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  مقدمه
  

  
  

و در نهايـت بـه    ٢"صـنايع فرهنگـي  "به  ١"صنعت فرهنگي"ساله از ۶۰اي  توانيد سفرنامه اين گزارش را مي
م در مکتـب  ۱۹۴۰ي  خواهيم ديد کـه صـنعت فرهنگـي چگونـه و چـرا در دهـه      . بدانيد ٣"صنايع خالق"

ي  هـاي آغـازين دهـه    جام در سـال ، و سران"صنايع فرهنگي"فرانکفورت پديد آمد، و چه شد که بعدها به 
اي از کشورها صنايع فرهنگـي همـان    تبديل شد؛ هرچند که ممکن است در پاره" صنايع خالق"به  ۱۹۹۰

  ).گيرند نيز صنايع فرهنگي در کانون صنايع خالق جاي ميکه البته در اين کشورها (صنايع خالق نباشند 
هـايي اسـت کـه     ها و تعارض ها و گاه تنش در بحث صنايع فرهنگي، همکوشيمضمون اصلي و محوري 

هاي متفاوت وجـود   ظاهر مجزا و داراي ماهيت ي اجتماعي به عنوان دو مقوله به" اقتصاد"و " فرهنگ"ميان 
  .شود هايي چون صنايع فرهنگي و صنايع خالق تعبير و تفسير مي دارد و از طريق واژه

ي  اين بخشي از رابطـه . شود محدود نمي" بازار"و " هنر"ي  ي فيمابين فرهنگ و اقتصاد تنها به رابطه رابطه
شـود،   ناميـده مـي  " کاالهاي فرهنگـي "ي بازار و آنچه که  رابطه. تر فرهنگ و اقتصاد است کلي و گسترده

در کشور خود ما ـ ايران اسالمي ـ خريد و فروش کاالهاي  . اي دارد مسبوق به سابقه است و تاريخ ديرينه
اي  ن فرش و ديگر صنايع دستي، کتاب، نشريه، فيلم، آثار موسيقيايي و غيره پيشينهفرهنگيِ گوناگون چو

  .قابل توجه دارد و چيزي نيست که کسي بتواند آن را انکار کند
. ديجيتال سرعت گرفـت سپس  و فناوري الکترونيکي  در قرن گذشته، توليد کاالهاي فرهنگي با توسعه

                                                
1. Cultural Industry  
2. Cultural Industries  
3. Creative Industries  



  از صنايع فرهنگي تا صنايع خالق/      
 

٦  

ي پرشـتاب   توسعه .ي تاريخ پاک کند پاي گوتنبرگ را از صفحه کوشد تا جاي گويي فناوري ديجيتال مي
اي غيرمنتظره تسـهيل و تسـريع    گونه اي از کاالهاي فرهنگي را به فناوري اينترنت نيز توليد و توزيع پاره

  .کرده است
ظـن   ءدر سراسر جهان، نوعي حـس بـدبيني و سـو   " کاالهاي فرهنگي"ي  رغم توليد و تجارت گسترده به

عنـوان خالقـان کاالهـاي     تا خود هنرمنـدان ـ بـه   حاين موضوع در ميان برخي از کارشناسان و  نسبت به
ها و  داري جهاني از فرآورده ي سرمايه ابزارگرايانهي  اين امر تا حد زيادي به استفاده. فرهنگي ـ وجود دارد 

سالي کـه از   ۵۰۰طول  داري در سرمايه. گردد هاي مدرن بازمي ي رسانه ويژه در حوزه خدمات فرهنگي به
رفـتن   قيمت از دست گذرد، نشان داده که حيات آن به انباشت نامحدود سرمايه، به پيدايش آن در اروپا مي

" فرهنـگ "يا " هنر"ي  نمايد که در طول اين ساليان دراز، وظيفه چنين مي. ها بستگي دارد بسياري از ارزش
حد و حصر سـرمايه بـه هـر     نعي بر سر راه انباشت بيدر اشکال اصيل خود همواره اين بوده که چونان ما

هـاي انبـوه    هاي ناشي از آن بايستند و چراغي براي روشنگري و مرهمـي بـراي زخـم    عدالتي قيمت و بي
داري  با اين همه در عصر اقتصاد سرمايه. مردمي باشند که زخم فقر و رنج و بيماري را بر جان و تن دارند

داري قـرار   اي سرمايه که کاالهاي فرهنگي نيز در معرض قوانين سوداگرايانهکامالً طبيعي و بديهي است 
هاي اصيل هنـر و فرهنـگ متعـالي در     ها و مسووليت پيش روند که با هدف گيرند و گاه در مسيرهايي به

در ( ۱۹۴۷در واقع تئودور آدرنو و همکارش مکس هاک هيمز کـه نخسـتين بـار در سـال     . تعارض باشد
خواستند پرده از همين خطـر   کار بردند، مي را به" صنعت فرهنگي"اصطالح ) گ دوم جهانيي جن بحبوحه

داري همـه چيـز، ازجملـه هنـر و فرهنـگ را در مسـلخ اهـداف         بردارند و نشان دهند که اقتصاد سـرمايه 
  .کند ي خود قرباني مي سوداگرايانه

صـنعت  "است، اصـطالح  " توليد انبوه"ادف با از اوايل قرن بيستم به اين سو متر "صنعت"ي  از آنجا که واژه
ربط و  مردم را با طرح مسايل بيسو  معناي توليد انبوه کاالهاي فرهنگيِ مبتذلي بود که از يک به" فرهنگي

صـنعت  "هـاي   کردند و از سوي ديگر هر سـاله ميلياردهـا دالر بـه جيـب کمپـاني      اي استحمار مي حاشيه
ي سياسي ـ اقتصادي از هنـر، فرهنـگ و کاالهـاي      استفاده ءمعناي سو اين دقيقاً به. ريختند مي" فرهنگي

و از همه (هايش پيرامون سينما، راديو، تلويزيون، نشريات  در نوشته ۱۹۹۱آدرنو حتا در سال . فرهنگي بود
ي مبتذلي که اين روزهـا در کشـورهاي غربـي و غيرغربـي رايـج       پسندانه هاي عوام جاز و موسيقي) بدتر
کلـي در اقتصـاد    گسيخته، هنر و فرهنگ بـه  داري لجام ي سرمايه باور بود که تحت سيطرهبر اين اند،  شده

عنوان يک منتقد فرهنگي راديکال تا آنجا پيش رفت که صنعت فرهنگـيِ ايـاالت    او به. اند مستحيل شده



٧  / مقدمه                                                                                                                                                           

سـمت   رخانـه بـه  ز کاا ١گمان وي، نظام توليد انبوه فورديسـتي  به. متحده را با فاشيزم اروپايي برابر دانست
 ءاما آيـا سـو  . عنوان يک ابزار ايدئولوژيکي قدرتمند از آن استفاده کند تا به کند قلمرو فرهنگي حرکت مي

نامـد ـ    مـي " صنعت فرهنگي"داري از هنر و فرهنگ ـ تحت عنوان آنچه که آدرنو آن را   ي سرمايه استفاده
عنـوان مثـال، آيـا مـا      رهنگـي اصـيل باشـد؟ بـه    تواند توجيهي سلبي براي توليد و تجارت کاالهاي ف مي
ها مانع تجارت فـرشِ اصـيل ايرانـي در     ي يک ملت خوشحال خواهيم شد که کسي به اين بهانه مثابه به

و ديگر آثار " ضامن آهو"، "عصر عاشورا"فرهنگيِ  بازارهاي جهاني شود؟ و آيا اگر کسي پوسترهاي آييني ـ 
روش کند، و از آن انتفاع اقتصادي معقول هم نصيب کند، با او مقابلـه  استاد فرشچيان را چاپ و خريد و ف

خواهيم کرد؟ و آيا کسي هست که با چاپ، توزيع و فروش قرآن کريم، مفاتيح الجنـان مرحـوم محـدث    
مخالف باشـد؟ بخـواهيم   ) ره(سنگ استاد شهيد مطهري  قمي، ديوان حافظ، مثنوي معنوي و يا آثار گران

تواند مطـرح باشـد،    پس آنچه مي. شوند قلمداد مي" کاالهاي فرهنگي"ي  ها همه در زمره يا نخواهيم، اين
استفاده از کاالهاي فرهنگي، در جهت تـرويج يـک    ءنفي توليد و يا تجارت کاالهاي فرهنگي نيست؛ سو

تحت  ي غربي است که گاه ويژه از سوي کشورهاي پيشرفته گرايانه به ِ مادي هاي منحطّ مجموعه از ارزش
زحمـت الصـاق برچسـب    شـود، و گـاه حتـا     به خورد جوامـع در حـال توسـعه داده مـي    " هنر برتر"عنوان 

و   ،شـود  نيز به بسياري از کاالهاي فرهنگيِ صادراتي اين کشورها کشـيده نمـي  " هنر برتر"ي  روشنفکرانه
هـاي   ي فـرآورده شـود، اغلـب مشـت    آنچه با عنوان کاالهاي فرهنگي به جوامع در حال توسعه سرريز مـي 

فريبـد و   را مـي  دل پسند و سـاده  ويژه جوانان و نوجوانان سهل مستجهن و مبتذل است که افراد عوام و به
ي  داري غربي اسـت کـه همـه    سرمايهدر واقع اين سياست جاري . کند ها را آلوده مي ي فرهنگي آن ذايقه

سـود مصـالح غـايي     ها به زيرکي تمام از آن کند و با ي به مطلوب مي مفاهيم، روندها و ابزارها را مصادره
عنوان يک روند جهاني و  است که به" شدن جهاني"ي معروف  يک مثال بارز آن پروسه. گيرد خود بهره مي

اي کـه   ونقل جهاني ايجاد شده است؛ همان پروسـه  هاي ارتباطاتي و سهولت حمل بر اثر پيشرفت فناوري
داري غربي بـا   دانيم اما سرمايه چنانکه مي. کند هکده کوچک ميقول مک لوهان، جهان را تا حد يک د به

آلـود   شود تا از آب گـل  شدن سوار مي ي طبيعي جهاني بر پروسه" سازي ي جهاني پروژه"طراحي و پيشبرد 
گيري فرهنگ مشترک جهاني است؛ و  شدن، شکل ي جهاني يکي از پيامدهاي طبيعي پروسه. ماهي بگيرد
عنـوان فرهنـگ مشـترک و واحـد      سازي، فرهنگ خود را بـه  ي جهاني ز طريق پروژهکوشد تا ا آمريکا مي

تواند و نبايد مـانع از آن شـود کـه     ي آمريکا نمي استفاده ءاين سو. جهاني بر بشريت معاصر تحميل نمايد
                                                

ه خودرو را نيز اختراع کرد، و به اين ترتيب در طول تاريخ بشر، خط توليد انبونظام فورديستي منصوب به هنري فورد مخترع آمريکايي خودرو است که نخستين بار . ١
  .نامند ي صنعتي را روش فورديستي مي شيوه رو، روش توليد انبوه به از اين. عصر توليد کارگاهي را برچيد
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هـاي   انـديش از درک فرصـت   نظـران ارزشـي   مردان فرزانه و متعهد جهان دست در دسـت صـاحب   دولت
يابي به صلح و ثبات جهاني بهره  هاي جهان و دست زيستي بهتر ملت شدن در راستاي هم نيي جها ارزنده

 گيري امت جهاني ي شکل تواند مقدمه گيري ملت جهاني مي حال بماند که از نظرگاه تشيع، شکل(نگيرند 
  ).الشريف باشد اهللا تعالي فرجه عصر عجل مواليت و هدايت اما تحت

هاي جهان در زماني به کار برد که دنيا در  ي يک هشدار به ملت مثابه را به" نگيصنعت فره"ي  آدرنو واژه
ترين بهره را از  سوخت و نازيسم حاکم بر آلمان همراه با فاشيزم اروپايي، بيش آتش جنگ جهاني دوم مي

اي هـ  هاي گروهي جهت ترويج و تثبيت ايدئولوژي کاالها و ابزارهاي مدرن فرهنگي چون سينما و رسانه
اين وضعيت تا حد زيادي تغيير کرد؛ بعد از جنگ جهاني دوم اما . فريفتند بردند و عوام مردم را مي خود مي

ها و بنيادهاي فرهنگي در کشورهاي اروپايي سر برآوردند و ايـن مقـارن بـود بـا      خانه انواع مختلف وزارت
گـي جديـد برآمـده از خاکسـتر     صنعت فره". سياست فرهنگي"ي  هاي جديد نسبت به مقوله ديدگاه روظه

تمايل داشت؛ شمار " هنر برتر"کننده بود، و هم به  پسند و سرگرم وجوي مضامين عوام جنگ هم در جست
و در واقـع  (کـرد   ي ژورناليسـتي سـرگرم مـي    هـاي پيشـرفته   گيـري از تکنيـک   کثيري از مردم را با بهره

نهادهـاي   ،هـا  طور کـه اشـاره شـد، دولـت     هماناما . داشت و برخي ديگر را نيز به تفکر وامي) فريفت مي
ي فکـري، فرهنگـي و    هـاي برجسـته   و حتا شخصيت) NGO(نهاد  هاي مردم المللي و بعدها سازمان بين

سياسـيِ   اگر بخـواهيم دو پيامـد  . دادند ي فرهنگ و مشتقات آن نشان مي تري به مقوله هنري توجه بيش
شـدن فنـاوري و    سياسـي : هـا عبارتنـد از   برشـماريم، آن ترتيب اهميت  ي جنگ جهاني دوم را به برجسته

هـا،   هاي فرهنگيِ مدون از طـرف دولـت   هاي فناوري و سياست فرهنگ، و در نتيجه ظهور آشکارِ سياست
  .١ِ پس از جنگ داشت که نشان از اهميت سياسي، اجتماعي و اقتصادي اين دو مقوله در جهان

ي دو ماهيت مجزا، در جوامع برآمده از آتش جنگ ايفـا   مثابه از نقشي که فناوري و فرهنگ، بهنظر  صرف
ويژه بايد به دو خـانواده   در اين ميان به. ها مسايل نوپديدي را ايجاد کرد ي آن کردند، تعامالت فزاينده مي

ـ   )ICT(هـاي اطالعـات و ارتباطـات     هاي پيشرفته ـ فناوري الکترونيک و ديجيتال، و فناوري  از فناوري
هـا و ارتباطـات جمعـي انجاميدنـد، و      ي رسـانه  به تحوالتي سترگ و غيرمنتظره در حـوزه که  رداشاره ک 

اي انقالبـي متحـول    گونـه  برداري از اغلب کاالهاي فرهنگـي را بـه   ي توليد، توزيع و بهره سرانجام شيوه
تـدريج   هنگـي بـه  کنندگان کاالهاي فر عنوان مصرف ي مردم به بر اثر اين تحوالت فناورانه، ذايقه. نمودند

                                                
در نيروي هوايي آمريکا، صرفاً به  ۱۹۴۴ـ۴۷هاي  ي سال در فاصله) RAND(جالب است بدانيم که نخستين اتاق فکر دنيا ـ موسوم به انديشگاه رند   عنوان مثال به. ١

هاي فناوريِ نظامي آمريکا و شرکاي  ي سياست مايه ها را دست بيني بيني نموده، و اين پيش هاي فناوري را از ديدگاه نظامي پيش اين خاطر تاسيس شد که بتواند پيشرفت
  .آن در پيمان ناتو کند
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عطش مردم به مصرف کاالهـاي  . خواستند ي مي"تر جذاب"گذشت مردم کاالهاي  تغيير کرد، و هرچه مي
اينـک توليـد انبـوه کاالهـاي فرهنگـي      . هـاي مهمـي داشـت    فرهنگيِ جذاب، از لحاظ اقتصادي داللـت 

عـالوه بـر ايـن، بهبـود     . صرفه و کامالً سودآور باشد به عنوان يک فعاليت اقتصادي، مقرون توانست به مي
اي وراي نيازهـاي معيشـتي بـراي مـردم      ي صنعتي، نيازهاي تازه شرايط اقتصادي در کشورهاي پيشرفته

ي  ، و در نظريـه ناميـد  ١ها را نيازهاي روحي و رواني توان آن طور کلي مي ايجاد کرده بود؛ نيازهايي که به
ي قرن بيسـتم تئـوريزه شـده     شناس برجسته زلو رواني آبراهام ما مراتب نيازهاي انساني، برساخته سلسله

. شدند رشد محسوب مي گويي به اين نيازهاي روبه کاالهاي فرهنگي در واقع ابزارهايي براي پاسخ و. است
ي  منزلـه  را بـه " صـنايع فرهنگـي  "همين جهت است که خانم دکتر زوئينگ، متفکر چيني معاصر،  دقيقاً به

هـاي روحـي و روحـاني انسـان کـابرد       ها در پااليش و پرورش جنبه جي آکند که خرو صنايعي تعريف مي
گونه  افزا، يعني جذابيت کاالهاي فرهنگي و نياز واقعي به اين رشد و هم دو نيروي روبهکه  نتيجه اين ٢.دارد

 اي با عنوان هم دادند، و به ظهور مفهوم تازه کاالها جهت ارضاي نيازهاي روحي و رواني انسان، دست به
ي منتقدانـه در قبـال    يـک اسـتعاره  آدرنو تنها " صنعت فرهنگيِ"اگر اصطالح . انجاميدند" صنايع فرهنگي"

صـنايع  "اصـطالح  هاي فرامليتي از فرهنگ و کاالهاي فرهنگـي بـود،    ها و شرکت ي کارتل استفاده ءسو
شـده و مشخصـي    ريفداشت که کارکردهاي اجتماعي تع صنايع نرماما واقعاً اشاره به طيفي از " فرهنگي

ي  توانسـتند مولـد ارزش افـزوده    داشتند، و مانند هر صنعت ديگري و حتا بيش از اغلب صنايع موجود، مي
جـاي   ويژگي بارز اين صنايع آن است کـه بـراي توليـد کاالهـاي مـورد نظـر خـود، بـه        . اقتصادي باشند

ذوقـي انسـان کـه ماهيـت هنـري و      ي طبيعي و معدني، از بروندادهاي فکري و  گيري از مواد اوليه بهره
لذا کاالهاي فرهنگي بر خـالف سـاير کاالهـا، ارزش فيزيکـي و مـادي      . کنند فرهنگي دارد، استفاده مي
رو، صنايع فرهنگـي را صـنايع    از اين. شود ها تعيين مي ي آن"محتوا"ها بر حسب  ندارند، و ارزش واقعي آن

  .نامند محتوايي يا وابسته به محتوا نيز مي
هـاي   هـاي بشـر امـروز کـه از فعاليـت      ي وسيعي از فعاليـت  به گستره" صنايع فرهنگي"الح طق اصاطال

هـاي هنـري چـون ادبيـات،      و فعاليـت ) نوشتاري، ديداري و شـنيداري (اي  هاي رسانه انتشاراتي تا فعاليت

                                                
مند از نيازهاي گوناگون انسان و  هر حال مازلو نخستين روانشناسي بود که توانست يک الگوي کلي و قاعده تاييد آن نيست؛ ولي به ه اين نظريه،قصد ما از اشاره ب. ١

داند، بنابراين  تر مي ي پستهاي برجسته در اين نظريه آن است که ظهور نيازهاي برتر را موکول به ارضاي نيازها يکي از جنبه. ها ارايه دهد چگونگي ظهور و ارضاي آن
  .ي نيازهاي برتر ـ ندارد مثابه برآورده نشده باشد، توجه چنداني به نيازهاي روحي و رواني ـ بهکسي که نيازهاي معيشتي او 

  :تر نگاه کنيد به براي اطالع بيش. ٢

  .۱۳۸۴بهمن  :فر، تهران ي سياوش ملکي ترجمه ،"ها ؛ انواع و ويژگينرمهاي  فناوري" ،زوئينگ جينـ 
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حلـي،  داري، طراحي مد لبـاس، توليـد و پخـت غـذاهاي م     سينما، موسيقي، تئاتر، هنرهاي تجسمي، موزه
هـاي   شود، داللـت  ورزش، سرگرمي و تفريح، تا گردشگري و جهانگردي و حتا صنايع دستي را شامل مي

ويـژه از ديـدگاه سياسـتگذاري بـراي      بـه (انـد   ي توجـه  ي کافي شايسته مهمي دارد که هر کدام به اندازه
  :ها عبارتند از اين). ها ي آن توسعه

مراتـب برتـر    هـايي بـه   نـد کاالهـا سـروکار دارد، و فعاليـت    م با توليد، توزيع و تجارت نظـام " صنعت" .۱
داللت بر يک مجموعـه  " صنعت. "کند هاي کارگاهي را تداعي مي تر از فعاليت و پيچيده) تر رفته پيش(

بنـابراين، طيـف   . ــ شـاگردي دارد   و نـه صـرفاً تجربـي و اسـتاد    " علمـي مهندسـي  "هـاي   از فعاليت
هـا و   مصـداق صـنايع فرهنگـي باشـند، کـه فعاليـت      توانند واقعاً  ميهاي يادشده در باال آنگاه  فعاليت

هاي مهندسي و صنعتي مدرن بوده و از حالـت کارگـاهي    ها عموماً تابع شيوه فرايندهاي جاري در آن
 .و سنّتي فاصله بگيرند

ي را بيـان ديگـر، فنـاور    بـه . شود، و با آن در هم تنيده است بنا مي" فناوري"اي از  بر شالوده" صنعت" .۲
متاخّرهـا آن را  . آيد دست مي از دو راه به و فناوري معموالً .ي صنعت تلقي کرد توان جان و جوهره مي

هـا آن را از طريـق آنچـه     در حالي کـه متقـدم  . کنند ها تحصيل مي از متقدم" انتقال فناوري"از طريق 
. آورند دست مي بهشود،  يناميده م) R&D(  "تحقيق و توسعه"تر  عبارت دقيق پژوهش و تحقيق و يا به

پژوهشکده و پژوهشـگاه  ها و يا ايجاد  در درون بنگاه R&Dتحقيق و توسعه مستلزم ايجاد واحدهاي 
هـا و   اکنون در کشور ما شمار بسياري از پژوهشـکده  عنوان مثال هم به. در سطوح بخشي و ملي است

هـاي   هاي صـنعتي در زمينـه   ناوريي ف ها توسعه اصلي آن تکنند که ماموري ها فعاليت مي پژوهشگاه
ي  اما تا جايي که ما اطالع داريم در کشور حتا يک پژوهشکده يا پژوهشگاه که وظيفه. مختلف است

ي مهم و  نکته. ي صنايع فرهنگي باشد، وجود ندارد عنوان شالوده به فرهنگيهاي  فناوريي  آن توسعه
براي چاپ و نشر کتاب و روزنامه يا توليـد  بيش از مهم اين است که صرف خريد تجهيزات پيشرفته 

هـاي پيشـرفته    معناي داشتن فناوري تواند به هاي موسيقي و از اين قبيل مطلقاً نمي فيلم و ضبط آلبوم
ي صـنايع   ترين مسايلي که هنگام بحث درباره رو يکي از مهم از اين. ي صنايع فرهنگي باشد در زمينه

هـاي فرهنگـي اسـت، کـه      ي فنـاوري  نظر باشد، همين مسـاله ها بايد مطمح  ي آن فرهنگي و توسعه
ي يک اولويت ملـي   مثابه خوشبختانه در سطوح باالي سياستگذاري کشور مورد توجه قرار گرفته و به

 .لحاظ شده است ي علمي کشور نقشهدر 

د؛ دار" ي ارزش زنجيـره "طور که در اين گزارش مطالعه خواهيد کرد، صنعت نياز به تعريف يک  همان .۳
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صـنايع  هـا را   کـه آن (در صنايع متعـارف  . را طراحي کرد" ي تامين زنجيره"توان  که بر اساس آن مي

ي تامين اشاره به مراحل مختلفي دارد کـه طـي آن مـواد اوليـه، قطعـات و       ، زنجيره)نامند مي سخت
چک، متوسط و هاي کو عنوان مثال، انواعي از بنگاه به. شوند متعلقات مورد نياز هر محصول تامين مي

بزرگ در کنار هم و در تعامل با هم بايد کار کنند تا مواد اوليه، قطعات و متعلقات مورد نياز توليد يک 
ي  هرچه کيفيت زنجيره. اين موضوع در خصوص صنايع فرهنگي نيز صادق است. خودرو فراهم شوند

 .نيز بهتر خواهد بودتامين يک صنعت باالتر باشد، کيفيت کلي آن صنعت و محصوالت نهايي آن 

به ايـن معناسـت کـه مـديريت، و     " صنايع فرهنگي"ها زير چتر  اي از فعاليت قرارگرفتن طيف گسترده .۴
گرچـه  . ريزي جامع و هماهنگ در سطوح ملـي، بخشـي و شـهري دارد    ها نياز به برنامه ي آن توسعه

ه و يا سازمان خاصي هاي صنايع فرهنگي در يک کشور با دستگا ممکن است توليت هر يک از شاخه
. صورت يکپارچه طراحـي شـوند   ي صنايع فرهنگي بايد به هاي توسعه ها و استراتژي باشد، اما سياست

گـذاري بـراي    نامند کـه سياسـت   مي" اي صنايع بين رشته"همين جهت است که صنايع فرهنگي را  به
گـزارش حاضـر ايـن موضـوع      در(باشـد  " فرادستگاهي"عبارتي  و به" بين دستگاهي"ها بايد از نوع  آن
 ).گيرد تفصيل مورد بحث قرار مي به

اند، تا  اين است که صنايع فرهنگي اينک در کانون توجه کشورهاي پيشرفته قرار گرفتهي قابل تامل  نکته
ي جهـان،   ارگـان انجمـن آينـده   (ي فيوچريسـت   اي از اقتصاددانان در نشريه بيني پاره آنجا که طبق پيش

ي صنايع فرهنگـي خواهـد    تماماً در سيطره ۲۰۱۵، اقتصاد بزرگ آمريکا تا سال )متحده مستقر در اياالت
ي فقير نيـز سـرايت کـرده، و اميـدها و نويـدهاي       اپيدمي فرهنگي حتا به کشورهاي در حال توسعه! بود
  .اي را از حيث توليد ثروت، غلبه بر فقر و فاقه و بيکاري در اين کشورها ايجاد کرده است تازه
که چرا در بسياري از کشورهاي در حال توسعه و ازجمله در کشور ما اهتمـام الزم بـه صـنايع     هذا، اين مع

شود، موضوعي است که در يک پژوهش مفصل در کشور آفريقايي جنوبي بررسي شده  فرهنگي ديده نمي
لعـات ترازيـابي   عنوان بخشـي از گـام مطا   ي نزديک به اهللا در آيندهءشا اين پژوهش که نتايج آن ان. است

تـوان بـه پراکنـدگي صـنايع فرهنگـي از       ها مي ي آن شد، داليل چندي را يافته که ازجمله دتقديم خواه
پراکنـدگي صـنايع   . هاي فعال در اين حوزه اشـاره کـرد   و شرکت ها ي بنگاه بودن اندازه سو و کوچک يک

ـ   شـود  فرهنگي در کشورهاي در حال توسعه موجب مي هـا چنـدان بـراي     دادهاي اقتصـادي آن کـه برون
در اين کشورها وجود اي هم  ويژه که غالباً نظام اطالعات جامع و يکپارچه مداران مشهود نباشد؛ به سياست

ي صـنايع   و همين خود يک چالش جدي بر سر راه توسعه(ندارد که بيانگر وضعيت صنايع فرهنگي باشد 
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هاي صنايع فرهنگي در اين کشورها  ي بنگاه ودن اندازهب کوچک). فرهنگي در بخش بزرگ از کشورهاست
هـاي صـنعتي بـزرگ ماننـد      ها در مقايسه با بنگـاه  دهد که اين بنگاه نيز مزيد بر علت است، و اجازه نمي

عنوان مثال  به. هزاران کارکن دارند به چشم آيدآهن، مس، خودروسازي و غيره که هر کدام بيش از  ذوب
ي صـنايع   تواننـد در زمـره   بنـدي مـي   لحاظ طبقه ي فرهنگي وجود دارد که به هدر شهر قم، صدها موسس

رسد، نـه خودشـان    ها گاه به تعداد انگشتان يک دست هم نمي ن فرهنگي باشند، اما چون شمار کارکنان آ
هـا در نظـام اقتصـادي     ي حاصل از فعاليت آن آيند و نه ارزش افزوده طور که بايد و شايد به چشم مي آن

  .شود ر محاسبه ميکشو
توان و بايد به آن پرداخت، کارکردها و کاربردهـاي   ازجمله موارد ديگري که در بحث صنايع فرهنگي مي

ي  در مطالعـه . هاي نظامي بزرگ چون آمريکا و متحدان اسـت  کم از ديد قدرت نظامي اين صنايع ـ دست 
پژوهـي   سفارش مرکـز آينـده   به ۱۳۸۴سال  که در" صنايع فرهنگي، دفاع، و آينده"مفصلي با عنوان   نسبتاً

ي  علوم و فناوري دفاعي توسط انديشکده آصف صورت گرفت، معلوم شد که آمريکا و متحدان آن از دهه
تعبير  و يا به ١"فرهنگي هاي کانون جنگ"ها با عنوان  سو سرگرم طراحي نسل جديدي از جنگ به اين ۱۹۹۰
معنـاي مصـطلح    هاي فرهنگي بـه  د، که گرچه مشترکاتي با جنگان بوده" محور هاي فرهنگ جنگ"تر  ساده

فرهنگـي،   هـاي کـانون   ي هشداردهنده اين است که جنگ نکته. ها بسيار متفاوت است واژه دارد، اما با آن
هاي اسـالمي نـوين در    عليه خيزش  محافل نظامي ـ امنيتي آمريکا، صرفاً عنوان نوعي واکنش از سوي  به

ي آمريکا به افغانستان و عراق  حمله. اند ي خاورميانه و شاخ آفريقا طراحي شده قهکشورهاي مسلمان منط
  .ها دانست گونه جنگ ي اين يافته توان انواع تکامل را مي

ي مقدماتي يا بسترسازي کـه غالبـاً بـا     مرحله) ۱: شود فرهنگي از سه مرحله تشکيل مي يک جنگ کانون
ي اجرايي کـه بـا حمـالت نظـامي بـه کشـور هـدف         مرحله) ۲ اي و رواني همراه است، هاي رسانه جنگ

ي فرهنگـي بـر حريـف مسـلمان و بنـابراين،       ي تکميلي که هدف آن غلبه مرحله) ۳شود، و  گيري مي پي
هـاي   ها بر اين فرض استوار است کـه در برخـورد بـا ملـت     اين جنگ. تحقق اهداف شيطان بزرگ است

هـاي   زيـرا ملـت  . آورد ارد و چيزي براي دشمن به ارمغان نمـي ها اهميتي ند تسخير سرزمين آنمسلمان، 
شـريط   گيرند، و تنها به شان مي ها و فرهنگ ديني نيروي دفاع و مقاومت خود را از باورها، ارزشمسلمان، 

س حقيقت جنگ آمريکا و هـر متجـاوز   پ ٢.ها فايق آمد که از لحاظ فرهنگي به زانو درآيند توان بر آن مي
                                                
1. Cultural-Centeric Warfares  

چون هر دو ملت . سود آمريکا باشد غال نظامي اين کشورها، در نهايت بهرغم اش هاي آمريکا ترديد دارند که اوضاع در افغانستان و عراق، به همين جهت استراتژيست به. ٢
  .زودي تکليف متجاوزان را روشن خواهند کرد اهللا بهءشا ادابند، و انافغانستان و عراق از لحاظ ارزشي ـ فرهنگي هنوز کامالً سرپا و ش
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تواند پشتيبان جنگ  هاي مسلمان، جنگ ارزشي ـ فرهنگي است، و جنگ فيزيکي تنها مي  ديگري با ملت
  .فرهنگي در مراحل خاصي از آن باشد

ي دو دسته نيرو و دو دسته تجهيـزات و   وسيله فرهنگي به ي نظامي، يک جنگ کانون لحاظ عده و عده به
دار و مشـهود، و نيروهـاي    اي نظاميِ يونيفرمنيروهاي درگير عبارتند از نيروه. شود تسليحات پشتيباني مي

هـاي   سازند، در بنگاه زنند، در سينما فيلم مي نويسند و حرف مي ها مي فرهنگيِ بدون يونيفرم که در رسانه
ويـژه در جهـت    هاي طراحي لباس، بـه  دار مشغولند؛ در بنگاه جهتاي  هاي رايانه فرهنگي به طراحي بازي

کننـد؛ در صـنايع    وازين اسـالمي بـراي دختـران و زنـان مسـلمان کـار مـي       هاي مغاير با م طراحي لباس
ي نماد دختر و پسر آمريکايي اشتغال دارند؛ در صـنعت   مثابه هاي باربي به بازي، به ساخت عروسک اسباب

کننـد؛ در صـنايع    سره بر ورزش بانوان و فقدان آن در جوامـع اسـالمي تمرکـز تبليغـاتي مـي      ورزش يک
بـيش از آن   لشـکر فرهنگـي  ايـن  ... سـازند؛ و هکـذا    آور مـي  هـاي مسـتهجن خلسـه    موسيقي، موسيقي

ي بزرگي از  پشتيبان اين لشکر فرهنگي اما شبکه. اي حضور يابد هنپذير است که نتواند در هر صح انعطاف
طور  ها و هر نوع خوراک الزم براي ايفاي ماموريت اين لشکر را به ها، ايده است که تئوري" هاي فکر اتاق"

تواند ذيل صنايع فرهنگيِ  هاي فکر ـ که مي  يکي از کارکردهاي مهم اين اتاق. کند مي نروزي تامي شبانه
نظامي قرار گيرد، صنعت ابداع استعاره است که پس از روي کارآمدن بوش پدر در آمريکـا رو بـه توسـعه    

که از سوي بوش پسـر بـه   " ارتمحور شر"ي  استعاره. نهاده و در زمان بوش پسر به اوج خود رسيده است
  .سازي بود اي از کشورها ازجمله ايران اسالمي نسبت داده شد، از دستاوردهاي همين صنعت استعاره پاره

و (فرهنگي که عموماً با تکيه بر تجهيـزات و تسـليحات فرهنگـي     هاي کانون همين مقدار اشاره به جنگ
اند، بايـد   طلب هاي مسلمان حق ها ملت اصلي آن شوند، و مخاطب هدايت مي) ي صنايع فرهنگي برساخته

حتا اگر نبـود  . اهميت صنايع فرهنگي را از ديدگاه نظامي براي جمهوري اسالمي ايران روشن کرده باشد
ها همين کارکرد نظامي بـود، ايجـاب    کارکردهاي اقتصادي ـ اجتماعي صنايع فرهنگي، و تنها کارکرد آن 

ي صـنايع   ترين تهديدهاي اياالت متحده، توسـعه  عنوان آماج بيش به کرد که جمهوري اسالمي ايران مي
ان ياي بـراي سـپاه   فرهنگي را براي دفاع و بلکه هجوم به دشمن استکباري جدي بگيرد و از آن پشتوانه

ي  عنـوان مثـال، شـبکه    اکنـون بـه   اين نقشي اسـت کـه هـم   . هاي مختلف بسازد فرهنگي خود در صحنه
ويژه  آمريکا بهتوان موي دماغِ  اين شبکه را به بهترين وجه مي. کند زبان عربي ايفا مي به" العالم"تلويزيوني 

ي منابع آمريکايي در منطقه مانع انعقاد پيمان امنيتي استراتژيک عـراق   گفته در عراق ناميد که تا امروز به
  .و آمريکا شده است
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اسـالمي در مواجهـه بـا دشـمن باشـند،      که پشتيبان سپاهيان فرهنگي ايـران   صنايع فرهنگي بيش از آن
ايـن صـنايع در واقـع    . توانند در گسترش و تعميق پيام انقالب اسالمي در سراسر جهان مـوثر باشـند   مي

را در برابـر پيـروان سـاير    " و جاد لهم بالتي هي احسن"ابزار و محملي هستند که ما بتوانيم منطق قرآني 
بخش و راهگشـاي انقـالب اسـالمي را     م ناب و اهداف آزاديکار گيريم و حقانيت اسال اديان و مکاتب به

ي انقـالب   اغراق نيسـت اگـر صـنايع فرهنگـي را صـنايع ويـژه      رو،  از اين. براي جهانيان اثبات نماييم

  .اسالمي بناميم
، که گاه مترادف با صنايع فرهنگي و گاه اعم از صنايع فرهنگـي  "صنايع خالق"ي  درباره اي اما چند کلمه

توانـد در هـر    ي ابتکار و نوآوري مي عنوان يک ويژگي عمومي و پشتوانه خالقيت به. شود ر گرفته ميکا به
" صنايع خـالق "شود که مراد از  و لذا چنين پنداشته مي. صنعتي و براي هر صنعتي موضوعيت داشته باشد

سـازي   ي و ساختماناند، چه صنايع خودروساز تمامي صنايعي هستند که خود را به ويژگي خالقيت آراسته
اما حقيقت امـر چنـين نيسـت، و    . تواند مجالي خالقيت باشند اي مدرن که همگي مي و چه صنايع رسانه

ي  شود که عموماً در زمـره  اي از صنايع اطالق مي عنوان نامي خاص صرفاً بر طيف ويژه به" صنايع خالق"
  .صنايع فرهنگي قرار دارند

و  ۱۹۹۰ي  هاي آغازين دهه در سال" صنايع خالق"خواند، اصطالح  طوري که در همين گزارش خواهيد به
انداز بلندمدت براي کشورشان  استراليا يک چشم مردان در آن زمان دولت. نخستين بار در استراليا پديد آمد

گاه اقتصادي  شد؛ که تکيه تبديل مي" ملت خالق"تدوين نموده بودند که طي آن ملت استراليا بايد به يک 
ي  ي خاصي از صنايع اطالق شد کـه مـاده   در اين ميان صنايع خالق به مجموعه. نايع خالق استآن ص
البته ده سـال بعـد،   . ها عبارتند از صنايع فرهنگي ها خالقيت فردي يا جمعي انسان است و اين ي آن اوليه

راتوري به اصطالح ي امپ دوبارهاندازي مبني بر احياي  خواستند براي کشورشان چشم ها مي وقتي انگليسي
هـا بـه صـنايع فرهنگـي معطـوف بـود،        ويکم دراندازند، و تمـام توجـه آن   در قرن بيست" بريتانياي کبير"

هـا تـرجيح    انگليسي. ي صنايع خالق استفاده کنند داليلي ترجيح دادند با تأسي به دولت استراليا از واژه به
صنعت "ي مباحث منفي  کننده توانست تداعي ه ميک" صنايع فرهنگي"جاي استفاده از اصطالح  دادند به مي

شـان   ي مجادالت سياسي ـ فرهنگي در جامعه  ه ي نويني بهره گيرند که برانگيزانند باشد، از واژه" فرهنگي
که نوعي تفاوت منطقي بين صنايع فرهنگي و صنايع خالق قايل شوند و در مظـان   ها براي اين آن. نباشد

ي جديـد از   انـد، چنـد شـاخه    کهنـه کشـيده   مفهـومي صرفاً لباسي نو بر قامـت  اين اتهام قرار نگيرند که 
طراحي صنعتيِ هر نوع کاال، کـه لنـدن   (ها را نيز بر صنايع فرهنگي افزودند، مانند صنايع طراحي  فعاليت
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ها شـديداً بـه خالقيـت     آن ، و صنعت تحقيق و پژوهش با هدف توليد دانش، که هر دوي )مرکز آن است
عنوان نامي جديد بر  توانيم صنايع خالق را به جان کالم اين است که با اطمينان مي. ستگي دارندانساني ب

تـر را در   توضـيحات بـيش  (کار گيريم؛ چه با برخي اضافات بر آن و چه بدون اضـافات   صنايع فرهنگي به
ح صـنايع خـالق   اصـطال : آنچه در اين ارتباط اهميت دارد اين است که اوالً). اصل گزارش خواهيد خواند

کنند و جاي تعجبي نبايـد باشـد کـه در     تري در مقايسه با صنايع فرهنگي پيدا مي روز به روز کاربرد بيش
که صنايع خالق در پي خود مفاهيم  اين: ثانياً. شود متن متاخر، عموماً از اصطالح صنايع خالق استفاده مي

شـهرهاي  "، "هـاي خـالق   جامعـه "، "هاي خالق لتم"، "اقتصاد خالق"سازي چون  مند، و آينده نوين، ارزش
هـا بـراي    تـرين گزينـه   توانند در حد مهم همراه آورده است که هر کدام مي را به" مناطق خالق"، و "خالق
عنـوان مثـال پـس از ملـت اسـتراليا کـه        بـه . ي اقتصادها، جوامع و شهرها باشند آينده بخشيدن به شکل
اندازي بـا   تازگي ملت انگليس نيز چشم استراتژيک خود قرار داده، و بهرا آماج   "ملت خالق" شدن به تبديل

از لحاظ ساختاري مبتني بر ايجاد ده منطقه يا شهر خالق که  اند، را تدوين نموده" بريتانياي خالق"عنوان 
 ؛کوشد تا به پايتخت فرهنگي اروپا تبديل شود عنوان يک شهر خالق مي لندن به. خواهد بودکشور در اين 

تعبير ديگر قطب  صنايع فرهنگي و يا بهقطب خواهد  و اين متناظر با چشم انداز کلي انگليس است که مي
  .اروپا باشد ي صنايع خالق در قاره

ي دنيا به  رفته آيد اين است که کشور ما و شهرهاي پيش ي استراتژيک جالبي که از بحث اخير برمي نکته
موفـق   يهـا  ها و کمپاني ها در آينده در گرو آن است که همانند بنگاه        اند که موفقيت آن اين نتيجه رسيده

وکارها آموختـه اسـت کـه     اگر تجربه به کار آفرينان و مديران کسب. باشند ١"بِرند"دنيا به اصطالح داراي 
به را ي کمپان/ مردم بايد بنگاهو فن حريف جايگاهي در دنياي امروز ندارد،  کاره يا همه کمپاني همه /بنگاه

ي  ويـژه  يجوي برنـدها   و ها و شهرها نيز بايد هر کدام در جست خاصي بشناسند، ملت) برند(نشانه و نماد 
و هـاي لنـدن و پـاريس     شهر .اند را برگزيده) فرهنگي(خالق برند و بريتانيا  استرالياهاي  ملت. خود باشند

کوشـند تـا بـه شـهرهاي      اند و مـي  زيدهرا برگ) فرهنگي(خالق برند بسياري از شهرهاي مطرح ديگر نيز 
  . ي يک شهر متفاوت و متمايز بسازند مثابه ي خود را به شوند و از اين راه آينده) خالق شهرهاي(فرهنگي 

مـا  کشـور  کافي است تا نشان دهد که اسالمي ي فرهنگي ايران  ها ها و استعداد به ظرفيتنگاه گذرا يک 
ي   هدر هزار) خالق(هاي فرهنگي  ترين ملت تواند از برجسته برانه ميريزي آگاهانه و مد شرط يک برنامه به

در " ايـران خـالق  "ي  ه به خود جرات داده و از ايـد ) انديشکده آصف(هم از اين روست که ما . نوين باشد

                                                
1. Brand 



  از صنايع فرهنگي تا صنايع خالق/      
 

١٦  

همين دليـل اسـت کـه بـه      و باز به. کنيم ي کشور صحبت مي ساله انداز بيست قالب و راستاي تحقق چشم
 .هاي فرهنگي يـا خـالق باشـد    تواند بيش از کشور انگلستان داراي شهر بالقوه مياسالمي ران گمان ما اي

ويژه از اسـتعداد   هشهرهاي مذهبي و مقدسي چون مشهد مقدس، قم، شيراز و دو شهر تهران و اصفهان ب
  .در کشور برخوردارند) خالق(هاي فرهنگي  به شهرشدن  تبديل

المي گفتنـي اسـت کـه طبـق     جمهـوري اسـ  نظـام  ان پايتخت و پيشـاني  عنو در ارتباط با شهر تهران به
تدوين شده، قرار است ايـن شـهر    ۱۳۸۳ـ۸۵هاي  ي سال در فاصلهکه ساله و مصوب آن  بيست انداز چشم

حرکت رسمي در کشـور  نخستين اين . تبديل گردد "اسالمشهر فرهنگي و معيار در جهان  جهان"به يک 
  .هنگي يا خالق استهاي فر سوي ايجاد شهر ما به

ي  پـروژه عنـوان يـک    حاضـر بـه  ي  پـروژه در واقـع  . دومين تجربه اما به شهر مقدس قم اختصاص دارد
ي پـژوهش اسـتان و حمايـت اسـتانداري و بـا       استراتژيک به اين دليل تحت پشتيباني دبيرخانهمطالعات 

منظور تبديل  آن تدابير الزم بهاستان قم در دست انجام است که طي اسالمي ي کل تبليغات  ادارهاجراي 
و اين درسـت   .شودانديشيده فرهنگي صنايع ي  رفته بر مبناي توسعه پيش" شهر فرهنگ"شهر قم به يک 

ي  رفته بر پايـه  دس قم به يک شهر خالق پيشقاهللا شهر مءشا در نظر است ان"مثل آن است که بگوييم 
  ".ي صنايع خالق تبديل شود توسعه

 وپيشـينه، سـوابق    صـنايع فرهنگـي،  ادبيات وان دستاورد نخستين گام پروژه به مرور عن حاضر بهگزارش 
از وضعيت صنايع فرهنگي جامع  نسبتاًتصويري چنين  هم .گستره، و نيز تاثيرات اقتصادي آن اختصاص دارد

آمـوز   تواند جالـب و درس  اي مي دهد که از لحاظ مقايسه  ميارايه ي جهان  در کشورهاي مختلف پنج قاره
 وجوهاي جست(غايت محدود است  صنايع فرهنگي بهي  دربارههاي منتشره  گفتني است شمار کتاب. باشد

ي  تر جنبـه  ها بيش به شناسايي سه عنوان کتاب انجاميده، که مباحث آن ي ما در اين زمينه صرفاً چندساله
بـر  گـزارش حاضـر   لذا  ١.رار گيردي مديران اجرايي ق استفادهمورد تواند  تر مي فلسفي، فرهنگي دارد و کم

انجـام شـده، بـه     که اخيـراً ) کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد مبسوط ي مطالعات بسيار  پايه
اي نيز استفاده شـده   هاي مذکور و ديگر منابع مقاله از کتابالزم بوده و هر جا که . ي تحرير در آمد رشته
تر از  تر از اصطالح صنايع خالق و کم اي غرب مرسوم شده است، بيشدر دني چنانکه اخيراً آنکتاد، هم. است
مفهـوم داده  دو در خصوص ارتباط اين  يي که قبالً ها لذا با توضيح. کند ي صنايع فرهنگي استفاده مي واژه

  .)ايجاد اشکال و ابهام نمايدمحترم ي  بر صنايع خالق براي خوانندهگزارش شد، نبايد تاکيد اين 
                                                

  .ها دسترسي داشته باشند توانند به آن مندان مي ت و عالقهسا هر سه عنوان کتاب به زبان انگليسي در انديشکده آصف موجود .۱
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يـا  ي صنايع فرهنگي  عنوان نخستين گزارش رسمي و مفصل کشور در زمينه ه اين گزارش بهخرسنديم ک
خت دي رستاخيز،  شهري که منصوب به شفيعه ؛شود ميارايه ي متعلق به شهر مقدس قم   خالق در پروژه

ـ   اگر خير .اهللا عليهاست ي معصومه سالم سالم، حضرت فاطمه گرامي امام موسي کاظم عليه ر و برکتـي ب
به کار پديدآورنـدگان  مربوط هاي احتمالي آن  وست و کاستينيقين از الطاف با به باشدمترتب اين گزارش 

االسالم والمسلمين حـاج آقـاي    هويژه جناب حج هو بگرامي  گانها و ارشادات خوانند است که با راهنمايي
آقاي دکتـر خداپرسـت نـاظر    قم و جناب اسالمي پروژه در اداره کل تبليغات  ياجرايمسوول ياري،  صفي

  .علمي پروژه تصحيح و تکميل خواهد شد
  .برکاته و اهللا  هرحم و عليکم و سالملا و

  انديشکده آصف



 



١ فصل  

  
  
  
  

  
        

  مفهوم و موقعيت اقتصاد خالق
  

  
  

  ها و تعريف رو به تکاملمفاهيم . ١
يافته و در حال توسعه   هاي توسعه در کشورو  شود که از چه عناصري تشکيل مي اينـ  اقتصاد خالق فهممبناي 

ادي پيرامون زيهاي  بحث. اند ٢"صنايع خالق"و  ١"صنايع فرهنگي" رو به تکاملکند ـ مفاهيم   چگونه عمل مي
صنايع "، "خالق هاي فناوري"، "خالقيت"ي مفاهيم  اين فصل مروري است بر توسعه. وجود دارد  دو اصطالحاين 

نهايي پيرامون اين  ماع نظريدستيابي به يک اجمنظور   البته نه به؛ ٣"اقتصاد خالق"و " صنايع خالق"، "فرهنگي
گـذاري   تطبيقـي و سياسـت   مطالعاتمبنايي براي  که "مشترک گاهديد" مفاهيم، بلکه با هدف دستيابي به يک

و  ٦"هاي خالق خوشه"، ٥"شهر خالق" و ٤"کالس خالق" چونمفاهيم مرتبطي  ي  دربارهاين فصل . باشد آگاهانه
ي صنايع خالق در بررسي قرار گرفته  عمده ٨هاي رشد در پايان فصل، پيشران. کند بحث مينيز  ٧"مناطق خالق"

   .شود اقتصادي کشورهاي پيشرفته ارايه مي در رشدعت خالق دالِ بر مشارکت روزافزون صنو شواهدي 

  خالقيت. ١ـ١
 ي حتـا در حـوزه  . را در برگيـرد، وجـود نـدارد   شـگفت   ي ي ابعاد اين پديـده  اي که همه هيچ تعريف ساده

                                                
1. Cultural Industries 
2. Creative Industries 
3. Creative Economy 
4. Creative Class 
5. Creative City 
6. Creative Clusters 
7. Creative Districts 
8. Drivers of Growth 



  ٢٠  از صنايع فرهنگي تا صنايع خالق/     

خالقيت يک مورد که ـ در اين  شود ي خالقيت فردي به تفصيل مطالعه مي که درباره ـ جايي سيشنا روان
وجـود   اتفـاق نظـري  شوند،  از طريق آن توليد ميو ناب  صيلهاي ا که ايدهذاتي است يا فرآيندي ويژگي 

هـاي    خالقيـت در عرصـه  هاي  توان انجام داد، تبيين ويژگي عجالتاً تنها کاري که در اين زمينه مي. ندارد
  :توان گفت که مي عنوان مثال به. استمختلف تالش بشر 

هاي تـازه بـراي تفسـير     هاي بديع و روش ايدهتخيل و توانايي آفرينش  تضمنم ،هنريالقيت خ •
 .جهان، در قالب متن، صدا و تصوير است

 و ؛لهروابط جديد در حل مسا ريزي پيتجربه و تشنگي براي و  کنجکاوي تضمنم ،علميخالقيت  •

کار، بازاريـابي، و   و هاي کسب ه، شيوفناوريپوياست که به نوآوري در  يفرايند ،اقتصاديخالقيت  •
 ١.در اقتصاد دارد "قابتيهاي ر فرصت"دستيابي به و پيوند نزديکي با  انجامد ميغيره 

در موارد مختلف  ٢)تکنولوژيک(هر سه نوع خالقيت که در باال اشاره شد، کم و بيش متضمن خالقيت فناورانه 
  و) هم نيسـتند مستقل از (ا پيوستگي دروني دارند ه تدهد، انواع خالقي نشان مي ۱کل طور که ش است؛ و همان

  

  

  

  

  

  

  

که خالقيت را چگونه تعريف و تفسير کنيم،  نظر از اين صرف. رود ها به شمار مي خالقيت فناورانه محل تالقي آن
  .است خالق اقتصاد و خالق، صنايع فرهنگي، صنايع بازشناسي و تعريف در کليدي عناصر از يکي که نيست ترديدي

                                                
هنرمنـدان، خالقيـت         خالقيـت هنـري از آن  . صادي تقسيم شـد ي هنري، علمي و اقت جه داشته باشد که خالقيت به سه گونهوي گرامي بايد ت خواننده. ۱

  .ِ کسب و کارهاي مختلف است  دهندگان کارآفرينان و توسعه  وران، و خالقيت اقتصادي از آن علمي از آن عالمان و دانش
2. Technological Creativity 

مروزخالقيت در اقتصاد ا). ۱( شکل  

  خالقيت علمي

  فناورانهخالقيت 

  خالقيت
  هنري 

  خالقيت
  اقتصادي 

  KEA European Affairs (2006:42): منبع
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 يک فراينـد اجتمـاعيِ   ي مثابهآن است که خالقيت را به به خالقيت  التفاتبراي يک رويکرد ديگر 
ي بـين خالقيـت و    از ديـدگاه اقتصـادي، رابطـه   واقعيت اين است کـه  . در نظر بگيريم سنجشقابل 
 خالقيـت دانـيم   که هنـوز نمـي   اينويژه  به چندان شناخته شده نيست؛اجتماعي ـ ي اقتصادي   توسعه
اقتصـادي   دادهـاي  بـرون گيـري   تنهـا انـدازه   در اين مورد، نـه . کند به رشد اقتصادي کمک ميچقدر 

 ي سـرمايه (  سرمايهنوع خالق از طريق تاثير متقابل چهار  ي فعاليت که چرخهبلخالقيت مهم است، 
ـ      ١)ساختاري يـا سـازماني  ي  سرمايهاجتماعي، فرهنگي، انساني و  د ر رشـ بـه عنـوان عوامـل مـوثر ب
. نامنـد  مي" دادهاي خالقيت برون"را ي اين عوامل موثر  اثرات انباشته. خالقيت نيز حايز اهميت است

و در شـکل   ]۱[ هـم معـروف اسـت    )5Cs( پنج سيمدل است که به  ٢"شاخص خالقيت"اين همان 
هـا در   نو تبلـور آ ، هـا  ايـده خلـق  ي فرايند  مثابهبه توان  چنين مي را هم" خالقيت" .شود ديده مي) ۲(

بـازآفريني  يـا   ،يعني خلـق چيـزي از هـيچ   " ابتکار"اما . ]۲[ تعريف کرد فيزيکي ارزشمند ءاشيا   قالب
  .چيزي که قبالً وجود نداشته است

  

  

  

  

  
 

 
در دانشگاه  شيتوسط يک تيم پژوه ۲۰۰۵معروف است، نخستين بار در سال  ٣"شاخص خالقيت"اين مدل که به 

  .کنگ ابداع شد هنگ
                                                

ي اجتمـاعي،   سـرمايه : شـود  يک جامعه بـه چهـار نـوع تقسـيم مـي     هاي   که سرمايه سنج ما جالب باشد ي دقيق و نکته اين مورد هم بايد براي خواننده. ١
  .هاي ساختاري يا سازماني ي انساني و سرمايه ي فرهنگي، سرمايه سرمايه

2. Creativity Index 
  .سنجد يک شاخص اجتماعي است که ميزان خالقيت در هر جامعه و دستاوردهاي حاصل از آن را مي" شاخص خالقيت. "٣

  ":Cپنج "تاثيرات متقابل ). ۲( شکل
  نوع سرمايه ۴+ دادهاي خالقيت  برون 

  ي انساني سرمايه

ي  سرمايه
ساختاري يا 

  سازماني

  ي اجتماعي سرمايه

  ي سرمايه
  فرهنگي

دستاوردها و 
دادهاي  برون

  خالقيت

 A Study on Creativity Index, 2005: منبع
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  االها و خدمات خالق ک. ١ـ٢
در ادبيات " صنايع خالق"عريف ، تيا بدخوب . شود اقتصاد خالق با وسعت صنايع خالق تعيين ميي  گستره

اسـت،  " اختالفـي "هاي چالش برانگيز و بـه قـول معـروف     از موضوعگذاري  آکادميک و در دواير سياست
هـايي در   از اسناد و مدارک، گاه شاهد تفاوت در بعضي. "صنايع فرهنگي"ه با مفهوم مشابه در رابطويژه  به

