
روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پالك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467      تلفن آگهی ها: 86036119      تلفن امور مشترکین: 88903548      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: صمیم   تلفن: 44533725

fardashargh@gmail.com

www. sharghdaily.ir
چهارشنبه 4 اسفند 1400    21 رجب 1443    23 فوریه  2022 

سال نوزدهم   شماره  4228    12 صفحه 

اذان ظهرتهران 12:18    اذان مغرب 18:12
اذان  صبح  فردا 5:17    طلوع آفتاب 6:41

نور نوشت شکارچیان غیرقانونى در گروه هاى 10 نفره به جزیره آشوراده هجوم آوردند و پرندگان مهاجر را قتل عام کردند. عکس: مهدى محبى  پور، میزان

چالش هاى قرن

عموما فرودســتی زنان به فرهنگ نســبت داده 
می شود و این عامل در تحلیل ستم جنسیتی چنان 
برجســته می شــود که گویا تغییر فرهنــگ یک باره 
زندگــی زنــان را از این روی فرودســتی به آن روی 
رهایــی می غلتاند. برجسته شــدن فرهنگ موجب 
می شــود نقش تعیین کننده های دیگر مثل اقتصاد 
پنهان شود و کمتر در توضیح مسئله زن به حساب 
بیایــد. تأکید بر فرهنگ در شــکل دهی به وضعیت 
زنان موجب می شــود زنان به مثابــه توده همگنی 
دیده شــوند که به یک نســبت از ســتم جنســیتی 
آســیب می بینند؛ اما چنین برداشــتی که متضمن 
نادیده گرفتن زیربنای اقتصادی اســت، عمال مسئله 
زن را به گرهی فروبسته و ناگشودنی تبدیل می کند؛ 
چرا کــه تغییر فرهنگ امری نیســت که به راحتی و 
بــا آنچه در لفاظی های مرســوم «فرهنگ ســازی» 
خوانده می شــود، ممکن باشــد. در هر مســئله ای 
که فرهنگی خوانده می شــود، ناگزیر باید به دنبال 
کنار زدن گل و الی نشســته بر زیربنــای اقتصادی آن 

بود.
در پرداختن به مسئله زن، توجه به اقتصاد از دو 
جهت مهم است؛ یکی اینکه تغییر مبنای اقتصادی 
و دگرگونــی شــیوه تولید در یک جامعــه به ناگزیر 
تغییرات فرهنگی را رقم خواهد زد و از سوی دیگر 
می شود  موجب  اقتصادی-اجتماعی  نابرابری های 
زنــان کمتر به عنــوان توده ای همگن دیده شــوند. 
وقتی خطوط تمایز طبقاتی پررنگ می شوند، آن گاه 
مشخص می شود که الزاما همه زنان به یک نسبت 
تحت تأثیر فرهنگ مردســاالری قرار نمی گیرند و بر 
حســب منابع و امکاناتی که در اختیار دارند، میزان 
آسیب پذیری شــان متغیر اســت. در ایران یک سده 
اخیر تحوالت مهم اقتصادی و سیاسی رقم خورده 
که حیــات اجتماعی زنــان را نیز تحــت تأثیر قرار 
داده است؛ اما آنچه بیشــتر به چشم آمده، دیدگاه 
نظام های سیاسی به زنان و حقوق آنان بوده است 
و اینکه وضعیت اقتصادی چگونه بر زنان و حقوق 
فردی و اجتماعی آنها تأثیر گذشــته، عموما از نظر 

دور مانده است.
در دوره پهلوی اول وجه تولید شــهری در ایران 
را وجه تولیــد خرده کاالیی صنایع دســتی و وجه 
تولید ســرمایه داری صنعتی جدید تشکیل می داد 
و دولت پیشگام گســترش توسعه سرمایه داری در 
کشــور بود. این شــیوه تولید جدید، زندگی زنان در 
جامعه شــهری را تحــت تأثیر قــرار داد، از طرفی 
ورود زنــان به حوزه های آموزش و اشــتغال را به 
دنبال داشــت. در حالی کــه ورود زنان بــه این دو 
عرصه به معنی شــکل گیری هویت جدیدی از زن 
در جامعه ایران اســت و اندک انــدک زن مدرن در 
عرصه عمومی پدیدار می شود که از تصویر آشنای 
زن ســنتی فاصله می گیرد؛ اما با گذشت یک سده 
این پاگذاشتن زن مدرن به عرصه عمومی تقریبا در 
گام اول متوقف شده؛ چرا که نه عمومیت پیدا کرده 
و نه رهایی زنان را به ارمغان آورده است. در واقع 
تغییرات اقتصادی دوره پهلــوی که گمان می رود 
مواهبی برای زنان به همراه داشته، آن قدر محدود 
و ناچیز بوده که غیر از کســر کوچکی از زنان طبقه 

