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  دهكيچ
ـ را در ادب يخـود، و  ييسـطو ناار يهـا  يژگيبرتولت برشت با و يها شنامهينما ات آلمـان و جهـان   ي

. امـا  يـك رومانت يرده است تـا شـاعر  كشرو و خوش ذوق  مطرح يپ يسينو شنامهيه عنوان نما0شتر بيب
ـ دق يآن، در خور بررس ييمحتوا يل غنايز، به دلين ياشعار و ـ ق هسـتند. اشـعار برشـت ن   ي ز همچـون  ي

تـوان آنهـا را    يروز هسـتند و مـ   يو اقتصاد يتماع، اجياسيل سينش به مساكوا ياو نوع يها شنامهينما
خواننـده را بـه    يو ياسـ ياو دانست. اشعار متقدم برشت  بـه خـاطر نگـرش س    ياسير سكبر تف يسند

باشـد   ينه اييتواند آ يته مكن نيا يدارد، بررس يزمان وام يو اجتماع ي، اقتصادياسيچالش با اوضاع س
ات ير برتولت برشت در ادبكر تفي. سيو يشيو نما ييثار غنار برتولت برشت در آكر تفيش سينما يبرا
 ياسيپرده از اوضاع نابسامان س يد و بيانگر انتقاد شديب يه اشعار متقدم وكنشان از آن دارد  يو ييغنا

 م است.كحا يه نظام بورژوازيان علياول و عص يپس از جنگ جهان يها ن ساليدر نخست يو اجتماع

    .يركاست، جامعه، تحول في، سييتئاتر رواشعر،  :يديلك يها واژه

  ___________________________________________________________________________   

* E-mail: haddadi@ut.ac.ir :نويسنده مسئول 
** E-mail: hassankhan@ut.ac.ir 



 1396 ، پاييز و زمستان2 هشمار، 22ه ، دورپژوهش ادبيات معاصر جهان 410

 مقدمه -1
خـود را   يد و عمر هنـر يد يم يشخص ينوع سرگرم يكشتر يرا ب يشاعر 1برتولت برشت

ـ رد و بـه عنـوان نظر  كـ  2يـي ن تئـاتر روا يوكشتر وقف تئاتر و تيب س و ينـو  شـنامه يپـرداز، نما  هي
 كيرد. برشـت اشـعار مسـتقل انـد    كفا يدر تحقق تئاتر مدرن ا ينقش اساس  برجسته يارگردانك

او بوده و به عنـوان   يها شنامهير در نمايار ناپذكان ياز اشعار او جزئ ياريرده است و بسكخلق 
ان احساسـات تماشـاگران و   يـ جـان و غل يدر جهـت زدودن ه  يـي ان مهم تئـاتر روا كاز ار يكي
  شده است.  ار گرفتهكب ييارسطو ير آنان در مقابه با تئاتر سنتكتف ةختن قويبرانگ

ر برشـت  كـ و تف ينيه به جهانبكن است، ياو عج ييشنامه و تئاتر رواينام برشت چنان با نما
 ياريبدان نشده است. بسـ  يچندان  ران توجهيمتر پرداخته شده و در اكبه عنوان شاعر در آلمان 

از  يكـي بـه برشـت بـه عنـوان      يران در باب برشـت نوشـنه شـده اسـت، نگـاه     ياز آنجه در ا
ه بـا  كـ اسـت    آلمان و جهان داشته يشيات نمايادب ي برجسته يها نيسيسان و تئورينو شنامهينما
 3ييو بـه اصـطالح ارسـطو    يبه مقابله با تئـاتر سـنت   ييتئاتر روا يايپو يل تئوريمكن و تيوكت

اند، از چنان غنا و  قرار گرفته يو يها شنامهيالشعاع نما ه تحتكپرداخته است. اما اشعار برشت 
ز قـرار  يات معاصر آلمان نيف شاعران موفق ادبيه او را در ردكبرخوردار هستند  ييمحتوا عمق

  دهند.  يم
 يت و نبوغ بـاال يخالق ي دهنده رده است، نشانكه برتولت برشت سروده و خلق ك ياشعار

ه كـ نوشته نشده است  يران هنوز اثر خاص و مستقليه در اكن ياست. با ا ييات غنايدر ادب يو
ـ از اشـعار ا  يداشـته باشـد، امـا تعـداد     ينگاه ير برتولت برشت در اشعار وكبه تف ن شـاعر  ي

زبانان با برشت شاعر تـا   يفارس ييه در آشناكاند  ترجمه شده يبه زبان فارس يآلمان ي برجسته
بـا ترجمـه بهـروز    » من، برتولـت برشـت  «توان به  ياند. از جمله م ردهك يانيشا كمك يحدود

