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بــه  فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای  هنــِر  شــورای  جلســه  دومیــن 
یاســت ســید عبــاس صالحــی، وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی؛  ر
انقــاب  عالــی  شــورای  دبیــر  عاملــی،  ســعیدرضا  حضــور  بــا  و 
پــرورش؛  و  آمــوزش  وزیــر  حاجی میرزایــی،  محســن  فرهنگــی؛ 
علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر؛ محمدمجتبــی 
حســینی، معــاون امــور هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی؛ 
بهمــن  اســامی؛  تبلیغــات  ســازمان  رئیــس  قمــی،  محمــد 
نامورمطلــق، سرپرســت دانشــگاه اســتاد فرشــچیان؛ محمدمهــدی 
دادمــان، رئیــس حــوزه هنــری؛ احمــد واعظــی، رئیــس دفتــر تبلیغــات 
ــار و  ــن آث ــس انجم ــاری، رئی ــن بلخ ــم؛ حس ــه ق ــوزه علمی ــامی ح اس
مفاخــر فرهنگــی؛ محســن فراهانــی، از اعضــای تدویــن پیش نویــس 
عالــی  شــورای  عضــو  کی نــژاد،  محمدعلــی  هنــر؛  توســعه  ســند 
اســامی  نــواب، مدیــر مدرســه  فرهنگــی؛ محمدحســین  انقــاب 
هنــر؛ بــا موضــوع بررســی پیش نویــس ســند توســعه هنــر، ماده واحــده 
و  اصــول  همچنیــن  و  پیش کســوت  هنرمنــدان  مؤسســه  تأســیس 

شــد. برگــزار  کشــور  موســیقی  سیاســت های 

ــاره  ــی، درب ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــر ش ــی، دبی ــعیدرضا عامل س
کــه بــه بررســی پیش نویــس ســند توســعه هنــر  دســتور اول جلســه 

گزارش دومین جلسه شورای هنِر شورای عالی انقالب فرهنگی

بررسی پیش نویس سند توسعه هنر 

دغدغه هایــی  بیــن  اوقــات  گاهــی  گفــت:  داشــت،  اختصــاص 
کــه مقــام معظــم رهبــری، مدظلــه العالــی، بــرای اســتقرار جامعــه 
ــا اقداماتــی  ــه تمــدن اســامی بیــان می کننــد، ب اســامی و رســیدن ب

کــه در مســیر تحقــق آن انجــام می شــود، تفــاوت دیــده می شــود.

ــن نقــش را دارد،  کانونی تری ــر در فرهنــگ مــردم  ــا بیــان اینکــه هن او ب
گفــت: از لحــاظ زیبایی شــناختی مهم تریــن عنصــر اثرگــذار زندگــی 
یــم؛ بــه همین  کــه مطلــوب ماســت و مــا آن را دوســت دار امــری اســت 

دلیــل هنــر در مســیر زندگــی مــردم حــوزه ای بســیار پررنــگ اســت.

گفــت: معمــاری و مبلمــان شــهری، زبــان و ادبیــات و شــعر،  عاملــی 
موســیقی، تئاتــر و ســینما، نقاشــی، هنرهــای تجســمی و همچنیــن 
مــد و لبــاس و امــور مرتبــط بــا زیبایــی انســان و همچنیــن صنایــع 
ــه  ــد و آمیخت ــکیل می دهن ــند را تش ــگ مردم پس ــوزه فرهن ــتی، ح دس

بــا امــور هنــری و زیبایی شناســی اند.

گفــت بخــش برجســته فرهنــگ در ایــن  کــرد: می تــوان  او تصریــح 
کســب  ــازار و  ــا ب ــد ب عرصه هــا شــکل می گیــرد و ایــن عناصــر می توان
کار هنــر بــه پدیده هایــی ســطحی و صرفــًا بــرای تأمیــن دلربایــی  و 
تبدیــل شــود و می توانــد برخــوردار از معنــا و محتــوای عمیــق زندگــی 
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کنــد. کــه به نوعــی تعــادل و ســامت و تعالــی انســان را تأمیــن  باشــد 

کــرد: فرهنــگ و هنــر  کیــد  دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تأ
بیشــتر از هــر چیــز، از شــناخت و ذهــن بهــره می گیــرد و ذهــن دارای 

طرح واره هــا و الگوهــای فرهنگــی اســت.

