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زمينـه رسـانه اى اسـت گروهـى كـه می خواهـد عمومـى، بومـى و قابـل فهـم باشـد. اگـر كسـى در او 

مى نويسـد، هـر چنـد زمينـه را خانـه ى خـود بيابـد، عضـو تحريريـه ى او نخواهـد بـود. ايـن مجلـه از اين رو 

عـده اى را تحريريـه نمى نامـد كـه تحريـر در آن منـوط بـه ارزش انديشـه ى منـدرج در نوشـتار اسـت و نـه 

شـخص نگارنـده. بـه يـك معنـى از اضطـرار گفت وگو تحريريه ى زمينه غير نمى شناسـد. آن چه از جانب 

مـا در قامـت معيـار و سـاختار در ايـن ميـان حاضـر اسـت سياسـت گذارى شـماره ها و ارزيابـى مطالبـى 

اسـت كـه بـه دسـت مان مى رسـد. از ايـن رو زمینـه تشـكيالتى بـراى همـگان اسـت كـه مـا مديريتـش 

مى كنيـم. روِش مـا بـراى ايجـاد معرفـِت بومـى بازخوانِى مفاهيِم بنيادين و نظـرِى غالباً مغفول در كنارِ 

مصاديقش در مياِن كنش هاى حاِل حاضرِ ايران است. به همين دليل، ابتداى مجله مقاالتى در اين 

مفاهيـم و بخـش ديگـر آن گفت وگـو و كنـكاش در شـهر اسـت. خيـال مـا اين اسـت كه كنـار هم آمدن 

ايـن دو بـراى فراهـم آوردن زمينـه اى بـراى دقـت و گفت وگـو كافـى اسـت.

در آغـاز كار در شـرح مفاهيـم نيـم اول زمينـه اغلـب ترجمـه خواهيـم كرد، كه هـم مطالب پرمغز ترجمه 

نشده بسيار است و هم اين كه صرف زمان نگارنده در آنچه در زبانى ديگر موجود است در نظرِ ما كارِ 

شايسـته اى نيسـت. نيم دوم اما سـر به سـر اصىل اسـت و اغلب متِن گفت وگوها و گزارش هاسـت.

زمينه مختصر و سرراسـت اسـت و از هيچ تالشـى براى دسـترس پذير كردن مفاهيم دريغ نمى كند. 

از گزيـدن تـا ويراسـتن هـدف مـا خوانايـى اسـت. عـالوه بـر ايـن شـگردها در كنـار متـن حاشـيه اى 

افزوديـم تـا گشايشـى بـراى ورود بـه دنيـاى مقـاالت باشـد. ايـن حواشـى پـرده ى نازكـى ميـان جهـان 

بيـرون و درون زمينـه اسـت.

یادداشت سردبیر
کیارش علیمی



شـماره ی حاضـر در مـورد یکـی از پیوندهـای ارزش اثـر هنـری بـا باقـی ارزش هـای جهانـی اسـت 

کـه هنرمنـد در آن زندگـی می کنـد. ایـن پیونـد را به طـور کلـی می تـوان ارزش گـذاری خوانـد چـرا کـه 

نفـس پرسـش از این جـا طـرح می شـود. امـا از آن  رو کـه چنیـن عنوانـی برای نامیدن بخش بسـیار 

بزرگ تـری از جهـان اثـر هنـری بـه کار مـی رود، و بـا توجـه بـه این کـه هدف ما در این شـماره بیش تر 

معطـوف بـه جنبه هـای اقتصـادی اسـت، آن  را قیمت گـذاری نامیدیـم. ایـن عنـوان در بخش هایـی 

از تاریـخ اقتصـاد هنـر کـه پاترون هـا و حامیـاْن زیسـِت هنرمنـد را تأمیـن می کرده انـد کم تر متوجه 

ارزش آثـار و بیش تـر مربـوط بـه جایـگاه هنرمنـد اسـت. در جایـی دیگـر کـه بحـث خـود اثـر اسـت 

مقصـود ارزش مـادی آثـاری اسـت کـه هنرمنـد تولیـد کـرده. گرچـه ایـن دو پـاره هرگـز از هـم دور 

نمی شـوند، در نظـر داشـتن تفـاوت آن هـا همـواره ضـروری اسـت.

سرمقاله
کیارش علیمی
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بندیکـــت نرســـیا قدیســـی مســـیحی اســـت کـــه در قـــرن ششـــم میـــالدی می زیســـته. او قدیـــس حامـــی 

اروپاســـت و دانش انـــدوزْی انـــدرزِ محـــوری اوســـت. بندیکـــت از دســـته قدیســـانی اســـت کـــه باعـــث پیونـــد 

ــن  ــدند. او از مهم تریـ ــا شـ ــهرها و مملکت هـ ــی شـ ــره ی اهالـ ــی روزمـ ــا زندگـ ــه بـ ــر و صومعـ ــان دیـ راهبـ

آبـــای کلیساســـت، از کســـانی کـــه دیـــر مطلوب شـــان را در قامـــت نهـــادی خودبســـنده می دیدنـــد کـــه 

می بایســـت بقـــای خـــود را در پیونـــد بـــا جهـــان بیـــرون از صومعـــه بیابـــد. اندیشـــه ی او کمابیـــش پاســـخی 

ـــرای اصحـــاب ایـــن پرســـش زهـــدی کـــه در عزلـــت بـــود  ـــان بـــود؛ ب بـــه پرسشـــی صدســـاله از زندگـــی راهب

ـــد.  ـــزِ جـــدا از هـــم بودن ـــذات و معاصـــی می زیســـت دو چی ـــه ی ل ـــا و میان ـــزگارِی کســـی کـــه در دنی ـــا پرهی ب

ـــی از دومـــی کـــم داشـــت.  گویـــی فضایـــل اول

بندیکـــت دوازده دیـــر ســـاخت و مؤمنـــان را در آن هـــا جمـــع کـــرد و در الحـــاق جهـــاِن صومعـــه و دنیـــای 

خـــارج کوشـــید. کتابـــی از فرامیـــن هـــم نوشـــت تـــا بـــا اســـتفاده از آن بتـــوان در ســـاختار دیرهـــای گوناگـــون 

بازنگریســـت و آن هـــا را بـــه دنیـــای اطراف شـــان پیونـــد داد. ایـــن اســـت کـــه رهـــرواِن او را معمـــواًل فرقـــه 

ــت.  ــمند اسـ ــز و ارزشـ ــیحی عزیـ ــان مسـ ــای مؤمنـ ــر گروه هـ ــان اکثـ ــه های او در میـ ــد و اندیشـ نمی نامنـ

ـــه او را  ـــن روســـت ک ـــر اســـت. از همی ـــی متداول ت ـــا در مســـیحیت غرب ـــه کار بســـتن اندیشـــه های او ام ب

صومعه ســـاز مســـیحیت غـــرب می نامنـــد. 

بندیکـــت پـــس از نوشـــتن کتـــاب فرامیـــن از نزدیکـــی رم بـــه منطقـــه ای میـــان رم و ناپـــل مهاجـــرت کـــرد و 

در مونتـــه کَســـینو دیـــری ســـاخت و تـــا ســـال ۵۴۷ همان جـــا زیســـت و در ۶۶ ســـالگی بـــه تـــب درگذشـــت. 

متـــن حاضـــر فرمـــان پنجـــاه و هفتـــم بندیکـــت اســـت کـــه بـــه همـــراه توضیحـــی کوتـــاه آمـــده. متـــن از 

اولیـــن نمونه هـــای متـــون قـــرون وســـطی اســـت کـــه هنـــر و فنـــون نظیـــر آن را فرصتـــی بـــرای گســـترش 

افعـــال و اقتصـــاد کلیســـا می بینـــد. از ایـــن رو به عنـــوان ســـنگ بنـــای دوران جدیـــد هنـــر مســـیحی 

محســـوب می شـــود.

درباره ی فرمان بندیکت
کیارش علیمی
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صنعت گران صومعه

اگـر صنعت گرانـی در صومعـه هسـتند، بایـد مهـارت و هنـر خـود 

را صرفـاً بـا اجـازه ی راهـب ارشـد صومعـه و بـا تواضـع و فروتنـی 

کامـل بـه کار گیرنـد. اگـر یکـی از ایشـان به واسـطه ی مهـارت در 

حرفـه ی خـود دچـار غـرور و خودبزرگ بینـی شـود و احسـاس کنـد 

که منّتی بر صومعه دارد، باید از انجام حرفه ی خود محروم شود 

و اجـازه ی بازگشـت نخواهـد داشـت مگـر آن کـه، پـس از نشـان 

دادن خضـوع و فروتنـی، راهـب ارشـد حکـم بـه بازگشـت او دهـد. 

وقتـی محصـوالِت سـاخته ی دسـت ایـن صنعت گران بـه  فروش 

می رسند، کسانی که مسئول فروش آن ها هستند نباید جرئت 

باشـند. همیشـه داسـتان حَنانیـا  تقلـب داشـته  و  کالهبـرداری 

و سـفیره را  کـه متحمـل مـرگ جسـمانی شـدند  ]آن دو بـا دروغ 

گفتـن بـه روح القـدس درباره ی دارایی خـود به مرگ ناگهانی دچار 

شـدند[  بـه یادشـان آوریـد. )کتـاب اعمال رسـوالن: ۱:۵ ـ۱۱(  مبــــــادا 

که ایشـــــان و دیگـــــرانی که در امور صومعه مرتکب تقلب و ریا 

حکم بندیکت قدیس
ترجمه ی اشکان جیهوری 

در سال ۵۱۶ میالدی، بندیکت نرسیایی )۴۸۰ـ ۵۵۰(

مجموعه احکامی را مقرر کرد که به احکام بندیکت قدیس 

)regula benedicti( شهرت یافتند.
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می شـوند بـه مـرگ روحانـی دچـار شـوند. رذیلـِت حـرص و طمـع 

نبایـد در تعییـن قیمت هـا نقشـی داشـته باشـد، بلکـه قیمت هـا 

همیشـه بایـد از آن چـه مردمان بیـرون از صومعه تعیین می کنند 

اندکی کم تر باشد تا شکوه و عظمت خداوند در همه چیز تجلی 

یابـد. )رسـاله ی اول پطـرس: ۴: ۱۱(

توضیحـــــات فیلــــیپ الرنـــــس، از رهروان مکتب بندیـــکت، 

راهـب ارشـد صومعـه ی مسـیح در بیابـان در ایـاالت متحـده

اکنون به یکی دیگر از نگرانی های اجتماع مؤمنان می پردازیم: 

زمـان  در  دارنـد.  ویـژه  مهارت هـای  کـه  آنانـی  و محصـول  کار 

بندیکـت قدیـس، صنعت گـران ماهـری بودند که می توانسـتند 

بـا ایجـاد درآمـد بـه اجتمـاع مؤمنـان یـاری رسـانند. امـروزه آن 

صنعت گـران هم چنـان در هـر اجتماعـی مفیدنـد، ولـی بـه نـدرت 

آن قـدری درآمـد دارنـد کـه بتواننـد از اجتمـاع حمایـت کننـد. از 

دیدگاه هـای مختلـف، این کـه راهبـان در حرفـه و صنعتـی ویـژه 

یـاری  مؤمنـان  اجتمـاع  بـه  بتواننـد  تـا  باشـند  داشـته  مهـارت 

برسـانند، موهبتی اسـت خارق العاده. از سوی دیگر، به سادگی 

بـه  نـوع کار مشـکالتی پدیـد مـی آورد.  ایـن  می تـوان دیـد کـه 

مـرور زمـان فکـر و ذهـن راهبـان به جـای آن که معطـوف به یک 

زندگـی روحانـی اصیل باشـد، میزان سـود و درآمـد خود را برای 

اجتمـاع مؤمنـان محاسـبه می کنـد. بـه همیـن دلیـل بندیکـت 

قدیـس، کـه چنیـن وضعیتـی را پیش بینـی می کـرد، راهبـان را 

از انجـام هـر نـوع کاری کـه باعـث شـود فکـر کننـد بابـت سـود و 

درآمـد منّتـی بـر اجتمـاع مؤمنـان دارنـد، منـع کـرده اسـت.

بـرای  فرصتـی  همیشـه  آمـده،  نیـز  احـکام  در  کـه  همان طـور 

هم چـون  بتوانـد  راهـب  یـک  اگـر  و  هسـت  بازگشـت  و  توبـه 

یـک راهـب زندگـی کنـد، اجـازه خواهـد داشـت بـه کار خـود در 

مقـام صنعت گـر بازگـردد. خطـر دیگر، خطر وسوسـه ی فروش 

محصـوالت تولیدشـده در صومعـه بـه قیمـت باالتـر و به قصد 

کســــــب منفعـــــت و درآمــــــد بیش تـر اسـت. بندیکـت قدیـس 

فرا آنجلیکو، بندیکت قدیس،  
۹.۵ در  ۵.۵ متر، فرسک، قرن 

پنجم، موزه ی سن مارکو.

رذیلِت حرص و طمع 
نباید در تعیین قیمت ها 
نقشی داشته باشد، 
بلکه قیمت ها همیشه 
باید از آن چه مردمان 
بیرون از صومعه تعیین 
می کنند اندکی کم تر 
باشد تا شکوه و عظمت 
خداوند در همه چیز 
تجلی یابد.
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مخالـف اسـت! اغلـب مـا می دانیـم کـه مـردم عمومـاً خواهـان 

خریـد اجنـاس و محصـوالت تولیدشـده در صومعـه، حتـی بـه 

قیمتـی باالتـر ]از قیمـــــت بـازار[   هسـتند. قیمت هـای باالتـر و 

پایین تر هردو مشـکل  سـازند. اگر صومعه همان محصوالتی 

را تولیـد کنـد کـه سـاکنان محلـی تولیـد می کننـد، و آن هـا را بـه 

قیمتـی پایین تـر از رقبـای محلی بفروشـد، این هم مشکل سـاز 

اجنـاس و محصـوالت فروشـی  بـرای قیمت گـذاری  می شـود. 

قیمـت  نبایـد  گرفـت،  نظـر  در  را  موضـوع  دو  بایـد  صومعـه 

اجنـاس را بـاال بـرد و در عیـن حـال نبایـد اجنـاس را زیـر قیمـت 

رقبـا و همسـایگان فروخـت!

اصل بنیادین این است که شکوه و عظمت خداوند در همه چیز 

تجلی می یابد! در قلوب و کار و اجتماع خود آن را قدر بدانیم.

صورِت معترِف اعظم، 
او که قربانی است همچون 
ستاره ای در میان ابر، همچون 
ماه کامل در فصل خود و مثل 
خورشیدی که برفراز 
پرستش گاه می درخشد.

 یواخیم ِد بوشره، چهره ی 
قدیس بندیکت نرسیا، چاپ فلز، 
چاپ و نشر هیرونیموس 
ویِریکس، آنتورپ، از گنجینه ی 
موزه ی رایکس، آمستردام، هلند.

اغلب ما می دانیم که 
مردم عموماً خواهان 

خرید اجناس و 
محصوالت تولیدشده 

در صومعه هستند، حتی 
به قیمتی باالتر 
]از قیمت بازار[.
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مقدمه ای بر اقـتصاد هـنر رنسـانس

کیارش علیمی

در مقــــاله ی حــــاضر، مؤلـــــف از طریـــق داده هـای دسـت اول از 

سـال های ۱۲۸۵ تا ۱۵۵۰میالدی به تحلیل اقتصاد هنر در دوره ی 

رنسـانس می پـردازد. او ایـن کار را از طریـق روشـی آمـاری بـه نام 

رگرسـیون انجـام می دهـد. ایـن روش میـل کـردن متغیرهـای 

یـک میانگیـن مطالعـه می کنـد.  بـه  زمــــان  در مـرور  را  متعـدد 

نویسـنده از ایـن طریـق اثبـات می کنـد کـه بـازار هنـر در دوره ی 

مـورد بحـث او بـازاری رقابتـی و نـوآوری در آن تحـت تأثیر عوامل 

اقتصادی بوده است. او بین قیمت آثار و سن هنرمند در زمان 

اجـرای اثـر نسـبتی موسـوم بـه U- معکـوس یافتـه و درمی یابـد 

خصوصـاً  آثـار،  قیمـت  واقعـی  افزایـش  نقـاط  از  بسـیاری  کـه 

پـس از شـروع قـرن پانزدهـم میـالدی، وابسـته ی اکتشـاف ها 

و ابداع هـا در واقع نمایـی چـون پرسـپکتیو بـوده  اسـت. نسـبتی 

کـه نویسـنده میـان سـن و قیمـت آثـار یافتـه ثابـت می کنـد کـه 

هنرمنـدان در ابتـدای دوران کاری خـود و بـرای آن کـه بـا تمرکز بر 

نـوآوری بـه تدریـج بـر اعتبـار خـود بـه عنـوان هنرمنـدی باکیفیـت 

اقـــــتصاد هــــنر رنســــانس
فدریکو اترو

ترجمه ی اشکان جیهوری

منبع:

Department of Economics Ca’Foscari University of Venice
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بیفـــــزایند که لیـــــاقت پاداش و دســـــتمزد باالتری را نسبت به 

رقبـای خـود دارد، از مشـوق های قدرتمنـدی برخـوردار بوده انـد. 

اعتبـار و شـهرتی در بخـش پایانـی دوران کاری نقـاش  چنیـن 

و بـا کاسـتن از تـالش و صـرف انـرژی بـه طـرق مختلـف، مثـل 

تکـرار فیگورهـای موفـق در آثـار خـود و یـا سـپردن کار بیش تـر 

بـه دسـتیاران، بـه ثمـر می نشـیند. پیش بینـی تجربـی ایـن اسـت 

که نمودار سـن-قیمت نقاشـان باید از یک نسـبت U- معکوس 

پیـروی کنـد. او بـرای ایـن فرضیـه شـواهد محکمـی یافتـه  کـه 

نشـان می دهـد قیمت هـا در سـال های نخسـتین دوره ی کاری 

آغـاز دهـه ی چهـارم  در  افزایـش می یافتـه ،  رنسـانس  نقاشـان 

زندگـی آن هـا بـه اوج خـود می رسـیده و سـپس بـه مـرور رو بـه 

بـر اسـتدالل مؤلـف، مشـخصه ی  بنـا  کاهـش می رفتـه اسـت. 

اصلـی بـازار آثـار نقاشـی رقابـت مسـتقیم و ورود آزادانـه بـوده 

اسـت. ورود بـه صنـف هنـری یـک شـهر نیـاز بـه سـرمایه گذاری 

اولیـه داشـته، مثـل تعلیـم و تمریـن بـرای چنـد سـال و پرداخـت 

در  نقاشـان  مسـتقیم  رقابـت  امـکان  ایـن  کـه  عضویـت  حـق 

بازارهـای بیـن مناطـق در فضایـی یک پارچـه را فراهـم مـی آورد. 

تنها عرصه ی نمود قدرت مناطق مختلف این بازار سبکی است 

کـه هـر نقـاش منحصر به خودش پـرورش می داده. این تحلیل 

نشـان می دهـد کـه قیمت گـذاری بر اسـاس مشـخصات ظاهری 

و قابـل اندازه گیـری نقاشـی ها تغییـر می کرده  اسـت. با این حال، 

چـون ایـن قیمت گـذاری به طـور بالقـوه بـا قیمت گـذاری قانونـی 

)توسـط اصنـاف( و قیمت گـذاری رقابتـی منطبـق اسـت، بحـث 

در تحلیـل این کـه آیـا قیمت هـا بر اسـاس کیفیـت، همان گونـه 

کـه در همـان زمـان مـالک بـوده اسـت، متغیـر هسـتند یـا خیـر 

ادامـه می یابـد، چـرا کـه ایـن تغییرپذیـری مؤلفـه ای اسـت کـه از 

یـک بـازار رقابتـی انتظـار مـی رود. مؤلـف بـرای بررسـی جایـگاه 

هنرمندان در عصرشان آرای جورجیو وازاری را در »کتاب زندگی 

نقاشـان« مبنـا قـرارداده اسـت کـه چـاپ دوم آن بالفاصلـه بعـد 

از دوره ی مـورد نظـر ایـن تحقیـق منتشـر شـده و بـه تحلیلـی 

فـارغ از تعصب هـای رایـج زمانـه از کیفیـت آثـار می پـردازد. ایـن 

تحقیـق در نهایـت بـه نقـش رقابت هـای منطقـه ای می پـردازد و 

نشـانگر حضـور سـاختارها و سـازوکارهای رایـج اقتصـادی در 

بازارهـای هم عصـر خـود چـون رقابـت و ورود آزادانـه و حمایـت 

بـازار از نـوآوری در بـازار هنـر رنسـانس اسـت. ایـن یافتـه مؤیـد 

این حقیقت اسـت که پیشـرفت های شـگفت آور نقاشـی دوران 

رنسـانس بـه میـزان قابـل توجهـی زاده  و وابسـته ی حضـور ایـن 

سـاختارها بـوده  اسـت.

نسبتی که نویسنده 
میان سن و قیمت آثار 
یافته ثابت می کند که 
هنرمندان در ابتدای 
دوران کاری خود و برای 
آن که با تمرکز بر نوآوری 
به تدریج بر اعتبار خود 
به عنوان هنرمندی 
باکیفیت بیفزایند که 
لیاقت پاداش و دستمزد 
باالتری نسبت به رقبای 
خود  را دارد، از 
مشوق های قدرتمندی 
برخوردار بوده اند. 

این تحقیق در نهایت به 
نقش رقابت های 

منطقه ای می پردازد و 
نشانگر حضور ساختارها 

و سازوکارهای رایج 
اقتصادی در بازارهای 

هم عصر خود، چون 
رقابت و ورود آزادانه و 

حمایت بازار از نوآوری در 
بازار هنر رنسانس، است.

15 1۴



 اقـتصاد هـنر رنسـانس
در فـــلورانس است که انسان، بــیش از هر مکان دیـگری، در تمامی 

هنرهــــا و فنــــون، به خصـوص نقاشـی، بـه باالتریـن درجـه ی کمـال 

رسـیده اسـت، چرا که در این شـهر انسـان به سـه چیز مقید اسـت. 

نخسـت انتقـاد کـه آزادانـه و از طـرف منابـع مختلـف ابـراز و اظهـار 

ایـن شـهر زندگـی  اگـر انسـان بخواهـد در  می شـود ... دوم این کـه 

کنـد، بایـد صنعت گـر و اهـل فـن و هنـر باشـد کـه جـز ایـن نیسـت 

کـه بگوییـم بایـد به طـور مسـتمر آگاهـی و قدرت تمیز خـود را به کار 

ببنـدد، آمـاده باشـد و در هنـر خـود چیره دسـت، و ، در نهایـت، بایـد 

بدانـد کـه چگونـه پـول درآورد ... و نکتـه ی سـوم کـه اتفاقاً اهمیتش 
از بقیـه کم تـر نیسـت، عطـش بـرای عظمـت و افتخـار اسـت. ۱

بازار هنر در ایتالیای دوره ی رنسانس

از قـرون دوازدهـم و سـیزدهم میـالدی، نقاشـی های فرسـکو در 

تزئیـن دیوارهـای نهادهـای مذهبـی و کلیسـاهای ایتالیـا جـای 

موزاییـک را گرفتنـد. در ابتـدا، همان طـور که پیـش از آن در مورد 

موزاییک رایج بود، گروه هایی از هنرمندان شـهر به شـهر سـفر 

می کردند و در مقابل دسـتمزد روزانه به کشـیدن فرسـکو برای 

هنـری  کار  نیـروی  تشـکیالِت  چنیـن  می پرداختنـد.  مشـتریان 

بـرای اجـرای سـفارش های تکـراری و کپـی تصاویـر بر اسـاس 

تمثال نـگاری ســـنتی-مسیـــحی از مهـارت کافـی برخـوردار بـود، 

ولـی قـادر بـه خلـق و ابـداع هنـری نبـود و صرفـاً بـه حفـظ وضـع 

حقارت بـار خـود بـه عنـوان کارگـران یـدی تمایـل داشـت. 