 يل با بررسيرد. جستار ذكاشاره » برشت، برشت شاعر«با نام  يعبدالله يلو برگردان ع يريمش
بـر   يه سـند كـ  ين برتولت برشت در صدد است تا با اشاره به اشـعار و ياز اشعار آغاز يبرخ
گاه برشت را بـه عنـوان   يروز هستند، جا يو ااجتماع ياسيل سياو نسبت به مسا يركف ي وهيش

از  يت ناراضـ يشخصـ  يكر كانگر تفين برشت بي. اشعار آغازات آلمان نشان دهديشاعر در ادب
ان و يز از عصين پس از جنگ اند و نينخست يها دوران جنگ و سال يو اجتماع ياسيل سيمسا

  ___________________________________________________________________________   

1. Bertolt Brecht 

2. Episches Theater 

3. Aristotelisches Theater 
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روز  يو اجتمـاع  ياسـ يل مختلـف س ينسـبت بـه مسـا    ياو و نگـاه تنـد و   ياسيس يپرخاشگر
  .ت دارندياكح

  يبحث و بررس -2
ات يـ نـه ادب ينـه تئـاتر و هـم در زم   يار، هم در زميبس يآثارخود  يبرشت در طول عمر هنر

و  يركـ و نگـرش و تحـول ف   ينينشـان از جهـانب   يكه هركر آورده است يبه رشته تحر ييغنا
 (بـرگ،  داردروز  ياقتصـاد  يو حتـ  ي، اجتمـاع ياسـ يل سياو نسبت به مسا ياجتماع-ياسيس

ل يـ مكن و تيوكـ ت يا بـه گونـه   يند طوالنيفرآ يكخود را در  ييبرشت تئاتر روا ).141 ،1998
جـاد  يدر تئـاتر مـدرن ا   يب انقالبين ترتيرا عمالً واپس راند و بد ييارسطو يه تئاتر سنتكرد ك
و  ينيز همسو بـا جهـانب  ياو ن ييات غنايه ادبك). اما نه فقط تئاتر برشت، بل1389 ،حداديرد (ك

  ت بوده است. و فرگش يبه احوال و تحوالت روز، دستخوش دگرگون يو ياسينگاه س
 ييسـرودها و با عنوان  1918برشت مشتمل بر هشت قطعه در سال  يشعر ةن مجموعياول

تند نسبت به جنگ  ين مجموعه نگاهيمنتشر شد. برشت در ا 1تار، از برشت و دوستانيگ يبرا
افتـه  يز پـرورش  يـ ه خود نكرا  يبورژواز يزندگ ي وهين پس از آن دارد و شينخست يها و سال
ـ گو يسخن م يتيرد و از شخصيگ ين بود، به سخره مدامن آ  يروكـ ه غربـت و انـزوا و ت  كـ د ي

  ). 1998،71 ،نسيزند ( يخته در آن موج ميافسار گس
 يروز (جنـگ جهـان   يو اجتمـاع  ياسيل سيبرشت نسبت به مسا يو انتقاد يالبته نگرش منف

گـر  يد يلكان جنگ به شـ ياه پس از پكم كحا يدار هيو سرما يآن و نظام بورژواز يامدهاياول، پ
 ي سـندگان همـدوره  ياز نو ياريرا بسيافت) فقط خاص برشت نبود، زيمار ادامه يوا يدر جمهور

 ،2009 ،م داشـتند (مـولر  كحـا  يركدادها و نظام فيبه رو يار منفيبس يز در آثار خود نگرشين يو
و  يل اجتمـاع ينسـبت بـه مسـا    يو جـوان  ينوجوان ةبرشت در دور ة). نگاه تند و پرخاشگران75
ف، يـ ه همانـا نگـاه لط  كـ ان شـعر،  يمتعارف و معمول در ب ي وهيه او از شكروز باعث شد  ياسيس
 يا وهيش شـ يخـو  يركـ ف ي وهيرده و  همگام با شـ كنه است، عدول يل و پر رمزي، مخيباشناختيز
 لمـپن را  يح و حتـ ياستفاده از زبان تنـد، خشـن و صـر    يعنير معمول در شعر، ير متعارف و غيغ

  ند.ك دنبال 
اسـت و از   يانگر خشم نسل جوان آن روز نسبت به نظـام بـورژواز  يه بك ياز اشعار يكي

  ___________________________________________________________________________   

1. Lieder zur Klampfe von Bert Brecht und seinen Freunden 
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ت دارد و از يــاكهــا ح روز و ســقوط ارزش يو اجتمــاع ياســيل سينســبت بــه مســا ينگرانــ
مطرود به با عنوان  ي)، شعر37 ،1388 ،د (رهنمايگو ين جامعه سخن ميسرخوردگان و مطرود

