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 رایتسیاست فرهنگی و قانون کپی

 از کتاب صنایع فرهنگی 

 حسموندهلق نوشته: دیوید 

 :2، مهري بهار1مجدي زاده زهرا ترجمه 

 صنایع اساساً جایگاه كه پردازدمی گذاریسیاست تغییرات از نوع دو ارزیابی به مقاله این

 در. است فرهنگی یاستگذاریس در تغییر، اولین. استداده  تغییر مدرن را جوامع در 3فرهنگی

. اندقرارگرفته توجه بسیار مورد فرهنگی یاستگذاریسحوزه  در فرهنگی، صنایع اخیر، هایسال

 هایفعالیت از یخاص نوع فرهنگی صنایع كه است یافته یشافزا ایده توجه و عالقه به این

 اصلی هدف كه تحلیلگران و یاستگذارانس بین در هستند. خود خاص 4هایپویایی با صنعتی

فرهنگی  تولیدات در خصوص هاییوكارهای فرهنگی است، نگرانیكسب به بخشیدن رونقها  آن

 دارانی كهو سیاستم فعاالن مدنی در میان چنین،ها، هماین نگرانی. آشکار شده است تجاری

. است، مشهود است دموكراسی و یتهو حقوق شهروندی، به مربوط مسایل ها آن اصلی نگرانی

 اصطالح این و كننداستفاده می 5«صنایع خالق» اصطالح از ایفزایندهطور  به یاستگذارانس

 دارد. 6فرهنگی هایسیاست تحوالت در را خود خاص نقش

كپی  و حقوقی گیرد، قوانینمی قرارموردبحث  لفص این در كه سیاستی تغییرات دوم نوع

-بین تحوالت مرتبط با با ارتباط تنگاتنگی اینجا در است. تغییرات تکثیر و چاپ( )حق 7رایت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 zahra.majdizade@ut.ac.ir تهران دانشگاه ارتباطات دكتری دانشجوی 1

 mbahar@ut.ac.ir تهران دانشگاه ارتباطات دانشیار 2
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-مهم -سیاسی  نهادهای و المللیبین تجارت هاینامهموافقت. دارد 2همگرایی و 1سازیالمللی

WTO) یجهانها، سازمان تجارت  ترین آن
 ایجاد در یمهم نقش - (EUاروپا ) یهداتحا و (3

 صنایع رایت برایكپی. اندكرده بازی تکثیر و چاپ( رایت )حق ی كپیحوزه در اساسی تغییرات

 .باشد واقعاً حیاتی تواندمی آن عملکرد در تغییر بنابراین و است یک موضوع اساسی فرهنگی

 ها و تغییراتحوزه این در میان تغییرات كه كنمبه این موضوع اشاره می فصل این در

 جوامع در( غیره و سرمایه و هنر اقتصاد، و فرهنگ یا) تجارت و یتخالق روابط در گسترده

 هایسیاست كپی رایت و. یوستگی، پیچیده استپ به هم این. یوستگی وجود داردپ به هم مدرن،

 هااین است. اما رتغیی حال در تجارت و یتخالق بین روابط زیرا است؛ تغییر حال در فرهنگی

 در بسزایی تأثیر خودنوبه  به است ممکن آن در تحوالت كه هستند سیاست از مهمی هایحوزه

 اینجا در دیگر بار اطالعات اجتماعی 4بالغت. باشد داشته تجارت و یتخالق كنار هم قرار گرفتن

 .دارد كلیدی نقش

 فرهنگی سیاست

 مراجعه 5.1 بخش به اصطالح این تعریف برای) فرهنگی سیاست و فرهنگی صنایع بین روابط

 دولت كشورها، از بسیاری در. شود درک ای بلندمدتو در طول  دوره تاریخ متن در باید( كنید

. مشروع، تمایل دارد هنرهای و «كالسیک» برای هنرهای های مالی )یارانه(بیشتر به ارائه كمک

 گرفته صورت مختلفی مبارزات كشورها از بسیاری در دوم، جهانی جنگ از پس دوران طول در

 به) دهند قرار بودجه محدوده در را بیشتری هایگروه سازی،دموكراتیک تا در راستای است

 برای بودجه انگلستان، در مثال، عنوان به(. Looseley, 2004 كنید: نگاه مقاله این فرانسه نسخه

 سنتی، دستی یعصنا شامل سپس و یافت گسترش هنرها بقیه به یجتدر به 5«زیبا هنرهای»

 در و 7«هنرهای عامه» هایجنبش ،1970 دهه در. شد نیز 6عامیانه هنرهای و سفالگری مانند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مورد  «مشروع» فرهنگ محتوای. وجود داشت 1چندفرهنگی بر یروزافزون تأكید ،1980 دهه

 تئاترهای كنار رد هنری برای مثال، سینماهای -است كرده تغییر زمان گذشت با حمایت مالی،

 و 1980 دهه در 2لنگ جک كه دالیلی از یکی -شدند  اییارانه و اعتبار تأمین ای،منطقه و اپرا

 برای گسترش های ویتالش المللی یافت،فرهنگ شهرت بین وزیر عنوان به 1990

 و هاپهیپ راک، مانند: مستثنی شده بودند، كه قبالً هاییشکل به فرانسه فرهنگی های سیاست

 .(Looseley, 2004: 19) رای، بوده است

 چیست؟ فرهنگی سیاست 5.1 بخش

 تعریف همچون. شوداستفاده می متفاوت اما متداخل، زمینه دو به اشاره اصطالح برای این

البته تعریف  دارد و «فرهنگ» از شما تعریف به تعریف این اصطالح نیز بستگی فرهنگی، صنایع

-سیاست از دسته آن تمام تواندفرهنگ می كاربرد، ترینوسیع رد. است دشوار بسیار فرهنگ

 یک در فرهنگی هویت هایتمامی شکل بر مستقیمی تأثیر تواندكه می كند تعیین را هایی

 به شروع باشد. اگر شهری یا و ایمنطقه ملّی، المللی، ینب خواه باشد، داشته خاص فضای

فیلم تسری  و نوشیدنی غذا، هایرا به حوزه یعنی آن) تر كردن این محدوده كنیمگسترده

خواهد  دست از خود را یج سودمندیتدر به دیگر، موارد بسیاری مانند ،«فرهنگ» كلمه ،(دهیم

 قلمرو در آن تأثیر كه گیردمورد استفاده قرار می سیاستی برای اصطالح سیاست فرهنگی،. داد

 عناصر با نمادین رابطه بر نیز فرهنگی یعصنا از من مشابه، تعریف یا گونه . بهباشد نمادین

 راه از ارتباط و 1پخش سیاست تر،در این مفهوم وسیع .داشت تأكید محصوالتشان در كاربردی

 توانندمی این دلیل كه به شوند، دیده فرهنگی سیاست اشکالی از عنوان تواند بهنیز می 1دور

توانند چنین اثری داشته می فیلم هایسیاست كه طورهمان) بگذارند فرهنگ بر حیاتی تأثیر

 از استفاده عمومی، پخش شامل تواندمی گسترده، مفهوم این در فرهنگی سیاست(. باشند

 ملّی، یتمالک قوانین ،«ملّی» فرهنگ از محافظت برای بندیزمان هایمحدودیت و سهمیه

 كنید(. مراجعه Grant and Wood, 2004برای تفکیک عناصر به ) باشد. دیگر موارد و هایارانه

 و دوم معنای به زبان، اغلبانگلیسی در مناطق حداقل «فرهنگی سیاست» اصطالح حال، ینباا

 قرار استفاده مورد «هنرهایی» مدیریت و مقرراتتنظیم یارانه، از استفاده محدودتر و برای كمی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 multiculturalism 

2 Jack Lang 
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 و دانش فعالیت غیرعلمی خالق و اشکال عنوان آن دسته ازبه ها راآن جااین در من كه گیردمی

 هنرهای - هستند برتر عنوان این شایسته رسدمی نظر به كه كنمی تعریف میمؤسسات

مفهومی كه من در اینجا  اول وهله در .غیره و درام و تئاتر رقص، و موسیقی ،«ادبیات» تجسّمی،

 ترگسترده ریفتع دید، خواهیم كه طورهمان دهم، محدودتر است؛ گرچه،مورد استفاده قرار می

 .گذاردمی تأثیر محدود تعریف این بر اغلب

 (GLCاهمیت شوراي لندن بزرگ )

 سیاست تری دراساسی بازنگری فرهنگی، صنایع با مفهوم فرهنگی های یاستسنهایی  آشنایی

. داد نشان را - شد داده توضیح باال در كه هنر بودجه دموكراتیک گسترش به نسبت - فرهنگی

 توسط شورا این لغو زمان تا 1983 سال از (GLC) لندن بزرگ شورای چپ جناح رد اتفاق این

 هایاندیشه علیه سیاسی، تفکر این. 1گرفت صورت 1986 سال در بریتانیاكار  محافظه دولت

 كه سیاستگذارانی و فعاالن از دسته آن همچنین برای اما بود؛ گرایانه هنرآرمان و گرایانهنخبه

شود(  شامل را جدیدی هایگروه ها،حمایت افزایش با )تا هنر تمركز داشتند یارانه گسترش بر

 كه شد مطرح استدالل این GLC در برخی توسط عوض، در. رفتنیز یک چالش به شمار می

 فرهنگی هایشیوه و هاسلیقه بیشتر كه بگیرد نظر در را واقعیت این باید فرهنگی سیاست

 از هدف .گیردمی ( شکلPSB) 2سرویس پخش عمومی و تجاری فرهنگ اشکال توسط مردم،

. بود مدرن فرهنگ در آن محوریت درک صرفاً بلکه نبود، تجاری تولید از تجلیل ،این استدالل

 گارنهام نیکالس توسط شده وشتهكلیدی )ن هایمقاله از یکی
 شده چاپ 1990 م،گارنها در كه3

 «هاییارانه كه حورمهنرمند استراتژی کی روی بر تمركز جایهب كه كندمی استدالل است(

 دسترسی و توزیع بر باید حمایتی هایسیاست و مقررات كند،می تأمین را «نسازندگا خالقان،

 صنایع گردش )توزیع و انتشار( مركزیت بر تأكید بیانگر استدالل این .شود متمركز مخاطبان

 مصرف و تولید متمایز یاتخصوص مورد در تفکر اهمیت و سیاسی اقتصاد در سنت فرهنگی

 مقاله مطابق تفکری، چنین عملی پیامدهای اشکال )غیرنمادین( است. سایر نمادین، برخالف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وجود المللیبین سطح در مهمی هاینمونه یونسکو، از یبخش عنوان به فرهنگی صنایع به مربوط هایبحث در 1

 در شهری و ملی گذاریسیاست بر مستقیمی تأثیر این امر اما ؛(كنید مراجعه 1982 یونسکو، به) داشته است

 نداشته است. صنعتی پیشرفته كشورهای

2 Public service broadcasting 

3 Nicholas Garnham 
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 شوند هدایت 1پخش سمت به باید «مالی امور و انرژی سازمانی ،ها مباحثه» كه بود این گارنهام،

 ی این تفکر، توسعهاز دیگر پیامدها - «معاصر عادات فرهنگی مركزی سرزمین و اصلی قلب» -

 و -فرهنگ در زمینه عمومی هایهزینه كل از درصد 50 از بیش كنندگاندریافت – هاكتابخانه

 انتشار و بازاریابی برای لندن متوسط و كوچک فرهنگی مشاغل به خدمات و وام ارائه

 (.Garnham, 1990: 166) محصوالتشان بود

گذاری در صنایع بردن از سرمایهبهره ،بزرگ دومین عنصر اصلی استراتژی شورای لندن

طور كه گارنهام بعدها در  فرهنگی به عنوان ابزاری برای احیای اقتصادی بود. همان

( خاطرنشان كرد، این موضوع هیچ ارتباط مستقیمی با 2001نگر )سال یادداشتی گذشته

مخاطب وجود ای كه در مورد تغییر تمركزبخشی سیاست از هنرمند به بحث كامالً جداگانه

وجود داشت، به این دلیل كه استفاده از در آن داشت، ندارد. همچنین، نوآوری كمتری 

 Bianchiniابتکارات فرهنگی برای تقویت تصویر شهرها در جاهای دیگر در حال انجام بود )

and Parkinson, 1993.) 

