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چکیده
 مداخلــه دولــت در حــوزه فرهنــگ در بزرگتریــن بعــد ســازمانی حقــوق اداری در شــمایل وجــود 
وزارتــی بــرای فرهنــگ و هنــر بــروز می کنــد. امــری کــه در ایــران پــس از پیــروزی انقــاب اســامی 
ــا  ــر، ب ــا فرهنــگ و هن ــت ب ــا هــدف مشــخص نمــودن مواجهــه دول ــن پژوهــش ب ــز وجــود دارد. ای نی
ــران  ــار وجــود ایــن وزارت در ای بررســی رفتــار و عملکــرد کلــی مســئوالن وزارت فرهنــگ، در پــی آث
اســت کــه تاکنــون از منظــر حقوقــی در پرتــو رویکــرد دولــت و صاحیت هــای وزارت بررســی نشــده 
اســت. نتیجــه حکایــت از ایــن دارد کــه »قانــون اهــداف و وظایــف وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی« 
مصــوب 1365، نقشــه راه ایــن مداخلــه را مشــخص نمــوده و بــا عنایــت بــه صاحیت هــای تعیین شــده 
قانونــی، ایــن وزارت، بی طــرف و بــرای صــرف حمایــت از فرهنــگ و هنــر نبــوده و اتفاقــًا بــا جانبــداری 
در دولتــی ایدئولوژیــک، رســالت اصلــی خــود را هدایــت و ارشــاد نمایانــده اســت. وزارت فرهنــگ در کنار 
آثــار مثبتــش کــه پژوهــش مســتقلی نیــاز دارد، در ورطــه عمــل، آثــار نامطلــوب عملــی بــر آثــار هنــری 
ــن جــای داد:  ــن عناوی ــل ای ــی، ذی ــا را در قامتــی کل ــوان آنه ــدان برجــای گذاشــته کــه می ت و هنرمن
دوقطبــی کــردن فضــای هنــری، تأثیــر منفــی بــر ذوق و خاقیــت هنــری، تبعیــض میــان هنرمنــدان، 
پررنــگ شــدن مســئوالن بــه جــای هنرمنــدان، بــزرگ نمــودن دولــت و افزایــش بوروکراســی منفــی، 

ایجــاد تبعیــض در اخــذ تســهیات و  نیــل مســئوالن وزارت بــه رئالیســم و پراگماتیســم حقوقــی.
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مقدمه
قانونگــذار دولــت، موجــودی انتزاعــی مرکــب از ســه عنصــر ســرزمین، جمعیــت و حکومــت اســت. 
ــک  ــق ســازمان و تشــکیات و در ی ــه از طری ــدرت سیاســی حاکــم اســت ک ــی ق ــز، تجل حکومــت نی
ــر  ــح و دقیق ت ــان صحی ــه بی ــا و ب ــد. دولت ه ــت می نمای ــردم اِعمــال حاکمی ــر م ــا، بوروکراســی، ب معن
ــامی  ــد، اقس ــن کرده ان ــف و تبیی ــود تعری ــرای خ ــه ب ــی ک ــف و کارکردهای ــه وظای ــا ب ــا، بن حکومت ه
ــر  ــای مداخله گ ــد. حکومت ه ــای می گیرن ــرف ج ــر و بی ط ــده مداخله گ ــروه عم ــه در دو گ ــد ک دارن
ــده و  ــای فریبن ــند. ورودی در قالب ه ــرک می کش ــهروندان، َس ــی ش ــاد زندگ ــئون و ابع ــی ش در تمام
پرطمطراقــی چــون »دخالــت« و »هدایــت« کــه جــدا از تفاوت هایشــان، حریــم خصوصــی شــهروندان 
ــای  ــه در حکومت ه ــری ک ــد. ام ــت می کاهن ــردم در دول ــم م ــر، از حج ــدی کان ت ــض و در ُبع را نق
ــع  ــت و بالطب ــردم در دول ــه م ــش دامن ــعی در افزای ــا س ــن حکومت ه ــت. ای ــادق نیس ــرف، ص بی ط
کاهــش حجــم خــود دارنــد کــه وظایــف حکومــت را در حداقل هــا مثــل دفــاع از مرزهــا، حفــظ نظــم 
در داخــل و حل و فصــل اختافــات، دیــده و »بــه جــای دولــت حاکــم بــه دنبــال دولــت مســئولند«.1 بــا 
ایــن حــال، حکومــت دولــت بــا هــر رویکــرد و الگویــی، ضرورتــی اجتناب ناپذیراســت کــه تقریبــًا همــه 
ابعــاد زندگیمــان را در برگرفتــه و حرکــت بــه ســمت کاهــش حجــم و ســایه اش بــر زندگــی شــهروندان، 

ــد. ــتی می باش ــار درس معی

در نوشــته حاضــر، مواجهــه حکومــت بــا امــور فرهنــگ و هنــر، مطمح نظــر اســت. از یــک طــرف، 
ــور فرهنگــی  ــه ام ــه ازجمل ــف جامع ــور مختل ــا ام ــاط ب ــر از ارتب حکومــت در اعمــال حاکمیــت، ناگزی
ــی دارد و زیســت و  ــروز و تعال ــکان ب ــه، ام ــًا در جامع ــز غالب ــر نی ــری اســت و از طــرف دیگــر، هن هن
ارتبــاط بــا جامعــه یعنــی مواجهــه بــا امــوری مثــل سیاســت، لــذا تردیــدی در اصــل رابطــه حکومــت 
و هنــر نبــوده و مهــم، نــوع ایــن رابطــه اســت کــه ظهــور اصلــی آن در هیبــت وجــود وزارتــی بــرای 
ــوق اداری  ــود در حق ــکیات موج ــن تش ــه بزرگتری ــه، وزارتخان ــود. چ ــی می ش ــر ارزیاب ــگ و هن فرهن

ــود. ــاد می ش ــا ایج ــر دولت ه ــور مدنظ ــامان دهی ام ــم و س ــرای تنظی ــه ب ــت ک اس

وزارت فرهنــگ در ایــران، از دیربــاز در ســازمان حکومــت برقــرار بــوده اســت. چنان کــه در زمــان 
ناصرالدین شــاه قاجــار و 1257 هـــ.ش، 6 وزارتخانــه بــود کــه »وظایــف و علــوم« بــا عهــده داری امــور 
ــام داشــت و  ــود. وزارتــی کــه در رژیــم سیاســی گذشــته، فرهنــگ و هنــر ن فرهنگــی ازجملــه آنهــا ب

1. کاتوزیان، ناصر، دولت خدمتگزار و مسئول به جای دولت حاکم در:گامی به سوی عدالت )مجموعه مقاالت(، تهران: 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1378، جلد 1، صص40

آثــار فراحقوقی صالحیت های هدایتی ارشــادی وزارت 
 فرهنگ و ارشاد اسالمی بر هنرمندان و آثار فرهنگی هنری
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ــوم و آمــوزش  ــا ادغــام وزارتیــن »فرهنــگ و هنــر« و »عل پــس از پیــروزی انقــاب اســامی، ابتــدا ب
عالــی«،  وزارت »فرهنــگ و آمــوزش عالــی« نــام گرفــت و بعــداً در تجمیــع بــا وزارت »ارشــاد ملــی«، 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ایجــاد شــد1 و بــا »قانــون اهــداف و وظایــف وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی« مصــوب1365/12/12 ـ زیــن پــس، قانــون وزارت ـ رســمیت یافــت؛ امــا وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی ـ زیــن پــس، وزارت ـ به تنهایــی متولــی فرهنــگ و هنــر نبــوده و مراجــع ذی صــاح 
متعــددی در قاعده گــذاری بــرای فرهنــگ و هنــر ازجملــه مجلــس شــورای اســامی، هیئت وزیــران و 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی دخیل انــد کــه پرداختــن بــه آنهــا خــارج از دامنــه ایــن مقالــه اســت؛ 
امــا وزارت، هــم در نــام و هــم در ســاختار، رویکــرد مذهبــی و ارشــادی داشــته اســت. چنان کــه طــی 
ــز  ــی« و »مرک ــای انقاب ــرود و آهنگ ه ــز س ــن »مرک ــان، عناوی ــذر زم ــازمانی وزارت در گ ــودار س نم
اســامی آمــوزش فیلم ســازی« مشــاهده می شــود؛ امــا جایــگاه وزارت درمواجهه بــا فرهنــگ و هنــر از 
منظــر حقوقــی تاکنــون مغفــول مانــده و در ایــن نوشــته بــا تمرکــز بــر اقدامــات و عملکــرد مســئوالن 
ــی  ــار عمل ــای  وزارت، آث ــگ وکارویژه ه ــه فرهن ــه مقول ــا ب ــرد حکومت ه ــن رویک ــس از تبیی وزارت، پ
ــی وجــود وزارت فرهنــگ در  ــار عمل ــه، آث ــن جهــت ســوال مقال ــد شــده اســت. بدی وجــود وزرات نق
بســتر صاحیت هــای هدایتــی و ارشــادی اســت و فرضیــه، وجــود نتایــج عملــی نامطلــوب فراحقوقــی 

از ایــن رهگــذر اســت.

گفتــار نخســت. مفهــوم اختصــاص وزارتــی بــرای هنــر: بی  طرفــی 
یــا طرفــداری؟

ــک و  ــای ایدئولوژی ــد دولت ه ــه بن ــی س ــر ط ــا هن ــا ب ــگ آنه ــا2 و وزارت فرهن ــه دولت ه مواجه
ــت. ــده اس ــل ش ــرف تحلی ــگ بی ط ــود وزارت فرهن ــکان وج ــرف و ام بی ط

بند اول. هنر در دولت ایدئولوژیک

ــا  ــردم ی ــروه، م ــه گ ــبت ب ــوی نس ــه نح ــه ب ــت ک ــادات اس ــا و اعتق ــی از ایده ه ــوژی، نظام ایدئول
برهــه ای خــاص، محــدود و مرزبنــدی شــده اســت.3 مفهومــی نســبی و قابــل تغییــر کــه بــه محصــوالت 

1. ر.ک: بنیــادی نایینــی، علــی و دیگــران، تاریخچــه و ســیر تحــول تشــکیالتی و ســاختاری وزارت فرهنــگ و 

ارشــاد اســالمی در یکصــد ســال اخیــر، تهــران: پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات، 1389، جلــد 1.

2. به رغــِم تفــاوت دولــت و حکومــت، باتوجه بــه اســتفاده از لفــظ دولــت در ادبیــات حقوقــی و علمــی بــه جــای حکومــت، 

بــرای اجتنــاب از اشــتباه مفهومــی، در مقالــه از کلمــه دولــت اســتفاده شــده اســت.

