
 شفاف سازی تئاتر 99 
پس از بدرود دولت

صبح دیــروز، اداره کل هنرهای نمایشــی در 
واپســین روزهای دولت یازدهم اقدام به انتشــار 
اسناد مالی ســال 99 کرده است. اگرچه این اسناد 
حاوی اطالعات مهمی دربــاره تخصیص بودجه 
تئاتر در سال 99 اســت؛ اما کماکان بخش مهمی 
از بودجه تئاتر در آن درج نشــده است. این جداول 
که در 15 مستند آماده سازی شــده است شامل 
کمک هزینه های اجرا، کمک به بازگشایی سالن های 
تئاتر، جشنواره های فجر، عروسکی و خیابانی مریوان 
و برخی هزینه های تولیدی ذیل فصل پنج وزارت 

ارشاد است. 
اگرچه اداره کل هنرهای نمایشــی اعالم کرده 
است در راستای اجرای سیاست های شفاف سازی 
و دسترسی آزاد به اطالعات وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، این گزارش ها تهیه شده است؛ اما خبری 
از هزینه کردهای ایــن اداره در فصول دیگر خود 

نمی شود.
با توجه به شــیوع کرونا و اقدامات دولت برای 
برپایی فضاهای برخط، در این گزارش هزینه های 
حمایت از پرتال های استانی و شعب انجمن هنرهای 
نمایشی استان ها، در کنار تاسیس و فعالیت تلویزیون 
تئاتر ایران نیز اعالم شده است. در هفته های اخیر 
موضوع تلویزیون تئاتر ایران جز مسائل مورد انتقاد 
برخی افراد بوده است که تأسیس و اختصاص بودجه 

آن را غیرشفاف ارزیابی کرده بودند.
در حالی اداره کل هنرهای نمایشی اقدام به انتشار 
این ارقام کرده است که درباره هزینه های سه ماهه 
اول خود هیچ شفاف سازی نکرده است. با این حال 
برخی معتقدند با آمدن ابراهیم رئیسی شانس حضور 
قادر آشنا در اداره کل هنرهای نمایشی بسیار است؛ 
اما اعالم پرونده های مالی شاید داللت بر خداحافظی 

دوباره قادر آشنا باشد.

افزایش تقاضای »سفر قسطی«

افزایش نرخ بلیت وسایل نقلیه عمومی، هزینه 
بنزین، هتــل و دیگر خدمات ســفر، متقاضیان 

سفرهای قسطی را افزایش داده است.
به گزارش ایســنا، تعــداد وب ســایت ها و 
آژانس هایی که خدمات قســطی سفر را عرضه 
می کنند درحال افزایش است. این شیوه سفر در 
گذشته نیز رواج داشته، اما به گفته آژانس داران 
در ســال های اخیر بــه دنبال تــورم و افزایش 

قیمت ها، متقاضی بیشتری داشته است.
سفرهای قســطی نســخه ای بود که وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی با 
گرانی هزینه خدمات سفر و کاهش مسافران در 
سال 9۷ پیچید. ابتدا قرار بود طرحی برای ارزان 
سازی سفر اجرا شــود، مدتی بعد نام طرح را به 
»آسان سازی سفر« تغییر دادند، کمی بعدتر هم 
اعالم کردند منظورشان از این طرح ها، سفرهای 

قسطی بوده است. 
کیوان بیانی، یکی از آژانس دارانی که تورهای 
اقساطی به خارج از کشور اجرا می کند، به ایسنا 
می گوید: متقاضی ســفرهای قســطی به ویژه 
به خارج از کشور بیشتر شــده است که گرانی و 
کم توانی مردم، عامل اصلی ترویج این شــیوه از 
سفر بوده است. هرچند که سفرهای قسطی در 
گذشته هم رواج داشته، اما از زمانی که ارمنستان 
مجوز واکسیناسیون اتباع و گردشگران خارجی 

