
ایراني بی اعتناس��ت. اگر هم اعتنا کنند با رویکرد 
روحوضی و سیاه بازی است. اصاًل خط مشي ندارند. 
خیلي جاها با اکراه به ما اجازه اجرا مي دهند؛ فرقي 
نمي کند، هر کدام از س��الن هاي دولتي این طور 
هستند. تئاتر شهر از همه بدتر. شما بیایید پیگیر 
پرونده پیش��نهادي نمایش هاي آییني بشوید که 
از طریق حوزه هنري و مرکز سوره پیشنهاد شده 
بود به وزارت علوم که چرا به نتیجه نرس��ید. باید 
پاسخگو باشند. من ش��نیدم کارشناسان گفته اند 
ما اصالً بررسي نمي کنیم و اهمیت نمي دهیم، خب 
چرا اهمیت نمي دهند؟ چرا دانشگاه تهران اینها را 
حذف کرده است؟ دانشگاه مادر چرا نباید با تعزیه 
آشنایي داشته باشد؟ چرا دشمني داشتند؟ چرا فکر 
کردند به درد نمي خورد؟ در صورتي که دنیا دارد 
از اهمیت آن حرف مي زند. سازمان یونسکو تعزیه 
را به نام ایران ثبت کرد، چرا دانشگاه هاي ما به این 

مسئله اهمیت نمي دهند؟
آنچه امروز به عنوان تئاتر تجاری از آن 
یاد مي شود چه تأثیراتی مي تواند بر این 

هنر داشته باشد؟
اینکه کسی بخواهد تئاتر کار کند، طبیعتاً به لحاظ 
صنفی مخالفتي برایش نیست اما اگر بخواهد یك 
موجي راه بیفتد و در انحصار یك عده معیني باشد 
این جاي گله مندي پی��دا مي کند. دیگر اینکه اگر 
بنا باش��د یك کاالي فرهنگي مهم مث��ل تئاتر در 
جامعه رواج پیدا کن��د باید به گونه اي بتواند دخل 
و خرج کند که اغلب اقشار جامعه بتوانند ببینند. 
در ش��رایطي که خیلي از کارمن��دان و کارگرها و 
اقشار ضعیف جامعه حتي روزي 100هزار تومان 
هم درآمد ندارند چطور مي توانند بلیت 200هزار 
توماني بخرند؟ طبیعتاً تئاتر گران قیمت نمي تواند 
در معرض تماشاي اقشار ضعیف جامعه باشد و این 
به کاالي لوکس تبدیل مي شود که اقشار پردرآمد 
جامعه مي توانند برون��د ببینند. عیبي ندارد بروند 
ببینند اما از این طرف وظیفه دستگاه ها و نهاد هاي 
فرهنگي چه مي ش��ود؟! وظیفه وزارت ارشاد چه 
مي شود؟ وظیفه حوزه هنري چه مي شود؟ وظیفه 
شهرداري چه مي ش��ود؟ آیا اینها باید بنشینند و 
بگویند هر کس دوس��ت دارد برود این تئاتر ها را 
ببیند برود و هر کس دوست ندارد نرود. در صورتي 
که وظیفه این نهاد هاي دولتي این است که زمینه 
ترویج فرهنگ انساني را فراهم کنند. خیلي ها به آن 
آدم هاي سرشناس دسترسي ندارند و نمي توانند 
سرمایه گذاري کنند که بخواهند یك تئاتر پر زرق و 
برق را آماده کنند که دو، سه هزار نفر را هر شب در 
سالن داشته باشند و نفري 200، 300 هزار تومان 
هم بگیرند. اینجاست که وظیفه نهاد هاي فرهنگي 
دولتي مهم مي ش��ود و باید اینه��ا یارانه فرهنگي 
بپردازند که اگر نخواهند بپردازند خود به خود تئاتر 
به گیشه متکي مي ش��ود و گیشه هم اغلب زماني 
جواب مي دهد که شما یك نمایش صرفاً تفریحي 
بخواهید ارائه دهید یا بخواهید چهار تا سلبریتی 
بیاورید که م��ردم ببینند. االن هم همین اس��ت، 
برخي از چهره هاي شناخته شده سینما را مي آورند. 
این کار  ت��ا جایي جوابگو اس��ت و مدتي بعد افول 
مي کند. به همین علت باید یك ساز و کار درست 
و منطقي باشد که حمایت هاي دولتي توسعه پیدا 
کند تا این تئاتر بتواند نقش اجتماعي خود را ایفا 

