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اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺧﻮد در
رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺠﺎری و اداری دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﺎﻟﺮی و ﻣﻮزهﻫﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ و ﺑﺎزدﯾﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺮی-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ

ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮحﺷﺪه در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﺮﺧﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
واردﮐﺮدن آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-ﻫﻨﺮی در ﭼﺮﺧۀ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺛﺮوتآﻓﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﭼﺮﺧۀ اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺧﻮد در رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺠﺎری و اداری در ﮐﺸﻮر از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و دارای ﺳﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ:
ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﻤﻊ آﻣﻮزش ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﻪﺻﻮرت آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﻏﯿﺮآﮐﺎدﻣﯿﮏ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺮی-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ.

دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﺎﻟﺮی و ﻣﻮزهﻫﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ و ﺑﺎزدﯾﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺮی-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮی ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ.

ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺧﻮد ﺟﺎی داده و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻫﻨﺮی ،وﺟﻮد
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﻫﻨﺮی در آن ﺳﻄﺢ ذاﺋﻘﻪ و داﻧﺶ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﺶ را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﭘﺮورش داده اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﻬﺮان ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺟﺬب ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨۀ ﭼﺮﺧۀ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺮﻫﺎی

ﺗﺠﺴﻤﯽ ﮐﺮد.

اﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮﻟﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺎب ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﺒﺤﺜﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺮ را
ﺑﻪﻣﻨﺰﻟۀ رﺷﺘﻪای از ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻪ در ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺎدی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﮐﺎرﺑﺮد دارد ،ﺗﻌﺮﯾﻒ
و ﺑﺎور ﮐﺮد و ﺑﯿﻦ ﺑﺎزار اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺮ و ﺑﺎزار اﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿﺮﻫﻨﺮی راﺑﻄﻪای ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰار ﭘﺮﮐﺮدن ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻢ
اﻗﺘﺼﺎد و ﻫﻨﺮ ،ﻣﻄﺮحﮐﺮدن راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ذاﺗﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ را ﻃﻮری ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ
در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻢ در ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻫﻨﺮی-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰاری ﺑﻪوﺳﯿﻠۀ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾۀ
ﻫﻨﺮی-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.
زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ رﺷﺪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،واردﺷﺪن اﻓﺮاد و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-ﻫﻨﺮی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را در ﻣﻮرد ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺗﻮﺳﻌۀ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪۀ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن
آﺛﺎر ﻫﻨﺮی در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽﺗﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺎزار اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺴﺘۀ ﻣﺮﮐﺰی
در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎل ﺳﺆال ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و رﺷﺪ ﭼﺮﺧۀ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ
در اﯾﺮان و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﺑﺘﺪا ﭼﺮﺧۀ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﻣﻨﻄﺒﻖﺑﺮ ﭼﺮﺧۀ اﻗﺘﺼﺎدی در اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد اﺳﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﭼﺮﺧۀ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ در اﯾﺮان و
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻨﺮی-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺘﺎﻧﺪه ،اﺷﺘﻐﺎل ،ﻋﺎﯾﺪی و ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه
اﺳﺖ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻫﺮ ﻫﺪف واﻻی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻋﻤﺎل ذوق و ﺳﻠﯿﻘۀ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان
ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮرﺧﺎص در ﺑﺨﺶ ﻫﻨﺮی-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮی آﻧﺎن دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮی-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺘﺪﻻل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪﻃﻮرﻋﺎم و ﻫﻨﺮ را ﺑﻪﻃﻮرﺧﺎص
ﻣﻬﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،اول ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢﮐﺮدن اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﻪ راﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی از
ﻫﻨﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی رواج داده ﺷﻮد .ﺑﺮای دادن ﺗﺼﻮﯾﺮی اﯾﻦﭼﻨﯿﻨﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﭼﺮﺧۀ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺒﺤﺚ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،در ﺗﺠﺎرت ،ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺮی را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد و
ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻣﺼﺮف از ﭼﺮﺧۀ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ذاﺋﻘۀ ﺧﺮﯾﺪاران و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻋﺎم را ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ
ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﮐﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎزار اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ دارای ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ و
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺷﮑﻞﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای رﺷﺪ ﭼﺮﺧۀ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ در اﯾﺮان و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺮی در ﺗﻬﺮان
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺮی-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﻓﺰاﯾﺶ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد:
ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ،ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻓﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی و ﻧﻮع رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی ﻫﻨﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺷﺪن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻨﺮﺷﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد و در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪﻋﻼوه ،داوریﻫﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی آﺛﺎر و
ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه آﯾﻨﺪۀ آﻧﻬﺎ را در ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت و ﻫﻨﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﻓﺮدی و زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﺾ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
روﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن رویدادن آﻧﻬﺎ را اﺟﺘﻤﺎع ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﻫﻤۀ دورهﻫﺎ ،ﺷﯿﻮۀ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﺑﻪوﺳﯿﻠۀ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و درﻧﺘﯿﺠﻪ ارزشﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ از
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻐﻞﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻧﻮع ﮐﺎری ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و
اﮔﺮ آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ و ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮﻫﺎ و در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﺸﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاردی
ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻮع آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،ﻗﻮاﻋﺪ و ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﺤﻮۀ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ دارﻧﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮑﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺴﺘۀ ﻣﺮﮐﺰی ﭼﺮﺧۀ
اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ وﯾﮋه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﺧﻮد ﺟﺎی داده و ﻣﺮﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﺗﺠﺎری-ﻫﻨﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در
اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻨﺮی و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻨﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
ﮐﻪ ﺑﻪﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد از داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دارای ﻣﺪرک ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﻪﻟﺤﺎظ آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﻏﯿﺮآﮐﺎدﻣﯿﮏ را
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ازﻃﺮﻓﯽ اﻏﻠﺐ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻬﻢ ﻫﻨﺮی در زﻣﯿﻨۀ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ در ﺗﻬﺮان در ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮزۀ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺗﺎﻻر وﺣﺪت ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﻬﺮان ،ﮐﺎخ ﺳﻌﺪآﺑﺎد و ...ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﻪوﺟﻮدآوردن ﺷﻮق در ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت و آﻣﻮزش
دﯾﺪن در ﺑﺨﺶ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻬﺮان در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺬب و ﭘﺮورش
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻔۀ اول ﭼﺮﺧۀ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﺨﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ در ﺣﺮاج آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻨﺮ و روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺮﯾﺪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی

ﻋﺮﺿۀ ﮐﺎﻻی ﻫﻨﺮ در ﺗﻬﺮان
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺗﻮزﯾﻊﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﺎﻟﺮیداران ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﮔﺎﻟﺮی ﯾﺎ ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﯾﮏ
ﻓﺮوﺷﻨﺪۀ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن داﺋﻤﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮی را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮔﺬارد؛ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان )ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان داﺋﻤﯽ ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش را ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﻪ ازﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﻣﺪاوم ﺧﻮد ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻧﻘﺪﻧﻮﯾﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺻﯿﻒﻫﺎ
و ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪۀ ﺧﻮدﺷﺎن ،ﻋﻼﻗﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ و ﺑﺎزاری را ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪای اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﮐﻪ در روزﻫﺎی داﯾﺮﺑﻮدن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺖوﮔﻮ درﺑﺎرۀ آﺛﺎر ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه و ﺗﻮﺻﯿۀ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﻣﻄﺮحﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﻫﻨﺮی در ﺳﻄﺢ ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻟﺮیداران ﺣﺮﻓﻪای ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آﺛﺎر ﻫﻨﺮی در ﺳﻄﺢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دارﻧﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮﻛﺰ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ ﻫﻤﮕﯽ در ﺗﻬﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ
ﺑﺮای اراﺋۀ آﺛﺎر در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وزارت ارﺷﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺎﻻر وﺣﺪت،
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ و ﮐﺎخ ﺳﻌﺪآﺑﺎد و رواق ﻫﻨﺮ ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻏﻠﺐ ﻧﺸﺮﯾﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺑﺎ درﺟﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ و
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی و ﻣﻌﺮﻓﯽ آﺛﺎر در آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰﯾﺸﺎن در ﺗﻬﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮای ﭼﺎپ در ﻣﺠﻼت و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در ﺗﻬﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪات وﯾﮋهای ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان داﺧﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ ورود ﺧﺮﯾﺪاران ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ارزی و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﺮان .زﯾﺮا در ﻣﻮاردی ﺧﺎص ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻣﻨﻔﻌﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،در ﻫﺮ دو ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺣﺘﯽ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺛﺮوتﺳﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﮐﻼن ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای دﯾﺪار رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ در
اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮔﻪﮔﺎه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯿﻬﻤﺎنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻣﻮزهﻫﺎ و ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی
ﻫﻨﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ از رواقﻫﺎی ﻫﻨﺮ در ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﺗﻬﺮان ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮده و
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻮﻏﺎت از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ اﯾﻦﭼﻨﯿﻨﯽ ﺳﻄﺢ ذاﺋﻘۀ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آﺛﺎر ﻫﻨﺮی آﺷﻨﺎ ﺑﻮده و ﻫﻤﮕﯽ ﺗﻬﺮان را

ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻋﺮﺿۀ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻی ﻫﻨﺮی در ﺗﻬﺮان
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﻮاه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻻی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻣﺘﺪاول ﻃﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ از ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوﯾﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی دارد و اﯾﻦ اﻣﺮ
در ﻣﻮرد ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻨﺮی در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻟﺬتﺑﺮدن ﯾﮏ ﺷﺨﺺ از ﻫﻨﺮﻫﺎی
ﺗﺠﺴﻤﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻣﺎدﮔﯽ او ﺑﻪ ﭘﻮل ﺧﺮجﮐﺮدن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از آن اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ و درک او از اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻫﺎ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ازﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎی ﻗﻮیﺗﺮ و
ﻇﺮﯾﻒﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎ ،از ﻃﺮف ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢدﯾﺪه و آﻧﺎنﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهاﻧﺪ ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻨﺸﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘۀ آﺧﺮ
را ﻣﯽﺗﻮان ﻟﺬتﺑﺮدن از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪای ﮐﺴﺐﮐﺮدﻧﯽ و ﻗﺎﺑﻞآﻣﻮزش اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﯽ زﻣﺎن ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در
ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،دروﻧﯽﺳﺎزی ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎ در ﻣﺪلﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﻣﺮوزی را ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ .زﯾﺮا
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﻪ درﺧﺼﻮص ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم آﺛﺎر ﻫﻨﺮی از اﭘﺮا ﺗﺎ ادﺑﯿﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﮐﺸﺶﭘﺬﯾﺮی ﻗﯿﻤﺖ و درآﻣﺪ ﺑﻪﻃﻮروﺳﯿﻌﯽ از اﻧﺘﻈﺎرات ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﺷﮑﺎل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ ﮐﺸﺶﭘﺬﯾﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻫﺎی واﻻﺗﺮ .در ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی از ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ .ﮐﺸﺶﭘﺬﯾﺮی درآﻣﺪ در ﻣﻮرد ﻫﻨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑۀ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎﺳﺖ و
اﯾﻦ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻟﻮﮐﺲ و ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎ ﺑﺎ آﻣﻮزش و درﻧﺘﯿﺠﻪ در
ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺎ درآﻣﺪ اﺳﺖ.

ازﻃﺮفدﯾﮕﺮ ﮔﺎﻟﺮیداران و ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺮوشﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﯾﮏ ﺳﺒﮏ ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﻫﻨﺮی ﺗﺨﺼﺺ دارﻧﺪ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ آﻧﻬﺎ
وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﯾﺪن ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﻢوﺑﯿﺶ ﺑﺮ ﻣﻔﺮوﺿﺎت و ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ واﺣﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺘﮑﯽاﻧﺪ .ﺣﻀﻮر ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﯾﮏ ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ ،درک ﺑﻬﺘﺮ آﺛﺎر
ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه را آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ :ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽﻫﺎی آن ﺳﺒﮏ ،ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ،اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و زﻣﯿﻨۀ ﮐﺎری آﻧﻬﺎ ،ﻧﯿﺎت ﻓﻠﺴﻔﯽ ﯾﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آن ﺳﺒﮏ ﮐﻪ در آﻓﯿﺶﻫﺎی دﯾﻮاری و
ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگﻫﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ درسﻫﺎ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﺛﺎر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه در ﯾﮏ ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ را درک ﮐﺮد و از آﻧﻬﺎ
ﻟﺬت ﺑﺮد ،ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ آن ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﯽ
اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ را ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻣﻘﺒﻮل و درﺧﻮر درک و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻨﺘﻘﺪان در ﺳﻄﺤﯽ دﻧﯿﻮیﺗﺮ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﻮر ﻫﺮ روزۀ آن ﺟﺎﻣﻌۀ ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،رﺧﺪادﻫﺎی ﺟﺎری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ و
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺒﮏﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻬﺮت و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬارﻧﺪ و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺧﺎص ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢدﻫﻨﺪۀ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ
از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﺳﺖ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺤﺚ آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻣﻨﺘﻘﺪان اﻏﻠﺐ ﻫﻤﺎن ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗۀ ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪداران اﺳﺖ را ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺬاب
و ﻣﻨﺘﻘﺪﭘﺴﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﺎﺑﻠﻮﻓﺮوﺷﺎن ﮐﺎر را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﭼﻪ دﻻﯾﻠﯽ
آﻧﻬﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ و درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺤﺴﯿﻦاﻧﺪ .ﻫﺮ دو ﮔﺮوه اﻏﻠﺐ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪی را ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘۀ ﻗﺮاردادن در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎﺑﻠﻮﻓﺮوﺷﺎن ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر ﻋﺮﺿﻪﺷﺪه را درک و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻮن
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداراﻧﯽ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﺮﻧﺪ و ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ،آﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﻧﻤﯽﺧﺮﻧﺪ.
ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌۀ آﻣﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﺠﺪه درﺻﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ دﯾﺪن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار دﻻر ﺻﺮف
ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎﺑﻠﻮﻓﺮوﺷﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻫﻨﺮ را ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﯽ ﻫﻨﺮی-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺮﺧﯽ را
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰۀ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی ،ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻی ﻫﻨﺮی ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻔﺲ آﺛﺎر
ﻫﻨﺮی ﺑﻪﻃﻮر واﻗﻌﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزﻧﺪ و ﯾﺎ دﯾﻮاﻧۀ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداری ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ واﺳﻄﻪﻫﺎی ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻨﺘﻘﺪان ،ﻧﻈﺮ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪاران ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘۀ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮیﻫﺎﯾﺸﺎن از ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺧﻮد
ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺖوﮔﻮ و ﯾﺎ اﻗﺪام ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آﺛﺎر ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﺟﺪﯾﺪ،
ﻟﺬت ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺤﺚﻫﺎ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪﺷﺪۀ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺣﺮاج ﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﺳﺎل2017

