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مقدمه

ــن گــزاره را روان شناســان  ــر موجــب کاهــش آســیب های اجتماعــ$ م$ شــود؛ ای هن
ــزی  ــت گذار و برنامه ری ــر سیاس ــد. کمت ــرار داده ان ــد ق ــورد تأکی ــان م و جامعه شناس
ــر در دســترس گروه هــای  ــن اســت کــه هن ــت ای ــا واقعی گاه اســت؛ ام ــاآ ــز از آن ن نی
ــن،  ــات پایی ــۀ گروه هــای آســیب پذیر در طبق اجتماعــ$ آســیب پذیر نیســت. مواجه
کم درآمــد و فرودســت بــا هنــر بســیار محــدود اســت. با این حــال، آن هــا کــه امیدشــان 
بــه آینــده اســت معتقدنــد اگــر کــودکان طبقــات پاییــن و حاشیه نشــین جامعــه به هنر 
ــه بازاندیشــ$ در زندگــ$ پیــش رو  ــر ب ــد خالقانه ت دسترســ$ داشــته باشــند، م$ توانن
بپردازنــد؛ قــادر خواهنــد بــود به جــای مواجهــۀ خشــن و تالف$ جویانــه بــا جامعــه، کــه 

آن هــا را به ســوی بزهــLاری م$ کشــاند، راهــ$ دیKــر بیابنــد.
هنــر راهــ$ بــرای خودیابــی، اثبــات خــود بــه دیKــران و تقویــت اعتمــاد بــه نفــس 
اســت. در ایــن بســتر اســت کــه زمینــۀ آموختــن مهارت هــای شــغل$ ایجــاد م$ شــود؛ 
امــا منظــور از هنــر آنچــه جامعــۀ تخصصــ$ هنرمنــدان حرفه ای «اثــر هنــری» م$ دانند 
ــت.  ــه اس ــن تجرب ــهیلKر ای ــد تس ــت و هنرمن ــ$ اس ــه ای فرهنگ ــرY تجرب ــت. هن نیس
ــا  ــری (کــه در موزه ه ــار هن ــا آث ــۀ بیKانه شــده و ناآشــنا ب ــان، به جــای مواجه مخاطب
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و گالری هــا مقبولیــت دارنــد)، در فراینــد خلــق اثــر ســهیم هســتند و در ســاخت آن 
مشــارکت دارنــد. هنرمنــد، مخاطــب و اثربخشــ6 از یــ> تجربــۀ فرهنگــ6 هســتند؛ 
ــد و آن را از آن  ــه هــم گــره م6 خورن ــه اســت کــه افــراد طبقــات فرودســت ب این گون
خــود م6 داننــد؛ امــا ایــن رویGــرد در ایــران چقــدر تجربــه  شــده اســت؟ گروه هــای 
ــدان  ــه مواجــه شــده اند؟ هنرمن ــر مواجــه شــده اند؟ چIون ــا هن ــدر ب آســیب پذیر چق
ــد؟ چــه سیاســت ها  ــرار داده ان ــات محــروم ق ــی را در دســترس طبق چــه تجربه های
ــه ایــن  ــرای پاســخ ب ــوان در پیــش گرفــت؟ ب ــر م6 ت ــرای توســعۀ هن و برنامه هایــی ب
پرســش ها ابتــدا مــروری بــر مفاهیــم و رویGردهــای هنــر بــرای گروه هــای آســیب پذیر 
خواهیــم داشــت، ســپس تجربه هــای به دســت آمده در ایــران را دنبــال خواهیــم کــرد.

ادبیات نظری: فرهنگ فقر و فقر فرهنگ"

فقــر، اگرچــه در درازای تاریــخ بشــر بــوده و نابرابــری همــواره در جوامــع وجــود داشــته 
اســت، امــا نم6 تــوان آن را طبیعــت زندگــ6 اجتماعــ6 دانســت و پدیــدۀ فقــر را بدیهــ6 
و همیشــ6I تلقــ6 کــرد. آگاهــ6 از فقــر در دوران مــدرن افزایــش یافتــه و در طــول قــرن 
بیســتم فقرا و ته6 دســتان به معترضان اجتماع6 و منتقدان سیاســ6 پیوســتند و خواهان 
تغییــر شــدند. آن هــا بیــش از گذشــته از نابرابــری رنــج م6 برنــد و آگاهــ6 آن هــا از فاصلۀ 
طبقاتــ6 گاه آن هــا را به ســوی خشــونت م6 کشــاند. در گذشــته، برخــ6 آموزه هــای 
ــد. در  ــا ته6 دســت6 ســازگار م6 کردن ــم فقــر، فقــرا را ب ــا ســتایش و تکری اجتماعــ6، ب
آموزه هــای اخالقــ6 و دینــ6، فقــر نوعــ6 آزمایــش الهــ6 دانســته م6 شــود کــه اگــر فــرد 
بتوانــد از ایــن آزمایــش ســربلند خــارج شــود، فقــر بــرای او فخــر اســت و آن کــس کــه 
نتوانــد در ایــن امتحــان موفــق شــود و شــGیبا نباشــد و ناسپاســ6 کنــد و در کســب مــال 
ــا در  ــد؛ ام ــت م6 ده ــرت را از دس ــا و آخ ــرد دنی ــا بب ــاه و خط ــه گن ــد و راه ب ــه کن عجل
ــل م6 شــوند، ســوءتفاهم ها  ــه توصیه هــای اجتماعــ6 تبدی ــه گاه ب ــن اســتدالل ها، ک ای
و ســوءتعبیرهایی وجــود دارد. آنچــه در آموزه هــای اخالقــ6 مــورد ســتایش قــرار گرفتــه 
«فقــر اختیــاری» اســت، یعنــ6 دوری آگاهانــۀ فــرد از مال انــدوزی و حرص دنیــا و تأکید 
بــر ساده زیســت6؛ امــا در دیIــر آموزه هــای اخالقــ6 و دینــ6، «فقــر اجبــاری» یعنــ6 فقــر 
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به عنــوان پدیــدۀ اجتماعــ- و اقتصــادی مــورد نکوهــش قــرار گرفتــه اســت. همان گونــه 
کــه بــه نقــل از پیامبــر اکــرم آمــده: «فقــر قریــب بــه کفــر اســت»١.

فرهنــگ فقــر، اگرچــه معانــ- اســتعالیی م- یابــد و بــا تأکیــد بــر دوری از 
دنیاپرســت- و مال انــدوزی مــورد توجــه پندهــای اخالقــ- قــرار م- گیــرد، امــا درواقــع 
ــر  ــدۀ فق ــت. پدی ــروم اس ــده و مح ــگ پس رانده ش ــول خرده فرهن ــگL محص ــن فرهن ای
محصــول ســاختارهای نابرابــر اســت کــه به تدریــج تشــدید شــده و برخــ- را بــه پاییــن 
الیه هــای اجتماعــ- رانده انــد. از ایــن منظــر، در ادبیــات سیاســ- به خصــوص ادبیــات 
سوسیالیســت- دربــارۀ فقــرا و ته- دســتان بســیار نوشــته شــده اســت؛ در ایــن چشــم انداز 
سوسیالیســت- و کمونیســت-، فقــرا به عنــوان طبقــۀ محــروم یــا طبقــۀ کارگــر بخشــ- از 
نیــروی تغییــر جامعــه تلقــ- م- شــوند. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه پژوهش هــای اندکــ- 
دربــارۀ پدیــدۀ فقــر در جوامــع کمونیســت- انجــام شــده اســت. در ایــن جوامــع، پژوهــش 
دربــارۀ فقــر بیشــتر یــ^ «ایــدۀ سیاســ-» بود نــه «برنامــۀ اجتماعــ-». لذا جامعه شناســان 
و مردم شناســان تــالش کردنــد شــناخت- دقیق تــر از فقــر ارائــه دهنــد. مطالعــات اســ_ار 
لوییــس٢ (١٣۵٣) ازجملــۀ ایــن پژوهش هاســت کــه بحــث از «فرهنــگ فقــر» را در دهۀ 

١٩۶٠ توســعه داد و زمینــۀ مطالعــات تــازه را بــه وجــود آورد.
دو منظــر متفــاوت نســبت بــه فرهنگ فقــر وجــود دارد؛ برخ- فقــرا را پرهیزگار، 
خجســته، ســرخوش، درســتکار، جــدی، متکــ- بــه خــود، صــادق، مهربــان و نیــ^‑

 بخــت م- داننــد و برخــ- نیــز صفــات شــرارت، مــردم آزاری، پرخاش  جویــی، 
پســت- و تبهــ_اری را بــه ایشــان نســبت م- دهنــد. بازتــاب ایــن برداشــت ها و 
ارزش گذاری هــای متضــاد در برنامه هــای مبــارزه بــا فقــر نیــز جریــان دارد. اســ_ار 
لوییــس ایــن برداشــت های متضــاد را ناشــ- از داوری هــا از یــ^ یــا چنــد فــرد فقیــر 
و بــا اتــکا بــر مشــاهدات شــخص- م- دانــد نــه مطالعــۀ گســترده از فرهنــگ فقــر. لــذا 
به عنــوان یــ^ مردم شــناس بــه پدیــدۀ فقــر و مفهــوم فرهنــگ فقــر پرداختــه اســت. او 
فرهنــگ فقــر را در چهــار ســطح بررســ- م- کنــد: ١. در ســطح کالن، بیــ_اری، مــزد 
ــد  ــازمان ده- کننده مانن ــر س ــای مؤث ــدان نهاده ــ- و فق ــلطه جویی طبقات ــدک، س ان

راً»؛ در کتاب: بحار االنوار، جلد ٧٢، صفحۀ ٣٠؛ به نقل از پایuاه اطالع رسان- حوزه. رw انْ ی_ونَ کفْ قْ فَ ١. «کادx الْ
2. Oscar Lewis
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ــودن  ــتند. اندک ب ــر هس ــترش فق ــای گس ــندی-اها زمینه ه ــ1 و س ــای حمایت انجمن ه
مزدهــا، نداشــتن کار دائمــ1، فقــدان پس انــداز، کم ســوادی، فقــدان اعتبــار نــزد 
ــتغال  ــاد اش ــوان از ایج ــر را نات ــردم فقی ــل م ــن عوام ــ1 ای Bــ1، جمل ــات مال مؤسس
م1 کنــد. ٢. در ســطح اجتماعــات محلــ1 و کوچــI، فرهنــگ فقــر به صــورت 
خانه هــای خــراب، ازدحــام، حاشیه نشــین1 و فقــدان تشــ-یالت و انجمن هــای 
حامــ1 مجســم م1 شــود. ٣. در ســطح خانــواده، ویژگ1 هــای اساســ1 فرهنــگ فقــر 
عبارت انــد از کوتاهــ1 دوران کودکــ1، شــروع روابــط جنســ1 در ســنین پاییــن، 
فقــدان خلــوت و حریــم شــخص1. ۴. در ســطح فــردی، ویژگ1 هــای فرهنــگ فقــر 
عبــارت اســت از احســاس شــدید بی ارجــ1، درماندگــ1، متکــ1 بــه دیBــران بــودن، 

خــود را کــم شــمردن (لوییــس، ١٣۵٣: ١٢٨‑١٣١).
پژوهش هــا در ایــران ویژگــ1 کالن و ســاختاری فقــر را کمتــر مــورد توجــه قــرار 
داده انــد و بیشــتر ویژگ1 هــای فــردی فقــرا را به عنــوان فرهنــگ فقــر مطالعــه کرده انــد؛ 
ــیب های  ــ-اری و آس ــرم، بزه ــون ج ــر همچ ــای فق ــه پیامده ــب ب ــن رو اغل از همی
اجتماعــ1 پرداخته انــد نــه علت هــا و زمینه هــای فقــر. همچــون پژوهــش عباســ1 و 
کاروانــ1 (١٣٩٩) کــه بــه رابطــۀ بیــن فرهنــگ فقــر و جــرم در مناطــق حاشیه نشــین 
ــر  ــگ فق ــه «فرهن ــ1 ب ــزاده (١٣٩٠) در پژوهش ــور و علی ــت. محمدپ ــه اس پرداخت
زنانــه» پرداخته انــد و فرهنــگ فقــر را در بیــن زنــان سرپرســت خانــوار در شهرســازی 
ــگ  ــ1 فرهن ــای عموم ــر ویژگ1 ه ــالوه ب ــه ع ــان داد ک ــج نش ــد. نتای ــه کرده ان مطالع
فقــر، ازقبیــل کم ســوادی و بی خانمانــ1، مقوله هــای خاصــ1 نیــز پیرامــون «فرهنــگ 
فقــر زنانــه» مطرح انــد کــه عبارت انــد از: مســئولیت گریزی، مشــارکت گریزی، 
پنهــان کاری، تعصــب جنســیت1، آســیب پذیری اخالقــ1، ازدواج مجــدد اجبــاری یــا 
ناچــاری، خطرپذیــری پاییــن و دریوزگــ1. مؤلفــان ایــن ویژگ1 هــا را موجــب تــداوم 
و بازتولیــد فقــر دانســته اند. پژوهش هــای متعــددی نیــز فرهنــگ فقــر را در روســتاها 
مطالعــه کرده انــد، همچــون مطالعــۀ همــزه ای و همــ-اران (١٣٩١) دربــارۀ فرهنــگ 
ــه  ــد بی توجهــ1 ب ــن روســتاییان شهرســتان هرســین؛ آن هــا نتیجــه گرفتن ــر در بی فق
ــزوای  ــر، ان ــودن فق ــ1 ب ــی، موروث ــدی، تقدیرگرای ــ1 و ناامی ــواده، بدبین خــود و خان
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ــد و  ــیار ب ــادی بس ــت اقتص ــ'، وضعی ــی و م(ان ــزوای فضای ــ'، ان ــدید اجتماع ش
نداشــتن مشــاركت اجتماعــ' از ویژگ' هــای فرهنــگ فقــر در ایــن روســتاها هســتند.

