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گفتگو با دکرت سعید اسدی؛ 
پیرامون تئاتر دینی با موضوعیت رضوی

شادی غفوریان*

دکرت سعید اسدی متولد ۱۳۵۲ در کرمانشاه، دانش آموختۀ تئاتر و سینام از دانشگاه تهران، مدرّس 
دانش��گاه، منایشنامه نویس و پژوهشگر تئاتر است که هم اکنون مدیریت تئاتر مولوی را بر عهده 
دارد و همچنین عضو شورای پژوهشی ادارۀ کّل هرنهای منایشی است. وی در کارنامۀ هرنی خود، 
نگارش منایش��نامه های »رسود دوبارۀ کالت«، »تیره مثل س��وءتفاهم«، »تجی��ر بلور«، »بزرگراه«، 
»لیربو می خش��کد«، »س��ایۀ دار بر دار« و فیلم نامه های »بغض باویال«، »گیس های س��وخته« و 
»نیمۀ تاریک ماه« را به ثبت رسانده است. از میان مقاالت علمی پژوهشی وی، می توان به مقالۀ 
»نشانه شناسی نام در منایشنامه« در مجلّۀ هرنهای زیبا، مقالۀ »درآمدی بر روایت شناسی منایش 
با نگاهی به نظریه های متأّخر روایت ش��ناس« در فصلنامأ تئاتر، مقالۀ »آسیب شناسی تئاتر دفاع 

مقدس« در مجلۀ صحنه و دیگر مقاالت اشاره کرد.
مدیریت کمیتۀ انتخاب س��ی امین جش��نوارۀ بین امللل��ی فجر۱۳۹۰، عضوی��ت در هیأت داوران 
چندین دورۀ انتخاب کتاب س��ال و کتاب فصل جمهوری اسالمی ایران، عضویت در هیأت داوران 
و بازخوانان چندین دوره از جش��نوارهای ملّی و بین املللی تئاتر س��وره، ماه، حقیقت، تجربه و 
تئاتر دانش��گاهی؛ از دیگر سوابق اجرایی دکرت اسدی است. او همچنین تا کنون، راهنامیی حدود 
صد پایان نامۀ دانشگاهی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سینام و تئاتر را برعهده داشته 

است.
گفتگویی که در ادامه می خوانید، به بهانۀ کارگاه تخّصصی منایشنامه نویسی رضوی صورت گرفته 
اس��ت. این کارگاه تخّصصی که رسپرستی آن را دکرت اس��دی و بهزاد صدیقی برعهده داشته اند، با 
حضور هشت منایشنامه نویس مشهدی و به هّمت مؤّسسۀ آفرینش های هرنی آستان قدس رضوی 
برگزار گردیده است. دستآورد این کارگاه، هشت منایشنامۀ رضوی است که به زودی از سوی این 
مؤّسسه به چاپ خواهد رسید. گفتگوی حارض، به بررسی تعاریف، مشّخصه ها و آسیب های تئاتر 

دینی به ویژه تئاتر رضوی می پردازد.

جناب آقای دکرت اسدی، توصیف شام از منایشنامه نویسی 
موضوعی چیست؟ 

یک��ی از گرایش های متفاوت��ی که در منایشنامه نویس��ی 
وجود دارد؛ گرایش به منایشنامه نویس��ی موضوعی است. 
به طور کلّی تقس��یم بندی موضوعی در منایشنامه نویسی 
جهان وجود دارد. گاه گرایش های موضوعی به خواس��ت 
خ��وِد منایش��نامه نویس ها مرب��وط می ش��ود. یعنی یک 
منایش��نامه نویس تصمیمش بر آن است که راجع به حوزه 
و موضوعی مشّخص بنویس��د؛ اّما گاهی اوقات، بنیادها، 
مؤّسس��ات، بنگاه ها، جریان ها و نهاده��ای ایدیولوژیکی 
وجود دارند که مایلند گونه ای از منایش��نامۀ موضوعی را 
در عرصۀ تولی��د تئاتر ایجاد و عرضه کنند. اگر منظور ما، 
مورد دوم باشد که به طور معمول در ایران و در سال های 
اخیر وجود داشته، منایش��نامه های موضوعی منایش هایی 
هس��تند که بیش��رت از حیث گرایش مفهومی و فکری در 
مسیر و موضوع مشّخصی تعریف می شوند؛ این موضوع 
مش��خص از یک س��و به اهداف و دیدگاه های آن سازمان 
یا تش��ّکل هایی که مایل به وجود چنین منایش��نامه هایی 
هس��تند مرتبط می شود و از س��وی دیگر به حوزه ای که 
جامعه این موضوعات را می طلبد و آن تشّکل ها یا نهادها 
ناگزیرن��د به این نیاز عکس العمل نش��ان دهند. بنابراین، 
اغلب اس��رتاتژی حامیت از تولید چنین آثاری از سوی این 
نهادها در عرصۀ تئاتر کشور مطرح شده و اعامل می شود.