این وضعیت به مرور تغییر کرد چرا که به علت انباشت سرمایه 

در دولت-شـهرهای مسـتقل ایتالیای قرون وسـطی تقاضا برای 

دکوراسـیون هنـری افزایـش یافـت. از مشـتریان شـاخص ایـن 

افزایـش تقاضـا می تـوان بـه دو گـروه اشـاره کـرد: تعـداد زیـادی 

از کارفرمایـان مسـتقل عمومـی کـه اغلـب بـرای کسـب اعتبـار و 

شـهرت در بـازار در رقابـت بـا یکدیگـر بودنـد، و دیگـری مکاتـب 

مذهبی مختلف غیروابسته )مثل فرانسیسکن ها، دومینیکن ها، 

آگوسـتینین ها و بندیکتن هـا( و انجمن هـای اخـوت مسـیحی کـه 

نیاز به آراستن و تزئین کلیساهای جدید خود داشتند. نخستین 

نتیجـه ی افزایـش تقاضـا بـرای هنـر مذهبـی برگـزاری مسـابقاتی 

بر اسـاس  سیسـتمی  ارائـه ی  و  هنرمنـد  بهتریـن  انتخـاب  بـرای 

مشوق و پاداش بود.۲ تا پایان قرن سیزدهم، اساتیدی هم چون 

دوتچـــــو، چیمـــــابو و جیوتـــــو کارگاه هایـی بـا رویکـرد کارآفرینـی 

 Pala del« ،پیترو لُرنتِستی
Carmine«، 1329 میالدی، سیه نا، 

موزه ی ملی. 150 فلورین طال، اثر 
هنری در حوزه ی عمومی.

در ابتدا، همان طور که 
پیش از آن در مورد 
موزاییک رایج بود، 
گروه هایی از هنرمندان 
شهر به شهر سفر 
می کردند و در مقابل 
دستمزد روزانه به 
کشیدن فرسکو برای 
مشتریان می پرداختند.

تا پایان قرن سیزدهم، 
اساتیدی هم چون 
دوتچو، چیمابو و جیوتو 
کارگاه هایی با رویکرد 
کارآفرینی تأسیس 
کردند، آن ها برای هر 
سفارش اجرت متفاوتی 
طلب می کردند که 
برخالف سیستم 
پرداخت روزمزد بود.

17 1۶



تأسـیس کردنـد، آن هـا بـرای هـر سـفارش اجـرت متفاوتـی طلب 

می کردنـد کـه برخـالف سیسـتم پرداخـت روزمـزد بـود. نقاشـی 

»مائِستا« که در سال ۱3۰۸ میالدی به دوتچو سفارش داده شد 

عـالوه بـر نمایش شـاهکاری بی نظیـر از ابتدای دوره ی رنسـانس، 

نشـان گر نقطـه ی عطفـی اسـت در مکانیزم هـای مشـوق محـور. 

در آغـاز ایـن تحـول عمـده، دوتچـو بـرای کشـیدن بخـش جلویـی 

ایـن آذیـن محـراب بـه صـورت روزمـزد کار می کـرد کـه دو سـال 

بـه طـول می انجامیـد؛ سـپس در ازای یـک قیمـت ثابـت توافقـی 

بخـش پشـت پنـل را می کشـید، کـه نـه مـاه و نیـم زمـان می بـرد. 

در سـفارش های بعـدی آثارمذهبـی این چنینـی و آذین محراب ها، 

این روش پرداخت به شـیوه ای کامالً طبیعی تبدیل شـد و چون 

غالـب ایـن سـفارش ها بـا اسـتفاده از تمپرا )رنگ  چسـبی ( بر روی 

پنـل چوبـی اجـرا می شـد در مقایسـه بـا فرسـکوها کندتـر پیـش 

می رفـت و در نتیجـه بـا ارائـه ی مشـوق مناسـب می شـد کیفیـت 

کار را بهبود بخشـید. تغییر سیسـتم پرداخت روزمزد به پرداخت 

بـه ازای هـر سـفارش، در رونـد تقویـت تـالش  بـرای خلـق آثـاری بـا 

رئالیسـم عمیق تـر، مثـل رونـد تکامـل شـخصیت نویـن هنرمنـد 

در  به شـمار می آمـد.  نـوآور، قدمـی اساسـی  کارآفرینـی  در مقـام 

طـول نیمـه ی نخسـت قرن چهاردهم میالدی، نقاشـان پیشـروی 

اهـل فلورانـس و سـیه نا بـه سـتارگانی پردرآمـد تبدیـل شـدند: 

»حکومـت  مجموعـه ی  فرسـکوهای  بـرای  لُرنتِسـتی  آمبروجیـو 

صالـح و ناصالـح« بـرای سـالن شـورای شـهر سـیه نا ۱۱3 فلوریـن 

پیتـرو  و  گرفـت  طـال(  گـرم   3.۵ از  شـده  ضـرب  )سـکه ای  طـال 

لُرنتِسـتی بـرای اثـر Pala del Carmine )۱3۲۹( ۱۵۰ فلوریـن طـال؛3 

سـیمونه مارتینی برای یک نقاشـی چند لته به سـفارش کلیسای 

اورویتـو )در حیـن انجـام سـفارش هایی بـرای دربـار آنـژو در ناپـل 

و دربـار پاپـی در آویـون( ۱۰۰ فلوریـن دسـتمزد گرفـت؛ جیوتّـو بـرای 

اجرای اثر سـه لتی اسـتفانچی )۱3۲۰( به سـفارش کلیسـای سنت 
پیتـر در رم مبلـغ بی سـابقه ی ۸۰۰ فلوریـن دریافـت کـرد.۴

نخسـتین اجتماع های هنری دوره ی رنسـانس در مناطقی شـکل 

گرفتنـد کـه امـروزه توسـکانی، اومبریـا و ونتـو خوانـده می شـوند. 

شـهر  سـطح  در  اصنافـی  در  صنعت گـر،  جایـگاه  در  هنرمنـدان، 

بـار در پروجّـا )۱۲۸۶(، ونیـز  ثبت نـام می کردنـد و بـرای نخسـتین 

)۱۲۹۰(، ورونـا )۱3۰3(، فلورانـس )۱3۱۴( و سـیه نا )۱3۵۵( رسـمیت 

یافتند.۵ این اصناف در دوره ای که افزایش سـریع سـفارش های 

هنـری تعـداد زیـادی هنرمنـد را بـه بـازار جلب می کـرد، در تنظیم و 

کنترل مسـائل مربوط به شـاگردی و کارآموزی و ثبت نام نقشـی 

حیاتی بر عهده داشتند. با این حال، شواهدی در دست نیست که 

نشـان دهد اسـاتید و بزرگان در سـطوح شـهری در تعیین قیمت 

دخالـت مسـتقیم داشـته اند و یـا در رقابـت بـرای سـفارش های 

اعمـال قـدرت می کرده انـد.۶ تقویـت  نیـز  از دیگـر شـهرها  مکـرر 

رقابـت بیـن هنرمندان در ابتـدای قرن پانزدهم با دومین واقعه ی 

برگـزاری  واقعـه  ایـن  شـد.  هم زمـان  رنسـانس  هنـر  در  کلیـدی 

فلورانسـی  تجـار پشـم  از سـوی   ،۱۴۰۱ در سـال  بـود   مسـابقه ای 

)Arte di Calimala( بـرای سـفارش نقش برجسـته های برنـزِی 

در  اصلـی تعمیـدگاه سـنت جـان. از هفـت مجسمه سـاز حاضـر در 

رقابـت خواسـته شـد تـا یـک پنـل برنـزی بـا انـدازه، وزن، شـکل، 

اسـحاق  شـدن  )قربانـی  موضـوِع  و  ضخامـت  حاشـیه،  طراحـی 

به دسـت ابراهیـم( مشـابه و یکسـان بسـازند. لورنـزو گیبرتـی و 

فیلیپـو برونِلِسـکی برنـدگان ایـن مسـابقه بودنـد. سـفارش کار 

نصیـب گیبرتـی شـد و برونِلِسـکی، کـه روشـنفکری چندرشـته ای 

بـود، خیلـی زود بـه شـخصیت اصلـی هنـر رنسـانس تبدیـل شـد. 

او بـه شـیوه ای کاربـردی از اصـول پرسـپکتیو خطـی الهـام گرفـت 

و احتمـااًل در حـدود سـال ۱۴۱۶ دو پنـل از منظـره ی دقیـِق میـدان 
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مرکزی فلورانس و تعمیدگاه سنت جان نقاشی کرد. استفاده ی 

نوآورانـه ی او از نقطـه ی گریـز واحـد، نقش برجسـته های بعـدی 

را  نقاشـی  و  داد  قـرار  را تحت تأثیـر  دوناتلـو  و  گیبرتـی  سـاخت 

بـرای همیشـه متحـّول کـرد.۷ روشـن اسـت کـه اومانیسـت های 

فلورانسِی آن دوره، اهمیت عامل رقابت و مشوق های اقتصادی 

را برای حمایت و تشویق نوآوری های هنری به رسمیت شناخته 

بودنـد. از میـان آنـان می تـوان بـه لئون باتیسـتا آلبرتی )یک معمار 

شـاخص و تأثیرگـذار کـه قوانیـن پرسـپکتیو را بـه زبـان ریاضیات 

پاجـو  و  کـرد(  تشـریح   ۱۴3۵ ،De Pictura »نقاشـی« کتـاب  در 

براچولینی )که کتاب »در باب معماری« ]De Architectura[ اثر 

ویتروویـوس، معمـار، نویسـنده و طـراح شـهری رومـی را دوبـاره 
کشـف و عرضـه کـرد( اشـاره کـرد. ۸

مسئله ی افزایش تقاضا برای تزئینات هنری در دوره ی رنسانس 

ایتالیـا  بلکـه در سراسـر  بـه توســـــکانی محـــــدود نمی شـد،  تنهـا 

به خصـوص در اومبریـا، مارکـه، دربارهـای مانتـوا و فـرا را، جمهـوری 

ونیـز و در رم نیـز شـایع شـده بـود. هنرمنـدان، در رقابـت بـرای بـه 

دسـت آوردِن سـودآورترین سـفارش ها، دسـت بـه متمایـز کـردن 

بـرای  هنـری  آثـار  امضـای  بـا  سـپس  و  خـود  زدنـد  هنـری  سـبک 

محصوالت کارگاه های تحت نظارت شـان قدرت تجاری به دسـت 

آوردنـد؛ ولـی همـان دسـتیارانی کـه متخصصـان خبـره ی تولیـد 

آثـار کپـی »بـه سـبک« اسـتاد بـا جزئیـات دقیـق بودنـد بـه عالمت 

سـؤال اصلـی تاریخ دانـان هنـر مـدرن تبدیـل شـدند. ۹ ورود بـه بـازار 

آزاد و مجانـی بـود، ولـی بایـد هزینه هـای مربـوط بـه کارآمـوزی و از 

جملـه هزینـه ی فرصـت یـک سـرمایه گذاری طوالنـی مـدت در بـازار 

هنـر را متقبـل می شـدند )مثـل تردیـد در بهـره وری آینـده بـه عنـوان 

یـک نقـاش(. حـق عضویـت سـالیانه در صنـف مربوطـه در سـطح 

هزینه هـای  جـزو  کارگاه  نگهـداری  و  تعمیـر  هزینـه ی  و  شـهری 

ثابـت تولیـد در نظـر گرفتـه می شـد. رقابـت بین بهتریـن هنرمندان 

بـرای  به طورمنظـم  نقاشـان  بـود:  برقـرار  بین المنطقـه ای  بـازار  در 

بـه  یـا  کشـیدن فرسـکو بیـن مناطـق مختلـف سـفر می کردنـد و 

آسـانی می توانسـتند آثـار هنـری مذهبـی را کـه در کارگاه هـای خـود 

بـه اجـرا درآورده بودنـد بـه مناطـق دیگر بفرسـتند. از دیـد اقتصادی 

می تـوان بازارهـای اولیـه بـرای آثـار نقاشـی را چنیـن تعریـف کـرد: 

شـکلی معمـول از رقابـت انحصـاری بـرای یـک بـازار یک پارچـه ی 

بین المناطـق. عـالوه بـر ایـن، یـک بـازار ثانویـه ی بین المللـی نوپـا 

نیـز در حـال شـکل گیری بـود: در سـال ۱3۷۲ میالدی، فرانچسـکو 

دی مارکـو داتینـی از آویـون بـه تجـار فلورانسـی نامـه ای نوشـت و 

نقاشـی های کوچکـی از مریـم مقـّدس هـر یک بـه ارزش ۶.۵-۵.۵ 

فلورین سفارش داد، می دانیم که در دهه ی ۱۴3۰ میالدی جوواّنی 

باتیسـتا دال پـاال در تجـارت آثـار نقاشـی دسـت داشـته اسـت.۱۰ بـا 

وجـود ایـن، تقریبـاً کل تجـارت اولیـه ی آثـار هنـری، کـه نقطـه ی 

تمرکـز تحقیقـات تجربی ماسـت، در سـطح بین المنطقـه ای و در 

جغرافیـای شـبه جزیره ی ایتالیـا انجـام می شـده اسـت. 

در اوایـل دوره ی رنسـانس، شـکل اصلـی نقاشـی مذهبـی آذیـن 

محراب هـا )pala or ancona( بـود کـه بـه شـکل یـک چنـد لتـه ای 

بخـش  چندیـن  و شـامل  )polittico( سـاخته می شـد  پیچیـده 

بوده و با قاب های حکاکی شـده و طال کوبی شـده احاطه می شـد 

)alla greca(. تنهـا در طـول قـرن پانزدهـم اسـت کـه ایـن شـکل 

 )allantica( ارائه ی آثار نقاشـی سـاده شـده و به پنل بزرگ واحد

مستطیل شـکل یا فشـرده  ای تبدیل می شـود )و اغلب با بخش 

مذهبـی  اصلـی  شـخصیت  کـه   )lunette یـا  نیم دایـره،  باالیـی 

اثـر نیـز پنل هـای کوچـک اضافـی  را تصویـر می کنـد.۱۱ در پاییـن 

افـزوده می شـوند کـه داسـتان هایی بـا جزئیـات بیش تـر بـر آن هـا 

نقـش بسـته اسـت )predella( کـه هم چنـان بـه عنـوان بخشـی 

نقاشان به طورمنظم 
برای کشیدن فرسکو 
بین مناطق مختلف سفر 
می کردند و یا به آسانی 
می توانستند آثار هنری 
مذهبی را که در 
کارگاه های خود به اجرا 
درآورده بودند به مناطق 
دیگر بفرستند.
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جدایی ناپذیـر از آذیـن محـراب به حسـاب می آیند. رنـگ روغنی )که 

بـرای مدتـی در کنـار تمپـرا بـه کار می رفـت( صرفـاً در اواخـر قـرن 

پانزدهـم و احتمـااًل بـه وسـیله ی آنتونلّـو دا مسـینا عرضـه شـد، 

مسینا این تکنیک را از هنرمندان فالندر گرفت و وارد کرد. توجه 

داشـته باشـید که نقل و انتقال بوم های نقاشـی بسـیار سـاده تر 

بـود، در حالی کـه رنـگ روغـن قادر بود اثری واقعی تر داشـته باشـد. 

در دیگـر حوزه هـا نیـز نوآوری هـای مهمـی انجـام شـد: بـرای مثـال، 

تکنیـک فرسـکو به طـرز چشـم گیری بهبـود یافـت، به ویـژه آن کـه 

بـا اسـتفاده از مقـوا بـرای طراحـی، امـکان اجـرای چندبـاره ی اثـر و 
بهبـود آن در آثـار مختلـف فراهـم شـده  بـود.۱۲

مورخـان هنـر، حتـی وقتـی بـه دقـت سـفارش های هنری را بررسـی 

اُمالـی،۱3 مدعی انـد کـه قیمت گـذاری هنـری در  می کننـد، هم چـون 

طـول دوره ی رنسـانس بـر افتخـار، پرسـتیژ و موقعیـت اجـزاء اثـر 

قابل اندازه گیـری  و  ظاهـری  مشـخصات  از  مسـتقل  دارد،  تکیـه 

قیمـت  تفـاوت  آن  در  کـه  رقابتـی  بـازار  قوانیـن  از  مسـتقل  یـا 

نظـر  بر اسـاس  نقاشـان  بیـن  کیفیـت  تفـاوت  منعکس کننـده ی 

خریـداران اسـت.۱۴ بـه گفتـه ی اُمالـی: »قیمت هـا مبنایـی اجتماعـی 

دارنـد: ایـن قیمت هـا بـا توجـه بـه روابـط انسـانی تعییـن می شـوند 

تـا مبیّـن فضایـل اجتماعـی مثـل عظمـت و جـالل باشـند و گاه 

نظـر  بـه  درحالی کـه  کننـد ...  جلـب  را  حامیـان  از  جدیـد  گروهـی 

می رسـد نقاشـانی کـه آثـار آن هـا متقاضیـان زیـادی دارد، همیشـه 

کـه  نقاشـانی  نیسـت.  ولـی گویـا چنیـن  زیـادی می گیرنـد،  اجـرت 

استعداد شـان به طـور عمومـی شـناخته شـده و مـورد توجـه اسـت 

بـرای آثـار تـک هنـری بیـش از نقاشـان درجـه دو دریافـت می کننـد، 

ولی قیمت های کل دوران کاری شخصی آن ها ثابت و یک نواخت 

نیسـت. قیمت هـا عمومـاً و بـا توجـه بـه کمیـت قابـل شـمارش و 

ترکیـب  در  موجـود  فیگورهـای  تعـداد  یـا  انـدازه  مثـل  محاسـبه، 

نقاشـان  کاری  دوره ی  در طـول  و  نیسـتند  قابـل پیش بینـی  اثـر، 

افزایـش نمی یابنـد.«۱۵ چنیـن دیدگاهـی در تعـارض بـا بـازار اولیـه ی 

صرفـاً  قیمت هـا  داریـم  انتظـار  کـه  جایـی  می گیـرد،  قـرار  کارآمـد 

و  ظاهـری  مشـخصات  در  کمـی  تفاوت هـای  منعکس کننـده ی 

قابل اندازه گیـری نقاشـی ها، کـه بـه هزینه هـا و مشـوق ها )طـرف 

تأمین کننده( مربوط اسـت، نباشـند، بلکه تفاوت کیفیت، آن گونه 

کـه در آن دوران درک می شـد )طـرف متقاضـی(، را نیـز منعکـس 

کنند. اسـتدالل خواهم کرد که قیمت گذاری هنری به مشـخصات 

قابل اندازه گیـری آثـار نقاشـی مربـوط بـوده، مکانیزم هـای بنیادیـن 

تشـویق و حمایـت را منعکـس می کـرده، بـه کیفیـت کار ارتبـاط 

و  مـی رود،  انتظـار  انحصـاری  رقابـت  از  کـه  همان طـور  داشـته 

همان گونـه کـه از یـک بـازار بین المنطقـه ای بـا ورود آزادانـه انتظـار 
داریـم قصـد داشـته کـه در تمـام مناطـق تعـادل ایجـاد کنـد. ۱۶

بایـد  بـرای فهـم قیمت گـذاری هنـری در طـول دوره ی رنسـانس، 

بـه مرحلـه ی عقـد قـرارداد بیـن هنرمنـدان و حامیـان مالـی نگاهـی 

بیندازیم. موضوع سفارش، اندازه و قیمت سفارش هنری معمواًل 

به عنوان انتظارهایی از پیش تعیین شده و در قراردادهایی که در 

حضـور مأمـور ثبـت مکتـوب می شـد، مـورد توافـق قـرار می گرفـت. 

در بسـیاری از مـوارد نیـز حتـی تعـداد فیگورهـای انسـانی کـه بایـد 

در اثـر کشـیده می شـد، حداقـل بـه صـورت ضمنـی، مـورد توافـق 

قـرار می گرفـت و ایـن توافق ها می توانسـتند کامـالً اجرایی و مؤثر 

باشـند )در واقـع، حتـی در غیـاب منبـع اعمـال مـوارد توافـق بـاز هـم 

قـراردادی ضمنـی متکـی بـر رابطـه نیـز می توانـد در روابـط حرفـه ای 

در  باشـد(.۱۷  داشـته  قابلیـت خود اعمالـی  و طوالنی مـدت  قدیمـی 

پـاره ای از مـوارد، مبلـغ پرداختـی بـه هنرمنـد پـس از تحویـل و از 

طریـق ارزیابـی میانجـی قانونـی تعییـن می شـد، در مـورد نقاشـی 

»باکره ی صخره ها« به همین صورت اقدام شـد که در سـال ۱۴۸3 

قیمت ها مبنایی 
اجتماعی داشتند: این 
قیمت ها با توجه به 
روابط انسانی تعیین 
می شدند تا مبّین 
فضایل اجتماعی مثل 
عظمت و جالل باشند و 
گاه گروهی جدید از 
حامیان را جلب کنند ... به 
نظر می رسد نقاشانی 
که آثار آن ها متقاضیان 
زیادی داشت، همیشه 
اجرت زیادی می گرفتند، 
ولی گویا چنین نیست.
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سـفارش کار بـه لئونـاردو، آمبروجـو و اوانجلیسـتا د پِرِدیـس داده 

شد، در سال ۱۵۰۶ و پس از یک اختالف طوالنی مدت ارزش گذاری 
مجـدد شـد. پرداخـت نهایـی در سـال ۱۵۰۸ بـه ثبـت رسـید. ۱۸

ایـن فرآیندهـای پیچیـده می تواننـد مشـوق ها و پاداش هـا را بـه 

سـمت تـالش بـرای خلـق کیفیـت سـوق دهنـد، و در عیـن حـال 

می توانند کژمنشی های همراه با مشکل عقد قرارداد مستقیم 

برای میزان تالش و کار یا کیفیت اثر را محدود کرده و کاهش 

دهنـد. از منظـر تئـوری کارفرما-کارگـزار، می تـوان حـدس زد کـه 

مسـیر دیگـر بـرای کاسـتن از کژمنشـی، بـه توافق هایـی )ضمنی 

یـا صریـح( در مـورد مشـخصات ظاهـری و قابل اندازه گیـری آثـار 
نقاشی ارتباط پیدا می کند که با کیفیت اثر همبسته هستند.۱۹ 

یکـی از ایـن شـاخص ها تعـداد فیگورهایـی اسـت کـه در یـک اثر 

مذهبـی یـا آذیـن محـراب بـه تصویـر کشـیده  شـده: بـرای مثـال، 

افـزودن بـه تعـداد قدیسـین و فرشـتگان اطـراف مریـم مقـّدس 

الزامـی نبـود و نشـان گر تعهـد بـه تـالش و ارائـه ی کیفیت مناسـب 

در ترکیب بنـدی اثـر بـود چراکـه اهمیـت اجـزاء فیگوراتیـو بیش تـر 

ارزیابـی می شـد و توسـط خـود اسـتاد و در تقابـل بـا دسـتیارانش 

بایـد  بـوده،  مناسـب  تشـویقی  مکانیـزم  ایـن  اگـر  می شـد.۲۰  اجـرا 

انتظـار داشـت کـه قیمت هـا نه تنها بر اسـاس تعـداد فیگورهای به 

تصویر کشیده شده بلکه به ازای هر متر مربع نیز افزایش یابند. 

