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على مرادخانى 
معاون امور هنرى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى ایران

با وروِد بخِش خصوصى در عرصه  ســاخت  و ســاز تاالرهاى نمایشــى، حاال دیگر همه راه ها براى اهالى تئاتر و عالقه مندان 
محصوالت نمایشى تئاتر به تئاترشهر تهران ختم نمى شود. چند سالى است که شمارى از عالقه منداِن تئاتر تصمیم گرفته اند تا 
با دورى از بدنه و تشــکیالِت دولتى تئاتر از ظرفیت هاى غیر دولتى، که به وفور دیده مى شوند، استفاده نمایند. نگاهى آمارى به 
تعداد تاالرهاى غیر دولتى که در یکى دو ســال اخیر راه اندازى شده اند و همچنین نمایش هایى که هر هفته در این سالن ها اجرا 
مى شوند، نشان مى دهد که حرکت و موِج نوینى در فراینِد ساخت و ساز و عرضه و تقاضاى تئاتر پدید آمده است؛ سالن هایى که 
امروز دیگر تنها میزبان کارهاى دانشجویى نیستند و کم کم هنرمنداِن حرفه اى تئاتر در این قبیل فضاها آثارشان را عرضه مى کنند.

حضور و ظهور تماشــاخانه هاى غیر دولتى تئاتر در کنار تاالرهاى نمایشــى دولتى و نیز سایر نهادهاى غیردولتى و مرتبط با 
حوزه  تئاتر که در عرصه هاى چاپ و نشــر، پژوهش، دانشــگاه، آموزش و... فعالیت مى کنند، روز به روز افزوده تر مى شــود و این 
رشد از وقوع یک انقالب بزرگ در حوزه  هنرهاى نمایشى خبر مى دهد. اکنون با گذشت چند سال، تماشاخانه هاى خصوصى نه 
تنها در تهران، بلکه در تعدادى از اســتان هاى کشــور نیز در حال راه اندازى هستند. این تعدد و تکثر، بى تردید مسئولیت دولت و 
نهادهاى مرتبط با این هنر را بیشــتر مى  کند. بنابراین ضرورى اســت تا براى پى گیرى و گاه تبیین حمایت هاى قانونى، مادى و 
معنوى اقدامات الزم انجام پذیرد و از آنجا که این نوع از شــکل تولید در تئاتر، ســابقه  چندان طوالنى در ایران ندارد، الزم است 
تا با محکم کردن زیرســاخت هاى آن، آینده اى امیدبخش و استوار بر قوانین، ضوابط و نیز تولیدات کیفى را فراهم آورد. بى شک 
حمایت درست و به قاعده در پرتو بررسى و آسیب شناسى این نوع از تئاتر ضرورى است و این سمینار مى تواند بخشى از نیازهاى 

ذکر شده را فراهم آورد.
توجــه به ارتباطات بین المللى و توریســتى، مبادالت علمــى و بنیادین در این عرصه، تبیین  انواع مشــارکت هاى تولیدى و 
بینافرهنگى و نیز حرکت به سمت معرفى اشکاِل تئاترى با سرفصل هاى مشخص، فراهم آوردِن زیرساخت هاى الزم در این گونه، 
تبیین گردش اقتصادى این هنر، توجه بیشتر بر شاخه هاى کاربردى تئاتر در اجتماع، تقویت بنیادهاى آزمایشگاهى و علمى موثر 

در تئاتر و... از جمله مسایلى هستند که مى توانند در تئاترهاى غیردولتى به سادگى و به نحوى مطلوب پى گیرى شوند. 
اینجانب ضمن تشکر از مسئوالن برگزارى این سمینار، حضور تمام پژوهشگران خارجى و ایرانى حاضر در این اتفاق علمى و 

هنرى را به فال نیک گرفته و از ارایه و در اختیار قرار گرفتنِ نتایجِ مطالعات و پژوهش هاى ایشان سپاسگزارم.  
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مهدى شفیعى
مدیرکل هنرهاى نمایشى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى جمهورى اسالمى ایران
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توجه به ظرفیت هاى غیردولتى هنر، یک راهبرد مدیریتى کالن در عرصه  فرهنگ است. شرکت ارادى و آگاهانه  نهادهاى یک جامعه در فرآیند توسعه و 
پیشرفت فرهنگى،  یکى از الزامات توسعه  پایدار است. توجه به بخش غیردولتى صرفاً عنایت به وجوه اقتصادى هنر نیست، اگر چه این موضوع در جاي خود 
از اهمیت به سزایی برخوردار است. این از بخت یارى ماست که فعاالن حوزه تئاتر، با مشارکت در چرخه  خلق آثارى که دولت در آن نقشی حمایتى باید داشته 

باشد، پیش قدم شده اند و این مسیر را به عنوان راهکارى براى برون رفت از ساختارهاى پیشینى برگزیده اند که دیگر راهگشاى پویایى امروز و فردا نیستند.
تئاتر، هنرى جمعى است که در کوتاه ترین زمان ها، نسبت به اتفاق هاى اجتماعى واکنش نشان می دهد. نظام جمهورى اسالمى به این ظرفیت توجه داشته و 
در قوانین خود از آن به عنوان مقّوم فرهنگ، یاد کرده است. گسترش فضاهاى دانشگاهى و افزایش فعاالن و فارغ التحصیالن تئاتر در یکى دو دهه اخیر مؤید 

همین اهمیت است. بنابراین باید به این ظرفیت به چشم یک فرصت نگریست که اگر غیر از این اتفاق بیافتد با اتالف سرمایه مواجه هستیم.
شکل گیرى تئاتر غیردولتى و بسط و توسعه آن، بستگى بسیارى به نوع، نحوه و میزان ارتباط متقابل میان حوزه هاى اجتماعى، سیاستگذارى و برنامه ریزى 
دارد. مردم، هنرمندان، گروه هاى تئاترى و نهادهاى هنرى، به عنوان حوزه هاى اجتماعى، نقشی محورى دارند و حوزه هاى سیاستگذارى و برنامه ریزى دولتى 

نقش تکمیلى وحمایتى. این دو حیطه بدون یکدیگر ناقص و ناکارآمد خواهند بود.
براى سامان دادن به روند شکل  گیرى تئاتر غیردولتى، ایجاد زمینه هاى رشد و توسعه این موضوع باید از ابعاد گوناگون بررسى گردد. دولت در کنار هنرمندان 
تئاتر در این مسیر گام گذارده است و کاستى ها و نقایص را به خوبی مى داند. اندکى صبورى الزم است. باید از این جریان مراقبت کنیم به امید آن که در حرکت 

تئاتر به سمت تعالى و بلوغ مؤثر افتد.

کارگردان و بازیگر تئاتر
متولد 1353 - اندیمشک 

دانش آموخته کارشناسى ارشد کارگردانى تئاتر از دانشکده هنر و معمارى دانشگاه آزاد اسالمى تهران مرکز
تدریس در دانشگاه آزاد اسالمى دانشکده خبر

معاون سابق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان خوزستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان البرز و اداره کل هنرهاى نمایشى
دبیر چندین دوره جشنواره ملى، منطقه اى و استانى تئاتر



مهرداد رایانى مخصوص
دبیر سمینار
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کارگردان، نویسنده، مدرس دانشگاه و مدیر هنرى
 متولد 1349 ـ تهران
دانش آموخته کارشناسى ادبیات نمایشى از دانشگاه آزاد اسالمى، کارشناسى ارشد کارگردانى از دانشگاه تربیت مدرس و دکتراى مطالعات تئاترى از دانشگاه منچستر انگلستان
مدیر امور بین الملل اداره کل هنرهاى نمایشى | مدیر مجموعه تئاتر شهر از سال 1386 تا 1387  
عضو هیأت علمى گروه نمایش دانشگاه آزاد اسالمى | عضو هیأت علمى و داورى فصلنامه تئاتر و فصلنامه هنرهاى نمایشى و موسیقى دانشگاه هنر و ... . 
کارگردان و نویسنده نمایش هاى: «آنکه گفت آرى، آنکه گفت نه»، «آدم آدم است»، «خشم و هیاهو» و ... . 
نویسنده نمایشنامه هاى: «صبور»، «عزیز مایى»، «مرده شور» و ... .  
نویسنده مقاالت: «تاملى بر یک وضعیت تئاترى: سازه ها و بنیان هاى شکل گیرى تئاتر پسااستعمارى»، «انحرافات پست مدرنیسم» و ... . | نویسنده 15 عنوان کتاب

چقدر عملگرایانه به امکان و ظرفیت هاى غیر دولتى و  بالقوه  تئاتر اندیشیده ایم؟ آیا صرِف شناسایى این امکان ها کافى است؟ آیا براى به بهره بردارى رسیدن 
این نوع از ظرفیت هاى متنوع در عرصه هاى اجرا، پژوهش، نشر، تهیه  و ساخت و سازهاى فنى و هنرى تئاتر، راه  هاى گوناگون بررسى و ترسیم شده اند؟ 

سال هاى دور و در اغلِب کشورها، شمارى از اصحاِب تئاتر، این قبیل راه ها و اقداماِت غیر دولتى در حوزه ى تئاتر را دست نیافتنى مى خواندند و حمایِت صد 
در صدى دولت را به لحاظ مادى و معنوى ضرورى؛ اما در برابر این ادعا، شمارى از فعالیت هاى تئاترى در عرصه هاى گوناگوِن چاپ و نشر، دانشگاه، آموزش، 
پژوهش و نیز اجراهاى صحنه اى بدوِن حمایِت دولت ها رخ داده است. تردیدى نیست که چتر حمایتِى دولت ها، مى تواند تئاتر را به لحاظ کیفى و وضعیت معیشتى 
هنرمندان را به لحاظ اقتصادى در وضعیِت مطلوب ترى قرار دهد؛ ولى چه بسیار از این قبیل اقدامات به دور از فضاى دولتى و در بهترین شکل ممکن تحقق 
یافته اند و شایسته است تا این فاصله را براى بقاى کیفى و نیز منحصر به فرد بودن شان حفظ کنند. نمونه هاى بسیارى در حوزه هاى گوناگون تئاتر ایران و جهان 
قابل ذکر است. بنگرید جشنواره هاى مطرح و بزرگ تئاتر در دنیا را. آیا این جشنواره ها (اوینیون، ادینبورگ و...) در اختیار دولت ها هستند؟ بزرگترین و معتبرترین 
تئاترها و گروه هاى تئاترى دنیا (تئاتر آزاد: آنتونن آرتو، تئاتر آزمایشگاهى: یرژى گروتفسکى، برلین آنسامبل: برتولت برشت، نان و عروسک: پیتر شومان، تئاتر 
هنرى مسکو: کنستانتین استانیسالوسکى، تئاتر اودین: یوجینو باربا و...) مستقل هستند و یا وابسته به دولت ها؟ پرواضح است که حمایت هاى دولتى را تعریف 
شده دریافت کردند؛ اما بانیان و موسساِن گروه متولى اصلى و تصمیم گیرنده بودند. گمان نمى کنم هیچ دولتمردى ادعا و اعالم کرده باشد که تئاتر باید بدون 

حمایت دولت ها پیش برود. اتفاقاً دولت ها هستند تا این قبیل حمایت ها را سازماندهى کنند؛ اما چگونه و به چه نسبت و ضوابطى؟
اگر دســِت یارى دولت نباشــد، تئاتر پیش مى رود؟ کجاها و به چه میزان تئاتر نیازمند حمایت است؟ ساز و کار رابطه  دولت و تئاتر غیر دولتى چیست؟ اساسًا 
وظیفه و مســئولیت متقابِل تئاتر دولتى و تئاتر غیر دولتى چیســت؟ نظر به ساختاِر حاکمیتى و حکومتى کشورمان، وظیفه  دولت در قباِل تئاترهاى نیمه دولتى 
چیست؟ چه الگوها و نمونه هایى مفید و تطبیق پذیر هستند؟ وظیفه و نقش دولت در ارتباط با تئاتر غیردولتى، تئاتر مستقل، تئاتر آزاد و تئاتر خصوصى چیست؟ 
این نوع اطالق ها و نام گذارى ها، رفته رفته در حوزه  تئاتر ایران خودنمایى مى کنند و نیاز است تا درباره  کم و کیف آن ها بحث و گفتگو انجام پذیرد. گاه حتى نیاِز 
مبرم به مجموعه اى از قوانین احساس مى شود. نیاز داریم تا با گفتگو  و انتقال دریافت هاى خود از وقوِع پدیده  تئاتر غیردولتى بگوییم تا آگاهانه آینده  این نوع از 

تئاتر را براى خود و آیندگان ترسیم کنیم. 
ضمِن قدردانى از تمام هنرمندان و پژوهشگران داخلى و خارجى، حضور و مشارکت علمى 3 روزه  پیش رو نقطه عطِف مطلوبى را براى تئاتر ایران رقم خواهد 

زد و تردیدى نیست که اثرات آن در سال هاى بعد، عیان تر خواهد شد؛ همانند اثراتى که بعد از سمینار تئاتر خصوصى در سال 1387 بر جاى ماند. 
تئاتر امروز ایران بیشتر از هر زمان دیگر نیازمند گفتگو و پژوهش هاى کاربردى است. 
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 حسین سلیمى
نویسنده، پژوهشگر و استاد علوم سیاسى و روابط بین الملل

متولد 1342 ـ شیراز | دانش آموخته کارشناسى علوم سیاسى و کارشناسى ارشد روابط بین الملل از دانشگاه 
تهران و دکتراى روابط بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس

رئیس دانشگاه عالمه طباطبائى از سال 1392 تاکنون
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه عالمه طباطبائى از سال 1381 تا 1383

رئیس مرکز هنرهاى نمایشى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى از سال 1376 تا 1379
نویسنده کتاب هاى: «از پوفندورف تا کانت»، «هرمنوتیک و شناخت روابط جهانى»، «نگرشى نو به تاریخ 

روابط بین الملل»، «نظریه هاى گوناگون درباره جهانى شدن» و ... .
نویسنده مقاله هاى: «بررسى مقایسه اى استراتژى انرژى چین و آمریکا و تاثیر آن بر جایگاه خلیج فارس»، 

«رئالیسم اسالمى و درك روابط بین الملل مدرن»، «جنبش غیرمتعهدها و پایان عصر سیاست» و ... .

حمیدرضا ششجوانى
پژوهشگر، نویسنده و مدرس اقتصاد  فرهنگ

 متولد 1354ـ  اصفهان | دانش آموخته کارشناسى جامعه شناسى از دانشگاه پیام نور 
و کارشناسى ارشد جامعه شناسى از دانشگاه شهید بهشتى
دارنده مدرك اقتصاد فرهنگ از دانشگاه اِراسموس هلند

عضو پیوسته انجمن جهانى اقتصاد فرهنگ
عضو بنیان گذاران رشته اقتصاد هنر در دانشگاه هاى کشور

نویسنده کتاب هاى: «چرا هنرمندان فقیرند؟»، «کار آفرینى فرهنگى و اقتصاد هنر»، «کار آفرینى هنر و توسعه 
اقتصادى»، «اقتصاد هنرهاى معاصر» و ... .

نویسنده مقاله هاى: «حقوق مالکیت هنرى و بازار هنر؛ نگاهى به هنر معاصر ایران و برخى چالش هاى حقوقى 
آن»، «ساختار و منطق بازار در هنرهاى معاصر»، «کار آفرینى هنر، یا کار آفرینى در هنر» و ... .. .

محمدباقر قهرمانى
نویسنده، مترجم، پژوهشگر و استاد دانشگاه تهران

متولد 1339 ـ تهران
دانش آموخته کارشناسى و کارشناسى ارشد رادیو و تلویزیون از دانشگاه ایالتى سانفرانسیسکو و دکتراى تئاتر و 

فیلم، رشته ثانوى: رادیو و تلویزیون از دانشگاه بیریگام یانگ
عضو هیأت تحریریه و اجرایى برنامه FOI در ایستگاه رادیویى KFAX در سانفرانسیسکو

عضو هیأت علمى گروه هنرهاى نمایشى، دانشکده هنرهاى نمایشى و موسیقى، پردیس هنرهاى زیباى 
دانشگاه تهران از سال 1373 تاکنون| معاون بین الملل دانشگاه تهران

عضو شوراهاى پروانه ساخت و نمایش سینمایى کشور
 مترجم کتاب هاى: «گام به گام تا اجراى یک نمایش»، «اصول کارگردانى نمایش»، «بازیگرى سینما» و ... .

نویسنده مقاله هاى: «بیست سال سینماى اقتباسى»، «سینماى دیجیتال»، «سنت و استعداد فردى» و ... .

هیات علمى سمینار 
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فرهاد مهندس پور
مدرس، پژوهشگر و کارگردان تئاتر
 متولد 1338-تهران
دانش آموخته دکتراى پژوهش هنر
عضو هیئت علمى دانشگاه تربیت مدرس

کارگردان نمایش هاى: «به خورشید سپارید»، «نی لبک و بهمن»، «مکبث»، «داوري ایندرا»، «سرودي کنار 
گودال»، «گالیله»، «دیر راهبان»، «روز رستاخیز» و ... .

نویسنده نمایش نامه هاى: «منظومه شمسی»، «مکبت» و ... . 
نویسنده مقاالت: «تحلیلی از تئاتر امروز ایران»، «در جستجوي شهرزاِد هزار و یک شب»، «روایت حماسی، 
روایت دین ایرانی»، «درباره  تئاتر ایران»، «همانندي دو قهرمان اسطوره اي» و ... .

على منتظرى
پژوهشگر و مدرس دانشگاه
متولد 1337 ـ قم
دانش آموخته کارشناسى علوم آزمایشگاهى از دانشگاه علوم پزشکى ایران و دکتراى سالمت همگانى با گرایش 
اپیدمیولوژى از دانشگاه گالسکو انگلستان| دارنده گواهینامه عالى علوم بهداشتى(M.P.H) و فلوشیپ سالمت 
(FFPH)همگانى از کالج سلطنتى پزشکان انگلستان
عضو جهاد دانشگاهى از ابتدا تاکنون| عضو انجمن علمى پزشکى اجتماعى ایران

رئیس پژوهشکده علوم بهداشتى جهاد دانشگاهى از سال 1379 | عضو هیأت امناى مشترك فرهنگستان 
جمهورى اسالمى ایران از سال 1382 | نویسنده مقاله هاى: «اعتبارسنجى نسخه فارسى پرسشنامه سنجش 
اضطراب سالمندان»، «بررسى روایى و پایایى نسخه فارسى پرسشنامه اختصاصى سنجش کیفی ت زندگى 
سالمندان»، «وضعیت سالمت روان جمعیت شهرى کشور: یک مطالعه جمعیتى» و ... .





(به ترتیب ارائه در روزهاى سمینار)
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روسیه

تئاتر مستقل در روسیه

پاول رودنف
استاد دانشگاه، منتقد تئاتر، تهیه کننده، کارگردان و نویسنده

متولد 1967 - روسیه
فارغ التحصیل تئاتر از آکادمى هنرهاى تئاتر روسیه

مدیر هنر تئاتر مسکو و مدرسه هنر تئاتر مسکو
نویسنده بیش از 1000 مقاله و کتاب درباره تئاتر و نمایش معاصر
موسس اولین انجمن تئاترهاى مستقل روسیه در مرکز گوگول

چکیده مقاله: 
روســیه کشــورى است که مونوپولى دولتى در زمینه تئاتر را به معنى واقعى کلمه دارد. هر گونه سیستم تئاتر در کشور تنها از طریق ترکیب آن با بخش دولتى 
امکان پذیر مى باشــد. حقیقت امر این اســت که تئاتر خصوصى در روسیه به طور غیر منتظره اى پدیدار گشت و در حال حاضر شرایط بسیار سختى براى ادامه 
حیات دارد. تنها راه باقى مانده براى این تئاترها یافتن فرصتى براى استفاده از یک مکان دولتى است و یا اینکه به بخشى از مرکز فرهنگى یا آموزشى وابسته 

به دولت تبدیل گردد. 
استقالل کامل امکان پذیر نمى باشد. اگر گروه تئاترى مکانى را کرایه کند، باید همانند مغازه اى تجارى و یا موسسه بانکى کرایه بدهد. با چند بار کرایه کردن 
محلى براى اجرا، بســیارى از گروه هاى تئاترى تســلیم مى شوند، چرا که صرفا با درآمد خود قادر به کرایه نخواهند بود. حامیان مالى نیز پول چندانى در اختیار 

گروه هاى تئاتر قرار نمى دهند. هر کس ناچار است براى فعالیت هاى تجارى و تجربه از پول و بودجه خود هزینه کند. 
مشکل هنرمند عرصه تئاتر در بخش خصوصى با حرف هایى که برخى از مسئولین زده اند دو چندان شده است. قرار است دولت تنها به هنرى که براى دولت مفید 
باشد کمک مالى نماید. با توجه به عدم موازنه بین بخش خصوصى و دولتى، این به منزله ممنوعیت از کار مى باشد. دستگاه ادارى در اکثر موارد، فعالیت هاى تئاتر 
خصوصى را به رسمیت نمى شناسد. این در حالى است که ادغام و ترکیب بخش هاى خصوصى و دولتى نیز بسیار نادر است. بسیارى از جشنواره ها جایى براى 
ارائه آثار بخش خصوصى در نظر نگرفته اند. تئاتر خصوصى به هیچ وجه حق تبلیغ در فضاى عمومى جامعه را ندارد، نمى تواند نام و آدرس خود را در بیلبوردهاى 
شهرى بچسباند و یا در سیستم هاى جستجو، پایگاه هاى داده و یا هیچ فهرست دیگرى وارد نماید. مشکل رایج دیگرى نیز وجود دارد: اگرچه مسئولین تمایل 
دارند که به تئاتر خصوصى کمک نمایند (براى نمونه هزینه بلیط قطار براى شــرکت در فســتیوال معروفى مانند گلدن مسک را بپردازند)، اما در اغلب موارد از 

انجام آن نیز سر باز مى زنند چراکه هیچ بندى در بودجه که اجازه کمک به تئاتر خصوصى را داده باشد وجود ندارد.

