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Abstract  

In this reflection, after describing Bertolt Brecht's artistic views, we review his historical 

relationship with Walter Benjamin and compare the essentially political approach of the two 

to art. An attitude that says that art should show the way to save the audience from the 

unfavorable situation of society. In contrast to this prescription, we speak of another lack of 

credibility, the silence of rival positions, and, consequently, the absence of the vote and the 

personality of the audience within the aesthetic distance intended by Brecht. In a way, by 

recalling Fichte's views on the subject of “me and non-me”, the implication of this perception 

of man as an absolute identification is the subject of question. However, a suggestion can be 

made tha first, emphasizes the reflective nature of art. Second and most importantly, it 

analyzes the aesthetic understanding resulting from experience and perceptual participation 

in the process of human society. By following a path rooted in public education (Paideia) and 

focusing on the innovative world of art, understanding otherness and commitment to human 

society will be more guaranteed. 
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 چکیده

در د تاریخی او با والتر بنیامین پرداخته و رویکر ةدر این تأمل پس از شرح آراء هنری برتولت برشت، به مرور رابط

گوید هنر باید راه نجات مخاطبان از وضع نامطلوب  کنیم. نگرشی که می به هنر را مقایسه می  سیاسی این دو   اصل، 

ها نشاااان دهد. در تقابل با این تجویا، از اقدان ااتباری دیگری، سااااکت ماندن مواضاااع ر ی  و در  اجتماع را به آن

ر این بحث  گوییم. درشت سخن می  شناختی مورد نظر ب از غیبتِ رأی و شخصیتِ مخاط  در ااصله زیبایی    ،نتیجه

ضوع    با یادآور شته در مو سان به مثاب ، اقبة «من-من و نا»ی آراء ای سای مطلق و منفک از اذ    ةاین تلقی از ان هان  شنا

سش و تردید  رار می    ضوع پر سین می دیگر مو ضه کرد که اول    گیرد. در تأمل واپ شنهادی ار صلت    ب توان پی ر خ

شااناختی صاصاال از تجربه و مشااارکت ادراکی را در    تر، درکِ زیباییو مهم د.  انیا انعکاساای ا ر هنری تأکید دار

یت  انداز و نیا به پشااتوانه ترببا طی شاادن مساایری که از  شاام   ،کند. در نهایتارآیندِ اجتماع انسااانی تحلیل می

ر و ضاامانت ت ندلیهامومی)پایدیا( ااتبار یااته اساات، اهم دیگری و تعهد نساابت به اجتماع انسااانی وجه نظری  

 تر خواهد یاات.املی جمعی

 .برشت، بنیامین، پایدیا، هنر و اخالق، هنر و سیاست: واژگان کلیدی
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 مقدمه. 1

و تحلیل انتقادی مبانی  2هنری برتولت برشت ةدر اندیش 1شناختیزیبایی مسئلة این تحقیق بررسی مفهومی ااصلة

د نش توجه داربه این پرس گانری او از منظر اخال ی است. در وا ع، نگارندمتاایایکی آشکار یا پنهان در مشرب تئات

جرا و درک ا ریه با نام او به انوان یک شیوةو این نظ است شناسانه مطرح کردهزیبایی آنچه برشت به نام ااصلة که

طرح است که مبنای مشود، طبق کدام مبنای متاایایکی  ابل تبیین است؟ همچنین این پرسش ا ر نمایشی مالصظه می

 شود؟ها مواجه میمورد بحث در ارزیابی اخال ی با کدام  الش

، در اهم و تحلیل موضااع تئاتری برشاات به آراء   3نادیک میان برشاات با والتر بنیامین به جهت پیوند هنری و رابطة

ااصااله در   ةماای نظریاجت -ابعاد تاریخی ةتر دربارهنری بنیامین توجه خواهیم کرد. به نحوی که توضاایحات بیش

رک صاضر ضمن توضیح تلقی مشت      امین دریاات. از این رو، در مقالةتوان از کلمات بنیهنری برشت را می  ةاندیش 

ین( به بار توضیحات بنیام  ة)به ضمیم  برشت  از مفهوم ااصله میان هنرمند و مخاط ، که با تأمل در آراء هنرشناختی  

به انتقادی تازه با رجوع به یک رأی ةشود. این منظر این نگرش بیان می ترین مشکل اخال ی خواهد نشست، اصلی   

و تفکیک این منی  4،یوهان گوتلیپ ایشته ، ایدئالیست مشهور آلمانی   ةدر السف « من» ةشود؛ انگار آشنا بیان می  تنسب 

ه  با ارجاع بمبنای هنرشااناختی برشاات    گان این اساات که او ، نگارند . در صقیقت ارضاایة 5«من-نا»بخش از تعیّن

سف    صطالصات محوری در ال شه    ةا شته، ذیل یک نگرش متاایایکی ری ضاح می   ای سفه ای  دوم، ؛یابددار در تاریخ ال

 کند.رویش با مواقیت ابور نمیهای اخال ی پیشاین مبنای متاایایکی از  الش

ابل      ، ی آن با اخالق ویژه در تالبه  ،گر هدف نگارنده اسااات، به اهمیت هنر       وجه کاربردی تحقیق که نمایان      

ر  اخال ی پنهان د هایمُجری ا ر نمایشاای و مفرو -مخاط  با سااازنده ةتصاادیق اساات. تلقی خاش برشاات از رابط

گذارد. به همین ساااب ، بازخوانی انتقادی این  ای را بر جای میهنری خاش، آ ار املی  ابل مالصظه ةطرح این نظری

شتی و اظهار مبانی متاایایکی ن    ضع بر تأ یرات   ند وکتواند ایرادات وارد بر این تلقی هنری را نمایان هفته در آن میمو

 تر جای دهد.  تر و ایمناخال ی ا ر نمایشی را در مجرای ارتباطیی مقبو 

شن    صوش پی سیری این آ ار با     ةدر خ ست که البته م سئله تحقیق،  هار ا ر  ابل ذکر ا سش این ت  م حقیق کامال  و پر

( که در این ا ر ضمن تحلیل آراء و آ ار هنری برشت،    14۱۱) اهم برشت کتاب والتر بنیامین به نام  ،منطبق نیست. او  

بنیامین و منتشر کرده و انوان   2۱۱۲در کتابی که سا    6، اِدموت ویتسیال نقاط پیوند میان این دو بیان شده است. دوم  

                                                           
1. Aesthetic Distance  

2. Bertolt Brecht  

3. Walter Benjamin  

4. Johan Gottlieb Fichte  

5. Me and Non-Me  

6. Erdmut Wizisla 
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ارد. سوم(  اشاره د دبی و متقابل این دو نویسنده بر یکدیگررا بر خود دارد، به تأ یر ا 1ای دوستانهصکایت رابطهبرشت؛ 

ارهنگ اامه و   ةرابطه این دو نویسانده را با دغدغ  3های خیابانصاحنه خود به نام  2۱۱4در ا ر ساا    2نیکولس ویبرو

ناخته  شاا تر از دو ا ر پیش، گلچینی از آراء متفکرانتر و الساافیمطالعات اجتماای هنر دنبا  کرده اساات. اما مفصاال

انجام شده است.   4و توسط رونالد تیلور 1۲۹۱به سا  ای است که انتخاب و ترجمه این آ ار  اره ةشده در اضای السف 

صلی   ست      زیباییاین ا ر با انوان ا سیا سی و  شمند م         5شنا سی را از منظر پنج اندی سیا سلط در صوزه هنری  ضای م  ری  ؤا

ای که مثل  نگاشته شده است. نوشته      6اردریک جیمسون کتاب به  لم کند. ضمیمه این  مارکسیسم اروپایی مرور می  

ت و شااناساای در ارتباط آن با اخالق، ساایاساا های مرتبط با زیباییسااایر آ ار او بوده و در تالش برای تحلیل گفتمان

شود.   و امدتا تصدیق می  ارهنگ امومی برآمده است. تحلیل مهم جیمسون در صفحات آتی پژوهش صاضر ذکر     

