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سنجش تئاتر به عنوان یک میدان هنری در ایران 
براساس نظریات پیر بوردیو
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معصومه نصیری پور          کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

فرح ترکمان          دکتری جامعه شناسی،استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
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چکیده
پژوهش حاضر با عنوان " بررسی تئاتر به عنوان میدان هنری در ایران" به بررسی انواع سرمایه های 

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نمادین بر اساس نظریه »میدان هنری پیر بوردیو« پرداخته است. 

روش آن پیمایشی از نوع توصیفی است که به صورت میدانی با استفاده از پرسشنامه با حجم نمونه 

تکمیل  برای  نیز  موارد  پاره ای  در  انجام شد.  کارگردانان  برای  نفر   22 و  بازیگران  برای  نفر   200

ادبیات نظری طرح، از روش تاریخی تکنیک اسنادی نیز استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده 

سرمایه فرهنگی در میان بازیگران 27 درصد، در حد زیاد، 72.5 درصد، در حد متوسط، سرمایه 

اجتماعی 4 درصد در حد زیاد، 47 درصد در حد متوسط و 27 درصد در حد کم، سرمایه اقتصادی 

85 درصد در حد متوسط، 11 درصد در حد کم، سرمایه نمادین نیز در میان بازیگران 82.1 درصد 

نیز سرمایه  کارگردانان  میان  در  است.  آمده  به دست  متوسط  در حد  درصد   17.9 و  زیاد  در حد 

فرهنگی 31.8 درصد در حد زیاد، 50.5 درصد در حد متوسط، سرمایه اجتماعی 13.6 درصد 

در حد زیاد، 59 در حد متوسط، 4.5 در حد کم، سرمایه اقتصادی 45.5 در حد زیاد، 50 در حد 

متوسط و سرمایه نمادین برای آن ها 4.5 در حد زیاد، 72.7 درصد در حد متوسط و 18.2 درصد 

که  نتیجه حاصل شد  این  انجام شده  بررسی های  با  به صورت کلی  آمده است.  به دست  کم  در حد 

تئاتر ایران با وجود دارا بودن انواع سرمایه های نام برده هنوز به یک میدان هنری تبدیل نشده است 

و برخی از شاخص های مهم میدان مانند ایستادگی در برابر میدان سیاست و خودمختاری را در 

آن نمی توان یافت.

واژگان کلیدی: 

میدان هنری، سرمایه، عادت واره، نمایش
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 مقدمه

یکی از کارکردهای هنر پیام رسانی است و تئاتر نیز یکی از هنرهایی است که ابزار مؤثری برای 

پیام رسانی به مخاطب است. و از آن جا که این هنر بیش از هنرهای دیگر بازتاب دهنده ی  شرایط 

اجتماعی است؛ می تواند نشان دهنده مناسبات و روابط موجود در جامعه و ارزش ها و هنجارهای 

ون وجود مخاطب معنایی نخواهد  آن باشد. زیرا این هنر در ارتباط تنگاتنگ با مخاطب است و بد

آن  به شیوه ی سنتی  ایران  تئاتر در  به مخاطب برساند.  پیام خود را  به خوبی می تواند  داشت. پس 

سابقه ی طوالنی داشته است. ولی در چند سال اخیر، با ظهور رویکردهای نو در تئاتر جهان و به تبع 

آن تئاتر ایران، دچار تحوالت گوناگون شده است. درحال حاضر به عنوان یکی از فعالیت های اصلی 

در عرصه ی هنر ایران به حساب می آید.

 این هنر به واسطه ی ابعاد گسترده ای که دارد مورد توجه اقشار مختلف جامعه است. برای خلق یک 

نمایش نامه و درحقیقت اجرای یک نمایش، عوامل و گروه های متعددی دخیل هستند و هنرهای 

لباس،  طراحی  دکور،  و  صحنه  طراحی  ادبیات نمایشی(،  )داستان نویسی،  ادبیات  ازجمله  دیگر 

نورپردازی، موسیقی و ... به کمک این هنر می آیند و حتی در بسیاری از موارد این هنر مورد توجه 

پژوهش  این  در  آن چه  اما  است.  گرفته  قرار  سیاست مداران  حتی  و  جامعه شناسان  روانشناسان، 

مدنظر است نگرش جامعه شناسانه به کنش هنر و تئاتر به عنوان میدان هنری )از مفاهیم اساسی در 

جامعه شناسی هنر( است.

تئاتر  جامعه شناسی  به طورخاص  هنر به شکل عام  و  جامعه شناسی  تحقیق  این  مطالعاتی  حوزه   

است."جامعه شناسی هنر دانشی میان رشته ای است که با تاریخ فرهنگی، زیبائی شناسی، تاریخ هنر، 

انسان شناسی، روان شناسی اجتماعی، جامعه شناسی انتقادی، جامعه شناسی پیمایشی و ... مرزهای 

مشترک و نامشخص دارد" )هینیک، 1391: 11(. نخستین جامعه شناسان هنر نه از جامعه شناسی 

برخاسته اند و نه از تاریخ فرهنگی. جامعه شناسی هنر در جمع متخصصان زیبایی شناسی و تاریخ 

هنر متولد شده است. سعی آنان بر آن بوده که تمرکز بر دو کانون هنرمندان/ آثار را ازبین برده و بعد 

سومی با عنوان جامعه را در مطالعات درباره ی هنر وارد کنند )لنگی, 1990: 19(. درواقع موضوع 

یا  پذیرش  و چگونگی  هنرمند  ذهن  هنری،  اثر  بین  همیشگی  بررسی حرکتی  هنر  جامعه شناسی 

بازتاب های آن در جامعه است )فرخزاد، 1386(.

 جامعه شناسی تئاتر به تحلیل آماری تماشاگران، اکتفا کرده است. اما پژوهش هایی که دراین باره 

صورت گرفته فقط مربوط به ترکیب آماری تماشاگران حاضر در یک تاالر می شوند و به انگیزه هایی 

تئاتر(  به  رفتن  اثر، سهولت  کیفیت  هنرپیشه ای خاص،  تماشاخانه کشانده )حضور  به  را  آنان  که 

توجه نداشته اند. هیچ یک از پژوهش هایی که درباره ی تماشاگران تئاتر تاکنون صورت گرفته است، 

رضایت بخش نیست، چون که همه در حد جامعه نگاری باقی مانده و به وجه نظرهای عمیقی که 

    باید تعریف گرایش های واقعی خاص هیأتی از اجتماع و خواست و انتظارش )مخاطب( کمک 

پا  پیش  غایت  به  علم  این  که  است  این  تئاتر  جامعه شناسی  عیب  "بی گمان  اند.  نپرداخته  کند، 

افتاده شده است زیرا فقط به این اکتفا کرده است که توازنی میان جامعه ای متحجر و تئاتری مرده 

برقرار کند، که این هر دو، تصوراتی انتزاعی اند" )دووینو، 1392: 41(. تلقی آفرینش درام به مثابه ی 

میان ظواهر زندگی  ارتباط  به طورکلی تصور وجود  و  اجتماعی  از شرایط  پرتو و جلوه ی ساده ای 

اجتماعی به عنوان علت و کار دراماتیک به عنوان معلول یکی از همین مسایل است. درواقع، اشکال 

مختلف تئاتر، با پدیده های اجتماعی، به طورکلی و با ساختارهای اجتماعی به مثابه عناصر سازنده، 

 کارکردهای 
ٔ
ارتباط دارند. اما یکی از مهم ترین و غنی ترین شاخه های جامعه شناسی تئاتر، مطالعه
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اجتماعی تئاتر در جوامع مختلف است )اکبرلو، 1389: 20(.

 هدف اصلی این پژوهش، " شناخت تئاتر به عنوان یک میدان هنری در ایران" است که در کنار آن 

اهداف دیگری مانند: خودمختاری تئاتر )در رابطه با قدرت(، شناخت وضعیت سازمان های مربوط 

به تئاتر؛ دولتی یا خصوصی بودن آن ها، شناخت وضعیت بازیگران، سالن های تئاتر، نمایش ها نیز 

موردتوجه قرار گرفته است.

در توضیح میدان هنری ذکر این تعریف ضروری است که: میدان شبکه یا منظومه ای از روابط عینی 

میان موقعیت هایی است که به خاطر وجودشان و به خاطر تعین هایی که از وضعیت کنونی خود به 

عامالن و نهادها تحمیل می کنند، به صورت عینی قابل تعریف هستند و به خاطرهمین ساختار توزیع 

قدرت که موجب دسترسی به منافع خاصی می شود؛ )این میدان( محل نزاع است. بوردیو میدان را 

مجموعه موقعیت هایی می داند که توسط افراد یا نهادها اشغال می شود. و ماهیت آن بازنمودکننده 

جایگاه برای دارندگان این موقعیت هاست. از نظر او میدان عرصه ای است اجتماعی برای نزاع بر 

سر منابع، منافع و دسترسی به آن ها. می توان میدان را جنبه ساختاری کار بوردیو دانست )گرایش 

ساختاری بوردیو(. میدان ها ارایه کننده منابع گوناگون سرمایه هستند )جهانگیری، 1392(.

