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چکیده
آنها در هر یک متفاوت است. نگاه هنرمند و  کار دارند، اما اولویت  با مؤلفه های مشابهی سر و  گفتمان اقتصادی و هنری 
خ. این تفاوت، اقتصاد هنر را استثنایی  اقتصاددان به یک چیز متفاوت است، مثل تفاوت نگاه دوشان و یک صنعت کار به چر
کاالی اقتصادی تبدیل نمی شود. هدف این  که با وجود قیمت باال، یک اثر هنری به  می کند، به ویژه در هنرهای تجسمی، 
پژوهش، بیان تفاوت ها و شباهت های سیستم هنر و اقتصاد و پرسش درباره قدرت و نفوذ هر یک بر دیگری است. این، یکی 
که با آن زمینه ای فراهم می شود تا ارزش هنری بتواند سهم بیشتری در اقتصاد  گاهی یابی از اقتصاد هنر است  از راه های آ
گفتمان در  با روش اسنادی تالش می شود مواجهه ی دو  راه توصیف و تحلیل داده ها و  از  داشته باشد. در این پژوهش، 
هنرهای تجسمی بررسی شود. تاریخ هنرهای تجسمی با وجود تمایز تجربه زیباشناختی از تجربه خرید یک محصول هنری 
کتالی آثار  کشف الگوهای فرا گسترش تجربه زیباشناختی، مانند  کار یک نابغه با  کشف ظرفیت های پنهان  نشان می دهد 
ک، می تواند ارزش اقتصادی آن را باالتر ببرد. این موارد برآمده از قدرت نبوغ در هنرهای تجسمی نشان می دهد بیش از  پاال

گفتمان این دو سیستم از هم دور و به هم نزدیک است. آنچه تصور می شود 
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تالقیهنرواقتصاد

کنار هم قرار می دهد، قرابت این دو سیستم  آنچه هنر و اقتصاد را 
که همچــون حلقه های زنجیر، تمام  در مقوله ی عام تر فرهنگ اســت 
واقعیت هــای اجتماعی و افراد را به هم متصل می کند. بســط اقتصاد 
و هنر از عناصر اولیه و اصلی متمدن شــدن بشر است. دیوید تراسبی۱ 
معتقد است، گفتمان اقتصادی و عملکرد آن درون زمینه ی فرهنگی، 
و مناسبات و جریان های فرهنگی نیز در یک زیست - محیط اقتصادی 
خ می دهند )تراســبی، ۱۳8۹، ۲۹(. از یک ســو، فرهنگ هم می تواند  ر
که الگوهای رفتاری  مجموعه عقاید، ارزش ها، آداب و رســومی باشــد 
گروه مشترک واقع می شود و هم می تواند در معنای  انســان ها در یک 
که حاصــل آن، تولیــد محصوالتی  برخــی فعالیت های انســانی باشــد 
بــا وجــوه داللتی و فکری اســت و به نوعی محصولی خالقانه به شــمار 
می آیــد )همــان،۲۲(. دیــدگاه جامعه شناســان، اینجــا مــراد تالکــوت 
کــه فرهنــگ در سیســتم اجتماعــی بــه صــورت  پارســونز۲، ایــن اســت 
کــه هویت اجتماعی  هنجارهــا و ارزش هــا جلــوه می کند، در عین حال 
اشــخاص و پدیده هــای اجتماعــی را شــکل می دهــد، بــه هیــچ یک از 
آنها فروکاســته نمی شــود )ریتــزر، ۱۳85، ۱۳8(. ایــن، همان مهم ترین 
که ســایر هســتی های اجتماعی را نیز تحت تأثیر  کارکرد فرهنگ اســت 
قــرار می دهــد. از نظر نیکالس لومان۳ نیز فرهنگ نوعی اجماع اســت. 
کید  تعریف هــا از فرهنگ، متفاوت اســت، اما در تمــام آنها بر این امر تأ

که چیزی از تأثیر فرهنگ برکنار نیست. شده است 

مقدمه
که از دایــره ی تأثیرات اقتصادی و  در دنیــای امروز هیچ چیز نیســت 
ســرمایه بیرون باشــد. همیــن، دلیل شــکل گیری مطالعــات اقتصادی 
کاربردی در حوزه های مختلف عملی و نظری است. چنین پژوهش هایی 
درست مثل اخالق حرفه ای ضروری و کاربردی هستند. اما آنچه در بدو 
امر مهم می نماید، تشــخیص مسائل و مشکالت اقتصادِی یک پدیده 
اجتماعــی اســت، دقیقــًا در راســتای تأمین چنین هدفــی، اقتصاد هنر 
شکل گرفت. می توان گفت فلسفه ی شکل گیری اقتصاد هنر، شناسایی 
مشکالت هنر است که ارائه برنامه ها و راهبردهایی برای حل آن بر عهده 
سیاست گذاران عرصه های فرهنگی و اجتماعی است. انتظارات جامعه 
از اقتصاددانــان، پی ریــزی طرح هــای اقتصــادی بــرای رشــد و توســعه 
اقتصــادی جامعــه، و از هنرمنــدان نیز آفرینش هنری ناب اســت. آنچه 
ایــن دو صنــف را به هم پیوند می دهد، انتظارات متقابل آنها از یکدیگر 
گر از هنر، انتظار تأمیــن نیازهای مادی  اســت. امــا برخی بر این باورنــد ا
کاالی اقتصــادی تنزل مقام می یابد.  گاه تا ســطح یک  یــا مالی برود آن 
اما خواه ناخواه اوضاع هنر در شــرایط رکود اقتصادی یا رونق اقتصادی 
تحت تأثیر قرار می گیرد و این، بررسی شرایط اقتصادی هنر را با اهمیت 
نشــان می دهــد. همان انــدازه که اقتصاد برای هنر مهم اســت، هنر نیز 
بــرای اقتصاد مهم اســت. امروزه بخــش زیادی از مــردم در بخش هایی 
که هنر تجسمی یا بصری محسوب می شوند، اشتغال دارند: طراحی و 

گرافیک، عکاسی، ساختن زیورآالت و بخش تبلیغات که می توانند تأثیر 
بسزایی در رشد اقتصادی هر کشوری داشته باشند. ارزش های هنری و 

اقتصادی، گر چه متفاوتند، اما این مانع همکاری آنها نمی شود.
گفتمــان سیســتم اقتصــاد، ارزش در پــول تعریــف می شــود، زیرا  در 
به زبان نظریه سیســتمی، رمزگان دوگانه سیســتم اقتصاد، پرداختن و 
گفتمان سیستم هنر با زیبا  که ارزش در  نپرداختن پول است. در حالی 
که  گره می خورد. در سیســتم اقتصاد، چیزهایی  یا زشــت بودن یک اثر 
کرده  با پول قابل خریداری هســتند و یا قابل خریداری نیســتند، تغییر 
کــرده اســت، معیارهای  اســت. همچنیــن آنچــه در سیســتم هنر تغییر 
زیبایی است. این پژوهش قصد دارد تا با بیان تفاوت ها و شباهت های 
ایــن دو سیســتم، قــدرت و نفوذ هر یــک را در مقابل دیگری به پرســش 
گاهی از اقتصاد هنر، تصمیم گیری برای مدیریت هنر آسان تر و  بگیرد. با آ
که ارزش هنری در مقام یک ارزش فرهنگی  مطمئن تر می شود، طوری 
می تواند سهم بیشتری در اقتصاد داشته باشد و از سوی دیگر، اقتصاد 
بتواند برای پیشــبرد برنامه های خود، هنــر را جدی تر بگیرد. در دنیای 
امروز تعامل بهینه ی سیســتم ها با یکدیگر مهم ترین عامل در پیشــبرد 
اصالحات اجتماعی است. برای این که پژوهشی دقیق تر داشته باشیم، 
دامنه ی آن را با تمرکز بر روی بازار هنرهای تجسمی تنگ تر می سازیم تا 

در خالل بحث، عوامل مؤثر بر بازار هنرهای تجسمی نیز آشکارتر شود.