شته، همراه با        همچنان اما سفی ای شه ال صله، با رجوع به اندی شد، منظره خاش این مقاله در تحلیل متاایایک اا که بیان 

 برشتی، وجه ابداای این پژوهش را تشکیل داده است. ةمالصظه اخال ی نسبت به این ااصل

ده و برشتی   معنای شناخته ش  لزم به توضیح است که ااصله در همان     متاایایکِ ااصله همچنین در خصوش تعبیر  

ری  ای از تأمالت نظتر آن در ادامه خواهد آمد. اما منظور از متاایایک، مجمواهبه کار راته اسااات که تفصااایل بیش

ای است   شناختی و معناشناختی مفرو  و  ندلیه  معرات ةشناختی و البته صبغ  مشخص، اام از وجودشناختی، انسان   

تر متاایایک را بر اام ةواژ ،روجوان  آن توجه نداشااته اساات. از این ةویساانده به همبرشاات در مقام ن ،اصتما به که 

توانست بیش از صد   که می« السفه » ةایم. صتی این تعبیری برگایده را بر واژتر اوق ترجیح دادهتعابیر محدودتر و خاش

 م.  ی برشت باشد، برتر یااتیتاریخی از موضع هنرشناخت -اام و شامل هرگونه تأمل نظری یا گاارش توصیفی

 هنری برشت ةصحنه در نظری ةاس. حم2

نسالن او بوده  از جهاتی  شمگیرتر از هم  ستم ی رن ب سان ینوشنامه ینما نیرگذارتریاز تأ  یکبه انوان ی آ ار برشت 

در  و  اشت د یصابتعلقات  آشکارا اهل همکاری در تولید آ ار مشترک بود.   و پرکارااجوبه،  ایسنده ینو او. است 

  ؛دهدرا نشااان میبرشاات های نگاشااته ةو دامناو وسااعت  آ ار  اپ نیدتریبه جد ینگاهنیم بود! گوشیبازکارش 

رمان، یک مورد ها، شاااعرها، ا تباس نامه،لمیای، تئاتر ةشااانامیاز  هل نما شیب :شاااامل ی،جلد یسااا ایهمجموا

ه  برشاات هم به نوشااتن و هم ب اال ه. اشمربوط به صراه های مطبوااتینگاشااتهها، داتر خاطرات و ها، نامهداسااتان

                                                           
1. Walter Benjamin and Bertolt Brecht; The Story of a Friendship 

2. Nicolas Whybrow 

3. Street Scenes 

4. Ronald Tylor 

5. Aesthetics and Politics; Debates Between Bloch, Lukacs, Brecht, Benjamin Adorno 

6. Fredric Jameson 
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  است یس  وهنر  ینظر ریشامل تفس   مجمواه آ ار نیپنجم ا کی با یتقر کهجال  توجه آن. هنری  شمگیر بود  دیتول

ای متمایل به مارکساایساام )و البته  . او نویساانده(Mumford, 2009, p. 48 ) تئاتر و اسااتیساا رابطه ژهیبه و اساات؛

شاهده  خود م یبر زندگ ما یمستق را  یدو جنگ جهان( بود، تأ رات دموکرات مستقل  ا یصاب سوس  می اضور رس  

  نوشت م میهنقد تئاتر نویسی  االوه بر نمایشنامه برشت  نمایان ساخت.   شآ اراین تجربیات را در  ةمجمواو کرد 

ضمون آ ارش    شهرت خودش و م شد.  1۲3۱دهه او در  یهاشنامه ینمابااث ممنوایت  که به تدریج  در  و ا آلمان 

ر  بندی مشهور میان بلوک شرق و غرب، د  پس از تقسیم  ادامه به دانمارک، انالند، آمریکا و سوئیس رات و نهایتا  

متن و  در گذاریااصاااله ای موساااوم بهایده، از پرداز تئاترو نظریه انوان کارگردانبه آلمان شااار ی ا امت گاید.

  ی نمایشهاتیشاااخصااا رار نیسااات مخاط ی تئاتر با  در این جهت که یکردروی ؛کردیم تیصما اجرای نمایش

سبت به جهان ا ر هنری زنده نگه دارد و با دید    ضع منتقدانه خودش را ن باز به   ةدرگیری ااطفه پیدا کند. او باید مو

 .(163، ش 13۲۲)برشت،  تماشای نمایش بنشیند

ز آن  به انوان ایلسوای مشهور یا بیش ا   نیامیوالتر بناشت؛  برشت در امر هنری خود یک رایقی همراه و همفکر د 

صاص     صریح و  ست.     با نامی منتقد ادبی  شده ا شناخته  سل بعد از خود        نظر  ست که تأ یری پایدار در ن سانی ا او از ک

ستر    شته و گ شهور وی      ةگذا ست. مقاله م ضر نمایان ا صر تکرارپذ  یا ر هنر ،این تأ یر تا زمان صا   یمکانیک یریدر ا

  دو ا ر دیگر. های جدی برای هنر دوران مدرن، به ویژه هنرهای تکنیکالی همچون سااینما شاادبااث طرح  الش ،آن

اریخ،  او با درکی مسیحایی از ت اند.ای تازه را به صوزه مطالعات ارهنگی گشودهدریچه و پاساژها طراه کی ابانیخ :او

شناختی   ات سیاسی را ر م زده است. به نحوی که همسو با مبانی انسان      ای از الهیالبته نه به معنای دینی آن، شکل تازه 

بوده است،   باری که بنیامین نگران آنای از تاریخ نشسته بود که سرنوشت بشر از وضع االکت خود  شم به راه لحظه 

های او را در  هایی همسااو با نظریهبنیامین همفکرانی داشاات که پس از وی ایده .(۹۲ش.  ،13۲۹)بنیامین،  رها شااود

سیر تعریف هنر هم     سی که در م شاندند. اما بین همه همفکران و هوادران بنیامین، ک پای او  مکت  ارانکفورت به  مر ن

یر نهاده بود،  که بر برشاات تأ ای یا بنیامین داشاات، برشاات بود. بنیامین ضاامن اینکرد و رابطه اکری ویژهصرکت می

  به یاد داشااات که از  یاهای بدِ نو آغاز کن، نه از  یاهای خوبی کهنه          خودش هم این اصااالی برشاااتی را همواره 

مخاط  با ا ر هنری و  ةزدایی از رابطه هر روزاز پی اصاارار در بداات و میل به آشاانایی  .(14ش.  ،13۹2)اشااتاین، 

شته    شکیل داده بودند. به نحوی که بنا بر نو دایی  ص توان هممیها های آنجهان پیرامون، این دو یک زوج هنری را ت

شاااان از هنر تصااادیق کرد. برشااات صاااحنه تئاتر را برای زندگی یا اصیای زندگی           ابل توجهی را در درک و تلقی  

ست. به تعبیری می می سخن می خوا گفت.  توان گفت او در تقابل با تأ یرات آنی تئاترْ از تأ یرات پایدار نمایش و هنر 

و نجات آن از پوساایدگی، رخوت و انجمادی باشااد که خطر    ارگانیساام زندهتأ یری که باید در صُکم بازیابی یک 
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او به تبع مارکس یک هدف املی را   .(Whybrow, Nicolas, 2004,p 13انقرا  را برای این موجود در پی دارد )

به  لمرو این  انند تودانشااگاهی و ااضااالنه، تنها در صااورتی می ةمفاهیم السااف»به این بیان که  ؛کرداز الساافه طل  می

سف   سفه کو ه و بازار که ال ست     ةال شند برای ت راه پیدا کنند که دستگیره  ،سرنخ به دست دادن ا شیاء  ای با   -سلط بر ا

شیاء و نه باز هم مفاهیم! و اگر گمان می  سعی کنیم      ا ست، آن و ت باید  سودمندی با پیش پا ااتادگی همراه ا رود که 