در  یفروش هایی اغلب در راستای رونق بخشیدن به گردشگری و / یا خردهچنین سیاست

-منطقه به عنوان مکانی مناسب برای مشاغل مختلف انجام مییک یک منطقه یا جذاب كردن 

و  1980شود و هدف اصلی آن دموكراتیک كردن تداركات فرهنگی نخواهد بود. اواخر دهه 

 ،توجه قابل یک نمونه، چنین راهبردهایی رونق گرفت و در سراسر دنیا گسترش یافت. 1990

و  1990سال  دردر تبدیل شدن به شهر فرهنگ در اروپا  2یر گالسگووموفقیت چشمگ

كه اغلب بر پایه  یمتق های شاخص بسیار گرانبازآفرینی تصویر فرهنگی این شهر بود. پروژه

ها احتماالً موزه گوگنهایم در  آن ینتر معروف -، گسترش یافتشدندمیهای پرماجرا بنا معماری

شدن، به موفق شد شهر بیلبائو را پس از صنعتی و افتتاح شد 1997است كه در سال  3بیلبائو

اما در  ؛اندبوده یزبرانگ هایی از نظر محلی بحثتوریستی تبدیل كند. چنین پروژه ایجاذبه

 شود.المللی شنیده میندرت در سطح بین موارد، صدای منتقدان به گونه ینا

 صنایع فرهنگی محلی هاي یاستس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 broadcasting 

2 Glasgow 

3 Bilbao 
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های مرتبط با صنایع فرهنگی آن هرگز در لندن ، سیاستبزرگ ورای لندنانحالل ش به دلیل

آینده  دهه طی، ایده سیاست فرهنگی محلی مبتنی بر صنایع فرهنگی حال یناجرا نشد. درع

های صنایع فرهنگی برای استفاده از ت. در بسیاری از شهرها، سیاستخواهد داش زیادیتأثیر 

تری پیوند خورده است. با این حال، های گستردهبا استراتژیفرهنگ با هدف بازآفرینی شهری، 

در « های فرهنگیمحوطه»كه در ابتدا به شکل محلی  های صنایع فرهنگیظهور سیاست

گرایی ضد جذابیت مساوات توان كامالً نتیجهنمود پیدا كرد را نمی هشهرهای صنعتی شد

 دانست. بزرگ گرایانه شورای لندنایدئالیستی عمل

صنایع فرهنگی )به خصوص در  گذاریسیاست در حقیقت، در بسیاری از موارد، ایده

های زمینه سرعت تمایل پیدا كرد تا در مورد همه میالدی( به 1990و  1980 یها دهه

 عمومی های گذاری یهسرما بازگشتاز نظر  ،های عمومی از جمله فرهنگ و رسانهسیاست

 اشکالاین امر با افزایش ابهامات در خصوص مشروعیت  كند. ورود اندیشه كرده و به آن

به ، تغییرات فرهنگی اجتماعی  یجهدرنت تر وچنین ابهاماتی، پیش –. همراه شد 1«فرهنگ واال»

گرا تلقی ضد نخبه ،«عادی»در این زمینه، استفاده از پول برای ترویج فرهنگ  -آمده بود وجود 

چپ اروپا جناح نایع فرهنگی در بسیاری از شوراهای های صشد و این به محبوبیت سیاستمی

 اشکال شکست و اقتصادی نئولیبرالیسم تحت تأثیر ،1980 دهه اواخر بنابراین، در كمک كرد.

نخواهد  فرهنگیمراتب  سلسله پایان وجه به معنای یچه به اگرچه) فرهنگیمراتب  سلسله دیرینه

دوره جدیدی از سیاست توسعه محلی و  صنایع فرهنگی یا بخش فرهنگی، در، مفهوم (بود

شود. می رتبطبه اهداف مرتبط با احیا و ایجاد اشتغال م یماًای، مستقطور فزاینده ای، بهمنطقه

اكنون  و گرفتبود كه اغلب مورد تأكید قرار می بزرگاین دومین عنصر سیاستی شورای لندن 

تأكید روزافزون بر كارآفرینی در  ابلکه ب 2گراهای بازآفرینی شهری فرهنگتنها با استراتژینه

 همراه شده است.، های خصوصی و دولتیبخش

و  4نوشته شده است، كیت اوكلی 3سی دموای كه برای اندیشکدهرساله دربه عنوان مثال، 

تونی « كار جدید»با پروژه  1990كه تا اواخر دهه  ،GLCبا  مرتبطای هچهرهاز ) 5چارلز لیدباتر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 high cultural forms 
2 culture-led urban regeneration 
3 think tank Demos 
4 Kate Oakley 
5 Charles Leadbeater 
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كه كارآفرینان در صنایع فرهنگی، الگوی جدیدی از كار و روشی را نزدیکی داشت(  ارتباط 1بلر

كنند. زیرا دانش و بصیرت ، تشریح میكردندمیپایه اساسی برای رشد اقتصادی محلی فراهم 

توانند با یک بازار دهد كه چگونه شهرها مینشان می« یک سبک، یک نگاه یا صدا»ها  محلی آن

 .(Leadbeater, 1999:14 & Oakleyمذاكره شوند ) جهانی جدید وارد

تری برای تغییرات های وسیعاین دیدگاه كه تولید فرهنگی مستقل ممکن است به جنبش

وجود  GLCطور ضمنی، حداقل در برخی از كارهای  كه به - ،متصل شود خواهترقیاجتماعی 

 شده است. محواكنون  - داشت

های هنری بود، كه به موجب آن ت جدید در سیاستارتباط بسیار مهم دیگر با تحوال 

خود بر مبنای مشاركتشان در  بودجه ی مشروعیت بخشیدن بهدر پروزافزونی طور مؤسسات به

 تركیبی ناخوشایند و گاه متناقض از اهداف اقتصادی و اجتماعی بودند.

جان ن اقتصادداتوسط اگرچه غیرقابل بحث، تأثیرگذار،  به عنوان مثال، یک گزارش

 شغل، ایجاد در ها آن چگونگی نقشو  قرار دادهنر  در كنار(، صنایع فرهنگی را 1988مایرشکو )

كرد )نگاه كنید به بلفیور،  وتحلیل یهرا تجز شهری بازآفرینی و نامرئی درآمد گردشگری، ارتقاء

والتی، . در كنار چنین تح2(انگلستان، برای بررسی تحوالت سیاست هنر در این حوزه در 2002

ذاران هنر نیز به دنبال این بودند كه یارانه هنر را بر این اساس توجیه كنند گبسیاری از سیاست

خورند پیوند میبا هنرها ای در گفتمان سیاست طور فزاینده و صنایع فرهنگی كه به -كه هنرها 

های ستاصطالح جدیدی كه از طریق سیا) های اجتماعیتوانند در مبارزه با محرومیتمی -

برخی از . شود( كمک كنندمثل برق و باد پخش می 1994های اجتماعی اروپا در سال

 ،كننددانند كه به كسانی كه از آن استفاده میمحرومیت اجتماعی را اصطالحی می ،تحلیلگران

اجتماعی،  ساختاری، از جمله طبقه های عمیق و دیرینهدهد تا از توجه به نابرابریاجازه می

طور كه خواهیم دید، این مراجعه كنید(. همان Levitas, 1998مثال، به  عنوان اری كنند )بهخودد

 اند.ها در سطح سیاست ملی تأثیر مهمی داشتهپیشرفت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Tony Blair's 'New Labour' project 
2 Myerscough's study used the economic concept of multiplier effects to understand the 
contribution that policy might make. However, as Garnham (2001: 451) points out, if this is taken 
to be the main basis of the efficacy of funding given scarce resources, then the question of whether 
or not other investment — for example, in public transport — might be a more effective option is 
unavoidable. 
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اند های مربوط به صنایع فرهنگی محلی ناكارآمد بودهسیاست این بدان معنا نیست كه همه

اند. در برخی گرایی سیاسی بودهجدید اعتدال اشکالا نشانگر تطبیق با نئولیبرالیسم ییا اینکه و 

های جدید و جالب توجه فعالیتاشکال با تمایل واقعی برای ارتقاء  گذاران یاستموارد، س

اندركاران پركار و  فرهنگی در یک منطقه و فراهم كردن پشتیبانی برای كارآفرینان و دست

بازآفرینی و توسعه صنایع فرهنگی، دولت  توانند با صحبت كردن در مورد امکاناتفعال، می

 متقاعد كنند. ،بودجه موردنیاز خودبرای تأمین محلی را 

هایی در بعضی موارد )به عنوان مثال، در شفیلد، در شمال كشور انگلیس(، چنین سیاست

استای منافع صاحبان رهای محلی پشتیبانی كنند كه در درازمدت در توانستند از زیرساخت

اثربخشی  با این حال، میزان. Frith, 1993)بود ) ،خواستند در شهر كار كننده میصنایعی ك

های فرهنگی محلی كه در راستای صنایع فرهنگی متمركز اقتصادی و اجتماعی سیاست

برانگیز باقی خواهد ماند. این امر مطمئناً بر اهمیت صنایع فرهنگی برای اند، موضوعی بحث شده

كند و حتی ممکن است در تأكید میخبری است، تفریحی و  یطبقكه مانند لندن ی شهر

دارند، منطقی  ای یندهاهمیت كه صنایع فرهنگی حضور فزابا اما  ،تر برخی از شهرهای كوچک

در صنایع فرهنگی باعث افزایش ثروت و  گذاری یهاما در جاهای دیگر این ایده كه سرما ،باشد

 است.سازتر شده شود، مسئلهاشتغال محلی می

( در مورد مشکالتی كه یک شورای محلی در ایجاد یک 2004)1 به عنوان مثال، مارک جین

 باشهری  -، در میدلندز انگلیس 2ترترنتسیاست مؤثر در توسعه صنایع فرهنگی در استوک

توجه است. به نظر  در اینجا قابل طبقه مسئله، نوشته است. داشته است - كار بسیار زیاد نیروی

طور ضمنی  در حال رشد )و ادبیات دانشگاهی مرتبط( به خش اعظم گفتمان سیاسترسد بمی

دهد و شهرها را از ورود به رقابت با نشان می ا در حال ركودهای طبقه كارگر رجمعیت

 دارد.پر رونق غرب باز می یشهرها كالن

تاً های نامناسب كالنشهرها در مناطقی كه عمدكردن سیاستتحمیل خطرات ناشی از 

رسد این سؤال در مباحث مربوط به طبقه كارگر یا روستانشین هستند، چیست؟ به نظر می

 رسد، به نظر میوجود ینهای اجتماعی بسیار كم موردتوجه قرار گرفته است. بااسیاست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Mark Jayne 

2 Stoke-on-Trent 
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نقش داشته باشد. « 1بعید»تواند در زندگی مردم در مناطق های صنایع فرهنگی میسیاست

( در مورد یک انجمن صنعت تفریحی كوچک در 2004) 3نیل رابینسونو دا 2كریس گیبسون

شهری واقع در از سیدنی و سایر مناطق  دور در استرالیا، صدها مایلی ولز جنوبی سواحل شمال

