هنــرهاي نمايش��ـــي در
ساختاراجـــراييكــشور
س�اختار اجرايي كشور با توجه به گس�تره مخاطب و ظرفيتهاي
برش�مرده براي هنرهاي نمايش�ي در ايران ،ذينفعان و ذينقش�ان
متع�ددي را براي اين هنر در دل خود جاي داده اس�ت .جايگاه اين
هنر را ميتوان دچار آگاهي و غفلت توامان دانس�ت .خودآگاهي در
مورد آن را ميتوان با بررس�ي سطوح آشكار متوليان نمايان ساخت
و غفل�ت از آن را در س�طوح پنه�ان ذينفعان و س�طوح آش�كار و
پنهان ذينقشان آش�كار كرد .بنابراين براي يافتن جايگاه هنرهاي
نمايش�ي در س�اختار اجرايي كش�ور بايد اين جايگاه را در س�طوح
مختلف جس�تجو كرد .در اين مجال با برش�مردن س�طوح مختلف
ذينفعان و ذينقش�ان هنرهاي نمايشي به تشريح سطح اول يعني
بخش تحت مديريت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به عنوان متولي
اصلي هنرهاي نمايشي در كشور مي پردازيم.
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سطح اول  -هسته مركزي
موسس��ات  ،دفات��ر و انجمنه��اي وابس��ته و مرتبط ب��ا اداره كل هنرهاي
نمايشي:
 - 1معاونتها و واحدهاي تابعه اداره كل هنرهاي نمايشي ايران
 - 2تاالرهاي تحت پوشش اداره كل هنرهاي نمايشي ايران
 - 3انجمن هنرهاي نمايشي ايران
 - 4گروه هاي تئاتري و اصناف از جمله خانه تئاتركه به منظور خصوصيسازي
ودستيابي به اهداف دولت براساس اصل  44فعاليت ميكنند.
سطح دوم
موسس��ات ،س��ازمانها و نهادهاي مكم��ل و موازي ب��ا اداره كل هنرهاي
نمايشي:
 - 1بنياد حفظ آثار و ارزشهاي انقالب و دفاع مقدس (انجمن تئاتر انقالب
و دفاع مقدس)
 - 2حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي
 - 3سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران
 - 4سازمان عقيدتي  -سياسي ارتش جمهوري اسالمي ايران
 - 5سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي
 - 6سازمان فرهنگي  -هنري شهرداري
 - 7سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
 - 8كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
چش�ــمانـداز
 - 9موسسه توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران
تئاتـــرايــران
 - 10نهاد كتابخانهها
 - 11نيروي مقاومت بس��يج (فعاليتهاي فرهنگي بس��يج دانش��جويي و
دانشآموزي)
 - 12وزارت آموزش و پرورش

18

سطح سوم
س��ازمانها ،نهاده��ا ،وزارتخانهها ،مراكز علمي ،مجامع ديني و موسس��ات
فرهنگي و آموزشي فعال در امور فضاسازي فكري ،نظريهپردازي ،توليد محتوا،
آموزش هنر و تربيت نيروي انساني:
 - 1آم��وزش عالي ته��ران مركز (وزارت علوم ،تحقيق��ات و فناوري ،جهاد
دانشگاهي ،دانش��گاه آزاد اسالمي  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك ،بوشهر،
تنكابن و ...پژوهش��گاه علوم انس��اني ،دانشكده س��ينما و تئاتر دانشگاه هنر
و دانش��گاه تربي��ت مدرس) ،موسس��ه آموزش عالي س��وره تهران ،دانش��گاه
نبياكرم(ص) تبريز و دانشگاه تهران(پرديس هنرهاي زيبا)

