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شورايعالى انقالب فرهنگى در جلسه 457 مورخ 26/11/78 
بنا به پيش��نهاد ش��وراى هن��ر )ش��ماره 2341/دش مورخ 
13/07/78( سياس��تهاى هنرهاى نمايش��ى را به اين شرح 

تصويب كرد: 
مقدمه: 

ب��ا توجه به اص��ول سياس��ت فرهنگى جمهورى اس��المى 
ايران مصوب جلس��ه 288 شورايعالى انقالب فرهنگى مورخ 
20/05/71 و با استناد به بند 12از اولويت ها و سياست هاى 
كلى، سياس��ت هاى هنرهاى نمايشى )تئاتر( كشور به شرح 

زير تعيين مى شود: 
ماده 1- هدف و ضرورت: 

هنر تئاتر از عناصر مقوم فرهنگى جامعه است كه گسترش 
آن با توجه به بند 1و 19 اصول سياست فرهنگى به منظور 

اعتالى فرهنگى جامعه اسالمى ايران صورت مى پذيرد. 
ماده 2- حمايت دولت: 

با توجه به بند 24 از اصول سياس��ت فرهنگى، دولت موظف 
است شرايط مادى و معنوى الزم را براى توليد نمايش و ايجاد 
مكانهاى نمايشى در سراسر كشور فراهم آورد و حمايت الزم 

را براى گسترش و اعتالى هنر تئاتر انجام دهد. 
تبصره: 

نمايش هايى كه برگرفته از فرهنگ اصيل اس��المى و نشأت 
گرفته از پيام انقالب اس��المى و مقوم تئاتر ملى باش��ند در 

اولويت ويژه قرار خواهند گرفت. 
ماده 3- هدايت و نظارت: 

هداي��ت و نظارت بر اجراهاى عمومى هنرهاى نمايش��ى در 
سراسر كشور بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى است. 
اين امر به منظور دستيابى، حفظ و صيانت اهداف فرهنگى 
و اص��ول سياس��ت فرهنگى جمهورى اس��المى ايران انجام 

مى پذيرد. 
تبصره1: نظارت بر اجراى عمومى هنرهاى نمايشى )تئاتر( در 
سراسر كشور براساس آيين نامه جداگانه اى صورت مى پذيرد. 

اين آيين نامه به تصويب شوراى هنر خواهد رسيد. 
تبص��ره 2: نظارت بر اجراى نمايش در داخل دانش��گاهها و 
مراكز آموزش عالى كش��ور و نيز جش��نواره هاى دانشجويى 
و تئاترهاى تلويزيونى از موضوع اين ماده مس��تثنى اس��ت. 
در دانش��گاهها و مراكز آموزش عالى كشور اين امر به عهده 
ش��وراى فرهنگى هر دانش��گاه خواهد بود كه آئين نامه آن 
توس��ط وزراى فرهنگ و آموزش عالى و بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشكى و رئيس نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى 

در دانشگاهها تصويب و ابالغ خواهد شد. 
ماده 4- آموزش و پژوهش: 

به منظور بارورى استعدادها، افزايش آگاهى، دانش و توانايى 
نيروى انسانى در عرصه هنر نمايش، تقويت و ترويج آموزش 
و پژوهش، الزم اس��ت دس��تگاههاى ذى ربط وظايف زير را 

انجام دهند: 
الف: آموزش رس��مى تئاتر در س��طوح عالى بر عهده وزارت 
فرهنگ و آموزش عالى و يا مؤسس��اتى است كه داراى مجوز 

رسمى باشند. 
ب: صدور مجوز و نظارت بر آموزشگاههاى آزاد در زمينه هنرهاى 

نمايشى بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى است. 
ج: وزارت آموزش و پرورش موظف اس��ت برنامه مش��خصى 

