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اي�ران  عال�ي  آم�وزش  در  تعزي�ه  مس�ئله جاي�گاه 
اي�ن روزه�ا ب�ار ديگر ب�ا اظه�ار نظ�ر مدي�ر گ�روه تئاتر 
دانش�كده هنره�اي زيب�اي ته�ران خبر س�از ش�د.

اينكه چرا تعزيه به عنوان هن�ري ايراني در بخش آموزش 
عالي ايران جايگاه بايسته و شايس�ته اي ندارد موضوعي 
است كه بارها به آن پرداخته شده اما متأسفانه مسئوالن 
وزارت علوم همواره اين مطالبه را جدي نگرفته اند و تأسفبار 
است كه چالش تعزيه اين روزها بر سر حذف يا عدم حذف 
آن در دانشكده هاي تئاتري است و اين هنر اصيل ايراني بر 
سر بقا در حال جدال با مديران بي تدبير وزارت علوم است.

در اين ب��اره مدير گ��روه تئاتر دانش��كده هنرهاي زيب��ا با ارائه 
توضيحاتي درباره واحدهاي آموزشي تعزيه تأكيد كرد تعزيه از 

دانشگاه هاي تئاتري حذف نشده است.
  بهانه های بنی اسرائيلی!

رحمت اميني درباره س��خنان گاليه آميز بعض��ي از هنرمندان 
درباره حذف تعزيه از دانش��گاه ها به ايس��نا گفت: صحبت هاي 
دلسوزانه دوستاني كه در حوزه نمايش هاي ايراني فعال هستند، 
تماماً نادرست نيس��ت ولي قاطعانه مي گويم تعزيه از دانشگاه 

حذف نشده است.
او ادامه داد: در دانشگاه تهران پيش از اين درسي به نام تعزيه و 
تعزيه شناسي وجود داشت و درس ديگري هم با نام نمايش در 
ايران يا شيوه هاي نمايشي در ايران كه معموالً پايه و اساس آن 
كتاب »نمايش در ايران« بهرام بيضايي است و در كنار آن آثار 
استاداني مانند عنايت اهلل ش��هيدي، محمدحسين ناصربخت، 
صادق همايوني و... نيز مورد توجه قرار مي گيرد و طبيعتاً بخش 

مهمي از اين واحد درسي به تعزيه مربوط مي شود.
اميني اضافه كرد: خود من 15 سال است در نمايش هاي ايراني 
كار مي كنم و در اين زمين��ه هم اجرا و هم تدريس داش��ته ام. 
بنابراين عالقه ام را به اين نمايش ها اثبات كرده ام ولي هر 10 يا 
15 س��ال، از طرف وزارت علوم نامه هايي براي تغيير واحدهاي 
درسي مي آيد و تاكنون چندين واحد درسي در مقطع ليسانس 
حذف ش��ده اند چون اعتقاد بر اين بود كه اي��ن واحدها كارايي 

ندارند و تكراري هستند و فقط وقت دانشجويان را مي گيرند.
او اضافه كرد: به همين دليل هيئت هاي علمي دانشگاه هاي مادر 
مانند دانشگاه تهران چند سال يك بار عناوين واحدهاي درسي 
را كم و زياد مي كنند. در همين راستا ما چند واحد درسي داريم 
كه در هر يك از آنها تعزيه تدريس مي شود مانند ادبيات نمايشي 
در شرق يا نمايش در ش��رق، نمايش در ايران و... در واقع واحد 

آشنايي با تعزيه در دل اين واحدهاي درسي تكثير شده است.
او با اب��راز تأس��ف از اينكه در چند س��ال اخير هي��چ پژوهش 
قابل توجهي درباره تعزيه انجام نشده است، افزود: چند پژوهشگر 
بعد از بيضايي داريم كه درباره تعزيه حرف هاي تازه اي داش��ته 

باشند؟
اميني كه پيش از اين مدير گروه تئاتر دانشكده هنر و معماري 
بوده اس��ت، يادآوري كرد: اين مش��كل را در اين دانشكده هم 
داشتيم و من و زنده ياد كيكاووس باالزاده درگير اين بوديم كه 