3. پامناتس، جان، ایدئولوژی، ترجمه عزت الله فوالدوند، تهران: علمی و فرهنگی،1373، ص 18.
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ــم، خــود را  ــدرِت حاک ــک، ق ــت ایدئولوژی ــل اتصــاف می باشــد. در دول ــز قاب ــت نی ــه دول ــی ازجمل آدم
نماینــده دســتگاه اخاقــی و سیاســی معیــن و نظــم مربــوط بــه آن دانســته و آن را بــا وســایل قهــری 
ــا  ــه حقــوق رســوخ کــرده و نظــام حقوقــی ارزشــی ب ــوژی ب ــگاه مــی دارد.1 در ایــن وضعیــت، ایدئول ن
ــری،  ــه تغییرناپذی ــد. درحالی ک ــاد می نمای ــر ایج ــی و تغییرناپذی ــت، دائم ــای ثاب ــته ای از ارزش ه دس
ــال  ــت اعم ــی، آزادی مثب ــور از آزادی منف ــا عب ــت ب ــن دول ــت.2 در ای ــک اس ــای متافیزی ــی دنی ویژگ
می شــود کــه طــی آن، موضــوع و محتــوای آزادی نیــز اهمیــت دارد و ارج آزادی بــه دلیــل هــدف واالی 
ــی و خــادم ارزِش  ــل حق جوی ــرای تحصی ــه روشــی اســت ب ــه ارزش بلک آن اســت. آزادی در اینجــا، ن
ــۀ اجبــار اســت،  ــه یــک گزینــه می شــود کــه به مثاب ــًا معطــوف ب ــذا حــق انتخــاب صرف »حقیقــت«؛ ل

ــه آزادی.3 ن

آزادی مثبــت برخــاف آزادی منفــی کــه »آزادی از« اســت، »آزادی در« محســوب شــده و طــی آن، 
»زندگــی بــه یــک شــکل و ســبک«، مجــاز دانســته می شــود. توجیــه نیــز ایــن اســت کــه دولــت، نیــاز 
ــق  ــی و تحق ــرد، کمال گرای ــن رویک ــد.4 در ای ــر از خودشــان، تشــخیص می ده ــی اشــخاص را بهت واقع

زندگــی مطلــوب بــه عنــوان مقولــه ای اجتماعــی از وظایــف دولــت محســوب می شــود.5

 حــال آنکــه در حــوزه عدالــت بــا »اراده« و درنتیجــه بــا »امــر درســت«،6 یعنــی امــر برآمــده از اراده 
ــا »اراده و  ــا در حــوزه اخــاق ب ــد باشــد؛ ام ــا ب ــد خــوب ی ــه می توان ــم ک ــار ســروکار داری آزاد و اختی
نیــت« و درنتیجــه بــا »امــر خــوب«7 مواجهیــم و ایــن یعنــی اتــکا بــر اراده آزاد و اخاقــی. بدین لحــاظ، 
ــان  ــه بی ــوزه اخــاق. ب ــه ح ــردد، ن ــی می گ ــف و ارزیاب ــت، تعری ــوزه عدال ــت براســاس ح ــه دول وظیف
ــی امــر خــوب، منحصــراً در  ــت و اقتــدار سیاســی اســت ول دیگــر، امــر درســت در دامنــه قلمــرو دول
دامنــه جوامــع مدنــی یعنــی بخــش خصوصــی اســت؛8 امــا دولــت ایدئولوژیــک بــه دنبــال برقــراری امــر 

1. آشوری، داریوش، ایدئولوژی، اخاقیات و فرهنگ)1(،ِکلک،1371، شماره 33ـ 32، ص 49.

2. شهابی، مهدی و نیکویی، مرضیه، حقوق متافیزیکی: تأملی بر نقش ارزش در فرآیند ایجاد قاعده حقوقی، مطالعات 

حقوقی، 1391، شماره 1، ص 126.

3. راسخ، محمد، آزادی، حقیقت و عدالت در: راسخ، محمد، حق و مصلحت: مقاالتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و 

فلسفه ارزش، تهران: طرح نو، جلد 2، 1387، صص 547-549.

4. برلین، آیزیا، چهار مقاله درباره آزادی، ترجمه محمدعلی موحد، تهران: خوارزمی، 1368، صص 249-253.

5. راسخ، محمد و رفیعی، محمدرضا، نسبت حکومت با زندگی مطلوب: نگرشی به رویکرد کمال گرایی، حقوق اسامی، 

1390، شماره 30، صص 72-73.

6-The Right

7-The Good

8. راولز، جان، عدالت به مثابۀ انصاف، ترجمه عرفان ثابتی، تهران: ققنوس، 1392، صص 294- 293. 
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خــوب اســت و بــا نــگاه تلقینــی بــه فرهنــگ، هنــر را وســیله ای بــرای نیــل بــه مطلق گرایــی و نفــی 
فردگرایــی می خواهــد و بــا تقســیم آن بــه هنــر رســمی و غیــر آن، موجودیــت هنــر غیررســمی را مــورد 
تردیــد قــرار می دهــد؛ بنابرایــن بــا حمایــت ویــژه تمامــی شــاخه های دولــت از هنــر رســمی، عرصــه 
بــر بیــان هنــری غیــر دولتــی، تنــگ شــده1 و مســیر خّاقــه؛ ســنگاخ می گــردد. از همــه مهم تــر، بــا 
اعمــال تبعیــض، بامرّجــح هنــری بــر هنــر دیگــری، اولویــت داده می شــود. درواقــع، رویکــرد بــه هنــر 
از »وجــه ِاخبــاری« یعنــی تفســیر و روایــت آن گونــه کــه هســت، بــه »وجــه انشــایی« یعنــی طــوری 

کــه »بایــد« باشــد،2 تغییــر می یابــد. 

علی هــذا هنــر در ایــن دولــت، منســوب، معطــوف، در راســتا و مســیر ایدئولــوژی حاکــم »رســمی، 
مــورد حمایــت و مقبــول« اســت و هنــر آزاد و مســتقل، شــاید تحمــل شــود. پــس هنــر از یــک ســو، 
ــر،  ــوی دیگ ــت و از س ــروعیت دهنده« آن اس ــار و مش ــت« و »اعتب ــت و دول ــی »سیاس ــادم و حام خ
سیاســت، هنــر را بــه خدمــت گرفتــه و کارفرمــای آن می شــود. در ایــن نظــام اســت کــه گروهــی بــا 
ــاِت  ــد3 و تقســیم بندی و ادبی ــه راه می اندازن ــرض را ب ــر معت ــان هن ــی، جری ــر دولت ــرش هن ــدم پذی ع

»هنــر رســمی و معتــرض« و »هنــر رســمی و مســتقل یــا آزاد« مشــاهده می شــود.4

بند دوم. هنر در دولت بی طرف 

ــرار  ــاق ق ــار اخ ــر آن در کن ــم ب ــا حاک ــاق ی ــه اخ ــد ب ــت مقی ــاف دول ــرف5 برخ ــت بی ط دول
می گیــرد و بــا شــعار جدایــی اخــاق، دیــن یــا مذهــب از دولــت، بــه آنهــا چهــره شــخصی و خصوصــی 
داده6 و بــا تفکیــک امــر خــوب از درســت یــا همــان »خیــر« و »حــق«، از مداخلــه در مــواردی مثــل 
دیــن و اخــاق کــه از اّمهــات منابــع صــدور معنــا بــرای افــراد اســت، دوری می گزینــد؛ امــا وضعیــت 
دولــِت غیــر بی طــرف از دو حــال، خــارج نیســت: یکــی، اعتقــاد بــه برتــری ذاتــی یــک نظــام اخاقــی 
کــه اثباتــش، بســیار صعــب اســت و دیگــری، پیونــد دادن ترجیــح دولــت بــه نظــر اکثریــت جامعــه، 

1. باربیه، موریس، مدرنیته سیاسی، ترجمه عبدالوهاب احمدی، تهران: آگه، 1386، ص 275. 

2. قیومی بیدهندی، مهرداد، حمایت و هنرپروری و زوایای پنهان در تاریخ هنر ایران، گلستان هنر، 1387، شماره 13، 

ص5.

3. قزلسفلی، محمدتقی، هنر و سیاست، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 1382، شماره 10 ـ 9، صص 213 و 230-231.

ــه برخــی فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری در بازپســین  4. ســتاری، جــال، در بــی دولتــی فرهنــگ: نگاهــی ب

ــز، 1379، ص 89. ــران: مرک ــین، ته ــام پیش ــال های نظ س

.5-Secular

 6. کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، تهران: میزان، 1386، ص59.
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کــه تبعیــض و ظلــم اکثریــت بــر اقلیــت را درپــی دارد؛ لــذا دولــت مطلقــًا و در همــه ســطوح اعــم از 
ــد بی طــرف باشــد.1 ــررات بای ــن و مق قوانی

بی طرفــی یعنــی حاکمــان، لــه و علیــه، موضع گیــری نکــرده و در مقــام شــخص ثالــث، صرفــًا فضــا 
و بســتر را بــرای بــروز و گفت وگــوی همــه عقایــد فراهــم مــی آورد؛ بنابرایــن دولــت، نــه مثــل دولــت 
الئیــک، ضــد اخــاق یــا اخاق گریــز2 اســت و نــه مثــل دولــت ایدئولوژیــک، اخاقــی3 بلکــه غیراخاقی4 
اســت. ایــن دولــت، مقیــد بــه کثرت گرایــی یــا پلورالیســم5 اســت. دولــت پلــورال بــا تعریــف کارکــرد 
ــًا بســتر مشــارکت همــه گروه هــای موجــود را  ــه ایجــاد ســازش میــان عایــق گوناگــون، صرف خــود ب
ــده و  ــی پراکن ــد. قدرت ــا دوری می گزین ــر گروه ه ــی ب ــلط و حکمران ــرحدامکان از تس ــا س ــم و ت فراه
متکثــر کــه برتــر، مســلط و مرکــزی نبــوده6  و در نظــام حقوقــی، تکثرگرایــی حقوقــی را بــه دنبــال دارد. 
جریانــی کــه بــا اعمــال قواعــد و ســاختارهای حقوقــی مختلــف7 بــر مقولــه  فرهنــگ و هنــر، پلورالیســم 
فرهنگــی را مســتقر می کنــد. در ایــن وضعیــت، الگــو، اصــول و ارزش هایــی کــه همــگان بایــد بپذیرنــد 
و تصــوری واال و آســمانی از فرهنــگ کــه همــه رفتارهــا و هنجارهــا را مهندســی کنــد، وجــود نداشــته 
و همــه فرهنگ هــا و خرده فرهنگ هــا، در کنــار و عــرض یکدیگــر، شناســایی شــده و امکانــی مســاوی 

بــرای بقــا، رشــد و تبلیــغ دارنــد.8

ــاهده  ــه آن مش ــاص ب ــی خ ــزام محتوای ــر و ال ــه هن ــی ب ــانی از جهت ده ــرف، نش ــت بی ط در دول
نمی شــود، زیــرا ایــن اشــراف وجــود دارد کــه هنــر حــاوی ارزش هایــی نــازل شــده از آســمان نبــوده،9 
در جامعــه و در کنــش و واکنــش افــراد بــا یکدیگــر و ســایر موجــودات کائنــات ایجــاد شــده و تغییــر 

1. راسخ، محمد و رفیعی، محمدرضا، نسبت حکومت با زندگی مطلوب، نگرشی به رویکرد بی طرفی، فقه و حقوق 

اسامی، 1389، شماره 1، صص 110-120.

2-Immoral.

3-Moral

4-Amoral

5-Pluralism

6. وینسنت، اندرو، نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نی، 1387، ص 273.

7. میرمحمد صادقی، حسین، پلورالیسم حقوقی، آموزه های حقوقی، 1388، شماره 12 )پیاپی 32(، صص 4-5.

ــی،  ــزی فرهنگ ــت گذاری و برنامه ری ــی سیاس ــر، مبان ــادی، امی ــی دولت آب ــیدرضا و عظیم ــری، س ــی امی 8. صالح

ــص 95 و 97. ــام، 1387، ص ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــتراتژیک مجم ــات اس ــکده تحقیق ــران: پژوهش ته

9. مــور، برینگتــن، ریشــه های اجتماعــی دیکتاتــوری و دموکراســی )نقــش اربــاب و دهقــان در پیدایــش جهــان 

نــو(، ترجمــه حســین بشــیریه، تهــران: مرکــز نشــر دانشــگاهی، 1375، ص348.
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می یابــد؛ لــذا کا بــه خواســت حاکمــان پدیــد نیامــده کــه بــه اراده آنهــا یــا اخاقشــان تغییــر کنــد.1 
ــکا  ــال در آمری ــوان مث ــه به عن ــدارد ک ــی ن ــی خاص ــی دولت ــر، متول ــگ و هن ــت، فرهن ــن موقعی در ای

اعمــال گردیــده اســت. 

ــرای  ــاخت ها ب ــودن زیرس ــا نم ــهیات و مهی ــه تس ــاد و ارائ ــت ایج ــه داش ــد توج ــن بای هم چنی
ــذاری  ــه ارزش گ ــدون هرگون ــری، ب ــی گرایشــات و ســبک های هن ــر تمام ــکان اســتفاده براب ــر و ام هن
ــه  ــه نظــر می رســد هرگون ــا ب ــض دارد؛ ام ــی تناق ــا وصــف بی طرف ــت، از نظــر برخــی ب ــب دول از جان
حمایــت دولــت از هنــر ازجملــه در حوزه هــای مالیــات و بیمــه، بــه نحــو برابــر و بــدون تبعیــض مشــکل 
چندانــی نــدارد. هرچنــد کــه ایــن مهــم در دولت هــای ایدئولوژیــک، ناممکــن بــوده و در دول بی طــرف 

نیــز، بــا امــکان انحــراف و نقــض مواجــه اســت. 

