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رخداد تئاتر در فلسفهی آلن بدیو
مجتبى شيدا
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دانشجوى دكترى فلسفه هنر ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمى ،تهران ،ايران

چکیده

آن چه در اين مقاله بدان خواهيم پرداخت ،بررسى جايگاه تئاتر در آراء آلن بديو 2فيلسوف
معاصر فرانسوى است .بديو شايد تنها فيلسوفى در دوران معاصر است كه كماكان فلسفه را به
مثابهى جستوجوى حقيقت مىخواهد .وى ابتدا از چهار حوزهى علم ،سياست ،هنر و عشق
نام مىبرد كه به نوعى يادآور تقسيمبندىهاى افالتونى دربارهى انسان و جهان است و پس از آن
اعالم مىكند حقيقتها تنها در اين چهار حوزه است ،كه رخ مىدهند .در مورد هنر تئاتر نيز
تزها و ايده هايى خالف عرف و معمول جهان هنر و فلسفه دارد كه فهم و درک آنها تا حدود
زيادى مستلزم آشنايى هر چند مقدماتى با مفاهيم اصلى دستگاه فکرى و فلسفى اوست .رخداد
تئاتر راستين در نظر بديو نوعى كنش اشتراكى و همگانى خالق است كه سوژه خاص خود را
پديد مىآورد و در هر بار اجراى متن تئاترى ،ايدهى درون متن تکميل مىگردد .بديو بر آن است
كه تئاتر فکر مىكند و هر چند تا حدودى زيادى به دولت وابسته است اما مىتواند و بايد دست
به افشاى حدود آن بزند ،سوژه تئاترى خود را پديد آورد و تغيير جديد با خلق امرى نو ايجاد
كند .در نهايت گفتنى ست كه آغازگاه اين بحث فلسفه است و اين نوشته به نوعى از فلسفهى
بديو به سمت هنر تئاتر حركت مىكند.
واژگان کلیدی :وجود و كثرت ،عمليات يک-شمارى ،وضعيت ،عرصهى رخدادپذير،
حقيقت نامتناهى و رويههاى آن ،رخداد تئاترى ،حالت/دولت وضعيت ،ايده-تئاتر ،ردپا و بدن
سوژه رخداد تئاتر.
______________________________________________________
 .9تاريخ وصول ،9311/7/5 :تاريخ تصويب9315/9/21 :
 .2پست الکترونيکmojtaba.sheida@gmail.com :
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مقدمه

9

آلن بديو از آن دسته فيلسوفانى در تاريخ انديشه غرب است كه انديشمندان دستگاه ساز
ناميده مىشوند و تفکرى سيستماتيک دارند ،بدين معنا وى در وهله اول يک فيلسوف
متافيزيک است و همه اجزاى دستگاه فکرى او تشکيل يک كل واحد را مىدهند .پس در
اينجا ابتدا الزم است توضيحات ضرورى و مقدماتى درباره آن دسته از مفاهيم اساسى
فلسفه آلن بديو كه بهطور مستقيم با رخداد تئاتر در انديشه وى ارتباط پيدا مىكند ،داده

شود .مفاهيمى همچون فهم وجود و وضعيت فلسفى 2،مفهوم حقيقت در مقابل معنا يا

دايرةالمعارف وضعيت 3،مفهوم كليدى رخداد 1،مفهوم سوژهى هنرى /تئاترى و اجزا
دوگانه آن يعنى ردپا 5و بدن 6.و تنها پس از اين توضيخات است كه به سراغ پاسخ اين
پرسش خواهيم رفت كه اكنون رخداد تئاترى در اين دستگاه فکرى به چه معناست و
چط ور بازشناسى تئاتر راستين كه در تقابل با ساير تئاترهاست ،ممکن است .الزمه فهم
آراى چنين فيلسوفانى به ويژه در حوزههايى كه بيشتر نمود عينى 7و يا جنبه عملى دارند

(همچون هنر يا سياست) تا اندازه زيادى در گرو فهم متافيزيک ايشان است .در اينجا
براى تسهيل در فهم نگاه ويژه آلن بديو به تئاتر ،ابتدا به طور خالصه چند مفهوم كليدى
از فلسفهى متافيزيک وى شرح داده خواهد شد.
مفهوم وجود و وضعیت فلسفی
در هر فلسفهى متافيزيک از گذشته تاكنون ميلى وجود داشته است كه بنيادىترين پرسش
______________________________________________________
1. Alain Badiou
2. Being and situation
3. Encyclopedia of situation
4. event
5. trace
6. body
7. objective

رخداد تئاتر در فلسفهى آلن بديو 911/

را پاسخ گويد ،اينكه چرا اشيا هستند به جاى آنكه نباشند 9.ميلى به شروع كردن از آغاز،
اين كه جهان چگونه جهان شد و چطور آغازيدن گرفت .بديو نيز آغازگاه متافيزيک
خويش را همين پرسش قرار مىدهد .در پاسخ ،وى هستى را «كثرت نامنسجم» مىداند.
كثرت نامنسجم همان وجود محض يا وجود پيش از هرگونه تفکرى است .براى ناميدن و
در نتيجه وحدت گرفتن و انسجام اين كثرت نامنسجم ،كنش يا فعاليتى الزم است .اين
عمل بر روى وجود محض انجام مى گيرد و به آن به نوعى ساختار و پيکربندى مىدهد و
در نهايت كثرت نامنسجم را به «كثرت منسجم» تبديل مى كند .در اين حين عملى كه

انجام مىشود نيز عمليات «يک-شمارى» 2نام دارد .پس به طور خالصه يک كثرت
منسجم همانا يک كثرت محض بعد از شمارش است.

3

براى فهم اين نکته بهتر است به تعريف مجموعه در نظريه مجموعهها عطف نظر
شود ،تناظرى يک به يک ميان مفاهيم هستىشناسانه بديو و مفاهيم و اصول نظريه
مجموعهها برقرار است .يک مجموعه چيزى نيست جز يک عمليات شمردن كه اين
عمليات است كه به كثير نامنسجم يعنى اشياء متکثر ،به نوعى ساختار مىدهد و كثرت

منسجم را بعد از آن به جاى مىگذارد .يک چنين فرايندى را بديو «فرانمايى» 1مىنامد كه
در نتيجه آن يک وضعيت يا يک مجموعه با كثيرهاى آن به نوعى وحدت مىيابد .يعنى
تشکيل «يک واحد» را مىدهد .در نظريه مجموعهها به زبان رياضيات هر كثيرى كه
عضو يک مجموعه هست آشکارا نامتناهىست چرا كه همه وضعيتها در واقع نامتناهى
هستند.

