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 خاطر بسپارید!ها را بهاین نام

 سانسور دربارۀ دویست و پنجاه نفر از اهالی تئاتر بیانیۀ در حاشیۀ

 امین طباطبایی -تایماز افسرینوشته: 

 

، چند روزی است زنی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمیکذایی دویست و پنجاه نفر از اهالی تئاتر با موضوع چانه بیانیۀ

که آثارشان برانگیخته است  تمامی کسانی یطور کلو به بزرگ تئاتر التهابی را در میان اهالی جامعۀکه فضای پرتنش و پر

  .د داشترا  بر پیکر خود داشته و خواه تیغ سانسور پیوسته ردّ

ت که چنین آب مذکور نیس ساز بیانیۀکید بگذاریم که این سرشت سیاسی و بیگانهبدایت کار مایلیم بر این نکته تأ ما در همین

این سرشت  ،عکسمندانش انداخته باشد. بلکه بردر خوابگه مورچگان ریخته باشد و شکافی میان اهالی فرهنگ و عالقه

جمع  کاسبکارانۀ نسبت به بیانیۀ حاال حاضر نیست ،رسیالب وقایع اخی که در دنبالۀماست  جامعۀآنتاگونیستی و سیاسی 

 شم فروبندد و سکوت کند. چ کوچکی از اهالی فرهنگ

کنش اند، شکلی از بیشتر کسانی که پای آن را امضا کرده یخالف دعوکه این بیانیه بر کنیمفشاری میپاپس بر این نکته 

 دتواند واجآورد و میچون ضرورتی سر بر میگرایانه و متحجرانه است که واکنش به آن همای واپسسیاسی نیست بلکه دقیقه

 سی گردد. مازادی سیا

 نیۀکه بیار باقی خواهد ماند. چنانطوسابقه است و همینایران مدرن بی  تاریک بر پیشانی تاریخ فرهنگ شک این بیانیۀبدون

 درخشد. این پیشانی می رآورده و بر پهنۀامروز دوباره سربسال هفتاد و سه کانون نویسندگان نیز 

-خصلت جمعی واسطۀهن حقیقت بوده است که تئاتر بای یدمؤ بلکه مشخصاً در ایران ،جهانتنها در تمامی تاریخ تئاتر مدرن نه

، دینیو از این رو تیغ کنترل و سانسور  داشتهبخش رهایی یک پا در سیاستاش همواره یطور سرشت اجرایاش و همین

https://www.mehrnews.com/news/4930429/%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
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زننده و آنتاگونیستی را در درون عنصری برهم اتربدن تئ ،جز اینبهاش احساس کرده است. را همواره بر گُردهاخالقی و سیاسی 

اه بازیگر و یا تماشاچی از صحنه، اشتبرفتن بیرونا متوقف کند و از کار بیاندازد )تواند تئاتر رکند که هرآینه میخود حمل می

که پای عناصر بیرون تئاتر همین خطر و سرشت اجرایی تئاتر است  .تواند نمایش را به خطر بیاندازد(... میفراموشی دیالوگ و

 ند. کباز میرا به درون آن 

کم در قرن اند و این شباهت دستشبیه کردهتانقالب  خدادرمیدان  تئاتر را بهاجرای  صحنۀاز انقالب فرانسه تاکنون بارها 

لف یا حنه و متن و سایر عناصر تا بدن مؤاز صتر را واداشته است تا بدن تئاتر)تئابارها حاکمان و نهادهای سرکوب ِ بیستم

 مینۀزق و حاال در افپاره و حذف کنند. نقیاد دربیاورند و گاهی حتی پارهابه تنبیهیبازیگر تئاتر( را زیر فشارهای مراقبتی و 

-شکلی مضاعف واجد اهمیت میآورد و نقد آن بهبرمی ترناخوشایندهرچه طنینی  ،حاضر بیانیۀ ،ماتریالیستی چنین تاریخی

 گردد. 

کیشوتیانیه آمده است منتقدان را به دنها پای این ببسیاری از کسانی که نام آن ،در پی هیاهوی جاری در فضای مجازی

خود را  اتر در پیوند نیستند. آنها بیانیۀنگرند و با واقعیت مادی تئهای خیالی به موضوع میآلکه با ایدهاند هایی تشبیه کرده

ما دست" کنند کهکنند و در جواب منتقدان این پرسش را طرح میچون تالشی برای اعمال محدودیت بر سانسور تلقی میهم

کنند که یا باید دست از اجرای ها خاطرنشان میآن "اند؟با سانسور چه کردهکم این بیانیه را نوشتیم، دیگران برای مبارزه 

ند دیگر حقی شوها و سانسور کشید یا اگر کسانی زیر تیغ سانسور حاضر به اجرای نمایش مینمایش تحت اعمال محدودیت

 گرانه اعتراض کنند. اصطالح کنشبه ندارند به این بیانیۀ

مذکور  بیانیۀتر است که روشن اند و از روز همخوبی چنین کردهچراکه دیگران به، ندانی الزم نیستتالش چ این مغلطه در ردّ

 -داند و البته تنها برای فیلمجا میویزیون و سینما کامالً صحیح و بهرا برای تلد بلکه آنر ندارنه تنها مخالفتی با اصل سانسو
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که در مقابل این بیانیه موضعدارد به اینمیچه ما را وا اما آننماید. مطالبه میتئاتر است که امتیازی انحصاری را از حاکم 

کند تا در قبال کشی معنادار را فراهم امکان نوعی خطتواند میاین بیانیه  نقد این حقیقت است که معتقدیم گیری کنیم

 گیری اساسی ضرورت داشته باشد. بسته با آن نوعی موضعئاتر ایران و التزامات اجرایی همسرشت سیاسی ت

تیغ سانسور مشغول به فعالیت اجبار در زیر لبۀا بههاست که بنلبدیهی است که بسیاری از اهالی تئاتر و سایر هنرها اکنون سا

ای سوژهمقام هفقط وقتی ب بیاندازد که اساساً آدمی مراقبت و تنبیهاصیل فوکو در  د ما را به یاد آموزۀاین حقیقت بایاند. 