واژگان کلیدى: تئاتر مستقل، استان، سیاست فرهنگى دولت، بنیاد، اعانه
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ایران

 بررسى تأثیر سالن هاى خصوصى در گسترش و رشد تئاتر در شهر تهران

چکیده مقاله: 
چنین به نظر مى رسد که نبض تپنده تئاتر در ایران و به ویژه در تهران، از سالن هاى دولتى به سمت سالن هاى خصوصى در حال تغییر است. احاطه اجراهاى 
تئاتر در این چند سال اخیر توسط سالن هاى خصوصى، ضرورتى را براى جستجو درباره چگونگى این جریان ایجاد مى کند. در سال هاي اخیر با توجه به افزایش 
میزان ورود دانشجویان به رشته تئاتر و کمبود سالن هاي تئاتر به تعداد مناسب در سطح شهر تهران، عده اى از دانشجویان و دغدغه مندان این رشته بر آن شدند 
تا در مکان هایی هر چند غیرمتعارف، ســالن هاى خصوصى تئاترى را تأســیس کنند. این افزایش سالن هاى تئاتر از یک سو موجب خرسندى جامعه هنرمندان 
تئاتر بوده و از سوى دیگر نگرانى هایى را ایجاد کرده است. خرسندى از باب افزایش سالن ها و بالطبع افزایش تماشاگران تئاتر است و نگرانى از عدم استاندارد 
بودن برخى از این دست سالن هاست. نکته مهم در خصوص پژوهش حاضر، نحوه مناسبات و ارتباط شهروندان مخاطب تئاتر با سالن هاى خصوصى است که 
در این راستا باید علت تمرکز سالن هاى خصوصى در مناطق خاصى از تهران همچون بیشتر سالن هاى دولتى مورد توجه قرار گیرد و به این نکته پرداخته شود 
که چنین سالن هایى چگونه باید کیفیت امکانات و اجراهاى خود را تا حد استاندارد باال ببرند که تأثیر مثبت خود را به مرور زمان از دست ندهند و به محلى براى 

درآمدزایى و سودجویى صرف بدل نگردند.
در پژوهش حاضر، ســعی بر آن شــد تا  در مصاحبه با مدیران سالن هاي موجود و اطالع یافتن از وضعیت سالن هاي خصوصی، نقاط ضعف، قوت، معضالت و 
مزیت هاي تاسیس چنین سالن هایی به صورت میدانی مورد بررسی قرار بگیرد تا با شناسایى موارد مختلف و مشکالت و موانع موجود راهکارهایى عملى، چه 

به صورت راه  حل هاى کوتاه مدت و چه راه حل هاى درازمدت و زمان بَر، براى بهبود وضعیت سالن هاى خصوصى ارائه شود.
واژگان کلیدى: تماشاخانه هاي خصوصی، مدیران ، تئاتر، خصوصى سازى، سالن استاندارد، امکانات اجرا

رحمت امینى
نویسنده، پژوهشگر، کارگردان و مدرس دانشگاه
متولد 1350- ورامین

 دانش آموخته کارشناسى ادبیات نمایشى از دانشگاه هنر، کارشناسى ارشد ادبیات نمایشى از 
دانشگاه تهران و دکتراى مطالعات عالى هنر
استادیار و عضو هیأت علمى پردیس هنرهاى زیباى دانشگاه تهران
عضو هیأت علمى و مدیر گروه هنرهاى نمایشى دانشکده هنر و معمارى
عضو هیأت علمى و مدیر گروه پژوهش هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهى
مدیر سابق مرکز هنرهاى نمایشى حوزه هنرى

نویسنده نمایشنامه هاى: «اتفاق با شماره  2»، «خرس و چشمه»، «دریچه»، «جگر هندى»، 
«شناسایى»، «تصویر ماه در قهوه تلخ»، «آهو به وقت انفجار» و ... .

مرضیه کریمیان کاُکلَکى
نویسنده و پژوهشگر
متولد 1365 ـ شهرکرد

دانش آموخته کارشناسى ارتباط تصویرى از دانشگاه غیرانتفاعى نبى اکرم تبریز و کارشناسى 
ارشد ادبیات نمایشى از دانشکده هنر و معمارى دانشگاه آزاد اسالمى تهران
عضو سایت انسان شناسى و فرهنگ
نویسنده خبرنامه تاالر تئاتر مولوى(پائیز و زمستان 1391)
نویسنده مقاله هاى: «نگاهى به رمان طبل حلبى براساس نقد روانکاوانه» و «مقایسه تطبیقى 
شخصیت زن در سه نمایشنامه افرا، آمیزقلمدون و خواب در فنجان خالى»
ویراستار کتاب «سؤالت و پاسخنامه تشریحى دوره هاى دکتراى هنر»
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ایتالیا

تئاترى براى روزهاى پیِش رو

فرانچسکو اونگارو
مدیر اجرایى، کارگردان هنرى، مشاور مدیریتى، منتقد تئاتر و نویسنده

متولد سال 1952- ایتالیا
دانش آموخته دکتراى مطالعات فلسفى و تاریخى در دانشگاه لچه، ایتالیا

مدیر هنرى بنیاد تئاتر سن دومنیکو کرما، ایتالیا | مشاور مدیریتى مرکز فرهنگى آلدس در پورکارى، ایتالیا
مشاور مدیریتى تئاتر ملى مقدونیه، اسکوپیه

مدیر پروژه و مشاور تئاتر کوریاى لچه، ایتالیا از سال 2010 تا 2015
مدیر پروژه فستیوال هنرهاى معاصر لچه، ایتالیا | همکار هنرى شهردارى لچه، ایتالیا

مدیر پروژه و هماهنگ کننده تئاتر کوریاى لچه، ایتالیا از سال 2001 تا 2008 و منطقه آپولیا در بارى، ایتالیا
مدیر اجرایى و مدیر تور و کارگردان هنرى تئاتر کوریاى لچه- ایتالیا

چکیده مقاله:
با نگاهى گذرا و از دیدگاه تاریخى به رویدادها، زبان ها و تمایالت تئاترى در 50 سال گذشته ایتالیا، به بررسى معمارى در سیستم تئاتر ایتالیایى پرداخته ام که 
براســاس قوانین صادر شــده، باعث تعریف ضوابطى جدید و ارزیابى بودجه عمومى شده است. من به تجزیه و تحلیل و شناسایى نقاط قوت و ضعف این روند 

خواهم پرداخت.
در این مقاله من به بررســى تهدیدات این روزهاى تئاتر مى پردازم. اینکه تئاتر در زمان خود به دنبال کشــف و تولید مکان ها و راه هاى جدید براى آموزش، 
ســاماندهى، مدیریت و تکمیل ارتباطات میان ســنت و مدرنیته و میان نسل هاى مختلف انسان هاســت. تئاترى که باعث استحکام ارتباطات اجتماعى، خلق 

اجتماعات و همچنین انتقال ارزش ها، جهت دهى به فعالیت هاى ما در زندگى و ایجاد سوال در ذهن مى شود.
دانیو منفردینى گفته اســت: من هنوز نمى توانم تئاتر را درك کنم، اما براى پاســخ دادن به این سوال در مقابل این معما ایستاده ام تا آنرا حل نمایم. تا با خلق و 

تخریب آن، تعریفى درست را به مخاطب منتقل کنم. با دانش به اینکه انتظار نمى رود آنچه میان دو دلداده گذشته است را بتوان درك کرد.
من در این مقاله به نقش حامیان دولتى در بخش هاى خدماتى مانند بهداشت و فرهنگ متمرکز خواهم شد و چندین نکته تکنیکى از هنرمندان و سازمان هایى 
ارائه خواهم داد که از مراکز تئاتر مستقل شروع به کار کرده اند و امروزه مورد توجه تئاترهاى دولتى و رسمى قرار گرفته اند و اجراها و متدهایى نو دارند که بواسطه 

آن ها توسط سیستم دولتى جذب مى شوند.
همچنین به توضیح ضعف هاى تئاتر مســتقل مى پردازم و از ریســک ایزوله و ایدئولوگ شــدن و لزوم هم صحبتى و تبادل میان تئاتر مستقل و تئاتر عمومى، 
میان هنرمندان تئاتر دولتى و آنان که در تئاترهاى مستقل کار مى کنند و لزوم گسترش کانال هاى ارتباطى براى تولید تئاترهاى مستقل، سخن خواهم گفت. 

وازگان  کلیدى: ارتباط، نو، مکان ها، اجتماعات، حس
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مکزیک

الگوهاى درون سازمانى براى گروه هاى تئاتر مستقل

برنیس راموس  آیاال
بازیگر، تهیه کننده تئاتر و مدیر هنرى
متولد سال 1992- مکزیک
دانش آموخته کارشناسى ادبیات تئاتر و نمایش از دانشگاه مکزیک
دستیار کارگردان فنى فستیوال بین المللى سروانتینو
دستیار تهیه در هفته هنرى منتورز و پروتژه
مدیر تولید کمپانى طراح حرکات ویزا| مدیر تولید نمایش «رانش»، «فراتر از عشق» و «گربه»
مدیر صحنه نمایش «عشق روح»| دستیار لباس کمپانى «پرنده آبى»
بازیگر کمپانى «وو اِنکوئنتو دو ماکوییالى  کورپورال»
کارگردان کمپانى «پردر اُ ال دیلما دل اِریزو»

چکیده مقاله:
مکزیکوســیتى یکى از شــهرهایى است که هر ساله تعداد بیشمارى از گروه هاى تئاتر مستقل در آن به تولید و اجراى نمایش مشغولند. گروه هاى تئاتر مستقل 
متعددى که در ســطح کشور و جهان شناخته شده اند، در فستیوال هاى جهانى شرکت کرده و تئاترهاى مشترك تولید مى کنند. با این وجود، واقعیت اقتصادى 
بخش مستقل، نه تنها در تئاتر، بلکه به طور کل در همه هنرها، کامال ناامید کننده است. بودجه دولتى متعلق به این بخش هر سال کمتر از سال قبل مى شود 
و به کمک هاى مالى و سازمانى هر روز نیاز بیشترى احساس مى شود، بخش خصوصى تمایلى به کمک به تئاترهاى مستقل ندارد و تقاضا براى دریافت این 

نوع کمک ها روز به روز در حال افزایش است.
به همین علت، اعضاى گروه هاى تئاتر مســتقل که به موفقیت دســت یافته اند، باید در نمایش بیش از یک مسئولیت (پیشه و وظیفه) داشته باشند که مستلزم 
تجربه هاى بیشتر و زمان و تالش بیشتر از سوى کسانى است که در این فرایند درگیرند. وظیفه گروه هاى بخش تئاتر مستقل براى هر بازیگر، کارگردان، طراح 
و تهیه کننده انجام همه کارها بصورت اشــتراکى و در طى فرایند تولید تئاتر اســت که در بیشتر مواقع بصورت تعریف نشده انجام مى گیرد و هر فرد میداند که 

باید این کارها را انجام دهد.
سازمان ها چه طرح و برنامه اى براى رساندن این گروه ها به اهداف شان از مناسب ترین راه را دارند؟ در این مقاله، من چهار گروه تئاتر مستقل موفق را به عنوان 
نمونه اى در بخش خصوصى انتخاب کردم تا از فرایند تولیدات آنها بیاموزم و بدانم که چطور وضعیت نامناسب اقتصادى و اجتماعى را در کنترل خود درآورده اند.

اگرچه ایده هر شخص درباره موفقیت ممکن است با دیگرى متفاوت باشد، اما مفهوم کلى بخش مستقل، درك خلق سریع و با کیفیت پروژه هاى بالقوه است. 
گروه هاى انتخابى من، در بخش مستقل سرشناسند و حداقل هفت سال است که به طور مداوم در حال تولید تئاتر هستند، حداقل 3 بار در خارج از مکزیک تور 

اجراى تئاتر داشته اند، بارها در شهر مکزیکوسیتى تئاترهایى تولید کرده و به روى صحنه برده اند و اعضاى بیشمارى دارند.
پس از معرفى اعضاى اصلى این گروه ها و آنالیز هر فرد، متوجه شــدم موفقیت هر گروه تئاتر مســتقل بر توانایى سازماندهى و تقسیم وظایف هر فرد در گروه 

است. پس از انجام این تحقیق مى توانم بگویم که نقش هاى ضرورى و بنیادین در گروه هاى تازه تاسیس باید بر تقویت شانس هاى موفقیت متمرکز شوند.

واژگان کلیدى : مدل هاى تولید شده، مکزیکو سیتى، نمونه هاى موفق، ساختار درونى
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آذربایجان

در یک قدمى تاسیس تئاتر مستقل

طرالن رسولف
مترجم، نویسنده، مدیر و تهیه کننده

متولد 1947- باکو، آذربایجان
دانشجوى دکترا در رشته مطالعات تئاتر در دانشگاه فرهنگ و هنر آذربایجان

مدیر شرکت تئاتر مستقل دوم | مدیر هنرى مرکز ابتکارات 
تهیه کننده، نویسنده و مدیر تولید مستند «تنها»، باکو - آذربایجان

نویسنده، مدیر صدا، مدیر صحنه تئاتر «پسر» کارى از تئاتر دولتى یوگ وابسته به وزارت فرهنگ و گردشگرى آذربایجان
مدیر کل تئاتر دولتى یوگ آذربایجان | مترجم شرکت اى ان اس تى وى
عضو صنف فیلمسازان حرفه اى آذربایجان، هنرهاى نمایشى شرق اروپا 

عضو اتحادیه تئاتر آذربایجان
هماهنگکننده و مدیر فستیوال هنرهاى جوانان، باکو -آذربایجان

تهیه کننده نمایش «خانه عروسکى» به سفارش تئاتر دولتى یوگ و تئاتر الوف (انگلیس)

چکیده مقاله:
براساس تجربیات و مشاهده بنده در آذربایجان، در حال حاضر شرایط براى تاسیس گروه تئاتر مستقل چندان مساعد نیست و ریشه این مشکل در عدم آگاهى 
هنرمندان درباره تاســیس تئاتر مســتقل قرار دارد، مسائلى نظیر ایده پردازى براى  تشکیل یک گروه تئاترى مستقل، خالقیت در آن به عنوان کار تجارى و یا 
آزمایشگاه تجربى، تحقیقات بازاریابى و جذب حداکثرى مخاطب از اهمیت باالیى برخوردار مى باشد. بدون شک، هر گونه حرکت در این زمینه، بر توسعه کلى 

تئاتر موثر مى باشد.
در آذربایجان چند نمونه از فعالیت تئاتر مستقل – چه خوب و چه بد – وجود داشته است. بعد از جدا شدن از شوروى سابق و اعالم استقالل کشور در سال 1991، 
چند تئاتر معروف به «تئاتر تجارى» تاسیس شدند که این تئاترها براساس نام، عنوان و منابع مالى شخصى موسس اهمیت مى یافتند. همه این تئاترها بر پایه 
عالقه شخصى بنیانگذار استوار بودند، کسى که عمدتا بازیگر بسیار سرشناسى بود. همچنین، برخى از کارگردانان در زمینه زیباشناختى و مفهوم تئاتر مستقل 
دست به کار شدند، افرادى مانند ژنت سالیموا، واژیف ابراهیموگلو، بختیار خانیزاد، حسین آقا عطاکیشیف و دیگران. این افراد موفق به تاسیس تئاتر خاص خود 
شدند، هرچند برخى از این تئاترها دیگر نتوانستند به عنوان تئاتر مستقل ادامه کار دهند، چراکه شروع به گرفتن کمک از دولت کردند و تبدیل به تئاتر رپرتوار 
شدند. برخى از این تئاترها بنا بر دالیلى تعطیل شدند، و برخى از آنها کماکان در زمینه هنرهاى نمایشى مشغول به فعالیت هستند. اما امروزه، جریانى قوى در 
این زمینه وجود دارد و افراد جوان در راس آن قرار دارند. این جوانان در تالشــند تا به صورت مســتقل کار کنند؛  بیشتر آنها افرادى بسیار مستعد و بلندپروازند. 
به عالوه، فضاى شهرى تغییر کرده و دامنه این تغییرات حیات فرهنگى را نیز در بر گرفته است. اما با وجود این، پاره اى از مشکالت وجود دارد که اولین آن 

رویکرد غلط در سازماندهى فعالیت تئاتر مستقل و استفاده ناکافى از فرصت هاى موجود در این زمینه مى  باشد. 

واژگان کلیدى: مستقل، تئاتر، افزایش مخاطب، بازاریابى



15 سمینار بین المللى تئاتر و ظرفیت هاى بخش غیردولتى

ایتالیا

تئاتر مستقل متاخر در ایتالیا: جایى میان کمدى دالرته و تئاتر تعاملى

اندرو پورچدو
مدرس دانشگاه، منتقد تئاتر و روزنامه نگار
متولد سال 1967- ایتالیا
دانش آموخته کارشناسى ارشد از دانشگاه اوربینو، ایتالیا
مدرس دانشگاه در رشته اصول نقد در تئاتر در دانشگاه ال ساپینزا رم، ایتالیا
منتقد و نویسنده وبسایت www.glistatigenerali.com و روزنامه هفتگى پاجینا 99
داور جشنواره بین المللى تئاتر فجر در سال 2011 و جشنواره بین المللى تئاتر مس در سارایوو در سال هاى 2007 و 2015
مدیر هنرى جشنواره بین المللى تئاتر دل مورا در پادووا، ایتالیا از سال 2006 تا 2009
موسس جشنواره بین المللى تئاتر و هنرهاى معاصر در استان ِونِتو، ایتالیا
عضو انجمن بین المللى منتقدان تئاتر ( اِى آى سى تى-آى اِى سى تى)  و انجمن منتقدان تئاتر ایتالیا
مشاور هنرى سفارت فرانسه در رم | نویسنده چندین کتاب در حوزه تئورى و تاریخ تئاتر

چکیده مقاله:
دو رویکرد غالب و همراستا با یکدیگر در تئاتر امروز ایتالیا وجود دارد. اولین رویکرد، به تازگى و نوآورى اهمیت مى دهد که مى توان آنرا در سبک کمدیا دالرته 

دید. براى مثال، در تئاتر دهه 60 میالدى شاهد افزایش نوعى آگاهى خاص در میان بازیگران به واسطه این رویکرد بوده ایم. 
با مرگ تدریجى «کارگردانى» و پس از مرگ سمبلیک لوکا رونکنى (بازیگر مشهور ایتالیایى)، بازیگران خواستار مسئولیت پذیرى در بیشتر در اجرا و روى صحنه 

شدند و آنرا سازماندهى کردند تا دوباره تماشاچى را به سالن بکشانند.
آنها با ایده تساوى حقوق عوامل نمایش گرد هم آمدند و یکى از خود را به عنوان کارگردان برگزیدند. این گروه ها معموال به متون کالسیک عالقه نشان مى دادند 

که کامال نتیجه بخش بود. شاید تونى سرویلو و اِما دانته و یا والریو بیناسکو و آرتورو سیریلو را در این دست گروه ها بشناسید.
مسئولیت پذیرى بازیگران در صحنه هم یک ضرورت هنرى و هم در راستاى تعهدات سیاسى بود. در همین اواخر برخى تئاترهاى متروك، بازگشایى و در تمام 
ایتالیا پر از بازیگر شدند. براى مثال مى توان به تئاتر معروف ویل در رم اشاره کرد، تئاترى متعلق به سده هجده میالدى که در سال 1921 لوییجى پیراندلى با 

جمعى از بازیگران نمایش «شش شخصیت در جستجوى نویسنده» را در آن به روى صحنه برد. 
دومین رویکرد که من آنرا براى این بحث مناسب مى بینم و به آن بسیار کم توجه شده است، تئاتر اجتماعى تعاملى است که امروزه ما آنرا با نام «تئاتر اجتماعى 
هنر» مى شناسیم. این تئاتر برگرفته از تجربیات پیپو دلبونو یا کمپانى رافائلو سانزیو است و ما مى توانیم شکل جدیدى از نمایش را روى صحنه به تماشا بنشینیم.

این پدیده متبلور در تئاتر به طرزى شگفت آور، اقلیت هاى جامعه مانند زندانیان و بیماران ذهنى را به کار مى گیرد. توانایى ها یا ناتوانى هاى خاص نوجوانان نیز در 
دسته همین اقلیت هاى جامعه قرار دارند. این واقعیتى است که در تمام کشور ایتالیا در حال رشد بوده و دست آوردهاى هنرى جالب توجهى را ایجاد کرده است.

آنچه کنجکاوى انسان را برمى انگیزد آنست که تئاتر اجتماعى هنر، درست همزمان با تئاتر آوانگارد دهه هاى شصت و هفتاد میالدى و «تئاتر هنرى» کارگردان 
بزرگ آگوستو بوال که به دنبال نابازیگرانى بود که از ایده هاى آنها براى خلق اثر هنرى خود استفاده کند، شکل گرفت.

بنابراین در تئاتر اجتماعى هنر، ما بازى بازیگران غیر حرفه اى را مى بینیم که کارگردانى حرفه اى با نوعى خاص از دراماتورژى آنان را هدایت مى کند. و نتیجه 
اغلب نمایشى با کیفیت از دل جامعه و تولید یک متن نمایشى جدید است. تجربه واقعى از تئاتر آوانگارد با مفاهیم اجتماعى و سیاسى قدرتمند که میتوان آن را 

تئاتر مستقل جدید و یا تئاتر پست پست-دراماتیک نامید. 

واژگان  کلیدى: تئاتر پست-دراماتیک، تئاتر تعاملى، دراماتورژى، تئاتر اجتماعى
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ایرا ن

مدرنیته: «نظام سوم»، تئاتر، عرف و نوآورى

بهزاد قادرى ُسهى
نویسنده، مترجم، پژوهشگر، منتقد و مدرس دانشگاه

متولد 1331ـ  زاهدان| دانش آموخته کارشناسى زبان و ادبیات انگلیسى از دانشگاه فردوسى مشهد و کارشناسى 
ارشد ادبیات آمریکا از دانشگاه شیراز و دکتراى ادبیات دراماتیک دوره رمانتیسم و درام پسامدرن انگلیس، از 

دانشگاه اسکس انگلیس |  گذارن دوره مطالعاتى یک ساله در مرکز ایبسن شناسى(دانشگاه اسلو)
نویسنده مقاله هاى: «نظربازى َمِمت با افالطون، ارسطو و جویس»، «تراژدى در گذر زمان»، «شکسپیر، 

رمانتیسم، انگلیس و سیاست»، «هنر دیدن و تماشایى بودن: بررسى کتاب نیاز به تئاتر اثر وودراف»، «دادو 
ستد فرهنگى با ایبسن»، «ویلیام سارویان و ادبیات حاشیه نشینان» و ... . | مترجم و مؤلف کتاب هاى: «ایبسن 

در ایران: بررسى دشمن مردم»، «تئاتر خصوصى در ایران»، «تصاویر فراماسونرى در آثار ایبسن»، «تقلید از 
آنچه که نیست: بارت و نقد خالق» و ... . | مترجم نمایشنامه هاى: «نخستین آدم»، «گوریل پشمالو»، «خاندان 

چن چى»، «مرغابى وحشى»، «ساالر زنان»، «پابرهنه در آتن» و ... .