 منابعی که در میدان وجود دارد شامل سرمایه اقتصادی، سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی فرهنگی و 

سرمایه ی نمادین است. این میدان ها اغلب خودمختار و مستقل هستند. و هر فرد با توجه به نسبت 

مقدار سرمایه ای که در اختیار دارد، تعریف می شود. میدان ها می توانند بین چند نهاد واقع شوند و 

یا هم زمان دربردارنده ی چندین نهاد باشند. یکی از عمده اختالف های میدان با نهاد منازعه آمیز بودن 

میدان هاست در صورتی که نهادها رویکردی کارکردگرا و وفاق آمیز دارند. بدین ترتیب میدان فضای 

اجتماعی به نسبت مستقلی است که خودبسندگی آن در اعمالی مشاهده می شود که از منطق متمایز 

میدان تبعیت می کنند. )فولر، 1998: 109(

 میدان نظام ساخت یافته ی موقعیت هایی است که توسط افراد یا نهادها اشغال می شود. هم چنین 

نظام نیرومندی است که بین این موقعیت ها وجود دارد؛ یک میدان از درون براساس روابط قدرت 

ساخت می یابد و به دلیل میزان دسترسی به منابع )سرمایه( موقعیت های درون یک میدان در حال 

اقتصادی،  سرمایه ی  کرد:  تفکیک  مقوله  چهار  به  می توان  را  منابع  "این  هستند.  یکدیگر  با  نزاع 

)دانش،  فرهنگی  سرمایه  مهم(،  دیگران  با  ارزشمند  روابط  گوناگون  )انواع  اجتماعی  ی  سرمایه 

اجتماعی"  افتخار  و  )پرستیژ(  نمادین  فرهنگی( و سرمایه ی  مدارک تحصیلی، کاالهای   ، مهارت

)بوردیو، 1997(.

بحث و بررسی

شاخص های میدان

میدان در ابتدا، فضای ساخت مندی از موقعیت هاست و جبرهای خود را بر کسانی که در آن وجود 

دارد تحمیل می کند. پس درنتیجه هرکس وارد یک میدان می شود باید آداب و رسوم و ضابطه های 

آن را بپذیرد. در ادامه )شاخص دوم میدان(، میدان یک صحنه ی پیکار و منازعه است. منازعه بر 

سر مبانی هویت و سلسله مراتب آن. و کنشگران و نهادها در پی حفظ یا براندازی نظام توزیع 

سرمایه ی موجودند. "سرمایه ای که رده بندی نهادها، رشته های علمی، نظریه ها، روش ها، موضوعات، 

گاه نامه های علمی و امثاله هم آن را در میدان علمی مشخص می کند" )رامین، 1391: 69(. ویژگی 

سوم میدان درجه ی خودمختاری آن است. یعنی توانایی و قابلیتی که هر میدان درجریان تحول و 

تکامل خود به دست آورده تا به واسطه ی آن بتواند از نفوذهای بیگانگان در امان بوده و نظام ارزیابی 
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خود را در برابر منافع تجاری و مصالح سیاسی حفظ کند.

 مفهوم دیگری که در این پژوهش موردتوجه قرار گرفت، سرمایه بود. سرمایه در دیدگاه بوردیو، 

مفهومی فراتر از مفهوم اقتصادی است و عبارت است از: "کار انباشته در شکل مادیت یافته به 

 آن، که وقتی بر مبنایی خصوصی، یعنی انحصاری به تصرف 
ٔ
شکل متجسد یافته و پیکریت یافته

عامالن یا گروه هایی از عامالن درمی آید و آنان را قادر می سازد تا نیروی اجتماعی را در شکل کار 

عینیت یافته یا جان دار به تصرف درآورند )بوردیو، 1392: 27(.

سرمایه ی  اجتماعی،  سرمایه ی  اقتصادی،  سرمایه ی  می کند:  معرفی  را  سرمایه  نوع  چهار  بوردیو   

فرهنگی و سرمایه ی نمادین. سرمایه ی اقتصادی شامل: سرمایه ی تولیدی است که می تواند اشیاء 

و خدمات تولید کند و دارایی مادی که قابل تبدیل به پول است. سرمایه ی فرهنگی در نزد بوردیو 

به معنای تصاحب کاالها و اطالعات فرهنگی است که با مصرف های مربوط به کتاب و کتاب خوانی، 

فیلم، سینما، موسیقی و به طورکلی مصرف فرهنگی متغیری به مشخص می شود )بوردیو، 1393: 

64( و سرمایه اجتماعی عبارت است از شبکه ای از روابط فردی و جمعی که هر فرد یا جمعی در 

ودتر شود و سپس  اختیار دارد. این تعریف باعث می شود تا فضای مفهومی سرمایه اجتماعی محد

آن را از سایر انواع سرمایه ها به ویژه سرمایه های فرهنگی و نمادین جدا کند )بوردیو، 1392: 66(. 

سرمایه نمادین چیزی نیست جز سرمایه اقتصادی یا فرهنگی، زمانی که شناخته شود، روابط قدرت 

نمادین به آن ها تمایل دارند تا روابط قدرتی را که فضای اجتماعی را ساخته اند، بازتولید و تقویت 

کنند )بوردیو، 1393: 74(.

روش تحقیق

این پژوهش با موضوع میدان تئاتر درصدد پاسخ گویی به سواالتی مانند این ها بود: آیا می توان از 

وجود یک میدان تئاتر در ایران خبر داد؟ آیا تئاتر شاخص های یک میدان را دارد؟ آیا افراد فعال 

در عرصه تئاتر اهمیت و ارزش زیادی برای بازدید از آثار هنری به خصوص در زمینه تئاتر قایل 

 دارای خانواده ای فرهنگی هستند و از سرمایه ی  
ً
هستند؟ آیا افراد فعال در عرصه ی تئاتر معموال

فرهنگی باالیی برخوردار هستند؟ آیا بیشتر افراد فعال در عرصه تئاتر به این هنر به عنوان حرفه و 

شغلی که بتواند از آن منبع درآمد زیادی داشته باشد، نگاه می کنند؟ آیا تئاتر در ایران به درجه ای از 

خودمختاری رسیده است که بتواند در مقابل سایر میدان ها ازجمله سیاست ایستادگی کند؟

 بر اساس سؤاالت و اهداف تحقیق، روش تحقیق پیمایشی از نوع توصیفی اتخاذ شد که با تکنیک 

پرسش نامه محقق ساخته به جمع آوری اطالعات پرداخته شد.
اعتبار1

 در این پژوهش از اعتبار صوری و سازه ای استفاده شده است. گویه هایی که برای اندازه گیری 

راهنما  استاد  تأیید  به  گرفته شدند  درنظر  نمادین  و  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی،  مفاهیم سرمایه 

رسانده شد. ازسویی همان طور که ذکر شد، مفاهیم تحقیق از نظریه های بوردیو گرفته شده است و 

شاخص هایی که در تحقیقات پیشین به خوبی جواب داده بودند برای ساخت ابزار تحقیق استفاده 

اصلی  مفاهیم  اندازه گیری  و  برای سنجش  اعتبار  دارای  پرسش نامه  این  بدین ترتیب  است.  شده 

تحقیق بود.

پایایی و روایی تحقیق

 پایایی ابزار، که از آن به اعتبار، دقت و اعتمادپذیری تعبیر می شود، عبارت است از این که اگر 

1-validity
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وسیله ی اندازه گیری در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورداستفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی 

از خاصیت تکرارپذیری  ابزاری است که  یا معتبر،  پایا  ابزار  به عبارت دیگر،  آن حاصل شود.  از 

و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد. جهت تعیین پایایی پرسش نامه از آن جا که سؤاالت در 

قالب طیف لیکرت مطرح شده بودند، از معیار آلفای کرونباخ استفاده شد. درصورتی که مقدار آلفا 

بزرگ تر از 6/0 باشد می توان پایایی پرسش نامه را تأیید کرد.

و  اجتماعی  اقتصادی،  )فرهنگی،  سرمایه  انواع  سنجش  برای  پژوهش  این  با  مرتبط  پرسش نامه 

نمادین( تنظیم شد که بر اساس پیش آزمون در مورد 30 نمونه فعاالن تئاتر، با معیار آلفای کرونباخ 

نتایج زیر به دست آمد.

به سهولت  توجه  )با  نفر  کارگردانان 22  برای  و  بازیگران 200  برای  نمونه  به صورت کلی حجم   

دسترسی( درنظر گرفته شد.

 برای عملیاتی کردن مفاهیم نیز به شرح زیر عمل شد:

نظیر  مواردی  و  تحصیالت(  )شغل،  اجتماعی  زمینه ی  متغیرهای  براساس  فرهنگی  سرمایه ی 

محصوالت فرهنگی )کتاب، اثر هنری و ...(، انواع مصارف فرهنگی )تماشای تئاتر(، هنری و ادبی 

موردسنجش قرار گیرد.

سرمایه اجتماعی در این پژوهش با شاخص هایی مانند: فعالیت سایر اعضای خانواده در عرصه هنر 

)به خصوص تئاتر(، ارتباط هنرمندان عرصه ی تئاتر با یکدیگر )تماشای کارهای هنرمندان دیگر، 

همکاری در اجرای یک نمایش مشترک و ...(، ارزیابی آن ها از شکل گیری خانه تئاتر و اداره ی 

نهادها و  به  اعتماد  تئاتری و  به جامعه ی  بودن  تئاتر،، متعلق  نمایشی، عضویت در خانه  هنرهای 

مؤسسات وابسته به حوزه ی تئاتر سنجیده می شود.

