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 مقدمه .7
بهانحایمختلف،تقسیم دوجلوهما،تئاتروسیناندودراینمیان،بندیکردهامروزههنررا

هایعنوانامریاعتباری،هنرراهمچونسایرپدیدهامهنردرزمانهحاضرند.حقوقبهعمدهاقس
اززمانمشروطه،آغازشدهموضوعیکهبهصورتمدرندرایران،است.کردهاحاطهانسانی،

عمدهتأمینیودخالتونظارتشانبادوشیوهکردههادرمقولههنرنیزوروداست.چه،حکومت
شناساییمی تعقیبی پیش.شودو به تأمینیکه نظام می در خوانده نیز بازدارنده و شود، گیرانه

حکومترادرجریانبگذارد.فرآیندیکهدردوگونهکلی،بایدازقبلهنرمندبرایخلقوارائه
مندگاهیدرزمانآغازخلقشود.درطریقهاعالمقبلی،هنراعمالمی«اجازهقبلی»و«اعالمقبلی»

به را اینمهم صرفاً نمایشآنها، هنگام در غالباً فیلمو و هنریمثلتئاتر برخیآثار تولید و
زمینهبرایاقسامحمایتحکومتاطالعمی فارغازبحثآمار، هایحکومتوبخشدهدتا

«اجازه»،جایخودرابه«ماعال»یانظامصدورمجوز،«اجازهقبلی»امّادرخصوصیفراهمشود.
سپارد،زیرادهد.نظامیکهابتکارعملراازهنرمندگرفتهوآنرابهحکومتمییااذنمیپیشین

،قادربهتولیدیا«مجوز»هنرمند،قبلازطیتشریفاتیمشخصوجلبرضایتحکومتدرقالبِ
قدرتتشخی عمالً درطریقاخذمجوز، ونمایشاثرخودنیست. صبهحکومتواگذارشده

هنرمندتحمیلمی میمحدودیتسترگیبه اینفرآیند، هنرمندبه ورود نتیجه زیرا تواندشود،
مثبت،یعنیصدورمجوزیامنفییعنیعدمصدورمجوزباشد.بااینوصف،آثارنظامصدور

هنرینظیرحقبرآزادیهایالشعاعقراردادنحقتواندرتحتمجوزبرهنروآثارهنریرامی
.چنانکهاجبارهنرمندبهاخذکردارزیابیبیانهنریوحقبرآزادیانتخابشغلیاحرفههنری،

وقتیقراراستبرایکند،زیرامجوزبرایتولیدیاعرضه،آزادیبیانهنریاوراازمعنا،تهیمی
هنری)ب بعداثر اولاجازهگرفتو برایتولیدآن(، ویژه ثقیلکرداقدام ؛صحبتازآزادی،

نیزنتایجمنفیایننظام،یعنیمخالفتباتولیدیاعرضهآثارهنرییاممیزیشدیدآن،نماید.می
هنرمند،امنیتشغلینداشتهوحیاتوممات-رساندکهحرفهتدریج،هنرمندرابهایننقطهمیبه

اینحرفه،دریدحکومتاست.
تعقیبی نظام برایاما صالحیتی اساساً و نبوده قبلی اجازه یا اعالم به موکول تنبیهی، یا

اصلقانونیبینینکردهاست.دراینشیوه،حکومت،قبلوحینتولیدوعرضهآثارهنریپیش
گیرد.اینانها،رعایتشدهودردسترسعمومازجملههنرمندانقرارمیبودنجرایمومجازات

اقدامبهخلقوعرضههنرمینیزباعنایتبهق آنها، درنظامنمایند.وانینوسنجشآثارخودبا
البالازفشاریامحدودیتحکومت،باعلمبهاینکهتعقیبی،اصلبرآزادیبودهوهنرمند،فارغ
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 کیفری و مدنی مسئولیت موجب موازین، رعایت عدم و حق از استفاده ابتکاراستسوء ،
هارادارد.نظامیموافقِاصلآزادیهنروحقِعمدهناظربهآنـوآزادیبرخورداریازحقوق

 )طباطباییمؤتمنی، هنریـ آزادیبیان بر حکومت91:6963حق نظر مورد که به( هایمقید
 (.639ـ6965:635وهاشمی،636ـ6963:633)ایزانلو،حقوقبشر،خاصهحقمزبوراست

ترینگیرانهکومتبرهنر،شیوهاجازهقبلی)صدورمجوز(،سختهذادرکهکشاننظارتحعلی
 6963)نوروزی، آزادی(99: تعقیبی، نظام حساسیتو میزان بین، این در استو گراترینطریقه

هاازکارکردخوداست.بیانگربرداشتحکومتبهویژهآزادیبیانهنری،حکومتبههنر،
برآناستتاطریقهنظارتحکومتحقوقموضوعه،بافحصدرپژوهشاینبرایناساس،

ازمنظرهایتئاتروسینماراشناساییوپسازانطباقنظاممزبورباقوانیناساسیحاکم،برعرصه
موازینحقوقیمربوط، تاکنوندرعرصهمسئلهبه تحقیقیکه هایحقوقیویابیآنبپردازد.

گشاست.راهرژیمسیاسیگذشتهبامعیارآزادی،هنری،مغفولبودهونتیجهآندرسنجش

 
نظارت بر آثار نمایشی و سینمایی در پرتو حقوق موضوعه و قوانین اساسی  .2

 مشروطه
وانطباقآنباقوانین6شناختنحوهنظارتبرآثارنمایشیوسینماییدرقوانینومقررات،

موضوعاینبنداست.اساسیمشروطه،
 

 ت در حقوق موضوعهشیوه نظار -الف 
 اول ـ آثار نمایشی

 درموضوعتئاتر، نمایشنظام»اولینمقرره هایعمومینامه استکهوفق6931مصوب«
...] باشد[داشتههرکسبخواهداجتماعاتیبرایتئاتر...وهرقسمنمایش...»مادهیکآن:

آن،کتباًاعالمدارد3راباپروگرامبایدقبالًبهنظمیهمراجعهکرده،موضوعومقصودازاجتماع
نظاماتمقرر، رعایتقوانینو با شودتا داده اجازه تأیید«. به تئاتر، مجوز فرآیندصدور امّا

نمی محدود مینظمیه آن، پساز وزارتفرهنگشدو تصویبوزارتمعارفـ بایستبه
سینماوافتتاح9گزاریتئاتر،کنسرت،نامهبرآیین»نیز،6933در(.5)مادهرسیدامروزیـنیزمی

                                                                                                                                                                                                        

،باصرفنظرازنظاممربوطبهتأسیسمحلنمایشتئاترواکرانفیلمیاهمانساختتماشاخانهوسینما،پژوهشاین.در6
رصهتولیدوارائهآثارنمایشیوسینماییپرداختهشدهاست.صرفابهشیوهانتخابیحقوقموضوعهدرع

2. Program. 
3. Concert. 
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موجبصدراینمقرره:بهتصویببلدیهتهرانرسید.به3«خانهوگاردنپارتیوقرائت6کلوپ
دارتهذیباخالقعمومیشهروموظفبهمنعازفسادآنهااستو نظربهاینکهبلدیه،عهده»

مج در تامّه نظارت و مستقیم دخالت به جز مسأله، قبیلاین از عمومی ...امع تئاترها ...
راکهبخواهندبهمعرضنمایشبگذارند،9هرپیس»وفقمادهیکنیز،«.پذیرنیست... صورت

مصنّفیامالکموظفاستکهقبالًدونسخهازآنرابهشعبهمعارفبلدیه،تسلیمونمایش
6933امانظامصدورمجوزدر.«پیس،بدونجوازبلدی؛اگرچهبالنقصهمباشد،ممنوعاست

تصویبآیین با مبسوطو مؤسساتنمایشی»نامه و سینماها تثبیتشد.« ماده در و3چنانکه
ها()شهرستانها)مرکز(وفرمانداریدروزارتکشور«کمیسیوننمایش»تبصرهآنبهتشکیل

قبولدرخواست»وصالحیتتشخیصیکمیسیوندر ردیا درصورتقبولوصدورپروانه«
توانبهمعرضنامهیاپیشپردهرانمیگونهنمایشنیزهیچ13مستندبهماده.استاشارهشده

ازطرفکمیسیوننمایشمحلصادرشده قبالً مگراینکهپروانهنمایشآن، نمایشگذارد،
هاوصدورمایشنامهنظارتبرنآیین»ایخاصبرایتئاترشد:روندیکهمنجربهمقرره«.باشد

نمایش پروانه » یکآن،هیأت67/63/6957مصوب ماده وفق که هرگونه»وزیران اجرای
به«نامهنمایش نمایش»، نمایشموافقتهیأتنظارتبر پروانه قبلی صدور و ها ادارات« از

شهرستان و تهران در هنر وزارتفرهنگو آیی.منوطشدهازیرمجموعه زمانناین تا نامه
لذاحقوقموضوعهتولیدوعرضهتئاترقبلازانقالب،نظامیروزیانقالباسالمیاجراشد.پ

صدورمجوزراانتخابکردهبود.

 
 دوم ـ آثار سینمایی

 ماده طبق چند هر سینما عرصه نظام6در گفته،6931نامه میپیش خواستهرکس
باقیمفادنمود،تحصیلمیبایدازنظمیهاجازهاجتماعاتیبرایسینماتشکیلدهد، مقررهامّا

بااینحال(،بهتئاترونحوهصدورمجوزآنپرداختهوربطیبههنرسینمانداشت!9ـ93)مواد
بهتصویبرسیدکهاز«سینماییهایبرداریونمایشفیلمنامهمربوطبهفیلمنظام»،6933در

بهیک سو 6موجبماده کت»آن: اجازه مملکتیاحدیبدون نظمیه حق«بیتشکیالتکل ،
مبادرتنماید»نداشت برداشتنفیلمسینما مملکتبه از هیچنقطه در در« ازسویدیگر، و

ارتباطنظام اشکالعدم راستایرفعِ ماده تبصره در سینمایی، آثار با شده یاد آمدکه9نامه

                                                                                                                                                                                                        
1. Club. 
2. Garden Party. 
3. Piéce. 
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نامهفیلم نیز ها باید ماده تصویببرسنظام5طبق به نمایشد.ننامه، ضرورتتأیید بهلذا نامه
نامههمتسرییافت. فیلم

 ماده به مستند تهران،آیین3همچنین بلدیه مارالذکر براینامه باید سینما نمایشهرمدیر
نیزنمایشعمومی6965مصوب«نامهسینماها نظام»93وفقماده.کردفیلمی،تقاضایجوازمی

گرفتهشدایکهدرضوابطبعدینیزپیگیرانهمایششد.نظامسختمنوطبهاخذجوازنها،فیلم
نمایشهرفیلمبه،6956و6991هایآندرواصالحیه(6933)نامهسینماها وبهموجبآیین

نمایش، پروانه درشدموکولطرحدرکمیسیوننمایشوصدور نامههموفقتصویب6956.
،فیلمبرداریتجارینیازمنداخذ«برداریازنقاطممنوعهلمبرداریوفیمقرراتیراجعبهعکس»

روندیکهبهسانتئاتر،منجربهوضعقواعدیمفصلدرخصوصتثبیتنظامصدورپروانهشد.
شدودر سینما پنجآیین6955مجوزدر تصویبرسیدکهوفقمهم، به ازیکنامه ترینآنها

ساختنهرگونهفیلمسینمایی...بهمنظور» ،«سازیانهفیلمصدورپرو»نامهدرمادهیکآیینطرف،
بهره سالنپخشو در تحصیلقبلیپروانهبرداریآن با باید ... هایعمومیسینما وزارت« از

نامهصدورپروانهنمایشفیلم،بودوازطرفدیگر،بهموجبمادهیکآیینفرهنگوهنرمی
هایعمومیسینما...مستلزمموافقتهیأتنظارت...ورسالننمایشهرگونهفیلمسینمایی...د»

باوضعاینمقررات،بهبیانبهتر،ازوزارتفرهنگوهنرگردید.«صدورپروانهقبلینمایش
برقرارنظامصدورمجوزبهصورتکامل،ساختواکرانفیلم،نیازمندصدورپروانهودرواقع،

بنیزتداومداشت.ایکهتازمانانقالشیوهشد.
علی در انتهایمشروطه،هذا تا ابتدا از سینما و مجوز،تئاتر صدور انتخابحقوقطریقه

 موضوعهبودهاست.