كنند كه مشخص كردن اثرات این انجمن بر اشتغال و ها اذعان می اند. آنای نوشتهمقاله ،جنوب

 دارد.وجود  منطقهها در این است چراكه مشکالت دائمی دادهفعالیت اقتصادی بسیار دشوار 

ها، برگزار كردن سالن داشتناز نگههای انجمن )بكه فعالیت ها معتقدند آن با این حال،

ها از طریق جوایز و موارد رویدادها، در نظر گرفتن پاداش بهتر برای نوازندگان، تبلیغ فعالیت

تاق و خالق برای ماندن كمک كرده و از این طریق این دیگر( به تشویق كارگران جوان، مش

كنند كه ممکن است یک زندگی فرهنگی جالب و باارزش را در منطقه شاهد حس را تشویق می

، تأمین بودجه چنین مؤسسات فرهنگی محلی ممکن است دارای مزایای یگرد عبارت د. بهنباش

 فع مثبت وجود خواهد داشت.این منا وجود یناما باا ،اقتصادی مستقیم اندک باشد

 هامکتب خالقیت: شهرها و خوشه

های فرهنگی شروع به های مربوط به حوزه، دو مفهوم مرتبط با سیاست1990اواسط دهه 

اند: ها بودهها موضوع مورد توجه بسیاری از سیاست رشد كرده بودند كه هر یک از آن

مهم در فرهنگ لغات  یتغییر دهندههای خالق. این اصطالحات نشانشهرهای خالق و خوشه

 4سابق به شدت با گروه مشاوره كمدیا ی پیرامون صنایع فرهنگی است. ایدهگذارسیاست

(، Landry, 2000 :های كمدیا و اسناد سیاستی مربوطه )به عنوان مثالهمراه بود. در كتابچه

صنایع »بود كه ین اخالقیت به عنوان كلید اصلی بازآفرینی شهری مطرح شد و دلیل اصلی 

قرن بیست و یکم به طور فزاینده به تولید دانش از طریق خالقیت وابستگی دارند، خالقیت و 

 Landry and« )اندهای كنترلی دقیقی تطبیق یافتهای كه مطابق با سیستمنوآوری

Bianchini, 1995: 12.) اما  ؛دهایی از چنین صنایعی بودنافزارها و تئاتر نمونهتلویزیون، نرم

ها به شهرهایی خالق  آن تجارت بازار سهام و بورس نیز چنین بود و ادعا این بود كه همه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 unlikely 

2 Chris Gibson 

3 Daniel Robinson 
4 Comedia 
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و  یزیر خالقیت در برنامه ی ازهایكمک كنند. نمونهیشرفتشان به پ كهاحتیاج داشتند 

ی ها، ارائه ی آناز جمله. شده استارائه  2و بیانچینی 1توسط لندری ،محلی های یاستس

ها اشاره شد. اگرچه  گرا است كه پیش از این به آنبازآفرینی شهری فرهنگ راهکارهای

خالقیت ساكنان یک شهر به طور روشن بیان نشده است، اما، در اواخر قرن،  هییجچگونگی ت

به عنوان یک مزیت برای رفع  و تر از خالقیتصنایع فرهنگی كامالً در یک مفهوم كلی

 (.5.2)نگاه كنید به بخش  شدندیم درکها و معضالت شهری گرفتاری

 به همراه احساس اشتغال. خالقیت: 5.2بخش 

 2004و  1990های صنایع فرهنگی در اواخر دهه در سیاست« خالقیت»اتخاذ اصطالح 

هاست كه عالقه زیادی به این مفهوم بین مدیران، متخصصان مدیریت تصادفی نبوده است. سال

زه تجارت وجود داشته است و نوآوری پایه موفقیت در هر آموختگان حوو دانشگاهیان و دانش

 دلیل به اصطالح این حال، ینشود. نوآوری به خالقیت وابسته است. بااوكاری شناخته میكسب

)به عنوان مثال  داشت تأكید خالقیت گسترده توزیع بر كه اومانیستی روانشناسی با آن ارتباط

نیز بوده است. اظهارات  1گراییای از عدم نخبهای شمهدار ،دقت كنید( 1لوزما براهامدر كار ا

دموس ارائه شد.  اندیشکده« شهر خالق»ی گروه مشاوره كمدیا بود كه هنگام طرفداری از ایده

بر  -وكار امّا بااحساس هستند  كه مبتنی بر كسب -دوگانه  وابستگیرسد كه این به نظر می

، توسط در صنایع فرهنگی« فرهنگی» اصطالح جایگزین عنوانهب« خالق»تصویب اصطالح 

 این فصل از كتاب دقت كنید(.)به ادامه  است دولت كارگر بریتانیا تأثیرگذار بوده

تر بوده نسبت به شهرهای خالق قابل توجه 3های خالقایده خوشه، های محلیدر سیاست

كند كه تالش می ستگرفته شده ا 4است. مفهوم خوشه تجارت از كار اقتصاددان مایکل پورتر

ها و مردم مناطق مختلف به مزیت رقابتی نسبت به دیگران را توضیح چگونگی دستیابی ملت

تر مانند اقتصاددان قرن نوزدهم، آلفرد های قدیمیكه آن را از نظریه این نظریه دهد. عنصر مهم

یع مشابه تمایل های صناكند، در توضیح پورتر مبنی بر اینکه چرا بنگاهمتمایز می 5مارشال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بر مفهوم كارآفرینی نوآورانه  وی تأكید شود.دیده می های یکسان مجتمع شوند،دارند در مکان

آمده  دست به« اقتصاد جدید» های نئولیبرالی حوزهدر گفتمان ای است كهپذیریو رقابت

 به 1«تجاری یها خوشه»این امر باعث شده است كه . (Martin and Sunley, 2003)است

بسیار تأثیرگذار در سراسر جهان تبدیل شود. جای تعجب نیست كه شاید در اواخر  یمفهوم

را با « های تجاریخوشه»درگیر توسعه صنایع فرهنگی، اصطالح  گذاران یاست، س1990دهه 

خالقیت در مدیریت، تجارت و »گیر شدن پیوند دادن آن به مکتب در حال ظهور و در حال فرا

 تطبیق دهند.« های خالقخوشه»اده از اصطالح و استف« حکمرانی

مرحله بعدی « بندی فرهنگیهای خوشهاستراتژی( »2004: 508) 2برای هانس مامماس

دهد. هنگامی كه همه نشان می را عنوان منابع بازآفرینی شهریاستفاده از فرهنگ و هنر به

را در رونق بازآفرینی شهری  های تئاتر خودهای مهم و مجتمعها، موزهشهرهای بزرگ جشنواره

به رهبری فرهنگ توسعه دادند، این اقدام در راستای ایجاد محیطی برای تولیدات  1990در دهه 

ای است كه روی های خالق ایده، خوشه«تجاریخوشه »فرهنگی پیش رفت. با این حال، همانند 

ها كه تمایل داشتند گفتمانمیان تعدادی از  ،هانس مامماس شود.ایجاد می یپایه مفهومی متزلزل

هایی كه به ادغام شوند و آنیکدیگر  اهای خالق بمزایای خوشهمرتبط با های سیاسی در بحث

 شود:، تمایز قائل مینظر وی، در خطر تضعیف توسط دیگری و تضاد با یکدیگر قرار دارند

؛فرهنگی ترویج تنوع فرهنگی و دموكراسی 

به نفع گردشگری و اشتغال؛ های بازاریابی مکانی،استراتژی 

تر به هنر و فرهنگ؛تحریک یک رویکرد كارآفرینانه 

 تشویق نوآوری و خالقیت؛ یطوركل به 

شده.های قدیمی و اماكن متروكه و تخریبیافتن كاربردهای جدید برای ساختمان 

ه بندی محدود بهای خوشهدر حالی كه برخی از استراتژی كند،او همچنین، خاطرنشان می

ها، كافههمچون ها عناصر تفریحی دیگری  های فرهنگی هنری است، بسیاری از آنفعالیت

شوند. در یک مطالعه مهم شامل می نیز اندام و موارد مشابه را های بهداشتی و تناسبمجتمع

های با اشاره به شبکه -دهد كه مفهوم خوشه نشان می( 2003) 3ایوان توروکدیگر، 
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 -كنند زا تجربه می ای را با استفاده از یک فرآیند درونه رشد منطقهكوچک ك یانبن دانش

اند، صنایعی كه تا حد  توسط صنایع فیلم و تلویزیون اسکاتلند مورد حمله و افتراء قرارگرفته

 .1اندهای تلویزیونی مستقر در لندن وابستهزیادی به كانال

در  2000و اوایل دهه  1990ر دهه های توسعه مبتنی بر صنایع فرهنگی در اواخاستراتژی

هایی كامالً خود فرض كرد كه چنین استراتژی توان خودبهاست. نمی یافته سراسر جهان گسترش

صورت مورد به مورد، ارزیابی شوند و مهم است كه تمایز  ها باید به مورد تردید است. بلکه آن

شهرها را برای افرادی كه  یسادگ هایی كه بههای از باال به پایین چنین استراتژیبین نسخه

كه در آن  رویکردهای از پایین به باال باخواهند یک سبک زندگی بد و ناپسند داشته باشند، می

كنند، می توجهقومیتی  یها نیازهای مردم در طیف وسیعی از طبقات اجتماعی و گروه هب

ی در استراتژی شورای هدف اصل كه سازیرسد دموكراتیک، به نظر میوجود ینباا مشخص شود.

 های صنایع فرهنگی، به شدت تحلیل رفته است.، در این مرحله از سیاستلندن بزرگ بود

در آخرین مرحله از استراتژی  2های فرهنگی، جاستین اوكانراین موضوع را تحلیلگر سیاست

ی ها او در صدد است تا تصورات غلط و سوءبرداشت .3صنایع فرهنگی محلی منعکس كرده است

تولید  -ویژه فضاهای شهری به -های فرهنگی مکاندر متون مشهور در مورد الحاق  موجود

-كه خوشه این است تصحیح كند. یک دیدگاهرا جهانی محصوالت فرهنگی به گردش فرهنگی 

آورند، وابسته به های تولیدكنندگان فرهنگی محلی كه موفقیت خود را از خالقیت به دست می

های نبوغ، مانند منچستر، جایی كه تولید فرهنگی ی است )از جمله مکاندانش محلی و ضمن

در كارهای دیگر وجود  وهایی كه در كار كمدیا دهد(. با توجه به چنین دیدگاهدر آن رخ می

قابل  یراحت هایی بهزیرا چنین دانش ؛توانند مزیت رقابتی كسب كننددارد، شهرها و مناطق می

های موفق ، خوشهاكانردر حقیقت، به گفته  شود.ها سخت می ن انتقال آنتدوین نبوده و بنابرای

دسترسی به طیف وسیعی از دانش رسمی در  بهبلکه « خالقیت»تنها به  ای نهبه طور فزاینده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به بندی اغلبخوشه هایاستراتژی اثربخشی به مربوط ادعاهای كه شودمی متذكر چنینهم( 2004) پرات 1

 هستند. متکی آماری شواهد مورد تردید اشکال
2 Justin O'Connor 

 از منچستر(، متروپولیتن دانشگاه در تحقیقاتی مؤسسه عامه )یک موسسه فرهنگ در حضورش زمان در اكانر 3

 صنایع هایاستراتژی تا كرد همکاری گذاری نهادهای سیاست و خالق اندركاران دست محلی، كارآفرینان با نزدیک

 .دهد توسعه را باال به پایین از فرهنگی
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فراموش كردن د. نشومی مبتنی ،های توزیعتر و شبکه های بزرگمورد بازارهای جهانی، شركت

ها این نوع نهادعداد معدودی از اینکه تواقعیت سیاست محلی است: نادیده گرفتن  این واقعیت،

