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دالرام عسگری     

جستاری در باب اقتصاد در فرهنگ و هنر

ــتی  ــت؟ همزیس ــر چیس ــاد هن   اقتص
ــا  ــت؟ آی ــه اس ــاد چگون ــر و اقتص هن
اقتصــاد هنــر، اســتثنایی اســت یــا 
ــاخه های  ــون ش ــادی همچ ــن اقتص قوانی
دیگــر علــم اقتصــاد در دنیــای هنــر نیــز 

ــت؟  ــم اس حاک
واقعیــت ایــن اســت کــه تــا چنــد ســال پیــش نــه تنهــا 

جــواب ایــن ســؤاالت را نمی دانســتم،  بلکــه حتــی بــا 

واژة اقتصــاد هنــر روبــرو هــم نشــده بــودم و در مــورد 

آن ذهنیتــی نداشــتم. نکتــۀ جالــب توجــه ایــن اســت 

کــه مــن دانــش آموختــۀ رشــتۀ اقتصــاد بــودم، بــا ایــن 

وجــود در کتــب درســی هــم  بــه ایــن واژه، برنخــورده 

بــودم! بعدهــا متوجــه شــدم کــه گویــا  ایــن گرایــش از 

رشــتۀ اقتصــاد در برخــی دوره هــا، بــه طــور آزمایشــی، 

اســت.  می شــده  برگــزار  محــدودی  شــهرهای  در 

متأســفانه در حــال حاضــر نیــز ایــن رشــتۀ  تحصیلــی 

در وضعیــت پیشــرفته ای  بــه ســر نمــی بــرد؛ کــه البتــه 

بــا توجــه بــه اینکــه بــازار کار ســاختار یافتــه ای بــرای 

ایــن رشــته وجــود نــدارد، جــای تعجــب هــم نیســت.

ــا  ــاد ب ــم اقتص ــکی عل ــردی و خش ــق س ــدا تلفی در ابت

ــع  ــه نظــر بســیار جــذاب و بدی ــر ب ــت هن ذوق و لطاف

ــا ایــن رشــتۀ جدیــد  می آمــد. لــذا درصــدد آشــنایی ب

برآمــدم و شــروع بــه کنــکاش بــرای یافتــن کتاب هایــی 

بــا ایــن موضــوع نمــودم و در کمــال تعجــب بــا تعــداد 

ــه تعــداد  ــرو شــدم کــه حتــی ب ــاب روب محــدودی کت

انگشــتان دو دســت هــم نمی رســیدند! آنجــا بــود 

ــه  ــم اقتصــاد،  ن ــن شــاخه از عل کــه متوجــه شــدم ای

تنهــا بــرای مــن بلکــه بــرای کل ایــن ســرزمین، هنــر 

delaram_asgari@ymail.comکارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک. پست الکترونیک:. 1



