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 چکیده
اجتماعی کالن اقتصاد  -های اقتصادیاین پژوهش با میانجی مطالعة موردی ت اتر خصوصی، برخی از زمینه

انشگاهی یا های د واسطة آموزش که به افرادیشمار اخیر،  های سالکند. در هنر در ایران را واکاوی می
رغم  پیوندند، افزایش یافته است. این در حالی است که بهمی« جامعة ت اتری»های معمول دیگر به  شیوه

های نمایشی  افزاری سالن اند و امکانات سختها چندان تغییری نکرده ، زیرساخت«هات اتری»افزایش جمعیت 
حلّ این مشکل و سازی ت اتر راهه خصوصی، این ایده ک80است که بود. از اوایل دهة   بیش همانوکم

بدل شد. بسیاری از فعاالن عرصة نمایش « ای هژمونیكایده»بسیاری دیگر از دردهای ت اتر ایران است به 
نگاهی به های نمایش، نیم این ایده را پذیرفتند. متولیان دولتی نمایش نیز برای خروج از بحران کمبود سالن

تماشاخانة خصوصی در  20ون با گذشت نزدیك به دو دهه از آن زمان، بیش از بخش خصوصی انداختند. اکن
این پرسش است که آیا این برنامه پرسیدن  کنند. حال وقتدر تهران فعالیت میهای دولتی کنار تماشاخانه

توانست گرهی از کار فروبستة نمایش ایران بگشاید؟ دولت و بخش خصوصی در ت اتر چه نسبتی با یکدیگر 
مرور کنند؟ و اینکه میدان نمایش، این تجربه را چگونه ارزیابی می« نفعان ذی»اند؟ فعاالن و برقرار کرده

این پژوهش درصدد بوده گوید؟  در ایران به ما می« اقتصاد فرهنگ»تجربة ت اتر خصوصی چه چیزی دربارة 
فعالیت »پاسخ گوید؛ اما فهم « اهالی ت اتر»های  ها و ارزیابی ها را بر پایة بازخوانی دیدگاهاست که این پرسش

تر اجتماعی ـ ای از اقتصاد هنر، مستلزم درک مناسبات کلیعنوان مقولهبه« بخش خصوصی در ت اتر
زمینة تحوالت اقتصادی  را در پس« ت اتر خصوصی در ایران»اقتصادی است. بدین سبب مقاله کوشیده است 

آمیز اقتصادی ـ دهد که چگونه روند مس لهنشان میاین پژوهش کند. ـ اجتماعیِ دو دهة اخیر ایران تحلیل 
تأسیس بازتاب یافته است. یکی از پیامدهای این روند، « میدان نمایش»اجتماعی دو دهة اخیر ایران در 

 است. « ت اتر خصوصی»جای به« تماشاخانة خصوصی»
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 یان مسئلهب .1

های هنری نیز در جامعة ایران گرایشی به رشته ،70ایش جمعیت جوان کشور در دهة با افز
های هنری سهمی ت اتر نیز از این گرایش جوانان به تحصیل یا فعالیت در رشتهپدیدار شد. 
عرصة نمایش )بازیگر، کارگردان و « فعاالن»توجه بر شمار نحوی شایانکه بهیافت، چنان

گیرند که با التحصیالن این رشته را دربرمیر عوامل( افزوده شد. بخشی از این جمع، فارغسای
های تخصصی ت اتر در سراسر کشور در مقاطع مختلف تحصیلی، سیل دانشکده افزایش
التحصیالن این بر فارغ التحصیالن روانة بازار کار محدود نمایش کشور شده است. عالوه فارغ

ها برآمدند.  های آزاد، تجربی و آموزش در درون گروه از سیستم آموزشگاه افرادی نیزرشته، 
اگر از واژگان اقتصادی وام بگیریم، باید بگوییم که تعادل میان عرضه و تقاضا در نمایش 

ها باب شده است ـ و خود خبر از  ایران به هم خورده و مطابق اصطالحاتی که در این سال
ندارد و « مشتری»کافی  است که به حدّ« کاالیی»ت اتر  ـ هددمیهای مسلط زمانه گفتمان

 های ، برخی عواملش به دشواریخواند و طبعاً در این چرخهبنابراین دخل و خرجش نمی
 اند.اقتصادی گرفتار آمده
 رجویانی که در عرصةالتحصیالن و هنفارغ ،80 در اواخر دهةای در چنین زمینه

ها در این حوزه درصدد بر آمدند با توجه به کمبود زیرساختکردند، آموزشگاهی فعالیت می
فضایی برای  های خود به اجرای کار برای عموم بپردازند و بدین واسطهدر آموزشگاه تا

 ،کنند. در ابتدا با درخواست مجوز از مرکز هنرهای نمایشی ایجادهای اجرایی خود  فعالیت
با  ،و در ادامه ندفضاهای خصوصی را پیدا کردآثار هنرجویان و دانشجویان امکان اجرا در 

دیگری نیز برای فعالیت و اجرای نمایش به  مرکز هنرهای نمایشی، اماکن جلب همکاری
فضاها افزوده شدند. بعد از اجراهای دانشجویی و هنرجویی در این اماکن،  تعدادی از این 

کردند و آنان که امکان اجرا در ها تمایل پیدا تر هم به اجرا در این سالنایگروههای حرفه
رغم نبود شرایط مطلوب از نظر اکوستیك و امکانات این فضاهای کوچك را داشتند، به

ها با ترتیب در آن سال ها به روی صحنه بردند. بدینهایی را در این سالننوری، نمایش
هنرهای نمایشی که مدام در معرض فشار و تقاضای فعالیت بخش خصوصی، مرکز 

برای فعالیت و اجرا قرار داشت، توانست بخشی از آثار تولیدی « جامعةنمایش»رمندان و هن
نمایشی برای رو مرکز هنرهای  ها هدایت کند. از اینحوزة نمایش را برای اجرا به این سالن

های  عنوان مؤسسهبا «ظرفیت قانونی»یك  ،سازی در این عرصهتحقق خصوصی
و از این طریق مجوز ایجاد کرد  نمایشی منظورةچندمنظوره یا مؤسسه تخصصی تك
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ها انحصار دولت در حوزة ت اتر، فعالیت بخش بنابراین بعد از سالشد.  ها صادرتماشاخانه
. با گذشت هفت سال از تأسیس صورت رسمی آغاز شد به 90از اوایل دهة خصوصی 

سالن  20یك به اکنون نزدها، همرغم تعطیلی برخی از آن نخستین سالن خصوصی، به
 کنند.های نمایش دولتی در تهران فعالیت می خصوصی در کنار سالن

سازی در عرصة نمایش، ت اتر توانیم ارزیابی کنیم؟ آیا خصوصیاما این روند را چگونه می
سازی، بیشترِ هنرمندان در ما را در مسیر حل مس له قرار داده است؟ پیش از آغاز خصوصی

رسید  نظر داشتند. به نظر میزی در این عرصه اتفاقسامورد ضرورت خصوصی
حل جادویی است که حلّال مشکالت خواهد بود؛ اما امروزه این سازی همان راه خصوصی

ها و لزوم جذب جریان منتقدان و مخالفان زیادی دارد. از یك سو با افزایش جمعیت ت اتری
سازی ت اتر  از جانب دیگر، خصوصی آمد؛ اماسازی ناگزیر به نظر می مخاطبِ بیشتر، خصوصی

در ایران، با مسائل و پیامدهایی همراه بوده و از دید برخی به شکست انجامیده است؛ یا 
حلی اساسی برای حلّ مسائل ت اتر ایران تلقی شود. هدف ما در این  تواند راه کم نمیدست

 هاست: پژوهش پاسخ به این پرسش
 اند؟  سازی ت اتر در ایران کدام مسائل خصوصی نتری مهم، «جامعة نمایش»از دید  -
 کنند؟  تجربة خصوصی سازی را چگونه ارزیابی می« فعاالن نمایش ایران» -
 گوید؟در ایران می« اقتصاد فرهنگ»دربارة  ما بهمرور تجربة ت اتر خصوصی چه چیزی  -

 پیشینۀ پژوهش.2

بنامیم، در قالب گفتگوهای  توانیم پیشینة پژوهش حاضرای از آنچه که میبخش عمده

عنوان است. در این چارچوب، سمیناری با ردیابی ها قابلها و سخنرانیمطبوعاتی یا نشست

 سالن کنفرانس ت اتر شهر در تهران و در 1387در دی و بهمن « ت اتر خصوصی در ایران»

ندان از ارزیابی هنرم»برگزار شد. در این سمینار محمدعلی خبری در گفتاری با عنوان 

، با پرسش از هنرمندان مجموعة ت اترشهر، «ها و پیامدهای ت اتر خصوصیها، زمینه ضرورت

گیری ت اتر خصوصی و های شکلها و زمینه ضرورت»مرکز هنرهای نمایشی و ادارة ت اتر، به 

-169: 1388الذکر پرداخت )خبری، از دیدگاه هنرمندان فوق« پیامدها و ابعاد حمایتی آن

های  ت اتر و نمایش خصوصی: برداشت»در همین سمینار، بهزاد قادری در مقالة  (.103

، با پرداختن به نحوة «سازی فرهنگسازی و خصوصیمتفاوت از فرهنگ خصوصی

سازی در انگلیس، به قطع پشتیبانی مالی از ت اتر در این کشور بعد از انجام کارهای خصوصی



60        مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات   


  

 
ال
س

 
تم
یس
ب

رة 
ما
 ش
،

هل
چ

  
ار 
 به
م،
نج
و پ

13
98

 

سازی در ت اتر ایران مبنا پیشنهادهایی برای خصوصیزیربنایی توسط دولت اشاره و بر این 

مدل اقتصاد »(. مصطفی مختاباد در گفتاری باعنوان 25-37: 1388ارائه کرد )قادری، 

، «مدل اقتصادی ایران»، با اشاره به «سازی هنر ت اتر ایرانفرهنگی در مناسبات خصوصی

(. در بخشی دیگر از این 47-55 :1388سخن گفت )مختاباد، « بازار اقتصاد فرهنگی»دربارة 

ریزی ت اتر ، از جایگاه دولت در برنامه«اقتصاد ت اتر خصوصی»سمینار، منوچهر اکبرلو با مقالة 

