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   یادداشت مترجم   

کتـاب را  کتـاب حاضـر مقدمـۀ ویراسـتاران انگلیسـی  در بـاب  خصوصیـات و چند و چـون 
کامل تـر و خواندنی تـر  کـه در ادامـه خواهـد آمـد، و از توضیحـات اضافـی مترجـم  بخوانیـد، 
خواهـد بـود. امـا آنچـه مـن را به عنـوان مترجـم بـه نوشـتن ایـن مختصـر واداشـت اشـاره 
کتاب هایـی از  این دسـت بـه زبـان فارسـی و اشـاره بـه نکتـه ای  کتـاب حاضـر و  به ضـرورت 

کتـاب اسـت.   در بـاب ترجمـۀ 
کمبــود منابــع در مطالعــات بینارشــته ای هنــر )بــه ویــژه تئاتــر( در میــان  ســخن از 
کمبــود یــا نبــود منابــع  عالقه منــدان و پژوهشــگران ایــن حــوزه بحــث تــازه ای نیســت. امــا 
در  زمینــۀ نــگاه فلســفی بــه تئاتــر و مباحــث پیرامــون آن می توانــد یکــی از دردنشــان های 
گاهانــه در پــی اندیشــه زدایی از تئاتــر اســت و در قالــب  گاهانــه یــا ناآ کــه آ وضعیتــی باشــد 
عوام زدگــِی خوشــحال صحنه هــا یــا نــوع ســخیفی از فرم گرایــی اختــْه خــود را به مثابــۀ 

»کلیــد موفقیــت« در وضــع موجــود بیــان می کنــد. 
به هر طریـق  آن  شـرایط  مهیا  کـردن  و  انتقـادی  اندیشـیدن  عمـل  میـان  ایـن  در 
بـا عناوینـی طعنه آمیـز چـون  آنچـه معارضـان آن همـواره  از  فراتـر  ممکـن،  عملـی اسـت 
کنونی،  »روشـنفکرنمایی« و حتی »روشـنفکری« از آن یاد می کنند. در شـرایط حسـاس 
کردن شـرایط آن یک ضرورت   تـا ابـد ادامـه دارد، اندیشـیدن و تالش بـرای مهیا 

ً
کـه ظاهـرا

کتاب از چنین  روزمـرۀ فرهنگـی، اجتماعـی، اقتصادی و حتی زیسـتی اسـت. ترجمۀ ایـن 
برمی آیـد.  ضرورتـی 
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کــه در آن نوشته شــده و نشــر یافته، بیشــتر اهمیــت  کتــاب حاضــر، در شــرایطی  شــاید 
کادمیــک داشــته باشــد امــا در میــان  فارســی زبانان مســلمًا فراتــر از حــوزۀ دانشــگاه را  آ

ــرار می دهــد.   مخاطــب خــود ق
کتـاب حاضـر، دعوتی اسـت از اهالی تئاتر برای بازاندیشـی در مبانی فکرِی  در مجمـوع 
کار عملـی خـود، و از سـوی دیگـر دعوتـی اسـت از اهل فلسـفه بـرای پرداختن بـه تئاتر ایران 
گفت و گویی بگشاید  که این ضیافت باب  گون. امید است  گونا از چشم  اندازهای فلسفی 

کـه گفت و گـو را مهم ترین رکن برسـازندۀ خـود می دانند.   میـان دو حـوزه ای 

  



کتاب حاضر ۱دلیل تدوین 

گفتمانی  ـــ  که در پانزده سال اخیر شاهد دوران طالیی نظریه های مربوط به اجراـ  هر چند 
که بر مردم شناسی، جامعه شناسی، زبان شناسی، روان کاوی، نظریۀ سیاسی،  زنده و پویا 
ـــ  بوده ایم نظریه پردازاِن اجرا به ندرت از آثار  مطالعات فرهنگی، فمینیسم و... متکی استـ 
برآمده از دپارتمان های فلسفۀ امریکا بهره می برند. ]۱[ به همین ترتیب، آن دسته فالسفۀ 
انگشت شمارند.  ]۲[  نیز  کرده باشند  به اجرا تمرکز  بر مسائل مربوط  که عمیقًا  حرفه ای 
بسیار  متأخر  فالسفۀ  درمی یابیم  که  است  تعجب برانگیز  بیشتر  هنگامی  مسئله  این 

