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 (شمسي 8611تا  8631)تحوالت سیاستگذاری در تئاتر ایران           

 دكتر رضا اسماعيلي پيشهدهقانالهه 

 
 چكيده

اتخاذي از سوي  هنري هايسياست عبارت است از شناسایی انواع هدف از تحقيق حاضر

 یهاشم اكبر جمهوري ریاست اول دوره آغاز) 8631هاي هاي ایران مابين سالدولت

 به. تئاتر ۀحوز در (نژاداحمدي محمود جمهوري ریاست اول دوره پایان) 8611تا  (رفسنجانی

 تئاتر، كلمات هاآن متن یا عنوان در ها، كهاین سال طی هادولت مصوبات كليه منظور این

مورد  هاآن تمامی و شده شناسایی ،(مورد22) است آمده نمایشی هنرهاي و نمایش، نمایشی

سياست كه شده انجام مدلی اساس بر پژوهش این بنديمقوله. اندقرار گرفته حتوام تحليل

. است كرده بنديتقسيم  و مهندس  ، معمار6، حامی2گرتسهيل :طبقه چهار در را هنري هاي

 تحرك ابزار، گذاري،سرمایه ۀنحو هايشاخص ۀواسطبه  مقوالت مدل، سازيبومی و ارتقاء با

 نشان تحقيق نتایج(. مصوبه 22 كل در شاخص مورد 99) اندشده ییشناسا هدف و سياسی

 ترتيب به تئاتر به مربوط مصوبات در هادولت بررسی، مورد ۀسالبيست روند در كه دهدمی

 و%( 81/81) مهندس ،%(68/68) حامی ،%( 63/6) معمار نوع از گزاريسياست به اقدام

 از ترتيب به تئاتر ۀحوز به مربوط مصوبات در هاتدول همچنين. اندنموده%(  8/ 8) گرتسهيل

 سياسی تحرك و%( 22/22) گذاريسرمایه ۀنحو ،%( 6/ 6) هدف ،%(4 / ) ابزار هايشاخص

 و هاسياست انواع كارگيري به در هادولت اولویت اینكه ضمن. اندكرده استفاده%( 46/6)

 .است داشته تفاوت یكدیگر با هاشاخص

 هاي هنري، سياست فرهنگي، دولتاتر، سياست هنري، انواع سياستتئ:واژگان اصلی

 

                                                 

سينما، : موردي ۀمطالع)8611تا  8631هاي هاي هنري دولت در سالارزیابی سياست»سی ارشد با عنوان ي كارشنانامهاین مقاله از پایان.  

مدیریت امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان به راهنمایی كه در دوره كارشناسی ارشد، رشته استخراج شده « ( موسيقی و تئاتر

 .پيشه نگارش یافته استلی توسط الهه دهقاناستاد گرانقدر جناب آقاي دكتر رضا اسماعي

      e.dehghanpisheh@gmail.com،مدیریت امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ۀدانشجوي كارشناسی ارشد رشت . 

 esmaili40@yahoo.com         استادیار و عضو هئيت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان،.  

2  . Facilitator 
3  . Patron 
4  . Architect   
5  . Engineer 

81/82/19: پذیرش                                                                       7/19/ 8:  دریافت  
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 مقدمه

عميق و ماندگار  تاثيريگذارد  كه هنر بر روح انسان می تاثيري. تجلی آفرینش و ابتكار استهنر 

هنر موسيقی و هنر نمایشی چون از طریق احساس شنوایی و احساس بينایی به سرعت درك . است

 .آورند  بار ماندگار در جوامع به وسرعت و در بعد جهانی تاثيري ژرف  توانند به می ،شوند می

 لذا. ها به آن شده استموجب اهتمام رروزافزون دولت اهميت رو به رشد هنر و مخاطبانش،

حمایت مالی، نظارت و اعمال  چون هاییها به قصد تاثيرگذاري در این حوزه به فعاليتدولت

-بر این حوزه تاثير می اهی هم با عدم مداخله و اجتناب از هر عملی،زنند؛ گدست می  هامحدودیت

اند چرا كه ها نسبت به هنر، سياستی در پيش گرفتهتوان گفت كه دولتدر هر حالت، می. گذارند

ها به انجام آن مبادرت مورد بررسی قرار داد كه دولت توان به عنوان مجموعه كارهاییسياست را می

ها و برخورد دولت ۀنحوها و یک از این سياست اتخاذ هر. كنندآن اجتناب میورزند یا از می

مدل مورد . هاي مختلف با هنر و هنرمندان، در طول تاریخ نتایج مختلفی به بار آورده استحكومت

تجارب . هاي خود را بيش از هر چيز از تاریخ استخراج كرده استاستفاده در این پژوهش داده

هاي هنري دولت ها فراهم آورند و همچنين نند مقياس مناسبی براي ارزیابی سياستتواتاریخی می

 .هاي جدید یاري رسانندگيريها در تصميمتوانند به آنمی

 

 طرح مسئله

پرسش  پاسخ به این حمایت از بخش فرهنگ و هنر ۀزميندر  هاهاي فراروي دولتیكی از چالش

روي آنها، اتخاذ هر یک از هاي پيشرهنگی و هنري و گزینههاي فاست كه با توجه به تنوع سياست

 (. 2447، كریک) چه پيامدهاي خاصی به همرا دارد هااستراتژي

هاي بسيار متنوعی استفاده هاي فرهنگی از روشالمللی براي ارزیابی سياستدر سطح بين

روش سازمان  هاي فرهنگی كشورهاي عضوشوراي اروپا به منظور ارزیابی سياست. شودمی

                                                 
1  .  Craik 
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فرهنگ با توجه به  ۀحوزكاربست در  به منظور را اخذ كرده و آن را 8اقتصاديۀهمكاري و توسع

در واقع اساس روش مورد (. 2،8992ونگرمی) بازتنظيم كرده است خصوصيات خاص فرهنگ

نظران به برخی صاحب ۀگفتاستفاده فرهنگی نبوده و اقتصادي و كمی است و نقش اصلی به 

هاي مورد نياز تصميم داده ۀهمادارات آمار ملی داده شده است، چرا كه این روش غلط به 

هاي كافی قابل اعتماد، نيز قابل مقایسه و سازگار با داده ۀاندازكند و به گيرندگان را فراهم نمی

 -هافنر و كوستک -فينک)سياست فرهنگی كشوري دیگر نيست ۀدربارآوري شده جمع

ها اي با اقتصاد دارد كه این تفاوتفرهنگ تفاوت عمده ۀعرصط حاكم بر شرای(. 6،2446ليپيكر

ها و تحليل ۀنحویابد و در نتيجه هاي به دست آمده نيز تسري میها و كميتبه شاخص

این در حالی است كه در چند سال اخير، مطالعات . دهدها را نيز تحت تاثير قرار میبررسی

هاي فرهنگی و هنري و انواع آن صورت گرفته و ه با سياستدر رابط اي در سطح جهانگسترده

هاي فرهنگی و هنري ایجاد روشی مختص ارزیابی سياست در راستاي مبانی نظري مناسبی

-سياست  شناسیهاي گونهتوان از مدلاین مبانی نظري مناسب، می ۀجملاز  .ایجاد شده است

جهت فهم توسعه، تغيير و  توانرا می شناسیهاي گونهمدل. نام برد هاي فرهنگی و هنري

ابزارهایی تحليلی آرمانی یا  هايها، گونهاین مدل. برد ها به كارتفاوت در سياست فرهنگی دولت

