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 چکیده

ای است هنرمند و اثر هنری او مستقیم و غیرمستقیم متاثر از جامعه

های مختلف تاریخ آن جامعه و که در آن حضور دارد. زمان و دوره

طبع، شرایط فرهنگی و اقتصادی از عوامل مهم در گردش به

اقتصادی هنر است. با گذشت زمان و تغییر مفهوم و کارایی هنر و 

نات جدید هنری، سلیقه و معیار پذیرش آثار و وجود آمدن جریابه 

طبع، آن نوع مخاطب و خریدار آن نیز تغییر کرده است. به

دهندگان سنتی در قرون گذشته که خریداران اصلی آثار سفارش

اند برد اقتصاد هنر در تاریخ هنر بودههنری و از عوامل مهم در پیش

فراوان تبدیل  ها و قشرهای مختلف با پیچیدگیامروز به الیه

اند. فرض بر این است که با مرور زمان و قرارگرفتن در شده

های مختلف، نوع و معیار پذیرش آثار هنری )که بخشی از آن دوره

طبع، کند که بهکند( تغییر میرا جامعه هنر برای عوام مردم تعیین می

شاهد گردش اقتصادی متغیر در هر دوره هستیم و با تفکیک انواع 

شود. امکان بررسی آماری و کارشناسی در این مورد تسریع می هنر،

این پژوهش بر آن است که عوامل اجتماعی موثر بر روند اقتصاد 

هنر را بررسی کند. در نتیجه، برای بررسی دقیق این عوامل و 

ها و توان با تفکیک آثار هنری و رشتهها میآمارگیری اقتصادی آن

ردش اقتصادی که در مقوله خرید و های آن در بررسی گزیرشاخه

شود، نوع بازار و میزان آن را مشخص فروش آثار هنری انجام می

توان با تشخیص نقاط ضعف و قوت، کمبود کرد و همچنین می

گردش مالی آن نوع )رشته( هنری را جبران کرد و با منصوب کردن 

هایی بر مشکالت حلکارشناس، به صورت تخصصی به بررسی راه

 ای و جداگانه.صورت شاخهها بهآن

 هاي کلیديواژه

 هنر، اقتصاد هنر، هنر ایران، گردش اقتصادی هنر.

 

 

Abstract 

The artist and his artwork are directly and indirectly 

influenced by the society in which he is present. 

Different times and periods of the history of that 

community and, in nature, cultural and economic 

conditions are important factors in the economic 

circulation of art. With the passage of time and the 

concept and efficiency of art and the emergence of new 

artistic currents, the taste and criterion of acceptance of 

the works and, in nature, have changed that kind of 

audience and its buyer. Traditional customers in the 

past centuries, which have been the main buyers of 

artworks and important factors in the development of 

the art economy in the history of art, have become a 

variety of layers and strata today. It is assumed that by 

time and being in different periods, the type and 

criterion of acceptance of artworks (part of which is 

determined by the art community for the people) 

changes, which, by nature, witness a variable economic 

turnover in We are every period, and by separating the 

types of art, the possibility of statistical and expert 

review of this is accelerated. This study seeks to 

examine the social factors affecting the art economy. 

As a result, for a detailed examination of these factors 

and their economic census, it can be distinguished by 

separating the artwork and its disciplines and 

subdivisions in the economic turnover conducted in the 

field of art of artworks. Kurds, as well as identifying 

strengths and strengths, can be offset by the lack of 

turnover of that type of art, and by appointing the 

expert, specialized in examining solutions to their 

problems in the form of a branch. O and separately 
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 مقدمه