ب��راى آموزش و ترويج هن��ر نمايش در م��دارس تهيه و با 
هماهنگى وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمى ارائه نمايد. الزم 
اس��ت با همكارى اين دو وزارتخانه، زمينه هاى تأس��يس و 

گسترش هنرستانهاى نمايش فراهم گردد. 
د: فرهنگس��تان هنر موظ��ف به تهيه طرحه��اى بنيادى و 
كاربردى پژوهشى اس��ت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، 
وزارت فرهن��گ و آموزش عالى و س��ازمان صدا و س��يماى 
جمهورى اس��المى ايران موظف به حمايت كامل از اجراى 

اين طرحها مى باشند. 
ماده 5- تبادل نظر: 

ب��ا توجه ب��ه بن��د 2و 3 اصول سياس��ت فرهنگ��ى، تبادل 
گروههاى نمايشى ايرانى و ديگر كشورهاى جهان به منظور 
آش��نا س��اختن جهانيان با فرهنگ و هنر اسالمى و ايرانى و 
نيز آشنايى عالقمندان ايرانى با سبكها و شيوه هاى متداول 
و نوين هنرهاى نمايشى در جهان ضرورى است. اين تبادل 
بايد ب��ا در نظر گرفتن ارزش��ها، اصول و ش��ئون جمهورى 
اس��المى ايران صورت گيرد. دس��تورالعمل اي��ن تبادل در 
شورايعالى سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى و با همكارى 

وزارت امور خارجه تهيه و به تصويب خواهد رسيد. 
ماده 6- جشنواره ها: 

برگزارى جشنواره هاى نمايشى به منظور معرفى هنر ايرانى 
و انقالب اسالمى، مبادله انديشه و تجارب، ارزيابى و معرفى 
آثار ارزشمند نمايشى، كشف و معرفى استعدادهاى جوان و 
رونق فعاليتهاى نمايش��ى )با توجه به بند 2اهداف سياست 
فرهنگ��ى( خواه��د بود. س��ازماندهى، هماهنگ��ى و صدور 
مجوز براى برگزارى جش��نواره هاى نمايشى بر عهده وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسالمى اس��ت. نظارت بر اعمال سياستها 
و اصول و ارزش��هاى مندرج در اصول سياس��تهاى فرهنگى 
در جش��نواره هاى نمايش��ى از وظايف و مس��ووليتهاى اين 

وزارتخانه است. 

تحلیل 
- پيرامون هنرهاى نمايش��ى، ده ها و ش��ايد صدها قانون و 
مصوبه ريز و درشت وجود دارد كه از سوى تقسيم كار ملى 
قانونگذارى و وضع مصوبه س��نتى به سبک ايرانى تصويب و 

اجرا شده است.
- بدون ترديد تداوم و تش��ديد مش��كالت در حوزه هنرهاى 
نمايش��ى نشانه آشكار ناكارآمدى مصوبات، واضع مصوبات و 

وضع مصوبات سنتى به سبک ايرانى است.
- تحليل ش��وراى عال��ى انقالب فرهنگى پيرام��ون تداوم و 
تش��ديد مشكالت زندگى مردم با وجود عملكرد وضع قانون 

اين شورا پيرامون هنرهاى نمايشى چيست؟ 
دفاع ش��وراى عالى انقالب فرهنگ��ى از ناكارآمدى عملكرد 

خود پيرامون سياستهاى هنرهاى نمايشى چيست؟
- بر اساس كدام شواهد ميدانى و اندازه گيرى كدام شاخص 
ه��اى عملياتى، مى ت��وان كارآمدى عملكرد ش��وراى عالى 
انقالب فرهنگى را پيرامون سياس��تهاى هنرهاى نمايش��ى 

اثبات كرد؟
- بررسى گذش��ته نگر چهار دهه پيشين مويد اين حقيقت 
است كه عملكرد وضع مصوبه شوراى عالى انقالب فرهنگى 
پيرامون سياستهاى هنرهاى نمايشى نيازمند نقد و بررسى 

و تحول اساسى است.