-دوام ترین و بامهم(. 2448، پردلی)توانند براي ارزیابی واقعيت به كار برده شوندهستند كه می

ی و فرهنگی به چهار نوع اصلی یعنی بندي سياست فرهنگطبقهشناسی، ترین مدل گونه

این . استارائه شده  (2442) 3است كه توسط چارترند گر، حامی، معمار و مهندستسهيل

این مداخله در  ۀنحودولت در فرهنگ سودمند هستند و  ۀمداخلها براي نمایش ميزان نقش

                                                 
1  .  Economic Co-operation and Development (OECD) 
2  .  Wangermée 
3  .  Fink-Hafner & Kustec-Lipicer 
4  . Typological Models 
5  . Predelli 
6  . Chartrand 
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كه احتمال وجود  باید به این نكته توجه كرد. شودبروندادها و محصوالت فرهنگی نمایان می

ارتباط بين . ها، وجود نداردنمونه یا كشوري با سياست فرهنگی دقيقاً مطابق با یكی از این نقش

فرهنگی مدیریت شود،  ۀمحدودههاي بخشاز بسته به این كه كدام یک  ها و فرهنگ،دولت

د ناشی از مسئله شای و این (8،2441كين و ژانگ) ها استبيشتر به صورت تركيبی از این نقش

هاي باید راه براي اتخاذ و اجراي سياستهنگام بروز تحوالت همه جانبه، می آن است كه

هاي مورد نظر، به طور كامل باز مناسب و موثر فرهنگی و تامين نيازهاي منطبق با دگرگونی

 (.8671معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، )شود 

گر، حامی، معمار و تسهيل)هاي هنري تخاذ انواع مختلف سياستاین پژوهش به بررسی ا

اول ریاست جمهوري اكبر  ۀدورآغاز ) 8631هاي سال مابين ي حاكمهادولتتوسط ( مهندس

 ۀحوزدر ( نژاداول ریاست جمهوري محمود احمدي ۀدورپایان ) 8611تا ( هاشمی رفسنجانی

 .پردازدمیتئاتر 

 

 اهميت و ضرورت تحقيق

هر ساختار قدرت یا دولتی، سياست  هاي فرهنگی و هنري متنوعی وجود دارند وتسياس

ها از این جهت مهم شناخت این سياست. گيرداي را پی میفرهنگی اعالم شده یا اعالم نشده

. كندها كمک میآن ۀمقایسهاي مختلف و ها در فهم نتایج اتخاذ استراتژياست كه به دولت

هاي جدید گيريموجد دانش كافی براي تصميم تواندرهنگی و هنري میهاي فارزیابی سياست

 .گذاري فرهنگی شودسياست ۀتوسعموجب  باشد و

-هاي فرهنگی و هنري و با بومیالمللی در سياستدر این پژوهش، بر اساس مطالعات بين

كه  د شدبه كار بسته خواه هاي هنريسياست تعيين انواعها، روشی جدید به منظور سازي آن

گذاري، ابزار و سرمایه نحوه) دولت و فرایند آن ۀمداخل ۀنحوعالوه بر اهداف، به تشخيص 

                                                 
1  . Keane and Zhang 
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تئاتر مورد بررسی  ۀحوزبا وجود این كه در این پژوهش تنها . پردازدنيز می( تحركات سياسی

ابی تواند در ارزینگر و مختص این حوزه نيست و میاما روش ارائه شده جزء قرار گرفته است،

-استفاده در این پژوهش میمورد  با روش. هاي هنري نيز به كار رودهاي دیگر حوزهسياست

. هاي هنري با یكدیگر نيز پی بردها و عدم توازن و تطابق ابعاد مختلف سياستتوان به تناقض

ازن یابد كه یكی از ابعاد سياست هنري در تركيبی نامتعادل و نامتوها زمانی معنا میاین تناقض

 .با بعدي دیگر از سياست هنري به كار رود

ها، موسسات و فعاالن امور فرهنگی و هنري كمک تواند به سازماننتایج این تحقيق می

دخالت دولت در آن اطالعات بيشتري به دست  ۀنحوكند كه در مورد محيط فعاليت خود و 

تر و و اتخاذ تصميمات مناسب تعامل با محيط ۀنحوها در تواند به آناین اطالعات می. آورند

همچنين با توجه به استخراج این مدل از تجارب . تر براي فعاليت در محيط یاري رساندروان

 ۀآیين ها كمک كند كه نتایج رفتار خود را درتواند به دولتهاي این تحقيق میتاریخی، یافته

 . گر باشندتاریخ نظاره

 

 سواالت تحقيق

 :به این سواالت است این تحقيق در پی پاسخ 

 ۀسالها در روند بيست دولت( گر، حامی، معمار و مهندستسهيل)هاي هنري سياست .8

 تئاتر چه بوده است؟ ۀحوز مورد بررسی در

ها در روند دولت( گذاري، ابزار، تحرك سياسی و هدفسرمایه ۀنحو)هاي اولویت .2

  تئاتر چه بوده است؟ اتخاذي در حوزه هاي هنريمورد بررسی در سياست ۀسالبيست 
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 پژوهشنه پيشيهاي نظري و پايه

، فرهنگی ميراثسياست مثل مختلف هاي حوزه ازجمعی  سياست فرهنگی براي اصطالح

اما . گيردو همين طور هنر مورد استفاده قرار می آموزش، زبان، مذهب، مسكن، جمعيت، اقتصاد

بنابراین (. 2443، بليندا)اشاره دارد متنوع اشكال هنري  ۀگسترسياست هنري به سياست در 

 .آن است ۀمجموعها یا قلمروهاي سياست فرهنگی و زیرسياست هنري یكی از حوزه

بندي گروه آن هاي فرهنگی در سطح جهانیسازي تغييرات در سياستراه معمول مدل

  .هاي مختلف استهاي فرهنگی ملی به انواع و گونهسياست

از ( 8919) 2كافیبندي چارترند و مکطبقهشناسی، مدل گونهترین ترین و بادواممهم

 معمار و مهندس، ، حامیگرتسهيلسياست فرهنگی است كه آن را به چهار نوع اصلی یعنی 

 .این مدل را به روز كرد 2442چارترند در سال . كنندتقسيم می

 

 گرتسهیلدولت 

 ۀمداخل بنابراین. كندگذاري میرمایهسهنرهاي زیبا  ۀحوز در گر از طریق مالياتدولت تسهيل

سامان  و بخشنده رخيِ موسساتميل فرد یا  مطابق و استوار است مالياتبخشودن بر اساس آن 

به دليل  -هاي شهروندانیا هزینه /كه به انواع معينی از درآمد و این حق را دارددولت . یابدمی

لی خيریه كه توسط یک فرد یا سازمان مثالً كمک ما، شوندهایی كه شایسته تلقی میفعاليت

 ۀموسسكه كمک مالی  شودمی در این حالت دولت متعهد. نبندد ماليات -هزینه شده است

گروهی از  معافيت. دارد تمام یا بخشی از ماليات معاف از را «به رسميت شناخته شده» ۀخيری

مثالی  رایت،ز محل كپیمرتبط با درآمد ا هنرمندان ساكن جمهوري ایرلند از پرداخت ماليات

