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فلسفه و تئاتر در زمان و مکانی واحد سر  برآوردند: یوناِن باستان، در قرن ششم پیش 
از میالد. هر دو واژه هایی یونانی هستند: »فلسفه«، »عشق به حکمت« است و »تئاتر«، 
که حدود سال 5۴6 پ. م. بدرود حیات  »محل تماشا«. نخستین فیلسوف، تالس۱ بود 
گفت. اندکی بیش از یک دهه بعد از آن، ِتسپیس2، نخستین نمایشنامه نویس، اولین 
جایزه اش را به دست آورد و بنا بر  روایت هایی در همین حین بازیگری را نیز )به شیوه ای 
کرد. فلسفه و تئاتر هم مانند بسیاری از همزاد اِن در حال  که امروز می شناسیم( ابداع 
رشد، رابطۀ پیچیده ای با هم داشتند. مثاًل، سقراط در این زمینه بسیار آموزنده است. 
او در مقام یک شخصیت  داریم، ظاهر  شدن  برای سقراط سراغ  که  نخستین منبعی 
که به زمان  کمدی ابرهای آریستوفان است؛ در  واقع، این تنها منبعی است  نمایشی در 
کمدی اصاًل خوشایند  حیات سقراط بازمی گردد )۱(. هرچند تصویر ارائه شده از او در این 
کک یا دزدیدن لباس های  نیست: سقراط در این نمایش مشغول اندازه گیری پای یک 
گردانش را متقاعد می کند تا از آیین  گردانش ظاهر می شود؛ بدتر از همه اینکه او شا شا
ناباب بدل  را به دغل بازانی  آتنی  آتنی ها روی گردان شوند و جوانان خوش آتیۀ  سنتی 
که سقراط نمایش  آریستوفان را دیده  می کند. یکی از منابع تاریخی چنین ادعا می کند 

1. Thales
2. Thespis

   پیشگفتار   



     ۸         فلسفه و تئاتر: یک دیباچه     

کلیت آن را جالب و سرگرم کننده یافته؛ هرچند، بعید به نظر می رسد او اولین  و احتمااًل 
گرفته است. اما در  را به سخره  او  آریستوفان )2(  که  آتنی بوده باشد  چهرۀ سرشناس 
محیط سیاسِی ناپایدار، سزای فلسفی بافی های سقراط و تأثیرگذاری چشمگیرش، از 
مسخره  شدن در انظار عمومی به اعدام تغییر  یافت: سقراط به سبب گمراه  کردن جوانان 
که در نمایش آریستوفان  ـ  یعنی دقیقًا همان چیزهایی  و  بی اعتقادی به خدایان شهر ــــ

ـ  به سرکشیدن شوکران محکوم شد. گرفته شده بود ــــ به خاطرشان به تمسخر 
با  بود،  حیات  قید  در  که  زمانی   تا  سقراط  تاریخی،  منابع  از  یکی  ادعای  بر اساس 
اوریپید۱ در نوشتن تراژدی هایش همکاری می کرده؛ او همچنین یک تراژدی نویس جوان 
از نمایشنامه نویسی بردارد و فیلسوف  که دست  کرده بوده  به نام افالطون را متقاعد 
با عنوان  از طرف سقراط  افالطون یک خطابۀ دفاعی  از مرگ سقراط،  بعد  شود )۳(. 
بر شایعات  اما  آریستوفان نشده،  به  اشارۀ مستقیمی  آن  گرچه در  ا آپولوژی2، نوشت؛ 
که به محکومیت ناروای سقراط انجامید. بسیاری این  کید می شود  کذب و تعصباتی تأ
کرده اند. افالطون  را ارجاعی به تصویر ارائه شده از سقراط در نمایشنامۀ ابرها قلمداد 
کترهایی با هم  کارا به نوبۀ خود در ضیافت )سمپوزیوم۳(، سقراط و آریستوفان را در مقام 
کمدی نویسش  که سقراط در اندیشه و نوشیدن از حریف  رو به رو می کند، یعنی جایی 
آتن  تئاتر معاصر  بر   نیز، چنانکه خواهیم دید، افالطون  پیشی می گیرد. در جمهوری۴ 
کتِر سقراط به عنوان  کارا کار  را در قالب یک دیالوگ انجام می دهد و از  می تازد، اما این 
گرد افالطون،  که شا سخنگوی خود بهره می گیرد. بسیاری از متخصصان بر این باورند 
یعنی ارسطو، رسالۀ فن شعر )پوئتیک5( را در  پاسخ به انتقادات افالطون به تئاتر نگاشته 
که بسیاری  است. در  واقع، فن شعر ارسطو تأثیرگذارترین رسالۀ نظری دربارۀ تئاتر  بود 
از نمایشنامه نویسان ُمدرن اروپایی در سنت های متعدد، به تأویل و تفسیر مجدد آن 
پرداختند و از آن برای چگونگی شکل  دادن به نگارش نمایشنامه هایشان بهره بردند. 
که امروزه می شناسیم، بدون تئاتر   گر  بگوییم نه فلسفه ای  شاید کمی نظر پردازانه باشد ا