ــس و  ــه توســط اســ(ار لویی ــر، ک ــگ فق ــۀ فرهن ــه نظری ــم ب ــای مه ی(ــ' از نقده
پژوهشــMران دیMــر توســعه پیــدا کــرد، ایــن اســت کــه ایــن مفهــوم، بــا منســوب کــردن 
فرهنــگ فقــر بــه فقــرا و تبدیــل آن بــه شــیوۀ  زندگــ'، عمــالP توجیهــ' ایدئولوژیــN در 
 Nایــن زمینــه ارائــه م' دهــد (فاضلــ'، ١٣٨۵). بــه عبارتــ'، فرهنــگ فقــر، به عنــوان ی
ــف  ــا پژوهش هــای مختل ــر دانســته م' شــود؛ ام ــگ، طبیعــ' و تغییرناپذی خرده فرهن
نشــان داده انــد کــه تغییــر موقعیــت فقــر و نابرابــری مم(ــن نیســت مMــر بــا تغییــر در 
فرهنــگ فقــر. خســروان'، محســن' و خسروشــاه' (١٣٩٨) بــه رابطــۀ فقــر شــهری با 
فرهنــگ فقــر در محله هــای فرودســت شــهر اراک پرداخته انــد. نتایــج ایــن پژوهــش 
ــداوم فرهنــگ فقــر در محــالت شــهر اراک منجــر  ــه ت نشــان داد کــه فقــر شــهری ب
شــده و فرهنــگ فقــر بــه تــداوم فقــر شــهری کمــN کــرده اســت. به این ترتیــب، فقــر 
شــهری لزومــاً بــا اقدامــات کالبــدی و عمرانــ' رفع شــدن' نیســت، بل(ــه آنچــه باعــث 
تــداوم فقــر شــهری در یــN محلــه م' شــود فرهنــگ حاکــم بــر زندگ' ســاکنان اســت؛ 
طوری کــه فرهنــگ فقــر بــه تــداوم فقــر شــهری کمــN م' کنــد و مانــع از نتیجه بخشــ' 
برنامه هــای عمرانــ' در فقرزدایــی از محله هــای فرودســت شــهری م' شــود. لــذا 
سیاســت ها و برنامه هایــی کــه به منظــور کاهــش فقــر شــهری تدویــن م' شــوند 
بایــد ضمــن کاهــش فقــر شــهری در ســطح کالبــدی محله هــا بــر تغییــر نگرش هــا و 

روی(ردهــا تأکیــد داشــته باشــند. امــا فرهنــگ فقــر را چMونــه م' تــوان تغییــر داد؟
هنــر راهــ' بــرای تغییــر نگرش هــا در فرهنــگ فقــر اســت. آنچــه م' توانــد 
فقــرا را از فرهنــگ فقــر، کــه تداوم بخــش و بازتولیدکننــدۀ فقــر اســت، خــارج کنــد 
ــه  ــت ک ــر اس ــت. هن ــگ اس ــن خرده فرهن ــای ای ــا و هنجاره ــ' در ارزش ه بازاندیش
ــای  ــۀ تجربه ه ــه هم ــه ن ــد. البت ــم کن ــران و ترمی ــ' را جب ــر فرهنگ ــن فق ــد ای م' توان

ــوند. ــده م' ش ــور١ خوان ــای جامعه مح ــه هنره ــی ک ــه تجربه های ــری، بل( هن
هنرهــای جامعه محــور هنرهایــی بــرای توســعۀ اجتماعــ'، تقویــت تــوان مدنــ' 

1. Community-Based Art
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ــو) و  ــا پناه ج ــر ی ــ$ مهاج ــ$ (گاه ــات محل ــتیبان$ از اجتماع ــه، پش ــای جامع اعض
ــری خوشــه ای از  ــان هن ــن جری ــ$ آســیب دیده  اند. ای ــای اجتماع ــت از گروه ه حمای
ــر  ــا هن ــر عدالت جــو ی ــم هن ــۀ ایــن مفاهی ــرد، ازجمل ــرادف را دربرم$ گی ــم مت مفاهی
بــرای عدالــت اجتماعــ$ اســت؛ ایــن مفهــوم بــه روش هــای خــالق بــرای نشــان دادن 
نابرابــری و جلب توجــه رســانه ها و سیاســت گذاران در توزیــع عادالنــۀ منابــع و 
ــد؛  ــال م$ کنن ــن رویJــرد را دنب ــز ای ــم مشــابه نی خدمــات اشــاره دارد. دیLــر مفاهی
بریــن و لیتــل٣،  همچــون هنــر کنشــLر١ (فلشــن٢، ١٩٩۴)، هنــر بــرای تغییــر (اُ
ته$ دســتان  تئاتــر  (دوهورســت۵، ٢٠١۴)،  اجتماعــ۴$  عدالــت  هنــر   ،(١٩٩٠
ــدی و کنگــدون٧، ١٩٨٧)،  ــرای دموکراســ$ (بلن ــر ب ــوال۶، ١٩٧٩)، هن گوســتو ب (آ
هنــر بــرای توســعۀ فرهنگــ$ (آدامــز و گلدبــار٨، ٢٠٠١) و همچنیــن مفهــوم اقــدام 
اجتماعــ$ هنــر٩ کــه اخیــراً بیشــتر طــرح و دنبــال م$ شــود (اســتیونز١٠، ٢٠١۵: ٣٨).

مفهــوم هنــر عدالــت اجتماعــ$، آن گونــه کــه ماریــت دوهورســت (٢٠١۴) 
ــب  ــری جل ــه نابراب ــه را ب ــه توج ــت ک ــری اس ــرده، هن ــش تعریف ک ــاب مهم در کت
ــه در  ــا ســع$ در مداخل ــد ی ــری ایجــاد م$ کن ــه نابراب ــ$ را نســبت ب ــد، اقدامات م$ کن
سیســتم های نابرابــری دارد (٢٠١۴: ٧). ایــن تعریــف تقریبــاً همــان اســت کــه نینــا 
ــر او،  ــت. از نظ ــه داده اس ــ�ر ارائ ــر کنش ــوم هن ــح مفه ــین (١٩٩۴) در توضی فلش
ــه مســائل اجتماعــ$ و  ــرای رســیدگ$ ب ــه در حــوزۀ عمومــ$ ب ــ$ نوآوران ــر فعالیت هن
سیاســ$ اســت، امــا آنچــه هنــرِ کنشــLر را از هنــر سیاســ$ متفــاوت م$ کنــد محتــوای 
ــدانِ  ــت. هنرمن ــال اس ــداف فع ــتراتژی ها و اه ــای آن، اس ــه روش ه Jــت، بل آن نیس
کنشــLر بــه مســئلۀ فرهنگــ$ بیــان زیبایی شناســ$ م$ دهنــد. «م$ تــوان چنــد ویژگــ$ 
1.  Activist art

2.  Nina Felshn

3.  O’Brien & Little

4.  Social justice art

5.  Dewhurst, M.

6.  Augusto Boal

7.  Blandy & Congdon

8.  Adams & Goldbard

9.  Art social action

10.  Samantha Stevens
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را بــرای هنــر کنشــ)ر برشــمرد: ١. هنــر کنشــ)ر، به عنــوان یــ% فراینــد مــورد توجــه 
اســت نــه شــ;ء یــا محصــول هنــری؛ ٢. محــل توزیــع و مصــرف هنــر کنشــ)ر اغلــب 
ــای  ــایت ها و فضاه ــب در س ــر اغل ــت هن ــت؛ فعالی ــوم اس ــر مرس ــاوت از هن متف
ــت در  عمومــ; انجــام م; گیــرد؛ ٣. فــرم هنــر کنشــ)ر، اغلــب شــامل مداخــالت موقّ
نمایشــ)اه ها، پرفورمنس هــا و چیدمان هاســت؛ ۴. بســیاری از پروژه هــای هنــری 
ــرو و  ــات مت ــا، پوســترها، تبلیغ ــد بیلبورده کنشــ)ر، از تکنی%  هــای رســانه ای مانن
اتوبــوس و روزنامه هــا در روش هــای مختلــف و نوآورانــه اســتفاده م; کننــد تــا 
اهــداف معمــول ایــن رســانه های تجــاری را نابــود کننــد؛ ۵. از ویژگــ; هنــر کنشــ)ر 
ــا شــXل  ــر (ی ــق اث ــد خل ــد و مخاطــب در فراین ــان هنرمن همــXاری و مشــارکت می
ــدی،  ــت» (مری ــ; اس ــای کار تیم ــورت پروژه ه ــا به ص ــ;) ی ــۀ فرهنگ ــه تجرب دادن ب
١٣٩٨: ۶٨). بــرای ایــن ویژگ; هــا مفاهیــم دی)ــری نیــز بــه کار بــرده شــده اند، ماننــد 
ــر  ــدان دی) ــا، هنرمن ــن تجربه ه ــی. در ای ــر گفت وگوی زیبایی شناســ; ارتباطــ; و هن
نــه به عنــوان خالــق بلXــه به عنــوان تســهیل)ر١ عمــل م; کننــد. هنــر نیــز نوعــ; تولیــد 
ــا آگاه; بخــش  ــادی ی ــا خــودj تفکــر انتق ــۀ فرهنگــ; اســت کــه ب ــا تجرب فرهنگــ; ی
دارد. اصطــالح «اقــدام اجتماعــ; هنــر» نیــز از دی)ــر مفاهیمــ; اســت کــه به تازگــ; 
بیشــتر توســعۀ نظــری یافتــه اســت. ایــن رویXــرد نظــری نیــز در تــالش بــرای تحقــق 

عدالــت اجتماعــ; و کاســتن نابرابــری از طریــق هنــر اســت.
هنــر بــرای عدالــت اجتماعــ; وظیفۀ اصل; خــود را آموزش شــهروندی و تقویت 
گاهــ; اجتماعــ; و انتقــادی م; دانــد، همچــون روش آگوســتو بــوال در تئاتــر بــرای  آ
ســتمدیدگان٢ کــه مخاطبــان را بــه کنــش و مشــارکت در اجــرا دعــوت م; کنــد. اجــرا 
اغلــب دربــارۀ مســائل اجتماعــ; اســت، ماننــد فقــر، بیــXاری، ایــدز، اعتیــاد. تئاتــر 
بــرای ســتمدیدگان تکنی% هــای متعــدد اجــرا داشــت. هنــر بــرای عدالــت را در ســه 
ــر:  ــ; هن ــت توزیع ــرای عدال ــالش ب ــرد: ١) ت ــال ک ــ% و دنب ــوان تفکی ــش م; ت بخ
برخــ; هنرمنــدان، بــا تأکیــد بــر طبقــات پاییــن، حاشیه نشــین و فراموش شــدۀ شــهر، 
توجــه برنامه ریــزان را بــه نابرابــری در توزیــع خدمــات و امXانــات در الیه هــای پاییــن 

1. facilitator

2. The Theater oppressed
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جامعــه جلــب م� کننــد. ٢) تســهیل(ری بــرای فرودســتان و درمانگــری اجتماعــ�: 
برخــ� هنرمنــدان مســتقیماً بــه خلــق هنــر بــا مشــارکت آســیب دیدگان م� پردازنــد. 
هنرمنــدان تســهیل(ر عواطــف، زبــان و بیــان سرکوب شــدۀ طبقــات پاییــن م� شــوند 
و بــه آن هــا کمــJ م� کننــد هنــر را همچــون درمانگــر بیماری هــا و آســیب های 
اجتماعــ� بــه کار گیرنــد. ٣) طــرح مســئلۀ فقــر: هنرمنــدان بــه شــیوه های مختلــف 
بــه بازنمایــی مســئلۀ فقــر و طبقــات پاییــن در آثارشــان م� پردازنــد، اگرچــه اغلــب 
شــیوه های بازنمایــیT طبقــاتِ پاییــن کج نمایــی و تــوأم بــا جهت گیــری طبقات� انــد. 