متوســط در شهرهای بزرگ را در بر نگرفت و عمال 
نتوانست تغییری در سرنوشــت زنان ایرانی ایجاد 
کنــد. ورود زنان به بازار کار به شــیوه ای ســازمان 
یافته بود که آنچه نصیب زنان می شــد، مشاغل با 
منزلت پایین بود که دستمزدشــان نصف دستمزد 
مردان بود. به نوشــته جان فوران «زنان در صورت 
فارغ التحصیلی از دانشگاه مشاغل خوبی به دست 
می آوردند؛ اما در ســوی دیگر ســاختار اجتماعی، 
یعنی طبقه کارگر، ۸۰ هــزار زن در صنایع و تعداد 
نامعلومــی در ادارات و مغازه ها کار می کردند که 
مزدشــان بســیار ناچیز و از مزد مردها کمتر بود و 
ســاعت های طوالنی در شــرایط نامطلوب به ویژه 
در قالی بافــی و بافندگی بــه کار می پرداختند». در 
واقــع در ایــن دوره که بحث رهایی زن شــهری با 
کشــف حجاب بزرگ نمایی می شــود، ســایر وجوه 
زندگی زنان از جمله اســتثمار زنان کارگر به محاق 
رفته و زنان روستایی نیز گویا از شمول جنس زن و 

ضرورت رهایی خارج بوده اند.
با وقوع انقالب اسالمی، سیاست دولت انقالبی 
درمــورد زنان بــا دوره پهلــوی تفــاوت عمده ای 
داشــت. اگر در دوره پیشــین تمرکز بــر زنان طبقه 
متوســط شــهری بود که بایــد به عنــوان جزئی از 
نمایش مدرنیزاســیون، مشــابه نمونه های اروپایی 
به نظر می رســیدند، در دوره بعد از انقالب با تقبیح 
شیء شدگی زنان، نه تنها سوژگی زنان احیا نشد بلکه 
پرده نشــینی و بازگشت به پشــت مرزهای خانواده 
به عنوان الگوی مطلوب حیات زنان معرفی شد. در 
این دوره همواره بر الگویی از زن تمرکز و تأکید شده 
که باالترین حــد تعالی او در خانه و خانواده تعیین 
شده است؛ از این رو محدودیت بر ورود زنان به بازار 
کار، اصلی ترین سیاســت اقتصادی بوده که درمورد 
زنان دنبال شــده است. در طول چهار دهه هیچ گاه 
نرخ مشــارکت اقتصــادی زنــان از ۱۸ درصد فراتر 
نرفته و مشــارکت اقتصادی زنان به مثابه تهدیدی 
برای خانه نشــین ماندن زنان و فرارفتن از نقش های 
ســنتی مادری و همسری درک شــده است. در این 
دوره با وجود افزایش چشمگیر زنان تحصیل کرده و 
تقاضای اشتغال، بازار کار رسمی ظرفیت محدودی 
برای زنان داشــته و بخشــی از زنان به ناچار جذب 
بازار کار غیررسمی شده اند و آنچه نصیب شان شده، 
مشــاغل ناپایدار، پاره وقت، کم درآمد و فاقد هر نوع 

مزیت بوده است.
یکــی از موضوعات مربــوط به زنان در ســده 
اخیر کــه همواره در حــوزه عمومــی درمورد آن 
بحث می شــود، پوشــش زنان اســت؛ امــا وجه 
اقتصادی مرتبط با این موضــوع نیز عموما نادیده 
گرفته شــده اســت. از جمله در پرداختن به کشف 
حجــاب در دوره رضاخــان بــه تعیین کننده های 
اقتصــادی آن اشــاره نمی شــود و عمومــا بحث 
ســرکوبگرانه بودن  یــا  رهایی بخش بودن  دربــاره 
چنین اقدامی اســت. اغلب ایــن واقعیت مغفول 
می ماند که به لحاظ طبقاتی کشــف حجاب پیش 
از اجباری شدن، مورد اســتقبال زنان متجدد طبقه 
متوسط شــهری قرار گرفته بود که نیازی به اجبار 
حکومت نداشــتند. اجبار و سرکوب برای برداشتن 
حجاب بیش از همه متوجه زنان تهیدست شهری 
بود که عالوه بر تحمل ســرکوب، باید هزینه بدون 
حجاب ظاهر شــدن در انظار عموم را نیز پرداخت 
می کردند. اگر زنان اشــراف و اعیان می توانســتند 
بــرای کاهش شــرم از برهنه بودن ســر، کاله های 

