
 هنرهاي نمايشي در ساختار 
نظــام فرهنگــي كـــشـور

براي تعيين جايگاه هنرهاي نمايش�ي در س�اختار نظام فرهنگي 
كشورمان، مي توان براس�اس تعاريف كالسيك از هنرهاي نمايشي 
كه ريش�ه در هزاره هاي تمدني بش�ر دارد و قالب غربي آن، كه در 
كش�ورمان با عنوان تئاتر ش�ناخته مي ش�ود و انطباق اين تعاريف 
 ب�ا مفاهي�م و ديدگاه هاي انقالب اس�المي تالش كرد. ب�ا اين روش
مي تواني�م جاي�گاه تعري�ف نش�ده فعلي هنره�اي نمايش�ي را از 
تعريفي جام�ع، كارب�ردي، واقع گرايانه و غيرقاب�ل كتمان برخوردار 

سازيم. 
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  جستجوي تعريف هنرهاي نمايشي 
بررس��ي هاي انجام شده در ریش��ه هنرهاي نمایش��ي، ما را به آیین هاي 
موجود در اولین اجتماعات بش��ري مي كش��اند. از برآیند بررس��ي ها  به این 
تعریف اجمالي  مي رس��یم كه هنرهاي نمایش��ي - از ش��کل عام آن تا شکل 
خاص تئاتر - از بطن ش��رایط متفاوت و متغیر زندگي انس��اني  نشات گرفته 
است و همانند زندگي، جامعیتي درخور آگاهي و شناخت همه جانبه  هرتمدن 
بشري دارد. اینگونه است كه اندیشمندان معتقدند هنر نمایش به هر وسیله 
ممکن ، جوانب عینی زندگی بیرونی و همراه با جهان درونی انسان را در بعد 
متافیزیکی آن به چالش مي كش��د. به همین دلیل اس��ت كه زبان واقع گراي 
نمایش  به دنبال نزدیکی خود با مباني اصولی ، كه با نوعی ش��اعرانگی انرژی 
خود را بدان منتقل می سازد، از طریق ایجاد مغناطیسم عصبی در انسان ، به 
وی امکان گذشتن و فرا رفتن از مرزهای هنر و كالم را می دهد تا وی بتواند 
به گون��ه ای فعال و به طریقی جادویی در واژه های حقیقی ، نوعی خلقت عام را 
تحقق بخش��د كه در آن انسان جایگاه خود را میان رویا و واقعیت ، طبیعت و 

ماوراءالطبیعه خواهد یافت.
بر اس��اس اصول سیاس��ت هاي فرهنگي نظام جمهوري اس��المي، جامعه  
رشید، جامعه اي  است  كه  بتواند نیازهاي  فرهنگي  خویش  را در رهگذر حیات  
و حركت  اجتماعي  بازش��ناخته ، از تظاهرات  و تمایالت  كاذب  یا گذرا تفکیك  
كند و قدرت  پاس��خگویي  به  این  نیازها و بهره گیري  از آنها را در جهت  رش��د 
و كمال  معنوي  و مادي  دارا باش��د. براي رس��یدن به این مقصود چه محملي 

موثرتر، كم هزینه تر و زود بازده تر از هنرهاي نمایشي مي توان یافت؟ 
در ادامه براي تعیین جایگاه هنرهاي نمایش��ي در س��اختار نظام فرهنگي 
كشور، كافي است در مقایسه اي اجمالي ببینیم هنرهاي نمایشي تا چه میزان 

توانایي ایجاد بسترهاي دستیابي به اهداف فرهنگي كشور را دارد. 

 همسويي با سياست هاي فرهنگي انقالب اسالمي 
بر اساس سند اصول  سیاست هاي  فرهنگي  جمهوري اسالمي ایران )مصوب  
ش��وراي  عالي  انقالب  فرهنگي ( سیاس��ت  فرهنگي ، سیاست  انقالب  اسالمي  
اس��ت . انقالب  اسالمي  بدین  معناس��ت  كه  فرهنگ  اسالمي  در تمامي شئون  
فردي  و اجتماعي  كش��ور، اصل ، پایه  و مبنا قرار گرفته  اس��ت . بنابراین  نباید 
فرام��وش  كرد كه  انقالب  اس��المي  در حقیقت انقالب  فرهنگي  اس��ت  و اگر 
نگوییم  همه  اختیارات  و امکانات ، قدر مس��لم  این  است  كه  مي توانیم  بگوییم  
بیش��ترین  و مهمترین  و عمده ترین  تالش ه��ا و توانمندي ها باید براي  تکامل  
و توس��عه  و تحرك  فرهنگي  در همه شئون فردي  و اجتماعي  به  بهترین  نحو 
صرف  شود. اگر در قول  و قرار شفاهي  و كتبي ، 90 درصد راه حل ها و درمان ها 
را فرهنگي  دانس��ته  و 10  درصد آن  را غیرفرهنگ��ي  بدانیم ، اما در عمل این  

