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رداز زيبايي ادبيات روشنفكري سنتي توانسته برشت را در قالب مدرنيست، ماركسيست، شاعر، تئاترنويس، ونظريه پ

رمن نظر نو شناسي جاي دهد اما انتساب وي به فلسفه و تئوري سياسي به اين آساني ها امكان پذير نخواهد بود. اين گفته، 

ستين ارگان انجمن بين المللي برشت است. با اينهمه آنتوني اسكيرز در نخ كامونيكشنروسلر، اديتور سابق مجله ِي 

د مونوگراف عالمانه ِي خود، اين وظيفه ِي سنگين، دشوار و طاقت فرسا را عهده دار شده و همچنانكه خود نيز قبول دار

س راهي طوالني است. جاي آن دارد از اسكيرز به خاطر جسارت و عدم تر تالش وي نخستين گام در اين مسير، و سرآغاز

ت علمي از وارد شدن به وادي ناشناخته قدرداني كرد زيرا اقدام وي، گامي بسيار ضرور در كشف حلقه ِي گمشده ِي تحقيقا

 .در خصوص آفرينش هاِي برشت بشمار مي رود

يم. برشت را از زاويه ِي نظريات سياسي، فلسفي و تئوريكي شناخته بود تاكنون آثار زيبايي شناسانه ِي برشت را عموما  

ت كه كمپاني هاِي تئاتري و دانشكده هاِي تئاتر دانشگاهها، به يكسان ارج مي نهادند زيرا وي يكي از معدود هنرمنداني اس

 توان نده ِي رمانتيك، دارايِ آثارش ضمن برخورداري از استحكام الزم براي مقاومت در برابر زيبايي شناسِي سرگرم كن

، آثار فلسفي و كافي براِي رقابت با سلطنت تئوري سياسي و فلسفه نيز، است. برشت در عين حال بيش از هر هنرمند ديگر

مختلف منجمله كارهاِي مطبوعاتي، ديالوگ، شعر و مقاله كه اغلب آنها در زمان  تئوريكي زيادي در زمينه ها و ژانرها ِي 

ظريه اش منتشر نشده بودند، خلق كرده است كه بتدريج به رزومه كاري وي در زمينه ِي تالش هاِي فلسفي و ن زنده بودن

ا پيشتر از سياسي اضافه شده اند. به گفته ِي اسكيرز، بررسي آثار متاخر برشت، وي را به اين موضوع هدايت نموده كه چر

ت) عمدتا  مشكل اساسا  مربوط به مفسرين برشت اس تقاد دارد اين برشت به مثابه فيلسوف مطرح نشده است؟ اسكيرزاع

منتقدين تئاتر آلماني ها و  بيشتربه جنبه ِي شاعري وي تاكيدداشته اند 1956ادبيات( كه بعد از مرگ وي در سال / . 

اِي نوشته هاسكيرز مي گويد وجوه فلسفي و سياسي  (1930خصوصا  به خاطر مباحث مربوط به رئاليسم و فرماليسم دهه  )

ثار اريك آمريكايي، خصوصا  آ -نسل نخست متفكرين آنگلو  برشت در ابهام باقي ماندند. خصوصا  اين امر در نوشته هايِ 

ن آثار برشت و بنتلي، مارتين اسلينو و جان ويلت صادق است.بنتلي واسلينوتمام تالش خود رابكار بردند تا با دفرمه كرد

قدري  مورد ويلت اما،  ها، نوشته هاي وي را با ذائقه آمريكائيهاي پس ازجنگ سازگاركنند.زدودن مفاهيم ماركسيستي ازآن

1964« )برشت درتئاتر: بلوغ زيبايي شناسي » پيچيده تر است. خصوصا  به خاطر آنتولوژي كه برخالف نوشته هاي غير (

ر امروزه هم آمريكايي معرفي نمود. اين اثسياسي و بي خاصيت ادبي بنتلي و اسلين آثار تئوريكي برشت را به جامعه ِي 