ـ برتولت برشـت در ا  يبارز زندگ ةه مشخصكاست  1موجه يليدل  ةويشـ  ين اوان و در راسـتا ي
 يتوان به خوب ين شعر مياوست. با ا يم در دوران جوانكحا ياو نسبت به بورژواز ةپرخاشگران
 يركـ بلـوغ ف  يها ن ساليدر اول يش وكجوان و روح ماجراجو و سر ياغين يار اكبه عمق اف

  :افتيدست  يو

  موجه يليمطرود به دل
  محتشم بزرگ شدم. ين در ميان مردمم

  والدينم 
  به گردنم بستند،   يحمايل

  به عادت مخدومان پرورشم دادند
  و هنر فرمان راندنم آموختند.

  اما چون به سن رشد رسيدم و اطراف را نگريستم،
  نشستند، يام به دلم م ديگر نه مردمان طبقه

  نه فرمان راندن و نه مخدوم بودن.
  گفتم و كام را تر ه طبقهكوچنين بود 

  با فرودستان نشستم.

و  يشكانگر سريبرتولت برشت و ب يضد بورژواز يباورها يتجل موجه يليمطرود به دلشعر 
ت او است در ياز شخص يريم است و در ضمن تصوكحا ييبورژوا يها ان او نسب به ارزشيطغ

 يدار هيو سـرما  يوازنظام بـورژ  ياصل ةه مشخصكشهرها  النكدر جنگل  يدوران پرآشوب زندگ
متمـول و محتشـم    ةاز خـانواد  ي). برشت از نوجـوان 1999،30 ،يكغرب در آن روزگار است (فر

 2سـم يلهلمنيو ةدور ينظام بـورژواز  ةدييه زاك ييها ن خانوادهيم در چنكحا يتيترب ي وهيخود و ش
شــور و شــوق شــور بودنــد و در تقابـل بــا  كن يــن در اينــدگان علــم و اقتصــاد نـو يآلمـان و نما 

مرسـوم   ةوين بود و از همان ابتدا در مقابل شـ كير و دل چريجوانان قرار داشتند، دلگ ييماجراجو
ط يان رادر مدرسـه و محـ  يـ و طغ يانگريعصـ  ةوين شـ يدست به شورش زد و ا يبورژواز يتيترب

  ___________________________________________________________________________   

1. Verjagt mit gutem Grund 

2. Wilhelmnismus 
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 م پرداخت.   كحا يباورها ةيرد و با شور و حرارت به اعتراض علكز دنبال ياطراف خود ن

مخالفـت بـا باورهـا، اعتقـادات و      ةدر پـس پـرد   موجـه  يلـ يمطرود بـه دل برشت در شعر 
ه كـ  يشورشـ  يكش، خود در نقش يخو ينظام بورژواز ي دهييمتمول و زا ةخانواد يها شهياند
م بـر آلمـان بـه پـا     كحـا  يو اقتصـاد  ي، اجتماعياسيس يو ساختارها يبورژواز ي جامعه يةعل

 ةها و اعتقـادات خـانواد   شهيمعمول و اند يتيترب ةويد و به مقابله با ششو يخاسته است، ظاهر م
تـه و  يشـرو در مدرن يپ يشـورها كه از كـ آلمان  يبورژواز ةم بر جامعكحا يها ش و ارزشيخو

  زد.يخ يرفت، برم ين به شمار مياقتصاد نو
 ي هيـ روح كدر يبرشـت بـرا   يشعر يها  ن نمونهياز بهتر يكي موجه يليمطرود به دلشعر 
 يتـوان آن را در شـمار اشـعار    يم در غرب است و مكحا ينسبت به بورژواز يو ةپرخاشگران
او را  ير زنـدگ يط اطراف و مسـ يم در خانواده و محكحا ين فضايه به صورت نمادكقرار دارد 
رو و خودمحور شاعر نسبت بـه  كبه چالش با نگرش ت ييبايده و خواننده را به زيشكر يبه تصو
  ). 84 ،1999 ،وپمنكخواند ( يم فرا مكحا يبورژواز

ت ياز شخصـ  يياول رونمـا  يپـس از جنـگ جهـان    يهـا  ن ساليشتر اشعار برشت در اوليب
منتخـب شـاعر    يشتن اوست و موضوعات شعريدن خويشكر يبه تصو ياو و در راستا يركف

ظـام  ن يهـا  شـاندن خواننـده بـا مولفـه    كبه چالش  يو در راستا يو يه هايواگو يبرا يمحمل
 يشـعر  يهـا  از نمونـه  يكـي م بـر آن اسـت.   كحا يها غرب و ارزش يدار هيو سرما يبورژواز