گســترش رســانه های ارتباطی، مبادلــه محصوالت  امــروزه به مــدد 
فرهنگی با تنوع و بازار بزرگ تری مواجه است. این امر، دلیل موجه برای 
توجه بیشــتر اقتصاددانان و مدیران فرهنگی است. البته بودجه هایی 
که باید به جلوه های فرهنگی تخصیص داده شوند، متفاوت هستند، 
زیــرا برخــی از آنهــا جنبه تجاری بیشــتری دارند. ارزش هنــر هر چه معنا 
شــود بازهــم نمی توانــد از محدودیت هــای عالــم مــادی یــا اقتصــادی 
برکنــار باشــد )Heilbrun & M. Gray, 2004, 2-5(.  در ایــن میــان برخی 
صاحب نظران، طریق افراط پیموده و ارزش هنری و زیباشناختی را به 
که این دو فقط در لفظ  ارزش هــای اقتصادی فرومی کاهنــد. در صورتی 
که آن  کالمر4 می گوید: » ارزش هنر همان چیزی است  ارزش مشترکند. 
را از ســایر چیزهــا متمایــز می کنــد)Klamer, 1996, 37(. البته باید توجه 
گر هنر با  کــه منبع این ارزش باید خود هنر باشــد، یعنی حتــی ا داشــت 
یــک واقعیت سیاســی یــا اقتصادی نیز طــرف اســت، آن را بــه زبان هنر 
برگرداند و به وجوه زیباشناختی آن بپردازد، پس دیگر تاریخ، ایدئولوژی، 
لــذت، تزییــن و هــر چیــزی غیــر از هنــر، منابــع ارزشــی هنــر نیســتند.
در ایــن قســمت، بــه نقطــه ی تالقــی مهمــی بــرای هنــر و اقتصــاد 
کــه آن همــان ارزش اســت، هر چنــد ارزش در لفــظ، ناظر به  رســیدیم 
یک معناســت امــا در عرصه ی عمل با پارامترهای متفاوتی ســنجیده 
می شود، گاهی به صورت کّمی و گاهی به صورت کیفی. مهم این است 
که یک فرد  بدانیم ارزش در هنر و اقتصاد، نوعی ارزش اجتماعی است 



5۹
گفتمان هنری و اقتصادی در هنرهای تجسمی مواجهه ی 

کنون این عامل ها هستند  یا یک عامل صرفًا تعیین کننده آن نیست. ا
که شباهت ها و تفاوت های عدیده ای دارند، برای مثال قیمت گذاری 
کاالی مصرفی، هرگز مثل قیمت گذاری بر یک اثر هنری نیست.  بر یک 
بــا ایــن وصف، تأمل بیشــتری بــر ارزش در هنــر و اقتصــاد الزم می آید.

ارزشهنریواقتصادی

در واقــع، »انســان آن چیــزی را بــرای خــود ارزشــمند می شــمارد 
گرانه و  کــه مطلــوب، ســودمند و مهــم باشــد. امــا ایــن معنــای ســودا
اخالقــی،  »ارزش هــای    .)Klamer, 1996, 35( اســت«  ارزش  ابــزاری 
هنری، زیباشــناختی و اقتصادی غیر از هم هســتند و تنها در ماهیت 
اجتماعی شــان اشــترک دارنــد. ایــن دیــدگاه اقتصاددانــان متعــارف5 
گفتمان  که ارزش را در معنای ابزاری یا تجاری لحاظ می کنند،  اســت 
که  اقتصادی بر محور عقالنیت ابزاری۶ است« )Ibid(. همان عقالنیتی 
کس وبر۷ و به تبع او اندیشمندان مکتب فرانکفورت آن را نقد کردند  ما
که خواب آسایش  و عامل سیاست های خشونت آمیز معاصر دانستند 
را از چشمان بشریت ربوده است. طبق تحلیل دیوید اینگلیس8 از نظر 
وبــر، »در جامعــه مدرن در واقع ما با نقشــه ای بوروکراتیک و مجموعه 
قواعدی که آن نقش ها بر ما تحمیل می کنند، سروکار داریم« )اینگلیس، 
۱۳۹4، 8۶(. طبــق ایــن نظر، حتی یک موســیقی دان نیز در چارچوب 
روابطی بوروکراتیک، الفبای موسیقی را می آموزد، از این رو هیچ کنشی 
نیست که در بستر عقالنی جامعه خلق نشده باشد. این می تواند تأیید 
که  فرض هــای دیوید تراســبی و هانس ابینگ۹ و بســیاری دیگر باشــد 
گفته اند انگیزه های فرهنگی، جمعی هســتند. اما، هربرت شندلباخ۱0 
کنش عقالنی-ارزشی را در  کس وبر بیان می دارد ریشه ی  نیز از قول ما
کارکرد عقالنیت در عرصه ی اقتصاد باید دید )شــندلباخ، ۱۳۹5، ۳۳(. 
که حتی عقالنیت برآمده از ارزش ها نیز در جهت  این بدان معناســت 
ســود و منفعــت اقتصادی تعریف می شــود. درســت مثل محــاورات و 
کــه هنــگام خرید و فروش میان فروشــنده و خریــدار رد و  تعریف هایــی 
کنش ها از سر اجبار روابط  بدل می شود. به قول اینگلیس، این قبیل 
کــه بــه نظــر می رســد نیســت.  بوروکراتیــک اســت و چنــدان دوســتانه 
کرده ی تمام رفتارهای  که پشــت ظاهر بزک  گفت     پس می توان 
کــه خرده روایت های فرهنگی به شــمار می آینــد، انگیزه های  انســان 
که ماهیت فردی دارند. اما بدون شک آنچه  اقتصادی پنهان است 
بــه این رفتــار، ارزش اجتماعی می بخشــد پذیرش جمعی اســت، اما 

چه چیز باعث این پذیرش جمعی می شود؟
گفتمانی کنش های خود را  که انسان ها درون چه     این مهم است 
گفتمان  گفتمان قرار دارد. در  انجام می دهند، زیرا هدف، تحت تأثیر 
اقتصادی با محوریت عقالنیت ابزاری، تنها ســودآوری بیشــتر و به هر 
قیمت، هدف است این گفتمان با ارزش های اخالقی بیگانه است. در 
گفتمان اقتصادی صحبت از پول، تجارت، تکنولوژی، صنعت، تولید 
کارگران،  و مصرف است )Ibid(. افراد داخل در بحث نیز سرمایه داران، 
گفتمان هنری  که در  خریداران و مدیران هستند. این در حالی است 
صحبــت از ارزش زیباشــناختی، فرهنگ، هنــر، ذوق و نبوغ، خالقیت 
و تحســین اســت)Ibid( ، و افراد داخل در بحث، هنرمندان، منتقدان 

