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به تازگی به لطف چهارمین دهه جشنواره تئاتر فجر تصاویری از 

افتتاحیه و اختتامیه جشنواره تئاتر فجر منتشر شده است. تصاویری 

به ها عموماً مشاآرمانی از یک جامعه انقالبی منضبط که در آن آدمشبه

هایی برآمده از وضعیت ابتدایی ها و مردها در یونیفورمهم هستند. زن

، بیش از آنکه شبیه به 1361انقالب و البته جنگ، در سرمای بهمن 

های مردان و زنانی تئاتر دیده باشند، همچون گروهی اعزامی به جبهه

های سبز و خاکی نظامی و مانند. مردان در کاپشنحق علیه باطل می

نشده، بازنمایی وضعیتی هستند که در های نامرتب و موهای شانهریش

توان متصور بود. اندازی جز بازنمایی وضعیت جنگی نمیآن چشم

ها نیز چنین وضعیتی دارند. آش جنگ چنان داغ است که حتی نمایش

های ایرانی، اثری با عنوان های شاخص نمایشجواد انصافی، از چهره

بازی با رنگ و بوی جنگ است. به ه اساساً سیاهدارد ک« وجدان بیدار»

آید جشنواره تئاتر فجر برخالف جشنواره فیلم فجر، مجالی است نظر می

برای بازتولید اندیشه انقالبی و اساساً بازنمایی وضعیت جنگی. این مسأله 

یک از هنرهای هفتگانه مشهور صادق نیست. حتی شعر و درمورد هیچ

توانند چنین در برابر تئاتر شوند که نمیتزاع میادبیات چنان درگیر ان

انقالبی خودنمایی کنند. کافی است نام نهادهای دخیل در تئاتر فجر 

ه در روییم کنخست را ارزیابی کنید. اساساً با یک جشنواره حکومتی روبه

آن فهمی از بخش خصوصی وجود ندارد. نهادهایی چون سپاه پاسداران 

ان و حتی بنیادی با موضوع پناهجویان. اگرچه در اسالمی، بنیاد مستضعف

فیلم نیز این نهادها همکاری دارند، برای مثال بنیاد مستضعفان 

به کارگردانی فریبرز « سفیر»، 1361ترین فیلم سال گذار گرانسرمایه

 هایشود؛ اما تفاوت هنرمندان تئاتر با هنرمندان سینما علقهصالح می

کنندگان نقالب است. با بررسی فهرست شرکتسفت و سختشان با مقوله ا

 
 Ehsan.Zivaralam@gmail.com نویسنده مسئول:    *

توان دید نامی از گذشتگان تئاتر ایران در میان در جشنواره تئاتر فجر می

نه ن»ها نمایش گرای اداره تئاتر در همان سالنیست. با اینکه بخش چپ

برند؛ اما آنان تمایلی برای را در تاالر وحدت روی صحنه می« خضیره

شاید باید حضور طه عبدخدایی در مرکز هنرهای حضور در فجر ندارند. 

رگ م»نمایشی را یک عامل دانست؛ چراکه در همان سال بهرام بیضایی با 

کند و مجالی برای حضور در تئاتر فجر در فیلم فجر شرکت می« یزدگرد

 بیند.نمی

، 1359که در بهمن اما بهتر است کمی به عقب بازگردیم، جایی

زار فستیوال تئاتر انقالب را برگزار ر در اللهسندیکای هنرمندان تئات

کردند. از این فستیوال جز چند نشریه، از جمله شماره سوم نشریه 

سندیکا، اطالعات درخوری دردسترس نیست. در مقدمه این مجله 

آبادی که سمت دبیری فستیوال را برعهده دارد در مقاله محمود دولت

ارد، انگیزی دا، تئاتر سرنوشت غمدر کشور م»نویسد می« تئاتر رهاشده»

رو که هنوز نتوانسته است پرچم استقالل خود را در گستره نانگیز از آغم

اما وضعیتی که « جامعه و در رابطه با مردم جامعه برافراشته کند.

 گرایانزند اشاره به اختالفات شدید میان اسالمآبادی از آن دم میدولت

توانیم از آن به ای که نمیدوره»نویسد آبادی میو سندیکاست. دولت

نیکی یاد کنیم و متأسفانه با هجوم از سوی نیروهای مشکوک به 

پسندیدند و سالنی هم در هایی آغاز شد که قید سالن را نمینمایش

ها گوید محتوای نمایشآبادی میبا این حال دولت« اختیارشان نبود.