 يـک معنـا  بـه  هـر دو اصـطالح   بينيم که  مفهوم صنايع خالق و صنايع فرهنگي هستيم؛ و گاهي هم مي
هاي صـنايع خـالق و    ها و شباهت برد بحث و درک تفاوت پيشيک روش معقول براي . شوند استفاده مي

  .کنند دماتي شروع کنيم که اين صنايع توليد ميکه با تعريف کاالها و خ صنايع فرهنگي اين است
معنـاي  يـا در  " فرهنـگ " ي واژهکـار بـرد کـه      تـوان بـه   مـي جـايي  در را " فرهنگـي محصوالت "مفهوم 

بگـوييم کـه    تـوانيم  در اين شرايط به جرات مي .مورد نظر باشداش  کردييا در معناي کارو شناختي  مردم
هـاي   ، ادبيـات، فـيلم و برنامـه   هـاي موزيکـال   برنامـه ري، اجراي هن مانند آثارکاالها و خدمات فرهنگي 

  :هاي مشابه زير هستند داراي ويژگي اي رايانههاي  ، و بازييتلويزيون

مـواد  "به بيان ديگر، خالقيـت انسـاني نقـش     .خالقيت انساني استداد  درونها مستلزم  توليد آن •
 .ندک را در توليد کاالها و خدمات فرهنگي ايفا مي" اوليه

هـا را مصـرف    هسـتند کـه آن  به کساني  "هاي سمبليک پيام"ي انتقال  وسيلهفرهنگي   هاي هکاال •
اغلب به يک هدف ارتباطي  و ها چيزي بيش از سودآوري محض است هدف از توليد آن .کنند مي

 ،که کنند؛ و سرانجام اين از سودآوري خدمت مي تر تر و مهم بزرگ

ي کـاال يـا    کننـده فـرد يـا گـروه توليد    ِ از آناند که  الکيت معنويم مشمولها، حداقل بالقوه،  آن •
 ١.خدمات است

شود که در  حاصل مي" ارزش"التفات به نوعي از " کاالها و خدمات فرهنگي"از  يا اضافي بديليک تعريف 
کـه   ،هـاي تجـاري   کاالها و خدمات عالوه بر ارزش گونه که اين مساله اين است. ها نهفته است بطن آن

ممکن اسـت کـامالً بـا     نيز هستند که" هاي فرهنگي ارزش"ل مکند، حا را تعيين ميها  هاي اقتصادي آنب
فرهنگـي ناشـي از تـابلوي نفـيس        تواند ارزش کس نمي مثال، هيچعنوان  به( باشدنگيري  پول قابل اندازه

هاي فرهنگي و  فعاليتتلف انواع مخبه عبارت ديگر، ). استاد فرشچيان را با پول بسنجد اثر" عصر عاشورا"
هـا را   کسـاني کـه آن   بـراي ـ هـم  انـد    شوند، ارزشمند ها توليد مي تبر اثر اين فعاليکاالها و خدماتي که 

                                                
ي کشورها  ـ اگر غير ممکن نباشد در همهي امروز   آن هم در شرايط فناورانهـ ت فرهنگي  مالکيت معنوي برخي از کاالها و خدما چرا که اثبات و حفظ. ۱

  .دشوار است
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داليل اجتماعي و فرهنگـي دارد، و  گذاري  ارزش  اين. کنند ها را مصرف مي سازند و هم کساني که آن مي
، ممکـن اسـت   گيـرد  ا و خـدمات فرهنگـي تعلـق مـي    به کااله" هاي فرهنگي ارزش"ِ  چه تحت عنوان آن
شناختي يا نقـش   مالحظات زيبايياز اين داليل ممکن است  .ها باشد مراتب بيش از ارزش اقتصادي آن به

 گونه ارزش فرهنگي را  اگر اين .اش نشات گيرد ي فرهنگي در درک هر جامعه از هويت فرهنگيها فعاليت
بتـوانيم  ي آن   به ما کمک کند تا بـه وسـيله  مشهود ان يک ويژگي کرد، ممکن است به عنوتعريف بتوان 

ارزش "در واقـع   .تشـخيص دهـيم  و خـدمات  انواع مختلـف کاالهـا   ديگر کاالها و خدمات فرهنگي را از 
  . کاالها و خدمات فرهنگي و ديگر کاالها و خدمات است "ي وجه مميزه" فرهنگي
از يک  اي مجموعه توان به عنوان زير از اين دو روش را مي به هر کدام" کاالها و خدمات فرهنگي"تعريف 

ها نوعي  اين. شوند ناميده مي" کاالها و خدمات خالق"فت که ردر نظر گتر  گروه کاالها و خدمات گسترده
از ايـن رو  . بـااليي از خالقيـت انسـاني اسـت    ها مستلزم سطح   اند که توليد آن ساختههاي بشر از فرآورده

ـ    ـ به  "کاالهاي فرهنگي"فراتر از " هاي خالقکاال"ي دامنه خـدماتي   و اسـت  معناي تعريف شـده در بـاال 
خـالق  کاالها و خدمات . شامل شود زافزارهاي گوناگون را ني انواع محصوالت، و توليد نرم" طراحي"مانند 
  .ت استمستلزم سطحي از خالقيها   آن توليدکه گرفت  در نظر اساساً تجاري يتوان محصوالت را مي

تواند مبنايي براي تمييـز صـنايع فرهنگـي از     مي، فرهنگي و کاالهاي خالقاين وجه تمايز بين کاالهاي 
  .اش بحث خواهد شد  هاي بعدي درباره که در بخشباشد؛ موضوعي صنايع خالق 

کاالهاي فرهنگي کاالهايي هستند کـه عـالوه بـر ارزش تجـاري، حـاوي و حامـل ارزش       : نکته
چـه   آن. شـوند  اما کاالهاي خالق، صرفاً با هدف توليد ارزش تجاري خلق مي. ستندفرهنگي نيز ه

شود تا کاالهاي فرهنگي و کاالهاي خالق در يک خانواده قرار گيرنـد، ايـن اسـت کـه      باعث مي
  .ها مستلزم سطح معيني از خالقيت است توليد آن

  صنايع فرهنگي. ١ـ٣
ساختارشکن و گزنده عليـه  ي نوعي نقد  مثابه  هاني دوم بهابتدا پس از جنگ ج" صنعت فرهنگي"اصطالح 

هـيم آن را رهبـري    رنو و مکس هـاک که تئودور آد ،مکتب فرانکفورتعضاي از سوي ا ١"سرگرمي انبوه"
صـنعت  "زمـان   در آن ].۳[ آن را ادامه دادند ه،زومارکمتعاقباً نويسندگاني مثل هربرت . کردند، پيدا شد مي

دو اين باور وجود داشت که فرهنگ و صـنعت  . ي اعتراض و اعالم هشدار بود نشانهپرچمي به " فرهنگي
                                                
1. Mass Entertainment 
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هـاي   توليـد انبـوه کاالهـاي فرهنگـي ـ ماننـد فـيلم       معناي  سازي فرهنگ به صنعتيو  ،ندي متضاد مقوله
اين وضع ادامـه داشـت   . سازي مردم، حاصلي جز ابتذال فرهنگي ندارد ـ و صرفاً با هدف سرگرمسينمايي  

ها، مجالت  ا، فيلمه روزنامهاز تنفر چون يک ناسزاي ادبي براي ابراز  همي صنعت فرهنگي،  واژهکه  ينتا ا
  .کار رفت ، به)ندکرد خود مشغول مي ها را به  که توده(پسند  عوام هاي و موسيقي

هوم مف ها براي بعضي. ع نشده استمرتفک صنعت ي  ي مثابهدر تفسير فرهنگ به نظرها   هنوز هم اخالف
ها، فرهنگ برتر در مقابل  فرهنگ نخبگان در برابر فرهنگ تودهمانند يادآور تضادهايي " صنايع فرهنگي"

هذا، وجه غالب ايـن اسـت    مع. ي استهاي تجار در برابر سرگرميهنرهاي زيبا و متعالي فرهنگ عامه، و 
مورد قبـول  کم و بيش نند، ک که کاالها و خدمات فرهنگي توليد ميعنوان صنايعي  بهکه صنايع فرهنگي 

  .و جاي خود را باز کرده استواقع شده 
 ١مضـامين  سـازي  خلق، توليد و تجاري"به شود که  ، صنايع فرهنگي به صنايعي گفته مييونسکومثالً در 

شوند و  اين مضامين نوعاً از طريق کپي رايت حمايت مي. و داراي طبيعت فرهنگي اشتغال دارندنامشهود 
تعريـف  بنـا بـه    ،ي مهم از صنايع فرهنگـي  يک جنبه." خود بگيرند ل کاالها يا خدمات را بهتوانند شک مي

تنـوع فرهنگـي و تضـمين دسترسـي     حراسـت از  تـرويج و  "صـنايع از حيـث     يونسکو، اين است که ايـن 
هـاي فرهنگـي و    جنبـه ـ ترکيـب  اين ماهيـت دوگانـه    . ]۴[ اند ايز اهميتبسيار ح" دمکراتيک به فرهنگ

  .بخشد سيماي متفاوتي به صنايع فرهنگي ميـ دي اقتصا
کارکردهـاي خلـق   هاي اقتصادي کـه   از فعاليت اي گسترهبه عنوان " صنايع فرهنگي"اخيراً نيز فرانسه  در

سـازي انبـوه    چـون توليـد و تجـاري    و مضمون در ساحت فرهنگي را بـا کارکردهـاي صـنعتي هـم    ايده 
تواند سرآغاز فرآيندي باشد کـه بـه    مياين تعريف . ]۵[ است آميزد، تعريف شده کاالهاي فرهنگي در مي

" بخـش فرهنگـي  "طور سنتي  بهچه  را از آن انجامد، و اين صنايع تر از صنايع فرهنگي مي تفسيري گسترده
  .کند شود، جدا مي ناميده مي

  اقتصاد فرهنگي. ١ـ٤
هـاي اقتصـادي    التين، وقتي بـا جنبـه   ويژه در اروپا و آمريکاي گاهيان، به مردان و دانش بسياري از دولت

از . کننـد  استفاده مي" اقتصاد فرهنگ"يا " ياقتصادي فرهنگ" سروکار دارند، از اصطالح  "سياست فرهنگي"
از و اقتصاد خالق صنايع خالق به مربوط  هاي در بحث ،فکران بسياري از هنرمندان و روشن ،تر همه مهم

                                                
1. Contents 
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تجزيه و استفاده  ،"اقتصاد فرهنگي. "احساس خوبي ندارند ،تاکيد شود آثار آنانبازاري  هاي جنبه برکه  اين
نگـي، اعـم از عمـومي و    ي هنرهاي نمايشي خالق، ميـراث و صـنايع فره   از تحليل اقتصادي براي همه

رفتـار   اقتصـادي بخـش فرهنگـي و   فرهنگي امري مربـوط بـه سـازمان     اقتصاد. ، استمتعلق به شخص
 اي از گسـتره بـر    مشـتمل ايـن موضـوع   . اسـت  بخـش ايـن  ها در  ها و دولت کننده ها، مصرف توليدکننده

 .اسـت  ١در اقتصاد رفاه، سياست عمومي و اقتصاد نهاديهاي راديکال و نئوکالسيک  ها و ديدگاه رهيافت
عنوان يـک   به ـمبتني بر اصول اقتصاد فرهنگي  گزارش در اين  نظرياقتصادي و  هاي که تحليل درحالي
 هاي کلي آن با اقتصـاد  خالقيت و تعاملهاي  ف ما دستيابي به شناخت بهتري از پوياييهداست، ـ روش  

     .   هاي شهري، ملي، و جهاني است در مقياس

  صنايع خالق. ١ـ٥
در  ۱۹۹۴سـال  در ايـن اصـطالح نسـبتاً جديـد     . متفاوت است" صنايع خالق"برداشت کشورها از مفهوم 

بـه  انگلسـتان  وقتـي دولـت    ۱۹۹۷سال اين اصطالح در . پيدا شد ٢"قملت خال"گزارش  ي استراليا با ارايه
ف احيـاي هژمـوني   بـا هـد  را  "خـالق صنايع "گروه اين کشور کار وزارت فرهنگ، رسانه و ورزشکمک 
شايان ذکـر  . گذاران را جلب کرد به راه انداخت، توجه سياست" بريتانياي کبير"ـ سياسي اقتصادي  ) اقتدار(

ادبيـات و علـوم انسـاني    سـوي   صـنايع فرهنگـي را تـا آن    قلمرو" صنايع خالق"ح رواج اصطالاست که 
صـنايع   ي اصـلي صـنايع خـالق، يعنـي     مردان را بيش از پيش به روح يا هسته و نظر دولتگسترش داد، 

  . ]۶[ جلب نمودفرهنگي، 
هاي  از ويژگيمند  يک درک نظامدستيابي به چند مدل مختلف به عنوان ابزاري براي  هاي اخير طي سال

 هـاي  نظـام ، تـا  مدل را بررسي کند رچهابعدي  هاي پاراگراف. ساختاري صنايع خالق پيشنهاد شده است
هـر  . يمانبـه خواننـده بشناسـ   ، شود اقتصاد خالق استفاده ميي  ها در حوزه آنبندي مختلفي را که از  طبقه
به برخي از مبـاني  و  کار صنايع استي  ي هدف و شيوه درباره يخاصهاي زيربنايي  فرضيهمبتني بر مدل 

اقتصـاد خـالق   ي  گسـتره در " فرعـي "و " اصلي"ي  به دو دستهبندي صنايع  براي طبقهکم وبيش متفاوت 
  :چهار مدل مورد نظر عبارتند از .شود منتهي مي

ي  هاي آخر دهه اين مدل از جنبش سال ):DCMS٣ موسوم به مدل(فرهنگ انگليس وزارت  مدل •
                                                
1. Institutional Economics 

اين کشور بر آن است که تا دو . کند ي نوين استراليا را تبيين مي ساله انداز بيست ند ملي است که چشمدر واقع يک س) Creative Nation(گزارش ملت خالق . ٢
  . ي اقتصادي و اجتماعي آن بر صنايع خالق، و به تعبيري بر صنايع فرهنگي است ي توسعه پايهکه ملتي  ؛ي ديگر به يک ملت خالق تبديل شود دهه

  .فرهنگ، رسانه و ورزش در انگليس استهاي نام وزارت  هسرواژها  اين. ٣
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آن بود که اقتصاد بريتانيا دوباره موقعيت هدف از اين جنبش  .گيرد ستان نشات ميدر انگل ۱۹۹۰
صنايع . "فضاي رقابت جهاني باز يابددر خالقيت و نوآوري مبتني بر  اقتصاديک خود را به عنوان 

بـراي  بـااليي  پتانسـيل  و خالقيت، مهارت و استعداد است، نيازمند که صنايعي به عنوان " خالق
فرهنگ، وزارت (د شو ، تعريف مي١دارد  برداري از مالکيت معنوي بهرهاز طريق ت و شغل توليد ثرو

 DCMSبندي  که در طبقهاي  ي صنعتي شاخه ۱۳ي  تقريباً همه .)۲۰۰۱ ،رسانه و ورزش انگلستان

، دولـت انگلسـتان تـرجيح داده    اما .دانست" فرهنگي"توان  را برحسب تعاريف باال ميدارند جاي 
دولـت   .کنـد  اسـتفاده  " صـنايع خـالق  "از عنـوان  هـا   جاي اطالق صنايع فرهنگي بـر آن   بهاست 

فرسايي که احتمـاالً بـر اثـر     هاي چالشي و توان از بحثخواهد  آشکارا ميانگلستان با اين ابتکار 
اهالي تعبير صنايع خالق، حساسيت  .شود، بپرهيزد براي صنايع ايجاد مي" فرهنگي"صنعت  کاربرد

 !انگيزد بر نمي فرهنگ را

رويکرد به صنايع فرهنگـي اسـت کـه از سـنت مطالعـات       ياين مدل نوع :٢مدل متون سمبليک •
ايـن  . آيـد  تان رايـج اسـت، پديـد مـي    ويژه در انگلسـ  گونه که در اروپا و به انتقادي ـ فرهنگي آن 

  و از اين ،يردگ نظر مي کار فرهنگي و سياسي دربستر عنوان  يا را به" جدي"يا " برتر"هنر  ،رويکرد
يک جامعه فرهنگ هايي که  يندآفر در اين مدل. کند توجه خود را بر فرهنگ عامه متمرکز مي ،رو
هـاي   توليد صنعتي، انتشار و مصرف متون يـا پيـام  به  ،دشو گيرد و منتقل مي سط آن شکل ميتو

 و  راديونما، سيهاي مختلف مثل  که توسط رسانههايي  شود؛ متون و پيام نسبت داده ميسمبليک 
ي صـنايعي   به بيان ساده، صنايع فرهنگي به مثابـه ( يابد انتقال ميو کتاب تلويزيون و مطبوعات  

هاي مختلف مورد مصرف جامعه، فرهنگ جامعه را  متون و پيامشوند که با توليد و انتشار  ديده مي
 ).بخشند شکل مي

چـه بـه صـنايع فرهنگـي تمـايز       است که آن انديشهاين  اين مدل مبتني بر :مرکز هاي هم مدل دايره •
چه محتواي فرهنگي يـک   هر ،رو  از اين .ارزش فرهنگي نهفته در کاالهاي فرهنگي است بخشد، مي

ايـن  ). ۲۰۰۱تروزبـي،  (شـود   شديدتر مـي انتساب آن به صنايع فرهنگي تر باشد،  کاال يا خدمت بيش
پديـد  صـدا، مـتن و تصـوير    به شکل الق خبطن هنرهاي هاي خالق در  کند که ايده مدل تاکيد مي

                                                
شدت تحت تاثير مالکيت  ي محترم بيشتر به اين نکته واقف خواهد شد که چرا صنايع خالق، از جمله صنايع فرهنگي به هاي بعدي خواننده در خالل بحث .١

اي کتابي بنويسد  اگر نويسنده. کنند ي صنايع خالق کار مي وزههايي است که در ح ترين دارايي افراد در شرکت مالکيت معنوي در واقع مهم. معنوي قرار دارند
طور است در مورد ساير  همين. ماند باقي نمي) کم از نظر اقتصادي دست(را منتشر کنند، ديگر چيزي براي وي   و ديگران بدون توجه به مالکيت معنوي او آن

  .هاي صنايع خالق حوزه
2. Symbolic Text Model 
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بـه   ١"هـاي هـم مرکـز    دايـره "ها يا  از طريق يک سري اليه يشانها تاثير ها و اين ايدهسپس  ؛آيند مي
نسـبت   ،رويـم  پيش ميسمت بيرون  بهها  اين دايرهچه از مرکز  که هر کنند، در حالي بيرون سرايت مي

در  "صـنايع خـالق  "بنـدي   اين مدل مبناي طبقـه . يابد کاهش ميها  ايدهمحتواي فرهنگي به تجاري 
شـده،  ي اروپا انجـام   صنايع اتحاديهکميسيون براي  ) ۲۰۰۶سال ( اي که اخيراً در مطالعه واروپا بوده 

 .کار رفته است به

اين مدل مبتنـي بـر صـنايعي اسـت کـه      . ٢)WIPO( معنويجهاني مالکيت رايت سازمان  مدل کپي •
رايت قـرار   مشمول کپياست که کارهايي و توزيع انتشار خلق، توليد، من متضمستقيم يا غير مستقيم 

عنـوان مظهـر خالقيتـي      بر مالکيت معنوي بـه اين مدل رو تمرکز  از اين). WIPO، ۲۰۰۳( گيرند مي
بـين صـنايعي کـه عمـالً     . کنـد  رايت تجلي مـي  کپيمشمول  است که در ساخت کاالها و يا خدمات

کننـده   به مصـرف فرهنگي هايي که براي انتقال کاالها و خدمات  نند و آنک مالکيت معنوي ايجاد مي
 . اند، تفاوت وجود دارد ضروري

انگلستان تفاوتي ميـان صـنايع    DCMSمدل . کند صنايع مشمول هر مدل را خالصه مي )۱(ي  شمارهجدول 
صنايعي  ـ گيرند نظر مي  دررا " محوري"يک گروه از صنايع هر کدام ديگر مدل   شود، اما سه مشمول قايل نمي

بـين  آشـکاري   هـاي  بديهي است که تفـاوت . تر باشند که به تعريف خاص هر مدل از صنايع فرهنگي نزديک
هـاي   کـانون مـدل دايـره   ، هنرهاي خالق که در  عنوان مثال به. ها وجود دارد صنايع محوري در مدلمحتواي 

  .دوش نظر گرفته مي  درفرع يا حاشيه ان متون سمبليک به عنودر مدل ، دگير قرار مي مرکز هم
هـاي سـاختاري    ويژگي هاي تفسيرِ روش؛ تفاوت در از صنايع خالق وجود ندارد ي"غلط"يا " درست"مدل 

. متفـاوت باشـد   تحليل  ممکن است بسته به هدفهاي مختلف  جذابيت مدلرو  از اين. است "توليد خالق"
و هر نـوع برخـورد   . ، و جذاب باشندمفيدتوانند درست،  ود ميباال در جاي خ به بيان ديگر، هر چهار مدل

  .وقت باشدتواند اتالف  ها مي سلبي با آن
از تعـاريف    يـک مجموعـه  گـذاري در هـر کشـور،     سياست وز ديدگاه نيازهاي آماري چه مسلم است ا آن

 کـاري قابـل   عنوان مبنايي براي طراحي يـک چـارچوب    بهبندي مناسب  شده و يک نظام طبقهاستاندارد
در کشور (کشور مشخص گردد بندي صنعتي  طبقهخالق در نظام کالن صنايع جايگاه الزم است تا قبول 

  ).اند بندي صنايع خالق هنوز شکل نگرفته ما، ايران اسالمي، تعاريف استانداردشده و نظام طبقه

                                                
1. Concentric Cricles 
2. World Intellectual Property Organization 
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  ههاي چهارگان بندي براي صنايع خالق، برآمده از مدل هاي طبقه نظام. ۱جدول 
  رايت مدل کپي  مرکز هاي هم مدل دايره  مدل متون سمبليک  انگلستان DCMS مدل 

  صنايع محوري  هنرهاي خالق محوري  صنايع فرهنگي محوري  تبليغات
  تبليغات  ادبيات  تبليغات  معماري

 Collecting Societiesِ  موسيقي  فيلم  جات هنر و عتيقه
  يوفيلم و ويد  هنرهاي نمايشي  اينترنت  صنايع دستي

  موسيقي  هنرهاي تجسمي  موسيقي  طراحي
  هنرهاي نمايشي    نشر  مد

  نشر  ساير صنايع فرهنگي محوري  راديو و تلويزيون  فيلم و ويديو
  افزار نرم  فيلم  اي و ويديويي بازارهاي رايانه  موسيقي

  راديو و تلويزيون  داري داري و موزه  کتابخانه    هنرهاي نمايشي
  هنرهاي تجسمي و گرافيک    يصنايع فرهنگي پيرامون  نشر
    ديگر صنايع فرهنگي  هنرهاي خالق  افزار نرم

  صنايع همبسته  خدمات ميراث فرهنگي    راديو و تلويزيون
  ...لوح فشرده، نوار و   نشر  صنايع فرهنگي مرزي  اي و ويديويي بازارهاي رايانه

  وسايل الکترونيک مصرفي  ضبط صدا  وسايل الکترونيک مصرفي  
  آالت و ابزارهاي موسيقايي  و تلويزيون راديو  مد  
  کاغذ  اي و ويديويي بازارهاي رايانه  افزار نرم  
  تجهيزات فتوکپي و عکاسي    ورزش  
    صنايع مرتبط    
  صنايع فرعي  تبليغات    
  معماري  معماري    
  کفش و پوشاک  طراحي    
  طراحي  مد    
    مد      
  لوازم منزل      

  بازي اسباب      

   آنکتاد از صنايع خالقبندي  طبقه .١ـ٦
ي عطف  در سطح وزيراني از کشورهاي عضو برپا شد، نقطه ۲۰۰۴يازدهمين کنفرانس آنکتاد که در سال 

بـر پيشـاني    "صـنايع خـالق  "در اين کنفرانس عنـوان  . بود" صنايع خالق"مفهوم  بسيار مهمي در پذيرش
کـه توسـط يـک هيـات     نمودهـايي  نشست تـا اعضـاي جلسـه از ره   المللي و توسعه  اقتصاد بين ي جلسه

  . شد، الهام بگيرند ي صنايع خالق و توسعه پيشنهاد مي در زمينهرتبه  کارشناسي عالي
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هر نوع فعاليتي گيرد،  الخطاب در نظر مي عنوان فصل را به" خالقيت"، که به صنايع خالق آنکتادرويکرد در 
 سـمبليک توليـد  هاي  فرآوردهکه  اي اقتصاديفعاليت نوع هر "تا  باشد  ي هنري قوي  داراي يک مولفهکه 
بـزرگ انجـام   تا حد امکـان  يک بازار براي و دارد مالکيت معنوي ي  مقولهبه  يوابستگي شديدو کند  مي
 ١"باالدستيهاي  فعاليت"آنکتاد بين . ]۷[ )۲۰۰۴آنکتاد (گيرند  ي صنايع خالق جاي مي در گستره" شود مي
بسيار ( ٢"دستي پايينهاي  فعاليت"و ) هنرهاي نمايشي يا هنرهاي تجسمي مانندسنتي  هاي فرهنگيِ فعاليت(

شود و بر اين باور است  ميتفاوت قايل  )ها هاي مرتبط با رسانه يا فعاليتتبليغات، نشر مانند به بازار،   نزديک
به ها  اين هزينهن آسا انتقالتوليد و باز هاي پايينِ از هزينه شان را ، ارزش تجاريدستي پايينهاي  که فعاليت
تر مجبـور اسـت   ئـا که فعاليتي ماننـد ت  حاليعنوان مثال، در  به( دنآور دست مي هاي اقتصادي به ساير حوزه

هـاي   هايشان را از سـاير حـوزه   هزينهتوانند  ها مي هايش را از خودش تامين کند، تبليغات و يا رسانه هزينه
  .آيند شمار مي بهاي از صنايع خالق  مجموعه زيراز اين ديدگاه، صنايع فرهنگي ). اقتصادي بگيرند

بـا ايـن حسـاب،    و گيـرد   را نيـز در بـر مـي   خود هاي فرعي مختلف  بخشفعل و انفعاالت صنايع خالق 
هايي که ريشه در دانش سنتي و ميـراث فرهنگـي    فعاليتها با  ي اين بخش گستره. ي وسيعي دارد گستره
محورتر  هاي فناوري شود و به فعاليت ع ميشرو) هاي فرهنگي يوالهنرها، صنايع دستي و فستمانند (دارند 

از آنکتاد بندي  طبقه. يابد پايان مي) هاي جديد رسانه وهاي سمعي و بصري  فعاليتمانند (محورتر  و خدمات
 .٣کارکرديهاي  ها و آفرينش رسانه ،فرهنگي، هنرها ميراث :گيرد را در بر ميگروه بزرگ  ۴صنايع خالق 

  .شوند گروه تقسيم مي زير ۹به  ،بينيد مي ۳ي  شمارهطور که در شکل  ها همان روهاين گ
نهادها داراي صنايعي هستند کـه  ها و  که اغلب کشورکند اين است  مند مي را ارزشبندي  اين طبقهچه   آن
ها،  به حوزهرا ها همت کرده، و اين صنايع  شوند، اما تنها چندتايي از آن شناخته مي" خالق صنايع"عنوان با 

بـين  عرضـي   هاي فهم تعاملبندي  اين شاخهکه  حالي دراند؛  نمودهبندي  هاي فرعي طبقه ها و بخش گروه
ايـن  . را آسـان خواهـد کـرد   هـا   آن" بـزرگ تصـوير  "همچنـين درک   ناگون صنايع خالق ووهاي گ شاخه
يادآوري شايان . واند مفيد باشدت کمي و کيفي نيز ميهاي  بندي براي ايجاد ارتباط منطقي در تحليل طبقه

  .بندي است بر همين طبقهدر اين گزارش مبتني ي  شده ارايه تجاريِو ارقام ي آمار  است که همه
: شـوند  از چهار گروه تشکيل ميشان  هاي متمايز بندي، صنايع خالق با توجه به ويژگي اين طبقهي  برپايه
  ).را ببينيد ۳ي  شمارهشکل (، ارکرديکهاي  ها و آفرينش ، رسانههنرها، فرهنگي ميراث

                                                
1. Upstream Activities 
2. Downstream Activities 
3. Functional Creation 
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  تعريف آنکتاد از صنايع خالق
  :صنايع خالق

را به عنـوان   ١فکريي  سرمايهخالقيت و که  توليد و توزيع کاالها و خدماتنداز خلق،  هايي چرخه •
 .دنگير کار مي بهخام  ي ماده

بر هنر اما نه محـدود بـه آن، اسـت کـه     متمرکز بنيان،  هاي دانش اي از فعاليت متشکل از مجموعه •
 .دارند و حقوق مالکيت معنوي داد و ستداز پتانسيل درآمدزايي 

  شامل محصوالت مادي و ملموس و غيرمادي و معنوي يا خدمات هنري با محتواي خالق، ارزش •
 .هستند هاي بازاري هدف اقتصادي و

 رند، و هاي صنعتي قرار دا گر، خدمات و بخش در تقاطع ميان صنعت •
  .آورند وجود مي در تجارت جهاني يک بخش پوياي جديد به •

و مظهر صنايع فرهنگي و خـالق  انواع هنرها ي  همه ءعنوان منشا ميراث فرهنگي به .)Heritage( ميراث .۱
هـاي فرهنگـي را از    کـه جنبـه  اين ميراث است . بندي است ي آغاز اين طبقه ميراث نقطه. شود ميشناخته 

خالقيـت   زنـد، بـر   به هم پيوند مـي شناختي   شناختي، قومي، زيبايي شناختي و جامعه مردم ديدگاه تاريخي،
دانـش  "مفهوم . هاي فرهنگي است چنين فعاليت و خدمات و همکاالها شماري از  ءو منشا ،دگذار تاثير مي

                                                
1. Intellectual Capital 

 

هاهنر  

ها رسانه  

هاي آفرينش  
 کارکردي

 صنايع خالق

  خدمات خالق
و  پژوهشمعماري، تبليغات، 

 فرهنگي و تفريحيخالق،  تحقيق

 طراحي
 داخلي، گرافيک، مد،

 بازي جواهرات و اسباب

  هاي چاپي نشر و رسانه
  ، مطبوعات کتاب

 و ساير انتشارات

 هنرهاي تجسمي
سازي، نقاشي، مجسمه  

جات عکاسي، و عتيقه  

هاي فرهنگي مکان  
ها، هاي باستاني، موزه نمکا  

...ها و  ها، نمايشگاه کتابخانه  

 تجليات فرهنگي سنتي
ها هنر و صنايع دستي،جشنواره  

 و مراسم آييني
 هنرهاي نمايشي

  موسيقي زنده، تئاتر،
   سيرک، اپرا، 

 ...و  نمايش عروسکي

 سمعي بصري
...فيلم، تلويزيون، راديو و   

 

 بندي آنکتاد از صنايع خالق طبقه. ۳شکل 

هاي جديد رسانه  
هاي ويديويي، افزار، بازي نرم  

خالق ي شده حتواي ديجيتاليم  

 ميراث فرهنگي

 UNCTAD: منبع
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سـنتي    هاي چنين در فرهنگ عامه و جشن و صنايع دستي و همهنرها نهفته در  "فرهنگيتجليات سنتي و 
 :شود گروه تقسيم مي دو زيرخود به  بنابراين اين گروه. شود بوط ميبه ميراث مر

  .و آيينيي قومي، ملي ها صنايع دستي، اعياد و جشن وهنرها : سنتي فرهنگيِتجليات  •
  .ها و غيره ها، نمايشگاه ها، کتابخانه باستاني، موزه هاي مکان: ١هاي فرهنگي مکان •

اثر هنري الهام گرفتـه  يک . تماماً مبتني بر هنر و فرهنگ است صنايع خالقِاين گروه شامل . هنرها .۲
 : شود گروه بزرگ تقسيم مي ه دو زيراين گروه ب. هاي هويتي و معنايي سمبليک است از ميراث، ارزش

  .جات سازي، عکاسي و عتيقه نقاشي، مجسمه: هنرهاي تجسمي •
ي مـا   در جامعه( .عروسکي و غيره  ، نمايشاتر، اپرا، سيرکئزنده، ت موسيقي: هنرهاي نمايشي •

  ).بايد هنر آييني تعزيه را نيز به اين گروه افزود

محتواي خـالق بـا هـدف    ها توليد  رد آنکارکدهد که  ها را پوشش مي گروه از رسانه دو زير ،اين گروه. ها رسانه .۳
 :ها عبارتند از اين .)شوند مي بندي قهمجزا طب طور  به" هاي جديد رسانه(" انبوه استمخاطبان برقراري ارتباط با 

  .، مطبوعات و ساير نشرياتها کتاب: هاي چاپي نشر و رسانه •
  ... .، راديو و فيلم، تلويزيون: بصري  سمعي •

کاالها و خدمات با آفرينش براي " محور تقاضا"گروه شامل صنايعِ عموماً  اين .کارکردي هاي آفرينش .۴
 : ند ازکه عبارت دشو گروه تقسيم مي هاي کارکردي است، و به سه زير هدف

  .ها بازي ، جواهرآالت، اسبابلباس طراحي داخلي، گرافيک، مدشامل : طراحي •
  .ي خالق شده هاي ويديويي، و محتواي ديجيتالي افزار، بازي نرم: هاي جديد رسانه •
ـ  در زمينه(پژوهش و تحقيق خالق ، تبليغات، معماري: خدمات خالق • ا هاي فرهنگي و مرتبط ب

 . مرتبط اعم از ديجيتالي و غير از آن ، و ديگر خدمات خالقِ)فرهنگ

امـا  . شـوند  سـيراب مـي   ٢آبشخور علم و پژوهش و تحقيقصنايع خالق امروزي مانند ديگر صنايع پيشرفته از 
هاي اقتصاد خالق هستند يا نه، موضوعي است کـه هنـوز    ي مولفه که آيا علم و پژوهش و تحقيق در زمره اين
هاي علمي  مولود پژوهشاز مالکيت معنوي که ناشي منافع اقتصادي ي  گذشته از مقوله. شود اره آن بحث ميدرب

                                                
1. Cultural Sites 

تحقيـق و  "ي دقيـق آن   شـود و ترجمـه   ناميـده مـي   R&Dهاي صـنعتي   چه از اين سند به پژوهش و تحقيق ترجمه شده، همان است که در محيط آن. ٢
  .باشند R&Dهاي  اي را يافت که داراي واحد توان صنايع فرهنگي در کشور ما به ندرت مي. است" توسعه
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انجـام نشـده کـه روابـط ميـان       اي تقريباً هيچ تحقيق تجربـي  ،فهمد را تقريباً هر کسي مي  است، و منطق آن
هـاي   همکـاري سـاختار  ضـوع در  يونسکو با اين مو. را تحليل کندخالق هاي اقتصاد  پژوهش، علم و پيشرفت

براي هاي علمي  جهت ارتقاي پژوهشدر هاي دولتي و خصوصي  بين بخشو نيز بين علم و صنعت روزافزون 
مقـدم   ۱۹۹۹در کنفرانس جهاني علم در سـال  خالق اقتصاد گفتمان مدت برخورد کرد، و آن را بر  اهداف بلند

بايستي در کنار هم و در حالت خصوصي و دولتي هر دو بخش آمده بود، کنفرانس ي  طور که در بيانه آن. دانست
فعـال در  آيـد کـه دانشـمندان     مـي  براين بخش چنين هاي  حال، از بررسي فعاليت  هر  به. کار کنند مکمل هم

 ؛انـد  اين نوع همکاري را هنوز به صراحت اظهار نکردهخالق  ي مرتبط با جامعه هاي خصوصي و دولتيِ بخش
رشدي از   به برد و سهم رو سود ميعلمي و آموزش علم هاي  از نوآوريطور مستقيم  بهگرچه بخش خصوصي 

  .١شود تامين ميکشورهاي پيشرفته هاي خصوصي  توسط بخش هاي پژوهش و تحقيق در صنايع خالق،  بودجه
خالق  هاي صنايع بندي بعضي طبقه. قابل بحث استهاي  از موضوعآن در اقتصاد نيز ي  فزايندهو نقش  ورزش

علت آن در اغلـب مـوارد    .دارد هاي صنايع خالق محسوب مي و آن را يکي از شاخه گيرد مي در برنيز ورزش را 
اين واقعيت که ورزش يک   و با توجه به ورزشي نيز هستندامور مسوول کشورها فرهنگ وزيران که اين است 

. بت دارد، اين موضوع پذيرفته شـده اسـت  تاثيرات مثهاي اقتصادي نيز  ساير بخشبر منبع درآمد مهم است و 
 خـدمات "ي  ها ورزش در زمـره  بندي دولت هاي بودجه نظامدر شناختي ديگر اين است که  يک دليل معقول و روش

بر اين ) ع آنکتاد استها موض که موضع آن(حاضر به هر حال نويسندگان گزارش  .شود بندي مي طبقه" بازپروري
پـذيري، و   بازآفريني تن و جـان، نظـم  که داراي محتواي خالق باشد، ابزاري براي   باورند که ورزش بيش از آن

  ٢.گيرد جاي نميبندي صنايع خالق  بنابراين، ورزش در طبقه. هاست ايجاد حس رقابت در افراد و گروه

  اقتصاد خالق .١ـ٧
ايـن  ندارد کـه  وجود در اين مورد هيچ اختالف نظري صنايع خالق، بندي  مستقل از روش تعريف و طبقه

اقتصاد "اصطالح . زد" خالق  اقتصاد"ان به آن برچسب تو ميگيرند که  صنايع در مرکز آن ساختاري قرار مي
اقتصادي   ي بين خالقيت و نظام ي رابطه درباره ٣هاوکينزدر کتاب جان  ۲۰۰۱سال بار در نخستين  "خالق

جديد است، چه  آن ؛اقتصادي هم جديد نيست نيست، نظام يجديدچيز خالقيت " ،کينزواز نظر ها. پيدا شد

                                                
و ميليون دالر صـرف پـژوهش    ۱۴۰به تنهايي بيش از   اي است، هاي رايانه ي کنسول و بازي ، شرکت نينتندو که سازنده۲۰۰۲بد نيست بدانيد در سال . ١

  !ي آموزش بود تحقيق کرد، که اين رقم بيش از دو برابر مجموع مخارج دولت فدرال آمريکا براي تحقيق و نوآوري در عرصه
ن گيرد و تاثيرات اقتصادي آ بندي صنايع خالق جاي مي اند، در اغلب کشورها ورزش در طبقه که نويسندگان گزارش درسطور قبلي خاطرنشان کرده با اين همه، چنان. ٢

  ).انديشکده آصف(ي صنايع خالق جاي گيرد  بايست در زمره در کشور ما ورزش مي. يابد اي روزافزون افزايش مي گونه نيز به
3. Jon Howkins 
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و توليد ثروت بـا  افزوده ارزش ايجاد چگونه براي  و اين است کهها، وسعت اين رابطه،  ي آن رابطهماهيت 
طوري که  گيرد، به در معنايي گسترده بهره مي" اقتصاد خالق"ي  واژهکينز از وها." شوند ترکيب مييکديگر 

طبق برآوردهاي . شود فناوري را شامل ميتر علم و  هاي گسترده  تا زمينهنر از ه ،ي صنعت خالق شاخه ۱۵
بوده درصد  ۵ي آن  تريليون دالر در سطح جهان و رشد ساليانه ۲/۲ارزش اقتصاد خالق  ۲۰۰۰او، در سال 

 احساسخالقيت که به نوعي : وجود دارد) به معناي قابليت آفرينش(خالقيت  کينز دو نوعوهابه نظر . است
يکـي از   ،اولـي . کنـد   و نوعي ديگر که يک محصول توليد مـي  ،ربوط استمعنوان افراد   بهمردم رضايت 
در ي دوم خالقيـت امـا    گونـه . شود ها يافت مي ي جوامع و فرهنگ همهاست که در هاي نوع بشر  ويژگي

ت معنوي حقوق مالکي در فناوري، وبودن، علم و نوآوري   تازهبه است که و مشهودتر تر  جوامع صنعتي قوي
چه در اقتصاد خالقِ  و آناست، و ديگري خالقيت صنعتي؛ فردي يکي خالقيت . دهد تري مي ارزش بيش

  . ي خود ايجاد کند را در فرآيند توسعه  مدرن اهميت دارد، خالقيت صنعتي است که جامعه بايد آن
هوم ذهني است کـه هنـوز در حـال    يک مفاين . وجود ندارد" اقتصاد خالق"به هر حال تعريف واحدي از 

از صـنايع خـالق و   فزاينده حـول يـک گـروه محـوري     ، يک همگرايي بينيم چه مي آن. گيري است شکل
  . استالمللي  در سطح بينمنفرد و چه  ي سطح کشورهاچه در شان  هاي کلي تعامل

  .]۸[ طابق داردت ،خالصه شدهزير ي  نمايهکه در " اقتصاد خالق"از آنکتاد اين گزارش با تعريف 

  از اقتصاد خالقآنکتاد تعريف 
ي  و توسعهرشد  ند موجدتوا است که ميهاي خالق  مبتني بر دارايي يک مفهوم درحال تکاملِ" اقتصاد خالق"

  .اقتصادي باشد
را افـزايش   )حاصـل از صـادرات  (ارزي کشـورها  هاي  ايجاد شغل کند و درآمد و تواند توليد درآمد مي •

 .کند ميکمک نيز ي انساني  تنوع فرهنگي و توسعهبه  هک  حالي ، دردهد
گـري در   ، مالکيت معنوي و اهداف گردشفناوريهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را در تعامل با  جنبه •

 .گيرد مي بر
ايست که در سطوح خـرد و کـالن    و داراي گرايش توسعهبنيان  هاي اقتصادي دانش اي از فعاليت مجموعه •

 .دنر تعامل داربا اقتصاد کشو
اي و  ي چند رشته هاي نوآورانه گذاري که نياز به سياست ١يافتني مهم براي توسعه است دستي  يک گزينه •

 .اي دارد خانه اقدامات بين وزارت
  .در قلب اقتصاد خالق قرار دارندصنايع خالق  •

                                                
در . و فرهنگي دارند ي سياسي، اقتصادي، اجتماعي جانبه يابي به رشد همه هاي صنعتي براي دست ويژه کشورهاي در حال توسعه، نياز به انتخاب تمامي کشورها، به. ١

  .توانند يک انتخاب هوشمندانه باشند مي" صنايع خالق"اين راستا، 
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مفهوم اقتصاد خالق کليت ي صنايع خالق و ا توسعهبعد ي جهان، شناخت  حال توسعه براي کشورهاي در
ر شـد، گـام   يـازدهمين کنفـرانس آنکتـاد، کـه بـا حضـور وزيـران کشـورهاي عضـو برگـزا          . تازگي دارد

  .ستا بوده استسازي در اين را سرنوشت
 )Nagaur( نگرشهر که در بود اند، همايشي  افزايش داده  که نقش اقتصاد خالق را در توسعههايي ابتکاراز ديگر 

نقش صنايع فرهنگي در توسعه و بـا  بر اين همايش توسط يونسکو، و با تمرکز . زار شدبرگ ۲۰۰۵در سال  هند
ي اقتصادي و  عنوان ابزاري براي رسيدن به توسعه فرهنگي و هنري بومي بههاي  اهميت فعاليت  تاکيد خاص بر

راهبردها از  اي است، مجموعهشده مشهور  ح جادفوراين همايش، که به طر رهنمودهاي. کاهش فقر برگزار شد
  .را در بر داردهاي مختلف آسيايي  کشورصنعتي در ي  آوري اطالعات و توسعه براي جمع

در تنوع فرهنگي ي  در زمينهيک گردهمايي جهت تدارک  يهاي مرکزي يونسکو، فعاليتدفتر زمان در  هم
توانسـت بـه    هايي بود که صنايع فرهنگـي مـي   که هدف از برگزاري آن شناسايي دقيق کمکجريان بود 

آمده  دست نتايج به. داشته باشد حال توسعه ي اقتصادي هم در کشورهاي صنعتي و هم در اقتصاد و توسعه
کنفـرانس عمـومي يونسـکو در    چـه در   بـا آن  ،و ارتقاي آنتنوع مظاهر فرهنگي حفاظت از همايي  از گرد
  .حاصل شد، تطابق کامل داشت ۲۰۰۵اکتبر 

. اسـت تکامـل يافتـه   سال گذشته در چند مسير  ۱۰طي " اقتصاد خالق"که مفهوم  آيد از اين روند چنين بر مي
در زنـدگي  ي اساسي و قدرتمنـد  يک نيروچونان  ،"خالقيت"به نقش همگان جلب توجه ابزار عنوان  بهنخست، 

مرتبط نـا ي جـدا از هـم يـا     ي فرهنگي و اقتصـادي دو پديـده   که توسعهن نکته که يدرک او  ؛اقتصادي امروز
که در آن هم رشد اقتصادي و هم روند  شمار مي به " ي پايدار توسعه" ترِ يستند، بلکه بخشي از يک فرايند بزرگن

حـال توسـعه،    ويژه در جهان در اقتصاد خالق، بهي  انديشه. افتند اتفاق مي اي در هم تنيده گونه بهرشد فرهنگي 
حـال   ي کشورهاي در کند که در همه ميمعطوف ي هاي خالق و منابع ثروت فرهنگ را به سمت داراييها  نگاه

د نسـاز  ميتنها کشورها را توانمند   کنند، نه صنايع خالق که از اين منابع استفاده مي. وجود دارندوفور   بهتوسعه 
، ندابشناسـ جهانيـان  به فردشان را به خودشان و  گي منحصربهو صنايع فرهنهاي خودشان را بسرايند  تا داستان
عـالوه بـر   . بوده و هزاران شـغل جديـد ايجـاد کننـد    رشد اقتصادي جديد توانند يک منبع  ميصنايع بلکه اين 

  .کند ايفا ميي انساني  و توسعهاقتصاد خالق نقش موثري در ارتقاي تنوع فرهنگي  ،ها ي اين همه

  خالق و کارآفرينان خالقي  طبقه .١ـ٨
ي  کمک کرده تا از ظهـور طبقـه  ريچارد فلوريدا ام به يک انديشمند با نتر از خالقيت  يک تفسير گسترده
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ويـژه در   به که حضورشاناي  حرفه  علمي و هنريگروهي از کارکنان : جوامع پيشرفته خبر دهددر " خالق
ي خـالق   طبقـه تر،  طور مشخص به. شود ميپويايي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موجب  مناطق شهري

انـواع  ، مهندسي، معمـاري و طراحـي، آمـوزش    علوم وهاي  ينهزمدر مشتمل بر تمامي افرادي است که 
هاي جديـد   هاي جديد، فناوري شان خلق ايده کارکرد اقتصاديکنند و  سرگرمي کار مي، موسيقي و هنرها

تـر از   شـامل يـگ گـروه بـزرگ    چنـين   هـم خـالق  ي  طبقـه در رويکرد فلوريـدا،  . و محتواي جديد است
نيـز  ) مانند وکالي دادگستري(و کار، امور مالي، و مشاوران حقوقي  ي کسب خالق در زمينههاي  اي حرفه

، نويسنده باشند يا رايانهدان باشند يا دانشمندان  د يا مهندس، موسيقينخواه هنرمند باشافراد اين . شود مي
يک در . نهند ارج مي، تفاوت و شايستگي تفردکارآفرين، يک ويژگي خالق مشترک دارند که به خالقيت، 

هـاي   ارزش. کننـد  مـي اقتصـادي  ي  افزوده  اينان افرادي هستند که از طريق خالقيت، توليد ارزشالم، ک
  . بازبودگيساالري، تنوع و  ، شايستهتفرداند از  خالق عبارتي  طبقه

از سوم نيـروي کـار ايـاالت متحـده آمريکـا       ، تقريباً يکيکم   و بيستفلوريدا تخمين زد که در آغاز قرن 
اين  درپرداختي ل حقوق و دستمزد ک ازنزديک به نيمي که بخش خالق  و اين ،خواهند بودخالق ي  طبقه

حقـوق و مزايـاي کارکنـان    يـون دالر و معـادل مجمـوع    تريل ۷/۱ کـه تقريبـاً  ! کنـد  يدريافت م ور راکش
و ترکيـب  ن توانـايي تلفيـق   ضممتخالقيت  .١هوش نيستخالقيت " .و توليدي استهاي خدماتي   شبخ

 ."يـد آبـه دسـت    يکه چيز جديد و مفيد طالعات براي اينها و ا ادراک ،ها در دادهتغيير چيزي مثل  .ستا
عصري که  ،هستيم "خالق عصر"ورود به کند که ما در حال  ر نشان ميخاط ]۹[ اش فلوريدا در کتاب دوم

اش را  ٢"3T ي نظريـه "رشد اقتصـادي  او براي  .شود در اقتصاد تبديل مي ر اصلين به فاکتوآخالقيت در 
و اسـتعداد   ،فنـاوري  :شـوند  غـاز مـي  آ Tزبان انگليسي با حرف سه فاکتور اقتصادي که در  ؛دهد ارايه مي

وي  .جاري تفـاوت دارد هاي  انگارد با نظريه رشد ميران  جا که استعداد را پيش نآاز ي وي  نظريه .تحمل
کار به  .ي انساني است جذب سرمايهکه نماد  رود يک گام جلوتر مي ،تحمليعني سوم  Tسپس با افزودن 

خـالق را  ي  بـراي تعريـف طبقـه   هاي شغلي  ي مقوله اين که دامنهاز جمله  شده است؛فلوريدا انتقادهايي 
مربـوط بـه          عمـومي  بحث    برد مشخص شده است که او در پيش ،با اين همه .گسترانده استبيش از حد 

نيـز  " خالق فرينکار آ"، جذاب و جديـد  هاي    ثبه موازات اين بح. است پيدايش اقتصاد خالق سهيم بوده 
خـالق بـراي   محصوالت يا خدمات به    ها   ايده  تبديلکه از  باشد  ي   مستعد پيدا شد تا معرف افراد موفق و 

  .)را ببينيد ۱ي  نمايه(جامعه برخوردارند 
                                                

  .ارتباط با يکديگر نباشند ي متفاوتند، هرچند که مکمن است بي خالقيت و هوش دو پديده. ١
2. "3Ts Theory" 
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    کارهاي موفق و ها به کسب ايده ي کننده تبديل: يک کارآفرين خالق. ۱ ي نمايه
شخصـي  هـاي   رايانـه ، يافتهارها افزايش ک و سال گذشته، اهميت مالکيت معنوي در کسب ۲۰طي 

ها بـه تمرکـز    ، شرکتمبدل گرديدهدانشي نيروهاي کار روي هر ميزکاري ظاهر شده، کارکنان به 
هاي دانـش   از طريق شبکههاي دانش  شده در پايگاه بر مديريت پرداخته و اطالعات کليدي ذخيره

دنيـاي  اي کـه   پديـده  ؛بـود  بنيـان  ي اين تحـوالت، اقتصـاد دانـش    نتيجه. است  هبه هم وصل شد
 يح جهـان ودر سـط اجـازه داد  ظهـور   نـو به اقتصادهاي  وکار را به کلي دگرگون ساخت و کسب

  . دنرقابت کن
، دهـد  مـي  بنيان را شکل که مبناي اقتصاد دانش" دانشي"ظم بخش اعوکار،  در فضاي جديد کسب
  .است ـ کار  و بکس مبناييها و اطالعات  ، واقعيتها عمالً اطالعات ـ داده

عـات تـوام بـا تجربـه،     اطال، دانـش ": گويد شود مي ناميده ميمديريت تام ديون پورت که استاد 
. دهـد  مـي  قدرت رقابتاز اطالعات است که به شما  برآمدهدانش ". و واکنش است قراين، تفسير

 ي يانـه رااگـر بـه يـک    . کشـيم  نفس مـي " يدمکراسي اطالعات"فضاي اکنون در  بسياري از ما هم
ي اطالعاتي که در سـطح جهـان    توانيد تقريباً به همه شخصي و اينترنت دسترسي داشته باشيد، مي

ـ  افزار نـرم امروز به کمک . ، دست پيدا کنيدهمگان قرار دارددر اختيار  ات رفته و خـدم هـاي پيش
واقعـاً  سـال پـيش    ۱۰کـه  شـود   انجـام مـي  هـايي   و گزينش اطالعات با روشاي، رديابي  شبکه
  .يرممکن بودغ

هـا را بـه    که فرصتعظيمي شکل گرفت ي  شبکه به بازار، قيمت هاي شخصي ارزان ورود رايانهبا 
را  هـا  که فاصله شود خالصه نمياين در  تنهااين شبکه  اعجاز. ات تغيير دادنفع يادگيري و ارتباط

فکـري   افراد خوش شماربر  چشمگيريطور  بلکه به. کند  مي " همسايه"همه را و دارد  بر مي مياناز 
اي  کننـده  خيـره  بـه طـور  سـرعت نـوآوري را    ،و اينافزايد  وانند با يکديگر کار کنند ميت که مي

  .دهد افزايش مي
بـه دنيـاي    هاي بيشـتري   پنجرههر روز ، تجارت و ارتباطات جهانياطالعات، شدن  ديجيتاليروند 

مـرز  زنـد و   مـي پيونـد   "کل"را در يک ما   گشايد که عاليق و جوامع مي" رتبطتجربيات م"جديد 
حـال تغييـر     در فنـاوري  نسل جديـد . نوردد در ميرا  سرگرميو  ها، و دنياي کار ، مدرسهها خانه

هـاي ديگـر    و خيلي چيز  کار، برقراري ارتباط، دسترسي به سرگرمي و ي کسب رهادااز ما انتظارات 
مه جا دسترسي داشـت، هـر روز بـيش از    توان به همه چيز و ه يي که در آن ميدنياروياي . است

 ر آن اطالعـات، ارتباطـات و محتـواي   دنيـايي کـه د  بنـدد؛   پيش در اذهان مردم جهان نقش مـي 
  .شان اهميتي داشته باشد ها است، بي آن که موقعيت آن ي در اختيارآسانهمواره به  مندارزش

هاي  حل افزاري و راه نرمخدمات  يها ترين شرکت رييس شرکت مايکروسافت، از بزرگ ،بيل گيتز
ـ را آغاز  شمايکروسافت کارکه  ۱۹۷۵سال . دنياست کار و کسب  انکرد، گيتز و پاول آلن، موسس
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سـازي   بـراي دگرگـون   هـا  ظرفيـت آن ها و  پردازنده آثار و پيامدهاي شگرف ريزبه مايکروسافت، 
  . پي بردندو ارتباطات اطالعات فناوري 

عامـل   سيسـتم ي اصـلي   کننده تامينتاسيس را به عنوان  افت تازهمايکروس ۱۹۸۱سال در  ام بي آي
بـه سـوي تـدوين    نخسـتين گـام مايکروسـافت    ايـن   وبرگزيـد  خود  ي شخصي رايانه نخستين

بـازار  اکنـون   هـم  افزاري آفـيس،  ي نرم عامل ويندوز و بسته  سيستم. بود افزاري استانداردهاي نرم
ـ  را قبضـه کـرده  هاي شخصي  دنياي رايانه درآمـد   ،۲۰۰۷ژوئـن  منتهـي بـه   سـال مـالي   در . دان

 ۱۰۵نفـر را در   هـزار  ۰۰۰/۷۸بـالغ بـر    اين شرکت! ميليارد دالر بود ۱۲/۵۱تقريباً مايکروسافت 
  .استخدام کرده استدنيا کشور 

اکنـون مشـغول    هـم کـه   هگذاري کرد پايهنيز کاربيز را شرکتي به نام ، عالوه بر مايکروسافت گيتز
ديجيتـالي جـامع هنـر و    آرشـيو   يـک : استترين منابع هنرهاي تجسمي  بزرگ يکي از ي توسعه