در ح��وزۀ تئات��ر دینی، تقس��یم بندی جزیی تر ب��ا نام یا 
موضوع رضوی چگونه صورت می پذیرد؟

در باب تئاتر رضوی به عنوان بخش��ی از حوزۀ تئاتر دینی 
می ت��وان گفت: از یک س��و این تئاتر به خواس��تی که در 
جامع��ه وجود دارد مرتبط اس��ت؛ با توّج��ه به اعتقادات 
مذهبی م��ردم ایران و عالقه مندی ای��ن مردم به حرضت 
امام رضا)ع(، این رضورت وجود دارد که به جنبه هایی از 
این موضوع در تئاتر توّجه ش��ود. ب��ا توّجه به اینکه حرم 
ایشان در ایران قرار گرفته است و ایشان نزدیک ترین مناد 
از اولیای دین اس��الم و مذهب تش��یّع در ایران محسوب 
می شوند، همچنین به دلیل تعلّق خاطر جامعه به حرضت 
رض��ا)ع(، مردمان به ش��کلی معم��ول، ارادت خود را به 
انواع مختلف به ایش��ان نش��ان می دهند. از طرف دیگر 
نهادهایی هس��تند ک��ه مایلند به ش��یوه ای نظام مند این 
کار را انج��ام دهن��د، این نهادها پایه گ��ذار نوعی گرایش 
تئاتری در ایران شدند که ایجاد و اجرای منایشنامه هایی با 
موضوعات متنّوع در حول و حوش یک موضوع مرکزی با 
عنوان »امام رضا )ع(« را بر عهده دارند، چنان که گفتامن 
رس��می حاکم بر تولیدات فرهنگی کش��ور نیز به گونه ای 
ویژه حامی و مشّوق چنین رویکردی است. با موضوعیت 

تئات��ر دینی، دف��رتی در ادارۀ کّل هرنهای منایش��ی وجود 
دارد که متولّی این امر است و جشنواره های کالنی وجود 
دارد که در میانش��ان آثاری مربوط به موضوعات رضوی 
هم مطرح می ش��ود و البته تالش های ویژۀ آس��تان قدس 

رضوی را باید به صورت جداگانه ای در نظر داشت. 
می  ت��وان این طور تعری��ف کرد که تئاتر رض��وی، تئاتری 
اس��ت که به موضوعاتی در باب زیست و زندگی حرضت 
رض��ا)ع( و مفاهیمی معنوی و اندیش��گانی می پردازد که 
پیرامون حقیقت وجودی ایش��ان وج��ود دارد. مفاهیم و 
مضامین��ی که در جامعه، چه در اعتقادات علمی اهل فن 
و چه در باورهای همگان��ی و فرهنگ عامه، ترّسی یافته 
اس��ت. این بخش��ی از هامن روند کلّی تئاتر دینی است. 
تئات��ری که با ویژگی های معنوی دی��ن در جامعه مرتبط 

می شود.

