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در حوزه هنر؛اجمالي با سياستگذاريآشنايي
و هنرهاي تجسمي( )سينما، هنرهاي نمايشي، موسيقي

هچكيد

و برنامه و وضـعيت اي، شناخت اقدامات ريزي در هر حوزه مقدمه هر نوع سياستگذاري، قانونگذاري

و برنامـه گذاري، قانونبراي سياست. جاري در آن حوزه است ريـزي در حـوزه هنـر نيـز بايـد گذاري

و حتي و روندها .ي مؤثر بر آن آشنا بودفرآيندهاالمقدور نسبت به اين حوزه

در فراهم شدن چنين مقدمهبه جهت گزارش حاضر بـه ايـن منظـور. حوزه هنر، تدوين شده استاي

و برنامـه ابتدا شاخه ، انـد ريـزي قـرار گرفتـه هاي مختلف هنري كه در روندهاي سياستي مورد شناسـايي

و سازمانه، بعد از آن، مجموعاند معرفي شده و در ضـمن نهادهـاي غيردولتـي و نهادهـاي حـاكميتي هـا

و توصيف قرار گرفتـههدر حوز لملليا بين انـد، سـپس اشـاره كوتـاهي بـه مجموعـه هنر مورد شناسايي

و ارائـه نمايي آمـاري از وضـعيت هنـر اعتبارات هزينه شده در حوزه هنر شده است، بعد از آن  در شـده

. رسيده پرداخته شده استمي نظربههايي كه در اين حوزه ترين چالش به عمدهنهايت 

همقدم

و گونه هنر، از به رسميت شناختن شاخههگذاري در عرصسياست مي ها شود، هاي خاصي از هنر آغاز

و برنامهبه قانون آن گذاري ميريزي در مورد گيري ساختارهاي حاكميتي خورد، منجر به شكل ها پيوند

مي معطوف به آن گونه و ها ت در نهايتشود ميهثيراتي عيني در حوزأبه .رددگ هنر منجر

و اصالح روند مذكور، حوزبا فرض آن هنر را به جهاتي خاص هدايتهكه بتوان با دستكاري

 طبيعتاً براي اين نوع شناسايي؛. كرد، اولين اقدام براي اصالح، شناسايي دقيق اين روند خواهد بود

د انواع بعد از آن باي ها را بررسي كرد، اين گونههي حاكميتي دربارهاابتدا بايد تعريف نهاد

و احتماالً آماري از حوز روندهاي حاكميتي جاري را مورد مطالعه قرار داد، هنرهسپس نمايي كلي

و مشكالت پيش چالشدر نهايتو داد ارائه .روي اين حوزه را بررسي كرد ها

و طبق اين الگو گزارش حاضر سعي دارد با رويكردي توصيفي ضمن نگاهي به متوليان

ه و كارگزاران اصلي هاي جاري در آن، به بررسي نمايي آماري از فعاليت ارائهنر در انحاي مختلف

.بپردازدهنرهحوز هاي مهمترين چالش
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و گونه شاخه.1  هنر هاي ها

هاي هنر كه در ساختار حال حاضر سياستگذاري از گونهيكهردر ذيل براي آشنايي بيشتر با ابعاد

آنفوصيتباشد، فرهنگي كشور مورد توجه مي :شده است ارائههاي اجمالي از

 هنر سينما.1-1

به ما شاخهنسي«در تعريف آن آمده كه اي از تصاوير وسيله دنباله اي از هنر است كه در آن يك داستان

مي) فيلم(متحرك  مي يك نمايش. شود نمايش داده شود، از عناصر تصوير سينمايي كه فيلم سينمايي ناميده

و موسيقي(و صدا)ها اي از فريمهمجموع صورتبه(  براساسيك فيلم. است تشكيل شده) گفتگو، صدا

و توسط مجموعه با فيلمنامه يا سناريو وها، كارگردان، فيلم زيگراي از مي... بردار 1.»شود ساخته

و نمايش، تدوينگري، كارگرداني، فيلمنامه و لباس، گريم، بازيگري، اكران نويسي، طراحي صحنه

و انتشاراتيمبرداري، فيل و مجامع، صدابرداري، تداركات، برگزاري جشنوارهانجام امور تبليغاتي ها

هاي زمينه جملهازكنندگي هاي ويژه، عكاسي، تهيه سازي، نورپردازي، جلوهو تجهيزات، موسيقي

. آيند اصلي فعاليت در سينما به حساب مي

يك فيلم ا«فرآيند تهيه نويس، كننده، فيلمنامه تهيه( نتخاب عوامل سازندهاز نگارش فيلمنامه،

و ، تا تهيه)فيلمبرداري، تدوين، صدا، ظهور، چاپ(، مراحل فني فيلم)...كارگردان، بازيگر، فيلمبردار

مي كپي 2.»شود هاي نهايي از فيلم براي نمايش در سينما را شامل

 براساسهاي چندي بنديو طبقه صنعت سينما تقسيماتـ نتيجه اصلي هنر عنوانبهبراي فيلم

كه براساسو4زمان براساس3،ژانرها يا محتوا فيلم سينمايي،:ها نوع فيلم براساسنوع وجود دارد

.هستندمورد توجه) انيميشن( فيلم مستند، فيلم كارتوني

 http://www.hozehonari.com/Default.aspx?page=6220:سايت حوزه هنري.1

و مفاهيم واژه.2 و ارشاد اسالمي، تعاريف و هنر، تهران وزارت فرهنگ و اقالم آماري حوزه فرهنگ و انتشارات،ها سازمان چاپ

و ارشاد اسالمي،  ص 1381وزارت فرهنگ ،15.

آن خصوص ژانر انجام داده گونهدر)) /IMDb)http://www.imdb.com/genre(بندي كه سايت تقسيمدر.3 را چنين آورده هاي

و برخورد( اكشن: است ـ تخيلي، جنگي، جنايي)پر زد ، فانتزيك، پليسيـ، ماجراجويانه، كمدي، خانوادگي، تاريخي، جادوگرانه، علمي

ـ نوآر محور، فيلم، گفتگو، موسيقي، تله)هاي با مضامين سياه فيلم( ترسناك، خبري، ورزشي، وسترن، انيميشن، مستند، فيلم

.انگيز اي، عاشقانه، داستاني، موزيكال، هيجان زندگينامه

از( فيلم كوتاه.4 ب) دقيقه45تا15بين( بلند، فيلم نيمه)دقيقه15كمتر از( لندو فيلم .)دقيقه45بيش
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 هنرهاي نمايشي.2-1

مص نامه آيين))1(ماده(طبق و صدور پروانه نمايش شوراي عالي 6/2/1379وب نظارت بر نمايش

و خارجي انقالب فرهنگي،  هاي مذهبي، نمايش جملهازمقصود از نمايش اجراي هرگونه تئاتر ايراني

و تفريحي با زمان سنتي، شادي مي آفرين و طوالني تر مقوله عبارتي روشنبه. باشد هاي كوتاه، متوسط

سر هنرهاي نمايشي شامل تئاتر، شبيه سيرك، تردستي، تقليد( هاي نمايشي گرميخواني، پرفورمانس،

و نمايش موزيكال است، نمايش)صدا، طنزگويي هاي فعاليتي در اين مقوله عبارتند زمينه. هاي عروسكي

و ساخت نمايشنامه: است و لباس، بازيگري، كارگرداني . موسيقينويسي، طراحي صحنه

ب هاي فوق گيري هنرهاي نمايشي در قالب گونه شكل و يا متن نمايشنامهالذكر كها ارائه طرح اي

مي قرار است به اجرا در و كسب مجوزهاي آيد، آغاز شود كه پس از تصويب در مبادي نظارتي

مي الزم در سالن و ارائه .دشو هاي نمايش اجرا

مي براساسنمايش و مخاطب خود به چند گونه تقسيم شود كه شامل نمايش مذهبي، محتوا

و نوجوان، آموزشي، سنتي، حماسي، عروسكي، تراژدي، تعزيه، دفاع مقدس، كمدي ، كودك

و بازي خيمه مي شب بازي 1.باشد هاي كمدي سنتي

 هنر موسيقي.3-1

يك ملودي ساده آغاز مي و با طي مراحل توليدي در قالب اجراي صحنه موسيقي با ايجاد و شود اي

هايي چون مرحله توليد اثر بايد به فعاليتدر. شودمي ضبط در ابزارهاي مربوطه به عموم عرضه

نت آهنگ نويسي، تنظيم آهنگ، رهبري گروه، سرپرستي گروه، خوانندگي، نوازندگي، ضبط سازي،

و مي. اشاره كرد... صدا 2.شود اين هنر نيز به انواع مختلفي تفكيك

 هنرهاي تجسمي.4-1

به هنگي در تركيبهنرهاي بصري كه از طريق هما« توان هنرهاي تجسمي را مي و محتوا بندي، شكل

و خالقيت هنرمند مي و احساس وس،ينامه صدور اجازه تأسنييآ« دانست3»پردازد بيان ذهنيت انحالل

عكس، مجسمه، سفال،،يسيخوشنو،ينقاشهنرهاي تجسمي را شامل4»ها نگارخانهتينظارت بر فعال

 
و ارشاد اسالمي،.1 ص همانوزارت فرهنگ ،56.

.قابل تفكيك است... هايي كه كمتر در كشور ما رواج دارد مانند جاز، رپ، بلوز، راكوو گونه) فولكوريك( انواعي چون موسيقي سنتي، كالسيك، پاپ، مقامي.2

ص همان.3 ،62.

ف:ك.ن.4 معپايگاه اينترنتي وزارت :ونت هنري، امور هنرهاي تجسميارهنگ ارشاد اسالمي، دفتر
http://tjs.farhang.gov.ir/moarefi-ayeenameha-fa.html 
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ان. داندميآنريو نظايحكاكك،يآثار گراف مياواز و آبگينه، چيدمانع ديگر اين هنر  توان به سفال

و طراحي)سازي اي از مجسمه شاخه( .اشاره كرد1)با مبناي نقاشي(، كاريكاتور

يمديريت هنر.2

2هاي فرهنگي كشور كه توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيد طبق اصول سياست

و هنر تكاليفي توان مبناي اين تكاليف رامي.نظر گرفته شده استدربراي متوليان عرصه فرهنگ

و متولي در عرصه هنر قرار داد هاي تصميم بندي دستگاه طبقه . گير

ـ براساس اين اصول كه سرفصل تنظيم ساختارهاي مختلف در حوزه سياستگذاري فرهنگي

مي سنخ اصلي از فعاليت6هنري است،  :هاي ليتتوان استنباط كرد؛ فعا هاي حاكميتي را

خط( سياستگذارانهـ ،)هاي كالن مشي تعيين

و كنشگران مربوطه( حمايتيـ ،)از آثار هنري

و عرضه(اي توسعهـ و تجهيز مراكز توليد ،)ساخت

و هنري كمك به گسترش ارزش( ترويجيـ ،)هاي مطلوب فرهنگي

ـ پژوهشيـ ،آموزشي

.ـ نظارتي

در اين فعاليت مي فرآينديهاي حاكميتي و كه يك اثر هنري طي كند، تا از مراحل پيش از توليد، توليد

و  و يا زيادي در اين آثارعرضه بگذرد، به نوعي حضور دارند به فرآيندهاكم مي از خود . گذارند جا

و ارشاد اسالمي در گفتگو با آقاي فالح.1 .فر، كارشناس هنرهاي تجسمي مركز هنرهاي تجسمي معاونت هنري وزارت فرهنگ

هن.2 و ازبرخي از اين تكاليف در بخش فرهنگ :ر اين مصوبه عبارتند

بهاي زنجيرهو فروش توزيع هايو شبكه، سينمايي، هنري فرهنگي هاي مجتمع تأسيس.1  منظور عرضه در سراسر كشور

.و هنري فرهنگيو توليدات محصوالتو ارزان سريع

، جمعيت تناسببه هنري هاي ها، موزه انه، نگارخ نمايش سينما، تاالرهاي هايو تجهيز سالن ايجاد، تقويت.2

و تأسيساتي تقويت.3 و مراكز سينمايي ملي هاي خانه ها، فيلم مانند هنرستانو ايجاد مراكز  كشور، استوديوهاي، البراتوار

. موزهو فرهنگ هاي خانه سراسريو شبكه) هنر گروه( علوم، فرهنگستان سينمايي، شهرك ايراني موسيقي ضبط بزرگ

و ادبيات عموميو آموزشو ترويج هدايت.4 ب هنر و مسابقات جشنوارهو برگزاريو اسالمي ملي سنتي هنرهاي ويژهه،  ها

و پاداش با اختصاصو سراسرياي منطقه . مناسب هاي جوايز

منظوربهو كارمندي كارگري تئاتر در مراكز آموزشيو اجراي فيلمشو نيز نمايو هنري توليد سينمايي افزايشبه كمك.5

.و آزاد دولتي تخصصي هاي آموزش از انواعو استفاده فرهنگ كردن همگاني

و تشكل جريانو تقويتو هنرمندان نويسندگان مخصوص هاي كانون ايجادبه كمك.6 . متعهد هاي ها

و قانوني حمايت براي الزمتمقررا وضع.7 .و هنري، علمي فرهنگي توليدات از آثار

.و خارجي داخليو محققانو نويسندگان هنرمندان ميان سازنده ارتباطات توسعهبه كمك.8

مو تنظيمو مراكز حفظو هنري فرهنگيو تجهيز مراكز اطالعاتو تقويت تشكيل.9 . هنريو فرهنگي هايو شناسنامه داركاسناد،

و تقويت. 10 و بخش در زمينه كاربرديو تحقيقات پژوهشي هاي مجتمع ايجاد . فرهنگي مختلف هاي ها
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و اي از مهمترين دستگاهخ اصلي از تكاليف حاكميتي، مجموعهنس6در ادامه با توجه به اين ها

و عرضه آثار هنري مورد بررسي قرار خواهند گرفتنهادهاي اثرگذار  . در توليد

و مقررات شأني فرابخشي در حـوزه هنـر ذكر است كه برخي از دستگاه الزم به و همچنين قوانين ها

به كه نمي دارند، به نحوي لـذا در بررسـي مهمتـرين. اي خـاص از هنـر، اختصـاص دارنـد گونـه توان گفت

و دستگاه و مقررات در(»كليـت حـوزه هنـر«ها، بخشي از آنها را تحت عنـوان قوانين بردارنـده همـه كـه

و بخشي ديگر را با توجه به زمينه تخصصي، طبقه)باشد هنرها مي هـاي شان ذيل گونـه بندي خواهيم كرد

و هنرهاي تجسمي( مربوطه . قرار خواهيم داد) سينما، موسيقي، هنرهاي نمايشي

 سياستگذاري.1-2

و منظور از و خـرد در هـري هستند كـه خـط هاي سازمانمتوليان سياستگذاري، نهادها مشـي كـالن

مل اي را در ابعاد حوزه و در سطحي ميفوق .كنندي تعيين

و سياست :سازي قابل شناسايي هستند كه شامل در حوزه هنر پنج دستگاه اصلي براي سياستگذاري

 مجلس شوراي اسالمي.1-1-2

در«يكـم قـانون اساسـيو قوه مقننه در جايگاهي است كـه طبـق اصـل هفتـادانعنوبهشأن اين نهاد

و قـوانينالذا حوزه هنر نيـز از ايـن قاعـده مسـتثن.»تواند قانون وضع كند عموم مسائل مي 1نبـوده

در. چندي براي آن وضع شده است و رسـانه در ساختار فعلي مجلس شوراي اسالمي، كميتـه هنـر

مي ورتصبهكميسيون فرهنگي  .پردازد تخصصي به حوزه هنر

مي.1 به از آنجايي كه قوانين نوعي سياست تلقي .ه استحساب آمد شوند، لذا وظيفه قانونگذاري مجلس شوراي اسالمي نيز نوعي سياستگذاري
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 قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي در حوزه هنر.1جدول
 زمان تصويب در كليت حوزه هنر

و هنرمندان و مصنفان 11/10/1348قانون حمايت حقوق مؤلفان

و بصري فعاليت مي هاي غير قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي  16/10/1386 نمايند مجاز

و ارشاد اسالمي و وظايف وزارت فرهنگ  12/12/1365 قانون اهداف

 هنرهاي نمايشي

و هنري رودكي 13/2/1377قانون تشكيل بنياد فرهنگي

 سينما

و هنر و توزيع فيلم به وزارت فرهنگ  16/12/1356قانون اجازه تشكيل شركت سهامي تهيه

 19/1/1365 كشور درصد از كل فروش بليط سينماهاي2قانون اخذ

و خارجي قانون هزينه بازبيني فيلم  27/11/1360 هاي سينمايي داخلي

 موسيقي

و آثار صوتي و نشريات و تكثير كتب 26/9/1352 قانون ترجمه

)قانوني ندارد(هنرهاي تجسمي

 شوراي عالي انقالب فرهنگي.2-1-2

سياسـت فرهنگـي نظـام جمهـوري تـدوين اصـول«شرح وظايف خود، در كنـار براساساين شورا

و خط و تعيين اهداف و اجتماعي كشور مشي اسالمي به تـدوين1،»هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي

و پژوهش هنرو تصويب سياست و آموزش و نشر آثار هنري و ضـوابطمي هاي كالن توليد پردازد

و مراكز فرهنگي، فرهنگستانؤم تأسيس و ها، دانشگاه سسات آموزش عالي را تصويب مؤسساتها

و تصويب برنامه و تدوين ميو مرجع طرح از اساس اينبر. كند هاي فرهنگي را تعيين ايـن نهـاد يكـي

به اصلي مي ترين متوليان سياستگذار براي هنر . آيد حساب

از مجموع ساختارهايي كه در زيرمجموعه شوراي عالي انقـالب فرهنگـي قـرار دارنـد بايـد بـه

كه عنوانهبشوراي هنر  تخصصـي در حـوزه هنـر، صـورتبهيكي از شوراهاي اقماري اشاره كرد

و مجمـع تشـخيص مصـلحت سياست و به شوراي عالي انقـالب فرهنگـي و تدوين هاي كالن را تهيه

و معماري نام برد كه در تابستان2.كند نظام پيشنهاد مي تشكيل 1390همچنين بايد از كميسيون هنر

.هاي هنري كمك كند سياست شده تا به تدوين

از اهم سياست :هاي هنري مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي عبارتند

و وظايف شوراي عالي انقالب فرهنگي، مصوب دويست.1 شوراي عالي 28/7/1371دومين جلسه مورخو نودو بازنگري اهداف

.انقالب فرهنگي

.شوراي عالي انقالب فرهنگي 27/5/1377مورخ 425مصوب جلسه.2
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 مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي در حوزه هنر.2جدول

 در كليت حوزه هنر
زمان

 تصويب

20/5/1371اصول سياست فرهنگي كشور

 19/2/1374 هاي هنر موافقت اصولي با طرح پيشنهادي براي تقويت رشته

 19/2/1374 هاي هنر طرح تقويت رشته

 23/1/1379 هاي هنر فصل دروس رشته بازنگري در سر

 29/3/1380 هاي هنر بازنگري در گزينش عملي رشته

 21/1/1380)1( هاي آزاد هنريو نظارت بر آموزشگاه تأسيسضوابط

 9/10/1382 هاي حمايت از اشتغال هنرمندان سياست

كتابـت،هـايو ضوابط ارزشيابي اين هنرمندان در رشـته تشكيل شوراي ارزشيابي هنرمندان هنرهاي سنتيمهنا آيين

و هنرهاي صناعي  21/1/1380)2( نگارگري

و شاعران كشور متمم آيين  12/7/1384 نامه شوراي ارزشيابي هنرمندان، نويسندگان

و نشر آثار هنري  9/5/1380 تشكيل مركز تأليف، ترجمه

 5/10/1385 مؤسسه هنرمندان پيشكسوت تأسيسماده واحده

 3/11/1385 اساسنامه مؤسسه هنرمندان پيشكسوت

 27/5/1377)3( شوراي هنرنامه آيين

25/12/1377 اساسنامه فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران

ـ هنري صبا وابسته به فرهنگستان هنر تأسيس  28/7/1383 مؤسسه فرهنگي

و نظارت بر آنههايو كانونها مراكز، مؤسسات، انجمن تأسيسضوابط عام و هنري  20/2/1367افرهنگي

و هنريهاي انجمن تأسيسماده واحده در رابطه با و ادبي  5/6/1370 علمي

 7/8/1370 شوراي عالي 5/6/1370ش مورخد 1906علميو ادبيو هنري جايگزين مصوبه شماره هاي انجمن تأسيسنحوه تشكيلو صدور

15/12/1385 امناي جشنواره فارابي هيئتپردازي در تركيب هاي نظريه حمايت از كرسي هيئتحضور دبير يا يك عضو

و تعيين اولويت و هنري معرفي آثار مكتوب شخصيتهاي تشكيل كميته ملي سياستگذاري  27/2/1384هاي شاخص فرهنگي، علمي

و هنريضوابط برگزاري مسابقا  12/5/1378ت فرهنگي

و هماهنگي سياست و مطبوعات سينما، تئاتر، صداوهاي بررسي  26/8/1371 سيما

 هنرهاي نمايشي

و صدور ضوابط نظارت بر 6/2/1379پروانه نمايش

22/12/1378)4(يشينمايهنرهاهاي سياست

 سينما

و ضوابط آيين 26/12/1377و بصري سينمايي سمعي هاي آموزشگاه تأسيسنامه

و نمايش فيلمهاي سياست س توزيع و بصري خارجي نمايييهاي  27/7/1384و مواد سمعي

18/11/1377 ويدئويي هاي هاي تكثير برنامهو شركت مؤسساتبرداريو بهره تأسيسنامه اجرايي صدور پروانه آيين

و محصوالت مختلف و تجهيزات و برنامه شرايط استفاده صحيح از لوازم و بصري 22/10/1371)5(وئهاي تصويري در قالب ويد سمعي

)اي ندارد مصوبه( موسيقي

)اي ندارد مصوبه( هنرهاي تجسمي

.باشدمي) 20/4/1385( اين مصوبه داراي يك اصالحيه در مورخ)1

.باشدمي) 14/7/1383( اين مصوبه داراي يك اصالحيه در مورخ)2

.باشدمي) 23/8/1385(يك الحاقيه در تاريخ اين مصوبه داراي)3

و) 11/4/1381مصوب(هاي هنرهاي نمايشي سياست)3(ماده»2«تكميل تبصره: اين مصوبه داراي دو اصالحي است كه شامل)4

.)24/4/1382(هاي هنرهاي نمايشي نامه سياست آيين)5(اصالح ماده

.باشدمي 11/4/1381اين مصوبه داراي يك الحاقيه در مورخ)5
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 وزيران هيئت.3-1-2

حـق دارد بـراي«هشتم قانون اساسـيوسيو اين نهاد كه در قوه مجريه قرار دارد، طبق اصل يكصد

و  و تنظـيم تأمينانجام وظايف اداري وتصـويبنامه اداري بـه وضـع هـاي سـازمان اجـراي قـوانين

و مصوبات از وزيران نيز در حدود وظايفيكهر. بپردازدنامه آيين وزيران حق وضـع هيئتخويش

ش اساس اينبر.»....را داردصدور بخشنامهونامه آيين و ن ايـن نهـاد ماننـد مجلـسأهرچند جايگاه

و يا شوراي عالي انقالب فرهنگي نيست، اما مصوبات آن، بـا توجـه بـه آنكـه داراي شوراي اسالمي

و دسـتگاه  و شـود يـك سياسـت تلقـيدتوانـ يـرد، مـيگ مـي هـاي متعـددي را دربـر اثري ملي بوده

مي هيئت يك وزيران را وزيـران هيئـت اهم مصوبات. از سياستگذاران حوزه هنر به شمار آورديتوان

:عبارتند از

 وزيران در حوزه هنر مصوبات هيئت.3جدول

 زمان تصويب در كليت حوزه هنر

و هنري رودكي 1/2/1381)1( اساسنامه بنياد فرهنگي

و بينهاي نامه برگزاري جشنينآي و هنري خليج فارس ملي  25/9/1383 المللي فرهنگي

و بينهاي نامه برگزاري جشن آيين و هنري خزر ملي  20/10/1383)كاسپين( المللي فرهنگي

و ارشاد اسالمي بر فعاليت آيين و تبليغـاتي نامه نظارت وزارت فرهنگ هاي فرهنگي هنـري

 خارجيان مقيم ايران
10/4/1368 

م)21(نامه اجرايي ماده آيين و هنرمنـدان مصـوبؤقانون حمايت حقـوق و مصـنفان لفـان

 23/6/1354)2(وزيران با اصالحات بعدي هيئت 4/10/1350

و هنري نامه اجرايي خروج محصوالت آيين  11/4/1382 فرهنگي

و انجمـن مراكـز، مؤسسـات، كـانون تأسـيس نامه اجرايـي آيين و هنـريي فرهنگـي هـا هـا

 خارجيان مقيم ايران
22/3/1381 

 26/11/1379)3( قانون برنامه سوم توسعه)161(نامه اجرايي ماده آيين

قانون) 105(تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه، موضوع ماده) 161(نامه اجرايي ماده آيين

 برنامه چهارم توسعه
8/5/1384 

و هنرمندان صندوقو تشكيل اجازه تنظيم اساسنامه كشور اعتباري حمايت از نويسندگان

و ارشاد اسالمي  به وزارت فرهنگ
15/5/1382 

و هنري كنندگان نرم نحوه پرداخت جايزه صادراتي به صادر و محصوالت فرهنگي  14/4/1385 افزار

 13/6/1379)4( تكريم هنرمندان پيشكسوتنامه آيين

)رداي ندا مصوبه( هنرهاي نمايشي

 سينما

 25/10/1362 كشورينماهايسطيبلمتيقنييتع خصوصدر تصويبنامه

ايرانـي از پرداخـتهـايو معافيـت توليدكننـدگان فـيلم نماهاينحوه تعيـين قيمـت بلـيط سـ

 18/10/1362)5( عوارض شهرداري

 5/5/1365هـاي به مواد تبليغاتي مربوط بـه فـيلم 16/2/1363مورخ 13346شماره تصويبنامهشمول
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 زمان تصويب در كليت حوزه هنر

س كه توسط وزارت ارشاد اسالمي نمايييس همـراه فـيلم مربـوط فـارابي بـه نمايييو بنياد

 شود وارد مي

و ويد و اساليد و صدور پروانه نمايش آنهائنظارت بر نمايش فيلم  24/12/1361و

و كاالي فيلمسازي كه توسط وزارت ارشـاد معافيت از سود بازرگاني مواد اوليه تجهيزات

سا و بنياد و وارديينمايسالمي  شودمي فارابي از خارج خريد
5/2/1363 

و تصويب تعرفه مقـيم مؤسسـات ضريب درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خـارجي

و فيلم بابت واگذاري خارج س امتيازات  نمايييهاي
3/12/1381 

و حقـوقي بـه سـينماي ايـران هاي كمك خصوصدر تصويبنامه عنـوان بـه اشخاص حقيقي

 مستقيمهاي اصالحي قانون ماليات) 172(وجوه موضوع ماده
21/1/1378 

و نـوار و نوار ريل ضـبط صـوت اجازه اخذ مبالغي توسط گمرك ايران از هر نوار كاست

و و بصري و وسايل سمعي  وارداتي ويدئويي
24/12/1373 

هز»2«تبصرهيياجرا نامه آيين  27/11/1360يو خارجيداخلينمائيسيهالميفينيبازبنهيقانون

 25/2/1382 درصد از كل فروش بليط سينماهاي كشور2نامه اجرايي قانون اخذ آيين

سـ آيين و خـدمات و نماييينامه اجرايي چگونگي پرداخت جايزه صادراتي بـه محصـوالت

و بصري  14/9/1383)6( سمعي

 موسيقي

،تجاري كليه آثار صوت معافيت ارسال غير و ادوات موسي و خـارجييقيانواع آالت ايراني

از سپردن تعهد ارزي
6/4/1378 

 هنرهاي تجسمي

وها هاي دولتي، بانك ها، مؤسسات، شركت اجازه خريد آثار هنرهاي تجسمي به وزارتخانه

 16/6/1379)7( دولت از محل اعتبارات در اختيار خود مؤسسات انتفاعي وابسته به

از صدور كتاب خصوصدر تصويبنامه ازانجمن خوشنويسان به خـارج سوي هاي منتشره

 كشور
7/2/1367 

ـان راجع به اجازه صدور كتاب تصويبنامهشمول تسهيالت هاي منتشـره از طـرف انجمـن خوشنويس

به كشور ايران به خارج از و غيردولتيو مراكز انتشاراتي دولتيها سازمان كليه نسبت
14/5/1368 

.باشدمي) 21/12/1381(داراي اصالحيه در مورخ)1

.باشدمي)14/12/1379(داراي اصالحيه در مورخ)2

.باشدمي)24/5/1380(داراي اصالحيه در مورخ)3

.باشدمي) 6/3/1383(داراي اصالحيه در مورخ)4

.باشدمي) 24/12/1376(داراي اصالحيه در مورخ)5

.باشدمي) 14/4/1385(داراي اصالحيه در مورخ)6

.باشدمي) 28/11/1380(و) 16/11/1379(داراي اصالحيه در مورخ)7
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و ارشاد اسالمي.4-1-2  وزارت فرهنگ

و وظـايف وزا و ارشـاد اسـالمي، ايـنرمطابق قانون اهـداف آنكـه بـر عـالوه وزارتخانـهت فرهنـگ

،»در زمينه فرهنـگ عمـومي اسـت هاي رسمي نظام جمهوري اسالمي ايران اجراي سياست مسئول«

1»هاي كلي فرهنگي، هنري، سينمايي كشور براي ارائـه بـه مجلـس شـوراي اسـالمي تنظيم سياست«

شـ. عهده آن گذاشته شده است بر و جايگـاه خـود مـيأوزير اين وزارتخانه در توانـد بـه تصـويبن

و ارشاد اسالمي را توان وزارت فرهن بر همين مبنا مي2.يا بخشنامه بپردازد نامه آيين يك عنوانبهگ

متـولي هنرهـاي( تخصصـي ايـن وزارتخانـه معاونـت هنـري معاونـت.دكرسياستگذار هنري تلقي

و هنرهاي تجسمي و در حوزه سينما نيز سازمان امور سـينمايي جـايگزين) نمايشي، موسيقي است

و بصـري  و سـمعي و وظـايف آن شـ معاونت امور سينمايي در ادامـه بـه اهـم.رددا عهـده بـررا ده

شد عنوانبه وزارتخانهمقررات مصوب اين  .سياست هنري اشاره خواهد

و بند.1 اس)2(ماده»29«صدر و ارشاد و وظايف وزارت فرهنگ .مجلس شوراي اسالمي 12/12/1365المي، مصوب قانون اهداف

.شتم قانون اساسيهوسيو براساس اصل يكصد.2
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و ارشاد اسالمي در حوزه هنر.4جدول  مصوبات وزارت فرهنگ

 زمان تصويب در كليت حوزه هنر

و پرداخت كمك شيوه از نامه نحوه تعيين و 15/5/1383كارافتاده مستمري به هنرمندان معمر

ت و كمكطرح از كريم هنرمندان پيشكسوت و  نامعلوم كارافتاده مستمري به هنرمندان معمر

و بصري نامه آيين  6/1383 ستاد مبارزه با قاچاق سمعي

)اي ندارد مصوبه(هنرهاي نمايشي

 سينما

 نامعلومبندي سينماها درجهنامه آيين

ف هاي سازمانو فعاليت تأسيسنامه آيين و توزيع  2/8/1383 يلمپخش

و نظارت بر فعاليت آنها16هاي نمايش فيلمهاي ايجاد سالننامه آيين  9/9/1369 ميليمتري

و نمايش نوارهاي ويدئويي مصوب نامه آيين  3/4/1382 1372عرضه

و نظارت بر فعاليت آنها هاي نمايش برنامههاي ايجاد سالننامه آيين  نامعلوم ويدئويي

 نامعلوم ويدئوييهاي پروانه نمايش برنامه صدورنامه آيين

و نامه آيين  نامعلوم ويدئوييهاي برنامه تأمينتوليد

و نوارهاي ويدئويي و مقررات دريافت فيلم  نامعلوم ضوابط

 موسيقي

و تكثيـر آثـارها، شركتمؤسسات تأسيسنامه نحوه صدور مجوز آيين و مراكز تهيه، توليد

صوتي

7/7/1379

صــوتي تأسـيس نامـه صـدور مجــوز آيـين و ضـبط آثـار مراكـز صـداگذاري، صــدابرداري

و آثار صوتي( و صدابرداري موسيقي ) استوديو، صداگذاري

7/7/1379 

واي صـحنه هـاي نامه نظارت بر اجراي برنامـه آيين و نحـوه صـدور مجـوز اجـرا موسـيقي

 تبليغات

7/7/1379 

 هنرهاي تجسمي

و نظارت بر فعاليت نگارخانهيستأسنامه صدور اجازه آيين 23/11/1379ها، انحالل

 فرهنگستان هنر.5-1-2

سياستگذار اصلي نيست، امـا عنوانبهدر حوزه هنر چندهرجمهوري است، زيرمجموعه نهاد رياست

مي در سياست مؤثرينقش  اين نهاد1،مطابق اساسنامه اين فرهنگستان. كند سازي در اين حوزه ايفا

ا وموظف و توسعه ست براي حفظ و محلي، ارتباط جوامع هنري داخلي بـا جهـان هنر اسالمي، ملي

و در تعيين شـاخص  و مباحث زيباشناختي، راهكارهاي كالن ارائه كند هـاي براي گسترش نقد هنري