بنيـادي   ،همسرش مليندابه اتفاق  وي. هاي عمومي و خصوصي سراسر جهان کلکسيونعکاسي از 
  .اند تاسيس کردهي آموزش و بهداشت جهاني  حمايت از ابتکارات بشردوستانه در زمينه برايرا 

  

 By Carolina Quintana, UNCTAD secretariat: منبع

  هاي خالق  شهر. ١ـ٩
را بـه   "شهر خالق"پيدايش مفهوم  ، کار رفته ها نيز به در مورد شهراخص طور  ي اقتصاد خالق که به ايده

هاي  بخش هاي فرهنگيِ کند که فعاليت را توصيف مي ١يک مجتمع شهريشهر خالق . دنبال داشته است
شـهرهايي  چنـين   .دهند اجتماعي آن را تشکيل مي د شهر و کارکرداقتصا هاي  مولفه ازيکي مختلف آن، 

و امکانـات  تسـهيالت   ي واسـطه  بـه و شـوند   مـي  ساخت فرهنگي و اجتماعي محکم بنا برمبناي يک زير
  .کنند ميها را به سمت خود جلب  گذاري اشتغال خالق و سرمايهثُقل ، مرکز ممتازشانفرهنگي 

: ها يک منبع حياتي دارند بر روي مفهوم شهر خالق، معتقد است که شهر اش در کار ارزنده ٢چارلز لندري
در شهرهاي مدرن، خالقيت را بايد جايگزيني براي منابع طبيعي بومي و دسترسي به بازار تلقي . شان مردم
کـه   رو هستند هاي گذاري روبه امروزه بسياري از شهرهاي جهان با دوره"کند که  او خاطر نشان مي. کرد
در مناطقي . اند ي ديگر متفاوت منطقهبه  اي اين گذارها از منطقه. استنيروي جهاني شدن ناشي از تاً عمد

شوند و  مثل اروپا، صنايع قديمي ناپديد مي يدر مناطق ديگرو حال آن که اند،  ها درحال رشد شهر مثل آسيا
ي  طريق سرمايهتر از  و بيش) اي نهکارخا(ندرت از طريق ساخت و توليد صنعتي   بهافزوده در شهرها   ارزش

  .]۱۰[ يابد تجلي ميها و خدمات  که در محصوالت، فرايندآيد  دست مي  به) مالکيت معنوي(=معنوي 
                                                
1. Urban Complex 
2. Charls Landry 
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  شهر خالق. ۲ي  نمايه

 مکانيعنوان  شهرها بهبرخي . گيرند کار مي بههاي مختلف  شان را در راه شهرهاي خالق پتانسيل خالقيت
اين کار از طريق نمايش و . کنند عمل مي کنندگان و بازديدساکنان براي  "هاي فرهنگي تجربه"خلق براي 
انجـام  هاي نمايشي و تجسمي  هنري  زمينهدر   هاي فرهنگي يا از طريق فعاليتي ميراث فرهنگي  عرضه

کنند که به هويت کل شهر  ميهايي برپا  جشنوارهو سالزبرگ رگ ب مثل بيروت، ادينبرخي ديگر  .شود مي
تر هستند تا شغل و درآمـد ايجـاد    اي و فرهنگي گسترده دنبال صنايع رسانه بهيز برخي ن. بخشند ميشکل 

بـا نگـرش بـه    در مـوارد ديگـر،   . اي و شـهري عمـل کننـد    عنوان مراکزي براي رشد منطقـه   کنند و به
که شوند  هاي هنري و فرهنگي شهر، يک نقش ويژه و برتر براي عنصر فرهنگ در شهر قايل مي ظرفيت

عنوان جايي  هاي زيستي شهر به ن، قابليتويت فرهنگي شهر و ارتقاي انسجام اجتماعي آضمن تقويت ه
  . يابد براي زندگي نيز بهبود مي

بخـش  ايـن  مستقيم مشارکت حسب  توان بر شکوفايي اقتصادي شهرها را مي در "بخش خالق"مشارکت 
مسـتقيم انـدازه    غيـر مسـتقيم و  اري گـذ  ، ارزش افزوده، درآمد، اشتغال و غيره از طريق تاثيرها خروجيدر 

يـک شـهر خـرج      هاي فرهنگـي  بردن از جاذبه لذت برايگردان  هايي که توسط جهان پولمثالً با  ؛گرفت
 ي کننـده  جـذب تواننـد   مـي دارنـد  فعـال   زنـدگي فرهنگـي  يـک   ي کـه هـاي  عـالوه، شـهر   بـه . شـود  مي

مراکـزي  شـهرها و  در ران مايلنـد  گـذا  ايه، زيـرا سـرم  صنايع به سمت خود باشنداز انواع ها  گذاري سرمايه
بـه بيـان   (هـا باشـد    بـراي کارکنـان آن  برانگيزنـده  و  بخش لذت ،مطبوعمحيطي داراي مستقر شوند که 

کارهـاي  و گـذاران بيشـتر و کسـب    رنـد، سـرمايه  تري دا فرهنگيِ زندهتر، شهرهايي که حال و هواي  ساده
  .)کنند سمت خود جلب مي تري را به پيشرفته

         
  

يرات ژرف در مالحظات و شرايط تجارت جهاني، پويـايي اقتصـاد، و جابجـايي شـهرها در     تغيبا 
امـروز همـه در   . شـود  افزوده مي" خالقيت"هاي جهاني، هر روز بر شان و منزلت مفهوم  بندي رتبه

 طبـق  .ناميد" عصر خالقيت"از اين رو عصر حاضر را شايد بتوان . ي خالقيت حضور دارند مسابقه
از منچستر خـالق تـا بريسـتول و    : اند ناميده" شهر خالق"شهر جهان خود را  ۶۰ها،  آخرين بررسي

ي فرهنگي خود براي تبديل به يـک شـهر    در کانادا نيز تورنتو با برنامه... لندن خالق در انگلستان 
ـ     چنين اتاوا با برنامه خالق، ونکوور با کارگروه شهر خالقش، و هم ک شـهر  اي بـراي گـذار بـه ي

بينـيم، و   در استراليا استراتژي شهر خالق بريسبان را مي. کنند خالق، مجدانه اين ايده را پيگيري مي
در آمريکا نيز سينسيناتي خالق، خليج تامپاي خالق، و انبـوهي از منـاطق   . چنين آکلند خالق را هم
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اشنگتن بـه اجـرا   در و" شهرهاي خالق"طرحي با عنوان  ۲۰۰۱سال . خورد خالق ديگر به چشم مي
اي با عنوان شـهرهاي خـالق تاسـيس کـرد و      ، دانشگاه اوزاکاي ژاپن دانشکده۲۰۰۳سال . درآمد
عنـوان   ۲۰۰۴يوکوهاما نيز از سـال  . به راه انداخت ۲۰۰۵ي شهرهاي خالق ژاپن را در سال  شبکه

رامون تنـوع  ي جهاني خود پي ، يونسکو نيز در قالب برنامه۲۰۰۴سال . کشد شهر خالق را يدک مي
رگ اولين عضو آن بود و از آن پس تا ب اندازي کرد که ادين خالق را راهي شهرهاي  فرهنگي، شبکه

  . اند کنون شهرهاي زيادي به آن پيوسته
  :توان از چهار منظر تعريف کرد را مي" شهر خالق"مفهوم 
هـاي   و برنامـه  هـا  هاي هنري و فرهنگي؛ کانون اغلب اسـتراتژي  زيرساختاز منظر شهر خالق،  .۱

به شهرهاي خالق، تحکيم و تقويت کالبد هنري و فرهنگـي، ماننـد     شهرهاي يادشده براي تبديل
  .هاي نهادي مورد نياز است پشتيباني از هنر و هنرمندان و زيرساخت

اقتصاد خالق؛ تقويت صنايع خالق يا اقتصـاد خـالق روز بـه روز بيشـتر     از منظر  شهر خالق، .۲
کليـت  ي اقتصاد و يا حتا  گيرد؛ چراکه سکويي براي توسعه ن شهرها قرار ميمورد تاکيد مسووال

ميـراث فرهنگـي و   : در کانون اين نگرش، سه عنصر کليدي وجـود دارد . رود شهر به شمار مي
ايـن خـدمات،   . وکارهـا  ي خـدمات خـالق بـه کسـب     هنري، صنايع تفريحي و رسانه، و ارايه

تواند هر خدمت يا محصـولي را صـاحب ارزش    که ميترين عنصر اقتصاد خالق است، چرا مهم
ي اقتصـاد بـه شـمار     هـاي نـوآوري در پيکـره    به ويژه طراحي، تبليغات و تفريح، پيشران. کند
 .دهند را شکل مي" اقتصاد تجربه"روند و  مي
" ي خـالق  طبقـه "ي خالق؛ ريچارد فلوريدا که مبـدع مفهـوم    طبقهاز منظر حضور شهر خالق،  .۳

وي معتقد اسـت ديگـر   . دهد د را به نقش خالق افراد در عصر خالقيت سوق مياست، نگاه خو
ها و موسسات بزرگ استوار نيست، و در مقابـل،   هاي اقتصاد جوامع بر شرکت مانند گذشته بنيان

به اعتقاد فلوريدا، امروز شهرها عالوه بر فضاي مناسـب  . شود تر مي نقش افراد در اقتصاد پررنگ
 .به فضاي مناسب براي افراد نيز نياز دارند وکارها، براي کسب

هايي براي سنجش جذابيت شهر براي جلب و سکونت افـراد   فلوريدا در مطالعات خود شاخص
هـا را در پـي خواهـد     البته جذب افراد خود به خود جذب شـرکت . کرده است تعريفخالق 
ها، دانشمندان  تر از آن مهمدهند، و  ي خالق را تشکيل مي ي کانوني طبقه هنرمندان، هسته. داشت

تـر از دو تعريـف    از شهر خالق گستردهسوم ، تعريف با اين حساب. گيرند قرار ميدر کنارشان 
براي جلب، نگهداري و رشد شـهروندان  همواره تعريف، شهرهاي خالق طبق اين . پيشين است

ماننـد   فاکتورهـايي  در آمريکا،" ي سيليکون دره"مشابه الگوي . کنند با يکديگر رقابت ميخالق 
توانـد بـه    هاي توليد مـي  گذاري خطرپذير، و خوشه  حمل و نقل هوايي، امکانات تحقيق، سرمايه

  .پذيري شهرهاي خالق کمک کند رقابت
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تـرين   تـرين و هنـري   ترين، منعطـف  شوند، متنوع شهرهايي که در اقتصاد نوين موفق شمرده مي
کنند، اما بـه ايجـاد    گذاري هنگفتي مي برتر سرمايهشهرهايي که در فناوري . شهرهاي دنيا هستند

  .مانند ر بلندمدت از رقبا عقب مياي از تجربيات فرهنگي توجه ندارند، د آميزه
ي خـود   ها را مرور کرديم به نوبه فرهنگ خالقيت؛ سه تعريفي که آنترويج  از منظرشهر خالق  .۴

را منتقـل    "شهر خالق"بار معنايي مفهوم توانند آن طور که بايد و شايد  ارزشمند هستند، اما نمي
مفهوم شهر خالق، شـهر  . شهر خالق، چيزي فراتر از اقتصاد خالق يا مردمان خالق است. کنند

ها در بخش دولتـي و   اي از فرهنگ ها و نهادهاي مختلف، و ملغمه اي از سازمان را نظام يکپارچه
ي نهادهـاي حاضـر در    بنيادين، همـه  از اين منظر، در عصر تغييرات سريع و. داند خصوصي مي

در غير اين صـورت،  . ها متحد شوند تر رفتار کنند و براي غلبه بر چالش يک شهر بايد مخترعانه
 .شهر محکوم به فنا خواهد بود

ها،  ها، انگيزه  در عصر ما استعدادها، خواست. شهروندان  :شهرها يک منبع حياتي در اختيار دارند
هاي سنتي شهرها مانند موقعيت مکاني، منـابع   وندان به تدريج جاي مزيتروياها و خالقيت شهر

کنند يا امـور   خالقيت کساني که در يک شهر زندگي مي. گيرد به بازارها را مي نزديکيطبيعي و 
شـدن و   بـا بـزرگ  . آن را در دست دارند، متضمن موفقيـت آن شـهر در دنيـاي آينـده اسـت     

هاي مديريت شهري، شهرها به تدريج به البراتوارهاي  چالش شدن شهرها و پديدارشدن تر پيچيده
  !شوند ـ فناورانه، مفهومي و اجتماعي ـ براي مسائل ناشي از رشد تبديل مي  حل توليد انواع راه

واقـع   ظهور اين مفهـوم، در . گردد ميالدي باز مي ۱۹۸۰ي  ي شهر خالق به اواخر دهه پيدايش ايده
در . در پاسخ به تحوالت جهاني بـود شهرها براي ساختاردهي مجدد  مديران شهريناشي از تقالي 

که اين مفهوم رواج بيشتري پيدا کرد، منطق اصلي اين بود که همواره پتانسـيل   ۱۹۹۰ي  اوايل دهه
رسد، ولو اين کـه شـهرهاي معـدودي     هر منطقه بيش از آن چيزي است که در نگاه اول به نظر مي

از اين منظر، بايد شرايطي براي افـراد  . يا آمستردام واقعاً خالق هستند مانند لندن، توکيو، نيويورک
تـا خلـق   گرفتـه  ها  خانمان هاي مختلفي از کمک به بي مهيا شود که بتوانند براي شکوفايي فرصت

تواننـد   مردم عادي نيز مي  جان کالم اين که،. ثروت، بينديشند، برنامه بريزند و دست به اقدام بزنند
  .درصد روياپردازتر از امروز بود، دنيا وضع ديگري داشت ۵فرينند، و اگر هر کس تنها معجزه بيا

هر کس که به سالح نگاه و . تنها هنرمندان نيستند که در اقتصاد خالق دست دارند  در شهر خالق،
ي جوشان خالقيت باشد، از يک تاجر گرفته تا مهندس،  تواند چشمه تفکر مخترعانه مجهز است، مي

ها را توليد  ترين ايده هاي متفاوت، ناب هاي ترکيبي با نگرش جالب اين که، گروه. شمند، يا رفتگردان
شهر خالق داراي بوروکراسي خالق، افراد . روياپرداز است سراسو اين يعني، شهر خالق . کنند مي

و ايجاد  با ترويج خالقيت. است... هاي خالق و  هاي خالق، دانشگاه خالق، مدارس خالق، سازمان
ها  ها و سطوح مختلف، بانکي از ايده ي تخيل در حوزه بسترهاي قانوني مناسب براي استفاده از قوه

   .شود هاي بالقوه براي مسايل شهري ايجاد مي حل مشتمل بر احتماالت و راه
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افزاري ماننـد سـاختمان، خيابـان يـا      هاي سخت هايي فراتر از زيرساخت شهر خالق، به زيرساخت
يکي از . هاي سخت و نرم است اي از زيرساخت زيرساخت خالق، آميزه. ب شهري نياز داردفاضال

ها، و نيـز   ها و مساله رويکرد شهر به فرصت: هاي فکري است هاي نرم، زيرساخت ارکان زيرساخت
هـا و سـاختارهاي تنظيمـي تقويـت      ها را از طريق برخي مشـوق  فضا و ابزار توانمندسازي که آن

پديدآورنـدگان    پذير، انديشمندان، چنين نيروي کار بسيار ماهر و انعطاف رساخت نرم همزي. کند مي
زيرساخت نرم بايد بتواند براي افراد مستقل فضاي ظهور و بـروز  . شود و مجريان پويا را شامل مي

فراهم کند، ارتباطات دروني و بيروني عميقي ايجاد کند، و روح فرهنـگ کـارآفريني را در کالبـد    
  .معه بدمدجا

بـودن شـهر، بـا توجـه بـه       رسد، اما خالق بودن يک فرد يا سازمان چندان دشوار به نظر نمي خالق
بـودن   خـالق . ها و گرايشات مختلفي که در آن وجود دارد، داستاني به کلي متفاوت اسـت  فرهنگ

پـذيري، رهبـري، حـس نـوعي حرکـت و پويـايي در برابـر سـکون،          شهر معموالً مستلزم ريسک
بـودن   بودن در عين پرهيز از جبرگرايي، و از نظر استراتژيک راسخ و از نظر تاکتيکي منعطف ممصم
چنـين درکـي از ظرفيـت     هـا و اراده، و هـم   ها مستلزم تغيير در نگرش، درک، خواسـت  اين. است
اين تحول تاثير شگرفي بر فرهنگ سازماني دارد و . اي شهر و عمق و غناي فرهنگي آن است شبکه
شدن افراد به عامالن تغيير بـه   م هزاران تغيير در چيدمان ذهني، ايجاد شرايط الزم براي تبديلمستلز

نه يک رويـداد ايسـتا و     ي زنده و مداوم، جاي قربانيان آن، و استقبال از تحول به عنوان يک تجربه
  !خالقيت شهر، مستلزم بوروکراسي خالق است. مقطعي است

  

 By Charles Landry, who wrote The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators in 2000 and            :منبع

more recently The Art of City-Making in 2006 
 

تشـکيل  را در اقتصـاد لنـدن   دومين بخش بزرگ صنايع خالق . ندن مثال خوبي براي شهر خالق استل
جز خـدمات   به ياز هر صنعت ديگرتر  شتابانهق لندن ، صنايع خال۲۰۰۱تا  ۱۹۹۵هاي  بين سال. دهند مي

  .رشد اشتغال شهر طي اين دوره را تامين کردنددرصد  ۲۵تا  ۲۰و بين مالي و تجاري رشد داشته، 
  قِ بزرگدر برخي از شهرهاي خالچند شاخص مهم را در ارتباط با نيروي کار خالق  )۲(ي  شمارهجدول 

  .دهد دست مي  به
پديد آمد، درک در حال تغيير از فرهنـگ و نقـش آن    ۲۰۰۴که در سال  الق يونسکوشهرهاي خ ي شبکه

ها در گوشـه و کنـار    که بسياري از شهر حالي   در. دهد عنوان بخشي از اقتصاد را نشان مي  در جامعه و به
ي  عههاي توسـ  دانند که صنايع خالق از اين پس نقش بسيار مهمي را در اقتصاد محلي و برنامه جهان مي
  هاي اين صنايع را در جهت توانند قابليت دانند که چگونه مي شان ايفا خواهند کرد، به وضوح نمي اجتماعي
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  تعداد شاغالن فرهنگي در چند شهر خالق. ۲جدول 

جمعيت شهر   سال  شهر
  )نفر ۱۰۰۰(

نسبت جمعيت شهر 
  )درصد(به کشور 

تعداد شاغالن فرهنگي 
  )نفر ۱۰۰۰(شهر 

نگي به نسبت شاغالن فره
  )درصد(کل شاغالن شهر 

  ۸/۲۳  ۵۲۵  ۴/۱۲  ۳۷۱/۷  ۲۰۰۲  لندن
  ۴/۱۶  ۹۸  ۴/۷  ۳۷۱/۲  ۲۰۰۳  مونترال

  ۹/۸  ۳۰۹  ۸/۲  ۱۰۷/۸  ۲۰۰۲  نيويورک
  ۴/۵۴  ۱۱۳  ۵/۱۸  ۱۳۰/۱۱  ۲۰۰۳  پاريس

 John C. Gordon and Helen Beilby-Orrin, International Measurement of the Economic and Social        :منبع

Importance of Culture, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2007 

  ي رشد اين صنايع برنامهبرامهار کنند و يا چگونه ) زايي از جمله اشتغال(اهداف اقتصادي و اجتماعي خود 
   .ي شهرهاي خالق شد ي ايجاد شبکه انگيزه ،همين مساله. بريزند

در تمام دنيا بـراي تبـادل    ١هاي فرهنگي خوشهتسهيل ايجاد و گسترش ابراين، هدف اصلي اين شبکه بن
ي اجتمـاعي از   و توسعهمحلي رشد اقتصادي  ي برايعنوان ابزار بهو تجربيات موفق ) فناوري(دانش فني 

صـنايع   هـاي خـاص در   ي بخشا هاي توسعه نيازهرچه بهتر گيري  براي هدف. طريق صنايع خالق است
را   توانند يـک زمينـه   شهرها ميکه ابداع کرد تخصصي ي  هفت شبکهي شهرهاي خالق  شبکه،  فرهنگي
هـاي ادبيـات، سـينما،     هايي در زمينـه  شهرها با پيشينه. هايشان را روي آن متمرکز کنند تالشو انتخاب 

تواننـد بـراي    پزي مـي اي يا هنر آشـ  هنرهاي رسانه/ فناوري اطالعاتمحلي، طراحي،  هايموسيقي، هنر
اي را انتخاب کنند که در آن از بيشترين  زمينهشود  ها توصيه مي به شهر. پيوستن به شبکه پذيرش بگيرند

  .برخوردارندي اقتصادي و اجتماعي  براي توسعهپتانسيل ممکن 
رهنگي فنواحي ي  توسعهاي از  گونهپارچه و  يندهاي طراحي يکاست براي فرآ ٢"يوموردکا"مونترال يک 
ريزي براي  از استراتژي برنامهالينفکي  ءجز" طراحي"مفهوم . دنشو هم يافت ميمناطق جهان که در ساير 

، که بهبود کيفيـت زنـدگي مـردم نيـز     تنها توليد ثروت طراحي نههدف در مونترال، . ٣ي شهر است توسعه
شناسي و کارکردگرايي  ييک زيباي ي تا بر پايهمقامات کانادايي از طراحان و معماران دعوت کردند . هست

کننـد و  ي مونترال را دوبـاره کشـف    شده هاي فراموش و بخشنو، تعريفي تازه از فضاهاي باز ارايه دهند 
                                                

هـاي مـرتبط، مراکـز تحقيـاتي مـرتبط،       گـاه  دانش(شود که اجزاي مختلف صنايع فرهنگي  هايي گفته مي جتمعبه م) Cultural Cluster(هاي فرهنگي  خوشه. ١
 .تر است، اما با مفهومي بسيار گسترده" شهرک صنعتي"ي فرهنگي چيزي مانند  خوشه. يابند ها استقرار مي در آن) صنايع مرتبط، نهادهاي مالي و خدماتي مرتبط

  .ني مثال، نمونهتر يع به زبان ساده. ٢
ي خودجوش،  گونه که روستاها به يابند، در حالي شهرها تنها با طراحي توسعه مي. ي طراحي است اصالً يک تفاوت مهم شهر و روستا در همين مقوله. ٣

  .  يابند ي قبلي توسعه مي بدون هيچ طرح و برنامه
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از " تجـاري  طراحـي مـونترال  "ي  پـروژه . تر باشد براي شهروندان جذابگونه که  آن ،از نو بسازندها را  آن
ها  و رستوران ،مراکز خريد مطالعهنسبت به اه و احساس مردم ي نگ معماران دعوت کرد تا درباره/ طراحان

  .طراحي کنندبازهاي بسيار زيادي را  و فروشگاه
از مدل کامالً متفـاوتي   ،در هنر آشپزي انتخاب شدبرتر يونسکو عنوان شهر  هکه ب کلمبيا شهر پوپاياناما 

 آشـپزيِ بخشـيدن بـه صـنعت     براي رسميت راالعاده بلندي  هاي فوق امگاين شهر . دهد ارايه ميرا   توسعه
و ساير امکانـات، گمـاردن سرپرسـت بـراي رعايـت       هاکردن فضاتر با راحت. اش برداشته است رسميغير

تـرين   و رسيدگي به کيفيت غذاها حتـا در کوچـک   ،هاي سيار به تعداد فراوان گسترش رستوران، بهداشت
ت نعصـ ي تازه بخشيد و از طريق حمايـت آگاهانـه از   جان خود فروشي، پوپايان به اقتصاد هاي اغذيه غرفه

اين  .رساند هاي باالشغل و درآمد را به  افراد زياديخالق است  صنايع هاي زير شاخهآشپزي که يکي از 
دهـد   پوپايان فرصت ميمجامع ها و  نسبت به دنيا به افراد، خانوادهبازبودگي  شفافيت جديداً کشف شده و

المللـي،   همـايي بـين  پخت غذا را در يک گرد يزشان درآداب و رسوم متماو ه ددور هم جمع ش هرساله تا
ر شهر ديگري نيـز  براي ه تواند مياي اثربخش   توسعهي  تجربهاين  .نمايش بگذارند ، بهصورت جشنواره به

يـق  از طر توانند   دانند مي خالق ميصنايع ي  در زمينهشهرهايي که خود را داراي استعدادهايي . روي دهد
  .ه را تکرار کنندتقل از آن، اين تجربشهرهاي خالق يونسکو و يا مسي    عضويت در شبکه

  ي شهرهاي خالق شبکه. ۳جدول 
  مضمون  کشور  شهر

  شهر ادبيات يونسکو  اسکاتلند  برگ ادين
  شهر موسيقي يونسکو  ايتاليا  بولوگنا
  شهر موسيقي يونسکو  اسپانيا  سويل

  راحي يونسکوشهر ط  آرژانتين  بوئنوس آيرس
  شهر طراحي يونسکو  کانادا  مونترال
  شهر طراحي يونسکو  آلمان  برلين

  شهر هنرهاي محلي يونسکو  آمريکا  سانتافه، نيومکزيکو
  شهر هنرهاي محلي يونسکو  مصر  آسوان
  شهر آشپزي يونسکو  کلمبيا  پوپايان

 UNESCO: منبع
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  هاي فرهنگي و خالق در چين خوشه. ۳ي  نمايه

  ها و نواحي خالق ها، شبکه خوشه. ۱ـ۱۰
در اثـر   اسـت کـه    ١"سـرريز "ي  ناشـي از پديـده   خالق در يک بافت شـهري  توليداز رشد ي خاص  يک جنبه

ـ قط شهرها نيستند که چنين ف .شود ميو صنايع  ها مجاورت عايد شرکت . هـا ديـد   تـوان در آن  را مـي اي  دهپدي
گيري  م شکلعوامل و لوازکه  د، به شرط آنننهر مکاني رشد ک توانند در مي کارهاي خالق و طور کلي، کسب به
محصوالت فرهنگي  ي کنندهتوليدي ها رايش شرکتگ. هاي خالق در آن مکان موجود باشد ي خوشه توسعه و

 مايـانگر ن هـاي مختلـف،   در خوشهبه تجميع ها  مثل موسيقي، فيلم، هنرهاي تجسمي، مد، طراحي و امثال اين
اساس رشد و بقـاي   و گيرد   مي  شکلها  اعي و فرهنگي است که بين شرکتهاي اقتصادي، اجتم تعاملت اهمي
در يـک خوشـه   شدن  با جمع ها شرکت"، )۷ ، ص۲۰۰۵، اسکات(قول آلن اسکات   به. دهد ها را تشکيل مي آن
منـد شـوند، بـر سـر      توانند از ارتباط نزديک با يکديگر سود ببرند، از تجمع نيروي کار در يک منطقه بهـره  مي

  ".شدن است، و الخ اي بنشينند که ماحصل دور هم جمع خالقه هاي خوان اطالعات فراوان و پتانسيل

  
  

مانند مراکـز   رشد قارچ ازچين، کنگ و  ويژه در هنگ به ،اقتصاد خالق در شرق آسياروزافزون اهميت 
ـ   اغلـب در . در اين منطقه پيـدا اسـت  هاي خالق  و خوشه هـاي متروکـه و    هـا کارخانـه   نمـوارد اي

يـا بـه شـهر يـا     ها به کلي از ميـان رفتـه    آنصنايع توليدي اي هستند که  شده ي بازسازي زهواردررفته
مشـارکت دولـت    بابازسازي اين فضاها توسط دولت يا  ي عمده  بخش. اند منتقل شدهي ديگري  منطقه
  .کنيم را بررسي ميکنگ و پکن  هنگوضعيت  اين نمايه،در . شود خصوصي انجام مي  و بخش

 شـد، و کنگ  هنگهاي راهبردي  وارد سياست ۲۰۰۳ن بار در سال نخستي "صنايع خالق"اصطالح 
 "کنـگ  صـنايع خـالق هنـگ   مطالعـات مبنـايي   "گزارشي با عنوان  نتايج نگاشت صنايع خالق در

ريـيس   چي هـوا،  تونگ که   ۲۰۰۵ي  تا ژانويهکنگ  هنگ. ر شدمنتش) ۲۰۰۳کنگ،  گاه هنگ دانش(
معرفـي کـرد،    خـدمتش ي  مانده از دوره مان باقيزاصلي  هاي يتواوليکي از ا آن ر، دولت وقت

کنگ نيز همـان   ي امور خانگي هنگ اداره .ي صنايع خالق برداشت تري براي توسعه هاي جدي گام
  .کرد طراحي خالقيت ي برايشاخصسال 

 )کنگ هنگ(رهاي خالق باشگاه جوکي کانون هن •

 کلنگ آنکه ع خودش است پروژه در نواولين رهاي خالق باشگاه جوکي، ي کانون هن پروژه 
ايـن  از  .چنـد موسسـه از آن حمايـت کردنـد    اندکي بعد، و زمين زد به کنگ  هنگدولت را 

                                                
1. Spill Over 

  .شود اطالق مي) بر اثر همسايگي(هاي ديگر  به شرکتت اطالعات و دانش از شرکتي سرريز در واقع به نش



٤٥  /مفهوم و موقعيت اقتصاد خالق                                                                                                                                

جوکي براي بازسازي ساختمان باشگاه  يميليون دالر ۷۰ کمک بالعوضتوان به  ها مي حمايت
هفـت   سـاختمان ايـن  . اشاره کرد ي متروکه و تبديل آن به کانون هنرهاي خالق يک کارخانه

 کيپ مي نام شک  قديمي به بسياري مسکوني  مربع زيربنا در يک منطقهمتر ۸۰۰۰ حدودبا  ،طبقه
چنـد اسـتوديو   را بـه   توليدي کارخانهفضاي کند  تالش ميساختمان طراح . واقع شده است

صـنايع خـالق،   کارآفرينان ساکنان، اعم از هنرمندان يا مشترک براي  فضايو  )هنري  کارگاه(
دهد اگـر   است که نشان مي هايي خروار بلندپروازياز ، مشتي مرکز هنرهاي خالق. کندتبديل 
تر نيز تحقق يابد، کـه   هاي بزرگ مقياستواند در  مي واقعاً عزم خود را جزم کرده باشد،دولت 

 .استهکتار  ۴۰ وسعتي حدود غربي بافرهنگي کولون  ي ناحيه مثال بارز آن،

  )کنگ هنگ( غربيفرهنگي کولون  ي مجموعه •
، بـا  ۲۰۰۱سـال   .کليـد خـورد   ۱۹۹۰ي  اواخر دهه غربيفرهنگي کولون  ي مجموعهي  پروژه

نـورمن   بـه نـام   انگليسـي  مهندسيک  ي ايدهالملل،  در سطح بينايده ي  يک مسابقه برگزاري
بـر  . انتخـاب شـد  براي اين پـروژه  ، شد پوشيده مي  شيشهبا  در آن بخش اعظم فضافاستر که 

هـاي عمرانـي بـراي     از شـرکت  ،۲۰۰۳، يک طرح اوليه تهيه شد و سـال  ي فاستر يدهاي  پايه
  :از الزامات اساسي عبارت بود. عمل آمد دعوت به  ي پيشنهاد ارايه

حـدود  بـه    و با در نظر گرفتن مساحت زمـين،  ،باشد ۸/۱ساختمان به زمين تقريباً نسبت  •
حتا به و برخي ، پيشي گرفت ز اين الزامااغلب پيشنهادها البته (. برسدمتر مربع  ۰۰۰/۷۰۰

 ).دو برابر رسيد
مـوزه،   چهار بـاب ، از جمله اختصاص يابدتسهيالت فرهنگي و هنري فضا به درصد  ۳۰ •

ـ  مکـاني  و کنسـرت و هنرهـاي نمايشـي،     اجرايبراي چهار مکان مجزا  زاري بـراي برگ
 ... هاي هنري و  گاه نمايش

 .اختصاص يابدمسکوني  کار و واحد ، دفترکوچک  چند فروشگاهنيز به مانده  فضاي باقي •
سـال   ۳۰موظف است پيش از تحويل مجموعه به دولت، عالوه بر ساخت، آن را سازنده  •

 .اداره کند

هايي کـه   ي انتقاد رغم همه بهي کولون غربي  پروژه. بودمناقصه مکانيزم انتخاب پيمانکار اين پروژه 
بـراي مثـال، برخـي    . را به دنبال داشتکنگ  هنگ يهنگو فر ي، تجديد حيات هنربه آن وارد شد

انه مشـتاق  گاگنهـايم ي  و مـوزه  ي جهان مانند مرکز پامپيدو شده شناختهفرهنگي  نهادها و موسسات 
 ،با اجراي اين پروژه  به عالوه،. پيدا کنندحضور  مجموعهاين در   تالش کردند با افتتاح يک شعبه،
  .ي عمراني ديگر در منطقه تبديل شد اجراي چند پروژهبراي فرهنگ و هنر به ابزار سودمندي 

 )پکن(هنري دايشانزي  ي مجموعه   •
بـراي  ها پـيش،   سالاي را گرفت که  جاي کارخانه ۲۰۰۲در سال هنري دايشانزي ي  مجموعه
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بـه دسـت    ۱۹۵۰ي  در دهـه ايـن کارخانـه   . کـرد  الکترونيکي توليد مي تجهيزاتچين ارتش 
متـر مربـع    ۰۰۰/۵۰۰آن بـه  مسـاحت   کارخانـه کـه  . ه بودي طراحي شدآلمان شرق انمعمار

. چين تعطيـل شـد  اصالحات اقتصادي جريان در به اين سو  ۱۹۸۰ي  از اواخر دهه رسيد، مي
 شـان درصد نيـروي کار  ۶۰با بيکاري چين  ي کوچکها که اغلب کارخانه  ۱۹۹۰ي اوايل دهه

اي از  تـدريج خوشـه   بـه  وکردنـد  اجاره  از دولترا کل مجموعه  چند هنرمند، برچيده شدند
  گـاه  چند نمايشبرگزاري  در پي. ي نشر و هنر در آن شکل گرفت فعال در عرصههاي  شرکت

ي هنـري   جشـنواره و  ۲۰۰۳در سـال   ي پکـن  اولين دوسـاالنه  مانند آميز ي موفقيت و مسابقه
مسووالن را متقاعـد  ند تصميم گرفتشهروندان ، هنرمندان و ۲۰۰۴المللي دايشانزي در سال  بين

  .حفظ کنندعنوان يک کانون فرهنگي و خالق   را بهمجموعه  کنند که

 )پکن(داهوان  •

در خـالق و فرهنگـي کـه     صـنايع  مقايسه با پـارک  در کولون غربيهکتاري  ۴۰ ي مجموعه
 اداري شـهر  ي منطقـه ايـن پـارک در    !رسد به نظر ميکوچک   ،واقع شده استپکن ي  حاشيه

براي مثال، . تبديل شده استبه يک بخش فرهنگي مهم اکنون که قرار دارد داهوان موسوم به 
  .يافت، در اين منطقه قرار داردگشايش  ۲۰۰۶که اوايل  ي فيلم چين موزه
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توانـد   است که توليد کاالها و خدمات خالق در اين شـرايط مـي  بحث کرده ) ۱۹۹۰رتر، پو(پورتر  مايکل
در بافت شهري ايـن امـر در مراکـز    . انگيزد را بري پايدار  و توسعهبوده وري  بهرهو کارآيي ي رشد  نشانه

در  تـازگي   آنجلـس، نيويـورک و پـاريس و بـه     لندن، لسمانند خالق  هاي فرهنگي و فعاليتتوليد سنتي 
  .هاي ديده شده است سئول و شانگ کنگ، مکزيکوسيتي، بمبئي، هنگشهرهايي چون  کالناطراف 

در . هـا رشـد کـرده اسـت     در آن" نواحي فرهنگي"گونه   که ايندر شهرهاي بزرگ نيست تنها  حال  هر  به
در نگـي  فرهتوليـد  هاي بومي  مجتمعگيري  منظور شکل بهمشابهي هاي  تالشجهان، مناطق بسياري از 

هـا و   گر دانش سنتي، مهارت ناو هم نمايکنند درتمندترشدن اقتصاد جامعه کمک جريان است تا هم به ق
ها در کشـورهاي   مجتمعگونه   هايي از اين نمونه) ۲۰۰۶(سانتاگاتا . دنباشمنطقه هاي فرهنگي مردم  سنت

  :برد رو به توسعه را نام مي

بـافتني و پوشـاک بـا     ظروف سـفالي، کاالهـاي  به توليد گران  از صنعتشماري اکوادور،  ر سيگوسد •
 .اشتغال دارندهاي سنتي  هاي قديمي و رنگ ها و طرح شکل

طبـق يـک سـنت     و مناطق شهر دور هم جمع شـده برخي هاي کوچکي در  سوريه شرکت يدر آلپو •
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مـا  قـديمي اسـت، ا  هـا   فنـاوري توليـد آن   .کننـد  صابون زيتون سبز درست مي ،هزار ساله قديمي سه
  . از استانداردهاي بااليي برخوردار است شان محصول

 هاي معنوي گروهي بر مالکيت ممکن است بتواننداز اين دست  اي سانتاگاتا معتقد است که نواحي فرهنگي
شـکل عاليـم     مـثالً بـه  توانـد   ميچنين حقوقي که . ايجاد کنندهايشان  فرآوردههاي متمايز  کيفيتي  پايه

هـا ايفـا    حفاظ عالي را براي اين نواحي در برابر متجـاوزان بـه حقـوق معنـوي آن     نقش يک ،باشدتجاري 
جديـد و حفـظ   کارهـاي   و گـذاري در کسـب   بـراي سـرمايه   اي باشـد  انگيـزه توانـد   چنين مي کند، و هم مي

  .هاي کيفيت استاندارد

            هاي مهم اقتصاد خالق در سطح جهان  ران پيش .۲
 فناوريتوان در  مي را اند صنايع خالق در سطح جهان ي العاده وجب رشد خارقي مهمي که م١ها ران پيش

بـا   ،انـد  وقـوع پيوسـته   به انقالب ديجيتال اثر برکه  ،در ارتباطات فناورانهتحوالت . و نظام اقتصادي يافت
. انـد  ساختهشرايط را براي اين رشد فراهم  و ترکيب شده را شکل داده،که اين انقالب  اي محيط اقتصادي

  . اند به تفصيل بررسي شده ۲ـ۳تا  ۲ـ۱هاي  هاي رشد اقتصاد خالق در بخش ران ترين پيش ضي از مهمبع

   فناوري .۲ـ۱
کـه از طريـق    هـايي انجاميـده  پارچگي ابزارراه دور به يک اتطاي و ارتبا چندرسانه هاي فناوري  گرايي هم
بيان هنـري و  هاي جديدي از  شکلعين حال  و در ؛شود و مصرف مي ،محتواي خالق توليد، توزيع ها آن

راه دور و  اتو ارتباطـ  اي گـري دولـت از صـنايع رسـانه     حـذف تصـدي  . اسـت خالق را نيز پديـد آورده  
گـذاري بخـش    براي رشد چشـمگير سـرمايه  را راه نيز اند،  هايي که قبالً دولتي بوده سازي بنگاه خصوصي

از کشـورها  شـماري   .جهـت مشـهود بـوده اسـت     در اين عرصه باز کـرد کـه آثـار آن از هـر    خصوصي 
، جمهـوري کـره   مثـال بـارز آن  . ايجاد شده بود، غنيمت شمردنددر پرتو اين تحوالت هايي را که  فرصت

سـاير   وپويانمـايي  هاي ويديويي،  بازيي  زمينهجديد در هاي  مبتني بر فناوري بر موجي از رشداست که 
ي  کـره در فاصـله   ي تلويزيونيها نتيجه، مثالً صادرات برنامه  در. استسوار شده بصري و  خدمات سمعي

ميليـون دالر   ۵/۳۷ميليون دالر به  ۷/۱۲از (ه است برابر افزايش يافت ۳ميزان  به ۲۰۰۳تا  ۱۹۹۹هاي  سال
  .]۱۱[ )ه استرسيد

                                                
ران و  اصـطالح پـيش  . برنده اسـت  معناي نيروي محرکه يا نيروي پيش  کار رفته، به حاضر به گزارش، که پيش از اين نيز در )Driver(ران  ي پيش واژه .١

  .ويژه در صنايع هواپيماسازي کشور بسيار رايج است رانه به پيش
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 انتقـال محتـواي خـالق بـه    ي  ، از لحـاظ نحـوه  هـا  رسانهرا در طيف ديجيتال رشد بسيار زيادي فناوري 
منظـور  [مثل امکان استفاده از اينرتنت براي نشر و ضبط موسيقي ( ، به ارمغان آورده استکنندگان مصرف

ف خـود انتخـاب و روي   رتواند موسيقي را روي اينترنت بگذارد و کاربر آن را براي مصـ  که سازنده مي اين
طور  به. )يکابل تلويزيونو اي  رايانههاي  ، بازي]پاد و غيره ضبط کند آيلوح فشرده،  مختلف مثل هايابزار

اي را بـراي محتـواي    انـد و تقاضـاي فزاينـده    حال رشد  ها دايماً در هاي توزيع و تريبون شبکهشمار کلي، 
  که بهطوري   ، اين محتوا را بههستندجا کاست که هر  ي صنايع خالق اين وظيفه و کنند خالق ايجاد مي

  .نمايندسودآور باشد، تامين لحاظ فرهنگي معنادار و از نظر اقتصادي 
دانست کـه  سمتي  گذاري اقتصادي به تر در سياست کليتوان يک روند  ها را مي عامل کليدي اين پيشرفت

گذاران اقتصـادي و   تا همين اواخر بسياري از سياست. منجر شده است" نوآوري"اي از مفهوم  به درک تازه
ي علمي و فني دارد، اما روندي  ه نوآوري عموماً صبغهکردند ک صنعتي، و حتا پژوهشگران مبتکر تصور مي

هـاي   تر از جنبـه  ي اقتصادي نوآوري مهم کنيم، کوشيد تا به جامعه بفهماند که جنبه که از آن صحبت مي
  .شود کس در اين مورد ترديد ندارد که نوآوري از خالقيت زاييده مي و هيچ. علمي و فني آن است

عنـوان منبـع اصـلي     صـنايع خـالق را بـه   بنيـان،   دانش هايران در اقتصاد تبديل خالقيت به نيروي پيش
کنـد تـا    دهـد و کمـک مـي     يقرار مـ  در کانون توجههاي خالقند،  قادر به توليد ايدهکه  يي ماهرهانيرو

هـاي اجتمـاعي جديـد     گرفته تـا برنامـه  تجاري از کارآفريني ـ ها   ي پهناوري از فعاليت نوآوري در گستره
  .اق بيفتداتفـ خالق 

  تقاضا .۲ـ۲
ايـن فشـار   پشـت  . رشد تقاضا براي محصوالت خالق نيز يک پيشران مهم رشد اقتصاد خالق بوده است

تقاضـا بـراي    ،نخست، ظهور درآمدهاي واقعي در کشـورهاي صـنعتي  . فاکتور نهفته است تقاضا، چندين
  ١.است را باال برده مله کاالها و خدمات خالقجمحصوالت وابسته به درآمد از 

باز . مصرف فرهنگي استمتغير الگوهاي  ،دهد ميکمک يک فاکتور ديگر که به روند رشد اقتصاد خالق 
کنندگان  هاي جديد مصرف نسل. جديد ارتباطات است که در وراي اين تحول نهفته استهاي  فناوريهم 

ي  تنهـا دامنـه   نـه کنند کـه   ميهايي استفاده  به روشهاي ديجيتالي و غيره  از اينترنت، تلفن همراه، رسانه
هاي فرهنگي بـه گـروه    پياممنفعل کنندگان  ها را از دريافت آنبلکه دهد،  ميگسترش تجارب فرهنگي را 

                                                
سـادگي   بنـابراين بـه  . ها تامين شده باشد ي مردم آن شود که نيازهاي اوليه تر پيدا مي تر، نياز به کاالها و خدمات خالق در کشورهايي بيش دهبيان سا به. ١

  .بيني کرد که هرچه وضعيت اقتصادي کشور ما نيز بهبود يابد، تقاضا براي کاالها و خدمات خالق در آن افزايش خواهد يافت توان پيش مي
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ايجـاد  هـا   پيشـرفت کـه از طريـق ايـن    اي  توانمنديحس . کند محتواي فرهنگي تبديل ميفعال خالقان 
هـا، در   تاثيرات فرهنگي حاصل از ايـن پيشـرفت  عنوان  به، هاي فرهنگي هويتبازتعريف فرايند  شود و مي

  .آينده نيز تداوم داشته و به رشد صنايع خالق کمک خواهند کرد
بـه افـزايش چشـمگير     ،خالقـان محصـوالت خـالق     عنوان خالقان يـا گـروه   کنندگان به پيدايش مصرف

خـالق کـه   يع از صـنا  ييهـا  توسط شـرکت ها،  بخشي از اين تعامل. هاي فرهنگي منجر شده است تعامل
ي توليد کاالهـا و خـدمات درگيـر کننـد، مهـار و       کوشانه کنندگان را در فرايندهاي هم مصرفاند  توانسته

) کننـدگان  مصـرف (کاري کـاربران  منبع باز است که با هم هايافزار نرممثال بارز آن . مديريت شده است
هـا هـيچ دخـل و تصـرفي      انسـت در آن تو افزاهاي منبع بسته، که کاربر نمي برخالف نرم(يابند  توسعه مي
  ).داشته باشد

  گردشگري .۲ـ۳
هاي اخير به رشد صنايع خالقي که کاالهاي خالق و  ي گردشگري درسطح جهان طي سال وقفه رشد بي

شـمار  ، ۲۰۰۴در سـال  . کنند، کمـک کـرده اسـت    جهانگردي عرضه مي هايخدمات فرهنگي را به بازار
اين رقم براي که   حالي  در ،ميليون نفر بوده ۴۱۶اند بالغ بر  ک اروپا شدهالمللي که وارد خا جهانگردان بين

ي  ميليـون نفـر بـه کـل قـاره      ۳۳فقط . بوده استميليون نفر  ۱۵۳اقيانوسيه بالغ بر و  ييآسياکشورهاي 
  .اند آفريقا سر زده

هـا و   ها، جشنواره گاهها و نمايش تقاضا براي بازديد از ميراث فرهنگي، موزهايجاد بخش فرهنگي از طريق 
ـ هاي موسيقي، ت محل برگزاري کنسرت جهانگردان به حضور در ي عالقهتشديد ها و نيز  امثال اين اتر و ئ

  ١.کند گردشگري کمک ميي  توسعهها به  اپرا در اغلب شهرها و شهرستان
ويـژه بـراي    و سنن مناطق مختلـف بـراي جهـانگردان، بـه      هواي فرهنگي و آداب  و  تر بگوييم، حال کلي

ي،  شان نسبت بـه خواسـته   و خواستهشوند  بندي مي طبقه "گردشگران فرهنگي"ي  کساني که در در زمره
  .بسيار داردي موشکافي و آگاهي فرهنگي دارد، جذابيت  تر جنبه بيش" گردشگران گروهي"قول معروف،  به

ي گذشته به يک  ا طي چند دهه، در بسياري از کشورهتوجه داردميراث فرهنگي به گردشگري فرهنگي که 
در فهرست  ، بسياري از ميراث فرهنگي کشورهادانيم که مي چنان. تبديل شده استبا رشد شتابانه صنعت 

ميراث فهرست . شود حمايت ميالمللي  اين نهاد بينشده و از طرف ثبت  ميراث فرهنگي جهاني يونسکو
                                                

ي  توانـد بـه توسـعه    هاي ديگري از اين دسـت مـي   المللي حفظ و قرائت قرآن کريم و آيين در کشورهاي اسالمي از جمله ايران اسالمي، مسابقات بين. ١
  .گردشگري اسالمي کمک کند
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  يک سفر فرهنگي: پترا. ۴ ي نمايه

جهان بخشي از ميراث فرهنگي و طبيعي ن فهرست، اي. شده استبالغ مورد  ۸۵۱به اخيراً  يفرهنگي جهان
 :ها عبارتند از اين. شود ، شامل ميداراي ارزش جهاني بسيار عالي هستند کميته ميراث جهانيکه از نظر را 
کشور  ۱۴۱در ) فرهنگي و هم طبيعيهم (ترکيبي دارايي  ۲۵دارايي طبيعي و  ۱۶۶دارايي فرهنگي،  ۶۶۰

  .]۱۲[ اند ي حفظ ميراث جهاني پيوسته دولت به معاهده ۱۸۴، ۲۰۰۷تا اکتبر . جهان
شـمار  ي آسيا، افـزايش آشـکاري را در    ميراث فرهنگي در منطقهوگذار کوتاه در مناطق داراي  يک گشت

 ۵شـود طـي    مـي  بينـي  پيش. دهد نشان ميکره جنوبي چين، ژاپن، مالزي و کشورهاي کنندگان از  بازديد
و شمار زيادي از شهروندان ديگر کشـورها بـه   ي متوسط چين  نفر از طبقه نميليو ۲۰۰بالغ بر آينده سال 

ايـن گـروه از    .اسـت متغيـر  ي ميـاني در هندوسـتان    ثـروت طبقـه  . بپيوندنـد المللي  صف گردشگران بين
بـه  ] چون مـردم ايـران   هم[بينند و  ميمنبع آموزشي و بازآفريني يک ي  به ديدهرا سفر شهروندان هندي 
ي سـفرهاي هـوايي در    بـودن هزينـه   پايين. دهند ي و سفرهاي زيارتي اهميت زيادي ميگردشگري مذهب

در جـدي  يـک فـاکتور   خود ي جهان درحال حاضر يک واقعيت است و  ساير مناطق درحال توسعهآسيا و 
  .شود محسوب مي گسترش مستمر گردشگري طي چند سال آينده

يونسـکو بـه   . شده اسـت ايجاد گردشگري فرهنگي به ي در نگاه يتغييرها هاي اخير سالطي حال،  هر  به
تـري برقـرار    تعادل بـيش حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي آورد که بين گردشگري و  ها فشار مي دولت
ترين اماکن طبيعي و فرهنگـي بـر اثـر ازدحـام      از زيباترين و مهماين نگراني وجود دارد که برخي  .کنند

سـازمان گردشـگري جهـاني ملـل متحـد      ماننـد  المللـي   هـاي بـين   انسازم. ببينندآسيب بازديدکنندگان 
)UNWTO (ي گردشـگري   هـاي توسـعه   ها و سياسـت  کوشند تا دولت ميهمين دليل فعاالنه  به آنکتاد و

 خود را چنان طراحي کنند که هم دوستدار فرهنگ و هم دوستدار محيط زيست بوده، و در عين حـال بـه  
  .نفع مردم بومي تمام شوند 

  
  

 فرهنـگ ژرفاي شما را به و  باشد تاريخيسفر ساده به يک مکان تواند بيش از يک  سفر به پترا مي
 جنـوب ي تالقي مسيرهاي تجاري که چـين، هندوسـتان و    نقطه  :ببرد اردن ي سالهباستاني دوهزار

  .کرد عربستان را به مصر، سوريه، يونان و روم متصل مي
گردشگري جهاني  ي عرصهپترا در درخشش ، کردند "کشف" ۱۸۱۲در سال ها پترا را  غربيگرچه 

. شـد شـناخته  ميـراث فرهنگـي جهـاني    به عنوان يونسکو سوي که از گردد  باز مي ۱۹۸۵سال به 
 اسـت  فـردي  منحصـربه ي  تجربه، ي متعددها پيکر و مقبره ي غول شده  حکاکي هاي صخرهبازديد از 
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شـهر وادي موسـي و    صـنعتگران اسـت از   پترا مملو .دارد که پترا به بازديدکنندگانش ارزاني مي
، اسـت ي بوميـان   که صنايع دستي و جواهرآالتي را که مظهر ذوق و سليقه هاي مجاور نشين باديه
بـراي  هـاي قـديمي را    افسانه ،زير نور ماه. استبازديد از ورودي شهر  وقتها  شب. فروشند مي

 گردشـگران در پايـان، بـراي   . کنند ميپذيرايي  ها از آنکنند و با چاي داغ  تعريف مي گردشگران
عنـوان شـام    ذيـذي را کـه بـه   لي پخت غذاي محلي  طريقهتا شود  يک کالس آشپزي برگزار مي

  .آيد شمار مي  بهارزشمند ي فرهنگي  تجربهيک گيرند که اين خود بکنند، ياد  صرف مي
 "محافظـت  هـاي  چـالش : گـي هاي فرهن انداز چشم" با عنوانخود  ۲۰۰۲سال در گزارش  يونسکو

بـه  از نـو  را هاي باستاني  تکنيک بايدکه براي جلوگيري از تخريب بناهاي سنگي خاطر نشان کرد 
ه بنايش گذاشـته شـد  بود که  هايي سالاکوسيستم عيار  تمامبازسازي نيازمند پترا آري،  !کار بست

و پـذير   زيرساخت آسيببه  توانست مي که گردشگران بودي  فزايندههجوم  عاجل پترا، تهديد. بود
  .آداب و سنن بومي لطمه بزند

آثـار  و زير نظر وزير گردشگري ي پترا که يک نهاد بين بخشي است و   ريزي منطقه وراي برنامهش
تشـکيل   ۱۹۹۵سال در  خصوصيبخش دولتي و  شود، با حضور نمايندگان اداره مياردن ستاني اب

 ۱۹۹۷سـال  . شـود  تـامين مـي  شـهر   ليت وروديبفروش از محل  شورا ي درصد بودجه ۲۵. شد
 ۴۴ ي در پترا کليـد خـورد کـه بودجـه    اردن گردشگري و آثار باستاني  وزارتبه همت  اي پروژه

هاي  ظرفيتفيزيکي و  مرمت پروژهاين  موضوع. کرده بودبانک جهاني تامين آن را ميليون دالري 
عـالوه،   به. نيز بهبود يافتي شهري مجاور ها ها و زيرساخت جاده .پترا بوداماکن باستاني مديريت 

  .خدماتي در نظر گرفته شد گردشگري،هاي  ن مناطق مجاور جاذبهبراي ساکنا
کشـور از  ايـن  کـه درآمـد   کنـد   برآورد مي) ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۴(استراتژي صنعت گردشگري ملي اردن 

ـ  ۱۸۴۰بـه   ۲۰۰۳ميليـون دالر در سـال    ۸۰۷از تقريباً  آور با رشدي سرسامصنعت گردشگري  ون ميلي
صنعت گردشـگري دو برابـر   مرتبط با مشاغل شمار  ،در همين دوره .خواهد رسيد ۲۰۱۰دالر در سال 

توليـد محصـوالت   ها و رويدادهاي فرهنگي، عکاسـي و   فستيوالبرخي از اين مشاغل به  !خواهد شد
سـيون  کمي ،۲۰۰۳موجـب شـد کـه در سـال     اهميت محصوالت سـينمايي  . شود مربوط ميسينمايي 
توانند با معرفـي   هاي سينمايي مي  مسازي اردن تشکيل شود، زيرا مشخص شده بود که فيل فيلمسلطنتي 

منـاظر   از آن نيـز، پـيش   .نـد بگذاراين کشور بر صنعت گردشگري شگرفي تاثير اردن به مردم جهان، 
لـورنس  "هـا مثـل    برخي فـيلم  ها قرار دارد در ساخت در صدر آنکه پترا  ي اردن کننده خيرهو طبيعي 

  .بود )۱۹۸۹محصول (" جنگ صليبياينديانا جونز و آخرين "و  )۱۹۶۲محصول (" عربستان
دشگري به گزارش سازمان گر. در آينده شکوفا خواهد شدگردشگري اردن  هاي ظرفيت با اين حساب،

سـال  درصد رشد نسـبت بـه    ۷/۴شمار بازديدکنندگان اين کشور با  ۲۰۰۵جهاني ملل متحد، در سال 
  .رسيددرصد  ۶/۷ بهخاورميانه از گردشگري اين کشور سهم و  افزايش يافتنفر ميليون  ۲۹۸۷قبل، به 

  