5

______________________________________________________
 .9اشاره به پرسش معروف اليبنيتس كه آن را بنيادىترين پرسش مىدانست.
2. Count-for-one operation
 .3فلثم ،اليور و ديگران ،آلن بدیو ،فلسفه ،سیاست ،هنر ،عشق ،ترجمهى مراد فرهادپور ،صالح نجفى و على
عباس بيگى ،رخداد نو ،تهران4311 ،ش ،ص.33
4. presentation
 .5همان ،ص.35
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هستىشناسى بديو بدين ترتيب برابر رياضيات است و آنچه وى از وضعيت مراد
مىكند با تعريف مجموعه در نظريه مجموعهها همارز است .از هرگونه ذاتگرايى
ارسطويى به شدت فاصله مىگيرد بدين نحو كه هيچگونه ذاتى براى اشياء قائل نيست و
صرفا با شىء به منزله امر كثير قابل شمارش مواجه مىشود .اين نکته هم گفتنى است كه
هيچ نسبتى ميان اعضاى يک مجموعه/وضعيت برقرار نيست جز عضويت يا همانا عضو
آن مجموعه بودن .پس وضعيت در نظر بديو نوعى كثرت فرانموده است ،و يک وضعيت
همه ى اعضاى خود را ،قطع نظر از وجه يا جهت وجوديشان در خود جاى مىدهد.
آنجايى كه ارسطو اعالم مىكند كه جوهرها هستند ،در واقع هر جوهر وحدتى است

متعلق به يک كل تام و تمام 9.اما در مقابل بديو اعالم مىدارد كه صرفا وضعيتها

هستند ،يعنى كثرتهاى كثير هستند و در نهايت براى بديو هيچ كل تام و تمامى نيست
كه همه اين كثرتهاى كثير را در بر بگيرد.

2

بدين ترتيب بديو نوعى افالطونگرايى كثير محض را طلب مىكند نوعى از
هستىشناسى را مىخواهد كه در آن از انسجام ذاتى اشيا خبرى نباشد و تنها از بى
انسجامى محض به سوى انسجام ظاهرى وضعيتها حركت كند .و امر خير مطلق

3

افالتونى نيز در باالدست همه اشيا بر مىدارد و يک هستىشناسى افقى ترسيم مىكند كه
ديگر سوداى سر باال ندارد .به طورى كه هر هستنده را مىتوان يک كثير در نظر گرفت و
به اين ترتيب كل جهان كثرتى از كثرات خواهد بود 1.و ميل به احد 5به طور كامل از

هستىشناسى طرد مىشود .هستى كثرتى است مركب از كثرتها .به زبان رياضيات
______________________________________________________
1. cosmos
 .2يا به زبان رياضيات و نظريه مجموعهها ،مجموعهى تمام مجموعهها در كار نيست.
3. The Good
 .1يک ساختمان كثيرى است از آجرها كه خود كثرى هستند از مولکولها و آنها نيز به نوبه خود كثرتى از اتمها
هستند به همين منوال تا بىنهايت.
5. The One

رخداد تئاتر در فلسفهى آلن بديو 959/

اعضاى هر مجموعه خود نيز وحدتى صرفا ظاهرى دارند و در نهايت مجموعهاى هستند
تشکيل شده از ساير مجموعهها .پس ديگر نيازى به تعاريف كالسيک متافيزيک همچون
جوهر و عرض ،امکان خاص و عام ،بالقوگى و فعليت و ماهيت و  ...نخواهد بود.
گفتنى ست كه اين عمل وحدت بخشى و شمارش از جايى بيرون از وضعيت انجام

نمىشود .يعنى نيازى نيست بهطور مثال خداى اديان يا تاريخ 9هگل يا گفتمان 2ميشل
فوكو اين كار را انجام دهد ،بلکه اين صورتبندى را از درون خود وضعيت و به كمک

سوژه ايجاد مىكند و به اين ترتيب راه را بر هر گونه موجبيتگرايى 3مىبندد و دست
انتخاب سوژه را باز نگه مىدارد.

1

مفهوم حالت/دولت یک وضعیت و بازنمایی

5

حال تا اينجا پيش آمديم كه آن مجموعه/وضعيت اوليه كه داراى  nعضو /كثير است
طى يک روند شمارش ،وقتى تک تک عضوهايش شمرده شود ،ساختار و پيکربندى
مىيابد و همانطور كه ذكر شد به اين عمل نيز فرانمايى گفته مىشود .در اينجا بديو
بحث را بدينگونه پيش مىبرد كه چيز ديگرى هم به نام «حالت يا دولت وضعيت»

6

وجود دارد كه اگر بخواهيم به زبان رياضيات آن را توضيح دهيم حالت/دولت يک
مجموعه ،مجموعه توانى آن مجموعه است كه تعريف آن عبارت است از :مجموعهاى
كه شامل همه زير مجموعههاى يک مجموعه باشد ،به طورى كه اگر مجموعه اوليه n
عضو داشته باشد مجموعه توانى  3به توان  nعضو خواهد داشت .عملى كه اين بار براى
______________________________________________________
1. History
2. discourse
3. determinism
 .1فلثم ،اليور و ديگران ،آلن بدیو ،فلسفه ،سیاست ،هنر ،عشق ،ترجمهى مراد فرهادپور ،صالح نجفى و على
عباس بيگى ،ص.32
5. element
6. State of situation
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پيدايش مجموعه توانى انجام مىگيرد در واقع نوعى بازشمارى عناصر مجموعه اوليه
است .اين بازشمارى دوم را بديو «بازنمايى» 9مىنامد.

به زبان سادهتر دولت/حالت يک وضعيت يکبار ديگر اعضاى وضعيت را به
حساب مىآورد و دستهبندى مىكند و مىنامد.
يک مثال انضمامى شايد بحث را روشنتر كند ،تصور كنيد مجموعه اول ما يک
جامعه انسانى در داخل مرزهاى يک كشور است ،در اين جامعه همانطور كه انتظار
مىرود افراد و گروهها به لحاظ جنسيت ،ساليق ،نژاد ،طبقه اجتماعى و  ...از يکديگر
متفاوت هستند ،و حاال دولت اين جامعهى مثالى را در نظر گيريد كه شامل به رسميت
شناختن و دستهبندى كردن ديگرى از همين افراد و گروهها خواهد بود ،به طورى كه
شامل تمامى اعضاى جامعه شود.
اما در اينجا بديو به نکتهاى مهم اشاره مىكند و آن اينكه در بسيارى از اوقات
چنين نخواهد شد ،يعنى در دولت/حالت وضعيت ما شاهد حضور و وجود تمامى
عناصر مجموعه اوليه يا جامعه نخواهيم بود ،ممکن است دسته ،گروه يا حتى فردى از
جامعه وجود داشته باشد كه هويت آن در باز شمارى دوم ناديده گرفته شده و به اين
ترتيب حذف شده است .باز هم به زبان رياضيات بايد گفت كه عضو/كثيرى در مجموعه
اوليه وجود دارد كه در مجموعه توانى آن مجموعه وجود ندارد .بديو به اين گونه

وضعيتها« ،وضعيتهاى تاريخى» 2مىگويد و چنين عنصرى كه غيابش در دولت
وضعيت حس مىشود را عنصر تکين 3نامگذارى مىكند .پس عناصر تکين فرانمايى

مىشوند ولى بازنمايى نمىشوند و از تأثير يک-شمارى دوم به دور افتادهاند.
به اين ترتيب اگر بخواهيم مثال انضمامى را ادامه دهيم بايد بگوييم در اين حالت
مىتوان بخشى از كارگران مهاجر در داخل اتحاديه اروپا يا مهاجران افغانى در كشور
______________________________________________________
1. Reperesentation
2. Historical situation
3. The singular

رخداد تئاتر در فلسفهى آلن بديو 953/

خودمان را در نظر گرفت كه به آنها از طرف دولت شناسنامه تعلق نمىگيرد و در واقع به
حساب نمىآيند يا شمرده نمىشوند هر چند كه در جامعه حضور دارند.
وضعيتهاى تاريخى هميشه مستعد تغيير هستند و به همين علت بديو آنها را

«عرصه رخداد پذير» 9مىنامد ،تغييرى چنان بنيادين كه ممکن است دانش ما را دربارهى

وضعيت پيشين به طور كلى دگرگون كند .مسأله هم بر سر همان غياب يا فقدان 2عنصر
تکين است ،همين غياب است كه عرصه را براى يک رخداد هميشه گشوده نگه مىدارد.