نقد و بررسی مصوبه 
مصوبات ش��وراى عال��ى انقالب فرهنگى از نظ��ر 18 مولفه 

بشرح زير مورد نقد و بررسى قرار گرفته است:
دامن��ه اعتبار زمانى، نامگذارى، عنوان گذارى، نس��خ نوعى، 
تغيي��رات، آيين ن��گارش، تك��رارى بودن، مراج��ع موازى، 
مصوب��ات مزاحم، اس��تثناپذيرى، آگاهى عمومى، كاس��تى 
ها، اه��داف، ويژگى هاى ذاتى، ويژگ��ى هاى عرضى، منابع 

تقنينى، استانداردهاى تقنينى و منافع عمومى
- معطل ماندن اجراى مصوبه جديد التصويب

در صورت معين نبودن يا نش��دن زمان نس��خ، عمال مصوبه 
جديد از نظر اجرا معطل و منتظر باقى خواهد ماند تا موضوع 
زمان نس��خ تعيين تكليف گردد. بخصوص در ش��رايطى كه 
مجموعه مصوبات كش��ور تنقيح نشده اند، ممكن است يک 
مصوبه بطور صريح يا ضمنى بس��يارى از س��اير مصوبات را 
نسخ كند. در اينصورت است كه كنترل كار از دست مجريان 

مصوبه و مردم به عنوان ذينفعان خارج مى شود.
- سردرگمى مجريان در اجراى مصوبه

اج��راى مصوبه وابس��تگى كامل به فهم مجري��ان از مصوبه 
دارد. در صورت وجود ابهام در زمان نسخ يک مصوبه توسط 
مصوبه ديگ��ر، مجريان از نظر چگونگ��ى و زمان اجرا دچار 
ترديد و س��ردرگمى مى شوند و نمى توانند مصوبه را بطور 

شايسته اجرا نمايند.
- معطل ماندن كارهاى مردم در نسخ مصوبات

با نسخ مصوبات بدون قيد زمان نسخ، عمال اجراى مصوبه و 
كارهاى مردم از نظر اجرايى دچار مش��كل مى شوند. مثال 
هاى يادشده باال نيز مويد اين حقيقت است كه عمال جامعه 

حداقل تا تدوين آيين نامه جديد معطل خواهد ماند.
- همراهى تاريخ تصويب مصوبه در نامگذارى آن

يك��ى ديگ��ر از اجزاى جدانش��دنى در سلس��له مراتب نام و 
نامگذارى مصوبات به روش سنتى و رايج، قيد تاريخ تصويب 
در نام مصوبات اس��ت. اين امر احتماال نش��انگر تقدم و تاخر 
زمانى تصويب مصوبات است كه داراى توجيه مناسبى براى 
قيد تاريخ تصويب در نام و نامگذارى مصوبات نيس��ت. اينكه 
تاري��خ تصويب يک مصوبه در نام مصوبه قيد ش��ود بصورت 
عملى در اجراى آن يا براى ذينفعان كمک موثرى نمى كند. 
در يک روز كارى مجلس ش��وراى اس��المى و ساير مراكز و 
مراجع وضع مصوبه مصوبات متعددى تصويب مى شود، قيد 

تاريخ شامل وبژگى هاى خاص مصوبات به شمار نمى رود.
- همراهى نام مركز يا مرجع مقرره گذار در نامگذارى مصوبه

با توجه با تعدد مراكز و مراجع وضع مصوبه در كشور به نظر 
مى رس��د كه در شيوه س��نتى نامگذارى معموال نام مرجع 
تصوي��ب كننده نيز جزيى از نام مصوبات ش��ده اس��ت كه 
معموال در بخش انتهايى نام مصوبات قيد مى شود كه خود 
موجب طوالنى شدن نام مصوبات شده است. وجود مصوبات 
مش��ابه با اس��امى مراجع تصويب كننده متفاوت خودبخود 
موجب س��ردرگمى مجريان مصوبه و مردم مى شود. تكرار 
نام مركز يا مرج��ع وضع مصوبه در عنوان و نام مصوبات، از 
نظ��ر كاربردى داراى آثارخاصى نيس��ت و صرفا موجب مى 
ش��ود كه هر مصوبه يک جزء زائ��د را بصورت نابجا بصورت 

