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ضرورت همت هنرمندان به گفت و گو با مدیریت فرهنگی
کشور
سید محمد بهشتی
مصاحبه با مجله روبه رو
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رو به رو  :امروز وقتی از سیاست های فرهنگی صحبت می کنیم بیش از هر چیز نام سانسور و ممیزی به میان می آید
و برای فهم ساز و کار این نظارت ناچار از تبار شنا سی آن ه ستیم .بر همین ا ساس در واکاوی گذ شته ممیزیبعد از
انقالب اسالمی به دوران دهه شصت برمی خوریم .پرسش اصلی این است که سیاست های فرهنگی در ابتدای انقالب
برچه اساسی تدوین شد و تعامل هنرمندان با بایدها و نبایدهای فرهنگی بر چه اساسی شکل گرفت؟
به دلیل تحوالتی که از ابتدای دهه هفتاد در ک شور ما اتفاق افتاد باید شرایط ک شورمان را از نظر مدیریت فرهنگی به دودوره تق سیم کنیم .طی دهه هفتاد رفته رفته پی شرفت های تکنولوژیکی مثل اینترنت و ماهواره وارد ک شور شدند و شرایط
فرهنگی را تحت تأثیر خود قرار دادند .هر حکومتی خواستار نوعی مدیریت فرهنگی است و نمی توانیم این را منکر شویم
اما نکته مهم این ا ست که قبل از سال  ۷۰مکانی سمی که برای مدیریت فرهنگی کاربرد دا شت نظارت و حمایت بود و البته
نظارت هم پررنگ تر بود .اما در سال های بعد از دهه شصت تغییرات تکنولوژیک منجر شد به اینکه دیگر چندان نتوان از
اهرم نظارت ا ستفاده کرد .این در حالی ا ست که به دلیل بردا شته شدن مرزها در آن سال ها مدیریت فرهنگی اهمیت و
ضرورت بی شتری پیدا کرده بود .در این دوره اهرمی که به کار مدیران فرهنگی می آمد حمایت بود؛ چه در عر صه تولید
فرهنگی چه در عرصه مصرف فرهنگی .در واقع کشور ما به دلیل بنیه فرهنگی که دارد می تواند در شرایط جدید از جمله
معدود ک شورهای تولید کننده در عر صه فرهنگ با شد .در صورتی که ب سیاری از ک شورها م صرف کننده ه ستند .در واقع
مدیریت فرهنگی برای آنها فقط در عر صه م صرف اتفاق می افتد نه در عر صه تولید و حمایت آنها هم در عر صه م صرف
است.
رو به رو  :فرمودید که در دهه ش صت نظارت و حمایت مهم ترین اهرم های حکومت برای مدیریت فرهنگی بودند.
هنرمندان رابطه خود با این اهرم ها را چگونه تعریف و تبیین می کردند؟
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 قبل از هر چیز باید این نکته را در نظر داشته باشیم که فضای اول انقالب با فضای امروز متفاوت بود .در آن فضا همه اینرا می فهمیدند که کشووور ما در عرصووه فرهنگ و هنر نیازمند نوعی تغییر رویکرد اسووت .به عنوان مثال در سووینما تبیین
سیاست های فرهنگی در تناسب با دو شعار «استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی» و «نه شرقی نه غربی جمهوری اسالمی»
شکل گرفت .در واقع این دو شعار برای ما تعیین می کرد که در عرصه فرهنگ باید استقالل داشته باشیم؛ ریشه هایمان را
در این سرزمین بدانیم و از تعلقات شرقی و غربی که مانع ا ستقاللمان خواهد بود آزاد با شیم .در آن ف ضای انقالبی همه
متوجه این م سئله بودند که تغییر رویکرد در عر صه فرهنگی ضروری ا ست .این تغییر رویکرد به نوعی همراه با ممیزی
بود .البته هنرمندان هیچ وقت از نظارت دل خوشوی ندارند و همیشوه اعتقاد دارند خودشوان بهتر می توانند درباره چنین
مسائلی تصمیم بگیرند؛ اما در سال های پس از انقالب مدیران سطح کالن فرهنگی ناگزیر از مدیریت این عرصه با اتکای به
عن صر نظارت بودند .به خ صوص که قانون هم مدیران فرهنگی را مکلف به هدایت عر صه فرهنگ کرده و اهرم نظارت را
در اختیار آنان قرار داده بود .نکته مهم این ا ست که در ف ضای پس از انقالب با وجود نار ضایتی ای که هنرمندان از اهرم
نظارت داشتند به دلیل اقتضائات شرایط انقالبی و همچنین روابط گفت وگومحورِ مدیریت فرهنگی با اهالی فرهنگ و هنر
بسیاری از مسائل حل و فصل می شد .شرایط فرهنگی در هر دوره تابعی از روابط گفت وگو محور است؛ در برخی دوره
ها میزان گفت وگو میان اهالی فرهنگ و مدیران سطح کالن فرهنگی ضعیف بود که این خود منجر به نار ضایتی می شد و
در برخی دوره ها که گفت وگوی میان این دو طرف عمیق بود م سائل حل و ف صل می شد و نار ضایتی هم کمتر بود .در
دهه ش صت هر مو ضوعی مورد بحث و گفت وگو قرار می گرفت و عمال هنرمند متقاعد می شد که باید برخی نکات را
مراعات کند .حتی برخی هنرمندان ممکن بود به قید و بندهای موجود در عرصووه فرهنگ معتقد نباشووند ولی با خالقیت
هایی که به خرج می دادند محصول هنری واجد ارزشی تولید می کردند.
