
 « هنر و توسعه»وگو با میثم موسایی، دبیر علمی همایش گفت

 توسعه هنر های موانع و چالش

 

 نژادمولود زندی

ای با هکنون شش برنامه توسعمند مورد توجه دولت قرار گرفت و تاصورت نظامبه، 1368از سال  ،های توسعه در ایرانرنامهب

 . سته اسیدتصویب ربه  ،سالههای مدون پنجدر قالب برنامه ،ماعی و فرهنگیمحورهای اقتصادی، سیاسی، اجت

که  را «نرهتوسعه » وجه بهت ، یعنیای خودرکن وظایف اساسنامه نتریاصلیفرهنگستان هنر  ،در آستانه برنامه توسعه هفتم

میثم  اد ودود قرار کار خ در دستور ،دهای بسیاری مواجه بوبا چالشهای فرهنگی برنامهتاکنون در شش برنامه گذشته ذیل 

توسعه صادی و اقتمینه ری در زعلمی بسیا مقاالتکه تاکنون  ،دانشگاه تهران را قتصادیدانشکده علوم ااستاد تمام  موسایی،

 برگزید. « هنر و توسعه»همایش عنوان دبیر علمی به رشته تحریر درآورده،به 

 با هم بخوانیم: های توسعه هنر را انع و چالشوگو با دبیر علمی همایش درباره موگفت 

 

 چیست؟ « هنر و توسعه»بفرمایید هدف از برگزاری همایش  لطفاً

قتصادی و ر توسعه ادکردن نقش هنر این همایش با تأکید بر استفاده از امکانات فضای مجازی، در مرحله نخست، برجسته

ست. در این ارخوردار های باالیی بصنایع هنری در کشور ما از ظرفیت .دهدگذاران را مد نظر قرار میاجتماعی برای سیاست

ند کارل به غلی مشغور مشادنیستند و یا  یم که اغلب آنها شاغلرویهی روبده بسیارکربخش، ما با نیروهای انسانی تحصیل

و  مک کندکت هنری حصوالموسعه تواند به تنها میهای الزم برای اشتغال آجاد زمینهای که تناسبی با تخصص آنها ندارد.

تحریم  ما با روی که کشفعلشود. در شرایطی منجر  ش سهم هنر در تولید ناخالص ملیتوسعه محصوالت هنری نیز به افزای

ارز خارجی  نیاز به بدون مواجه است و نرخ بیکاری جوانان باالست و با مشکالتی از این دست مواجهیم، توسعه این بخش

 صاد کمک کند. تواند به اقتمی

شور، های توسعه کمهشود. متأسفانه در برناهای مهم برای توسعه محسوب میهنر ذاتاً ارزشمند است و یکی از شاخص

مایش هاری این برگز های هنری کشور غفلت کامل شده است. امید است بانویس برنامه هفتم، از ظرفیتخصوصاً در پیش

 این نقص جبران شود. 

 

 هایی در کشور وجود دارد؟ و چه ظرفیته هنر چیست؟ منظور از توسع



توان گفت توسعه یکور، مهای بالقوه انسانی و طبیعی است. با قبول تعریف مذبه معنای شکوفایی مستمر ظرفیت« توسعه»

های از حوزه عنوان یکیهای مختلف هنر است. ایران، بههای بالقوه زیربخشبخشیدن به ظرفیتهنری به معنای فعلیت

ر کشوری د در کمتجود داروای که در ایران ادبیسرمایه نظیری در هنر برخوردار است. بالقوه بی تمدنی بزرگ، از ظرفیت

هان قرار ی جهای هنرلهقدر  ،جمله فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ، ازهای ادبی بزرگان ایراناکثر آفریده .شودیافت می

سترش آنها نشر و گ ودهد و توسعه شماری در اختیار هنرمندان ما قرار میه ظرفیت بیای است کگونهدارند. این ذخایر به 

ایر ملل ه برای سبلک ،امفقط برای مردم تواند نهمیشود که فرد منجر میبه تولید محصوالتی منحصربه های هنریدر قالب

بیه است و دریا ش هبثارش آشده است. مولوی و ر دنیا شناختههاست که دجاذبه باالیی داشته باشد. خیام یکی از این قله

ی در جهان ون اکسیرتواند چمی ها باشد. فرهنگ انسانی در این آثار بسیار برجسته است وبخش همه انسانتواند الهاممی

باید این ته الب اشد؛عاصر بمو توجه به مصونیت در دنیای بخش صلح و آرامش آور فرهنگ جهانی و الهامآشوب فعلی، پیامپُر

 . شودهای هنری عرضه آثار به زبان روز و در قالب

 

