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نشست ضرورت های تدوین تاریخ شفاهی نمایش کودک و نوجوان با حضور اساتید بنام تئاتر 
کودک و نوجوان و به دعوت گروه تاریخ شفاهی پژوهشکده اسناد در روز سه شنبه 29 فروردین ماه 
1396 از ساعت 14 ال 16 در ساختمان آرشیو ملی ایران برگزار شد. این برنامه در راستای طرح 
تاریخ شفاهی تئاتر کودک و نوجوان که از سوی استاد داود کیانیان به سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران پیشنهاد شده بود، برنامه ریزی شد تا با اتکا به نظریات اساتید شناخته شدۀ این حوزه، 
بنیاد  اعضای  نشست،  این  در  بگیرد.  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  آن  و حساسیت های  ضرورت ها 
نمایش گرد هم آمدند و در سالن دکتر پرهام سازمان اسناد و کتابخانه ملی به سخنرانی و تبیین 

ضرورت و اهمیت اجرای چنین طرحی پرداختند.
و  اهمیت  کاربردها،  و  فصل ها  سر  بنیاد،  »معرفی  موضوع  با  کیانیان  داود  نشست  این  در 
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کانون  تشکیل  تا  آغاز  از  نوجوان  و  کودک  »تئاتر  موضوع  با  خلج  منصور  پژوهش«،  مشکالت 
مسلم  پرورش«،  و  آموزش  در  دانش آموزی  » تئاتر  موضوع  با  وفاداری  یداله  فکری«،  پرورش 
قاسمی با موضوع »تئاتر کودک و نوجوان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان«، عباس 
جهانگیریان با موضوع » تئاتر و نمایش عروسکی کودک و نوجوان در تلویزیون«، منوچهر اکبرلو 
با موضوع » تئاتر کودک و نوجوان از انقالب اسالمی تاکنون« و حسین فدایی   حسین با موضوع 
» ارزیابی آمار کتاب های منتشر شده حوزه تئاتر کودک و نوجوان در ایران« سخنرانی کردند. در زیر 

متن سخنان این اساتید را می خوانید. 
جواهردهی : بسم اهلل الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت حضار محترم ، عالقه مندان 
و پژوهشگران سازمان اسناد و کتابخانه ملی. قدم رنجه فرمودید. با حضور مهمانان بزرگوارمان 
قلم  به  را  تاریخی  دوره  این  نشیب های  و  فراز  از  بسیاری  که  نوجوان  و  کودک  عرصه  اساتید 
نگاشته اند. امیدواریم که در این عرصه بتوانیم تاریخ شفاهی تجربیات این عزیزان را در عرصه تئاتر 
کودک و نوجوان با گفتگویی صمیمی ثبت نماییم تا اگر چنانچه نقاط مشترک و ابهامی در تاریخ 
کشور عزیزمان در این خصوص وجود دارد، با نظرات کارشناسانه این عزیزان به بحث و بررسی 

بپردازیم و بتوانیم پاسخ مناسبی برای ابهامات بدست آوریم. 
در اینجا افتخار داریم که در خدمت استاد عزیز، جناب استاد آقای کیانیان باشیم. همچنین 
در خدمت استاد عزیز جناب آقای خلج، استاد عزیز جناب آقای یداهلل وفاداری و استاد عزیز جناب 
به ما  اکبرلو هستیم که  آقای  آقای استاد جهانگیریان و جناب  آقای قاسمی و همین طور جناب 

افتخار دادید و قدم رنجه فرمودید.
استادکیانیان: جناب آقای فدایی حسین هم تشریف دارند.

گپ    حاصل  بتواند  نشست  این  که  امیدواریم  و  حسین  فدایی  آقای  جناب  و  جواهر دهی: 
و گفت تخصصی و در عین حال درددل دوستان اهل قلم در عرصه ]تئاتر[ کودک و نوجوان باشد. 
من سکانداری را می سپارم به استاد عزیزم جناب آقای کیانیان که از پیشگامان تعلیم و تربیت، 

همین طور از پیشگامان عرصه تئاتر کودک و نوجوان هستند. استاد در خدمت تان هستیم.
محترم.  حضار  خدمت  می کنم  عرض  سالم  خدا.  نام  به  می کنم .  خواهش  استادکیانیان: 
خانم  سرکار  علمی،  هیئت  عضو  و  پژوهشکده  محترم  ریاست  عزیزی  آقای  جناب  از  سپاس 
نیك نفس به ویژه و جناب آقای جواهردهی عزیز که توفیق تشکیل این جلسه را برای ما فراهم 
کردند. تشکر از اعضای محترم بنیاد نمایش که در خدمت شان هستیم و دعوت ما را برای سخنرانی 

در این نشست قبول کردند.
باعث کمال امتنان ماست که شما بزرگواران هم برای این نشست اهمیت قائل شدید و وقت 
گرانبهای خود را برای شنیدن سخنان ما در مورد ضرورت اجرای طرح تاریخ شفاهی تئاتر کودک 
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و نوجوان در ایران حضور به هم رساندید. امیدواریم که این جلسه مفید به فایده باشد، برای همه 
ما، برای کودکان و نوجوانان ایران، و اسناد و انشااهلل بتواند برای پژوهشگران و آیندگان مفید باشد. 
الزم می دانم معرفی کوتاهی داشته باشم از بنیاد نمایش کودک و اهداف آن. این بنیاد در سال 
94 به وسیله پیشکسوتان این حوزه به طور رسمی فعالیت خودش را آغاز کرد. بنیاد نمایش کودک 
نخستین اقدامش گردهم آیی مسئولین نهادهای مربوطه بود  که ما در آنجا اعالم آمادگی کردیم 
برای مسئولینی که در زمینه تئاتر کودک و نوجوان کار می کنند و نهادهایی که در ایران به این 

فعالیت مشغول هستند که ما آمادگی اقدام بنیادین در زمینه تئاتر کودکان و نوجوانان را داریم.
این جلسه برای اولین بار در تاریخ  ایران اتفاق افتاد که تمام نهادهایی که راجع به یك مسئله 
کار می کنند، به صورت موازی در یك جلسه دورهم جمع بشوند. این اتفاق واقعًا معمواًل نمی افتد. 
برای اینکه هرکدام خط مشی جداگانه ای دارند، طرز تفکر متفاوتی دارند و ُخب کارهای خودشان 
را هم می کنند. اما این اتفاق در تاریخ شانزده اسفند 94 خوشبختانه به انجام رسید و همه متوجه 

شدند که چنین بنیادی به وجود آمده است و حاضر است که در این زمینه ها کار کند.
در سال 95 ما سه تا کتاب نظری توسط انتشارات همراه به چاپ رسانده ایم و در جشنواره تئاتر 
بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان برای بنیانگذار تئاتر کودک و نوجوان ایران بزرگداشتی 
برگزار کردیم و کلیه نمایشنامه های این آغازگر تئاتر کودک در ایران را که تألیف کرده بود، برای 
اولین بار به چاپ رساندیم. یادش گرامی، زنده یاد جبار باغچه بان که متأسفانه در این زمینه کمتر 

کسی می شناسد.
یکی دیگر از کارهایی که در سال گذشته ما انجام دادیم، راه اندازی سرای کاظمی بوده است. 
سرای کاظمی یکی از خانه های قدیمی هست که االن توریست ها می روند از آن بازدید می کنند. خانه 
بسیار زیبایی است به همان شکل سنتی. اما در حال حاضر در اختیار بنیاد نمایش کودک قرار گرفته 
است که فعالیت تئاتری برای کودک و نوجوان انجام بدهد. کجا هست؟ منطقه دوازده. منطقه ای که 
بسیار محروم است. بین میدان شهدا تا خیابان خراسان. میدان خراسان و مهاجرین زیاد هستند آنجا 
و بسیار جایگاه مناسبی است برای کار فرهنگی کردن، االن هم از پنجشنبه تدریس ها برای معلمین 

آنجا شروع شده است و بعداً هم برای کودکان و نوجوانانش انجام خواهد شد. 
برنامه های نمایشی هم همانجا، االن دارد اجرا می شود که این مهم را آقای دکتر وفاداری 
از بنیاد نمایش به عهده گرفتند و در آنجا مشغول هستند. خوشحال می شویم فرصتی باشد یك 
روزی در خدمت همه باشیم برای بازدید از آنجا. چون توریست ها می آیند و می روند و می بینند. چرا 
واقعًا ما  نرویم ببینیم؟ به ویژه این محیط و بزرگوارانی که اینجا هستند و کارشان مسائل تاریخی و 

بنیادی هست در زمینه ملی ایران.
به هر صورت از کارهایی که ما خیلی دوست داریم انجام بدهیم، ایجاد موزه تئاتر کودک و 
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نوجوان است که از برنامه های آینده ما خواهد بود. اما چرا در این دوساعتی که فرصت صحبت به ما 
دادند برای سخنرانی ما هفت تا سخنران با هم آمدیم که سخنرانی کنیم و در صورتی که می دانید 
دیگر دوستان اهل تئاتر و سینما و تلویزیون و سریال هستند و اگر فرصتی پیدا بکنند اینقدر مطلب 
دارند که ساعت های زیادی را می توانند هم دیگران را سرگرم بکنند و هم آموزش بدهند و هم 
مسائل پژوهشی را که تجربه دارند عنوان بکنند. در آینده انشااهلل اگر این برنامه طرح اجرایی اش 
به تصویب برسد، آقای جواهردهی و دوستانی که فیلم می گیرند، خواهند دید که ]موضوع چقدر 
اهمیت دارد[. چون در چند جلسه ای که توفیق داشتم در خدمت شان بودم ، دیدم که در مصاحبه ها، 
سؤال هایی می کنند که ُخب دوستان را در واقع به صحبت می کشاند  و چنان شنونده های خوبی 
هستند که واقعًا صاحب سخن را حسابی سر ذوق می آورند. علت اینکه ما هفت سخنران را در اینجا 
انتخاب کردیم که بیایند و صحبت بکنند، از نظر خودمان اهمیت دادن به این موضوع است. یعنی 
ما معتقد هستیم که به همین اندازه - هفت - که یك ارزش ملی و شاید بین المللی دارد، ما نیز هفت 

سخنران هستیم و همین قدر مسئله تاریخ شفاهی تئاتر کودکان و نوجوانان برای ما اهمیت دارد.
چرا اهمیت دارد؟ ُخب می گوییم که ما صد سال تئاتر کودک داریم اما یك تاریخچه مستقل 
و یا شفاهی از این یك قرن تئاتر کودک نداریم. این اولین ضرورتش است. آیا این ضرورت کمی 
است؟ یك قرن است که تئاتر کودک در ایران فعالیت دارد، اما دریغ از اینکه آغازگر آن به جامعه 
معرفی شده باشد. شاید باور نکنید امسال در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان که جشنواره 
بین المللی هم هست ما بزرگداشت گرفته بودیم برای جبار باغچه بان. دختر ایشان را هم دعوت 

کرده بودیم که ایشان هم تشریف بیاورند آنجا و این جلسه را افتتاح بکنند.
خانم پروانه باغچه بان؛ اکثر بچه هایی که کار تئاتر کودک و نوجوان می کردند، نمی دانستند که 
بنیانگذار تئاتر کودک و نوجوان کی هست؟ دو سه نفری گفتند ما دیگر می دانیم. گفتیم خیلی خوب 
تشریف بیاورید اینجا. آیا شما می دانید قبر ایشان کجاست؟ دیگر سرشان را انداختند پایین. چون 
هیچکس نمی داند که قبر این بزرگوار کجاست ؟ در یك تنهایی ایشان ، در زندگی اش به سر برده 

است و مبارزه کرده است که واقعًا یکی از قهرمانان ملی ما هست.
در  هم  زیادی  بزرگداشت های  است.  شده  ]نوشته[  ایشان  مورد  در  هم  زیادی  کتاب های 
زمینه های مختلف آموزش و پرورش، مسائل آموزش کر  و   الل ها و اختراعاتی که ایشان داشته 
و غیره انجام شده است، ولی در زمینه تئاتر کودک و نوجوان متأسفانه هیچ صحبتی هیچ جا در 
برای کودک و  نمایشنامه  ایرانی جماعت  به هر صورت صدسال است که  باب نشده است.  این 
نوجوان منتشر کرده، انواع تئاترها را به نمایش گذاشته است. کتاب های نظری انتشار داده است. 
آثار برتر دیگران را ترجمه کرده است ، عروسك ساخته است. بروشور و پوستر به چاپ رسانده است. 
عروسك های ملی و بین المللی نمایشی دارد. اما دریغا که تاریخ شفاهی ندارد. امیدوار هستیم که 
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پیشکسوتان این تئاتر یکی یکی ما را تنها نگذارند.
اما متأسفانه در سال گذشته دیدید چه سال بدی بود و هنرمندان زیادی متأسفانه از ما جدا 
شدند این یك هشدار است برای ما. برای اینکه ما باید از تجربیات اینها تا هستند، آگاه بشویم. 
متأسفانه فرهنگ ما هم به ما نیاموخته است که باید تجربیات خودمان را مکتوب کنیم. خیلی این 
اتفاق کم می افتد. جناب سمندریان بزرگ از میان ما می رود، بعد این همه آموزشگاه درست کرده 
است، این همه دانشجو درست کرده است، چه چیزی از ایشان باقی مانده است؟ کجا تجربیات 
آن ها مکتوب شده است و کجا مصاحبه ای از ایشان گرفته شده است که تجربیاتش به نسل بعدی 

منتقل بشود.