عاملــی ادامــه داد: امــروزه در ارتباطــات بین فرهنگــی از طرح واره هــا 
می شــود.  گفتــه  ســخن  دیگری انــد  بــا  ارتبــاط  مهــم  منابــع  کــه 
منابــع  و  مــردم  اجتماعــی  قضاوت هــای  منابــع  طرح واره هــا 
طبقــات  اقــوام،  مــورد  در  مثــال  به عنــوان  مردم انــد؛  الگوســازی 
امــر  کارگــزاران  روشــنفکران،  و  روحانیــان  مشــاغل،  اجتماعــی، 
حکومــت و ده هــا امــر دیگــر طــرح واره ای در ذهــن فــردی و اجتماعــی 

اســت. اجتماعــی  تعامــات  منشــأ  کــه  دارد  وجــود 

طرح واره هــا  کــرد:  بیــان  تهــران  دانشــگاه  ارتباطــات  گــروه  اســتاد 
تســهیل کننده ارتباطات انــد ولــی منشــأ فکــری و اندیشــه ای ندارنــد.

گفــت: اساســًا طرح واره هــا محصــول قضاوت هــای لحظه ای انــد.  او 
بخشــی عظیــم از ایــن الگوواره هــا تجربــه زندگــی افــراد نیســت، بلکــه 
کــه در ذهــن فــرد اســت، تأثیــر می گیــرد. جامعــه ای  از الگــوی زندگــی 
کنــد و بــه اندیشــه  کــه از نــگاه طــرح واره ای عبــور  قدرتمنــد اســت 
کــه موجــب می شــود هــر نــوع مطلبــی را نپذیــرد  تدبیــر و تأخیــر برســد 

و همــه امــور را قضــاوت نکنــد.

کــه می توانــد  کــرد: هنــر حــوزه ای بــزرگ اســت  عاملــی خاطرنشــان 
کنــد و  بــه حــوزه اندیشــه ای منتقــل  را  نــگاه طــرح واره ای  ظرفیــت 
بــر اندیشــه اســامی بســازد. الگوهــای فرهنگــی جدیــدی مبتنــی 

موضــوع  بــه  اشــاره  بــا  فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای  دبیــر 
اجتماعــی  آســیب های  بررســی  گفــت:  اجتماعــی  آســیب های 
کشــور نشــان می دهــد الگــوی فرهنگــی بخشــی از جامعــه به طــور 
گرفتــه شــده اســت. الگــوی فرهنگــی، نظــام  ناقــص از نظــام غربــی 
در  متأســفانه  مثــًا  می کنــد؛  تولیــد  را  زندگــی  نظــام  و  اجتماعــی 
و  لباس پوشــیدن  نــوع  و  ازدواج  ســن  متوســط  و  طــاق  شــاخص 
کاالهــای هنــر و فرهنگــی و حتــی  حتــی روابــط دوســتی و مصــرف 

معمــاری و شهرســازی، تمایــات بــه ســمت زندگــی غربــی اســت.

کــرد: ضــروت دارد توانمندســازی های متفاوتــی بــرای  کیــد  عاملــی تأ
تقویــت شــناخت و بینــش فرهنگــی در جامعــه فراهــم شــود. اســتقرار 
بــه عمــل صالــح و توســعه  جامعــه اســامی در درجــه اول منــوط 
عمــل صالــح و تغییــر در جهان بینــی و شــناخت فــردی و اجتماعــی 
اســت. برنامــه توســعه هنــر نیازمنــد مبانــی عمیق تــر و محتوایی تــر 

اســت.

کــرد: در تدویــن طــرح توســعه هنــر، هــدف بایــد تمــدن  او تصریــح 
راهکارهــای  و  باشــد  اســامی  جامعــه  اســتقرار  و  اســامی  نویــن 

رســیدن بــه ایــن هــدف نیــز بررســی و ارائــه شــود.

او بــا بیــان اینکــه الزم اســت بــه اســناد مرجــع حــوزه هنــر مراجعــه 
گفــت: ۳۴ جلســه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه ســند  کنیــم، 

مهندســی فرهنگــی اختصــاص داشــته اســت.

راهبــری  ســتاد  داد:  ادامــه  فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای  دبیــر 
برگــزار  عالــی  ســطح  در  فرهنگــی  مهندســی  ســند  اجرایی ســازی 
همچنیــن  و  اســت  فراهــم  آن  مصوبــات  ابــاغ  امــکان  و  می شــود 

دارد. هنــر  بــا  مرتبــط  راهبردهایــی 

عاملــی گفــت: در ســند مهندســی فرهنگی کشــور اســنادی همچون 
ســند ملــی معمــاری، ســند ملــی ســینما، ســند ملــی موســیقی و... 

پیش بینــی شــده اســت.

کــه در تدویــن ســند  کــرد  کیــد  دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تأ
توســعه هنــر بــه اســناد باالدســتی شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
کــه ایــن  گذاشــته شــود؛ چرا اســتناد و بــه مصوبــات ایــن شــورا احتــرام 
امــر منجــر بــه پیوسته شــدن مســیر و شــکل گیری ســرمایه اجتماعــی 

می شــود.