261

گو
ـفت

و گ
قد 

ن
ش

ــ
ــ

بخ

ــان  ــت و متخصص ــده ای اس ــر شناخته ش ــد و کمت جدی

ــد.  ــت می کنن ــه فعالی ــن زمین ــدودی در ای مح

کتاب هــای  مطالعــۀ  از  پــس  کــه  دیگــری  نکتــۀ 

ــراً  ــا اکث ــن کتاب ه ــه  ای ــود ک ــم آن ب ــود دریافت موج

ــز  ــی نی ــای نامأنوس ــاً ترجمه ه ــد و بعض ــه بودن ترجم

ــه  ــب اقتصــادی را کــه ب داشــتند؛ بنابرایــن درک مطال

ــام دشــوار می باشــد،  ــرای مخاطــب ع خــودِی خــود ب

دشــوارتر می کردنــد. و مهم تــر آنکــه نویســندگان 

ایــن کتاب هــا  بــه تحلیــل اقتصــاد هنــر اکثــراً در اروپــا 

و آمریــکا پرداخته بودنــد،  و نمونــۀ بومــی ســازی شــده 

بــرای کشــور مــا در دســترس نبــود، و یــا حداقــل من با 

آن روبــرو نشــدم، .البتــه مقاالتــی توســط متخصصــان 

ــود. ایــن حــوزه منتشــر شــده ب

از  آن پــس بــرای یافتــن پاســخ ســواالت زیــادی کــه 

ــدام  ــود، اق ــغول کرده ب ــود مش ــه خ ــه ب ــرا ب ــن م ذه

ــردم.  ک

 از جملــه : تعریــف مفاهیــم اساســی اقتصــاد کــه  برخی 

ــون  ــد )همچ ــز می خوانن ــز1 نی ــالل انگی ــم م آن را عل

ــره( در  ــه و غی ــت، هزین ــازار، قیم ــا، ب ــه، تقاض : عرض

ــرا در  ــه اســت؟  چ ــر چگون ــز هن ــای اعجــاب انگی دنی

ــطح،  ــر هم س ــه نظ ــتعداِد ب ــا اس ــدان ب ــان هنرمن می

بعضــی از هنرمنــدان ســتاره می شــوند و عــدة بســیاری 

ــش  ــد؟ نق ــه ســر می برن ــر ب ــی و فق ــان در گمنام از آن

ــر چیســت؟ وضعیــت اقتصــاد  دولت هــا در اقتصــاد هن

هنــر در کشــور مــا چگونــه اســت؟ و غیــره.  

در ادامــه، قصــد دارم گزیــده ای از یافته هــای خــود 

ــتراک  ــه اش ــما ب ــا ش ــر،  ب ــاد هن ــوص اقتص را در خص

ــذارم.   بگ

 مفهوم و تاریخچۀ اقتصاد هنر

اقتصــاد هنــر بــا مطالعــات و بررســی های خــود، مســیر 

صحیــح فعالیت هــای هنــری را در چرخــۀ  تولیــد، 

ــا  ــه ب ــد  و در مقایس ــان می ده ــرف نش ــع و مص توزی

ــادی  ــان زی ــدت زم ــم اقتصــاد م ــر شــاخه های عل دیگ

ــام  ــه انج ــن زمین ــدی در ای ــات ج ــه مطالع ــت ک نیس

نــام  بــه  را  مطالعاتــی جدیــدی  و حــوزة  گرفتــه 

ــی  ــدة رویاروی ــت. ای ــکل داده اس ــر« ش ــاد هن »اقتص
ــت  ــار توســط جــان ِکِن ــرای اولیــن ب اقتصــاد و هنــر ب

ــا  ــت. ب ــده اس ــرح ش ــال 1960 مط ــت2 در س گالبرای

ــاد  ــکل گیری اقتص ــرای ش ــدأ ب ــۀ مب ــال، نقط ــن ح ای

ــای  ــاب »هنره ــار کت ــه انتش ــر، ب ــر در دورة معاص هن

ــر ویلیــام بامــول3 و  نمایشــی - تنگنــای اقتصــادی« اث

ویلیــام بــوون4  ، کــه در آن بــرای نخســتین بــار، یکــی 

ــری و  ــکل نظ ــه ش ــر ب ــی از هن ــای  اصل ــاخه ه از ش

ــردد.   ــاز می گ ــت، ب ــده اس ــی ش ــی بررس تجرب

 اقتصاد هنر و اقتصاد فرهنگ
ــگ  ــاد فرهن ــر و اقتص ــاد هن ــی دو واژة اقتص ــا بررس ب

کــه هنــوز هــم گهــگاه  بــه جــای هــم بــه کار مــی رود، 

ــدای  ــگ در ابت ــاد فرهن ــع اقتص ــدم در واق ــه ش متوج

حیــات خــود بــا عنــوان اقتصــاد هنــر شــناخته 

می شــده و بــرای مــدت طوالنــی، مفهــوم هنــر، محــدود 

ــال، نقاشــی( و  ــوان مث ــه عن ــه هنرهــای تجســمی )ب ب

ــوده  ــص( ب ــر ، رق ــیقی ، تئات ــای نمایشــی )موس هنره

ــر بخشــی از  ــی در حــال حاضــر اقتصــاد هن اســت. ول

ــی  ــاد یعن ــم اقتص ــر در عل ــدی بزرگ ت ــک طبقه بن ی

ــاد  ــات اقتص ــیطرة مطالع ــت. س ــگ اس ــاد فرهن اقتص

ــالق  ــع خ ــر صنای ــه 19۸0  ب ــدای ده ــگ از ابت فرهن

)ســینما، برنامه هــای تلویزیونــی، نشــر کتــاب و انتشــار 
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موســیقی و غیــره ( و میــراث فرهنگــی )موزه هــا، 

ــترش  ــز گس ــی( نی ــاختمان های تاریخ ــا، س کتابخانه ه

یافتــه اســت و در مجمــوع اقتصــاد فرهنــگ متشــکل 

از ســه حــوزة هنــر و ادبیــات، صنایــع خــالق و میــراث 

ــدداً  ــر مج ــال های اخی ــه در س ــت.  البت ــی اس فرهنگ

در کاربــرد اصطالحــات ایــن حــوزه  تغییراتــی رخ داده 

اســت و  از واژة »اقتصــاد فرهنــگ و هنــر« و »اقتصــاد 

خــالق« نیــز بــه جــای  واژة اقتصــاد فرهنــگ اســتفاده 

می شــود. 