شدن ت اتر و سخن گفت و به پیامدهای خصوصی« ت اتر خصوصی موفق»های شرط و پیش

محمدباقر قهرمانی  (.63-75: 1388گذاری در صنعت ت اتر نیز اشاراتی کرد )اکبرلو، سرمایه

، با بررسی تطبیقی و نگاهی به کشورهایی که ت اتر آنها «در مسیر ت اتر خصوصی»در مقالة 

سازی ت اتر و نحوة تأمین بودجه از منابع عمومی در در جهان مطرس است، در روند خصوصی

(. مسعود دلخواه نیز در 197-183: 1388تجربة جهانی کندوکاوی کرده است )قهرمانی، 

، «گیری و توسعة ت اتر خصوصیجایگاه و نقش مردم، هنرمندان و دولت در شکل»پژوهش 

های ت اتری برای تشکیل ت اتر خصوصی و ایجاد تعامل بین دولت و به لزوم تشکیل گروه

آورد های ت اتر خصوصی در آلمان نمونه  هنرمندان تأکید کرد و از نحوة تأمین بودجة گروه

 (.45-125: 1388)دلخواه، 

« های بخش غیردولتیظرفیتت اتر و »باعنوان « المللیبین»چند سال بعد و در سمیناری 

در سالن کنفرانس ت اترشهر برگزار شد، بار دیگر موضوع ت اتر خصوصی  1395که در اسفند 

 ،های بخش غیردولتی المللی ت اتر و ظرفیت سمینار بینة نشریدر معرض توجه قرار گرفت )

های خصوصی بررسی تأثیر سالن»ای باعنوان  رحمت امینی در مقالهن سمینار (. در ای1395

، از نقاط ضعف و قوت، معضالت و مزایای تأسیس «در گسترش ت اتر در شهر تهران

سمینار ة نشریهای خصوصی ت اتر سخن گفت و راهکارهایی را نیز پیش کشید ) سالن

این، برخی محققان بر  عالوه(. 11: 1395 ،های بخش غیردولتی المللی ت اتر و ظرفیت بین

خارجی نیز تجارب دیگر کشورها را بازخوانی کردند. برنیس راموس آیاال در سخنرانی خود 

، نتای  یك پژوهش را دربارة چهار «های مستقلسازمانی برای گروه  الگوهای درون»باعنوان 

درآوردن  کنترل  برای به هاهای آنها و برنامهگروه ت اتر مستقل در مکزیکوسیتی و طرس

های  المللی ت اتر و ظرفیت سمینار بینة نشریوضعیت نامناسب اقتصادی و اجتماعی شرس داد )

گذاری مدیریت و سرمایه»(. تایوو اوکونوال افوالبی نیز در مقالة 13: 1395 ،بخش غیردولتی

اتر مستقل در نیجریه ، به بحث دربارة دو کمپانی ت «ت اتر مستقل: الگوهای نمونه در نیجریه
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المللی ت اتر و  سمینار بینة نشریو معاش آنها را وارسی کرد ) ءهای بقاپرداخت و راه

(. محقق دیگری به نام لوون ختاگوری باعنوان 19: 1395 ،های بخش غیردولتی ظرفیت

تقل گذاری در ت اتر مسسرمایه ، به چندین مدل«کننده ت اتر؛ از شاعر قهرمان تا مدیر تهیه»

اشاره کرد و توسعة این شکل از ت اتر را مستلزم بهبود و ارتقای مدیریت فضاهای اجرای 

(. 21: 1395 ،های بخش غیردولتی المللی ت اتر و ظرفیت سمینار بینة نشریمستقل دانست )

بررسی کیفیت تعامل با توسعة ت اترهای »در سخنرانی دیگری در این سمینار با عنوان 

اند، ت اتر های برادوی و وستهایی از تماشاخانه کوپال با ذکر نمونهاهلل، عطا«خصوصی

فرهنگی تحلیل کرد و به رابطة اقتصادی ت اترهای  ـ عنوان یك بنگاه تجاریخصوصی را به

های  المللی ت اتر و ظرفیت سمینار بینة نشریپرداخت )« توسعة فرهنگی»خصوصی با امر 

بررسی تطبیقی ت اتر دولتی و »ام مارینا واسادز در مقالة ( و سرانج30: 1395 ،بخش غیردولتی

، به ت اترهای مستقل گرجستان و مشکالت آنها برای ادامة حیات «مستقل در گرجستان

 (.32: 1395 ،های بخش غیردولتی المللی ت اتر و ظرفیت سمینار بینة نشریاشاره کرد )

های ضروری برای ها و زمینهشرط ، مس لة اصلی پیش1387به عبارت دیگر، در همایش سال 

تواند نقطة زد که ت اتر خصوصی میها موج میت اتر خصوصی بود و این امید هم در سخنرانی

رفت از مشکالت است. اما در  عطفی در مسیر رشد ت اتر ایران باشد و چه بسا تنها راه برون

ا نشان داده بودند، زیاد خود رکه مسائل و مشکالت تاحدّ  1395همایش بعدی در سال 

شد. مروری بر آثار خارجی دربارة ارزیابی روندها و جستجوی راهکار، دغدغة اصلی تلقی می

شود،  دیده می اجا آشکار شدن هنر در همهدهد که گرچه تناقضات بازاریاقتصاد هنر نشان می

ی و اجتماع -در کشورهای غربی به دالیل مختلف، تناسب بیشتری میان وضعیت اقتصادی

گذاری بخش خصوصی در ت اتر های هنری برقرار است. برای نمونه، در بریتانیا سرمایهفعالیت

)ها پوند است بالغ بر میلیون
1
Zorloni, 2013:112). 

تا حدی مهم جلوه « اقتصاد فرهنگ و هنر»اخیر که مقولة  های سالبر این، در   افزون 

اد و فرهنگ در ایران را از منظرهای مختلف اند که رابطة اقتصکرده است، محققان کوشیده

بررسی انتقادی رابطة اقتصاد و »توانیم از پژوهشی با عنوان بررسی کنند. برای نمونه می

به بحث دربارة روند مسلط بر « انتقادی»نام ببریم که در آن محققان از دیدگاهی « فرهنگ

                                                           
 Heilbrun) ای شده است. برای دو نمونه ر.ک بههای تازهها و حوزهتماعی، درگیر بحثاج -های اخیر، مقولة اقتصاد هنر در تناسب با تحوالت اقتصادیدر کشورهای غربی در دهه.1

and gray,2004 وEkelund et al,2017.) 
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به حیطة فرهنگ « گوی بازار آزادبسط ال» ،اند که از دید آنانایران پرداختهفرهنگ و هنر 

هایی به سینما و مطبوعات و (. در این تحقیق بخش1397همکاران، )اباذری و  است

 اما ت اتر در میان موضوعات منتخب قرار ندارد. ، تلویزیون اختصاص یافته است

 مباني نظري  .3

اما آنچه  طور مشخص در ت اتر، پیشینة چشمگیری دارند؛ نهادهای مردمی در هنر و به

تری که اجتماعی بزرگ ـ ای است از روند اقتصادینامیم، مؤلفهمی« سازی ت اترخصوصی»

میالدی در جهان  80وبیش سراسر کرة خاک را درنوردیده است. از دهة  های اخیر کمدر دهه

ای اقتصادی در دستور کار قرار گرفته و پس از آن به همة دنیا تسّری پیدا کرده است برنامه

نامند و منتقدان بر آن می« اقتصاد آزاد»را  ای که هوادارانش آنکه بازار آزاد نام دارد؛ برنامه

های هنری را نیز دستخوش اند. این برنامه، جهان هنر و عرصة فعالیتن ولیبرالیسم نام نهاده

 وژیكعبارتی زیرورو کرده است. گذشته از مناقشات نظری و ایدئولتغییری عظیم ساخته و به

های این  گذریم(، مؤلفهاجتماعی )که ما از آن درمیفراوان بر سر این الگوی اقتصادی ـ 

گری دولت و  ها، کاهش تصدیسازی، حذف یارانهاند: خصوصی وبیش مشخص برنامه کم

 سپردن به سازوکار عرضه و تقاضا.  تن

کارآفرینانه و  هایایدة محوری اقتصاد بازار آن است که با گشودن مسیر تحقق آزادی
های فردی در چارچوبی نهادی که ویژگی آن حقوق مالکیت خصوصی قدرتمند، مهارت

توان رفاه و بهروزی انسان را افزایش داد. نقش دولت بازارهای آزاد و تجارت آزاد است، می
هاست. دولت باید کردن به آن شیوه ایجاد و حفظ یك چارچوب نهادی مناسب برای عمل

برای تأمین حقوق مالکیت خصوصی  راکارکردهای نظامی، دفاعی و قانونی الزم ساختارها و 
ایجاد و در صورت لزوم، عملکرد درست بازارها را با توسل به زور تضمین کند، ولی نباید 
بیش از این در امور مداخله نماید. مداخلة دولت در بازارها )وقتی که ایجاد شدند(  باید در 

 (.9-10: 1395)هاروی، « داشته شودسطح بسیار محدود نگه
شود ـ ه نمونة خاص ایران مربوط میجا که بویژه آنبه ها ـگذاریما فعالً بر این نام     

سرعت در  به برالیسم بنامیم و چه اقتصاد آزاد ـرا ن ولیچه آن ـ اصراری نداریم؛ اما این روند
که بارها گفته شده است، با ایجاد . چنانهای دیگر جامعه از جمله هنر نیز بازتاب یافتساحت

سرعت تغییر چهره داد و کنشها  یك نظام نوین جهانی در پایان جنگ سرد، عالم هنر نیز به
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تمامی و  ههای آن دستخوش تجدید ساختاری چشمگیر شدند. رؤیای سرمایة جهانی بو عادت
ها و آثار هنری در مسیر تحول ها، نهادسرعت در عالم هنر بازتاب یافت. در نتیجه گفتمان هب