اروپایی و وارداتی به ســر بگذارند، زنان تهیدســت 
قادر به پرداخت پول کاله هم نبودند؛ بنابراین انزوا، 
خانه نشینی و حتی خودکشی سرنوشت زنانی بود 
که به لحاظ طبقاتــی در برابر رفع حجاب اجباری 
بیشــتر آســیب پذیر بودند. در دوره پهلوی دوم نیز 
برای شــکل گیری الگویی از زن ایرانی که دست کم 
بــه لحاظ ظاهری به زن غربی شــبیه اســت و در 
کوچه و خیابان حضور دارد، تالش شد. زنی که در 
این دوره از قید حجاب، آزادشــده به نظر می رسید، 
به اقتضای ســرمایه داری در حال رشــد، به سمت 
نقش مصرف کننده ســوق داده می شد و هم زمان 
رهایی و آزادی او به کلیشه های زنانگی و مجموعه 
آداب آن الصاق می شد. بعد از انقالب نیز با وجود 
تغییر در محتوای ایدئولوژیکــی که مبنای هدایت 
جامعــه قرار گرفتــه، این نقــش زن مصرف کننده 
همچنــان حفظ شــد. به عنوان مثــال در حالی که 
چادر مشکی به عنوان حجاب برتر معرفی می شود 
و زنان بــه اســتفاده از آن ترغیب می شــوند، این 
واقعیت کمتر بازگو می شــود که واردات و قاچاق 
چادر چه منافع و عوایدی برای دست اندرکاران این 
تجارت بــه همراه دارد. واقعیت این اســت که در 
ســده اخیر که نوع پوشش به مثابه میانجی رهایی 
یا تعالی زنان معرفی شــده؛ در پشــت پرده، منافع 
اقتصادی شرکت ها یک عامل تعیین کننده بوده، چه 
منافعــی که نصیب صنایع پوشــاک و کاله اروپایی 
می شده و چه عوایدی که از واردات و فروش چادر 

مشکی به جیب برخی رفته و می رود.
کوتاه ســخن آنکه وضعیت اقتصــادی جامعه 
تأثیر مســتقیم و مهمــی بر وضعیت زنــان دارد و 
سیاســت های اقتصادی حکومت ها در رهایی زنان 
از ستم جنســیتی دخیل هستند. استقالل اقتصادی 
زنان و کاسته شــدن از وابســتگی آنها به مردان، به 
زنان قدرت آن را می دهد که در مواجهه با مشکالتی 
که نظــام فرهنگی مردســاالری برای آنهــا ایجاد 
می کند، مقاومت کننــد و راحت تر به حل آنها نائل 
شــوند. اســتقالل اقتصادی به زنان امکان می دهد 
که کمتر مورد خشــونت قرار گیرنــد یا کمتر محیط 
خشونت زا را تحمل کنند. استقالل اقتصادی قدرت 
تصمیم گیری زنان در خانــواده را افزایش می دهد 
و به آنها حق انتخاب بیشــتری می دهــد؛ بنابراین 
حرکت به سوی برابری جنسیتی، پیوند ناگسستنی با 
بهبود وضعیت اقتصادی زنان دارد. زنان ایرانی در 
سده اخیر همواره در جریان توسعه اقتصادی کشور 
در حاشــیه نگه داشته شــده اند و زحمت و تالش 
آنها عمدتا به صــورت کار غیرمزدی در خانه بوده 
اســت و اگر درصد اندکی از آنها وارد عرصه تولید 
شده اند، همواره ســهم ناچیزتری نسبت به مردان 
نصیب شــان شده است. تقسیم منابع و توزیع ثروت 
چه در ســطح کالن و چه در ســطح خرد، همواره 
به زیان زنان بــوده و هر باد نامالیمی که در عرصه 
اقتصاد وزیده است، زندگی زنان را بیشتر به ویرانی 
کشانده اســت. چنان که در دو سال گذشته با وقوع 
همه گیری کووید، زنان بیش از مردان مشاغل شــان 
را از دســت دادند و بیشــتر از پیش بــه خانه رانده 
شدند. این قرن تمام شد و زنان ایرانی در حالی پا به 
سده جدید شمسی می گذارند که با وجود صد سال 
مبارزه و مقاومت، هنوز رؤیای برابری جنســیتی در 
حقوق اولیه ای مانند اشــتغال و استقالل اقتصادی 
برای آنها محقق نشده است؛ اما این امید هنوز زنده 