واحدهاي درسي نمايش در ايران تكراري مي شود.
  از ادعا تا واقعيت 

رحمت اميني در حالي از ضعف پژوهش به عنوان ريشه سستي 
آموزش عالي درباره تعزيه سخن مي گويد كه داوود فتحعلي بيگي 
پژوهشگر نمايش هاي آييني در گفت وگو با »جوان« دردمندانه 
درب��اره بي اعتناي��ي آم��وزش عالي ب��ه تعزيه می گوي��د: »در 
دانش��گاه هاي ما اصاًل نمايش ايراني تدريس نمي شد، دو، سه 
واحد يا چهار تا يا حداكثر هشت واحد ارائه مي شد. بعد ها وقتي 

آمدند به اص��الح عناوين درس اين ها را دانش��گاه تهران حذف 
كرد. در ش��رايطي كه روز به روز ما مي بينيم ارزش ها و اهميت 
نمايش ايراني معلوم مي شود، آثار متعددي در اين زمينه نوشته 
مي شود چه به عنوان نمايشنامه و چه به صورت تئوريك واقعيت 
اين مسئله دارد روشن تر مي شود، ولي معلوم نيست چرا اجازه 
نمي دهند درست ترويج ش��ود. اين وظيفه دانش��گاه است كه 
بايد اين هنر ه��ا را ترويج كند نه تئاتر غرب��ي را. تئاتر غربي چه 
اس��تفاده اي دارد. با خودش فرهنگ آن طرف را مي آورد. تئاتر 
غربي قرن بيستم وامدار تئاتر شرق است. حتي ما تئاتر شرق را 
هم در دانشگاه هاي مان آموزش نمي دهيم. وقتي شما نمايشنامه 
بينوايان را روي صحنه مي بريد در واقع انقالب فرانسه را نشان 
مي دهيد، ولي انقالب حسين بن علي )ع( قطعاً مخاطب بيشتري 

دارد و با روح فرهنگي مردم ما هم سازگارتر است.
  هرگز عليه تعزيه نشوريديم!

با اين حال رحمت اميني تأكيد مي كند: »هرگز نخواستيم عليه 
تعزيه بشوريم و آن را كنار بگذاريم ولي بايد استادان، پژوهشگران 
و اجراگران اين مسير را در امتداد يكديگر طي كنند تا دانشجويان 
و هنرمندان نس��ل جديد هم براي دنبال ك��ردن تعزيه ترغيب 
شوند. ضمن تأييد و تأكيد بر دلس��وزي هاي هنرمنداني مانند 
آقاي فتحعلي بيگي؛ تحركات كافي و همه جانبه اي براي روزآمد 
شدن اين نمايش ها نمي بينم و مدام هم گفته ايم پژوهشكده اي 
عملگرا مي خواهيم كه بر تمام شيوه هاي نمايش ايراني كار كند 
و روزآمد باشد تا يك پژوهشگر دانشگاهي بتواند در طول سال 
از آن استفاده كند مانند آنچه در كشورهاي هند، چين يا ژاپن 

اتفاق مي افتد كه بر يك مقطع زماني خاص متمركز نيست.
او با تأكيد بر اينكه به عنوان بدنه تئاتر دانشگاهي به اين حوزه ها 
عالقه منديم و آنها را رها نكرده ايم، از تالش براي تأسيس انجمن 
علمي نمايش هاي ايراني خبر داد و متذكر شد: اين گونه نبوده 
كه دوستاني مانند آقاي سرسنگي يا خانم فريندخت زاهدي به 
تئاتر امريكا يا فرانسه يا هر كشور غربي ديگري بيشتر عالقه مند 
باشند و آن را جايگزين نمايش هاي ايراني كرده باشند بلكه الزم 
است دانشجويان با تحركات تئاتر غرب و شرق به طور همزمان 
آشنا ش��وند. البته قباًل تمركز بر تئاتر غرب بيشتر بوده و بعد از 
چند دوره تالش كرده ايم با گنجاندن واحدهاي درس��ي شرق، 