چکیده مقاله:
در چند دهۀ اخیر در سراسر دنیا اصطالح «جامعۀ مدنى» بیش از هر زمان دیگرى در محافل علمى، فرهنگى، سیاسى، و اقتصادى سر زبان ها بوده است. «جامعۀ 
مدنى»، به مفهوم امروزى و آرمانى آن، بازیگرى اســت که بین قدرت دولت و شــگردهاى اقتصاد و بازار نقش میانجى خیرخواهى را بازى مى کند که با تالش 
براى ایجاد موازنه بین این دو نیرو، مشارکت مردمى در انواع مردم ساالرِى برخاسته از «عرف» و «نوآورى» را تقویت مى کند. «بخش غیردولتى» دقیقاً در دل 
همین «جامعۀ مدنى» جاى دارد و تالش مى کند با بخشى از قدرتى که دولت در اختیارش مى گذارد، و با کمک مالى مؤسسات یا بنیادهاى اقتصادى، خیریه، 
و بین المللى، همنوایى اجتماعى به وجود آورد. اما این همنوایى همیشه به سادگى حاصل نمى شود، زیرا معموًال در کشورهاى در حال توسعه بدنۀ دولت، اقتصاد 
و بازار، و «جامعۀ مدنى» دست کم از دو نیروى متفاوت، «ُعرف» و «نوآورى/کارآفرینى» ساخته مى شود که الزاماً همنوا نیستند. بنابراین، در حالى که «بخش 
غیردولتى» را باید قلب «جامعۀ مدنى» یا «نظام ســوم» آن دانســت، معموًال آشنا نبودن این سه بخش با عرف سیاسى، اجتماعى، و ساختار نیروهاى فعال و 
تاثیرگذار در هر بخش، ســبب بروز تعارض یک بخش با بخش دیگر مى شــود. این گفتار نخست نمایى کلى از «فضاى سوم» در تئاتر یونان باستان به عنوان 
دســتگاهى منظم ارائه مى دهد، که در آن دولت، بازار، و جامعۀ مدنى به همنوایى رســیده اند؛ سپس با پرداختن به دشمن مردم ایبسن، نمونه اى از تعارض بین 
«عرف» و «نوآورى» را مطرح مى کند که تالش براى ایجاد هرگونه «فضاى سوم» را بى ثمر مى کند. نویسنده در حین بحث دربارة این دو نمونه، به مشکالت 

ایجاد «فضاى سوم» در ایران مى پردازد. 

واژگان کلیدى: دولت، بخش غیردولتى، جامعۀ مدنى، عرف، تئاتر، فضاى سوم
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اسپانیا

تزلزل، جرقه اى براى خالقیت یا مانعى براى تجربه گرایى؟ تئاتر مستقل اسپانیا

پیالر گونزالز آلمانسا
مدیر، تهیه کننده، نویسنده و استاد دانشگاه
متولد 1976، اسپانیا
دانشجوى دکتراى فناورى هاى تعاملى و هنرهاى نمایشى از دانشگاه کومپلوتنس مادرید
استاد روش علمى در شبستان 73 مادرید| عضو موسس کمپانى هاى تئاتر کریاکوروس و الپیتبل
مدیر هنرى استودیوى الیبرارى تئاتر، هیت رادیو، یورپ اف ام و زتا گروپ مدیا
نویسنده ستون نظرات براى هنرهاى نمایشى خاص در مجله رویستا گودو
نویسنده نمایشنامه «اسپانیایى» به همراه داکل کاماچو
خواننده روى صحنه در پروژه«365 زن در یک سال»| مدیر نمایشنامه «بانکداران در مقابل زامبى»
سرپرست بیش از 20 نمایشنامه | نویسنده ویدئوگیم براى استودیو انیمیشن

چکیده مقاله:
در این مقاله، من به شکل مبسوط به وضعیت کنونى نمایشنامه نویسى در اسپانیا خواهم پرداخت و مضامین و روایت هاى تجربه گرایانه نمایشنامه نویسان معاصر 
نظیر آلبرتو کونخرو، اینیگو گواردامینو، اوا ردوندو و یوالندا دورادو را در کنار دیگر نمایشنامه نویسان از نظر مى گذارنم. بعد از آن، به شرایط متزلزل تولید تئاتر 
صحنه اى، هم از نظر مالى و  هم از نظر فنى مى پردازم و به موج خالقان مســتقل اشــاره خواهم نمود و تالش خواهم نمود براى سواالت ذیل پاسخى در خور 
ارائه دهم: آیا این تزلزل مانعى بر ســر راه خالقیت در تئاتر اســت یا بخشى از طبیعت آن است؟ در فضایى که تماما دستخوش تکنولوژى شده، آیا هنرى که از 
این منابع تکنولوژیک بى بهره است، مى تواند در امر نوشتن نمایشنامه به تکامل برسد، یا اینکه این خود خصیصه اى است که ما براى تکامل به آن نیاز داریم؟ 

آیا ما خالقیت را با منابع سازگار مى کنیم یا اینکه ما به منابعى نیاز داریم که خالقیت هاى ما را به واقعیت تبدیل کنند؟ 
در پایان، بین عوامل خالقیت، مقبولیت عام و شرایط تولید، هم در اسپانیا و  هم در خارج از آن، رابطه اى برقرار خواهم نمود و در مورد تحقق عملکرد اجتماعى 

و دامنه تئاتر مستقل در جامعه و تاثیر واقعى آن بر تئاتر تجارى و تماما دولتى بحثى را آغاز مى کنم.

واژگان کلیدى: فناورى، اقتصاد، بحران، تئاتر مستقل، نمایشنامه  نویسى اسپانیایى، خالقیت، تزلزل   
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تمرکزگرایى و استبداد، دو عامل بازدارنده تئاتر خصوصى در ایران

اردشیر صالح پور
نویسنده، پژوهشگر، کارگردان و مدرس تئاتر

متولد سال 1336- ایذه
دانش آموخته دکتراى تخصصى پژوهش هنر از دانشگاه هنر. 

دبیر سیزدهمین و چهاردهمین جشنواره بین المللى نمایش  عروسکى تهران و دبیر سى و سومین جشنواره 
بین المللى تئاتر فجر | نویسنده کتاب هاى: «گرامافون و نمایش»، «بنفشه هاى سوگوار»، «پیَکرك ها»، 
«عروسک ها و صورتک هاى ایران باستان»، «فرهنگ زبانزدهاى مشترك قوم لر»، «ترانه نمایش هاى 

پیش پرده خوانى در تئاتر ایران»، «پیش خوانى در تعزیه» و ... . 
نویسنده نمایشنامه هاى: «ماه تى تى»، «قوز باالى قوز»، «گنجشک و عروس»، «زشت و زیبا»، «دختر انار»، 

«سوسکه پرى»، «اندر حکایت بلدیه اصفهان»، «تندیس مرد مفرغى الیمایى» و ... . 
کارگردان نمایش هاى: «خشم شدید فلیپ هوتس»، «قلعه» ، «بافه هاى پرخون»، «جدال آخر»، «غسالخانه» و ... . 

چکیده مقاله:
آغاز و شکل گیرى تئاتر در ایران در دوران قاجار با حضور دو مقوله توأمان و همراه بوده است. تمرکزگرایى یا «سانترالیزم» و استبدادگرایى یا «اتوکراسى». ظاهرا 
میرزا مصطفى افشــار یکى از اعضاى هیأت هفده نفره عذرخواهى به «سنت پطرزبورگ» جهت عذرخواهى قتل نمایشنامه نویس ناکام و سفیرمختار روسیه در 
ایران، از نخستین کسانى است که اصطالح «طیاطر» را در گزارش خود به کار مى برد. او در همین گزارش پیشنهاد طیاتر دولتى را مطرح مى سازد. او در این روش 
حمایت و کمک به نمایش در اشاعه آن توسط دولت و حمایت مالى و معنوى را از تماشاخانه ها که رویه رایج نظام تزار روسیه است به درباریان پیشنهاد مى دهد. 
بعدها که تئاتر در ایران رونق و رواج پیدا مى کند همین الگو، نمایش را تحت نظارت مســتقیم دولت و «اداره نمایش» و هنرمندان را در ســلک حقوق بگیران و 

مواجب بگیران و مواجب گیرندگان دولت درآورده و نوعى تئاتر«دولتى» نهادینه مى شود.
اگرچه در اغلب کشورهاى اروپایى کمابیش همین رویه اعمال گردیده اما در ایران حمایت مالى دولت از بخش تئاتر لغو گردیده ولى نظارت همچنان بر سر او 

باقى مى ماند. این عامل یکى از موانع ورود بخش خصوصى به تئاتر است.
به فاصله ســال هاى 1320 خورشــیدى یعنى سقوط دیکتاتورى رضا شاه تا کودتاى 28 مرداد ســال 1332 که دوره نسبتا آزادى بود، شاهد حضور و گسترش 

چشمگیر تئاتر و تماشاخانه ها در تهران هستیم که ناشى از دو عامل فوق است.

واژگان کلیدى: تئاتر دولتى، تئاتر خصوصى، تمرکزگرایى، استبدادگرایى



19 سمینار بین المللى تئاتر و ظرفیت هاى بخش غیردولتى

نیجریه

مدیریت و سرمایه گذارى تئاتر مستقل: الگوهاى نمونه در نیجریه

تایوو اوکونوال افوالبى
پژوهشگر و نویسنده
متولد 1987- نیجریه
دانشجوى دکترا در دانشگاه ویکتوریا
موسس و مدیرعامل اینترنشنال امیسرى تئاتر
پژوهشگر تئاتر، سیاست مرزدارى و ادبیات آوارگى در بین پناهندگان
سخنرانى در کنفرانس هاى برجسته در نیجریه، چین، ایرلند، ساحل عاج، سودان و کانادا
نماینده دانشکده هنر در اتحادیه دانش آموزى، دانشگاه جوس، نیجریه
هماهنگ کننده کمیته پژوهندگان جوان در موسسه تئاتر بین الملل
نماینده دپارتمان تئاتر در دانشگاه ویکتوریا

چکیده مقاله:
ایده هاى خالقانه و بدیع هنرمند تئاتر بســیار ارزشــمند و مفید مى باشند، چنانچه به خوبى مدیریت شوند. اما این تحقیق نشان مى دهد که چالش اساسى پیش 
روى بسیارى از هنرمندان تئاتر دولتى و خصوصى، ناتوانى در افزایش  ظرفیت هاى کارآفرینى است و این مشکل مانع رشد مى شود. شرکت هاى تئاتر دولتى در 
اغلب موارد از پوشش و حمایت دولتى برخوردارند. اما این امر در مورد تئاتر مستقل صدق نمى کند چراکه این گونه از تئاتر تا حد بسیارى به مهارتها و ایده هاى 
شــخصى و نیز داده هاى خالقانه هنرمند بســتگى دارد. افزون بر آن، کســب وکار تئاتر یک بازى مدیریتى است که تنها به یک مدیر متبحر و کارآفرین زبده 
براى اثربخشــى و بهره ورى نیاز دارد. این نقطه اوج اصول مدیریتى و پروتکل هاى حاکم بر مدیریت تئاتر اســت و براى تشکیل یک تیم تئاتر مستقل توانمند 
با اثربخشى و بهره ورى و داراى مهارت هاى مدیریتى  و مهارتهاى کارآفرینى بسیار اهمیت دارد. در این مقاله، من به این مقوله مى پردازم که دانش فرهنگى، 
خالقیت و مهارت هاى کارآفرینى به عنوان فاکتورهاى درونى و سازگارى متعارف، محیط مساعد، سیاست ها و مزیت رقابتى به عنوان فاکتورهاى بیرونى براى 
توســعه تئاتر مستقل ضرورى است. این پژوهش به دنبال پاســخى براى این سوال است: تا چه اندازه اى استراتژى هاى مدیریتى و کارآفرینى مى توانند براى 

توسعه تئاتر مستقل ظرفیت سازى کنند؟
من به دو کمپانى تئاتر مستقل در نیجریه مى پردازم و علت آن میراث ماندگار آن دو در این حوزه مى باشد. جیمى سوالنک، هنرمند معروف نیجریایى کمپانى 
هنرى تاســیس نموده که بیش از ســى و پنج سال از عمر آن مى گذرد و موفقیت آن تا حدود بسیارى به هنرمندى وى برمى گردد، در حالى که ترا کولتور، یک 
کمپانى تئاتر خصوصى است که به عنوان محلى براى نشان دادن آثار گروه هاى خصوصى دیگر ایفاى نقش مى کند. کمپانى سوالنک از مدیریت شخصى بهره 
مى برد، در حالى که کمپانى ترا کولتور رویکردى سازمانى در اداره خود دارد. از طریق مصاحبه و روش قیاسى در پژوهش، به جمع آورى داستان هاى موفقیت 
جیمى سوالنک و ترا کولتور پرداخته ام تا درس هایى براى بقا و معاش تئاتر مستقل از آن استخراج شود. این پژوهش، همچنین نشان مى دهد که هنر خالقانه 
بایستى بازار و هنرمندان خود را مشخص نماید، اینکه کار براى سود است یا نه، کامال غیر انتفاعى است.  تئاتر مستقل بایستى به شناسایى زمینه هاى توانمندى 
خود اقدام کند، به درستى سرمایه گذارى کند و الگوهاى هنرمندان موفق و سازمان هاى هنرى کشور را درك و تجربه کند. بنابراین، یافته هاى این پژوهش 

قابل اطالق و سازگارى با فرهنگ هاى مختلف من جمله ایران مى  باشد.

واژگان کلیدى:  مدیریت تئاتر، کارآفرینى، تئاتر مستقل، بازاریابى، خالقیت، مدیریت      
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بررسى بازدارنده هاى خصوصى شدن تئاتر در ایران

رضا کوچک زاده
نویسنده، پژوهشگر و کارگردان تئاتر

متولد 1355 – تهران | دانش آموخته کارشناسی کارگردانی نمایش از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد کارگردانی 
تئاتر از دانشگاه تربیت مدرس | کارگردانی نمایش هاي: «آزمایش گاه مرگ»، «زندگى گالیله»، «دراکوال»، 

«جووانین بی باك»، «می خواستم اسب باشم»، «مخزن»، «آواي انسانی»، «پیش از ناشتایی»، «قوي تر»، «مردي 
که سگ شد»، «بارون» و ... . | نویسنده نمایش نامه هاي: «دکترین 2121»، «به تنهایى یک شهر»، «مجموعه ى 

نبرد»، «کمدي کیهانی»، «پرنده پرواز می کند»، «برادر باد، خواهر باد»، «افسانه ي ماه نیمه»، «یه بازي تازه»، 
«تولد»، «پسرك بی باك»، «ایثار»، «یکی بیاید» و ... . | نویسنده کتاب هاى: «تئاتر ایرانی»، «دانش نامه  

ایرانمایش»، «دیباچه اي بر دراماتورژي تئاتر» و ... . | نویسنده مقاالت: «دراماتورژى و کارگردانى در شبیه خوانى 
دوره  قاجار»، «پدیده  هنرى یا تفسیر آن؟ اصالت با کدام است؟»، «بررسى تطبیقى دو شبیه نامه از شهادت امام 

رضا»، «رابطه  دراماتورژ و کارگردان در تئاتر» و ... .

چکیده مقاله:
نخستین گام هاى پیدایش و گسترش نمایش هاى سنتى ایران و سپس دگرگونى هایش به خواست جامعه و در میان مردم شکل گرفت، به گونه اى که مى توان 
به تعریف کنونى  آن را مهم ترین و پیروزترین نمونه  تئاتر خصوصى در ایران خواند که بســتر پیدایش و ارائه اش، مســتقل بود و وابســته  حکومت و دولت نبود. 
ساخت تکیه همایونى یا تکیه دولت، مسیر نمایش ایرانى را به میان ساختمان هاى دولتى منحرف کرد، با این همه، هوش اقتصادى ناصرالدین شاه نگذاشت 
براى شبیه خوانى از جیب دولت هزینه شود. چه سیاست فرهنگى سبب شد که مهم ترین شاه قاجار به مهم ترین و کامل ترین نمایش مردمى ما نظر داشته باشد 

و بخواهد بر آن چیرگى یافته و با دقت آن را کنترل کند؟ چرا مهم ترین پایگاه مردمى شبیه خوانى را ( تکیه)  با پسوند دولتى آمیخت؟
پهلوى نخست که مى خواست با روش هاى فرهنگى و حکومتى قاجار مخالفت کند، ناچار همانند او شد و بیش از دوره  گذشته به کنترل تئاتر پرداخت. چنان که 
براى نخستین بار در ایران، شیوه نامه  سانسور نوشت و کوشید با پرداخت هزینه و بدون پشتوانه اندیشه و برنامه، تئاتر پسندیده  خویش را سفارش دهد و با هدایت 
یورش هاى غیررســمى به تماشاخانه هاى مستقل، مانع توان مندى و گسترش آن ها شــود. در دوره  پهلوى دوم، حتى تئاتر آلترناتیو ما را هم دولت در کارگاه 

نمایش شکل داد و هدایت کرد.
نبود سیاســت هاى فرهنگى روشــن و هدف دار پس از انقالب 1357، سبب ادامه  نادرســتى هاى راهى شد که از حکومت پیشین به ما رسیده بود، و با تعطیلى 
تئاترهاى مستقل انگشت شمار، هنرهاى نمایشى ایران به تمامى دولتى شد و تا سال ها، رهایى از یوغ دولت حتى در اندیشه  هنرمندان آزادى خواه ما، جایى نداشت. 
در چنین شرایطى، مى توان به پرسش تاریخى عباس میرزا بازگشت؛ چه شد که چنین شد؟ چرا پیشرفت نکردیم و واپس گرا شدیم؟ چرا زمانى که خواستند تئاتر 
ما دولتى نباشــد، همچنان نگرش دولتى بر هنرهاى نمایشــى ما چیره بود و تاکنون ادامه یافته و تئاتر نمى تواند مستقل از برنامه  ( درست تر بى برنامگى ) دولتى 

حرکت کند؟
براى درك بهتر و دقیق تر این ماجرا در دوره  کنونى به بررسى سازوکار تماشاخانه  ایران شهر  به عنوان یکى از موفق ترین تئاترهاى خصوصى ( به باور بسیارى 
مسووالن ) مى پردازیم تا دریابیم واقعیت کنونى تئاتر خصوصى ما چیست و چگونه حرکتى در فرهنگ ما دارد. هم زمان نیم نگاهى داریم به راه کارهاى فرهنگى 

و اقتصادى حمایت دولت کنونى از کتاب که بسیار متفاوت از هنرهاى نمایشى ا ست.

 واژگان کلیدى: تئاتر خصوصى، استقالل تئاتر، ایران شهر، فرهنگ دولتى
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گرجستان

تئاتر از شاعر-قهرمان تا مدیر-تهیه کننده

لِوون ِختاگورى
استاد دانشگاه، مدیر، نویسنده، مترجم، مدیر پروژه و تهیه کننده
متولد 1964- گرجستان
دانش آموخته دکتراى مطالعات تئاتر
مدیر کل آى تى اى یونسکو، دفتر ملى گرجستان
مدیر و استاد موسسه پژوهش هاى هنرى

رییس سابق هیئت برنامه مشارکت فرهنگى اروپاى شرقى  
عضو: موسسات مختلف بین المللى،  هیئت هاى مشاوره و هیئت هاى علمى
مولف برنامه هاى درسى متنوع و نظریه هاى آموزشى
رییس شوراى آکادمى مجله مطالعات عمل و نظریه هنر
نماینده کانون فستیوال هاى اروپایى در گرجستان| رییس بنیاد قفقازى استیچینگ، هلند

چکیده مقاله:
هنر تئاتر از اســطوره هاى مذهبى و آیینى  تا نمایشــنامه هاى اجتماعى تحول یافته است و در گذر قرن ها این هنر آیینى به نوعى تجارت تبدیل شده است. در 

انگلستان، زمانى که تئاتر الیزابتى پا گرفته بود، دو گونه از تئاتر مستقل پدیدار گشت که تا به امروز به عنوان ابزارهاى مدیریتى باقى مانده اند.
مى توان از این رهگذر به سه شکل اصلى در هنرهاى نمایشى اشاره نمود:

1- تئاتر دولتى 
2- کمپانى مستقل

3- فضاى اجرا
چندین مدل سرمایه گذارى مستقل رواج دارد که از ان جمله مى توان به مدل اروپایى، مدل پسا شوروى، مدل التقاطى و مدل تجربه گراى انگلیسى-آمریکایى 
اشاره کرد. ایجاد سیاست فرهنگى حرفه اى که شامل مدل هاى سرمایه گذارى، اولویت ها و ابزارها باشد  امرى الزم براى توسعه هنرهاى نمایشى است. از طریق 
سیاست فرهنگى حرفه اى، هدایت و توسعه هنرهاى نمایشى امرى آسان مى باشد. براى توسعه تئاتر مستقل، تربیت نسلى از مدیران - تهیه کنندگان خبره و 
آموزش دیده، با مهارت نوشتن پروپوزال پروژه و تهیه سرمایه از منابع محلى، خصوصى و بین المللى پیشنهاد مى شود. براى تربیت نسل مدیران آموزش دیده 
نیاز است تا آموزش هاى دائم و برنامه هاى باز آموزشى دائم در کنار مقاطع دانشگاهى کارشناسى و کارشناسى ارشد تدارك دیده شود. دولت بایستى به دنبال 
جذب برنامه هاى  مالى بین المللى باشــد و عاملین فرهنگى مســتقل  عالقه مند به سرمایه گذارى بین المللى را افزایش دهد. مدیران بایستى عالوه بر کیفیت 
اثر هنرى، به نیازهاى مخاطبین نیز توجه کنند. مهارت هاى مهمى براى جذب و بسط دامنه مخاطب وجود دارند که بخشى از تحقیق بازار یابى، آنالیز و فعالیت 
هاى روزانه مى باشد. توسعه تئاتر مستقل نیاز به بهبود و ارتقاء مدیریت فضاهاى اجراى مستقل دارد، فضاهایى نظیر کتابخانه ها، مکان هاى مالقات و سالن 

هاى نمایشگاهى که  به عنوان مراکز فرهنگى چند منظوره کاربرد  دارند.