کند وگرنه اگر بخواهد متکي به گیشه باشد یواش 
یواش آنچه موسوم به تئاتر آزاد است همه جا فراگیر 
مي شود. براي اینکه بتواند گیش��ه خود را تأمین 
کند به ه��ر دري و دیواري مي زند تا تماش��اگر را 
بخنداند. معیار فقط به هر قیمت خنداندن مردم 
مي شود. برخي از این ها که حرکات شنیع و زشت 
از خودشان نش��ان مي دهند، ما این همه کمدین 
درجه یك در جامعه نداریم که اگر داش��تیم جاي 
نگراني نبود که اگر بود جاي بسي خوشحالي بود. 
متأسفانه ش��وخي هاي بد و زشت انجام مي دهند 
و اخالق را زیر پ��ا مي گذارند. ای��ن وادادگی روی 
نسل ها و فرهنگ جامعه تأثیرگذار است. قطعاً اگر 
حمایت هاي دولتي نداشته باشند همه اینها مي روند 
به سمتي که بتوانند گیشه را تأمین کنند و عده اي 
هم که نمي خواهند کار کنند خانه نشین مي شوند. 
این فراگیر شدن لوده بازی آدم های دلسوز و اصیل 

را خانه نشین مي کند. 
با توجه به این توضیحات در این شرایط 
چقدر این تئاتر مي تواند تقویت كننده 

فرهنگ باشد؟ 
تئاتر اگر دس��ت آدم های فرهنگی و دلسوز باشد 
مي تواند بس��یار مؤثر باش��د مش��روط ب��ر اینکه 
هدف گذاري داش��ته باش��د و حمایت ش��ود. اوالً 
اهداف انساني آن تعریف شود و بعد سرمایه گذاري 
ش��ود. در تأثیرگذاري آن شکي نیست. همان طور 
که مي تواند تأثیر مخرب بگذارد ب��ه همان اندازه 
هم مي تواند تأثیر مثبت داش��ته باش��د. مهم این 
است که وقتي ش��ما مي خواهید یك کار باارزش 
فرهنگي با پیام هاي انسان دوس��تانه ارائه بدهید 
سخت مي شود نه اینکه اصالً تماشاگر نداشته باشد. 
مسئله این است که مبنا و مالك نباید فروش باشد 
که این که فروخته خوب است و آن که نفروخته بد 
است؛ نه مالك باید ارزش هاي انساني باشد که از 
طریق آن نمایش ترویج مي شود. از لحاظ فرهنگي 
و تأثیرپذیري مثبتي که از آن در جامعه مي بینیم 

می توان قضاوت کرد. 
شاید بتوان گفت بسیاری از تئاتر هایي 
كه اجرا مي ش�وند ضدفرهنگي است. 
چقدر نقش سیاستگذاري هاي فرهنگي 
یا برنامه ریزي ه�ا را در این قضیه مؤثر 

مي دانید؟ 
تئاتر هاي که به قول ش��ما ضدفرهنگي هستند در 
فرهنگ بیشتر جنبه س��لبي دارند و جنبه ایجابي 
ندارند. سیاستگذار فرهنگي مي تواند بسیار زیاد در 
این راستا مؤثر باشد، این که ما مي گوییم باید حمایت 
شود، باید برنامه ریزي و س��رمایه گذاري شود این 
سرمایه گذاري باید در راستاي رشد و تعالي جامعه و 
در راستاي پرورش انساني باشد نه اینکه هر حرفي را 
بزنند و طبیعتاً این به راحتی مي تواند سیاستگذاري 
شود به شرط اینکه متولیان امور بخواهند این کار را 
بکنند و تکلیف خودشان را روش��ن کنند. این نوع 