محیطـی  در  )کالمـی(  ضمنـی  تشـویقی  مکانیـزم  یـک  حضـور 

دینامیک با کسـب اعتبار و سـابقه همراه شـد، که می توانسـت 

در طـول زمـان حاصـل شـود و در سـنین بـاال بـه شـکوفایی و 

سـودآوری برسـد.۲۱ این تئوری اعتبار و سـابقه به خوبی با مدلی 

دارد:  هم خوانـی  می دهنـد  ارائـه  ساموئلسـون  و  مایـالث  کـه 

شـهرت و اعتبار یک هنرمند در جایگاه تولیدکننده ای با کیفیت 

بـاال، از تـالش مضاعـف در راه خالقیـت هنـری در ابتـدای مسـیر 

کاری او حاصل می شود که از جدا شدن هنرمند از رقبای کم کار 

و بی کیفیـت در بـازار منفعـت کسـب کـرده و با کاسـتن از تالش 

و صـرف انـرژی در مراحـل پایانـی دوران حرفـه ای بـه سـودآوری 

می رسـد.۲۲ بـه گفتـه ی اُمالـی: »پروجینـو دوران حرفـه ای خـود را 

در دهـه ی ۱۴۷۰ میـالدی و بـا کار و تـالش بسـیار پایـه گذاشـت 

و در اوایـل دهـه ی ۱۴۸۰ بـه شـهرتی همه گیـر دسـت یافـت. بـه 

این ترتیب، در دهه ی ۱۴۹۰ توانسـت تکنیک های تولیدی خود را 

توسعه داده و کارگاه خود را سامان دهد که این امکان را برای 

او فراهـم کـرد تـا آن چـه کار و تـالش متوسـط خوانـده می شـود 

را در مرحلـه ی طراحـی آثـار صـرف کنـد.«۲3 اگـر ایـن فرضیـه را 

بپذیریـم کـه قیمت هـای بـازار انعکاسـی هسـتند از کیفیـت آثـار 

چنیـن  اصلـی  پیآمـد  دوره،  همـان  دیـدگاه  اسـاس  بـر  نقاشـی 

مکانیزم اعتبار و شـهرتی این اسـت که رابطه ی بین قیمت آثار 

نقاشـی و سـن هنرمنـد هنـگام اجرای آن ها الجـرم باید از الگوی 

U- معکـوس تبعیـت کنـد.۲۴ در عمـل، نسـبت قیمت-سـن بیـن 

هنرمنـدان یـا دسـته بندی های هنرمنـدان متفـاوت اسـت. بـرای 

مثـال، گلنسـون تأکیـد دارد کـه بیـن نـوآوران مفهومـی که قصد 

دارنـد در آغـاز زندگـی حرفـه ای و بـه عنـوان نتایـج رویکردهـای 

جدیـد نسـبت بـه مسـائل و معضـالت هنـری بـه دسـتاوردهای 

اصلـی خـود دسـت یابنـد، و نـوآوران تجربـی کـه در تمـام دوران 

در  و  هسـتند  جدیـد  پیشـرفت های  دنبـال  بـه  خـود  حرفـه ای 

نظـر دسـت  مـورد  دسـتاوردهای  بـه  زندگـی  پایانـی  سـال های 

می یابنـد، تمایـزی کلـی وجـود دارد.۲۵ بـه همیـن دلیل مهم اسـت 

که هنگام تحلیل نسبت سن-قیمت تأثیر های معلوم و حتمی 

هنرمنـد را مـورد بررسـی و نظـارت قـرار دهیـم. 

سـفارش های هنـری غیرمذهبـی بـرای طبقـه ی نخبـه ی اجتماعـی 

به طور عمده در قرن پانزدهم میالدی راهی بازارهای هنری شدند 

افزودن به تعداد 
قدیسین و فرشتگان 
اطراف مریم مقّدس 
الزامی نبود و نشان گر 
تعهد به تالش و ارائه ی 
کیفیت مناسب در 
ترکیب بندی اثر بود 
چراکه اهمیت اجزاء 
فیگوراتیو بیش تر 
ارزیابی و توسط خود 
استاد و در تقابل با 
دستیارانش اجرا می شد.

زمانی که در نهایت 
نقاشی به عنوان یک اثر 

تزئینی مستقل که بر 
دیوار آویزان می شود به 

رسمیت شناخته شد، 
تحول و تکامل در ساخت 

قاب و چارچوب آثار 
نقاشی به صورت 

کنده کاری ها و 
طال کاری های گران قیمت 
برای قاب های دایره ای و 
جعبه های حامل نقاشی  

به دست هنرمندان مطرح 
و برجسته نیز آغاز شد...
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و اغلب تزئینات و دکوراسـیون با مضمون تاریخی و اسـطوره ای 

شـامل  را  پرتـــــره  و   )Cassoni( ازدواج  صندوقــــچه های  بـرای 

می شـدند.۲۶ ایـن سـفارش های اغلـب بـرای اسـتفاده ی شـخصی 

داده می شـدند و نقاشـی های کوچـک بـا مضمـون مذهبـی و بـرای 

وقـف نیـز بخشـی از ایـن سـفارش ها بـود. گلدثویـت خاطـر نشـان 

می کنـد کـه »نقاشـی بـرای تزئیـن صندوقچه هـا و تخت خواب هـا 

و بـه عنـوان قرنیزهـای تزئینـی دیوارهـا بـه کار می رفـت؛ و چـون 

ایـن تزئینـات نسـبت بـه چیدمـان لـوازم منـزل از اهمیـت کم تـری 

کـف  بـه  بایـد  آن  اعظـم  بخـش  دیـدن  بـرای  فـرد  بـود،  برخـوردار 

اتـاق نـگاه می کـرد. زمانـی کـه در نهایـت نقاشـی بـه عنـوان یـک اثر 

تزئینی مسـتقل که بر دیوار آویزان می شـود به رسـمیت شـناخته 

شـد، تحـول و تکامـل در سـاخت قـاب و چارچـوب آثـار نقاشـی بـه 

صـورت کنده کاری هـا و طال کاری هـای گران قیمـت بـرای قاب هـای 

هنرمنـدان  به دسـت  نقاشــــــی ها  حامـل  جعبه هـای  و  دایــــره ای 

بـه  آغـاز شـد... تصویـر کـه زمانـی صرفـاً  نیـز  مطـرح و برجسـته 

چیدمـان داخـل منـازل محـدود بـود، بـه موضوعـی بـرای اثرگـذاری 

بـر کل سـطوح فرهنـگ سـکوالر تبدیـل شـد، محتـوای آن تنوعـی 

خارق العـاده پیـدا کـرد و بیـش از پیش معنایی فرهنگـی یافت.«۲۷ 

خیلـی زود، خاندان هـای ثروتمنـد بـرای تزئیـن نمازخانه هـای خـود 

در کلیسـاها به سـفارش مسـتقیم آثار مذهبی و آذین محراب به 

نقاشـان روی آوردنـد. هـدف از ایـن کار سـرمایه گذاری برای زندگی 

»بعدی« یا صرفاً نشان دادن »شکوه و عظمت« به اجتماع بوده 

اسـت.۲۸ این تقاضاهای جدید منجر به چند برابر شـدن تولیده ای 

هنـری شـد به طـوری کـه کلیسـاهای جدیـد بـا نمازخانه هـای جدید 

سـاخته شـده و ایـن نمازخانه هـا بـه خاندان هـای ثروتمند فروخته 

می شـدند و ایـن خاندان هـا نیـز بـا سـفارش آذین محراب هـا و آثار 

مذهبی و آرامگاه های جدید تقلید دیگران را نیز برمی انگیختند.۲۹ 

چنیـن »انعطاف پذیـری مذهبـی« در نهایـت ایـن امـکان را فراهـم 

آورد تـا تقاضـا بـرای هنـر در دوره ی مـّد نظر ما به سـرعت افزایش 

یابـد. بخشـی از ایـن رویکـرد بـه ایـن علـت بـود کـه آثـار نقاشـی بـه 

کاالی سـرمایه ای تبدیـل شـدند کـه قیمـت آن هـا در طـول دوره ی 

رنسـانس افزایـش می یافـت: آثـار مذهبـی و آذیـن محـراب بـرای 

نمازخانه هـای خصوصـی را افراد اجتماع محلی به کرات می دیدند 

سـود  آن هـا  سـفارش دهندگان  بـرای  و  می کردنـد،  تحسـین  و 

و منفعـت در قالـب افزایـش ارزش بـه همـراه مـی آورد. 3۰ پیآمـد 

اساسـی ایـن رونـد، بـرای اهـداف مـورد نظـر مـن در ایـن نوشـته، 

ایـن اسـت کـه منافـع جدیـد اجتماعـی مربـوط بـه هنـر تمایـل برای 

پرداخـت هزینـه بـرای آثـار نقاشـی را افزایـش داد. 

بـه لوپـز کـه  نظریـه ا ی اسـت شناخته شـده و معـروف منسـوب 

می گویـد پاییـن بـودن بهـره وری نهایـی سـرمایه بـه دنبـال دوره ای 

سـرمایه گذاری  بـه  منجـر  نهایـت  در  ثـروت،  ثابـِت  انباشـت  از 

سـنگین در هنـر می شـود.3۱ ایـن تحـول در ایتالیـای قـرون پانـزده 

و شـانزده میـالدی بـه وقـوع پیوسـت. بـراون نظریـه ی لوپـز را بـه 

رنسـانس  دوره ی  در  کـه  می کنـد  اسـتدالل  و  می کشـد  چالـش 

ایتالیـا هیـچ نشـانه ای از رکـود اقتصـادی بـه چشـم نمی خـورد.3۲ 

بالیـای  و  )طاعـون(  سـیاه  »مـرگ  دیگـر  نظریه هـای  بر اسـاس 

مرگ آفرین پی در پی در قرن چهاردهم به بحران انباشـت وراثت و 

ولخرجی هـای بازمانـدگان انجامیـد.«33 کـه اثـر آن در قرن پانزدهم 

بـروز پیـدا کـرد. در هـر دو نظریـه، پیآمـد افزایش تقاضا بـرای هنر، 

افزایـش الزامـی قیمـت واقعـی آثـار نقاشـی و سـودآوری حرفـه ی 

نقاشـی بـه طریـق اولـی اسـت. درسـتی ایـن گزینـه و این کـه آیـا 

ایـن عامـل موجـب جـذب نقاشـان بیش تـر یـا نقاشـان خالق تر به 

حرفـه ی هنـری شـد را در ادامـه تحلیـل خواهـم کـرد. 
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مجموعه  اطالعات

سـفارش های اولیه ی نقاشـی از سـال ۱۲۸۵ میالدی )با »مریم عذرای 

روچـالی« اثـر دوتچـو( تـا ۱۵۵۰ میـالدی )بـا Assumption اثـر لورنـزو 

لوتّـو بـه قیمـت ۴۰۰ فلوریـن طـال( را تحلیـل و مجموعـه   داده هایـی از 

بیـش از 3۰۰ اثـر نقاشـی، از بیـش از ۱۰۰ هنرمنـد را جمـع آوری کـرده ام. 

ایـن مجموعـه   داده  حـاوی ۲۴۸ ارجـاع بـه قیمـت، انـدازه ی سـطح اثـر و 

دیگـر مشـخصات بنیادیـن بـرای تحلیـل اقتصادسـنجی اسـت. حـدود 

نیمـی از ایـن ارجاع هـا متوجه سـفارش های مستندشـده ای اسـت که 

از متـون تاریـخ هنـر دربـاره ی بـازار هنـر رنسـانس، از محققانـی چـون 

وکرناگل، آنتال و بکسندال و لیست قراردادهایی تحلیل شده توسط 

اُمالـی به دسـت آمده انـد. نیمـی از ایـن ارجاع هـا نیـز به طور مسـتقیم از 

به روزتریـن رسـاله های مربـوط بـه هـر هنرمند اسـتخراج شـده  اسـت. 

در یـک مـورد، از حکایـت کوتاهـی در زندگی نامـه ی وازاری، قیمـت ۱۴۰ 

فلورین برای »خانواده ی مقدس« اثر میکل آنژ به دسـت آمده اسـت.

 بـرای هـر یـک از آثـار نقاشـی اطالعات مختلف و معینی اسـتخراج 

شـده اسـت: تاریـخ سـفارش، قیمـت، نـام هنرمنـد و سـن هنرمنـد 

هنگام اجرای اثر، مسـاحت اثر، تعداد فیگورهای رسم شـده در اثر 

)در صـورت امـکان از طریـق آن چـه در قـرارداد ذکـر شـده، و در غیـر 

این صورت از طریق شـمارش مسـتقیم از روی خود اثر در صورت 

وجود(، شـهر مقصد سـفارش، مکتب اسـتاد )هنرمند(، این که آیا 

سـفارش شـامل چندین اثر اسـت، فرسـکو است یا نقاشـی، روی 

بــــوم است یا پنل و با رنگ روغـــن است یا تمپــــرا. 

مقاصد منطقه ای با توجه به یک تقسیم بندی وسیع و گسترده 

انجـام شـده اسـت. توسـکانی شـامل فلورانـس، سـیه نا و لـوکّا و 

سـرزمین های وابسـته می شـود، دوک نشـین میـالن و جمهـوری 

بـه عنـوان دولت هـای مسـتقل  ونیـز در تمـام دوره ی رنسـانس 

اطـراف  شـهرهای  و  رم  پاپـی،  دولت هـای  می شـوند،  شـناخته 

هم چون بخش اعظم اومبریا و مارکه را شـامل می شـوند. دیگر 

مقصدهـا بـرای کل تحلیـل تجربی در دسـته ی باقی مانده ها جای 

گرفته اند. برای آزمودن این که آیا شهرهای بزرگ می توانسته اند 

شـهرهای  از  رسـیده  سـفارش های  بـا  متفـاوت  قیمت هایـی 

کوچـک و حومـه تعییـن کننـد و آیـا ارتبـاط ویـژه ی بیـن یـک شـهر 

دوتچو، »مریم عذرای روچالی«، 
1285 میالدی ، فلورانس، گالری 
اوفیتزّی. 81 فلورین طال، اثر 
هنری در حوزه ی عمومی. 

قیمت سفارش ها 
معمواًل به واحد فلورین 

طال ثبت شده، چرا که در 
آن زمان فلورین به شکل 

گسترده و برای نقل و 
انتقاالت مالی عمده، نه 
تنها در ایتالیا که در کل 

اروپای غربی به عنوان 
سکه ی تجاری غالب 

شناخته می شد.
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و یـک نقـاش می توانسـته روی قیمت گـذاری تأثیر داشـته باشـد، 

دو شـاخص درسـت کـرده ام یکـی بـه نـام مقاصد جزئـی که برای 

شـهرهای کوچـک بـدون یـک جامعـه ی هنـری محلـی ارزش یـک 

خواهـد داشـت و بـرای شـهرهای بـزرگ ارزش صفـر، و دیگری با 

نام سـفارش زادگاه که اگر نقاش از شـهری کوچک باشـد و در 

جای دیگری فعالیت کند و سفارش یک اثر مذهبی دریافت کند 

ارزش شـــــاخص یـک اسـت و در غیـر این صـورت صفـر.

قیمـت ســـفارش ها معمـوالً بـه واحـد فـــــلورین طـال ثبـت شـده، 

چـرا کـه در آن زمـان فلوریـن بـه شـکل گسـترده و بـرای نقـل و 

انتقـاالت مالـی عمـده، نـه تنهـا در ایتالیـا کـه در کل اروپـای غربـی 

به عنـوان سـکه ی تجـاری غالـب شـناخته می شـد. بـه مـرور زمـان، 

فلوریـن جـای خـود را بـه لیـره داد و ارزشـش بـه آرامـی تغییـر کـرد. 

گلدثویـت  پذیرفته شـده ی  عمومـاً  شـاخص  بر اسـاس  بنا برایـن، 

قیمت اسـمی به قیمت واقعی تبدیل شـده اسـت.3۴ این شـاخص 

از اطالعاتی درباره ی قدرت خرید فلورین در برابر کار غیرتخصصی 

اسـتفاده می کند. این مقیاس سـه مزیت دارد: نخسـت، اطالعات 

قابـل اتکایـی در مـورد دسـتمزدهای غیرتخصصـی در خـود دارد، 

حداقـل بیـن اواسـط قـرن چهاردهـم و اوایـل قـرن شـانزدهم؛ کار 

غیرتخصصـی در مقایسـه بـا یک شـاخص جایگزیـن از هزینه های 

زندگـی کـه بر اسـاس اطالعـات پراکنـده از قیمـت اجنـاس مختلـف 

و سـوم  اسـت؛  اطمینان تـری  قابـل  و  بهتـر  تهیـه شـده، ضریـب 

این کـه ایـن شـاخص امـکان مقایسـه ی مسـتقیم بیـن پـاداش و 

دسـتمزد نقاشـی را بـا دسـتمزد کار غیرتخصصـی فراهـم می کنـد. 

فـارغ از ایـن، تغییـرات ارزش واقعی فلورین بـه دوره ی زمانی مورد 

نظـر مـا محـدود شـده اسـت: کاالیـی کـه در سـال ۱3۰۰ میـالدی و در 

فلورانـس بـا ۱ فلوریـن طـال قابل خرید بـوده در سـال ۱3۲۵ میالدی 

بـا ۱.۰3 فلوریـن خریـداری می شـده اسـت و در سـال ۱3۵۰ میـالدی بـا 

۲.۵۶ فلورین، در سال ۱3۷۵ میالدی با ۲.3۸ فلورین، در سال ۱۴۰۰ با 

۲.۲۲ فلوریـن، در سـال ۱۴۲۵ میـالدی بـا ۲.۰۸ فلوریـن، در سـال ۱۴۷۵ 

میـالدی بـا ۱.۹۶ فلوریـن، در سـال ۱۵۰۰ و ۱۵۲۵ میـالدی بـا ۱.۱۹ فلورین 

و در سـال ۱۵۵۰ میـالدی بـا ۱.۴3 فلوریـن )بـرای بـه دسـت آوردن یـک 

شـاخص سـالیانه از درون یابـی خطـی اسـتفاده کـرده ام(.

قیمـت واقعـی نقاشـی  شـاخص خوبـی اسـت بـرای محاسـبه ی 

میکل آنژ، »خانواده ی مقدس«، 
1507 میالدی، فلورانس، گالری 
اوفّیتزی. 140 فلورین طال، اثر 

هنری در حوزه ی عمومی.

قیمت واقعی نقاشی  
شاخص خوبی است برای 
محاسبه ی سودآوری 
مالی یک سفارش. 
بخشی از قیمت خالص، 
مطمئناً، دربرگیرنده ی 
هزینه های تولید است 
که نسبتاً محدود است.
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سـودآوری مالی یک سـفارش. بخشی از قیمت خالص، مطمئناً، 

دربرگیرنـده ی هزینه هـای تولیـد اسـت کـه نسـبتاً محـدود اسـت. 

و  ارزان انـد  نسـبت  بـه  اسـتفاده شـده  رنگ هـای  اعظـم  بخـش 

هزینـه ی آن هـا در مقایسـه بـا درآمـد نقـاش کـم اسـت، البتـه کـه 

اسـتثنائاتی نیـز وجـود دارنـد، مثـل طـال )اغلب در مراحـل اولیه ی 

کار بـرای پس زمینـه اسـتفاده می شـد( و رنگ آبـی، که گران ترین 

واریاسـیون آن بـه نـام »الجـوردی« از یک ماده ی معدنی بنفش-

آبی به نام الجورد به دست می آید که از خاورمیانه وارد می شده. 

بـا وجـود ایـن، هزینـه ی ایـن دو رنگ معمــــــواًل بر عهده ی حامــــی 

یـا ســـفارش دهنده بوده اسـت. 

بـرای تحلیـل اقتصادسـنجی، زمانـی کـه نقاشـی با تمپرا کشـیده 

شـده و زمانی که بخشـی از یک نقاشـی چند لته بوده از متغیری 

مصنوعـی بـا یـک ارزش واحـد اسـتفاده کـردم. هم چنیـن بـرای 

سـفارش هایی کـه قیمـت آن هـا در منبـع به طـور واضح بـه عنوان 

دیگـر  مصنوعـی  متغیـر  یـک  از  نیـز  شـده  ذکـر  خالـص  قیمـت 

اسـتفاده کرده ام )جدا از دسـتمزد کارهای اضافه مثل طال کاری 

یـا کنـده کاری روی چـوب(: هـدف آزمـودن ایـن نکتـه بـود کـه آیـا 

تعـداد  نهایـت،  در  خالص انـد.  قیمـت  واقعـاً  دیگـر  قیمت هـای 

سفارش ها را شمردم، که برای یک نقاشی تکی عدد یک است، 

و بـرای مثـال، بـرای سـفارِش دادگاه جرائـم اقتصـادی فلورانـس 

بـه پیـرو ُپالیی ئولـو بـرای نقاشـی فضائـل هفتگانـه )۱۴۷۲-۱۴۶۹( 

به قیمت ۲۰ فلورین برای هر نقاشـی، عدد مورد شـمارش هفت 

اسـت )یکـی از آن هـا را بوتیچلّـی کشـیده اسـت(.

ایـن مجموعـه اطالعـات کـه در رگرسـیون ها مـورد اسـتفاده قـرار 

گرفتـه ۹۲ نقـاش، بخش اعظـم نقاشـان اصلـی فعـاِل فلورانـس 

مکتب هـای  دیگـر  از  نماینـده  گروه هـای  و  نظـر  مـورد  دوره ی  در 

اصلـی را، مثـل سـیه نا، اومبریـا، ونیـز و میـالن، در خـود جـای داده 

اسـت. بـرای هـر یـک از ایـن مکتب هـا نیـز یـک متغیـر مصنوعـی در 

نظـر گرفتـه ام. نقاشـانی کـه بیش تریـن تعـداد شـاخص های قابل 

ردگیـری را در ایـن مجموعـه اطالعـات در اختیـار داشـتند هنرمندان 

معروفـی چـون پروجینـو )بـا ۲3 قیمـت شـناخته شـده(، فیلیپینـو، 

لوتّـو، تیسـین، سـینیورلی، بوتیچلّـی و چیمـا دا کنه لیانـو هسـتند. 