است که آینده چنین نباشد.

اقتصاد؛ زیربناى مغفول فرودستى زنان

 سیمین کاظمى

تغییرات تملک و  تأثیرات 
اقتصادی آن

عمر تاریخ نوشــته بشــر را حدود پنج هزار سال  �
تخمین زده اند. از روزگار انسان های اولیه تا به امروز، 
تســلط بر قلمرو از مهم ترین دغدغه های بشر بوده 
اســت. حس مالکیت بر زمین، تــا حد زیادی آدمی 
را آســوده خاطر می کند. پیش از ورود حقوق مدرن 
به ایران (تــا ۱۲۸۵ خورشــیدی)، قواعد مربوط به 
مالکیت بر اراضی با توجه به احکام شریعت اسالم 
ضابطه منــد می شــد؛ مطابق قاعده «ید» ســلطه 
شــخص بر اشــیا دلیل بر مالکیت اوســت و اصل 
«تســلیط» بر مبنای حدیث نبوی «الناس مسلطون 
علی اموالهم» فرد مسلط بر ملک را مالک مجاز به 
هر گونه دخل و تصــرف می داند. این اصل در زمان 
تصویــب جلد اول قانون مدنی (۱۳۰۷) در ماده ۳۰ 
قرار گرفت: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق 
هر گونــه تصرف و انتفاع دارد، مگــر در مواردی که 
قانون استثنا کرده باشد». همچنین در ماده ۱۴۱ این 
قانون «احیای اراضی موات» در زمره اسباب تملک 
قرار گرفته کــه البته با تصویب قوانیــن و مقررات 

بعدی به شدت محدود شد.
فلسفه اصلی تصویب قانون ثبت (۱۳۱۰)، تعیین 
معیاری برای پایان دادن به اختالفات افراد در زمینه 
اثبــات مالکیت بود. شــاه بیت این قانــون ماده ۲۲ 
است: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر امالک 
به ثبت رســید، دولت فقط کســی که ملک به اسم 
او ثبت شــده... یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی 
ارثا به او رســیده باشــد، مالک خواهد شناخت...». 
این روش هم کارگر نیفتــاد و به ویژه پس از انقالب 
اســالمی با ایراداتی که فقها به قانون ثبت گرفتند و 
ماهیت آن را خالف عقد بیع (قرارداد انتقال دهنده 
مالکیــت یا همان «تملیک عین به عوض معلوم») 
دانســتند؛ دعوای «الزام به تنظیم ســند رســمی» 
برای اعتبار بخشــیدن به معامالت با اســناد عادی، 
سکه رایج دادگســتری شد. جالب اینکه تا به امروز 
این منازعه مدرن (اصالت ســند رســمی) و ستنی 
(اصالــت عقد بیع) ادامــه دارد. در ماده ۶۲ قانون 
احکام دائمی برنامه های توســعه کشــور (۱۳۹۵) 
حاصل جمــع ماده ۲۲ قانون ثبــت و رویه قضائی 
محاکم نشــئت گرفته از اصالت بیع این گونه تجلی 
یافــت: «همه معامالت راجع بــه اموال غیرمنقول 
ثبت شــده مانند بیع... باید به طور رســمی در دفاتر 
اســناد رســمی ثبت تنظیم شود. اســناد عادی که 
درخصوص معامــالت راجع به امــوال غیرمنقول 
تنظیم شــوند، مگر اســنادی که بر اساس تشخیص 
دادگاه دارای اعتبار شــرعی است، در برابر اشخاص 
ثالث غیرقابل اســتناد بوده و قابلیــت معارضه با 
اســناد رســمی را ندارد». قید پایان ماده، متن را از 
محتوا تهی کرده، به تعبیر ســاده: «نه خانی آمده و 