 زمینه بدهید. توضیح بیشتری در این  ،شدن مطلبگفتید. برای روشناز ادبیات کهن ایران 

تواند بلکه برای مردم ایران و نقشی که در انسجام ملی می ،فقط برای ملل دیگرفرد است و نهاز جهاتی منحصربه شاهنامه

ها و استان شاهان و اساطیر گذشته، بلکه سرشار است از حکمت و امیدفقط دنه شاهنامههم است. العاده ماشد فوقداشته ب

فرهنگ و تمدن ایران تطورات توان تحوالت و جای آن می، در جایدر رقابت با سایر مللو  ،های یک ملتآرمان آرزوها و

 ها و نژادهای متفاوتیکن به تصویر کشیده است. کشور ما از قومیترا مشاهده کرد. روح ایرانی را به بهترین شکل مم

ها و نژادها و حتی همه این قومیت یریسمان مانند تواندفردوسی می شاهنامهشده در تشکیل شده است. روح ایرانی عرضه

به دلیل افراط و  ،بسفانه در اوایل انقالأمت .چیزی که از آن غفلت شده است ؛ادیان مختلف را در خود جمع و حفظ کند

 صورت گرفت. در این زمینه توجهی از اسالم شده بود، کوتاهی قابل پیش هایی که قبل از انقالب در توجه به ایرانِتفریط

 

 کشورها جذاب باشد؟ دیگرتواند برای چگونه می فرهنگ اساطیری ملت ایران است، شاهنامه

ها و رای شناخت این آرمانلت در طول تاریخ است که بهترین منبع بها و آرزوهای یک ماساطیر یک ملت بیانگر آرمان

... عرضه شود. در تواند در قالب فیلم و تئاتر ومیها فردوسی در یک جا جمع شده است. اکثر این داستان شاهنامهدر  آرزوها

 و شودین بار پخش میبرای چندای است، رهجوی کُکه جنگ ،اسطوره جومونگ مجموعه جمهوری اسالمی ایران،سیمای 

ها از خانهقهوه ، درهای خود استفاده کنیم؟ در گذشتهی مواجه است. چرا نباید از اسطورهام که هنوز با استقبال بسیارشنیده

جای تولید آثار هنری در این حوزه به واردات آثاری چون افسانه بهرنگ شده و اما امروز کم ،شداین واقعیت استفاده می

 صدها برابر بهتر از آنها را داریم.  خودمان رهنگچیزی که در ف ایم؛رداختهجومونگ پ

 



 ؟ر کشورها موفق عمل کندگیدر دتواند می چقدراین فرهنگ 

لعه برای مطا ای فراوانبودجه های آنهاالحظه کردم که دانشگاهم ،بودم که برای فرصت مطالعاتی در انگلستان سالی دو

خواهد فرهنگ و کسی که می گویی رشد فرهنگ ایرانی ماست شاهنامه ،. به یک معناانددهاختصاص دا شاهنامهروی 

فقط بهترین منبع فردوسی خواهد یافت. این اثر نه شاهنامههای اصیل آن را در یکی از ریشه اسالمی را بشناسد قطعاًایرانی

نگ اسالمی ایران در سیصد سال بعد از ورود بلکه بهترین منبع برای شناخت فره ،برای شناخت روح تمدن ایرانی است

قابل  مجموعه تلوزیونیتوانستیم یک نمی ؟ایمای کردهن منبع چه استفادهاز ایتاکنون اسالم به ایران است. باید دید ما 

کانات برخوردار است، ام از نیروها و ظرفیت باالیی ای ایران در دنیا شناخته شده است،عرضه در تراز جهانی بسازیم؟ سیم

ای هدف از این مثال این بود که نمونه ،باری مورد استفاده قرار گیرد. ایمجموعهتوانست در تولید چنین سیما میصداو ملی

ها صدها و بلکه هزاران مورد م و از این مثالبیان کن رااسالمی ایرانی از ظرفیت کشور در توجه به هنر و نقش معرفی هنر

 ع و ذخایر غنی ادبی کشور مطرح سازیم.توانیم از منابدیگر را می

 

 یم؟ اهردهای هنری چگونه عمل کعرصه دیگربه غیر از ادبیات که ریشه بنیادین بسیاری از هنرهای ایرانی است، در 

، هر ...ری وزایی و ارزآوالر ایران و اشتغد دستیصنایعان است. تنوع یرا دستیصنایع های این کشورمونه دیگر از ظرفیتن

ه دلیل نداشتن هاست که بمونهگذاری در این حوزه باشد. فرش ایران یکی از این نگر سرمایهتواند توجیهمی ،تنهاییدام بهک