شـکی نیسـت کـه فراوانـی اطالعات درباره ی برخـی از هنرمندان به 

علـت حجـم زیـاد تحقیق  تاریخ دانان هنر درباره ی آن ها بوده اسـت. 

با این حـال، مجموعـه داده هـا شـامل فـروش نقاشـان غیرمعـروف 

مازاتچو، »تثلیث«، 1426 میالدی، 
ناپل، موزه ی کاپودیمونته.
 80 فلورین طال،
اثر هنری در حوزه ی عمومی.

شاخص های آن دوره 
برای کیفیت کار نقاشان 
تهیه شده و امروز نیز در 

دسترس است، 
نخستین متن تاریخ هنر 

است با نام »زندگی ها« 
نوشته ی جورجیو وازاری،  

منتقد هنری و نقاش، 
این کتاب دقیقاً در پایان 

دوره ی مورد تحقیق ما به 
نگارش درآمده و چاپ 

نخست آن در سال 1550 و 
چاپ دوم آن در سال 1568 

منتشر شده است.
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و حاشـیه ای نیـز می شـود کـه امـروزه عمـالً بـه فراموشـی سـپرده 

ولـی  نیسـت،  در دسـت  آن هـا  از  مدونـی  اطالعـات  یـا  و  شـده اند 

باشـند.  بـوده  فعالـی  متخصــــصان  می بایسـت  خـود  زمـــــان  در 

قابـل  اجـزاء  شـمارش  و  محاسـبه  بـرای  قابل توجـه  منبـع  یـک 

اندازه گیـری آثـار نقاشـان که بر اسـاس شـاخص های آن دوره برای 

کیفیـت کار نقاشـان تهیـه شـده و امـروز نیـز در دسـترس اسـت، 

نوشـته ی  »زندگی هـا«  نـام  بـا  اسـت  هنـر  تاریـخ  متـن  نخسـتین 

جورجیـو وازاری، منتقـد هنـری و نقـاش، ایـن کتاب دقیقـاً در پایان 

دوره ی مـورد تحقیـق مـا بـه نـگارش درآمـده و چـاپ نخسـت آن 

در سـال ۱۵۵۰ و چـاپ دوم آن در سـال ۱۵۶۸ منتشـر شـده اسـت. 

فـرض مـن بـر ایـن اسـت کـه فضایـی کـه بـه هـر نقـاش در ایـن 

متـن اختصـاص داده شـده شـاخصی اسـت از کیفیـت کار نقـاش 

ایـن »شـاخص  بر اسـاس برداشـت وازاری و هم عصـران او. مـن 

بر اسـاس چـاپ  نقـاش در چندیـن ردیـف و  بـرای هـر  را  وازاری« 

از  پـس  وازاری  )کتـاب  دادم  قـرار  سـنجش  مـورد  او  کتـاب  دوم 

مـرگ تمامـی نقاشـان مـورد اشـاره در مجموعـه اطالعـات نوشـته 

شـده، البتـه به غیـر از تیسـین کـه حـدود ۸۰ سـال سـن داشـته و 

شناخته شـده بـوده(. مشـهور اسـت کـه وازاری مکتـب فلورانس را 

برتـر می دانسـته )وازاری از حمایـت خانـدان مدیچی برخـوردار بوده 

اختصـاص  مـورد فضـای  در  کـه  انتظـار مـی رود  بنا برایـن  اسـت(، 

داده شده به نقاشـــان فلــــورانســــی قدری تعصــــب به خـرج داده 

باشـد. با وجود این، فهرسـت وازاری شـاخص مسـتقل و مناسـبی 

بـرای کیفیـت نقاشـان و بر اسـاس دیـدگاه آن دوره در اختیـار مـا 

قـرار می دهـد: بـرای داشـتن یـک ایـده ی کلـی، کافـی اسـت بدانیـم 

کـه رتبه بنـدی فهرسـت از میـکل آنـژ شـروع می شـود، به دنبـــــال او 

رافائــــــل می آیـد و در ادامـه آنـــــدره آ دل سـارتو، تیسـین، پروجینـو، 

گرالندائو، روسـو فیورنتینو، پارمیجیانینو، بیاتو آنجلیکو، اسـپینلو 

آرتینـو، فـرا بارتولومیـو، پائولـو اوچلّـو، فیلیپــــو لیپّـی، مازاتــــچو، 

سـیمونه مارتینـی، بوتیچلّـی و مانِتنیـا. بـرای اجـرای آزمـون کارایـی 

ضعیـف در بـازار رنسـانس از ایـن فهرسـت اسـتفاده خواهـم کـرد. 

یـک بـازار کارا و رقابتـی بایـد بتوانـد متناسـب بـا تفـاوت کیفیـت 

براسـاس برداشـت و دیـدگاه زمـان خـود تفـاوت و اختـالف قیمـت 

به وجـود بیـاورد. بنا برایـن، اگـر پـس از نظارت و کنترل مشـخصات 

قابـل اندازه گیـری نقاشـی ها، قیمت هـا به واقـع بـا فهرسـت وازاری 

به شـکل قابل توجهی همبسـتگی داشـته باشـند، این را به عنوان 

شـاهدی بـر بـازار رقابتـی در نظـر می گیـرم. 

مانِتنیا، 
،»Madonna della Vittoria«

1496 میالدی، پاریس، موزه ی لوور. 
110 فلورین طال، 

اثر هنری در حوزه ی عمومی.
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قیمـت )اسـمی( میانگیـن بـرای سـفارش ها ۱۴۶ فلوریـن اسـت و 

متوسـط قیمـت ۸۰ فلوریـن. ولـی ایـن دامنـه ی قیمـت از حداقـل ۱ 

فلوریـن بـرای آثــــار کوچـک بنوتـزو، تـا حداکثـر 3۰۰۰ فلوریـن بـرای 

فرسـکوی نمازخانـه ی سیسـتین )اثـر میــــکل آنـــــژ در ســـال ۱۵۱۲( 

متغیـر اسـت. میانگیـن سـطح آثـار ۱۹ مترمربـع اسـت کـه شـیب 

توزیع به طرف اندازه های کوچک بسـیار شـدید اسـت، با متوسـط 

۵.۴۴ مترمربـع و سـطوح عظیمـی کـه بـرای اجـرای فرسـکو روی 

هم بسـتگی  اسـت.  گرفتـه  قـرار  اسـتفاده  مـورد  سـقف  و  گنبـد 

سـاده ی بیـن قیمت هـا و انـدازه ی سـطوح کار بیـش از ۶۰ درصـد 

اسـت. تعداد متوسـط فیگورهای کشـیده شـده در یک نقاشـی ۵ 

عـدد اسـت و هم بسـتگی بـا قیمت هـا 3۴ درصـد. 

میانگین ســــــن نقاشـــــــان هنگام اجـــــرای اثــــر ۴۲ ســــــال است، 

کـه بایـد آن را بـا میانگیـن امیـد به زندگی نقاشـان در این مجموعه 

اطالعـات یعنـی ۶۴ سـال مقایسـه کـرد )مازاتچـو در ۲۷ سـالگی 

درگذشـت، تیسـین و میـکل آنـژ در ۹۰ سـالگی(. بـه نظـر می رسـد 

کـه قیمت هـای اسـمی بیـن اوایـل دوران کاری دوچیّـو، چیمابوئـه 

و جیوتّـو و پایـان قـرن چهاردهـم، کـه تعـداد زیـادی کارگاه هنـری 

انگشت شـمارند،  نـوآور و خـالق  وجـود دارد و در مقابـل اسـاتید 

کاهـش یافتـه و در عـوض از قـرن پانزدهـم تـا قـرن شـانزدهم کـه 

دوره ی اوج خالقیـت و نـوآوری هنـری اسـت، افزایـش یافته اسـت. 

ظاهـراً قیمت هـا بـرای سـفارش های هنـری بـه مقصـد دولت هـای 

پاپـی و دیگـر مناطـق در مقایسـه بـا مناطقـی چـون توسـکانی و 

جمهـوری ونیـز، به طـور اساسـی و گاه تـا دو یـا سـه برابـر بیش تـر 

اسـت. ممکـن اسـت منشـاء ایـن تفاوت هـا تغییـر ارزش واقعـی 

فلورین طال یا تغییر در نوع آثار سفارش داده شده در طول زمان 

و یـا در مناطـق مختلـف باشـد. در نتیجـه برای تأییـد تکامل واقعی 

قیمت گـذاری هنـری بـه تحقیقـات اقتصادسـنجی نیـاز اسـت.

تحلیل تجربی 

قیمت ها با مالک مساحت سطح نقاشی همیشه در نوسان اند. 

ولـی بـا وجـود دامنه ی گسـترده ی اندازه ی سـطح سـفارش ها، که 

فرسـکوهای بـزرگ هـم شـامل آن می شـوند، نوسـان ها چنـدان 

زیـاد نیسـت )در حـدود ۱۰ درصـد(. بـا توجـه بـه این کـه رابطـه ای 

مشابه برای تمامی مشخصات اصلی نقاشی ها به تأیید رسیده 

اسـت، می تـوان آن را بـه عنـوان رابطـه ای بسـیار محکـم دانسـت. 

نیـز  نقاشـی ها  داخـل  فیگورهـای  تعـداد  بـه  توجـه  بـا  قیمت هـا 

نوسـان می کننـد. حجـم ایـن نوسـان ها زیـاد اسـت، به گونـه ای که 

هـر فیگـور اضافـی بـه انـدازه ی ۲۰% قیمـت یـک فیگـور بـه قیمـت 

بـا شـیبی مالیـم  می افزایـد و بـرای فیگورهـای اضافـی بیش تـر 

کاهــــــش می یـــــابد. مبلــــغ پرداختی برای فرسـکو، حتی پس از 

تعییـن انـدازه و تعـداد فیگورهـا، به نحو قابل مالحظه ای پایین 

اسـت، کـه احتمـااًل بـه علـت سـریع تر بـودن تکنیک هـای مـورد 

اسـتفاده بـوده، ضمـن این کـه فضـای کم تـری را بـرای اعطـای 

مشـوق جهـت تـالش بیش تــــر باقـی می گــــذارد و در عیـن حـال 

برای اســـــتعداد خالــــص فرصـــــت بیش تری فــــــراهم مــی کند. 

در مورد آثار مذهبی و آذین محراب در دوره ی رنسانس تمایز را 

می تـوان بیـن آثـار چنـد لتـه و تقلید از آثار قدیمی تشـخیص داد. 

اولـی در اوایـل ایـن دوره رواج داشـته و بـه خلـق یـک »دسـتگاه« 

هنـری بسـیار پیچیده تـر نیـاز داشـته و دومـی اغلـب بـر روی بـوم 

از  اجـرا می شـده اسـت. در مـورد مشـخصاتی نظیـر اسـتفاده 

تمپـرا و سـفارش هایی کـه از زادگاه نقـاش بـه او داده می شـده 

ضریـب قابـل توجهـی دیـده نشـده که بـر قیمت ها تأثیـر بگذارد. 

تـا زمانـی کـه قیمت هـای بـازار منعکس کننده ی کیفیـت هنری و 

توانایـی نـوآوری نقاشـان بر اسـاس دیدگاه همـان دوره ی زمانی 

باشـند، شـاخص قیمت حامی نظریه ای اسـت که بر اسـاس آن 

تا زمانی که قیمت های 
بازار منعکس کننده ی 

کیفیت هنری و توانایی 
نوآوری نقاشان بر اساس 

دیدگاه همان دوره ی 
زمانی باشند، شاخص 
قیمت حامی نظریه ای 
است که بر اساس آن 

نقاشان در ابتدای دوران 
کاری خود بر کسب اعتبار 

و شهرت سرمایه گذاری 
کرده و تمرکز خود را بر 

پیشرفت و توسعه ی 
محصوالت خود و خلق 

نوآوری های هنری 
گذاشته تا به مرور زمان 
احترام و تحسین بازار را 

به دست آورند.
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نقاشـان در ابتـدای دوران کاری خـود بـر کسـب اعتبـار و شـهرت 

سـرمایه گذاری کـرده و تمرکـز خـود را بـر پیشـرفت و توسـعه ی 

بـه  تـا  گذاشـته  هنـری  نوآوری هـای  خلـق  و  خـود  محصـوالت 

مـرور زمـان احتـرام و تحسـین بـازار را به دسـت آورنـد. سـپس از 

مواهـب و محاسـن شـهرت و اعتبـار خـود در آخریـن بخـش از 

دوران کاری خـود بهـره می برنـد. از کار و صـرف انـرژی می کاهنـد، 

را  کار  اعظـم  بخـش  و  می بندنـد  کار  بـه  را  تکراری تـری  سـبک 

دوره ی  مفهومـی  نـوآوران  میـان  از  می سـپارند.  دسـتیاران  بـه 

رنسـانس می تـوان از مازاتچـو و رافائـل نـام برد. مازاتچو کسـی 

اسـت کـه پرسـپکتیو خطـی را بـرای سـازماندهی ترکیب بنـدی 

عرضـه کـرد، و رافائـل نیـز شـیوه ی کاری جدیـدی ارائـه کـرد کـه 

اسـاس آن طراحی مقدماتی صحنه های بسـیار واقعی و اجرای 

بـا وجـود محـدود بـودن اطالعـات از خالصـه ی  گروهـی اسـت. 

از  بیش تـر  مازاتچـو  کـه  نقـاش می دانیـم  دو  ایـن  کاری  دوران 

میانگیـن دریافـت می کـرده و رکورد دریافتـی او برای اجرای آذین 

محراب کوچک پیزا و در سـن ۲۵ سـالگی ۸۰ فلورین بوده اسـت 

و رافائـل نیـز به سـرعت بـه یکـی از گران تریـن نقاشـان دوره ی 

او  آذیـن محراب هـای سـاخته ی دسـت  تبدیـل شـد.  رنسـانس 

در سـن ۲۲ سـالگی تـا ۱۷۰ فلوریـن بـه فـروش می رفتـه و بـرای 

اجـرای آذیـن محـراب سـانتا سسـیلیا، در سـن 3۱ سـالگی هـزار 

لئونـاردو،  گلنسـون  گفتـه ی  بـه  اسـت.  کـرده  دریافـت  فلوریـن 

میـکل آنـژ و تیسـین را می تـوان نمونه ی نـوآوران تجربی آن دوره 

دانسـت: مهم تریـن آثـار سـفارش داده شـده بـه ایـن سـه نقـاش 

در متـون تاریـخ هنـر مـدرن به ترتیب »شـام آخر« در ۴3 سـالگی، 

نمازخانـه ی سیسـتین در 3۷ سـالگی و آذیـن محـراب پسـاّرو در 
3۶ سـالگی هنرمنـد اسـت. 3۵

خلـق  بـرای  خـود  زندگـی  سـوم  دهـه ی  میانـه ی  در  لئونـاردو 

»سـتایش مجوسـان« 3۰۰ فلوریـن پیشـنهاد گرفـت، گرچـه کـه 

شـرایط پیچیـده ی قـرارداد در نهایـت او را واداشـت کـه پـروژه را 

رهـا کـرده و بـه میـالن نقـل مکان کند. ما نمی دانیـم که لودویکو 

فورتـزا )حاکـــــم میــــالن( بـرای »شـام آخـر« چقـدر بـه لئونـاردو 

پرداخـت کـرده، ولـی بـه گفتـه ی وکرنـاگل قیمـت پیشـنهادی بـه 

او بـرای »نبـرد آنگیـاری« و در سـن ۵۱ سـالگی چیـزی در حـدود 

رافائل،  محراب سانتا سسیلیا، 
1514 میالدی، بولونیا، موزه ی ملی. 
1000 فلورین طال، 
اثر هنری در حوزه ی عمومی.

39 3۸



اثـر  3۰۰۰ فلوریـن بـوده اسـت. همـان مبلغـی کـه احتمـااًل بابـت 

»نبـرد کاشـینا« بـه میـکل آنـژ پیشـنهاد شـده بـود. در نهایـت، بـه 

نظـر می رسـد کـه لئونـاردو کار بـر روی مونالیـزا را چنـد سـال بعـد 

)احتمااًل بین سال های ۱۵۰3 و ۱۵۰۶( آغاز کرده و این اثر در پایاِن 

عمـر لئونـاردو بـه مبلغـی بسـیار بـاال بـه فرانسـوای اول، پادشـاه 

فرانسـه، فروختـه شـده اسـت. میکل آنـژ برای اجـرای نمازخانه ی 

سیسـتین 3۰۰۰ فلوریـن دریافـت کـرده کـه تـا جایـی کـه می دانیـم 

بیش تریـن قیمـت بـرای یـک فرسـکوی کامـل بـوده اسـت. 

بـا  مثبـت  در هم بسـتگی  وازاری  یافته هـا، شـاخص  بر اسـاس 

قیمت هـا قـرار دارد و ضرایـب آن از نظـر آمـاری و اقتصـادی، هـر 

دو، بسـیار قابـل توجه انـد. ایـن نکتـه بهـره وری بـازار اولیـه را بـه 

اثبـات می رسـاند چـرا کـه تأییـد می کنـد از میـان نقاشـی هایی 

بـا مشـخصات یکسـان، آثـاری کـه کیفیـت کاری نقاشان شـان 

باالتـر اسـت، قیمـت بیش تـری هـم دارنـد. ممکـن اسـت قـدرت 

پیش بینی کننـده ی شـاخص وازاری بـه علـت تفاوت کیفیت بین 

مدرسـه های منطقـه ای یـا تعصـب وازاری نسـبت بـه نقاشـان 

فلورانسـی دچـار اعوجـاج و خطـا باشـد. 

بـه نظـر می رسـد کـه نیروهـای بـازار در تجـارت اولیـه ی آثـار نقاشـی 

در ســـــراسر منطقـه در هـر فرصــــتی از معاملـه کسـب سـود و 

منفعت می کرده اند. نقاشـان باکیفیت تر به نسـبت نقاشـان دیگر 

می توانسـتند قیمت هـای باالتـری درخواسـت کننـد، ولـی در عیـن 

حـال راز منفعـت بیش تـر در فـروش نظام منـد بـه یـک منطقـه ی 

خـاص در مقایسـه بـا دیگـر مناطـق نهفتـه اسـت. نمی تـوان انـکار 

کـرد کـه در اوایـل قـرن شـانزدهم، سـفارش ها در رم به قیمت های 

باالتـری  رسـیده؛ ولـی آن چـه بخـش اعظـم تفـاوت قیمت هـا را در 

این شـهر توضیح می دهد کیفیت باالتر نقاشـانی اسـت که به رم 

نقل مکان می کرده اند و یا به سـفارش و برای رم کار می کرده اند. 

بخشـی از خالقیـت هنـری دوره ی رنسـانس، و نوآوری هـای هنـری ایـن 

دوره، مثـل پرسـپکتیو دقیـق )از دهـه ی ۱۴۲۰(، رنـگ روغـن )در حـدود 

دهـه ی ۱۴۷۰(، محـوکاری یـا اسـفوماتو )توسـط لئونـاردو(، اسـتفاده از 

رنگ غالب )توسـط تیسـین( و تفاوت خارق العاده ی سـبک های هنری 

بـه علـت افزایـش سـودآوری حرفـه ی نقاشـی، بـا افزایـش تقاضـا بـرای 

کاالهای هنری ممکن شـده اسـت. اطالعات من این اجازه را نمی دهد 

بـار نشـان  بـرای نخسـتین  را بررسـی کنـم، ولـی  کـه مسـتقیم علیـت 

می دهـد کـه سـودآوری مـورد انتظار بـرای حرفه های هنری در مقایسـه 

بـا دیگـر فنـون و حرفه هـا در طـول قـرن پانزدهـم بـا سـرعت زیـادی رو 

بـه افزایـش بـوده اسـت. البتـه نبایـد نظر یـک صاحب نظـر هم عصر این 

تحـوالت، یعنـی وازاری، را از نظـر دور داشـت کـه مکـرراً بـه عامل رقابت 

به عنـوان محـرک دسـتاوردهای نقاشـان فلورانسـی اشـاره می کـرد. 

از دیـدگاه اقتصـادی، بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره شـود کـه پیآمـد 

یـا  انحصـاری  رقابتـی  بـازار  یـک  در  تقاضـای بیش تـر  مسـتقیم 

ورود نقاشـان جدیـد اسـت و یـا افزایـش سـرمایه گذاری در خلـق 

کیفیـت. اطالعـات قابـل اعتمـادی در دسـت نیسـت کـه تعـداد 

از همـه  و  را نشـان دهـد،  رنسـانس  در دوره ی  نقاشـان فعـال 

مهم تر این که، اطالعات زمانی مورد نیاز برای تأیید متنوع بودن 

روند ورود به این بازار را نیز در اختیار نداریم. به نظر می رسـد در 

اوایل دوره ی رنسـانس ، حرفه ی هنری تعداد زیادی نقاش را به 

خـود جلـب کـرده اسـت، ولـی بایـد توجه داشـت که چنیـن روندی 

رقابت را شـدت بخشـیده و سـطح قیمت ها را پایین می آورد که 

بـا الگـوی کاهـش قیمت ها تا دهه ی ۱۴۲۰ میالدی مطابقت دارد. 

اطالعـات پراکنـده ی موجـود نشـان می دهنـد کـه تعـداد نقاشـان 

در شـهرهای اصلـی بـه سـطحی ثابـت رسـیده بـود. البتـه کـه این 

رقـم در دیگـر مراکـز مهـم هنـری مثـل فالنـدر کم تـر اسـت. دی 

مارچـی و میگـروت تخمیـن می زننـد که حدود سـال ۱۴۷۰ میالدی 

نمی توان انکار کرد که در 
اوایل قرن شانزدهم، 
سفارش ها در رم به 
قیمت های باالتری  رسیده؛ 
ولی آن چه بخش اعظم 
تفاوت قیمت ها را در این 
شهر توضیح می دهد 
کیفیت باالی نقاشانی 
است که به رم نقل مکان 
می کرده اند و یا به 
سفارش و برای رم کار 
می کرده اند.

