هنرهاينمايشيدرساختار
نظــامفرهنگــيكـــشـور
براي تعيين جايگاه هنرهاي نمايش�ي در س�اختار نظام فرهنگي
كشورمان ،ميتوان براس�اس تعاريف كالسيك از هنرهاي نمايشي
كه ريش�ه در هزارههاي تمدني بش�ر دارد و قالب غربي آن ،كه در
كش�ورمان با عنوان تئاتر ش�ناخته ميش�ود و انطباق اين تعاريف
ب�ا مفاهي�م و ديدگاههاي انقالب اسلامي تالش كرد .ب�ا اين روش
ميتواني�م جاي�گاه تعري�ف نش�ده فعلي هنره�اي نمايش�ي را از
تعريفيجام�ع ،كارب�ردي ،واقعگرايانه و غيرقاب�ل كتمان برخوردار
سازيم.

جستجوي تعريف هنرهاي نمايشي
بررس��ي هاي انجام شده در ريش��ه هنرهاي نمايش��ي ،ما را به آيينهاي
موجود در اولين اجتماعات بش��ري ميكش��اند .از برآيند بررس��يها به اين
تعريف اجمالي ميرس��يم كه هنرهاي نمايش��ي  -از ش��كل عام آن تا شكل
خاص تئاتر  -از بطن ش��رايط متفاوت و متغير زندگي انس��اني نشات گرفته
است و همانند زندگي ،جامعيتي درخور آگاهي و شناخت همه جانبه هرتمدن
بشري دارد .اينگونه است كه انديشمندان معتقدند هنر نمايش به هر وسيله
ممكن ،جوانب عينی زندگی بيرونی و همراه با جهان درونی انسان را در بعد
متافيزيكی آن به چالش ميكش��د .به همين دليل اس��ت كه زبان واقع گراي
نمايش به دنبال نزديكی خود با مباني اصولی ،كه با نوعی ش��اعرانگی انرژی
خود را بدان منتقل میسازد ،از طريق ايجاد مغناطيسم عصبی در انسان ،به
وی امكان گذشتن و فرا رفتن از مرزهای هنر و كالم را میدهد تا وی بتواند
بهگون��های فعال و بهطريقی جادويی در واژههای حقيقی ،نوعی خلقت عام را
تحقق بخش��د كه در آن انسان جایگاه خود را ميان رويا و واقعيت ،طبيعت و
ماوراءالطبيعه خواهد يافت.
بر اس��اس اصول سياس��تهاي فرهنگي نظام جمهوري اس�لامي ،جامعه
ي فرهنگي خويش را در رهگذر حيات
ي است كه بتواند نيازها 
رشيد ،جامعها 
و حركت اجتماعي بازش��ناخته ،از تظاهرات و تمايالت كاذب يا گذرا تفكيك
ي به اين نيازها و بهرهگيري از آنها را در جهت رش��د
كند و قدرت پاس��خگوي 
و كمال معنوي و مادي دارا باش��د .براي رس��يدن به اين مقصود چه محملي
موثرتر ،كمهزينهتر و زود بازدهتر از هنرهاي نمايشي ميتوان يافت؟
چش�ــمانـداز
در ادامه براي تعيين جايگاه هنرهاي نمايش��ي در س��اختار نظام فرهنگي
تئاتـــرايــران كشور ،كافي است در مقايسهاي اجمالي ببينيم هنرهاي نمايشي تا چه ميزان
توانايي ايجاد بسترهاي دستيابي به اهداف فرهنگي كشور را دارد.

ت و تواناييه��ا را به فرهنگ و
نس��بت را معكوس ك��رده 10 ،درصد امكان��ا 
90درص��د آن را به امور ديگر متوجه س��ازيم ،از سياس��ت فرهنگي چندان
م برد.