عبــاس صالحــی، وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی، نیــز ضمــن تشــکر 
از پیگیری هــای دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــرای احیــای 
کــرد شــورای هنــر بــا همفکــری  مجــدد شــورای هنــر، ابــراز امیــدواری 
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کارآمــدی در مباحــث گســترده و  اعضــای آن بتوانــد اقدامــات مؤثــر و 
مختلــف هنــر داشــته باشــد.

بــا  گفــت:  توســعه هنــر  تدویــن پیش نویــس ســند  بــه  اشــاره  بــا  او 
همپوشــانی  و  هنــر  حــوزه  در  وســیع  دامنه هــای  وجــود  بــه  توجــه 
هنــر  توســعه  ســند  تدویــن  بــه  نیــاز  حــوزه،  ایــن  همگرایی هــای  و 
گرچــه ممکــن اســت در بعضــی از شــاخه های هنــر  احســاس شــد؛ ا

نیــاز بــه ســند مســتقل داشــته باشــیم.

در ادامــه جلســه محمدمجتبــی حســینی، معاون امــور هنری وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی، بــا بیــان اینکــه در پیمایــش وضعیــت 
گفــت:  موجــود در حــوزه هنــر بــا نارســایی های آمــاری مواجــه شــدیم، 
کشــور  گســترده انجام شــده، وضعیــت هنــر در  بــر اســاس تحقیقــات 
ــع انســانی  حالتــی نامتــوازن و نامتعــادل دارد؛ مثــًا در موضــوع مناب
یدادهــا توســعه خوبــی داشــته ایم، امــا در زیرســاخت ها دچــار  و رو

کمبــود منابعیــم. فقــدان و 

و  بررســی  هنــر  مجموعــه  بــا  مرتبــط  موضوعــات  داد:  ادامــه  او 
اول  معــاون  بــه  هنــر  توســعه  ســند  تهیه شــده  اولیــه  پیش نویــس 
بــا نماینــدگان دســتگاه های  ارائــه شــد و جلســاتی  رئیس جمهــور 
ــر تشــکیل و ایــن پیش نویــس ویرایــش شــد. ــا هن مختلــف مرتبــط ب

ــعه  ــند توس ــی س ــرد: در طراح ک ــد  کی ــاد تأ ــری وزارت ارش ــاون هن مع
کــه ۸ محــور آن اشــاره بــه هنــر دارد  گام دوم انقــاب  هنــر، بیانیــه 

به عنــوان الگــو مدنظــر بــوده اســت.

گفــت: در  کشــور  حســینی در تشــریح مصداقــی از اقتصــاد هنــر در 
آخریــن حراج هــای منطقــه خاورمیانــه، ۴۴درصــد از فــروش، متعلــق 
ــوده اســت و همین طــور ۴ هنرمنــد ایرانــی در  بــه هنرمنــدان ایرانــی ب

گران قیمــت خاورمیانــه قــرار دارنــد. فهرســت 10نفــره هنرمنــدان 

کــرد: ایــن ظرفیــت فوق العــاده هنرمنــدان ایرانــی ایجــاب  کیــد  او تأ
می کنــد قدمــی شایســته بــرای هنــر و اســتفاده از آن، هم جهــت بــا 

منافــع ملــی برداشــته شــود.

تدویــن پیش نویــس ســند  از اعضــای  فراهانــی  ادامــه محســن  در 
گام  توســعه هنــر ، بــا اشــاره بــه اینکــه تدویــن ایــن ســند بــر مبنــای ۶ 
گام اول مدل هــای توســعه هنــر ماننــد  گفــت: در  انجــام شــده اســت، 
فرهنگــی،  بــرای صنایــع  انگلســتان جدیــد  بنیــاد هنرهــای  مــدل 
کارکنــان و صنایــع خــاق فرهنگــی، مــدل چرخــه فرهنگــی  مــدل 
ــناد  ــیاری از اس ــه بس ک ــبی  ــز تراس ــر متحدالمرک ــدل دوای ــکو و م یونس

ــدند. ــی ش ــود، بررس ــر می ش ــدل منتش ــن م ــاس ای ــر اس ــر ب هن

گام دوم، اقتصــاد هنــر در دنیــا بررســی شــد  فراهانــی ادامــه داد: در 
کــه طبــق آخریــن آمــار، حــوزه فرهنــگ و صنایــع خــاق، بــا ۲۹میلیون 

شــغل در دنیــا درآمــدی نزدیــک بــه ۲۲۵0میلیــارد دالر داشــته اســت.