واژگان کلیدى: تئاتر مستقل، هنرهاى نمایشى، مدیریت فرهنگى، پژوهش بازاریابى، توسعه مخاطب، سیاست فرهنگى، مدل هاى سرمایه گذارى، آموزش، 
شبکه  سازى، تهیه کننده  
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مجارستان

الگوهاى همکارى براى استفاده از فناورى هاى جدید در هنرهاى نمایشى

اگنس کارولینا باك
مدیر فرهنگى و مدیر برنامه هاى جوانان

 متولد سال 1986- رومانى
دانشجوى دکتراى مطالعات تئاتر

مدیرعامل وبسایت zip-scene.com | همکار موسس بنیاد هنرى چشم سوزن
محقق  و هماهنگ کننده پروژه در دپارتمان موهولى ناجى دانشگاه هنر و طراحى بوداپست، مجارستان

مدیر پروژه بین المللى مستقل با یکدیگر فوگه و موسسه هنرى رشد یورانیا، بوداپست
روزنامه نگار فرهنگى در موسسه فیلم و آرشیو دیجیتال ملى مجارستان، بوداپست

همکار موسس در وبالگ تکنولوژى هاى جدید و تعاملى و هنرهاى نمایشى 
هماهنگ کننده پروژه خدمات داوطلبانه اروپا در سازمان مولتى کولتورا

عضو آى اى تى ام ( نشست غیر رسمى تئاتر اروپا) | سازماندهنده نشست آى اى تى ام بوداپست در سال 2015 

چکیده مقاله:
امروزه تئاترهاى آمیخته با تکنولوژى هاى جدید و تعاملى، در حال گسترش هستند. امکانات مالى موجود (بخصوص امکانات مالى در اروپا) نیز، این گستره را 
در اختیار افراد خالق و بازیگران حوزه فرهنگى قرار مى دهند و آنها را تشویق مى کنند تا از این امکانات و تکنولوژى جدید استفاده کنند و بر اهمیت استفاده از 
آن تاکید دارند. اگرچه، این فرایند شکلى طبیعى ندارد و در میان تهیه  و تولیدکنندگان آثار هنرى فاصله  انداخته است. میان آنانى که توانایى استفاده از امکانات 
تکنولوژیک جدید و آنالین را دارند و آنها که نمى توانند به آن دسترســى داشــته باشند. چنین آفرینش هایى اغلب از ابزار تکنولوژیک گران قیمت خاصى بهره 

مى برند و استفاده از آنها چنان مورد توجه نبوده که بازتابى گسترده داشته باشد.
در دراز مدت، چنین محصوالتى نه تنها در تولیدات تئاترى جدید توســعه نمى یابند، بلکه اســتفاده از آنها تعامل و ارتباط پویا در تکنولوژى را افزایش نمى دهد. 
تکنولوژى هاى جدید در دراز مدت همچنین مى تواند بر جذب مخاطب تئاتر تاثیرگذار باشــد. در این مقاله، من قصد دارم با توجه به دورنماى سیســتم مالى 
درکشــورهاى اروپاى غربى و مرکزى نتیجه اى ارائه دهم، اینکه اگر آنها دغدغه کمک مالى دارند، چطور و چگونه مى خواهند با بودجه آن از تولیدات تئاترى 
جدیدى که از این شیوه در کار خود استفاده مى کنند، حمایت کنند. به همین دلیل سلسله مصاحبه هایى را با مخترعان و تولید کنندگان در اروپاى غربى و مرکزى 
ترتیب دادم، به بررسى راه هاى جدید براى استفاده از بودجه هاى تولیدات تئاترهایى پرداختم که به این ابزارهاى تکنولوژیک گران قیمت و جدید براى تحقق 

اهداف خود احتیاج دارند و همچنین قصد دارم روشى تعاملى بین موسسات حمایت کننده از این فناورى ها و هنرمندان ایجاد کنم.
در مقاله ام همچنین به نمونه هایى موفق از موسســات آموزشــى و یا تحقیقاتى اشاره کرده ام که با تعاونى هاى هنرهاى نمایشى همکارى دارند. مثل همکارى 

علمى موسسه بلست با البراتوار واقعیت ترکیبى دانشگاه ناتینگهام.
با توجه به این نمونه ها، در این مقاله به بررسى روشى براى توسعه همکارى موفق میان موسسات و بودجه هاى متعلق به چنین موسساتى پرداخته ام.

کلید واژه ها: شرکت هاى تئاترى مستقل، تکنولوژى جدید، تعامل، دانشگاه ها، تحقیق، مدل هاى منابع مالى
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ایران

تأثیر موج سوم علم در دانشگاه هاى غیردولتى بر تئاتر غیردولتى
 (آموزش، تربیت و پژوهش نیازمحور تئاتر غیردولتى)

فرزاد معافى غفارى
طراح صحنه و لباس، پژوهشگر و مدرس دانشگاه
 متولد 1343 ـ قزوین

دانش آموخته کارشناسى نمایش از دانشکده هنرهاى زیباى دانشگاه تهران 
و کارشناسى ارشد ادبیات نمایشى از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر
عضو هیأت علمى گروه تئاتر دانشگاه سوره
عضو شوراى آموزشى و تحصیالت تکمیلى دانشکده هنر دانشگاه سوره 
دبیر علمى سلسله جلسات آموزشى انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر ایران از سال 1393
استاد منتخب بخش پژوهشى هفته پژوهش توسط معاونت پژوهش دانشگاه سوره در سال هاى 1389 و 1390

نویسنده مقاله هاى: «جستارى انتقادى در پیدایش کمدى آتنى»، «بن مایه هاى درام و نمایش در اسطوره هاى 
آفرینش آئین مهرپرستى و دین زرتشتى» و ... .

چکیده مقاله:
آنچه که به عنوان دور سوم و یا ”موج سوم علم “ در محافل علمى تئوریزه شده و در جایگاه و در سرنوشت دانشگاه هاى امروزى تأثیرگذار بوده دو نظریه است:

 الف) نظریه مشارکت (sharing) در تولید و توسعۀ دانش به صورت شبکۀ بین االذهانى و تعامل در مقیاس جهانى. 
ب) ویژه گى  علم / عمل (know/act) و تأثیرى که علم در زیست انسانى دارد، رابطۀ عمیقى است که تولید علم با ”منطق زیست و کسب و کار“ دارد. در 
این نظریه، تولید علم، پژوهش و آموزش آن، معطوف به نیازهاى خاص و موردى تعریف شده در صنعت، دولت و جامعه است. تئورى ”موج سوم علم“  داراى 
ویژگى هاى مهم دیگرى هم هست که در این مقاله تمرکزى بر آنها نیست و بیشتر، از دو نظریۀ فوق الذکر استفاده خواهد شد. در دوران سیطرة موج سوم علم 
شــیوة آموزش و پژوهش در دانشــگاه ها و حتى دوران آموزش متوسطه باید متحول گردند و بیشتر از گذشته با منطق درونى کسب و کار و تبدیل دانش براى 

واحدهاى کار آشنا شوند.
شکل گیرى تئاتر غیردولتى (در مواردى با عنوان تئاتر خصوصى) در ایران که عمر آن حدود یک دهه است چنان جایگاهى در تئاتر ایران پیدا کرده است که به 
نظر مى آید در آینده اى نه چندان دور اعضاء و جوارح بدنۀ تئاتر ایران را شکل خواهد داد. اینکه تئاتر غیردولتى چیست؟ آیا الزاماٌ تئاتر غیردولتى در مقابل تئاتر 
دولتى تعریف مى شــود؟ آیا با توجه به تعاریفى که از شــکل گیرى، گسترش و پیشرفت تئاتر غیردولتى در کشورهاى در حال توسعه وجود دارد در بسترى که از 
تفاوت هاى فرهنگى و .... کشورمان دیده مى شود از همان تعاریف و نظریه ها مى توان استفاده کرد؟ نقش بنگاه هاى اقتصادى و مراکز صنعتى و تولیدى در بعد 

حمایتى تئاتر غیردولتى چیست؟ و سئواالت فراوانى از این دست، جزء مواردى است که مى تواند در آموزش و پژوهش دانشگاهى به آن پرداخته شود.

واژگان کلیدى: موج سوم علم، دانشگاه غیردولتى، آموزش، پژوهش، تئاتر غیردولتى
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ارمنستان

نقش آموزش در شکل گیرى و تثبیت تئاتر مستقل در ارمنستان

نارین سرگسیان
استاد دانشگاه، منتقد تئاتر، نویسنده و محقق

متولد 1957،-ارمنستان
دانش آموخته دکتراى مطالعات هنر
متخصص حوزه تاریخ و نقد تئاتر

معاون رییس دانشگاه در امور تحقیق و مطالعه در موسسه دولتى تئاتر و فیلمبردارى ایروان
رئیس دانشکده تاریخ، تئورى و مدیریت هنرى

نویسنده مقاالت علمى-روش شناختى و کتب هاى درسى در حوزه تاریخ تئاتر
مدرس دروس تاریخ و نقد تئاتر در موسسه دولتى تئاتر و فیلمبردارى ایروان
برنده جایزه موسس خورناتسى، باالترین جایزه فرهنگى جمهورى ارمنستان

چکیده مقاله:
تئاتر مستقل در ارمنستان در نتیجه استقالل این کشور در سال 1991 پدید آمد. گروه هاى تئاترى مستقل با فعالیتهایى که در پیش گرفته اند در صدد شکل دهى 
گونه هاى جدیدى از تفکر، بازیگر و مخاطب هستند. این مقاله، به نقش موسسه دولتى تئاتر و فیلمبردارى ایروان در توسعه تئاتر مستقل مى پردازد و اینکه چگونه 

این فرایند آموزشى بر شکل گیرى تئاترهاى مستقل تاثیر مى گذارد؟
ماحصل آموزشى همه برنامه هاى هنرى تئاتر، کلید دستیابى به آثار خالقانه بر روى صحنه مى باشد. بنابراین، فرایند آموزش و یادگیرى با تعامل و همکارى در 
هم تنیده شده است و در حقیقت بر پایه آن بنا نهاده شده است. برنامه هاى درسى دانشگاه و واحدهاى درسى بر مبناى کار گروهى بنا نهاده شده است و به نوعى 

تشویق به همکارى در آن گنجانده شده است که در نتیجه آن پروژه هاى مستقل به وجود مى آیند و تئاترهاى مستقل شکل مى گیرند. 
نقش آموزش در شکل گیرى و تشویق تئاترهاى مستقل و گروهاى نمایشى بسیار حائز اهمیت است. فعالیت هاى موسسه دولتى تئاتر و فیلم ایروان شاهدى بر 
این مدعا مى باشد. چگونه فرایند آموزش و یادگیرى در موسسه ما بر فعالیت هاى خالقانه دانشجویان و فارغ التحصیالن تاثیر مى گذارد؟ چگونه این دانشجویان 

و فارغ التحصیالن اهداف خود را در این تئاترهاى مستقل محقق مى سازند؟ این مقاله در صدد پاسخگویى به سواالتى از این دست است. 
این مقاله همچنین به معرفى آزمایشگاه تئاتر دانشجویان در موسسه دولتى تئاتر و فیلم ایروان مى پردازد، جایى که آنها اولین تجربه بازیگرى خود را روى صحنه 
در زمان تحصیل خواهند داشت. همچنین در این مقاله به پروژه هاى مستقل گوناگونى که توسط دانشجویان، اساتید و فارغ التحصیالن این موسسه انجام گرفته 
پرداخته خواهد شد. رسالت موسسه دولتى تئاتر و فیلمبردارى ایروان در تجربه گرایى فرایند تئاتر محقق شده است. فارغ التحصیالن موسسه که در حقیقت بانیان 

شکل گیرى و تثبیت تئاترهاى مستقل در کشور هستند، شاهدى بر این ادعا مى باشند. 

واژگان کلیدى: تئاترهاى مســتقل، پروژهاى مســتقل، آموزش، تئاتر دانشجویى، فارغ التحصیالن، هنر تئاتر، تجربه گرایى، توسعه، برنامه هاى درسى، کار 
گروهى، حمایت،  ترویج
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ایران

به کارگیرى ظرفیت هاى علمى و عملى تئاتر دانشجویى در بدنۀ تئاتر غیردولتى

پرستو محبى
نویسنده، پژوهشگر و مدرس دانشگاه
متولد 1358 ـ اصفهان
دانش آموخته کارشناسى سینما از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر و کارشناسى ارشد ادبیات 
نمایشى و دکتراى تخصصى تئاتر از دانشگاه تهران و گذارندن فرصت مطالعاتى در زمینه 
روایت شناسى در دانشگاه هامبورگ آلمان
نویسنده مقاالت: «شکل گیرى نمایش ایرانى از جهانى دایجتیک» ، «فراداستان نگارى در نمایشنامه 
داستان دور و دراز سفر سلطان... به دیار فرنگ اثر محمد چرمشیر» و ... .
نویسنده کتاب هاى: «آزمون کارشناسى ارشد پژوهش هنر» و «آزمون کارشناسى ارشد انیمیشن».
دریافت جایزه اول«دانشجوى پژوهشگر نمونه در مقطع دکترا» در بیست و چهارمین جشنواره 
پژوهش و فناورى دانشگاه تهران 

چکیده مقاله:
در حال حاضر در ایران تعداد بسیار زیادى دانشجو در شاخه هاى مختلف تئاترى در مؤسسات متعدد وابسته به وزارت علوم از مقطع کاردانى تا کارشناسى ارشد، 
فارغ التحصیل و یا مشــغول به تحصیل مى باشــند. هر کدام از این دانشجویان در دورة تحصیل خود ملزم به ارائۀ آثار متعدد و البته پایان نامه اى جامع در قالب 
نظریه یا اجرا هستند. این در حالى است که هیچ ارتباطى میان بدنۀ تئاتر رسمى و فعالیت هاى گستردة دانشجویى وجود ندارد و بخش عظیم این تالش، بدون 
دیده شدن، کنار گذاشته مى شود؛ تئاتر دولتى با اتکایى سست و سازمان نیافته به دانش و رویکردهاى نو و تجربى راه خود را جلو مى برد و سرمایۀ علمى و عملى 

دانشگاهى راهى براى شکوفایى و ماندگارى نمى یابد.
در میانۀ تئاتر شــکل یافته، حمایت شــده، اغلب فاخر و البته بسته و محدود دولتى و تئاتر کم بضاعت اما متنوع، گسترده، پویا و متکى بر تجربۀ دانشجویى، تئاتر 
خصوصى مى تواند بستر و امکانى مناسب براى حمایت و پرورش تئاتر دانشجویى از یک سو و رنگ دادن، تنوع بخشیدن و به روز کردن بدنۀ تئاتر رسمى از سوى 
دیگر باشد. تئاتر خصوصى مى تواند ساختار و سرمایۀ الزم براى نهادینه شدن و به جریان انداختن ظرفیت هاى تئاتر دانشگاهى را فراهم آورد و دانشگاه مى تواند 

نیرویى تربیت یافته، پیشتاز، پویا و البته ارزان را در خدمت تئاتر خصوصى بگذارد.
تئاتر دانشگاهى در دو بعد مى تواند از سوى بخش خصوصى به خدمت گرفته شود و هدایت شود؛ اول در جهت تولید و ترویج نظریه به منظور تقویت پشتوانه هاى 
علمــى تئاتــر و به روز کردن نگرش ها و رویکردهاى تئاترى و دوم به قصد جذب، پرورش و تولید شــکل هاى جدید، تجربى و آزاد در شــکل اجرا. در بعد اول، 
سازمان دهى مقاالت و پایان نامه هاى دانشجویى، کمک به نشر آن ها، ایجاد فضاهاى جدید پژوهشى، راه اندازى قطب هاى علمى و کرسى هاى نظریه پردازى و 
جذب و پرورش نخبگان دانشگاهى از میان دانشجویان و اساتید، در جهت نظریه سازى یا ترجمه و واردکردن نظریه هاى جدید، مى تواند دستور کار قرار بگیرد. در 
بعد دوم، تئاتر خصوصى مى تواند از طریق پیگیرى پایان نامه هاى عملى و دنبال کردن جشنواره هاى دانشجویى، استعدادهاى دانشگاهى را جذب کند، تجربه هاى 
پراکنده دانشجویى را سازمان دهى کند و از طریق آن نوعى جریان سازى در بدنۀ تئاتر را پایه گذارى و هدایت کند. همچنین فضاهاى اجرا میان دانشگاه و بخش 
خصوصى مى تواند به اشتراك گذاشته شود تا از این طریق از سویى تئاتر غیردانشگاهى راهى براى ورود به دانشگاه پیدا کند و امکانى براى نقد و تحلیل علمى 

آن فراهم آید و تجربیات دانشگاهى فضایى براى عمومى شدن و دیده شدن بیابد.

واژگان کلیدى: تئاتر دانشگاهى، تئاتر غیردولتى، تئاتر دولتى، نظریه پردازى، اجراى صحنه اى
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آلمان

همکارى و تعامل بین تئاتر مستقل و تئاتر سازمانى

فردریک ِفلبِک
منتقد، پژوهشگر و کارگردان تئاتر

متولد 1965- آلمان
دانشجوى دکترا در دانشگاه هامبورگ 

نویسنده و محقق اصلى پژوهشى دو زبانه در دانشگاه کراکوف
نویسنده و کارگردان بیش از 30 نمایش | سرپرست و ناظر سومین انجمن تئاتر آلمانى-چینى 

معلم، مربى و مدرس بیش از 20 همایش تئاترى
عضو موسسه بین المللى تئاتر | عضو انجمن بین المللى منتقدان تئاتر

عضو فدراسیون بین المللى پژوهش هاى تئاتر، کولتورپولتیش گسلچافت آلمان
نویسنده و پژوهشگر اصلى مطالعه دراز مدت به نام «تغییرات ساختارى در تئاتر اروپا» با تمرکز بر تاریخ تئاتر 

مستقل در اروپا | عضو مرکز تحقیقات بین المللى دانشگاه برلین

چکیده مقاله:
این مقاله در صدد بررسى و مقایسه اجراها، شرایط کارى و خروجى نهایى هنرى مى باشد که نمونه اى از همکارى مابین تئاتر مستقل و تئاتر دولتى است. آنچه 
به عنوان تئاتر مستقل شناخته مى شود، موتور محرکه بسیارى از خالقیت ها و مکاتب هنرى در این چهل سال اخیر بوده است. تئاتر مستقل به مثابه یک کاال 

و یک پلت فرم مى باشد.
در تاریخ تئاتر آلمان از دهه 1970 به این طرف، همواره جنبشى علیه تئاتر دولتى بوده است. عملکرد هنرمندان قهرمان و نمایش هایشان عمدتا بر پایه نوعى 
«مقاومت» خودخواسته بوده است. در حالى که شرایط کار عمدتا مخاطره آمیز است، تئاتر مستقل همواره نیروى حیاتى براى در هم آمیختن قواعد، یافتن راه هاى 

جدید همکارى و ادغام دستاوردهاى دیگر گونه هاى هنرى بوده است. 
به هر روى، هم تغییرات سیاسى و هم رونق بازار بین المللى محصوالت تئاترى و فستیوال ها، تاثیر بسزایى بر زیباشناسى تئاتر و مجموعه تئاتر داشته است.

 از سوى دیگر ادغام تئاترهاى مستقل با شرکاى بخش دولتى نیز روند تولید را دستخوش تغییر قرار داده است. از دهه 1990 به این طرف، همه چیز تغییر کرد. 
امروزه ارتباط گســترده اى بین این دو بخش وجود دارد. بنیاد فرهنگى فدرال به وفور بودجه هاى متعددى را تصویب مى کند تا گروه هاى مختلف تئاترى را به 
دراماتورژى جدیدى تشویق کند و آنها را قادر سازد تا با تئاتر مستقل همکارى کنند. این مقاله به بررسى نتیجه این پروژه ها و همکارى هایى که با بودجه هاى 

خاص رقم خورده مى پردازد. این مقاله همچنین به محور 4 فراخوان سمینار با عنوان «روابط بین تئاتر خصوصى و بخش دولتى » مى پردازد.

واژگان کلیدى: بخش مستقل، تئاتر دولتى، تئاتر مستقل، اقتصاد، قواعد، قوانین نظارتى، رهنمودها، اروپا، همکارى بین المللى، تولید مشترك بین المللى، بنیاد 
فرهنگى فدرال، شرکت هاى تئاتر مستقل آلمان، تئاترهاى دولتى و وابسته به شهردارى   
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ایران

نقش دراماتورژ در هویت بخشى به تئاترهاى خصوصى

شیوا مسعودى
نویسنده، پژوهشگر، کارگردان و مدرس دانشگاه
 متولد 1353 ـ تهران

دانش آموخته کارشناسى نمایش عروسکى از دانشگاه تهران، کارشناسى ارشد انیمیشن از دانشگاه 
هنر و دکتراى تئاتر از دانشگاه تهران
نویسنده مقاله هاى: «روایتگران متون نمایشى»، «تئاتر عروسکى ایران زیر سایه ادبیات»، 
«تبارشناسى دلقک در ادبیات نمایشى ایران»، «تئاتر عروسکى پلى میان هنرهاى تجسمى و 
اجرایى»، «تالش براى بازخوانى گونه اى از تئاتر»، «جستجوى ریشه هاى دینى پیدایش عروسک»، 
«نشانه هاى عروسکى در شاهنامه فردوسى» و ... .
نویسنده کتاب هاى: «نمایشنامه هاى عروسکى معاصر»، «کارکرد آموزشى نمایش عروسکى و 
نمایش خالق»، «مقدمه اى بر فانتزى»، «کارنامه تلخکان» و ... .

چکیده مقاله:
به نظر مى رسد یکى از مشکالت سالن هاى تئاتر خصوصى (غیردولتى) ترکیب ناهماهنگ و گاه نامتجانس اجراهاى متفاوت در کنار یکدیگر است، به این معنى 
که یک اجرا به لحاظ سبک، ژانر، افق و داللت هاى معنایى و نوع مخاطب، هماهنگى درستى با اجراى پیش و پس از خود ندارد. همین مسئله موجب مى شود 
که سیر اجراهاى یک سالن در طول یک زمان مشخص، فاقد یک زمینه مشترك شود و در نهایت سالن هویت مخصوص به خود پیدا نکند، هویت به این معنى 

که تماشاگر با دانستن آن از پیش بداند که در آن سالن شاهد چه نوع اجرایى (به شکلى کلى) خواهد بود.
از ســوى دیگر یکى از وظایف و کارکردهاى چندگانه دراماتورژى از «لســینگ» تاکنون، مدیریت برنامه هاى اجرا و تعیین خط سیرى واحد به لحاظ شکلى یا 

معنایى براى یک سالن تئاتر است. 
به این ترتیب به نظر مى رسد وجود یک دراماتورژ آگاه، تحلیل گر و هوشمند، که برخوردار از دانش روز و دانشگاهى، مهارِت تحلیل و هوشمندِى پیش بینى افق 
پیش رو باشد، مى تواند سیر اجراهاى یک سالن را هدفمند و هماهنگ سازد، به سالن هویت مشخصى بدهد و در نهایت با هویت بخشى به سالن تماشاگرانى 
متناسب با اهداف آن جلب کند و به تدریج بر تعداد آن ها بیفزاید. با چنین رویکردى یک سالن تئاتر در یک دوره زمانى مشخص مى تواند افق فکرى و معنایى 

تماشاگران خود را اصالح و تربیت نماید و به یکى از اهداف متعالى تئاتر دست یابد.