بند سوم. امکان یا امتناع وزارت فرهنگ بی طرف

ــی را  ــی و واقع نمای ــر اخاق ــل از مناظ ــر« فی المث ــای هن ــداری غن ــه »پاس ــی، وظیف ــه مدن جامع
ــرا، حامــی  ــن، تکثرگ ــوده2 و می بایســت فروت ــه »پاســداری از حــق« ب ــف ب ــز مکل ــت نی داراســت. دول
ــًا  ــا وزارت صرف ــن فض ــد.3 در ای ــری باش ــی و هن ــل فرهنگ ــده تقاب ــل و مامت کنن ــت، تعام خاقی
می بایســت بــا رویکــرد تنــوع و تکثــر فرهنگــی، از تمــام جریان هــای هنــری حمایــت نمــوده و فرقــی 
میــان هنــر تجــاری و گیشــه ای، هنــر آوانــگارد و تجربــی قائــل نشــود؛ امــا در واقعیــت، وجــود وزارت 

ــد.  ــان می ده ــر را نش ــگ و هن ــه فرهن ــه در مقول ــور، مداخل ــک کش ــاختار اداری ی ــگ در س فرهن

وزارت یعنــی امــر فرهنــگ، نیازمنــد متولــی اســت و متولــی هــم یعنــی مداخلــه، سیاســت گذاری، 
برنامه ریــزی و اقدامــات ســلبی و ایجابــی. نگرشــی کــه ناگزیــر بــه مداخله هــای جانبدارانــه می انجامــد. 
ــدازه دســتگاه های دولتــی اســت، یعنــی  پیش بینــی یــک دســتگاه اداری در حــد وزارت کــه ســقف ان
در کنــار امــور اساســی چــون آمــوزش، بهداشــت، دادگســتری، برقــراری نظــم در داخــل و حمایــت از 
مرزهــا، دولــت نســبت بــه هنــر هــم، بی نظــر نیســت. در دیــدی کان، اختصــاص وزارتــی بــه فرهنــگ 

ــه  ــروز )مجموع ــران ام ــگ در ای ــت گذاری و فرهن ــگ    در: سیاس ــت پذیری فرهن ــین، سیاس ــلیمی، حس 1. س
مقــاالت(، تهــران: مرکــز بازشناســی اســام و ایــراِن پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات، 1382،ص 70.

2. راســخ، محمــد، مطبوعــات و دموکراســی: آزاد، امــا اخالقــی در: مرکــز مطالعــات حقــوق بشــر و انجمــن علمــی 
ــوم  ــوق و عل ــران: دانشــکده حق ــات، ته ــوق مطبوع ــش حق ــاالت همای ــه مق ــران، مجموع ــوق دانشــگاه ته دانشــجویی حق

ــران، 1389، ص 65.  ــگاه ته ــی دانش سیاس
ــت گذاری و  ــی در: سیاس ــت گذاری فرهنگ ــا سیاس ــت گذاری ت ــگ سیاس ــه: از فرهن ــد، مقدم ــد، مجی 3. وحی
فرهنــگ در ایــران امــروز )مجموعــه مقــاالت(، تهــران: مرکــز بازشناســی اســام و ایــراِن پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و 
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ــد و  ــزی کن ــر و برنامه ری ــد، تدبی ــر و هنرمن ــرای هن ــرار اســت ب ــاد رســمی، ق ــک نه ــی ی ــر یعن و هن
بودجــه اختصــاص دهــد. گرایشــی کــه به ناچــار بــرای هنــر بــه تعییــن وزیــر، معــاون وزیــر، مدیــرکل، 
معــاون مدیــرکل، کارشــناس، کارشــناس مســئول، تربیــت مدیــر فرهنگــی و ماننــد آن، منتهــی شــده 
ــرار  ــر ق ــری«1 تحــت تأثی ــای هن ــن، »حق ه ــن مراحــل و عناوی ــک از ای ــه در هری ــی اســت ک و بدیه
می گیــرد؛ درمقابــل وقتــی چنیــن وزارتــی وجــود نــدارد، یعنــی اواًل فرهنــگ وســیع تر از آن اســت کــه 
کارش بــا یــک وزارتخانــه ســامان یابــد و همــه دســتگاه ها مســئول کمــک و خدمــت بــه آن هســتند.2  
ثانیــًا فرهنــگ و هنــر بیــش از همــه بــه آزادی احتیــاج دارد و تأســیس وزارت بــرای هنــر، یعنــی ایجــاد 

ممنوعیــت و محدودیــت بــرای آن. 

علی ای حــال وجــود وزارت یعنــی فرهنــگ نیــز جزئــی از دولــت اســت، هنــر بخشــی از حقــوق اداری 
را بــه خــود اختصــاص داده و دســت کــم، فرصتــی را بــرای نقــض حقــوق فرهنگــی شــهروندان فراهــم 
ــت  ــودش اس ــرف وج ــی از ص ــه ناش ــم ک ــی پرحج ــن صاحیت های ــا چنی ــگ ب ــد. وزارت فرهن می کن
ــده  ــوی به کارگرفته ش ــم الگ ــدر ه ــوده و هرق ــذاری ب ــت اداره و مقررات گ ــای صاحی ــه معن ــس، ب و ب
ــی  ــتلزم برش های ــردن، مس ــل اداره ک ــود اداره و فع ــِس وج ــم َنْف ــاز ه ــد، ب ــک باش در اداره دموکراتی
هرچنــد ریــز در حقــوق شــهروندان از جملــه حقــوق هنــری آنهاســت. بدین لحــاظ، هرانــدازه هــم کــه 
گفتــه شــود در دولــت مــدرن، بــه جــای »فرمــان و کنتــرل«، »مذاکــره و اقنــاع« حاکــم اســت3 و در 
همــه مراحــل تدبیــر امــور هنــر از مشــورت و نظــرات اجــزای جامعــه مدنــی اســتفاده می شــود؛ تنهــا 
ــا  ــی ی ــون مقررات زدای ــی چ ــی راهکارهای ــت و در پ ــر داش ــی نظ ــی عمل ــار منف ــتن آث ــه کاس ــد ب بای
تغییــر »مداخلــه مســتقیم در آثــار هنــری« بــه »مداخلــه غیرمســتقیم و حمایــت بــرای تجلــی آزادی  
ــع نتیجــه ای  ــن مهــم، توق ــرا ای ــس ســخت و حتــی غیرممکــن؛ زی ــود. مواجهــه ای ب ــان هنــری« ب بی
غیرمنطقــی از منطــِق ســازمان »وزارت فرهنــگ« و خــاف فلســفه وضــع آن اســت.4 هرچنــد برخــی 
ــه افراطــی و معتــدل،  ــا تقســیم بندی آن ب ــرادات جــدی رویکــرد ایدئولوژیــک، ب ــه رغــم پذیــرش ای ب

ــه  ــهروندی و ارائ ــوق ش ــور حق ــری در منش ــای هن ــل حق ه ــر؟ تحلی ــی  هن ــا ب ــه ی 1.آگاه، وحیــد، هنرمندان

ــوق شــهروندی، صــص 382ـ 368. ــوق بشــر و حق ــه حق ــتی،1398، ویژه نام ــالق زیس ــت، اخ مانیفس

2. موالنــا، ســید حمیــد، شــناخت، ممیــزی و کاهــش تناقض هــا در فرهنــگ خــودی، ماهنامــه صــدای جمهــوری 

اســامی ایــران،1390، شــماره 54، صــص 48ـ 47.     

ــوب و تحــوالت حقــوق اداری: تحلیــل مفهومــی، تحقیقــات حقوقــی،  ــد، مهــدی، معیارهــای اداره مطل 3. هداون

ــص 88-89. ــماره 1، ص ــه ش 1388، ویژه نام

ــاد  ــگ و ارش ــا وزارت فرهن ــال ب ــه س ــر آن؛ س ــم ب ــق حاک ــازمان و منط ــر س ــی ب ــد، نگرش ــد، مجی 4. وحی

ــص 227ـ 215. ــماره 65، ص ــی،1383، ش ــوم سیاس ــوق و عل ــکده حق ــه دانش ــش(، مجل ــش پژوه ــالمی )بخ اس

آثــار فراحقوقی صالحیت های هدایتی ارشــادی وزارت 
 فرهنگ و ارشاد اسالمی بر هنرمندان و آثار فرهنگی هنری
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ــد.1  ــاد کرده ان ــه ی ــوان راه میان ــا عن ــه و از آن ب ــک را پذیرفت ــرد ایدئولوژی ــطحی از رویک ــت س درنهای
نظــری کــه نویســنده بــا آن موافــق نبــوده و ورود دولــت بــه هنــر از ایــن منظــر در ســنوات پــس از 

ــم زده کــه قابل اغمــاض نیســت.  ــی را رق ــر ایران پیــروزی انقــاب اســامی، نتیجــه فعلــی هن

گفتار دوم. هنر در محاصره کارویژه های  وزارت فرهنگ 

در ایــن بنــد ســوای نظــارت و حمایــت وزارت از جامعــه هنــری کــه پژوهــش مســتقلی مــی طلبــد، 
طــی دو بنــد، صاحیت هــای هدایــت و مقــررات گــذاری در قانــون وزارت واکاوی شــده اســت. 

بند اول. هدایت و ارشاد وزارت فرهنگ

در ایــران بــه دلیــل اســتقرار نظــام سیاســی »جمهــوری اســامی« وفــق اصــل یــک قانــون اساســی 
ـ زیــن پــس، ق.ا.ـ  و ســایر مفــاد ق.ا.، وزارت بــا ایدئولــوژی هم نشــین گردیــده اســت. چنان کــه وفــق 
مــاده یــک قانــون وزارت، منظــور از تشــکیل بدیــن قــرار اســت: »1ـ رشــد فضایــل اخاقــی براســاس 
ایمــان و تقــوی؛ 2ـ اســتقال فرهنگــی و مصونیــت جامعــه از نفــوذ فرهنــگ اجانــب...؛ 4ـ رواج فرهنــگ 
ــاب اســامی؛ 6 ـ  ــداف انق ــر و اه ــی و مظاه ــه مبان ــان نســبت ب ــی جهانی ــر اســامی؛ 5ـ آگاه و هن
گســترش مناســبات فرهنگــی بــا ملــل و اقــوام مختلــف به خصــوص مســلمانان و مســتضعفان جهــان؛ 
ــز  ــود، اواًل ج ــاهده می ش ــه مش ــلمین«. همان طورک ــان مس ــدت می ــای وح ــدن زمینه ه ــم آم 7ـ فراه
بنــد 4، اثــری از واژه هنــر در مــاده یــک نیســت. ثانیــًا نــوع نــگاه و موضــع ایــن مــاده) اهــداف وزارت(، 
بیشــتر شــبیه وزارت امــور خارجــه اســت تــا وزارت فرهنــگ. ثالثــًا در تحقــق اهــداف بــر اســتفاده از 
عنصــر تبلیــغ تأکیــد شــده اســت. رابعــًا در بنــد 6 بــر گســترش روابــط فرهنگــی بــا دو گــروه تأکیــد 
ــه نظــر می رســد در راســتای فصــل دهــم ق.ا. یعنــی  ــه ب شده:»مســلمانان و مســتضعفان جهــان« ک
ــار  ــی تمام عی ــک دســتگاه تبلیغ ــت ی ــن وزارت در قام ــم شــده اســت؛ بنابرای سیاســت خارجــی تنظی
نمایــان شــده و هنــر صرفــًا ابــزاری بــرای عالــم سیاســت و بــه بیــان بهتــر، فــرا فرهنــگ و هنــر تلقــی 

می شــود.