اين عنصر يگانه غياب خود را به صورت يک حفره و يا خال 3در درون وضعيت نشان
مىدهد و اين حالت ،وضعيتهاى تاريخى را هميشه بحرانى مىكند .رخداد هميشه در
كنارها يا لبههاى اين حفره اتفاق مىافتد.
اما اين به هيچ وجه بدان معنا نيست كه حتما يک رخداد در عرصه رخدادپذير
اتفاق مىافتد ،بلکه تنها فقدان اين عنصر تکين در بازنمايى ،احتمال وقوع رخداد را در
وضعيتهاى تاريخى زنده نگه مىدارد .از نظر بديو اين تنها كافى نيست كه حفره يا
شکافى در وضعيت موجود باشد بلکه هميشه نوعى «مکمل» 1نيز بايستى به وضعيت

افزوده شود كه رخداد رخ دهد اين مکمل كه تا اندازهى زيادى حضور و فعليتش در گرو

بخت و تصادف است «سوژهى رخداد» 5است كه در بحث تئاترى ما مىتواند همان
تماشاگر راستين تئاتر باشد .چنين سوژههايى هميشه بايد حضور داشته باشند تا در
وضعيت تاريخى دخالت كرده و بر اهميت رخداد صحه گذارند و بر آن شکافى كه در
وضعيت قرار دارد نام يک رخداد را اطالق كنند .يا به زبان بهتر آن را به بهترين وجهى
اعالن كنند و حتى اين دخالت خود را مستمر كرده و تا به رسميت شناختن وضعيت
جديد امتداد دهند .اين تصميم و اراده و انتخاب سوژه رخداد براى دخالت در وضعيت
______________________________________________________
1. Eventual site
2. lack
3. void
4. supplement
5. Subject of Event
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به همراه امتداد و پافشارى بر ميل به تغيير را بديو «وفادارى» 9سوژه رخداد مىنامد .پس
وفادارى به هر رخداد ،چه رخداد سياسى يا علمى و چه هنرى ،كار يک كارشناس نيست
بلکه كار يک مبارز است.
مفهوم حقیقت و رخداد
مهمترين ويژگىاى كه مىتوان حقيقت را از غير آن تشخيص داد اين است كه حقيقت
امرى يکسره نو است .امرى تازه و بديع كه در پيوند مستقيم با خالقيت قرار مىگيرد .از
اين نظر مىتوان حقيقت را در مقابل معرفت 2قرار داد ،معرفت به كل دانش ما دربارهى

وضعيت تعلق مىگيرد كه بديو به آن دايرةالمعارف وضعيت مىگويد .اين كه هر شىء يا
كثير در درون اين وضعيت به چه معناست و چه كاركردى دارد و چطور نامگذارى و
دستهبندى مىشود .همه اين امور در داخل دايرةالمعارف وضعيت جاى دارد .به اين
ترتيب هيچ امر نو و تازهاى در درون وضعيت اتفاق نمىافتد كه نتوان با دايرةالمعارف
وضعيت از پيش آن را شناخت.
بحث تفاوت ميان حقيقت و معرفت البته سابقهاى بيش از اينها در فلسفه مغرب

زمين دارد 3،براى مثال اين مفهوم در درون فلسفه قارهاى 1و به طور خاص در نزد مارتين

هايدگر 5دستمايهاى براى نقد نگرش فلسفه سنتى به حقيقت ،يعنى حقيقت بهمثابه
تطبيق ذهن و عين شده است .به طور كلى در فلسفه معاصر مفهوم حقيقت به معنى
تطابق آينهاى تصورات ذهنى با واقعيت عينى در عالم خارج مورد پرسشهاى جدى قرار
گرفته است و حقيقت نه بهمثابه گزاره يا حکم و نه به معنى تعريف يک نوع ماهيت و بلکه
______________________________________________________

1. fidelity
2. knowledge
 .3حتى اين ايدهى جدايى حقيقت از معرفت در فلسفه كانت به شکل جدايى عقل از فهم و مفاهيم فاهمه خود
را نشان مىدهد.
4. Continental philosophy
5. Martin Heidegger

رخداد تئاتر در فلسفهى آلن بديو 955/

بهمثابه نوعى مواجهه با خود هستى و تنها در نتيجه برخوردارى از وجهى گشودگى ممکن
خواهد بود .براى هايدگر نيز همچون بديو حقيقت نوعى امرى تازه و نو است كه پيش از
اين سابقه نداشته و از جنس معرفتى كه انتقال مىيابد و تکرار مىشود نيست .الثياى
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هايدگر نوعى شروع كردن از آغاز را در خود نهفته دارد .آغازيدنى كه با نوعى حيرت و
مکاشفه همراه است .اما تفاوت بديو با هايدگر نيز از همين جا آغاز مىشود ،دست
يازيدن به اين حقيقت آن زمان كه در پيشگاه هايدگر به شاعر سپيده دم و بامداد جهان
سپرده مىشود در نزد بديو دوباره زمينى مىشود و در ساحت رياضيات و فهم متعارف باز
مى گردد .رخداد حقيقت در نزد بديو بيش از آن كه امرى كشف كردنى و رازآلود باشد
چيزى است در گرو ماتريالسم وضع موجود و در روند تکامل همه جانبهى فردى شکل
مىگيرد كه سويههاى اجتماعى و سياسى آن پر رنگ شده است .در واقع تمام تالش بديو
اين است كه اين گسست و شکاف در معرفت وضعيت يعنى رخداد را هم در حيطه
عقالنى قرار دهد و پاى يک امر غير عقالنى ،عرفانى يا شهودى و  ...به ميان كشيده
نشود .بدين معنا همينطور كه عقل وجود را مىفهمد اين امر حادث درون وجود و
امکان خالقيت درون وضعيت را هم مىتواند كه فهم كند.

به طور خالصه در هستىشناسى عام بديو 2سه دسته از امور و چيزها وجود دارند:

 .4چيزها يا اشيا مادى .3 ،زبانها يا قواعد.3 ،حقيقتها
موارد يک و دو را پيش از اينها فلسفه معاصر به آن پرداخته است ،تمام ادعاى بديو
بر سر به اثبات رساندن چيز ديگرى غير اين دو مورد است .دنياى چيزها دنياى اشياى
فيزيکى و عينى و مادى است ،دنياى ابژههاست .جهان امور داده شده .در بحث تئاترى
ما هر جا سخن بر بدنها مىآورد بهتر است از اين سطح هستىشناسى به آن توجه شود.