پیمان شدند. کاهش خود گرفتند و با عالم تجارت همتری بهوبوی تجاریپای نهادند و رنگ
هوای جدیدی را در عالم هنر حاکم ساخت که ومیالدی، حال 80مداخلة دولت در آغاز دهة 

مهمی در بر داشت بازگشت دلّاالن به عرصة اقتصاد هنر یکی از آنها بود که خود پیامدهای 
رسد، هنر با نظر میدر نگاه اوّل به»(. بنا به روایت یکی از نویسندگان: 149: 1387)آرچر، 

هی  نظامی به اندازة اقتصاد ن ولیبرالیسم مرزبندی ندارد؛ اقتصادی که مبنای آن اگر نه در 
کند. جاد میثروت و قدرت ای عمل، در آرمان، تجارت آزاد است؛ اقتصادی که سلسله مراتب

رسند، ضدّ هم نیستند، زیرا امروزه اقتصاد هنر، بازتاب اما  این دو بدان اندازه که به نظر می
زعم برخی (. این تحول به10: 1388)استاالبراس، « عینی اقتصاد مبتنی بر سرمایة مالی است

هر ساله، » معرفی کردند:« پایان مدرنیسم»را ساز بود که آنکننده و سرنوشتچندان تعیین
ها و داران، مدیران موزههنرمندان، دالالن هنری، گالری ـ «صحنة هنر»عوامل 
کنند و گذارند که مانند مُدسازان عمل میای را به نمایش میستارگان تازه ـ داران مجموعه

زنند. چنین هنری نشان از شوندة هنر میبرچسب خودشان را بر تولید انبوه و همواره دگرگون
: 1387)بکوال، « عتباری پارادایم پیشین دارد و از این رو، منادی پایان مدرنیسم استا بی
519.) 
شمسی، این برنامه در دستور کار قرار گرفت.  70در کشور ما نیز پس از آغاز دهة      

گروهی مدعی هستند که این سیاست در ایران به خوبی پیاده نشده یا اساساً آنچه تحقق 
چه در ی به اقتصاد بازار ندارد. مثالً به گفتة یکی از مدافعان اقتصاد بازار، آنیافته است، ربط

ایران رخ داده است، نه تغییر واقعی از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار، بلکه فقط تغییر شکلی 
(. اما سرشت این تغییر هر چه باشد، تأثیر این روند 476: 1395نژاد، ظاهری بوده است )غنی

به بعد، فضای  70اجتماعی و فکری و حوزة فرهنگ و هنر انکارناپذیر است. از دهة بر فضای 
شد از سینما تا هنرهای تجسمی دنبال کرد. این را میجدیدی شکل گرفت که بازتاب آن

وکارهای  یافتن برخی کسبفضای جدید در عرصة اقتصاد فرهنگ عبارت بود از رونق
اما تغییرِ حتی  .دولت بر فرهنگ و هنر باقی بودگرچه همچنان سایة سنگین  ،غیردولتی

 اوّل دهة در نیمةهایی از این تغییر مهمتر در نظام ارزشی و فرهنگی جامعه پدیدار شد. سویه
 جوانان و اوقات نامای بهتغییرات جمعیتی و ظهور مس لهاند:  چنین فهرست شده 1370

ویژه دانشجویان دختر، یان و بهفراغت، گسترش شهرنشینی، افزایش سریع شمار دانشجو
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برآمدن تدریجی زنان در هی ت یك نیروی اجتماعی، گسترش ابزارهای ارتباطی، تغییر 
ها و تقاضاهای گرایی، پیدایش خواستهایی از جامعه، رشد مصرف زندگی در بخشسبك

قتصاد ا»(. این تغییر بر عرصة نمایش و مسالة 52: 1396، روزخوشجدید اجتماعی )اباذری و 
مندان ت اتر و نیز تأثیر شایانی بر جای نهاد. از یك طرف شمار دانشجویان و عالقه« ت اتر
ویژه زنان افزایش یافت که این خود به تغییراتی در ساختار میدان ت اتر منجر شد. از جانب  به

شود، در نوع دیگر، تغییر در سبك زندگی و بسط آنچه سبك زندگی طبقة متوسط نامیده می
 مخاطبان ت اتر و ذائقة مخاطبان تغییر ایجاد کرد.

به هر حال نکته در این است که با توجه به فضای کلی تحول اجتماعی و فرهنگی که 
سازی و کاهش دخالت دولت بود و با درنظرگرفتن افزایش هایی مانند خصوصیپذیرای ایده

ه بود، این ایده در میان دامن زد« بحران شغلی»جمعیت فعال در عرصة ت اتر که به نوعی 
ای بود که با اندکی سازی ایده و برنامهاهالی ت اتر شدیداً مقبول واقع شد. بنابراین خصوصی

بخش و حلّال حلی اساسی و نجاتتأخیر به نمایش ایران هم رسید و در ابتدا نیز همچون راه
 شد.بسیاری مشکالت تصور می

پس از فروپاشی بلوک شرق سابق  زینشرقی  سازی، در روسیه و اروپایبرنامة خصوصی
هایی با تجربة ما داشته باشد، بر عرصة هنری تجربه شد. این تجربه که ممکن است شباهت

این کشورها تأثیر شگرفی بر جای نهاد. به نظر برخی نویسندگان، این فرایند صرفاً گذار از 
صی نیست، زیرا که ای واجد مالکیت خصوای فاقد مالکیت خصوصی به جامعهجامعه

به همان اندازه یك برساخت سیاسی مصنوعی است »سازی در چنین کشورهایی خصوصی
این هویت مشترک که تجربة »( و البته 210: 1396)گرویس، « سازی بوده استکه ملی
ویژه در هنر امروز کند، بهجمعی ممکن می ای دستهمنزلة پروژه سازی را بهخصوصی

 (.211: 1396)گرویس، « یابد ی جلوة آشکار میکشورهای پساکمونیست
های دیگر اش با اقتصاد و سیاست و حیطهدر اینجا برای فهم بهتر ت اتر ایران و رابطه     

و، فضای اجتماعی متشکل توانیم از نظریة میدان بوردیو هم یاد کنیم. در نظر بوردیجامعه می
ای مستقل و  رند. میدان در قالب مجموعهاست که از استقالل نسبی برخوردا هایی از میدان
میانجی هستة مشترکی از الزامات، ارزشها،  که به 1یافته، اما همبسته از هستارهایی تفکیك

گیرد. میدان البته باید اند شکل می ها به یکدیگر پیوستهکارکردها، قواعد، مقوالت و ویژگی
رسمیت شناخته و پذیرفته  امد بهن که بوردیو میدان قدرت می ها ای از میدان توسط شبکه

                                                           
1. Entities 
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 1ای از پیکربندی روابط عینیمیدان مشتمل است بر شبکه (Schirato, 2005:45).شود
شان در ساختار توزیع انواع قدرت ( که با وضعیت بالفعل یا بالقوه2ها ها )موقعیتمیان جایگاه

 (Bourdieu and Wacquant, 1992:97). شوندیا سرمایه تعریف می

های بوردیویی از هنر، عموماً بر گوید. تحلیلو از میدان تولید فرهنگی سخن میبوردی
دیگر دست های  دانهای درون میدان و رابطة میدان با میسازوکارهای درونی و جایگاه

گذارند. این تحقیق اساساً بر مبنای رویکرد بوردیو سازمان نیافته است. تنها با ارجاع در  می
توانیم دربارة نمایش در ایران به میان یکرد بوردیویی، این پرسش را میترین سطح به رو کلی

معنای بوردیویی آن است؟ آیا ت اتر های میدان بهآوریم که آیا حوزة ت اتر ایران واجد ویژگی
مانند سیاست )دولت( و اقتصاد، از آن میزان  استقالل )نسبی(  هایی داندر نسبت با می

مستقل تحلیلش مثابة میدانی نیمه نام میدان بر آن بگذاریم و به برخوردار است که بتوانیم
اند شوند؛ بدان معنا که هنوز نتوانستهمثابة زیرمیدان تلقی می هایی گاه بهکنیم؟ چنین حوزه

آن الزامات و کارکردهایی را که الزمة یك میدان است برآورده سازند. وقتی قرار است که 
های ت اتری که ما از کلّ کنشها و فعالیتشابه تحلیل شوند، اینهای مت اتر خصوصی یا پدیده

کنیم مهم خواهد بود. در این نوشته را ذیل چه مفاهیمی تحلیل میچه تصوری داریم و آنان 
های مختلف این متن با ایم. اما از اصطالس میدان در بخشبه این موضوع توجه کرده

 .3ایمکرده مسامحه و آگاهی از مالحظات فوق استفاده

 شناسي روش .4

است. این روش به محقق اجازه  4روش یا در واقع رویکرد کلی این تحقیق مطالعة موردی
های مختلفی استفاده کند. در این پژوهش از ها، از روشداده دهد در گردآوری و تحلیلمی

 12ظور، من ایم. بدین  آوری اطالعات بهره بردهابزار مصاحبه و روش اسنادی برای جمع
ها مصاحبه شده است. تماشاخانة خصوصی برای مطالعه انتخاب و با مدیران این تماشاخانه

نو، فانوس، نقطه، باران، مشایخی، ارغنون، موجاند از: آو، دا، سه ها عبارتاین تماشاخانه
یت مستقل، پالیز، شهرزاد و شانو. در انتخاب آنها معیارهایی چون قدمت تماشاخانه، نوع فعال

هنری آن از حیث تجاری یا داشتن رویکرد تجربی و آلترناتیو و همچنین میزان اقبال 

                                                           
1.Objective Relations 

2.Objective Relations 

 .1396یت هنری به دست دهند: انگلیس و هاگسون، های مختلف فعالاند تحلیلی بوردیویی از عرصه. در برخی فصول کتاب زیر، نویسندگان کوشیده3