ي نخواهي 
نصيب 
ي اسالمي برگرفته از جهان بيني
ت فرهنگي جمهور 
در اين س��ند ،سياس�� 
ي و مفاهيمي از اين قبيل تعريف
و انس��ان شناسي اس�لامي و مبتني بر مبان 
شده است:
ي زندگي فردي
ش توحيدي بر تمامي شئون و عرصهها 
ن بين 
 حاكم بود ت مانند وحي،
و اجتماعي و نقش و تأثير بنيادي اعتقاد به اصول و فروع ديان 
نبوت ،امامت ،عدالت ،معاد ،تبري و تولي در جامع ه اسالمي
ي او به عنوان خليفهاهلل
ت ذات 
ن و كرامت و ش��راف 
 -جاودانگي وجود انس��ا 
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همسويي با سياستهاي فرهنگي انقالب اسالمي
بر اساس سند اصول سياستهاي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران (مصو 
ب
ت انقالب اسالمي
ي انقالب فرهنگي) سياس��ت فرهنگي ،سياس 
ش��وراي عال 
ي در تمامي شئون
اس��ت .انقالب اسالمي بدين معناس��ت كه فرهنگ اسالم 
ي كش��ور ،اصل ،پايه و مبنا قرار گرفته اس��ت .بنابراين نبايد
فردي و اجتماع 
ش كرد ك ه انقالب اس�لامي در حقيقت انقالب فرهنگي اس��ت و اگر
فرام��و 
م بگوييم
نگوييم هم ه اختيارات و امكانات ،قدر مس��لم اين است كه ميتواني 
ن و مهمترين و عمدهترين تالشه��ا و توانمنديها بايد براي تكامل
بيش��تري 
ك فرهنگي در همه شئون فردي و اجتماعي به بهترين نحو
و توس��ع ه و تحر 
ل و قرار شفاهي و كتبي 90 ،درصد راهحلها و درمانها
صرف شود .اگر در قو 
ي بدانيم ،اما در عمل اين
ن را غيرفرهنگ�� 
را فرهنگي دانس��ته و  1 0درصد آ 

ب اراده و اختيار ،داراي ق��درت تعقل و انتخاب در
و امانت��دار خداون��د ،صاح 
ش عقل و تجرب ه در استمرار حركت تكاملي وي
ت و نيز نق 
ن سرنوش 
جريا 
ي انس��ان از فطرت الهي كه ريشه و منشأ رشد و خير و صالح
 برخوردار او است.
ش و عدم تمايز بين رنگها و نژادها
 همانندي و برابري انسانها در آفرين ف ديگر انس��اني و جهان ش��مول بودن پيا م اسال م و دعوت انسانها به
و صنو 
ك و انساني
ن همگاني در انجا م كارهاي ني 
همكاري و تعاو 
 سرش��ت مادي و معنوي بش��ر و قابليت رشد و ش��كوفايي وي در همهي و معنوي ،جسمي و روحي ،عقلي
ي و اجتماعي ،ماد 
وجوه و زمينههاي فرد 

و عاطفي و مالزمه اين وجوه با يكديگر
 خيرخواهي ،كمالجويي ،آرمانخواهي ،ظرفيت علمي نامحدود و كششفطري انس��ان به س��وي علم و دانايي ،جمال و زيبايي ،تقدس و پرس��تش و
خير اخالقي
ق ارزشه��اي معنوي و فضايل اخالقي
ت ايمان در خل 
ي و قدر 
 زايندگ�� م مناس��بات انساني در
و ايجاد روحيه اس��تقالل ،آزادگي ،عزت نفس و تحكي 
جامعه
ي و ب�� ه فعليت درآمدن اس��تعدادها و خالقيتهاي
 تربيتپذي��ري آدم ت خ��واه ،دانش طلب،
ي بناي جامع��هاي موحد ،عدال 
ق پيري��ز 
وي از طري�� 
ف ب�� ه اعتدال و واقعبين��ي و نيز بهرهمند از
متك��ي ب��ر جهاد و اجتهاد ،متص 
ت فكري ،نقاديها و تحقيق��ات علمي  ،عبرتآموزيها و
مباحث��ات و مبادال 
تجربهاندوزيهاي تاريخي
ي و فضايل اخالقي در جامعه اس�لامي و جايگاه
ي معنو 
 اصالت ارزشها ت و فضيلت انسانها
ن مرتبه كرام 
واالي تقوا ،علم و جهاد در تعيي 
ت و موانع
ي و آفا 
ط اجتماع 
ي محي 
ت و منف 
ل مثب 
ن از عوام 
ي انسا 
 تأثيرپذير ط و عدل،
ق قس 
ي محيط ،تحق 
ي در سالمساز 
ت نظا م اسالم 
ن و مسئولي 
يآ 
فرهنگ 
ل و عوامل
ن عل 
ت مرد م در هم ه امور با توج ه ب ه ل��زو م زدود 
ق مش��ارك 
نح 
تأمي 
زمينهساز كفر و نفاق ،فقر و فساد ،ظل م و استبداد ،سلط ه و استكبار
ديگر نيازي به توضيح نيست كه هنرهاي نمايشي بر اساس ريشهيابيهاي
تاريخي و تعاريف جامع جهاني نه تنها منافاتي با مباني برش��مرده ندارد كه
اصوال چنين مفاهيمي را در آمال خود جستجو ميكند.