کســی نمی گویــد دریافــت خریــدار  هنــری و مخاطبــان هنــر هســتند. 
کالمر،  هنرچگونــه اســت، بلکــه صحبــت از دریافــت مخاطــب اســت. 
کاماًل  کــه  گفتمــان هنــر را در چارچــوب عقالنیت مفهومــی می گنجاند 
گری اســت. او ارزش هنــر را بیــرون از قلمــرو هنر قــرار نداده  ضــد ســودا
که قابل خرید و فروش  است. بسیاری از چیزها به ما لذت می بخشند 
نیســتند مثل منظره طلوع خورشــید، این یک زیبایی آزاد از مفهوم و 
کانت تجربه ی زیباشــناختی نابی می آفریند،  که به قــول  غایت اســت 
پــس ایــن غیر از تجربه خریــد یک محصول هنری اســت. ارزش هنری 
که قابل فروکاستن  صرفًا برای خاطر خودش ارزش پنداشــته می شود 
گر آن ارزش اخالقی باشد.  به هیچ ارزش دیگری نیست )Ibid(، حتی ا
کردن امر مطلــوب، امر خیــر و زیبا تکلیف لــذت و ارزش  کانــت بــا جــدا 
که برای امر  کرده اســت. حکمی  زیباشــناختی را مدت ها قبل روشــن 
مطلــوب صادر می شــود علی رغم اســتتیکی بودنــش نمی تواند ذوقی 

باشد. البته دیدگاه ها درمورد ارزش زیباشناختی متفاوت است.
گرامــپ۱۱ اقتصاددان این اســت   کالمــر می گویــد: » اســتنباط ویلیام 
که  قیمت، بهترین نشــانه برای ارزش زیباشــناختی اســت« )Ibid(. اما 
درســت همانطورکــه یک مدیر اقتصــادی بــرای اداره یک نهاد فرهنگی 
صالحیــت بیشــتری دارد، بــرای تعییــن ارزش زیباشــناختی یــک اثــر 
کارشــناس هنــری صالحیت بیشــتری دارد. لومــان در مقام  هنــری نیز 
یک جامعه شــناس و فیلســوف، عقیده داشت که قیمت و پول، زبان و 
رسانه ی خاص خرده سیستم اقتصاد است )Luhmann, 1986, 51(. این 
تعریف از اقتصاد، سیستم مدرنی را توصیف می کند که از طریق مکانیسم 
پولی تفکیک می شود. البته مکانیسم پولی نسبت به دوره های پیشین 
تاریخی تغییراتی داشته است، برای مثال در دوره های میانه رستگاری 
را می فروختند چیزی که در دوره مدرن با پول نمی توان خرید؛ در واقع، 
این نوعی محدودیت با تبعات مثبت است که باعث توسعه عملکردی و 
کارکردی سیستم اقتصاد می شود. کدهای سیستم اقتصاد از داشتن/  
نداشــتن پــول بــه امــکان پرداخت/  عــدم امــکان پرداخت پــول تغییر 
کــرده اســت. پول، آنچــه درون اقتصاد رخ می دهــد را مدیریت می کند، 
پس داده ی محیطی و خروجی سیستم نیست. البته پرداخت یا عدم 
پرداخت منوط به داشــتن یا نداشــتن پول اســت. به هر حال این مهم 
گونه پرداخت، یک رویداد و عملکرد اقتصادی محســوب  که هر  اســت 
گر این پرداخت ها برای رفع نیاز و اصالح وضعیتی  می شود. البته تنها ا
اقتصادی باشند در سیستم اقتصاد معنا دارند، یعنی می توانند به بازار 
کاپیتالیســتی، تعیین یک  کنند. در یک جامعه مدرن و اقتصاد  کمــک 
قیمت منصفانه از ســوی مراجع دیگر جای خود را به تحدیدات درونی 
سیســتم اقتصاد می دهــد. بنابراین، قیمت هــا را تقاضای مردم تعیین 
کاال چــه مقدار حاضرند یــا می توانند  که بــرای یک  می کنــد، یعنــی این 
کنند. سیاســت و اقتصاد، سیســتم هایی مســتقل هســتند،  پرداخت 
کند، مشکالت اقتصادی  گر سیاســت در قیمت گذاری ها دخالت  پس ا
را به مشکالت سیاسی تبدیل می کند )Ibid, 52-54(.  این دیدگاه بسیار 
متأثر از نظریه دست نامرئی آدام اسمیت۱۲ است با این تفاوت که لومان، 

درجه ی حساسیت سیستم ها به یکدیگر را بیشتر لحاظ می کند.
البته نزد لومان چنین است که تغییرات محیطی، یعنی هر چیز غیر 
از اقتصاد در آن بی اثر نیســتند؛ اما سیســتم اقتصاد تنها با باال و پایین 
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کنش نشــان می دهد. مثاًل در یک منطقه  بــردن قیمت ها به محیط وا
از جهــان، جنــگ و ناآرامــی می شــود بالفاصله قیمت نفــت و دالر تغییر 
کنش سیســتم اقتصاد اســت. در اقتصاد، همه چیز به  می کند و این وا
زبان قیمت ترجمه می شــود، برای مثال در ارزیابی یك سیاســت گذاری 
تأثیرش بر بازار ارزیابی می شود. سیستم اقتصاد به اختالل های محیطی 
کنش نشــان می دهد)Ibid, 61(، مثل آلودگی هوا  فقط با زبان قیمت وا
و تأثیــر آن بــر قیمت خودرو یا مســکن. فراموش نکنیم این فقط در یک 
جامعه مدرن که با الگوی شبکه ای اداره می شود و در آن سلسله مراتبی 
که  کاپیتالیستی یا مدرن می شود  نیست، ممکن است. اقتصاد زمانی 
پرداخت هــا مــدام در حــال صیــرورت باشــند و پرداخت هــای دیگری را 
بازتولید کنند که اینجا همان سود تلقی می شود. لومان چنین چیزی را 
در جامعه مدرن اجتناب ناپذیر می داند، چرا که ماهیت مدرن سیستم ها 
گر  به این بازتولیدپذیری های کاماًل درونی و خود-کنترل وابسته است. ا
بــه هــر دلیل و با هر نیروی بازدارنده ای مثل اجبارهای سیاســی، از این 
فرایند ممانعت به عمل آید، سرمایه گذاری ها بی ثمر و عقیم می شوند. 
در حالــی که سیســتم اقتصاد هدفی جــز تداوم جریــان این پرداخت ها 
کنون تصور کنید  ندارد، جریانی که مثل چرخه ای باید در حرکت باشد. ا
در کنار این چرخ، چرخه ای دیگر در گردش است مانند هنر. هنر چگونه 
که این رابطه  می تواند تعامل سازنده با اقتصاد داشته باشد بدون این 
کنش و همنوایی باقی بماند؟ تبدیل به تبعیت شود و تنها در حد یک وا
در نظریــه سیســتمی، سیســتم هنــر فقــط بــا رمــزگان زیبــا/ زشــت 
 See. Luhmann, 2000,( کنــد و بخوانــد می توانــد داده هــا را رمزگشــایی 
کنش هــای سیســتم هنــر همــه از جنس هنرند. بــرای نمونه،  193(.  وا
کنــش هنرمند به جنگ و خشــونت می تواند خلق یــک اثر با موضوع  وا
تبعــات و زشــتی های جنــگ باشــد، مانند تابلــوی گرونیکا اثر پیکاســو. 
کنون می توان در تعیین ارزش آن با یک رویکرد فرمالیســتی به بررســی  ا
زیبایــی خطــوط و رنگ هایش بســنده کرد یــا به ارتباط فــرم و محتوای 
کــه متوجــه باشــیم ارزش را در هنر  کــرد. مهــم این اســت  اثــر نیــز توجــه 
گر به زبان قیمت و با کدهای  نمی توان با معیارهای اقتصادی سنجید. ا
کنیم، از مرزهای سیستم هنر خارج  پرداخت و عدم پرداخت صحبت 
شــده و به اقتصاد و به طور خاص به اقتصاد هنر وارد شــده ایم. آنچه در 
بــدو امر باعث مطرح شــدن اثر پیکاســو شــده اســت، جنبه های هنری 
و زیباشــناختی آن بــوده اســت و ســپس در بــازار هنر حرفــی برای گفتن 
که ارزش هنری می تواند ارزش  داشــته اســت. این یعنی، شک نیســت 
که در تعییــن آن مدخلیت دارند،  کــه البته عواملی  اقتصــادی بیافریند 
بسیار قابل تأمل هستند. کارشناسان اقتصادی و کارشناسان هنری هر 
که اقتصاد در هنر  یــک معیارهای خاص خود را دارنــد. اما همان اندازه 
نقش دارد، هنر نیز در اقتصاد نقش دارد. طبق آنچه در نظریه سیستمی 
کارکرد خاص  گر هر سیســتم بر طبق  آمده اســت،به نظر می رســد تنها ا
گر  کند، به لحاظ اجتماعی موفق خواهد بود. با این وصف ا خود عمل 
هنر بخواهد به قصد یک کاالی اقتصادی شدن و پرداخت بیشتر تولید 
شود، مشکلی اساسی پیش خواهد آمد و آن این که هرگز هنر نمی شود 
کارکرد  گر با هدف و  و بیشتر به یک کاالی اقتصادی مبدل می شود. اما ا
که پرداخت زیادی برای آن  هنر خلق شود، می تواند حتی با وجود این 