که امروز می شناسیم، در غیاب فلسفه هویتی داشت. قابل بازشناسی  بود و نه تئاتری 
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گسترۀ رابطۀ فلسفه و تئاتر از   که  مورد سقراط همچنین یادآور این نکته است 
بسیار »مخالف« تا بسیار »مشترک« در نوسان است و از قضا این امر اغلب به صورت 
که به تئاتر می تازد،  هم زمان و حتی در  خصوص فردی واحد صادق است. همان افالطونی 
حمله هایش را در قالب دیالوگ به رشتۀ تحریر در می آورد. چند قرن بعد روسو نیز  به 
کسی  ـ  اما او نیز  ـ  اغلب هم با تعدیل استدالل های افالطون ــــ نقد تئاتر دست می زند ــــ
که خود در مقام یک نمایشنامه نویس اسم و رسمی به هم زده. از این رو، همچنان  ا ست 
که رفتار متظاهرانۀ  که تئاتر  را نکوهیده اند و نمایشنامه نویسانی  که یافتن فالسفه ای 
که به مدد  است، یافتن نمایشنامه هایی  کار آسانی   گرفته اند  فیلسوفان را به سخره 
تئاتر   به  را  خود  دست  به نحوی  که  فالسفه ای  و  گرفته اند  شکل  فلسفی  نگرش های 

رسانده اند نیز  آسان است. 
ارائه  را  فلسفی ای  پرسش های  یا  مسائل  موضوعات،  از  مجموعه ای  کتاب  این 
می کند که در  رابطه با تئاتر مطرح می شوند و به دنبال آن است که از مجموع آنها شمایی 
مباحث  مورد،  هر  در  که  است  این  من  امید  آورد.  دست  به  جامع  مقدمه ای  و  کلی 
گر   گیرد و آنها از جایگاه عوامل اساسی مطلع شوند تا ا عمده در اختیار خوانندگان قرار 
باید  را  کجا  بدانند  داشتند،  تمایلی  بیشتر   جزئیات  با  موضوعات  این  دنبال  کردن  به 
کادمیک  گاهی پیش زمینه ای را در مطالعات آ کتاب من هیچ آ کنند. در این  جست وجو 
کتاب ممکن  فلسفه یا تئاتر  پیش فرض قرار نمی دهم؛ از این رو، برخی از مطالب این 
است در عین آشنا  بودن برای دانشجویان فلسفه، برای دانشجویان تئاتر کاماًل ناشناخته 
و مجهول باشند و در  برخی دیگر از مطالب ممکن است عکس این مسئله صادق باشد. 
اما به هرحال این کتاب برای کسانی که سابقه ای در  تئاتر  دارند، زمینه ای دربارۀ مباحث 
که  کسانی  برای  کرد.  ارائه خواهد  آنها  بیشتر  بررسی  برای  ابزارهایی  و  مربوط  فلسفِی 
ـ  که این روزها در مقایسه  پیش زمینه ای در  تحصیل فلسفه  دارند، مطالعۀ فلسفی تئاتر ــــ
ـ  مستلزم بررسی  کمتری دارد ــــ ج و قرب  با هنرهای تجسمی، موسیقی، رمان یا فیلم ار
یا  برمی دارند  جدید  مشغولیتی  از  پرده  که  است  ناشناخته ای   متن های  و  موضوعات 