سرمایه نمادین نیز با شاخص های زیر سنجیده می شود:

- آیا هنرمندان عرصه ی تئاتر خود را در جامعه دارای موقعیت اجتماعی می دانند؟

- آیا هنرمندان عرصه ی تئاتر با دیگر هنرمندان این عرصه در یک موقعیت و پرستیژ اجتماعی قرار 

دارند؟

- آیا تاکنون ازسوی کارگردانان معروف برای ایفای نقش در یک نمایش دعوت شده اند؟

پیشینه پژوهش

زیر  تکوین  "تحلیل  مانند:  مواردی  پژوهش،  موردنظر  موضوع  پیرامون  انجام شده  بررسی های  در 

نمایش  کارگاه  تشکیل  بر  تکیه  با   )1389( و چهل  دهه ی سی  دو  در  ایران  تئاتر  نو  موج  میدان 

ایران  آن در  انعکاس  "، "تحول و شکل گیری نمایش کارگاهی و  پیربوردیو(  بر اساس نظریه های 

،")1380(

شاخص  آثار  شناسی  جامعه  )1391("،"بررسی  پهلوی  دوره  در  تئاتر  تماشاگران  "جامعه شناسی 

نمایشی اجراشده در دهه 70 و 80 ایران )1389("،"تحوالت سیاست گذاری در تئاتر ایران )1368 

پژوهش های  تمام  اما  شد.  )1382("یافت  ایران  تئاتر  توسعه  و  "مدیریت  شمسی("،   1388 تا 

انجام شده درحوزه ی تئاتر پیرامون مباحث تخصصی در مورد خود تئاتر و بررسی جامعه شناختی 

مخاطبان تئاتر در ایران بود. اما در این پژوهش سعی شد با استفاده از نظرات »پیر بوردیو« درباره ی 

میدان هنری به بررسی تئاتر به عنوان یک میدان پرداخته شود و انواع سرمایه اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی و نمادین را در میان بازیگران و کارگردانان عرصه تئاتر مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد.

یافته های تحقیق

Archive of SID

www.SID.ir



128

یو
رد

بو
ر 

پی
ت 

ریا
ظ

س ن
سا

برا
ن 

یرا
ر ا

 د
ی

نر
 ه

ان
ید

 م
ک

 ی
ان

نو
ع

به 
ر 

ات
تئ

ش 
ج

سن

پراکندگی پاسخ گویان بر اساس سرمایه فرهنگی

درصد تجمعیدرصد معتبردرصدفراوانی

280/145/275/27زیاد

740/375/720/100متوسط

000کم

1020/510/100کل پاسخ ها

980/49پاسخ های غیرمعتبر

2000/100کل پاسخ گویان

پس از طرح سؤاالت مربوط به سرمایه فرهنگی بازیگران یک نتیجه گیری کلی نیز برای سنجش 

این موضوع به دست آمد که از میان پاسخ گویان 14 درصد در حد زیاد از سرمایه فرهنگی و 37 

درصد از سرمایه فرهنگی در حد متوسط برخوردار هستند. و معیار کم برای آن ها عدد صفر است.

پراکندگی پاسخ گویان بر اساس سرمایه اجتماعی

درصد تجمعیدرصد معتبردرصدفراوانی

60/39/39/3زیاد

940/470/619/64متوسط

540/271/350/100کم

1540/770/100کل پاسخ ها

460/23پاسخ های غیرمعتبر

2000/100کل پاسخ گویان

ول مشخص است، از میان پاسخ گویان 3 درصد در حد زیاد، 94 درصد در  همان گونه که در جد

حد متوسط و 54 درصد در حد کم از سرمایه اجتماعی برخوردار هستند.

پراکندگی پاسخ گویان بر اساس سرمایه اقتصادی
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درصد معتبردرصدفراوانی

000زیاد

17185.588.1متوسط

2311.511.9کم

19497.0100.0کل پاسخ ها

63.0پاسخ های غیرمعتبر

200100.0کل پاسخ گویان

ول باال، هیچ درصدی از جامعه موردنظر در حد زیاد دارای سرمایه اقتصادی نیستند.  با توجه به جد

این در حالی است که 85/5 درصد در حد متوسط و 11 درصد در حد کم این سرمایه را به خود 

اختصاص داده اند.

پراکندگی پاسخ گویان بر اساس سرمایه نمادین

درصد تجمعیدرصد معتبردرصدفراوانی

1100/551/821/82زیاد

240/129/170/100متوسط

000کم

1340/67100کل پاسخ ها

660/33پاسخ های غیرمعتبر

2000/100کل پاسخ گویان

ول باال: از میان پاسخ گویان 1/82 درصد از بازیگران در حد زیاد، 9/17 درصد در  بر اساس جد

حد متوسط و صفر درصد در حد کم از سرمایه نمادین برخوردار هستند.

میزان سرمایه فرهنگی کارگردانان
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درصد تجمعیدرصد معتبردرصدفراوانی

78/319/389/38زیاد

110/501/610/100متوسط

0000کم

188/81کل پاسخ ها

42/18پاسخ های غیرمعتبر

220/100کل پاسخ گویان

ول مشخص است از میان کارگردانان 38/9 درصد از بازیگران در حد زیاد،   همان گونه که در جد

61/1 درصد در حد متوسط و صفر درصد در حد کم از سرمایه فرهنگی برخوردار هستند.

میزان سرمایه اجتماعی کارگردانان

درصد تجمعیدرصد معتبردرصدفراوانی

36/136/176/17زیاد

131/595/761/94متوسط

15/49/50/100کم

173/770/100کل پاسخ ها

57/22پاسخ های غیرمعتبر

220/100کل

سرمایه اجتماعی برای کارگردانان، 6/13 درصد در حد زیاد، 5/76 درصد در حد متوسط و 9/5 

درصد در حد کم به دست آمده است.
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میزان سرمایه اقتصادی کارگردانان

درصد تجمعیدرصد معتبردرصدفراوانی

105/456/476/47زیاد

110/504/520/100متوسط

0000کم

2121100کل پاسخ ها

11پاسخ های غیرمعتبر

2222کل

سرمایه اقتصادی برای کارگردانان، 6/47 درصد در حد زیاد، 4/52 درصد در حد متوسط و صفر 

درصد در حد کم به دست آمده است.

میزان سرمایه نمادین کارگردانان

درصد تجمعیدرصد معتبردرصدفراوانی

15/48/48/4زیاد

167/722/7681متوسط

42/1819100کم

215/95100کل پاسخ ها

15/4پاسخ های غیرمعتبر

22100کل

سرمایه نمادین برای کارگردانان، 8/4 درصد در حد زیاد، 2/76 درصد در حد متوسط و 19 درصد 

در حد کم به دست آمده است. 

سازمان و ارگان های مرتبط با حوزه ی تئاتر

با  در این بخش همان طور که در اهداف جزیی پژوهش ذکر شد، سازمان ها و ارگان های مرتبط 

حوزه ی تئاتر از ابتدای شروع به کار تئاتر در ایران به صورت رسمی آورده شده است که عبارتند از: 
اداره ی برنامه های تئاتر2

مهدی  ریاست  با  و  دراماتیک«  هنرهای  »اداره  عنوان  با   1336 سال  در  تئاتر  برنامه های  اداره ی 

فروغ تأسیس شد و جمشید مشایخی )بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون( به عنوان نخستین کارمند 

هنرمند این اداره به استخدام آن درآمد. در سال 1337 در کنار اداره هنرهای دراماتیک، هنرستان 

آزاد هنرهای نمایشی شکل گرفت و در سال 1343 تبدیل به دانشکده ی هنرهای دراماتیک شد. که 

2- www. edareteatr.com

Archive of SID

www.SID.ir



132

یو
رد

بو
ر 

پی
ت 

ریا
ظ

س ن
سا

برا
ن 

یرا
ر ا

 د
ی

نر
 ه

ان
ید

 م
ک

 ی
ان

نو
ع

به 
ر 

ات
تئ

ش 
ج

سن

نخستین دانشکده ی هنر تئاتر ایران محسوب می شد. بعدها ادارٔه هنرهای دراماتیک به دو بخش 

»دانشکده ی هنرهای دراماتیک« به ریاست مهدی فروغ و »اداره برنامه های تئاتر« زیر نظر اداره ی 

کل فعالیت های هنری و به ریاست »عظمت ژانتی« تقسیم شد.

اداره کل امور هنرهای نمایشی

 اداره کل امـور هنرهـای نمایشـی جزیـی از معاونـت امـور هنـری وزارت فرهنـگ و ارشـاداسـالمی 

اسـت.وظایف ایـن اداره کل بـر اسـاس سیاسـت های هنرهای نمایشـی کشـور تعییـن شـده 

اسـت و هرگونـه اجـرای عمومـی نمایش در تهـران منوط بـه دریافـت اجازه نامـه کتبی ایـن اداره 

کل اسـت. ازجملـه بخـش های زیرمجموعه فعـال در اداره کل امور هنرهای نمایشـی عبارتند از: 

دفتر امـور بیـن الملل، روابـط عمومی، هماهنگـی تئاتر اسـتان ها، دبیرخانه جشـنواره ها، شـورای 

. ارزشـیابی و نظارت

امــور هنرهــای نمایشــی اســتان ها و شهرســتان های دیگــر نیــز بــه شــاخه های دیگــر 

وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی چـون ادارات کل فرهنـگ و ارشـاد اسالمی محول شـده اسـت. 