شده، یک کاالی هنری باقی بماند. 
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در زیباشناسی پست مدرنیستی، اندیشمندان پست مدرن به فکر 
واســازی۱۳ زیباشناســی مــدرن بودند. بــرای دریدا، این واســازی فقط 
کالمر نظــر منتقد ادبی  وارونه کــردن ارزش هــا نیســت، بــر این اســاس، 
کید بر  که بــا تأ آمریکایــی، باربــارا هرنســتین اســمیت۱4، را نقــد می کند 
ک هنر نقش مهمی  کــه در تولیــد و ادرا شــرایط اقتصــادی و اجتماعی 
ایفــا می کنــد، صرفًا معیارهای اندیشــمندان ذات بــاور ۱5را وارونه جلوه 
کــه هنــوز  داده اســت)Klamer, 1996, 38( . ایــن بــه معنــای آن اســت 
کم اســت و فقط جای ارزش ها  کالســیک حا همان منطق صفر و یک 
کاری بی غرض و  گــر  کــه بگوییم بــرای مثــال ا کــرده اســت. این  تغییــر 
گر نباشــد هنر نیســت ،همان رمزگان دوگانه  غایت باشــد هنر اســت و ا
که  که اســمیت برخــالف ذات باوران عقیده داشــت  صفــر و یک اســت 
آنهــا جامعــه هنــر را پیــش نمی برند بلکــه جامعه آنهــا را با خــود پیش 
کار بوردیــو۱۶ بــه واســازی نزدیک تر اســت،  کالمــر،  می بــرد. بــه عقیــده 
کدام از دو ســوی این تمایز یــا رمزگان بر  که هر  کــه او بــا این فــرض  چرا
دیگــری موثــر و بیانگر دیگری اســت، تقابــل را فروکاســته و تناظر برقرار 
کرده است. وقتی سرمایه فرهنگی از سرمایه اقتصادی بگوید و سرمایه 
که در آن برتــری را به یک  اقتصــادی از فرهنگــی، بدین ترتیــب تقابلی 
گــر ذات بــاوران زیرالیه تمام  ســوی تقابــل می دهــد، باقی نمی مانــد. ا
تغییــر و تحــوالت تاریخی و اجتماعی، ذات و حقیقــت ثابتی برای هنر 
که اندیشــمندان پســانیچه ای عمومًا  قائــل بودنــد، ضد ذا ت بــاوران، 
چنیــن هســتند، چنیــن حقیقــت ثابتــی را بــرای هنــر قائــل نیســتند 
و مفهــوم و ارزش هنــر را نیــز یــک برســاخت اجتماعــی می پندارنــد.
گری و ابزارگرایی در  بــه زعم کالمر، نظر اســمیت تأیید دگربــاره ســودا
هنر است. این می تواند نظر بودریار را به ما یادآور شود. به نظر منتقدان 
بودریــار، او در نقــد مفهــوم ارزش- مصرف و ارزش- نشــانه و شناســایی 
اعمال فرهنگی معاصر، یک تقلیل گرایی رادیکال انجام داد، بدین وجه 
کــه ارزش- مصــرف را بــه ارزش- مبادلــه فروکاســت. بــه عقیــده ی او، با 
انفجار درونی نشانه و در غیاب مدلول، این دال یا ارزش- مبادله است 
که حضور دارد. این که جلوه های فرهنگی به چیزی قابل مبادله تبدیل 
گر نقاشــی  که ا گونه اســت  کاال تبدیل می کند. این  می شــوند، آنها را به 
ونگوگ برای تبلیغات اســتفاده شــود، معنای اصلی و ارزش- مصرفش 
را از دست می دهد و وقتی به قیمت باالیی فروش می رود وجه داللتی، 
یعنی ارزش نمادین دیگری پیدا می کند. این نوستالژی ویرانی اصالت 
که توســط ارزش- مبادله صورت می گیرد. پس از آن بودریار این  اســت 
گــر اثر هنری کاال هم باشــد، کاالیی  گونــه تحلیــل کرده اســت که حتی ا
مطلق است که تمام ارزش های پیشین را پشت سر نهاده و با برداشتن 
مرزهــای میــان ارزش- مصرف و مبادله، اعجاب خاص خــودش را دارد 
که می ماند،  که بی شــباهت به تجربه ی امر واال نیســت. تنها تهدیدی 
گرفتن تب بازتاب روح بازار است. به تعبیر لیوتار، این به جای بیان  باال 
 .)Klamer, 1996, 39-41( گری است روح زمان، بازتاب روح بازار و سودا
شاید این نظر بودریار از زاویه ای دیگر، تأیید نظر ابینگ باشد که می گوید 
اقتصاد هنر، یک اقتصاد اســتثنایی اســت، زیرا اینجا نیز بودریار معتقد 
که  کاالیی اســت  که  کاالشــدن هنــر، از ارزش آن نمی کاهــد، چــرا  اســت 
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کاالیی شــگفتی آفرین است. فقط  ارزش آن درون آن اســت و هنوز هم 
باید مراقب بود که ارزش آن به ارزش بازاری فروکاسته نشود.

