـته   یـ عـت و عشـق ن     یطب   به   یخود نگاه اشعار  ن مجموعه   یبرشت گرچه در ا   . استبرشت  

 يهـا   چـالش  ة دارنـد و دربردارنـد     یاسـ یتر س کاراکـ  ءاو بـدون اسـتثنا     اشـعار    یاست، اما تمـام   
م یـ رژ   نسـبت بـه    برتولت برشت  انتقاد مشهور    ،ن مجموعه یدر ا . )73نس  ی (دنی او یکیدئولوژیا
ومت ملت  که ح کا آسانتر نبود    ی آ :پرسد یطنز م  به   شاعره  کز موجود است، آن جا      ی سوم ن  شیار

 :دیگز ی برميگریرد و ملت دک ی را خلع میناراض

 پس از خیزش هفده ژوئن، 
 سندگان، یانون نوکر یدب

 نند کن پخش ی در خیابان استالییاه نامه ه شبکگفت 
 :ه در آن آمده بودک

  خود،يارکملت اعتماد دولت را از سر ندانم
 از دست داده است،

 . آن تالش مضاعف الزم استةسب دوبارک يو برا
 

 بود یتر نم ا سادهیحال آ
 ردک یه دولت ملت را منحل مک

 د؟یگز ی برميگریو ملت د

 اوسـت، امـا     ي عمر هنـر   یار برشت ط  کانگر اف یت، ب ر شده اس  کنون ذ که تا کگرچه آن چه    
 تـاب کبرشت بـا    .  در اشعار برشت دارد    یپوی  از به ژرف  ین ،ییات غنا یدر ادب او   يرک ف ةویر ش یس
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 از یاملک ۀنمونمجموعه ن یا.  خود را گذراند ين سال هنر  ی پربارتر 1927 در سال    ی خانگ يدعا
 .ست اوي و ضد بورژوازیستیونیسپرسک ا،یستی آنارشيها دگاهیو د برشت یاشعار دوران جوان

او . شـود   ی مـ  یک نزد ی برشت به موضوعات اجتماع    یی غنا يها  سروده ،ستی ب ۀاواسط ده 
ـ     هانان شهر ک سا ي برا یخواندنتاب  ک ه عنوان آن  ک يدر اشعار   و  1926 يهـا  ن سـال  ی اسـت و ب

 فهماندن  ي برا يط ضرور یه شرا کرده است   ک ی، سع اند  ه منتشر شد  1930 خلق و در سال      1927
ن اشعار تجارب خود را در ارتباط بـا         ی برشت در ا   . دوران معاصر را نشان دهد     یق اجتماع یحقا
 ی عنوان جنگل   شهر را به    النکو  ) 63گپرت  (ده  یشکر  ی تصو  به) خیژه شهر مون  یو  به  (شهرها    النک
 آن  ي جا ي بقا بر جا   ي از آن رخت بربسته و مبارزه برا       يه شاد کنان آن در نظر گرفته      ک سا يبرا
 .نده استکه افیسا

 یاسـ ی مبـارزات س همسو بـا  و ی آموزشيها شنامهی برشت در ارتباط با نما ةن دور یر ا اشعا
هـا    سـرود  در آنهکـ  نوشـت  یی سـرودها  اقـدام  و   مـادر  يها شنامهی نما ياو برا . روز قرار دارند  

ه شـعر   کـ  یدر حـال   .اسـت  وده شـده   سـت  یخی مثبت و خالق تـار     قدرت یکا به عنوان    یپرولتار
ه با انقـالب  کد همراه بود ین امی برخوردار و با ایوه انقالبکست از شی بۀ برشت در ده   ۀمتعهدان
 شعر ضـد  ة دور1932عمل آورد، با آغاز سال   سم ممانعت بهی فاشبه قدرت رسیدن ا از   یرپرولتا
 .شدبرشت آغاز برتولت  یستیفاش