 برای توسعه آن در بازار جهانی موقعیت خود را از دست داده است. مشخصبرنامه 

 ،ایران دستیم صنایعالاز اق یکی میزان صادراتِ  ،1357شناسند. در سال اش میدستیصنایعز جوامع، ایران را به در بسیاری ا

شد داشته باشیم، میزان ردرصد 5داشتیم که سالیانه فقط می ایمیلیون دالر بوده است. اگر برنامه425برابر  ،فرش یعنی

گر به ا .رسیدالر میدمیلیارد 3818، به 1401سال  دربایست می ،بافدستیعنی فرش  دستی،صنایعصادرات یکی از اقالم 

 ی نفترزد ادازه درآمبه انتوانستیم راحتی می، در شرایط تحریمی فعلی، بههمین مقیاس صدها صنعت دیگر را محاسبه کنیم

ه بسعه هنر گوییم توپس وقتی می ؛های این بخش از اقتصاد کشور استها گوشه کوچکی از ظرفیتاین یم.ارزآوری کن

خلی و قاضای داو ت عرضه به معنای دستیابی به یک رشد مستمر در میزان ،های بالقوه آن استمعنای شکوفایی ظرفیت

 . شودتوانست جانشین صادرات نفت ه محصوالت هنری مصنوع کشور است که یک قلم آن میخارجی هم

 

و شده گیری مند پیی و نظامصورت جدّبه «توسعه هنر»عنوان بهامری  ، در کشور ما،هادر این سالآیا اصوالً 

 ؟ اندشناخته شده ی مربوطهافیتظر

بیشتر در حاشیه  ،های گذشتهامهندر بر ،اگر هنر هم مطرح بوده است .یماهشتندا مشخص ایبرنامه «توسعه هنر»ن عنوابه

سهم و که این دلیل  بهیکی  .رنگ دیده شده استهای توسعه کمبوده و به دالیل متعدد در برنامهبخش فرهنگ مطرح 

ن های این بخش برای مسئوالاین است که ظرفیت نیزدوم دلیل  .باور نداشتندرا وسعه اجتماعی و اقتصادی نقش هنر در ت



توانید به این دو حوزه را شما می ؛اشاره کردم دستیصنایعحوزه ادبیات و حوزه  بهته بوده و هنوز هم ناشناخته است. ناشناخ

که  ،در حوزه تئاتر .مندیمها بهرهاز این ظرفیت ،ر همه آنهابیش دوکمهای هنر سنتی و مدرن تعمیم بدهید. همه زیربخش

وجود دارد که شغلی  یهایفرصت ،بسیار کم گذاریا یک سرمایهب ،اساس مطالعاتی که انجام دادیم بر ،ستبخشی کوچک ا

یا در  کنیم،ریزی رایشان برنامهبیکارند و باید ب التحصیالن بسیاری داریم کهفارغ، رتئاتحوزه ما در به آن توجه نشده است. 

شده اختهنش هانی کامالً بلکه در بازار ج ،داخل کشورمحصوالت موسیقی نها در ت، ظرفیت فراوانی داریم که نهحوزه موسیقی

 یم. اهتوجه بودلی به آن بیو ،است

 

 ؟گذاری در حوزه هنر مؤثر بوده استتوجه و سرمایه فقدانها و موانعی در چه چالش

رایت(، عدم کپی)ق نشر حبرخی مواقع، ما با مشکالت قانونی مواجه بودیم. به عنوان نمونه در حوزه موسیقی، بحث در 

کلیفی با بالت ده کهشهای ما در این حوزه موجب بودن سیاستهای زیربنایی این هنر، و نامشخصگذاری در حوزهسرمایه

  مواجه شویم.

را با این  کلیف خودشترسد که نظام ما طور به نظر میها وجود دارد، ایندر این حوزههای مختلفی که در هر حال، با مثال

و از  ها ندارندبخش های افراطی وجود دارد که اصالً اعتقادی به اینها مشخص نکرده است. از یک طرف، دیدگاهبخش

ر وگانه مواجهیم. هدا حالتی بنند. م یا پیاده کبینند که نظرهایشان را اعالطرف دیگر، آنهایی که اعتقاد ندارند صالح هم نمی

ایم و صاحب ا کردهوسعه پیدوزه تگوییم ما امردهیم و میوقت بخواهیم بگوییم که تئاتر داریم، به آمار و اطالعاتی ارجاع می

تیم و نداشهم  گذاری مناسبیزنیم؛ ولی در عمل اعتقادی به این قضیه نداریم و سیاستمکتب هستیم و از آن حرف می

ر تئاتکه  ین استا نظامسیاست   اگرمثالً گذار مبهم است و خودش بالتکلیف است. علت آن است که موضع خود سیاست