زيبايي  داراي اعتبار فراوان است بطوريكه اسكيرز بارها و بارها به آن مراجعه كرده است. ويلت بر انكشاف مداوم سيستم
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ل او ر عين حاشناسي در آثار برشت عليرغم اينكه وي هيچگاه مستقيما  به تئوري زيبايي شناسي اشاره نكرده، تاكيد دارد. د

آيد كه مي  آثار تئوريكي برشت را به عنوان فلسفي و سياسي صرف به حساب نمي آورد. اينجا گفته ِي گدار به خاطر مي

نوشته لبرمن، آنتولوژي هاي جديد از مارس سي« مسئله ساختن فيلم سياسي نيست بلكه سياسي ساختن فيلم است» گفت:
برشت درباره ِي فيلم و راديو  هاي  و  هنر  نوشته هاي برشت در باره يِ ، تام كوهن، لورا برادلي و استيو گيلز،  (2000)

(2003) سياست  بهاي مدلنوشته هاِي برشت در باره ِي نمايش: مسينگ آف و كتا، تام كوهن، استيو گيلز و مارك سيلبرمن، 

كيرز اما ويلت هستند. از نظر اسجملگي تالش هايي انتقادي و اصالحي براي پركردن كاستي هاِي موجود در كتاب  (2014)

 .سنت فرماليستي تا امروز تداوم داشته است. وي براي اثبات نظر خود به آثار شوكمن و گاليسو اشاره مي كند

اينهارد به نظر مي رسد توجه اسكيرز به سنت نقد و چشم پوشي از سنت مدرسي آلمان در باره ِي برشت، خصوصا  آثار ر

مشكالت  تا حدودي غير ارادي باشد. با اينهمه اسكيرز به« تئاتر پست دراماتيك» در مورد  من تيس له -اشتاينوگ وهانس

اي سياسي بررسي ارتباط آثار برشت با كاتگوري هاي سياسي و فلسفي معترف است. وي نه تنها مجبور مي شود روايت ه

ي مواضع زم است به سنت انتقادي كه وراو فلسفي برشت را به صورت موزائيكي كنار هم بچيند، بلكه از سوي ديگر ال

ع كافي سياسي و اعتقادي نقش بازي مي كند فايق آيد. با اينهمه اما، اسكيرز در دو زمينه براي پروژه ِي مورد نظرش مناب

د لز و آستريزمينه ِي نخست اثرات انتقادي محققين برشت گرا همچون داركو سوين، آنتوني تاتلوف، استيو گي .پيدا نمي كند

د و اوسمن ) بايد مارك سيلبرمن را هم در گروه جاي داد( است كه اغلب رويكرد مطالعات فرهنگي را پيشه خود ساخته ان

نت تئوري در درك برشت به مثابه ِي هنرمند تئاتر و فيلسوف سياسي، اجتماعي خيلي راحت بوده اند. زمينه ِي ديگر، در س

ن، آدرنو، لوكاچ، آرنت، سارتر، بارت،ايگلتون، و جيمسون استانتقادي شامل انديشمنداني همچون، بنيامي اسكيرزبيشتر  .

آرنت نمي  تحت تاثير بارت، سارتر، و جيمسون بوده است اما متاسفانه اشاره اي به انتقاد از برشت از سوي آدرنو، لوكاچ و

شته هاي غير ادبي و اجتماعي مي دانند و نو كند. اين نويسندگان با تاكيد بر آثار استتيك برشت، او را فاقد فلسفه ِي سياسي

 .وي را بيهوده و لغو حساب مي كنند

ال  اسكيرز پس از اين زمينه سازي الزم و ضرورمونوگراف خود را به شش بخش تقسيم مي كند: سه فصل نخست اص

و مفاهيم  رشتتئوريك هستند و سه فصل ديگر، شامل بررسي انتقادي متون برشت است. فصل دو اخالق پراكسيسي ب

د آگاهي در نظم ماركسيستي مثل )اليناسيون، تضاد، متد ديالكتيكي( در رابطه با پراكسيس را دربر مي گيرد. فصل سه خو