اداره امور هنری نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 نیـروی انتظامـی در حـوزه هـای مختلف هنـری و ازجمله تئاتر فعالیـت های مربوط بـا اهـداف 

پلیـس  کار  دربـاره  تبلیغات  و  فرهنگ سـازی  بـه  هنری  زمینـه های  در  و  دارد  خـود  سـازمانی 

مـی پردازد. برگـزاری چنـد دوره از جشـنواره پلیـس از ایـن مـوارد است.

 اداره کل امور فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش

اداره کل امـور فرهنگـی هنـری، در وزارت آمـوزش و پـرورش، برنامه ریـزی فرهنگی و هنـری   

مـدارس  و  شهرسـتان ها  اداره ها،  تا  وزارت خانه  از  را  آن  بـه  مربـوط  سیاسـت گـذاری های  و 

بـرعهـده دارد. کارشناسـی هنرهـای نمایشـی، عالی ترین واحد سـازمانی مراکز فعال در حوزه 

تئاتر 15 وزارت خانـه در زمینـه سیاسـت گـذاری و برنامـه ریـزی تئاتـر دانـش آمـوزی اسـت. 

مسـابقات فرهنگـی و هنـری تئاتـر یکی از فعالیت های مسـتمری اسـت که توسـط ایـن اداره 

این ها،  عالوه بـر  می شـود.  برگزاری  کشـوری(  و  اسـتان  )شهرسـتان،  منطقـه  سـطح  سـه  در 

آمـوزش وپـرورش در رشـته های کار و دانـش نیـز بـه آمـوزش نمایشـنامه نویسـی و بازیگـری 

نیز نگاهـی بـه نمایـش و پشـتیبانی صحنـه  پرداخته اسـت و در رشـته هـای فنی و حرفـه ای 

داشـته اسـت.

ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها

 ادارات کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان ها و هم چنیــن ادارات فرهنــگ و ارشــاداسالمی 

شهرسـتان ها نیـز از هـر نظـر مسـتقل عمـل کـرده و ایـن مـوارد را در حـوزه خـود مدیریـت 

عمومـی،  اجـرای  مجـوز  ور  صـد نمایش،  هنـر  از  مـادی و معنـوی  حمایت هـای  مـی کننـد: 

حمایـت از برگزاری جشنواره، همایش، سـخنرانی و کارگاه و...کـه از امور جاری ایـن ادارات 

بـه شـمار مـی رونـد.

اداره کل آموزش و پژوهش سیما

 این اداره در بخش پژوهش و در راستای اهداف و سیاست های سازمان صداوسیما به جمع آوری 

مطالعات و نشر آن ها در زمینه های مختلف هنری و تکنیکی مربوط به رسانه می پردازد. دراین میان، 

پژوهش در حوزه تئاتر و تئاتر تلویزیونی و نشر کتبی در این زمینه نیز در دستور کار این اداره قرار 

داشته است.

اداره کل هنرهای نمایشی رادیو
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 واحـد نمایـش رادیـو در دهـه سـی شـکل گرفتـه اسـت. اداره کل هنرهـای نمایشـی رادیـو 

مأموریـت تولیـد و پخـش نمایش را به صـورت متمرکز در رادیو عهده دار اسـت و امـروز در 

شـش شـبکه رادیویـی، هفتـه ای 13 سـاعت نمایش پخش مـی کند. در کنـار ایـن حجـم برنامه، 

شـبکه رادیویی نمایش نیز بـه صورت 24سـاعته به پخش آثار نمایشـی رادیویی اشـتغال دارد.

اداره هنرهای نمایشی بنیاد شهید و امور ایثارگران

وامورایثارگران تاسـیس شـد.اکنون در زیرمجموعـه   اداره کل هنـری در سـال 1384 در بنیـادشـهید

وامـور  بنیـادشـهید اسـتانی  سـاختار  دارد.در  قـرار  نمایشـی  هنرهـای  اداره  کل،  اداره  ایـن 

ایثارگـران نیز اداره امـور هنری به مسـایل هنرهای نمایشـی می پردازد.

انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس

وضعیت  به  دادن  سامان  اصلی  دغدغه ی  با   1375 سال  در  دفاع مقدس  و  انقالب  تئاتر  انجمن   

ادبیات نمایشی این بخش از هنر انقالب تشکیل شد.این انجمن زیرمجموعه بنیاد فرهنگی روایت 

از سازمان های وابسته به بسیج مستضعفین است.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس

 بنیـاد حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس در ابتـدا با نـام »سـتاد تبلیغات جنـگ« 

مـی کنـد:  دنبال  را  اهـداف  این  عنـوان،  تغییر  بـا  جنگ،  اتمام  از  پـس  کـرد.  کار  بـه  آغـاز 

گـردآوری، ثبـت، نگهـداری و ارایه آثـار دفاع مقدس به نسـل هـای حاضر و نسـل های بعـدی 

به شـمار  مسـلح  نیروهای  کل  زیرمجموعه های سـتاد  از  نظـر سـازمانی  از  بنیـاد  ایـن  انقالب. 

بنیاد  می رود. سـازمان سـینمایی و هنرهـای نمایشـی دفـاع مقـدس از زیرمجموعـه های ایـن 

اسـت کـه در زمینه اجـرای نمایش، برگزاری جشـنواره و انتشـارات و...نیز فعال اسـت.

جهاد دانشگاهی-واحد هنر

 این واحد هم زمان با انقالب فرهنگی و از سـال 1359 تشـکیل شـد و درحال حاضر در ایـن 

حوزه ها فعالیـت می کند: فرهنگی دانشجویی، پژوهشی و خدمات آموزشی تخصصی.

سازمان بسیج هنرمندان

 بسـیج هنرمندان بخشـی از سـازمان بسـیج مسـتضعفین اسـت که در سـاختار خود انجمـن هـای 

مختلـف هنـری و ازجمله انجمن نمایـش نیز دارد.این سـازمان در هر اسـتان شـعبه ای جداگانـه 

دارد و بـه ترویـج اندیشـه هـای انقالب و دفـاع مقدس می پـردازد گروه های تئاتر و سرود ایـن 

مراکـز بـا هـدف حضور بسـیجیان هنرمند و عالقـمند در قالب هـای گروه های سـرود و تئاتـر در 

عرصـه فرهنـگ و هنـر جامعـه تشـکیل شـده و زیـر نظـر سـازمان بسـیج فعالیـت مـی کنند.

سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 سـازمان عقیدتـی سیاسـی وزارت دفـاع طـی دسـتورالعملـی آثـار هنـری نیروهـای مسـلح و 

وزارت دفـاع را جهـت اجرا در جشـنواره هـا یا اجرای عمومـی داخلی نهادها از لحـاظ تکنیکـی 

و محتوایـی بـا توجـه بـه مقـررات و موازیـن نیروهـای مسـلح بررسـی مـی کند.ایـن سـازمان 

درحـال حاضـر به تولیـد نمی پـردازد و بیشـتر نقش نظارتـی دارد.

ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد

ایجاد  برنامه ریزی،  است:  زیر  شرح  به  مساجد  هنری  و  فرهنگی  کانون های  فعالیت  موضوع   

وراه اندازی کالس های آموزشی درزمینه های مختلف:عقیدتی، دینـی، علمـی، سیاسـی، فرهنگـی 

هنـری و فنـی. تهیه، ترجمـه و گـردآوری، نگارش، چاپ، انتشار و توزیع جزوات و کتب مجاز 

داخلی و خارجـی در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری و علمی آموزشی و غیره .
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شبکه چهار سیما،گروه ادب و هنر

مـی کند. فعالیت  جمهوری اسالمی ایـران  صـداوسـیمای  سـازمان  تحـت نظارت  شـبکه  ایـن   

ارایه  تئاتـر،  تبلیغات  تلویزیونـی،  تئاتـر  پخش  و  تولیـد  شـبکه،  ایـن  در  هنـر  و  ادب  گـروه 

برنامـه هـای نقـد و تحلیـل تئاتـر و ترویـج آن را در رسـانه ملـی برعهـده دارد. ایـن گـروه عالوه 

بـر دعـوت از تهیـه کنندگان آشـنا بـا مقولـه تئاتـر تلویزیونی و حمایـت از گـروه هـای اجرایـی 

نمایشـی و  تئاتـر، مرکـز هنرهـای  با جشـنواره هـای  تئاتـر در زمینـه هـای مختلف، همـکاری 

بـر  مضـاف  دارد.  خـود  برنامـه  در  نیـز  را  مسـتقل  تهیـه کننـدگان  و  کارگردانـان  نویسـندگان، 

با سـفارش و نظـارت گـروه انجـام مـی شـود، هنرمنـدان  این کـه تولیـدات تئاتری این گـروه 

نیز مـی تواننـد با ارایه متون نمایشـی خـود، پس از طی شـدن مراحل بازخوانـی و تصویب متون 

به سـاخت تئاتر تلویزیونـی اقـدام کنند. در کنـار سـاخت و تولیـد تئاتـر تلویزیونی، سـاخت 

برنامه های آموزشـی دربـاره تئاتر، نقـد و تحلیـل تئاتر و گسـترش ایـن هنر به وسـیله تبلیغات 

تلویزیونی در دسـتور کار این گروه قـرار دارد.