از رهگذر همین تلقی   .(125 -124، ش. 13۲۲برشت، «)گذاری[ نگاه کنیمنی ااصله]یع ها را با دیدی نوپیش پا ااتاده

د را از  هنرهای نمایشی خو »نویسد:  مشهور مارکس میانی تفسیر/ تغییر جهان را بازخوانی کرده، می   ةاست که او دوگان 

ای که به تفساایر جهان  هو ساا س از مرصلرهانند گذشااته اساات، می ها در ادوارشااعائری که یادآور آلودگی آن ةتتم

این   .(11۲ -11۹، ش. 13۲۲برشت، ) «کنندشوند که به تغییر جهان کمک میای وارد میبه مرصله ،کردندکمک می

ی که برشت   نشیند. به نحو یا به بیانی دیگر، تئاتری با رویکردِ انقالبی به بار می 1هدفِ انقالبی از مجرای تئاتری صماسی 

را از میان  بر خالف تئاتر انقالبی آلمان، که ااشاایساام توانسااته بود به طور مو ت آن »اساات:  را بیان کردهگاارش آن

شنامه  سی انقالبی ممانعت نمی بردارد، از ادامه نمای شنامه نوی ستاوردهای خود در   توان کرد. این نمای سی در کنار د   نوی

ها  ریترین تئاتر امروز جهان که پذیرنده نوآوترین و متر یکنار تئاتر جدید روساایه ایسااتاده اساات، در کنار این زنده

یابد و هر اصاالی باید تابع یک به باور او وظیفه هنر در بُعد اجتماای آن ظهور می .(1۱۲، ش. 13۲۲برشاات، ) «اساات

ت،  ) برشاا آید ایفا نمایدمورد نظر به خاطر آن به نمایش درمی ةوظیفه اجتماای باشااد و همان هدف را که نمایشاانام 

  .(1۷۱ش. ، 13۲۲

  2او در وا ع موضع خود را در برابر مشرب ارسطویی نمایان کرده است، جایی که درباره تاکیه یا همان کا ارسیس

گیرد: بر اساااس اسااتغراقی تماشاااگر در اشااخاصاای که   این تاکیه، بر اساااس امل روانی خاصاای انجام می»گوید: می

ارسطویی از مرام   ةبرشت در تقابل با این اید  .(115، ش. 13۲۲)برشت،   «شود راتارشان به توسط بازیگران تقلید می  

تغراق  شااد با اساادیگر به هیچ وجه به تماشاااگر امکان داده نمی»دارد. به این بیان که: نمایشاای خاش خود پرده بر می

  ههای ااطفی روی صااحنبدون نتیجه (، خود را به دساات تجربه ،)پس در وا ع های نمایش، بدون نقدصاارف در آدم

زمه  است که ل « سازی بیگانه»داد، و همین  رار می« سازی بیگانه»و رویدادها را در معر   هابس ارد. نمایش، موضوع  

البته این   .(133، ش. 13۲۲)برشت،  «گذاریم، معمول اهمیدن را به کنار می«بدیهیات»اهمیدن است،  ون ما در برابر 

 به نوشته برشت:   3شای ا ر تئاتری نیست.همه مانع از تفریح و سرگرمی در ارآیند تما

                                                           
1. Epic Theatre  

2. Catharsis  

 این تغییر نقش»گوید: . برشت معتقد بود رسالت اجتماعی و تعهد عمومی هنرمند، از ارزش هنری اثر او نخواهد کاست. بر همین مبنا می 3
ه نقشی کند، گرچکند. ولی بر خالف انتظار، احساس را به هیچ وجه از هنر دور نمیاجتماعی هنرهای نمایشی، تغییر کامل فن نمایش را ایجاد می

 د استغراق از مقامدهد. با طرای تغییر میهیچ مالحظهرا که امروزه از نظر اجتماعی، به نفع طبقات حاکم، بر عهده هنر گذاشته شده است، بی



  70  علیرضا آرام و بهاره گراوندی/ برشت یهنر ةیآن در نظر یفاصله و چالش اخالق کیزیمتاف

 

 

که تئاتر آموزشی باشد، باز هم همان تئاتر باقی خواهد ماند، و مادام که تئاتر خوبی است، سرگرم تئاتر، ولو این

رویداد یا »گوید: ( برشت در توضیح کامل رویکرد خود می13۱، ص. 13۱۱برشت، «)کننده هم خواهد بود.

بدیهی و آشنا و مفهوم را از این رویداد یا شخصیت گرفتن  ةدر درجه اول یعنی جنب شخصیتی را بیگانه کردن،

 .(1۶3، ص. 13۱۱)برشت، و شگفتی را نسبت به آن برانگیختن و کنجکاوی 

ه  ها راجع به طبیعت خود، بسیار کم است، و ب  دانش انسان »رابطه انسان با طبیعت هشدار داده است:     ةبرشت دربار 

 .(15۲، ش. 13۲۲)برشت،   «آیدها راجع به طبیعت هم  ندان به کارشان نمی نی است که دانش آن داسب  همین کم 

از نگاه او برای رسیدن به نگاه ناب و کارآمد به طبیعت باید در خصوش هویت اجتماای انسان نگاهی دوباره داشت      

  یت دادن به درک و بینش انسااان به سااوی های صیاتی و مو ر بر رااه و آسااایش او و نیا با اهمو با تمرکا بر خواسااته

 خاش امید به تغییر همچنان با ی است. به این ترتی  که:   ةصیات بهتر صرکت کرد. از این منظر

های عصر ما، این عصری که تغییرهایی چنین متعدد و گوناگون را در طبیعت به وجود آورده، یکی از مایه

ببرد که دخل و تصرف در آن ممکن شود. به این ترتیب، نه بیند که به چیزی چنان پی لذت را در این می

ادی توان امکانات زیتواند امکانات زیادی به دستمان بدهد؛ از انسان هم میتنها طبیعت، بلکه انسان هم می

به دست آورد. احتیاجی نیست همانی بماند که هست؛ و باید در او نه تنها به همان صورتی که هست، بلکه 

هم که ممکن است باشد دقیق شد. باید انسان را مقصد قرار داد نه مبدأ. و این یعنی که من،  به آن صورتی

گوییم تئاتر جاست که میهمه ما هستیم، باید نه به جای او، بلکه در برابر او بایستم. از همین ةمنی که نمایند

 . (3۵۳، ص13۱۱برشت، )چه را که نشان می دهد بیگانه کند باید آن

  اما ت،اسااا ینظرات او تند و گاه جدل. هر ند کردیدنبا  م غیدریب یدردرا با د ت و با هم نیامی ار بنرشااات آب

البته در  ست. امانده و اختالف را به پیمودن مسیر متفاوت نکشانده متعهد  ی که بنیامین مطرح کردهبه موضواات شهیهم

.  دارد ایدارپ متقابلی ةرابط ی دو تن درباره یکدیگر نشان از هامواردی هم اختالف این دو برجسته شده است، اما نوشته    

بردند.  ای خاش، اما مشترک به سر می  در وا ع اتحاد این دو بنیادین و راهبردی بود؛  را که هر دو بر مسلک و اقیده 

ر شعر نشان     ها ال  در اش ابراز کرد. او به ویژه از پی مرگ بنیامین بود که برشت واکنشی مناس  با مشرب هنری     

بررساای دیدگاه   .(Wizisla, 2009, p. 144) ه اسااتکرد یااز خبر مرگ دوسااتش اسااتفاده خال انه  که دهدیم

ه  دهد که مبنای نظری برشت تا   بنیامین درباره ماهیت و کارکرد ا ر هنری از ااصار کهن تا روزگار مدرن نشان می  

«  گاه برشتمتاایایک ااصله در ن»جا به انوان  ه ایناست و دروا ع آناندازه متأ ر یا در تعامل با رویکرد بنیامین بوده 

                                                           
مین روند.زیرا درست هکنند، از میان نمیها کمک میگیرند و به پیشبرد آنای که از منافع اجتماعی سرچشمه میهای عاطفیحاکم خود واکنش