نس��بت  را معکوس  ك��رده ، 10 درصد امکان��ات  و توانایي ه��ا را به  فرهنگ  و 
90درص��د آن  را به  امور دیگر متوجه  س��ازیم ، از سیاس��ت  فرهنگي  چندان  

نصیبي  نخواهیم  برد. 
در این س��ند، سیاس��ت  فرهنگي  جمهوري  اسالمي  برگرفته از جهان  بیني  
و انس��ان  شناسي  اس��المي  و مبتني  بر مباني  و مفاهیمي  از این  قبیل  تعریف 

شده است:
 - حاكم  بودن  بینش  توحیدي  بر تمامي  شئون  و عرصه هاي  زندگي  فردي  
و اجتماعي  و نقش  و تأثیر بنیادي  اعتقاد به  اصول  و فروع  دیانت  مانند وحي ، 

نبوت ، امامت ، عدالت ، معاد، تبري  و تولي  در جامعه  اسالمي 
 - جاودانگي  وجود انس��ان  و كرامت  و ش��رافت  ذاتي  او به  عنوان  خلیفه اهلل 

و امانت��دار خداون��د، صاحب  اراده  و اختیار، داراي  ق��درت  تعقل  و انتخاب  در 
جریان  سرنوشت  و نیز نقش  عقل  و تجربه  در استمرار حركت  تکاملي  وي 

 - برخورداري  انس��ان  از فطرت  الهي  كه  ریشه  و منشأ رشد و خیر و صالح  
او است .

 - همانندي  و برابري  انسان ها در آفرینش  و عدم  تمایز بین  رنگ ها و نژادها 
و صنوف  دیگر انس��اني  و جهان  ش��مول  بودن  پیام  اسالم  و دعوت  انسان ها به  

همکاري  و تعاون  همگاني  در انجام  كارهاي  نیك  و انساني 
 - سرش��ت  مادي  و معنوي  بش��ر و قابلیت  رشد و ش��کوفایي  وي  در همه  
وجوه  و زمینه هاي  فردي  و اجتماعي ، مادي  و معنوي ، جسمي  و روحي ، عقلي  
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و عاطفي  و مالزمه  این  وجوه با یکدیگر
 - خیرخواهي ، كمال جویي ، آرمان خواهي ، ظرفیت  علمي  نامحدود و كشش  
فطري انس��ان به س��وي علم و دانایي ، جمال  و زیبایي ، تقدس  و پرس��تش  و 

خیر اخالقي 
 - زایندگ��ي  و قدرت  ایمان  در خلق  ارزش ه��اي  معنوي  و فضایل  اخالقي  
و ایجاد روحیه  اس��تقالل ، آزادگي ، عزت  نفس  و تحکیم  مناس��بات  انساني  در 

جامعه 
 - تربیت پذی��ري  آدمي  و ب��ه  فعلیت  درآمدن  اس��تعدادها و خالقیت هاي  
وي  از طری��ق  پي ری��زي  بناي  جامع��ه اي  موحد، عدالت  خ��واه ، دانش  طلب ، 
متک��ي  ب��ر جهاد و اجتهاد، متصف  ب��ه  اعتدال  و واقع بین��ي  و نیز بهره مند از 
مباحث��ات  و مبادالت  فکري ، نقادي ها و تحقیق��ات  علمي  ، عبرت آموزي ها و 

تجربه اندوزي هاي  تاریخي 
 - اصالت  ارزش هاي  معنوي  و فضایل  اخالقي  در جامعه  اس��المي  و جایگاه  