 آثار گرامشي، بارت و سارتر را مي« تضاد و تقليل»فصل چهار تحت عنوان:  .اجتماعي را مورد بررسي قرار مي دهد

صل ا در پرتو هويت شكننده و اونتولوژي اجتماعي مورد كنكاش قرار مي دهد. در فر« آدم خوب سزوان» كاود. فصل پنجم 

گاليله» ششم بازخواني اثر تئاتري  جاع به با رجوع به ديالكتيك روشنگري مورد بازخواني قرار مي گيرد. فصل هفت با ار «

ول سه، ر عرضه مي كند. من فصشكسپي كوريوالنوسمائو تسه دون، خوانشي از بهره گيري برشت از « درباره تضاد» 

تحكام چهار و شش را بهترين و قويترين فصل هاي كتاب مي دانم در حاليكه فصول دو وهفت عليرغم ظاهر انتقادي از اس

 .فصول گفته شده برخوردار نيستند

جامعه  امل اثربياييد فصل سه را به عنوان نمونه مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم. اسكيرز در اين فصل با توانمندي ك

ئاتر اپيك شناختي اوياتار زروباول و هارولد گارفينكل را در رابطه با خودآگاهي اجتماعي به مثابه ِي روشي براي تمايز ت

ماتيك را ايده ِي خوانش ارگانيك و طرح درا پوئتيكبرشت از پوئتيك سنتي ارسطو مورد بررسي قرار مي دهد. ارسطو در 

شيا پيوند مي زند. طور سنتي اينگونه استنباط مي شود( كه بيان استتيك انساني را به نظم طبيعي اعرضه مي كند ) يا حداقل ب

ي شود زيرا به اين ترتيب از سوفوكل تا سوپرمن همين خط طولي، تئولوژيكي از طريق قصه، شخصيت و ايده پيگيري م

ودذهن موجود، در هماهنگي با عالم هستي بشمار مي ر روش عرضه ِي جسم و  اثر زروباول و گارفينكل خاطر نشان مي  .

و  تاريخي است اما همواره در جوامع انساني به شكل واقعيت موجود  كند كه نظم موقتي، ساختار بشري است كه اساسا  

حث جهانشمول نشان داده مي شود. و هرچيزي كه به شكل عام و عقل سليم بشري درآيد، در عين حال به چيزي غيرقابل ب

را در سطح  ي شود. تئاتر اپيك برشت با اين نظم موقتِي اجتماعِي طبيعي شده سروكار پيدا مي كند و مي كوشد آنتبديل م

ست فرهنگي عملياتي قصه، شخصيت، ايده، فضا، بازيگر و تماشاگر بگسلد تا به اين وسيله بتواند ريفيكاسيون را در كانتك

ار تئاتري و هنري ديالكتيكي، نوشته هاي ارسطويي مشكل آفرين اند، زيرا آثپوئتيك  كند. به واسطه ِي تاثيرات اليناسيون و 

بودن، جهان را از طريق بازآفريني و بازنمايي قابل تغيير هم مي كنند ضمن تفكرانگيز  . 

شهامت مادر» عليرغم خوانش  شوربختانه، اسكيرز نه تنها   يسنتوانسته اين موضوع عالي تئوريك را با توجه به پراكس «

ول بعدي عمدتا  با برشتِي آثار استتيكي، حل كند بلكه صرفا  به متون تئوريكي برشت بسنده كرده است. از آنرو كه وي در فص



ح جنبشخوانش نمايشنامه هاي برشت مشغول شده اين كوتاهي را مي توان ناديده گرفت. با اينهمه به نظر من اسكيرز با طر  

ري و پراكسيس ضوع بسيار مهمي انگشت گذاشته است. در اين جنبش با بازنمايي تئو، به مو«برشت به مثابه ِي فيلسوف »

نمي توان يا  در كانتكست حياتي، ضرورت دارد برشت را هم سقراطيزه كرد. برشت را در زمينه ِي فلسفه و تئوري سياسي،