 برخی از چالش های اقتصاد هنر
ــتر  ــنایی بیش ــترده تر و آش ــق گس ــه و تحقی ــا مطالع ب
بــا ایــن حــوزه، متوجــه شــدم بــه قــول هانــس ابینــگ5 

ــم اقتصــاد در  ــر اســتثنایی اســت.« و عل :»اقتصــاد هن

ــه  ــت، ک ــی اس ــار چالش های ــر دچ ــا هن ــی ب رویاروی

ــده اند.  ــر ش ــدن اقتصــاد هن ــتثنایی ش ــه  اس ــر ب منج

ــار آورده  ــه اختص ــوارد ب ــن  م ــی از ای ــه  برخ در ادام

ــت: ــده اس ش

بــه نظــر می رســد اولیــن چالــش، دیــدگاه آرمانگرایانــه  

ــه  ــگ و جامع ــد در فرهن ــر و هنرمن ــه  هن ــب ب متعص

اســت. جامعــه ای کــه خیل عظیمــی از خــود هنرمندان 

ــد  ــدس می انگارن ــر را مق ــود، هن ــامل می ش ــم  ش را ه

ــر  ــال آن از ارزش هن ــات در قب ــه مادی ــی مطالب و گوی

می کاهــد. ایــن دیــدگاه بــا توقــع فــداکاری بــرای هنــر، 

نیازهــای زیســتی هنرمنــد را نادیــده گرفتــه و منجــر 

بــه انــکار اهمیــت اقتصــاد در هنــر و کفرآمیــز دانســتن 

مــواردی همچــون ارزش گــذاری اقتصــادی بــرای آثــار 

ــاد در  ــکار اقتص ــا ان ــه در اروپ ــود. البت ــری می ش هن

ــی در  ــر نقطــه اوجــش را پشــت ســر گذاشــته، ول هن

اکثــر  ممالــک شــرقی بــه علــت تأکیــد بــر رابطــۀ هنــر 

و عرفــان همچنــان هالــه ای رویایــی و رازآلــود هنــر را 

ــادی  ــای م ــاری از نیازه ــد را ع ــه و هنرمن در برگرفت

ــائلی  ــن مس ــی از مهمتری ــش یک ــن چال ــد و ای می دان

ــوارد  ــی م ــدان، در برخ ــر هنرمن ــث فق ــه باع ــت ک اس

ــورهای  ــی کش ــه در برخ ــود. البت ــته، می ش خودخواس

آســیایی ماننــد چیــن،  بــازار هنــر در ســال های اخیــر 

رشــد چشــم گیری داشــته اســت و ایجــاد نگرش هــای 

ــش  ــه کاه ــت ب ــته اس ــر توانس ــه هن ــبت ب ــازه نس ت

ــد.   ــر کمــک کن ــای اســتثنایی اقتصــاد هن ویژگی ه

نکتــۀ دیگــر آنکــه در اقتصــاد هنــر تقســیم بندی هــای 

مختلفــی از بــازار وجــود دارد و بازارهــای هنــری 

) نظام هــای عرضــه و تقاضــای آثــار هنــری( بــا 

ــخ،  ــه تاری ــون از جمل ــاخص های گوناگ ــه ش ــه ب توج

ــوند و  ــدی می ش ــته بن ــره دس ــوم و غی ــع، مدی توزی

ــه نظــر  ــا  ب ــد . ام ــا دارن ــایر بازاره ــا س ــی ب تفاوت های

می رســد، مهمتریــن ویژگــی بــازار هنــر آن اســت کــه 

ــز  ــده صاحــب همــه چی ــازار برن ــوع »ب ــازار از ن ــن ب ای

ــم  ــهم اعظ ــازار س ــوع ب ــن ن ــد. در ای ــت6 « می باش اس

درآمــد عایــد تعــداد محــدودی از افــراد شــده و ســهم 

ــازار  ــن ب ــاالن ای ــر فع ــد دیگ ــزی، عای ــدک و ناچی ان

ــن  ــه کاهــش میانگی ــر منجــر ب ــن ام ــه ای می شــود ک

درآمــد هنرمنــدان شــده و  تغییــرات کوچــک در 

عملکــرد نیــز  باعــث تفــاوت بســیار در شــهرت و درآمد 

می شــود و البتــه اینگونــه اســت کــه  برنــد هنرمنــد و 

نظــام ســتاره ها7 معنــا می یابــد.             