نه خانی رفته است!».
اما اوج کشــمکش بر سر زمین، قانون اصالحات 
ارضی اســت که در ۱۹ دی ۱۳۴۰ تصویب و با همه 
پرســی ششم بهمن ۱۳۴۱ مشــهور به «انقالب شاه 
و ملت» بــه اجرا درآمد. این اقدام، مناســبات میان 
روحانیت و حاکمیت را به بحرانی ترین سطح رساند 
که در تاریخ نگاری رســمی، مقدمه انقالب اسالمی 
به شــمار می آید. اصالحات ارضی در ســه مرحله 
انجام شد: نخست، تعیین شد که هیچ مالکی بیش 
از یک  ده شــش  دانگ یا شــش  دانگ زمین در چند 
ده مختلف نداشته باشــد؛ دوم، صاحبان زمین های 
استیجاری می باید یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره 
بپردازند یا بر اســاس قراردادهای اجــاره، زمین ها را 
به زارعان بفروشــند. به عبارت دیگر مالکان موظف 
شــدند که یا ملک کشــاورزی خود را برای ۳۰ سال 
به کشــاورزان اجاره دهند یا آن را بــا توافق به آنان 
بفروشــند. امالک موقوفه عام نیز بر اســاس درآمد 
آن زمین به اجاره دراز مدت ۹۹ ســاله به کشــاورزان 
واگذار شد؛ و ســوم، مالکانی که ملک خود را اجاره 
داده بودند، ملزم شــدند یا زمین خــود را به زارعان 
بفروشــند. با ورود آپارتمان نشــینی در ایران، قانون 
تملک آپارتمان ها (۱۳۴۳) نحوه مالکیت ســاکنان 
این نوع ســاختمان ها را با توجه به وجود دو بخش 
اختصاصی و مشــترک ضابطه مند کــرد که امکان 
الــزام مالک به تجدیــد بنا و نهــاد هیئت مدیره، در 
گذشته پیشــینه ای نداشت. همچنین در سال ۱۳۵۶ 
با تصویب قانون روابط موجر و مستأجر صورت بندی 
جدید مفهوم «حق کســب و پیشه و تجارت» که به 
روابط مالک و مســتأجر امالک تجاری راه یافته بود، 
ترسیم و تا همین امروز بر این مناسبات حاکم است. 
موضوع دادرسی کیفری اختالفات ملکی هم در نوع 
خود منحصر به فرد اســت؛ از مجازات اعدام برای 
تصــرف عدوانی مطابــق الیحه قانونــی متجاوزان 
به اموال عمومی و مردم اعم از اشــخاص حقیقی 
و حقوقــی (مصوب ۱۳۵۹ شــورای انقــالب) تا ۴۰ 
ســال بعد، قانون کاهش حبس تعزیــری (۱۳۹۹) 
که مجازات جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ 
قانون مجازات اسالمی (یک ماه تا یک سال حبس) 
را قابل گذشــت دانســته و در صورت عدم گذشت 
شاکی خصوصی نیز قاضی مکلف به تعیین حداقل 
مجازات (یک ماه حبس) شــده اســت! نزاع بر سر 
زمین محدود به قرن اخیر نیست و از تعیین مرز ایران 
و توران توســط آرش کمان گیر تا کشمکش وراث بر 
ســر گواهی حصر وراثت و تحریر ترکه در راهروهای 

شورای حل اختالف، تا همیشه ادامه دارد.
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جهــت برشــمردن  یا انتخــاب مهم تریــن رخداد 
اقتصــاد در ۱۰۰ ســال اخیر باید اذعان کــرد که عالوه 
بر تغییــرات و تالطم های یکپارچه جهانــی، ایران به 
دلیل ســوءمدیریت و البته در بیشتر دوره ها و نداشتن 
مدیریت کالن اقتصادی در کشور با مشکالت عدیده ای 
دست و پنجه نرم کرده است؛ از دوران بی مدیریتی قاجار 
و تأثیرات مخرب جنگ های جهانی تا بیماری هلندی 
زمان پهلوی دوم و خرج گسترده و بی حد از درآمدهای 
نفتی. هشــت سال جنگ تحمیلی و تبعات برجا مانده 
از آن و ســپس شروع تحریم ها و گسترش آنها در دهه 
اخیــر و تصمیمات اقتصادی ناصحیــح از جمله نرخ 
ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانــی و رانت های دنباله دار آن. 
همه و همه بر پیکره نیمه جان اقتصاد ایران پتک خود 
را کوبیده اند. بنابراین اگر بنا به انتخاب مهم ترین رخداد 