و انه شـاخصياين نهاد بـه ارزيـابي سـال. دهد توسعه هنري نيز پيشنهاد مي هـاي هنـري در كشـور

زتيبررسي كاس ذيهاي نظام آموزشي كشور در و پيشنهاد به مراجع .پـردازد ربط نيـز مـي مينه هنر

.هاي اين نهاد در قالب پژوهش در ابعاد مختلف هنر است عمده فعاليت

.عالي انقالب فرهنگي شوراي 25/12/1377مورخ 439 جمهوري اسالمي ايران، مصوب جلسه اساسنامه فرهنگستان هنر.1
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و دستگاه و وزارت آموزش و فناوري و متوليان ديگري مانند وزارت علوم، تحقيقات ها

مي پرورش نيز در حيطه سازماني خود به برنامه پردازند كه با توجه به اثرگذاري آنها در اين ريزي

از.اند بخش مورد توجه قرار گرفته شد در ذيل نمايي .اين سياستگذاران ارائه خواهد

و برنامه.5جدول  ريزان كالن در حوزه هنر سياستگذاران
 شرح وظيفه دستگاه تخصصي دستگاه اصلي

ن قوانين هنريتدوي كميسيون فرهنگيمجلس شوراي اسالمي

 جمهوري رياست

 تدوين مقررات هنري كميسيون فرهنگيـ وزيران هيئت

 فرهنگستان هنر
پيشنهاد سياستگذاري براي هنر به مراكـز

 ذيربط

ــالب ــالي انق شــوراي ع

 فرهنگي

 شوراي هنر

هـاي كـالن هنـري بـراي كننده سياسـت تدوين

و پيشنهاد بـه شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي

 مصلحت نظاممجمع تشخيص

و معماري  سياستگذاري در عرصه هنر كميسيون هنر

ـ كميسـيون تخصصـي و فنـاوري شوراي عالي علـوم، تحقيقـات

و هنر و معارف اسالمي  علوم انساني

سياستگذاري در امور مربوط به آمـوزش

 هنر در سطوح عاليه

و ارشاد وزارت فرهنگ

 اسالمي

 سازمان امور سينمايي
و خصـوصدرسياستگذاري فـيلم، سـينما

 ويدئو
ي

نر
ه

ت
ون

عا
م

 مركز هنرهاي نمايشي
هنرهــــاي خصــــوصدرسياســــتگذاري

 نمايشي

 موسيقي خصوصدرسياستگذاري دفتر موسيقي

 هنرهاي تجسمي خصوصدرسياستگذاري مركز هنرهاي تجسمي

و توسعه فعاليت  هاي هنري دفتر آموزش
ـرهاي كالنو سرفصلهاي تهيه برنامه ـوزش هن آم

 آكادميك در سطوح آكادميكو غير

و تربيتوزارت آموزشو پرورش  بدني معاونت پرورشي
و ســاماندهي فعاليــت برنامــه ــزي هــاي ري

 آموزان در مدارس هنري دانش

ســـــازمان ميـــــراث

فرهنگي، صنايع دسـتي

و گردشگري

و صنايع دستي  هنرهاي سنتي خصوصدرريزي برنامه معاونت هنرهاي سنتي

وزارت علوم، تحقيقـات

و فناوري

و تعميق ارزش و مراكز هاي اسالمي در دانشگاه ستاد گسترش ها

ها شوراي فرهنگي دانشگاه-آموزشي

ــه ــراي اجرا برنامـ ــزي بـ ــريـ ــردنيـ ي كـ

*ها هاي اسالمي شدن دانشگاه سياست

ــازمان تبليغـــــات ســـ

 اسالمي
 حوزه هنري

ــراي فعاليــت برنامــه ــزي ب ــري ري هــاي هن

وابســته در كــل كشــور در هــاي ســازمان

حوزه هنرهاي نمايشي، سينمايي، موسيقي

و هنرهاي تجسمي

.)5/11/1388(ها هاي فرهنگي دانشگاه فعاليتيهاي ارتقا نامه اجراي سياست آيين*
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 كننده متوليان حمايت.2-2

و فعاليت و آثار مي اين متوليان، به حمايت از هنرمندان هـاي هـا در شـيوه حمايت. پردازند هاي هنري آنها،

و آثـار آنهـا، حمايـت بيمه هاي مالي، خدمات ارائه كمك،مختلفي چون از اي براي هنرمنـدان هـاي معنـوي

و تقديرها، حمايت از پژوهش و پيشكسوتان با برگزاري يادبودها مشـاركت صـورتبهها، حمايت جوانان

و ايجاد  ميدر توليد، حمايت از توليد آثار با محتواي خاص و نگهداري انجام .پذيرند مراكز حفظ

و حوزه هنري سازمان تبليغـات در ميان متوليان حمايت و ارشاد اسالمي كننده، وزارت فرهنگ

. باشد اسالمي، بيشترين سهم را دارا مي

 كننده حوزه هنر متوليان حمايت.6جدول

)1( شرح وظيفه عنوان دستگاه دستگاه اصلي

ــري ســازمان تبل يغــاتحــوزه هن

 اسالمي

و اجرا هنرهاي نمايشي مركز  حمايت مالي از هنرمندان در توليد

حمايت از هنرمندان در عرصه هنرهاي تجسمي مركز هنرهاي تجسمي

 مركز موسيقي
در ويــژه بــهحمايــت از هنرمنــدان جــوان،

 يني موسيقي نواحي ايران از منظر آي

 جمهوري رياست

از صندوق حمايـتـ شوراي پژوهش هنر

 هاي كشور پژوهش
 حمايت از پژوهش در حوزه هنر

 فرهنگستان هنر
ــژوهش ــري، حمايــت حمايــت از پ هــاي هن

 معنوي از هنرمندان

و ارزش ستاد مشترك نيروهاي مسلح حمايت از توليد آثار هنري مربوط به دفاع مقدس هاي دفاع مقدس بنياد حفظ آثار

م شوراي عالي انقالب فرهنگي و  حمايت از هنرمندان فاخر فرهنگيانجمن آثار

ـ هنري صبا مؤسسه فرهنگستان هنر  فرهنگي
حمايت از هنرمندان، ايجاد مراكز ويـژه حفـظ

و هنري، و اسناد فرهنگي و نگهداري آثار

و ارشاد اسالمي  وزارت فرهنگ

شوراي ارزشيابي هنرمنـدان، نويسـندگان

و شاعران كشور

و و تجربـــه ارزشـــگذاري بـــه تخصـــص

و منزلت هنرمندانپا  سداشت شان

و صندوق اعتباري حمايـت از نويسـندگان

و هنرمندان روزنامه  نگاران
 ارائه خدمات مالي به هنرمندان

 حمايت از هنرمندان پيشكسوت هنرمندان پيشكسوت مؤسسه

و هنر مؤسسه  حمايت از توليد آثار هنري كمك به توسعه فرهنگ

و معاونت هنـري وزارت فرهنـگ

 ارشاد اسالمي

و هنري خانه تئاتر ايران مؤسسه تــأمينبيمــه،(هــاي حمــايتي انجــام فعاليــت)2( فرهنگي

و انجام امور صنفي ) مسكن

 انجمن هنرهاي نمايشي ايران
هــاي مــالي مركــز ســازي حمايــت اجرايــي

 هنرهاي نمايشي از هنرمندان

 موزه تئاتر ايران
ــتگان در ــار گذش ــداري از آث و پاس ــظ حف

و نمايشي مينه فعاليتز  هاي هنري

 بنياد رودكي
و تشــكيل آرشــيو ملــي از آثــار موســيقي

و ايجاد بانك  هاي اطالعاتي نمايش
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)1( شرح وظيفه عنوان دستگاه دستگاه اصلي

ــه ــمي مؤسسـ ــاي تجسـ ــعه هنرهـ توسـ

)3(معاصر

كمك به مركز هنرهاي تجسمي در اجـراي

ها سياست

 موزه هنرهاي معاصر
ــتگان در ــار گذش ــداري از آث و پاس ــظ حف

ي هنري تجسميها زمينه فعاليت

ــه معاونـــت هنـــري در اجـــراي)4( توسعه هنرهاي معاصر مؤسسه كمـــك بـ

ها سياست

 انجمن موسيقي
و حمايــت مــالي از هنرمنــدان موســيقي

 اجراي اركسترهاي ملي

 خانه موسيقي

و كمـك بـه حمايت از هنرمنـدان موسـيقي

دفتــر موســيقي بــراي نظــارت بــر مراكــز

 موسيقي

وزارتســازمان امــور ســينمايي

و ارشاد اسالمي  فرهنگ

و تجربي  مركز گسترش سينماي مستند
و مشاركت در حمايت از فيلمسازان جوان

 توليد فيلم

 انجمن سينماي جوانان ايران
ــزاري و برگ ــوان ــدان ج ــت از هنرمن حماي

ها جشنواره

و نگهداري از آثار سينمايي موزه سينماي ايران مؤسسه  حفظ

و نگهداري از آثار سينماييح فيلمخانه ملي ايران  فظ

 حمايت از توليد فيلم بنياد سينمايي فارابي

و هنريو امور ايثارگران بنياد شهيد و ايثارگر، اداره كل فرهنگي  حمايت از هنرمندان شاهد

 وزارت جهاد كشاورزي
و تحقيقــات ��� ســازمان تــرويج، آمــوزش

 گروه تلويزيوني جهاد

ط بـه مسـائلحمايت از آثار هنـري مربـو

 روستايي روستا

و فنـاوري وزارت علوم، تحقيقات

ـ اجتماعي ـ معاونت فرهنگي

هـا هاي فرهنگي دانشجويان دانشگاه كانون

و مؤسسات آموزش عالي

و حمايت از فعاليـت هـاي فرهنگـي، هنـري

 اجتماعي دانشجويي

 ناجي هنر مؤسسه)5( بنياد تعاون ناجا

و تصوير ي مربوطحمايت از آثار نمايشي

و و در اختيار قرار دادن امكانـات به پليس

 تجهيزات پليسي

و در ساير موارد از اطالعـاتي كـه براي شرح وظايف اين دستگاه)1 و مقررات موجود استفاده شد ها تا جايي كه ممكن بود از قوانين

و ديگر منابع مرتبط در دسترس بوده، است هاي اينترنتي اين دستگاه در پايگاه .فاده شده استها

م)2 و غيرؤطبق اساسنامه اين م شـود، امـا حمايـت انتفاعي تلقي مـي سسه، غيردولتي سسـه بـهؤهـاي معاونـت هنـري از طريـق ايـن

.يابد هنرمندان انتقال مي

م)3 و غيرؤطبق اساسنامه اين مي سسه، غيردولتي مي از هاي معاونـت هنـري در حـوزه هنرهـاي تجسـ شود، اما حمايت انتفاعي تلقي

م ميؤطريق اين .يابد سسه به هنرمندان انتقال

م)4 و غيرؤطبق اساسنامه اين مي سسه، غيردولتي هـاي معاونـت هنـري در حـوزه هنرهـاي نمايشـي، شود، امـا حمايـت انتفاعي تلقي

م و تجسمي از طريق اين ميؤموسيقي .يابد سسه به هنرمندان انتقال

مبه نقل از آقاي بحيرائي از كارشن)5 .سسه ناجي هنرؤاسان
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 دهنده متوليان توسعه.3-2

برخـي از اشـكال توليـد هنـر نيازمنـد. شود براي توليد آثار هنري از امكانات مختلفي بهره گرفته مي

و فضاهاي گسترده فرآيندها و برخي نيـزو ابزارهاي مختلف بـا انـدك) ماننـد هنـر نقاشـي( هستند

.ودش ابزارهايي به خلق اثر منجر مي

و غيـر آثار هنري پس از آنكه توليد شدند به شيوه مسـتقيم بـه مخاطبـان عرضـه هاي مسـتقيم

و در ميان آثار هنري مورد بحث، تفاوت وجود دارد مي آثار مربوط به هنرهاي نمايشي ملزم. شوند

و در سالن و مستقيم بوده مي به عرضه زنده در شوند، به همين دليل اسـت كـه ها به نمايش گذاشته

ضـبط شـده صورتبهاما حتماً،آثار سينمايي. يابد شكل ضبط شده، ويژگي هنري اين هنر تقليل مي

و پس از طي  ازي توليد به چند شكل عرضه مـي فرآيندهاو غيرمستقيم عرضه خواهند شد شـود يـا

و ضـبط بـر روي هاي سينمايي براي عموم به نمايش گذاشته مـي طريق سالن و يـا بـا انتقـال  شـود

.شوند صفحات ديجيتالي در شبكه نمايش خانگي عرضه مي

و نمايشگاه مستقيم براي مخاطبين در گالري صورتبههنرهاي تجسمي . شـود ها عرضه مـي ها

هم هم صورتبهآثار موسيقي نيز و شـوند كـه در حالـت مستقيم عرضه مـي غير صورتبهمستقيم

ضبط شده بـه مخاطـب صورتبهو در حالت دوم آيند اي درمي زنده به اجراي صحنه صورتبهاول 

. گردند ارائه مي

و چه در عرضه و ابزار براي توليد ، نياز بـه هاي مستقيم در همه انواع هنر چه در مورد امكانات

و تجهيزات از اولي ميمحل هـاي حـوزه هنـر به همين دليل اين امور از زيرساخت. شوند ات محسوب

ـ هنـري بـه در موضوعات مورد توجـه سياسـتگ  ايـن تـأمين بـراي. آينـد مـي حسـاب ذاري فرهنگـي

و ارتقا زيرساخت ويها متوليان چندي در حوزه هنر وجود دارند كه به توسعه، تجهيز مراكز توليـد

و گـالري هاي نمايشي، سـالن هاي سينمايي، سالن عرضه آثار هنري مانند سالن و هـاي موسـيقي هـا

مي موزه . پردازند ها

و ارشاد اسالمي وزارت فره و عرضـه فرهنگـي ترين نقش را در ايجاد فضا اصلينگ هاي توليد

و پس از آن شهرداري تهران نقش عمـده  درو هنري در سطح كشور دارد اي در ايجـاد ايـن فضـاها

به.شدبا شهر تهران، دارا مي هـاي زعم خود در ايجاد سالن حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي نيز

.مهمي داردنمايش نقش 
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 دهنده در حوزه هنر متوليان توسعه.7جدول

 شرح وظيفه عنوان دستگاه دستگاه اصلي

حوزه هنـري سـازمان

 تبليغات اسالمي
) سازمان توسعه سينمايي سوره( معاونت سينمايي

و نوسـازي سـينما هـاي تحـت بازسازي

 مالكيت حوزه هنري

ـ هنري صبا مؤسسه فرهنگستان هنر  فرهنگي
و توســـعهتــال ش بـــراي حفـــظ، ارتقـــا

 فضاهاي فرهنگي در كشور

و ــگ وزارت فرهنــــــ

 ارشاد اسالمي

 هاي عمراني دفتر طرح ماليـ معاونت اداري
و برنامه و نظارت بر ايجاد، توسعه ريزي

و هنريو ساخت  ساز فضاهاي فرهنگي

 سازمان امور سينمايي

و فنـاوري هـاي دفتر توسعه

 سينمايي

و هاي رساني سالن روزبهساخت، تجهيز

 نمايش

و تجهيز سالن سينما شهر مؤسسه  هاي سينما ساخت

 بنياد سينمايي فارابي

و(تهيه مـواد خـام بـه...) پزتيـو، نگـاتيو

و در اختيـار قيمت دولتي از خارج كشور

ــه ــن مــواد جهــت فيلمســازي ب نهــادن اي

.اندركاران دست

 بنياد رودكي معاونت هنري
ره، مشاركت يـا مباشـرت درارائه مشاو

و هنري كشور  اداره مراكز فرهنگي

ها شهرداري وزارت كشور

هاي هنري، كمك به كمك به ايجاد كارگاه

هـاي عرضـه تهيه ضوابط ايجاد بازارچه

*آثار هنري

 شهرداري تهران

و اداره سالن تصوير شهر مؤسسه: هنريـ سازمان فرهنگي هاي سينماييو توليد فيلم توسعه

 تهران شهرداري شركت توسعه فضاهاي فرهنگي

ــرديس ــاد ايجــاد پ و ايج ــاي ســينمايي ه

سـاخت سـالن **،هـاي سـينمايي شهرك

و اجرا، ايجاد گالري ها نمايش

.9/10/1382، شوراي عالي انقالب فرهنگي، هاي حمايت از اشتغال هنرمندان براساس سياست*

در 1391شهر تهران براي بودجه سالياپنجمين جلسه شورو چهلو در چهارصد** خصوص ايجاد شهرك سينمايي براي اعتباري

.1390 ماه، اسفند))ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران» شهري«به گزارش سرويس( نظر گرفته شده است شهرداري در

 دهنده متوليان ترويج.4-2

و يكي از اهداف سياستگذاري ها به درون نظام فرهنگي است ارزش هاي فرهنگي انتقال برخي مفاهيم