البتــه بودریار از فرازیباشناســی بــه عنوان مقوله ای برخاســته از روح 
زمانه یاد می کند که به التقاط تمام فرهنگ ها و سبک ها انجامیده است 
کار تشخیص هنر از سایر اشکال بصری یا  که در فرهنگ معاصر،  طوری 
تصاویر دشوار شده است، به این دلیل که معیارهای تشخیص از میان 
برخاسته اند. نمونه ای که ذکر کرده است تصاویر بیل هنسون است که 
به دلیل محتوا و نمایش بدنه ای برهنه، بیشــتر به پورنوگرافی شــبیه و 
که روی جلــد مجالت برای  یا مبلغ مد خاصی اســت، شــبیه تصاویری 
 .)Toffelleti, 2011, 14(ترغیب مردم به خرید یک محصول خاص است
کنونی، تفکیک  که در شــرایط  کانر از قول بودریار نقل می کند  اســتیون 
حوزه هــای اقتصــاد و تولیــد از ایدئولوژی و فرهنگ ممکن نیســت، چرا 
کــه تولید، تصویــر و جلوه های فرهنگی به واحدهــای اقتصادی تبدیل 
کــه یک اثر  شــده اند )تراســبی، ۱۳8۹، ۳0(. دیــدگاه کالمــر چنین اســت 
کاالی تولید شــده ویژگی هــای متنوعی  هنــری می توانــد به مثابــه یک 
کاربردی داشته باشد و برای  داشته باشد، برای مثال می تواند جنبه ی 
تزیین اســتفاده شــود، می تواند در یک نگاه بودریاری، ارزش نشــانه ای 
کاربــر خود بگویــد. مشــخص تر بخواهیم  کنــد و از شــأن و منزلــت  پیــدا 
بگوییم در مورد تئاتر، مردم به ارزش ســرگرم کنندگی آن می اندیشــند در 
که در یک تلقی بوردیویی، واجد ارزش اجتماعی نیز هســت  عین حال 
و نوعی ســرمایه ی فرهنگی محسوب می شــود. این به امکانات متعدد 
کار تولیدی به شمار  که هم می تواند نوعی  کار هنری مربوط است  یک 
آید و هم می تواند، در برداشــتی شــبیه برداشــت جان دیویی، به مثابه 
یک فعالیت یا تجربه دیده شود که توانش ایجاد تجربه ی زیباشناختی 
کالمــر متذکــر می شــود  را در خــود دارد)Klamer, 1996, 17-26(. البتــه 
هنــر بــه مثابه تجربــه با تجربه هــای دیگری غیــر از تجربه زیباشــناختی 
متفاوت است، مثل تجربه خرید یک تابلو. پرداخت بهای باالی بلیت 
 . )Ibid,33(یــک کنســرت باعث نمی شــود تا آن را منصفانــه نقد نکنیــم
کاال باشد. این به  ابژه تجربه ی زیباشناختی ما نمی تواند هنر به مثابه 
که ارزش هــای هنری، که خط فارقــی میان هنر و غیر  معنــای آن اســت 
هنر ترسیم می کنند، غیر از ارزش های دیگر از قبیل ارزش های اخالقی و 
که هر یک به سه  کانت با ارائه ی ســه نقد،  اقتصادی هســتند. هر چند 
حوزه ی متفاوت شناخت، اخالق و زیباشناسی اختصاص داشت، شعار 
جدایی اخالق و هنر را ســر داده بود، اما همچنان دعوای فیلســوفان بر 
ســر رابطــه اخــالق و هنر تــداوم یافــت. در مــورد ارزش های اقتصــادی و 
هنری نیز در قرن بیستم اختالف نظرها باال گرفت. کارشناسان فرهنگی 
و اقتصادی اغلب مقابل هم قرار گرفتند و فرهنگی ها، اقتصاددانان را به 
اقدام به ارزش زدایی از هنر متهم کردند. البته اقتصاد هنر بیشتر از جانب 
که آنان به دنبال مخاطبان خاص و  هنرمندان مدرن انکار می شود، چرا
گسترش مرزهای هنر هستند. در حالی که هنرمندان پست مدرن برای 
مرززدایی و تمایززدایی هم که شده، عقیده دارند نباید اقتصاد هنر را انکار 
گذر تاریخ هنر از مرحله ای به مرحله ی دیگر  کرد. این اختالف منظر به 
حکایت دارد که به تحوالت ساختاری، اجتماعی و فکری مربوط است.
گذر ابرانســان  کالســیک، مثل  گذر از زیباشناســی فلســفی و   این 
که  نیچه از مرحله ی انســان واپســین و انســان متوســط الحال اســت 

قصــد ارزش آفرینــی مجــدد دارد. پــس فرازیباشناســی قصــد دارد تــا 
ارزش هــای جدیــد هنــری و زیباشــناختی بیافریند. بدیــن منظور به 
کنــد. با این  کاالیــی مطلق خلق  کاال و هنــر دســت می زند تا  ترکیــب 

کنند. وصف، ارزش گذاری ها نیز باید تغییر 
گذاشــته و می گــذارد، جامعه و در  بــه هــر حال آن چــه بر هنر تأثیر 
گــر اندکی هم منظر مارکسیســتی  مجمــوع روابــط اجتماعی اســت و ا
کار باشــد، نمی تــوان از نفــوذ لبه تند و تیز سیســتم هرمی اقتصاد  در 
کــرد. امــروزه ارزش گذاری هــا بــر آثــار هنری، بیــش از هر  چشم پوشــی 

زمان پیچیده و شایسته تأمل هستند.

استثناییبودناقتصادهنرهایتجسمی

بــرای تعیین ارزش آثــار هنری، معیارهای مشــخص از پیش تعیین 
شــده ای وجــود نــدارد. مثــل تمام بخش هــای دیگــر، اینجــا در هنر نیز 
نوســان قیمت همــه چیز را پیش بینی ناپذیر ســاخته اســت. اما آلســیا 
زورلونی۱۷، یکی از مهم ترین معیارها را اشتهار هنرمند می داند، که البته 
خود این اشــتهار، به حامیانــی همچون منتقدان، مــوزه داران، دالالن 
هنری و مورخان هنر وابســته اســت. این اقشار می توانند از نام هنرمند 
که بر نقاشی رامبراند گذشت را همه به خاطر  یک برند بسازند. جریانی 
داریم. سال ها بعد، آشکارشدن این که اثر از او نیست قیمت آن را پایین 
کــه الزم بود به دســت آمده بود.  آورد، البتــه نــه چندان، چون شــهرتی 
این نشــان می دهد نقدهای منتقدان مکمل تجربه ی زیباشــناختی و 
وسعت بخش آن است که کمیت و کیفیت آنها، در مقبول واقع شدن اثر 
کنار  که در  بسیار مؤثر است. این همان هویت تاریخی هنرمند می شود 
هویت سبکی او ،از عوامل مهم باالبردن ارزش اقتصادی یک اثر است. 
این هویت سبکی به رمزهایی سبک شناختی وابسته است که برای اثر 
خلق شده، یک مبنای مستمر اعالم می کنند که البته می تواند در حال 
پیشرفت و تکامل باشد)Zorloni, 2013, 89-90( .  بدین ترتیب، »وقتی 
نــام هنرمند، ویژگی هــای اثرش را در تخیل جمعی تداعی می کند، او در 

