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اردشیر صالحپور در گفتوگو با «توسعه ایرانی» از فراموشی نمایشهای ایرانی میگوید

پدیدههای نوظهور و نگرانی از آینده سنت

سید حسین رسولی

وضعیت کافهها و قهوهخانههای خالی
از فرهنگ و هنر در شهرهای ایران بسیار
اسفبار و ناراحتکننده اســت زیرا این
مکانها در گذشــته محل ترویج هنرهای
نمایشــی چون پردهخوانــی و نقالی و
شاهنامهخوانی بودند .کافه شهرداری که
پیش از این در محل تئاترشهر تهران قرار
داشتمحلیبودکهدرآننمایشهایایرانی
هر شب اجرا میشــد ولی حاال نه خبری از
ســالنیتخصصیبراینمایشهایایرانی
است نه تالشــی برای حفظ این نمایشها
صورت میگیرد به نظر میرســد مدرنیته
با تمام گوشــت و خونش در حال بلعیدن
فرهنگسنتیایراناست.مرکزتهرانپراز
کافههای خالی از روشنفکران و جریانهای
ادبی شده است .مردم ترجیح می دهند در
جای بنشینند و غذایی غربی میل کنند که
حتی اسمش را هم بلد نیستند .این مسائل
با اردشــیر صالحپور در میان گذاشتیم که
زاده  1336در ایذه اســت و در حرفههای
نویسندگی ،پژوهشــگری ،کارگردانی و
تدریس تئاتر فعالیــت میکند .وی دارای
دکترای تخصصی پژوهش هنر از دانشگاه
هنراســتوتاکنوندبیریجشنوارههای
مختلفی چون تئاتر فجر و تئاتر عروسکی

و...رادرکارنامهخودثبتکردهاست..اویکی
از مدیران قدیمی تئاتر ایران است که در کار
پژوهش در نمایشهای ایرانی بسیار جدی
است و تا امروز مقالهها و کتابهای بسیاری
منتشرکردهاست.آنچهدرادامهمیخوانید
توگویمابااردشیرصالحپوراست.
گف 
بحث هویــت و فرهنــگ ایرانی با
قهوهخانههایخالیازنمایشهایایرانیچه
مسیریراپیشخواهدگرفت؟
فرهنگ چراغ فروزانی اســت کــه همواره و
بیواسطهروشناییبخشاست؛منبعیسرشارکه
بهمثابهنوعیبرکتوفیضوسوزدلوگرمایدرون
کهوادارمانمیکندتاازحدودخودومحدودهفردی
فراتربرویموبادیگرانهمدلیبجوییم.پسفرهنگ
موجب وحدت و همدلی و همبستگی همه مردم
میشودومایهیگانگیخوابهاوخیالهاوآرمانها
وآرزوهایآنان؛بهعبارتیفرهنگآکواریومیاست
که همه با هم در آن شنا میکنیم و گاه دریاچهای
و ســرانجام دریا و اقیانوســی ...پس فرهنگ هم
تفاوتآفرین اســت و هم نجاتبخش .بی گمان
فرهنگ را باید مهمترین و غنیترین منبع هویت
دانست زیرا گروهها و افراد همواره با توسل به اجزا
وعناصرفرهنگیگوناگونهویتمییابند.درسایه
فرهنگ است که میتوان در اتحاد و اتفاق زیست و
اختالفاتراکنارگذاشت.فرهنگآدمیوجامعهرا
صاحب شخصیت و هویت میکند و سرانجام آنکه