در اوایل دوره ی رنسانس، 
حرفه ی هنری تعداد زیادی 

نقاش را به خود جلب 
کرده، ولی باید توجه 

داشت که چنین روندی 
رقابت را شدت بخشیده و 

سطح قیمت ها را پایین 
می آورد که با الگوی 

کاهش قیمت ها تا دهه ی 
1420 میالدی مطابقت دارد.
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از هر هزار نفر سـکنه ی فلورانس ۰.۸ هنرمند بوده اند، که بسـیار 

کم تـر از عـدد ۱.۴ در بـروژ فالنـدر در همـان سـال اسـت، عـددی 

کـه طـی ده سـال بعـد دو برابـر شـده اسـت. همیـن منبـع، تعـداد 

هنرمنـدان از هـزار نفـر سـکنه ی ونیـز را در سـال ۱۵3۰ میـالدی ۰.۸ 

نفـر تخمیـن می زنـد کـه مجـدداً بسـیار پایین تـر از اعـداد ۱.۷ و ۲.۴ 
بـرای بـروژ و آنتـورپ در دهـه ی ۱۵۲۰ میـالدی اسـت. 3۶

تقاضـای  اسـت،  انحصـاری  رقابـت  آن  کـه شـاخصه ی  بـازاری  در 

بیش تـر منجـر بـه رقابـت در کیفیـت می شـود. اگر پـاداش کیفیت 

زیـاد باشـد و افزایـش کیفیـت بـه نسـبت ارزان تمـام شـود، انتظار 

منطقـی مـا مسـابقه ی کیفیـت بیـن نقاشـان خواهـد بـود. اُمالـی 

بدون تمرکز بر روندهای وابسته در هزینه ی مواد اولیه ی هنرمند 

یـا تغییـر در نظـام شـاگردی و هزینه هـای فعالیت هـای صنفـی، به 

تحلیـل جزئـی ماهیـت هزینه های نقاشـی بـرای کارگاه های اصلی 

پرداختـه اسـت. در حالی کـه برخـی از کارگاه هـای دوره ی رنسـانس 

سـرمایه گذاری های  زمـان  آن  اسـتانداردهای  بر اسـاس  متأخـر 

واقعـی بـه شـمار می آمدنـد )مثـل مـورد اسـکوارچینو، جیرالندائـو، 

در  کـه  اولیـه مثـل جیوتّـو،  اسـاتید  مـورد  در  رافائـل(،  بعدهـا،  و 

فعالیـت  دسـتیاران  از  بزرگـی  بـا مجموعـه ی  وسـیع  محـدوده ای 

می کرد، نیز می توان همین را گفت. این ساماندهی فعالیت های 

هنری مطمئناً منجر به تولید در مقیاس اقتصادی می شود، ولی 

در عیـن حـال نیـز شـاهدی در دسـت نیسـت کـه نشـان دهـد ایـن 

رونـد در طـول زمـان تغییـر محسوسـی کرده باشـد. آن چه احتمااًل 

در طـول زمـان دسـت خوش تغییـر شـده تـالش فکـری و ذهنـی 

نقاشان است که به تهیه ی طراحی های اولیه، رسیدن به اصالت 

بیش تـر در ترکیب بندی هـا، خلـق دوبـاره ی فیگورهـای انسـانی و 

مناظـر بـه شـکل واقعی تـر، متمایـز کـردن سـبک ها، و در نهایـت 

اختصـاص  بهتـر  دریافـت سـفارش های  بـا هـدف  اعتبـار  کسـب 

یافته است. بدون اغراق در مورد آن چه که یک مجموعه اطالعات 

محـدود و نامتـوازن می توانـد در اختیـار مـا قرار دهـد، باید بپذیریم 

کـه قیمـت واقعـی آثـار هنـری وقتـی افزایـش پیـدا می کننـد کـه بـا 

مشـخصات قابـل اندازه گیـری ثابـت، بایـد هنرمنـد و سـن هنرمند 

هنـگام اجـرای اثـری، منعکس کننده ی افزایش کیفیت ذاتی اثر بر 

اسـاس برداشـت و ارزیابـی خریـداران باشـد.

پرسش کلیدی ای که هنگام تحقیق و تفکر درباره ی رنسانس 

نمی تـوان از آن طفـره رفـت ایـن اسـت کـه چگونـه ایـن تعـداد 

در  و  کوچکـی  شـهرهای  چنیـن  در  توانسـتند  بـزرگ  هنرمنـد 

طـول چنیـن دوره ی زمانـی کوتاهـی، بـه چنیـن رشـد و بالندگـی 

دسـت یابنـد. از دیـدگاه اقتصـادی می تـوان گفـت کـه افزایـش 

از سـوی  بـرای کاالهـای هنـری  بی سـابقه در تقاضـای نسـبی 

 Saint« ،برناردینو لوئینی
Catherine«، اوایل قرن شانزده 

میالدی، کلکسیون خصوصی. 

از دیدگاه اقتصادی 
می توان گفت که افزایش 
بی سابقه در تقاضای نسبی 
برای کاالهای هنری از 
سوی حامیان مالی 
ثروتمند که آماده ی رقابت 
)و قادر به قضاوت( برای 
کیفیت در یک بازار 
بین المنطقه ای بودند، 
سبب جذب گروه های 
بزرگی از هنرمندان در 
شهرهایی نظیر فلورانس، 
ونیز و رم شد.
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حامیـان مالـی ثروتمنـد کـه آمـاده ی رقابت )و قـادر به قضاوت( 

بـرای کیفیـت در یـک بـازار بین المنطقـه ای بودنـد، سـبب جـذب 

گروه هـای بـه کفایـت بـزرگ از هنرمنـدان در شـهرهایی نظیـر 

تشـویق  را  نقاشـان  ایـن  رقابـت  شـد.  رم  و  ونیـز  فلورانـس، 

می کـرد کـه سـبک های متفاوتـی اختیـار کننـد و در کیفیـت بـه 

رقابـت بپردازنـد، آن هـم در شـرایط و حال و هوایی که کیفیت 

به مثابه توانایی برای حل مجموعه ای از مشـکالت و مسـائل 

در  بیـرون  جهـان  واقع گرایانـه ی  بازتولیـد  در  تکنیکـی  جدیـد 

تصاویـر نقاشی شـده تعبیـر می شـد. تحـت ایـن قوانیـن بـازی، 

اثـرات جانبـی مثبـت حاصـل از تعامـل نقاشـان در ایـن شـهرها 

توانایـی نـوآوری آن هـا را تقویـت کـرد. 

ماحصل

بـازار هنـر ایتالیـای دوره ی رنسـانس را با اسـتفاده از یک مجموعه 

اطالعات درباره ی سفارش های اولیه برای نقاشی های فیگوراتیو 

تحلیـل و بررسـی کـرده ام. شـواهدی مقدماتـی از یـک بـازار رقابتی 

عرضـه شـده کـه، پـس از نظـارت و کنتـرل کیفیـت، تفـاوت قیمت 

قابل مالحظه ای در سراسـر مقاصد منطقه ای سـفارش ها وجود 

ندارد و این خود به معنی کارآمدی نیروهای بازار اسـت. شـاخص 

قیمت دوگانه افزایش شدید قیمت آثار نقاشی را نشان می دهد، 

کـه همیـن نکته خود نشـان می دهـد محرک اصلی خالقیت هنری 

دوره ی رنسـانس افزایش سـودآوری حرفه ی نقاشـی است. قابل 

توجـه خواهـد بـود کـه بتوان اثبـات کرد که روند مشـابهی در دیگر 

حوزه هـا نیـز حاکـم بـوده اسـت، چراکـه ایـن دوره ی زمانـی محمـل 

تجدیـد حیــــــات خالقـــــیت در معمـاری )رافائـل(، مجسمه سـازی 

)میـکل آنـژ( و حتـی علـم )لئوناردو( نیز بوده اسـت. 

مرکـز اصلـی رنسـانس، یعنـی فلورانـس، یعنـی ونیـز، در اواسـط 

قـرن شـانزدهم دچـار رکـود آرام هنـری شـد  و بـه تدریـج جـای خـود 

را، بـه عنـوان مرکـز سـفارش  و نوآوری هـای هنـری، بـه رم داد. در 

همیـن زمـان، دیگـر مرکـز ثقـل رنسـانس یعنـی ونیـز بـه دوره ی 

طوالنـی خالقیـت مولـد خـود ادامـه داد. توضیـح ایـن مسـیرها و 

سرنوشـت های مختلـف آسـان نیسـت، امـا بـه نظر می رسـد که بار 

دیگـر ایـن عوامـل اقتصادی انـد کـه اهمیـت اساسـی پیـدا می کنند. 

فلورانـس در قـرن شـانزدهم میـالدی در کنـار از دسـت دادن نقش 

تجاری خود به تدریج زیر سـلطه ی متمرکز خاندان مدیچی درآمد، 

کـه بـه از بیـن رفتـن رقابـت بیـن دیگـر خاندان هـای اصیـل انجامیـد 

و در کل موجـب کاهـش سـفارش  و آثـار هنـری عمومـی شـد. ونیز 

مرکز تجاری باقی ماند، ونیز را خاندان های مختلف اداره می  کردند. 

ایـن خاندان هـا بـرای قدرت و نیز دیده  شـدن رقابـت می کردند، و در 

نتیجـه سـفارش های هنـری تـا مدت های مدید دچار رکود نشـدند.

میکل آنژ، 
 خودنگاره، طراحی.
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Haven: Yale University Press O.Malley, Michelle )2005(j

O.Malley, Michelle and Evelyn Welch )2007(. The Materi- .۱۴

al Renaissance . Manchester: Manchester University. Press

.O.Malley)2013(: 3-5 .۱۵

۱۶. بایــد بــه خواننــدگان یــادآوری شــود آن چــه بــه عنــوان اســتدالل 

خریــد و فــروش در ذهــن داریــم در مــورد هنرمندانــی اســت کــه 

جهــت توجــه خــود را بــه مقاصــدی کــه پرداخــت بهتــری دارنــد 

عــوض می کننــد. کانــال مخالــف )فــروش مجــدد توســط حامیــان 

مالــی( تــا زمانــی کــه ســفارش ها بــرای کلیســاها و اماکن عمومی 

به طورمعمول وارد بازار ثانویه نمی شدند، اجرایی نشد. 

ــاره ی دیگــر وجــوه قراردادهــا، مثــل قســط های  ۱۷. متأســفانه، درب

پرداخــت، طــول مــدت اجــرای اثــر یــا روابــط از پیــش موجــود بیــن 

حامــی و هنرمنــد اطالعــات مرتــب و منظمــی در اختیــار نــدارم. بــرای 

آگاهــی از تئوری هــای پویــای قراردادهــای انگیزشــی و اعتبــار و 

شهرت نگاه کنید به:

MacLeod, W. Bentley and Jim Malcomson )1988( .

Reputation and Hierarchy in Dynamic Models of Em-

ployment..Journal of Political Economy , 96: 832-55

و بــرای نخســتین اشــارات بــه مشــکالت قراردادهــای طوالنــی 

مدت در موضوعات تاریخی نگاه کنید به:

 Carlos, Ann M. and Stephen Nicholas )1990( .Agency

 Problems in Early Chartered Companies: the case of the

 Hudson.s Bay Company..Journal of Economic History , 50,

no. 4: 853-75

و برای شرکت های تجاری اولیه: 

 Carlos, Ann M )1992(.Principal-agent Problems in Early

Trading Companies: a tale of two .rms..American Eco-

nomic Review , 82, no. 2: 140-45

و بــرای مطالعــه ی یــک رویکــرد قــراردادی جالــب بــه اقتصــاد 

فرهنگی نگاه کنید به:

 Caves, Richard )2000(. Creative Industries. Contracts between

Art and Commerce . Cambridge: Harvard University Press

۱۸. در هر صورت، به نظر می رســد که نســخه ی اول )که در موزه ی 

لــوور قــرار دارد( توســط لئونــاردو بــه یــک حامی خصوصــی )احتمااًل 

لودویکو اســفورتزا( فروش مجدد شــد، زیرا ســفارش دهندگان از 

پرداخــت پاداشــی بــه ارزش ۱۰۰ دوکات )نوعــی ســکه ی طــال کــه در 

قــرون وســطی رایــج بــود( کــه هنرمنــدان طلــب کــرده بودنــد ســر باز 

زدنــد و پیشــنهاد آن هــا تنهــا ۲۵ دوکات بــود. در چنیــن مــوردی، 

۴9 ۴۸



نســخه ی بعــدی بایــد متفــاوت می بــود )احتمــاالً نســخه ی مــوزه ی 

ملــی(. ایــن نخســتین اثــر نقاشــی مهمــی اســت کــه یــک هنرمنــد از 

یــک ســفارش مذهبــی بــه یــک حامــی خصوصــی تغییــر مشــتری 

داده، کــه قدمــی کلیــدی در به وجــود آمــدن یــک نقــش جدیــد تجاری 

برای هنر به شمار می آید.

 Zöllner, Frank )2015(. Leonardo da Vinci: 1452-1519: the

.complete paintings and drawings . Colone: Taschen

Holmstrom, Bengt )1979( .Moral Hazard and Observ- .۱۹

.ability. The Bell Journal of Economics , 10, no. 1: 74-91

۲۰. مســلماً، چنیــن مکانیزمــی بــرای دیگــر انواع و دســته ها به خوبی 

ــو  ــار در آن زمــان نقاشــی های فیگوراتی ــی آث ــی نمی شــود، ول اجرای

فیگوراتیــو  ترکیب بندی هــای  واقــع،  در  اســت.  بــوده  مذهبــی 

پرجمعیت از قرن شانزدهم به موضوعی عادی تبدیل می شوند. 

.O.Malley )2013(j .۲۱

۲۲. نظریــه ی اقتصــادی دو تئــوری جایگزیــن بــرای اعتبــار و شــهرت 

مطــرح می کنــد. یکــی بــر اســاس توانایــی تعییــن اضافــه قیمــت در 

مــورد کاالهــای حاصــل از »تجربــه« بــا کیفیــت بــاال کــه در مــورد 

کاالهــای بــا مانــدگاری زیــاد مثــل آثــار نقاشــی بــه راحتــی قابــل 

اعمال نیســت. و دیگری که اســاس آن بر تولیدکنندگان بی کیفیت 

اســت کــه به طــور مــداوم در تعادلــی شــراکتی بــا اطالعاتــی ناقــص، 

از اجنــاس باکیفیـّـت تقلیــد می کننــد کــه ایــن نظریــه نیــز بــه ســختی 

با مسئله ی تفاوت و تمایز در بازار هنری تطبیق می یابد. 

.O.Malley )2013(: 142 .۲3

ــار و شــهرتی  ۲۴. ایــن پیآمــد بــرای حمایــت از چنیــن نظریــه ی اعتب

الزامــی اســت ولــی کافــی نیســت، چــرا کــه آموختــن از طریــق اجــرا در 

دوران جوانــی و از دســت دادن قابلیت هــای نــوآوری بــه مــرور زمــان و 

در دوران پیری نیز می تواند چنین الگویی را تعیین )یا تقویت( کند. 

 Galenson, David  )2002(. Painting outside the Lines .۲۵

-Patterns of Creativity in Modern Art . Cambridge: Har

vard University Press.l

Galenson, Davis )2006(. Old Masters and Young Geni-

 uses: the two Life Cycles of Artistic Creativity . Princeton:

Princeton University Press.h

۲۶. در سال ۱۴۲۲ میالدی جیووانی دا پونته برای دو صندوقچه ی 

ازدواج ۴۵ فلوریــن دریافــت کــرد، کــه احتمــااًل تصویــری از یــک 

بــاغ بــر آن هــا نقــش بســته بــوده و ایالریونــه بــاردی آن را بــه 

دخترش اعطاء کرد. 

۲۷. .باید خاطرنشان کنم که از قراردادهای مربوط به دکوراسیون 

هــای خانگــی چیــز زیادی باقی نمانده اســت. در واقع، بخش بزرگی 

ــه در حوزه هــای  ــری ک ــار هن ــر ســفارش آث ــا ب ــی م ــل تجرب از تحلی

عمومــی، مثــل کلیســاها و ســاختمان های عمومــی قابــل رؤیــت 

اســت اســتوار اســت. بــا وجــود ایــن، یــک اثــر نقاشــی مثــل جشــن 

خدایــان کــه در ســال ۱۵۱۴ میــالدی و در ازای ۸۵ دوکات بــه جیووانــی 

بلّینــی ســفارش داده شــد در نهایــت اســتودیوی خصوصــی ایزابــاّل 

ِدسته راه پیدا کرد. افزایش تقاضا ژانرهای سکوالر و غیرمذهبی 

را نیــز، هــر چنــد بــه آرامــی، تقویــت کــرد: بــه نظــر می رســد نخســتین 

 Trompe loeil with partridge نمونــه  از نقاشــی طبیعــت بی جــان

ــاری باشــد کــه در ســال ۱۵۰۴  ــو دی بارب ــر جاکوپ and gauntlets اث

کشیده است )موزه ی مونیخ(.

 Nelson, Jonathan and Richard Zeckhauser )2008(.  .۲۸

 The Patron.s Payo. Conspicuous Commission in Italian

Renaisssance Art . Princeton: Princeton University Press.i

۲۹. »تخمیــن زده می شــود کــه در قــرن پانزدهــم میــالدی شــش صد 

نمازخانه در میان کلیساهای فلورانس پراکنده بوده است، و تعداد 
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غیرقابل شمارشــی از محراب های جانبی که در آن کلیســاها ســاخته 

شــده، در حالی کــه بازســازی گســترده فضاهــای نمازخانــه ای ممکــن 

نبوده، به حســاب نیامده اســت،اغلب به این خاطر که - مثل ســانتا 

کــروک فرانسیســکن ها، ســانتا ماریــا نــووالی دومینیکن هــا، و خــود 

کلیســای جامــع )کــه در حقیقــت برونِلِســکی بــرای افــزودن یــک 

نمازخانــه ی جانبــی بــه آن برنامه ریــزی کــرده بــود(- آن قدر بــزرگ بودند 

کــه عمــالً چنیــن تعمیــرات و تغییراتــی اصــوالً عملــی نبــوده اســت. 

انــدازه ی بســیاری از ایــن کلیســاهای رهبانــی جدیــد یــا بازسازی شــده 

بیش تــر بــه تقاضــا بــرای فضــای نمازخانــه ای خصوصــی بســتگی 

داشــته تــا تعــداد راهبــان در آن اجتمــاع مســیحی و یــا ثــروت آن نهــاد 

مدهبــی. نمازخانه هــا ماننــد هــر ملــک و مســتغالت خصوصــی قابــل 

خریــد و فــروش بــوده و چنیــن رویدادهایــی بــرای دکوراســیون مجدد 

آن ها فرصت مناسبی بوده است. 

3۰. در ایــن دوره ی زمانــی می تــوان »کاالهــای هنــری« را بــه عنــوان 

دورگــه ای بیــن کاالهــای عمومــی )محلــی( )به ویــژه بــرای محتــوای 

مذهبــی( و کاالهــای خصوصــی )بــه علــت قابــل تعویض بــودن و 

وجــود یــک بــازار معمولــی بــرای تجــارت اولیــه ی آن هــا( به حســاب 

آورد. در دوره ی رنســانس تجــارت کاالهــای هنــری بیــن عوامــل 

عمومــی و خصوصــی تعیین کننــده ی اصلــی نــوع ایــن ســفارش ها 

بــوده اســت، و در دوران مــدرن نیــز بــه تعیین کننــده ی اصلــی بــرای 

خصوصــی  کلکســیون های  و  عمومــی  موزه هــای  بیــن  توزیــع 

خواهد بود . درباره ی اقتصاد موزه ها نگاه کنید به: 

Heilbrun, James and Charles M. Gray )1993(. The Eco-

nomics of Art and Culture . Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press.i

3۱. نظریه ی لوپز:

 Lopez, Robert S )1953(. Hard Times and Investment in

Culture . New York: Metropolitan Museum of Art.i

بــرای آگاهــی از مطالعــه ی لوپــز روی بــازار هنــر باروک اســپانیا نگاه 

کنید به:

Etro, Federico and Elena Stepanova )2017a( .Art Collec-

 tions and Taste in the Spanish Siglo de Oro .Journal of

Cultural Economics , 41,no. 3, 309-335.i

Brown, Judith C )1989( .Prosperity or Hard Times in Re- .3۲

naissance Italy?.Renaissance Quarterly , 42, no. 4: 761-80.i

Goldthwaite, Richard A )1993(. Wealth and the De- .33

mand for Art in Italy, 1300-1600 . Baltimore: Johns Hop-

kins University Press.i

Goldthwaite, Richard A )1980(. The Building of Re- .3۴

naissance Florence: An Economic and Social History. i

Baltimore: Johns Hopkins University Press. i

Goldthwaite, Richard A )2009(. The Economy of Renais-

sance Florence . Baltimore: Johns Hopkins University.

Press. i

  Galenson, Davis )2006(. i .3۵

 De Marchi, Neil and Hans J. van Miegroet )2006( i.3۶

The History of Art Markets. in Handbook of the

 Economics of Art and Culture, V.Ginsburgh and D.

Thorsby )Eds.(, Vol. 1, 69-122, Amsterdam.i

Elsevier. i
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ایـن نوشـته ادعـا می کنـد کـه نمی تـوان کیفیـت هنرهـای دیـداری را 

جـدا از سـلیقه و دیـدگاه شـخصی سـنجید. اگـر هنرمنـدی بخواهـد 

درآمدزایی داشته باشد، باید از دید مردم معتبر شمرده شود. اعتبار 

و بـه دنبـال آن ارزش اقتصـادی در بـازار چگونـه به وجـود می آینـد؟ 

سـنجش کیفیـت آثـار هنـری نیازمنـد متخصصانـی در ایـن زمینـه 

اسـت. آن هـا شـبکه ی ارتباطـی جهانـی و دانـش فرهنگـی خـود را بـه 

کار می گیرنـد؛ دانشـی ویـژه و بسـیار تخصصـی کـه نیازمند یک عمر 

یادگیری است. تنها بخشی از دانش فرهنگیْ جستارهای روشن و 

سنجــــش اعـتبــــار و ارزش اقتصــــادی در 
هنرهای دیداری

هولگر بنوس و دیِیتر رونته
ترجمه ی افرا صفا

1997 ,21 Journal of Cultural Economics :منبع
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لئو کاستلی و اندی وارهول در 
گالری کاستلی، ۱۹۶۶، نیویورک.



بدیهی اسـت و مؤلفه های سـلیقه ای و شـخصی نیز در آن درگیرند. 

از آن جـا کـه مـردم به طـور کلـی نمی تواننـد خـود کیفیـت آفرینـش 

هنـری یـک هنرمنـد را بسـنجند، متخصصـان این زمینه بایـد خود در 

میـان مخاطبـان اعتبـار داشـته باشـند تـا بتواننـد بـر اعتبار آثـار هنری 

گـواه باشـند. رونـدی کـه در گـذر آن متخصصـان ایـن عرصـه آثـاری را 

معتبر می نامند وابسته به پیشینه۱ است، برای نمونه ممکن است 

آثـاری بـا کیفیـت در جایگاهـی ناشایسـته قـرار بگیرند.