 سنجی انطباق نظام صدور مجوز آثار هنری با متمم قانون اساسی مشروطه ـ امکان ب
اساسی قانون دو پهلوی، و قاجار مشروطه زمان ق.ا.6در یکی، بود. ومجری مشروطه

متممآن. ترتیباتودیگری، و پارلمان به کالً تأکیداتفرمانمشروطه، پیرو مشروطه، ق.ا.
بهآن«نامهداخلیمجلسنظام»اقتداراتمجلسشورایملیپرداخته،تاجاییکهبرخیعنوان

درخصوصحقوقهنریوحتیدیگرحقوقشهروندان،6953:911زاده،)قاسماندداده لذا .)
                                                                                                                                                                                                        

ترینقانونِنظامحقوقیوسندمؤسسآن،نبودهدرزمانمشروطه،صرفاًبهمعنایمهم«قانوناساسی»رسدواژهبهنظرمی.6
بهمعنایقوانین«هاقوانیناساسیوزارتخانه»ق.ا.ازعبارت36المثلدراصلشده،چنانکهفیقمیوبههرقانونمهماطال
ازعبارت33هاودراصلعادیتأسیسوزارتخانه هایبهمعنایقوانینموجدانجمن«هاقوانیناساسیهانجمن»متممق.ا.

عنوان به آنکه ضمن است. شده استفاده والیتی، ایالتیو اساسیمعارف»مثال، قانون مکاتبو« مدارس، موضوع )در
شود.نیزدرزمرهمصوباتدومینمجلسشورایملی،مشاهدهمی6333تحصیل(مصوب
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درخصوصمتممق.ا.مشروطهاستکهتحتدوعنواناصولساکتاستوبحثماصرفاً
شود.مطالعهمیصریحوضمنی،

 
 اول ـ نص صریح

قرار اشاره مورد صراحتاً هنری، بیان آزادی بر حق جمله هنریاز حقوق ق.ا. متمم در
زکتبضاللوموادمضرهبهعامهمطبوعاتغیرا»دارد:اشعارمی33نگرفته،بااینحال،اصل

ولیهرگاهچیزیمخالفقانونمطبوعاتدردینمُبین،آزادوممیزیدرآنهاممنوعاست.
مجازاتمی برطبققانونمطبوعات، نویسنده یا نشردهنده شود، مشاهده شود...آنها این«. در

اصل:
،تصریحوبهنحو«تابک»و«مطبوعات»اوالًـاصلآزادیبیاندرمنتشراتطیدوقالب

قانون آنکه ضمن شده، برقرار تعقیبی، نظام زیبایی، و روشن ممیزیدرکامالً واژه از گذار
 استفاده نیز اندیشه فرهنگو کردهعرصه اصل از لذا هیچ33است. تأمینی،به نظام عنوان،

بودن.ـضالل6رگرفته:دادنقانونوشرع،تنهادوممنوعیتدرنظمستفادنشدهومقنن،باپیوند
اثنیعشری3 مذهبشیعه و اسالم اصلیکمتمم، باعنایتبه دینمُبینکه به مضربودن ـ

ـ6بهبیانبهتر،مقننهرچنددوممنوعیتشرعییادشدهراعنوانکرده،امّاباتوجهبهاست.
قانونمطبوعات»ذکر » اصل3بهعنوانمستندمجازات. اصلقانونیبودنمتمممشعربر63ـ

برانحصارمنبعمجازاتبهقانونونهشرعتأکیددارد.6مجازات،
قالب هرچندظاهراً ادبیاتوفارغازسایرگونه«کتاب»ثانیاًـ معطوفبههنرِ هایهنری ،

متمم.دومـ33مثلتئاتروسینماست،امّاازدونکتهنبایدغافلشد:اولـظرفزمانیاصل
اییوهمگامباتحوالتزمانه.توضیحاینکهدرزمانتصویبمتمم)بیشازیکقرنتفسیرغ

پیش(،جامعهایرانی،تازهدرحالورودبهدنیایمدرنبودوانتظارتصریحق.ا.بهآزادیبیان
اندیشهوهنریعنیکتابومطبوعاتشدمیهنری، بیانِ غالبِ بجانیست.لذامقننازدووجهِ
مفسرقانوناستکهبرایجلوگیریازدهکردهاستفا برعهده وباقیمصادیقدرگذرزمان،

اصالحاتمتعددوحفظپویاییقانون،آنرابامحصوالتدنیایجدید،سازگارنماید.براین
تسری«کتب»و«عامهمطبوعات»واژگاناساس، منجملهتئاتروسینما بهتمامیاشکالهنر

ق.ا.،اساساًچه،یابد.می تصویبمتمم زمان نشریات،در کتابو جز هنریهایقالبسایر
،قابلیتاستفادهشایستهبرایانسدادبابنظامتأمینیدرهمهانواعهنر33لذااصل؛مطرحنبود.

                                                                                                                                                                                                        

«.شود،مگربهموجبقانونحکمواجرایهیچمجازاتینمی»متممق.ا.:63اصل.6
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 داشت.را

 دوم ـ اصول ضمنی

وهروفلسفهـتمرکزبرحقوقملت،ج6دراینقسمت،نظربهشیوهخاصتفسیرق.ا.یعنی:
هایفردی (ورسالتآنمبنیبرحفظوحراستازحقوقوآزادی6966:39ق.ا.)حجاریان،

درمقابلنفوذوقدرتحکومت 6947)فیضمهدوی، لزومتوجهبهروحقانونیا3(.45: ـ
اصولوموادقانونی پشتِ پنهانِ ـضرورت9(.6969:691)جعفریلنگرودی،همانمصلحتِ

نگریدرامرتفسیر،واصولومواد،قانونیرابهعنوانجزییازیککلِمنسجمدیدن؛جامع
امریکهتوسطمقاماترسمیمفسرنیزانجامشدهومفادیازمتممموردنظرقرارگرفتهاست.

مکهبر6346المثلدرفرانسه،شورایقانوناساسی؛باعنایتبهمقدمهق.ا.جمهوریپنجمـفی
م(،تأکید6351م(ومقدمهق.ا.منسوخجمهوریچهارم)6763میهحقوقبشروشهروند)اعال

ظرفیت حداکثر از راه، این در و ارزیابی بلوک، یا یکپیکره مثابه به را ق.ا. متن نموده؛
 عبارتمبهم از چنانکه است. نموده استفاده پیش»موجود، )اساسی( بنیادی بینیشده اصول

 قوانین جمهوریتوسط » ق.ا. مقدمه 6351در احتماالً که ازتنهام تقدیر و احترام قصد به
درراهتوجیهمأموریتشیعنیتحکیمدموکراسیوحقوقعملکردجمهوریسومذکرشده،

بهبیانبهتر،قاضیاساسیفرانسهدر.(651و43ـ6967:43)الیوتوورنون،بشربهرهبردهاست
تفاسیریولوکاری،عدالتیفراخهاینجاباعبورازمحافظ ترازقانونراسرلوحهقراردادهوبا

هایشهروندانوگریزانازقدرتهاوآزادیگرایانه،حقوقیپیشرو،معطوفبهحق آفرینش
(.6966:566)گرجیازندریانی،حکومتراپدیدآوردهاست

صدورمجوزراممنوعوتنهانظاماستقرارنظامایحال،مستنداتتلویحیدرمتممکهعلی
دانند،بهشرحذیلاست:تعقیبیرامجازمی


 9اصل  -7

افرادمردمازحیثجانومالومسکنوشرف،محفوظومصونازهرنوع:»3طبقاصل
توانشد،مگربهحکموترتیبیکهقوانینمملکتمعینتعرضهستندومعترضاحدینمی

جا،اصلرابرآزادیچهارمقولهجان،مال،مسکنوشرف،گذاردهومقنندراین«.نمایدمی
درقالبقانون،پذیرفته«استثنا»تعرضبهآنهارادرمقام امریکهدر،واِعمالاستثناراصرفاً

است. تأکیدشده اصلآزادیمقوالتمذکور، بر و تکرار متممنیز، اصل6اصولدیگر لذا

                                                                                                                                                                                                        

6. ا64ـدرخصوصمال:اصل6ر.ک:ق.ا.مشروطه: توانبیرونکرد،مگربازتصرفصاحبملک،نمی)هیچملکیرا
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پسازا درمتممق.ا.،رتکابجرموتخلفدرسایرحوزهآزادیوتعقیبِ ازجملههنر، ها
رسمیتیافتهاست.

 

 71اصل   -2

تحصیلوتعلیمعلومومعارفوصنایع،آزاداست،مگرآنچهشرعاًممنوع»:66وفقاصل
درایناصل،آموختن)تحصیل(وآموزش)تعلیم(درسهحوزهعلوم،معارفوصنایع؛«.باشد

کهاوالًـازاینآزادیوشدهبیان«استثنا»نوانشدهوممنوعیت،صرفاًبامجوزشرعی،ع«آزاد»
آزادییعنیمعارفوصنایعکهبهدقیق ازمتعلّقِ ـ ثانیاً ترازاینحقبرآزادیتعلیموتعلّم.