ـ كـ  1از زبان آنا يتيهجو باست با عنوان  يا ن باب، قطعهيبرشت در ا و  1920 يهـا  ن سـال يه ب
دژواژه ها  يريار گكزند و از ب يدر آن موج م يه پرخاشگركن شعر ينوشته شده است. ا 1921

ـ  ياز شخص يقيندارد، شناخت دق ييابا كيكلمات ركو   يهـا  ن سـال يت برتولت برشـت در اول
ـ ر ترجمه اكه، ذين هجويشاعر در ا كت به زبان ناپايدهد. با عنا يبه دست م يو يعمر هنر ن ي
ه خواننده عالقـه منـد خـود بـه     كشود  يشنهاد ميست و پينده نيدگاه نگارندگان شايقطعه از د

  برود. يسراغ متن اصل
ـ كـ هسـتند   يا ار برده شدهكب يها ن شعر مولفهيبل توجه در اقا ةتكن  ي وهيپـرده از شـ   يه ب
از ب. ژه در شـعر  يتوان به و يرا م يزندگ ةوين شيت دارد. اياكن دوران حيبرشت در ا يزندگ
ـ را  يه نـام خـود و  كـ رد) يـ گ يقرار م يمورد بحث و بررس ي(در صفحات آت چارهيب. ب  كدي

ختـه اسـت و در   يوان آوين خود را در اكيراهن چرين شعر پيدر ا رد. برشتكشد، مشاهده ك يم

  ___________________________________________________________________________   

1. Anna redet schlecht von Biti 
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 ي ز هجوم  خود را فقط متوجـه يغ تيت يجوان ي ش در دورهيت خوياز شخص يبردار  نار پردهك
هـا در   ن نظام و سقوط ارزشيان ايز به قربانين يا ه اشارهكرده است، بلكم نكحا ينظام بورژواز
). نگـاه برشـت،   24 ،1999،يـك ان پس از جنـگ دارد (فر م و دوركحا ياسيو س ينظام اجتماع

ه كـ  ييها لفهؤبه م يخاطر و دلبستگ يشانيخته و پريافسار گس ييخته از فردگراياست آم ينگاه
افـت  يتوان به وضـوح در  يم از زبان آنا يتيهجو باز روح سرگردان شاعر دارد. در شعر  ينشان
نان آن كسـا  يزمان و همسو شدن زنـدگ  يسايو س يط نابسامان اجتماعيه برتولت برشت شراك

  ده است. يم در غرب دكحا يدار هيو سرما يارتباط تنگاتنگ با نظام بورژواز يكرا در 
رنـگ   ي، اين مويزر يآلمان، ااز اشعار مهم برشت با عنوان  يكين جا الزم است به يدر ا
و سـقوط   ياجتمـاع  و ي، اقتصـاد ياسـ يه به وضوح از اوضاع نابسـامان س كم ينكاشاره  1باخته
ـ ت دارد. او در اياكاول ح يپس از جنگ جهان يها ن ساليدر اول ياخالق يها ارزش ن قطعـه  ي
قـرار داده اسـت،    ي(آلمان) را در پرتگـاه تبـاه   يو ين مادريه سرزمكرا  يتند، جنگ يبا نگاه

ـ انگر نگـرش برشـت بـه پد   يـ ب يه به روشـن ك يدهد، شعر يمورد حمله قرار م جنـگ و   ي دهي
  ).66 ،2006،ارچركاول است ( يت دوران پس از جنگ جهانياو از وضع ي هيائوكش

  رنگ باخته ي، اين مويزر يآه آلمان، ا
  ن!يو جبيكن يتو ابرآشفته، ا يا

  بود يچه هنگامه ا
  صدا آسمانت ؟ يدر آن ب

  ؟ينون بسان گور مرداركن اين چنياك
  
  سهات باال سر به پروازند!كركو 
  

  با را.يزدرند اندام يددانت م
  سازند  يرندگان آلوده ميو آن م

[...]  
  ت صاف و روشن بوديرودها يزمان
  اندود است!لين از سموم نينون زهرآگكو ا

  ___________________________________________________________________________   

1. Deutschland, du Blondes, Bleiches 
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  نند از جاك يبه دندان م
  غالت و نباتت را

  ، اطفال!يز فرط گشنگ
  ان در آب گندآلوديمرغاب يول

  سرگرم شنا هستند.
  

  رنگ باخته ي، اين مويزر يآه آلمان، ا
  ن ما!يگر سرزمينه د يا
  پر از مرحوم و مغفوران! يا
  پر از اموات! يا

  ا؟يد آيدلت خواهد تپ
  جان تو ، آن دل يدل ب

  يليشور شكه جات  يه با ادوك
    يسودش نمودكنم

  ؟يردكزان سپس سوداش 
  هرگز و هرگز!