تواند پوشد، میدهد. نمایشی که تا حد زیادی از استغراق چشم میهای عاطفی منفک از منافع اجتماعی، میدان میاستغراق است که به واکنش
اش انتقادی یی اجتماعی آن با جنبهای که جنبهبر اساس منافع شناخته شده اجتماعی، جانبداری معینی را در بیننده موجب شود، آن هم جانبداری

 (.11۱،ص. 13۱۱)برشت، « هماهنگ است
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 هنری بنیامین و برشت  رار دارد. ةخوانده شده است،  ه مقدار تحت تأ یری رابط

او   نوشاات که نگاه بدبینانه به تمدنی غربی غلبه یااته بود.ای میدر زمانهدر همسااویی آشااکارش با برشاات  بنیامین 

، ش.  13۲۹)بنیامین،  1اند. کرد: همه شاااواهد و مدارک تمدن در این صا  شاااواهد و مدارک توصش         ناامیدانه ااالم   

شرات را توهم می    16۱ سیر خطی و رو به پی سان و جهان، تف نامید. توهمی  ( به نحوی که با نفی تکامل تاریخی برای ان

ری از  ماند! هر تصوی در هضم آن ارو می  آورد، یا به کلیشرمانه روی می که در مواجه با ااشیسم، یا به توجیهات بی  

د. آن رود تا برای همیشه ناپدید گرد گذشته که از سوی زمان صا  به مناله یکی از مسائل امروزه بازشناخته نشود، می     

هان  ای که دممکن اساات درساات در لحظه  ،کندرا با دلی ت نده بازگویی میخبرهای خوب از گذشااته که مورآ آن

غفلت سراسری از رابطه تولیدی و توالی میان گذشته      .(15، ش. 13۲۹) بنیامین، در خأل گم شوند  د گشای خود را می

پو  »ر آن خورد که دو اکنون بنیامین را نگران کرده بود. از این رو با مشاهده وضع کنونی بر نگاه رایجی تأسف می    

و از سوی دیگر همین خود سدی شده است      های صیاتی  رار گراته است  اعالیت ةانگیا در مرکا همبه طرزی دهشت 

  ،این است که هم در  لمرو طبیعت، هم در  لمرو اخالق  .شوند ها با شکست مواجه می  که در برابرش همه آن ارتباط

در این وضااعیت، دیری   .(1۹ش.  ،13۹۱بنیامین، ) «رودتابد و به تدریج از بین میااتماد، آرامش و سااالمتی باز نمی

 تی این  و کف نیمه هم وجود دارد هاما این امید نصف ایم؛هایمان بنا شد اراموش کردهها که با آن خاناست که آیینی ر

د  شااوها اکتشاااف میکه از این خانههای اجی  و غریبی های دشاامن باشااد،  ه اتیقهها در معر  تهاجم ی بم خانه

 :را  نین شرح داده استکه بنیامین آن ر هنری استا  این انکشاف، بازیابی اصالت یا هاله .(6 .ش ،13۹۱بنیامین، )

چه در دوران بازتولیدپذیری ماشینی [ خالصه کرد و گفت آن2]هاله شاید بتوان این همه را در مفهوم تجلی

ه اثر هنری ب ةهای بازتولید شداش است. ... به این ترتیب نسخهماند همان تجلیاثر هنری از رشد باز می

 .(13۳ص ،13۱۱)بنیامین، حران کنونی و بازسازی بشریت است گر بدی ةروزرسانی جنب

شود،         سته  ست هر  ه از اهمیت اجتماای یک هنر کا شت به هنر نیا بنیامین معتقد ا در تأیید رویکرد اجتماای بر

مین  بنیا .(14۷،ش 13۲۲)بنیامین،  میان نگرش انتقادی و لذت جویانه مخاط  و ا ر هنری هم اااون خواهد شد  ةااصل 

خاصیت برای اصالح اجتماای که در آن نه  هنری بی ؛(151،ش 13۲۲)بنیامین،  ها دانسته استدادائیسم را سالد واژه

                                                           
شناسی با عقبگرد فکری و فرهنگی مقارن گردیده، با نشانه. بنیامین وضعیت گرفتاری انسان در جهانی محکوم به پیشرفت مادی را که در واقع  1

ینک در شرف ای که گویی هم ابینیم با چنان چهرهای را میفرشته فرشته نوموسوم به  پُل کلهدر یکی از آثار یک تابلوی نقاشی شرح داده است. 
هایش گشوده است. این همان تصویری دهانش باز، و بال روی برگرداندن از چیزی است که با خیرگی سرگرم تعمق در آن است. چشمانش خیره،

کنیم، او فقط به ای از رخدادها را رویت میجا که ما زنجیرهاش رو به سوی گذشته دارد. آناست که ما از فرشته تاریخ در ذهن داریم. چهره
ار افکند. فرشته سر آن دارد که بماند، مردگان را بیدای او میرا پیش پکند و آننگرد که بی وقفه مخروبه بر مخروبه تلنبار میای واحد میفاجعه

د کوبهای وی میچه را خرد و خراب گشته است مرمت سازد؛ اما طوفانی از جانب بهشت در حال وزیدن است و با چنان خشمی بر بالکند، و آن
ی که راند که پشت بدان دارد، در حالای میناپذیر به درون آینده ها نیست. این طوفان او را با نیرویی مقاومتکه فرشته را دیگر یارای بستن آن

  .(1۶2، ص. 13۱۱)بنیامین،  نامیم همین طوفان استچه ما پیشرفت میکشد. آنها پیش روی او سر به فلک میتلنبار ویرانه
2. Aura  
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تعهد را باید از هنر اصااایل طل  کرد؛ هنری که در پیوند با بازیابی زبان اولیه   ،نگاه او درای. تعهدی هسااات و نه هاله

سان  شد ان ست نیا با تثبیت رویکرد      .(3،ش 13۲۹یامین، )بن ها موج  تفاهم آنان خواهد  سیا در بحث از پیوند هنر و 

ست... به همین  گیری ادبی نیا هگیری صحیح سیاسی، شامل جهت جهت» شت به تئاتر، بر این باور است که  سیاسی بر  

ست که جهت  سری می       دلیل ا سط پیدا کرده و به کیفیت ادبی آن نیا ت صحیح یک ا ر ب سی  سیا بنیامین،  ) «یابدگیری 

بهترین اقاید ساااودی نخواهند داشااات، و تی نتوانند از دارندگان خود اارادی          » ،از نگاه بنیامین   .(143ش ،14۱۱

صاادا با همان موضااع اعا  و انقالبی مارکس   نین، بنیامین هماین .(14۹ش.  ،13۲1برودرسااِن، ) «سااودمند بسااازند

ها منوط  ]کانتی[ و اضاایلت  ابل تغییر نیسااتند، بلکه تغییر آن  دهرخدادها در نقطه اوج خود، به واسااطه ارا»گوید: می

  .(164 -163ش.  ،14۱۱)بنیامین، « شاناست به استمداد از اقل و امل، آن هم در روند اادی و به شدت معمولی

 سد:  نویهای بنیامین، میاکنون مناس  است این موضع برشت را به یاد بیاوریم که در شباهت تام با ایده

ها را زمینه مبهم رویدادهای نمایشی قرار دادن(، درست شرایط تاریخی را چون نیروهایی اسرارآمیز دیدن)یا آن

ها مانند)و به دست انسانها برقرار میآیند و به دست انسانها به وجود مینیست. این شرایط به دست انسان

 .(3۴۶ص.  ،13۱۱)برشت، ها نیستند سانپذیرند(: شرایط تاریخی، چیزی جز اعمال خود انهم تغییر می

شر      ست،  را که امل را به وجدانی پنهان ب شترک، ادالت در مفهوم کانتی برای امل مو ر کاای نی در این نگاه م

سااخنی برشاات و  جا هماین. (Lesch, 2014, p. 225) اجتماع ضاامانت اجرایی ندارد ةکند و در ارصااصواله می