در ادامــه بــه ایــن ســه بخــش فعالیــت هنــر بــرای عدالــت م� پردازیــم.

توزیع اجتماع' هنر: سهم مردم آسیب پذیر در دسترس' به هنر
توزیــع مراکــز هنــری در کشــور، در اســتان ها و شــهرهای بــزرگ عادالنــه نیســت. 
ایــن گــزاره بــر شــواهد اجتماعــ� و گزارش هــای مطبوعاتــ� مبتنــ� اســت، امــا 

ــه اجــرا درنیامــده اســت. ــون طــرح جامــع آمایــش فرهنگــ� کشــور ب تاکن
ــران در  ــار ای ــز آم ــه مرک ــور، ک ــ� کش ــ� و فرهنگ ــت اجتماع ــزارش وضعی در گ
بهــار ١٣٩٩ منتشــر کــرد، نیــز بــه ارائــۀ آمــار کشــوری مراکــز فرهنگــ� (مؤسســات 
هنــری، مؤسســات قرآنــ� و کانون هــای مســاجد) طــ� ســال ١٣٩۴ تــا ١٣٩٨ 
اکتفــا شــده و توزیــع ایــن مراکــز بــر اســاس اســتان یــا شــهر گــزارش نشــده اســت. 
بنابرایــن گــزارش «بیــن ســال های ١٣٩۵ تــا ١٣٩٨ تعــداد مراكــز فرهنگــ�‑ هنــری 
ــال، مؤسســات  ــری فع ــری، مؤسســات فرهنگــ� هن شــامل آموزشــ(اه های آزاد هن
فرهنگــ� قــرآن و عتــرت دارای پروانــه و كانون هــای فرهنگــ�‑ هنــری مســاجد 
آزاد  آموزشــ(اه  بــه ۵٩٢٣  از ٣۵٣۶  به ترتیــب  به طوری کــه  داشــته اند،  افزایــش 
هنــری، ٢٧٩٢ بــه ٣٣١٧ مؤسســۀ فرهنگــ� هنــری فعــال، ٨۵٠ بــه ١٢۵۵ مؤسســۀ 
ــ�‑  ــون فرهنگ ــه ٢۵۵۴٢ كان ــه و ٢١٩٧۵ ب ــرت دارای پروان ــرآن و عت ــ� ق فرهنگ
هنــری مســاجد تغییــر یافتــه اســت» (گــزارش مراکــز فرهنگــ� مرکــز آمــار، ١٣٩٩). 
در ایــن گزارش هــا روشــن نیســت کــه توزیــع ایــن مراکــز در کشــور بــه چــه صــورت 
اســت. افزایــش ذکرشــده از تعــداد آموزشــ(اه های هنــری و مؤسســات فرهنگــ� در 
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چــه شــهرهایی بــوده و آیــا ایــن افزایــش موجــب توزیــع عادالنــۀ دسترســ! بــه مراکــز 
شــده یــا شــدت نابرابــری در دسترســ! را افزایــش داده اســت. علــت اصلــ! در ارائــۀ 
ــۀ اول، فقــدان ثبــت آمارهــا و مراکــز به صــورت  ایــن گزارش هــای ناقــص، در وهل
منســجم و منظــم اســت. اگرچــه ایــن مراکــز بایــد کســب مجــوز کننــد و آمارهــای 
ــ! و  ــای ثبت ــدم ســازمان ده! آماره ــا ع ــد موجــود باشــد، ام ــI بای ــه تفکی ــا ب آن ه
بی توجهــ! مدیریــت بــه اهمیــت و ارزش آمــار و اطالعــات موجــب شــده گزارشــ! 
مناســب از توزیــع مراکــز فرهنگــ! و هنــری در ســطح کشــور در دســترس نباشــد. 
در وهلــۀ دوم، عــدم تمایــل در گــزارش توزیــع دسترســ! اســت، زیــرا آشــTارتر از 
قبــل، نابرابــری در توزیــع مراکــز هنــری روشــن خواهــد شــد. لــذا نظام هــای آمــاری و 
مدیــران حامــ! ایــن گزارش هــا چنــدان عالقــه ای بــه آشTارســازی نابرابــری در توزیــع 
ــالنامه ها  ــیاری س ــاری را در بس ــای آم ــه گزارش ه ــد. این گون ــ! ندارن ــز فرهنگ مراک
م! تــوان دیــد، ازجملــه ســالنامۀ آمــاری شــهر تهــران  کــه توســط شــهرداری تهیــه و 
منتشــر م! شــود (گــزارش آمــاری شــهر تهــران، ١٣٩۶). اگرچــه همیــن آمارهــا نیــز 

منظــم و ســاالنه منتشــر نم! شــوند.
صــورت دیbــری از گزارش هــا بــر گــزارش ســرانه مبتنــ! اســت، یعنــ! تقســیم 
مســاحت های فرهنگــ! بــر جمعیــت.  بنابرایــن بــر اســاس گزارش هــای منتشرشــده، 
«ســرانۀ فضــای ســبز در ایــران ١١ مترمربــع، ســرانۀ فضــای آموزشــ! ۵ مترمربــع، 
ســرانۀ فضــای ورزشــ! یــI متــر و ســرانۀ فضــای فرهنگــ! حــدود ٢٠ ســانت! متر 
اســت» (عارف نیــا، ١٣٩٩). گذشــته از اینکــه ایــن گزارش هــا حاکــ! از پاییــن بــودن 
ســرانۀ فرهنگــ! در کشــور اســت، بایــد اشــاره کــرد کــه گزارش هــای ســرانه گزارشــ! 
مناســب از توزیــع فضاهــا و مراکــز فرهنگــ! ارائــه نم! دهنــد. ایــن گزارش هــا 
ــب  ــه اغل ــد، درحال! ک ــت مبتن! ان ــبت فضا/جمعی ــتاندارد نس ــع اس ــر توزی ــب ب اغل
ــری  ــری کمت ــای هن ــتر، فضاه ــت بیش ــم جمعی ــا تراک ــهر ب ــای پایین ش در بخش ه
در دســترس اســت. لــذا گزارش هــای ســرانه نه تنهــا قــادر بــه توضیــح توزیــع 
نامتــوازن مراکــز نیســتند، بلTــه انحــراف توزیــع باالشــهر (برخــوردار) و پایین شــهر 

ــد. ــه نفــع نرمال ســازی گــزارش م! کنن (نابرخــوردار) را ب
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برخــ� شــهرهای بــزرگ چــون مشــهد و اصفهــان بــا اجــرای طرح های پژوهشــ� 
ــن  ــد ای ــد، هرچن ــهر پرداخته ان ــری در ش ــ� و هن ــز فرهنگ ــع مراک ــ� توزی ــه بررس ب
گزارش هــا نیــز توجــه چندانــ� بــه مســئلۀ هنــر ندارنــد و اغلــب توجهشــان معطــوف 
بــه دسترســ� بــه خدمــات شــهری اســت. در گــزارش حســین بهــروان (١٣٨۵) از 
«آمایــش فرهنگــ� و عدالت شــهری در مناطق دوازده گانۀ شــهرداری مشــهد» هشــت 
ــه شــده اســت، شــامل: اســتحقاق مســجد،  ــرای اســتحقاق فرهنگــ� ارائ مــالک ب
حســینیه، کتابخانــه، دکــه روزنامه فروشــ�، مرکــز بازی هــای رایانــه ای، پــارک و 
ــتحقاق  ــه اس ــرح ب ــن ط ــا در ای ــ�؛ ام ــ� و کتاب فروش ــز ورزش ــبز، مراک ــای س فض
مراکــز هنــری همچــون ســالن های نمایــش و نمایشــ_اه ها اشــاره نشــده اســت. در 
پژوهــش مشــeین� و قاســم� (١٣٩٧) از جایــ_اه فضاهــای فرهنگــ� در کالن شــهر 
اصفهــان بــه شــاخص های آموزشــ�، اجتماعــ�، مذهبــی، گردشــ_ری، تفریحــ� و 
ــه  ــت. در این گون ــب اس ــری غای ــز هن ــاخص مراک ــا ش ــده، ام ــه  ش ــ� پرداخت ورزش
پژوهش هــا اغلــب مؤلفه هــای هنــر زیــر بخــش آمــوزش یــا تفریــح قــرار م� گیرنــد 
ــا و  ــد پارک ه ــ�، مانن ــ� و تفریح ــاخص های آموزش ــر ش ــار دی_ ــالk در کن ــه عم ک
ــر داده م� شــود. در گزارش هــای  ــه مؤلفــۀ هن فضاهــای ســبز، ســهم و وزن کمــ� ب
شــهر تهــران بــر آمارهــای بــاالی برگــزاری رویدادهــای هنــری تأکیــد م� شــود؛ امــا 
نبایــد نادیــده گرفــت کــه ایــن رویدادهــا از نظــر مeانــ� بــر مرکــز شــهر متمرکزنــد و 
توزیــع شــهری ندارنــد. دوم اینکــه ایــن رویدادهــا اغلب کشــوری هســتند و مشــارکت 
محلــه ای ندارنــد. حتــ� آمارهــای موجــود نیــز بــا جمعیــت تهــران تناســب ندارنــد؛ 
ــران دارای ٣۵ فرهنگســرا، ۴٠ ســالن ســینما،  ــار ســال ١٣٩٧، شــهر ته ــق آم «طب
١٣۵ ســرای محلــه و ۶٠ خانــۀ فرهنــگ اســت کــه بــا زندگــ� مــردم هیچ گونــه نســبت� 

نداشــته و تنهــا برخــ� از افــراد از آن هــا اســتفاده م� کننــد» (میرزایــی، ١٣٩٧).
ــع مراکــز  ــل توزی ــه تحلی ــت بیشــتری ب ــا دق برخــ� پژوهش هــای دانشــ_اه� ب
فرهنگــ� و هنــری در کشــور پرداخته انــد. اگرچــه مســتندات ایــن پژوهش هــا 
ــه کــه اشــاره شــد،  آمارهــای ثبت شــده توســط دســتگاه های اجرایی انــد و همان گون
آمارهــا دقــت الزم را ندارنــد، بااین حــال، برخــ� گزارش هــا روشــنگر هســتند. 
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ــم در  ــا شش ــۀ اول ت ــه رتب ــد ک ــان م& ده ــ& (١٣٨۵) نش ــی و رحمت ــش تقوای پژوه
توســعه یافتگ& فرهنگــ& را اســتان های تهــران، اصفهــان، خراســان، خوزســتان، 
فــارس و گیــالن دارنــد کــه اختــالف زیــادی بــا دیGــر اســتان ها نیــز دارنــد. 
همچنیــن اســتان های ایــالم، بوشــهر، چهارمحال وبختیــاری، زنجــان، ســـمنان، 
سیستان وبلوچـــستان، قـــزوین، كهGیلویه وبویراحمــد، گلســتان و هرمزگان در ســطح 
 W&پاییــن توســعۀ فرهنگــ& قــرار دارنــد. در ایــن پژوهــش، منظــور از توســعۀ فرهنگــ
ــا  ــن گزارش ه ــال، ای ــت. به هرح ــ& و کتابخانه هاس ــز آموزش ــداد مراک ــاخص تع ش
نشــانگر عــدم تــوازن منطقه ای انــد، امــا ایــن پژوهــش بــرای گــزارش حاضــر 
کاســت& هایی دارد. اول آنکــه، در ایــن گزارش هــا توجــه کمتــری بــه مســئلۀ هنــر شــده 
اســت و اغلــب آمارهــای آموزشــ& و کتابخانــه و مســاجد معیارهــای وزنــ& بیشــتری 
دارنــد. دوم آنکــه، آمارهــا در ســطح اســتان ها گــزارش م& شــوند، درحال& کــه بــرای 
بررســ& دقیق تــر بایــد نه تنهــا بــه توزیــع دسترســ& بــه مراکــز هنــری در ســطح اســتان 