 By Ana Carla Fonseca Reis, Garimpo de Solucoes, economia, cultura & desenvolvimiento: منبع
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  ي اقتصاد خالق ابعاد چندگانه. ۳

ي اقتصـادي، اجتمـاعي و    به توسعهاز چندين راه فراواني دارد و ابعاد بلکه نيست، بعدي  يکاقتصاد خالق 
  .کند مي  کمککشورها فرهنگي 

  هاي اقتصادي جنبه .۳ـ۱
گزارش آنکتاد، تجارت   به .ي کليدي اقتصاد خالق استها مولفه ي ازاقتصادي، تجارت جهاني يکمنظر از 

تـا   ۲۰۰۰سـال  از . ش يافتـه اسـت  سـرعت افـزاي    هاي اخير به خالق طي سالصنايع محصوالت  جهانيِ
۲۰۰۵عنـوان    بـه . درصد افزايش داشته است ۷/۸ساالنه طور متوسط  خالق به ، تجارت کاالها و خدمات
ميليـارد دالر در   ۱/۲۲و بـه   ۱۹۹۶ميليارد دالر در سال  ۳/۱۰، صادرات جهاني هنرهاي تجسمي از مثال
طـي همـان   هاي سمعي و بصري  فرآوردصادرات . برابر شد دو ،تر از ده سال طي کم و رسيد ۲۰۰۵سال 
 بـه واگذاري حق نشر ـ  به شکل هاي سمعي و بصري  فرآوردهبخش اعظم تجارت در . برابر شد  سهدوره 

ايـن موضـوع بـار ديگـر اهميـت      . افتـد  مـي اتفاق ـ فروش محتواي خالق   و اي براي خريد عنوان وسيله 
در کشوري که يک رژيم قدرتمند مالکيت . تاباند مي ق بازهاي مالکيت معنوي را در رشد صنايع خال رژيم

  .شود رو مي هاي دشواري روبه ي صنايع خالق با چالش معنوي برقرار نباشد، توسعه

  هاي اجتماعي جنبه .۳ـ۲
الزم به يادآوري . ي صنايع فرهنگي دانست ترين پيامدهاي اجتماعي توسعه توان از مهم زايي را مي اشتغال

هاي خاص و  به اين معنا که برخورداري نيروي کار از مهارت(هستند  "بر دانش"خالق هم  است که صنايع
، مثل تئاتر و سينما که تمامـاً  دهستن" کارگربر"و هم ) کنند اي سطح باال را ايجاب مي هاي حرفه صالحيت

تا  ۲نوعاً بين  :سهم صنايع خالق در اشتغال معموالً قابل توجه است. باشند به نيروي کار خالق متکي مي
ديـدگاه  ايـن صـنايع از   زايـي   اشتغالپتانسيل . دهند تشکيل ميشاغل در هر کشور را درصد نيروي کار  ۸

رونـق در چنـد    منـاطق صـنعتي بـي    شکوفاييمنظور  مثالً، به. تواند حايز اهميت باشد ميسياست اشتغال 
هـا از صـنايع خـالق    دربدر ايـن راه  .هايي بر مبناي صنايع خالق تدوين و پياده شده استدربراه ،کشور

ديده شده است که کيفيت مشـاغلي کـه از   تر از همه،  مهم .زايي استفاده شده است عنوان موتور اشتغال به
از مشـاغل رايـج فـراهم      کارکنان را بيش منديبسا موجبات رضا شوند، چه مي ايجادطريق اقتصاد خالق 

  اي ي حرفه ويژه براي نيروها هکه ب دهاي رواني بسيار مثبتي دارند،آثار و پيام ،خالقانه ي ها زيرا تالش ؛کند
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درصـد   ۵/۲صنايع خالق تقريباً  ،۲۰۰۳ن نمونه در اياالت متحده در سال عنوا به ١.و توانمند اهميت دارند
ترين تراکم کارکنان خالق در ميان هنرمندان مستقل،  بيش. ه بودنداز کل اشتغال را به خود اختصاص داد

  .ارايه شده است ۴ ي شماره جزييات در جدول. خورد چشم مي يسندگان و بازيگران و در صنعت نشر بهنو

  )۲۰۰۳سال (کارکنان صنايع خالق در اياالت متحده . ۴جدول 
  )درصد(سهم نيروي کار   نفر ۱۰۰۰تعداد کارکنان بر حسب   صنايع خالق

  ۳/۰  ۴۲۹  تبليغات
  ۳/۰  ۴۲۸  طراحي کاربردي

  ۲/۰  ۲۹۶  معماري
  ۲/۰  ۳۲۰  خبرپراکني

  ۱/۰  ۱۴۲  فيلم و ويدئو
  ۰/۰  ۴۱  موسيقي

  ۱/۰  ۱۵۹  هنرهاي نمايشي
  ۵/۰  ۷۰۰  نشر

  ۱/۰  ۱۲۲  هنرهاي تجسمي
  ۵/۰  ۶۱۱  )*(غيره 

  ۵/۲  ۲۵۰/۳  کل صنايع خالق
  ۰/۱۰۰  ۰۴۷/۱۳۲  ي صنايع همه

  .شامل هنرمندان مستقل، نويسندگان و بازيگران در صنايع خالق است *

 United States Census Bureau, quoted in the OECD study (2007:46): عمنب

از . شـود  مربـوط مـي  اجتماعي  ارتقاي انسجامها در  صنايع خالق به نقش آن مهم ي اجتماعي جنبهديگر 
تـاليف  نـد در  نتوا هاي فرهنگي است کـه مـي   فعاليت اي مجموعه خالق شامل داقتصا ،ي مردم نظر عامه

جـوامعي را کـه بـه    . مـوثر باشـند  اجتمـاعي   بـه يکپـارچگي  اي اجتماعي جوامـع و کمـک   ه گروه قلوب
تـوان از طريـق مشـارکت در     شوند، مي دچار مي هاي داخلي تنشماعي و انواع مختلف تهاي اج کشمکش

يا ملـي،   ٢ي مختلف مردم يک کشور در يک جشن آييني مشارکت قشرها .درمان کردهاي فرهنگي  آيين
تـر و   بخشـد و از آنـان افـراد سـالم     را نسبت به زندگي اجتماعي و حيات جامعه اعتال مـي  ي مردم انگيزه

  .رواني فرد باشدي سالمت  تواند نشانه خالق مي  ليتکه فعا تر اين از همه مهم. سازد توانمندتري مي
                                                

  .  چالش را بر خواهند گزيدا مشاغل خالق، پيچيده و پره ل باال آنپسندند، به احتما عنوان مثال اگر از افراد نخبه در کشور پرسيده شود که چگونه مشاغلي را مي به. ١
  .اسالميي مبارک فجر در ايران  ي دهه ها يا جشن) عج(عيد غدير يا ميالد امام عصر  ي جشن فرخنده مانند .٢
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    يک روياي بسيار ساده: يسيرک دوسول. ۵ي  نمايه
  

زيـع  ، توليد و توکانادا است که به آفرينش مستقر در کبکالمللي  ي يک شرکت بينسيرک دوسول
و کـارش را بـا يـک     ،را تاسيساين سيرک  ۱۹۸۴برت در سال گوي اللي. اشتغال داردهنري آثار 

اي  گونـه  فضاي حاکم بر سيرک به. نفره از هنرمندان جوان و کارآفرينان خالق آغاز کرد ۷۳گروه 
ي  جامـه  هـا  آن بهترين روياها را در سر بپرورانند و  داد بلندپروازانه مي  افراد گروه اجازهبود که به 

انـد، کـه    کار مشغول اسر جهان بهنفر در اين سيرک در سر ۳۸۰۰ش از بياکنون  هم. عمل بپوشانند
 سيار سـيرک هاي  نمايش .شود را شامل ميزبان گوناگون  ۲۵مليت مختلف و  ۴۰هنرمند از  ۱۰۰۰
ميليـون   ۷۰از   بيشبه اين سو،  ۱۹۸۴و از سال شود  برگزار ميشهر جهان  ۱۰۰ي تقريباً در دوسول

  .اند شاهد هنرنمايي هنرمندان آن بودهنفر 
بـه  فـرد   بههـاي منحصـر   وسيعي از پروژه طيفمحتواي خالق براي  ي عمدتاً توليدکنندهي دوسول

ـ  خيـل تي  قـوه انگيـزش  ايـن شـرکت،   ماموريـت  . رود شمار مي ات و ، تحريـک ذوق و احساس
 ،نـوآوري اسـت   به دنبالهمواره که ي لسيرک دوسو .اسر دنياستبرانگيختن عواطف مردم در سر

. کشورهاي مختلـف جهـان برگـزار کنـد    در به کلي متفاوت را نمايش  ۱۵موفق شد  ۲۰۰۷سال 
 به اين سـو، حـدود   ۱۹۸۴است و از سال هاي زنده  نمايش اجراي دوسولي،  محور اصلي فعاليت

  .اند ردهبه دوسولي عرضه کرا  ي جهان استعدادهاي خود گوشه ۴از آفرينشگر  ۲۰۰
، ۱۹۸۹و از سـال   اسـت مسـوول   "شهروند" يک جايگاهکسب  پيش از هر چيز، به دنبالي دوسول

هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي اختصـاص داده      را به برنامهي خود  يک درصد از گردش مالي ساالنه
 سـيرک . گذارد ميخود  کار و پا را فراتر از کسبکه  تصوير بکشدرا به شهروندي سيماي است تا 

ي خـود   هاي خود را بروز دهند و از شان و منزلت ناديده گرفته دهد توانايي جوانان فرصت ميبه 
   .اسـتفاده کننـد  رانـد   مـي ها را از خود  که اغلب اوقات آن  جامعهبا  براي ارتباطعنوان ابزاري  به

ـ    در   المللـي  گونه توانسته است به جايگاه ممتاز بين ي اينسيرک دوسول . دسـيرک دسـت پيـدا کن
 ۱۹۹۵سـال  سـيرک کـه   اين . ي استسيرک دوسول اتترين افتخار سيرک دوموند يکي از بزرگ

و جيـونس  اينترنشـنال  کسـفام  آماننـد  ، با همکاري شـرکايي  اکنون نيز فعال استشد و تاسيس 
  .کند ميکشور جهان کمک  ۲۰از  دوموند به جوانان بيش

از هنرمنـدان  اين شرکت . کند نيز حفظ ميا رهنري   ي ي عضويت فعال خود را در جامعهسيرک دوسول
. ي ارتبـاط دارد دهـاي فرهنگـي متعـد    کند و با سازمان حمايت مي مختلفو موسسات هنري به طرق 

  .دهد کمک مالي مي نوپا هاي هنري هنرمندان و شرکتي   هاي نوآورانه به پروژهچنين  دوسولي هم
  

 By Charles Beraud, Office of the Senior Vice President of Marketing, Cirque du Soleil: منبع
  

ـ  هـاي مربـوط    صنايع دسـتي و هنـري و عرصـه   ي  ها حيطهزنان بسياري در  ، گونه که همان کـار  د بـه م
در محـيط کـار خـالق،     يري در افزايش توازن جنسيتوليزتاتواند يک نقش کا کنند، اقتصاد خالق مي مي
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تـر بعضـي از کارکنـان     همچنـين موجبـات جـذب بـيش    . فـا کنـد  حال توسعه اي ويژه در کشورهاي در به
اهميـت   انـد و معمـوالً بـي    مشـغول ي خـالق   هـا  فعاليـت بااستعداد را که در بخش غيررسمي اقتصاد بـه  

  .سازد ميآيند، فراهم  حساب مي به
 درچـه  و يافته  هاي توسعه کشوردر  ، چههاي آموزشي نظامبا  تنگاتنگي، اقتصاد خالق ارتباط افزون بر آن

را گيـري نگـرش و رفتارهـاي اجتمـاعي کـودک       نقـش هنـر در شـکل   غالبـاً  مـدارس  . حال توسعه دارد
آموزش در فرهنگ و هنـر وجـود   گيري از  بهره، امکانات زيادي براي ساالن در آموزش بزرگ. شناسند مي

صنايع خالق يـک   آموزشي ونظام ميان  ١.دهد را از جامعه و کارکردهاي آن افزايشآنان دارد تا شناخت 
 قرار دارند که مسـوول پـرورش افـراد   پرورشي سو نهادهاي آموزشي و   در يک. ارتباط دوجانبه وجود دارد

هـاي   و در سوي ديگر صـنايع خـالق ورودي   ؛اند کار خالق هاي براي پيوستن به محيطمند  انگيزهماهر و 
اي  آموزان در جامعه دادن به دانش موزشتا آبينند  تدارک ميآموزشي نظام فرهنگي و هنري الزم را براي 

  .وجود آيد تر به ي آگاها شود و در بلندمدت به لحاظ فرهنگي جامعه تر کنند، آسان که در آن زندگي مي

  هاي فرهنگي جنبه .۳ـ۳
هـاي مشـترکي کـه     ها و سنت شناختي تفسير شود تا ارزش خواه در يک مفهوم انسان" فرهنگ"اصطالح 

داشـته  تر  کارکردياند را معنا کند و آن را به هم بچسباند، خواه يک مفهوم  ک ملتمعرف يک جامعه يا ي
آشـکارا  خالق  کاالها و خدماتي  کننده تامينعنوان  ، اقتصاد خالق بهبيانگر تجربيات هنري باشدباشد تا 
خالصـه   تاثيرات را به بهترين نحو در ايـن گفتـه  شايد بتوان اين . فرهنگي عميق استهاي  داللتداراي 

ايـن ارزش   .شـوند  اقتصـادي مـي   فرهنگـي و ارزش  ارزشبرشـدن  موجب هاي فرهنگي  فعاليتکرد که 
بـراي افـراد، در   کاالهاي فرهنگي شود  باعث ميآورد و  دنبال مي  ارزش اقتصادي را بهفرهنگي است که 

امري اسـت  رهنگي ارزش فخلق  ي،از ديدگاه سياست. متفاوتي داشته باشندهاي  ارزشاقتصاد و در جامعه 
شـود، و نهايتـاً در خـدمت     دنبال مـي اندازي صنايع خالق  ارزش اقتصادي از طريق راهخلق موازات  بهکه 

جـا   در ايـن . شـوند  گيري مـي  پياقتصادي دولت موازات اهداف  گيرد که به اهداف فرهنگي جامعه قرار مي
سطح يک کشـور، يـک منطقـه، يـک     اي برخوردار است، خواه در  از اهميت ويژه "هويت"ارزش فرهنگي 

  .هاي ديگر بيان شود بندي ، و خواه برحسب بعضي گروهمورد توجه باشدشهر، يا شهرستان يا روستا 

                                                
تواند ابزاري براي ارتقاي چنين  ميدهد، و يا  ساالن را از جامعه و کارکردهاي آن افزايش مي هاي فرهنگي و هنري، شناخت بزرگ باين ديگر، آموزش به. ١

  .شناختي باشد
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کـه   نچنـا  هـم . شـده اسـت  کشـف  هاي اخير  فرهنگي صنايع خالق است که در سالاز ابعاد  ييک "تنوع"
صنايع خالق ش از پيش آشکار، و نقش بي، ارزش تنوع فرهنگي روند به پيش مي "شدن جهاني"فرايندهاي 

کـه در سـال    پيرامون تنـوع فرهنگـي    ي جهاني بيانيه. شود ميتري شناخته  آن با وضوح بيشارتقاي در 
هـاي   هويـت  ١"يکتـايي و کثـرت  "عنوان آنچـه کـه در    بهتوسط يونسکو به تصويب رسيد، تنوع را  ۲۰۰۱

جـا کـه فرهنـگ     آناز . کنـد  يابد، تعريـف مـي   ر ميبشر تبلومشترک  ميراثو  ،ها جوامع و گروهگوناگون 
فرهنگـي  شـود کـه تنـوع     چنين استدالل ميتحقق آرزوهاي بشر است، نفسه امري ضروري در جهت  في
هـاي   اين نظريه در بيانيـه . جوامع باشداقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  رفت در پيش يعامل مهمتواند  مي

نيز مورد تاکيد و تصريح قـرار  که قبالً به آن اشاره شد،  ،گيفرهنتنوع ارتقاي کنوانسيون حفظ و مختلف 
تنوع فرهنگـي   مزاياييابي به  عنوان ابزاري اساسي جهت دست  اخص بهطور   صنايع فرهنگي بهگرفته و 

  .اند شناخته شدهحال توسعه  درهم يافته و  در کشورهاي توسعههم 

        ي پايدار توسعه .۳ـ۴
" يپايـدار "شود که مفهـوم   تر آشکار مي روز بيش روزبه. کنند پايدار نيز کمک ميي  صنايع خالق به توسعه

يـک  محسـوس و نامحسـوس   ي فرهنگـي   سـرمايه  ٢.تر و فراتر از حفظ محيط زيست است بسي گسترده
درسـت   محفوظ بماند؛ هاي آينده از دنيا چيزي است که بايستي براي نسلناحيه جامعه، يک ملت، يا يک 

ي زمـين تضـمين    اند تا بقاي زندگي انسان روي سـياره  داري نگه نيازمندهايي که  و اکوسيستممانند منابع 
هـاي فرهنگـي را از    ي انـواع دارايـي   کـه همـه   بر يک فرايند توسـعه دارد داللت پايداري فرهنگي . شود
و امـاکن   ئر سنتي گرفته تا کارهاي هنري، صنايع دسـتي و بناهـا  هاي بسيار ساده و در اقليت و شعا زبان

کند تا  هاي الزم را فراهم مي گذاري اين صنايع فرهنگي است که خدمات و سرمايه. گيرد تاريخي در برمي
  .دنپايدار ادامه داشته باش به لحاظ فرهنگي مسيرهاي توسعه

هـاي خـالق    فعاليـت  ي اوليهي  مادهکه  جا آن  از. هيچ خطري براي محيط زيست ندارندوانگهي، صنايع خالق 
پرواضـح اسـت کـه کاشـت و داشـت      معـدن يـا زمـين،    مانند منابع طبيعي تراود تا از  از ذهن افراد ميتر  بيش

تمـامي  . هاي محيط زيست نـدارد  و آاليندهسنگين هاي صنعتي  به زيرساختنيازي معموالً محصوالت خالق 
  .محيطي ندارند تتعارضي با اهداف زيس ي صنايع خالق باشد، اصوالً توسعه ها هايي که هدف آن سياست

                                                
1. Uniqueness and Plurality 

ي اقتصادي  شد که توسعه گونه استدالل مي چه اين. دش يابي به پايداري شناخته مي دستعنوان مبناي اصلي  ي پايدار، حفظ محيط زيست به ي توسعه در تعاريف اوليه. ٢
  .خطر اندازد تواند پايداري توسعه را به شود و اين مي رويه به محيط زيست مي هاي بي سيبي صنعتي ـ موجب آ ـ از طريق توسعه
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  صنايع خالقاي  بين رشتهماهيت  .۴
   اي مشترک خانه هاي ميان وزارت نياز به سياست .۴ـ۱

. هـاي اجرايـي سـروکار دارد    سياسـي و دسـتگاه  هاي مسووليت  ي وسيعي از حوزه گستره ااقتصاد خالق ب
مـديريت و راهبـري   نظـور  م  يا واحدهاي خاصـي را بـه  ها  ها، آژانس خانه وزارتها  بسياري از دولتگرچه 
ـ  ي حوزه تقريباً همهترديدي نيست که اند،  صنايع خالق تعيين کردهکالن  بـه نـوعي    يهاي سياست دولت

  :ها عبارتند از ترين اين تعامل اي از مهم پاره ،با اين صنايع تعامل دارند

قتصـاد ملـي   تواننـد بـه رشـد ا    اشاره شد، صنايع خالق مـي تر  پيشطورکه  همان :ي اقتصادي توسعه •
هـاي   رو طبيعي است که اين صنايع در کانون توجـه بانـک    از اين .کمک کنند ي چشمگيري گونه به

 .کشورها باشندريزي  هاي برنامه و دپارتمانهاي اقتصادي،  خانه مرکزي، وزارت

 المللي اغلب کشورها تشکيل را در تجارت بينهاي مهم  ، يکي از مولفهکاالها و خدمات خالق: تجارت •
 .دنگير مي الملل قرار خارجه و روابط بين بازرگاني، امور نرايرو تحت نظارت سياسي وز  دهند و از اين مي

هـاي توسـعه در بافـت     بخش خالق ممکن است يک هدف خـاص بـراي اسـتراتژي    :اي رشد منطقه •
اي  آينـده عنوان مثال دولـت انگلسـتان تصـميم دارد در      به[ باشد اي اقتصادي منطقه هاي ريزي برنامه

 ١].نزديک حداقل ده کشور را به شهرها و مناطق خالق تبديل کند

و در انـد،   ز اهميتيزايي صنايع خالق بسيار حا هاي اشتغال قبالً اشاره شد، جنبه طورکه همان :اشتغال •
 .اند شدهتبديل جذاب ي  به يک حوزههاي اشتغال  سياست

را تـرويج  خصوصي در صـنايع خـالق   بخش اري گذ سرمايهتوان  مي :گذاري داخلي و خارجي سرمايه •
 .هدايت نموديا از طريق معيارهاي نظارتي يا مالي خاص به مسيرهاي خاصي کرد؛ 

يـا  (هاي ارتباطاتي جديد در رشد بخش خالق، نظارت  با توجه به اهميت فناوري :فناوري و ارتباطات •
اي و غيـره همگـي در صـنايع     اهواره، ارتباطات مخبررسانيخدمات تلفني، اينترنت، بر  )زدايي نظارت

 .خالق معاني ضمني مهمي دارند

در پي اهداف اقتصادي و فرهنگـي   ها هاي اصلي هنرهاي خالق بارها از سوي دولت کارکرد :فرهنگ •
 .ند ا مورد حمايت قرار گرفته

                                                
ي خالق در ايران اسالمي شکل بگيرد؛ شهرهايي کـه از   کم شش شهر يا منطقه نهاد کرده است که دست هاي راهبردي خود پيش ي تحليل انديشکده آصف بر پايه. ١

  .مشهد مقدس، قم، تهران، اصفهان و شيراز، و شهري مانند هويزه در جنوب کشور: ي باال و بارزي برخوردارند و عبارتند از قهها و استعدادهاي فرهنگي و خال مزيت
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  از منظر اقتصاد پاريس هاي  نگاهي به موزه. ۶ي  نمايه

طورکه در باال اشاره شد، در شماري از کشـورها، وابسـتگي نزديکـي بـين صـنايع       همان :گردشگري •
 .اقتصادي شهرها و مناطق وجود داردرشد و گردشگري در الق خ

 انها، مسايل مربوط به جوان اقليتبر ، فشارهاي اجتماعي زداييهايي که با فقر سياست :امور اجتماعي •
 .اقتصاد خالق مورد بحث قرار گيرندتوانند در چارچوب  سروکار دارند، مي و جنسيت

طور گسترده از سـوي   بهصنايع خالق موضوعي است که در  براي کارافراد اي  آموزش حرفه :آموزش •
تـر   هـاي کلـي   اش بحث شد، جنبه طورکه قبالً درباره همان .گيرد مورد توجه قرار ميها و صنايع  دولت

 .هنر در آموزش نيز مطرح هستند
  

  
   .اهميت زيادي دارنددر شهرهاي بزرگي مانند پاريس ويژه  ها، به اقتصادي موزه هاي زايش
فرهنگـي،  : بـه پـاريس آمدنـد   هـاي مختلـف    با انگيزه گردشگرميليون  ۱۲به نزديک  ،۱۹۹۸سال 
دسـت  شود که  مي اطالقبه کساني " بازديدکنندگان موزه"از اين تعداد، . کاري و تفريحي و کسب

اسـت،  مـواردي کـه بازديـد رايگـان     البتـه در  . بازديد کرده باشندمشابه  فضايموزه يا  ۳از  کم
ي  يـک فرضـيه  : فرضيه وجود دارد دو بنابراين. چندان آسان نيست تعداد بازديدکنندگان تشخيص
اورسـي   الويلـت يـا  ، رر، ورسـاي هاي لـو  از موزه گردشگرميليون  ۹۸/۲ ،آنمطابق که حداقلي 

بـرج ايفـل،   بـه بازديـد از   ميليون نفر  ۲/۴ ،که طبق آنحداکثري ي  اند و يک فرضيه بازديد کرده
  .اند پرداخته و ورسايور ي لو موزه

در پاريس  ي رايکسانلزوماً مدت  اند و داشته يرفتارهاي متفاوتمليت خود بسته به  ،اين گردشگران
يـک  شـود کـه    بـرآورد مـي   .يکسان نبوده استها هم  آن به عالوه، الگوي گذران وقت. اند نبوده

و کند،  ميآمد و ورودي  و اسکان، رفتصرف يورو  ۱۲۱طور ميانگين  فرانسوي روزانه بهگردشگر 
 ي فرضـيه بـا  گردشگران پس . رسد مييورو  ۱۵۱به خارجي تقريباً گردشگر يک ي  مخارج روزانه

  .اند کردهميليارد هزينه  ۶۲/۱ي حداکثري  ميليارد يورو و با فرضيه ۱۷/۱مجموعاً حداقلي، 
ا نيز محاسبه کـرد  ها و بخش حمل و نقل ر ها، موزه بايد درآمد کارکنان هتلضريب به کمک يک 

هـاي ديگـر هزينـه     صاحبان اين درآمـدها، عايـدي خـود را در بخـش     او به اين عدد افزود، زير
بـا ايـن   . که باورپذير اسـت گيريم  را در نظر مي ۴/۱به اين منظور، ما براي لندن ضريب . کنند مي

 ۲۶/۲قلي، و ي حدا ميليارد يورو با فرضيه ۶۴/۱حساب، مجموع مخارج گردشگران در پاريس به 
  .رسد ي حداکثري مي ميليارد يورو با فرضيه

 عمومـاً ايـن اقـالم   کـه   جـا  از آن. نبايد از ياد بردخريد يادگاري و کاالهاي لوکس را نيز  ي هزينهاما 
در ايجـاد  به هر حـال  ، اما بر اقتصاد لندن داشته باشندد تاثير چنداني نتوان نمي، ندنيستمحصول پاريس 
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يـورو را بـراي خريـد سـوغاتي هـر       ۴۵/۴۵ بر اساس يک بررسي دقيق، ما ميـانگين . موثرنداشتغال 
مجمـوع  بنـابراين  . خـارجي در نظـر گـرفتيم    گردشـگر براي هر را يورو  ۷۵/۷۵فرانسوي و  گردشگر

ميليـارد   ۶۴/۲به  حداکثريي  ميليارد يورو و با فرضيه ۸۴/۱به حداقلي ي  فرضيهبا مخارج گردشگران 
عـدد  يـورو باشـد، ايـن     ۰۰۰/۴۰ي ايجاد يک شغل در بخش خدمات تقريباً  ر هزينهاگ. رسد يورو مي
شـغل  هـر  ي ايجـاد   اگـر هزينـه   !شغل ايجاد يا حفظ شده است ۴۳۰۰۰در مجموع دهد که  نشان مي

 ۸۶۰۰۰شـده بـه    يا حفظايجاد تعداد مشاغل در نظر بگيريم، ) يورو  ۰۰۰/۳۰(تر  کماندکي خدماتي را 
  .کنيم کسرمواد اوليه را بايد مخارج زيرا ابتدا کند،  باورپذيرتر جلوه مياول  رقم. رسد ميشغل 

ي نهـايي آن   نتيجـه اعتبـار   هرچند تحليل باال مبتني بر مفروضات متعددي است که هـر کـدام از  
  .هاي ايجادشده بسيار چشمگير است مجموع مخارج گردشگران و تعداد شغل، کاهند مي
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  نفعان متعدد گفتمان با ذيضرورت  .۴ـ۲
هاي مختلـف اقتصـاد    به بخشنگاهي اگر کسي سياسي و اداري، هاي  مسووليت گروهي ماهيت ميان عالوه بر
 ييها افراد و سازمان. بيند يگران اين صنايع مي، چندگانگي مشابهي نيز در بازکه با صنايع خالق درگيرندبيندازد 

  :کنند هاي زير کار مي ، در زمينهمشارکت دارندو در اقتصاد خالق درگيرند هاي فرهنگي  عاليتدر فکه 

 ؛)هاي دولتي، صدا و سيما، و غيره خبرگزاريها،  ها، نمايشگاه فرهنگي مثل موزهنهادهاي ( بخش دولتي •

توليـد و توزيـع   هـاي   ي زمينـه  در همهتجاري ي وسيعي از عمليات  گستره( عيابخش خصوصي انتف •
 ؛)محصوالت خالق و فرهنگي

موسـيقي و   هـاي  هـا، گـروه   جشنوارههاي هنري،  هاي تئاتر و گالري شامل سالن( بخش غير انتفاعي •
بگيـر   يارانـه ها ممکـن اسـت    که برخي از آن. صنايع دستي، و غيرههاي  و کارگاه ها همنوازي، شرکت

 ؛ و)لت باشنددو

هـاي هنـري،    هـا، انجمـن   ، فرهنگسـتان بنيادهـا ، )NGOs(نهـاد   مـردم هاي  سازمان( ي مدني جامعه •
 )و غيرهبخشي، هاي  سازمان

هاي راهبردي، فرايندهايي براي مشارکت تمامي اين  ريزي ها و برنامه گيري بسيار مهم است که در تصميم
  ١.بازيگران وجود داشته باشد

                                                
يا ديگر  مثالً براي استان قم و(اي  صنايع خالق را در سطحي ملي و يا در سطح منطقه ياي صنايع فرهنگي  ساله انداز بيست عنوان مثال، زماني که بخواهيم چشم به. ١

  .ها مشارکت داشته باشند اي اتخاذ شوند که تمامي اين بازيگران در آن گونه انداز به تدوين کنيم، الزم است فرايندهاي تدوين چشم) ها استان
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  زوکارهاي قانوني موثرنياز به سا .۴ـ۳
بـه  ناپـذير   اجتنـاب نـوعي تمايـل   صنايع خـالق بـدين معناسـت کـه      گروهي و مياناي  رشتهماهيت چند

معيارهـاي  اعمال اگر اين امر به . ها و راهبردها وجود دارد زدگي هنگام تدوين سياست گرايي و گروه رشته
هـا و راهبردهـاي متـداخل و يـا مغـاير       ستاين خطر وجود دارد که کار به اتخاذ سياتکه منجر شود،  تکه

ـ صنايع خالق و بنابراين اقتصاد خـالق   ارتقاي به و منسجم يکپارچه  يرويکردآنچه الزم است . بينجامد
تمـامي  هـا در   سياست براي هماهنگي(اين رويکرد اعمال . ها و راهبردها است در تدوين و اجراي سياست

  .، نيازمند سازوکارهاي قانوني موثر است)ي صنايع خالق در زمينه هاي فعال ها، نهاد و حتا بنگاه دستگاه

  يافته اقتصاد خالق در دنياي توسعه. ۵
حال رشـد اسـت و رشـدي     جهاني و خواه ملي، اقتصاد خالق دراز منظر  خواه با نگاهيبحثي نيست که 

دهنـد کـه ايـن شـاخه از      مـي معناي موسع کلمه ـ نشان   ي اقتصاد خالق ـ به  درباره ها داده. شتابانه دارد
برابـر   اي معـادل دو  سـاالنه  با نرخ رشد OECD عضو در کشورهاي ۱۹۹۰ي  هاي دهه سالاقتصاد طي 

کـه ناشـي از رشـد صـنايع     رشد داشـته  اي  توليدات کارخانهبرابر  چهاراز  رشد کل صنايع خدماتي و بيش
، ۵در شماري از کشورها طي ش خالق هاي بخداد ي رشد برون آمارها درباره !هاست خالق با همين نسبت

  .دهند را نشان مي سال گذشته الگوي مشابهي ۱۵و حتا  ۱۰
گيري شد، که حکايـت از   ي حاصل از صنايع خالق در انگلستان اندازه ، ارزش افزوده۱۹۹۷ـ ۲۰۰۴ي  در دوره
، DCMS(شـت  داهـاي اقتصـادي کشـور     بخشي  درصد رشد براي بقيه ۳نه در مقايسه با درصد رشد ساال ۵

تقريباً دوبرابـر  رشد اشتغال در صنايع خالق انگلستان . نيز قابل توجه بوددر صنايع خالق رشد اشتغال . )۲۰۰۶
اين در حالي اسـت کـه از   . ي گذشته بود رشد اشتغال در صنايعِ خالق کشورهاي ديگر در سراسر دههسرعت 

  درصـد بـوده اسـت؛    ۵تـا   ۳پا ساالنه وي ار ره، ميانگين رشد اشتغال در بخش فرهنگي قا۲۰۰۱تا  ۱۹۹۵سال 
شـويم کـه    بازهم يادآور مـي  .تر بوده است طور چشمگيري بيش که سرعت رشد در بعضي کشورها به ضمن آن

  .اقتصاد بوده استي ديگري در  شاخه طور کلي رشد اشتغال در صنايع خالق به مراتب بيش از هر به
عنـوان يـک بخـش پيشـران در رشـد       خالق درحال حاضر به رفته، اقتصاد در بسياري از کشورهاي پيش

بالغ بـر   ۲۰۰۳در اروپا، گردش مالي اقتصاد خالق در سال . اقتصادي، اشتغال و تجارت شناخته شده است
در همـين سـال   . هاي اقتصاد رشـد داشـته اسـت    درصد بيش از ساير بخش ۱۲ميليارد يورو بوده، و  ۶۵۴

در انگلسـتان،   ۲۰۰۴در سـال  . ميليون شغل بوده است ۷/۴روپا تقريباً اشتغال حاصل از صنايع خالق در ا
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ميليـون نفـر شـغل     ۲خود اختصاص داد و تقريباً بـراي   درصد از توليد ناخالص ملي را به ۸صنايع خالق 
 ۱۲درصد از توليد ناخـالص ملـي،    ۳/۵ي قابل توجه ديگر است که در آن  دانمارک يک نمونه. ايجاد کرد

  .درصد از کل صادرات کشور به صنايع خالق اختصاص دارد ۱۶رشد اشتغال، و درصد از کل 

  کشورهاي اروپاييسهم بخش خالق و فرهنگي در اقتصاد . ۵جدول 
ي  شامل همه( ۲۰۰۳بازگشت سرمايه،   کشور

  )ها ـ بر حسب ميليون يورو بخش
نسبت به توليد ناخالص ملي  افزودهارزش 

  )صدها ـ بر حسب در ي بخش شامل همه(

    ۶۰۳/۱۴  اتريش
  ۸۰/۱  ۱۷۴/۲۲  بلژيک
  ۶۰/۲  ۳۱۸  قبرس

  ۸۰/۰  ۵۷۷/۵  جمهوري چک
  ۳۰/۲  ۱۱۱/۱۰  دانمارک
  ۱۰/۳  ۶۱۲  استوني
  ۴۰/۲  ۶۷۷/۱۰  فنالند
  ۱۰/۳  ۴۲۴/۷۹  فرانسه
  ۴۰/۳  ۰۶۰/۱۲۶  آلمان
  ۵۰/۲  ۸۷۵/۶  يونان

  ۰۰/۱  ۰۶۶/۴  مجارستان
  ۲۰/۱  ۹۲۲/۶  ايرلند
  ۷۰/۱  ۳۵۹/۸۴  ايتاليا

  ۳۰/۲  ۵۰۸  نيلتو
  ۸۰/۱  ۷۵۹  ليتواني

  ۷۰/۱  ۶۷۳  امبورگلوکز
  ۶۰/۰  ۲۳  مالت
  ۲۰/۰  ۳۷۲/۳۳  هلند

  ۷۰/۲  ۲۳۵/۶  لهستان
  ۲۰/۱  ۳۵۸/۶  پرتغال

  ۴۰/۱  ۴۹۸/۲  اسلواکي
  ۰۰/۲  ۷۷۱/۱  اسلوني
  ۲۰/۲  ۳۳۳/۶۱  اسپانيا
  ۳۰/۲  ۱۵۵/۱۸  سوئد

  ۴۰/۲  ۶۸۲/۱۳۲  انگلستان
  ۰۰/۳  ۸۸۴  بلغارستان

  ۲۰/۱  ۲۰۵/۲  روماني
  ۴۰/۱  ۸۴۱/۱۴  نروژ
  ۲۰/۳  ۲۱۲  دايسلن

  ۷۰/۰  ۱۴۶/۶۳۶  )کشور ۲۵(مجموع کشورهاي اتحاديه اروپا 
    ۲۸۸/۶۵۴  کشور ۳۰مجموع 
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ي سـاير   توليد و درآمدهاي صادراتي و موازنـه ه، افزود  ، ارزشفردي در ايجاد نقش منحصربهصنايع خالق 
را  توليد ناخالص ملـي از درصد  ۶تا  ۲بين در برخي کشورها اين صنايع، . هاي خارجي کشور دارد پرداخت

درصـد از   ۶درصد از توليد ناخالص ملي در کانادا و تقريباً  ۵/۳مثالً، بخش فرهنگي تقريباً . کنند ايجاد مي
  ).را ببينيد ۶ي  جدول شماره(اند  را در انگلستان ايجاد کرده صناخال ي ارزش افزوده

در امـا   .شوند مربوط ميخالق  صنايع بهاي  گونه بهمهمي پرداخت که مفاهيم  بررسي هاين فصل عمدتاً ب
  .ي صنايع خالق هستند ي فزاينده پردازيم که حاکي از رشد و توسعه ادامه به شواهد و مستنداتي مي

پـنج   ي ناخـالص  توليد ناخالص ملي يا ارزش افـزوده  سهم صنايع فرهنگي را در توليد ،۶ي  شمارهجدول 
هشت کشور اروپايي  در اقتصاد فرهنگ  گر سهم بخش نيز نمايان ۷ي  شمارهجدول . دهد کشور نشان مي

بـه صـنايع خـالق    ي ناخـالص   درصد ارزش افـزوده  ۵از    بيشکشور، کشور از اين هشت  چهاردر . است
 .کشـور نيـز مـديون ايـن صـنايع اسـت      تـر از اشـتغال    درصد يا بيش ۱۰ ،، و در دو کشوراص دارداختص

  .است ۹و  ۸ي  شمارهجدول موضوع نيز  اقتصاد کشورهاهاي  با ساير بخشصنايع خالق  هاي مقايسه

  ي ناخالص پنج کشور  ارزش افزودهيا سهم صنايع فرهنگي در توليد ناخالص داخلي . ۶جدول 

  سهم صنايع فرهنگي  شده گيري شاخص اندازه  واحد پول  سال  کشور
  شاخصدرصد از   )ميليون(ارزش 

  ۱/۳  ۰۵۳/۱۷  توليد ناخالص داخلي  دالر استراليا  ۱۹۹۸ـ۱۹۹۹  استراليا
  ۵/۳  ۴۶۵/۳۷  توليد ناخالص داخلي  دالر کانادا  ۲۰۰۲  کانادا

  ۸/۲  ۸۹۹/۳۹  ي ناخالص ارزش افزوده  فرانک  ۲۰۰۳  فرانسه
  ۸/۵  ۱۸۰/۴۲  ي ناخالص ارزش افزوده  پوند  ۲۰۰۳  تانانگلس
  ۳/۳  ۱۳۹/۳۴۱  ي ناخالص ارزش افزوده  دالر  ۲۰۰۲  آمريکا

    Gordon and Beilby-Orrin, International Measurement of the Economic and Social Importance of: منبع

Culture, OECD (2007:54) 

  شت کشورسهم بخش فرهنگ در اقتصاد ه. ۷جدول 

  سال  کشور
  اشتغال  ارزش افزوده  بازگشت سرمايه

  درصد  ميليون  درصد  يورو ميليارد  درصد   يورو ميليارد

  ۰/۱۲  ۱۷۰/۰  ۳/۵  ۳/۸  ۳/۷  ۴/۲۳  ۲۰۰۰ـ۲۰۰۱  دانمارک

  اطالعات  ۶/۱۲  ۲۰۰۴ـ۲۰۰۵  فنالند
  ۲/۳  ۰۸۶/۰  ۸/۳  ۳/۴  موجود نيست
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  اطالعات  ۸/۰  ۲۰۰۴  لتوني
  ۴/۴  ۰۴۱/۰  ۰/۴  ۳/۰  موجود نيست

  اطالعات  ۶/۰  ۲۰۰۲  ليتواني
  ۰/۴  ۰۵۷/۰  ۲/۰  ۰۴/۰  موجود نيست

  اطالعات  ۴/۸  ۲۰۰۴  هلند
  موجود نيست

  اطالعات
  موجود نيست

  اطالعات
  ۲/۳  ۲۴۰/۰  موجود نيست

  اطالعات  ۷/۸  ۲۰۰۲  لهستان
  اطالعات  ۲/۵  ۳/۱۷  موجود نيست

  موجود نيست

  اطالعات
موجود 
  نيست

  اطالعات  ۲۰۰۰ـ۲۰۰۱  سوئد
  نيست موجود

  اطالعات
  ۰/۱۰  ۴۰۰/۰  ۰/۹  ۱/۱۷  موجود نيست

  اطالعات  ۴/۱۶۵  ۲۰۰۱  انگلستان
  ۳/۴  ۳۰۰/۱  ۸/۶  ۰/۸۵  موجود نيست

 KEA, European Affairs (2006:33-34): منبع

برمبناي درصد از (ها در هشت کشور اروپايي  خالق و سهم ساير بخش/ي سهم بخش فرهنگ مقايسه. ۸جدول 
  )توليد ناخالص داخلي

  کشور
ي  فرهنگ و خوشه

  خالق
توليد غذا، نوشابه، 

  توتون
هاي واقعي  فعاليت

  امالک
هاي مربوط  رايانه و فعاليت

  به آن

  ۲/۱  ۰/۱  ۱/۲  ۶/۲  دانمارک
  ۵/۱  ۱/۵  ۶/۲  ۱/۳  فنالند
  ۵/۱  ۸/۱  ۵/۱  ۱/۳  لتوني

  ۳/۱  ۸/۱  ۹/۱  ۴/۳  ليتواني
  ۴/۱  ۶/۲  ۶/۱  ۵/۲  هلند

  ۴/۱  ۳/۲  ۲/۲  ۷/۲  لهستان
  ۳/۱  ۷/۲  ۷/۱  ۲/۳  سوئد

  ۷/۲  ۱/۲  ۹/۱  ۰/۳  انگلستان

 Eurostat and AMADEUS, quoted by KEA, European Affairs (2006:68): منبع

  
  



جدول  ۹ . برآورد سهم صنايع خالق در توليد ناخالص داخلي پنج کشور عضو  OECD  

صنايع خالق   

استراليا  ) ۱۹۹۹ ۱۹۹۸ ـ ( کانادا    ) ۲۰۰۲ ( فرانسه    ) ۲۰۰۳ ( انگلستان    ) ۲۰۰۳ ( آمريکا    ) ۲۰۰۲ (   

ميليون دالر 
استراليا   

درصد از  
توليد ناخالص   

ميليون دالر 
کانادا   

درصد از  
توليد ناخالص ميليون فرانک   درصد   از  

توليد ناخالص ميليون پوند     
درصد از  

توليد 
ناخالص   

ميليون دالر   
درصد از  

توليد 
ناخالص   

تبليغات   ۴۶۴ / ۲   ۵۰ / ۰   ۸۵۶ / ۲   ۳۰ / ۰   ۸۵۸ / ۱۱   ۸۰ / ۰   ۰۰۰ / ۵   ۷۰ / ۰   ۸۳۵ / ۲۰   ۲۰ / ۰   
معماري   ۷۸۸   ۱۰ / ۰   ۰۸۴ / ۱   ۱۰ / ۰   ۵۲۴ / ۲   ۲۰ / ۰   ۰۰۰ / ۴   ۵۰ / ۰   ۱۱۱ / ۱۹   ۲۰ / ۰   

عکسبرداري، فيلم و ويدئو   ۳۹۷ / ۲   ۴۰ / ۰   ۹۰۹ / ۳   ۴۰ / ۰   ۱۵۵ / ۵   ۴۰ / ۰   ۲۰۰ / ۲   ۳۰ / ۰   ۰۷۶ / ۳۹   ۴۰ / ۰   
هنرهاي نمايشي، تجسمي و موسيقي   ۹۵۲   ۲۰ / ۰   ۵۷۶ / ۲   ۲۰ / ۰   ۴۲۵ / ۳   ۲۰ / ۰   ۷۰۰ / ۳   ۵۰ / ۰   ۲۹۴ / ۳۰   ۳۰ / ۰   

نشر  / رسانه ها  ي چاپي   ۵۹۰ / ۶   ۲۰ / ۱   ۴۲۷ / ۱۹   ۸۰ / ۱   ۲۸۳ / ۱۱   ۸۰ / ۰   ۹۵۰ / ۱۴   ۱۰ / ۲   ۴۵۱ / ۱۱۶   ۱۰ / ۱   

نشر  ) به طور مستقل  (   ۶۴۰ / ۵   ۰۰ / ۱ اطالعات     
موجود نيست   

اطالعات   
موجود نيست   ۸۵۱ / ۴   ۳۰ / ۰   ۳۵۰ / ۶   ۹۰ / ۰   ۶۶۲ / ۴۵   ۴۰ / ۰   

تلويزيون و راديو   ۴۷۴ / ۳   ۶۰ / ۰   ۳۰۵ / ۵   ۵۰ / ۰   ۸۷۸ / ۴   ۳۰ / ۰   ۲۰۰ / ۶   ۹۰ / ۰   ۷۱۳ / ۱۰۱   ۰۰ / ۱   
تجارت عتيق جات ه   ۷۴   ۰۰ / ۰   ۰۸۲ / ۱   ۱۰ / ۰   ۴۱۳   ۰۰ / ۰   ۵۰۰   ۱۰ / ۰   ۱۹۵   ۰۰ / ۰   

طراحي  ) شامل طراحي مد (   ۳۱۳   ۱۰ / ۰   ۲۲۶ / ۱   ۱۰ / ۰   ۳۶۳   ۰۰ / ۰   ۶۳۰ / ۵   ۷۰ / ۰   ۴۶۳ / ۱۳   ۱۰ / ۰   

صنايع دستي اطالعات     
موجود نيست   

اطالعات   
موجود نيست   

اطالعات   
موجود نيست   

اطالعات   
موجود نيست   

اطالعات   
موجود نيست   

اطالعات   
موجود نيست   

اطال عات   
موجود نيست   

اطالعات   
موجود نيست   

اطالعات   
موجود نيست   

اطالعات   
موجود نيست   

مجموع   ۰۵۳ / ۱۷   ۱۰ / ۳  ۴۶۵ / ۳۷   ۵۰ / ۳  ۸۹۹ / ۳۹   ۸۰ / ۲  ۱۸۰ / ۴۲   ۸۰ / ۵  ۱۳۹ / ۳۴۱   ۳۰ / ۳  
کل اقتصاد   ۸۳۱ / ۵۴۲   ۰۰ / ۱۰۰   ۷۰۳ / ۰۶۹ / ۱  ۰۰ / ۱۰۰   ۸۱۲ / ۴۳۴ / ۱  ۰۰ / ۱۰۰   ۳۹۵ / ۷۳۲   ۰۰ / ۱۰۰   ۶۰۱ / ۴۶۹ / ۱۰   ۰۰ / ۱۰۰   

کتابخانه ها    ۲/ ۷۹۲   ...   ۲۳۶ / ۱   ۱۰ / ۰ اطالعات     
موجود نيست   

اطالعات   
موجود نيست   

اطالعات   
موجود نيست   

اطالعات   
موجود نيست   ۱۱۲ / ۱   ۰۰ / ۰   

موزه ها    ۴/ ۷۱۶   ...   ۵۵۰   ۱۰ / ۰   ۱۴۸   ۰۰ / ۰ اطالعات     
موجود نيست    

اطالعات   
موجود نيست   ۲۹۴ / ۳   ۰۰ / ۰   

ابنيه هاي تاريخي  اطالعات     
موجود نيست   

اطالعات   
موجود نيست   ۶۷۲   ۱۰ / ۰ اطالعا     ت

موجود نيست   
اطالعات   

موجود نيست   
اطالعات   

موجود نيست   
اطالعات   

موجود نيست   ۵۰۸   ۰۰ / ۰   

بازي هاي الکترونيکي  اطالعات     
موجود نيست   

اطالعات   
موجود نيست   

اطالعات   
موجود نيست   

اطالعات   
موجود نيست   ۱۶۹ / ۸   ۶۰ / ۰   ۷۰۰ / ۲۰   ۸۰ / ۲   ۶۳۶ / ۱۲۹   ۲۰ / ۱   

منبع  : Gordon and Beilby-Orrin, International Measurement of the Economic and Social Importance of Culture, OECD (2007)  
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خالق اقتصاد اي عد توسعهب  
 

  
  

رفتـه   اقتصـادي پـيش  هاي  ترين توجه به نظام ي اقتصاد خالق بيش نگام بحث دربارهه دنياجاي   در همه
در بازارهاي ها  آناند و محصوالت خالق  کامالً تثبيت شدهها  در آنجايي که صنايع خالق معطوف است؛ 

. اسـت اما حکايـت متفـاوت    حال توسعه اقتصادي درهاي  در نظام .گير دارند حضوري بسيار چشمجهاني 
سـال   ۱۰و طـي  ،  نمـوده تجربـه  را هاي خـالق   رهبري چين، رشد سريع در قابليت هکشورهاي آسيايي ب

درآمـدهاي سرشـاري کسـب     ،خـالق  کاالها و خدمات جويانه در بازارهاي جهانيِ با حضور رقابتگذشته 
هاي باالي اقتصاد خالق غفلـت شـده اسـت و     از ظرفيتحال توسعه،  اي دردر ساير مناطق دني. اند کرده

از انبـوهي  هنـوز  . انـد  در بازارهاي جهاني کاالها و خدمات خالق در حاشيه بـاقي مانـده  کشورهاي فقير 
هـاي   انـد، و اليـه   وف بـاقي مانـده  شدارند که نامکحال توسعه وجود  خالق در کشورهاي درهاي استعداد

ي توليد کاالهـا و خـدمات خـالق بـراي      مايه توانند دست هاي فرهنگيِ غيرمادي که مي همهمي از سرماي
بيان ديگر، کشـورهاي در حـال توسـعه      به. اند طور کامل مغفول مانده بازارهاي داخلي و خارجي باشند، به

ـ    خـود بـراي    ف و استخراج معادن و منابع طبيعيعموماً چنان در اکتشا ه يـا  افـزايش صـادرات مـواد اولي
برداري از منابع و معادن فرهنگيِ اليزال خود  اند، که کشف و بهره اي غرق شده گسترش کاالهاي کارخانه

اي اقتصاد خـالق را بررسـي    اين فصل نخست ابعاد توسعه. اند کلي از ياد برده را از طريق صنايع خالق به
؛ و سـرانجام جايگـاه   پـردازد   مـي  ها سپس به پيوندهاي بين اقتصاد و فرهنگ و معاني ضمني آن. کند مي

در بافـت   فصـل هاي اين  تحليل. دهد در کشورهاي در حال توسعه مورد بررسي قرار مياقتصاد خالق را 
شود، زيرا اين اهـداف در واقـع بيـانگر محـيط      انجام مي )ي سوم ميالدي هزاره(= ي هزاره  اهداف توسعه



  ٦٨  از صنايع فرهنگي تا صنايع خالق/      

ي اقتصـادهاي خـالق کشـورهاي در     دهاي ملي توسـعه هستند که قرار است راهبر اي المللي سياستيِ بين
کند و بـه   اين فصل از تحليل شرايط جهاني آغاز مي ،تر بيان ساده  به. حال توسعه در آن محيط پياده شود

  . رسد هاي سياستي در کشورهاي رو به توسعه مي تحليل بايد و نبايد

  ي هزاره اهداف توسعه .۱
    د خالقگذاري براي اقتصا از ديدگاه سياست

 ي  است که حاوي دستور کار توسـعه المللي  ي بين هشد ي پذيرفته نام يک بيانيه ١"هزاره يا اهداف توسعه"
هـاي   ا برنامـه ب ۲۰۱۵طبق اين بيانيه هشت هدف وجود دارند که تا سال . است هاي آينده سالجهاني در 

) ۲فقر و گرسنگي شـديد  کني  ريشه) ۱: اند از اين اهداف عبارت. واهند رسيدبندي خاص به نتيجه خ زمان
ميـر   و کـاهش مـرگ  ) ۴  ٢زنـان  توانمندسازيترويج برابري جنسي و ) ۳ ابتدايي براي همهآموزش  تامين
داري  تضمين حفظ و نگه) ۷ها  مبارزه با ايدز، ماالريا و ساير بيماري) ۶بهبود سالمتي مادران ) ۵ انکودک

  .مشارکت جهاني براي توسعهبه  يابي دست) ۸و  ،منابع طبيعي و محيط زيست از
ـ  ءعنوان جـز  طور مستقل و هم به هاي توسعه هم به ي هزاره به چالشا اهداف توسعه از اقتصـاد   يالينفکّ

هيمي اکه در مفاند  به توسعه ٣"گرايانه کل"ي باال حاصل نگاه  گانه هشتاهداف . پردازد جهاني و جوامع مي
تحقـق   .شـوند  ميمنعکس " نشاط ملي همگاني"و " قابل سکونت جوامع"، "ي انساني توسعه شاخص"مثل 

 چـون  هـم به توسعه و توجه جدي به مسايلي بين بخشي کامل اين اهداف مستلزم رويکردهاي نوآورانه و 
  .ي اجتماعي است فرهنگ، محيط زيست و توسعه

حقق شش هـدف  ي ت توانند از عهده کم مي ، دستاقتصادي درحال توسعه هاي نظامدر هاي خالق  بخش
  :هاي بسيار بااليي برخوردارند ند، و به اين لحاظ از ظرفيتياي هزاره برآ از هشت هدف توسعه

رسـوم، شـعائر دينـي و      و  ـ آدابمظاهر يک فرهنـگ مردمـي    . عدالتي بيفقر و کاهش کني  ريشه •
دکـان نفـوذ   ي مردان، زنـان و کو  هزندگي روزمر ها ـ در  مذهبي، صنايع دستي، موسيقي و امثال اين

کـه از فرهنـگ   راهبردي هر . آيند شمار مي عامه بهو رفاه  براي ايجاد نشاطمهمي عنصر کنند و  مي

برخـوردار   ايـن ظرفيـت  از استفاده کنـد،  توانمندسازي مردم ي اقتصادي و  توسعهاهرم عنوان  به
                                                
1. Millenium Development Goals (MDGs) 

شـود،   ناميـده مـي  " برابـري جنسـي  "المللي رسمي با عنـوان   هاي بين ماننچه که در گفتآاما  جايگاه وااليي براي زنان قايل است، گرچه مکتب متعالي اسالم ناب،. ٢
  .هاي اسالمي دارد هايي با آموزه تعارض

گرايانـه را   عصـر مـا نگـاه کـل    . شود به مسايل مطرح مي) Reductionistic(گرايانه  در برابر نگاه و رويکرد خردگرايانه يا تقليل) Holistic(گرايانه  نگاه و رويکرد کل. ٣
  .کند ايجاب مي
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ـ  آن ي اعضاي جامعه را بدون توجه به شان اجتماعي و اقتصـادي  همهاعتماد که است  خـود   بـه ا ه

، خواهـد بـود   ي پايدار صنايع خالق در سطح داخلي توسعهاين راهبرد که قطعاً مبتني بر . جلب کند
را هـدف  ) هـاي کوچـک   بنگاه(= کارهاي کوچک  و و رشد کسبهاي خالق،  چنانچه هنرها، فعاليت

 .عدالتي اجتماعي خواهد داشت کني فقر و کاهش بي خود قرار دهد، نقش موثري در ريشه

هـاي صـنعتي بـزرگ و متوسـط      مقياس که بر ايجاد بنگاه و بزرگ يسنّتي صنعتي  توسعهرخالف ب
اين بدان  ١.شوند هاي کوچک و اغلب خانوادگي تشکيل مي صنايع خالق عموماً از بنگاهتمرکز دارد، 
کننـد و در اکثـر    خصوص کار مـي  ي توليد يک محصول به هاي مختلفي در زمينه بنگاهمعناست که 