پدیده با این معیار ها مورد حمایت ماست. 
هنر تئاتر در ایران چقدر مردمي  است و 
این بلیت هاي گران در ماهیت این هنر 

چه تأثیري مي تواند داشته باشد؟ 
وقتي هدف تأمین هزینه هاي کار از طریق گیشه 
باش��د و هیچ گونه حمایت دولتي نباشد به سمتي 
مي رود که به ه��ر قیمتي که ش��ده هزینه هایش 
را تأمین کن��د. این موق��ع دیگر معیار مي ش��ود 
تجارت فروش و درآمد. معیار نمي تواند به تنهایي 
اندیشه هاي انساني شود. نمي خواهم بگویم کارهایي 
که به گیشه متکي است غیرانساني است. نه؛ طبیعتاً 
تجربه نش��ان داده که وقتي معیار مي شود فروش 
و گروه مي خواهد به هر قیمتي بفروش��د تا بتواند 
هزینه ها را تأمین کند و تن به هر چیزي مي دهد. 
آنجا دیگر ه��دف نمي تواند ترویج اندیش��ه هاي 

انساني باشد.
آنچه عده اي از آن به عنوان تئاتر باشكوه 

یاد مي كنند چه معنایي دارد؟ 
باشکوه و فاخر کلمات غلو شده است. باشکوه یعني 
ش��لوغش کنند و پرطمطراق بدانند، یا یك اثري 
ارزش هنری دارد یا ن��دارد. باید دید چه چیزی را 
انتقال مي دهد. چه با دو نفر اجرا شود چه با 20 نفر. 
خیلي از کارها را مي بینیم که احتیاجي به ش��لوغ 
کردن ندارند، بي خود شلوغ مي کنند که بگویند ما 

یك کار پرجمعیت ارائه کردیم.

دارد این طور با بی مهری و بی اعتنایی رفتار مي کنند؟ 
در دنیاي تعزیه 500 قصه متف��اوت داریم. در کجاي 
دنیا این بوده اما بي توجهي مي شود؟ کي باید به غیرت 
فرهنگي ما بربخورد؟ چه کسي باید این توجه را بدهد؟ 

چه کسي باید این بها را بدهد؟ 
به نقل از یکي از دوستان، در ایتالیا خود دولت آنجا هایي 
که مردم نسبت به فرهنگ خود توجه دارند مي گوید 
خب توجه دارند. آنجایی که نسبت به فرهنگ ملی شان 
بي توجهي مي شود دولت به کمك نخبه هاي فرهنگي 
آن موارد مغفول را ترویج مي کند و توسعه مي دهد تا 
فراموش نش��وند. پس وظیفه وزارت عریض و طویل 
فرهنگ و ارشاد اس��المي  چیست؟ وظیفه اش همین 
است که فرهنگ ملی را حفظ و ترویج کند؟ نمایشي 
مانند تعزیه جایگاه خیلي وی��ژه اي از لحاظ فرهنگي 
دارد. یك آیینه نسبتاً تمام نما از فرهنگ دیرین ماست. 
هر کس تعزیه را مي شناسد مي داند ایراني ها در گذشته 
چه بودند و چه فکر مي کردند و به چه چیز هایي اهمیت 
مي دادند. ضم��ن اینکه خود تعزیه بس��تري بوده که 
سال ها به عنوان یك رسانه در جامعه تأثیرگذار بوده 
است. حاال پدیده هاي شادي آور هم جاي خود. نقالي 
هم که قرن ها سابقه داشته و هنر قصه خواني در کل دنیا 
رواج داشته و سال هاست فستیوال قصه خواني برگزار 

مي ش��ود. اگر این اهمیت ندارد چرا برگزار مي شود؟ 
نقالي هم نوعي قصه خواني نمایشي است دیگر.