 .براي این مورد است

                                                 
1  . Belinda 
2  . McCaughey 
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نيز در بدون درآمد و  ايِغيرحرفههاي گر ترویج تنوع در فعاليتهدف سياست تسهيل

 .كی خاصاز نوع یا سبكند تا حمایت میتنوع بيشتر از گر لقش تسهين. هنرهاي زیباست ۀحوز

گر متكی كه نقش تسهيل چرا رندگيقرار نمی پشتيبانیخاصی مورد  استانداردهايدر این رابطه 

گر سياست پویاي دولت تسهيل. استي خصوصی بنيادها و هاها و سالیق شركتبه اولویت

اعطاكنندگان تغييرات سالیق  ۀكنندمنعكس ،عمومی ۀبودجكه در آن  دارد تصادفی یشكل

يشه و ذاري هنري به گگگر وضعيت اقتصادي هنرمند و سرمایه در دولت تسهيل .است شخصی

 .بستگی دارد خصوصیسالیق و وضعيت مالی حاميان 

افراد، . كندگذاري است كه ایجاد میگر در تنوع منابع سرمایهقوت سياست تسهيل ۀنقط

 .كنند كه از چه هنر، هنرمند و سازمان هنري حمایت كنندانتخاب میخود ها و بنيادها شركت

-ل، استانداردهاي برتر لزوماً حمایت نمیاو. بردنيز رنج می هاییضعفاز  گرنقش تسهيل

ارزیابی هدایاي دوم، . ملی ندارد سطح هاي هدفمند درشوند و دولت هيچ توانایی براي فعاليت

تواند شده است، میبه موزه یا گالري هنر اهدا  كه نقاشییک براي مثال،  شكلِ، شخصی در

هنري داخلی محدود كند،  ۀجامعرا به تواند منافع نمی اًگر لزومسوم، تسهيل. ساز باشدمشكل

برانگيز یک دولت و هاي هنري شاید از جمله منافع سوالحمایت عمومی از برخی فعاليت

به عنوان مثال بخش بزرگی از بازسازي كاخ ورساي از طریق مشاركت معاف از  .مردمش باشد

 ي خود را در اختيارهاممكن شد، گروهی كه كمک ماليات دهندگان آمریكاییگروهی از  ماليات

هاي چهارم، بسيار دشوار است كه اعتبارات و هزینه. نهادند بنياد ورساي در شهر نيویورك

 . مالياتی را براي دولت محاسبه كرد

كند، هنرهاي زیبا از طریق اعتبارات گر را ایفا میدر ایاالت متحده، دولت نقش تسهيل

گر در سه سنت خاستگاه نقش تسهيل. شودمی ترویج مالياتی و از طریق بخشندگان و خيرین

 .جدایی حكومت و كليسا، اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی و بشردوستی شخصی: امریكایی است
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 دولت حامي

دولت  .كندگذاري میدر هنرهاي زیبا سرمایه  مستقلاز طریق شوراهاي هنري  امیدولت ح

ها یا كند كه چه سازمانتعيين نمیاما  ،كند كه چه ميزان حمایت صورت گيردتعيين می

كه توسط است اي از افراد نخبهمتشكل انجمن و شورا . هنرمندانی باید حمایت را دریافت كنند

ها آن ، اما از دشوناگرچه امنا از سوي حكومت منصوب می .اندتعيين شده( دولت) حكومت

ت، قدرت اس راس ع حزبی كه درمستقل از مناف در اهداي جوایز و امتيازات،رود كه انتظار می

 .عمل كنند

 به با اتكا اي ومشاوره از هنرمندان حرفهاخذ بر اساس و  گيري معموالً توسط شوراتصميم

-قرار می استفادهمورد این سيستم به این منظور . گيردصورت می  همكاران سيستم ارزیابی

 .ذ گردداخته شده، ااي پذیرفتهاي حرفهتصميمات بر اساس ارزیابی ۀهمكه گيرد 

كه  و قضاوتی كه عدالت ریشه در این فرض دارد و ستان سر برآوردهاین سيستم از انگل

ها با مردم، متفاوت آن ذاتاًبه دليل شرایط  تحميل شده است توسط لردها بر مردم معمولی

و بر  به همين دليل هنرمند باید توسط همكاران خود مورد قضاوت قرار گيرد. غيرمنصفانه است

ارزیابی همكاران در  ی ازسيستم مشابه. گيري شریكندهنرمندان در تصميم ۀبقيهمين اساس 

 .گيردشوراهاي تحقيقاتی علمی و پزشكی دنيا مورد استفاده قرار می ۀبودجتعيين 

 :كنندترین شكل، به این صورت عمل میشوراهاي هنري مستقل در آرمانی

اع هنرها باید توسط افرادي مستقل، شایسته و با صالحيت ي منابع ملی به انوتخصيص همه -8

 .شوند، صورت گيرددر امور هنري كه براي مدتی كوتاه انتخاب می

 .این اشخاص باید تا حد امكان از ساختارهاي سياسی مستقل باشند -2

هاي هایی كه منافعی در حوزههاي هنرمندان یا دیگر گروهها نباید توسط اتحادیهآن -6

 .ها وابسته باشندهنگی دارند، تعيين شوند و نباید به آنفر
                                                 
1  . Arm's Length Art Councils 
2  . Peer Evaluation 
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گيري سياسی و قوانين و مقررات خاص، اجبار داشته تصميم شورا نباید به الگوهاي ۀبدن - 

 .باشد

 .خود داشته باشد ۀبودجگذاري در چارچوب توجه براي سرمایهشورا باید آزادي قابل ۀبدن - 

اساس معيارهاي كيفيت هنري صورت گيرد، نه بر اساس ها باید فقط بر تخصيص حمایت -3

 .معيارهاي رفاه و برابري

صورت  مدارانهمدارانه یا مشتريمثالً به اشكال قوم. ها باید منصفانه باشدتخصيص حمایت -7

 (.8،2441منگست)نگيرد

كه فرق بين شوراي هنر و كندمی به این نكته نيز اشاره  (8997) 2هرچند اوهگن

براي مثال، بيشتر شوراهاي هنري باید مستقيماً . ي دولتی به درستی مشخص نيستنهوزارتخا

به وزیر گزارش دهند، و بسياري از وزرا براي تخصيص اعتبارات ملی به هنر، دقيقاً مثل 

 .كنندهاي متخصص استفاده میهاي بازبينی و گروهشوراهاي هنري، از هيئت

ايِ حرفه اما با هدف ترویج استانداردهاي كند،نی میشوراي هنر از فرآیند خالقيت پشتيبا

به تغيير  دارد كه به صورت تكاملی،بدان سياست پویاي دولت حامی گرایش   .برتري هنري

وضعيت اقتصادي  .پاسخ دهد ،شوندمی هنري بيان ۀجامعهاي هنري كه توسط ها و سبکفرم

گان عطاكنندسليقه و ترجيحات اهنرمند و سازمان هنري به تركيبی از درخواست گيشه، 

 .، بستگی داردمستقلشوراهاي هنري  جوایز و هدایاي، و خصوصی

پرورش  .شوداغلب به عنوان ضعف اصلی آن تلقی میمستقل  يشوراي هنر زیاد مقاومت

 هنري و اثر توليدچه به لحاظ  ،شودقلمداد می ساالريبرتري هنري اغلب به عنوان ترویج نخبه