ئاتر برگزاری فستیوال ت»و  بوده است« ضدامپریالیستی و ضدسازشگران»

انقالب، در واقع سهم هنرمندان تئاتر ماست در نمایش بزرگداشت انقالب 

 «مردم ایران.

نگارد اساساً همان چیزهایی است که از نخستین آبادی میآنچه دولت

جشنواره تئاتر فجر برای برپایی یک رویداد فرهنگی از دهان مسئوالن و 
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گویند س از چهار دهه هنوز دبیرانش میمتمولیان خارج شده است و پ

های تئاتر فجر جشن پیروزی انقالب است. با نگاهی به اولویت

توان فهمید به چه نحوی طه های جشنواره تئاتر فجر نیز میفراخوان

را  زارنژاد بساط تئاتر در اللهعبدخدایی، که طبق خاطرات ناصر رحمانی

یسیون خویش بوده است. برای درک کند، متأثر از مخالفان و اپوزجمع می

های چهلمین دوره جشنواره را با هم مرور بهتر ماجرا بد نیست اولویت

 کنیم:

  .بزرگداشت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران (1

 .«هازداییها و مانعتولید؛ پشتیبانی»توجه به شعار سال  (2

گیری از اسالمی و بهره -ی فرهنگ ایرانیهازمینهتوجه به  (3

  .مضامین بومی و قومی در جهت تقویت وفاق ملی

ی هانگاه کاوشگرانه به مضامین اجتماعی در جهت ترویج ارزش (4

های جمعی و امید به انسانی، اخالق اجتماعی، مشارکت ،دینی

 .آینده

  .ورزهشنویسی ایرانی و تئاتر ایرانیِ اندیتوجه ویژه به نمایشنامه (5

 .بینافرهنگی، میان تئاتر ایران و سایر مللاهمیت دادن به تعامالت  (6

بند نخست و چهارم یادگاری است از همان دوران باشد. شعار فستیوال 

لی فراراه مبارزات تواند مشعتئاتر انقالب این بود: تئاتر می

آزادیبخش مردم ما باشد. شکل و شمایل شعار به نحوی -ضدامپریالیستی

توان درک کرد جریان فکری قالب بر سندیکا به است که به خوبی می

مشهور شده است، باور دارد. در جدول اجراها « صدور انقالب»آنچه 

الدین نکار کرده است و رک« تیهایی»مصطفی اسکویی نمایشی با عنوان 

خسروی متنی از آتول فوگارد، ضدآپارتاید روی صحنه برده است. همه 

چیز مشخص است. پیامی که قرار است جهانی شود و از قضا این جهانی 

خورد. در اختتامیه دوره نخست شدن در جشنواره تئاتر فجر نیز رقم می

های وحدت، چهره مدعوین خارجی مشهود است و از دوره روی صندلی

شود، حضور که سکان جشنواره به علی منتظری سپرده میششم 

شود. مشروعیت ها به یک جاذبه مهم برای دبیران فجر بدل میخارجی

ها است، کسانی که با آمدنشان نه تنها جشنواره در گرو حضور خارجی

شناسند. این مهم البته در تئاتر ایران که انقالب ایران را به رسمیت می

هایی که شود. در سالبیش از پیش برجسته میدوره حسین سلیمی 

های گزافی برای حضور بود، هزینه« هاگفتگوی تمدن»شعار دولت 

کند هم بازتولید باشد و شود. فجر همواره تالش میخارجی در فجر می

 هم بازنمایی.