پوششمی هم را هنر میسادگی افاده نیز هنر آزادی اصل آزادیشود،دهد؛ اصوالً چون
 وزشهنر،فرعبرآزادیخودهنراستوچونکهصدآمد،نودهمپیشماست.آم


 27اصل   -5

 موجباصل »36به نظمانجمن: به مخل دنیویو و دینی فتنه مولد اجتماعاتیکه و ها
نباشند،درتماممملکت،آزاداست،ولیمجتمعینباخوداسلحه،نبایدداشتهباشندوترتیباتی

اینخصوصمقررمیراکهقانوندر ،پیرواصولپیش36اصل«.کند،بایدمتابعتنمایند...
رعایتاحترامبهادیانومذاهبواینبارآزادیتجمعاتوتشکلگفته، هارااظهاروصرفاً

واجبدانستهاست.برایننظمرابرایهردومقوله،وممنوعیتحملسالحرابرایتجمعات،
 آید.هایهنرینیز،برمیازحقبرآزادیتشکلاساس،آزادیهنر


 22اصل   -4

مراسالتپستی،کلیتاًمحفوظوازضبطوکشف،مصوناست،مگردر:»33مستندبهاصل
می استثنا قانون کندمواردیکه » اصل »39و اجازه: بدون توقیفمخابراتتلگرافی یا افشا

ق اینخصوص، در مگر ممنوعاست، کندانونمعینمیصاحبتلگراف، به«. ایناصولنیز
ترتیببااعالمممنوعیتتفتیشوممیزیمراسالتپستیومخابراتتلگرافیوصرفتجویز

                                                                                                                                                                                                        

)ضبطامالکواموالمردمبهعنوانمجازاتو61مجوزشرعیوآننیزپسازتعیینوتأدیهقیمتعادلهاست(،اصل
)سلبتسلطمالکینومتصرفینازامالکواموالمتصرفهایشانبههر67سیاست،ممنوعاست،مگربهحکمقانون(واصل
)منزلوخانههرکسدرحفظوامان69ـدرموضوعمسکن:اصل3عنوانکهباشد،ممنوعاست،مگربهحکمقانون(.

63ـدرموردشرف:اصل9توانداخلشد،مگربهحکموترتیبیکهقانونمقررنموده(.است.درهیچمسکنی،قهراًنمی
تقصیر جنایاتو و ارتکابجنحه مواقع از هیچ)غیر نمیاتعمده، مگر...کسرا نمود، دستگیر اصلتوانفوراً و )63

شود،مگربهموجبقانون(. )حکمواجرایهیچمجازاتینمی
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تلگراف مرسوالتو آزادی بر را اصل قانونی، استثنایی موارد در مهم نظارتواین از ها
تجسسحکومتدانسته یع، کتبضالل به ناظر استدالل همان زمانضمنآنکه به نیتوجه

تصویبوامکاناتموجوددرآنزمان،اینجاهمصادقاست.لذامراسالتپستیوتلگراف
رسانه هریک، راستی، به هنریکه آثار وسایلارتباطیازجمله سایر در ایدرطولزمان،

هنرراهستند؛تبلوریافتهومفسرمعقولومنطقی،بهسادگیازایندواصلنیز،اصلآزادی
کند.استنباطمی
فوقعلی ضمنی و مستنداتصریح به باتوجه تصویبق.ا.،هذا فلسفه بر تمرکز و الذکر

بامتممق.ا.بعیدمطابقتنظامتأمینیونیازآثارهنریبهاجازهقبلیحکومتبرایتولیدوعرضه،
موازیندموکراسیوحقوقحداقلیازتعلقمفسربههرچندکهدرتفسیرارائهشده،نماید.می

لذاکلیهقوانینومقرراتیادشدهکهجملگینظامتأمینیرابرایتئاتروسینمابشرالزماست.
درضدیتباخواستمردمدراحترامبهمغایربامتممق.ا.ودرواقع،اند،مستقروتثبیتنموده

بوده حکومتقانون بهشیوهاند.آزادیو ق.ا.،رغاینظارتیکه قرنممخالفتبا نیم بیشاز
 (حاکمبودهوهنرایرانیوحقوقشهروندیهنرمندانراتضییعنمودهاست.6947-6931)



 تحلیل سازمان و آیین مراجع صدور مجوز در تئاتر و سینمای مشروطه  .5
 سازمان مراجع صدور مجوز -الف
اوقافوصنایعمستظرفه» قانوناداریوزارتمعارفو 6363رد« در به6967تصویبو

دریافت.تغییر«وزارتفرهنگ» کهشدتصویب«قانونتفکیکوزارتفرهنگ»،6959متعاقباً
امورمربوطبهتئاتر،دروزارتفرهنگ،.شد«فرهنگوهنر»ناموزارتخانه،ازجمله؛طیآن،

اینساختا بودکه دارایمعاونتیجدا رتاسقوطرژیمپهلویذیلمعاونتامورهنریوسینما
 پابرجابود.


 اول ـ ساختار مراجع صدور مجوز

 تئاتر -7

می را تئاتر در مجوز مراجعصدور تقسیم مرحله دو به نخست.کردتوان برهه -6933)در
5چنانکهمادهمسئولصدورمجوزبودند.-فرهنگوهنربعدها،-پلیسووزارتمعارف(،6931
نمایشنظام (،6931)هایعمومینامه نامه66ماده ،6961نظام ماده آنو نامهنظام»97اصالحیه

رویکردهاکامالًهرچندکهدراینمرحله،بهاینمهماشارهداشتند.6963مصوب«اماکنعمومی
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متفاوتترتیبنظارتپلیسووزارتفرهنگ،،6961و6931المثلدرمقرراتیکساننبودوفی
.شدبرعکس،رویهاین6961امادرداد،میرسپسوزارتخانهنظوانظمیهابتد6931سالدربود.

کنارگذاشتهشدشهربانیبهعنوانمرجعصدورمجوزمستقل،(،6933-6947)دربرههدوم
چنانکهواینمهمبهوزارتفرهنگوجمعیمتشکلازنمایندگاننهادهایمختلفواگذارشد.

کمیسیوننمایشدرهرمحل،پسازمالحظهاجازهصادرهاز:»6933هآییننام13مستندبهماده
ازلحاظاخالقی،فرهنگی،اجتماعی،مذهبی،هاراهاوپیشپردهنامه وزارتفرهنگ...نمایش

سیاسیوانتظامی،موردبررسیقراردادهودرصورتیکهنمایشآنرابرخالفاصولمزبور،
پروانهنمای صادرمیتشخیصنداد، نیزبرعهدههیأت6957امریکهدرآییننامه«.نمایدش...

ازنظارتیدرمجموعهوزارتفرهنگقرارگرفت. بهاینطرف،کهپلیسازمراجع6933لذا
ترشد.معقول،نیزفرایندصدورمجوزصدورمجوزحذفشد،

مجوز، صدور مرجع ابتدا از تئاتر استدر گفتنی بوده متمرکز مرحلهغیر دو هر در و
6931کمااینکهدرمقرراتشد.مجوزاخذمیبرایهرتئاتریازاستانمحلنمایش،مارالذکر،

هابهاداراتفرهنگوطبقبایستدرمرکزبهوزارتخانهودرشهرستاننامهمینمایش،6933و
عدملذاازاینمنظر،.شدمیهاتقدیمرتتهرانوشهرستانبههیأتنظا6957آییننامه3ماده

صدور تکتمرکز باعنایتبه تهران، در سادهپروانه سیاسی،بافتیا نظام مثبتارزیابیبودن
جنبهجغرافیایید.شومی اداریاز تمرکز عدم و تمرکز نظام دو مجوز، درعرصهصدور چه،

وسلسلهمراتبمطرحاست.درنظاممتمرکزباتجمیعقدرتوصالحیتدرمرکز،نظامعمودی
می اختیارتبرقرار افقی نظام پراکندگیقدرتو با تمرکز، عدم نظام در حالیکه در شود؛

گیریوازطرفدیگر،مواجهیم.امریکهازیکطرف،موجبعدمانحصارصالحیتتصمیم
(.699-695و6965:693)انصاری،شوداستقاللواحدهایمحلیواستانیمیسبب

  
 سینما -2
فاصلهطب مستلزم پسازیعتسینما، بالفاصله اگر نمایشآنهاستو و ایمیانتولیدآثار

بازتفکیکمیاندومرحلهساختواکران،اتماممراحل ساخت،عرضهفیلمهمآغازشود،
امری است. دمعنادار بیرکه نگهمعناستتئاتر فرضتولید، چون تأخیردا، با عرضه ،ریو

،درنظامصدورمجوزبااستفادهـسوءاستفادهـازی،نظربههمینویژگیبار6متصورنیست.
شد یاد پروانهمحصوالتسینماییخصیصه صدور مرحله،ه، مجوزدو صدور اولـ ایشده:

                                                                                                                                                                                                        

،متصوراست.«پخش»و«تولیدوضبط»گونهنبودهوفاصلهمیان.البتهدرنوعخاصیازتئاترـتئاترتلویزیونیـاین 6
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دومـصدورمجوزعرضه.؛تولید
کهساختونمایش6933تا6933اولیازامادرآثارسینماییهمبادودورهمواجهیم.

ازوزارتفرهنگوپلیسبود.ف برداریچنانکهبهموجبنظامنامهفیلمیلمدرگرویاجازه
هانیزبایدبهتصویبنامهوکلیهفیلمکردفیلمبرداریتواننمیبدوناجازهکتبینظمیه،6933
هامصوبنامهسینمانظام93بهماده6966نیزوفقتبصرهالحاقی(.9وتبصرهماده6)مادهبرسد
امادردورهدوم،نمایندگانوزارتفرهنگوشهربانیبرسد.تأییدبایدبههافیلمکلیه،6965

هافیلمنمایش(،6933)آییننامهسینماها4زیرافارغازآنکهطبقمادهترهمشد،کارسخت
تأییدنوطبهساختفیلمم-اوال6955ًدرنیازمندصدورپروانهنمایشازکمیسیوننمایششد؛

فیلم مجوز وصدور سازیفیلمنامه کلکشور،هیأتیک-ثانیاًو مسئولصدورنظارتدر
نمایش برخالفتئاترکهداراینظامعدمتمرکزبود،شد.هافیلممجوز ساختواکرانلذا

درهاینمایشفیلمتعدادسالن»باتوجهبه49درسالهرچندکهاینمهممتمرکزبود.هافیلم
پذیرفتهشد.«هایایرانیوخارجیادفیلمتهرانوتعد

49تاسال؛مستقربودهودرتهران«متمرکز»تاپیروزیانقالب،ابتدانظامصدورمجوزفیلماز
معاونت6«ادارهکلنظارتونمایشفیلم»بهبعد،49وازسال«ادارهکلامورسینماییکشور»در

هنگوهنر.امورسینماییوزارتفر


 مراجع صدور مجوز اعضایدوم ـ بافت 
(،کمیسیوننمایشدر6933نامهسینماها)آیین6991اصالحیمصوب3درتئاترطبقماده

هایکشوروفرهنگ،شهربانینمایندگانوزارتشدکهعبارتبودنداز:نفرمی4شاملکزمر
ساواک)سازم و رادیو و انتشارات کل اداره کشور، درکل کشور(. امنیت و اطالعات ان

فرهنگ،نفرهمرکبازفرماندار،رؤسای5هاهمباحذفنمایندهشهربانی،کمیسیونیشهرستان
امنیتیکهترکیبیتقریباًانتشاراتورادیووساواکیانمایندگانشان،مسئولصدورپروانهبودند.