باشد، واقعا بســتگی به تعریف واژه «مهم ترین» دارد؛ 
از این رو به ذکر رخدادهایی که از دیدگاه نویسنده مهم  
بوده اند، پرداخته شــد. اگر هم به سؤال فوق با عینک 
خوش بینی پاسخ داده شود، باید فهرستی از مهم های 
خوب هم ارائه شــود. در صد ســال اخیــر هنوز هم 
ملی شدن صنعت نفت نسبت به سایر مهم های مثبت 
اقتصادی در مقام مهم ترین رخداد قرار دارد. اگر بازهم 
به نحوی دیگر به سؤال پاسخ داده شود که آن دهه ای 
کــه در آن مهم ترین رخدادهای اقتصــادی ایران رقم 
خورده، چه دهه ای بوده است، به صورت قطع و یقین 
دهه ۹۰ دهه ای بود که هم زمان با رشد تکنولوژی های 
برتر در دنیا و به طور متوســط پیشرفت های چشمگیر 
در همــه ابعاد علم و زندگی، متأســفانه ایران نه تنها 
پیشرفت و بهبودی نداشت بلکه به لحاظ اقتصادی و 
آمار و ارقام پسرفت های فراوانی را شاهد بودیم. تأکید 
بر بهبود متوســط وضع دنیا به این دلیل بود که نشان 
داده شــود ایران همراه با روند رشــد مثبت شکوفایی 
جهانــی نبوده و حرکتی معکــوس را در اقتصاد خود 

تجربه کرده است!

حرکت معکوس در اقتصاد دهه ۹۰
 سپیده کاوه
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چند شــب پیــش بــه دعــوت یکــی از بازیگران 
صاحب نام به تماشــاخانه ای رفتم که ســاعت هشت 
شب اجرا داشت. دیرتر شروع شد چون پیش از آن یک 
اجرای دیگر بود و شنیدم که پیش از آن دو اجرای دیگر 
هم بوده و تصورم این بود که آن اجرا آخرین اجرای آن 
سالن و آن شب اســت اما چه خیال باطلی؛ تشویق به  
پایان نرسیده دو راهنما! در حال «هی»کردن تماشاگران 
بودند! و گــروه بعدی به صورت فست موشــن در  حال 

چیدن صحنه بود ... .
آن گاراژ شــمس العماره ســه سالن داشــت و اگر 
میانگین در یک شبانه روز ۱۲ اجرا داشته باشد، می توان 
گفت: کاســبی خوبی بــود. گاراژ خوبی بــود، پارکینگ 
طبقاتی خوبی بود اما دریغ از ذره ای فرهنگ ... . در نگاه 
اقتصاد باز این تماشاخانه موفق است؛ بوفه اش فعال، 
گالری اش فعال، سالن هایش فعال و روی کاغذ اقتصاد 
این تماشــاخانه دارای تراز مثبت مالی است  اما از نظر 
اقتصاد هنری یک لکه ســیاه بر پرونده تئاتری است که 
یک قــرن از عمرش می گذرد و این محــل موقت اجرا 
مطلقا در فهرست اهداف خود نه به استقرار گروه فکر 
می کنــد، نه به طراحی صحنه و نــه به طراحی اجرای 
یک اثر! فرمول این کســب تئاتری این است: تخصیص 
ســالن ها در صبح ها در قبــال دریافت وجه/ تخصیص 
ســالن ها با فاصله حداکثری نیم ســاعت به گروه های 
تئاتری و دریافت درصد کمر شکن از گروه ها/ حتما شرط 
هم شــده  نمایش باید حداقل زمان برای تعویض نور و 

