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درآمد
ایــن گــزارش بــه رویدادهــا و دگرگونی هــای تئاتــر ایــران )سیاســت گذاری و اجــرای 
آن( در دورۀ یک ســالۀ 1398 می پــردازد، گرچــه بــه دلیــل گســترش بیمــاری کوویــد 
ــۀ ســال  ــا میان ــر ت ــت تئات ــر، به ناچــار وضعی ــر شــرایط تئات ــش ب ــر بنیادین 19 و تأثی
1399 نیــز بررســی شــده اســت. دایــرۀ  اصلــی ایــن بررســی بیش تــر بــه تئاتــر تهــران 
ــش از شــهرهای دیگــر نمــود دارد  ــر در آن بی ــد و اجــرای تئات بازمی گــردد کــه تولی
ــه ای و  ــر حرف ــوِد تئات ــه مفهــوم نب ــه اصــاًل ب ــن نکت ــی ای ــه ای شــده اســت. ول و حرف
گاهــی مــا بــه دلیــل نبــود داده هایــی  اســتاندارد در دیگــر شــهرها نیســت؛ دلیلــش ناآ
ــه  ــی ک ــیاری از نکته های ــۀ بس ــه دامن ــت. البت ــر استان هاس ــتند از تئات ــن و مس مطمئ
در ایــن گــزارش آمــده اســت تئاتــر ایــران را در بــر می گیــرد و تنهــا بــه تئاتــر تهــران 

محــدود نیســت. 
بــا همــۀ  پیگیری هــا بــرای دریافــت داده هایــی دقیــق و مســتند از اداره  کل 
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ــگ و ارشــاد اســالمی،  ــۀ فرهن ــر از وزارتخان ــی دیگ هنرهــای نمایشــی و بخش های
داده ای بــه دســت نیامــد و ایــن مســئله نــگارش گــزارش را دشــوار کــرد. بســیاری از 
داده هــا از تجربــۀ زیســتۀ نگارنــده و همــکاران در تئاتــر ســال گذشــته فراهــم شــده 
اســت یــا از انــدک داده هایــی کــه در رســانه ها منتشــر شــده بودنــد. بااین همــه، دقــت 
داده هایــی کــه در ایــن  گــزارش بــه کار گرفتــه شــده اند ســنجیده شــده اســت تــا هیــچ 
نادرســتی ای بــه داده هــا و بررســی ها راه نیابــد. همچنیــن نکته هایــی کــه در گــزارش 
ــه  ــم آن، ب ــه حج ــه ب ــا توج ــد و ب ــر را دربرمی گیرن ــای مؤث ــتر کنش ه ــد بیش آمده ان
نکته هــای خــرد پرداختــه نشــده اســت. اگــر حرکتــی در جهــت بهینه ســازی ســاختار 
ــل  ــه دلی ــر هــم در ســال گذشــته انجــام شــده باشــد، ب اداری و سیاســت گذاری تئات
نبــود داده هــا یــا مســتند نبــودن آن، از گــزارش کنــار نهــاده شــده اســت. ایــن نوشــتار 
ــوده  ــش آل ــت و ارکان ــف دول ــرای تضعی ــن دوره ب ــج ای ــه ســوگیری های رای هرگــز ب
ــردازد،  ــان می پ ــکلی عری ــد به ش ــت و ناکارآم ــای نادرس ــه رخداده ــر ب ــت و اگ نیس
جــز بــه اصــالح امــور و بهبــود روش هــای سیاســت گذاری و مدیریتــی و اجرایــی در 

ــر نمی اندیشــد. فضــای تئات

بیان مسئله
ــر  ــن  هن ــن آن هاســت و نزدیک تری ــن و زنده تری ــر اجتماعی تری ــا، تئات ــان هنره از می
ــدآوران و تماشــاگران  ــه طبقــۀ متوســط شــهری شــمرده می شــود. بســیاری از پدی ب
ــتری  ــتردگی بیش ــه گس ــد ک ــای دارن ــه ج ــه از جامع ــن طبق ــی در ای ــای نمایش هنره
نســبت بــه دیگــر طبقــات جامعــه دارد. طبقــۀ متوســِط شــهری قشــری تحصیل کــرده 
ــر از آن  ــه( و پایین ت ــات جامع ــر طبق ــه دیگ ــدی متوســط )نســبت ب ــا ســطح درآم ب
اســت کــه می توانــد بــه ســرگرمی های فرهنگــی بیندیشــد و گاه بکوشــد بــا آمــوزش 
مناســب، ســطح فرهنگــی و اجتماعــی خویــش را ارتقــا بخشــد. کتــاب و کتابخانــه، 
ســینما، تئاتــر، موســیقی و نمایشــگاه بخشــی از هنرهــا و فضاهــای مهــم شــهری  اند 
کــه می تواننــد بــه رشــد ایــن افــراد کمــک کننــد و عالیــق آن هــا را شــکل دهنــد، ولــی 
تئاتــر بــه دالیــل گوناگــون )و ازجملــه زنــده بــودن اجــرای آن( بــه ایشــان نزدیک تــر 
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اســت. ازایــن رو، واکنــش تئاتــر بــه مســائل جامعــه بــا شــدت و ژرفایــی بیشــتر همراه 
ــ  شــاید بــه دلیــل واکنــش فوری تئاتــر به رویدادهــای جامعه  ــــ برخورد  اســت؛ و البتــه 
حذفــی و ممیــزی مدیــران نیــز در تئاتــر بیــش از هنرهــای دیگــر اســت. گرچــه روشــن 
اســت کــه گســترۀ مخاطبــان ایــن هنــر در هــر اجــرا بســیار کمتــر از هنرهایــی چــون 
ســینما یــا رســانه هایی چــون تلویزیــون و رادیوســت. شــاید بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه بســیاری از کنشــگران و اندیشــه مندان جامعــه از گســترش تئاترهــای ســطحی 
بــا بلیت هــای گــران نگران انــد و ایــن رویکــرد را بــا کارویــژۀ اصلــی تئاتــر )بازتــاب 

اجتماعــی و زندگــی انســان( در تضــاد می بیننــد.
گرانــی بلیت هــا و کــم شــدن درآمدهــای قشــر متوســط در ســال های اخیــر، 
ــه را  ــۀ مرف ــر بیشــتر کــرد و بخشــی از طبق ــا تئات ــۀ اجتماعــی را ب ــن طبق ــۀ ای فاصل
ــ کــه  ــازه  ــن تماشــاگران ت ــر کــرد، بنابرای ــر در تئات ــن تماشــاگران مؤث ــن ای جایگزی
ــر  ــه تئات ــه ب ــی ک ــا پول ــتند ــ ب ــه محور  نداش ــی و اندیش ــۀ فرهنگ ــان دغدغ بسیاری ش
آوردنــد، خواســته های خویــش را هــم بــه ایــن گونــۀ هنــری تحمیــل کردنــد. از جملــۀ 
انتخــاب موضوع هــای  بازیگــران،  در گزینــش  ایــن خواســته ها ســتاره محوری 
ســطحی و گاه صرفــًا خنــده دار، و تبدیــل هنــری فاخــر بــه نوعــی ســرگرمی شــبانه بــود 
کــه دیگــر کارکــردی جــز یــک میهمانــی اشــرافی نداشــت. از ســوی دیگــر، دولــت 
هــم به ســرعت از نقــش تأثیرگــذار خویــش در کمــک بــه تولیــد نمایش هــا –به ویــژه  
ــی،  ــای مال ــذف کمک ه ــا ح ــت و ب ــمند- کاس ــه محور و ارزش ــای اندیش نمایش ه
ــد، و  ــۀ تولی ــه ای از چرخ ــده و حرف ــدان شناخته ش ــن هنرمن ــتن مهم تری ــار گذاش کن
برخــورد حذفــی و ممیــزی لجام گســیخته و نابخردانــه از مهم تریــن نمایش هــای 
بخــش خصوصــی بــه خواســت ســطحی طبقــۀ مرفــه نزدیــک شــد؛  چنان کــه مدیــر 
ــی از  ــر، یک ــدان تئات ــا هنرمن ــی ب ــز، در رویاروی ــهر« نی ــر ش ــی »تئات ــۀ دولت مجموع
ویژگی هــای مهــم ایــن مجموعــه را بــرای گزینــش آثــار پرفروشــِی آن هــا اعــالم کــرده 
ــن  ــوان مهم تری ــن مجموعــه به عن ــن جهــت می کوشــد. درحالی کــه ای اســت و در ای
تئاتــر ایــران -دســت کم در جایــگاه نمادیــن دولتــی - وظیفــه دارد از نمایش هــای 
اندیشــه محور و اســتاندارد حمایــت کنــد کــه می تواننــد مرزهــای هنــر تئاتــر را 
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گســترش دهنــد و بــه بازتعریفــی نویــن از آن دســت یابنــد؛ فــارغ از اینکــه در گیشــه 
ــی بســیاری از  ــا نباشــند. ایــن نگرش هــای نادرســت ســبب دگرگون موفــق باشــند ی
تئاترهــا و رویکردهــای دیگــر در تولیــد نمایش هــا شــد کــه از اهــداف پیشــین تئاتــر 

مــا، روز بــه روز، دورتــر شــدند.
افزایــش بیــش از حــد شــمار دانش آموختــگان تئاتــر دانشــگاهی کشــور در 
دهه هــای 80 و 90 و نیــز افزایــش هنرجویانــی کــه در همیــن دوره از آموزشــگاه های 
و  پیش بینی نشــده  به شــکلی  را  مــا  تئاتــرورزان  می آمدنــد شــمار  بیــرون  هنــری 
ــران )فضــای نمایشــی  ــر ای ــی گســترش داد؛ درحالی کــه زیرســاخت های تئات طوفان
و تماشــاگران آموختــه و حرفــه ای( متناســب بــا جمعیــت افــزودۀ آن شــکل نگرفــت 
و گســترش نیافــت. تئاتــر خصوصــی، کــه بــا ایــدۀ دولتمــردان از آغــاز دهــۀ 1380 
خورشــیدی آرام آرام شــکل گرفــت، جــز عنوانــی بی محتــوا نشــد، زیــرا تنهــا بــه 
گســترش تماشــاخانه های خصوصــی انجامیــد کــه بیــش از تاالرهــای دولتــی، 
هنرمنــدان را در تنگنــای مالــی قــرار دادنــد. در تئاتــر )شــبه(خصوصی ایــران هیــچ 
کمپانــی حرفــه ای و اســتانداردی بــرای تئاتــر پدیــد نیامــد و دولــت نیــز، برخــالف 
دیگــر کشــورها، حمایتــی مــادی و معنــوی از کمپانی هــا و گروه هــا یــا آثــار درخشــان 
نکــرد. بــا رویکردهــای کنونــی اداره  کل هنرهــای نمایشــی، دیگــر واژۀ تئاتــر دولتــی 
هــم ناکارآمــد شــده اســت، زیــرا جــز چنــد اســتثنا کــه بیشــتر نمایش هــای مذهبــی را 
دربــردارد، کمابیــش هیــچ نمایشــی بــا امکانــات و هزینه هــای دولتــی در ایــران تولیــد 

ــد. ــه می رون ــه صحن ــی ب ــدک دولت ــاری کــه در تاالرهــای ان ــی آث نمی شــود؛ حت
بــه نظــر می رســد بررســی دقیــق و منظــم و هــر ســالۀ تئاتــر ایــران بــا چشــم انداز 
رصــد فرهنگــی و برنامه ریــزی درســت و پایــه ای بــرای دگرگونــی مثبــت و پیوســته، 
نه تنهــا می توانــد تئاتــر مــا را نجــات بخشــد و به ســوی وظایــف ذاتــی اش در آمــوزش 
ــد به درســتی  ــازآورد، کــه می توان ــاع راســتین از حقــوق بشــر ب ــه و دف و رشــد جامع
نقشــی مهــم در رشــد هنــرِی مناســب و مطلــوب و گســترش فرهنگــی و نیــز چرخــۀ 

درســت اقتصــاد هنــر داشــته باشــد.  
مهم ترین پرسش های گزارش پیش رو این است که:
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وضعیت راستین تئاتر ایران در سال 1398 چگونه بوده است؟	 
و سپس چند پرسش دیگر را هم دربرمی گیرد؛

در این سال چه دگرگونی ها و تحوالتی در تئاتر ما روی داده است؟ 	 
سیاست گذاری تئاتر به چه سویی رفته است؟	 
موانع رشد کیفیت و گسترش کمیت تئاتر ایران چه بوده اند؟	 
هنرمندان تئاتر ایران در این سال چه وضعیتی داشته اند؟ 	 

محدودیت ها
ــم  ــا اجراهــای مه ــران و آشــنایی ب ــر ای ــن رویدادهــای تئات ــه مهم تری ــن گــزارش ب ای
ــا تجزیــه و بررســی دقیــق هــر یــک از  ــر تهــران- می پــردازد کــه ب ــا تمرکــز ب آن -  ب
آن هــا شــاید بتــوان دگرگونــی بنیادینــی در مســیر انحرافــِی تئاتــر ایــران پدیــد آورد. 
شــاید بهتــر بــود کــه ایــن گــزارش بــه دیگــر اضــالع تأثیرگــذار بــر رونــد تئاتــر ایــران 
هــم می پرداخــت؛ بــرای نمونــه، می شــد بــه کتاب هــای تئاتــری مهــم و کارســاز 
و کنش هــای دانشــگاهی در رشــتۀ تخصصــی تئاتــر و ناکارآمــدی بســیاری از 
ــر از  ــذف تئات ــژه ح ــانه ها )به وی ــدی رس ــی کارآم ــا بررس ــگاهی ی ــای دانش آموزش ه
ســبد رســانۀ ملــی و ســتیز صداوســیما بــا آن( در بررســی و آگاهی رســانی هنرهــای 
ــاد  ــت اقتص ــد نادرس ــی رون ــا بررس ــد ب ــور می ش ــت. همین ط ــم پرداخ ــی ه نمایش
جامعــه و کاهــش قــدرت خریــد قشــرهای متوســط و ضعیــف، چرایــی و چگونگــی 
کاهــش تماشــاگران آگاه و اثرگــذار هنرهــای نمایشــی را بررســی کــرد، ولــی زمــان 
نــگارش انــدک بــود و گســترۀ ویژگی هــای تأثیرگــذار بســیار. ازایــن رو، در این بررســی 
اجمالــی نیامدنــد. در زمانــی دیگــر، بهتــر اســت بــه ایــن مؤلفه هــای کارآمــد بیشــتر 
ــا دقــت بررســی شــود. ــا مخربشــان به درســتی و ب ــرات مثبــت ی توجــه شــود و تأثی

در نبود داده های مستند و رسمی اداره  کل هنرهای نمایشی، همۀ داده های این 
و  تئاتر  پژوهشگران  و  هنرمندان  از  بسیار  پرس وجوهای  و  با جست وجو  گزارش 
رسانه های گوناگون )از پایان فروردین تا پایان شهریور 1399( فراهم شده است و 
سپس هر یک از آن ها با منابع دیگر سنجیده و به گونه ای راستی آزمایی شده است. 
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اندک داده هایی که از تئاتر برخی استان ها در گزارش های گوناگون سایت هنرهای 
نمایشی به دست آمد در این راستی آزمایی از اعتبار افتادند، زیرا بسیاری از این آمارها 
با واقعیتی که هنرمندان استان ها بیان کردند منطبق نبودند و برخی از آن ها بسیار مبهم 
و ناکارآمد بودند. هرچند، در ویرایش پایانی، برخی داده های کلِی تازه نشریافته از 
سوی وزارت ارشاد به این گزارش افزوده شدند تا ِشمایی از نسبت هستی و گسترش 
تئاتر در استان ها پیش رو نهند. ازاین رو، این گزارش جزئیات تئاتر استان ها را در بر 

ندارد، ولی در مسائل بنیادین تفاوت چندانی میان تئاتر تهران و شهرستان نیست. 

ساختار گزارش
ــر  ــروری ب ــی، م ــدودۀ بررس ــا و مح ــان محدودیت ه ــس از بی ــش رو، پ ــزارش پی گ
مهم تریــن و اثرگذارتریــن رویدادهــای نمایشــی ســال داشــته و در یادکــرد هــر رویــداد 
بــه  گونــه ای آسیب شناســی دســت می یابــد و تأثیــر آن کنش هــا را نیــز در بــر می گیــرد. 
گاهانــه از شــیوۀ رســمی گزارش هــای کّمی گــرای دولتــی دور  وصــف رویدادهــا نیــز آ
شــده و اصــل و بنیــاد مهم تریــن رخداد هــا را از نگــرۀ کنشــگران هنرهــای نمایشــی 
ــه مهم تریــن رویدادهــای  ــران ســنجیده اســت. در بخــش دیگــر، ب ــر ای و ســپهر تئات
ــد سیاســت گذاران فرهنــگ و  صنفــی اشــاره شــده اســت کــه بیشــتر وقت هــا از دی
هنــر کشــور دور می مانــد؛ درحالی کــه بــه نظــر می رســد رســیدن بــه خصوصی ســازی 
هنــر، کــه از سیاســت های حاکمیــت در دو دهــۀ گذشــته بــوده اســت، بــدون در نظــر 
گرفتــن خواســته ها و کنش هــای مســتقل صنفــی و تعریف هــای اســتاندارد هنــر 
غیردولتــی و کرانه مندکــردن آن ناشــدنی ا ســت. آشــنایی بــا برخــی از مهم تریــن 
نمایش هــای اجراشــدۀ ســال و اشــاره بــه چکیــدۀ موضــوع و روایتشــان و گاه توفیــق 
ــکلی  ــده به ش ــا خوانن ــت ت ــم آورده اس ــزارش را فراه ــن گ ــر از ای ــی دیگ ــا بخش آن ه
ــن ســال آشــنا شــود و بخشــی  ــران در ای ــر ای ــا برخــی رویکردهــای تئات ــی ب مصداق
ــه  ــد. جــدا از نگــرش جامعه شــناختی و آسیب شناســانه ب ــوای آن هــا را دریاب از محت
تئاتــر ایــران در طــول گــزارش، نکته هایــی بــر اســاس آســیب های مدیریــت دولتــی 
ــر  ــای تئات ــده در فض ــت نگارن ــی و زیس ــه پویای ــه ب ــا توج ــی، ب ــای نمایش در هنره
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حرفــه ای ایــران، آمــده اســت کــه نشــان می دهــد بخشــی مهــم از ضعف هــای کنونــی 
تئاتــر ایــران از نبــود سیاســت گذاری اندیشــیده و زیرســاخت مناســب ریشــه گرفتــه 
اســت. نگــرش جزئی نگــر بــه رویدادهــای کالن ســبب می شــود تــا مســئوالن بتواننــد 
بــه تصمیم هــای مناســب در سیاســت های فرهنگــی پیــش رو بپردازنــد کــه در بخــش 

پیشــنهادها بــه مهم تریــن آن هــا نمونــه وار اشــاره شــده اســت. 

الف. مهم ترین رویدادهای نمایشی سال

و. تاطیلی ادارۀ تئاتر پس از شش دهه کار مداوم

روزهــای پایانــی ســال 1397 خبــری تلــخ در رســانه های مــا منتشــر شــد و مدیــرکل 
هنرهــای نمایشــی در مراســم تودیــع مدیــر ادارۀ تئاتــر بیــان کــرد که »حفظ ســاختمان 
اجــاره ای ادارۀ تئاتــر و هزینه هــای باالیــش دیگــر توجیــه اقتصــادی نــدارد« )دارایــی، 
1397(. ســپس در آغــاز ســال 98 بخــش اداری آن ــ کــه دیگــر ناکارآمــد شــده بودــــ 
ــل  ــان رازی منتق ــد در خیاب ــه ســاختمان کوچــۀ مهب ــری ب ــت محســن امی ــا مدیری ب
شــد، ولــی مهم تریــن بخــش کارآمــد ادارۀ تئاتــر، کــه پالتوهــای تمریــن بــود، حــذف 
ــا  ــی ی ــزرگ مل ــود آثارشــان در جشــنواره های ب ــرار ب ــه ق ــری ک ــای تئات شــد. گروه ه
جهانــی اجــرا شــود و همچنیــن نمایش هایــی کــه در تاالرهــای دولتــی اجــرا داشــتند، 
از ایــن پــس، جایــی متمرکــز بــرای تمریــن و آماده ســازی نمایش هــا نداشــتند. 
گرچــه در همــان مراســم تودیــع اعــالم شــده بــود هزینــۀ اجــارۀ پالتــوی تمریــن بــه 
گروه هــا پرداخــت می شــود )همــان(، در عمــل چنیــن نشــد و تنهــا در دوره ای کوتــاه 
اتاق هــای تمریــن تئاتــر »مــان« بــرای آماده ســازی برخــی گروه هــای جشــنوارۀ آیینــی 
اجــاره شــد )پنــاه آذر، 1398(. مهم تریــن ضربــۀ حــذف تاالرهــای تمریــن ادارۀ تئاتــر 
ــال 1398  ــه س ــده ب ــی تولیدش ــای دولت ــف نمایش ه ــت ضعی ــوان در کیفی را می ت
ردیابــی کــرد، زیــرا بســیاری گروه هــا، بــه دلیــل شــرایط اقتصــادی، مجبــور شــدند 
طــول دورۀ تمریــن را کوتــاه کننــد و گاه بــه کار در تاالرهایــی نامناســب بــا نمایــش  
اجرایی شــان تــن دهنــد. تمریــن خانه به دوشــی در تاالرهــای اجــاره ای گوناگــون 
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تمرکــز و ثبــات و درنتیجــه مهــارت و نــوآوری را از آن هــا گرفــت.
از دیگــر آســیب های حــذف ســاختمان ادارۀ تئاتــر از بدنــۀ تئاتــر کشــور حــذف 
خدمــات کتابخانــۀ تخصصــی آن بــا اســناد فراوانــش از تاریــخ تئاتــر ایــران، حــذف 
تــاالر اجرایــی اش کــه بــا نــام »خانــۀ نمایــش« شــناخته می شــد، و آشــفتگی و 
نابســامانی رونــد آماده ســازی نمایش هــا بــود. بخشــی مهــم از هزینه هــای ایــن اداره 
حقــوق و مزایــای کارمنــدان آن بــود کــه بــا واســپاری ســاختمان حــذف نشــد، بلکــه 

ــه دیگــر بخش هــا و تاالرهــای اداره کل هنرهــای نمایشــی منتقــل شــد. ب
ادارۀ برنامه هــای تئاتــر از مهم تریــن بنیادهــای حامــی تئاتــِر فرهیختــه و اثرگــذار 
بــود کــه در دهــۀ 1340 شــکل گرفــت و مهم تریــن هنرمنــدان تئاتــر ایــران )نصیریــان، 
جوانمــرد، مشــایخی و...( در ایــن پایــگاه بالیدنــد و بــه کار و تولیــد نمایــش و 
پــرورش نســل تــازه پرداختنــد. ازایــن رو، بخشــی مهــم از تاریــخ تئاتــر نویــن ایــران 
در آن شــکل گرفتــه اســت. ســاختمان پیشــین اداره در کوچــۀ پــارس )نزدیــک میــدان 
فردوســی(، حــدود یــک دهــه پیــش، بــرای بازســازی تعطیــل شــد ولــی کارشناســان 
وزارت ارشــاد بیــان کردنــد کــه بــه نوســازی کامــل ســازه نیــاز دارد و بهتــر اســت بــا 
امکانــات اســتاندارد و بهینــه از پــی بنــا شــود. ســپس بودجــه ای هــم بــرای تملــک و 
ــری وزارت فرهنــگ و  ســپس نوســازی آن اختصــاص یافــت کــه معــاون وقــت هن
ارشــاد اســالمی مبلغــش را هــم رســانه ای کــرد و قــول داد خیلــی زود ســاختمان آمــادۀ 
ــاده و چیــزی  ــرای آن نیفت ــرداری شــود. از آن زمــان، کمابیــش هیــچ اتفاقــی ب بهره ب
پیــش نرفتــه اســت و ســاختمان ویرانــه همچنــان در بهتریــن جــای شــهر ناکارآمــد 
مانــده اســت. بــه نظــر می رســد پــس از حــذف کارگاه هــای مهــم دکــور از بدنــۀ تئاتــر 
کشــور در چنــد ســال گذشــته، حــذف تاالرهــای تمریــن حرفــه ای تئاتــر مهم تریــن 

ضربــۀ کاری را بــه کیفیــت آثــار نمایشــی کشــور وارد کــرد.