واالي  تقوا، علم  و جهاد در تعیین  مرتبه  كرامت  و فضیلت  انسان ها
 - تأثیرپذیري  انسان  از عوامل  مثبت  و منفي  محیط  اجتماعي  و آفات  و موانع  
فرهنگي  آن  و مسئولیت  نظام  اسالمي  در سالم سازي  محیط ، تحقق  قسط  و عدل ، 
تأمین  حق  مش��اركت  مردم  در همه  امور با توجه  به  ل��زوم  زدودن  علل  و عوامل  

زمینه ساز كفر و نفاق ، فقر و فساد، ظلم  و استبداد، سلطه  و استکبار
دیگر نیازي به توضیح نیست كه هنرهاي نمایشي بر اساس ریشه یابي هاي 
تاریخي و تعاریف جامع جهاني نه تنها منافاتي با مباني برش��مرده ندارد كه 

اصوال چنین مفاهیمي را در آمال خود جستجو مي كند. 

 انديشه ها، ديدگاه ها و فتاوي  حضرت  امام خميني  )ره (
دیگر مبناي تعیین جایگاه هنرهاي نمایش��ي  در نظام فرهنگي كشورمان، 
اندیش��ه ها، دیدگاه ه��ا و فت��اوي  بنیانگذار فقی��د جمهوري اس��المي ایران  
امام خمیني  )ره ( اس��ت. اندیش��ه ها و دیدگاه هاي  امام  در عرصه هاي  عرفاني ، 
فرهنگ��ي  و هنري  همانند عرصه هاي  سیاس��ي ، اقتصادي  و اجتماعي ، راهنما 
و راهگشاس��ت  و بر سیاس��ت  فرهنگي  و هنري  كش��ور پرتوافکن  خواهد بود. 
مراجعه به این منبع تفکر مي تواند موانع ناپیدا بر س��ر راه توس��عه هنرهاي 

نمایشي را نیز یك به یك پاسخگو باشد. 
فرمایش��ات ایش��ان در باب فرهنگ و هنر در س��ند اصول سیاس��ت هاي 

فرهنگي، چنین نقل شده است: 
»فرهنگ ، مبدأ همه  خوشبختي ها و بدبختي هاي  یك  ملت  است. «

خ��روج  از فرهنگ  بدآموز غربي  و نفوذ و جایگزین  ش��دن  فرهنگ  آموزنده  
اس��المي ، ملي  و انقالب  فرهنگي  در تمام  زمینه ها در س��طح  كش��ور آنچنان  
محتاج  تالش  و كوش��ش  است  كه  براي  تحقق  آن  س��الیان  دراز باید زحمت  

كشید: »خطر تحجرگرایان  و مقدس  نماهاي  احمق  ...كم  نیست .« 
در جمهوري  اس��المي  جز در مواردي  كه  اس��الم  و حیثیت  نظام  در خطر 
باشد، آن  هم  با تشخیص  موضوع  از طرف  كارشناسان  دانا، هیچ  كس  نمي تواند 
رأي  خود را بر دیگري  تحمیل  كند: »... ما اگر توانس��تیم  نظامي  بر پایه هاي  
نه  ش��رقي  و نه  غربي  واقعي  و اس��الم  پاك  و منزه  از ری��ا و خدعه  و فریب  را 
معرفي  نماییم  انقالب  پیروز ش��ده  است . راه  اصالح  یك  مملکت ، فرهنگ  آن  
مملکت  اس��ت . اصالح  باید از فرهنگ  شروع  ش��ود. امیدواریم  بشر به  رشدي  
برس��د كه  مسلسل ها را به  قلم  تبدیل  كند. آنقدري  كه  قلم  و بیان  در خدمت  
بش��ر بوده  است،  مسلسل ها نبوده اند... اس��الم  هم  كه  امر فرموده  است  جهاد 
بکنند ... اساس  بر این  است  كه  دفاع  از حق  بکنند و حق  را و علم  را جانشین  
مسلس��ل  بکنند. تبلیغات  كه  همان  شناساندن  خوبي ها و تشویق  به  انجام  آن  
و ترس��یم  بدي ها و نش��ان  دادن  راه  گریز و منع  از آن،  از اصول  بس��یار مهم  
اسالم  عزیز اس��ت . چهارچوب  اسالم  ناب  محمدي  )ص ( كه  در ترسیم  قهر و 
خش��م  و كینه  مقدس  و انقالبي  علیه  س��رمایه داري  غرب  و كمونیزم  متجاوز 
شرق  است  و نیز راه  مبارزه  علیه  ریا و حیله  و خدعه  را به  مردم  و به  خصوص  
جوانان  سلحشورمان  نش��ان  دهید. این  مسأله  كه  نظام  در اهداف  خود جدي  
است  و در صورت  به  خطر افتادن  ارزش هاي  اسالمي  با هركس  در هر موقعیت  
قاطعانه  برخورد مي نماید، باید به  عنوان  یك  اصل  خدش��ه ناپذیر براي  تمامي  