پیش گفتار

ارزش اقتصـادی یـک اثـر هنـری چیسـت؟ برای تعیین قیمت یک 

فرآورده در بازار، مردم باید آن را بشناسـند. این شـناخت معمواًل 

ریشه در تجربه های فردی از کیفیت یک فرآورده دارد. اما کیفیت 

یـک اثـر هنـری را نمی تـوان در دَم تجربـه کرد.۲ یکـی از ادعاهای ما 

این اسـت که در بازار هنر به رسـمیت شـناختن ارزش اثر، چیزی 
مانند یک پیمان اجتماعی اسـت. 3

یـک چالـش در تئـوری اقتصـادی در ایـن زمینه ماجرایی اسـت که 

بـر سـر اثـر سـتایش شـده ی رامبرانت بـه نام »مـردی با کالهخود 

طالیـی« آمـد. ایـن اثـر پیش تـر ارزش اقتصـادی بسـیار باالیـی 

داشـت، مخاطبان بسـیاری را به سـوی خود می کشاند و موضوع 

قلم فرسایی های تخصصی بی شمار بود. دست آخر فهمیدند که 

»مردی با کالهخود طالیی« اثر رامبرانت نبوده اسـت. بالفاصله 

همـه ی ارزش اقتصـادی اش را از دسـت داد و آن همـه مخاطـب 

هـم پراکنـده شـدند. امـا خـود اثـر ذره ای تغییـر نکـرده بـود. پـس 

روی آن بـوم چـه بـود کـه تـا پیـش از پخش شـدن این خبـر ناگوار، 

مـردم بـا شـگفتی بـه آن خیـره می شـدند؟ اکنـون اگر بـه هر دلیلی 

معلوم شـود که این اثر واقعاً کار رامبرانت بوده اسـت ارزشـش 

دوبـاره سـر بـه فلـک می کشـد و مخاطبـان بـرای سـتایش این اثر 

یگانـه صف خواهند کشـید. 

به نظـر می رسـد کـه ابزارهـای سـنجش کیفیـت هنـر تحـت تأثیـر 

در  سـر  ناگهانـی  بسـیار  اسـت  ممکـن  کـه  دگرگونی هایی انـد 

بیاورنـد. یـادآور می شـویم کـه قیمت گـذاری سـهام در بـورس نیـز 

تـا انـدازه ای بـه وضعیـت اجتماعـی بسـتگی دارد و دچـار نوسـان 

ناگهانی می شـود. اما انتظاراتی که از بازار قیمت های رو به رشـد 

بـورس مـی رود، دسـت آخـر بر اسـاس مدارک بی طرفانـه و خالی از 

دیدگاه های شـخصی اسـت، مانند داده های جریان مالی سـود و 

زیان و غیره. ۴ برای نمونه افت شدیدی در ارزش سهام می تواند 

نتیجه ی سـال ها سـاختگی بودن مدارک مالی سـود و زیان باشد 

و از ایـن راه بـر زیـان بزرگـی سـرپوش گذاشـته شـده باشـد. امـا 

هنگامـی کـه چنیـن زیان هایی آشـکار می شـوند می تـوان آن هـا را 

بـه دور از دیـدگاه شـخصی ثبـت کـرد. 

امـا ایـن کار بـرای آثـار هنـری ممکـن نیسـت. هیـچ راهـی بـرای 

دسـت یافتـن بـه کیفیِت یک اثر یا مجموعـه آفرینش های هنری 

یـک هنرمنـد وجـود نـدارد. حتـی نمی تـوان بـدون دخالـت سـلیقه 

و دیـدگاه شـخصی گفـت کـه یـک اثـر اصـالً هنـر بـه شـمار می آیـد 

یـا نـه. هیـچ ابـزارِ سـنجش یـا اسـتاندارد منطقـی ای بـرای ایـن کار 

وجود ندارد. کیفیت اثر هنری نمی تواند با روش های علمی ثابت 

یـا رد شـود. 

از آن جایـی کـه معیـاری بـه دور از دیـدگاه شـخصی و سـلیقه ای 

وجود ندارد، یک اثر هنری برای به دست آوردن ارزش در بازار باید 

نزد مردم معتبر باشد. ارزش اقتصادی هنگامی در بازار هنرهای 

دیـداری شـکل می گیـرد که خریـداران بالقوه بـه اثری اعتماد کنند 

که نمی توانند کیفیتش را مستقیم بسنجند. به دانش فرهنگی 

بسـیار ویژه و تخصصی )که خالی از قضاوت های سـلیقه ای هم 

نیست( نیاز است تا بتوان کیفیت فرهنگی را سنجید؛ ویژگی ای 

کـه بـا طبقه بندی هـای معمـول کیفیـت، یعنـی کیفیـِت بررسـی، 

هیچ راهی برای دست 
یافتن به کیفیِت یک اثر 

یا مجموعه آفرینش های 
هنری یک هنرمند وجود 

ندارد. حتی نمی توان 
بدون دخالت سلیقه و 

دیدگاه شخصی گفت که 
یک اثر اصالً هنر به 

شمار می آید یا نه.

یکی از ادعاهای ما این 
است که در بازار هنر به 
رسمیت شناختن ارزش 
اثر، چیزی مانند یک 
پیمان اجتماعی است.

سخن ما دقیقاً این است 
که جدا از هزینه هیچ یک 

از این دو ]استعداد یا 
کیفیت[ را نمی توان 
بدون دخالت دیدگاه 
شخصی و سلیقه ی 

فردی تعیین کرد.
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تجربـه و اعتبـار، متفـاوت اسـت و رونـدی اسـت کـه متخصصـان 

عرصـه ی هنـر در آن نقشـی کلیـدی دارنـد. آن هـا هسـتند کـه قـرار 

اسـت بـر دانـش فرهنگـی مسـلط باشـند. مـا تـالش می کنیـم 

نشـان دهیـم کـه ایـن روند وابسـته به پیشـینه اسـت. 

روزن درباره ی پدیده ی ستارگان ]مانند ستاره های سینما یا موسیقی[ 

ادعا می کند که اسـتعداد، پیوندی تصاعدی با دسـتمزد دارد ۵ به این 

معنا که تفاوت های کوچک در توانایی و استعداد ممکن است بانی 

تفاوتـی عظیـم در درآمـد شـوند. او بـاور دارد کـه اسـتعداد یـا کیفیـت 

بـدون هیـچ هزینـه ای بـه چشـم همـه ی کارگـزاران و واسـطه های 

اقتصـادی خواهـد آمـد. ۶ سـخن مـا دقیقاً این اسـت که جـدا از هزینه 

هیـچ یـک از ایـن دو] اسـتعداد یـا کیفیـت[ را نمی تـوان بـدون دخالـت 

دیـدگاه شـخصی و سـلیقه ی فـردی تعییـن کـرد. روزن اشـاره می کند 

که نقش شهرت و آوازه هنگامی اهمیت پیدا می کند که با اطالعات 

ناقـص سـر وکار داریـم، بنابرایـن مهـم اسـت کـه »سـاز و کار بـه وجود 

آمـدن آوازه« را بررسـی کنیـم. ۷  مـا در ایـن نوشـته می خواهیـم بـه 

همین بپردازیم. 

آدلر در مقاله اش درباره ی استعداد و ستاره شدن ادعا می کند: »حتی 

هنگامی که تفاوتی میان اسـتعدادها نباشـد ممکن اسـت فاصله ی 

هنگفتـی میـان میـزان درآمـد باشـد.« ۸ او بر اسـاس پژوهش هـای 

اسـتیگلر و بِِکـر ۹  اسـتدالل می کنـد کـه خریـد هنـر نیازمنـد داشـتن 

شـناخت و دانـش دربـاره ی هنرمنـد و آثـارش اسـت. بـرای به دسـت 

آوردن این دانش خریداران باید با دیگر خریدارانی  گفت وگو کنند که 

درباره ی آن هنرمند اطالعاتی دارند. ۱۰  آدلر در ادامه می گوید اگر خریدارْ 

هنرمندی را برگزیند که پرآوازه است، هزینه ی پیدا کردن مخاطبانی 

کـه بتـوان در ایـن بـاره بـا آن هـا گفت وگـو کـرد تـا حـد زیـادی کاهـش 

می یابـد، زیـرا خریـداران بسـیاری در دسـترس اند کـه می تـوان بـا آن ها 

درباره ی آن هنرمندِ ستاره گفت وگو کرد. اگر فرض کنیم که تفاوتی 

میـان اسـتعدادها نیسـت، پـس شـانس اسـت کـه تعییـن می کنـد 

چـه کسـی سـتاره می شـود. ۱۱  اگـر از روی شـانس اکثریـت کوچکـی 

از خریـداراْن فـالن هنرمنـد را برگزیننـد »آن هنرمنـد ماننـد گلولـه ی 

برفی که می غلتد و بزرگ  می شـود به سـتاره ای تبدیل می شـود، زیرا 

پـس از هـر دوره ایـن اکثریـت کوچـک، بـزرگ و بزرگ تـر می شـوند.« ۱۲  

بر اسـاس مدل آدلر، یک هنرمند آماتور حتی اگر اسـتعداد زیادی هم 
داشـته باشـد، بـاز هـم هنرمند سـتاره، سـتاره باقی می مانـد. ۱3

البته باید اشاره کنیم که به راستی فاصله ی بسیاری میان استعداد 

افـراد وجـود دارد. ایـن تفـاوت در زمینـه ی هنرهـای دیـداری اهمیـت 

بسـیاری دارد. هم چنیـن در بـازار هنرهـای دیـداری هنگامـی کـه کار بـه 

ارزیابـی هنرمندی نوین می رسـد، پیدا کـردن مخاطب برای گفت وگو 

درباره ی او و کارش بسـیار دشـوار اسـت. دانش فرهنگی ای که برای 

درک کار چنیـن هنرمنـدی نیـاز اسـت در آن هنـگام فراگیـر نیسـت 

و ایـن دانـش به شـمار اندکـی از افـراد دروِن بـازی و خـودْی محـدود 

می شـود و این هـا هسـتند کـه بایـد نخسـت دربـاره ی توانایی هـای 

هنرمنـدان گوناگـون گفت وگـو کننـد و دسـت آخـر بـا رسـیدن بـه یـک 

تفاهـم تصمیـم خـود را دربـاره ی هنرمنـدی نوپـا بگیرنـد. هنگامی که 

آن هـا بـه ایـن هم بـاوری برسـند کـه هنرمنـدی بایـد تـراز اول به شـمار 

نیسـتند،  جایـگاه  آن  شایسـته ی  هنرمنـدان  دیگـر  در حالی کـه  آیـد، 

اعتبارِ اجتماعی آن هنرمند به ارزش مالی معنا می شـود. بنابراین، در 

توضیـح ارزش اقتصـادی آثـار هنـری، آشـکارکردن رونـدی کـه در گـذر 

آن متخصصـان ایـن زمینـه دربـاره ی کیفیـت یـک اثر جدیـد به تفاهم 

می رسـند بسـیار مهـم اسـت. 

بنـگارد ابـزار اندازه گیـری کیفیـت بـرای تعییـن جایـگاه یـک هنرمنـد را 

به دسـت آورده اسـت.۱۴  نظریـه ی او گویـی در نـگاه نخسـت بـا ایـن 

فـرض مـا کـه می گوییـم کیفیت آثـار هنـری را نمی توان بـدون دخالت 

سلیقه و دیدگاه شخصی سنجید، سر ناسازگاری دارد. فری و پومرن 

در بازار هنرهای دیداری 
هنگامی که کار به ارزیابی 
هنرمندی نوین می رسد، 
پیدا کردن مخاطب برای 
گفت وگو درباره ی آن 
هنرمند و کارش بسیار 
دشوار است.

اگر فرض کنیم که 
تفاوتی میان 
استعدادها نیست، 
پس شانس است که 
تعیین می کند چه کسی 
ستاره می شود.
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داده هـای بنـگارد را حتـی بـرای تخمیـن پارامترهـای ارزیابـی کاربـردی 

زیباشـناختی نیـز بـه کار برده انـد.۱۵  پیـش از آن کـه بـه ماجـرای تولیـد 

اعتبـار بپردازیـم بایـد ویژگی هـای ایـن دو رویکـرد را بررسـی کنیـم.

فهرست بنگارد: عددهای نشان دهنده ی جایگاه

کـه  داده هایـی  بـردن  کار  بـه  بـا  بـود  کـرده  تـالش  بنـگارد  ویلـی 

نشـان دهنده ی سرشناسـی یـک هنرمندنـد جایـگاه او را در جهان 

آثـار هنرمنـد کـه در  بـرای نمونـه او شـمار  ارزیابـی کنـد.۱۶   هنـر 

مجموعه ی ثابت موزه ها قرار گرفته بود یا از سوی مجموعه داران 

خصوصـی خریـداری شـده بـود، شـمار نمایشـگاه های انفـرادی و 

گروهـی هنرمنـد، توجهـی کـه از سـوی جشـنواره ها، کتاب هـا و 

تلویزیـون بـه او می شـد و اطالعاتـی ماننـد این هـا را ثبـت می کرد. 

سـپس بنگارد بر اسـاس دیدگاه شـخصی خود به این پارامترها 

ارزش عـددی مـی داد. بـرای نمونـه، او بـه هـر اثـری کـه از هنرمندی 

در موزه ی متروپولیتن بود 3۰۰ امتیاز و به اثری که در انسـتیتوی 

هنـر شـیکاگو بـود ۲۰۰ امتیـاز مـی داد. 

البتـه مقیاس هـای بنگار کمابیش سـلیقه ای اسـت. بـرای نمونه، 

تـا کنـون از آثـار هنرمنـدان تـراز اول فهرسـت بنگارد هیـچ اثری در 

مـوزه ی متروپولیتـن بـه نمایـش گذاشـته نشـده اسـت. بی شـک 

متروپولیتن برجسـته ترین موزه در میان موزه های آمریکاسـت، 

اما نه هنگامی که موضوع هنر معاصر است، این موزه بیش تر 

جـای آثـار اسـتادان قدیمـِی پیشکسـوت اسـت. افـزون بـر ایـن، 

جایگاه موزه ها و نمایشـگاه ها در جهان هنر ثابت نمی ماند و در 

گـذر زمـان تغییـر می کنـد. موزه هایـی کـه جا به جـا می شـوند و بـه 

ساختمان های جدید و برازنده می روند )مانند موزه های آتالنتا و 

سان فرانسیسکو( در افزایش آوازه ی هنرمند مهم  و تأثیرگذارند. 

نمایشـگاه  های »داکومنتـا«۱۷، در شـهر کاسـل آلمـان، اکنـون بـا 

سـاختاری متفـاوت بـا آن چـه روز نخسـت بـوده اجـرا می شـوند. 

نمایش هـای نخسـتین ایـن رویـداد کوچـک بودنـد و هدف شـان 

نشـان دادن جان مایـه ی آن چـه بـود کـه در آن دوره هنـرِ مهـم بـه 

شـمار می آمـد. حضـور در چنین رویدادی بیش ترین اعتبـار را برای 

هنرمند داشت. در برابر آن داکومنتای امروز رویدادی بزرگ  است 

و هدفـش ارائـه ی گزارشـی اسـت از آن چـه در سراسـر جهـان رخ 

می دهـد. نمایـش آثـار هنرمند معاصر در این رویداد دیگر نشـانی 

از اهمیـت او در جهـان هنـر نیسـت. مشـابه ایـن ماجرا بازگشـایی 

مـوزه ی هنـر مـدرن نیویورک، در سـال ۱۹۸۴، با نمایش »گزارشـی 

جهانـی بـر نقاشـی و مجسمه سـازی معاصـر« اسـت. هـدف آن 

نمایشـگاه دادن اطالعـات بـود؛ گزارشـی گسـترده از شـرایط روز، 

نـه ارائـه ی یـک ارزیابـی متمایز. 

ونیـز  دوســاالنه ی  گذشــته  در  اسـت.  جهانـی  جریانـی  ایـن 

برجسته ترین آثار هنر معاصر کشورها را به نمایش می گذاشت. 

کیوریتورهـای کشـورهای مختلـف سـرآمد هنـر کشورشـان را به 

دوسـاالنه ی ونیـز می فرسـتادند. نتیجـه ی ایـن رویکـرد گوناگونی 

گسـترده و ناهمگـون بـود. حضـور در آن جـا تأثیـر به سـزایی در 

یـک  پیرامـون  امـروز  دوسـاالنه های  داشـت.  هنرمنـد  جایـگاه 

موضـوع شـکل می گیرنـد، مانند »دیمنسـیون فوتوروــ هنرمند و 

فضـا« )۱۹۹۰(. ایـن کارْ هنرمنـدان پـرآوازه ی بسـیاری را از رویـداد 

کنـار می گـذارد و شـماری هنرمنـد کم تـر شـناخته شـده را بـه آن 

فـرا می خوانـد. در نتیجـه، حضـور هنرمنـد در ایـن رویـداد دیگـر آن 

تأثیـر شـگرف در جایـگاه را بـه دنبـال نمـی آورد. ایـن تغییـرات در 

روش اندازه گیـری بنـگارد گنجانـده نشـده اند. وزن نسـبی همـه ی 

موزه هـا، نمایشـگاه ها و یـا گالری هـای خصوصـی در جهـان هنـر 

بـه هـر روی، جان مایـه ی داده هـای  امـا  همـواره تغییـر می کنـد. 

از  بنـگارد سـزاوار توجـه اسـت و می توانـد در شناسـایی برخـی 

مؤلفه هـای تأثیرگـذار بـر بـازار هنرهـای دیـداری بـه مـا کمـک کنـد. 

وزن نسبی همه ی 
موزه ها، نمایشگاه ها و 
یا گالری های خصوصی 

در جهان هنر همواره 
تغییر می کند.

بی شک متروپولیتن 
برجسته ترین موزه در 
میان موزه های 
آمریکاست، اما نه 
هنگامی که موضوع هنر 
معاصر است، این موزه 
بیش تر جای آثار 
استادان قدیمِی 
پیشکسوت است.

۶1 ۶۰



گرامپ پژوهشـی روی داده های بنگارد انجام داد و به این نتیجه 

رسـید که قیمت اثر یک نقاش با شـمار امتیازهایی که سیسـتم 
بنـگارد بـه آن می دهـد کمابیـش مرتبـط اسـت. ۱۸

بـرای  پومـرن۱۹،  و  اِشـنایدر  کارهـای  بر اسـاس  پومـرن  و  فـری 

به دسـت آوردن تخمیـن اقتصـادی از ارزیابـی زیباشـناختی کاربردی ، 

می کننـد  ادعـا  آن هـا  گرفته انـد.  کار  بـه  را  بنـگارد  اندازه گیری هـای 

هنرمنـد  یـک  هنـری  آفرینـش  کاربـردِی  زیباشـناختی  ارزیابـی  کـه 

تحـت تأثیـر سـرمایه ی هنـری اندوختـه ای اسـت کـه او در گـذر زمان 

به دسـت آورده اسـت. شـاخص های چنیـن سـرمایه ی اندوختـه ای 

۱( شمار نمایشــــگاه ها و قیمت آثــــــــار هنرمند در گـــــذر زمـــــان،

۲( ســـــــال هایی که از نخســــــتین نمایشگاه هــــــنرمند گذشته، 

3( شـمار مدیوم های هنرهای دیداری که هنرمند با آن ها کار کرده 

)مانند مجسمه سـازی، نقاشـی و گرافیک( و ۴( قیمت آثار فروخته 

شـده در گذشـته اسـت.۲۰  متغیـری کـه بـا نـام ارزیابـی زیباشـناختی 

کاربردی باید تعریف شـود همان جایگاه عددی ای اسـت که بنگارد 

به هنرمند نسبت می دهد. فری و پومرن روش آنالیز رگرسیون۲۱  

را برای تخمین ارزیابی زیباشـناختی کاربردی شـان به کار گرفتند. 

مـا بـه ایـن نتیجه رسـیده ایم که جایـگاه یک هنرمند، کـه از روش 

ارزیابـی زیباشـناختی کاربـردی بـه دسـت آمـده اسـت، »بـا دقـت 

جـای  دارد.۲۲   او هم خوانـی  واقعـی  جایـگاه  بـا  باالیـی«  بسـیار 

شـگفتی نیسـت. متغیرهـای وابسـته ی آن هـا، طبـق اندازه گیـری 

بنـگارد، از مشـاهدات واقعـی کـه بـا متغیرهـای توصیفـی قابـل 

توضیح انـد بـه دسـت نیامـده ، بلکه بنـگارد آن ها را محاسـبه کرده 

بـود و مشـاهداتی هماننـد مشـاهداتی داشـته کـه فـری و پومرن 

از آن هـا بـه عنـوان متغیر توصیفی اسـتفاده کرده انـد. برای نمونه 

اندازه گیری هایـش  در  را  نمایشـگاه های هنرمنـد  بنـگارد شـمار 

گنجانـده اسـت. بنابرایـن اساسـاً فـری و پومـرن جایـگاه هنرمنـد 

را )بـه شـکلی کـه بنـگارد آن را تعریـف می کنـد( بـا جایـگاه هنرمند 

)بـه شـکلی کـه آن هـا تعریفـش مـی کننـد کـه بسـیار بـه روش 

می کننـد.  تعریـف  اسـت(  نزدیـک  بنـگارد 

انـدازه سـنجش  ایـن  تـا  راسـتی تـالش فـری و پومـرن کـه  بـه 

اقتصـادی را در ایـن عرصـه پیـش برده انـد سـتودنی اسـت. امـا 

آشـکار اسـت کـه مرزهایـی وجـود دارد. بـازار هنـرْ بـازار شـفافی 

نیسـت. گالـری داران فهرسـت قیمت هـا را بـه شـکلی روشـمند 

بـه کار می گیرنـد. قیمت هایـی کـه دسـت آخـر پرداخـت می شـوند 

شفاف نیستند. هنگامی که گالری داران پرآوازه اثری را به فروش 

می رسانند، قیمت در فهرست با برچسبی قرمز پوشانده و پنهان 

می شـود. حراجی هـا شـفاف ترند چـرا کـه در نهایـت قیمت هـای 

نهایـی را منتشـر می کننـد. 

نمایشگاه داکومنتا، ۱۹۵۵.

جهان هنر به تغییر 
زندگی هنرمندان 

حساس است، زیرا این 
دگرگونی ها می توانند 

تأثیر به سزایی بر 
دنباله ی زندگی حرفه ای 

هنرمند داشته باشند.

در سده ی نوزدهم، 
جوایزی که به هنرمندان 
داده می شد مهم بودند، 
اما اکنون دیگر این گونه 

نیست.

۶3 ۶2



مدل محاسبه ی اقتصادی فری و پومرن پرسش هایی را درباره ی 

روش ایـن کار برمی انگیـزد. نخسـت بـه شـاخص هایی نگاه کنیم 

کـه ایـن دو آن هـا را سـرمایه ی اندوختـه ی هنرمنـد می نامنـد. در 

سـده ی نوزدهـم، جوایـزی کـه بـه هنرمنـدان داده می شـد مهـم 

وولـف«  »ریـکاردو  نیسـت.  این گونـه  دیگـر  اکنـون  امـا  بودنـد، 

برجسـته ترین جایـزه ی هنـری جهـان اسـت کـه از سـوی دولـت 

اسـرائیل اهـدا می شـود. در سـال ۱۹۹۵، گرهـارد ریشـتر، نقـاش 

آلمانـی، برنـده ی ایـن جایزه بود. اما قیمت های بـازار به اهدای این 

جایـزه هیـچ واکنشـی نشـان ندادنـد. بـرای نمونـه، در سـال ۱۹۹۵، 

اثـر »تـور« )۲۰۰ در 3۰۰ سـانتی متر، رنـگ روغـن روی بـوم، ۱۹۸۵( بـه 

قیمـت ۱۸۰ هـزار پونـد در فرانسـه بـه فروش رسـید )این قیمت ها 

بـدون محاسـبه ی کمیسـیون و مالیـات اسـت۲3 (. پـس از آن کـه 

ریشـتر برنـده ی ایـن جایـزه شـد، اثـر دیگـری از او به نـام »ویولت« 

که کمی کوچک تر بود )۲۰۰ در ۱۸۰ سانتی متر، رنگ روغن روی بوم، 

۱۹۸۶( با تخمین ۱۴۰ هزار تا ۱۸۰ هزار پوند در حراج کریسـتیز لندن 

ارائـه و دسـت آخـر ۱۵۰ هـزار پونـد بـه فروش رفت۲۴. انسـلم کیفر 

برنـده ی جایـزه ی »کایزرینـگ گسـالر« شـد، جایـزه ی بسـیار مهـم 

دیگـری در جهـان هنـر. قیمـت آثارش دچار افتی شـدید شـدند که 

دلیلش تغییراتی در زندگی شخصی اش بود. جهان هنر به تغییر 

زندگی هنرمندان حسـاس اسـت، زیرا این دگرگونی ها می توانند 

تأثیر به سزایی بر دنباله ی زندگی حرفه ای هنرمند داشته باشند. 