 . اكانر(O'Connor, 2004: 139)اند دانش را برای كمک به صنایع فرهنگی نوظهور ایجاد كرده

و « خالقیت»تر است. تأكید بر استفاده از تر و وسیعی گستردهنیز در حال بیان یک نکته

شود كه فراتر از تلفیق اقتصاد و فرهنگ به ها باعث میشهرنشینی برای مزیت رقابتی شهر

(. همانطور كه خواهیم دید، این مسئله 146سازی دومی توسط اولی تبدیل شود )ص ضمیمه

در رابطه با اقتصاد و فرهنگ فقط در سطح محلی وجود ندارد. این موضوع، همچنین با 

ی درباره نقش خالقیت در های صنایع خالق در سطح ملی و اتخاذ فرضیات مشخصسیاست

 شود.مطرح می« اقتصاد جدید»

 هاي صنایع خالق در انگلستانسیاست

در سیاست فرهنگی « خالقیت»و « خالق»اصطالحات  1990ما در باال دیدیم كه در دهه 

، استفاده از این اصطالحات به سطح 1990. در اواخر دهه شدندرایج  ای یندهمحلی به طور فزا

های مفهومی است كه به طور گسترده در حوزه« صنایع خالق»بود.  یافته شسیاست ملی گستر

رسد كه شده است. به نظر می واقع یدهای فرهنگی و آموزش عالی مورد قبول و تائسیاست

انتخاب  1997توسط دولت كارگر بریتانیا )كه در سال  ،نخستین كاربرد عمده آن در سیاست

رها موارد مهمی از این كاربرد وجود داشته است، مخصوصاً اگرچه در سایر كشو ؛شد( بوده است

تا « صنایع خالق»استفاده از اصطالح  .1994در سال  در ابتکار عمل دولت كارگر استرالیا

و چه تولید  دستی یعگذاران فرهنگی )چه مربوط به هنر و صناحدودی راهی را برای سیاست

های آورد. سیاستی خود در سطح ملی فراهم میهافیلم و ...( برای مشروعیت دادن به نگرانی

ی هاتوان این فعالیتمحلی نشان داده بود كه با پیوند دادن هنرها و صنایع فرهنگی، حتی می

الزم در  یمراعنوان بخشی از توسعه اقتصادی نیز در نظر گرفت كه قاعدتاً را به شده یشپاال

 ت.های دولتی در عصر نئولیبرالیسم اسسیاست بیشتر

رجوع شود( دو ادعای اصلی را  2005 گارنهام،؛ همچنین به 2001: 25نیکالس گارنهام )

 مطرح شده است، شناسایی كرده است:« صنایع خالق»طور ضمنی توسط اصطالح  كه به

 ی هستندصنایع خالق بخش كلیدی و جدید رشد اقتصادی، در سطح ملی و جهان. 
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 شتغال و درآمد صادراتی در آینده هستند.بنابراین صنایع خالق منبع اصلی رشد ا 

مرتبط با این ادعاها از اهداف رسیدن به شماری « خالق»برای گارنهام، استفاده از اصطالح 

. در وهله اول، استفاده از این اصطالح، تعریف بسیار كرددر بستر فرهنگی انگلیسی را فراهم می

وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش انگلیس  داد. اسناد مختلفی كه توسطای را ارائه میگسترده

به  ماشود كه ( صنایعی را شامل میDCMS ،1998 ،2001صادر شده است )به عنوان مثال 

های مبتنی ، رقص، هنرهای تجسمی و فعالیتعالوه بر آن شناسیم. یم« صنایع فرهنگی»عنوان 

-. این امر باعث میشودرا شامل میدر ساخت جواهرات، مد و طراحی مبلمان  دستی یعبر صنا

به صنایع خالق تجاری مثل موسیقی و پخش كه ظاهراً رونق  ،ایهای یارانهشود كه این بخش

شود یای نیز مافزارهای رایانهدارند، ارتباط و اتصال پیدا كنند. این صنایع همچنین، شامل نرم

از اقتصاد ارائه  یتوجه تر و قابل كه باعث شد بخش صنایع خالق به عنوان بخش بسیار بزرگ

 شد!میی این صنایع ممکن ندر غیر این صورت، ارائه مطلوب و گسترده كه یطور شود؛ به

های نوبه خود، دو پیامد ارزشمند سیاستی برای گروه به گفته گارنهام، این تعریف گسترده به

 1ایوشههای خشركتافزار و نرم یدكنندگانذینفع درگیر در موضوع به همراه داشت. اول، تول

تر و فعاالن كوچکی وكارها فرهنگی را قادر ساخت تا با مشاغل و كسب نایعص اصلی در

در زمینه تقویت حمایت از مالکیت معنوی، اتحاد و پیوستگی برقرار كنند.  درگیرفرهنگی 

هنرمند »كه دفاع از مالکیت فکری و معنوی با منزلت اخالقی  است اینموضوع مهم و حیاتی 

بخش فرهنگی را  . پیامد ارزشمند دوم این بود كه(Garnham, 2005: 26)ه شد همرا« خالق

هایی برای حمایت عمومی از آموزش كارگران خالق كه در ابتدا برای قادر ساخت تا از استدالل

بودند، استفاده كند. این بحث، به نوبه  آوری اطالعات و ارتباطات( تهیه شده)فن ICTصنعت 

 در شدت به را آموزشی سیاستبه این ترتیب كه  .تری نیز داشتار گستردهخود، پیامدهای بسی

كشور در  های ملی آیندهبر این اساس كه موفقیتداد؛  سوق مهارت به مبهم گفتمان یک جهت

 گرو جبران كمبود خالقیت و ابتکار فعاالن این عرصه است.

ارانه بر محور هنرمندان نتیجه این كه سیاست صنایع خالق انگلستان مبتنی بر مفهوم ی

به عبارت دیگر، . مبتنی بر مخاطب حمایت زیرساختیبر مبنای یک سیاست  و نهاستوار است، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 conglomerates 
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 لندن بزرگ )یارانه بر محور مخاطب( وجود داشت.دیدگاه اصلی شورای بر خالف آنچه در 

وزیر طور كه به عنوان مثال، های فرهنگی صنایع خالق انگلیس در سطح ملی )همانسیاست

در  2«بریتانیای خالق»عنوان  بادر كتاب خود  1فرهنگ دولت انگلیس، آقای كریس اسمیت

دمکراتیک در -( معضل دیرینه پیش روی سیاست فرهنگی سوسیاله استبیان كرد 1998سال 

بیان او در این كتاب اینگونه است: با توجه به منابع  .كنددوران پس از جنگ را برطرف می

)ارتقاء معتبرترین و بهترین فعاالن، به عنوان مثال، جذب بهترین مجریان  قاءارتمحدود، بین 

خاص( یا  اركستر، متصدیان موزه و مدیران تئاتر به مؤسسات فرهنگی ملی در آن حوزه

 های سختی باید صورت بگیرد.های محلی( انتخاب)تورهای تولیدی، حمایت از گروه گسترش

انگلیس در صدد برآمد تا این تضاد را با از بین بردن  سیاست صنایع خالق دولت كارگری

را )گسترش(  دسترسیبرتری باال / پایین با حمایت از كل بخش، برطرف سازد و بدین ترتیب، 

شود تا ماهیت كند. با این حال، از نظر گارنهام این موضوع سبب می تركیبتعالی )پرورش(  با

شود تا . تعالی، سبب میفراموش كنیمرا  ی ساختارینابرابر دارایمتناقض و تضادها در جوامع 

از دسترسی  تجلیل و خشنودیاحیاء شود، اما این موضوع در قالب  بار دیگرتمایز باال / پایین 

جدید معرفی « اقتصاد خالق»كه به عنوان یک فعال نمونه در  ،به یک هنرمند خالق بسیار ماهر

طور كه همان یراز خواهد بود؛ 4و شمول 3سیدستر امر بر خالفاین د، خواهد بود. شومی

ی كلید ی، به احتمال زیاد این اتفاق خواهد افتاد كه عنصركند ی( بیان م457: 2001گارنهام )

باشد و های فرهنگی و تعریف تعالی و تجربهاشکال در طرد اجتماعی سلسله مراتب موجود در 

كه اكنون تحت روش  ظر گرفتی در نمحصول صنایع خالقتوان تا حدی میاین مشکل را 

های محروم، توان ادعا كرد كه طبقات كارگر و سایر گروهمی جدید شایسته حمایت هستند.

ها را در سلسله مراتب  كنند و این جایگاه آنعمدتاً فرهنگ تولید شده تجاری را مصرف می

زآفرینی كند. در این صورت، حمایت از رشد صنایع خالق به دالیل بافرهنگی تقویت می

اقتصادی ممکن است واقعاً مشکل دسترسی به تعالی را حل نکند، بلکه باعث تشدید آن شود. 

 شود.برطرف نمی یراحت تضادهای جامعه طبقاتی به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Chris Smith 

2 Creative Britain 
3 access 

4 inclusion 



  1398زمستان / سی و سوم شماره/ هشتم سال/  و رسانه ترویجی جامعه، فرهنگ -علمی  فصلنامه 164
 

 

 «جدید»آموزش و اقتصاد  ،خالقیت

میالدی، عالقه وافری به خالقیت و صنایع خالق وجود داشته است و اصطالح  2000در دهه 

ها و محافل علمی و دانشگاهی و همچنین در محافل سیاسی بیشتر از ر آكادمیصنایع خالق د

مورد استفاده قرار گرفته و بر آن ترجیح داده شده است. با این وجود، « صنایع فرهنگی»

ای درباره تر از فرهنگ است، بنابراین سلسله ادعاهای گیج كنندهای سستكلمه« خالقیت»

 شود.مطرح می« جدید»نقش خالقیت در اقتصاد 

جا كه قرار است خالقیت به بخش مهمی در از آن -برخی از تحلیلگران  به عقیده

صنایع خالق ممکن است كلید باز كردن رازهای ارزشمند  -اقتصادهای آینده تبدیل شود 

 2000، 1فراهم كند )به عنوان مثال، به دیویس و راسنیز مربوط به خالقیت در سایر صنایع را 

و گذاری ، مشاور سیاست3مراجعه كنید(. برخی مانند جان هاوكینز 1999 ،2ر و اوكلیلدبتو 

اقتصادی مسلط در قرن بیست و یکم  گونهاقتصاد خالق، »كنند كه حتی ادعا می ،نگار روزنامه

هاوكینز با تعریف اقتصاد خالق و صنایع خالق به عنوان صنایعی كه در ارتباط «. خواهد بود

دهد تا كند. این امر به او اجازه میکیت معنوی هستند، این ادعا را تقویت میمستقیم با مال

را كه مبتنی بر حق كپی رایت هستند، دربرگیرد )كه این همان نوع  یتنها آن دسته از صنایع نه

 تحت حقبلکه آن دسته از صنایعی كه  ؛مالکیت معنوی است كه اساس صنایع فرهنگی است(

این امر به او  گیرد.دربرنیز  دهندانجام می ی راكنند یا كارتولید میا ، محصولی رثبت اختراع

نیز مانند داروسازی، الکترونیک، مهندسی و مواد شیمیایی را  بزرگیهای دهد بخشامکان می

بر  یدرست . هاوكینز بهشودرا نیز شامل میصنایع  تجاری و طراحی هاینشان. حتی دربربگیرد

 كندمیدر اقتصادهای مدرن، در هر دو حوزه نمادین و علمی تأكید اهمیت مالکیت معنوی 

استفاده اما او از این اهمیت  ؛این فصل مراجعه كنید( به ادامهرایت، برای بحث در مورد كپی)

در خصوص انتقال به یک  مورد تردیدی راكند تا ادعاهای می بینی یشو از روی قرائن پكرده 

 یت مطرح كند.اقتصاد جدید مبتنی بر خالق

نقش خالقیت در اقتصادهای مدرن )رجوع كنید به بخش  تلقی از ینتر شاید سرسختانه

است. فلوریدا  مطرح شده ،، مشاور دانشگاهی و سیاسی آمریکایی4( از سوی ریچارد فلوریدا5.3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Davis and Rase 
2 Leadbeater and Oakley 

3 John Howkins 

4 Richard Florida 
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ول های انتقال تمایل دارند تحكه در حالی كه بیشتر تئوری انگیزدبرمی( این ادعا را 4: 2002)

دهد تلقی كنند، در واقع جامعه عموماً به این خاطر در را به عنوان اتفاقی كه برای مردم رخ می

افزایش  خواهیم و نیروی محرک این تغییرات مطلوب،حال تغییر است كه ما آن تغییر را می

با این امر باعث شده است كه  خالقیت انسانی به عنوان عامل اصلی در اقتصاد و جامعه ما است.

