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اقتصــاد هنــر چیســت؟ همزیســتی

هنــر و اقتصــاد چگونــه اســت؟ آیــا
اقتصــاد هنــر ،اســتثنایی اســت یــا

قوانیــن اقتصــادی همچــون شــاخههای
دیگــر علــم اقتصــاد در دنیــای هنــر نیــز

در شــهرهای محــدودی برگــزار میشــده اســت.
متﺄســفانه در حــال حاضــر نیــز ایــن رشــتۀ تحصیلــی
در وضعیــت پیشــرفتهای بــه ســر نمــی بــرد؛ کــه البتــه
بــا توجــه بــه اینکــه بــازار کار ســاختار یافتــهای بــرای
ایــن رشــته وجــود نــدارد ،جــای تعجــب هــم نیســت.

حاکــم اســت؟

در ابتــدا تلفیــق ســردی و خشــکی علــم اقتصــاد بــا

واقعیــت ایــن اســت کــه تــا چنــد ســال پیــش نــه تنهــا

ذوق و لطافــت هنــر بــه نظــر بســیار جــذاب و بدیــع

جــواب ایــن ســﺆاالت را نمیدانســتم ،بلکــه حتــی بــا

میآمــد .لــذا درصــدد آشــنایی بــا ایــن رشــتۀ جدیــد

واژة اقتصــاد هنــر روبــرو هــم نشــده بــودم و در مــورد

برآمــدم و شــروع بــه کنــکاش بــرای یافتــن کتابهایــی

آن ذهنیتــی نداشــتم .نکتــۀ جالــب توجــه ایــن اســت

بــا ایــن موضــوع نمــودم و در کمــال تعجــب بــا تعــداد

کــه مــن دانــش آموختــۀ رشــتۀ اقتصــاد بــودم ،بــا ایــن

محــدودی کتــاب روبــرو شــدم کــه حتــی بــه تعــداد

وجــود در کتــب درســی هــم بــه ایــن واژه ،برنخــورده

انگشــتان دو دســت هــم نمیرســیدند! آنجــا بــود

بــودم! بعدهــا متوجــه شــدم کــه گویــا ایــن گرایــش از

کــه متوجــه شــدم ایــن شــاخه از علــم اقتصــاد ،نــه

رشــتۀ اقتصــاد در برخــی دورههــا ،بــه طــور آزمایشــی،

تنهــا بــرای مــن بلکــه بــرای کل ایــن ســرزمین ،هنــر
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نکتــۀ دیگــری کــه پــس از مطالعــۀ کتابهــای

توزیــع و مصــرف نشــان میدهــد و در مقایســه بــا

موجــود دریافتــم آن بــود کــه ایــن کتابهــا اکثــرا ً

دیگــر شــاخههای علــم اقتصــاد مــدت زمــان زیــادی

ترجمــه بودنــد و بعضــاً ترجمههــای نامﺄنوســی نیــز

نیســت کــه مطالعــات جــدی در ایــن زمینــه انجــام

داشــتند؛ بنابرایــن درک مطالــب اقتصــادی را کــه بــه

گرفتــه و حــوزة مطالعاتــی جدیــدی را بــه نــام

خــودیِ خــود بــرای مخاطــب عــام دشــوار میباشــد،

«اقتصــاد هنــر» شــکل داده اســت .ایــدة رویارویــی

دشــوارتر میکردنــد .و مهمتــر آنکــه نویســندگان

اقتصــاد و هنــر بــرای اولیــن بــار توســﻂ جــان ِک ِنــت

ایــن کتابهــا بــه تحلیــل اقتصــاد هنــر اکثــرا ً در اروپــا

گالبرایــت 2در ســال  1960مطــرح شــده اســت .بــا

و آمریــکا پرداختهبودنــد ،و نمونــۀ بومــی ســازی شــده

ایــن حــال ،نقطــۀ مبــدأ بــرای شــکلگیری اقتصــاد

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

هنــر در دورة معاصــر ،بــه انتشــار کتــاب «هنرهــای

آن روبــرو نشــدم. ،البتــه مقاالتــی توســﻂ متخصصــان

نمایشــی  -تنگنــای اقتصــادی» اثــر ویلیــام بامــول 3و

ایــن حــوزه منتشــر شــده بــود.