های فرهنگی به میزانی امروزه نقش و اهمیت اقتصادی فعالیت

های اساسی نظام ها را به یکی از شالودهاست که این فعالیت

ریزی در گذاری و برنامهاقتصادی تبدیل کرده است. سیاست

فرایند تولید، توزیع و مصرف محصوالت فرهنگی از شناخته 

ترین وظایف مدیران فرهنگی در سطح جهان ن و مهمتریشده

بوده است؛ به طوری که از آن به عنوان محور اصلی در توسعه 

شود. با وجود این، شناخت همه جانبه و فرهنگی جوامع یاد می

نگر در مورد مسائل اقتصادی فرهنگ و سیاستگذاری و کلی

 های فرهنگی مستلزم دانش تخصصی وریزی فعالیتبرنامه

اقتصاد »های متعدد و متوالی در این حوزه است. پژوهش

ای اصلی در حوزه عبارتی است که از یک سو مؤلفه«  فرهنگ

مدیریت فرهنگی بوده و از سوی دیگر مفهومی کلیدی در 

فرایند شناسایی هر چه بیشتر گرایش مصرف کنندگان 

 آید. محصوالت فرهنگی به شمار می

ت مناسبات و تعامالت بین اقتصاد فرهنگ ناظر بر شناخ

های تولید و آفرینش، مصرف و بازار بوده و با کشف حوزه

روابط بین اقتصاد و فرهنگ، راه را برای رونق و شکوفایی 

سازد و بیش از آنکه در صدد فرهنگی و هنری هموار می

های فرهنگی و ارزیابی و قضاوت هنجاری از اقدامات و فعالیت

ها و لیل آثار اقتصادی این فعالیتهنری باشد، به دنبال تح

ها، ها، برنامهشناسایی عوامل مؤثر بر اقدامات، سیاست

های حاکم بر عرضه و تقاضای کاالهای ها و مطلوبیتفعالیت

 فرهنگی و هنری است. 

ی و فرهنگی بررسی اقتصاد فرهنگ با دو رویکرد اقتصاد

اندیشمندان شود. اقتصاددانان با رویکرد اقتصادی )مادی( و می

نگرند. در این فرهنگ با رویکردی فرهنگی )معنایی( به آن می

راستا نگرش اقتصادی به فرهنگ و هنر به دنبال تحلیل 

های مختلف اقتصادی مناسبات حاکم بر تولید و مصرف بخش

فرهنگ و هنر و حمایت از حقوق مالکیت معنوی است؛ در 

یدات فرهنگی و مانند تول حالی که در نگرش فرهنگی مباحثی

هنری، مصرف فرهنگی، ذائقه فرهنگی، کاالها و خدمات 

های فرهنگی )کاالهای ملموس و غیر ملموس(، ارزش

فرهنگی، صنایع فرهنگی، بازار فرهنگی )بازار آثار هنری(، 

 نهادهای فرهنگی مطرح است. 

بین علم اقتصاد و فرهنگ،  یکی از ابزارهای پر کردن شکاف

های فرهنگی است فتی برای بازنمایی پدیدهیامطرح کردن ره

گیرد که ها را طوری در بر میهای ذاتی این پدیدهکه ویژگی

تر فرهنگی هم در گفتمان اقتصادی و هم در گفتمان گسترده

قابل درک است. چنین ابزاری به وسیله مفهوم سرمایه 

(. سرمایه 76، ص1331شود )تراسبی، فرهنگی فراهم می

ی است که به انباشت معناها و شکل بخشیدن فرهنگی مفهوم

گران در فضای کنش های فرهنگی کنشبه رفتارها و رویه

شود. ذائقه، گزینش و مصرف کاالهای اجتماعی اطالق می

های کلیدی سرمایه فرهنگی به شمار فرهنگی همگی از مؤلفه

آیند که در پیوند میان سرمایه فرهنگی و اقتصاد فرهنگ می

 کنند. را ایفا مینقش مؤثری 

 سرمایه فرهنگی

تواند در تعلق و ًتملک فرد سرمایه هر آن چیزی است که می

های مادی و کامال ً قرار گیرد که در گذشته، اساسا صورت

یافت عینی داشت و در علم اقتصاد جایگاه خود را می

گران اقتصادی معاصر سه (. تحلیل37، ص1331)خادمیان، 

هستند  دهند که عبارتا تشخیص میشکل گسترده سرمایه ر

 از:
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که به معنای موجودی )مادي(:. سرمایه فیزیکی1

کاالهای واقعی بوده و از همان آغاز علم اقتصاد شناخته شده 

 و مورد بحث قرار گرفته است.

