هنرهــــاي نــــمايش��ي
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 سياستهاي هنرهاي نمايشي كشور،
نحوه اجراي اين سياستها ،بررسي موانع پيش رو و ترسيم تصوير
كلي نيازها ،ضرورتها و ايدهآلهاي چشمانداز هنرهاي نمايشي
كشور را مرور ميكنيم.

سياستهاي هنرهاي نمايشي كشور
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي در جلس��ه  457مورخ ،1378/11/26بنا
به پيشنهاد شوراي هنر (ش��ماره 2341د.ش مورخ )78/7/13با توجه به
اصول سياست فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب جلسه  288شوراي
عالي انقالب فرهنگي مورخ  71/5/20و با استناد به بند  12از«اولويتها و
سياستهاي كلي» ،سياستهاي هنرهاي نمايشي (تئاتر) كشور را به شرح
زير تعيين كرد:
 ماده  - 1هدف و ضرورت:
هنر تئاتر از عناصر استوار و پايدار فرهنگي جامعه است كه گسترش آن با
توجه به بند  1و  19اصول سياستهاي فرهنگي به منظور اعتالي فرهنگي
جامعه اسالميايران صورت ميپذيرد.
ماده  - 2حمايت دولت:
با توجه به بند  24از اصول سياس��تهاي فرهنگي ،دولت موظف اس��ت
شرايط مادي ومعنوي الزم را براي توليد نمايش و ايجاد مكانهاي نمايشي
درسراس��ر كشور فراهم كند و حمايت الزم را براي گسترش و اعتالي هنر
تئاتر انجام دهد.
تبصره:
نمايشهاي��ي كه برگرفته از فرهنگ اصيل اس�لامي و نش��أت گرفته از
پيام انقالباس�لامي و مقوم تئاتر ملي باش��ند در اولويت ويژه قرار خواهند
گرفت.
ماده  - 3هدايت و نظارت:
چش�ــمانـداز
تئاتـــرايــران هدايت و نظارت براجراهاي عمومي هنرهاي نمايش��ي در سراسر كشور
برعهده وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي است .اين امر به منظور دستيابي،
حف��ظ وصيانت اهداف فرهنگي و اصول سياس��تهاي فرهنگي جمهوري
اسالمي ايران انجام ميگيرد.
تبصره :1
نظ��ارت براجراي عمومي هنرهاي نمايش��ي (تئاتر) در سراس��ر كش��ور
براس��اس آيين نامه جداگانهاي صورت ميگيرد .اين آيين نامه به تصويب
شوراي هنرخواهد رسيد.
تبصره :2
نظارت بر اجراي نمايش در داخل دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور
و نيز جش��نوارههاي دانش��جويي و تئاترهاي تلويزيوني از موضوع اين ماده
مس��تثني است .در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور اين امر بر عهده
ش��وراي فرهنگي هر دانش��گاه خواهد بود كه آيين نامه آن توس��ط وزراي
گ و آموزش عالي و بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي و رئيس نهاد
فرهن 
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نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها تصويب و ابالغ خواهد شد.
ماده  - 4آموزش و پژوهش:
ب��ه منظور باروري اس��تعدادها ،افزايش آگاهي ،دان��ش و توانايي نيروي
انساني در عرصه هنر نمايش ،تقويت و ترويج آموزش و پژوهش ،الزم است
دستگاههاي ذي ربط وظايف زير را انجام دهند:
الف :آموزش رسمي تئاتر در سطوح عالي برعهده وزارت فرهنگ و آموزش
عالي يا مؤسساتي است كه داراي مجوز رسمي باشند.
ب :صدور مجوز و نظارت بر آموزشگاههاي آزاد در زمينه هنرهاي نمايشي
بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است.
ج :وزارت آموزش و پرورش موظف اس��ت برنامه مشخصي براي آموزش
و تروي��ج هن��ر نمايش در م��دارس تهيه و با هماهنگ��ي وزارت فرهنگ و
ارشاداسالمي ارائه كند.الزم است با همكاري اين دو وزارتخانه ،زمينههاي
تأسيس و گسترش هنرستانهاي نمايش فراهم شود.
د :فرهنگستان هنر موظف به تهيه طرحهاي بنيادي و كاربردي پژوهشي
اس��ت و وزارت فرهنگ و ارشاد اس�لامي ،وزارت فرهنگ و آموزش عالي و
س��ازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران موظف به حمايت كامل از
اجراي اين طرحها هستند.
ماده  - 5تبادل نظر:
با توجه به بند  2و  3اصول سياستهاي فرهنگي ،تبادل گروههاي نمايشي
ايراني و ديگر كش��ورهاي جهان به منظور آشنايي جهانيان با فرهنگ و هنر
اسالمي و ايراني و نيز عالقمندان ايراني با سبكها و شيوههاي متداول و نوين
هنرهاي نمايشي در جهان ضروري است.
اين تبادل بايد با در نظر گرفتن ارزشها ،اصول و شئون جمهوري اسالمي
ايران صورت گيرد .دستورالعمل اين تبادل در شوراي عالي سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمي و با همكاري وزارت امور خارجه تهيه و به تصويب شوراي
هنر خواهد رسيد.
ماده  - 6جشنوارهها:
برگزاري جش��نوارههاي نمايش��ي به منظور معرفي هنر ايراني و انقالب
اس�لامي ،مبادله انديشه و تجارب ،ارزيابي و معرفي آثار ارزشمند نمايشي،
كشف ومعرفي استعدادهاي جوان و رونق فعاليتهاي نمايشي (با توجه به
بند  2اهداف سياست فرهنگي) خواهد بود .سازماندهي ،هماهنگي و صدور
مجوزبراي برگزاري جشنوارههاي نمايشي برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي اس��ت ،همچنين نظارت بر اعمال سياستها و اصول و ارزشهاي
مندرج در اصول سياستهاي فرهنگي در جشنوارههاي نمايشي از وظايف
و مسئوليتهاي اين وزارتخانه است.