دست اندركاران  و مردم  تبلیغ  گردد.«

 انطباق با مباحث فرهنگي قانون اساسي 
قانون  اساس��ي  به  عنوان  مظهري  از بینش  فرهنگ  اسالمي  و جلوه اي  دیگر 
از اف��کار و اندیش��ه هاي  امام )ره(  و رهبري و الهام  بخش  و اس��تحکام  بخش  
سیاست  فرهنگي ، مي تواند در این روند  به روشني جایگاه هنرهاي نمایشي را 
در پیشبرد اهداف كالن كشور تثبیت كند. مفاد قانون  اساسي   - بویژه آنچه  
در اصول  دوم ، همچنین  هفتم  تا س��ي ام  در باب  فرهنگ  و لوازم  اجتماعي  و 
سیاس��ي  آن  آمده  است  - و به  عبارت  دیگر، رهنمودهایي  كه  درباره  مسائل  و 
موضوعاتي  از قبیل  فضایل  اخالقي ، كرامت  انس��اني ، آزادي ، استقالل ، تجارب  
بش��ري ، تتبع  و ابتکار، آگاهي هاي  عمومي ، مشاركت  مردمي ، امر به  معروف  و 
نهي از منکر و نظایر آن یاد ش��ده است، همگي در آثار نمایشي قابل پیگیري 

و ثمررساني است. 

 محيط براهداف کالن فرهنگي کشور
با مروري بر اهداف كالن فرهنگي كشور، مندرج در سند اصول سیاست هاي 
فرهنگي نیز به روش��ني مي توان جایگاهي استراتژیك براي هنرهاي نمایشي 

قائل شد. این اهداف عبارتند از:



14
چشـــم انـداز
تئاتـــر ايــران

1( رش��د و تعالي فرهنگ اس��المي - انس��اني و گس��ترش  پیام و فرهنگ 
انقالب اسالمي در جامعه  و جهان 

2( اس��تقالل  فرهنگي  و زوال  مظاهر منحط  و مباني  نادرست  فرهنگ هاي  
بیگانه  و پیراسته  شدن  جامعه  از آداب  و رسوم  منحرف  و خرافات 

3( به  كمال  رس��یدن  قواي  خالقه  و شایس��ته  وجود آدمي  در همه  شئون  
و به  فعلیت  درآمدن  اس��تعدادهاي خداداد و به ثمر رس��یدن ذخایر عقلي و 

وجودي انسان 
4( آراس��ته  ش��دن  به  فضایل  اخالقي  و صفات  خدایي  در مس��یر وصول  به  

مقام  انسان  متعالي 
5( تحق��ق  كامل  انق��الب  فرهنگي  درجهت  اس��تقرار ارزش هاي  مورد نظر 
اس��الم  و انقالب  اس��المي  در زندگي  جمع��ي  و فردي  و نگاهبان��ي  از آنها و 

استمرار حركت  فرهنگي  براي  رسیدن  به  جامعه  مطلوب 
6( درك  مقتضی��ات  و تح��والت  زمان  و نقد و پاك س��ازي  دس��تاوردهاي  
فرهنگي  جوامع  بش��ري  و استفاده  از نتایج  قابل  انطباق  با اصول  و ارزش هاي  

اسالمي 

 بسترساز اصول سياست هاي فرهنگي 
با توجه به اهداف ش��ش گانه یاد ش��ده، هنرهاي نمایشي در شکل اجرایي  
نیز به صورت مستقیم و ذاتي قابلیت بسترسازي دستیابي به  اهداف  بیست و 
پنج گانه اصول سیاست  هاي فرهنگي  را دارد، حتي در بسیاري  موارد مصداق 
واقعي و اجرایي هر بند تلقي مي شود.  اصول  سیاست  هاي فرهنگي  كشور كه  
راهنماي مس��ئوالن  و مدیران ، برنامه ریزان  و كارگزاران  فعالیت هاي  فرهنگي  