قابلقبولمتولیاناصلیهنروامنیتمحلیعنوانهایفرهنگوکشوربهاگرنمایندگانوزارتخانه
بانامرتبطنمایندگانشهربانیوساواکمصداقیازمداخلهدونهادحضوربهطورقطعباشند،
هنراست،زیراپلیستنهاوظیفهحفظنظمترافیکوامنیتمحلتولیدیاعرضهآثارهنریمقوله

داشتهواظهارنظروورودبهمحتوایآثارهن اینهایذاتیریدرعدادوظایفوصالحیترا
9ها،برطرفوتعداداعضا،درتهرانوشهرستان6957نامهآیین3نیست.ایرادیکهدرمادهاداره

                                                                                                                                                                                                        

تبصرهیکالحاقی 6 نامهصدورپروانهنمایشانواعفیلم(آیین3ـ5ـ7اصالحمواد)»اصالحی7بهماده.ر.ک: مصوب«
.وزیرانهیأت6949
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اطالعاتوکشور)شهربانیکل( نمایندگانسهوزارتخانهفرهنگوهنر، نفرشد: تغییریکه
هرچندکهبود،تعداداعضایکمیسیونمطلوبازجهتحذفنمایندهساواکوکمترشدن

 بودکامالًکمیسیون،اعضایبافت تشکلهحکومتی و سندیکاها نمایندگان تئاتری،و های
.ازاینجهتقابلدفاعنیستجایگاهیدرکمیسیوننداشتندکه

راهافیلمباهمانترکیبتئاتر،نمایش،کمیسیون6933آییننامه3ابتداطبقماده،درسینما
می بازدید باکردند.نیز موجباصالحیه به تفاوتکه 6953این نماینده46ماده یکنفر ،

ثیرأرغمعدمتـبدونحقرأیـاضافهشدکهبهسندیکایسینماها،آنهمبهصورتمشورتی
ر تگیری،یأدر توان حال هر راأبه مدنیسینما افزایشداد.ثیرگذاریجامعه در 6955اما

 مستند ماده نمایشفیلم،آیین3به پروانه هیأتنامه نمایشفیلم نمایندهنظارتبر کنار در
)شهربانیکل(وساواکهایاطالعاتوکشوروزارتفرهنگ،مرکبازنمایندگانوزارت

بود. در پرورش،،6949نیز وزارتآموزشو ساواکشد.نماینده نماینده وفقجایگزین
ازشهربانینبود.هوزارتکشوردیگرلزوماًهم،نمایند6945اصالحیه

سینما، و تئاتر دوی هر در اینکه آثارنتیجه ارائه جمعیحکومتیدرخصوصساختو
ازنقاطجایخالینمایندگانهنرمنداندراینفرایند،گرفتندودراینمیان،هنریتصمیممی

شود.اصلیضعفنظاممزبورمحسوبمی


 آیین صدور مجوز -ب
 اول ـ دامنه صدور مجوز

جانبهبود.چنانکهدردامنهشمولنظامصدورمجوزآثارنمایشیوسینمایی،فراگیروهمه
زمانآنومذهبی،سنتی،شادوتفریحیبودننمایش،معیارهاییچونایرانیوخارجی،تئاتر،

هبود.شدمشمولدانستهمهمنبودوهمهموارد،صیبودنمحلاجراعمومییاخصو
آیین یک ماده وفق ساخت، مجوز صدور مرحله در نیز، سینما پروانهدر صدور نامه

متراژاعمازفیلم»متریمیلی61و94،ساختنهرگونهفیلمسینمایی6955یسازفیلم هاییبا
درمقولهاکراننیز،مادهیبود.سازفیلم،مستلزمتحصیلقبلیپروانه«کوتاه،متوسط،طوالنی

اخبار،علمی،هااعمازتربیتی،ورزشی،بالحاظنکردننوعفیلم،همهفیلم6933نامهآیین43
بود. نیازمندپروانهدانسته را غیره تجارتیو فراگیربودناخذمجوز، مانعبرقراریبااینحال،

.شودبررسیمیدرادامهاستثنانشدکه
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 محدوده اعتبار مجوز از نظر جغرافیا -7 
درداخل،مجوزگست دردوبعدداخلیوخارجی،مطرحاست. رهجغرافیاییاعتبارمجوز،

الذکردرخصوصعدمتمرکزاداریتواندملییامحلیباشدکهباتوجهبهتوضیحاتسابقمی
هایفقطدرشهرستاننامهنمایشاجرای،6957نامهآیین3وفقمادهمرجعصدورمجوزدرتئاتر،

شدنمینظارتشهرستانالف،هیأتاینکهباپروانهصادرهجدایلذاروانه،مجازبود.مذکوردرپ
 هیأت9پروانهاز9بایستشهرستان،می9وفیالمثلبرایاجرادرکرددرشهرستانباجرا

اینامکانفراهمبودکهدرشهرستانیکهبرایآنمجوزصادرشدهبودهم،؛شدمینظارتاخذ
یااجرارادربعضیمناطقممنوعکند.کردهارت،اجرایتئاتررامقیدبهمکانیخاصهیأتنظ

ایوبهصالحنبودنرسدآنرابایدبامذهبیبودنشهریامنطقهظرفیتیمحلتأملکهبهنظرمی
اجرادرآنجامرتبطدانست.

نامهسینماهاینظام95مادهمستندبهچه،هاومناطقدرسینماهمبرقراربود.تبعیضمیاناستاناما
ادارهشهربانیضمنصدورجوازهرفیلم،درصورتیکهنمایشآنفیلمرادرهریکاز»،6965

نقاطایران،صالحندانند،درآنورقهقیدخواهندنمودومدیرانسینماموظفندکهازارائهآنفیلم
بهگرفتهشدونهایتاًپی،6933نامهآیین47و41رموادامریکهد«.احترازنماینددرنقاطممنوعه،

فیلمواسالیدبرایپروانهنمایش»د:شتثبیت6955نامهصدورپروانهنمایشآیین1موجبماده
گردد.ممکناستدربرخیتمامکشور،معتبرخواهدبودبهاستثناینقاطیکهدرپروانهقیدمی

هایمعینیاسینماهایمعینیازلحاظمحدودبهنمایشفیلمدرشهرستانشرایط،پروانهنمایشفیلم،
همینرویکرددربعدخارجیهماعمالشدهودرتئاترطبق«.موقعیتودرجهوطبقهصادرشود

مستلزمبازدید»،«المللیبینهایهایایرانیدرفستیوالنامهنمایشاجرای»،6957نامهآیین69ماده
نامهنظارتبرآیین35درسینماهموفقمادهدانستهشدهبودو«دورپروانهمخصوصمجددوص

هایایرانیبهکشورهایدیگربهمنظورفروشیاصدورفیلم»:6955مصوب«نمایشفیلمواسالید
نهمستلزمبازدیدمجددوصدورپرواایسینما،المللییامنطقههایبیناجارهویاشرکتدرفستیوال

«.مخصوصخواهدبود
هافیلمواکرانهانمایشظرفیتاعمالتبعیضدربامحافظهکاری،-هذاحکومتاوالًعلی

فراهمآوردهبودکهجدایمواردنادرمناقشهبرانگیزمذهبیوقومیتی، دستحکومترارا
اجرایدبهنفس،باعدماعتما-ثانیاًبراینقضبرابریمیانهنرمندانوشهروندانبازگذاشت.

«صدورپروانهمجدد»و«بازدیدمجدد»یمجوزداردرخارجرانیازمندهافیلمواکرانهانمایش
نشانمیدانست. ارائهتصویریامریبیمنطقکه ایران،مجللومدرندهدحکومتدر از
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تافتهاست.هنریاجتماعیوانتقادیرابرنمیاصرارداشتهوآثار


 شمول مجوز از نظر سن مخاطباندایره  -2

اخالقاطفالمایتازسالمتروحوحمحدودیتسنیبرایتماشاگران،منطقلحاظنمودن
قابلذکراستکهورود6933نامهسینماهایاصالحیآیین95صرفاًمادهدرتئاتربراینمبنا،است.

یکهسینماونمایش،مخصوصاطفالمواقع»جز«درکلیهسینماهاونمایشات»سال7اطفالکمتراز
اترازآن،حذفومختصتئ،6991ایکهدراصالحیهدانستهبود.ماده«بهکلیممنوع»را«باشد

شد. اینموضوع،باسینما 96و93چنانکهباعنایتبهموادمدنظربودهازابتدااینحالدرسینما
سینماهانظام 6965)نامه اصالحیه ،) (،6966)آن آیین95ماده سینماهااصالحی (،6933)نامه

 6991اصالحیه آنو نمایشفیآیین34ماده نظارتبر 6955لمنامه بندیذیلرادستهتوانمی،
:کردترسیم

بود،کردهمحدودیتسنیرااعمال،6933-6991درفاصلهبنابراینبرخالفتئاترکهصرفاً
هشدمیدرسینمااینمهمازابتداتاانتهاباتغییراتبسیاردرعینحفظاصلمحدودیت،لحاظ

ازتئاتربودهاست.تروجدیبیشترسیگذشته،دهدمخاطبانسینمادررژیمسیاکهنشانمی


سال تصویب 
 مقرره

 ممنوعیت
های  امکان نمایش فیلم

 مخصوص اطفال
مرجع تشخیص 

 نمایش فیلم
نوع 
 تغییر

شهربانیسال4-66سال4زیر6965

سال7-61سال7زیر6966
وزارتفرهنگو

شهربانی
ترسخت

6933
-هابهجزفیلمسالبرایهمهفیلم7زیر

صوصاطفالهایمخ
ترسادهکمیسیوننمایش

ترسختکمیسیوننمایشسال7-64سال7زیر6993

سال66امکانممنوعیتبرایزیر6955

هیأتنظارتباکسب
هایخانهنظرازانجمن

ومدرسهوزارت
آموزشوپرورش

ترساده
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 گستره مجوز از نظر محل تولید یا عرضه اثر -5

پیش تئاتر فصلاینمهمدر و بود 7بینینشده نمایش6933آییننامه مجوز ها(،)صدور
نمایش کمیسیون مجوز نیازمند را آثار همه و نشده قائل عرضه و تولید محل نظر از تفاوتی

ست.دانمی ماده در اوالً،6957نامهآیین65اما شد: لحاظ استثنا وسازمان»-دو دولتی های
آموزشی آیین«مؤسسات شمول خارج؛از شبکه»-ثانیاًنامه در نمایش واجرای رادیو های

«تلویزیون عنایتبه.شد«]سازمانمیراثفرهنگیفعلی[تابعمقرراتوزارتاطالعات»، با لذا
تلویزیونآنزمان،بوددولتی توانمی6نرادیوو کردادعا هاییتولیدیسازمانهانمایشکه

 سال در شدند.،6957دولتی نمایشخارج کمیسیون نظارتی دایره تئاترهایاز است گفتنی
کمدستبهرهو،بی«زندهبودنهنرتئاتر»درواقعتصویرِتئاتربودهوازوصفبنیادینتلویزیونی،
زمان بحثما،در قابلدستهمورد هرحتی ولیدر تئاتر. سینماستتا و فیلم مقوله بندیدر

 زمان آن تولیدی تئاترهای تلویزیونصورت، و سازمان،،رادیو پخشاز تحتنظارتبرای
رسید.وزارتفرهنگنبودکهبهنظرمنطقیمی

درتواننمیگونهفیلمیرا...هیچ:»6933نامهآیین43بامادهمطابقدرسینماهمازآنجاکه
هیچیکازاماکنعمومییامحلاجتماعاتدیگربهمعرضنمایشگذاردمگراینکهمورد