پشتيبانی از برتري هنري ممكن است به هنري بيانجامد كه  .مت به مخاطباناز نظر خد چه

قابل  شوند،ها كه به صورت دموكراتيک انتخاب میعموم مردم، و یا توسط نمایندگان آن توسط

                                                 
1  . Mangset 
2  . O’Hagan 
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شاهد هاي حامی، در اكثر دولت .مورد تحسين واقع نشودها دسترس نباشد یا توسط آن

 نسبت به مردم اظهار خشم و غضبات و كه در آن نظر مهستي طوالنی و تكراري یمجادالت

یک  انگيز یا تنها خوشایندِهایی كه مثالً از نظر سياسی غير قابل قبول، شهوتحمایت از فعاليت

 .منعكس می شود سياستمداراناست، توسط اقليت ثروتمند 

ي مدعی اعتبار توانند براي موفقيت هنرسياستمداران نه می ،مستقلشوراي حضور  باالبته،  

 ۀنمونبریتانياي كبير بهترین  .شودمیها آن متوجه  یشكست هنري مسئوليتدر موارد و نه شوند 

 ۀكميتدر طول جنگ جهانی دوم با ایجاد  ،نقش حامی را ،دولت. دولت حامی است ۀشدشناخته 

نگ، شوراي پس از ج .ایفا كرد در جنگبراي باال بردن روحيه  ،موسيقی و هنر، آموزش و پرورش

ولز و ایرلند شمالی، ، در اسكاتلندنيز خود را  ۀخواهرخواندهاي و سازمانایجاد شد هنر بریتانيا 

 .نقش حامی به حمایت از هنرهاي سنتی توسط اشراف انگليسی تبدیل شده استاگرچه . كرد برپا

هاي مختلف تهها و كميكارگروه ۀتوصيدهد، حتی با وجود را ادامه می امیدولت همچنان نقش ح

 .هاي خيریهمجلس به افزایش انگيزه براي باال بردن بخشش

 رتبرتجربه كرده است كه بحث مربوط به هنر  این امر را بریتانياي كبيري شوراي هنر

شهروند خشمگين  ،8916در سال  كه مثل موردي؛ عموم مردم قابل قبول نيست براي

ساز دیوید ماخ ساخته توسط مجسمه مستعمل، هايرا كه با الستيک «زیردریایی بانک جنوبی»

 . پوند هزینه كرده بود 4،444 كار آن براي  شوراي هنر .به آتش كشيد شده بود،

 

 معماردولت 

-تصميم: كندگذاري میدولت معمار از طریق وزارت و یا گروه فرهنگ در هنرهاي زیبا سرمایه

 توسط مامورین دولتی عموماً يهنر هايهنرمندان و سازمانحمایت مالی از گيري در مورد 

 .شودگرفته می (اداري)



 98ت، سال دوم، شماره دوم، پایيز و زمستان جامعه شناسي هنر و ادبيا       

 

 111 

حمایت  از هنر به عنوان بخشی از اهداف رفاه اجتماعی آن دارد كه دولت معمار تمایل به

و توسط آنان برقرار  -همچنين تمایل به حمایت از هنري دارد كه دلخواه عوام جامعه است. كند

 .است اي برتري هنرينداردهاي حرفهاستاهنري كه مبتنی بر  نه -و تصدیق شده

تواند در سنگر سكون می. انقالبی و چرخشی است ،معمار دولت سياست پویاي

منجر به ركود و  خاص در زمان توسعه یافته ۀنقطاستانداردهاي جامعه ایجاد شود و در یک 

تواند به یي خود ماین به نوبه. در فرانسه مشاهده شد طور كه اخيراًنخالقيت عصر شود، هما

 ۀچرخهاي جدید خود را مستقر كرده تا هاي قبلی منجر شود و سياستانقالبی در رد سياست

 . انقالب را تكرار كنند

هاي رسمی عضویت در اتحادیه ۀواسطبه  وضعيت اقتصادي هنرمندان در دولت معمار

ست آورد، در اي را به دوقتی هنرمند عضویت در چنين اتحادیه .هنرمندان تعيين خواهد شد

گذاري هنري سرمایه .گرددمی نوعی امنيت درآمد برخورداراز  شود وواقع، كارمند دولت می

-گيشه و كمک. شودمستقيم دولت تعيين میگذاري سرمایهطریق  از  به طور انحصاري تقریباً

 .كنندهاي اهدایی خصوصی نقش ناچيزي در تعيين وضعيت مالی ایفا می

به  هنري هاياین حقيقت نهفته است كه هنرمندان و سازمان قدرت نقش معمار در

عالوه بر این وضعيت هنرمند به صراحت . نيستنددر فروش و گيشه وابسته و موفقيت محبوبيت 

 .هاي اجتماعی قابل تشخيص استدر سياست مساعدت

تواند درازمدت و تضمين شده می گذاري مستقيمضعف نقش معمار این است كه سرمایه

قرن هفدهم تا اواخر  «ۀمطلق»هاي نقش معمار ریشه در پادشاهی. جر به ركود خالقيت شودمن

هاي پادشاهی در فرداي جنگ نظام نيز پس از فروپاشی در قرن بيستم .قرن نوزدهم دارد

و دیگر احزاب سياسی در بيشتر كشورهاي اروپاي غربی نقش  هاسوسيال دموكرات جهانی اول،

. كردقبل از جنگ جهانی دوم، دولت هلند نقش معمار را بازي میاز . ندگرفت را به عهده معمار

گذاري اي، نمایشی و هنرهاي تصویري، سرمایهدولت در تعداد زیادي از موسسات ادبی، رسانه
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اي را براي هنرمندان هنرهاي تصویري فراهم تضمين شده ۀساالنبه عالوه دولت درآمد . كردمی

انقالب  ».ي دولت برقرار شده بود، حداقل حقوق و شرایط كاري به وسيلهدر نتيجه. كرده بود

-نشان ،محتواي تئاتر هلندي معترض شدند ، كه در آن مخاطبان به8974 ۀده« گوجه فرنگی

 عمومی كه نارضایتی. نقش معمار منجر شود به تواندپویایی سياست انقالبی است كه می ۀدهند

ها، گوجه فرنگینثارِ  ، مقاالت رسمی، جلسات و در نهایتتوجهی و حضور ضعيفكم به شكلِ

درك عمومی از ميان ، به روشنی به دولت نشان داد كه ابراز شد هاهاي دودي و دشنامبمب

 .وجود داردجدي  آنچه پول ماليات برایش خرج می شد، افتراق با نيازها

 

 دولت مهندس

دولت مهندس تنها از هنري پشتيبانی . توليد هنري است هايابزار یدولت مهندس صاحب تمام

این دولت فضيلت و برتري است؛  ناظر بر مطابق و هماهنگ با استانداردهاي سياسی كه كندمی

اتخاذ  گذاري توسط كميسرهاي سياسیتصميمات سرمایه. كنداز فرایند خالقيت پشتيبانی نمی

سياسی  تحرك. دارندش سياسی تمایل به آموز ، بيشتربرتري هنريبه جاي توجه به و شوند می