روبه رو  :یعنی حتی هنرمندان ناراضی هم به فعالیت خود ادامه می دادند؟
ببینید من معتقد نی ستم در آن دوره ر ضایت صد در صدی محقق شده بود؛ اما آنچه که سینمای دهه ش صت را برایسینماگران خاطره انگیز کرد همان فضای گفت و گو محور بود.
رو به رو  :اگر بخواهیم به آ سیب شنا سی ادامه دار ن شدن ف ضای گفت و گو محور بپردازیم یکی از فر ضیه هایی که
پیش رویمان قرار می گیرد مشخص نبودن سازوکارهای گفت وگو است .شما و سایر دست اندرکاران عرصه فرهنگ
در آن سالها چه تالشی برای نهادینه کردن آن فضای گفت وگو محور کردید؟
اتفاقا ما در دهه ش صت کامال برای گفت و گو سازوکار دا شتیم .بنیاد سینمایی فارابی بر همین ا ساس شکل گرفت و بههیچ عنوان هم به دنبال نظارت نبود .وظیفه فارابی حمایت از سینماگران و تعامل با آنها بود و این وزارت فرهنگ و ار شاد
اسالمی بود که نظارت بر عرصه فرهنگ را برعهده داشت .به نظر من مشکلی که منجر به ادامه نیافتن آن فضا در سال های
بعد شد حرکت پاندولی وزارت فرهنگ و ار شاد بین دو مقوله «فرهنگ» و «ار شاد» در دوره های مختلف بود .در دوره
هایی که وزارتخانه بیشتر بر فرهنگ تأکید داشت شاهد رونق فرهنگی بودیم اما در دوره هایی که ارشاد اسالمی بر فرهنگ
برتری داشت رویکرد مدیران فرهنگی نسبت به هنرمندان و اهالی فرهنگ با آمریت همراه بود و تلخی و نارضایتی به همراه
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داشت .متأسفانه این تا حد زیادی ناشی از برداشت برخی مدیران از واژه «ارشاد» است؛ برخی از ارشاد فقط پروپاگاندا را
می فهمند .این در حالی ا ست که ار شاد از ری شه «رَ شَدَ» و به معنای ر شد دادن ا ست .من معتقدم معنای ار شاد پس از
انقالب اسالمی عمدتاً مترادف با پروپاگاندا شد و رشد دادن و شکوفا کردن به فراموشی سپرده شد؛ همین مسئله خود منجر
به رویکردی آمرانه گردید .در واقع وزارت فرهنگ و ار شاد ا سالمی زمانی می تواند به معنای واقعی فرهنگی با شد که به
دنبال رشد دادن اهالی فرهنگ و هنر باشد نه امر کردن به آنها .اتفاقا بنده معتقدم در دوره هایی که وزارت فرهنگ و ارشاد
خصلت فرهنگی پیدا کرده است به ارشاد به معنای اصیل کلمه نزدیک تر بوده است.
رو به رو  :البته وزارت فرهنگ و ارشاد در ابتدای انقالب «وزارت فرهنگ» نام داشت و پس از مدتی کلمه «ارشاد» به
آن ا ضافه شد .آیا این خود به معنای آن نی ست که از ا ساس بنا بر این بود که این وزارتخانه بی شتر خ صلتی آمرانه به
خود بگیرد؟
من آن زمان در وزارتخانه ح ضور ندا شتم اما ا ستنباط کلی من این ا ست که انتخاب این واژه همراه با سنجیدگی نبودهاست .آن زمان هم هر کسی مفهوم متفاوتی در ذهنش بود.
