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تحوالت سیاستگذاری در تئاتر ایران( 8631تا  8611شمسي)

الهه دهقانپيشه دكتر رضا اسماعيلي



چكيده
هدف از تحقيق حاضر عبارت است از شناسایی انواع سياستهاي هنري اتخاذي از سوي
دولتهاي ایران مابين سالهاي ( 8631آغاز دوره اول ریاست جمهوري اكبر هاشمی
رفسنجانی) تا ( 8611پایان دوره اول ریاست جمهوري محمود احمدينژاد) در حوزۀ تئاتر .به
این منظور كليه مصوبات دولتها طی این سالها ،كه در عنوان یا متن آنها كلمات تئاتر،
نمایش ،نمایشی و هنرهاي نمایشی آمده است (22مورد) ،شناسایی شده و تمامی آنها مورد
تحليل محتوا قرار گرفتهاند .مقولهبندي این پژوهش بر اساس مدلی انجام شده كه سياست
هاي هنري را در چهار طبقه :تسهيلگر ،2حامی ،6معمار و مهندس تقسيمبندي كرده است.
با ارتقاء و بومیسازي مدل ،مقوالت به واسطۀ شاخصهاي نحوۀ سرمایهگذاري ،ابزار ،تحرك
سياسی و هدف شناسایی شدهاند ( 99مورد شاخص در كل  22مصوبه) .نتایج تحقيق نشان
میدهد كه در روند بيستسالۀ مورد بررسی ،دولتها در مصوبات مربوط به تئاتر به ترتيب
اقدام به سياستگزاري از نوع معمار ( ،)%6 /63حامی ( ،)%68/68مهندس ( )%81/81و
تسهيلگر (  )%8 /8نمودهاند .همچنين دولتها در مصوبات مربوط به حوزۀ تئاتر به ترتيب از
شاخصهاي ابزار (  ،)% 4/هدف (  ،)%6 /6نحوۀ سرمایهگذاري ( )%22/22و تحرك سياسی
( )%6/46استفاده كردهاند .ضمن اینكه اولویت دولتها در به كارگيري انواع سياستها و
شاخصها با یكدیگر تفاوت داشته است.
واژگان اصلی:تئاتر ،سياست هنري ،انواع سياستهاي هنري ،سياست فرهنگي ،دولت
دریافت19/7/8 :

پذیرش19/82/81 :



 .این مقاله از پایاننامهي كارشناسی ارشد با عنوان «ارزیابی سياستهاي هنري دولت در سالهاي  8631تا (8611مطالعۀ موردي :سينما،
موسيقی و تئاتر) » استخراج شده كه در دوره كارشناسی ارشد ،رشته مدیریت امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان به راهنمایی
استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر رضا اسماعيلی توسط الهه دهقانپيشه نگارش یافته است.



 .دانشجوي كارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان،



 .استادیار و عضو هئيت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان،

e.dehghanpisheh@gmail.com
esmaili40@yahoo.com
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. Architect
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مقدمه
هنر تجلی آفرینش و ابتكار است .تاثيري كه هنر بر روح انسان میگذارد تاثيري عميق و ماندگار
است .هنر موسيقی و هنر نمایشی چون از طریق احساس شنوایی و احساس بينایی به سرعت درك
میشوند ،میتوانند به سرعت و در بعد جهانی تاثيري ژرف و ماندگار در جوامع به بار آورند.
اهميت رو به رشد هنر و مخاطبانش ،موجب اهتمام رروزافزون دولتها به آن شده است .لذا
دولتها به قصد تاثيرگذاري در این حوزه به فعاليتهایی چون حمایت مالی ،نظارت و اعمال
محدودیتها دست می زنند؛ گاهی هم با عدم مداخله و اجتناب از هر عملی ،بر این حوزه تاثير می-
گذارند .در هر حالت ،میتوان گفت كه دولتها نسبت به هنر ،سياستی در پيش گرفتهاند چرا كه
سياست را میتوان به عنوان مجموعه كارهایی مورد بررسی قرار داد كه دولتها به انجام آن مبادرت
میورزند یا از آن اجتناب میكنند .اتخاذ هر یک از این سياستها و نحوۀ برخورد دولتها و
حكومتهاي مختلف با هنر و هنرمندان ،در طول تاریخ نتایج مختلفی به بار آورده است .مدل مورد
استفاده در این پژوهش دادههاي خود را بيش از هر چيز از تاریخ استخراج كرده است .تجارب
تاریخی میتوانند مقياس مناسبی براي ارزیابی سياستهاي هنري دولت ها فراهم آورند و همچنين
میتوانند به آنها در تصميمگيريهاي جدید یاري رسانند.