واژگان کلیدى: تئاتر خصوصى، دراماتورژ، تماشاگر، بینش هنرى و اجتماعى
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 هندوستان

جنبش تئاتر مستقل

آرون ناییک
نویسنده، منتقد تئاتر، مترجم و مدرس دانشگاه

متولد سال 1949- هند
مدرس ادبیات دراماتیک، مهارت هاى ارتباطى، نویسندگى خالق، ترجمه و تکنولوژى چاپ در دانشگاه

عضو انجمن جهانى منتقدان تئاتر وابسته به سارمان یونسکو در پاریس
فعال بنیاد فنى هنر گرافیک در ایاالت متحده آمریکا

mumbaitheatreguide.com همکارى با وبسایت تئاتر
مترجم و تهیه کننده نمایش هاى: «هملت»، «مکبث» و «اتللو»

استاد مدعو دانشگاه هاى بمبئى و پونا

چکیده مقاله:
هند کشورى بزرگ با تنوع زبانى و فرهنگى بیشمار است. این کشور اما تئاتر ملى ندارد و بجاى آن آکادمى ملى سانگیتناتاك و مدرسه ملى تئاتر را جایگزین 
کرده است. اما آنها نماینده هنرهاى نمایشى هند نیستند. هند موسسات محلى تئاتر و گروه هاى تئاتر مستقل بسیارى دارد. من با مرکز ملى هنرهاى نمایشى، 
ماراتى ســاهیتیا سانگ، مراتى ماتیا پارذیشــاد و بسیارى تئاترهاى همسوى دیگر در ارتباط بوده ام. تئاتر لیبر فره بوهنه (تئاتر مستقل) در سال 1889 در برلین 
تاســیس شد. هدف این موسســه، ارتقاى تئاترهاى واقع گراى اجتماعى در روزهاى آن دوره و تشویق قشر کارگر به دیدن نمایش بود. شعار ثبت شده بر روى 
ساختمان این موسسه «تئاتر براى مردم» بود و قصد داشت طبیعت گرایى و واقع گرایى را که در راستاى اهداف این موسسه بود، در جامعه گسترش دهد. آندره 
آنتوان فرانسوى، تئاتر آزادى (تئاتر مستقل) را تاسیس کرد که هر ساله حداقل یک تئاتر خارجى در آن تولید مى شد و تئاتر جهان را به مردم فرانسه شناساند. تئاتر 
آزادى تنها با هدف مشارکت اعضاى خود و مقابله با سانسور شکل گرفت.  دیگر کشورهاى اروپایى نیز همین راه را ادامه دادند و این حرکت شامل کشورهاى 
شرقى اروپا نیز مى شد. حال چرا هند تئاتر ملى ندارد؟ تاسیس تئاتر ملى راهى دراماتیک براى پل زدن میان مغایرت هاى این روزهاى هند است و ما باید حس 
یکپارچگى را به فرهنگ هاى متفاوت جامعه خود تزریق کنیم. تئاتر ملى لندن، یک نماینده فرهنگى براى شهروندان خود و دیگر کشورها و یک ناو فرماندهى 
در جامعه تئاترى بریتانیاســت. در هر سه سالن این مجموعه، تئاترهاى کالسیک و نمایش هاى جدید اجرا مى شوند. این موسسه بطور کلى مانند کمپانى هاى 
چندملیتى غیر انتفاعى از یک مدل پیروى مى کند. بخش کمى از بودجه خود را از دولت دریافت مى کند(مانند کنگره هنر در انگلیس) و بخشى از هزینه ها را از 
فروش بلیط، جذب سرمایه و دیگر منابع به دست مى آورد. نقش دولت به عنوان تامین کننده بخشى از هزینه ها و تحمیل برخى سانسورها، اهمیت بسزایى دارد. 

دولت مى تواند با اعمال سانسور در بخشهاى هنرى که قابل قبول او نیست، کمک هزینه را قطع و یا اگر برایش قابل قبول باشد، آنرا افزایش دهد.
اگر کشور هندوستان یک تئاتر ملى را بنا نهد، چه خواهد شد؟ لندن پایتخت مالى، هنرى، فرهنگى و سیاسى انگلستان است. بر مبناى طبیعت آن، تئاتر آن نیز 
با شــهرى که در آن قرار گرفته پیوند خورده اســت. پروژه تئاتر فدرال به اجراى نمایش هاى جدید موزیکال کمک مى کند و به نمایش هاى کالسیک، کارهاى 

کودك و نوجوان، نمایش هاى عروسکى، سیرك و تئاترهاى غیر انگلیسى زبان نیز بها مى دهد.

کلمات کلیدى: جنبش تئاتر مستقل، تئاتر ملى، آکادمى سانگیت ناتاك، مدرسه ملى تئاتر، گروه هاى تئاتر همسو، مراتى ناتیا پاریشاد، تئاتر لیبر فره بوهنه، نمایش هاى 
واقع گرایانه اجتماعى، طبیعت گرایى، واقع گرایى، تئاتر آزادى، سانســور، فرهنگ  چندگانه، نمایندگى فرهنگى، درام کالسیک، نمایش هاى جدید، کمپانى هاى غیر 

انتفاعى، فروش بلیط، جذب سرمایه، هنر غیر قابل قبول، هنر قابل قبول، تئاتر کودك و نوجوان، نمایش عروسکى، نمایش هاى غیر انگلیسى زبان
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ایران

شناسایى مؤلفه هاى سرمایه فکرى در بین اعضاى گروه هاى تئاتر به منظور ارائه راه حل

غزاله رشیدى
بازیگر، کارگردان و مدرس تئاتر
 متولد 1362 ـ تهران

دانش آموخته کارشناسى بازیگرى از دانشکده هنر و معمارى دانشگاه آزاد اسالمى و کارشناسى ارشد کارگردانى 
نمایش از دانشگاه تربیت مدرس
گذراندن دوره هاى: «کارگاه بازیگرى و خالقیت»(فرانسه)، «کارگاه بازیگرى و بدن خالق»(کره جنوبى)، 
«کارگاه بداهه پردازى و حرکت»(کره جنوبى)، «کارگاه بازیگر و شناخت صحنه»(بوسنى و هرزگوین)
کارگردان نمایش هاى: «فرشتگان بر فراز شهر» و «جنون سرعت»

بازیگر نمایش هاى: «مهمانسراى دو دنیا»، «جان گز»، «سقوط»، «اتللو به روایت یاگو»، «هملت به روایت 
هوراشیو»، «به مراسم مرگ داداش خوش آمدید»، «تئاتر بى حیوان، برابرى ـ برادرى» و «دشمن مردم»
بازیگر فیلم هاى سینمایى: «کسى از گربه هاى ایرانى خبر ندارد»، «سوت پایان»، «اعترافات» و «المپیک»

چکیده مقاله:
این پژوهش با هدف شناسایى مولفه هاى سرمایه فکرى (انسانى، ساختارى، ارتباطى) در بین اعضاى گروه هاى تئاتر انجام شده است. روش این تحقیق توصیفى 
از نوع توسعه اى، به شیوه پیمایشى مى باشد. جامعه، کلیه اعضاى گروه هاى تئاترى شهر تهران بودند. ابزار پژوهش، پرسشنامه و براى تجزیه و تحلیل داده ها از 
نرم افزارspss استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین پاسخ هاى اعضاى گروه هاى تئاتر نسبت به شاخص هاى مختلف مؤثر بر سرمایه انسانى تفاوت معنادارى 
وجود داشته است، به گونه اى که گزینه«ما از کار هنرى خود رضایت داریم» در رتبه اول و «برنامه ریزان دائما طبق برنامه و جدول زمان بندى در راستاى توسعه 
سازمان پیش مى روند»، در رتبه آخر قرار گرفته است. در رابطه با سؤال دوم براساس نظر پاسخ گویان ابعاد مختلف مطرح شده مى تواند بر سرمایه ساختارى اعضا 
تاثیرگذار بوده و آن را مورد سنجش قرار دهند. بنابراین بین پاسخ هاى اعضا نسبت به شاخص هاى مختلف مؤثر بر سرمایه ساختارى تفاوت معنادارى وجود دارد. 
به طورى که گزینه«ما درصد بزرگى از ایده هاى جدیدمان را حمایت و اجرا مى کنیم» در رتبه اول و «سیستم اطالعاتى ما، دستیابى به اطالعات مربوطه را ساده 
ساخته است» در رتبه آخر قرار گرفته اند. نتایج سؤال سوم پژوهش نیز نشان داد که بین پاسخ هاى اعضاى گروه هاى تئاتر نسبت به شاخص هاى مختلف مؤثر بر 
سرمایه ارتباطى تفاوت معنادارى وجود داشته است. در این بخش نیز گزینه«روابط مستمر، پایا و بلندمدت ما با مخاطبانمان بوسیله دیگران در این کار هنرى مورد 
تحسین قرار مى گیرد» در رتبه اول و «سهم بازار ما طى چند سال گذشته در مقایسه با فعالیت هاى هنرى مشابه دائما افزایش یافته است» در رتبه آخر قرار گرفته 
است. با توجه به نتایج حاصل از این بخش پژوهش مى توان چنین عنوان نمود که در امور هنرى مانند تئاتر، با توجه به فرهنگ حاکم بر محیط هاى آن، توجه 
به روابط رسمى، غیر رسمى، اعتماد و ... از اهمیت بسزایى برخوردار است، چون سرمایه رابطه اى، نقش یک پل و واسطه را در فرایند سرمایه فکرى ایفا مى کند.

واژگان کلیدى: سرمایه فکرى، سرمایه انسانى، سرمایه ساختارى، سرمایه ارتباطى، گروه هاى تئاتر
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ایران

بررسى کیفیت تعامل دولت با توسعه  تئاترهاى خصوصى    

عطااهللا کوپال
منتقد تئاتر، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

متولد 1338 ـ رشت
دانش آموخته کارشناسى و کارشناسى ارشد ادبیات نمایشى از دانشگاه هنر و کارشناسى ارشد و دکتراى 

پژوهش هنر از دانشگاه تهران | نویسنده کتاب هاى: «سرچشمه پیدایش کمدى»، «فرهنگ جنگ افزار 
در شاهنامه فردوسى»، «فرهنگ ساز و اصطالحات موسیقى در مثنوى معنوى» و ... . 

نویسنده مقاالت: «چالشى بر چیرگى بى چون و چراى حقیقت در مکتب ساختگرایى»، «استهزاى 
جنگ در آثار آریستوفان(کهن ترین کمدى نویس جهان)»، «تئاتر در فضاى بسته و باز: نگرشى درباره 

نمایش هاى حرفه اى معاصر در سالن هاى رسمى و نمایش در فضاى بیرون از آنها»، «مرگ خودخواسته 
تراژیک در تراژدى سوفوکل و شاهنامه» و ... .

چکیده مقاله:
تئاتر در جامعه ما به مثابه یک نهاد اجتماعى مطرح شده است، و براى توسعۀ کمى و کیفى این هنر، باید برنامه ریزى هاى فرهنگى بلندمدت طراحى کرد و براى 

اجراى آن برنامه ها، سرمایه گذارى الزم را به عمل آورد. این سرمایهگذارى بهتر است صرفاً با حمایت دولت انجام پذیرد، نه توسط خود دولت.
در حال حاضر تئاتر در کشــور جمهورى اســالمى ایران به دو بخش خصوصى و دولتى تقســیم شده است. موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى با تأسیس 
تماشاخانه هاى خصوصى، اگرچه اقدامى مثبت و تأثیرگذار محسوب مى گردد، اما در عین حال کیفیت این گسترِش کّمى، تاکنون به صورت علمى، آسیبشناسِى 
کافى نشده است. در این مقاله ، نگارنده با ذکر نمونه هایى از تماشاخانه هاى برادوى (Broadway) در آمریکا و ِوست اِند (West End) در انگلستان که در آنها 
اساساً تئاتر به مثابه نهاد اقتصادِى خصوصى در عرصه  هنر فعالیت مى کند، قصد دارد ویژگى هاى تئاتر خصوصى را به عنوان یک بنگاه تجارِى فرهنگى مورد 
بررســى قرار دهد. هنِر تئاتر در عرضه  عمومى خود، چه به صورت اجراى زنده و چه به صورت نســخه  ضبط شده  قابل انتشار، بى گمان در چهارچوب مجموعه  
فعالیت هاى اقتصادى مى گنجد و باید حتماً آن را جزئى از نظام بازار، به شــمار آوریم. با تعریف قانون، بازار به فضایى جغرافیایى یا مجازي اطالق مى شــود که 
در آن خریداران و فروشــندگان، کاالها و خدماِت مشــابه یا جانشین را مبادله مى کنند. بر این مبنا، قوانیِن حاکم بر تولید «کاال» و «خدمات»، بر هنر تئاتر نیز 
قابلگســترش اســت. ضمن آنکه نباید فراموش کرد که تئاتر، محصولى فرهنگى است و در کنار قوانین مرتبط با نظام اقتصادى، با معیارهاى فرهنگى و هنرى 
نیز در پیوند است. بنابراین هر گونه توسعه  کّمى در این هنر، پیوند گسستناپذیرى با توسعه  کیفى آن به مثابه امر فرهنگى دارد. یکى از شاخصه هاى گسترش 
فرهنگى، عبارت است از بیرون آوردن انحصار فرهنگ، توسعه بخشیدن به تولید امور فرهنگى توسط مردم و سازمان هاى مردم نهاد. این مقاله بر آن است که 
رابطه  اقتصادى تئاترهاى خصوصى را به عنوان کانون هاى مردم نهاد با امر توسعه  فرهنگى مورد بررسى قرار دهد و به این نتیجه برسد که دولت چگونه مى تواند 

در یک برنامه ریزى بلند مدت، نظارت کّمى و کیفى بر فعالیت تئاتر خصوصى را به سازماِن صنفى تئاترهاى خصوصى واگذار کند.                                                                                    

واژگان کلیدى: هنر تئاتر، نظام بازار، توسعه  فرهنگى  
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ایران

بررسى رابطه  نهاد دولت با تئاتر در ایران پس از خصوصى سازى دولتى،
با تکیه بر تولیدات تئاترى بخش غیردولتى در دولت یازدهم

یوسف باپیرى
پژوهشگر، نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر
متولد 1359 ـ بوکان

دانش آموخته کارشناسى کارگردانى نمایش از دانشگاه سوره 
و کارشناسى ارشد کارگردانى نمایش از دانشگاه تربیت مدرس
سردبیر فصلنامه – کاتالوگ «کتاب تئاتر مولوى» 
نویسنده مقاالت: «تبارشناسى رابطه دولت ملت با نهاد تئاتر در دورة پهلوى اول؛ با بررسى نقش سازمان پرورش 
افکار»، «شگرِد شاعِر سخن ورِز زیرك: W;t : نگاهى به نمایشنامه  Wit نوشته  مارگارت ادسن» و ... .
محقق و پژوهشگر برنامه «نقد تئاتر» از مجموعه برنامه هاى نقد 4 از شبکه 4 سیما
کارگردان نمایش هاى: «نقاشى»، «ماراساد»، «ویران»، «کامنت»، «پرده سوم؛ صحنه چهارم»، «مرگ هوتن» , ... .
نویسنده و کارگردان نمایش «نمایش خیابانى قیچى و طناب»

اشکان خیل نژاد
پژوهشگر، نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر
متولد 1367 ـ کرج

دانش آموخته کارشناسى کارگردانىـ  بازیگرى از دانشگاه تهران 
و کارشناسى ارشد کارگردانى نمایش از دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده مقاله «بررسى نقاط هم سان و غیرهم سان تئاتر و تله تئاتر»
نویسنده بخش «از پشت شیشه ها»(فصلنامه تخصصى نمایشنامه، شماره هاى 1 تا 10) و بخش 
«گنجه»(فصلنامه تخصصى کودك و نوجوان تجیر، شماره هاى 1 تا 10)
ویراستار فصل نامه هاى: «نمایشنامه»( شماره 9 و 10) و «تئاتر»(شماره 44)

کارگردان نمایش هاى: «باالخره این زندگى مال کیه؟»، «پچ پچه هاى پشت خط نبرد»، «نورگیر»، «پرده سوم؛ 
صحنه چهارم» و ... . | بازیگر نمایش هاى: «نوشتن در تاریکى» و «آقاى اشمیت کیه؟»

چکیده مقاله:
رابطه نهاد دولت با تئاتر در ایران از اواخر دولت نهم جمهورى اســالمى ایران تغییرات عمده اى کرده اســت. اداره  کل هنرهاى نمایشى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى نیز به عنوان بخشى از دولت با مجموعه هاى وابسته  به  خود همچون «مؤسسه  توسعه  هنرهاى معاصر» و «انجمن هنرهاى نمایشى» با استناد به اصل 
44 قانون اساسى (خصوص سازى) و پى گیرِى قطع یارانه هاى دولتى از بخش هاى مختلف، کم کم وظیفه  اصلى خود یعنى حمایت مادى و معنوى از هنر تئاتر 
را کم رنگ کرده که مى توان تجلى نهایى آن را در به  حداقل  رساندن این حمایت ها در دولت یازدهم با توجه به شرایط اقتصادى و سیاسى کشور مشاهده کرد، 

و این مسأله خود باعث شکل گیرى و توسعه  فعالیت هاى بخش غیردولتى در زمینه  تولید تئاتر گردیده است.
 مسأله  اصلى این پژوهش واکاوِى چگونگى تأثیرات خصوصى سازى دولتى بر تولیدات تئاترِى بخش غیردولتى در دولت یازدهم جمهورى اسالمى ایران است 
و هدف از این مطالعه، شناخت رفتارها و مناسبات جدید تولید تئاتر بر کیفیت آثار تولیدى در بخش غیردولتى است. این مقاله با بهره گیرى از َروش توصیفىـ  
تحلیلى، پس از مروِر قوانین باالدســتى خصوص سازى و بررسى نمونه وار تولیدات نمایش هاى سالن هاى غیردولتى، درصدد پاسخ گویى به مسأله  این پژوهش 
است. براساس یافته هاى این پژوهش رفتارها و مناسبات تولید تئاتر در بخش غیردولتى نسبت به تئاتِر دولتِى مورِد حمایِت گذشته، دچار تغییرات عمده، هم در 

کیفیت و هم در چگونگى ارایه و برخورد با مخاطب، گردیده است.

واژگان کلیدى: خصوصى سازى دولتى، تئاتر دولتى، تئاتر غیردولتى، تئاتر خصوصى، اقتصاد تئاتر
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گرجستان

بررسى تطبیقى تئاتر دولتى و مستقل در گرجستان

مارینا واسادز
استاد دانشگاه، منتقد تئاتر، ژورنالیست و نویسنده

متولد 1963- گرجستان | دانس آموخته دکتراى مطالعات هنر
استاد دانشگاه در زمینه تاریخ هنر در کنتاورى | عضو انجمن بین المللى منتقدان تئاتر گرجستان

رییس تئاتر و فیلم دانشگاه دولتى گرجستان(شوتا روستاولى)
پژوهشگر موزه دولتى تئاتر، موسیقى و فیلم گرجستان | موسس و سردبیر روزنامه کولتور 

رئیس هیئت داوران فستیوال تئاتر کوفار مینسک، بالروس
عضو هیات داوران جایزه ساالنه تئاتر دوروجى 

عضو هیات داوران اتحادیه خالق – انجمن تئاتر گرجستان
عضو هیئت مشاوران جشنواره بین المللى تئاتر تفلیس گرجستان

مدیر بنیاد قفقاز استیچینگ | سردبیر شرکت پخش دولتى گرجستان

چکیده مقاله:
در تئاتر گرجستان، یکى از مهمترین فضاهاى هنرى براى حفظ هویت و زبان منحصر بفرد ما وجود دارد. تئاتر مستقل خصوصى بعد از فروپاشى اتحادیه جماهیر 
شوروى رونق گرفت. اما با این حال، حتى قبل از فروپاشى، اولین جرقه هاى این نوع تئاتر در دهه هشتاد میالدى ظاهر شد.  امروزه روى هم رفته، پنجاه تئاتر 
حرفه اى دولتى، وابســته به شــهردارى و مستقل در گرجســتان وجود دارند. از این میان، 13 تئاتر تحت مجموعه وزرات فرهنگ و حفاظت بناهاى گرجستان 
مى باشــند، 5 تئاتر با بودجه جمهورى خودمختار آجارســتان فعالیت مى کنند، 16 تئاتر از سوى وزارت فرهنگ گرجستان و شهردارى هاى محلى تامین بودجه 
مى شوند، 5 تئاتر بودجه خود را از شهردارى دریافت مى کنند، یک تئاتر نیمه مستقل است و نیمى از بودجه خود را از شهردارى تفلیس مى گیرد و یک تئاتر نیز 

خصوصى است و به صورت مکانى براى آموزش تئاتر درآمده که زیر مجموعه دانشگاه مى باشد. 
امروزه ده تئاتر مســتقل در گرجســتان وجود دارد. چهار تاى آنها خود داراى ساختمان هستند و 6 تئاتر دیگر آن براى اجراها، سالن کرایه مى کنند. حتى براى 

تئاترهایى که با بودجه دولتى مشغول فعالیتند، هیچ بودجه اى براى مخارج صحنه پیش بینى نشده است.
 بیشتر تئاترهاى خصوصى متعلق به ابتداى استقالل گرجستان هستند تا به دوران کنونى. اما علت این امر چیست؟ آمارها و تحلیل هاى متنى نشان مى دهند 
که ادامه حیات تئاترهاى مستقل و خصوصى بسیار دشوار مى باشد، به خصوص تئاترهایى که از خود ساختمان دارند. براى نمونه، «تئاتر منطقه سلطنتى» که در 
بین تماشاگران بسیار محبوب است، مجبور است تا پنجاه درصد از دارایى خود را به شهردارى تفلیس واگذار نماید. «تئاتر آزادى» نیز بسیار محبوب است، اما با 

دشوارى هاى مالى بسیارى روبرو مى باشد و بنیانگذاران آن تمایل داشتند که به زیر مجموعه شهردارى درآیند که البته با خواسته آنها موافقت نشد. 
در این مقاله، به ســه مشــکل مهم پرداخته مى شود: چرا از تعداد تئاترهاى مستقل به مرور کاسته شد؟؛ آیا الزم است چنین تعداد بسیار زیاد تئاترهاى حرفه  اى 

وابسته به بودجه دولتى باشند؟؛ از نقطه نظر هنرى و اقتصادى، چه نسبتى بین تئاتر دولتى و خصوصى وجود دارد؟

واژگان کلیدى: تئاتر، حرفه اى، خصوصى، دولتى، شهردارى، آمار، تحلیل متنى 
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ایران

رابطۀ تئاتر خصوصى و بخش دولتى

الله تقیان
نویسنده و پژوهشگر تئاتر
 متولد 1326 ـ تهران
دانش آموخته کارشناسى نمایش از دانشکده هنرهاى دراماتیک
نویسنده کتاب هاى: «کتابشناسى تئاتر»، «تعزیه و تئاتر در ایران»، «مقدمه اى بر تئاتر سنتى ژاپن» و ... .
گزارشگر و منتقد تئاتر در روزنامه ها و مجله هاى: «آیندگان»، « فرهنگ و زندگى»، «رودکى»، «تماشا» و ... .
سردبیر «فصلنامه تئاتر» و نشریه «پانزده روز تئاتر» از سال 1355 تا 1357
دبیر سمینار زنان نقاش آسیا (یونسکو)، تهران 1376
نویسنده مقاله هاى متعدد در مطبوعات به ویژه در نشریات تخصصى تئاتر

سخنران در سمینارها و همایش هاى مرتبط با تئاتر سنتى ایران و تعزیه، جشنواره ها و سوگواره هاى گوناگون در 
تهران و شهرستان ها و ... .