باشد شده صادر نیز فیلم نمایشبرایهمان پروانه و گرفته نمایشقرار بازدیدکمیسیون و«
گرفت،قرارنمی«محلاجتماعاتدیگر»و«اماکنعمومی»پخشازتلویزیون،مشمولواژگان

نداشت.هافیلمقاعدتاً نمایش پروانه اخذ به نیازی تلویزیون تولیدی موجبی که امری
چالشناهماهنگی و نهایتا3ًهاییشدها و اصالحیه لحاظوپخشفیلماز6953اینمهمدر ،

به«لهدیگریتلویزیونویاوسی»واژهلذادراصالحیه،اعالمشد.تلویزیوننیز،نیازمندمجوز،
 درواقع،مزبور،43ماده و رسانهاضافه نظارتکمیسیونهمه مشمول تلویزیون جمله از ها

تکرارو،6955نامهصدورپروانهنمایشفیلمتغییریکهدرمادهیکآییننمایشقرارگرفتند.
لذاشد.دربابساختفیلمنیزتثبیت6955سازیطیمادهیکآییننامهصدورپروانهفیلم

ولیدرخصوصسینمانامقبولافتادکهبازهمحکایتمقبول؛استقاللتلویزیوندرموردتئاتر،
رسدمیازتفاوتجایگاهوجدیبودنقضیهسینمانسبتبهتئاترقبلازانقالبداردوبهنظر

تلویزیون،هافیلمنبایدهمچونتئاتر، جهتپخشاز ،نستنددامیمشمولکمیسیوننمایشرا
                                                                                                                                                                                                        

.39/9/6943.ر.ک:قانونتشکیلسازمانرادیووتلویزیونملیایرانمصوب6
به3 تلویزیونوادارهنمایشکهموجبجنجالمیانآلبرالموریسساخته«یالسفید»حکایتفیلمخارجیعنواننمونه:.

،سالدوم،شمارهخانهملیایراننامهفیلم،«دعوابرسریالسفید...:هاییدرحاشیهنکته»(،6973)شد.ر.ک:حیدری،غالم،
.333ـ331،صص،بهاروتابستان9ـ5
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د.شومیایجهتانتخابوپخشآثاردرنظرگرفتهمراجعویژهزیرادرهمهاینموارد،


 در مراجع صادرکننده مجوزگیری  دوم ـ روند تصمیم
 ـ مهلت اظهارنظر7

رسیدگیهرچنددادگاهادارینبوده،،کمیسیوننمایشیاهیأتنظارت شان،منوطاساساً
اختالفنیست وجود دیگران،)رستمبه و 6966ی براساسوظایفقانونی،16-13: تنها و )

آرایمثبتشده،قضاوتکردهوباارائهکنند؛بااینحالعمالًدرموردآثارگیریمیتصمیم
بهنوعیحکمحیاتومماتبرایآثارهنریصادرمیومنفی شان، رأیمنفیبهکنند. چه،

جازاتمرگبرایاثریاستکهشایدبتواندتغییریخلقیاعرضهاثرهنری،عمالًدرحکمم
زموازیندادرسیمنصفانهازکم،برخیارسددستولواندکدردنیاایجادکند.لذابهنظرمی

تأخیرطبقایناصل،اینمراجعرعایتشود.بایستدرمی«رسیدگیدرمهلتمعقول»جمله
نوعاً درحکمعدمرسیدگیاستورعایتسرعتازجملهدرشروعوپایاندررسیدگی،

بینیبودنمدترسیدگی،قابلپیشرو،ازاین(.6963:991)فضائلی،شودرسیدگی،توصیهمی
غیرقابلانعطافباشد ثابتو باید و بوده 6933)محسنی،مهم زود»زیرا(،377-371: و دیر

دیگرصهدروادیهنرکهوجهصنعتیوتجاریهمدارد،خا،«اماسوختوسوزندارددارد،
(واگرهمتحملشودازسرناچاریاست.6933:64)دهقان،خریداریندارد

مهم، این تئاتر در ماده آیین16طبق درخواست6933نامه و بود پروانهآمده کنندگان
نامهنمایشمکلفبودند الاقلها کم64را نمایشبه قبلاز تسلیمروز نمایشمحل، یسیون
روزوقتداشت.64رسانداصوالًکمیسیوننمایش،برایبررسیواظهارنظر،نمایندکهمی

موظفبودنظریه«ادارهشهربانی»(،6965)نامهسینماهانظام93درمادهدرعرصهسینماهم
مهلتیکهاعالمنماید.«بهفاصلهبیستروزازتاریختقاضا»قطعیخودنسبتبهجوازنمایشرا

(،6991)43وفقاصالحیهمادهبینینشدوبهدلیلبروزمشکالتفراوان،پیش6933درآییننامه
اما.شدبینیپیش«قبولیاردنمایشفیلم»روزمذکوربرایکمیسیوننمایشدراعالم33مدت
مهلتاجرایعدمرعایتانتبینیمهلتبرایاظهارنظرمتولیصدورمجوز،ضمترازپیشمهم

مهلتبودهوتأثیریندارد.ولیمثلعدمدرجاجرا،مزبوراست،زیرادرجمهلتبدونضمانت
درصورتعدماظهارنظردرمدتیادشده،درخواست،مثبتتلقیشده»بینیشودمثالًاگرپیش

نیامیدواربود.امریکهدرتوانبهاعالمنظردرمدتتعیی،می«و...مکلفبهصدورمجوزاست
وفققواعدتفسیردرحقوقعمومی،بایدهبودوالبتههمینسکوترابینینشدوسینماپیشتئاتر
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.کردوموافقت،تلقیتأییددرحکم


 ـ خروجی مراجع صدور مجوز2
 صُوَر نظرات  .2-7

حوتعدیلدرنمایشنامهبلدیهتهرانبهامکانجر6933نامهآیین3مادهوفقدرتئاترابتدا
بودو شده اشاره اخالقو»:داردنیزاشعارمی63ماده منافیبا کهبلدیه، فیلمرا هرقسمتاز

،کمیسیون6933نامهآیین13نیزوفقتبصرهمادهنماید.والکومهرمی«عفافبداند،قطعنموده
ممنوعراحذفوکلماتیاجمالتیاقسمتیازنمایشنامه»اختیارداشتکه نمایشآنرا یا

«.دارد ماده در که آیین7امری حذف6957نامه امکان حتی و تکرار به«حرکات»هم هم
جمالت» شد.«کلماتیا اضافه را تئاتر در مجوز خروجینهادصدور نظرتوانمیلذا سه در
اصالح،تأیید» منوطبه و «رد سینما.کردخالصه سکامّا،در از مرحلهفارغ وتمقرراتدر

ساختفیلمکهنشانازعدمانعطافدراینخصوصدارد،درمرحلهصدورپروانهنمایشفیلم،
حکایت؛درازبود:

،«قبول»،نظرکمیسیوننمایشدرقالب6933نامهآیین6991صالحیا44و43وفقمواد(6
نمایندهسندیکا،مسئول»مادهاخیر،6955تبصرهیکالحاقیبودوطبق«قبولبااصالحات»و«رد»

فیلمشد.«هایاجرایتصمیماتکمیسیوننمایشدرموردحذفصحنه
3) 6955در ماده طبق نمایش،آیین5، پروانه صدور نامه صورت موافقت»دو عدم»و«

درمطرحبود.«موافقت قضیه،6949اصالحیهامّا درسهپیچیدهاینماده، شدوخروجیشورا
هقرارگرفت:دست

صدورپروانهنمایش.ـموافقتبهاتفاقآرا6
صدورپروانهنمایشبااعمالسال66ـبالمانعِمشروطبهممنوعیتبرایافرادکمتراز3

محدودیت.
هایوزرایفرهنگنفرهمعاونان)معاون5ایارجاعبهشورـعدمموافقتبهاتفاقآرا9

تصمیم و کشور( شهربانی معاون آموزشپرورش، و جهانگردی اطالعاتو هنر، باو گیری
نفر:5از9حضور
صدورپروانهنمایش.تأییدبهاتفاقآرا-الف
:7دطبقمادهمشاهدهمجدممنوعبهاتفاقآرا-ب

...قابلاصالح
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بهطورکلیمردود.
نمایش-پ عدم بابنمایشیا در اتفاقآرا رسیدگیعدم باالتر مرحله به ارجاع

)شورایهنرهاینمایشی(.
هنر،آنهمسینما،دستیابیبهبوراکراتیکبودودرعالَمِقضاوتگرایانهواینماده،بسیارآرمان

اتفاق»(،6945)نفر،مشکلاست.بههمیندلیل،بهفاصلهکمترازیکسال9اتفاقآراولومیان
به«آرا اکثریتآرا»،جایخودرا دهدکهلذاصورمختلفواصالحاتمتعددنشانمیداد.«

ست.امحلتضاربآرااساًوادیهنراسها،هایاداریدرسایرزمینهگیریبرخالفتصمیم


 مدت اعتبار مجوز .2ـ2

«پروانهنمایشبرایمدتمعین»(،باذکرصدور6933)نامهسینماهاآیین13درتئاتر،ماده
صالحیتتشخیصیفراخیرابهازانتخابمدتیخاص،اجتنابکردهوبهنحویغیراصولی،

نامه،آیین6ارتقایافتوبهموجبماده6957کمیسیوننمایشاعطانمودهبود.نگاهیکهدر
وداردهاتادوسالپسازتاریخصدور،اعتبارنظارتبرنمایشهیأتپروانهصادرهازطرف»

محتاجبهتمدیدپروانهاست مستندبهاصولحقوقیهمچونصحتولزوم«.پسازآن، اما
بایستبرایهمیشهمعتبرباشدومی،تئاتریکبارصدورمجوزبرایاثرهنریازجملهمجوزها،

بابدرجدرتنها وزارتتوانمیسوابق،از به اجراهایبعدیرا صرفاً کرد ملزم مجریرا
تمدیدمجوزاجراهزینهاگرنگاهمالیبهصدورمجوزوجوددارد،اینکهفرهنگاطالعدهدیا

دنفرآیندصدورمجوز.کراخذشود،آنهمبدونالزامبهطی
بینیپیش،عالوهبرعدم6933نامهآیین49مادهدرسینمانیزوضعبههمینمنوالبودودر

مدتاعتبار، حتیلغوپروانهوجودداشت: مدتاعتبار»صالحیتتخییریمطلقیدرتمدیدیا
توانددرهایسینمایی،بستهبهنظرکمیسیوننمایشخواهدبود.کمیسیونمزبورمینمایشفیلم

4اصالحشدوماده6955حکمیکهدر«.هایمربوطهراتمدیدیاملغینمایدموقعالزم،پروانه
اعالم«بازدیدمجدد»سالوتمدیدآنرامنوطبه3مدتاعتباررانامهصدورپروانهنمایش،آیین
زیادهازتواندتاریخانقضایمدتپروانهدرهرصورتنمی».براساستبصرهاینمادههم،کرد

«.لتیمعروفاست،باشدتاریخانقضایمهلتامتیازخریدفیلمکهدراصطالحسینماییبهرویا
ماده در تمدید، طریقه بودن غیرمنطقی دلیل به که 6943ای موجبماده به و شد 4اصالح