و  می کنند  کار  نوجوان  و  کودک  تئاتر  دارند  که  گروهی  گفت  می شود  آیا  است،  این  سؤال 
صدسال سابقه دارد، از گذشته خودشان ُخبر نداشته باشند و بتوانند تئاتر درستی را امروز کار بکنند؟ 
نه امکان ندارد. بنابراین ما نیاز داریم که این را جمع آوری بکنیم، در اختیار نسل امروز قرار بدهیم 
که بداند راه درست چه هست. راه تکراری را نرود. راه هایی که اشتباه کردند دیگران رفتند، اینها 
نروند. اما بگویم یك اثر ارزشمند هم در این زمینه وجود دارد. در زمینه مکتوب که از منابع معتبر 
ما در این رابطه به شمار می رود و آن تاریخ ادبیات کودکان است که به این مهم پرداخته است. البته 
موضوع آن بسیار گسترده است. تاریخ ادبیات کودک و نوجوان است اما در بخش ادبیات نمایشی، 
به تاریخ تئاتر کودک و نوجوان هم نیز اشاره کرده اند، این گروهی که بسیار معتبر هستند. ُخب 
از گذشته آن بی اطالع  آیا می توان به صورت اصولی به فعالیت پرداخت که  این است که  سؤال 
باشیم؟ آیا امروز ادامه گذشته ما نیست و فردا ادامه امروزمان نخواهد بود. کسانی که به فعالیت های 
فرهنگی و هنری این کشور بی اعتنا باشند ، بدانند که فردا نیز چیزی از امروز باقی نخواهد ماند 
تا آیندگان بدانند که ما چه کرده ایم ؟ مگر آنکه ما به فکر فردایمان و آیندگانمان باشیم. تئاتری 



دو فصلنامه تاریخ شفاهی،  شامره 6
136

که برای کودک و نوجوان ما حکم فطرت را دارد، تئاتری که می تواند غیرمستقیم آموزش بدهد ، 
تربیت بکند و پرورش بدهد ، خالقیت کودک و نوجوان را باور بکند. حتی بعضی از نابسامانی های 
جسمی و روانی کودکان و نوجوانان را درمان بکند، اما صدسال است که مورد بی مهری قرار گرفته 
مبنای  بر  را  امروزمان  و  بشناسیم  را  ما گذشته خود  نرسیده است که  آن  زمان  اکنون  آیا  است. 
واقعیت های مثبت دیروزمان بنا بکنیم؟ و تنها به آن طرف آب ها چشم نداشته باشیم که تاریخ 
و فرهنگ شان با ما متفاوت هست. چرا ما تجربیات شخص های برجسته کشورمان را که در این 
زمینه دانشی اندوخته اند و دانش های گرانبهایی دارند را به ثبت نمی رسانیم. تا هم دست اندرکاران 
اینکه این بزرگواران هنرمند پیشکسوت تئاتر  از  امروز بهره ببرند و هم آیندگان. امیدواریم قبل 
کودک و نوجوان را از دست بدهیم، ثبت تجربیات این بزرگواران آغاز بشود. کجاست تجربیات جبار 
باغچه بان؟ کجاست تجدید حیات تئاتر کودک ایران در زمان شکوفایی این تئاتر در مرکز تولید 

تئاتر کانون پرورش فکری در دهه 1350؟
ما امروز بزرگانی در این زمینه داریم که افتخار آفرین این عرصه در ایران و جهان هستند. خانم 
ثمینه و پروانه باغچه بان، بهروز غریب پور، بهرام شاه محمدلو، رضا بابك، مرضیه برومند، هنگامه 
شهرام  فیاضی،  رضا  صادقی،  قطب الدین  آقا عباسی،  یداهلل  دادشکر،  حسن  جدی کار،  هما  مفید، 
کرمی، سیمین امیریان، فاطمه معتمد آریا، حمید جبلی و دیگر افرادی مانند آن ها. اجازه بدهید 
وقت تان را با بقیه اسامی نگیرم و انشااهلل همه از حضور آن ها در مصاحبه های صوتی و تصویری 

استفاده های بیشتری ببریم. 
خالصه اینکه ما در پژوهش هایمان در این زمینه به منابع شگفتی برخورد کردیم که از نظر ما 
که همه کار پژوهشی تئاتر کودک و نوجوان می کنیم، بعضی از این فعالیت های هنری و خالقانه 
در جهان بی نظیر است. بنابراین ضرورت ها بود که گفتیم هرکدام از ما به مقاطع مختلفی از این 

مقوله اشاره بکنیم. اجازه می خواهم سخنرانان محترم را معرفی کنم. 
جناب آقای استاد منصور خلج، نمایشنامه نویس، محقق، استاد دانشگاه، کارگردان، دارای نشان 
درجه یك هنری معادل دکترا، فعال تئاتر کودک. از ایشان سؤال می کنیم در زمینه ضرورت اجرای 
طرح تاریخ شفاهی تئاتر کودک و نوجوان از آغاز تا تشکیل کانون پرورش فکری در سال 1350 

صحبت بفرمائید. چه ضرورتی دارد که ما این طرح را اجرا کنیم. جناب آقای خلج.

استاد منصور خلج 
به نام آنکه چمن را به گل مصفا کرد. به نام آنکه سخن را چو گل شکوفا کرد. سالم عرض می کنم 

خدمت حضار محترم. اساتید عزیز.
خوشحال هستم که این جلسه تشکیل شد  و من دارم صحبتی را آغاز می کنم که در حقیقت 
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شاید برای اولین بار است که این اتفاق می افتد. تاریخ شفاهی تئاتر کودک و نوجوان، خیلی دیر 
دارد اتفاق می افتد. اما به هرحال مغتنم است. من ناگزیر هستم یك مقدمه ای بگویم، بعد به بحث 
بپردازم. اصواًل تئاتر کودک و نوجوان، خیلی دیر در ایران شروع شد. حتی در دنیا هم می شود گفت 
دستاورد مدرنی است، دستاورد جدید است. اگر تئاتر کودک و نوجوان را بخواهیم با تئاتر بزرگسال 
مقایسه کنیم، می دانید که قدمت تئاتر بزرگسال و مکتوب به دو هزار و پانصد سال قبل از میالد 
مسیح می رسد. یعنی به یونان باستان و آثاری که از آن دوره باقی مانده است. آثاری مثل آثار 
سوفکل، مثل آثار اشیل، مثل آثار اوریپید و همین طور تئاتر رم و بعدها عصر الیزابت تئاتر عصر 

شکسپیر تئاتر عصر ایپسن و غیره.
آثار زیادی در کتابخانه ها ما می بینیم که در گنجینه قفسه های کتابخانه ها از این نویسندگان 
وجود دارد. اما هیچ کدام از این نویسندگان اثری را برای کودک و نوجوان ذکر نکردند یا ندارند. 
چرا نویسندگان بزرگ تمام اعصار توجه نداشتند که برای کودک و نوجوان بنویسند؟ این سؤالی 
است که من سال ها پیش از خودم کردم و بعدها پاسخش را در تحقیقاتی که انجام دادم پیدا کردم.
واقعیت این است که تئاتر کودک و نوجوان دستاورد مدرنیته است. یعنی از زمانی که علم 
روانشناسی وارد حیات خودش می شود، این علم با پیشرفتی که می کند متوجه ضمیر و اندیشه نسل 
کودک و نوجوان می شود. تا قبل از آن اصواًل کودک و نوجوان را نارس می دانستند، یا می گفتند 
آنچه به این سن و سال مربوط است، بچه ها سر در نمی آورند، بچه ها نمی فهمند. درست این ماجرا 

عکسش است امروز. خانواده ها توجه می کنند به بچه هایشان و درایت ها و ادراکاتی که دارند.
خود تئاتر به مفهوم مدرنش در ایران هم زیاد قدمتی ندارد. در حقیقت اولین آشنایی ما با تئاتر 
مدرن یا به شکل اروپایی اش از زمانی اتفاق می افتد که هیئتی پس از جنگی که آغامحمدخان 
قاجار در تفلیس اتفاق می افتد و کشتاری که در آنجا رخ می دهد، متعاقب آن الکساندر گریبایدوف، 
وزیر مختار روسیه در ایران به قتل می رسد. یك هیئت صد و چند نفره از ایران به روسیه می روند، 

برای در حقیقت رتق و فتق کردن این ماجرا. 
آشنا  سرزمین  آن  تئاترهای  با  و  می مانند  روسیه  در  روز  پانزده  و  ماه  ده  حدود  هیئت  این 
می شوند. در این هیئت دو نفر بوده است که بعدها در تاریخ سیاسی و فرهنگی ما حضورشان بسیار 
چشمگیر است. یکی میرزا تقی خان است که بعدها میرزا تقی خان امیرکبیر صدراعظم ما می شود، 
که در این هیئت حضور داشته است و یکی میرزا آقا تبریزی که سن و سال زیادی نداشته است 

اما به عنوان مترجم در این هیئت بوده است.
بعدها میرزا ]آقا تبریزی[ به ایران که بر می گردد، به عنوان مترجم وارد ماجرا می شود و شروع 
می کند به نمایشنامه نوشتن، تحت ِتأثیر نمایشنامه هایی که از میرزا فتحعلی آخوندزاده می شناسد. 
اعزام  آن  از  بعد  و  می شود  گشوده  باز  زمین  مغرب  تئاتر  با  ما  آشنایی  دریچه های  اولین  نتیجتًا 
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را  اروپایی  تئاتر  آن ها  و  اروپایی می روند   به کشورهای  ایران  از  که  نخستین هنرجویانی هستند 
می شناسند. تئاتر فرانسه را باالخص با آثار نمایشنامه نویسی باالخص مثل مولیر و شکسپیر آشنا 

می شوند و نخستین ترجمه ها اتفاق می افتد.
اما گفتم تئاتر کودک خیلی بعد از این رخ می دهد؛ زمانی رخ می دهد که در حقیقت پدیده های 
مدرن یا شهرنشینی اتفاق می افتد. طبقه متوسط زائیده می شود که این طبقه مهاجرت کرده می آید 
به شهرها، بچه هایشان را به مدرسه می گذارند، نخستین مدارس تأسیس می شود. مکتب خانه ها 
یواش یواش تبدیل به مدارس می شوند. در این مدارس آموزش و پرورش به شیوه مدرن و کم و 
بیش امروزی  رخ می دهد و توجه کردن به کودک و نوجوان از همین جا آغاز می شود که در حقیقت 
باید این عصر مدرن تربیت کند نسل جوانی را برای فنون و حرفه هایی که همپای زمانه دارد اتفاق 

می افتد و جلو می رود. 
نتیجتًا سواد، آموختن، مدرسه رفتن، تحصیالت و خالقیت مطرح می شود. همچنان که اشاره 
شد، ما با اولین مدارس با تئاتر کودک و نوجوان آشنا می شویم. یعنی متوجه می شوند که این کودک 
و نوجوان باید خالقیت هایش را رشد بدهد. یکی از اولین کسانی که در این زمینه پیشگام است، 
همچنان که اشاره شد، میرزا  جبار باغچه بان است با نام اصلی عسگرزاده که ایشان اصاًل در ایروان 
زندگی می کند. در آشوبی که در اختتامیه جنگ جهانی اول اتفاق می افتد در سال 1918، ایشان 
از ایروان به ایران مهاجرت می کند، از طریق جلفا وارد شهر مرند می شود و نخستین مدرسه را در 
آنجا، شروع می کند به راه انداختن و به حرفه معلمی پرداختن و نخستین نمایشنامه اش را هم در 

همان مدرسه به صحنه می برد.
نمایشنامه ای به نام خورخور اولین اثری است که در حقیقت مربوط می شود به سال 1298. 
یعنی اواخر حکومت قاجار است. هنوز سلسله پهلوی سرکار نیامده است. ایران در آشوب و بهم 

ریختگی است.
اختتامیه جنگ اول جهانی است. امپراطوری عثمانی فرو پاشیده شده است و جبار باغچه بان 
مدتی هم در استانبول بوده است و می آید در ایران شروع می کند به آموزش ابتدایی برای کودکان 
و نخستین نمایشنامه هایش را نوشتن. انسان بسیار خالقی است. در زمینه های مختلفی فعالیت 
می کند. یك معلم بسیار ارزشمند و صاحب سبکی است. در مقام یك آموزگار نمایشنامه نویس توانا 
است. نمایشنامه هایی که از ایشان به جا مانده هنوز هم که هنوز است قابل استناد به عنوان آثار یك 
دوره ]می باشد[. اشاره کردم مثل خور خور، مجادله دوپسری، ترب، مثل جمشید و شاپور و چندین 
اثر دیگری که ایشان در زمینه نگارش نمایشنامه شروع می کند به کار کردن و خودش به عنوان یك 
کارگردان هم شروع می کند اینها را با بچه ها به صحنه آوردن. همراه خانمش، خانم صفیه میربابایی 
که ایشان هم در طراحی لباس و در آهنگ سازی دستی داشته است. نمایشنامه ها را در مرند، در 
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تبریز ]اجرا می کند[ و بعدها ایشان به شیراز منتقل می شود و در شیراز کودکستانی هم راه می اندازند 
و نخستین نمایشنامه ها را ما به عنوان میراث دار، از جبار باغچه بان در فرهنگ خودمان داریم. 

باغچه بان بعدها قدم مهمی برمی دارد و مدرسه ای برای کر و الل ها راه می اندازد که  جبار 
در این مدرسه آموزش زبان برای این افراد را مد ِنظر خودش قرار می دهد. بعد از جبار باغچه بان 
یکی دیگر از کسانی که به او اشاره می شود کرد، آقای ابوالقاسم جنتی عطایی است که ایشان 
برای  بازی  و  بچه ها  برای  تئاتر  است  معتقد  ایشان  و  می اندازد  راه  را  مدارس  در  نمایش  کتاب 
بچه ها مثل غذا ضرورت دارد. نتیجتًا تالش هایی می کند و در مدارس و برای آموزش و پرورش 
فعالیت چشمگیری را ایشان مبدعش هست. کمی جلوتر می آییم ما نام بیژن مفید آشنا می شویم.
یکی از نخستین کسانی است که نخستین نمایشنامه ها را می نویسد که بعدها مرکز ثقلی می شود 
ایشان. ادبیات و زبان انگلیسی خوانده است. اما یك آتلیه درست می کند و در آن آتلیه نخستین 
نمایشنامه اش را به نام شهر قصه می نگارد که بعدها یکی از نمایشنامه های تاثیرگذار و پرفروش 
زمان خودش می شود. مفید بعدها همه را می گذارد چندین نمایشنامه برای کودکان می نویسد. از 
جمله نمایشنامه شاپرک خانم، از جمله نمایش کوتی  و  موتی، از جمله نسخه جدیدی از ترب و 

چندین نمایشنامه دیگر که حاصل زحمات این عزیز بزرگوار است. 
تا زمانی که در حقیقت کانون پرورش فکری کودکان شکل می گیرد و بیژن مفید به عنوان یکی 
از افراد تئاتری جذب کانون می شود و فعالیتش را با کانون ادامه می دهد. اگر اجازه بدهید من تا 

همین جا صحبتم را تمام کنم.
استاد  کیانیان : تشکر می کنم. خیلی ممنون.