  ؟يبرده ا ين سودا چه سودياز ا
  رق.يپرچم و ب ييچند تا -
 

  گور غمها! ين مردگان، ايسرزم ياال ا
  رد،يگ يخاطرات از شرم م يگلو
  نوباوگانت يول
  جان بدر بردند يه از دست تباهك

  نه شان يدرون س
  زد يخ ياز خواب بر م

  ا.يكآمر -

قـرار   يه آلمـان را در پرتگـاه تبـاه   كـ اول  ين قطعه با انتقـاد از جنـگ جهـان   يبرشت در ا
ــاع ياســيط نابســامان سياســت، شــرا داده ــه اســت و   بعــد از جنــگ  يو اجتم را نشــانه رفت
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ز سـخن  يـ ن يـك نزد ي ندهيدر آ ياحتمال يامدهايم بعد از جنگ از پكت حايح وضعيتشر ضمن
  د.  يگو يم

، غربـت و  يبـورژواز  يزنـدگ  ةوي، تمسـخر شـ  يان، رفتار ضد بـورژواز ي، عصيپرخاشگر
 دارنـد.  يا ژهيگاه ويز جاياو ن يها شنامهيخته در اشعار گنجانده شده در نمايافسار گس ييفردگرا

ل ير در باب مساكبرشت قرار گرفته و خواننده را به تف ييه در خدمت تئاتر رواكن اشعار يدر ا
 يو جنـگ و از سـو   يت با نظام بورژوازيند، خشم وضدك يق ميروز تشو يو اجتماع ياسيس
 ينـ يع يم نمـود كنظام حا يو اقتصاد ياسي، سياجتماع يدر ساختارها يل به دگرگونيگر ميد
 Choral vom Baal2بـا عنـوان    ين به شـعر يمز 1بعل ر عنوانيبرشت ز ةشنامين نمايرد. اولدا

  ت برشت در پس آن نهفته است:يه شخصكاست 

  بعل ييهمسرا
  ديبال يه مكآن زمان 

  د مادر خود بعل،يدر دامن سپ
  ت بود و پهناوركرنگ و سا يآسمان ب

  ان بود،يز و عريز نورس ، شگفت انگين
  هكه گون هم از آن

  خود بعل  
  ا قدم بنهادين دنيچون بد

  داشت. يدوستش م
  

  آسمان 
  او بود، يهمراه رنج و شاد
  ، يبه شب هنگام حت

  خوش و آرام يه در خوابك
  بست. يآسمان م ينگاهش  را به رو

  شبانگاهان

  ___________________________________________________________________________   

1. Baal 

2. Choral vom Baal 



 417 گيري برتولت برشت نسبت به مسايل سياسي و اجتماعي روز در اشعار آغازين او موضع

  ،يك رنگ  آن يارغوان
  سرمست. يكي نيا

  ار و زاهد، بعليهش يسحرگاهان ول
  آسمان اما:

  رنگ. يزعفرانش يها گونه
  

  زان يرود افتان و خ يو شبها م
  خانه،  يرو به م

  سا و شفاخانهيلك
  آرام،  يبا دل
  در سر. يم كتر
  

  ن بعل يها! ا بچه
  د خسته باشد،يشا

  غرق اما هرگز نخواهد شد:
  د او آسمانش را.يشكبه همراهش فروخواهد 

  
[...]  

ـ   يركـ ت فيخصـ از ش ييرونمـا  بعل ةشنامين شعر گنجانده شده در نمايا ن يبرشـت در اول
ق تلـخ  يان حقـا يـ ب يبـرا  ياوست و نشـان از نگـرش تنـد و پرخاشـگر و     يعمر هنر ي دوره

ـ اول دارد. برشـت در ا  يم بعد از جنگ جهـان كحا يو اقتصاد ياسيو س ياجتماع ن قطعـه بـا   ي
 يجتمـاع و ا ياسيس يها يمقابله با ناهنجار يوه براين شيه در نگاه او بهتركتند و زننده  يزبان

 شد.ك ير ميت خود را به تصويروز است، شخص

ن ياز مهمتــر يكــيه كــز (يــن بعــل ةشــناميگــر گنجانــده شــده در نماياز اشــعار د ياريبســ
 يهـا  ختن ارزشيوار از  فـرور  ليـ اوسـت و تمث  يسـت يو آنارش يسـت يونيسپرسكا يها شنامهينما

 ةت پرخاشـگران يگر شخصـ انيت دارد) بياكاول ح يپس از جنگ جهان يايدن يو انسان ياخالق
ـ  يكرات كتف يروز است و در راستا ي، اجتماعياسيل سيبرشت نسبت به مسا خسـته و   ياغي
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ن، سرخوردگان يزند و از مطرود يآن موج م يجا يدر جا يه فساد و تباهك يا دلسرد از جامعه
ـ اشـعار ا  يهـا  يژگـ ين وياز مهمتـر  يكـي راند، قـرار دارد.   يو محرومان جامعه داد سخن م ن ي

