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تحلیل شیوه نظارت حکومت بر آثار نمایشی و سینمایی
در نظام حقوقی ایران مشروطه ()7531-7531


وحید آگاه - 1محمد راسخ
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تاریخدریافت-6934/7/63:تاریخپذیرش 6934/63/39:

چکیده

شیوهعمدهتأمینیوتعقیبیصورتمیگیرد.درطریقه

نظارتحکومت برهنربهدو

تأمینی،حکومتبرایخلقوعرضهآثارهنری،اخذاجازهقبلیراالزممیداند.روشی

هایهنریبهویژهحقبرآزادیبیانهنریرامحدودمینماید.درروشدوماما،


کهحق
اصل برآزادی است و حکومت پس از آفرینشوارائه آثار هنری وصرفاً در صورت
مواجههباجرمیاتخلف،ورودمینماید.امریکهدرپژوهشحاضردرحقوقایرانزمان

مشروطهدرخصوصآثارنمایشیوسینماییاز 6931تاهنگامهپیروزیانقالب،بررسی
شده و این به دست آمده که برخالف متمم قانون اساسی مشروطه که اصل آزادی را
کردهبود،حقوقموضوعهدرتمامسالهاییادشده،نظامصدورمجوزرابرقرار

انتخاب
مسئلهیابیمراحلوتشریفاتنظاممزبور ،حکایتازضعفدر
کرده است.ضمنآنکه 
مواردی چون -6 :ترکیب حکومتی اعضای مراجع صدور مجوز -3 ،عدم تعیین مهلتی
منصفانه برای صدور پروانههای ساخت و نمایش -9 ،محدودیت تجدیدنظرخواهی از
تصمیماتکمیسیونها-5،ضمانتاجرایکیفریدرمقولههنر،دارد .

واژگان کلیدی :نظارت حکومت ،نظام صدور مجوز ،سینما ،تئاتر ،نظام حقوقی ایران
مشروطه 
آموختهدورهدکتریحقوقعمومی،گروهحقوقعمومیوبینالملل،دانشکدهحقوقوعلومسیاسی،واحدعلوم


.دانش
6
وتحقیقات،دانشگاهآزاداسالمی،تهران،ایران(نویسندهمسئول) v_agah@yahoo.com
.استادگروهحقوقعمومیوبین الملل،دانشکدهحقوقوعلومسیاسی،واحدعلوموتحقیقات،دانشگاهآزاداسالمی،

3
تهران،ایران rasekh.m@gmail.com
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 .7مقدمه
بندیکردهاندودراینمیان ،تئاتروسینما ،دوجلوه


امروزههنررابهانحایمختلف،تقسیم
عمدهاقسامهنردرزمانهحاضرند.حقوقبهعنوانامریاعتباری،هنرراهمچونسایرپدیدههای
انسانی،احاطهکرده است .موضوعیکهبهصورتمدرندرایران ،اززمانمشروطه،آغازشده
است.چه،حکومتهادرمقولههنرنیزورودکردهودخالتونظارتشانبادوشیوهعمدهتأمینی

و تعقیبی شناسایی میشود .در نظام تأمینی که به پیشگیرانه و بازدارنده نیز خوانده میشود،
هنرمندبرایخلقوارائهبایدازقبل،حکومترادرجریانبگذارد.فرآیندیکهدردوگونهکلی
«اعالمقبلی»و«اجازهقبلی»اعمالمیشود.درطریقهاعالمقبلی،هنرمندگاهیدرزمانآغازخلق
و تولید برخی آثار هنری مثل تئاتر و فیلم و غالباً در هنگام نمایش آنها ،صرفاً این مهم را به
حکومتاطالعمیدهدتافارغازبحثآمار،زمینهبرایاقسامحمایتهایحکومتوبخش

خصوصیفراهمشود .امّادر«اجازهقبلی»یانظامصدورمجوز«،اعالم»،جایخودرابه«اجازه»
دهد.نظامیکهابتکارعملراازهنرمندگرفتهوآنرابهحکومتمیسپارد،زیرا


یااذنمی
پیشین
هنرمند،قبلازطیتشریفاتیمشخصوجلبرضایتحکومتدرقالبِ«مجوز»،قادربهتولیدیا
نمایشاثرخودنیست.درطریقاخذمجوز،عمالًقدرتتشخیصبهحکومتواگذارشدهو
محدودیتسترگی به هنرمند تحمیلمیشود،زیرا نتیجه ورودهنرمندبهاینفرآیند،میتواند
مثبت،یعنیصدورمجوزیامنفییعنیعدمصدورمجوزباشد.بااینوصف،آثارنظامصدور
الشعاعقراردادنحقهایهنرینظیرحقبرآزادی

مجوزبرهنروآثارهنریرامیتواندرتحت
بیانهنریوحقبرآزادیانتخابشغلیاحرفههنری،ارزیابیکرد.چنانکهاجبارهنرمندبهاخذ
مجوزبرایتولیدیاعرضه،آزادیبیانهنریاوراازمعنا،تهیمیکند،زیراوقتیقراراستبرای

اثرهنری(بویژهبرایتولیدآن)،اولاجازهگرفتوبعداقدامکرد؛صحبتازآزادی،ثقیل
مینماید .نیزنتایجمنفیایننظام،یعنیمخالفتباتولیدیاعرضهآثارهنرییاممیزیشدیدآن،

تدریج،هنرمندرابهایننقطهمیرساندکهحرفه-هنرمند،امنیتشغلینداشتهوحیاتوممات

به
اینحرفه،دریدحکومتاست .
اما نظام تعقیبی یا تنبیهی ،موکول به اعالم یا اجازه قبلی نبوده و اساساً صالحیتی برای
حکومت،قبلوحینتولیدوعرضهآثارهنریپیشبینینکردهاست.دراینشیوه ،اصلقانونی

ها،رعایتشدهودردسترسعمومازجملههنرمندانقرارمیگیرد.اینان

بودنجرایمومجازات
وانینوسنجشآثارخودباآنها،اقدامبهخلقوعرضههنرمینمایند .درنظام

نیزباعنایتبهق
تعقیبی،اصلبرآزادیبودهوهنرمند،فارغالبالازفشاریامحدودیتحکومت،باعلمبهاینکه
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سوء استفاده از حق و عدم رعایت موازین ،موجب مسئولیت مدنی و کیفری است ،ابتکار
برخورداریازحقوقوآزادیهارادارد.نظامیموافقِاصلآزادیهنروحقِعمدهناظربهآنـ
حق بر آزادی بیان هنری ـ (طباطبایی مؤتمنی )91:6963 ،که مورد نظر حکومتهای مقید به
حقوقبشر،خاصهحقمزبوراست(ایزانلو633:6963،ـ636وهاشمی635:6965،ـ .)639
کومتبرهنر،شیوهاجازهقبلی(صدورمجوز)،سختگیرانهترین

علیهذادرکهکشاننظارتح
(نوروزی )99 :6963 ،و نظام تعقیبی ،آزادیگراترین طریقه است و در این بین ،میزان حساسیت
حکومتبههنر،بهویژهآزادیبیانهنری،بیانگربرداشتحکومتهاازکارکردخوداست .
برایناساس،اینپژوهشبافحصدرحقوقموضوعه،برآناستتاطریقهنظارتحکومت
برعرصههایتئاتروسینماراشناساییوپسازانطباقنظاممزبورباقوانیناساسیحاکم،ازمنظر
موازینحقوقیمربوط ،بهمسئله یابیآنبپردازد.تحقیقیکهتاکنوندرعرصههایحقوقیو
هنری،مغفولبودهونتیجهآندرسنجشرژیمسیاسیگذشتهبامعیارآزادی،راهگشاست .

 .2نظارت بر آثار نمایشی و سینمایی در پرتو حقوق موضوعه و قوانین اساسی
مشروطه
شناختنحوهنظارتبرآثارنمایشیوسینماییدرقوانینومقررات6،وانطباقآنباقوانین
اساسیمشروطه،موضوعاینبنداست .
الف  -شیوه نظارت در حقوق موضوعه
اول ـ آثار نمایشی

نامهنمایشهایعمومی»مصوب 6931استکهوفق

اولینمقررهدرموضوعتئاتر «،
نظام
مادهیکآن«:هرکسبخواهداجتماعاتیبرایتئاتر...وهرقسمنمایش ...داشته ]باشد[ ...
بایدقبالًبهنظمیهمراجعهکرده،موضوعومقصودازاجتماعراباپروگرام3آن،کتباًاعالمدارد
تا بارعایتقوانین ونظاماتمقرر ،اجازه دادهشود».امّافرآیندصدورمجوزتئاتر،بهتأیید
نظمیه محدود نمیشد و پس از آن ،میبایست به تصویب وزارت معارف ـ وزارت فرهنگ
آییننامهبرگزاریتئاتر،کنسرت9،سینماوافتتاح
امروزیـنیزمیرسید(ماده.)5در6933نیز «،

.6دراین پژوهش ،باصرفنظرازنظاممربوطبهتأسیسمحلنمایشتئاترواکرانفیلمیاهمانساختتماشاخانهوسینما،
صرفابهشیوهانتخابیحقوقموضوعهدرعرصهتولیدوارائهآثارنمایشیوسینماییپرداختهشدهاست .
2. Program.
3. Concert.
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بهتصویببلدیهتهرانرسید.بهموجبصدراینمقرره:

وقرائتخانهوگاردنپارتی»3

کلوپ6
نظربهاینکهبلدیه،عهدهدارتهذیباخالقعمومیشهروموظفبهمنعازفسادآنهااستو

«
این مسأله ،جز به دخالت مستقیم و نظارت تامّه در مجامع عمومی از قبیل  ...تئاترها ...
پذیرنیست.»...وفقمادهیکنیز«،هرپیس9راکهبخواهندبهمعرضنمایشبگذارند،

صورت
مصنّفیامالکموظفاستکهقبالًدونسخهازآنرابهشعبهمعارفبلدیه،تسلیمونمایش
پیس،بدونجوازبلدی؛اگرچهبالنقصهمباشد،ممنوعاست».امانظامصدورمجوزدر6933
و با تصویب آییننامه مبسوط «سینماها و مؤسسات نمایشی» تثبیت شد .چنانکه در ماده  3و
(مرکز)وفرمانداریها (شهرستانها)

تبصرهآنبهتشکیل«کمیسیوننمایش»دروزارتکشور 
وصالحیتتشخیصیکمیسیوندر«ردیاقبولدرخواست»وصدورپروانهدرصورتقبول
نامهیاپیشپردهرانمیتوانبهمعرض


گونهنمایش

نیزهیچ
اشارهشده است .مستندبهماده 13
نمایشگذارد،مگراینکهپروانهنمایشآن،قبالًازطرفکمیسیوننمایشمحلصادرشده
مایشهاوصدور

