
   محمد تقوي
اين روزها غلبه گرايش تجاري در تئاتر و درنتيجه 
تضعيف محت�واي بس�ياري از نمايش هاي روي 
صحنه باال گرفته است در حالي كه هنرهاي اصيل 
سنتي و مذهبي مثل تعزيه و شبيه خواني مهجور 
مانده اند. مدير گروه هنر هاي نمايشي دانشگاه 
تهران كه خود نويسنده و كارگردان تئاتر است 
در گفت وگو با »جوان« با الكچري ش�دن برخي 
تئاترها موافق نيست اما معتقد است قرار نيست 
همه تئاترها ه�م فاخر باش�ند. ب�راي ارائه كار 
فاخر مس�ئوالن بايد حمايت بيش�تري كنند تا 
مردمي بودن اين هنر همچن�ان باقي بماند! وي 
از مصوبه تأسيس پژوهشكده نمايش هاي آييني 
و س�نتي ايراني در دانش�گاه تهران ب�ه عنوان 
يك خبرخوش ياد كرد اما از سياس�تگذاري ها 
و كارنام�ه مس�ئوالن فرهنگ�ي انتق�اد ك�رد.

    
قرن ها است كه تعزيه در ايران به عنوان 
يك نماي�ش اصيل س�نتي، م�ردم را با 
خود همراه كرده اس�ت، اما اين هنر در 
س�ال هاي اخير مهج�ور مانده اس�ت؛ 

مشكل كجاست؟
در هر دوره اي كه پديده اي مدرن وارد كش��ور شد 
و م��ورد اقبال عموم��ي قرار گرفت، ممكن اس��ت 
سنت هاي گذشته به داليل گوناگون مهجور واقع 
ش��وند. يكي از داليل مهجور واقع ش��دن تعزيه و 
نمايش هاي آييني ايراني، ورود تئاتر و شكل گيري 
اين هنر در كش��ور بود. من هميش��ه اين مثال را 
مي زنم كه زماني ما با يك چراغ گردس��وز زندگي 
مي كرديم، به يكباره برق و الم��پ وارد زندگي ما 
شد. قاعدتاً خيلي ها به سمت روشنايي خيره كننده 
الم��پ مي رون��د. نمي خواهم بگوي��م تعزيه چراغ 
گردسوز و تئاتر المپ اس��ت. اين مثال فقط براي 
تقريب ذهن اس��ت. نمايش هاي س��نتي ما اعم از 
تعزيه، روحوضي و خيمه شب بازي به ويژه در دوره 
قاجار رواج داش��ت و مورد اس��تقبال مردم بود. به 
عبارتي كار خ��ودش را مي كرد كه ب��ا ورود تئاتر 
موجب شد اين نمايش هاي آييني به حاشيه بروند 
و اگر نبود تالش ه��اي معدود اف��رادي چون علي 
حاتمي، نصيريان، بهرام بيضايي و بعد از انقالب هم 
دوستاني چون داود فتحعلي بيگي كه اين مسير را 
ادامه دادند، اكنون همي��ن اندك هنر آييني را هم 
نداش��تيم. در كنار همه اينها برگزاري جش��نواره 
آييني سنتي بهانه اي اس��ت تا چراغ هاي اينگونه 
نمايش ها روشن نگه داشته ش��ود. از طرفي وقتي 
ريش��ه يابي مي كنيم متوجه اين مطلب مي شويم 
كه از دوره اي ديگر بنيان هاي نظريه پردازي براي 
تثبي��ت نمايش هاي ايراني، خيل��ي محكم نبود تا 
بتوانيم اينها را به عالقه مندان و قش��رهاي جامعه 
مثل قشر دانشجو كه بايد دنبال كننده آنها باشند، 
ارائه دهيم. اين در حالي است كه متون جهاني اعم 
از فرانسوي، آلماني و امريكايي به ثبت رسيده و به 
نگارش درآمده است كه حجم قابل توجهي را هم 
شامل مي شود. نمايش هاي ايراني ما هيچ وقت در 
شكل س��نتي اش به درام و متن به معناي تثبيت 
ش��ده نرس��يد. اگرچه در تعزيه كمي نسخه هاي 
شبيه خواني داريم اما كافي نيس��ت. ما حتي يك 
پژوهشكده نداريم كه اگر روزي يك ايراني يا يك 
نفر خارجي تئاترپيش��ه آمد و گفت من مي خواهم 
ببينم تعزيه چيس��ت، كجا ب��روم؟! جوابي برايش 
نداريم. بايد ب��ه او بگوييم، صبر كن ت��ا ماه محرم 
شود آن وقت مي تواني تعزيه ببيني! جواب ديگري 
نمي توانيم بدهيم. در صورتي كه اگر پژوهشكده و 
جايگاهي براي تعزيه در تهران و در ش��هرهايي كه 
تعزيه از قديم در آنها جايگاهي داش��ته است مثل 
كاشان، ش��يراز، كرمان خوزستان و ديگر استان ها 
وجود داشت، مي توانستيم هر زمان كه اراده كنيم 
به ديدن تعزيه برويم، اما در حال حاضر بايد منتظر 
ايام محرم ش��ويم تا بتوانيم اي��ن نمايش آييني و 
سنتي را ببينيم. متأس��فانه در همه اين سال ها به 