جای دنیا بخش  در همههایی که نو سال شودفراهم نیز التحصیل فارغ باید زمینه الزم برای این همه قاعدتاً  ،توسعه پیدا کند

های وشش هزینهبرای پ اییارانهباید  ،و در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم. همچنین ایجاد کنیم کندعمومی ایجاد می

یم حوزه دار هایی که در اینسرمایهشناسایی توانمندی نیروها صورت گیرد و به یک معنا،  تخصیص داده شود وآنها 

ه هنر وزه توسعحه ما در کاین است  ال شما، پاسخ سؤیک کالمدر  کنیم.ریزی بتوانیم برای آنها برنامهتا شناسایی شود 

مات ابهابا  م و آنجاکه برای هنر قائلیمبانی فکری و ارزشی گردد به که بخشی از آن برمینداریم  ای مشخصبرنامه

لسفی ف و رزشیا ی نظری وخواهیم مرزهااین همایش مییم. با بالتکلیفی در زمینه هنر گذارسیاستدر  ،نوعیبه یم.مواجه

  .ته باشیمتوانیم توسعه داشمیو چگونه ای و ببینیم در چه حوزهبازتعریف کنیم و منقح  ه در این زمینه مطرح استرا ک... و

 

 چگونه در حوزه هنر به توسعه پایدار دست پیدا خواهیم کرد؟

ه کیفیت و محتوای افزاری هنر است و به زبان ساده، بستگی بتواند دو وجه داشته باشد؛ یکی وجه کیفی و نرمتوسعه هم می

اری و جاذبه داشته باشد. وجه تواند جنبه ماندگمحصوالت تولیدشده دارد؛ به این معنا که چه اندازه غنی است و چه اندازه می



دوم کمّی است که عمدتاً به توسعه بازار این محصوالت با دو مؤلفه اصلی عرضه )که شامل تولید و توزیع آثار هنری است( 

زمان باید با یکدیگر رشد پیدا کنند. زان مصرف و استفاده از محصوالت هنری است( بستگی دارد. این دو همو تقاضا )که می

رشد عرضه و رشد مصرف به معنای توسعه بازار است و این بدان معناست که ما برای توسعه این بخش باید به فراتر از 

ا توسعه دهیم؛ یعنی به عرضه در بازار داخلی اکتفا نکنیم، بلکه به مرزهای خود فکر کنیم که بتوانیم هر چه بیشتر این بازار ر

مناسب است که اینها به این نوع نگاه به هنر پیوند  دیپلماسی هنریبازار جهانی هم فکر کنیم که الزمه آن داشتن 

 خورد. می

 

 با تفکر دیپلماسی، توسعه هنر چگونه مقدور خواهد شد؟ به دیپلماسی هنر اشاره کردید.

نش تخصص گزیمفراد اهای فرهنگی باید دیده شود و الزمه آن این است که در واقع، دیپلماسی سیاسی و نقش رایزنی

ر ، دعنوان مثال. بهته باشیما داشرتوانیم بازارهای خود شوند تا این بازارها را شناسایی و معرفی کنند. ما در تمام دنیا می

ارج خیرانیان ا ،روند. همچنینشمار میمان بهبرای محصوالت هنری ی بزرگبازارمیلیون مسلمان حضور دارند که 10جهان 

ها و ز کتاباشوند و  فرزندانشان با فرهنگ ایرانی آشنامندند عالقهو  را دوست دارنداز کشور فرهنگ و زبان خود 

زیت ماز شود که ما یموجب م و این مسئلهدهند محصوالت هنری خود استفاده کنند. اینها جامعه هدف ما را تشکیل می

ا ادبیات روز باست که  ر ما اینشکال دیگاِ ای نداشتیم.گونه برنامه هیچ رولی متأسفانه برای این قش باشیم،نسبی برخوردار 

 سیاربسفانه یز متأترجمه ن از آثار برخی ،. همچنینشویمآشنا می ،از نظر زمانی ،یبا فاصله بسیارو یا دنیا آشنایی نداریم هنر 

 ،لیلدبه همین  وکنند  یکمک چندانتوانند ی هستند و نمیهم دارای مشکالت فراوانهایی که ترجمه شده نارساست و کتاب

ز اهداف این ی دیگر انر نیز یکو مبانی هتوسعه علمی یم و از دنیا عقب ماندیم. توسعه یابادبیات نظری  در حوزه یمنتوانست

 های فرهنگستان هنر باشد. تواند از رسالتهمایش است و می

 

در تقابل این دو، و  وجود داردمدرنیته میان سنت و است که تناقضاتی و آن  وجود داردهنری میان متفکران بحثی در 