 .)Ibid, 90(»حال تبدیل شدن به یک برند است
گفتمان اقتصادی  کاستالنی،  کاندال و  که از نظر  واقعیت این است 
که تصور می شــود و با مؤلفه های  و هنری، نزدیک تر از چیزی هســتند 
مشابهی مثل عقالنیت، خالقیت، روش، شهود و صوری بودن سروکار 
که به این مؤلفه ها داده  دارند. تفاوت در اولویت های مختلفی اســت 
می شــود. دیــد هنرمنــد و اقتصــاددان بــه یــک چیــز، متفــاوت از دیــد 
دیگــری بــه آن اســت. برای مثال، یک چرخ بخشــی از یک دوچرخه و 
یک میز عسلی بخشی از مبلمان است و فقط دوشان آنها را طور دیگر 
کرده اســت )Ibid, 1(. البته در این نوع هنر باید  بــه عنــوان هنر، عرضه 

کرد. جایگاه شهود و عقالنیت را مشخص 
کــه از  کــه هنــر شــهود اســت، بــه آن معنــا نیســت  گــر پذیرفتیــم   ا
کار نمی رود،  عقالنیت تهی است و در انجام آن هیچ روش عقالنی به 
دقیقــًا در نظر بگیرید انتزاع هندســی پیت موندریان، پوینتیلیســم۱8 
که از پژوهش های  کسی  ژرژ سورا۱۹، و هنر اپتیکال۲0 ویکتور وازارلی۲۱، 
کرد تا برجســتگی هایی  علمی درباره چشــم و حس بینایی اســتفاده 
کاربرد قابلیت  به اشــکال هنری خود ببخشــد، یا حتی اشــر از علم در 

گفتمان هنری و اقتصادی در هنرهای تجسمی مواجهه ی 
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کتال ها استفاده  کامپیوتر برای تولید زیبایی از طریق فرا محاســباتی 
کردنــد صرفــًا عامــل  اعــالم  کــه  نــزد سورئالیســت هایی  کــرد. حتــی 
کند، عقالنیت دارد به عنصر ســازنده  غیرعقالنــی می تواند هنــر خلق 
جریان هــای معاصر از دادائیســم تا اعمال تحریک آمیــز فکری پی یرو 
کــه فرایندهای ذهنــی را بر تولید  مانزونــی و تــا جنبش هنــر مفهومی 

.)Ibid(تکنیکی برتری می دهد، تبدیل می شود
اقتصــاد هنــر هــم ریشــه در اندیشــه اقتصــادی دارد و هم ریشــه در 
کارشناســان هنــر، یعنی یک عده ســهم عملــی دارند، مثل  مطالعــات 
هنرمندان و عده ای دیگر نیز سهم نظری دارند، مثل آدام اسمیت در 
کینز در قرن بیســتم و در ســال های اخیر  قرن هجدهم و جان مینارد 
گالبرایــت و لیونل رابینــز. برخی هنرمندان مثل انــدی وارهول و  کنــت 
جف کونز به شیوه های اقتصادی، فروش آثارشان را مدیریت می کنند، 
اصــواًل هنرمندان پســت مدرن تمایلی به انکار اقتصــاد در هنر ندارند. 
کارهای هنری هستند، مثل  که درگیر  برخی اقتصاددانان هم هستند 
کردند،  کار  کــه در زمینه اقتصاد هنــر  هانــس ابینــگ. عده ای دیگر نیز 
مثــل ویلیــام بامول۲۲ و ویلیام بــاون۲۳ در زمینه معضــالت اقتصادی از 
قبیل بیماری هزینه فعال هستند، و مارک بلوگ در زمینه علم اقتصاد 
هنرها فعال است. در دهه ۱۹۹0 اقتصاد هنر در اقتصاد سیاسی جایگاه 
که به جای  کاربردی  خاصــی به دســت آورد، یعنی حوزه ای از اقتصــاد 
 . )Ibid, 2(عالئــق انتزاعــی روی یــک بخــش یا ابــژه خاص فکــر می کنــد
کنون برای این که مشخص شود در مورد هر نوع هنر، اقتصاد هنر چه  ا
چیز را مورد مداقه قرار می دهد تعریفی از آنها و پژوهش های اقتصادی 

کتاب زورلونی ذکر می شود: آنها از 
کــه در معــرض حــس بینایــی قــرار  »هنرهــای تجســمی: هــر چیــز 

می گیرد و با آن تحسین می شود؛
کــه آســان در  هنرهــای اجرایــی: تمــام اشــکال ســرگرمی چــه آنهــا 
ک و جاز و سینما، و چه برخی دیگر  دسترس هستند مثل موسیقی را
که برای مصرف نخبه هاست همچون موسیقی کالسیک، اپرا و یا باله؛
که  بیان  میــراث فرهنگی: به معنی میراث ملموس و غیرملموس 

و جلوه های فرهنگی مردم هستند؛
کــه نیازهای زیباشــناختی  هنرهــای زیبــا: آن بخــش از هنرهایی 
کارکردهای  بــازار را تأمیــن می کنند و رضایــت خاطر ایجاد می کننــد و 
نمادیــن دارند، مثل اتومبیل های مجلل، جواهرات، فرش، ســاعت 

.)Ibid, 2(»و عتیقه جات
کنــون از میــان ایــن هنرهــا، روی ســخن ما با هنرهای تجســمی  ا
کاوی اقتصادی  گون در معــرض وا گونا کــه می توانند از زوایای  اســت 
گونه پژوهش با محوریت اقتصاد در خصوص  گیرند. از این رو، هر  قرار 
کــه در ادامه ذکر  هنرهــای تجســمی و زیبــا می تواند بــه صورت هایی 

گیرد. می شود، انجام 
نخســت می تــوان مطالعاتــی دربــاره ی بــازار خصوصی هنر بــا توجه 
خاص به تحلیل قیمت های آثار هنری داشــت. دوم می توان رقم های 
شــاخص بازار هنر را بررســی کرد. ســوم تقاضاهای فرهنگی و پویایی آن 
ک قرار  و تکامــل بازارهــای فرهنگی و برنامه های شــهری را می تــوان مال
داد. چهارم ســرمایه گذاری های فرهنگی با مدیریت و توســعه موزه ها را 
می توان مطالعه کرد. این نشان می دهد که در اقتصاد هنر معاصر بیشتر 