2. نوسازی تاالر اصلی تئاتر شهر با همکاری تیمی دانش بنیان و جوان

ــر  ــار تعمی ــن ب ــته، چندی ــۀ گذش ــار ده ــهر، در چه ــر ش ــۀ تئات ــی مجموع ــاالر اصل ت
شــده بــود، ولــی هیچ یــک از آن هــا بنیادیــن نبــود و تعمیــرات بــه بهبــود بخش هایــی 
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ــن دوره،  ــود. در ای ــده ب ــاالر انجامی ــد ت ــای کارآم ــی بخش ه ــه ویران ــی و گاه ب جزئ
ــاالر  ــازی ت ــر در بازس ــم و مؤث ــی مه ــاد گام ــی وزارت ارش ــای عمران ــر طرح ه دفت
ــرای بهینه ســازی  ــان ب ــرای نخســتین بار از همــکاری گروهــی دانش بنی برداشــت و ب
ــدد  ــه م ــد، ب ــگان دانشــگاه شــریف بودن ــه از دانش آموخت ــروه، ک ــن گ ــرد. ای ــره ب به
دانــش تخصصــی خــود و بــا مشــورت هنرمنــدان و مدیــران توانســتند امکانــات فنــی 
ــرا  ــی و اج ــتین آن طراح ــکل نخس ــر از ش ــاالر را فرات ــی ت ــی و الکترونیک و مکانیک
کننــد. روزآمــد شــدن سیســتم های ماشــینری و فنــی صحنــه )نگه دارنده هــای نــور و 
باالبرنده هــای دکــور و صحنــۀ گــردان و آسان ســور صحنــه و...( و نظم دهــی فضــای 
ــود( و افــزودن سیســتم  ــاری پرخطــر بــدل شــده ب ــه انب ــه )کــه ســال ها ب زیــر صحن
هشــدار وضعیــت اضطــراری از مهم تریــن ویژگی هــای ایــن بازســازی  اســت. امیــد 
اســت در آینــده نیــز بتــوان از همــکاری بینارشــته ای در بهینه ســازی دیگــر تاالرهــا و، 
مهم تــر، از همراهــی و هم اندیشــی اندیشــمندان دیگــر رشــته های علمــی و اجتماعــی 

ــرد.  ــا ب ــازه بهره ه ــای ت ــش نمایش ه در پیدای
ــی در  ــن افزوده هــای فن ــود کــه ای ــه ای نب ــران به گون ــزی مدی ــه، برنامه ری بااین هم
نخســتین اجراهــای نمایشــی پــس از بازگشــایی بــه شــکلی مناســب جلوه گــر شــوند. 
حتــی تــا پایــان ســال هــم نمایشــی در ایــن تــاالر اجــرا نشــد کــه بتوانــد بخشــی از 
ایــن نوآوری هــای فنــی را متناســب بــا فضــای نمایشــی بــه خدمــت گیــرد. ازایــن رو، 
ــیاری از  ــاگران و بس ــم تماش ــه چش ــده ب ــزوده و بهینه ش ــای اف ــک از بخش ه هیچ ی
ــال  ــه س ــاالر ب ــن ت ــدۀ ای ــای اجراش ــه نمایش ه ــد ک ــد. بمان ــر درنیام ــدان تئات هنرمن
1398 اســتانداردهای هنــری ویــژه ای هــم نداشــتند تــا تــاالر اصلــی را بــا ایــن همــه 
افزوده هــای فنــی بــه برنــد تئاتــر دولتــی ایــران بــدل کننــد. می تــوان گفــت مدیرانــی 
ــد  ــن دهن ــیارش ت ــای بس ــا هزینه ه ــخت افزار ب ــازی س ــه بازس ــدند ب ــار ش ــه ناچ ک
نتوانســتند بــه نرم افــزار مناســب -کــه بســی کم هزینه تــر هــم بــود- بــرای ایــن تــاالر 

نــام آور بیندیشــند و برنامــه ای متناســب برایــش در نظــر گیرنــد.
برنامه ریــزی و مدیریــت تئاتــر شــهر بــه مســئله ای پیچیــده در تئاتــر تهــران بــدل 
ــه  ــران شــمرده می شــد و ب ــر ای ــب تئات ــم قل ــن مجموعــۀ مه ــی ای شــده اســت. زمان
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دلیــل برنامه ریــزی مناســب و مؤثــر، اجراهــای نوگــرا بــا کیفیــت هنــری اســتاندارد و 
ــه  شــمار می رفــت. گزینــش اســتاد  نظمــی مثال زدنــی الگویــی بــرای تئاتــر کشــور ب
ــرای  ــۀ اجــرای حرفــه ای تئاتــر نداشــت ـ ب ــه و اندیشــمند دانشــگاه ـ کــه تجرب باتجرب
ــر پیشــین  ــر مشــکالتی کــه از دورۀ دو مدی ــن مجموعــه، ادامــه ای شــد ب هدایــت ای
شــکل گرفتــه بودنــد. چنان کــه اینــک تئاتــر مســتقل تهــران، بــا فاصلــه ای انــدک از 
تئاتــر شــهر و ســابقه ای کمتــر از پنــج ســال فعالیــت، برنــدی معتبرتــر از تئاتــر شــهر 
ــه شــمار مــی رود و تماشــاگران  ــری اش ب ــه و ســابقۀ درخشــان هن ــا معمــاری یگان ب
بیشــتر عالقــه دارنــد در تئاتــر مســتقل بــه تماشــای نمایــش بنشــینند، زیــرا بــاور دارند 
کــه حــدی از اســتاندارد و نظــم در آثــار اجرایــی آنجــا دیــده می شــود کــه دیگــر در 

تاالرهــای دولتــی مــا نیســت.

ض. مالیات بر ارزش افزودۀ  تئاتر و نگرانی هایش

ســال 1398 اهالــی تئاتــر ایــران بــا چالشــی تــازه و شــگفت رویــارو بودنــد؛ بــرای 
ــر ارزش  ــات ب ــتار مالی ــس، خواس ــب مجل ــا تصوی ــی، ب ــتین بار وزارت دارای نخس
افــزوده از درآمــد ناچیــز اهالــی تئاتــر شــد و به ســرعت تصمیمــش را عملــی کــرد تــا 
9 درصــد از فــروش بلیــت تئاتــر را به عنــوان مالیــات دریافــت کنــد. اغلــب کشــورها، 
حتــی کشــورهایی کــه بــر بنیــان اقتصــاد ماده بــاوری )ماتریالیســتی( شــکل گرفته انــد، 
کمتــر در پــی درآمــد مالــی از کنش هــای فرهنگــی و هنــری بوده انــد. بــرای نمونــه، 
در کشــوری هماننــد آلمــان کــه بــر اســاس اقتصــاد بخــش خصوصــی اداره می شــود، 
ــه  ــر گرفت ــری در نظ ــای هن ــه کنش ه ــک ب ــرای کم ــاال ب ــیار ب ــه ای بس ــت بودج دول
 اســت کــه بــدون تبعیــض و بــا توجــه بــه کیفیــت آثــار بــه شــکل ماهانــه و ســاالنه بــه 
کمپانی هــا و گروه هــای پویــا پرداخــت می شــود؛ و در برابــر، هیــچ بخشــی از درآمــد 
فــروش بلیــت را هــم مطالبــه نمی کنــد، چــون ایــن کمــک مالــی را بخشــی از وظیفــۀ 
ــت  ــرای دریاف ــری ب ــک از گروه هــای هن ــب اســت کــه هیچ ی ــد. جال ــش می دان خوی
ایــن یارانــه دچــار محدودیــت و سانســور یــا، بــه قــول مدیــران فرهنگــی مــا، مجبــور 
ــچ »اولویــت«ی هــم نمی شــوند. بســیاری از دولت هــا و مــردم  ــه هی ــن ب ــه پرداخت ب
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کشــورهای فرهنگــی افتخــار می کننــد بــه اینکــه نامشــان به عنــوان حامیــان مالــی یــک 
رویــداد هنــری و فرهنگــی ثبــت شــود و می داننــد کــه هــر چــه در ایــن راه پرداخــت 
ــرای رشــد و بالندگــی فرهنگــی  ــه ای ســرمایه گذاری ب ــه نیســت و به گون شــود هزین
کشــور اســت؛ و از ســوی دیگــر، بــا آگاهی بخشــی ِبهنــگام می توانــد از آشــفتگی های 
ــد  ــز وصیــت می کنن ــم بســیاری نی اجتماعــی و بزهــکاری و فاجعــه بکاهــد. می دانی
کــه بخشــی مهــم از دارایی شــان بــه یــک مرکــز فرهنگــی اهــدا شــود تــا ایــن حمایــت 

ســبب دلگرمــی هنرمنــدان و گســترش هنــر اندیشــه ورز شــود. 
از ســوی دیگــر، تاالرهــای دولتــی مــا، کــه بــا مالیات هــای مردمــی در ســال های 
ــه 20  ــدل شــده اند ک ــت ب ــد دول ــع درآم ــه منب ــک ب ــون ســاخته شــده اند، این گوناگ
درصــد از مبلــغ فــروش بلیــت را به عنــوان اجــاره یــا هزینه هــای جــاری تــاالر 
برمی دارنــد و از ایــن نظــر، تفــاوت چندانــی بــا تاالرهــای خصوصــی نمایــش ندارند. 
ــروش از بلیت هــا  ــوان حــق ف ــز 5 درصــد دیگــر به عن ــت نی ــروش بلی ســایت های ف
می کاهنــد. می بینیــم بــرای نمایشــی کــه حــدود ســه مــاه تمریــن شــده اســت و گروهــی 
از حرفه ای تریــن کنشــگران در آن همــکاری کرده انــد تــا دغدغــۀ فرهنگی شــان را بــه 
تماشــاگران برســانند، کســان دیگــر، بــی  هیــچ رنــج و زحمتــی، 34 درصــد درآمــد 
آن هــا را در همــان آغــاز دریافــت می کننــد )بروجــردی، 1399(. ایــن نکتــه حتــی بــا 
عدالــت فرهنگــی هــم در تضــاد قــرار می گیــرد؛ هنگامــی کــه ــ بــرای نمونه ــــ ناشــران 
)کــه برخــالف نویســندگان و هنرمنــدان، قشــری ســرمایه دار هســتند و به نوعــی بنــگاه 
تجــاری بــه  شــمار می رونــد( از پرداخــت هــر گونــه مالیــات معاف انــد، اهالــی تئاتــر، 
کــه به راســتی جــز ســرمایۀ فرهنگــی و دانــش و مهارتشــان ســرمایه ای ندارنــد، وادار 
ــد. آن هــا  ــز و گه گاهی شــان بپردازن ــات را از درآمــد بســیار ناچی ــن مالی می شــوند ای
درآمــدی بســیار کمتــر از کمتریــن دســتمزد ســاالنۀ مصــوب وزارت کار دارنــد و بــه 
دلیــل نبــود زیرســاخت های مناســب در کشــور، امــکان کار مــداوم و همیشــگی را نیز 
از ایشــان گرفتــه اســت. میانگیــن فاصلــۀ زمانــی اجــرای دو نمایــش از یــک کارگــردان 
ــت و  ــادی( اس ــت ع ــال )در وضعی ــدود 2.5 س ــی ح ــران در دورۀ کنون ــه ای ای حرف
ــی  ــد اجرای ــد، می توانن ــا رو کن ــه آن ه ــانس ب ــه ش ــی ک ــا زمان ــا، تنه ــیاری گروه ه بس
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داشــته باشــند.
ــم کــه کنش هــای  ــزوده درمی یابی ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــق قان ــا بررســی دقی ب
فرهنگــی هرگــز شــامل ایــن مــادۀ قانونــی نمی شــوند، زیــرا کنــش اقتصــادی محــض 
نیســتند کــه »ارزش افــزودۀ« مــادی را پدیــد آورنــد تــا بتــوان بخشــی از آن را 
ــن و  ــادی نوی ــای اقتص ــیاری از بنگاه ه ــی بس ــرد. حت ــت ک ــات دریاف ــوان مالی به عن
ــا ســال ها معــاف از پرداخــت  ــا نوآوری شــان ت ــی ی ــل نوپای ــه دلی ــان هــم ب دانش بنی
ــی  ــن قانون ــامل چنی ــاره ش ــری به یک ب ــای تئات ــرا کنش ه ــس چ ــتند. پ ــات هس مالی
شــدند؟ جــز ایــن اســت کــه در همــۀ کشــورهای فرهنگــی، تئاتــر ســبب پیشــگیری 
گاهــی و  از بســیاری بزه هــای اجتماعــی دانســته می شــود و همیشــه ســبب رشــد و آ
پیشــرفت روابــط اجتماعــی می شــود؟ دولت هــا در برابــر دریافــت هــر میــزان مالیــات 
وظیفــه ای روشــن دارنــد، امــا تــا کنــون هیــچ دولتــی در ایــران نتوانســته متناســب بــا 
رشــد جمعیــت کشــورمان زیرســاخت ها و فضــای رشــد را بــرای اهالــی تئاتــر فراهــم 
کنــد یــا آن را گســترش دهــد. پــس بــه نظــر می رســد از اســاس، دریافــت ایــن مالیــات 

ریشــه ای قانونــی نــدارد. 
بحــران بیمــاری فراگیــر کوویــد 19 نشــان داد کــه دولــت در برابــر مالیاتــی کــه از 
بخــش هنــر دریافــت کــرده اســت احســاس مســئولیت نمی کنــد و برنامــه ای مناســب 
هــم بــرای حمایــت از هنرمنــدان نــدارد. غم انگیــز اســت کــه بیمــۀ تأمیــن اجتماعــی 
ــرای  ــی ب ــچ پرداخت ــت و هی ــده گرف ــکاری تئاتری هــا را نادی ــۀ بی هــم در بخــش بیم

دورۀ طوالنــی بیــکاری هنرمنــدان انجــام نشــد.

4 . قطع سراسری اینترنت و تاطیلی تبلیغات تئاتر
در پــی اعتراض هــای مردمــی آبان مــاه بــه گرانــی بنزیــن و ســپس سوءاســتفادۀ برخــی 
آشــوبگران از فضــای اعتــراض و ناآرامــی در برخــی شــهرها، اینترنــت بــرای مدتــی 
در سراســر ایــران قطــع شــد. ایــن قطعــی نه تنهــا شــامل اینترنــت گوشــی همــراه بــود، 
بلکــه بــه قطعــی اینترنــت خانگــی و مهم تــر، اینترنــت مراکــز فرهنگــی و دولتــی هــم 
ــیب های  ــق در آس ــی و دقی ــی کاف ــی و بررس ــه پیش بین ــداد -ک ــن روی ــد. ای انجامی
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ــد و  ــران ش ــر ای ــدن تئات ــج ش ــبب فل ــاره س ــود- به یک ب ــده ب ــام نش ــرش انج فراگی
کمابیــش تــا نیمــۀ آذرمــاه ادامــه داشــت. ایــن اتفــاق ناگــوار، در ســه ســطح گوناگون، 

زیان هایــی بــه تئاتــر مــا وارد کــرد:

ــ آگاهی تماشاگران
در ســال های نزدیــک کــه تئاتــر ایــران از کمک هــای دولتــی - حتــی بــرای تبلیغــات 
ــده اســت و هزینه هــای چــاپ و تبلیغــات  ــی- بی بهــره مان گاهی رســانی همگان و آ
ــر  ــم ب ــذ ه ــود کاغ ــه و کمب ــش یافت ــدی افزای ــامان و تصاع ــکلی نابس ــی به ش محیط
مشــکالت آن افــزوده اســت و در شــرایطی کــه مدت هاســت تئاتــر و تبلیغاتــش 
ــی  ــا راه آگاه ــازی تنه ــای مج ــت، فض ــده اس ــذف ش ــم ح ــی ه ــانۀ مل ــبد رس از س
تماشــاگران از نمایش هــا و برنامه هــای تاالرهــای نمایشــی ا ســت. بــا گســترش 
زیرســاخت های فضــای مجــازی و افزایــش نســبی ســرعت نــت در ایــران، کمابیــش 
بــار همــۀ تبلیغــات و آگاهــی بــازار تئاتــر ایــران در ســه ســال گذشــته بــه دوش 
ــاه،  ــت آبان م ــی ن ــاد. قطع ــی افت ــبکه های اجتماع ــپس ش ــی و س ــایت های اینترنت س
در نخســتین گام، مانــع آگاهــی تئاترروهــای مــا شــد و هیــچ برنامــۀ جایگزیــن هــم 
ــود و حضــور  ــژه در دوره ای کــه فضــای شــهرها ناامــن ب ــر نشــد؛ به وی برایــش تدبی
بــرای آگاهــی از برنامه هــا بســیار پرخطــر. نظــم نســبی اجراهــای تئاتــر بــا ایــن شــوک 
ــری و ســرگردانی تماشــاگران و  ــد و نتیجــه اش بی خب ــه آشــفتگی انجامی ارتباطــی ب

ــد. ــا ش ــران تاالره ــت، مدی ــی و درنهای ــای اجرای ــپس گروه ه س

ــ فروپاشی سیستم فروش
فضــای تئاتــر ایــران، در ســال های اخیــر، شــاهد گســترش ســامانه های فــروش 
ــهروندان و  ــاری ش ــلوغی و گرفت ــت. ش ــوده اس ــر ب ــت تئات ــرای بلی ــوری ب غیرحض
آمدوشــد دشــوار در شــهرها - به ویــژه شــهرهای بــزرگ و پایتخــت- ســبب کشــف 
ــروش  ــامانه های ف ــد و س ــی ش ــای فرهنگ ــری از فضاه ــرای بهره گی ــازه ب ــای ت راه ه
بلیــت ســبب بهینه شــدن وقــت مشــتریان و درنتیجــه کارآمــد شــدن برنامه ریــزی تئاتــر 
ــازه، آرام آرام، ســبب کم رنــگ شــدن سیســتم  شــد. اســتقبال و کارایــی ایــن روش ت
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فــروش ســنتی از گیشــۀ تئاترهــا شــد. بنابرایــن به روشــنی پیداســت کــه قطعــی 
ناگهانــی اینترنــت چــه تأثیــر منفــی و گســترده ای بــر فــروش بلیــت تئاترهــا گذاشــت. 
بــا اختــالل اینترنــت، حتــی اســتفادۀ مجــدد از شــیوۀ ســنتی فــروش گیشــه بــا توجه به 
گاهــی  قطعــی بســیاری از دســتگاه های الکترونیکــی کمابیــش ناممکــن شــد. البتــه ناآ

تماشــاگران از برنامه هــای تئاترهــا هــم در ایــن ماجــرا تأثیــری هماننــد داشــت.

ــ منتشر نشدن بازتاب نمایش ها )نقدها، گفت وگوها و نظر تماشاگران هر نمایش(
یکی از راه های مهم درک کیفیت آثار از سوی تماشاگران خواندن نقدهای متخصصان، 
گفت وگوهای نشریافته با پدیدآوران و مهم تر، نظر تماشاگران هر نمایش است. با 
گران شدن نسبی بلیت تئاتر، بسیاری از تماشاگران در انتخاب نمایش ها محتاط تر 
شده اند و تا زمانی که با یکی از روش های یادشده نسبت به موضوع اثر و کیفیت 
آن مطمئن نشوند، تماشای کار را در برنامه هایشان قرار نمی دهند. قطعی نت سبب 
شد راه جست وجو و اطمینان تماشاگران هم مسدود شود. این فاصله، نه تنها در 
گزینش نمایش ها از سوی ایشان تأثیر گذاشت، که سبب شد بسیاری از تماشاگران 
هر تئاتر هم نتوانند پس از تماشای آثار به بررسی و دقت در جزئیات هر اثر با خواندن 

نقدهای ویژه دست یابند.
ــاه  ــژه را در آبان م ــقوط وی ــرایط س ــر ش ــد تئات ــبب ش ــم س ــل مه ــه عام ــن س ای
ــود.  ــد ب ــته بی مانن ــال گذش ــاید در 22 س ــه ش ــان 1398( ک ــا، آب ــد )ایلن ــه کن تجرب
ــدار هــم در گیشــه  ــران نام ــا حضــور ســتاره ها و بازیگ ــی ب ــا حت بســیاری از تئاتره
ــه، نمایــش »قصــر موروثــی خانــدان فرانکشــتاین«،  ــرای نمون شکســت خوردنــد. ب
کــه نمایشــی کمدی-جنایــی بــه کارگردانــی آتیــال پســیانی بــود و در تــاالر ســمندریان 
ــر  ــاگران ه ــت تماش ــی از ظرفی ــش از نیم ــد، بی ــرا می ش ــهر اج ــاخانۀ ایران ش تماش
اجــرا را از دســت داد. و چــه بســیار نمایش هــای حرفــه ای باکیفیــت بودنــد کــه در 

ــده نشــدند. ایــن دوره دی
نگاهــی بــه نمــودار آمــاری تماشــاگران تئاتــر، کــه ســرانجام زمســتان 1399 در 
ســالنامۀ 1398 وزارت ارشــاد منتشــر شــد، به روشــنی ایــن نکته هــا را تأییــد می کنــد. 
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نمودار و. تماشاگران تئاتر ساض وضعی در مقایسه با ساض های دیگر )هزار نفر(
منبع: بهرامی کمیل، وضعع: 55

ــه  بــر اســاس داده هــای رســمی ایــن ســالنامه، شــمار تماشــاگران تئاتــر ایــران ب
ســال 1398 برابــر اســت بــا 5,632,000 نفــر کــه اگــر بــا شــمار تماشــاگران 
ــل، 1399: 54(،  ــی کمی ــر( ســنجیده شــود )بهرام ســال 1397 )8,200,000 نف
2,568,000 تماشــاگر از تئاتــر ایــران کــم  شــده اند، یعنــی حــدود 300,000 نفــر 
بیشــتر از کل تماشــاگران ســال 1393 از تماشــاگران ســال 1398 کاســته شــده 
ــه  ــش از 30 درصــدی تماشــاگران نســبت ب ــه نشــانگر کاهــش بی ــن یافت اســت. ای
ــد عامــل مهــم دیگــر سبب ســاز  ســال گذشــتۀ آن اســت. جــز عوامــل یادشــده، چن
بی اعتمــادی تماشــاگران و کــم شــدن استقبالشــان از آثــار نمایشــی شــده اند کــه در 