ــت های  ــرای سیاس ــئولیت وزارت در »اج ــر مس ــا ذک ــدر آن ب ــه ص ــت ک ــم راهگشاس ــاده 2 ه م
ــِی رســمی  ــام نمــوده سیاســت های فرهنگ ــی«، رســمًا اع ــگ عموم ــه فرهن رســمی نظــام... در زمین
وجــود دارد و وزارت فرهنــگ هــم مقیــد و مســئول اجــرای آن اســت؛ لــذا تعــارف یــا تلویحــی در قانــون 

1. راســخ، محمــد و رفیعــی، محمدرضــا، نســبت حکومــت بــا زندگــی مطلــوب: ارزیابــی رویکردهــای بی طرفــی 

ــی، 1392، شــماره 61، صــص 61-99. ــات حقوق ــرا، تحقیق و کمال گ
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نیســت و علنــًا اتحــاد ایدئولــوژی و فرهنــگ بیــان شــده اســت. مــاده 2 در ادامــه طــی بندهــای1 تــا 4، 
8 ، 12، 25، 27 و 28 مــواردی را از »وظایــف اساســی« وزارت ذکــر نمــوده کــه لــب آن چنیــن اســت:

ــات  ــا بهره گیــری از امکان 1ـ شناســاندن مبانــی، مظاهــر، اهــداف انقــاب اســامی بــه جهانیــان ب
هنــری، ســمعی و بصــری در داخــل و خــارج کشــور بــا همــکاری وزارت امــور خارجــه ؛

2ـ تحقیــق در زمینــه تبلیغــات رســانه های جهانــی و کشــف روش هــای آنهــا و اتخــاذ شــیوه های 
مناســب مقابلــه بــا آن؛

ــم و  ــل فیل ــامی از قبی ــاب اس ــی انق ــدارک فرهنگ ــه م ــر کلی ــدی و نش ــردآوری و طبقه بن 3ـ گ
کتــاب؛

4ـ تمرکــز و بررســی اخبــار و اطاعــات مربــوط بــه پیشــرفت برنامه هــا و فعالیت هــای دســتگاه های 
دولتــی و نهادهــای انقــاب اســامی و انتشــار آنها؛ 

ــز اســامی و فرهنگــی ســایر کشــورها به منظــور  ــا مراک 5 ـ همکاری هــای فرهنگــی و ارشــادی ب
اشــاعه فرهنــگ اســامی؛ 

6ـ بزرگداشت ُعلما، ُعرفا و شخصیت های فرهنگی جهان اسام و تولید و نشر آثار آنها؛ 
ــکار  ــا در اف ــر برنامه ه ــزان تأثی ــی و ســنجش می ــاط جمع ــرات وســایل ارتب ــاره اث ــق درب 7ـ تحقی

عمومــی؛ 
ــه  ــه آن ب ــت و ارائ ــا دول ــردم ب ــتر م ــکاری بیش ــرای هم ــی ب ــی و تبلیغ ــزی فرهنگ 8ـ برنامه ری

هیئت وزیــران؛ 
ــا همــکاری وزارت امــور  9ـ ایجــاد زمینه هــای گســترش فرهنــگ انقــاب اســامی در کشــورها ب

خارجــه.

 بررســی ایــن مفــاد نشــان می دهــد: اواًل تمرکــز وظایــف وزارت، نــه بــر تدبیــر فرهنــگ و هنــر کــه 
حمایــت فرهنگــی از نظــام سیاســی و تبلیــغ آن اســت. ثانیــًا مراقبــت و مهندســی فرهنــگ عمومــی و 
رصــد افــکار عمومــی نیــز از کارویژه هــای مهــم وزارت اســت کــه از طریــق آثــار هنــری نیــز پی گیــری 
ــه و  ــرار گرفت ــر ق ــارج کشــور، مطمح نظ ــگ اســامی در داخــل و خ ــت از فرهن ــًا حمای ــود. ثالث می ش
اشــاعه ایــن فرهنــگ از طریــق همــکاری بــا مراکــز اســامی و ارشــادی خارجــی تأکیــد شــده اســت. 
رابعــًا وجــه فرهنگــی و هنــری انقــاب اســامی بــه طــور جداگانــه در زمــرۀ وظایــف وزارت قــرار گرفتــه 
کــه تصویــر کــردن انقــاب، آرشــیو آثــار هنــری انقابــی و خبــری کــردن پیشــرفت ها و دســتاوردهای 
ــازمان  ــون س ــری چ ــدد دیگ ــای متع ــا نهاده ــرای آنه ــه ب ــوری ک ــتند. ام ــا هس ــه آنه ــاب ازجمل انق

تبلیغــات اســامی و مرکــز اســناد انقــاب اســامی وجــود دارد. 

آثــار فراحقوقی صالحیت های هدایتی ارشــادی وزارت 
 فرهنگ و ارشاد اسالمی بر هنرمندان و آثار فرهنگی هنری
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ــون وزارت، ترجیــح ُبعــد هدایتــی، ارشــادی و تبلیغــی و فی الواقــع،  در مجمــوع، مفــاد مذکــور قان
عــدم بی طرفــی وزارت را ترســیم نمــوده کــه طبعــًا بــر همــه ابعــاد ورود وزارت بــه عالــم هنــر ســیطره 

دارد و تبلیــغ و ارشــاد در آثــار هنــری متصــور اســت.

بند دوم. سیاست گذاری و مقررات گذاری وزارت فرهنگ

ــاوت را در  ــیوه متف ــررات، دو ش ــع مق ــت گذاری و وض ــوص سیاس ــن درخص ــون وزارت، مقن در قان
ــاده 2، صاحیــت تنظیــم سیاســت های  ــًا در بنــد 29 م ــه: در مــورد سیاســت گذاری صرف پیــش گرفت
کلــی فرهنگــی، هنــری، ســینمایی کشــور و ارائــه آنهــا بــه مجلــس جهــت تصویــب بــا رعایــت اصــل 74 
ق.ا. را بــه وزارت اعطــا نمــوده و در ایــن زمینــه، نــه صاحیــت تصویــب، کــه تنهــا شایســتگی پیشــنهاد 
ــون وزارت کــه مصــوب ســال 65 اســت و آن زمــان هنــوز  ــذا در قان ــه وزارت داده اســت؛ ل ــون را ب قان
وضــع سیاســت های کلــی نظــام تعبیــه نشــده بــود هــم، سیاســت گذاری رســمی فرهنــگ و هنــر بــه 
وزارت محــول نشــده و از اختیــارات مجلــس بــوده اســت. پــس از آن بــا اصاحــات ســال 68 ق.ا.، ایــن 
مهــم از مجلــس هــم گرفتــه شــد و مطابــق بنــد یــک اصــل 110 جدیــد، در صاحیــت مقــام معظــم 
رهبــری پــس از مشــورت بــا مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام قــرار گرفــت. النهایــه اینکــه وزارت از 
ــا در حــوزه مقــررات،  ــدارد؛ ام ــی را نداشــته و ن ــدا تاکنــون، صاحیــت سیاســت گذاری در بعــد کل ابت

چنیــن نیســت و صاحیــت وضــع مقــررات وزارت طــی دو منبــع حقوقــی صــورت می گیــرد:
1ـ قانــون وزارت طــی 3 بنــد از مــاده 2 :1ـ بنــد 13 مشــعر بــر تعییــن ضوابــط اعطــای جوایــز در 
ــدور  ــه ص ــوط ب ــای مرب ــب آیین نامه ه ــر تصوی ــی ب ــد 17 مبن ــری؛ 2ـ بن ــی و هن ــای فرهنگ زمینه ه
ــی و  ــای فرهنگ ــری و انجمن ه ــای هن ــات آزاد آموزش ه ــال مؤسس ــا انح ــعه ی ــیس، توس ــازه تأس اج
هنــری؛    3ـ بنــد 21 مشــعر بــر تهیــه و تدویــن آیین نامه هــا و ضوابــط ناظــر بــر تشــکیل جشــنواره ها 

و نمایشــگاه ها و مســابقات فرهنگــی، هنــری در داخــل و خــارج کشــور.

 در ایــن خصــوص بایــد توجــه داشــت بندهــای 13 و 21 صرفــًا ناظــر بــر وضــع ضوابــط در زمینــه 
ــری هســتند  ــه مؤسســات آموزشــی و تشــکل های هن ــوط ب ــد 17 مرب نمایشــگاه ها و جشــنواره ها و بن
و خلــق و ارائــه آثــار هنــری را شــامل نمی شــوند؛ لــذا صاحیــت وضــع مقــررات در قانــون وزارت، بــا 
اهــداف مذکــور در ایــن قانــون، همخوانــی نــدارد و وافــی بــه مقصــوِد در نظــر گرفتــه شــده بــرای وزارت 

. نیست
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2ـ مطابــق اصــل 138 ق.ا. عــاوه بــر صاحیــت وضــع آیین نامه هــای اجرایــی کــه در قوانیــن عــادی 
مختلــف تصریــح شــده، امــکان تصویــب مقــررات در مقــام »انجــام وظایــف اداری«، »اجــرای قوانیــن« 
ــر،  ــد وزی ــکل از چن ــیون هایی متش ــران و کمیس ــه وزرا، هیئت وزی ــازمان های اداری« ب ــم س و »تنظی

اعطــا شــده کــه مشــمول وزارت فرهنــگ نیــز بــوده و صاحیــت فــراخ وضــع مقــررات را می رســاند. 

ــوان  ــه عن ــگ ب ــی وزارت فرهن ــأن اجرای ــت ش ــر داش ــد در نظ ــر بای ــاد فوق الذک ــر مف ــاوه ب ع
زیرمجموعــه قــوه مجریــه صرفــًا در وضــع مقــررات خاصــه نمی شــود. کمــا اینکــه در ق.ا. بنــد 2 اصــل 
ــی کشــور«  ــور اجرای ــه« و »اداره ام ــوه مجری ــت ق ــور را »مدیری ــات اســتیضاح رئیس جمه 89، موضوع
عنــوان نمــوده و اصــل 174 هــم در بیــان وظایــف ســازمان بازرســی کل کشــور، درکنــار نظــارت بــر 
ــت،  ــد مدیری ــان می ده ــه نش ــوده ک ــر نم ــور« را ذک ــان ام ــن جری ــن«، »حس ــح قوانی ــرای صحی »اج
چیــزی جــز اجــرا و اداره را هــم شــامل اســت کــه مــواردی چــون خط مشــی گذاری، سیاســت گذاری 
و برنامه ریــزی می باشــد.1 همچنیــن اگــر مقــررات را بســتر تدبیــر امــور شــامل مســیر هدف گــذاری و 
تعییــن راهبردهــا و برنامه هــای اجرایــی بدانیــم، اختیــارات مزبــور بیشــتر جلــوه می کنــد. چــه اینکــه 
ــت  ــدی در صاحی ــر تردی ــده، دیگ ــی ش ــررات پیش بین ــع مق ــراخ در وض ــن ف ــی چنی ــی صاحیت وقت

ــد. ــی نمی مان ــت گذاری باق ــی و سیاس ــی خط مش ــل آن یعن ماقب

علی هــذا وزارت از یــک طــرف نســبت بــه هنــر و آثــار هنــری بی طــرف نبــوده و بــا ارزش گــذاری، 
ــم در  ــذاری را ه ــت و قاعده گ ــای هدای ــر، کارویژه ه ــرف دیگ ــته و از ط ــر نداش ــر را در نظ ــق هن مطل
ــه  ــذاری غیربی طرفان ــرای سیاســت و قاعده گ ــًا ب ــا، بســتر را کام ــوع اینه ــود دارد. مجم ــت خ صاحی
ــداری و نقــض  ــا ظرفیــت جانب ــد و عملکــردی ب ــر را در محــدوده قواع ــاده نمــوده و فرهنــگ و هن آم

برابــری حقوقــی قــرار داده اســت.