طور مكرر مورد هبگيري هنري باید ؛ تصميممداوم دارد دولت مهندس گرایش به تجدید نظر

 مشی رسمی خطروي داده در  تغييرات ۀكنندو اصالح شود تا منعكس  قرار گيرد تجدید نظر

 .باشد حاكم حزب

-شود، اتحادیهيين میتع هاي هنرمندانوضعيت اقتصادي هنرمند با عضویت در اتحادیه

هر كس كه به چنين ، با این تعریف. اندمورد تایيد رسمی حزب حاكم قرار گرفته كه هایی

هاي هنري متعلق به دولت اريذگسرمایه يهمه. ، هنرمند نيستوابسته نباشد هاییاتحادیه

 .دولت است توليد هنري متعلق به هايابزار ۀهم، در واقعشوند؛ هستند و توسط دولت اداره می

جذاب است، زیرا انرژي خالق هنرمندان را  «تماميت خواه»هاي نقش مهندس براي رژیم

هاي غربی هم هرچند، بسياري از دولت .دنكندر جهت تحقق اهداف رسمی سياسی متمركز می
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سود  یا  ۀانگيزكه در آن  ،پردوام تجاريهنرِ صنعت یک  ساختجهت نقش مهندس را در 

 ،كندبازي می «رئاليسم سوسياليستی»ایدئولوژیک شبيه به  ینقش «داريهرئاليسم سرمای»

 .اندجذاب یافته

در برابر  هنرها به تمكين ۀهماول،  .چندین ضعف در ارتباط با نقش مهندس وجود دارد

توان به طور هنرمندان نمی ۀخالقانانرژي براي كه، دوم این .پردازنداهداف سياسی یا تجاري می

طغيان  و «زیرزمينی»هنري به توطئه و خرابكاري خالقيت  سركوب. تعيين كرد مشیكامل خط

مثالی  «ضد فرهنگ»پدیده . دشوداري منجر میهاي سرمایهشناسی حزب یا ارزشزیبایی عليه

  .در این مورد است

مورد اتحاد جماهير  در .با نقش مهندس وجود دارد در ارتباط یک تناقض منطقیسوم، 

نه آثار  تحسين منتقدان در غرب قرار گرفت، تزاري است كه مورد ۀدورآثار ن ایشوروي، 

براي مثال ، ايدر مورد هنر غرب، این محصوالت فرهنگی عمومی و توده. رئاليسم سوسياليستی

كه مشتاقانه در درون كشورهاي سوسياليستی و است و موسيقی راك  يهاي هاليوودفيلم

 .د، و نه آثار رئاليسم سوسياليستینشوكمونيستی جستجو و استقبال می

دولت اتحاد جماهير شوروي نقش  8962و  8981 هايبين انقالب كمونيستی در سالما

كه مسئول امور  «8خلق براي تنویر افكاركميسر »اولين توسط  آثار هنري .معمار را ایفا كرد

این براي حركتی رو به و  شدمشاهده می، (2،2484دانشنامه ویكيپدیا)فرهنگی و آموزشی بود 

                                                 
1  . People's Commissar of  Enlightenment 

كردنود؛ زیورا ایون كلموه را      ها از به كار بردن كلمۀ وزیر خوودداري موی  جنگ جهانی دوم، شوروي پایان از آغاز حكومت بلشویكی در روسيه تا 

كردند و مثالً به وزیر خارجه  استفاده می« كميسر خلق»براي همين به جاي وزیر از اصطالح . دانستند می داري هاي سرمایهدولتي عنوانی ویژه

در اواخر جنگ جهانی دوم، اسوتالين  . ناميدند می« شوراي كميسرهاي خلق»و نيز هيأت وزیران را « كميسر خلق براي امور خارجه»: گفتند می

هاي بورژوازي غرب ندارند، استعمال كلمات وزیور  انقالبی روسيه دیگر آن تعصب سابق را بر ضد دولت براي نشان دادن این نكته كه سران رژیم

 .)842ص  ،8672االسالمی،  شيخ( وزیر را آزاد كرد و نخست
2  . Wikipedia, the free encyclopedia 



  هاي هنريشناسایي انواع سياست 

 111 

اما تغيير هنري الزم بود، پرولتاریا واقعی هنر  جهت دستيابی بهداري سرمایه هنر پيش و گذر از

  .چرخششد، نه به عنوان تكامل دیده می

اما تصور  ،شدندنگریسته می «ابزار توليد هنري» در حالی كه كارگران به عنوان مالكان

 از طریق دسترسی به هنر هاآن بایست می اول .نيستندآماده آن  ۀاداربراي رسمی آن بود كه 

 .آموزش ببينند توانست ظهور كند،ی واقعی مییكه بعد از آن هنر پرولتاریا ،داريسرمایه ۀگذشت

 ۀبرنامدومين همزمان با  ،8962در سال  .كم و ناچيز بود سانسور و كنترل بر محتوا نسبتاًلذا 

 يجامعه ۀتوسعهاي صنعتی شدن و نياز به زف استالين، هزینهاجرا شده توسط جو ۀسالپنج 

لحظه بود كه این  و در سوسياليستی جدید با تغيير نقش دولت از معمار به مهندس تركيب شد

مفهوم كه  بود اي به نام رئاليسم سوسياليستیسياست فرهنگی سوسياليستی شاهد ظهور نظریه

كند كه میرا تضعيف كرده و با این ایده جایگزین  «متعلق به توده هاست ابزار توليد در هنرها»

 . «این محصول نهایی یعنی خود اثر هنري است كه كه اموال پرولتاریا است»

به  آن واست  «صاحبان» «رضایت»اساس این طرح، مسئوليت اجتماعی هنرمند نهفته  بر

از این پس تمام هنر . ها پذیرفته شودتوده از سوي توليد آثاري است كه بتواند به سرعت معناي

 بود؛ یعنیسوسياليستی می مرئاليسمبتنی بر  بایستمی توليد شده در اتحاد جماهير شوروي

فعاليت هنري در  .تی باشدسو به لحاظ محتوا سوسيالي یرئاليستبایست به لحاظ فرم اثر می

و اطمينان از  قرار گيرند ارتنظتحت دهی شد تا آثار جدید سازمان «هاي خالقاتحادیه»

هنرمندانی كه اثري ناسازگار . شناسی حزب كمونيست حاصل شودبا اصول زیبایی هاآن  انطباق

 .شدنداخراج شده و دیگر به عنوان هنرمند شناخته نمی ،كردندتوليد می با آن

زیرا بر ند ادوستانه و اومانيستی فرهنگ مرتبطگر و حامی با مفاهيم انسانمدل تسهيل

مدل معمار بيشتر با مفاهيم . كنندمی تعدد، خالقيت و كيفيت در توليد هنر و فرهنگ تاكيد

-شناسی فرهنگ اشتراك دارد و در آن فرهنگ از منظر اجتماعی وسيعشناسی و انسانجامعه

هاي معمار و مهندس، فرهنگ بيشتر به عنوان وسيله یا ابزار در مدل. شودمیتري تعریف 
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شود و كيفيت و قلمداد می هاي رفاه و اقتصادتر فرهنگی در حوزهبی به اهداف كلیدستيا

-این طبقه(. 86ص :8999پردلی،)گيرند اي بودن هنر و فرهنگ كمتر مورد توجه قرار میحرفه

سياست هنري  ،اندكافی ذكر كردهطور كه چارترند و مکناپذیر نيستند و همانجمعها بندي

 .باشد هاكيبی از این گونهملی ممكن است تر

 