وضعیتکافههاوقهوهخانههای
خالی از فرهنگ و هنر در
شهرهای ایران بسیار اسفبار
و ناراحتکننده است زیرا این
مکانهادرگذشتهمحلترویج
هنرهاینمایشیچونپردهخوانی
ونقالیوشاهنامهخوانیبودند
فرهنگآنچیزیاستکهباقیمیماندهنگامیکه
همهچیزازمیانرفتهاست.بهراستیماهماکنون
درچهموقعیتوشرایطیهستیم؟زیستفرهنگی
وهویتمادستخوشچهتحوالتودگرگونیهایی
شده اســت؟ این امر چقدر خودخواسته و چقدر
تحمیلی و اجتنابناپذیر اســت؟ در ذهن ایرانی
چه میگذرد؟ چقدر بــه گوهرهای اصلی هویت
و شــاخصههای فرهنگ ایرانی که همان «عدل»
و «داد» اســت رو کردهایم؟ منظور از عدل همان
چیزی اســت که هر چیزی را سر جای شایسته و
بایســته خود قرار میدهد .همان اصلی که همه
چیز در هستی و هماهنگی با چیزهای دیگر باشد.
عدل و داد یکی از گوهرها و بــه عبارتی تداوم باور
کهن ایرانی است .شــاهنامه به روایتی «حماسه
داد» است .پس دادگری فقط وظیفه قوه قضاییه
و دادگستری نیســت؛ هر ایرانی وقتی داد بورزد
ایرانی است .این شــاخصه اصلی هویت و فرهنگ

ایرانی است .فردوسی همواره بر «داد» و «دهش»
تاکید می ورزد و «فریدون» آن شاه آرمانی و نیای
بزرگ ،تنهاازراه دادودهش مردمیپذیرفتهاست
که« :ز داد و دهش یافت آن نیکویی/تو داد و دهش
کن فریدون تویی» .شــاهنامه به عنوان کارنامه و
هویت و فرهنگ ایرانیان اســت و سرشار از پیام و
حکمتواندرزاستامادریغکهبهرهماهمهغفلت
است.وظیفهاصلیواولیهشاهنامهخوانانونقاالن
بازگشتویادآوریهمینآموزههایملیوحکمی
ما ایرانیان در کوی و برزنها و سپس در مکانهای
مردمی چون قهوهخانهها بوده است تا از غفلت و
فراموشیمانسبتبهماهیتوذاتخودجلوگیری
کندوهمچنانماراایرانینگاهدارد.دریغکهبهرغم
گسترش کافهها و قهوهخانهها در رویکرد جدید
هیچنشانیازهویتوفرهنگوهنرایرانیدرآنهابه
چشمنمیخورد.نگاهیبهمنویآنهابیندازید؛همه
غربی شدهاند .پارهای از اسامیها حتی با توضیح
مدیرکافههمبرایماقابلفهمنیست.پساغذیهو
اطعمهوسفرهایرانیچهسرنوشتیخواهدداشت.
برسرشاهنامهخوانیونقالیوپردهخوانیوشاعری
و ...چه خواهد آمد؟ ما بر کدام قطار سوار شدهایم؟
مقصد کجاست؟ این ریلگذاری فرهنگی کی و
چگونه آغاز شد؟ سر منزل مقصودش کجاست؟
ناکجاآباد؟ استراتژی و چشــمانداز مسووالن امر
چیست؟اینهاپرسشهاینگرانکنندهایاستکه
فرهنگملیومردمیماباآندرگیراستوروزبهروز
بهاینشکافونگرانیافزودهمیشود.قهوهخانهها
مردمیترین مکانها هستند .بخشی از فرهنگ
عمومی از آنجا شکل میگیرد .اصال فرهنگ امری
مردمی است .فرهنگ را خود مردم پدید میآورند
وخودنگاهبانانآنهستند.آیادرحالحاضرروال
وجریان فرهنگیومسیروچشماندازآنآگاهانهو
منطقیاست؟اینسوالپیشرویماستوبایدبه
دنبالپاسخوتحلیلآنباشیم.
چرا این همه قهوهخانه و کافه و
رســتوران به طور خاصه در تهران
ساختهشدهاستولیدرهیچکدام
به نمایشهای ایرانــی پرداخته
نمیشود؟
آخرین آماری که من از شــش ماه
پیش درباره تاســیس کافیشاپها
دارمایناستکهتعدادآنهابهیکهزار
واندیرسیدهبودوگمانمیکنمحاال
دیگر شمار آنها فقط در تهران به بیش
ازهزارکافهرسیدهباشد.نوعیازکافهو
کافهسازی تهران را در بر گرفته و در هر
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گوشهوبیغولهایکافهایبهچشممیخوردکهالبته
این رشد و ازدیاد نشان از نوعی رویکرد و به عبارتی
دگردیسی اجتماعی دارد که به زودی مناسبات و
رفتارشناسی آنان را در سطح جامعه و نسل آینده
مالحظه و مشاهده خواهیم کرد .در اروپا هم پس
ازجنگجهانیکمکماهالی وبدنهروشنفکرانبه
کافهنشینی روی آوردند و برخی از جریانات ادبی
و هنری در همین کافهها شــکل گرفتند .پاریس
بیشترین ســهم را در این موضوع داشت و تاثیر
آن از طریق روشنفکران به ایران هم رسید و کافه
نادری و کافه فیروز و کافه مرمر دســتاورد همین
رویکرد بود .جالب اســت که کافههای اخیر هنوز
به جریان و موضوع و رویکردی نرسیدهاند و به نظر
میرسد مکانی تنها برای نشستن هستند .هیچ
اتفاقفرهنگیوهنریخاصیدرآنهارخنمیدهد.
بیشتر حرف و اغذیه و فستفود است تا اتفاقهای
اجتماعیوهنریوادبی...اینماجرادرحالیاست
کهکافههادرایرانبااتفاقهایفرهنگیوهنریآغاز
شدند.نقاشیقهوهخانهایهمازدلهمینمکانها
سر برآورد .نقل و نقالی و شاهنامهخوانی که جای
خوددارد...اصالقهوهخانههامحلرقابتفرهنگی
محالتهمبود.افرادهرمحلهایبههمراهمرشدان
وسخنورانخودبهکافهمیآمدندودررقابتیادبی
وفرهنگی،مناظره،مشاعرهوشهرآشوبمیگفتند
و در این پویهها صدها نکته و پند و اندرز و حکمت
و اخالق رد و بدل میشد و مردم آگاهی و بصیرت
پیدامیکردند.اینپویههابرکاتوثمراتفرهنگی
بسیاری داشت اما دریغ که در بین این همه کافه
حتییکیحالوهوایسنتیندارد.حتیکافههای
قدیمی تهران مانند کافه آذری که زمانی در آنها