.)Ibid, 2-3(شکل گیری و تکامل بازار هنر مورد ارزیابی قرار می گیرد
در این تلقی، اقتصاد هنرهای تجســمی در ســه حــوزه قابل ارزیابی 
است. نوع سوم این ارزیابی به تأثیر فرهنگ بر اقتصاد متمرکز است. این 
همــان چیزی اســت که باعث می شــود در اغلب مــوارد اقتصاد فرهنگ 
که علت هستی شــناختی فقر یا  را فرهنگ اقتصاد بخوانند، بدین معنا 
درآمدهای پایین برخی هنرمندان تجسمی مثل گرافیست ها و طراحان 
هــم ابعــاد فردی و هم اجتماعی دارد. افزون بر این که مهارت و توانایی 
کار او مؤثر اســت نــگاه متقاضی نیز عامل  یــک هنرمنــد در رونــق گرفتن 
مؤثرتر دیگری اســت. این که یک مشــتری، طراحی را به چشم اجتماع 
قلم و رنگ، و کاغذ یا یک کار صرفًا دیجیتال نبیند، خود می تواند عامل 
که به زعم  کار باشد. هنر از مقوالتی است  بسیار مهمی در تعیین بهای 
کســانی مثل بامول در شــمار فعالیت های خدماتی قرار می گیرد، یعنی 
که نمی تواند با حضور ماشــین صرف به انجام برســد و نقش و  بخشــی 
ایده های انســانی جزو الزم و الینفک آن اســت. با این وصف، پر واضح 
کافی نیست و برای  که توانایی فردی شــرط الزم است، اما شرط  اســت 
توفیــق نیــاز به حمایت بــازار و فرهنــگ دارد. چطور یــک نمایش بدون 
کنســرت بدون حضــور خواننده اجرا شــود.  حضــور بازیگــر باشــد یا یک 
کار برای  مجموع این عوامل، میزان هزینه تولید را باال می برد در نتیجه 
کم شــدن  مصــرف با قیمــت باالتری عرضــه می شــود و این می تواند به 
 See, Cowen, 1996,( تقاضــا بینجامد و شــکاف عوایــدی را دامــن بزنــد
214  -207(.  هــر چنــد کمک هــای دولتــی و بخــش خصوصــی و هدایــا 
می توانند اندکی این شکاف را پرکنند. اما مشکل همچنان پابرجاست 
و یکبار برای همیشه حل نمی شود. به هر حال عملکرد سیستم اقتصاد 
می تواند بر هنر تأثیرگذار باشد و هر گونه دخالت می تواند عواقب مطبوع 
که پرداخت  کند. اما یک چیز مسلم است و آن این  و نامطبوعی ایجاد 
کنســرت، مخاطب را مجبور به تحســین  بهای بیشــتر بــرای بلیت یک 
کرد. شــاید بهای بلیت بر تصمیم مخاطبان به رفتن یا نرفتن  نخواهد 
کنســرت تأثیرگذار باشــد، اما نمی تواند تجربه ی زیباشــناختی آنها را  به 
تحت الشــعاع قــرار دهد. البته شــاید در هنرهــای اجرایی در تمــام انواع 
و اشــکال ســرگرم کننده ی آن )فاخر و نــازل(، تجزیه و تحلیــل داده های 
گــرد آمده از میــزان تقاضا و تولید و اجرای نمایش های زنده، نیز تحلیل 
عملکرد شــرکت های با ســهام عام و خاص اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی 
 Zorloni, 2013,(گیرد کارشناســان فرهنگی قرار  در مدیریت آنها مد نظر 
2( ، امــا آنچــه نظــر مخاطــب را در وهلــه اول جلب می کنــد، ویژگی های 
گرانه ۲4و اقتصادی  زیباشناختی اثر است. آیا ارزش هایی که ماهیت سودا
دارند، می توانند بر ارزش داوری تأثیر بگذارند؟ آیا اجرا در یک سالن بزرگ 
بــا هزینه ی باال می تواند بر ارزش زیباشــناختی اثــر تأثیر بگذارد؟ مجلل 
که  بودن یک قاب چطور؟ البته هنرهای اجرایی به این دلیل ذکر شــد 

موارد حاشی های از موارد اصلی تفکیک شوند.
همچنین روت توز۲5 از قول آدام اسمیت نقل می کند که نوازندگان، 
کلیسا، وکال، بازیکنان ورزشی،  خوانندگان و بازیگران، درست مثل آباء 
سخنوران و غیره صاحبان مشاغل مولدی که کارشان بهره وری باالیی 
داشته باشد، نیستند. صدای خواننده هر چه قدر هم بلند باشد، پس 
کالمر عقیده دارد این منجر به تمایز قیمت  از اجرا شــنیده نمی شــود. 
کار دارد و نــه ارزش  از ارزش می شــود و اینجــا اقتصــاد بــا قیمــت ســر و 
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)Klamer, 1995, 96(. البته برخی از اقتصاددانان فرهنگی بر این باورند 
کارهای هنری، ارزش گذاری در  که تنها دلیل قیمت های باالی برخی 
کالســیک علم  بازار اســت. این مقابل دیدگاه آدام اســمیت در مکتب 
که باور داشــت مکانیسم بازار خود-کنترل بوده و  اقتصاد مدرن اســت 
گونه افراط و تفریط را به طور خودجوش ســد می کند. روت  جلوی هر 
تــوز فقــط تمایز ارزش و قیمت را می پذیرد و غیرمولد بودن و نداشــتن 
کنار می گــذارد. به نظــر او حــذف ترجیح های  بهــره وری ایــن هنرهــا را 
که پیامد نادیده گرفتن بازار، به عنوان یکی از  مشتری یا مصرف کننده 
منابع تعیین چیســتی ارزش هنر است می تواند تبعات یکسونگرانه ی 
ناخوشــایندی به همراه داشــته باشــد. تــوز نیز همچون فــرای معتقد 
اســت بــرای اقتصــاددان نیــز در ایــن مقولــه بایــد ســهمی قائــل شــد.
که با اندکی نرمش،  کالمر، دیدگاه اقتصاددانان نوکالسیک را  منظر 
کنار می گذارد، اما  دخالت محدود و تحت نظارت دولت را می پذیرند، 
که قیمت  طبــق نظر توز، ُحســن ایــن پارادایم اقتصادی در این اســت 
بــازار و ارزش هنــر را معادل قــرار نمی دهد. بی تردیــد هنرمندان، حتی 
کار می کنند  طوالنی تر از صاحبان ســایر مشاغل، ســاعت های متوالی 
کمتــری دارنــد و عایــدی آنهــا بــا بــاال رفتــن  امــا در مجمــوع عایــدی 
متغیرهایی مثل ســن، تجربه و آموزش بیشــتر نمی شــود. این نشــان 
کارهای هنــری مصداق  کــه نظریه ســرمایه انســانی در مــورد  می دهــد 
پیــدا نمی کنــد)Ibid, 97-98(. بــر ایــن اســاس شــکوفایی اســتعداد و 
گذرانــدن دوره های  گرو داشــتن مدرک دانشــگاهی و  نبــوغ هنری، در 
آموزش عالی نیست. نبوغ برای شکوفایی نیاز به همراهی ذوق دارد، 
که دائم  زیرا اولین مخاطب یک اثر هنری، خود همان خالق اثر است 
که  کند. البته مشــکلی هســت و آن این  ســعی می کند اثر خود را درک 
هنرمنــدان وقتی عایدی متغیر و پیش بینی ناپذیری دارند، به عنوان 
یک بخش از نیروی کار چگونه باید تعریف شوند یا بهتر است بگوییم با 
کار کنند؟ این مهم است که بدانیم از حیث درآمدی  چه نیرو و اهرمی 
به کدام یک از اقشار جامعه نزدیک ترند؟ البته این سؤال پاسخ روشن 
و واحدی ندارد، زیرا همه هنرمندان موقعیت یکسانی ندارند و عناصر 
گذر زمان. معمول  متعددی در ارزش گذاری اثر دخیل هستند، مانند 
که برای دیدن یک نقاشــی خیلی بزرگ باید از آن فاصله  چنین اســت 

کلمات درشــت  که با  کرد درســت مثل متنی  کلیت آن را درک  گرفت تا 
کلیت متن به زحمت می افتد و  نوشته می شود و خواننده برای درک 
ســعی می کند آن را از خود دورتر ســازد تا بهتر دیده و خوانده شــود. در 
گاهی فاصله زمانی بهترین فرصت  مــورد درک یک اثر هنــری بزرگ نیز 
کشف ظرفیت های پنهان آن و بیشترین شانس را برای  را برای درک و 