طرح مسئله
یكی از چالشهاي فراروي دولتها در زمينۀ حمایت از بخش فرهنگ و هنر پاسخ به این پرسش
است كه با توجه به تنوع سياستهاي فرهنگی و هنري و گزینههاي پيشروي آنها ،اتخاذ هر یک از
استراتژيها چه پيامدهاي خاصی به همرا دارد (كریک .)2447،
در سطح بينالمللی براي ارزیابی سياستهاي فرهنگی از روشهاي بسيار متنوعی استفاده
میشود .شوراي اروپا به منظور ارزیابی سياستهاي فرهنگی كشورهاي عضو روش سازمان
1
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همكاري و توسعۀاقتصادي 8را اخذ كرده و آن را به منظور كاربست در حوزۀ فرهنگ با توجه به
خصوصيات خاص فرهنگ بازتنظيم كرده است (ونگرمی .)8992،2در واقع اساس روش مورد
استفاده فرهنگی نبوده و اقتصادي و كمی است و نقش اصلی به گفتۀ برخی صاحبنظران به
غلط به ادارات آمار ملی داده شده است ،چرا كه این روش همۀ دادههاي مورد نياز تصميم
گيرندگان را فراهم نمیكند و به اندازۀ كافی قابل اعتماد ،نيز قابل مقایسه و سازگار با دادههاي
جمعآوري شده دربارۀ سياست فرهنگی كشوري دیگر نيست(فينک -هافنر و كوستک-
ليپيكر .)2446،6شرایط حاكم بر عرصۀ فرهنگ تفاوت عمدهاي با اقتصاد دارد كه این تفاوتها
به شاخصها و كميتهاي به دست آمده نيز تسري مییابد و در نتيجه نحوۀ تحليلها و
بررسیها را نيز تحت تاثير قرار میدهد .این در حالی است كه در چند سال اخير ،مطالعات
گستردهاي در سطح جهان در رابطه با سياستهاي فرهنگی و هنري و انواع آن صورت گرفته و
مبانی نظري مناسبی در راستاي ایجاد روشی مختص ارزیابی سياستهاي فرهنگی و هنري
ایجاد شده است .از جملۀ این مبانی نظري مناسب ،میتوان از مدلهاي گونهشناسی سياست-
هاي فرهنگی و هنري نام برد .مدلهاي گونهشناسی را میتوان جهت فهم توسعه ،تغيير و
تفاوت در سياست فرهنگی دولتها به كار برد .این مدلها ،گونههاي آرمانی یا ابزارهایی تحليلی
هستند كه میتوانند براي ارزیابی واقعيت به كار برده شوند(پردلی  .)2448،مهمترین و با دوام-
ترین مدل گونهشناسی ،طبقهبندي سياست فرهنگی و فرهنگی به چهار نوع اصلی یعنی
تسهيلگر ،حامی ،معمار و مهندس است كه توسط چارترند )2442( 3ارائه شده است .این
نقشها براي نمایش ميزان مداخلۀ دولت در فرهنگ سودمند هستند و نحوۀ این مداخله در
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بروندادها و محصوالت فرهنگی نمایان میشود .باید به این نكته توجه كرد كه احتمال وجود
نمونه یا كشوري با سياست فرهنگی دقيقاً مطابق با یكی از این نقشها ،وجود ندارد .ارتباط بين
دولتها و فرهنگ ،بسته به این كه كدام یک از بخشهاي محدودهۀ فرهنگی مدیریت شود،
بيشتر به صورت تركيبی از این نقشها است (كين و ژانگ )2441،8و این مسئله شاید ناشی از
آن است كه هنگام بروز تحوالت همه جانبه ،میباید راه براي اتخاذ و اجراي سياستهاي
مناسب و موثر فرهنگی و تامين نيازهاي منطبق با دگرگونیهاي مورد نظر ،به طور كامل باز
شود (معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.)8671 ،
این پژوهش به بررسی اتخاذ انواع مختلف سياستهاي هنري (تسهيلگر ،حامی ،معمار و
مهندس) توسط دولتهاي حاكم مابين سالهاي ( 8631آغاز دورۀ اول ریاست جمهوري اكبر
هاشمی رفسنجانی) تا ( 8611پایان دورۀ اول ریاست جمهوري محمود احمدينژاد) در حوزۀ
تئاتر میپردازد.
اهميت و ضرورت تحقيق
سياستهاي فرهنگی و هنري متنوعی وجود دارند و هر ساختار قدرت یا دولتی ،سياست
فرهنگی اعالم شده یا اعالم نشدهاي را پی میگيرد .شناخت این سياستها از این جهت مهم
است كه به دولتها در فهم نتایج اتخاذ استراتژيهاي مختلف و مقایسۀ آنها كمک میكند.
ارزیابی سياستهاي فرهنگی و هنري میتواند موجد دانش كافی براي تصميمگيريهاي جدید
باشد و موجب توسعۀ سياستگذاري فرهنگی شود.
در این پژوهش ،بر اساس مطالعات بينالمللی در سياستهاي فرهنگی و هنري و با بومی-
سازي آنها ،روشی جدید به منظور تعيين انواع سياستهاي هنري به كار بسته خواهد شد كه
عالوه بر اهداف ،به تشخيص نحوۀ مداخلۀ دولت و فرایند آن (نحوه سرمایهگذاري ،ابزار و
1
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تحركات سياسی) نيز میپردازد .با وجود این كه در این پژوهش تنها حوزۀ تئاتر مورد بررسی
قرار گرفته است ،اما روش ارائه شده جزءنگر و مختص این حوزه نيست و میتواند در ارزیابی
سياستهاي دیگر حوزههاي هنري نيز به كار رود .با روش مورد استفاده در این پژوهش می-
توان به تناقضها و عدم توازن و تطابق ابعاد مختلف سياستهاي هنري با یكدیگر نيز پی برد.
این تناقضها زمانی معنا می یابد كه یكی از ابعاد سياست هنري در تركيبی نامتعادل و نامتوازن
با بعدي دیگر از سياست هنري به كار رود.
نتایج این تحقيق میتواند به سازمانها ،موسسات و فعاالن امور فرهنگی و هنري كمک
كند كه در مورد محيط فعاليت خود و نحوۀ دخالت دولت در آن اطالعات بيشتري به دست
آورند .این اطالعات میتواند به آنها در نحوۀ تعامل با محيط و اتخاذ تصميمات مناسبتر و
روانتر براي فعاليت در محيط یاري رساند .همچنين با توجه به استخراج این مدل از تجارب
تاریخی ،یافتههاي این تحقيق میتواند به دولتها كمک كند كه نتایج رفتار خود را در آیينۀ
تاریخ نظارهگر باشند.
سواالت تحقيق
این تحقيق در پی پاسخ به این سواالت است :
 .8سياستهاي هنري (تسهيلگر ،حامی ،معمار و مهندس) دولتها در روند بيست سالۀ
مورد بررسی در حوزۀ تئاتر چه بوده است؟
 .2اولویتهاي (نحوۀ سرمایهگذاري ،ابزار ،تحرك سياسی و هدف) دولتها در روند
بيست سالۀ مورد بررسی در سياستهاي هنري اتخاذي در حوزه تئاتر چه بوده است؟
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پايههاي نظري و پيشينه پژوهش
اصطالح سياست فرهنگی براي جمعی از حوزههاي مختلف سياست مثل ميراث فرهنگی،
آموزش ،زبان ،مذهب ،مسكن ،جمعيت ،اقتصاد و همين طور هنر مورد استفاده قرار میگيرد .اما
سياست هنري به سياست در گسترۀ متنوع اشكال هنري اشاره دارد (بليندا  .)2443،بنابراین
سياست هنري یكی از حوزهها یا قلمروهاي سياست فرهنگی و زیرمجموعۀ آن است.
راه معمول مدلسازي تغييرات در سياستهاي فرهنگی در سطح جهانی آن گروهبندي
سياستهاي فرهنگی ملی به انواع و گونههاي مختلف است.
مهمترین و بادوامترین مدل گونهشناسی ،طبقهبندي چارترند و مکكافی )8919( 2از
سياست فرهنگی است كه آن را به چهار نوع اصلی یعنی تسهيلگر ،حامی ،معمار و مهندس
تقسيم میكنند .چارترند در سال  2442این مدل را به روز كرد.