______________________________________________________
1. Aletheia
 .2يعنى تلقى وى از اينكه اصوال در جهان چه چيزها و امورى وجود دارد.
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اما جهان زبانها در واقع جهان ارتباط ميان سوژههاى انسانيست با يکديگر و دقيقا

بازىهاى زبانى به تعبير ويتگنشتاين 9از همين ارتباطات شکل مىگيرد ،فهم دنياى اول
يعنى دنياى اشيا و چيزها براى هر فرد و سوژه انسانى اگر متفاوت شکل مىگيرد ،در اين
جهان دوم يعنى جهان زبانها اين فهمهاى متکثر با يکديگر وارد گفتوگو مىشوند و به

اين ترتيب دنياى بين االذهانى 2دوم شکل مىگيرد و زبانها را پديد مىآورد .مشخصه
بارز اين جهان تنوع و تکثر است .هر فرهنگ و خرده فرهنگى بازى زبانى خودش را
داراست و اين بازىها هر كدام با قواعد درونى خودشان معنا را ايجاد مىكنند .منتها اين
معنا صرفا براى خود آن مجموعه واجد اهميت است .و خارج از حدود يکديگر هيچ يک
بر ديگرى برترى ندارد .در واقع معنايى كه توليد مىشود چيزى نيست جز اعمال همان
قواعد درونى هر مجموعه .و اين همان چيزى است كه آن را معرفت درون هر وضعيت
ناميديم و اين معنايى كه توسط به گردش در آوردن قواعد ايجاد مىشود همان
دايرةالمعارف آن وضعيت است .در چنين دنيايى در نهايت همه چيز به نوعى نسبىگرايى
مىانجامد.
اما بديو ادعا دارد چيزى غير از اشيا و زبانها در كار است ،جهان حقيقتها .كه
ناگفته پيداست از جنس چيزها و اشيا و روابط بين آنها و حتى از جنس قاعده و معنا
نيست و ويژگى بين االذهانى نيز ندارد هر چند قابل فهم توسط هر سوژه انسانى است.
رخداد در وا قع همين اتفاق افتادن حقيقت است .رخداد حقيقت در وهله اول نوعى
گسست و شکاف در معرفت وضعيت است .چيزى بيرون از اعمال قاعده و عرف ،چيزى
بيرون از معناى مستقر و جا افتاده كه اگر در شرايطى قرار گيرد مىتوند خود معنا و قاعده
تازه توليد كند .رخداد حقيقت در روند تکرار امور وفقه مىاندازد چرا كه تکرار الزمه
شناخت و معرفت امور است .رخداد اين بار قسمى سوژه جديد انسانى خلق مىكند كه
______________________________________________________
1. Ludwig Wittgenstein
2. intersubjectivity

رخداد تئاتر در فلسفهى آلن بديو 957/

در خدمت معرفت سازمان دهى شده نيست ،خالقيت ايجاد مىكند ولى خالقيتى كه از
قاعده درون وضعيت تبعيت نمىكند .به اين تعبير يک بار ديگر از موجبيتگرايى و

تقديرگرايى 9كه در درون يک وضعيت جا افتاده تکرار مىشود مىگريزد .البته بديو
حقيقت را به زبان نظريه مجموعهها اثبات رياضياتى مىكند كه نشان دهد هيچ امر
خارج از فهمى دستاندركار اين حقيت نيست.
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و اين جنبه ديگرى از حقيقت را نشان مىدهد كه همانا كلى بودن 3آن است ،يعنى

براى هر سوژه انسانى كه درگير در وضعيت است اين حقيقت قابل فهم باشد و جنبه

عمومى 1داشته باشد.

معرفت شايد از بعضى جهات شبيه مفهوم قدرت از نظر فوكو يا كاال در انديشه
ماركس باشد ،يعنى همان تصاحب مالکيت و ابزار .معرفت يا دانش را مىتوان در
تصاحب داشت آن را توليد كرد در انحصار گروه يا طبقه خاصى در آورد و متناسب با
سود آن گروه و طبقه به ميزان مشخصى آن را به گردش در آورد ،عرضه كرد و فروخت .و
هر گاه كه نياز آن گروه تغيير كرد به شيوههاى مختلف مىتوان روابط معرفتى و كااليى در
جامعه را كنترل و مسدود كرد .پس معرفت چيزى است كه قابل انتقال است و به صورات
ابژه در مىآيد و مىتوان آن را ردهبندى و دستهبندى كرد .اما در مقابل حقيقت هميشه در
پيوند با سوژه است و در گفتن و اعالم كردن آن هميشه عملى انجام مىگيرد ،يا به زبان

هنر تئاترى ويژگى اجرايى 5دارد.

______________________________________________________
1. fatalism
 .2خلق و ايجاد يک حقيت در واقع ايجاد يک زير مجموعه تازه از مجموعه اوليه است كه اين مجموعهى تازه
داراى ويژگىهاى منحصر به فردى است كه به عمد از پرداختن به پيچيدگىهاى رياضياتى آن در اين مقاله كوتاه
پرهيز شد.
3. universality
 .1بدين معنى كه اوال هر كسى بتواند سوژه يک حقيقت شود و دوم اينكه فهم اين حقيقتها براى همگان
امکانپذير باشد.
5. performative
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حقيقت بسيار محتمل است كه نوعى اخالل در وضعيت به وجود آورد و معرفت
يک دست و جا افتاده و مستقرى كه با فرهنگ و سياست و هنر خودش هماهنگ شده
است را ،به چالش و جنب و جوش وادارد .رخداد حقيقت امرى پيشبينى ناپذير است

كه اتفاق افتادن آن در گرو سوژهگى افراد انسانى است و هميشه با امر تميزناپذير 9سر و
كار دارد .خطر كردن و اعالم كردن يک رخداد از طرف سوژه انسانى ،كه مىتواند فرد يا
گروه باشد ،آن رخداد را شکل مىدهد و به پيش مىبرد .البته به اين معنا كه ظهور و بروز
رخداد در گرو ايجاد سوژه است ،رخداد حقيقت امرى سوبژكتيو است .اما در عين حال

همانطور كه گفته شد حقيقت نسبت به وضعيت امرى درون ماندگار 2است يعنى چيزى
متعالى نيست و يکسره در درون وضعيت جاى دارد.
سوژه هنر و جهان هنری
در اينجا به دو ويژگى مهم سوژه هنرى اشاره مىكنيم .يکى اينكه سوژهگى پيوسته امرى

ژنريک 3يا عام است و مىتواند و بايد شامل همهى گروههاى انسانى شود و هر چه اين
احتمال افزايش يايد كه همگان در عرصه رخدادپذير مشاركت داشته باشند ،احتمال وقوع
رخداد بيشتر خواهد شد ،و پس از اينكه سوژه شکل گرفت در روال زنجيرهاى از
انتخابهاى پشت سر هم و با نوعى وفادارى به رخداد قوام پيدا مىكند ،كه بديو به آن

«تقويم يک سوژه» 1مىگويد .پس سوژه هنرى در حين عمل رخداد و وفادارى به آن
شکل مىگيرد و قوام مىبايد.
اما چطور اين رخداد هنرى با جهان ابژهها در ارتباط قرار مىگيرد؟ چطور
حقيقتها در جهان مادى تأثير مىگذارند و مىتوانند در آن تغييرى ايجاد كنند؟ پاسخ
______________________________________________________
1. Indiscernible
2. immanent
3. generic
4. subjectivization

رخداد تئاتر در فلسفهى آلن بديو 951/

بديو باز هم نکتهاى ديگر از سوژه را روشن مىكند .بر طبق شکل زير سوژه هنر حد
واسط يک رخداد و جهان هنر قرار دارد.