وسعت بخشیدن به تجربه زیباشناختی حاصل از آن فراهم می کند.
کــه چرا یــک اثر هنــری می تواند ارزش اقتصادی داشــته باشــد  ایــن 
که با هزینــه ی باالتر و در  کاالی دیگر  آن هــم در مــواردی باالتــر از هر نوع 
شــرایط ســخت تری تولیــد می شــود بــه ایــن ویژگی هــای چهارگانه هنر 
که اثر هنری منحصر به فــرد، اصل، محصول  بازمی گردد؛ نخســت ایــن 
کار خالقانــه و بنابراین شــبیه به یک اختــراع یا نوعی ابداع اســت؛  یــک 
کــه ظرفیت  کــه فراینــد تولیــد بــا یــک فقر قیمتــی روبروســت  دوم ایــن 
بهره وری آن را محدود می کند؛ سوم تعیین ارزش تولید نیاز به همکاری 
 Zorloni,(عوامــل متعــدد دارد؛ چهــارم انگیزه ی نــوآوری مادی نیســت
26 ,2013(. بــه اعتقــاد ابینــگ، وضعیــت بــازار هنر بــرای تولیدکنندگان 
و مصرف کننــدگان، عجیــب و غیرقابــل پیش بینی اســت و به جــز موارد 
کنــار می گذارنــد و  کثریــت هنرمنــدان یــا دغدغه هــای مالــی را  خــاص، ا
اقتصــاد را در هنر انکار می کننــد و یا درویش نمایی می کنند و بی تفاوتی 
کــه نگران  پیــش می گیرنــد. ایــن نوعــی واپــس زدن اقتصــاد هنر اســت 
آینــده بــودن را به دل هنرمنــد راه نمی دهد )اســتالبراس، ۱۳88، ۱08(. 
بــه هر حــال انگیزه های فرهنگــی را فدای انگیزه هــای اقتصادی نکردن 
که بــه ویژگی  از ویژگی هــای خــاص هنــر، بــه ویــژه هنر تجســمی اســت 
ســاختاری آن تبدیــل شــده اســت و ایــن می توانــد دلیل تفــاوت تولید 
یــک پای افــزار با یک تابلوی نقاشــی باشــد. به باور ابینــگ همین مورد 
اخیر، بازار هنر را مســتقل و متمایز از ســایر بازارها می ســازد. البته وجود 
اختــالف میان دو دســته از هنرهــای فراتر و فروتر عامل دوام اســتثنایی 
که با جریان های پسامدرنیستی و تمایززدایی  بودن این اقتصاد اســت 
گسترده و تداخل مرزهای هنر و غیر هنر تهدید می شود )ابینگ، ۱۳۹۲، 
54۳(. اما همانطور که بسیاری از متفکران و حتی خود ابینگ نیز بیان 
داشته اند به نظر نمی رسد مرزها کاماًل از بین بروند، فقط یک جابجایی 
رخ خواهــد داد و ایــن آســیبی به ایــن اقتصاد اســتثنایی وارد نمی آورد.

گفتمان هنری و اقتصادی در هنرهای تجسمی مواجهه ی 

نتیجه

کمتــری در تولیــد صــرف می کننــد، امــا  هنرهــای تجســمی هزینــه 
بــا ایــن همــه در بــازار هنر رقم هــای باال و بعضًا بــاور نکردنــی را به خود 
که اقتصاد این نوع هنر  اختصاص داده اند. این یکی از مواردی اســت 
را اســتثنایی تر از ســایر ژانرهــای هنــری نشــان می دهد. البتــه، عناصر 
متعــددی در ارزش گذاری یــک اثر هنری مدخلیت دارنــد مانند آوازه، 
گــر بخواهیــم در ایــن  ســبک، هویــت تاریخــی و ملیــت هنرمنــد. امــا ا
گزینه های دیگر  کنیــم  مقولــه نیز همچــون نقد هنر از مؤلف صرف نظر 
گالری ها باشــند. اما در این  می توانند دالالن و مشــاوران، منتقدان و 
میان نمی توان از عاملیت گذر زمان غافل شد، زیرا گاهی فاصله زمانی 
که برای دیدن  باعث بهتر دیده شــدن اثر می شــود. درست مثل وقتی 

یک نقاشی خیلی بزرگ باید از آن فاصله گرفت تا کلیت آن را درک کرد، 
در مورد درک یک اثر هنری بزرگ نیز گاهی فاصله زمانی بهترین فرصت 
و بیشــترین شــانس را برای وســعت بخشــیدن به تجربه زیباشناختی 
کــه در بازار  حاصــل از آن فراهــم می کند. به همین دلیل نقاشــی هایی 
گــران به فروش رفته و می روند، در اغلب موارد بعد از زمان حیات  هنــر 
گــذر زمــان ارزشــمند می شــود، نبوغ  پدیدآورشــان بوده انــد. آنچــه بــا 
کشــف  کشــف می شــود، نظیر آنچه در  که مورد به مورد  هنرمند اســت 

ک اتفاق افتاد. کتالی آثار جکسون پاال الگوهای فرا
به هر حال این که در هیچ یک از مراحل تولید نمی توان قیمت یک 
نقاشــی یا مجســمه را تخمین زد، ناشــی از ویژگی های ســاختاری هنر 
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است که قصد ندارد مستقیم دست در دست اقتصاد بگذارد، گاهی به 
زعم کسانی همچون مارسل دوشان به مقابله با تجاری سازی و تکثیر 
هنر برمی خیزد تا همچنان ماهیت مستقل آن محفوظ بماند. آن چه 
علــی رغم تمام تغییر و تحوالت ســبک ها در هنرهای تجســمی، ثابت 
که جریان مدرن سازی  به نظر می رســد، ماهیت ساختاری هنر اســت 
و پسامدرن ســازی هنر نتوانســته اســت آن را تغییر دهد، زیرا در نظریه 
کارکــرد را تعییــن می کند و ســاختار  که  سیســتمی ایــن ســاختار اســت 
که همان تداوم حیات هنر اســت. انتظار  هنــر همواره یک انتظار دارد 
که با حفظ جنبه های استثنایی اقتصاد هنر اجازه  کارکرد است  همان 
کاالی اقتصادی تبدیل شــود و این  نمی دهــد یــک اثر هنری بــه یــک 

بیش از هر چیز در اقتصاد هنرهای تجسمی روی می دهد.
که  گفتمانــی حکایــت دارنــد  مطالــب اخیــر، از دوری و قرابــت دو 

نقطه ی تالقی آنها ارزش و فرهنگ اســت. نگاه اقتصاد به یک تولید 
کــه نــگاه هنــر بــه دنبــال  از جنبه هــای ســودگرایانه اســت، در حالــی 
کشــف ظرفیت های پنهان برآمده از نبوغ و خالقیت برای ایجاد یک 
گری و  کنــش توأم با حس خوشــایندی اســت. دقیقًا همین ســودا وا
کــه ماهیت وجوه عقالنی اقتصاد و هنــر را از هم متفاوت  نبوغ اســت 
که نتوانند تعامل داشــته باشــند. درست به  می کند، اما نه آن اندازه 
گاهی نبوغ یــک هنرمند ارزش های اقتصادی باالیی را  همیــن دلیل 
گاهی جادوی  به خود اختصاص می دهد. بررســی ها نشان می دهد 
کند همانطورکه حذف هنرهای  نبوغ می تواند اقتصاد را شــگفت زده 
بصری مصادف اســت با بیکاری طیف بســیاری از مردم یک جامعه. 
اقتصــاد هنــر دقیقًا قصــد دارد تا در مواجهه ی اقتصــاد و هنر، توانش 

اقتصادی هنر را به شرط حمایت های الزم جدی تر بگیرد.