 جوامـع ويژه براي بازسازي  صنايع خالق بهاز اين نظر . شود د توليد در مقياس کوچک انجام ميموار
صـنايع  . انـد  تر کامالً هماهنگ يسنّتجوامع در ي کار  با شيوهچراکه  ،اند بسيار مناسبدر حال توسعه 

د نکن ال ايجاد ميبراي اشتغنيز هايي را  بلکه فرصت ،آورندخالق نه تنها امکان توليد درآمد را فراهم 
 يکـار  و کسـب  هايواحـد . شـوند  جور مـي  و تر جفت راحت افراد که با تعهدات اجتماعي و خانوادگيِ

. انـد  تر اقتصاد ساخته شـده  هاي ضعيف در اليهبخش خصوصي  گذاري سرمايهگويي براي تر  کوچک
سـت، جايگـاه   هـا کـاهش فقـر ا    ي اقتصادي، که هدف آن ها و راهبردهاي توسعه بنابراين در بحث

  .دان خود اختصاص داده اي را به ژهوي
کنـد تـا در    زيادي را براي زنان فراهم مي هاي خدمات خالق فرصت توليد کاالها و :برابري جنسي •

تـوان فهميـد کـه يـک      بنابراين مي. کنندمشارکت نتايج اقتصادي و فرهنگي با هاي خالق  فعاليت
 ،ي هـزاره ا توسـعه ند ابزار موثري براي پيشبرد اهداف توا ميخالق، متضمن صنايع  اي توسعهراهبرد 

هاي اقتصادي کشورهاي در حـال   هاي اقتصادي و اجتماعي برابر براي زنان در نظام ازجمله فرصت
 .توسعه باشد

 کشـورهاي در ي اقتصـادي   در راهبردهـاي توسـعه  فرهنگ گنجانيدن . ي پايدار توسعهراهبردهاي  •
ممکـن  خـالق  صـنايع  ي پايدار، بـدون شـک بـا ارتقـاي      وسعهسمت ت براي حرکت به ،حال توسعه

ها  پتانسيل آنخالق، هاي صنايع  ترين ويژگي شد، يکي از جذاباشاره طور که قبالً  همان ٢.شود مي
دسـتاوردهاي  تنهـا   کـه نـه  اي اسـت   ي فرهنگي به گونـه   اقتصادي با توسعه  توسعهپيوندزدن براي 

                                                
هاي بزرگ و حتا  که صنايع خالق در آمريکا انباشته از بنگاه چه اين. هاي عظيم در صنايع خالق جايي ندارند و نبايد وجود داشته باشند ن معنا نيست که بنگاهاين بدا. ١

مداران کشورهاي در حال توسعه به صنايع خالق  توجهي سياست شده در آفريقاي جنوبي نشان داد، شايد يکي از داليل کم طور که مطالعات انجام همان. فرامليتي است
  !آيند خاطر کوچکي به چشم نمي کنند، و به ي صنايع خالق کار مي هايي است که در زمينه و موسسه ها بودن بنگاه همين کوچک) ازجمله صنايع فرهنگي(
بودن راهبردهـاي پيشـرفت    بعدي تک. ي پايدار در کشورهاي در حال توسعه است هايي که همواره محل بحث ارباب نظر بوده، چرايي فقدان توسعه از موضوعيکي . ٢

  .ي پايدار بوده است هاي عدم تحقق توسعه ترين عامل گونه راهبردها، از مهم هنگ در ايناقتصادي و غفلت از عنصر فر
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 وآگاهي فرهنگي، افزايش  ،خالقيت و تعهد انگيزشبلکه از طريق  ،آورد وجود مي قتصادي پايدار بها
 .آورد يارمغان مبه  نيز همي رافرهنگي م نوع فرهنگي، نتايجحمايت از ت

 هـاي  دسـتيابي بـه هـدف   اندازهاي کليـدي بـراي    يکي از چشم. هاي جهاني براي توسعه مشارکت •
ـ     براي کمـ  المللي هاي بين ارتقاي همکاري ،ي هزاره ا توسعه  ان ک بـه دنيـاي درحـال توسـعه در مي

خـالق از  تشويق شوند که واردات کاالهـاي  بايد کشورهاي پيشرفته  .است کشورهاي توسعه يافته
ي صنايع خالق در ايـن کشـورها    و از اين راه به توسعه کشورهاي در حال توسعه را افزايش دهند،

 هـر  مبادالت فرهنگـي از  افزايش لهچندين راه وجود دارد، از جم ها براي اين همکاري. کمک کنند
ي تجارت  هايي در زمينه ايجاد فرصتآمدي براي  در مبادالت و کمکي که پيش آن نوع ويژه ه، بوعن

تواند مورد توجه کشورهاي اسالمي  مي ها به طور خاص اين گونه همکاري[ کاالهاي فرهنگي باشد
  ].رهبري ايران اسالمي قرار گيردبه 

هـاي فرهنگـي    ايـم کـه هنـر و فعاليـت     دريافتـه  .اجتماعي جوانانبهبود شرايط هايي براي  راهبرد •
و خطـر بـروز    کارنـد  نـوعي بـي   باشند کـه بـه  مشغول کردن جواناني وسايل سالمي براي توانند  مي

به هر دليـل  هايي که  زندگي تواند در خالق مي کار .اجتماعي از جانب آنان وجود داردرفتارهاي ضد
ـ  حس هدف رسند، نظر مي  بهتهي و بيهوده  و درگيـر شـدن بـا انـواع مختلـف      ؛ ددار بودن ايجاد کن

صنايع خالق در ي  بنابراين، توسعه. نفس و آگاهي اجتماعي را باال ببرد تواند عزت کارهاي هنري مي
هـاي سـازنده ايجـاد کنـد و در منـاطق       فرصـت  نـان ابراي جوتواند  مناطق و شهرهاي مختلف مي

   .تا از هجوم روستاييان به شهرها جلوگيري شودکند  روستايي کمک مي
شدت   ي اقتصاد خالق به اشاره شد، توسعهتر  پيشطور که  همان .دستيابي به وسايل ارتباطي جديد •

 ،منطقـه  يا ي صنايع خالق در هر کشور توسعه ،رو از اين. وابسته است ي جديدهاي ارتباط به فناوري
دهـد، بلکـه بـه     اي ارتباطي جديد در اين صنايع را گسترش ميه تنها ظرفيت استفاده از فناوري  نه

. آورد هـاي ارتبـاطي را پديـد مـي     تـر از فنـاوري   گيري هرچه گسترده ي رشد و بهره طور کلي زمينه
ي هـزاره بـه قصـد اسـتفاده از     ا توسعههاي  سو با هدف توان هم را ميخالق صنايع ارتقاي بنابراين 

ها را در  دانست، که اين فناوري هاي ارتباطات و اطالعات يژه فناوريو هاي جديد، به مزاياي فناوري
هـاي   فنـاوري : ميتر بگوي ساده. سازد ميتر  وسعه براي عموم مردم قابل دسترسکشورهاي در حال ت

هـا نيـز    هرجا صنايع خالق توسعه پيدا کنند، اين فناوري. اند اطالعات و ارتباطات روح صنايع خالق
 .کنند پيشرفت مي
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  هاي توسعه و استلزامپيوندها : اقتصاد خالق .۲
عنوان يک عامل محرک بـا تاثيرگـذاري     به ي اقتصادي، فرهنگ کردها به توسعهها و روي در اغلب نظريه

مستقيم اقتصـاد  پذيري تاثير دورنماي اقتصاد خالق براما . شود ي اقتصادي ديده مي غيرمستقيم بر توسعه
يکـي از پيامـدهاي مهـم ايـن      .آناز غير مسـتقيم  گذاري فقط تاثير  ، و نهدکن تاکيد مياز توليد فرهنگي 

ها بايـد دقـت بيشـتري     ي اقتصادي و ارزيابي آن هاي راهبردي توسعه ديدگاه آن است که در تعيين هدف
تواننـد   انـد، مـي   فرهنـگ و اقتصـاد خـالق    متضـمن هايي کـه   ويژه، بايد دانست سياست به. صورت گيرد

هاي توسـعه، چـه    رو، مهم است که هدف از اين .هاي متفاوت داشته باشند تلفي با اولويتهاي مخ دستاورد
باشند تـا بتـوان   هاي سياسي  ازيواي، کامالً روشن و به دور از بلندپر در سطح ملي و چه در سطح منطقه

  .ستي ارزيابي کرددر ها را به آن
عـدم  هـاي اخيـر بـوده،     هـاني در سـال  ي کلي اقتصـاد ج  هاي فني و رفاهي که مشخصه رغم پيشرفت به

 در دنياي در حـال جهـاني شـدن   هاي قابل رويت  چالش عنوان ي اقتصادي و نابرابري اجتماعي به موازنه
يافته طي  هاي اقتصادي توسعه تر از نظام يعسر هاي اقتصادي درحال توسعه شماري از نظام .اند باقي مانده

عنـوان    فقر به. کافي باشد  که براي پرکردن شکاف درآمد سرانهن چنا اند، اما نه آن ي اخير رشد کرده دهه
هـاي   متوسط و نظـام که در کشورهاي با درآمد  ،يافته ترتوسعه تنها در کشورهاي کم  نه جدي معضليک 

هاي درازمدت  اين چالشپس توانيم از  چگونه مياما . نيز کماکان باقي مانده استگذار   اقتصادي در حال
  برآييم؟ به نحو موثر

ي  نگرانـه  هاي اقتصادي پا فراتر نهيم و در جستجوي يـک رويکـرد کـل    وقت آن رسيده است که از نظام
هـاي   هاي فرهنگي و نيـاز  تفاوتو به کشورها را در نظر بگيرد، هاي  ويژگيها و  تر باشيم که واقعيت جامع
فناوري  مربوط به فرهنگ وقوالت با آوردن مروشن است که جهان  ظاهراً. ها توجه داشته باشد آن واقعي

بايد روزآمد شوند تا   توسعه هايراهبرد. سازگار شود يبايد با شرايط جديد ،جريان اصلي تفکر توسعهمتن به 
دهند،  را به سرعت تغيير مي که دنيافناوري  ي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و گستردهتحوالت ي  از عهده

شکسـت  گويي به ايـن تحـوالت    پاسخدر  ،يسنّتهاي اقتصادي  نظريه مبتني بر ي هاي توسعه الگو. برآيند
اي  رشتههاي چند گذاري  اي برويم که مبتني بر سياست به سراغ رويکردهاي تازهبايستي  ،بنابراين .اند خورده

  ١.پاره، و يا بخشي ـ بينجامد پارچه ـ نه متفرق، پاره هاي يک گذاري باشد، و در نهايت به سياست
                                                

اما به نظر ما، هـر  . اي براي اين منظور باشند توانند نسخه هاي اقتصادي نئوليبرال مي کنيم که به اعتقاد نويسندگان اين گزارش، نظريه مي  جهت حفظ امانت اشاره. ١
  .ي دشواري است مي بايد نظريه، الگو و رويکرد خاص خود را بيافريند، که البته وظيفهويژه ايران اسال کشور، به
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  اقتصاد خالق ي شده وجهيچند هاي هجنب .۲ـ۱
بـا هـم   اي  هاي پيچيـده  تعاملبيند،  مي )۱(ي  شمارهطور که در شکل  همان ،ي اقتصاد خالقا ابعاد توسعه

از همـه  . انـد  اقتصـاد خـالق ريشـه گرفتـه    هاي مربوط به رشد و پويايي  بحث ازاز مفاهيم شماري . دارند
آل مستلزم  و در حالت ايدهاي است،  نفسه چندرشته فيکه  استخالق  اقتصاد "يتچارچوب سياس"تر،  مهم

  .کند را ايجاب مياي  خانه وزارت  يکپارچه است که اقدامات ميانگروهي  ميان هاي دولتيِ سياست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و فرهنگي پيوندهاي فناورانه .۲ـ۲
اوقات فراغت و تفريح يا و  رکاو ي ما چه از طريق آموزش  زندگي روزمرهن شئوي  اقتصاد خالق بر همه

انـد،   هـا بـر آن غلبـه کـرده     صـداها، متـون و نشـانه    ،تصويرهاي معاصر که  در جامعه. سايه افکنده است
از . شـود  سبک زندگي ما تبـديل مـي  از الينفکي  ِءبه جزو  گذارد ما تاثير مي هاي بر نگرش ١تنيدگي همدر

                                                
1. Connectivity 

  اي اقتصاد خالق ابعاد توسعه. ۱ شکل

  بعد سياستي
هاي اقتصادي،  سياست 

و  تکنولوژيکي، فرهنگي
 اجتماعي

اي بودن چندرشته  
فرهنگ، کار، تجارت، 

فناوري، آموزش، 
 گردشگري

  سويگي همه
  اشتغالآموزش، 
 و سرگرمي کسب و کار،

/ هاي فرهنگي شارز
  تاريخي

ي، شناس يباييز/ يشناس انسان
  فرازماني   قومي و فرهنگيتنوع 

هاي گذشته،  سنّت
، هاي امروز فناوري
  انداز آينده چشم

 

  شمولي جامعه
دولتي و هاي  بخش

ي طبقات  خصوصي، همه
هاي  اجتماعي، سازمان

 غيرانتفاعي و انتفاعي

 UNCTAD (Dos Santos, 2006): منبع
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احسـاس تنـوع   و ، تابنـد  ميهم  فرهنگي و تاريخي برهاي  ، ارزشتوان گفت که مي شناختي ديدگاه انسان
، اقتصاد خالق که اين تر از همه مهم. آيد ميپديد شود،  اش بحث مي اين روزها درباره گونه که فرهنگي آن
. جذب کندهاي روز را از دنياي کنوني  فناوريچنين  ي را از گذشته و همسنّتقادر است دانش بنابر ماهيت 

تغييرات سـريع اقتصـادي، فرهنگـي و    تواند در برابر  نه ميانگر انداز آينده يک چشما در چنين شرايطي تنه
  .شويم، واکنش نشان دهد ها نمي اما هميشه فوراً متوجه آن ،افتند ي ما اتفاق مي که در جامعهفناوري 

دهاي زندگي و بهبود استانداراز بهداشت، آموزش،  منابع انساني به چيزي بيش ي که توسعه  اين با تاکيد بر
جوامـع  تنوع و بناي  به مبر احترا ،]۱[ ۲۰۰۴ملل ي سازمان  توسعهي  هاي سياسي نياز دارد، برنامه آزادي

کننـد و نيـز اتخـاذ     آشکارا مالحظـه مـي  هاي فرهنگي را  هايي که تفاوت فراگيرتر از طريق اتخاذ سياست
  .کند ميتاکيد ، چندفرهنگيهاي  سياست

  يهاي اجتماع تعامل .۲ـ۳
بـه   التفـات اقتصادي محلـي همـراه بـا     ي ي مربوط به توسعهها سياستنيز در تدوين هاي اجتماعي  جنبه

در کشـورهاي  . انـد  وحدت اجتماعي تعيـين کننـده  ارتقاي بر اشتغال و سرريزها سازي اثرات مثبت  بيشينه
اري بـراي کـاهش   توانـد ابـز   توسعه يافته، اقتصـاد خـالق مـي   تر  ويژه در کشورهاي کم به درحال توسعه

ي سـنّت هـاي فرهنگـي    و آيـين  هاکه به هنرهايي  ويژه آن هاي خالق به فعاليت. هاي اجتماعي باشد تنش
هـا   آن گيرنـد و بـراي    نيـز بـه بـازي مـي     شوند، که معموالً ناديده گرفته ميرا هايي  اقليتاند، حتا  مربوط

جوانـاني بينجامـد    تـر  بيشهرچه جذب به د توان اقتصاد خالق مي. کنند فرصت فعاليت و اشتغال ايجاد مي
تـوان دريافـت کـه بسـياري از جوانـان بـه        بـا نگـاهي گـذرا مـي    . گيرند کم مي ها را دست که جامعه آن

زنـان بسـياري    جا کـه  تر، از آن از همه مهم. هاي غير رسمي اقتصاد مشغولند هاي خالقه در بخش فعاليت
درگيرنـد  هـاي فرهنگـي    فعاليـت ساماندهي و  مد بوط بههاي مر و صنايع دستي، حوزهي هنرکارهاي در 
خـالق   ميـان نيـروي کـارِ   ي در تسهيل تعـادل جنسـيت  براي کاتاليزوري تواند  مي، اقتصاد خالق کنند مي

در اجتمـاعي   ي طبقات از همهشهروندان : تلقي شود "شمول جامعه"تواند  چنين مي اقتصاد خالق هم .باشد
ي  کننـده  مصـرف گـاهي در نقـش توليدکننـده و هميشـه در نقـش       ؛مشـارکت دارنـد   اقتصـاد نـوع  اين 

  .هاي متفاوت محصوالت خالق مختلف در موقعيت
از جملـه   ؛کنـد  دور هـم جمـع مـي    را  جامعهاجزاي مختلف يک ويژگي ديگر اقتصاد خالق اين است که 

ـ کساني که در  چنين افراد با عالئق مختلف ند و همخصوصي و دولتي درگيرهاي  در بخشنفعاني که  ذي



  ٧٤  از صنايع فرهنگي تا صنايع خالق/      

اقتصـاد   ،يـک کـالم  در  .کننـد  فعاليت مـي ها NGOمانند هاي غيرانتفاعي  و سازمانانتفاعي هاي  کتشر
، حال توسعه عمـل کنـد   براي کشورهاي درجانبه  همهي  توسعهراهبرد عنوان بخشي از  تواند به خالق مي

   .اتخاذ کنند هاي درستي در اين زمينه که اين کشورها بتوانند سياست مشروط بر آن

  ي، هنر و اقتصاد خالقسنّتوجوه مشترک بين دانش . ۳
و خالق آن  دهد که در مظاهر فرهنگي اي تشکيل مي يسنّترا دانش صنايع خالق در هر کشور ي  شالوده

آن ي  که منحصـراً بـه گذشـته   يي ها ها، تصويرها و نشانه قصهها، شعرها،  جشنآوازها،  :ته استکشور نهف
انتقال کتبـي، شـفاهي و تصـويري آداب و سـنن     ي  واسطه  بهاين دانش . اش تعلق دارند دمسرزمين و مر

که بقاي آن بـه   از دانش يديگرمانند هر شکل . شود زنده نگاه داشته ميفرهنگي از نسلي به نسل ديگر 
م در مـدا  دارد، اين نوع دانش نيز بايـد هاي جديد بستگي  بازتفسير، بحث و انطباق با فرمتتفسير مداوم، 
هاي بسيار متفـاوتي   اين دانش از راه. رود وگرنه از بين مي ،هاي بازآفريني باشد گونه فرايند  معرض همين

از  ي وسـيعي  عنوان يک منبـع فرهنگـي غنـي کـه گسـتره      بهگيرد و  در دسترس اعضايِ جامعه قرار مي
 ،انـد  نفسه تکراري و روزمـره  فيها  فعاليت  برخي از اين. کند خيزد عمل مي هاي خالق از آن بر مي فعاليت
برخـي ديگـر توسـط هنرمنـدان بـا تکيـه بـر        . هاي محلـي  ي لباس يا فرشسنّتها و الگوهاي  طرحمانند 

هنـري، ادبيـات، هنرهـاي نمايشـي،     کارهـاي  موسيقي، شوند؛ مانند  انجام ميي و مدرن سنّتهاي  مهارت
  .ها آنصنايع دستي و امثال 

هر هاي فرهنگي  ارزشي  حقايق مهمي درباره ،ي به کاالها و خدمات خالقتسنّدر مجموع تبديل دانش 
؛ نيـز هسـتند    داراي پتانسيل اقتصادي کاالها و خدمات احتماالًاين نوع . نمايد را باز ميکشور و مردم آن 

المللي شوند  بينتجاري هاي  وارد کانال يا ممکن استو ها مشتريان محلي باشند  ممکن است متقاضي آن
در  ريشـه سو  ي اصلي صنايع خالق که از يک مشخصه. برطرف سازندرا تا نياز مشتريان در ساير کشورها 

اهـداف  پيشـبرد  هـا بـراي    ، قابليـت آن ندشو مشتري نهايي متصل ميدارند و از ديگر سو به ي سنّتدانش 
  .فرايندهاي توسعه است فرهنگي و اقتصادي در
فرهنگـي  هـاي   جشـنواره انواع  بهاستناد توان با  و اقتصاد را مي نري، فرهنگ، هسنّتپيوندهاي ميان دانش 

د، نشو کارائيب و آمريکاي التين برگزار ميي  منطقهدر بسياري از کشورهاي درحال توسعه در پيوسته که 
طـرز    بـه  برزيل، کلمبيـا، کوبـا و ترينيـداد و توبـاگو    مانند در کشورهايي  ١يکارناوال صنايع. تشخيص داد

                                                
  .هاي فرهنگي با اهداف گوناگون از جمله ايجاد نشاط و سرگرمي براي مردم و کسب درآمد است اندازي انواع کارناوال ها راه صنايعي که موضوع آن. ١
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بـه خـود اختصـاص    و سهم زيادي را در زندگي فرهنگي و اقتصادي اين کشـورها    رشد کرده يگير چشم
ها براي بينندگان داخلـي و خـارجي    صورت زنده و حتا ضبط تصويري آن ها به تماشاي کاراناوال. دهند مي

  .بسيار جذاب است
  
  

جنـوبي موسـوم بـه     آمريکاي جنوبي و آفريقـاي همکاري براي آنکتاد ي  واحد ويژه، ۲۰۰۶سال 
. را برعهـده گرفـت   "توسعهاقتصاد خالق، اهرم " المللي کنفرانس بينپشتيباني ، "جنوب ـ جنوب "

بـراي  ابـزاري  منبع ثروت، يک عنوان  از خالقيت به اثربخشي  ترويج استفادهاين کنفرانس، هدف 
  .کاهش فقر بود برايمهم  يايجاد اشتغال و عامل

سـازمان  دعوت شده بودند تا با همکاري يـک  به کنفرانس  ييآفريقا) NGO(نهاد  دو سازمان مردم
ي آزمايشـي را   تجربـه اقتصـاد خـالق، يـک    ل تجربيات مشترک واصي  برپايه برزيلي و نهاد مردم

  . بپوشانند ي عمل جامهگفتگوها به  وبياغازند 

   همکارياهداف اصلي 
خلـق   ؛ـ اجتمـاعي ت فرهنگـي   تبـادال : عبـارت بـود از  نهـاد   هاي مردم همکاري سازمان اهداف

شناســايي  ي فرهنــگ، اقتصــاد خــالق و نــوآوري؛ محصــوالت و خــدمات ارزشــمند و اشــاعه
؛ برقراري روابط بلندمدت بين المللي در بازارهاي داخلي و بين و خدمات هاي فروش کاال فرصت

شــهروندان ايــن کشــورهاي بهبــود کيفيــت زنــدگي  ؛آمريکــا و آفريقــاي جنــوبيکشــورهاي 
  .ها توسعه؛ و کمک به حفاظت و پاسداشت ميراث فرهنگي آن الح در

  همکارنهاد  هاي مردم سازمان
  )برزيل( ١آرجي

لحاظ اقتصادي، اجتمـاعي  از  محروم يبا هدف دفاع از حقوق هزاران برزيلسال پيش  ۴۱آرجي، 
پذير يـا   بآسي ايه عمدتاً کودکان، جوانان و خانوادهتمرکز اين سازمان را . تاسيس شدو فرهنگي 
ويژه نوجوانان، جوانان، زنان و شهروندان برزيلـي ـ    بهو ، فردي و اجتماعي مخاطراتدر معرض 

از جملـه   مختلف، ـ آموزشيهاي اجتماعي   فعاليت اندرکار دستآرجي . دهد تشکيل ميآفريقايي 
فضاسـازي بـراي   و ، اي هـاي حرفـه   مهـارت  پرورشهايي با هدف  هاي آموزشي و پروژه کارگاه

د براي ورود به بـازار  کن به افراد کمک مي ها گونه فعاليت اين. است، شغل و درآمدزدايي آموزش
بـومي  و بـراي فرهنـگ    ،بگرونـد  ]حـالل و [وکـار مشـروع    کسـب کار آماده شوند، بـه اصـول   

                                                
1. Açao Comunitلria do Brasil do Rio de Janeiro (ACB/RJ) 

  هاي خالق آفريقاي جنوبي از تجربه سهم آمريکا و. ۱ ي نمايه
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راهبـرد  ، هاي خود فعاليت کيفي و کميمنظور گسترش  بهنهاد  اين سازمان مردم. آفريني کنند ارزش
هـاي   نامـه  خاص براي عقـد تفـاهم  اجتماعي  هاي جنبشو ها  و شناسايي سازمان، اي شبکهفعاليت 

  .همکاري را در پيش گرفته است

  ١ي ويکتوريا و نيانزا خالق درياچههنرهاي  انجمن
 کنيـا  فرهنگ و هنـر  رساني پيرامون اطالعترويج و تاسيس شد،  ۱۹۹۹که سال  انجمناين رسالت 

به دور هم و ايجاد فرصـت بـراي    بضاعت بيکردن هنرمندان  جمعمن، هاي انج هدف پروژه. است
اجتمـاعي   هـاي  دغدغهبا کند  چنين تالش مي انجمن هم. ها است ها وتجربه ايدهاشتراک گذاشتن  به

را جـايگزين کنـد    سازوکارهايي، و به چالش برخيزداخراج از مدرسه و فقر مانند جوانان کنيايي 
، ، هنرهـاي تجسـمي  اين انجمن در طراحـي روي پارچـه  . بود بخشدشان را به که کيفيت زندگي

  .تخصص زيادي داردآالت و زيور) سنگتراشي(سازي  مجسمه

  )رواندا( ٢کا جي ام 
همکاري شـوراي ملـي   با تصميم گرفت جوانان رواندا ، وزارت فرهنگ، ورزش و ۱۹۹۹در سال 
ماننـد ايـدز،    شـان  ي زندگي  روزمره با مسايلمواجهه جوانان رواندايي در براي کمک به جوانان، 

کـه بـه اختصـار    نهـاد   سازمان مردماين در . کند اندازي مرکز مستقلي راه اخراج از مدرسه و فقر
شکل " داشتن آرامش"ه معناي ب ٣اماهاروموسوم به گيريک شوراي جوانان شود،  کا ناميده مي جي ام

 گـروه  ۶۰از  بـيش نهاد باب همکاري بـا   دمسازمان مراين  به اين سو، ۲۰۰۶از اکتبر . گرفته است
سـازمان  عالوه،  به. مختلف را گشوده استهاي فرهنگي  گروه هاي ورزشي و تيم، از جمله جوانان
  .رواندايي در سطح کشور و منطقه حمايت کند نفرهنگي ميان جوانا از مبادالتدارد قصد 

  نهاد هاي مردم مصاديق همکاري سازمان
 ،موسـيقي هنـر   تبادلي  برنامهدر قالب يک و کا  جي ام از طريقيي ند روانداسه هنرم ،۲۰۰۶نوامبر 

را به اين برنامـه   ٤موتمبوا  کيناآرجي نيز گروه فرهنگي . سپري کردندنيرو ژا ودر ريودرا دو هفته 
  . ـ برزيلي بودبخشيدن به فرهنگ آفريقايي  شنجات و ارزهدفش، که اعزام کرد 

تجربيـات در   تبـادل بـراي  را روز  ۱۵، آرجي و انجمـن هنرهـاي خـالق    ي از، نمايندگانزمان هم
بـه  نماينـدگان  گـروه   ،اين مدت در. با يکديگر گذراندندلباس و دکوراسيون  هاي مدلخصوص 
هـاي   ي تکنيـک  و اطالعاتي دربـاره ترسيم کردند دکوراسيون  براي پوشاک ورا  هايي اتفاق طرح

  .بدل کردند و رد چهطراحي روي پارمربوط به چاپ ابريشم و 

                                                
1. Lake Victoria and Nyanza Creative Arts Association (LAVINCA) 
2. Maisons des Jeunes de Kimisagara (MJK), Rwanda 
3. Giramahoro 
4. Kina Mutembua 
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  نهاد هاي مردم همکاري سازمان اصليدستاوردهاي 
هاي شفاهي، يـک   ها و ارايه سخنراني در پينهاد يادشده  هاي مردم سازمان ،۲۰۰۶نوامبر  بيست و ششم

و و کنفـرانس  يرانوژددر ريـو " نشسـت جهـاني فرهنـگ   "اعضـاي  به راه انداختند که هنري  نمايشگاه
  نمـايش . از آن ديـدن کردنـد  برگـزار شـد،    مکانکه در همان  "خالق براي توسعه اقتصاد"المللي  بين

اي از فرهنگ برزيل و رواندا به عنـوان نماينـدگان دو قـاره بـود      که آميزهانگيز جنبي نمايشگاه  هيجان
مختلـف   هـاي  و فرهنگ ها بومرا از افراد تواند  است که مياي  سوکننده هم نيروي ،نشان داد که فرهنگ

بـا همکـاري    کنيـا  نماينـدگان زمان،  هم. بيافريند پرهيجانو يک نمايش  گرد آوردر هماهنگي کامل د
قلـم    ۳۰۰از   ، بـيش  طراحي روي پارچـه هاي چاپ ابريشم و  با استفاده از تکنيکو هنرمندان برزيلي 

. شـد  اعطان به حاضرا يادبوددر همان گردهمايي به رسم  ها از آن برخيتوليد کردند که کاالي خالق 
  .تکرار شددر نايروبي  "نشست جهاني امور اجتماعي" در  ، اين تجربه۲۰۰۷ي  ژانويه

  اميدهايي براي آينده
اي از  مجموعـه آغازگر  ،و رواندا ييهنرمندان کنيا اب ارتباطاميدوار است  نهاد آرجي سازمان مردم
و خـدمات اقتصـادي خـالق    هاي جدي باشد که بازار را بـراي ورود کاالهـا    فعاليتاقدامات و 

ي  کشورها را با همـه پيوند دوستي و همکاري و بگشايد، آفريقايي به آمريکاي جنوبي و برعکس 
هـاي   معتقدنـد همکـاري  منتخـب  نهاد  مردم هاي  سازمان. مستحکم کند يشانها شباهتو  ها تفاوت

جريـان  ايـن  . ردهمـاره جريـان دا  کـه  دانسـت   برگشت بي فراينديک از  گاميبايد را  چنيني اين
سـالم  گيري بازارهاي  شکلمشارکت اجتماعي، و  ،فرايند تبادل فرهنگيشود  هميشگي موجب مي

گـامي ابتـدايي   را ها  اين همکاري نهاد هاي مردم سازمانرو،  از اين. تداوم يابدآگاه  مشتريانتوسط 
بـراي   راهبـردي عنوان  اقتصاد خالق بهتقويت به سرانجام که دانند  ميطوالني  يمسيردر  ،اما مهم

  .انجامد ميي پايدار منابع انساني  آرماني توسعهاهداف دستيابي به 
  

 By Arnold Juma, Kenya; Erik Musanganya, Rwanda; and Marilia Pastuk, Brazil: منبع

 ي کشورشـان در يـک  سـنّت رسوم، موسيقي، و شعائر   و  توانند از آداب ها براي مردم محلي که مي جشنواره
توانند  چنين مي ها هم جشنواره .کنند ميلذت ببرند، ارزش فرهنگي ايجاد نشين  فضاي مشترک جذاب و دل

ي  واسـطه  توليـد بـي  از طريـق   يصـنايع کارنـاوال  . جهانيان باشندهاي فرهنگي کشورها به  هويتمعرف 
ردشگران خارجي، و گ محل واهالي به قصد فروش به  ،شده صورت زنده و ضبط  بههاي بازارپسند،  خروجي

بر  چشمگيريتاثير کنند،  هايي که آنان براي مصارف مختلف خرج مي نيز از طريق جذب گردشگران و پول
ها بيش از آن است که در  جنبيِ جشنواره اثرات اقتصاديِ. شته استادشده ي ياداقتصادي کشورهاهاي  نظام

 وکاري و کارآفريني هاي کسب  و رشد مهارت مندان محليهاي هنر ارتقاي مهارت .اين مقال بر شمرده شود
   .اي از اين آثار جنبي هستند تنها پاره ،ها در ميان گردانندگان جشنواره
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طـور کـه    امـا همـان  . افتند مياختيار به ياد برزيل  بيهمه آيد،  از کارناوال به ميان ميسخن  وقتي
کشـور  "را نـه  ، برزيـل  اره کرده اسـت به درستي اشباهايايي ي  شاعر و نويسندهآنتونيو ريسريو، 

 هـاي  هاي اين کشور به رغم شباهت کارناوالدانست؛ زيرا " ها کشور کارناوال"که بايد ،  " کارناوال
از ايـن رو بهتـر اسـت    . هاي متمايز هستند در شهرهاي مختلف داراي ابعاد مختلف و جلوه، زياد

رنـاوال کاريوکـا در ريـودو ژانيـرو،     را کنـار بگـذاريم، و بـه کا    "کارنـاوال برزيلـي  "اصطالح 
  . بپردازيم... امبوکا و پمهاي رسيف و اوليندا در  کارناوال

هاي نمايشي و ارتباط مستحکم با اقتصاد گردشگري مشـهور   براي مثال، کارناوال کاريوکا به جنبه
خـالف  بـر  . اما کارناوال در پمامبوکا داراي پيوندهاي عميقي با آداب و سنن جامعـه دارد . است

شـهرت خـود را مـديون ايجـاد     پسند و بزرگـي اسـت کـه     اين دو، کارناوال باهايا رويداد مردم
بـه   ۱۹۸۰ي  اين کارناوال از اواخر دهه. هاي فرهنگي است ها و نوآوري سنّتها و پيوندها،  ترکيب

ه يک اقتصاد چندوجهي مستحکم کـرد خود را به عنوان کاتاليزور و ستون فقرات جايگاه اين سو، 
ابعـاد اقتصـادي   بيـانگر  از يـک سـو   بررسي اين کارناوال از آن جهت ارزشمند است که . است

 رشـد و تربيـت  چنـين عامـل    فرهنگ به عنوان محرک توليد و توزيع محصوالت فرهنگـي و هـم  
ان است، و از سوي ديگر، متضمن ابعاد فرهنگي اقتصـاد بـه عنـوان کاتـاليزور نـوآوري،      هنرمند
  .اقتصادي است زايي و رشد اشتغال

کارناوال پر شـور  . باهايا همواره در سپهر فرهنگ برزيل از درخشش خاصي برخوردار بوده است
آورد کـه در   و نشاط باهايا، بازار بسيار بزرگي براي کاالها و خدمات سمبليک فرهنگي پديد مـي 

  .ي سالوادور بوده است وجه مميزهسال گذشته،  ۲۵
هاي تجـاري و فرهنگـي در بافـت     حامل تجربه زمان به طور همهايا هاي اخير، کارناوال با در سال

سـال   ۵۰طـي  . آميخته اسـت جشن و پايکوبي را با توليد اقتصادي در  بوده ويک اقتصاد خالق 
عيـار تبـديل کـرده     وکار تمـام  آن را به يک کسبکه ات ژرفي بوده تغييرکارناوال شاهد گذشته، 

ماننـد  (هـاي خـالق بخـش خصوصـي      به مشارکت شرکتتوان  از جمله اين تغييرات مي. است
هـاي فنـاوري، و    ، پيشـرفت ...)هاي ضبط و پخش صـدا و   هاي راديويي، شرکت ناشران، ايستگاه

ايـن  . هاي مرتبط اشـاره کـرد   بازاريابي و رقابت گسترده براي جلب گردشگر و بهبود زيرساخت
ها،  ها و سازمان ، هنرمندان، شرکتکارناوال ظرفيت بسيار شگرفي براي چندبرابرکردن محصوالت

هاي بسيار زياد  از خود نشان داده است و فرصتصنعت فراغت و تفريح، و اقتصاد خدمات شهر 
 يکارناوال باهايـا اکنـون بـه ابررويـداد    . و متنوعي براي ايجاد اشتغال و ثروت پديد آورده است

جـدول زيـر بـه خـوبي      .رسد يبه پاي آن نمبرزيل در  ديگري رويدادهيچ تبديل شده است که 

  هاي برزيل کارناوال. ۲ ي نمايه
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  :گوياي اين واقعيت است
  

  در يک نگاه ۲۰۰۷ ١کارناوال باهيا

  آمار  شاخص
  روز ۶  مدت

  نفر ۰۰۰/۹۰۰  )تقريبي(مخاطبان 
  فضاهاساير مترمربع  ۰۰۰/۳۰ميدان، / کيلومتر مربع خيابان ۲۵  شده فضاي شهري اشغال

  گروه ۲۲۷  هاي کارناوال تعداد گروه
  نفر ۷۵۰/۱۱  الفعهنرمندان 

  )بخش دولتي در شغل ۰۰۰/۳۴بخش خصوصي و  در شغل ۰۰۰/۹۷(شغل  ۰۰۰/۱۳۱   ياشتغالآثار 
  خارجي گردشگر ۴۰۱/۹۶و داخلي  گردشگر ۳۰۷/۳۶۰  گردشگرانتعداد 

  درصد ۱۰۰  ها هتل ضريب اشغال
  اي حرفهنفر ۵۳۱/۲  رسمي خبرنگاران

  دالر ميليون ۹۴  گردشگرانشده از جانب  درآمد توليد
  ميليون دالر ۱۶۸  گردش پولي درآمد

  ميليون دالر ۲/۳  ها مالياتمحل درآمد دولت از 
  ميليون دالر ۹۵  درآمد بخش خصوصي

  ميليون دالر ۲۷  هاي دولتي هزينه

 Emtursa, Relatório, 2006; Infocultura 2007: منبع

، ريـزي  برنامـه  سـبک غييرات اساسي در به تکارناوال هاي  نيازمنديد، ده نشان مي آمارهاطورکه   همان
از سـوي  موفقيـت کارنـاوال   رساخت و تجهيزات، و تامين خدمات مورد نياز براي مديريت، تامين زي

دولتـي و   هـاي  شـرکت کارناوال باهايـا کـه حـاال ديگـر     . منجر شده استبخش خصوصي و دولتي 
اجتمـاعي و اقتصـادي زيـادي    اهميت از ، کنند قلمداد مي کار استراتژيک و کسبآن را يک خصوصي 

  .است فراوانهاي شغلي  ي وسيعي از فعاالن توليد، حامل فرصت براي گستره، و ه استبرخوردار شد
زيـادي شـکل گرفتـه    هاي سـودآور   ي اقتصادي، فعاليت با تبديل کارناوال به يک پديده واقعدر 

سال  ۲۵ طي ،رود شمار مي به کار کارناوالي و کسب سمبلترين  بزرگ کارناوال بلوکاس که. است
 محـض تفريحي  هاي باشگاهمشتي از  سازماني و فناورانه،هاي  نوآوري درگذاري  سرمايهبا گذشته 

 ۲۰۰از   بـيش اين مجموعه صاحب امروز . شدآور تبديل هاي بسيار سود اي از شرکت مجموعهبه 
هـا   در آن... رق، نجار و دان، گارسن، راننده، نگهبان، تکنسين ب موسيقينفر  ۲۰۰۰شرکت است که 

 فـروش توليـد و  معطـوف بـه   هـاي   کار بلوکاس مملو اسـت از فعاليـت   و کسب سبد. اند مشغول
                                                
1. Bahian 



  ٨٠  از صنايع فرهنگي تا صنايع خالق/      

ملـي؛   هـاي  و نمـايش  مراسـم سـاالنه  مالي براي هاي  جذب کمکمحصوالت فرهنگي سمبليک، 
 بـا افـراد و  وکاري  هاي کسب مشارکتدر مدت برگزاري مراسم؛   فروش مواد غذايي و نوشيدني

  .بلوکاس ١مارک تجارياستفاده از امتياز فروش ها، و  گروه
هـاي   و فعاليت) ...و  هاتوري  غذا، ادارهنقل،  و اسکان، حملتامين (هاي اقتصاد گردشگري  فعاليت

ي  جنبـه از ) ...هاي راديـو و تلويزيـوني و     ، عکاسي، نشر، برنامه نمايش( صنعت تفريح و فرهنگي
. بخشـد  مي اي جان تازهخياباني نيز   اقتصاد کاراناول به تجارت. شوند مي منتفعکارناوال  اقتصادي

کنندگان پسـماندهاي خشـک و قابـل بازيافـت،      آوري جمع، هاي خياباني فروش دست وکار کسب
کارگران فصـلي  تعداد  ،۲۰۰۶در سال . گيرد مي جاناز اقتصاد کارناوال ها،  ها و مانند آن بان پارک

  .نفر رسيد ۲۵۰۰۰ تقريباً بهها  ليت کارناولزمان با فعا همنيز 
 بافـت بـر  آن چنين آثار مثبت  هم، و از اقتصاد خالق کارناوال برآمده زداييفقر هاي فرصتشرح 

جا که نـابرابري و اخـتالف طبقـاتي در باهايـا      از آن. گنجد در اين مجال نمي ،اجتماعي سالوادور
 جامعـه در سطح از کارناوال  هاي ناشي زيع فرصتضرورت تکثير و توبايد کند، همواره  بيداد مي

ي شـهروندان   و همه ي فرهنگي است يک پديدهاصالتاً کارناوال آن که ويژه  بهرا به خاطر داشت، 
و ترويج  پاسداشت: است دوگانهاين يک چالش و . بايد به طور برابر به آن دسترسي داشته باشند

 بـا  زمـان  هـم  مردمـي آن،  ي ومشـارکت ويـت روح  با هدف تقوال اکارنسمبليک  فرهنگي و ابعاد
  .وکارهاي مبتني يا مرتبط با آن بر کسبگذاري  سرمايه

  

 Prof. Paulo Miguez, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia: منبع

  موانع گسترش اقتصاد خالق. ۴
وجود نيز توسعه، مشکالتي  درحالميان کشورهاي اندازهاي نويدبخش براي رشد اقتصاد خالق در  رغم چشم به

هـاي   ي بـازار در بخـش   و توسـعه فناوري ي اشتغال، بهبود  ، توسعهثروتها براي خلق  بسياري از فرصت. دارد
نبودن  هاي کارآفريني و کافي نبود سرمايه، نبود مهارتمانند دليل موانعي  در کشورهاي درحال توسعه به خالقِ

در حال توسـعه  کشورهاي دستيابي در نتيجه، . سوزند عمالً ميخالق، ها براي حمايت از رشد صنايع  زيرساخت
در واقع، اين خطر وجود دارد کـه وقتـي ايـن    . شود غير ممکن ميدر اقتصاد خالق جهاني مشارکت به مزاياي 

شوند، تمايل دارند در      بازارهاي جهاني متصل ميهاي  شبکهبه المللي  هاي بزرگ بين کشورها به کمک شرکت
جا، چند مشکل عمده را که کشورهاي  در اين. گيرند جاي  ٢ي توليد در زنجيرههاي ارزش افزوده  ترين حلقه زلنا

  .هيم د رو به رو هستند توضيح ميگسترش اقتصاد خالق با آن لحاظ  ازدرحال توسعه 
                                                
1. Franchise 

. هاي زنجير به هم اتصال دارند شود که مانند حلقه احي، توليد، بازاريابي و فروش يک کاال گفته ميي فرايندهاي پژوهش و تحقيق، طر ي توليد به مجموعه زنجيره. ٢
  برخي بسيار سودآورند و برخي بسيار کمتر. يکسان نيستـ هاي مختلف اين زنجيره  ـ و به عبارتي سود حاصل از حلقه  افزوده ي مهم اين است که ارزش نکته
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  نبود سرمايه. ۴ـ۱
ي  دسـتيابي بـه سـرمايه    !نـد بنـدي سـرمايه مواجه   ي مراحل با جيره همه بخش خالق در يکارها و کسب

بيني تقاضا  پيش. اند براي محصوالت خالق نامعلومبازار  ياندازها زيرا چشم .اندازي معموالً دشوار است راه
 صنعتي است، بـه تر  معموالً دشوارتر از محصوالت استانداردشدهو کتاب مانند فيلم  ،براي کاالهاي خالق

هـا   ريسـک آن هايي که  توليد اين کاالها مانند پروژه به خصوصي معموالً داران که دولت و سرمايه  طوري 
اعتبـاري نيـز هـيچ حسـابي بـراي       هـا و ديگـر موسسـات مـالي و     بانـک . کننـد  بسيار باال است نگاه مي

ها را تقريباً بـه   توان گفت که آن کنند و مي باز نمي وکارهاي فرهنگي وکارهاي خالق، خاصه کسب کسب
شود، اما  چکاني دولت است که هر از گاهي مشاهده مي ماند، حمايت قطره ميچه  آن. شناسند رسميت نمي

  . کند به گسترش کسب و کارهاي خالق نمي يچون قوام و دوام ندارد، کمک چندان

  هاي کارآفريني فقدان مهارت. ۴ـ۲
ي هنر، کارآفرينيهاي  زمينههاي خاص در  خالق مستلزم مهارت هايکار و مديريت کسباندازي و  راه

هـاي   و دورهورزي  ي مهـارت  هـاي توسـعه   توسعه، برنامـه   در کشورهاي در حال. و يا فرهنگي است
هـا شـتاب نـدارد و چنگـي بـه دل       اما پيشرفت ،توانند به اين مشکالت بپردازند اي مي آموزش حرفه

هـاي   صـنايع خـالق و وظـايف ومسـووليت     ١ي ارزش زنجيره وانگهي غالباً هيچ شناختي از. زند نمي
طــور  مــثالً، هنرمنـدان آفريقــايي بـه  . وجــود نـدارد ارزش  ي هزنجيـر انــدرکاران هـر حلقــه از   دسـت 

و اند  ضبط کردههاي خود را در داخل  ، اما آلبوماند راه يافته موسيقي جهانيباشگاه به  يآميز موفقيت
رآمدهاي سرشاري به همين دليل، د .المللي به واسطه نياز دارند بين در سطحهايشان  آلبومبراي توزيع 

ريزد، و چيز زيادي نصـيب کشـورهاي    ميالمللي  شود به جيب کارگزاران بين که از هنر آنان عايد مي
توانستند  ي ارزش در کارهاي هنري، مي ها با فهم و تحليل درست زنجيره اگر آن! شود خودشان نمي

المللـي آن   ر گام فروش بـين بط يک اثر هنري، بلکه دو ضافزوده نه در گام توليد   بفهمند که ارزش
المللـي چپـاول    هـاي بـين   واسطه سوي ها از هاي آن انديشيدند که درآمد است، شايد راهکارهايي مي

شود، بلکه در سـطح   ي کارگزاران صنعت خالصه نمي هذا اين عدم شناخت تنها در محدوده مع. نشود
 شوند ميدچار اختالف نظر ها  ذاريگ آنها در هدف .گزاران نيز مشهود است و سياستکارگزاران دولت 

  .گيرند و گاهي خود را رقيب يکديگر در نظر مي
                                                
1. Value Chain 
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  الزمقوانين نبود زيرساخت و  .۴ـ۳
هـاي   فرايندهاي خالق، کمبود شبکه ١تاميني  زنجيره در ضعفطور خاص  به ضوابط مشکل نبود زيرساخت و

بـه   اين مشکالت در نهايت. يابد يتي نمود ميکارهاي حماوسازتوزيع براي بازاريابي کارآمد محصوالت، و نبود 
مثالً، يک چارچوب قانوني معقول که . شود کند، کشيده مي عمل مي در آن که اقتصاد خالق اي فضاي نظارتي

آن ضـروري  هـاي هنـري و امثـال     در حـوزه  اي منظم ، براي کار حرفهباشداجراي قراردادها  و تدوينبر ناظر 
گونه نارسـايي   هرويژه  به. ر بعضي کشورها وجود نداشته باشد يا کارآمد نباشدد استچوب ممکن است، اين چار

. کنـد  ايجـاد مـي   مشکالت عديده و بزرگي براي کارهاي خـالق  ،در تشخيص حقوق مالکيت معنويحقوقي 
ي خـود دسـت    هرگز به حقوق واقعـي و منصـفانه  موثر، توليدکنندگان خالق  مالکيت معنويبدون يک رژيم 

 حـال توسـعه  ي در  گرچه بسياري از کشورها. شود ها کشته مي کار در آن ي ادامه ي و بنابراين انگيزه ؛يابند نمي
انـد و   ي مالکيت معنـوي برداشـته   سالهتدوين و تنظيم قوانين کارآمد براي برخورد با م سوي هاي مثبتي به گام

  .دارندنوز راه درازي در پيش ه آل يابي به شرايط ايده تا دست اند، اما هايي نيز کسب کرده موفقيت

  حال توسعه اقتصاد خالق در کشورهاي در برکشيدنيک مدل براي  ايجاد. ۵
 حـال توسـعه در   براي کمک به کشـورهاي در  آنکتاد سرگرم طراحي يک مدلي  دبيرخانه رغم اين پيشينه، به

ـ اساسي فرض . ي اقتصاد خالق است دستاوردهاي حاصل از توسعهسازي  بهينهجهت  ن اسـت کـه تجـارت    اي
فـا  ايي ايـن کشـورها    در ارتقاي رشد اجتماعي ـ اقتصادي، اشتغال و توسـعه   اي نقش فزاينده ،کاالهاي خالق

. نيستباشد، اما شرط کافي هاي خالق  براي تقويت ظرفيتتواند شرط الزم  ي تجارت گرچه مي توسعه. کند مي
بـراي  گيـري سـرمايه    شـکل در ) FDI( قيم خارجيگذاري مست سرمايهگذاري داخلي و  نقش سرمايهسو  از يک

از . کند را بازي ميبه نوآوري، خالقيت هنري و خالقيت فني و راه تبديل فناوري بسيار مهم است اقتصاد خالق 
  .براي بازار باشدگرا و بسيار منعطف  هاي نتيجه تواند مبنايي براي استراتژي مي "کارآفريني خالق"سوي ديگر، 

ضمن ارتقاي  ،چشم آيد اگر قرار است که ارزش صادرات کاالهاي خالق در اقتصاد ملي به  ر،ت و از همه مهم
سازماني و قوانين و مقررات  ته در جهت تقويت سازوکارهاي ميانالزم است تدابير بايس  ،٢هاي خالق ظرفيت

چارچوب حقـوقي و  اين . هاي مالي انديشيده شود ويژه مالکيت معنوي، قانون رقابت، و سياست کارآمد، به

                                                
1. Supply Chain 

است براي اصحاب فرهنگ تا ممکن  هاي صنعتي دارد و ي ارزش و از اين قبيل که در اين گزارش آمده، اختصاص به حوزه ي تامين، زنجيره هايي مانند زنجيره اصطالح
  .حدي نا آشنا باشد

  .شود پذير مي ق، بهبود فناوري در صنايع خالق و از اين قبيل امکانوکارهاي خالق، ارتقاي منابع انساني خال ي کسب هاي خالق از طريق توسعه واضح است که ظرفيت. ٢
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ويژه براي افراد   که به( دسترسي بهتر به منابع مالي: دست را فراهم کند  تواند تسهيالتي از اين قانوني، مي
هاي خـالق بـراي    گيري خوشه شکل؛ )هاي کوچک فعال در صنايع خالق اهميت دارد خوداشتغال و بنگاه

گـذاري و   بخش خصوصـي بـه سـرمايه   يب دانش فني و تسهيالت زيرساختي؛ ترغگيري مشترک از  بهره
ي محصـوالت و   فزاينـده  پذيري خالق محلي؛ و رقابت هاي ي شرکت در شبکهکارايي افزايش   مشارکت؛

هـاي   بهبود مهارتدر جهت  "ساز ظرفيت"اقدامات ، مدلدر اين . در بازارهاي جهاني کشور خدمات خالقِ
  .شوند گذاري صنايع خالق موکداً توصيه مي رمايههاي مرتبط با تجارت و س و اعتالي سياستکارآفريني 

. هـاي رقابـت اسـت    آنکتاد در زمينه ١"محورِ سياست"هاي  پژوهشگرفته از  الهاممدل رويکرد مفهومي اين 
هاي ميداني همراه بـا فهـم ايـن نکتـه اسـت کـه        بررسيهنوز نيازمند و ي آغازين است،  مدل در مرحله

   .گذارند مي  ونه بر يکديگر تاثيرو اقتصادي چگفناورانه سرريزهاي 
 هـا  ها و بنگـاه  ، موسسهها از شرکت يگروه عظيم و ناهمگنمشتمل بر الزم به يادآوري است که صنايع خالق 

بدون شک . هاي صنايع خالق است تناسب هر يک از زيربخش بهپذير  هاي متفاوت و معموالً انعطاف با ساختار
بايد در عمل آزموده شوند تا اعتبـار و روايـي   قابل آزمايش است که  مدل هنوز در حد يک سري پيشنهادهاي

انـدک اسـت و   تا اين زمـان  در واقع، اطالعات ما . فرضيات آن به استناد مدارک و شواهد کافي به اثبات برسد
يزهاي ي تـاثير سـرر   ويژه درباره به ،اقتصادکليت ي تاثير صنايع خالق بر  ي کافي مدرک مستند درباره اندازه  به

هـاي فنـي و    دانيم کـه پيشـرفت   تر هنوز نمي زبان ساده به. هاي اقتصاد وجود ندارد صنايع خالق بر ساير بخش
  .گذارند هاي اقتصاد تاثير مي هاي مختلف اقتصاد خالق چگونه بر ديگر بخش تجاري در حوزه
ه پيوند درستي ميان هاي خالق اين است ک ي ظرفيت گرايانه براي توسعه عمليک روش  ،در اين سناريو

، فنـاوري  )I(گـذاري   سـرمايه : اين عناصر عبارتند از. هاي خالق برقرار کنيم ي ظرفيت عناصر ايجادکننده
)T( کارآفريني ،)E ( و تجارت)T .( شکل)۲(     نـام   بـه اين پيوندها را در قالـب مـدليC-ITET )  بخوانيـد

  .ي شروع است هگذاري نقط در اين مدل، سرمايه .دهد نشان مي )تت آي سي
انگيزد،  هاي بخش خصوصي را برمي گذاري هاي دولتي کارآمد احتماالً سرمايه منطق مدل اين است که سياست

گرا تشـويق   هاي صنعتي خالق را به اتخاذ رويکردهاي صادرات کند، و در نهايت شرکت ها را جذب مي فناوري
شود؛ به اين معنا که  هاي کالن و خرد منتهي مي ياستتر ميان س  اين تدابير سرانجام به همگرايي بيش. کند مي

هـاي بخـش خصوصـي در ايـن صـنايع       گـذاري  ي صنايع خالق با سرمايه هاي دولتي در زمينه گذاري سرمايه
  . شوند گيري اين صنايع بسيج مي ها و منابع ملي براي رونق خورند، و ظرفيت افزا پيوند مي اي هم گونه به

                                                
  .ي خاص است هاي مختلف در اين يا آن حوزه ها بررسي کارآيي و کارآمدي سياست شود که موضوع آن هايي گفته مي محور به پژوهش هاي سياست پژوهش. ١
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تـرين   پويـا ي  زمـره هاي اخير، صنايع خالق در  زيرا در سال ،ين مدل يک عنصر کليدي استتجارت در ا
تر از ميانگين رشـد   ميانگين نرخ رشد خدمات خالق سريع. اند نظام تجارت جهاني قرار داشتهها در  بخش

هـاي   بخـش خـدمات بـين سـال    در که نرخ رشد کـل صـادرات جهـان     درحالي .خدمات تخصصي است
بـراي   درصد ۲۲: تري داشت بود، صادرات خدمات خالق رشد بسيار سريع درصد ۱۲بالغ بر  ۲۰۰۰ـ۲۰۰۵

الزم بـه يـادآوري    .بصـري ـ   براي خدمات سمعي درصد ۱۶براي خدمات معماري، و  درصد ۱۹تبليغات، 
خالق درحال حاضر فقـط  توليدات  تجاري خالصِ  هاي اقتصادي ديگر، تراز علت نبود شاخص است که به

ـ . هانيـپويايي صنايع خالق در بازارهاي جبردن به ميزان  پيري است براي معيا هـاي   صـشاخـ  هروزـام
هـاي   هـا در تحليـل   به دولـت هستند که ي رسمي در سطح جهان هاي کم مربوط به تجارت تنها شاخص