اســاس  بــر  کشــور  در  هنــر  موجــود  وضعیــت  کــرد:  اظهــار  او 
کــه مطابــق  شــاخص های مختلفــی در گام ســوم بررســی شــده اســت 
یدادهــای  رو برگــزاری  وضعیــت  مــورد  در  انجام شــده  بررســی های 
هنــری، در ســال 1۳۹۷ تعــداد ۴۴۸ جشــنواره ملــی و اســتانی در 

کشــور برگــزار شــده اســت.

هنرهــای  نمایشــگاه های  برگــزاری  وضعیــت  دربــاره  فراهانــی 
تعــداد   1۳۹۳ ســال  در  کــرد:  تصریــح  کشــور  در  تجســمی 
کشــور بــا افــت فاحشــی همــراه بــوده  نمایشــگاه های تجســمی در 
کاهــش همــراه باشــد  ــا  ــه تغییــرات دفعــی چــه ب گون کــه ایــن  اســت 
بــا افزایــش، نشــان از نبــوِد نظــام منســجم در امــر مدیریــت و  چــه 

دارد. یدادهــا  رو ایــن  برنامه ریــزی 

کــرد:  کیــد  او در تشــریح بررســی وضعیــت اجــرای نمایــش در کشــور تأ
عناویــن نمایــش حــدود 1/۵برابــر و تعــداد دفعــات نمایــش ۲/۶برابــر 
گران بیــش از ۷برابــر بیــن ســال های 1۳۸۵ تــا 1۳۹۷  و تعــداد تماشــا
کــه نشــان دهنده افزایــش قابــل توجــه اســتقبال  کــرده اســت  رشــد 

مــردم از تئاتــر و هنرهــای نمایشــی اســت.

صحنــه ای  اجــرای  وضعیــت  همچنیــن  کــرد:  اضافــه  فراهانــی 
کــه آمــار  کشــور و فعالیــت خانه هــای مــد بررســی شــده  موســیقی در 
نشــان می دهــد تعــداد اجراهــای صحنــه ای و صــدور مجــوز بــرای 

خانه هــای مــد افزایشــی چشــمگیر داشــته اســت.

گفــت: تصدی گــری غیرضــروری دولــت در فعالیت هــای هنــری  او 
کمبــود نهادهــای توانمنــد در بخــش خصوصــی، از چالش هــای  و 
در  برنامه ریــزی  و  نهادهــا، مدیریــت  بررســی وضعیــت  در  موجــود 

بخــش هنــر مطــرح اســت.

فراهانــی در تشــریح بررســی وضعیــت موجــود بودجــه بخــش هنــر 
کل بودجــه  کــرد: در ســال 1۳۹۷ فقــط ۲/۵درصــد از  خاطرنشــان 
گردشــگری  عمومــی دولــت، ســهم امــور فرهنگــی و تربیــت بدنــی و 

ــوده اســت. ب

او دربــاره بررســی وضعیــت موجــود دانشــجویان بخــش هنــر تصریــح 
کــرد: در ســال 1۳۶۷ تعــداد دانشــجویان رشــته هنــر ۵۶۳0 نفــر بــوده 
کــه ایــن رقــم در ســال 1۳۹۷ بــه ۲۹۶110 نفــر رســیده اســت. امــا در 
کار غیرمتناســب بــا تحصیــات و  نظــام آموزشــی هنــر، اشــتغال بــه 

تخصــص بســیاری از اهالــی هنــر بســیار مطــرح اســت.

ــا شــاخص های مختلفــی بررســی  ــر ب گفــت: فرهنــگ و هن ــی  فراهان
کــه در ســال 1۳۹۶ انجــام شــد، ۹۵درصــد  شــد و طبــق تحقیقــی 
کــه بــه تماشــای  کردنــد  گرفتنــد، اعــام  کــه مــورد بررســی قــرار  افــرادی 
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کنســرت نرفته انــد؛ همین طــور ۸1درصــد افــراد هــم بــه ســینما  تئاتــر و 
نرفته انــد.