ــاد  ــا در اقتص ــه دولت ه ــئلۀ مداخل ــر، مس ــورد دیگ م

هنــر اســت، کــه در ایــن خصــوص مناقشــات بســیاری 

ــا  ــت دولت ه ــا دخال ــه: آی ــه اینک ــود دارد. از جمل وج
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در اقتصــاد هنــر صحیــح اســت؟ دلیــل دولت هــا 

بــرای مداخلــه در اقتصــاد هنــر چیســت؟ و غیــره، کــه 

ــود  ــی وج ــاوت و متناقض ــرات متف ــوارد نظ ــن م در ای

ــی و  ــاد آزاد رقابت ــه اقتص ــان ب ــی اقتصاددان دارد. برخ

قیمــت تعادلــی اعتقــاد داشــته اند و کمتریــن دخالــت 

ــک  ــر را ی ــی هن ــد و برخ ــح می دهن ــن را ترجی ممک

ــه  ــمرده اند و ب ــی ش ــبه عموم ــا ش ــی و ی کاالی عموم

ــه هنــر  ــه توســط دولــت ب همیــن دلیــل اعطــای یاران

ــاه عمومــی  ضــروری  ــه رف را  در راســتای دســتیابی ب

می داننــد. البتــه حمایــت از هنــر بــرای دولت هــا 

ــب  ــب ترغی ــه موج ــال دارد ک ــه دنب ــم ب ــی ه مزایای

دولت هــا بــه حمایــت از هنــر می شــود. در کل دخالــت 

دولــت در اقتصــاد هنــر همچــون یــک شمشــیر دو لبــه 

ــایی  ــش نارس ــب کاه ــد موج ــم می توان ــه ه ــت ک اس

ــارب  ــب تج ــا اغل ــود؛ ام ــش آن ش ــم پیدای ــازار و ه ب

دخالــت دولت هــا در اقتصــاد هنــر بــه دالیــل گوناگــون 

تــا کنــون چنــدان کارآمــد و ســودبخش نبــوده اســت.

   شــایان ذکــر اســت، مضامیــن و چالش هــای دیگــری 

ــت؛  از  ــرح اس ــر مط ــگ و هن ــاد فرهن ــز در اقتص نی

جملــه: ارزش گــذاری آثــار هنــری، بیمــاری هزینــه۸ ، 

صنایــع خــالق9 ، حــق نشــر10 ، ســازمان های مدیریــت 

ــل  ــه دلی ــه ب ــره. ک ــراج  و غی ــاد ح ــی11 ، اقتص جمع

گســتردگی مطالــب، در ایــن مبحــث نمی گنجــد و 

ــری  ــر و دقیق ت ــی جامع ت ــد بررس ــدام نیازمن ــر ک ه

هســتند.

  نیــم نگاهــی بــه اقتصــاد فرهنــگ و 
هنــر در ایــران

متأســفانه در کشــور مــا بــا وجــود ظرفیت هــای بســیار 

ــاد  ــد اقتص ــرای رش ــه ب ــی ک ــری و قابلیت ــاالی هن ب

ــدان  ــاط چن ــوز ارتب ــود دارد،  هن ــر وج ــگ و هن فرهن

مناســبی بیــن هنــر و اقتصــاد بــه وجــود نیامــده اســت. 