  پرده و تند برشت است.  يح، بيز مشاهده شد، زبان صرير نيه در شعر اخكشنامه ينما
هـا   در آن يه وكـ متقدم برشت  يها شنامهيگر نمايو د بعل ي شنامهيم در نماكر حاكطرز تف

ان تضادها و تناقضـات  يرامون خود را مورد حمله قرار داده و با بيپ ةم در جامعكحا يها ارزش
 ير در ســاختارهاييــو تغ ياول، خواســتار دگرگــون يپــس از جنــگ جهــان يايــموجــود در دن

ه تحـت عنـوان   كز ياشعار برشت ن ةوعجمن ميدر اول ياست، حت ياسيو س ي، اقتصادياجتماع
ن مجموعه شعر به انتقـاد از  يمنتشر گشت، مشاهده شده است. برشت در ا يخانگ يتاب دعاك

  پرداخته است. خود در زمان  يبشر ةم در جامعكحا يها ارزش
ه در سـال  كنسبتا بزرگ برتولت برشت است  يشعر ةن مجموعياول 1يتاب مواعظ خانگك 

در بــر دارد  1925تــا  1916 يهــا ســال يرا در طــ ين اشــعار ويمنتشــر شــد و مهمتــر 1927
برشـت   ير شاعريو س يسندگينو يست روشن از خط مشيا  ) و نمونه66 ،2008 ،نياشتا تكي(

ـ ه در آن دكـ  يو يول عمر هنـر ا ي در دوره و ضـد   يسـت ي، آنارشيسـت يونيسپرسكا يهـا  دگاهي
  ). 71 ،1998 ،نسياند( مورد توجه قرار گرفته يبورژواز

ست جوان اسـت  يرمانت يك ةرانكمتف يها دگاهيانگر ديب يتاب مواعظ خانگكشعر  ةمجموع
ر و يـ ، مزام4گاهنماهـا ،  3عبـادات ، 2اسـتغاثه هـا   يم بـه نامهـا  ي(همان) و در پنج بخش از تعـال 

 7چـاره ياز ب. ب. ب بـه نـام   يا مهيز ضـم يـ و ن 6وتاه مردگـان كلحظات و  5يماهاگون يسرودها
ه در سـال  كـ  چـاره ياز ب. ب. ب ةم شده است. قطعـ ياست) تقس چارهيبرتولت برشت ب (منظور
برتولـت برشـت منتشـر     يتاب مواعظ خـانگ كدر مجموعه شعر  1927نوشته و در سال  1922
ر يبـه تصـو   يو يل عمر هنريت برتولت برشت را در اوايشخص ين قطعه بروشنيست. اشده ا

ـ د كبه در يانيشا كمكر آن ين شعر و تفسيا ةشد. مطالعك يم و ضـد   يسـت يآنارش يهـا  دگاهي
شـات  يبـا گرا  ييهـا  شـنامه يه زمان خلـق نما ك يند، دوره ايكن دوره  ميبرشت در ا يبورژواز

  ست: ا يستيو آنارش يستيونيسپرسكا
  ___________________________________________________________________________   

1. Hauspostlille 
2. Bittgänge 
3. Exerzitien 
4. Chroniken 
5. Mahagonnygesänge 
6. Kleine Tageszeiten der Abgestorbenen 
7. Vom armen B. B.  
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  چارهياز ب.ب. ب
  من، برتولت برشت

  اهم.يس يها جنگل ياز اهال
  ه در تن او بودمكآن زمان 

  م درآورد.يمادرم به شهرها
  ها جنگل يو سرما

  تا روز انقراضم همراهم خواهد بود.
  

  به شهر آسفالت خانه دارم.
  از همان آغاز هم با ساز و برگ مرگ:

  .كاينكگار با يبا روزنامه، س
  ، تنبل كاكش كياند

  ز هم خرسند.يدست آخر ن
  

  مهربانم با خلق،
  به رسم و عادت آنان،

  شق و رق دارم. يالهكبر سر  
  ن مردم، يه اكم يگو يو م

  اند. يچه بد بو ييجانورها
  ن، ياز ا كم، چه بايگو يو م
  ن هستم.يچن نيه خود هم اك
  

[...]  
  ف، يما، همه نسل سخ

  م ينشسته بود ييها در خانه
  دارنديبرنم يم، خرابينگاشتايه مك

  ميمانهاتان را ساخت ةريدراز جز يها ه خانهكن بود ي(چن
  اطلس بود) يايدر يه سرگرميه ماكرا  يكيبار يو آنتن ها
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  انش در گذر است: باد.يه از مكماند، همان است  يچه م ن شهرها آنياز ا
  