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ وﺟﻮد اﮐﺴﭙﻮﻫﺎ ،ﻓﺮوشﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺮی در ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ ،ﺗﺎﻻر وﺣﺪت و
ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻣﺮی ﺟﺎاﻓﺘﺎده و ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ذاﺋﻘۀ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﺑﺎ
ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮی از آﺛﺎر ﻫﻨﺮی از ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺎ ﻣﺪرن و ﭘﺴﺎﻣﺪرن آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب و ﮔﺴﺘﺮده را در
ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و زﻣﯿﻨۀ ﺧﺮﯾﺪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ازﻃﺮفدﯾﮕﺮ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻻت ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﺎدل
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮدی ﺧﻮد دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭘﺎﯾﻨﺪۀ ﭼﺮﺧۀ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺮای ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺧﻮد در رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺠﺎری و اداری در ﮐﺸﻮر از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻓﺮوش ﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ و داﺋﻤﯽ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی داﺧﻠﯽ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﻄﺢ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺳﻮددﻫﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﺸﻮری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در
ﺳﻄﺢ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺒﺤﺚ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺮی  -ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .زﯾﺮا ﻓﺮوش ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﯾﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ی آﺛﺎر داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴﻢ و ورود اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮوﺷﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﯿﺘﻮان ﺗﻬﺮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی  -ﻫﻨﺮی  -ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻧﺎزﺑﺎﻧﻮ ﺗﺮﮐﺎﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﭘﺎﮐﺒﺎز ،روﯾﯿﻦ ) ،(۱۳۸۸داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﻫﻨﺮ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺗﻬﺮان.
ﺗﺮاﺳﺒﯽ ،دﯾﻮﯾﺪ ) ،(۱۳۸۹اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺗﺮﺟﻤۀ ﮐﺎﻇﻢ ﻓﺮﻫﺎدی ،ﻧﺸﺮ ﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان.
ﺟﺎروﯾﺲ ،ﭘﯿﺘﺮ ) ،(۱۳۸۷آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ،ﺗﺮﺟﻤۀ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺳﺮﻣﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺐ ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ )ﺳﻤﺖ( ،ﺗﻬﺮان.
ﺧﻠﻌﺘﺒﺮی ،ﻓﯿﺮوزه ) ،(۱۳۷۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﻮﻟﯽ ،ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺒﺎوﯾﺰ ،ﺗﻬﺮان.
راﻣﯿﻦ ،ﻋﻠﯽ ) ،(۱۳۸۷ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻨﺮ ،ﻧﺸﺮ ﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان.
ﺳﺎﻟﻮاﺗﻮره ،دوﻣﯿﻨﯿﮏ و ﯾﻮﺟﯿﻦ.آ.دﯾﻮﻟﯿﻮ ) ،(۱۳۷۰اﺻﻮل ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺿﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ و ﻧﻮروزﻋﻠﯽ ﻣﻬﺪی ﭘﻮر ،ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮان ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان.
ﻗﺪﯾﺮی اﺻﻠﯽ ،ﺑﺎﻗﺮ ) ،(۱۳۶۶ﮐﻠﯿﺎت ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ ﺳﻬﻨﺪ ،ﺗﻬﺮان.
ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ) ،(۱۳۸۶درآﻣﺪی ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺮ اﯾﺮان از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و رﻫﯿﺎﻓﺘﻬﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ،آﯾﯿﻨﻪ ﺧﯿﺎل ،ﺷﻤﺎره ،3
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