چکیده مقاله:
عموماً تئاتر را پیشرفته ترین و مؤثرترین هنر دانسته اند، چون هنرى است در ارتباط زنده با مخاطب. هنرى که عمرش چند ساعتى است، از شروع اجرا تا پایان 
آن و بعد مى میرد تا شبى دیگر دوباره تولد یابد، اما اثرش بر اندیشه و فکر تماشاگر بیش از هنرهایى است که به واسطه با مخاطب ارتباط مى یابند. این کیفیت 

البته باید در انواع تئاترها وجود داشته باشد.
آیا براى این پرسش ها پاسخ روشنى وجود دارد؟ یا در هر گوشه از جهان بنا به قوانین اجتماعى و فرهنگى و سیاسى از این عبارات مفهوم خاصى فهم مى شود؟ 
آیا تئاترى که با بودجه دولت تأمین مى شود «تئاتر دولتى» است؟ تعریف ما از این تقسیم بندى چیست؟ و کدام معیارها و ضوابط و قوانین مى تواند هویت تئاتر 

را با اصطالحات یادشده روشن کند؟ 
در برخى کشورها همانند کره شمالى، تئاترهایى با بودجه دولت ساخته مى شود که به تبلیغ ایدئولوژى حاکم مى پردازند. پس در این صورت باید آن را نه تئاتر 
دولتى، بلکه تئاتر «حکومتى» بخوانیم. هرچند این گونه نمایش ها در برخى کشــورهاى جهان وجود دارد اما در اغلب کشــورهاى معتبر جهان دولت ها خود را 
موظف مى دانند که بودجه خاصى به این امر مهم فرهنگى اختصاص دهند، بى آنکه به جزئیات فکر و اندیشه هنرمند خالق تئاتر دخالت کنند یا از او بخواهند 
هنرش را با ضوابط دولت سرمایه گذار هماهنگ سازد. آن ها به پیشرفت هنر و تفکر هنرمند در ارتباط با جامعه اهمیت مى دهند، اما چون بودجه آن ها را دولت 

مى پردازد، تئاتر دولتى محسوب نمى شوند.

واژگان کلیدى: تئاتر خصوصى، تئاتر دولتى، تئاتر ملى، اقتصاد، نظارت
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ایران

مداخله دولت در تئاتر ایران: قاعده در برابر صالحدید

حسن جودکى
مدیر هنرى، تهیه کننده و کارگردان تئاتر

متولد 1354 ـ خرم آباد
دانش آموخته کارشناسى روابط عمومى و افکار سنجى از دانشگاه جامع علمىـ  کاربردى

 دارنــده مــدرك کارشناســى کارگردانــى تئاتــر از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمى و مــدرك کارگردانــى 
از انجمــن ســینماى جــوان | معــاون ادارى- مالــى مجموعــه تئاتــر شــهر از ســال  1390 تاکنــون

مدیــر اولیــن ســایت تخصصــى فــروش بلیــت گیشــه تئاتــر | تهیه کننــده و کارگــردان نمایش هــاى: 
ــه»، «صــد ســال پیــش از  ــاران، ســفید»، «غریب ــاده، ب ــد»، «ج ــرد بمان ــه مى خواســت م ــردى ک «م
تنهایــى مــا»، «چشــم ها» و ... . | مدیــر تولیــد و مجــرى طــرح نمایش هــاى: «آخریــن نامــه»، «تریــو 

بــدون هارمونــى»، «صوراســرافیل»، «ســاختگى»، «رؤیــاى شــب نیمــه تابســتان» و ... .

محمد على ابوترابى
نویسنده، پژوهشگر و مدرس علوم اقتصادى

متولد 1363 ـ مشهد
دانش آموخته کارشناسى علوم اقتصادى، اقتصاد نظرى، کارشناسى ارشد علوم اقتصادى، اقتصاد مالى 

کالن و دکتراى توسعه اقتصادى از دانشگاه فردوسى مشهد
نویسنده مقاله هاى: «بررسى اثر توسعه مالى بر سرمایه انسانى در ایران»، «اثر مالکیت دولتى 

بانک ها بر رابطه علّى توسعه مالى و رشد اقتصادى در ایران»، «عقود اسالمى، تعمیق مالى و رشد 
اقتصادى»، «بررسى ظرفیت هاى نوآورانه عقدهاى اسالمى و نقش آن در رشد اقتصادى» و ... .

برگزارى کارگاه هاى: «اقتصادسنجى سرى هاى زمانى و داده هاى تابلویى»(دانشگاه بین المللى 
امام رضا (ع)، دانشکده هنر و معمارى اسالمى و دانشگاه فردوسى مشهد) و ... .

زهرا(طاها) خوشبوئى
پژوهشگر و کارشناس اقتصاد هنر

متولد 1364 ـ کرج
دانش آموخته کارشناسى ارتباط تصویرى(گرافیک) از دانشگاه غیرانتفاعى گلستان و کارشناسى ارشد 

اقتصاد هنر از دانشگاه فردوسى مشهد
نویسنده مقاله هاى: «بهینه سازى یارانه هاى مستقیم در اقتصاد هنر ایران»، «جانشینى تولید تئاتر در 

ایران»، «نقش توسعه تئاتر در رشد اقتصادى»، «تعیین مرز بهینه مداخالت دولت در بازارهاى هنرهاى 
نمایشى: بررسى رابطه مداخله دولت و کارآیى بازار در تئاترهاى تهران» و ... .

مترجم مقاله هاى: «برنامه هاى مالى سازمان هاى غیرانتفاعى»، «مالکیت فکرى و کپى رایت(حمایت از 
حقوق انحصارى مناسب)» و ... .
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 چکیده مقاله:
یکى از مهم ترین اصول سیاســتگذارى اقتصادى تقابل «قاعده در برابر صالحدید» اســت. در حالى که سیاست هاى مبتنى بر قاعده باعث کاهش نااطمینانى 
عامالن اقتصادى نســبت به آینده، کاهش انگیزه هاى رانت جویى و عدم تشــدید چرخه هاى تجارى به دلیل مداخله ناکارآى دولت مى شــود، سیاســت هاى 
صالحدیدى به صورت معکوس عمل خواهند کرد. بنابراین، یکى از مســائل بســیار با اهمیت در حوزه سیاست گذارى تئاتر ایران این است که آیا سیاست هاى 
اعمالى باید، توسط قواعد شناخته شده از قبل تعیین شده باشد و یا به واسطه صالحدید سیاست گذاران تعیین گردد؟ براى پاسخ به این سئوال، این مقاله بر آن 
اســت تا اثر تصمیمات صالحدیدى و قاعده مند بر کارآیى تولیدات تئاتر را مورد بررســى قرار  دهد. بنابراین، ابتدا با بررسى 132 نمونه از تئاترهاى تولید شده در 
شــش ســال اخیر، شاخص کارآیى تولید و مداخله دولت محاسبه گردید و بعد از تفکیک مداخالِت صالحدیدى و قاعده مند براى تولیدات بررسى شده، اثر این 
دو نوع از مداخالت بر کارآیى تولیدات با اســتفاده از روش حداقل مربعات معمولى ســنجیده شده است. یافته هاى تحقیق حاضر گویاى آن است که مداخالت 
صالحدیدى دولت اثر منفى معنى دارى بر کارآیى، تئاترهاى تولید شده داشته است. لذا، اکیداً پیشنهاد مى شود به منظور توسعه تئاتر در ایران، دولت مى بایست 
جهت مداخله توســعه اى خود در تئاتر، کامًال مبتنى بر قاعده عمل کرده و از هرگونه مداخالت صالحدیدى پرهیز نماید. همچنین، مداخالت دولت باید پیرو 

قوانین شناخته شده و از قبل تعیین شده باشد. 

واژگان کلیدى: سیاست هاى صالحدیدى، هنرهاى نمایشى، کارآیى تولید، مقررات زایى اقتصادى، سیاست هاى دولت
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قزاقستان

چالش ها و آینده تئاتر مستقل در قزاقستان

موکان آمانکلدى
مدرس دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر

  متولد سال 1963- ازبکستان
دانش آموخته دکتراى مطالعات تئاتر

محقق ارشد موسسه ادبیات و هنر ام. آوزوو
عضو هیات مدیره اتحادیه چهره هاى تئاترى قزاقستان

مدیر دپارتمان تئاتر و سینماى موسسه ادبیات و هنر ام. آوزوو
مدیر مرکز علمى کاربردى آکادمى ملى تى. ژورگنوو

سردبیر اجرایى بیشش از 130 مقاله تئاتر و هنر موسیقى در قزازستان و آسیاى مرکزى

چکیده مقاله:
قزاقستان در طول 25 سال استقالل خود، دستاوردهاى بیشمارى دارد. تئاتر اتحاد جماهیر شوروى سابق، نقشى بسزا در شکل گیرى تئاتر مستقل قزاقها داشته و 
امروزه براى شکوفایى نیازمند زمان و خالقیت است. در میان تئاترهاى دولتى در قزاقستان، تعداد کمى تئاتر مستقل وجود دارد. با وجود انواع مشکالت و سختى ها، 
تئاتر مستقل قزاقستان به فعالیت هاى خود ادامه داده و به نتایج مثبتى رسیده است. براى مثال مى توان به گروه هاى تئاتر مستقلى چون آرتى شوك (2001)، کمپانى 
خواهران کولشمانوو (2007)، صحنه جوان (2013) و ... اشاره کرد. رپرتوار تئاترهاى مستقل با رپرتوار تئاتر دولتى تفاوت دارد: آنها ایده هایى جدید دارند. تئاترهاى 
مستقل به تماشاچى وابسته اند و توسط دولت حمایت نمى شوند. هر نمایش براساس موضوعات جدید و به روز شکل مى گیرد. آنها نمایش هاى نویسندگان کالسیک 
را به صحنه مى برند و در شکل مدرن خود، حس زیبایى شناسى را به تماشاچى منتقل مى کنند. یکى از منافع این گونه تئاترها، استقالل آن از تئاتر دولتى است و اجازه 
کار بر هر نوع نمایشى را دارد. این گروه هاى تئاترى کوچک، دکور غیر ضرورى و زائد ندارند و به همین دلیل است که مى توانند نمایش خود را در هر نقطه اى از جهان، 
اجرا و به روى صحنه ببرند. ویژگى مشخصه کمپانى هاى تئاتر مستقل قزاقستان، تیم بازیگران حرفه اى، کارگردانان، طراحان حرکت و مدیران هنرى هستند که در 
همه شاخه ها، فعاالنه کار مى کنند. این گروه ها در اصلى ترین بخش تئاتر تجربى کشور، به طور منظم نمایشنامه هاى اورجینال و پروژه هاى جدید را در مکان هاى 
منحصربفردى مثل نمایشگاه ها، کنسرت ها، نمایشگاه هاى کتاب و جلسات خوانش شعر اجرا مى کنند. کمپانى هاى مستقل حرفه اى، بیشتر نمایش هاى موزیکال را 
به اجرا درمى آورند. هنرمندان این نمایش هاى حرفه اى براى در رقابت هاى بین المللى، بازى در نمایش هاى موزیکال و کالس هاى مقطع کارشناسى ارشد با اهدافى 
خاص  کار مى کنند. این تیم هاى خالق، مجموعه اى از ژانرها و گرایشات را به عنوان مفاهیم اولیه براى اجراى نمایش در مراکز فرهنگى، مرکز معاصر قزاقستان و 
دنیاى هنر در نظر دارند. آنها در جشنواره هاى تئاترى سراسر جهان شرکت مى کنند و خود را به منتقدان روس و اروپایى و سازمان هاى فرهنگى بین المللى مى شناسانند. 
اگر در آینده در خصوص توسعه فرایند تئاتر در این کشور ارزیابى انجام شود، دورنمایى مثبت از توسعه بخش خصوصى و عمومى در تئاتر مستقل قزاقستان دیده خواهد 
شد. در دسترس بودن سالن هاى تئاتر مستقل، تیم حرفه اى بازیگران، کارگردانان، هنرمندان، مسئوالن فنى و مدیران، به این نوع تئاتر این امکان را داده است تا در 
جاى جاى کشور به تجربه اى هنرى بدل شود و محلى باشد براى تجربه هاى هنرى مدرن ساکنان و بازدیدکنندگان شهرها. اما متاسفانه باید به این حقیقت اذعان 
داشت که تئاتر مستقل از سوى وزارتخانه  هنر در شهرها و مناطق آنچنان مورد توجه واقع نشده است. بدلیل نقص قوانین مدنى، این شرکت ها نمى توانند اسپانسر 
داشته باشند. بنابراین قانون تئاتر باید با قوانین توسعه تئاتر مستقل همراستا شود و مقاالت جداگانه در حمایت از تغییر قوانین مدنى ارائه شوند. تنها آن زمان است که 

تئاتر مستقل در کشور به فعالیت خود با تمام قدرت ادامه خواهد داد.
کلمات کلیدى: قزاقستان، تئاتر، نمایش، بازیگر، کارگردان، رپرتوار، تئاتر حرکات موزون، مدرن، معاصر، تئاتر نمایشى
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ایران

نقش روابط عمومى در فرآیند خصوصى سازى تئاتر ایران

فراز فالح نژاددلیوند
نویسنده و کارگردان تئاتر
 متولد 1355 ـ تهران

دانش آموخته کارشناسى ادبیات نمایشى از دانشکده هنر و معمارى دانشگاه آزاد اسالمى 
و دانشجوى کارشناسى ارشد کارگردانى نمایش در دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده مقاله هاى: «تحلیلى بر تک گویى مکبث در صحنه هفتم از پرده یکم»، «بازى و 
رویداد دراماتیک»، «تئاتر و مخاطب» و ... .
کارگردان نمایش هاى: «مجنون»، «اژدهاك» و ... .
نویسنده و کارگردان نمایش «نامه ربوده شده»
مشاور در اجراى نمایش هاى: «افرا»، «دور دنیا در هشتاد روز»، «پارانویا»، «سنگفرش»

چکیده مقاله:
این مقاله به نقش روابط عمومى ها در فرآیند خصوصى ســازى تئاتر ایران مى پردازد. مطالعه و جست و جو براى شناخت کارکردها و نقش روابط عمومى، جهت 
ارتقاء ســازماندهى فرآیند خصوصى ســازى تئاتر ایران، در این مقاله مورد نظر بوده است. ما به این پرسش که «کارکردهاى قابل تأمل روابط عمومى در فرآیند 
خصوصى ســازى تئاتر ایران کدام ها هســتند» پرداخته و تحلیل مى کنیم که چگونه مى توان با برنامه ریزى صحیح و استفاده مناسب از این کارکردها به فرآیند 
خصوصى سازى تئاتر کشور کمک کرد. با توجه به نقش سازنده روابط عمومى در فرآیند توسعه، طرح ما پى ریزى تحقیقى است که با مشخص کردن کارکردهاى 
روابط عمومى در برنامه ریزى صحیح، تأثیر آن را در رشد فرآیند خصوصى سازى تئاتر معلوم کنیم. این پژوهش از روش توصیفى تحلیلى، ضمن استفاده از منابع 

کتابخانه اى و اینترنتى برخوردار است.
در این پژوهش راهکارهاى استفاده از کارکردهاى روابط عمومى، در رابطه با توسعه و ارتباطات، توسعه اقتصادى و اجتماعى، توسعه سازمانى و اجتماعى، فرآیند 
جهانى شدن و دسترسى آزاد به اطالعات و پاسخگو کردن مدیریت دولتى، مورد پژوهش و توصیف واقع شده و سپس در رابطه با فرآیند خصوصى سازى تئاتر 

کشور تحلیل و مورد ارزیابى قرار مى گیرد.
نتیجه این ارزیابى که شامل کارکردها و نقش روابط عمومى در امر سازماندهى این فرآیند است، پیش روى شما خواهد بود.

واژگان کلیدى: روابط عمومى، خصوصى سازى، تئاتر ایران، سازماندهى، برنامه ریزى، توسعه، ارتباطات
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ایران

ضرورتهاى تئاتر غیر دولتى در ایران بر اساس الگوى گفتمان مدنى

چکیده مقاله:
 تئاتر غیردولتى یا اصطالحا تئاتر خصوصى همواره یکى از موارد بحث و بررســى در تئاتر روز دنیا و بخصوص در ایران مى باشــد. در عرصه فرهنگ توجه به 
شــاخص هاى توسعه و رسیدن به جایگاه شایسته هنرها از اولویت هاى سیاست گذارى فرهنگى است. در مفهوم سیاست گذارى فرهنگى، همواره تقسیم بندى 
گفتمان سیاســت فرهنگى مطرح بوده و از این نظر دیدگاه مک گوییکان از نظریه پردازان مطرح در این عرصه در نوع خود جالب توجه اســت زیرا او در میان 
دیدگاه هاى خود به سه گفتمان دولتى، گفتمان بازار و گفتمان مدنى اشاره دارد. از اینرو با توجه به اهمیت موضوع تئاتر غیردولتى، توجه این پژوهش به گفتمان 
مدنى بیشتر خواهد بود. در این گفتمان دو مفهوم حوزه عمومى و جامعه مدنى مطرح است که از ویژگى هاى آن مى توان به آزادى و انسجام در جامعه اشاره کرد. 
جامعه مدنى اجتماعى است از کنشگرانى که الگوهاى رسمى ارتباطى آنها به صورت داوطلبانه است و از اینرو آنها قدرت، اختیار، تفسیر و عامل دگرگونى هاى 
ساختارى اجتماعى محسوب مى شوند و ساختارهاى درون آنها به تعامل مى پردازند. در واقع بخش وسیعى از سازمان هاى فرهنگى و هنرى، باالخص گروه هاى 
مطرح تئاترى در اروپا و آمریکا، در این فضاى جامعه مدنى قرار دارند و در حال گســترش و فعالیت مى باشــند. این بخش همان بخش سومى است که نه جزء 
دولت اســت و نه جزء بازار، بلکه فضایى اســت که اهداف غیرانتفاعى را دنبال مى کند. در واقع جامعه مدنى شرایط را براى توسعه و رشد بخش هاى غیردولتى 
همچون تئاتر فراهم مى کند و این رشد موجب تعالى جامعه و زندگى عمومى شهروندان خواهد شد. لذا با توجه به ضرورت هاى تئاتر غیردولتى در ایران، تاکید بر 
رویکرد گفتمان مدنى در پیشبرد این تئاتر قابل تامل است و از اینرو این پژوهش به دنبال رسیدن به جایگاه مطلوب و تاثیرگذار در عرصه تئاتر غیردولتى است.

واژگان کلیدى: تئاتر غیردولتى، گفتمان مدنى، مک گوییکان، توسعه، انسجام

سیدعباس هاشمى
نویسنده، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

متولد 1333 ـ نجف آباد
دانش آموخته کارشناسى مدیریت ساختمان از دانشگاه ایالتى جکسون مى سى سى پى آمریکا و کارشناسى 

ارشد مدیریت صنعتى از دانشگاه ایالتى مرکزى میسورى آمریکا
عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهررى

عضو هیأت داوران پنجمین کنفرانس بین المللى دانشجویى عمران 1376
عضو کمیته هم اندیشى اساتید دانشگاه از سال 1385

نویسنده مقاله هاى: «چین و راه سازى خصوصى»، «ویژگى هاى استاد شایسته در آموزش عالى»
مترجم کتاب «رهبرى جهانى» | برگزارى کارگاه هاى: «مدیریت عملیاتى آسیب شناسى تربیت دانشجویى 

در مناطق دانشگاه»، «آموزش اصول مدیریت»،«نقش آموزش عالى در توسعه ملى» و «روش تدریس»

 ولى اله شالى
نویسنده، پژوهشگر، کارگردان تئاتر و مدرس دانشگاه

متولد1352ـ  قزوین
دانش آموخته کارشناسى بازیگرى از دانشگاه آزاد اسالمى اراك و کارشناسى ارشد بازیگرى ـ کارگردانى از 

دانشگاه آزاد اسالمى تهران مرکز و دکتراى مدیریت و برنامه ریزى فرهنگى از دانشگاه علوم تحقیقات اصفهان
نویسنده مقاله هاى: «ریشه هاى مشترك»، «پیدایش بازیگرى»، «نمایش تجلى عشق و اندیشه»، «تعزیه 

نمایش ملى و مذهبى ـ بازیگر و ساخت و پرداخت فضا» و... .
مسئول بخش نمایش هاى رادیویى صدا و سیما(1372 تا 1375) و امور هنرى سازمان تبلیغات اسالمى(1372 

تا 1375) و ... .
دبیر اجرایى چهارمین و پنجمین جشنواره تئاتر سوره و جشنواره هاى کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد و ... .
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ایران

بررسى رشد کمى و کیفى اجراها در سالن هاى پایتخت با تمرکز بر سالن ایرانشهر: 
تئاتر مستقل، خصوصى یا گیشه؟

مریم دادخواه تهرانى
نویسنده، مترجم، پژوهشگر و مدرس
متولد 1365 ـ شیراز

دانش آموخته کارشناسى و کارشناسى ارشد  ادبیات نمایشى از دانشکده هنرهاى زیباى دانشگاه تهران و 
دانشجوى دکتراى تخصصى تئاتر دانشگاه تهران
نویسنده مقاله هاى: «بازتاب فمینیسم از رهگذر کارکرد اصول همکارى گرایس در نمایشنامه ساالر زنان»، 
«تأثیر شرط جبران تورم در عقد قرض با نگاهى به نمایشنامه تاجر ونیزى اثر شکسپیر»، «تحلیل روانشناختى 
رمان کافکا در کرانه»، «نقش قربانى در نمایشنامه شاه لیر» و ... .
مترجم نمایشنامه هاى: «چهار نمایشنامه ژاپنى»، «زندگى رؤیاست»، «سه روز بارانى و باالخره هورا ... »، 
«کیمیاى فلزات(آتش و آهن) 
نویسنده کتاب «قربانى در آثار شکسپیر»