پرتوی نوین بر مشغولیت های کهن می افکنند.
کتاب تحت تأثیر دو مالحظۀ عمده قرار دارد.  رویکرد من در قبال موضوعات این 
که ممکن است  که به آن دست از پرسش هایی  از یک سو، تالش من همواره این بوده 
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ـ  یعنی همان  کار می کنند ــــ که تئاتر  کسانی مطرح شود  گران معمولی یا  از جانب تماشا
ـ  و آن دسته از رویکرد های  که قبل و بعد از اجراهای نمایشی شنیده ام ــــ پرسش هایی 
که می توانند در  پاسخ به این پرسش ها یا دست کم در شفاف سازی آنها مفید  فلسفی 
که تغییراتی اساسی بر  یک  گوشۀ چشمی داشته باشم. در  یک تولید نمایشی  باشند، 
کارگردانان اجازۀ چنین  که: »آیا  متن مشهور اعمال می شود، این پرسش مطرح است 
کاری را دارند؟« در  یک تولید نمایشِی به شدت نمادگرایانه و انتزاعی این پرسش شنیده 
که: »تا چه حد این اجرا »واقع گرایانه« است و این موضوع تا چه اندازه اهمیت  می شود 
این پرسش  تغییرات آب و هوایی،  انکار   با موضوع  نمایشنامه ای  با  رابطه  و در   دارد؟« 
که: »آیا بهتر  نیست نمایشنامه نویسان دست از سر  سیاستمداران بردارند  طرح می شود 

و در  عوض به نوشتن نمایشنامه های درست  وحسابی بچسبند؟« )۴(.
گذشته و حال دربارۀ تئاتر نوشته اند.  که در  از سوی دیگر، سراغ فیلسوفانی رفته ام 
کار دشواری نیست: افالطون، ارسطو، هیوم۱، ِهگل و نیچه  پیدا  کردن این فیلسوفان 
به نوبۀ خود  که  بوده اند  فیلسوفان متعددی هم  این چهره ها هستند.  از مشهورترین 
ولتر۴،  کیاولی۳،  ما سنکا2،  از جمله  می آمده اند:  شمار  به  اولی  طراز  نمایشنامه نویسان 
ـ  که دست کم چهار  تن از آنان به دستۀ اول نیز   دیدرو5، روسو، لسینگ6، شیلر و سارتر ــــ
که به  طریقی به بحث های فلسفی دربارۀ  تعلق دارند. افراد بی شمار دیگری هم بوده اند 
از  برخی  غیرمستقیم  دست کم  یا  مستقیم  فیلسوفان  گاهی  البته  کرده اند.  کمک  تئاتر 
پرسش هایی را که من مطرح کردم، پیش  کشیده اند. هرچند اغلِب آنها ابزارهای مفهومی، 
ح می کنند. هدف هر   گان، چهارچوب ها و در  واقع پرسش های جدید خود را مطر واژ
گام  برداشتن در مسیر شفاف سازی  بحث، یافتن تعادل میان این دو مالحظه است: 
نوشتار های فلسفی موجود.  با  و درگیری جدی  به پرسش های معمول  پاسخ  دادن  یا 
گفتن  گاهی مسیر  از  قبل هموار  بود، اما اغلب باید آن   را برای خودم باز می کردم. الزم به 
کتابی در این حجم و اندازه راه  که بسیاری از اندیشمندان و تفکراِت شایسته به  نیست 
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نمی یافتند و هدف از ارائۀ پیشنهاد برای مطالعا ت بیشتر، به   حداقل   رساندن ابعاد این 
آسیب است. در متن هر فصل پیشنهادات مشخصی دیده می شود. مجموعۀ »پیشنهاد 
که به نظر من مفید یا  برای مطالعۀ بیشتر« در آخر  هر فصل نیز ارائه کنندۀ مطالبی  است 