دنباله با خود داشته باشد.
- آسانى استناد به مواد و تبصره هاى مصوبه

عنوان بندى مطالب مندرج در يک مصوبه با ايجاد س��هولت 
در دسترس��ى به بخش هاى گوناگون مصوبه، امر استناد به 
ريز مواد و تبصره هاى قانونى را آسان مى كند. عنوان بندى 
با جانمايى محتواى مصوبات در پيكره به هم پيوس��ته آنها 
ام��كان آدرس دهى محتوايى را به نس��بت متن هاى بدون 
عنوان بندى افزايش مى دهد. در متن هاى بلند بدون عنوان 
بندى نمى توان به راحتى به موضوعات مطرح ش��ده ارجاع 
داد يا آنها را به عنوان ش��واهد مطالعاتى مورد اس��تناد قرار 
داد. آسانى استناد به مواد يا تبصره هاى قانونى در اثر بخش 
بندى و تفكيک بخش هاى ايجاد شده توسط عناوين موجود 

در متن مصوبات است. 
- عدم تحمل مشقت بررسى همه مصوبات مرتبط با هر مصوبه

اين ام��كان وجود ندارد كه براى بررس��ى ه��ر مصوبه همه 
مصوبات موضوعه كش��ور را در قواى سه گانه بررسى نمود تا 
ب��ا اطمينان در مورد مصوبات موجود پيرامون موضوع خاص 
نظريه قاطع داد. تمام بررس��ى هاى قانونى بصورت تقريبى و 
تخمينى است و كامال به تالش فرد جستجوگر بستگى دارد. 
اين وضع مصوبه به س��بک ايرانى اس��ت كه براى شناسايى 
مصوب��ات مرتبط ب��ا يک موض��وع را از روى ناچ��ارى تمام 

مصوبات 113 سال گذشته را مورد مطالعه قرار داد.
- ناآگاهى اهالى وضع مصوبه با زبان فارسى معيار

افرادى كه در تقسيم كار ملى در وضع مصوبه دست اندركار 
تدوين و تصويب مصوبات اند غالبا آگاهى و تخصص الزم در 
زمينه زبان فارس��ى معيار ندارند. ناآگاهى تخصصى موجب 
مى گردد ك��ه در نگارش مصوبات، از هي��چ قوعد و اصولى 
پيروى نشود و در نهايت وضعيت نگارش در مصوبات موجود 

در وضعى چنين به هم ريخته و نگران كننده باشد.
- حد مطلوب تكرار مطالب در مصوبه

حد مطلوب تك��رار در پيكره بندى اندام��واره مصوبات، پى 
ريزى قالب مناس��بى است كه اطالعات مورد نياز مخاطبان 
به آنها منتقل ش��ود. بنابر اين مالک عمل در س��طح بندى 
تكرار تامين نيازهاى اطالعاتى مخاطبان است. پس از انتقال 
محت��واى مورد نياز به مخاطب��ان از ارائه موضوعات تكرارى 
پرهيز مى شود تا آثار زيانبار تكرار مكررات بوجود نيايد. حد 
مطل��وب در تكرار مطالب و موضوعات، انتقال موفقيت آميز 
محتوا در پيش��برد اهداف از پيش تعيين ش��ده در موضوع 

