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نخستین نشست از گفت وگوهای راهبردی فرهنگستان هنر

هنر؛ پشتیبان یا پیشران سیاست
داود احمدی بلوطکی

ــا  گفت وگوهــای راهبــردی فرهنگســتان هنــر ب نخســتین نشســت از 
عنــوان »هنــر؛ پشــتیبان یــا پیشــران سیاســت« بــا حضــور محمدرضــا 
مریــدی، عضــو هیئت علمــی دانشــگاه هنــر، بــه همــراه اســماعیل 

پناهــی، مدیــر نشســت، در فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد. 

رئیــس  مشــاور  پناهــی،  اســماعیل  نشســت،  ایــن  ابتــدای  در 
ایــن  برگــزاری  شــیوه  و  اهــداف  بیــان  بــا  هنــر،  فرهنگســتان 
مشــارکت  و  فعــال  حضــور  بــا  کــرد  امیــدواری  ابــراز  نشســت ها، 
مدیــران و اعضــای هیئت علمــی، بــه چشــم انداز روشــنی از مســائل 
کشــور و راهکارهــای آن دســت یابیــم. ســپس بــا  و چالش هــای هنــر 
یخــی  یکردهــای تار کنــار رو گفــت: در  طــرح موضــوع نشســت اول 
یکــرد  رو هنــر،  مطالعــات  در  فرمالیســتی  و  زیبایی شــناختی  و 
اجتماعــی و نهــادی بــه هنــر از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. 
بــا آغــاز مــوج مدرنیتــه و شــکل گیری دولت هــای مــدرن، فرهنــگ 
به عنــوان امــری مهــم در مناســبات اجتماعــی و سیاســت گذاری 
و  مؤسســات  شــکل گیری  بــا   1980 دهــه  از  شــد.  مطــرح  عمومــی 
تشــکل های فرهنگــی و هنــری، مقولــه سیاســت گذاری فرهنگــی 
در ژاپــن، امریــکا، اســترالیا، بریتانیــا و دانمــارک از اهمیــت ویــژه ای 
برخــوردار شــد و تنظیــم رابطــه نهــاد هنــر و نهــاد سیاســت مــورد توجــه 

گرفــت.   حکمرانــان و فعــاالن مدنــی قــرار 

بیــان چالش هــای حــوزه سیاســت  گذاری هنــر  پناهــی ســپس در 
کــرد: مســائل زیــر را عنــوان 

و  ضوابــط  و  هنــر  نهــاد  خالقانــه  جنبه هــای  بــه  توجــه  بــا   -
سیاســت گذاری،  پاییــِن  بــه  بــاال  از  چارچوب هــای  و  قوانیــن 
ایــن  شــاخص های  اســت؟  قابل مدیریــت  اساســًا  هنــر  آیــا 

چیســت؟ سیاســت گذاری 

- چــه تعارضاتــی ممکــن اســت بیــن منافع سیاســی، اقتصادی، 
یــک حکمرانــان و دولت هــا و هنرمنــدان و تشــکل های  ایدئولوژ

هنــری بــه وجــود آیــد؟

گروه هــا و انجمن هــا و تشــکل های هنــری بــا نهادهــای  - نســبت 
سیاســت گذار و ســازمان های اجرایــی هنــر چیســت؟

هنــر،  بــرای  کمیــت  حا سیاســت گذاری  مجمــوع،  در  آیــا  و   -
آن را محــدود می کنــد یــا بــه رشــد و توســعه و پویایــی آن منجــر 

می شــود؟

ابــراز  ضمــن  هنــر،  جامعه شــناس  مریــدی،  محمدرضــا  ادامــه  در 
کــه  دارم  ایده هایــی  گفــت:  جلســه  در  حضــورش  از  خرســندی 

ک و بــه بحــث بگــذارم. امیــدوارم  دوســت دارم بــا شــما بــه اشــترا
کــه بــا حضــور آقــای نامورمطلــق در فرهنگســتان هنــر، بــاب بحــث و 

گفت وگــو بــاز شــود و مــن هــم در ایــن امــر شــریک شــوم.  