ویلیــام بــوون ، 4کــه در آن بــرای نخســتین بــار ،یکــی

از آن پــس بــرای یافتــن پاســخ ســواالت زیــادی کــه

از شــاخه هــای اصلــی از هنــر بــه شــکل نظــری و

ذهــن مــرا بــه بــه خــود مشــغول کردهبــود ،اقــدام

تجربــی بررســی شــده اســت ،بــاز میگــردد.

کــردم.
از جملــه  :تعریــف مفاهیــم اساســی اقتصــاد کــه برخی

اقتصاد هنر و اقتصاد فرهنگ

آن را علــم مــالل انگیــز 1نیــز میخواننــد (همچــون

بــا بررســی دو واژة اقتصــاد هنــر و اقتصــاد فرهنــگ

 :عرضــه ،تقاضــا ،بــازار ،قیمــت ،هزینــه و غیــره) در

کــه هنــوز هــم گهــگاه بــه جــای هــم بــه کار مــیرود،

دنیــای اعجــاب انگیــز هنــر چگونــه اســت؟ چــرا در

متوجــه شــدم در واقــع اقتصــاد فرهنــگ در ابتــدای

میــان هنرمنــدان بــا اســتعدا ِد بــه نظــر همســطح،

حیــات خــود بــا عنــوان اقتصــاد هنــر شــناخته

بعضــی از هنرمنــدان ســتاره میشــوند و عــدة بســیاری

میشــده و بــرای مــدت طوالنــی ،مفهــوم هنــر ،محــدود

از آنــان در گمنامــی و فقــر بــه ســر میبرنــد؟ نقــش

بــه هنرهــای تجســمی (بــه عنــوان مثــال ،نقاشــی) و

دولتهــا در اقتصــاد هنــر چیســت؟ وضعیــت اقتصــاد

هنرهــای نمایشــی (موســیقی  ،تئاتــر  ،رقــﺺ) بــوده

هنــر در کشــور مــا چگونــه اســت؟ و غیــره.

اســت .ولــی در حــال حاضــر اقتصــاد هنــر بخشــی از

در ادامــه ،قصــد دارم گزیــدهای از یافتههــای خــود

یــک طبقهبنــدی بزرگتــر در علــم اقتصــاد یعنــی

را در خصــوص اقتصــاد هنــر ،بــا شــما بــه اشــتراک

اقتصــاد فرهنــگ اســت .ســیطرة مطالعــات اقتصــاد

بگــذارم.

فرهنــگ از ابتــدای دهــه  19۸0بــر صنایــع خــالق

مفهوم و تاریخچۀ اقتصاد هنر

(ســینما ،برنامههــای تلویزیونــی ،نشــر کتــاب و انتشــار

بخــــش

محــدودی در ایــن زمینــه فعالیــت میکننــد.

صحیــح فعالیتهــای هنــری را در چرخــۀ تولیــد،
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جدیــد و کمتــر شناختهشــدهای اســت و متخصصــان