ــار  ــر آث ــگ ب ــی وزارت فرهن ــوب عمل ــار نامطل ــوم. آث ــار س گفت
ــدان ــری و هنرمن هن

صــرف وجــود وزارتخانــه ای بــرای فرهنــگ و هنــر بــا صاحیت هــای هدایتــی و تقنینــی پیش گفتــه 
ــار  ــل، آث ــه عم ــد، در ورط ــه ای می خواه ــق جداگان ــه دارد و تحقی ــی ک ــت و مطلوب ــار مثب ــار آث در کن

نامطلوبــی در پــی داشــته کــه می تــوان آنهــا را در شــش مــورد جــای داد:

1. فاح زاده، علی محمد، تفکیک تقنین و اجرا: تحلیل مرزهای صالحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه، 
تهران: مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1391،ص 145.

آثــار فراحقوقی صالحیت های هدایتی ارشــادی وزارت 
 فرهنگ و ارشاد اسالمی بر هنرمندان و آثار فرهنگی هنری
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بند اول. تأثیر منفی بر ذوق و خالقیت هنری

ــردن  ــده از آن، مخدوش ک ــمی برآم ــر رس ــی وزارت و هن ــوب عمل ــر نامطل ــن اث ــن و مهم تری اولی
اســتعداد هنــری اســت. در ایــن موقعیــت بــه جــای جامعــه مدنــی یعنــی مــردم، منتقــدان، مطبوعــات 
ــدام  ــت و ک ــدام زیباس ــد ک ــن می کن ــه تعیی ــت ک ــن وزارت اس ــری، ای ــی هن ــکل های خصوص و تش
فاقــد ارزش هنــری. هنــر رســمی بــا نقــض ویژگــی دســتورناپذیری هنــر و خاقیــت هنــری بــا تحمیــل 
ــر  ــه جــای تربیــت مدی ــاب خاقیــت را مســدود می کنــد. هنــری کــه ب ــه هنرمنــد، ب ســلیقه و ذوق ب
در خدمــت هنــر، هنــر را در خدمــت مدیــر قــرار داده و دیگــر جایــی بــرای جســارت و خاقیــت باقــی 
ــت  ــری« خــود را از دســت داده و در قام ــت، »اســتقال هن ــن وضعی ــد در ای ــرا هنرمن ــذارد، زی نمی گ
یــک کارمنــد، همــواره بــه دنبــال رضایتمنــدی وزارت اســت، نــه مــردم. امــری مغایــر بــا بنــد 3 مــاده 1 
و بنــد 12 مــاده 2 قانــون وزارت کــه »شــکوفایی اســتعدادها و روحیــه... ابتــکار در جامعــه« و »تقویــت 
روح... ابتــکار در تمــام زمینه هــای فرهنگــی و هنــر اســامی و ایرانــی« را جــزء اهــداف و وظایــف وزارت 
دانســته اســت. طرفــه آنکــه ایــن اثــر نامطلــوب از جانــب دولتمــردان در طیفــی متنــوع از زبــان معــاون 
ــز  ــا رئیس جمهــور منتخــب2 و مســئوالن وزارت3 نی ــات ریاســت جمهوری1 ت ــزد انتخاب اول اســبق و نام
بیــان  شــده! درصورتی کــه ایــن اشــخاص، نــه مخاطــب بلکــه مســئولند و هنگامــی کــه بــه ایــن نتیجــه 
منفــی واقفنــد، می بایســت در پــی تغییــر آن برآینــد. چنان کــه اولیــن وزیــر فرهنــگ پــس از پیــروزی 
انقــاب اســامی بــه دســتور نخســت خــود مبنــی بــر انحــال اداره نــگارش کــه وظیفــه اش، بررســی و 
صــدور مجــوز کتــاب بــود، می بالــد و رســالت وزارت را فراهــم ســاختن بســتری بــرای هرچــه پویاتــر 
ــای خاصــی را  ــه قالب ه ــا اینک ــد ت ــات می دان ــن امکان ــری و تأمی ــی و هن ــای فرهنگ ــودن فعالیت ه نم

ایجــاد کنــد و بخواهــد مــردم براســاس آن الگوهــا آثــار فرهنگــی خلــق کننــد.4

بند دوم. دوقطبی کردن فضای هنری

الف. تقسیم بندی ارزشی در هنر
از آثــار مهــم منفــی وجــود وزارت، ایجــاد نوعــی هنــِر بــاب میــل مدیــران اســت کــه می تــوان بــه 
ــد و  ــه »مفی ــر ب ــا تقســیم بندی هن ــر رســمی ب ــت. هن ــه ای گف ــا گلخان ــر رســمی، سفارشــی ی آن هن

1. مناظره فرهنگی نامزدهای ریاست جمهوری، عارف: هنرمندان، کارمندان دولت نیستند، بهار، 92/3/16، ص 9.
2. ســخنرانی حســن روحانــی در جمــع هنرمنــدان: دولــت آبــادی، محمــود، اگــر دیــر نشــده باشــد!، اعتمــاد، ســال یازدهــم، 

شــماره 2871، 92/10/22، ص 16.
3. معــاون امــور فرهنگــی وزارت فرهنــگ: ادبیــات، ســفارش بــردار نیســت، اعتماد، ســال یازدهــم، شــماره 2982، 93/3/22، 

ص 16.
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ســازنده« و غیــر آن، ارزش گــذاری نمــوده و بــا نادیــده گرفتــن حالــت شــهودی و تــک ضــرِب خلــِق اثــِر 
هنــری،1 آن را تصنعــی و چندمرحلــه ای می کنــد. حــال آنکــه ســاخت ایــن مفاهیــم و دســته بندی ها، 

نــه کار دولــت، کــه از کارکرد هــای جامعــه مدنــی اســت.2

هنــر رســمی بــا دوقطبــی کــردن فضــا و قــراردادن نــوع خاصــی از هنــر مقابــل ســایرین، هــر قســم 
ســفارش را مذمــوم و درواقــع، مطلــق هنــر سفارشــی را بدنــام نمــوده اســت. امــری کــه موجــب شــده 
ــه ســفارش بخــش خصوصــی هــم، بازتابــی منفــی یافتــه و مثال هــای درخشــان  اثــر هنــری حتــی ب
ــرخ زاد،  ــروغ ف ــر ف ــه ســیاه اســت« )1340( اث ــم »خان ــن خصــوص فرامــوش شــود. چنانکــه فیل در ای
ــای موســیقی،  ــزرگ دنی ــار ب ــده آث ــا عم ــود3 ی ــان ب ــه جذامی ــه ســفارش انجمــن کمــک ب ــی ب فیلم
ــه موســیقی سفارشــی، نظــر  ــران نســبت ب ــزرگان موســیقی ای ــه همیــن دلیــل، ب ــوده و ب سفارشــی ب

منفــی ندارنــد.4
  

هنــر رســمی، مــرّوج سلســله مراتب ارزشــی در هنــر اســت کــه امــروزه بســیار مشــکوک و مــردود 
بــوده5 و آزادی بیــان هنــری و اســتقال هنــری و هنرمنــد را نادیــده می گیــرد. درحالی کــه وقتــی در 
ایــران، بیــش از هــر چیــز بــر اســتقال سیاســی تأکیــد می شــود، بدیهــی اســت کــه هنــر، هنرمنــدان و 
نهادهــای فرهنگــی مملکــت نیــز بایــد مســتقل باشــند.6 هنــر سفارشــی از هرگونــه هنــر، یــک دوقطبــی 
می ســازد. فی المثــل بــه جــای دمیــدن در شــعله حکومــت شــعر، شــعر حکومتــی را تبلیــغ می کنــد7 
ــی  ــث کارشناس ــه مباح ــدم ورود ب ــبک ها و ع ــه س ــمردن هم ــرم ش ــای محت ــه ج ــیقی ب ــا در موس ی
ــت از ســنت موســیقایی، موســیقی ســنتی و  ــه جــای حمای ــًا ب ــه نمــوده و مث و زیباشناســی، مداخل

1. حبیبی، حسن، یادداشت هایی درباره هنر، فصلنامه هنر، 1362، شماره 3، ص 39.

2. نوشین، عبدالحسین، هنر تئاتر، تهران: بی نا، 1331،صص 73-75.

ــه،1380،  ــران: قص ــران، ته ــتمی ای ــرن بیس ــای ق ــارم از چهره ه ــر چه ــرخ زاد، دفت ــروغ ف ــته، ف ــاری، فرش 3. س

ــص80- 75.   ص

ــتر( و  ــران ارکس ــان )رهب ــس چکناواری ــری، لوری ــی رهب ــران، عل ــیقی ای ــزرِگ موس ــه ب ــی از س ــه در نظرخواه 4. چنان ک

شــاهین فرهــت )آهنگســاز(؛ موســیقی سفارشــی، مطلــوب و دســت کــم، »نــه خــوب، نــه بــد« ارزیابــی شــده اســت: هنــر 

ــه، اعتمــاد، ســال یازدهــم، شــماره 2982، 93/3/22، ص 16. ــا ن سفارشــی، آری ی

5. لوســی اســمیت، ادوارد، جهانــی شــدن و هنــر جدیــد؛ مفاهیــم و رویکردهــا در آخریــن جنبش هــای قــرن 

بیســتم، ترجمــه علیرضــا ســمیع آذر، تهــران: نظــر،1387،ص 13. 

ــر  ــمینار تئات ــاالت س ــه مق ــت!  مجموع ــران نیس ــر ای ــئله تئات ــتقالل، مس ــرا اس ــور، فرهــاد، چ 6. مهنــدس پ

ــش، 1388، ص100 . ــران: نمای ــران، ته ــی در ای خصوص

ــر علمــی  ــا دبی ــو ب ــی )گفت وگ ــه شــعر حکومت ــران، ســرزمین حکومــت شــعر اســت، ن ــری اســفندقه، مرتضــی، ای 7. امی

آثــار فراحقوقی صالحیت های هدایتی ارشــادی وزارت 
 فرهنگ و ارشاد اسالمی بر هنرمندان و آثار فرهنگی هنری
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ــور  ــاون ام ــًا مع ــه مث ــت ک ــن فضاس ــد. در همی ــح می ده ــر ترجی ــبک های دیگ ــر س ــیک را ب کاس
ــه شــایعه لغــو مجــوز کنســرت های پــاپ، آن را تکذیــب  ــا واکنــش ب هنــری اســبق وزیــر فرهنــگ، ب
ــته  ــی داش ــان و بی تبعیض ــگاه یکس ــیقی، ن ــواع موس ــه ان ــه هم ــبت ب ــر وزارت نس ــرا اگ ــد،1 زی می کن
ــن شــایعات و تکذیب هــا بی معناســت. در ســینما هــم، حمایــت وزارت از تقســیم بندی هایی  باشــد، ای
چــون ســینمای ارزشــی و غیــر آن، از گذشــته تاکنــون عیــان اســت. چنان کــه بــه اعتــراف مســئوالن 
ــه مقدســات  ــم کســانی کــه کارشــان ضعیــف اســت ب ــی: »اجــازه نمی دادی ــاد فاراب ســال های دور بنی
و ارزش هــای جامعــه نزدیــک شــوند. نــه اینکــه بگوییــم کار نکننــد، ولــی یــک ســری ارزش  هــا مثــل 
جنــگ و مســائل اعتقــادی را تشــخیص می دادیــم کــه کار هرکســی نیســت «.2 در زمــان حاضــر نیــز، 
ــب است:»ســینمای  ــن مطل ــای ای ــی، گوی ــت فعل صحبت هــای رئیــس اســبق ســازمان ســینمایی دول
ایــران از اســاس، ســینمای مقاومــت اســت، چراکــه ســینمای آمریــکا، دنیــا را تســخیر کــرده و در برابــر 
ــینمای  ــی س ــد؛ ول ــو درآمدن ــه زان ــی ب ــورهای اروپای ــوص، کش ــورها به خص ــام کش ــینما، تم ــن س ای

ــکا ایســتاده و مقاومــت می کنــد«.3 ــر ســینمای آمری ــران در براب ارزشــمند و اخاق گــرای ای