دولت تسهیلگر
دولت تسهيلگر از طریق ماليات در حوزۀ هنرهاي زیبا سرمایهگذاري میكند .بنابراین مداخلۀ
آن بر اساس بخشودن ماليات استوار است و مطابق ميل فرد یا موسسات خيِر و بخشنده سامان
مییابد .دولت این حق را دارد كه به انواع معينی از درآمد و /یا هزینههاي شهروندان -به دليل
فعاليتهایی كه شایسته تلقی میشوند ،مثالً كمک مالی خيریه كه توسط یک فرد یا سازمان
هزینه شده است -ماليات نبندد .در این حالت دولت متعهد میشود كه كمک مالی موسسۀ
خيریۀ «به رسميت شناخته شده» را از تمام یا بخشی از ماليات معاف دارد .معافيت گروهی از
هنرمندان ساكن جمهوري ایرلند از پرداخت ماليات مرتبط با درآمد از محل كپیرایت ،مثالی
براي این مورد است.
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هدف سياست تسهيلگر ترویج تنوع در فعاليتهاي غيرحرفهايِ بدون درآمد و نيز در
حوزۀ هنرهاي زیباست .نقش تسهيلگر بيشتر از تنوع حمایت میكند تا از نوع یا سبكی خاص.
در این رابطه استانداردهاي خاصی مورد پشتيبانی قرار نمیگيرند چرا كه نقش تسهيلگر متكی
به اولویتها و سالیق شركتها و بنيادهاي خصوصی است .سياست پویاي دولت تسهيلگر
شكلی تصادفی دارد كه در آن بودجۀ عمومی ،منعكسكنندۀ تغييرات سالیق اعطاكنندگان
شخصی است .در دولت تسهيلگر وضعيت اقتصادي هنرمند و سرمایه گذاري هنري به گيشه و
سالیق و وضعيت مالی حاميان خصوصی بستگی دارد.
نقطۀ قوت سياست تسهيلگر در تنوع منابع سرمایهگذاري است كه ایجاد میكند .افراد،
شركتها و بنيادها خود انتخاب میكنند كه از چه هنر ،هنرمند و سازمان هنري حمایت كنند.
نقش تسهيلگر از ضعفهایی نيز رنج میبرد .اول ،استانداردهاي برتر لزوماً حمایت نمی-
شوند و دولت هيچ توانایی براي فعاليتهاي هدفمند در سطح ملی ندارد .دوم ،ارزیابی هدایاي
شخصی در شكلِ ،براي مثال ،یک نقاشی كه به موزه یا گالري هنر اهدا شده است ،میتواند
مشكلساز باشد .سوم ،تسهيلگر لزوماً نمیتواند منافع را به جامعۀ هنري داخلی محدود كند،
حمایت عمومی از برخی فعاليتهاي هنري شاید از جمله منافع سوالبرانگيز یک دولت و
مردمش باشد .به عنوان مثال بخش بزرگی از بازسازي كاخ ورساي از طریق مشاركت معاف از
ماليات گروهی از ماليات دهندگان آمریكایی ممكن شد ،گروهی كه كمکهاي خود را در اختيار
بنياد ورساي در شهر نيویورك نهادند .چهارم ،بسيار دشوار است كه اعتبارات و هزینههاي
مالياتی را براي دولت محاسبه كرد.
در ایاالت متحده ،دولت نقش تسهيلگر را ایفا میكند ،هنرهاي زیبا از طریق اعتبارات
مالياتی و از طریق بخشندگان و خيرین ترویج میشود .خاستگاه نقش تسهيلگر در سه سنت
امریكایی است :جدایی حكومت و كليسا ،اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی و بشردوستی شخصی.

101

شناسایي انواع سياستهاي هنري

دولت حامي
دولت حامی از طریق شوراهاي هنري مستقل در هنرهاي زیبا سرمایهگذاري میكند .دولت
تعيين میكند كه چه ميزان حمایت صورت گيرد ،اما تعيين نمیكند كه چه سازمانها یا
هنرمندانی باید حمایت را دریافت كنند .انجمن و شورا متشكل از افراد نخبهاي است كه توسط
حكومت (دولت) تعيين شدهاند .اگرچه امنا از سوي حكومت منصوب میشوند ،اما از آنها
انتظار میرود كه در اهداي جوایز و امتيازات ،مستقل از منافع حزبی كه در راس قدرت است،
عمل كنند.
تصميمگيري معموالً توسط شورا و بر اساس اخذ مشاوره از هنرمندان حرفهاي و با اتكا به
سيستم ارزیابی همكاران صورت میگيرد .این سيستم به این منظور مورد استفاده قرار می-
گيرد كه همۀ تصميمات بر اساس ارزیابیهاي حرفهاي پذیرفته شده ،اتخاذ گردد.
این سيستم از انگلستان سر برآورده و ریشه در این فرض دارد كه عدالت و قضاوتی كه
توسط لردها بر مردم معمولی تحميل شده است به دليل شرایط ذاتاً متفاوت آنها با مردم،
غيرمنصفانه است .به همين دليل هنرمند باید توسط همكاران خود مورد قضاوت قرار گيرد و بر
همين اساس بقيۀ هنرمندان در تصميمگيري شریكند .سيستم مشابهی از ارزیابی همكاران در
تعيين بودجۀ شوراهاي تحقيقاتی علمی و پزشكی دنيا مورد استفاده قرار میگيرد.
شوراهاي هنري مستقل در آرمانیترین شكل ،به این صورت عمل میكنند:
 -8تخصيص همهي منابع ملی به انو اع هنرها باید توسط افرادي مستقل ،شایسته و با صالحيت
در امور هنري كه براي مدتی كوتاه انتخاب میشوند ،صورت گيرد.
 -2این اشخاص باید تا حد امكان از ساختارهاي سياسی مستقل باشند.
 -6آنها نباید توسط اتحادیههاي هنرمندان یا دیگر گروههایی كه منافعی در حوزههاي
فرهنگی دارند ،تعيين شوند و نباید به آنها وابسته باشند.
1

. Arm's Length Art Councils
. Peer Evaluation
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 بدنۀ شورا نباید به الگوهاي تصميمگيري سياسی و قوانين و مقررات خاص ،اجبار داشتهباشد.
 بدنۀ شورا باید آزادي قابلتوجه براي سرمایهگذاري در چارچوب بودجۀ خود داشته باشد. -3تخصيص حمایتها باید فقط بر اساس معيارهاي كيفيت هنري صورت گيرد ،نه بر اساس
معيارهاي رفاه و برابري.
 -7تخصيص حمایتها باید منصفانه باشد .مثالً به اشكال قوممدارانه یا مشتريمدارانه صورت
نگيرد(منگست.)2441،8
هرچند اوهگن )8997( 2به این نكته نيز اشاره میكندكه فرق بين شوراي هنر و
وزارتخانهي دولتی به درستی مشخص نيست .براي مثال ،بيشتر شوراهاي هنري باید مستقيماً
به وزیر گزارش دهند ،و بسياري از وزرا براي تخصيص اعتبارات ملی به هنر ،دقيقاً مثل
شوراهاي هنري ،از هيئتهاي بازبينی و گروههاي متخصص استفاده میكنند.
شوراي هنر از فرآیند خالقيت پشتيبانی میكند ،اما با هدف ترویج استانداردهاي حرفهايِ
برتري هنري .سياست پویاي دولت حامی گرایش بدان دارد كه به صورت تكاملی ،به تغيير
فرمها و سبکهاي هنري كه توسط جامعۀ هنري بيان میشوند ،پاسخ دهد .وضعيت اقتصادي
هنرمند و سازمان هنري به تركيبی از درخواست گيشه ،سليقه و ترجيحات اعطاكنندگان
خصوصی ،و جوایز و هدایاي شوراهاي هنري مستقل ،بستگی دارد.
مقاومت زیاد شوراي هنري مستقل اغلب به عنوان ضعف اصلی آن تلقی میشود .پرورش
برتري هنري اغلب به عنوان ترویج نخبهساالري قلمداد میشود ،چه به لحاظ توليد اثر هنري و
چه از نظر خدمت به مخاطبان .پشتيبانی از برتري هنري ممكن است به هنري بيانجامد كه
توسط عموم مردم ،و یا توسط نمایندگان آنها كه به صورت دموكراتيک انتخاب میشوند ،قابل
1