را صادر کرد، نمایان تر شده است.
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فهمیده بود همه چیز با سیاست حل 
و فصل نمی شود و خیلی  از مسائل ریشه  
فرهنگی دارد؛ جالل ستاری که از جوانی 
قدم در راه فرهنگ و ادبیات گذاشت تا 
پایان عمرش عمیقا به اسطوره عالقه مند 

بود.
به گزارش ایسنا، تنها پنج روز تا روز 
تولدش و خاموش کردن شــمع های 
9۰ سالگی اش فاصله داشت که چراغ 
زندگی اش خاموش شد. جالل ستاری 
چهاردهم مردادماه 1۳1۰ در رشت و بر 
اساس روایت خودش در خانواده ای که 
رفاه چندانی نداشت، به دنیا آمد و عصر 

نهم مرداد 1۴۰۰ از دنیا رفت.
او دانش آموز رتبه  اولی دارالفنون بود، 
در سوییس تحصیل کرد و دکترا گرفت. 
به مدت 1۳ سال، از سال 1951 تا 19۶۳ 
میالدی )هم زمان با دوره ملی شــدن 
صنعت نفت در ایران( در این کشور بود. 

جــالل ســتاری آن ســال ها از 
راهنمایی های محمدعلی جمال زاده 

بهره می گرفت، می گفت آشــنایی با 
»آن آدم دانا« کمک فراوانی به او کرد و 
جمال زاده به خیلی ها از جمله بسیاری 
از ایران شناسان، مستشــرقان و اهل 
علم معرفی اش کرد، البته ســتاری در 
دوران تحصیل در سوییس شاگرد ژان 
پیاژه، روان شناس سرشناس و مخترع 
»نظریه رشد مرحله ای پیاژه« هم بود؛ 
این البته تنها نکته ای است که در اغلب 
بیوگرافی های موجود درباره او از دوران 
تحصیل در فرنگ به جا مانده اما با این 
حال روایت این چهره برجســته از این 
دوران با فراز و نشیب هایی همراه است 
که حکایت از دل زدگی او از سیاست و 
پس از آن دل بستگی به فرهنگ دارد؛ 
این طور که خــود می گوید،  ماجراهای 
بسیاری ســبب شــد بپذیرد از طریق 
سیاســت نمی تواند راه به جایی ببرد. 
این شــد که بیش تر از قبــل به حوزه  
فرهنگ عالقه مند شد: »پی بردم پایگاه 
اصلی ام فرهنگ اســت و باید اســتوار 

باشــد، فهمیدم همه چیز با سیاست 
حل و فصل نمی شود و خیلی  از مسائل 
ریشه  فرهنگی دارد. این عالقه مندی به 

فرهنگ از آن موقع در من بوده است.«
این چهره فقید فرهنگی در عین حال 
معتقد بود که فعالیت سیاسی را به طور 
محض کنار نگذاشته، چرا که باور داشت 
»هیچ فرهنگ پیش رو و خوبی فارغ از 
مسائل سیاسی نیست« اما می گفت که 
فعال سیاسی بودن کار او نبود؛ می گفت 
احساس کرده نمی تواند و نمی خواهد 

فعال سیاسی باشد. 
او از خــود بیــش از 9۰ جلد کتاب 
در زمینه های افسانه شناســی، ادبیات 
نمایشی و نقد فرهنگی یا ترجمه به جا 
گذاشته است که برخی از آن ها جزء آثار 
مرجع و شاخص در زمینه های تخصصی 
خود به شمار می آیند؛ اما سرآغاز خلق 

این آثار از کجا بود؟ 
ســتاری این طور توضیح می دهد: 
»اولین چیزی که به ذهنــم آمد به آن 