4. Case Study 
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اند. از آنجا که این تعداد، شامل حدود  ها مدّنظر بودههنرمندان و مخاطبان به آن تماشاخانه
کنند. خوبی میدان تحقیق را نمایندگی میشوند، بههای فعال در تهران مینیمی از تماشاخانه

دامه، برای تکمیل اطالعات نیز با مدیر مرکز هنرهای نمایشی و دیگر مدیران مربوط در ا
ایم. روش تحلیل شده در مطبوعات نیز رجوع کردههای طرسمصاحبه و همچنین به بحث

ای موردی ترین معنای آن در چارچوب مطالعهها در این تحقیق، تحلیل مضمونی در کلیداده
و برای تحلیل تماتیك نیز به  ,Mills et al 2000 ر.ک بهاست )برای مطالعة موردی 

با توجه به اقتضائات روش مطالعة موردی و با (. ,Braun and Clarke 2006 ,کالرک
این پژوهش،  های تحلیل در بخش ترین مهمدرنظرگرفتن مالحظات پژوهش حاضر، یکی از 

قتصاد فرهنگ ایران در دل ای از اعنوان نمونهبه« ت اتر خصوصی»کردن قراردادن و حك
 اجتماعی کلی جامعة ایران در سه دهة اخیر است. ـ   مناسبات اقتصادی

 هاي خصوصي در تهرانآغاز فعالیت تماشاخانه
صورت در ابتدا با فضاهای آموزشگاهی به 90های خصوصی از اوایل دهة فعالیت تماشاخانه

تر و امکانات بیشتر به این گهای نمایشی با فضاهای بزر سالنرسمی آغاز شد. سپس 
های خصوصی پیوستند. اطالعاتی دربارة زمان آغاز فعالیت و نام مدیر مس ول این مجموعه
 :اند ها در جدول زیر ارائه شدهتماشاخانه

 هاي خصوصي تهرانتماشاخانه. 1جدول

 مدیر مس ول آغاز فعالیت تماشاخانه 

 1389 آو / دا 1
از  بابك مهری و سمیرا تنگشیر/

 کسری شاهینی 94

 حسن نجفیمحمد 1391 نقطهسه 2

 بهزاد مرتضوی 1391 پارین 3

 1392 باران 4
خیام  93خیام وقارکاشانی/ از

 زادهوقارکاشانی و فهیمه امن

 داوود نامور 1392 بازیگاه 5

 جالل تهرانی 1392 مکتب تهران 6

 شاهین چگینی 1393 مشایخی 7

 نمهدی کوهیا 1393 موج نو 8

 زادهمرتضی یونس 1393 فانوس 9

 1393 زاده / گندماستاد فنی 10
حمیدرضا  95نژاد/ از مهدی علی

 فراهانی
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هاي خصوصي تهران. تماشاخانه1ادامۀ جدول   

 مدیر مس ول آغاز فعالیت تماشاخانه 

 - 1393 باربد 11

 محمود یوسفی 1394 دراما 12

 1394 ارغنون 13
 راد/صمدیمحمد زیکساری و محمد 

 داوود نامور 96از 

 کیانوش بابادی 1394 پندار 14

 حمید عسگری تتماج 1394 تتماج 15

 - 1394 هامون 16

 مصطفی کوشکی 1394 مستقل 17

 سعید دولتی 1394 همای سعادت 18

 رضا حداد 1394 آفتاب 19

 علی پالیزدار 1395 پالیز 20

 1395 معاصر/پایتخت/دیوار چهارم کنش 21
 ارس باقری/ حمید عربف
 االسالمیشیخ عبدالرزاق بنی 96از

 هومن معمارپناهی 1395 رو عمارت روبه 22

 شهرزاد جعفری 1396 شهرزاد 23

 الدین صادقیقطب 1396 شانو 24

 

خصوص هنر ت اتر که به معنای شکل  سازی به حوزة هنر و بهبسط ایده و طرس خصوصی     
های اقتصاد و فرهنگ است، مستلزم تغییرات نهادی و حقوقی و جدیدی از رابطة میان حیطه

که از دید هنرمندان، ویژه آن ؛ بهاستهمزمان تغییر در نگرش مدیران و هنرمندان 
سازی در این عرصه به معنای قطع حمایت دولت از آنها نیست، بلکه بدان معناست  خصوصی

راهم سازد. حال باید به تجربة در ت اتر ف« بخش خصوصی»که دولت مجالی برای فعالیت 
 شده تأمل کنیم. گذشته بنگریم و در مسیر طی

 

 هايافته.5

گذاری بوده است. اساساً های قانونسازی هنر ازجمله ت اتر، سویهوجه مهمی از روند خصوصی
های بسط هر طرس و برنامة زمینه ترین مهمهای سیاستی به کدهای قانونی، از تبدیل خواست

 تصادی ـ اجتماعی از جمله در حیطة فرهنگ و هنر است.کالن اق

 قوانین حمايتي براي فعالیت بخش خصوصي  .5-1

تحقیقاتی، های های مستقیم مقرر کرد هزینهمجلس در قانون مالیات 1380در سال 
ت و های بازاریابی، تبلیغاهزینه های فشرده وآموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوسآزمایشی و 
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اجرایی آن نیز  نامةآیینسسه در حساب مالیاتی منظور شود. اهی مربوط به فعالیت مؤنمایشگ
. این 1به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب شد

هایی را که تحت عنوان تبلیغات و بازاریابی صورت گیرد، مشمول معافیت مادة قانونی، فعالیت
همین مادة قانونی، هزینة خرید کتاب و سایر کاالهای  براساسچنین ده است. هممالیاتی کر

درصد معافیت  فرهنگی و هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنان، تا میزان حداکثر پن 
 .2گیردازای هر نفر را دربرمیمالیاتی به

ها مطابق آن شهرداری، در قانون برنامة سوم توسعه بندی تصویب شد که 1379در سال      
های فرهنگی و ساخت سینما و تاالرهای نمایش، توانند برای بازسازی سینماها، مجتمعمی

مستقالً یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی از تسهیالت بانکی استفاده کنند. همچنین 
 ( اینشهری براساس بند )ب توسعة های تأمین زمین مناسب برای ساخت این بناها در طرس

ها موظف خصوص شهرداری در این  ها گذارده شد.شهرداری ماده براساس شرایطی به عهدة
نوع عوارض و دریافت هزینه، پروانة ساخت صادر و معادل زیربنای شدند بدون اخذ هر 

هایی که با  در مقابل سالن های نمایش، مجوز ساخت تجاری و خدماتی صادر کنند. سالن
مجاز به تغییر  ،برداریسال پس از بهره 10، تا شدندساخته میاستفاده از این امتیازات 

 . 3کاربری نبودند
شده، دولت ونی یادقانتنفیذ مادة بر  عالوه، در قانون برنامة چهارم توسعه، 1383در سال 

هایی برای مشارکت مردم و نهادهای انحصاری و ایجاد زمینهرفع موانع  موظف شد برای
نگی و هنری با اولویت به این بخش کمك بکند. در این چارچوب، به دولتی در امور فرهغیر

درصد از اعتبارات خود را با پیشنهاد رئیس دستگاه نیم»شد تا ها اجازه داده برخی شرکت
درصد هزینة تکمیل  50مربوط، برای انجام امور فرهنگی و هنری هزینه کنند و حداکثر تا 

این  «.کنندصورت کمك تأمین  دولتی را بهغیر تمام بخشمراکز فرهنگی و هنری نیمه
چنین موظف شدند فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی متعلق به خود را برای ها همشرکت

 .     4در اختیار متقاضیان قرار دهند اجرای برنامه

                                                           
 1380مستقیم مصوب  های مالیاتقانون  148مادة  8. بند 1

 مستقیم   های مالیاتقانون  148مادة  28. بند 2

 ی ایرانقانون برنامة چهارم توسعة جمهوری اسالم 105قانون برنامة سوم توسعة جمهوری اسالمی ایران، مادة  161. مادة 3

 قانون برنامة چهارم توسعة جمهوری اسالمی ایران 104مادة . 4
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 و اوایل 80رو در اواخر دهة این شدند. ازپنجم توسعه حذف  این دو مادة قانونی در برنامة     
یك از این قوانین حمایتی سازی در این عرصه، دیگر هی  زمان با خصوصی، هم90دهة 

 موضوعیت نداشتند. 

 سازي در ايرانبسترهاي اقتصادي خصوصي. 5-2

کردن مبالغ هنگفتی   نیازمند هزینهفعالیت آنها های خصوصی و ساخت و تجهیز تماشاخانه
 گذاری در ت اتر است ـ بهل به سرمایهـ الاقل آن بخشی که مای«بخش خصوصی»است. 