شیفتگیبهجهانمدرنیتهو
جذابیتهای آن نباید مانع از
نگرش به ارزشهای گذشتگان
شود.هرپدیدهنوظهورمتضمن
نفیارزشهایگذشتهنیستبلکه
میتواند زمینه و بستری برای
خالقیت در روال بستر گذشته
باشد.نمایشسنتیبیانگرهویت
ملیماست

شــاهنامهخوانی و نقالی بود اکنون خبری از این
پویههانیست.
همانطورکهمیدانیدپیشازساختن
تئاترشهرمردمبهکافهشهرداریمیرفتند
وانواعنمایشهایایرانیراتماشامیکردند.
چرا هیچ ســالن و مکانی برای نمایشهای
ایرانیساختهنمیشود؟
دقیقا درست است .اصال یکی از دالیل ساخت
تئاترشهر به خاطر سابقه کافه شهرداری در محل
چهارراه ولیعصر (عج) بود .نمایشهای ایرانی در
آن مکان برپا بود و انــواع نمایشهای ایرانی چون
خیمهشببازیهمدرآنجااجرامیشد.بههرحال،
جامعهبهقصدتجدیدحیات،بسیاریازارزشهای
گذشتهخودراازدستداد.بههرحال،هممتولیان
امرکمکاریداشتندوهماهالیاینرشته،شرایط
جدید هم که میرســید و راهی هم بــرای تداوم
گذشته باقی نمیگذاشــت و همه چیز را به نفع
خودمصادرهمیکرد.شیفتگیبهجهانمدرنیتهو
جذابیتهای آن نباید مانع از نگرش به ارزشهای
گذشتگان شود .هر پدیده نوظهور متضمن نفی
ارزشهای گذشته نیست بلکه میتواند زمینه و
بستریبرایخالقیتدر روالبسترگذشتهباشد.
نمایش سنتی بیانگر هویت ملی ماست .نباید آن
را از دست بدهیم .بســیاری از تئاترهای امروزی
حصاریبلندبینخودوتماشاگربنامیکنندواین
نقصان همچنان در مراکز آکادمیک و دانشگاهی
به چشم میخورد .واحدهای درسی نمایشهای
ایرانیهمهرسالکاهشمییابند.پسازگذشت
 ۷۰سالازپیدایشدانشکدههایهنرهاینمایشی
هنوز گرایشــی به نام نمایشهای ایرانی نداریم.
هیچ سالنی هم برای نمایشهای ایرانی ساخته
نشده اســت .دو گونه اصلی نمایشهای ایرانی
شبیهخوانیوتختحوضیاست.ایننمایشها
را نمیتوان در ســالنهای قاب صحنهای اجرا
کرد.نمایشهایآیینیهمطراحیوفضاسازی
خاص خود را طلب میکنــد .قاجارها تکیه
دولت ســاختند ولی ما حتــی تکیه ملت
نســاختیم .اکنون دلخوش به بیغولهها و
فضاهــای  ۵۰-۴۰متری با عنــوان تئاتر
خصوصی در زیرزمینها نباشیم .اصل کار
رافراموشنکنیم.