در ه کـ  گشـود برشـت   ي رو  تر را بـه     ی غن یموضوعاتد و باب    ی جد يدرهادوران هجرت   
ابت و از   ث فرم   ي برشت دارا  یۀ اول ةاگر اشعار دور  . ردک یمطلب  را   يدی جد ین حال نوع زبان   یع

ـ یه و ری شروع دوران مهاجرت با شعر بدون قاف، برخوردار بود ياوزان شعر  قاعـده همـراه    یتم ب
خـاطر زمـان      بـه  ینـ یطور ع   ه برشت به  ک شاعر نبود، بل   ی شخص ۀ عالق ۀجیم نت ین تصم یا. است

ل یان مسـا  ی ب ،ي شعر بن قال یرا در ا  یانجام آن بود، ز     مجبور به ) ش سوم در آلمان   یت را یمکحا(
 در   ویـژه   بـه مـدعا   ن  یا. )72نس  ی (بود یمتر    سم ساده یالیونال سوس ی روز و مبارزه با ناس     یاسیس

 . مشهود است1937 در سال  آلمانی جنگيها رهیگشعر 
.  بـود يتلـر یلمـان ه آ هیـ  مبارزه علۀنی مهاجرت فقط در زميها ن سالی برشت در اول   ۀعالق

ن ین گونـه آتشـ    یـ  ا ییات غنا ی ادب يم برا ی وخ یدوراننام    ن موضوع را برشت در شعر خود به       یا
 ينظـر او فقـط در راسـتا     ه بـه کتلر است   یر ه ی در شعر ز   1منظور برشت از رنگرز   (دارد    یان م یب

                                                           
 یاش نقاشـ  ه به سیاست بپردازد، شغلک ه هیتلر پیش از ان کبرد    یار م ک  زنگرز را از آن رو به      ینایک ةواژبرشت    - 1

 .بود
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 :)ودنگر ب رد و سطحک یت مک حری سطحییبایز

  دو چیز در ستیزند،در درون من 
 انفوکب شی درخت سدیدار شوق ییاز سو

 ، از سخنان رنگرزچندش ییو از سو
  ستین دومی اتنهااما 
 .شاندک ی میز تحریر ميپاه مرا به ک

 نگـارش اشـعار     دوم، بـه ی جنگ جهان یسم در آلمان و ط    یت فاش یمکدوران حا برشت در   
 او  ي برا ییات غنا ینشان داده است، ادب    ندگانیآ  بهه شعر   کن گونه    خود ادامه داد و هما     ۀمتعهدان
 و ي و آزادیان عـزت و وقـار انسـان   یـ  ب ي بـرا  يزیو دسـتاو  ل روز   ی چالش با مسا   ي برا یمحمل

 .د بو)109نس ی (ش سومی رانظاممبارزه با 
 یسـ ایل س یمسا  شتر به یز ب ی ن یا و در آلمان شرق    یکن اشعار بعد از جنگ برشت در آمر       یاول

روز و    الت مربـوط بـه    ک مشـ  ، آلمان ة دوبار يه در دوران بازساز   ک است   یهیبد. اند روز پرداخته 
سـم در ثقـل   یالی و سوسی و شرقیدو بخش غرب م آلمان به ی چون صلح، تقس   یموضوعات( يفور

-1021، 1997هشـت،   (رنـد ی قـرار گ یگر مـورد بررسـ  ی دیدر سطح) توجه برشت قرار دارند 
1020( . 

ه کـ رده اسـت  کـ را منتشـر   برشـت    نـه اشـعار عاشـقا    مجموعه   2006در سال   ورنر هشت   
علت   اگر در سابق عشق به    . ز دارد یعشق ن   به  )  پنجاه ۀژه در ده  یو  به  (ش برشت   یت از گرا  یاکح

د قـرار   کیـ أتتوجـه و    مـورد   چندان   ی روز و مبارزات انقالب    یاسیل س یمسا  بهبرشت   وافر   هتوج
نـون  کداد، ا یاسـت نمـ  ی جـز س یلی مسايریگ ی پيبرشت برا  بهان را کن امیگرفت و زمان ا     یمن