بيشتر در اين زمينه فعال شويم.
او در پاس��خ به اين پرس��ش كه چرا وزارت علوم پژوهشكده اي 
براي مطالعه در زمينه تعزيه تأس��يس نمي كن��د، توضيح داد: 
وزارت علوم شاخه نظري اس��ت و در آن عملگرايي براي خيلي 
از شاخه ها گنجانده نشده اس��ت. البته پژوهشكده هايي دارد و 
از فعاليت هاي پژوهش��ي حمايت مي كند ولي در مورد تعزيه، 
س��ازمان ميراث فرهنگي و گردش��گري بيش از همه مي تواند 
پيگير اين جريان باشد و ضمن حمايت از شكل موزه اي تعزيه، 
فضا را براي بروز ك��ردن آن فراهم كند. ضمن اينكه مي تواند به 
عنوان جاذبه گردشگري از آن، كسب درآمد كند. يك دست صدا 
ندارد همچنان كه در حوزه صنعت هم همين است. درباره تعزيه 
هم اول بايد نياز عمومي را ايجاد كنيم و بعد به بررسي جزئيات 
آن بپردازيم. در حال حاضر مهم ترين موضوع اين اس��ت كه در 
اجرا و ارائه اينها هوش��مندانه تر عمل كني��م همچنان كه اول 
تراژدي هاي سوفوكل و اشيل و... اينها نوشته شد و بعد ارسطو 
كتاب »فن شعر« خود را نوشت. زماني كه آقاي بيضايي »نمايش 
در ايران« را نوشت، وضعيت تعزيه بهتر از امروز بود، عالقه مندان 
بيشتري داشت و بيشتر هم اجرا مي شد ولي امروزه دانشجويان 
كمتر به اين حوزه گرايش دارند. بنابراين در اولين گام بايد اين 

نياز و عالقه مندي را ايجاد كنيم.

پيش از اين داوود فتحعلي بيگي و ابراهيم گله دارزاده به عنوان 
دو چهره فعال در زمينه نمايش هاي ايراني، از حذف شدن واحد 

آموزشي تعزيه از دانشگاه ها گاليه و انتقاد كرده بودند.
  بي مهري دانشكده هاي هنر به تعزيه 

داوود فتحعلي بيگ��ي از فعاالن پيشكس��وت و دلس��وخته هنر 
تعزيه پيش از اين در اين بار گفته بود: »اميدوارم و آرزو مي كنم 
دانشكده هاي تئاتري ما بيش��تر به نمايش ايراني توجه كنند. 
متأسفانه امروزه بسياري از دانشكده ها نسبت به نمايش ايراني 
بي مهري و بي توجهي دارند، انگار كه دانشگاهي از خارج از كشور 
آمده و شعبه اي در تهران باز كرده كه تئاتر فرنگستان را تبليغ 
كند، به همين علت بس��ياري از دانش��جويان فارغ التحصيل با 
نمايش هاي ايراني حتي با آثار بهرام بيضايي و تئاتر شرق بيگانه 
هس��تند و زماني كه روي صحنه مي آيند، ريتم، حركت و طنز 
را نمي شناس��ند زيرا همان چيزي كه به او آموزش داده ش��ده 
نيز ناقص بوده و گويا فقط واحد حيات پاس كرده اند. من هيچ 
حال خوشي براي تئاتر نمي بينم، اين شرايط به اين دليل است 
كه متقاضيان اجرا زياد شده و متأس��فانه دانشگاه ها به صورت 
بي رويه دانشجو پذيرفته اند و از طرفي تعليمات و آموزش هاي 
كافي هم به اين دانش��جويان داده نشده اس��ت. زماني كه اكثر 
اين دانشجويان فارغ التحصيل مي شوند، نه بازيگر و كارگردان 
مي شوند نه نويس��نده و كارش��ناس تئاتر، اينها فقط اطالعاتي 
درباره تئاتر شنيده اند. من سال هاس��ت در دانشگاه ها تدريس 
مي كنم و وضعيت تدريس را مي بينم. معلمان و اساتيد تجربه 
اس��تعداد و دانش زيادي دارن��د اما بس��ياري از زمان ها كالس 
مفيدي ندارند به همين جهت ما در زمينه كميت رشد كرده ايم 

نه كيفيت«.
به گفته فتحعلي بيگي اگر به نمايش ايراني بي توجهي كنيم رفته 
رفته از دس��ت مي رود به طوري كه خيلي از پيشكس��وتان اين 
عرصه از بين ما رفته اند و همين چند نفري كه حاال هم نسل هاي 
من هستند هر كدام يك گوشه از اين پديده را گرفته اند و روي 
آن كار كرده اند و اگر ما هم نباشيم از بين مي رود. چرا بايد يك 
پديده مهم فرهنگي كه ميراث بزرگ ملي و معنوي ماست از بين 
برود؟ در دايره المعارف تئاتر دنيا وقتي به ايران مي رسند، درباره 
تعزيه صحبت مي كنند نه نمايش وارداتي فرنگي؛ حاال نمايش 
وارداتي فرنگي ارزش هاي خ��ود را دارد به جاي خود ولي تئاتر 
ما هم خيلي ويژگي داشته و دارد كه بايد به آن توجه شود و در 
دانشگاه آموزش داده شود. اكثر دانشجو هاي ما نمي توانند 10 
دقيقه نقالي كنند. من نمي گويم بروند نقال شوند، اما اگر نقالي 
ياد بگيرند در حوزه بازيگري مي توانند درخش��ش هاي ويژه اي 
داشته باشند. مگر در آن سوي دنيا چه مي كنند؟ چرا ژاپني ها 
و چيني ها و هندي ها و خيلي هاي ديگر توانستند آثار خودشان 