صحنه و... را داشته باشد!
امــا از ورای این آشــوب می توان پی بــرد که  تئاتر 
خواهان دارد، گران اســت، پس خواهانش خانواده ها 
نیســتند؛ چون یک خانوار چهار نفــری باید یک میلیون 
تومنی بسلفند که نمایشی را در این قبیل تماشاخانه ها 
ببیننــد، هزینه رفت و برگشــت، هزینه بلیــت، خورد و 
خوراکی که خواســته و ناخواســته ولو برای یک شب 
آشــپزخانه را از کار می اندازد و اگر زمانی شــعار  «اول 
ساندویچ بعد ســینما» جا افتاده بود، حاال  بعدش پیتزا 
می چسبد و تئاتر اگر در سبد خانوار جایی نداشته باشد، 
به زودی اهمیت همه جانبگی خود را از دست می دهد. 
هر چند نوعی تئاتر معروف بــه تئاتر «آزاد» که معادل 
تئاتر «بی خیالیســت»، هنوز تماشــاگران خــود را دارد؛ 
خانواده می روند تا دو ســاعت ریسه بروند و گروه تئاتر 
شعارشــان این اســت: «خلق را خوش کنیم و خوش 
باشیم » و «بزن بر طبل بی عاری که آن هم عالمی دارد».
تئاتــر کودک هم رونــق دارد؛ طبقه متوســط برای 
تئاتردیدن فرزندانشان سر کیسه را شل می کنند. هرچند 
در دوران کرونا تمام این کســب و کار تا آســتانه نابودی 
رفت اما نه تنها در تهران بلکه در مشهد و شیراز و چند 
شــهر دیگر تئاتر حداقل از نظر مالی -بخوانید اقتصاد 
نیم بند- علم اســتقالل به دست گرفته و رونقی داشت 
و دارد . برای ادامه این رونق نســبی تماشاخانه داران به 
هر حیله رهی پیش پای جماعت تئاتری می گذارند؛ برو 
دوتا سلبریتی بیار، کهنه فوتبالیستی، کهنه کشتی گیری – 
از آن نوع از آبلیمو تا فرش و شامپو برایش فرقی ندارد- 
یا برو یک عده جوان عاشــق بیار که از دیوار راست هم 
باال می روند تا دیده بشوند، اینها حتی پول هم می دهند !
غرض اینکه پس از صدسال با تمام این بازار آشفته 
کم یا بی صاحب  شعله های تئاتر نه تنها فروکش نکرده 
بلکه خودش را با شــرایط ســازگار کرده اســت؛ کتاب 
تئاتری بازار دارد، ســایت های فــروش بلیت دارد، تئاتر 
آنالین – بخوانید شبه آنالین – در روزنامه ها حداقل یکی 
از روزها صفحه ویژه دارد و هرچند سیما با صحنه قهر 
است و تله تئاتر را پشــت گوش انداخته است اما صدا 
یــا همان رادیو، هــم کانال نمایش دارد هم به ســراغ 
کارگردان ها و بازیگران و نمایش نامه نویســان می رود و 
در یک ســویش پن – نگاه سریع دوربین – عرصه خالی 

نیست اما:
آنچه  بر سر سفره خانواده های تئاتری قرار می گیرد، 

از قبل ســریال بازی کردن، گاه گــداری در فیلمی بودن 
است و رزق و روزی، هن و هن کنان جور می شود...

می خواهم بگویم اگر روزی روزگاری «عبدالحســین 
نوشین» می توانســت از قبل یک سال فعالیت و درآمد 
تئاتــری پولی جور بکنــد که دو ســال در اروپا به دنبال 
آموزش دیدن باشــد، یا با تمام بدبختی ها، سرســختی 
«مصطفی اســکوئی» باعث می شد بیش از هفت سال 
چراغ تماشــاخانه را روشن نگه دارد و اتللوی شکسپیر، 
روبهکان لیلیان هلمن، طبقه ششــم آلفرد ژاری، خانه 
عروسک ایبســن، تراموایی به  نام هوس تنسی ویلیامز، 
گرگ ها و بره های آستروفســکی، کالسکه زرین پروسپر 
مریمه، غار ســاالمانگ سروانتس  و صاحبه مهمانخانه 
گال دونــی را روی صحنه بیاورد، یا اگر بازیگر-گریموری 
ماننــد «نصرت کریمی» به قول خــودش آن قدر در آمد 
داشــت که روزی یک پرس چلو کبــاب ۲۵ ریالی نوش 
جان بکند ولی معلم ها چنین ریســکی برایشــان حکم 
قتل عام خانواده را داشــت  یا عمویــی و وثیقی بازاری 
شریک تئاتری ها می شدند که تماشاخانه های فردوسی و 
سعدی را علم بکنند و تمام ضوابط هنری تئاتری را هم 
در حد وسعشان به جا بیاورند و مثال برای اجرای پرنده 
آبی موریس مترلینگ، سنگ تمام بگذارند و سن گردان و 
دکور و جلوه های ویژه صحنه را برای نوشین تهیه کنند و 
تماشاگران برای خریدن بلیت سر  و  دست می شکستند، 
امروز معیارهای دیگری حاکم اســت؛ دالر بهتر است یا 