آییننامهنظارتبرن
باشد».روندیکهمنجربهمقررهایخاصبرایتئاترشد «:
پروانه نمایش» مصوب  6957/63/67هیأت وزیران که وفق ماده یک آن« ،اجرای هرگونه
نمایشنامه» ،به «موافقت هیأت نظارت بر نمایشها و صدور قبلی پروانه نمایش» از ادارات

ننامه تا زمان
زیرمجموعه وزارت فرهنگ و هنر در تهران و شهرستانها منوط شد .این آیی 
پیروزیانقالباسالمیاجراشد .لذاحقوقموضوعهتولیدوعرضهتئاترقبلازانقالب،نظام
صدورمجوزراانتخابکردهبود .
دوم ـ آثار سینمایی

نظامنامه  6931پیش گفته ،هرکس میخواست
در عرصه سینما هر چند طبق ماده   6
اجتماعاتیبرایسینماتشکیلدهد ،بایدازنظمیهاجازه تحصیلمینمود ،امّاباقیمفادمقرره
(مواد93ـ،) 9بهتئاترونحوهصدورمجوزآنپرداختهوربطیبههنرسینمانداشت!بااینحال
برداریونمایشفیلمهایسینمایی»بهتصویبرسیدکهاز


نامهمربوطبهفیلم
در  « ،6933
نظام
یکسو بهموجب ماده  6آن« :احدی بدون اجازه کتبی تشکیالت کل نظمیه مملکتی» ،حق

نداشت«درهیچ نقطهازمملکت به برداشتنفیلمسینمامبادرت نماید» وازسویدیگر،در
راستای رفعِ اشکال عدم ارتباط نظامنامه یاد شده با آثار سینمایی ،در تبصره ماده  9آمد که
1. Club.
2. Garden Party.
3. Piéce.
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نظامنامه ،به تصویب برسند .لذا ضرورت تأیید نمایشنامه به
فیلمنامهها نیز باید طبق ماده   5
فیلمنامههمتسرییافت .
آییننامه مارالذکر بلدیه تهران ،مدیر سینما باید برای نمایش هر
همچنین مستند به ماده   3
فیلمی،تقاضایجوازمیکرد .وفقماده«  93نظامنامهسینماها»مصوب 6965نیزنمایشعمومی
ایکهدرضوابطبعدینیزپیگرفتهشد

مایششد.نظامسختگیرانه

فیلمها،منوطبهاخذجوازن

وبهموجبآییننامهسینماها ( )6933واصالحیههایآندر 6991و ،6956نمایشهرفیلمبه
هموفقتصویبنامه

طرحدرکمیسیوننمایشوصدورپروانهنمایش ،موکولشد.در 6956
لمبرداریازنقاطممنوعه»،فیلمبرداریتجارینیازمنداخذ
مقرراتیراجعبهعکسبرداریوفی 

«
پروانهشد.روندیکهبهسانتئاتر،منجربهوضعقواعدیمفصلدرخصوصتثبیتنظامصدور
،پنجآییننامهبهتصویبرسیدکهوفقمهمترینآنهاازیک

مجوزدرسینماشدودر6955
انهفیلمسازی»« ،ساختنهرگونهفیلمسینمایی...بهمنظور

درمادهیکآییننامه«صدورپرو

طرف،
پخش و بهرهبرداری آن در سالنهای عمومی سینما  ...باید با تحصیل قبلی پروانه» از وزارت
فرهنگوهنرمیبودوازطرفدیگر،بهموجبمادهیکآییننامهصدورپروانهنمایشفیلم،
«نمایشهرگونهفیلمسینمایی...درسالنهایعمومیسینما...مستلزمموافقتهیأتنظارت...و
صدورپروانهقبلینمایش»ازوزارتفرهنگوهنرگردید .بهبیانبهتر ،باوضعاینمقررات،
ساختواکرانفیلم،نیازمندصدورپروانهودرواقع ،نظامصدورمجوزبهصورتکامل ،برقرار
شد.شیوهایکهتازمانانقالبنیزتداومداشت .
علیهذا در تئاتر و سینما از ابتدا تا انتهای مشروطه ،طریقه صدور مجوز ،انتخاب حقوق
موضوعهبودهاست.


ب ـ امکانسنجی انطباق نظام صدور مجوز آثار هنری با متمم قانون اساسی مشروطه
در زمان مشروطه قاجار و پهلوی ،دو قانون اساسی 6مجری بود .یکی ،ق.ا .مشروطه و
دیگری ،متمم آن .ق.ا .مشروطه ،پیرو تأکیدات فرمان مشروطه ،کالً به پارلمان و ترتیبات و
نظامنامهداخلیمجلس»بهآن
اقتداراتمجلسشورایملیپرداخته،تاجاییکهبرخیعنوان« 
(قاسمزاده.)911:6953،لذادرخصوصحقوقهنریوحتیدیگرحقوقشهروندان،

دادهاند 

بهنظرمیرسدواژه«قانوناساسی»درزمانمشروطه،صرفاًبهمعنایمهمترینقانونِنظامحقوقیوسندمؤسسآن،نبوده

.6
شده،چنانکهفیالمثلدراصل 36ق.ا.ازعبارت«قوانیناساسیوزارتخانهها»بهمعنایقوانین


قمی
وبههرقانونمهماطال
قوانیناساسیهانجمنها»بهمعنایقوانینموجدانجمنهای

عادیتأسیسوزارتخانههاودراصل 33متممق.ا.ازعبارت«
ایالتی و والیتی ،استفاده شده است .ضمن آنکه به عنوان مثال« ،قانون اساسی معارف» (در موضوع مدارس ،مکاتب و
تحصیل)مصوب6333نیزدرزمرهمصوباتدومینمجلسشورایملی،مشاهدهمیشود .
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ساکتاستوبحثماصرفاً  درخصوصمتممق.ا.مشروطهاستکهتحتدوعنواناصول
صریحوضمنی،مطالعهمیشود .
اول ـ نص صریح

در متمم ق.ا .حقوق هنری از جمله حق بر آزادی بیان هنری ،صراحتاً مورد اشاره قرار
اشعارمیدارد«:عامهمطبوعاتغیرازکتبضاللوموادمضرهبه

نگرفته،بااینحال،اصل33
دینمُبین،آزادوممیزیدرآنهاممنوعاست .ولیهرگاهچیزیمخالفقانونمطبوعاتدر
آنهامشاهدهشود،نشردهندهیانویسندهبرطبققانونمطبوعات،مجازاتمیشود.»...دراین
اصل :
اوالًـاصلآزادیبیاندرمنتشراتطیدوقالب«مطبوعات»و«کتاب»،تصریحوبهنحو
کامالً روشن و زیبایی ،نظام تعقیبی ،برقرار شده ،ضمن آنکه قانونگذار از واژه ممیزی در
عرصه فرهنگ و اندیشه نیز استفاده کرده است .لذا از اصل  33به هیچعنوان ،نظام تأمینی،
ـضاللبودن.

مستفادنشدهومقنن،باپیونددادنقانونوشرع،تنهادوممنوعیتدرنظرگرفته6:
 3ـ مضربودن به دین مُبین که باعنایت به اصل یک متمم ،اسالم و مذهب شیعه اثنی عشری
است  .بهبیانبهتر،مقننهرچنددوممنوعیتشرعییادشدهراعنوانکرده،امّاباتوجهبه6ـ
ذکر«قانونمطبوعات»بهعنوانمستندمجازات3.ـاصل 63متمممشعربراصلقانونیبودن
مجازات6،برانحصارمنبعمجازاتبهقانونونهشرعتأکیددارد .
ثانیاًـهرچندظاهراًقالب«کتاب»،معطوفبههنرِادبیاتوفارغازسایرگونههایهنری
مثلتئاتروسینماست،امّاازدونکتهنبایدغافلشد:اولـظرفزمانیاصل 33متمم.دومـ
تفسیرغ اییوهمگامباتحوالتزمانه.توضیحاینکهدرزمانتصویبمتمم(بیشازیکقرن
پیش)،جامعهایرانی،تازهدرحالورودبهدنیایمدرنبودوانتظارتصریحق.ا.بهآزادیبیان
هنری ،میشد بجانیست.لذامقننازدووجهِغالبِبیانِاندیشهوهنریعنیکتابومطبوعات
دهکرده  وباقیمصادیقدرگذرزمان،برعهدهمفسرقانوناستکهبرایجلوگیریاز

استفا
اصالحاتمتعددوحفظپویاییقانون،آنرابامحصوالتدنیایجدید،سازگارنماید.براین
اساس ،واژگان «عامهمطبوعات»و«کتب» بهتمامیاشکالهنرمنجملهتئاتروسینماتسری
قالبهای هنری
مییابد .چه ،اساساً در زمان تصویب متمم ق.ا ،.جز کتاب و نشریات ،سایر  
؛مطرحنبود.لذااصل، 33قابلیتاستفادهشایستهبرایانسدادبابنظامتأمینیدرهمهانواعهنر
حکمواجرایهیچمجازاتینمیشود،مگربهموجبقانون» .

.6اصل63متممق.ا«:.
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راداشت.

دوم ـ اصول ضمنی

دراینقسمت،نظربهشیوهخاصتفسیرق.ا.یعنی6:ـتمرکزبرحقوقملت،جوهروفلسفه
ق.ا(.حجاریان)39:6966،ورسالتآنمبنیبرحفظوحراستازحقوقوآزادیهایفردی
درمقابلنفوذوقدرتحکومت (فیضمهدوی3 .)45:6947،ـلزومتوجهبهروحقانونیا
همانمصلحتِپنهانِپشتِاصولوموادقانونی (جعفریلنگرودی9 .)691:6969،ـضرورت
جامع نگریدرامرتفسیر،واصولومواد،قانونیرابهعنوانجزییازیککلِمنسجمدیدن؛

مفادیازمتممموردنظرقرارگرفتهاست.امریکهتوسطمقاماترسمیمفسرنیزانجامشدهو
فی المثلدرفرانسه،شورایقانوناساسی؛باعنایتبهمقدمهق.ا.جمهوریپنجمـ6346مکهبر

اعالمیهحقوقبشروشهروند(6763م)ومقدمهق.ا.منسوخجمهوریچهارم(6351م)،تأکید
نموده؛ متن ق.ا .را به مثابه یک پیکره یا بلوک ،ارزیابی و در این راه ،از حداکثر ظرفیت
موجود ،استفاده نموده است .چنانکه از عبارت مبهم «اصول بنیادی (اساسی) پیشبینی شده
توسط قوانین جمهوری» در مقدمه ق.ا6351 .م که احتماالً تنها به قصد احترام و تقدیر از
عملکردجمهوریسومذکرشده ،درراهتوجیهمأموریتشیعنیتحکیمدموکراسیوحقوق
بشربهرهبردهاست(الیوتوورنون43:6967،ـ43و.)651بهبیانبهتر،قاضیاساسیفرانسهدر
کاری،عدالتیفراخترازقانونراسرلوحهقراردادهوباتفاسیریولو

اینجاباعبورازمحافظه
آفرینشگرایانه،حقوقیپیشرو،معطوفبهحقهاوآزادیهایشهروندانوگریزانازقدرت
حکومتراپدیدآوردهاست(گرجیازندریانی .)566:6966،
علیایحال،مستنداتتلویحیدرمتممکهاستقرارنظامصدورمجوزراممنوعوتنهانظام

تعقیبیرامجازمیدانند،بهشرحذیلاست :


 -7اصل 9

طبقاصل «:3افرادمردمازحیثجانومالومسکنوشرف،محفوظومصونازهرنوع
تعرضهستندومعترضاحدینمیتوانشد،مگربهحکموترتیبیکهقوانینمملکتمعین

مینماید».مقنندراینجا،اصلرابرآزادیچهارمقولهجان،مال،مسکنوشرف،گذاردهو

تعرضبهآنهارادرمقام«استثنا»واِعمالاستثناراصرفاًدرقالبقانون،پذیرفته ،امریکهدر
اصولدیگرمتمم نیز ،تکرار و براصل آزادیمقوالتمذکور،تأکیدشدهاست 6.لذااصل
زتصرفصاحبملک،نمیتوانبیرونکرد،مگربا

.6ر.ک:ق.ا.مشروطه6:ـدرخصوصمال:اصل( 64هیچملکیراا
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رتکابجرموتخلفدرسایرحوزههاازجملههنر،درمتممق.ا،.