اين موارد توجهي نشده است. 
مي خواهيد بگوييد تعزيه نزد هنرمندان 

و مسئوالن جايگاهي ندارد؟
تعزيه براي هنرمندان مخصوصاً براي هنرمندان تئاتر 
جايگاه خودش را دارد، اما موسمي است. يعني من 
اگر بخواهم تعزيه كار كنم بايد صبر كنم يك جايي 
بودجه اي بدهد تا من كار را ش��روع كنم. معلوم هم 
نيست اين جا كجاست و چه زماني بودجه اختصاص 
مي دهد. در حالي كه تعزيه همچون ميراث فرهنگي 
بايد براي مس��ئوالن داراي اهميت و ارزش باش��د. 
همانطوركه شما سي وس��ه پل اصفهان يا هر بناي 
ديگري را جزو ميراث فرهنگي مي دانيد و در حفظ 
و نگهداري آنها تالش مي كني��د، بايد نمايش هاي 
آيين��ي و تعزيه را هم مانند مي��راث فرهنگي حفظ 

كرده و در حفظ و ترويج آن تالش كنيد. 
براي انتقال نمايش هاي آييني و س�نتي 

ازجمله تعزي�ه به نس�ل هاي بعدي بايد 
موض�وع آم�وزش و تربيت ني�رو جدي 
گرفته ش�ود. االن وضعيت آموزش اين 

رشته ها چه نقاط قوت و ضعفي دارد؟
آموزش خيلي ضرورت دارد، ام��ا هيچ قوتي در آن 
نيست كه بخواهيم ضعف هايش را بشماريم. در حال 
حاضر غير از چند واحد دانشگاهي در حوزه تعزيه، 
هيچ جايگاه ديگري برايش قائل نيستيم. يك زماني 
مركز هنر هاي نمايشي، دوره هايي را براي آموزش به 
عالقه مندان برگزار مي كرد، ولي نكته مهم اين است 
كه يك م��كان ثابت با بودجه مش��خص بايد وجود 
داشته باش��د تا بتوانيم همين باقيمانده را سينه به 
سينه به نسل هاي بعدي منتقل كنيم. اكنون تنها با 
ديدن تيزر سه دقيقه اي از يك تئاتر فرياد همه بلند 
مي شود. بس��يار خب! اگر غالب تئاترها از نظر آنها 
مشكل دارد، بيايند به نمايش هاي ايراني بها بدهند 
و به آن توجه كنند. همه در حال كار سلبي و انتقادي 
هستند نه كار ايجابي. صدا و سيما يك تكه اي از يك 
تئاتر را پخش مي كند چند دقيقه به آن مي تازد اما 
نمي آيد وارد ميدان شود و آيين هاي سنتي را ترويج 
دهد. بياييد چهار تا نمايش خوب را در صدا و سيما 
تبليغ كنيد. برخي به ج��اي كمك، ضربه مي زنند. 
چرا كار خوب را، تئاتر خوب را پشتيباني نمي كنند؟ 
مجلس 290 نماينده دارد، چهار نفرشان نمي روند 
تئاتر ببينند، اما يك تيزر سه دقيقه اي تئاتر را مالك 
نابودي آن قرار مي دهند. شبيه خواني يك نمايش 

ايراني و مذهبي است، خب نماينده هاي منتقد تئاتر 
تصميم بگيرند و از اين نمايش ها حمايت كنند. آن 
زمان است كه من هم پاي كار مي آيم. من قباًل تعزيه 
كار مي كردم. مجلس شبيه خواني كار مي كردم اما 

كو گوش شنوا؟!