پرسش اساسی آن است که چرا باید جشنواره تئاتر فجر از دید 

تولید امر انقالبی به حساب آید و حتی متولیانش فرصتی برای یک باز

های محتوایی با موضوع انقالب، برای متولیان امری برگزاری جشنواره

ای و آماتور در نوسان کافی به حساب نیاید؟ چرا فجر میان فضایی حرفه

 بینی وتوان فجر را براساس مناسبات رایج جهانی پیشاست؟ چرا نمی

 حتی خوانش کرد؟

سخ رابطه مستقیم فجر با دولت به لحاظ مالی و با شاید مهمترین پا

حکومت به لحاظ محتوایی باشد. شرایط سیاسی ایران در چهار دهه 

سپری شده همواره محصول نوعی تقابل میان دو جز حکومت و دولت 

بوده است و این تقابل، چه مثبت در دهه شصت و چه منفی در دهه نود، 

ه است. در دهه شصت، شرایط خودش را در جشنواره فجر متجلی کرد

سازی اجتماعی و سیاسی، شرایط مساعدی برای دستجنگی و البته یک

کند. یک دهه برگزاری جشنواره تنها با دو دبیر نشان از فجر مهیا می

 شود. اگر بهگاه در تاریخ جشنواره فجر تجربه نمیثباتی دارد که هیچ

توان بیاندازیم، میهای دوره نخست و دوم جشنواره فجر نگاهی عکس

های ششم تا دهم، حتی مشاهده کرد چگونه علی منتظری، دبیر دوره

های نخست تا پنجم، درمقام دست راست طه عبدخدایی، دبیر دوره

کند. به عبارتی تغییر در دبیر جشنواره به معنای تغییر در همراهی می

ن خبری اولویت یا ماهیت جشنواره فجر ندارد. حتی تا دوره هشتم چندا

ها هایی که در همان سالهای مشهور تئاتر ایران نیست؛ چهرهاز چهره

نهادند. شدند؛ اما وقعی به جشنواره فجر نمیگاه بر صحنه ظاهر میگه

ها و البته اجرای سال برای مثال، آتیال پسیانی با وجود فعالیت در آن

فجر ندارد  ، تا دوره نهم هیچ فعالیتی در1364در سال « آژاکس»مشهور 

یا محمود عزیزی که بعدها دبیری جشنواره فجر را در چهاردهمین دوره 

دهد. فجر در پذیرد، تا دوره هفدهم هیچ اثری به جشنواره فجر نمیمی

یک دهه نخستش، جایی برای اهالی غیرتهرانی است. آنهایی که از مرکز 

تئاتری  اندامدورند و فجر تنها فرصت برای گردهمایی آنان برای عرض

توان حتی دید چگونه فجر است. با نگاهی به شرایط ده دوره نخست می

های دراماتیک اجراهای جوالنگاهی برای به منصه ظهور رساندن ارزش

ها برای مثال اجراهایی از سیستان و بلوچستان یا بومی است. در آن سال

خود را  آمدند؛ چون مستقیماًالعاده به حساب میلرستان، اجراهایی خارق

ا و ههای اجرایی مبتنی بر آییندرگیر مفاهیم بومی و بازنمایی شیوه

که دبیر وقت جشنواره کردند. در دوره دهم، زمانیهای محلی میبازی

ه یابد کای میرو شده با دنیای تازهآید، خود را روبهآوینیون به ایران می

؛ اما با کندتقبال میتوان توصیف ندارد و از آن آثار با تمجید و تعریف اس

ساله قهر، خود را در بطن فجر هایی که پس از یک دوره دهایورود حرفه

کردگان پس از انقالب فرهنگی، وضعیت کامالً بینند یا حضور تحصیلمی

شود از انشقاق میان ای است که میشود. اینجا همان نقطهمتفاوت می

 دولت و حکومت یاد کرد.

جمهوری با ای در مقام ریاستاهلل خامنهه آیت، زمانی ک1368در سال 

 کند، فضای جلسه متناسبای برگزار میبرگزارکنندگان جشنواره جلسه

برپا  پیرایهبا زمانه جنگ و شعارهای برابرطلبانه ضدطبقاتی، ساده و بی

، جلسه مذکور این بار حضور هاشمی 1369شود. یک سال بعد، سال می

تغییر در میزانسن و طراحی صحنه این جلسه  شود.رفسنجانی برگزار می

شود، هاشمی بر صندلی تکیه ها به فرش بدل میمشهود است. موکت

جمهور پیشین وجود نداشت و در نهایت او رئیس زند که در جلسهمی

گیرد، امری که در جلسات پیش نیز مرسوم نبوده باالتر از دیگران قرار می

شده است، در حالی که شعار اصلی  است. گفتمان دولت دستخوش تغییر

آن است که گفتمان حکومت ثابت است. مطرح شدن رژه تجمل در دوران 

کند. حاال حضور هاشمی رفسنجانی نیز خود را در فجر بازتولید می

ها، الملل با حضور اروپاییها و البته برپایی بخش بینقیمت چهرهگران

نجانی است که حاال در فجر ای از گفتمان لیبرالیستی هاشمی رفسجلوه

کند. اگرچه گفتمان حکومتی مبنی بر یادبود انقالب بر فجر خودنمایی می

های گزاف یک جشنواره کند؛ اما وقتی دولت وقت هزینهسنگینی می

 دهد، از آن تقاضای بازنمایی آنچنانی از دولت دارد.عظیم را می
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باالترین هزینه از همین روست که در هشت ساله دوره اصالحات دولت 