رو به رو  :م سئله دیگری که از همان سال های اول انقالب آغاز شد و در سالهای بعد شدت گرفت ا ضافه شدن به
نهادهای تصمیم گیری در عرصه فرهنگ بود .از همان سال ها به تدریج نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان و سازمان
تبلیغات ا سالمی به م سائل فرهنگی و هنری ورود پیدا کردند .این رویدادها چه تأثیری بر تعامل هنرمندان با سیا ست
های فرهنگی داشت؟
 آن زمان این نهادها خودشان را رسما سیاست گذار در عرصه فرهنگ تعریف نمی کردند و بیشتر خود را مجری سیاستها می دان ستند .البته بی ادعا هم نبودند ولی مقام آنها در حدی نبود که بتوانند سیا ست گذاری کنند .اما به مرور نهادهای
متعددی پیدا شدند که مدعی سیا ست گذاری در عر صه فرهنگ شدند و این قدرت هم به آنها داده شد .در حالیکه قانوناً
وظیفه سیا ستگذاری در عر صه فرهنگ برعهده مجلس ،شورای انقالب فرهنگی ،و وزارت فرهنگ و ار شاد ا ست .به
عنوان مثال قوه ق ضائیه یا حوزه های علمیه به تدریج این قدرت را به د ست آوردند که به تعریف سیا ست های فرهنگی
بپردازند و در عین حال مجری فرهنگی هم باشند .به همین دلیل است که امروز وزارت فرهنگ و ارشاد به کنسرتی مجوز
می دهد و نهادی دیگر آن کنسرت را لغو و مجوزش را باطل می کند .بر همین اساس امروز شاهد حاکمیت های چندگانه
هستیم؛ اما در دهه شصت شرایط به این صورت نبود و نهادهای فرهنگی مختلف ممکن بود به چیزی اعتراض کنند ولی در
نهایت تصمیم گیرنده ارشاد بود .امروز بسیاری از نهادهای فرهنگی بودجه هایی به مراتب بیشتر از وزارت ارشاد می گیرند
و طبیعی ا ست که قدرت زیادی برای اعمال سیا ست های فرهنگی دا شته با شند .خود این م سئله در سال های بعد از دهه
ش صت به دلیل سیا سی شدن عر صه فرهنگ تقویت شد و باعث شد به مرور افرادی میدان دار صحنه فرهنگ شوند که
پشتوانه سیاسی دارند و بیشتر به دنبال اجرای منویات غیرفرهنگی و بعضا شخصی خود هستند.
رو به رو  :آقای به شتی شاید در سال های ابتدای انقالب ف ضا برای سینماگران خاطره انگیز بود اما در سایر عر صه
های فرهنگی گفت وگو معنایی نداشت .به عنوان مثال ما در عرصه ادبیات با انتقادات شدید اعضای کانون نویسندگان
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و البته ماجرای قتل های زنجیره ای مواجه شدددیم .این دیگر نه در چهارجوب نظارت می گنجد نه حمایت؛ وظیفه
هنرمندان در قبال چنین سیاستی چه بود؟
واقعیت این ا ست که من چندان در جریان مو ضوع کانون نوی سندگان نبودم .اما اعتقادم این ا ست که آنان بی شتر از اینکهیک کانون فرهنگی باشند سیاسی بودند؛ از قبل انقالب هم همین طور بود به همین دلیل باید در ترازوی مسائل سیاسی آن
را ب سنجیم .امروز هم جامعه فرهنگی باید متوجه این ق ضیه ب شود که شأن فرهنگ و هنر ورای سیا ست ا ست و قرار دادن
عر صه فرهنگ و هنر ذیل مقوالت سیا سی منجر به ت ضعیف آن خواهد شد .البته اگر عر صه فرهنگ و هنر بتواند با حفظ
ماهیت فرهنگی خود رشد و توسعه پیدا کند حتما آثار سیاسی هم به دنبال خواهد داشت.