گرایان، انسان به خاطر اخالق  برای این نوع اخالق»این گفته برشت که:  خصوشرد، بهبنیامین شباهت  ابل توجهی دا

سان    ست نه اخالق به خاطر ان شت،  ) «زنده ا صد رهایی از   پذیری( )ظلم در مقابل، نفی انظالم .(142،ش 13۲۲بر به  

تر صماسی خود را بر روش   اگر برشت تئا  .پای دینْ مقدس شمرده است  را همرنج همان مقصدی است که بنیامین آن  

 هاری   ةاخالق به نفی موضااع ارسااطویی پرداخته و تهاجم الیه  و  ةارسااطویی ترجیح داده اساات، بنیامین هم در صوز 

سعادت      سطویی  شرب ار  .Haker, 2016, p) دهدگرایی اخال ی کانت ترجیح میاندیش و بر وجداناجتماع را بر م

سااطو  گرای ارنیا رویکرد صماساای خود به هنر را بر هنر اخال ی و تهذی که دریااتیم، برشاات همچنان .(305 -304

ساد در پوشش اخالق می   ترجیح داده بود. به این ترتی ، بنیامین اخالقی در غیاب ادالت را ن سد    وای ا سه و  )شنا کو

ی باید م  لمرو دنیونظا»به بیان او باید بشر را در جهت سعادتی دنیوی و ملموس بیدار کرد، که:    .(15ش.  ،13۹5 ،آبه

 .(۹۲ ش ،13۲۹)بنیامین،  «سعادت یا خوشبختی]دنیوی[ بنا شودبر شالوده ایده 

و   رغم اختالای که با مسیر غال  در تاریخ السفه دارند  به شرصی که در ادامه بیان خواهد شد، برشت و بنیامین به   

های  ر  شامگیر اسات و این اختالف تمام صوزه  ها با سانت ایدئالیسام آلمانی تفاوت نظری بسایا   مثال میان دیدگاه آن

برای   بینی ایشان به کارکرد تضمینی هنررسد خوششود، اما به نظر میالسفه، از جمله تلقی از ماهیت هنر را شامل می  



 0011 زمستان، چهارمتأمالت اخالقی، دورة دوم، شمارة   70

 

 

واان ایدئالیست در   ایلس  ةتوان بر اساس یک نگرش ایدئالیستی تفسیر کرد. نگاهی که بیش از هم   اجتماع انسانی را می 

 ء ایشته بروز یااته است.آرا

 شناختیزیبایی ةشناسی خوانش برشت از فاصلزمینه. 3

اش خودداری  مبانی متاایایکی موضاااع هنری ةدربار از بحث تفصااایلی -درتال ی با نگاه بنیامین -برشاااتکه با آن

که در پیوند با  ه نحویتوان مبانی متاایایکی خاصی را به نگاه مشترک او و بنیامین نسبت داد. ب   است، اما می  کرده

اری نیا  ابل گذشااناختی این نوع ااصاالهانسااان -های الساافیار گذاری در رویکرد برشااتی، پیشبحث ااصااله

ین مبنای  اشاره مستقیم به ا ،که در هر صورت  ؛شناسایی است؛ خواه برشت نسبت به آن خودآگاه بوده باشد یا خیر      

ایشته، یک مبنای   ةمعرات در السف ةنیست. در ادامه بحث با ارجاع به نظری)و بنیامین( مشهود   متاایایکی در آ ار او

 ارضی  ابل انتساب به نگاه هنری برشت مطرح خواهیم کرد.متاایایکی شناخته شده را به انوان پیش

شته در ادامه سانتت کانتی، در جهت تقویت موضاع کانت و مرکایت دادن به ساوژ     اک  انساانی در ارآیند ادر  ةای

  تی گام نهاده اساات. او باور داشاات که نخسااتین گام برای آزاد شاادن از صیوانیتِ درونمان آزادی اقاید اساات  معرا

به نحوی که نه تنها زیستن در جهان بر   ؛ایشته مرزهای این آزادی را گسترش بخشیده است      .(5۱ش  ،13۲۹)ایشته،  

سان را در تعین   مدرا انتخاب اردی را برمی سایی خود می   بخشیدن به گایند، بلکه رسالت ان شنا به نحوی   یابد؛ درت 

که جهان خارج به تبعیت از ذهن  وام یابد و تصدیق شود، نه این که رسالت ذهن منطبق ساختن خود با جهان خارج       

شد. در نتیج  ساکانتی، کارکرد  و  ةبا شی          ةاین تلقی پ شناخت و تدوین معیار آن، نق سان در جعلی  وانین  سایی ان   شنا

ضع  وانین اخال ی را دارد. به گفت   رین اقل شته:   ةاملی کانت در و ستعالیی... همچون یگانه ا   »ای سم ا سلوبی   ایدئالی

شود، همچون آن اسلوبی که من در نظرورزی و  انون اخالق به    [ السفه ظاهر می ةمدار در ]صوزورزی تکلیفاندیشه 

صورت ممکن با یکدیگر متحدند نادیک شته،  « ترین  هر دو به  « نامن»و « من»»از نگاه او:  .(1۱3 -1۱2 ش ،13۲۲)ای

کنش آغازین اولیه   ةهسااتند و نفس آگاهی به طرزی مشااابه ارآورد « من»های آغازین کنش ةطرزی مشااابه ارآورد

ایشاااته به   ،به این ترتی  .(1۹6ش  ،13۲5ایشاااته، ) «[ ارانهی خودش به دسااات خودش اساااتة، ]یعنی ارآورد«من»

مواضااع و معیارهای شااناختی ایسااتاده و  ةژکتیو رساایده اساات که در آن منی انسااانی بر ارازی همسااوب کامال ای الساافه

لی وجود  اقط دو تج» ،باشد؛ خواه در مقام معرات یا در موضع امل. در تعبیر ایشته   بخش هر  ه غیر از خود میتعیّن

طالح،  ترین معنای این اصورزی)به موسعهشوند: اندیشواسطه به جوهر مورد نظر ]یعنی به من[ منسوب میدارند که بی

شته،  ) «ورزیسازی یا آگاهی به طور کلی( و اراده یعنی متمثل ضع دکارت      .(۹6ب، ش 13۲6ای سی مو او در بازنوی

 .(1۷۷، ش 13۲5ه، ایشت) «کننده هستم، پس هستم، متمثتلترپس هستم یا به بیانی مناس  کنم؛متمثتل می»نویسد: می

ضع    شته در مو ست      زیبایی ای سانی طل  کرده ا ستعالیی ان البته با   ؛شناختی خود نیا همین کارکرد االیه را از من ا
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ش     ساند. در اندی سانیت بر سانه     یصس زیبای» او ةاین  ید که منی آاریننده در مقام هنرمند باید خود را به مقام االی ان شنا

یابد که  درمی ،آیدو هنگامی که اخالق به میدان می دکنتهمیدی برای اضاایلت اساات؛ زیرا زمینه را برای آن مهیا می

در وا ع   .(4۷4ب، ش 13۲6)ایشااته،  «پیشاااپیش انجام گراته اساات -1رهایی از  ید و بندهای صسااانیت -نیمی از کار

سازی        ساختن همان منی االی بر طبیعت و باز ست برای رهایی از تنگنای طبیعت، در جهت محقق  ذوق هنری راهی ا

از طریق هنرش ما را بدونی    »هنرمند. در این نگاه هنرمند کسااای اسااات که       ة امتی مقبو  و مطبوع در دید  طبیعت در  

س هری االی  شد. ما برای هیچ  یای بهتر نمی تر بر میدخالتِ خودمان برای یک لحظه به  سرزمی   ک های  نشویم؛ اما 

شوده می ذهن ةنخوردشخم  صمیم بگیریم که آن شوند و اگر روزی به دلیلی دیگر با  مان گ ص آزادی ت اص   ها را ت