ادارهکلسینماییکشوربرحسبدرخواست،]سال3[پسازانقضایمدتمذکور»اصالحی:
ازجهاتی،مشاهده،مگراینکهکندمیهفیلمباتوجهبهسوابقامر،نسبتبهتمدیدآن،اقدامدارند
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نامهبرایصدورپروانهتمدیدی،ضروریتشخیصدادههایمندرجدرآیینفیلمدرکمیسیون
لذابه«.نامه،عملخواهدشدهایتمدیدینیزطبقمفادآیینشودکهدراینصورت،برایفیلم

جایخودرابهمدت،«عدمتعیینمهلت»غمآنکهدرواپسینمقرراتآثارنمایشیوسینمایی،ر
اینمهم،دو و موازینحقوقیارزیابیسالهداده اماصرفنیازبه؛شودمیمطلوبوموافقبا

مجدد، اکران یا حکومتبرایاجرا نیست.اجازه اینزمینه،چه،قابلدفاع شیوهدر حداکثر
وهنرمندانتنهاعرضهمجددتئاتریافیلمیمجوزداررابهوزارتشدمیبایداجرا«العقبلیاط»

دهدکهکیفیتتغییراتروبهسیراصالحمقرراتنشانمیبااینحال،ند.دادمیفرهنگاطالع
باتمدید»ددازحکومتنیزازشیوهاجازهمجدارشدناعتبارمجوزها،زیراسوایمدتجلوبوده،

تمدیدباتوجهبه»به43درسال،6955در«کردنتماممراحلاخذمجوزازجملهبازدیدفیلمطی
استثناییسوابقامروصرفاً موارد ت«بازدیدفیلمدر قابلتوجهیدرکاهشأتبدیلشدکه ثیر
آوراخذمسیرطوالنیوماللکردنهمچنانالزامهنرمندبهطیاینحال،بابوروکراسیدارد.

قابلتوجیهامرغیرقابلتوجیهیاستدرمسیریکهخودهم،مجوزدرهربارعرضهاثرهنری،
نیست.


 تجدیدنظرخواهی و ضمانت اجرای نظام صدور مجوز .4
بایدمراجعیداخلنهادصادرکنندهتصمیماتاتخاذشدهتوسطاداره،قابلاعتراضاستو

.شودباردیگر،موضوعبررسیتر،یکتجربهبیشتروباشودتاتوسطجمعیبینیمجوزپیش

 تجدیدنظرخواهی در وزارت فرهنگ  -الف

 نظراول ـ مرجع تجدید

تجدیدنظرخواهیابتدادرسینماودرمرحلهصدورپروانهاکرانفیلمشناساییشدوتبصره
3 نظرمرجعتجدیدرا«شورایعالینمایش»،6933نامهآیین6953اصالحی44الحاقیماده
چنانچهصاحبفیلمویانمایندهسندیکایسینماهابهتشخیصکمیسیوننمایش،:»کردسیسأت

رأیشورایعالی الزم]نمایش [معترضباشد، قطعیو اعتراض، فیلممورد الرعایهنسبتبه
جای،6955در«نامهشورایهنرهاینمایشیآیین»امااینشورایعالیباتصویب«.خواهدبود

داشتواینواژهدر«هنرهاینمایشی»پسوندهرچندشورایجدید،خودرابهاینشوراداد.
نامهآیین1طبقمادهچه؛.شدامّاشاملسینماهممیلغت،متمایلبهمواردیچونتئاتراست،

هنرهایمواردنمایشیکهبررسیوشورواخذتصمیمنهاییدربارهآنبهعهدهشورای»شورا،
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آییننامهنظارت5درتئاترهمبهموجبماده«.تئاتر...باشداز:سینما،نمایشیاست،عبارتمی
گزارشامرازطرفنماینده»افقنبود،ایمونامهنمایشنظارتبااجرایهیأتاگرهابرنمایش

وریاستکهطلحناینماده.شدمی«تسلیموزارتفرهنگوهنربهشورایهنرهاینمایشی
نیازیبهدرخواستمتقاضی بهصورتخودکار،بهشورااجراینمایشنبودهوموضوعظاهراً

خواهیازهرگونهاعتراضبهتولیدوعرضهآثارمرجعتجدیدنظر،6955ازلذا.شدفرستادهمی
نهاییوقاطعبود.یشوراأنمایشیوسینماییدرصالحیتشورایمزبورقرارگرفتور

 بهدلیلعدموجودمرجعی6953درسینماتاو6955بنابراینفرایندصدورمجوزدرتئاترتا
ایازموازیندادرسیفاقدمعیاررسیدگیدودرجهبرایتجدیدنظردرمجموعهوزارتفرهنگ،

منصفانهبودهاست.


 دوم ـ آرای قابل تجدیدنظر

بررسیواظهارنظرواخذ»ظیفهشوراونمایشی،نامهشورایهنرهایآیین9وفقمادهدرتئاتر،
تصمیم...درکلیهمواردمربوطبهنمایشاستکهازطرفوزارتفرهنگوهنربهشورااحاله

هیأتشده توافقکاملهاینظارتمربوطهدرمراحلبدوینتوانستهباشندبهونسبتبهآنها،
برسند توافقکامدربنابراینصرفاً«. مطرحلهیأتصورتعدم موضوعدرشورا هاینظارت،
،6943خواهیکههیأتوزیران،آنرادرگیرانهوناقضحقتجدیدنظرسختدیدگاهید.وشمی

قبولبااصالحاتونمایش،مواردمنجملهردراحذفکردوهمه«عدمتوافقکامل»اصالحو
برخوردارشدند.ازحقتجدیدنظرخقبولمحدودبهعدماجرادربرخیمناطق، واهیدرشورا

تقریباًچه، استو کیفری ادارییا حقوقی، اختالفات؛ موضوع حسبمورد، که محاکم در
حقتجدیدنظربرایهمهآراهادرقوانینومقرراتمشخصشده،حلراه درنظرگرفتهاصوالً
همراهاست،محروماثرهنریوباهزارانتفسیروتأویلشود؛حالدربحثماکهموضوعمی

اعضایهیأتکردن نظر اعتراضنسبتبه منطقیواشخاصاز ذوقیاست، هم غالباً که ها،
منصفانهنیست.
سینما هم،در نمایشآیین7طبقماده پروانه صدور گذشت6955نامه با عدم3، از سال

 پروانه، پروانه»صدور فیلموصدور تقاضایبررسیمجدد » و بهدرصور»نمود باتوجه تیکه
پروانهنمایش«اوضاعواحوالومقتضیاتزمان،موجباتعدمصدورپروانه،مرتفعشدهباشد

باراصالحشد:47،9معتنابهکهتاسالایظاهراًمبتالبه،بامشمولینماده.شدمیصادر
اص1سالبه3اوالًـ،6943ـدراصالحیه6 قابلالحشدن،ماهتقلیلیافتوباتعیینشرطِ
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فیلم ونمایشبودنِ اوضاع به باتوجه پروانه صدور موجباتعدم شدن مرتفع و ایرانی های
ادارهکلسینماییتأییددرصورتیکهمواردفوق،مورد»احوالومقتضیاتزمان،مقررشدتا

هکند.اگراندگزارشیتوجیهیتهیهوفیلمرابهشورایهنرهاینمایشیارائتوکشورباشد،می
،دارندهفیلم،یکباردیگر،مجازخواهدبودشودفیلمازطرفشورا،بازدیدومجدداًمردود

کهبهطریقمذکوردراینماده،تقاضایبررسیمجددفیلموصدورپروانهرابنماید.باتوجهبه
،مطلقاًبازدیدمراتبفوق،چنانچهفیلمیسهبارمردودشناختهشود،برایصدورپروانهنمایش

هایایرانی،تفکیکمیانفیلمنخستسهنکتهموردتوجهاست:درایناصالحیه،«.نخواهدشد
دوم،وخارجیوانحصارعدمصدورپروانهنمایشبهجهتمقتضیاتزمانیبهفیلمخارجی.

قولبازنگریدرتصمیممنفیصدورپروانهنمایشکهمعهایمجددبرایفراهمنمودنشانس
ایجادسقفبرایاصالحوبازدیدمجددکهنشانمیدهدمماشاتباسوم،.رسدبهنظرمی
بیجادههنرمندان، نبودهای ،انتها حداکثر از اطالع با متقاضیان نجات9زیرا برای شانس
نمایند.استفادهمیکاریوبررسیهمهجوانبامر،هایخودبامحافظهازکارتفیلمشان،

برای»فیلمایرانیکهاگرمقررشدیتروازطرفگیرانه،روندسخت6949اصالحیهـدر3
بازدیدنخواهدشد درواقع،«.باردومنیزمردودشناختهشود،برایصدورپروانهنمایش،مطلقاً

خارجی،هایدرموردفیلمازطرفدیگر،نوبتکاهشیافت.3بهنوبت9ازبازبینیشانس
ارزشیویاایجادمبتذلپسندیدرتماشاگرانویابهعلتبی»افهشدکهاگرفیلماضنکتهاین

«بدآموزی،مردودگردد،چنینفیلمیمجدداًبهمنظورصدورپروانهنمایش،بازدیدنخواهدشد
علت)بندت(. دو عللمردودیفیلمخارجیبه مقتضیاتزمانی»لذا » ارزشیبی»و تقسیم«
فرصتیبرایاصالحنداشت.خیر،ومورداگردید
دراصالحیه9 فیلم6945ـ همینعلتاخیردرمورد صرفاً ودرکردهایخارجیتغییر،

درصورتیکهفیلمخارجی»حقیقت،شانسفیلمخارجی،باالرفت.دربندتاصالحیآمد:
،مجازاستپسبهجهاتیغیرازشرایطمقتضیاتزمان،مردودگردد،دارندهفیلمخارجی...

ازانقضایمدتحداقلیکسال،مجدداًآنرابهمنظورصدورپروانهنمایش،ارائهکند.فیلم
بهانضمامسوابقامر...مطرحخواهدشدوچنانچهباردوم،مردودشناختهشود،برایصدور

بازدیدنخواهدشد مطلقاً برچسببی«.پروانهنمایش، فیلمخارجیکهبا ابتذالیاشی،ارزلذا
بود،بدآموزی دیگرممنوعشده یکبار طلبنماید.شانسمجددییافتکه را نظرشورا

فرهنگایرانی با مغایر موارد طبیعی ممنوعیت از فارغ که و)فیلمامری اخالقی غیر های
مختلفبودهوفیلمیکهسالیقزیرادرعرصههنر،محلتاملاستدردیگرمواردمستهجن(،
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برخیاز معنایسادهبینظر مبتذلبه بیارزشیا و احترامیبهدرکمخاطباست،انگارانه
محبوبوموفقتلقیمی هرچندغالبداوری.شودتواندازنظردیگران، درمقولههنرلذا ها

جایزهمیدهند؛بهآثارهابرهمینمنوالذوقیاستوچهبسیارمراسموجشنوارهخاصهسینما،
هانیستوصحبتبرسرامکانعرضهبهبحثانتخاببهترینبایددرنظرداشتکهاینجااما

حیاتومماتآثاراست.مخاطبوبهبیانبهتر،
(درهیچیکازمقرراتتئاتر6امادونکتهدیگردربحثتجدیدنظرازآراشایستهتوجهاست:

حکایتازعدمعالوهبرغیرمنطقیبودن،مهلتیبرایتجدیدنظرخواهی،مقررنشدهکهوسینما،
کنندوباتوجهبهآنجاکهمراجعصدورمجوزعمالًقضاوتمیاز(3محدودیتدراینزمینهدارد.