بپردازم، کتاب »هزار و یک شب« بود. 
در شرایطی که به این کتاب در آن مقطع 
بسیار توجه می شــد، برایم جالب بود 
بدانم چطور کتابی که برای ما اثر داستان 
بی ســروتهی اســت، برای آن ها منبع 
پژوهشی بزرگی است و این همه مورد 
اقبال آن هاست. اولین ترجمه  فرانسوی 
کتاب »هزار و یک شب« در قرن هجدهم 
درمی آید، بعد به زبان های دیگر ترجمه 
می شود. کنجکاو شدم بدانم این چیست. 
از آن به بعد در بــاب قصه ها و متل های 
ادبیات خودمان فعالیتــم را آغاز کردم 
که یکی از همین کتاب های من، »هزار 
و یک شب« است. بعدش از این اثر چاپ 
کامل تری به دســت دادم و همین طور 
ادامه دارد. این راهی برای ورود به دریای 
عظیم فرهنگ و هنر ایران بود. از همان 
دبیرســتان دارالفنون آغاز شد و ادامه 

دارد.«
حاال که جالل ســتاری رفته است، 
»جان های آشنا«، »تراژدی و انسان«، 
»بازتاب اسطوره در بوف کور«، »اسطوره 
در جهان امــروز«، »ســیمای زن در 
فرهنگ ایران«، »در قلمرو فرهنگ«، 
»افسون شهرزاد«، »نمایش در شرق«، 
»اسطوره و رمز در اندیشه میرچا الیاده«، 
»درد عشــق زلیخــا«، »در بی دولتی 
فرهنگ«، »آیین و اسطوره در تئاتر«، 
»پژوهشی در اسطوره گیلگمش و افسانه 
اسکندر«، »اسطورگی و فرهیختگی«، 
»رمز و مثــل در روانــکاوی«، »نماد و 
نمایش«، »زبان رمزی افسانه ها«، »چهار 
سیمای اســطوره ای«، »پژوهشی در 
احوال شــیخ صنعان و دختر ترســا«، 
»تقلیــد و تماشــا«، »چشــم انداز 
اســطوره«، »زمینه اجتماعی تعزیه و 
تئاتر در ایران«، »زبان رمزی قصه های 
پرشــور«، »زمینه فرهنــگ مردم« و 
»مدخلی بر رمزشناســی عرفانی« از 
جمله آثاری  است که از خود در زمینه 

تالیف به جا گذاشته است . عالوه بر این 
ترجمه هایی چون »آخرین مصاحبه با 
سارتر«، »جهان نگری«، »فرهنگ و تئاتر 
و طاعون«، »پژوهشی در ناگزیری مرگ 
گیلگمش«، »شرق در ادبیات فرانسه«، 
»جهان اسطوره شناسی«، »رمزپردازی 
آتش«، »دانش اساطیر«، »اسطوره های 
عشــق« و »تأثیر ســینما در کودک و 

نوجوان« نیز از او به یادگار مانده است. 
نگاهی گذرا حتی به فهرســت بلند 
آثار به جامانده از جالل ستاری نشان از 
توجه ویژه او به اسطوره شناســی دارد، 
چه بسا که او را پیش از هر عنوان دیگری، 

اسطوره شناس خطاب می کنیم.
آری او به اسطوره »عمیقا« عالقه مند 
و معتقد بود »برای شناخت بهتر فرهنگ 
باید از اسطوره و قصه شــروع کنیم«. 
ستاری در زمان حیاتش، این عالقه خود 
به اسطوره را چنین شرح می دهد: »باید 
بگویم عالقه مندی ام به اسطوره  از دوران 
دانشجویی شروع شد. خب خیلی چیزها 
در باب تاریخ، فرهنگ و قصه ها خوانده 
بودم. پی بردم به این که اسطوره اولین 
جوانه  تمدنی بشر است. اسطوره ها غالبا 
مربوط به خلقت بشر هســتند. اولین 
اســطوره ها به خلقت می پردازند؛ اما 
هرچقدر سخیف و نازل، اولین بذر تفکر 
بشری هستند. نخستین بار در اسطوره ها 
بشر فکر کرده چرا جهان پدید آمده است. 
بنابراین اگر بخواهیم بــه این نکته پی 
ببریم که چگونه جهان پدید آمده است، 

فکر کردم باید از اسطوره ها آغاز کرد.«
جالل ستاری شناخت روحیات یک 
قوم را در گرو قصه ها می دانســت. او به 
تئاتر و ادبیات عالقه  جدی داشــت و به 
روایت خودش، هر چند فعالیت محض 
سیاسی را کنار گذاشت اما دنبال کردن 
و پیش  بردن فعالیت های سیاســی را 
از راه فرهنگ و تالش هــای فرهنگی 

دنبال کرد. 