باید بپرسیم که در فقدان قوانین آید. حال هایی برنمیسادگی از پس تأمین چنین هزینه 
اساس ؟ اگر شودها چگونه تأمین میهای این تماشاخانهمنابع مالی و هزینهحمایتی پیشین، 
ر خصوصی ایران چگونه فایده است، این منطق در ت اتـ   سازی منطق هزینهاین خصوصی

 قابل توصیف است؟

 سهم دولت در ساخت و تجهیز تماشاخانه. 5-3

ها در تأسیس لین گاماز اوّ ،پیشتر گفتیم که تجهیز پالتوها و تبدیل آنها به نوعی تماشاخانه
، لین فعاالن این عرصهدر ایران بوده است. به گفتة برخی از اوّ« های نمایش خصوصیسالن»

اند. گام در این عرصه نهاده ،به عالقة شخصی و در ورای منطق اقتصادی اآنان با اتک
نخستین اماکن نقطه که از سه هزینة تجهیز پالتوی مدرسة حسن نجفی در ارتباط بامحمد

ماشینم را فروختم  .گرفتمکارمند شهرداری بودم و حقوق می»گوید: خصوصی ت اتر است می
 60،000،000تومان هزینه کردم.  30،000،000ل . در مقطع اوّام را گذاشتمخانواده اندازو پس
ست دادم. شش ماه اهم اجاره می تومان 3،000،000داده بودم و ماهی پول پیش تومان 

میلیون تومان هم در طول این چند سال  230تا  220 .ام دلیل ورشکستگی واگذار کرده به
 «.1دهی دارمهم ب تومان 80،000،000و بالغ بر  امهزینه کرده

، مدیر نیز از همین دست است. مهدی کوهیان« ت اتر خصوصی»سایر مدیران  روایت     
 1396 سال سالن ت اتر آن تأسیس و در 1393 سال نو که دری موجهنر ـ سسه فرهنگیمؤ

 گوید:آن متوقف شد، در ارتباط با تجهیز سالن و فعالیت نمایشی خود می فعالیت نمایشی
شخصی  با هزینة سالند. میلیون تومان تجهیز ش 60تا  50ای بالغ بر با هزینه هسالن مؤسس»

 «.2نتوانستیم ادامه دهیم ،مان تجاری نبوداندازی شد. چون نگاهآماده و راه

                                                           
 برگرفنه از مصاحبة نگارنده با محمدحسن نجفی. 1

 برگرفنه از مصاحبة نگارنده با مهدی کوهیان. 2
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هایی هم از ت اتر خصوصی به عمل آورده که البته از دید بسیاری از اما دولت حمایت
 تماشاخانة 1396ل الدین صادقی که در سا قطبه است. ثیر بودتأسنده و کمناب« ت اتریها»

با مسائل اقتصادی تماشاخانة خود و حمایت مالی دولت تتاس کرده است، در ارتباط شانو را اف
مقدار بسیار کمی به من کمك کردند و یك مقداری هم قرض دادند. در حال »گوید: می

ام. پول زمین اینجا ه اجاره کردهسال  را پن  نجایاتومان بدهکارم.  430،000،000حاضر 
گویم بیاید بخرد یا وام بدهد خودم بخرم، وگرنه تومان است. به دولت می 4،000،000،000

صدم مشکالت را  م. اگر پیش از اقدام به ساخت اینجا یكترک کنسال باید  5بعد از 
، مدیر ریبسیاری همچون شهرزاد جعف در چنین شرایطی، «.1دادمفهمیدم، انجام نمی می

شخصی انجام شده  با هزینة هایشانگویند که ساخت و تجهیز مجموعهمی، شهرزاد مجموعة
 است.

 هاي خصوصي و مسالۀ حمايت دولتتماشاخانه. 5-4

از مشارکت در ساخت و تجهیز  مدیران ت اتر خصوصی از دولت انتظار دارند که گذشته
، 2بشتابد. مثالً مدیرخانة نمایش دا در فرایند کار نیز به یاری آنان ،های نمایشسالن

گروه پیش از ما به علت »گوید: مایت از این تماشاخانه میدرخصوص چگونگی ح
ایم. مبلغی را شخصی اداره کرده نتوانستند ادامه دهند. ما تا اآلن با بودجة ورشکستگی مالی

زمان جشنوارة ت اتر دارد. در ش ما برنمیقدری کم است که باری از دو هاما ب ،اندکمك کرده
کارهای  میبخواههی که هایی به ما شده که مقدار ناچیزی است. ما هر ما فجر هم کمك

ماه سخت مالی خواهد بود.  ،هنری داشته باشیم عاریفهای بهتری با ت محور و پروژهپژوهش
مانند زمان برگزاری  د یك ماه دیگر اینجا را جمع کنیم؛شگوییم که کاش میآخرش می

 «.3که متمرکز بر حرکت و بدن بود« تیوال دایرهفس»
شیوة در خصوص  ،نومدیر موج ،تواند و چه باید بکند؟ کوهیاناما واقعاً دولت چه می

 بپردازد و بعد بخش دولت باید به بخش خصوصی یارانه»حمایت دولت معتقد است: 
ه صنف واگذار کند. ها را ب خصوصی بیاید از کارها حمایت کند؛ بدین صورت که دولت حمایت

، شد در موج نو اجرا میشود که چرا آن نوع ت اتری که صورت برای صنف مهم می در آن
د. یك کار دادن به ت اتر وجود ندار ای یارانهل حاضر یك نظام حرفهشود؟ در حا دیگر اجرا نمی

                                                           
 الدین صادقیبرگرفته از مصاحبة نگارنده با قطب. 1

 عهده گرفت. ، با تغییرات مدیریتی به خانة نمایش دا تغییر نام داد و کسری شاهینی مدیریت آن را بر 1394سال های خصوصی آو نام داشت که از اوایل یکی از تماشاخانه. 2

 برگرفته از مصاحبة نگارنده با کسری شاهینی. 3
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داشته باشد، از را  امتیاز 10اگر یك نفر این گیرد؟ بگویید می چه مشخصاتی داشته باشد یارانه
؟ در حال حاضر همه از شرایط مساوی برخوردار کنیم. این امتیازها کجایندمایت میاو ح

کنند وظیفة دولت تأمین میهای خود را حمایت از کار تجاری که هزینه ؛مثال براینیستند. 
نیست. ممکن است دلیل آن مشکلی باشد که دولت در زمینة بودجه دارد. دولت باید 

ری را واگذار کند؛ باید ت اتر را به صاحبان ت اتر بدهد. آنها باید تشخیص بدهند که گ تصدی
 «1ها هستند.کسی نگیرد. بهترین گزینه همین تماشاخانه چه کسی یارانه بگیرد و چه

زمان این معنای استقالل از دولت است و همسازی ت اتر که بهنجا شاید میان خصوصیای
. اگر قرار دیآ چشم بهی تناقض« ت از ت اتر خصوصی حمایت کنددول»چشمداشت عمومی که 

ای را برای فعالیت مستقل در است دولت عرصه را به ت اتر خصوصی وابگذارد یا محدوده
همچنان به حمایت و کمك دولت چشم « بخش خصوصی»اختیار آنان قرار دهد، چرا باز 
ای جهان دولت از ت اتر حمایت ج  تواند این باشد که در همهدوخته است؟ یك پاسخ می

کند و اساساً کار نمایش به عنوان فعالیتی فرهنگی، نوعی خیر جمعی در بر دارد که دولت  می
کنند، باید گذاری میها در آموزش عمومی سرمایهطور که دولت باید از آن حمایت کند. همان

ه خیر همگانی در پی عنوان شکلی از آموزش همگانی و فعالیت فرهنگی کاز ت اتر نیز به
 آورد حمایت کنند.  می

فعالیت »و « بازار آزاد هنری»های ما اغلب گواه آنند که فعاالن فرهنگی ما از مصاحبه
 اند؛م کردهشده نزد خویش ترسیدر عرصة فرهنگ و هنر، تصویری آرمانی« بخش خصوصی

مقابل کند و در ز میهنرمندان با« فعالیت فرهنگی فاخر»بدین معنا که دولت جا را برای 
. این برداشت بسیاری از فعاالن هنری از ، حامی آنان است«بازار»های فشارها و دشواری

شان است. آنان حتی دل مطلوب رابطة دولت و بخش خصوصی و بازار در حیطة کاریمُ
شمارند حمایت کند و در چه آنان کار هنری فاخر میکنند که دولت باید از آنتصور می

 را از شمول حمایت خارج سازد. « سطح پایین»پسند و آثار عامه ،لمقاب
کدام صالحیت باید بر کرسی  آید که دولت چطور و با اتکا بهناگزیر این پرسش پیش می     

داوری دربارة کیفیت آثار هنری بنشیند؟ و اگر همه چیز به تشخیص و داوری دولت واگذار 
مطابق عالئق و منافع خویش عمل خواهد کرد.  ،ایران وضعیت خاصناچار دولت در  شود، به

ادی اعتمنگرند. این بیاعتمادی و بدگمانی به دولت میبدین اعتبار، برخی نیز با نوعی بی
سو برداشتی در فرهنگ و هنر ایران شکل گرفته که نزدیکی   های مختلفی دارد. از یك جنبه

                                                           
 برگرفته از مصاحبة نگارنده با مهدی کوهیان. 1
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آورند. از سوی دیگر این تصور نیز شمار میهای رسمی را نوعی رانت بهبه دولت و دستگاه
های مس والن در وجود دارد که حمایت دولتی ممکن است در ازای همراهی با خواست

 محتوای اثر هنری محقق شود. 
ها، حمایت وزارت ارشاد و مرکز هنرهای باید اشاره کنیم که در چشم مدیران تماشاخانه

در حوزة ت اتر از نمایش خصوصی ضروری است و  های دولتی فعال عنوان دستگاهنمایشی به
ها روزگار سختی خواهد داشت. از دید  بدون آن ت اتر خصوصی در مواجهه با تگناها و دشواری

ها تواند در قالب حمایت مستقیم یا حمایت غیرمستقیم از تماشاخانهآنان، این حمایت می
ولید، توزیع و مصرف ممکن گیرد. براساس منطق، حمایت مستقیم در سه حوزة تصورت 

های نمایشی و حمایت از  ها، حمایت از گروهشود؛ یعنی در شکل حمایت از تماشاخانه می
 مخاطب.