درصد از كل شهروندان شاغل  30كه شامل رقم جالب توجه  - «خالق جدید طبقهیک »ظهور 

مردم در از یک هسته خالق  - .بندی تغییراتی ایجاد شودطبقهدر سیستم  -شود در آمریکا می

از  علم و مهندسی، معماری و طراحی، آموزش، هنر، موسیقی و سرگرمی و سپس گروه ثانوی

های مرتبط را های بهداشتی و زمینهر تجارت و امور مالی، حقوق، مراقبتمتخصصان خالق د

 بار دیگر خالقیت، مورد در بادكرده پیداست، ادعاهای موضوع این از كه همانطور شود.شامل می

اما چنین ادعاهایی راه را برای فلوریدا  شود، می استخراج ها فعالیت از متنوعی مجموعه تركیب از

های ای از بحثد. فلوریدا در شرح نسخهكنمعرفی  یاستگذارانا خودش را به سكند تروشن می

خواهند در شهرهای خالق زندگی گوید كه افراد خالق میكمدیا درباره شهرهای خالق، می

جا كنند و اگر شهرها بخواهند این افراد خالق )اغلب ثروتمند و تأثیرگذار( را جذب كنند تا آن

-نوان مالیاتعهاند را بخود را كه با خالقیت و تالش خود به دست آوردهزندگی كنند و اموال 

را « یک جامعه خالق»ها نیاز به ایجاد دولت، خدمات شهری هزینه كنند های محلی و هزینه

دهد تا در شهرهای خود احساس خواهند كرد. فلوریدا خدمات خود را به عنوان مشاور ارائه می

 كمک كند. یچگونگی ایجاد چنین اجتماعاتبه مقامات شهری در مورد 

 دیجد اقتصاد در تیخالق نقش: 5.3بخش 

 كهرا  یسؤاالت از یتعداد، دایفلور و نزیهاوك مانند یسندگانینو( همانند 2002) 1كران هیلی

 طور به او. است دهكر مشخص، شود مطرح دیجد اقتصاد در تیخالق نقش مورد در است ممکن

 اقتصاد و خالقاصطالح  بهبخش  بین روابط چرا نکهیا مورد در را نهی جداگاادعا چهار خاص،

 .كندیمبیان  باشد، مهم استگذارانیس یبرا است ممکن دیجد

تی اسیس قاتیتحق كهرشدی  در حال رشد و فراگیرشدن است؛ همچنان «خالق بخش» .1

 دفاع یبرا ادعا نیترساده نیا دیگویم یلیه. كندیم هیتوج را نهیزم نیا در شتریب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Kieran Healy 
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 توانیم ایآ ؟یاستیس نوع چه گیرد.ی را دربرمیاندكبخش  خود یخود به اما است،

 گرفت؟ نظر در متنوع اریبس و منافع هاعالقه نیب در را یمشترك یاسیس برنامه

 كار و ریپذانعطافهای یهمکار ،غیرقطعی یكار یبازارها داشتن لیدل به خالق بخش .2

 ترگسترده هایاقتصاد یبراو معیار حساس و دقیق  به عنوان یک شاخص محور، پروژه

 یک به مربوط كار آیا حال، این با(. 1انمعدنکار ی برایقناركند )همچون عمل می

 بر مبتنی هایسیستم سرپرست به مربوط كارهای با پروژه بر مبتنی ای مرحله كنشگر

 كار یرویناستفاده از  جا،آن در كار یبازارها مشکالت به توجه با ایآاست؟  مرتبط پروژه

 ؟است یخوب یالگو یهنر

 بنا خالقیت ،یلیه گفته به. است مهم اریبس یریپذرقابتبحث  یبرا یطوركلبه تیخالق .3

 یهابخش و عیصنا در خالق افراد مختلف انواع یبرا تقاضا وآید! نمی به دست تقاضا به

 .بود دخواه نابرابرمتنوع و  اریبس ، بسته به شرایط هركدام،مختلف

 در دیبا شهرها نینابرا؛ بدارد عالقه یمتنوع اریبس یفرهنگ یكاالها به 2«خالق طبقه» .4

-این سرمایه است دیبع د،یگویم یلیه كه همانطور. كنند یگذارهیسرما فرهنگزمینه 

از  مقوله نیا كهواقعیت  نیا به توجه با مخصوصاً،) باشد کنواختها یها و حمایتگذاری

 .(است ستردهگبسیار  فرهنگ

 درمورد مردم به آموزش یچگونگ در چنین در جوامع مختلف وهم تیخالق گفتمان

 عیصنا موارد یبرخ در و) خالق صنایع هایدپارتمان و هادانشکده .گذاردیم تأثیر ،فرهنگ

 یصنعت دانشگاه در توانیم را آن بارز نمونهاند.  بوده رشد به رو دنیا سراسر ، در(یفرهنگ

 دو ،(2001) 4نگهامیكان استوارت و یهارتل جان. افتی ایاسترال 3زبنیبر در( QUT) لندنزیكوئ

 عیصنا» اصطالح تیاهم چگونه كه اندداده حیتوض ،QUT در مستقر یدانشگاهپژوهشگر 

 از فراترحركتی  كه دننكیم فراهم را یخالق فرصت عیصنا ؛اوالً .انددرک كرده را «خالق

 از فراتر ،خالق عیصنا ،ر ثانید. آغاز شود هنر یهاارانهر خصوص ید دهیفایبهای سیاست
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها برای حفظ شود و معدنچیبا مرگ قناری، احتمال نشت گاز سمی متان و خطر برای معدنکاران مشخص می 1

 جان خود فرصت خواهند داشت )مترجم(.
2 creative class 
3 Brisbane 

4 John Hartley and Stuart Cunningham 
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اصطالح صنایع  ها آن نظر ازوجود دارد.  «یفرهنگ عیصنا» مفهوم در یی است كههاتیمحدود

انداز  چشم با «خالق عیصنا» این در حالی است كه. است همراه محور هنر استیس بافرهنگی 

 یبرا و) است متناسب یاطالعات جامعه و دیجد اقتصاد ،شدنیجهان یفناور و یفرهنگ ،یاسیس

ی از اهمیت صنایع خالق را تولید مبهم یهانیتخماز  یهارتل و امهنگیكان دگاه،ید نیا هیتوج

 مانندی سندگانینوها همچون  . آن(ادامه را ببینید درمسائل مطرح شده  نیهمچن. كنندمی

 گفته به. دكننیم یمعرف دیجد اقتصاد اساس و هیپا عنوان به ی رانوآور و تیخالق ،نزیهاوك

 هااستیس. باشد ینوآور یمهندس و علم مفهوم از فراتر دیبا هادولتدیدگاه  نگهام،یكان و یهارتل

 تیتقو با و این موضوع كند كمک یمحل اقتصاد از رشد حال در بخش نیا ارتقاء به دیبا

 علوم و هنر یهادانشکده .كند رییتغ دیبا زین آموزش .شودی محقق میشهر خالق یفضاها

 .تغییر مسیر دهند مجدداً ،محتوا دیتول در انیدانشجو دادن به آموزش در راستای دیبا یانسان

 آموزش رانیمد و استگذارانیس یبرا فستیمان کی نوشتن حال در یهارتل و نگهامیكان

 حوزه دو هر در قخال عیصنا بر دیتأك یبرا ،QUT در ،1فلو یتر ،نیهمچن. بودند یعال

بخشی از  یرو ام نجایا در) است داده ارائه یتریمنطق لیدل ،یآموزش و یفرهنگسیاستگذاری 

 ،2وییفوك حکمرانی هینظر از یآگاه منظر از ،او سؤاالت (.2005 ،فلو ،خواهیم شد متمركز آن

، اصالحات مدافعان آكادمیک و کیدموكرات الیسوس استگذارانیس نیب در یشهروند بر دیتأك

 کی عنوان به یفرهنگ یشهروند از دعوت موضوع در»(، 244 :2005ی فلو )برا .ی استبررس قابل

 استفاده زانیم ،یشهروند میمفاه رایز ،«بیشتری شود اطیاحت است ازین یفرهنگ یمترق هدف

مد  نییپا به باال از سمیونالیناس یهاپروژه از یبخش عنوان بهرا كه  هادولت توسط فرهنگ از

كم  دست را فرد و دولت نیب متقابل تعهدات و یحقوق گیرد و نیز میزان استثناهاینظر قرار می

 یتجار بخش از غفلت به لیتما زین - جنگ از پس فرانسه مانند - ییهااستیس نیچن. ردیگیم

-استیس از تیحما یبرا گارنهام نظریه از فلو نجا،یا در)اند داشته گرانخبه یهنرها ارانهی نفع به

 اریبس اهدافدر عین حال،  اما ؛كندیم استفاده بزرگ لندن شورای یفرهنگ عیصنا یها

 ،شدنیجهان ن،یا بر عالوه (.كنده است را دنبال میداد شنهادیپ امهگارن كه آنچه از یمتفاوت

 رهنگفنقش  فراگیر شدن فزاینده و ،نترنتیا و ماهواره مانند یارسانه دیجد یهایورافن ظهور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Terry Flew 

2 Foucauldian governmentality theory 
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 قرار گیرد نه اینکه رشیپذ موردموضوعی است كه باید  رسدیم نظر به كه) یاقتصاد یزندگ در

-چالش از یدیجد مجموعهبا  1گذاریرویارویی نهادهای سیاست یمعنا به( ه شودبرد سؤال ریز

 ارتقاء دیبا هدف ،یمحل و یمل یمحتوا از محافظت یجا به ،(2005: 251) فلو نظر از .هاست

 و 2نییپا به باال از سمیونالیناس» از كه باشد یشکل به محتوا جادیا در ملت کی ییناتوا

اشکال  ازفلو  .كند یریجلوگ «یفرهنگ ارزش نسبت به شده مقرر شیپ از و تصورات ها برداشت

 ینوع عنوان تواند بهیم خالق عیصنا توسعهدر آن  كه یآموزش و یفرهنگ هایاستیس مختلف

-استیس نکهیا یجابه وی، .كندیم یطرفدار ،تلقی شود توسعه و قیتحقبرای  یگذارهیسرما از

 متن باز یافزار نرم جنبش دهد، قرار یفرهنگ ییگراتیحما ای بازار با تقابل در را یفرهنگ یها

 یهابرداشت و نترنتیا 3گرایمتمركز ریغ یروین بر یمبتنو  نیگزیجا یالگو کی عنوان به را

 ضامن ،باشد بازار پشتوانه نکهیا یجابه  دولت كه ییجا ؛دهدیم ارائه ی،مومع منافع از دیجد