ي (ره)
ت امامخمين 
ي حضر 
انديشهها ،ديدگاهها و فتاو 
ديگر مبناي تعيين جايگاه هنرهاي نمايش��ي در نظام فرهنگي كشورمان،
انديش��هها ،ديدگاهه��ا و فت��اوي بنيانگذار فقي��د جمهوري اس�لامي ايران
امامخميني (ره) اس��ت .انديش��هها و ديدگاههاي امام در عرصههاي عرفاني،
فرهنگ��ي و هنري همانند عرصههاي سياس��ي ،اقتصادي و اجتماعي ،راهنما
ت فرهنگي و هنري كش��ور پرتوافكن خواهد بود.
و راهگشاس��ت و بر سياس�� 
مراجعه به اين منبع تفكر ميتواند موانع ناپيدا بر س��ر راه توس��عه هنرهاي
نمايشي را نيز يك به يك پاسخگو باشد.
فرمايش��ات ايش��ان در باب فرهنگ و هنر در س��ند اصول سياس��ت هاي
فرهنگي ،چنين نقل شده است:
ت است».
«فرهنگ ،مبدأ هم ه خوشبختيها و بدبختيهاي يك مل 
ن فرهنگ آموزنده
گ بدآموز غربي و نفوذ و جايگزين ش��د 
خ��روج از فرهن 
ح كش��ور آنچنان
ب فرهنگي در تمام زمينهها در س��ط 
اس�لامي ،ملي و انقال 
ن س��اليان دراز بايد زحمت
ت كه براي تحقق آ 
محتاج تالش و كوش��ش اس 

م نيست».
كشيد« :خطر تحجرگرايان و مقدس نماهاي احمق ...ك 
ي جز در مواردي كه اس�لام و حيثيت نظام در خطر
ي اس�لام 
در جمهور 
باشد ،آن هم با تشخيص موضوع از طرف كارشناسان دانا ،هيچ كس نميتواند
ي تحميل كند ...« :ما اگر توانس��تيم نظامي بر پايههاي
رأي خود را بر ديگر 
ك و منزه از ري��ا و خدعه و فريب را
نه ش��رقي و نه غربي واقعي و اس�لام پا 
ب پيروز ش��ده است .را ه اصالح يك مملكت ،فرهنگ آن
ي نماييم انقال 
معرف 
ت اس��ت .اصالح بايد از فرهنگ شرو ع ش��ود .اميدواريم بشر به رشدي
مملك 
برس��د كه مسلسلها را به قلم تبديل كند .آنقدري كه قلم و بيان در خدمت
بش��ر بوده است ،مسلسلها نبودهاند ...اس�لام هم كه امر فرموده است جهاد
ت كه دفاع از حق بكنند و حق را و علم را جانشين
بكنند  ...اساس بر اين اس 
ل بكنند .تبليغات كه همان شناساندن خوبيها و تشويق به انجام آن
مسلس�� 
ن دادن راه گريز و منع از آن ،از اصول بس��يار مهم
و ترس��يم بديها و نش��ا 
اسالم عزيز اس��ت .چهارچوب اسالم ناب محمدي (ص) كه در ترسيم قهر و
م و كينه مقدس و انقالبي عليه س��رمايهداري غرب و كمونيز م متجاوز
خش�� 
شرق است و نيز راه مبارزه عليه ريا و حيله و خدعه را ب ه مردم و به خصوص
ن نش��ان دهيد .اين مسأله كه نظام در اهداف خود جدي
جوانان سلحشورما 
ي اسالمي با هركس در هر موقعيت
است و در صورت به خطر افتادن ارزشها 
قاطعانه برخورد مينمايد ،بايد به عنوان يك اصل خدش��هناپذير براي تمامي
غ گردد».