ها هم به ماجرا بنگریم. بخشی از پاسخ مدیران دولتی اما اکنون بهتر است از چشم دولتی
های دودیتمح»، به مقولة «کنید؟چرا از ت اتر خصوصی حمایت نمی»به این پرسش که 

ها، مدیران دولتی ت اتر نیز گردد. در خصوص حمایت هدفمند از تماشاخانهمیباز« مالی
در  -شفیعیمهدی  -کنند. یکی از این مدیرانای را یادآوری میهای مالی و بودجهمحدودیت

 باقیتا این زمان که هنوز دو ماهی هم از سال  1396سال از »گوید: می با نگارندهگو وگفت
یا  260و این مبلغ به  تولیدات صورت گرفته حمایت از تومان 3،500،000،000است، بیش از 

های دولتی و خصوصی خانههایی است که در تماشاه اختصاص یافته که شامل گروهگرو 270
که پیش از این به یك گروه اختصاص  تومانی 100،000،000اند. در حال حاضر  اجرا داشته

ت از مخاطب در خصوص حمایهمچنین شفیعی  «یابد.گروه اختصاص می 8شد، به یداده م
کند، افزایش قیمت بلیت است که آن را ت اتر را تهدید می آنچه حوزة»ت اتر معتقد است: 

یارانه مخاطب بدهد که  ت اتر بهرو دولت باید اینکند. از دیل به یك کاالی لوکس میتب
 «.1باشد مناسبقیمت برای همه افزایش پیدا نکند و از نظر قیمت بلیت 

های خصوصی، محدود به مستقیم دولت از تماشاخانه توانیم بگوییم حمایتبنابراین می
های جزئی دیگر. مرکز  ای کمكو نیز پاره بوده هاگروههای اجراکننده در این تماشاخانه

 برای الظاهر امکان چندانی علی، که خود گرفتار تنگناهای مالی است هنرهای نمایشی
وساز و تجهیز ساخت چه در حوزةهای خصوصی یافته از تماشاخانهسازمان حمایت

 ها نداشته است.ها و چه در بخش اجرای برنامه تماشاخانه

                                                           
 برگرفته از مصاحبة نگارنده با مهدی شفیعی. 1
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 دولتي و غیردولتي از تئاتر خصوصيحمايت بخش نیمهچگونگي . 5-5
بر  عالوهکه دولت  بر این باورند« ت اتر خصوصی»تر اشاره کردیم، فعاالن گونه که پیشهمان
بستر مناسب غیرمستقیم خود های مستقیم از ت اتر خصوصی، باید در قالب حمایت  حمایت

. اما مطابق کندها را تسهیل  این نوع حمایت برای فعالیت و توسعة این ت اترها فراهم و امکان
د به بازار الگوی اقتصاد بازار، اساساً بخش خصوصی در ت اتر نیز مانند هر حیطة دیگری بای

های خویش را با ضرباهنگ بازار و سازوکار عرضه و تقاضا تنظیم کند.  چشم بدوزد و فعالیت
بیند؟ آیا بخش خصوصی  اما آیا ت اتر خصوصی در ایران اساساً چنین امکانی در مقابل خود می

 تواند به جذب حامیان مالی و پشتیبانان دل ببندد؟ در اینجا به تجربة برخی مدیرانمی
 کنیم. های خصوصی از جذب حامیان مالی اشاره میتماشاخانه

داوود نامور، مدیر تماشاخانة ارغنون، دربارة جذب حامی مالی و حمایت شهرداری  
ی مثل مالی حامکننده و برای ورود حامی مالی خیلی مشتاق نیستم، زیرا تهیه»گوید:  می
خواهد به هر کیفیتی شده فقط میکنندة روغن نباتی، فقط به فکر فروش است و تولید

ها پایین بیاید، ولی در زمینة همکاری با ی ممکن است کیفیتمالی حامبفروشد. با ورود 
داران تصمیم داریم یك جلسه با شهردار داشته باشیم شهرداری در انجمن صنفی تماشاخانه

ختیار ما گذاشته که اماکن بالتکلیفی که هی  کاربردی ندارند، مثل فرهنگسرای رازی، در ا
ای و اجرای شوند و هر کس برای خود یك سالن بزند و سالن مختص کودک، حرفه

 «.1دانشجویی داشته باشیم
شود. گویا بینیم، حتی در جذب حامی مالی هم پای دولت به ماجرا باز میکه می چنان

حتی در  اند کهای در هم تنیده شدهگونه ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ما به
های ی مالی هم باز باید به دولت فکر کرد. الاقل مدیران تماشاخانهحامخصوص جذب 

خصوصی ت اتر چنین نگاهی دارند. ظاهراً ت اتر به سبب میدان محدودش چندان مورد عالقة 
دولتی اصطالس نیمهپشتیبانان مالی بخش غیردولتی نیست. تا آنجایی که به نهادهای به

های قانونی در کار است و هم البته فقدان گردد نیز هم محدودیتها( برمی)مانند شهرداری
  .درک ضرورت حمایت از ت اتر در میان بسیاری از مدیران این بخش

ها، از نهادها و گاه حتی از هر سه قوة نظام سخن به میان مصاحبه با مدیران تماشاخانهدر 
در دولت و وزارت ارشاد گشودنی نیست.  تنهاآید. به نظر این مدیران، گرة مس لة ت اتر  می

در این زمینه با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس جلسه داشتم. »گوید: مهدی شفیعی می

                                                           
 گارنده با داوود ناموربرگرفته از مصاحبة ن. 1
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ها تسهیل بخش های قوة مقننه برای جبران زیرساختتأکید کردم که یکی از بخش
ك وام بر این با آقای واعظی، رئیس دفتر آقای روحانی صحبت و ی  خصوصی است. عالوه

ها بتوانند از شرایط استیجاری به کردم تا این تماشاخانه درخواستبهره با مبلغ مناسب کم
های حقوقی و قانونی به البته مدیران شهری از فقدان زمینه «1سمت شرایط ملکی بروند و ...
ای برند. از دید آنان، هی  جایی در قوانین جاری برحمایت نام می  عنوان علت اصلی این عدم
ها هم های خصوصی نمایش در نظر گرفته نشده است و شهرداری حمایت شهرداری از سالن

ای است که مجید سرسنگی که چند محملی قانونی برای چنین کاری ندارند. این همان نکته
سالی معاون هنری شهردار تهران و مدیر تماشاخانة ایرانشهرـ وابسته به شهرداری ـ بوده در 

در زمان مدیریت بنده، کمك شهرداری به این »کند: رنده به آن اشاره میوگو با نگا گفت
های جاری آنجا را تومان بود که یك پنجم هزینه 500،000،000تماشاخانه ساالنه مبلغ 

خواستیم تبلیغات شهری داشته باشیم، باید به سازمان کرد. در صورتی هم که میتأمین نمی
ی هم که قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد، انتظار دادیم. تا زمانزیباسازی پول می

ای است و با توجه به های منطقهتوان داشت، زیرا شهرداری متشکل از شهرداریحمایت نمی
اینکه قانونی برای آن تعریف نشده، دیدگاه و سلیقة شهردار منطقه در این مسائل نقش 

 «.2یی داردسزا هب
آید. وقتی قرار است ت اتر خصوصی رونق یابد، ار به میان میاینجا پای مقوالت اقتصاد باز

گذاری، حامیان مالی، توسعة فضای کسب و کار و غیره که کاربرد خود مقوالت سرمایه خودبه
هاست در اقتصاد  طور که سالیابند. همانآنها در جریان اصلی اقتصاد رای  است اهمیت می

در اینجا نیز مدیران و شود، ن گفته میسخ« موانع جذب سرمایة خارجی»ایران از 
 گویند.اندرکاران از موانع جذب سرمایه در قیاس با وضعیت سایر کشورها سخن می دست

 .«3؟مافیای هنری»خأل قانونی یا 
های دولتی از تماشاخانههای نیمهقوانینی برای حمایت سازمان از دید متولیان امر،

دولتی در این حوزه ضرورت غیرگذاری بخشمایههایی برای سرخصوصی و ایجاد جذابیت
گوید: خصوص می  . شفیعی در اینتوسعه سومةبرنام 161 ند؛ ازجمله قوانینی مانند مادةدار
های هنری زیادی در آن دوره با استفاده از این قانون ساخته های سینمایی و مجتمعپردیس»

                                                           
 . برگرفته از مصاحبة نگارنده با مهدی شفیعی1

 . برگرفته از مصاحبة نگارنده با مجید سرسنگی  2

 توانیم دربارة وجود یا عدم مافیای هنری داوری کنیم. بررسی این امر در صالحیت مقامات رسمی یا در حیطة ژورنالیسم تحقیقی است.. روشن است که ما نمی3
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 برنامة ار قرار نگرفت و حذف شد. ما درقانونی در دستور ک ند. در برنامة پنجم، این مادةشد
ستدالل که چون روس حاکم بر ولی با این ا ،تا جایی هم پیش رفتیمو ششم پیشنهاد دادیم 

این ماده از دستور کار خارج  های مالیاتی و عوارضی است،برنامة ششم حذف همة بخشودگی
 «.1کنیم مان پیگیری میهای سیاست،  ولی در آوریمگفتند این بخشودگی را در قانون نمی .شد

گذاران ای در جذب سرمایهکنندهرسد قوانین این چنینی نقش تعییننظر میکه بهدر حالی
خصوص پای مسائل دیگری را به میان  باشند، ولی سرسنگی دراینبخش خصوصی داشته 

در « پشت پرده»و زدوبندهایی که « بخش خصوصی»کشد و ازجمله به انحصارطلبی می
رازی، ملت و  در آن زمان با استفاده از این قانون پردیس»: 2کنداست اشاره می جریان

تر از آنچه پردیس دیگری در خیابان پیامبران را خود شهرداری ساخت و بعد با رقمی پایین
ای از این حاضر بخش عمده هزینه کرده بود و با اقساط، به افرادی واگذار کرد. درحال

خواستیم با مشارکت دة خاصی هستند. ما با استفاده از این قانون میها در اختیار عپردیس
گذار ایرانی که بیشترین سینماهای امارات را در اختیار دارد، یك پردیس سینمایی یك سرمایه

داشتند های سینمایی را در اختیار سالن بسازیم، ولی آن مافیایی که اکثر پردیس 30با 

 «.3آن شدندمخالفت کردند و مانع از ساخت 

گذاری در حوزة ت اتر، نکتة شده درخصوص موانع موجود در زمینة سرمایه مباحث مطرس     
در گرو  ،ها و قوانین رسمیسازند: تحقق اهداف اقتصادی برنامه نشان میمهمی را خاطر

است. حال که مدیران  ـ هنر نمایش ،و در این نمونة خاص ـ پذیرش اهمیت و ضرورت هنر
نان از منطق فعالیت تلقی آ ها و قوانین سهم شایانی دارند،چنان در اجرای برنامهدولتی هم