 ها و تجربه در افراد؛تجسم مهارت . سرمایه انسانی:2

دید موجودی منابع تجدید شدنی و تج . سرمایه طبیعی:3

 شود؛ نشدنی که به وسیله طبیعت فراهم می

تواند جایگاه خود را به عنوان در این میان سرمایه فرهنگی می

نوع چهارمی از سرمایه به دست آورد که آشکارا متمایز از سه 

 .(. 73، ص1331نوع دیگر است )تراسبی، 

به طور کلی تعاریف ارائه شده برای سرمایه فرهنگی را 

 بندی نمود. دسته طبقه توان در سهمی

ای نخست تعاریفی که بر جنبه کاالیی )اقتصادی( و طبقه

کنند که از آن )مارکسی( مفهوم سرمایه فرهنگی تأکید می

 اشاره کرد. « دومایس»و « تراسبی»توان به تعاریف جمله می

دوم تعاریفی که با تأکید بر قانونمندی، نظام یافتگی و 

رهنگی به تعریف این مفهوم نهادینگی مفهوم سرمایه ف

 «. الرو»و « المونت»پردازند؛ مانند تعریف می

گیرد که بر ویژگی تجسم دسته سوم تعاریفی را در بر می

کنند. نظریه پردازانی چون یافتگی سرمایه فرهنگی اشاره می

، «سالیوان»، «دیماجیو»و « موهر»، «موس»و « آشافنبورک»

گیرند. در این روه جای میدر این گ« کالینز»و « وان ایک»

توان به برخی از تعاریف ترکیبی نیز اشاره داشت که میان می

های نهادی و از سوی دیگر به ویژگی از سویی به ویژگی

تجسم یافتگی مفهوم سرمایه فرهنگی اشاره دارند و در نهایت 

ویژگی کاالیی سرمایه فرهنگی را با ورود به مفهوم سبک 

توان تعاریف د. از جمله این تعاریف میسازنزندگی منعکس می

را نام برد. در این پژوهش از تعریف « ترنر»و « بوردیو»

 استفاده شده است. « سرمایه فرهنگی»در مورد « بوردیو»

ای از ، سرمایه فرهنگی به معنای ذخیره«تراسبی»اما از نظر 

ها به های فرهنگی نهفته در یک دارایی است. این ارزشارزش

توانند به جریانی از تولید کاالها و خدمات در خود مینوبه 

 . (Throsby,1999طول زمان بیانجامند )

در مجموع سرمایه فرهنگی از نظر بوردیو به تمرکز و انباشت 

انواع مختلف کاالهای فرهنگی، توانایی در اختیار گرفتن این 

کاالها و همچنین استعداد و ظرفیت افراد در شناخت و کاربرد 

(. 173، ص1333الهای فرهنگی اشاره دارد )ترابی و افروغ، کا

به عبارت دیگر از نظر بوردیو سرمایه فرهنگی عبارت است از: 

شناخت و ادراک فرهنگ و هنرهای متعالی، داشتن ذائقه »

، 1333)باینگانی و کاظمی، « های عمل متناسبخوب و شیوه

 (.3ص

 اقتصاد فرهنگ

از دو مؤلفه اقتصاد و فرهنگ « اقتصاد فرهنگ»واژه ترکیبی 

تشکیل شده است و با آنکه با این دو مؤلفه ارتباط تنگاتنگی 

دارد، اما دارای معنایی خاص و مستقل است. از نظر 

اقتصاد فرهنگ از یک طرف به بررسی و « گینزبرگ»

شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر عرضه، تولید، توزیع، تقاضا، 

عوامل تولید )نیروی کار، سرمایه  مصرف، قیمت، شرایط بازار و

پردازد و از سوی های فرهنگی میتجهیزات و امکانات( فعالیت
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های فرهنگی را در سیستم دیگر، تأثیر و سهم فعالیت