خواهد بود، عبارتند از:
1( بازشناس��ي  و ارزیاب��ي  مواریث  و س��نن  تاریخي  و مل��ي  در عرصه هاي  
مختل��ف  دیني ، علمي ، ادبي ، هنري  و فرهنگ  عمومي ، و نگاهباني  از مواریث  
اس��المي  و ملي  و حف��ظ  و احیاي دس��تاوردهاي  مثبت  و ارزش��مند تمدن  

اسالمي  در ایران 
2( شناخت  جامع  فرهنگ  و مدنیت  اسالم  و ایران  و ترویج  اخالق  و معارف  

اسالمي  و معرفي  شخصیت ها و عظمت هاي  تاریخ  اسالم  و ایران 
3( ارتب��اط  فعال  با كش��ورها و ملت ه��ا و تحکیم  پیوند م��ودت  و تقویت  

همبستگي  با مسلمانان  و ملل  دیگر جهان 
4( شناخت  فرهنگ  و تجربه هاي  بشري  و استفاده  از دستاوردهاي  علمي  و 

فرهنگي  جهاني  با بهره گیري  از روش ها و ابزارهاي  مفید و مناسب 
5( تحکی��م  وحدت  ملي  و دیني  ب��ا توجه  به  ویژگي هاي  قومي  و مذهبي  و 

تالش  در جهت  حذف  موانع  وحدت 
6( تالش  مس��تمر در جهت  رش��د علمي ، فرهنگي  و فني  جامعه  و فراگیر 

شدن  سوادآموزي و تعلیم  و تربیت 
7( تالش براي تقویت، ترویج و گسترش زبان و ادبیات فارسي

8( گس��ترش زمینه هاي  الزم  براي  ش��کوفایي  اس��تعدادها و خالقیت ها و 
حمایت  از ابتکارات  و ابداعات 

9( پاس��داري  از حریت  و امنیت  انس��ان  در عرصه هاي  گوناگون  فرهنگي ، 
اجتماعي، سیاسي ، قضایي  و اقتصادي 

10( فراهم  كردن  شرایط  و امکانات  كافي  براي  مطالعه  و تحقیق  و بهره گیري  
از نتایج  آن  در همه  زمینه ها

11( تقوی��ت  تفک��ر و تعقل  و ق��درت  نقادي  و انتخ��اب  در عرصه  تالقي  و 
تعارض  افکار

12( مقابل��ه  با خرافات  و موهومات ، جم��ود و تحجر فکري ، مقدس مآبي  و 
ظاهرگرای��ي  و مقابله  با افراط  در تجددطلبي  و خودباختگي  در برابر بیگانگان  

تحت  شعار واقع گرایي 
13( ترویج  روحیه  قیام  به  قسط  و عدالت  اجتماعي 

14( ارزش  دادن  به  كار و اهمیت  بخش��یدن  به  تالش  و كوش��ش  در جهت  
اس��تقالل  و خوداتکایي  در عی��ن  التزام  به  كفاف ، قناع��ت  و مبارزه  با روحیه  

اسراف  و تبذیر
15( پرورش  روح  و جسم  با اهتمام  همه  جانبه  به  امر ورزش  و تربیت  بدني  
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به  عنوان  یك  ضرورت  مهم  اجتماعي 
16( تقوی��ت، احی��ا و معرفي  هنر اصیل  و س��ازنده  در تمام��ي  عرصه ها و 

زمینه هاي  سازگار با روح  تعالیم  اسالمي 
17( اقدام  همه  جانبه  براي ش��ناخت  نیروها، نیازها و مقتضیات  جسمي  و 
روحي  نس��ل  جوان  كش��ور و فراهم  آوردن  زمینه هاي  مناسب  و مساعد براي 
تکامل  و تعالي  شخصیت  علمي  و عقیدتي  جوانان  و مسئولیت پذیري  و حضور 
مستقیم و مشاركت هرچه بیش��تر آنان  در عرصه هاي مختلف زندگي فردي  