مدیریت هنری ارتش جمهوری اسالمی ایران)آجا(

سیاسی  عقیدتـی  سـازمان  سیسـتم  در  تغییراتـی  بـا   1378 سـال  در  ارتـش  هنـری  مدیریـت 

ارتش و تحت نظارت آن به وجود آمد. یکـی از زیرمجموعـه هـای ایـن مدیریت، هنرهـای نمایشـی 

اسـت که در نیروهـای زمینی، هوایی، دریایـی و پدافند نیز حضـور دارد.اجـرای نمایش، مدیریـت 

تاالرها و برگزاری جشـنواره هـا از فعالیت های ایـن بخش هسـتند.

معاونت تئاتر کانون پرورش فکری کودک و نوجوان 

در  شمسـی  چهـل  دهـه  میانـه  بـه  كانـون پـرورش فكـری كـودكان و نوجوانـان  فعالیـت  سـابقه 

سـال 1344 بـازمـی گـردد. از سـال 1395 اداره کل امـور سـینمایی و تئاتـر کانـون پـرورش فکری 

شـکل گرفت و معاونـت تئاتـر مسؤول مدیریت فعالیت های نمایشـی شـد. قرار اسـت بـه زودی 

در اسـتان هـا و تمامـی شـعب کانـون، معاونـت هـای تئاتر آغـاز به فعالیـت کنند. نمایـش هـای 

معاونـت تئاتـر تهـران در دو سـالن قرینـه »گلسـتان و بوسـتان« که مشـخصات دقیقـا یکسـانی 

دارنـد، اجرا می شـوند. یکـی دیگـر از فعالیـت هـای خـاص کانـون »تئاتـر تریلـی سیار«اسـت 

کـه بیـش از چهـل سـال اسـت کـه تئاتـر را بـه اقصـی نقـاط کشـور مـی برد. سـالن دیگـر 

از پنجـاه سال اسـت کـه پذیرای نمایش هـای گوناگـون در زمینـه کـودک و  نیـز بیـش  کانون 

نوجوان و بزرگساالن بوده است.

مراکز غیردولتی فعال در حوزه تئاتر

کـه  هسـتند  اداراتی  و  نهادها،سـازمان هـا  شـامل  تئاتر  حـوزه  در  فعـال  دولتـی  غیـر  مراکـز   

از کمـک هـای  اما گاه  نیسـتند  به دولت وابسـته  بوده و  بودجـه ای مسـتقل  ازنظـر مدیریتـی و 

دولـت بـه شـکل غیرمسـتقیم بهره مند می شـوند.

 انجمن صنفی تماشاخانه های ایران

 انجمـن صنفـی تماشـاخانه های ایـران در سـال 1395 تاسـیس شـده اسـت و هدف اصلـی آن 

پیگیـری و اسـتیفای حقـوق اعضـا و ازجملـه تماشـاخانه های تئاتـر در ایران اسـت. 

انجمن صنفی هنرمندان تئاتر تهران

 ایـن انجمـن از سـال 1394 فعالیت رسـمی خود را آغـاز کـرده و در وزارت تعاون، کار و رفـاه 

اجتماعـی بـه ثبت رسـیده اسـت.انجمن در حـوزه های اسـتیفای حقوق اعضا و حمایـت هـای 

بازیگری،  کارگردانی،  نویسندگی،  ازجمله:  تئاتـر  مهم  شـاخه هـای  و  می کند  فعالیـت  صنفـی 
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موسیقی، نقد و عکاسی و... را دربر می گیرد.

انجمن هنرمندان تئاتر کمدی تهران)تئاتر آزاد(

 ایـن انجمـن، انجمنـی صنفـی و کارفرمایـی اسـت کـه در وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی 

ثبت شده است و دو هـدف کلـی دارد. تامین منافع مادی و معنوی اعضای مجرب و پیشکسوتان2. 

ایجـاد فضـا و بسـتر مناسـب که هنرمنـدان واقعی ایـن عرصه بتوانند آثـار مرغوب 24 مراکز فعال 

در حوزه تئاتر و هنرمندانـه ای اجـرا کننـد و این هنـر ارزنده زنده و پویا باشـد. انجمـن متشـکل 

از20 گـروه ماهر و مجرب اسـت کـه همگی می تواننـد نمایش های کمـدی را بـه صورت حرفه ای 

اجـرا کنند. اکثر تاالرهایی کـه در اختیـار گـروه هـای این انجمـن قرار دارنـد را می توان بیشـتر 

سـالن هـای سـینمایی دانسـت کـه بـا کمـی تغییـرات صحنـه و کاربـری بـه اجـرای نمایـش 

ایـن گـروه هـا اختصاص یافته انـد و هم چنین تاالرهای سـنتی و مشـهوری کـه از دیربـاز در 

اختیـار نمایـش هـای کمـدی بـوده اند.

 انجمن هنرهای نمایشی ایران

 انجمـن هنرهـای نمایشـی ایـران بـا شـخصیت حقوقـی مسـتقل و بـه صـورت غیرانتفاعـی 

و غیردولتی تشـکیل شـده اسـت.ازجملـه موضوعات فعالیـت و اهداف ایـن انجمـن عبارتنـد 

از: حمایـت مـادی ومعنـوی از هنرمنـدان در عرصه هنـر نمایش، تشـویق و ترغیب گروه هـای 

برنامـه هـای  گسـترش  و  توسـعه  نمایشـی،  آثار  خلق  و  تولید  به منظور  هنرمنـدان  و  نمایشـی 

آموزشـی، انتشـار مجلـه نمایـش و فصلنامـه تئاتـر و کتـب تخصصـی، حمایـت از برگـزاری 

جشـنواره هـای داخلی و بین المللی تئاتر، تشـکیل مـوزه تئاتر از آثـار ارزشـمند هنرمنـدان ایرانی 

و تشـکیل کتابخانه تخصصـی تئاتر.

کانون نمایش های آیینی و سنتی

 سـابقه فعالیـت ایـن کانـون بـه سـال 1367 بازمـی گـردد. هـدف کلـی ایـن کانـون، اشـاعه و 

حفـظ آثـار آیینـی و سـنتی در زمینـه هنر نمایش اسـت. پژوهـش در زمینه تئاتـر آیینـی و سـنتی 

و هم چنین حمایت از تولیـد آثار این چنینی در راسـتای اهداف ایـن کانون قـرار دارد.

کانون تئاتر عروسکی

 در اوایــل دهــٔە هفتــاد خورشــیدی شــکل گرفــت و بــا پشــت سر گذاشــتن یــک 

دوره تعطیلـی از سـال 1384 بـه منظـور معرفـی حفـظ، گسـترش و ارتقـای تئاتـر عروسـکی 

بـه خواسـت عمـوم هنرمنـدان تئاتـر عروسـکی ایـران و حمایـت اداره کل هنرهـای نمایشـی 

دوبـاره راه انـدازی شـد.

کانون تئاتر دینی

 ایـن کانـون بـه منظـور مشـاوره در حـوزه تولیـد و حمایـت از آثـار تئاتـری کـه بـا موضوعـات 

با موضوعاتـی کـه بـه  دینـی سـاخته مـی شـوند، بـه وجود آمـده اسـت. این گونـه نمایـش ها 

مرحلـه  از  مـی گیرنـد.  مـی پردازند، شـکل  دینـی  بـه مسـایل  غیرمسـتقیم  یـا  شـکل مسـتقیم 

ازجملـه  و...  جشـنواره  برگـزاری  و  فاخـر  اجراهـای  از  حمایـت  تـا  نمایشـی  متـون  تولیـد 

اهـداف ایـن کانـون بـه شـمار مـی رونـد.

کانون نمایش خیابانی

بـرای  نمایش  انجمن هنرهـای  اهـداف  بـه عنـوان یک واحد اجرایـی در خدمت  ایـن کانـون   

تئاتـر  برنامه هـای  مجموعـه  برنامه ریـزی  و  ویـن  تد اسـت.  خیابانـی  تئاتـر  ارتقـای  و  رشـد 

کشـور  سراسـر  در  خیابانی  تئاتر  فعالیت هـای  گسـترش  جهت  در  تالش  هم چنین  خیابانـی، 
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ازجملـه فعالیـت های آن به حسـاب مـی آیند. 

کانون ملی منتقدان تئاتر

 کانـون ملـی منتقدان تئاتر در سـال 1368 در راسـتای حمایت از تشـکل های تئاتری و بـه منظـور 

سـال  در  کانـون  شـد.این  تشـکیل  کشـور  تئاتر  اعتالی  و  گفـت و گـو  نقـد،  فضـای  تقویـت 

1369 در نهمیـن جشـنواره تئاتر بیـن المللی فجر به طوررسـمی آغاز بـه کار کـرد و در سـال 

1370 ازسـوی کانـون بیـن المللـی منتقـدان تئاتر بـه عضویت پذیرفتـه شـد. ایـن کانـون بـه 

بـه  موسـوم  تئاتـر  منتقـدان  بیـن المللـی  کانون  اساسـنامه  زیرنظـر  بیـن المللـی  قوانین  لحـاظ 

C.T.A.I فعالیـت مـی کنـد و در داخـل نیز زیرمجموعـه انجمـن هنرهای نمایشـی به حسـاب 

مـی آید.