و  طرح هــا  راهبردهــا،  نیــز  پنجــم  و  چهــارم  گام  در  داد:  ادامــه  او 
پروژه هــای مربــوط بــه توســعه هنــر در اســناد باالدســتی و برنامه هــای 
کشــورها بررســی شــده اســت. راهبــردی توســعه فرهنــگ و در دیگــر 

چشــم انداز،  »تدویــن  عنــوان  بــا  ششــم  گام  تشــریح  در  فراهانــی 
گفــت: مبانــی  کلیــدی توســعه هنــر«  راهبردهــا، طرح هــا و اقدامــات 
کشــور بــر اســاس تمامــی  طراحــی وضعیــت مطلــوب نظــام هنــری 
اســناد باالدســتی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ماننــد 
کشــور، قانــون  کشــور، چشــم انداز ۲0ســاله  اصــول سیاســت فرهنگــی 
کشــور،  فرهنگــی  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  توســعه  ششــم  برنامــه 

گام دوم انقــاب اســامی و... پیشــنهاد شــده اســت. بیانیــه 

کشــور در ســند توســعه  کان نظــام هنــری  کــرد: چشــم انداز  کیــد  او تأ
کــه بــر مبنــای ایــن  هنــر در 10 محــور اصلــی پیش بینــی شــده اســت 
توســعه  در ســند  برنامه هــا  و  و سیاســت ها  راهبردهــا  چشــم انداز، 

هنــر طراحــی شــده اســت.

یــم افزایــش  گفــت: انتظــار دار فراهانــی در مــورد حمایت هــای مالــی 
کشــور، اختصــاص ســهم مناســب  ســهم هنــر از بودجــه عمومــی 
بــرای هنــر در صنــدوق توســعه ملــی، افزایــش ســهم هنــر در صنــدوق 
توســعه فناوری هــای نویــن و افزایــش ســهم هنــر در صنــدوق توســعه 

صــادرات، پیگیــری و لحــاظ شــود.

وزارت  بــا  و دســتگاه های دولتــی  دربــاره مشــارکت ســازمان ها  او 
کــدام  کــه هــر  کــرد: انتظــار مــی رود  فرهنــگ بــرای توســعه هنــر تصریــح 
از دســتگاها ســهم مشــخصی از بودجــه عمومــی  بــرای حمایــت از 

توســعه محصــوالت و خدمــات هنــری اختصــاص دهنــد.

ــاره  ــرورش، درب ــوزش و پ ــر آم ــی، وزی ــن حاجی میرزای ــه محس در ادام
پیش نویــس ســند توســعه هنــر بــه طــرح چنــد ســؤال در ایــن خصوص 
پرداخــت و گفــت: در پیش نویــس ســند توســعه هنــر، وجــه توصیــف 

بــر وجــه تحلیــل غلبــه دارد.

کــه بــا بررســی وضعیــت دنیــا  او ادامــه داد: ایــن ســؤال مطــرح اســت 
مطالعــه  ایــن  از  نهایــی  جمع بنــدی  هنــر،  حــوزه  در  خاورمیانــه  و 

چیســت؟ بین المللــی 

ــت  ــی وضعی ــه بررس ــه ب ــا توج ــرد: ب ک ــه  ــرورش اضاف ــوزش و پ ــر آم وزی
کشــور در حــوزه هنــر بــر اســاس شــاخص های مختلــف و  موجــود 
ــر اســاس چــه منطقــی  گزاره هــای توصیفــی، ب نظــام پیوســتگی ایــن 
کــرده اســت؟ مجموعــه ایــن  بررســی ها بــه تدویــن چشــم انداز کمــک 

در ادامــه جلســه محمــد قمــی، رئیــس ســازمان تبلیغــات اســامی، 
کیــد بــر اینکــه دشــمن  دربــاره پیش نویــس ســند توســعه هنــر بــا تأ
گفــت: مقــام معظــم رهبــری  کنــد،  بایــد اختصــاص بــه ذکــر پیــدا 
بــه  حــوزه  ایــن  وضعیــت  ترســیم  در  فرهنــگ  و  هنــر  ســاحت  در 
کــه پیشــنهاد می کنــم ایــن دیــدگاه  کیــد دارنــد  دیده شــدن دشــمن تأ

در ســند توســعه هنــر لحــاظ شــود.

کان در حــوزه هنــر ادامــه داد: زندگــی  یکردهــای  او بــا اشــاره بــه رو
ــوده اســت و ضــرورت دارد در ســند  ــا هنــر ب مــردم همــواره آمیختــه ب
توســعه  و  هنــر  حــوزه  پیش برنــده  ی  نیــرو تربیــت  بــر  هنــر،  توســعه 

کیــد بیشــتری شــود. تربیــت هنرمنــد تأ

در ادامــه بهمــن نامورمطلــق، سرپرســت دانشــگاه اســتاد فرشــچیان، 
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گفــت: ایــن ســند به منظــور  دربــاره پیش نویــس ســند توســعه هنــر 
کیفــی، نیــاز بــه تحلیــل  مشخص شــدن وضعیــت هنــر از لحــاظ 

دارد.