ب. تبعیض میان هنرمندان
ــا«.  ــر م ــی« و »ب ــا«، »خنث ــا م ــد: »ب ــه ســه دســته تقســیم می کن ــدان را ب ــر رســمی، هنرمن هن
موافقــان کامــًا در مســیر هنــر مدیــران حرکــت نمــوده و هنــر مدنظــر وزارتخانــه را تبلیــغ، تولیــد و 
عرضــه می دارنــد. کســانی کــه کامــًا دیــده و تشــویق شــده، جایــزه گرفتــه و در نهادهــای انتصابــی 
هنــری، حضــوری پررنــگ دارنــد. امکانــات و تســهیات هــم در اختیارشــان اســت. هنرمنــدان خنثــی 
نیــز، بــه دلیــل عــدم مخالفــت بــا هنــر رســمی، در حاشــیه امنــی قــرار دارنــد. ایــن هنرمنــدان، تقریبــًا 
ــود  ــخت گیری نمی ش ــا، س ــه آنه ــهیات ب ــای تس ــتند. در اعط ــمی هس ــر رس ــکان هن ــره نزدی در دای
و هــر از گاهــی هــم جایــزه می گیرنــد امــا اقبالشــان رو بــه افــول اســت؛ زیــرا نــه حــرف وزارتخانــه را 
می زننــد و نــه قادرنــد حــرف مــردم را بیــان کننــد، لــذا همچــون خــود، هنرشــان نیــز خنثــی و بی اثــر 
ــی  ــای نظارت ــدارا می شــوند و تحمــل. به ســختی از فیلتره ــا م ــی هســتند. دســته ســوم ام اســت، ول
ــه  ــی نکت ــد. ول ــم محرومن ــز ه ــهیات و جوای ــًا از تس ــوند. تقریب ــًا رد نمی ش ــا اساس ــوده ی ــور نم عب
اینجاســت کــه در چنیــن فضایــی، ایــن هنرمنــدان کــه اساســًا بــا نظــام سیاســی زاویــه ای ندارنــد و تنها 

ــد. ــرار می گیرن ــف ق ــگاه مخال ــظ شــود، در جای ــد اســتقال هنریشــان حف می خواهن

1. واکنش شاه آبادی »معاون هنری وزیر فرهنگ«به شایعه لغو مجوز کنسرت های پاپ: موسیقی پاپ، تعطیل نشده است، 

تماشا، شماره 463، 91/9/28، ص 21.

2. سلطانی، کاظم، سینمای ایران در جست وجوی ارزش ها )گفت وگو با چند نفر از اعضای بخش فرهنگی بنیاد سینمایی 

فارابی(، هنر و معماری، 1372، شماره 23، ص 128.

3. ایوبی: سینمای ایران از اساس، سینمای مقاومت است، اعتماد، سال دوازدهم، شماره 3081، 93/7/20، ص 8.
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ــر رســمی  ــق« از نظــام هن ــف و مواف ــد مخال ــودن نتیجــه »هنرمن ــه آنکــه به رغــم طبیعــی ب طرف
وزارت، بــه دلیــل فضــای ایجادشــده در عمــل، هــر دو طــرف وزارتخانــه و هنرمنــد، ســعی در تکذیــب 
ــان  ــد آن، پنه ــرا1 و مانن ــب و اصولگ ــینمای اصاح طل ــا س ــد ی ــل هنرمن ــته و فی المث ــم داش ــن مه ای
ــرت  ــا حی ــه ب ــا سیاســت، طبیعــی اســت کــه روزنام ــه ب ــری آمیخت ــن فضــای هن ــذا از ای می شــود؛ ل
ــه  ــه عزت الل ــد از نام ــا اینکــه بع ــا چــپ در جشــنواره فجــر«2 ی ــه راســت ت ــد: »از منتهی الی ــر بزن تیت
ــد خواننــده مشــهور ســنتی  ــی، فرزن ــام انتخابات انتظامــی درخصــوص اســتفاده سیاســی از او در ثبت ن
بــا او همــدردی  نماید:»پــدر مــن هــم، فریــب ایــن بازی هــا را خــورد و ندانســته در مراســمی شــرکت 

کــرد کــه از پیــش طراحــی شــده بــود «.3

ــد! چنانکــه  ــه خــود افتخــار می کنن ــر رســمی ب ــان هن ــان و مخالف ــر آنکــه هــردوی موافق جالب ت
ــد  ــورد تأیی ــی، م ــچ حکومت ــه »در هی ــد ک ــار« می دان ــن را »افتخ ــاش ـ ای ــیحون ـ نق ــه س معصوم
ــا  ــد: »طاغوتی ه ــی کارش می گوی ــال های ابتدای ــه در س ــاف ک ــن مخملب ــا محس ــت«4 ی ــوده اس نب
می داننــد حاضــر نیســتم... بــا آنهــا در یــک صحنــه کار کنــم. مــن جاروکــردن زیــر پــای ضعیف تریــن 
ــا گــردن کلفت تریــن هنرمنــد غیرمســلمان عــوض  ــه همــکاری ب ــا بازیگــر را ب مســلمان کارگــردان ی
نمی کنــم«؛5 امــا وی بعدهــا در چرخشــی کامــل، بــا تمایــل بــه ســینمای روشــنفکری و تغییــر جهــت 
از ســینمای ایدئولوژیــک داخلــی، مهاجــرت کــرد و شــدت ایــن تحــول طــوری بــود کــه وقتــی اصغــر 
فرهــادی در جشــن خانــه ســینما، آرزو کــرد برخــی همکارانــش ازجملــه او بتواننــد بــاز هــم در ایــران 
فیلــم بســازند، پروانــه فیلــم در حــاِل ســاخت او لغــو شــد! امــری کــه نشــان می دهــد در ایــن فضــا، 

ــدارد. ــد و حــد وســطی وجــود ن ــروز می یاب ــه روی، رادیکالیــزم ب بیشــتر از میان

 1. بــه عنــوان مثــال ر.ک: 1- نامــه تشــکر از عــارف: بیانیــه 280 شــخصیت فرهنگــی و هنــری در تشــکر از عــارف، بهــار،

 شناســی سیاســی ســینمای ایــران )بایدهــا و نبایدهــای 92/3/23، ص 12. 2- راودراد، اعظــم و اســدزاده، مصطفــی، جامعه

ــران در دهه سیاســت  هــای 1370 و 1380(، نامــه پژوهــش فرهنگــی، 1389، شــماره 9، صــص 88 گذاران ســینمای ای

.ـ57

 2.  اســامی فیلم هــای بخــش مســتند جشــنواره فجــر دوره 32 ، از منتهــی الیــه راســتا تــا چــپ در جشــنواره فجــر ، 

اعتمــاد ، ســال یازدهــم ،  شــماره 2866، 1392/10/16 ، ص 12

 3. نامــه دختــر دختــر علیرضــا افتخــاری بــه عــزت اللــه انتظامــی ، پــدرم هــم ، فریــب ایــن بــازی  هــا را خــورد، شــرق ،

ســال دهــم ، شــماره1373 ،1392/02/30 ، صــص 1و11

آثــار فراحقوقی صالحیت های هدایتی ارشــادی وزارت 
 فرهنگ و ارشاد اسالمی بر هنرمندان و آثار فرهنگی هنری

5. حیدری، غام ، معرفی و نقد فیلم های  محسن مخملباف ، تهران ، نگاه ،1376 ،ص 26.
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بند سوم. پر رنگ شدن مدیران وزارت فرهنگ به جای هنرمندان

ــر  ــم از وزی ــی اع ــن مســئوالن فرهنگ ــت یافت ــج از وزارت، محوری ــر رســمی منت ــار هن ــر آث از دیگ
ــری  ــور هن ــاون ام ــی مع ــینما یعن ــر و س ــیقی، تئات ــای موس ــه حوزه ه ــوط ب ــان مرب ــک از معاون و هری
ــر  ــیار مهم ت ــئوالن، بس ــات مس ــات و اقدام ــا، تصمیم ــت. مصاحبه ه ــینمایی اس ــازمان س ــس س و رئی
ــودن  ــال نم ــتر از دنب ــر، بیش ــم هن ــاالن عاَل ــی و فع ــه مدن ــت و جامع ــدان اس ــازتر از هنرمن و خبرس
ــش  ــر، بخ ــان بهت ــه بی ــتند. ب ــردان هس ــم در دولت م ــن مه ــف ای ــی کش ــدان، درپ ــی هنرمن خط مش
عمــده ای از سرنوشــت هنــر و هنرمنــد، بــه جــای اراده هنرمنــدان و خــرد جمعــی آنها، بســتگی بــه اراده 
و افــکار مســئوالن ذی ربــط دارد. امــری کــه فی المثــل در حــوزه تئاتــر، یکــی از مدیــران اســبق، آن را 
ــه ســمتی  چنیــن روایــت می کنــد: »رئیــس مرکــز هنرهــای نمایشــی، امپراطــور تئاتــر اســت. بایــد ب
برویــم کــه تئاتــر امپراطــور نداشــته باشــد«.1 دقیقــًا بــه همیــن خاطــر، وزیــر همیشــه نــه بــه عنــوان 
ــد پاســخگو  ــر رســمی بای ــگ و هن ــۀ مســئول فرهن ــه به مثاب ــی، بلک ــًا حام ــرف و صرف مســئولی بی ط
ــم فجــر بیــان می دارد:»امســال  ــر اســبق در افتتاحیــه ســی ویکمین جشــنواره فیل باشــد. چنانکــه وزی
فیلم هــای قابــل دفــاع و قابل قبولــی داریــم«2 یــا وزیــر بعــدی کــه در پاســخ بــه ســیاه نمایی 
فیلم هــای جشــنواره اظهــار داشــت: »فیلم هایــی کــه امســال نمایــش داده می شــود، بیــش از دو ســال 
از ســاخت آنهــا می گــذرد و هرچــه هســت، فیلم هایــی اســت کــه از گذشــته بــوده«3 یــا در پاســخ بــه 
ــر 20   ــود، حداکث ــد می ش ــاالنه تولی ــه س ــی ک ــن 90 فیلم ــد:»در بی ــا می گوین ــودن محتواه ارزشــی ب
فیلــم، صددرصــد قابــل قبــول اســت«.4 مثال هایــی کــه نشــان می دهنــد مســئولیت خــوب و بــد بــودن 
ــد  ــرار می کن ــا ف ــلیقه ها، از فیلم ه ــکار و س ــه اف ــاع از هم ــای دف ــه ج ــت و او ب ــر اس ــا وزی ــا ب فیلم ه
و می گویــد مــن بــرای اینهــا پروانــه صــادر نکــرده  یــا آنهــا را قبــول نــدارم. بمانــد کــه اساســًا صــدور 
مجــوز فیلم هــا، تئاترهــا و کنســرت ها بــا شــوراهای عریــض و طویــل بــوده و در اختیــاِر وزیــر نیســت. 
ــاع از عملکــرد خــود در جلســه اســتیضاح  ــر ســال های دور کــه در دف همچنیــن اســت اســتیضاح وزی
گفــت: آژانــس شیشــه ای 9 ســیمرغ دریافــت کــرد و جشــنواره بــا فیلــم دفــاع مقــدس شــروع شــد، ایــن 
ــزه  ــت. جای ــی را گرف ــن کارگردان ــزه بهتری ــور، جای ــاع مقــدس ماقلی پ ــم دف ــری ماســت. فیل جهت گی

1. سلیمی، حسین،تنها راه نهادینه ساختن تئاتر در ایران!، صحنه، 1386، شماره 42، ص 12

 2. وزیــر ارشــاد ) ســید محمد حســینی ( ، امســال فیلم هــای قابــل دفاعــی داریــم ،آرمــان روابــط عمومی،شــماره2115   

،91/11/12 ، ص8

3. علی جنتی : این فیلم ها در دوره ما ساخته نشده است ،شماره 2890 ،92/11/15 ،ص 16

 4. علــی جنتــی در گفــت و گــو ویــژه خبریشــبکه دو: وزیــر فرهنــگ و ارشــاد بــه روایــت صــدا و ســیما ،شــماره 3050 ،

93/6/13 ، ص20
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ــا  ــا موضــوع و جهت گیــری مذهبــی اســت. م ــق گرفــت کــه ب ــگ خــدا تعل ــه رن ــی ب بخــش بین الملل
ــم.1 ــزی کــه داده شــده تبییــن کردی ــا جوای ــان را ب جهت گیــری م

محوریــت یافتــن مدیــران در حــوزه موســیقی، غلیظ تــر اســت، زیــرا آثــار موســیقایی برخــاف تئاتــر 
و ســینما، بــرای عرضــه کًا بــا محدودیت هــای رســانه ای مواجــه می باشــد. خایــی کــه مســئوالن ایــن 
ــه  ــی اســت ک ــن جغرافیای ــد. در چنی ــده« و »سرنوشت ســاز« می نمای ــی«، »تعیین کنن حــوزه را »حیات
همیشــه در هنگامــه تعییــن وزیــر، تکاپــوی نظرســنجی تعییــن وزیــر یــا شــاخصه های وزیــر شایســته، 
ــا  ــواره ب ــینما، هم ــل در س ــه فی المث ــا اینک ــد ی ــه راه می افت ــری ب ــف هن ــای مختل ــب جریان ه از جان
ــا،  ــن داوری ه ــس ای ــه نف ــاد می شــود2 ک ــت ســینمایی ی ــر معاون حســرت از دوران »ســیف الله داد« ب

فــارغ از صحــت و ســقم آن، مرهــون مرکزیــت و محوریــت مدیــران فرهنگــی هنــری اســت. 