را حفظ كنند و ارج بنهند، ولي ما نتوانستيم؟ خيلي ها مي روند 
كش��ور هاي ژاپن و هند و اندونزي ب��ورس مطالعاتي مي گيرند 
و مي روند در كش��ور خود كارگاه مي زنند و آموزش مي دهند، 
اما ما با اين همه هنرمند برجس��ته و متفكر در كشور خودمان 
نسبت به اين مقوله ها بس��يار بي توجه رفتار كرديم. در كجاي 
دنيا در دانشكده هاي ش��ان با يك پديده نمايش��ي كه بيش از 
500 نمايش��نامه دارد اين طور با بي مه��ري و بي اعتنايي رفتار 
مي كنند؟ در دنياي تعزيه 500 قصه متفاوت داريم. در كجاي 
دنيا اين بوده، اما بي توجهي مي شود؟ كي بايد به غيرت فرهنگي 
ما بربخورد؟ چه كس��ي بايد اين توجه را بدهد؟ چه كسي بايد 

اين بها را بدهد؟
  نقش دولت ها در به محاق رفتن تعزيه 

درباره ب��ه محاق رفتن هنر مل��ي تعزيه به ط��ور قطع عملكرد 
دولت ها نقش غيرقابل انكاري دارد و در اين باره فتحعلي بيگي 
اين گونه توضيح مي دهد: »به نقل از يكي از دوستان، در ايتاليا 
خود دولت آنجا هايي كه مردم نسبت به فرهنگ خود توجه دارند 
مي گويد خب توجه دارند. آنجايي كه نسبت به فرهنگ ملي شان 
بي توجهي مي شود دولت به كمك نخبه هاي فرهنگي آن موارد 
مغفول را ترويج مي كند و توسعه مي دهد تا فراموش نشوند. پس 
وظيفه وزارت عريض و طويل فرهنگ و ارشاد اسالمي چيست؟ 
وظيفه اش همين است كه فرهنگ ملي را حفظ و ترويج كند؟ 
نمايش��ي مانند تعزيه جايگاه خيلي وي��ژه اي از لحاظ فرهنگي 
دارد. يك آيينه نسبتاً تمام نما از فرهنگ ديرين ماست. هر كس 
تعزيه را مي شناسد مي داند ايراني ها در گذشته چه بودند و چه 
فكر مي كردند و به چه چيز هايي اهميت مي دادند. ضمن اينكه 
خود تعزيه بستري بوده كه سال ها به عنوان يك رسانه در جامعه 
تأثيرگذار بوده است. حاال پديده هاي شادي آور هم جاي خود. 
نقالي هم كه قرن ها سابقه داشته و هنر قصه خواني در كل دنيا 
رواج داشته و سال هاست فستيوال قصه خواني برگزار مي شود. 
اگر اين اهمي��ت ندارد چرا برگزار مي ش��ود؟ نقال��ي هم نوعي 

قصه خواني نمايشي است ديگر. 
ما اگر مركز حفظ و اش��اعه يا مركز نمايش هاي آييني سنتي را 
راه بيندازيم مي توانيم در آنجا در اهداف پژوهش هم آموزش و 
هم به اصطالح نمايش كار هايي انجام دهيم. البته منظورم اين 
نيست كه وزارت ارشاد يا وزارت علوم را فربه كنيم. فقط كافي 
اس��ت در مديريت منابع و امكانات اولويت ها را بشناس��يم و در 
آن تجديد نظر كنيم. سال هاست داريم داد مي زنيم هيچ كس 