بلeــه بایــد در ســطح شــهرها پرداخــت.
یeــ& از راه هــای دسترســ& و مواجهــۀ طبقــات پاییــن جامعــه بــا هنــر و آثــار هنــری 
برگــزاری رویدادهــای هنــری اســت. رویدادهــای هنــری در قالــب بازارچه هــای هنــر و 
ــری، اجــرای  ــ&، جشــنواره های فرهنگــ& و نمایشــGاه های هن صنایع دســت& و کارآفرین
نمایش هــای آموزشــ& و تفریحــ& انجــام م& شــوند. در گزارش هــای آمــاری شــهر 
تهــران آمــده اســت کــه در ســال ١٣٩۶ تعــداد ٨٠٩ رویــداد بــرای توســعۀ بازارچه هــا 
و نمایشــGاه های دســتاوردهای کارآفرینــان اجــرا شــده اســت. همچنیــن در ایــن گــزارش 
آمــده کــه برنامه هــای مناســبت& (همچــون اســتقبال از مهــر، رمضــان، فصــل همدلــ&، 
دســتاوردهای زندانیــان) در ســال ١٣٩۶ بــه تعــداد ۵٧٨۴٠ رویــداد بــوده اســت. جدول 
زیــر آمــار بیشــتری از ایــن برنامه هــا را نشــان م& دهــد، امــا این گونــه گزارش هــا روشــن 
نم& کننــد کــه پراکندگــ& و توزیــع ایــن رویدادهــا چGونــه بــوده اســت و ســهم طبقــات 

پاییــن و گروه هــای آســیب پذیر از ایــن رویدادهــا چقــدر بــوده اســت.
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اقدامات انجام گرفته در سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماع/ شهر تهران در سال های ١٣٩٢ تا ١٣٩۶

سال ٩۶سال ٩۵سال ٩۴سال ٩٣سال ٩٢عنواناقدامات

٨٩۴٨١٣۴١٣٧١۶٨سامانده/ و توسعه فعالیت سازمان های مردم نهاد و کانون های محل/ ـ تعداد

سامانداه/ و توسعه 

فعالیت سازمان های مردم 

نهاد و کانون های محل/ 

در سطح محالت

اجرای  فعالیت های داوطلبانه با مشارکت 

مردم در بخش خصوص/ ـ تعداد
٩١ــــــــــــ

اجرای برنامه های مناسبی بر توسعه رفاه 

اجتماع/ (استقبال از مهر، رمضان فصل 

همدل/، زندانیان و ...) ـ تعداد

۵٧٫٨۴٠ــــــــــــ

جمع کردن کودکان کار
٣٫١٧٣١٫٣٧٧٣٫٠٩٢٢٫٩۶٢٢٫٩٢۶شناسایی شده ـ نفر

٣٫١٧٣١٫٣٧٧٣٫٠٩٢٢٫٩۶٢٢٫٩٢۶سامانده/ شده ـ نفر

آموزش، ترویج، مشاوره 

و پژوهش های کارآفرین/

برگزاری دوره های کارآفرین/ در مناطق ٢٢ 

گانه ـ کالس، کارگاه
۵٫٠٧۴١٫٣٢۶٢٫۴٧٣ــــــ

اجرای برنامه های ترویج کارآفرین/ ـ 

نمایش_اه و جشنواره
٨۴٢١٫۵٠۴٨٠٩ــــــ

اجرای برنامه های ترویج کارآفرین/، 

اطالع رسان/ و ارتقاء فرهنگ کسب و کار 

ـ عنوان بروشور، پوستر و بنر

٢۵٫٩۶۴ــــــــــــ

اطالع رسان/ و آگاه 

سازی در مناطق 

آسیب خیز

١٣۵٫٨۶۵١٧٫۵٠٢ـــــــــتوزیع بروشور ـ نسخه

١۴٫٩٩۶١٫١٣٨ـــــــــنصب بنر

کمc به بازپروری 

معتادان بی خانمان و 

بی بضاعت

اجرای برنامه های پیش_یری،  مهار،کنترل و 

کاهش آسیب های اجتماع/ در محالت شهر 

تهران با محوریت خانه های سازمانـ  تعداد

۶٧٩٫٢۵٩ــــــــــــ

 گزارش آماری شهر تهران (١٣٩۶: ٢۶٩)

ــواری، ی2ــ1 از  ــ1، همچــون مجســمه های شــهری و نقاشــ1 های دی ــر عموم هن
راه هــای مواجهــۀ مــردم بــا آثــار هنــری در خــارج از موزه هــا و گالری هاســت. جــدول 
زیــر ایــن فعالیت هــا را در تهــران نشــان م1 دهــد. ی2ــ1 از روش هــای مهــم در توســعۀ 
فعالیت هــای فرهنگــ1 جلب مشــارکت های مردم1 اســت. ســرزندگ1 شــهر در حضور 
مــردم در رویدادهــای هنــری اســت. تبلیغــات فرهنگــ1 و مجســمه های شــهری مــردم 
ــد.  ــد، امــا مشــارکت و حضــور آن هــا را برنم1 انگیزن ــه نظــاره کــردن فرام1 خوانن را ب
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الزم اســت بــر برنامه هایــی تأکیــد شــود کــه مردم محورنــد. به خصــوص در طبقــات 
پایین شــهر اجــرای ایــن برنامه هــا موجــب م7 شــود افــراد، به ویــژه کــودکان، بــا 

ــا عالقه مندی هــای هنری شــان آشــنا  شــوند. مشــارکت در ایــن رویدادهــا ب

فعالیت های معاونت فرهنگ� سازمان زیباسازی شهر تهران در سال های ١٣٩٢ تا ١٣٩۶

نوع 

فعالیت
رمز پروژه

سال ٩۶سال ٩۵سال ٩۴

حجم فعالیتتعدادحجم فعالیتتعدادحجم فعالیتتعداد

ری
شه

ی 
ها

نقاش� دیواری ـ هنر

مساحت متر مربع
١٩٣١٨٩٫٧٢١۶٠٧٢٧۴٫٠٠٠۴٨۴٣٫۶٩٩

٢۵٣٣٣۵٢۵٠آقار حجم�

م�
رد

ی م
ها

ت 
رک

شا
ب م

جل

نشست و جشنواره  

و نمایشLاه

 ٢۴

نشست 

و ١ 

جشنواره

١۴٠٠ نفر 

جهت نشست ها 

و ٢٠٠٠٠ نفر 

جهت جشنواره 

مشPات

٨ نفر 

نشست 

و ٢ نفر 

سمپوزیوم

۵۶٠ نفر جهت 

نشست ها و 

٢۵ نفر جهت 

سمپوزیوم

۴ نشست 

و ١ 

سپوزیوم

٢۴٠ نفر جهت 

نشست و ٢٧ 

نفر جهت 

سمپوزیوم

٧ مراسم۵ مراسم٢٢٠٠٫٠٠٠مسینار و سخنران�
گ�

هن
 فر

ت
غا

بلی
ات

اکران طرح های 

فرهنگ� ــ مساحت 

متر مربع
٧٢۵٩٠٫٠٠٠١٢٫٠٠٠٢۵٠٢٠٠٫٠٠٠

اکران طرح های 

آموزش� ــ مساحت 

متر مربع
١۴٢٣٠٫٠٠٠٢۵٠۴۵٫٠٠٠١۵٠٫٠٠٠

گزارش آماری شهر تهران (١٣٩۶: ٣٣۶)

در جمع بنــدی مطالــب بــاال بایــد گفــت گزارشــ7 از دسترســ7 بــه مراکــز هنــری در 
شــهرهای ایران وجود ندارد یا گزارشــ7 منتشــر نشــده اســت. روشــن نیست ســازمان های 
فرهنگــ7 و هنــری چــه میــزان بــه محــالت و مناطــق نابرخــوردار خدمــات ارائــه م7 دهند. 
شــهرداری، ادارۀ فرهنــگ و ارشــاد اســالم7 و دیaــر ســازمان های فرهنگــ7 بــه طبقــات 
پایین شــهر، حاشــیۀ شــهر و شــهرک های اقمــاری چــه خدمــات فرهنگــ7 و هنــری ارائــه 
م7 دهنــد؟ آیــا ایــن خدمــات بــا خدمــات در دیaر نقاط شــهر تناســبی دارند؟ آیــا با تقاضا 
ــن گزارش هــا  ــد؟ در فقــدان ای ــر بوده ان ــد؟ چقــدر مؤث ــر بوده ان ــا مؤث ــد؟ آی تناســبی دارن



 ١۴

(۵)

ارائــۀ تحلیــل دشــوار اســت؛ امــا شــواهد و گزارش هــای مطبوعاتــ� حاکــ� از آن اســت که 
طبقــات پاییــن، اقشــار آســیب پذیر شــهری و فرودســتان شــهری ســهم اندکــ� از خدمات 

شــهری، یارانه هــای فرهنگــ� و بودجه هــای فرهنگــ� دارنــد.

برای فقرا؛ علیه فقرا: طرح مسئلۀ فقر در آثار هنری
و  طبقــات کم درآمــد  و گســترش  طبقاتــ�  شــJاف  حاشیه نشــین�،  افزایــش  بــا 
آســیب پذیر، مســئلۀ فقــر در ایــران بحران� تــر شــده اســت. هنرمنــدان نیــز به این آســیب 
اجتماعــ� آگاه انــد و بــا شــیوه های متفــاوت بــه مســئلۀ فقــر واکنــش نشــان داده انــد. در 
دهــۀ ١٣٩٠، آثــار هنــری بیشــتری بــه طبقــۀ پاییــن و فقــرا و ته� دســتان پرداخته اند. در 
نمایش هــا و آثــار ســینمایی زیــادی، فقــرا در مرکــز روایــت و داســتان قــرار گرفته انــد؛ 
امــا پرداختــن بــه ته� دســتان بــه معنــای پرداختــن بــه عدالــت بــرای فقــرا نیســت. بایــد 

پرســید فقــرا و ته� دســتان چWونــه در آثــار هنــری بازنمایــی م� شــوند؟
ــادی  ــای زی ــا واکنش ه ــا، ١٣٩٧) ب ــین پارس ــان» (حس ــش «بینوای ــرای نمای اج
همــراه بــود. برخــ� پرداختــن بــه مســئلۀ بینوایــان، ته� دســتان و فقــرا در گرانــد هتــل 
اســپیناس پــالس را نمایشــ� تلــخ از ایــن واقعیــت دانســتند که هنرمنــدان و آثــار هنری 
چقــدر از ته� دســتان دورنــد. برخــ� آن را الکچــری کــردن مســئلۀ فقــر، «پیJچرســ_ 
کــردن»١ و «دیدنــ� کــردن فقــر» دانســتند. نمایــش «بینوایــان» بــرای «بانوایــان» بــود؛ 
نمایشــ� زیبــا و تماشــایی از فقــر و ته� دســت� بــرای طبقــات مرفــه جامعــه. «بــرای 
آنکــه تصویــر فقــر قابــل دیــدن شــود و میــل و رغبــت بــه تماشــا را برانگیــزد، اغلــب 
خوش نمــا و خوش منظــر تصویــر م� شــود؛ تصاویــری چشــم نواز از طبیعــت یــا 
ــا  ــم نواز ی ــر چش ــهر، تصاوی ــؤ ش رتألل hــب های پ ــا ش ــتورال، ی ــتایی پاس ــ� روس زندگ
خوش نمــا بــا کمــ� اغــراق در تضــاد رنگ هــا و دخــل و تصــرف در پرســپJتیو کــه بــه 
ارائــۀ تصاویــر پیJچرســ_ از فقــر٢ منجــر م� شــود؛ چشــم اندازی فریبنــده بــه زندگــ� 
فقــرا کــه صحنه آرایــی شــده اســت. ایــن صحنه آرایی هــای اغلــب رمانتیــ_، تصویــری 
1. Picturesque

به معنای تماشایی یا منظرۀ زیبا و ایدئال زیبایی شناخت� که در سال ١٧٨٢ وارد بحث های فرهنگ� انگلستان شد و 
جزئ� از رویJرد نوظهور رمانتی_ در قرن هجدهم شد.