ــم. ــا پرداخته ای ــه آن ه ــن نوشــتار ب ــۀ ای ادام

5. مسئلۀ نظارت و ارزشیابی نمایش ها و توقیف های فراقانونی

ــرای  ــده ب ــئله ای حل ناش ــاز مس ــی از دیرب ــار نمایش ــیابی آث ــارت و ارزش ــث نظ بح
ــود  ــوده اســت. نب ــا و همین طــور مســئوالن ب ــران تاالره ــای نمایشــی و مدی گروه ه
آیین نامــه ای دقیــق و کامــل و روشــن از شــیوۀ بازبینــی و رویکــرد و وظایــف بازبیــن 
ــران و  ــودن خــط قرمزهــا ســبب رویکردهــای ســلیقه ای مدی ــن روشــن نب و همچنی
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کارآگاهــان ایــن بخــش شــده اســت، تا جایی کــه بســیاری از هنرمندان و تماشــاگران 
چگونگــی برخــورد بازبینــان را بــا آثــار نمایشــی هــم ارز پیــروزی یــا شکســت دوره ای 

ــد. از اداره  کل هنرهــای نمایشــی می دانن
در دورۀ مدیریــت علــی منتظــری )ســال های 1365 تــا 1372(، کــه مرکــز 
هنرهــای نمایشــی بــه اداره ای منظــم و حرفه ای نزدیک شــد، نظــارت کاری تخصصی 
ــرای آن  ــی ب ــای نمایش ــان هنره ــتر از کارشناس ــه بیش ــد ک ــته می ش ــاس دانس و حس
ــدی آرا  ــان در جمع بن ــان کارشناس ــی می ــه اختالف ــواردی ک ــد؛ و در م ــره می بردن به
ــش  ــه موضــوع وارد می شــد و بی ــا خیرخواهــی ب ــاب منتظــری ب ــد، جن ــد می آم پدی
ــر محــور  ــگاه آن دوره بیشــتر ب ــع اجــرای نمایشــی نشــود. ن از همــه می کوشــید مان
کیفیــت آثــار نمایشــی می چرخیــد و کمتــر بــه مســائل حاشــیه ای وارد می شــد. 
در ســال های اخیــر، مــوج ورود بازبینــان از دســتگاه های دیگــر - بی ارتبــاط بــا 
تخصــص و هنــر نمایــش- فزونــی یافتــه اســت؛ کســانی کــه اصــاًل زبــان صحنــه را 
نمی شناســند و شــیوۀ برخــورد ســازنده بــا هنرمنــدان را نمی داننــد. نتیجۀ ایــن رویکرد 
آشــفتگی و یــک بــام و چنــد هــوای بازبینــان نظــارت و ارزشــیابی در رویارویــی بــا 
ــادی  ــی و بی اعتم ــبب روی گردان ــا س ــن خط ــت. و همی ــون اس ــای گوناگ نمایش ه
ــری شــده اســت.  ــش تئات ــا از کن ــه ای م ــدان کاردان و آگاه و حرف بســیاری از هنرمن
ــۀ  ــن وظیف ــود و مهم تری ــان نب ــن دوره اصــاًل مســئلۀ بازبین ــا در ای ــت نمایش ه کیفی
ایشــان، کــه ارزشــیابی )کیفــی( آثــار اســت، شــاید بــه دلیــل نبــود تخصــص کافــی، 
به درســتی انجــام نمی شــد و همیــن ســبب شــد کــه ادارۀ نظــارت و ارزشــیابی میــان 
برخــی هنرمنــدان بــه اداره سانســور شــناخته شــود. نتیجــۀ ایــن اشــتباه بی اعتمــادی 
تماشــاگران بــه بســیاری از نمایش هــای اجراشــده و دوری ایشــان از تاالرهــا بــود کــه 

ســبب شــد بــر اقتصــاد ایــن هنــر تأثیــری منفــی بگــذارد.
ــر  ــا بعدهــا مدی ــر مرکــز هنرهــای نمایشــی ی ــن روال نادرســت، مدی ــش از ای پی
کل هنرهــای نمایشــی و مدیرانــش وظیفــۀ خویــش می دانســتند کــه پــای مجــوزی 
ــو  ــی و گفت وگ ــی و آگاهی بخش ــا رایزن ــتند و ب ــه بایس ــد صادقان ــادر کرده ان ــه ص ک
از فشــارهای بی دلیــل برخــی افــراد یــا جریان هــای سیاســی بیــرون از ایــن اداره 
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ــه  ــی رســید ک ــه جای ــژه ســال 1398 کار ب ــر و به وی ــا در ســال های اخی ــد. ام بکاهن
صادرکننــدۀ مجــوز، گاهــی داغ تــر و پیشــروتر از برخــی اعتراضــات بیجــا )از ســوی 
کســانی کــه حتــی بــرای یــک بــار نمایشــی را ندیــده بودنــد و تنهــا از روی شــنیده ها 
و القائــات داوری می کردنــد(، بــرای تعطیلــی اجراهــای باقی مانــدۀ نمایشــی اقــدام 
ــه،  ــرای نمون ــد. ب ــی بیشــتر از آن را حــذف می کردن ــا مرتــب بخش های ــد ی می کردن
ــش  ــی، هــر چــه از اجراهای ــژگان خالق ــی م ــه کارگردان ــش »امشــب، اینجــا«، ب نمای
گذشــت و بــه پایــان دورۀ اجــرا نزدیــک شــد، کوتاه تــر شــد؛ تــا جایــی کــه روایــت 

ــه نظــر می رســید. نمایــش بســیار مبهــم و درک ناشــدنی ب
ــر  ــه پیش ت ــال ــ ک ــن س ــی در ای ــای بازبین ــه اجراه ــرداری ب ــن فیلم ب ورود دوربی
ــا را از  ــرد و آن ه ــه دار ک ــدان را خدش ــاد هنرمن ــش اعتم ــت ــ بیش ازپی ــابقه نداش س
ــرای  ــه ای نشــانه ای روشــن ب ــن حرکــت غیرحرف ــرد. ای ــن وادی دلســرد ک کار در ای
ــم  ــرای آن تصمی ــر ب ــتگاه اداری تئات ــرون از دس ــانی بی ــود؛ کس ــا ب ــان م ــر بی ج تئات
ــر  ــه حیطــۀ نظــارت ب ــه تئاتــر و زبانــش آگاهــی نداشــتند ب ــد. افــرادی کــه ب می گیرن
تئاتــر وارد شــدند و بــه تضعیــف ایــن موجــود نحیــف و حســاس دامــن زدنــد. قانــون 
ــه تاریــخ  به روشــنی در  »سیاســت های هنرهــای نمایشــی« )مصــوب جلســۀ 457 ب
1378/11/26 شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی( وظیفــۀ نظــارت را تنهــا بــه وزارت 
ارشــاد )متخصصــان( واگــذار کــرده اســت:  »مــادۀ 3. هدایــت و نظــارت: هدایــت و 
نظــارت بــر اجراهــای عمومــی هنرهــای نمایشــی در سراســر کشــور بر عهــدۀ وزارت 

فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســت«.1
نمایش هـای بسـیاری در ایـن دوره مجـوز اجـرا نگرفتنـد و مجـوز نمایش هـای 
بسـیاری هـم در هنـگام اجـرا لغـو شـد یـا مجوزهـا بی توجـه بـه گسـترش اسـتقبال 
تماشـاگران تمدید نشـد. ازآنجاکه اداره  کل هنرهای نمایشـی هیچ یک از داده هایش 
را در اختیـار پژوهشـگاه نگذاشـت، آمـار دقیـق این آثـار را نمی دانیم. یکـی از مدیران 
توقیفـی  نمایـش  مـن  در دورۀ مدیریـت  بـود  نمایشـی گفتـه  اداره هنرهـای  سـابق 
نداشـتیم، ولـی »عاشـقانه های خیابـان« )بـه کارگردانـی شـهرام گیل آبادی(، »مثـل 

1. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/100679
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آب بـرای شـکالت« )ابراهیـم پشـت کوهی(، »ماربـازی« )صحـرا فتحـی و سـعید 
دشـتی(، »مولـن روژ« )حسـین پارسـایی(، »روز عقیـم« )حسـین کیانـی(، »مـادر« 
)علی احمدی(، »امشـب، اینجا« )مژگان خالقی(، »فرانکشـتاین« )علی کرسـی زر(، 
نمایش مونولوگ »فائزه یوسـفی« )حسـین برفی نژاد(، »شـیهیدن« )عباس جمالی(، 
»پرگنـت« )رسـول حق نـژاد( و... نمونه هایـی از ایـن برخوردهـای حذفـی هسـتند 
کـه در ایـن دوره )سـال های 1396 تـا 1398( رخ دادنـد. جالـب اسـت کـه بـرای 
همـۀ ایـن نمایش هـا در مرحلـۀ نخسـت مجـوز متـن صـادر شـده اسـت و سـپس بـه 
هنـگام بازبینـی یـا در طـول اجـرا نکاتـی مطـرح شـده کـه بسیاری شـان بـه درون مایـه 
و متـن اثـر بازمی گـردد. ولـی ادارۀ نظـارت و ارزشـیابی از مجـوزش هیـچ دفاعـی 
نمی کنـد و مسـئولیت مجـوز خویـش را نمی پذیـرد. بسـیاری از نمایش هـا هـم بودند 
کـه بـا حـذف بخش هایـی از گفتار یا کنـش صحنه ای مجـوز اجرا گرفتند؛ نـه ازآن رو 
کـه نمــایش هایی مسـئله دار بودنـد، بلکـه بیشـتر از ایـن جهـت کـه نـگاه بسـیاری از 
بازبین هـا حرفـه ای و نیک بیـن نبـود و می کوشـید هـر نکتـه ای را بـه بـدی و نادرسـتی 

تفسـیر کند.
حســین کیانــی )نمایش نامه نویــس و کارگــردان تئاتــر(، کــه بــه نــگارش متن هــای 
اجتماعــی  و انتقــادی نــام آور اســت و بارهــا آثــارش دچــار سرنوشــت ممیــزی و گاه 

توقیــف شــده اســت، در گفت وگــو بــا ایســنا گفتــه بــود: 
»مسئلۀ توقیف و جلوگیری از اجرای یک نمایش ــ چه وقتی متن 
به شورای نظارت ارائه می شود و پس از خوانش تصویب نمی شود 
و چه وقتی مجوز متن یا اجرا صادر شده است ــ اتفاق تازه ای 
نیست. اما متأسفانه بیشتر از گذشته شده و این نوید خوبی به ما 
نمی دهد. ما نباید اجازه دهیم این وضع به رویه ای عادی تبدیل 

شود و حساسیت برانگیز نباشد« )فرهادی، 1398(. 

و افزوده بود:
»به نظرم باید آسیب شناسی عاجل و فوری شود تا ببینیم مشکل 
اصلی کجاست؟ این ناهماهنگی ها از کجاست؟ مسئول مستقیم 
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صدور مجوز تئاتر اداره ای  است به نام شورای نظارت و ارزشیابی 
در اداره کل هنرهای نمایشی؛ چرا نهادها و مراکز دیگر تصمیمی 
را نقض کند؟ اگر  به راحتی تصمیم شورا  می تواند  که  می گیرند 
هم چنین مسئله ای در قانون پیش بینی شده است، باید واضح و 
روشن باشد که آیا باالدست شورای نظارت و ارزشیابی، شورا 
یا نهاد دیگری ا ست که می تواند به نوعی مجوز شورا را وتو یا لغو 

کند؟« )همان(.

اگــر ســند باالدســتی »ضوابــط نظــارت بــر نمایــش و صــدور پروانــه« )مصــوب 
جلســۀ 461 بــه تاریــخ 1379/6/2 شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی( به درســتی و 
کامــل اجــرا می شــد، بســیاری از مســائل ممیــزی و اختــالف هنرمنــدان بــا شــورای 
نظــارت حــل می شــد. در ایــن متــن )مــادۀ 3( به روشــنی آزادی کامــل بــه اجراهــای 

نمایشــی داده شــده اســت، مگــر آنکــه ویژگــی منفــی خاصــی در آن هــا دیــده شــود:
»مــادۀ 3ـ اجــرای هــر گونــه نمایــش در کلیــۀ تاالرهــا، درصورتی کــه دربردارنــدۀ 
نــکات ذیــل نباشــد، آزاد اســت. و بــر ایــن اســاس،  نظــارت ]می شــود[ و بــرای آن هــا 

پروانــۀ نمایــش صــادر خواهــد شــد. 
1. انــکار، نفــی، مخــدوش کــردن و یــا اهانــت بــه اصــول و فــروع دیــن مقــدس 

اســالم؛
ــر  ــی ) ره(، رهب ــران الهــی، ائمــۀ معصومیــن )ع(، امــام خمین ــه پیامب  2. اهانــت ب

ــد؛ انقــالب اســالمی و مراجــع تقلی
 3. هتک حرمت ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی؛

4. ناامیدی نسبت به اصل نظام و انقالب اسالمی؛
5. توهین به مفاخر سیاسی، علمی و مذهبی کشور؛

6. اشاعۀ فساد، فحشا و اعمال منافی عفت عمومی؛
7. اشــاعۀ نژادپرســتی و نفــی برابــری انســان ها و مخصوصــًا تمســخر طوایــف و 

اقــوام ایرانــی؛
8. تضعیــف وحــدت ملــی، منافــع و امنیــت ملــی و مصالــح جمهــوری اســالمی 
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ایــران؛
9. ضعــف شــدید هنــری بــه لحــاظ اجــرا به نحوی کــه ذوق و ســلیقۀ تماشــاگران 

را بــه انحطــاط بکشــاند.
10. تشــویق، ترغیــب و ترویــج یــا آمــوزش اعتیادهــای مضــر و خطرنــاک و 

راه هــای کســب درآمــد از طریــق نامشــروع ماننــد  قاچــاق و غیــره؛
11. کمــک بــه نفــوذ فرهنگــی یــا سیاســی یــا اقتصــادی بیگانــگان و ضدیــت بــا 

ــر حفــظ اســتقالل کشــور؛ ــی ب ــش مبتن خط مشــی و بین
12. ترویــج و تبلیــغ مرام هــای گروه هــای محــارب و غیرقانونــی و فــرق ضالــه و 

همچنیــن دفــاع از نظام هــای اســتبدادی و  اســتکباری؛
13. بیــان کاذب وقایــع اســالم و انقــالب اســالمی، به نحوی کــه موجــب گمراهــی 

ــود. بیننده ش
14. هتک حرکت قشر یا صنفی از جامعه«1.

ــرای  ــمی ب ــۀ رس ــا نام ــم ی ــچ حک ــیابی هی ــارت و ارزش ــورای نظ ــه ش ازآنجاک
ممیــزی نمایش هــا بــه کســی نمی دهــد، روشــن نیســت مبنــای جلوگیــری از اجــرای 
ــرا  ــۀ اج ــه در میان ــی ک ــژه نمایش های ــده و به وی ــای توقیف ش ــک از نمایش ه ــر ی ه
ــه  ــق ک ــاگر و موف ــی پرتماش ــگفت تر نمایش های ــوند و ش ــروم می ش ــه مح از صحن
پروانــۀ اجرایشــان تمدیــد نمی شــود به راســتی کدام یــک از بندهــای قانونــی باالســت.

6. جشنوارۀ تئاتر فجر

جشـــنوارۀ تئاتـــر فجـــر، کـــه سال هاســـت یکـــی از مهم تریـــن رویدادهـــای ســـاالنۀ 
تئاتـــر ایـــران و، بـــه بـــاور مدیـــران، ویتریـــن نمایـــش ایـــران اســـت، یکـــی از دشـــوارترین 
ـــن  ـــر ای ـــی، دبی ـــادر برهان ـــرد. ن ـــه ک ـــش را در فجـــر سی وهشـــتم تجرب ـــای خوی دوره ه
ـــزی  ـــری فجـــر را داشـــت، برنامه ری ـــۀ دبی دورۀ جشـــنواره کـــه دورۀ گذشـــته هـــم تجرب
ـــاری  ـــر و آث ـــنواره ای قوی ت ـــا جش ـــت ت ـــش گرف ـــته در پی ـــه گذش ـــبت ب ـــری نس منظم ت
ــار  ــا را دچـ ــم اندازها و برنامه هـ ــۀ چشـ ــه ای همـ ــی حادثـ ــد، ولـ ــته باشـ ــر داشـ بهتـ

ـــش کـــرد. چال

1. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/100686
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ــ انصراف گروه ها
هنــوز مــردم از گزارش هــای رســمی رویدادهــای آبــان قانــع نشــده بودنــد کــه اتفاقــی 
دیگــر در 18 دی مــاه 1398 فضــا را دگرگــون کــرد. پــرواز شــمارۀ 752 هواپیمایــی 
ــی اوکرایــن کــه از تهــران به ســوی کی یــف حرکــت می کــرد، دقایقــی پــس  بین الملل
از برخاســتن از فــرودگاه امــام خمینــی، ســقوط کــرد و همــۀ مســافران و کادر پــرواز 
جــان باختنــد. ســه روز پــس آن کــه ســتاد کل نیروهــای مســلح بــا انتشــار بیانیــه ای 
ــل  ــه دلی ــرودگاه ب ــک ف ــی نزدی ــد دفاع ــکی از پدافن ــورد موش ــقوط را برخ ــل س دلی
ــن  ــه ای ــراض ب ــرض در اعت ــردم معت ــرد، دانشــجویان و م ــای انســانی اعــالم ک خط
بحــران در عصــر شــنبه 21 دی مــاه، مقابــل دانشــگاه های امیرکبیــر، شــریف و تهــران 

بــه تظاهــرات پرداختنــد. 
مهم تریــن تأثیــر ایــن ماجــرا بی اعتمــادی نســبت بــه رســانه های داخلــی بــود و 
انــدوه حادثــه  کــه ســبب دل زدگــی و بی حوصلگــی بســیاری از مــردم شــد و انگیــزه ای 
ــرکت کنندۀ  ــای ش ــی از گروه ه ــت. برخ ــی نگذاش ــر باق ــرای تئات ــا و اج ــرای تماش ب
جشــنوارۀ فجــر، متأثــر از ســوگ قربانیــان، از اجــرا در جشــنواره و شــرکت در جشــن 
انصــراف دهنــد. برخــی گروه هــا نیــز، در قالــب اعتــراض و روی گردانــی از همــکاری 
بــا جشــنواره های دولتــی، از جشــنواره انصــراف دادنــد و همیــن ســبب شــد بخشــی 
ــه پیــش از آغــاز آن از جــدول اجــرا  مهــم از نمایش هــای جشــنواره نزدیــک دو هفت
خــارج شــود. نخســتین گروه هایــی کــه از تئاتــر فجــر کنــاره گرفتنــد ســه گــروه 
نمایشــی از مشــهد بودنــد کــه نزدیــک بــه صــد هنرمنــد بــا ایشــان همــکاری داشــتند؛ 
نمایش هــای »آدیــداس«، »جانــی ســکیکی« و »خــدای جنــگ« بــا ابــراز همــدردی بــا 

مــردم داغ دیــده از حضــور در ایــن جشــنواره انصــراف دادنــد1.
در فاصلــه ای کوتــاه، بســیاری گروه هــای دیگــر بــه ایــن مــوج پیوســتند و شــمار 
ــابقۀ  ــش مس ــا از بخ ــش تنه ــید. 18 نمای ــش رس ــه 44 نمای ــی ب ــای انصراف گروه ه
ــش از بخــش میهمــان  ــش از 10 نمای ــد و بی ــه ای انصــراف دادن نمایش هــای صحن
ــارش را از دســت  ــد. شــاید مهم تریــن بخشــی کــه بســیاری از آث ــز انصــراف دادن نی

1. https://www.ilna.news/fa/tiny/news-858598
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ــه از فضــای آشــنای  ــه آگاهان ــود ک ــی« ب ــای اجرای ــۀ »دیگرگونه ه داد بخــش نوآوران
ــازه  ــا مســیری ت ــرد ت ــی بهــره نمی ب ــا شــیوه های آشــنای اجرای تاالرهــای نمایشــی ی
بیابــد و بــه تــوان هنرهــای نمایشــی بیفزایــد. از میــان 18 گــروه اجرایــی کــه پــس از 
بازبینی هــای گوناگــون بــه جــدول پایانــی ایــن بخــش راه یافتــه بودنــد، 16 گــروه بــه 

ــد1. ــری کردن ــاه از جشــنواره کناره گی ــی کوت ــگارش متن ــا ن شــکلی هماهنــگ و ب
تصمیــم گروه هــای اجرایــی ایــن بخــش ســبب شــد یکــی از مهم تریــن بخش های 
ـ کــه برخــالف دیگــر بخش هــا، آثــارش تــا زمان جشــنواره  نــوآور و نوپــرداز جشــنوارهـ 
بــه اجــرا درنیامــده بــود و می توانســت جاذبــه ای بــرای تماشــاگران فجــر باشــد ــ تــا 
مــرز حــذف پیــش رود. دعــوت صمیمانــۀ دبیــر جشــنواره از گروه هــای انصرافــی و 
ســپس نشســتی حضــوری کــه بــا کارگردانــان ایــن گروه هــا داشــت ســبب شــد اندکــی 
از آن هــا بــه رونــد جشــنواره بازگردنــد. بااین حــال در بخــش دیگرگونه هــای اجرایــی، 
تنهــا یکــی از 16 گــروه انصرافــی بــه اجــرای جشــنواره تــن داد کــه بــا دو گــروه دیگــر 
ــ کــه انصــراف نــداده بودند ــــ ســرانجام ایــن بخــش بــا ســه نمایــش در جشــنواره دیده 

شــد؛ بخشــی بــا کمتریــن شــمار نمایش.
بااین حــال، آنچــه بیــش از همــه در جشــنوارۀ سی وهشــتم فجــر بــه چشــم 
ــت  ــرکل وق ــی ــ مدی ــهرام کرم ــۀ ش ــه گفت ــود. ب ــی ب ــای خارج ــراف گروه ه ــد انص آم
هنرهــای نمایشــی ــ در گفت و گویــی بــا نگارنــده، کمابیــش همــۀ گروه هــای خارجــی 
ــی  ــی بســیار و در زمان ــا رایزن ــد و ب ــری کردن از شــرکت در جشــنوارۀ فجــر کناره گی
فشــرده، برخــی گروه هــای دیگــر جایگزیــن بخشــی از آن هــا شــدند، درحالی کــه آن 
ــان ســه نمایــش برجســتۀ  ــود میزب ــرار ب ــن دوره ق کیفیــت را نداشــتند. جشــنوارۀ ای
ــه  ــزار« ب ــوس س ــش »ژولی ــد: نمای ــناس باش ــام آور و سرش ــان ن ــی از کارگردان جهان
ــی  ــه کارگردان ــالی زندگــی« ب ــش »ب ــا؛ نمای ــو کاســتلوچی از ایتالی ــی رومئ کارگردان
یوجینیــو باربــا و گــروه جهانــی اودیــن از دانمــارک؛ و شــاید مهم تــر از همــه، نمایشــی 
بــه کارگردانــی کیتــی میچــل، کارگــردان نــوآور و بســیار پــرآوازۀ انگلیســی. حضــور هر 
یــک از ایــن نمایش هــا می توانســت اتفاقــی بــرای فجــر، تئاتــر ایــران و تماشــاگران 

1. https://www.ilna.news/fa/tiny/news-859308
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تشــنه و عالقه منــد باشــد، ولــی خبــر حذفشــان ده روز پیــش از آغــاز جشــنواره منتشــر 
شــد1. حتــی قــرار بــود دو کارگــرداِن نخســت کارگاه هــای آموزشــی پنــج روزه بــرای 
هنرمنــدان تئاتــر ایــران داشــته باشــند کــه بــا تصمیمشــان، بخــش آموزشــی جشــنواره 
ــه  ــک ب ــم از بلژی ــیر« ه ــدم زدن در مس ــش »ق ــور نمای ــد. همین ط ــد ش ــم ناکارآم ه
ایــران نیامــد و در روزهــای برگــزاری جشــنواره اعــالم شــد اجرایــی در فجــر ندارنــد.