گوش نمي دهد«.
  اگر دانشگاه جدي نباشد تعزيه افول مي كند

به گفته استاد هنرهاي نمايشي ايراني تعزيه اگر تبديل به يك 
رشته دانشگاهي نش��ود به افول مي رود. س��ال ها بود از طريق 
دانشگاه سوره يك رشته اي تعريف كرديم، وزارت علوم پيشنهاد 
داد. كارشناس��ان وزارت علوم يك نگاه نكردند به پيشنهاد من، 
چون آدم هاي دلسوزي نيس��تند. گفته بودم چرا بايد نسبت به 
فرهنگ ملي اين قدر بي تفاوت باشند؟ اگر ما نسبت به تعزيه توجه 
نكنيم چه كس��ي بايد توجه كند؟ خب اين هم مثل هر پديده 
فرهنگي ديگر ممكن اس��ت چهار تا ايراد هم داش��ته باشد، آن 
چهار تا ايراد قابل برطرف كردن است ولي اين پديده كه به عنوان 
يك رسانه دارد عمل مي كند و هنوز ميليون ها نفر مي نشينند 
پاي تعزيه چه در ايام عزاداري و چه غيرعزاداري معلوم است كه 
با آن ارتباط برقرار مي كنند. چرا بايد بي توجه باش��يم آن هم به 
هنري كه مي دانيد ايرانيان شيعه مذهب تنها ملتي از مسلمان ها 
هستند كه توانستند يك پديده نمايشي منحصر به فرد را خلق 
و به دنيا معرفي كنند؟ اميدوارم اي��ن غربزدگي در تئاتر ما يك 

مقدار تقليل پيدا كند و ما به خودمان برگرديم.
گاليه هاي فتحعلي بيگي به ط��ور كلي عملكرد وزارت علوم و 
وزارت ارش��اد را دربر مي گيرد و اين دو وزارتخانه مكمل هم 
براي به محاق رفتن تعزيه هس��تند. »برخي مديران، تعزيه و 
نمايش هاي آييني را نمي شناسند و منكر مي شوند. مشكل ما 
اين است كه در دانشگاه ها نمي شناسند و منكر آن مي شوند، 
اما از طرفي بزرگ ترين مرد تئاتر ملي ما بهرام بيضايي مي رود 
امريكا و تئاتر ايراني كار مي كند. او عرق ملي دارد و دارد نمايش 
ايراني كار مي كند و ما در اينجا نان اين نهاد ها را مي خوريم، اما 
تئاتر فرنگي رواج مي دهيم. اصاًل بايد يك خط مش��ي ترسيم 
ش��ود. بگويند حمايت مالي فقط از نماي��ش ايراني. هر كس 
مي خواهد نمايش فرنگي و غرب��ي كار كند خودش مي داند و 
همين كار را بكنيم. خيلي ها مجبور مي شوند، مي آيند نمايش 
ايراني كار مي كنند. شما برو ببين تئاتر شهر چقدر به نمايش 
ايراني بي اعتناس��ت. اگر هم اعتنا كنند با رويكرد روحوضي و 
سياه بازي است. اصاًل خط مشي ندارند. خيلي جا ها با اكراه به 
ما اجازه اجرا مي دهند؛ فرقي نمي كند، هر كدام از سالن هاي 
دولتي اين طور هستند. تئاتر ش��هر از همه بدتر. شما بياييد 
پيگير پرونده پيش��نهادي نمايش هاي آييني بش��ويد كه از 
طريق حوزه هنري و مركز سوره پيشنهاد شده بود به وزارت 
علوم كه چرا به نتيجه نرسيد. بايد پاسخگو باشند. من شنيدم 
كارشناس��ان گفته اند ما اصاًل بررس��ي نمي كني��م و اهميت 
نمي دهيم، خب چرا اهميت نمي دهند؟ چرا دانش��گاه تهران 
اينها را حذف كرده اس��ت؟ دانش��گاه مادر چرا نبايد با تعزيه 
آشنايي داشته باشد؟ چرا دش��مني داشتند؟ چرا فكر كردند 
به درد نمي خورد؟ در صورتي كه دنيا دارد از اهميت آن حرف 
مي زند. سازمان يونس��كو تعزيه را به نام ايران ثبت كرد، چرا 

دانشگاه هاي ما به اين مسئله اهميت نمي دهند؟«

متأسفانه امروزه بسياري از دانشكده ها نسبت به 
نمايش ايراني بي مهري و بي توجهي دارند، انگار 
كه دانشگاهي از خارج از كشور آمده و شعبه اي 
در تهران باز كرده كه تئاتر فرنگستان را تبليغ 
كند، به همين علت بس�ياري از دانش�جويان 
فارغ التحصيل ب�ا نمايش ه�اي ايراني حتي با 
آثار بهرام بيضايي و تئاتر شرق بيگانه هستند