در عین حال هویت  وباید به توسعه هنری برسیم در دنیای مدرن امروزی کنند. چگونه را مطرح میهنر مسئله هویت 

 خود را نیز از دست ندهیم؟

توانیم نسبت به خواهیم در حوزه اقتصاد توسعه پیدا کنیم، نمیوقتی میست که ا این دلیل آنای نیست و ال سادهاین سؤ

کنند و  اعتنا باشیم. قطعاً باید متناسب با توسعه اقتصادی، فرهنگ و هنر و نهادهای مدنی هم توسعه پیداها بیدیگر بخش

اگر ما خواهان توسعه اقتصادی  ،اینبنابردهد. توسعه باید متوازن باشد که موفق شود. تجربه دنیا هم همین را نشان می

توسعه ال مطرح است که آیا در اینجا این سؤتوجه باشیم. بی هادیگر بخشتوانیم نسبت به توسعه نمی منطقاً ،هستیم

پیش دنیا در را راهی ولی  ،تواند موجب تهدید باشدشود؟ پاسخ من مثبت است و میجانبه باعث تهدید هویت ما نمیمهه

تغییرات اصالحی را در سنت پذیرفتند و اگر ما فکر کنیم  و آن این بود که را سازش دهندمدرنیته و سنت  و توانستندگرفتند 



نشان داده که است و مطالعات تجربی در دنیا امر خطایی  ،به توسعه برساندکشورها را تواند بدون هیچ تغییری میکه سنت 

وزه پیشرفت کنید و به تعادل برسید و جامعه دچار مشکل ریک توسعه اب تواننمیگیر است و ی همهفرایند توسعه فرایند

در کشورهایی که دارای  .و این بحث فقط شامل ایران نیستاشند رشد کرده باسب با هم ها متنمگر اینکه همه بخش ،نشود

 د. تغییر کنسرعت بهتواند نت ریشه قوی دارد و بنابراین نمیس زیرا ؛تر و شدیدتر استمشکل عمیق ،های دیرینه هستندسنت

حفظ کنیم و از خیر توسعه بگذریم و یک  طور که هستهمانرا هر چیزی خواهیم است که بگوییم ما میاین یک شکل آن 

توانیم شبیه فرهنگ طالبان و داعش است و آنها معتقدند که چون ما نمیاین خیلی  .ن بازگشت به گذشته استآمعنای 

کس  مورد پذیرش هیچ نیست ومنطقی  یدنیا را تغییر دهیم و این مسیرخواهد طور که دلمان میآنخواهیم می ،تغییر کنیم

 پذیرد. ین چیزی را نمینچ ان قطعاًمانند ایر ایکردهو جامعه تحصیل شودواقع نمی

و  ستای غربی ه معناباست که بگوییم سنت را کامل خط بکشیم و اصل بر تغییر به سمت توسعه و آن هم  دیگر آنراه 

رهنگ فودند که برهایی کشو اما این کشورها ،که بسیاری از کشورها به سمت آن رفتند و موفق هم بودنداست این چیزی 

که ند ما نداشت مانندهای خود در فرهنگ و ارزشخیلی غنی  هایچون ریشه ؛ند سنگاپورمان ،عمیق غنی تاریخی نداشتند

از  و ذیرفتندپهنری  های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ومانند یک بسته شامل شاخصه را پذیرند و توسعنفرهنگ غرب را 

با  ،راهی برود ناهد چناگر بخوین راهی برود و انتواند چ. ولی کشوری مانند ایران نمیرو بودندهبا مانع کمی روباین جهت 

حکومت پهلوی با سنت  شدنهمان درگیر 1357ران در سال شد و شاید یکی از دالیل انقالب اسالمی ایسنت درگیر خواهد 

رهنگ ایرانی و فر داد و نا قراو در واقع فرهنگ غرب را مبا خواست بخش سنت را نادیده بگیرد و توسعه پیدا کند.بود که می

خواست یمرفت یا گدیده ارچوب منطق غرب سازگار باشد و بخش دیگر را یا ناهداشت که در چ اسالمی را تا آنجا پذیرش

جهه با ادر مو عموالً م هستندسنت قوی که دارای کشورهایی . با واکنش بخش سنت مواجه شدبود که و این  کندحذف که 

را به  ماشتواند می برود. هر لحظه به سمتیتواند رسند و این بحران میتوسعه به یک منطقه تعادل ناپایدار و بحران می

دل عدم تعاک ینتیجه  انقالب اسالمی اتفاق بیفتد.نیز ن آیافته غربی بکشاند و ممکن است عکس سمت یک کشور توسعه