از  برخی جهات اجتناب ناپذیر  بودند.
تقسیم شده  به دو بخش  کتاب  این  »تئاتر چیست؟«،  عنوان  با  اول  به جز فصل 
است. این دو بخش متناظر  با دو نگرش هستند: »از جهان به صحنه« و »از صحنه به 
که موضوعات بخش نخست دربارۀ بازنمایی واقعیت بر  گفت  کل می توان  جهان«. در 
تأثیر صحنه بر مخاطبان  آن هستند. این یک  صحنه و موضوعات بخش دوم دربارۀ 
برای سامان دادن فصل ها به من  است و صرفًا در حکم قاعده ای  خط کشی سرسری  
کمک می کند؛ چنانکه خواهیم دید، پاسخ های یک طرف به وضوح بر  پاسخ های طرف 
مربوط  پرسش های  چرا  که  باشد  مشخص  امیدوارم  اما  گذاشت.  خواهند  تأثیر  دیگر  
به حقیقت، تقلید یا صحت تاریخی به یک طرف تعلق دارند، درحالی که پرسش های 
گرچه چنین  مربوط به اخالقیات یا ویژگی سیاسی تئاتر متعلق به طرف دیگر هستند. 
هم  کتاب  فصل های  )و  می  شود  خوانده  انتها  تا  ابتدا  از  حاضر  کتاب  که  شده  فرض 
آزادانه و مستقیم به سراِغ  اما خوانندگان می توانند  ارجاع می دهند(،  به یکدیگر  مرتبًا 

سرفصل های مورد عالقۀ خود بروند.
کادمیک وجود دارد. شیوه های  شیوه های متعددی برای مواجهه با تئاتر از دیدگاه آ
نمایش ها  اجرای  و  تماشا  مثاًل،  نیستند:  کادمیک  آ اصاًل  که  دارند  وجود  بسیاری هم 
کادمیک، خوانندگان  بهترین نمونه ها از این دست هستند. اما در زمینۀ رویکرد های آ
کتاب حاضر اثری در حوزۀ تاریخ شناسی تئاتر نیست و همچنین  که  متوجه خواهند شد 
برای  تصمیم گیری  نمی کند.  ارائه  خاص  اجراهای  یا  نمایشنامه ها  دربارۀ  نقدی  هیچ 
ـ  بدین معناست  ـ  همچون »سیاست« یا »حقیقت« ــــ کتاب حول موضوعاتی خاص ــــ تألیف 
کل،  که من شرحی زمان نگارانه از تکوین فلسفۀ تئاتر  ارائه نمی دهم. همچنین در 
که به انواع تئاتری خاص در زمان های خاص  به شیوه ها و اعمال بسیار متفاوتی می پردازم 
بشکافم(.  را  مربوط  جزئیات  مشخص  نقاط  در  کرده ام  تالش  گرچه  )ا هستند  مربوط 
گرفته اند،  قرار  گسترده ای  تغییرات  دستخوش  زمان  گذر  در  تئاتری  تجربیات  با  اینکه 
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گیر   کافی فرا امیدوارم بحث ها و توضیحات مفهومی ارائه شده در این فصل ها به اندازۀ 
که دربارۀ  کنند. درحالی که بسیاری از نویسندگانی  که بتوانند به خود تکیه   باشند 
که عالوه بر  تئاتر،  کلی »اجرا« )پرفورمنس( قرار می دهند،  نمایش می نویسند آن را در حوزۀ 
دست  آن  حتی  و  سیاسی  مناظرات  مذهبی،  آیین های  ورزشی،  مسابقات  شامل 
که همگی در  تعامالت روزمره با آن سروکار داریم، اما من تمرکز خودم را  »اجراهایی«ست 
بر قالب هنری تئاتر می گذارم و به آن محدود می کنم. بسیاری از مباحث مطرح شده در 
کتاب می تواند به انواع دیگر اجرا و سایر قالب های هنری مربوط شود، اما چنانکه  این 
من متوجه  شدم، حرف های بسیاری هست که صرفًا می توان دربارۀ تئاتر مطرح کرد )5(. 
که فلسفه را به خودی خود متضمن چیزی اساسًا  گرایش های متأخر  همچنین از  بررسی 
کرده ام. این از قلم افتادگی نباید  تئاتری، دراماتیک یا اجراپذیر می دانند نیز  پرهیز  
به معنای انکار  این دیدگاه ها قلمداد شود، که در هر مورد تنوع بسیاری دارند و پرداختن 