 - 2اداره كل نمايش راديو
 - 3بنياد شهيد و امور ايثارگران
 - 4پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي
 - 5حوزههاي علميه (كليت حوزه ،دفتر تبليغات اسالمي ،مدرسه اسالمي
هن��ر ،دانش��گاه باقرالعلوم ،مراكز مطالع��ات نظري ديني ،تاريخ��ي ،قرآني و
پژوهشگاههاي فرهنگ ديني)
 - 6دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران
 - 7رس��انههاي جمعي (خبرگزاريها ،س��ايتهاي خبري و اطالع رساني،
روزنامهها ،مطبوعات و نشريات تخصصي)
 - 8گروههاي مرجع و جامعه نخبگان (انجمنهاي علمي ،مجامع فرهنگي،
ديني و)...
 - 9فرهنگس��تان هنر ،علوم و علوم انس��اني ،زبان و ادبيات فارسي و علوم
پزشكي
 - 10مركز امور مساجد
 - 11معاونت طرحهاي عمراني وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
 - 12وزارت آموزش و پرورش (مقاطع ابتدايي ،راهنمايي و متوسطه)
 - 13هنرستانها و آموزشگاههاي آزاد اسالمي
 - 14همايشهاي علمي و پژوهش��ي كه در حاشيه رويدادها و فعاليتهاي
نمايشي انجام ميشود.
سطح چهارم
نهادها ،س��ازمانها و وزارتخانههايي كه نقش كليدي در توسعه همهجانبه
كش��ور دارند ،داراي نقش صريح يا احتمالي در هنرهاي نمايشي و يا نيازمند
بهرهگيري از هنرهاي نمايش��ي هستند؛ گروهي كه ميتوانند از محل منابع و
بودجه خود در عرصه توليد نمايش ،س��الن سازي ،سالن داري و حمايتهاي
جشنوارهاي به ايفاي نقش بپردازند:
 - 1قوه مجريه (وزارتخانهها و زيرمجموعههايش��ان و س��ازمانها ،مراكز و
شوراهاي وابسته به نهاد رياست جمهوري)
 - 2قوه قضائيه (س��ازمان امور زندانها ،س��ازمان پزشكي قانوني و سازمان
ثبت اسناد)
سطح پنجم
فع��االن بخ��ش خصوصي كه در ش��رايط فعلي عمده عناوي��ن اين گروه را
نهاده��اي نيمه دولتي ي��ا تحت حمايت دولت تش��كيل ميدهند و تمامي يا
بخش عمده نيازهاي مالي خود را براي اجراي طرح هاي نمايش��ي كش��ور با
حفظ ويژگيهاي صنفي و اجرايي خود از بخش يارانهها دريافت ميكنند:

 - 1خانه تئاتر (بويژه صنوف محوري و مولف از جمله نمايش��نامه نويسان،
بازيگران ،كارگردانان ،نويسندگان و منتقدان)
 - 2انجمن تئاتر آزاد
 - 3حامي��ان مالي و اقتصادي ش��امل بانكها ،موسس��ات و ش��ركتهاي
خصوصي كه با اهداف تبليغي حاضر به سرمايهگذاري در حوزه تئاتر هستند.
با اين تاكيد كه در حال حاضر اولويت اول اين گروه سرمايهگذاري در سينما
است ،نه هنرهاي نمايشي.
 - 4تماش��اخانههاي قديمي تهران (تماشاخانه نصر متعلق به كميته امداد
و جهاد دانش��گاهي ،تئاتر پارس تحت نظارت انجمن تئاتر آزاد و تماش��اخانه
دهقان كه در حال حاضر به تملك فضاي تجاري اطراف خود درآمده است).

 واحدهاي اداري دفات��ر ي��ازده گانه زي��ر مجموعه انجم��ن هنرهاي نمايش��ي ايران كهكاستيهاي ستادي اداره كل را جبران ميكنند.
 مجموعههاي پنجگانه نمايش��ي (شامل مجموعه تئاتر شهر ،تماشاخانهسنگلج ،تاالر هنر ،اداره تئاتر و خانه نمايش)
 - 2مراكز ستادي در وزارتخانه
 معاونت امور هنري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان تهران ادارات كل و ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمي سراسر كشور -پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات
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 - 5سينما تئاتر گلريز
 - 6شركت هاي خدمات فني و توليدي
ستادها
پ��س از بازشناس��ي اجمال��ي س��رفصلها و عناوين س��طوح مختلف
ذينقش��ان و ذينفعان هنرهاي نمايشي ،شناسايي سازمانها ،موسسات،
نهادها و فعاالن حوزه هنرهاي نمايشي كه در جايگاه ستادي ايفاي نقش
ميكنند ،ضروري است.
اين مجموعه شامل سه گروه به شرح زير است:
 - 1اداره كل هنرهاي نمايشي

 معاونت برنامهريزي و توسعه معاونت اداري ،مالي و امور استانها معاونت حقوقي و امور مجلس - 3ستادهاي عالي كشور
 شوراي عالي انقالب فرهنگي مجمع تشخيص مصلحت نظام مجلس شوراي اسالمي نهاد رياست جمهوري (معاونت نظارت و برنامهريزي راهبردي) -قوه قضائيه (در نقشهاي ستادي)