دستاندركاران و مرد م تبلي 
انطباق با مباحث فرهنگي قانون اساسي
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گ اسالمي و جلوهاي ديگر چش�ــمانـداز
ن اساس��ي ب ه عنوان مظهري از بينش فرهن 
قانو 
از اف��كار و انديش��ههاي امام(ره) و رهبري و الهام بخش و اس��تحكا م بخش تئاتـــرايــران

ت فرهنگي ،ميتواند در اين روند به روشني جايگاه هنرهاي نمايشي را
سياس 
در پيشبرد اهداف كالن كشور تثبيت كند .مفاد قانون اساسي  -بويژه آنچه
در اصول دوم ،همچنين هفتم تا س��يام در باب فرهنگ و لوازم اجتماعي و
سياس��ي آن آمده است  -و به عبارت ديگر ،رهنمودهايي كه درباره مسائل و
موضوعاتي از قبيل فضايل اخالقي ،كرامت انس��اني ،آزادي ،استقالل ،تجارب
ي عمومي ،مشاركت مردمي ،امر به معروف و
بش��ري ،تتبع و ابتكار ،آگاهيها 
نهياز منكر و نظاير آن ياد ش��ده است ،همگي در آثار نمايشي قابل پيگيري
و ثمررساني است.
محيط براهداف كالن فرهنگي كشور
با مروري بر اهداف كالن فرهنگي كشور ،مندرج در سند اصول سياستهاي
فرهنگي نيز به روش��ني ميتوان جايگاهي استراتژيك براي هنرهاي نمايشي
قائل شد .اين اهداف عبارتند از:

 )1رش��د و تعالي فرهنگ اس�لامي  -انس��اني و گس��ترش پيام و فرهنگ
انقالب اسالمي در جامعه و جهان
ي و زوال مظاهر منحط و مباني نادرست فرهنگهاي
ل فرهنگ 
 )2اس��تقال 
بيگان ه و پيراسته شدن جامعه از آداب و رسوم منحرف و خرافات
ن قواي خالقه و شايس��ت ه وجود آدمي در هم ه شئون
 )3به كمال رس��يد 
و به فعليت درآمدن اس��تعدادهاي خداداد و به ثمر رس��يدن ذخاير عقلي و
وجودي انسان
 )4آراس��ته ش��دن به فضايل اخالقي و صفات خدايي در مس��ير وصول به
مقا م انسان متعالي
ي درجهت اس��تقرار ارزشهاي مورد نظر
ب فرهنگ 
ل انق�لا 
 )5تحق��ق كام 
ي و نگاهبان��ي از آنها و
ب اس�لامي در زندگي جمع��ي و فرد 
اس�لا م و انقال 
ن به جامعه مطلوب
ي براي رسيد 
ت فرهنگ 
استمرار حرك 
ن و نقد و پاكس��ازي دس��تاوردهاي
ت و تح��والت زما 
 )6درك مقتضي��ا 
ل انطباق با اصول و ارزشهاي
ي و استفاده از نتايج قاب 
فرهنگي جوامع بش��ر 
اسالمي
بسترساز اصول سياستهاي فرهنگي
با توجه به اهداف ش��شگانه ياد ش��ده ،هنرهاي نمايشي در شكل اجرايي
نيز بهصورت مستقيم و ذاتي قابليت بسترسازي دستيابي به اهداف بيست و
پنج گانه اصول سياستهاي فرهنگي را دارد ،حتي در بسياري موارد مصداق
واقعي و اجرايي هر بند تلقي مي شود .اصول سياستهاي فرهنگي كشور كه
چش�ــمانـداز راهنماي مس��ئوالن و مديران ،برنامهريزان و كارگزاران فعاليتهاي فرهنگي
تئاتـــرايــران خواهد بود ،عبارتند از:
 )1بازشناس��ي و ارزياب��ي مواريث و س��نن تاريخي و مل��ي در عرصههاي