آزادیوتعقیبِپسازا
رسمیتیافتهاست .
 -2اصل 71

وفقاصل«:66تحصیلوتعلیمعلومومعارفوصنایع،آزاداست،مگرآنچهشرعاًممنوع
باشد» .درایناصل،آموختن(تحصیل)وآموزش(تعلیم)درسهحوزهعلوم،معارفوصنایع؛
«آزاد»عنوانشدهوممنوعیت،صرفاًبامجوزشرعی«،استثنا»بیانشدهکهاوالًـازاینآزادیو
دقیقترازاینحقبرآزادیتعلیموتعلّم.ثانیاًـازمتعلّقِآزادییعنیمعارفوصنایعکهبه

سادگی هنر را هم پوشش میدهد؛ اصل آزادی هنر نیز افاده میشود ،چون اصوالً آزادی
آموزشهنر،فرعبرآزادیخودهنراستوچونکهصدآمد،نودهمپیشماست.

 -5اصل 27

به موجب اصل « :36انجمنها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم
نباشند،درتماممملکت،آزاداست،ولیمجتمعینباخوداسلحه،نبایدداشتهباشندوترتیباتی
اینخصوصمقررمیکند،بایدمتابعتنمایند .»...اصل،36پیرواصولپیش

راکهقانوندر 
گفته ،اینبارآزادیتجمعاتوتشکلهارااظهاروصرفاًرعایتاحترامبهادیانومذاهبو
نظمرابرایهردومقوله،وممنوعیتحملسالحرابرایتجمعات،واجبدانستهاست.براین
هایهنرینیز،برمیآید.

اساس،آزادیهنرازحقبرآزادیتشکل

-4

اصل 22

مستندبهاصل«:33مراسالتپستی،کلیتاًمحفوظوازضبطوکشف،مصوناست،مگردر
مواردی که قانون استثنا میکند» و اصل « :39افشا یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه
صاحبتلگراف،ممنوعاست ،مگردر اینخصوص ،قانونمعین میکند».ایناصول نیزبه
ترتیببااعالمممنوعیتتفتیشوممیزیمراسالتپستیومخابراتتلگرافیوصرفتجویز
مجوزشرعیوآننیزپسازتعیینوتأدیهقیمتعادلهاست)،اصل( 61ضبطامالکواموالمردمبهعنوانمجازاتو
سیاست،ممنوعاست،مگربهحکمقانون)واصل(67سلبتسلطمالکینومتصرفینازامالکواموالمتصرفهایشانبههر
عنوانکهباشد،ممنوعاست،مگربهحکمقانون)3.ـدرموضوعمسکن:اصل( 69منزلوخانههرکسدرحفظوامان
است.درهیچمسکنی،قهراًنمی توانداخلشد،مگربهحکموترتیبیکهقانونمقررنموده)9.ـدرموردشرف:اصل63
(غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده ،هیچکس را نمیتوان فوراً دستگیر نمود ،مگر )...و اصل 63
(حکمواجرایهیچمجازاتینمیشود،مگربهموجبقانون) .
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این مهم در موارد استثنایی قانونی ،اصل را بر آزادی مرسوالت و تلگرافها از نظارت و
تجسس حکومت دانسته ،ضمن آنکه همان استدالل ناظر به کتب ضالل یعنی توجه به زمان
تصویبوامکاناتموجوددرآنزمان،اینجاهمصادقاست.لذامراسالتپستیوتلگراف
در طولزمان،در سایر وسایل ارتباطیازجملهآثار هنری که بهراستی ،هر یک،رسانهای
هستند؛تبلوریافتهومفسرمعقولومنطقی،بهسادگیازایندواصلنیز،اصلآزادیهنررا
استنباطمیکند .

علیهذا باتوجه به مستندات صریح و ضمنی فوقالذکر و تمرکز بر فلسفه تصویب ق.ا،.
مطابقتنظامتأمینیونیازآثارهنریبهاجازهقبلیحکومتبرایتولیدوعرضه،بامتممق.ا.بعید
مینماید .هرچندکهدرتفسیرارائهشده ،حداقلیازتعلقمفسربهموازیندموکراسیوحقوق

بشرالزماست .لذاکلیهقوانینومقرراتیادشدهکهجملگینظامتأمینیرابرایتئاتروسینما
مستقروتثبیتنمودهاند ،مغایربامتممق.ا.ودرواقع ،درضدیتباخواستمردمدراحترامبه
آزادی و حکومت قانون بودهاند .شیوهای نظارتی که بهرغم مخالفت با ق.ا ،.بیش از نیم قرن
()6931-6947حاکمبودهوهنرایرانیوحقوقشهروندیهنرمندانراتضییعنمودهاست.


 .5تحلیل سازمان و آیین مراجع صدور مجوز در تئاتر و سینمای مشروطه
الف -سازمان مراجع صدور مجوز
«قانوناداریوزارتمعارف و اوقافوصنایعمستظرفه» در 6363تصویب و در 6967به
تغییریافت .متعاقباًدر «،6959قانونتفکیکوزارتفرهنگ»تصویبشد که
«وزارتفرهنگ» 
طیآن ،ازجمله؛ ناموزارتخانه« ،فرهنگوهنر» شد .دروزارتفرهنگ ،امورمربوطبهتئاتر،
ذیلمعاونتامورهنریوسینمادارایمعاونتیجدابودکهاینساختارتاسقوطرژیمپهلوی
پابرجابود.

اول ـ ساختار مراجع صدور مجوز
 -7تئاتر

مراجع صدور مجوز در تئاتر را میتوان به دو مرحله تقسیم کرد .در برهه نخست (-6933
،)6931پلیسووزارتمعارف-بعدها،فرهنگوهنر-مسئولصدورمجوزبودند.چنانکهماده5
نظامنامه
نامهنمایشهای عمومی ( ،)6931ماده 66نظامنامه  ،6961اصالحیهآنوماده « 97

نظام
اماکنعمومی»مصوب6963بهاینمهماشارهداشتند .هرچندکهدراینمرحله ،رویکردهاکامالً
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یکساننبودوفیالمثلدرمقررات6931و،6961ترتیبنظارتپلیسووزارتفرهنگ،متفاوت
میداد،امادر6961اینرویه،برعکسشد .
بود.درسال6931ابتدانظمیهوسپسوزارتخانهنظر 
دربرههدوم ( ،)6933-6947شهربانیبهعنوانمرجعصدورمجوزمستقل ،کنارگذاشتهشد
واینمهمبهوزارتفرهنگوجمعیمتشکلازنمایندگاننهادهایمختلفواگذارشد.چنانکه
مستندبهماده13آییننامه«:6933کمیسیوننمایشدرهرمحل،پسازمالحظهاجازهصادرهاز
هاوپیشپردههارا ازلحاظاخالقی،فرهنگی،اجتماعی،مذهبی،

وزارتفرهنگ...نمایشنامه

سیاسیوانتظامی،موردبررسیقراردادهودرصورتیکهنمایشآنرابرخالفاصولمزبور،
ش...صادرمینماید» .امریکهدرآییننامه 6957نیزبرعهدههیأت

تشخیصنداد،پروانهنمای
نظارتیدرمجموعهوزارتفرهنگقرارگرفت .لذااز 6933بهاینطرف،کهپلیسازمراجع
صدورمجوزحذفشد،فرایندصدورمجوزنیز،معقولترشد .
گفتنی است در تئاتر از ابتدا مرجع صدور مجوز ،غیر متمرکز بوده و در هر دو مرحله
مارالذکر،برایهرتئاتریازاستانمحلنمایش،مجوزاخذمیشد.کمااینکهدرمقررات6931
و ،6933نمایشنامهمیبایستدرمرکزبهوزارتخانهودرشهرستانهابهاداراتفرهنگوطبق
میشد .لذاازاینمنظر ،عدم
ماده 3آییننامه 6957بههیأتنظارتتهرانوشهرستانهاتقدیم 
تمرکز صدور پروانه در تهران ،باعنایت به تکبافت یا سادهبودن نظام سیاسی ،مثبت ارزیابی
میشود .چه ،درعرصهصدور مجوز،دونظام تمرکزو عدم تمرکزاداری از جنبهجغرافیایی

مطرحاست.درنظاممتمرکزباتجمیعقدرتوصالحیتدرمرکز،نظامعمودیوسلسلهمراتب
برقرار میشود؛ در حالی که در نظام عدم تمرکز ،با پراکندگی قدرت و نظام افقی اختیارت
مواجهیم.امریکهازیکطرف،موجبعدمانحصارصالحیتتصمیمگیریوازطرفدیگر،

سبباستقاللواحدهایمحلیواستانیمیشود(انصاری693:6965،و .)699-695
 -2سینما

یعتسینما،مستلزمفاصلهای میانتولیدآثار و نمایشآنهاست و اگر بالفاصلهپساز

طب
اتماممراحلساخت،عرضهفیلمهمآغازشود،بازتفکیکمیاندومرحلهساختواکران،
معنادار است .امری که در تئاتر بیمعناست ،چون فرض تولید ،نگهداری و عرضه با تأخیر،
متصورنیست 6.باری،نظربههمینویژگی،درنظامصدورمجوزبااستفادهـسوءاستفادهـاز
خصیصه یاد شده،صدورپروانهمحصوالتسینمایی ،دو مرحلهای شده:اول ـصدورمجوز
.البتهدرنوعخاصیازتئاترـتئاترتلویزیونیـاینگونهنبودهوفاصلهمیان«تولیدوضبط»و«پخش»،متصوراست .