جدال تعزيه با مديران بي تدبير بر سر بقا 
كار تعزيه در آموزش عالي كشور به جايي رسيده كه امروزه به جاي ارتقاي جايگاه آن صرفاً سخن بر سر بقاي آن است

فرزين ماندگار
   گزارش

   مهدي هاشمي
روشنفكري در ايران پيوند عميقي 
با غربزدگي دارد و شايد مهم ترين 
علتش آن اس�ت كه روش�نفكري 
از ابت�دا در ايران بيم�ار و معيوب 
متولد شد. نس�ل اول روشنفكران 
ايران در پس حيرت زدگي از ظاهر 
جامعه غربي، به بيماري غربزدگي 
مبتال شدند. اين گروه از ابتدا تمام 
مشكالت كشور را اصالت اسالمي 
و ايراني معرفي كردن�د و تمام هم 
و غمش�ان را معطوف به از سر تا پا 
غربي ش�دن كردند و همين كافي 
بود تا بين آنها و مردم شكاف بيفتد.

شايد كمتر كسي به اين موضوع ايراد 
وارد كن��د كه نام ج��الل آل احمد با 
موضوع تقابل با غربزدگي عجين شده 
است. تقابل با جرياني كه ۲00سال 
گذشته يك چالش جدي براي منافع 
كش��ور بود و در حوزه ه��اي مختلف 
بارها توانست به كشور ضربه وارد كند. 
يكي از اين تقابل ها موضوع تغيير الفبا 
بوده است .علت اصلي بدبيني مردم 
ايران به روشنفكران را شايد بتوان به 
مدل برخورد نس��ل هاي ابتدايي اين 
جريان با مسئله پيشرفت ارجاع داد. 
جرياني كه از س��ر عداوت يا جهالت 
تنها راه پيشرفت را دور ريختن اصالت 
ايراني-اسالمي معرفي كرد و از هيچ 
كوششي براي به اصطالح از سر تا پا 

غربي شدن ايران فروگذار نكرد.
براي اين منظ��ور در حوزه فرهنگي، 
يك��ي از موضوعاتي ك��ه اين جريان 
غرب��زده از ابت��دا روي آن تأكي��د 
داشت مسئله تغيير الفبا و خط بود. 
شخصيت هاي پيش��گام اين جريان 
مانند آخوند زاده عل��ت اصلي عقب 
ماندن ايران در زمينه علمي از اروپا را 
استفاده ايرانيان از زبان و رسم الخط 
فارس��ي عنوان مي كردند و س��ال ها 

براي تغيير آن تالش كردند.
به عنوان مثال در مورد لزوم تغيير خط 
در ايران مانند شوروي، ميرزافتحعلي 
آخوند زاده مي نويسد: »پطر ديد كه 
خط قديم روس ها مان��ع  ترقي ملت 
اس��ت در علوم. آن را ت��رك نموده با 
ح��روف التين خطي ن��و ايجاد كرد. 
عوام و كشيشان و اشراف مملكتش بر 
مخالفتش برخاستند، فرياد زدند كه: 
دين ما از دست خواهد رفت... پطر به 
حرف حمقا اصاًل اعتنا نكرده و در عزم 
خود مردانه بود... به سبب همين خط 

جديد آنا فانا رو به ترقي نهاد.«
اين حجم س��فاهت در معرفي خط 
و الفبا ب��ه عنوان عام��ل اصلي عدم 
پيش��رفت علمي ايران تا آنجا پيش 
رفت كه آخوندزاده سال هاي زيادي 
را صرف ايجاد خط جديد كرد! او علت 
بي س��وادي بخش زي��ادي از جامعه 
آن روز ايران را به جاي سهل انگاري 
حكومت در اهتمام به س��وادآموزي 
م��ردم، دش��واري الفباي فارس��ي 
برمي شمرد و مي نويسد: »از اين جهت 
است كه در ميان طوايف اسالميه از 
10 هزار، يك نفر صاحب س��واد بهم 
نمي رسد، و طايفه اناث بالمره از سواد 
بي بهره مي مانند. به عالوه شاگردان 
و طالب چه رنج ها در آموختن زبان 
عربي و فارسي مي كنند و چه اوقات 
گرانبهايي را صرف آن مي كنند- تازه 