است. 
- عدم وجود هدف گذارى و س��ازماندهى بر مراكز و مراجع 

متعدد وضع كننده مصوبات
در خي��ل عظيم مراكز متول��ى مقرره گ��ذار بحث از هدف 
گذارى و س��ازماندهى با توجه به بيش از 110 س��ال سابقه 
وضع مصوبه در كشور و ريش��ه دوانيدن مراكز موازى وضع 
مصوبه در كش��ور، بس��يار دش��وار به نظر مى رس��د. وجود 
اهداف زودگذر و تقريب��ا روزمره، امكان هر گونه برنه ريزى 
بلن��د و ميان مدت را از مراكز متعدد تقنينى س��لب نموده 
اس��ت. اساسا وجود مراكز و مراجع تقنينى متعدد براى حل 
مش��كالت روزمره بخشى از جامعه اس��ت كه احتماال دليل 

وجودى بسيارى از مراكز تقنينى متعدد و موازى است.
- ارجاع مصوبه براى رجوع به ساير عناوين

در م��وارد محدود ارجاع يک مصوبه ب��ه مصوبات ديگر مى 
تواند داراى نقش رجوع به ساير عناوين موجود در مصوبات 
موضوعى باش��د كه در درجه اول داراى نقش روش��نگرى و 
آگاه س��ازى دارد و در ادامه ممكن اس��ت به اس��تفاده هاى 

ديگر منتهى شود.

- ارجاع مصوبه  براى جلب يا ارائه حمايت
در اكثر م��وارد ارجاع يک مصوبه به مصوبات ديگر مى تواند 
در راس��تاى جلب يا ارائه حمايت از ديگر مصوبات باشد. در 
اي��ن حالت مصوبات همديگر را تقوي��ت كرده و به كارآمدى 
بيش��تر هم كمک مى كنند كه اين امر در اداره امور جامعه 

مفيد است.
- عدم انجام تنقيح مصوبات كشور

انب��وه مصوبات تنقيح نش��ده چگونه در زم��ان تصويب يک 
مصوبه مى توانند به واضع مصوبه در بررس��ى آثار مزاحمتى 
مصوبات بر هم كمک نمايد. با وضع موجود اساسا نمى توان 
تاثيرات تخريبى مصوبات را بر يكديگر مورد مالحظه قرار داد. 
همان گونه كه آثار مفيد مصوبات بر يكديگر قابل مش��اهده 

و مالحظه نيست.
- زير سوال بردن دليل تصويب مصوبه

مصوبات داراى اس��تثنائات فراوان خود نقض غرض تصويب 
مصوبه اس��ت و داليل آن را با تكش��يک مواجه مى س��ازد. 
همگان با مالحظه فهرس��ت بلندباالى استثنائات مصوبه به 
بقيه گزاره هاى قانونى به ديده ترديد خواهند نگريس��ت كه 
خوش��ا به حال مستثنى ش��دگان! اينگونه است كه مصوبات 
داراى اس��تثنائات فراوان معموال داراى سرنوشت مطلوبى از 

نظر اجرا در جامعه ندارند.
- مصوب��ه در فهم مردم منتظر اجرا و ن��ه منتظر ترجمه به 

ادبيات مردمى
مصوباتى كه توس��ط مردم بخوبى فهميده ش��ده اند محتاج 
اجرا توس��ط مسئوالن مربوطه اند و مصوبات نافهم در انتظار 
ترجمه ش��دن به زب��ان عموم م��ردم اند كه معم��وال زمان 
مش��خصى نمى توان براى آن تعيين نمود. تجربه نشان داده 
اس��ت كه مصوبات نافهم براى مردم بدرس��تى نيز در جامعه 

اجرا نشده و سرنوشت درخشانى نداشته اند.
- تلقى سكوت به رضايت مصوبه

در ادبي��ات اجتماعى معموال س��كوت را به رضايت تلقى مى 
كنن��د. در مصوبه و وضع مصوبه نم��ى توان همانند فرهنگ 
عمومى هر سكوت واضع مصوبه را بر صحت و موافقت حمل 
ك��رد. مصوبه را نمى توان از طريق حدس و گمان دريافت و 
اجرا كرد. واضع مصوبه همواره تالش دارد كه همه موضوعات 