، 1331کند )خادمیان، اقتصادی یک جامعه بررسی و تعیین می

، نظریه پرداز پسامدرن، بر آن است که «ژان بودریار(. »51ص

ان قلمرو اقتصادی یا تولیدی را از قلمروهای تودیگر نمی

ها و باز ایدئولوژی یا فرهنگ جدا کرد، زیرا مصنوعات، انگاره

نمودهای فرهنگی، حتی احساسات و ساختارهای روانی به 

(. از 31، ص1331اند )تراسبی، قسمتی از اقتصاد تبدیل شده

، توصیف و تحلیل «اقتصاد فرهنگ»نیز « برتون»نظر 

های رابطه ای مشهود عرضه و تقاضا و نیز ویژگیهویژگی

دهنده بخش  متقابل عرضه و تقاضا در صنایع گوناگون تشکیل

 (.3، ص1333فرهنگ هستند )تشکر، 

به طور کلی اقتصاد فرهنگ شامل سه سطح خُرد، میانه و 

های اجتماعی مصرف کالن است. در سطح خُرد بیشتر زمینه

ضوعاتی چون مصرف و محصوالت فرهنگی مطرح است. مو

گران اجتماعی و های شخصیتی کنشکنش مصرفی، ویژگی

میزان تقاضا و عوامل مؤثر بر آن در این سطح مورد بررسی 

گیرند. در سطح میانه از یک سو ساختارهای اقتصادی قرار می

های اجتماعی به ایفای نقش خود و از سوی دیگر زمینه

صاد فرهنگ در بردارنده پردازند. در واقع این سطح از اقتمی

نظام توزیعی محصوالت فرهنگی؛ و از موضوعات برجسته آن 

بررسی ساز و کارهای حاکم بر نظام بازار آثار فرهنگی و 

هنری است. سطح کالن در اقتصاد فرهنگ نیز به 

های کلی در جهت تولیدات ریزیها و برنامهگذاریسیاست

ا مشارکت دولت، محصوالت فرهنگی و هنری اشاره دارد که ب

شود. از جمله موضوعاتی مردم و یا ترکیبی از هر دو انجام می

است از  شود، عبارتکه در این سطح به آن پرداخته می

گذاری فرهنگ و هنر، سیاست و سیاست و سیاست

 ریزی فرهنگی و... .گذاری اقتصاد، برنامهسیاست

 منش، میدان، سرمایه«: پیر بوردیو»

ریه عمل اجتماعی خود به دو مفهوم منش و در نظ« بوردیو»

ها به میدان و تعامل میان آن دو پرداخته و در نظریه سرمایه

شناسی سرمایه و به خصوص مفهوم سرمایه فرهنگی گونه

کند. منش، کلید دیالکتیک میان عاملیت و ساختار اشاره می

های مختلفی معنا و مفهوم است. بوردیو منش را به شیوه

 کند که عبارتند از:یپردازی م

های تجربی برای کنش به طرق خاص )سبک . گرایش1

 زندگی(،

 ها، ترجیحات، سالیق و عواطف، . انگیزش2

 . رفتار تجسم یافته، 3

 گران، شناسی مورد باور کنشبینی یا جهان. نوعی جهان0

 های عملی اجتماعی وها و توانایی. مهارت5

ه احتماالت زندگی و مسیرهای های مربوط ب. اشتیاق و توقع7

 (. 213، ص1336شغلی )اسمیت، 

توان دربردارنده منطق ویژه فردی )نظام منش را می

های برداشت، اندیشه و عمل در زندگی شخصیت(، قالب

اجتماعی افراد دانست که از یک سو توسط نیروهای اجتماعی 

ی شود و از سوی دیگر به باز تولید ساختارهای بیرونتولید می

رو، منش همواره دارای خصلت ساخت یافتگی پردازد. از اینمی

(. از سوی 233، ص1337دهندگی است )فکوهی، و ساخت

ها به طور بالقوه این استعداد را دارند که توسط دیگر، منش

ها و افراد به انحصار درآیند و در شرایط مناسب، از نسلی گروه

 به نسل دیگر منتقل شود. 