  روش تجزیه و تحلیل

هدف تحقيقات كاربردي . اي استاین تحقيق بر اساس هدف جزو تحقيقات كاربردي و توسعه

به عبارت دیگر تحقيقات كاربردي به سمت . خاص است ۀزميندانش كاربردي در یک  ۀتوسع

عبارتند  اي نيزقيقات توسعهتح(.  861سرمد و همكاران،)شود _كاربرد عملی دانش هدایت می

به منظور  و حاصل پژوهش یا تجربه استكه  هر گونه فعاليت منظم مبتنی بر دانش موجوداز 

 .گيرد صورت می هاي سابقروش ارتقاي هاي جدید و یا ها و روش ها، فرآیند توليد مواد، فرآورده

 ۀمطالعتحليلی دارد و به ها نيز این تحقيق، ماهيتی توصيفی و گردآوري داده ۀنحوبه لحاظ 

هایی تحقيق توصيفی شامل مجموعه روش. پردازدتئاتر می ۀحوزهاي دولت در موردي سياست

موردي،  ۀمطالعدر . هاي مورد بررسی استشرایط یا پدیده ها توصيفاست كه هدف آن

 ۀالعمط. كندهاي مختلف بررسی میپژوهشگر به انتخاب یک مورد پرداخته و آن را از جنبه

سرمد و ) شودها انجام میدرك و تفسير آن ,وش كيفی و با تاكيد بر فرایندهاموردي بيشتر به ر

 (. 861 ،همكاران

گيرد، صورت می در تحقيقاتی كه در ارتباط با اسناد مكتوب از جمله قوانين و لوایح

مورد  موضوع در این تحقيق نيز با توجه به ماهيت. تواند روش مناسبی باشدتحليل محتوا می

 . باشدروش غالب این پژوهش اسنادي می. مطالعه از روش تحليل محتوا استفاده شده است
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دومين كاربرد این روش . هاي یک پيام استترین كابرد تحليل محتوا توصيف ویژگیمهم

تحليل محتوا براي . آیندهاي پيام استفرستندگان پيام و دالیل یا پيشبه  راجع استنباط

 .رودهاي فرهنگی پيام و تغييرات فرهنگی نيز به كار میجنبه استنباط

 :شروط تحليل محتوا عبارتند از

 هاي مشخص هر مرحله از فرایند پژوهش باید بر اساس قواعد، احكام و روش: عينی بودن

 (.8614هولستی،)انجام گيرد

 كه تمام آنچه در  پذیرداي كامل انجام میتجزیه و تحليل محتوا زمانی به شيوه: منظم بودن

 (.3 86معتمدنژاد،) شود، مورد توجه قرار گيردمحتوا به موضوع مورد بررسی مربوط می

 ها با هم ارتباط نظري داشته باشند، اطالعات توصيفی صرف دربارهیعنی یافته: عموميت 

پيام،  ۀگيرندهاي اسناد یا خصوصيات فرستنده و محتوا، بدون ارتباط با دیگر ویژگی

 (. 8614هولستی،)چندانی ندارند  ارزش

 

 و واحدهای تحلیل حوزه پژوهش

اول ریاست جمهوري  ۀدوراز آغاز ) 8631هاي سال مابين تئاتر، ۀزمينمصوبات هيئت دولت در 

 ۀحوز( نژاداول ریاست جمهوري محمود احمدي ۀدورپایان ) 8611تا ( اكبر هاشمی رفسنجانی

 .اندپژوهش را تشكيل داده

بایست مورد تحليل قرار گيرند از طریق جست و جوي كلمات نري كه میمصوبات ه

كلمات كليدي مرتبط . اندكليدي مرتبط با تئاتر در متن و عنوان مصوبات دولت استخراج شده

 . هنرهاي نمایشی  -نمایشی -نمایش -تئاتر :با تئاتر عبارتند از

-هب دهد كهنشان می، در عنوان وجود این كلمات)تی كه كلمات مورد نظر در عنوان مصوبا

-و محتواي آن كامل انتخاب شده موجود بوده به طور هاآن ( طور حتم در متن نيز وجود دارند

ها موجود اما مصوباتی كه كلمات مورد نظر فقط در متن آن ،قرار گرفته است ها مورد بررسی
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اي از آن به وبه یا مادهاند كه كل مصبه حساب آمده ي مورد نظربوده، به شرطی جزو جامعه

آن و در  ۀهمدر صورت مرتبط بودن كل مصوبه به تئاتر، . باشد طور كامل به تئاتر مرتبط

با . اندقرار گرفته مربوطه مورد بررسی هايهایی از آن تنها بخشصورت مرتبط بودن بخش

مصوبه  22اتر در رابطه با تئ لحاظ نمودن شرایط فوق جست و جو در عنوان و متن مصوبات و با

 .یافت شد

 

 پایایي و روایي ابزار

هاي هنري هاي اطالعاتی و مدارك و اسناد سياستبرداري از منابع، بانکدر این تحقيق از فيش

طور كه در ابزار اصلی این پژوهش، همان. به عنوان ابزار گردآوري اطالعات استفاده شده است

تئاتر  ۀحوزسی مصوبات وضع شده در ليست تدوین شده جهت بررآمده است، چک 8جدول

ليست، هر مصوبه پس از استخراج مورد مطالعه قرار در این چک. باشدتوسط هيئت دولت می

 .هاي برگرفته از مدل، طبقه بندي شده استگرفته و بر اساس شاخص

 لیستچك: 8جدول

  

هاي این پژوهش، از روایی وابسته به محتوا استفاده شده ليستبراي سنجش روایی چک

بندي ها و مدل مربوط به موضوع، مقولهبه همين منظور با مراجعه به متون علمی و نظریه. است

فت و پس از انجام اصالحات انجام شد و در اختيار اساتيد دانشگاه و طراح مدل اوليه قرار گر

 .ها مورد تایيد قرار گرفتليستها روایی محتوایی و صوري چکتوسط آن

 ها است یعنی، رسيدن به نتایجی مشابه باها و روششرط عينيت پژوهش، پایایی مقياس

پایایی عبارت . مفروضی از اطالعات ۀنمونكاربست معيارهاي تكراري و با ابزارهایی یكسان در 

نقش 

 دولت
 هدف 

تحرك 

 سياسی
 ابزار 

ۀ نحو

-سرمایه

 گذاري

رئيس 

 دولت

تاریخ 

 یبتصو
 عنوان

محل 

جست و 

 جو

 كليدواژه
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ها و قواعد رمزگذاري، كه رمزگذاران، صراحت مقوله ۀتجرباز كاركرد مهارت، بصيرت و است 

براي اطمينان از . عدم ابهام اطالعات است ۀدرج ۀكنندتعيينكند و ها را هدایت میكاربرد آن

هاي یكسانی از تجارب خود هستند، الزم گيري متكی بر جنبهاین كه رمزگذاران در تصميم

 . اده شونداست آموزش د

در این پژوهش رمزگذاري اول توسط پژوهشگر و رمزگذاري دوم توسط شخصی دیگر در 

رمزگذار دوم قبل از . از كل مصوبات كه به قيد قرعه انتخاب شده بودند، انجام شده است% 84

ها براي او رمزگذاري آموزش داده شده و مدل مورد استفاده در پژوهش و تعاریف دقيق مقوله