گشاده دستانه به دیگر هنرها از جمله نقاشی، موسیقی و سینما توجه کرده اند.
کتاب پرداختن مستمر به فلسفه و نظریۀ اجرا ست. هدف این   قاعدۀ اصلی این 
است که از طریق پرداختن به مطالعات موردی مربوط به جنبش های فلسفی و مکاتب 
به گونه ای  کتاب  این  دارند.  انتقادی  اهمیت  که  بکشیم  پیش  را  بحث هایی  فکری 
کارشناسان این حوزه  که عالوه بر جالب و برانگیزاننده بودن برای  تدارک دیده شده 
که شاید با فلسفۀ تئاتر و اجرا آشنا نباشند نیز مفید باشد. هر  برای افراد غیرمتخصص 
فصل  از چشم انداز فلسفی خاصی به موضوعات و پرسش های بنیادین مربوط به تئاتر 
کتاب حاضر، پژوهشگران حوزۀ اجرا و  و اجرای زنده توجه می کند. نویسندگان مقاالت 

1. David Z. Saltz

   مقدمه   
کراسنر  و  دیوید زد. سالتز  1         دیوید 
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فالسفه اند و یک مقاله هم با مشارکت نمایندگانی از این دو حوزه نگاشته شده است. 
گسترۀ وسیعی از رویکردهای فلسفی از فلسفۀ تحلیلی تا پدیدارشناسی، و  این مقاالت 
کتاب طرح می شود  که در این  از واسازی تا رئالیسم انتقادی را در بر می گیرد. مطالبی 
کند، برانگیزاند و در نهایت مفاهیم تئاتری را در جستارهای  که خواننده را درگیر  بناست 
کتاب غالب نیست، و هیچ انحصار  فکری برجسته سازد. هیچ ایدئولوژی خاصی در این 
است.  نبرده  خاصی  سوی  و  سمت  به  را  انتخابی  موضوعات  هم  فکری ای  تعصب  و 
گفت و گوی  که این مجموعه چالش های دیگری به دنبال آورد، به طوری که  امید داریم 

کنونی را، چنان که شاید مدنظر افالطون بود، تداوم بخشد. 
کلیدی تئاتر  کتاب بررسی موضوعات  چنان که از عنوان اثر پیداست، مقصود این 
و اجرا از چشم انداز فلسفه است. اما وقتی می گوییم رویکرد »فلسفی« به تئاتر و اجرای 
زنده منظورمان دقیقًا چیست؟ برای شروع می توانیم تحلیل فلسفی را هم از نقد و هم از 
کنیم. نقد، متون دراماتیک یا اجراهای خاص،  کاماًل متمایز  مانیفسِت چشم انداِز آینده 
گروه ها، یا دوره ها و جنبش ها را تفسیر و بررسی می کند. مانیفست هم بیانیه ای  افراد و 
اجراها  و  متون  آفرینش  به  باید  چطور  مربوطه  دست اندرکاران  اینکه  باب  در  است 
که نقدها و مانیفست ها ایجاد  بپردازند. تحلیل فلسفی ممکن است پیش فرض هایی را 
ـ   و رویکردهای جدیدی  ــــ  را در  ــ کرده اند بررسی کند . اما مهم تر از آن، بحث های جدیدیـ 