 :آمده است  عاشقیکسرود در . گرفته استمورد توجه قرار  بازتر يدیبا دعشق 

 ، داديا عشقم به من شاخه
 . زردین به برگیمز

 رسد یان میسال به پا
 .شود یمآغازتازه اما عشق 
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 یاسـ یل س ی فارغ از مسـا    ی زندگ یک ي برا يا  لهیعنوان وس   ن شعر، عشق را به      یبرشت در ا  
د کیـ گـر مـورد تأ  ی ديا  گونه ز بهیل نیته در شعر ذکن نیا. ندیب ید می جدی زندگیکروز و آغاز    

 :قرار گرفته است

  برسیيری به پچون
  ،یو به من بیندیش

 یبین ی امروز مرا مةچهر
  يدار يا دلدادهو 
 .ه هنوز جوان استک

هـا در مقابـل قـدرت         دهیـ ر از منظر برشـت و زوال پد        بودن شع  ی جاودان ین شعر تداع  یا
 :عشق است

  از تو رخت بربستمهکهنگام 
 همان امروز بزرگ، در 

 ردم، کدن آغاز یه دک هنگام
 . سرخوشدیدم، همه یمردم

 :زیو ن

 ، ست یحسمرا چنین ه ک یزماناز 
 نیزو بوته و چمنزار سبزتر است درخت 

 ریزم یچون آب بر سر مو 
 .تر از پیش است نینشدلآن  ياکخن

ـ     ردیـ گ  ید قرار م  کیأ احساسات مورد ت   يداری ماندن و پا   ير پابرجا اشعان  یادر    ه و عشـق ب
را  ی سـؤال  ين اشـعار  یالبته چن . ردیگ  ی قرار م  یاسیل س یثبت در تضاد با مسا     م ة گستر یکعنوان   
عنوان   بهه عشق   ک یوقت. ندک یمطرح م ار برشت   ک در اف  ی اساس ین دگرگون ی علت چن  ةبارز در ین
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ـ   کـ ن  یـ  ا یعنی،  شود ك در ی انسان ییعنوان فضا    و به  ی شخص یلک به  گاه احساسات   یجا  یه بـا پ
 نسـبت   ین دگرگون یم، چن یش پا را فراتر بگذار    یشتن خو ی خود از خو   یت اجتماع یواقع  بردن به 

 جز يزیچعشق  ا  یآ: د گفت یدر آن صورت با   .  است ك من و تو قابل در     ۀ عشق و رابط   ةدیپد  به
 يبـرا  عشـق    1)2008بـل   یفر(؟  لمه اسـت  ک ی واقع يمعنا   به ،ها  ان انسان ی انسان در م   یبختخوش

طـور    به  ه  کاست   ییایر دن د یستی تحقق همز  ي برا يا  لهیه وس کست، بل ی هدف ن  یکفقط  برشت  
 یسـت یآن همزن جـا   یـ در ا  منظور   .خته است ین و افسار گس   یب عج یها و مصا   یعدالت ی با ب  املک

ان یـ ن وجـه ب یبـاتر ین و زیبهتـر    بهیان انسانیتر در ارتباطات م یلک طور ه در عشق و به کاست  
 يهـا  اشـعار سـال    .زنـد   یمـوج مـ    برشت   يها  این سروده  در    و صلح  یعشق، دوست . شده است 

رد و  کـ ه  یـ  عاشـقانه را توج    يتـوان سـرودها     یه از آن م   کند  ا  ی تحول ة نشان دهند  1940 تا1938
 : آمده استیسرود مهرباندر . افتیدر