. Mangset
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دسترس نباشد یا توسط آنها مورد تحسين واقع نشود .در اكثر دولتهاي حامی ،شاهد
مجادالتی طوالنی و تكراري هستيم كه در آن نظرات و اظهار خشم و غضب مردم نسبت به
حمایت از فعاليتهایی كه مثالً از نظر سياسی غير قابل قبول ،شهوتانگيز یا تنها خوشایندِ یک
اقليت ثروتمند است ،توسط سياستمداران منعكس می شود.
البته ،با حضور شوراي مستقل ،سياستمداران نه میتوانند براي موفقيت هنري مدعی اعتبار
شوند و نه در موارد شكست هنري مسئوليتی متوجه آنها میشود .بریتانياي كبير بهترین نمونۀ
شناخته شدۀ دولت حامی است .دولت ،نقش حامی را ،در طول جنگ جهانی دوم با ایجاد كميتۀ
آموزش و پرورش ،موسيقی و هنر ،براي باال بردن روحيه در جنگ ایفا كرد .پس از جنگ ،شوراي
هنر بریتانيا ایجاد شد و سازمانهاي خواهرخواندۀ خود را نيز در اسكاتلند ،ولز و ایرلند شمالی،
برپا كرد .اگرچه نقش حامی به حمایت از هنرهاي سنتی توسط اشراف انگليسی تبدیل شده است.
دولت همچنان نقش حامی را ادامه میدهد ،حتی با وجود توصيۀ كارگروهها و كميتههاي مختلف
مجلس به افزایش انگيزه براي باال بردن بخششهاي خيریه.
شوراي هنري بریتانياي كبير این امر را تجربه كرده است كه بحث مربوط به هنر برتر
براي عموم مردم قابل قبول نيست؛ مثل موردي كه در سال  ،8916شهروند خشمگين
«زیردریایی بانک جنوبی» را كه با الستيکهاي مستعمل ،توسط مجسمهساز دیوید ماخ ساخته
شده بود ،به آتش كشيد .شوراي هنر براي آن كار  4،444پوند هزینه كرده بود.

دولت معمار
دولت معمار از طریق وزارت و یا گروه فرهنگ در هنرهاي زیبا سرمایهگذاري میكند :تصميم-
گيري در مورد حمایت مالی از هنرمندان و سازمانهاي هنري عموماً توسط مامورین دولتی
(اداري) گرفته میشود.
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دولت معمار تمایل به آن دارد كه از هنر به عنوان بخشی از اهداف رفاه اجتماعی حمایت
كند .همچنين تمایل به حمایت از هنري دارد كه دلخواه عوام جامعه است -و توسط آنان برقرار
و تصدیق شده -نه هنري كه مبتنی بر استانداردهاي حرفهاي برتري هنري است.
سياست پویاي دولت معمار ،انقالبی و چرخشی است .سكون میتواند در سنگر
استانداردهاي جامعه ایجاد شود و در یک نقطۀ خاص در زمان توسعه یافته و منجر به ركود
خالقيت عصر شود ،همانطور كه اخيراً در فرانسه مشاهده شد .این به نوبهي خود میتواند به
انقالبی در رد سياستهاي قبلی منجر شود و سياستهاي جدید خود را مستقر كرده تا چرخۀ
انقالب را تكرار كنند.
وضعيت اقتصادي هنرمندان در دولت معمار به واسطۀ عضویت در اتحادیههاي رسمی
هنرمندان تعيين خواهد شد .وقتی هنرمند عضویت در چنين اتحادیهاي را به دست آورد ،در
واقع ،كارمند دولت میشود و از نوعی امنيت درآمد برخوردار میگردد .سرمایهگذاري هنري
تقریباً به طور انحصاري از طریق سرمایهگذاري مستقيم دولت تعيين میشود .گيشه و كمک-
هاي اهدایی خصوصی نقش ناچيزي در تعيين وضعيت مالی ایفا میكنند.
قدرت نقش معمار در این حقيقت نهفته است كه هنرمندان و سازمانهاي هنري به
محبوبيت و موفقيت در فروش و گيشه وابسته نيستند .عالوه بر این وضعيت هنرمند به صراحت
در سياست مساعدتهاي اجتماعی قابل تشخيص است.
ضعف نقش معمار این است كه سرمایهگذاري مستقيم درازمدت و تضمين شده میتواند
منجر به ركود خالقيت شود .نقش معمار ریشه در پادشاهیهاي «مطلقۀ» قرن هفدهم تا اواخر
قرن نوزدهم دارد .در قرن بيستم نيز پس از فروپاشی نظامهاي پادشاهی در فرداي جنگ
جهانی اول ،سوسيال دموكراتها و دیگر احزاب سياسی در بيشتر كشورهاي اروپاي غربی نقش
معمار را به عهده گرفتند .از قبل از جنگ جهانی دوم ،دولت هلند نقش معمار را بازي میكرد.
دولت در تعداد زیادي از موسسات ادبی ،رسانهاي ،نمایشی و هنرهاي تصویري ،سرمایهگذاري
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میكرد .به عالوه دولت درآمد ساالنۀ تضمين شدهاي را براي هنرمندان هنرهاي تصویري فراهم
كرده بود .در نتيجه ،حداقل حقوق و شرایط كاري به وسيلهي دولت برقرار شده بود «.انقالب
گوجه فرنگی» دهۀ  ،8974كه در آن مخاطبان به محتواي تئاتر هلندي معترض شدند ،نشان-
دهندۀ پویایی سياست انقالبی است كه میتواند به نقش معمار منجر شود .نارضایتی عمومی كه
به شكلِ كمتوجهی و حضور ضعيف ،مقاالت رسمی ،جلسات و در نهایت نثارِ گوجه فرنگیها،
بمبهاي دودي و دشنامها ابراز شد ،به روشنی به دولت نشان داد كه ميان درك عمومی از
نيازها با آنچه پول ماليات برایش خرج می شد ،افتراق جدي وجود دارد.