درست ياد نمي گيرند«.
او همچنين تغيير خط را محتوم تاريخ 
معرفي كرده و عنوان مي كند: »اين 
كيفيت بدين قرار نمي توانست بماند، 
چون كه خالف حقيق��ت و طبيعت 
است. المحاله تجديد در الفباي خط 
اس��الم وقوع مي پذيرد، خواه بعد از 
500 س��ال در زمان سالطين آينده. 
اما من به تغيير دادنش سبقت كردم 
و جميع اشكاالت مذكوره را بالكليه 
رفع نمودم... به واس��طه اين الفباي 
تازه كل طايفه اسالم در اندك مدت 
به خواندن و نوشتن السنه خودشان 

قادر خواهند شد.«

اين اق��دام آخون��دزاده )تالش براي 
تغيير الفبا و خط ايراني به الفبا و خط 
التين( باعث پايه گذاري انديش��ه اي 
مي ش��ود ك��ه ام��روز ني��ز در ذهن 
بسياري از افراد حضور پررنگ دارد. 
از مهم ترين ش��خصيت هاي غربزده 
آن زمان ك��ه در اين زمين��ه موافق 
نظرات آخوندزاده بوده است مي توان 
به ميرزا ملكم خان اشاره كرد. او كه در 
حكومت ناصرالدين شاه زماني سفير 
ايران در انگليس بوده نيز با پافشاري 
بر نظرات آخوندزاده، در اين خصوص 
مي نويسد: »با كمال جرئت مي توانيم 
بگوييم كه منشأ مشكالت حاليه ما، 
عزم دشمنان دولت اس��الم نبوده و 
نيس��ت مگر اين خ��ط بي انصاف كه 
آخراالمر ما را منك��وب و ذليل ملل 

عيسوي خواهد ساخت.«
مسئله عدم پيشرفت علمي به خاطر 
الفبا تا آنجا مضحك و خنده دار بوده 
كه فخرالدين شادمان در خصوص آن 
مي نويسيد: »اي ظاهربينان، جامه و 
خط و زبان و دين نشان تمدن فرنگي 
نيس��ت. اهل مملكت هائيتي به زبان 
فرانس��ه تكلم مي كنند و عيسويند 
و پيش از ش��ما كت و ش��لوار و كاله 
لبه دار داش��تند و متمدن نيستند و 
ابن سينا و ابوريحان بيروني و ابن رشد 
قطبي و افالطون و فردوسي و خيام 
كراوات رنگارنگي و كاله بادگير مانند 

نداشتند و متمدن بودند.«
ام��ا به رغ��م مضحك بودن مس��ئله 
عقب ماندگي علم��ي به خاطر خط و 
الفبا، اين تفكر به شدت توسط جريان 
غربزده پس از آخوند زاده و ملكم خان 
تبليغ مي ش��ود. ب��ا روي كار آمدن 
حكومت پهلوي، اين جريان كه قدرت 
بيشتري پيدا كرده با جديت بيشتري 
تالش براي اين قبي��ل اصالحات را 
ادامه مي ده��د و از آنجايي كه تركيه 
در اصالحات آتاتوركي تغيير خط را 
هم در دستور كار قرار مي دهد با الگو 
معرفي كردن تركيه، تمام تالششان 
را براي اعمال اين تغيير در ايران نيز 

صرف مي كند.
در همي��ن دوره اس��ت ك��ه جريان 
روشنفكر مخالف غربزدگي در برابر 
اين مسئله شروع به مقابله مي كند و به 
تقبيح روشنفكران غربزده مي پردازد. 
در پس اين جريان امثال سيداحمد 
كسروي، فخرالدين شادمان و جالل 
آل احمد علم مخالف��ت برمي دارند و 
كتاب هايي نظير آسيا در برابر غرب 

و غربزدگي نوشته مي شوند.
ش��ادمان ب��ا حمله ب��ه اي��ن تفكر 
مي نويسد: »كار سست عنصري بعضي 
از خواص ما به جايي كشيده كه امروز 
آش��نايي با چند كلمه از زبان فرنگي 
مايه افتخار س��ت و ندانستن فارسي 

ننگ نيست.«
جالل آل احمد نيز در مورد بي اساس 
نظري��ه ني��از ب��ه تغيير خ��ط براي 
پيشرفت، در جلسه اي عنوان مي كند 
كه: »ما ايراني ه��ا هيچ وقت خّطي از 
خودمان نداش��ته ايم؛ ح��اال هم من 
تعّصبي ندارم؛ اّما تغيير خّط ايراني ها 
به خّط عربي در صدر اس��الم در اثر 
تغييرات بنيادي در اليه هاي زيرين 
جامعه اتّفاق افتاده؛ اّما حاال مگر چه 
اتّفاق عجيبي افتاده كه به تَبع آن، ما 