و فرهنگسازي در محوري خاص به كمك برگزاري جشنواره و ها، بزرگداشت كه از طريق ترويج ها

و اهدا همايش و پاداشيجوايها ميز . پذيرد ها، صورت
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 دهنده در حوزه هنر متوليان ترويج.8جدول

 شرح وظيفه عنوان دستگاه دستگاه اصلي

سازمان تبليغـات حوزه هنري

 اسالمي

 هنرهاي نمايشي مركز
و اعتالي فرهنگ، ارزش و شعائر اسـالمي اشاعه ها

 هاي انقالبيو ترويج آرمان

 مركز هنرهاي تجسمي
هــاي هنــري در عرصــه هنرهــاي هــدايت جشــنواره

 تجسمي

 مركز موسيقي
و جشـنواره هـاي ويـژه برگزاري كنسرت، همـايش

آموسيقي نواحي ايران از من  ينييظر

ـ هنري صبا مؤسسه فرهنگستان هنر  فرهنگي

و مراسـم بزرگداشـت و متولي امور نمايشگاهي هـا

و فرهنگـي شـوراي عـالي ساير فعاليت هـاي هنـري

 انقالب فرهنگي

و ارشـــــاد وزارت فرهنـــــگ

 اسالمي

شــــوراي ارزشــــيابي هنرمنــــدان،

و شاعران كشور  نويسندگان

و پاس و تجربه شارزشگذاري به تخصص نأداشت

و منزلت هنرمندان

و ارشـــــاد وزارت فرهنـــــگ

ـ معاونت هنري  اسالمي

و جشنواره برگزاري همايش بنياد رودكي و ادبي ها  هاي هنري

 هاي موسيقي برگزاري جشنواره انجمن موسيقي

مؤسســه توســعه هنرهــاي تجســمي

 معاصر

و تـــدارك برگـــزاري انجــام كليـــه مراحـــل تهيـــه

و همايش نمايشگاه و خـارج ها هاي هنري، در داخل

و و امكانـات مناسـب و ايجاد تسهيالت الزم كشور

كمـك بـه هنرمنـدان ايــران بـراي حضـور فعــال در

و صحنه نمايشگاه و جهان ها *هاي هنري ايران

 هاي مربوط به تئاتر برگزاري جشنواره انجمن هنرهاي نمايشي

وو امور ايثارگران بنياد شهيد  هنرياداره كل فرهنگي
ــارگر، برگــزاري و ايث ــدان شــاهد حمايــت از هنرمن

و جشنواره  نمايشگاه

و ــات ــوم، تحقيقــ وزارت علــ

ـ ـ معاونـت فرهنگـي فنـاوري

 اجتماعي

ــانون ــجويان ك ــي دانش ــاي فرهنگ ه

ــگاه ــوزش دانش ــات آم و مؤسس ــا ه

 عالي

 هاي هنري دانشجويي برگزاري جشنواره

م»2«بند* .سسهؤاساسنامه اين

 ان ناظرمتولي.5-2

و براي عمـوم عرضـه فرآينديدر حوزه سياستگذاري هنري كشورمان همه كه اثر هنري خلق شده

در،شود، مورد توجه است مي بيشتر است، زيـرا در ايـن مرحلـه»عرضه براي عموم«اما اهميت آن

و اثر خود را به . هد گذاشتجاي خوا اثر هنري توليد شده با بار مفهومي خود با مخاطب ارتباط يافته

و ها، توليدات، اجراها، مكـان متوليان به نظارت بر فعاليت و نمـايش، فعـاالن، مراكـز هـاي ارائـه

و بـه صـدور مجوزهـاي ارائه مؤسسات و خروج از مرزهاي كشور پرداختـه و ورود دهنده خدمات

. ورزند مربوطه مبادرت مي
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و بسته به جايگ ايـن حـوزه اه خود بر بخشي يا همـه اين متوليان در سطوح مختلفي قرار دارند

و برخي از اين دستگاه. كنند نظارت مي تخصصي نظارت دارنـد، صورتبهها بر همه ابعاد اين حوزه

و چنان و ارشاد اسـالمي و سـازمان امـور صـورت بـه كه وزارت فرهنگ مشـخص معاونـت هنـري

. سينمايي اين وزارتخانه بر همه ابعاد نظارت دارند

ياهنظارت دستگا و كالنصورتبههاي ديگر ماننـد نظـارت شـوراي عـالي( نگرانـهي بسيار عام

و محدود كه در محدوده سازماني) انقالب فرهنگي بر هنر و يا نظارتي بسيار خاص شان اعمال است

و فناوري كه بر فعاليـت( شود مي در هـايي نظـارت مـي مانند نظارت وزارت علوم، تحقيقات كنـد كـه

واهمحدوده دانشگ و يا مراكز وابسته به خـود ماننـد خوابگـاه مؤسساتها هـا، انجـام آموزش عالي

و. پذيرد و پرورش كه محدوده نظـارت آن مـدارس قابـل ). اسـت ... به همين صورت وزارت آموزش

شند، در ذيل نظـارت وزارت داشته با1»اجراهاي عمومي«ها بخواهند ذكر است كه هرگاه اين دستگاه

و ارش ميفرهنگ هـاي هنرهـاي سياسـت)3(مـاده»2«كـه طبـق تبصـره چـرا. گيرند اد اسالمي قرار

ايـن» نظارت بر اجراي نمايش در داخل«شوراي عالي انقالب فرهنگي، 26/11/1378نمايشي مصوب 

. شدنداها از نظارت اين وزارتخانه مستثن دستگاه

و تنه امنيت اجتماعي براساسا به نظارت نظارت نيروي انتظامي نيز از نوع نظارت هنري نبوده

و  ش صورتبهپرداخته ميأخاص به و جايگاه خود در آثار، توجه .كندن

ي اعمـال نظـارت بـر هنـر بـه فرآينـدها نكته ديگري كه بايد توجـه داشـت ايـن اسـت كـه همـه

و گـاهي نهادهـا يـا اقشـار ديگـري از حيـث ارزش هاي اين متوليان خالصه نمـي فعاليت و شـود هـا

و يا صنف مربـوط بـه خـود، وارده وي اعمـال نظـارت مـي فرآينـدها نجارهاي عموم جامعه شـوند

ت مثال صنف پرستاران در هنگـام اكـران فـيلم قرمـز عنوانبه. دهندميثير قرارأعرضه آثار را تحت

و يا در مـورد ديگـر، در هنگـام نمـايش تئـاتر نسبت به آن اعتراض گسترده ،»هـدا گـابلر«اي كردند

.عتراضات مردمي باعث جلوگيري از ادامه نمايش اين اثر شده استا

هاي هنـر عام بر همه حوزه صورتبههايي در جداول ذيل نشان داده خواهد شد كه چه دستگاه

و آمـوزش هنـر هايي به حوزهو چه دستگاه هاي هنرهاي نمايشي، موسيقي، سينما، هنرهاي تجسمي

.نظارت دارند

و محدودههر.1 و مشخص نبوده آن چند اجراهاي عمومي چندان روشن عنـوان مثـال اگـر ايـن بـه. هنـوز بيـان نشـده اسـت اي براي

به دستگاه و» داخل«ها اجازه ورود عمومي و چه براي اجرا بدهند، شامل اجراهاي عمومي خواهـد بـود؟ سازمان خود چه براي ديدن

يا ها بخواهند اجراي خود را در خارج از محدوده يا آنكه اگر اين دستگاه و و تنها براي دانشجويان آموزان اجرا داشته دانش هاي خود

مي باشند، و مشمول اجراهاي عمومي . ...شوند؟
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ن.9 جدول  اظر بر كليت حوزه هنرمتوليان

 شرح وظيفه عنوان دستگاه دستگاه اصلي

شـوراي عـالي انقـالب

 فرهنگي

و ارزيابي فرهنگي هيئت ــت نظارت ــابي فعالي ــز، ارزي ــرد مراك و عملك ــا ، شــوراها،مؤسســاته

و نهادهاي فرهنگي انجمن  هاي علمي

 فرهنگستان هنر
ت و نشر آثـارأمركز ليف، ترجمه

 هنري
و نشر آثار هنريأتنظارت بر ترجمه  ليف، ترجمه

 نيروي انتظامي

مي نظارت بر مكان اداره اماكن  باشد هايي كه اجراهاي هنري برقرار

و اداره سينمايى ناجا و نمايشــي از حيـث جايگــاه پلــيس نظـارت بــر توليـدات تصــويري

و عكاسي) فقط به اشخاص حقوقي( صدور مجوزهاي *فيلمبرداري

وزارت علوم، تحقيقات

ـ معاونــت و فنــاوري

ـ اجتماعي  فرهنگي

و ارزيابي اداره كل واحد نظارت

ها امور فرهنگي دانشگاه

هـا، ها، شـوراها، انجمـن ها، كانون نظارت بر نحوه فعاليت تشكل

و اماكن فرهنگـي هاي فرهنگ، اردوگاه نشريات، خانه ها، فضاها

و خوابگاه دانشگاه و ارزيابي آنها ها  ها

و اجتماعي دانشجويي نظارت بر فعاليتها دانشگاه شوراي فرهنگي  هاي فرهنگي، هنري

و وزارت فرهنـــــــگ

 ارشاد اسالمي

ـي فرهنگـيها ستاد عالي كانون

 هنري مساجد كشور

و هنري مساجد سطح هاي كانون نظارت بر فعاليت هاي فرهنگي

 كشور

و وزارت فرهنـــــــگ

ـ ــالمي ــاد اسـ ارشـ

ريـزي معاونت برنامـه

و توسعه

رسيدگي به امور هيئتدبيرخانه

و، كــانونمؤسســاتمراكــز، تأســيساعطــاي مجــوز بــراي مراكز فرهنگي هــا

و نظارت بر آنها انجمن  هاي فرهنگي

و وزارت فرهنـــــــگ

ــالمي ــاد اســـ :ارشـــ

 معاونت هنري

 اعطاي مجوز براي خروج آثار هنري از كشور الملل اداره كل امور بين

و ــوزش وزارت آمــــ

 پرورش

ــت ــي وزارتمعاونـــ پرورشـــ

و پرورش  آموزش
 آموزان هاي هنري دانش نظارت بر فعاليت

ــات ــازمان تبليغــ ســ

 اسالمي

 حوزه هنري
در نظارت بر فعاليت  استان30هاي جاري در مراكز خود

م* .سسه ناجي هنرؤبه نقل از آقاي بحيرائي از كارشناسان
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 متوليان ناظر بر حوزه هنرهاي نمايشي.10جدول

د  شرح وظيفه ستگاهعنوان

 مركز هنرهاي نمايشي
و هنـري و صدور مجوز براي برگزاري هرگونه مسابقات فرهنگـي صـدور نظارت

و نظارت بر آنها در شهر تهران *مجوز براي اجراهاي نمايشي

 هاي نمايشي شهرستان خود نظارت بر فعاليتشوراي نظارت بر نمايش شهرستان

 شوراي نظارت بر نمايش استان
و صدور مجوز براي گروهنظ رسـيدگي بـه اعتراضـات واصـله از هاي هنـري ارت

در شهرستان  خصوص مجوزهاي هنرهاي نمايشي ها

و نظــارت بــر شــوراي رســيدگي

 هاي آزاد هنري استان آموزشگاه
ها هاي آزاد هنري در استان نظارت بر آموزشگاه

 دست از شوراهاي پايينصادرهيبررسي اعتراضات نسبت به آرا شوراي عالي نظارت

و نظارت بر فعاليت خانه تئاتر دانشگاهي ها هاي مربوط به تئاتر در دانشگاه ساماندهي

نظـارت بـر شوراي عالي انقـالب فرهنگـي،) 11/4/1381اصالحي در تاريخ(هاي هنرهاي نمايشي سياست)3(ماده»2«طبق تبصره*

م اجراي نمايش در داخل مدارس، دانشگاه و نيز جشنوارهها، آموزي، كـانون پـرورش هاي دانشجويي، دانش راكز آموزش عالي كشور

و تئاترهاي تلويزيوني از ذيل اين نظارت مستثن و نوجوانان .هستندافكري كودكان

 متوليان ناظر بر حوزه موسيقي.11جدول

 شرح وظيفه عنوان دستگاه دستگاه اصلي

و معاونت هنـري وزارت فرهنـگ

 الميارشاد اس

 خانه موسيقي
كمك بـه دفتـر موسـيقي بـراي نظـارت بـر

 مراكز موسيقي

 دفتـــر موســـيقي

ــدور اداره صــــ

 مجوز

و ترانه آثار موسيقي شوراي شعر  نظارت بر شعر

ــوراي شــــــ

 موسيقي
ها نظارت بر آهنگ

و ارشاد اسالمي و صدور مجوزهاي موسيقيها ادارات كل ارشاد استان وزارت فرهنگ  نظارت

سيماي جمهـوري اسـالميو صدا

و سرودمركزـ ايران  موسيقي

ــيابي و ارزشـ ــارت ــوراي نظـ شـ

 موسيقي

و و پخــش شــده نظــارت بــر آثــار توليــدي

صــدور مجوزهــا بــراي آثــار موســيقي در 

 سيماو صدا
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 متوليان ناظر بر حوزه سينما.12جدول

 شرح وظيفه عنوان دستگاه دستگاه اصلي

ــاد و ارش ــگ  وزارت فرهن

ـ سـازمان امـور اسـالمي

 سينمايي

ــه و برنامــ ــات ــر مطالعــ ــزي دفتــ ريــ

و بصري فعاليت  هاي سينمايي سمعي

هـاي صدور مجـوز بـراي تأسـيس آموزشـگاه

و بصري و سمعي  آزاد سينمايي

و ارزشـيابي سـينماي اداره كل نظـارت

اي حرفه

و نمايش فيلم  نظارت بر توليد، توزيع

 المللي فيلم بيننظارت بر فعاليت مؤسسات عرضه

 رسيدگي به شكايات مربوط به صدور مجوزها كميسيون هيئت عالي نظارت

*ها نامه صدور پروانه فيلمسازي براساس فيلم شوراي صدور پروانه فيلمسازي

 هاي سينمايي صدور پروانه مالكيتو مجوز نمايش فيلم شوراي بازبيني

 اي داراي مجوزه نظارت بر اكران فيلم شوراي صنفي اكران

 واحد امور گمركي
مجوز خروج آثار تصويري به خارج از كشـور

و بازاريابي براي شركت در جشنواره  هاي فيلم

و توزيــع شـوراي ســازمان هــاي پخــش

 فيلم

ــابي و ارزي ــت و فعالي صــدور مجــوز تأســيس

و توزيع فيلم سازمان  هاي پخش

و جشنواره وها مديريت مجامع  هاي فيلمهارجشنونظارت بر مجامع

و تصميمات شوراي صنفي اكران كميته عالي نظارت بر اكران  نظارت بر فعاليت

و بصري اداره كل همكاري  هاي سمعي

و تكثير فيلم  هاي ويدئويي نظارت بر توليد

و شـركت هـاي نظارت بـر تأسـيس مؤسسـات

 هاي ويدئويي تكثير برنامه

ــوالت ــاق محص ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب س

و بصري سمعي

 نظارت بر مراكز عرضه محصوالت فرهنگي

ــاد و ارش ــگ وزارت فرهن

 اسالمي 

هـاي نامـه سـالن آيين»5«كميسيون بند

و طرز كار آنها  نمايش فيلم
 هاي سينمايي نظارت بر ساخت سالن

ها هاي سينمايي در استان نظارت بر ساخت سالن كميته گسترش سينماي استان

ســيماي جمهــوريو صــدا

 المي ايراناس
و نظارت معاونت برنامه  نظارت بر توليد فيلم تلويزيوني ريزي

شــــوراي نظــــارت بــــر

ســيماي جمهــوريو صــدا

 اسالمي ايران

ــر ــارت بــ ــوراي نظــ ــه شــ دبيرخانــ

 سيماي جمهوري اسالمي ايرانو صدا
 نظارت بر توليد فيلم تلويزيوني

پينيآ)10(براساس ماده* و صدور سـيمايو وزيران، سازمان صـدا يئته 20/3/1377روانه فيلمسازي مصوب نامه بررسي فيلمنامه

.هاي ويژه پخش از سيما از اين نظارت مستثناست جمهوري اسالمي ايران براي ساخت فيلم
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 متوليان ناظر بر حوزه هنرهاي تجسمي.13جدول