ــکل  ــه ش ــه و ب ــگارش نام ــا ن ــید ب ــنواره کوش ــر جش ــوان دبی ــی به عن ــادر برهان ن
دوســتانه همــکاران و گروه هــای انصرافــی را بــه جــدول بازگردانــد و ســپس از 
ــد. زمانــی  ــه گفت وگــو بپردازن ــان ایــن گروه هــا دعــوت کــرد در نشســتی ب کارگردان
ــدروی  ــد، تن ــازه بودن ــری ت ــت و تصمیم گی ــی وضعی ــال بررس ــدان در ح ــه هنرمن ک
ــا  ــه ب ــس، ک ــدگان مجل ــی برخــی نماین ــرا و حت ــاالن فرهنگــی اصولگ ــده ای از فع ع
ــر  ــئله را بغرنج ت ــدند، مس ــی ش ــدان انصراف ــکاری هنرمن ــتار ممنوع ال ــد خواس تهدی

ــی نوشــت:  ــدان انصراف ــه هنرمن ــه اش ب ــن نام ــی در دومی ــرد. برهان ک
»متأسفانه امروز پنج شنبه 26 دی 98، در این روزهایی که نیاز 
به هم گرایی بیشتر داریم، اظهارنظری غیرمسئوالنه از یک مقام 
مسئول منتشر شده است که به آتش گسست اجتماعی می  دمد. 
من با هر نوع برخورد سلبی که راه مفاهمه و گفت و گو را مسدود 
می کند شدیدًا مخالفم و این مسئله عزم مرا بر اصرار به هم گرایی 
کرده  بیشتر  خود  خانۀ  در  حضور  برای  تئاتر  هنرمندان  فزایندۀ 

است« )فرهادی، 1398(. 

برهانــی در ادامــۀ نامــه اش و »در راســتای رســالت اجتماعــی تئاتــر« پیشــنهادی 
طــرح کــرد تــا بتوانــد برخــی گروه هــا را بــا جشــنواره همــراه کنــد:

»در راستای کاستن از آالم هم وطنان شریف و داغ دیدۀ سیستان 
و بلوچستانی و با رضایت گروه هایی که به جشنواره بازخواهند 
فروش  از  حاصل  درآمد  آنان،  کمک هزینۀ  از  بخشی  گشت، 
و بخشی  ملل  از هزینه های بخش  بلیت های جشنواره، قسمتی 
از حق الزحمۀ نیروهای ستادی از طریق انجمن هنرهای نمایشی 

1. https://b2n.ir/m71069
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این  به  پویش  این  محور  به عنوان  بلوچستان  و  سیستان  استان 
هم وطنان عزیز رنج دیده اختصاص می یابد« )همان(.

ــرای  ــی ب ــن همدل ــۀ ای ــای نتیج ــده جوی ــه نگارن ــرداد 1399 ک ــن م ــۀ آغازی هفت
ــت  ــرکل وق ــه مدی ــنواره، ن ــام جش ــر و قائم مق ــه دبی ــود، ن ــزارش ب ــن گ ــگارش ای ن
هنرهــای نمایشــی، و نــه ریاســت وقــت انجمــن هنرهــای نمایشــی، هیچ یــک 
نمی دانســتند چــه مبلغــی بــرای اهــدا فراهــم آمــده و بــه کجــا واریــز شــده اســت. حتــی 
بــرای هنرمنــدان هــم ایــن پرســش شــکل گرفــت کــه آیــا بــه دســت ســیل زدگان رســیده 

ــوده اســت؟ ــدر ب ــش یاری رســان چق ــن کن ــغ ای اســت؟ و مبل

جدوض و. نمایش های سی وهشتمین جشنوارۀ تئاتر فجر

گروه های انصرافیگروه های حاضربخش

2212مسابقه1

128خارج از مسابقه2

315دیگر گونه های اجرایی3

-22خیابانی4

54نمایش های خارجی5

6439جمع گروه ها

ــ مسئلۀ داوری
گذشــته از مشــکالت یادشــده، مســئلۀ داوری نادرســت هــم نکتــه ای بــود که بســیاری 
ــرای  ــد. ب ــر می گفتن ــر فج ــنوارۀ تئات ــارۀ جش ــاگران درب ــرکت کنندگان و تماش از ش
نمونــه، نمایــش »بیگانــه در خانــه« از محمــد مســاوات در بخــش مســابقه بیشــترین 
جوایــز را دریافــت کــرد، درحالی کــه بســیاری از اهالــی تئاتــر بــر آن بودنــد کــه ایــن 
ــی میچــل اســت و  ــه ای کیت ــار صحن ــرداری ناقصــی از شــگردهای آث ــش کپی ب نمای
ــش  ــه از آن و پدیدآوران ــن هم ــد ای ــوآوری در آن نگریســت و نبای ــه چشــم ن ــد ب نبای
گاهــی داوران از رویکردهــای  تقدیــر کــرد. منتقــدان ایــن نمایــش ایــن نکتــه را بــه ناآ

×
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ــد. ــا نســبت می دادن نویــن تئاتــر روز دنی
جــدا از ایــن نمونه هــا، ترکیــب داوران در بســیاری بخش هــا حرفــه ای و کارآمــد 
نبــود و دلیلــی منطقــی نداشــت. حتــی دیــده شــده کســی کــه، بــرای نمونــه، در تئاتــر 
خیابانــی هیــچ تجربــه ای نــدارد بــرای داوری ایــن بخش گزیده شــده اســت یــا ترکیب 
داوران هــر بخــش هم پوشــانی دانــش علمــی و مهــارت تجربــی مناســب را نــدارد. 
ایــن کاســتی البتــه تنهــا بــه ایــن دورۀ جشــنواره محــدود نمی شــود؛ سال هاســت کــه 
ــا دبیــر جشــنواره یــا مســئوالن اداره  بســیاری از اســتادان تنهــا از روی ارتباطشــان ب
کل هنرهــای نمایشــی انتخــاب می شــوند و گزینــش ایشــان از شــیوه نامه ای پیــروی 
ــده و  ــۀ پیش آم ــل حادث ــه دلی ــن دوره، بخشــی از داوران هــم ب ــی در ای ــد. ول نمی کن
حــوادث پی آمــد آن نپذیرفتنــد بــا جشــنواره همــکاری کننــد یــا از همــکاری انصــراف 
دادنــد و بــر مشــکالت ســتاد اجرایــی جشــنواره افزودنــد. ایــن رویکــرد در گزینــش 
داوران و داوری نامناســب یکــی از دالیلــی ا ســت کــه از جایــگاه هنــری و حرفــه ای 
ــدان شــرکت کننده  ــر، ســرخوردگی هنرمن ــر فجــر کاســته اســت. از ســوی دیگ تئات
ــزه ای نصیبشــان شــده و چــه کســانی کــه به درســتی کارشــان  )چــه کســانی کــه جای
دیــده نشــده( ســبب بی میلــی بیشــتر هنرمنــدان باتجربــه و کاردان بــه شــرکت در ایــن 
رویــداد ملــی شــده اســت و ایــن دلیــل مهــم نیــز هــر ســاله از کیفیــت آثــار جشــنواره 

کاســته اســت.

ــ جای خالی پژوهش
حــذف پژوهــش شــاید ویژگــی مشــترک چنــد دورۀ اخیــر جشــنوارۀ تئاتــر فجر باشــد. 
ــی  ــای اجرای ــر نوآوری ه ــی ب ــدان دور مکمل ــته های نه چن ــه در گذش ــش، ک ــن بخ ای
دانســته می شــد و می توانســت بــه آگاهــی و رشــد و بازدهــی بهتــر هنرمنــدان 
بینجامــد، آرام آرام از جشــنواره کنــار گذاشــته شــد تــا بخش هــای ُپــر رنــگ و لعــاب 
بیشــتر خودنمایــی کننــد. سال هاســت ارزیابــی علمــی از نمایش هــا و رونــد برگــزاری 
تئاتــر فجــر انجــام نشــده اســت و شــاید بــرای همیــن اســت کــه بســیاری ضعف هــا 
به شــکلی  بلکــه  نمی شــوند،  برطــرف  پســین  دوره هــای  در  نه تنهــا  ایرادهــا  و 
آثــار شــرکت کننده  کیفیــت  از  برابــر،  در  و  می یابنــد  پرســش برانگیز گســترش 
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تاریخچــۀ  بــه کتــاب  تنهــا  جشــنواره،  سی وهشــتم  دورۀ  در  می شــود.  کاســته 
جشــنوارۀ تئاتــر فجــر در ایــن بخــش بســنده شــد کــه چیــزی جــز گــردآوری داده هــا 
ــا انتشــار هــر ســالۀ داده هــای دوره هــای  ــود کــه ب از دوره هــای گذشــتۀ جشــنواره نب
ــه  ــژه ک ــود. به وی ــاب جشــنواره، یافتنشــان کاری دشــوار نب پیشــین در بخشــی از کت
کتاب راهنمــای دوره هــای نخســت تــا 25ُامیــن دورۀ ایــن رویــداد هنــری بــه ســال 
1386 بــا گــردآوری تقــی اکبــرزاده تهیــه و منتشــر شــده بــود و او در کتــاب تــازه نیــز 
داده هــای دوره هــای 26 تــا 37 را بــه کتــاب افــزوده اســت. گــردآوری داده هــا در هیچ 
ــه  ــی ک ــال کنون ــان دیجیت ــژه در جه ــان پژوهــش شــمرده نمی شــود؛ به وی جــای جه
می تــوان داده هــا را بــا ســرعتی چشــمگیر از همه جــا فراهــم آورد. آنچــه می توانســت 
ایــن کتــاب را بــه پژوهشــی کارآمــد بــدل کنــد تحلیل هــا و بررســی داده هاســت کــه 
ــان دوره ای داده هــا  ــاب از بررســی می ــه نشــده اســت و حتــی کت ــه آن پرداخت هرگــز ب
ــر فجــر در 38 دورۀ  ــد دگرگونی هــای جشــنوارۀ تئات ــده اســت. رون هــم بی بهــره مان
ــی  ــه بخش های ــه اســت ازجمل ــه یافت ــاری، و سمت وســویی ک ــی آم گذشــته، ارزیاب

ــی ا ســت. ــد و اینــک جــای آن خال ــاب را کارآمــد کن ــود کــه می توانســت کت ب

7. جشنواره زدگی در تئاتر ایران

یکــی از آفت هایــی کــه در ســال های اخیــر تئاتــر ایــران را از زندگــی و رشــد انداختــه 
اســت جشــنواره زدگی  و گســترش روزافــزون جشــنواره های ناکارآمــد اســت. تنهــا بــا 
ــاز از هــر آمــار و  ــا شــده اند و بی نی مــرور جشــنواره هایی کــه در طــول ســال 98 برپ
نظرخواهــی دیگــر، می تــوان ضربــه بــه کیفیــت تئاتــر کنونــی ایــران را آسیب شناســی 
ــنواره  ــزاری جش ــی، برگ ــران فرهنگ ــت گذاران و مدی ــیاری از سیاس ــرای بس ــرد. ب ک
هماننــد ســاخت ســاختمانی نویــن در وزارتخانه هــای دیگــر اســت کــه تأثیــر خبــری 
فراگیــری دارد، تشــویق می شــود و ســودی بیــش از دســتاوردها با خــود دارد. ازاین رو 
هــر مدیــری بــا هــر سیاســت متفاوتــی کــه بــر مســند هدایــت هنرهای نمایشــی کشــور 
نشســته اســت، نه تنهــا بــه تــداوم جشــنواره ها یــاری رســانده، کــه گاه جشــنواره هایی 

تــازه نیــز خلــق کــرده اســت. 
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برخی جشنواره های تخصصی تئاتر )یعضو(

تئاتر فجر )جهانی(	 
نمایش های آیینی و سنتی )جهانی(	 
کودک و نوجوان )جهانی(	 
تئاتر خیابانی مریوان )جهانی(	 
جشنوارۀ بین المللی تئاتر الف )منطقه ای(	 
تئاتر رضوی )ملی(	 
تئاتر ُکردی سقز )منطقه ای(	 
نمایش نامه نویسی اقتباسی »گام دوم« )ملی(	 
صاحب دالن )نمایش دینی/ ملی(	 
تئاتر منطقۀ آزاد اروند )منطقه ای(	 
فتح خرمشهر )منطقه ای(	 
جشنواره های استانی تئاتر )32 استان(	 
تئاتر دانشگاهی	 
همایش بین المللی تئاتر پیاده روی اربعین »روایت راهیان« )منطقه ای(	 
تئاتر مردمی بچه های مسجد )ملی(	 
تئاتر مردمی خرداد )ملی(	 
تئاتر کودک و نوجوان رضوی )ملی(	 
تئاتر عروسکی دانشجویی )ملی(	 

و برای سال 99 این جشنواره های دوساالنه هم برگزار می شوند:
تئاتر عروسکی تهران-مبارک )جهانی(	 
تئاتر مقاومت )ملی(	 

بــه ایــن  شــمار فــراوان باید جشــنواره های دیگــری را افــزود که هنوز چنــدان نامی 
ــد  ــتند؛ همانن ــی هس ــا گه گاه ــوند ی ــا می ش ــر برپ ــتره ای کوچک ت ــده اند و در گس نش
ــنواره های  ــی در جش ــای نمایش ــای هنره ــن بخش ه ــهر. همچنی ــر ش ــنوارۀ تئات جش
ــه  ــبیه خوانی ک ــای ش ــور اجراه ــرد. همین ط ــاد ب ــد از ی ــانه ای را نبای ــزرگ چندرس ب
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گاه بــا عناوینــی ماننــد »عاشــوراییان«، »شــبیه در پهنــه« و دیگــر عنوان هــا و گاه بــی  
هیــچ عنوانــی به ویــژه در محــرم و صفــر بــا حمایــت اداره هــا اجــرا می شــوند؛ بــی  
ــر و  ــی تئات ــی اهال ــر ســبِب روی گردان ــن ام ــی. همی ــای کیفیت ــوآوری و ارتق ــچ ن هی
تماشــاگران نمایــش ــ حتــی مــردم معتقد ــــ از ایــن گونــه نمایــش ملــی و مذهبــی مــا 

شــده اســت.
ضرورت شـکل گیری جشـنواره در دو هدف اصلی تنیده می شـود: »استعدادیابی 
)برای جذب آن ها و سـپس آموزش و رشـد هنرشـان(« و »شـورآفرینی و توجه دادن 
ویـژه بـه حرکتـی نوین و کارآمد یا درون مایه ای ارزشـمند«. بسـیاری از جشـنواره های 
ارزشـی  اسـتعدادها  بـرای  نـه  ندارنـد؛  را  ایـن ویژگی هـا  از  تئاتـر هیچ یـک  کنونـی 
قائل انـد و نـه برنامـه و هدفـی بـرای رشدشـان دارنـد. چه بسـا اسـتعدادهایی کـه در 
همیـن جشـنواره ها سـرخورده شـده اند و از جریـان تولیـد هنـری مـا کنـار کشـیده اند 
یـا راهـِی دیگـر کشـورها شـده اند. ازآنجاکـه بسـیاری از ایـن جشـن گونه ها تکـراری 
شـده اند و هیـچ نـوآوری ای در آن هـا دیـده نمی شـود و بسیاری شـان به ناچار بـه آثاری 
دسـت چندم و بی کیفیـت بسـنده می کننـد، هیـچ شـوری هـم نمی آفریننـد کـه سـبب 
ــ  بـا تولیـد سـاالنۀ بسـیاری تئاترهـای  شـعور و رشـد فرهنگـی شـود. آیـا تئاتـر ایـران 
دور از اسـتاندارد و انگشت شـمار آثـار ارزشـمند ــ ظرفیـت پذیـرش ایـن همـه فضای 

رقابتـی و جشـنواره های رنگارنـگ را دارد؟
ــران برگــزار  ــری در یــک ســال در ای جالــب اســت کــه ایــن همــه جشــنوارۀ تئات
می شــود و جالب تــر اینکــه، همیشــه مطالبــات گروه هــای تئاتــری ا ســت کــه به عنــوان 
ــی همــۀ بودجــۀ جشــنواره  بدهــی اداره  کل هنرهــای نمایشــی مطــرح می شــود، یعن
در آغــاز و هنــگام برگــزاری بــه دیگــران و برگزارکننــدگان می  رســد، درحالی کــه 
ســتون های اصلــی شــکل دهندۀ جشــنواره دستشــان از همــان کمک هزینه هــای 
انــدک هــم کوتــاه می مانــد و مجبورنــد از جایــی دیگــر بــرای تولیــد تئاترشــان هزینــه 
ــزان کمک هزینه هــای  ــه می ــد ک ــه دستشــان برســد. و بمان ــدک ب ــا کــی آن ان ــد ت کنن
ــا  ــردان ب ــۀ کارگ ــه رابط ــش ب ــدارد و کمابی ــه ای ن ــون و برنام ــچ قان ــنواره ای هی جش
ــه  ــای ارزشــمند ک ــر بســتگی دارد. چه بســا نمایش ه ــه خواســت دبی ــه ب ــر و البت دبی
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ــا  ــِل بی معن ــن دلی ــه ای ــی شــاید ب ــه شــده، ول ــرای تولیدشــان هزین ــان بســیاری ب زم
ــی اندکــی از جشــنواره داشــته اند و  ــه اســت، دریافت کــه دکورشــان ســاده و کم هزین
ــاس،  ــرای دکــور و لب ــۀ خــرج بســیارش ب ــه بهان ــی، ب برعکــس کاری بســیار معمول
بیــش از دیگــران کمــک جشــنواره را دریافــت کــرده  اســت. بــه ســخن دیگــر، آدمــی و 
تــالش و اندیشــه اش در ایــن جشــنواره ها قــدری نــدارد؛ چــوب و فلــز و پارچــه اســت 

ــد. ــن می کن کــه بهــای آن هــا را تعیی
به راســتی چــه می شــد اگــر یــک جشــنوارۀ شــاخص را )هماننــد دیگر کشــورهای 
ــزار  ــژه برگ ــم و به شــکلی تخصصــی و وی ــا می دادی ــه می داشــتیم و ارتق ــان( نگ جه
می کردیــم و در برابــر، همــۀ هزینه هــای ناکارآمــد 49 جشــنوارۀ بــزرگ دیگــر را بــرای 
ــم؟  ــه می کردی ــی در طــول ســال هزین ــه ای و عال ــش حرف ــد دســت کم 49 نمای تولی
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، کــه همــواره از کمبــود بودجــه ســخن می گویــد، 
نمی توانــد چنیــن تدبیــر کنــد و راهــی پیــش گیــرد کــه همــۀ مشــکالت تئاتــر ایــران بــا 
آن حــل شــود و بودجــه هــم به شــکلی بهینــه به درســتی در تئاتــر مــا کاشــته و ذخیــره 
شــود؟ و اگــر نمایش هایــی بــا چنیــن پشــتیبانی ای و بــا کیفیــت مناســب تهیــه شــوند، 
آیــا نمی تواننــد بــه فروشــی درخــور برســند کــه بخشــی از درآمدشــان صــرف تولیــد 

نمایش هــای دیگــر شــود؟

ی. تأثیر کووید عو بر تئاتر

تئاتــر ســال 1398 بــا افت و خیــزی فــراوان رویــارو بــود و تعطیلی هــای گاه  وبــی گاه 
ــۀ  ــد 19 هم ــر کووی ــاری فراگی ــی بیم ــترش ناگهان ــی گس ــود، ول ــرده ب ــه ک را تجرب
مســیرهای تئاتــر مــا را بــه بن بســت کشــانید و ســبب خداحافظــی طوالنــی بــا 
مخاطبــان شــد کــه تــا میانــۀ ســال 1399 همچنــان ادامــه یافــت و ممکــن اســت تــا 

ســال آینــده هــم ادامــه یابــد. 
ــا و ســینماهای کشــور به ســبب  ــه تئاتره ــود ک ــن اســفندماه ب ــای آغازی از روزه
ــاره تعطیــل شــدند. ســینما گــزارش هنــری گذشــته  هجــوم میهمــان ناخوانــده یک ب
اســت؛ بــه ســخن دیگــر دســتاورد تــالش کســانی در زمانــی دیگــر، فیلم هایــی ا ســت 
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ــری ا ســت کــه در لحظــۀ حضــور  ــر تنهــا هن ــی تئات ــد. ول ــرده می آین ــر پ کــه اینــک ب
ــدند و  ــکار ش ــر بی ــدان تئات ــیاری از هنرمن ــن رو بس ــد. ازای ــد می آی ــاگران پدی تماش
بســیاری از برنامه هــای تاالرهــای کشــور بــه تعطیلــی و آشــفتگی گراییــد. چــه بســیار 
نمایش هایــی کــه در حــال آخریــن مراحــل تمریــن خویــش بــرای اجراهــای ســال نــو 
ــد شــب از  ــا چن ــن، تنه ــا تمری ــس از ماه ه ــه پ ــی ک ــد و چــه بســیار نمایش های بودن
اجــرای همگانی شــان می گذشــت و بیــش از ســه هفتــه تــا پایــان دورۀ پیش بینی شــدۀ 

اجراهاشــان بــر بــاد رفــت. 
در همــان آغــاز، خانــوادۀ تئاتــر هماننــد بســیاری دیگــر از مردمــان ســرزمینمان بــا 
شــیوه نامه ها و تصمیم هــای مســئوالن همدلــی و همــکاری کردنــد و بیــش از دیگــران 
کوشــیدند در خانــه بماننــد. حتــی کالس هــای آموزشــی خویــش را بــرای تندرســتی 
هنرجویــان و مــردم جامعــه تعطیــل کردنــد. از اردیبهشــت 1399 بــود کــه رفته رفتــه 
بســیاری از حرفه هــای کشــور بازگشــایی شــدند ولــی تئاترهــا همچنــان بســته ماندنــد 
تــا مردادمــاه. و از آن پــس نیــز شــماری انــدک از هنرمنــدان حاضــر شــدند در دوره ای 
کــه بــاز فضــای بیمــاری در کشــور گســترش یافتــه بــود و بســیاری شــهرها در شــرایط 
قرمــز بــه ســر می بردنــد بــه صحنــه بازگردنــد، زیــرا تندرســتی و جــان تماشــاگران و 
ــم دانســتند. از ســوی دیگــر، بســیاری از نمایش هــا  ــش از اجــرا مه همــکاران را بی
دورۀ تمرینــی طوالنــی دارنــد و تعطیلــی پنج ماهــۀ تئاترهــا تنهــا بــه اجــرای نمایش هــا 
محــدود نبــود، بلکــه فضایــی مناســب هــم بــرای تمریــن در اختیــار گروه هــا نبــود. 
پــس در بازگشــایی تاالرهــا هــم نمایش هــای چندانــی آمــادۀ اجــرا نبودنــد. ایــن دورۀ 
گشــایش تاالرهــا هــم، بــه دلیــل مــوج جدیــد همه گیــری، چنــدان نپاییــد و همــان 