کــرد: در حــال حاضــر، در دوره صنایــع خــاق و صنایــع  کیــد  او تأ
کــه در مســتندترین تعریــف، صنایــع خــاق  نــرم زندگــی می کنیــم 
شــامل موســیقی، فیلــم، طراحــی و چندرســانه ای، ادبیــات، صنایــع 

ــع دســتی اســت. غذایــی و صنای

دســتی  صنایــع  مــورد  در  فرشــچیان  اســتاد  دانشــگاه  سرپرســت 
گفــت: بایــد در مــدل ایرانــی بــر صنایــع دســتی  و هنرهــای ســنتی 
کشــور  کــه برخاســته از روح تمــدن  و هنرهــای ســنتی تمرکــز شــود 

اســت.

کــرد: ضــرورت دارد مــدل ایرانــی و داخلــی بــرای  نامورمطلــق تصریــح 
ســند توســعه هنــر طراحــی شــود و ســند توســعه هنــر بــر اســاس مــدل 

داخلــی تدویــن شــود.

کــه در چشــم انداز،  کــرد: ایــن اشــتباه اســت  او در پایــان خاطرنشــان 
و...  بودجــه  عــوارض،  مالیــات،  از طریــق  دولتــی  کمک هــای  بــه 
ــتوانه  ــه پش ــه ب ــا توج ــاق ب ــع خ ــه صنای ک ــت؛ چرا ــده اس ــه ش پرداخت
زیبایی شناسی شــان، توانایــی حــل مشــکات اقتصــادی را دارنــد و 

کمــک اقتصــادی می کننــد. بــه دولت هــا 

انقــاب  عالــی  شــورای  عضــو  کی نــژاد،  محمدعلــی  ادامــه  در 
فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  فرهنگــی، 
کــه مقــام معظــم رهبــری رئیــس ایــن شــورا  به خصــوص در زمانــی 
گفــت:  بودنــد، مصوبــات خیلــی خوبــی در حــوزه هنــر داشــته اســت، 
ضــرورت دارد در تدویــن ســند توســعه هنــر، مصوبــات شــورای عالــی 

انقــاب فرهنگــی در حــوزه هنــر لحــاظ و بررســی شــود.

بــا توجــه بــه اینکــه در ۴0 ســال اخیــر در حــوزه هنــر  او ادامــه داد: 
ــرای ایــن حرکت هــای  ــد ب ــم، بای کرده ای کســب  افتخــارات بســیاری 

هنــرِی انجام شــده، مــدل توســعه ای طراحــی شــود.

کــرد و پیشــنهاد  کیــد  ــه ای تأ ــه هنــر رایان ــر ضــرورت توجــه ب ــژاد ب کی ن
داد: حتمــًا در ســند توســعه هنــر، بنــدی بــه موضــوع هنــر رایانــه ای 

اختصــاص یابــد.

گفــت:  در ادامــه محمدحســین نــواب، مدیــر مدرســه اســامی هنــر، 
بــه  هنــر  نســبت  اینکــه  بــی  هنــر،  توســعه  ســند  پیش نویــس  در 
حکومــت مشــخص شــود، بــه موضــوع اقتصــاد هنــر پرداختــه شــده 

کــه ایــن بایــد اصــاح شــود. اســت، 

بــرای  باالیــی  درآمــد  فــرش،  ماننــد  دســتی  صنایــع  داد:  ادامــه  او 
ــع  ــی صنای ــت درآمدزای ــادگی از قابلی ــد به س ــه نبای ک ــد  ــاد دارن اقتص

گذشــت. دســتی 

محمدمهــدی دادمــان، رئیــس حــوزه هنــری، بــا بیــان اینکــه الگــوی 
گفــت: بخشــی از ایــن  حکمرانــی در حــال تغییــر و تحــول اســت، 
تغییــر بــه علــت توســعه بخــش فضــای ســایبری و بخشــی نیــز بــه 

دلیــل تغییــر بافت هــای اجتماعــی اســت.

کــه  ادامــه داد: مولــدان هنــر  توســعه هنــر  بــه موضــوع  اشــاره  بــا  او 
همــان هنرمندان انــد، مهم تریــن و تأثیرگذارتریــن مؤلفــه در توســعه 
ــت  یس ــدان در آن ز ــه هنرمن ک ــی  ــرورت دارد جهان ــد و ض ــر را دارن هن

شــود. درک  می کننــد، 

مختصــات  هنــر،  جهــان  اینکــه  بیــان  بــا  هنــری  حــوزه  رئیــس 
ــر،  ــرای اثرگــذاری در هن ــرد: ب ک خــاص خــودش را دارد، خاطرنشــان 
بــه تغییــر  بــا توجــه  کــه  بایــد طراحــی شــود  مؤلفه هــای خــاص آن 