 کننده خواهد بود.ها و استلزامات آن تعیینهنری و ضرورت
 

 انتظارت متناقض از دولت. 5-6

سازی به این معناست زند. از یك طرف خصوصیاینجا باز هم همان تناقض قبلی بیرون می
به  ،نمایش قدری عقب بنشیند. اما میدانِ از حیث اقتصادی نحیفِ گریکه دولت از تصدی

ویژه با توجه به ساختار و دولت ـ بهة مشارکت یا مداخل دارد. ناگزیر حمایت دولت نیازی مبرم

                                                           
 گرفته از مصاحبة نگارنده با مهدی شفیعی. بر1

سال، به سـالن عروسـی تبـدیل شـده اسـت.       10شد. سالن پردیس سینمایی رازی اکنون و بعد از گذشت گذار سلب میسال از سرمایه 10حق تغییر کاربری سالن به موجب قانون تا .  2

 کند.وکارش را از بازاری به بازار دیگر منتقل می گذار برای کسب سود بیشتر، کسبصادی است، سرمایهگذاران منطق اقت روشن است که وقتی یگانه منطق حاکم بر کنش سرمایه

 . برگرفته از مصاحبة نگارنده با مجید سرسنگی3
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داشت باشد. دولت تواند خنثی و بدون چشمکارکردهای فعلی نهادهای رسمی در ایران ـ نمی
د و این همان چیزی است که هنرمندان فعال در عرصة عالئق خویش را دنبال خواهد کر

های رسمی رویه« بودنزدهایدئولوژی»کنند. دربارة از آن اجتناب می« نمایش خصوصی»
نباید این نکته را از نظر دور نگاه داریم که از قضا بسیاری از مدیران دولتی در عرصة فرهنگ 

بنابراین دوگانة کنند.  از آن حمایت میسازی گرایش دارند و  هایی مانند خصوصیبه ایده
واقعیت  لزوماً بازتابندة« مدیران حامی دخالت دولت»و « هنرمندان طرفدار بخش خصوصی»

مختلف  بیش و به انحایوکه مدیران ما کم ای رسمی هایعالئق و دغدغهفعلی نیست. اما 
 .تحلیل وارد کنیم ها را هم درکه باید آن ، عواملی هستندکنندرا دنبال میها آن

 جاي تئاتر خصوصيتأسیس تماشاخانۀ خصوصي به .5-7

مهیا ها در ابتدا قصد داشتند مکانی برای فعالیت و تولید ت اتر بیشتر مدیران تماشاخانه
های دیگر نیز برای اجرای ها، سالن خود را به گروه ن هزینهنند، اما از همان ابتدا برای تأمیک

تر تبدیل شدند تا برای توزیع ت ا ها به اماکنینابراین بیشتر این تماشاخانهنمایش اجاره دادند. ب
 برای خلق اثر هنری. فضاهایی

ها در توجیه این موقعیت به آن موضوعی که مدیران تماشاخانه نخستینمطابق انتظار، 
رفت ت اتر های مالی است؛ یعنی همان مشکلی که گمان می، محدودیتکنند اشاره می
ها برخی از پروژه ندةکنایم و تهیهتولید هم کرده»: ی آنرا حل کندکم تاحدّدستخصوصی 

تا ، هزار کنیماجرا هم می سهتومان بدهکار هستیم.  240،000،000ایم. در این سه سال بوده
حاضر  در حال »: ها هم بر این باور است کهمدیر یکی دیگر از تماشاخانه «.1دهند فحش می

قدر کرایه اینجاست؛ عین پارکینگ، پیکان بیاد یا  شبی آن گویندطوری شده که می
 «.2ای است که ما با آن مواجهیمگیرد. این مس لهاش را میاو اجاره ،المبورگینی
و  های کالن مانند عوامل اقتصادی و فرهنگی، باید از برخی الزامات اجراییزمینه بر عالوه

هم یادی بکنیم؛ به این معنا که « یابیتشکل»لة جمله مساازخصوصی گیری ت اتر ی شکلفنّ
هایی درخصوص گروه . اکنونهای ت اتری باید سازمان یابند و واجد هویت حقوقی شوند گروه

با  ،کنندآثارشان را اجرا می اماکنهایی که در این  گروه یا، ها مستقر هستندکه در تماشاخانه
ای در حوزة تولید های حرفهنقشها و جایگاه برخی رو نیستیم. هیافته روب تشکیالت ساختار

تعریف کننده، مدیران مالی و مجریان طرس هایی مثل تهیهعملکرد نقش ند.ا غایبت اتر ما 

                                                           
 زادهبرگرفته از مصاحبة نگارنده با فهیمه امن. 1

 . برگرفته از مصاحبة نگارنده با مصطفی کوشکی2
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ها در آن تعریف شوند شکل نگرفته است. به این معنا و مطابق نشده و سازمانی که این نقش
شدن را فرایندهای تفکیك و تخصصی قدر شناختی، میدان ت اتر ما هنوز آناصطالحات جامعه

تعریف  ،های درون میدان نمایش جایگاهطی نکرده است که چه مخاطبان و چه دیگر 
 مشخصی یافته باشند.

ای داشته دهی کند و نه دولت برنامهنه جامعة ت اتر توانسته خود را سازمانبدین ترتیب، 
تعریف شده « پایین  از باالبه»مدل  لبای به اجرا گذاشته شده است، در قااست. اگر هم برنامه

ای که تصور ها یك نمونه است؛ ایده طرس استقرار گروه و در عمل به جایی نرسیده است.
اما در عمل به جایی  ،منسجم دست یافت توان به ساختاری کارآمد ومی به واسطة آن شد می

در عمل  یان افتاده است،سازی در آن به جربا توجه به بستری که خصوصی ،. بنابراین1نرسید
، تأسیس جز در مواردی معدود ،چه اتفاق افتاد، آن«ت اتر خصوصی»سیس نهاد تأجای ه ب

 خصوصی بود.تماشاخانة 

 گیري نتیجهبحث و . 6 

در ت اتر ایران نشان « سازیخصوصی»پیش و پس از اقدام به  شدةمرور مباحث مطرس
مرور  وجود داشت که به« ت اتر خصوصی»ل ادر قب بینی دهد که در ابتدا نوعی خوش می
در این « پروندة مطبوعاتی»آن شد. برای نمونه، اگر به دو ایتی و بدبینی جایگزین نارض

آشنای تر نگاه موافق پررنگ است و برخی هنرمندان نامبیش 2خصوص برگردیم، در اوّلی 
ای عنوان کردند انی بیهودهیافتن ت اتر خصوصی به سمت ت اتر بازاری را نگر ت اتر، خطر سوق
. 3دانستندسازی در سینما، موسیقی و هنرهای تجسمی را گواه نظر خود میو تجربة خصوصی

جا نیز بودند  گذاری داشتند. هرچند در همینهایی از جنس ثبات سرمایه تر نگرانیآنان بیش
جز ابتذال  چیزی»سازی برود، هنرمندانی که اعتقاد داشتند اگر ت اتر به سمت خصوصی

بر است و در صورت قطع حمایت مادی دولت، چیزی از شود، زیرا ت اتر هزینهعایدش نمی
بینی در قبال ت اتر خصوصی زمان فضای خوش  آن؛ اما در مجموع، در «4ماندت اتر باقی نمی

 .شتوجود دا

                                                           
های فعال در تهران اقدام و برای مثال اعالم کند  برسیم، یك پیشنهاد این است که خانة ت اتر برای شناسایی گروه« راهکاری»ها و متون مورد تحلیل به . اگر بخواهیم از دل مصاحبه1

 به سالن اختصاص مثالًهای خصوصی کمك کند )هها دولت به این تماشاخانگروه در تهران وجود دارند که مورد تأیید خانة ت اتر هم هستند. سپس به ازای عملکرد این گروه 200که 

 یی(. دانشجوی کارها

 .83(، شمارة 1385. برگرفته از نشریة نمایش )2

 مرند، چیستا یثربی و نغمه ثمینی نام ببریم.  توانیم از نادر برهانی. ازجملة این افراد می3

 . ر.ک نشریة نمایش، پیشین.4
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، 1دهدافراد ت اتری ترتیب میاما در گفتگویی که یك دهه بعد نشریة دیگری با 
اخیر، ت اتر را به سمتی سوق داده که  های سالسازی  معتقدند که خصوصی 2شوندگان صاحبهم

شود، زیرا امروز ت اتر به فعالً مخاطب اصلی آن پول است. مخاطب در شکل پول دیده می
شکلی از دة سلیقة تماشاگر و پول او بدل شده است. فرجام این روند آن است که تودة بیئزا

بخشد. به گفتة ه که تداوم حضور بازیگران تجاری را بر صحنه تداوم میمخاطب شکل گرفت
آنان دولت با برداشتن یارانه و کاهش یا قطع حمایت خود، ت اتر را در یك وضعیت آشفته رها 

های ت اتر از طریق کرده است. این هنرمندان راهکارهایی مانند تأمین بخشی از هزینه
دانستند تا از این طریق ت اتر بتواند مستقل از مؤثر  را تقلهایی شبیه سندیکاهای مس سازمان

زعم آنان، وقتی حیات ت اتر پیشرو به پول بلیت تماشاگر وابسته  نیازهای بازار کار کند. به
. 3شدهای خود به ت اتر بازاری و بورژوایی نزدیك خواهد باشد، این ت اتر برای تأمین هزینه

هایشان را برای  دو دسته فعاالن عرصة نمایش که دیدگاه کدام از این روشن است که هی 
های ت اتر ایران نیستند؛ اما در هر حال  نمونه نقل کردیم، نمایندة افکار و آرای همة گرایش

بینی و امیدواری اوّلیه در عرض یك دهه تا حدّ زیاد جای خود را انکارناپذیر است که خوش
 به ابهام و اعتراض داده است.