او معتقد بود اگر بخواهیم اسطوره 
را ایدئولوژیک کنیم، نازیسم می شود، 
و با اندیشــمندی و تفکــر انتقادی که 
ضدایدئولوژی است، اسطوره نو می شود. 
اســطوره  به اقتضــای زمانه پوســت 
می اندازد؛ »گیلگمش« می شود »خانه  

ادریسی ها«ی غزاله علیزاده می شود. 
جالل ســتاری در عین حال نوشته 
است که »اسطوره ماورای واقعیت است، 
یعنی اسطوره را نمی شــود به واقعیت 
ترجیح داد، اسطوره چیزی می خواهد 
بگوید که من و شــما نمی توانیم، چون 

ما نمی توانیم، فالن پهلوان می تواند.«
حدود 1۶ سال پیش، در سال ۸۴ بود 
که به پاس عمری تالش فرهنگی نشان 
»شــوالیه« ادب و هنر فرانسه به جالل 

ستاری اعطا شد.
ستاری چند سال پیش از خواندن 
غزل خداحافظــی، روایت عمرش را به 
قلم ناصر فکوهی خواندنی کرد؛ کتاب 
خاطرات او با نــام »گفت وگو با جالل 
ستاری« در سال 9۴ منتشر شد. بخشی 
از این روایت با سد سانسور مواجه شده 
بود که این چهره فرهنگــی درباره آن 
گفته بود: »تنها بخش محدودی از آن از 
سوی اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی ممیزی شده که به کتاب ضربه 
نزده است و تقریبا همه موضوعاتی که 
می خواستم در کتاب باشد، باقی مانده  
است.« نام جالل ستاری البته نه فقط با 
آثارش، بلکه بر جایزه ای که هرساله با نام 
او به پژوهشگران برتر نمایش ایرانی اهدا 
می شود نیز باقی  است. از برگزیدگان این 
جایزه می توان به رقیه بهزادی، سودابه 

فضائلی و بهرام بیضایی اشاره کرد. 
جالل ستاری تنها چند روز پیش از 
نودمین زادروزش، بر اثر سکته مغزی در 
غروب روز شنبه )نهم مردادماه 1۴۰۰( 

در خانه اش در کرج از دنیا رفت. 
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با وجود آثار متعدد نوشــتاری در باب تاریخ تئاتر ایران؛ اما 
تئاتر ایران از منظر تاریخ نگاری دچار ضعف اساسی است. بخش 
مهمی از این ضعف تمرکز بسیار مورخان و پژوهشگران بر یک 
بازه تاریخی مشخص است. برای مثال بیشترین آثار نگاشته 
شده در حوزه تاریخ به دوره قاجار و عصر مشروطه بازمی گردد. 
جایی که مشــروطه خواهان با درک تازه ای از گونه های غربی 
نمایش و البته نمایشنامه نویســی، تالش کردن در راستای 
تنویر اذهان عمومی از فن درام بهره برند. این رویه جذاب و پر 
تالطم با ظهور سردار سپه و سانسور عمومی از پس زمامداری 
او به یک بن بست و پایانی تراژیک می رسد. پایانی که اپیلوگش 
ترور ناجونمردانه میرزاده عشقی است و آن تشییع سراسر شور 