  استاد خلج: خواهش می کنم. خیلی متشکرم.
 استاد کیانیان: مطمئن هستم جناب استاد خلج خیلی صحبت ها در این زمینه دارند. چون 
بعد خودشان هم در همین دوره ای که اشاره کردند مربی تئاتر می شوند در کانون. جناب قاسمی 
هم یکی از بازیگرهای نوجوان آن زمان هستند و بوده اند. ولی متأسفانه فرصت نمی شود که ما از 
بقیه صحبت های ایشان فعاًل استفاده کنیم. این را به عنوان یك نمونه کوچك فعاًل داشته باشید 
تا در آینده اگر دوست داشتید ما خوشحال می شویم همه در خدمتتان باشیم. اجازه بدهید سخنران 
بعدی را معرفی بکنم، دکتر یداهلل وفاداری. معلم، مربی و ... اجازه بدهید معرفی را کامل بکنم 

ایشان معلم و مربی و استاد دانشگاه هستند.
فعال تئاتر کودک درمورد ضرورت اجرای طرح تاریخ شفاهی تئاتر دانش آموزی در آموزش و 
پرورش صحبت خواهد کرد چون هم معلم بودند و هم آنجا مسئولیت داشتند. پایان نامه دکترای 

ایشان تاریخچه تئاتر کودک و نوجوان ایران است اما متأسفانه تا به حال منتشر نشده است.
خواهش می کنم بفرمائید.



دو فصلنامه تاریخ شفاهی،  شامره 6
140

دکتر يداهلل وفاداری
بسم اهلل الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت تان که من امیداورم در این فرصتی که دارم عرایضم به 

هر حال یك وقتی جایی مورد استفاده قرار بگیرد.
ضمن اینکه سالم عرض می کنم خدمت حضار محترم. تصور من این بود که بعد از جناب 
استاد قاسمی قرار است صحبت کنم، ولی ُخب حاال اینجوری فرمودند. واقعیتش این است که یك 
فعالیت هایی را که جبار باغچه بان در مدرسه احمدیه مرند شروع کردند در  سال 1298، ادامه پیدا 
نکرد. به صورت پراکنده وقتی جایی، مدرسه ای براساس شرایطی که داشت یك مرتبه یك کاری 

را به انجام می رساند.
ولی اینکه رسمًا در هیبت تئاتر دانش آموزی یك شکل و فرم و قوام درستی داشته باشد  و یك 
عده ای در حقیقت بیایند فعالیت بکنند، فعالیت هدفمند انجام بدهند و یك متولی داشته باشد که 

آن فعالیت ها را پیگیری کند ، تا به حال نبوده است. یعنی در قدیم هم نبوده است.
آورده ام. هیچ متولی  استاد فرمودند  این زمینه تحقیق کردم و در رساله ام که جناب  من در 
که بگوید من متولی تئاتر دانش آموزی هستم و برای سراسر بچه های این مملکت برنامه دارم و 

می دانم که چه کار دارم انجام می دهم نبوده است.
جشنواره هایی برگزار می شود ولی این جشنواره ها تکرار مکررات است. گاهی به علتی، به علتی 
که یك آدم دلسوزی که در جایی قرار می گیرد یك مرتبه جشنواره یك روشنایی بیشتری پیدا 
می کند. مثل سال 68-69 در نیشابور اساتید دانشگاه به عنوان داور دعوت شده بودند. )جناب استاد 
کیانیان هم تشریف داشتند( من به گوش خودم از اساتید دانشگاه شنیدم که این کارهای دبیرستان 

اگر بهتر از کارهای دانشگاه نباشد، بدتر از آن ها نیست.
یعنی این قدر بچه ها با شور و شوق و بالندگی روی صحنه می درخشیدند  و خیلی این اساتید 
اینها و دعوت کردند و آمدند در تاالر  بودند. می گفتند عالی است  دانشگاه تحت ِتاثیر واقع شده 
مولوی در همان سال اینها اجرا کردند. من شاهد بودم این بچه هایی که تئاتر اجرا می کردند، بعد 
می آمدند در صف غذای دانشجوها می ایستادند که غذا بگیرند، اینقدر شور و شوق داشتند و احساس 
بالندگی می کردند که در این صف ها ایستاده اند همراه دانشجوها می روند و غذا می گیرند، می نشینند 

در آن سلف سرویس غذا می خورند.
من یك جا دیدم آقای هوشنگ مرادی کرمانی در مصاحبه اش گفته بود »من دانشجو نبودم، 
ولی برای اینکه حس دانشجویی داشته باشم، هر از گاهی می رفتم دانشگاه از آبخوری دانشگاه آب 

می خوردم.« من دیدم این را در یك جایی در مصاحبه شان گفته بودند. 
اما این فعالیت های پراکنده که همراه با جشنواره هایی هم بوده است که باری به هر جهت بود. 



دو فصلنامه تاریخ شفاهی، شامره 6
141

در سال 1336 -همان جور که استاد حاجیان فرمودند- وزیر فرهنگ وقت دستور می دهد به آقای 
دکتر ابوالقاسم جنتی عطایی که نمایشنامه برای بچه ها بنویسند و این کتاب نمایشنامه های مدارس 
حاصل زحمت ایشان است که یك مقدار از سعدی هست و از شاهنامه هست و یك متن خارجی 
هست. به هر حال این کتاب به چاپ می رسد. ولی همین. یعنی سال های بعد دیگر شما ندارید. 

حاال به این کتاب هم می رسیم، اینها مال دوره های بعد است که من عرض می کنم. 
بعد دیگر ُخبری نیست. جشنواره ها هست. معمواًل معلمین عالقه مند از روی کتاب های درسی، 
از جاهای مختلف پیدا نمی کند که این تجربیات به نسل های بعد منتقل بشود. جشنواره ای برگزار 

می شود، همان روز هم تمام می شود تا جشنواره بعد که بسیاری را خود من شاهد بودم. 
تئاتر  نیست.  دانش آموزی  تئاتر  ولی  هست،  کتاب هایی  هم  پرورشی  کانون  در  اینکه  تا 
دانش آموزی ویژگی ها و ضوابط خاص خودش را دارد. کانون یك چند تا نمایشنامه برای کودک 
و نوجوان چاپ کرده است در آن سال ها. نمایشنامه های خیلی خوبی هم هستند. ولی دانش آموزها 
با ضوابط مدارس جور نمی شود. مثاًل  اینکه  برای  اجرا بکنند  را نمی توانند در مدارس شان  آن ها 
جنسیت مختلف هست که اینها نمی توانند با هم تمرین کنند. حاال به هر حال آن ها هم ضوابط 

خاص خودشان را دارند.
آموزش  وزارت  پرورشی  معاونت  هنری  و  فرهنگی  وقت  مدیرکل   ،1398 سال  در  اینکه  تا 
و پرورش ]اقدام مهمی انجام می دهد[. این جمله از ایشان است که من می خواهم بگویم. نقل 
برای  نمایشنامه  حقیقت  در  که  می آورد  یورش  شنیدم.  خودم  گوش  به  من  چون  می کنم.  قول 
دانش آموزان چاپ کند. )این یورش را عین جمله خودش است عرض کردم(. می گوید: »من چندین 
سال یورش آوردم و موفق نشدم«. درسال 68 موفق شد ده نمایشنامه مختص دانش آموزان درآورد. 
در حقیقت به چه علت ایشان به این فکر رسید و فراخوان داد. من خودم شاهد بودم. ده ها متن 
شاید هم بیشتر، حاال من نوشته بودم صدها متن، دیدم یك مرتبه اغراق می شود. خیلی زیاد است. 

معلمین، دانش آموزان در این فراخوان شرکت کردند.
بین اینها ده نمایشنامه انتخاب شد. اولین گامی که برای چاپ نمایشنامه برای دانش آموزان 
به طور خاص برای دانش آموزان برداشته شد، در همین سال 1368 بود. نمایشنامه »روایت از این 
والیت« این مال بنیاد شهید است؛ سال 1374 اتفاق افتاده است. اینها هم باز سال 1374 آقای 

اکبرلو مسئولش بودند. 
اینها را بعد »روایتی از این والیت «، »حارث«، » من دیگر به مدرسه بر نمی گردم «، نمایشنامه 
»اولیا« نمایشنامه »الهام« نمایشنامه »درس معلم« اینها نمایشنامه هایی بود که در اینجا چاپ شد 
از بین این ده ها نمایشنامه که در حقیقت فرستاده بودند، انتخاب شد این ده تا نمایشنامه. سپس 

بازنویسی شد. 
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این نمایشنامه ها توسط آقای علیرضا نادری نجف آبادی و آقای دکتر احمد جوالیی و توسط 
دوستان دیگر بازنویسی شد و به چاپ رسید. بعضی های آن ها فوق العاده کارهای خوبی شد. این را 
من با ضرس قاطع عرض می کنم. اینها بعداً ارشاد به فکرش افتاد که به هر حال نمایشنامه الزم 
است. تاریخش را مشاهده کنید، بعد از 68 است. ُخب باز یك فاصله ای داریم. توقف هست. چرا 
توقف هست ؟ برای اینکه متولی نیست. متولی است که چراغ یك امام زاده را روشن نگه می دارد. 
اگر متولی نبود. چراغ خاموش می شود. هنوز هم کسی مسئولیت را به عهده نمی گیرد. آقا من هستم 
که آدم انتقادات و پیشنهاداتش را بدهد. بگوید می خواهی چه کارکنی؟ چه کار کردی؟ نبوده است. 

نیست. نمی دانم مشکل کجاست و در بسیاری از جلسات هم ما مطرح کردیم. 
دیپلم  که  است  دانش آموزی  میلیون ها  مسئول  است.  مسئول  پرورش  و  آموزش  وزارت 
می گیرند، وارد دانشگاه می شوند، من باز عرض می کنم، من دیدم فارغ التحصیل دانشگاه را که از 

ایشان پرسیدم تو می خواهی چه کاره بشوی، کجا بروی؟ گفته است نمی دانم. 
باعث بسیار تأسف است که این آخر چه جوری می خواهد زندگی اش را اداره کند وقتی نمی داند 
حاال که فارغ التحصیل شده است چه کار می خواهد بکند. ُخب این باید روز اول که به دبستان وارد 
می شود بداند به کجا می خواهد برسد. شرایط مطلوب چیست؟ این را تئاتر می تواند به او یاد بدهد. 
یعنی از طریق تئاتر بچه یاد می گیرد که کی هست؟ کجا هست؟ به کجا می خواهد برسد؟ چه کار 

می خواهد بکند؟ ُخب حاال این را ما نداشتیم. 
سال 68 باز هم نمایشنامه چاپ می شود، بعد باز یك توقف هست. سال 74 به همت جناب 
استاد اکبر و دوستانشان پانزده نمایشنامه در می آید که آن ها در آن نمایشنامه ها کارهای خوبی 
پانزده  انقالب اسالمی هم ده  بنیاد شهید  از آن ها فوق العاده شده است. هم زمان  است. بعضی 
اما  کنند.  در جشنواره شرکت  می خواهند  بچه های شاهد  اینکه  به خاطر  درمی آورد،  نمایشنامه  تا 
نمایشنامه خاص خودشان را می خواهند. چون از نظر عاطفی به هرحال آن ها یك مسائل خاص 
خودشان را دارند. به همین علت، بنیاد شهید به فکر می افتد باز ده، یازده تا نمایشنامه چاپ می شود. 
ولی آنجا باز ادامه پیدا نمی کند. ُخب. اینها نومید کننده بود. ولی االن یك امیدواری هم بدهم که 
یك دو، سه سال هست وزارت آموزش و پرورش براساس پرسش مهری که در حقیقت رؤسای 
جمهور مطرح می کنند، معلمین و مربیان نمایشنامه های خوبی می نویسند، داوری می شود. باز هم 
بین ده ها نمایشنامه ای که می رسد، یك تعدادی انتخاب می شود. منادی تربیت، سه تا پك شش 
جلدی نمایشنامه در آورده است. به نام سروش صحنه یك، سروش صحنه دو و سروش صحنه سه. 
دیگر من بر اساس سال ها تجربه که باالخره در خدمت استاد کیانیان یاد گرفتم از بهترین ها 
]است.[ این نمایشنامه »آب سواران« هم از نمایشنامه  های خوب است که در بنیاد شهید به خاطر 
بچه های شاهد چاپ شد. یعنی بچه هایی هستند که در خانه تنها هستند. این نمایشنامه در کانون 
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پرورش فکری چاپ شده است. استاد نوشته اند. »این عروسك مال کی است« من خودم خواندم 
استفاده کردم. این را هم عرض کنم جناب استاد خلج نوشتند. 

 به هر حال عرضم تمام شد نمی دانم مفید بود یا نه. بعداً معلوم می شود.
استاد کیانیان: بسیار ممنون هستم. جناب آقای دکتر وفاداری بسیار محبت کردید و فرازهای 
مهم تئاتر کودکان را فرمودید. خیلی ممنون هستم از لطف تان. واقعًا یکی از بخش هایی که بسیار 
اهمیت دارد در تئاتر کودک و نوجوان ما در آموزش و پرورش توسط خود ایشان اتفاق افتاد. یعنی 
برای اولین بار تازه االن جهان دارد می فهمد که خود بچه ها باید نمایشنامه بنویسند، خودشان بازی 

کنند و خودشان کارگردانی کنند. این تازه دارد آن طرف تازه اتفاق می افتد. واقعًا عرض می کنم.
ایشان در زمانی که آموزش و پرورش بود، اواخر همان دهه شصت که نام برد، به وسیله خود 

بچه ها را وادار کرده بودند نمایش بنویسند و چه آثاری واقعًا زیبایی بود.
امیدواریم که این اتفاق باز هم بیافتد.

استاد  وفاداری: انشااهلل.
بکنم که صحبت های  قاسمی خواهش  استاد مسلم  از  اینجا می خواهم  در  استاد کیانیان: 
خودشان را در زمینه تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که مقطع پنجاه تا شصت را 
در بر می گیرد، صحبت بکنند. که خودشان در آنجا هم آموزش دیدند و هم آموزش می دادند و این 
نکته را هم عرض بکنم که در آنجا به عنوان یك رنسانس نام می برند و دوران طالیی تئاتر کودک 
بازیگر  نویسنده هستند،  را. جناب مسلم قاسمی  تئاتر  تاریخ  از  این بخش  نام می برند  نوجوان  و 
هستند، کارگردان، نمایشنامه نویس، مترجم، مربی تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
در دهه پنجاه در مرکز تئاتر کانون و فعال تئاتر کودک در ایران و آلمان. خواهش می کنم از ایشان 
که ضرورت اجرای طرح تاریخ شفاهی را برای ما در زمینه تئاتر کودک و نوجوان در کانون پرورش 

فکری بیان بکنند.