 شرح وظيفه عنوان دستگاه دستگاه اصلي

ــاد و ارشـ ــگ وزارت فرهنـ

 معاونت هنريـ اسالمي

آنهايو فعاليتها نظارت بر نگارخانهها امور نگارخانه

و خريــد آثــار شــوراي ارزيــابي

 هنري
 قيمتگذاري بر آثار هنري تجسمي

و نصب شوراي نظارت بر عالئم

ها يادمان
 هاي هنري در مناظر عمومي نظارت بر فعاليت

هاو برگزاري نمايشگاه نگارخانه تأسيسصدور مجوز براي شوراي صدور مجوزها

ها ادارات كل استان
ــراي ــوز ب ــدور مج ــيسص ــزاري تأس و برگ ــه نگارخان

ها ها در شهرستان نمايشگاه

 سازمان زيباسازي شهرداري تهران

و منظـر شـهري و نظـارت بـر سـيما مبلمـان( ساماندهي

شهري، گرافيك محيطـي، نقاشـي ديـواري، آثـار حجمـي،

و نورپردازي شهري، و نماي ساختمان تزئينات يها حجم

و عالئم راهنماي شهري )شهر، تابلوها

 متوليان ناظر بر حوزه آموزش هنر.14جدول

 شرح وظيفه عنوان دستگاه دستگاه اصلي

و وزارت فرهنــگ

ـ ارشـاد اسـالمي

ـ معاونــت هنــري

و ــوزش ــر آم دفت

توســـــــــــــعه

هاي هنري فعاليت

و درخواست انحـالل ليت مراكز آموزشنظارت بر فعا*هاي آزاد هنري امور آموزشگاه آزاد هنري

ذييا توقف فعاليت مر  صالحاكز فاقد شرايط الزم به مراجع

 هاي هنرهاي زيبا امور هنرستان
و نظـارت بـر اداره امـور آموزشـي هنرسـتان هـاي رسيدگي

 تحت پوشش وزارت متبوع

ـ كاربردي آم امور مراكز علمي و نظارت بر اداره امور  وزشي در سطوح عاليهرسيدگي

ــين صــالحيت ــروه تعي صــدورهــاي گ

 مجوز
 آزاد هنري صدور مجوز تأسيس مراكز آموزش

و مهـارت هاي گروه آموزش هـاي آزاد

 كارودانش
و نظارت بر اداره امور آموزشي هنري در سطوح عاليه،  رسيدگي

ــر ــارت بــ ــزي نظــ ــوراي مركــ شــ

 هاي آزاد هنري آموزشگاه

و نظارت هاي آزاد هنري در سراسـر بر آموزشگاه صدور مجوز

و نهادهاي دولتيو نيز در همه وزارتخانه، سازمان( كشور *)ها

 هاي نظام آموزشي كشور در زمينه هنر بررسي كاستي فرهنگستان هنر جمهوري رياست

و سازمان* در برخي از نهادها و ارشاد اسالمي خارج شده خصوص آموزش از نظارت وزارت فرهنگ ها با دريافت مجوزهايي كلي

ميو به و هنري شهرداري تهران براساس موافقتنامهبه. باشند صورت مستقل به فعاليت مشغول با عنوان مثال سازمان فرهنگي اي

و ارشاد اسالمي خود بر آموزشگا و آموزشه وزارت فرهنگ .هاي تحت حوزه مديريتي خود نظارت دارد ها

پژ.6-2 ـ  وهشيمتوليان آموزشي

ـ پژوهشي فعاليت منظور از فعاليت يك هاي آموزشي هايي است كه منجر به انتقال تجربيات هنري از

و به پيشـبرد حرفـه  و خلـق مفـاهيم مـورد نيـاز بـراي آن كمـك دوره به دوره ديگري شده اي هنـر

و برنامه. كنند مي و خرد سياستگذاري  هايي كـه در سـطوح مختلـف آموزش خصوصدرريزي كالن



_____________________________________________________________23

و هنرمندان صورت مي و پژوهش براي هنرجويان هايي كه به بررسي ابعاد مختلف آثار هنـري گيرد

.پردازند، از آن جمله هستند مي

و پژوهش در حـوزه هنـر فعـال هسـتند طيف وسيعي از دستگاه از. هاي متولي در امر آموزش

و صـورت بـه مراكز آموزش براي كودكان گرفته تا سطوح عاليه تحصـيلي كـه و غيردولتـي دولتـي

و صورتبهآزاد؛  و غيرآكادميك اقـدام بـه آمـوزش كـرده و نهادهـايي كـه بـه مؤسسـات آكادميك

مي پژوهش در اين حوزه مي 1.توان در نقاط مختلف كشور يافت پردازند،

و برنامه و خرد در اين حوزه توسط چند دستگاه انجام مـي اما سياستگذاري پـذيرد ريزي كالن

و كالس ها كه خود برنامه دستگاهو برخي از در ريز هستند، دست به اجراي آموزش زده هاي هنـري

شد. اند سازمان خود براي هنرجويان داير كرده :در ادامه به اهم آنها اشاره خواهد

مي( شوراي عالي انقالب فرهنگيـ ،)شود سياستگذاري كالن آموزشي توسط اين نهاد انجام

و ارشاـ در ضمن آنكه كليـه آمـوزش(د اسالميوزارت فرهنگ و غيرآكادميـك هـاي آكادميـك

و آموزشگاه هنرستان و دانشگاه ها و هاي آزاد و يا توسط اين مؤسساتها آموزش عالي با همراهي

ــه ــه برنام ــي وزارتخان ــزي م و ادارات شهرســتاني آن،،شــود ري ــز وابســته ــا در برخــي از مراك ام

مي آموزش ،)شود هاي غيرآكادميك ارائه

و فناوريـ هاي آكادميك توسط ايـن وزارتخانـه بـا كمـك كليه آموزش( وزارت علوم، تحقيقات

و ارشاد اسالمي برنامه وو دانشـگاه2شـود ريزي مـي وزارت فرهنگ آمـوزش عـالي مؤسسـات هـا

مي وابسته به اين وزارتخانه آموزش به هاي آكادميك ارائه و مراكز پژوهشي وابسته هنري نيز شود

،)پردازند پژوهش در حوزه هنرها مي

و پـرورشـ و هنرسـتان كليـه آمـوزش( وزارت آموزش هـا توسـط ايـن هـاي هنـري مـدارس

و ارشــاد اســالمي برنامــه  و3شــود ريــزي مــي وزارتخانــه بــا كمــك وزارت فرهنــگ و در مــدارس

مي هنرستان ،)شود ها اجرا

دو( فرهنگستان هنرـ و كارگاهرهضمن پژوهش در حوزه هنر به اجراي هـاي آموزشـي نيـز ها

،)پردازد مي

و غيـر خصوصدرريزي به برنامه( سيماي جمهوري اسالمي ايرانو صداـ آكادميـك آموزش آكادميك

ميو اجراي آن در مراكز وابسته به و به پژوهش در اين حوزه نيز ،)پردازد خود پرداخته

شد.1 .در بخش نمايي آماري از وضعيت هنر به وضعيت اين مراكز اشاره خواهد

.شوراي عالي انقالب فرهنگي 26/11/1378هاي هنرهاي نمايشي، مصوب سياست)4(ماده.2

.همان.3
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در آموزش غيـر خصوصدرزيري به برنامه( حوزه هنري سازمان تبليغات اسالميـ آكادميـك

و به پژوهش در اين حوزه نيز مي ،)پردازد مراكز وابسته به خود پرداخته

ـ هنـري شـهرداري تهـرانـ در مراكـز وابسـته بـه ايـن سـازمان آمـوزش( سازمان فرهنگـي

،)شود غيرآكادميك ارائه مي

مي( جهاد دانشگاهيـ هم به آموزش آكادميك هم غيـ كه و دررپردازد و بـه پـژوهش آكادميـك

،)پردازد اين حوزه نيز مي

و امور ايثارگرانـ هـاي يت خـود بـراي خـانواده مسـئول اين نهاد با توجه به حيطه( بنياد شهيد

و ايثارگر خدمات آموزشي غيرآكادميك هنر در . ...و) نظر گرفته است شاهد

ـ پژوهشي حوزه هنر.15جدول  متوليان آموزشي
 شرح وظيفه عنوان دستگاه دستگاه اصلي

حــوزه هنــري ســازمان

 تبليغات اسالمي

و پژوهش  سازمان آموزش

و تعميم فرهنـگ ارزشيارتقا ها، تعميق فرهنگ معنويت

و اعتالي آموزه و تعميق و قرآني هاي دينـي در مفـاهيم

 هاي هنري آموزش

و هنر اسالمي  پژوهش در ابعاد مختلف حوزه هنر پژوهشگاه فرهنگ

ـ هنـريس ازمان فرهنگـي

 شهرداري تهران
و خانه  آموزش هنر هاي فرهنگ فرهنگسراها

ـيماي جمهــوريو صــدا سـ

 اسالمي ايران
 آموزش هنر سيماو دانشكده صدا

 جهاد دانشگاهي
و معماري  پژوهش در حوزه هنر پژوهشكده فرهنگ، هنر

و فرهنگ  آموزش هنر در سطح عالي دانشگاه علم

و وزارت علــوم، تحقيقــات

 فناوري

 آموزش هنر در سطح عالي دانشگاه هنر

 آموزش هنر در سطح عالي پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران

 آموزش هنر در سطح عالي آموزش عالي سوره مؤسسه

 آموزش هنر در سطح عالي هاي كشور هنر دانشگاههاي دانشكده

ــالب ــالي انقـ ــوراي عـ شـ

 فرهنگي
 انجام پژوهشه شوراي عالي انقالب فرهنگيدبيرخان

 فرهنگستان هنر

 پژوهي نقش جهان مركز هنر

و تشويق پژوهش پيهاي حمايت و وبنيادي گيـري مطالعـات

گذاري جهـتهنري در سطح ملي، پيشنهاد سياسـت هاي طرح

و مباحث زيبايي  شناختي نقد هنري

و گسترش پژوهش در زمينه هنر پژوهشكده هنر  توسعه

ـ هنري آسمان ـ هاي آمو برگزاري كارگاه مجموعه فرهنگي  پژوهشي هنريزشي

مركز مطالعات استراتژيك

مجمع تشخيص مصـلحت

 نظام

و فرهنگي  پژوهش در حوزه هنر معاونت اجتماعي

هاي مجلس مركز پژوهش

 شوراي اسالمي
 پژوهش در حوزه هنر دفتر مطالعات فرهنگي
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 شرح وظيفه عنوان دستگاه دستگاه اصلي

ــاد و ارش ــگ وزارت فرهن

 اسالمي

 هاي آموزشي غيرآكادميك برگزاري دوره هاي فرهنگي هنري مساجد كشور كانون

 هاي آموزشي غيرآكادميك برگزاري دورهها ادارات شهرستان

و ارتباطات  پژوهش در حوزه هنر پژوهشگاه فرهنگ، هنر

 آموزش هنر آكادميكها هنرستان

ــاد و ارش ــگ وزارت فرهن

ـ معاونت هنري  اسالمي

 دكيبنياد رو

و پژوهش، و كارگـاه تحقيق وهـا ايجاد مراكز ي تئـوري

و عرضــه آثــار،عملــي آمــوزش هنــري، تــأليف ترجمــه

 مكتوب هنري

و هنري خانه تئاتر ايران مؤسسه  هاي آموزشي غيرآكادميك برگزاري دورهفرهنگي

وزارت فرهنگو ارشاد اسـالمي

 سازمان امور سينماييـ

و  غيرآكادميك هاي آموزشي برگزاري دوره تجربي مركز گسترش سينماي مستند

 غيرآكادميك هاي آموزشي برگزاري دوره انجمن سينماي جوان ايران

و امــــور بنيـــاد شــــهيد

 ايثارگران
و هنري ، غيرآكادميك)تجسمي، موسيقي، تئاتر(آموزش هنر اداره كل فرهنگي

و بين.7-2  المللي نهادهاي غيردولتي

و عمومي كه در بخشمتوليان دولبر عالوه وسشهاي پيشين بررسي تي و عي از تشكليد، طيف ها

و اثرگذار هستند هاي غير انجمن مي. دولتي در حوزه هنر فعال :شود در ادامه به مهمترين آنها اشاره

 نهادهاي غيردولتي در حوزه هنر.16جدول

 در حوزه هنرهاي نمايشي

 انجمن نمايشگران عروسكي

و نويسندگان خانه تئاتر انجمن منتقدان

 نويسان ايران كانون نمايشنامه

 انجمن بازيگران تئاتر

 انجمن كارگردانان تئاتر

و لباس تئاتر  انجمن طراحان صحنه

 پردازي تئاتر انجمن طراحان چهره

 انجمن تئاتر آزاد

 انجمن موسيقي تئاتر

 انجمن نمايشگران خياباني

و نوجوان  انجمن تئاتر كودك

 ان تئاترانجمن عكاس

 انجمن طراحان پوستر تئاتر

 انجمن كاركنان فني هنري

 انجمن نمايشگران حركت

 در حوزه سينما

*)نجامعه اصناف سينماي ايرا( خانه سينما

 كارگردانان كانون

 نويسان فيلمنامه كانون

 بازيگران انجمن

 فيلمبرداران انجمن

 طراحان انجمن

 صدابرداران انجمن

 پردازان چهره انجمن

 كنندگان تدوين كانون

 فيلم گفتار سرپرستانو گويندگان انجمن

 ويژهيها جلوه انجمن

 توليد مديران انجمن

 كوتاه فيلم انجمن

 سازان مستند انجمن

 مستند سينماي كنندگان تهيه انجمن

 انيميشن انجمن

 سينمايي نويسندگانو منتقدان انجمن

 سينمايها سالن مديران انجمن
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 آهنگسازان كانون

 عكاسان انجمن

 صحنه منشيان انجمن

 سينماداران انجمن مركزي شوراي

) صنف واحد(كنندگان سينماي ايران اتحاديه تهيه

نانيميش انجمن فيلمسازان

 كنندگان سينما شوراي عالي تهيه

 كارگردان دستيارانو ريزان برنامه كانون

نارافيلمبرد تياراندس كانون

 صحنه مجريانو فني طراحان انجمن

 بدلكارانو بازيگران انجمن

 تداركات مديران انجمن

 سينما مدرسان كانون

البراتوار كاركنان انجمن

 در حوزه هنرهاي تجسمي

 انجمن فرهنگي هنري تصويرگران

 توسعه هنرهاي تجسمي مؤسسه

 هنرمندان ايران خانه

تشـكل از هفـت نگارخانـه آريـا،م( گروه هنري هفت نگـاه

و ماه مهر )الهه، دي، گلستان، والي، هفت ثمر

 خانه كاريكاتور ايران

 من طراحان گرافيكانج

 انجمن عكاسان ايران

 سازان انجمن مجسمه

 انجمن هنرمندان نقاش ايران

 در حوزه موسيقي

 كانون آهنگسازان

 كانون نوازندگان كالسيك

 كانون مدرسان

 كانون نوازندگان سنتي

 كانون سازندگان ساز

 كانون پژوهشگران

 كانون صدابرداران

 كانون خوانندگان كالسيك

 دگان سنتيكانون خوانن

از* و تا قبل از تغيير اساسنامه آنهـا در تـاريخ28مجمع عمومي اين خانه متشكل تحـت نظـارت 20/3/1387صنف سينمايي است

و ارشاد اسالمي بود و بصري وزارت فرهنگ و سمعي فعاليت عمده آن بر محور حمايـت از صـنف، نظـارت. معاونت امور سينمايي

و برگزاري جشن سينماي ايران قرار داردبر قراردادهاي فعاليتي،  .ايجاد بانك فيلمنامه، ارائه كارت نظام سينمايي

تـوان متوليـاني را يافـت كـه بـر جريـان الملل نيز مـي اين متوليان داخلي، در سطح بينبر عالوه

م فعاليت المللـي اصـلي وجـود دارنـد كـه بـين مؤسسـه در حوزه هنـر چنـد. ثرندؤهاي هنري كشور

: دارد عضويتي اسالمي ايران در آنها جمهور
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 عال در حوزه هنر كه جمهوري اسالمي ايران در آنها عضويت داردفالمللي نهادهاي بين.17جدول

 حوزه هنرهاي نمايشي

 (ITI) المللي تئاتر يونسكو مؤسسه بين

) يونيما( المللي تئاتر عروسكي مؤسسه بين

)اسيتج(و نوجوانالمللي تئاتر كودك مؤسسه بين

 حوزه سينما

*(FIAF)المللي آرشيو فيلم فدراسيون بين

 (FIPF) كنندگان فيلم المللي انجمن تهيه فدراسيون بين

 (IEF) المللي فعاالن عرصه ويدئو بين فدراسيون

 حوزه هنرهاي تجسمي

 در هيچ نهادي عضويت نداريم

 حوزه موسيقي

)IMC( شوراي جهاني موسيقي

قـانون(با مصوبه مجلـس شـوراي اسـالمي 1370اما از سال،در آن عضويت داشت» فيلمخانه ملي ايران«زمان پيش از انقالباز*

و مجامع بين الحاق دو تبصره به قانون عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران در سازمان عضـويت) 11/10/1370المللـي مصـوب ها

.كشور در آن رسمي شد

 فتياعتبارات دريا.3

ايـن اعتبـارات بـه. يابـدي به حوزه هنر تخصـيص مـي مختلف ساله اعتبارات مطابق قوانين بودجه هر