مختل��ف ديني ،علمي ،ادبي ،هنري و فرهنگ عمومي ،و نگاهباني از مواريث
ظ و احياي دس��تاوردهاي مثبت و ارزش��مند تمدن
ي و حف�� 
ي و مل 
اس�لام 
ي در ايران
اسالم 
ع فرهنگ و مدنيت اسالم و ايران و ترويج اخالق و معارف
 )2شناخت جام 
ي شخصيتها و عظمتهاي تاريخ اسالم و ايران
اسالمي و معرف 
م پيوند م��ودت و تقويت
ط فعال با كش��ورها و ملته��ا و تحكي 
 )3ارتب��ا 
ل ديگر جهان
ن و مل 
همبستگي با مسلمانا 
گ و تجربههاي بشري و استفاد ه از دستاوردهاي علمي و
 )4شناخت فرهن 
فرهنگي جهاني با بهرهگيري از روشها و ابزارهاي مفيد و مناسب
ي ب��ا توجه به ويژگيهاي قومي و مذهبي و
 )5تحكي��م وحدت ملي و دين 
تالش در جهت حذف موانع وحدت
 )6تالش مس��تمر در جهت رش��د علمي ،فرهنگي و فني جامعه و فراگير

م و تربي 
ت
شدن سوادآموزي و تعلي 
 )7تالش براي تقويت ،ترويج و گسترش زبان و ادبيات فارسي
ي اس��تعدادها و خالقيتها و
 )8گس��ترش زمينههاي الزم براي ش��كوفاي 
ت از ابتكارات و ابداعات
حماي 
ي گوناگون فرهنگي،
 )9پاس��داري از حريت و امنيت انس��ان در عرصهها 
اجتماعي ،سياسي ،قضايي و اقتصادي
 )10فراهم كردن شرايط و امكانات كافي براي مطالعه و تحقيق و بهرهگيري
از نتايج آن در همه زمينهها
 )11تقوي��ت تفك��ر و تعقل و ق��درت نقادي و انتخ��اب در عرصه تالقي و
تعارض افكار
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 )12مقابل��ه با خرافات و موهومات ،جم��ود و تحجر فكري ،مقدسمآبي و
ظاهرگراي��ي و مقابله با افراط در تجددطلبي و خودباختگي در برابر بيگانگان
تحت شعار واقعگرايي
ت اجتماعي
ج روحيه قيام به قسط و عدال 
 )13تروي 
 )14ارزش دادن به كار و اهميت بخش��يدن به تالش و كوش��ش در جهت
ت و مبارزه با روحيه
ن التزام به كفاف ،قناع�� 
اس��تقالل و خوداتكايي در عي�� 
اسراف و تبذير
 )15پرورش روح و جسم با اهتمام همهجانبه به امر ورزش و تربيت بدني

م اجتماع 
ي
ك ضرورت مه 
ب ه عنوان ي 
ي عرصهها و
 )16تقوي��ت ،احي��ا و معرفي هنر اصيل و س��ازنده در تمام�� 
زمينههاي سازگار با روح تعاليم اسالمي
 )17اقدام هم ه جانبه براي ش��ناخت نيروها ،نيازها و مقتضيات جسمي و
روحي نس��ل جوان كش��ور و فراهم آوردن زمينههاي مناسب و مساعد براي
ت علمي و عقيدتي جوانان و مسئوليتپذيري و حضور
ي شخصي 
ل و تعال 
تكام 
مستقيم و مشاركت هرچه بيش��تر آنان در عرصههاي مختلف زندگي فردي
و اجتماعي
 )18تقويت شخصيت و جايگا ه واقعي زن مسلمان ب ه عنوان مادر و ترويج
ت اساس��ي خود به
ي ايفاي نقش و رس��ال 
ن زمينههاي الزم برا 
و فراهم آورد 
ل آينده» و اهتما م به مشاركت فعال زنان در امور اجتماعي،
ن «مربي نس 
عنوا 
ت نادرس��ت دراين
ي و مبارزه با بينشها و اعتقادا 