  .کنند ميگذاري در اين عرصه کمک  و سياستتطبيقي 
اعتمـاد محـض بـه يـک تحليـل       اي کـه حاصـل   کننده مراهگهاي  گيري نتيجهبراي پرهيز از با اين همه 

بـديهي اسـت   . تري نشان دهيم هستند، بايد دقت بيشکاالها و خدمات خالق ي تجارت  در حوزه يآمار
ـ   وضـعيت بيـانگر  تواند  تنهايي نمي بههاي خالق  فرآوردهارقام مربوط به صادرات  ي صـنايع خـالق در   کلّ

هـاي معتبـر و    چنانچه بخواهيم به تحليـل مشخص شده است که  کامالً. يک کشور باشدنظام اقتصادي 
هنـري کـه از   / اعظـم درآمـدهاي خـالق   ي بخـش   قابل مقايسه در سطح جهاني برسيم بايستي دربـاره 

دسـت   شـده بـه   و توزيـع محتـواي خـالق و ديجيتـالي     برداي، و بازاريابي ي بهره رايت، پروانه کپيطريق 
هـايي در اکثـر کشـورهاي جهـان      ار داشته باشيم، که متاسفانه چنين دادههاي کافي در اختي دادهد، نآي مي

 C-ITETمدل : ارتباط ميان عناصر خالق. ۲ شکل
 

  کارآفريني

  گذاري سرمايه  تجارت

  فناوري

  خالقپيوندهاي 

  UNCTAD (Dos Santos, 2007): منبع
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توسـعه بـدتر اسـت، چراکـه ايـن       حال وضعيت از اين لحاظ در کشورهاي دربديهي است . در دست نيست
هـاي   دارنـد کـه بخواهنـد داده   خالق در اقتصـاد ملـي ن  / چنداني به نقش توليدات هنريکشورها التفات 

  .]۲[ نندآوري ک را جمع ها آن
 اتتـاثير جهت سـنجش  المللي  در سطح بيناي  مقايسهي هاي کم شاخص که در غياب اين تر از همه مهم

آمـار   تـوان از  مي المللي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي صنايع خالق و اقتصاد خالق در سطوح ملي و بين
شناسـايي و تحليـل   اي بـر  ـ  هـا وجـود دارد   آنهـا   هايي کـه در آن  کاستيرغم  بههاي تجاري ـ   شاخص

که به عملکرد صـادرات  هاي خالق  تجاري فرآوردههاي  از شاخصشماري  !استفاده کردروندهاي جهاني 
 )صادرات از طريق توليد ناخـالص داخلـي   ي مثل سهم بازار، تجارت خالص، نرخ رشد و سرانه(  اند وابسته

در اين زمينه آنکتـاد يـک   . محاسبه کرد مليمبناي آمار تجارت  برها را  توان آن ميمعيارهايي هستند که 
ـ ( المللي کمک کنـد  هاي تجارت بين ها در تنظيم سياست به دولتپژوهش ميداني را انجام داده تا  ايج ـنت

  .]۳[ )دسترس استاين پژوهش از طريق آنکتاد قابل 

  گذارروبه اقتصادي  هاي توسعه و نظام درحالجهان اقتصاد خالق در . ۶
آفريقـا، آسـيا ـ    ي  گذرا به وضعيت کلي صنايع خالق در کشورهاي در حال توسعهنگاهي اين بخش 
بــه اقتصـاد خــالق در  . دارد ، آسـياي مرکــزي و خاورميانـه، آمريکــاي التـين و کارائيـب    پاسـيفيک 

نگـاهي   نيمنيز  ،ها اطالعاتي در دست است که از آن ،اروپاي شرقيدر حال گذارِ اقتصادي  هاي نظام
  .خواهد داشت

  آفريقا. ۶ـ۱
رغـم   بـه . کامل نيستآن توزيع  ي توليد، بازاريابي و درنتيجه چرخه. استپاره  پارهصنايع خالق در آفريقا 

هاي فرهنگـي و   و رسوم و ميراث فرهنگي، آفرينش چنين غناي آداب قاره و هماين در  هافراواني استعداد
  .اند ساز نبوده چندان پولچه در بازارهاي خارجي،  هاي داخلي در بازارچه هنري آفريقا 

، بينجامـد تدريجي ميراث فرهنگـي کشـورهاي آفريقـايي    استهالک تواند به  جا که مي اين موقعيت از آن
اسـتعدادهاي آفريقـايي   ، تعجبي ندارد کـه  قابل اتکادر نبود يک درآمد مناسب . آفرين است مشکلواقع  به

حـال   اقتصـادي در  هاي از نظام  )فرار مغزها(داد که نشت استع نشوند و اينهنري از هر نوع  جذب مشاغل
را جـذب کننـد، هـيچ     هااين اسـتعداد توانند  ميي صنايعي که  بدون توسعه .گير باشد همواره چشمتوسعه 
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منـاطق جنـوبي   هنرمنـدان   ،شـده  انجام مطالعاتطبق . دليلي وجود ندارد که اين روند نزولي متوقف شود
در خـارج بـه   ي که ي شرايط به اندازهداخلي به شرايط "اند و  ي خارجيمشتاق کارکردن در کشورها آفريقا

  !]۴[ کنند اعتماد نميشود،  يشنهاد ميها پ آن
اقتصاد غيررسـمي  چارچوب  فرهنگي درهاي  فرآوردهبخش اعظم در کشورهاي بسيار فقير اين قاره، 

مـردم  ي  عامـه وليد درآمد بـراي  شکلي از تتواند  ً مي ي توليد نوعا اين شيوه. شوند  توليد و عرضه مي
را  ييهـا  شوند تـا خروجـي   هاي اوليه با هم ترکيب مي ورودي(ساده است  نيز ي ارزش زنجيره. باشد

اي نيسـت   اين، آن صنعت پيشرفته. )دنشو کنندگان فروخته مي به مصرفبدون واسطه توليد کنند که 
، )R&D(کـه مـثالً تحقيـق و توسـعه     ي ارزش در آن وجود دارند، چـرا   هاي زنجيره ي جنبه که همه

و غيـره در آن  ) هـا  ماننـد شـرکت  (وکار   تر کسب مند داخلي و خارجي، نهادهاي رسمي بازاريابي نظام
  . اند غايب

عنوان بخش مهمي از زنـدگي روزمـره در    ، موسيقي به)نيجريهازجمله (بسياري از کشورهاي آفريقايي در 
شـدت   شـده بـه   ضبطايي ا توليد رسمي و توزيع آثار موسيقام .شود داشت نواخته مي ها و مراسم بزرگ آيين

ادي و توليد و مصرف قانوني و به لحاظ اقتصقدرتمند کشور بين مراکز اقتصادي هماهنگي  .محدود است
در مصر  قاهره ،سنگالدر  که داکار درحالي. شدت ضعيف است نيز بهکاالهاي فرهنگي ماندني و پرهيجان 

واقع مراکزي هستند تاون و ديوربان، در  استان گاتنگ يا شهرهاي کيپمانند  قاي جنوبيآفريي از و مناطق
، سـاير مراکـز اقتصـادي قـوي مثـل      معروفندي کاالها و خدمات فرهنگي  به توليد و مصرف گستردهکه 

الي، مـ ماننـد  لحاظ اقتصادي فقيـر    کشورهاي بهحتا حال  با اين. مواجهندکمبود توليد فرهنگي با بتسوانا 
حرکـات  توليد و مصرف محصوالت فرهنگي مهمـي مثـل موسـيقي،    نيز تُهي از زامبيا و موزابيک، رواندا 

  .نيستند، صنايع دستي و هنرهاي تجسمي موزون
اجـراي زنـده اسـت و    هنوز بر ، تمرکز تا حدود زيادي شود تا جايي که به صنعت موسيقي مربوط مي

در ايـن شـرايط   . شـود  توجـه مـي  جديـد   هاي از طريق سيستمشده يا توليد محتوا  تر به آثار ضبط کم
اين نيست که مساله تنها . جذب کشورهاي خارجي شوندقاره خالق  هايآور نيست که استعداد تعجب

ن أآورند، در مقايسه با شـ  دست مي خودشان به هايشهرتي که بعضي از هنرمندان آفريقايي در کشور
ي مشهور موزامبيايي در سطح  مثالً، ماالن گاتانا هنرپيشه(ت المللي بسيار اندک اس ي بين يک ستاره

 ي زنـده شـان را از اجـرا   اند و هنرمندان درآمد اصلي ؛ مخاطبان نيز محلي و اندک)و غيره المللي بين
نخبگان آفريقايي را به مراکز توليد  ،يافته صنايع خالق دنياي توسعه. رايت پيآورند نه از ک دست مي به
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حال  خالق را در کشورهاي در هايبدون ارتقاي صنايعي که اين استعداد. اند ان کشاندهخودشتوزيع و 
سـيل فـرار هنرمنـدان    . معکوس خواهـد شـد  کند، دليلي ندارد که تصور کنيم اين روند جذب توسعه 

آفريقايي به کشورهاي غربي ادامه خواهد يافت، و کشورهاي آفريقايي هر روز از لحاظ اسـتعدادهاي  
  .تر خواهند شد ي و تهيهنري ته

صنعت موسيقي در کشورهاي آفريقـايي صـورت گرفـت، تحقيقـي تقـديم      بندي  رتبهدر تالشي که براي 
صـنعت   ي اسـاس مراحـل توسـعه    بـر کشـورها را  ي جهاني يونسکو براي تنوع فرهنگي شد کـه   اتحاديه

کشـورهايي کـه   : "شـدند  بندي کشورها به سه دسـته تقسـيم مـي    در اين رده. کرده بودبندي  موسيقي رده
هـا   آن موسـيقي کـه صـنعت   کشورهايي " ؛"بودايجاد حال  يا درها پا گرفته و  صنعت موسيقي قبالً در آن

هـا حالـت کـامالً بـدوي      در آنکشورهايي که توليد و مصرف موسـيقي  "و  ؛"گذرانيد مراحل جنيني را مي
ي  طور جدي مبتني بـر يـک زنجيـره    صنعتي است که به ،شده و تثبيت پاديرموسيقي يک صنعت ." داشت
هاي مهـم   اي يکي از حلقه صنعت ضبط موسيقي در کنار نوازندگان و خوانندگان حرفه. کامل استارزش 

هـاي خـاص خـود را     ي موسيقي نيز لوازم و نيازمندي البته صنعت اجراي زنده. ي ارزش است اين زنجيره
آمـده   )۱(ي  شـماره در جـدول  نتـايج آن  اي کـه   مطالعههر حال  به. پردازيم ها نمي دارد که به جزييات آن

اند و تنهـا در دو   آفريقايي در صنعت اجراي زنده به جايي رسيدههفت کشور تنها دهد که  است، نشان مي
ي جنيني  در دورهغالباً کشورها ساير در صنعت ضبط . گرفته است پاموسيقي ضبط کشور است که صنعت 

چشم  از صنعت موسيقي بهندرت رد پايي  بهجنوب صحراي آفريقا  يشورهاک درصد ۳۰برد و در  سر مي به
اسـت  ه اجراي زنـد  ،دهد که در کشورهاي آفريقايي جنوب صحرا نشان مي) ۱(ي  شمارهجدول . خورد مي

اين کشورها، صنعت موسـيقي   درصد ۳۵از  در بيش ،تر مهماما از آن . راند ميپيش که صنعت موسيقي را 
: به معناي واقعي کلمه هستند موسيقي  اما تنها نام دو کشور صاحب صنعت ضبطدارد؛  وجودبه هر شکل 

  .]۵[ مبابوهيزآفريقاي جنوبي و 
  
  

، نخستين نمايشگاهي است که براي ايجاد يک بينش کلـي  "هنر معاصر يک قاره: ١افريکا رميکس"
شـگاه رمـيکس، هنرمنـدان    نماي. ي آفريقا داير شده اسـت  هاي هنري جاري قاره نسبت به فعاليت

چنين هنرمندان آفريقايي ساکن اروپـا   ي آفريقا را، از الجزاير تا آفريقاي جنوبي، و هم سراسر قاره
سال اخيـر پديـد    ۱۰آثار به نمايش درآمده در رميکس طي . کند و آمريکاي شمالي را ميزباني مي

                                                
1. Africa Remix: 

  !رسد فرياد بلند، صريح و شاد آفريقا به گوش مي: افريکا رميکس. ۳باکس 
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سـازي، طراحـي،    ، فـيلم سازي، نورپردازي و صـداگذاري، عکاسـي   آمده و شامل نقاشي، مجسمه
کوشـد   ي آشنايي با خالقيت مدرن آفريقا است که مـي  رميکس، پنجره. شود معماري و ويديو مي

اش دوختـه، غـرق    اين تصوير ذهني مکدر مخاطب از آفريقا که را به جاي آينده، چشم به گذشته
  .ان ببردزند، از مي ها است، و در فقر، بيماري و جنگ دست و پا مي ها و سنّت در آيين

متولد کامرون و ساکن  ، نويسنده و منتقد١توسط سيمون ميامي ۲۰۰۴سال رميکس نخستين بار در 
ـ و شايد شد برگزار رف آلمان دوسلدي کانست  پاريس در موزه هنرهـاي  تـرين نمايشـگاه    رگزب
ارد گـالري هيـو   بعد از آن، رميکس در. شد در اروپا برگزار ميتا آن زمان بود که  تجسمي آفريقا

ايـن اواخـر در   ي مـدرن اسـتکهلم و    مـوزه ي هنر موري توکيو،  يس، موزهلندن، مرکز پمپيدو پار
  .برگزار شدآفريقاي جنوبي  گوتنگهنر ژوهانسبرگ در  گالري
ذهـن  در از آفريقا بود که  زشت و ناپسندي بردن تصوير از ميان رميکس،ميامي از برگزاري هدف 

داشت نمايشگاهي برگزار کند که کـانون تمرکـز آن آفريقـا،     او قصد .مردم جهان نقش بسته بود
بـيش  هنرمندان خواست  او مي. آن هم مردم آفريقا باشندو مخاطبان تبار،  آن يک آفريقاييمتصدي 

  .کنندخودشان را عرضه  ]هنر[، معرف کشورشان باشندکه   آناز 
ر برابر ديدگان مخاطب به نمـايش  دميراث و تنوع فرهنگي آفريقا را معاصر مرتبط با رميکس مضامين 

و  سنّت(، هويت و تاريخ )هاي متفاوت از زندگي شهري و روستايي تجربه(شهر و سرزمين : گذارد مي
رميکس شاهدي اسـت  ). عواطف مذهب، روحانيت و(و جسم و روح ) مدرنيته و ارتباط فرد با جامعه

   .زند موج ميهايش  که در آفريقا و افسانه بر عظمت و تنوعي
ميـراث  بـيش از  جهت که   ويژه از آن بهشود،  نقدهايي نيز نسبت به رميکس مطرح مي با اين حال،

ي  نشـريه  نگـار  روزنامـه  ،جاناتـان جـونز  . ورزد مـي بر هنر معاصر تاکيد  ،فرهنگي و هنري محلي
بايـد  کسـي    را چـه " هنر معاصـر "اما . کوبد ميهنر معاصر رميکس بر طبل : "گاردين معتقد است

 هنـر آفريقـا  ؟ چرا آفريقا باشد مردمييا  هنرهاي قومياز آن بايد بيش و چرا اهميت ريف کند تع
  "کند؟افت  نازل غربي ي ايدهيک تا سطح بايد 

خواهد آفريقايي را به نمايش بگذارد که پرهيجـان،   رميکس مي. شايد مساله دقيقاً همين باشد
يـابي بـه ايـن هـدف،      دست. مانده وجوش و عقب جنب شهري و مدرن است، نه روستايي، بي

اي از آفريقـا، بلکـه از    سـابقه  تنها تصوير بـي  مستلزم نمايشگاه پيشرفته و جديدي است که نه
هايي  ها، نهادها و نهضت ها، ژورنال شده، جشنواره هاي منظم و هدايت طريق سمينارها، گردش

هيم ژرف آن در اختيـار  دهند، فرصتي براي غور در معاني و مفـا  که فرهنگ قاره را شکل مي
  .دهد مخاطب قرار مي

  

 By Avril Joffe, Director, CAJ (Culture, Arts and Jobs): منبع

                                                
1. Simon Njami 
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فرهنگي در هاي  مقولهدن نياسر قاره و گنجاي سياست فرهنگي در سر شاهد توسعهده سال اخير طي 
يـک سياسـت فرهنگـي    فاقد قاره  يبسياري از کشورها .ايم بودهاي  اي و قاره منطقه يها گردهمايي

هـا و   سياست فرهنگي روشـني دارنـد معمـوالً فاقـد سـازمان     مثالً هايي هم که  آنو  ؛هستندروشن 
در موقعيـت  عـالوه،   بـه . سياست فرهنگـي هسـتند  براي پرداختن به اهداف  الزم و کارآمد زيرساخت

هـاي   جور آشفتگي در سطح دولـت  هاي گوناگون، شاهد يک از فعاليت ١"سبد"ي يک  مثابه فرهنگ به
در پاسـخ بـه فاکتورهـاي    هاي فرهنگي عمدتاً بر حفظ ميراث فرهنگـي   مرکز سياستت. قاره هستيم

حسب ظاهر در رأس امور شوراهاي که به فرهنگ معاصر که  تاريخي و هويت فرهنگي است، درحالي
شود؛ چه رسد به صنايع فرهنگي و ديگر صـنايع   عالي فرهنگ و هنر است، توجه چنداني مبذول نمي

ها مشکالت رايج در اغلـب   در حقيقت، اين. اند هاي فرهنگي مغفول مانده سياست خالق که تقريباً در
  .اند حال توسعه کشورهاي در
شناسـايي   ييآفريقـا  يکشـورها : دهنـد  نمايد کـه بادهـا خبـر از تغييـر فصـل مـي       چنين ميبا اين همه، 

هايشان را به  دولت وي اشتغال خالق آغاز کرده،  توسعهبخش فرهنگي را براي کاهش فقر و  هاي ظرفيت
در  ۲۰۰۰ي يـک کنفـرانس وزارتـي کـه سـال       در دسـتور جلسـه  . اند ساختهمتعهد   بخشاين از حمايت 

در  هـا  ، نماينـدگان دولـت  شـد اي برگزار  يکپارچگي منطقهدر نقش و جايگاه فرهنگ پيرامون موزامبيک 
ر جهت ارتقاي صنايع فرهنگـي  ساز د هاي سرنوشت گام"ي آفريقاي جنوبي موافقت کردند  ي توسعه کميته

ـ زا در جهـت کـاهش فقـر، اشـتغال    فرهنگي ملي  هاي برداري از ظرفيت عنوان راهي براي بهره بهرا  و  يي
  ].۶[ ."بردارندکمک به رشد اقتصادي 

نتيجـه   .آفريقايي وجود نـدارد در کشورهاي براي سياست فرهنگي  اي يکپارچهو چوب هماهنگ رچاهيچ 
رسـيدن   فعليـت  به. در آفريقا کماکان بالقوه باقي مانده است بازار فرهنگيهاي  يلاين شده است که پتانس

سـازي ايـن    اي هماهنـگ، عـزم راسـخ بـراي پيـاده      هاي بين رشته ها مستلزم اتخاذ سياست اين پتانسيل
هـاي   فنـاوري منابع انساني و مالي مختص بخش خالق، يـک محـيط رسـانا بـراي     ي  ها، توسعه سياست

قـرار اسـت   بازار مشترک فرهنگـي آفريقـا   . هاي مالکيت معنوي است وجود رژيم اطالعات وارتباطات و 
ي  اتحاديه. آفريقايي باشددر کشورهاي چارچوبي براي بازشناسي و تغيير ساختار بازار و فضاهاي فرهنگي 

ن تقويـت روابـط بـي   آفريقـا را بـا هـدف     ٢شوراي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي  ۲۰۰۵در مارس آفريقا 
  .تشکيل دادهاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي  سياست

                                                
1. Portfolio  
2. Economic, Social and Cultural Council (ECOSOCC) 



٩١  /اي صنايع خالق  بعد توسعه                                                                                                                                  

تر توسـعه   هاي مهم به ابزاري براي دستيابي به هدفکم  کماز سوي ديگر بخش فرهنگي و صنايع خالق 
ـ غنـا، مـالي، نيجريـه و      ييچهار کشـور آفريقـا  . کنند ميبودجه دريافت همين دليل  بهشوند و  تبديل مي

اند  گنجانيدهشان  فقرزداييسندهاي ملي مربوط به  در] ۷[" اصليمحورهاي "عنوان  سنگال ـ فرهنگ را به 
  .اند ساختهتواند در فقرزدايي ايفا کند، کامالً نمايان  و نقشي را که بخش فرهنگي مي

ظرفيـت   ايبـر  يعنـوان منـابع   سـازي و موسـيقي بـه    توسعه و ارتقاي صنايع فـيلم بر غنا تاکيد کشور در 
اي بـه   کشـور مـالي نگـاه ويـژه    استراتژي فقرزدايـي  . ي مهارت است ثروت و توسعهزدايي، توليد  اشتغال

هـاي   اسـتراتژي  عنوان يک محور اصلي در بهنوايي اجتماعي، و امنيت  فرهنگ دارد و آن را به مذهب، هم
اعـتالي  ماليـايي در  بازشناسـي پتانسـيل فرهنـگ    ديدگاه در راسـتاي  اين . دهد کشور ربط مي يفقرزداي
تاييـد  در . امنيـت اسـت   اجتمـاعي و نوايي  همتوام با نگاهي به ايجاد يک جو  ،يسنّتاي مذهبي و ه ارزش

داده  سخن داداستراتژي فقرزدايي نيجريه  ،)سازي نيجريه ي صنعت فيلم خانه( ١ناليوودار زياد يظرفيت بس
). را ببينيـد  ۴ي  مارهي ش نمايه(عنوان يک محور مهم در راستاي فقرزدايي ياد کرده است  و از فرهنگ به

عنوان  بهي اين صنايع را  داده و توسعهسنگال نيز ارزش ظرفيت صنايع دستي را در اقتصاد ملي تشخيص 
  .ه استهاي اصلي فقرزدايي در نظر گرفت يکي از استراتژي

  

  هايخالق در شهر شانگ/ صنايع فرهنگي سهم
  )ميليارد يوان( ارزش افزوده  )يوانميليارد ( خروجي  

  ۲۰۰۵  ۲۰۰۶  ۲۰۰۵  ۲۰۰۶  
  ۴/۶۷  ۹۴/۵۴  ۱۷/۲۲۹  ۵۷/۱۹۷  مجموع

  ۷۹/۲۸  ۰۹/۲  ۵۸/۹۶  ۲۸/۸۹  راحيط/ تحقيق و توسعه
  ۸۷/۱۱  ۸۷/۹  ۹۶/۴۱  ۱۶/۳۷  طراحي ساختمان

  ۷۳/۵  ۹۴/۴  ۸۴/۱۴  ۸۴/۱۲  هنر و رسانه
  ۲۷/۱۸  ۶۸/۱۳  ۴۱/۵۴  ۰۳/۴۱  ريزي مشاوره و برنامه

  ۸/۲  ۳۶/۲  ۳۸/۲۱  ۲۶/۱۷  مصرف مد
  ز صنايع خالق شانگهايمرک: منبع

در جمهوري ) ACP(و اقيانوس آرام  ي، کارائيبوزيران کشورهاي آفريقاييدومين اجالس  ۲۰۰۶سال در 
به دور هم جمع کرد، يـک پيـام    ACPکشور را از مناطق  ۷۹وزيران رويدادي که . دومينيکن برگزار شد

از هـاي فرهنگـي    سياسـت " :مـنعکس گرديـد  پايـاني اجـالس   ي  نامـه  داشت که در قطـع سياسي شفاف 
يکـي از  کـه تنـوع فرهنگـي      ند و ايـن هسـت  ACPي کشورهاي  هاي توسعه هاي اساسي استراتژي مولفه

                                                
1. Nollywood  
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وزيـران   ".المللـي اسـت   وحدت اجتماعي و پايـداري در سـطوح ملـي و بـين    در تضمين مهم  هايفاکتور
 و صنايع فرهنگي ACP ورهايي کشارتقاي فرهنگمبني بر داکار  ي بيانيهچنين حمايت مجدد خود از  هم

تقويـت  "بـراي   ١اي چندموسسـه ي  همين موضوع بود که اجراي يـک پـروژه  با توجه به . را اعالم داشتند
تصـويب   بـه  ۲۰۰۷در سـال  " اشتغال و تجارتي  توسعهاز طريق  ACPکشور منتخب  ۵صنايع خالق در 

يونسـکو در دسـت اجراسـت و    و  سازمان جهاني کار، آنکتـاد اين پروژه مشترک به کمک . اجالس رسيد
. شـود  تـامين مـي   ACP ي سازماني از دبيرخانه هاي مالي و حمايت کميسيون اروپاطريق ي آن از  بودجه

يجـي،  انـد از ف  به پايان برسد، عبارت ۲۰۱۰سال در کشورهاي ذينفع براي انجام اين پروژه که قرار است 
  .توباگو و زامبيا موزامبيک، سنگال، ترينيداد،

  پاسيفيکي آسيا ـ  منطقه .۶ـ۲
ژاپـن و  اقتصـادهاي بـالغي چـون    ي  صنايع خالق المان مهمي در توسـعه ، پاسيفيکي آسيا ـ   در منطقه

بسياري از مقامات شـهري  . ندا مالزي بودهرو به رشد  تر، در نظام اقتصاديِ در وسعت کمو جمهوري کره، 
 هاي خالقيت و بنگاه گذاري مبتني بر سرمايهاي ه چين، ژاپن، جمهوري کره و سنگاپور سياستکشورهاي 

با اين  ٢.اند رقابتي اتخاذ کردهمزاياي رشد اقتصادي و يابي به  دستعنوان يک استراتژي براي  بهرا خالق 
هاي  مفهومي نيست که واقعاً تقويت شده باشد و در برنامه" اقتصاد خالق"در اکثر کشورهاي آسيايي، حال 

" صنايع خالق يـا صـنايع فرهنگـي   " ي چونمفاهيم .دحلي از اعراب داشته باشکشور م يي اقتصاد توسعه
  .روند کار مي ي ملي بههااقتصادي  توسعههاي  هاي مربوط به استراتژي ندرت در بحث هم به

تـا   ،٣انـد  ميراث فرهنگي متمرکـز شـده  در مراکز که صنايع دستي و گردشگري فرهنگي هر دو   حالي در
. اند عنوان دو فعاليت مجزا باقي مانده از جهت درآمدزايي بهاند، اما  و شناخته شده کردهتوجه حدودي جلب 

ي کارآفرينـان يـا    وسـيله  قرار دارند که يا به " هاي فردي پروژه"کانون توجه دستي در صنايع  ،طور کلي به
ـ  هاي بـين  از طريق دولت يا کمک شان هاي توسعه که بودجه عنوان بخشي از پروژه به ي خـارجي يـا   الملل

طي ساليان دراز، چنـد پـروژه مـثالً بـر مبنـاي      . آيند مي به اجرا درشود،  تامين مينهاد   هاي مردم سازمان
تـر،   هـاي فقيرنشـين   ي اقتصـادي بخـش   عنوان موتوري براي توسعه بهو صنايع دستي فقرزدايي پتانسيل 

                                                
  .اي با مشارکت چندين موسسه از کشورهاي مختلف پروژه. ١
هايي را براي جذب سرمايه در راستاي گسترش  است و نه مقامات ملي و کشوري، که سياست" شهري"جا صحبت از مقامات  ي محترم توجه فرمايد که در اين خواننده .٢

  .اند خالق اتخاذ کرده هاي بنگاه
هاي صنايع دستي خود را در مراکز تاريخي و يا طبيعي، که مورد توجه گردشگران هستند،  قبالً هم به اين موضوع اشاره شد که کشورهاي در حال توسعه، فروشگاه. ٣

  .کنند برپا مي
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محض قطـع   اند، به رهاي خارجي وابستهها اغلب به کمک کشو گونه پروژه جا که اين از آن .اند طراحي شده
ها مـا را   اين يافته. خورند يا کمبود بودجه شکست مي يهاي زيرساخت محدوديتهاي خارجي بر اثر  کمک

شناخت ظرفيت ايـن صـنايع در   شوند که يک استراتژي جامع توسعه، مستلزم  به اين واقعيت رهنمون مي
  . ي اقتصادي و فقرزدايي است توسعه

هـاي   اين اساس که مفهـوم و فعاليـت  بر ی آسيا ـ اقيانوس آرام را   ای شايد بتوانيم منطقه منطقه از لحاظ
بخش بزرگـي  . تقسيم کنيمچندي هاي  به گروه ،آيند حساب مي مهم بهها  در آناندازه  صنايع خالق تا چه

اقتصـاد   ءجـز  در کشورهاي غربيهستند که  ياقتصادي مهمهاي  اين منطقه داراي فعاليت ياز کشورها
  . آيند شمار مي خالق به

اين گروه شامل کشورهايي مثل چين، هند، اندونزي، مالزي، فيليپين، جمهوري کـره، سـنگاپور، تايلنـد و    
يـک  شـوند و   ي منطقـه محسـوب مـي    عمدههاي اقتصادي  نظامجزو کشورها برخي از اين . ويتنام است

ـ   گرچه ممکن است ؛ دارندخالق صنايع  ي وابستگي استراتژيک به توسعه صـنعتي    در ادبيـات اقتصـادي 
  .١خود از اين مفهوم استفاده نکنند

کـه  طـور   همـان  .ندا ي شکوفايي سريع را آغاز کرده سال گذشته دوره ۵طي " صنايع خالق فرهنگي"در چين، 
ش اول تبـديل  جهاني به بازيگر نق هايکاالهاي خالق در بازارچين از نظر دهند،  آمار و ارقام تجاري نشان مي

، صـنايع خـالق   هـاي  اين توسعه نمايانگر عزم راسخ و آشکار دولت براي کشـف کامـل ظرفيـت   . شده است
از . تاکيـد شـد  کشور نيز بـر آن  ي يازدهم  ساله ي پنج که در برنامه ي ملي است، عنوان يک استراتژي توسعه به

 ي ي توسـعه  تجربـه کـه  شـته باعـث شـد    ي گذ تر، عملکرد اقتصادي تاثيرگذار چين طي چند دهه مهمها  اين
ترن  سال سريع ۲۵از  بيشظرف چين . هاي اقتصادي ديگر باشد کشور متمايز از بسياري از نظاماقتصادي اين 

 را بـا ) FDI(گـذاري مسـتقيم خـارجي     روش سرمايه جذب سرمايه بهرشد اقتصادي را در جهان داشته و اخيراً 
آغـاز   ۱۹۹۰سـال  اي نسبتاً کوتاه کـه از   در دورهدر نتيجه،   !ت آورده استدس ميليارد دالر به ۶۰ي ساالنه  رتبه
ميليـارد دالر   ۷۰به  ۲۰۰۵در سال  وبرابر افزايش يافت،  ۸از خدمات تا صادرات اين کشور در بخش شود،  مي

در هـا بـراي فنـاوري     هاي بارز اين رشد اقتصادي پرشتاب، اولويت اولي است کـه چينـي   يکي از ويژگي. رسيد
، ي سـرمايه  هوشمندانهويژه ترکيب  بدون شک، اين شرايط ـ به . اند خود قايل بوده استراتژي جهش اقتصادي

طراحي، نشر، هنـر و صـنايع    .اند بسيار موثر بودههاي اقتصاد خالق کشور  در مهار ظرفيتو خالقيت ـ  فناوري 
  .آيند شمار مي خالق اين کشور بهترين محصوالت  ي رقابتي دستي در زمره

                                                
  .شود نام صنايع فرهنگي يا صنايع خالق شناخته نمي ش فرهنگ، چيزي بههاي بخ هم با تمام گستردگي) ايران اسالمي(که مثالً در کشور خود ما  چه اين. ١
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 است،خالق در يک فضاي شهري صنايع ي  توسعه هاي سياستنماي اعمال  ي تمام آيينههاي شانگ
هـاي   يکـي از اولويـت  را ي صنايع خـالق   توسعه ه استصراحت اعالم کرد  بهچراکه شهرداري 

ايع صـن ي مسووالن مرکـز   به گفته. داند ـ مي ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۶خود ـ از  ي يازدهم  ساله ي پنج برنامه
 ۲/۲بـه مسـاحت   (خالق صنايع پارک  ۷۵ جهان درکشور  ۳۰شرکت از  ۳۰۰۰ ،هايخالق شانگ
نفر فرصت شغلي ايجـاد   ۰۰۰/۲۵از   اي بيشرو باند  سکني گزيدهشهر  حواليدر ) مربعميليون متر

 ۱۸(ميليارد يوآني در گردش سرمايه  ۹/۵۴هاي افزايش صنايع خالق شانگ ۲۰۰۵سال . ه استشد
 ۶صـنايع خـالق    ي گردش سرمايه در آن سال،. را تجربه کرد )قبلايش نسبت به سال افز درصد
  .داد را تشکيل مياز توليد ناخالص داخلي شهر  درصد

] بـه تـازگي  "[ :گفت ۲۰۰۶بيستم سپتامبر س مطبوعاتي در کنفرانيکي از مسووالن شهرداري شانگهاي 
  گـذاري  سـرمايه را براي تشويق  رهنمودهاييها و  سياستهاي ي صنايع فرهنگي شانگ مسووالن توسعه

گـذاران   اشـتياق سـرمايه   و شـور  ي فرهنـگ،  آتيه خوشبازار . اند در اين بخش تدوين کردهدولتي غير
نقـش مهمـي را   ، خصوصـي بخش گذاري  اقتصاد مبتني بر سرمايه .بخش خصوصي را برانگيخته است

گيـري نظـام    شـکل . ايفا کـرده اسـت  ينترنتي ها و ساير خدمات ا نت کافي مانندهاي تفريحي  در مکان
هـاي   داشته است و با سرازيرشـدن کمـک  نقش مهمي در شکوفايي صنعت فرهنگي شهر نيز  فرهنگي

، گروهـي هـاي فرهنگـي    مراکز فعاليتاندازي  راه. اين روند شتاب گرفته است ،صنعتسوي دولتي به 
و تقاضـا  جاد مشاغل فراوان را در پـي داشـته   اي ،ها ها و کتابخانه هاي اطالعات فرهنگي، موزه ايستگاه

  ."مات اينترنتي را افزايش داده استبراي کتاب، کاالهاي صوتي، فيلم و خد
 

 By Panjin, Deputy Secretary-General, Shanghai Creative Industry Center: منبع

کشـور  در ايـن  ق رفت و موفقيت صنايع خال که باعث پيش ،چينهاي مهم نوگرايي در  از ديگر جنبه
بازرگاني، فرهنگ، علـوم و فنـاوري،   اي به اين معناست که وزيران  رشتههاي چند است، سياستشده 

عنوان يکي  صنايع خالق به. کنند مشارکتي کار ميگروهي و صورت  بهاطالعات و آموزش و پرورش 

دنبـال تشـخيص    بـه تغييرات ساختاري . اند ي چين شناسايي شده ي اقتصادي آينده توسعهارکان از 
ويـژه   ي اقتصادي با نگاهي به ارتقاي صنايع خـالق بـه   ي فرهنگ و خالقيت در توسعه نقش فزاينده

اي کامالً سـازگار بـا هـم     گونه بهکنند،  ي کاال و خدمات ايجاد مي ها که رشد سريع، ارزش افزوده آن
بخـش خصوصـي، نقـش     هاي نوين هاي مالي مبتکرانه، از جمله مشارکت اخيراً، برنامه. اند درآميخته

چـرخش مهـم سياسـتي از    يک  .اند اين کشور ايفا کرده" بر فناوري" موتور را در پويايي صنايع خالقِ
" چـين در شـده   ابـداع / Created in China"سـمت   بـه " ساخت چـين /  Made in China"سياست 

  ي مرکز صنايع خالق شانگهاي تجربه. ۴ ي نمايه
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خواهد بـر   ، حاال مي"ساخت مي"ي تقليد همه چيز  چين که يک روز بر پايه .تازگي قابل توجه است به

  !همه چيز باشد" مبدع"ي تحقيق،  پايه

هاي  موفقيتويژه  به. برد سود ميموفق خود هاي  اجراي سياستبا نيز از پويايي اقتصاد خالق جهاني  هند
  .ي قابل توجه است نکته اين کشور سازي ي صنعت فيلم کننده خيره

. است فيلم ۱۰۰۰ ساالنه، با توليد تقريباً جهانگان فيلم ترين توليدکنند در حال حاضر، هند يکي از بزرگ
حمايـت هنـد از صـنعت    . ميليون نفـر شـغل ايجـاد کـرده اسـت     پنج براي تقريباً هند سازي  صنعت فيلم

چند ايالـت نيـز اقـدامات    چرخد؛ که البته  ميسازمان در سطح دولت مرکزي حول اقدامات سه سازي  فيلم
 تخصصـي مادرشرکت ، وانگهي. ]۸[ اند دادهصورت فيلم  کارگردانيِآموزش خاصي را با تاکيد بر حمايتي 

سـينما وام  هـاي   سالنکند و براي احداث  هزينه حمايت مي از برخي توليدات کمنيز  سازي ي فيلم توسعه
ي  ترين سازوکار دخالت دولـت مرکـزي در توسـعه    توان مهم هاي مالي را مي حمايتحال،  هر  به. دهد مي

عـوارض گمرکـي از   هاي خاص شامل حذف  سازي دانست، که ضمن پشتيباني مالي از پروژه صنعت فيلم
  .شود و استقرار يک نظام مشوق صادرات نيز مي سازي تجهيزات فيلم

بازار ملي هند را در اختيار دارد، ) اند نامي که مردم هند به مرکز توليد فيلم اين کشور در مومبايي داده(، ١باليوود
صنعت . بازارهاي درحال رشد خاص خود را دارا هستند  در سطح منطقههر کدام ي فيلم  اي توليدکنندهه اما ايالت

حال حاضر  سازي، توزيع و نمايش آن در فيلم. نبوده استتغيير ساختار خالي از اما  ،پراکنده استهند گرچه فيلم 
 طور به .]۹[ روند پيش ميبزرگ  هاي سمت تشکيل کمپاني  معدود است که بهشدت تحت کنترل چند شرکت  به

به بازارهاي جهـاني  ي گذشته،  طي دهه اما. شوند  مياً براي بازارهاي داخلي توليد عمومهاي هندي  فيلمي سنّت
  .ميليون دالر است ۲۲۰صادرات فيلم تقريباً ي هند از  اکنون درآمد ساالنه هم و اند راه يافتهي   تر بيش

و سمعي ـ بصري  محورِ فناوريهاي  ويژه در زمينه اند که به ملکرد خوبي داشتهصنايع خالق جمهوري کره نيز ع
ي  زمينـه ي دولـت در  هـا   سياسـت . مشـهود اسـت   )ويييهاي ويد و بازيپويانمايي   فيلمتوليد (اي جديد  رسانه

اي تجـارت  هـ   تقويت بخش خالق داخلي بلکه در هدايت سياستجهت تنها در  نهـ بصري محصوالت سمعي  
صـدا و  کميسيون . ي ابزاري داشته است نيز جنبه )WTO(سازمان تجارت جهاني بافتار مذاکرات المللي در  نبي

لحاظ ابزارها  اين کشور بهعالوه،  به. کند داخلي براي تلويزيون ايفا مي اتنقش مهمي در تقويت توليد کره يسيما
ـبط    و فناوري در جايگـاهي بـاالتر از حـد    دي  وي و دي) VCR(ويي يويـد هاي سمعي ـ بصري مانند تجهيزات ض

  .شود مي يرهاي سمعي ـ بص در توليد فرآورده طور طبيعي موجب افزايش تقاضاهاي داخلي متوسط قرارداد که به
                                                

  .باليوود بر وزن هاليوود است. ١
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امـا صـنايع    ،تـري دارنـد   ي صنايع خالق تاکيد کم گروه ديگر کشورهايي يا مناطقي هستند که بر توسعه
و دومـين  بـوده  ا از قـديم فـراوان   ه در آن ،بافي دستي نايع پارچهسازي و ص طور خاص مبلمان بهو دستي 

، ميانمـار،  الئـوس بنگالدش، بوتان، کامبوج، جمهوري دمکراتيـک   .شده است ميفعاليت شغلي محسوب 
هاي زيادي ميان کشورهاي اين گروه  گرچه تفاوت .گيرند ي اين کشورها قرار مي در زمره نپال و پاکستان

کـه   ايـن ؛ مثالً است يهاي مشخص و مشترک شان داراي ويژگي اقتصادي خالق هاي امنظاما وجود دارد، 
  .قرار دارند شان در مراکز شهري بزرگها  آنهاي مربوط به صنايع خالق  ي فعاليت بخش عمده

کـه   است؛  اقتصاد ي شده ا تقريباً بخش فراموشه که صنايع خالق در آنرسيم  سرانجام به کشورهايي مي
هـاي   فعاليتشکل  بهدر اين کشورها صنايع خالق عمدتاً . شود مشاهده مي در جزاير اقيانوس آرامويژه   به

چشـم   است، بـه ) يسنّت(فرهنگي که بخشي از زندگي اجتماعي و ساخت و توليد کاالهاي  يسنّتفرهنگي 
زافزون نمايانگر طور رو فرهنگي بهفضاي ي اقيانوس آرام،  اسر آسيا و منطقهحال، در سر هر  به. خورند مي

امـان   ي بـي  اين جستجو براي بسياري از مردم منطقـه کـه حملـه   . براي هويت است يي همگانيجستجو
از طريق نياز اين . اند، يک نياز واقعي است تجربه کردهرا  ياقتصادي  فزايندهثباتي  اجتماعي و بي اتتغيير

ي و سـنّت قديمي و جديد، اعم از گيرند ـ   انبوه کاالها و خدمات فرهنگي که به آساني در دسترس قرار مي
  .)شود يا چنين وانمود مي(د شو ارضا ميمعاصر، جهاني و محلي ـ 

  آسياي مرکزي و خاورميانه    .۶ـ۳
در  .مبتني بر بازارنديک اقتصاد گذار به حال  اغلب کشورهاي آسياي مرکزي، از جمله مغولستان، هنوز در

ي زيـاد  تـا حـدود  اين وضـعيت  . ير باشدگ زي نيست که چندان چشمچي" صنايع خلق"سناريو، مفهوم اين 
ي يـک   مثابـه  رايـت بـه   هاي سازماني ضعيف از کپـي  هاي مختلف مالکيت معنوي و حمايت ناشي از سنّت

هـاي فرهنگـي و هنـري در منطقـه بسـيار غنـي و        سنّتکه    حالي در. دارانه است مفهوم غربي و سرمايه
دارند، صنايع فرهنگي اصـلي و صـنايع دسـتي در    تجارت ي  جهي براي توسعهاند و ظرفيت قابل تو متنوع

عنوان بخشي از اقتصاد  و هنوز به دهند را تشکيل مي طور کلي بخشي از اقتصاد غير رسمي اين کشورها به
ي  بـالقوه ي  ي خاصـي از توسـعه   ي اين کشـورها جنبـه   چادرنشيني در همه سنّت. خالق جايگاهي ندارند

  .است صنايع خالق
اسـتامبول  . ندا تري يافته ي بيش و ترکيه توسعه ايران  جمهوري اسالميچون رهايي وصنايع خالق در کش

را بـازي  ي سريع که نقش پل ميـان اروپـا و آسـيا     حال توسعه درو بزرگ  يعنوان شهر طور خاص به به
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عي ـ اقتصـادي زنـدگي    اجتمـا  اتسمت افـزايش تـاثير    مقامات دولتي ترکيه به. شود ميکند، شناخته  مي
اسـر کشـور   تنها در پايتخت بلکه در سر  صنايع خالق نهکه  است حالي درو اين  ؛دارند فرهنگي گام برمي

انتخـاب شـده    ۲۰۱۰عنوان پايتخت فرهنگي اروپا بـراي سـال     که استامبول به اينالبته . شوند تقويت مي
در ايـن   .اثر نبوده است الق در پايتخت بيي صنايع خ هاي دولت ترکيه براي توسعه گيري ، در جهتاست

بلکـه در تمـام   و مقطعي نخواهند بود، هاي فصلي  هاي فرهنگي و هنري بعد از اين فعاليت جشنوارهراستا 
  .شوند سال برگزار مي

ـ اي دار ي ديرينـه  در جمهوري اسالمي ايران صنايع خالقي مانند نشر و توليد فيلم گذشته هـاي   فـيلم . دن

رو بـه  اسر جهـان  ها در سر گذارند و مخاطبان آن مينمايش   را بهتابناکي فرهنگي بسيار ايراني هويت 

هاي جهاني بـاقي   ايراني در بازار يترين کاالهاي فرهنگ يکي از با ارزشعنوان  قالي نيز به. افزايش دارند
ي فـرش   ننـده جمهوري اسالمي ايران سومين کشور بزرگ صادر کطبق آمار و ارقام آنکتاد، . استمانده 

  .را در اختيار دارداز سهم بازار جهاني  درصد ۱۵تقريباً است که 
، بـه  داده اسـت انجـام   صنايع خالق در کشورهاي عربـي با عنوان ، ۲۰۰۴سال  در WIPO که يا مطالعه

پـردازد ـ    کشور غربي مـي پنج رايت در  کپيتابع چهار صنعت کليدي  عملکرد اقتصاديِ توصيف و توضيح
مصر، اردن، لبنان، موراکو و : اند از اين کشورها عبارت. افزار و نرم ،توليد فيلم ،اب، ضبط موسيقيانتشار کت

رايت در کشورهاي عربي اساسـاً توسـعه    کپيتابع ي کلي مطالعه گوياي آن است که صنايع  نتيجه. تونس
وجـود دارد کـه بايـد    ق ي صنايع خال براي توسعهکه در اين کشورها ظرفيت بسيار زيادي  اند و اين نيافته

  .به حرکت درآيدمند  نظامطور  به
کردن  براي فعال. اند ترين توليدکنندگان فيلم و موسيقي در دنياي عرب بوده بيروت و قاهره هميشه بزرگ

 ي مثالً از طريـق سـازمان توسـعه    ؛هاي بسياري شده است ي صنايع خالق در منطقه تالش توسعهفرايند 
داران  توسط گروهي از کارشناسان سينما و طـرف  ۱۹۹۹سال در که ) Beirut DC(بيروت و سينماي آن 

  .هنر تاسيس شد
آن بخـش از سـينماي   سازان مستقل عرب بود تا  حمايت مالي از فيلم ،سي بيروت دي اندازي راه هدف از

هـم  هـاي م  جشـنواره . برآيدخود ي مشکالت  طور مستقل کار کند بتواند از عهده عرب که مصمم است به
   .برگزار شد ۲۰۰۶سال در ي آن  شوند، و چهارمين دوره فيلم در بيروت سازماندهي مي

نشين  در کشورهاي شيخشهرهاي ديگر برخي بي و مثل دمناطقي ي اقتصادي سريع در  تازگي، توسعه  به
 .داده اسـت ي اقتصـادي هـدف قـرار     عنوان مسيري براي رشـد و توسـعه   بهرا عربي، فرهنگ و خالقيت 



  ٩٨  از صنايع فرهنگي تا صنايع خالق/      

هـاي   را به مرکزي براي توليـد و پخـش برنامـه    يامارات متحده عرب ،در دبي شهر رسانهجتمع بزرگ م
هـاي عربـي و انگليسـي و     داراي صد انتشـارات بـه زبـان    اين شهر. راديو و تلويزيوني تبديل کرده است

تر بيابان،  هاي عميق در قسمت. دهد اسر منطقه را پوشش مياست که سر اي هاي تلويزيوني ماهواره شبکه
بـزرگ توليـد فـيلم و    بـه قطـب    شانـداز  چشـم سـند  طبـق   کهاست  در دست ساخت ١انبوه شهر توليد

داده، آنجلس انجام  چه را هاليوود براي لس آن هدف اين است که  .خواهد شدهاي تلويزيوني تبديل  برنامه
ي  ي جهـاني اتحاديـه   دبـي ميزبـان چهلمـين کنگـره     ۲۰۰۶سال . براي دبي انجام دهد شهر توليد انبوه

 .آيـد  شمار مـي   خالق در سطح منطقه تا امروز بهصنايع ترين گردهمايي  المللي بود که بزرگ تبليغات بين
هـدف اصـلي از   . شـد برپـا  نمايشگاه خالقيت در هنر، صنايع دستي و طراحي جواهرات در دبي  نيز      ً اخيرا

وان يکي از صنايع خالق با ظرفيـت بسـيار زيـاد بـراي     عن به جواهراتکه از برپايي اين نمايشگاه آن بود 
  .شوددر دبي استفاده تجارت بيان فرهنگي و رشد 

ــک  توليــد مــي" هــا شــاعر ميليــون"شــو تلويزيــوني جــايي کــه در آن در همســايگي ابــوظبي،  شــود، ي
ــارد دالري در دســت اجراســت، کــه بخشــي از تــالش  ۱۰ي  برنامــه ــراي  ميلي ــن اميرنشــين ب هــاي اي

ـ  هـاي لـوور و    هـاي مـوزه   شـعبه در ايـن برنامـه قـرار اسـت     . آيـد  شـمار مـي    راث فرهنگـي بـه  حفظ مي
هـا در چـارچوب يـک راهبـرد      قـرار اسـت ايـن مـوزه    . انـدازي شـود   ساخته و راهدر خاورميانه  گاگنهايم
در  ًضــمنا. دنفــارس باشــ  اي بــراي حفــظ فرهنــگ خلــيج وســيله ،ي فرهنگــي و هنــري عظــيم توســعه

ــعودي، ــتان س ــا عربس ــزرگ روتان ــک، ب ــ ميوزي ــانهت ــرکت رس ــيش رين ش ــه، ب ــد ۸۰از  اي منطق  درص
تـا توجـه   هـاي عربـي را جمـع کـرده اسـت       تمـامي فـيلم   ًموسـيقي دنيـاي عـرب و تقريبـا    آرشيوهاي 

  .جلب کندي خليج فارس  فرهنگي مردم منطقهعموم را به نبوغ 
ـ  الـب ي ج مرحلـه  ،کـه صـنايع خـالق   حـاکي از آن اسـت   اخيـر  رويدادهاي  نطقـه آغـاز   مرا در  يوجهت

ــرده ــد ک ــال . ان ــين۲۰۰۶در س ــراج ب ــه ، ح ــي خان ــتي،  الملل ــتين ي کريس ــرنخس ــراج هن ــر  يح معاص
هنرهـاي معاصـر   ي کريسـتي مشـتمل بـر آثـاري از      خانـه  دومـين حـراج  . شدخاورميانه در دبي برگزار 

ــي، هنــدي و غربــي ــي، ايران ــود کــه کلکســيونرها را  عرب شــورهاي کاز هندوســتان، دنيــاي عــرب و ب
دهنـد کـه بـازار صـنايع فرهنگـي ـ از هـر         مواردي از ايـن دسـت نشـان مـي    . دجا کشان به آندوردست 

انـد کـه بـراي     خـوبي دريافتـه   شـود و مسـووالن ايـن شـهر بـه      تـر مـي   نوع ـ در دبي روز بـه روز گـرم   
  .آن بايد دست روي چه صنايعي بگذارند ي  تضمين آينده

                                                
1. Massive Production City  
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  آمريکاي التين .۶ـ۴
طـور   اقتصـاد خـالق بـه   ي  اساسـي در زمينـه  آمريکـاي التـين بـه يـک دسـتور کـار        تعهد کشـورهاي 

کـه پتانسـيل اجتمـاعي    منطقـه  هـاي   دولـت گرچـه شـمار   . تفـاوت دارد ي کشـورها   با همهگيري  چشم
قابـل   هـاي  رفـت  هـاي اخيـر پـيش    در سـال انـدک اسـت، امـا    انـد،   ـ اقتصادي صنايع خالق را شـناخته 

  .دست آمده است توجهي به
هـاي   تـدريج در سياسـت    زيه و تحليل اقتصاد خـالق در آمريکـاي التـين موضـوعي اسـت کـه بـه       تج

ي اقتصــادي و اجتمــاعي مــد  هــاي توســعه کنــد و در اســتراتژي اي اهميــت پيــدا مــي فرهنگــي منطقــه
ي يـک   بـراي توسـعه  را کـه مبنـايي   منـد و مسـتمر    نظـام مطالعـات  مجموعه از يک . گيرد نظر قرار مي

هــاي  ســازمانانبــوهي از حمايــت و تشــويق مــوازات  بــه ،کننــد مــيفــراهم در منطقــه اقتصــاد خــالق 
اي  ونـه گ اسـر منطقـه بـه   ي صـنايع خـالق در سر   توسـعه . در دسـت انجـام اسـت   المللي  اي و بين منطقه

" اقتصـاد فرهنگـي  "و " صـنايع فرهنگـي  "مفـاهيمي چـون   واقـع،   در. گيـري اسـت   حال شکل متفاوت در
ـ ياب التـين رواج مـي  در آمريکـاي  سرعت   به طـوري کـه ادبيـات صـنايع خـالق در ايـن منطقـه         ؛ بـه دن

لحــاظ  بــه يگرچــه کشـورها  .شـباهت زيــادي بــه ادبيـات صــنايع خــالق در کشـورهاي پيشــرفته دارد   
ــه اقتصــادي توســعه ــد  يافت ــر مانن ــک در ســال ت ــا و مکزي ــل، شــيلي، کلمبي ــين، برزي ــر  آرژانت هــاي اخي

، آگـاهي از اهميـت اجتمـاعي ـ اقتصـادي      انـد  عمـل آورده  بـه  تـري را در ايـن حـوزه    بـيش  هـاي  تالش
  .گيرد را فرا ميمنطقه  تدريج کلّ  خالق بهصنايع 

ــدازه ــورد ان ــد در م ــاکتور را   مطالعــات جدي ــين دو ف ــاثير اقتصــاد خــالق در آمريکــاي الت ــري ت گي
بـه   هـا  و تمايـل رو بـه رشـد دولـت    الزم، تـدريجي آمـار و اطالعـات    شـدن   فـراهم : دهد نشان مي

ــه ابتکــار عمــل ــاري. ي صــنايع خــالق هــاي سياســي در زمين ــ دسترســي آم ــر  ياثيرت دوســويه ب
ــدازههــاي  شناســي روشي  توســعه ــراي ان ــري فعاليــت مختلــف ب . داردصــنايع فرهنگــي  در هــا گي

قابـل طراحـي   تـري   هـاي پيچيـده   شناسـي  تـري در اختيـار باشـد، روش    وقتي اطالعات آماري بيش
. آيـد  دسـت مـي   بـه نيـز  بخـش فرهنگـي اقتصـاد    شـناخت بهتـري از    کـه  خواهند بود؛ ضـمن ايـن  

صـنايع خـالق از کشـوري بـه کشـور ديگـر در آمريکـاي        / گرچه مفهوم و قلمرو صـنايع فرهنگـي  
کنـد، مطالعـات آنکتـاد نشـان داده کـه تقريبـاً تمـامي کشـورهاي مطـرح ايـن            التـين تفـاوت مـي   

ــالش ــان، ت ــه از جه ــ  منطق ــراي جم ــبتاً منظمــي را ب ــاي نس ــاري   عه ــل آم ــااليش و تحلي آوري، پ
ــد کــه جــاي اميــدواري دارد خــالق آغــاز کــرده/ صــنايع فرهنگــي ــدون شــک ايجــاد . ان نظــام ب
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  اقتصادي فرهنگ آثار: گواتماال. ۵ي  نمايه

هــاي کارآمــد بــراي  را بايــد گــام نخســت در مســير تــدوين سياســت اطالعــات صــنايع فرهنگــي
  .ي اين صنايع در هر کشور دانست توسعه

ــق آخــرين  ــاتطب ــين  ســهم صــنايع خــالق و فرهنگــي  ، مطالع در اقتصــاد کشــورهاي آمريکــاي الت
ــف اســت،  ــه مختل ــه البت ــزان ک ــن مي ــ اي ــروت فرهنگ ــه ث ــترس يب ــار و  کشــورها، و در دس ــودن آم ب