اش�اره كرديد در چند دانش�گاه رشته 
نمايش هاي آييني داري�م. چه مقدار به 

تعزيه پرداخته مي شود؟
هفت، هش��ت واحد درسي در دانش��گاه تدريس 
مي شود كه كافي نيس��ت اما خوشبختانه اخيراً در 
جلسه شوراي آموزشي دانش��گاه تهران، گام اول 
براي تأسيس يك پژوهشكده نمايش هاي آييني و 

سنتي ايراني برداشته شد، اما بايد منتظر ماند و ديد 
كه دولت، وزارت علوم و ديگر مراكز مرتبط چقدر 
پشتيباني مي كنند تا اين كار توسعه پيدا كند. البته 
همين تأسيس پژوهشكده، خبر بسيار خوبي است. 
صرف اضافه كردن چند واحد درس��ي در دانشگاه 
دردي را دوا نمي كند. اول بايد موضوع وجود داشته 
باش��د بعد ما تدريس كنيم. وقتي موضوع نيست، 
همان هفت، هشت واحد هم زيادي است. در حال 
حاضر تئاتر هست، انواع و اقسامش هم هست، اما 

بايد نمايش ايراني وجود داشته باشد. 
چقدر سياس�تگذاري مس�ئوالن را در 
رواج تئاترهاي س�طحي و مبتذل مؤثر 

مي دانيد؟
 اغلب اين سياستگذاري ها نادرست است. من كاري 
به وزارت ارشاد يك دولت خاص ندارم، تصميمات 
معموالً تصميماتي نيست كه پشت آن يك منطق 

درست فرهنگي و هنري باشد. يك جايي هم ممكن 
اس��ت از يك نمايش حمايت ويژه بكن��د، بعد كه 
نمايش را مي بينيم به خودمان مي گوييم حيف پول 
كه براي ديدن اين نمايش هزينه كرديم. از طرف 
ديگر نمايشي عميق و اخالقي را مي بينيم، اما كسي 

از آن حمايت نمي كند. خيلي مسئله وجود دارد. 
نظر شما اين است كه حمايت هايي هم كه 

مي شود در جايي كه بايد باشد نيست؟
مس��ئوالن ما در برخي اوقات واقع��اً مي خواهند 
كمك كنند، اما مش��كلي كه وجود دارد اين است 
كه يك س��ند مش��ترك توس��عه براي مثاًل تئاتر 
وجود ن��دارد. بودجه هايي مي آي��د و در جاهايي 
هزينه مي ش��ود اما گاهي اوقات به رغم نيت خير 
آن مسئول اين بودجه در مس��ير درستي هزينه 
نمي ش��ود. ما هيچ وقت يك مهندس��ي فرهنگي 
نداش��تيم. بنيانگذار انقالب اسالمي حضرت امام 
خميني)ره( و رهبر فرزانه انقالب حضرت آيت اهلل 
خامنه اي صحبت ه��اي ارزش��مندي درباره هنر 
سينما و تئاتر دارند، اما مجموعه مسئوالن كه در 
سطح تصميم گيري هستند گاهي اوقات به خاطر 
نداشتن اشراف و مشاوره هاي نادرست نتوانسته اند 
سياستگذاري درس��ت و عملكرد قابل قبولي در 
هنر هاي نمايش��ي داشته باش��ند، تا كار به جايي 
نرسد كه ما هزارها دانشجو و فارغ التحصيل تئاتر 
داشته باشيم ولي تدبيري براي اشتغال و معيشت 

آنها انديشيده نشود.
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آم�وزش خيل�ي ض�رورت دارد، ام�ا 
هيچ قوتي در آن نيست كه بخواهيم 
ضعف هايش را بشماريم. در حال حاضر 
غير از چند واحد دانشگاهي در حوزه 
تعزي�ه، هيچ جايگاه ديگ�ري برايش 
قائل نيستيم. يك زماني مركز هنر هاي 
نمايشي، دوره هايي را براي آموزش به 
عالقه مندان برگزار مي كرد، ولي نكته 
مهم اين اس�ت كه يك مكان ثابت با 
بودجه مشخص بايد وجود داشته باشد 
تا بتوانيم همين باقيمانده را سينه به 