نمایش هــای انــدک هــم بــا تعطیلــی دوبــارۀ تئاتــر از ادامــۀ اجــرا بازماندنــد.
ــنیده  ــور ش ــۀ کش ــئوالن گران پای ــیاری از مس ــا بس ــو ب ــا در گفت وگ ــه باره گرچ
بودیــم کــه تئاتــر برایشــان ارزش بنیادیــن دارد و از رویکــرد آموزشــی و فرهنگ ســازی 
گاهی بخشــی آن غافــل نیســتند و بــه پیشــگیری هنــر نمایــش از بــزه و انحــراف  و آ
جامعــه بــاور دارنــد، شــاید تئاترپیشــگان و نویســندگان تنهــا قشــرهایی بودنــد کــه 
کمابیــش از هیــچ حمایــت و همدلــی و راهــکار دولتمــردان بــرای ماه هــای بســیار 



 ولایت تئاتر ایران در ساض یعضو

وض 

بیــکاری بهــره نبردنــد. می دانیــم بســیاری از خانــوادۀ تئاتــر مــا کارمنــد و حقوق بگیــر 
ــد  ــش را بای ــوادۀ خوی ــی خان ــۀ زندگ ــۀ هزین ــتند و هم ــتگاه و اداره ای نیس ــچ دس هی
از همیــن مســیر محــدود اجراهــای نمایشــی و گاه کارگاه هــای آموزشــی تأمیــن کننــد 
کــه گاهــی میــان پیدایــش دو نمایششــان، بیــش از دو ســال فاصلــه می افتــد و اگــر 
ــی  ــردی و گروه ــاری ف ــی و بیم ــوادث طبیع ــا ح ــود ب ــان ش ــان هم زم دورۀ اجرایش
ــاد مــی رود. دولتمــردان  ــر ب ــری و تالششــان ب ــوع، دســتاورد ســال ها پیگی ــن ن از ای
و مســئوالن در دورۀ گســترش بیمــاری کوویــد 19 اصــاًل تئاتری هــا را ندیدنــد و 
هیــچ تدبیــری ــ نــه بــرای کارشــان و نــه زندگــی ناهموارشــان ــ نکردنــد. »البتــه خانــۀ 
ــگاری کــرد و  ــه داد و نامه ن ــد بیانی ــن و چن ــر در حمایــت از جامعــۀ خــود چندی تئات
در انتظــار گوشه چشــم مســئوالن عالی رتبــه« مانــد )بابایــی، 1398(. ولــی گویــا در 
دوره ای نیســتیم کــه حتــی صنــف تئاتــر هــم از ســوی مقام هــای مســئول بــه رســمیت 

شــناخته شــود.
ــا  ــران جایــی نداشــتند، کوشــیدند ت ــژۀ مدی ــگاه وی ــر در ن ــدان تئات گرچــه هنرمن
جایــی کــه می تواننــد بــاری از دوش هم وطنــان خویــش بردارنــد، بــرای نمونــه، 
»مرضیــه برومنــد، بــا انتشــار ویدئوهایــی متفــاوت و البتــه بــا همــان لحــن طنزآمیــز 
ــش  ــانه ای، دغدغه های ــوی رس ــد گفت وگ ــازی و چن ــای مج ــگی اش در فض همیش
را دربــارۀ مســائلی ماننــد کمبــود تجهیــزات کادر پزشــکی بیمارســتان ها و نیــز 
ــن  ــب، فروردی ــرد« )آل طی ــرح ک ــردم مط ــوروزی م ــفرهای ن ــش را از س نگرانی های
1399(. برومند بــا همراهــی رخشــان بنی اعتمــاد و شــماری از همکارانــش بــا 
تشــکیل کمپین »یــادا« )یــاران درمانگــران ایران( برنامــه ای تدویــن کــرد »تــا جمعــی 
از نمایشــگران عروســکی کــه از کمبــود تجهیــزات کادر پزشــکی بــر جــان پزشــکان و 
پرســتاران بیمنــاک بودنــد، بــا حضــور در خانــۀ عروســک و مــوزۀ خیمه شــب بازی، 
از مهارت هــای خویــش در ســاخت عروســک بهــره ببرنــد و بــا ســاخت شــیلد بــرای 
کادر درمانــی بیمارســتان ها، از آنــان حمایــت کننــد« )آل طیــب، فروردیــن 1399(. 
همچنیــن برخــی تاالرهــای نمایشــی، هماننــد حافــظ و ســرو و کانــون پــرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانــان، در دورۀ تعطیلــی فضــای خویــش را در اختیــار 
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هنرمنــدان داوطلــب قــرار دادنــد تــا در دورۀ کمبــود وســایل پیشــگیری، بــرای بیماران 
ــد.  ــی بســته بندی کنن ــع ضدعفون ــد و مای ماســک بدوزن

ـــد،  ـــر ش ـــر فراگی ـــی تئات ـــۀ تعطیل ـــۀ ادام ـــی زمزم ـــت 1399 وقت ـــاه اردیبهش در م
ـــش  ـــار نمایشـــی پیشـــین خوی ـــی آث ـــا پخـــش اینترنت ـــر آن شـــدند ب ـــدان ب برخـــی هنرمن
ـــد  ـــد و بتوانن ـــران کنن ـــی را جب ـــان کنون ـــود بخشـــی از زی ـــی شـــده ب ـــط ویدئوی کـــه ضب
زندگـــی گروهشـــان را تاحـــدی تأمیـــن کننـــد. ازآنجاکـــه اداره   کل هنرهـــای نمایشـــی بـــه 
آماده ســـازی زیرســـاخت ها نپرداختـــه بـــود و در همـــۀ دورۀ تعطیلـــی تئاتـــر دســـت 
ـــی  ـــای نمایش ـــوادۀ هنره ـــق خان ـــدک و بح ـــتۀ ان ـــن خواس ـــود، ای ـــاده ب ـــت نه ـــر دس ب
ـــن اداره اعـــالم کـــرد  ـــط عمومـــی ای ـــل شـــد. رواب ـــا تبدی ـــر م ـــازه در تئات ـــی ت ـــه بحران ب
ـــه مجـــوز تـــازه هســـت و مجـــوزی کـــه پیش تـــر  ـــاز ب کـــه بـــرای پخـــش فیلم تئاترهـــا نی
ــده اســـت کافـــی نیســـت. از  ــادر شـ ــا صـ ــان نمایش هـ ــرای همـ ــرای متـــن و اجـ بـ
ســـوی دیگـــر، مدیـــر بخـــش شـــبکۀ نمایـــش خانگـــی )معاونـــت ســـینمایی( هـــم 
ـــه  ـــاز ب ـــار نمایشـــی نی ـــا ضبط شـــدۀ آث ـــی ی ـــه پخـــش اینترنت ـــر گون ـــه ه ـــح داد ک توضی
مجـــوز بخـــش ویدئویـــی و درنتیجـــه بازبینـــی تـــازۀ آثـــار دارد. و همیـــن اختالف هـــا، 
در دوره ای کـــه می شـــد بـــا همدلـــی و ســـرعت مشـــکل را برطـــرف کـــرد، ســـبب 
دلســـردی و افســـردگی بســـیاری از اهالـــی تئاتـــر مـــا شـــد. زیـــرا انتظـــار داشـــتند وقتـــی 
ـــد،  ـــدان نمی کنن ـــاری هنرمن ـــت از بحـــران و ی ـــرای برون رف ـــچ کمکـــی ب مســـئوالن هی
ـــش  ـــی واکن ـــوند. ول ـــم نش ـــان ه ـــی ایش ـــو و قانون ـــای نوج ـــع حرکت ه ـــت کم مان دس

ـــت؟ ـــوده اس ـــه ب ـــر چ ـــران جهان گی ـــن بح ـــر ای ـــر در براب ـــورهای دیگ کش
ــر از  ــکا( و بســیاری دیگ ــرادوی )آمری ــان، فرانســه، ب ــای انگلســتان، آلم تئاتره
ــان  ــا پای ــا ت ــی آن ه ــت تعطیل ــن اس ــدند و ممک ــل ش ــا تعطی ــرای ماه ه ــورها ب کش
ــه داشــته باشــد. برخــی کشــورهای کم خطــر  ــس از آن ادام ــی پ ــا حت ســال 2020 ی
نیــز کــه به تازگــی شــماری انــدک از تئاترهــای خویــش را بازگشــایی کرده انــد 
ــت تماشــاگر  ــه، ظرفی ــرای نمون ــد، ب شــیوه نامه هایی ســخت گیرانه در نظــر گرفته ان
ــری  ــک مت ــۀ ی ــا فاصل ــا تماشــاگران ب ــه اســت ت ــه یک ســوم کاهــش یافت ــا ب تاالره
بنشــینند و برخــی درهــای تــاالر هــم بــرای اطمینــان ]از گــردش هــوا[ در طــول اجــرا 
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بــاز می مانــد. حفــظ فاصلــۀ ســه متــری تماشــاگران از صحنــه، حــذف نمایش هایــی 
کــه شــخصیت هایش تماس هــای نزدیــک دارنــد، حــذف آنتراکــت میــان صحنه هــا، 
رعایــت فاصلــۀ اجتماعــی در ســالن انتظــار، توجــه بــه بهره گیــری ماســک بهداشــتی 
ــن شــیوه نامۀ  ــی مرتــب تاالرهــا از دیگــر قوانی از ســوی همــۀ حاضــران و ضدعفون

تئاترهــا در ایــن دوره اســت. 
ـــر، بودجـــه ای  ـــای تاالرهـــای نمایشـــی معتب ـــرای احی بســـیاری از ایـــن کشـــورها، ب
کمکـــی در نظـــر گرفته انـــد و ســـپس سیاســـت بازگشـــایی برخـــی ســـالن ها را بـــه 
اجـــرا درآورده انـــد. »دولـــت انگلیـــس بالـــغ بـــر 300 میلیـــون پونـــد بـــا عنـــوان برنامـــۀ 
ـــدون  ـــه ای م ـــز برنام ـــان نی ـــت آلم ـــت و دول ـــرده اس ـــق ک ـــرش تزری ـــه تئات ـــودی ب بهب
جهـــت جبـــران ضـــرر تعطیلـــی ســـالن ها در برنامه هایـــش قـــرار داده اســـت و 
ــی،  ــد« )بابایـ ــر می دهـ ــی تئاتـ ــه اهالـ ــوض بـ ــدت و گاه بالعـ ــی طوالنی مـ وام هایـ
ـــای  ـــژه از به ـــای وی ـــا تخفیف ه ـــز ب ـــدن نی ـــرادوی و لن ـــای ب ـــی تئاتره 1398(. برخ
بلیتشـــان کاســـته اند تـــا بتواننـــد بخشـــی از صندلی هـــا را بـــا تماشـــاگر انـــدک پـــر 
کننـــد. راهـــکاِر دیگـــر پخـــش اینترنتـــی و زنـــدۀ نمایش هاســـت؛ در ایـــن نمونـــه، 
ـــه  ـــاوت ک ـــن تف ـــا ای ـــوند ب ـــرا می ش ـــده اج ـــکل زن ـــه ش ـــه و ب ـــد همیش ـــا همانن تئاتره
ـــا  ـــا واســـطۀ دوربین ه ـــه ب ـــدارد و هم ـــش حضـــور ن ـــاالر نمای ـــر تماشـــاگری در ت دیگ
نمایـــش را در لحظـــه می بیننـــد. البتـــه بـــا ایـــن روش مـــا بـــا رســـانه ای )مدیومـــی( 
تـــازه رویـــارو می شـــویم کـــه دیگـــر نمی توانیـــم نـــام تئاتـــر بـــر آن بگذاریـــم، زیـــرا 
ـــه شـــوند  ـــا واکنـــش آن هـــا برانگیخت ـــا ب ـــد ت ـــد تماشـــاگران را بینن اجراگـــران نمی توانن
و بـــر انـــرژی کارشـــان بیفزاینـــد. از ســـوی دیگـــر دوربین هـــا هـــم انتخـــاب دیـــد 
تماشـــاگران را محـــدود می کننـــد و تصویـــر اجـــرا را بـــه شـــکلی گزینشـــی برایـــش 
ــا بـــرای آنکـــه  ارائـــه می دهنـــد. بااین همـــه، بســـیاری از کمپانی هـــای تئاتـــری دنیـ
ـــد، شـــماری  ـــر دور نشـــوند و آن را فرامـــوش نکنن ـــن تماشـــای تئات تماشـــاگران از آیی
از بهتریـــن و موفق تریـــن آثـــار پیشـــین خـــود را در نـــت بـــه اشـــتراک گذاشـــتند و 
ـــداوم  ـــر را ت ـــودن تئات ـــده ب ـــای زن ـــا رؤی ـــد ت ـــن کردن ـــازه را جایگزی ـــری ت ـــه  اث ـــر هفت ه
ـــۀ  ـــرد همدالن ـــن رویک ـــر ای ـــز در براب ـــر نی ـــه ای تئات ـــند. برخـــی تماشـــاگران حرف بخش
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ــش  ــی خویـ ــای مالـ ــی کمک هـ ــت عالـ ــکل همـ ــد و به شـ ــی کردنـ ــا مهربانـ تئاترهـ
را بـــرای هنرمنـــدان تئاتـــر بـــه حســـاب شـــرکت ها واریـــز کردنـــد. در ایـــن میـــان، 
ـــرای  ـــی ب ـــای مردم ـــردآوری کمک ه ـــش گام گ ـــم پی ـــناس ه ـــینماگران سرش ـــی س برخ
اهالـــی تئاتـــر شـــدند و از آشـــنایی مخاطبـــان خویـــش بـــرای ایـــن یـــاری انســـانی بهـــره 
ـــه  ـــه ضـــروری  اســـت ک ـــن نکت ـــه ای ـــا، توجـــه ب ـــن حرکت ه ـــۀ ای ـــر از هم ـــد. مهم ت بردن
ـــورهای  ـــمی در کش ـــغلی رس ـــه، ش ـــۀ جامع ـــای پذیرفت ـــر حرفه ه ـــد دیگ ـــر، همانن تئات
پیشـــرفته و در حـــال رشـــد شـــمرده می شـــود. ازایـــن رو هنگامـــی کـــه تئاترهـــا بـــه 
شـــکل ناخواســـته تعطیـــل شـــدند و هنرمندانشـــان نتوانســـتند کار کننـــد، بـــرای مدتـــی 

از بیمـــۀ بیـــکاری و کمک هـــای شـــهرداری بهـــره بردنـــد.
در ایـران امـا نـه تلویزیـون دسـتی بـرای یـاری به  سـوی تئاتـر دراز کرد تا بـا تولید 
ـ  پـس از سـال ها  ــ هـم بـه بخشـی از بحـران برنامه سـازی و بحران  دوبـارۀ تله تئاترهـاـ 
محبوبیتـش میـان ایرانیـان پایـان دهـد و هم با همـکاری نزدیک با بهتریـن هنرمندان 
تئاتر در کنار کیفیت بخشـی به برنامه ها به گونه ای همدلی و نوع دوسـتی دسـت یابد؛ 
و نـه وزارت کار و وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی توجهـی بـه هنرمنـدان داشـتند. 
حتـی وامـی کـه وزارت کار برای همۀ مشـاغل کشـور )حتـی افراد بیمه نشـده( در نظر 
گرفـت در آخریـن رده و بسـی دیرهنـگام بـه اهالـی تئاتـر رسـید، آن هـم بـا مشـکالت 
اداری و سـود بسـیار و بازپرداخـت دوسـاله و شـرایط خـاص کـه البتـه بسـیاری آن را 
نپذیرفتنـد. و کسـی نپرسـید وقتـی اهالی تئاتر خانه نشـین شـده اند و درآمـدی ندارند، 
چگونـه بایـد قسـط های ماهانـۀ ایـن وام را بپردازنـد؟ کوویـد 19 همچنـان می تـازد و 

تئاتـر و تئاتری هـا در کمـا بـه سـر می برند.

ع. کاهش نمایش های اجراشده

رویدادهـا و موانعـی کـه در سـال 1398 بـرای فضـای اجتماعـی و فرهنگـی کشـور و 
به شـکل ویژه برای تئاترمان رخ دادند سـبب کاهش نمایش های اجراشـده نسـبت به 
سـال پیشـین شـدند. آمار رسـمی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی نشـان می دهد در 
ایـن سـال 6,415 نمایـش در سراسـر کشـور اجـرا شـده اند که در مجمـوع 95,502 
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اجـرا داشـته اند )بهرامـی کمیـل، 1399: 54(. ایـن در حالـی  اسـت کـه اداره  کل 
هنرهـای نمایشـی آمـار اجراهـای همگانـی و جشـنواره ای را از هـم جـدا نمی کنـد؛ 
چه بسـا نمایش هایـی در ایـن آمـار آمده انـد کـه تنهـا یـک یـا دو اجـرا در جشـنواره ای 
هنـگام  )درحالی کـه  نرسـیده اند  همگانـی  اجـرای  بـه  هرگـز  و  داشـته اند  کوچـک 
پرداخـِت کمتریـن کمک هزینه هـا از سـوی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، نمایش 
باید به تعریف ایشـان از اجراهای همگانی ــ دسـت کم 15 اجرا در تهران و 10 اجرا 
در اسـتان ها ــ رسـیده باشـد(. بااین حال، میانگین شـمار اجراهای هر نمایش در این 
سـال 14/9 اجـرا بـوده اسـت. بـر همیـن اسـاس، در سـال 1397 شـمار نمایش های 
اجراشـده 7,198 نمایـش و شـمار اجراهـا 85,977 بار بوده اسـت )همان: 54( که 
میانگیـن اجراهـای هـر نمایـش 11/9 بوده اسـت. بنابراین در سـال 1398، از تعداد 

آثار نمایشـی اجراشـده 783 نمایش کاسـته شـده اسـت.

جدوض 2. شمار نمایش ها، اجراها و تماشاگران ]به هزار َتن[ 

منبع: بهرامی کمیل، ععضو: 54

ــای  ــت کــه هنره ــوان گف ــنجیم، می ت ــال 1381 بس ــا س ــا را ب ــن داده ه ــر ای اگ
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نمایشــی مــا کمابیــش از ســبد توســعۀ فرهنگــی کشــور بی بهــره مانده انــد. در آن ســال، 
4,484 نمایــش 50,224 اجــرا داشــته اند کــه میانگیــن هــر نمایــش 11.2 اجــرا بوده 
اســت. ایــن در حالــی  اســت کــه شــمار تاالرهــای نمایشــی مــا در آن دوره )کــه تنهــا 
دولتــی بودنــد( بســی کمتــر از شــمار تاالرهــای کنونــی )خصوصــی و دولتــی( بــوده 
اســت کــه اگــر اداره  کل هنرهــای نمایشــی آمــار تاالرهــا را در اختیــار می گذاشــت، 
می شــد بــه شــمار دقیقشــان پــی بــرد. از ســوی دیگــر، حمایــت و پشــتیبانی وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی از گروه هــای نمایشــی در ســال 1398 نســبت بــه ســال 
1381 بســیار کاهــش یافتــه و ناچیــز شــده اســت، درحالی کــه تــورم اقتصــادی در 

همــۀ ایــن ســال ها بــا شــتاب اوج گرفتــه و چندیــن برابــر آن ســال شــده اســت.

نمودار 2. شمار نمایش های اجراشده
منبع: بهرامی کمیل، وضعع: 45

چند نکتۀ چشمگیر در این ارزیابی نهفته است:
شــمار انــدک اجراهــای هــر نمایــش؛ در برابــر زمــان، نیروهــا، هزینه هــا و... کــه 

بــرای تولیدشــان صــرف می شــود.
شــمار بســیار هنرمنــدان ایــن رشــته )کــه بــا افــزودن نمایش هایــی کــه بــه 
ــتر  ــی بیش ــد، بس ــار نیامده ان ــد و در آم ــی نگرفته ان ــرای همگان ــوز اج ــل مج ــر دلی ه
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می شــود(.
ــا )نتیجــۀ عرضــۀ نادرســت و اجراهــای  ــز گیشــۀ نمایش ه ــد بســیار ناچی درآم

ــم(. ــذار و مه ــای تأثیرگ ــه نمایش ه ــران ب ــی مدی ــه بی توجه ــر و البت ــر اث ــز ه ناچی
ــا و  ــرای ارتق ــی فرهنگــی ب ــه نمایــش )از کاالی ــت نســبت ب ــر نگــرش دول تغیی
رشــد جامعــه در دهه هــای گذشــته تــا رســیدن بــه کاالیــی کنونــی کــه بایــد درآمــدی 

هــم بــه دولــت بپــردازد(.

0و. استافای ناگهانی شهرام کرمی، مدیرکل هنرهای نمایشی

روزهــای پایانــی ســال 1398 بــا غافل گیــری دیگــری همــراه شــد تــا تئاتــر ایــران در 
ایــن ســال بــا بزرگ تریــن شــگفتی ها رویــارو شــده باشــد. شــهرام کرمــی، کــه حــدود 
دو ســال بــر مســند هنرهــای نمایشــی کشــور مدیریــت می کــرد، از مســئولیت خویــش 
اســتعفا کــرد و ایــن اســتعفا خیلــی زود از ســوی معــاون هنــری پذیرفتــه شــد. روز 
24 اســفند بــود کــه او، بــا نوشــتن متنــی در صفحــۀ شــخصی اش در اینســتاگرام، از 

اســتعفایش خبــر داد: 
این  و  تئاتر  به  خدمت  برای  تالشی  هیچ  از  سال  دو  این  »در 
بابت  بود و من  زیاد  مسئولیت دشوار دریغ نکردم. سختی کار 
همۀ کاستی ها پوزش می خواهم. ]...[ امیدوارم جامعۀ هنرمندان 
یک  با حضور  هستند  و عزت  تکریم  بهترین  شایستۀ  که  تئاتر 
فرد مسئول شاهد بهترین اتفاق های این حوزه در آینده باشند« 

)فرهادی، 1398(. 