 هاونیلیم میده اجازه كه است نیا محوری دهیاجا است. در این 4ییگرا كثرت و ینوآور ،رقابت

ها و دستورالعمل از بخواهند اینکه نه ؛شوند شکوفا ،شدهیجهان و یفرهنگ چند مردم از نفر

 .كنند دفاع فرهنگی سیاست برای خاصی جهات

 ریسا و فلو ،اینکه اول(. ی فلوهانقص)دارد  وجود هاییرادیافلو  بحث در من، منظر از

 كردن کیدموكرات اتریتأث به یادیز اعتقاد ،یعموم منافع از دیجد یهابرداشت طرفداران

 طور به نترنتیا است ممکن ایآ كه دارد وجود این بحث یبرا یلیدال اما دهند،یم نشان نترنتیا

 .یا خیر شود دهید ی به این شکلمعتبر

داشته  یفرهنگ ارزش نامطمئن لیتحم از فراترنگاهی  كه یاستیس دهیا گرچه ،اینکه دوم

-محافظه زیتندوتهای افرادی با دیدگاهجز  به) یهركس یبرا یسطحبا یک نگاه  احتماالً باشد،

 .رودینم نیب از یسادگ به یشناسییبایز ارزش لهمسئاما  باشد، یت داشتهجذابی( فرهنگ انهكار

 بخش کی عنوان بهاین باشد كه ( یانسان علوم و هنر آموزش و) یفرهنگ استیس نقش اگر

 غالب بازار یارزش تصورات است ممکنبنابراین  كند، عمل خالقانه عیصنابرای  توسعه و قیتحق

، غالب خواهد بود( و خالقیا صنایع  یفرهنگ عیصناتصورات ارزشی  مورد، نیا در یعنی)باشد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 policy institutions 
2 top-down nationalism 
3 decentralizing 

4 pluralism 
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 حال، نیا با. هستند متناقض و متعدد هاارزش نیا ،هاملتدولت  در كردیم دیتأك كه همانطور

شکوهمند  عصر در یحت) فرهنگ 2انتشار و 1گردش كنترل بزرگ یهاشركت كه یطیشرا در

 از ییگرایمل» کتمایل به یبجای  كه غیرعاقالنه باشد است ممکن ،در اختیار دارند را( نترنتیا

 عنوان به شدن، یجهان یتئور مختص کپارچه،یک سیستم ی به عنوان كه« )نییپا به باال

 ستمیس کی نفع به عیسر یلیخ(، است به تصویر كشیده شده محرومیت و ستم یبرا ییروین

 دهی كنیم.تصمیمات را در این راستا جهت گرایش پیدا كرده و بازار مبتنی بر

 و گراییبازار های منفیجنبه بر ما دیتأكمیزان  بهزیادی  یبستگدر اینجا  ،ینکها سوم

 یهانسخه ژهیوبه و یفرهنگ مطالعات تأثیر فلووجود دارد.  یفرهنگ شدنییكاال

. كندیم تمركز 4تیهو و 3مربوط به تفاوت سؤاالت رب و دهدیم نشان را آن انهیپساساختارگرا

 یبازارها كهی خواهد بود روش گرفتنن نظر دره قیمت ب تمركز نیا اما ،هستند مهمواقعاً  هانیا

 ،(تعیین نشده شیپهای از با روش هرچندو سیستماتیک ) منظم طورهب یدارهیسرما

 كنند.می و درآمد را تولید یدسترس یها ینابرابر

5رایتکپی
 

رایت، كپی. میپرداز یم ،هشد گرفته نظر در فصل نیا كه برای استیس رییتغ دوم عنصر به اكنون

 نهیزم سه از یکی موضوع، نیا. است یفرهنگ عیصنا (غفلت مورد غالباً اما) یاتیح یهاجنبه از

 دهیا ای «7دانش»ی از خاص نوعها، از  آن از کی هر كه است 6مدرن یمعنو تیمالک یاصل

 :كندیم محافظت

 دارند،  كاربرد صنعت در هك دیمف و مشهود ریغ د،یجد یهادهیا از 8اختراع ثبت حق

 ؛كندیم محافظت

 نظر در گریکدی از هاشركت محصوالت دادن زیتما یبراكه  یینمادها از 1یتجار عالئم 

 ؛كنندیم محافظت ،شده گرفته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 circulation 
2 dissemination 
3 difference 
4 identity 

 ؛ داشتن حق انحصاری برای حفاظت از تولید )مترجم(.مؤلفحق انتشار؛ حق  5
6 modern intellectual property 
7 knowledge 
8 patents 
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 محافظت ،شده فیتعر «یهنر و یادب آثار» عنوانبه ی كه در قانونعبارات از تیرا یكپ 

 ثبت حق ظاهراً ها،دهیا نه كند،یم محافظت عبارات از كه است نیابر  اصل) كندیم

 (.كندیم محافظت ها دهیا از است كه اختراع

 یفرهنگ عیصنامشابه،  لیدال به و) یفرهنگ یكاالها تیمالک رایت ازكپی نوزدهم، قرن از

جریان  گذاراناستیس و ناقتصاددانااست.  كرده یم( پشتیبانی و حمایت كل کی عنوان به

 سندگانینو اگر .كنندیم فیتوص سندگانینو خالقیت یبرا یازهیانگ را رایتكپی عملکرد اصلی،

 كنند، یبرداریكپ ها آنآثار  از سندهینوحق  پرداخت بدون توانستندیم و نوشتندیم كتاب

 .فتاخواهد ی ادامهمنازعات  نیبنابرا داشت، وجود كتاب و نشر فیتأل یبرا یكمتر زهیانگ

 قانون، (Bettig, 1996; Garnham, 1990: 38-40) یاسیس اقتصاد یهاکردیرواز  یبرخ یبرا

 درکی، فرهنگ عیصنا متمایز مشکالت از یکی میتنظ یبرا یتالش عنوانبه كپی رایت بیشتر

 مقدار از ها آن مصرفبا  هستند و یعمومكاالهای  مانند غالباً یفرهنگ یكاالها؛ اینکه شودیم

 یبردار نسخه حق كردن محدود با تیرا یكپ قانونشرایطی،  . در چنیندشوینم استهك ها آن

 .دنشو ترابیكم های دیگر(حالت )نسبت به یفرهنگ یكاالهاشود موجب می و دهدیم پاسخ

 یمعنو تیمالک از یبخش عنوان بهرایت بر كپی یاسیس اقتصادی کردهایرو راً،یاخ ،همچنین

 یبرا یزندگ دیجد مناطق یجستجو در گذارانهیسرما آن موجب بهكنند كه می دیتأك

 نیا براساس .(May, 2000كنند )فراهم می كاالها یبرا را یدیجد یبازارها ،یهسرما شتبازگ

 لیتبد كاال به فرهنگ ،آن از استفاده با كه است یالهیوس نیتریاصل یمعنو تیمالک دگاه،ید

 و درک یبرا روشی حیاتی ،چاپ حق به مربوط تحوالت ارزیابی پس باشد، چنین اگر. شودیم

 .خواهد بود یفرهنگ عیصنا در ریاخ عیوقا یابیارز

 شودمی دانیم وارد یجهان تجارت سازمان

 سازمان ،بیان شده است یالمللنیب یهارسانه گذاریاستیس مورد در یكتابدر  كه طورهمان

 شده دجایا تاكنون كه است یجهان تجارت موسسه نیقدرتمندتر»( WTO) یجهان تجارت

 و هاتعرفه یعموم نامهتوافق از. این سازمان، .(O Siochru and Girard, 2002: 51)«است

 لیتشک نام نیهم به یمانیپ مذاكره و اداره یبرا 1947 سال در كه موقت نهاد ک)ی 2تجارت

                                                                                                                                        
1 trademarks 
2 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 
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 قدرت از ،گرفت شکل مانیپ یک براساس 1993 سال دركه  WTOاست.  هشد منتج ه بود(شد

 :استزیر  یاصل حوزه سه شاملبوده و  برخوردار GATT به نسبت یادیز اریبس

 پوشش تحت ؛ كه در حال حاضركاالها GATT دارد. قرار 

 خدمات در تجارت یعموم نامهتوافق نام به یدیجد نامهتوافق پوشش تحت ؛ كهخدمات 

(1
GATS) .قرار دارد 

 تیمالک حقوق رتتجا یهاجنبه درباره نامهتوافق پوشش تحت ی؛ كهمعنو تیمالک 

2) یمعنو
TRIPS) .قرار دارد 

 است، افتهی اختصاص یمعنو تیمالک به خاص طور به یانامهتوافق كه تیواقع نیا

 در یمعنو تیمالک نقش در بزرگوكارهای كسب جایگاه و هادولت تیاهم نشانگر خود یخود به

پوشش  تحت ینومع تیمالک حقوق ،1995 سال از شیپ. است درنم جهان یاقتصاد ستمیس

 نیا .بود( WIPO) یمعنو تیمالک یجهان سازمان نظارت تحتو  جانبه چند معاهدات سلسله

 تحت یمعنو تیمالک اما ،دارد یاریبس تیاهم و دهدیم ادامه خود اتیح به چنانهم سازمان

 از خواستیم متحده االتیا كه اپوشش سازمان تجارت جهانی بسیار قدرتمندتر قرار رفت؛ چر

 كند اجتناب( یتجار عالئم و ثبت حق) یصنعت اتیخصوص به مربوط معاهدات در دنظریجدت

ی المللنیب ، خواستار فشارمتحده االتیااندازد(. همچنین  ریتأخه ب را آن یایمزا بود ممکن )زیرا

 .مربوط به آن بود اختالفاتوفصل  حل وی ادب ای هنریآثار  یدزد كنترلدر خصوص  شدیدتر

 و است ریپذامکان امر نیا كه بود داده نشان(، GATT) تجارت و هاتعرفه یعموم هنامتوافق

 O) كند مجسم را اداره و كنترل امور نوع نیا كه است آمده زین( WTO)ی جهان تجارت سازمان

Siochru and Girard, 2002: 90). .هاشرفتیپ نیا در یاعمده نقش ییکایآمر یهاشركت 

-میرژ در اعمال شده راتییتغ است، كردهبیان  (2004) 3نگیال وید كه رطوهمان و اندداشته

 ندهینما اقدامات با شوند،ایجاد می TRIPS توسط كه جهان سراسر یمل گذاریقانون یها

 و تجارت قانون از 301 ژهیو ماده طبق كه شودیم لیتکم (USTR) 4متحده االتیا تجارت

 و هستند یمعنو تیمالک حق یدارا كه را ییرهاكشو تواندیم ،19885ی سال ریپذ رقابت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 the General Agreement on Trade in Services 
2 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
3 Dave Laing 

4 United States trade Representative 

5 Omnibus Trade and Competitiveness Act 
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 نیا .كند 1سیاه ستیلوارد  است، مضر متحده االتیا در رایتكپی عیصنا یبراها  های آنفعالیت

نیب هیاتحاد توسط كه یاطالعاتمیزان زیادی از  به USTR و شودیم اعالم ساله هر سیاه ستیل

 ،موثری طور بهو این اتحادیه،  كندیم استفاده ،شودیم ارائه( IIPA) یمعنو تیمالک یالملل

 نیا(. Laing, 2004) است متحده االتیا دراصلی  یفرهنگ عیصنا یبرا گرییالب یبازو

 .دارد قرار متحده االتیا تجارت قدرت تأثیر تحت كه است یفرهنگ سمیبرالینئول

 چیه كه ییكشورها در دیبا كهاین معناست  به ،301 ژهیو ستیل و TRIPS از یرویپ

تطبیق  اند،نداشته «یغرب» تیرا یكپ قانون در ی قید شدهمعنا به یمعنو تیمالک از یتصور