سينه به نسل هاي بعدي منتقل كنيم
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 همزيستي اديان الهي
   در محله اي تاريخي

  حسن روانشيد*
ش��ايد بخواهند اي��ن پدي��ده را نادر تلق��ي كنند اما 
اينچنين نيس��ت بلكه تنه��ا دليل منطق��ي و محرز 
براي ايجاد اين م��كان كم نظير در دنيا، تاريخ تابناك 
ايران است كه مي توان آن را مهد واقعي آزادي براي 
كساني دانست كه به اديان الهي و خداوند يگانه اعتقاد 
عملي و كامل دارند.  از اين جهت است كه مي توانند 
در اين گهواره صلح و دوستي به راحتي زندگي كنند. 
روزگاري جمعيت قابل توجهي از زرتشتيان ساكن در 
س��رزمين ايران به طور پراكنده در شهرهايي زندگي 
مي كردند كه بعدها مهد تمدن اس��الم شد و ازجمله 
مي توان ب��ه اصفهان و يزد اش��اره نمود ك��ه در حال 
حاضر هنوز هم آتشكده ها و كوه و محله اي به همين 
نام در غرب شهر اصفهان وجود دارد. اما به جز جايگاه 
موبدان در اين شهر باستاني و كهن محله اي با وسعت 
بسيار در قلب شهر وجود دارد كه هنوز هم سرپاست و 
كوچه هاي سنگي آن نشان از دوران صفويه را مي دهد. 
اين محدوده ك��ه در بافت تاريخي ش��هر باس��تاني 
اصفهان قرارگرفته جويب��اره يا جهانب��اره نام دارد. 
اطالعات موجود از منابع تاريخي متعدد خبر مي دهند 
كه اين محله، قديمي ترين منطقه مدني سپاهان در 

زماني است كه اين شهر جي نام داشت. 
روح تعامل موجود در جويباره از اين  جهت قابل تأمل 
است كه علي رغم وجود بعضي تضادها در بين اديان 
الهي، همه اين تفاوت ه��ا باعث پراكندگي نگرديده و 
همچنان كه در گوشه اي از آن كنيسه يهوديان بناشده 
در ضلعي ديگر كليساي مسيحيان و ارامنه قرار دارد 
و زاويه سوم متعلق به مسجد مسلمانان مي باشد كه 
نشانه بارزي از همزيستي اديان الهي در كنار يكديگر 
اس��ت. البته بعضي از تواريخ ديرينه اين ش��هر را به 
همس��ر يهودي يزدگرد اول نس��بت مي دهند كه بر 
اساس نظريه اي ديگر 539 سال قبل از ميالد مسيح 
و پس از تسخير بابل توسط كوروش چون خاك اين 
منطقه بي شباهت به اورشليم نبود، يهوديان را به آن 

و منطقه جويباره كوچ مي دهند.
 اين محله در دوران حضور اس��الم و در شهر اصفهان 
موقعيت بهتري پيدا نمود و در زمان سلجوقيان مركز 
اين شهر ش��د. وجود بقاياي آثار باس��تاني بااهميتي 
همچون مناره هاي ساربان، چهل دختران، دارالضيافه 
و همچنين در فاصله كمي مناره مسجد علي نيز اين 
ادعا را تأييد مي كند اما در عه��د صفويه و قاجاريه با 
بي اعتنايي حكام وقت روبه رو شد تا جايي كه قسمت 
اعظم��ي از آن تخريب گرديد. مي��خ آخر را حكومت 
پهلوي به تابوت ساخته شده دوران قاجار از اين محل 
كوبيد زيرا با اح��داث خياباني از وس��ط آن جويباره 
كهن را به دونيم كرد تا بار ديگر با بي اعتنايي جديدي 
روبه رو شود. اين اتفاق تأسف بار باعث گرديد تا اكثر 
س��اكنان آن به خصوص يهوديان از آنجا كوچ نمايند 
و به نقاط ديگر ش��هر بروند. بنابراين قلت اين قوم در 
جويباره سبب شد تا از اكثريت بيفتد و بالطبع وسعت 
آن نيز كمتر ش��ود. محله تاريخي و ديدني جويباره 
در حال حاضر 3 هزار و 648 هكتار وس��عت دارد كه 
ميان سه خيابان مركزي شهر يعني سروش از شرق، 