6
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تولید؛دومـصدورمجوزعرضه .
امادرآثارسینماییهمبادودورهمواجهیم .اولیاز 6933تا 6933کهساختونمایش
چنانکهبهموجبنظامنامهفیلمبرداری

فیلمدرگرویاجازهازوزارتفرهنگوپلیسبود .
نمیتوان فیلمبرداریکرد وکلیهفیلمنامههانیزبایدبهتصویب
 6933بدوناجازهکتبینظمیه  ،
نظامنامهسینماهامصوب
برسد(ماده6وتبصرهماده.)9نیزوفقتبصرهالحاقی6966بهماده 93
 ،6965کلیهفیلمها بایدبهتأیید نمایندگانوزارتفرهنگوشهربانیبرسد .امادردورهدوم،
کارسختترهمشد ،زیرافارغازآنکهطبقماده 4آییننامهسینماها ( ،)6933نمایشفیلمها
نیازمندصدورپروانهنمایشازکمیسیوننمایششد؛در6955اوالً-ساختفیلممنوطبهتأیید
فیلمنامه و صدور مجوز فیلمسازی و ثانیاً -یک هیأت نظارت در کل کشور ،مسئول صدور
مجوزنمایشفیلمها شد .لذابرخالفتئاترکهداراینظامعدمتمرکزبود ،ساختواکران
فیلمها متمرکزبود .هرچندکهاینمهمدرسال 49باتوجهبه «تعدادسالنهاینمایشفیلم در
تهرانوتعدادفیلمهایایرانیوخارجی»پذیرفتهشد .
نظامصدورمجوزفیلمازابتدا تاپیروزیانقالب«،متمرکز»ودرتهرانمستقربوده؛ تاسال49
در«ادارهکلامورسینماییکشور»وازسال49بهبعد«،ادارهکلنظارتونمایشفیلم»6معاونت
امورسینماییوزارتفرهنگوهنر .


دوم ـ بافت اعضای مراجع صدور مجوز
آییننامهسینماها(،)6933کمیسیوننمایشدر
درتئاترطبقماده 3اصالحیمصوب  6991
نفرمیشدکهعبارتبودنداز :نمایندگانوزارتهایکشوروفرهنگ،شهربانی

مرکز شامل 4
کل کشور ،اداره کل انتشارات و رادیو و ساواک (سازمان اطالعات و امنیت کشور) .در
شهرستانهاهمباحذفنمایندهشهربانی،کمیسیونی5نفرهمرکبازفرماندار،رؤسایفرهنگ،

انتشاراتورادیووساواکیانمایندگانشان،مسئولصدورپروانهبودند.ترکیبیتقریباًامنیتیکه
اگرنمایندگانوزارتخانههایفرهنگوکشوربهعنوانمتولیاناصلیهنروامنیتمحلیقابلقبول
باشند ،بهطورقطع حضورنمایندگانشهربانیوساواکمصداقیازمداخلهدونهادنامرتبط با
مقولههنراست،زیراپلیستنهاوظیفهحفظنظمترافیکوامنیتمحلتولیدیاعرضهآثارهنری
راداشتهواظهارنظروورودبهمحتوایآثارهنریدرعدادوظایفوصالحیتهایذاتیاین
آییننامه6957درتهرانوشهرستانها،برطرفوتعداداعضا9،
ادارهنیست.ایرادیکهدرماده 3
)آییننامهصدورپروانهنمایشانواعفیلم»مصوب

.6ر.ک:تبصرهیکالحاقی بهماده 7اصالحی«اصالحمواد(7ـ5ـ3
6949هیأتوزیران .

62

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالهجدهم،شماره،45بهار 69


نفرشد:نمایندگانسهوزارتخانهفرهنگوهنر،اطالعاتوکشور(شهربانیکل) کهتغییری
مطلوبازجهتحذفنمایندهساواکوکمترشدنتعداداعضایکمیسیون بود،هرچندکه
بافت اعضای کمیسیون ،کامالً حکومتی بوده و نمایندگان سندیکاها و تشکلهای تئاتری،
جایگاهیدرکمیسیوننداشتندکهازاینجهتقابلدفاعنیست .
درسینما،ابتداطبقماده3آییننامه،6933کمیسیوننمایشباهمانترکیبتئاتر،فیلمهارا
نیز بازدید میکردند .با این تفاوت که به موجب اصالحیه  6953ماده  ،46یک نفر نماینده
ـبدونحقرأیـاضافهشدکهبهرغمعدمتأثیر

سندیکایسینماها،آنهمبهصورتمشورتی 
یگیری ،به هر حال توان تأثیرگذاری جامعه مدنی سینما را افزایش داد .اما در 6955
در رأ 
آییننامه پروانه نمایش فیلم ،هیأت نظارت بر نمایش فیلم در کنار نماینده
مستند به ماده   3
وزارتفرهنگ،مرکبازنمایندگانوزارتهایاطالعاتوکشور (شهربانیکل)وساواک
بود .نیز در  ،6949نماینده وزارت آموزش و پرورش ،جایگزین نماینده ساواک شد .وفق
اصالحیه6945هم،نمایندهوزارتکشوردیگرلزوماًازشهربانینبود .
نتیجه اینکه در هر دوی تئاتر و سینما ،جمعی حکومتی درخصوص ساخت و ارائه آثار
هنریتصمیممیگرفتندودراینمیان ،جایخالینمایندگانهنرمنداندراینفرایند ،ازنقاط
اصلیضعفنظاممزبورمحسوبمیشود .


ب -آیین صدور مجوز
اول ـ دامنه صدور مجوز

دامنهشمولنظامصدورمجوزآثارنمایشیوسینمایی،فراگیروهمهجانبهبود.چنانکهدر

تئاتر،معیارهاییچونایرانیوخارجی،مذهبی،سنتی،شادوتفریحیبودننمایش،زمانآنو
عمومییاخصوصیبودنمحلاجرامهمنبودوهمهموارد،مشمولدانستهشدهبود .
در سینما نیز ،در مرحله صدور مجوز ساخت ،وفق ماده یک آییننامه صدور پروانه
اعمازفیلمهاییبامتراژ

میلیمتری«
فیلمسازی،6955ساختنهرگونهفیلمسینمایی 94و  61

فیلمسازیبود .درمقولهاکراننیز،ماده
کوتاه،متوسط،طوالنی»،مستلزمتحصیلقبلیپروانه  
بالحاظنکردننوعفیلم،همهفیلمهااعمازتربیتی،ورزشی ،علمی ،اخبار،

آییننامه 6933
  43
تجارتیوغیرهرانیازمندپروانهدانستهبود .بااینحال،فراگیربودناخذمجوز،مانعبرقراری
بررسیمیشود .

استثنانشدکهدرادامه
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 -7محدوده اعتبار مجوز از نظر جغرافیا
گسترهجغرافیاییاعتبارمجوز،دردوبعدداخلیوخارجی،مطرحاست.درداخل،مجوز
تواندملییامحلیباشدکهباتوجهبهتوضیحاتسابقالذکردرخصوصعدمتمرکزاداری


می
فقطدرشهرستانهای

نمایشنامه

آییننامه،6957اجرای
مرجعصدورمجوزدرتئاتر،وفقماده 3
مذکوردرپروانه،مجازبود.لذاجدایاینکهباپروانهصادرههیأتنظارتشهرستانالف،نمیشد
شهرستان،میبایست 9پروانهاز 9هیأت

درشهرستانباجراکرد وفیالمثلبرایاجرادر 9
نظارتاخذمیشد؛درشهرستانیکهبرایآنمجوزصادرشدهبودهم،اینامکانفراهمبودکه
هیأتنظارت،اجرایتئاتررامقیدبهمکانیخاصکرده یااجرارادربعضیمناطقممنوعکند.
رسدآنرابایدبامذهبیبودنشهریامنطقهایوبهصالحنبودن

ظرفیتیمحلتأملکهبهنظرمی
اجرادرآنجامرتبطدانست .
نظامنامهسینماهای
اماتبعیضمیاناستانهاومناطقدرسینماهمبرقراربود.چه،مستندبهماده 95
«،6965ادارهشهربانیضمنصدورجوازهرفیلم،درصورتیکهنمایشآنفیلمرادرهریکاز
نقاطایران،صالحندانند،درآنورقهقیدخواهندنمودومدیرانسینماموظفندکهازارائهآنفیلم
پیگرفتهشدونهایتاًبه
آییننامه ،6933
درنقاطممنوعه،احترازنمایند».امریکهدرمواد41و 47
آییننامهصدورپروانهنمایش 6955تثبیتشد« :پروانهنمایشفیلمواسالیدبرای
موجبماده  1
تمامکشور،معتبرخواهدبودبهاستثناینقاطیکهدرپروانهقیدمیگردد.ممکناستدربرخی

شرایط،پروانهنمایشفیلم،محدودبهنمایشفیلمدرشهرستانهایمعینیاسینماهایمعینیازلحاظ
موقعیتودرجهوطبقهصادرشود» .همینرویکرددربعدخارجیهماعمالشدهودرتئاترطبق
بینالمللی»« ،مستلزمبازدید
نمایشنامههایایرانیدرفستیوالهای  

آییننامه« ،6957اجرای 
ماده  69
آییننامهنظارتبر
مجددوصدورپروانهمخصوص»دانستهشدهبودودرسینماهموفقماده  35
نمایشفیلمواسالید»مصوب«:6955صدورفیلمهایایرانیبهکشورهایدیگربهمنظورفروشیا
هایبینالمللییامنطقهایسینما،مستلزمبازدیدمجددوصدورپروانه

اجارهویاشرکتدرفستیوال
مخصوصخواهدبود» .
نمایشهاواکرانفیلمها

علیهذاحکومتاوالً-بامحافظهکاری،ظرفیتاعمالتبعیضدر
رافراهمآوردهبودکهجدایمواردنادرمناقشهبرانگیزمذهبیوقومیتی ،دستحکومترا
براینقضبرابریمیانهنرمندانوشهروندانبازگذاشت .ثانیاً -باعدماعتمادبهنفس ،اجرای
فیلمهایمجوزداردرخارجرانیازمند«بازدیدمجدد»و«صدورپروانهمجدد»
نمایشهاواکران 

دانست .امریبیمنطقکهنشانمیدهدحکومتدرارائهتصویریمجللومدرن ازایران،
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هنریاجتماعیوانتقادیرابرنمیتافتهاست .