های پایدار و قابل هایی از قابلیتها نظامدر مجموع، منش

شدن یا از طریق  انتقال )از خالل آموزش و فرایند اجتماعی
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تقلید و تأثیرپذیری( هستند که ساختارهای بیرونی را در افراد 

کنند، به صورتی که افراد با عمل خود ساختارها را درونی می

بطی اجتماعی باز تولید کنند. به باور بوردیو، ساختارها، روا

های نابرابر های با قدرتهستند که میان بازیگران یا گروه

شوند. این ساختارها در واقع هدف تداوم حاکمیت ایجاد می

 کنند. استیال را درون یک میدان ) یا حوزه( دنبال می

بوردیو منش را با مفهومی دیگر به نام ذائقه )سلیقه( پیوند 

های آن گیرد و بیشتر ویژگیمیزند. ذائقه از منش سرچشمه می

ها و روحیات زیبایی شناختی افراد یک را دارا و شامل گرایش

طبقه است. به عبارت دیگر سلسله مراتب طبقاتی و اشیای 

ها و رفتار کسانی که در موقعیت خاص جحیتفرهنگی، ار

طبقاتی هستند، به هم مربوط است. از نظر بوردیو، سلیقه 

ای مستقیم با موقعیت طبقاتی دارد، به طوری که تضاد رابطه

شود )ممتاز، ی میان افراد به تضاد طبقاتی مربوط میدر سلیقه

(. در این رابطه بوردیو به معرفی سه قلمرو 155، ص1333

 پردازد که عبارت است از: صلی سلیقه )ذائقه( میا

های فرهیخته . سلیقه مشروع )بورژوازی( که در میان بخش1

طبقه مسلط رایج و مشخصه اصلی آن تمایل زیبایی شناختی 

 به دفاع از اولویت کامل فرم نسبت به کارکرد است. 

. سلیقه متوسط )خرده بورژوازی( بیشتر در میان طبقات 2

 .ایع است متوسط ش

پسند که نزد طبقات کارگر رواج دارد و مبتنی . سلیقه عامه3

است بر اثبات پیوستگی بین هنر و زندگی و خواست جدی 

 (. 127-126، ص1335برای مشارکت )میلنِر و براویت، 

شناختی طبقه پایین زیبا دارد که حسدر این مدل بیان می

از طریق  یک حس تحت سلطه است که همیشه باید خود را

سلیقه طبقه متوسط توجیه کند. از نظر او طبقه کارگر کمتر از 

طبقه متوسط یا طبقه باال قادر به ساختن یک دیدگاه 

زیباشناختی است. خرده بورژوازی نیز بین این دو طبقه قرار 

مند به ایجاد فاصله میان خود و گیرد. از یک طرف عالقهمی

د تجربیات فرهنگی و طبقه پایین است و از طرف دیگر فاق

آموزشی الزم برای نزدیک شدن به سلیقه مشروع؛ یعنی آنها 

های طبقه باال را دنبال توانند به سادگیِ طبقه باال، منشنمی

 (.157، ص1333کنند )ممتاز، 

مفهوم دیگری که در نظریه عمل اجتماعی بوردیو از آن یاد 

ها، مینهها یا زشود، مفهوم میدان )زمینه( است. میدانمی

اند که عوامل درونی را در فرد منعکس ساختارهای بیرونی

اند. فضاهایی کنند. در واقع آنها فضاهای زندگی اجتماعیمی

که قبل از تولد فرد موجود هستند و رفته رفته هویت و 

های اند. میدانای برای خود پیدا کردهشخصیت جداگانه

و واحدهای  گوناگون، هر یک به حوزه خاصی تعلق دارند

های گوناگون با آنها درگیرند. اند که افراد به صورتاجتماعی

بنابراین هر میدان دارای قوانین خاص خود است که به خلق و 

دهد و در نتیجه افرادی خو و به طور کلی منش افراد شکل می

که این قوانین را شناخته، به تطبیق منش خود با محیط میدان 

توانند به موفقیت در کنند، میمل میپرداخته و براساس آن ع

 های آن میدان نائل گردند. کسب سرمایه

 ها، کاالها و صنایع فرهنگیارزش«: دیوید تراسبی»
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در معنایی بنیادین، مفهوم ارزش از یک سو منشأ و انگیزه همه 