2. picturesque poverty
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ــدی، ١٣٩٨: ٩٣). ــتند (مری ــ* هس ــای نمایش ــده از واقعیت ه طبیع* سازی ش
و  فقــر  بــا  مواجهــه  در  مســلط  طبقــات  اســتراتژی  فقــر١  رمانتیD ســازی 
ته* دســت* اســت؛ طبقاتــ* کــه بــا فقــر همراهــ* منفعالنــه ای دارنــد؛ نوعــ* همدلــ* 
بــا مســائل و چالش هــا و زشــت* ها همــراه بــا محافظــه کاری در ارائــۀ دیدگاه هــا 
ــات گرایی  ــا احساس ــوأم ب ــتان ت ــر و ته* دس ــه فق ــن ب ــه پرداخت ــع. درنتیج و مواض
منفعالنــه یــا رمانتیســم تشــدید شــد. رمانتیD ســازی و سانت* مانتالیســم فقــر در آثــار 
نمایشــ*، نقاشــ*، ســینمایی و طراحــ* مــد و لبــاس دیــده م* شــوند. در ایــن آثــار، 
فقــر بــه کاالیــی دیدنــ* و تماشــایی بــدل م* شــود. «گاهــ* فقــرا بــه مصرف کننــدگان 
خــالق تبدیــل م* شــوند کــه م* تواننــد در حاشــیۀ نظــام مصــر̀ف صــورت دی^ــری 
از کاالهــا و مصــرف را بازتولیــد کننــد؛ به این ترتیــب آن هــا بــه کارآفرینانــ* بی چیــز 
تبدیــل م* شــوند کــه چــاره ای جــز مواجهــه بــا واقعیــت مصــرف ندارنــد» (کارنان*٢، 
٢٠٠٨: ۶١). ایــن دیدگاه هــا فقــرا را بیش از گذشــته بــه خدمــت نظــام مصــرف 
ــد  ــع ســهم* از آن ندارن ــد مصــرف کــه درواق ــه چرخــۀ تولی درمــ* آورد و آن هــا را ب
تبدیــل م* کنــد. اســتراتژی دی^ــر طبقــات مرفــه در مواجهــه بــا مســئلۀ فقــر شــامل 
طــرد کــردن، مجــرم کــردن و برچســب زدن اســت. در ایــن مواجهــه فقــرا در مرتبــۀ 

پاییــن نظــام ارزشــ* و اخالقــ* جامعــه بازنمایــی م* شــوند.
ــران،  ــراز و فــرود وضعیــت فقــر در ای ــن ف ــا ای ــز متناظــر ب ــار ســینمایی نی در آث
ــی  ــه فقرزدای ــۀ ١٣۶٠ش ک ــت؛ در ده ــده اس ــه ش ــر ارائ ــ* از فق ــی متفاوت بازنمای
محــور ایده هــا و شــعارهای سیاســ* بــود، پرداختــن بــه فقــر به ویــژه فقــر روســتایی 
بــه دســت ســینماگران و دی^ــر هنرمنــدان بیشــتر بــود. مــردم ســتمدیده، استثمارشــده 
و مســتضعف در ســال های انقــالب پایه هــای ایدئولوژیــDِ خشــم و خــروش 
ــ*  ــا چرخــش نولیبرالیســت* از دهــۀ ١٣٧٠ش حت ــد، امــا کمــ* بعــد، «ب ملــت بودن
ته* دســتان جســور در آثــار دهــۀ ١٣۶٠ش در فیلم هــای «آواز تهــران»، «دنــدان 
مــار»، «ســلطان» و «زرد قنــاری» کــه بــر ســر منافعشــان بــا دالل هــا، ســرمایه داران، 
محتکــران، کالهبــرداران و صاحب خانه هــا م* جنگیدنــد نیــز جــای خــود را بــه 
1. Romanticizing poverty
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نظیــر «بچه هــای  فیلم هــای بی شــماری  قانــع  و  منفعــل، ســربه زیر  فرودســتان 
آســمان»، «طهــران تهــران»، «مهمــان مامــان»، «شــاعر زباله هــا»، «مهمــان» و 
ســریال هایی از تبــار «گنــج قــارون» کــه بــا ســاختن تیپ هــای «علــ;  بی غــم» و زدن 
بــر «طبــل بی عــاری» توده هــا را بــه مصالحــۀ آبDــ; بــا فرادســتان دعــوت م; کــرد» 
(صادقــ;، ١٣٩٧: ١١٢). به عبارت دیMــر، «فقــرا کــه در ســینمای دهــۀ ١٣۶٠ 
ــار ارزشــ;  ــ; از ب ــی م; شــدند، در ســیری نزول ــروز و ارزشــمند بازنمای ــرادی پی اف
ــ; آســیب های اجتماعــ;، در دهــۀ  چهــرۀ فقــرا کاســته شــد و در دهــۀ ١٣٧٠ قربان
١٣٨٠ افــرادی ناتــوان و درنهایــت بــه افــرادی گناهــDار در دهــۀ ١٣٩٠ بــدل شــدند» 

(امیــری و آقابابایــی، ١٣٩٨: ١٠٧).
فیلم هــای ســینمایی دهه هــای ١٣٨٠ و ١٣٩٠، کــه فقــرا در مرکــز داســتان های 
ــراز  ــه به غی ــرای هم ــ; ب ــه در آن زندگ ــتند ک ــی هس ــد، «راوی دنیای ــرار دارن ــا ق آن ه
ثروتمنــدان (نــادر در فیلــم «هیــچ»، شــاپور در فیلــم «بوتیــ`») روبــه زوال و نابــودی 
ــ;  ــوان پایان ــن») م; ت ــدون م ــم «اینجــا ب ــردازی (در فیل ــا رؤیاپ ــا ب م; گــذارد و تنه
خــوش برایــش متصــور شــد؛ زندگ; هــای گره خــورده بــا مشــDالت مــادی و درگیــر 
بــا ناتوانایی هــای جســمان; مثــل پاهــای لنــگ (در فیلــم «اینجــا بــدون مــن») لDنــت 
زبــان، عقب افتادگــ; ذهنــ; و مشــDل ژنتیDــ; پرخــوری (در فیلــم «هیــچ») و پــدر 
علیــل (در فیلــم «ســاالد فصــل») کــه تصویــری از رنــج مــداوم و مناســبات حاکــم 
ــد. در  ــود م; کنن ــد و هــر نیــروی نجات بخشــ; را ناب ــه م; دهن ــر زندگــ; فقــرا ارائ ب
اغلــب ایــن فیلم هــا فقــر بــه جنایــت پیونــد زده م; شــود («فروشــنده»، «النتــوری»، 
ــل» و...)  ــاالد فص ــ`»، «س ــگ زده»، «بوتی ــ` زن ــای کوچ ــینکف»، «مغزه «کالش
ــده  ــرایط خوان ــاد ش ــبب ایج ــود مس ــد و خ ــرون م; آین ــ; بی ــش قربان ــرا از نق و فق
م; شــوند و درنتیجــه بایــد در انتظــار بخشــش قانــون («النتــوری»، «کالشــینکف») 
یــا بخشــش ســخاوتمندانۀ طبقــات باالتــر («فروشــنده»، «النتــوری») بنشــینند. 
پایــان فقــرا مــرگ («کالشــینکف»، «فروشــنده»، «ســاالد فصــل»)، زنــدان و 
دیوانگــ; («النتــوری»)، خودکشــ; دســته جمع; («اینجــا بــدون مــن») یــا مانــدن در 
خانــه ای محDــوم  بــه («ابــد و یــ` روز») اســت» (امیــری و مریــدی، ١٣٩٨: ١۶٣). 
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فیلم هــای  در  متوســط  طبقــۀ  محــوری  شــخصیت های  به تدریــج  به این ترتیــب 
ــه شــخصیت های محــوری طبقــۀ پاییــن در دهــۀ ٩٠  دهــۀ هشــتاد جــای خــود را ب
دادنــد. «چرخــش از طبقــۀ متوســط بــه طبقــۀ پاییــن بیــش از همــه در س@  وهشــتمین 
جشــنوارۀ فیلــم ســینمایی فجــر روشــن بــود. در جشــنوارۀ ســال ١٣٩٨ تعــداد ١٠ 
فیلــم بــه طبقــۀ پاییــن پرداختــه بودنــد. همچــون «ســه کام  حبــس» ســامان ســالور، 
«قصیــدۀ گاو ســفید» بهتــاش صناع@ هــا، «شــنای پروانــه» محمــد کارت، «تومــان» 
مرتضــ@ فرشــباف، «دوزیســت» بــرزو نیY نــژاد، «کشــتارگاه» عبــاس امینــ@، «مــردن 
در آب مطهــر» بــرادران محمــودی، «خــروج» ابراهیــم حاتم@ کیــا، «خورشــید» مجیــد 
مجیــدی، «خــون شــد» مســعود کیمیایــی و «تاحــدودی مغــز اســتخوان» حمیدرضــا 
قربانــ@ کــه همcــ@ دغدغــۀ طبقــۀ پاییــن داشــتند» (اردکانــ@، ١٣٩٨). پرســش ایــن 
اســت کــه آیــا ایــن آثــار بــرای طبقــات پاییــن ســاخته شــده اســت؟ مخاطبــان ایــن آثــار 
ســینمایی چــه کســان@ م@ تواننــد باشــند؟ واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن آثــاری دربــارۀ 
فقراســت امــا نــه بــرای آن هــا. اغلــب ایــن آثــار بازتولیدکننــدۀ نگاه بــاال به پایین اســت.

تحلیــل روان شــناخت@i معضــالت و مشــhالت را بــه فــرد و خصوصیــات و 
ویژگ@ هایــش تقلیــل م@ دهــد و تحلیــل تاریخــ@i بحران هــا را همیشــc@ و تکــراری 
بــه دنبــال تبییــن  امــا تحلیــل جامعه شناســانه  و تغییرناپذیــر ترســیم م@ کنــد، 
ســاخت های اجتماعــ@ اســت؛ بــه دنبــال ســازوکارهایی کــه تصورهــای اجتماعــ@ را 
طبیعــ@ و کلیشــه های فرهنگــ@ را حقیقــ@ نشــان م@ دهنــد؛ بــه دنبــال اســطوره زدایی 
ــار  ــب آث ــت. اغل ــده اس ــ@ پنداشته  ش ــده و حقیق ــده، طبیع@ ش ــای تکرارش از باوره
ســینمایی مســئلۀ فقــر را بــه فــرد و موقعیت هــای روان شــناخت@ تقلیــل م@ دهنــد. در 
ایــن آثــار اغلــب «فقــر ناشــ@ از ناشایســتگ@ اســت و نــه نابرابــری؛ طبقــات باالتــر 
ــزه ســاختن نظــام اخالقــ@ جامعــه فقــرا را فرصت طلــب، منفعت طلــب و  بــرای من
ــروت نیســت، بلhــه ناشــ@  ــریِ ث ــر ناشــ@ از نابراب ــه فق ــد؛ این گون ــن م@ دانن خودبی
ــه فقراســت. اگرچــه فقــر  از ســلطۀ کلیشــه های اخالقــ@ (یــا بی اخالقــ@) نســبت ب
در دهه هــای گذشــته حاکــ@ از واالیــی معنــوی بــود، امــا گداهــا شایســتۀ ایــن مقــام 
معنــوی نیســتند. اســطورۀ فقــرای مقصــر بــه فقــرا گوشــزد م@ کنــد کــه اگر رنــج م@ برید 
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ــتِ اســطوره ای انگیزه هــای اجتماعــ� و سیاســ�  ــن روای ــد. در ای ــوان بوده ای ــاً نات حتم
گــم شــده، ســاختارهای ایجادکننــدۀ شــرایط به عمــد نادیــده گرفتــه  شــده  و همــه چیــز به 
ســطح روان شــناخت� تقلیــل یافتــه اســت» (امیــری و مریــدی، ١٣٩٨: ١۶٢). در کمتــر 
اثــر هنــری، فقــرا موقعیت هــای کنشــOر، آگاه و ســازنده دارنــد. همــان تعــداد انــدک را 