های مشهور خارجی محوری و دعوت از چهرهرا برای ایجاد فضای ستاره

های آن دوره به شدت عظیم است و حتی کند. ابعاد جدولدر ایران می

، تالشی است 1383پور در حذف بخش جایزه در دوره فرهاد مهندس

ها انیبرای حذف آماتورها از فجر. این به معنای پایان ایده حضور شهرست

نیز دنبال  1390 پور تا سالدر فجر است. این نگاه سفت و سخت مهندس

نژاد، از بین رفتن جمهوری احمدیشود؛ اما در دور دوم ریاستمی

ها و ناتوانی دولت در برگزاری های اقتصادی نفتی، افزایش تحریمفرصت

ها ینشود. دوباره شهرستاآنچنانی جشنواره، ناگهان همه چیز دگرگون می

، یکی از 35تا  33های که در دورهشوند تا جاییگل سرسبد جشنواره می

، 35هاست. در دوره ها بر تهرانیمهمترین امتیازات فجر، غلبه شهرستانی

ها تعداد اجراهای شهرستانی بیشتر از اجراهای تهرانی پس از سال

ام قشود. فجر در مشود و این به عنوان یک شعار سیاسی تکثیر میمی

های پوپولیستی دولت حسن روحانی، به چنین وضعیتی بازنمایی اندیشه

های تواند همانند سالدهد؛ اما واقعیت آن است که دولت نمیتن می

های گزافی برای فجر پرداخت کند. همین موضوع هزینه 1388تا  1384

های ساخته شده در دولت اصالحات را از فجر پای بسیاری از ستاره

آمیزترند و نیازی نیست های تئاتر خارج از فجر موفقیتگیشه برد.می

ها هنوز ها را خرج جشنواره فجر کرد؛ هرچند فجر برای ستارهستاره

جشنواره فجر که با  38تندیس کنار گذاشته است. برای مثال در دوره 

کنندگان به سبب انهدام هواپیمای اوکراینی تحریم بخش مهمی از شرکت

در اتفاقی عجیب به نوید محمدزاده بابت نقشی کوتاه جایزه رو شد، روبه

ویژه جشنواره را اهدا کردند. البته حضور امیر جدیدی در جشنواره نیز 

اتفاقی بود برای آنکه هیچ بازیگری برای خود شانسی قائل نشود. رویه 

ها البته از همان دهه هشتاد بدل به یک عادت دادن تندیس به چهره

طور که در جشنواره چهلم نیز نورا هاشمی در میان آن نشده بود، هما

 شود؛ چونهمه انتقاد به اجرای گالب آدینه، برنده جایزه بازیگری زن می

 اساساً فجر هیچ نامی فراتر از او در فهرست خود ندارد.

