
 

 

 اپیک تئاتر در خانوادگی درام یک
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 پور عیسی نیما: مترجم

 

 کتاب این. رسید خواهد چاپ به بیدگل نشر توسط زودی به که است بنیامین والتر ی نوشته «برشت فهم» کتاب مقاالت از یکی زیر ی مقاله :یازدهم تز

 و «چیست؟ اپیک تئاتر» ی مقاله دو مقاالت این بین در. اند آمدهبه رشته تحریر در 1939 تا 1930 های سال مابین که بنیامین مقاالت از است ای مجموعه

 تر پیش که بشناسد رسمیت به برشت آثار در را ناارسطویی تئاتر نوعی کوشد می بنیامین اولی در. برخوردارند بسزایی اهمیت از «تولیدکننده همچون مؤلف»

 پیکار در هنرمند سیاسی فعال نقش تولید، بر تأکید با او نیز دومی در. بود کرده شناسایی Trauespiel آلمانی عزای تئاتر یا سوگناک درام در را آن مسیر

 .یافت خواهد انتشار زودی به و است شده ترجمه فارسی به دیگران و پور عیسی نیما توسط کتاب این. کند می گوشزد را طبقاتی

*** 

 

 

  [1].«است رادیکال که است کاپیتالیسم این. نیست رادیکال کمونیسم: »است گفته سخن «رو میانه اصطالحِ» یک عنوان به کمونیسم از برشت

 حتی دارد، تأکید قیمتی، هر به خانواده، بر کاپیتالیسم. شناخت خانواده به اش نگرش در توان می چیزی هر از بیش را کاپیتالیسم بودنِ رادیکال

 به بشری ناشایستِ سراپا های موقعیت دست به آن، از پیش که بینجامد رنجی ترشدنِ وخیم به تنها خانوادگی زندگی تشدیدِ هرگونه که جا آن در

 برای را ها آن صرفاً[ بلکه] کند، منسوخ صرفاً را خانوادگی روابط تا ندارد قصد هیچ کمونیسم بنابراین نیست، رادیکال کمونیسم. است آمده وجود

 اجتماعی کارکرد اش  سازنده اجزای تا شود اوراق ای گونه به تواند می خانواده آیا: پرسد می خود از کمونیسم. آزماید می تغییرشان قابلیت تعیین

 روابط این میان در که است روشن. است یکدیگر با ها آن روابطِ بلکه نیست، خانواده اعضای خود سازنده اجزای از منظور بیابد؟ ای دوباره

 میان در عضو، ترین کننده تعیین اش، اجتماعی کارکرد حیث از مادر، گذشته، این از. ندارد را فرزندی و مادر ی رابطه اهمیت چیز هیچ خانوادگی،

 به است ممکن آیا اجتماعی کارکرد این: که است این برشت ی نمایشنامه پرسش. کند می تولید را آینده نسل او: است خانواده اعضای مابقی

 درگیر تر مستقیم زن، خواه باشد مرد خواه فرد، چه هر داری سرمایه اقتصادی نظام یک در چگونه؟ ،[بتواند اگر] و شود؛ بدل انقالبی کارکردی

 پالگه بنابراین. مادر عنوان به زن استثمار برای ست نهادی خانواده موجود، شرایط در. گیرد می قرار کشی بهره مورد بیشتر باشد، تولیدی روابط



 

 

 به سپس و کارگر، ی طبقه از عضوی عنوان به نخست: شود می مضاعف کشی بهره که ست کسی "کارگر یک مادر و کارگر یک ی بیوه" والسووا

 مادران اگر. ست ا ستم اعالی حدّ در مردم استثمار که دهد می نشان است، شده مضاعف کشیِ بهره مورد که داری بچه زن. مادر و زن یک عنوان

 .شوند می انقالبی همه گاه آن شوند، انقالبی

. سازنده بلکه مغشوش، نه است هایی سازی ساده بیانگر امر این. مادر یک کردنِ انقالبی ی درباره شناختی جامعه است آزمونی برشت ی سوژه

 او، دلیل این به و است کارگر یک مادر فقط والسووا پالگه. دهد می رخ سازی ساده نخستین که جاست این «کارگر یک مادر کارگر، یک ی بیوه»

. ست کافی یکی. دارد پسر یک تنها مادر این [2](. است «زادگان» معنی به proles ) دارد قرار تضاد در «پرولتر زنِ» معنای اصل با وبیش، کم

. کند کارگر ی طبقه کل به معطوف را اش مادرانه نیروهای که بیندازد کار به را مکانیسمی تواند می او اهرم، این با که شود می معلوم چون

 غذای دیگر اما. شود می بدل نیز او کاریِ قوت ی بازتولیدکننده به همچنین بلکه است، مرد یک مولدِ تنها  نه او. ست آشپزی او ی وظیفه نخستین

 تواند می آسان چه نگاه این. کند می نگاه نهاده برابرش در مادر که غذایی به تحقیر با پسر. ندارد وجود برای بازتولیدی چنین برای گیری دندان

