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 بسمه تعالی

 شورای راهبردی تئاتر
 (1397اسفند  14شنبه سه) جلسهصورت

 
، با حضور آقایان دکتر 1397اسفند  14شنبه روز سه 15:00ی شورای راهبردی تئاتر، در ساعت سومین جلسه

چی، دکتر شهرام محمدرضا خاکی، منصور براهیمی، دکتر مسعود دلخواه، دکتر علی منتظری، مجید گیاه

پایان یافت،  17:30و در ساعت  آبادی و شهرام کرمی، در محل دفتر مدیرکل هنرهای نمایشی برگزار شدگیل

 شرح زیر است:اهم مصوبات این جلسه به

 

بردی با موضوع تئاتر، برای انواع کارهای ربا توجه به اهمیت تهیه، ثبت و در اختیارگذاری اطالعات کا .1

های هر چند تا کنون گزارش گذاری،جاد امکان مناسب برای سیاستمطالعاتی و پژوهشی و از جمله ای

دسترسی عدم دلیل عدم تجمیع، تکمیل و الجرمی فراوانی در مورد تئاتر وجود دارد که بهپراکنده

کل هنرهای نمایشی خواسته شد تا پایان از ادارهبرداری مناسب نیست، بهره قابل ،آسان و سریع

های مرتبط به کل و تمامی فعالیتهای این اداره، گزارشی جامع و دقیق از فعالیت1398فروردین 

ها و ی گزارش، تنظیم و ارائه کند و این سال انشااهلل آغازی برای توجه به ارائه1397در سال تئاتر 

کل باشد و ضمن استمرار وان یک رویکرد جدی موردتوجه در ادارهعنثبت اطالعات تئاتر ایران به

ی تئاتر ایران هم گردآوری و ارائه اطالعات گذشته ،مرورتالش شود تا به ،های دقیقی گزارشارائه

 گردد. 

تعداد عناوین اجرای نمایش، تعداد اجراها، تعداد  :باید بتوان به اطالعاتی چوناز جمله در این گزارش 

تفکیک شهر و با هر اطالعات تکمیلی ها )همگی بهندان درگیر و تماشاگران و فروش نمایشهنرم

های برگزارشده و تعداد جشنواره ؛تفکیک تک یا چندمنظوره بودنبه ،های فعالتعداد سالن ؛الزم(

رد گزارش دقیق عملک ؛المللی تئاترهای بینها و از جمله جشنوارهاطالعات کامل و دقیق جشنواره

ها از سالن ،کلها و مراکز وابسته به ادارهگزارش بخش ؛های حمایتکل با اشاره به نحوهمالی اداره

دست  های مختلف و ...ها و کانونها، بخشالملل، مدیریتگرفته تا شورای ارزشیابی و نظارت، امور بین

  یافت.

تنها  ،، شورای ارزشیابی و نظارت1398شود از آغاز سال پیشنهاد می ،برای باال بردن دقت اطالعات .2

 ،شده در هر سالنآخرین اجرای انجام کامل اطالعات اطالعات دقیق سالن و یدر ازای دریافت و ارائه

  اقدام نماید. ،های تازهنسبت به صدور مجوز اجرای نمایش

های الزم برای ایجاد ، زیرساختITکل هنرهای نمایشی با همکاری متخصصان مقرر شد که اداره .3

با امکان دسترسی آسان و سریع به اطالعات و امکان ثبت یا تکمیل  "بانک اطالعات تئاتر کشور"

  فراهم آورد. را توسط خود هنرمندان و عالقمندان به تئاتر ،اطالعات
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 یهاد دانشگاهدر ج شدهیطراح شنیکیاز اپل ،تئاتر یخانه رعاملیمد یمقرر شد با هماهنگ نیچنهم

 .دیعمل آبه دیبازد ،یاحتمال یبرداربهره یبرا

ی منظور ایجاد آرشیو اطالعات دیجیتال و موزهی تئاتر، بهبا توجه به اقدامات در حال اجرا در خانه .4

ای برای به نتیجه جانبههمکاری همه ،کل هنرهای نمایشیمقرر شد که ادارهتئاتر در تئاتر نصر، 

 .ها انجام دهدتالشرساندن این 

شورای عالی  یمصوب پانصد و نود و سومین جلسه، تأسیس موزه تئاتر ایران یماده واحدهبا توجه به  .5

ـ به»: شرح، به(23/08/1385مورخ ) انقالب فرهنگی منظور تحقق اهداف فرهنگی و هنری ماده واحده 

های هنری فعالیت یهگذشتگان در زمینحفظ و پاسداری از آثار  جمهوری اسالمی ایران و در جهت

منظور و ایجاد فرصت الزم به اهمیت اعتالی هنرهای ملی، محلی و بومی و نمایشی و با عنایت به

نظر  تئاتر ایران زیر یهنر نمایش، موزه یهبرای متخصصان و پژوهشگران عرص تحقیق و پژوهش

زارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است تبصره ـ و .شودارشاد اسالمی تأسیس می وزارت فرهنگ و