و اجتماعي 
18( تقویت  شخصیت  و جایگاه  واقعي  زن  مسلمان  به  عنوان  مادر و ترویج  
و فراهم  آوردن  زمینه هاي  الزم  براي  ایفاي  نقش  و رس��الت  اساس��ي  خود به  
عنوان  »مربي  نسل  آینده « و اهتمام  به  مشاركت  فعال  زنان  در امور اجتماعي ، 
فرهنگي ، هنري  و سیاس��ي  و مبارزه  با بینش ها و اعتقادات  نادرس��ت  دراین  

زمینه 
19( گسترش  زمینه  مش��اركت  و مباشرت  مردم  در امور فرهنگي ، هنري ، 
علم��ي  و اجتماع��ي ، همچنین  حمایت  از فعالیت ه��ا و اقدامات  غیردولتي  به  

منظور همگاني  شدن  فرهنگ  و توسعه  امور فرهنگي  با نظارت  دولت 
20( اتخاذ سیاست هاي  ایجابي  و مثبت  در امور فرهنگي ، هنري  و اجتماعي  
و ایجاد مصونیت  براي  افراد و جامعه ، و اهتمام  به  جاذبه ، رحمت ، جامع نگري  
و دوراندیش��ي ، شور و مشورت  و پرهیز از خش��ونت ، شتابزدگي ، یکسونگري  

و استبداد رأي 
21( آموزش  و تشویق  تقویت  روح  اجتماعي  و مقدم  داشتن  مصالح  جمعي  
بر منافع  فردي ، احترام  گذاشتن  به  قانون  و نظم  عمومي  به  عنوان  یك  عادت  
و س��نت  اجتماعي  و پیش��قدم  بودن  دولت  در دفاع  از حرمت  قانون  و حقوق  

اشخاص 
22( ت��الش  براي  ش��ناخت  و معرفي  اركان  هویت  اصی��ل  دیني  و ملي  به  

منظور احیاي این  هویت  و استحکام  و استمرار استقالل  فرهنگي 
23( گس��ترش  روحی��ه  نق��د و انتقادپذیري  و حمای��ت  از حقوق  فردي  و 
اجتماعي  براي  دعوت  به  خیر و همگاني  ش��دن  امر به  معروف  و نهي  از منکر 

بر مبناي  حکمت ، موعظه  حسنه ، شرح  صدر و جدال  به  آنچه  احسن  است .
24( توس��عه  و اعتالي  تبلیغات  فرهنگي  و هنري  به  نحو مناسب  به  منظور 

ترویج  و تحکیم  فضایل  اخالقي 
25( توجه  به  فرهنگ  و هنر روس��تایي به  منظور باالبردن  س��طح  فرهنگي  در 

روستاها، همچنین  تقویت  خالقیت هاي  اصیل  و با ارزش  روستایي  و عشایري 

 منبع روشنگري سياست  فرهنگي 
ظرفیت هاي آش��کار هنرهاي نمایشي در نگاهي دیگر، قابلیت رفع موانع 

پیش��برد اهداف كالن فرهنگي كش��ور را دارا اس��ت. با مرورمنبهات بیست 
وش��ش گانه مندرج در س��ند اصول سیاس��ت هاي فرهنگي نظام جمهوري 
اس��المي ایران، گوی��ي تعریف جامعي از امکان مش��ترك رفع همه آنها در 
ذهن ش��کل مي گیرد كه منطبق با  تعاریف مختلف و متنوع اما هم ساحت 
از هنرهاي نمایش��ي است. كافي اس��ت با تعمق در هر بند، تعداد بي شمار 
نمایش های��ي را ك��ه در قالب كالس��یك، آییني، س��نتي، مذهبي، كمدي، 
تخت حوضي، س��یاه بازي، پیش پرده خواني و... دیده ایم، فهرس��ت كنیم تا 
بي درنگ به ظرفیت باالي هنرهاي نمایش��ي در روشن سازي این وضعیت ها 

پي  ببریم.
1( تلقي  نادرس��ت  از زهد و ترك  دنیا به  صورتي  كه  مغایر با تحرك ، رشد، 

آینده نگري  و پیشرفت  اجتماعي  باشد.
2( بي اعتنایي  به  نظم  عمومي  و بدبیني  تاریخي  كه  نس��بت  به  دولت  وجود 

داشته  است .
3( تصور مغایر بودن  ش��ریعت  اس��المي  با هر گونه  ن��وآوري  و تضاد  تقوا و 

تعهد با تخصص 
4( مخفي  شدن  فساد عقیده  و اخالق 

5( گرای��ش  به  راه حل هاي  ش��تابزده  و خش��ونت آمیز در مورد مش��کالت  
اجتماعي  و معضالتي  كه  نیازمند به  تحقیق  و تدبیر است .