کیمیا خطیب زاده
نویسنده و کارگردان تئاتر
متولد 1372 ـ تهران
دانشجوى کارشناسى ادبیات نمایشى دانشکده هنرهاى زیباى دانشگاه تهران
عضو هیأت تحریریه و خبرنگار سایت ایران تئاتر از شهریور 1393 تا فروردین 1394

نویسنده و کارگردان نمایش هاى: «جعبه سیاه در کارناوال اعتراف» و «پنج مونولوگ کوتاه»(تقدیر شده در 
بخش نمایشنامه نویسى هفتمین جشنواره مونوگ دانشگاه هنر)
نویسنده نمایشنامه «وکیوم» 

چکیده مقاله:
چند سالى است در تئاتر این مرز و بوم زمزمه هاى خصوصى شدن، کاهش و در نهایت قطع سوبسیدهاى دولتى به بهانه  «استقالل» تئاتر شنیده مى شود. در 
چند سال گذشته و از حدود 1387 به این سو، تعدادى سالن هاى نیمه دولتى و خصوصى نیز به سالن هاى پایتخت اضافه شده اند. از سالن هاى نیمه دولتى مى توان 
به تاالر حافظ، تماشاخانه ایرانشهر، و سالن انتظامى خانه هنرمندان، و از سالن هاى خصوصى مى توان به تماشاخانه سه نقطه، تماشاخانه باران، تئاتر مستقل 
تهران، تماشاخانه پالیز و غیره اشاره کرد. اما روند این خصوصى شدن و استقالل یافتن بیشتر از منظر اقتصادى دیده شده است. در واقع به نظر مى رسد قطع 
سوبسیدهاى دولتى منجر به قطع نظارت دولتى نشده است و از سوى دیگر تئاتر مستقل باید بدون استفاده از این سوبسیدها بتواند تمامى هزینه هاى خود را تامین 
کند و بنابراین تا حدود زیادى باید به سلیقه گیشه تن بدهد. این مقاله با مطالعه موردى تماشاخانه ایرانشهر به عنوان یک سالن نیمه دولتى که در جایى میان 
تئاتر خصوصى و تئاتر دولتى قرار مى گیرد، نمایش هاى اجرا شده از 1390 تا آخر بهمن 1395 را مورد بررسى قرار مى دهد. تماشاخانه ایرانشهر در سال  1388 
تاسیس شده و در طى این هفت سال بیش از 100 نمایش در آن اجرا شده که البته به دلیل نبود آرشیو، این تحقیق محدود به پنج سال پایانى شده است. در این 
بررسى به تعداد نمایش ها، کارگردان ها، و متون نمایشى انتخاب شده پرداخته مى شود و در گفتگو با چند تن از مدیران این تماشاخانه از زمان تاسیس تاکنون، به 
وضعیت این سالن پرداخته شود. در پایان سواالتى که تحقیق بنا دارد به آنها پاسخ دهد این است که روند خصوصى سازى تئاتر به چه شکلى انجام شده است، 
و این روند تا به امروز تا چه حد موجب استقالل تئاتر و تا چه حد موجب تن دادن تئاتر به گیشه شده است. و این که آیا در نمونه مطالعاتى سیاست هاى اجرایى 

خاصى در زمینه انتخاب نمایش ها وجود دارد و اگر چنین نیست، این انتخاب ها بر چه اساس صورت مى گیرد.
واژگان کلیدى: تئاتر خصوصى، تئاتر مستقل، تماشاخانه ایرانشهر، تئاتر ایران 
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ایران

سیاست گذارى فرهنگى، دولت و مسألۀ تئاتِر عامه پسند و جاذبه هاى آن

على قلى پور
نویسنده، پژوهشگر، کارگردان و مدرس تئاتر

 متولد 1358 ـ تهران
دانش آموخته کارشناسى نمایش از دانشکده هنر و معمارى دانشگاه آزاد اسالمى و 

کارشناسى ارشد کارگردانى و دکتراى پژوهش هنر از دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده مقاله هاى: «انعکاس بحران هویت در نمایشنامه هاى «باغ آلبالو» و «لبخند 

باشکوه آقاى گیل»، «مسئله تشبه و علل اطالق واژه شبیه خوانى به تعزیه»، «تناقض 
سوگوارى و سرگرمى در ایران و ترینیداد» و ... .

کارگردان نمایش هاى: «غیب گوئى»، «من گذشته امضاء» و ... .
نویسنده نمایشنامه هاى: «دن کیشوت» و «لک لک ها»

چکیده مقاله:
سیاست گذارى فرهنگى هنگامى اهمیت پیدا مى کند که دولت ها طبق الگوها، پیش فرض ها، راهبردها و سیاست هاى خود تصمیم به هدایت منابع مالى براى 
تولید تئاتر بگیرند. اما اگر گروه هاى تولیدکننده تئاتر از جهت گیرى منابع مالى، ســرمایه موجود بى بهره باشــند، دو مســاله اهمیت پیدا مى کند: یک؛ استقالل 
تولیدکنندگان تئاتر از محتواى سیاست گذارى فرهنگى کالن دولت، دو؛ تالش تولیدکنندگان تئاتر براى جذب سرمایه بیشتر از طریق تماشاگر بیشتر. در چنین 
وضعیتى آن چه «تئاتر عامه پسند و جاذبه هاى آن» مى نامیم، به چالش مهم دولت ها و گروه هاى تولیدکننده تئاتر تبدیل مى شود، اما با حذف «تئاتر عامه پسند» 
از تاریخ نگارى تئاتر ایران، این چالش نیز هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفته است. از این رو براى تامل درباره ظرفیت هاى بخش غیردولتى باید به این پرسش پاسخ 
داد که در دوره هاى مختلف تاریخ تئاتر ایران، مواجهه سیاست گذارى فرهنگى دولت ها و گروه هاى تئاترى با تئاتر عامه پسند و جاذبه هاى آن چه بوده و چگونه 
بخش مهمى از تاریخ تئاتر ایران را شکل داده است؟ این مقاله براى پاسخ به این پرسش با رویکردى تاریخى به رابطه دولت، سیاست گذارى فرهنگى و تئاتر 
عامه پسند در دهه 1350، امکان بررسى تجربه اى تاریخى و نتایج آن را از دو زاویه فراهم مى کند که یکى از منظر سیاست گذارى فرهنگى دولت ها و دیگرى 
از منظر گروه هاى تولیدکننده تئاتر است. بررسى کمى و کیفى فعالیت هاى گروه هاى تئاترى طى ده سال نشان مى دهد که تئاتر عامه پسند در آن دهه چگونه 
توسعه یافته، سیاست گذارى فرهنگى دولت چه واکنشى به آن نشان داده و در آخر تئاترهاى مورد حمایت دولت چگونه براى جذب تماشاگر بیشتر به بهره گیرى 
از شگردها و جاذبه هاى تئاتر عامه پسند رو آورده اند. با این بررسى تاریخى روشن خواهد شد که على رغم افزایش چشمگیر بودجه براى تولید تئاتر در آن دهه و 
تاکید بر پیوند میان «مردم و تئاتر» در متن سیاست گذارى فرهنگى و حتى گسترش برنامه هاى آموزشى و تبلیغى براى افزایش مخاطبان تئاتر از طریق تلویزیون 
و تله تئاترها، کماکان تئاتر عامه پسند تحت عنوان «تئاتر الله زارى» دست کم طى ده سال از تاریخ تئاتر ایران، پیشتاز جذب تماشاگر به سالن هاى خود بوده و 

این مسئله اى نه صرفا تاریخى، بلکه دغدغه اى معاصر است.

واژگان کلیدى: سیاست گذارى فرهنگى، تئاتر عامه پسند، تاریخ تئاتر ایران، تئاتر الله زارى 
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نمونه ها و الگوهاى موفق در بخِش غیر دولتى تئاتر
میزگرد 1

مصطفى کوشکى
نویسنده، بازیگر و کارگردان

متولد 1363 – خرم آباد
 دانش آموخته کارشناسى ارشد تئاتر از دانشکده هنرهاى زیباى دانشگاه تهران

 طراح صحنه، کارگردان و بازیگر نمایش  «باد شیشه را مى لرزاند»
 طراح  صحنه، نویسنده و کارگردان نمایش«پاییز هزار و سیصد و جنگ»

 کارگردان نمایش هاى: «افسونگر»، «رویاى یک شب نیمه تابستان» و ... .
طر اح صحنه، نویسنده، بازیگر و کارگردان نمایش «آپارتمان شماره جنگ»

 بازیگر نمایش «ُولَپن». 

محمدرضا خاکى
پژوهشگر، مترجم، کارگردان و مدرس تئاتر

متولد 1329- کرمانشاه
دانش آموخته دکتراى تخصص تئاتر از دانشگاه سوربن پاریس

 مدیر گروه کارگردانى و بازیگرى و عضو هیئت علمى دان شکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
کارگردان نمایش هاى: «پرتره»، «مرغ دریایى»، «روال عادى»، «تراس»، «دیده بان» و ... .

مترجم نمایشنامه هاى: «شهادت پیوتر اوهه»، «دام»، «فهرست»، «خیاط» و «مفیستو براى همیشه»
مترجم کتاب هاى:  «آموزش و آفرینش تئاترى(بدن شاعرانه)»، «افراز کرگرافى» و «دراماتورژ چیست؟ 

دراماتورژ کیست؟». نویسنده مقاله هاى: «جایگاه بازیگران در تئاتر ایران و جهان»، «کارگردانى آثار بکت»، 
«بداهه سازى در تئاتر» و ... .

على منتظرى
پژوهشگر و مدرس دانشگاه

متولد 1337ـ  قم
دانش آموخته کارشناسى علوم آزمایشگاهى از دانشگاه علوم پزشکى ایران و دکتراى سالمت همگانى با گرایش 
اپیدمیولوژى از دانشگاه گالسکو انگلستان | دارنده گواهینامه عالى علوم بهداشتى(M.P.H) و فلوشیپ سالمت 

(FFPH)همگانى از کالج سلطنتى پزشکان نگلستان
عضو جهاد دانشگاهى از ابتدا تاکنون | عضو انجمن علمى پزشکى اجتماعى ایران

رئیس پژوهشکده علوم بهداشتى جهاد دانشگاهى از سال 1379 | عضو هیأت امناى مشترك فرهنگستان 
جمهورى اسالمى ایران از سال 1382 | نویسنده مقاله هاى: «اعتبارسنجى نسخه فارسى پرسشنامه سنجش 

اضطراب سالمندان»، «بررسى روایى و پایایى نسخه فارسى پرسشنامه اختصاصى سنجش کیفی ت زندگى 
سالمندان»، «وضعیت سالمت روان جمعیت شهرى کشور: یک مطالعه جمعیتى» و ... .
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ضرورت ها، قوانین، فرصت ها و موانع در بخش غیردولتى تئاتر (1)
میزگرد 2

مهدى  شفیعى
مدیرکل هنرهاى نمایشى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى جمهورى اسالمى ایران 
متولد 1353 - اندیمشک 
دانش آموخته کارشناسى ارشد کارگردانى تئاتر از دانشکده هنر و معمارى دانشگاه آزاد اسالمى تهران مرکز
تدریس در دانشگاه آزاد اسالمى دانشکده خبر
کارگردان و بازیگر تئاتر

معاون سابق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان خوزستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان البرز 
و اداره کل هنرهاى نمایشى
دبیر چندین دوره جشنواره ملى، منطقه اى و استانى تئاتر

جلیل صادقى زاده
دبیر هیات رسیدگى به مؤسسات تک منظوره هنرى
 متولد 1338 ـ رفسنجان
دانش آموخته کارشناسى علوم سیاسى از دانشگاه آزاد اسالمى تهران
دبیر مؤسسات تک منظوره هنرى از سال 1391
مدیر کمیته فعالیت هاى کودکان و نوجوانان در نمایشگاه هاى بین المللى کتاب تهران و نمایشگاه هاى کتاب 
قرآن کریم در سال هاى متمادى
مدیر کمیته فعالیت هاى جنبى نمایشگاه بین المللى کتاب تهران در سال 1375
قائم مقام دانشکده علوم قرآنى تهران به مدت 5 سال
مدیر کل دفتر امور مجلس وزارت ارشاد اسالمى به مدت 11 سال

مرتضى شیرازى
معاون اداره کل تعاونى هاى خدماتى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى
متولد 1347 ـ ورامین

دانش آموخته کارشناسى مدیریت از دانشگاه تهران و کارشناسى ارشد مدیریت از دانشکده 
آموزش و پژوهش مدیریت دولتى
رئیس اداره تعاون ورامین، پاکدشت و شهررى از سال 1381 تا 1390

معاون مدیر کل امور ادارى وزارت تعاون از سال 1381 تا 1386 
رئیس اداره تعاون شهرستان رى از سال 1386 تا 1388
رئیس اداره تعاونى  هاى تولیدى استان تهران از سال 1388 تا 1390

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان تهران از سال 1390 تا 1393 

قاسم خسروى
مدیر کل مرکز نوسازى و تح ول ادارى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى
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ضرورت ها، قوانین، فرصت ها و موانع در بخش غیر دولتى تئاتر (2)
میزگرد 3

حسین پارسایى
بازیگر، کارگردان و مدرس دانشگاه

متولد 1346 ـ قم
دانش آموخته کارشناسى ارشد کارگردانى نمایش

مدیر کل دفتر نمایش خانگى، مستند و فیلم کوتاه سازمان سینمایى
دبیر اجرایى و عضو کمیسیون هنر و معمارى شوراى عالى انقالب فرهنگى از سال 1392 

رئیس مجموعه تئاتر شهر از سال 1383 تا 1384 | رئیس مرکز هنرهاى نمایشى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى از سال 1384 تا 1389 | دبیر بیست و هشتمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر، سال 1388 
بازیگر نمایش هاى: «به گل نشستگان»، «فرود سیاوشان»، «شهرزاد»، «آینه اى توى سقف» و ... .

کارگردان نمایش هاى: «این فصل را با من بخوان»، «سردار مهر و ماه»، «خواهرانه به وقت خیزران»، 
«آرسنیک و تور کهنه» و ... . 

مجید  جعفرى
بازیگر، کارگردان، مدیر هنرى و استاد دانشگاه

متولد 1330  ـ شیراز | 
دانش آموخته کارشناسى بازیگرى و کارگردانى از دانشکده هنرهاى زیباى دانشگاه تهران و کارشناسى ارشد 

مدیریت فرهنگى از دانشگاه فارابى
مدیرعامل انجمن صنفى نمایش هاى کمدى تهران از سال 1385 تاکنون | مدیرکل نمایش سازمان فرهنگى 

هنرى شهردارى تهران(1382) | رئیس تئاتر شهر(1365) | رئیس اداره تئاتر(1358)
بازیگر فیلم هاى سینمایى: «همه یک ملت»، «پرواز پنجم ژوئن»، «ساحره» و ... .

کارگردان سریال هاى تلویزیونى: «نیمه پنهان ماه»، «آخرین ایستگاه»، «خورشید بر خاك» و ... .
کارگردان نمایش  هاى: «هملت»، «پرومته در زنجیر»، «آنتیگونه»، «الکترا»، «خاطره دو دوشنبه»، «دایره 

گچى قفقازى»، «خسیس»، «جنبش تنباکو»، «زکریاى رازى» و ... .

قطب الدین صادقى
نویسنده، بازیگر، کارگردان و مدرس دانشگاه

متولد 1331- سنندج 
دانش آموخته کارشناسى نمایش از دانشکده هنرهاى زیبا و کارشناسى ارشد و دکتراى هنرهاى 

نمایشى از دانشگاه سوربن فرانسه
 نویسنده 50 نمایشنامه از جمله: «پل»، «دوران بى گناهى»، «کافکا»، «با من سخن بگو»، 

«دخمه شیرین»، « یادگار گاده ِر» و ... . 
کارگردان52 نمایش از جمله: «هملت»، «آژاکس»، «مده آ»،  «مکبث»، « یادگار گاده ِر» و ... . 

 نویسنده بیش از دویست مقاله پژوهشى و انتقادى: «مدخلى بر نمایش آیینى»، «هواشناسى و 
زیباشناسى نمایش دینى» و ... .
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نقِش دانشگاه در تقویِت فعالیت هاى بخِش غیر دولتى تئاتر
میزگرد 4

رضا کیانیان
عکاس، بازیگر، مجسمه ساز، نویسنده و طراح صحنه و لباس 
متولد 1330 ـ تهران
دانش آموخته تئاتر از دانشکده  هنرهاى زیباى دانشگاه تهران
برگزارى دو نمایشگاه انفرادى و شرکت در پانزده نمایشگاه گروهى عکس
 شرکت و فروش آثار در حراج هاى: تهران، کریستیز دوبى و بومنز لندن
برگزارى یک نمایشگاه انفرادى و شرکت در سه نمایشگاه گروهى مجسمه سازى
بازى در ده نمایش پس از انقالب، بیش از پنجاه فیلم سینمایى و پانزده سریال تلویزیونى
طراح صحنه بیش از ده نمایش و فیلم سینمایى

نویسنده: پنج کتاب، مجموعه مقاالت و مصاحبه هاى تخصصى بازیگرى، دو کتاب عکس، 
دو کتاب فیلمنامه و یک کتاب قصه هاى کوتاه 

محمدحسین ایمانى خوشخو
نویسنده، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

متولد 1339 ـ قم| دانش آموخته کارشناسى ریاضى محض از دانشگاه تربیت معلم، کارشناسى ارشد 
اقتصاد از دانشگاه عالمه طباطبایى و دکتراى اقتصاد گردشگرى از دانشگاه منچستر انگلستان

رئیس دانشگاه علم و فرهنگ از سال 1389| رئیس انجمن علمى گردشگرى ایران از سال 1392 
رئیس کمیسیون هنر و معما رى شوراى عالى انقالب فرهنگى

مدیر گروه رشته مدیریت گردشگرى در مقطع دکترا و مدرس رشته گردشگرى در مقاطع کارشناسى 
ارشد و دکترا در دانشگاه هاى عالمه طباطبایى و دانشگاه علم و فرهنگ| نویسنده کتاب هاى: 
«مجموعه مقاالت همایش ملى تأثیر هدفمندى یارانه ها و توسعه صنعت گردشگرى کشور» و 
«برنامه ریزى توسعه کشورى، رویکرد راهبردى»
 مترجم و مؤلف کتاب هاى: «مطالعات گردشگرى» و «اقتصاد و سیاست  گذارى گردشگرى»

مسعود دلخواه
بازیگر، کارگردان و مدرس تئاتر
متولد 1336- کازرون
دکتراى تئاتر از دانشگاه کانزاس آمریکا 
عضو هیئت علمى دانشگاه تربیت مدرس

کارگردان نمایش هاى: «زنان تروا»، «محاکمه ژاندارك»، «آوازه خوان طاس»، «دایى وانیا»، 
«ژولیوس سزار»، «خدا در آلتونا حرف مى زند»، «سوء تفاهم»، «ویتسک»، «زندگى انسان»، 
«لیرشاه»، «ریچارد سوم»، «دژاوو»، «خانمچه و مهتابى» و ... .
بازیگر نمایش هاى: «پرتره»، «مرغ دریایى»، «روال عادى»(برگزیده بازیگرى مرد در بخش 
مسابقه بین الملل بیست و نهمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر)، «فاوست» و «دایى وانیا».
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ضرورت و نقش صنوف در حمایت و ارتقاى بخش غیر دولتى تئاتر (موسسات تخصصى تئاتر)
میزگرد 5

ایرج راد
 بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما، کارگردان و مدیر هنرى

متولد 1324ـ  تهران
دانش آموخته کارشناسى تئاتر از دانشکده هنر هاى زیباى دانشگاه تهران و کارشناسى ارشد کارگردانى تئاتر از 

دانشگاه کاردیف انگلستان
دارنده عنوان درجه یک هنرى(معادل دکترى) از شوراى ارزشیابى هنرمندان کشور

عضو هیأت مؤسس، هیأت مدیره، نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل خانه تئاتر از سال(1378 تا 1394) و ... . 
بازیگر نمایش هاى: «راپورت هاى شبانه دکتر مصدق»، «بازار عاشقان»، «پلکان»، «خانمچه و مهتابى»، «عیش 
و نیستى» و ... . کارگردان نمایش «دیو پرى»(دعوت شده به فستیوال آکسفورد و شناخته شده به عنوان یکى از 

بهترین  اجراهاى فستیوال)
بازیگر مجموعه هاى تلویزیونى: «دختران حوا»، «سال هاى مشروطه»، «فاکتور هشت»، «مدار صفر درجه» و ... . 

حمیدرضا ششجوانى
پژوهشگر، نویسنده و مدرس اقتصاد  فرهنگ

 متولد 1354 ـ اصفهان
دانش آموخته کارشناسى جامعه شناسى از دانشگاه پیام نور و کارشناسى ارشد جامعه شناسى از دانشگاه شهید 

بهشتى | دارنده مدرك اقتصاد فرهنگ از دانشگاه اِراسموس هلند
عضو پیوسته انجمن جهانى اقتصاد فرهنگ | عضو بنیان گذاران رشته اقتصاد هنر در دانشگاه هاى کشور

نویسنده کتاب هاى: «چرا هنرمندان فقیرند؟»، «کار آفرینى فرهنگى و اقتصاد هنر»، «کار آفرینى هنر و توسعه 
اقتصادى»، «اقتصاد هنرهاى معاصر» و ... .

نویسنده مقاله هاى: «حقوق مالکیت هنرى و بازار هنر؛ نگاهى به هنر معاصر ایران و برخى چالش هاى حقوقى 
آن»، «ساختار و منطق بازار در هنرهاى معاصر»، «کار آفرینى هنر، یا کار آفرینى در هنر» و ... .

نصراهللا قادرى
نویسنده، پژوهشگر، منتقد، کارگردان و مدرس دانشگاه

 متولد 1339 ـ سمنان
دانش آموخته کارشناسى بازیگرى و کارگردانى تئاتر از مرکز آموزش هنر وزارت فرهنگ ارشاد اسالمى 

و کارگردانى سینما از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر و کارشناسى ارشد کارگردانى نمایش از 
دانشگاه تربیت مدرس | مدیر انتشارات نمایش مرکز هنرهاى نمایشى

نویسنده کتاب  هاى: «نشانه ها و چالش ها»، «درباره پدیده تئاتر»، «ناله هاى عشق»، «تئاتر ملى»، 
«آناتومى ساختار درام» و ... .