شته،  ) «یابیمشده می کنیم، نیمی از مقاومت را از میان راته و نیمی از کار را انجام شته اراد  .(6۷ش  ،13۲۹ای من را   ةای

  اند. در بیان اورس ری آن یاری میسب  شخصیت یااتن انسان دانسته است؛ شخصیتی که البته ذوق هنری هم به بارو          

 را که انسانی ارو ااتاده   ؛(4۷ش  ،13۲۹ایشته،  ) «اندذو یداری در این صا  ااصار و مناطق بی ر و مناطقی بردهااصا »

ه  اش نیا محروم مانده و بورزی هنرمندانه و درخور شأن انسانی  منتس  به من، بلکه از ذوق  ةنه اقط از اقالنیت و اراد

سان که امل به مقت    صودِ پایدار از صیات ان ست        ةضای معارف نظری و اراد مق شده ا صل ن شد، وا   اخال ی خویش با

 .(14۹الف، ش 13۲6)ایشته، 

اخال ی   کند که نتیجه  هری آن تهذی شااناختی را مطالبه می ه پیداساات ایشااته از هنر نوای تمهید زیبایی نان

د نظر بنیامین  سیاسی مور   ةغشباهت نیست و در هر صورت از صب    ای که به تاکیه )کا ارسیس( ارسطویی بی  است. ایده 

تواند  می کند،من به همان نحوی که ایشاااته بیان می ةرغم این اختالفِ نمایان، ایداما و به ؛برشااات به دور اساااتو 

تقد بود  گونه که بنیامین معای برای خوانش رادیکا  برشااات از نقش اجتماای و پیامبرگونه هنرمند باشاااد. همانزمینه

، 13۹5 ،و آبه کوسه) کندبا تمرکا بر صقوق ستمدیدگان، ادالت را با شفقت ترکی  می اخالق مطلوب آن است که

را طی   رائتی از من و تأ یر آن در تعین بخشاایدن به دیگری، همان مساایری اساات که برشاات آن    ،در وا ع .(15ش 

ا موااقت  که برشاات ب میل نبوده اساات. هنرمندیکند و گویی بنیامین هم به رغم دوری از موضااع ایشااته بدان بی می

کند در جهت تحققی همین من، در االی درجه آن، دسااات به خلق       بنیامین به انوان الگوی آارینشی خالق معرای می  

دهد که به پیام  نگرد و به مخاط  این ارصات را می خاش خود می ةا ر هنری زده اسات. این هنرمند جهان را از زاوی 

ای که  ینجا ااصله ا ،سان تلقی ایشته است. در وا ع   برشت و تلقی او از وا عیت به  او بیندیشد، تا با آن همراه شود. مشی   

صله به معنی گسست و تکثر معراتی،             ست، نه اا شبیه ا شده از صیث مو عیت متاایایکی به یک ارصت صدا لی  بیان 

موازی   به جهان های برابر. برشت برای مخاط  خود سهمی در کشف صقیقت یا معراتجهانهمراه با پذیرش زیست

                                                           
تفی ی عقالنیْ وضعِ قانون اخالقی را منلط یافتن بر  ارادهکه در صورت تس -در همان مفهوم کانتی -. تعلق انسان به احساس، غریزه و طبیعت1

  سازد.می
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اساات تعلق دارد و  گرایی مشااهور بوده  را که او به یک صاب خاش که این صاب به جام ؛و ر ی   ائل نیساات

 باک از اظهاری وابسااتگی، هنرش را در خدمت اهداف این صاب به کار بسااته اساات. البته کیفیت آ ار برشاات    بی

ست، اما تو ع همراهی م رضایت  شد. او      ر، اعا  و پایدار مخؤبخش ا اط  با این آ ار اصتمال بیش از صد خوشبینانه با

س  ةمورد نظرش در صکم تخفیف مخاط  به یک گیرند ای به مخاط  نگریسته که ااصلة  ایهاز زو ت، نه ارد  محض ا

و نفس همراه و صاااص  نظر. گویی ااصااله و ارصااتی را هم که برای مخاط  خود لحا  کرده از شاادت اطمینان به  

 اتمام صجت با مخاط  و خالصه به شرط و ضمانت برای دریاات واکنشی مطلوب از مخاط  بوده است.   پیام، از نوع

 چالش اخالقی متافیزیک فاصله  . 4

ز  شناختی و سنجش استحکام نظری یا ا ربخشی املی این رأی ا     زیبایی ةبرای شناسایی موضع برشت درباره ااصل      

  دیگر موضعی را که برشت بیان کرده است، این بار در بررسی نسبت  صیث مبانی متاایایکی اخالق،  لزم است بار 

توجه تام به   شناختی مطلوبی خود را اصتمال بدون زیبایی ةاو با ارسطو و ایشته بازبینی کنیم. جایی که برشت ااصل     

ر یک باسااتحکام مبنایی آن محوریت بخشاایده، از ساانجشی پیامد املی آن غاال شااده و د رمجموعص این ااصااله را 

 متاایایکِ اخال ا نامقبو  بنا نهاده است. 

که در این بحث مخاط  اصاالی موضااع برشاات بوده اساات، به کارکرد درونی، تربیتی یا درمانی هنر نظر   ارسااطو

  رسد... تراژدی ای معین به اجرا میهای جدی، وال و کامل بوده و در اندازهتراژدی تقلید از کنش»داشت که نوشت:   

آور  و کما ی این اصساساتِ رنج   تمام ةیا تاکی 1انگیاد و به کا ارسیس های درون انسان برمی را با کنش ترس و شفقت 

ناسی   ش کند، نوای زیبایی ه برشت در برابر این دیدگاه ارسطویی مطرح می  آن .(55، ش 13۲۷)ارسطو،   «انجامدمی

ای دو سااویه که وظیفه هنر را انطابق با وا ع به  صااد  همراه با تعهد به وا عیت و دسااتکاری در جهان وا ع اساات. رابطه

سته است. این   ةتأ یر بر جهان وا ع و نه صرف تاکی  رد  جا هر  قدر بنیامین و برشت از صیث کارک درونی مخاط  دان

                                                           
در مقام گردآوری تفاسیر موجود از واژه کاثارسیس به پنج تفسیر اشاره دارد: الف( در عصر نهضت در ایتالیا، نتیجه آشنایی  سهیل محسن افنان.  1

نوعی تهذیب اخالقی که برای حیات انسان ضروری است. ب( در تفسیر سده هفدهم با وقایع ترسناک و شفقت انگیز را متانت اخالقی دانسته اند. 
ه دفرانسوی، کاثارسیس را نوعی اعتدال در عواطف انسان به شمار آورده اند. در واقع با برانگیخته شدن ترس و شفقت این گونه احساسات پاک ش

ه را به معنی تبدیل عواطف بنوعی تربیت پایدار اخالقی را طلب کرده و آن از کارثارسیس لسینگآیند. ج( در سده هجدهم و به اعتدال در می
معنی  آن باز گردانده و کاثارسیس را به جالینوسیو  بقراطیفضایل دانسته است. د( در سده نوزدهم با تفسیر طبی این واژه، آن را به سرمنشأ 

ایش دادن این وقایع نوعی داروی روان و عالج نفسانی است؛ چرا که عالج و اند. در واقع نمپاکسازی  روح از دو عاطفه ترس و شفقت دانسته
 کند و با مرور رأی فیلسوف در این باب،ارسطو رجوع می سیاستداوری هر درد را باید از خود آن درد دریافت. افنان با مرور این تفاسیر به رساله 

 یابد. به ویژه با توجه به تمایزی که ارسطو میانو سبک باری لذت بخش روح میکاثارسیس را معادل با همین معنی اخیر یعنی پاکسازی مزاج 
« د»سیر گونه که در تفتأثیر عاطفی و اخالقی ارائه کرده و کاثارسیس را همان تأثیر عاطفی دانسته است. این اصطالح اصالتا طبی است و آن