اصرارداشتهوآثار
سال تصویب
مقرره

ممنوعیت

امکان نمایش فیلمهای
مخصوص اطفال

مرجع تشخیص
نمایش فیلم

 6965

زیر4سال 

4-66سال 

شهربانی 

 6966

زیر7سال 

7-61سال 

 6933

سالبرایهمهفیلمهابهجزفیلم-

زیر7
هایمخصوصاطفال 

 6993

زیر7سال 

7-64سال 

وزارتفرهنگو
شهربانی 

نوع
تغییر

سختتر 

کمیسیوننمایش 

سادهتر 


کمیسیوننمایش 

سختتر 

هیأتنظارتباکسب
 6955

امکانممنوعیتبرایزیر66سال 

نظرازانجمنهایخانه
ومدرسهوزارت
آموزشوپرورش 

سادهتر 


 -2دایره شمول مجوز از نظر سن مخاطبان

منطقلحاظنمودن محدودیتسنیبرایتماشاگران ،حمایتازسالمتروحواخالقاطفال
اصالحیآییننامهسینماهای6933قابلذکراستکهورود

است.براینمبنا،درتئاترصرفاًماده95
اطفالکمتراز7سال«درکلیهسینماهاونمایشات»جز«مواقعیکهسینماونمایش،مخصوصاطفال
باشد»را«بهکلیممنوع»دانستهبود.مادهایکهدراصالحیه ،6991تئاترازآن،حذفومختص
سینماشد .با اینحالدرسینمااینموضوع ،ازابتدا مدنظربوده چنانکهباعنایتبهمواد  93و96
نظامنامه سینماها ( ،)6965اصالحیه آن ( ،)6966ماده  95اصالحی آییننامه سینماها (،)6933

آییننامه نظارتبرنمایش فیلم ،6955میتوان دستهبندیذیل را
اصالحیه 6991آنوماده  34
ترسیمکرد :
بنابراینبرخالفتئاترکهصرفاًدرفاصله،6933-6991محدودیتسنیرااعمالکردهبود،
میشده
درسینمااینمهمازابتداتاانتهاباتغییراتبسیاردرعینحفظاصلمحدودیت،لحاظ 
کهنشانمیدهدمخاطبانسینمادررژیمسیاسیگذشته،بیشتروجدیترازتئاتربودهاست .
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 -5گستره مجوز از نظر محل تولید یا عرضه اثر

این مهم در تئاتر پیشبینی نشده بود و فصل  7آیین نامه ( 6933صدور مجوز نمایشها)،
تفاوتی از نظر محل تولید و عرضه قائل نشده و همه آثار را نیازمند مجوز کمیسیون نمایش
سازمانهای دولتی و

آییننامه  ،6957دو استثنا لحاظ شد :اوالً« -
میدانست .اما در ماده   65

مؤسسات آموزشی» از شمول آییننامه خارج؛ ثانیاً« -اجرای نمایش در شبکههای رادیو و
تلویزیون»«،تابعمقرراتوزارتاطالعات ]سازمانمیراثفرهنگیفعلی[» شد .لذاباعنایتبه
دولتیبودنرادیوو تلویزیون آنزمان 6،میتوان ادعا کرد کهنمایشهایتولیدیسازمانهای

دولتی در سال  ،6957از دایره نظارتی کمیسیون نمایش خارج شدند .گفتنی است تئاترهای
،بیبهرهودستکم
تلویزیونی،درواقعتصویرِتئاتربودهوازوصفبنیادین«زندهبودنهنرتئاتر» 
در زمان مورد بحث ما ،حتی قابل دستهبندی در مقوله فیلم و سینماست تا تئاتر .ولی در هر
صورت ،تئاترهای تولیدی آن زمان رادیو و تلویزیون ،برای پخش از سازمان ،تحت نظارت
وزارتفرهنگنبودکهبهنظرمنطقیمیرسید .
نمیتواندر
هیچگونهفیلمیرا ...
آییننامه «:6933
درسینماهمازآنجاکهمطابقباماده 43
هیچیکازاماکنعمومییامحلاجتماعاتدیگربهمعرضنمایشگذاردمگراینکهمورد
بازدید کمیسیون نمایش قرار گرفته و پروانه نمایش برای همان فیلم نیز صادر شده باشد» و
قرارنمیگرفت،

پخشازتلویزیون،مشمولواژگان«اماکنعمومی»و«محلاجتماعاتدیگر»
فیلمهای تولیدی تلویزیون نیازی به اخذ پروانه نمایش نداشت .امری که موجب
قاعدتاً  
ناهماهنگیها و چالشهاییشد 3ونهایتاً اینمهمدراصالحیه  ،6953لحاظ وپخش فیلماز
تلویزیوننیز،نیازمندمجوز ،اعالمشد .لذادراصالحیه ،واژه«تلویزیونویاوسیلهدیگری»به
ماده  43مزبور ،اضافه و درواقع ،همه رسانهها از جمله تلویزیون مشمول نظارت کمیسیون
تغییریکهدرمادهیکآییننامهصدورپروانهنمایشفیلم،6955تکرارو

نمایشقرارگرفتند.
طیمادهیکآییننامهصدورپروانهفیلمسازی 6955دربابساختفیلمنیزتثبیتشد .لذا

استقاللتلویزیوندرموردتئاتر،مقبول؛ولیدرخصوصسینمانامقبولافتادکهبازهمحکایت
میرسد
ازتفاوتجایگاهوجدیبودنقضیهسینمانسبتبهتئاترقبلازانقالبداردوبهنظر 
همچونتئاتر ،نبایدفیلمها راجهتپخشازتلویزیون ،مشمولکمیسیوننمایشمیدانستند،
.6ر.ک:قانونتشکیلسازمانرادیووتلویزیونملیایرانمصوب .6943/9/39
.بهعنواننمونه :حکایتفیلمخارجی«یالسفید»ساختهآلبرالموریس کهموجبجنجالمیانتلویزیونوادارهنمایش
 3
نامهفیلمخانهملیایران،سالدوم،شماره

شد.ر.ک:حیدری،غالم«،)6973(،نکتههاییدرحاشیه:...دعوابرسریالسفید»،
5ـ،9بهاروتابستان،صص331ـ .333
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میشود .
زیرادرهمهاینموارد،مراجعویژهایجهتانتخابوپخشآثاردرنظرگرفته 

دوم ـ روند تصمیمگیری در مراجع صادرکننده مجوز
7ـ مهلت اظهارنظر

کمیسیوننمایشیاهیأتنظارت ،هرچنددادگاهادارینبوده ،اساساًرسیدگیشان،منوط
به وجود اختالف نیست (رستمی و دیگران )13-16 :6966،و تنها براساس وظایف قانونی،
گیریمیکنند؛بااینحالعمالًدرموردآثارارائه شده،قضاوتکردهوباآرایمثبت


تصمیم
شان،بهنوعیحکمحیاتومماتبرایآثارهنریصادرمیکنند.چه،رأیمنفیبه

ومنفی
خلقیاعرضهاثرهنری،عمالًدرحکممجازاتمرگبرایاثریاستکهشایدبتواندتغییری
رسددستکم،برخیازموازیندادرسیمنصفانهاز


ولواندکدردنیاایجادکند.لذابهنظرمی
میبایستدر اینمراجعرعایتشود .طبقایناصل ،تأخیر
جمله«رسیدگیدرمهلتمعقول» 
دررسیدگی،نوعاً درحکمعدمرسیدگیاستورعایتسرعتازجملهدرشروعوپایان
قابلپیشبینیبودنمدترسیدگی،

رسیدگی،توصیهمیشود(فضائلی.)991:6963،ازاینرو،

مهم بوده و باید ثابت و غیرقابل انعطاف باشد (محسنی ،)371-377 :6933،زیرا «دیر و زود
دارد ،اماسوختوسوزندارد» ،خاصهدروادیهنرکهوجهصنعتیوتجاریهمدارد ،دیگر
خریداریندارد(دهقان)64:6933،واگرهمتحملشودازسرناچاریاست .
آییننامه  6933آمده بود و درخواستکنندگان پروانه
در تئاتر این مهم ،طبق ماده   16
نامهها را الاقل  64روز قبل از نمایش به کمیسیون نمایش محل ،تسلیم
نمایش 

مکلف بودند 
نمایندکهمیرسانداصوالًکمیسیوننمایش،برایبررسیواظهارنظر64،روزوقتداشت .

نظامنامهسینماها («،)6965ادارهشهربانی»موظفبودنظریه
درعرصهسینماهمدرماده  93
قطعیخودنسبتبهجوازنمایشرا«بهفاصلهبیستروزازتاریختقاضا» اعالمنماید .مهلتیکه
پیشبینینشدوبهدلیلبروزمشکالتفراوان،وفقاصالحیهماده،)6991(43
درآییننامه 6933
پیشبینیشد .اما
مدت 33روزمذکوربرایکمیسیوننمایشدراعالم«قبولیاردنمایشفیلم» 
ترازپیشبینیمهلتبرایاظهارنظرمتولیصدورمجوز،ضمانتاجرایعدمرعایتمهلت

مهم
مزبوراست،زیرادرجمهلتبدونضمانت اجرا،مثلعدمدرجمهلتبودهوتأثیریندارد.ولی
اگرپیشبینیشودمثالً«درصورتعدماظهارنظردرمدتیادشده،درخواست،مثبتتلقیشده

و...مکلفبهصدورمجوزاست»،میتوانبهاعالمنظردرمدتتعیینیامیدواربود.امریکهدر
وسینماپیشبینینشدهبودوالبتههمینسکوتراوفققواعدتفسیردرحقوقعمومی،باید

تئاتر
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درحکمتأییدوموافقت،تلقیکرد .

2ـ خروجی مراجع صدور مجوز
 .7-2صُوَر نظرات

آییننامه 6933بلدیهتهرانبهامکانجرحوتعدیلدرنمایشنامه
درتئاترابتداوفق ماده  3
نیزاشعارمیدارد« :هرقسمتازفیلمراکهبلدیه،منافیبااخالقو

اشارهشدهبودو ماده 63
آییننامه،6933کمیسیون
والکومهرمینماید.نیزوفقتبصرهماده 13

عفافبداند،قطعنموده»
اختیارداشتکه«کلماتیاجمالتیاقسمتیازنمایشنامه راحذفو یانمایشآنراممنوع
آییننامه  6957هم تکرار و حتی امکان حذف «حرکات» هم به
دارد» .امری که در ماده   7
میتوان درسهنظر
«کلماتیا جمالت» اضافه شد .لذاخروجی نهادصدورمجوز درتئاتررا 
«تأیید ،رد و منوط به اصالح» خالصه کرد .در سینما امّا ،فارغ از سکوت مقررات در مرحله
ساختفیلمکهنشانازعدمانعطافدراینخصوصدارد،درمرحلهصدورپروانهنمایشفیلم،
حکایت؛درازبود :
آییننامه،6933نظرکمیسیوننمایشدرقالب«قبول»،
)6وفقمواد43و44اصالحی 6991
«رد»و«قبولبااصالحات»بودوطبقتبصرهیکالحاقی6955مادهاخیر«،نمایندهسندیکا،مسئول
اجرایتصمیماتکمیسیوننمایشدرموردحذفصحنههای»فیلمشد .