کاماًل متفاوت رهنمون می سازد. به این دیدگاه ها ما را به مسیری 
باور من این است که رویکرد های فلسفی مطرح شده در کتاب حاضر  به ما در شفاف سازی 
افکارمان در  خصوص تئاتر  یاری می رساند و ما را به اندیشیدن دربارۀ شیوه های جدید ترغیب 
و مفهوم  معنا  بر  پرتوافکنی  کار   فیلسوفان  کنیم منحصرًا  فکر   که  ندارد  دلیلی  اما  می کند. 
کتاب هم چنین ادعایی ندارد. درعوض، امیدوارم خواننده این  تئاتر  را برعهده دارند و این 
به شکلی  که  بیابد  تئاتر   دربارۀ  اندیشیدن  برای  آموزنده  را شیوه ای  فلسفی  پرس و جوهای 

سودمند با سایر شیوه های تفکر همراه می شود. به  هر  روی، تجربۀ من چنین بوده است.

پیشنهاد برای مطالعۀ بیشتر
برای کسانی که تمایل دارند همین ابتدا دست به کار شوند، مطالعۀ ابرهای آریستوفان در 
کنار آپولوژی و ضیافت افالطون تجربۀ بسیار ارزنده ای ا ست. دربارۀ متون مقدماتی 
کارلسون )۱۹۹۳( مطالعه ای بسیار جامع و زمان نگارانه در  خصوص نظریۀ  کتاب  معاصر: 
تئاتر است که در گستره ای بسیار جامع تر از کتاب حاضر، اشکال متفاوت نظریۀ را از زمان 
کت  کتاب های براون )۱۹۹5(، ویلیامز )2006( و برا ارسطو تا قرن بیستم بررسی می کند؛ 
کنار هم مقدمه ای بسیار سودمند دربارۀ تاریخ تئاتر ارائه می دهند؛  و هیلدی )20۱0( در 
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کتاب بالمی )200۸( مطالعات تئاتر  را به خوانندگان ناآشنا با این حوزه معرفی می کند، 
کتاب بریش  کارایی را دربارۀ مطالعات اجرا دارد.  کتاب باِیل )200۴( همین  درحالی که 
با افالطون  که  تئاتر  است  تازندگان به  فهم در  خصوص  )۱۹۸۱( بررسی ای مهم و قابل 
در  خصوص  مختصر  شرحی  برای  می شود.  شامل  را  نیچه  و  روسو  ادامه  در  و  شروع 
کتاب سالتز )200۱(  رویکردهای متفاوت فیلسوفان معاصر  یا پژوهشگران تئاتر  یا اجرا، به 
مراجعه کنید. در میان آثار متأخری که در  باب فلسفه و تئاتر  نگاشته شده اند، اثر وودراف 
کتاب در این حوزه است،  )200۸( به رغم نامتعارف بودنش، جامع ترین و قابل فهم ترین 
کتاب های پوکنر )20۱0(، همیلتون۱  )2007( و روکم )20۱0(؛  کنید به  اما همچنین رجوع 
کتاب زمیر )2007( نیز  بیشتر  تمرکز خود را بر آثار شکسپیر می گذارد. برای مطالعۀ نقدی بر 
کنید )که شامل  کتاب های متأخر دربارۀ فلسفه و تئاتر  به مقالۀ نگارنده )20۱۳( مراجعه 

برخی از کتاب های معرفی شده(.

کتاب در انتشارات آوند دانش  کتاب هنر تئاتر نوشتۀ جیمز آر. همیلتون با ترجمٔه مترجم همین   .۱
به چاپ رسیده است.