پیکرش در میدان بهارستان.
از سوی دیگر با پیروزی انقالب اسالمی و تمرکز حکومت 
بر دســتاوردهای خود، بازه زمانی ظهور رضاشــاه تا سقوط 
محمدرضاشاه از تمرکز تاریخ نگاری مورد غفلت قرار می گیرد 
و جز چند نشر خصوصی و نویسندگان مستقل، اثر قابل تأملی 
منتشر نمی شود. برای مثال در مورد »کارگاه نمایش« هر دو 
اثر منتشر شده در بخش خصوصی به طبع رسیده است و البته 
به سبب همین استقالل در نوشتار، از بخش مهمی از اسناد و 
مدارک محروم مانده اند. ناشر دولتی چون انتشارات نمایش در 
چهل سال گذشته تمرکز خود را بر همان موضوع نمایش ها و 

آیین های سنتی قرار داده است.
با این حال یافتن کتابی درباره یک بازه مشــخص تاریخی 
معاصر در حوزه تئاتر فرصتی است مغتنم. ناصر حسینی مهر 
در کتاب اخیرش این فرصت را بــرای کنجکاوان جوان تاریخ 
تئاتر مهیا کرده اســت، هرچند این مهیاسازی با نقدهایی نیز 

همراه است. آقای حسینی مهر پیشتر در کتاب »تئاتر ایران: 
چند روایت تازه« به سراغ تاریخ معاصر تئاتر ایران رفته بود. کتاب 
مذکور مجموعه چند مصاحبه ای است که آقای حسینی مهر در 
عنفوان جوانی با برخی چهره های تأثیرگذار تئاتر ایران از جمله 
مهین اسکویی، رقیه چهره آزاد یا عطااهلل زاهد داشته است. کتاب 
حاوی اطالعات مفیدی است از وضعیت شکل گیری سالن های 
تئاتر در خیابان الله زار یا روایت هــای تازه ای از ماجرای مرگ 
تراژیک میرسیف الدین کرمانشاهی؛ اما ماجرا زمانی وارد فاز نقد 
می شود که آقای حسینی مهر رفتاری شبیه به دیگر مورخان 
ندارد. او چندان در بند اصول تثبیت شده تاریخ شفاهی نیست. 
برای مثال درمورد مصاحبه ایران دفتری یا مهین اسکویی حتی 
کنش های خارج از مصاحبه را درج کرده است یا آنکه گفتگویش 
با عباس جوانمرد چندان ارزش تاریخی ندارد و بیشتر به یک 
سخنرانی منقطع می ماند که می شد با حذف پرسش ها به یک 
مقاله مفصل بدلش کرد. گفته ها نیز بعدها جوانمرد در کتابی 

چون »تئاتر، هویت و نمایش ملی« مبسوط تر مطرح می کند.
اما کتاب مدنظر من در این نوشتار »تئاتر در ایران: از کودتا تا 
انقالب« است. کتابی که گویا قرار است قسمت دومی هم داشته 
باشد و به زودی روانه بازار نشر شود. شیوه کار آقای حسینی مهر 
در کتاب مذکور متفاوت از کتاب پیشین است. این بار موضوع 
تاریخ شفاهی نیست و نویسنده به ســراغ تاریخ مکتوب رفته 
است. این برای نخستین بار اســت که تاریخ تئاتر در این بازه 
مطرح می شود. برای مثال حسینی مهر در یک فصل به سراغ 
سعید سلطانپور و انجمن نمایش ایرانی رفته است که اساساً 
حتی اعضای آن نیز از بیانش دوری می جستند و این نویسنده 
تابوی سلطانپور را در یک نوشتار تاریخی شکسته است. از همین 
رو حسینی مهر دست به یک تقسیم بندی مفصل از بازه 1۳۳2 
تا 1۳5۷ کرده است و برخالف آثار مشابه خود این تقسیم بندی 
بر پایه نمایشنامه نویسان نیســت؛ بلکه مالک کارگردانان و 
گروه های حول آنان اســت. برای مثال وقتی از بهمن فرسی 

سخن به میان می آید، به جای نگاه به متن او، اجرای او مدنظر قرار 
می گیرد. بخش مهمی از این وضعیت به جایگاه فردی شخص 
حسینی مهر بازمی گردد. او خود را نه در قالب مورخ، که در نقش 