اقتصــاد هنــر بــا مطالعــات و بررســیهای خــود ،مســیر

موســیقی و غیــره ) و میــراث فرهنگــی (موزههــا،

اکثــر ممالــک شــرقی بــه علــت تﺄکیــد بــر رابطــۀ هنــر

کتابخانههــا ،ســاختمانهای تاریخــی) نیــز گســترش

و عرفــان همچنــان هالــهای رویایــی و رازآلــود هنــر را

یافتــه اســت و در مجمــوع اقتصــاد فرهنــگ متشــکل

در برگرفتــه و هنرمنــد را عــاری از نیازهــای مــادی

از ســه حــوزة هنــر و ادبیــات ،صنایــع خــالق و میــراث

میدانــد و ایــن چالــش یکــی از مهمتریــن مســائلی

فرهنگــی اســت .البتــه در ســالهای اخیــر مجــددا ً

اســت کــه باعــث فقــر هنرمنــدان ،در برخــی مــوارد

در کاربــرد اصطالحــات ایــن حــوزه تغییراتــی رخ داده

خودخواســته ،میشــود .البتــه در برخــی کشــورهای

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

آســیایی ماننــد چیــن ،بــازار هنــر در ســالهای اخیــر

خــالق» نیــز بــه جــای واژة اقتصــاد فرهنــگ اســتفاده

رشــد چشــمگیری داشــته اســت و ایجــاد نگرشهــای

می شــود.

تــازه نســبت بــه هنــر توانســته اســت بــه کاهــش
ویژگیهــای اســتثنایی اقتصــاد هنــر کمــک کنــد.

برخی از چالشهای اقتصاد هنر
مطالعاتهنرهایزیبا
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نکتــۀ دیگــر آنکــه در اقتصــاد هنــر تقســیم بندیهــای

تابستان 1400

بــا مطالعــه و تحقیــق گســتردهتر و آشــنایی بیشــتر

مختلفــی از بــازار وجــود دارد و بازارهــای هنــری

5

( نظامهــای عرضــه و تقاضــای آثــار هنــری) بــا

«:اقتصــاد هنــر اســتثنایی اســت ».و علــم اقتصــاد در

توجــه بــه شــاخﺺهای گوناگــون از جملــه تاریــخ،

رویارویــی بــا هنــر دچــار چالشهایــی اســت ،کــه

توزیــع ،مدیــوم و غیــره دســته بنــدی میشــوند و

منجــر بــه اســتثنایی شــدن اقتصــاد هنــر شــدهاند.

تفاوتهایــی بــا ســایر بازارهــا دارنــد  .امــا بــه نظــر

در ادامــه برخــی از ایــن مــوارد بــه اختصــار آورده

میرســد ،مهمتریــن ویژگــی بــازار هنــر آن اســت کــه

شــده اســت:

ایــن بــازار از نــوع «بــازار برنــده صاحــب همــه چیــز

بــه نظــر میرســد اولیــن چالــش ،دیــدگاه آرمانگرایانــه

اســت » 6میباشــد .در ایــن نــوع بــازار ســهم اعظــم

متعصــب بــه هنــر و هنرمنــد در فرهنــگ و جامعــه

درآمــد عایــد تعــداد محــدودی از افــراد شــده و ســهم

اســت .جامعــهای کــه خیل عظیمــی از خــود هنرمندان

انــدک و ناچیــزی ،عایــد دیگــر فعــاالن ایــن بــازار

را هــم شــامل میشــود ،هنــر را مقــدس میانگارنــد

میشــود کــه ایــن امــر منجــر بــه کاهــش میانگیــن

و گویــی مطالبــه مادیــات در قبــال آن از ارزش هنــر

درآمــد هنرمنــدان شــده و تغییــرات کوچــک در

میکاهــد .ایــن دیــدگاه بــا توقــع فــداکاری بــرای هنــر،

عملکــرد نیــز باعــث تفــاوت بســیار در شــهرت و درآمد

نیازهــای زیســتی هنرمنــد را نادیــده گرفتــه و منجــر

میشــود و البتــه اینگونــه اســت کــه برنــد هنرمنــد و

بــه انــکار اهمیــت اقتصــاد در هنــر و کفرآمیــز دانســتن

نظــام ســتارهها 7معنــا مییابــد.