ه در آن اشاره دارد ک فایدروسو  نوامیسدر دو رساله  افالطونافنان با ارجاع به آراء  های بقراط و جالینوس نمونه دارد. نهایتابیان شد، در نوشته 
های رفع شیدایی را درمان موسیقایی دانسته است. درست مثل حال بچه بی تاب در دست پرستار. افنان برای توضیح مقصود افالطون یکی از راه

 . (1۵۱ -1۵۴، ص. 13۱۶)ارسطو،  تخود به مراسم مشابه در آیین تصوف نیز اشاره کرده اس
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سوژه، ااال یا منی همه        شند یا بدان بتازند، اما از صیث اتکاء به  شته بیگانه با سفه و هنر با موضع ای که در امر  ایکارهال

 گیرند.شناخت، امل و آارینش هنری مطلقا سرآمد است، در مسیری که ایشته گشوده جای می

صااو   گرایانه که محشااناساای وا عتوان به بیان اردریک جیمسااون رجوع کرد: زیباییدر مقام نقد این موضااع می

گرایانه را  وا ع شناختی زیبایی ةجربهای مارکسیستی به آلمان)مشخصا مکت  ارانکفورت( است، نوای از ت     ورود ایده

شااناساای  تمایا با زیبایی جا دراساات. این 1گیرد که در نگاه آنان هنرْ تصااویر یا رونوشااتی از خود وا عیتمفرو  می

 شااود. اما بایدآارین ا ر هنری نظر میکرد، به وجوه معراتی و املتأکید می 2طراانهمدرن که بر ذوق و  ضاااوت بی

ست که این  شی میان وجوه زیبایی  دان سختی راایت می شناختی و وا ع تعاد  بخ   ةکه به بهان شود؛ تا جایی گرایانه به 

ته جیمساون   کنیم. البتعهد به وا عیت]و لجرم تغییر وا عیت بیرونی[ مرگ هنر و تبدیل آن به سایاسات را مشااهده می   

صو  زیبایی    ضیح داده که در تعهد محض به ا ست گمبریج ریقی که امثا  شناختی، آن هم به ط تو   ولن بارترو  ارن

آن  ةجا صاجت به ذکر دوباراشااکالتی که این ؛(Tylor, 1980, p. 198) اند، متقابال اشااکالتی وارد اساات پیموده

ضعف          شد، بنیامین و برشت در توضیح  ست و به گاارشی که پیش از این ارائه  شت   نی سنگ تمام گذا اند. از  ههای آن 

گونه که  همان ،در وا ع .(133 ، ش13۲۲ ،)بنیامین بنیامین تذکر داد: هنر برای هنر همان الهیات هنر اسااتکه جمله این

باوری  بنیامین و برشت از منظره مارکسیستی خود بر الهیات رایج تاختند، هنر برای هنر را هم در صکم الوهیت زیبایی   

 اند.اند و خصلتی سترون را به آن نسبت دادهدانسته

مواضع بنیامین و برشت، به منظور دااع از هنر سیاسی باید گفت: این نگرانی  ابل درک        ةدلنجهت تقریر همدر 

  نیو ا اردکهای  ندگانه مید، مقصودش را درون لیه کنیم ی، نمادپراکنگراییشعار  گریا از یهنرمند برااست که  

شدن هن  یا همانبااث  طع ارتباط با مخاط  زایی ابهام ست آخر ودش یر ملوکس  شر مرات اهم ،. د م  ، که گاه ظالهن  

  آ اریهمان  یند، به مخاط  لکچراهموضاااوع ااترا  هنرمند بودمند هساااتند و پیش از این  درتدر همه صا   اما

شااناختی!  بخش به بهانه راایت جوان  زیباییهنری رهایی ةوند. این یعنی ابتذا  و اسااتحالشاایم لیتبد انتقادی و مبهم

هراساای یا در باج دادن به مخاط  و وارد بودن این نقد، اما باید گفت راه گریا از این نابسااامانیص در مخاط  ضاامن

ه با تخیل  و بیش مشابتوان از مسیری کمدرگیر کردن اصساس او یا ایجاد ااصله به نحو رادیکا  نیست. راه  اره را می

شنیدن صداها، نه صرف اکتفا به     به جامیعنی تن ندادن  ؛(13۲4)باختین،  ای طی کردمکالمه ی  توانگر. از پ« من»ها و 

یرد. تربیتی  گها به اضای یکدیگر، نوای از تربیت امومی شکل میمعاشرت هنرمند و مخاطبش و با نادیک شدن آن

ست،        ةکه واژ سیا شهروندی در صوزه  ضمانتی برای دوام ارهنگ  ست و    کلیدی پایدیا در ارهنگ یونان معرتف آن ا

توان  می ،از این طریق .(246 -242، ش. 13۲۹)وودراف،  همراه با مرا بت از صقوق و اخال یات امومی خواهد بود    

                                                           
1. real itself 

2. disinterested judgment 
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ارسااطو رجوع کرد. جایی که مفهوم شااهروند را برای ساااکنانی صاااص  رأی و مو ر در    ةبه بخش دیگری از اندیشاا

خود در جریان اجتماع و تحولت و تصمیمات آن  زندگی اجتماای به کار برده است. این شهروند، با تربیت اخال ی   

گذاری برشاااتی که امدتا      صاجت به ااصاااله      به نحوی که بدون    ؛(11۱ -1۱۱، 13۲6، شاااود )ارساااطومیمو ر وا ع 

صولی جا پیام یک  ص توان در صوزهسویه و انقالبی ندارد، می مح شهروند    ةهای مختلف و از جمله در ار هنر با این 

 سخن گفت.  

ام از  کم نیازی هم به انتقا  پیر صاجت به تهذی ی غیرمسااتقیم و رازآلود مخاط  توسااط هنر نباشااد، دسااتجا اگاین

ه بساته به   ای کموضاع دانای کل نیسات. بلکه هنرمند یک تجربه را با مخاط  خود به اشاتراک خواهد گذاشات. تجربه    

ود  منطبق ش  ،از مسیری که در آن  رار دارد  کیفیت آن ارزش مشارکت دارد. وجه درمانی آن هم اگر با آگاهی شهروند  

توان  دهد که این مسیری درمان را می شهروندی که تربیت لزم را دیده است، اگر خودش تشخیص می    ،)به ابارت دیگر

ست که من     سطویی همچنان پابرجا خواهد بود. ایراد در نگرشی ا خود( را  ) با کمترین اوار  طی کرد( ارزش تئاتر ار

صحن محیط بر جام شور به نحوی معکوس    ةعه و جمع بداند و بخواهد یک  سی را با دمیدن  س  ةبا تاکی صما طویی  ار

ها خواهد اااود و نه ارصاات  اداایی برشاات صااراا بر شااکاف ةجا ااصاالر م زده، انقالبی در جهان وا ع پدید آورد. این

دهد. گویی مخاط  باید در اساارع و ت خود را  صابی  رار میای برای تجهیا را در اختیار مخاط ی همتأمل، بلکه اُرجه

ده  دشاامن بتازد. بنیامین که خودش  ربانی نازیساام شاا ةپای هنرمند به جبهها، هممجها به این تعالیم کند و با تصاادیق آن

شدار  سمص ورود زیبایی   می بود، ه شی ست         داد که: پیامد اا سی ا سیا سی به زندگی  به نظر   .(155، ش. 13۲۲)بنیامین  شنا

سد نحو می سرنوشات            ةر س ردن  شت، از صیث  شت با ا ر هنری، که آن زمان تأییدات بنیامین را به همراه دا مواجهه بر

یستی   صدایی، مَنیت یا کیشی شخصیتِ ااش     های شورآارین هنرمند، مسیری همسو با تک   تئاتر و صماسه  ةجامعه به صحن 

صیه می  صله در تم را به هنرمند تو ست  ةام جوان  آن و مالصظکند. توجه به متاایایک اا جهان، ذهن،  امکان تکثر در زی