از دی��دگاه ش��ام، تئات��ر رضوی بای��د چه ش��اخصه ها و 
معیارهایی داشته باشد؟

در ای��ن مصاحبه مج��ال بحث نظرِی وس��یع در این باره 
نیست، گرچه در دنیا بحث بسیار جّدی دربارۀ تئاتر دینی 
وج��ود دارد ک��ه در ایران هم با س��مینارها و ترجمه ها و 
همچنین در برخی مقاالت به بخشی از آنها پرداخته شده 
اس��ت. در این فرص��ت کم، امکان نق��د دیدگاه ها دربارۀ 
تئاتر دینی هم فراهم نیس��ت؛ اّما به ط��ور کلّی، می توان 
گف��ت: در جه��ان نوعی گرای��ِش تئاتری وج��ود دارد که 
به تجرب��ۀ ایامنی و روحانی مرتبط اس��ت. حتّی در قرن 
بیس��تم که بنابر تصّور همگان، تجلّی مدرنیس��تی زندگی 
و ه��رن غالب بوده و جهان به س��وی خودبنیادی فارغ از 
مالحظات معنوی سوق یافته و عقالنیِت ابزاری، پیرشفت 
زیادی داشته است و جامعه، تابع روح مدرن، ظاهر دینی 
کمرتی به خود گرفته اس��ت. علی رغم این تجلّی مدرنیته 
در جهان، در تئاتر، بازگش��ن به رسچشمه هایی از کنش و 
وجود آدمی مطرح می شود که صورت جدیدی به این هرن 
می دهد. رفن به اعامق وجود انس��ان، جستجوی تأثیراتی 
که کهن الگوها، اس��اطیر و وجوه معنوی در زندگی انسان 
دارند، در بخش هایی، چهرۀ تئاتر را دگرگون کرده اس��ت. 
حتّی می ت��وان گفت آنتی تز ب��رای تئاتر متع��ارف ایجاد 
کرده، که هم در حوزۀ اندیش��ه و تکنیک های نگارش من 
و ه��م در حوزۀ اجرایی، تغییرات عمده ای پدیدار ش��ده 
اس��ت. این گرایش از یک سو بازگش��ت به منشأ روحانی 
انس��ان بوده؛ به این معنی که نیروهای غریبی که در پِس 
ظواهر عقالنی و سیستامتیک زندگانی امروز نهفته بوده، 
حاال بیرون کش��یده شده اند، از س��وی دیگر بازگشت به 
آیین هایی است که به ش��کل وجدان جمعی، انسان ها را 
گ��رد هم می آورد، که باز هم ص��ورت غریبی از زندگی را 
می تواند نش��ان بدهد. می توان این ماجرا را حتّی از نظر 
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تکنیکی، به عنوان فرایند بازگش��ت به آیین و بازگشت به 
روح و ایده ه��ای مطلق و حقیقی جه��ان تلّقی و دوباره 
مش��اهده ک��رد. این موجی  اس��ت که در جه��اِن تئاتر از 
نیمۀ اّول قرن بیس��تم به وجود آمد و بخش مهّمی از تئاتر 
تجربه گرا و نوآور قرن گذشته را در برگرفت. از سوی دیگر 
در پایان قرن بیس��تم، جهان با رخ��داد ایجاد جوامع چند 
فرهنگ��ی و تداخ��ل فرهنگ های گوناگون رو به رو ش��د و 
بس��یاری از فرهنگ های معنوی که پیش از این در حاشیۀ 
فرهنگ مرکزیت یافتۀ غرب وجود داشت امکان بروزیافت 
و معرفت شناس��ی دینی و روحانی این فرهنگ ها و رسوخ 
آن در تولی��د هرنی و فرهنگی عرص پس��ت مدرن در تئاتر 

پست  -  دراماتیک متجلّی شد.

حاال در جهان های ایدیولوژیکی که وجوه مذهبی در آنها 
برجس��ته تر است، مثل جامعۀ ما که تحت گفتامن مستقر 
جمهوری اس��المی، به ویژگی های اس��المی و جهان نگری 
دینی توجه ویژه می ش��ود، هدف آن اس��ت که با اتکا بر 
برجسته سازی منادها و صورت های زندگی دینی، نوعی از 
تئاتر دینی را، با مؤلّفه های ویژۀ خود، به وجود بیاورد؛ اّما 
پرسش اینجاس��ت که در ایجاد این تئاتر تا چه حد توفیق 
یافته است و دامنۀ تأثیرات آن در جامعه تا چه حد بوده 
اس��ت. در واقع به نظر می آید که تئاتر دینی در ایران در 
قی��اس با آن رویکردی که در تئات��ر جهان به وجود آمده، 
با صورت ها و رویکردهای تحقیق نش��ده و خودبسنده ای 
اتّفاق افتاده اس��ت. این خودبس��ندگی و فقدان جّذابیت 
و تأثیرگذاری آن، جای بحث وس��یعی دارد تا روش��ن شود 
ک��ه ویژگی های تئاتر دینی و به طور اخص تئاتر رضوی در 