استاد ُمسلم قاسمی
در خدمت  امروز  که  عزیزان. خیلی خوشبختم  احترام خدمت  و  با سالم  بسم اهلل الرحمن الرحیم.   
بزرگوارانی چون شما می خواهیم خیلی راحت و نه چندان خیلی جدی و کالسیك صحبت بکنم و 
چون قرار است تاریخ تئاتر کانون که استادمان فرمودند، رنسانسی در کار تئاتر کودک ایران هست 

صحبت بکنم؛ اجازه بدهید رجوع کنم به یك سری موارد که بر روی کاغذ نوشته شده است.
دهه چهل و پنجاه را می توان به نوعی رنسانس فرهنگی و ادبی ایران دانست. در این سال ها 
بزرگانی پای به عرصه ادبیات و هنر این مرز و بوم نهادند که به جامعه رسته از جنگ و قحطی 
نسیم حاصل  این  و  بخشیدند  دیگری  بوی  و  رنگ  قاجار  بار  حقارت  میراث  و  پهلوی  اختناق  و 
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جریاناتی بود که همگی در مقطعی از تاریخ این مملکت دست به دست یکدیگر دادند و آن شرایط 
را به وجود آوردند که ثمراتش نوعی آگاهی و برون رفت از رخوت و سستی و جهالت بود. جریانات 
روشنفکری تجددطلبی، آزادی خواهی و در این مقطع اشعار و مقاالت تند و یك بُعدی جای خود را 
به ادبیاتی آرمانگرا و هدفمند سوق دادند. دانشجوهای تحصیل کرده هم آمدند و آموزش و پرورش 
مدرن از شکل مکتب خانه ای به آموزش و پرورش مدرن برگرفته از مدارس فرنگ تبدیل شد و 
شوق خواندن و فقر دانستن را بیشتر نمایان می ساخت. در این بین کودک و آینده ساز این جامعه 
بیش از همه مورد ِتوجه واقع می شد و نگاه تحقیرآمیز و نادان به کودک باید دچار تغییراتی اساسی 
می گشت. تقریبًا شرایط حرکتی ریشه ای و زیربنایی برای روشنفکران جامعه مهیا شده بود. توجه 
به کودکی که تشنه دانستن بود. در این فرصت کوتاه گفتگو دربارۀ شکل این حرکت و اندیشه هایی 
که شاید در پشت این حرکت می توانست باشد و نگاه ابزاری و سیاسی، ممکن نیست. اینجانب 
فارغ از هرگونه تحلیل های معمول به عنوان نوجوانی که خود را در این حرکت شناخته و مهر و 
محبت و فضای خالق را در گوشه گوشه این فضا لمس کرده است، با سربلندی و افتخار می گوید: 

»چه خوشبخت بودیم ما  که در آن فضای کودکانه و خالق رشد کردیم و خودمان را شناختیم.«
فرمودند  عزیزان  -که  باغچه بان  مرحوم  توسط  کودکان  اجراهای  اولین  ثبت  از  سال  ده ها   
می  گذرد- بعدها در مدارس نیز گروه های تئاتری به نوعی شکل می گیرند. همچنین گروه هایی با 
نمایش های کمدی، ژانگولك بازی و سیاه بازی، بچه ها را می خندانند اما هیچگاه این حرکت های 

کوچك و پراکنده به مرحلة شدن نمی رسند، تا سال 1344.
]در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فرح دیبا و لیال امیرارجمند نقش زیادی داشتند 
...[. خانم ارجمند که آغاز کننده این حرکت به نوعی هست، وقتی ایشان از خارج می آید به ایران 
می گوید: »مدت ها به این فکر می کردم، فکر می کردم که چگونه می توانم کتاب و کتابخوانی را 
در بین کودکان وطنم نهادینه کنم. گاهی اوقات با اندوخته ای تعدادی کتاب تهیه می کردم و با 
عده ای به مدارس می رفتیم و آن ها را بین بچه ها تقسیم می کردیم. ما می خواستیم، توانش را هم 

داشتیم، اما بستر مناسبی برای انجام گستره خواسته هایمان نبود«.
 بنابراین با دوستی ای که با فرح داشته است، این خانم ارجمند می روند صحبت می کنند و از 
ایشان می خواهند که یك کتابخانه درست کنند که بچه ها بیایند کتاب بخوانند. ُخب ایشان هم با 
نگاهی که داشته است، با تحصیالتی که در فرانسه داشتند و با نگاهی به ادبیات، قبول می کنند و 
کتابخانه ای در پارک الله احداث می کنند. پشت بند این کتابخانه، کتابخانه ای در باغ شاه، انباری 
در کتابخانه مدرسه شایسته افتتاح می کنند که بنده کنار آن خانم ثبت نام کردم و از همان موقع در 

کتابخانه کانون پرورش بودیم تا االن که هنوز هم به نوعی خودمان را، کانونی می دانیم. 
مربیانی  افتتاح شدن.  و  بازشدن  به  در شهرستان شروع می کند  کتابخانه هایی  آن،  پشت بند 
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بسیار کارآزموده و دلسوز می آیند و در این جاها مشغول کار می شوند و بزرگانی چون م. آزاد، مثل 
آقای قاضی، قاضی میرسعید، نصرت کریمی و افراد بزرگی هم می آمدند در کتابخانه ها کتابخوانی 
می کردند، فیلم نشان می دادند و یواش یواش بستر هنری در آن ها ایجاد شد. مثل روزنامه نگاری، 
فیلم سازی، تئاتر، خط و نقاشی و این مسائل در آنجا رشد پیدا کرد. این همه را گفتم تا به این نکته 
برسم، کویر خشکی که کتاب تغذیه آن باشد، قطعًا به هنر و شکوفایی در فرهنگ خواهد انجامید. 
ُخب ایشان هم با نگاهی که داشته است، با تحصیالتی که در فرانسه داشتند و با نگاهی به ادبیات 
قبول می کنند و کتابخانه ای در پارک الله احداث می کنند. پشت بند این کتابخانه، کتابخانه ای در 
باغشاه، در انباری در کتابخانه مدرسه شایسته افتتاح می کنند که بنده کنار آن خانم ثبت نام کردم 
و از همان موقع در کتابخانه کانون پرورش فکری بودیم تا االن که هنوز هم به نوعی خودمان 

را کانونی می دانیم. 
مسلمًا االن سطح فرهنگی ما و سطح مطالعه ما نشان دهنده فرهنگ کودکان ما االن باید 
باشد. تئاتر و اجرای نمایش یکی از لذت بخش ترین کارهایی بود که بچه ها انجام می دادند. قبل از 

اینکه حتی تئاتر کانون شروع بشود، بچه ها در کتابخانه ها کار تئاتری می کردند. 
تا اینکه در سال 1350 شخصی به نام دان الفون - فردی آمریکایی بود و در انجمن ایران و 
آمریکا کار می کرد- با شناختی که خانم ارجمند با ایشان پیدا می کند، دعوتش می کند که »شما 
بیایید یك طرحی بدهید برای تئاتر کودک در کانون پرورشی«. جالب است ایشان با مطالعه و 
مشاهده چندساله تئاتر کودک و نبود واژه ای جدی به نام تئاتر کودک در ایران، طرحی را پیشنهاد 

می دهد که در این فرصت نمی گنجد. ُخب طرحش خیلی مسائلی را ایراد می کند. 
دان الفون می گوید که »از این رو باید کار را با یك گروه بسیار با استعداد از بازیگران من 
شروع بکنم« و در کنارش یك کارگردان ایرانی می گوید »مکان برای من مهم نیست. ما چند 
بازیگر می خواهیم که شوق کار کودک داشته باشند و موسیقی، حرکات موزون و ریتم را بشناسند و 
دلشان بخواهد برای کودکان کار بکنند و یك وسیله ای که بتوان با آن به سراسر نقاط ایران رفت 

و تئاتر را برای کودکان و نوجوانان نشان داد«.
در هر صورت در آخر می گوید: »و ما احتیاج داریم گروه هایی به این عزیزان اضافه بکنیم که 
آهسته آهسته بتوانند با وسایل به نقاط مختلف کشور بروند و کار بکنند«. یکی از مسائل مهمی 
که ایشان می گوید این است که: »به این ترتیب احساس می کنم ما می توانیم تأثیر بسیاری بر 
روی کودکان ایران بگذاریم و شاید بتوانیم به دنیا نشان بدهیم همانقدر که در کار فیلم و ادبیات 

کودکان جدی هستیم، در مورد تئاتر کودک نیز جدی باشیم.
ُخب ما تازه شروع کردیم آقای کیانیان! در هر صورت قبل از اینکه تئاتر کانون شروع بشود، 
ما مهمانانی داشتیم که می آمدند در ایران به دعوت کانون پرورش کار می کردند. یعنی زمینه تئاتر 
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در کانون پرورش بود. خانم ارجمند یك تقاضایی می کند از دان الفون و دان الفون یك تقاضایی 
می کند، دلش می خواهد اولین کارها، کارهای کودکانه، کارهای حرفه ای باشد. بنابراین از آقای 
بیژن مفید، از آقای غالمحسین ساعدی و از آقای بیضایی دعوت می کند که کارهایی را بنویسند.

از آنجایی که آقای دان الفون بیژن را می شناسد، در شهر قصه و گرایش های نمایش ایرانی، 
با ایشان دعوت بیشتر برای همکاری می کنند و نمایشنامه ترب و کوتی موتی نوشته می شود. از 
این طرف گروه هایی را دعوت می کنند، دانشجویانی را دعوت می کنند. اینها را گزینش می کنند 
و پنج شش نفر را انتخاب می کنند به عنوان بازیگران. با اینها کارهای بسیار می شود و اساتیدی 
روی آن ها کار می کنند و نمایش های ترب و کوتی موتی و نمایش خورشید خانم آفتاب  کن از 
آقای رضا بابك - آن دو تا نمایش مال مفید بوده است- اینها را کار می کنند. اینها در مؤسسه ها 
اینها نمایش اجرا می کنند و نمایش کودک گسترش پیدا می کند، نیاز به گروهی  و بهزیستی و 

نوجوان ایجاد می شود.
این عزیزان در کتابخانه ها با بچه ها مثل ما کار تئاتر می کردند و قرار می شود اینها ما را انتخاب 
بکنند از این گروه افرادی را انتخاب بکنند، گزینش بکنند، آموزش بدهند و یواش یواش بیایند توی 
این رده و شروع بکنند کار کردن که ما در کنار اینها شروع می کنیم کار کردن: منشی گری، طراحی 
صحنه، صحنه جاروکن و ... درکنار اینها بودیم، تا یواش یواش به حدی رسیدیم که توانستیم در 
کارهای حرفه ای رسوخ بکنیم و دنباله آن صدها و ده ها اجرایی بود که هم با گروه حرفه ای، هم 
بدون گروه حرفه ای توسط تریلی سیار تئاتر -که در دنیا چهار تا از این تریلر بود و آقای الفون 
در همان سال های اولیه سفارش داده بود- اجراهای وسیعی را در سراسر کشور ما با گروه های 
حرفه ای و غیرحرفه ای که بعداً به نوعی از ما جدا شدند، انجام دادیم. این بردن تئاتر کودک و تئاتر 

خالق به قلب روستاهای کشور بود. در کنار این، نیاز نمایش عروسکی احساس شد. 
استاد کیانیان! من دیگر خیلی دارم می گذارم کنار این نوشته را. 

استاد کیانیان : خواهش می کنم. لطف دارید. ممنون هستم از شما.
از  استاد  قاسمی : 
یك  باتك  اسکار  آقای  آنجا 
کارگردان چکسلواکی بود -که 
عزیزان، استادمان جناب آقای 
دانشجویان  از  هم  وفاداری 
ایشان بودند و عزیزان دیگر- 
دعوت می کنند که از هنرهای 
شروع  اینجا  بیایند  دراماتیك 



دو فصلنامه تاریخ شفاهی، شامره 6
147

کنند به کارکردن. ایشان توسط مرحوم اردشیر کشاورزی که هم مترجم ایشان بوده است و هم 
با خود همین گروه حرفه ای کار می کنند، »حادثه  نمایشی که  اولین  دانشجو، تشریف می آورند. 
ای در شهر عروسك هاست« که می آیند و این کار انجام می شود. حتی کاری می کنند که خود 
نیاز عروسکی احساس می شود و کالس های عروسکی،  بازیگرها عروسك ها را می سازند و بعد 
اما از همه مهم تر در کنار این مسائل، مسئله آموزش تئاتر خالق هست. تمام این حرف ها را که 
می زنیم می خواهم به حرف استاد وفاداری برسم. یعنی یك صاحبی برای این کار پشت قضیه بود 

که زمینه و فضای خالق را ایجاد کرده بود.
شروع کردند دانشجویان را از دانشگاه های هنر بگیرند و آموزش تئاتر خالق بدهند و اینها به 
عنوان مربیان در سرتاسر کتابخانه های کشور کار بکنند. بیست و هشت مربی را آموزش دادند و 
در شصت و شش تا هفتاد کتابخانه هر هفته ما آنجا برنامه داشتیم. در سنندج، مهاباد، کرمان، زابل 
هر هفته این مربیان می رفتند هم خانواده شان را می دیدند و هم برای کودکان و نوجوانان کالس 
تئاتر داشتند. بنابراین کانون پرورش با این حرکت رسوخ کرد در مجامع کودکانه و واقعًا سال های 
بسیار درخشانی بود. در جشنواره های مختلف شرکت کردند. کارهای بعدی شان شاپرک خانم بود، 
آریا داکاپو بود -غیر از ترب و کوتی موتی- رستم و سهراب بود و روباه و عقاب که تمام این کارها 
تا سال پنجاه و هفت اجراشد و بعد از رفتن و تغییر سیاست، متأسفانه تمام برنامه هایی قبل که اجرا 
می شد، عوض شد و تغییر کرد و حتی کالس های تئاتری که ما مربی اش بودیم با چند مربی ادامه 
پیدا کرد و تمام شد. بعد از آن کسانی که آمدند اتفاقًا همان خالقیت ها را داشتند. نکته مهم این 
است که وقتی که آقای دان الفون رفت نه پرونده ای پاره شد، نه گم شد. یعنی هرکس رفت، آقای 