 وه
 ! ردکتوان ه ین اغوا را هدیدامک

 ! چه گواراست مهربان بودن
 .گرم یآهخزد، بسان  یبرون من ی دلنشیالمک

 يورزمهـر . دیـ آ  ی عشق م  يجا  به ،ندهی آ يها   انسان ي به عنوان آرزو و هدف برا      يورزمهر
شـده اسـت،   ا بهتر نیه دنک یاما تا وقت  . شود  یسوده م  ی انسان یآل زندگ   دهیعنوان ا   ا به جدر همه   
 از قهرمانـان  يارین رو بسـ یـ از ا. نـد ک ی چنـدان کمـ کاز منظـر برشـت   توانـد    یز نم ی ن یمهربان
را یـ انـد، ز  ست خوردهکه در صدد نشان دادن آنند، ش   ک یتیز بر سر انسان   ی برشت ن  يها  شنامهینما

ط یه شـرا  کـ  ی برشت تـا زمـان     يبرا. ف مهربانان برآمده است   ی در صدد تحر   یرحم یجامعه با ب  
 شـرافتمندانه و مطمـئن      ی زنـدگ  یـک ان  کامها    به انسان  ی و اجتماع  یاسیو س  ي و اقتصاد  يماد

ن یـ ز در ا  ی ن ی ندارد و تالش   یگونه ارزش  چی ه ین جوامع ی در چن  یت اخالق ینبخشد، خواست و ن   
ال و  یارباب پـونت   و   ي قفقاز ی گچ ةریدا يها  شنامهیه در نما  ک يرفت، امر یخواهد پذ راستا انجام ن  

 .اند  نشان داده شدهییبایبه ز یرش ماتکنو

                                                           
 .این کتاب به صورت کلی نگاهی به این موضوع دارد  - 1



 35 ی در نزد برتولت برشتجایگاه ادبیات غنای
 

  جهینت
ز در نـزد او از  یه شعر نکته است کن ن یانگر ا ی برتولت برشت، ب   ییات غنا ی روند ادب  یبررس

 مهـم  ي از ابزارهـا یکـی  عنـوان      بـه  ي و يها  شنامهینار نما ک برخوردار بوده و در      یگاه خاص یجا
ل روز یدن خواننده با مسـا یشک چالش   زمان و به     ی و اجتماع  ي، اقتصاد یاسیل س یان مسا ی ب يبرا
ل روز  ی مسـا    وافر برشت به    البته توجه . ش رفته است  یرات او پ  کار گرفته شده، و همسو با تف      کب

سم وجـود دارد، باعـث آن شـد    یسکش او به ماریژه در گرایه به وک ی و اجتماعیاسید سیو عقا 
ر ی سـ  یکیدئولوژیـ د ا یاق عق ی و تعم  یاسیطۀ س ی خود غالباً در ح    ي عمر هنر  یه برشت در تمام   ک
 روز تـا    یاسـ یل س ینارتوجـه بـه مسـا     که او در    کم  ی برشت شاهد  يتنها در اواخر عمر هنر    . ندک

 يهنـر  آخر عمر    يها  سالاشعار   در   . داشته باشد  ی دیگر شعر نیز نیم نگاه     يها   به جنبه  يحدود
 یـک در ها  سانان انیانگر توازن دوباره در روابط مینار هم ب  ک و عشق در     یبرشت مهربان برتولت  

 ی فقـط در صـورت  يا ن جامعه یه وجود چن  کن است   یباشد و دال بر ا      یم یآل و انسان    دهی ا ۀجامع
فـراهم   این هـدف       نیل به  يبراالزم را   ان  کز ام ین یاجتماع و   یسیاس شرایطه  کر است   یپذ انکام
اور یـ نسـان  ه اکـ زمـان آن  . بـود د برشـت  ی ام بر اینی پایانۀنقط 1953ام هفده ژوئن  یاما ق . ندک

 در جوامـع  ی انسـان يها آل دهیا  به یان دستیابک برشت ام  ي برا .ده بود یانسان باشد، هنوز فرا نرس    
ز یـ  شـرق ن   یسـت یالی سوس ۀ دیگر جامع  ي غرب به هیچ وجه وجود نداشت و از سو         يدار  هیسرما

 .رده بودک سلب يد را از وین امیا
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