ایران چه بوده و چه باید باش��د؟ متایز تئاتر دینی با تئاتر 
ایدیولوژیک کدام اس��ت؟ و رویکرده��ای ایدیولوژیک به 
تئاتر دینی تا چه حد یاری رسانده و به آن چه آسیب هایی 
وارد کرده اس��ت؟ اّما توّجه به موضوع دین و نس��بتی که 
انس��ان و زندگی با دین دارد، موضوعی است که در تئاتر 
رض��وی نی��ز اتّفاق افتاده اس��ت. فکر می کن��م مهم ترین 
ش��اخصه، پیش از این که به امام رضا)ع( معطوف باش��د، 
به کلّیتی مربوط می شود که امام رضا)ع( را برای انسان ها 
تعریف می کند، یعنی تجربۀ ایامنی که انس��ان نسبت به 
خ��دا دارد و می تواند، در ص��ورت اولیا تجلّی پیدا کند. به 
اعتقاد من این بازگش��ت به سّنتی است که هم در ادبیّات 
و هم در باورهای عرفانی ما وجود داش��ته است. در واقع 
در باوره��ای عرفانی ما، خداوند واحد متکّثی اس��ت که 
در صورت های مختلف متجلّی می ش��ود و این حقیقت که 
عظمت خداون��د در صورت هایی خود را نش��ان می دهد، 
هربار و در هردوره ای به ش��کلی آشکار می شود. بنابراین 
مب��دأ و مرجعی که به نام خداون��د در جهان وجود دارد 
ع��الوه ب��ر اینکه خ��ود را در هم��ۀ اعیان جه��ان متجلّی 
می کند، خود را در منود انسان های برگزیده و ویژه ای هم 
منایان می س��ازد. ازاین رو در تفّکر نبّوت، پیامربان خداوند، 
هرکدام جل��وه و صورتی ازحقیقت خداوندی هس��تند و 
بخش��ی از صف��ات او را متجلّی می کنن��د و غیب، خود را 
در عامل ش��هادت بدین طریق به صورت اش��اراتی آش��کار 
می کن��د. در تکرار این صورت ها ه��ر چه پیش تر می آییم 
آش��کار می ش��ود که در باور اس��المی، پیامرب اسالم)ص(، 
ه��امن صورت و تجلّی کامل اس��ت از حقیقت متجلّی در 

نام و صفات اولیای پیشین، هامن طور که می گویند: 
نام احمد نام جمله اولیاست  

چون که صد آمد نود هم پیش ماست
قاعدت��اً در باور ش��یعی تداوم تجلّ��ی حقیقت خداوندی، 
در صورت ه��ای امامان هم متجلّی می ش��ود و آن ها را به 
عن��وان مناد و جلوه های به تفس��یردرآمدۀ هامن حقیقت 
خداوندی می شناساند. به همین خاطر، تصّور می کنم اگر 
مالکی برای تئاتر رضوی داشته باشیم، منایش زیبا شناختی 
و تئاترِی هامن باوری اس��ت که ب��ه ذات مقّدس خداوند 
و آن معنای عمیق، در صورت محس��وس ش��خصیت ها و 
مکان ها و فضاهای صحنه ای اشاره می کند. این امری است 
که تئاتر رضوی را برخالف رویۀ س��اده انگارانۀ معمول، به 
تئاتری متّصل می کند که غایتش بازگش��ت به منش��أ روح 
و دیگ��ر رسچش��مه های معنوی جهان و کیهان و هس��تی 

شناسِی ژرف باور است. 
ب��ه عبارت دیگر اگر بخواهیم از این وجه فلس��فی و کلّی 
به س��مِت رخداد متعارف زندگ��ی برویم- از آنجا که درام 
هم قصد به تصویر کش��یدن زندگ��ی را دارد- با الیه هایی 
از زندگی روبه رو می ش��ویم که تجلّی��ات آن ذات مقّدس، 
خود را در آن میان پدیدار می س��ازد. اتفاقاً اولیا و امئۀ ما 