رو به رو  :امروز ما در شرایطی به سر می بریم که همان طور که ا شاره شد اهرم نظارت به اندازه قبل در اعمال
سیاست های فرهنگی مؤثر نیست .در این شرایط مبنای هنرمندان برای تعامل با نهادهای فرهنگی گوناگون چیست؟
در پا سخ به این سؤال دو نکته به نظرم می ر سد .ببینید ما در دهه چهارم حیات جمهوری ا سالمی به سر می بریم .دردوره اول در همه حوزه های فرهنگی و هنری شاهد نهال های نوپایی بودیم که خوا ستار ر شد و عرض اندام در عر صه
فرهنگ بود .طبیعی بود که چنین نهال های نوپایی آ سیب پذیر و شکننده باشند و نیاز به حمایت دا شته باشند .اما االن در
دهه چهارم در بسیاری از عرصه های فرهنگی و هنری مثل سینما ،موسیقی ،هنرهای تجسمی با درخت هایی تنومند مواجه
هسووتیم .این در حالی اسووت که هم مدیران فرهنگی و هم برخی اهالی فرهنگ و هنر تحوالت دهه هفتاد را به رسوومیت
ن شناخته و هنوز در ف ضای دهه ش صت و در همان چارچوب عمل می کنند .نکته دوم این ا ست که امروز به دلیل شرایط
بحرانی ک شورمان در زمینه اقت صادی؛ نمی توانیم از دولت توقع دا شته با شیم با گ شاده د ستی به حمایت از اهالی فرهنگ
بپردازد .به همین دلیل من معتقدم خود جامعه هنری باید روی پای خود ایسووتادن را بیاموزد .به عنوان مثال در عرصووه
هنرهای تج سمی این اتفاق رخ داده و هنرمندان توان سته اند با رجوع به ظرفیت های موجود در این عر صه روی پای خود
بایستند .روزگاری ما باید برای هنرمندان تجسمی قلم مو و رنگ و بوم هم می خریدیم ولی در حال حاضر اقتصاد هنرهای
تجسمی کامال مستقل از دولت شده است .حاال در حوزه های دیگر هم همین اتفاق باید بیفتد.
رو به رو  :این تنومندی برای ب سیاری از عر صه های فرهنگی از جمله ادبیات با مانع بزرگی به عنوان ممیزی مواجه
ا ست .در واقع ممیزی به طور کلی اجازه ا ستقالل را از فعاالن این عر صه می گیرد .تکلیف این افراد در برابر مدیران
فرهنگی چیست؟
یک موقع در دهه ش صت مدیران فرهنگی خود را ملزم به گفت وگو با هنرمندان می دیدند ولی االن هنرمندان ما باید سراغ
گفت وگو با مدیران فرهنگی بروند .در واقع در آن زمان اکثریت جامعه هنری جوان و تازه کار بودند و طبیعی بود مدیریت
فرهنگی با آنها به گفت وگو می پرداخت تا اگر م سیر را ا شتباهی رفته با شند به آنها م شورت بدهد و اگر هم در ست رفته
با شند ت شویق شان کند .اما االن که جامعه هنری در اکثر ر شته های فرهنگی و هنری از سطح قابل قبولی از بلوغ برخوردار
شده اند باید برای رفع م شکالت شان با حاکمیت به گفت وگو بن شینند .طرف گفت و گوی آنها هم فقط وزارت ار شاد
نی ست؛ باید وارد بحث با همه نهادهایی شوند که داعیه مدیریت فرهنگی دارند .بسیاری از این نهادها همان طور که ا شاره
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کردم با واقعیات مقوالت فرهنگی و هنری در دوران جدید آ شنا نی ستند .ف ضایی که ما امروز شاهد آن ه ستیم نا شی از بی
اعتمادی میان جامعه فرهنگی و مدیران فرهنگی ک شور ا ست؛ برای از بین بردن بی اعتمادی هم تنها راهی که وجود دارد
استفاده از هر موقعیتی برای انجام دادن گفت وگوست .مثال وقتی کنسرتی در یک شهرستان لغو می شود چه اشکال دارد
که از همان کسی که باعث لغو کنسرت شده وقت بگیرند و با او وارد گفت وگو شوند؟ آیا بهتر از این نیست که فقط بروند
سراغ وزارت ارشاد؟
رو به رو  :ولی در برخی عر صه های فرهنگی از جمله ادبیات طرف گفت و گوی اهالی فرهنگ خود وزارت فرهنگ
و ار شاد ا ست .مثال نوی سندگان و شاعران حتی یک نهاد صنفی ندارند که از حق آنان در برابر ناظران فرهنگی دفاع
کند.
 وقتی از حق حرف می زنیم کال نمی توانیم مدعی گفت وگو شویم .من معتقدم فضای کنونی نیازمند یک آسیب شناسیاست و این آسیب شناسی ما را متوجه دیوار بی اعتمادی میان طرفین در عرصه فرهنگ می کند .اگر قبول کنیم بی اعتمادی
گره ا صلی کار ا ست باید سراغ گفت وگو برویم .به هر حال ک سی که ن سبت به اهالی فرهنگ و هنر بی اعتماد ا ست در
همین مملکت زندگی می کند و اهالی فرهنگ و هنر هم نمی توانند بگویند ما نظر مخالفان خود را قبول نداریم.
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