ایــن در حالــی اســت کــه می تــوان از ارتبــاط دوســویۀ 

ــت؛  ــره جس ــرد به ــکل برد-ب ــه ش ــر ب ــاد و هن اقتص

ــد  ــه رش ــد  ب ــاد می توان ــه اقتص ــه ک ــه همانگون چراک

ــاند،  ــاری رس ــور ی ــگ در کش ــر و فرهن ــعۀ هن و توس

ــه روش هــای گوناگــون در رشــد  ــد ب هنــر نیــز می توان

ــاری  ــه ی ــوده و ب ــر ب ــاد کالن مؤث ــاخص های اقتص ش

اقتصــاد شــتافته و یکــی از راه کارهــای رهایــی از 

ــی باشــد. ــک محصول اقتصــاد ت

در این راه مســائل نظری و تجربــی فراوانی برای تحقیق 

و بررســی در ایــن حــوزه وجــود دارد کــه می تــوان بــا 

رویکردهــای اثباتــی و هنجــاری علــم اقتصــاد بــه آن هــا 

پرداخــت. ولــی از آنجــا کــه همیشــه توســعه بــه شــکل 

ــود و  ــاخت های موج ــر س ــه زی ــه ب ــدون توج ــی ب غرب

ــوده اســت،  ــران مشــکل ســاز ب فرهنــگ جامعــه در ای

ــق،  ــه عمی ــه مطالع ــری ب ــه دور از ســطحی نگ ــد ب بای

واکاوی و بومــی ســازی راه کارهــای موجــود،  متناســب 

بــا جامعــه ایرانــی پرداخــت؛ کــه ایــن مســئله نیازمنــد 

در اختیــار داشــتن داده هــای مناســب و به هنــگام 

ــه  ــانی )ب ــروی انس ــازی نی ــوزه و توانمندس ــن ح در ای

ویــژه مدیــران تأثیرگــذار( در تخصص هــای مــورد 

ــر،  ــی هن ــه شناس ــر، جامع ــاد هن ــون اقتص ــاز همچ نی

بازاریابــی هنــر، مدیریــت هنــری، کارآفرینــی هنــری و 

ــد. ــن دســت می باش ــل از ای ــای مکم ــر تخصص ه دیگ

ــت گذاری های  ــد، در سیاس ــر می رس ــه نظ ــی ب از طرف

ــتراتژی  ــری اس ــه کارگی ــر، ب ــگ و هن ــاد فرهن اقتص

طراحــی بــاال بــه پاییــن و پاییــن بــه بــاال12  ســودبخش 
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بوده اســت و منجــر بــه  همســویی و یکپارچگــی بیشــتر 

ــا  در میــان نهادهــای سیاســت گذار و متولــی هنــری ب

هنرمنــدان و مؤسســات فرهنگــی هنــری شده اســت و 

بــه رشــد ایــن حــوزه کمــک خواهــد کــرد. 

   از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه شــکاف عمیق شــناختی 

ــل  ــی از دالی ــه یک ــان، ک ــدان و مخاطب ــن هنرمن بی

ــه  ــت؛ برنام ــر اس ــی هن ــازار داخل ــا در ب ــود تقاض کمب

ریــزی بلنــد مــدت و اصولــی توســط وزارت آمــوزش و 

پــرورش و دیگــر نهادهــای متولــی در راســتای تحــول 

ــواد، درک و  ــای س ــر و ارتق ــوزش هن ــت های آم سیاس

ــوان راه کاری  ــه عن ــد ب ســلیقۀ هنــری جامعــه، می توان

بــرای افزایــش ســهم کاالی فرهنگــی در ســبد مصــرف 

خانــوار ایرانــی باشــد؛ کــه ایــن رویکــرد خواهــد 

ــی  ــازار داخل ــق ب ــر رون ــک ب ــده نزدی ــت در آین توانس

ــذار باشــد. ــران تأثیرگ ــر ای هن

ــتار  ــن نوش ــوم، در ای ــادآور می ش ــدداً ی ــان مج در پای

ــتقل  ــگر مس ــک پژوهش ــرات ی ــا و نظ ــی یافته ه برخ

اقتصــاد فرهنــگ و هنــر آورده شده اســت؛ کــه آمیختــۀ 

ــور  ــی کش ــعه فرهنگ ــۀ توس ــر و دغدغ ــه هن ــه ب عالق

ــن  ــه ای ــاد او را ب ــی از اقتص ــش اندک ــراه دان ــه هم ب

راه رهنمــون ســاخته اســت. منتهــای مراتــب رشــد و 

توســعه بنیادیــن اقتصــاد فرهنــگ و هنــر در کشــور در 

گام نخســت، نیازمنــد توســعۀ آمــوزش و مطالعــات در 

ایــن حــوزه و راه انــدازی نهادهایــی کــه در ایــن حیطــه 

ــد  ــد، خواه ــت بپردازن ــه فعالی ــی ب ــکل تخصص ــه ش ب

بــود. 
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