یادداشت

پایان یک سال ،پایان یک دوره
احسان زیورعالم

ظهر دیروز قادر آشنا جایگزین شهرام کرمی در اداره کل
هنرهای نمایشی شد .شهرام کرمی ابتدای هفته با انتشار
پستی در صفحه شخصی خود در فضای اینستاگرام اعالم
کرد دیگر مدیرکل هنرهای نمایشی نیست و پس از دو سال
فعالیت در این سمت اســتعفایش را تقدیم سید مجتبی
حســینی ،معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
کرده است .شهرام کرمی در زمانهای انتخاب شد که حسن
روحانی پــس از انتخابات  1396به یک تثبیت سیاســی
رسیده بود و چشمانداز دولت ادامه مسیر پیشین بود.
هر چند بخش مهمی از بدنــه تئاتری خواهان ماندگار
مهدی شفیعی بودند؛ اما انتخاب شهرام کرمی در آن روزگار
دو امتیاز برای دولت داشت .نخست آنکه کرمی شخصیت
محبوبی در میان هنرمندان بود و چندان با مختصات اداره
کل هنرهای نمایشی غریبه نبود ،هر چند نگارنده چنین
برداشتی نداشت؛ چرا که شــهرام کرمی بیش از آنکه یک
سیاستگذار خوب باشد ،یک مجری خوب بود و مدیریت
اداره کل بیشتر مســتلزم آن رویه سیاستگذاری بود .دوم
آنکه شهرام کرمی هیچ سویه خاصی سیاسی نداشت و با
شعار اعتدالگرایی دولت نزدیکی داشت .در واقع شهرام

کرمی بیش از آنکه از منظر سیاسی معتدل باشد ،در وجه
اخالقی معتدل بود و این یک پارادوکس به حساب میآمد.
همین پارادوکس پس از دو ســال منجر به یک استعفا
میشــود ،اســتعفایی در میانه بحران کرونــا ،تعطیلی
طوالنیمدت تئاترها و درنهایــت بیکاری هزاران هنرمند
طلبکار از دولت .همچنین رقمی برابر با هشــت میلیارد
بدهیمیراثدستگاهشهرامکرمیاست.هرچنداینبدهی
مستقیماًبرگردنکرمینیست؛بلکهمحصولعدمهمکاری
وزارت ارشاد و سازمان برنامه و بودجه در تأمین بودجه سال
 98بود .از بودجه  1398در زمینه تئاتر تنها چیزی نزدیک
به  30درصد بودجه تأمین میشود و در آذرماه امسال نیز
کاراندیش ،معاون حقوقی وزارت ارشــاد از کاهش بیشتر
بودجه در ســال آینده خبر میدهد .یعنی بدهیها پابرجا
خواهد بود.
اکنون کرمی رفته و جای خود را به قادر آشنا داده است.
قادر آشنا برخالف کرمی سویه سیاســی دارد و در دولت
محمود احمدینژاد مدیریت اداره کل هنرهای نمایشی
را برعهده داشت .او رابطه خوبی با نیروهای اصولگرا دارد،
یعنی همانهایی که به زودی کمیسیون فرهنگی مجلس
را از آن خود میکنند .در دو سال گذشته این جبهه سیاسی
منتقد سیاستهای ارشاد در حوزه تئاتر بوده است .هرچند
دیگر رسانهها  -که منتســب به اصولگرایان نبودهاند  -نیز
همواره به نقد سیاستهای تئاتری دولت پرداختهاند؛ اما