مــواردی همچــون ارزش گــذاری اقتصــادی بــرای آثــار

مــورد دیگــر ،مســئلۀ مداخلــه دولتهــا در اقتصــاد

هنــری میشــود .البتــه در اروپــا انــکار اقتصــاد در

هنــر اســت ،کــه در ایــن خصــوص مناقشــات بســیاری

هنــر نقطــه اوجــش را پشــت ســر گذاشــته ،ولــی در

وجــود دارد .از جملــه اینکــه :آیــا دخالــت دولتهــا

بــا ایــن حــوزه ،متوجــه شــدم بــه قــول هانــس ابینــگ

در ایــن مــوارد نظــرات متفــاوت و متناقضــی وجــود

مناســبی بیــن هنــر و اقتصــاد بــه وجــود نیامــده اســت.

دارد .برخــی اقتصاددانــان بــه اقتصــاد آزاد رقابتــی و

ایــن در حالــی اســت کــه میتــوان از ارتبــاط دوســویۀ

قیمــت تعادلــی اعتقــاد داشــتهاند و کمتریــن دخالــت

اقتصــاد و هنــر بــه شــکل برد-بــرد بهــره جســت؛

ممکــن را ترجیــح میدهنــد و برخــی هنــر را یــک

چراکــه همانگونــه کــه اقتصــاد میتوانــد بــه رشــد

کاالی عمومــی و یــا شــبه عمومــی شــمردهاند و بــه

و توســعۀ هنــر و فرهنــگ در کشــور یــاری رســاند،

همیــن دلیــل اعطــای یارانــه توســﻂ دولــت بــه هنــر

هنــر نیــز میتوانــد بــه روشهــای گوناگــون در رشــد

را در راســتای دســتیابی بــه رفــاه عمومــی ضــروری

شــاخﺺهای اقتصــاد کالن مﺆثــر بــوده و بــه یــاری

میداننــد .البتــه حمایــت از هنــر بــرای دولتهــا

اقتصــاد شــتافته و یکــی از راهکارهــای رهایــی از

مزایایــی هــم بــه دنبــال دارد کــه موجــب ترغیــب

اقتصــاد تــک محصولــی باشــد.

دولتهــا بــه حمایــت از هنــر میشــود .در کل دخالــت

در این راه مســائل نظری و تجربــی فراوانی برای تحقیق

دولــت در اقتصــاد هنــر همچــون یــک شمشــیر دو لبــه

و بررســی در ایــن حــوزه وجــود دارد کــه میتــوان بــا

اســت کــه هــم میتوانــد موجــب کاهــش نارســایی

رویکردهــای اثباتــی و هنجــاری علــم اقتصــاد بــه آنهــا

بــازار و هــم پیدایــش آن شــود؛ امــا اغلــب تجــارب

پرداخــت .ولــی از آنجــا کــه همیشــه توســعه بــه شــکل

دخالــت دولتهــا در اقتصــاد هنــر بــه دالیــل گوناگــون

غربــی بــدون توجــه بــه زیــر ســاختهای موجــود و

تــا کنــون چنــدان کارآمــد و ســودبخش نبــوده اســت.

فرهنــگ جامعــه در ایــران مشــکل ســاز بــوده اســت،

شــایان ذکــر اســت ،مضامیــن و چالشهــای دیگــری

بایــد بــه دور از ســطحی نگــری بــه مطالعــه عمیــق،

نیــز در اقتصــاد فرهنــگ و هنــر مطــرح اســت؛ از

واکاوی و بومــی ســازی راهکارهــای موجــود ،متناســب

جملــه :ارزش گــذاری آثــار هنــری ،بیمــاری هزینــه، ۸

بــا جامعــه ایرانــی پرداخــت؛ کــه ایــن مســئله نیازمنــد

صنایــع خــالق ، 9حــق نشــر ، 10ســازمانهای مدیریــت

در اختیــار داشــتن دادههــای مناســب و بههنــگام

جمعــی ، 11اقتصــاد حــراج و غیــره .کــه بــه دلیــل

در ایــن حــوزه و توانمندســازی نیــروی انســانی (بــه

گســتردگی مطالــب ،در ایــن مبحــث نمیگنجــد و

ویــژه مدیــران تﺄثیرگــذار) در تخصﺺهــای مــورد

هــر کــدام نیازمنــد بررســی جامعتــر و دقیقتــری

نیــاز همچــون اقتصــاد هنــر ،جامعــه شناســی هنــر،

هســتند.