های مربوط به رفتارهای اقتصادی است و از سوی دیگر، ایده

گیرند. در حوزه اقتصادی، میارزش، قلمروی فرهنگ را فرا 

ارزش به مطلوبیت )فایده(، قیمت و ارزشی مادی ربط دارد که 

دهند. اما در حوزه فرهنگ افراد یا بازارها به کاالها نسبت می

های توان گفت ارزش در برخی خصایص معین پدیدهمی

های دهد. در واقع خاستگاهفرهنگی به زندگی خود ادامه می

رهنگی کامال ًمتفاوت با قلمروی اقتصادی ارزش در قلمرو ف

است و بنابراین ابزار بازنمایی ارزش برحسب شرایط فرهنگی 

با ابزار مورد استفاده در اقتصاد متفاوت است. با این حال 

آن،  های متفاوتتوان مفهوم ارزش را، به رغم خاستگاهمی

 پذیرنمودی از ارزش مادی و به معنایی پویا، فعال و مبادله

شروعی در فراگرد مرتبط  تواند به عنوان نقطهدانست که می

ساختن دو حوزه فرهنگ و اقتصاد مطرح شده و در مورد 

گذاری اقتصادی و فرهنگی محصوالت فرهنگی )به ارزش

(. 1331عنوان نمودی از ارزش مادی( به کار گرفت )تراسبی، 

)و یا دارد که ارزش یک اثر هنری از این رو، تراسبی بیان می

توان از دو دیدگاه کامال ً های هنری( را میبه طور کلی پدیده

شناسی و متمایز مورد بررسی قرار داد. نخست از دیدگاه زیبایی

های مربوط به آن و دیگری از لحاظ اقتصادی. در نتیجه حوزه

در سطح نظری، دانشمندان در چندین رشته مختلف از جمله 

شناسی لعات فرهنگی و جامعهشناسی، تاریخ هنر، مطاانسان

 دهند. این دو بعد را مورد مطالعه قرار می

های( فرهنگی در هر سطح و از هر نوع که محصوالت )فعالیت

باشند در قالب محصول عینی یا فیزیکی مثل کتاب، فیلم، 

شوند یا در قالب روزنامه و... که کاالی فرهنگی نامیده می

ی( مثل آموزش، محصول ذهنی یا غیرملموس )غیرماد

شوند، متجلی نویسندگی که خدمات فرهنگی نامیده می

(. از منظر اقتصاد فرهنگ و 53، ص1331گردند )خادمیان، می

بر اساس مفهوم ارزش، کاالهای فرهنگی، مجسم کننده یا 

اند در صورتی که آفریننده هر دو ارزش اقتصادی و فرهنگی

رینند )صالحی آفکاالهای اقتصادی فقط ارزش اقتصادی می

(. از نظر تراسبی کاالهای 67، ص1333امیری و دیگران، 

 اند: فرهنگی به سه نوع قابل تقسیم

که مالکیت آنها مشخص . کاالهاي فرهنگی خصوصی: 1

 است؛ مانند کتاب، لوح فشرده و... ؛ 

که حقوق مالکیت آنها به  . کاالهاي فرهنگی عمومی:2

 فرهنگی و  طور شفاف مشخص نیست؛ مانند میراث

که ترکیبی از کاالهای  . کاالهاي فرهنگی ترکیبی:3

« گوگوَن»خصوصی و عمومی هستند؛ مانند یک تابلو نقاشی 