مرتبط با يک پديده را تعيين تكليف نمايد.
- دفاع از حد حق توسط مصوبه به مثابه تعيين حقوق مردم 

و حاكميت
هدف مصوبه و وضع مصوبه، تعيين حد حق به معناى تعيين 
حقوق مردم و حاكميت است. مردم و حكومت هر يک داراى 
حقوقى هس��تند ك��ه حد و مرز آن از طري��ق مصوبه تعيين 
مى ش��ود. حقوق مردم و حاكميت شامل روابط دوسويه اى 
است كه در قالب اداره امور كشور توسط حكومت و مشاركت 
اجتماعى توسط مردم ارائه مى شود. در مصوبه و وضع مصوبه 
سنتى به سبک ايرانى، بروز و تشديد مشكالت زندگى مردم 
نش��انه عدم وجود تعيين حقوق م��ردم و حاكميت به عنوان 

هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- علني بودن مصوبه به مثابه همفكرى با گروه هاى مرجع 

علن��ى بودن مصوبه عالوه ب��ر آگاه نمودن عموم مردم، گروه 
ه��اى مرجع جامعه را نيز در جري��ان مصوبه و وضع مصوبه 
قرار مى دهد. رسالت تاريخى گرو هاى مرجع جامعه اينگونه 
ايجاب مى كند كه همواره براى بر طرف نمودن كاستى هاى 
مصوبه و واضع مصوبه وارد ميدان ش��وند و با تعامل سازنده 
رون��د تصويب و اجراى مصوبه را تكميل نمايند. حضور گروه 
ه��اى مرجع در عرصه وضع مصوبه زمينه هاى اعتماد مردم 
ب��ه مصوبه و وضع مصوب��ه را افزايش مى دهد و مى تواند به 
تس��هيل تعامال بين مردم و واضعان مصوبه منجر ش��ود. در 
مصوبه و وضع مصوبه س��نتى به سبک ايرانى، بروز و تشديد 
مش��كالت زندگى مردم نش��انه عدم وجود همفكرى با گروه 
ه��اى مرجع به عن��وان ويژگى ذاتى مصوب��ه و وضع مصوبه 

است. 
- مستمر بودن مصوبه به مثابه ثبات

ثبات )اس��تمرار( مصوبه يك��ى از ويژگى هاى عرضى مصوبه 
اس��ت كه در جامعه مى تواند به ساماندهى بهينه امور كمک 
نمايد. ثبات مصوبه و وضع مصوبه امكان ش��كل گيرى رفتار 
م��ردم را فراهم نموده و زمين��ه تبعيت پذيرى آنان را فراهم 
مى آورد. مصوبه بدون ثبات فرصتى براى ارائه آثار مفيد خود 
ندارد و با ش��روع اثربخشى، بصورت مكرر تغيير و اصالح مى 
ش��ود. در مصوبه و وضع مصوبه سنتى به سبک ايرانى، بروز 
و تشديد مش��كالت زندگى مردم نشانه عدم ثبات به عنوان 

ويژگى عرضى مصوبه است.
- پشتيبانى جامعه از مصوبه به معناى تامين نيازهاى اساسى 

مردم 
مصوبه و مصوبه گذارى بر اس��اس منابع جامعه، در راستاى 
تامين نيازهاى اساس��ى م��ردم گام بر م��ى دارد كه مطابق 
مصوبه اهداف از پيش تعيين ش��ده آن مش��خص ش��ده اند. 
نيازهاى اساسى مردم يا حقوق اساسى ملت بر طبق مصوبه 
اساسى تعيين شده است كه وضع مصوبه كشور مكلف است 
ت��ا زمينه ه��اى اجتماعى تحقق آن را فراهم كند و نس��بت 