خّطمان را تغيير دهيم...؟!«
س��رانجام با وقوع انقالب اس��المي 
موضوع تالش تغيير خط و الفبا براي 
پيش��رفته ش��دن در ظاهر فراموش 
مي شود اما در گوشه ذهن نسل هاي 
جديد غربزده هاي كش��ور هنوز هم 
مي توان اعتقاد به اين لزوم تغيير خط 
و الفبا را مشاهده كرد. جرياني كه از 
طرفي در اليه هاي مختلف فرهنگي 
تكلم و نوش��تار به زبان هاي ديگر را 
نش��انه فرهيختگي القا مي كند و از 
طرف ديگر در ابعاد سياسي و علمي 
اس��تفاده از الفباي خارجي را الزم و 

حتمي مي داند.

ديدگاه

 نگاهي به تكاپوي مضحك شبه روشنفكران
 براي تغيير الفباي ايران 

جنگ با الفبا براي پيشرفت!

»اب�وذر  س�ريال  تولي�د  در  تعوي�ق  درب�اره  تلويزي�ون  تهيه كنن�ده 
س�يماي  در  ب�ود  ق�رار  ك�ه  طالقان�ي  آي�ت اهلل  مح�ور  ب�ا  زم�ان« 
ك�رد. ارائ�ه  توضيحات�ي  برس�د،  تولي�د  ب�ه  الب�رز  اس�تان  مرك�ز 
محمدصادق پهلوان زاده تهيه كننده تلويزيون درباره روند س��اخت سريالي با محور 
آيت اهلل طالقاني كه 1۹ شهريور سالگرد درگذشت وي بود، به مهر گفت: فيلمنامه اين 
سريال با نام موقت »ابوذر زمان« براي توليد در س��يماي مركز استان البرز در دست 
نگارش است كه ابتدا در ۲۶ قسمت تصويب شد منتها زندگي و شخصيت او در روند 

انقالب و سابقه مبارزاتي وي در ۲۶ قسمت نمي گنجد.
وي ادامه داد: نگارش س��ريال در حال حاضر با ۴0 قس��مت پيش مي رود و اميدوارم 

معاونت امور استان هاي صداوس��يما اين نكته را لحاظ كند چراكه قصه اين سريال و 
شخصيت وارسته و جامع آيت اهلل طالقاني در ۲۶ قسمت جمع نمي شود.

تهيه كننده سريال آيت اهلل طالقاني در خصوص به تعويق افتادن توليد اين مجموعه كه 
يكي دو سال است درباره آن خبر داده مي شود، بيان كرد: اميدوارم همت شود تا كار 
را به پيش توليد برسانيم، ما آماده پيش توليد هستيم و بايد بودجه برسد. اين سريال 
در استان البرز به توليد مي رسد و مسئوالن البرز هم بايد همت كنند تا بخشي از اين 

بودجه پرداخت شود.
وي با اش��اره به س��ريال هايي كه در اس��تان ها به توليد مي رس��ند، گف��ت: برخي از 
سريال هايي كه در استان ها ساخته مي شوند بار مالي بااليي دارند و بر اين اساس در 

همه استان ها مشاركت استاني صورت مي گيرد.
پهلوان زاده با اش��اره به تفاهم نامه با اس��تانداري البرز توضيح داد: براي توليد سريال 
»ابوذر زمان« تفاهم نامه اي بين معاونت امور اس��تان هاي صداوسيما و استاندار وقت 
البرز در س��ال ۹۷ براي تأمين 50 درصد بودجه سريال امضا شد كه با تغيير استاندار 
طي اين دو سال عماًل كار به تعويق افتاد و در حال حاضر منتظر همت استان هستيم 

تا سريال به پيش توليد برسد.
وي در پايان گفت: اگر اس��تانداري براي تأمين بودجه سريال براي شخصيت بزرگي 
مثل آيت اهلل طالقاني زودتر به نتيجه برس��د و تداركات فراهم ش��ود امسال مي توان 

پيش توليد را شروع كرد.

پيش توليد »ابوذر زمان« منتظر بودجه است
   تلويزيون
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