آییننامه صدور پروانه نمایش ،دو صورت «موافقت» و «عدم
 )3در  ،6955طبق ماده   5
موافقت»مطرحبود .امّادر اصالحیه 6949اینماده،قضیه ،پیچیدهشدوخروجیشورادرسه
دستهقرارگرفت :

6ـموافقتبهاتفاقآرا  صدورپروانهنمایش .

3ـبالمانعِمشروطبهممنوعیتبرایافرادکمتراز66سال  صدورپروانهنمایشبااعمال
محدودیت .

نفرهمعاونان(معاونهایوزرایفرهنگ

9ـعدمموافقتبهاتفاقآرا  ارجاعبهشورای5

و هنر ،اطالعات و جهانگردی و آموزش پرورش ،معاون شهربانی کشور) و تصمیمگیری با
حضور9از5نفر :

الف-تأییدبهاتفاقآرا  صدورپروانهنمایش .

ب-ممنوعبهاتفاقآرا  مشاهدهمجددطبقماده :7
قابلاصالح  ... 
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بهطورکلیمردود .

پ -عدم اتفاق آرا در باب نمایش یا عدم نمایش   ارجاع به مرحله باالتر رسیدگی
(شورایهنرهاینمایشی) .
اینماده،بسیارآرمانگرایانهوبوراکراتیکبودودرعالَمِقضاوتهنر،آنهمسینما،دستیابیبه

اتفاقآراولومیان9نفر،مشکلاست.بههمیندلیل،بهفاصلهکمترازیکسال(«،)6945اتفاق
آرا»،جایخودرابه«اکثریتآرا»داد .لذاصورمختلفواصالحاتمتعددنشانمیدهدکه
هایاداریدرسایرزمینهها،وادیهنراساساًمحلتضاربآرااست .

برخالفتصمیمگیری


2ـ .2مدت اعتبار مجوز

آییننامهسینماها (،)6933باذکرصدور«پروانهنمایشبرایمدتمعین»
درتئاتر،ماده  13
ازانتخابمدتیخاص،اجتنابکردهوبهنحویغیراصولی ،صالحیتتشخیصیفراخیرابه
آییننامه،
کمیسیوننمایشاعطانمودهبود.نگاهیکهدر 6957ارتقایافتوبهموجبماده  6
نظارتبرنمایشهاتادوسالپسازتاریخصدور،اعتبارداردو

«پروانهصادرهازطرفهیأت
پسازآن،محتاجبهتمدیدپروانهاست» .امامستندبهاصولحقوقیهمچونصحتولزوم
میبایستبرایهمیشهمعتبرباشدو
مجوزها،یکبارصدورمجوزبرایاثرهنریازجملهتئاتر ،
میتوان مجری را ملزم کرد صرفاً اجراهای بعدی را به وزارت
تنها از باب درج در سوابق  ،
هزینهتمدیدمجوزاجرا
فرهنگاطالعدهدیااینکهاگرنگاهمالیبهصدورمجوزوجوددارد ،
اخذشود،آنهمبدونالزامبهطیکردنفرآیندصدورمجوز .

پیشبینی
آییننامه،6933عالوهبرعدم  
درسینمانیزوضعبههمینمنوالبودودرماده  49
مدتاعتبار ،صالحیتتخییریمطلقیدرتمدیدیاحتیلغوپروانهوجودداشت«:مدتاعتبار
نمایشفیلمهایسینمایی،بستهبهنظرکمیسیوننمایشخواهدبود.کمیسیونمزبورمیتوانددر

موقعالزم،پروانههایمربوطهراتمدیدیاملغینماید» .حکمیکهدر6955اصالحشدوماده4
آییننامهصدورپروانهنمایش،مدتاعتباررا3سالوتمدیدآنرامنوطبه«بازدیدمجدد»اعالم

کرد.براساستبصرهاینمادههم«،تاریخانقضایمدتپروانهدرهرصورتنمیتواندزیادهاز
تاریخانقضایمهلتامتیازخریدفیلمکهدراصطالحسینماییبهرویالتیمعروفاست،باشد».
مادهای که به دلیل غیرمنطقی بودن طریقه تمدید ،در  6943اصالح شد و به موجب ماده 4

اصالحی«:پسازانقضایمدتمذکور] 3سال[ ،ادارهکلسینماییکشوربرحسبدرخواست
دارندهفیلمباتوجهبهسوابقامر،نسبتبهتمدیدآن،اقداممیکند،مگراینکهازجهاتی،مشاهده
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هایمندرجدرآییننامهبرایصدورپروانهتمدیدی،ضروریتشخیصداده

فیلمدرکمیسیون
هایتمدیدینیزطبقمفادآییننامه،عملخواهدشد» .لذابه


شودکهدراینصورت،برایفیلم
رغمآنکهدرواپسینمقرراتآثارنمایشیوسینمایی«،عدمتعیینمهلت»،جایخودرابهمدت
میشود؛ اماصرفنیازبه
دو سالهدادهواینمهم ،مطلوبوموافقباموازینحقوقیارزیابی 
اجازه حکومت برای اجرا یا اکران مجدد ،قابل دفاع نیست .چه ،در این زمینه ،حداکثر شیوه
«اطالعقبلی» بایداجرامیشد وهنرمندانتنهاعرضهمجددتئاتریافیلمیمجوزداررابهوزارت
میدادند .بااینحال ،سیراصالحمقرراتنشانمیدهدکهکیفیتتغییراتروبه
فرهنگاطالع 
زیراسوایمدتدارشدناعتبارمجوزها،شیوهاجازهمجددازحکومتنیزاز«تمدیدبا

جلوبوده،
طیکردنتماممراحلاخذمجوزازجملهبازدیدفیلم»در،6955درسال43به«تمدیدباتوجهبه
سوابقامروصرفاً بازدیدفیلم درموارداستثنایی» تبدیل شد کهتأثیرقابلتوجهی درکاهش
مسیرطوالنیوماللآوراخذ

همچنانالزامهنرمندبهطیکردن 

بوروکراسیدارد .با اینحال ،
مجوزدرهربارعرضهاثرهنری ،امرغیرقابلتوجیهیاستدرمسیریکهخودهم ،قابلتوجیه
نیست .


 .4تجدیدنظرخواهی و ضمانت اجرای نظام صدور مجوز
تصمیماتاتخاذشدهتوسطاداره،قابلاعتراضاستوبایدمراجعیداخلنهادصادرکننده
تر،یکباردیگر،موضوعبررسیشود .

بینیشودتاتوسطجمعیبیشتروباتجربه
مجوزپیش 


الف -تجدیدنظرخواهی در وزارت فرهنگ
اول ـ مرجع تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهیابتدادرسینماودرمرحلهصدورپروانهاکرانفیلمشناساییشدوتبصره
آییننامه«،6933شورایعالینمایش»را مرجعتجدیدنظر
 3الحاقیماده 44اصالحی  6953
تأسیسکرد«:چنانچهصاحبفیلمویانمایندهسندیکایسینماهابهتشخیصکمیسیوننمایش،
معترض باشد ،رأی شورای عالی ]نمایش[ نسبت به فیلم مورد اعتراض ،قطعی و الزمالرعایه
آییننامهشورایهنرهاینمایشی»در،6955جای
خواهدبود».امااینشورایعالیباتصویب« 
خودرابهاینشوراداد .شورایجدید ،هرچند پسوند«هنرهاینمایشی»داشتواینواژهدر
آییننامه
لغت،متمایلبهمواردیچونتئاتراست ،امّاشاملسینماهممیشد .چه؛ طبقماده  1
شورا «،مواردنمایشیکهبررسیوشورواخذتصمیمنهاییدربارهآنبهعهدهشورایهنرهای
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تئاتر.»...درتئاترهمبهموجبماده5آییننامهنظارت

نمایشیاست،عبارتمیباشداز:سینما،

نامهایموافقنبود«،گزارشامرازطرفنماینده
نمایش 

برنمایشهااگرهیأتنظارتبااجرای

وزارتفرهنگوهنربهشورایهنرهاینمایشی تسلیم» میشد .لحناینماده طوریاستکه
ظاهراًنیازیبهدرخواستمتقاضینبودهوموضوع اجراینمایش بهصورتخودکار،بهشورا
فرستادهمیشد.لذااز،6955مرجعتجدیدنظرخواهیازهرگونهاعتراضبهتولیدوعرضهآثار
نمایشیوسینماییدرصالحیتشورایمزبورقرارگرفتورأیشورانهاییوقاطعبود .
بنابراینفرایندصدورمجوزدرتئاترتا 6955و درسینماتا 6953بهدلیلعدموجودمرجعی
فاقدمعیاررسیدگیدودرجهایازموازیندادرسی

برایتجدیدنظردرمجموعهوزارتفرهنگ ،
منصفانهبودهاست .

دوم ـ آرای قابل تجدیدنظر

آییننامهشورایهنرهاینمایشی،وظیفهشورا«بررسیواظهارنظرواخذ
درتئاتر،وفقماده 9
تصمیم...درکلیهمواردمربوطبهنمایشاستکهازطرفوزارتفرهنگوهنربهشورااحاله
شده ونسبتبهآنها،هیأتهاینظارتمربوطهدرمراحلبدوینتوانستهباشندبهتوافقکامل
برسند».بنابراینصرفاً در صورتعدمتوافقکاملهیأتهاینظارت،موضوعدرشورامطرح
سختگیرانهوناقضحقتجدیدنظرخواهیکههیأتوزیران،آنرادر،6943

میشود.دیدگاهی

اصالحو«عدمتوافقکامل»راحذفکردوهمهمواردمنجملهردنمایش،قبولبااصالحاتو
قبولمحدودبهعدماجرادربرخیمناطق ،ازحقتجدیدنظرخواهیدرشورابرخوردارشدند.
چه ،در محاکم که حسب مورد ،موضوع اختالفات؛ حقوقی ،اداری یا کیفری است و تقریباً
راهحلهادرقوانینومقرراتمشخصشده ،اصوالًحقتجدیدنظربرایهمهآرا درنظرگرفته
میشود؛حالدربحثماکهموضوع اثرهنریوباهزارانتفسیروتأویلهمراهاست،محروم