 برشتی. ةصدایی باااصلهای هر ارد، راهی است اخال ا مقبو  برای دور ماندن از تکدللت و خواسته

 گیری  تیجهن

در موضااوع ا ر هنری و ارتباط آن با مخاط  و البته در  ار وب بحثی که تا کنون گذراندیم، دو دیدگاه کلی را  

سیم:   می صا هنر نمایش اهده       شنا شخ سطویی، هنر به طور کلی و م ضع ار دار تهذی  درونی و اخال ی  مطابق با مو

  هایرسد و بر ا ر معاشرت با شخصیت    پالیی غیرمستقیم می مخاط  است. مخاط  با تماشای یک ا ر به نوای از روان  

  ر کتمانْ موج ی انحرافِ اخالق و ناراستی در کرداریتوانسته بر ا هایی که میتازه در جهانی تازه، صفات یا گرایش

کند.  شااود. در مقابل این نگاه، برشاات از ایجاد یک صماسااه در صااحنه دااع میتئاتر باشااد، خنثی می ةبعدی بینند

ته  های داستان به خَلق یک جهان تازه تشویق شود؛ البته با اهم این نک   یعنی مخاط  باید بر ا ر معاشرت با شخصیت   
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تئاتر نه برای تخدیر یا خُداه یا کتمان، بلکه بر اساااس بیان صااریح و زُمخت بازیگرانی صااحنه و ضاامن ایجاد     که 

برشتی با دو   ةانکا ارسیس ارسطویی در منظر نقاد   ،نشیند. به این ترتی  پیام به بار می ةااصله میان ارستنده و گیرند  

سی همراه می    سا سال شود: یکی این ایراد ا ست و دیگر آن    که از ایفای ر سی تئاتر ااجا ا سیا صود ص تِ  قیقی  که مق

اایده نشاایند. در وا ع پنهان ساااختن پیام در ضاامن بیخود را از مخاط  پنهان کرده، به انتظار تأ یر غیرمسااتقیم می

شمار می           سطویی به  سیس ار شت بر ایده کا ار سی بر سا از   توانندرود. ایراداتی که البته میبودن این پیام دو ایراد ا

جهاتی وارد باشااند؛ صتی اگر این جهات و ایرادات وارد، در جهت تقویت موضااع برشاات و منتقدِ مدااع او یعنی    

 بنیامین صرکت نکند.

بنابراین در مقام نقد منظره برشاااتی و نه لاوما در دااع از ایده ارساااطویی، باید گفت در رویکرد برشااات جایگاه   

ستقل و واجد ص  صله      دیگری به انوان یک ارد م ست. گویی برشت اا ق دریاات، پذیرش، انتخاب و امل کمرنگ ا

بیند، یا  را ضاااروری بتر از آن دانساااته که بازخوانی آنمیان ارساااا  پیام و تبدیل آن به امل انقالبی را بسااایار کوتاه 

ماندن در   ن با یتواانتقا ی اوری پیام از ارسااتنده به مخاط  را می ةتمهیدی برای کاسااتن از آن اراهم آورد. این نحو

شانقدی    معرات شاکانتی( و نیا در صکم تو ف در همان باورهای متاایایکی کهن       شناسی پی سفی پی سنت ال )معاد  با 

لی  جهان، بیناذهنیت، صیث التفاتی و ... را به کتفساایر کرد.  را که مسااائلی همچون تکثر اهم، اذهان دیگر، زیساات  

با  انهبیند که مخاط  را معطل تفسیر متن نماید. در وا ع برشت خوشبین   گویاتر از آن میرسان را  گیرد و پیام و پیامنادیده می

 گیری اوری، تصدیق آنی را از او طل  کرده است.  توصیه مخاطبش به ااصله

سختی می  صی از ایده   هر ند به  ست، اما نمی   توان گفت برشت تأ یر خا شته پذیراته ا الصظه  این دو م توانهای ای

توان  نمی ؛ دوم،اندیشه رمانتیک بوده است های مرتبط باایشته متعلق به نسلی از ایدئالیست    ه انگاشت که: او ، را نادید

سبت به زیبایی     شت ن ضع منفی بر ضع       از مو سازنده یک و سان گذشت. اگر بنیامین در تلقی از هنر به انوان  باوری آ

مک  ه سب  تعلقش به مارکس و رسالت تغییر جهان به ک)ب روصی مطلوب از ارسطو و ایشته به یکسان دور باشد، اگر

هر   گیری ادراک و تضمین ارتباط سوژه با ابژه روی گرداند، اما به  شناختی درباه ارآیند شکل  السفه( از بحث معرات 

ن   ایداستان است. در وا ع متاایایکِ  منی تابعی من، با ایشته هم -صورت در ضمنی دانستن دیگری و اندارج آن تحتِ نا   

گذاری تئاتری خود میان هنرمند و من میراث ایشااته اساات و برشاات هم در ااصااله -گذاری میان من و نانحوه ااصااله

شته گرایش دارد. این تفسیر را با نظر به مشی تئاتری برشت درمی        سبتی نادیک به تلقتی ای یابیم که او در  مخاط  به ن

ذاشتن  تر در صرف گن صرف اصلی مخاط ، یا به بیانی صریحاین تعهد به نجات مخاطبش از جهانی شریر، در ناشنید

ست. او از همان موضعی دوری می   تر تئاتر ارسطویی را بدان متهم کرده بود؛ به   کند که پیشدر دهان مخاط  اعا  ا

  ریاین بیان که اگر ارسااطو با تأ یر غیرمسااتقیم بر روان مخاط  در پی پالیش روصی او بوده اساات، برشاات هم با رگبا
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بر  نظر از ایرادات السفی وارد آید. صرف پیام و شوراندن مخاط ، در پی القای یک موضع سیاسی خاش به او بر می    

این رویکرد و جدا از  الشی اخال ی نادیده گراتن دیگری در ا ر هنری، نیم نگاهی به تأ یرات  ند نساالی انقالب در  

 کند.مقایسه با رویکرد آهسته و پیوسته ارسطویی نمایان می گوشه و کنار جهان، خطر موضع برشتی را به ویژه در

شید؛ در نهایت می شبکه    توان به وجهی از پایدیا اندی ضمن  سهم برابر دری   به این معنا که  ستن اهم و  اات  ای دان

  نباور  ابل درک خواهد بود. به بیان کواین به انوا        ةبرای خود و مخاط ، ا ر هنری به انوان جائی از این شااابک     

مسیری برای تصحیح خطاهای معراتی، با گراتن سرنخ باورهای مناس  و وارسی شواهدی که تا کنون بدان تکیه         

دیگر،  رار   ةیک تئاتر، صماسی باشد یا از هر گون  . (25، ش. 13۲3)کواین،  اندایم، اما همچنان  ابل تصحیح کرده

واند به  تو رجوع کند. اما تئاتر و هنرمند آن میجا راع بین شااود و مشااکالت زندگی بشاار را یکنیساات جام جهان

هایی را که تجربه کرده اسااات را در خود و ا رش منعکس نماید. با یادآوری جهانمحیط اطراف بنگرد و زیسااات

در ارآیند  «منتقد»توان گفت هنرمند و مخاط  گاه به تشااخیص خود و گاه با مشااورت رابطه بنیامین و برشاات می

همه طراین و پذیرش خصااایصاااه هرمنوتیکی    ةکنند. با اصترام به دیدجهانی تازه مشاااارکت مییک  ةخَلق و تجرب

سنگرهای         ها نیا باید گفت نتیجه این مواجهه آزادانهاهم سیاسی یا پاس گل به  صید  ست که توری برای  تر از آن ا

ست از   بهایدئولوژیک، از نوع دست  سی ا ست د    نقد و اوری آن اراهم آورد. این بیان انعکا سیا ر  نظارت اخالق بر 

ریری تق جهان ا ر هنری. راایت سهم اخال ی شهروندان در سیاست؛ یا همان ایده مشهور پایدیا و شهروند، البته در    

 که میراث ارسطو بوده است.
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