بایــد بیشــتر مــورد توجــه قــرار داد.
طــرح مســئلۀ فقــر و فقــرا اگرچــه افزایــش یافتــه، امــا در ایــن آثار نگاهــ� طبقات� 
و بــاال بــه پاییــن و بیOانــه نســبت بــه فقــرا غالــب اســت. نه تنهــا در آثــار هنــری بلYــه 
در برنامه ریزی هــای اجتماعــ� نیــز فقــرا بــه معضلــ� بــرای مدیــران تبدیــل شــده  اند. 
آن هــا ترجیــح م� دهنــد، به  جــای مواجهــه و حــل مســئله، طرح مســئله را دســت کاری 
ــین  ــان» (حس ــۀ گدای Yــریال «مل ــادی از س ــی انتق ــه در ارزیاب ــه ک ــد؛ همان گون کنن
ســهیل� زاده، ١٣٩٩) عنــوان شــد، «روایــت مجرمانــه و مافیایــی از کار کــودک بــه 
برخــ� از مدیــران کمــb م� کنــد کــه بــه روش هــای قهــری خــود بــرای پــاک کــردن 
صــورت مســئله و حــذف پدیــده از منظــر عمومــ� مشــروعیت دهنــد؛ درحال�  کــه 
اغلــب ایــن کــودکان نــان آور خانواده هایــی هســتند کــه بــه هــر دلیــل امــYان تأمیــن 
ــای خــود و خانواده شــان هســتند؛  ــرای بق ــر از کار ب ــد و ناگزی معیشتشــان را ندارن
کودکانــ� کــه اغلــب در مناطــق فقیرنشــین اطــراف تهــران ســاکن بــوده و به   واســطۀ 
شــرایط نامناســب خانــواده و برخــ� ممنوعیت هــای قانونــ� از بســیاری فرصت هــای 
زندگــ� محروم انــد» (جوادی یOانــه، ١٣٩٩). ایــن دیــدگاه در ســریال های تلویزیونــ� 
ــه  ــهیل� زاده، ١٣٩٢) ک ــین س ــاران» (حس ــریال «آوای ب ــد س ــابقه دارد، مانن ــز س نی
منتقــدان آن را عادی ســازی معضــل کــودکان کار و خیابــان دانســتند؛ در ایــن 
ســریال کــودکان به عنــوان عضــو باندهــای مخــوف نشــان داده شــدند. بــر پایــۀ ایــن 
بازنمایی هاســت کــه در عبارت هــای عامیانــه گفتــه م� شــود: کمــb بــه کــودکان کار 
ــای  ــعۀ گروه ه ــت توس ــر و درنهای ــدۀ فق ــای سازمان ده�  ش ــت گروه ه ــب تقوی موج
 bار اســت. درنهایــت نتیجــه گرفتــه م� شــود «بــه کــودکان خیابانــ� کمــYتبهــ
ــن دیدگاه هــا صــورت اخالقــ�  ــ� ای ــه نفــع خودشــان اســت!». حت ــد، چــون ب نکنی
ــد و  ــر م� کن ــا را تنبل ت ــرا آن ه ــه فق ــb ب ــود «کم ــه م� ش ــرد و گفت ــود م� گی ــه خ ب
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از جســت  وجوی کار بهتــر بی نیــاز م, ســازد». ایــن دیدگاه هــا مســئلۀ فقــر را بــه 
ــدۀ اجتماعــ,،  ــوان یــ> پدی ــدی آن به عن ــل م, دهــد و به  جــای صورت بن ــرا تقلی فق
ــده  ــدی اشــتباه و گمراه کنن ــه اخــالق فــردی کاهــش م, دهــد. ایــن صورت بن آن را ب
از مســئلۀ فقــر اســت کــه مدیــران و سیاســت گذاران از آن بدشــان نم, آیــد، چــرا کــه 
پدیــدۀ فقــر به عنــوان یــ> مشــHل نظــام سیاســت گذاری اجتماعــ, بــه یــ> مشــHل 
فــردی تقلیــل پیــدا م, کنــد. این گونــه مواجهــه شــدن بــا فقــر تنهــا محــدود بــه فقــر 
نیســت، بلHــه بــه اعتیــاد، بیــHاری، کارگــری جنســ, و دیNر مســائل فرودســتان نیز از 
همیــن منظــر نگریســته م, شــود. ایــن یــ> اســتراتژی بــرای فرافکنــ, موقعیــت فقــرا 

و ته, دســتان و فرودســتان اســت.
در ایــن گــزارش تأکیــد بــر بازنمایــی فقــر در آثــار هنــری از ایــن جهــت مــورد 
توجــه قــرار گرفــت تــا طــرح مســئله دقیق تــر و مواجهــۀ بهتــری با مســئلۀ ته, دســتان، 
آســیب پذیرها و فقــرا در پیــش گرفتــه شــود. اگرچــه اغلــب کارگردان هــا، نویســنده ها 
و هنرمنــدان بــه نیــت همدلــ, بــا فقــرا و ته, دســتان بــه خلــق اثــر هنــری م, پردازنــد، 
ــت  ــا حمای ــار نه تنه ــن آث ــر موجــب م, شــود ای ــردنِ مســئلۀ فق ــا اشــتباه طــرح ک ام
اجتماعــ, را بــرای فقــرا جلــب نکنــد، بلHــه تصویــری مخــدوش از آن ها ارائــه دهد و 
جامعــه را از دغدغــۀ مســئلۀ فقــر دور کنــد. اگرچــه اغلــب این آثــار دربارۀ فقراســت، 
امــا بــرای فقــرا نیســت. بایــد در جســت  وجوی آثــار هنــری  ای باشــیم کــه همدالنه تــر 
بــرای گروه هــای آســیب پذیر و فرودســت خلــق م, شــوند یــا اساســاً آن هــا بــه بخشــ, 

از فراینــد خلــق اثــر تبدیــل م, شــوند.

هنردرمان�: هنر برای آسیب دیدگان اجتماع�

هنــر راهــ, بــرای پیشــNیری از آســیب های اجتماعــ, اســت. در تجربه هــای هنــری 
اســت کــه افــراد خالق  بــودن را م, آموزنــد، اعتمــاد بــه نفــس پیــدا م, کننــد، قــدرت 
برقــراری ارتبــاط اجتماعــ, و کار گروهــ, م, یابنــد. پــرورش ایــن ویژگ, هــا نقشــ, 
مهــم در اجتماعــ, شــدن افــراد دارد و ایــن مســئله به ویــژه در پیشــNیری از بزهــHاری 
ــان م, آمــوزد، به  جــای برخــورد قهــری  ــه نوجوان ــری ب ــر اســت. تجربه هــای هن مؤث
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ــر  ــد. عــالوه ب ــه بیابن ــا جامع ــر ب ــاط مؤث ــرای ارتب ــه، راهــ, ب ــا جامع ــه ب و بزه0اران
ــوان  ــر به عن ــش هن ــه نق ــد ب ــیب ها، بای ــش آس ــر در کاه ــ:یرانۀ هن ــای پیش تجربه ه
ــت م, شــود،  ــر در کاهــش آســیب ها غفل ــان اشــاره کــرد. معمــوالC از نقــش هن درم
امــا کانون هــای اصــالح و تربیــت بــه ایــن مســئله آگاه هســتند کــه چ:ونــه آمــوزش 
ــه  ــه جامع ــان ب ــت نوجوان ــس و بازگش ــه نف ــاد ب ــش اعتم ــروری، افزای ــر بازپ ــر ب هن
ــان  ــ0یبا، ١٣٩۵) نش ــت (ش ــزی رش ــدان مرک ــ, از زن ــزارش پژوهش ــش دارد. گ نق
ــه دی:ــران اســتفاده  ــات توانایــی خــود ب ــرای اثب ــر ب ــه از هن ــان چ:ون داد کــه «زندانی
ــت.  ــدان اس ــزاع در زن ــن و ن ــای خش ــرای رفتاره ــم ب ــ, مه ــن جای:زین ــد. ای م, کنن
ــر موجــب م, شــود آن هــا اســترس کمتــر و خرســندی بیشــتر  همچنیــن یادگیــری هن
داشــته باشــند و توانایــی کار بــا دی:ــران، برقــراری ارتبــاط بهتــر بــا دی:ــران، خالقیــت 
و خودبــاوری بیشــتری بیابنــد. همچنیــن گزارشــ, از زنــدان شــیراز (احمدی خطیــر، 
١٣٩۵) نشــان داد کــه کارگاه هــای کارآفرینــ, صنایع دســت, در زندان هــا بــر نگــرش و 
رفتــار آن هــا نقــش مهمــ, دارد. مطالعــات متعــدد در زندان هــای کشــورهای مختلــف 
ــد دارنــد؛ همچــون تحقیــق ماریــان لیبمــان١ (١٩٩۴) در  ــر ایــن یافته هــا تأکی ــز ب نی
ــت،  ــش خالقی ــب افزای ــدان موج ــری زن ــای هن ــان داد برنامه ه ــروژ نش ــای ن زندان ه
انعطاف پذیــری فکــری، صبــر، انضبــاط و توانایــی کار م,  شــوند؛ همچنیــن تحقیــق 
لــری برشــتر٢ (٢٠١۴) تأثیــر برنامه هــای هنــری زنــدان را بــر نگــرش و رفتــار زندانیــان 
پرینســتون مطالعــه کــرد و نشــان داد کــه زندانیــان بــا گذرانــدن دوره  هــای آمــوزش هنــر 
بــه ایده هــای جدیــد دســت م, یابنــد، تغییــر جدیــد در خودشــان احســاس م, کننــد، 
قــادر بــه ابــراز احساســات درونــ, م, شــوند و تعامالتشــان بــا دی:ــران بهبــود م, یابــد. 
مهم تریــن دســتاوردهای آمــوزش هنــر بــرای زندانیــان عبارت  انــد از: انعطاف پذیــری 
ــات،  ــرل احساس ــان، کنت ــت زم ــزه، مدیری ــت انگی ــس، تقوی ــه نف ــاد ب ــری، اعتم فک
ــران  ــدی، ١٣٩٨: ٧۵). در زندان هــای ای ــکار عمــل (مری شایســتگ, اجتماعــ, و ابت
ــت  ــا چــوب شــامل منب ــوزش کار ب ــر اجــرا م, شــود. آم ــوزش  هن ــز برنامه هــای آم نی
ــه  ــت ازجمل ــت، و دوخ ــفال، باف ــ, س ــاکاری و نقاش ــنگ، مین ــراش س ــرق، ت و مع

1. Liebmann, M
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فعالیت هــای صنایع دســت+  اند. «در ســال ١٣٩٨، تعــداد ١٣ هــزار و ۵٨۴ نفــر از 
مددجویــان بــرای فراگیــری آموزش هــای رشــته های مختلــف صنایع دســت+ ثبت نــام 
ــز در  ــش نی ــد نمای ــر مانن Eــری دی ــای هن ــان، ١٣٩٩). برنامه ه ــد» (محمودی کرده ان
ــان در سراســر کشــور برگــزار  ــر زندانی ــ+ جشــنوارۀ هن زندان هــا اجــرا م+ شــوند؛ حت
م+  شــود. اگرچــه در ایــن برنامه هــای هنــری آموزش هــای عقیدتــ+ در اولویــت قــرار 
دارنــد، همچــون تئاتــر بــا موضــوع نمــاز یــا خوش  نویســ+ بــا تأکیــد بــر آیه هــای قــرآن، 
امــا فراتــر از آن بایــد تجربه هــای ارتباطــ+، کالمــ+ و اجتماعــ+ افــراد بهبــود یابنــد.

هنردرمانــ+ بــرای افــرادی کــه دچــار آســیب های هیجانــ+، خشــونت جســم+، 
بهره کشــ+ جنســ+ و پیامدهــای ایــن آســیب ها همچــون اضطــراب و افســردگ+ 
هســتند راه حلــ+ مؤثر اســت؛ ازجملــۀ این افراد کودکان بی سرپرســت، بدسرپرســت 
و کــودکان کار خیابانــ+ هســتند. ایــن کــودکان بــه چرخــۀ فقــر، بی ســوادی، بیــbاری 
و تشــدید فقــر وارد م+ شــوند. ازایــن رو نهادهــای متعــدد تــالش م+ کننــد کــه 
آن هــا را از ایــن چرخــه خــارج کننــد. برخــ+ هنرمنــدان نیــز در ایــن کار نقش آفرینــ+ 
م+ کننــد. همچــون اجــرای نمایــش در محــالت فقیرنشــین و حاشــیۀ شــهر، اجــرای 
ــی  ــن برپای ــان. همچنی ــودکان افغ ــری ک Eــا بازی ــان و ب ــودکان افغ ــرای ک ــش ب نمای
نمایشــEاه نقاشــ+ کــودکان خیابــان و دختــران بدسرپرســت توســط برخــ+ نقاشــان 
ــ+ (١٣٩۴) در مطالعــه  ــم و ســمیرا پهلوان هدایــت و تســهیلEری شــد. رضــا صمی
ــا  ــران ب ــن دخت ــه ای ــه چEون ــد ک ــان دادن ــیب دیده نش ــران آس ــ+ دخت ــون نقاش پیرام
ــان  ــا آثارش ــا ب ــد؛ آن ه ــت م+ یابن ــود دس ــری از خ ــم عمیق ت ــه فه ــان ب نقاش+ هایش
نــ+» کــه ســرکوب شــده اســت را بازیابنــد و تقویــت کننــد. دبــوره  gقــادر شــده اند «م
گلــوب١ (٢٠٠۵) از اصطــالح هنردرمانگــری اجتماعــ+٢ اســتفاده م+ کنــد. وی البته 
شــرح م+ دهــد کــه ایــن روش مربــوط بــه روان کاوی یــا روان پزشــb+ نیســت کــه بــر 
روابــط نابرابــر بیمــار و درمانگــر مبتنــ+ باشــد، بلbــه مربــوط بــه قــدرت مشــارکت 
ــا بازســازی  ــرای درمــان گروهــ+ ی ــر اســت و راهــ+ ب ــۀ جمعــ+ هن جامعــه در تجرب
ــه  ــد ب ــر م+ توان ــن هن ــت. ای ــیخته اس ــط ازهم  گس ــبbۀ رواب ــ+ و ش ــاد اجتماع اعتم
1. Deborah Golub
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آســیب دیدگان و رنج دیــدگان کمــ, کنــد. در هنردرمانــ' نبایــد فــرد آســیب پذیر 
ــرار داد؛  ــا آن هــا را در موقعیــت کلینی6ــ' مــورد توجــه ق ــه بیمــار تبدیــل کــرد ی را ب
ــراد  ــن اف ــه ای ــش از آنک ــرد، پی ــورت گی ــه ص ــن جامع ــد در مت ــ' بای ــه هنردرمان بل6
از جامعــه طــرد شــوند و برچســب مجــرم یــا بزهــ6ار بخورنــد. هنــر روشــ' بــرای 

درمــان اجتماعــ' اســت نــه روشــ' بــرای درمــان روانــ'.