این طور كه مي فرمایید لزوم آموزش تعزیه 
به نسل ها اهمیت زیادی دارد ولی به لحاظ 

آموزشی در این زمینه ضعف جدی داریم.
ما اگر مرکز حفظ و اشاعه یا مرکز نمایش هاي آییني 
سنتي راه بیندازیم مي توانیم در آنجا در اهداف پژوهش 
هم آموزش و هم به اصط��الح نمایش کارهایی انجام 
دهیم. البته منظورم این نیس��ت که وزارت ارش��اد یا 
وزارت علوم را فربه کنیم. فقط کافی است در مدیریت 
منابع و امکانات اولویت ها را بشناسیم و در آن تجدید 
نظر کنیم. سال هاس��ت داریم داد مي زنیم هیچ کس 

گوش نمي دهد. 
تعزیه در تهران چرا اجراي باشكوهي ندارد 
یا شاید هم دارد ولی رسانه ها از جمله رسانه 

ملی پوشش خوبی نمي دهند.
جا ندارد. کو جا؟ یکي از مهم ترین  نیازها مکان است و 
بعد هم سرمایه گذاري مي خواهد. در حسینیه خوانسار 
در حضور چند هزار تماش��اگر، چه تعزیه باش��کوهي 
برگزار مي شود. در تهران چنین جایي نداریم. ضمن 
اینکه یك هیئت امنایي در برخی ش��هرها دارند باني 
مي ش��وند براي برگزاري تعزیه. ب��ا تعزیه خوان ها از 
امسال براي سال آینده قرارداد مي بندند! حق و حقوق 
آنها را مي دهند، همه هزینه ها را تأمین مي کنند؛ ابزار 
و ادوات، اجاره لباس و هزینه نگهداري اس��ب و همه 
این کارها را مي کنند. شاید یك میلیارد هزینه  کنند 
براي اینکه آن تعزیه باشکوه را برگزار کنند، در تهران 
متولی کجاست؟ کجا حمایت مي کند؟ برخی از این 
تعزیه خوان ها از تهران مي روند به ش��هرهای دیگر و 
اجرا مي کنند. یك نفر یا یك نهاد بیاید حمایت کند ما 
باشکوه ترین تعزیه را برگزار مي کنیم. جالب این که ما 
در اطراف تهران و شهرستان ها جاهایي را مي بینیم که 
تکایاي بزرگي ساختند؛ چند ده میلیون و حتي چند 
صد میلیون هزینه مي کنند ب��راي برگزاري تعزیه اما 
تهران چه کسي این س��رمایه گذاري را مي کند؟ این 
کار مدرس��ه مي خواهد. این پدیده اگر تبدیل به یك 

رشته دانش��گاهي نش��ود به افول مي رود. سال ها بود 
از طریق دانشگاه س��وره یك رشته اي تعریف کردیم، 
وزارت علوم پیشنهاد داد. کارشناسان وزارت علوم یك 
نگاه نکردند به پیش��نهاد من چون آدم های دلسوزی 
نیستند. گفته بودم چرا باید نس��بت به فرهنگ ملي 
این قدر بي تفاوت باشند؟ اگر ما نسبت به تعزیه توجه 
نکنیم چه کس��ي باید توجه کند؟ خب این هم مثل 
هر پدیده فرهنگي دیگر ممکن اس��ت چه��ار تا ایراد 
هم داشته باشد، آن چهار تا ایراد قابل برطرف کردن 
است ولي این پدیده که به عنوان یك رسانه دارد عمل 
مي کند و هنوز میلیون ها نفر مي نشینند پاي تعزیه چه 
در ایام عزاداري و چه غیرعزاداري معلوم است که با آن 
ارتباط برقرار مي کنند. چرا باید بي توجه باشیم آن هم 
به هنري که مي دانید ایرانیان شیعه مذهب تنها ملتی 
از مسلمان ها هستند که توانستند یك پدیده نمایشي 
منحصر به فرد را خلق و به دنیا معرفي کنند؟ امیدوارم 
این غرب زدگي در تئاتر ما یك مقدار تقلیل پیدا کند 
و ما به خودمان برگردی��م. ضمن همه احترامي  که به 
پدیده هاي فرهنگي خارج از ایران مي گذاریم این قدر 
نس��بت به خودمان بي توجه نش��ویم. روزنامه ش��ما 
مي تواند به دست عده اي برسد و از روزنامه هاي ارزشی 
است مي تواند جریاني راه بیندازد و مي تواند حمله کند 
و مي تواند توجه مس��ئوالن را به این مقوله و اهمیت 