 توسعه حال در یكشورها چگونه كه داد نشان( 2004) 2یم ستوفریكر .ای صورت گیردگسترده

 یمللال نیب یهاسازمان انواعاز  مدیران و قانونگذاران آموزشبرای  را یاگسترده یفن یبانیپشت

 نیاآن  یمعن چراكه ؛است لبه دو امر همانند یک تیغ نیا. كنندیم افتیدر یردولتیغ و یدولت

 ی ارائه شدهریپذ انعطاف از استفاده یبرا یشتریب تخصص ،توسعه حال در یكشورها كهاست 

 حال در یكشورها در استگذارانیس ونمادها  سازندگان از یاریبسخواهند داشت.  TRIPS در

 برابر در كارشانكه از  شودیم باعث كار نیا معتقدند رایز كنند،یم حمایت چاپ حق از توسعه

 حال، نیا با. ندنك محافظت یغرب یهاشركتدر برابر  و خود جامعه در گرانید استثمار

 وعادی شدن  حال در ،فرهنگ از برالیل نئو گاهدید کی كه است یمعن نیا به TRIPS گسترش

 تیخالق یبرا الزم زهیانگ عنوانبه راكپی رایت  دگاهید نیا. است جهان رسراس در شدنیقانون

 های فعالیت اصلی محرک نیروی عنوان به فردی غرامت یک دهنده نشان این. ندیبیم نینماد

 .است انسانی

 بزرگ یهاشركت. است مهم و حیاتی یبرالینئول دگاهید نیا یبرای، اطالعات جامعه گفتمان

با  ها آن یاقتصاد گاهیپا كه كنند استدالل تا اندكرده استفاده این گفتمان زا یفرهنگ ایعصن

 ی،جهان سطح در یرقابت ندهیفزا بازارو با توجه به  یجهان یرقابت بازار کی در یمل رونقهدف 

 – نترنتیا ژهیو به - تالیجید یهایورافن توسط مفروض دیتهد. دارد ازینپیشرفت و تعالی  به

 دامنه شیافزا منجر به» كه شود در این خصوص ارائه یپاسخ یگذارقانون ردسبب شده تا 

 را هاشركت منافع كه استشده  انجام یا گونه به كار نیادر عین حال،  اما است، هشد تیرا یكپ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 blacklist 
2 Christopher May 
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 Frith and. )«دهدیم ارتقاء ،كنندگانمصرف و هنرمندان در نظر نگرفتن منافع متیق به

Marshall, 2004: 4.) 

 1996 سال در ژنو در WIPO كنفرانس با نترنتیا ظهور مورد در قابل توجه پاسخ نیلاو

ق ح صاحبان تا كنند روزبه را خود یمل نیقوان كه كردند موافقت امضاكنندگان. گرفت صورت

 یاانهیرا یهاشبکه ریسا و نترنتیا دربرگرفتن فضای یبرا را خود حقوق بتوانند ،فیتأل

 و 1998 سال در 2متحده االتیا در 1تالیجید هزاره تیرا یكپ قانون آن جهینت. دهند گسترش

 ییاروپا مختلف یكشورها كه بود 2001 سال در اروپا هیاتحاد درباره چاپ حق دستورالعمل

 ی ازگسترش چنین .كردند وضع خود یكشورها در 2003 و 2002 یهاسال در را قانون نیا

 شامل نیچنهم اقدامات نیا اما ،مورد انتظار بود یتالیجید یاهنهیزم كپی رایت به قانون

 مقابل در ستندوانتمی كه شدهایی میافزارنرم دیتول غیرقانونی تلقی شدن باعث كه بود ییبندها

DM) تالیجید حقوق تیریمد یهاستمیس
 یبرا یفرهنگ ایعصن یهاشركت توسط كه( 3

 بود دهنده ایننشان امر نیامقابله كنند.  ،گرفتمورد استفاده قرار می خود یمحتوا از محافظت

 کی عنوان به یتالیجید طیمح دادننشان در ،یقیموس صنعت مانندكپی رایت  عیصنا كه

 به خطر نیا برابر در خود از محافظت یبرا كه كردنداستدالل می و كرده دایپ مهارت د،یتهد

 .دارند ازین گذاری جدیدقانون

 تريقو تر،گبزر تر،مدتیطوالنکپی رایت 

 ،دیجد طیمح نیا در شرایط و ضوابط مرتبط با كپی رایت یبراها ضمیمه از یكامل مجموعه

« 4كردنگاهنهم» هدف باو  1993 سال در اروپا هیاتحاد ی دردستورالعمل. است ایجاد شده

 ،خود و قالب اصلی الگو عنوان به اما صادر شد؛ آن، عضو یكشورها تمام در تیرا یكپ نیقوان

 وقفه ایجاد شده به كپی رایت» منظور از بین بردنكه به دكر انتخابرا  آلمانقانون كشور 

 دادند، رییتغ را خود نیقوان مختلف یكشورها كه یزمان. گسترش یافته بود ،«توسط نازیسم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Digital Millennium Copyright Act 
 در یکیالکترون یمحتوا دهندگان ارائه و یکیالکترون تجارت یبرا چاپ حق قانون یروزرسان به یبرا قانوناین  2

 و یکیالکترونكپی رایت  از محافظت یهاستمیس دورزدنانگاری جرم باعث كار نیااست و  شده گرفته نظر

 د. )مترجم(شویم التیجید
3 digital rights management 
4 harmonize 
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جرایی اكپی رایت در كشورهای مختلف  حق ،مؤلف مرگ از پس سال 70 تا كه بود معنا بدان

، كتابی سدینو یم یسالگ 25 در راخوبی  كتاب ،سندهینو اگر شود تاع باعث میموضو نیا .شد

 100 تا آن سندهینوبا فرض اینکه  و گذارد،خود می كه اثر بسزایی بر زندگی مردم جامعه

 سال 75) خارج شود تیرا یكپ از كتاب نیا تا كشد یم طول سال 145 كند، یزندگ یسالگ

 (.براساس قانون كپی رایت سال 70عالوه  به ،نویسنده عمر ماندهیباق

در  را 1بونو یسانموسوم به  حق مؤلف، مدتدیتمد یحهیال متحده االتیا كنگره كه یهنگام

این الیحه  كه ندكرد استدالل تیرا یكپ صنعتهای مرتبط با البی ،كرد بیصوت 1998سال 

در سال  2«آن»بریتانیایی  اساسنامه. است عادالنه اروپا هیاتحاد شکل با مطابقت یبرا تنها

 گرفت وه را در نظر میسال 14 دوره زمانی –مؤلفان  به تیرا یكپ حق اعطای نیاول - 1710

 نام به كه) بونو یسانتمدیدمدت حق مؤلف  الیحه مطابق .بود دیتجد قابلسال دیگر  14برای 

این  از داًیشد نگرهك خواه یجمهور عضو کی عنوان به كه 1960 دهه برجسته نوازنده و سندهینو

به همراه  سال 95 به سال 75 از ادبی آثار از تیحما ،(شد یگذار نام، كرد تیحما حهیال

 ها لمیف جمله از ها، شركت توسط شده انجام یكارها از تیحما .شد دیتمد «3یگیهمسا حقوق»

 یها آژانس ریچشمگ هاییالب جهینت قانون، نیایز تمدید شد. ن هایقیموس نیمشهورتر و

 از ییها نیكمپ حاضر حال در. بود ی، در كنگرهزنید ماننده هاییشركت تیرا یكپ یتخصص

 حقوق به مربوط نیقوان «27 یهماهنگ» یبرا اروپا هیاتحاد در تیرا یكپحق  دارندگان یسو

 برجسته ها به نام سازنده آن از یکی)؛ اند تیفعالوجود دارد كه در حال  سال 95 تاهمسایگی 

فعال در  یها شركت (.موسوم است 4چاردیر كلیف آقای پاپ، ی موسیقیحوزه فعال در گرید

در  تیرا یكپ نیقوان ریسا در یمشابه راتییتغ یبرا كردن یالب حال درهمواره  یفرهنگ ایعصن

 .هستند یملسطوح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Sonny Bono 
2 The British Statute of Anne 

طور دقیق، همان كپی رایت نیستند. به عنوان نمونه، در حقوق همسایگی، به  neighboring rightsعبارت  3
ی هنری مطرح باشد، درخصوص اجرای قطعهی موسیقی، حقوق مربوط به مالکیت بجای آنکه در مورد خود حوزه

ی هنری كه در آن قرار ی ضیط شده است كه مالکیت معنا دارد نه قطعهی هنری وجود دارد. برای قطعهیک قطعه
اند، قرار دارد؛  كرده یهتهها را هایی كه آنیباً مالکیت تمامی قطعات ضیط شده در اختیار شركتتقرگرفته است. 
یرغم این تفاوت مهم، در اینجا تمامی حقوقی كه علطعات، در این خصوص حقی ندارند. این ق اجراكنندگان

 كنیم. یمهای فرهنگی وجود دارند را تحت عنوان كپی رایت تعریف درخصوص فعالیت
4 Sir Cliff Richard 
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ها این شركت كردن یالب اب زمان طول در كه ستین حقوق زمان مدت تنها نیا

 هجدهم قرن در تیرا یكپ كه یهنگام. است افتهی گسترش زین ها آن دامنه بلکه ،افتهی گسترش

 كه یاخالقانه اقدام هر» ،یاجبار نامثبت حذف با. شود ثبت كه بود الزم شد، یمعرف کایآمر به

 ,Lessig) «است تیرا یكپ تحت حمایت قانون اكنون ،تقلیل داده شود سلموم محیط کی به

 یستمیس باعث ایجاد نیا ،دهد یم نشان( 2001:4) 1لسینگ الرنس كه همانطور (.107 :2001

برای  را یمبلغ اغلب و باشند مجوز دنبال به دیبا لمیف سازندگان ،آن موجب به كه است شده 

 تیرا یكپ. بپردازند خود آثار در یقیموس و یمعمار ،مجسمه ،مبلمان ی،هنر قطعه هرگنجاندن 

 تیمحدود کسبب ی موارد از یاریبس در بود، شده گرفته نظر در تیخالق پرورش یبرا كه

 .است  شده زیآم جنون باًیتقر

 تیرا یكپ شمولم ،اند شده ثابت ملموس محیط کی در كه ایخالقانه یكارها تمام الزاماً

 هر توسط توانند یم كهای از آثار بدنه –گیرند قرار می یعموم قلمرو در كارها از یبرخ .ستندنی

 مطالبه را ها آن از استفاده یانحصار حق تواند ینم كس چیه رایز ؛رندیگ قرار استفاده مورد یكس

ی قانون حیطه از كار یزمان چه كه كنند یم نییتع یملدر سطح  تیرا یكپ نیقوان - كند

 یعموم قلمرو به یفرهنگ تیخالق. شود یم منتقل یعموم قلمرو نیا به و شده خارج تیرا یكپ

 ارجاع و قرض گرفتن ناخودآگاه اغلب ندیفرآ با، نشیآفرمرتبط با  یها تیفعال رایز ؛است وابسته

 قلمرو نیا كه است نیا تیرا یكپ دامنه گسترش جهینت. شودانجام می ان،گرید یكارها به

 شک بدون ،فرهنگ شدن یصنعت نکهیا باشود.  یم محدود ،تیخالق بر مضر اثرات با یعموم

تر طوالنی سمت به حركت است،  داده گسترشرا  مدرن جوامع دری فرهنگ كارگردش  یزانم

 را خالق 2یابی مجددی زمینهبرا موجود آثار تعداد بالقوه طور به ،تیرا یكپزمانی  محدوده كردن

 هرگونه معمول طور به ها شركت كهویژه مهم است؛ با توجه به اینبه امر نیا. دهد یم كاهش

 ای زیناچاین موارد  كهاگر یحت ،كنند یم كنترل را خودرایت  كپی حق یدارا مواد از استفاده

 مثال عنوان به رود.مراتب فراتر می كه داردپیامدهایی  امر نیا .دنرسب نظر به بیهوده و جزیی

یک دوره  ایجاد در من موارد، این از یکی مثال برای .بحث آموزش درخود صنایع فرهنگی 

در  میخواست یم ماعنوان نمونه، به. كردم شركت 3آزاد گاهدانش برای های جدیدرسانه مطالعات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Lawrence Lessig 
2 recontextualization 
3 Open University 
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 میده نشانشد، ، یک برنامه گفتگومحور روزانه كه در بریتانیا پخش می1ی تریشابررسی برنامه

 لیتحل کی ما. شوند یم بازنمایی ییها برنامه نیچن در كارگر طبقه یها خانواده چگونه كه

موضوعات را  تا میكن فراهم برنامه از كلیپ كوتاه کی انآموزدانش یبرا میخواست یم و مینوشت

ی حقوق نماینده به، مجوز درخواست یبرا آزاد دانشگاه حقوق اداره. بیان كنیم تر روشنبرایشان 

(ITV) نشد داده یحیتوض چیهدر این خصوص  و نشد داده این كار زوج. منوشت اینامه .