ي و سياس�� 
فرهنگي ،هنر 
زمينه
ت و مباشرت مردم در امور فرهنگي ،هنري،
ش زمينه مش��ارك 
 )19گستر 
ت غيردولتي به
علم��ي و اجتماع��ي ،همچنين حمايت از فعاليته��ا و اقداما 
منظور همگاني شدن فرهنگ و توسع ه امور فرهنگي با نظارت دولت
ت در امور فرهنگي ،هنري و اجتماعي
ي ايجابي و مثب 
 )20اتخاذ سياستها 
و ايجاد مصونيت براي افراد و جامعه ،و اهتمام به جاذبه ،رحمت ،جامعنگري
ت و پرهيز از خش��ونت ،شتابزدگي ،يكسونگري
و دورانديش��ي ،شور و مشور 
و استبداد رأي
ت روح اجتماعي و مقد م داشتن مصالح جمعي
ش و تشويق تقوي 
 )21آموز 
ي ب ه عنوان يك عادت
ن به قانون و نظم عموم 
بر منافع فردي ،احترا م گذاشت 
ت قانون و حقوق
و س��نت اجتماعي و پيش��قدم بودن دولت در دفاع از حرم 
اشخاص
ت اصي��ل ديني و ملي به
ش براي ش��ناخت و معرفي اركان هوي 
 )22ت�لا 
ل فرهنگي
منظور احياي اين هويت و استحكام و استمرار استقال 
يو
ق فرد 
ش روحي��ه نق��د و انتقادپذيري و حماي��ت از حقو 
 )23گس��تر 
ي از منكر
ت به خير و همگاني ش��دن امر ب ه معروف و نه 
اجتماعي براي دعو 
ن است.
ل ب ه آنچه احس 
بر مبناي حكمت ،موعظ ه حسنه ،شرح صدر و جدا 
ي به نحو مناسب به منظور
ي تبليغات فرهنگي و هنر 
 )24توس��ع ه و اعتال 
م فضايل اخالقي
ترويج و تحكي 
ي در
ح فرهنگ 
ن س��ط 
گ و هنر روس��تايي ب ه منظور باالبرد 
 )25توج ه ب ه فرهن 
ي و عشايري
ش روستاي 
ل و با ارز 
ي اصي 
ت خالقيتها 
ن تقوي 
روستاها ،همچني 
منبع روشنگري سياست فرهنگ 
ي
ظرفيتهاي آش��كار هنرهاي نمايشي در نگاهي ديگر ،قابليت رفع موانع

پيش��برد اهداف كالن فرهنگي كش��ور را دارا اس��ت .با مرورمنبهات بيست
وش��شگانه مندرج در س��ند اصول سياس��ت هاي فرهنگي نظام جمهوري
اس�لامي ايران ،گوي��ي تعريف جامعي از امكان مش��ترك رفع همه آنها در
ذهن ش��كل ميگيرد كه منطبق با تعاريف مختلف و متنوع اما هم ساحت
از هنرهاي نمايش��ي است .كافي اس��ت با تعمق در هر بند ،تعداد بيشمار
نمايشهاي��ي را ك��ه در قالب كالس��يك ،آييني ،س��نتي ،مذهبي ،كمدي،
تخت حوضي ،س��ياه بازي ،پيشپردهخواني و ...ديدهايم ،فهرس��ت كنيم تا
بيدرنگ به ظرفيت باالي هنرهاي نمايش��ي در روشنسازي اين وضعيتها
پي ببريم.
 )1تلقي نادرس��ت از زهد و ترك دنيا به صورتي كه مغاير با تحرك ،رشد،
ت اجتماعي باشد.
آيندهنگري و پيشرف 
 )2بياعتنايي ب ه نظم عمومي و بدبيني تاريخي كه نس��بت به دولت وجود
داشته است.
ي و تضاد تقوا و
 )3تصور مغاير بودن ش��ريعت اس�لامي با هر گونه ن��وآور 
تعهد با تخصص
 )4مخفي شدن فساد عقيده و اخالق
ي ش��تابزد ه و خش��ونتآميز در مورد مش��كالت
 )5گراي��ش به راهحلها 
ي ك ه نيازمند به تحقيق و تدبير است.