باتك رفت، تمام ]کار[ ادامه پیدا کرد؛ چون هدفمند بود. چیزی از حرکت باز نایستاد. 
افرادی که بعداً آمدند خیلی سریع ]کار را به دست گرفتند[. یك گروه شورایی آمدند، دوسال کار 
کردند. جناب غریب پور آمدند با برنامه هایشان، بعد از جناب غریب پور یك سری کارهای نمایشی 
آمد، کارهای تألیفی انجام شد و یك سری اجراهایی را انجام دادند و بعد از ایشان کامبیز صمیمی 
مفخم آمد، بعد دکتر عزیزی آمد- یعنی می خواهم بگویم چقدر سریع مسئول عوض شد-  بعد از 

آن استاد کیانیان آمدند. یك ده سالی بودند.
ایشان هم اجراهایشان را انجام دادند. جشنواره ها را دوباره به راه انداختند. جشنواره های داخلی 
کانون را به راه انداختند؛ کتاب چاپ شد؛ تریلی سیار که به جنگ رفته بود - در زمان جنگ، این 
تریلی با این عظمت رفته بود شده بود پشت جبهه برای بهداری و این چیزها - دوباره به کار گرفتند. 
خالصه می خواهم یك چیز را بگویم که بعد از ایشان چند نفر دیگر هم آمدند، همه خالق بودند 
-به غیر از چند تا آخری- همه می توانستند آن را ادامه بدهند، ولی سیستمی که برنامه ریزی شده 
بود، بعد از انقالب این اجازه را به دوستان عزیز نمی دادند که آن روش را ادامه بدهند و در آخر 
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کالم، دورانی فراموش نشدنی بود و ]همه[ ما - عزیزانی که همراه ما هستند- فکر می کنیم که 
می شود آن دوران را تکرار کرد؛ با تئاتر خالق در آموزش و پرورش. انشااهلل که با دید بسته آموزش 

و پرورش بتوانیم کاری را ادامه بدهیم. 
استاد  کیانیان: بسیار سپاسگزاریم جناب قاسمی، محبت کردید.

استاد  قاسمی: خیلی چیزها گفته نشد.
استاد کیانیان: همین طور است. صحبت از دوران طالیی تئاتر کودک و نوجوان واقعًا بسیار 
دلنشین است و بسیار وسیع و عمیق است که متأسفانه ما در واقع فقط اشاره ای به آن خواهیم 
کرد. از این فرصت استفاده می کنم از جناب آقای عزیزی، رئیس پژوهشکده که محبت کردند در 
جلسه تشریف آوردند تشکر می کنم و امیدواریم که بتوانیم از بیانات ایشان هم اگر محبت داشته 

باشند، استفاده بکنیم. 
... االن سه تا سخنران دیگر داریم که در خدمت شان هستیم. بسیار ممنونم از اظهار محبت شما. 
ُخب در این بخش می خواهیم از استاد عباس جهانگیریان خواهش بکنیم که بحث ضرورت 
تلویزیون  تئاتر و نمایش عروسکی کودک و نوجوان در رادیو و  تاریخ شفاهی را در  اجرای طرح 
برای ما بگویند. جناب جهانگیریان نویسنده هستند. نمایشنامه نویس، پژوهشگر، مدرس، فعال تئاتر 
کودک، رمان نویس. جوایز بسیار ارزنده آثار ایشان برده است و از داورهای بسیار خوب تئاتر کودک 

و نوجوان ما هستند. از ایشان خواهش می کنیم که صحبت خودشان را شروع بفرمایند.

 استاد عباس جهانگیريان
 به نام دوستدار و حامی کودکان. من تشکر می کنم از شما که در این ساعتی که ما اصواًل به آن 
می گوییم ساعت چرت آلود، شما سرزنده و مشتاق به حرف های دوست های ما گوش دادید و همین 
یك اشتیاقی در من ایجاد کرد که من هم نگران نباشم. البته من صحبت هایم خیلی کوتاه است. 
سه، چهار صفحه بیشتر ننوشتم. چون مطالب من مبتنی بر ارقام و تاریخ هست، من این را مکتوب 

کردم و مجبور هستم بخوانم برایتان.
نمی شود از تاریخ تئاتر کودک در تلویزیون گفت -در واقع از تاریخ تئاتر کودک صحبت کرد- 
بدون اینکه به تاریخ خود تلویزیون بپردازیم. در تیرماه 1337 مجلس شواری ملی الیحه تأسیس یك 
شبکه تلویزیون را تصویب می کند. حبیب اهلل ثابت پاسال بی درنگ اقدام به  دریافت پروانه و مجوز 
تأسیس یك شبکه تلویزیونی می کند به نام تلویزیون ایران و اولین فرستنده تلویزیونی در ایران در 

ساعت پنج بعداز ظهر یازدهم مهر 1337 فعالیت خود را با چند برنامه گزارشی زنده آغاز می کند.
این شبکه از پرداخت مالیات معاف است و هزینه های خود را بیشتر با آگهی تأمین می کند. 
ابتدا با روزی چهار ساعت پخش برنامه، از ساعت هیجده تا بیست و دو و بعد که یك ساعت به 
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این زمان اضافه می کند. در آغاز همه برنامه ها خارجی بودند اما کم کم با تولید تئاتر و برنامه های 
نمایشی حال و فضایی ایرانی پیدا می کند. تلویزیون ایران با همکاری اداره هنرهای دراماتیك و 
هنرهای زیبا و شش گروه تئاتری تشکیل می شود که بانی و هماهنگ کننده این گروه ها عباس 

جوانمرد است.
گروه عباس جوانمرد یا همان گروه هنر ملی، گروه عزت اهلل انتظامی، گروه جعفر والی، گروه 
خلیل دیلمقانی و گروه رکن الدین خسروی. یادآور می شوم دکتر رکن الدین خسروی به همراه دکتر 
مهدی فروغ از طراحان و بنیانگذاران دانشکده هنرهای دراماتیك هم هستند که بعد از انقالب به 
نام دانشکده سینما- تئاتر به فعالیت های آموزشی خود ادامه داد. اولین تئاتری که در سال 1338 از 
تلویزیون ایران پخش می شود، نمایش مارگریت نوشته آرمان ساالکر و ترجمه شاهین سرکیسیان 
در  زیادی  هواداران  نمایش ها  این  در می آید.  نمایش  به  عباس جوانمرد  کارگردانی  به  که  است 
میان مردم پیدا می کند. به همین دلیل دوربین های تلویزیون ایران کم کم به نمایش های آزاد و 

کمدی های الله زاری هم سرک می کشند.
گروه محمدعلی جعفری و علی منظوری، طرفداران زیادی میان مخاطب عام پیدا می کنند. 
تلویزیونی  تئاتر  تولیدکنندگان  به جمع  داوود رشیدی هم  و  بعد گروه حمید سمندریان  چندسال 
اسماعیل  توفیقیان،  ناصر  کریم،  مسعود  طباطبایی،  حسینعلی  دکتر  که  آثاری  غیراز  می پیوندند. 
منوچهر کی مرام، حمید  مودبیان،  داریوش  پرورش،  تاییدی، حسین  پرویز  پری صابری،  شنگله، 
سمندریان، رضا کرم رضایی، ایرج زهری، صفدر تقی زاده، علی صفریان ترجمه می کنند، متن هایی 
از طرف نصرت پرتوی همسر عباس جوانمرد، بهرام بیضایی، ناصرشاهین فر، احمد نوربخش، اکبر 
ابوالقاسم  یا گوهرمراد،  اسماعیل خلج، بهمن فرسی، علی نصیریان، غالمحسین ساعدی  رادی، 

معارفی و تهمینه میرمیرانی تولید و پخش می شود.
از آنجا که این نمایش ها ضبط نمی شد و به صورت زنده به روی آنتن می رفت اثری از آن 
باز می کند، دولت وقت به فکر  ایران میان مردم جا  تلویزیون  از آنکه  برجای نمانده است. پس 
می افتد شبکه دولتی راه اندازی کند. سازمان برنامه و بودجه یك گروه فرانسوی را مأمور بررسی و 

طراحی یك شبکه تلویزیونی می کند.
سرانجام درسال 1345 تلویزیون ملی ایران از طریق فرستنده ای که از بام هتل هیلتون تهران 
قرار می دهد فعالیت رسمی خود را آغاز می کند. اولین تئاتری که تلویزیون ملی ایران پخش می کند 

نمایش آفتاب مهتاب، نوشته علی حاتمی است که به کارگردانی عباس جوانمرد تولید می شود.
درسال 1348 دولت، تلویزیون حبیب ثابت پاسال را می خرد و از آن پس تلویزیون ملی ایران 
به نام کانال یك و تلویزیون ایران به نام کانال دو به فعالیت خود ادامه می دهد. مخاطب کانال 
یك، عام است و کانال دو که برد کمتری دارد به عنوان یك شبکه فرهنگی و آموزشی به تولید 
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برنامه می پردازد. بنابر آنچه که در کتاب فرهنگ تئاترهای تلویزیون به ثبت رسیده، در مدت بیست 
سال تا وقوع انقالب اسالمی بالغ بر پانصد تئاتر حرفه ای در این دو شبکه تولید و پخش می شود.

تأسیس واحد نمایش درسال 1346 با سرپرستی فریدون رهنما به تمرکز فعالیت های تئاتری 
تلویزیون می انجامد. واگذاری این واحد در دهه پنجاه به داوود رشیدی و همسرش خانم احترام 
برومند موجب گسترش فعالیت های تئاتر در این رسانه می شود. یکی از این فعالیت ها تشکیل گروه 

کودک و نوجوان واحد نمایش بود که به پیشنهاد و طراحی احترام برومند صورت می گیرد.
رضا بابك، بهرام شاه محمدلو، سعید پورصمیمی و علیرضا هدایتی از اعضای شورای کودک 
و نوجوان واحد نمایش بودند. عالقه داوود رشیدی به عنوان مدیر گروه فیلم و سریال و نمایش 
و مدیر واحد نمایش تلویزیون و تئاتر کودک شرایط مناسبی برای رشد فعاالن این رشته چون 
رضا بابك، بهرام شاه محمدلو، اردشیر کشاورزی، مرضیه بروند و هنرمندان دیگر به وجود می آورد.
رضا بابك با حضور خود در عرصه های نویسندگی، بازیگری و کارگردانی در نمایش های پنبه 
دانه، کاله و شال و اره، دیو و کوزه، باران باران، کوتی  و موتی، کدو قلقلی و دیو، برده رقصان و 
آثار دیگر به عنوان پرکارترین -و به گفته داوود رشیدی- پایه گذار تئاترهای تلویزیون  بسیاری 

کودک و نوجوان شناخته شده است.
مرضیه برومند با مدرسه موش ها، خانه مادربزرگه، یك دو با هم، ماجراهای من و آقای اصیل 
تهرانی، اردشیر کشاورزی با هادی و هدا، کرم شب تاب، بزبز قندی، حسنی و لوبیای سحرآمیز، 
و  قرمزی  کاله  با  طهماسب  ایرج  خروس،  و  روباه  ماجراهای  آشپز،  سنجاق  خوشبختی،  سرای 
پسرخاله، النگ و دولنگ، آسمون و ریسمون، جغجغه و داداشش -که با حمید جبلی کار کردند- و 

عطر و گالب بپاشید. 
کامبیز صمیمی مفخم با ابر و باد و مه و خورشید، السون و ولسون، ابوالفضل رازانی با کار 
و اندیشه بیشترین حضور را در عرصه های نمایش کودک داشتند. تولید تئاتر چه بزرگسال و چه 
کودک از نیمه دوم حضور علی الریجانی بر کرسی ریاست سازمان صدا و سیما و با رفتن احمد 
پورنجاتی از معاونت سیما، سیر نزولی خود را آغاز می کند و چراغ تئاتر کودک در دوران ریاست 
آقای ضرغامی به سوسو می افتد  و این کورسو با گروه فتیله ها و جمعه تا جمعه که در قالب میان 
پرده های تلویزیونی کار می شد آخرین نفس های خود را می کشد و به حضور خود در این عرضه 
پایان می دهد. من کوتاه عرض بکنم که شخصًا اعتقاد دارم به عنوان مؤلف تاریخ تلویزیون و تاریخ 
تئاتر تلویزیون )البته تاریخ تلویزیون من چاپ نشده است ولی تاریخ تئاتر در تلویزیون چاپ شده 
است( اعتقادم بر این است که تئاترهایی که روی صحنه می رود به دلیلی که محدوده زمانی دارد 
-یعنی سی تا اجرا که می رود در واقع این تئاتر در هر سالنی، در هر کجای ایران که یك اثری، با 
ارزش ترین اثر، بهترین نمایشنامه نویس و کارگردان و بازیگر هم که کار بکنند، با توجه به اینکه 
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این آثار بعد از سی اجرا در واقع می رود به بایگانی تاریخ یعنی برای همیشه فراموش می شود- فقط 
ممکن است در ذهن تماشاگران محدودی که اصواًل میانگینش می شود فرض کنید حدود دو هزار 

نفر است، بماند؛ برای همیشه فراموش می شود.
 اتفاق خوبی که می توانست بیفتد، یعنی آن سنتی که بود قبل از انقالب و همین واحد نمایش، 
... چون تئاترهای تلویزیونی دو گروه هستند. یکی آن هایی که در استودیوهای خود تلویزیون تولید 
می شوند، یکی آن هایی که می روند در صحنه ها تئاتر با سه دوربین ضبط می کنند. نیمی از آنچه 
که من مدون کردم در دو شبکه تولید شده است. چون می دانید از کارهای اولیه که در تلویزیون 
کار شد، هیچ اثری نمانده است. چون اینها ضبط نمی شد، فقط پخش می شد. اما آنچه که ضبط و 
پخش شد در تلویزیون و در آرشیو االن هست و من اینها را دیدم، تقریبًا نیمی از اینها در خود دو 