دارد. جدیــد  منطق هــای  طراحــی  بــه  نیــاز  حکمرانــی  الگــوی 

توســعه  بــه  صرفــًا  هنــر  توســعه  از  نبایــد  کــرد:  کیــد  تأ دادمــان 
شــود. تعبیــر  هنــری  زیرســاخت های 

حــوزه  اســامی  تبلیغــات  دفتــر  رئیــس  واعظــی،  احمــد  ادامــه  در 
ــک  ــر ی ــی ب ــد مبتن ــر بای ــعه هن ــند توس ــه س ــان اینک ــا بی ــم، ب ــه ق علمی
گفــت: وضعیت ســنجی حــوزه هنــر صرفــًا  باشــد،  توســعه  نظریــه 
کــه فضــای مجــازی و  ــر اســاس فضــای فیزیــکال باشــد؛ چرا ــد ب نبای

فضــای ســایبری تأثیــری بســزا در حــوزه هنــر دارد.

کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه اســنادی دیگــر نیــز در حــوزه هنــر  او تصریــح 
در حــال تدویــن اســت، ضــرورت دارد ســند توســعه هنــر بــا آن اســناد 

هم نــوا باشــد و تفــاوت محتوایــی نداشــته باشــد.

بــه  اشــاره  بــا  قــم  علمیــه  حــوزه  اســامی  تبلیغــات  دفتــر  رئیــس 
ســند  در  بایــد  کــرد:  کیــد  تأ هنــر،  توســعه  در  دینــی  چالش هــای 
کمــک بــه حــل چالش هــای دینــی حــوزه  توســعه هنــر راهبــردی بــرای 

هنــر تدویــن شــود.

گفــت: در ســند توســعه هنــر تربیــت مباحــث مربــوط بــه  واعظــی 
فلســفه هنــر و مطالعــات نظــری هنــر نیــز بایــد لحــاظ شــود.

گفــت:  حســن بلخــاری، رئیــس انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی، نیــز 
کــه در دادوســتد هنــری جهــان، فرهنگــی  ایــن نگرانــی وجــود دارد 
مؤثــر  آینــده  هنــری  آثــار  شــکل گیری  در  کــه  اســت  کــم  حا پنهــان 

اســت.



13
99

ن 
ستا

 تاب
،3

ه 4
مار

، ش
جم

ل پن
سا

ر، 
هن

یر 
سف

ی 
خبر

یه 
شر

ن

7

او بــا بیــان اینکــه بایــد بــرای ســند توســعه هنــر مبانــی و مقدمــه ای در 
کــرد: ســند توســعه هنــر نیــاز  کیــد  حــوزه هنــر اســامی تهیــه شــود، تأ
کــه مســائل دینــی و فقهــی در آن  بــه پیوســتی فرهنگــی و دینــی دارد 

لحــاظ شــود.

گفــت: در  علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر، نیــز 
کنــار مؤلفه هــای بومــی و  حــوزه هنــر توجــه بــه مؤلفه هــای جهانــی، در 

محلــی و مبانــی فقهــی هنــر بســیار بااهمیــت اســت.

مختلــف  گروه هــای  در  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  داد  پیشــنهاد  او 
شــده  بررســی  جلســه  در  طرح شــده  مباحــث  هنــر  فرهنگســتان 
گروه هــای تخصصــی در تدویــن ســند توســعه  اســت، نظرهــای ایــن 

شــود. بررســی  هنــر 

کــرد ســند توســعه هنــر  سرپرســت فرهنگســتان هنــر ابــراز امیــدواری 
بــا توجــه بــه گســتردگی حــوزه هنــر، بــا جامعیتــی بیشــتر تدویــن و اجــرا 

شــود.

پــس از بحــث و بررســی اعضــا دربــاره پیش نویــس ســند توســعه هنــر، 
مقــرر شــد اعضــای شــواری هنــر پیشــنهادهای تکمیلــی و نظرهــای 
نهایــی را ظــرف دو جلســه آینــده شــورای هنــر بــه ایــن شــورا ارائــه 

دهنــد.

ــاره بررســی  ــه درب ک عبــاس صالحــی در تشــریح دســتور دوم جلســه 
پیش کســوت  هنرمنــدان  مؤسســه  تأســیس  ماده واحــده  اصــاح 
هنرمنــدان  مؤسســه  تأســیس  ماده واحــده  کــرد:  خاطرنشــان  بــود، 

اســت.  1۳۸۵ دی   ۵ مــورخ   ۵۹۶ جلســه  مصــوب  پیش کســوت 

او ادامــه داد: طبــق مصوبــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، مؤسســه 
هنرمنــدان پیش کســوت وابســته بــه بنیــاد فرهنگــی و هنــری رودکــی 

تعییــن شــده اســت.