اساسنامه موزه را حسب صالحدید به شورای عالی انقالب فرهنگی  های الزم، تصویبپس از بررسی

« .شورای هنر اقدام نماید 02/04/1383مورخ  64موجب اساسنامه مصوب جلسه پیشنهاد نموده و یا به

از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد  ،های الزمگیریکل هنرهای نمایشی با مکاتبات و پیمقرر شد اداره

 ی نهایی دنبال کند.اسالمی، موضوع را تا حصول نتیجه

با ابراز تأسف از تأخیر در انجام این مهم و از دست رفتن نظر به اهمیت ثبت تاریخ شفاهی تئاتر،  .6

ثبت کارشناسانه و مقرر شد در اسرع وقت موضوع های اطالعات و تجارب تئاتری، بسیاری از گنجینه

و  هاظرفیت دانشگاه استفاده از خصوص همکاری واز تمامی طرق ممکن و به ،علمی تاریخ شفاهی

 گیری و دنبال شود.پی ،اصناف تئاتری

های نامهمنظور تدوین آیینکل هنرهای نمایشی، بهشده در ادارهبا توجه به اقدامات مقدماتی انجام .7

های تئاتری، مقرر شد ندی و روشن نمودن ابعاد نامشخص در فعالیتماجرایی متعدد در جهت ضابطه

های اجرایی در مورد فعالیت تئاتر در یک مجلد تدوین و تمامی اقدامات ناتمام نامهای از آیینمجموعه

، 1398نهایتاً تا پایان تابستان  ،مرور تکمیل و اعالم شده و با طراحی ساز و کارهای الزمانجام شده به

های تئاتر مندی فعالیتها اقدام شود. ضابطهنامهبه نهایی کردن، تصویب و اجرایی کردن آیین نسبت

ی نحوه و نامه)آیین خواهد بود 1398کل هنرهای نمایشی در سال از رویکردهای در اولویت اداره

 هاست(.  نامهی این آییننیز از جمله "شورای راهبردی تئاتر"چگونگی فعالیت خود 

های موجود و از برداری ممکن از ظرفیتها و مطالعات تئاتری و نهایت بهرهه به انجام پژوهشتوج .8

عنوان یکی از رویکردهای در اولویت سال به ،تئاتری و اصناف هاجمله جلب همکاری و تعامل دانشگاه

 "تئاتری هایمرکز پژوهش"کل از تأسیس حداقل یک ، مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد اداره1398

 آینده حمایت کند.  سال در

ی متون و مواد موردنیاز های الزم، انتخاب و ترجمهاز جمله وظایف این مرکز عالوه بر انجام پژوهش

چنین تمرکز های علمی در بین هنرمندان تئاتر و همها، ترویج متدولوژیبرای گسترش و بهبود فعالیت



3 
 

تربیتی و -های کاربردیی تئاتر با محور قرار دادن پژوهشهای آیندهبر نحوه و چگونگی فعالیت

 ( خواهد بود.Community theatre)بنیان تئاترهای جامعه

برای انتخاب، ترجمه تواند به نتیجه رساندن طرح پیشنهادی این مرکز می دیگر هایاز جمله فعالیت

های تئاتری، با موضوعاتی چون شخصیت تئاتر، یآموزشهای کمکمند فیلمو هدف و توزیع وسیع

 ها و رویکردها و آثار تئاتری شاخص باشد.مکاتب، نظریه

ی جزئیاتی ، مقرر شد این طرح با ارائه"رانیا یتئاتر شهرها شیپو"طرح  رامونیبا توجه به بحث پ .9

دور از و به هاتوجه آموزشیسته و قابلتر به اجرا در آید، اما توصیه شد تنها در صورت تأثیر بادقیق

سازی و سانجای دیدگاه متمایل به همطرح اجرایی شود و به گرایشات معمول کمّی و آماری،

ای توجه ی و قومی و اقتضائات منطقهمترویج الگوهای مرکز در شهرها، به فرهنگ بومرکزگرایی و 

سامان  ،صورت امکان منتج به اجرای یک نمایشها متناسب با این رویکرد و در جدی شده و آموزش

  .داده شود

کنند تأکید شد شکل داوطلبانه اعالم آمادگی میای که بهگیری از استادان شایستهچنین بر بهرههم

کل و از جمله برگزاری پس از تمامی اقدامات اداره ،عالوه بر انجام نظرسنجی مناسبو مقرر شد 

ی آموزش در شهرهای ایران کاری مان در مورد نحوه و چگونگی ارائههمزها، ها و آموزشکارگاه

 مطالعاتی انجام بشود.