اجتماعي و معضالت 
 )6چنگ زدن به شر ع براي فرار از قانون و بالعكس
م اجتماعي به بهانه عد م سوءنيت
 )7توجيه تخلف از نظ 
ش اجتماعي و توقع
 )8خ��ودداري از قدرشناس��ي اجتماعي به بهانه پ��ادا 
چش�ــمانـداز
ايثار
ي به ويژگيهاي مختلف انس��انها و خوب يا بد دانستن تئاتـــرايــران
 )9عدم توجه كاف 
ن بهطور مطلق
آنا 
 )10عدم توج ه به نقش عوامل و مس��ائل اجتماعي ،سياس��ي ،اقتصادي و
محيط��ي در اص�لاح جامعه و اكتف��ا كردن ب ه وعظ و نصيح��ت در هدايت و
ي و اجتماعي
ت دين 
تربي 
ن نبودن فلس��فه سياس��ي و نظريه مديري��ت در جامعه با وجود
 )11مدو 
ي و مواد اوليه الزم در منابع فق ه اسالمي
مباد 
م ديني
ي مفاهي 
ت از بعض 
 )12برداشت نادرس 
 )13تحتالشعاع قرار گرفتن حق در مقابل شخصيت
ن قومي يا عقايد ديني
ج بعضي خرافات در پوشش سن 
 )14روا 
ي س��نتهاي خودي با تمس��ك به ظواهر ،سنتها و افكار
 )15نقد ظاهر 
بيگانه
ق اجتماعي
ت اخال 
ق و خطر گسترش آن بهصور 
 )16رياكاري ،نفاق ،تمل 
 )17پردهدري ،حرمتشكني ،قانونشكني و جوسازي به بهانه يك وظيفه
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ت انقالب 
ي
ديني يا حرك 
 )18س��وءظن به مردم و ميل به تجسس در زندگي شخصي آنان و تفسير
م كردن آنان
نادرست اعمال آنها و مته 
ي ب ه امور و ارزشهاي ملي در جامعه و بيحرمتي به فرهنگ
 )19بياعتناي 
و سنن اقوا م و ملل ديگر
ي از منكر با توسل ب ه منكرات ديگر
 )20نه 
ع اصولي و
 )21بيتوجهي نس��بت به ارزشه��اي معنوي ،مبان��ي و مواض 
ف و نهي از منكر
ي  -اجتماعي امر به معرو 
ت از فريض ه دين 
غفل 
 )22كارخود را مالك خوب و بد دانستن و قوانين را بنا بر رأي خود تفسير
ل نبودن
ل كسي مسئو 
ن و در مقاب 
و اجرا كرد 
ت از س��وابق غربزدگي و ريش��ههاي التقاط و عدم توجه كافي به
 )23غفل 
ل عصر با رجوع به معارف ديني و مطرح نبودن شيوههاي درك و
حل مس��ائ 
ي ديگر و روشهاي ارتباط با آنها
م فرهنگها 
فه 
 )24ع��وام زدگ��ي و عوام فريبي ب��ا تكيه بر باورها ،عادتها و ش��يوههاي
نادرست رايج درجامعه به نام طرفداري از محروم يا دفاع از ديانت
ي افكار و تب��ادل آرا و تمس��ك به روشهاي
 )25ع��د م اهتما م ب�� ه تعاط 
ن و ترجيح راهحله��ا و برخوردهاي
غيرمنطق��ي در برخورد با اف��كار ديگرا 
ي در موارد غيرضروري
سلب 
 )26بازخواس��ت نكردن از كس��اني كه قوانين را بنا بر رأي خود تفس��ير و
اجرا ميكنند.

چش�ــمانـداز
امكاني براي تحقق اولويتهاي فرهنگي
تئاتـــرايــران
هنرهاي نمايش��ي در طول تاريخ و در پيوند مستمر و تنگاتنگ با فرهنگ
اجتماع��ي ملتها ،حتي پيش از ش��كلگيري مفهومي ب��ا عنوان «مديريت
فرهنگ��ي» به نوعي امكاني براي مديريت فرهنگي جوامع ارزيابي ميش��ود.
در عصر حاضر نيز با توجه به توس��عه مفاهيم فرهنگي ،به روش��ني مي توان
اولويتهاي مديريت فرهنگي را در توجه به هنرهاي نمايش��ي جستجو كرد.