نویسنده وکارگردان نمایش هاى: «غم عشق»، «کوچه عاشقى»، «هنگامه اى که آسمان شکافت»، 
«گاهى اوقات براى زنده ماندن باید مرد»، «قصه شهر فرنگ شهر ما»، «آئین فاطیما»، «آه، مریم 

مقدس»، «امشب باید بمیرم»، «کشتار خاموش» و ... .
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رابطه تئاتر خصوصى و بخش دولتى (اقتصاد، قوانین و مقررات، نظارت، هدایت و...)
میزگرد 6

اصغر همت
بازیگر و مدرس تئاتر 
 متولد 1331- شیراز
دانش آموخته کارشناسى بازیگرى تئاتر از دانشگاه تهران
دریافت نشان درجه یک هنرى از شوراى ارزشیابى هنرمندان کشور
بازیگر نمایش هاى: «آى  باکاله، آى  بى کاله»، «سیاه»، «ننه انسى»، «نابغه اى از دودمان 
آریا َرَمنه»، «آزمون کیخسرو»، «قفس، آزادى»، «اژدهاى شکمو»، «بارگه داد»، «جزیره»، 
«آهسته با گل سرخ»، «دادگاه نورنبرگ»، «دندون طال»، «مهر و آینه ها»، «بیتوس 
بیچاره»، «مکبث»، «ملودى شهر بارانى»، «پرتره»، «تَهَرن»، «رودکى» و ... .

سعید اسدى
نویسنده، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

متولد 1352- کرمانشاه| انش آموخته کارشناسى ادبیات نمایشى از دانشگاه تهران، کارشناسى ارشد سینما از 
دانشگاه هنر و دکتراى تئاتر از دانشگاه تهران| دبیر سى و چهارمین و سى و پنجمین جشنواره بین المللى تئاتر 
فجر| مدیرگروه نمایش دانشگاه سوره اصفهان (1382 الى 1383)| مجرى و کارشناس برنامه سینما چهار(سال 
1384)| کارگردان نمایش هاى: «جزیره»، «سرود دوباره کالت» و «تکرار یک پرده»| نویسنده  نمایشنامه هاى: 
«سرود دوباره کالت»، «بزرگراه»، «تجیر بلور»، «لیبرو مى خشکد»، «سایه دار بر دار» و ... نویسنده مقاالت: 
«ونسان ونگوگ»، «آسیب شناسى تئاتر دفاع مقدس»، «بررسى نظام تصویرى پرده هاى شاهنامه طهماسبى»، 
«نگاهى پسااستعمارى به سینماى دهه  هفتاد»، «تحلیل تکوین زیرمیدان موج نو تئاتر ایران در دو دهه سى و 
چهل شمسى»، «نشانه شناسى نام شخصیت هاى نمایشى در نمایشنامه مرگ فروشنده»
(semiotics of dramatic characters name in the play death of a salesman) و ... . 

آروند دشت آراى
کارگردان، بازیگر و طراح صحنه
 متولد سال 1360- ایران
دانش آموخته طراحى صنعتى از دانشگاه آزاد اسالمى تهران
موسس گروه تئاتر ویرگول
کارگردان نمایش هاى: «لندن -رم- تهران- آمستردام»، «رد پاى صورتى»، «پروانه و یوغ»، 
«هشتمین خان»، «باغبان مرگ»، «لطفا بین خودمان باشد»، «در کوچه رندان»، «بازیافت»، 
«سگ سکوت»، «بر بالهاى کالغ شب»، «راه رفتن روى ابرها با چشمان بسته»، «عروسى 
شغال»، «درباره تصویرى که از من دارى، تجدید نظر کن» و ... .
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 شناخِت ظرفیت هاى بخش غیر دولتى تئاتر 
(بازاریابى، توسعه مکان هاى اجرا، تبلیغات، اطالع رسانى و...)

میزگرد 7

 حسین پاکدل
نویسنده، بازیگر، کارگردان و مدیر هنرى

متولد 1338 ـ اصفهان
دانش آموخته کارشناسى کشاورزى از دانشگاه شیراز 

مدیر پخش شبکه اول سیما از سال( 1366 تا 1373)
دبیر دهمین و یازدهمین جشنواره بین المللى فیلم کودك و نوجوان

نویسنده و کارگردان نمایش هاى: «حضرت واال»، «رقص زمین»، «عشق و عالیجناب»، «سمفونى درد»، 
«کابوس حضرت اشرف» و ... . 

نویسنده نمایشنامه هاى: «دکتر نون»، «نوزاد یخبندان»، «پروانه هاى آسیایى» و ... .
بازیگر فیلم هاى سینمایى: «مسافر رى»، «یاس هاى وحشى»، «برف روى کاج هاى بلند» و ... .

آتیال پسیانى
بازیگر، کارگردان و طراح صحنه

متولد 1336 ـ تهران
دانش آموخته کارشناسى بازیگرىـ  کارگردانى از دانشکده هنرهاى زیباى دانشگاه تهران

بازیگر بیش از 55 اثر سینمایى و 30 اثر تلویزیونى
کارگردان نمایش هاى: «وضعیت صفر»، «باغ آلبالو»، «گنگ خواب دیده»، «عرق خورشید، اشک 

ماه»، «مخمل آبى»، «ریچارد سوم»، «کبود»، «ساعت صفر»، «کشتى شیطان»، «تیغ و ماه»، 
«تلخ مثل عسل»، «مرگ ابریشم»، «زخمه بر رمل»، «اسب آهنى»، «یک سمفونى ناکوك»، 

«متابولیک»، «هابیل و قابیل»، «غلیظ مثل عسل»، «دیابولیک: رومئو و ژولیت» و ... .

رضا حداد
کارگردان تئاتر و تلویزیون

متولد 1348 ـ آباده | دانش آموخته کارشناسى ادبیات نمایشى و کارشناسى ارشد کارگردانى تئاتر از دانشکده 
هنر و معمارى دانشگاه آزاد اسالمى

کارگردان نمایش هاى: «با دهان بند سکوت»(اجرا در المپیک جهانى تئاتر لهستان، 2016)، «کشتن کفتر 
چاهى»، «کسى نیست همه داستان ها را به یاد آورد»،(اجرا در جشنواره بابیلون و الئوکن آلمان، 2007)، 

«کابوس هاى خنده دار براى شب و چندتایى هم براى روز»، «آمدیم، نبودید، رفتیم»، «مکاشفه در باب یک 
مهمانى خاموش»(اجرا در المپیک جهانى تئاتر کره جنوبى و فستیوال بزرگ آوینیون فرانسه، 2010)، «تعزیه: 

شازده کوچولو»، «رستم از شاهنامه رفت»، «نیرنگ هاى اسکاپن»، «ارغوان»، «آرمون»
کارگردان برنامه هاى تلویزیونى: «پاییزه» و «فرزندان ایران». مجرى طرح و سرمایه گذار فیلم سینمایى 

«یحیى سکوت نکرد» 
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نقِش مخاطب در تئاتر خصوصى
میزگرد 8

حسین مسافرآستانه
بازیگر، کارگردان و مدرس تئاتر 
متولد 1339 - آستانه اشرفیه

 دانش آموخته کارشناسی کارگردانی نمایش از دانشکده  هنرهاي زیباي دانشگاه تهران و کارشناسی  ارشد 
کارگردانی- بازیگري از دانشگاه تربیت مدرس | دبیر: 8 دوره جشنواره سراسري تئاتر دفاع مقدس، 5 دوره 
جشنواره سراسري تئاتر بسیج و  2 دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

بازیگر نمایش هاي: «از پا نیافتاده ها»، «سورپریز»، «جنگل خوس»، «دخمه»، «خرقه  ارغوانی»، «انکار»،  
«در امتداد رویش سرخ»، «راز سپهر»، «کنار شیر آتش نشانى»، «کانال کمیل»، «جان گز» و... . 
کارگردانی نمایش هاي: «خورشید کاروان»، «پرگار مهر»، «ماه و مهر»، «امام علی»، «سفینه النجاه»، 
«منظومه  آفتاب»، «غزل کفر»، «رستاخیز عشق»، «زخم مدینه»، «خاك تا افالك»، «سرداران»، 
«طاعون»، «در قاب ماه»، «تمام صبح هاي زمین» و ... .  

شاهین چگینى
کارگردان و مدیر هنرى
 متولد 1359 ـ قزوین

دانش آموخته کارشناسى ارشد پیوسته مهندسى معمارى و کارشناسى ارشد کارگردانى 
تئاتر از دانشکده هنر و معمارى دانشگاه آزاد اسالمى تهران
کارگردان و نویسنده نمایش «بند پوتین، غذاى گرم»| کارگردان نمایش «صداى پا»
مدیر تولید نمایش هاى: «عروسک هاى سکوت» و «سه روایت از زندگى»
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفى تماشاخانه هاى ایران| مدیر عامل مرکز آفرینش هاى 
هنرى تئاتر مان
مدیر تماشاخانه استاد جمشید مشایخى| مدیر عامل شرکت مهندسین ایستابن طرح

فرهاد مهندس پور
مدرس، پژوهشگر و کارگردان تئاتر
متولد 1338-تهران
دانش آموخته دکتراى پژوهش هنر
عضو هیئت علمى دانشگاه تربیت مدرس

کارگردان نمایش هاى: «به خورشید سپارید»، «نی لبک و بهمن»، «مکبث»، «داوري ایندرا»، 
«سرودي کنار گودال»، «گالیله»، «دیر راهبان»، «روز رستاخیز» و ... .

نویسنده نمایش نامه هاى: «منظومه شمسی»، «مکبت» و ... . 
نویسنده مقاالت: «تحلیلی از تئاتر امروز ایران»، «در جستجوي شهرزاِد هزار و یک شب»، «روایت 
حماسی، روایت دین ایرانی»، «درباره  تئاتر ایران»، «همانندي دو قهرمان اسطوره اي» و ... .
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مراسم آغاز سمیناریک
- 15 (5 دقیقه)   تالوت قرآن کریم و سرود ج.ا.ا

- 15:05 (5 دقیقه)   سخنرانى / مهرداد رایانى مخصوص (دبیر سمینار): گزارش و خیر مقدم
- 15:10 (15 دقیقه)  سخنرانى / مهدى شفیعى (رییس سمینار و مدیرکل هنرهاى نمایشى): 

                                    فرصت ها و ظرفیت هاى موجود در بخش غیر دولتى تئاتر
- 15:25 (15 دقیقه)    سخنرانى / على مرادخانى (معاون امور هنرى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى): 

                                    ضرورت هاى ارتباِط بخش دولتى و خصوصى

الف) میزگرد 1 – ساعت 15:40 (75 دقیقه)
عنوان: نمونه ها و الگوهاى موفق در بخِش غیر دولتى تئاتر

رییس جلسه: مهرداد رایانى مخصوص
اعضا:  على منتظرى، محمد رضا خاکى و مصطفا کوشکى 

ب) خوانش مقاالت1 – ساعت 17:15 تا 19:15
رییس جلسه: على منتظرى

- 17:15 (20 دقیقه)  پاول رودنف (روسیه): تئاتر مستقل در روسیه
رحمت امینى و مرضیه کریمیان کاکلکى (ایران):  - 17:35 (20 دقیقه)  

                                  تاثیِر سالن هاى خصوصى در گسترش و رشد تئاتر در شهر تهران
فرانچسکو اونگارو  (ایتالیا): تئاتر روزهاى پیش رو  - 17:55 (20 دقیقه)  

برنیس راموس آیاال (مکزیک): الگوهاى داخلى سازمان براى گروه تئاترى مستقل - 18:15 (20 دقیقه)  
طرالن رسولوف (آذربایجان): در یک قدمى تاسیس تئاتر مستقل - 18:35 (20 دقیقه)  

آندرا پورچدو (ایتالیا): تئاتر مستقل متاخر در ایتالیا: جایى میان کمدى دالرته و تئاتر تعاملى   - 18:55 (20 دقیقه)  

ج) میزگرد 2 – ساعت 19:15 (75 دقیقه)
عنوان: ضرورت ها، قوانین، فرصت ها و موانع در بخش غیر دولتى تئاتر (1)

 رییس جلسه: على منتظرى
 اعضا:  مهدى شفیعى (مدیر کل هنرهاى نمایشى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى)، جلیل صادقى زاده (دبیر هیات رسیدگى به موسسات هنرى 

تک  منظوره)، قاسم خسروى (مدیر کل مرکز نوسازى و تحول ادارى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى)، مرتضى شیرازى (معاون اداره کل دفتر 
تعاونى هاى خدماتى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى)

برنامه هاى سمینار بین المللى تئاتر و ظرفیت هاى بخش غیردولتى
15 تا 17 اسفند ماه 1395   -   مجموعه ى تئاتر شهر تهران    -   تاالر مشاهیر
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الف) میزگرد 3 – ساعت 10:30 (75 دقیقه)دو
رییس جلسه: محمد باقر قهرمانى

 عنوان: ضرورت ها، قوانین، فرصت ها و موانع در بخش غیر دولتى تئاتر (2)
 اعضا: حسین پارسایى، قطب الدین صادقى و مجید جعفرى

ب) خوانش مقاالت 2 – ساعت 11:45 تا 13:45 
رییس جلسه: محمد باقر قهرمانى

- 11:45 (20 دقیقه)  بهزاد قادرى (ایران): مدرنیته: «نظام سوم»، تئاتر، عرف و نوآورى
- 12:05 (20 دقیقه)  پیالر گونزالز المانسا (اسپانیا):تزلزل، جرقه اى براى خالقیت یا مانعى براى تجربه گرایى

- 12:25 (20 دقیقه)  اردشیر صالح پور (ایران): تمرکزگرایى و استبداد، دو عامل بازدارنده تئاتر خصوصى در ایران
- 12:45 (20 دقیقه)  تایوو اوکونولو افوالبى (نیجریه): مدیریت و سرمایه گذارى تئاتر مستقل: الگوهاى نمونه در نیجریه

رضا کوچک زاده (ایران): بررسى بازدارنده هاى خصوصى شدن تئاتر در ایران - 13:05 (20 دقیقه)  
لوون ختاگورى (گرجستان): تئاتر از شاعر- قهرمان تا مدیر - تهیه کننده - 13:25 (20 دقیقه)  

الف) میزگرد 4 –  ساعت 15 (75 دقیقه)
عنوان: نقِش دانشگاه در تقویِت فعالیت هاى بخِش غیر دولتى تئاتر

 رییس جلسه: فرهاد مهندس پور
 اعضا: محمد  حسین ایمانى خوشخو، مسعود دلخواه، رضا کیانیان



ب) خوانش مقاالت 3 – ساعت 16:15 تا 17:35 
رییس جلسه: فرهاد مهندس پور

اگنس کارولینا بک (مجارستان): الگوهاى همکارى براى استفاده از فناورى هاى جدید در هنرهاى نمایشى - 16:15 (20 دقیقه)  
فرزاد معافى (ایران): تاثیر موج سوم علمى در دانشگاه هاى غیر دولتى بر تئاتر دولتى  - 16:35 (20 دقیقه)  

نارین سرگس یان (ارمنستان): نقش آموزش در شکل گیرى و تثبیت تئاتر مستقل در ارمنستان - 16:55 (20 دقیقه)  
پرستو محبى (ایران): به کارگیرى ظرفیت هاى علمى و عملى تئاتر دانشجویى در بدنه تئاتر غیر دولتى - 17:15 (20 دقیقه)  

ج) خوانش مقاالت 4 – ساعت 17:45 تا 19:05 
رییس جلسه: مهرداد رایانى مخصوص

فردریک فلبک (آلمان): همکارى و تعامل بین تئاتر مستقل و تئاتر سازمانى - 17:45 (20 دقیقه)  
- 18:05 (20 دقیقه)  شیوا مسعودى (ایران): نقش دراماتورژ در هویت بخشى به تئاترهاى خصوصى (غیر دولتى)

- 18:25 (20 دقیقه)  آرون نیک (هند): جنبش مستقل تئاتر
غزاله رشیدى (ایران): شناسایى مولفه هاى سرمایه گذارى در بین اعضاى گروه هاى تئاتر به منظور ارایه ى راه حل - 18:45 (20 دقیقه)  

د) میزگرد 5 – ساعت 19:05 (75 دقیقه)
عنوان: ضرورت و نقش صنوف در حمایت و ارتقاى بخش غیر دولتى تئاتر (موسسات تخصصى تئاتر)

 رییس جلسه: مهرداد رایانى مخصوص
 اعضا: نصراهللا قادرى، حمید ششجوانى و ایرج راد
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الف) میزگرد 6 – ساعت 10:30 (75 دقیقه) 
عنوان: رابطه تئاتر خصوصى و بخش دولتى (اقتصاد، قوانین و مقررات ، نظارت، هدایت و...)

 رییس جلسه: فرهاد مهندس پور
 اعضا: سعید اسدى، آروند دشت آراى و اصغر همت

ب)  خوانش مقاالت 5 – ساعت (11:45 تا 13:45)
رییس جلسه: فرهاد مهندس پور

عطااهللا کوپال (ایران): کیفیت تعامل دولت با توسعه - 11:45 (20 دقیقه)  
یوسف باپیرى و اشکان خیل نژاد (ایران): بررسى رابطه ى نهاد دولت با تئاتر در ایران پس از خصوصى سازى دولتى - 12:05 (20 دقیقه) 

                                          با تکیه بر تولیداِت تئاترهاى بخش غیر دولتى در دولت یازدهم
- 12:25 (20 دقیقه)  مارینا واسادز (گرجستان): بررسى تطبیقى تئاتر دولتى و مستقل در گرجستان

- 12:45 (20 دقیقه)   زهرا خوشبویى، محمدعلى ابوترابى و حسن جودکى (ایران): مداخله ى دولت در تئاتر ایران: قاعده در برابر صالحدید
- 13:05 (20 دقیقه)  الله تقیان (ایران): رابطه ى تئاتر خصوصى و بخش دولتى

- 13:25 (20 دقیقه)   موکان آمانکلدى (قزاقستان): چالش ها و آینده تئاتر مستقل در قزاقستان

ج) میزگرد 7 – ساعت 15 (75 دقیقه) 
عنوان: شناخِت ظرفیت هاى بخش غیر دولتى تئاتر (بازاریابى، توسعه مکان هاى اجرا، تبلیغات، اطالع رسانى و...)

  رییس جلسه: حمید رضا ششجوانى
  اعضا: رضا حداد، آتیال پسیانى و حسین پاکدل

د) خوانش مقاالت 6 – ساعت 16:15 تا 17:15
رییس جلسه: فرهاد مهند س پور

فراز فالح نژاد (ایران): نقش روابط عمومى در فرایند خصوصى سازى تئاتر ایران - 16:15 (20 دقیقه)  
ولى اهللا شالى و عباس هاشمى (ایران): ضرورت هاى تئاتر غیر دولتى در ایران براساِس گفتمان هاى مدنى - 16:35 (20 دقیقه) 

مریم دادخواه و کیمیا خطیب زاده (ایران): رشد کمى و کیفى اجراها در سالن هاى پایتخت با تمرکز بر تاالِر ایرانشهر - 16:55 (20 دقیقه) 
- 17:15 (20 دقیقه)   على قلى پور (ایران): سیاستگذارى فرهنگى، دولت و مساله ى تئاتر عامه پسند و جاذبه هاى آن

ه) میزگرد 8 – ساعت 17:30 (75 دقیقه)
عنوان: نقِش مخاطب در تئاتر خصوصى

  رییس جلسه: حمید رضا ششجوانى
  اعضا: حسین مسافر، فرهاد مهندس پور و شاهین چگینى

- 19:05      مهرداد رایانى مخصوص (دبیر سمینار): جمع بندى سمینار

نکته 1: هر سخنران 15 دقیقه 
زمان دارد تا چکیده اى از مقاله ى 
خود را در 20 دقیقه ى اختصاص 
داده شده ارایه نماید و 5 دقیقه ى 

باقیمانده به گفت وگوى رییس 
جلسه و مخاطبان با وى درباره ى 
مقاله ى ارایه شده اختصاص دارد؛

نکته 2: در هر 75 دقیقه ى 
اختصاص داده شده به ارایه ى هر 

میزگرد، هر یک از شرکت کنندگان 
در دو نوبت 5 و 10 دقیقه اى زمان 
دارند تا مطالب خود را ارایه دهند. 

سپس 15 دقیقه به گفت وگوى 
مشارکتى و گروهى ایشان و در 
نهایت 15 دقیقه به گفت وگوى 

مخاطبان با اعضاى حاضر در 
میزگرد اختصاص داده خواهد شد.



 ستاد برگزارى و همکاران
 سمینار بین المللى تئاتر و ظرفیت هاى بخش غیر دولتى

رییس سمینار: مهدى شفیعى
دبیر سمینار: مهرداد رایانى مخصوص

هیات علمى سمینار:
حسین سلیمى، حمید رضا ششجوانى، محمد باقر قهرمانى، على منتظرى، فرهاد مهندس پور

شوراى مشاوران:
ارمغان بهداروند، جالل تجنگى، پیمان شریعتى

مدیر هماهنگى بخش ایرانى: نیما دهقان
مدیر هماهنگى بخش خارجى: سینا صابرى

برنامه ریز: ساقى عطایى
کارشناسان و همکاران امور بین  الملل: مهناز عبد بهزاد، مژگان وکیلى و موسى رمضانى

مترجمان سمینار: فرهاد مطهرى، زهرا عافیت طلب، شادى آزموده
مدیر اجرایى: حسن جودکى
مشاور اجرایى: مهدى حاجیان

مدیر امور مالى و پشتیبانى: جواد مستخدمى
طراح هنرى و گرافیست: مسعود نوروزى

مدیر روابط عمومى: کیوان نخعى
مدیر تشریفات: داور نمینى

مدیر ستاد خبرى: زهرا شایان فر
همکاران ستاد خبرى: محمد جعفریان، سبا حیدرخانى، زهره سعیدى ، فاطمه رستمى، کسرى رمضانى، احسان 

زیور عالم، سارا کریمیان، علیرضا سعیدى ، ندا آل طیب، فاطمه عبادى، حامد قریب
گروه عکاسان: رضا معطریان، کاوه کرمى، پریسا خسرو شاهین

همکاران ستاد اجرایى: لیال مینایى، رسول مهدوى نیا، مهدى یوسفى کیا، بهرام شادانفر، سید نوید حسینى، 
سمیه عسگربیوکى، الهام یعقوبى، فاطمه عسگربیوکى، افشین قوخوردى، پرى جّدى، فرزانه صابرى، مریم عباس پور، 

آرزو عابدینى، فاطمه عزتى نژاد، محمد حسن مسعودى، شکوفه امینى، على جعفرى، محمد حمید زاده، مهدى نبى زاده، 
قربان على شیرازى، باقر پیرزاد، على خالقى

با سپاس ویژه از: همکاران اداره کل هنرهاى نمایشى، مجموعه تئاتر شهر، انجمن هنرهاى نمایشى ایران، 
مدیریت و کارکنان سایت ایران تئاتر

www.theater.ir

ری انعاو  ی ا نگ و ارشاد  اسال وزارت 
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