بازاریابــی هنــر ،مدیریــت هنــری ،کارآفرینــی هنــری و

نیــم نگاهــی بــه اقتصــاد فرهنــگ و

دیگــر تخصﺺهــای مکمــل از ایــن دســت میباشــد.
از طرفــی بــه نظــر میرســد ،در سیاســتگذاریهای

هنــر در ایــران

اقتصــاد فرهنــگ و هنــر ،بــه کارگیــری اســتراتژی

متﺄســفانه در کشــور مــا بــا وجــود ظرفیتهــای بســیار

طراحــی بــاال بــه پاییــن و پاییــن بــه بــاال 12ســودبخش

بخــــش

بــرای مداخلــه در اقتصــاد هنــر چیســت؟ و غیــره ،کــه

فرهنــگ و هنــر وجــود دارد ،هنــوز ارتبــاط چنــدان
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نقد و گـفتگو

در اقتصــاد هنــر صحیــح اســت؟ دلیــل دولتهــا

بــاالی هنــری و قابلیتــی کــه بــرای رشــد اقتصــاد

بودهاســت و منجــر بــه همســویی و یکپارچگــی بیشــتر

مطالعاتهنرهایزیبا
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در میــان نهادهــای سیاســتگذار و متولــی هنــری بــا

.1

Dismal science

هنرمنــدان و مﺆسســات فرهنگــی هنــری شدهاســت و

.2

 - John Kenneth Galbraithاقتصاددان کانادایی-آمریکایی

بــه رشــد ایــن حــوزه کمــک خواهــد کــرد.

.3

 - William Baumolاقتصاددان آمریکایی

از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه شــکاف عمیق شــناختی

.4

 - William Bowenاقتصاددان آمریکایی

بیــن هنرمنــدان و مخاطبــان ،کــه یکــی از دالیــل

.5

 - Hans Abbingاقتصاددان ،هنرمند و نویسنده هلندی

کمبــود تقاضــا در بــازار داخلــی هنــر اســت؛ برنامــه

.6

Winner-takes-all market

ریــزی بلنــد مــدت و اصولــی توســﻂ وزارت آمــوزش و

.7

Star system

پــرورش و دیگــر نهادهــای متولــی در راســتای تحــول

.۸

Cost disease

سیاســتهای آمــوزش هنــر و ارتقــای ســواد ،درک و

.9

Creative industries

ســلیقۀ هنــری جامعــه ،میتوانــد بــه عنــوان راهکاری

.10

Copyright

بــرای افزایــش ســهم کاالی فرهنگــی در ســبد مصــرف

.11

)Collective Management Organization )CMO

خانــوار ایرانــی باشــد؛ کــه ایــن رویکــرد خواهــد

.12

Top-down and bottom-up design

توانســت در آینــده نزدیــک بــر رونــق بــازار داخلــی
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هنــر ایــران تﺄثیرگــذار باشــد.
در پایــان مجــددا ً یــادآور میشــوم ،در ایــن نوشــتار
برخــی یافتههــا و نظــرات یــک پژوهشــگر مســتقل
اقتصــاد فرهنــگ و هنــر آورده شدهاســت؛ کــه آمیختــۀ
عالقــه بــه هنــر و دغدغــۀ توســعه فرهنگــی کشــور
بــه همــراه دانــش اندکــی از اقتصــاد او را بــه ایــن
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 راهانــدازی نهادهایــی کــه در ایــن حیطــه
بــه شــکل تخصصــی بــه فعالیــت بپردازنــد ،خواهــد
بــود.