شدن از طریق این فرایند سوژه .ای استمتضمن یک وابستگی ریشهرسد که منقاد یک قدرت شود، انقیادی که می خودآئین

گی و آلود سوژهتناقض مقتضیاتدادن ی دربند تمثیلی کارآمد برای نشانگیرد. نزد فوکو تمثیل زندانی و موجودبدن صورت می

ی پیشینی از قانون و نیز محل اجرای مناسک عادیای از تخطّکه نشانهبدن زندانی در عین اینامکان کنش سوبژکتیو است. 

عبارتی در مقام سوژه شود یا بهزمان در دل چنین مناسباتی است که برساخته میحال این بدن همسازی است اما در عین

 گردد.تولید می

در حکم رود های مکرر بر صحنه میتوان گفت بدیهی است که تئاتری که زیر تیغ سانسور و بازبینیمی تئاتر در مورد قضیۀ

توریتی و عاملیت همین گفتار عادیاما از طرفی ا ،سازی است و نشان از به انقیاد درآمدن سوژه داردمحل اجرای مناسک عادی

فرمکند از جنس کید میفوکو تأدهی چنانچه . این فرمبخشدعنوان بدن تئاتر فرم تواند به چیزی تحتساز است که می

دهنده و از جنس اصل سامانساز دارد و ماهیتی هویتبلکه اساساً نیست، شکل و از پیش آماده ای بیبخشیدن به ماده

معنای اعمال به فقط این انقیادنه تنها  باید در نظر گرفت کهشود. است که سوژه اساساً از طریق آن تولید می ایبرسازنده

بلکه مبین نوع خاصی از محدودیت در تولید است، محدودیتی که بدون آن تولید سوژه  ،ه نیستبر تولید سوژ سلطه بر سوژه و
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گیری سوژه است که به سوژه امکان های مادی شکلپذیر نیست. به زبان ساده باید گفت این ظهور از دل محدودیتامکان

 کند. حضور فاعالنه را اعطا میگری و شکلی از کنش

مماشات و  گر در تئاتر باشد الجرم این سوژه نه از طریقای کنشتئاتر باید گفت اگر جایی سخن از سوژهدر قبال موضوع 

های مادی بلکه از طریق حضور مادی در وضعیت و مواجهه با محدودیت ،کشیدن و انزواکنارمعامله با دستگاه سرکوب و نه 

نی و نیروی زمان امکان تولید بدن زندابلکه هم رو تئاتر نه تنها زندان استاز اینتواند ساخته شود. خویش است که میتولید 

ندان عادیشهرو روزمرۀحضور  ت. درست مثل میدان شهر که هم عرصۀسازی و سرکوب زندان نیز هسمقاومت در برابر عادی

حال محل ظهور بدن انقالبی مردمی است که لحظهاند و هم در عینمانه دادهسازی شده است که تن به سلطه و سرکوب حاک

 یرند. گانند و سرنوشت خویش را در دست میستایای قطار تاریخ را باز می

بدیهی است که برای حضور در میدان و اشغال آن خواهش برای اخذ مجوز از حاکم و مماشات نیروهای سرکوبگر با مردم 

ر شهحضور در صحن عمومی اساس حق و مجوز قانونی چند هر شهروند حاضر در میدان بر نما. هری است نخاانقالبی مضحکه

 گیرد. و نقش انقالبی خویش را به عهده می کندلوف قانون را پیدا میاست که امکان گذار از مرزهای مأ

 زیر فشار سانسوراش به نقد بکشد در زمانهیونان را خواست ایدئولوژی نظامی حاکمیت به یاد آوریم اشیل را که وقتی می

به یاد آوریم که  .به شالق نقد بکوبد و به فکر واداردرا نوشت و روی صحنه برد تا یونانیان را  "ایرانیان" نمایشنامۀ مستقر،

های تند و موقعیتسازی جاگذاری یا را محیطی مساعد یافت برای شکلی از مینرابر سانسور سر خم نکرد، بلکه آناشیل در ب

آمدن بر صحنه تا زنده بود هیچ متنی از او اجازۀای تن داد که تحت آن آخر به حکم تبعید حاکمانهدست اشیلانتقادی. 

سال  پس از بیانیۀ کانون نویسندگانطور که نویسندگان و شاعران عضو آخر در تبعید جان سپرد. هماننداشت. اشیل دست

بلکه در  رکوب حاکم معامله و مماشات کردند،کنار کشیدند و پس نشستند و نه با دستگاه سنه ، و هفتاد و سه هزار و سیصد



www.thesis11.com 

کشتگان اهل قلم  ردند و یکی پس از دیگری به زنجیرۀها اعمال کرده بود فعالیت کناپذیری که ممیزی بر آنوضعیت تمیز

 پیوستند. 

هایشان را با حروفی درشت بهنام چنین سیاهۀک و هماین جمع کوچ اشات با سانسورِمم بیانیۀ، پر زخم ماتاریخ  ،بدون شک

نام اند بلکه درست در دنبالۀاند و ایستادههایی که در برابر سلطه و سرکوب مقاومت کردهخاطر خواهد سپرد، نه در کنار نام

 .اندفرود آوردهحاکم سر  آمرانۀاند و در برابر طنین فرمان هایی که آب به آسیاب سرکوب ریخته

 