باب ماهیت تئاتر و اجرا طرح می کند. 
ــه فلســفه وجــود دارد. پرســش »فلســفه چیســت؟«  ــی ب رویکردهــای بســیار متفاوت
خــود پرسشــی فلســفی اســت، و به همین ترتیــب پرســش »تئاتــر چیســت؟« نیــز پرسشــی 
ــه  ــردی و عمل گرایان کارب ــار  کتــاب دو معی ــه هــدف ایــن  ــرای رســیدن ب فلســفی اســت. ب
هــر  از  بیــش  اینکــه تحلیــل فلســفی  کرده ایــم: نخســت  بــرای تحلیــل فلســفی وضــع 
ــم  ــر را ه ــه تئات ک ــده ای  ــده )پدی ــرای زن ــل اج ــر تحلی ــکل عام ت ــا به  ش ــر ی ــل تئات ــز تحلی چی
ــه  ک در برمی گیــرد( را مد نظــر دارد؛ دوم اینکــه، تحلیــل فلســفی جســتاری نظــری اســت 
صرفــًا دعوی هــای فلســفی را بازگــو نمی کنــد، بلکــه مباحــث جدیــدی پیــش می کشــد 
گفتمــان فلســفی بنیــان می نهــد. هــر دوی ایــن معیارهــا را بــا  و همــکاری اصیلــی را بــا 
کــرد. امــا نخســت بــه رابطــۀ دیرپــای تئاتــر و فلســفه  جزئیــات بیشــتر بررســی خواهیــم 

کــه پیوندهــای طبیعــی ایــن دو رشــته را نشــان می دهــد. خواهیــم پرداخــت 
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تئاتر و فلسفه: رشته های هم خانواده 

که »فلسفه  کتاب پیوندهایی با جهان: مفاهیم بنیادین فلسفه۲ می گوید  آرتور دانتو۱  در 
گرفته و رشد یافته است: یکی در یونان و دیگری  فقط دوبار در تاریخ تمدن بشر شکل 
که فلسفه در این دو مکان پدیدار شد چرا که »تمایز میان  در هند.« دانتو اشاره می کند 
نمود و واقعیت ضروری به نظر آمد«. ]3[ به طرزی معنادار هر دوی این تمدن ها تقریبًا 
همزمان و تقریبًا به دلیلی مشابه تئاتر را نیز در دل خود پروراندند. تئاتر همانند فلسفه 
که جلوه های ظاهری آن را تیره و تار ساخته اند نور می تاباند. عالوه بر این،  بر واقعیتی 
روابط  دادن  نشان  و  انسان  کنش های  تحلیل  و  بازنمایی  با  فلسفه  همانند  نیز  تئاتر 
که در تئاتر  عّلی و معلولی، واقعیت را تجلی می بخشد. ]۴[ بروس ویلشایر3 می نویسد 
آن قدر  ــــ  ببینیم  برجسته تر  را  واقعی مان  خوِد  به  مربوط  تئاترگونۀ  شرایط  »می توانیم 
که در غیر این صورت به سادگی دیده نمی شد«. ]۵[  که بتوان شرایطی را دید  برجسته 
ک ما  کنش و وجود بشری پرتو می افکنند و درعین حال ادرا تئاتر و فلسفه بر افکار، رفتار، 

را از جهان و خویشتن قوام می بخشند. 
کنار هم نگه می دارد عمل دیدن است.  را در  تئاتر و فلسفه  که  پیوند اساسی ای 
کنش ها، ژست ها و رفتار به همراه شنیدن اصوات، آواها،  مشاهدۀ رخدادها، کنش ها، وا
که در پِس نمودهای ظاهری جهان جای  ک واقعیت هایی  لحن ها و وزن ها ما را به ادرا
دارند نزدیک تر می کنند. آلدو تاسی۴  در مقالۀ »فلسفه و تئاتر« با اشاره به اینکه این دو به 
واسطۀ نوعی »فرآیند آشکارسازی« همواره با هم پیوند دارند، اظهارات مشابهی در باب 

فلسفه و تئاتر مطرح می کند. او می گوید: 

و  مرزها  آن  در  که  ببرد  جایی  به  را  ما  می کوشد  که  است  فعالیتی  فلسفه 
که چطور چیزها  محدوده ها تثبیت می شوند و بدین ترتیب ما »می بینیم« 
به وجود می آیند. صحنۀ تئاتر هم به همین ترتیب عمل می کند، تماشاخانۀ 
ِک  که با ادرا که هنگامی  ذهن نیز محلی است برای دیدن و این فلسفه است 

1. Arthur Danto
2. Connections to the World: The Basic Concepts of Philosophy
3. Bruce Wilshire
4. Aldo Tassi
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چیزها سر و کار داریم بر آنچه پنهان و تاریک است پرتو می افکند و ما را قادر 
به دیدن آن می کند. بدین ترتیب هم فلسفه و هم تئاتر، در اصل در حکِم 
فعالیت هایی پا به عرصه نهاده اند که ما را از سطح تجربی معمول فراتر می برند 