  خورد: يه آن را مكاوست  يه شادمانيخانه ما
  ند.يكم يته كا، او خانه را پيآر
  ميه چند روزه مهمانكم يدانيم

  ست. يآيد، در خور گفتن ن يچه م و پس از ما آن
  

  ه خواهند آمد،ك ييها هنگام زلزله
  د، ياگر از دستم برآ

  خاموش شود. يم از سر تلخي» اينيرجيو«گار برگ يگذارم س ينم
  
  ن منم، من برتولت برشت،يا
  ه به شهر اسفالت درافتاده ام،ك يمن

  اه،يس يها جنگل ياز اهال
  در تن مادرم،
  ن.يشيپ يدر روزگار

ن ياز بهتـر  يكـي زبـان برشـت و    ياصـل  ياز نمونـه هـا   يكيد يشا چارهياز ب. ب. بشعر 
اش باشد و  يل عمر هنريدر اوا يت ويدن شخصيشكر ياو در به تصو ييات غنايادب يها نمونه
او در اشـعار   يركر فيس كدر يبرا يار ون اشعيتر يديلكاز  يكيتوان آن را  يگر ميد ياز سو

انسـان مـدرن    ياش هـا كـ نكن قطعه تجسم پرسشها و ي). ا8 ،1999،وپمنكن دوره دانست (يا
و آن سـو   ين سويشهرها ا النك يدرمانده، در هزارتو – يد حتيشا  -ه تنها و ك ياست، انسان

  بربسته است.  ه مدتهاست از آنجا رختك يابد از روحيب يد نشانياود تا شاك يرا م
ـ گو يشهرها و در عصر مدرن سـخن مـ   النكاخالق در  يبرشت در شعر خود از فراموش د ي

ه اساسـاً  كـ فرد مستقل را  يكوار چهره و رفتار  ليه با شعر خود تمثك(همان) و در صدد است 
جنگل شـهرها   ياهوين فرد اما در هيشد. اكر بيسرنوشت خود باشد، به تصو ةنندكن ييد تعيبا
راه گـم   ين فـرد يم بر چنكحا يه نظام بورژوازكن است يدر ا كته مضحكر شده است و نياس
ات يـ ه بـا روح ك ين جوامعيم در چنكه از تناقضات حاكوشد ك يه دارد. برشت باز مكيرده، تك

  نند، پرده بردارد.ك يت نمكزمان حر يندارند و در راستا يفرد همخوان
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ـ ت برشـت در اوا يز شخصـ ا يريبا خلق تصو چارهياز ب. ب. بشعر  ، يو يل عمـر هنـر  ي
ـ تراود، ز ياز آن م يدياس و نوميه كاست  يره و آخر الزمانيت ةنگار يكشگر ينما را او خـود  ي
آيـد، در خـور گفـتن     يچه مـ  پس از او آن«ه كدانست  يبهتر نداشت و م يا ندهيبه آ يديز امين
   »ست.ين

ـ اين شائبه به وجود نيواننده اده گرفت تا در ذهن خيد به ديرا با يا تهكاما ن ه برشـت  كـ د ي
ان تضـادها و  يـ خـود بـا ب   يها شنامهيژه در نمايبرشت به و بهتر نداشت: يا ندهيد به آياساساً ام

 يح اطالق مـ يه در قاموس او به مفهوم تصحك يريير است. تغييجاد تغيا يم در پكتناقضات حا
ـ در ا سپرد، يغرب عمر م يدار هيسرما ةه در جامعك يشود. و ن شـعر نگـاهش از نـوع نگـاه     ي

سوق دهـد   ييزد و او را به سمت و سوير خواننده را برانگكتف ةه قوكاست، باشد  يساز گانهيب
بهتر داشته  يا ندهيد به آيح) در جامعه باشد و امير (تصحييجاد تغيا يبرا ييارهاكراه يه در پك

  باشد.
ه در آن فـرد  كابد، ي يجنگل نمود مات يل و هكشهر در ش النك چاره،ياز ب. ب. بدر شعر 

ه به كست يا تهكن نيوجود ندارد. ا ينوعدوست يبرا ييش و جايشتن خويبه خو يابيان دستكام
ز يـ شنامه نين نمايده شده است. در ايشكر يبه تصو يبروشن در جنگل شهرها ةشناميژه در نمايو

تلـخ   ةقرار گرفته است و تجربم يشهرها در ارتباط مستق النكده يفرد با پد ياضمحالل و نابود
ه كـ ده است. برتولت برشت همان گونـه  يشكر يشهرها به تصو النكدر  يبرشت در مورد زندگ