از جمله امام رضا)ع( بخش��ی از منادهای تجلّی و زیست 
زندگی انس��ان اند ک��ه امکان بازتولی��د در زندگی همگان 
را دارد؛ »او« ک��ه منونۀ انس��ان کامل اس��ت باید خود را 
در زیس��ت انس��ان هایی متجلّ��ی کند که کامل نیس��تند، 
اینجاس��ت که درام اتّفاق می افت��د. اگرمعیار تئاتر رضوی 
فقط این باش��د که بخواهد تنها زندگ��ی آن الگوی کامل 
را طبق باور ش��یعی ارایه دهد، در واق��ع تکرار مکّرراِت 
حکایات و متونی اس��ت که مدام جلوه هایی از رحمت و 
بزرگ��ی و توانایی فوق العادۀ این اولیا را نش��ان می دهد. 
اّما معی��ار تئاتر رضوی می تواند در نزدیک کردن انس��ان 
ب��ا متامی تنّوع هایش به الگ��وی کامل، روبه رو کردن او با 
تناقض هایش و سنجیدن او با الگوی کامل باشد. در واقع 
ایدۀ الگوی کامل را مّد نظر داشته باشد و آن را در خالل و 
البه الی زندگی ارایه دهد. این امر می تواند هم در صورت 
منادهای مشّخص زندگی که به صورت روزمره وجود دارد 
و هم در احساس��ات، عواطف و افکار انسان ها، به عنوان 
شخصیت های منایشی، نشان داده شود. البته پیداست که 
باید به صورت بیان هرنی در بیاید. صحبت های ما تا اینجا 
بیش��رت به درون مایه ها و گرایش ه��ا و به جهت گیری های 
موضوعی در منایشنامه ها و منایش های رضوی توّجه دارد؛ 
اّما اگر گامی به جلو بگذاریم نباید فراموش کنیم که کار ما 
موعظه، خطابه یا فلس��فه پردازی نیست، بلکه بیان هرنی 
آن مفاهیم��ی اس��ت که باید در صورت و ش��یوه ای عیان 
شوند. اینجاس��ت که به نظر می آید ش��اخصۀ دیگر تئاتر 
رض��وی، رجوع به تجربۀ تاریخی ما در حوزۀ نگاه و عمل 
و در خالل ادبیّات گذش��تۀ ماس��ت. استاد شفیعی کدکنی 
نکته ای دارند که نقل به مضمون آن این است که: عرفان، 
صورت زیبایی ش��ناختی دین است. منظور، صورت زیبایی 
شناختی حقیقت دین است. چنانکه تجلّی عرفان، همواره 
در بیان ش��اعرانه و صورت هرنی اس��ت. به نظرمی رس��د 
ه��رن با موضوعیت رضوی، از جمله تئاتر رضوی بایس��تی 
نوعی زیبایی شناس��ی دین باش��د و در واق��ع نوعی بیان 
زیباش��ناختی ارزش ها. باید عالوه بر آن وجوه معنایی به 
کیفیت زیبایی شناختی و توانایی ها و قابلیت هایی که در 

هرن نهفته است توّجه کنیم. 

نس��بت تئاتر رض��وی را با تئات��ر عمومی ای��ران چگونه 
می بینید؟ 

تئاتر عمومی ایران دارای دو رویه اس��ت: یک آن دس��ته  
از آث��اری که ارایۀ آنه��ا معطوف به تولید تئاتر اس��ت و 
هرنمندان منایش هایی را به قصد اجرای عمومی در جریان 
عمومی تئاتر به وجود می آورند. در این دس��ته، بخشی از 
پروس��ۀ تولید، ارتباط مؤثّر و مستمر با مخاطب است که 
می تواند با برنامۀ مشّخص سالیانه از سوی یک متاشاخانه 
و به صورت یک رپرتوار انجام ش��ود. صورت دیگر را تئاتر 