نمایش هاي ایراني و آییني جلب کند.
برخ��ی مدی��ران، تعزی��ه و نمایش ه��ای آیین��ی را 
نمي شناسند و منکر مي شوند. مش��کل ما این است 
که در دانشگاه ها نمي شناسند و منکر آن مي شوند اما 
از طرفي بزرگ ترین مرد تئات��ر ملي ما بهرام بیضایي 
مي رود امریکا و تئات��ر ایراني کار مي کند. او عرق ملي 
دارد و دارد نمایش ایراني کار مي کند و ما در اینجا نان 
این نهادها را مي خوریم اما تئاتر فرنگي رواج مي دهیم. 
اصاًل باید یك خط مشي ترسیم شود. بگویند حمایت 
مالي فقط از نمایش ایراني. هر کس مي خواهد نمایش 
فرنگي و غربي کار کند خودش مي داند و همین کار را 
بکنیم. خیلي ها مجبور مي شوند، مي آیند نمایش ایراني 
کار مي کنند. شما برو ببین تئاتر شهر چقدر به نمایش 
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هنر تعزیه قرن ها در ایران به عنوان یک نمایش اصیل با 
محتوایی غنی مردم را با خود همراه كرده اس�ت اما این 
هنر سال هاس�ت كه مهجور مانده در حالی كه در تهران 
و شهرهای بزرگ اگر خوب تبلیغات شود و حمایت شود 

قطعاً مردم استقبال خواهند كرد. مشكل كجاست؟ 
متأسفانه نمایش هاي ایراني چه به مفهوم مدرنش و چه به مفهوم آییني 
و سنتي بسیار مظلوم واقع شده و بسیار دچار بي مهري شده اند. در وهله 
اول از طریق دانشکده هاي تئاتر به این میراث ملی بي مهري مي شود و 
دیگر اینکه در برنامه ریزي هاي بسیاري از سالن ها و مدیران هم جایگاه 
ویژه اي ندارد، یعني ما گاهي اگر حمایت هاي دولتي هم داشته باشیم 
اصاًل ترویج نمي ش��ویم. ما این هزینه ها را ب��راي ترویج نمایش ایراني 
مي دهیم اما وقتی حمایت جامع و همه جانبه ای صورت نمي گیرد این 
هنر اصیل و پرمعنا از مهجوریت خارج نمي شود. این یکي از بزرگ ترین 
معضالت ماست که نیازمند یك نقش��ه راه از مقام هاي باالتر فرهنگي 
هستیم. در سیاس��تگذاري هاي کالن باید این دیده ش��ود و به عنوان 
دستورالعمل به دستگاه هاي ذیربط ابالغ شود. در دانشگاه هاي ما اصاًل 
نمایش ایراني تدریس نمي شد، دو، سه واحد یا چهار تا یا حداکثر هشت 
واحد ارائه مي ش��د. بعدها وقتی آمدند به اصالح عناوین درس اینها را 
دانشگاه تهران حذف کرد. در شرایطي که روز به روز ما مي بینیم ارزش ها 
و اهمیت نمایش ایراني معلوم مي شود، آثار متعددي در این زمینه نوشته 
مي شود چه به عنوان نمایشنامه و چه به صورت تئوریك واقعیت این 
مسئله دارد روشن تر مي ش��ود ولی معلوم نیست چرا اجازه نمي دهند 
درست ترویج شود. این وظیفه دانشگاه است که باید این هنر ها را ترویج 
کند نه تئاتر غربي را. تئاتر غربي چه استفاده اي دارد. با خودش فرهنگ 
آن طرف را مي آورد. تئاتر غربي قرن بیستم وامدار تئاتر شرق است. حتي 
ما تئاتر شرق را هم در دانشگاه هاي مان آموزش نمي دهیم. وقتی شما 
نمایشنامه بینوایان را روی صحنه مي برید در واقع انقالب فرانسه را نشان 
مي دهید ولی انقالب حسین بن علی)ع( قطعاً مخاطب بیشتری دارد و با 