 در آشپزخانه، در گوشت فقدان ی درباره گیری تصمیم» که داند نمی او زیرا بکند، کاری خودش برای تواند نمی مادر. کند دار جریحه را مادر دل

 به که این برای نه. است شده نوشته کند، پخش رود می او که ای اعالمیه در قطعاً این، به شبیه چیزی یا این،. «گیرد نمی انجام آشپزخانه

  گونه این حزب برای او کار. باشد کرده کمک هاست، اعالمیه آن کردن پخش اش وظیفه که پسرش، به که این برای بلکه کند، کمک کمونیسم

 علیه خصومت به داده، قرار تهدید مورد را شان رابطه و شده ایجاد پسرش و او میان تدریج به که را خصومتی او راه این در و. شود می شروع

 هر دامان های چین در بوده، هم این از پیش که همچنان که، ارزشمند یاری این مادر، ی یگانه نگرش این. کند می بدل شان مشترک دشمن

 ای گونه معنای در تنها این از پیش تا که ای اجتماعی بعد ،(ستمدیدگان همبستگی مثابه به) یابد می اجتماعی بعدی اکنون دارد، خانه مادری

. است کارگر ی طبقه اتحاد یعنی غایی، هدفی به رساندن یاری برای راه نخستین کند، می طی مادر که را راهی. داشت وجود حیوانی همبستگیِ

 به ست ا انقالبی سفارشی بلکه نیست، آمیز صلح سخنی اند، بسته صف شان آشپزخانه مسیِ ظروف تحویل برای که مادرانی برابر در او سخنرانی

 سمت به مادر مسیر که بینیم-می بنابراین و کنند، می خیانت نیز هایشان بچه و شان جوانان آرمان به ضعفا، آرمان به کردن خیانت با که مادرانی

 ا هایی درس سادگی بر تأکید ها سازی ساده این هدف. سازنده سازیِ ساده دومین است این. رسید نظریه به سپس و شد آغاز یاری با نخست حزب،

 که معناست این به که) را خودآگاهی محتوای و فُرم میان غیردیالکتیکیِ تقابلِ که است اپیک تئاتر ماهیتِ در این. دهند می آموزش که ست

 که کنشی هر یعنی) کند جایگزین پراکسیس و تئوری میان دیالکتیکیِ تقابلِ با( کند رجوع هایش کنش به تأمل طریق از تواند می تنها کاراکتر

 شکست که است قهرمانی تئاتر اپیک تئاتر دلیل همین به(. گشاید می نظریه از تری روشن نظرگاه سوی به را راه شود می پیشرفت موجب

ی  حکیمانه پندهای آن از یکی بر ست ای اصالحیه این. شد نخواهد ورز اندیشه یک هرگز باشد نخورده شکست که قهرمانی. خورد می

  [3«.]کند می لوس را قهرمان گذارد، می کنار را چوب که کسی» مان، پدران



 

 

 تمایزی اپیک تئاتر برای) کند می گرم آن با را خود سر انتظار، یا شکست دوران طول در مادر که ست ا نتایجی و ها درس سنجش زمان اکنون

 آواز به را ها آن مادر که است این ها آن ی درباره ویژه ی نکته و هستند؛ او خود نگرش بر تفسیرهایی همچون ها آن:( ندارد وجود دو این میان

 سومین ستایش در: »خواند می او ؛!«ساله شصت زن ای بیاموز: »خواند می او ؛«روست؟ چه از کمونیسم با ها مخالفت: »خواند می او. خواند می

 به اما ناتوان، و خُرد چند هر که کمونیسم برای هایی الالیی. هستند الالیی ها آن زیرا. خواند می مادر یک عنوان به را آوازها این او و. «آرمان

 که شود-می معلوم چنین هم. است گرفته خود بال و پر زیر را آن مادرانه او که است کمونیسمی آن این. است رشد به رو ناپذیر مقاومت ای گونه

 عنوان به بلکه اش، برتری یا شهرت زیبایی، خاطر به نه: شود می ورزیده  عشق مادر یک به که طوری همان ورزد، می عشق او به نیز کمونیسم

 و ست عملی هنوز که ای سرچشمه است، روان پالودگی به هنوز که ای سرچشمه است،  یاری ی سرچشمه نمود خود او اش؛ یاوری الیزال منبع

. شود روان کمونیسم، یعنی دارد، نیاز یاری به شرط و قید بی که چیزی آن سوی به شرطی و قید هیچ بی تواند می که ای سرچشمه نیست، دروغ

 زندان در را پسرش کند؛ می بندی بسته را ها شیرینی کند؛ می درست چایی او که فهمیم می هنگامی را این ما. است مجسم پراکسیسِ یک مادر

 هر که بینیم می ما و کند؛ می خدمت کمونیسم به دارد یعنی دهد، می انجام هایش دست با او که کوچکی کار هر[ واقع در] کند، می مالقات