موسمی می نامیم و اصطالحاً به آنها تئاترهای جشنواره ای 
نیز گفته می ش��ود. یعنی تولید نه ب��ه قصد اجرا بلکه به 
قصد جش��نواره انجام می ش��ود و ممکن است در نهایت 
به اجرای عمومی برس��د، یا نرس��د. به نظر می رسد سهم 
تئات��ر رضوی در تولیداتی که با قصد اجرای عمومی تولید 
می ش��وند، بسیار ناچیز اس��ت. در اجراهای عمومی تئاتر 
کشور، اجرای منایش هایی با موضوع رضوی بسیار کم رنگ 
و کم اثر اس��ت. دلیل آن نیز این اس��ت ک��ه در واقع این 
تئات��ر نه نیاز کافی برای وج��ودش در جامعه ایجاد کرده 
اس��ت و نه رغبت کافی برای هرنمندان وجود دارد که به 
س��مت این تئاتر س��وق پیدا کنند. دلیلش شاید این باشد 
ک��ه این نوع تئات��ر بیش از اینکه به عن��وان یک رضورت 
مطرح ش��ود به عنوان یک انجام وظیفۀ س��الیانه، توّسط 
برخی ارگان ها دیده ش��ده اس��ت. گوی��ی هرنمندان را با 
مش��ّوق های مقطع��ی به اس��تخدام خ��ود درمی آورند تا 
برای یک فصل یا موس��می مش��ّخص، به منظور برجسته 
ک��ردن این موضوع در یک زمان بندی مش��ّخص این گونه 
کار را ارای��ه بدهن��د. البته تالش هم می ش��ود که آنها را 
به ح��وزۀ اجرای عمومی بکش��انند، اّم��ا می دانید که در 
بازار تئات��ر، این نوع تئاتر نتوانس��ته مخاطب و خواهان 
کاف��ی را جذب کرده و وارد چرخۀ اقتص��ادی تولید تئاتر 
ش��ود. پس این ن��وع تئاتر، تئاتری اس��ت ک��ه صددرصد 
نیازمند حامیت نهادهای مرتبط با این موضوع اس��ت که 
بتوانن��د از نظر اقتص��ادی آن را اداره کنند و حتّی بتوانند 
برای آنها مخاطب های غیرطبیع��ی ایجاد کنند. منظور از 
مخاط��ب غیرطبیعی مخاطبی اس��ت که با رغبت خودش 
تئاتر منی بیند بلکه برای دیدن تئاتر دعوت می ش��ود، این 
کار البته در س��الیان اخیر به صورت سیستامتیک از سوی 
همی��ن نهادها انجام پذیرفته اس��ت. این امری نامطلوب 
اس��ت که درعرضۀ تئاتر دینی ما اتّفاق افتاده و ناش��ی از 
س��وء مدیریت و س��وء تدبیرها و عوام اندیشی های برخی 
مدی��ران فرهنگی و اجتامعی بوده اس��ت، ب��ا این تصّور 
که تبلیغ دین بایس��تی صورتی این چنین داش��ته باش��د. 
درحالی ک��ه با مراجعه به ذات و رسش��ت زندگی آدم های 
جامعه، می توان گفت که آنها به این تئاتر نیاز دارند، ولی 
به علت غلظ��ِت ایدیولوژیک و جهت گیری های غیرهرنی 
و عدم تعادل و توازن بین وجوه مفهومی- فُرمی، و هرنی، 
اغلب ویژگی ه��ای مفهومی غلبه پیدا ک��رده و تبدیل به 
ساختارهای حکایت گونه و شکل های فرمایشی می شوند. 
از ای��ن رو جنبه های سفارش��ی و تبلیغِی فاقد روح خاّلقه، 
مخاط��ب را پس می زن��د و درنتیج��ه این گون��ه تئاتر به 
محف��ل خودمانی میان مدیران و هرنمندان تقلیل می یابد 
ک��ه در فصل��ی معیّن دور ه��م جمع می ش��وند و از این 
گردهم آیی خودبس��نده، تنها خودش��ان لّذت می برند. در 
صورتی که بایس��تی به بررس��ی این موضوع پرداخته شود 
که حتّی در ش��هر مش��هد که مرکز هرن رضوی است چند 



درصد مش��هدی ها، گسرتۀ مخاطبان تئاتر رضوی را تشکیل 
می دهند، چه برس��د به تئاتر عمومی کشور که منظور ما 
ه��امن مرکز کش��ور و کانون تولید تئاتر ایران اس��ت، چه 
برس��د به ش��هرهای دیگر. به علّت نگاه موسمی، مقطعی 
و ایدیولوژیِک یک س��ونگرانه و نگاه های تحقیق نشده ای 
ک��ه رضورت ها را درک و تئاتر مناس��ِب این حوزه را تولید 
نک��رده، تئاتر رض��وی در همین مح��دودۀ کوچک و تنگ 
جشنواره های مناسبتی محصور شده است و نقش مؤثّر و 

پررنگی در تئاتر عمومی کشور ندارد.

مواردی که تاکنون مطرح ش��د هامن ن��گاه انتقادی بود 
که می ش��ود ب��ه روند رخ��داد تئاتر رض��وی در این چند 
س��ال داشت. چه آس��یب های دیگری برای این نوع تئاتر 

می توان برشمرد؟

فقدان اسرتاتژی در مدیریت فرهنگی، بخشی عمل کردن و 
هامهنگ نشدن با جریان های کلّی موجود در تئاتر، تأکید 
بیش��رت بر داورِی مدیران، دربارۀ نشانه های تئاتر رضوی- 
چراکه مدیران بیشرت عالقه مند به کشف نشانه های آشنا و 
مشهود و تکرار شونده اند- فقدان نگاه کارشناسانه؛ یعنی 
بهره نربدِن مدیران از کارشناس��انی ک��ه تحلیل دقیق تر و 
فّنی تری از این گونه تئاتر ارایه بدهند، فقدان انگیزه های 
راستین برای سوق دادِن میل هرنمندان به اجتامعی کردن 
تئاتر رضوی- یعنی قدری ظواهر و نشانه های آشکار را کم 
کنیم و آن را به ش��کل مفاهیمی در خالل زندگی انسان ها 
جس��تجو کنیم-ک��ه این نیز چن��دان مورد عالق��ۀ مدیران 
نیس��ت، باعث شده اس��ت که تئاتر رضوی به ورطۀ تکرار 
بیفتد. به دلیل تکرار چنین نش��انه های آش��کار و استفاده 
از مکان ها و مش��خصه های بس��یار مشهود از جمله حرم، 
حوال��ی حرم، پنجره فوالد، چهره ه��ای تکراری زّوار و بیان 
تک��راری معج��زات، این گونه از منای��ش را رفته رفته بی اثر 
ک��رده و به ناچار تئاتر رضوی بیش��رت ش��بیه خاطره گویی 
عمل می کند و کمرت به موضوعات اصلی و ناب آن نزدیک 

می شود. 