بنیاد رودکی

 بنیـاد فرهنگـی رودکـی از آبـان 1382 بـا ادغـام واحدهـای مجموعه »تاالروحدت« و مجموعـه 

غیردولتـی  عمومـی-  مؤسسـه ای  قالـب  در  آزادی«  »بـرج  انقالب اسالمی  فرهنگـی هنـری 

آمـوزش  مرکـز  از:  عبارتنـد  بنیاد  ایـن  زیرمجموعـه هـای  برخـی  کرد.  آغـاز  را  خـود  فعالیـت 

هنـری بنیـاد رودکـی.کارگاه دکـور رودکـی. مجموعـه فرهنگـی هنری بـرج آزادی،تـاالرحافظ، 

تـاالروحـدت و تـاالرفردوسـی.

بنیاد نمایش کودک و نوجوان

 ایـن بنیـاد خصوصـی اسـت و آن را جمعـی از پژوهشگران، مدرسـان و مترجمـان متخصـص 

تئاتـر کـودک بنا نهاده انـد و در زمینـه پژوهش های بنیادیـن تئاتر کودک فعالیـت مـی کند.

خانه تئاتر

 خانـه تئاتـر در پاییـز سـال 1377 توسـط هیـات موسـس به عنـوان یک نهـاد صنفی متشـکل 

فعالیـت خـود  در سـال 1378  و  پایه گذاری شـد  این حـوزه  زمینه هـای مختلـف  فعـاالن  از 

تولید  از  پشتیبانی  و  زمینه سازی   .1 تئاتر:  خانه  اهداف  برخی  کرد.  شـروع  به شـکل رسـمی  را 

حقوق  از  3.حمایت  تئاتر  تولید  سیاست های  بهبود  در  2.تأثیرگذاری  کشور  در  نمایش  مستمر 

گروه های جوان و دانشگاهی نمایشی 4.حمایت از تئاتر شهرسـتان و ارسـال نشـریات تخصصی 

به شهرسـتان ها و گسـیل اسـتادان و فن آوران به سـرتاسـر کشـور جهت آموزش های دوره ای، 

و  بـه خانـه  وابسـته  کانون های  و  انجمن هـا  قالـب  در  تئاتـر کشـور  هنرمنـدان  تمامـ  تشـکل 

اعضـای  صنفـی)مـادی و معنـوی(  حقـوق  از  6.پشـتیبانی  آنان  میـان  همـکاری  حس  ایجـاد 

خانـه و ایجـاد امنیـت شغلی و حرفه ای و تأمین اجتماعی و... 

انجمن های خانه تئاتر نیز شامل انجمـن کارگردانان، انجمن نمایشـنامه نویسـان، انجمن منتقدان 

و نویسـندگان، انجمن بازیگران، انجمـن طراحـان صحنـه و لباس، انجمـن موسـیقی، انجمـن 

فنی  کارکنـان  انجمن  عکاسـان،  انجمن  خیابانی،  نمایشـگران  انجمن  عروسـکی،  نمایشـگران 

هنری، انجمـن نمایشـگران حرکت، انجمـن طراحـان پوسـتر، انجمن گریم و ماسـک، انجمن 

تئاتـر کـودک و نوجوان.

مجموعـه فرهنگـی هنـری آسـمان وابسـته بـه فرهنگسـتان هنـر جمهـوری اسالمی ایـران 

حقوقـی  شـخصیت  با  اما  ریاسـت جمهـوری  نهـاد  بـه  وابسـته  موسسـه ای  هنـر  فرهنگسـتان 

اعتبـارات نهـاد  اعتبـارات فرهنگسـتان در بودجـه سـاالنه کشـور در ردیـف  مسـتقل اسـت. 

ریاسـت جمهـوری منظـور می شـود. مجموعـه فرهنگـی و هنـری آسـمان بـه منظـور برنامـه ریـزی 

و اجـرای طرح هـای پژوهشـی و آموزشـی مرتبـط بـا گروه هـای تخصصـی فرهنگسـتان هنـر، 
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بـه ویـژه گروه هـای موسـیقی، سـینما، هنرهـا و ادبیـات نمایشـی و چنـدرسـانه ای، تجهیـز و 

راه اندازی شـده اسـت. این سـاختمان در سـال 1357 بـا كاربـری اداری در زمینی به مسـاحت 

4665 متـر مربع سـاخته شـده اسـت.

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سال 1375 زیرنظر هیاتی متشکل از نمایندگان نهاد های 

مختلف هم چون صدا وسیما وسازمان تبلیغات اسالمی تاسیس شد.سازمان فرهنگی هنری شهرداری 

تهران سازمانی است با تابعیت ایرانی، عمومی و غیردولتی، مستقل و واجد شخصیت حقوقی که 

تحت ارکان هیأت امنا و هیأت مدیره فعالیت می کند.

سالن ها

سالن های دولتی نمایش در تهران:

ظرفیت )نفر(نام سالنردیف 

سالن کنفرانسسالن شماره 2 تئاترشهر1

110سالن چهارسو تئاترشهر2

120سالن سایه تئاترشهر3

تمرینسالن پالتو تئاترشهر4

132سالن قشقایی تئاترشهر5

تمرینسالن خورشید تئاترشهر6

65کارگاه نمایش تئاترشهر7

65سالن نو تئاترشهر8

579سالن اصلی تئاترشهر9

-اداره تئاتر10

ظرفیت تماشاگر 80 نفر)خانه نمایش( سالن نمایش11

307تاالر هنر12

200 تا 250سالن اصلی تاالر مولوی13

60سالن کوچک تاالرمولوی14

متعلق به جهاد دانشگاهی مشارکت با مرکز نمایشیکل مجموعه تاالرمولوی15

340تاالرسنگلج16

825تاالروحدت )متعلق به بنیاد رودکی(17

370تاالرمحراب18

بی)کاخ نیاوران(19
ّ
400آ
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20مجتمع فرهنگی ورزشی انقالب20

134بوستان)کانون پرورش فکری کودکان(21

-پردیس)کانون فرهنگی تربیتی(22

680تاالراندیشه )حوزه هنری(23

400تاالرسوره )حوزه هنری(24

50تماشاخانه ماه )حوزه هنری(25

150تماشاخانه مهر)حوزه هنری(26

80خانه نمایش 27

16سرو28

500فجر29

-ناصرخسرو)دانشگاه تهران(30

برخی سالن های غیر دولتی

ظرفیت )نفر(نام سالنردیف 

80 تا 110آفتاب 1

120اباذر)سرای محله(2

175ابن سینا) فرهنگ سرا(3

150اخالق ) فرهنگ سرا(4

330ارسباران) فرهنگ سرا(5

150ارغنون6

160 تا 190اریکه ایرانیان7

860آستارا)سینما(8

50استاد فنی زاده 9

100استاد مشایخی10

120استاد انتظامی 11

-استاد شهریار12

350مجتمع فرهنگی هنری امام علی )ع(13

409اندیشه )فرهنگ سرا(14

350ایرانشهر ) دو سالن(15
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220اوین ) سرای محله(16

400ایوان شمس 17

150ایوانک ) سرای محله(18

121باران 19

55باربد 20

45بازیگاه21

-مجتمع فرهنگی باغ دربند22

288برج آزادی 23

1600برج میالد 24

200بهاران ) فرهنگ سرا(25

2500بهمن 26

40پالیز27

-پایتخت 28

40تتماج29

40دا30

45دراما31

60سه نقطه 32

700شهرزاد 33

48فانوس 34

140کنش معاصر 35

100هامون36

70همای سعادت37

در کنار مراکز یادشده در حوزه تئاتر) اداره های دولتی و غیر دولتی، سازمان ها، کانون ها ، سالن های 

پردیس  دانشگاه تهران،  هنر(،  دانشکده  دانشگاه تربیت مدرس)  مانند  مراکزی   )... و  نمایش 

دانشگاه غیرانتفاعی سوره، موسسات غیرانتفاعی،  دانشگاه هنر، دانشکده سینماوتئاتر،  هنرهای زیبا، 

هنرهای زیبا،  هنرستان های  استان ها،  سایر  و  تهران  در  کاربردی  علمی  دانشگاه  واحدهای 

آموزشگاههای تئاتر و ... نیز در ترویج و آموزش تئاتر کشور سهیم هستند. 
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وضعیت اجرای نمایش بین سال های 1384 تا 1392

ف
ردی

ص
خ

شا
عنوان 

ی
حد اندازه گیر

وا

عملکرد آماری

سال 84

سال 85

سال 86

سال 87

سال 88

سال 89

سال 90

سال 91

سال 92

ی 1
عنوان ها

تعداد 

ی
ش ها

نمای

شده
تولید 

عنوان

3
13

2

3
3

83

3
627

3
902

4199

4501

4712

4891

493
8

ت 2
تعداد دفعا

ش )در 
ی نمای

جرا
ا

شور(
ح ک

ط
س

دفعه

3
6586

3
813

1

43
524

49044

55281

61623

64997

66908

67699

شاگران 3
تعداد تما

ح 
ط

س
ش )در 

نمای

شور(
ک

نفر

1207412

12963
71

1529878

17263
48

1962476

2142226

21443
57

2207729

223
0619

عزام گروه 4
تعداد ا

ج از 
خار

ی به 
ش

نمای

شور
ک

گروه

2615141313211765

ی 5
ش ها

تعداد نمای

شده در
جرا 

ی ا
ج

خار

ل 
خ

ی تئاتر دا
شنواره ها

ج

شور
ک

عنوان

1620173
0

3
1

3
3

3
2

3
3

3
2

ی 6
برگزار

سمینار و 

ش
همای

مورد

2221121-1

ول باال، رشد نمایش ها از سال 84 تا سال 92 یک سیر صعودی داشته است و از رقم  بر اساس جد
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3132 به رقم 4938 عنوان نمایش افزایش پیدا کرده است. اما درخصوص اعزام گروه های نمایشی 

به خارج از کشور این رقم از 26 در سال 84 به عدد 5 در سال 92 کاهش یافته است که این 

نشانگر ارتباط بسیار کم گروه های نمایشی با سایر گروه ها در خارج ایران است.