و گسـترش سـينماي ملـي«ها بابت حوزه سـينما در قالـب دستگاه ، بابـت هنرهـاي»برنامـه حمايـت

و گسـترش هنـر« نمايشي در قالب ، بابـت هنرهـاي تجسـمي در قالـب»هـاي نمايشـي برنامه حمايت

و گسترش هنربرنا« از«و بابت موسيقي در قالب» هاي تجسمي مه حمايت و صـيانت برنامه حمايـت

مي» موسيقي ملي تا 1385در جدول ذيل روند تخصيص اعتبار به اين برنامه از سال. يابد تخصيص

مي 1390سال در. شود نشان داده نظـر گرفـت، هرچند اين اعتبارات را نبايد كل اعتبارات حوزه هنـر

مي ها، تنها برنامها اين برنامهام .دهند هايي هستند كه اعتبارات حوزه هنر را در قوانين بودجه نشان
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در قوانين بودجه سال اعتبارات برنامه.18جدول  1390تا 1385هاي هاي مربوط به حوزه هنر

)ميليون ريال(

138513861387138813891390هعنوان برنامبندي شماره طبقه
ميانگين رشد

 انهيسال

30257 
و گسـترش برنامه حمايـت

 سينماي ملي
2460342466724959704743205730018863924/170 

و گسـترش 30258 برنامه حمايـت

 هاي تجسمي هنر
552806511883494874591120001450127/21

و گسـترش 30259 برنامه حمايـت

 هاي نمايشي هنر
1008751146721649371958812441013083204/25

و صيانت از 30273 برنامه حمايت

 موسيقي ملي
633635717083662911171130991483221/20

گرفـت كـه شـامل به سه دسـتگاه تعلـق مـي اعتبارات مربوط به هنر طي چند سال اخير معموالً

پـ)كه حوزه هنري متـولي اصـلي اسـت( سازمان تبليغات اسالمي و، كـانون رورش فكـري كودكـان

و پرورش عنوانبه( نوجوانان و ارشـاد)يك شركت دولتي در ذيل وزارت آموزش و وزارت فرهنگ

و سازمان امور سينمايي متوليان اصلي هستند( اسالمي .باشدمي) كه معاونت هنري

 نمايي آماري از وضعيت هنر.4

در مقوالت مختلف آن يعني هنرهـاي در اين بخش سعي خواهد شد توصيفي آماري از وضعيت هنر

و نيز در حوزه آموزش هنر ارائه شود و هنرهاي تجسمي .نمايشي، سينما، موسيقي

 هنرهاي نمايشي.1-4

 توليد.1-1-4

هـاي توليـد شـده هنرهـاي نمايشـي تعـداد نمـايش هاي توليدي در حوزه هاي فعاليت يكي از شاخص

و كـه بـا حضـور كـارگزاران توليـد چرا. است خـاص تئـاتر، ماننـد صـورت بـهي هنرهـاي نمايشـي

و ايده، نمايشنامه دهنده ارائه و سـازنده طرح ، يـك موسـيقي نويس، طراح صحنه، بـازيگر، كـارگردان

مي. گيرد نمايش شكل مي شود كه اين هنر چند بار توسـط ايـن كـارگزاران در جدول ذيل نشان داده

و اجرا شده است .توليد
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ن.19جدول 13812ـ 1389هاي در سال1هاي توليد شده مايشتعداد

 تعداد نمايش توليدي سال

1381 4484 

1382 3354 

1383 5425 

1384 3132 

1385 3383 

1386 3627 

1387 3903 

1388 4199 

1389 4501 

 عرضه.2-1-4

نم 1388تا 1383هاي در جدول ذيل نشان داده خواهد شد كه در طي سال ايشي اجرا چند بار آثار

.دشو به چند نفر عرضه 

و تماشاگران آنها در سال تعداد دفعات اجراي نمايش.20جدول 13813ـ 1389هاي ها

)هزار نفر(تماشاگراندفعات اجراسال

ـ138150224

ـ 18196 1382

1383336751078

1384365861207

1385 38131 1296 

1386435241530

1387490441726

1388 55281 1962 

1389616232142

به.1 و ساير جداول اين گزارش تنها ناظر بر تعداد مجوزهايي است كه وزارت فرهنگ ذكر است كه آمار ارائ الزم ه شده در اين جدول

و دربر و فنـاوري،( هاي مختلف هاي هنري كه توسط دستگاه دارنده همه فعاليتو ارشاد اسالمي صادر كرده وزارت علوم، تحقيقـات

و پرورش، صدا وو وزارت آموزش .باشد نميانجام پذيرفته، ...) سيما

و هنـر سـال.2 و ارشاد اسالمي، سالنامه آماري فرهنـگ از 1388وزارت فرهنگ سـوي معاونـت هنـري وزارتو اطالعـات ارسـالي

و ارشاد اسالمي طي نامه شماره  م 27/10/1390مورخ44785/90فرهنگ هاي مجلـس شـوراي ركز پژوهشبه دفتر مطالعات فرهنگي

.اسالمي

.همان.3
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ها زيرساخت.3-1-4

و تخصصـي بـراي هاي تئاتر در سطح كشور چندان روشن نيست، زيرا سـالن حرفـه تعداد سالن اي

هـاي اجراهـاي تئـاتر غالبـاً در سـالن. چندان تعريف شده نيسـت) بجز در مواردي خاص( اين حوزه

و چند ل در شـهر تهـران چنـد سـالن وجـود دارد كـه برخـي از آنهـاحا با اين. منظوره است عمومي

تاالر چهارسو، تـاالر( نفره مجموعه تئاتر شهر 120تا80هاي سالن: باشند اختصاصاً براي تئاتر مي

و تـاالر كوچـك  آن) قشقائي، تاالر خانه خورشيد، تاالر سايه، تاالر نـو نفـر 580بـا(و تـاالر اصـلي

و تاالرهاي هنر، انديشـه، پـارس، جـوان، رودكـي، دماونـد، ين سالنتر تخصصي عنوانبه) ظرفيت ها

و تماشاگه تاريخ، تماشاگه مهر، سالن نمـايش كـانون  فرهنگ، كسري، محراب، مولوي، نصر، سنگلج

و تماشاخانه ايرانشهر، از ديگر سالن بهبر عالوه. هاي تئاتري در شهر هستند پرورش فكري آن بايد

كه ند سالنهاي ديگري مان سالن منظوره از آنهـا اسـتفاده چند صورتبههاي فرهنگسراها اشاره كرد

.شود مي

 سينما.2-4

 توليد.1-2-4

ت فعاليت هـاي زيـرا يكـي از شـاخص. كيد بر فـيلم قابـل بيـان اسـتأهاي توليدي در عرصه سينما با

بـر فـيلم اع فـيلم مشـتمل انـو. هـاي توليـد شـده اسـت سينما تعداد فـيلم هاي توليدي در حوزه فعاليت

و كوتاه است هـاي از گونـهيكهردر جدول ذيل وضعيت توليد. سينمايي، ويدئويي، مستند، انيميشن

مي 1388الي 1381هاي فوق در سال .شود نشان داده

سازي در آنهـا ذكر است كه جمهوري اسالمي ايران در ميان كشورهايي كه صنعت فيلم الزم به

پركشوءرونق دارد جز به رهاي مي توليد هر حساب و كشـور برتـر توليدكننـده20سـاله در بـين آيد

همچنين در ميان كشورهاي اسالمي كه چندان رونقي در صنعت سـينما. گيرد فيلم در جهان قرار مي

مييندارند، به همراه مصر صنعت سينماي .باشد پويايي را دارا



_____________________________________________________________31

13812ـ 1388هاي در سال1شدههاي توليد تعداد عناوين فيلم.21جدول

 كوتاه انيميشن مستند وييئويد سينمايي سال

 100 آمار موجود نيست آمار موجود نيست9175 1381

44 آمار موجود نيست آمار موجود نيست 74199 1382

 597 آمار موجود نيست آمار موجود نيست 74912 1383

1384 701317 164 51458 

1385 921687 122 18566 

1386 992521 146 22982 

1387 782347 116 301489 

1388 762982 244 441900 

 عرضه.2-2-4

ميفرآيندهاعرضه آثار سينمايي، پس از طي هـاي يا از طريق سالنشودي توليد به چند شكل انجام

و در DVDوCD يا با انتقـال بـه ابزارهـايي ديجيتـالي ماننـد رسد، سينمايي به عرضه عمومي مي

ميشود شبكه نمايش خانگي عرضه مي .شودو يا به بازارهاي جهاني عرضه

هـا عرضـه هاي سينمايي نسبت بـه ديگـر آثـار هنـري كـه در سـالن حضور مخاطبين در سالن

بـه تماشـاي آثـار3نفر 17961000تعداد 1389در سال. شوند، از رونق بيشتري برخوردار است مي

.اند هاي سينما در سطح كشور رفته سينمايي در سالن

هـاي بـراي عرضـه در سـالن 1390تـا 1385هـاي هايي كه طـي سـال در جدول ذيل تعداد فيلم

شد سينمايي، به اكران گذاشته شده .اند، نشان داده خواهد

به.1 و ساير جداول اين گزارش تنها ناظر بر تعداد مجوزهايي است كه وزارت فرهنگذ الزم كر است كه آمار ارائه شده در اين جدول

.و ارشاد اسالمي صادر كرده است

و ارشاد اسالمي، سال.2 و هنر سال وزارت فرهنگ .1388نامه آماري فرهنگ

ت.3 و ارشاد اسالمي، معاونت سگزارش عملكرد وزارت فرهنگ و .1390جمهوري، رمايه انساني رياستوسعه مديريت
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 هاي هاي اكران شده در سالن تعداد عناوين فيلم.22جدول

13901ـ 1385هاي سينما در سال

 جمع سال

1385 39

1386 47

1387 47

1388 56

1389 62

57)تا پايان بهمن( 1390

و خـارجي بـه شـبكه توان فهميد، كه چـه تعـداد از فـيلم همچنين در جدول ذيل مي هـاي ايرانـي

و در اختيار مخاطبان قرار گرفته .اند نمايش خانگي وارد شده

و شمارگان فيلم.23جدول 13882- 1382هاي هاي عرضه شده در شبكه نمايش خانگي در سال تعداد عناوين

)هزار نسخه(شمارگان خارجي ايراني جمع سال

1382 220 44176 900 

1383 337 48289 2480 

1384 461 56405 3350 

1385 463 40423 5229 

1386 481 103 378 16807 

1387 396 0037807 

1388 489 93396 47650 

ميآثا ـ هـاي تخصصـي هنـري شـوند، از طريـق فروشـگاه ري كه به شبكه نمايش خانگي وارد

و يا فروشگاه دسـت مخاطبـان رسـانده بـه) هـا مانند خواروبارفروشـي( هاي غيرتخصصي سينمايي

مي در جدول ذيل تعداد اين فروشگاه. شود مي .شود هاي عرضه نشان داده

سي.1  http://www.cinetmag.com:نت سايت سينمايي

و هنر سال.2 و ارشاد اسالمي، سالنامه آماري فرهنگ .1388وزارت فرهنگ
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 محصوالت سينماييهاي عرضه تعداد فروشگاه.24جدول

13881ـ 1381هاي در سال

 تعداد سال

1381 2000 

1382 2700 

1383 4000 

1384 5900 

1385 5900 

1386 8150 

1387 8150 

1388 4000 

يك محصول فرهنگي صادراتي به بازارهاي جهاني صورتبهبخشي از آثار توليد شده داخلي

.دشر توليدي به خارج از كشور صادراث34تعداد 1388در سال. شود عرضه مي

 هاي صادر شده به خارج از كشور تعداد فيلم.25جدول

13882-1381هاي در سال

 تعداد سال

1381 -

1382 -

1383 25

1384 68

1385 11

1386 36

1387 20

1388 34

ها زيرساخت.3-2-4

و در برنام زيرساخت بههاصلي در حوزه سينما، سالن است حساب هاي مربوطه ساخت سالن مبنا

هاي ايجاد مجتمع صورتبهها، ساخت سالن در چند سال اخير با توجه به ورود شهرداري. آيد مي

و چند مجتمع از اين)هسال حداكثر پنج(هسال چند . شده است تأسيسگونه در دستور كار قرار گرفته

.همان.1

.همان.2
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 صورتبهسالن 305سينما با مجموع 234اد تعد 1388با اين اوصاف، در سطح كشور تا سال

.ها هستند فعال مشغول اكران فيلم

و ظرفيت سالن سينما در سال.26جدول 13881-1381هاي تعداد سينما، سالن سينما

)صندلي(ظرفيت سالن سينما سالن سينما تعداد سينما سال

1381 268 252 137461 

1382 262 262 141532 

1383 243 252 132380 

1384 239 256 134948 

1385 228 269 136844 

1386 229 297 138439 

1387 226 297 132500 

1388 234 305 140922 

 موسيقي.3-4

 توليد.1-3-4

بي:توليد براي موسيقي به دو صورت است و آنكهبر عالوهدر شكل موسيقي باكالم. كالم باكالم

ميبراي آهنگ نياز به مجوز وجود دار و متني كه در آن خوانده شود نيز بايد اخذ د، براي شعر

چه تعداد مجوز 1388تا 1381هاي در جدول ذيل نشان داده خواهد شد كه طي سال. مجوز شود

.براي اين دو بخش از موسيقي صادر شده است

.»شود نكته قابل توجه آنكه صدور مجوز الزاماً منجر به توليد نمي«

.همان.1
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و اشعار موسيقي در سال تعداد.27جدول 13881تا 1381هاي مجوزهاي صادر شده براي آثار صوتي

 اشعار موسيقي آثار صوتي سال

13813210

13824280

13833966054

13844137236

13852445658

13862609301

13876596044

13882443151

 عرضه.2-3-4

ميپس از توليد، موسيقي به دو صو در صورتبه،شود رت به سطح جامعه عرضه اجراي زنده

و سالن به 1388هاي فشرده در سال آلبومي بر روي لوح صورتبهها در داخل كشور نزديك

و در خارج از كشور نيز 2630 اي اعزام گروه براي اجراي صحنه14دفعه اجرا صورت پذيرفت

.شدند

13883تا 1381هاي برگزار شده در سال2اي موسيقي تعداد اجراي صحنه.28جدول

 خارج از كشور داخل كشور سال

1381 887 0

1382 914 0

1383 617 44

1384 506 48

1385 489 12

1386 545 7

1387 218 35

 گروه14 2629 1388

.همان.1

در تعداد اجراي صحنه.2 و ساير استان 1388سال اي موسيقي در داخل كشور و در هر نوبت اجرا مربوط به استان تهران  ها بوده

.هاي قبل فقط استان تهران درنظر گرفته شده است كه در سال در صورتي) دفعات اجرا(

.همان.3
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 زيرساخت.3-3-4

و غالباً در سطح كشور سالن تخصصي براي اجراي صحنه هاي از سالن اي موسيقي وجود ندارد

مي چند مت منظوره استفاده ها اما مهمترين سالن،سفانه آمار دقيقي از آنها در دست نيستأشود كه

از براي اجراي صحنه :اي موسيقي در شهر تهران عبارتند

و تاالر وحدت . سالن وزارت كشور، سالن برج ميالد، سالن كاخ نياوران، سالن سعدآباد

و هنري شهرداري تهران داراي همچنين فرهنگسراهاي مربو سالن هستند37ط به سازمان فرهنگي

به به گروه 1389ها از ابتداي سال كه اجاره اين سالن شدت محدود هاي موسيقي خارج از سازمان

1.است

 هنرهاي تجسمي.4-4

 توليد.1-4-4

و سازوكار منا صورتبهكه توليدات هنرهاي تجسمي غالباً از آنجايي سبي براي شخصي است

توان نشان داد كه تا چه ميزان توليدات در اين حوزه وجود ثبت آثار خلق شده وجود ندارد، لذا نمي

.دارد

 عرضه.2-4-4

مي صورتبهآثار تجسمي هاي تخصصي ها در گالري اين نمايش. شوند نمايشگاهي به عموم عرضه

مي چنان. پذيردو يا در مراكزي كه امكان حضور عمومي باشد، انجام مي دهد، كه جدول ذيل نشان

نمايشگاه براي هنرهاي تجسمي برگزار شد كه از اين تعداد 6538در داخل كشور 1388در سال 

شد مورد در گالري 1512 و مراكز تخصصي به نمايش گذاشته .ها

و فروش محصوالت، تهرانآفر:فر، اقتصاد موسيقي محمدرضا آزاده.1 هن،يند توليد، بازاريابي و ارتباطات، پژوهشگاه فرهنگ، ر

.376ـ 370صص،1390
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13881تا 1381هاي هنرهاي تجسمي در سال تعداد نمايشگاه.29جدول

 سال
 تجسمي هنرهاي نمايشگاه

و نگارخانه نمايشگاه ها هنرهاي تجسمي در مراكز
 خارج از كشور داخل كشور

1381 018946 

1382 0201140 

1383 6820 141200 

1384 6232 101378 

1385 6020 31640 

1386 6756 41310 

1387 6642 71430 

1388 6538 81512 

وز در اين نمايشگاه و ارشاد اسالمي در حدود ها بنا به گزارش در 104ارت فرهنگ هزار نفر