 بود.  (به معنای غربی آنالبته )در بخش سنت و بخش مدرنیته 

 

 راه حل چیست؟

باید هنر  ،در درون این فرهنگ و فضای هنری باید صورت گیرد و بنابراینزم الاقتصادی و اجتماعی  گونه تغییر و تحول هر

دارای  سوار بر هواپیما هستید و هواپیمامانند اینکه  .ای نیستخودش تغییر کند و این کار ساده باشد و همبستر حرکت  هم

اشکاالت آن را اشد و شما بخواهید نشسته ب تر از این است که هواپیمااین بسیار سختید؛ باید تعمیرش کن و نقصی شده

شود و شود از تعادل خارج مییافته مواجه میاست و کشوری که با یک کشور توسعهبرطرف کنید. این کاروان توسعه همین 

ت یا نگهدارنده یا اس این نیروها بیشتر جلوبرنده .دیگر حرکتش به برایند نیروها بستگی دارد شد،وقتی از تعادل خارج 

خته است و ریهمولی در کشور ما بخش سنت به ،دشوها حل میوبخش سنت در نیر ،کشوری مانند سنگاپور در ده؟برنعقب

ه است. در را نگرفتآن  جایهم جدیدی چیز  ریخته است وهم... همه مناسبات بهعشایر و درو  بدون تعارف در روستاها



، این کردندرا کاری نداشتند و به ظاهر تمدن توجه مییعنی چون به عمق ماج ؛همین امر صورت گرفت ،دوران پهلوی

فرهنگ  نباید چهما  .ساده نیست یالیافته است و سؤمشکل را داشتند. این سؤال شما سؤال همه کشورهای اصلی توسعه

غرب که از فرهنگ  را باید در هر دو تحوالتی ایجاد کنیم. نکات متناسبی و چه فرهنگ خودمان را دربست بپذیریم.غرب 

 .کنیم سازیبومی نافرهنگ خودم گیریم درمی

 

 توانیم به توسعه پایدار دست یابیم؟چه زمانی می ،در نهایت

ستوار باشد، ولی اایه سنت بر پ ای استوار است کهای پایدار است که بر پایه سنت استوار باشد و در عین حال، مدرنیتهتوسعه

ای را ناصر فرهنگیع زباید بعضی ا ، هویت ما باید متناسب با شرایط روز تغییر کند.تغییر. بنابرایننه سنتِ ثابت و غیر قابل

اسایی کرد و در باید شن ها راتر کنیم. اینتر و برخی را که متناسب با توسعه است برجستهرنگکه متناسب با توسعه نیست کم

هایی خششد و چه بتواند همراه باهایی میه بخشچ دقیقاًباید ببینیم ، در این سیرسیر حرکت از سنت به مدرنیته دید. 

چه  وشاری کرد ماست و باید روی آن پاف عنوان هویت اصلی کشورهایی بهچه بخشی کند. همراهبا ما تواند نمی

ویت و هرهنگ و فی است که ریشه در اجامعه یافتهجامعه توسعهاصالح شود و تغییر کند. باید  و هایی نیستبخش

مشکل است و  ار بسیارکاین  .تطبیق با شرایط روزتغییر و قابلاما نه هویت ثابت بلکه هویت قابل اش دارد،امعهج هایارزش

 نظر باشند.حبکه در این امر صا انجام شودسوی کسانی  ید ازباتقریباً متولی هم ندارد و 

نبوهی از ابا توانند بدارد که نیاز نی به متخصصااین موضوع متولی توسعه هنر باشد؛ زیرا تواند میفرهنگستان هنر 

تغییر  موضوعات اهیم وبرخی از مف ،هابا تغییر سنت معموالً شوند.ی مواجه گذارسیاستهای نظری و مفهومی و چهارچوب

عه پایدار ا به توسارد تنیاز دریزی مجدد و بازتعریف دیده جدید به برنامهو حاصل چیز جدیدی خواهد شد و آن پ کندمی

 نجامد. بی

 

حال  مطرح است و درشدن بحث جهانی ،یم که در آناهای از زمان قرار گرفتواسطه دنیای ارتباطات در برههبهما 

یم اهتوانستخصوص در حوزه هنر نبه ؛یماهرسد که دور از این مسئله قرار گرفتطور به نظر میاین ،در این وادی ،حاضر

 خیر؟ یم یاشدن بیندیش خوب است که به جهانیو اصوالًعی در راه ما قرار دارد؟ چه موان ،موفق عمل کنیم. به نظر شما

و آن  باالستپذیری هم سرعت فرایند فرهنگ .نداین ظرفیت و امکانات برخورداراز  هاها و ماهوارهارتباطات علمی، شبکه