بند چهارم. بزرگ نمودن دولت و افزایش بوروکراسی منفی

ــد بســیار  ــردم، بای ــه م ــه نســبت ب ــت اســت ک ــودن دول ــم نم ــی وزارت، حجی ــار منف ــر آث از دیگ
ــوی  ــزار ت ــاد ه ــا ایج ــد و ب ــر می کاه ــردم در وادی هن ــهم م ــود وزارت از س ــد. وج ــر باش کوچک ت
ــار هنــری را  ــد و عرضــه آث بوروکراســی منفــی اعــم از تشــکیات و فرایندهــا و مجوزهــا، مســیر تولی
ــی کــه می بایســت  ــرژی و توان ــد. بوروکراســی در اینجــا همــه ان ــه می کن ــر و پرهزین ــان ب مطــول، زم
خــرج خلــق و نمایــش هنــر شــود را تلــف و اگــر هنرمنــد نیــز، به ســامت از ایــن هفت خــوان عبــور 
ــرای آفرینــش یــا بــروز اثــرش را نــدارد. حــال آنکــه منــع بوروکراســی منفــی  نمایــد، دیگــر رمقــی ب
ــذف  ــح و ح ــام اداری صحی ــاد نظ ــان »ایج ــه لس ــل 3 ق.ا. ب ــد 10 اص ــت در بن ــدن دول ــزرگ ش و ب
تشــکیات غیرضــرور« از اهــداف دولــت دانســته شــده امــا در عمــل بــا وجــود وزارت و مفــاد مارالذکــر 

ــن بخــش از ق.ا. نقــض شــده اســت. ــون وزارت، ای در قان

بند پنجم. ایجاد تبعیض در اخذ تسهیالت 

وزارت و هنــِر مدنظــر آن در تخصیــص تســهیات اعــم از وام هــا، یارانه هــا، امکانــات و ابــزار تولیــد 
و عرضــه آثــار فرهنگــی هنــری، تبعیــض قائــل شــده و غالبــًا آنهــا را بــه موافقــان خــود اعطــا می کنــد. 
تبعیضــی مغایــر اصــل برابــری کــه بــه هیچ وجــه، مثبــت نبــوده و کامــًا منفــی اســت. دراینجــا وزارت 

1. اعتمادی، فریبرز، دکتر مهاجرانی ، از رأی اعتماد تا استیضاح، تهران: علم، 1378،صص758-760

2. الله داد: روزهای بی»داد «   سینما :اعتماد، سال دهم، شماره 2453، 91/5/5، ص 11 2. با یاد سیف
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بــه مبانــی خــود رجــوع نمــوده و ســیل امکانــات را بــه هم ســوها یعنــی آنهــا کــه سیاســت ها و حــرف 
وزارت را تبلیــغ می کننــد، گســیل مــی دارد. بــه عنــوان مثــال، وام هایــی کــه بــه برخــی خــواص داده 
ــا جنبه هــای تکنیکــی  ــزرگ ب ــه پروژه هــای ب ــف آن ب ــا تعری ــم فاخــر کــه ب ــا داســتان فیل می شــود ی
ــارغ از ارزش  ــه ف ــد ک ــاخته ش ــی س ــاردی، فیلم های ــای میلی ــًا بودجه ه ــم و طبع ــی عظی و تجهیزات
ــن حــال، فیلم هــای موصــوف در  ــا ای ــد.1 ب هنــری، حتــی درصــد کمــی از هزینــه ســاخت را برنگردان
ــت از  ــل »حمای ــت قب ــه در دول ــود. چنانک ــغ می ش ــتاورد تبلی ــوان دس ــت به عن ــرد دول ــه عملک کارنام
تولیــدات فاخــر، ارزشــی و آرمانــی و اهتمــام بــه راه انــدازی پــروژه تولیــد فیلم هــای فاخــر و عظیــم« 
ــردان  ــه 61 کارگ ــرو نام ــه پی ــز نیســت ک ــذا حیرت انگی ــود؛2 ل ــتاوردهای وزارت ب از سیاســت ها و دس
ــی از ویژه خــواری و رانت خــواری، پاســخ داده  ــا موضــوع نگران ــه رئیــس اســبق ســازمان ســینمایی ب ب

ــد«.3 ــینما بازگردن ــه س ــواران ب ــم ویژه  خ ــازه نمی دهی ــود »اج می ش

بند ششم. نیل مدیران وزارت به رئالیسم و پراگماتیسم حقوقی

ــم  ــه وادی رئالیس ــران آن را ب ــب مدی ــه غال ــاخته ک ــمایلی از وزارت س ــث، ش ــورد بح ــرد م رویک
حقوقــی4 کشــانده کــه طــی آن، بــه دلیــل هماهنگــی واقعیــت حقوقــی بــا واقعیــت فرهنگــی و تأثیــر 
ــا دوری از آرمان گرایــی، تصمیم هــای حقوقــی، ملغمــه ای از تلقیــات شــخصی  ــر حقــوق،5 ب فرهنــگ ب
ــه  ــت ک ــون آن اس ــاظ، قان ــت.6 بدین لح ــه آن اس ــی ب ــات تصنع ــی ارجاع ــون و برخ ــهودی از قان و ش
ــون  ــه آنکــه قواعــد اقتضــا می کنــد.7 عادالنه تریــن برداشــت از قان مســئول اداری تصمیــم می گیــرد، ن
نیــز بــه علــت واقعیــات تجربــی، تنهــا براســاس قواعــد و اصــول حقوقــی، اتخــاذ نمی شــود8 و نهایتــًا 
ــًا  ــلوکی غالب ــرد. س ــورت می گی ــل درک ص ــوس و قاب ــی، ملم ــای عین ــتن واقعیت ه ــر داش ــا مدنظ ب
ــوق  ــی حق ــاخصه های واقع گرای ــال ش ــا اِعم ــی آن، ب ــه ط ــی ک ــا عمل گرای ــم9 ی ــه پراگماتیس ــج ب منت

1. بخشی ، مسعود ، وقتی می گوییم «ف.ف» ، از چه حرف می زنیم؟ ،بهار ،1392 ،ص12

 2. محمدزاده، محمدجعفر و دیگران، نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم )از مرداد 1384 تا اردیبهشت 1388(، تهران:

معاونت ارتباطات و اطاع رسانی  دفتر رئیس جمهور ،1388 ، ص87

3-Legal Realism.

 4. حجت اللــه ایوبــی، اجــازه بازگشــت بــه ویــژه خــواران نمــی دهیــم، اعتمــاد ، ســال یازدهــم ،شــماره 92/10/286،16

،ص 12

5. لوی برول، هانری، جامعه شناسی حقوق، ترجمه سید ابوالفضل قاضی، تهران: میزان،1386، ص 93

  6. پیرعطایی، علی، نظریه اداره قرارداد، تهران: ققنوس،1388، صص 80-81 .  

 7. موحــد، محمدعلــی، در هــوای حــق و عدالــت: از حقــوق طبیعــی تــا حقــوق بشــر، تهــران: کارنامــه،1384، . 

ص 263
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درعمــل، مقــام مســئول فایــده عملــی را مــاک گرفتــه، ایده آلیســم1 قانــون را بــه کنــاری می نهــد2 و 
بــه وادی تشــخیص مصلحــت، قــدم مــی گــذارد کــه اقتضایــی بــوده و ثابــت نیســت؛ لــذا مدیــر ذی ربــط 
ــا  ــی ی ــب تصمیم  گرای ــیری موج ــد.3 مس ــه برمی آی ــی توجی ــاب، ســپس در پ ــه اش را انتخ ــدا گزین ابت
ــوب و  ــتفاده مطل ــان اس ــت توأم ــت دو دم و ظرفی ــی اس ــه تیغ ــی ک ــردن اراده اجرای ــت پیداک اصال
ــری، سیاســت و تفســیر گفتمــان  سوءاســتفاده و خودکامگــی در وزارت را دارد. به گونه ای کــه جهت گی
ــر دو  ــه ه ــال آنک ــت.4 ح ــوده اس ــی ب ــان اصاح طلب ــا گفتم ــاوت ب ــن وزارت، متف ــی در ای اصول گرای
گفتمــان، تفســیرهای متفــاوت نســبت بــه مجموعــه ای ثابــت و یکســان از قوانیــن و مقــررات اســت. 

ــن  ــه ای ــده در هم ــب ش ــری موج ــی و هن ــررات فرهنگ ــن و مق ــودن قوانی ــی  ب ــذا انتزاع علی ه
ــررات یکســان، برداشــت های  ــن و مق ــه، از قوانی ــوه مجری ــر ق ــم ب ــان حاک ــر گفتم ــا تغیی ــال ها و ب س
متفاوتــی صــورت گیــرد و بیشــتر، واقعیت محــور باشــد تــا قاعده  محــور.5 چنانکــه وقتــی در ســال 64 
ــه و  ــئون جامع ــگ اســامی در ش ــوذ فرهن ــت گســترش و نف ــود: »جه ــیده می ش ــت پرس ــر وق از وزی
ــی  ــم نقــش نظارت ــد؟«، پاســخ می دهــد وزارت به رغ ــی داری ــت انقــاب فرهنگــی، چــه برنامه های تقوی

ــه معنــی خــاص و رایــج کلمــه نیســت «!6 و هدایتــی، »یــک دســتگاه تبلیغــی ب

نتیجه
اختصــاص وزارتــی بــرای هنــر بــه معنــای عــدم بی  طرفــی دولــت در مقولــه فرهنــگ و هنــر اســت. 
ــار متفاوتــی داشــته باشــد.  ــوژی، آث ــا ایدئول ــه نســبت دولــت ب ــا عنایــت ب ــد ب ایــن طرفــداری می توان
ــار  ــدان و آث ــت از هنرمن ــای دول ــت ه ــه حمای ــن وزارت، ب ــود ای ــز وج ــرف نی ــه در دول بی ط چنان ک
ــا رعایــت سیاســت هــای تکثرگرایانــه و منــع تبعیــض خنثــی می شــود؛ امــا  هنــری می انجامــد کــه ب
بــا توجــه بــه امــکان همیشــگی انحــراف در اقدامــات و اعمــال دولــت، نهایتــًا نقــض بی طرفــی محتمــل 
اســت کــه از آن بــه امتنــاع یــا عــدم امــکاِن هم نشــینی وزارت فرهنــگ و بی طرفــی یــاد می شــود. در 
ــای  ــت، کارویژه ه ــوژی در دول ــه غلظــت ایدئول ــز با توجه ب ــاب اســامی نی ــروزی انق ــس از پی ــران پ ای

1-Idealism.