ها نيز در حين رمزگذاري در بندي آنها و طبقهجدول مربوط به شاخص. شده استتشریح 

 .اختيار او قرار داده شد تا متون مصوبات را از طریق آن رمزگذاري كند

ضریب قابليت اعتماد نيز از فرمول زیر كه ویليام اسكات براي مقياس اسمی  ۀمحاسببراي 

 (. 867بدیعی،)ارائه داده، استفاده شده است 

 
k= گر، حامی، معمار و تسهيل: ها هستندها در این پژوهش همان نقشمقوله)ها تعداد مقوله

 (مهندس

π= ضریب قابليت اعتماد 

 درصد توافق مورد انتظار =

-ها در هر یک از شاخصمنظور نسبت تعداد هر نقش به تعداد كل نقش)نسبت هر مقوله  =

 (هاست

 درصد توافقات مشاهد شده =
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این كار با . هاي تصادفی را تعيين كنيمدر فرمول اسكات نخست الزم است درصد توافق

ها عملی ها و جمع كردن مجذور آن نسبتپيدا كردن نسبت عناوین هر مقوله از مجموعه مقوله

 (.8614هولستی، )شود می

 
شانگر درصد توافقی است كه دو رمزگذار در صورت ن توافق مورد انتظار یا توافق تصادفی،

 .آورندي مورد نظر به دست میاختصاص تصادفی واحدهاي محتوا به مقوله

 :آیددرصد توافقات مشاهد شده نيز از فرمول زیر به دست می

 

هاي مربوط به رمزگذاري است كه دو داور در مورد آن با تعداد تصميم Mدر این فرمول 

 .رمزگذاري است ۀدربار 2و 8 ۀشمارهاي داوران تعداد تصميم و  ند و هم توافق دار

هاي تعریف شده در مدل اصلی ها دقيقاً مطابق با شاخصدر این پژوهش در ابتدا شاخص

گذاري، وضعيت اقتصادي هنرمند، استانداردهاي هنري، تحرك سياسی و هدف یعنی سرمایه

گویی و ابهام مدل و نيز عدم تطابق برخی مفاهيم با شد؛ اما به دليل كلی سياسی انتخاب

ها در ایران، پایایی ابزار با استفاده از روش فوق، ادبيات به كار گرفته شده در مصوبات دولت

ها بر اساس تري از شاخصبراي حل این مشكل، تعاریف دقيق. به دست آمد 7/4كمتر از 

هایی كه در مصوبات همچنين شاخص. ها در ایران ارائه شدت دولتاتخاذي در مصوبا ادبيات

هاي ها قابل تشخيص نبود یا بسيار كم مورد استفاده قرار گرفته بود، حذف یا با شاخصدولت

هاي موجود ها و یا استفاده از دیگر مدلبرخی شاخص ۀتجزیدیگر تركيب شد یا در مواردي با 
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شد كه  در تمام این مراحل تالش. ي جدیدي تعریف شدهاسياست هنري، شاخص ۀپيشيندر 

گر، حامی، معمار و هاي تسهيلچارچوب اصلی مدل بر اساس توصيفاتی كه چارترند براي نقش

 . مهندس ارائه داده است، حفظ شود

آورده شده، ارتقا یافته و  2در این پژوهش، مدل چارترند در نهایت به صورتی كه در جدول

هاي جدید و تعاریف دقيق، پایایی براي شاخص ۀارائبعد از . ار گرفته استقر مورد استفاده

 4/ 1، براي شاخص تحرك سياسی 11/4، براي شاخص ابزار 17/4گذاري سرمایه ۀنحوشاخص 

به دست آمد كه  98/4پایایی كل ابزار تحقيق نيز . محاسبه شد 14/4و براي شاخص هدف 

 . زار داردنشان از سطح مطلوب قابليت اعتماد اب
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 مدل ارتقایافته در این پژوهش: 2جدول

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

ها در دولت( و مهندسگر، حامی، معمار تسهيل) هاي هنريسياست :سوال اول تحقیق

 تئاتر چه بوده است؟ ۀحوزمورد بررسی در  ۀسالروند بيست 

مورد  ۀسالها در روند بيست هاي هنري به كار گرفته شده توسط دولتنوع سياست

 .گر تسهيل - مهندس  -6حامی  -2معمار -8:بررسی به این ترتيب بوده است

 ۀحوزاي در ی، دولت هيچ مصوبهاول ریاست جمهوري اكبر هاشم ۀسالچهار  ۀدوردر 

تئاتر از نوع حامی و  ۀزمينهاي دولت در سياست درصد 4  دوم،  ۀدورتئاتر نداشته است و در 

 .درصد از هر سه نوع دیگر بوده است 24

نقش 

 دولت
 ابزار حمایتی گذاريسرمایه ۀنحو

تحرك 

 سياسی
 هدف

 گرتسهيل
ها و افراد، شركت

 موسسات خصوصی

هاي ها و معافيتمشوق

 مالياتی
 اقتصادي ايسليقه

 حامی

شوراهاي هنري 

مستقل متشكل از 

متخصصين و 

 هنرمندان

 تكاملی هاجشنواره هدایا، جوایز،

 زیباشناسی

 ايحرفه -الف

دستيابی به  -ب

 المللیاستانداردهاي بين

 معمار

وزارت فرهنگ یا 

هاي دولتی بخش

 فرهنگی

 رفاهی

بيمه، امنيت درآمد و )

استخدام دولتی 

 (هنرمندان

 انقالبی

 (چرخشی)
 

 اجتماعی

 رفاه اجتماعی-الف

 كمک به صنعت -ب

اهداف فرهنگ  -ج

 ملی

 مهندس
دولت صاحب ابزار 

 توليد هنري است

مجوز و تایيد رسمی، 

نظارت، دستورالعمل، 

تعيين وظيفه، تعيين 

 محتواي اثر هنري

تجدید 

 نظري

 ایدئولوژیک

 آموزش سياسی-الف

ترویج ایدئولوژي  -ب

 اي خاصیا عقيده
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هاي هنري دولت در اول ریاست جمهوري محمد خاتمی، سياست ۀسالچهار  ۀدوردر 

درصد نوع مهندس و 63/89درصد نوع معمار، 23/62درصد نوع حامی،  1/6 تئاتر  ۀحوز

/ 71 درصد نوع حامی، 86/69دوم،  ۀسالچهار  ۀدورگربوده است و در درصد نوع تسهيل9/82

 .نوع مهندس بوده است  / 6گر و درصد نوع تسهيل28/ 7درصد نوع معمار،  6

لت در هاي هنري دونژاد، سياستاول ریاست جمهوري محمود احمدي ۀسالچهار  ۀدوردر 

نوع % 84نوع حامی و  37/83درصد نوع مهندس، 37/23درصد از نوع معمار،  3 /33تئاتر 

 .گر بوده استتسهيل

گذاري، سرمایه ۀنحو) هاياولویتمورد بررسی،  ۀسالدر روند بيست  :سوال دوم تحقیق

ئاتر ت ۀحوزهاي هنري به كار گرفته شده در ها در سياستدولت( ابزار، تحرك سياسی و هدف

 چه بوده است؟

 99تئاتر جمعاً در مصوبات خود  ۀحوزمورد بررسی در  ۀسالها در روند بيست دولت

مربوط به شاخص  22/22اند كه قرار داده هاي مختلف را مورد استفادهشاخص مربوط به نقش

مربوط به شاخص تحرك سياسی و  46/6مربوط به شاخص ابزار،  4 / گذاري، سرمایه ۀنحو

 .مربوط به شاخص هدف است  6/ 6

 ۀحوزاي در اول ریاست جمهوري اكبر هاشمی رفسنجانی هيچ مصوبه ۀسالچهار  ۀدوردر 

دوم،  ۀسالچهار  ۀدوردر . تئاتر وجود نداشته، بنابراین شاخصی هم مورد استفاده نبوده است