کرمــی از معــدود مدیــران هنرهــای نمایشــی بــود که از میــان هنرمندان بی حاشــیه 
و کاردان انتخــاب شــد و بــا فراهــم آوردن شــرایط گفت وگــو بــا هنرمنــدان کوشــید 
ــرام  ــد و احت ــی کن ــا تئاترپیشــگان همدل ــد انجــام دهــد، ب ــی اگــر کاری نمی توان حت
ایشــان را داشــته باشــد. او در شــرایطی کنــار رفــت کــه می کوشــید تدبیرهایــی بــرای 
کم اثــر کــردن تأثیــر همه گیــری کوویــد 19 بــر تئاتــر و هنرمندانــش داشــته باشــد و 
از مهم تریــن کنش هــای او در ایــن روزهــا پیگیــری بــرای پرداخــت طلــب هنرمندانــی 
ــه شــکل اجــرای همگانــی یــا جشــنواره ای داشــتند  ــود کــه پیش تــر نمایش هایــی ب ب
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ــا  ــد. گوی ــا ایشــان تســویه حســاب کن ــود ب ــود کــه اداره  کل نتوانســته ب و مدت هــا ب
ایشــان، در پیگیری هــای چندین بــاره  و ناتوانــی پرداخــت از ســوی وزارت فرهنــگ 
ــرک  ــگاه اداری اش را ت ــرد جای ــم می گی و ارشــاد اســالمی و آشــفتگی اداری، تصمی
کنــد. کرمــی پــس از کناره گیــری در گفت وگویــی بــا ایســنا بــه شــکل رســمی اعــالم 
کــرد کــه اســتعفایش »بــه دلیــل محدودیــت مالــی و ســاختاری بــرای مدیریــت تئاتــر« 

بــوده اســت.
پذیـــرش اســـتعفای او در دوره ای دشـــوار شـــاید یکـــی از اشـــتباهات اســـتراتژیک 
معاونـــت هنـــری شـــمرده می شـــود؛ اشـــتباهی کـــه هـــر چـــه گذشـــت و بـــه نیمـــۀ 
ـــالی  ـــه دو س ـــین وی  ـ ک ـــد. جانش ـــن ش ـــتر روش ـــدیم، بیش ـــر ش ـــال 1399 نزدیک ت س
ــای  ــکان اداره   کل هنرهـ ــژاد سـ ــود احمدی نـ ــم در دورۀ ریاســـت جمهوری محمـ هـ
نمایشـــی را در دســـت داشـــت ـ کاری اثرگـــذار در آن دوره انجـــام نـــداد و رضایـــت 
هنرمنـــدان و تماشـــاگران را در پـــی نداشـــت. مهم تـــر اینکـــه ایشـــان از مدیرانـــی  
ــا  ــر مـ ــواری های تئاتـ ــا و دشـ ــا و ضرورت هـ ــه فضـ ــی بـ ــنایی ژرفـ ــه آشـ ــت کـ اسـ
ــگاهی آن  ــۀ دانشـ ــه دانش آموختـ ــت و نـ ــته اسـ ــن رشـ ــدان ایـ ــه از هنرمنـ ــدارد؛ نـ نـ
ـــیده،  ـــازه رس ـــمت ت ـــه ِس ـــان ب ـــه ایش ـــی ک ـــش ماه ـــی. ش ـــت فرهنگ ـــتۀ مدیری ـــا رش ی
جـــز پرداخـــت طلب هـــا کـــه مدیـــر پیشـــین پیگیـــری کـــرده بـــود، هیـــچ اتفاقـــی 
بـــرای تئاتـــر مـــا نیفتـــاده اســـت؛ درحالی کـــه در ایـــن دوره بـــه دلیـــل مشـــکالت 
ـــد کار جهـــادی  پیش آمـــده، هنرهـــای نمایشـــی کشـــور بیـــش از شـــرایط عـــادی نیازمن

و مدبرانـــه و فـــوری بـــرای ســـامان دهی بـــود. 

وو. حمایت های دولتی از تئاتر

ســرانجام بــا تغییــر مدیــرکل هنرهــای نمایشــی و بــرای نخســتین بار، جــدول 
ــران به شــکل  ــی ســال 1398 در ته ــه گروه هــای اجرای ــی ب کمک  هزینه هــای پرداخت
ــر  ــی تئات ــود کــه اهال ــۀ دوم شــهریور 1399 منتشــر شــد1. دهه هــا ب رســمی در هفت
از  خواســتار شفاف ســازی در پرداخــت  حمایت هــای دولتــی بودنــد و مهم تــر 
ــه  ــد. گرچ ــر بوده ان ــا مؤث ــن پرداخت ه ــزان ای ــه در می ــی ک ــدن عوامل ــن ش آن، روش

1.  https://cfoia.farhang.gov.ir/fa/newsagency/14673/
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بخــش دوم ایــن پرســش بی پاســخ مانــد، آگاهی رســانی از مبلــغ کمک هزینه هــا 
مغتنــم اســت. کل مبلــغ حمایتــی دولــت از تئاتــر تهــران در ایــن ســال مبلــغ 

4,897,602,912 تومــان بــوده اســت؛ کمتــر از پنــج میلیــارد تومــان.
ــا از  ــترین حمایت هـ ــال 1398 بیشـ ــه در سـ ــد کـ ــان می دهـ ــدول نشـ ــن جـ ایـ
ـــارد و ســـیصد  ـــک میلی ـــغ ی ـــا مبل ـــر شـــهر ب ـــۀ تئات نمایش هـــای اجراشـــده در مجموع
ــه  ــتن« بـ ــا، نمایـــش »برگشـ ــان آن هـ ــده اســـت و از میـ ــام شـ ــان انجـ ــون تومـ میلیـ
کارگردانـــی حســـین مســـافر آســـتانه، کـــه در ماه هـــای آبـــان و آذر 1398 در تـــاالر 
چهارســـو اجـــرا شـــد، بیشـــترین حمایـــت را بـــا رقـــم 95 میلیـــون تومان دریافـــت 
ـــون  ـــی 80 میلی ـــوب آقاخان ـــی ای ـــه کارگردان ـــش  »رگ« ب ـــن نمای کـــرده اســـت. همچنی
و »فرشـــتۀ تاریـــخ« کار محمـــد رضایـــی راد و »ســـقوط در کـــوه مـــورگان« کار منیـــژه 
محامـــدی هـــر یـــک 75 میلیـــون تومـــان دریافـــت کرده انـــد. افـــزون بـــر ایـــن، در 
ــده در  ــار اجراشـ ــرای آثـ ــز بـ ــان نیـ ــزار تومـ ــون و 500 هـ ــال 131 میلیـ ــن سـ همیـ
فضـــای بـــاز ایـــن مجموعـــه پرداخـــت شـــده اســـت کـــه بـــه نمایش هـــای خیابانـــی 

ـــت. ـــیده اس ـــی رس ـــا محیط ی
آثــار اجراشــده در تماشــاخانۀ ســنگلج 571 میلیــون و 670 هــزار تومــان 
کمک هزینــه گرفته انــد کــه بیشــترین حمایــت را اســماعیل خلــج بــرای نمایــش 
ــا رقــم 100 میلیــون تومــان دریافــت کــرده اســت. ســپس حســین  »جمعه کشــی« ب
کیانــی بــا دریافــت 60 میلیــون تومــان بــرای »چشــم به راه میرغضــب« و مجیــد 
ــرای »طریقــۀ حکومــت  ــون تومــان ب ــا دریافــت 40 میلی امرایــی و احســان ملکــی ب

گجرخــان« در رده هــای بعــدی قــرار گرفته انــد.
71 میلیــون تومــان نیــز بــه نمایش هــای تــاالر مولــوی پرداخــت شــده اســت کــه 
ــدک و  ــت بســیار ان ــای حمای ــه رقم ه ــر دانشــجویی ا ســت. البت ــان تئات بیشــتر میزب
دانشــجویی میــان 3 تــا 6 میلیــون تومــان بــوده اســت و بیشــترین حمایــت از نمایــش 
ــده  ــام ش ــان انج ــون توم ــا 20 میلی ــه ب ــج در« کار آرش فالحت پیش ــۀ پن »پنهان خان

اســت.
ــاالر  ــز حمایت هایــی شــده اســت؛ ت ــی نی از نمایش هــای دیگــر تاالرهــای دولت
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محــراب 62 میلیــون تومــان، تــاالر حافــظ 262 میلیــون تومــان، تــاالر وحــدت 90 
میلیــون تومــان بــرای دو نمایــش. 

ــر( 261 میلیــون دریافــت  همچنیــن نمایش هــای کــودک و نوجــوان )تــاالر هن
کرده انــد کــه بیشــترین آن بــه نمایــش »ســاعت هشــت در کشــتی« کار مریــم کاظمــی 

بــا رقــم 40 میلیــون تومان رســیده اســت.
نمایش هــای اجراشــدۀ ســال گذشــته در مجموعــۀ ایران شــهر 570 میلیــون 
تومــان دریافــت کرده انــد کــه بیشــترین رقــم آن، یعنــی 45 میلیــون تومــان، بــه 
ــادی پرداخــت شــده  ــی شــهرام گیل آب ــه کارگردان ــان« ب نمایــش »عاشــقانه های خیاب
اســت. نمایش هــای ســالن  اســتاد انتظامــی خانــۀ هنرمنــدان ایــران نیــز 113 میلیــون 

ــد. ــت کرده ان ــان دریاف توم
ــای  ــای تاالره ــا از نمایش ه ــزان حمایت ه ــوان می ــا می ت ــن نمونه ه ــر ای در براب
خصوصــی را دیــد کــه به مراتــب کمتــر از گروه هایــی ا ســت کــه در تاالرهــای دولتــی 
اجــرا داشــته اند؛ پردیــس تئاتــر شــهرزاد 150میلیــون تومــان، مهــرگان 97 میلیــون 
تومــان، تئاتــر مســتقل تهــران 35 میلیــون تومــان، نوفــل لوشــاتو 232 میلیــون 
ــتاد  ــوزۀ اس ــان، خانه م ــون توم ــپند 119 میلی ــان، س ــون توم ــانو 33 میلی ــان، ش توم
انتظامــی 20 میلیــون تومــان، هامــون 35 میلیــون تومــان، دیــوار چهــارم 46 میلیــون 
ــون  ــاوران 28 میلی ــون تومــان، ســالن های نمایشــی نی تومــان، ایران تماشــا 22 میلی

تومــان، تماشــاخانۀ ســرو 15 میلیــون تومــان.
ـــران  ـــهرداری ته ـــۀ ش ـــه زیرمجموع ـــران، ک ـــر ته ـــس تئات ـــده در پردی ـــار اجراش آث
ــوند.  ــده می شـ ــت دیـ ــن فهرسـ ــی در ایـ ــون تومانـ ــت 245 میلیـ ــا حمایـ ــت، بـ اسـ
ــترین  ــد، بیشـ ــه رفته انـ ــه صحنـ ــه بـ ــن مجموعـ ــه در ایـ ــری کـ ــار اثـ ــان چهـ در میـ
کمک هزینـــه را نمایـــش »بـــاغ خونـــی« بـــه کارگردانـــی جوانـــی ناشـــناخته بـــه نـــام 
امیـــر بشـــیری از خراســـان رضـــوی بـــا رقـــم 220 میلیـــون تومـــان دریافـــت کـــرده 
اســـت؛ بســـی بیـــش از حرفه ای تریـــن تئاتـــری تهـــران. البتـــه در جـــدول توضیـــح 
ـــته  ـــا وابس ـــی خاتم االوصی ـــرارگاه فرهنگ ـــت ق ـــا حمای ـــش ب ـــن نمای ـــه ای ـــده ک داده ش
ـــد  ـــت چن ـــخص نیس ـــی مش ـــده، ول ـــرا ش ـــالمی اج ـــالب اس ـــداران انق ـــپاه پاس ـــه س ب
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درصـــد ایـــن کمک هزینـــه از اداره  کل هنرهـــای نمایشـــی پرداخـــت شـــده و چقـــدر از 
ـــن  ـــارۀ ای ـــی درب ـــی داده های ـــت وجوهای اینترنت ـــد در جس ـــه. هرچن ـــوی این مؤسس س

ـــد. ـــت نش ـــه یاف مؤسس
ــی از  ــز نشــانگر آشــفتگی در سیاســت های حمایت ــش از هــر چی ــن آمارهــا بی ای
تئاتــر هســتند؛ چــه نمایش هــای اســتاندارد و نوجویــی کــه نتوانســتند کمک هزینــه ای 
دریافــت کننــد یــا بــه کمتریــن کمک هــا رســیدند و در برابــر، چــه نمایش هــای 
ناموفقــی )از نظــر هنــری و تجــاری( کــه بــا روابطــی توانســتند حمایت هایــی بیشــتر 
بــه دســت آورنــد. پرســش اساســی ایــن اســت کــه چــرا پــس از گذشــت چهــار دهــه 
از انقــالب، هنــوز تئاتــر مــا ضابطه منــد نشــده اســت و قانونــی روشــن بــرای دریافــت 
حمایت هــای دولتــی پدیــد نیامــده اســت. درحالی کــه همــۀ کشــورهایی کــه صاحــب 
تئاترنــد شــیوه نامه هایی روشــن بــرای هــر گونــه حمایــت دارنــد کــه آشــکارا منتشــر 
شــده اســت و هــر کــس می توانــد بــر اســاس بندهــای روشــن قانون هــای حمایتــی، 
متناســب بــا نمایشــی کــه تولیــد کــرده اســت و البتــه متناســب بــا تأثیــر فرهنگــی و 
ــا در صــورت  ــه داشــته باشــد ی ــت کمک هزین ــرش، درخواســت دریاف اجتماعــی اث
دریافتــِی کمتــر از آنچــه در شــیوه نامه ها آمــده اســت، به شــکل قانونــی اعتــراض 

کنــد.
ســـامانۀ  بـــر   1399 شـــهریور   10 دیگـــری کـــه  جـــدول  در  همین طـــور 
میـــزان  گرفـــت،  قـــرار  اســـالمی  ارشـــاد  و  فرهنـــگ  وزارت  شفاف ســـازی 
ــای  ــن هنرهـ ــت از انجمـ ــوان حمایـ ــتان ها به عنـ ــر اسـ ــی از تئاتـ ــای مالـ حمایت هـ
ــش  ــتانی نمایـ ــای اسـ ــیاری از انجمن هـ ــد1. بسـ ــر شـ ــتان منتشـ ــر اسـ ــی هـ نمایشـ
حمایتـــی بیـــن 15 تـــا 25 میلیـــون تومـــان بـــرای ســـال 1398 دریافـــت کرده انـــد؛ 
شـــاید بســـته بـــه کوچکـــی و بزرگـــی اســـتان، شـــمار شهرســـتان های زیرمجموعـــه 
و شـــمار هنرمنـــدان فعـــال و نمایش هـــای تولیدشـــده. بـــر اســـاس داده هـــای ایـــن 
جـــدول، اســـتان هایی ماننـــد ایـــالم بـــا 35 میلیـــون تومـــان، خراســـان رضـــوی بـــا 
74 میلیـــون، خوزســـتان بـــا 775/5 میلیـــون، سیســـتان و بلوچســـتان 83/3 میلیـــون، 

1.  https://cfoia.farhang.gov.ir/fa/newsagency/14675/
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ــا 51/2  ــاه بـ ــون، کرمانشـ ــا 526/4 میلیـ ــتان بـ ــون، کردسـ ــا 35/5 میلیـ ــارس بـ فـ
میلیـــون، گلســـتان بـــا 31 میلیـــون، گیـــالن بـــا 90 میلیـــون، همـــدان بـــا یـــک میلیـــارد 
ـــه  ـــتان ها ک ـــی اس ـــتند. برخ ـــتثنا هس ـــتان ها اس ـــر اس ـــان دیگ ـــون در می و 353/3 میلی
ـــژه،  ـــنواره های وی ـــزاری جش ـــل برگ ـــه دلی ـــد ب ـــت کرده ان ـــر دریاف ـــیار باالت ـــی بس رقم
ـــوده اســـت.  ـــح )در خرمشـــهر(، ب ـــر فت ـــا تئات ـــدان( ی ـــر کـــودک )در هم ـــد تئات همانن
ـــران  ـــاوت از دیگ ـــی متف ـــر حمایت ـــی روشـــن نیســـت چـــرا برخـــی اســـتان های دیگ ول
ــالمی از  ــاد اسـ ــگ و ارشـ ــت وزارت فرهنـ ــوع حمایـ ــد. در مجمـ ــت کرده انـ دریافـ
ــزار  ــران برگـ ــه در تهـ ــنواره هایی کـ ــتان ها )و جشـ ــی اسـ ــای نمایشـ ــن  هنرهـ انجمـ

ــارد و 541 میلیـــون تومـــان بـــوده اســـت. نشـــده اند( 3 میلیـ
ــد  ــه رون ــه ب ــرد ک ــی ک ــر بررس ــوان دقیق ت ــی می ت ــا را زمان ــن حمایت ه ــر ای تأثی
ــمی وزارت  ــار رس ــاس آم ــر اس ــیم. ب ــتان ها بیندیش ــش  در اس ــرای نمای ــد و اج تولی
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، شــمار نمایش هــا و دفعــات اجراهــا و شــمار تماشــاگران 
در جــدول زیــر و نمــودار پــس از آن آمــده اســت. از ایــن داده هــا آشــکار اســت کــه 
ــدان  سیاســت عدالــت فرهنگــی نظــام، دســت کم در حــوزۀ هنرهــای نمایشــی، چن

اجرایــی نشــده اســت.
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جدوض ض. شمار نمایش های اجراشدۀ استان ها در ساض یعضو 

منبع: بهرامی کمیل، ععضو: 57
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نمودار ض. شمار نمایش های اجراشدۀ استان ها در ساض یعضو
منبع: بهرامی کمیل، ععضو: ی5
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ب. مهم ترین رویدادهای صنفی

و. همدلی تئاتری ها با مردم آسیب دیده در حوادث طبیای

در پــی ســیل نــوروز 1398 در اســتان های گلســتان و لرســتان و خوزســتان و 
ــر طرحــی را  ــۀ تئات ــن بخش هــا، خان ــان در ای بی خانمــان شــدن بســیاری از هموطن
ــا همــکاری هنرمنــدان و برخــی  ــام »پویــش لبــاس همدلــی« برگــزار کــرد کــه ب ــا ن ب

ــاند. ــه دســت ســیل زدگان رس ــو ب ــاس ن ــت لب ــران، 25,000 دس خّی
»نمایــش همدلــی« طــرح دیگــِر خانــۀ تئاتــر بــرای امدادرســانی بــه ســیل زدگان از 
ســوی هنرمنــدان تئاتــر بــود. در ایــن طــرح، گروه هــای نمایشــی می توانســتند روزهای 
شــنبه )روز تعطیلــی تئاتــر( بــه اجــرای نمایــش بــه نفــع ســیل زدگان بپردازنــد یــا در 
»پویــش لبــاس همدلــی« و آگاهی رســانی بــه مــردم همیــاری کننــد؛ یــا بــا حضــور یــا 
اجــرا در مناطــق گرفتــار ســیل، ســبب کــم شــدن آالم ســیل زدگان شــوند. بســیاری از 
هنرمنــدان کوشــیدند روحیــۀ ســیل زدگان را تیمــار کننــد و آن هــا را بــه زندگــی امیدوار 

ــژاد، 1398(. ســازند )پاوه ن

2. بهره برداری رسمی از ساختمان تازۀ  خانۀ  تئاتر

ســاختمان خانــۀ تئاتــر ــ تنهــا ســاختمان در میــان خانه هــای هنــر کــه بــرای ایــن کار 
و متناســب بــا نیــاز هنــری و اداری آن بنــا شــدــ پــس از بیــش از یــک دهــه پیگیــری 
و ســیر تکاملــی ساخت وســاز، ســرانجام نیمــۀ دوم ســال 1397 آمــادۀ کاربــری شــد 
ــرداری اداری از آن آغــاز شــد. ایــن  ــه شــکل رســمی از آغــاز ســال 1398 بهره ب و ب
ســاختمان در فضــای فرهنگــی خیابــان ســمیه و در نزدیکــی حــوزۀ هنــری ســاخته 
شــد. پیــش از آن، خانــۀ تئاتــر در طبقــۀ دوم پاســاژ آفتــاب )بــا مالکیــت شــهرداری 
منطقــه( بــه ســر می بــرد و پیش تــر در خانــۀ هنرمنــدان؛ و اینــک بــرای نخســتین بار 

ــه شــد. و پــس از دو دهــه فعالیــت صاحب خان
ــا  ــش ت ــای آن کمابی ــع نقص ه ــل و رف ــه تکمی ــازه ــ ک ــر ت ــۀ تئات ــایش خان گش
پایــان ســال 98 هــم ادامــه داشــت ــ ســبب تمرکــز کنش هــای صنفــی، هم اندیشــی 
ــا دیگــر نهادهــا و ســازمان های فرهنگــی، و منظــم شــدن کانون هــا و  و همــکاری ب
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ــر در  ــه پیش ت ــه را، ک ــای خان ــیاری از برنامه ه ــد و بس ــه ش ــای زیرمجموع انجمن ه
ــن  ــای داد. ای ــود ج ــدند، در دل خ ــزار می ش ــران برگ ــاختمان های دیگ ــا و س نهاده
ــز  ــزرگ و کارآمــد دارد کــه در نیمــۀ دوم ســال تجهی ــاالری ب ــن ت ســاختمان همچنی
شــد و بــه بهره بــرداری رســید و بــه نــام اســتاد عبــاس جوانمــرد )مدیــر و کارگــردان 
گــروه هنــر ملــی( نام گــذاری شــد کــه بــا گشــایش آن بــه تاالرهــای اســتاندارد تئاتــر 

مــا هــم افــزوده شــد.

ض. برپایی جشن پایانی هفتۀ تئاتر در برج میالد

پــس از برگــزاری جشــن هفتــۀ تئاتــر در مــاه اردیبهشــت، آییــن پایانــی ایــن هفتــه در 
بــرج میــالد برگــزار شــد و بــا یادبــود برخــی هنرمنــدان، از چنــد اســتاد تئاتــر تقدیــر 

شــد.

4. شــکل گیری دبیرخانــۀ  انجمن هــا و ســامان دهی کانون هــا و انجمن هــای پیشــین و 

تصویــب شــکل گیری دو انجمــن جدیــد

بــا تغییــر مدیرعامــل خانــۀ تئاتــر از نیمــۀ ســال 1397، دگرگونی هایی در ســامان دهی 
انجمن هــا و کانون هــای زیرمجموعــه انجــام شــد کــه می توانــد بــه نظــم و بهــره وری 
آن هــا بینجامــد. بــه همیــن منظــور، دبیرخانــۀ انجمن هــا در ســاختمان پیشــین خانــۀ 
تئاتــر شــکل گرفــت تــا از آن پــس، همــۀ ســندها ثبــت شــوند و پیگیری هــای اداری 
ــن  ــدۀ اعضــا همچنی ــت اداری نامه هــا و پرون ــه و ثب ــی دبیرخان منظــم شــوند. برپای
ســبب پیشــگیری از بی نظمــی و گم شــدن ســندها و درنتیجــه ســرعت بخشــیدن بــه 

پیگیری هــا شــد.
در همیــن ســال بــا تصویــب هیئت مدیــره، انجمــن طراحــان پوســتر تئاتــر کــه 
از دو ســال پیــش معلــق شــده بــود بــا رفــع ایرادهــا بــار دیگــر بــه فعالیــت در خانــۀ 
ــه نتیجــه رســید  ــز ســرانجام ب ــر نی ــدۀ انجمــن مدرســان تئات ــر بازگشــت و پرون تئات
و تصویــب شــد تــا ایــن انجمــن بــه زیرمجموعــۀ خانــۀ تئاتــر افــزوده شــود. کانــون 
روابــط عمومــی و تبلیغــات تئاتــر از آخریــن زیرمجموعه هــای افــزوده بــه خانــۀ تئاتــر 
اســت کــه بــا هــدف ســامان دهی فعــاالن امــور تبلیغــات تئاتــر و نیــز روابــط عمومــی 
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گروه هــا و تاالرهــای نمایــش در نیمــۀ دوم ســال 1398 شــکل گرفــت و حرکتــش 
را آغــاز کــرد.