دولت مهندس
دولت مهندس صاحب تمامی ابزارهاي توليد هنري است .دولت مهندس تنها از هنري پشتيبانی
میكند كه مطابق و هماهنگ با استانداردهاي سياسی ناظر بر فضيلت و برتري است؛ این دولت
از فرایند خالقيت پشتيبانی نمیكند .تصميمات سرمایهگذاري توسط كميسرهاي سياسی اتخاذ
میشوند و به جاي توجه به برتري هنري ،بيشتر تمایل به آموزش سياسی دارند .تحرك سياسی
دولت مهندس گرایش به تجدید نظر مداوم دارد؛ تصميمگيري هنري باید بهطور مكرر مورد
تجدید نظر قرار گيرد و اصالح شود تا منعكس كنندۀ تغييرات روي داده در خط مشی رسمی
حزب حاكم باشد.
وضعيت اقتصادي هنرمند با عضویت در اتحادیههاي هنرمندان تعيين میشود ،اتحادیه-
هایی كه مورد تایيد رسمی حزب حاكم قرار گرفتهاند .با این تعریف ،هر كس كه به چنين
اتحادیههایی وابسته نباشد ،هنرمند نيست .همهي سرمایهگذاريهاي هنري متعلق به دولت
هستند و توسط دولت اداره میشوند؛ در واقع ،همۀ ابزارهاي توليد هنري متعلق به دولت است.
نقش مهندس براي رژیمهاي «تماميت خواه» جذاب است ،زیرا انرژي خالق هنرمندان را
در جهت تحقق اهداف رسمی سياسی متمركز میكنند .هرچند ،بسياري از دولتهاي غربی هم
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نقش مهندس را در جهت ساخت یک صنعت هنرِ پردوام تجاري ،كه در آن انگيزۀ سود یا
«رئاليسم سرمایهداري» نقشی ایدئولوژیک شبيه به «رئاليسم سوسياليستی» بازي میكند،
جذاب یافتهاند.
چندین ضعف در ارتباط با نقش مهندس وجود دارد .اول ،همۀ هنرها به تمكين در برابر
اهداف سياسی یا تجاري میپردازند .دوم اینكه ،براي انرژي خالقانۀ هنرمندان نمیتوان به طور
كامل خطمشی تعيين كرد .سركوب خالقيت هنري به توطئه و خرابكاري «زیرزمينی» و طغيان
عليه زیباییشناسی حزب یا ارزشهاي سرمایهداري منجر میشود .پدیده «ضد فرهنگ» مثالی
در این مورد است.
سوم ،یک تناقض منطقی در ارتباط با نقش مهندس وجود دارد .در مورد اتحاد جماهير
شوروي ،این آثار دورۀ تزاري است كه مورد تحسين منتقدان در غرب قرار گرفت ،نه آثار
رئاليسم سوسياليستی .در مورد هنر غرب ،این محصوالت فرهنگی عمومی و تودهاي ،براي مثال
فيلمهاي هاليوودي و موسيقی راك است كه مشتاقانه در درون كشورهاي سوسياليستی و
كمونيستی جستجو و استقبال میشوند ،و نه آثار رئاليسم سوسياليستی.
مابين انقالب كمونيستی در سالهاي  8981و  8962دولت اتحاد جماهير شوروي نقش
معمار را ایفا كرد .آثار هنري توسط اولين «كميسر خلق براي تنویر افكار »8كه مسئول امور
فرهنگی و آموزشی بود (دانشنامه ویكيپدیا ،)2484،2مشاهده میشد و این براي حركتی رو به

1

. People's Commissar of Enlightenment
از آغاز حكومت بلشویكی در روسيه تا پایان جنگ جهانی دوم ،شورويها از به كار بردن كلمۀ وزیر خوودداري مویكردنود؛ زیورا ایون كلموه را
عنوانی ویژهي دولتهاي سرمایهداري میدانستند .براي همين به جاي وزیر از اصطالح «كميسر خلق» استفاده میكردند و مثالً به وزیر خارجه
میگفتند« :كميسر خلق براي امور خارجه» و نيز هيأت وزیران را «شوراي كميسرهاي خلق» میناميدند .در اواخر جنگ جهانی دوم ،اسوتالين
براي نشان دادن این نكته كه سران رژیم انقالبی روسيه دیگر آن تعصب سابق را بر ضد دولتهاي بورژوازي غرب ندارند ،استعمال كلمات وزیور
و نخستوزیر را آزاد كرد) شيخاالسالمی ،8672 ،ص .(842
2
. Wikipedia, the free encyclopedia
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پيش و گذر از هنر سرمایهداري جهت دستيابی به هنر واقعی پرولتاریا الزم بود ،اما تغيير هنري
به عنوان تكامل دیده میشد ،نه چرخش.
در حالی كه كارگران به عنوان مالكان «ابزار توليد هنري» نگریسته میشدند ،اما تصور
رسمی آن بود كه براي ادارۀ آن آماده نيستند .اول میبایست آنها از طریق دسترسی به هنر
گذشتۀ سرمایهداري ،كه بعد از آن هنر پرولتاریایی واقعی میتوانست ظهور كند ،آموزش ببينند.
لذا سانسور و كنترل بر محتوا نسبتاً كم و ناچيز بود .در سال  ،8962همزمان با دومين برنامۀ
پنج سالۀ اجرا شده توسط جوزف استالين ،هزینههاي صنعتی شدن و نياز به توسعۀ جامعهي
سوسياليستی جدید با تغيير نقش دولت از معمار به مهندس تركيب شد و در این لحظه بود كه
سياست فرهنگی سوسياليستی شاهد ظهور نظریهاي به نام رئاليسم سوسياليستی بود كه مفهوم
«ابزار توليد در هنرها متعلق به توده هاست» را تضعيف كرده و با این ایده جایگزین میكند كه
«این محصول نهایی یعنی خود اثر هنري است كه كه اموال پرولتاریا است».
بر اساس این طرح ،مسئوليت اجتماعی هنرمند نهفته «رضایت» «صاحبان» است و آن به
معناي توليد آثاري است كه بتواند به سرعت از سوي تودهها پذیرفته شود .از این پس تمام هنر
توليد شده در اتحاد جماهير شوروي میبایست مبتنی بر رئاليسم سوسياليستی میبود؛ یعنی
اثر میبایست به لحاظ فرم رئاليستی و به لحاظ محتوا سوسياليستی باشد .فعاليت هنري در
«اتحادیههاي خالق» سازماندهی شد تا آثار جدید تحت نظارت قرار گيرند و اطمينان از
انطباق آنها با اصول زیباییشناسی حزب كمونيست حاصل شود .هنرمندانی كه اثري ناسازگار
با آن توليد میكردند ،اخراج شده و دیگر به عنوان هنرمند شناخته نمیشدند.
مدل تسهيلگر و حامی با مفاهيم انساندوستانه و اومانيستی فرهنگ مرتبطاند زیرا بر
تعدد ،خالقيت و كيفيت در توليد هنر و فرهنگ تاكيد میكنند .مدل معمار بيشتر با مفاهيم
جامعهشناسی و انسان شناسی فرهنگ اشتراك دارد و در آن فرهنگ از منظر اجتماعی وسيع-
تري تعریف میشود .در مدلهاي معمار و مهندس ،فرهنگ بيشتر به عنوان وسيله یا ابزار
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دستيابی به اهداف كلیتر فرهنگی در حوزههاي رفاه و اقتصاد قلمداد میشود و كيفيت و
حرفه اي بودن هنر و فرهنگ كمتر مورد توجه قرار میگيرند (پردلی:8999،ص  .)86این طبقه-
بنديها جمعناپذیر نيستند و همانطور كه چارترند و مکكافی ذكر كردهاند ،سياست هنري
ملی ممكن است تركيبی از این گونهها باشد.