شبکه تولید شد و نیمی در تاالرها.
حاال اینها را به استودیوها دعوت کردند یا در همان خود تاالرها ضبط کردند. منتها متأسفانه 
کم کم در دهه شصت تا هفتاد تا اندازه ای این اتفاق افتاد ولی کم کم در دوره ریاست آقای ضرغامی 
هم طبق این کتابی که من نوشتم -اگر جدول را نگاه کنید- تقریبًا تولید تئاتر در تلویزیون در دوره 

ریاست آقای ضرغامی به صفر می رسد. 
می ماند بخش کودک و نوجوان که به غیر از کاله قرمزی که ادامه پیدا کرد و پایه گذاری آن 
مال گذشته بود. یك مقداری حاال گاه گاه در قالب میان پرده اشاره کردم به همین جمعه تا جمعه که 
آقای آویژه کار می کردند درآن مجموعه آقای مجید قناد، گروه فتیله ها بودند، آن ها هم به صورت 
میان پرده کار می کردند. البته گروه جمعه تا جمعه تعطیل شد ولی گروه فتیله ها گویا ... نمی دانم، 
آقای اکبرلو ُخبر دارید که فتیله ها برگشتند یا برنگشتند بعداز آن سوء تفاهمی که پیش آمد برای 

هم وطن های آذری زبان ما که دیگر برنگشتند.
را  تاریخ سرزمین خودمان  ما  کردند  اشاره  کیانیان  آقای  که  امیدوار هستم که همان طوری 
تاریخ  بنشینیم  ما  یعنی  ندارد.  حافظه  ندارد،  هویت  ندارد،  تاریخ  که  ملتی  و  کشور  کنیم.  مدون 
مملکت خودمان را مدون بکنیم. من خوشحال هستم که یازده کتاب من از چهل کتابم تاریخ است. 
تاریخ ایران هست و خیلی عالقه مند هستم که این کار را ادامه بدهم و االن هم مشغول همین 
مسئله هستم و همان طور که اشاره کردم بسیاری از اتفاق ها که باید می افتاد، هنوز نیا فتاده است. 
مثاًل تاریخ کانون پرورش فکری، تاریخچه راه آهن، تاریخچه مخابرات و تاریخچه همین تاالرهای 
تئاتر. مثاًل تاالر هنر، تئاتر شهر، تاالر رودکی یا وحدت. اینها اتفاق هایی هست که باید بیفتد و ما 

هم با این آرزوها زندگی می کنیم. 
 استاد کیانیان: بسیار متشکریم جناب آقای جهانگیریان چقدر مؤجز و در زمان مشخص 
شده این مسائل را عنوان کردید و سپاسگزارم که از طرف دوستان که این کتاب های ارزشمندتان 
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را هدیه کردید. البته من عرض بکنم که تمام دوستان ما کتاب آورده اند و بخش عمده این کتاب ها 
به اینجا هدیه خواهد شد. یك صحبتی هم با مسئول کتابخانه اینجا شده است به صورت شفاهی 
که انشااهلل ما آن بخش تئاتر کودک و نوجوان را با همکاری بنیاد نمایش تکمیل خواهیم کرد و 
افکار مختلفش را ارائه خواهیم داد. از جمله مثاًل حتی فیلم های اجراشده را، امیدوار هستیم بتوانیم 
آقای عزیزی، شما صحبت  بشود. جناب  کامل  بتواند  آرشیو  این  که  بکنیم  تقدیم  اینجا  بیاوریم 

می کنید؟
 غالمرضا عزيزی: بسم اهلل الرحمن الرحیم. تشکر می کنم از حضور شما. عذرخواهی هم می کنم. 

به عنوان یك کودک سابق 
تئاتر کودک  به  و عالقه مند 
سابق، هم در کانون پرورشی 
می فرمودند  که  دوستان   ...
و  بود  خاطره  من  برای 
برعکس دوستان که خاطره 
را  شده شان  انجام  کارهای 
آن  خاطره  من  می گفتند، 

نوجوانی  و  کودکی  بین  آغاز  در  می کنم.  مرور  ذهنم  در  بودم،  دیده  آنجا  مثاًل  که  را  چیزهایی 
در کانون پرورش و بعد از آن کانون های فرهنگی حداقل دنبال می کردیم. واقعًا امروز احساس 
غرور می کنم که در این جلسه هستم. ولی از این بابت که نتوانستم زودتر حضور داشته باشم از 

خدمت تان عذرخواهی می کنم. 
تاریخ شفاهی،  فصلنامه  دو  در  را  شد  ارائه  که  مقاالتی  از  قسمت هایی  بتوانیم  که  امیدوارم 
زودی  به  انشااهلل  که  بعدی مان  شماره  در  کودک  تئاتر  تاریخ شفاهی  ویژه  پرونده  یك  به عنوان 

زیرچاپ خواهد رفت، منتشر کنیم. باز هم عذرخواهی می کنم.
استاد کیانیان: خواهش می کنم. سپاس از شما که لطف کردید. ما هنوز دوتا سخنران دیگر 
داریم. ما این جوان ها را گذاشتیم برای آخرتر. اینها خیلی انرژی شان بیشتر است. جناب آقای اکبرلو 
در این بخش عرض بکنم در مورد تاریخ تئاتر کودک و نوجوان از انقالب به این طرف تا اکنون 
قرار است توی تمام زمینه ها صحبت بکنند. ایشان اگر خاطرتان باشد، برنامه های تلویزیون را دیده 
باشید مجری مجله تئاتر بودند و بسیار اشراف دارند به مسائل تئاتر جدی و به ویژه در زمینه تئاتر 

کودک و نوجوان. نمایشنامه می نویسند. نویسنده هستند. محقق هستند. مترجم هستند.
استاد دانشگاه، فعال تئاتر کودک و عضو  فعال بنیاد نمایش کودک، از ایشان خواهش می کنیم 

که در این زمینه صحبت های خودشان را شروع بکنند. 
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استاد منوچهر اکبرلو
به نام خدا. خیلی خوشحال هستم که اینجا هستم. درباره تئاتر کودک پس از انقالب می خواهیم 
صحبت کنیم. بخشی از حوزه فعالیت هایی که به شخص برمی  گردد یا به نهادهای مربوطه که 
برمی  گردد بعضی هایش قبل از انقالب بوده است که دوستان زحمتش را کشیدند. مشخصًا آموزش 
و پرورش و کانون، من اسم از آن ها می آورم. فقط فعالیت های پس از انقالب آن ها را می گویم و 
البته نهادها و جریان هایی که فقط پس از سال پنجاه و هفت در ایران در رابطه با تئاتر کودک شکل 
گرفت. بنابراین نهادهایی که بوده را من حالت مقایسه ای، ادامه اش را پس از انقالب می گویم و 

چیزهایی که فقط پس از انقالب شکل گرفته است.
 ما پیش از انقالب دارالفنون را داشتیم که استاد خلج به خوبی توضیح دادند که بعد از انقالب 
جبار  آغازگر  است.  پرورش  و  آموزش  معلم  تربیت  مرکز  فقط یك  و  ندارد  تئاتری  فعالیت  دیگر 
باغچه بان است و این آغازگران که انفرادی و خودجوش فعالیت می کردند، از ایشان شروع می شود. 
افرادی دیگر قبل از انقالب را ذکر کردند. پس از انقالب نهادهای مختلف و وابسته به نهادهای 
مختلف که صحبت خواهم کرد، به صورت در واقع نهادینه در نهادها و بعد بعضًا به صورت انفرادی 

فعالیت های خودشان را دارند. وقتی نهادها را گفتم درباره اهداف هم صحبت خواهیم کرد.
تا   1325 بین  سال های  داشتیم.  سمعی- بصری  هنری  فعالیت های  اداره  انقالب  از  قبل  ما 
1340 در وزارت فرهنگ  - امروزه ما به آن می گوییم وزارت آموزش و پرورش- شکل می گیرد که 
بعد از انقالب تغییراتی پیدا می کند. برای ریز آن فرصت صحبت نیست که بعد از انقالب به دفتر 
تکنولوژی آموزش و پرورش تبدیل می شود و بعد قسمت هایی پیدا می کند مثل بخش پژوهش 
امور هنری و گروه عروسکی در آن شکل می گیرد  و از سال 1370 صرفًا می شود دفتر تکنولوژی 
آموزشی که بیشتر می شود گفت تقریبًا فقط در حوزه فیلم آموزشی فعالیت می کند و دیگر فعالیت 
برگزاری  آموزشی،  فیلم های  تولید  از  جدای  فعالیتش  مهم ترین  و  ندارد  انقالب  از  پس  تئاتری 
جشنواره مهم فیلم رشد هست که تنها جشنواره ای در ایران هست که در واقع از پیش از انقالب 
شروع شده و پس از انقالب هم در واقع ادامه دارد. یك چیزی حدود چهلمین دوره اش هست. ما 
پیش از انقالب، اداره کل امور تربیتی را داشتیم که اسفند 1342 تشکیل می شود و برای پرکردن 
اوقات فراغت دانش آموزان فعالیت های فوق برنامه دارد  که یکی هم در واقع تئاتر است. ُخب ما پس 
از انقالب هم امور تربیتی را داریم که به نام امور تربیتی یا -اسم دیگرش- معاون پرورشی ادامه 
پیدا می کند که هنوز وجود دارد و آن چیزی که مربوط به تئاتر دانش آموزی هست ، یکی دوره های 
ضمن خدمت است که برای مربیان می گذارند، مربیان پیش دبستانی و بعضًا معلم های ابتدایی و 
فعالیت جدی و همگانی که هنوز هم ادامه دارد، برگزاری جشنواره تئاتر دانش آموزی است که از 
مدارس شروع می شود ، مناطق استانی و بعد کشوری هر سال در رامسر یا باغرود نیشابور گذاشته 
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می شود. بنابراین امور تربیتی به شکل معاونت پرورشی در واقع تغییر نام می دهد و بعد با برگزاری 
انجام  پرورش  و  آموزش  در  آموزش  بخش  را  آموزش  البته  آموزش-  بعضًا  و  صرفًا  جشنواره ها 
می دهند و نه امور تربیتی چون معاون پرورشی فقط جشنواره های تئاتر دانش آموزی را تا سطوح 

مختلف کشوری برگزار می کند.
نهاد دیگری که از پیش از انقالب شروع می شود، سازمان ملی پیش آهنگی است که وابسته به 
سازمان جهانی پیش آهنگی است که کارش ترویج حرفه های مختلف است. یکی از فعالیت هایش 
تئاتر هست. من خودم تجربه این را داشتم در سن دانش آموزی و نشریات مختلف آموزشی داشتند 
و امتحان می گرفتند و نشان لیاقت می دادند. نمی دانم کسی تجربه دارد یا نه -البته خانم ها که 
ُخب سن شان هیچ موقع به هیچی قد نمی دهد و همیشه جوان هستند- ولی آقایان احتمااًل ممکن 
است تجربه دانش آموزی قبل از انقالب را داشته باشند احتمااًل تجربیاتی در این زمینه داشتند و 
از فعالیت های سازمان  تشکیل گروه های نمایش مخصوصًا نمایش های عروسکی در واقع یکی 
بود  آدمك  نام  به  پیش آهنگی  در سازمان  بود  بود. گروه شاخصی که تشکیل شده  پیش آهنگی 
که یکی از افرادش در واقع شاید بشود گفت تنها کسی که هنوز تئاتر کودک کار می کند، دکتر 
وفاداری هستند که تشریف بردند. ُخب سازمان ملی پیش آهنگی پس از انقالب تا سال 58 یعنی 
یك سال پس از پیروزی انقالب ادامه پیدا می کند، ولی عماًل دیگر فعالیتی نمی کند. اسفند 58 
منحل می شود و می رود زیر نظر آموزش و پرورش. امروزه ما اینها را به عنوان کانون های فرهنگی 

تربیتی آموزش و پرورش می شناسیم.
حدود هفت، هشت تا هستند. تعدادی هم تعطیل شدند یا کاربردشان تغییر پیداکرده است. 
ولی میدان راه آهن، میدان شوش، در خیابان شریعتی، کانون هایی که رو به روی حسینیه ارشاد 
هستند، در واقع اکنون زیر نظر امور تربیتی معاونت پرورشی آموزش و پرورش هستند. نهاد دیگری 
که پیش از انقالب بوده است، انستیتوی تربیت معلم بود که از بین معلم های هنر، افرادی انتخاب 
انقالب چنین  از  بعد  تئاتر آموزش می دادند که عماًل  از جمله  می کردند و در رشته های مختلف 

چیزی وجود ندارد. 
ما تربیت معلم داریم ولی اینکه بخواهد معلم ها را شناسایی بکند و تئاتر آموزش بدهد که بروند 
با این تخصص در مدرسه با بچه ها کار کنند، عماًل دیگر پس از انقالب وجود ندارد. تنها کسی که 
از خروجی های این دوره هست که هنوز در تئاتر کودک هست، سرور گرامی دکتر کیانیان هستند 

که اتفاقًا اولین تجربه رسمی آموزشی شان را در این انستیتو داشتند. 
نهاد دیگری که پیش از انقالب بوده است، سازمان جوانان شیر و خورشید است که در اکثر 
شهرها سالن نمایش داشتند. مثل این که امروزه شهرداری ها سالن نمایش دارند یا ادارات ارشاد 
این کار را می کنند، پیش از انقالب بیش از هر چیزی سازمان ملی شیر و خورشید داشته است و 
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جشنواره داشتند و مسابقه داشتند.
از آموزشگاه ها شروع می شد تا ]سطح[ کشوری مثل آموزش و پرورش. پس از پیروزی انقالب 
شیر و خورشید می دانید که به سازمان هالل احمر تبدیل شد. پخش فعالیت های جوانانش به نام 
سازمان جوانان هالل احمر شد که هنوز فعالیت می کند. البته متأسفانه بعد از انقالب، دیگر فعالیت 

هنری به معنی تئاتر وجود ندارد.
اما چیزی که او را به تئاتر کودک وصل می کند، هنوز وجود سالن هایش است. ما هنوز در خیلی 
از شهرهای ایران در سالن هالل  احمر تئاتر اجرا می شود، از جمله تئاتر کودک. بسیاری شهرهای 
ما که سالن هالل  احمر دارند، اما سالن مثاًل ارشاد ندارند. یا شهرداری شان فعال نیست یا پتانسیل 