حکومت.-اوال مذکورنبودنکافی-ثانیاضرورتشفافیتعملکرد مراجع اینکه و صرفادعا
بایداثباتکنندکهمواردمخالفت برای)نمایندگانحکومت( نمایش، باصدورپروانهساختیا

6متممق.ا.(76اصلاصلمستندومستدلبودنآرا)(؛6966:645)زیباکالم،آوراست،زیانجامعه
متقاضیانبافضاودنیایفکریکم،هآثارهنرینیزحاکماستتادستبرنهادهایصادرکنندهپروان

امریکهمقرراتدرخصوصآن،.یل،نظرآنهاراتغییردهنداعضاآشناشدهوحتیبتوانندباارائهدل
هایقابلانتقادنظامحقوقیصدورمجوزقبلازانقالباست.ازخألساکتبودهوهمینامر،



 سوم ـ ترکیب و روند رسیدگی مرجع تجدیدنظر

 نمایشی، هنرهای شورای تئاتر، روان66در هنرشناس، شامل: جامعهعضو شناسوشناس،
نفرافزایشیافتو63به54کارشناسفرهنگیوتربیتیوامورنمایشیداشت.اینتعداددرسال

همبهشورااضافهشد.ایناعضابهپیشنهادوزارتفرهنگوهنروتصویب«حقوقدان»یکنفر
ضمنآنکهوزیراینمدتقابلتمدیدبود.شدندوسالمنصوبمی9وزیران،برایمدتهیأت

ترکیبیکه(.6955نامهآیین7و6)موادافرادرابرکنارکندتوانستدرطولمدتعضویت،یم
سندیکایهنرمندان»نفراز9وزیران،هیأت34/3/6943هایبعداصالحشدوطیمصوبهدرسال

«فیلمایرانی اتحادیهصنایعفیلمملیایران»، » هرسه«سندیکایسینماها»و موافقتو»، زارتبا
نمایندهوزیر»هیأتدولت،34/63/6943اضافهشدند.درهمانسالوطیمصوبه«فرهنگوهنر

یک»،«نمایندهوزارتکشور)معاونشهربانیکلکشور(»،«معاونوزارتاطالعات»،«فرهنگ
هیأتوزیران،36/63/6943وبهموجبمصوبه«نفرازمطبوعاتبهانتخابوزارتفرهنگوهنر

بانخستینلذاترکیبشوراخصوصاًبهعنواناعضاانتخابشدند.«دیرکلامورسینماییکشورم»
                                                                                                                                                                                                        

ادرشدهاست،بودهوعلناًاحکامصادرهازمحاکمبایدمدللوموجهومحتویفصولقانونیهکهبرطبقآنهاحکمص.» 6
«.قرائتشود
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 سال شدمنطقی43اصالحیه کمتر دست می9زیرا باالجبار تشکلنفر میان از هایبایست
ترشدننگاهورویکردبخشخصوصیشدندکهموجبنزدیکدولتیسینماییانتخابمیغیر

گردید.ومتیمیسینمابهبخشحک
صرفاً،مستندیدردسترسنیستوشورایهنرهاینمایشیدربابروندبررسیواظهارنظر

وموافقترییس6955نامهآیین5درماده تعییندستورجلسهیعنیپیشنهاددبیرشورا بهنحوه
ورجهتتصمیمشورا...پسازمطالعهوش»بود:شدهنیزعنوان4شوراپرداختهشدهودرماده

نهایی،اقدامبهاخذرأینمودهواکثریتآراجهتموافقتباهریکازمواردتحتبررسی،
و«قطعیونهایی»نیز،رأیشورایهنرهاینمایشیرا6955نامهآیین9ماده«.کافیخواهدبود

 6957نامهآیین4ماده آنرا قاطع»، باقیمسائلهمچونحداکثمی« لذا رمهلتصدوردانست.
درسینماهم،براساسرأیدرشورا،شیوهبررسیو...بهسکوتورویهعملیواگذارشدهاست.

عبارت«شورایعالینمایش»،6933نامهسینماهایآیین6956اصالحی44الحاقیماده9تبصره
63ستظرفباینفرکهمی9مقاماناینازوزرایکشوروفرهنگورییسساواکیاقائماست

لذامشخصاستکهرعایتدقیقموازیندادند.تاریخوصولگزارشکمیسیون،نظرمیروزاز
بینییکشوراوتعیینگذاربهصرفپیشمطرحنبودهومقرراتحقوقیدرمرحلهتجدیدنظر،

ترکیبحکومتیدراینمرحلههمحفظشدهوخبریازضمناینکهتقریباًاعضابسندهنموده
دادنجماعتیدررویپاشنهنظرشکیلجمعیازهنرمندانمتخصصنیستومثلمرحلهبدوی،ت

تنهاکارشناستربیتییاامنیتی،زیرامثالًحکومتیچرخیدهکهمغایربارسیدگیتخصصیاست،
 هنریتوجه پیامومحتوایآثار بهجرومهمکردهبه هنرییعنیفرم،ت،أترینیا تمامیتاثر

ه وجوه نادیده اتفاقاًند.گیرمینریودراماتیکاثررا بیشترمورداندرجمعهنرمندامریکه
غالبهنرمندانکهازراههنرمندانرانتیومتصلبهمنابعمالیحکومتی،جدایزیراتوجهاست
چونبایدهزینهوسودراازمردمونه-بودنهمچنیناستقاعدههنرمند-کنندمیهنرارتزاق

پیاموبازخوردآثارراهمدرنظرگرفتهواصوالًدرکنارتوجهبهابعادهنری،حکومتبگیرند،
کهمخاطببرایننددامینیکچه،شانمغایرباشد.سازندکهبافرهنگمردموزمانهاثرینمی

دهد.هزینهنمیمحصولیکهدوستیاقبولندارد،


 ر مجوزب ـ ضمانت اجرای تخلف از نظام صدو

دهندهکهدرضمننمایشازحدودهرنمایش»،6931نظامنامه64مستندبهمادهدرتئاتر،
وفقدرادامه«.مسئولوموردتعقیبواقعخواهدشدتجاوزنماید،کهبهتصویبرسیدپیس
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اکیداً»دارایپروانه،«نامهِنمایشاظهارهرگونهمطالبیخارجازمتن»،6933نامهآیین19ماده
واگذارشدهبود.«تعقیبقانونی»به«مرتکب»و«مسئول»،«متصدیمربوطهنمایش»و«ممنوع
)اخذپروانهنمایش(و13نامهازجملهموادنیزبرایمتخلفینازبسیاریازموادآیین77ماده
روزتاحبستکدیریازپنج»،«درصورتیکهکیفرشدیدتری،تعییننشدهباشد»یادشده19

انگاریصورتگرفتهجرمبود.لذادرموردتئاتر،کردهمقرر«]جزاینقدی[دهروزوغرامت
هایدارایمجوزامّابامتنیمتفاوتازهمدرباباجراینمایش6957نامهآیین66بود.ماده

هنردرهایهنریدرتهرانواداراتفرهنگوادارهکلفعالیت»داشت:متنمصوب،اشعارمی
هنظارتخواهندنمودوچنانچهتغییریدراجرایآنمشاهدنامههابراجراینمایششهرستان

ازطریقشهربانیوکالنتری نمایشجلوگیریخواهندنمایند، اداره ومأمورینانتظامیاز ها
تئاتر«.نمود بنابرایندر مجوز، برایاجراینمایشبدون وهم اجراییمتفاوتاز متنهم،

نظرگرفتهشدهبود.مجازاتازجملهتوقیفاجرادرمصوبمنجربهاخذپروانه،
اجرایتخلفازاخذپروانهنمایشازضمانتدرسینماهمدرمرحلهصدورمجوزاکران،

:استابتدامدنظربوده
6 ماده سینماهاینظام73ـ 6965نامه متخلفین»که نظام« مِاز ننامه مواد آن،95و93جمله

بهحبسسه»هادربرخینقاطرامبنیبرلزوماخذپروانهنمایشوممنوعیتنمایشبرخیفیلم
غرامت ... تأدیه یا روز پنج »تا سال« در بار ده محکومیتبیشاز صورتتکرار در و به«

6966نیزاصالحیهونامهآن،حکمدادهبودشدنسینماازطرفشهربانیواسترداداجازهبسته
مادهکهضمنحذفدومجازاتجزاینقدیوحبس،دفعاتتکرارتخلفراازدهنوبتاین
بارتقلیلداد.9به

اصالحی3 تبصره 6991ـ سینماهاآیین43ماده 6933)نامه طبقآن، که فیلمی»( چنانچه
نمایشآن با گرفتو قرار کمیسیون بازدید ر؛مخالفتشدمورد به توجه بدون أیسینما

برایمرتبهاول،بهمدتیکهفتهودرمرتبهدومبهمدتپانزدهوکمیسیونآنرانمایشداد
تعطیل برایهمیشه وسومینبار آنشودمیروز بازدیدفیلمقسمتیاز پساز هرگاه ضمناً .

حذفگردیدومتصدیسینمابدونتوجهبهنظرکمیسیون،قسمتحذفشدهرانمایشداد،
این77گفتنیاستطبقماده«.گرددفیلممذکوربرایهمیشهدرسراسرکشورلغومیپروانه

نامهدرنظرگرفتهمادهازآیین43اجرایکیفریحبسوغرامتبرایحدودمقرره،ضمانت
موردبحثمادرآنهانیست.43شدهبودکهماده

حق،اراتوزارتفرهنگوهنرکهبرایاد6955نامهصدورپروانهنمایشآیین3ـماده9
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نمایش مشخصاتپروانه لحاظتطبیقبا از فیلم پیشبازدیدمجدد ورا صورتبینیکرده در
ازنمایشیابودتابهدرخواستوزارتکردههارامکلفتشخیصتخلف،شهربانیوکالنتری

65توجهبهمفادمادهباجلوگیریونتیجهرابهوزارتفرهنگاعالمدارندتا،ادامهنمایشفیلم
نامهصدوراجرابرایتخلفازهردوآیین.مادهمذکورهمدرمقامضمانتشوداقدامنامه،آیین

برشمردهازجمله:6955)پروانهنمایشونظارتبرنمایشفیلم (6(،بهنحومفصل،تخلفاترا
نمایش پروانه اخذ بدون نمایشفیلم ح(3. در خودسرانه یااقدام فیلم افزودنذفقسمتیاز

هارابعدهاییازفیلمدرموقعتقاضایپروانهوصحنهکردنصحنه(خارج9محذوف.هایصحنه
درنامه.(بهطورکلی،تخلفازاجرایمقرراتآیین5ازصدورپروانهبهمتنفیلماضافهکند.

تمذکوردرقوانینجاریمملکتی،مقامتعیینمجازاتنیزاوالًـهریکازتخلفاترابهمجازا
لغوپروانهکسب نمایشفیلمودرصورتتکرار، لغوپروانه اول، درمرحله ثانیاًـ ارجاعداده.