یک شاهد عرضه می کند. 
همین وضعیت منجر شده است که پیکان نقد برخی ناقدان 
به سمت شخصی نویســی این نویسنده نشــانه گرفته شود. 
حسینی مهر خود را پایبند اصول دست وپاگیر تاریخ نویسی 
نکرده اســت. چیزی که بــرای مثال در نوشــتارهای حمید 
امجد یا جمشید ملک پور شاهد هستیم. در میانه یک گفتگو، 
ناگهان حسینی مهر چون شاهدی از غیب وارد متن می شود 
و ماجرا را جهت  می دهد. برای مثال در مورد ماجرای نمایش 
»بچه/خوک/آتش« در جشــن هنر شــیراز، او در حالی نقل 
تاریخ خود ظاهر می شــود و نــگاه خــود را تثبیت می کند 

 تا نشــانی از مورخ بی طرف در متن وجود نداشــته باشــد. 
از یک ســو رفتــار حســینی مهر قابل تقدیــر اســت. او از 
محافظه کاری های مرسوم در تاریخ نویسی دوری کرده و ردپای 
اندیشه شخصی خود را نیز در متن به جای گذاشته است. برای 
مثال زمانی که او به ماجراجویی هنری اســکویی ها می رسد، 
با علم  و شــناخت خود از مرحومان اسکویی دست به قضاوت 
می زند و همانند کتاب »تئاتر ایران: چند روایت تازه« به مخالفت 
با مصطفی اسکویی می پردازد. کتاب مشهور او را زیر سؤال می برد 
و از مهین اسکویی حمایت می کند. این رفتار اما اجازه قضاوت 
مخاطب از واقعه را نمی دهد. مخاطب در حالجی روایت نقش 
انفعالی پیدا می کند و اگر با حسینی مهر همدل نباشد ممکن 

است کتاب او را فاقد ارزش تاریخی بداند.
 برای مثال درباره ماجرای کارگاه نمایش یا تئاتر شــهر و 
مدیریت علی رفیعی، شیوه نگاه حسینی مهر به نحوی است 
که خواننده را دچار گیجی می کند. او ساحت هر دو حرکت را 
زیر ســؤال می برد. حتی علی رفیعی را به انسداد در تئاتر شهر 
متهم می کند. نحو مواجهه حسینی مهر با موضوع نیز تهاجمی 
و البته همراه با استناد است؛ اما شیوه برخورد به نحوی است که 
نمی تواند روایت تثبیت شده پنج دهه اخیر را سست کند. برای 
مثال او هیچگاه از نقد دیگران برای زیر سؤال بردن مدیریت علی 
رفیعی استفاده نمی کند یا آنکه درمورد کارگاه نمایش به سراغ 

نقد آدم هایی چون حسن بایرامی نمی رود.
با این حال کار بزرگ حسینی مهر، همان طور که پیشتر گفتم، 
جهت دهی تاریخ به ســمت کارگردانی است. کتاب او حداقل 
توصیفی از وضعیت نمایش در اختیار مخاطب قرار می دهد و 
حتی پا را فراتر می گذارد و به نقادی اثر نیز می پردازد. اگرچه نوع 
نقد حسینی مهر شبیه به نقدهای مشهوری چون دیوید کراسنر 
در کتاب »تاریخ درام مدرن اروپا« نیست؛ اما جدال با فرم ها و 
محتواها و حتی کلنجار رفتن با آنها می تواند چشم انداز جذابی 
برای مخاطب فراهم کند. در نهایت آنکه هرچند منابع و مآخذ 
کتاب هم متفاوت از کتاب های تاریخ است؛ اما خود فهرستی 
جذاب برای سرک کشیدن به نشــریات و کتاب هاست،  یک 
راهنما برای خواندن بی واسطه تر از خود کتاب. کتابی که یک 

تاریخ شخصی است به قلم ناصر حسینی مهر.

نگاهی به »تئاتر در ایران، از کودتا  تا  انقالب«

کتابی که یک تاریخ شخصی است

کتاب
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