روش تجزیه و تحلیل
این تحقيق بر اساس هدف جزو تحقيقات كاربردي و توسعهاي است .هدف تحقيقات كاربردي
توسعۀ دانش كاربردي در یک زمينۀ خاص است .به عبارت دیگر تحقيقات كاربردي به سمت
كاربرد عملی دانش هدایت می_شود (سرمد و همكاران .)861 ،تحقيقات توسعهاي نيز عبارتند
از هر گونه فعاليت منظم مبتنی بر دانش موجود كه حاصل پژوهش یا تجربه است و به منظور
توليد مواد ،فرآوردهها ،فرآیندها و روشهاي جدید و یا ارتقاي روشهاي سابق صورت میگيرد.
به لحاظ نحوۀ گردآوري دادهها نيز این تحقيق ،ماهيتی توصيفی و تحليلی دارد و به مطالعۀ
موردي سياستهاي دولت در حوزۀ تئاتر میپردازد .تحقيق توصيفی شامل مجموعه روشهایی
است كه هدف آنها توصيف شرایط یا پدیدههاي مورد بررسی است .در مطالعۀ موردي،
پژوهشگر به انتخاب یک مورد پرداخته و آن را از جنبههاي مختلف بررسی میكند .مطالعۀ
موردي بيشتر به روش كيفی و با تاكيد بر فرایندها ,درك و تفسير آنها انجام میشود (سرمد و
همكاران.)861 ،
در تحقيقاتی كه در ارتباط با اسناد مكتوب از جمله قوانين و لوایح صورت میگيرد،
تحليل محتوا میتواند روش مناسبی باشد .در این تحقيق نيز با توجه به ماهيت موضوع مورد
مطالعه از روش تحليل محتوا استفاده شده است .روش غالب این پژوهش اسنادي میباشد.
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مهمترین كابرد تحليل محتوا توصيف ویژگیهاي یک پيام است .دومين كاربرد این روش
استنباط راجع به فرستندگان پيام و دالیل یا پيشآیندهاي پيام است .تحليل محتوا براي
استنباط جنبههاي فرهنگی پيام و تغييرات فرهنگی نيز به كار میرود.
شروط تحليل محتوا عبارتند از:



عينی بودن :هر مرحله از فرایند پژوهش باید بر اساس قواعد ،احكام و روشهاي مشخص
انجام گيرد(هولستی.)8614،



منظم بودن :تجزیه و تحليل محتوا زمانی به شيوهاي كامل انجام میپذیرد كه تمام آنچه در
محتوا به موضوع مورد بررسی مربوط میشود ،مورد توجه قرار گيرد (معتمدنژاد.)86 3،



عموميت :یعنی یافتهها با هم ارتباط نظري داشته باشند ،اطالعات توصيفی صرف درباره
محتوا ،بدون ارتباط با دیگر ویژگیهاي اسناد یا خصوصيات فرستنده و گيرندۀ پيام،
ارزش چندانی ندارند (هولستی.)8614،

حوزه پژوهش و واحدهای تحلیل
مصوبات هيئت دولت در زمينۀ تئاتر ،مابين سالهاي ( 8631از آغاز دورۀ اول ریاست جمهوري
اكبر هاشمی رفسنجانی) تا ( 8611پایان دورۀ اول ریاست جمهوري محمود احمدينژاد) حوزۀ
پژوهش را تشكيل دادهاند.
مصوبات هنري كه میبایست مورد تحليل قرار گيرند از طریق جست و جوي كلمات
كليدي مرتبط با تئاتر در متن و عنوان مصوبات دولت استخراج شدهاند .كلمات كليدي مرتبط

با تئاتر عبارتند از :تئاتر -نمایش -نمایشی -هنرهاي نمایشی .
مصوباتی كه كلمات مورد نظر در عنوان (وجود این كلمات در عنوان ،نشان میدهد كه به-
طور حتم در متن نيز وجود دارند) آنها موجود بوده به طور كامل انتخاب شده و محتواي آن-
ها مورد بررسی قرار گرفته است ،اما مصوباتی كه كلمات مورد نظر فقط در متن آنها موجود
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بوده ،به شرطی جزو جامعهي مورد نظر به حساب آمدهاند كه كل مصوبه یا مادهاي از آن به
طور كامل به تئاتر مرتبط باشد .در صورت مرتبط بودن كل مصوبه به تئاتر ،همۀ آن و در
صورت مرتبط بودن بخشهایی از آن تنها بخشهاي مربوطه مورد بررسی قرار گرفتهاند .با
جست و جو در عنوان و متن مصوبات و با لحاظ نمودن شرایط فوق در رابطه با تئاتر  22مصوبه
یافت شد.

پایایي و روایي ابزار
در این تحقيق از فيشبرداري از منابع ،بانکهاي اطالعاتی و مدارك و اسناد سياستهاي هنري
به عنوان ابزار گردآوري اطالعات استفاده شده است .ابزار اصلی این پژوهش ،همانطور كه در
جدول 8آمده است ،چکليست تدوین شده جهت بررسی مصوبات وضع شده در حوزۀ تئاتر
توسط هيئت دولت میباشد .در این چکليست ،هر مصوبه پس از استخراج مورد مطالعه قرار
گرفته و بر اساس شاخصهاي برگرفته از مدل ،طبقه بندي شده است.
جدول :8چكلیست
كليدواژه

محل
جست و
جو

عنوان

تاریخ
تصویب

رئيس
دولت

نحوۀ
سرمایه-
گذاري

ابزار

تحرك
سياسی

هدف

نقش
دولت

براي سنجش روایی چکليستهاي این پژوهش ،از روایی وابسته به محتوا استفاده شده
است .به همين منظور با مراجعه به متون علمی و نظریهها و مدل مربوط به موضوع ،مقولهبندي
انجام شد و در اختيار اساتيد دانشگاه و طراح مدل اوليه قرار گرفت و پس از انجام اصالحات
توسط آنها روایی محتوایی و صوري چکليستها مورد تایيد قرار گرفت.
شرط عينيت پژوهش ،پایایی مقياسها و روشها است یعنی ،رسيدن به نتایجی مشابه با
كاربست معيارهاي تكراري و با ابزارهایی یكسان در نمونۀ مفروضی از اطالعات .پایایی عبارت

111

شناسایي انواع سياستهاي هنري

است از كاركرد مهارت ،بصيرت و تجربۀ رمزگذاران ،صراحت مقولهها و قواعد رمزگذاري ،كه
كاربرد آنها را هدایت میكند و تعيينكنندۀ درجۀ عدم ابهام اطالعات است .براي اطمينان از
این كه رمزگذاران در تصميمگيري متكی بر جنبههاي یكسانی از تجارب خود هستند ،الزم
است آموزش داده شوند.
در این پژوهش رمزگذاري اول توسط پژوهشگر و رمزگذاري دوم توسط شخصی دیگر در
 %84از كل مصوبات كه به قيد قرعه انتخاب شده بودند ،انجام شده است .رمزگذار دوم قبل از
رمزگذاري آموزش داده شده و مدل مورد استفاده در پژوهش و تعاریف دقيق مقولهها براي او
تشریح شده است .جدول مربوط به شاخصها و طبقهبندي آنها نيز در حين رمزگذاري در
اختيار او قرار داده شد تا متون مصوبات را از طریق آن رمزگذاري كند.
براي محاسبۀ ضریب قابليت اعتماد نيز از فرمول زیر كه ویليام اسكات براي مقياس اسمی
ارائه داده ،استفاده شده است (بدیعی.)867 ،

 =kتعداد مقولهها (مقولهها در این پژوهش همان نقشها هستند :تسهيلگر ،حامی ،معمار و
مهندس)
 =πضریب قابليت اعتماد
= درصد توافق مورد انتظار
= نسبت هر مقوله (منظور نسبت تعداد هر نقش به تعداد كل نقشها در هر یک از شاخص-
هاست)
= درصد توافقات مشاهد شده
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در فرمول اسكات نخست الزم است درصد توافقهاي تصادفی را تعيين كنيم .این كار با
پيدا كردن نسبت عناوین هر مقوله از مجموعه مقولهها و جمع كردن مجذور آن نسبتها عملی
میشود (هولستی.)8614 ،

توافق مورد انتظار یا توافق تصادفی ،ن شانگر درصد توافقی است كه دو رمزگذار در صورت
اختصاص تصادفی واحدهاي محتوا به مقولهي مورد نظر به دست میآورند.
درصد توافقات مشاهد شده نيز از فرمول زیر به دست میآید:

در این فرمول  Mتعداد تصميم هاي مربوط به رمزگذاري است كه دو داور در مورد آن با
هم توافق دارند و

و

تعداد تصميمهاي داوران شمارۀ  8و 2دربارۀ رمزگذاري است.