در این . تبوده اس( درصد 34)تئاتر مربوط به شاخص ابزار  ۀحوزهاي اولویت دولت در سياست

گر، شاخص نقش در مصوبات مورد استفاده بوده است كه شامل ابزار تسهيل  8دوره، در كل 

درصد  24هدف حامی و هدف مهندس به طور مساوي و هر كدام   ابزار حامی، ابزار مهندس،

 .استفاده شده است

ي هااول ریاست جمهوري محمد خاتمی، اولویت دولت در سياست ۀسالچهار  ۀدوردر  

شاخص نقش  68در این دوره، در كل . بوده است(   / 1) تئاتر مربوط به شاخص ابزار ۀحوز
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درصد، ابزار حامی 89/ 6ابزار مهندس و هدف معمار هر كدام با . در مصوبات استفاده شده است

 ۀنحوگذاري حامی، سرمایه ۀنحو،  درصد9/82گر و هدف حامی با درصد، ابزار تسهيل82/83با 

 .انددرصد در مصوبات مربوط به تئاتر استفاده شده 3/  ابزار معمار با  گذاري معمار وسرمایه

هاي دوم ریاست جمهوري محمد خاتمی، اولویت دولت در سياست ۀسالچهار  ۀدوردر 

شاخص نقش  26در این دوره، در كل . بوده است(  79/6)تئاتر مربوط به شاخص هدف  ۀحوز

 69/87گذاري معمار، ابزار حامی و هدف معمار با سرمایه ۀنحو. در مصوبات استفاده شده است

درصد،  39/1گذاري حامی و هدف حامی با سرمایه ۀنحودرصد، 86/ 4گر با درصد، ابزار تسهيل

  / 6گر و هدف مهندس با گر، تحرك سياسی حامی، هدف تسهيلگذاري تسهيلسرمایه ۀنحو

 .اندقرار گرفته ستفادهدرصد در مصوبات مربوط به تئاتر مورد ا

-نژاد، اولویت دولت در سياستاول ریاست جمهوري محمود احمدي ۀسالچهار  ۀدوردر 

 64در این دوره، در كل . بوده است( 37/63)گذاري سرمایه ۀنحوهاي تئاتر مربوط به شاخص 

 24گذاري معمار و هدف معمار با سرمایه ۀنحو. شاخص نقش در مصوبات استفاده شده است

درصد، ابزار معمار، تحرك سياسی  84گذاري مهندس و ابزار مهندس با سرمایه ۀنحودرصد، 

گذاري حامی، سرمایه ۀنحوگر، گذاري تسهيلسرمایه ۀنحوو % 37/3حامی و هدف مهندس با 

درصد در مصوبات مربوط  66/6گر و هدف حامی با گر، ابزار حامی، هدف تسهيلابزار، تسهيل

 .اندقرار گرفته استفاده به تئاتر مورد
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 های مختلف ریاست جمهوریها به تفكیك دورهها و شاخصنقش: 6جدول

 گرتسهيل حامی معمار مهندس 

 نقش
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 سال
 رئيس دولت

اكبر هاشمی  31-72                 

 73-72  6    6  6    6  6    8 رفسنجانی

68   3  3  2 2      2      73-14 
 محمد خاتمی

26 8           2 8   2 8  6 8 14-1  

64 2  6 6 3  2 3 8 2 8 8 8  8 8 1 -11 
محمود 

 نژاداحمدي

 جمع هر شاخص 2 88  2   86 6 84 82    89 6 82  6 99

 جمع كل  8 68  6 81 

 درصد % 8/ 8 68/68% % 63/6 81/81% 

 

 گیریبحث و نتیجه

شاخص مربوط به نقش   8تئاتر جمعاً  ۀحوزمورد بررسی در  ۀسالها در روند بيست دولت

شاخص  81شاخص مربوط به نقش معمار و   6به نقش حامی،  شاخص مربوط 68گر، تسهيل

هاي هنري را به كار در واقع دولت انواع سياست. اندمربوط به نقش مهندس را استفاده كرده

هاي گر، حامی، معمار و مهندس را ایفا كرده است اما سياستتسهيل: هانقش ۀهمگرفته و 

 . اندگر بيشتر مورد استفاده قرار گرفتههنري معمار و حامی نسبت به مهندس و تسهيل

 99تئاتر جمعاً در مصوبات خود  ۀحوزمورد بررسی در  ۀسالها در روند بيست دولت

 .اندهاي مختلف را استفاده كردهشاخص مربوط به نقش
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 :ها به ترتيب زیر بوده استهاي نقشها در به كارگيري شاخصاولویت دولت

 ابزار -8

 هدف -2

 يگذارسرمایه ۀنحو -6

 تحرك سياسی - 

مواردي كه به یک ) اندها به ترتيب بيشترین اولویت را داشتهموارد زیر در مصوبات دولت

 ( :انداند، همراه با هم آورده شدهاندازه مورد استفاده قرار گرفته

 اهداف مربوط به فرهنگ ملی و رفاه اجتماعی -8

 ها و هدایاجوایز، جشنواره -2

ها مجوز -هاي دولتینگ و سازمانگذاري از طریق وزارت فرهسرمایه -6

 هاوتایيدات رسمی و دستورالعمل

 هاي مالياتیها و معافيتمشوق - 

 المللییابی به استانداردهاي بيناي و دستاهداف زیباشناسی، حرفه - 

 گذاري از طریق شوراهاي مستقلسرمایه -3

 رفاه هنرمندان  -7

ليد دولت به عنوان صاحب ابزار تو)گذاري مستقيم دولت سرمایه -1

 اهداف ایدئولوژیک -تحرك تكاملی -(هنري

 اهداف اقتصادي -هاي خصوصی شركت گذاري از طرف افراد وسرمایه -9

اي، چرخشی و تجدید نظري در مصوبات تئاتر توسط هاي سياسی به اشكال سليقهتحرك

يري ها در به كارگدهد كه هر چند دولتاین نشان می. ها مورد استفاده قرار نگرفته استدولت

اند اما در مصوبات پيشين كه توسط هایی داشتههاي هنري در تئاتر با یكدیگر تفاوتسياست
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هاي پيش از خود یا دیگر نهادهاي حكومتی به تصویب رسيده است، تغييري خود یا دولت

 . انداعمال نكرده

اند؛ هاي هنري معمار و حامی توسط دولت به كار گرفته شدهسياست ها غالبادر این سال

اند و این دو نوع سياست هاي این دو نوع پركاربرد نبودهشاخص ۀهماما باید توجه داشت كه 

. اندها پركاربرد بودهآن ۀهمهایشان و نه ها از برخی از شاخصزیاد دولت ۀاستفادهنري به دليل 

 هايانسازم طریق از گذاريسرمایه و همچنين اجتماعی رفاه هدف طریق از بيشتر معمار نقش

 و ايحرفه اهداف و جشنواره و جوایز ابزار از استفاده با بيشتر حامی نقش فرهنگی، و

 .شده است دنبال زیباشناسی

اند كه در مصوبات اهداف اقتصادي نيز از مواردي بوده گذاري بخش خصوصی وسرمایه

 .ها توجه شده استها كمتر به آندولت
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