6( چنگ زدن به  شرع  براي  فرار از قانون  و بالعکس 
7( توجیه  تخلف  از نظم  اجتماعي  به  بهانه  عدم  سوءنیت 

8( خ��ودداري  از قدرشناس��ي  اجتماعي  به  بهانه  پ��اداش  اجتماعي  و توقع  
ایثار

9( عدم  توجه  كافي  به  ویژگي هاي مختلف  انس��ان ها و خوب  یا بد دانستن  
آنان  به طور مطلق 

10( عدم  توجه  به  نقش  عوامل  و مس��ائل  اجتماعي ، سیاس��ي ، اقتصادي  و 
محیط��ي  در اص��الح  جامعه  و اكتف��ا كردن  به  وعظ  و نصیح��ت  در هدایت  و 

تربیت  دیني  و اجتماعي 
11( مدون  نبودن  فلس��فه  سیاس��ي  و نظریه  مدیری��ت  در جامعه  با وجود 

مبادي  و مواد اولیه  الزم  در منابع  فقه  اسالمي 
12( برداشت  نادرست  از بعضي  مفاهیم  دیني 

13( تحت الشعاع  قرار گرفتن  حق  در مقابل  شخصیت 
14( رواج  بعضي  خرافات  در پوشش  سنن  قومي  یا عقاید دیني 

15( نقد ظاهري  س��نت هاي  خودي  با تمس��ك  به  ظواهر، سنت ها و افکار 
بیگانه 

16( ریاكاري ، نفاق ، تملق  و خطر گسترش  آن  به صورت  اخالق  اجتماعي 
17( پرده دري ، حرمت شکني ، قانون شکني  و جوسازي  به  بهانه  یك  وظیفه  
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دیني  یا حركت  انقالبي 
18( س��وءظن  به  مردم  و میل  به  تجسس  در زندگي  شخصي  آنان  و تفسیر 

نادرست  اعمال  آنها و متهم  كردن  آنان 
19( بي اعتنایي  به  امور و ارزش هاي  ملي  در جامعه  و بي حرمتي  به  فرهنگ  

و سنن  اقوام  و ملل  دیگر
20( نهي  از منکر با توسل  به  منکرات  دیگر

21( بي توجهي  نس��بت  به  ارزش ه��اي  معنوي ، مبان��ي  و مواضع  اصولي  و 
غفلت  از فریضه  دیني  - اجتماعي  امر به  معروف  و نهي  از منکر

22( كارخود را مالك  خوب  و بد دانستن  و قوانین  را بنا بر رأي  خود تفسیر 
و اجرا كردن  و در مقابل  كسي  مسئول  نبودن 

23( غفلت  از س��وابق  غربزدگي  و ریش��ه هاي  التقاط  و عدم  توجه  كافي  به  
حل  مس��ائل  عصر با رجوع  به  معارف  دیني  و مطرح  نبودن  شیوه هاي  درك  و 

فهم  فرهنگ هاي  دیگر و روش هاي  ارتباط  با آنها
24( ع��وام  زدگ��ي  و عوام  فریبي  ب��ا تکیه  بر باورها، عادت  ها و ش��یوه هاي  

نادرست  رایج  درجامعه  به  نام  طرفداري  از محروم  یا دفاع  از دیانت 
25( ع��دم  اهتمام  ب��ه  تعاطي  افکار و تب��ادل  آرا و تمس��ك  به  روش هاي  
غیرمنطق��ي  در برخورد با اف��کار دیگران  و ترجیح  راه حل ه��ا و برخوردهاي  

سلبي  در موارد غیرضروري 
26( بازخواس��ت  نکردن  از كس��اني  كه  قوانین  را بنا بر رأي  خود تفس��یر و 

اجرا مي كنند.