اما میزان شرکت نمایش ها در جشنواره های داخلی کشور از 16 عنوان در سال 84 به 32 عنوان در 

سال 92 افزایش یافته است که این موضوع نشان دهنده رشد جشنواره های داخلی کشور و ارتباط 

زیاد گروه های نمایشی با این جشنواره ها و حضور مستمر آن ها است.
وضعیت هنرمندان عرصه تئاتر 3

تابستان 9۲بهار 9۲سال 91سال 90جنسیتردیف
پاییز 

9۲
زمستان 9۲

تعداد 

هنرمندان

تئاتر 

)1394(

287131710816794103زن

7932123252393231303مرد

10803440360560325406جمع

ول باال مشخص است از سال 90 تا زمستان 92 تعداد هنرمندان زن تئاتر تنها  همان طور که در جد

در سال 91 یک سیر صعودی داشته و این رقم در سال 92 کم شده است و پس از آن در سال 92 

مجدد سیر نزولی داشته است تا این که در سال 92 به رقم 103 نفر رسیده است.

این آمار برای هنرمندان مرد نیز با مقایسه از سال 90 تا 92 نشان دهنده ی یک سیر نزولی است.

سیاست فرهنگی )در ارتباط با تحوالت سیاست گذاری در تئاتر ایران(

مذهب،  زبان،  آموزش  فرهنگی،  میراث  مختلفی چون  برای حوزه های  فرهنگی  اصطالح سیاست 

مسکن، جمعیت، اقتصاد و هنر مورداستفاده قرار می گیرد.

آن چه در این جا موردبحث قرار می گیرد سیاست های فرهنگی است که برای درک بهتر آن ابتدا باید 

اشاره  ملی  فرهنگی  در سطح جهانی و سیاست های  فرهنگی  در سیاست  تغییرات  به مدل سازی 

کنیم. و پس از آن درباره سیاست گذاری فرهنگی در تئاتر ایران نتایجی ارایه دهیم.

بادوام ترین مدل گونه شناسی، طبقه بندی چارترند4 و مک کافی5 از سیاست فرهنگی  "مهم ترین و 

)دهقان پیشه و  تقسیم می کنند"  نوع تسهیل گر حامی، معمار و مهندس  به چهار  را  آن  است که 

اسماعیلی، 1389: 106(.

 الف: دولت تسهیل گر

دارد  را  این حق  مالیات در حوزه هنرهای زیبا سرمایه گذاری می کند و  از طریق  دولت تسهیل گر 

نبندد.  مالیات  تلقی می شوند،  فعالیت های شایسته  یا هزینه هایی که  درآمد  از  انواع معینی  به  که 

ون درآمد و نیز حوزه هنرهای  "هدف سیاست تسهیل گر ترویج تنوع در فعالیت های غیرحرفه ای بد

زیباست" )دهقان پیشه و اسماعیلی، 1389: 107(.

ب: دولت حامی

3-این اطالعات در سال 1394 از دفتر طرح و برنامه اداره کل هنرهای نمایشی به دست آمده است.

4-Chartrand
5-Mccaughey
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دولت حامی از طریق شوراهای هنری مستقل6 در هنرهای زیبا سرمایه گذاری می کند. دولت تعیین 

می کند که چه میزان حمایت صورت گیرد، اما تعیین نمی کند که چه سازمان هایی هنرمندانی این 

حمایت را دریافت کنند.

ج: دولت معمار

می کند.  سرمایه گذاری  هنرهای زیبا  در  فرهنگ  گروه  یا  و  وزارت خانه ها  طریق  از  دولت  این 

دولتی  مأمورین  توسط   
ً
عموما هنری  سازمان  و  هنرمندان  از  مالی  حمایت  مورد  در  تصمیم گیری 

)اداری( گرفته می شود )دهقان پیشه و اسماعیلی، 1389: 180(

 این دولت هم چنین از هنر به عنوان بخشی از اهداف رفاه اجتماعی و هنری که دلخواه عوام جامعه 

وضعیت  است.  هنری  برتری  حرفه ای  استانداردهای  بر  مبتنی  که  هنری  نه  می کند  دفاع  است، 

تعیین  اتحادیه های رسمی هنرمندان  در  به واسطه ی عضویت  معمار  دولت  در  اقتصادی هنرمندان 

می شود. و هنرمند در حقیقت کارمند دولت است و سرمایه گذاری هنری به طورانحصاری از طریق 

سرمایه گذاری مستقیم دولت تعیین می شود. گیشه و کمک های اهدایی خصوصی دراین میان نقش 

ناچیزی خواهند داشت.

د: دولت مهندس

پشتیبانی  هنری  از  تنها  مهندس  دولت  است.  هنری  تولید  ابزارهای  تمام  صاحب  مهندس  دولت 

می کند که مطابق و هماهنگ با استانداردهای سیاسی ناظر بر فضیلت و برتری است؛ این دولت 

از فرایند خالقیت پشتیبانی نمی کند. به جای توجه به برتری هنری، بیشتر تمایل به آموزش سیاسی 

باید  هنری  تصمیم گیری  دارد،  مداوم  تجدیدنظر  به  گرایش  مهندس  دولت  سیاسی  تحرک  دارند. 

در  داده  روی  تغییرات  منعکس کننده ی  تا  شود  اصالح  و  گیرد  قرار  مورد تجدید نظر  به طورمکرر، 

خط ومشی رسمی حزب حاکم باشد)دهقان پیشه و اسماعیلی، 1389: 112(.

 وضعیت اقتصادی هنرمند نیز با عضویت در اتحادیه هایی مشخص می شود که موردتأیید حزب 

حاکم باشد و هرکس که به این اتحادیه ها وابسته نباشد، هنرمند نیست.

 براین اساس به سیاست های هنری )تسهیل گر، حامی، معمار، مهندس( مصوبات هیأت دولت در 

سال  تا  هاشمی(  اکبر  ریاست جمهوری  اول  دوره ی  آغاز  )از   1368 سال های  بین  تئاتر،  زمینه ی 
1388 )پایان دوه ی اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد( ارایه می شود.7

 نوع سیاست های هنری به کارگرفته شده توسط دولت ها در روند بیست ساله موردبررسی به این ترتیب 

بوده است. 1. معمار 2. حامی 3. مهندس 4. تسهیل گر

تئاتر  اکبر هاشمی، دولت هیچ مصوبه ای در حوزه ی   در دوره ی چهارساله اول ریاست جمهوری 

نداشته است و در دوره ی دوم 40 درصد سیاست های دولت در زمینه ی تئاتر از نوع حامی و 20 

درصد از هر سه نوع دیگر است.

 در دوره چهارساله اول ریاست جمهوری محمد خاتمی، سیاست های هنری دولت در حوزه تئاتر 

34/48 درصد نوع حامی، 32/26 درصد نوع معمار، 19/36 درصد نوع مهندس و 12/9 درصد 

نوع تسهیل گر بوده است و در دوره ی چهارساله ی دوم، 39/13 درصد نوع حامی، 78/34 درصد 

نوع معمار، 21/74 درصد نوع تسهیل گر و 4/35 درصد نوع مهندس بوده است.

6-Arm’s Length Art Councils
7-این نتایج از مقاله ای با عنوان "تحوالت سیاست گذاری درتئاتر ایران )1368 تا 1388 شمسی(" از الهه دهقان پیشه 

و رضا اسماعیلی )زمستان 89( چاپ شده در مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات استخراج شده است.
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 در دوره چهارساله اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، سیاست های هنری دولت در تئاتر 

46/66 درصد از نوع معمار، 67/26 درصد نوع مهندس، 67/16 درصد نوع حامی و 10٪ نوع 

تسهیل گر بوده است.
در دوره چهار ساله اول ریاست جمهوری محمد خاتمی، سیاست های هنری دولت در حوزه تئاتر 
34/48 درصد نوع حامی، 32/26 درصد نوع معمار، 19/36 درصد نوع مهندس و 12/9 درصد 
نوع تسهیل گر بوده است و در دوره ی چهارساله ی دوم، 39/13 درصد نوع حامی، 78/34 درصد 

نوع معمار، 21/74 درصد نوع تسهیل گر و 4/35 درصد نوع مهندس بوده است.
 در دوره چهارساله اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، سیاست های هنری دولت در تئاتر 
46/66 درصد از نوع معمار، 26/67 درصد نوع مهندس، 16/67 درصد نوع حامی و 10٪ نوع 

تسهیل گر بوده است.