اقدام اجتماع% هنر برای ته% دستان

«خــط باریــ, قرمــز» (فــرزاد خوشدســت، ١٣٩٨) داســتان یــ, گــروه بزهــ6ار در 
کانــون اصــالح و تربیــت اســت کــه بــا کمــ, چنــد مربــی بازیTــری تصمیــم م' گیرنــد 
ــ'  ــتان زندگ ــرای داس ــتری ب ــش بس ــای نمای ــد. تمرین ه ــه ببرن ــ' روی صحن نمایش
آن هاســت. پــس از آنکــه قــرار م' شــود تــا یــ, روز بــرای اجــرای نمایــش در جشــنوارۀ 
بین المللــ' تئاتــر فجــر از زنــدان خــارج شــوند، برخــ' از آن هــا تصمیــم م' گیرنــد بــا 
اســتفاده از ایــن موقعیــت از زنــدان فــرار کننــد. ایــن فیلــم نشــان داد چTونــه اجــرای 

نمایــش و تمریــن بــرای اجــرای نقــش_ زندگــ' ایــن نوجوانــان را تغییــر داد.
ــه  ــد ک ــراد آســیب دیده و ته' دســتان کمــ, م' کن ــرای اف ــش ب تســهیلTری نمای
ــن  ــد؛ ای ــارۀ آن گفت  وگــو کنن ــد و درب ــان بیاورن ــه زب ــد مش6التشــان را ب ــا بتوانن آن ه
بــه معنــای توانایــی صورت بنــدی صحیــح مشــ6ل و مواجهــۀ درســت تر بــا آن 
ــند و  ــود را بشناس ــئلۀ» خ ــود «مس ــ, م' ش ــراد کم ــه اف ــ' ب ــا نمایش درمان ــت. ب اس
بازنگــری کننــد. همچنیــن بــه افــراد آســیب دیده قــدرت «تــاب آوری» م' دهــد. عبــور 
ــه پرخاشــTری و  ــراد ته' دســت و آســیب دیده را ب ــاب آوری اســت کــه اف از آســتانۀ ت
بزهــ6اری م' کشــاند. تقویــت تــاب آوری کمــ, م' کنــد تــا افــراد فرصــت بیشــتری 
بــرای مواجهــۀ بهتــر بــا مشــ6الت داشــته باشــند. معمــوالf نمایش  درمانــ' بــرای افــراد 
کم تــوان ذهنــ'، اختــالالت یادگیــری، ناکام' هــای تحصیلــ'، اضطــراب، افســردگ' 
ــد  ــ' م' توان ــه نمایش  درمان ــا کاری ک ــر از این ه ــا فرات ــ' رود؛ ام ــه کار م ــواس ب و وس
انجــام دهــد درمانــ' اجتماعــ' اســت. از همیــن روســت کــه متخصصان ســای6و درام١ 
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را از درام  تراپــی١ جــدا م� کننــد. در ســای(ودرام، درمانگــر حالــت پرسشــ�ر دارد، ولــ� 
در درام  تراپــی درمانگــر جــزء بــازی م� شــود. اساســاً تســهیل�ر نمایــش نقــش درمانگر 
نــدارد؛ او متخصــص روان  شناســ� یــا مشــاوره نیســت، بل(ــه او به عنــوان هنرمنــد قادر 

اســت بــا شــرکت کنندگان تعامــل کنــد و آن هــا را ترغیــب بــه گفت  وگــو نمایــد.
نمــرات  بیشــترین  افغــان  کــه  ٣٠ کــودک کار  تجربــی،  آزمــون   Sیــ در 
پرخاشــ�ری و کمتریــن نمــرات مهــارت اجتماعــ� (بــر اســاس پرسشــنامه های 
اســتاندارد) داشــتند انتخــاب شــدند و ســپس بــه دو گــروه ١۵ نفــری تقســیم شــدند. 
رام)  بــرای ی(ــ� از ایــن گروه هــا ١۵ جلســۀ ۶٠ دقیقــه  ای روان  نمایشــ�ری (ســای(ودِ
برگــزار شــد و پــس از پایــان جلســات بــار دی�ــر آزمــون گرفتــه شــد. در مــورد گــروه 
دی�ــر، اقدامــ� صــورت نگرفــت. نتایــج نشــان داد کــه روان  نمایشــ�ری در کاهــش 
رفتارهــای پرخاشــ�رانه و افزایــش مهــارت اجتماعــ� کــودکان پســر کار افغــان 
به طــور قابل  توجهــ� مؤثــر بــود. کاربــرد فنــون روان  نمایــش بــه ایــن کــودکان، کــه بــه 
دلیــل مشــ(الت و فقــر اقتصــادی مجبــور بــه کار هســتند، فرصــت بــازی و ســرگرم� 
ــد  ــرل کنن ــا هیجــان پرخاشــ�ری خــود را کنت ــد ت ــه آن هــا کمــS م� کن م� دهــد و ب
ــر، ٣٠  ــی دی� ــون تجرب ــ� کوالیی، ١٣٩٨: ۶٠). در آزم ــخ� نژاد و خدابخش (راس
نفــر از بهبودیافتــگان از ســوءمصرف مــواد مخــدر بــه دو گــروه ١۵ نفــری تقســیم 
شــدند و ی(ــ� از ایــن گروه هــا بــه مــدت ١٢ جلســه روان  نمایشــ�ری دریافــت کردنــد. 
نتایــــج نشــــان داد کــه روان  نمایش�ری باعــث کاهــش معنــادار میــزان افســردگ� 
و نشــــانه های عاطفــــ�، شــــناخت� و جســــمان� افســــردگ� شــده بــود (آفرینــ� و 
حســین�، ١٣٩٧: ٩٧). ایــن فراینــد بــه پایــداری درمــان و عــدم بازگشــت بــه بیمــاری 
ــر از درمــان روانــ� دارد و درمانــ�  ــذا نتایجــ� فرات ــا بزهــ(اری منجــر م� شــود؛ ل ی

اجتماعــ� اســت کــه بــه ایــن افــراد کمــS م� کنــد بــه جامعــه بازگردنــد.
ــا  ــا آن ه ــش ب ــرای نمای ــا اج ــتان ب ــتمدیدگان و ته� دس ــارۀ س ــش درب ــرای نمای اج
ــادی،  ــهرام گیل آب ــه» (ش ــیزده ثانی ــه و س ــS دقیق ــش «ی ــالn نمای ــت. مث ــاوت اس متف
١٣٩٧) بــا بهره گیــری از شــیوه های تئاتــر مشــارکت� و شــورایی بــه طــرح مســئلۀ زنــان، 
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ــئلۀ  ــدن مس ــه کانون"  ش ــد ب ــر م" توان ــن ام ــت. ای ــی پرداخ ــ" کارتن خواب ــر و زندگ فق
فراموش شــدگان و آســیب  دیدگان کمــ= کنــد و تلنگــری اجتماعــ" باشــد. دربــارۀ 
کــودکان کار، ایــدز، دســت فروش ها و بیــEاری نمایش هــا و پرفورمنس هــای متعــددی 
اجــرا شــده  اند، امــا تجربــۀ کار بــا آســیب دیدگان از نوعــ" دیFــر اســت. ممEــن اســت 
ایــن اجراهــا هیــچ گاه بــه صحنــه نیاینــد. اساســاً ایــن تمرین هــا بــرای نمایــش و ارائــه بــه 
تماشــاگران نیســت (البتــه ممEــن اســت به صحنــه برود)، بلEــه نتیجــه در فرایند تمرین 
بــه دســت م" آیــد نــه در اجــرای نهایــی. بایــد ایــن تجربه هــا را توســعه داد. هنرمنــدان 
تئاتــر آمادگــ" حضــور و فعالیــت در کانون هــای اصــالح و تربیــت را دارنــد. آن هــا بــرای 
ــا  ــن فرصت ه ــد ای ــدم شــده اند. بای ــدارس پایین شــهر پیش ق حضــور در محــالت و م
را بــرای بازســازی فضــای فرهنگــ" مناطــق طردشــده و فراموش شــده بــه کار گرفــت.

توجــه بــه نقــش هنــر در فقرزدایــی جــدی اســت، امــا نــه بــه ایــن دلیــل کــه هنــر 
ــت و شــیوۀ تفکــر  ــد ذهنی ــل کــه م" توان ــن دلی ــه ای ــد درآمــدزا باشــد، بلEــه ب م" توان
ــان کــرده  ــا بی ــن موضــوع را یEــ" از تســهیلFران نمایــش در آفریق ــر دهــد؛ ای را تغیی
اســت. بــه اعتقــاد او، آفریقــا معادنــ" غنــ" دارد، امــا آنچــه نــدارد اندیشــه و تأمــل در 
ــگان١، ٢٠١٠: ٩). ســازمان یونســEو  ــن کار نمایــش اســت (گون فرصت هاســت؛ ای
ــزی  ــری متعــددی را در کشــورهای درحال توســعه برنامه ری هــر ســال برنامه هــای هن
م" کنــد. آن هــا از روش هــای تســهیلFری نمایــش، آمــوزش صنایع دســت" و هنرهــای 
ــژه  ــد؛ به وی ــش دهن ــازی٢ را افزای ــا توانمندس ــد ت ــتفاده م" کنن ــیق" اس ــ" و موس بوم
ــت  ــر ذهنی ــرای تغیی ــا ب ــن برنامه ه ــتاها. ای ــان در روس ــتاها و زن ــازی روس توانمندس
آن هــا و البتــه کمــ= بــه مهارت آمــوزی آن هاســت. در سراســر جهــان ایــن برنامه هــای 
توانمندســازی از طریــق هنــر دنبــال م" شــود؛ از اســترالیا گرفتــه (م= هنــری٣، ٢٠١٧) 
ــازندگ" در  ــای جهادس ــه تجربه ه ــوان ب ــران م" ت ــن. در ای ــEای التی ــا و آمری ــا آفریق ت
آمــوزش قال" بافــ" در دهــۀ ١٣۶٠ اشــاره کــرد و همچنیــن برخــ" برنامه هــای ســازمان 
میــراث فرهنگــ" بــرای آمــوزش صنایع دســت" بــه زنــان روســتایی. هرچنــد ایــن 
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برنامه هــا بســیار محدودنــد. برخــ+ هنرمنــدان نیــز مســتقیماً بــا هنــر اقــدام کرده انــد.
احمــد نادعلیــان بــا فعالیت مســتمر در جزیــرۀ هرمز گام+ مهم در توانمندســازی 
زنــان محلــ+ و توســعۀ گردشــBری هرمــز برداشــته اســت. نادعلیــان بــا مــردم هرمــز 
ــه  ــا را م+ شناســد. او مجموع ــای آن ه ــا و توانایی ه ــد و محدودیت ه زندگــ+ م+ کن
ــد. او  ــر اجتماعــ+ م+ دان فعالیت هــای هنرهــای محیطــ+ را کــه در آنجــا داشــته هن
ــرای  ــر ب ــای هن ــان+ دارد، از قابلیت ه ــداف انس ــ+ اه ــر اجتماع ــت «هن ــد اس معتق
تغییــر جامعــه اســتفاده م+ کنــد؛ جمــع را بــه مشــارکت م+ گیــرد و بــه دســتاوردهای 
ــاع  ــار اجتم ــۀ اقش ــه دارد. هم ــاع توج ــر در آن اجتم ــن هن ــ+ ای ــادی و فرهنگ اقتص
م+ تواننــد از آن بهــره ببرنــد و بــه آن دسترســ+ داشــته باشــند» (نادعلیــان، ١٣٨٧). 
او بــه برخــ+ از زنــان جزیــرۀ هرمــز آمــوزش داد کــه بــا خــاک و شــن رنگــ+ جزیــره 
ــد؛ کاری کــه موجــب  ــردازی کنن ــر اشــیای دست سازشــان نقش پ ــا ب ــد ی نقاشــ+ کنن
مشــارکت و اشــتغال زنــان در جزیــره شــد. وی همچنیــن بــا تأســیس مــوزه بــر رونــد 
گردشــBری جزیــره تأثیــر گذاشــت و آن را نه تنهــا بــه مقصــد گردشــBری بل\ــه بــه 