ه از كـ  يريدانـد، تصـو   يشهر مدرن را عرصه تنازع بقا مـ  در جنگل شهرهاخود  ةشناميدر نما
از ب. قطعـه   ار آشفته و درهم است. برشـت در يشود، بس ينان آن ارائه مكسا يشهرها برا النك

  رده است. كدگاه خود عدول نين ديز از اين چارهيب. ب
ز بـه  يـ ن يتاب مواعظ خانگكگر  اشعار گنجانده شده در ي، دچارهياز ب. ب. بنار شعر كدر 

خ يدر آوگسبورگ، مـون  ياقامت و يو در ط ير برشت در دوران جوانكن نحو بازتاب تفيبهتر
احساسات خواننده را مورد خطـاب قـرار داده اسـت.     ميم اول به طور مستقين است. تعليو برل
نوشـته شـده    ييروزهـا  يم سوم بـرا يند. تعلك يه مكيشتر به فهم و عقل خواننده تيم دوم بيتعل

 يم چهـارم بـرا  يا تعليند. بخش چهارم يب يعت ميطب يروهايه انسان خود را در دست نكاست 
ن بخش تنهـا  يه اكد يگو يخود م و غرور نوشته شده است. برشت يثروت و تندرست يروزها

به گذشته  يه آدمكهستند  يانسان لحظات و ساعات يخورد. در زندگ يم يبه درد افراد معدود
ن ساعات در نظـر  يا يم پنجم مناسب برايند، تعلك ياد ميشد و از آنان ياند يو در گذشتگان م

  )9 ،1982گرفته شده است. (برشت،
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 جه ينت -3
ه تئـاتر  كـ ست دانسـت  يسكمنتقد و مار يسيشنامه نويبرشت را نما ديعوامانه شا يدر نگاه

شده است. اما پـس از   يسيشنامه نويدرعرصه نما يستم باعث ظهور تحوليدر قرن ب يو ييروا
چهـره   يارتركل آشـ كبـه شـ  » تشورنر ه«توسط  2006در سال  يو»  اشعار عاشقانه«انتشار 

زبـان   كه در طول عمرش چندان پـا ك يسينو شنامهيسنده و نمايابد. نوي يم يشاعر فرصت تجل
را  يه زبـان كـ نباشـد. نـه، بل   ير خـود سانسـور  يز اسـ يش نيها ه در سرودهكاست  يعينبوده، طب

ـ » من«باشد و  يكوچه و بازار نزدكه به زبان مردم كند يگز يبرم پـروا از احساسـات و    يشاعر ب
  د.يات خود بگويتجرب

ـ  يرا در مـ  يو يركـ رشت مراحـل تحـول ف  خ نگارش اشعار بيگذرا به تار يبا نگاه م.  يابي
ش يگـرا  يه به مبارزه با جامعه طبقـات ك يستيسكن مراحل به ماريجوان در گذر از ا يستيآنارش

شود.  يدارد مبدل م يگوشه چشم ينيا و عشق زميه به دنكآرمانگرا  يدارد و دست آخر به مرد
ـ و ناپا ينيبـدب  يبـو هماره از آثار برشت  يركن تحول فيا ياگرچه در درازنا بـه مشـام    يداري

ط يه در شـرا كـ انسـان   يرا نـه در نـاتوان   ينين همه بدبيل ايدل يرسد اما در اشعار متاخر و يم
  د جست.يبا يو اجتماع ياسيس

ل يخود و چه در اشـعارش نسـبت بـه مسـا     يها شنامهيه برشت چه در نماكن يوتاه سخن اك
و نگـرش   ينيانگر جهـانب يـ ها و اشعار او ب شنامهيرده و نماك يريروز موضعگ يو اجتماع ياسيس
از اشـعار برشـت در    يا دهيبرگز يروز بوده است. بررس يو اجتماع ياسيل سينسبت به مسا يو
و  ي، اقتصـاد ياسـ يبا توجه بـا اوضـاع س   يه وكدهد  يبرشت نشان م يعمر هنر يها ن سالياول

بـه   يم از لحظ فرم و محتوكحا ياول و نظام بورژواز يروز دوران پس از جنگ جهان ياجتماع
 يو اجتمـاع  ياسيانات سيها را هم سو با جر ه بتواند آنكش رفته است يدر اشعار خود پ يا گونه

 يشاتيه او گراكانگر آن است يبرشت ب ي هير برتولت برشت در اشعار اولكر تفيروز قرار دهد. س
 يبـورژواز  يزنـدگ  ي وهيگرفتن ش داشته و با به سخره يستيونيسپرسكو ا يستي، آنارشيستيليهين

  داست.ياز آن هو يشك، غربت و سرييه فردگراكد يگو يسخن م يتياز شخص
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