کشــور  در  هنــر  نهــاد  مســئله  اهمیــت  بــر  تکیــه  بــا  را  ســخنش  او 
کــرد: هنــر در ایــران نهــادی ضعیــف دارد. منظــور از  این گونــه آغــاز 
نهــاد ســازمان نیســت. اتفاقــًا در ایــران انــواع ســازمان های فرهنگــی 
یــم؛ ماننــد همیــن فرهنگســتان هنــر. منظــورم از نهــاد هنــر  و هنــری دار
نهــادی عمومــی همچــون تشــکل ها و انجمن هــای هنــری اســت. 
ــر بودجــه مواجهیــم و فقــدان نهادهــای  ــا ســازمان های متکــی ب ــا ب م
ــا هنــر قربانــی سیاســت شــود و به نحــوی  قــوی باعــث شــده اســت ت
مــورد سوءاســتفاده قــرار بگیــرد. ایــن مداخلــه و سوءاســتفاده در هنــر 
کــه ســعی می شــود بــه آن پرداختــه  خــودش بحــث مهمــی اســت 

شــود.  

کنســرت های موســیقی و ممنوعیــت  ایــن پژوهشــگر بــا اشــاره بــه لغــو 
کشــور، آن را  نمایــش فیلم هــای ســینمایی در برهــه ای از زمــان در 
کــه  کشمکشــی سیاســی مثــال زد  ــه ِاعمــال نظــارت دولــت در  نمون

یچــه سیاســت می کنــد.   ــر را باز هن

مریــدی بــا طــرح ســؤالی مطلبــش را این چنیــن ادامــه داد: به راســتی 
بیــان دیگــر،  بــه  یــا  و  کجاســت؟  مــرز مداخلــه سیاســت در هنــر 

امکان هــای هنــر در جامعــه چقــدر اســت؟

را،  یــا موضــع دولت هــا  یکــرد  رو پرســش،  ایــن  بــه  پاســخ  بــرای  او 
درخصــوص سیاســت گذاری هنــر، در تقاطــع دو محــوِر مداخلــه 
حداقلــی(  کثــری/  )حدا تصدی گــری  و  حداقلــی(  کثــری/  )حدا
در هنــر جامعــه، بــه چهــار نــوع مــدل سیاســت گذاری یعنــی دولــت 
تســهیلگر، دولــت معمــار، دولــت مهنــدس و دولــت حامــی تفکیــک 

کــرد.  

کــه درباره  ایــن اســتاد دانشــگاه ضمــن اشــاره بــه نمونــه پژوهش هایی 
کــرد:  کیــد  ایــن مدل هــای سیاســت گذاری در ایــران انجــام شــده، تأ
کــه در آن دولــْت  یکــی از مدل هــای برتــر، دولــت تســهیلگر اســت 

تصدی گــری حداقلــی و مداخلــه حداقلــی دارد.  

کــه تنهــا از یکــی از ایــن مدل هــای  کشــوری نیســت  او افــزود: هیــچ 
کــه سنخ شناســی در ایــن  کنــد. بایــد دانســت  چهارگانــه اســتفاده 
همــه  و  اســت  مهــم  ایــن  بــرای  دولت هــا  تمایــل  نشــانگر  الگوهــا 
کشــورها و دولت هــا ترکیبــی از ایــن مدل هــا را در پیــش می گیرنــد.  

مریــدی در ادامــه بــه بررســی همیــن الگوها در بعضی از ســازمان های 
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ایــن  بــه  دولتــی  ســازمان های  غالــب  گرایــش  و  پرداخــت  کشــور 
مدل هــا را نشــان داد.  

مــدرس دانشــگاه هنــر تهــران تنهــا راه تقویــت نهادهــای عمومــی هنــر را 
ـــ  تســهیلگر  ـــ ـ  دخالتــی بــه مدل هــای حمایتی ــ تغییــر مدل هــای نظارتی  ـ

خواند.  