که برای مالک آن خصوصی و برای سایر افراد جنبه عمومی 

 (.  1331دارد )تراسبی، 

دارد که در عصر حاضر با نوع تراسبی همچنین بیان می

، یعنی کاالهای فرهنگی دیجیتال دیگری از کاالهای فرهنگی

مواجه هستیم. از نظر او بازار کاالهای فرهنگی دیجیتال با 

رقیب و بازارهای مرسوم فرهنگی متفاوت است و با بی

نامحدود بودن این نوع از کاالها، موجب شکست بازار 

Niکاالهای فرهنگی عمومی شده است ) col as , 2008 .) 

که در مورد کاالهای فرهنگی  هاییبندیاز میان انواع طبقه

توان به گزارش مؤسسه آمار و بخش انجام شده است، می

اشاره کرد. در این گزارش  2115فرهنگی یونسکو در سال 

محصوالت فرهنگی به دو دسته کاالها و خدمات فرهنگی 

تقسیم شده و سپس بین محصوالت فرهنگی اصلی )مانند 

تصویری و...( و  های ضبط شده، هنرهاینوشتارها، رسانه
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های فشرده خام و محصوالت فرهنگی فرعی )مانند لوح

های تلویزیونی( با استفاده از مفهوم محتوای فرهنگی گیرنده

تمایز قائل شده است. کاالهای فرهنگی اصلی توسط صنایع 

فرهنگی و کاالهای فرهنگی فرعی توسط صنایع تولیدی 

؛ خادمیان، 1333شوند )صالحی امیری و دیگران، تولید می

1331 .) 

است. از  صنایع فرهنگیسومین مفهوم مورد بحث، مفهوم 

نظر دیوید تراسبی امروزه اصطالح صنعت فرهنگی به معنای 

توانش اقتصادی تولید فرهنگی به منظور تولید ستانده، اشتغال، 

عایدی و برآوردن نیازهای مصرف کننده است، گذشته از هر 

های هنرمندان و بر ست فعالیتهدف واالی دیگر که ممکن ا

نظران موجب نیل به آن حسب اعمال ذوق و سلیقه صاحب

شناسی صنایع فرهنگی، مدلی را که شود. او همچنین در گونه

ی دهد. در هستههای هم مرکز تشکیل شده ارائه میاز دایره

آنها قرار دارند  این مدل صنعت هنرهای خلّاق با تعریف سنتی

موسیقی، رقص، تئاتر، ادبیات، هنرهای  که عبارتند از:

تجسمی، صنایع دستی و اَشکال جدیدتر مانند هنر ویدئو، هنر 

ای. گروه بعدی شامل صنایعی اجرا، کامپیوتر و هنر چند رسانه

توان نام شود که ستانده آنها واجد شرایطی است که میمی

 کاالهای فرهنگی بر آن نهاد. این گروه انتشار کتاب و مجله،

شود. سرانجام تلویزیون و رادیو، روزنامه و فیلم را شامل می

شود که حتی خارج از صنایع فرهنگی، صنایعی را شامل می

توان استدالل کرد که کنند، اما میقلمرو فرهنگ عمل می

برخی از تولیدات آنها تا حدودی دارای محتوای فرهنگی است. 