لحن اصولگرایان ،بهخصوص در رابطه با ممیزی یا روابط
بینالمللی چنان تند بود که نقش پررنگی بر سیاستهای
دولت داشته است .در بودجه سال 1399مستقیماً در حوزه
ممیزی ردیف بودجه مستقل در نظر گرفته میشود و در
سه ماه منتهی به سال آمار ممیزیها باال میرود .همچنین
رسانههای راستگرا در جریان جشنواره تئاتر فجر ،حمایت
خود را  -با وجود مقاومت شهرام کرمی در برگزاری آن  -از
جشنواره سلب کردند و تمام نیروی خود را صرف جشنواره
فیلم کردند تا بیش از گذشته نشان دهند با شرایط این اداره
کلهمراهنیستند.
قادر آشــنا پیــش از این مســئولیت ســازمانهای
نمایشگاهی کشور را برعهده داشت؛ جایی که با فشارهای
راستگرایان به او سپرده شــد تا شرایطش متفاوت شود.

نتیجه نیز مشخص بود ،فشارهای رسانهای کمتر شد .در
جریان برنامه ادغام نهادهای نیمهخصوصی و مؤسســات
فرهنگی و هنری وابسته به وزارت ،قادر آشنا برخالف دیگر
بخشها چندان تحت فشار رسانهای قرار نگرفت .به عبارتی
او واجد نوعی مصونیت از ســوی رسانههای اصولگرا بود.
اتفاقی که اکنون ،در چند ماه باقیمانده از دولت مثمر ثمر
خواهد بود.
حاال آشنا مأموریت دارد تا فشارها را کم کند .با مجلس
اصولگرای پیشرو تعامل کند و شرایط را برای تئاتر بهبود
بخشد .شاید به همین واســطه بتوان بدهی تئاتریها را
تاحدودی تأمین کرد و از بودجه سال  - 1399که شرایط
پیچیدهای دارد  -بخش مهمی را تأمین کند ،اتفاقی که با
حضور شهرام کرمی ممکن نبود .به عبارتی قادر آشنا نه از

جایگاه حقوقی ،که بهواسطه روابط قدرتمندش شاید تئاتر
را از وضعیت پســاکرونایی نجات دهد .او همچنین عضو
هیئتمدیره انجمن هنرهای نمایشی است ،انجمنی که در
آستانهانحاللاستوشایدآشنابتواندباوجودمخالفتهای
شــدید تئاتریها ،آن را تســریع بخشــد و مسیر سخت
سیدمجتبی حسینی را هموار کند .او همچنین میتواند
برخالف شهرام کرمی با نیروهای موجود اداره کل هنرهای
نمایشی کار کند ،چیزی به یکی از پاشنه آشیلهای کرمی
بدل شده بود.
آمدن قادر آشنا میتواند موجب کاهش فشارها در حوزه
ممیزی شــود .او قدرت تعامل با نهادهای نظارتی را دارد و
شاید در ساختار ممیزی تئاتر نیز تغییراتی ایجاد کند که با
وجود تالشهای کرمی برای نگارش آییننامه در این حوزه،
شکل و شمایل عملیتری به خود بگیرد .همچنین احتمال
تغییراتی در تئاتر شــهر وجود داد و فرصتهای ممکن به
کارمندان و نیروهای وزارتی سپرده شود تا نیروهایی مأمور
شده در اداره کل.
مقابله فوق تصویری اســت از آنچه در سال  98بر تئاتر
ایران گذشته اســت .به عبارتی شــهرام کرمی میرود تا
در سال  1399مســیر تئاتر دســتخوش تغییر شود؛ اما
تغییرات سال آینده شــاید چندان هم خوشایند نباشد.
دوران پســاکرونا ،دوران کاهش مخاطب است .تعطیلی
طوالنیمدت برابر با از دســت دادن مخاطب است .بخش
مهمی از نمایشهای مخاطبپسند که برای ایام نوروز تهیه
شده بود ،ممکن اســت دیگر روی صحنه نرود و مدیرکل
هنرهای نمایشی تازه مأمور آشتی دادن مخاطب میشود،
آشتی دادنی که نیاز به پول و رسانه دارد.