گفــت: اتفاقــًا هــر وقــت ایــن تغییــر را تجربــه  کرده ایــم، نتایــج خوبــی  او 
کــه ایــن تغییــر موجــب تقویــت نهادهــای  هــم بــه دســت آورده ایــم چرا
عمومــی هنــر می شــود و ایــن امــر می توانــد از به بازی گرفتــن هنــر در 
کنــد؛ امــا تقویــت نهادهــای عمومــی هنر  عرصــه سیاســت جلوگیــری 
یــم  چگونــه میســر اســت؟ مــا در حــال حاضــر نهادهــای بســیاری دار
کــه بودجــه فرهنگــی می گیرنــد، البتــه تعــداد بسیارشــان بــه معنــای 
نهادهــای  نقــش  وقت  هــا  خیلــی  آنهــا  نیســت.  فعالیتشــان  تنــوع 
می کننــد.  ایفــا  را  سیاســی  ایده هــای  بازتولیدکننــده  و  پشــتیبان 
کالن  همچنیــن عمدتــًا خــود را سیاســت گذار و طــراح برنامه هــای 
می داننــد و ایــن بــه معنــی واردنشــدن بــه عرصــه تولیــد هنــر اســت. 
بــه عبارتــی دیگــر، ســهم هنرمنــدان از بودجه هــای فرهنگــی ایــن 

ــت.   ــدک اس ــیار ان ــدد بس ــازمان های متع س

هنــری  مولد هــای  مبحــث  بــه  را  ســخنانش  مریــدی  محمدرضــا 
بــرای  کــرد:  مطــرح  ســخن  ادامــه  بــرای  را  مهمــی  نکتــه  و  کشــاند 
پیشــران  بــه  سیاســت  بازتولیدکننــده  و  پشــتیبان  از  هنــر  اینکــه 
ــد  ــای مول ــه نیروه ــا را متوج ــد حمایت ه ــود، بای ــل ش ــت تبدی سیاس
کــرد. اساســًا واژه پیشــران در  و هنرمنــدان و نهادهــای عمومــی هنــر 
صحبــت  آینــده  تصویــر  دربــاره  و  می  شــود  اســتفاده  آینده پژوهــی 
ــه  ک ــتند  ــدان هس ــم هنرمن کنی ــد  کی ــه تأ ک ــت  ــروری اس ــد. ض می کن
کــه می تواننــد امیدواری هــا  تصویــر آینــده را می ســازند؛ آنهــا هســتند 
کننــد. آنچــه در نظــر دارم ایــن اســت  را بســازند و آینــده را ترســیم 
کــه هنــر چگونــه می توانــد از حالــت منفعــل خــارج شــود و نهادهــای 
سیاســی بــه هنرمنــد به مثابــه سیاهی لشــکران پشــتیبان سیاســت 
در  سیاســی،  نهادهــای  کــه  بگیریــم  نظــر  در  بایــد  نکننــد.  نــگاه 
کنــد.  کــه هنــر ملــی خلــق  بهتریــن حالــت، از هنرمنــد انتظــار دارنــد 
کــه جامعــه بــه  کنــد چرا کــه تنــوع ایجــاد  کار هنرمنــد ایــن اســت  امــا 
ــا هنرمنــد را  تنــوع نیــاز دارد. امــا ســازمان های دولتــی ســعی دارنــد ت