توان خود مصداق خوبی برای سبک بودن فهرست ستارگان نیز می

که برجام امضا ت باشد. در حالیبازنمایی وضعیت نسبت حکومت و دول

های سیاسی به نفع دولت است هنرمندان در فجر شود و گشایشمی

پور به دبیری فرهاد مهندس 36شود که نمونه خوبش دوره سهیم می

است؛ اما با نقض برجام و دست برتر حکومت در مناسبات گفتمانی، 

برابر با چهل ام که 37شود. در دوره وضعیت فجر نیز دستخوش تغییر می

سالگی انقالب است، با فجری متناسب با گفتمان حکومت همراهیم و از 

حمیدرضا آذرنگ « خنکای ختم خاطره»قضا مهمترین نمایش نیز 

توان مقدس. حال میشود که اساساً اثری است برآمده از جریان دفاعمی

شد اتواند بازنمایی نسبت حکومت و دولت بدید چگونه هر دوره از فجر می

با وجود جوالن کرونا؛ اما جشنواره باید برگزار  40و  39و چطور در دوره 

شود. با وجود فقدان منابع مالی مناسب، حفظ شأن بزرگداشت انقالب و 

بازنمایی ثبات سیاسی در بستر فرهنگی، دلیل قوی برای برگزاری 

جشنواره است و این خود گواه بر آن است که در آخرین سال حضور 

جمهوری، دولت او چندان درگیر فجر روحانی بر مسند ریاستحسن 

ام نیز 39کند. جدول دوره نیست و فجر در مناسبات حکومتی حرکت می

لت ابراهیم رئیسی و گفتمان حکومت گواه بر این موضوع است. همدلی دو

شود. حاال فجر و تئاترهایش ام بازنمایی می40نیز به خوبی در جشنواره 

رهای موجود در فراخوان خود را حفظ کند؛ اما با یک امای توانند شعامی

تواند ابزار بازتولیدی نظام به شود. آیا فجر هنوز میتر مواجه میبزرگ

توان در آن دهد و میدوره نخست رخ می 10حساب آید؟ اتفاقی که در 

شعارهایی ضدطبقاتی انقالب و مبارزه با نگرش لیبرالیستی را بار دیگر 

ر انتظار حضومحوری جشنواره تئاتر فجر یا چشمد؟ آیا ستارهجستجو کر

های بزرگ خارجی در فجر بازتولید امر لیبرالیستی نیست؟ البته بر آدم

به  میلکسی پوشیده نیست دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بی

های مثبت و منفی آن نبوده است. شعارهای بازار نئولیبرالیسم و جنبه

یا همان سازمان تجارت جهانی،  WTOبرای پیوستن به آزاد و میل شدید 

شود. حتی وضعیت تئاتر فجر بازتولید می خوبی در جشنوارهبه

سوسیالیستی دوره خاتمی هم پیرو نگرش پرزرق و برق لیبرالیسم شبه

است و تا به امروز فجر در بازتولید این نگرش مصر بوده است. فجر یک 

رسد حتی به انتظار حاکمیت از نظر می توقع عمومی آفریده است که به

ای رنگارنگ و عظیم که به چشم جشنواره نیز بدل شده است: جشنواره

بیاید. تصاویری از دهه هفتاد و هشتاد موجود است که این موضوع را به 

کند؛ اما تئاتر فجر در یک دهه اخیر دیگر آن فجر خوبی روشن می

چرا؟ شاید دلیلش آن باشد کورکن نیست و پرسش اساسی آن است چشم

که اساساً جشنواره تئاتر فجر توان بازتولید گفتمان حاکم را ندارد و تنها 

توان مدعی شود. اگرچه میدر قامت بازنمایی وضعیت موجود ظاهر می

شد تئاتر وجه تئاتریکالیته وضع موجود است و تنها در بازنمایی یا 

د گفتمان حاکم را ندارد. کند و توان بازتولیممسیس خود را عیان می

اند تئاتر اساساً علیه گفتمان حاکم است که این البته برخی نیز مدعی

انه، گرایشدت دگماتیستی است؛ چراکه برخالف این نگرش چپنگاه به

واند وارد تبازار تئاتر جهان نشان داده است که حتی تئاتر اعتراضی نیز می

فجر و با  35ش را در دوره مناسبات اقتصادی عظیم شود. نمونه جذاب

توماس استرومایر تجربه کردیم. « هملت»حضور گروه شابونه، اجرای 

وقتی یک گروه سوسیالیستی کامالً با مناسبات اقتصادی لیبرال عازم 

گیرد، بدون در نظر گرفتن وضعیت شود، دستمزد هنگفتی میایران می

عدها کنند. برا ترک میسیاسی ایران که تناسبی با باور آنان ندارد، ایران 

گوید، استرومایر در گفتگو با مجله اشپیگل از وضعیت ایران نقادانه می

کند، چرا که مناسبات مالی حتی چیزی که در زمان حضورش بیان نمی

کند. پس فجر بازتولیدگر هایش دور میگروه سیوسیالیست را هم از آرمان

خواهد، چون خارج از میاست؛ اما بازتولیدگر چیزی که حاکمیت آن را ن

چارچوب بندهای فراخوانش است و با این وضعیت جشنواره تئاتر فجر 

شود، چیزی که باید صرفاً برگزارش کرد تبدیل به یک عادت دولتی می

تا عددش بیشتر شود و به عددش پز داد، نه کمکی به تعالی فرهنگی 

ه به ز همیشتر اکند، نه کمکی به بازتولید گفتمان حکومتی. الکنمی
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