 شود یم سیتدر یعموم آموزش یها ستمیس در نچهآ بر یمهم تأثیر توانند یم حقوق دارندگان

 .ندارندبرای این اقدامات  خود لیدال شرح ارائه به یازین یحت ها آن و باشند داشته

 استثناها به دادن اجازه با را تیرا یكپ دارندگان قدرت نیهمچن، تیرا یكپ و عمل قانون

( محدود كنند مجاز را خود مواد از استفاده اجازه تیرا یكپ دارندگان كه شرط نیا مورد در)

 شناخته 2عادالنه استفاده موضوع تحت عنوان نیا کا،یآمر ژهیو به كشورها، یبرخ درسازد. می

 دیتقل شامل ها مثال. اند شده حیتصرخاص  موارد نهیزم در ای اساسنامه در استثناها. شود یم

كپی یا  کدر حال خواندن یاكنون  شما دیشا) كار از یمحدود بخش كردن یكپ ،3آمیزمسخره

 شرفتیپ با .هستند یآموزش هایاستفاده و( از متن اصلی یک كتاب دیگر هستید؟! رونوشت

-نمونه و ییویدیوهای فتوكپی، ضبط كننده یها دستگاه مانند) برداریهای كپییتکنولوژ

 رندگاندا. است شده لیتبد بزرگ مساله کی به موضوع نیا ،(یقیموس در تالیجید یرهابردا

 لیدل نیهم به و شده خود تیرا یكپحق  از حفاظت مشتاق یا ندهیفزا طور به این حق،

 شود استفاده ادعا كه ییجا در یحت .استقرار گرفته دیتهد معرض در زین منصفانه استفاده

 ایگونهبه مواد از كنند یم هیتوص سازندگانبه  ،موسسات از یاریبس گیرد،صورت می منصفانه

 .ترسندآثار می حقوق دارندگان توسطقضایی  اقدام زچراكه ا كنند؛ استفاده حاشیه ردموا در

. باشد ی و دعوی قضاییدادخواه یحت ای محصول کی گیریبازپس شامل است ممکناقدام  نیا

 .استبوده  جامعه در آثار جادیا یبرا زهیانگ جادیاً  ظاهرا تیرا یكپ هدف كه دیباش داشته ادی به

 یها مشوق از منصفانه استفاده با رابطه درخود  یاقتصاد دگاهید (2002) 4توز روت

 :كندیم انیبچنین  خالصهطور  به را مؤلف حق توسط شده ارائه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Trisha 
 جا، محدودهشود. با این تفاوت كه در آنشناخته می« منصفانه معامله»تانیا تحت عنوان نمونه مشابه در بری 2

به « ی منصفانهاستفاده»شود. منصفانه توجه نمی شود و تنها به استفادهها پوشش داده میتری از استثناء كوچک
 گیرد.قرار می عنوان یک عبارت عمومی برای پوشش دادن اصول چنین استثناءهایی مورد استفاده

3 parody 
4 Ruth Towse 
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 دارندگان، كند یم تحمل را یكم منصفانه استفاده كه یقو اریبس تیرا یكپ نظام کی 

 یها نهیهزهد و در عوض، دها مورد حمایت قرار می حق نشر را بیش از كاربران آثار آن

 .دهد یم شیافزابرای دارندگان حق نشر،  را شتریب آثار جادیا

 كند ینم فراهم)برای خلق آثار ادبی و هنری(  را یكاف زهیانگ ف،یضع اریبس میرژ کی .

. شود یم زین یعموم قلمرو مطالب شامل گسترده مفهوم نیا در« منصفانه استفاده»

 الزم تیخالق از حفاظت یبرا تیرا یكپ روزافزون شگستر كه میكن باور است سخت

 .1هستند تیرا یكپ فیتضع یبرا بحث حال در سندگانینو از یاریبس واقع، در .است

 هم و پیشرفته صنعتی كشورهای در هم رایت، كپی گسترش برای ترهزینه گزاف یک شاید

 تشکیل را فرهنگی یا خالق كار كه آنچه غالب مفاهیم بیشتر كه است این دیگر، جوامع در

میل  جمعی خالقیت مفهوم از دوری و فردی دارایی مدل سمت به تغییر به شروع دهد، می

نظر  دربا  رااثر  خالق یفردحقوق  ،مفاهیم نظری در یغرب تیرا یكپ قانون كه یحال در .كند می

 2 - 5 بخش در كه طورهماناما در عمل،  كند، یم كاربران حفظ و سازندگان گرفتن منافع

 یها وتاب چیپ در كه) ها شركت تیمالک تحترایت، حقوق مربوط به كپی شد، داده نشان

این  .ردیگ یم قرار (اند شده فیتعر افرادعنوان  به و برای اهداف قرارداد، دیجد قانون بیوغر بیعج

 یفرهنگ یها شركت آن در كه شود یمو معیوب  نادرست چیمارپ کی به لیتبد سپسموضوع 

 .دهند یم شیافزا را خود قدرت و شوند یم كارآمدتر و تر یقو گریو البی نفوذ اعمال به نسبت

*** 

 اغلب ( كهخالقصنایع  ا)ی یفرهنگ عیصنا و تیخالق به مربوط گوناگون یها شرفتیپ نیا

 مراجعه) شوند یم ه و پرداختهساخت تیخالقدر خصوص  نادرست و متناقض تصورات براساس

 فرهنگنگاه ما به  نحوه مورد درو اساسی  مهم یها پرسشسبب بروز  ،(5 - 3 بخش به كنید

، میكن یم درک را تجارت و تیخالق نیب روابط چگونه نکهیا و جامعه و اقتصاد میان رابطهدر 

 فصل نیا دوم بخش در شده كه تیرا یكپ حقوق در یراتییتغمنجر به  نیهمچن .شده است

 یمهم پایه و اساس ،2پخش و دور راه ارتباطات در تحوالت اب همراه ها شرفتیپ نیا. شد یبررس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجود  نیز لیبرال راست جناح . اما از(2004توینبی،  مانند)چپ برخاسته است  از جناح صداها این از بسیاری 1

 .كندمی حمایت تركوتاه بسیار مؤلف حق از (The Economist)»اقتصاددان» مثال، عنوان به. دارند
2 broadcasting 
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ا در م. كنند یم فراهم)در صنایع فرهنگی(  مختلف راتییتغ یبرارا ( اساس تنها عنوان به نه اما)

 مانندهایی جنبه م،یا داده نشان را گذاریتاسیس تحوالت پیچیده یها جنبه از یبرخ اینجا

 تیرا یكپقانون  در راتییتغ با كه یعموم قلمرو و منصفانه ادهاستف بر شده اعمال یها تیمحدود

 .است آمده وجود به

 شتریب مطالعه

 و 1990 دهه اواخر در چپ جناح در کیآكادم یها بحث جمله از ،یفرهنگ گذاریاستیس در

 3بنت یتون و( 1996 ،2حوزه عمومی و فرهنگ) 1 گوییگان مک میج توسط 2000 دهه لیاوا

 از یدوم ،ی و هابرماسیاسیاقتصاد س دگاهید از یاول -( 1998 ،4طلباصالح لمع کی: فرهنگ)

 ی فوكویی، انجام شده است.فرهنگمطالعات  دگاهید کی

 یک منطق برای ترینهوشمندانه و تریندقیق شد، اشاره آن به باال دركه  كار تری فلو،

را  «فرهنگی صنایع» با طهراب در فرهنگی گذاریسیاست به فوكویی فرهنگی مطالعات رویکرد

 .دهد یم ارائه

 انهسختسر یابیارز شد، خواهد مشخص فصلی این مطالعه از كهطور  همان ،نم تیاولو

 ذكر مقاالت و ها فصل به دیكن رجوع) است ی گانهامفرهنگ هایاستیس موجود در اتتناقض

 (.فصل نیا در شده

ی ها بحث كردن دنبال یبرا وبخ راه کی( 5یفرهنگ استیس یالملل نیب )مجله مطالعه

 .است جهان سراسر از مرتبط با این موضوع

ی فرهنگ عیصناموضوعات مرتبط با  بهمند  عالقه خوانندگان از یاریبس یبرا راه نیبهتر اما

دانشگاهیان آمریکایی ارائه  یا مجادله اتیادب توسط یفکر مالکیت نهیزم در مواردی است كه

و  7از كمبرو مک لئود« صاحبان فرهنگ» ،6از الرنس لزیگ «ها دهیا ندهیآ» ژهیو به ،شده است

 2001 سال در بار نیاول یبرا ها آن همه كه 8از سیوا ویدباناتان« كپی رایت و كپی نادرست»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نیا تمام .بوده است حقوق لیوتحل هیتجز یبرا مهم سال کیوضوح  بهسالی كه  – شدند منتشر

سهم  یروزرسان به و تکراربه اساساً  كه اند كرده دیتول را یترشیب یكارها زمان آن از سندگانینو

كار  كننده، قانعبسیار جالب و  یها كتاب نیا از بهتر یحت حال، نی. بااپردازندمی خود پیشین

 جامعه دهیا با رابطه دردر خصوص مالکیت فکری و  1هوشمندانه و درخشان جیمز بویل

 .بوده است 1996در سال  3«جسارت و فزارا نرم»تحت عنوان  ،2ی شامانساطالعات

 از تر یجد اما معقول مقدمه کی 5نزیه چاردیر( 2005« )4فکری تیمالک و یا رسانه حقوق»

 .كند یم ارائهرا  باال موارد

ء استثنا کی. است محض ییرسوا کی یاسیس اقتصاد اتیادب در تیرا یكپ از غفلت

 بوده است.6بتیگ رونالد (، نوشته1996كپی رایت ) فرهنگ ،احترام قابل

مباحث مربوط به كپی رایت و  در سندهینو نیرگذارتریتأث عنوانبه (1997) 7جان فرو

 .است ی مطرحفرهنگ مطالعات دگاهید از فکری و معنوی تیمالک

در  9لی مارشال و 8تیفر مونیساكار  ،اطالعات وتاریخی  لیتحل بیترك نیبهتر منازنظر 

 دانشمندان از یکو ی تیفر. است ( بوده2004« )ی و كپی رایتقیسمو«  شده شیرایو مجموعه

 بحث تیرا یكپ یاتیح تیاهم درخصوص 1980 دهه از ،10نگیل وید ی،قیموسحوزه  مشهور

 .اند كرده
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