در این پژوهش در ابتدا شاخصها دقيقاً مطابق با شاخصهاي تعریف شده در مدل اصلی
یعنی سرمایهگذاري ،وضعيت اقتصادي هنرمند ،استانداردهاي هنري ،تحرك سياسی و هدف
سياسی انتخاب شد؛ اما به دليل كلیگویی و ابهام مدل و نيز عدم تطابق برخی مفاهيم با
ادبيات به كار گرفته شده در مصوبات دولتها در ایران ،پایایی ابزار با استفاده از روش فوق،
كمتر از  4/7به دست آمد .براي حل این مشكل ،تعاریف دقيقتري از شاخصها بر اساس
ادبيات اتخاذي در مصوبات دولتها در ایران ارائه شد .همچنين شاخصهایی كه در مصوبات
دولت ها قابل تشخيص نبود یا بسيار كم مورد استفاده قرار گرفته بود ،حذف یا با شاخصهاي
دیگر تركيب شد یا در مواردي با تجزیۀ برخی شاخصها و یا استفاده از دیگر مدلهاي موجود
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در پيشينۀ سياست هنري ،شاخصهاي جدیدي تعریف شد .در تمام این مراحل تالش شد كه
چارچوب اصلی مدل بر اساس توصيفاتی كه چارترند براي نقشهاي تسهيلگر ،حامی ،معمار و
مهندس ارائه داده است ،حفظ شود.
در این پژوهش ،مدل چارترند در نهایت به صورتی كه در جدول 2آورده شده ،ارتقا یافته و
مورد استفاده قرار گرفته است .بعد از ارائۀ شاخصهاي جدید و تعاریف دقيق ،پایایی براي
شاخص نحوۀ سرمایهگذاري  ،4/17براي شاخص ابزار  ،4/11براي شاخص تحرك سياسی 4/1
و براي شاخص هدف  4/14محاسبه شد .پایایی كل ابزار تحقيق نيز  4/98به دست آمد كه
نشان از سطح مطلوب قابليت اعتماد ابزار دارد.
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جدول :2مدل ارتقایافته در این پژوهش
نقش
دولت

نحوۀ سرمایهگذاري

ابزار حمایتی

تحرك
سياسی

هدف

تسهيلگر

افراد ،شركتها و
موسسات خصوصی

مشوقها و معافيتهاي
مالياتی

سليقهاي

اقتصادي

حامی

شوراهاي هنري
مستقل متشكل از
متخصصين و
هنرمندان

هدایا ،جوایز ،جشنوارهها

معمار

وزارت فرهنگ یا
بخشهاي دولتی
فرهنگی

رفاهی
(بيمه ،امنيت درآمد و
استخدام دولتی
هنرمندان)

مهندس

دولت صاحب ابزار
توليد هنري است

مجوز و تایيد رسمی،
نظارت ،دستورالعمل،
تعيين وظيفه ،تعيين
محتواي اثر هنري

تكاملی

انقالبی
(چرخشی)

تجدید
نظري

زیباشناسی
الف -حرفهاي
ب -دستيابی به
استانداردهاي بينالمللی

اجتماعی
الف-رفاه اجتماعی
ب -كمک به صنعت
ج -اهداف فرهنگ
ملی
ایدئولوژیک
الف-آموزش سياسی
ب -ترویج ایدئولوژي
یا عقيدهاي خاص

تجزیه و تحلیل دادهها
سوال اول تحقیق :سياستهاي هنري (تسهيلگر ،حامی ،معمار و مهندس) دولتها در
روند بيست سالۀ مورد بررسی در حوزۀ تئاتر چه بوده است؟
نوع سياستهاي هنري به كار گرفته شده توسط دولتها در روند بيست سالۀ مورد
بررسی به این ترتيب بوده است-8:معمار  -2حامی  -6مهندس  -تسهيلگر .
در دورۀ چهار سالۀ اول ریاست جمهوري اكبر هاشمی ،دولت هيچ مصوبهاي در حوزۀ
تئاتر نداشته است و در دورۀ دوم 4 ،درصد سياستهاي دولت در زمينۀ تئاتر از نوع حامی و
 24درصد از هر سه نوع دیگر بوده است.
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در دورۀ چهار سالۀ اول ریاست جمهوري محمد خاتمی ،سياستهاي هنري دولت در
حوزۀ تئاتر  6 / 1درصد نوع حامی 62/23،درصد نوع معمار89/63،درصد نوع مهندس و
82/9درصد نوع تسهيلگربوده است و در دورۀ چهار سالۀ دوم 69/86 ،درصد نوع حامی/71 ،
6درصد نوع معمار28/7 ،درصد نوع تسهيلگر و  /6نوع مهندس بوده است.
در دورۀ چهار سالۀ اول ریاست جمهوري محمود احمدينژاد ،سياستهاي هنري دولت در
تئاتر  3/33درصد از نوع معمار 23/37 ،درصد نوع مهندس 83/37،نوع حامی و  %84نوع
تسهيلگر بوده است.
سوال دوم تحقیق :در روند بيست سالۀ مورد بررسی ،اولویتهاي (نحوۀ سرمایهگذاري،
ابزار ،تحرك سياسی و هدف) دولتها در سياستهاي هنري به كار گرفته شده در حوزۀ تئاتر
چه بوده است؟
دولتها در روند بيست سالۀ مورد بررسی در حوزۀ تئاتر جمعاً در مصوبات خود 99
شاخص مربوط به نقشهاي مختلف را مورد استفاده قرار دادهاند كه  22/22مربوط به شاخص
نحوۀ سرمایهگذاري 4/ ،مربوط به شاخص ابزار 6/46 ،مربوط به شاخص تحرك سياسی و
 6 /6مربوط به شاخص هدف است.
در دورۀ چهار سالۀ اول ریاست جمهوري اكبر هاشمی رفسنجانی هيچ مصوبهاي در حوزۀ
تئاتر وجود نداشته ،بنابراین شاخصی هم مورد استفاده نبوده است .در دورۀ چهار سالۀ دوم،
اولویت دولت در سياستهاي حوزۀ تئاتر مربوط به شاخص ابزار ( 34درصد) بوده است .در این
دوره ،در كل  8شاخص نقش در مصوبات مورد استفاده بوده است كه شامل ابزار تسهيلگر،
ابزار حامی ،ابزار مهندس ،هدف حامی و هدف مهندس به طور مساوي و هر كدام  24درصد
استفاده شده است.
در دورۀ چهار سالۀ اول ریاست جمهوري محمد خاتمی ،اولویت دولت در سياستهاي
حوزۀ تئاتر مربوط به شاخص ابزار(  ) /1بوده است .در این دوره ،در كل  68شاخص نقش
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در مصوبات استفاده شده است .ابزار مهندس و هدف معمار هر كدام با 89/6درصد ،ابزار حامی
با 83/82درصد ،ابزار تسهيلگر و هدف حامی با 82/9درصد ،نحوۀ سرمایهگذاري حامی ،نحوۀ
سرمایهگذاري معمار و ابزار معمار با

 3/درصد در مصوبات مربوط به تئاتر استفاده شدهاند.