های سطح کالن کشور و سیاستگردد به یمبرای تا اندازه اسی و اجتماعی مقداری منزوی کردهچیزی که ما را در حوزه سی

ی ای که داریم و باید متناسب با شرایط روز بازسازی شود که آن مانعنیافتهتحول یانیافته به سنت توسعهدر برخی اوقات 

ی وقت .ارزشی وجود نداشته باشد شرطی که موانع ایدئولوژیکی وبه  ،توان تغییر داداست. سیاست را خیلی زود می ترسخت

تطابق با دنیای به عدم هسته سخت  د و آنهد شخواسخت  ایاندازهتا کار  ،شودانع ایدئولوژیک و ارزشی تعریف میمو

 . گرددمیجدید بر



کنیم ورود به عرصه  ریزی، گمانبدون برنامه ،اگرالبته این نکته را نیز بگویم که شرایط جهانی هم به این نحو است که 

 .رفتن سنت خواهد شدبه ازبیناین ورود منجر  مطمئناً ، رساندما را به توسعه می ن در حوزه فرهنگشدسازی یا جهانیجهانی

در  علت آن این است که معموالً .کردنیز توجه های بومی ، باید به فرهنگرساندا ما را به توسعه میبگوییم که اینهاگر و 

عیف ض یاقتصاددارای ولی آن فرهنگی که  ،الب از آن اوست، آن فرهنگی برنده و غالب است که اقتصاد غتبادل فرهنگی

که غنی  شوریآن کرسد و همه چیز همه چیز کشور فقیر حقیر به نظر میزیرا  ؛کننده فرهنگ باشدتواند صادرنمی است

ایم یافتهیافته استفاده کنیم، توسعهاس کشور توسعهسبک لبتصور ما این است که اگر از  مثالً .شودارزش محسوب میاست 

 . یابدتر اشاعه مییافته راحتتوسعهکشورهای صنعتی و فرهنگ  ،و عکس آن هم صادق است و ناخودآگاه

 م است این است کهلّاما آنچه مس تواند به ضرر ما باشد.تواند به نفع ما باشد، میسازی تیغی دولبه است؛ میجهانیبنابراین، 

برای  ریزی کرد.امهشود برنهای کلی داریم، ولی با این کلیات نمی، البته حرفای مشخص در این حوزه نداریمما برنامه

ی ارتلگوهای نظا ، بایدهای آنبخشهر بخش و زیربرای  بود.ی های جزئهای کلی و هدفباید به دنبال هدف ،ریزیبرنامه

 ،ساده نیست یچون کار تواند باشد ونمی ساده یاین کار. البته ها پرداخته شودمردم به اصالح برنامهداشت تا با مشارکت 

ند و به اهدا رها کررین حوزه ابه همین دلیل  گذاری کنندسرمایهتوانند که در حوزه هنر میهم کسانی  ایم.هرفتبه سمت آن ن

 ند و این واقعیت قضیه است.اهرفت ،که درآمدزاتر است ،های اقتصاد و سیاستسمت حوزه

 تواند داشته باشد؟یا می قشی داردبخش خصوصی در اینجا چه ن

خش کالن بوکار را هم نه وکار برایش فراهم شود. فضای کسبتواند فعال باشد که فضای کسبخصوصی وقتی میبخش 

عنوان . بهف استوکار تحت تأثیر عواملی مختلکند، بلکه فضای کسبکند و نه خود بخش خصوصی تعیین میایجاد می

ثیر أتحت ت ؛لت استهاست که در اختیار دونظام مالیات ثیرأتحت ت ؛است که دست دولت استثیر مجوز أتحت ت ،مثال

انون و قثیر أحت تت ؛ستهاست که باز هم دست دولت اثیر توزیع یارانهأتحت ت اختیار دولت است؛ بازرگانی است که در

داند که صی میبخش خصو مثالً ،ینبنابرا ؛هاست که باز هم دست دولت استثیر زیرساختأتحت ت ؛قضاییه استقوه

ماً یرد؟ مسلورت گصنقل فرش باید توسط بخش خصوصی و اتوبان برای حملزدنِ  اما آیا مثالً  ،صادرات فرش مهم است

سی را چه ک عمومی هایهای اساسی مهیا شود. این زیرساختعالیت بخش خصوصی باید زیرساختبرای ف ،بنابراینخیر؛ 

دی زیا (ریسکخطر )ند و اهایش درستکند که زیرساختیگذاری مسرمایه گذار جاییپس سرمایه دولت. باید ایجاد کند؟

 ندارند. 