مردم و حاكميت را به شايسته ترين وجه ممكن تعيين كند. 
تقس��يم كار ملى ش��امل تدوين، تصويب، تاييد، ابالغ، اجرا، 
نظارت و تفسير مصوبه بايد توانايى الزم براى تامين نيازهاى 
اساس��ى مردم را در وضع مصوبه داش��ته باشد. در مصوبه و 
وضع مصوبه سنتى به سبک ايرانى، بروز و تشديد مشكالت 
زندگى مردم نشانه عدم تامين نيازهاى اساسى مردم از طريق 

مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است. 
- سازگاري مصوبه با كليت نظام حقوقي به مثابه عدم وجود 

تعارض و مزاحمت قانونى
سازگاري با كليت نظام حقوقي به معناى عدم وجود تعارض 
و مزاحمت قانونى يكى از اصول وضع مصوبه اس��ت. يكى از 
امور مهم در بررس��ى س��ازگاري با كليت نظام حقوقي، عدم 
وجود تعارض و مزاحمت قانونى اس��ت كه در برخى از موارد 
بي��ن مصوبات جديد و قديم مالحظه مى ش��ود و اجراى هر 
دو مصوبه را با مش��كل مواجه مى س��ازد. در مصوبه و وضع 
مصوبه سنتى به سبک ايرانى، بروز و تشديد مشكالت زندگى 
مردم نش��انه عدم س��ازگاري با كليت نظام حقوقي به مثابه 
عدم وجود تعارض و مزاحمت قانونى به عنوان اصول مصوبه 

و وضع مصوبه است.
- تامين منافع عمومى در مصوبه به مثابه قلمرو مش��روعيت 

حق هاى فردى
اصل چهلم مصوبه اساس��ى قابل مشاهده است: »هيچ كس 
نمى تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز 
به منافع عمومى قرار دهد«. حقوق فردى مردم از آن جهت 
داراى اهمي��ت اس��ت كه هم��ه آنها داراى زندگ��ى فردى و 
خانوادگى اند كه اين قلمرو در راس��تاى منافع عمومى قابل 
احترام اس��ت و بايد از نظر مصوب��ه و وضع مصوبه به عنوان 
حقوق فردى به رسميت شناخته شود. گفتنى است كه بدون 
مشروعيت حق هاى فردى نمى توان حقوق و منافع عمومى 
را مش��روع دانس��ت چرا كه حقوق ف��ردى و عمومى در يک 
دس��تگاه منطق��ى قابل جمع اند. در مصوب��ه و وضع مصوبه 
سنتى به سبک ايرانى، بروز و تشديد مشكالت زندگى مردم 
نشانه عدم وجود منافع عمومى به مثابه قلمرو مشروعيت حق 

هاى فردى در وضع مصوبه است.
- تمشيت امور دولت با مصوبه به مثابه رسيدگى به مشكالت 

زندگى مردم
ه��دف مصوبه و وضع مصوبه تمش��يت ام��ور دولت به مثابه 
رس��يدگى به مشكالت زندگى مردم اس��ت. اساسا دولت ها 
كارى ج��ز اداره ام��ور جامعه و حل مش��كالت زندگى مردم 
ندارند. مصوبه اس��ت ك��ه عملكرد دول��ت را در بخش هاى 
گوناگون تس��هيل مى نمايد تا دولت بتواند از منابع گوناگون 
براى حل مشكالت متعدد در زطندگى مردم استفاده نمايد. 
در مصوبه و وضع مصوبه س��نتى به س��بک ايران��ى، بروز و 
تشديد مشكالت زندگى مردم نشانه عدم تمشيت امور دولت 
و عدم وجود رس��يدگى به مش��كالت زندگى مردم به عنوان 

هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- معطوف به آينده بودن مصوبه به مثابه رسيدن به اهداف