 امکاني براي تحقق اولويت هاي فرهنگي 
هنرهاي نمایش��ي در طول تاریخ و در پیوند مستمر و تنگاتنگ با فرهنگ 
اجتماع��ي ملت ها، حتي پیش از ش��کل گیري مفهومي ب��ا عنوان »مدیریت 
فرهنگ��ي« به نوعي امکاني براي مدیریت فرهنگي جوامع ارزیابي مي ش��ود. 
در عصر حاضر نیز با توجه به توس��عه مفاهیم فرهنگي، به روش��ني مي توان 
اولویت هاي مدیریت فرهنگي را در توجه به هنرهاي نمایش��ي  جستجو كرد. 
حتي اگر - برخالف نظر صاحبنظران هنري - براس��اس معیارهاي مهندسي 
فرهنگ��ي، ب��ا نگاهي ابزاري، به هنرهاي نمایش��ي به عن��وان فرآیندي موثر 
برساختار ارگانیك فرهنگ عمومي توجه كنیم، مي توانیم هنرهاي نمایشي را 

محملي كم هزینه، زود بازده و با گستره وسیع مخاطب دریابیم.
 هنرهاي نمایشي به صورت ذاتي و ماهیتي، پنج اولویت اول فرهنگي سند 
اصول سیاس��ت هاي فرهنگي كش��ور را در مباني تعریف شده و تعریف پذیر 

خود جاي داده است؛ مواردي همچون:
 1( اولویت  دادن  به  »كودكان ، نوجوانان  و جوانان « در داخل  كشور

2( اولویت  دادن  به  »كشورها و مجامع  اسالمي  و ایرانیان « در خارج از كشور

3( اهتمام  بیش��تر به  »كشف  استعدادها و خالقیت هاي  فرهنگي  و هنري « 
و آموزش  و تربیت  نیروي  انساني 

4( اولویت  دادن  به  اعتالي  مقام  زنان  در سطح  كشور با توجه  به جایگاه  واال  
و نقش  اساسي  زن  مسلمان  در تحکیم  مباني  خانواده  و برنامه هاي  اجتماعي ، 

فرهنگي ، علمي  و هنري 
5( ایجاد زمینه هاي  مناسب  جهت  بهره گیري  مطلوب  و متعادل  فرهنگي  و 

هنري  از اوقات  فراغت  و سرگرمي 
نتیجه اینکه با وجود غفلت در ارائه تعریفي جامع از هنرهاي نمایشي بویژه 
تئاتر از س��وي تصمیم س��ازان، سیاس��تگذاران و نهادهاي اجرایي، در نگاهي 

اجمالي مي توان به جایگاه واالي این هنر در نظام فرهنگي كشور پي برد.
 

 محمل دستيابي به اهداف سند توسعه 
در این بخش الزم است با همان نگاه جستجوگر، نگاهي نیز به سیاست های 
كلی برنامه پنجم در بخش توسعه فرهنگی جمهوری اسالمی ایران بیندازیم 
تا دریابیم هنرهاي نمایش��ي در این عرصه نیز قابلیت همراهي، بسترسازي 
و به ثمر نش��اندن سیاست های كلی برنامه پنجم توسعه در حوزه فرهنگ را 

دارد.
 سیاس��ت هاي برنامه پنجم توس��عه در ش��ش محور به ح��وزه فرهنگي 
پرداخته اس��ت اما در جس��تجوي دقیق تر مي توان براي تمامي محورهاي 
اقتص��ادی، اجتماعی، حتي نظامي و امنیت��ي نیز نقش موثري در فرهنگ، 
بویژه هنرهاي نمایش��ي قائل ش��د. محورهاي كلي توسعه فرهنگي در این 

س��ند عبارتند از:
1� تکمیل و اجرای طرح مهندسی فرهنگی كشور و تهیه پیوست فرهنگی 

برای طرح های مهم
2�  زن��ده و نمایان نگه داش��تن اندیش��ه دینی و سیاس��ی حض��رت امام 
خمینی)ره( و برجس��ته كردن نقش آن به عنوان یك معیار اساسی در تمام 

سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها
3�  تقویت قانونگرایی، انضباط اجتماعی، وجدان كاری، خودباوری، روحیه 
كار جمعی، ابتکار، درس��تکاری، قناعت، پرهیز از اس��راف و اهتمام به ارتقاي 

كیفیت در تولید
4� مقابل��ه ب��ا جریان ه��اي انحرافی در ح��وزه دی��ن و زدودن خرافات و 

موهومات
5 � اس��تفاده بهینه از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف 

فرهنگی نظام
6 � ایجاد درك مش��ترك از چش��م انداز بیست س��اله و تقویت باور و عزم 

ملی برای تحقق آن  