فرانسـیس بیکـن، کـه مجموعـه ی آثـارش یکـی از مهم ترین هـا 

در سـده ی اخیـر اسـت، هـم از جوایـز هنـری بیـزار بـود و هـم از 

نمایشگاه ها. او هیچ جایزه ای را نپذیرفت و به ندرت پذیرفت که 

نمایشگاهی برپا کند. در نتیجه، بیکن جایگاه ویژه ای در فهرست 

بنـگارد نـدارد. اثـر نسـبتاً کوچکـی از او بـه نـام »اتـود از سـر« )۸۴.۵ 

در ۸۵ سـانتی متر، رنـگ روغـن روی بـوم، ۱۹۶۰( در حـراج سـاتبیز بـه 

قیمت  ۹3۲،۷۲۰ دالر فروخته شد.۲۵   قیمت اثر »فیگور نشسته 

)کاردینـال سـرخ(« )۱۵۲.۵ در ۱۱۸ سـانتی متر، رنـگ روغـن روی بـوم، 

۱۹۶۰( حتـی در فهرسـت قیمت هـای حـراج کریسـتیز سـال ۱۹۹۶ 

نیامـده بـود، تنهـا پـس از نوشـته ای طوالنی در کاتالوگ حـراج، که 

اثر »کاردینال« را سـتوده بود، آمده بود: »اعالم تخمین قیمت در 

صـورت درخواسـت«.۲۶  ایـن اثـر دسـت آخـر به قیمـت ۱.۴ میلیون 

دالر فروختـه شـد. 

جسپر جونز هم نمونه ی دیگری در این زمینه است. او از نمایشگاه 

بیـزار بـود و هرگـز جایـزه ای را نپذیرفـت. بـا وجـود ایـن، آثـارش 

قیمتی که خریدار 
می پذیرد بابت اثری 
بدهد آیینه ی جایگاه 
هنرمند در جهان هنر 
است، اما جایگاه او را 
تعیین نمی کند. 

۶5 ۶۴

آنسلم کیفر



قیمـت بسـیار باالیـی دارنـد. در سـال ۱۹۹۵،کـوالژی شـگفت انگیز 

از او، ترکیبـی از اشـیاء گوناگـون روی بـوم، بـه نـام »بـدون عنـوان« 

)۱۲۲.۲ در ۱۹۰.۸ سـانتی متر، کـوالژ، ۱۹۸3( در حراجـی بـه قیمـت ۱.3 

میلیون دالر فروخته شـد.۲۷  به یاد داشـته باشـید که سـال ۱۹۹۵ 

سـاِل بـدی بـرای بـازار هنـر بـه شـمار می آیـد. رابـرت راشـنبرگ تـا 

حـدی بـرای جایـزه ی »دوسـاالنه ی ونیـز«، کـه در سـال ۱۹۶3 بـه او 

داده شد، ارزش قائل نیست که در زندگی نامه ی خود نامی از آن 

نبرده است. جوایز تنها تا جایی برای هنرمندان مهم اند که باعث 

شـوند سـرمایه بـه سـوی آن هـا روانـه شـود. قیمتـی کـه خریـدار 

می پذیـرد بابـت اثـری بدهـد آیینـه ی جایگاه هنرمنـد در جهان هنر 

اسـت، امـا جایـگاه او را تعییـن نمی کند. 

اکنون به بررسـی متغیر توصیفی بعدی می پردازیم، یعنی شـمار 

نمایشگاه های هنرمند. رابرت راشنبرگ یکی از هنرمندانی است 

که از سـال ۱۹۶۰ نمایشـگاه های بسـیاری داشـته اسـت. اما با این 

شمار نمایش، ارزش آثار جدیدش در بازار همواره در حال کاهش 

اسـت. آثـار جدیـد او تقریبـاً نصـف قیمت هـای پیشـین فـروش 

می رونـد، در حالی کـه آثـار قدیمـش قیمـت پیشـین خـود را حفـظ 

کرده انـد. اثـر ترکیبـی او بـه نـام »قفـل« )۱۰۱.۶ در ۷۶.۲ سـانتی متر، 

۱۹۶۴( بـه قیمـت 3۵۰ هـزار دالر فروختـه شـد در حالی کـه در سـال 

۱۹۹۵، اثـر نقاشـی ترکیبـی دیگـری از او بـه نـام »کیـک اسـفنجی« 

)۱۸۲.۹ در ۲۱3.۴ سـانتی متر، ۱۹۸۸( تنهـا بـه قیمـت 3۰ هـزار دالر 

بـه فـروش رفـت.۲۸  کسـانی کـه از سـاز و کار درونـی جهـان هنـر 

آگاهند حتی ادعا می کنند آثار پیشین راشنبرگ زیر قیمت واقعی 

ارائـه می شـوند و آثـار جدیـدش زیـادی گرانند. آثار جدیـد او ارزش 

خـود را از نقاشـی های ترکیبـی پیشـینش می گیرنـد. 

قیمـت آثـار پیکاسـو در بـازار همیشـه بـاال بـوده اسـت، بـا این کـه 

نخسـتین نمایـش بـزرِگ آثـارش در یـک مـوزه، تـازه در سـال ۱۹۴۶ 

و بـا عنـوان »پیکاسـو: ۵۰ سـال هنـر او« در مـوزه ی هنـر مـدرن 

نیویورک برگزار شد؛ هنگامی که او ۶۵ساله بود. سای توامبلی در 

صحنـه ی هنـر اروپا بسـیار پرآوازه بـود. او هنرمندی آمریکایی بود 

که در رم زندگی می کرد و به ندرت کاری به نمایش می گذاشـت. 

اما به دلیل اعتبارش میان خودی های جهان هنر آثارش همواره 

از قیمـت باالیـی برخـوردار بودنـد. در ۱۹۹۴ و در ۵۵سـالگی مـوزه ی 

هنرهـای مـدرن نیویـورک رتروسـپکتیوی ۲۹  برایـش برگـزار کـرد 

روی  آثـارش  قیمـت  شناسـاند.  آمریکایـی  مخاطـب  بـه  را  او  و 

همـان ارقـام بـاال باقـی مانـد؛ قیمت آثـارش به دنبـال این نمایش 

پوستر نمایشگاه
 »پیکاسو: ۰ ۵سال هنر او«
موزه ی هنر مدرن نیویورک

جهان هنر به تغییر 
زندگی هنرمندان 
حساس است، زیرا این 
دگرگونی ها می توانند 
تأثیر به سزایی بر 
دنباله ی زندگی حرفه ای 
هنرمند داشته باشند.

    بیش تر هنرمندان با 
این که تنها چند سال 
نوآورانه در زندگی 
حرفه ای شان دارند، 
پس از آن دوره به 
نمایش آثارشان
 ادامه می دهند.

۶7 ۶۶



افزایـش نیافـت. جایـگاه هنرمنـد در میـان خودی هـای جهان هنر 

روی قیمـت آثـارش بسـیار نقـش دارد، امـا ایـن جایـگاه لزومـاً بـا 

برگـزاری نمایشـگاه بـه دسـت نمی آیـد. متأسـفانه ارزیابـی عـددی 

خودی ها بسـیار دشـوار اسـت. اما اگر درباره ی وابسـتگی جایگاه 

هنرمند به نمایشگاه هایش صحبت کنیم شمار نمایش ها مهم 

نیسـت، بلکـه اهمیـت نمایش هاسـت کـه در وضعیـت هنرمنـد 

تغییر ایجاد می کند. افزون بر این، اگر شـمار نمایشـگاه ها از حد 

بگـذرد می توانـد جایـگاه آفرینـش هنـری هنرمنـد را پاییـن بیـاورد 

چـرا کـه نیـروی شـگفت زده کـردن مخاطـب را از دسـت داده و بـه 

سـوی روزمرگـی کشـیده می شـود. 

دو متغیـر توصیفـی دیگـر کـه فـری و پومرن به کار برده اند شـمار 

از نخسـتین نمایـش هنرمنـد گذشـته و  سـال هایی اسـت کـه 

پیشـینه ی قیمـت آثـار اوسـت. اسـاس چنیـن گزینشـی ایـن بـاور 

اسـت که ارزیابی زیباشـناختی آثار با گذشـت زمان بهبود می یابد. 

چنان که مورد را شـنبرگ نشـان می دهد این ادعا درسـت نیسـت. 

هنرمنـدان پیـش می رونـد و مـدام بـا بحـران رو بـه رو می شـوند و 

در می یابنـد کـه دیگـر نمی توانند با روش های گذشـته به کارشـان 

ادامـه دهنـد. در نتیجـه، کیفیـت کار هنرمنـد ممکن اسـت آسـیب 

ببینـد یـا رو بـه زوال بگـذارد. از سـوی دیگـر، هنرمندی که با بحران 

رو بـه رو نشـود معمـوالً خـود را تکـرار می کنـد کـه ایـن هـم باعـث 

کاهش قیمت آثارش می شود. بیش تر هنرمندان با این که تنها 

چند سـال نوآورانه در زندگی حرفه ای شـان دارند، پس از آن دوره 

به نمایش آثارشـان ادامه می دهند. از دید خودی های جهان هنر 

ایـن فعالیت هـا دیگـر گشایشـی در حال هنرمند ایجـاد نمی کنند. 

یکی دیگر از متغیرهای توصیفی فری و پومرن شمار مدیوم هایی 

اسـت کـه هنرمنـد بـا آن ها کار می کند. از بلند مرتبه تریـن نام ها در 

فهرست بنگارد یوزف بویس است که نقاش نبود، اندی وارهل 

هم مجسمه سـاز نبود و آگوسـت رودن هم تا جایی که می دانیم 

هرگـز نقاشـی ای نکشـیده اسـت. پـل کلـی نقاشـی بود کـه گاهی 

چـاپ دسـتی )گـراور( هـم کار می کـرد؛ آثـاری کـه هیـچ اهمیتـی 

مجسمه سـاز  نـه  پـوالک  جکسـون  نداشـتند.  او  کاری  خـط  در 

بـود و نـه هرگـز چـاپ دسـتی کار کـرد، در حالی کـه پیکاسـو در هـر 

مدیومـی بـه آسـانی خـود را ابـراز می کرد. امـا ژرژ بـراک و فرنان لژه 

این گونه نبودند و هنگامی که دست به مجسمه سازی زدند کل 

آفرینش گری هنری شان زیر سؤال رفت. هانری دو تولوز لوترک 

تنها با چاپ هایش شناخته شد و به جایگاه باالیی دست یافت. 

انسـل آدامـز و ادوارد اسـتایکن، کـه عکاسـان آمریکایـی معتبـری 

هسـتند، کاری فراتـر از عکاسـی نکردنـد. شـمار مدیوم هایـی کـه 

هنرمنـد بـا آن کار می کنـد تأثیـری در جایـگاه او نـدارد، بلکـه آن چـه 

اهمیـت دارد نـوآوری و اصالـت نـگاه هنـری و قـدرت بیانـش در 

بیـش از یک رسـانه اسـت. 

زیباشـناختی  ارزیابـی  اندیشـه ی  برابـر  در  لزومـاً  بررسـی ها  ایـن 

نمـودار  در  اسـت  ممکـن  نمونه هـا  ایـن  نمی ایسـتند.  کاربـردی 

رگرسـیون بـه عنـوان داده ی مـازاد خـود را نشـان دهنـد. امـا ایـن 

مـوارد نشـان می دهنـد کـه فهرسـت بنـگارد و مـدل بـه کار رفته از 

سوی فری و پومرن در برابر پرمایگی و پیچیدگی بازار هنر بیش 

از انـدازه ماشـینی اسـت. از آن جـا کـه داوری در بـاره ی کیفیـت یـک 

اثر را نمی توان به دور از سلیقه و دیدگاه شخصی به دست آورد، 

بـرای سـنجش و بهره بـرداری از اعتبـار و به دنبـال آن قیمت گذاری 

آثـار بـه دیدگاهـی نیـاز اسـت کـه برایند هم بـاوری میـان خودی ها 

و آگاهان جهان هنر باشد این داوری در گذر یک روند وابسته به 

پیشـینه به دسـت می آید. بخت و موقعیْت کنش گر های بسـیار 

مهمـی هسـتند، مسـیر زندگـی هنرمنـدان و پیشینه شـان نیـز در 

ایـن راه نقشـی برجسـته ایفـا می کننـد.

شمار مدیوم هایی که 
هنرمند با آن کار می کند 
تأثیری در جایگاه او 
ندارد، بلکه آن چه 
اهمیت دارد نوآوری و 
اصالت نگاه هنری و 
قدرت بیانش در بیش 
از یک رسانه است. 
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ایـن مقالـه مدعـی اسـت کـه اندیشـیدن و کاوِش بی مقدمـه در 

موضـوع ارزش اقتصـادی آثـار هنـری، ماننـد »مـردی بـا کالهخـود 

طالیی« اثر رامبرانت، نتیجه ی مشکالت ناشی از مسئله ی اعتبار 

است. کیفیت هنر مستقیم از خود هنر بیرون نمی تراود، بلکه باید 

از سوی مخاطبان به رسمیت شناخته شود. برای نمونه باقی آثار 

رامبرانـت، پـس از ماجـرای »مـردی بـا کالهخـود طالیـی«، از سـوی 

معاصرانش به رسـمیت شـناخته نشـدند زیرا اعتماد به بینش او 

از دست رفته بود. داشتن بینش به معنی دیدن جهان به گونه ای 

متفـاوت از دیگـران اسـت. هـر بینش گـر پیام هـای ناشـناخته ای را 

هویدا می کند که ممکن اسـت حقیقت داشـته یا نداشـته باشـد. 

بنابراین، باور داشـتن به بینش گر نیازمند اعتماد اسـت؛ نه اعتماد 

به درسـتی شـخص او، بلکه اعتماد به راسـتی بینشـش. 

کیفیت فرهنگی

v

کیفیت هنر مستقیم از 
خود هنر بیرون 

نمی تراود، بلکه باید از 
سوی مخاطبان به 

رسمیت شناخته شود.
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بدون تجربه و دانشی که به دنبال تجربه به دست می آید، اعتمادی 

وجـود نخواهـد داشـت. بـا اعتمـاد کـردن اسـت کـه می توانیـم 

خـود را در برابـر موقعیت هایـی قـرار دهیـم کـه کنترل شـان در 

دسـت ما نیسـت. اگر هنگامی که چراغ سـبز اسـت از چهارراهی 

اعتمـاد داشـته باشـید کـه در سـوی دیگـر  بایـد  گـذر می کنیـد، 

راننـدگان از چـراغ قرمـز پیروی می کنند. شـما می دانید که آن ها 

آمـوزش دیده انـد و پیـش از گرفتـن گواهی نامـه آزمون هایـی 

کـه  کرده ایـد  تجربـه  بارهـا  شـما  گذاشـته اند.  سـر  پشـت  را 

سـوی  در  راننـدگان  می گذریـد  سـبز  چـراغ  از  کـه  هنگامـی 

دیگـر چهـارراه بی حرکـت ایسـتاده اند. حقیقـت ایـن اسـت کـه 

قوانیـن ترافیـک بـه توافق هایـی ملـی تبدیـل شـده اند و دیگـر 

و  دانـش  بـدون  انسـان  از فرهنـگ ملت هـا هسـتند.  بخشـی 

تجربـه نمی توانـد اعتمـاد کنـد. هرج و مـرج قابل اعتماد نیسـت. 

امـا هنگامـی کـه بحـث از هنرهـای دیـداری اسـت نیـاز بـه هیـچ 

آموزش و گواهی نامه ای نیسـت. قوانین زیادی در این عرصه 

حکم فرمـا نیسـتند و آن قوانینـی کـه وجـود دارنـد هـم همـواره 

آن هـا  بـه  هنـر  تنهـا خودی هـای جهـان  و  دگرگـون می شـوند 

آگاهند. روند آفرینش گرایانه ای که به یک اثر هنری می انجامد 

قانون شـکن اسـت و بایـد هـم این گونـه باشـد. هـر قانونـی که 

شـکل می گیرد نمی تواند پایدار بماند، زیرا هر روز بینش های 

جدیدی زاییده می شوند و قوانین پیشین را زیر پا می گذارند. 

ایـن بـه ایـن معناسـت کـه هـر اعتمـادی هـم که در فضـای هنر 

شـکل بگیرد شـکننده خواهد بود، زیرا هیچ قانون و تجربه ی 

مســـــتقیمی وجـود نـدارد کـه پشـــــتوانه ی ایـن اعتمـاد باشـد. 

از آن جا که درسـتی یک بینش را نمی توان در پروسـه های منطقی 

راسـتی آزمایی کـرد و در ایـن راه هیـچ ارزیابـی  خالـی از سـلیقه ی 

شـخصی هـم وجـود نـدارد، هنـگام اعتمـاد بـه اثـر و سـتودن آن در 

میـان جمـْع مسـئله ی اعتبـار آن اثـر نقـش مهمـی پیـدا می کنـد. 

حتـی کاالهـای »معمولـی«، ماننـد اتومبیـل ، نیز باید اعتبار داشـته 

اتومبیـل می توانـد کار  اعتمـاد کننـد کـه یـک  بایـد  باشـند. مـردم 

پیمـودن مسـیر را انجـام دهـد امـا پـس از آن کـه از داشـتن ایـن 

ویژگی هـای اولیـه اطمینـان پیـدا کردنـد، بخشـی از اعتبـار از تجربـه 

کـردن آن اتومبیـل بـه دسـت خواهـد آمـد. کیفیـت یـک اثـر هنـری 

را نمی تـوان از چنیـن راه مسـتقیمی ارزیابـی کـرد. بنابرایـن، یکـی از 

روش هـای معمـول کـه گالـری داران همـواره بـه کار می گیرند، این 

اسـت کـه اثـری را کـه خریـدار بـه آن تمایـل دارد در خانه ی او نصب 

رامبرانت،
»مردی با کاله خود طالیی«، 
۶۵.۷ در۵۰.۷ سانتی متر، ۱۶۵۰، 

موزه ی ِگمالِدگالری، برلین.

روند آفرینش گرایانه ای 
که به یک اثر هنری 
می انجامد قانون شکن 
است و باید هم 
این گونه باشد.

ارزیابی یک اثر هنری 
تنها یک سنجش 
نیست، بلکه خود روندی 
فرهنگی است. از آن جا 
که نمی توان مستقیم 
کیفیت یک اثر هنری را 
سنجید به کاردانانی نیاز 
داریم که متخصص 
ارزیابی هنر هستند.
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می کننـد و چنـد ماهـی پیـش او بـه امانـت می گذارنـد تـا او فرصـت 

کنـدو کاو کیفیـت اثـر را پیـش از خریـد داشـته باشـد. 

اعتبار به سادگی و تنها به این دلیل که اثری خوب است به دست 

نمی آیـد. کیفیـت آثـار هنـری خـود متغیـری ناپیداسـت. نمی تـوان 

معیارهایـی  بر اسـاس  کفـش  یـا  ماشـین  ماننـد  را  آن  کیفیـت 

استاندارد سنجید. ارزیابی یک اثر هنری تنها یک سنجش نیست، 

بلکـه خـود رونـدی فرهنگـی اسـت. از آن جـا که نمی توان مسـتقیم 

کـه  داریـم  نیـاز  بـه کاردانانـی  را سـنجید  اثـر هنـری  یـک  کیفیـت 

متخصـص ارزیابـی هنر هسـتند. نمونه ی این افـراد پژوهش گران 

موزه ها، منقدان هنر، نویسندگان و گاه حتی شاعران، هنرمندان 

دیگـر، اسـتادان دانشـگاه های هنـر، گالـری داران، دالل هـای هنـر، 

کتاب هـای  و  مجله هـا  سـردبیران  نمایشـگاه ها،  کیوریتورهـای 

هنـر، مجموعـه داران و گاهـی صاحب نظـران هنرنـد. همـه ی ایـن 

افـراد شـبکه ای جهانـی شـکل می دهنـد و معمـواًل یکدیگـر را بـه 

خوبـی می شناسـند و تـن به تعریفی شـفاف نمی دهنـد. دیدگاه ها 

و یافته هـای آن هـا بـا رأی گیـری شـفاف بـه دسـت نمی آیـد. ایـن 

دیـدگاه همگانـی از گـذر روندهـای طوالنـی در میـان دیدگاه هـای 

گوناگـون و بـه آرامـی گـرد هـم می آید. هیچ کـس از پیش نمی داند 

کـه ایـن رونـد دسـت آخـر بـه چـه نتیجـه ای خواهـد رسـید. زد و بنـد 

و دسـت کاری وجـود دارد، امـا  نتیجـه را تعییـن نمی کنـد. ایـن رونْد 

بی پایـان باقـی می مانـد و می توانـد از نتیجـه ای بـه نتیجـه ی دیگـر 

تغییـر کنـد. »مـردی بـا کالهخـود طالیـی« نشـان دهنده ی یکـی از 

این تغییرات اسـت. متخصصان قرن نوزدهم شـکی نداشـتند که 

ایـن تصویـر بایـد بـه رامبرانـت نسـبت داده شـود. اما همـکاران آن 

افـراد امـروز بـه گونـه ای دیگر می اندیشـند. متخصصـان می توانند 

اشـتباه کننـد، نمی تـوان از پیـش دانسـت کـه آیـا دیـدگاه آن هـا در 

آینـده دگرگـون خواهـد شـد یـا نـه. 