 .زنند می تفنگ قنداق با را او ها پلیس یا و کنند می اصابت او به ها سنگ که زمانی آن مثل است، اثر بی شود، می بلند او علیه بر که دستی

 هنوز او حال این با. کنیم اعتماد او به باید اما کنیم، پیدا دلبستگی او به نباید ما که است  معنی این به این. است مجسم پراکسیس یک مادر

 مخالفت نه او های مخالفت که است انکارناپذیر واقعیتی این اما. بود نکرده مخالفت کمونیسم با ابتدا در اگر باشد اعتماد قابل چندان توانست نمی

. کند نمی موافقت «نیست خطرناک پس ست، ی ضرور این» که چنین این هایی گزاره با هرگز او. بود سلیم عقل از برآمده بلکه حزب، سمپات یک

 حال این با پس خب «نه؟ یا است کارخانه صاحب خودش سوخلینوف آقای آیا. »دارد اندک بسیار کاربردی آرمانشهرها برای او دلیل همین به و

 پیش سلیم عقل معمول مسیر طول در گام، به گام او، بنابراین و. است محدود مالکیتی کارخانه بر او مالکیت که دهی شرح او برای توانی می تو

 برابر در که سلیمی عقل معمول، سلیمِ عقل تدریجیِ پیشرفت این «دارد؟ پلیس به ربطی چه این مخالفی، سوخلینوف آقای با تو گیرم. »رود می

 .شود می کشته و گیرد می قرار شتم و ضرب مورد او که جایی سازد، می رهنمون کارگر روز تظاهرات پیشقراول به را مادر دارد، قرار رادیکالیسم

 برای گیرد، دست به را رهبری مادر اگر: بپرسیم و بگیریم دست به را عمل ابتکار که است این زمان اکنون. ست کافی مادر از گفتن سخن دیگر

: اند تن چهار آنان. سازد می آماده رهبری گرفتن دست به برای را خود و خواند می کتاب که است پسر این گذشته این از دهد؟ می رخ چه پسرش

 که این محض به. کنند می بازی را محیط تغییر و تغییر، بازی ها آن. کنند می تجدیدسازمان را خودشان آنان و پراکسیس؛ و نظریه پسر، و مادر

 را خانه کارِ که است خوب جا  آن تا فقط نظریه دیگر گاه آن گیرد، دست به را رهبری عادی مردم سلیمِ عقل که زمانی رسد، فرا بحران زمان

 شان جنسیت براساس را خلق دیگر زندگی ضرورت. بِبُرد نان کند، می کار چاپخانه در دارد سوادش بی مادرِ که مدتی طول در باید پسر. دهد انجام

 یک خاطر به دولت که زمانی. است شده ساخته سیاه تخته برای فضایی تختخواب، و آشپزخانه قلمرو میان کارگر،  اتاق در کند؛ نمی بندی دسته

 سوی از است، آینده آمال تجسم که عروس، جایگاهِ لحظه آن در و کند، می تغییر خانواده درون در نیز زیادی چیزهای شود، می واژگون کوپک



 

 

 مه الی البه در که هایی دوردست آن به دیالکتیک. کند می تأیید را لنین و مارکس اش، تجربه سال چهل ی همه با که شود می تصاحب مادری

 کلمات واپسین که است ایستاده ای لحظه آستان بر و پراکسیس چهاردیواری درون دهد، می رخ خانه در دیالکتیک این: ندارد نیاز است، پنهان

 «."رود خاموشی به روز نور که آن از پیش» به شود می بدل «هرگز» و": شود، می رانده زبان بر نمایشنامه

 

 : ها یادداشت

 برشت مادرِـ به مناسبت نخستین اجرای جهانی [1] 

جز مارکس و انگلس  اصطالحی است حقوقی که مارکس آن را از حقوق رومی اخذ کرده است. الزم به ذکر است که به Proletariatپرولتاریا  -[2]

اند. در قرن ششم پیش از میالد مسیح در جمهوری روم هر  پردازان سوسیالیست دیگر همچون پرودون و لورنزفن اشتاین نیز این اصطالح را به کار برده نظریه

که هدف از آن ثبت تعداد و میزان دارایی شهروندان برای مالیات و خدمت سربازی بود. طبق این  Censusشد تحت عنوان  ای انجام می پنج سال سرشماری

عنایی کردند. در اینجا، مرادِ بنیامین از تضاد م شان را شمارش می جای دارایی فرزندان شدند، به بضاعت محسوب می سرشماری شهروندانی که فاقد دارایی یا کم

 ی فرزند است. م.  الفظی پرولتاریا به منزله اشاره به معنای تحت« زنِ پرولتر»

گذارد، بچه را لوس  ا کنار میر)کسی که چوب  Spare the rod and spoil the childکه  لمثل قدیمیا ای دارد به این ضرباین تکه اشاره .[3]

  ند(.م. ک می

 