مالی وجود ندارد ولی سالن هالل  احمر وجود دارد. 
دان الفون شروع  آمدن  با   51 از سال  که  قاسمی کشیدند  جناب  را  زحمتش  که  را  کانون 
و  امنایی هست  زیر نظر هیئت  البته  پیدا می کند هنوز هم هست.  ادامه  انقالب  از  می شود. پس 
زیر نظر آموزش و پرورش فعالیت می کند و هنوز هم که هنوز است فعالیت می کند. آخرین تغییری 
که کرده است بخش تئاتر و سینما در هم ادغام شده است و در واقع تحِت یك مدیریت دارد 

فعالیت می کند.
خیلی ها معتقد هستند که بزرگترین اشتباه چارت سازمانی در واقع کانون در زمینه تئاتر کودک 
پارک الله است. دوتا  باشد. ولی در هر صورت فعال است. سالن رسمی آن در  می تواند همین 
سالن بوستان و گلستان دارد، یك سالن دیگر هم داشت که متأسفانه فعالیت تئاتری در آن انجام 
نمی شود. در کتابخانه مرجع سالن حجاب مرکزی وجود دارد، رو به روی سینمای آزادی. ولی خارج 

از سازمان فعالیت های آموزشی دیگر آن وجود دارد. 
یکی از نهادهایی که شاید بشود گفت تنها نهادی است که خارج از ایران به عنوان متولی تئاتر 
کودک می شناسند، مرکزی است به نام مرکز جهانی تئاتر کودک که در واقع بیشتر ارتباطش با 

داخل کشور، اگر بخواهد با نهادی فعالیت کند، فقط با کانون ارتباط دارد.
حاال اگر از پتانسیل آن استفاده می شود یا نه، این یك بحث آسیب شناسی است که موضوع 
این جلسه نیست که وضعیت ارتباطات ما با خارج از مرزها چگونه است. اینها نهادهایی بود که پس 

از انقالب هم وجود دارد و اما می آییم سراغ نهادهایی که پس از انقالب به وجود می آید.
یك نهادی هم هست که قبل از انقالب که ربطی به تئاتر ندارد، بعداز انقالب تئاتر در آن می آید 
تأسیس  نهاد، هنرستان ها هستند. هنرستان های فنی حرفه ای هستند که در سال 1286  که آن 
می شود. هنرستان شهید بهشتی در منطقه دوازده طرف های بازار اولین هنرستان فنی در واقع ایران 
هست. سال 1370 اولین بار رشته نمایش وجود دارد. صدا و سیما هم هنرستانی برای خودش دارد 

که خروجی هایش را جذب می کند و تأمین نیروی انسانی می کند برای فعالیت های خودش.
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ما اتحادیه انجمن های اسالمی داریم که پس از انقالب و شروع جنگ راه اندازی می شود و 
تا سال شصت فعالیت های هنری انجام می دهد اما بعد فعالیت آن کاهش پیدا می کند و تقریبًا 
می شود گفت بیشتر فعالیت های آموزشی می کنند. کنکور و این جور چیزها را در حال حاضر ما بسیج 
دانش آموزی داریم که زیر نظر سپاه شکل می گیرد و پایگاهی است برای جذب جوانان برای اعزام 
به جبهه. بعد از جبهه، فعالیت های فرهنگی می کنند که جشنواره های آن به صورت جسته گریخته 
هنوز برگزار می شود. این نهادهایی که بوده است بعد از انقالب را فقط باید تیتروار بگویم. چیزهای 
سازمان  هنری  حوزه  فرمودند.  جهانگیریان  استاد  تخصصی  به صورت  که  تلویزیون  رادیو  دیگر 
تبلیغات را داریم که در سال 57 شکل می گیرد؛ اسم های مختلفی دارد. از سال 1360 بخشی از 
سازمان تبلیغات می شود. اول مستقل است به عنوان حوزه هنر و اندیشه اسالمی. همین االن حوزه 
هنری بخش مربوط به فعالیت های کودکش را مستقل کرده است. یك چند سالی است مستقل 

کرده است و یك جشنواره کودک مستقل برگزار می کند.
ما وزارت ارشاد یا فرهنگ و هنر قبل از انقالب را داریم که متولی اصلی تئاتر حرفه ای برای 
که  را  همدان  بین المللی  و جشنواره  است  وزارتخانه  این  تئاتر هست،  کار  که شغل شان  کسانی 
برگزار می کند در واقع بین المللی هم هست و تنها جشنواره حرفه ای و بین المللی هست که در واقع 

شناخته شده هست در زمینه تئاتر کودک.
هنری  فرهنگی  سازمان  امنایی،  هیئت   به صورت   1375 سال  از  که  داریم  را  شهرداری  ما 
نماینده های  و  دیگر  آدم های  و  تبلیغات  سازمان  سیما،  و  می گیرد. صدا  آن شکل  در  شهرداری 
حقوقی وجود دارند در آن و بیشترین سازمان ها را دارد؛ شاید چند صد تا فرهنگسرا، خانه فرهنگ، 
و  نظام مند  متأسفانه  نه  -و  پراکنده  به صورت  اینها  از  برخی  تهران.  در  دارد  کتابخانه  نگارخانه، 
منسجم- تئاتر کودک در آن اجرا می شود. ما جشنواره ها را داریم که غیر از فستیوال غیررقابتی که 
کانون قبل از انقالب از تولیدات خودش می گذاشت در تهران، آن هایی که مستقیم فعالیت دارند، 

مثل ارشاد، مثل حوزه هنری، جشنواره تئاتر کودک دارند. 
تئاتر کودک و  ندارد، ولی بخش  تئاتر کودک  به  فعالیت هایشان ربطی  بعضی ها هم هستند 
نوجوان دارند. مثل آستان قدس رضوی که جشنواره برای خودش دارد و بخش تئاتر کودک را 
هم دارد. یا بهزیستی همین طور نهادهای دیگر. ما بعد از انقالب صنف تئاتری نداریم. به صورت 
پراکنده سندیکاهایی تشکیل می شود که بیشتر سیاسی هست، شکل نمی گیرد، قوام پیدا نمی کند. 

تئاتر شکل می گیرد که مجموع سیزده گانه صنف های  انقالب سال 78 به بعد خانة  از  پس 
مختلف بازیگر، کارگردان، نمایشنامه نویس، طراح صحنه و غیره است. یکی از آن ها هم در واقع 
کانون تئاتر کودک و نوجوان است که حرفه ای های تئاتر کودک آنجا می روند و صنف تشکیل 
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می دهند و بیمه می شوند و برخی حمایت ها و کارها و فعالیت های گروهی شکل می گیرد.
آخرین بخش، ارتباط آزاد با جهان است که تا قبل از حدود هفت، هشت سال اخیر ارتباط ها 
فقط از کانال وزارت ارشاد و بعضًا از کانال کانون پرورش فکری انجام می شده است. اما با گسترش 
افراد،  نیافتن بودجه های حمایتی دولتی، گروه ها،  یا در واقع اختصاص  با محروم سازی  ارتباطات 
پژوهشگرها به صورت آزاد با آن سوی مرز ارتباط دارند. تئاتر می برند آنجا اجرا می کنند. از آنجا 
تئاتر می آورند، حتی تولیدات مشترک دارند. مثاًل کارگردان دو تا بازیگرش آلمانی است، آنجا اجرا 
می کنند یا می آورند در ایران اجرا می   کنند. بعضًا هم از طریق کانون که رابط ایران و اصلی هست 
آقای فدائی حسین  ارتباط دیگر ما که  ارتباطاتی صورت می گیرد و  را می شناسند  و آن ها کانون 

زحمتش را خواهد کشید، ترجمه آثار خارجی به زبان فارسی است. 
استاد کیانیان: بسیار بسیار از شما ممنون هستیم جناب آقای اکبرلو. واقعًا من حیفم می آید 
به همه دوستان دارم تذکر]کمبود وقت[ می دهم. دلم نمی آید چون می دانم اینها صحبت هایشان 
واقعًا چقدر ارزشمند است. اما چه کنم که وقت کم است و شما هم بسیار تحمل کردید از شماها 

هم تشکر می کنم.
نویسنده،  فدائی حسین  حسین  آقای  و  باشد  ما  سخنرانی  آخرین  این  که  می دهم  قول 
ضرورت  مورد  در  که  کودک  تئاتر  فعال  و  فعال  مترجم  پژوهشگر،  کارگردان،  نمایشنامه نویس، 
که  نوجوان  و  تئاتر کودک  نظری  آثار  و  نمایشنامه ها  ترجمه  مورد  در  تاریخ شفاهی  اجرای طرح 

ترجمه شده است مقداری برای ما صحبت خواهند کرد. خیلی متشکرم بفرمائید.

استاد حسن فدائی حسین 
به نام خدا. در مورد ضرورت طرح که فکر کنم زیاد صحبت شد من دیگر به ضرورت نمی پردازم.
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استاد کیانیان : هرجور صالح می دانید.
به  بدهم  فقط  آماری  اطالعات  واقع یك سری  در  استاد فدائی حسین: من می خواهم 
دوستان. چون که در واقع صحبت مفصل راجع به اینها زمان خیلی بیشتری می برد که می گذاریم 
برای زمان دیگری. من فقط می خواهم یك سری آمار در مورد آنچه که تحت ِعنوان کتاب هایی 
مربوط به تئاتر کودک و نوجوان از ابتدا تا به حال منتشر شده است، در بخش های مختلف قرار 
می گیرد. یعنی از جهات مختلف قابل ارزیابی و دسته بندی هست. البته تمام دوستانی که اینجا 
حضور دارند و خود این محل به هر حال محلی هست که خانه کتاب به نوعی محسوب می شود.

دوستان هم همه اهل کتاب هستند. یعنی کارهایی را منتشر کرده  اند و آثاری را حاال کم یا زیاد 
جزء آثار مکتوب شان هست. آقای کیانیان که من شاهد هستم از ابتدای زمانی که من با ایشان 
در ارتباط بودم، کتاب هائی را در این حوزه داشتند و هنوز هم که هنوز است چون اینجا هم که آن 
عکس هایی که رد و بدل می شود، بسیاری از آثار ایشان هست. به هر صورت بحث کتاب شناسی 
تئاتر کودک و نوجوان را که شروع می شود گفت از سال 1307 هزار و سیصد و هفت بوده است یا 
نمایشنامه خانم خزوک آقای باغچه بان که به آن اشاره شد. اگر آن را در واقع شروع انتشار اولین 
کتاب در حوزه تئاتر کودک و نوجوان بخواهیم قرار بدهیم، تا امسال که سال 96 هست، تقریبًا نود 

سال هست که از سن انتشار کتاب در حوزه تئاتر کودک و نوجوان می گذرد. 
منتها ُخب در این مدت می شود که در واقع کتاب ها را به دسته های مختلف تقسیم کرد. بعضی 
از این آثار نمایشنامه هست. یعنی دوتا دسته بندی کلی می توانیم ما برای کتاب هایی که تا به حال 
منتشر شده است در نظر بگیریم. بعضی از اینها نمایشنامه هست و بعضی از اینها آثار پژوهش یا در 
واقع مکتوبات علمی هست که اینها شامل آثار آموزشی می شود و آثار پژوهشی. طبق آماری -که 
من نمی توانم بگویم آن قطعی هست ولی تا حدودی می شود گفت که به این آمار می شود اطمینان 
کرد- تا به حال ما حدود 390 عنوان کتاب در حوزه تئاتر کودک و نوجوان در ایران منتشر شده 

است. از همان 1307 که خدمت تان عرض کردم.
در این آمار یعنی 390 عنوان حدود 340 عنوانش نمایشنامه است. حاال یا ترجمه است یا تألیف 
و حدود پنجاه عنوان کتاب آموزشی و پژوهشی است. ُخب خود همین مقایسه به راحتی می تواند 
درصد کتاب های نمایشنامه و کتاب های پژوهشی را به ما بدهد که تقریبًا نمایشنامه ها می شود. 
حدود هشتاد و هشت درصد کتاب هایی که تا به حال منتشر شده است و بقیه اش که حدود دوازده 

درصد هست، به کتاب های در واقع پژوهشی یا آموزشی مربوط می شود. 
حاال یك سری عناوین هم هست که اولین کتاب ها در واقع چه چیزها بوده است. مثاًل به طور 
مثال از سال 1307 که خدمت تان عرض کردم تا 1310 عالوه  بر سه تا نمایشنامه آقای باغچه بان 
که خانم خزوک هست و پیر و ترب و گرگ و چوپان که توسط انتشارات سعادت شیراز منتشر 
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شده است، نمایشنامه های سروش و نیال، روز پذیرایی از آقای علینقی وزیری منتشر شده است و 
معلم کم آزار هم از آقای مسعود فرزاد. یعنی در این سه سال در واقع می شود گفت که پنج عنوان 

نمایشنامه منتشر شده است.
اما در حوزه کتاب های پژوهشی: اولین کتابی که من توانستم پیدا بکنم در زمینه تئاتر کودک 
و نوجوان که البته مستقیمًا به تئاتر کودک و نوجوان مربوط نمی شود، ولی ُخب می شود گفت که 
را  نمایش خالق  یا همان حاال  نوجوان  و  تئاتر کودک  اولین کتابی است که بحثی تحت ِعنوان 

مطرح می کند.
به  قزل ایاغ  ثریا  ترجمه  و  چیمبرز  دیویی  نوشته  قصه گویی خالق  تحت ِعنوان  کتابی هست 
تاریخ انتشار این کتاب توجه بکنید مال سال 1366 هست. که امسال سال 1396 است؛ تقریبًا 
می شود سی سال. یعنی در واقع در نودسالی که من گفتم از عمر انتشار کتاب می گذرد، شصت 
سال ما کتاب پژوهشی نداشتیم در حوزه تئاتر کودک و نوجوان و شروع کتاب های پژوهشی و 
آموزشی از سی سال پیش به این طرف بوده است که حاال من آمار را که خدمت تان عرض کنم، 
متوجه می شوید که این نسبت ها کم کم هرچه ما جلوتر می رویم تعداد آثار پژوهشی و آموزشی 
بیشتر می شود نسبت به نمایشنامه. بعد از کتابی که خدمت تان عرض کردم که این کتاب در واقع 
ترجمه هست. اولین کتاب تألیفی در حوزه پژوهش، در حوزه تئاتر کودک و نوجوان، کتابی هست 
تحت ِعنوان تئاتر کودک و نوجوان نوشته جناب آقای داوود کیانیان که انتشارات تربیت آن را در 
سال 1370 منتشر کرده است. در واقع می شود گفت اولین کتاب تألیفی در حوزه پژوهش در زمینه 
تئاتر کودک و نوجوان کتابی هست از جناب آقای کیانیان که جای در واقع خوشحالی دارد. چون 
من فعالیت می کردم در حوزه تئاتر کودک و نوجوان و هیچ کتابی، هیچ منبع آموزشی وجود نداشت. 
آن زمان کتاب هایی که در کتابخانه دانشکده هنرهای زیبا پیدا می کردم، کتاب های انگلیسی بود 
که من منتظر یك زمانی بودم که بتوانم اینها را ترجمه کنم و بتوانم از آن استفاده کنم. صرفًا 
برای خودم، چون در آن زمینه فعالیت می کردم، ولی ُخب چیز مکتوبی وجود نداشت جز کتابی که 