پایBاهــ+ بــرای هنرمنــدان محیطــ+ و اجتماعــ+ تبدیــل کــرد.
ــن  ــده و ای ــتا ش ــان روس ــ+ زن ــش کارآفرین ــب افزای ــتایی موج ــت+ روس صنایع دس
جریــان بــا توســعۀ گردشــBری روســتایی موجــب توانمندســازی زنــان محلــ+ م+ شــود. 
ــرد و مهارت هــای اجتماعــ+ آن هــا  ــاال ب ــان را ب گردشــBری م+ توانــد ســطح ســواد زن
ماننــد صحبــت کــردن را تقویــت کند و خالقیــت آن هــا در ارائۀ آثار تازه در صنایع دســت+ 
افزایــش دهــد. نتایــج پژوهشــ+ متعــددی نیــز بــه توانمندســازی زنــان محلــ+ از طریــق 
ــه مشــاغل ســنت+،  ــد چBون ــد و نشــان داده ان توســعۀ گردشــBری روســتایی پرداخته ان
صنایع دســت+ و کارآفرینــ+ روســتایی در پیونــد بــا هنر روســتایی رشــد کرده  اند. همچون 
پژوهــش شــاه\ویی و همــ\اران (١٣٩١) کــه بــه نقــش گردشــBری در توانمندســازی 
زنــان روســتای زیــارت در گــرگان پرداخته انــد. وثوقــ+ و مهدیه (١٣٩٣) نقش توریســم 
ــرۀ  ــان در روســتای شــیب دار جزی ــ+ زن در توانمندســازی اقتصــادی، اجتماعــ+ و روان
هرمــز را مطالعــه کرده انــد؛ چریــم، جــوال و خــدادادی (١٣٩٧) بــه نقــش گردشــBری در 
توانمندســازی اجتماعــ+ زنــان روســتای کــوی وهــب در شهرســتان شــوش پرداخته انــد؛ 
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یاســوری و وطنخــواه (١٣٩۴) تأثیــر ایــن پدیــده را در توســعۀ کارآفرینــ� زنــان روســتای 
گــوراب شهرســتان فومــن مطالعــه کرده انــد. توســعۀ صنایع دســت� روســتایی و هنرهــای 

محلــ� راهــ� بــرای توانمندســازی زنــان اســت.
ــه کار  ــتایی ب ــازی روس ــرای توانمندس ــر را ب ــۀ هن ــز تجرب ــری نی Kــدان دی هنرمن
گرفته انــد، همچــون جالل الدیــن مشــمول� کــه از ســال ١٣٨۴ تــا کنــون پــروژۀ هنــر 
در روســتا را دنبــال م� کنــد. همچنیــن آذر مبارکــ� از دیKــر فعــاالن فرهنگــ� و 

هنــری اســت کــه بــه هنرهــای بومــ� مناطــق دورافتــاده همچــون منطقــۀ سیســتان‑
 وبلوچســتان توجــه دارد. ایشــان بــه هنرهــای دســت�، نــه صرفــاً از دیــد بوم شناســ�، 
زیبایی شــناخت� و ریشــه های تاریخــ� آن، بل\ــه بــه نقــش کمتــر دیده شــده و کــم‑

ــن هنرهــای  ــده نگه داشــتن ای ــ� پرداخــت کــه ســع� در زن ــگ انگاشته  شــدۀ زنان  رن
فراموش شــده دارنــد. مبارکــ� م� گویــد: «تــالش مــا ایجــاد روحیــۀ اتــکا بــه نفــس و 
حــس اســتقالل در ایــن زنــان اســت» (مریــدی، ١٣٩٨: ٨٣). بــه تجربه هــای دیKــر 

ــن تجربه هــا کم  شــمارند. ــوان اشــاره کــرد، اگرچــه ای ــز م� ت ــدان نی هنرمن

جمع بندی: بازنگری در سیاست های هنر
ــازمان  ــری و س ــوزۀ هن ــون ح ــازمان هایی چ ــالم� و س ــاد اس ــگ و ارش وزارت فرهن
هنــری اوج بــر تولیــد هنــر فاخــر متمرکزنــد. هنــر فاخــر از یd ســو داللت های سیاســ� 
دارد؛ بــه معنــای هنــری کــه نشــانگر ابعــاد ملــ�، سیاســت های ملــ�، شــ\وه ســرزمین، 
افتخــار میهنــ� و دیKــر مضامینــ� اســت کــه بــا هویــت ملــ� و سیاســت های ملــ� گــره 
خورده  انــد. آن هــا تولیــد آثــار ســترگ همچــون ســاخت فیلــم دربــارۀ پیامبــر اســالم یــا 
شــخصیت های تاریخــ� را در دســتور کار خــود دارنــد یــا در اولویــت برنامه هایشــان 
ــد  ــح م� دهن ــب ترجی ــای محــدود) اغل ــا بودجه ه ــن ســازمان ها (ب ــد. ای ــرار داده  ان ق
بــر یــd یــا چنــد پــروژه متمرکــز شــوند و آن را بــه پایــان برســانند. همچنیــن تــالش 
م� کننــد (بــا انــدک بودجــۀ مانــده) جشــنواره ها و رویدادهــای هنــری را سروســامان 
دهنــد؛ ماننــد جشــنوارۀ فیلــم فجــر و تئاتــر و هنرهــای تجســم�. کار مهــم دیKــر آن هــا 
ســامان دادن بــه موزه هــای هنــری اســت، ماننــد مــوزۀ هنرهــای تجســم� تهــران، مــوزۀ 
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ــه ســازمان ده� خدمــات اداری  ــد ب ــری. درنهایــت بای ســینما و دی,ــر م+ان هــای هن
و پشــتیبان� در صــدور مجوز هــا و ممیزی هــا مشــغول باشــند. فیلم هــای فاخــر، 
جشــنواره های باشــ+وه و موزه هــا بیشــتر مــورد توجــه رســانه ها قــرار م� گیرنــد؛ 
ــرای نهادهــای ســازمان ده�  کننده اســت و هــم کارنامــه ای  ــ� ب ــن امــر هــم موفقیت ای
مانــدگار بــرای برگزارکننــدگان و مشــارکت کنندگان. امــا آنچــه در ایــن مقالــۀ کوتــاه بــر 
ــۀ خدمــات  ــرد. ارائ ــرار نم� گی ــن نهادهــا ق ــت ای ــد شــد در چارچــوب فعالی آن تأکی
هنــری بــه گروه هــای محــروم بــه انــدازۀ برگــزاری یــK رویــداد هنــری در مرکــز شــهر 
مــورد توجــه قــرار نم� گیــرد، زود فرامــوش م� شــود، قدرشناســانه دیــده نم� شــود، 
هیاهــوی رســانه ای نیــز نــدارد. بــا چنیــن مزایــای ســازمان� انــدک، بایــد پرســید: آیــا 
ارائــۀ خدمــات هنــری بــه گروه هــای محــروم، ته� دســت، طبقــات پاییــن و فرودســت 
در دســتور کار نهادهایــی چــون وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالم� قــرار دارد؟ کــدام 
ــد؟ ایــن  ــه ایــن قشــر دارن بخــش از ســازمان های فرهنگــ� فعالیت هایــی معطــوف ب

حلقــه مفقــوده ای در ســازمان ها و نهادهــای فرهنگــ� اســت.
ته� دســت  اقشــار  بــه  پرداختــن  اشــاره کــرد  بایــد  وســیع تر  در گســتره ای 
ــدا  ــ� از ج ــتباه ناش ــن اش ــت. ای ــ� نیس ــازمان های فرهنگ ــتور کار س ــدان در دس چن
کــردن «مســائل فرهنگــ�» از «مســائل اجتماعــ�» اســت. وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
ــه فعالیتشــان  ــر ســازمان هایی ک ــالب فرهنگــ� و دی, ــ� انق اســالم�، شــورای عال
«فرهنگــ�» تعریــف  شــده اســت از پرداختــن بــه مســائل «اجتماعــ�» دوری م� کنند. 
بــرای اغلــب ســازمان های فرهنگــ�، فعالیــت فرهنگــ� بــه ســطح� از فعالیت هــای 
«منــزه» و دور از چالش هــای زندگــ� اجتماعــ� اشــاره دارد. همیــن روی+ــرد اســت که 
موجــب م� شــود فعالیت هــای فرهنگــ� و هنــری در ارتبــاط بــا قشــری از مــردم قــرار 
گیرنــد کــه از چالش هــای معیشــت و آســیب های اجتماعــ� بــه دور هســتند. همیــن 
روی+ــرد اســت کــه فاصلــه میــان رویدادهــای هنــری و جشــنوارۀ فرهنگــ� را بــا اقشــار 
ــری دارد.  ــه بازنگ ــاز ب ــه نی ــن روی ــد. ای ــتر م� کن ــتر و بیش ــه بیش ــیب پذیر جامع آس
ســازمان های فرهنگــ� و سیاســت های فرهنگــ� مرتبــط بــا وظایــف آن هــا بایــد در 
پیونــد بــا اقشــار آســیب پذیر و ته� دســت قــرار گیرنــد. ایــن ســازمان ها نم� تواننــد 
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از پرداختــن بــه مســائل اجتماعــ� و آســیب های اجتماعــ� و اقشــار ته� دســت 
جامعــه طفــره برونــد. البتــه ایــن رویــه تنهــا مربــوط بــه حــوزۀ فرهنــگ و هنــر نیســت؛ 
همان گونــه کــه بــا وجــود ســازمان های متعــدد فرهنگــ� و اجتماعــ�، اغلــب مســئلۀ 
کــودکان کار بــدون متولــ� م� مانــد و ایــن ســازمان های متعــدد از پذیرفتــن نقــش 

مؤثــر در حــل مســئلۀ کــودکان کار طفــره م� رونــد.
شــهرداری در مقایســه بــا وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالم� بهتــر توانســته اســت 
ــیس  ــد. تأس ــته باش ــش داش ــیب پذیر نق ــهروندان آس ــه ش ــر ب ــات هن ــۀ خدم در ارائ
ســرای محــالت و برگــزاری جشــنواره های منطقــه ای و محلــ� نقــش مهمــ� در ارائــۀ 
خدمــات همWانــ� هنــر داشــته اســت. البتــه دربــارۀ کمیــت و کیفیــت ایــن برنامه هــا 
ــان  ــر انجــام شــود. روشــن اســت کــه همســویی بیشــتر می ــات دقیق ت ــد تحقیق بای
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالم� و در ســطح اســتان ها، همســویی ادارات کل 
ــۀ  ــم و ضــروری در ارائ ــ� مه ــا شــهرداری گام ــگ و ارشــاد اســالم� ب وزارت فرهن
خدمــات هنــری به ویــژه بــه شــهروندان ته� دســت و طبقــات پاییــن جامعــه اســت. 
اگرچــه همــ_اری ایــن دو نهــاد در بســیاری مــوارد تــوأم با رقابت و کشــم_ش اســت.

پیشنهادها

ــن و محــروم و  ــات پایی ــه طبق ــر ب ــات هن ــۀ خدم ــه ارائ ــدان ب ــف) تشــویق هنرمن ال
آســیب پذیر و اعطــای امتیــاز ویــژه بــه آن هــا بــرای عضویــت در صنــدوق اعتبــاری 
هنــر، بیمــۀ هنرمنــدان و امتیازهــای ویــژه بــرای آموزشــWاه ها و مؤسســات هنــری؛

ب) تعییــن شــرط های ضمنــ� در هنــگام صــدور مجــوز بــرای شــرکت ها و 
کارخانه هــا در اطــراف شــهرهای بــزرگ (تحــت عنــوان پیوســت فرهنگــ� یــا 

ــری؛ ــات هن ــۀ خدم ــه ارائ ــا ب ــردن آن ه ــزم ک ــابه) و مل ــای مش عنوان ه
ج) ارائۀ تسهیالت برای تأسیس نهادهای فرهنگ� در جنوب و حاشیۀ شهر؛

د) ارائــۀ تســهیالت بــه مراکــز مشــاورۀ روان  شناســ�، مراکــز بازپــروری و 
و  هنرمنــدان  بــا  مشــترک  هم_اری هــای  اجتماعــ� کــه  خدمــات  و  توان یابــی 

مؤسســات هنــری دارنــد.
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