است.کردهمتقاضیونمایشدهندهراتصریح
درخصوصاینضمانتاجراهاچندنکتهشایستهتوجهاست:اما
توانزیراچگونهمیرقابلاجراواعمالاستغیبرایآثارهنری،نظامصدورمجوزاساساً(6
 فیلمکردتصور و نمایشنامه عیناًنامهکه و شود شود؟اینوشته ساخته همان بسیاریازچراکه

حذفیااضافهتغییریافته،برداریهادرحینتمرینوفیلمهاوحتیشخصیتدیالوگحرکات،
تنهامیشوند.می انتظارداشتکهطرحاولیهومختصرتئاتریافیلم،توانلذادربدترینحالت،

اثرهنریاستکهبهیادداشتهباشیمکهمحورصحبتمصوبوبراساسآن،آثارساختهشوند.
المثلبانقشهازپیشتأییدازخالقههنرمندنشاتگرفتهوهرزماندرتغییروتحولاستوفی

تغییربسیارهرچندکهدراینامورنیزوتاست.متفاشدهیکساختمانیاحتیطرحپژوهش
اگرنظاممغایرباآزادیصدورمجوزمحتملاست. درعمل؛رویکاغذالزماالجراباشد،لذا

بینیپیشبرایناساس،شود.بامسامحهفراواناجرامیمطرودومتروکاستیادربهترینحالت،
منطقیوعجیباست.غیرنامه،کامالًنامهیافیلمایشازعبارتنممجازاتبرایذکرمطالبیغیر

تقلیلحداقلیرعایتاصل(3 یا یعنیرویکردکمینه بهبودنحقوقجزا حقوقجزا،گرا
:6936)غالمی،بودنآنوجایگاهشبهعنوانآخرینراهحل،وسیلهیاچارهتکمیلیوفرعی

55) ازمانتاجراینظامصدورمجوز،دستکمبرایضگذاران،کهمقرراتکردمیاقتضا
اگرقرارچه،.کردندمیاکتفاتنهابهتنبیهاتاداریضعیفصرفنظر؛ودستباال،انگاری،جرم

دیگرحجتبرمستوجبمجازاتباشد،باشدعدمدریافتمجوزساختوعرضهآثارهنری،
قائلشویمکسایرامور محکومبهردهقطعاًتماماستوبایدبهحداکثریبودنحقوقجزا
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است.
هنری،(9 آثار مجوز صدور موضوع بود قرار هم میجرماگر درشد؛انگاری مهم این

63زیراوفقاصلصالحیتمجالسشورایملیوسنابودونههیأتوزیرانووزیرفرهنگ،
«.شودمگربهموجبقانونحکمواجرایهیچمجازاتینمی»مشروطه،متممق.ا.

 
 گیری  یجهنت .3

ازبیانگررابطهویژهنظامصدورمجوزآثارهنری یکسو،ایمیانهنرمندوحکومتاست.
برایخلقوارائهآثارشازنمایندهحکومتـوزارتفرهنگـاجازهبگیردوازسویبایدهنرمند
میدیگر کهعیان فکند و حل خارجی، امنیتداخلیو به ذمه اشتغال از فارغ صلحکومت،

راهممدنظرداشتهودرپیآناستکهنوعومردمیذوقاموراختالفات،بهداشتوآموزش؛
(تازمان6931)نظامصدورمجوزازنخستینمقررهکیفیتآثارهنریهمراتعیینتکلیفنماید.
مقرراتقانونپراکندهوحجمیفراخازتعدادکمیپیروزیانقالبدرهردوعرصهتئاتروسینمابا

متممق.ا. با مغایر طولاینسالغیرقانونیو در و بوده برقرار تشریفاتشتغییرمشروطه صرفاً ها
ویژهبایببیند.آنکهاصلاجازههنرمندازحکومتوصدورمجوزازجانبآن،خدشهکرده؛بی

درششعنوانجایتوانآنهاراآنکهبهتشریفاتایننظامنیزانتقاداتبسیاریوارداستکهمی
-3هاوسندیکاهایمربوطه.ترکیبحکومتیاعضایمراجعصدورمجوزوغفلتازتشکل-6داد:

عدم-9هایساختونمایش.بندیوتعیینمهلتیمنصفانهومعقولبرایصدورپروانهعدمزمان
.ولیدوارائهآثارالزاممراجعصدورمجوزبهارائهدلیلدرتصمیماتمنجربهمخالفتیااصالحت

اعتبار-5 تمدید در نابجا بوروکراسی و مجوزهایصادره مدتاعتبار در منطقی غیر رویکرد
.هایمختلفهادربرهههاوهیأتمحدودیتتجدیدنظرخواهیازتصمیماتکمیسیون-4مجوزها.

ودنحقوقحداقلیب»ضمانتاجرایسختوکیفریدرمقولههنرونقضدواصلبنیادین-1
قانونیبودنجرمومجازات»و«جزا اینکهگرایشحقوقموضوعهآثارهنرینمایشیو«. آخر

بهطردنظامتعقیبیواستقبالازنظامصدورمجوز،آنهمدرمغایرتبا6947تا6931سینماییاز
اصلآزادی،مشروطه،متمممترقیق.ا. به اعتقاد عدم دیگریاز طورحقوقهنریوجلوه به

نماید.حقبرآزادیبیانهنریدررژیمسیاسیگذشتهرارخمیخاص،





 66مشروطهایراندرنظامحقوقی تحلیلشیوهنظارتحکومتبرآثارنمایشیوسینمایی
 

 منابع
 ها کتابالف( 

زاده،چاپ ،ترجمهصفربیگنظامحقوقیفرانسه،(6967)الیوت،کاترینوورنون،کاترین، -
سمت.:تهراناول،
ان.میز:،چاپششم،تهرانکلیاتحقوقاداری،(6965)اهلل،انصاری،ولی -
گنج:،چاپهشتم،تهرانمقدمهعمومیعلمحقوق،(6969)جعفریلنگرودی،محمدجعفر، -

دانش.
،چاپدادرسیعادالنهدرمراجعاختصاصیاداریایران،(6966)،رستمی،ولیودیگران -

دانشگاهتهران.:اول،تهران
هابز،جاناستوارتپنجگفتاردربابحکومت:افالطون،توماس،(6966)زیباکالم،صادق، -

روزنه.:میل،جانالکوکارلمارکس،چاپاول،تهران
(6963)طباطباییمؤتمنی،منوچهر، - :،چاپسوم،تهرانهایعمومیوحقوقبشرآزادی،

دانشگاهتهران.
:،چاپدوم،تهرانالمللیدادرسیعادالنه،محاکماتکیفریبین،(6963)فضائلی،مصطفی، -

شهردانش.
سینا.ابن:،چاپهفتم،تهرانحقوقاساسی.(6953)قاسم،زاده،سمقا -
ادارهجریاندادرسیمدنیبرپایههمکاریودرچارچوباصول،(6933)محسنی،حسن، -

شرکتسهامیانتشار.:،چاپدوم،تهراندادرسی
 .میزان:،چاپاول،تهرانهایاساسیحقوقبشروآزادی،(6965)هاشمی،سیدمحمد، -

 
 هامقالهب( 
در:کاتوزیان،ناصروهمکاران،«آزادیبیاندرحقوقاساسیایران»،(6963)ایزانلو،محسن، -

دانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهران.:،چاپاول،تهرانآزادیاندیشهوبیان
قانوناساسیبهمثابهمیثاقملی»،(6966)حجاریان،سعید، - زداییازونجمهوریت؛افسدر:«
طرحنو.:،چاپدوم،تهرانقدرت
غالم، - حاشیهنکته»،(6973)حیدری، یالسفید:...هاییدر برسر فیلم«دعوا نامه ملی، خانه

.9ـ5ایران،سالدوم،شماره
،سالسوم،شمارهتعالیحقوق،«مدیریتزمان:تسریعدردادرسی»،(6933دهقان،حسین،) -
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63.
،سالاول،پژوهشحقوقکیفری،«اصلحداقلبودنحقوقجزا»،(6936)غالمی،حسین، -
.3شماره
هایشماره،کانونوکال،«هاایبهنامآزادیانسانمسأله»،(6947)فیضمهدوی،محمدرضا، -
.659ـ654
تکثروتنوعهنجاریدرحقوقاساسیفرانسه)منابع»،(6966)اکبر،گرجیازندریانی،علی -

.43،شمارهتحقیقاتحقوقی،«تپارلمان(نظارتبرمصوبا
:مرکزمطالعاتحقوقبشر«هایاساسیمطبوعاتمقتضیاتوحق»،(6963)نوروزی،کامبیز، -

چاپ،مجموعهمقاالتهمایشحقوقمطبوعاتدانشجوییحقوقدانشگاهتهران،وانجمنعلمی
 دانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهران.:تهراناول،

 
 قوانین و مقررات( پ
.6956سساتنمایشیمصوبؤآییننامهسینماهاوم44و43،46آییننامهاصالحمواد -
قرائتآیین - کلوپو افتتاح و سینما کنسرت، تئاتر، برگزاری پارتینامه گاردن و خانه

.63/4/6933مصوب
.6933نامهسینماهاومؤسساتنمایشیمصوبآیین -
.31/1/6955ینمایشیمصوبنامهشورایهنرهاآیین -
.31/1/6955سازیمصوبنامهصدورپروانهفیلمآیین -
.31/1/6955نامهصدورپروانهنمایشانواعفیلممصوبآیین -
.31/1/6955نامهنظارتبرنمایشفیلمواسالیدمصوبآیین -
.67/63/6957هاوصدورپروانهنمایشمصوبنامهنظارتبرنمایشآیین -
.3/63/6961هامصوبخانهتصویبنامهباشگاههاوقرائت66ادهاصالحم -
.36/5/6945نامهصدورپروانهنمایشانواعفیلممصوباصالحمواردیازآیین -
.34/3/6991نامهسینماهامصوباصالحموادآیین -
.4/66/6949نامهصدورپروانهنمایشانواعفیلممصوب(آیین3ـ5ـ7اصالحمواد) -
آیین7و4واداصالحم - وماده نامهشورایآیین9نامهصدورپروانهنمایشانواعفیلم

.6/9/6943هنرهاینمایشیمصوب
.35/4/6956برداریازنقاطممنوعهدربرداریوفیلمنامهمقرراتیراجعبهعکستصویب -
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.66/1/6363قانوناداریوزارتمعارفواوقافوصنایعمستظرفهمصوب -
اسیمشروطه.قانوناس -
.6/3/6333قانوناساسیمعارفمصوب -
.39/9/6943قانونتشکیلسازمانرادیووتلویزیونملیایرانمصوب -
.66/3/6959قانونتفکیکوزارتفرهنگمصوب -
متممقانوناساسیمشروطه. -
.66/66/6963نامهاماکنعمومیمصوبنظام -
آن.35/9/6966واصالحیه66/63/6965نامهسینماهامصوب نظام -
.35/5/6933هایسینماییمصوببرداریونمایشفیلمنامهمربوطبهفیلمنظام -
.33/66/6931هایعمومیمصوبنامهنمایشنظام -








 

 
 
 
 