ــد.   کنن ــت  ــی هدای ــر مل ــمت هن ــه س ب

ایــن جامعه شــناس هنــر در ادامــه ســخنانش از نیروهــای پیشــران 
را در ســه دســته »هنرمنــدان«،  نیروهــا  ایــن  و  کــرد  هنــر صحبــت 
گفــت: در ســه دهــه  کــرد و  »نهادهــای هنــری« و »مخاطبــان« تقســیم 
کــرده اســت  گذشــته، جمعیــت هنرمنــدان در ایــران افزایــش پیــدا 
کــه ایــن امــر بیشــتر در دهــه 1380 ملمــوس بــود. بــه همیــن دلیــل در 
ســال 1382 اشــتغال هنرمنــدان هــم بســیار مهــم و مســئله مند شــد. 
حتــی شــورایی بــا عنــوان طــرح جامــع اشــتغال هنرمنــدان ایجــاد شــد 
کام مانــد. منظــور از هنرمنــداْن ســتاره های درخشــان آســمان  کــه نــا
ــرایط  ــد ش ــت هنرمن ــد جمعی ــر از یک درص کمت ــاید  ــت. ش ــر نیس هن
مالــی خوبــی داشــته باشــند امــا مابقــی در ســردرگمی اشــتغال بــه 
ی ارزان و پاره وقــت  ســر می برنــد. از ایــن رو ایــن هنرمنــدان بــه نیــرو
کــه در ســایه ســازمان های فرهنگــی امــرار معــاش  تبدیــل شــده اند 
ســفارش  بــه  یــا  می کننــد  دایــر  نمایشــگاهی  گاهــی  و  می کننــد 

ســازمان های فرهنگــی مثــاًل تیــزر می ســازند. امــا چگونــه می تــوان 
شــرایط هنرمنــدان به عنــوان نیروهــای مولــد و پیشــران سیاســیت را 

کــرد؟ بهتــر 

عضــو هیئت علمــی دانشــگاه هنــر در ادامــه ســخنانش بحــث را بــه 
ــرای  ــی ب ــد طرح ــه هنرمن ــت: بیم گف ــاند و  کش ــد  ــه هنرمن ــه بیم مقول
از  پــس  از امنیــت شــغلی هنرمنــدان اســت. هنرمنــدان  حمایــت 
ارائــه رزومــه و فعالیــت هنــری خــود تــالش می کننــد هنرمندبــودن 
کننــد.  کننــد تــا از امتیــاز بیمــه هنرمنــدان اســتفاده  خــود را ثابــت 
کّمی گــرای هنرشــان می شــوند.  امــا در ایــن چرخــه ناچــار بــه اثبــات 
کار هنرمنــد مهم تــر می شــود  کیفیــت  یعنــی تعــداد نمایشــگاه ها از 
کار هنــری می شــود.  کیفیــت  کّمی گرایــی بــر  و ایــن موجــب غلبــه 
حمایت هــای  بــرای  راهــی  هنرمنــدان  بیمــه  کــه  اســت  درســت 
دولتــی در قالــب افزایــش تأمیــن اجتماعــی هنرمنــدان محســوب 
می شــود، امــا دو خطــر بــرای آن وجــود دارد؛ یکــی تشــدید تقاضــا 
از  پــس  هنرمنــدان  اینکــه  بزرگ تــر  مشــکل  و  هنرمندشــدن،  بــرای 
بیمه شــدن فعالیت هایشــان پایــش نمی شــود. واقعیــت ایــن اســت 
کــه نهادهــای دولتــی نمی تواننــد تشــخیص درســت و صحیــح از 
کــه چــه کســی هنرمنــد اســت، چــه کســی  ایــن مســئله داشــته باشــند 
ــا هنرمنــدی  شایســته اســتفاده از امتیــاز بیمــه هنرمنــدان اســت، آی
کــه بیمــه می شــود در آینــده بــاز هــم فعالیــت هنــری را دنبــال خواهــد 
پاســخ  پرســش ها  ایــن  بــه  نیســتند  قــادر  دولتــی  نهادهــای  کــرد. 
کّمــی هنرمنــدان  دهنــد. آنهــا، در بهتریــن حالــت، فعالیت  هــای 
کمّیت گرایــی در هنرمنــدان را  کــه ایــن خــود  یابــی می کننــد  را ارز
کــه انجمن هــا و نهادهــای عمومــی  افزایــش می دهــد. اینجاســت 
کارشــان پایــش  کــه  ــر نقــش مهمــی می تواننــد داشــته باشــند چرا هن
ــر می تواننــد  فعالیت هــای هنرمنــدان اســت. نهادهــای عمومــی هن