شکل 4
جهان هنر آن چيزى ايست كه هست و همچون يک كثرت خود را عرضه مىكند.
يک كثرت منسجم از چيزها كه ما آن را جهان هنر مىدانيم .رخداد با همه خصوصياتى
كه ذكر شد با اين جهان ابژهها تنها به واسطه سوژه هنرى در ارتباط قرار مىگيرد .خود
سوژه دو لبه يا دو پاره دارد يکى ردپا و ديگرى بدن .ردپا آن كنارهاى از سوژه است كه با
رخداد همپهلو است چرا كه رخداد طبق تعريف ما امرى به يکباره پديد آمده و به
يک باره ناپديد شونده است و تنها اثر غير مستقيم آن به واسطه سوژه در جهان هنر باقى
مىماند .آن بخشى از سوژه كه اثر رخداد را در خود جاى مىدهد و پس از اينكه رخداد
ناپديد شد باقى مىماند ،چيزى جز يک رد ،يک ردپا نيست .ردپا همزمان چيزى از آن
رخدا د و و چيزى از آن سوژه است .اما سوژه هنر لبه ديگرى هم دارد كه با جهان هنر و
هستندهها پهلو به پهلو است ،و آن تأثير رخداد به صورت يک امر ابژكتيو در جهان است،
در قالب يک بدن تازه ،رخداد وقتى اتفاق مىافتد و پس از آن ناپديد مىشود ،غير از يک
ردپا يک بدن تازه نيز به وجود مىآورد كه به صورت واقعيت سوژه در جهان عينى پديدار
مى شود .در نهايت رابطه بين يک ردپا و يک بدن تازه در سوژه هنرى رابطهاى متوازن
است ،يعنى هيچ كدام به خاطر ديگرى حذف نمىشود و گرنه سوژگى سوژه از دست
خواهد رفت .پس سوژه رخداد به نوعى در كار خالقيت و آفريدن چيزى است كه تا به
حال وجود نداشته و اكنون رخ داده است.
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تئاتر بهمثابه رویه تولید حقیقت
از دير باز تاكنون آن پرسش اساسى و محورى كه رابطه ميان فلسفه و تئاتر را تعريف كرده
و برساخته ،چگونگى ارتباط ميان حضور و بازنمايى بوده است .يا پرسش از بود و نمود،
يا به زبان سرراستى كه به تئاتر نزديک باشد ،پرسش از نوعى تضاد ميان دنياى اوهام و
تصاوير از يک سو و تفکر و ايده و حقيقت جهان از سوى ديگر .در سنتهاى دينى
مسيحى پس از يونانيان به همين دليل عمده ،همواره نمايشنامهنويسان يا بازيگران و به
طور كلى اهالى تئاتر تکفير و طرد مىشدند ،چرا كه جايى كه خود حقيقت در نزد
ماست ،بازى نقشها و تصاوير و اوهام همواره مىتواند فريبنده و نمود شر انگاشته شود
و چه بهتر كه اين عنصر مشکوک براى هميشه حذف گردد .اين حذف كه بعدها اتفاق
مىافتاد ،آشکارا در نگاه افالتونى به بود و نمود ريشه داشت.
اما از همان آغاز فلسفه افالتون تصوير ديگرى نيز از تئاتر و فلسفه عرضه كرده
است كه اين تصوير دوم نيز طرفدارانى زيادى داشت و دارد .و آن عرضه كردن فلسفه و
خود ايده در قالبى گفتوگويى و سراسر تئاترى است .خود اين فرم ارايه فلسفه افالتون
اولين نشانههاى رابطهاى برسازنده ،هر چند تنش آلود ،ميان فلسفه و تئاتر بوده است.
آلن بديو كه خود را يک نو افالتونى مىنامد همزمان درباره تئاتر نظريه و تز نوشته و
هم دست در كار نوشتن نمايشنامه زده است .وى بر خالف استادش افالتون بر اين باور
است كه خود تئاتر مىتواند حقيقت توليد كند و از اين لحاظ حاجت و وابستگى به
فلسفه ندارد 9.صحنه تئاتر مىتواند عرصه رخداد پذير براى حقيقت هنرى/تئاترى خاص

خود باشد.

______________________________________________________
 .9در نزد بديو فلسفه حقيقت توليد نمىكند و بلکه حقيقتهاى توليد شده در چهار ساحت علم و سياست و هنر
و عشق را با نوعى هم امکانى بروز و ظهور مىدهد و اعالم مىكند.

رخداد تئاتر در فلسفهى آلن بديو 969/

بديو در آغاز رساله «راپسودى براى تئاتر» 9جوامع انسانى را در طول تاريخ به دو
دسته تقسيم مىكند ،آنهايى كه اين صحنه و عرضه رخداد پذير را در درون فرهنگ خود
دارند و آنهايى كه فاقد آن هستند .وى اعتقاد دارد تئاتر اصيلى كه در اين صحنهها شکل
مىگيرد بسيارى از اوقات به حاشيه رانده مىشود و سعى بر آن مىرود كه ناديده گرفته
شود .چرا كه چنين تئاترى خود به خود فکر ايجاد مىكند و مىتواند سرچشمه تحول
شود .امروزه نيز اين تئاتر را در رسانههاى عمومى دولتى نمايش نمىدهند و چهرههاى
سرشناس تلويزيون در آن بازى نمىكنند.
تفکر تئاتر از طریق «ایده-تئاتر» 2ها
بديو باور دارد كه خود تئاتر فکر مىكند و تفکر در بطن تئاتر ريشه دارد .همه اجزاى تئاتر
شامل متن نمايشنامه ،دكور ،نور ،صدا ،بازيگران ،تماشاگران و حتى خود كارگردان،
دست به دست يکديگر مىدهند تا با هر بار اجرا ،ايدهى درون متن نمايشنامه فرصت و
مجال بروز پيدا كند و از حالت پنهان و بالقوه خودش به حالت بالفعل در آيد .پس به اين
ترتيب يک نمايشنامه صرفا با نمايشنامه خوانى يا مطالعه جمعى يا فردى تکوين مطلوب
و نهايى خود را پيدا نمىكند و حتما بايستى اجرا گردد كه ايدهى درونى خود را آشکار
كند .اينگونه ايدههايى را كه پس از هر بار اجرا در روى صحنه تئاتر به منصه ظهور
مىرسند ،بديو ايده-تئاتر مىخواند .ايده-تئاترها ايدههايى منحصرا تئاترى هستند و جز
در تئاتر به هيچ صورت ديگرى نمىتوانند حقيقت تازهاى را بيافرينند .به اين ترتيب از

نظر بديو «هر تئاترى تئاتر ايده هاست» 3.و اين امر به خاطر هويت مستقلىست كه بديو
براى تئاتر قائل است و از اينكه ايدههاى فلسفه را به تئاتر تحميل كند مىگريزد .وى باور
______________________________________________________