نتیجه گیری
کردن  عملیاتی  و  شاخص  تعیین  با  ابتدا  در  هنری  میدان  به عنوان  تئاتر  وضعیت  سنجش  برای 
شد  سنجیده  نمادین  و  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی،  سرمایه های  انواع  میدان،  با  مرتبط  مفاهیم 
نظیر  مواردی  و  تحصیالت(  )شغل،  اجتماعی  زمینه ی  متغیرهای  براساس  فرهنگی  سرمایه ی  که: 
استفاده از کالس های هنری قبل از ورود به عرصه تئاتر، دوره استفاده از این کالس ها، راه های 
کسب اطالعات در حوزه تئاتر و میزان استقبال خانواده ها از فعالیت های هنری هنرمندان و با طرح 
سواالتی در این زمینه )در پرسشنامه( سنجیده شد که بر اساس آن در میان بازیگران 44 درصد از 
تحصیالت کارشناسی و کارشناسی ارشد برخوردار بودند که 42 درصد از آن ها نیز رشته تحصیلی 
مرتبط با حوزه تئاتر )نمایش و گرایش های آن( برخوردار بودند. 61 درصد از آن ها از کالس های 
هنری قبل از ورود به حوزه تئاتر استفاده می کردند. درخصوص محصوالت فرهنگی مانند کتاب و 
مجالت هم سواالتی مطرح شد. هم چنین میزان پیگیری خانواده ها درخصوص فعالیت های هنری 

فرزندانشان نیز تنها 10 درصد در حد خیلی زیاد با استقبال خانواده ها مواجه شده بودند.

 به طور کلی سرمایه فرهنگی در میان بازیگران 27 درصد در حد زیاد، 72.5 در حد متوسط بوده 

است. ازاین رو سعی شد با طرح پرسش هایی در این راستا این چهار موردسنجش قرار گیرد.
سرمایه اجتماعی نیز دارای ویژگی های خاص خود است که در این پژوهش با شاخص هایی مانند: 
فعالیت سایر اعضای خانواده در عرصه هنر )به خصوص تئاتر(، ارتباط هنرمندان عرصه ی تئاتر با 
یکدیگر )تماشای کارهای هنرمندان دیگر، همکاری در اجرای یک نمایش مشترک و ...(، ارزیابی 
آن ها از شکل گیری خانه تئاتر و اداره ی هنرهای نمایشی، متعلق بودن به جامعه ی تئاتری و اعتماد 
هنری  زمینه های  در  هنرمندان  خانواده  اعضای  از  درصد   42 تنها  بر این اساس  و  سنجیده شد  به 
فعالیت داشتند. در مورد ارزیابی آن ها از اداره کل هنرهای نمایشی 10 درصد در حد خیلی خوب، 
بازدید از آثار هنری سایر هنرمندان 55 درصد در حد زیاد، و در مورد میزان تعلق به جامعه هنری 

نیز 4 درصد در پایین ترین مرحله و 41 درصد در باالترین میزان قرار داشتند.
به طور کلی سرمایه اجتماعی در میان بازیگران 3 درصد در حد زیاد، 47 درصد در حد متوسط و 

27 درصد در حد کم است.
 سرمایه اقتصادی مؤلفه دیگری بود که برای بررسی میدان سنجیده شد و سواالتی مانند تئاتر به 
عنوان منبع اصلی درآمد، تناسب با مخارج زندگی، تعداد دفعات بازی در نمایش در طول سال و... 
مطرح شد و نتایج حاصل از آن، این بود که 41.5 درصد از بازیگران در حد خیلی زیاد تئاتر را 
به عنوان مطرح درآمد خود می دانند. 49 درصد در حد زیاد و 7.0 در حد کم تئاتر جز منابع درآمدی 
آنان است. به طور کلی سرمایه اقتصادی برای بازیگران 85 درصد در حد متوسط و 11 درصد در 
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حد کم است.
 سرمایه نمادین آخرین مؤلفه از چهار مؤلفه ای بود که در بررسی میدان تئاتر مطرح شد و این نوع 
سرمایه در این پژوهش با شاخص هایی مانند این که تعداد دفعات بازی در یک نمایش در طول 
سال، وجهه اجتماعی هنرمندان در مقایسه با یکدیگر و دعوت ازسوی کارگردانان مهم برای بازی 

در نمایش سنجیده شد.
 نتایج حاصل از این سؤاالت این بود 97 درصد از بازیگران ازسوی کارگردانان معروف برای بازی 
در نمایش دعوت می شدند، وجهه اجتماعی هنرمندان عرصه تئاتر در مقایسه با یکدیگر 50 درصد 
 82.1 بازیگران  برای  نمادین  سرمایه  میزان  به طورکلی  بود.  ودی  تاحد درصد   45 و  زیاد  حد  در 

درصد در حد زیاد و 17.9 درصد در حد متوسط به دست آمد.
و  آن.  مراتب  سلسله  و  هویت  مبانی  سر  بر  منازعه  است.  منازعه  و  پیکار  ی  صحنه  یک  میدان 
کنشگران و نهادها در پی حفظ یا براندازی نظام توزیع سرمایه ی موجودند. "سرمایه ای که رده بندی 
نهادها، رشته های علمی، نظریه ها، روش ها، موضوعات، گاه نامه های علمی و امثاله هم آن را در میدان 

علمی مشخص می کند" )رامین، 1385: 69(.
 در مورد تئاتر با توجه به این شاخص می توان گفت که هنرمندان تئاتر در ایران )بیشتر کارگردان ها( 
برای اجرای نمایش های خود و کسب مجوز از وزارت فرهنگ وارشاداسالمی و تهیه سالن اجرای 
نمایشی  از گروه های  برخی  دیده شده است که  منازعه هستند و گاهی  و  پیکار  در حال  نمایش 
در  نمایش  اجرای  مجوز  کسب  برای  داشته اند،  دستی  قدرت  مناسبات  در  که  ها  کارگردانان  و 
سالن های مهم تئاتر موفق تر بوده اند و هم چنین برخی دیگر از گروه های نمایشی برای گرفتن سالن 

جهت اجرای نمایش خود مدت ها در صف انتظار مانده اند. 
 در مورد رده بندی نهادها نیز می توان گفت سازمان، ارگان، مؤسسات و حتی دانشگاه های مرتبط 
با این حوزه به نوعی سرمایه های این میدان را تشکیل می دهند و رشته دانشگاهی نمایش با زیر 
شاخه های مخصوص به خود، در این میان وجود دارد و تمام هنرمندان این عرصه به نوعی در داخل 

این سیستم به کنش می پردازند.
 ویژگی سوم میدان درجه ی خودمختاری آن است. یعنی توانایی و قابلیتی که هر میدان در جریان 
تحول و تکامل خود به دست آورده تا به واسطه ی آن بتواند از نفوذهای بیگانگان در امان بوده و نظام 

ارزیابی خود را در برابر منافع تجاری و مصالح سیاسی حفظ کند.

در سال های اخیر تئاتر ایران استقالل کمی از خود و در برابر مناسبات قدرت داشته است که این 

مساله راه را برای ایجاد خالقیت و خودمختاری که یکی از ویژگی های میدان هنری است، بسته 

است. اما بااین حال طی دو سال اخیر، ایجاد و تأسیس سالن های خصوصی در شهر تهران می تواند 

این موضوع را تاحدی تغییر دهد. تأسیس تماشاخانه های خصوصی عالوه بر کمک به وضعیت 

اقتصادی تئاتر کشور می تواند به استقالل گروه های نمایشی برای اجرای نمایش، کمک به سزایی 

برای اجرای  برابر،  نمایشی می توانند در یک فضای رقابتی سالم و  به گونه ای که گروه های  کند. 

نمایش های خود فعالیت کنند.

 البته ناگفته نماند که سالن های خصوصی تا حدزیادی در مرتفع کردن وضعیت اقتصادی تئاتر کشور 

ور مجوز »شورای ارزشیابی و نظارت معاونت هنری وزارت ارشاد«  مفید خواهند بود و برای صد

بررسی  تماشاخانه ها  متقاضیان  برای  را  استانداردهای الزم  و  ایمنی   " و  کار می شود  وارد  باز هم 

می کند" )شفیعی، 1394، خبرگزاری ایرنا(. و یا در برخی موارد مشاهده می شود که برخی گروه های 

تئاتری برای تأسیس یک تماشاخانه نیازمند وام های کالن از بخش های مختلف دولتی هستند. که 

بر  باز هم به صورت غیر مستقیم  این است که حکومت و قدرت سیاسی  این موضوع نشان گر 
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تئاتر کشور نظارت دارد. اما دراین میان موضوعی که وجود دارد این است که سالن های خصوصی 

از جنبه عمومی خارج شده و مختص قشر  نمایش ها  و  داشت  را خواهند  مخاطب خاص خود 

خاصی از افراد جامعه خواهد شد.

 با اشاره به همه ی این موارد می توان این گونه نتیجه گرفت که تئاتر در ایران با وجود دارا بودن انواع 

تبدیل  میدان هنری  به یک  به طور کامل  نمادین هنوز  و  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی،  سرمایه های 

و  ندارد  را  سیاست  میدان  برابر  در  ایستادگی  مانند  میدان،  از شاخص های  برخی  و  است  نشده 

هم چنان تابع قوانین و مقررات دستگاه حکومت است.
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