خدمت شما عرض کردم از آقای کیانیان.
این کتاب، کتاب بسیار مهم و مؤثری هست. گرچه هنوز که هنوز است به نظر من قدرش 
شناخته نشده است. چون در این کتاب یك نظریه ای ارائه می شود در حوزه تئاتر کودک و نوجوان 
انسان شروع فعالیت  انسان. چون  که تئاتر را در واقع فطری می داند برای بچه ها و اصاًل برای 
نمایشی اش به نوعی در دوران کودکیش هست؛ از تقلیدی که ابتدا از بزرگساالن دارد و بعد این 
تقلید کم کم شکل بازی پیدا می کند، وارد بازی بچه ها می شود و تقسیم بندی هایی که حاال آقای 
کیانیان در این زمینه داشته اند که شروعش در واقع با بازی های نمایشی هست، بعد تبدیل می شود 

به نمایش بازی ها و کم کم نمایش خالق، بحث مربی وارد آن حیطه می شود.
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تبدیل  به خودش می گیرد و  را  فعالیت شکل حرفه ای  این  بعد  را ما داریم و  نمایش خالق 
می شود به تئاتر کودک و نوجوان. البته تقسیم بندی های دیگری هم من باز از آقای کیانیان سراغ 
دارم در حوزه تئاتر کودک و نوجوان که حاال شاید بد نباشد که یك اشاره ای به آن بشود و آن 
این است که تئاتر کودک و نوجوان ما سه شاخه کاماًل متفاوت داریم که یکی تئاتر برای کودک و 
نوجوان هست، تئاترهای حرفه ای هست که گروه های حرفه ای آن ها را تولید می کنند و مخاطب 

آن ها بچه ها هستند.
نوع دیگری از تئاتر هست که حاال بیشتر در حوزه تئاتر دانش آموزی که دوستان اشاره کردند 
به آن، مربوط می شود که تئاتر با کودک و نوجوان هست. ما یك چنین تئاتری را در بزرگسال 
نداریم که تئاتر را با بزرگسال ها کار بکنیم. آن ها معمواًل تئاترهای حرفه ای هست که بازیگرها و 

هنرمندهای حرفه ای آن ها را تولید می کنند و برای مخاطب بزرگسال اجرا می کنند.
ولی در حوزه تئاتر کودک و نوجوان ما تئاتری را داریم که با بچه ها کار می شود. با بچه ها 
تولید می شود. آنچه که درمورد آقای جبار باغچه بان اشاره شد در واقع همین نوع نمایش هست که 
ایشان با بچه ها تولید می کرده است. بعد از دسته دیگری هست که تئاتر درباره بچه ها هست که 
آن حاال خیلی محدود و در واقع می شود گفت که به آن صورت فعالیتی در این زمینه انجام نشده 

است. تئاترهایی هست که موضوعش بچه ها هستند.
هستند.  ارتباط  در  بچه ها  با  که  هستند  کسانی  و  مربیان  والدین،  بیشتر  مخاطبش  ولی 
نمایش هایی درباره بچه ها تولید می شود و برای آن ها به اجرا در می آید. از این آمار که بگذریم 
بر می گردیم به یك دسته بندی دیگری در مورد کتاب ها که شامل کتاب های تألیفی می شود و 
بعد کتاب های ترجمه. یعنی از تعداد 390 عنوانی که خدمت تان عرض کردم که تا به حال کتاب 
چاپ شده است توی حوزه کودک و نوجوان، 80% آن کتاب های تألیفی هست و 20% کتاب های 
ترجمه. از مجموع 340 عنوان نمایشنامه ای که خدمت تان عرض کردم، 300 عنوان نمایشنامه های 
تألیفی هست و 30 عنوان نمایشنامه های ترجمه شده. البته 30 عنوان که من می گویم نه عنوان 

نمایشنامه، منظور من عنوان کتاب است. چون اینها بعضی هایش مجموعه است.
از مجموع 50 عنوان کتاب آموزشی و پژوهشی، 28 عنوانش تألیفی هست و 22 عنوان کتاب 
ترجمه شده. همین مقایسه کوچك نشان می دهد که در حوزه نمایشنامه نویسی ما بیشتر کتاب های 
می کنند  برابری  هم  با  که  گفت  می شود  تقریبًا  پژوهش  حوزه  در  ولی  ترجمه.  تا  داریم  تألیفی 
کتاب های پژوهشی که تألیف نویسنده ها یا پژوهشگرهای ایرانی هست و آن هایی که از خارج از 

کشور در واقع ترجمه شده است.
تجربیات شان  نگارش  و  ثبت  به  کمتر  ما  فعال  دوستان  که  داشتید  شما  هم  اشاره ای  یك 
پرداخته اند. یعنی این آمار خودش نشان می دهد که ما چقدر پژوهشگردر حوزه پژوهشی داریم ولی 
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اینکه بیاید آن را به کتاب تبدیل کند و ارائه دهد، کمتر داریم. 
عرض کنم که می روم سراغ تقسیم بندی بعدی که مجموعه نمایشنامه ها و نمایشنامه های تك 
جلدی هست. طبق بررسی اجمالی که از 340 عنوان نمایشنامه صورت گرفته است، مجموعه ها 
125 عنوان هست. یعنی 125 عنوان از 340 عنوان ما، مجموعه نمایشنامه هست و 215 عنوان، 
تك نمایشنامه است. یعنی نمایشنامه های تك جلدی است. حاال اینکه هرکدام چه مزایایی دارد، 
چه مشکالتی دارد یا مشکالتی برای مخاطب ایجاد می کند، از این می گذریم. حتمًا ناشر در واقع 
ضرورت دانسته است که کتابی را به صورت تك جلدی چاپ بکند یا به صورت مجموعه چاپ بکند. 
از این آمار هم بگذریم -برای اینکه حاال فرصت هم کم هست- برویم سراغ ناشرانی که در این 
زمینه فعال بودند. از مجموعه 390 عنوان نمایشنامه و کتاب پژوهشی که تا به حال منتشر شده 
است، من چند تا ناشر را نام می برم و تعداد کتاب هایی را که اینها منتشر کرده اند را عنوان می کنم.
اولین ناشر که در واقع بیشترین کتاب را در حوزه تئاتر کودک و نوجوان را منتشر کرده است ، 
سوره مهر هست با 63 عنوان کتاب که البته این 63 عنوان، 30 عنوانش فقط مال یك نویسنده 
نمایشنامه های  ایشان 30 عنوان کتاب تحتِ عنوان  آقای دولت   آبادی هست.  از  و یك مجموعه 
آسان تألیف کردند که البته هر مجموعه ایشان یعنی هرکدام از این 30 تا داخلش چهار یا پنج تا 
نمایشنامه هست. یعنی یك چیزی حدود صد و پنجاه، شصت تا نمایشنامه ایشان گرد آوری کردند 

و سوره مهر به این دلیل آمارش باال رفته است. 
چون 30 جلد از کتاب هایش فقط مربوط به این مجموعه می شود. ناشر بعدی انتشارات نمایش 
هست که با50 عنوان کتاب در زمینه کتاب های آموزشی و پژوهشی کارش را در واقع انجام داده 
است که می شود از آن نام برد. ناشر بعدی که در رتبه سوم قرار می گیرد کانون پرورش فکری 
هست که در مجموع با 41 عنوان بیشترین کتاب های نمایشی را منتشر کرده است. من البته اینجا 
یك یك آمار دیگری را هم مشخص کردم که می شود گفت که سوره مهر از آن 63 عنوان کتابی 

که چاپ کرده است، 98% آن نمایشنامه است. این هم شاید جالب باشد.
فقط 2% از آن کتاب ها پژوهشی هست. ولی برعکس انتشارات نمایش، از 50 عنوان کتابی که 
چاپ کرده است، 55% آن پژوهشی هست. یعنی بیشترش کتاب پژوهشی محسوب می شود. %45 
نمایشنامه است و کانون هم از 41 عنوانی که چاپ کرده است، 95% آن باز نمایشنامه است. یعنی 
کانون در حوزه کتاب پژوهشی بسیار آمارش پایین است و آخرین ناشری که نام می برم، انتشارات 
مدرسه هست با 25 عنوان کتاب که این انتشارات هم 98% کتاب هایش نمایشنامه هست تا کتاب 
انتشارات نمایش هست که بیشترین کتاب پژوهشی را تا به حال  پژوهشی. به این ترتیب فقط 
منتشر کرده است. یك سالشمار هم من اینجا دارم که البته من همه اینها را به صورت فهرست وار 
و مفصل در زمینه کتاب های پژوهشی که تا به حال منتشر شده است و هم کتاب های نمایشنامه 
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دارم. منتها من فقط پرینت کتاب های پژوهشی را آوردم.
چون که کتاب های نمایشنامه که لیست بلند باالیی دارد که من فایلش را می توانم برای شما 
بفرستم که داشته باشید. از حدود نود سالی که عرض کردم کتاب در حوزه تئاتر کودک و نوجوان 
منتشر شده است، یك نگاه سالشماری داشته باشیم: از 1300 تا 1350، یعنی در طول 50 سال، ما 

فقط 25 عنوان کتاب در حوزه تئاتر کودک و نوجوان را شاهد هستیم.
یعنی در 50 سال ما 25 عنوان کتاب را منتشر کردیم. در دهه 60، در مجموع ما 22 عنوان 
کتاب چه نمایشنامه و چه آثار پژوهشی داریم. در دهه 70 ما 105 عنوان کتاب داریم. یعنی می بینید 
که همین طور آمار باال می آید. دهه 80 در مجموع ما 123 عنوان کتاب داریم و در 5 سالة دهه 90 

که االن در واقع از آن گذشتیم 115 عنوان فقط در این پنج سال منتشر شده است.
دارد.  این جای خوشحالی  و  است  به رشد  رو  کتاب  انتشار  آمار  نشان می دهد که  این  خود 

امیدواریم که این روند ادامه داشته باشد. 
آدم حیفش می آید که  نکند خیلی ممنون.  انشااهلل. دست تان درد  انشااهلل،   : استادکیانیان 
سخنرانی قطع می شود. روی این آمارها واقعًا خیلی زحمت کشیده شده است و برای اولین بار است 
که جایی عنوان می شود. چون هر چه آثار در زمینه تئاتر کودک و نوجوان هست، ما می بینیم و 
می شنویم و می خوانیم ولی این برای اولین بار است که اینجا ]به طور منسجم آمار ارائه می شود[. 

از ایشان بسیار تشکر می کنم.
از ما تمام  جناب جهانگیریان هم یك دقیقه فرصت خواستند یك توضیحی بدهند و دیگر 
می شود و منتظر می مانیم اگر شما خسته نباشید و دوست داشته باشید، پرسش و پاسخی باشد در 

خدمت شما بزرگواران هستیم. جناب جهانگیریان. بفرمائید.
استاد جهانگیريان: پوزش می خواهم. آنجا که من اشاره کردم به ضرورت ضبط تئاترهای 
تلویزیونی به این دلیل بود که بهترین کارهای حرفه ای در سالن های تهران اجرا می شود و خیلی ها 
که ضبط  کارهایی  تهران.  در  حرفه ای  کارهای  تئاتر  دیدن  از  هستند  محروم  ایران  سرتاسر  در 
می شود خوبی اش به این است که مثاًل فرض کنید االن در تهران یك کار اگر میانگین دو، سه 
هزار نفر بیننده داشته باشد، وقتی ضبط می شود از تلویزیون پخش می شود گاه ممکن است تا 
چند میلیون بیننده داشته باشد و بتوانند آن هایی که در شهرستان های دور هستند حتی در روستاها 
بتوانند این تئاترها را ببینند. دوم اینکه برای دانشگاه در رشته تئاتر که در شهرستان ها هستند و 
برای انجمن های نمایش، بار آموزشی دارد و بسیار خوب است و به هر حال من فکر کردم که این 
اتفاق اگر بیفتد، خیلی کمك می کند همان طور که اشاره کردم ما بعد از انقالب غیر از این برنامه، 
واحد نمایش که داشتیم یك برنامه گزارش هفته بود که آقای داوود رشیدی و بعد دیگران می آمدند 
تئاترهایی که در صحنه بود، اُخبار تئاتری را به سرتاسر ایران گزارش می کردند و این خودش انرژی 
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می داد به بچه هایی که تئاتر کار می کنند. خواستم کامل بکنم.
دوم اشاره کردم به اینکه اگر ملتی هرچند تاریخ درازی داشته باشد، اما مدون نکند، فراموش 
می شود به این دلیل بود که احساس کردم چون من زمانی که تاریخ پزشکی را می نوشتم و تاریخ 
مهندسی آب در ایران را، دیدم همه منابع عمده، خارجی است و حتی شما راجع به مولوی، راجع به 
حافظ، راجع به سعدی، راجع به هرکسی، هرموضوعی را بخواهید تحقیق کنید، 70% یا 80% منابع 
ما خارجی است. منظور من این بود که ما ایرانی ها خودمان آستین را باال بزنیم و تالش بکنیم که 
تاریخ سرزمین خودمان را در تمام قلمروهای فرهنگی، صنعتی، پزشکی بنویسیم و نگذاریم این 

پیشینه فراموش بشود. 
استاد  کیانیان : این نکته بسیار جالبی است. در زمینه تئاتر کودک و نوجوان هنوز آن ها هیچ 
کاری نکردند. بگذارید این یکی را الاقل ایرانی ها شروع کرده باشند و انشااهلل ادامه بدهند و یقینًا 

کامل تر هم خواهند بود. بسیار ممنونیم از شما. 

 

 

 

 