کردن اشخاص از اعتراض نسبت به نظر اعضای هیأتها ،که غالباً هم ذوقی است ،منطقی و
منصفانهنیست .
آییننامه صدور پروانه نمایش  ،6955با گذشت  3سال از عدم
در سینما هم ،طبق ماده   7
صدورپروانه«،تقاضایبررسی مجددفیلم وصدورپروانه» نمودو«درصورتیکه باتوجهبه
اوضاعواحوالومقتضیاتزمان،موجباتعدمصدورپروانه،مرتفعشدهباشد»پروانهنمایش
مادهایظاهراًمبتالبه،بامشمولینمعتنابهکهتاسال9،47باراصالحشد :
میشد .
صادر 
6ـدراصالحیه ،6943اوالًـ 3سالبه 1ماهتقلیلیافتوباتعیینشرطِاصالحشدن ،قابل
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نمایش بودنِ فیلم های ایرانی و مرتفع شدن موجبات عدم صدور پروانه باتوجه به اوضاع و
احوالومقتضیاتزمان،مقررشدتا«درصورتیکهمواردفوق،موردتأییدادارهکلسینمایی
کشورباشد،میتو اندگزارشیتوجیهیتهیهوفیلمرابهشورایهنرهاینمایشیارائهکند.اگر

فیلمازطرفشورا،بازدیدومجدداًمردودشود،دارندهفیلم،یکباردیگر،مجازخواهدبود
کهبهطریقمذکوردراینماده،تقاضایبررسیمجددفیلموصدورپروانهرابنماید.باتوجهبه
مراتبفوق،چنانچهفیلمیسهبارمردودشناختهشود،برایصدورپروانهنمایش،مطلقاًبازدید
نخواهدشد».درایناصالحیه،سهنکتهموردتوجهاست:نخست،تفکیکمیانفیلمهایایرانی
وخارجیوانحصارعدمصدورپروانهنمایشبهجهتمقتضیاتزمانیبهفیلمخارجی .دوم،
فراهمنمودنشانسهایمجددبرایبازنگریدرتصمیممنفیصدورپروانهنمایشکهمعقول

بهنظرمیرسد .سوم  ،ایجادسقفبرایاصالحوبازدیدمجددکهنشانمیدهدمماشاتبا
هنرمندان ،جادهای بیانتها نبوده ،زیرا متقاضیان با اطالع از حداکثر  9شانس برای نجات
استفادهمینمایند .

فیلمشان،ازکارتهایخودبامحافظهکاریوبررسیهمهجوانبامر،
گیرانهتروازطرفیمقررشد کهاگر فیلمایرانی«برای


،روندسخت
3ـدراصالحیه6949
باردومنیزمردودشناختهشود،برایصدورپروانهنمایش،مطلقاًبازدیدنخواهدشد» .درواقع،
شانس بازبینیاز 9نوبتبه 3نوبتکاهشیافت .ازطرفدیگر ،درموردفیلمهایخارجی،
بهعلتبی ارزشیویاایجادمبتذلپسندیدرتماشاگرانویا

ایننکتهاضافهشدکهاگرفیلم«
بدآموزی،مردودگردد،چنینفیلمیمجدداًبهمنظورصدورپروانهنمایش،بازدیدنخواهدشد»
بیارزشی» تقسیم
(بند ت) .لذا علل مردودی فیلم خارجی به دو علت «مقتضیات زمانی» و « 
گردیدومورداخیر،فرصتیبرایاصالحنداشت .
9ـدراصالحیه،6945صرفاًهمین علتاخیردرموردفیلمهایخارجیتغییرکرد ودر
حقیقت،شانسفیلمخارجی،باالرفت.دربندتاصالحیآمد«:درصورتیکهفیلمخارجی
 ...بهجهاتیغیرازشرایطمقتضیاتزمان،مردودگردد،دارندهفیلمخارجی،مجازاستپس
ازانقضایمدتحداقلیکسال،مجدداًآنرابهمنظورصدورپروانهنمایش،ارائهکند.فیلم
بهانضمامسوابقامر...مطرحخواهدشدوچنانچهباردوم،مردودشناختهشود،برایصدور
لذافیلمخارجیکهبابرچسببیارزشی ،ابتذالیا

پروانهنمایش،مطلقاًبازدیدنخواهدشد» .
بدآموزی ممنوعشده بود ،شانسمجددی یافت که یک بار دیگر نظرشورارا طلب نماید.
(فیلمهای غیر اخالقی و
امری که فارغ از ممنوعیت طبیعی موارد مغایر با فرهنگ ایرانی  
مستهجن)،دردیگرمواردمحلتاملاستزیرادرعرصههنر،سالیقمختلفبودهوفیلمیکه
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بیارزش یامبتذل بهمعنای سادهانگارانه وبیاحترامی بهدرکمخاطباست،
از نظر برخی  
میتواندازنظردیگران،محبوبوموفقتلقیشود .لذاهرچندغالبداوریهادرمقولههنر

خاصهسینما،ذوقیاستوچهبسیارمراسموجشنوارههابرهمینمنوالبهآثارجایزهمیدهند؛
اما بایددرنظرداشتکهاینجا بحثانتخاببهترینهانیستوصحبتبرسرامکانعرضهبه
مخاطبوبهبیانبهتر،حیاتومماتآثاراست .
امادونکتهدیگردربحثتجدیدنظرازآراشایستهتوجهاست)6:درهیچیکازمقرراتتئاتر
وسینما ،مهلتیبرایتجدیدنظرخواهی،مقررنشدهکه عالوهبرغیرمنطقیبودن ،حکایتازعدم
محدودیتدراینزمینهدارد)3.ازآنجاکهمراجعصدورمجوزعمالًقضاوتمیکنندوباتوجهبه
اوال -ضرورت شفافیت عملکرد حکومت .ثانیا -کافینبودن صرف ادعا و اینکه مراجع مذکور
(نمایندگانحکومت)بایداثباتکنندکهمواردمخالفت باصدورپروانهساختیانمایش،برای
،زیانآوراست(زیباکالم)645:6966،؛اصلمستندومستدلبودنآرا(اصل76متممق.ا6).
جامعه 
برنهادهایصادرکنندهپروانهآثارهنرینیزحاکماستتادستکم،متقاضیانبافضاودنیایفکری
اعضاآشناشدهوحتیبتوانندباارائهدلیل،نظرآنهاراتغییردهند.امریکهمقرراتدرخصوصآن،
ساکتبودهوهمینامر،ازخألهایقابلانتقادنظامحقوقیصدورمجوزقبلازانقالباست .


سوم ـ ترکیب و روند رسیدگی مرجع تجدیدنظر

در تئاتر ،شورای هنرهای نمایشی 66 ،عضو شامل :هنرشناس ،روانشناس ،جامعهشناس و
کارشناسفرهنگیوتربیتیوامورنمایشیداشت.اینتعداددرسال54به63نفرافزایشیافتو
یکنفر«حقوقدان»همبهشورااضافهشد.ایناعضابهپیشنهادوزارتفرهنگوهنروتصویب
سالمنصوبمیشدندواینمدتقابلتمدیدبود.ضمنآنکهوزیر

هیأتوزیران،برایمدت9
آییننامه.)6955ترکیبیکه
یتوانستدرطولمدتعضویت،افرادرابرکنارکند(مواد6و 7
م 
درسالهایبعداصالحشدوطیمصوبه6943/3/34هیأتوزیران9،نفراز«سندیکایهنرمندان
فیلمایرانی»«،اتحادیهصنایعفیلمملیایران»و«سندیکایسینماها»،هرسه«باموافقتوزارت
فرهنگوهنر»اضافهشدند.درهمانسالوطیمصوبه6943/63/34هیأتدولت«،نمایندهوزیر
فرهنگ»«،معاونوزارتاطالعات»«،نمایندهوزارتکشور(معاونشهربانیکلکشور)»«،یک
نفرازمطبوعاتبهانتخابوزارتفرهنگوهنر»وبهموجبمصوبه6943/63/36هیأتوزیران،
«مدیرکلامورسینماییکشور»بهعنواناعضاانتخابشدند.لذاترکیبشوراخصوصاًبانخستین
 «.6احکامصادرهازمحاکمبایدمدللوموجهومحتویفصولقانونیهکهبرطبقآنهاحکمصادرشدهاست،بودهوعلناً
قرائتشود» .
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اصالحیه سال  43منطقیتر شد زیرا دست کم 9نفر باالجبار میبایست از میان تشکلهای
شدندکهموجبنزدیکترشدننگاهورویکردبخشخصوصی

غیردولتیسینماییانتخابمی
ومتیمیگردید .

سینمابهبخشحک
دربابروندبررسیواظهارنظر شورایهنرهاینمایشی،مستندیدردسترسنیستوصرفاً
آییننامه 6955بهنحوهتعییندستورجلسهیعنیپیشنهاددبیرشوراوموافقترییس
درماده  5
شوراپرداختهشدهودرماده 4نیزعنوانشده بود«:شورا...پسازمطالعهوشورجهتتصمیم
نهایی،اقدامبهاخذرأینمودهواکثریتآراجهتموافقتباهریکازمواردتحتبررسی،
آییننامه 6955نیز،رأیشورایهنرهاینمایشیرا«قطعیونهایی»و
کافیخواهدبود» .ماده  9
آییننامه،6957آنرا«قاطع»میدانست.لذاباقیمسائلهمچونحداکثرمهلتصدور
ماده  4
رأیدرشورا،شیوهبررسیو...بهسکوتورویهعملیواگذارشدهاست.درسینماهم،براساس
آییننامهسینماهای«،6933شورایعالینمایش»عبارت
تبصره9الحاقیماده44اصالحی 6956
نفرکهمیبایستظرف63

ازوزرایکشوروفرهنگورییسساواکیاقائممقاماناین9

است
روزازتاریخوصولگزارشکمیسیون،نظرمیدادند.لذامشخصاستکهرعایتدقیقموازین
مطرحنبودهومقرراتگذاربهصرفپیشبینییکشوراوتعیین

حقوقیدرمرحلهتجدیدنظر ،
اعضابسندهنموده ضمناینکهتقریباً ترکیبحکومتیدراینمرحلههمحفظشدهوخبریاز
تشکیلجمعیازهنرمندانمتخصصنیستومثلمرحلهبدوی،دررویپاشنهنظردادنجماعتی
حکومتیچرخیدهکهمغایربارسیدگیتخصصیاست ،زیرامثالً کارشناستربیتییاامنیتی ،تنها
بهپیامومحتوایآثارهنریتوجهکرده ومهمترینیابهجرأت ،تمامیتاثرهنرییعنیفرم،
میگیرند .امریکه اتفاقاً درجمعهنرمندانبیشترمورد
وجوههنریودراماتیکاثررانادیده 
توجهاستزیراجدای هنرمندانرانتیومتصلبهمنابعمالیحکومتی،غالبهنرمندانکهازراه
میکنند -قاعدههنرمندبودنهمچنیناست -چونبایدهزینهوسودراازمردمونه
هنرارتزاق 
حکومتبگیرند ،درکنارتوجهبهابعادهنری ،پیاموبازخوردآثارراهمدرنظرگرفتهواصوالً
میدانند کهمخاطببرای
اثرینمیسازندکهبافرهنگمردموزمانهشانمغایرباشد .چه ،نیک 

محصولیکهدوستیاقبولندارد،هزینهنمیدهد .