1. Rhapsody for the theatre
2. Idea-theatre
 .3بديو ،آلن و ديگران ،ایده-تئاتر ،ترجمهى امير كيانپور ،مينوى خرد ،تهران4314 ،ش ،ص.24
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دارد آن چه شايسته تفکر است منحصرا با ابزارهاى خود تئاتر و از درون خود تئاتر توليد
مىشود .و اين به زبان ساده به معناى آن است كه تئاتر خودش فکر مىكند.
حال با يک مثال عينى براى قابل فهمتر شدن بحث از خالل نمايش «احمد زيرک»
كه خود بديو آن را در سال  4111نوشته است ،بحث را پى مىگيريم .احمد يک عرب
الجزايرى و كارگر كارخانه است .به نوعى هم بيگانه و هم آشناست .بيگانه است چون در
دولت وضعيت ديده نمىشود ،و آشناست چون در جامعه و بين تماشاگران بارها ديده
شده است .چنين كسى اكنون و در اين اوضاع و احوال حق خود را طلب مىكند .احمد
زيرک با زبان طنز و ريشخند به افشاگرى دولت دست مىزند .در واقع احمد از ساخت
قدرت و نگاه تبعيضآميز آن افشاگرى مىكند و اين كار را زمانى انجام مىدهد كه به
ناگهان اعالم مىكند« :ما حقمان را مىخواهيم ما ازبين نخواهيم رفت» .اينجاست كه
بديو تعريف خود را از تئاتر واضحتر مىكند :تئاتر بازنمايى دولت وضعيت يا بازنمايى

بازنموده است 9،يعنى يک بار ديگر دولت وضعيت و حالت امور را به صحنه مىبرد و بر
آن نور مىتاباند.
خود بديو در تزهايى درباره تئاتر بيان مىكند كه يک ايده-تئاتر پيش از هر چيز
نوعى روشنايى بخشى است و تئاتر را براى اين مىخواهد كه به زندگى و تاريخ و به طور
كلى به وضعيت پيچيده و در هم فرو رفته ما نوعى سادگى ،روشنايى و وضوح ببخشد.

2

اما آنچه تئاتر بديو را سياسى مىكند دقيقا همين است كه اين بازنمايى دوم دولت
يا حالت امور هيچگاه بهطور كامل اتفاق نمىافتد .تئاتر سياسى بديو با به نمايش
گذاشتن حفره يا خال وضعيت است كه سياسى مىشود با نشان دادن كسرى و كمبود و
شکاف در دولت است كه بحران شروع مىشود .اگر دولت خود را هميشه يک كل توپر و
بى نقص نشان مىدهد هرگونه به صحنه در آوردن خود دولت ،در بطن يک ايده -تئاتر
______________________________________________________
 .9بديو ،و ديگران ،ایده-تئاتر ،ترجمهى امير كيانپور ،ص. 73
 .2همان ،ص.91

رخداد تئاتر در فلسفهى آلن بديو 963/

باعث رسوايى آن مىشود و خود به خود جرقههاى تغيير زده خواهد شد .تئاتر بديو تئاتر
رهايىبخش و سياسى است چرا كه خود دولت را نشان مىگيرد و دولت همان چيزيست
كه هميشه در صدد يکى ساختن و يکى كردن امور است .البته بايد توجه داشت كه اين
شکاف ،نوعى شکاف مثبت و برسازنده نيز است چرا كه ابتدا دولت و ادعاى كامل بودن
آن را زير سؤال مىبرد و سپس با به رخ كشيدن و آشکارگى خود گسست ،چيز تازهاى را
خلق مىكند _به زبان رياضى زير مجموعهاى تازه به نام رخداد حقيقت_ و آن
عضو/كثيرى را كه قبال به حساب نمىآمده ،اكنون به عنوان بخشى از جامعه پذيرفته
مىشود.
احمد به ناگهان بعد از اين اعالم تبديل به سوژه مىشود و در طى روند پيش برنده
تئاتر آرام آرام سوژهاى قوام يافته مىگردد .چنين سوژهاى پيش از رخداد در دولت
وضعيت موجود نبوده ولى اكنون هست و همين اتفاق در يک مجموعه بزرگتر در سالن
نمايش گسترش پيدا مىكند ،اين سوژهگى از احمد زيرک به ناگهان به تماشاگران هم
سرايت مىكند و مرز بين صحنه تئاتر و تماشاگران عمال برداشته مىشود و تماشاگر به
روشنى چيزى را درک مىكند كه پيش از اين به خاطرش خطور نمىكرده ،كه وجود داشته
باشد و اين معنى عملى رخداد در تئاتر است.
اما شخصيت احمد زيرک بر روى صحنه تئاتر در نهايت يک شخصيت تئاترى
است كه خود تا اندازهاى در صدد بازنمايى افراد واقعى موجود در جامعه است و با
كشيده شدن پردهها و اتمام نمايش آن چيزى كه صرفا از احمد زيرک باقى مىماند ،يک
رد يا نشان است ،به بيان روشنتر نمايش اجرا مىشود و رخداد در سالن تئاتر اتفاق
مى افتد و اكنون كه نمايش به پايان رسيده است ،از رخداد دو اثر باقى مىماند ،يکى
ردپاى شخصيت و سوژه اصلى ،يعنى احمد زيرک ،كه بخش محو و ناپديدشونده و غير
عينى رخداد تئاتر است و دوم سرايت اين سوژهگى به تماشاگران تئاتر ،كه مىتوان گفت،
رخداد در قالب بدنهاى تازه و متکثر در آمده است و اكنون مىتواند به حيات خود ادامه
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دهد .تمام حرف بديو در تئاتر سياسى خودش اين است كه علىرغم ادعاى دولت مبنى
بر شموليت و كليتاش ،هميشه مازادى وجود دارد كه دولت يا نمىخواهد و يا نمىتواند
آن را بازنمايى كند و در واقع خود تئاتر هم نمىتواند آن مازاد را مستقيما باز توليد كند و
صرفا به اين لبههاى خال وضعيت اشاره مىكند و همين اشاره براى ايجاد گسست در
معرفت و ايجاد امرى نو كافى است.
چيزى كه در اينجا روى مىدهد را به هيچ وجه نمىشود با دانش پيشين وضعيت
فهميد و نامگذارى كرد .گويى امرى كامال بيگانه و غريبه رخ داده است .تئاتر بديو تئاتر
جبههگيرى يا جدال رويارو با دولت نيست بلکه تالش دارد با نوعى بى تفاوتى نسبت به
دستهبندى پيشين دولت در بازنمايى ،كنش سياسى خود را صورت دهد .چرا كه اساسا
تئاتر به خاطر وابستگى سنتى مالى به دولت نمىتواند چنين تقابلى را تا به انتها به انجام
برساند و در واقع خود تئاتر همچون شخصيت احمد زيرک سعى مىكند بازنمايى دوم
بازنمود دولت باشد و از طرفى تا آنجايى هم پيشروى كند كه ضرورت وجود خود را
براى دولت هميشه الزم نگه دارد .و همين وضعيت دوگانه تئاتر مسأله را به صورت
مشکلى حاد در مىآورد.
آنچه براى بديو اهميت دارد اين است كه تئاتر در هر بار اجرا بتواند امکان اين
رخداد را باز نگه دارد .سوژه رخداد پديد آيد و بدنهاى تازه حامل اين سوژهگى شوند و
آن را تا مرزهايى فراتر از سالن تئاتر امتداد دهند .اين بدنهاى تازه مىتوانند شامل همه
كسانى بشوند كه در وضعيت هستند حتى خود بازيگران .اين رخداد تئاترى مىتواند با
خلق بدنها و سوژههاى تازه وارد ديگر وضعيتها گردد و ساير رخدادهاى هنرى و
سياسى را به هم پيوند دهد .كار فلسفه از نظر بديو همين است نوعى «هم امکانى» كه
امکان تلفيق اين رخدادها در ساحتهاى چهارگانه را همزمان نشان مىدهد و اعالم
مىكند ،اما خود به تنهايى نمىتواند رويه توليد حقيقت باشد.