5. گشایش کتابخانۀ  رکن الدین خسروی

کتابخانــۀ خانــۀ تئاتــر یکــی از برنامه هــای قدیمــی و ضــروری و البتــه ناشــدۀ مدیــران 
ــه  ــکل نگرفت ــب، ش ــای مناس ــتن ج ــبب نداش ــه س ــتر ب ــه بیش ــود ک ــون آن ب گوناگ
ــر  ــک دفت ــۀ کوچ ــندگان در کتابخان ــتادان و نویس ــی اس ــای اهدای ــود و گاه کتاب ه ب
ــرای  ــب ب ــش مناس ــی کمابی ــازه فضای ــاختمان ت ــد. س ــه داری می ش ــل نگ مدیرعام
ــدگان و  ــز پژوهن ــرای اعضــا و نی ــد ب ــه دارد کــه پــس از ســامان دهی می توان کتابخان
دانشــجویان پویــا و کاربــردی شــود. بخشــی مهــم از آثــار ایــن کتابخانــه بــا اهــدای 
کتابخانــۀ خانگــی زنده یــاد اســتاد رکن الدیــن خســروی فراهــم آمــد. ازایــن رو و 
بــرای مانــدگاری یــاد و خاطــرۀ ایشــان، کتابخانــۀ خانــۀ تئاتــر بــه نــام اســتاد خســروی 
ــتاِد  ــی اس ــۀ خانگ ــز، کتابخان ــال نی ــۀ س ــی، 1397(. در نیم ــد )دارای ــذاری ش نام گ
تــازه درگذشــتۀ تئاتــر، داریــوش اســدزاده، بــه کتاب هــای آن افــزوده شــد. امیــد اســت 
ــه و حــذف کتاب هــای غیرتخصصــی و  ــه ای کتابخان ــا ســامان دهی علمــی و حرف ب
آماده ســازی فهرســت برخــط، هــر چــه زودتــر زمینــۀ بهره منــدی پژوهشــگران و 

ــدان از آن فراهــم شــود. هنرمن

6. طراحــی و اجــرای ســامانۀ خانــۀ  تئاتــر و پیگیــری امــور صنفــی اعضا از ســامانه )بــرای 5و 

کانــون و انجمــن زیرمجموعه(

ــزودن  ــع مشــکالت گذشــته و اف ــگاه پیشــین و رف ــۀ وب ــا تجرب ــر ب ــۀ تئات ــگاه خان وب
ــال 1398  ــرد، در س ــدل ک ــد ب ــامانه ای کارآم ــه س ــه آن را ب ــد، ک ــای روزآم بخش ه
طراحــی و راه انــدازی شــد. بســیاری از پرســش های اعضــا را اینــک می تــوان در 
ایــن ســامانه جســت وجو کــرد یــا از مدیــران بخش هــا جویــا شــد. همچنیــن بخشــی 
مهــم از مراحــل عضویــت، پرونــدۀ اعضــا، کارنامــۀ اعضــای هــر انجمــن و کانــون، 
ــا  ــن ســامانه فراهــم شــده اســت ت ــر از راه ای ــای دیگ ــی و پیگیری ه ــای صنف خبره
نیــازی بــه حضــور افــراد نباشــد. جالــب اســت کــه آماده ســازی ایــن ســامانه ماه هــا 
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پیــش از همه گیــری بیمــاری کوویــد 19 آغــاز شــده بــود و پیــش از آغــاز آن بــه گردونۀ 
ــر در دورۀ  ــۀ تئات ــور اداری خان ــن رو، ام ــود. ازای ــده ب ــزوده ش ــر اف ــۀ تئات کاری خان

ــت. ــش رف ــا پی ــر از بســیاری نهاده ــه به شــکلی منظم ت قرنطین

7. سامان دهی اعضا و برنامه ریزی منظم برای اعضای جدید

پرونده هــای اعضــا در خانــۀ تئاتــر، کــه بــه دلیــل افزایــش هــر ســاله به شــکلی نامرتب 
و ناکارآمــد نگــه داری می شــدند، در ایــن دوره و بــه ســال 1398 ســامان دهی و 
منظــم شــدند و برخــی پرونده هــای ناقــص هــم تکمیــل شــدند. همچنیــن برخــالف 
ــازه فراهــم آمــد و  ــرای اعضــای ت ــر ب ــر، شــرایطی پذیرات ــۀ تئات دو دورۀ گذشــتۀ خان
بســیاری از هنرمنــدان تئاتــر توانســتند بــه صنفشــان بپیوندنــد و در کنش هــای صنفــی 
شــرکت کننــد. شــمار اعضــای خانــۀ تئاتــر اینــک بــه حــدود 5000 هنرمنــد رســیده  

اســت.

ی. همــکاری بــا صنــدوق حمایــت از هنرمنــدان بــرای پیگیــری بیمــۀ  پایــه، بیمــۀ تکمیلــی و 

حمایت هــای مالــی از اعضــا

ــب  ــی از ترکی ــه بخش ــرد، ک ــن رویک ــالمی در ای ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــر وزی تدبی
هیئت مدیــرۀ صنــدوق حمایــت از هنرمنــدان را مدیــران عامــل خانه هــای ســینما و 
موســیقی و تئاتــر شــکل دهنــد، ســبب نزدیک تــر شــدن خانــۀ تئاتــر بــه ایــن صنــدوق 
و بهره بــرداری اعضایــش از حمایت هــای هرچنــد انــدک آن شــد. در ایــن دوره رونــد 
معرفــی اعضــای خانــۀ تئاتــر بــه صنــدوق بــرای بهره گیــری از بیمــۀ پایــه و در پــی آن 
بیمــۀ تکمیلــی آســان تر شــد و کمــی از ســرگردانی هنرمنــدان کاســت. همچنیــن بــرای 
برخــی، وام هایــی بــا مبلغ هــای انــدک ولــی بــدون ســود فراهــم شــد کــه شــاید بــرای 
ــا افزایــش روزافــزون اعضــای  ــود. ب ــدان بســیار کارآمــد و ضــروری ب برخــی هنرمن
صنــدوق هنــر و کمبــود منابــع مالــی، ضــروری  اســت در بودجــۀ ســالیانۀ آن بازنگــری 
ــه،  ــدان، پــس از ســال ها تجرب ــت از هنرمن ــدوق حمای ــه نظــر می رســد صن شــود. ب
بتوانــد متناســب بــا کارویژه هــای تعریف شــده اش آمادگــی الزم را بــرای تهیــه و 
ــن صــورت،  ــری ارزشــمند داشــته باشــد کــه در ای ــار هن ــد و ســرمایه گذاری آث تولی
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می توانــد بــه رشــد و کیفیــت آثــار و در پــی آن، کســب درآمــد مناســب دســت یابــد 
و بخشــی از کمبــود بودجــه را جبــران کنــد.

ع. برپایی پنجمین نمایشگاه به روایت نسخه خوانان

خانــۀ تئاتــر، در ســال 1398، افــزون بــر کنش هــای صنفــی بــه برخــی حرکت هــای 
بنیادیــن نیــز پرداخــت کــه یکــی از آن هــا برگــزاری نمایشــگاه پژوهشــی »بــه روایــت 
نســخه خوانان« در دو دهــۀ نخســت محــرم بــود. ایــن نمایشــگاه، کــه دســتاورد 
ــن شــبیه نامه های دست نوشــت دورۀ  ــود، کهن تری پژوهش هــای رضــا کوچــک زاده ب
ــران اســت. در  ــای هنرهــای نمایشــی در ای قاجــار را دربرمی گرفــت کــه به نوعــی نی
ــۀ خطــی کتابخانه هــای مجلــس و  ــو از شــبیه نامه های گنجین ایــن نمایشــگاه 70 تابل
ــود. جــز نسخه شناســی شــبیه نامه ها، در ایــن ســندها می تــوان  ملــک فراهــم آمــده ب
ــای  ــی روایــت در مجلس ه ــد و گســترش و دگرگون ــط و رش ــخ دگرگونــی خ تاری
شــبیه خوانی، کهن تریــن پوســتر تئاتــر ایــران کــه بــرای تکیــۀ دولــت طراحــی شــده بود، 
ــورژی و  ــه نخســتین نشــانه های درامات ــکا ک ــر معین الب حاشیه نوشــت های محمدباق
کارگردانــی در تئاتــر ایــران هســتند، و بســیاری ویژگی هــای دیگــر را دریافــت. ایــن 
نمایشــگاه، کــه بــا همــکاری خانــۀ هنرمنــدان در دو گالــری اســتاد ممیــز و تابســتان آن 
برپــا شــد، توجــه بســیاری از هنرمنــدان و پژوهشــگران هنرهــای دیگــر را هــم بــه خود 
کشــاند و یکــی از مهم تریــن نمایشــگاه های خانــۀ هنرمنــدان را در ایــن ســال رقــم زد 

کــه بازدیــد و واکنش هــای فراوانــی برانگیخــت )مــوج، 1398(.1

0و. تجهیز و گشایش تاالر استاد جوانمرد در خانۀ تئاتر

در نیمــۀ دوم ســال 1398 و پــس از شــکل گیری شــورای هنــری و تأییــد هیئت مدیــرۀ 
مرکــزی، تــاالر جوانمــرد آغــاز بــه کار کــرد و در نخســتین گام کوشــید امکانــات فنــی 
ــیوۀ  ــه ش ــه ب ــاالر، ک ــن ت ــد. ای ــل کن ــش تکمی ــرای نمای ــرای اج ــاالر را ب ــی ت و رفاه
بلک باکــس طراحــی شــده اســت، می توانــد تــا 120 تماشــاگر را در هــر اجــرا پذیــرا 
باشــد و امــکان چیدمــان جایــگاه تماشــاگران بــه شــکل صحنــۀ یک ســویه و دوســویه 

1. https://www.farhang.gov.ir/fa/news/431129/
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ــر  ــر ب ــۀ تئات ــش را خان ــاالر، کــه تولیت ــن ت ــد اســت دســت کم در ای را هــم دارد. امی
ــمند و  ــی ارزش ــرای اجراهای ــم ب ــه ای و منظ ــق و حرف ــزی دقی ــده دارد، برنامه ری عه

پیشــرو انجــام شــود و کیفیــت آثــار بســی برتــر از دیگــر تماشــاخانه ها باشــد.

وو. واکنش صنفی به بی تدبیری در دورۀ فراگیری کرونا

نشســت ها و بیانیه هــای خانــۀ تئاتــر در دورۀ فراگیــری کرونــا ناچیــز نبــود؛ از نشســت 
بــا مدیــران و وزیــران گرفتــه تــا رایزنــی بــرای دریافــت کمک هــای گوناگــون. بیانیه هــا 
ــری  ــت نابســامان زندگــی اعضــا و بی تدبی ــا وضعی ــز نوشــته شــد ت ــی نی و نامه های
بــرای تئاتــر بــه مســئوالن یــادآوری شــود. کمابیــش هیــچ واکنــش مؤثــری بــه ایــن 
دل ســوزی ها دیــده نشــد. رایزنــی مدیرعامــل خانــۀ تئاتــر ســبب شــد در اردیبهشــت 
99 بنیــاد مســتضعفان یــک نوبــت کارت هدیــۀ یــک میلیــون تومانــی بــه اعضــا بدهد 
و شــهرداری تهــران نیــز در مــاه رمضــان یــک ســبد کاال )بــه ارزش حــدود 300 هزار 
تومــان( هدیــه دهــد. جــز این هــا، تــا نیمــۀ ســال 99 )پــس از هفــت مــاه بیــکاری(، 
هیــچ کمکــی بــه اهالــی تئاتــر نشــده اســت و هیــچ راهــکاری هــم بــرای برون رفــت از 

بحــران در نظــر گرفتــه نشــده اســت.

ج. آشنایی با برخی نمایش های مهم سال 1398

بررســی مهم تریــن نمایش هایــی کــه ســال 1398 در تهــران بــه صحنــه رفتنــد 
می توانــد آینــه ای گویــا از وضعیــت کیفــی بخشــی از تئاتــر مــا باشــد. آگاهــی بیشــتر 
بــا درون مایه هــای ایــن آثــار و گســترۀ اجــرا و بازخــورد تماشــاگران می توانــد 
سیاســت گذاری تئاتــر ایــران را دچــار دگرگونــی و ریل گــذاری نویــن کنــد تــا از ورای 
آن، فضــای فرهنگــی تئاتــر ایــران تحولــی مناســب بیابــد. برخــی از مهم تریــن آثــار 
ــری و  ــدان سرشــناس تئات ــا نظرخواهــی از هنرمن نمایشــی تهــران در ســال 1398 ب
ــه در  ــد ک ــت آمده ان ــه دس ــا ب ــترکات آن ه ــن مش ــپس یافت ــانه ای و س ــگران رس کنش

ــا اشــاره می شــود. ــه آن ه ــه ب ادام

 و. النچر 5

نمایــش »النچــر 5«، بــه نویســندگی و کارگردانی مســعود صرامــی و پویــا ســعیدی، 



 ولایت تئاتر ایران در ساض یعضو

و5 

آشــنای  روش هــای  و  پرفــروش  ســتاره های  و  چهره هــا  از  بهره گیــری  بــدون 
گیشه پســند، توانســت تماشــاگران بســیاری را بــا خــود همــراه کنــد. ایــن نمایــش، 
ــود، بارهــا در تاالرهــای  ــر دانشــگاهی اجــرا شــده ب کــه نخســت در جشــنوارۀ تئات
گوناگــون بــه اجــرا درآمــد و کمابیــش در همــۀ فصل هــای تئاتــری 1398 در جایــی 

ــه اجــرای مــداوم پرداخــت. ب

چکیدۀ داستان نمایش
»در پادگانــی نظامــی، ســه تیرانــدازی بــه فاصلــۀ زمانــی یــک مــاه بــه مــرگ ســه ســرباز 
ــرۀ  ــر دای ــایگان، افس ــروان ش ــوع، س ــت موض ــل اهمی ــه دلی ــت. ب ــده اس ــر ش منج
بازرســی، از طــرف ســتاد کل مأمــور حــل  و فصــل پرونــده می  شــود و بــا بازجویــی 

افــراد می کوشــد بــه معمــای داســتان پــی ببــرد« )تیــوال، صفحــۀ النچــر 5(. 
ــل  ــه دلی ــت ب ــت؛ نخس ــور اس ــری کش ــال تئات ــم در س ــی مه ــر5« نمایش »النچ
دغدغه  منــدی و جســارت نمایــش در نشــان دادن برخــی واقعیت  هــای تلــخ و 
ــ  جامعــه  ای به مثابــۀ یــک پــادگان کــه بــا دیکتاتــوری حاکــم  زیرپوســتی جامعــه 
»النچــر  بی  نقــص.  نمایش نامــه  ای  از  بهره منــدی  دوم  و  می  شــودــ  اداره  آن  بــر 
ــت و  ــه آورده اس ــش روی صحن ــراز و فرودهای ــۀ ف ــا هم ــی را ب ــتانی معمای 5« داس
شــکنجه و طنــز را به درســتی بــا هــم می آمیــزد و از هــر دو عنصــر، بــه انــدازۀ ظرفیــت 
ــان  ــر 5« نش ــش »النچ ــتاد، 1398(. نمای ــرد« )اس ــره می ب ــش به ــتان، در نمای داس
داد بدون ســلبریتی هم می تــوان موفــق بــود اگــر نمایــش به درســتی میــان تئاترروهــا 

ــد. ــاری کنن ــش ی ــانه ها در تبلیغات ــود و رس ــناخته ش ش

2. چشم به راه میرغضب

ایــن نمایــش، کــه حســین کیانــی آن را نوشــته و کارگردانــی کــرده اســت، روایــت ذبیح 
و رضــی ا ســت؛  کــه یکــی مســتبد و دیگــری مشــروطه خواه اســت در دورۀ اســتبداد 
ــه اعــدام محکــوم می  شــوند و در اســتخری کــه  ــِر محمدعلی شــاه. و هــر دو ب صغی
مــکان ســر بریــدن محکومــان اســت، چشــم به راه میرغضــب می ماننــد تــا آن هــا را بــه 
بهشــت بفرســتد. در ایــن فاصلــه، آن دو بــه مــرور رویدادهایــی می پردازنــد کــه بــه آن 
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محکــوم شــده اند؛ فریــاد آزادی خواهــی و عدالت خواهــی. از ســوی دیگــر، »ســیاه« 
نیــز قــرار اســت بــه دســت مســتنطقی تــازه کار محکــوم شــود. ایــن دو داســتان موازی 

در نمایــش بــا هــم پیــش می رونــد تــا در بزنگاهــی بــه هــم برســند.
ایــن نمایــش، کــه بازخوانــی ویــژه ای از نمایش نامــۀ سرشــناس جهانــی »در انتظار 
گــودو« یــا »چشــم به راه گــودو« نوشــتۀ ســاموئل بکــت بــود، نگرشــی دیگرگونــه بــه 
رویدادهــای تاریــخ ایــران و هماننــدی برخــی دشــواری ها بــا دورۀ کنونــی و نیــز تکرار 
تاریــخ داشــت؛ ایــن بــار گودویــی قــرار نیســت بیایــد و آن هــا را نجــات دهــد، بلکــه 
نجــات از نظــر آن هــا بــا مرگــی رخ می  دهــد کــه بــه دســت میرغضــب انجــام شــود. 
بهره گیــری از شــگردهای نمایــش ایرانــی ســبب شــده بــود کــه دورۀ اســتبدادی پایــان 
قاجــار بــه شــکلی درســت تر بــر صحنــه زنــده شــود و کیانــی نکته هــای انتقــادی بــه 

جامعــه را بــا زبــان طنــز گزنــده اش به درســتی بازگــو کنــد.

ض. شهر ما و آشپزخانه

ایــن دو نمایــش، کــه از آثــار گــروه »لیــو« و بــا کارگردانــی حســن معجونــی بودنــد، 
اجراهایــی موفــق بــرای ایــن گــروه و اجراگرانشــان رقــم زدنــد. »شــهر مــا« نوشــتۀ 
ــکا  ــای آمری ــه در جغرافی ــز ک ــۀ طن ــا زمین ــود ب ــی ب ــی اجتماع تورنتون وایلدر نمایش
می گذشــت و بــه تربیــت کــودکان و تأثیــر رفتــار پــدر و مــادر بــر رؤیــای آن هــا توجــه 
ــه ســالن ســمندریان تماشــاخانۀ  ــرای تماشــایش ب داشــت و ســبب شــد بســیاری ب
ــی در شــهرهای  ــر نمایشــی، معجون ــن اث ــا اجــرای ای ــان ب ــد. هم زم ایران شــهر برون
رشــت و شــیراز مشــغول کار بــا هنرجویانــش بــود کــه درنهایــت، حاصــل ایــن 
آمــوزش بــه اجــرای نمایــش »آشــپزخانه« در چهــار نســخه )اجراگــران شــیراز، 
رشــت، تهــران و تلفیقــی از متــن و بازیگــران ســه نســخۀ پیشــین( انجامیــد کــه ســه 
نســخۀ نخســت در تــاالر مولــوی و نســخۀ پایانــی در تئاتــر مســتقل بــه صحنــه رفتند. 
داســتان نمایــش بــه آشــپزخانۀ رســتورانی نامــدار می پــردازد کــه نارضایتــی آشــپزان و 
پیشــخدمتان را دربرمی گیــرد. ایــن اثــر نمایشــی هضــم شــدن در روزمرگــی و تخریب 
رؤیاهــای کارگــران را بــه تصویــر می کشــد. آشــپزخانه تصویرگــر اســتثمار کارگــران 
نیســت، بلکــه نمایشــگر اســتیالی نارضایتــی ذهنــی و دائمــی از محیــط کار بــر زندگی 
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ــه  ــه ن ــکلی زیرکان ــامانی به ش ــن نابس ــی ای ــر اصل ــت، مقص ــت. در حقیق ــراد اس اف
صاحــب رســتوران کــه خــود کارگــران نشــان داده می شــود کــه نمی تواننــد از شــرایط 
موجــود بهــرۀ کافــی ببرنــد. اســتقبال گســتردۀ تماشــاگران از ایــن نمایــش در ماه هــا 
و تاالرهــای گوناگــون نشــان داد کــه اثــر مســئله ای بنیادیــن و مشــترک را طــرح کــرده 

اســت و بــا اجــرای جــذاب، تماشــاگرانش را همــراه کــرده اســت.

4. بیگانه در خانه

نمایــش »بیگانــه در خانــه« بــه کارگردانــی محمــد مســاوات شــاید پرحاشــیه ترین و 
ُپــر ســروصداترین نمایشــی بــود کــه ســال 98 اجــرا شــد. 

چکیدۀ داستان نمایش
ــی  ــۀ  هشــتم ســاختمانی قدیم ــه ای کوچــک و در طبق زوج جــوان مهاجــری در خان
در کشــوری کــه نامــی از آن بــرده نمی شــود زندگــی می کننــد. شــخصیت ســوم 
پیــرزن نیمه دیوانــه و عجیــِب همســایه اســت کــه شــوهرش در جنــگ ناپدیــد شــده 
اســت. دو شــخصیت، کــه فقــط دربــارۀ آن هــا صحبــت می شــود و دیــده نمی شــوند، 
فی فــی حیــوان خانگــی زوج جــوان و ای-ال-ســون دوســت مجــازی زن هســتند. 
ــ  هرچنــد عجیب  ــــ و دیگــران  جالــب اســت کــه تنهــا ایــن دو شــخصیت نــام  دارنــد 
بی نــام هســتند. شــخصیت عجیــب فیلم بــردار نیــز از میانــۀ  داســتان و بــا مســافرت 
ــل دیــدن اســت،  ــرای تماشــاگران قاب کاری مــرد ظاهــر می شــود؛ کســی کــه تنهــا ب
ولــی زوج جــوان حضــورش را احســاس نمی کننــد. داســتانی پیچیــده دربــارۀ هویــت 
مطــرح می شــود کــه در پایانــش درمی یابیــم پیرزنــی کــه بــاورش کــرده بودیــم بازیگــر 

مــرد سرشناســی اســت کــه او هــم هویــت جعلــی داشــته اســت.