روح فرهنگی مردم ما هم سازگارتر است. 
جایگاه تعزیه بین مردم و هنرمندان به چه صورت است؟

در بین عامه مردم جایگاه بسیار باالیي دارد اما متأسفانه در بین عده اي از 
نخبه ها چه هنرمند و چه غیرهنرمند جایگاهي ندارد یعني از طرف این 
قشر توجهي به آن نمي شود. تعداد انگشت شماري هستند که نسبت به 
این مقوله توجه دارند و به ارزش هاي فرهنگي و هنري آن کم توجهی 
مي شود. به همین دلیل اس��ت که در دانش��گاه ها به آن بها و اهمیت 
نمي دهند. اگر وزارت علوم دست به کار شود و واقف شود و کارشناسانش 
به این مقوله بها بدهند این هنر مي تواند در دانشگاه ها تدریس شود. ما 
نمي گوییم همه بروند تعزیه خوان شوند اما تعزیه به عنوان یك سیستم 

نمایشي مي تواند مورد توجه قرار بگیرد. 
من دو س��ال پیش آقاي »یوجینو باربا« را به مناس��بت تئاتر فجر به 
ایران دعوت کرده بودم، ایش��ان کتابي دارد با عنوان »انسان شناس��ي 
در تئاتر«. مطالعات زیادي روي نمایش هاي شرقي داشت، متأسفانه 
نمایش ایراني را ندیده بود و دو سال پیش که ایشان اینجا بود، دوستان 
کم توجهي کردند و به جاي اینکه ایشان را ببرند با آثار نمایش ایراني به 
معناي اخص کلمه آشنا شود برایش کارگاه گذاشتند تا اینکه روز آخر 
که ایشان مي خواست برود در س��الن انتظار تئاتر شهر یك تعزیه اجرا 
کردند که بسیار برایش جالب بود. ایشان پس از اینکه توضیحات ما را 
درباره تعزیه و قدمتش در ایران شنید به ما گفت چرا این را به دنیا معرفي 
نمي کنید؟! همین اندازه که در این پدیده هنري، مظاهر خیر و شر وجود 
دارد مي تواند مورد استقبال دنیا قرار بگیرد. این شخص  که مطالعات 
گسترده اي روي تئاتر شرق دارد و از تئوریسین هاي مطرح تئاتر غرب 
است، وقتي این حرف را مي زند چرا ما باید نسبت به آن بي توجه باشیم؟ 
نه فقط ایشان که هر آدم برجسته اي از فرهنگستان آمده در ایران به هر 
مناسبتي آمده که خواسته تئاتر ببیند عالقه مند بوده که نمایش سنتي 
ایراني را ببیند. چون در کشور خودش پدیده هاي تئاتر غربي را دیده، 
دیگر نیاز به آن ندارد. این بخشي از ماجراست که باید به آن توجه کنیم، 
ما اگر هر س��ال هم تئاتر غربي را کار نکنیم تئاتر غرب از بین نمي رود، 
تئاتر شرق هم از بین نمي رود اما اگر به نمایش ایراني بي توجهي کنیم 
رفته رفته از دست مي رود به طوري که خیلي از پیشکسوتان این عرصه 
از بین ما رفته اند و همین چند نفري که حاال هم نسل هاي من هستند 
هر کدام یك گوشه  از این پدیده را گرفته اند و روی آن کار کرده اند و اگر 