ين ينكار را انجام داد ، من نمي دانم. ا/يا ارزيابي كرد بلكه ضرورت دارد وي را هم/هم به حساب آورد. اينكه چگونه بايد ا

. در حقيقت اسكريز است كه بايد راه حلي ارائه كند چون او فصل مربوطه را با طرح جنبش عظيم برشتي به پايان برده است

جه د. نتياسكيرز در ارائه راه حل با نقل قول ها و تفسيرهاي قوي كامال  موفق شده و برشت از اين بابت بايد به خود ببال

مال  در گيري هاي وي ممكن است پرفسورها و اساتيد دانشگاه را از كوره بدر كند. اگر چنين اتفاقي رخ بدهد اسكيرز كا

» نها را هدف خود موفق بوده است. زيرا پرفسورها، عالمين ادبيات، فرماليست ها و بطور خالصه شيفتگاني كه برشت آ

ه نفع ب يي در تئاتر آموزشي بشمار مي روند، مي خواهند حوزه ِي عمل را مي نامد و عوامل اجرايي فتيشيسم كاال« تويس

 .تئوري از ميان ببرند

زم به نظر من اگر اسكيرز همچنان به تالش خود در راندن برشت به داخل چارچوب فلسفه و تئوري سياسي ادامه دهد ال

واند فلسفه و د. نخست، يافتن نقاط ارتباطي كه بتاست دو موضوع را به اين مدل آناليتيك عرضه شده در اين فصل بيافزاي

ند از تئوري سياسي را آشتي دهد. در اين خصوص موضوع خودآگاهي موقتي بسيار اهميت دارد كه اسكيرز را مجبور مي ك

جمع باقي مي ماند زروباول به لوكاچ، داروين و ارسطو مراجعت نمايد اما ماركس حلقه ِي مفقوده ِي اين  ز اگر اسكير .

ئوري سياسي گذشته ها مي برد آنگاه در يافتن ارتباط ميان ديسكورس سنتي فلسفه و ت ماركس به  برشت را در ارتباط با 

رداخته اند پ« تقسيم كار» ، و « روز كاري» ، «فتيشيسم كااليي» البته بخش هايي كه به موضوعات  .موفق تر عمل مي كرد

، كامال  به اين موضوع 1844ن در ايدئولوژي آلماني و دستنوشته هاِي اقتصادي و نيز بخش هاِي مربوط به كارو اليناسيو

 .ياري رسانده اند و با مهندسي معكوس به هگل، كانت، اسميت، الك، دكارت، افالطون و هگل مراجعت نموده اند

شهامت  »ه ساير نمايش ها: ديگر اينكه، نمايش هاي آموزشي مي توانند به مثابه ِي شواهد مفيد و قانع كننده تري نسبت ب

ف و نمايش هاِي آموزشي عليرغم تعري در نظر گرفته شوند.  « آدم خوب سزوان» و « كوريوالموس» ، «گاليله »،  «مادر

هنوز هم محل مناقشه اند و عده اي با استناد به همين نمايش ها مدعي هستند كه   1970تمجيدهاِي عوامل تئاتر از سال هاِي 

ه آثار ت را فيلسوف يا نظريه پرداز سياسي به حساب آورد. اين خودآگاهي هاي كاذب و حمالت ديوانه وار بنمي توان برش

برشت در واقع ارزش هاِي ذاتي نوشته هايي برشت را آشكار مي كنند. نمايش هاِي آموزشي داراي ساختار سقراطي، 

وژه ِي اسكيرز خواهند كردديناميك و ديالكتيكي هستند و به گمان من بهترين خدمت را به پر . 

» سكيرز در خاتمه اگر بخواهم از زبان داروين در منشاء انواع براي وصف كار اسكيرز استفاده كنم بايد بگويم كه كتاب ا

عت اي است كه با شهامت و جسارت تمام نوشته شده و الزم است تالش هاِي بيشتري براي خالص كردن صن« نوع اوليه

خوارانش انجام گيردبرشت از دست جيره  .   

 