رخداد تئاتر در فلسفهى آلن بديو 965/

رابطه دیالکتیکی اجزای تئاتر با سیاست
پيش از اينكه دربارهى رابطه تئاتر با سياست توضيحى داده شود اين نکته مهم يادآورى
مى گردد كه تئاتر شايد تنها هنرى باشد كه وابسته به دولت است ،در بيشتر كشورهاى دنيا
از جمله كشور خود ما بودجه تئاتر را بخشى از دولت تأمين مىكند ،پس تئاتر به لحاظ
تاريخى يک امر دوپهلو است و هميشه بخشى از بدنه دولت بوده است.
اما تئاتر راستين بديو در مقابل اين تئاتر صرفا دولتى قرار مىگيرد و فاصله خود را از
خود دولت نيز حفظ مىكند .اين حفظ فاصله با دولت يک تز اساسى براى تئاتر بديو
است ،چرا كه هر گونه وابستگى و چسبيدگى به دولت باعث مىشود تئاتر تبديل به ابژه
خنثى و بى تأثيرى بشود كه فقط در حکم يک ژست فرهنگى دولت نقش ايفا مىكند.
تئاتر چيزى غير از ذخاير فرهنگى است و قرار است چيزى بيش از يک لذت آنى
زيباشناسانه به تماشاگر بدهد .تئاتر صرفا فرهنگ نيست ،تئاتر هنر است ،هنر به معناى
رويهاى كه يک حرف تازه و نو را توليد مىكند و ادامه مىدهد.

بديو در رساله «راپسودى براى تئاتر» بر طبق جدول صفحه بعد 9اعالم مىكند كه

اجزاى هفتگانه تئاتر يعنى مکان ،متن ،كارگردان ،بازيگر ،دكور ،لباس و مخاطب
همگانى ه مگى نوعى رابطه ديالکتيکى با اجزاى سه گانه سياست يعنى سازماندهى،
متون نظرى و رخداد جمعى دارند .وى همچنين ادامه مىدهد از اين هفت عنصر سه
عنصر بنيادى يا به زبان كانت استعاليى يا پيشينى هستند ،يعنى تئاتر بدون اين سه وجود
پيدا نمىكند كه عبارتند از :مخاطب همگانى ،بازيگران و ارجاع متنى.

______________________________________________________
1. Badiou, A., Rhapsody for the Theatre, a Short Philosophical Treatise,
Bruno Bosteels(trans), New York, American Society for Theatre
Research, 2008, p.194.
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شکل 3
اكنون اندكى به شرح اين روابط ديالکتيکى بپردازيم .متن براى بديو هميشه يک
متن نيمه تمام است ،چرا كه ويژگى ايده-تئاترها همين است كه تنها پس از اجرا كامل
مىشوند كه توضيح آن داده شد .اما در مورد بازيگر ،ايدهى بديو در مقابل آن دسته تئاتر

پرفرمنسى 9قرار مىگيرد كه صرف نمايش بدنهاست و با كسر ساير اجزاى تئاترى از تئاتر
به چيزى نامفهموم و گنگ تبديل مىشود .و در نهايت صدايى كه از آن شنيده مىشود در
زبانهاى متکثر دنياى تئاتر گم مىشود .به زبان سادهتر بديو مىخواهد بگويد كه در تئاتر
هم به دنبال چيزى غير از بدنها و زبانها بايد بود و آن عنصر سوم هستىشناسى يعنى
حقيقتها را ،طلب مىكند.
در واقع همچنان كه برشت شکاف طبقاتى و اجتماعى را در تئاتر خود برجسته

مىكرد و نشان مىداد ،بديو نيز به نوبه خود به نحوى عامتر فارغ از نگاه طبقاتى
ماركسيسم كالسيک مىخواهد كه تضاد را به هنر تئاتر برگرداند و نسبت سوژه با جامعه را
پر رنگ كند و در يک كالم تئاتر محذوفان و مطرودان باشد.

______________________________________________________
1. performance

رخداد تئاتر در فلسفهى آلن بديو 967/

پس با توجه به جدولى كه ارائه شد روند خلق و ايجاد يک حقيقت تئاترى اينگونه
به پيش مىرود كه ابتدا يک متن وجود دارد .متنى كه حاوى ايده است .به اين معنى كه
ايدهى درون متن آن خالء وضعيت سياسى يا اجتماعى يا هر چيز ديگر را نشانه گرفته
است ،ولى هنوز كار به اتمام نرسيده است ،سپس هر عامل ديگرى كه بيرون متن است

«بازى» 9نام مىگيرد ،پس به معناى وسيع كلمه بازى حتى شامل خود دستورالعملهاى
كارگردان سر صحنه نيز مىشود و دقيقا همين جاست كه عنصر شانس و بخت راه خود را
براى به ظهور رساندن ايده به تئاتر باز مىكند .در اين ميان دو عنصر كارگردان و تماشاگر
نيز از منظر بديو بايد ويژگىهايى داشته باشند كه تا بخت رخداد بلند باشد.
كارگردان در واقع مهمترين كار را انجام مىدهد و آن «چينش يا سرهمبندى»
عناصر تئاترى است و كسى كه مواجهه اصلى ميان ابديت ايده و آنيت اجرا را سر و
سامان مىدهد خود كارگردان است .ميانجىهاى ديگر اين برخورد بازيگران هستند.
لحظه اجرا همان لحظهى كوتاه رخداد است نسبت به ابديت زمانىاى كه ايده در درون
متن گرفتار شده است.