. اند بازديد كرده 1388سال 

13882تا 1381هاي هنرهاي تجسمي در سال تعداد تماشاگران از نمايشگاه.30جدول

)هزار نفر( تعداد تماشاگران سال

13810

13820

1383290

1384265

1385280

1386290

1387101

1388104

 زيرساخت.3-4-4

فعال در سطح كشور وجود صورتبهنگارخانه 319حال حاضر طبق آخرين آمارهاي موجود، در

.توان مشاهده كردمي 1388تا 1381هاي ها را از سال در جدول ذيل روند رشد اين نگارخانه. دارند

و ارشاد اسالمي،.1 .پيشينوزارت فرهنگ

.همان.2
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در سال تعداد نگارخانه.31جدول 13881تا 1381هاي هاي فعال

)فعال( تعداد نگارخانه سال

1381 238 

1382 267 

1383 300 

1384 303 

1385 310 

1386 242 

1387 280 

1388 319 

 هاي آموزشي وضعيت فعاليت.5-4

هاي اين ساله بخش قابل توجهي از شهروندان را به سوي يادگيري مهارت هاي هنري، همه جذابيت

هن. كشاند حوزه از فرهنگ مي يكي از مقوالت حائز اهميت در سياستگذاري عنوانبهر لذا آموزش

و بخش و غيردولتي در آن دخالت مستقيم دارند فرهنگي تلقي شده بخشي از وظايف. هاي دولتي

و ارشاد اسالمي آموزشي توسط دولت از طريق هنرستان هاي هنري تحت مديريت وزارت فرهنگ

و پرورش انجام مي بخ با همكاري آموزش و كه شي ديگر توسط آموزشگاهپذيرد هاي آزاد هنري

و ارشاد اسالمي صورت مي .گيرد تحت نظارت وزارت فرهنگ

هاي آزاد سينمايي واحد، تعداد آموزشگاه 2780هاي آزاد هنري تعداد آموزشگاه 1388در سال

و تعداد هنرستان 176 . واحد بوده است39ها نيز واحد

نفر 347000تعداد هنرجويان 1387ي آزاد هنري در سالها مطابق آمار موجود در آموزشگاه

و در همين سال در هنرستان در نفر تحت آموزش قرار گرفتند 2626000ها بوده مجموع نزديك كه

.به سه ميليون نفر هنرجو تحت آموزش قرار داشتند

.همان.1
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و هنرجويان آموزشگاه تعداد آموزشگاه.32جدول 13881ـ 1381هاي هاي آزاد هنري در سال ها

 سال
*)بجز سينما(هاي هنري آموزشگاه

 هاي سينمايي آموزشگاه
)هزار نفر( هنرجويان تعداد

1381 1142 171 190 

1382 1356 203 220 

1383 1506 226 152 

1384 1884 283 158 

1385 1989 298 158 

1386 2288 342 152 

1387 2778 347 173 

 176ـ 2780 1388

بهاهآموزشگ* مي هاي سينمايي و خارج از معاونت هنري در سازمان امور سينمايي ثبت .شود صورت مجزا

و هنرجويان هنرستان تعداد هنرستان.33جدول 13882ـ 1381هاي در سال) همه هنرها( هاي هنري ها

)هزار نفر( هنرجويان هنرستان سال

1381 332341 

1382 392796 

1383 392900 

1384 392899 

1385 403050 

1386 382789 

1387 382626 

1388 392465 

و و ارشاد اسالمي با همراهي وزارت علوم، تحقيقات در سطوح دانشگاهي كه وزارت فرهنگ

هاي تعداد دانشجويان رشته 1388ـ 1387آن هستند، نيز طبق آمار سال تحصيلي مسئولفناوري 

ح( مختلف هنر كه 144210) وزه هنرشامل همه مقوالت درصد از اين7/24نفر بوده است

3.دانشجويان در استان تهران مشغول به تحصيل هستند

.همان.1

به آموزشگاه.2 مي هاي سينمايي و خارج از معاونت هنري در سازمان امور سينمايي ثبت .شود صورت مجزا

و فناوري؛ اطلس ملي آموزش عالي.3 .1388ـ 1378تحصيلي سال،وزارت آموزش علوم، تحقيقات
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 نشريات حوزه هنر.6

مي در كنار آموزش به صورتبهشود نشريات مختلفي در حوزه هنر هايي كه ارائه تخصصي

ن و پژوهشي در اين و مقاالت علمي ميبررسي مسائل اين حوزه پرداخته . رسند شريات به چاپ

نشريات عنوانبهكنند، برخي از اين نشريات با توجه به اينكه از اعتبارات دولتي استفاده مي

و غالباً در خود آن سازمان دولتي محسوب  مي شده و منتشر هرچند نشريات. شوند ها چاپ

و غير از تخصصي مهمترين نشريات تخصصي مختلفي در حوزه هنر وجود دارد، اما در ذيل برخي

:تخصصي اين حوزه را معرفي خواهيم كرد

 فهرستي از نشريات حوزه هنر.34جدول

يا مدير امتياز، صاحب نام نشريهرديف  سردبير مسئول

 اسالمي تبليغات سازمان هنري حوزه صحنه ماهنامه1

 اسالمي ارشادو فرهنگ وزارت سينمايي معاونت نگار فيلم ماهنامه2

 ايران نمايشي هنرهاي انجمن نمايش امهماهن3

 فرخي حسين تئاتر سينما ماهنامه4

 سبز جهان شركت هنرمند نامه هفته5

 تهران دانشگاه زيبا هنرهاي پرديس زيبا هنرهاي فصلنامه6

 مهرابي مسعود فيلم ماهنامه7

 لطفيان امير كوتاه فيلم ماهنامه8

 اسالمي تبليغات مانساز هنري حوزه سينما نقد ماهنامه9

 جيرودي شكوه آفرينان نقش ماهنامه 10

 نژاد طالبي احمد هفت ماهنامه 11

 اسالمي ارشادو فرهنگ وزارت سينمايي معاونت نگار فيلم ماهنامه 12

 فارابي سينمايي بنياد فارابي فصلنامه 13

 نژاد جعفري شهرام سينما صنعت ماهنامه 14

 توكلي شهريار هنرمند:حرفه فصلنامه 15

 دهكردي خسروي همايون ادبياتو سينما فصلنامه 16

 فارابي سينمايي بنيادنو سينماي نامه هفته 17

 مقدم صمدي پرويز روز سينماي ماهنامه 18

 مقدم صمدي پرويز سينماو فرهنگ ماهنامه 19

 پورسيدآقايي مسعود آدينه فصلنامه 20

 ايران اسالمي جمهوري هنرنفرهنگستا خيال آينه ماهنامه 21

 ايران اسالمي جمهوري هنر فرهنگستان هنر فرهنگستان پژوهشنامه فصلنامه 22

 پژوهشي معاونت،)س( الزهرا دانشگاه هنر جلوه 23

 ايران اسالمي جمهوري هنر فرهنگستان خيال فصلنامه 24

 اسالميادارشو فرهنگ وزارت هنري امور معاونت زيباشناخت فصلنامهدو 25
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يا مدير امتياز، صاحب نام نشريهرديف  سردبير مسئول

ياسالم تبليغات سازمان هنري حوزه مهر سوره ماهنامهدو 26

 اسالمي ارشادو فرهنگ هنري وزارت امور معاونت هنر فصلنامه 27

 ايران كتاب خانه هنر ماه كتاب 28

 ايران اسالمي جمهوري هنر فرهنگستان هنر گلستان فصلنامه 29

رسمد تربيت دانشگاه هنر مدرس فصلنامه 30

 اسالمي هنر مطالعات مؤسسه اسالمي هنر مطالعات فصلنامهدو 31

 هنر دانشگاه»هنر نامه« هنرنامه فصلنامه 32

 فرزين كيوان آهنگو فرهنگ ماهنامه 33

 ارغنون موسيقي فرهنگي مؤسسه موسيقي گزارش ماهنامه 34

 ماهور هنريـ فرهنگي مؤسسه ماهور فصلنامه 35

 اسالمي تبليغات سازمان هنري حوزه موسيقايي مقام ماهنامه 36

 ستايشگر مهدي موسيقي هنر ماهنامه 37

 هاي هنري جشنواره.7

مي ساله جشنواره هر  عنوانبههاي هنري جشنواره. شود هاي گوناگون هنري در كشور برگزار

به هاي فرهنگي رويدادهايي كه نماياننده سياست ميحساـ هنري متوليان آن آيند، از جايگاهب

هاي هنري در ذيل سعي خواهد شد به مهمترين جشنواره. ها برخوردارند اي در سياستگذاري ويژه

و  و سينما اشاره شود صورتبهدر حوزه هنرهاي نمايشي .خاص تئاتر، موسيقي، هنرهاي تجسمي
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و موسيقي در كشور هنرهاي تجس،هاي هنرهاي نمايشي ها در حوزه مهمترين جشنواره.35جدول  مي

 تئاترهاي جشنواره

.شدبرگزار 1390دوره آن در سال ميناسي: فجر تئاتر المللي بين جشنواره

شد 1390دوره آن در سال سيزدهمين:مقاومت تئاتر جشنواره .برگزار

.شد برگزار 1390دوره آن در سال پانزدهمين: سنتيو آييني تئاتر المللي بين جشنواره

شد 1390دوره آن در سال پانزدهمين:تئاتر دانشگاهي ايران المللي بيناره جشنو .برگزار

شدبرگزار 1391دوره آن در سال دهمينچهار): مبارك( عروسكي تئاتر المللي بين جشنواره .خواهد

شد 1390دوره آن در سال هفتمين:يجشنواره سراسري تئاتر رضو .برگزار

.شد برگزار 1390ششمين دوره آن در سال: در حوزه هنرهاي نمايشي كشور جشنواره بزرگ جوانان مساجد

 حقيقت تئاتر المللي بين جشنواره

 نوجوانو كودك تئاتر المللي بين جشنواره

 خياباني تئاتر المللي بين جشنواره

اي منطقهيها نمايش جشنواره

 ايران استاني تئاتر جشنواره

 جشنواره تئاتر صاحبدالن

 هاي موسيقي جشنواره

مي 1390هفتمين دوره آن در سالو يستب: موسيقي فجر المللي بينجشنواره .شود برگزار

.شد برگزار 1390دوره آن در سال هفتمين:نجشنواره موسيقي نواحي ايرا

.شدر برگزا 1390ششمين دوره آن در سال: هاي آسماني در حوزه نغمه جشنواره بزرگ جوانان مساجد كشور

 هنرهاي تجسميهاي جشنواره

.شد برگزار 1390دوره آن در سال هجدهمين:المللي هنرهاي تجسمي جوانان جشنواره بين

.شد برگزار 1390ششمين دوره آن در سال: ششمين جشنواره هنرهاي تجسمي رضوي

.شودمي برگزار 1390دوره آن در سال چهارمين: فجر جشنواره هنرهاي تجسمي

.شد برگزار 1390سومين دوره آن در سال: ومين جشنواره هنرهاي تجسمي ترنجس

بزرگ جوانانبار در ششمين دوره جشنواره اولين: در حوزه هنرهاي تجسمي جشنواره بزرگ جوانان مساجد كشور

.شد برگزار 1390در سال مساجد كشور

و موسيقي جشنواره هنري در مقوالت هنرهاي نماي46طبق آمار موجود شي، هنرهاي تجسمي

مي.دشدر سطح كشور برگزار 1388در سال   1381توان تعداد آن را از سال در جدول ذيل

.مشاهده كرد
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در سال) بجز سينما( هاي هنري تعداد جشنواره.36جدول 13881ـ 1383هاي برگزار شده

 خارج كشور داخل كشور جمع سال

1383 715615

1384 603921

1385 151 135 16

1386 726111

1387 48444

1388 46460

به هاي سينمايي معموالً پرطرفدارترين جشنواره جشنواره و جهان حساب هاي هنري در ايران

.آيند مي

 هاي سينمايي در كشور مهمترين جشنواره.37جدول

 سينماييهاي جشنواره

هرتر بزرگ:فيلم فجرالمللي بينجشنواره مي ين جشنواره داخلي سينماي ايران است كه در سال.گردد ساله برگزار

شدسي 1390 .امين دوره اين جشنواره برگزار

شد 1390در سال)خانه سينما( سينماي ايران جشن .پانزدهمين دوره آن برگزار

شد 1389دوره يازدهم آن در سال جشنواره فيلم دفاع مقدس .برگزار

درو دوره چهل: فيلم رشد لليالم بينجشنواره شد 1390يكم آن .برگزار

شد 1382دوره هفدهم آن در سال: روستا فيلم جشنواره . برگزار

و نوجوانان ايران المللي فيلم جشنواره بين شد 1390پنجمين دوره آن در سالو بيست: هاي كودكان .برگزار

و انيميشن عمار شد 1390شنواره آن در سالج دومين: جشنواره فيلم كوتاه، مستند .برگزار

 جشنواره ملي فيلم دانشجويي

 تهرانالمللي فيلم كوتاه جشنواره بين

 جشنواره ملي سينماي جوانان ايران

 جشنواره فيلم شهر

 پروين اعتصاميالمللي فيلم جشنواره بين

كه در سطح كشور برگزار 1388جشنواره سينمايي در سال38طبق آمار موجود در شد

.مشاهده كرد 1388ـ 1381هاي هايي را طي سال توان روند برگزاري چنين جشنواره جدول ذيل مي

و ارشاد اسالمي،.1 . دليل عدم وجود آمار مجزا از اين سه مقوله مشتركاً آمده استبه،همانوزارت فرهنگ
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13881ـ 1381هاي هاي سينمايي در سال تعداد جشنواره.38جدول

 تعداد سال

1381 30

1382 15

1383 25

1384 23

1385 20

1386 32

1387 42

1388 38

 بندي جمع

رش سعي شد تا يكي از ملزومات سياستگذاري مناسب، يعني برخورداري از اطالعات اوليه، در اين گزا

كه. فراهم شود و با اهميت براي اجمالي فراهم آمده، دربر صورتبهاطالعات ارائه شده دارنده نقاط اصلي

امكان نشان دليل عدم برخورداري از اطالعات كامل هنوزبه چندهر. است شناخت سياست هنر در كشور

بندي در پايان براي آنكه بتوان جمع.هنر فراهم نيامده استسياستگذاري در عرصه دادن همه ابعاد 

شد مناسبي از حوزه هنر فراهم آيد، به برخي از مهمترين چالش :هاي اين حوزه نيز اشاره خواهد

و هاي هنري در كشور، مانند برخي از گونه:هنر به دولتاقتصادي وابستگيـ هنرهاي تجسمي

ـ هنري خود از اهميت خاصي برخوردار دليلبهتئاتر  ها اما اين هنرها برخالف ديگر گونه،ندوجهه فرهنگي

و توجيه اقتصادي مناسبي براي هنرمندان آن وجود ندارد  دليلبههمچنين. امكان سوددهي كمتري دارند

هاي هنريو عرضه اين هنرها، اين گونه توليد، اجراهفقدان ساختارهاي قدرتمند غيردولتي در عرص

مثال بخشي از اعتبارات مربوط به مركز عنوانبه. هاي دولتي هستند قابل توجهي نيازمند كمك صورت به

و هنرهاي تجسمي براي حمايت مستقيم از گروه در هنرهاي نمايشي و هنرمندان تجسمي هاي نمايشي

مي مؤسساتاختيار  به مربوطه قرار لز نمي چندهر. آنها در توليد كمك شودگيرد تا م اينوتوان منكر

و بالندگي مناسب هاي هنري را تحت گونه شد، اما در هر حال اين امر استقالل اينها كمك الشعاع قرار داده

و تعهد دروني هنرمندان آنها را خدشه حتي يكي از مديران هنرهاي تجسمي در اين. دار خواهد كرد هنري

2.»بودجه ندهند، فاتحه هنرهاي تجسمي كشور خوانده است«است كه خصوص گفته 

و تفريط افراط:ـ استمرار بحران مشروعيت هنر هاي صورت گرفته در عرصه هنر، ها

 
.همان.1

از.2 و ارشاد اسالمي در سال،آقاي حبيب صادقي به نقل به( 1387مدير مركز هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ دليل كمبود ايشان

.)بودند تعفا نيز دادهاعتبارات حتي اس
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و هاي متعالي آن را تحت ارزش و با آنكه انقالب اسالمي زمينه را براي پرورش الشعاع قرار داده

و مردم ايجاد نشده استمتأس،بسط هنر اصيل فراهم آورده است . فانه هنوز رابطه خوبي ميان هنر

يك و ارزشمند از ـ ايراني براي بهره سو منابع غني و تمدن اسالمي و تاريخ گيري در متون اسالمي