المللی تئاتر فجر بحث شد و ضمن تأکید بر های بیندر خصوص نحوه و چگونگی برگزاری جشنواره .10

موضوع ادغام و متناسب با امکانات و نیازهای تئاتر ایران،  ،ضرورت بازنگری در برگزاری جشنواره

ی سمینار بررسی جشنواره"مقرر شد ها هم مطرح و یت و افزایش کیفیت جشنوارهمحدودتر کردن کمّ

نظران بتوان نظرات صاحبی نقطهکل هنرهای نمایشی برگزار شود تا با ارائهتوسط اداره "تئاتر فجر

های یگر جشنوارهشاید د با توجه به الگو بودن آن و)گیری در مورد این جشنواره ترین تصمیمبه مناسب

 دست یافت. (،تئاتر

و با آگاهی از  های سنتی و آیینی ایرانسامان و در معرض نابودی نمایششدت نابهنظر به وضعیت به .11

ضمن تمرکز بر ثبت فوری و دقیق و هنری اطالعات و ، مقرر شد های نافرجام گذشتهتمامی کوشش

تمرکز  "ایران و آیینی های سنتیطرح ملی حفظ نمایش"بر طراحی احیا، مانده یا قابلهای باقینمونه

و از جمله از طریق مطالعه در مورد نحوه و چگونگی رفتار دیگر کشورها در جهت حفظ و  شده

های سنتی و آیینی در هر کشور، ضمن دعوت از های نمایشنگهداری یا معاصر کردن گونه

های از طرح ،ن و متناسب با شرایطنظرات و راهکارهای عملی، ممکی نقطهنظران برای ارائهصاحب

      مطالعاتی و اجرایی در این خصوص حمایت شود.  

 و فاقد تجربیات مرتبط و الزم فعالیت متقاضیان تازهمجوز با توجه به مشکالت موجود در خصوص  .12

کل هنرهای نمایشی فعالیت و های الزم، ادارهنامهعنوان کارگردان، مقرر شد تا تکمیل و اعالم آیینبه

ی سه ی تأییدیهتنها با شرط ارائه، 1398از ابتدای سال را  عنوان کارگردانبه ،پذیرش افراد تازه

های ، انجمنی تئاترهچون خان ،کسوت تئاتر و یا تأیید اصناف رسمینام یا پیشکارگردان صاحب

به ارزشیابی و  چنینبه صدور مجوز اقدام نماید و هم ، نسبتهمحدود کرد و ... هنرهای نمایشی
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اندرکاران تولید تئاتر دست که درصد بسیار ناچیزی از)بینی محدودیت برای متخلفان خصوص پیشبه

شده، نهاییهای به تمامی تنبیهات و محدودیتو  تری را مبذول نمودهتوجه بیش شود(را شامل می

  متعهد بماند.

  :1398کل هنرهای نمایشی در سال های ادارهبرخی از اولویت .13

 ،یگذاراستیسکل هنرهای نمایشی، امور به اداره یقانون یشدهفیتکل یهانقشکه نظر به این .1

گری و است و پرداختن به دیگر امور، از جمله امور تصدی تئاترهای فعالیتو نظارت بر  تیحما

مقرر شد  کند،های تکلیفی، ایجاد اختالل میا، عالوه بر موانع قانونی، در ایفای مناسب نقشاجر

های و تقویت تشکلتئاتر هنرمندان بخشی به منظور تشکلبهخود را حداکثر تالش کل اداره

 و از جمله هابه آن گریو واگذاری حداکثری امور اجرایی و تصدی ی تئاترخصوص خانهموجود، به

از طریق تشکیالت های منتج به نتیجه گیریو پی گریمطالبهامکان  و برخورداری از مهیا نمودن

 صنفی، مبذول دارد.

 یالزم برا یهارساختیز جادیبا موضوع تئاتر و ا یاطالعات کاربرد یارگذاریثبت و در اخت ه،یته .2

 ؛ "بانک اطالعات تئاتر کشور" جادیا

 مرتبط به تئاتر؛  یهاتیفعال یتمام یمندضابطه .3

 یهاخصوص جشنوارهها و بهجشنواره یبرگزار یدر مورد نحوه و چگونگ یجد یمطالعه .4

 تئاتر؛  یالمللنیب

ی موجود برای توسعه و ارتقای تئاتر از جمله های بالقوهتالش برای بالفعل کردن امکانات و فرصت .5

های ها و بودجههای موجود در کشور، یا شناسایی و معرفی امکانات و فرصتفعال کردن سالن

وزارت ، هایشهرداردولتی، عمومی یا خصوصی با تأکید و در اولویت قرار دادن مضاعف نقش 

  ؛ا و سیمای جمهوری اسالمی ایرانسازمان صدو  وزش و پرورشآم

 ؛گذاری بخش خصوصیهای حمایت از سرمایهها و فرصتجانبه و افزایش روشحمایت همه .6

های ایجاد امکان برخورداری از وجوی روشهای مردمی با جستگذاریحمایت از تولید و سرمایه .7

عوض اهداف اقتصادی و تجاری، در اف فرهنگی، بهی اقتصادی و در اولویت قرار دادن اهدصرفه

  (؛ Community theatre) بنیانی تئاترهای جامعهچهارچوب ایجاد و توسعه

 ؛"رتئات یهامرکز پژوهش" کیحداقل  سیتأس و یها و مطالعات تئاترانجام پژوهشحمایت از  .8

  ؛"رانیا و آیینی یسنت یهاشیحفظ نما یطرح مل" یتمرکز بر طراح .9

 تئاتر؛  یشفاه خیثبت تارتوجه به   .10

 