در دورۀ چهار سالۀ دوم ریاست جمهوري محمد خاتمی ،اولویت دولت در سياستهاي
حوزۀ تئاتر مربوط به شاخص هدف ( )6 /79بوده است .در این دوره ،در كل  26شاخص نقش
در مصوبات استفاده شده است .نحوۀ سرمایهگذاري معمار ،ابزار حامی و هدف معمار با 87/69
درصد ،ابزار تسهيلگر با 86/4درصد ،نحوۀ سرمایهگذاري حامی و هدف حامی با  1/39درصد،
نحوۀ سرمایهگذاري تسهيلگر ،تحرك سياسی حامی ،هدف تسهيلگر و هدف مهندس با /6
درصد در مصوبات مربوط به تئاتر مورد استفاده قرار گرفتهاند.
در دورۀ چهار سالۀ اول ریاست جمهوري محمود احمدينژاد ،اولویت دولت در سياست-
هاي تئاتر مربوط به شاخص نحوۀ سرمایهگذاري ( )63/37بوده است .در این دوره ،در كل 64
شاخص نقش در مصوبات استفاده شده است .نحوۀ سرمایهگذاري معمار و هدف معمار با 24
درصد ،نحوۀ سرمایهگذاري مهندس و ابزار مهندس با  84درصد ،ابزار معمار ،تحرك سياسی
حامی و هدف مهندس با  %3/37و نحوۀ سرمایهگذاري تسهيلگر ،نحوۀ سرمایهگذاري حامی،
ابزار ،تسهيلگر ،ابزار حامی ،هدف تسهيلگر و هدف حامی با  6/66درصد در مصوبات مربوط
به تئاتر مورد استفاده قرار گرفتهاند.
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جدول :6نقشها و شاخصها به تفكیك دورههای مختلف ریاست جمهوری
نقش
حامی

تسهيلگر

مهندس

معمار

شاخص
نحوه سرمایهگذاري

ابزار

تحرك سياسی

هدف

نحوه سرمایه گذاري

ابزار

تحرك سياسی

هدف

نحوه سرمایه گذاري

تحرك سياسی
ابزار

هدف سياسی

نحوه سرمایه گذاري

ابزار

تحرك سياسی

رئيس دولت

هدف سياسی

سال

72-31

اكبر هاشمی
رفسنجانی

73-72

6

6

14-73

محمد خاتمی
محمود
احمدينژاد

6

2

1 -14

8

6

8

2

11-1

8

8

8

8

جمع هر شاخص

88 2

جمع كل
درصد

2
8
%8 /8

2
8

2

8

2

8

3

86

6

84

82

68
%68/68

2

2

6
%6 /63

6

6

8

3

3

68

3

6

6

89

6

82

8

26

2

64

6

99

81
%81/81

بحث و نتیجهگیری
دولتها در روند بيست سالۀ مورد بررسی در حوزۀ تئاتر جمعاً  8شاخص مربوط به نقش
تسهيلگر 68 ،شاخص مربوط به نقش حامی 6 ،شاخص مربوط به نقش معمار و  81شاخص
مربوط به نقش مهندس را استفاده كردهاند .در واقع دولت انواع سياستهاي هنري را به كار
گرفته و همۀ نقشها :تسهيلگر ،حامی ،معمار و مهندس را ایفا كرده است اما سياستهاي
هنري معمار و حامی نسبت به مهندس و تسهيلگر بيشتر مورد استفاده قرار گرفتهاند.
دولتها در روند بيست سالۀ مورد بررسی در حوزۀ تئاتر جمعاً در مصوبات خود 99
شاخص مربوط به نقشهاي مختلف را استفاده كردهاند.
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اولویت دولتها در به كارگيري شاخصهاي نقشها به ترتيب زیر بوده است:
-8

ابزار

-2

هدف

-6

نحوۀ سرمایهگذاري

-

تحرك سياسی

موارد زیر در مصوبات دولتها به ترتيب بيشترین اولویت را داشتهاند (مواردي كه به یک
اندازه مورد استفاده قرار گرفتهاند ،همراه با هم آورده شدهاند) :
-8

اهداف مربوط به فرهنگ ملی و رفاه اجتماعی

-2

جوایز ،جشنوارهها و هدایا

-6

سرمایهگذاري از طریق وزارت فرهنگ و سازمانهاي دولتی -مجوزها

وتایيدات رسمی و دستورالعملها
-

مشوقها و معافيتهاي مالياتی

-

اهداف زیباشناسی ،حرفهاي و دستیابی به استانداردهاي بينالمللی

-3

سرمایهگذاري از طریق شوراهاي مستقل

-7

رفاه هنرمندان

-1

سرمایهگذاري مستقيم دولت (دولت به عنوان صاحب ابزار توليد

هنري) -تحرك تكاملی -اهداف ایدئولوژیک
-9

سرمایهگذاري از طرف افراد و شركتهاي خصوصی  -اهداف اقتصادي

تحركهاي سياسی به اشكال سليقه اي ،چرخشی و تجدید نظري در مصوبات تئاتر توسط
دولتها مورد استفاده قرار نگرفته است .این نشان میدهد كه هر چند دولتها در به كارگيري
سياستهاي هنري در تئاتر با یكدیگر تفاوتهایی داشتهاند اما در مصوبات پيشين كه توسط
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خود یا دولتهاي پيش از خود یا دیگر نهادهاي حكومتی به تصویب رسيده است ،تغييري
اعمال نكردهاند.
در این سالها غالبا سياستهاي هنري معمار و حامی توسط دولت به كار گرفته شدهاند؛
اما باید توجه داشت كه همۀ شاخصهاي این دو نوع پركاربرد نبودهاند و این دو نوع سياست
هنري به دليل استفادۀ زیاد دولتها از برخی از شاخصهایشان و نه همۀ آنها پركاربرد بودهاند.
نقش معمار بيشتر از طریق هدف رفاه اجتماعی و همچنين سرمایهگذاري از طریق سازمانهاي
فرهنگی ،و نقش حامی بيشتر با استفاده از ابزار جوایز و جشنواره و اهداف حرفهاي و
زیباشناسی دنبال شده است.
سرمایهگذاري بخش خصوصی و اهداف اقتصادي نيز از مواردي بودهاند كه در مصوبات
دولتها كمتر به آنها توجه شده است.
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