کننــد.   خیلــی از برنامه هــای خــوب دولت هــا را بهتــر اجرایــی 

ــر اهمیــت نهادهــای عمومــی هنــر و تعریــف ایــن  ــا تکیــه ب مریــدی ب
ــی،  ــی و خصوص ــای دولت ــن نهاده ــل بی ــوان حدفاص ــا، به عن نهاده
ادامــه داد: تقویــت نهادهــای عمومــی هنــر راه حــل مناســبی بــرای 
ایــن  امــا  اســت.  دولتــی  حمایت هــای  درســت  اجرایی کــردن 

کــرد؟ نهادهــای عمومــِی هنــر را چگونــه می تــوان تقویــت 

تشــکل های  و  انجمن هــا  و  نهادهــا  گفــت:  هنــر  پژوهشــگر  ایــن 
ــه راه حل هــای  ــد ب ــا بای ــد و م ــد از دولــت بودجــه بگیرن فرهنگــی نبای

کنیــم.   بهتــری فکــر 

او ادامــه داد: به جــای اختصــاص بودجــه به صــورت مســتقیم و از 
طریــق ســازمان های دولتــی، بایــد بودجــه از طریــق فعالیت هــای 
حامیــان )اسپانســرها( بــه نهادهــای هنــری اختصــاص یابــد. یعنــی 
کــه از نهادهــا و انجمن هــای عمومــی هنــر  بنگاه هــای تجــاری ای 

کمــی معافیــت مالیاتــی برخــوردار می شــوند.   کننــد از  حمایــت 

کشــورها در اســتفاده از ایــن  ــه موفــق دیگــر  ــه تجرب او ضمــن اشــاره ب
کــرد: تــا پیــش از ایــن اغلــب ایــن حمایت هــا معطــوف  روش تشــریح 
کــه ایــن حمایت هــا بهتــر  یدادهــای هنــری بــوده، در حالــی  بــه رو
کــه آن نهادهــا بهتــر  اســت بــه نهادهــای هنــری معطــوف شــود چرا
بــرای  کانالــی  واقــع  و در  کننــد  نظــارت  امــور هنــری  بــر  می تواننــد 
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مالیاتــی  فــرار  در  خطاهــا  از  و  شــوند  روش  ایــن  صحیــح  اجــرای 
احتمالــی بنگاه هــا در اســتفاده از ایــن روش هــم جلوگیــری شــود.  

گفــت: هنرمنــدان و  ی پیشــران  مریــدی در ادامــه تعریفــش از نیــرو
نهادهــای عمومــی هنــر و مخاطبــان در هــم تنیده انــد و حــل مســئله 
گــرو تأســیس نهادهــای عمومــی هنر اســت  حمایــت از هنرمنــدان در 
گــرو مشــارکت هنرمنــدان اســت. مســئله  و تأســیس ایــن نهادهــا در 
مخاطــب هــم جــدا از اینهــا نیســت. مــا یــک مخاطــب ایدئــال در 
یــخ هنــر می دانــد، ارزش هــای فرهنگــی را  کمــی تار کــه  یــم  ذهــن دار
می شناســد و در زمــان فراغتــش جلــو یــک تابلــو می ایســتد و آن را 
کــه او مخاطــب هنــر نیســت.  تفســیر می کنــد. واقعیــت ایــن اســت 
کــه در نظریه هــای فلســفه هنــر و زمــان تفســیر  او مخاطبــی اســت 
در  امــا  می کنیــم.  صحبــت  آن  از  مخاطــب  ذهــن  در  هنــری  اثــر 
جامعه شناســی از چنیــن مخاطبــی صحبــت نمی کنیــم. مخاطــب 
اســت.  جامعــه  ایــن  از  فــردی  بلکــه  نمی شــود،  ایزولــه  جامعــه  از 
و فرصــت مخاطــب  امــکان  افــرادی  کــه چــه  اســت  ایــن  مســئله 
هنرشــدن دارنــد؟ چقــدر بــا هنــر مواجــه می شــوند و بــه هنــر دسترســی 

ــد؟ دارن

یــع اجتماعــی هنــر داشــته  ایــن پژوهشــگر هنــر افــزود: مــا بایــد توز
باشــیم؛ به طــور مثــال در دهــه 1370 »فرهنگســرا« ســاخته شــد؛ در 
دهــه 1380 طــرح »خانه هــای فرهنــگ« دنبــال شــد و در دهــه 1390 
کــه فرصــت مناســبی  »ســرای محلــه« مطــرح شــد؛ طرحــی خــوب 
بــرای پیونــد هنــر و مــردم بــه حســاب می آیــد و مــن معتقــدم ایــن 

فرصــت نبایــد از دســت بــرود.  