 2. بشــیریه، حســین، آمــوزش دانــش سیاســی)مبانی علــم سیاســت نظــری و تأسیســی(، تهــران: نــگاه معاصر،  
صص250-251  ،1386

 3. پوراســتاد، مجیــد، نقــش دادرس مدنــی در تحصیــل دلیــل و کشــف حقیقــت، تهــران: شــهر دانــش،1391، . 
ص193

 4. دهقــان پیشــه، الهــه و اســماعیلی، رضــا، ارزیابــی مصوبات دولــت درباره ســینما، تحقیقــات فرهنگی،1391، . 
.شــماره 1، صص 132ـ115

 5. گرایــی )رئالیســم حقوقــی( در: بــر منهــج عــدل، مقــاالت اهــدا شــده بــه اســتاد ناصرکاتوزیان، کیوانفــر، شــهرام، واقــع . 
 .تهران: دانشــگاه تهــران،1388، ص194
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وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در هیبــت »هدایــت« و »تصویــب مقــررات« در قانــون وزارت متجلــی 
ــر را  ــم هن ــئون عال ــه ش ــت در هم ــری دول ــه حداکث ــه مداخل ــادی وزارت، زمین ــت ارش ــده و خصل ش
ــی داشــته  ــی درپ ــوب عمل ــار نامطل ــی ارشــادی وزارت، آث ــن عملکــرد هدایت فراهــم نمــوده اســت. ای
کــه در نابرابــری حقوقــی میــان اقســام هنــر، آثــار فرهنگــی هنــری و مــآاًل هنرمنــدان تلخیص شــدنی  

اســت. 
ــه در  ــد ک ــازی می کن ــر ب ــای هن ــس اداری را در دنی ــش پلی ــوال، نق ــن من ــر ای ــگ ب وزارت فرهن
نتیجــۀ آن، هنــر و هنرمنــدان بــه دو دســته »مجــاز و ممنــوع« تقســیم می شــوند: امــور مجــاز، خــوب 
و شایســته تشــویقند و امــور غیرمجــاز، مســتوجب مجــازات. موضوعــی کــه وزارت را بــا خطــر کم رنــگ 
ــر  ــر« ب ــد. اینکــه »خی ــک ســلیقه خــاص، مواجــه می نمای ــر در ی ــی و حبــس هن ــکار عموم شــدن اف
ــق  ــه ح ــتن و ن ــق داش ــراد )ح ــرای اف ــق ب ــدن ح ــل ش ــای قائ ــه ج ــده و ب ــح داده ش ــق« ترجی »ح
ــه آنهــا، الگویــی خــاص عرضــه می شــود. بدین لحــاظ، وزارت دچــار  بــودن( و اعطــای حــق انتخــاب ب
ــه عرضــه  ــی، ب ــگ ایران ــه ســایق در عرصــه فرهن ــی از هم ــه جــای نمایندگ ــلیقه گرایی شــده و ب س
فضیلــت رســمی و موردنظــر خــود می پــردازد؛ لــذا فاصلــه میــان نظــر مــردم و دولــت در بحــث هنــر، 

ــد. ــت می یاب ــتر عینی بیش

 در چنیــن شــرایطی، فرهنــگ و هنــر نیــز دولتــی و حاکمیتــی می شــود. مســیر هدایــت و ارشــاد 
ــا  ــن فض ــدام. در ای ــزی و اق ــی، برنامه ری ــت فرهنگ ــی، مدیری ــت فرهنگ ــت: سیاس ــخص اس ــم مش ه
ــه »کنتــرل فرهنگــی«  ســخن گفتــن از تنــوع فرهنگــی و شــکیبایی و کثرت گرایــی، جــای خــود را ب
ــت ها،  ــن از سیاس ــه غیرممک ــت و مطالب ــردار نیس ــر، تحمیل ب ــگ و هن ــه فرهن ــا ازآنجاک ــد؛ ام می ده
قوانیــن و مقــررات، غیرممکــن اســت؛ پــروژه کنتــرل فرهنگــی بــا عــدم توفیــق مواجــه شــده و باالجبــار 
واقعیت هــای فرهنگــی هنــری در قامــت حقیقت هــای مدنظــر متجســد می گــردد. امــری کــه همــواره 
در معــرض قضــاوت فراهنــری از آثــار هنــری اســت، زیــرا وزارت دارای دو وجــه »اداری« و »سیاســی« 

ــود.  ــک نم ــوان همیشــه حــوزه اداری را از سیاســت، تفکی اســت و به ســختی می ت

ــه  ــأن اداری، ب ــا ش ــی ب ــدِه فرهنگ ــمِی کنترل کنن ــاِد رس ــک نه ــرف ی ــه وزارت از ص ــت اینک نهای
ســازمانی متعلــق بــه سیاســت بــرای مراقبــت از اخــاق و الــزام قانونــی آن در امــور فرهنگــی و هنــری 

تبدیــل می شــود.
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مطبوعــات، تهــران، دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران. 
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ــی، تهــران، پژوهشــکده تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحــت  ــزی فرهنگ و برنامه ری

نظــام.
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رئیس جمهــور. 
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ــر  ــز نش ــران، مرک ــیریه، ته ــین بش ــه حس ــو(، ترجم ــان ن ــش جه ــان در پیدای ــاب و دهق ارب

ــگاهی.  دانش
ــت! «  ،  ــران نیس ــر ای ــئله تئات ــتقالل، مس ــرا اس ــاد ) 1388(. »چ ــور، فره ــدس پ 28. مهن

ــش. ــران، نمای ــران، ته ــی در ای ــر خصوص ــمینار تئات ــاالت س ــه مق مجموع
29. نوشین، عبدالحسین )1331(. هنر تئاتر، تهران، بی نا.

ــت گذاری  ــا سیاس ــت گذاری ت ــگ سیاس ــه: از فرهن ــد )1382(. »مقدم ــد، مجی 30. وحی
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فرهنگــی«، سیاســت گذاری و فرهنــگ در ایــران امــروز )مجموعــه مقــاالت(، تهــران، مرکــز بازشناســی 
اســام و ایــراِن پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات.

31. وینسنت، اندرو ) 1387(. نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نی. 

ب. مقاله ها
ــماره 33ـ  ــک، ش ــات و فرهنگ)1(«،ِکل ــوژی، اخالقی ــوش) 1371(.»ایدئول ــوری، داری 32ـ آش

ــص 58ـ42. 32، ص
33ـ آگاه، وحیــد )1398(.»هنرمندانــه یــا بی هنــر؟ تحلیــل حق هــای هنــری در منشــور 
ــوق  ــوق بشــر و حق ــه حق ــتی، ویژه نام ــالق زیس ــت«، اخ ــه مانیفس ــهروندی و ارائ ــوق ش حق

شــهروندی، صــص 382ـ 368.
ــه  ــت، ن ــعر اس ــت ش ــرزمین حکوم ــران، س ــفندقه، مرتضــی )1388(. »ای ــری اس 34ـ امی
ــص  ــماره 27، ص ــره، ش ــر(، پنج ــعر فج ــنواره ش ــی جش ــر علم ــا دبی ــو ب ــعر حکومتی«)گفت وگ ش

73ـ72. 
ــار، ص  ــم؟«، به ــم »ف.ف« از چــه حــرف می زنی ــی می گویی 35ـ بخشــی، مســعود) 1392(. »وقت

 .12
ــماره 3،  ــر، ش ــه هن ــر«، فصلنام ــاره هن ــت هایی درب ــن )1362(.»یادداش ــی، حس 36ـ حبیب

ــص 41ـ38. ص
ــوب،  ــا زندگــی مطل 37ـ راســخ، محمــد و رفیعــی، محمدرضــا )1389(. نســبت حکومــت ب

ــص 131ـ109. ــماره 1، ص ــامی، ش ــوق اس ــه و حق ــی، فق ــرد بی طرف ــه رویک ــی ب نگرش
ــوب:  ــی مطل ــا زندگ ــت ب ــبت حکوم 38ـ راســخ، محمــد و رفیعــی، محمدرضــا )1390(. نس

ــه رویکــرد کمــال گرایــی، حقــوق اســامی، شــماره 30، صــص 76ـ59. نگرشــی ب
ــوب:  ــی مطل ــا زندگ ــت ب ــبت حکوم 39ـ راســخ، محمــد و رفیعــی، محمدرضــا )1392(. نس
ــص 99ـ61. ــماره 61، ص ــی، ش ــات حقوق ــرا، تحقیق ــی و کمال گ ــای بی طرف ــی رویکرده ارزیاب
40ـ راودراد، اعظــم و اســدزاده، مصطفــی )1389(.»جامعه شناســی سیاســی ســینمای ایــران 
)بایدهــا و نبایدهــای سیاســت گذاران ســینمای ایــران در دهه هــای 1370 و 1380(«، نامــه 

پژوهــش فرهنگــی، شــماره 9، صــص 88 ـ57.
ــو  ــا« )گفت وگ ــت وجوی ارزش ه ــران در جس ــینمای ای 41ـ ســلطانی، کاظــم )1372(. »س
بــا چنــد نفــر از اعضــای بخــش فرهنگــی بنیــاد ســینمایی فارابــی(، هنــر و معمــاری، شــماره 

23، ص 152ـ125.
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ــه،  ــران!«، صحن ــر در ای ــاختن تئات ــه س ــا راه نهادین 42ـ ســلیمی، حســین )1386(. »تنه
ــص 14ـ8 . ــماره 42، ص ش

ــر نقــش  ــی ب 43ـ شــهابی، مهــدی و نیکویــی، مرضیــه )1391(. »حقــوق متافیزیکــی: تأمل
ــی«، مطالعــات حقوقــی، شــماره 1، صــص 134ـ103. ــده حقوق ــاد قاع ــد ایج ارزش در فرآین

44ـ قزلســفلی، محمدتقــی )1382(. »هنــر و سیاست«،پژوهشــنامه علــوم انســانی و 
اجتماعــی، شــماره 10 ـ 9، صــص 234ـ213.

45ـ قیومــی بیدهنــدی، مهــرداد )1387(.»حمایــت و هنرپــروری و زوایــای پنهــان در تاریخ 
هنــر ایران «  ،گلســتان هنــر، شــماره 13، صــص 7ـ5.

ــگ  ــا در فرهن ــش تناقض ه ــزی و کاه ــناخت، ممی ــد )1390(.»ش ــا، ســید حمی 46ـ موالن
خــودی«، ماهنامــه صــدای جمهــوری اســامی ایــران، شــماره 54، صــص 48 ـ 47.

47ـ میرمحمــد صادقــی، حســین )1388(. »پلورالیســم حقوقــی«، آموزه هــای حقوقــی، شــماره 
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The Illegal Results of Ideological Competences of the 
Ministry of Culture and Islamic Guidance for Artists 

and CulturalـArtistic Works    
  
Vahid Agah*

Abstract:
In nonـ secular governments, access to all aspects of citizens’ life style is a principle 
that takes place in topics such as interference and guidance. What is happening in the 
field of culture, and in fact, the relationship between government and art, in the form 
of the existence of the ministry, for culture and art, which also exists in Iran, after the 
victory of the Islamic Revolution. This study was conducted with the aim of deter-
mining the government’s approach to culture and art, and examining the behavior and 
performance of officials of the Ministry. Following the effects of the existence of this 
ministry in Iran, which has not been investigated from a legal point of view, in the light 
of the government’s approach and the ministry’s competences, it was concluded that 
the objectives and duties of the Ministry of Culture act, determined the way of this in-
tervention, and considering the legal competences, this ministry has not been neutral, 
and support ideological culture and art it has the mission of this ministry. The Ministry, 
in addition to the positive effects that it has, in the field of performance, has left its own 
undesirable and practical effects, on works of art and artists, which can be placed in 
These topics: polarization of the artistic space, negative impact on artistic taste and cre-
ativity, discrimination among artists, highlighting officials instead of artists, enlarging 
the government, increasing negative bureaucracy, discriminating in obtaining facilities 
and ministry officials , To legal realism and pragmatism.

Keywords:Ministry of Culture and Islamic Guidance, Ideological Art, Administra-
tive law of Culture, CulturalـArtistic Works. 
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