  . کاررفته بستگي دارد هاي آماري به چنين روش هم
ــا امــروز،  کشــور منطقــه مطالعــات کمــي در خصــوص صــنايع خــالق و   ۱۲شــايان يــادآوري اســت ت

ــام داده ــي را انج ــد فرهنگ ــه  ز آنا. ان ــا ک ــاي    ج ــد مبن ــه بتوانن ــورتي ک ــا در ص ــاري تنه ــات آم اطالع
ي کشـورها قـرار بگيرنـد مفيـد هسـتند، توجـه کشـورهاي آمريکـاي التـين بـه ايـن مقولـه را              مقايسه

منـد   آوري نظـام  گـام نخسـت بـه سـوي جمـع     ، هايي از ايـن دسـت   تالش. بايد يک گام به جلو دانست
لبتـه در کنـار مطالعـات کمـي، الزم اسـت رويکـرد کشـورها بـه         ا. رونـد  در آينده به شمار مـي اطالعات 

  .آوري اطالعات هماهنگ شود جمع
کشورهاي آمريکاي التـين در سـطح بلـوغ و آگـاهي از پتانسـيل اقتصـاد خـالق در مسـير توسـعه نيـز           

بــه طــور کلــي، محصــوالت و خــدمات مــرتبط بــا . هــايي دارنــد چــون اقــدامات سياســتي تفــاوت هــم
ــوز در ح ــگ هن ــتن اقتصــاد نشــده فرهن ــتند و وارد م ــد اشــيه هس ــه . ان ــوز جنب ــان ديگــر، هن ــه بي ي  ب

را بايـد   يفرهنگـ  در ايـن کشـورها، اقتصـاد    .چربـد  هـاي ديگـرش مـي    شناختي فرهنگ بـر جنبـه   مردم
تـالش  متاسـفانه  ، امـا  جسـتجو کـرد  توسـعه  متـولي  و  متـولي فرهنـگ  نهادهـاي دولتـي   حد فاصل در 

اش بحـث   دربـاره  ًوجـود دارد کـه بعـدا    هايياسـتثنا البتـه  . شـود  مـي ناز اين نهادهـا مشـاهده    يمشترک
  .خواهيم کرد

  
  

رفت داشته است که امـروز در   طوري پيشفرهنگي  اقتصادي  هاي اخير، پژوهش در زمينه در سال
اما . هيچ ترديدي وجود نداردهاي فرهنگي  بنگاهيا ناشي از کارگزاران اقتصادي  آثارمورد اهميت 
، کشورهاي فاقـد  تر مهماز همه . ند ا هپي نبردابعاد اقتصادي فرهنگ ي کشورها به  همهبدون شک، 

خـود نـاتوان   صـنايع فرهنگـي و خـالق    از تحليل  ،نوع تحقيقاتانجام اين منابع اقتصادي براي 
جـاي  . گزارش نشـده اسـت   هايي تحليلچنين انجام در کشورهاي آمريکاي مرکزي هنوز . هستند

مرکزي تحليلي از صـنايع  هيچ يک از کشورهاي آمريکاي چرا است که راني تعجب و چه بسا نگ
  !خود ندارند  فرهنگي
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عنوان يک بخش توليدي با قابليـت   بهبخش فرهنگي نگاه به  نيزکشورها  تازگي اين به حال،  هر  به
در   مطالعـه  نخسـتين . انـد  را در پيش گرفتهي اقتصادي  رشد اقتصادي و درعين حال توسعهايجاد 

از توليـد   درصد ۶/۷به آن که سهم اقتصادي صنايع خلق  انجام شد، در گواتماال آمريکاي مرکزي
تـا   ۲۰۰۱هـاي   در سـال ( ي صنايع خالق گواتمـاال  متوسط رشد ساالنه. رسيد ميناخالص داخلي 

. داد اين کشور نشـان مـي  هاي اقتصاد  بخشديگر از اغلب  که بسيار باالتر بود درصد ۳/۷) ۲۰۰۵
هـاي   در گواتماال تقريباً نيمي از فعاليـت ) هاي غيررسمي و غيرقانوني فعاليتشامل (تصاد سايه اق

 ۲۰۰۵با احتساب سهم اقتصاد سايه، صـنايع فرهنگـي در سـال    . دهد را تشکيل مياقتصادي ملي 
  .اند توليد کردهرا درصد از توليد ناخالص داخلي  ۰۲/۹
تـامين  نيـروي کـار را   اشـتغال  درصـد از   ۱۴/۷هنگي چنين نشان داد که بخش فر مطالعه هم اين

نتيجـه   تـوان  در توليد ناخالص داخلـي، مـي   يدرصد ۶/۷سهم ي اين آمار با  از مقايسه. اند کرده
متوسط مشاغل در کـل  بيش از اندکي  ،شده توسط صنايع فرهنگيگرفت که متوسط مشاغل ايجاد

اقتصـاد   پـذيري  بيشتري در بهبود رقابت صنايع فرهنگي سهم گفتشايد بتوان . اقتصاد بوده است
  .گواتماال و نيروي کار آن داشته است

 ۳۶/۳بـه ترتيـب   ( هبـود  آن از صـادرات    بيشگواتماال واردات کاالهاي فرهنگي  ۲۰۰۴در سال 
  .دهد درصدي را نشان مي ۲۴/۱ ي يک کسر موازنه، که )درصد ۱۲/۲درصد و 

شـناختي و   هاي زيبايي رزشداراي اذاتاً که   آن ه براست که فرهنگ و خالقيت عالو آشکاراکنون 
صـنايع   بـاالي  نسبتاً سهم. کنند ي يک کشور نيز کمک مي ، به رشد اقتصادي و توسعهاند اجتماعي

. به خوبي نمايانگر اين موضوع اسـت  نيروي انسانيوري  ناخالص داخلي و بهرهفرهنگي در توليد 
  .هستنداقتصادي خاص خود  هاي فعاليتمن متضهاي فرهنگي  فعاليت ،ديگر بيان  به

ايـن  . هـا هسـتند   براي افـراد و ملـت  اجتماعي و اقتصادي  ي افزوده ارزشحامل صنايع فرهنگي 
در   ي اوليـه  ـ مـاده و تقويت خالقيت  سرانجام به شغل و ثروت، که آورند  پديد مي يدانشصنايع 
 رد. دهـد  را افزايش مـي ليد و فروش نوآوري در فرايندهاي تو وشود  ميمنجر ـ ي ارزش   زنجيره

 برابرچنين در تضمين دسترسي فرهنگي و  تنوع و همحفظ در ترويج و صنايع فرهنگي  ،عين حال
  .نقش اصلي دارندها  مردم به فرصت

اشاره شد، صنايع فرهنگي داراي ظرفيـت دوجانبـه بـراي     تر نيز پيشطور که  تر، همان از همه مهم
هاي رقابتي خود در  مزيتاز  بايدکشورها ي  همه. هستند  اقتصادي ي عهرشد اقتصادي توام با توس

  .ي اقتصادي استفاده کنند به بهترين نحو در مسير رشد و توسعه هاي اقتصادي ـ فرهنگي فعاليت
  

 By Ernesto Piedras Feria, economist, Instituto Tecnolóico Autónomo de México (Mexico           :منبع
Autonomous Institute of Technology), and CEO, The Competitive Intelligence Unit 

آمريکـاي التـين هنـوز در مراحـل آغـازين       در کشـورهاي اقتصـاد خـالق   نظـري پيرامـون    هـاي  بحث
ــه . اســت ــت برنام ــه موفقي ــاي اقتصــاد خــالق   گرچ ــارهه ــعهاي  در پ ــه از کشــورهاي توس ــه  ،يافت توج
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را بـه خـود جلـب کـرده اسـت، نسـبت       کشـورهاي ايـن منطقـه    گران فرهنگي گزاران و پژوهش سياست
 جريـان هـا در دو شـاخه    بحـث  .وجـود دارد  يمتفـاوت هـاي   ديـدگاه " اقتصـاد خـالق  "به مفهوم متـداول  

ي صـنايع خـالقِ مـدرن     ي توسـعه  ي مالکيـت معنـوي، کـه الزمـه     کـه آيـا مقولـه    نخسـت ايـن  . دارند
توانيـد مالـک معنـوي يـک کتـاب يـا يـک بـازي          دارد؟ شـما مـي  است، براي دانش سنّتي نيـز کـاربرد   
ايـد، امـا آيـا دانـش نهفتـه در معمـاري سـنّتي يـک کشـور را نيـز            ويديويي باشيد که آن را پديـد آورده 

وسـيعي از کاالهـا    ي توان بـه مالکيـت ايـن يـا آن شـخص درآورد؟ دوم، مالکيـت معنـويِ گسـتره         مي
مفهـوم  هـا مالکيـت معنـوي بـه      و آيينـي اسـت، کـه در آن    هـاي سـنّتي   مانند جشن و خدمات فرهنگي

هـاي   گونـه کاالهـا و خـدمات، ارزش    امروزين آن هيچ جايگـاهي نـدارد؛ ايـن در حـالي اسـت کـه ايـن       
بنـابراين هـيچ بعيـد نيسـت کـه در آينـده شـاهد        . کننـد  گيـري ايجـاد مـي    اقتصادي ـ اجتمـاعي چشـم   

  ١.آمريکاي التين باشيم ي ظهور قرائت جديدي از صنايع فرهنگي در منطقه
بــه  .اســتقــرار داشــته کــانون شــماري از مطالعــات در در آرژانتــين، صــنايع فرهنگــي چنــدين ســال 

ــاب ســال صــنايع فرهنگــياســتناد  درصــد از توليــد  ۴/۷رفتــه  هــم صــنايع فرهنگــي روي، ۲۰۰۵ کت
ــوينس ــي ب ــالص داخل ــرس را   ناخ ــود اختصــاص داد آي ــه خ ــال ب ــن س ــددر اي ــر  ۱۰۵۰۰۰ و ن  ۲/۸(نف

 ۱۳۰کـم   اشـتغال غيرمسـتقيم دسـت   . کردنـد  کـار مـي  در آن طـور مسـتقيم    بـه ، )نيروي کار شهر درصد
کـل شـهر   از ميـانگين نـرخ رشـد اقتصـاد     اسـت کـه   نرخ رشد اين بخـش  از همه، تر  همم. هزار نفر بود

  .باالتر بوده است
مهـم صـنايع   هـاي   کـه يکـي از شـاخه    ،طراحـي صـنعتي  ي  زمينـه يـرس در  آ ها قبـل بـوينس   از مدت

عنــوان اولــين شــهر  ايــن شــهر بــه. خــالق اســت، جايگــاه خاصــي در آمريکــاي التــين داشــته اســت
 ،در ايـن زمينـه  ابتکارهـا  تـرين   يکـي از موفـق  . شـناخته شـد   ِي شـهر خـالق   شبکهمنتخب يونسکو در 

حـامي طراحـان    دولتـيِ هـاي   بـوده کـه بـا حمايـت يکـي از سـازمان       نمتروپوليتطراحي مرکز تاسيس 
توجــه  ي نيــزدر چنــد ســال گذشــته، صــنايع ديگــرالبتــه . طراحــي ايجــاد شــده اســت يهــا رکتو شــ

 ويييهـاي ويـد   هـا و بـازي   رسـانه تـوان بـه    جملـه مـي   کـه از انـد   را به خود جلب کـرده آرژانتين دولت 
بـه شـهر   پيرامـون صـنايع خـالق    در آرژانتـين  شـده   مطالعـات انجـام  گرچه اکثريـت قـاطع   . اشاره کرد

در ميـان صـنايع فرهنگـي نقـش     صـنايع سـمعي ـ بصـري     گـردد، از نظـر دولـت،     برمـي  آيرس  بوينس
ـ بصـري  ـ سـمعي   سازمان ملـي سـينما و هنرهـاي    . دنپيشرو دار ي محصـوالت   ه توليـد همکوشـانه  ک

                                                
  .صادق است ر نيزچيزي که به احتمال در مورد کشورهاي اسالمي نيز با غنا و تنوع فرهنگي بسيا .١
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کنـد، نقـش مـوثري در ارتقـاي ايـن شـاخه از صـنايع فرهنگـي آرژانتـين           ـ بصري را ترويج ميسمعي  
  .داشته است

 ۴بــراي بررســي در ايــن کشــور،  منتخـب ز ســازمان آمـار برزيــل، صــنايع فرهنگــي  ا يبنـا بــه گزارشــ 
  . دنهاي برزيل را در اختيار دار درصد شرکت ۲/۵درصد نيروي کار و 

هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي     بـا توجـه بـه شـاخص    و شيلي در آمريکاي التين يک مورد خـاص اسـت،   
ــااليي  ــامال ب ــت ک ــه دارد، موقعي ــ  ًک ــداکرده اس ــاوتي پي ــوزش . تمتف ــطح آم ــتراتژي   س ــالي و اس ع

ي صــنايع  بــر پايــهنقــص آن پايگــاه خــوبي را بــراي يــک اســتراتژي اقتصــادي  و عيــب اقتصــادي بــي
اطالعـات  نظـام ملـي   ي يـک   آور نيسـت کـه ايـن کشـور در توسـعه      تعجـب . خالق ايجاد کرده اسـت 

   .کند نيز نقش پيشرو را ايفا مي فرهنگي
هـاي   ي بخـش  ي اقتصـادي مهـم در زمينـه    کزيـک چنـد مطالعـه   کـه در م  بـا وجـود آن  و اما مکزيک؛ 

متاسـفانه  فرهنگي خاص، زيرسـاخت فرهنگـي و صـنايع فرهنگـي انجـام شـده اسـت، ايـن مطالعـات          
ــد اســتمرار نداشــته ــر  . ان ــي فرهنــگ و هن ــاه  گــهشــوراي مل ــار گ ــک ســري آم ــهي ــراث ي  در زمين مي
اطالعـات  نظـام  چـه کـه    ت عنـوان آن ها، توليـد و مصـرف فرهنگـي و غيـره ـ تحـ        فرهنگي، جشنواره

اطالعـاتي  نيـز  مکزيـک   ۲۰۰۳١اطلـس زيرسـاخت فرهنگـي    . کنـد  منتشـر مـي  شود،  ناميده  فرهنگي
  .]۱۰[ دهد ميهاي فرهنگي ارايه  ها و برنامه تنظيم و تدوين سياستي  را در زمينه

. ته اسـ انجـام شـد  ايـن کشـور   چند مطالعه هـم توسـط پژوهشـگران دانشـگاهي و بخـش خصوصـي       
سـهم ايــن  در مکزيـک نشـان داده کــه   رايــت  کپـي تــابع اي پيرامـون تــاثير اقتصـادي صـنايع     مطالعـه 

ــنايع  ــي  ص ــالص داخل ــد ناخ ــد  ۴/۵از در تولي ــال درص ــه  ۱۹۹۳در س ــد ۶/۶ب ــال  درص  ۱۹۹۸در س
اي در اقتصــاد  ايــن حــاکي از آن اســت کــه صــنايع فرهنگــي جايگــاه برجســته . افــزايش يافتــه اســت

ــد، کــه  ــا از کشــور دارن ــر مــي ســاز و صــنايع خودروســازي و ســاختحت ، ۲۰۰۴ســال در . رود نيــز فرات
منتشـر شـد کـه موضـوع آن بررسـي تـاريخي و        ي مکزيـک  توسـعه صـنايع فرهنگـي و   نـام   بـه  يکتاب

  .]۱۱[ موضوع بودتحليلي 
يـک پيـام سياسـي مهـم داشـت و آن ايـن بـود کـه          ۲۰۰۵در ونزوئال، تاسيس وزارت فرهنگ در سال 

ي  خانـه  ايـن وزارت . ي بخـش فرهنگـي تعيـين کـرده اسـت      متـولي سـازماني بـراي توسـعه     دولت يک
                                                

کم براي شهرهايي چون قم، تهران  دست. مسوول به فکر تدوين اطلس صنايع فرهنگي کشور بيفتند چه خوب است که در ايران اسالمي نيز نهادهاي. ١
مثالً اطلس صـنايع فرهنگـي   . توان اين اطلس را در مقياس شهري تدوين نمود شدن به شهرهاي فرهنگي را دارند، مي و ديگر شهرهايي که قصد تبديل

  ...قم و الخ 



  ١٠٤  از صنايع فرهنگي تا صنايع خالق/      

. را افــزايش دهــدي اقتصـادي ـ اجتمــاعي کشـور     فرهنـگ بــر توســعه کوشـد تــا تــاثيرات   جديـد مــي 
معنـاي سـنّتي و متـدوال     ي فرهنگـي کشـور بـه    عبارت ديگر، وزارت فرهنگ ونزوئال تنها بـه توسـعه   به

نگـرد کـه    ي فرهنگـي مـي   ي اقتصـادي ـ اجتمـاعي بـه مقولـه      ي توسـعه  ز دريچـه توجه نـدارد، بلکـه ا  
  .]۱۲[ خواهد بودي صنايع فرهنگي کشور  ي آن اهتمام به توسعه الزمه

  کارائيبي  منطقه .۶ـ۵
تـر از سـاير منـاطق جهـان      هـا از کشـوري بـه کشـور ديگـر بسـيار نمايـان        تفاوتکارائيب ي  در منطقه

انـد تـا    باربـادوس، جامائيکـا و ترينيـدا و توبـاگو تـالش کـرده      کشـورهاي  گذشـته،  سال  ۱۰طي . است
ــر موســيقي و جشــنواره ي  توســعهيــک اســتراتژي  ــد ب ــا تاکي ــا  اقتصــاد خــالق را ب هــاي فرهنگــي، ب

اي  در ترينيـدا و توبـاگو، مطالعـه    ۲۰۰۱سـال  . درآورنـد وليت دولت يـا بخـش خصوصـي بـه اجـرا      ومس
. کشـور را بـه تحليـل کشـيد     هـاي صـنعت موسـيقيِ    هـا و فرصـت   کليدي انجام شد که ساختار، چـالش 

بـا آن مواجـه بودنـد، نبـود واقعـي آمارهـاي       در ايـن مطالعـه   يکي از مشکالت مهمي که پژوهشـگران  
در نتيجـه، از حـدس و گمـان    . دقـت بـرآورد کنـد     ايـن صـنعت را بـه   ي  رسمي بود که نقـش و انـدازه  

  !استفاده شد
عهـده گرفتنـد     اي را در جامائيکـا بـه   مطالعـه ن جهـاني مالکيـت معنـوي    آنکتاد و سازما ،۲۰۰۳سال در 
ايجـاد  عنوان يک فعاليـت اقتصـادي مهـم، منبـع توليـد درآمـد و        اهميت موسيقي بهي آن  در نتيجهکه 

اين گزارش حامل پيـام مهمـي بـود کـه بـراي کـل منطقـه        . مورد تاييد قرار گرفت يهاي تجار فرصت
. هـاي انـدک دولـت توسـعه يافتـه اسـت       اين است که صـنعت بـا کمـک    باشد و آندرست توانست  مي

ي صـنعتي کشـور،    تاريخي، زماني در اين کشور اتفـاق افتـاد کـه اسـتراتژي توسـعه     عطف ي  نقطهيک 
تـا آن جـا پـيش    ايـن بحـث   . کليـدي تشـخيص داد  عنصـر  عنـوان دو    موسيقي و سرگرمي را بهصنايع 
ي صـنعت موسـيقي جامائيکـا در سـال      ملـي بـراي توسـعه    ١ي اقـدام  که يک اسـتراتژي و برنامـه  رفت 
هــاي  و ســازماندولتــي هــاي مشــترک بخــش خصوصــي،  کــاري از طريــق هــمتــا آمــاده شــد  ۲۰۰۴

صـنايع فرهنگـي   جديـد  ، نخست وزير اعـالم کـرد کـه شـوراي     ۲۰۰۷در سال . المللي به اجرا درآيد بين
صــنايع فرهنگــي "شــد کــه  خواهــد شــد و مشــخصســالم جــايگزين شــوراي ســرگرمي و تفريحــات 

  ."ستنسبت به محيط طبيعي ساير کشورها طبيعي جامائيکامحيط نمايانگر برتري 
                                                

 تـدوين ) ۱: شـود  گـام تشـکيل مـي   سـه  ي صنعت از  ريزي استراتژيک در هز زمينه و ازجمله در زمينه رد که فرايند برنامهي گرامي استحضار دا خواننده. ١
  .ي عملياتي يا اجرايي نيز قلمداد کرد توان آن را برنامه که مي) Action Planيا (ي اقدام  تدوين برنامه) ۳بلندمدت، و  ژيتدوين استرات )۲انداز،  چشم



١٠٥  /اي صنايع خالق  بعد توسعه                                                                                                                                  

  رگا موسيقي ي  خانهي  به مثابهبرند جامائيکا . ۶ ي نمايه

ن والووزيــر و جمعـي از مســ  ۹بـا عضـويت   صـنايع فرهنگــي  کـارگروه   ،باربــادوسکشـور کوچـک   در 
در نتيجـه،  . تشـکيل شـد   ۲۰۰۲در سـال  ها و نهادهاي مختلف بـا تمرکـز بـر فرهنـگ و توسـعه       بخش

ـ   در ســال  "ي صـنايع فرهنگـي   توسـعه بـراي  يـک اســتراتژي  : اقتصـاد خـالق باربـادوس   "ي سـند مل
کـه حسـب ظـاهر     رغـم ايـن   بـه صـنايع فرهنگـي   "کـه  تصريح داشـت  اين استراتژي  ١.آماده شد ۲۰۰۴

ي اقتصــادي ايفــا  دهنــد، امــا نقــش بســزايي در توســعه يــک بخــش نــرم و نامشــهود را تشــکيل مــي
عنـوان يـک اسـتراتژي توسـعه      اقتصـاد خـالق بـه   هـاي   ي ظرفيت توسعه از آن پس، توجه به." کنند مي

  . تر شد روز بيش حال توسعه روزبه ي کوچک در براي اين جزيره
  

  
فرهنـگ جامائيکـا از   . رقـابتي جامائيکـا اسـت   هـاي   مزيتو  ها داراييترين  مهمخالقيت يکي از 

ي جهـان   مـردم در چهـار گوشـه    هاي به خانه حرکات موزون و هنر آشپزيموسيقي، مد، مجراي 
دولـت جامائيکـا   . راستافاري آغـاز شـده اسـت    و معرفي موسيقي رگااين روند با  .کند رخنه مي

المللي از محل صادرات سودي ببرد، بايد به بهترين نحو از  بخواهد در تجارت بينداند که اگر  مي
 .استفاده کندصنايع خالق خود 

. کننـد  تر از اقتصاد جهان رشد مي سريع يصنايع خالق با نرخهاي سازمان ملل متحد،  طبق بررسي
در توليـد  ايـن کشـور   صـنايع خـالق   سـهم  موسيقي جامائيکا يا  دقيقي از اقتصادآمارهاي البته 

تا  ۵/۱در حدود صنايع خالق درآمد  نادرستبرآورد به  فقدان،اين . وجود نداردناخالص داخلي 
  .باشدرسد کمتر از ميزان واقعي آن  ه نظر ميمنجر شده است که بميليارد دالر  ۷/۱

عمـدتاً   مقصـد از يک تصوير جامائيکا تبديل که هدفش است تجاري  عالمتيک  ،٢برند جامائيکا
در آن  کارهـا  و جايي است که کسـب به  نمادها فرهنگي و قهرمانان ورزشي معروف بهو  تفريحي

کشـور و  ايـن  کارآفرينان خالق  هاي شتالانباشت حاصل برند جامائيکا . کند ايفا مي مهمينقش 
 يپتانسيل صنايع خالق و فرهنگاز  دولت اين کشور يک دهه قبل. ها است محصوالت فرهنگي آن

موسيقي و سـرگرمي  که شاهد آن، ورود آگاه شد اقتصاد ملي براي رشد  اهرم کليديعنوان يک  به
. بـود  ۱۹۹۶در سال اين کشور ي صنعت ي توسعه  سياست متنبه استراتژيک  ي  خوشهعنوان يک  به

ي  توسـعه موسوم به جامپرو، بـه عنـوان متـولي     گذاري و بازرگاني کشور سرمايه ي توسعهآژانس 
 فعاالن صنعت موسيقي جامائيکـا، همکاري  اين آژانس با. صنعت موسيقي و سرگرمي انتخاب شد

                                                
کنـد کـه چـرا مسـووالن فرهنگـي،       ي اين گزارش ايجاد مـي  طور طبيعي اين پرسش را براي خواننده هاي کوچک، به ي اين دولت هوشمندانه اقدامات. ١

اند؟ شايد درآمدهاي ناشي از فروش نفت و نيـز   به مفاهيم نويني چون صنايع خالق و اقتصاد خالق نداشتهاقتصادي و صنعتي در کشور ما تاکنون عنايتي 
  .اند ما را از پرداختن به مفاهيم نوين اقتصادي و صنعتي غافل کرده) افزاري سخت(اي  ه افراطي به صنايع کارخانهتوج

2. Brand Jamaica 



  ١٠٦  از صنايع فرهنگي تا صنايع خالق/      

براي اولين بار در  ۱۹۹۷ل فراهم کرد که سارا  "جامائيکاصداي "برندي با عنوان ي  توسعهمقدمات 
اي  اين برند، رنگ و لعاب تـازه . نمايشگاه صنعت موسيقي جهان در فرانسه معرفي شد ترين بزرگ

حضـور  مديريت برنـد فعـال و     حال، پس از يک دوره هر  به. به صنعت موسيقي جامائيکا بخشيد
. ها دچار رکـود شـد   شتال، ۲۰۰۰ تا ۱۹۹۷هاي  سالي  در فاصله هاي تجاري در نمايشگاهپررنگ 

  ، آنمختلـف  سازمان ۶دست کم وزارتخانه و  ۵و تقسيم آن به صنايع خالق جامائيکا  چندپارگي
هاي  فرصت رفتن  از ميان، لختي و کاري حاصلي جز دوباره ، ي جامع توسعه برنامهيک در غياب  هم

کـه بـر   است شهرت وء المللي دچار س در سطح بينجامائيکا افزون بر آن، . نداشت آفريني ثروت
  .گذارد تاثير منفي مي کار و هاي قانوني و ساير ابعاد کسب ، حمايتکنندگان اعتماد تامين

ـ تـر از هـر محصـول     در جامائيکا، صادرات محصوالت موسيقايي ساده  .ديگـري اسـت   ي هخالق
. ي تقويـت کـرده اسـت   سـنّت را در بازارهـاي  جهـاني جامائيکـا    ي اين محصوالت وجههصدور 

ي خوبي را بـراي ايـن    ، آيندهويژه آسيا و آمريکاي التين بهموسيقي جامائيکا، و ارهاي نوظهور باز
را بـراي ورود سـاير   راه موسيقي جامائيکا در ايـن بازارهـا   صنعت موفقيت . دهد نويد ميصنعت 

 يپيونـد المللـي، جامائيکـا و فـرهنگش     در بازارهـاي بـين  . کنـد  باز مي کاالهاي خالق به بازار
 هـاي در بازار تواند مزيت رقابتي خـود  ميي موسيقي رگا  عنوان خانه جامائيکا به. سستني دارندناگ

توانند با محصوالت پرکيفيـت مقتدرانـه وارد    مي شکارآفرينان خالق کند، زيرارا تضمين فرهنگي 
  .شوندالمللي  بين هايبازار
کـه بـه صـورت    بصـري   سـمعي هاي  وردهآفراز جمله   ؛اند صوالت خالق جامائيکا متنوعمح

کـه بـه   ت و خـدمات مصـرفي   تسـهيال چنـين   شـوند، و هـم   صادر مـي فيزيکي يا ديجيتالي 
ـ      اين. شود گردشگران ارايه مي هـدف ضـبط    اجا منظور از گردشـگران، کسـاني اسـت کـه ب

ــتوديوها ــرفتهموســيقي در اس ــدان بي پيش ــا هنرمن ــاري ب ــيقيدان، همک ــته، موس ــا و  رجس ه
بـا  . کنند به اين کشور سفر ميمناظر زيباي جامائيکا ويديو در  زيکضبط مو، يا توليدکنندگان

براي صنعت موسيقي و سـرگرمي  جامپرو بازاريابي  ي برنامهصنايع خالق، گستردگي توجه به 
شاغالن مسـتقيم و غيـر مسـتقيم ايـن بخـش را       ، شمار۱۹۹۷ تا ۱۹۹۶هاي  ي سال در فاصله
نسـبتي بـا   اين گروه نسبتاً کوچک بر اقتصاد جامائيکا تاثير بنابراين، . برآورد کردنفر  ۱۵۰۰۰
ايجـاد  و  ثـروت توليـد  در اين بخـش، بـه   محصوالت و خدمات توليدشده . اش ندارد اندازه

همسو بـا رونـدهاي جهـاني    اين نسل جوان . کند ميزيادي کمک کشور مثبت از اين تصوير 
 اقتصـاد خـالق  هـاي   پايـه نند و ايجاد کبرند دهد براي خودشان  مياجازه خالق  تازان به يکه

  .آينده را از همين امروز بگذارند
است، پذير تاثيرگذار بوده  هاي آسيب گروهبر  گذشتهاست که بخش خالق از يادآوري شايان 
و  خالق محصوالت. عمدتاً حاصل تالش فقيرترين اقشار استغناي فرهنگي جامائيکا چراکه 

بـراي  . ه استي جهاني تبديل شد تدريج به يک پديده ي فقير جامائيکا، به ميراث مردمي طبقه
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 تجربگـي در  بـي رغـم   استعدادشان و بهبا اتکا به که اشاره کرد جواناني توان به انبوه  مثال مي
جامائيکا، اين جوانان بودنـد  در موسيقي  ابتداي پيدايشاز . ندا ه، از دام فقر گريختکار و کسب

  .رشد صنعت را فراهم کردند مقدمات ،وشنده يا کارگزاردر لباس نوازنده، توليدکننده، فرکه 
بـا اتکـا بـه     فزاينـد، کشورشـان بي ثروت خالق کنند بر  تالش مي چنان جامائيکا همامروز جوانان 

  . را به ارمغان بياورندرشد فردي و اجتماعي  ورا توانمندتر کنند  ي خالق، خودشان سرمايه
مـدل  گيـري   هـا، بـه شـکل    قيمـت نـاچيز آن  و يکـا  جامائ ناموزون محصوالت موسـيقايي توزيع 
، تـا  بـود بر درآمد ناشي از اجراهـاي زنـده   عمدتاً متکي منجر شد که  يفرد کار منحصربه و کسب

وزيـع  المللـي يـا ت   هاي بين اغلب نمايش. شده فروش نوارهاي ضبطيافته به  مانند بازارهاي توسعه
قراردادهـاي واگـذاري   يـا   انهنرمنـد ردادهاي قرابر  محصوالت جامائيکا در سطح دنيا،  کاتالوگ
بـه ايـن ترتيـب موسـيقي     . اسـتوار بـود  اي  نمـايش رسـانه   وکنندگان خارجي  با توزيعليسانس 
 اجـراي  .قـوام يافـت   استراتژياين با اتکا به و مطرح شد المللي  در سطح بينبه تدريج  جامائيکا

هـاي   بـا افـت فـروش لـوح    امروز اما  .تبديل شد صنعت موسيقي جامائيکا پايه و اساسبه  ،زنده
کـه بـه کـاهش درآمـدهاي ناشـي از       ي صـوتي ها غيرقانوني از فايلهاي  استفاده و رواجفشرده 

موسـيقي  المللـي   بـين در بازار اجراهاي زنده جايگاه  ،ضبط و توزيع محصوالت منجر شده است
عت موسـيقي  صـن و  صـنعت موسـيقي جامائيکـا   اساسـي    در نتيجـه تفـاوت   .رو به بهبود اسـت 

  .بازد رفته رفته رنگ ميالمللي  بين
در ، هـا  ي بنگـاه  ادارهدر هـا   مديران آنتجربگي   ي کوچک و بي رغم جثه بهجامائيکا صنايع خالق 

 شدن عصر جهانيکارائيب در کشورهاي جامائيکا و قرار باشد  اگر. اند برافراشتهقد سطوح جهاني 
کـه رشـد اقتصـادي و    اين کشورها گذاران  سياستن و رهبرا، همگام با ساير کشورها پيش بروند

 ۵۰طي . قرار دهند  بايد صنايع خالق را سنگ بناي استراتژي توسعهکنند،  را دنبال ميزايي  اشتغال
، ي دولـت  دسـتانه  پـيش  هـاي  سياسـت اند در غيـاب   توانسته ييجامائيکا سال گذشته کارآفرينان

ي ايـن   محصـوالت خالقـه  يافتـه، پـاي    پذير سازمان هاي مخاطره سرمايهيا نهادي  هاي زيرساخت
بـا تـامين الزامـات    اکنون زمان آن فرارسيده است کـه  اما . را به بازارهاي جهاني باز کنند کشور
بـا مـديريت   " برنـد جامائيکـا  ". آشکار شـود هاي حقيقي جامائيکا  ي صنايع خالق، ظرفيت توسعه
بـه  جهـاني  گـرايش  که ببخشد گذاري مشترک  يههاي سرما پروژهاي به  جان تازهتواند  مي مناسب
  .به حد اعال خواهد رساندآن را کشور و هويت ملي اين  فرهنگ

. تقاضاي جهاني دارد و پتانسـيل اقتصـادي آن بـه اثبـات رسـيده اسـت       ،جامائيکاملي برند 
نمايـانگر آن   المللـي  در سطح ملي و بـين   ا در بازاريابي محصوالت فرهنگيموفقيت جامائيک

المللـي   به بازارهـاي بـين  خود برند ي  عرضهبا د نتوان مييافته  ت که کشورهاي کمترتوسعهاس
  .راه بيابند

  

 By Andrea M. Davis, Jamaica Arts Holdings/International Reggae Day: منبع



  ١٠٨  از صنايع فرهنگي تا صنايع خالق/      

  در حال گذار اروپاي شرقياقتصادي  هاي نظام .۶ـ۶
حـال گـذار کـار     اقتصـادي در  هـاي  در نظـام  ي جايگـاه اقتصـاد خـالق    حکـم کلـي دربـاره   صدور يک 

. خـود را داراسـت  ي  ويـژه  شـرايط اقتصـادي و فرهنگـيِ   يـک از ايـن کشـورها    زيرا هـر   ،دشواري است
محسـوب  امـوال دولتـي    ءجـز  ًهـاي فرهنگـي کـه قـبال     ايـي ذالک، اين کشـورها در برخـورد بـا دار    مع
نمـايش    ي مشـترک را بـه   مسـاله يـک  انـد،   اختيـار بخـش خصوصـي قـرار گرفتـه     در شدند و اينک  مي
بسـياري از بناهـاي   کنـد؛   ملـوس صـدق مـي    طور خاص در مورد ميراث فرهنگـيِ  اين امر به. گذارند مي

انـد کـه    هـاي شـهري کـه در اختيـار مالکـان شخصـي       هاي اربـابي گرفتـه تـا آپارتمـان     تاريخي از خانه
نهادهــا و عوامــل بســياري از  ،ترتيــب همــين  بــه. ميلــي بــه نگهــداري دارنــد هنــ اغلــب نــه منــابعي و

هـاي موسـيقي و غيـره ـ کـه قـبالً        ، گـروه هـاي انتشـاراتي   بنگـاه ها،  اترها، نمايشگاهئتمانند فرهنگي ـ  
، و بيابنـد کننـد تـا راهشـان را بـه بازارهـاي خصوصـي        انـد، حـاال وادارشـان مـي     متعلق به دولت بـوده 

  .در ببرند  لم بهي گذار جان سا اند از مرحله ها نتوانسته بسياري از آن
شـدن بـه    سـوي تبـديل    اي بـه  عنـوان جـاده   بـه را صنايع فرهنگي ، بعضي شهرها در کشورهاي اروپايي

 هـر   بـه . پترزبـورگ در فدراسـيون روسـيه اسـت     آن سـن  ي يک نمونـه . کنند نگاه مي" شهرهاي خالق"
هـاي   بهتـرين مـوزه  يکـي از  ( تـاژ  هرمـي ي  مـوزه موقعيـت  که ناشـي از  ي اين شهر  رغم جاذبه حال، به

وجـود ايـن پايگــاه فرهنگـي هرچنــد بسـيار ارزشــمند و     . داردمشـکالتي وجــود  اســت، ) هنـري جهـان  
هــاي  يافتــه از فعاليــت يــک اکوسيســتم توســعهد فقــدان توانــ جــذاب بــراي گردشــگران خــارجي، نمــي

شـهر  رفـت   کـه مسـير پـيش   شـود   تـازگي در ايـن مـورد بحـث مـي      بـه . فرهنگي در شهر را پنهان کند
ــا گســترش  ــدات  حمايــت از بنگــاهصــنايع خــالق در داخــل شــهر از طريــق  همان هــاي کوچــک تولي

  .اي مرتبط استهSME١گيري انبوهي از  منظور شکل فرهنگي به
اسـت،  هـا در دسـت    ديگـر کـه اطالعـاتي از صـنايع خـالق در آن     حـال گـذار    اقتصـادي در نظـام  سه 

انـد کـه    بـوده  يموضـوع مطالعـات اخيـر    هـا  ي آن سـه که هر  ؛بلغارستان، مجارستان و لتوني: عبارتند از
در اقتصـاد  رايـت   سـهم اقتصـادي صـنايع کپـي    توسط سـازمان جهـاني مالکيـت معنـوي در خصـوص      

 ۴رايـت تقريبـاً    کـه سـهم اقتصـاد کپـي    حـاکي از آن بـود   ي مجارسـتان   مطالعـه . انـد  ملي انجـام شـده  
جالـب ايـن   . بـوده اسـت  کلـي  اشـتغال   از درصـد  ۴و  ۲۰۰۲توليد ناخالص داخلي کشور در سـال   درصد

                                                
اهميت دارد، درک آنچه . اند هاي اقتصادي زودبازده ترجمه شده است که در کشور ما اخيراً به بنگاه" هاي کوچک و متوسط بنگاه"ي انگليسي  مخفف واژه SMEي  واژه. ١

  .شوند ي صنايع فرهنگي ـ شناخته مي ازجمله در زمينه ـ اي  ي صنعتي در هر زمينه توسعه زيرساختعنوان  ها اينک بهSMEاين نکته است که 
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  جهان ناب براي مردماي  تحفه: يئلشوب. ۷ ي نمايه

توليـد  لحـاظ مشـارکت در    بـه ي دوم  رتبـه نسبت به سـاير صـنايع کشـور در     ،رايت صنايع کپياست که 
تـا حـدودي   نيـز آمـار و ارقـام    در لتـوني  . قـرار دارنـد  لحاظ اشتغال   بهي سوم  رتبهدر ناخالص داخلي و 

از اشـتغال در   درصـد  ۴يـد ناخـالص داخلـي و    از تول درصـد  ۳رايـت   سهم صنايع اصـلي کپـي  : اند مشابه
  .بوده است ۲۰۰۰سال 
، انـد  پيوسـته ي اروپا  اتحاديهتازگي به  بهقابل توجه اين است که مجارستان و روماني گرچه پيشرفت يک 

يکـي از  مجارسـتان بـه   . انـد  تبـديل شـده   اي و و تبليغات به کشورهاي پرجاذبـه يخاطر توليد فيلم، ويد به
  .تبديل شده استسمعي ـ بصري بزرگ خدمات گان  صادرکنند

    

هميشـه  البتـه  . جهـان اسـت  روسيه، و بلکـه  يکي از مشهورترين نهادهاي فرهنگي  ١تئاتر بلشوئي
شـاهزاده   ،کبيـر کـاترين  گـردد کـه    باز مـي  ۱۷۷۶بلشوئي به مارس تاسيس . نبوده استطور  اين

 ۱۷۸۰وي تا سال . روسيه سامان بدهداي ه به هنرهاي نمايشي و بالماسکهرا مامور کرد اوروسوف 
پس . دا معروف است، بنا کرکه به ميدان تاترالنياتر بلشوئي ئت يامروز مکاناتر پتروفسکي را در ئت

مسـووالن تصـميم گرفتنـد    کلي ويران شـد،   به اين ساختمانکه  ۱۸۰۵سوزي بزرگ سال  از آتش
که چند تئاتر از جمله مارينسکي و  منتقل کنندامپراتوري تئاترهاي   مجموعهاين تئاتر را به مالکيت 

پترزبورگ بود، و همين  پايتخت روسيه سن ،در قرن نوزدهم. الکساندرينسکي در آن حضور داشتند
  .شد جاي بلشوئي در مارينسکي برگزار مي  به    برجستهموزيکال  هاياترئتدليل 

هنرمنـدان  . تغيير کـرد  رايط به کليشپايتخت به مسکو انتقال يافت و  ،۱۹۱۷پس از انقالب اکتبر 
 اتحادکه وزير فرهنگ  لوناچارسکيتا قبل از آن، آناتولي . به مسکو دعوت شدندتراز اول کشور 

را متقاعد کنـد کـه اپـرا    توانست مقامات کشورش  به سختي ميبود،  جماهير شورويتاسيس  تازه
که بيانگر عظمـت  دانست  مي اي ندهارزهنر را اپرا او . نيست ي متوسط جامعه طبقهسرگرمي  صرفاً

  .نداردتر از دستاوردهاي علمي، اجتماعي يا اقتصادي  کم يو اهميتاست ملي مردم روسيه 
 ي سدههاي  در تمام سال ورا دريافتند عنوان يک ابزار ايدئولوژيکي  سرعت اهميت هنر به به ها  کمونيست

 بسياري از اوقـات، . به عمل آوردند از بلشوئياي  سابقه بي، حمايت ترين دوران و حتا در سخت بيستم
، غرب با ۱۹۵۶المللي بلشوئي در سال  بينبا برگزاري نخستين تور . لژنشين بلشوئي بودشخصاً استالين 

  .احساسبااستعداد، انساني، تاثيرگذار و با: روبرو شدي جديدي از جماهير شوروي  چهره
 ۱۹۹۰ي  ويژه در اوايل دهـه  ، بهمل کرده استهاي زيادي را تح بلشوئي در طول عمر خود سختي

از هـم  و روابـط قبلـي   برخي امتيازات آن لغـو شـد    ،ها کشيد دست از برخي حمايتدولت که 
                                                
1. Bolshoi Theatre 
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و چنـد سـال طـول    کـرد   مـي پيدا کشور جديد شرايط در را  بايد جايگاه خود بلشوئي. گسيخت
چنـد سـال   تقسـيم شـد و   ه گـرو چنـد   بلشوئي بهها،  در اوج بحران. موفق شدباالخره کشيد تا 

  .ارايه کندتوجهي نتوانست اثر قابل 
 متعـددي هـاي   با چالشبايد وب شد وئي منصبلشرياست به  ۲۰۰۰که در سال کسانوف يآناتولي ا

بازسازي و تعميـرات اساسـي سـاختمان قـديمي     ها،  اين چالشيکي از . کرد ميپنجه نرم  و دست
بـيش   ،فـرد  منحصربه ساختماناين مرمت در . نخورده بودتقريباً دست  ۱۸۵۶که از سال  بودتئاتر 

بنـابراين  . داشتاز تقويت پي و ديوارها و نصب تجهيزات جديد، حفظ انسجام ساختمان اهميت 
سـاختمان جديـد    ۲۰۰۲سـال  . شـد  در طول دوران تعمير به جاي ديگري منتقل ميبلشوئي بايد 

، اصـلي  براي تصويب طرح مرمت سـاختمان ها بحث و مناقشه  بلشوئي افتتاح شد و بعد از مدت
  .بناي تاريخي بلشوئي براي تعميرات اساسي تعطيل شد ۲۰۰۵در سال 

هنري تاالر جـذاب  ي  وجههبلشوئي بود تا فيزيکي   افزايش وسعتاز مرمت ساختمان، ترين هدف  مهم
ـ بـا ايـن کـار    . المللي بگشايد و پويا باشد و درعين حال در به روي هنرمندان بين ـ  داد سـانس تع ي اه

  . به روسيه سفر کردند آنبراي همکاري با سرشناس جهان هنرمندان افزايش يافت و بلشوئي 
بـه همـين منظـور،    . بـود  بلشـوئي   در اين سطح، مستلزم تقويت موقعيت اقتصاديهنري   فعاليت

و سـرانجام،  . ارايـه دهـد   هـايي  حل  خواست راهنزي کي مکشرکت مشاوره مديريت از کسانوف يا
دست ياري به سوي دولت دراز کرد نخست،  .فعاليت کردمديريت بلشوئي در سه مسير شروع به 

 دولت ، ۲۰۰۰سال . افزايش يافت چشمگيريطور  دولت به بلشوئي بهمالي هاي  کمکو در نتيجه، 
بـد   !ميليون دالر رسيده است ۴۵اکنون به  اين مبلغ همو ، اختصاص دادميليون دالر به بلشوئي  ۱۲
رمونيـک  مارينسکي، ارکسـتر فيال بلشوئي و  مانندهاي فرهنگي بزرگ روسيه  موسسهست بدانيد ني

حـاکي از  کننـد کـه    دريافت مياز سوي دولت اين کشور هاي خاصي  کمک... پترزبورگ و  سن
  .اين کشور است مرداندولتها نزد سياستگذاران و  اهميت آن

ي بلشـوئي   گيشـه . بـود  از طريق فروش بليـت  افزايش درآمد ،دومين راه بهبود وضعيت بلشوئي
بـا   ،موقعيـت صـندلي  بسته به ي روسيه بود که از طريق اينترنت و  رفته فروشي پيش  تبلي نخستين

ميليون  ۲ي بلشوئي از  نهبا اين تغييرات، جريان نقدينگي ساال. فروخت تهشت قيمت مختلف بلي
ي تغييـر در سـبک فـروش     ن دالر، تماماً زاييدهميليو ۹اين  !ميليون دالر افزايش يافت ۱۱دالر به 

ارزان هـا بليـت    و به آني خاصي داشت  آموزان و دانشجويان برنامه بلشوئي براي دانش. بليت بود
. تشکيل شد کارها و هيات امنا نيز با حضور رهبران کسبيک ضمناً . فروخت مييک يا دو دالري 
هـاي   توانسـت حمايـت   جهت اهميت داشت که مي تنها از آن براي الکسانوف نهتشکل هيات امنا 

کرد بـراي حفـظ موجوديـت يـک      ميوادار را کار  و کسب اهاليکه ، بلتري جذب کند مالي بيش
  !وليت بپذيرندومس ،بلشوئيمانند ملي  ي خزانه

 

 By Katerina Novikova, Bolshoi Ballet: منبع
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  آيا صنايع خالق همان صنايع فرهنگي است؟
 

  
  

  ٢و استوارت دانلوپ ١سوزان گالوي
  مرکز پژوهش در سياست فرهنگي، دانشگاه گالسکو، اسکاتلند

  اشاره
در  رريشـه در کارهـاي آدرنـو و هورکهـايم    " صـنايع فرهنگـي  "در اين گزارش خوانديد که مفهوم 

صـورت جمـع ـ را     ـ و نه صنايع فرهنگي بـه " نعت فرهنگيص"ها اصطالح  آن. م دارد۱۹۴۰ي  دهه
ابداع کردند تا نشان دهند که نظام صنعتي حاکم بر جوامـع غربـي، چگونـه بـا اسـتفاده از فنـون       

، موسيقي غيرزنده، راديو، تلويزيـون و نشـر در جهـت    سينمااز ابزارهايي چون " توليد انبوه صنعتي"
سير تاريخي آن را دوباره در ايـن گـزارش نيـز    که ن بحث، اي. گيرد مقاصد نامطلوب خود بهره مي

م ۱۹۸۰ي  و آغـاز دهـه   ۱۹۷۰ي  جـا ادامـه يافـت کـه در اواخـر دهـه       مالحظه خواهيد کرد، تا آن
. منـد شـدند   عالقه" صنايع فرهنگي"ي  طرف و دولت فرانسه از سوي ديگر به مقوله يونسکو از يک

تـر، اصـطالح    از آن دولت انگلستان با سروصـداي بـيش  تقريباً يک دهه بعد، دولت استراليا و پس 
که داليل دولـت انگلسـتان در    اين. کار گرفتند به" صنايع فرهنگي"را براي اشاره به " صنايع خالق"

ايـن اقـدام دولـت    . يات خوبي در ايـن مقالـه تشـريح شـده اسـت     ياين زمينه چه بود، تقريباً با جز
" بريتانيـاي خـالق  "جديد بـا عنـوان    ي ين کشور براي هزارهانداز نوين ا در چشم اانگلستان، که حت

طـرف باعـث شـد تـا بسـياري از کشـورها، و        از يـک . نيز نمود يافت، پيامدهاي گوناگوني داشـت 
ايـن  " آنکتـاد "المللـي معتبـري چـون     نهادهـاي بـين   انظران امور اقتصادي و فرهنگي و حت صاحب

بنـدي   هرچنـد کـه در شـاخه   (مقصـود بپذيرنـد    بـه  وافـي عنوان يک اصطالحِ  اصطالح را تقريباً به

                                                
  . ، گالسگو، اسکاتلند)Glasgow(مرکز پژوهش سياست فرهنگي، دانشگاه گالسگو . ١
   .، گالسگو، اسکاتلند)Strathclyde(، دانشگاه استرتکاليد )Allander(موسسه االندر . ٢
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مطلقِ طراحي انـواع کاالهـا   (مانند طراحي بشري هاي جديد  رشته از فعاليت هصنايع خالق، دو س
ـ  ،، معماري)و محصوالت کـه در دلِ اغلـب صـنايع     )R&D(ق و توسـعه  يـ ي تحقافراينـده  او حت

در آن زمـان افـزوده شـوند تـا انتقـال از      بندي رايج صنايع فرهنگي  امروز وجود دارند، نيز به شاخه
. تـري در جامعـه ايجـاد کنـد     مفهوم صنايع فرهنگي به مفهوم صنايع خالق، مشاجرات کالمي کم

نيـز در محافـل مختلـف     اهـايي ر  هـا و مخالفـت   از طرف ديگر اين اقدام دولت انگلستان، پرسـش 
  .ي و فرهنگي برانگيختشآکادميک، پژوه

شوند، در اين  که اتفاقاً خود از نقادان رويکرد صنايع خالق محسوب مي ي حاضر، نويسندگان مقاله
کـه مخالفـان اسـتدالل     مـثالً ايـن  . اند تشريح داليل مخالفان و موافقان اين بحث پرداخته مقاله به

) يعنـي صـنايع فرهنگـي   (از صـنايع   ينه يک صفت خاص براي گروه خاص" خالقيت"کنند که  مي
به اين ترتيـب،  . تواند مشمول خالقيت باشد اي مي ن انسان در هر زمينهاست، بلکه هر آفرينش نوي

هـا   ي بزرگي از آن کم دامنه و يا دست ،صنايع موجود در جهانتمامي تواند  ي صنايع خالق مي واژه
، امـا ديـدگاه ديگـري در    "تواند خـالق باشـد   همه چيز مي"در مقابل اين ديدگاه که . را شامل شود

دهند که اگـر بخـواهيم    هاي خود نشان مي ها با استدالل آن. ين بحث وجود داردي موافقان ا سويه
؛ و "تواند فرهنگي باشـد  همه چيز مي"ساده خواهيم رسيد که  ي شکافانه نگاه کنيم، به اين نتيجه مو

هاي بشري از خوردن و پوشـيدن   تواند لفظي باشد که بر تمامي فعايت بنابراين صنايع فرهنگي مي
  .اطالق شود هاانواع کاال تا توليد
چه واقعاً اهميت دارد، توجه به اين نکته است کـه تقريبـاً تمـامي مفـاهيم در دنيـاي امـروز        اما آن

ايـم مفهـوم مسـلط و     ر کوشـيده ضـ ي حا و ما در پروژه. دارندقرار ير و تکوين ينوعي در دست تغ به
اي  رگردانيم که هيچ لطمـه و صـدمه  را ب صنايع خالقيعني معنادارتر صنايع فرهنگي در اين زمان، 

ر، پـرداختن  ضحا ي ي پروژه ي ما بايد بدانيم که آيا دغدغهوانگه. دزن ر نميضي حا به اهداف پروژه
يـابي بـه درکـي نسـبتاً روشـن از       ي صـنايع فرهنگـي اسـت، يـا دسـت      به مباحث کالمي دربـاره 

  .کارکردهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و غيره اين صنايع
بايد به کارشناسان کشـور و   جاي جلوگيري از ظهور مباحث نوين در اين حوزه، رسد ما به نظر مي به

هـا و مضـامين در    در استان قم فرصت دهيم که با اطالع از آخرين ديـدگاه ربط  ذييا کارشناسان 
  .اين زمينه، خود به يک تعريف ويژه از صنايع فرهنگي و نام مناسب آن برسند

تـا تمـامي   شـده اسـت   بـه گـزارش حـاظر پيوسـت     عامدانـه  ي نقادانـه،   ايـن مقالـه   هر حـال،  به
هـاي آن هسـتند، بـا     نظراني که خواهان ورود ژرف به مباحث صنايع فرهنگي و انـواع نـام   صاحب
  .ها آشنا شوند هاي آن هاي موافقان و مخالفان اين نامگذاري و استدالل ديدگاه

کم ده سال مطالعـات خـود    ر به استناد دستضان گزارش حاشود که نويسندگتصريح در پايان بايد 
داننـد و ايـن    مقصـود مـي   تـر بـه   يفتر و وا کافي" صنايع خالق"ي  ي صنايع فرهنگي، واژه در زمينه

ما مطمئن . که عنداللزوم در يک جمع کارشناسي گسترده به طرح موضوع بپردازندآمادگي را دارند 
ّ  اما ديگران نيـز بايـد داليـل مسـتحکمي بـراي رد      ،خواهيم شد ها پيروز که در اين مناظرهنيستيم 

  .ه فرماينديارا" صنايع خالق"ديدگاه موافقان 
  انديشکده آصف
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  مقدمه
هستند که معموالً توسط سياستگذاران انگلستان به جاي هايي  اصطالح" صنايع فرهنگي"و " صنايع خالق"

هـاي   اين مقالـه تفـاوت  . ها در واقع بسيار متفاوت است آناما معنا و کاربرد . شوند يکديگر به کار برده مي
کند که تعريفـي کـه سياسـتگذاران انگليسـي از صـنايع       کاود و اين مساله را اثبات مي ميان اين دو را مي

  . برند، به رغم تاثيرات جهاني آن، در رابطه با فرهنگ به درستي درک نشده است خالق به کار مي
، گرچه ايـن  )آميزد يا در هم مي(گيرد  نگ و خالقيت را با هم اشتباه مينخست آنکه اين تعريف فره

گردد،  اين مساله تا حدودي به ابهام در تعريف اصطالح فرهنگ برمي. دو مفهوم کامال متفاوت هستند
انگلستان وابسته بـه مفـاهيم   در دوم آنکه تعريف صنايع خالق . پردازيم که در ادامه بيشتر به آن مي

. شـود  است، که در آن به فرهنگ اساسا به خاطر سـهم آن در اقتصـاد بهـا داده مـي     "انشياقتصاد د"
شـود ـ در    ي آن، تعريفي از صنايع خالق است که اهميت و تمايزي براي فرهنگ قائـل نمـي   نتيجه

طور کـه نشـان خـواهيم داد،     اند، که همان هنرهاي خالق در مفهومي گنجانده شدهقاموس سياست، 
  . گي نداردمحتواي فرهن

صـنايع خـالق بـه شـمار بياينـد خشـنود       ي  زمـره در حالي که بخش بزرگي از دنياي هنر از اينکـه در  

ايـن ناخشـنودي را   . رسـند  نظـر مـي   بـه نشيند ناراضي  هستند، از اينکه هنر در کجاي اين چارچوب مي
ميـان يارانـه و   هنر نسبت به دنياي تجارت ـ يـا بـه عبـارت ديگـر کشـمکش       ذاتي ميلي  توان در بي مي

کنـيم ايـن  بـيش از انـدازه      مـا فکـر مـي   ). Hesmondlagh and Pratt, 2005(فعاليت تجاري ـ ديـد   
هـايي کـه توسـط دولـت      هـاي تجـاري و آن   فعاليـت : اقتصاد هنر در هم آميخته است. انگارانه است ساده