بــه مرکــز دسترســی  کــه  افــزود: ســرای محــالت در بخش هایــی  او 
کارگشــا باشــند و ظرفیــت  ندارنــد و دوردســت اند، بســیار می تواننــد 
نقطــه  ایــن  و  مرکــز  از  کــه  پیرامونــی،  مــردِم  می شــوند.  محســوب 
تــوان  و  زبانــی  تــوان  دورنــد،  فرهنگــی  برنامه ریزی هــای  جوشــش 

و  متوســط  طبقــات  دارنــد.  هــم  پایین تــری  سیاســی  چانه زنــی 
کــه دسترسی شــان بــه ایــن مکان هــا راحت تــر اســت، اتفاقــًا  بــاال، 
تــوان زبانــی و دایــره واژگانــی باالتــری هــم دارنــد و بــه تبــع آن تــوان 

بــرای طــرح مطالباتشــان دارنــد.   اجتماعــی باالتــری هــم 

گفــت: منظــور از مخاطــب الزامــًا یــک  او در تعریفــش از مخاطــب 
مخاطــب فرهیختــه نیســت. ایــن یــک نــگاه طبقاتــی و سیاســی 
بــه مخاطــب اســت. مخاطــب، نــه بــه معنــای سیاســی اش و نــه بــه 
کــه اهمیــت  ــه معنــای »مــردم« اســت  معنــای طبقاتــی اش، بلکــه ب
کــه تــوان مطالبه گــری ندارنــد. خدمــات هنــری بســیار  دارد. مردمــی 
مهــم اســت و مــا هــر وقــت بــه ایــن َســمت رفتیــم، نتایــج خوبــی 
ــه آن  ــده و همــه ب کــه در ذهــن جامعــه هنــری مان ــه ای  گرفتیــم. نمون
ــدازی فرهنگســرای بهمــن اســت. هــر زمــان  ارجــاع می دهنــد، راه ان
کرده انــد؛  اســتقبال  آن  از  مــردم  شــده،  داده  هنــری  خدمــات  کــه 
کــه حتــی در شــمار سیاســت هــم نمی آینــد. امــا در  همیــن مردمــی 
ــد نگــران مفهــوم مــردم در عرصــه هنــر هــم باشــیم.  حــال حاضــر بای
بــه  کــه ســهم مــردم در بازنمایی هــا و دسترســی  بایــد بپرســیم  مــا 
ــاره مخاطــب را تغییــر داد  ــد برنامه ریــزی درب هنــر چقــدر اســت؟ بای
ــه مخاطــب هنــر  ــام مخاطبــان را ب ــا بتــوان مخاطبــان تصادفــی و ن ت

ــرد.   ک تبدیــل 

گــر دربــاره چیــزی  ایــن پژوهشــگر این گونــه بــه ســخنانش پایــان داد: ا
بــه نــام تجربــه دموکراتیــک ســخن می گوییــم، ایــن تجربــه نه فقــط 
کــه بایــد نهادینــه شــود؛  کــه اتفاقــًا در فرهنــگ اســت  در سیاســت 
کــه مطالبه گــری  خدمــات هنــر نیــز بــه وجــود می آیــد و  اینجاســت 
پیونــد هنــر و زندگــی مــردم شــکل می گیــرد. بنــده معتقــدم مفاهیمــی 
کــه در سیاســت گذاری هنــر غایب انــد بیشــتر بایــد  از ایــن دســت 

مــورد توجــه قــرار بگیرنــد.  

این جلسه با پرسش و پاسخ حاضران و سخنران به پایان رسید.  