2

در نهايت عنصر پيشينى و ضرورى مهم براى رخداد تئاترى خود تماشاگر است و

نه بيننده 3.چون وجهى از كنش در تماشاگر وجود دارد كه به كار اينگونه تئاتر مىآيد .و
اين كنش چيزى نيست اال اينكه تماشاگر بايد بتواند ربط ايدهى نهفته در درون متن را كه
اكنون آزاده شده ،با جهان خارج از سالن تئاتر برقرار كند .ابتدا با جهان هنر و سپس با
جهان سياست و ساير جهانها .يعنى همانطور كه قبال توضيح داده شد تماشاگران
راستين بايد بتوانند ارتباط بين رخداد تئاتر و جهان را بهمثابهى سوژهگان هنرى /تئاترى
برقرار كنند .تماشاگر بايد خود آخرين مفسر تفسير كارگردان تئاتر باشد و عملكننده
شود.
______________________________________________________
1. play
2. spectator
3. viewer
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تئاتر بايد عناصر سازندهى تحليلىاش را به شيوهاى كنار هم قرار دهد و اجرا كند
كه با كشيده شدن پرده نهايى در صحنه آخر به يکباره پرده از خود و جهان بردارد .و در
اين ميان تماشاگر ژنريک يا عام خود را در حالتى قرار دهد كه تنها راه خروج از رخداد
تئاترى براى او همواره ،راهى توام با شکلى از تفکر باشد.
نتیجه
تنش ميان تئاتر و فلسفه در طول تاريخ هميشه مسألهزا بوده و اين هردو در مقاطع

مختلف تاريخى از عهد سقراط 9و آريستوفانس 2تا روزگار كنونى بسيار به يکديگر
تاختهاند ،هر چند كه هيچگاه به يکديگر نباختهاند .بديو از آن دست فيلسوفانى نيست كه
بخواهد ايده و انديشه خود را به زبان تئاتر بيان كند يا به زبان سادهتر فلسفه را به تئاتر
تحميل كند .وى تا آنجا پيش مىرود كه حتى فلسفه را توليد كننده حقيقت نمىداند اما
هنر و بهطور خاص هنر تئاتر را عرصه رخداد پذير براى پيدايش و خلق و امتداد حقيقت
مىداند.
بديو با وضع مفهوم ايده-تئاتر سعى مىكند خوانش و نگرش جديدى از تئاتر
معاصر به دست دهد به طورى كه تئاتر صرفا نمايش بدنها و زبانها نباشد بلکه عرصه
رخداد حقيقتها نيز گردد .مطلوب وى اين است كه يک فکر يا ايده در طى اجراهاى
متعدد در صحنه تئاتر تکميل گردد .براى به ظهور رسيدن اين ايده در درون ايده-تئاتر و
بر روى صحنه نمايش وجود عناصر تئاترى همچون نور ،بازيگران ،صدا ،دكور و البته
مهمتر از همه كارگردان و ضرورىتر از همه خود تماشاگران الزم هستند.
از منظر بديو يگانه وظيفه اصلى و اساسى تئاتر افشا و اعالن كردن دولت/حالت
وضعيت است .بدين ترتيب آنجا كه دولت ادعاى كامل بودن و شمولگرايى تام و تمام
______________________________________________________
1. Socrates
2. Aristophanes
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دارد و آنجايى كه ادعا مىكند نماينده همهى گرايشها ،گروهها و سليقههاى مختلف در
جامعه است تئاتر با به صحنه درآوردن آن بخشى از مجموعه اوليه /جامعه كه در دولت
«بازنمايى» نمىشود ،دست دولت را براى خودش و ديگران رو مىكند .تئاتر راستين در
واقع «باز نمايى اين بازنمود» است.
در اين حالت تئاتر بيانكنندهى خالء وضعيت پيشين است و طورى آن را بيان
مىكند كه صرفا تفسير وضع موجود نباشد ،بلکه با پيدايش سوژه ديگرى به نام سوژه
تئاترى بتواند در وضعيت تغييرى ايجاد كند .و اما سوژه تئاتر مىتواند همهى كسانى كه
در اين كنش جمعى دخيل هستند را ،شامل شود .از خود بازيگران و كارگردان گرفته تا
خود تماشاگرانى كه صرفا بيننده نيستند بلکه تماشاگر راستين اينگونه تئاترند .تماشاگر
راستينى كه از نظر بديو به بهترين صورت به كار تکميل ايده-تئاتر مىآيد تماشاگر ژنريک
يا عام است يعنى هر چه محدوديت براى رفتن به داخل سالن تئاتر بيشتر شود ،ايده-تئاتر
شانس كمترى براى تکميل شدن دارد و ناگزير امکان ايجاد رخداد تئاترى كمتر مىشود.
و هر چه فارغ از جنسيت و طبقه اجتماعى و مليت و نژاد تماشاگر متنوعترى در كار
تکميل متن و اجرا وارد شود شانس و اتفاق رخداد تئاتر بيشتر مىشود.
ويژگى رخداد تئاتر همچون ساير رخدادها اين است كه بر روى صحنه پيدا مىشود
و چند لحظهاى باقى مىماند و پس از آن ناپديد مىشود .ولى آن كس كه با نوعى
وفادارى اين رخداد را ادامه مىدهد و اعالم مىكند سوژه تئاتر است .سوژه تئاتر از دو
بخش «ردپا و بدن» تشکيل شده است ،ردپا كه بخش محو شوندهى رخداد است و
همچون يک اثر كوتاه بعد از رخداد در وضعيت باقى مىماند بخشى از سوژه تئاتر است
و تنها پس از رخداد تئاتر در اجراى تازه است كه سوژه تئاتر بدن تازه پيدا مىكند و
مىتواند رخداد را ادامه دهد.
در پايان بحث ،تئاتر را از نظر بديو به طور خالصه مىتوان در عبارت زير خالصه
كرد:
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«تئاتر يعنى آفرينش همگانى و جمعى در نوعى رويداد رخداد گون ،برحسب
حقيقت به واسطه و از خالل عناصر تحليلى تئاتر و با حركت در مسيرى ديالکتيکى»
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البته تنها چيزى كه مىتوان به تعريف باال افزود اين است كه در طى فرايند تکميل
كردن ايده -تئاترها توسط هر اجرا ،در طى شبهاى متمادى ،نوعى نامتناهى بودن
حقيقت رخداد به منصه ظهور مىرسد .اين حقيقت تئاترى بى نهايت را ،سوژه تئاتر در
مىيابد ،به آن وفادار مىماند و آن را امتداد مىدهد .حقيقت هنرى نامتناهى در اين مورد
نوعى نامتناهى سکوالر است كه از خالل تناهى اجزاء تئاتر و سوژه تئاترى و در مسير هر
اجرا اتفاق مىافتد و به نوعى ماديت مىيابد.
منابع
احمد زاده ،عليرضا ،فرهنگ واژگان تئاترى ،افراز ،تهران4314 ،ش.
بديو ،آلن و ديگران ،ایده-تئاتر ،ترجمهى امير كيانپور ،مينوى خرد ،تهران4314 ،ش.
بديو ،آلن ،بنیاد کلی گرایی ،پل قدیس و منطق حقیقت ،ترجمهى مراد فرهادپور و صالح نجفى،
ماهى ،تهران4312 ،ش.
فلثم ،اليور و ديگران ،آلن بدیو ،فلسفه ،سیاست ،هنر ،عشق ،ترجمهى مراد فرهادپور ،صالح نجفى و
على عباس بيگى ،رخداد نو ،تهران4311 ،ش.
كلهر ،جو ،تئاتر و سیاست ،ترجمهى امير كيانپور .مرواريد ،تهران4313 ،ش.
ملشينگر ،زيگفريد ،تاریخ تئاتر سیاسی ،ترجمهى سعيد فرهودى ،سروش ،تهران4311 ،ش.
Badiou, A., Rhapsody for the Theatre, a Short Philosophical
Treatise, Bruno Bosteels(trans), New York, American Society
for Theatre Research, 2008.

______________________________________________________
 .9كلهر ،جو ،تئاتر و سیاست ،ترجمهى امير كيانپور ،مرواريد ،تهران9313 ،ش ،ص.44