شدن آثار نمایشی به سلیقه و  سازی، نزدیكهر حال از تبعات گریزناپذیر خصوصی به      
های آن سپردن به اقتضائات بازار است که از جلوه عبارتی تناصطالس عامیانه یا بهفرهنگ به

در ت اتر ما نقش پررنگ موسیقی در اجراهای ت اتر، تمایل به سمت فضاهای کمیك و تولید 
های مطرس های جنسی و همچنین حضور بازیگران و چهرهداختن به شوخیخنده ولو با پر

هایی که نظر مخاطب است. حتی نمایش منظور جلبها به سینمایی و تلویزیونی در نمایش
 اند.رو بودن دارند هم از این خصایص مصون نمانده داعیة پیش

به « ت اتر خصوصی»ند که ا ای از عوامل موجب شدهکه دیدیم، در ایران مجموعهچنان      
چنان که جامعة ت اتری انتظار داشتند بدل نشود. بخشی از این نهادی مؤثر و کارساز آن

برنامة  گردد که گرچه از حیث اقتصادیسازی در ایران بازمیوضعیت به سرشت خصوصی
های داری در بخشسازی در دستور کار بوده و حتی روحیة سوداگری و منطق بنگاه خصوصی

چنان در اقتصاد ایران هم« بخش خصوصی»دولتی نیز گسترش یافته است، در عمل سهم 

                                                           
 .62ة(، شمار1396. نشریة سینما و ادبیات )1

 راد، رضا سرور و امیررضا کوهستانی.. محمد رضایی2

 . نشریة سینما و ادبیات، پیشین.3
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دیگر، دولت و نهادهای مختلف  دولتی ناچیز است. ازسویهای دولتی و شبه در قیاس با بخش
سازی اند و این خود با کلیت سیاست خصوصی های فرهنگیهمچنان خواهان نظارت بر حوزه

 رد.عرصة هنر قدری منافات دا
هایی مانند اما نکتة مهم دیگری هم وجود دارد که تاحدی نمایش ایران را از عرصه     

رغم پیشینة غنی و اهمیت به ـ سازد. اگر این ایده را بپذیریم که ت اترسینما متمایز می
یافته تبلور نیافته است، مستقل و تفکیكمثابة یك میدان نیمه به ـ تاریخی آن در ایران

ها را بهتر درک کنیم. واقعیت آن است که نیم برخی از این اغتشاشات و نابسامانیتوا می
اقتصاد و سیاست برقرار کرده است. ظاهراً  های ناعرصة نمایش ایران پیوندی سست با مید

برانگیز نبوده چندان وسوسه« بخش خصوصی»گذاری در ت اتر ایران برای تاکنون سرمایه
هایی گرداند، پدیدهما نگاه خود را به سوی بازار و مخاطب برمیاست. زمانی هم که ت اتر 

اند. از حیث  یابند که خود محل مناقشة فراوان قرار گرفتهظهور می« ت اتر الکچری»مانند 
نوع مواجهة دولت، یك تفاوت عمدة ت اتر با سینما، فقدان انگیزة نهادهای عمومی و دولتی و 

های هنری عمومی  که برخی مؤسسهدر ت اتر است. در حالی «گذاریسرمایه»دولتی برای شبه
های تلویزیونی، گذاری در سینما، سریال های هنگفت به سرمایهـ با بودجه« دولتی»ـ اما نه 

شان ندارد. ظاهراً از دید هایاند، ت اتر سهم چندانی در برنامهتولید انیمیشن و ... روی آورده
 فرمحیث شمار مخاطبان و قدرت تأثیرگذاری بر افکار عمومی، مدیران این نهادها، ت اتر از 
شان نیست. دربارة صحت و سقم این تصور و  ها و عالئقمناسبی برای تحقق خواست

 اش باید جداگانه استدالل کنیم.  پیامدهای مثبت و منفی
ی تجربة سازی ت اتر از دید بسیاری از افراد ت اتراند که خصوصی همة اینها موجب شده     

اند، خواستار تجدیدنظر موفقی به شمار نیاید. برخی دیگر نیز که کلیت این سیاست را پذیرفته
شرط موفقیت ت اتر ها و عواملی هستند که از دید آنان پیشها و تمهید زمینهدر برخی رویه

خصوصی است. اما در این میان، نکتة مهم دیگری هم شایان توجه است. آنان که با 
اند، بدیل مشخصی برای حل مشکالت ت اتر در وضعیت فعلی  سازی ت اتر مخالفخصوصی

انداز روشنی از چگونگی حلّ مسائل فعلی  ندارند و از جانب دیگر مدافعان این برنامه نیز چشم
رو هستیم که  ت اتر خصوصی ندارند. بنابراین در وضعیت فعلی، با نوعی ابهام و تناقض روبه

 کلی عرصة نمایش است. های سیاستنگری در وضعیت و رفع آن در گرو  باز
های این پژوهش بیرون موضوع دیگری که ناخواسته از بسیاری از متون و مصاحبه    
« فعاالن نمایش ایران»وار هنرمندان و دولت است. اگر به دیدگاه زند، رابطة ناساز می
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ت اتری با نهادهای دولتی جامعة وضوس مشاهده کنیم که رابطة  توانیم بهبرگردیم، می
اعتمادی است. اما شاید الاقل از جانب جامعة ت اتری مبتنی بر بدگمانی و بیو مغشوش 

ای دوگانه ـ با قدری اغراق مملو تر آن باشد که بگوییم اهالی هنر ازجمله نمایش، رابطهدقیق
های  باید زمینه از عشق و نفرت ـ با دولت دارند. در نظر آنان دولت همان موجودی است که

را وظیفة قطعی خویش بداند. اما  سازی ت اتر را مهیا سازد و همواره حمایت از آنخصوصی
همین دولت باید از دخالت در امور جامعة نمایش پرهیز کند و باز همین دولت باید در مقابل 

نظر از ت، صرف. البته این قسم از رابطه با دول1قد علم کند« ت اتر الکچری»هایی مانند پدیده
گردد؛ دولتی که  های تاریخی و فرهنگی کالن، به سرشت دولت در ایران نیز برمیزمینه

مصالحی که برای خود قائل است،  براساسبسیاری منابع اقتدار را در اختیار دارد و کمابیش 
 های گوناگون نیز خواهد بود.گیرد. چنین دولتی در معرض خواستکار میآنها را به

تر این است که حتی اگر دولت به حمایت از ت اتر خصوصی برخیزد و در پرسش مهم     
لحاظ اقتصادی سامان های گوناگون از آن حمایت کند، باز هم میدان نمایش ما به  حوزه

مختلف و ازجمله میزان مخاطبان بالقوة « هایموقعیت»خواهد یافت؟ آیا وضعیت عوامل و 
گیری میدانی پویا را فراهم سازد؟ تواند زمینة شکلمی نمایش در ایران چنان است که

ای برنامه»عنوان کاری که دولت به ترین مهمبرند اینجاست که برخی محققان گمان می
را بپذیرد، آموزش نمایش در سیستم آموزشی رسمی  تواند و باید مس ولیت آنمی« راهبردی
دادن و بسط  معه با هنر ت اتر و شکلهای عمومی و از این طریق آشنا ساختن جاو رسانه

تواند مخاطبان ت اتر را افزایش و از عالقه به نمایش در جامعه است. نتیجة این فرایند می
حیث کیفی و کمّی میدان نمایش ایران را ارتقا دهد. در آن صورت حمایت دولت معنای 

تا آثار « ار الکچریآث»و « عوامانه»یابد و اشکال مختلف نمایش، از ت اتر اجتماعی می
توانند روی مخاطب خاصی و غیره، هر کدام می« آثار پیشرو»و « ت اتر تجربی»تر و  جدی

 حساب باز کنند.
گو با مدیران وتر و اجرایی را نیز که برآمده از گفتاما در پایان باید چند پیشنهاد جزئی   

فهرست کنیم: و هنرمندان نمایش ایران است « بخش خصوصی»دولتی و مدیران 
ها و تشکیالت ت اتری در تهران، حمایت نهادهای دولتی و غیردولتی از دهی گروه سازمان

کننده و مشوق. براساس تجربة جهانی و الگوهای  ت اتر خصوصی و ایجاد قوانین حمایت

                                                           
گردد، تاحدّی متنوع بوده است و دولت گاه نقش نظارتی و نقش کنترلی خویش را حفظ جا که به دولت برمی. یادآوری این نکته ضروری است که سیاست فرهنگی مبتنی بر بازار، تا آن1

 (.182: 1395ریسبی، کند )ت می
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موجود از ت اتر خصوصی، این ت اترها برای تأمین منابع مالی ـ گذشته از فروش بلیط ـ به 
دولتی مانند شهرداری و حامیان مالیِ بخش خصوصی نیاز دارند. دولت، نهادهای نیمهحمایت 
های شخصی شروع به فعالیت های خصوصی در نبود چنین قوانینی و با هزینهتماشاخانه

سختی کار را کردند و برخی در نبود حمایت و قوانین مشوّق از ادامة کار بازماندند. باقی نیز به
است که حجم زیادی از آثار نمایشی تولیدشده در تهران، در این  این در حالی دهند.ادامه می
روند. نظارت بر نحوة تخصیص بودجه در وزارت ارشاد، ها به روی صحنه میتماشاخانه

 خواستة بسیاری از این مدیران است.

 های های نمایشی که یکی از مصادیق بارز آن تشکیل گروه یافتن فعالیتساختار     
ای است که دارای هویت حقوقی معین باشند، پیشنهاد دیگر است. در چنین شرایطی  ت اتری

های عرصة  شده با این تشکلای تعریفتوانند رابطهنهادهای دولتی و غیردولتی نیز می
 نمایش برقرار سازند.

عوامل  در پایان اشاره به این نکته ضروری است که بهبود وضعیت کار و زندگی و درآمد      
سازی در ت اتر متمایل هایی بود که بسیاری را به ایدة خصوصیای ت اتر، ازجمله انگیزه حرفه
کنیم پژوهش توانیم داوری کنیم. پیشنهاد میدقت نمی ساخت. در این مورد هنوز بهمی

سازی چقدر بر گردش اقتصادی ت اتر ایران اثر مستقلی انجام شود تا نشان بدهد که خصوصی
 اند.مند شدهته است و چه کسانی بیشتر از آن بهرهگذاش
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