معطوف ب��ه آينده ب��ودن مصوبه و وضع مصوب��ه به معناى 
ضرورت رس��يدن به اهدافى اس��ت كه در حال حاضر محقق 
نشده اند و در آينده نزديک و دور محقق خواهند شد. مصوبه 
در گزاره هاى خود اهدافى را كه بناست در طى مدت اجرا به 
آنها دست يابد را معرفى مى كند و بازه زمانى دست يابى به 
آنها را نيز اعالم مى كند. قانونى كه داراى اهداف مش��خصى 
نيس��ت مصوبه نيس��ت و قانونى كه در حين م��دت اجرا بنا 
نيست كه در آينده كارى انجام دهد نيز داراى هويت قانونى 
نيست. در مصوبه و وضع مصوبه سنتى به سبک ايرانى، بروز 
و تش��ديد مشكالت زندگى مردم نش��انه نرسيدن به اهداف 
مصوبه و وضع مصوب��ه به عنوان ويژگى ذاتى مصوبه و وضع 

مصوبه است.
- پيشروبودن مصوبه به مثابه نوآورى

پيشرو بودن به معناى نوآورى نيز از زمره خصوصيات عرضى 
مصوب��ه اس��ت كه ناظر بر ارتقاى س��طح كارآم��دى مصوبه 
در اداره امور جامعه اس��ت. دس��تاورد وضع مصوبه نوآورانه، 
مجموعه اى از مصوبات است كه از سطح مطلوبى از نوآورى 
در انديشه و عمل مصوبه وضع مصوبه برخوردارند و با ارتقاى 
سطح وضع مصوبه از وضع فعلى براى حل مشكالت زندگى 
م��ردم به ارائ��ه راهكارهاى مفيد و ميان بر م��ى پردازند. در 
مصوبه و وضع مصوبه س��نتى به سبک ايرانى، بروز و تشديد 
مشكالت زندگى مردم نش��انه عدم نوآورى به عنوان ويژگى 

عرضى مصوبه است.
- دفاع مصوبه از همگرايي اجتماعي به مثابه رشد همفكرى

ه��دف مصوبه و وضع مصوبه همگراي��ي اجتماعي به معناى 
رش��د همفكرى در اداره امور جامعه اس��ت. مجموعه گمانه 
زن��ى ها، پردازش ها و گزين��ش افكار به همفكرى اجتماعى 
منتهى مى ش��ود. همدلى ها به همفكرى تبديل ش��ده و به 
همكارى هاى اجتماعى منجر مى ش��وند. در مصوبه و وضع 
مصوبه سنتى به سبک ايرانى، بروز و تشديد مشكالت زندگى 
مردم نشانه عدم وجود رشد همفكرى به عنوان هدف مصوبه 

و وضع مصوبه است.
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اشاره:
اشاره: فرهنگ و امور فرهنگى در پيشرفت كشور از اهميت 
بس��يارى برخوردار اس��ت. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و 
امور فرهنگى در جمهورى اس��المى ايران با ش��وراى عالى 
انق��الب فرهنگى اس��ت كه ط��ى چند ده��ه فعاليت خود 
مصوبات فراوانى داش��ته است. وضع مصوبه در قوه مقننه و 
ساير مراكز و مراجع مقرره گذار در ايران داراى ويژگى هاى 
س��نتى و به سبک ايرانى اس��ت و از آسيب هاى مشتركى 
در رنج است كه نهايتا كارآمدى آنها را در جامعه با مشكل 
مواجه ساخته است. نظر به اهميت فرهنگ و امور فرهنگى 
در آينده كش��ور، »چالش قانون« نقد و بررس��ى مصوبات 
ش��وراى عالى انقالب فرهنگى را در دس��تور كار خود قرار 
داده اس��ت. اين نوش��تار به معرفى، نقد و بررس��ى مصوبه 
سياس��تهاى هنرهاى نمايش��ى مى پردازد كه هم اكنون از 

نظر خوانندگان گرامى مى گذرد:

»چالش قانون« مجموعه مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی )54( میکند

آشفتگی سلیقه ها در اجرای سياستهاى هنرهاى نمايشى!؟

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 