5. جماه کشی

ــه ســال  »جمعه کشــی« نمایشــی ویــژه در ســال 1399 بــود؛ نمایشــی کــه پیش تــر ب
1352 بــه شــکل محــدود بــر صحنــه آمــده بــود و از پــس ســال ها به گونــه ای دیگــر 
بــر روی صحنــه جــان گرفــت. اســماعیل خلــج، کــه بســیاری از آثــارش را در فضــای 
ــا شــخصیت هایی از طبقــۀ فرودســت جامعــه شــکل داده  ــران و ب قهوه خانه هــای ای
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اســت، در »جمعه کشــی« هــم بــه ســراغ مردمانــی مــی رود ناهمگــون کــه در جمعــه ای 
ــی  ــه در پ ــافر ک ــردی مس ــد: م ــد آمده ان ــه بن ــی ب ــه ای گوی ــده و در قهوه خان آزاردهن
وعــده ای پــوچ بــرای گرفتــن پــوِل زمیــِن فروختــه اش بــه شــهر آمــده ولــی هیــچ نشــانی 
از بدهــکار نــدارد؛ فروشــنده ای کــه می خواهــد لبــاس و رادیــو و... را بــا کلک هــای 
ــی بی تناســب  ــار زندگ ــه گرفت ــر کســی بفروشــد؛ دوچرخه ســازی ک ــه ه ــاوت ب متف
شــده؛ قهوه چــی کــه داســتان خــودش را دارد و... همگــی روایت هایی  انــد کــه ســبب 
دلگیــری جمعه هــا شــده اند. »جمعه کشــی« داســتان مــالل انســان اســت در روز 
جمعــه. مــالل روز جمعــه زمــان را در نمایش نامــه می ســازد. اساســًا جمعــه مفهومــی 
زمانمنــد اســت کــه بــرای فرهنــگ ایرانــی معنایــی مشــخص دارد. مــالل روز تعطیــل 
در همــۀ فرهنگ هــا هســت، همچــون یک شــنبه های غمگیــن در فرهنــگ مســیحی 
و یــا مــالل شــبات در فرهنــگ یهــود کــه در نمایــش هــم بــه آن هــا اشــاره می شــود. 
ــت  ــت. در حقیق ــالل اس ــن م ــا ای ــخاص ب ــی اش ــه رویاروی ــن نمایش نام ــاس ای اس
ــا در  ــی آی ــم. ول ــت وجو می کنی ــالل را جس ــن م ــه ای ــبت ب ــخاص نس ــش اش ــا کن م
»جمعه کشــی« مــالل بــرای شــخصیت اصلــی و شــخصیت های دیگــر در یــک 

ســطح اســت؟ 
ایــن نمایــش به ســادگی موفــق می شــود فضــای نمایشــی اش را برابــر تماشــاگران 
شــکل دهــد؛ بــدون هزینه هــای سرســام آور دکورهــای ســاختگی و ناکارآمــد کــه در 
بســیاری از نمایش هــای دیگــر دیــده می شــوند، و بــدون پرداختــن بــه روایت هایــی 
کــه هیــچ تناســبی بــا جامعــۀ تماشــاگران مــا ندارنــد. شــاید امتیــاز ویــژۀ ایــن نمایــش 
تماشــای صحنــه ای و زنــدۀ اثــری از یکــی از اســتادکاران و هنرمنــدان باتجربــۀ تئاتــر 
ــی از او  ــران چیزهای ــر ای ــای تئات ــا در تاریخ ه ــه تنه ــد ک ــل هایی باش ــرای نس ــا ب م

ــری در ذهــن ســاخته اند. ــش تصوی ــا از نمایش نامه های ــا شــنیده اند و ی ــده ی خوان

6. َهَله. هین. هان ]َهال[

ــه. هیــن. هــان ]َهــال[« نوشــتۀ نشــمینه نــوروزی بــا کارگردانــی حمیــد  نمایــش »َهَل
پــورآذری و لیلــی رشــیدی بــود کــه ســال گذشــته بــه شــکلی نامتعــارف در عمــارت 
ــای شناخته شــدۀ  ــه از اجــرا در تاالره ــورآذری سال هاســت ک ــه رو اجــرا شــد. پ روب
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تئاتــر ســر بــاز می زنــد و بــا آثــارش، کــه هــر یــک در جایــی دور از تئاترهــای رســمی 
اجــرا شــده اســت، ایــن ایــده را رواج می دهــد کــه هــر جایــی می توانــد بــه صحنــۀ 
ــه باشــد. نمایــش  تئاتــر تبدیــل شــود اگــر کنــش و اندیشــه  در کار کنشــگران صحن
»هــال« از دل دوره ای آموزشــی بــرای هنرجویــان تئاتــر پدیــد آمــد و رفته رفتــه شــکل 
اجرایــی بــه خــود گرفــت. در ایــن نمایــش بــا روایــت و شــخصیت و دیالوگ به شــکل 
شناخته شــده رویــارو نیســتیم؛ همــۀ عناصــر در خدمــت ســاخت فضــای مناســب اند 
تــا تماشــاگران موقعیــت را به درســتی درک کننــد. فضــای کارگاه ســاختمانی، 
کارخانــه و مدرســه همــه زیرمجموعــۀ یکســانی از یــک جامعــۀ نمونــه وار اســتبدادزده 
ــان  ــا پای ــه. ت ــتبدادپذیر آن جامع ــان اس ــه ای از مردم ــا نمون ــۀ نقش ه ــتند، و هم هس
ــۀ بســته انجــام نمی شــود.  ــن جامع ــت از ای ــرای برون رف ــچ تالشــی ب ــم هی اجــرا ه
ــان اجــرا آزاد می شــود و گــروه  ــان زم ــش در هم ــۀ نمای ــن شــکل دیگرگون ــرژی ای ان
اجرایــی و تماشــاگران را بــه شــعفی وصف ناشــدنی می رســاند و بــا برداشــتن مــرز 
میــان اجــرا و تماشــاگر، بــه همزیســتی و تجربــۀ مشــترک حاضــران می انجامــد کــه 
ــۀ  ــه »هــال« نخســتین تجرب ــژه ک ــد. به وی ــک می کن ــن نزدی ــه آیی ــن ویژگــی آن را ب ای
رویارویــی اجراگرانــش بــا تماشــاگران تئاتــر اســت و ایــن انــرژی آزادشــده می توانــد 

بــه تشــویقی مناســب بــرای ادامــۀ راه بــدل شــود.

7. است

ــا  ــی پرنی ــا کارگردان ــم زاده، ب ــر ابراهی ــمس و امی ــا ش ــتۀ پرنی ــت«، نوش ــش »اس نمای
ــد.  ــه اجــرا درآم شــمس ب

چکیدۀ داستان نمایش 
ــی  ــود و ارتباط ــی وارد می ش ــه ای غیرانتفاع ــه مدرس ــتانی ــ ب ــر شهرس ــ  دخت ــور  ماه
دوســتانه و صمیمــی بیــن او و یکــی دیگــر از دانش آمــوزان مدرســه شــکل می گیــرد. 
ایــن ارتبــاط باعــث شــکل گیری ســوءتفاهم هایی شــده و درنهایــت سبب ســاز 
ــا  ــا بچه ه ــه ب ــه ک ــون مدرس ــک چ ــازمانی کوچ ــود. در س ــم می ش ــم  مه ــک تصمی ی
ســروکار دارد، قانــون بــر پایــۀ رفتــار بزرگ ســاالن نهــاده شــده اســت؛ پــس 
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ــاک  ــۀ پ ــت، رابط ــیر درس ــه مس ــان ب ــت ایش ــا و هدای ــتن بچه ه ــای آزاد گذاش به ج
ــا اخراجشــان پیــش می رونــد. ایــن نمایــش تلنگــری  ــده می پندارنــد و ت آن هــا را زنن
ــدگاه نادرســت  ــی دی ــا بازنمای ــن، ب ــی چــون ای ــه خانواده هاســت کــه در نمونه های ب
سیســتم و دیدگاه درســت، جانــب زیســت مناســب کــودک را بگیرنــد. شــاید 
بدین  گونــه، دیگــر بچه هــا قربانــی دیدگاه هــای نادرســت نباشــند. ایــن نمایــش نیــز 
نخســت در جشــنوارۀ تئاتــر دانشــگاهی اجــرا شــد و از آن تقدیــر شــد و ســپس بــه 

ــداوم بخشــید.  ــاالر ت ــد ت ــش را در چن ــت و اجرای ــی راه یاف اجــرای همگان

د. آسیب های مدیریت دولتی در هنرهای نمایشی

بخشــی مهــم از آســیب های تئاتــر ایــران به شــکلی بی واســطه از هدایــت کالن و 
ــه مهم تریــن آن هــا اشــاره  ــرد کــه در ایــن قســمت ب سیاســت گذاری آن ریشــه می گی

شــده اســت.

و. نبود شفاف سازی در گسترۀ تئاتر ما؛ برخالف تأکید وزیر

ــتۀ آن  ــه شایس ــت ک ــی نیس ــتره اش چندان ــاده دارد و گس ــازوکاری س ــران س ــر ای تئات
باشــد. با این همــه، کمابیــش هیــچ  کــس از آن چیــزی نمی دانــد. وقتــی بــرای نــگارش 
ایــن گــزارش ـ  پــس از دو مــاه پیگیــری ـ داده ای از اداره  کل هنرهــای نمایشــی به دســتم 
ــا مدیــر کل هنرهــای نمایشــی بــه دفتــر ایشــان  ــار بــرای گفت وگــو ب نرســید، به اجب
ــم  ــه گزارش ــود؛ درحالی ک ــم ب ــرا و مبه ــیار کلی گ ــنا بس ــادر آش ــخ های ق ــم. پاس رفت
بــه داده هایــی جزئی نگــر و دقیــق نیــاز داشــت. حتــی وقتــی بــرای نمونــه از ایشــان 

پرســیدم شــمار کارمنــدان بخــش شــما چقــدر اســت، هیــچ نمی دانســت.
ــ  سیاســت گذاری، برنامه ریــزی، بــرآورد و  تئاتــر مــا در هیچ یــک از ابعــادش 
بودجه بنــدی، گزینــش آثــار و برنامه ریــزی اجراهــا، هزینه کــرد و درآمــد و...ــــ هرگــز 
شــفاف نبــوده اســت. و همیــن ســبب ایجــاد رانــت بــرای شــماری ویــژه از کارمنــدان 
ــرای  ــش و اج ــرای گزین ــیوه نامه ای ب ــچ ش ــم هی ــوز ه ــت. هن ــده اس ــدان ش و هنرمن

ــد. ــه چشــم نمی آی ــی ب تاالرهــای نمایشــی دولت
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2. بودجۀ  کم شوندۀ تئاتر

ــرای  ــگ ب ــتن فرهن ــت نداش ــر و اولوی ــای اخی ــت در دولت ه ــت های نادرس سیاس
ــان  ــا همــواره نســبتی درســت می ــۀ کشــوری ســبب شــده اســت ت مســئوالن بلندپای
تــورم ســاالنه و افزایــش کنشــگران و تماشــاگران و افزایــش تدریجــی بودجــۀ تئاتــر 
پدیــد نیایــد. در ســال هایی حتــی به روشــنی ردیــف بودجــه ای بــرای تئاتــر نداشــتیم و 
معــاون هنــری از بودجــۀ عمومــی بخــش خویــش، هــر انــدازه کــه صالح می دانســت، 

اندکــی را هــم بــه تئاتــر اختصــاص مــی داد.
ــر  ــژه تئات ــی و به وی ــۀ فرهنگ ــکا، بودج ــۀ آمری ــم ناجوانمردان ــال های تحری در س
کمتــر از هــر دوره ای شــد و حتــی بــا نــرخ تــورم ســاالنه نیــز )هماننــد دیگــر 
دســتگاه ها( افزایــش نیافــت. ایــن در حالــی ا ســت کــه هــر ســاله درصــدی بــه حقــوق 
کارمنــدان افــزوده می شــود و اداره  کل هنرهــای نمایشــی نیــز ناچــار اســت حقــوق را 
از همــان بودجــۀ انــدک خویــش بپــردازد. فاجعــۀ ایــن نــگاه نادرســت در حمایت های 
ــت  ــنی حمای ــون به روش ــه قان ــد، درحالی ک ــود می یاب ــر نم ــونده از تئات ــیار کم ش بس
از تئاتــر را نــه لطــف و هبــۀ دولــت کــه »وظیفــۀ« آن می دانــد، هماننــد ســوادآموزی 

همگانــی رایــگان کــه وظیفــۀ دولــت اســت؛ 
»دولــت موظــف اســت شــرایط مــادی و معنــوی الزم را بــرای تولیــد نمایــش و 
ایجــاد مکان هــای نمایشــی در  سراســر کشــور فراهــم آورد و حمایــت الزم را بــرای 

گســترش و اعتــالی هنــر تئاتــر انجــام دهــد«1 )مــادۀ 2(.
مناسب  زیرساخت های  نبود  بودجه  نبودن  و کافی  شدن  نتایج کم  از  یکی 
ادامه  در  ــ و  است  هنر  این  برای  ویژه  امکانات  و  استاندارد  تاالرهای  نیفزودن  و 
کافی نبودن حمایت از نمایش ها و هنرمندان این رشته ــ که سبب نقض قانون باال 
می شود. مسئوالن دولتی نمی توانند با سیاست و شعار خودساختۀ تئاتر خصوصی 
)که برخالف قانون یادشده است( مسئولیت و وظیفۀ خویش را فروگذارند و از آن 
توجیهی برای بی توجهی به هنر ارزشمند تئاتر و کمک نکردن به تولید نمایش های 

واال بتراشند، زیرا حمایت از تئاتر »وظیفۀ« دولت است.

1. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/100679
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ض. بی توجهی به تئاتر استان ها

ــد  ــران نیازمن ــش از ته ــه بی ــف اســت ک ــی ظری ــر نهال در بســیاری از اســتان ها، تئات
مراقبــت و حمایــت دولتــی ا ســت و راســت اســت کــه تئاتــر حرفــه ای و مســتقل در 
بســیاری از شــهرهای ایــران وجــود نــدارد. بااین همــه، ســالیان اخیــر )شــاید بــه دلیــل 
ــج آور دچــار  ــرگ تدریجــی و رن ــه م ــران ب ــر اســتان های ای بودجــۀ کاسته شــده( تئات
شــده اســت. جــز برخــی حرکت هــای فــردی، کمابیــش هیــچ جریــان تئاتــری دولتــی 
ــری در بســیاری از  ــده نمی شــود و همــۀ کنش هــای تئات در هیچ یــک از اســتان ها دی
اســتان ها )و البتــه تنهــا در شــهر مرکــز اســتان( بــه تالشــی نیمه جــان بــرای برپایــی 
جشــنواره های اســتانی فروکاســته شــده اســت. بســیاری از اســتان ها در ســال های 
ــن جشــنوارۀ اســتانی  ــی نمایش هــای همی ــکان اجــرای همگان ــر نتوانســته اند ام اخی
را نیــز فراهــم آورنــد. ایــن معــزل فراگیــر فاجعــه ای هــم بــرای تئاتــر پایتخــت پدیــد 
آورده اســت: الــف. کــوچ بی حــد هنرمنــدان بــه تهــران؛ و ب. هماننــد شــدن بســیاری 
از نمایش هــا و دور شــدن از منابــع فرهنگــی بومــی و مســائل هــر منطقــه در تولیــد 
آثــار؛ و شــاید مهم تــر، ج. تهــی شــدن بســیاری از اســتان ها از هنرمنــدان خوش فکــر 

و نواندیــش.
4. برندسوزی تئاتر شهر

ــد برندســوزی آن در  ــه رون ــر شــهر ب ــی تئات ــاالر اصل ــر در بخــش نوســازی ت پیش ت
ســال های نزدیــک اشــاره شــد. خوانــدن دوبــارۀ آن بخــش بــا چنیــن نگــره ای نشــان 
می دهــد مدیــران تئاتــر ایــران در ایــن ســال ها در حــال از دســت دادن ســرمایه های 
اجتماعــی هنرهــای نمایشــی و درنتیجــه اعتمــاد تماشــاگران بــه تئاتر دولتــی بوده اند.

5. لاف بنیادین در بخش پژوهش و انتشارات

در ســال های اخیــر و در تنگناهــای مالــی، نخســتین بودجــه ای کــه به راحتــی از 
ــا در حــد حــذف فروکاســته شــده  هنرهــای نمایشــی کشــور حــذف شــده اســت ی
ــران  ــیاری از مدی ــرا بس ــت، زی ــی ا س ــای پژوهش ــش و کنش ه ــۀ پژوه ــت بودج اس
ــه  ــب ب ــی مناس ــت مال ــذف حمای ــد. ح ــش را درنیافته ان ــاز پژوه ــا نی ــئوالن م و مس
حــذف پژوهــش انجامیــده اســت و حــذف پژوهــش ســبب شــده وضعیــت هنرهــای 
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ــن رو  ــچ چشــم اندازی نداشــته باشــد. ازای ــا بســیار نابســامان شــود و هی نمایشــی م
هرگــز برنامه ریــزی مناســب و درخــوری بــرای پژوهش هــای بنیادیــن و کاربــردی در 
هنرهــای نمایشــی انجــام نشــده اســت. بــه همیــن ترتیــب، انتشــارات نمایــش، کــه 
وظیفــۀ چــاپ و نشــر دســتاورد بخــش پژوهــش را دارد، بســیار ناکارآمد شــده اســت 
و مدیریــت کارمنــدی بیــش از حــد بــه آن آســیب رســانده اســت. چــه بســیار کتاب هــا 
کــه بــا بودجــۀ دولتــی در ســال های گذشــته بــه چــاپ رســیده اند و اینــک در زیرزمیــن 
ــد. درحالی کــه پژوهــش  ــار شــده اند و کارایــی ندارن اداره   کل هنرهــای نمایشــی انب
و انتشــاراِت نمایــش در دوره هایــی بال هــای پــرواز مرکــز هنرهــای نمایشــی بودنــد 
و بخشــی مهــم از آمــوزش و آگاهــی هنرجویــان و هنرمنــدان تئاتــر سراســر کشــور را 

بــر عهــده داشــتند.

ه . پیشنهادها

آنچــه در ایــن بخــش آمــده برآمــده از یافته هایــی ا ســت کــه در گــزارش بــه آن پرداختــه 
ــوان کنشــگر گســترۀ هنرهــای نمایشــی  ــده به عن شــده اســت و نکته هایــی کــه نگارن
دریافتــه اســت. چه  بســا بخشــی از آن هــا پیشــنهاد هنرمنــدان و دلســوزان دوره هــای 
گوناگــون پیشــین بــوده اســت و بخشــی دیگــر تجربــۀ موفــق مدیــری آگاه در یکــی از 
دوره هــای هدایــت و سرپرســتی تئاتــر کشــور، کــه همگــی از یــاد رفته انــد یــا اینــک 

بــه کار گرفتــه نمی شــوند.
مصــوب 	  نمایشــی«1  هنرهــای  و کامــل  »سیاســت های  دقیــق  اجــرای 

فرهنگــی؛ انقــالب  شــورای عالــی 
پیشــگیری کامــل از دخالــت در تصمیم گیــری تخصصــی )از انتخــاب 	 

و  نهادهــا  از ســوی  اجراهــا و جشــنواره ها(  و  نمایش هــا  تــا  مدیــران 
گروه هــای دیگــر و واگــذاری کامــل حــق مدیریــت تئاتــر بــه وزارت 

فرهنــگ و ارشــاد اســالمی )بــر اســاس قانــون(؛
گســترش زیرســاخت های هنرهــای نمایشــی متناســب بــا افزایــش جمعیــت 	 

فرهنگــی و خواســت تماشــاگران و بهره گیــری مناســب از هنرهای نمایشــی 

1.  https://honari.farhang.gov.ir/fa/rules/rule4
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بــرای ارتقــای فرهنــگ جامعه؛
شفاف ســازی کامــل در همــۀ امــور و نــگارش شــیوه نامه های روشــن 	 

بــرای هــر بخــش )بودجــه، کمک هزینــه و دســتمزد، دلیــل گزینــش مدیــران 
و همــکاران، چگونگــی انتخــاب آثــار بــرای اجــرای همگانــی، صــدور 

حکم هــای رســمی و کتبــی ممیــزی و...(؛
هدایــت شــورایی رخدادهــای مهــم هنرهــای نمایشــی و تاالرهــای دولتــی 	 

)بــا حضــور بخشــی از هنرمنــدان کاردان و باتجربــه و متخصصان مدیریت 
فرهنگــی( و پرهیــز از مدیریــت فــردی و ســلیقه ای؛

ســپردن ســکان هنرهــای نمایشــی بــه هنرمندانــی کــه در هنرهــای نمایشــی 	 
ــه مدیریــت علمــی و عملــی تســلط داشــته  کشــور رشــد کــرده باشــند و ب
باشــند و بــه دانــش مدیریــت فرهنگــی و روش هــای نوینــش آگاه باشــند.

حذف سیاست های دوگانۀ تئاتر تهران-تئاتر شهرستان؛	 
حذف سیاست های دوگانۀ تئاتر دولتی-تئاتر خصوصی؛	 
حــذف جشــنواره های رنگارنــگ و بســیار و بــه اســتاندارد جهانــی رســاندن 	 

یکــی از جشــنواره ها به عنــوان جشــنوارۀ شــاخص هنرهــای نمایشــی ایــران؛
یاری رســانی بــه نیرومنــد شــدن اصنــاف هنرهــای نمایشــی و بهره بــرداری از 	 

ــن سیاســت گذاری ها  مشــورت تخصصــی و همــکاری ایشــان در مهم تری
و رویدادهــای تئاتــری؛

ــار 	  ــد آث ــرای تولی ــوآور جــوان ب ــای ن ــه اســتعدادها و نیروه ــژه ب کمــک وی
درخــور و ارزشــمند؛

ــد دورۀ 	  ــش و تمدی ــا افزای ــمند )ب ــار ارزش ــادی از آث ــوی و م ــت معن حمای
ــروه و...(. ــدۀ گ ــد آین ــت از تولی ــی، حمای ــفرهای اجرای ــرا، س اج



 ولایت تئاتر ایران در ساض یعضو

و6 

منابع
ایسنا، 22  خبرگزاری  دوران کرونایی«.  در  هنرمندان  فعالیت  از  »گزارشی   .)1399( ندا  طیب،  آل 

فروردین.

استاد، سمانه )1398(. »دربارۀ نمایش النچر 5«. مجلۀ تخصصی آرادمگ، 19 مرداد.

بابایی، )1398(، ماهنامۀ دنیای تصویر.

بروجردی، اعظم )1399(. »کسر مالیات بر ارزش افزوده برای ۹۰ درصد تئاتری ها خسارت است«، 
مهر، 17 خرداد.

بهرامی کمیل، نظام )1399(. سالنامۀ آماری فرهنگ و هنر سال 1398. تهران: پویه مهر اشراق. 

سیل زدگان«،  به  برای کمک  هنرمندان  و  مردم  از  پاوه نژاد  الهام  »دعوت   .)1398( الهام  پاوه نژاد، 
هنرآن الین، 26 فروردین.

پناه آذر، فهیمه )1398(. »سومین سفر اداره  تئاتر«، همشهری، 15 تیر.

دارایی، فریبرز )1397الف(. »اداره تئاتر تعطیل نمی شود«، خبرگزاری مهر، 13 اسفند.

________ )1397ب(. »کتابخانۀ رکن الدین خسروی افتتاح شد«، خبرگزاری مهر، 16 اسفند.

فرهادی، پرستو )1398(. »پویش حمایتی جشنوارۀ تئاتر فجر برای سیل زدگان و دعوت از هنرمندان 
برای همراهی«، خبرگزاری ایسنا، 26 دی.

ایسنا، 24  خبرگزاری  تئاتر«،  مدیریت  با  شهرام کرمی  »خداحافظی  )1398الف(.  پرستو  فرهادی، 
اسفند.

است«،  »راه چاره شفاف سازی  تئاتر/  در  توقیف  ماجرای  پر  »داستان  _________ )1398ب(. 
خبرگزاری ایسنا، 7 مهر.

خبرگزاری ها

ایلنا، خبرگزاری )1398(. »ضربۀ مستقیم قطعی اینترنت به اقتصاد تئاتر«، 29 آبان.

موج، خبرگزاری )1398(. »وزیر ارشاد از نمایشگاه به روایت نسخه خوانان بازدید کرد«، 17 شهریور.
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