ب��ه نظر ش��ام آیا گس��رتۀ جغرافیایی این تئات��ر همچنان 
معطوف به خراسان مانده است؟ 

چ��ون مرکز این تئاتر خراس��ان اس��ت بیش��رتین تالش ها 
اینجا انجام می ش��ود و البته طبیعتاً در خراس��ان بس��یار 
پرمعنات��ر جلوه می کند. اّما از نظر هامن وجه موس��می، 
در اس��تان های دیگر ه��م منایندگی هایی دارد که دس��ت 
آخر باید کار را در خراس��ان ارایه دهند. برای افزایش این 
گس��رتۀ جغرافیایی پیش��نهاد می کنم آنچه که بایستی در 
تئاتر عمومی اتّفاق بیفتد، در تئاتر رضوی ایجاد ش��ود. در 
جری��ان تولید این گونه تئاتر موضوعی و فرایند حامیت از 

آن در کش��ور، با محصوالتی که از رسارس کش��ور به دست 
می آورند، تور تئاتر یا س��فرهای تئاتر را در رسارس کش��ور 
راه ان��دازی کنند و آث��ار را این چنین به اجرا دربیاورند. در 
تئاتر عمومی البته این امکان هنوز به معنای واقعی وجود 
ندارد. چون برای تأمین اعتبار با مش��کالتی روبه روس��ت؛ 
اّما با نگاهی جامعه شناختی به ایران متوّجه می شویم که 
مخاطبان م��ا عمدتاً به تئاتر رو منی آورند، اّما کس��ی هم 
این سؤال را منی پرسد که چرا خود تئاتر به مخاطبانش رو 
منی کن��د. چرا تئاتر را به عرصه ها و ش��هرها منی برند و به 
جنبه های ارتباط اجتامع��ی تئاتر با ایجاد فرصت ها توّجه 
منی کنند. یکی از پیش��نهاداتی که موج��ب رونق این کار 
حتّ��ی از لح��اظ اقتصادی نیز می ش��ود هامهنگ کردن و 
بس��یج کردن نیروی تئاتر برای شکل دادن به سفر تئاتری 
در رسارس کش��ور اس��ت. اگر ای��ن امر حداق��ل در مراکز 
اس��تان ها اتّفاق بیافتد، گس��رتۀ جغرافیایی این نوع تئاتر 
از خراس��ان فراتر می رود. منی ش��ود گفت که تئاتر رضوی 
در جای دیگ��ر وجود ندارد، اّما می ت��وان گفت که بدون 
تع��ارف تئاتر رضوی هامنند هر تئات��ر موضوعی دیگر به 
عرصه ای از منبع درآمد، ممر حیات یا حتّی نگاه توریستی 
برای هرنمندان تبدیل ش��ده اس��ت. یعنی اینکه کسی اثر 
تئاتری را می س��ازد که هم آن را درجشنوارۀ دفاع مقّدس، 
ه��م درجش��نوارۀ رضوی و ه��م در هر موس��م دیگری با 
موضوعی��ت دینی با اندک تغییری بتوان��د اجرا کند و در 
هر جشنواره  بتواند آن وجه خاص مطلوب آن جشنواره را 
برجسته تر س��ازد؛ به نظر من این امر پیامد همین درنظر 
نگرف��ن رابط��ۀ اجتامعی و رضورت ها و نیازهاس��ت. اگر 
بدین ش��کل پیش بروند متأّسفانه باید بگویم ممکن است 
برای تئاتر رضوی اتّفافی مش��ابه آنچه که برای تئاتر دفاع 
مق��ّدس افتاد، پیش آید. ش��اید با رکود ی��ا حتّی تعطیلی 
مواجه ش��ود. اگر چه فرهنگ رضوی تعطیل منی شود، اّما 
تئاتر رضوی با داشن نگاه یکسو نگر، امکان لطمه خوردن 

را در پیش دارد. 