یتــی  گفــت: بــا توجــه بــه حــوزه مأمور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
مؤسســه هنرمنــدان پیش کســوت و اشــتمال بــر تمامــی رشــته های 
هنــری و فرهنگــی ازجملــه ســینما، ادبیــات و هنرهــای زیبــا و...، 
هنــری  امــور  معاونــت  فعالیــت  قلمــرو  از  فراتــر  یــت مؤسســه  مأمور
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و بنیــاد فرهنگــی و هنــری رودکــی 
اســت؛ از ایــن رو شایســته اســت تحــت نظــارت و در حــوزه وزارت 

ــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد. فرهنــگ و ارشــاد اســامی ب

پــس از بحــث و تبــادل نظــر اعضــا دربــاره ایــن پیشــنهاد، مصــوب 
پیش کســوت  هنرمنــدان  مؤسســه  تأســیس  ماده واحــده  کــه  شــد 
مصــوب شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، وابســته بــه وزارت فرهنــگ 

ــد. ــر یاب و ارشــاد اســامی تغیی

کــه بــه بررســی اصــول و  صالحــی در تشــریح دســتور ســوم جلســه 
پیشــنهاد  داشــت،  اختصــاص  کشــور  موســیقی  سیاســت های 
بــرای تدویــن و تصویــب سیاســت های اجرایــی و ضوابــط و  داد: 
ــای  ــام هماهنگی ه ــیقی و انج ــوزه موس ــه ح ــوط ب ــای مرب آیین نامه ه
الزم بیــن نهادهــای مســئول در امــر موســیقی، شــورای هماهنگــی 

کشــور تشــکیل شــود. موســیقی 

از  متشــکل  شــورا  ایــن  اعضــای  می شــود  پیشــنهاد  گفــت:  او 
ــر موســیقی  ــرکل دفت ــر ارشــاد )رئیــس شــورا(، مدی معــاون هنــری وزی
وزارت  علــوم،  وزارت  نماینــدگان  شــورا(،  )دبیــر  ارشــاد  وزارت 
هنــر،  فرهنگســتان  هنــری،  حــوزه  صداوســیما،  آموزش وپــرورش، 
معــاون  انتخــاب  بــه  نفــر   ۳( تخصصــی  انجمن هــای  و  صنــوف 
کارشناســان علــوم اســامی آشــنا بــه مقولــه هنــر  هنــری(، یکــی از 
ــا معرفــی مدیریــت حــوزه علمیــه قــم، دو نفــر از اســتادان برجســته  ب
دانشــگاه و متخصــص در حــوزه موســیقی بــا معرفــی وزارت علــوم، و 
ــا معرفــی  کارشناســان و صاحب نظــران عرصــه موســیقی ب دو نفــر از 

شــورای هنــر باشــد.

ــه  ک ــا بیــان اینکــه یکــی از اســنادی  همچنیــن ســعیدرضا عاملــی ب
کشــور پیش بینــی شــده ســند ملــی  در ســند مهندســی فرهنگــی 
کندگــی  پرا از  جلوگیــری  به منظــور  کــرد:  کیــد  تأ اســت،  موســیقی 

اســناد، هــدف بایــد رســیدن بــه ســند ملــی موســیقی باشــد.

کان موســیقی  او بــه ســوابق تهیــه پیش نویــس ســند سیاســت های 
کشــور در تدویــن ایــن ســند  گفــت: بــزرگان موســیقی  کــرد و  اشــاره 
ــان  ــر متخصص ــه نظ ــم ب کار ه ــه  ــًا در ادام ــد و حتم کرده ان ــارکت  مش

ایــن امــر نیازمندیــم.

کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه  دبیــر شــوای عالــی انقــاب فرهنگــی تصریــح 
اســناد ســتاد مهندســی فرهنگــی قالــب مصــوب و مشــخص دارد، 
کشــور بــر مبنــای آن قالــب  بایــد اصــول و سیاســت های موســیقی 

تدویــن شــود.

و  اصــول  تصویــب  بــرای  زمان بنــدی  تعییــن  ضــرورت  بــر  عاملــی 
کــرد ســند  ــراز امیــدواری  کیــد و اب کشــور تأ سیاســت های موســیقی 

کشــور در ایــن دوره دولــت بــه تصویــب رســد. ملــی موســیقی 

در پایــان ایــن جلســه مقــرر شــد اعضــای شــورای هنــر پــس از بررســی 
کشــور و ســاختار آن،  موضــوع تشــکیل شــورای هماهنگــی موســیقی 
پیشــنهادها و نظــر نهایــی را ظــرف دو هفتــه آینــده بــه شــورای هنــر 

کننــد. اعــام 