 

ألیف تبخانه، های سینمایی بلند، رشد فزاینده آمار کتا، تعداد فیلمهاکنسرتشاهد افزایش آمار اجرای  ،هادر این سال

 دیم؟نرسیبه توسعه هنر اید طور که بآن چرا ،این آمارایم. با توجه به کتاب، رشد دانشجویان هنر و ... بوده

های خود دیده شود. ممکن یافتگی امری نسبی است و توسعه عبارت است از رشد مداوم. این رشد باید با تمام شاخصتوسعه

توجه به این  های فراوانی ساخته باشید.صورت واقعی به تعالی نرسیم. فرض کنید کتابخانهاست رشد داشته باشیم، ولی به



های بسیار به معنای توسعه است. انتشار خوانها به معنای توسعه نیست، بلکه کتابنکته مهم است که افزایش آمار کتابخانه

های فراوان به معنای توسعه است. پس ممکن است سالن مطالعه هم خوانکتاب هم به معنای توسعه نیست، بلکه کتاب

اید مشتری ندارید. در واقع، این نکند. این بدان معناست که متناسب با کاالیی تولید کردهداشته باشید، ولی کسی مطالعه 

در برخی از  ؛زنممی یمثالسؤال مطرح است که آیا تعداد مخاطبان به همان نسبت رشد کرده است یا نه؟ درباره سینما 

تعداد میانگین  ،های اخیردر سال .ایمیننده داشتهب میلیون60است و بوده نفر  میلیون36جمعیت  ،در قبل از انقالب ،هاسال

رفته یک نفر به سینما می ،نفر هر چهاریعنی از  اند؛میلیون نفر تخمین زده20میلیون تا 10ز ا روندکه به سینما میرا کسانی 

این  ،رفتندبه سینما میمیلیون نفر 120اگر  ؟آیا تماشاگر هم دوبرابر شده استبرابر شده ولی دوهای بلند تعداد فیلم است.

شهرداری سهم خود را  کرد،دریافت میدولت مالیات ، شدندها بازسازی میسالندیگر آن زمان شدند. ها ورشکسته نمیسالن

زیرا تعداد تماشاگر  عمل چیز دیگری اتفاق افتاده است؛ در ولی .شدایجاد می توجهگرفت و توسعه به شکلی قابلمی

هزار برابر شده 3باالی  بلیتهم متناسب با تورم باال نرفته است. قیمت  بلیتش چقدر است. قیمت کند که فرومشخص می

در تحلیل  ناقص است.کنیم، نتیجه ها را درست تحلیل نمیسوم شده است. وقتی شاخصاگر نصف یا یکاست. تعداد تماش

ه یشبلکه هم ،شودنیست که خراب هنگی میوه با هم دید و سنجید. کاالی فرعرضه و تقاضا را  هایطرفاقتصادی باید 

ایم فیلمی آیا ما توانسته .ها، نه تعداد فیلمدهدتماشاگران است که به آن معنا میتعداد شاخص د. ز آن استفاده کرد اشومی

ی و سینمای خانگ ، ماهواره و؟ ممکن است بگویند در زمان حالبسازیم که نیاز تماشاگران و مخاطبان را برآورده کند

 در دنیا سینما دارای رشد و توسعه بوده است؟ اتفاقاً است که ن سینما شده است، اما پس چگونه دیگر جانشی مواردی

اند. در سالن بنزین و مراکز تجاری تغییر کاربری دادهده، بسیاری ورشکسته شده و به پمپهای سینمای ما کم شسالن

باید وسیله سرمایش و گرمایش کار کند، برق مصرف شود، کارکنان باشند  فر،تعداد تماشاگران یک نفر باشد یا صد ن ،سینما

هایی در عرصه جهانی البته که ما فیلم انجامد، به توسعه نمیها را باید در نظر گرفت. پس رشد آماری لزوماًو تمام این هزینه

  ایم.به توسعه مورد نظر دست نیافته ولی لزوماً  ،ایمداشته

یند در فرا ،رسیدند جتماعیاکه از این تعداد چقدر به رشد  انشجویان هم باید تحلیل کردکردگان و دتحصیلتعداد  درباره

ن عده تا چه شه در ایدیان وشاهدیم، رشد فکری اینها چه میزان بوده است و تولید فکر  ت کاری آنها چه تأثیراتیمناسبا

  ها را در نظر گرفت.باید تمام این شاخص میزان است.

 

 و حرف آخر...

زیرا حوزه  ؛رست باشددتمان مبنای حرکریزی مناسبی داشته باشیم و گذاری کنیم تا برنامهباید برای تولید اندیشه سرمایه

 ه رسید. به نتیجدر آن شبه توان یکنمی خواهد وحوزه حوصله و صبر می فرهنگ و هنر بسیار پیچیده است و این

  