زیبایی شناسی صحنه؟ البته که «دالر جان!!!!».
البتــه آن روزگار که در ســال ۱۲۹۸ خورشــیدی که 
در طبقه باالی چاپخانه « فــاروس» یا به قول آن زمان 
مطبعه فاروس «نمایــش می دادند» منبع تأمین هزینه 
تئاتــر از محل اعانات اغنیا و معتقدین به توســعه ابزار 
سویلیزاســیون، مدرســه، روزنامه و تئاتر تأمین می شد، 
هرچند در روزنامه ایران اعالم می کردند: «شرکت علمیه 
فرهنگ برای تهذیب اخالق و تأسیس کتابخانه عمومی 
شــب یکشــنبه ۲۶ ذی حجه برابر با ۲۵ جدی و شــب 
سه شنبه ۲۸ شهر-ماه- جاری ذی حجه نمایش اخالقی، 
پانتومیم و کنســرت ایرانی خواهد داد . ارکستر و موزیک 
نظامی در هردو شب مدعوین را مشغول می دارد . محل 
فروش بلیط از امشب (نیم ســاعت به غروب مانده) در 

عمارت فوقانی مطبعه فاروس خواهد بود».
اما فروش بلیت به معنــی امروزینش از رونق بازار 
تئاتــر در الله زار جان گرفت و اال پیــش از آن گروه های 
تئاتری مطلقا برای کسب در آمد و به عنوان یک شغل به 

سراغ تئاتر نمی رفتند.
در جایی دیگر می خوانیم:

«چون اقدامات شــرکت فرهنگ- شــرکت علمیه 
فرهنــگ، اولین گروه تئاتری رســمی ایران- البته منوط 
به وجود ســرمایه است و عده اعضای شرکت به قدری 
زیاد نشــده اســت که وجه اعانه مقرری ایشان متعدی 
شود و دردی را دوا کند، لهذا عمده همت هیئت عامله 
و اعضای محترم تاکنون مصروف فراهم کردن ســرمایه 
بوده و برای این مقصود یک مرتبه در زمســتان گذشــته 
نمایش تیاتر ماننــد داده و از این راه مبلغی عاید گردید 
که با ســایر عایدات در تجارتخانه جمشــیدیان به طور 
محاســبه جاریه گذاشته شده و فعال این شرکت به غیر 
آنچه در محل دارد، تجارتخانه مزبوره نیز مبلغ سیصد 

تومان دارا می باشد » و الی آخر و سخن آخر 
۱۵ تا ۲۰ سال پیش با زنده یاد دکتر «فیروز رئیس دانا» 
در جمعی کارشناســی مجادله ای داشتیم. ایشان با آن 
جوش و خروش همیشگی ادعا می کرد که تئاتر می تواند 
خودکفا باشد و از شــر دولت خالص بشود. من مجبور 
شدم که سندی رو کنم «در یک بررسی اقتصاد تئاتر که 
در ســال ۱۹۹۸ در فنالند انجام شــده بود. آمار گران با 
عدد و رقم دقیق نشــان داده بودند که در کشور فنالند 
پنج و نیم میلیون نفــری تعداد شــش میلیون بلیت تئاتر 
فروخته شده؛ به عبارتی ۵۰۰ هزار نفر بیشتر از جمعیت 
کشــور و با این حال فقط ۲۵ درصد هزینه های فعالیت 
تئاتــری از محــل فروش بلیــت و ۷۵ درصــد از محل 
کمک هــای دولت، شــهرداری ها و بنگاه های تجاری و 

صنعتی تأمین شده است».
روحش شــاد، از آنجا که دالیل قوی بود و معنوی، 

به قول حضرت مولوی رئیس دانای مغرور تسلیم شد !

آنچه اقتصاد بر سر تئاتر آورد

 بهروز غریب پور

 ابراهیم ایوبى
 وکیل دادگسترى


