
ــي  نــــمايش هنرهــــاي 
در ساخــــتار مديـــريتي 

پس از بازشناس�ي جايگاه هنرهاي نمايش�ي در نظام فرهنگي 
و س�اختار اجرايي كشور، الزم اس�ت به نحوه مديريت اين حوزه 
بپردازيم. در ادامه، طراحي سياست هاي هنرهاي نمايشي كشور، 
نحوه اجراي اين سياست ها، بررسي موانع پيش رو و ترسيم تصوير 
كلي نيازها، ضرورت ها و ايده آل هاي چشم انداز هنرهاي نمايشي 

كشور را مرور مي كنيم.  
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چشـــم انـداز
تئاتـــر ايــران

سياست هاي هنرهاي نمايشي كشور
 ش��وراي عالي انقالب فرهنگي در جلس��ه 457 مورخ 1378/11/26،  بنا 
به پیشنهاد شوراي هنر ) ش��ماره 2341  د.ش مورخ 78/7/13(  با توجه به 
اصول سیاست فرهنگي جمهوري اسالمي ایران مصوب جلسه 288 شوراي 
عالي انقالب فرهنگي مورخ 71/5/20 و با استناد به بند 12 از» اولویت ها و 
سیاست هاي كلي«، سیاست هاي هنرهاي نمایشي ) تئاتر( كشور را به شرح 

زیر تعیین كرد:
  ماده 1 - هدف و ضرورت:

 هنر تئاتر از عناصر استوار و پایدار فرهنگي جامعه است كه گسترش آن با 
توجه به بند 1 و 19 اصول سیاست هاي فرهنگي به منظور اعتالي فرهنگي 

جامعه اسالمي ایران صورت مي پذیرد.
  ماده 2 - حمايت دولت:

 با توجه به بند 24 از اصول سیاس��ت هاي فرهنگي، دولت موظف اس��ت 
شرایط مادي ومعنوي الزم را براي تولید نمایش و ایجاد مکان هاي نمایشي 
در سراس��ر كشور فراهم كند و حمایت الزم را براي گسترش و اعتالي هنر 

تئاتر انجام دهد.
 تبصره:

 نمایش های��ي كه برگرفته از فرهنگ اصیل اس��المي و نش��أت گرفته از 
پیام انقالب اس��المي و مقوم تئاتر ملي باش��ند در اولویت ویژه قرار خواهند 

گرفت.
  ماده 3 - هدايت و نظارت:

 هدایت و نظارت براجراهاي عمومي هنرهاي نمایش��ي در سراسر كشور 
برعهده وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي است. این امر به منظور دستیابي، 
حف��ظ و صیانت اهداف فرهنگي و اصول سیاس��ت  هاي فرهنگي جمهوري 

اسالمي ایران انجام مي گیرد.
 تبصره 1:

 نظ��ارت براجراي عمومي هنرهاي نمایش��ي ) تئاتر( در سراس��ر كش��ور 
براس��اس آیین نامه جداگانه اي صورت مي گیرد. این آیین نامه به تصویب 

شوراي هنر خواهد رسید.
 تبصره 2:

 نظارت بر اجراي نمایش در داخل دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور 
و نیز جش��نواره هاي دانش��جویي و تئاترهاي تلویزیوني از موضوع این ماده 
مس��تثني است. در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور این امر بر عهده 
ش��وراي فرهنگي هر دانش��گاه خواهد بود كه آیین نامه آن توس��ط وزراي 
فرهنگ  و آموزش عالي و بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکي و رئیس نهاد 

نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها تصویب و ابالغ خواهد شد.
  ماده 4 - آموزش و پژوهش:

 ب��ه منظور باروري اس��تعدادها، افزایش آگاهي، دان��ش و توانایي نیروي 
انساني در عرصه هنر نمایش، تقویت و ترویج آموزش و پژوهش، الزم است 

دستگاه هاي ذي ربط وظایف زیر را انجام دهند:
 الف: آموزش رسمي تئاتر در سطوح عالي برعهده وزارت فرهنگ و آموزش 

عالي یا مؤسساتي است كه داراي مجوز رسمي باشند.
ب: صدور مجوز و نظارت بر آموزشگاه هاي آزاد در زمینه هنرهاي نمایشي 

بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است.
ج: وزارت آموزش و پرورش موظف اس��ت برنامه مشخصي براي آموزش 
و تروی��ج هن��ر نمایش در م��دارس تهیه و با هماهنگ��ي وزارت فرهنگ و 
ارشاد  اسالمي ارائه كند.  الزم است با همکاري این دو وزارتخانه، زمینه هاي 

تأسیس و گسترش هنرستان هاي نمایش فراهم شود.
 د: فرهنگستان هنر موظف به تهیه طرح هاي بنیادي و كاربردي پژوهشي 
اس��ت و وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المي، وزارت فرهنگ و آموزش عالي و  
س��ازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ایران موظف به حمایت كامل از 

اجراي این طرح ها هستند.
  ماده 5 - تبادل نظر:

با توجه به بند 2 و 3 اصول سیاست هاي فرهنگي، تبادل گروه هاي نمایشي 
ایراني و دیگر كش��ورهاي جهان به منظور آشنایي جهانیان با فرهنگ و هنر 
اسالمي و ایراني و نیز عالقمندان ایراني با سبك ها و شیوه هاي متداول و نوین 

هنرهاي نمایشي در جهان ضروري است. 
این تبادل باید با در نظر گرفتن ارزش ها، اصول و شئون جمهوري اسالمي 
ایران صورت گیرد. دستورالعمل این تبادل در شوراي عالي سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمي و با همکاري وزارت امور خارجه تهیه و به تصویب شوراي 

هنر خواهد رسید. 
 ماده 6 - جشنواره ها:

 برگزاري جش��نواره هاي نمایش��ي به منظور معرفي هنر ایراني و انقالب 
اس��المي، مبادله اندیشه و تجارب، ارزیابي و معرفي آثار ارزشمند نمایشي، 
كشف و  معرفي استعدادهاي جوان و رونق فعالیت هاي نمایشي )با توجه به 
بند 2 اهداف سیاست فرهنگي( خواهد بود. سازماندهي، هماهنگي و صدور 
مجوز  براي برگزاري جشنواره هاي نمایشي برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي اس��ت، همچنین نظارت بر اعمال سیاست ها و اصول و ارزش هاي 
مندرج در اصول سیاست هاي فرهنگي در جشنواره هاي نمایشي از وظایف 

و مسئولیت هاي این وزارتخانه است. 