ب ـ ضمانت اجرای تخلف از نظام صدور مجوز

هرنمایشدهندهکهدرضمننمایشازحدود

درتئاتر ،مستندبهماده 64نظامنامه« ،6931
پیس کهبهتصویبرسید تجاوزنماید ،مسئولوموردتعقیبواقعخواهدشد» .درادامه وفق
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نمایشنامهِ»دارایپروانه«،اکیداً

آییننامه« ،6933اظهارهرگونهمطالبیخارجازمتن 
ماده  19
ممنوع» و «متصدیمربوطهنمایش»«،مسئول»و«مرتکب»به«تعقیبقانونی»واگذارشدهبود.
نیزبرایمتخلفینازبسیاریازموادآییننامهازجملهمواد( 13اخذپروانهنمایش)و

ماده 77
 19یادشده«درصورتیکهکیفرشدیدتری،تعییننشدهباشد»«،حبستکدیریازپنجروزتا
جرمانگاریصورتگرفته
دهروزوغرامت]جزاینقدی[»مقررکرده بود.لذادرموردتئاتر ،
همدرباباجراینمایشهایدارایمجوزامّابامتنیمتفاوتاز

آییننامه 6957
بود.ماده  66
ادارهکلفعالیتهایهنریدرتهرانواداراتفرهنگوهنردر

متنمصوب،اشعارمیداشت«:

هابراجراینمایشنامه نظارتخواهندنمودوچنانچهتغییریدراجرایآنمشاهده


شهرستان
نمایند،ازطریقشهربانیوکالنتریهاومأمورینانتظامیازادارهنمایشجلوگیریخواهند

نمود» .بنابراین در تئاتر ،هم برای اجرای نمایش بدون مجوز و هم ،اجرایی متفاوت از متن

مصوبمنجربهاخذپروانه،مجازاتازجملهتوقیفاجرادرنظرگرفتهشدهبود .
درسینماهمدرمرحلهصدورمجوزاکران ،ضمانت اجرایتخلفازاخذپروانهنمایشاز
ابتدامدنظربودهاست :
نظامنامهسینماهای  6965که«متخلفین» از نظامنامهمِنجمله مواد 93و 95آن،
6ـماده  73
مبنیبرلزوماخذپروانهنمایشوممنوعیتنمایشبرخیفیلمهادربرخینقاطرا«بهحبسسه
تا پنج روز یا تأدیه  ...غرامت» «و در صورت تکرار محکومیت بیش از ده بار در سال» به
شدنسینماازطرفشهربانیواسترداداجازهنامهآن،حکمدادهبود و نیزاصالحیه6966


بسته
این مادهکهضمنحذفدومجازاتجزاینقدیوحبس،دفعاتتکرارتخلفراازدهنوبت
به9بارتقلیلداد .
آییننامه سینماها ( )6933که طبق آن« ،چنانچه فیلمی
3ـ تبصره اصالحی  6991ماده   43
مورد بازدید کمیسیون قرار گرفت و با نمایش آن مخالفت شد؛ سینما بدون توجه به رأی
کمیسیونآنرانمایشدادو برایمرتبهاول،بهمدتیکهفتهودرمرتبهدومبهمدتپانزده
میشود.ضمناًهرگاهپساز بازدیدفیلم قسمتیازآن
روز وسومین بار برایهمیشهتعطیل 
حذفگردیدومتصدیسینمابدونتوجهبهنظرکمیسیون،قسمتحذفشدهرانمایشداد،
فیلممذکوربرایهمیشهدرسراسرکشورلغومیگردد».گفتنیاستطبقماده 77این

پروانه
مادهازآییننامهدرنظرگرفته

مقرره،ضمانت اجرایکیفریحبسوغرامتبرایحدود 43
شدهبودکهماده43موردبحثمادرآنهانیست .
آییننامهصدورپروانهنمایش 6955کهبرایاداراتوزارتفرهنگوهنر ،حق
9ـماده  3
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بازدید مجدد فیلم از لحاظ تطبیق با مشخصات پروانه نمایش را پیشبینی کرده و در صورت
تشخیصتخلف،شهربانیوکالنتریهارامکلفکرده بودتابهدرخواستوزارت ازنمایشیا
ادامهنمایشفیلم ،جلوگیریونتیجهرابهوزارتفرهنگاعالمدارندتاباتوجهبهمفادماده65
اجرابرایتخلفازهردوآییننامهصدور

.مادهمذکورهمدرمقامضمانت

آییننامه،اقدامشود

پروانهنمایشونظارتبرنمایشفیلم (،)6955بهنحومفصل،تخلفاترابرشمردهازجمله)6 :
نمایش فیلم بدون اخذ پروانه نمایش )3 .اقدام خودسرانه در حذف قسمتی از فیلم یا افزودن
)خارجکردنصحنههاییازفیلمدرموقعتقاضایپروانهوصحنههارابعد

صحنههایمحذوف9.
)بهطورکلی،تخلفازاجرایمقرراتآییننامه .در

ازصدورپروانهبهمتنفیلماضافهکند5 .
مقامتعیینمجازاتنیزاوالًـهریکازتخلفاترابهمجازاتمذکوردرقوانینجاریمملکتی،
ارجاعداده.ثانیاًـدرمرحلهاول،لغوپروانهنمایشفیلمودرصورتتکرار،لغوپروانهکسب
متقاضیونمایشدهندهراتصریحکردهاست .
امادرخصوصاینضمانتاجراهاچندنکتهشایستهتوجهاست :
)6نظامصدورمجوزاساساًبرایآثارهنری،غیرقابلاجراواعمالاستزیراچگونهمیتوان
تصور کرد که نمایشنامه و فیلمنامهای نوشته شود و عیناً همان ساخته شود؟ چراکه بسیاری از
هادرحینتمرینوفیلمبرداریتغییریافته ،حذفیااضافه

حرکات،دیالوگهاوحتیشخصیت
میشوند .لذادربدترینحالت،تنهامیتوانانتظارداشتکهطرحاولیهومختصرتئاتریافیلم،

مصوبوبراساسآن،آثارساختهشوند.بهیادداشتهباشیمکهمحورصحبتاثرهنریاستکه
ازخالقههنرمندنشاتگرفتهوهرزماندرتغییروتحولاستوفیالمثلبانقشهازپیشتأیید

شدهیکساختمانیاحتیطرحپژوهش متفاوتاست .هرچندکهدراینامورنیز تغییربسیار
محتملاست .لذااگرنظاممغایرباآزادیصدورمجوز رویکاغذالزماالجراباشد ،درعمل؛
بامسامحهفراواناجرامیشود.برایناساس،پیشبینی

مطرودومتروکاستیادربهترینحالت،
مجازاتبرایذکرمطالبیغیرازعبارتنمایشنامهیافیلمنامه،کامالًغیرمنطقیوعجیباست .
بودنحقوقجزایعنیرویکردکمینهیاتقلیلگرابه حقوقجزا،


حداقلی
 )3رعایتاصل 
تکمیلیوفرعیبودنآنوجایگاهشبهعنوانآخرینراهحل،وسیلهیاچاره (غالمی:6936،

 )55اقتضامیکرد کهمقرراتگذاران ،دستکمبرایضمانتاجراینظامصدورمجوز ،از
میکردند.چه،اگرقرار
جرمانگاری،صرفنظر؛ودستباال،تنهابهتنبیهاتاداریضعیفاکتفا 

باشدعدمدریافتمجوزساختوعرضهآثارهنری ،مستوجبمجازاتباشد ،دیگرحجتبر
سایرامور تماماستوبایدبهحداکثریبودنحقوقجزاقائلشویمکهقطعاً محکومبهرد
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است .
جرمانگاری میشد؛ این مهم در
 )9اگر هم قرار بود موضوع صدور مجوز آثار هنری  ،
صالحیتمجالسشورایملیوسنابودونههیأتوزیرانووزیرفرهنگ ،زیراوفقاصل63
متممق.ا.مشروطه«،حکمواجرایهیچمجازاتینمیشودمگربهموجبقانون» .

 .3نتیجهگیری
نظامصدورمجوزآثارهنریبیانگررابطهویژهایمیانهنرمندوحکومتاست.از یکسو،
هنرمندبایدبرایخلقوارائهآثارشازنمایندهحکومتـوزارتفرهنگـاجازهبگیردوازسوی
دیگر عیان میکند که حکومت ،فارغ از اشتغال ذمه به امنیت داخلی و خارجی ،حل و فصل
اختالفات،بهداشتوآموزش؛امور ذوقی مردمراهممدنظرداشتهودرپیآناستکهنوعو
کیفیتآثارهنریهمراتعیینتکلیفنماید.نظامصدورمجوزازنخستینمقرره ()6931تازمان
پیروزیانقالبدرهردوعرصهتئاتروسینماباتعدادکمیقانونپراکندهوحجمیفراخازمقررات
غیرقانونیومغایربامتممق.ا .مشروطهبرقراربودهو در طولاین سالهاصرفاًتشریفاتش تغییر
آنکهاصلاجازههنرمندازحکومتوصدورمجوزازجانبآن،خدشهایببیند .بویژه


کرده؛بی
آنکهبهتشریفاتایننظامنیزانتقاداتبسیاریوارداستکهمیتوانآنهارا درششعنوانجای

داد-6:ترکیبحکومتیاعضایمراجعصدورمجوزوغفلتازتشکلهاوسندیکاهایمربوطه-3.
عدمزمانبندیوتعیینمهلتیمنصفانهومعقولبرایصدورپروانههایساختونمایش -9.عدم
الزاممراجعصدورمجوزبهارائهدلیلدرتصمیماتمنجربهمخالفتیااصالحتولیدوارائهآثار.
 -5رویکرد غیر منطقی در مدت اعتبار مجوزهای صادره و بوروکراسی نابجا در تمدید اعتبار
مجوزها-4.محدودیتتجدیدنظرخواهیازتصمیماتکمیسیونهاوهیأتهادربرهههایمختلف.
 -1ضمانتاجرایسختوکیفریدرمقولههنرونقضدواصلبنیادین «حداقلیبودنحقوق
جزا»و«قانونیبودنجرمومجازات».آخراینکهگرایشحقوقموضوعهآثارهنرینمایشیو
سینماییاز6931تا6947بهطردنظامتعقیبیواستقبالازنظامصدورمجوز،آنهمدرمغایرتبا
متمم مترقی ق.ا .مشروطه ،جلوه دیگری از عدم اعتقاد به اصل آزادی ،حقوق هنری و به طور
حقبرآزادیبیانهنریدررژیمسیاسیگذشتهرارخمینماید .

خاص،
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