و با جست و جوی حقیقت به مثابۀ فرآینِد تجلی درگیر می کنند«. ]6[

که فعاالنه در جهان زندگی می کند  تئاتر و فلسفه هر دو انسان را در حالی نشان می دهند 
که همان  کار به خدمت می گیرند  و با آن درگیر است و هر دو یک روش اصلی را برای این 
معروف سقراطِی  شیوۀ  ابزارهای  مهم ترین  از  یکی  گفت و گو  گفت و گو است.  یا  دیالوگ 
بیان  برای  اصلی  قالبی  به عنوان  همچنان  نیز  روشنگری  دوران  در  و  است.  افالطون 
گفت و گو به شیوه ای بسیار ظریف، همچنان عضو  بحث های فلسفی باقی مانده است. 
جدانشدنی شیوۀ اغلب فالسفۀ معاصر است. دیدگاه های فلسفی غالبًا از طریق گفت و گو 
میان دو فیلسوف شکل می گیرد؛ فیلسوفی فرضیه ای را مطرح می کند، و فیلسوف دیگر 
بر آن خرده می گیرد، آن را تغییر می دهد یا اصالح می کند و یا فرضیه ای سراسر متفاوت 
کل بحث را غلط بداند و  پیش می نهد. ممکن است فیلسوف سومی هم وارد شود و 
از  که  دارند  تمایل  عمدتاً   فالسفه  باشد.  داشته  موضوع  به  متفاوت  کاماًل  رویکردی 
کنند. ارزشمندترین آثار فلسفی آن هایی اند  نقدهای  تند و تیز به فرضیاتشان استقبال 
گزارۀ فلسفی نقش مهمی را در این گفت و گو ایفا  کنش وامی دارند.  که فالسفۀ دیگر را به وا
که بقیۀ فالسفه آن را به عنوان حقیقت  کردن دانشی  می کند، نه فقط از طریق مطرح 
کردن حرکت  گفت و گوهای بعدی و حفظ  بپذیرند )همانند علوم(، بلکه با برانگیختن 

گفت و گوی فلسفی.
که نوعی شکل دراماتیک درونی به خود بگیرند. فالسفه  گرایش دارند  آثار فلسفی  
کشیدن یک مسئله آغاز می کنند و سپس با استدالل  استدالل خود را اغلب با پیش 
مخالف به فرض اصلی خود پاسخ می دهند. بهترین شکل های فلسفه هرگز مستقیمًا 
تصاعدی  گسترش  به  که  غیرفیلسوفانی  برای  امر  این  و  نمی برند ــــ  هجوم  نتایج  به 
تمام  از  پس  عالوه بر این،  است.  مأیوس کننده  محدودیتی  نکرده اند  عادت  ایده ها 
غالبًا  می آید  دست  به  نهایت  در  که  نتیجه ای  استدالل ها،  از  ناشی   پیچ و تاب های 
بسیار واضح و ساده است. اهمیت مسئلۀ فلسفی هنگامی آشکار می  شود که آن مسئله 
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که چیزی  را در زمینه اش قرار دهیم. برای مثال ادعاهای مربوط به ارادۀ آزاد یا این ادعا 
با استدالل های  به نام دادۀ حسی۱ )محسوس بالذات(  وجود ندارد، فقط در تقابل 
مخالف معنادار و جالب  توجه اند. بحث های فلسفی غالبًا موضوعاتی را مطرح می کنند  
که در نهایت نامنسجم و متزلزل باشند، و یا معانی غیرمنتظره  گرایش دارند  که از آغاز 
فلسفی،  گزارۀ  یک  اهمیت  ارزیابی  برای  به عبارت دیگر،  باشند.  داشته  ناخواسته  و 
که در تبادل دراماتیک میان ادعاها  و  باید فحوای اصلی آن را همان عملی دانست 
کتاِب حاضر نیز امید به برانگیختن  استدالل ها انجام شده است. انگیزۀ اصلی نوشتن 

مبادلۀ فعال ایده ها میان فلسفه و تئاتر بوده است. 




