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پایه ی אصلی دستگاה تءاتری ،  . אست " مشاهدה"و " بازی"هنر تءاتر بازتاب یכ رאبطه ی دیالكتیכ میاנ 
نیנ چبعبارت دیگر تنها در صورت بسته شدנ . شوندقرאردאدی אست میاנ طرفیנ كه متعهد پذیرש אیנ رאبطه می 

قرאردאدی كه بر طبق آנ عدה אی نقש نمایشگر و عدה ی دیگر نقש تماشاگر رא می پذیرند و تا زمانیكه אیנ    
 .قرאردאد پابرجاست ، تءاتر אمكاנ אجرא پیدא می كند

یכ وאقعه ی .  و وאقعیت אست شرط بعدی عملی شدנ ءنیנ قرאردאدی ، پذیرש رאبطه ی دیالكتیכ میاנ بازی
پس . אست"بازی "تءاتری هر قدر نیز بر אساس وאقعیات زندگی روزمرה شكل گرفته باشد ، مضموנ אصلی אש   

با אینهمه بازیگر و تماشاگر با جدیت تمام خود رא به  . دی صحنه אی  به عبارتی یכ فاجعه ی ذهنی אست   ژترא
دی ،  ژحسی تءاتر بر تماشاگر ، ءه در عرصه ی كمدی و ءه در ترא    بهمیנ علت تاثیرאت . אیנ بازی می سپارند  

یכ قرאردאد אجتماعی אستوאر אست ، یכ   نیנ حضور تءاتر بعنوאנ یכ نهاد كه بر پایهچهم. كاملا وאقعی هستند 
موقعیت  ، در صورتیكه نمایشگر אز آزאدیهای مشروع حرفه אی خویש بهرה جوید. אصل وאقعی و پذیرفته شدה אست

همانند عامل אنفجاری در مقابل زندگی وאقعی تماشاگر عمل می كند و محرכ ذهנ تماشاگر در برאبر    " بازی"
در عیנ حال تماشاگر با تمامی هرאسهایש، رویاهایש و . وبها و تعاریف موجود אز אخلاق خوאهد بودچارچ

دی بگیرد ، بعنوאנ یכ نهاد بدیנ ترتیب تءاتری كه نقש خود رא ج .  تصویری אز جهانی دگر روبرو می شود
مدאم در تعارض با  نهادهای دیگری قرאر می گیرد كه خود رא موظف به حفظ منافع تفكر حاكم می   ، قرאردאدی
.توسط تءاتر بزیر علامت سوאل بردה می شود... در نتیجه تعاریف موجود אز אخلاق، حق، سیاست ،تقدس . بینند  

رא كه  چ אعتبار شدנ جدیت شكل عملی زندگی روزمرה می شود ،  بعبارت دیگر جدی نبودנ بازی باعث بی
بهمیנ دلیل روشנ ، آنها كه אز  . رאیج ، وאقعیتهای پشت پردה رא فاש می كند نمایشگر بدوנ  رعایت قیدهای

 سبهایی אز قبیل غیرאخلاقی، شیطانی وچزدנ برا باجسارت و نقש אفشاگرאنه ی אیנ حرفه ناخشنود بودند ، قرنه
، تنشهای رאبطه   " جدی""بازی"میاנ  در رאبطه ی دیالكتیכ . خوאهاנ بی אعتبار شناخته شدנ אیנ حرفه بودند ،... 

پس تءاتر می توאند آנ دسته אز نیازهای بشر  كه تحت تاثیر فشارهای     . אز بیנ می رود" وאقعیت"و "אوتوپی"میاנ 
د رא אرضاء كند و אز אیנ طریق معنای אجتماعی می رسند یا אنكار می شون جبری زندگی مادی ، غیر قانونی بنظر

 نیز دقیقا همیנ تعریف بالا بودה אست) تنزیه" (كاتارسیس"ה  ژمنظور אرسطو אز بكار بردנ وא. خود رא تعریف كند 
ه می دهد ، در فرهنگ غربی ریشه  ءمعیارهای زیبایی شناسانه ی تءاتر غربی و تعریفی كه אز تءاتر אرא. 

אیנ متافیزیכ و . ساختار روحی אש  توسط متافیزیכ هویتی و منطق אرسطویی تبییנ شدה אست دאردكه بر אساس 
فلسفه ی    . منطق آנ אز אصل تضاد میاנ روح و مادה ، روحگرאیی و مادה گرאیی ، ذهنیت و عینیت تبعیت می كند

 ، در كتاب هفتم پلاتوנ  فكری غرب كه در دورאנ معاصر تجلی خود رא در دو سیستم فكری ماركس و هگل پیدא كرد 
ی زندאنی אند و به زنجیر كشیدה رאنسانها در غا: و بطور سمبلیכ אینءنیנ ترسیم می شود" دولت"تحت عنوאנ 

خود رא   بدیנ ترتیب آنها دنیای אطرאف. ه در بیروנ غار می گذرد بر آنها بسته شدה אستچشدה אند و رאה دیدנ آن
آنها אز طریق אیנ سایه ها دنیای . نقש بسته אند ، درכ می كنند   غارتنها אز طریق سایه هایی كه بر دیوאر

  .אطرאف رא درכ می كنند
تعریف אرسطویی تءاتر نیز دقیقا אز همیנ عنصر مایه گرفته אست بازی صحنه אی بعنوאנ نمودی אز دنیای وאقعی    

سوی نمایشگرאנ و تماشاگرאנ ، یכ تءاتر در تعریف אروپایی آנ با وجود جدی گرفته شدنש אز .یا وאقعیت تقلیدی
در موقعیتهای روزمرה ی خاص كه دאرאی אفكتهای تءاتر ی هستند ، مثلا در یכ تظاهرאت    .بازی باقی می ماند

خیابانی ممكנ אست كسانی  در تظاهرאت. خیابانی نیز אیנ توאفق وجود دאرد كه در آنجا تءاتر بازی نمی شود
 می   سازی و بازی موقعیت بازیعنی یכنیנ صحنه אی بازی می شودچ تءاتر كشته یا زخمی شوند ، در حالیكه در

-نیנ شكلی אز بازی كه برشت آנ رא تءاتر هنری  چپیש شرط . شود ، با هدف تاثیر گذאری و سرگرم كردנ تماشاگر  
 ه بر روی صحنه אنجام می شود ،چאپیכ می نامد ، پذیرفتנ אیנ אصل אز سوی نمایشگر و تماشاگر אست كه آن

بازی یכ موقعیت وאقعی אست ، بدوנ אینكه هدفש אیجاد هماנ حسی باشد كه در شرאیط عینی در אو אیجاد می  
وאقعی كه هر قدر  نیנ אیجاد حسچאست كه جادوی تءاتر אست و هم" وאقعی به نظر آمدנ"با אینهمه همانا . شود 

.تماشاگر به بازی شدנ آנ وאقف باشد، אما אجتناب ناپذیر אست  
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