، 1331راسبی، مانند تبلیغات، گردشگری و خدمات معماری )ت

(. تراسبی در ادامه به ارائه توضیحاتی پیرامون 103-105ص

 پردازد. های اصلی صنایع فرهنگی میمؤلفه

 گیري: نتیجه

ترین نیاز جامعه بشری است و عامل اصلی فرهنگ بزرگ

پویایی، نشاط و تداوم حیات جوامع. امروزه مباحث حوزه 

اقتصادی، ترین عامل در توسعه فرهنگ به عنوان مهم

اجتماعی، انسانی و اخالقی کشورها در کانون توجه 

نظران، اندیشمندان و نخبگان قرار گرفته است. نقش صاحب

های زیستی و فکری موثر و بنیادی فرهنگ در کلیه عرصه

های ذهنی و عینی ایجاد کرده انداز جدیدی در حوزهبشر چشم

مه است. فرهنگ بستر باز تعریف، بازیابی و تکامل ه

ها، ها، باورها، هنجارها، سنتها، هویتها، ارزشتوانایی

 ها و نمادهای بشری است. اسطوره

از مجموعه مباحث ارائه شده در این مقاله چنین بر میآید که 

اقتصاد ِ »و « سرمایه فرهنگیِ پییِر بوردیو»دو نظریه 

دارای اشتراکات زیادی بوده و « فرهنگِ دیوید تراسبی

ای با یکدیگر دارند. به طوری که و پیچیده روابط نزدیک

پردازی در حوزه سرمایه فرهنگی، از بوردیو با وجود نظریه

مفاهیمی چون مصرف کاالهای فرهنگی، تولید فرهنگی، 

کند میدان تولیدات فرهنگی و محصوالت فرهنگی استفاده می

پرداز حوزه اقتصاد فرهنگ، از و نیز تراسبی، به عنوان نظریه

یه فرهنگی در نظریات خود استفاده کرده و به نوعی سرما

های مشترکی با بوردیو در زمینه اقتصاد و دارای دیدگاه
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فرهنگ است. از این رو دو مفهوم سرمایه فرهنگی و اقتصاد 

توان مکمل یکدیگر دانست و میان آن دو نوعی فرهنگ را می

 رابطه دیالکتیکی را مشاهده نمود. در واقع اجزای نظریه

سرمایه فرهنگی مانند منش و میدان؛ با اجزای نظریه اقتصاد 

ها، کاالها و صنایع فرهنگی در ارتباط فرهنگ همچون ارزش

است. اما در این میان، دو مفهوم ذائقه و بازار )میدان( نقش 

ی اصلی را برعهده دارند. به طوری که تغییرات در ذائقه

حصوالت گران اجتماعی، در نوع و نحوه مصرف مکنش

فرهنگی و هنری و در نهایت انگیزه و تقاضای آنان تأثیر 

گذاشته و این خود تغییراتی را در نظام بازار و به خصوص 

تولید و عرضه این محصوالت در پی دارد و همچنین تغییرات 

در بازار محصوالت فرهنگی و هنری باعث ایجاد تغییرات در 

ایه فرهنگی آنان گران و در نتیجه بازتولید سرمذائقه کنش

های شود. همچنین با توجه به گسترش روزافزون رسانهمی

نوین ارتباط جمعی، مفهوم ذائقه از حالت ذائقه فرهنگی واحد 

به ذائقه چند فرهنگی تبدیل شده است. این پدیده بر بازارهای 

عرضه محصوالت فرهنگی نیز تأثیرگذار بوده و آنها را به انواع 

است. به طوری که این بازارها بر اساس  متفاوتی تغییر داده

اند و رمز های فرهنگی گوناگون جوامع سامان یافتهزمینه

موفقیت در آنها میزان آگاهی از ذائقه فرهنگی اعضای آن 

)تولیدکنندگان و مصرف کنندگان( است. در مجموع، 

أوردهای مفهومی مقاله حاضر شامل واکاوی مفاهیم و دست

ی فرهنگی و اقتصاد اط بین سرمایهشناسایی کیفیت ارتب

 فرهنگ و نقش ذائقه و بازار در پیوند میان این دو بوده است. 

در ایران نیز به مانند سایر جوامع )به ویژه جوامع آسیایی( که 

از شرایط اجتماعی و فرهنگی ِ برآمده از جهانی شدن )و چند 

های نوین آوریجهانی شدن( بر کنار نمانده، با ظهور فن

ارتباطی )همچون اینترنت، تلویزیون ماهوارهای، تلفن همراه 

خوش تغییراتی و...( ذائقه فرهنگی اعضای جامعه را دست

ساخته و بر مصرف محصوالت فرهنگی و هنری از سوی آنان 

 اثرگذار بوده است. 
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