ما هم نباشیم از بین مي رود. چرا باید یك پدیده مهم فرهنگي که میراث 
بزرگ ملی و معنوی ماست از بین برود؟ در دایره المعارف تئاتر دنیا وقتي 
به ایران مي رس��ند، درباره تعزیه صحبت مي کنند نه نمایش وارداتي 
فرنگي؛ حاال نمای��ش وارداتي فرنگي ارزش هاي خ��ود را دارد به جاي 
خود ولي تئاتر ما هم خیلي ویژگي داش��ته و دارد که باید به آن توجه 
شود و در دانشگاه آموزش داده ش��ود. اکثر دانشجو هاي ما نمي توانند 
10 دقیقه نقالي کنند. من نمي گویم بروند نقال شوند اما اگر نقالي یاد 
بگیرند در حوزه بازیگري مي توانند درخشش هاي ویژه اي داشته باشند. 
مگر در آن سوی دنیا چه مي کنند؟ چرا ژاپني ها و چیني ها و هندي ها و 
خیلي هاي دیگر توانستند آثار خودشان را حفظ کنند و ارج بنهند ولی 
ما نتوانستیم؟ خیلي ها مي روند کشور هاي ژاپن و هند و اندونزي بورس 
مطالعاتي مي گیرند و مي روند در کشور خود کارگاه مي زنند و آموزش 
مي دهند اما ما با این همه هنرمند برجسته و متفکر در کشور خودمان 
نسبت به این مقوله ها بس��یار بي توجه رفتار کردیم. در کجاي دنیا در 
دانشکده های شان با یك پدیده نمایش��ي که بیش از 500 نمایشنامه 

در دانشگاه هاي ما اصالً نمایش ایراني 
تدریس نمي شد، دو، سه واحد یا چهار 
تا یا حداكثر هشت واحد ارائه مي شد. 
بعدها وقتی به اص�الح عناوین درس 
آمدند اینها را دانشگاه تهران حذف 
كرد. در ش�رایطي كه روز ب�ه روز ما 
مي بینیم ارزش ه�ا و اهمیت نمایش 
ایراني معلوم مي شود، آثار متعددي در 
این زمینه نوشته مي شود چه به عنوان 
نمایش�نامه و چه به صورت تئوریک 
واقعیت این مس�ئله دارد روش�ن تر 
مي شود ولی معلوم نیست چرا اجازه 

نمي دهند درست ترویج شود

تعزیه یک آیین�ه نس�بتًا تمام نما از 
فرهنگ دیرین ماست. هر كس تعزیه 
را مي شناس�د مي دان�د ایراني ها در 
گذشته چه بودند و چه فكر مي كردند 
و به چه چیز های�ي اهمیت مي دادند. 
ضمن اینكه خود تعزیه بستري بوده كه 
سال ها به عنوان یک رسانه در جامعه 
تأثیرگذار بوده است. حاال پدیده هاي 

شادي آور هم جاي خود را دارد

 مسئوالن تعزیه را به حاشیه بردند
تئاتر الکچری را ترویج می کنند

در گفت وگوی »جوان« با داوود فتحعلي بیگي مطرح شد

  سارا نیكویي  
داوود فتحعلی بیگی معتقد اس�ت بی مهری دانش�كده ها و مراكز آموزشی دولتی هنر 
سبب شده نمایش های آیینی كه میراث فرهنگی كشور محسوب مي شود مهجور بماند. 
»جوان« با این پژوهشگر و فعال حوزه نمایش های آیینی و تعزیه گفت وگو كرده است.