هـا بـا    هنگي انگلسـتان سـال  اي دارند و سياستگذاران فر ديگر ارتباط پيچيدهيکشوند با  گذاري مي سرمايه
لوحانه است اگر بيانديشيم که دستور کار صنايع خـالق ايـن مسـاله را     ساده. اند اين واقعيت سروکار داشته

  . ها تحميل کرده است به آن
کـه داليـل اساسـي بـراي     تـر ناشـي از ايـن درک اسـت      هنرمنـدان بـيش  بـودن   از ديدگاه مـا ناراضـي  

کننـد   هنرمندان تصور مـي [ رود تر، در هنر، زير سوال مي به طور دقيق گذاري دولت در فرهنگ، و سرمايه
ويـژه در   گـذاري در ايـن صـنايع ـ بـه      ها خود را از سرمايه وقتي زير لواي صنايع خالق قرار گيرند، دولت

هاي هنري آن ـ کنار خواهند کشيد و تمامي مسايل به بخش خصوصي و صاحبان صـنايع خـالق     بخش
در گـذاري فرهنگـي    هاي آن را بـراي سياسـت   شماريم و اشارت ما داليل آن را بر مي. ]واگذار خواهد شد

پردازيم که صنايع فرهنگي و صـنايع خـالق چـه مفـاهيم      نخست به اين مي. کنيم صنايع خالق بيان مي
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سپس به به تفـاوت ميـان ايـن دو تعريـف، بـه      . دهند گذاري نشان مي متفاوتي را در اصطالحات سياست
از صنايع فرهنگي، با تعريف رسمي دولـت انگلسـتان از صـنايع     ١ي پيچيدگي تعريف تروزبي ايسهويژه مق

  . گرديم خالق برمي

  ي اين دو عبارت ريشه
ورانـه   پيشـه  را ابداع کردند تا ميان هنرهاي خالقِ ٢"صنعت فرهنگي"آدرنو و هورکهايمر در اصل عبارت 

از ). ۲۰۰۲(صنعتي تمايز قائـل شـوند   توليد انبوه  ي فرهنگيِها و قالب) که ممر درآمد هنرمندان منفردند(
کـه از  بعدها " صنايع فرهنگي"رو اصطالح  از اين !فرهنگي نبودصنعت ويژه بخشي از  هنر بهها  ديدگاه آن

، شامل فيلم، موسـيقي غيرزنـده، راديـو و    "کالسيک"اين منشا توسعه پيدا کرد ـ اشاره به صنايع فرهنگي  
هـاي   هاي تفريحات تجاري، توليـد انبـوه شـده بـا روش     ر ـ به کار گرفته شد تا اين قالب  تلويزيون و نش

آغـاز   و ۱۹۷۰ي  اين احساسي بود که در اواخر دهـه . گذاري فرهنگي دولت بگنجاند صنعتي را در سياست
 ,Garnham, 1990(منـد کـرد    يونسکو و دولت فرانسه را به صنايع فرهنگـي عالقـه   ۱۹۸۰ ي دهه

Towse, 2000, Flew, 2002 .(  
عکـس   بـه جاي صنايع فرهنگي  به" صنايع خالق"کارگيري عبارت  با بهاما  انگلستان يدولت جديد کارگر

حزب کارگر . داد قرار مـي به عبارت ديگر هنرهاي خالق را در دستور کار سياست اقتصادي : کرد عمل مي

عنـوان مفهـومي    ، چراکـه بـه  گرفـت کـار  جاي صـنايع فرهنگـي بـه     عامدانه عبارت صنايع خالق را به
زد ميـان   پلـي مـي  نظري،  عنوان يک ابزار چنين به هم. شد شناخته مي" ساز دمکراسي"و " کننده نسجمم"

پسند صنايع فرهنگي و هنـر واالي   محصوالت فرهنگي عامه ـ ميان بازار انبوه" تر پست"و " برتر"فرهنگ 

و " هنـر "شـکاف ميـان   " صـنايع خـالق  "اصطالح . شود ميگرا ناميده  نخبههنر هنرهاي خالق، که امروزه 
تجـاري  آنچه که محتـواي  شود و  چيزي که توسط دولت حمايت ميآن کرد ـ ميان   پر مينيز را " صنعت"

که از ديـدگاه  کرد،  ه مييه به توليد فرهنگي در تماميت خود ارايانگرا ي کلـ و از اين طريق رويکرددارد  
تا پيش از آن دقيقـاً معلـوم نبـود کـه نقـش      . سزا داشت انگلستان اهميتي بهها در دولت  تقسيم مسووليت

ـ که در گذشته وزارت آموزش بود و  يفرهنگامور متولي  ي خانه وزارتهاي صنايع، بازرگاني و  خانه وزارت
تـر   کلـي  اصـطالح . شود، در قبال توليد فرهنگي چيست ناميده ميش زامروزه وزارت فرهنگ، رسانه و ور

  .کرد خوبي روشن مي ها را به ع خالق اما اين نقشصناي
                                                
1. Throsby 

  .برند کار مي ي مفرد ـ و نه جمع ـ به نويسنده، صنعت فرهنگي را در صيغه ۲يد که اين لطفاً توجه فرماي. ٢
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انگلسـتان  جديد  يفرهنگ توسط دولت کارگربه " دوباره زني برچسب"از اين مساله با عنوان  ١اندي پرات
ايـن  امـا  کنـيم   پرسشي که ما مطرح مـي ). Flew, 2002, Caust, 2003, Pratt, 2004(ياد کرده است 

اي در  تغييـرات عمـده  گذاري دوباره اسـت، يـا حـاکي از     اني يعني ناميک تغيير لساست که آيا اين صرفاً 
   است؟نسبت به فرهنگ هاي سياستي رويکرد

  ها تعريف
نظر ما، تا حدودي به عـدم توجـه کـافي بـه      بهاند،  را در برگرفته" فرهنگ"تعاريفي که مفهوم آشفتگي در 

ـ  به. گردد بازميهاي خالقانه  تفاوت ميان فرهنگ و فعاليت ژه، ايـن فـرض وجـود دارد کـه در فضـاي      وي
بيشتر تعاريف صنايع فرهنگي بر مبناي ترکيب چهار . وجود ندارد "خالقيت"براي اي  مميزهفرهنگي صفت 

اين معيارها  .هاي توليد ، ارزش استفاده، و روش٢خالقيت، مالکيت معنوي، معناي نمادين: اند معيار بنا شده
   .کنيم تعريف مي هرا در ادام

  يتخالق
انـد،   عنوان صنايعِ مبتني بر خالقيت فردي توصيف شده به فرهنگي معموالًو هم صنايع صنايع خالق هم 

اما اسـتفاده از خالقيـت   . انگلستان استدولت اسناد رسمي عنصر اصلي تعريف اين صنايع در و خالقيت 
خواهـد بـود   " خـالق "زوماً هر فعاليتي که شامل خالقيت باشد لو کند،  را تعريف مي" صنايع خالق"ظاهراً 

)Pratt, 2005:33 .( تر از آن است که  با چنين معياري، هرچه نباشد، بسيار گسترده" صنايع خالق"تعريف
در هر صنعتي، خالق هر شکلي و  بههر نوآوري ـ اعم از نوآوري علمي و فني ـ   . آيدبراي مقصدي به کار 

و در جايي که . خواهد بود" صنعت خالق"ور بالقوه يک ، و بنابراين با چنين تعريفي، هر صنعتي به ط است
هاي ميان صـنايع خـالق و    تواند براي تفاوت نميدرآميخته شود  خالقيتديگر انواع خالقيت فرهنگي با 

  . پردازيم تر به آن مي اي که در ادامه بيش نکته. شود ل يفرهنگي اهميت کافي قا

  مالکيت معنوي
هـم  خالقيت خود باشند و ثمرات دهد تا مالک  به مردم اجازه ميت که ابزاري حقوقي اسمالکيت معنوي 

در انگسـتان،  اينک  هم ٣توزي  گفته به. مند شوند بهرهاين ثمرات  اقتصاديِهم از حقوق حقوق معنوي و از 
                                                
1. Andy Pratt 
2. Symbolic Meaning  
3. Towse 
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اسـاس تعريـف    ،شـود  مـي ديـده  ي صنايع خالق ١"دهنده اصل سازمان"عنوان  بهکه  ،)حق نشر(رايت  کپي
  ). 2003:170(نيز هست ي صنايع فرهنگ

معنـوي همـان مشـکل    مالکيـت  هـا در ايجـاد    توانايي آنبر اساس است که تعريف صنايع خالق پرواضح اما 
 خـالقِ  هـاي   گذارد ـ بسـياري از انـواع فعاليـت     را پيش رو مي" عمومي"ي خالقيت  وسيله بهاين صنايع تعريف 

ما همچنـين  . کنند مالکيت معنوي ايجاد مينيز   شگاهيهاي علمي، مهندسي، و دان فعاليتازجمله  غيرفرهنگي
و بسـيار گسـترده اسـت،    نيز معنوي  مالکيتتوانايي آن در ايجاد ي  بر پايهمعتقديم که تعريف بخش فرهنگي 

  . ي بخش فرهنگي را بشناساند هاي متمايزکننده ي کافي جنبه تواند به اندازه نميصرف اين توانايي 
" صنعت خـالق "اصطالح  ،)2002( ٢، مانند هاوکينز"اقتصاد دانشي"مدافعان مدل عاي بايد بدانيم که به اد

معنـوي  نيز مالکيت داد آن  و برونزند  انسان در آن حرف اول را مي يتوانايي مغز"هر صنعتي که  رب بايد
کننـد کـه مرزهـاي تعريـف      ها استدالل مـي  آنبر اين اساس ). Howkins, 2002:3(اطالق شود " است
عالوه بر [که يابند  شجا گستر بايد تا آناز صنايع خالق ي وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش انگلستان رسم

  .خالقيت علمي و تجاري را نيز شامل شوند] خالقيت فرهنگي
ي رويکرد دولت انگلستان نسبت به صـنايع خـالق نيـز     زمينه در پيش" همه چيز خالق است" ين استدالل کها

و خالقيت فردي دارند   صنايعي که ريشه در استعداد، مهارت،"عنوان  هبها را  آناين دولت  صنايعي که ؛وجود دارد
 . کند ، تعريف مي٣"معنوي برخوردارندمالکيت کارگيري  و از ظرفيت ايجاد شغل و ثروت از طريق ايجاد و به

نگـرد، و   القيـت مـي  خيکي از انواع ميان اين ديدگاه، که توليد فرهنگي را به چشم تنها آشکاري تعارض 
امـا بـراي   . وجـود دارد بينـد،   اي جدابافتـه مـي   تافتهديدگاه ديگري که فرهنگ و محصوالت فرهنگي را 

ي  اندازهاند، به  يا مالکيت معنوي بنا شده/هايي که تنها بر مفاهيم خالقيت و طرفداران ديدگاه دوم، تعريف
ها  آن. است" فرهنگي"، "فرهنگيصنايع "يا " القخ"چه چيزي در صنايع حقيقتاً د که نده وضيح نميت کافي

  . شوند ل مييارزش قا" معناي نمادين"براي مفهوم سومي به نام 

  "معناي نمادين"نمادين يا " کاالهاي"
بـراي  . مخالفنـد " همه چيز خالق است"دهند، با رويکرد  بها مي" معناي نمادين"نويسندگاني که به مفهوم 
ي فرهنـگ اسـت و ارزش    کننـده  تعريفهاي خاص  از ويژگيال معناي نمادين اين مفسران، ايجاد يا انتق

                                                
1. Organizing Principle 
2. Hawkins 
3. Creative Industries Mapping Document prepared for the DCMS Creative Industries Task Force, October 1998. 
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ي  ديويد تروزبـي، در مطالعـه  . تاباند ها نشأت گرفته، يا آن را باز مي اقتصادي کاالها از ارزش فرهنگي آن
او بـا  . کنـد  ميشناسي و تباريابي  ريشهرا " فرهنگ"، اصطالح فرهنگ و اقتصاد، با نام ۲۰۰۲خود در سال 

در اصـل از  ) Culture(ي فرهنـگ   که واژهدهد  مينشان ) 1981 ,1976( ١استفاده از کار ريموند ويليامز
کشـت هنرمندانـه و   اما معناي آن بعدها تغيير کرده و به  ،گرفته شده) Cultivating(مفهوم کاشت زمين 

هـايي   توصـيف فعاليـت  بـراي  ي فرهنگ در ابتدا  واژه ،بنابراين). 2001:3(فکري افراد اطالق شده است 
  . کنند افراد کمک ميفکري ي هنرمندانه و  استفاده شد که به توسعه

تا رفت تر به کار  برداشت کليدر گسترش يافت، و " فرهنگ"استفاده از اصطالح اما طي قرن نوزدهم 
قـرن نـوزدهم، کـه قـرن     ويـژه در   بـه . باشـد جوامع مختلف مشترک در  اي از عقايد مجموعهبيانگر 

هاي منفـردي   ملتي  توانست بسيار موثر باشد و بيانگرِ توسعه مي" فرهنگ"سازي بود، اصطالح  ملت
ي  بنـابراين، واژه . گرفتنـد  خـود مـي   خود هويت متفاوتي را به" فرهنگ"باشد که هر کدام به اقتضاي 

ي يهـا  فراتر رفت و براي توصـيف ويژگـي  " ي هنري و معنوي افراد فرايند توسعه"فرهنگ از توصيف 
. کـار گرفتـه شـد    بـه  اي خـاص  مردم يا جامعه... عقايد، آداب و رسوم، اصطالحات، و نظام چون  هم

سـطح  در تـر کـرد و آن را    سـادگي تعريـف آن را گسـترده    بهي فرهنگ در اين موضع،  استعمال واژه
ون هـاي در  ها، اصطالحات، و آداب و رسومي که در گروه اي از نگرش براي توصيف مجموعهردتر، خُ

عنوان مثال، در حال حاضر ما معمـوالً از   به. کار گرفت ها مشترک است، به يا در ميان آنرايج جامعه 
از فرهنگ اقوام و حتا فرهنگ کنيم و در سطح خردتر،   صحبت مي" فرهنگ جواني"و " فرهنگ اعتياد"

  .گوييم ها سخن مي شرک
توليـد فرهنـگ   کنيم،  صحبت ميجامعه هي در که در مورد چه گرو واضح است که فارغ از آنبا اين همه 

 هايي کـه اساسـاً   فعاليت"صنايع فرهنگي را  ٢لذا اوکانر. اشاره دارداساساً به توليد و انتقال نوعي از معنا 

هـا   هـا از ارزش فرهنگـي آن   کاالهاي نمادين سر و کار دارند، کاالهايي که ارزش اقتصـادي آن توليد با 

هـا را   آنشـود کـه اوکـانر      ميهايي  فعاليتاين تعريف، شامل ). 1999:5 ( دکن تعريف مي" گيرد نشأت مي
نامد ـ راديو و تلويزيون، فيلم، نشر، موسيقي غيرزنده، طراحي، معمـاري، و    مي "کالسيک"صنايع فرهنگي 

ـ هنرهاي تجسمي، صنايع دستي، تئاتر، موسيقي، کنسرت و اجراي " هنرهاي سنتي"هاي جديد ـ و   رسانه
گـذاري   واجـد شـرايط سـرمايه   " هنر"ذيل مفهوم هايي که  ها ـ تمام فعاليت  ها و گالري ، ادبيات، موزهزنده

  ). O’Connor, 1999:5(اند  بودهتوسط دولت 
                                                
1. Raymond Williams 
2. O’Connor 
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  ١ارزش استفاده
، در حالي که بـا اهميـت معنـاي    )2004( ٣و مارتين) 2004( ٢، ازجمله بيلتون و ليرييديگرنويسندگان 

بـرخالف  [ .اسـت " ارزش اسـتفاده "انـد و آن   متفـاوت با اوکانر چهارم معيار توجه به اند، در  نمادين موافق
. هاست انتقال ايده ،ي کاالها و خدمات نمادين "اولين استفاده ]کاالهاي متعارف که ارزش کارکردي دارند

بخشـي از  شـوند   منجر ميکتاب، فيلم، نمايش، و موسيقي به توليد هايي که  در حالي که فعاليت ،بنابراين
گرچـه متضـمن   هايي مانند طراحي مد، تبليغات، و معمـاري کـه    ، فعاليتآيند شمار مي بهصنايع فرهنگي 
بخشـي از صـنايع فرهنگـي بـه     ي اول اهميت است،  ها کارکرد در درجه اما در آن، هستندمعناي نمادين 

   !آيند شمار نمي
ضمن ترکيـب سـه معيـار پيشـين، ارزش      دهد که دست مي از صنايع فرهنگي بهتعريفي ) 2001(تروزبي 

ي اقتصادي و فرهنگي صـنايع فرهنگـي    دهد تا هر دو جنبه گنجاند، و اجازه مي در خود مياستفاده را نيز 
  :کند او استدالل مي. دنمورد توجه قرار گير

 ؛ وجود داردهاي صنايع فرهنگي نوعي از خالقيت  فعاليتدر  .۱

 ي نمادين سر و کار دارند؛ و صنايع فرهنگي با توليد و انتقال معنا .۲

 . يابد ها، حداقل به طور بالقوه، در نوعي از دارايي معنوي تجسد مي داد آن برون .۳

شرط اول به اين معناست . بايد کافي باشدصنايع فرهنگي براي تعريف در نظر گرفتن دو شرط اول ظاهراً 
ـ توليـد و انتقـال معنـاي    وم  شامل نوعي از خالقيت است، در حالي کـه شـرط د  هر صنعت فرهنگي که 

ي عملي و فني، با  هاي نوآورانه دهد که فعاليت ويژه اجازه نمي نمادين ـ يک شرط محدودکننده است و به 
از ديدگاه تروزبي هر سه شـرط بـراي    .ي صنايع فرهنگي قرار گيرند که واجد خالقيت هستند، در زمره آن

الزم اسـت، و در حـالي کـه    نـه  يع فرهنگي هست يـا  صنا ءصنعتي جزآيا گيري در اين مورد که  تصميم
کننـد، در   فراهم مـي گويي به اين سوال  پاسخبراي را ي روشني از معيارها  مجموعهي وي  گانه شروط سه

نيـز  هاي فردي  گيري در اين مورد وجود دارد که آيا فعاليت مشکالت قابل توجهي براي تصميماما عمل 
  ٤؟زهاتا چه اندجند و اگر آري گن مي" صنايع فرهنگي"ي  در زمره

هـاي   صـورت دايـره   بـه ي از صـنايع فرهنگـي   ا شاخه بندي سه طبقهيک و داده ش را گسترش ا تروزبي تحليل
                                                
1. Use Value  
2 . Bilton and Leary 
3. Martin 

" صـنايع "ي  تواند در زمره هاي فردي يک عکاس يا نقاش نيز مي حال آيا فعاليت. کنيم فرهنگي صحبت مي" صنايع"شود که ما از مفهوم  جا ناشي مي مشکل از اين. ٤
  انبوه در درون آن نهفته است؟ فهوم توليد جمعيِشمار آيد که م فرهنگي به
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، تئاتر، ادبيات، حرکات موزونهنرهاي خالقي چون موسيقي،  ،در مرکز اين مدل. دهد دست مي متحدالمرکز به
او . اي قـرار دارد  ويي و چندرسـانه يويـد  هايتري مانند هنرهاي جديد قالبو هنرهاي تجسمي، صنايع دستي، 

ي رفتـار معنـوي، اخالقـي     يا انتقال معنايي درباره/وشاخه از صنايع فرهنگي، توليد گويد مقصود اصلي اين  مي
ه کـ  در مورد ايـن شايد ما . است  ها در جامعه گروهتعابير ها، هنجارها، و ساير  يا عقايد، ارزش/يا روحاني فرد و/و

هـر   بـه ، اما اين صـنايع بايـد   اختالف نظر داشته باشيميابند  توليدات فردي تا چه اندازه به اين هدف دست مي
  . تستوليد و انتقال معناها  داد آن برونطور مناسبي در بخش فرهنگي تعريف شوند، چراکه  بهحال 

هاي متمرکـز   ري از فعاليتت ي گسترده دهد که مجموعه تروزبي سپس رويکرد خود را تا آنجا گسترش مي
او . کنـد  که مشکالتي در تعريف مناسب فرهنگ بروز ميجاست  همينبر هنرهاي خالق را شامل شود، و 

جاسـت کـه    گسترش مرزهاي صنايع فرهنگي تـا آن راه اول او . دهد تعريف خود را از دو راه گسترش مي
داد فرهنگي براي  ممکن است نوعي درون کنند، اما صنايعي را که اساساً خارج از فضاي فرهنگي عمل مي

کـه   تبليغات، طراحي و معماري، عالوه بر اينعنوان مثال،  به. ها الزم باشد، شامل شود محصول نهايي آن
دهند، ممکن است در بعضي موارد مصـالحي از   تر بحث شد، انجام مي چنان که پيش را، آن يتوليد فرهنگ

تـوان گفـت معنـاي     بنـابراين، مـي  . کار گيرند خود بهحصول نهايي داد م عنوان درون بهرا هنرهاي خالق 
  . دهند سازند يا انتقال مي نمادين را مي

 جـز صـنايع فرهنگـي    ي بهداد فرايند توليد صنايع ديگر عنوان درون بهگاه تروزبي معتقد است که فرهنگ 
داد يک صنعت  استفاده کند، بروني تبليغاتي از يک نقاشي  عنوان مثال، اگر يک برنامه به. شود استفاده مي

داد صـنايع   صـنايعي کـه از بـرون   . داد خود استفاده کرده است را براي توليد برون) يعني نقاشي(فرهنگي 
 توليـد جا که خود، فرهنگ  آن  کنند ممکن است به انتشار فرهنگ کمک کنند، اما از فرهنگي استفاده مي

  . روند يشمار نم کنند، بخشي از صنايع فرهنگي به نمي
دادهـاي   کننـد کـه حـاوي ميزانـي از بـرون      شمار آوردن صنايعي است که کااليي توليد مي ، بهراه دوم او

هـا را از   باشـد، آن داد فرهنگي و غيرفرهنگي مشکل  که تشخيص نسبت برونمواردي در  .فرهنگي است
در تعريـف صـحيح   تـري   جاست که مشکالت بـزرگ  و ايننامند  مي ١"کاالهاي مشترک"لحاظ اقتصادي 

  . شود فرهنگ ايجاد مي

  کاالهاي مشترک
هـا   داد آن کاالهاي مشترک شامل صنايعي است که ممکن است کااليي فرهنگي توليد کننـد، امـا بـرون   

                                                
1. Joint Goods 
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چـه در   از آنهـا   آن در " محـوري " ي غيرفرهنگي نيز هست ـ يعني نسبت کـاالي فرهنگـيِ   هاشامل کاال
کنـد کـه    اي اشـاره مـي   تروزبي در اينجا اساساً به همان نکته. است تر شود، پايين هنرهاي خالق ديده مي

تـوان   ها معتقدند کـه مـي   اما در حالي که آن. اند به آن پرداخته) 2004(و مارتين ) 2004(بيلتون و ليري 
گويد براي بسياري از کاالها تشخيص  ، تروزبي ميکارکرديمشخص کرد که يک کاال فرهنگي است يا 

   ١.مشکل استکارکردي نگي و نسبت ارزش فره
حـاوي مفـاهيم و   ها  در جايي که طراحي ساختمان ؛باشد "معماري"تواند  ميکاالهاي مشترک اي از  نمونه

مانند بسياري از مساجد و ديگر [روند  ميفراتر کارکردي  هاي صرفاً که از جنبهاي است  نمادهاي فرهنگي
 داد جا بايد تصميم بگيريم که چه نسـبتي از بـرون   در اين .]بناهاي مذهبي به ميراث مانده از گذشتگان ما

حـاوي  و تبليغات ممکن است مد همين صورت، طراحي  به. است" رديککار"و چه نسبتي " فرهنگي" کاال
هم فرهنگـي و هـم غيرفرهنگـي     ها ي آن و ارزش ايجادشده، ]که غالباً هستند[نمادهاي فرهنگي باشند 

  . بسيار مشکل استها  نسبت اين ارزششناخت  واضح است که. است) کارکردي(

  آشفتگي اصطالحات
مشکل ديگر از آشـفتگي   ؛ردي يک کاال، تنها مشکل نيستکداد فرهنگي و کار شناخت توازن ميان برون

تر  فرهنگ چگونه در طول زمان گستردهي  کاربرد واژهتر به اين پرداختيم که  پيش. خيزد اصطالحات برمي
اي  گونـه  ها به هاي فرهنگي از ساير فعاليت تا تشخيص مرز فعاليته باعث شده است اين مسال. شده است

  .فزاينده مشکل شود
در طـول زمـان   " فرهنـگ "ي  واژهکند که چگونه  در اين باره بحث مي) 2002:13( ٢عنوان مثال، فلو به

اگـر صـنايع   . کند مي اشارهآورده ها به وجود  گسترش يافته است، و به مشکالتي که اين مساله در تعريف
، او اشـتغال دارنـد  توليـد کاالهـا و خـدمات نمـادين     بـه  تعريف کنيم که  يفرهنگي را آن دسته از صنايع

دازنـد  که محتواي نمـادين  هاي توليد صنعتي  توان آن دسته از فعاليت با اين وصف، چگونه مي" ،پرسد مي
توانـد   مي "کوکاکوال"آيا طراحي و توليد ثال عنوان م به ي صنايع فرهنگي ندانست؟ و در زمره کنار گذاشت

  ). Flew, 2002:13( ٣"بخشي از صنايع فرهنگي باشد؟
                                                

هايي  آن: شوند در اين مورد بايد گفت که کاالها نوعاً به دو دسته تقسيم مي. هاي فرهنگي و کارکردي که قبالً نيز به آن پرداخته شد، بحث مهمي است بحث ارزش. ١
را نيز تعريف کرد " کاالهاي مشترک"ي اين، ممکن است بتوان  در ميانه. و کاالهايي که ارزش فرهنگي دارند) رهمثل ماشين، مداد، در، پنج(که ارزش کارکردي دارند 

  .که سهمي از هر دو وجه دارند
2. Flew 

پپسي، سوني، مک دونالد و . اردميليارد دالر ارزش تجاري د ۶۷اينک  است که هم" يک نماد تجاري"عبارتي  توجه داشته باشيم که کوکا کوال يک بِرند تجاري و به. ٣
  .ارزند اند که هر کدام ميلياردها دالر مي ساير برندها نيز نماد و نشانه
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اي تـالش   ي فزاينـده  گونـه  ايجـاد کـرده، و بـه   اصطالح فرهنگ  شود که خود مشکل از روشي ناشي مي
حد  ي گسترش بي ريشه ،فلوي  گفته به. رودکار  بهمردم  ي هاي زندگي روزمره براي توصيف جنبهکند تا  مي

تـري از زنـدگي روزمـره     بخـش مهـم  به روز  به روز) معنابه اين (فرهنگ و حصر فرهنگ در اين است که 
انـواع  اي از  طور فزاينـده  کنندگان به مصرف کاالها و خدمات ـ مصرف با ويژه در ارتباط  به ؛شود ميتبديل 

 ١کننـد، فراينـدي کـه لـش و اوري     اسـتفاده مـي   شـان  هويت شخصـي بخشيدن به  منظور شکل کاالها به
  :بنابراين. نامند مي ٢"سازي زندگي روزمره رمزي"آن را ) 1994:61(

روحـي  بـه  بود، اينـک  متمايز زندگي اجتماعي که روزي يکي از فضاهاي فرهنگ 
طراحي فضاي هاي شهري، ساري و جاري است، از چيز  شود که در همه تبديل مي

هـا و   هـاي تبليغـاتي شـرکت    تـا اسـتراتژي  گرفته  و ارتباطات دفترها، وسايل نقليه
  )Flew, 2002:2(ها  دولت

و اين اصطالح در " چيز فرهنگي است همه"با استفاده از اين برداشت ممکن است به اين نتيجه برسيم که 
   ٣.شود که تخصيص يک معناي حقيقي به آن غير ممکن است اي استفاده مي چنان برداشت گستره

  اي توليد ه روش
هاي توليد در فهم صنايع فرهنگي نخستين بار توسط آدرنو شناخته شد، که ميان دو دسته از  اهميت روش

هاي سازماندهي صـنعتي   آن دسته از صنايع فرهنگي که فناوري و سبک: ل شديصنايع فرهنگي تمايز قا
تي و عمـدتاً سـنّ  ابزارهـاي  خود با  گيرند که، کار مي اي به را براي توليد و توزيع کاالها و خدمات فرهنگي

ماننـد  (ها صنعتي است  هايي که قالب فرهنگي آن ، و آن)مانند کتاب و موسيقي(اند  صنعتي توليد شدهاپيش
  ). Graham, 1990) (هاي تلويزيوني روزنامه، فيلم، و برنامه

نـوان ويژگـي صـنايع    ع هاي توليد در مقياس صنعتي است که به معناي نمادين و روش ي ازترکيب معموالً
چـه   اين تعريف فهرسـتي از آن ). Graham, 1990; Hesmondhalgh, 2002(شود  فرهنگي شناخته مي

شود، مانند فيلم، راديو و تلويزيون، نشـر و موسـيقي    ناميده مي" کالسيک"عنوان صنايع فرهنگي  به معموالً
صنايع فرهنگي را صـنايعي توصـيف   ) 2003:170 (توز . دهد دست مي ، به)شده در استوديو ضبط( غيرزنده

ها به مقـدار کـافي هنرمندانـه اسـت      د که محتواي آننکن کاالها و خدماتي را توليد انبوه مي"کند که  مي
                                                
1. Lash and Urry 
2. The Semiotisation of Everyday Life  

چيز  همه"دهند که  خالفان تعريف صنايع فرهنگي نشان ميجا م ، و در اين"چيز خالق است همه"که در ابتداي مقاله، مخالفان صنايع خالق مدعي بودند که  ياد آوريد به. ٣
هاي کالمي  بحث. توانند تعريف شوند کدام وحي منزل نيستند، و بسته به هر جمع يا کشور يا شهري مي نتيجه چيست؟ نتيجه اين است که تعاريف هيچ". فرهنگي است
  .کند ني و يا شهري نميريزي ملي، استا هاي برنامه ها چيز زيادي عايد حوزه در اين زمينه
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بـا  ويژگي اصلي، توليد در مقياس صنعتي همراه . دنگير باش چشمخالقيت از نظر فرهنگي و طوري که  به
کنـد کـه    ، توز خاطرنشان مـي ۱۹۹۰ي  قتصاد فرهنگي دههبا مروري بر ادبيات ا. "محتواي فرهنگي است

در تعاريف صـنايع  از اين جهت گيرند، و  کار نمي مقياس صنعتي را بهدر هاي توليد  روش" هنرهاي خالق"
  . گيرند توسط اقتصاددانان فرهنگي جاي نميرفته  کار فرهنگي به
صنعتي و ايجاد و نشـر  در مقياس وليد صنايع فرهنگي محوري با ت) "2002:12( ١هسموندهالفاز ديدگاه 

او بـراي توصـيف هنرمنـدان از    ". (انـد  مادها وابستهمعناي اجتماعي سروکار دارند و اساساً به کار خالقان نُ
، دهـد  دست مي به او از صنايع فرهنگي اصلي ي کهفهرست ،بنابراين). کند استفاده مي" خالقان نمادها"تعبير 

تبليغات و بازاريـابي، راديـو و تلويزيـون، صـنعت فـيلم، صـنعت       يرد، اما گ هنرهاي خالق را در بر نمي

را  )اي رايانه هاي  و و بازييکتاب، ويد(چاپ و نشر ، )ضبط، نشر و اجراي زنده(اينترنت، صنايع موسيقي 
ي  در زمـره از نظر هسموندهالف هنرهاي خالق ـ شامل نمـايش و هنرهـاي تجسـمي ـ      . شود شامل مي

با ايجاد معناي نمادين سـروکار   که مستقيماًزيرا اين هنرها هرچند . گيرند قرار مي" جنبي"صنايع فرهنگي 
  . گيرند کار مي صنعتي توليد را به  هاي غيرصنعتي يا نيمه وشاما ر دارند،

يونسـکو در  نظرسنجي ، مبناي حساس استهاي توليد صنعتي  روشاين تعريف از صنايع فرهنگي که به 
اقتصـادي و   کنتـرل ي  گيـري مسـاله   طور چشم يونسکو به. قرار گرفت ۱۹۸۰و اوايل  ۱۹۷۰ي  اواخر دهه

در   ويـژه  ي فرهنگي، بـه  ي توسعه درباره  ي فرهنگ را محور اصلي پرسش سياسي توليد صنعتي و فناورانه
  . مورد کشورهاي در حال توسعه قرار داد

هاي کنوني در مورد مفهوم  فرهنگي و بحث ي يونسکو از صنايع بنابراين خط مستقيمي ميان تحليل اوليه
ايـن مسـاله   ). UNESCO, 1982, and 2005(و محافظت از تنوع فرهنگي وجود دارد " حقوق فرهنگي"

  . بر فهم تمايز ميان بازارها و کاالهاي فرهنگي و پيامدهاي نارسايي بازار بنا شده است
توانـد معيـاري    مـي  "روش توليد"ن باره که آيا هاي گذشته بايد روشن شده باشد که ما در اي در پرتو بحث

بديهي است که هريک . ترديد داريميا نه، کنند  که فرهنگ توليد ميباشد هايي  براي تعريف فعاليتمتقن 
ي  بر پايهتعريف صنايع فرهنگي . مولد فرهنگ باشندتوانند  مي ي فردي هاي صنعتي يا هنرمندانه از روش

اسـت کـه   توليـد انبـوه   اما ويژگـي  . دهد شود، از دست مي توليد مي چيزي چهروش توليد اين ديد را که 
کند، و ساختار و سازماندهي اين صنايع اسـت   کنندگان مي شدن بر مصرف صنايع فرهنگي را قادر به چيره

). Grant and Wood, 2004; Cave, 2000(کنـد   و کنتـرل را مطـرح مـي    ٢"بـاني  دروازه"ي  که مسـاله 
                                                
1. Hesmondhalgh 
2. Gatekeeping 
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کـه چـرا ايـن صـنايع بايـد در       کند که فرهنگ چيست، امـا بـراي توضـيح ايـن     يف نميتعر "روش توليد"
  . بايد مورد توجه باشدقرار گيرند، درست هاي فرهنگي، و نه تنها اقتصادي، مورد توجه  سياست

  فرهنگ و اقتصاد دانشي
ي  و مسـاله  ي آن بحـث شـد،   تـر دربـاره   که پيشافواه عمومي، اصطالح فرهنگ در  ي فزاينده از استفاده
" دانشياقتصاد "به   رغبت فزايندهاز تر خالق، هردو  صنايع گستردهي  به حيطهصنايع فرهنگي شدن  کشيده

 هـاي  گـذاري  تـر از سـرمايه   تـر و بـيش   گويد مزيت رقابتي بيش تحليل اقتصاد دانشي مي. شوند ناشي مي
ممکن است کاربردي يا علمي باشند،  اين اطالعات. آيد دست مي اطالعات بهدر توليد ويژه  غيرملموس، به

با اهميت فزاينده  يک ابزار رقابتيِ ١"بري دانش"گفته به اين نظريه انجاميده که  هاي پيش اما برخي از روند
يکي از مجموعه اطالعـاتي کـه در چنـين بازارهـايي مزيـت رقـابتي را       . در يک بازار مصرف وسيع است

   .است "اطالعات فرهنگي"دنبال دارد،  به
گذارد، بسـيار نوشـته شـده     هاي فرهنگي و خالق تاثير مي در اين باره که اقتصاد دانشي چگونه بر بخش

چه بيش از همه به مقصود کنوني ما نزديک است،  اما آن). Flew, 2002; Cunningham, 2001(است 
اين اسـت کـه   ر بآشکارا دليلي  ،اقتصادي دانشدستاوردهاي تر به تقويت  مندي بيش اين است که عالقه

تر  اند ـ فرهنگ در حال حاضر بيش  هاي متمايز بخش فرهنگي در دستور کار صنايع خالق محو شده جنبه
  . شود ديده مي" اقتصاد دانشيدر دارايي "عنوان يک  به

اين . هاي خالق مشکل اصلي، باز هم، هماني است که گفته شد ـ عدم تمايز ميان فرهنگ و ساير فعاليت 
گيـري سـهم    کـه توانـايي انـدازه    نخست، اين. شود منجر ميدو مشکل به در فضاي سياست، عدم تمايز، 

دانـيم کـه    عنـوان مثـال، نمـي    به. رود از دست ميدر اقتصاد دانشي ) نمادينيا (واقعي کاالهاي فرهنگي 
گيرتـرين تـاثير    چشـم کـدام يـک   شـوند،   شـناخته مـي  " صنعت خالق"تبليغات يا اپرا، که هردو به عنوان 

 هاي متمـايز فرهنـگ   جنبه  هاي خالق، تر، درآميختن فرهنگ با ساير فعاليت از آن مهم. اقتصادي را دارند
  . پردازيم تر مي در ادامه به اين موضوع بيش. شناسد نمادين را به رسميت نمي

  تمايز فرهنگي
و  اسـت  ژيکايـدئولو  /سياسـي هـا عامـل    از آنسازند، يکـي   دو عامل محصوالت فرهنگي را متمايز مي

                                                
1. Knowledge intensity 



  ١٢٦  از صنايع فرهنگي تا صنايع خالق/      

تـر صـنايع خـالق متفـاوت      ي وسيع اين عوامل کاالهاي فرهنگي را از مجموعه. اقتصاديعامل ديگري 
  . صنايع فرهنگي دارندي  در زمينهسازند و پيامدهاي مهمي براي سياست دولت  مي

  هاي نمادين و آزادي بيان ايده
هاي نمادين  چراکه به توليد و نشر ايدههاي خالق متمايزند   گفتيم که محصوالت فرهنگي از ساير فعاليت

ـ        بنابراين فعاليت. پردازند مي  اهاي فرهنگي نقـش محـوري در آزادي بيـان دارنـد، و ارتبـاط مسـتقيمي ب
اعـتالي  اين اصل که تمام شهروندان بايد از طريق مشارکت فرهنگـي، توانـايي   . کنند دمکراسي پيدا مي

ي جهـاني حقـوق بشـر     ها مشارکت کنند، در بيانيه تبادل ايده را داشته باشند و درخويش ي هويت  آزادانه
موافـق   ١به اين دليل، ما خود را با پيشنهاد دورکين). UNESCO, 1970:9(رسميت شناخته شده است  به

بـراي  " پيچيدگي و عمق انـواع زنـدگي  "که  در تضمين اين  يابيم که دولت، از طريق سياست فرهنگي، مي
اين برداشت از آزادي بيان ). Dworkin, 1985:232(زاد است، نقش محوري دارد مردم در حال و آينده آ

ي محافظت و ترويج تنوع فرهنگـي سـازمان    چنين عهدنامه هم ،اي اساسي از آزادي انسان عنوان جنبه به
  ). UNESCO, 2005(کند  ملل تاييد مي

  نارسايي بازار در بازار فرهنگي
کـه   هـاي مربـوط بـه ايـن     بعد اقتصادي مهم دارد، کـه بحـث   چنين يک تمايز کاالهاي فرهنگي هم

که هنـر   از اين. دچارند، در آن بسيار اساسي هستند" نارسايي بازار"بازارهاي فرهنگي به انواع مختلف 
شـود کـه هنـر و     برداشت ميچنين کنند،  خصوصي و غيرخصوصي توليد مي  و فرهنگ هر دو ارزش

از طريـق حضـور در يـک رويـداد     (کننـد   قيماً مصـرف مـي  فرهنگ هم براي کساني که آن را مسـت 
اين مساله کـه نارسـايي   . کند و هم براي کساني که در آن حضور ندارند مزايايي ايجاد مي) فرهنگي

 Thorsby and(اي طـوالني دارد   گذارد، در ادبيات اقتصادي پيشـينه  بازار بر بازار فرهنگي تاثير مي

Withers, 1983 .(کنـد   تنهـايي کـار مـي    اياي غيرخصوصي، مکانيزم بازاري که بهدليل وجود مز به
ويژه، تمايل دارد تـا بـراي    تمايل به مصرف دارد، و به تواند ميزاني از فرهنگ را که جامعه واقعاً نمي

کنـد کـه مـردم     هنر، مزايـايي اعطـا مـي   "گويند  مي ٢باومول و پيکاک. آن بهايي بپردازد، تامين کند

                                                
1. Dowrkin 
2. Baumol and Peacock 
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به همـين نکتـه   ) 1998( ١اوهگان .)2005:2" (يمت آن را بپردازند، چه نپردازندکنند، چه ق تجربه مي
  :کند اشاره مي

... تواند در بازار خريد و فروش شـود،   کند که مي ه مييهنر خدماتي اراکه در حالي "
تواند در بـازار فروختـه    کند، مزيتي غيرخصوصي که نمي مزيت ديگري نيز اعطا مي

  )O’Hagan, 1998:2" (شود

پـس از جنـگ جهـاني    هاي  در سالاز هنر دولت از اين ديدگاه، نارسايي بازار توجيه کليدي براي حمايت 
اقتصاد فرهنگي بـه حسـاب   " سازي ملي"تواند نوعي  در واقع، تاسيس شوراي هنر انگلستان، مي. دوم است

ـ  يسوسياليستاپس مباحث نارسايي بازار، گرچه در عصر بازار آزاد. آيد ، امـا پرقـدرت   داول نيسـت چندان مت
امضـا   ۲۰۰۵ي تنوع فرهنگـي را در اکتبـر    قدر قدرت دارد که دولت انگلستان عهدنامه  آن کم دستاست؛ 

هـم توليـد و هـم    . به يکـديگر وابسـته هسـتند    ي تمايز فرهنگي شديداً رسد اين دو جنبه نظر مي به. کند
وند، و محدوديت مشارکت فرهنگـي هـم بـه    ش مصرف فرهنگ، اگر تنها به بازار سپرده شوند، محدود مي

  . زند افراد و هم به اجتماع ضربه مي
دهد که صنايع فرهنگي را از صنايع خالق جدا  هاي متمايز فرهنگ داليل روشني به ما مي شناخت ويژگي

ها و معاني نمادين است، نقشي محوري در  ها انتقال ايده هاي فرهنگي، که مقصود اصلي آن فعاليت. کنيم
ـ . کند وانايي ما براي ارتباط، و بنابراين بيان عواطف انساني ايفا ميت ٢داين مساله در مورد صنايعي مثل م ،

است، يـا تبليغـات، کـه هـدف اصـلي آن      لباس ي از صکه هدف اصلي آن ترغيب مردم به خريد انواع خا
با هر تعريفي، در سـاير   داد اصلي صنايع فرهنگي، برون. تر است، مصداق ندارد ترغيب مردم به خريد بيش

  . شود هاي صنايع خالق ديده نمي بخش

  تعاريف در سياست انگلستان
گيـرد کـه انگلسـتان     ظـاهراً از ايـن اعتقـاد نشـأت مـي     " صنايع خـالق "به انگلستان ي دولت  عالقه
صـنايعي مثـل فـيلم و    (کنـد   ها مهم است، شديداً رديابي مـي  هايي را که خالقيت فردي در آن حوزه
در سـاير  تـوان   ميرا " خالقيت"اين  که ، که صنايع خالق رشد اقتصادي بااليي دارند، و اين)قيموسي
  . کار گرفت نيز بههاي اقتصاد  حوزه

                                                
1. O’Hagan 

هرچند در ها جاي دارد؛  آن" صنايع فرهنگي"رغم نظر نويسندگان، تقريباً در تمامي کشورهاي متعددي که ما مطالعه کرديم، صنعت طراحي مد لباس در فهرست  به. ٢
  .هايي وجود دارد مورد صنعت تبليغات حرف و حديث



  ١٢٨  از صنايع فرهنگي تا صنايع خالق/      

از صنايع خالق بـر دو مفهـوم بنـا    انگلستان ش زرسانه و ور  طور که ديديم، تعريف وزارت فرهنگ، همان
ي صـنايع   اسـتراتژي خوشـه  "نيـز در   ١) اي اس(رايز اسکاتيش انترپ. خالقيت و مالکيت معنوي: شده است

پيشنهاد ) 1999:4" (صنايع خالق"اي در تعريف  اس. کند خانه استفاده مي خود از تعريف اين وزارت" خالق
وکـار را   ي اصلي کسب خالقيت جوهرهها  آن در صنايع خالق آن دسته از صنايعي هستند که "کند که  مي

مشـکل  " صـنايع خـالق  "تواند شامل هر صنعتي باشد و تعريف صريح معناي  اما اين مي". دهد تشکيل مي
ي  ي مجموعه که هر صنعتي تا چه اندازه خالق است، و بنابراين توسعه اي اين بر اساس تعريف اس. است

هـايي کـه    اين صنايع ممکن است شـامل آن . هاي سياستي، آشکارا بسيار مشکل است مناسبي از واکنش
  . ها افزود توان به آن کند باشد، اما طيف وسيعي از صنايع ديگر را نيز مي اي فهرست مي اس

هايي تعريف کرد که معناي نمادين توليد  توان صنايع فرهنگي را آن که در حالي که مي :جاست مشکل اين
تواننـد شـامل هـر     کنند و مـي  اي به معناي نمادين نمي هيچ اشاره" صنايع خالق"کنند، تعاريف رسمي  مي

تواند شامل نوآوري علمي باشد، گرچـه صـنايعي    خالقيت فردي نيز مي. هاي خالق باشند وعي از فعاليتن
مشـکل شـناخت   . گنجند نميخالق ي صنايع  حيطهشوند معموالً در  ها مي که شامل اين دسته از نوآوري

از همه . کند ميهستند مشکل " خالق"که چه صنايعي را تصميم در اين مورد " خالقيت فردي"انواع دقيق 
تر، در تعريف صنايع خالق بر مبناي خالقيت و مالکيت معنوي، رويکرد انگلستان در توجه به ماهيت  مهم

  . گيرد خالقيت فرهنگي، سهم کاالي عمومي فرهنگ را ناديده مي
 انگلستان، به طور چشمگيري، با تعريف کاالها و خدمات فرهنگي صنايع فرهنگي" اقتصاد دانشي"رويکرد 

ها رويکرد مفاهيم خالقيت و مالکيت معنوي را با تاکيد ويژه بر اهميت  آن). 2005(يونسکو در تضاد است 
هـاي فرهنگـي را، بـدون     بيـان "کند، که به اين معناست که کاالهاي فرهنگي  معناي نمادين ترکيب مي
" کننـد  مـي بخشـند يـا منتقـل     اي که ممکـن اسـت داشـته باشـند، تجسـد مـي       توجه به ارزش اقتصادي

)UNESCO, 2005:5 .(  

  گيري نتيجه
هايي براي  داللتبه اين خاطر که   طور خالصه، چرا اين مساله اهميت دارد؟ تعاريف خوب اهميت دارند، به

ي سياسـت   دربـاره را هـايي   ل پرسـش ياين مسـا . و کاربردهاي عملي دارند  ،گذاري ، سياستسازي نظريه
بررسي دقيق تعريف دولت انگلستان از تعريـف صـنايع   . کند ح ميفرهنگي انگلستان يا هرجاي ديگر مطر

                                                
1. Scottish Enterprise )نام يک موسسه در اسکاتلند است(  
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گونـه محتـواي    اگر صنايع خالق، با توجه به تعريف، هـيچ . سازد خالق، عدم شفافيت نظري را نمايان مي
هـاي متمـايز فرهنـگ در     گاه بايد بپرسيم که آيا اين يک خطاست، يا ويژگـي  فرهنگي نداشته باشند، آن

  اند؟ دانشي انگلستان ناديده گرفته شدهخدمت رويکرد اقتصاد 
ي تنـوع فرهنگـي سـازمان     بينيم دولت انگلستان از عهدنامه اما جالب است که مي. توان گفت مشکل مي

اين عهدنامه بر تعريفي از کاالها و خدمات فرهنگي که توسط ديويد . کند حمايت مي ۲۰۰۵ملل در سال 
آيا ايـن يـک تغييـر بنيـادين     . نمادين در قلب آن جاي داردتروزبي توصيه شده، بنا شده است که معناي 

  است، يا تنها يک راي عملي به خاطر مقاصد اقتصادي انگلستان است؟
طـور کـه تعريـف صـنايع خـالق       اگر دولت انگلستان تمايز فرهنگ و خالقيت فرهنگي را بازنشناسد، آن

صداق دارد؟ دسـتور کـار صـنايع فرهنگـي     ي سياست فرهنگي دولت نيز م کند، آيا اين درباره پيشنهاد مي
ايـن  . هـاي فرهنگـي بايـد از آن تبعيـت کننـد      چيزي است که شوراي هنري انگلستان و ديگـر سـازمان  

در سطح عملـي، و  . هاي فرهنگي اند، اما با هدف ها ساليان متمادي در اقتصاد فرهنگي دخيل بوده سازمان
عبـور  هـا   د باقي بمانند يا مالحظـات اقتصـادي از روي آن  توانن ها مي نه در سطح سياستي، آيا اين انگيزه

  کرد؟ خواهند 
دهـي حمـايتي از    هاي هنر از طريق اولويت جنبهاز ي دولت به صنايع خالق به برخي  از يک طرف عالقه

طـور   توليد هنري کمک کرده است، اما از طرف ديگر، در بلندمدت ممکن است موقعيت فرهنگ، و همين
  . هنگي عوض شودگذاري فر سرمايه

حـق  . جوهر فرهنگ، توليد و نشر معناي نمادين اسـت ـ و بنـابراين بـا دموکراسـي پيونـد مسـتقيم دارد       
هـا شـمرده    عنوان يکي از حقـوق اساسـي انسـان    ي خودمان از طريق بيان و مشارکت فرهنگي به توسعه

که بـا پـارادايم صـنايع     شود، از اين طريق، نقش روشني براي سياست فرهنگي دولت آشکار مي. شود مي
  . شود خالق به رسميت شناخته نمي

هـاي بـازار    نارسـايي . ها در جامعه محدود خواهد شد اگر کامالً به بازار سپرده شود طور، توليد و نشر ايده همين
مفهوم صنايع فرهنگي از ايـن طريـق، سياسـت    . توجيه مهمي براي حمايت دولتي از هنر به وجود آورده است

ي صنايع فرهنگـي ايـن مسـاله را ناديـده      اما اليحه. طلبد ا سياست صنعتي با اهداف فرهنگي را ميفرهنگي ي
از ديدگاه ما، بدون پذيرش تمايز فرهنگي، تمام بافتي که حمايت دولتـي در آن وجـود دارد، عـوض     ١.گيرد مي
  . ن است تقليل يابدشود، ممک هايي که توسط بازار فراهم نمي شود و فهم مزاياي دولتي فرهنگ، آن مي

                                                
  .ي صنايع فرهنگي دولت انگلستان نوشته شده است رسد که اصل اين مقاله در جهت نقد اليحه نظر مي به. ١



  ١٣٠  از صنايع فرهنگي تا صنايع خالق/      

  مراجع
1. William J. Baumol and Alan Peacock, A Manifesto for the Arts: Six Principles to 

Guide Government Arts Policies (London: Policy Institute, Society Series No. 6, 
2005). Online at http://www.policyinstitute.info/AllPDFs/PeacockSep05.pdf 
[accessed 7January 2006] 

2. Chris Bilton, and Ruth Leary, "What can managers do for creativity? Brokering 
creativity in the creative industries", International Journal of Cultural Policy 
8,1(2004), 49-64. 

3. Jo Caust, "Putting the “art” back into arts policy making: how arts policy has been 
“captured” by the economists and the marketers", International Journal of Cultural 
Policy, 9, 1 (2003), 51-63.  

4. Richard E. Caves, Creative Industries: Contracts between Art and Commerce 
(Cambridge, Massachusetts and London, England: Harvard University Press, 
2000). 

5. Stewart Cunningham, "From cultural to creative industries, theory, industry and 
policy implications", Culturelink, Special Issue (2001)19-32. 

6. DCMS Creative Industries Mapping Document (London: DCMS, 2001). 
7. DCMS Creative Industries Mapping Document (London: DCMS, 1998). 
8. Ronald Dworkin, “Can a Liberal State Support Art?”, in Ronald Dworkin, A 

Matter of Principle (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985), 221 – 233. 
9. Terry Flew, "Beyond ad hocery: defining the creative industries", paper presented 

to Cultural Sites, Cultural Theory, Cultural Policy, the second international 
conference on cultural policy research, Te Papa, Wellington, New Zealand, 23-26 
January 2002. Online at http://eprints.qut.edu.au/archive/00000256. (accessed 18 
October 2005). 

10. Nicholas Garnham, Capitalism and Communication: Global Culture and the 
Economics of Information (London: Sage, 1990). 

11. Peter S Grant, and Chris Wood, Blockbusters and Trade Wars: Popular Culture in a 
Globalised World (Vancouver, British Columbia: Douglas and McIntyre,2004). 

12. David Hesmondhalgh, The Cultural Industries (London: Sage, 2002). 
13. David Hesmondhalgh and Andy C Pratt, “Cultural industries and cultural policy”, 

International Journal of Cultural Policy 11,1(2005) 1-13. 
14. Max Horkheimer and Theodor Adorno, Dialectic of Enlightenment 

(Stanford:Stanford University Press, 2002). 
15. John Howkins, Speech to the Inception Session, Mayor’s Commission on the 

Creative Industries, London, 12 December 2002. 
16. Claude Martin, "Defining culture and communication for the purpose of national 

and international statistics program", paper presented to 3rd International 

http://www.policyinstitute.info/AllPDFs/PeacockSep05.pdf
http://eprints.qut.edu.au/archive/00000256


١٣١  / آيا صنايع خالق همان صنايع فرهنگي است؟: پيوست                                                                                               

Conference on Cultural Policy Research, 25-28 August 2004, HEC Montreal, 
Montreal, Canada. Online at 
http://www.hec.ca/iccpr/PDF_Texts/Martin_Claude.pdf [accessed 18 October 
2005]. 

17. Justin O’Connor, The Definition of ‘Cultural Industries’ (1999) online article at 
http://www.mipc.mmu.ac.uk/iciss/reports/defin.pdf [accessed 18 October 2005]. 

18. John W. O’Hagan, The State and the Arts: An Analysis of Key Economic Policy 
Issues in Europe and the United States (Cheltenham: Edward Elgar, 1998). 

19. Andy C Pratt, “Cultural Industries and Public Policy: An Oxymoron?”, 
International Journal of Cultural Policy, 11 ,1(2005) 31-44. 

20. Andy C. Pratt, "The cultural economy, a call for spatialised ‘production of culture’ 
perspectives", International Journal of Cultural Studies 7, 1 (2004)117-128. 

21. Andy C. Pratt "Understanding the cultural industries: is more less?" Culturelink, 
Special Issue, (2001) 51-65. 

22. Scottish Enterprise, Creativity and Enterprise (Glasgow: Scottish Enterprise,1999). 
23. David Throsby and Glenn Withers “Measuring the Demand for the Arts as a Public 

Good: Theory and Empirical Results”, in Hendon, William S. and Shanahan, James 
L., Economics of Cultural Decisions (Cambridge, Massachusetts: Abt Books,, 
1983), 177-191. 

24. David Throsby, David Economics and Culture (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2001). 

25. Ruth Towse, Cultural Economics, Copyright and The Cultural Industries, online 
article at http://www.lib.bke.hu/gt/2000-4/towse.pdf [accessed 18 October 2005]. 
The paper is a revised version of that presented at the conference ‘The Long Run’ 
at Erasmus University, Rotterdam in February 2000. 

26. Ruth Towse, "Cultural industries" in Towse, Ruth, ed., A Handbook of Cultural 
Economics (Cheltenham: Edward Elgar, 2003), 170-182. 

http://www.hec.ca/iccpr/PDF_Texts/Martin_Claude.pdf
http://www.mipc.mmu.ac.uk/iciss/reports/defin.pdf
http://www.lib.bke.hu/gt/2000-4/towse.pdf