حرف آخر: 

ب��رای حرف آخر، فکر می کنم هم هرنمندان و هم مدیران 
باید مقداری به تجارب اندوخت  جهانی بیشرت توّجه کنند. 
در حوزۀ تئاتر دینی این وهم ایجاد شده است که این نوع 
تئاتر تنها در ایران وجود دارد. باید بدانیم اس��رتاتژی های 
تئاتر دینی در کش��ورهای دیگر چگونه اس��ت. بایس��تی 
از تج��ارب ملل دیگر بهره جس��ت. متأّس��فانه این اتّفاق 
منی افت��د. همه تص��ّور می کنند با اس��تفاده از تجربه های 
دیگ��ر ملل، به اصل مفهومی لطمه می زنیم، در صورتی که 
این طور نیس��ت؛ م��ا می توانی��م متهی��دات، تاکتیک ها و 
تکنیک های��ی را ک��ه در آن تئاتر وج��ود دارد ببینیم و در 
تئات��ر خودمان تنّوع ایجاد کنیم؛ تن��ّوع دادن به این معنا 

نیس��ت که آن را عروس��کی، خیابانی یا ک��ودک- نوجوان 
کنی��م. در این گفتگو مجالی ب��رای پرداخن به این بحث 
نیس��ت اّما می توان در فرصتی دیگر به آن پرداخت. تئاتر 
می تواند عرصۀ اجتامعی وس��یعی داش��ته باشد، می تواند 
صورت هایی ازتجلّی منایشی را داشته باشد که در فرهنگ 
م��ا به صورت س��ّنت های دیرینه وجود داش��ته اس��ت و 
نوآوران��ه در روش های تازه بازیابی ش��ود. برای بقای این 
نوع تئاتر، اّول باید خود تئاتر را در مملکت نهادینه کنیم 
و بعد انتظار داش��ته باشیم که تئاتر رضوی با موضوعیت 
خود به طور خاص وارد این عرصه ش��ود. این مس��ئله از 
جهات مختلف قابل بررس��ی است. اگر این تالش در حال 
انجام است، بایستی کمی از یک جانبه نگری و نگاه کم اثر 
و عقب مان��دۀ تبلیغی ک��ه تا به حال راجع ب��ه این تئاتر 
اعامل ش��ده، فاصله گرفته ش��ود و آزادی عمل بیش��رتی 
ب��رای بداعت خاّلقان��ه به هرنمندان داده ش��ود. تا حّدی 
که آدم ه��ا از دامنۀ رشیعت مدارانه خارج نش��وند، البته 
گناهی مرتکب نشده اند. مجالی فراهم شود تا هرنمندان 
بتوانند تجربۀ خودش��ان از ای��امن را روی صحنه بیاورند. 
حتّی کاراکرتهای منایش هم تجربۀ ایامنی خودشان را بیان 

کنند و این مس��ئله باعث نش��ود که هرنمند هم به هامن 
عوام گرایی دچار ش��ود که بس��یاری به آن دچارند. این به 
خودی خود ش��اید چیز بدی نباشد، اّما به نظر من تجارب 
هرنمند متفّکر منی تواند خیلی ش��بیه ب��ه تجارب عامیانه 
باش��د؛ چون ب��ه هرحال در حوزۀ تفّکر و اندیش��ه و هرن 
بایس��تی نگاه، فرهیخته باش��د اّما ای��ن فرهیختگی بدین 
معنا نیس��ت که بایستی از نگاه عام جامعه فاصله بگیرد، 
بلکه بایستی نگاه جامعه را نسبت به تجربۀ ایامنی تغییر 
دهد. در نهایت پیش��نهاد من این اس��ت که اسرتاتژی این 
تئاتر، تغییر نگاه مردم به تجربۀ ایامنی خودش��ان باش��د. 
این هامن چیزی اس��ت که در ن��گاه اولیا هم وجود دارد. 
ایجاد تغییر و دگرگونی در معرفت نسبت به آنها و نسبت 
ب��ه حقیقتی که آنها متجلّی آن هس��تند. اگ��ر این تغییر 
اتّف��اق بیفتد هرن از لحاظ تاثیرگ��ذاری فکری و اجتامعی 
موفّق شده است. پیش��نهاد من این است که در بازنگری 
هر برنامه به این نکته توّجه ش��ود که تئاتر رضوی نش��ان 
دادن نش��انه های ظاهری مش��هد، حرم یا ام��ام رضا)ع( 
نیس��ت بلکه پدیدار کردن و متجلّی کردن حقیقتی است 

که امام رضا)ع( مناد آن است. 