حتي اگر  -برخالف نظر صاحبنظران هنري  -براس��اس معيارهاي مهندسي
فرهنگ��ي ،ب��ا نگاهي ابزاري ،به هنرهاي نمايش��ي به عن��وان فرآيندي موثر
برساختار ارگانيك فرهنگ عمومي توجه كنيم ،ميتوانيم هنرهاي نمايشي را
محملي كم هزينه ،زود بازده و با گستره وسيع مخاطب دريابيم.
هنرهاي نمايشي بهصورت ذاتي و ماهيتي ،پنج اولويت اول فرهنگي سند
اصول سياس��ت هاي فرهنگي كش��ور را در مباني تعريف شده و تعريف پذير
خود جاي داده است؛ مواردي همچون:
 )1اولويت دادن ب ه «كودكان ،نوجوانان و جوانان» در داخل كشور
ي و ايرانيان» در خارج از كشور
ن ب ه «كشورها و مجام ع اسالم 
ت داد 
 )2اولوي 

 )3اهتمام بيش��تر به «كشف استعدادها و خالقيتهاي فرهنگي و هنري»
ي انساني
ت نيرو 
ش و تربي 
و آموز 
ي مقام زنان در سطح كشور با توجه به جايگاه واال
ن به اعتال 
 )4اولويت داد 
ي اجتماعي،
ي خانواده و برنامهها 
ش اساسي زن مسلمان در تحكيم مبان 
و نق 
فرهنگي ،علمي و هنري
 )5ايجاد زمينههاي مناسب جهت بهرهگيري مطلوب و متعادل فرهنگي و
ت و سرگرمي
هنري از اوقات فراغ 
نتيجه اينكه با وجود غفلت در ارائه تعريفي جامع از هنرهاي نمايشي بويژه
تئاتر از س��وي تصميمس��ازان ،سياس��تگذاران و نهادهاي اجرايي ،در نگاهي
اجمالي ميتوان به جايگاه واالي اين هنر در نظام فرهنگي كشور پي برد.
محمل دستيابي به اهداف سند توسعه
در اين بخش الزم است با همان نگاه جستجوگر ،نگاهي نيز به سیاستهاى
کلى برنامه پنجم در بخش توسعه فرهنگى جمهورى اسالمى ایران بيندازيم
تا دريابيم هنرهاي نمايش��ي در اين عرصه نيز قابليت همراهي ،بسترسازي
و به ثمر نش��اندن سیاستهاى کلى برنامه پنجم توسعه در حوزه فرهنگ را
دارد.
سياس��تهاي برنامه پنجم توس��عه در ش��ش محور به ح��وزه فرهنگي
پرداخته اس��ت اما در جس��تجوي دقيقتر ميتوان براي تمامي محورهاي
اقتص��ادى ،اجتماعى ،حتي نظامي و امنيت��ي نيز نقش موثري در فرهنگ،
بويژه هنرهاي نمايش��ي قائل ش��د .محورهاي كلي توسعه فرهنگي در اين
س��ند عبارتند از:
1ـ تکمیل و اجراى طرح مهندسى فرهنگى کشور و تهیه پیوست فرهنگى
براى طرحهاى مهم
2ـ زن��ده و نمایان نگه داش��تن اندیش��ه دینى و سیاس��ى حض��رت امام
خمینى(ره) و برجس��ته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسى در تمام
سیاستگذارىها و برنامهریزىها
3ـ تقویت قانونگرایى ،انضباط اجتماعى ،وجدان کارى ،خودباورى ،روحیه
کار جمعى ،ابتکار ،درس��تکارى ،قناعت ،پرهیز از اس��راف و اهتمام به ارتقاي
کیفیت در تولید
4ـ مقابل��ه ب��ا جريانه��اي انحرافى در ح��وزه دی��ن و زدودن خرافات و
موهومات
 5ـ اس��تفاده بهینه از فناورىهاى اطالعاتى و ارتباطى براى تحقق اهداف
فرهنگى نظام
 6ـ ایجاد درک مش��ترک از چش��م انداز بیست س��اله و تقویت باور و عزم
ملى براى تحقق آن