وليعصر از جنوب و عالمه مجلسي از غرب واقع شده 
اس��ت. جويباره امروز كه هنوز هم سبك نوستالژيك 
خود را تا حدودي حفظ كرده از ميدان جديدالتأسيس 
امام علي)ع( يا همان كهنه قديم شروع و ضمن گذر 
از مجموعه كنيس��ه ها، مناره ها و مقبره كمال الدين 
اس��ماعيل به پ��ارك كم��ال و مناره هاي س��اربان و 

چهل دختران و دارالضيافه مي رسد.
 كنيس��ه هاي متعدد در محله جويباره معماري هاي 
خاص خود را دارن��د و در آنها چند راهرو و س��الن با 
فواصل كم ساخته  شده كه دليل آن عبادت خانوادگي 
كليميان مي باش��د و هر گروه براي خود سرس��راي 
خاصي دارند. خانه هاي مسكوني اين محله در گذشته 
از طري��ق راهرويي به يكديگر اتصال داش��ته كه اين 
معماري خاص در زمان جنگ ها مي توانست با اتحاد 
يكديگر مخاط��رات را كمتر نمايد. بعض��ي از منابع 
تعداد كنيس��ه هاي موجود در اين ش��هر را 20 واحد 
اعالم مي كنند كه ۱6 كنيسه تنها در محله جويباره 
واقع  شده و چهارتاي ديگر در نقاط مختلف شهر بوده 
است. اما قديمي ترين آنها »عمو شعيا« مي باشد كه 

همچنان در محله جويباره موجود است.
 سادگي اين اماكن ريش��ه در مفاهيم دين يهود دارد 
كه بر اساس آن تصاوير انسان ها را بر در و ديوار كنيسه 
ترس��يم نمي نمايند. خانه هاي قديم��ي اين قوم كه 
در محله جويباره وجود دارد ش��امل درهاي كوتاه و 
اتاق هاي بسياري مي باش��د كه از طريق داالن هايي 
با س��قف هاي كوتاه به حياط راه پي��دا مي كنند. اين 
معماري عتيق به دليل حراست در زمان جنگ ها بوده 
است تا كمترين آس��يب به خانه ها وارد شود و محلي 

امن براي خانواده ها باشد.
 اي��ن محل��ه بس��يار قديم��ي و تاريخ��ي در دوران 
حكومت هاي اسالمي به هس��ته مركزي شهر تبديل 
ش��د و بر اثر گس��ترش روزاف��زون در دوران صفويه 
به ناچار رنگ و بوي اسالمي به خود گرفت. هم اكنون 
نيز سياحان و گردشگران داخلي و خارجي از طريق 
مسجد جامع عتيق ش��هر وارد اين محله مي شوند تا 
پس از گذر از كوچه پس كوچه هاي آن به آرامگاه كمال 
اس��ماعيل فرزند عبدالرزاق و آخرين قصيده س��راي 
بزرگ ايران در زمان مغول ها برسند. در محله جويباره 
سه مناره بلند و شاخص قرار دارد كه از اكثر نقاط شهر 
قابل  رؤيت مي باشند. اين مناره ها عبارتند از: ساربان، 
چهل دختران و دارالضيافه كه در قديم راهنماي پيدا 

كردن مسير عبور براي كاروان ها بوده اند.
 مناره هاي دارالضيافه كه به ارتفاع 38 متر در خيابان 
كمال قرارگرفته با تزئينات مقرنس و كاشي كاري به 
 صورت جفت ايجاد گرديده ك��ه معماري آن به عصر 
مغول ها برمي گردد و به نظر مي رسد محل مهمانسرا 
يا مسجد بوده اس��ت. اما مناره ساربان كه در خيابان 
صاحب الزمان جويباره واقع ش��ده اس��ت ش��باهت 
بسياري با مناره مسجد علي در همين ميدان كهنه و 
هارون واليت دارد زيرا هر دو شامل سه  طبقه و فاقد 
پايه مي باشند كه 44 متر ارتفاع داشته و با آجرچيني 

برجسته و كاشي كاري معرق مزين گرديده اند. 
    *روزنامه نگار پيشكسوت

صدا و سيما تعزيه و نمايش آييني را  تبليغ و ترويج نمي كند
گفت وگوي »جوان« با رحمت اميني، نويسنده و كارگردان تئاتر


