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 پیشگفتار
 

جـذاب پژوهشـی و   هـای   پژوهش در چگونگی تعامل بین فرهنگ و اقتصاد از حوزه، بی گمان

از آن از جمله قلمروهایی است که سیاست گذار و برنامه ریز بخش عمومی و نیـز  تر  البته مهم

و سـامان دهـی رفتارهـا و    گیـری   اقتصاد و فرهنگ به آن برای تصـمیم ی  ن جدی عرصهفعاال

نـد  ا با مرور اجمالی بر مجموعه ادبیاتی که در این عرصه تولید شده. عملکرد خویش نیازمندند

فرهنـگ  »تبیـین ماهیـت   . چند گونه ارتباط بین فرهنگ و اقتصاد مـورد توجـه بـوده اسـت    

دو « دانـش اقتصـاد  »و نیز بـر « اقتصاد» برمؤثر  عناصر فرهنگی یا مجموعه اصول و« اقتصادی

نوع نخست که مورد عالقـه و نیـاز جامعـه شناسـی توسـعه و      . نوع از این مطالعات بوده است

لوژی جامعـه                                        در چارچوب ادبیات توسـعه و بـا متـد           عمدتا جامعه شناسی اقتصادی بوده است 

ز پیـروزی انقـالب اسـالمی بـا توجـه بـه       در ایـران بـه ویـژه پـ  ا    . شناسی تولید شده است

هـای   برنامـه گیری  فرهنگ ناشی از پیی  جدی در مورد آثار تحوالت غرب گرایانههای  نگرانی

ی  اقتصادی منبعث از نظریات اقتصادی سـرمایه داری لیبـرال در چـارچوب الگوهـای توسـعه     

وهـای توسـعه بـوده    غربی این نوع مطالعات به شدت مورد توجه موافقان و مخالفـان ایـن الگ  

و نـوع دوم آن کـه تجزیـه    . فریـده اسـت  است و به همین دلیل ادبیات قابل تـوجهی را نیـز آ  

جامعـه  »در چـارچوب نظـری           عمـدتا  ، است« علم اقتصاد»تحلیل اجتماعی و فرهنگی ماهیت 

. قـرار گیـرد  « علـم اقتصـاد  ی  فلسـفه » و گـاه ممکـن اسـت   « شناخت و معرفت، شناسی علم

ش اقتصاد به اتهام غربی بودن آن به صورت جسته و گریخته و گـاه در ضـمن   منتقدان به دان

ایـن  انـد.   مباحث مطروحه در فرهنگ اقتصادی به مالزمات فرهنگی علم اقتصاد نیز پرداختـه 

فرهنگ را بـر  تأثیر  دو نوع از مطالعات از یک ویژگی اساسی مشترک برخوردارند و آن این که

جامعـه  »د را با روش تولید دانش در دانـش  دی یا بر دانش اقتصااقتصاد و زندگی و نظام اقتصا

 .  دهد می مورد مطالعه قرار« شناسی

تولیـد و مصـرف کـاال و    اسـت تجزیـه و تحلیـل    « اقتصـاد فرهنـگ  »سـوم کـه   ی  عرصه

بـه  کـاال و محصـوالت فرهنگـی    گـویی  . در چارچوب دانش اقتصاد استمحصوالت فرهنگی 

و خدمات اقتصادی مثل سـایر کاالهـا و خـدمات اقتصـادی نظیـر      عنوان یکی از منابع یا کاال 

دانـش اقتصـاد   . گیرد می اقتصادی مورد مطالعه و بررسی قرارهای  مسکن در چارچوب تئوری

نیز در چارچوب نظری دو زیر بخش اساسـی خـود یعنـی اقتصـاد خـرد و اقتصـاد کـالن بـه         



در اقتصـاد خـرد مثـل    . پردازد یم به عنوان یک کاالی اقتصادیمحصوالت فرهنگی ی  مطالعه

سود بـا یـک رویکـرد فـرد     ی  موضوعات مورد مطالعه رفتار فرد و بنگاه حداکثر کنندهی  همه

تولیـد و  هـای   روش شناختی تولید کاالها و خدمات فرهنگـی در چـارچوب تئـوری   ی  گرایانه

 .  گیرد می مورد بررسی قرار هزینه

ده که مطلوبیت خـود را مثـل سـایر کاالهـا در     مصرف کننی  به عالوه رفتار فرد و خانواده

سـازد در چـارچوب تئـوری     مـی  کمیت و کیفیت مصرف کاالها و محصوالت فرهنگی حداکثر

 .  دهد می مصرف اقتصاد خرد مورد بررسی قرار

ملـی و کـالن   ی  اما کاالها و محصوالت و مصنوعات فرهنگی به عنوان یک متغیر و پدیده

تبیـین ماهیـت مصـرف و    . اقتصاد کالن قابل بررسی استهای  و نه فردی در چارچوب تئوری

کاالهـا  ی  صادرات و واردات در یک کشور و نیز میزان مخارج دولت در عرصـه ، گذاریسرمایه

 .  در این چارچوب قابل مطالعه است«اقتصاد کالن فرهنگ »یعنی و خدمات فرهنگی 

این ترکیب اقتصاد به معنـای   تجزیه و تحلیل اقتصادی فرهنگ یا اقتصاد فرهنگ )که در 

( در جهان نیـز نـوزاد   . دانش اقتصاد است و فرهنگ به معنای کاالها و خدمات فرهنگی است

نظیر کتاب اقتصاد و فرهنگ دیوید تراسـبی کـه بـه    های  است اما اینک عالوه بر انتشار کتاب

کشـور نیـز    در داخـل و مرتب نیز منجـر شـده   ی  فارسی نیز ترجمه شده به انتشار یک مجله

 .  در این زمینه صورت گرفته استای  مطالعات جسته و گریخته

و هـا   با توجـه بـه گونـه   . است« سهم اقتصاد فرهنگ از اقتصاد ملی»موضوع مورد مطالعه 

روشهای مختلف مطالعاتی بین اقتصاد و فرهنگ که اشـاره رفـت ایـن مطالعـه تنهـا بایـد در       

بایسـت از روشـها    مـی           ضـرورتا    یعنـی . انجام پذیرداقتصاد کالن های  چارچوب دانش و تئوری

کاالهـا و خـدمات فرهنگـی را در مجموعـه     ، مصـنوعات ، محصوالت، وتئوریهای اقتصاد کالن

 .  داداقتصاد ملی یا همان اقتصاد کالن مورد مطالعه قرار 

ون یبا حمایـت کمیسـ   1386کتاب حاضر برگرفته از گزارش پژوهش انجام شده در سال 

امیـد اسـت مـورد اسـتفاده مـدیران و      . باشدرخانه شورایعالی انقالب فرهنگی میفرهنگی دبی

ورزان فرهنگی کشور قـرار گرفتـه و   کارشناسان دستگاههای فرهنگی و صاحبنظران و اندیشه

 .  مند سازنداز نقد و نظر خود نگارندگان را بهره
 

 و من اهلل التوفیق

ی اردکانیدکتر مهدی ناظم، رفیعی آتانیعطاءاهلل دکتر 



 