و علماي ديندر توليد آثار هنري وجود دارد  وو حتي رهبران انقالب كه دغدغه احياي دين

د و تمدن اسالمي و متعالي اند، تالش زيادي براي تئوريزه اشتهبازگشت به تاريخ كردن هنر فاخر

و هاي متدينيني كه از ورود به عرصهاند، اما ازسوي ديگر هنوز بسيارند كرده هنري ابا دارند

و كساني كه پيوند چنداني با ارزش اين. اند هاي واالي هنري ندارند، وا داده عرصه را به نااهالن

و فاصله هنر را با ارزشوضعيت به شكل مضاعفي  و مقبوليت و عرفي بيشتر كرده هاي شرعي

. مشروعيت آن را دچار بحران كرده است

در جذب مخاطبـ آن:ضعف تئاتر شايد يكي از داليل اصلي وابستگي تئاتر به دولت ضعف

و هنري در مقايسه با ديگر هنرها مانند سينمهگون تعداد مخاطبين اين. در جذب مخاطب باشد ا

مي. موسيقي رقم بسيار پاييني است از آن جمله،. توان بر اين امر مؤثر دانست عوامل مختلفي را

كم و در نتيجه كم. آگاهي مردم از اين هنر است عدم بسترسازي آموزشي مناسب آگاهي فرهنگي اين

كم مخ كاري دستگاه كه ناشي از و ترويجي است، منجر به عدم پيوند مناسب اطبين هاي آموزشي

و سالن عام با اين هنر ارزشمند مي هاي نمايش در روزهاي غيرجشنواره تنها محل حضور شود

و عالقمند مي قشري خاص مس اگر. باشدو در عين حال معدود له داليل بيرونيئچه بخشي از اين

نم فاصله دليلبهدارد، اما خود آثار ارائه شده نيز  و فرهنگ مخاطب دارند توانندياي كه از هويت

كه آن دسته از آثار نمايشي كه از مضامين مناسب فرهنگي حاليدر. آورند جذابيت مناسب را فراهم 

مي. شوندـ اعتقادي برخوردارند، با استقبال خوب مخاطبان مواجه مي توان به تعزيه در اين ميان

به يكي از گونه عنوان به پ هاي نمايشي، اشاره داشت كه ايين، عمدتاً با استقبال رغم صرفه اقتصادي

. مخاطبان همراه است

بزرگگرايي هنري تمركزـ و شهرهاي به:در شهر تهران داليل مختلفي، امكانات مورد نياز بنا

از حاليدر. متوازن در كل كشور توزيع نشده است صورتبههاي فرهنگي براي فعاليت كه بسياري

و بزرگان هنري امروز مقيم و امكانات الزم ساكن اين شهر دليلبهتهران، مهاجرند وجود منابع

به اند، بسياري از شهرهاي كوچك در ضعف شديد فعاليت شده مي هاي هنري و به همين برند سر

مي انساني در آنها كمتر قابل پرورش هاي دليل ظرفيت و بروز در. يابند بوده البته اقتضائات فرهنگي

به اين مناطق، فعاليت و كمبود امكانات مزيد علت شده استهاي هنري را .حاشيه برده

و غلبه مضامين بيگانهـ ـ اسالمي و هويت ايراني عدم توجه به مضامين مربوط به فرهنگ

و ميهني،:و غربي ما مسائلي است كه گريبان جملهازبيگانگي از مضامين اسالمي گير هنر امروز
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و فيلمنامه خصوص نمايشنامه به شد نويسي دربه.ه استنويسي رغم غناي منابع متعدد فرهنگي

و نمايشنامه كشور فيلمنامه هاي هاي موجود در بسياري موارد، سعي در بازسازي نمايشنامه ها

و تمدن غربي است تمركز كرده كالسيك غربي دارند، يا بر مضاميني قالبي كه عمدتاً مناسب فرهنگ

ـ اسالم مس همچنان. گيردي صورت نميو تالش چنداني براي خلق آثار ايراني لهئكه اشاره شد اين

و مخاطبان هنر اثر منفي مي و در عرصه بر استقبال تماشاگران هم هاي بين گذارد المللي

مي. پذيرد بخشي مناسبي از هنر بومي صورت نمي هويت در همچنين باعث شود تا هنر بيش از پيش

و با پيچيدههمحيط خودساخت را شدن قالبتر خويش تنيده شود و بياني، دسترسي مردم هاي زباني

.به خود دورتر كند

و پراكندگي سياستگذاريـ و ارشاد:ها نقص سيستم راهبري هنر گرچه وزارت فرهنگ

تواند بر همه دار مديريت سياست هنري است، اما نمي وزارتخانه تخصصي عهده عنوانبهاسالمي 

اش فعاليت و در نتيجه از هاي صورت گرفته در اين حوزه يك مختصات ارائهراف داشته باشد

سوياز. هنر، براي سياستگذاران ناتوان استههاي موجود در عرصو فعاليت فرآيندهاروشن از

توانند به تصوير هاي نظارتي، كه درگيري محدودتري با ابعاد هنر دارند، نيز نمي ديگر ساير دستگاه

د.يابند درستي از آن دست  همربنابراين و روشني از هاي ابعاد فعاليتهمجموع تصوير واضح

هاي هنري، اين هاي فرهنگي بر فعاليت از داليل عدم اشراف دستگاه. هنري در كشور موجود نيست

و يا امكان برخي از گونه: توان برشمرد موارد را مي هاي هنري در فهرست نظارتي قرار ندارد

و يا اجراهاي موسيقي مثال برخي گونه عنوانبهنظارت بر آنها وجود ندارد،  هاي هنرهاي نمايشي

هم توسط نيروي صورتبههاي عمومي داخل تاالرهاي غيرهنري، بيشتر در عرصه و آن موردي

بهاز. شود تا نهادهاي ناظر فرهنگي انتظامي نظارت مي و سوي ديگر آمارهاي ارائه شده شدت ناقص

و بر فعاليت مبتني و منبع آماري متمركزي كه هاي حوزه نظارتي و ارشاد اسالمي است زارت فرهنگ

و ديگر آنكه در برخي اشكال خاص هنري، ها را دربر آثار اجرا شده همه دستگاه گيرد، وجود ندارد

و دليلبهنظير هنرهاي تجسمي،  در ارائهشخصي بودن فرآيند توليد آثار مربوطه، آمار آن چندان

و ضبط وزارتخانه نيست .توان درباره ابعاد آن اظهارنظر كردو نمي ثبت

ها در اين حوزه هاي قابل توجه در حوزه هنر ضعف زيرساخت از چالش:ها ضعف زيرساختـ

و يكي از داليل عمده آن عدم سرمايه گذاري كالن در صنايع هنري خصوصاً در امر توليد است

و ابزارآالت توليد. باشد مي و سالن استوديوهاي توليد، تجهيزات هاي نمايش در حد چندانو توزيع

و هايي كه توسط دست در صنعتي مانند سينما، با تمام تالش. قابل قبولي قرار ندارد اندكاران

پذيرد، اما هنرمندان اين حوزه در قرار دادن كشور در ميان توليدكنندگان برتر جهان انجام مي
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و در بسي و امكانات مناسبي، وجود ندارد اري از موارد آثار سينمايي براي اموري چون تجهيزات

و صداگذاري به خارج از كشور و مانند هنگ( تدوين مي...) كنگ، فرانسه، ايتاليا و كارهاي منتقل شود

مي پذيرد كه خود هزينه مضاعفي را بر تهيه تكميلي در آنجا صورت مي .كند كنندگان سينمايي وارد

و عدم دخاـ مرز دخالت و نحو: لت دولتنامشخص بودن درهموضوع نظارت دخالت دولت

و چالشهحوز و به خصوص در مورد هنر يكي از مباحث و پرسابقه در كشور است هاي پردامنه

و سينما، به و مناقشه قرار گرفته است هنرهايي چون موسيقي . اندازه تاريخ آن در ايران مورد بحث

ضر لزوم فراهم آوردن زيرساخت و و تأمينوري، دخالت دولت را، كه بار اصلي هاي مورد نياز

مي تهيه زيرساخت تا،قابل انكار نموده است كشد، در حوزه هنر غير ها را به دوش اما اينكه دولت

و هدايت كجا مي و اينكه وظايفي چون حمايت چه عنوانبهتواند دخالت كند اصول حاكميتي، بايد به

ك شكلي باشد، نيازمند بررسي و و بالتعين بودن اين امور يكي از مهمترين هاي خرد الن است

و خود دولتمردان در ادوار مختلف بوده است چالش . ها براي هنرمندان

ديده در حوزه هنر يكي از مصائب اي آموزش ضعف نيروي حرفه: ضعف نظام آموزشي هنرـ

مي آن به و سينما. آيد شمار و دانشكده فيلم كه غالباً با درسي كهنه،و متوناگر از چند هنرستان

هاي آزاد يابند، بگذريم، آموزشگاه توجه به توليدات آموزش هنري صنعت سينماي غرب پرورش مي

هايي توسط برخي مراجع حاكميتي، اكنون تالشهم چندهر. سينمايي بضاعت قابل توجهي ندارند

بر الگوهاي هنري مبتنياي مانند حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي، در تربيت نيروي حرفه

ميـ فرهنگي  في تأمينو با اين شرايط براي تربيت،گيرد بومي صورت راه» متعهد«الواقع نيروي

.درازي در پيش است

به حجم قابل مالحظه:مواجهه نامتقارن با تهاجم فرهنگيـ خصوص آثار اي از آثار هنري

و سينمايي صنايع بزرگ هنري جهان، مانند و تقاضاي ليوود، با مديريت برونها موسيقي مرزي

هر درون مي ساله وارد خانه مرزي كه هاي فرهنگي هاي دستگاه در مقابل تالش. شود هاي ايرانيان

و فقدان نگاه و هنرمندان و كوتاه متوليان و حتي منطقه ناشي از افق ضعيف مي هاي جهاني تواند اي

بدتاباشد،  و رادع اين و بستان فرهنگي باشدكنون نتوانسته مانع در اين نبرد نامتقارن، اگر تالش.ه

و راهكارهاي مناسبي در تقابل با آن فراهميمضاعفي براي ارتقا صنايع هنري ملي صورت نگيرد

و مواجهه با آن سخت نيايد، در آتيه نيز اين چالش عميق شد تر شده  1360 كه از دهه چنان. تر خواهد

و تا ميكنون اقدامات متنوع و م گوناگوني انجام شده ثرؤشود، اما راهكارهاي اتخاذ شده، چندان

نامطلوب فرهنگي، بر روند رشد صنايع هنري كشور نيز نتايج آثاربر عالوهاين چالش. اند نبوده

.جاي خواهد گذارد ناگواري را به
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وـ ايي كه در با همه پوي:و متولي گير نهادهاي تصميمدر كارمندزدگي موانع بوروكراتيك

مي عرصه و دستگاه شود، نظام هاي مختلف هنري كشور مشاهده  اند هاي متولي نتوانسته هاي اداري

و چابكي همراه سازند و گاه ابهام. خود را با اين پويايي و كالن آلود نظارتي لذا با ايجاد موانع خرد

و بدين ترتيب با ايجاد قيد در برابر آن قد علم كرده و بندهايو اند و پايين بردن«مختلف » باال

.اند هنرمندان در ساختار بروكراتيك، صنايع هنري را در چرخه حركتي كُند خود گرفتار كرده

و آثار آنها وجود اگر:عدم رعايت حقوق معنوي آثارـ چه قوانيني براي حفظ حقوق هنرمندان

و تالش و تنوع دليلبههاي بسياري براي آن صورت گرفته، اما دارد و نظارتي رويكردهاي اجرايي

در ويژهبههاي مختلف حقوقي براي هنرمندان فقدان نظام متناسب حقوقي براي آثار هنري، چالش

و سينما، وجود دارد كه خود را در انواع نزاع مي حوزه موسيقي مس.دهد هاي حقوقي نشان لهئاين

و مقررات موجود است .بيانگر لزوم بازنگري در قوانين

بي گيري بنا به داليل مختلفي چون سخت:رزميني شدن هنرزيـ ريزي مورد نظارتي، برنامه هاي

و خواهي دشمنان، زياده و حتي سـينما ...هاي هنري ، هنرهايي چون موسيقي، تئاتر، هنرهاي تجسمي

مي در و آثاري پديد و قانون هستند هـاي مشـي آيند كه تناسـب چنـداني بـا خـط حال گريز از نظارت

تهن درئايـن مسـ. ييد سياستگذاران فرهنگـي نيسـتأري مورد له باعـث شـده سـليقه مخـاطبين، كـه

و مناطق  و خـود صورتبههستند،» ممنوعه«بسياري مواقع متمايل به موارد نامناسبي پرورش يابد

.جا گذارد عوارض نامطلوب بلندمدتي بر هنر كشور به

در عرصه هنرسياليـ اگر دو سياستگذار در پس يكديگر به لحاظ در عرصه هنر:ت راهبردها

يك راهبرد حمايت مي در،تر بود كردند، نتيجه قطعاً براي هنر مطلوب زماني، از از حالي اما كه بيش

و سياست سه دهه از انقالب اسالمي مي و تعيين شده گذرد اند، تعارضات هاي كالن فرهنگي تدوين

و گاه متناقض شده استستگيري سيا ها باعث شكلو اختالفات سليقه طبيعتاً اين. هاي خرد متفاوت

مي آثارمعضل  و هنرمندان .گذارد نامطلوبي بر هنر

از گونهـ و تمـدن ايـران:هاي هنري متروك ماندن برخي زمـين برخـوردار از هنرهـاي فرهنگ

و بـه تعبيـري مختلفي است كه بسياري از آنها به مرور زمان رنـگ كهنگـي بـه  حـالدرخـود گرفتـه

آ. هستند» انقراض« و و حتـي مـذهبيينيهنرهايي كه در ارتباط بسيار نزديك با زندگي هـاي سـنتي

و اكنون از كارگاه و خيابان حضور داشته و در خانه و بـزرگ هنـري رخـت مردم بوده هاي كوچك

..و سفالگري دوزي، خراطي، ترمه خطاطي، دوزي، سوزن،دوزي گيوهاند هنرهايي چون بربسته .. 

و مهجور ماندن اين گونه هاي پيش يكي از چالش ـ اسالمي متروك و روي هنر ايراني هاي هنري

بيكم و بسياري مواقع آن توجهي .ستهاتوجهي سياست هنري به
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و مĤخذ  منابع

.قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.1

و ارشاد اسالمي،. توكلي، شهرام.2 و مقررات وزارت فرهنگ و امور،تهران مجموعه قوانين معاونت حقوقي

و ارشاد اسالمي،  .1389مجلس وزارت فرهنگ

و مفاهيم واژه.3 و ارشاد اسالمي، تعاريف و هنر، تهران وزارت فرهنگ و اقالم آماري حوزه فرهنگ ،ها

و انتشارات وز و ارشاد اسالمي، سازمان چاپ .1381ارت فرهنگ

و ارشاد اسالمي، سالنامه آماري.4 و هنر وزارت فرهنگ .1388،فرهنگ

و سرمايه انساني رياست.5 و ارشاد معاونت توسعه مديريت جمهوري، گزارش عملكرد وزارت فرهنگ

.1390، اسالمي

و فروش محصوالت، تهرانآفر: اقتصاد موسيقي.فر، محمدرضا آزاده.6 پژوهشگاه،يند توليد، بازاريابي

و ارتباطات،  . 1390فرهنگ، هنر

ت.7 و فناوريوزارت آموزش علوم، .1388ـ 1378سال تحصيلي،اطلس ملي آموزش عالي.حقيقات

و ارشاد اسالمي.8  سايت وزارت فرهنگ
www.ershad.ir 

 سايت شوراي عالي انقالب فرهنگي.9
www.iranculture.org 

 سايت حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي.10
http://www.hozehonari.com 

و فناوري.11  سايت وزارت علوم، تحقيقات
www.msrt.ir 

و پرورش.12  سايت وزارت آموزش
www.medu.ir 

 سايت شهرداري تهران.13
www.tehran.ir 

 IMDb سايت.14
http://www.imdb.com/genre 

)ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران.15
isna.ir 

سي.16 نت سايت سينمايي
http://www.cinetmag.com 
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و(در حوزه هنر؛ اجمالي با سياستگذاري آشنايي:عنوان گزارش سينما، هنرهاي نمايشي، موسيقي

)هنرهاي تجسمي

و گردشگريگروه(مطالعات فرهنگي:نام دفتر )رسانه، هنر

و تدوين 
 	�����:تهيه���� ����� 

 پور، سينا كلهر وحيد يامين:علميانناظر

 معاونت پژوهشي: متقاضي

 ������ ����: مدير مطالعه

 ـــــــ:ويراستار تخصصي

 ـــــــ: ويراستار ادبي

:هاي كليدي واژه

 هنر.1

 سياستگذاري.2

 سينما.3

 هنرهاي نمايشي.4

 هنرهاي تجسمي.5

 موسيقي.6
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