مخاطبـان کـه بـه دلیـل نبـودن اسـتاندارد نمی تواننـد یافته هـای 

متخصصـان را تأییـد یـا رد کنند، باید بتوانند ادعای آن ها را معتبر 

بشمارند. آن ها باید به متخصصان اعتماد داشته باشند تا بتوانند 

حرف آن ها را بپذیرند. تنها در این حالت است که اعتبار متخصص 

می توانـد بـه کار هنرمنـد و آثـارش بیایـد. هنرمنـد می توانـد بـه 

آسـانی اعتباری را که پیش تر به دسـت آورده بود، خدشـه دار کند 

یـا از میـان ببـرد. بـرای نمونـه، اگـر چشـمه ی ایده هایـش خشـک 

شـود قیمـت آثـارش در بـازار افـت می کنـد. همیـن ماجـرا بـرای 

متخصصـان هـم وجـود دارد؛ اگـر بـر ارزیابی ای پافشـاری کنند که 

دیگـر متخصصـان آن را اشـتباه می پندارنـد، ممکـن اسـت اعتبـار 

خود را از دسـت بدهند. این متخصصان خودی هایی هسـتند که 

هنرمند می تواند به 
آسانی اعتباری را که 
پیش تر به دست آورده 
بود، خدشه دار کند یا از 
میان ببرد. برای نمونه، 
اگر چشمه ی 
ایده هایش خشک شود 
قیمت آثارش در بازار 
افت می کند.

برای ستودن کیفیت 
فرهنگی باید به هنر 

نزدیک بود.

باید به یاد داشته 
باشیم که تنها بخش 
کوچکی از دانش 
فرهنگی قطعی است، 
به این معنا که 
متخصصان گوناگون 
ممکن است به نتایجی 
بی ربط و دور از هم 
برسند و این نتایج هم 
ممکن است در گذر 
زمان تغییر کنند.

رامبرانت، خودنگاره،
 ۶۷.3 در۸۰.3 سانتی متر، رنگ 

روغن روی بوم، ۱۶۶۰، 
لیدن، هلند جنوبی.
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یکدیگر را می شناسـند –و محک می زنند. ارزیابی آن ها بر اسـاس 

تجربـه، دانـش و بینش شـان اسـت که این آخـری نمی تواند خالی 

از سـلیقه و دیدگاه شـخصی باشـد. 

جنسـن و مکلینـگ دو دسـته بندی دانـش تخصصـی و دانـش 

عمومـی را تعریـف کرده انـد.3۲ از دیـد آن هـا هر دانشـی که انتقال 

آن در میـان افـراد قیمتـی داشـته باشـد »تخصصـی« به شـمار 

انتقالـش  کـه  اسـت  دانشـی  آن  »عمومـی«  دانـش  و  می آیـد 

بهایـی نـدارد.33 یـک گونـه از دانـش تخصصـی کـه نمی تـوان آن 

را ثبـت و نگهـداری کـرد دانـش یگانـه اسـت ـ »آن دانـِش ناشـی 

از بینـش کـه بر اسـاس آمـوزش و تجربـه اسـت و نمی تـوان آن 

را به شـکل نوشـتار درآورد.«3۴ انتقال چنین دانشـی غیر ممکن 

اسـت یـا بهـای بسـیار سـنگینی دارد.3۵ دانشـی کـه در ایـن رونـد 

مطـرح اسـت از گونـه ای  اسـت کـه بـه آن یگانـه می گوییـم. در 

ادامـه دربـاره ی دانـش فرهنگـی خواهیـم گفـت. 

ایـن نـوع دانـش در گـذر از رونـدی بـه دسـت می آیـد کـه ماننـد 

هم بـاوری  بـه  رسـیدن  در  پیش تـر  کـه  اسـت  فراینـدی  همـان 

در مـورد کیفیـت آثـار توضیـح داده شـد. ایـن دانشـی بـر پایـه ی 

تجربـه و مقایسـه اسـت. بـرای سـتودن کیفیـت فرهنگـی بایـد 

بـه هنـر نزدیـک بـود. بسـیاری از متخصصـان هنـر در دوره ای در 

جایـگاه هنرمنـد کار کرده انـد و برخی دیگر تاریخ هنر خوانده اند. 

هـر اثـر هنـری یـک پیشـینه ی فرهنگـی دارد و نمی تـوان آن را 

بـدون فهمیـدن سـنت فرهنگـی آن درک کـرد و سـتود. تنهـا بـا 

یـک عمـر آمـوزش می تـوان بـه ایـن فهـم رسـید. هنگامـی کـه 

دانـش فرهنگـی درونـی می شـود، بـه بخشـی از وجـود فـرد بـدل 

کـرد،  منتقـل  دیگـران  بـه  بالفاصلـه  را  آن  نمی تـوان  می شـود. 

زیـرا همـه بایـد از نـو خودشـان ایـن دانـش را دریابنـد و آن را بـا 

وجودشـان همگـون سـازند. بایـد بـه یـاد داشـته باشـیم کـه تنها 

بخـش کوچکـی از دانـش فرهنگـی قطعـی اسـت، بـه ایـن معنـا 

کـه متخصصـان گوناگـون ممکـن اسـت بـه نتایجـی بی ربـط و 

دور از هـم برسـند و ایـن نتایـج هـم ممکـن اسـت در گـذر زمـان 

تغییـر کننـد. هـر کَـس کـه خـودی بـه شـمار می آیـد بسـیاری از 

خودی هـای دیگـر را از نزدیـک می شناسـد و رفته رفتـه دیـدگاه 

آن هـا و توانایی هـا و تعصب های شـان را شـناخته اسـت. 

و  تجربـه3۶  کیفیـت  جسـت وجو،  کیفیـت  میـان  نوشـته ها  در 

کیفیـت اعتبـار3۷ کاال تفـاوت اسـت. دو مورد نخسـت را می توان 

بـه ترتیـب بـا جسـت وجو و تجربـه بـه دسـت آورد. کیفیـت اعتبار 

را نمی تـوان بـا اسـتفاده ی عـادی ارزیابـی کـرد و تنهـا پـس از بـه 

دسـت آوردن اطالعاتـی گران بهـا می تـوان آن را سـنجید. کیفیت 

کل  بـه  و  نمی گنجـد  دسـته بندی ها  ایـن  از  یـک  هیـچ  در  هنـر 

ماجرایی متفاوت اسـت. هر چند سـنجیدن کیفیت اعتبار بدون 

دخالـت سـلیقه و بـا آزمایـش و بـا پرداخـت بهایـی گـزاف ممکـن 

باشـد، هنگامـی کـه پـای هنر بـه میان می آید چنیـن چیزی عملی 

نیسـت. کیفیـت هنـر را نمی توان بدون دخالت دیدگاه شـخصی 

و سـلیقه تأییـد کـرد. از ایـن پـس بـه ایـن گونـه ی کیفیـت کـه 

در پیونـد بـا هنـر اسـت کیفیـت فرهنگـی می گوییـم. بـرای رصـد 

کیفیـت فرهنگـیْ دانـش فرهنگـی الزم اسـت، اما کافی نیسـت. 

از دسـت رفتن ناگهانی ارزِش »مردی با کالهخود طالیی« تنها 

بـه ایـن علـت بـود که دانش فرهنگی به مؤلفه ی اعتماد وابسـته 

وابسـته  هنرمنـد  آثـار  مجموعـه  اعتبـار  بـه  اعتمـاد  مؤلفـه ی  و 

اسـت. کشـف ناگهانـی این کـه اعتبـارِ کهـن اثری سـتایش شـده 

از رامبرانـت غیـر واقعـی بـوده و مخاطبـان را گمـراه کـرده اسـت 

بـه شـکل شـرم آوری بانـی از دسـت رفتـن بـاور مـردم بـه آن شـد. 

مـردم احسـاس کردنـد سـر کار گذاشـته شـده اند!

کیفیت هنر را نمی توان 
بدون دخالت دیدگاه 

شخصی و سلیقه تأیید 
کرد. از این پس به این 

گونه ی کیفیت که در 
پیوند با هنر است 

کیفیت فرهنگی 
می گوییم.
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تنهـا  و  اسـت  تخصصـی  بسـیار  مفهومـی  فرهنگـی  دانـش 

شـماری از هنرمنـدان، گالـری داران، مجموعـه داران آثـار هنـری، 

منتقدان و تاریخ هنر شناسـان و برخی از صاحب نظران هنر از 

آن برخوردارنـد. جنسـن و مکلینـگ می پندارنـد کـه دانـش مورد 

نیـاز بـرای تصمیم گیـری تـا انـدازه ای خـاص و تخصصـی اسـت 

کـه بایـد حـق تصمیم گیری به افراد گوناگون و به کسـانی داده 

شـود کـه از ایـن دانـش خـاص بهره مندنـد.3۸ پیشـنهاد می کنیم 

ارزیابـی کیفیـت فرهنگـی کـه نیازمنـد نظـر متخصصـان اسـت 

نیـز در ایـن گفتـه گنجانـده شـود. 

به رسمیت شناخته شدن
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یـک اثـر هنـری می  توانـد بـه شـکل تصادفـی توجـه یـک خـودی 

جهـان هنـر را جلـب کنـد، کنجـکاوی او را برانگیـزد و باعـث شـود 

کـه او پرسـش هایی را مطـرح کنـد. بخشـی از دانـش حرفـه ای 

او موظفـش می سـازد کـه بـه بینـش و حـس درونـی خـود کـه 

بانـی سـتایش آن اثـر شـده شـک کنـد و بـا همکارانـش و دیگـر 

متخصصان مشـورت کند. از دید او این اثر نسـبت به دیگر آثار 

برتـری دارد، بنابرایـن درخـور ارزیابـی مثبـت اولیـه و تأییـد نشـده 

اسـت. او بـا پرسـیدن چنـد نکتـه نشـان می دهـد کـه تـا حـدی بـه 

اثـر عالقه منـد اسـت. بـه متخصصـان دیگـری رجـوع می کنـد کـه 

ممکن اسـت هنرمند را بشناسـند و دیدگاه شـان را مطرح کنند 

یـا ممکـن اسـت او را نشناسـند و کنجکاوی شـان در بـاره ی اثـر 

برانگیختـه شـود. بـه هـر روی، افـراد درگیـر، در حالی کـه بـا هـم 

گفت وگـو می کننـد، تـالش می کننـد در قضـاوت خود شـک کنند 

یـا از دیگـران تأییـد بگیرنـد. آن هـا همـه ی تخصص شـان را گـرد 

می آورنـد تـا بـه داوری بهتـری برسـند. در بسـیاری از اوقـات ایـن 

بـه پایـان می رسـد زیـرا آشـکار می شـود کـه ارزش  ماجـرا زود 

زیباشناختی اثر چندان هم باال نبوده است. اما گاهی همه چیز 

خـوب پیـش مـی رود و متخصصـان بـه باورمندانی راسـخ تبدیل 

می شـوند. این جاسـت کـه اعتبـار بـه دسـت می آیـد؛ هنگامـی کـه 

خودی هایـی کـه بهتـر از همـه می داننـد، بـاور دارنـد کـه می تـوان 

بـه اثـری اعتمـاد کـرد. بنابرایـن، اعتبـاری که چنین برای سـتایش 

شـدن اثر هنری از سـوی مخاطبان حیاتی اسـت، از سـوی افراد 

بـا هـم  راه هـای گوناگونـی  از  کـه  بـه دسـت می آیـد  گوناگونـی 

تعامـل می کننـد. هیچ یـک از افراد درگیر در این ماجرا نمی تواند 

اعتبـار را خـود بـه تنهایـی به وجـود آورد. برای رسـیدن به اعتبار به 

باورمندانـی پرشـمار و زمـان بسـیار نیـاز اسـت. بایـد یـادآور شـد 

کـه تعاملـی کـه میـان خودی هـا وجـود دارد بـه ایـن معنـا نیسـت 

که در یک محفل تصمیم گرفته  شـود که کسـی مشـهور شـود 

یـا نـه و این گونـه هـم نیسـت کـه قیمـت بـاال از سـوی افـرادی 

پرنفـوذ بـه بـازار القـا شـود که در پشـت صحنـه زد و بند می کنند. 

داسـتان برعکـس اسـت. ارزیابی هـا در بـازار هنـر بسـیار پراکنـده 

و غیرمتمرکز نـد و آرام آرام یـا در گـذر سـال ها و حتـی دهه هـا 

بـه دسـت می آینـد. نمونـه ی آن آثـار ونگـوگ اسـت کـه امـروز بـا 

ارقامـی نجومـی خریـد و فـروش می شـوند در حالی کـه در زمـان 

زندگـی او بـه سـختی کسـی آن هـا را می خریـد. 

جـان السـتر اشـاره می کنـد کـه موقعیت هایـی وجـود دارنـد کـه 

تنهـا بـه صـورت نتیجـه ی جانبـی بـه دسـت می آینـد و بـا تصمیـم 

برای انجام شـان نمی توان به آن نتیجه رسـید.۴۰ بی خوابی مضمن 

نمونه ی این گفته است. کسی که دچار بی خوابی است نمی تواند 

تنهـا بـا عـزم راسـخی کـه بـرای خوابیـدن دارد بر این مشـکل چیره 

شـود، امـا ممکـن اسـت اگـر بـه شـدت روی چیـز دیگـری متمرکـز 

شود و به دنبال آن تمایلش به خوابیدن را فراموش کند، خواب 

خود به سـراغش بیاید.۴۱ اعتبار هم یکی از این موقعیت هاسـت. 

اعتبـار نمی توانـد از سـوی عـده ای کـه می اندیشـند یـک هنرمنـد 

سزاوار داشتن آن است تولید شود. حتی لئو کستلی در نیویورک 

ـ که احتماالً پرنفوذترین گالری دار جهان و بانی شهرت هنرمندان 

پاپ مانند رابرت راشنبرگ و اندی وارهل است ـ هم نمی تواند با 

به نمایش گذاشتن آثار یک هنرمند در گالری شناخته شده اش، 

بـه تنهایـی بـه او اعتبار ببخشـد. دیگـر گالری ها و نهادهـای هنری، 

ماننـد »دوسـاالنه ی ونیـز« و »داکومنتـا« در کاسـل و همچنیـن 

موزه هـای سراسـر جهـان، هـم بایـد با او هم باور باشـند و دیدگاه 

شـخصی اش را تأیید کنند. 

اگـر بخواهیـم بـا واژگان پـاول توضیـح دهیـم خودی هـای جهان 

هنـر یـک شـبکه ی جهانـی روابـط را شـکل می دهنـد.۴۲ ارتبـاط 

حتی لئو کستلی در 
نیویورک، که احتمااًل 
پرنفوذترین گالری دار 
جهان و بانی شهرت 
هنرمندان پاپ مانند 
رابرت راشنبرگ و اندی 
وارهل است، هم 
نمی تواند با به نمایش 
گذاشتن آثار یک 
هنرمند در گالری 
شناخته شده اش، به 
تنهایی به او 
اعتبار ببخشد.

در ابتدا باید 
سرمایه گذاری های 

بزرگ و با ریسک های 
باال انجام شوند تا 

هنرمندی ناشناخته به 
مخاطب ارائه شود.

از آن جا که گالری های 
خوْب معمواًل برنامه ی 

ویژه ای را دنبال می کنند 
که چهره ی یگانه ی 

گالری شان را نشان 
می دهد، نمی توانند به 
آسانی هر هنرمندی را 

بپذیرند که فکر می کنند 
کـــارش بســـیار 

عالی است.

یک اثر هنری می  تواند 
به شکل تصادفی توجه 
یک خودی جهان هنر را 
جلب کند، کنجکاوی او 
را برانگیزد و باعث شود 
که او پرسش هایی را 
مطرح کند.
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اعضـای ایـن شـبکه ها روابـط دوطرفـه و اولویت بنـدی شـده ای 

کـه  می گویـد  پـاول  می کننـد.  پشـتیبانی  را  یکدیگـر  کـه  اسـت 

در روابـط شـبکه ای هـر واحـد بـه تنهایـی وجـود نـدارد بلکـه در 

رابطـه بـا دیگـر واحدهـا معنـا پیدا می کنـد. در ادامـه می گوید که 

شـبکه ها به ویژه دچار شـرایطی می شـوند که نیازمند اطالعات 

دقیـق و قابـل اعتمادنـد. ما به اطالعاتی بیش تر اعتماد می کنیم 

کـه منبـع آن را بـه خوبـی می شناسـیم. پـاول نتیجـه می گیـرد که 

و  کاال  فـروش(  و  )خریـد  جا به جایـی  بـرای  ویـژه  بـه  شـبکه ها 

خدماتی مناسـبند که ارزش شـان را نمی توان به آسانی سنجید. 

بایـد افـزود کـه ایـن دربـاره ی بازار هنـر کـه در آن ارزش نمی تواند 

ارزیابـی شـود هـم درسـت اسـت.

بـه جـای پرداختـن بـه جزئیـات تئـوری شـبکه بگذاریـد خـط فکری 

نـورت،  آن چـه دگالس سـی  از  الهـام  بـا  کنیـم  دنبـال  را  دیگـری 

برنـده ی جایـزه ی نوبـل، می گویـد پیشـنهاد می کنیـم رونـدی کـه 

هنـر دیـده و سـپس ارزیابـی می شـود را در جایـگاه یـک نمونـه از 

تغییر نهادی وابسـته به پیشـینه۴3 ببینیم. وابسـتگی به پیشـینه 

یعنـی رویدادهـای کوچـک و تصـادف و اقبـال می تواننـد از میـان 

وجـود  بـا  حتـی  کـه  برگزیننـد  را  گزینـه ای  گوناگـون  گزینه هـای 

پایین تر و ضعیف بودن نسبت به گزینه های دیگر، که در نهایت 

از میان می روند، سماجت می ورزد و باقی می ماند.۴۴ برای نمونه، 

 QWERTY ۴۵ ترتیـب حـروف الفبـا روی صفحـه کلیـد کـه بـا نـام

می شناسـیمش بـا وجـود گزینه هـای بهتـر و بـا بهـره وری باالتـر 

سـماجت ورزیـد و باقی مانـد. در بدتریـن حالـت، در رونـد تکامـل 

مسـیر باقـی مانـدن ممکـن اسـت بـه بن بسـت برسـد.  

تصـور کنیـد صرفـه بـه مقیاس۴۶ از شناسـه های گزینه هایی باشـد 

کـه قـرار اسـت رقابـت کننـد، بنابرایـن بـا افزایـش میـزان خروجـی 

هزینـه ی هـر واحـد کاهـش می یابـد. اگـر اتفاقـاً یکـی از فناوری هـا 

کـه  می یابـد  کاهـش  انـدازه ای  تـا  آن  هزینـه ی  کنـد  پیشـرفت 

متغیرهـای دیگـر از دور رقابـت خـارج می شـوند، بـا این کـه ممکـن 

اسـت اگـر باقـی بماننـد گزینـه ای برتـر و بهتـر باشـند.۴۷ نـورت در 

ادامـه ی راه داویـد و آرتـور۴۸ ادعـا می کنـد کـه چهـار مکانیسـم در 

خـود  روی  خـود  کـه  درگیرنـد  پیشـینه  بـه  وابسـته  نهـادی  تغییـر 

اولیـه اسـت  راه انـدازی  بـاالی  تأثیـر می گذارنـد. نخسـت هزینـه ی 

کـه دسـت آخـر بـه کاهـش هزینـه در صرفـه بـه مقیـاس می رسـد. 

در  ویـژه  مهارت هایـی  آْن  بـا  مـردم  کـه  اسـت  آموختـن  اثـر  دوم 

برخـورد بـا متغیرهـای متـداول پیـدا می کننـد در حالی کـه نمی توانند 

اگـر  اسـت.  هماهنگـی  اثـر  سـوم  کننـد.  کار  متغیرهـا  دیگـر  بـا 

اسـتفاده  یکسـان  متغیـری  از  بخواهنـد  گوناگونـی  کارگـزاران 

کننـد همکاری شـان آسـان تر می شـود. دسـت آخـر هـم مکانیـزم 

انتظارهـای انطبـاق یافتـه اسـت که ازدیاد یک متغیر بـاور ادامه 

یافتـن وفـور را بـه مـردم القا می کند. نـورت در ادامه می گوید که 

ایـن سـازوکارها بـه تنهایـی نمی تواننـد بـه وابسـتگی به پیشـینه 

برسـند. امـا اگـر بازارها کامل نباشـند، به ایـن معنا که اطالعاتی 

کـه از بازخوردهـا می گیرنـد پـاره پـاره و ناقـص باشـد، کارگـزاران 

از سـوی  کافـی  میـزان  بـه  آن کـه  بـدون  آن عرصـه  بازیگـران  و 

بـازار تصحیـح شـوند بـر باورهـای سـلیقه ای و ایدئولوژیک شـان 

پافشـاری می کننـد. افـزون بـر ایـن، اگـر هزینـه ی تعامل هـا بـاال 

باشـد تصمیم هـای نادرسـت بـه سـختی تصحیـح می شـوند و 

همگـون شـدن بـا حقایـق دشـوار می شـود. اگـر سـازوکارهای 

چهارگانـه درگیـر بـازی باشـند بازارهـا کامـل نیسـتند و هزینـه ی 

تعامالت باال می رود و به دنبال آن وابسـتگی به پیشـینه پیش 

می آیـد.۴۹ در روندهایـی کـه وابسـته بـه پیشـینه اند رویدادهـای 

آینـده بر اسـاس رخدادهـای کنونـی و گذشـته شـکل می گیرنـد. 

»وابسـتگی بـه پیشـینه یعنی گذشـته اهمیـت دارد.«۵۰ اکنون در 

هنرمند شاخص 
رفته رفته زبان خود را 
می یابد. کار او این 
است که برخوردهای 
وابسته به دیدگاه 
شخصی بیافریند.
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نظـر داشـته باشـید کـه گزینه های در حـال رقابـْت هنرمندان اند. 

بنابرایـن، رونـدی کـه در گـذر از آن برخی از این بازیگران شـناخته 

آوازه ای  برخـی دیگـر  و  بـه دسـت می آورنـد  اعتبـار  و  می شـوند 

کم تـر بـه دسـت می آورنـد یـا اساسـاً در بـازار ناشـناس می ماننـد 

امری وابسته به پیشینه است. برای این که از این ماجرا سر در 

بیاوریم باید به یاد داشـته باشـیم که سـازوکارهای چهارگانه در 

بـازار هنرهـای دیـداری درگیرند. در ابتدا باید سـرمایه گذاری های 

بـزرگ و بـا ریسـک های بـاال انجـام شـوند تا هنرمندی ناشـناخته 

هنرمنـد  صدهـا  بایـد  گالـری دار  یـک  شـود.  ارائـه  مخاطـب  بـه 

کمابیـش ناشـناخته را ببینـد و آثارشـان را بـا ریزبینـی بررسـی و 

مقایسـه کنـد تـا یکـی را از میـان آن هـا بپذیـرد. هزینـه ی بـاالی 

جسـت وجو در این جـا مطـرح اسـت. پـس از یافتـن هنرمنـدی 

کـه پتانسـیل دارد، گالـری دار ممکـن اسـت تصمیـم بگیـرد کـه 

از  تـا  کنـد  رصـد  حتـی سـال ها  یـا  ماه هـا  بـرای  را  هنرمنـد  کار 

ادامـه ی کیفیـت آثـار و یـا جـای پیشـرفت آن هـا اطمینـان بیابـد. 

اگـر نتیجـه مثبـت باشـد ایـن گالـری دار ممکـن اسـت بخواهـد 

بازخـورد مخاطـب را در برابـر برخـی از آثـار ببینـد. گالری دارانـی 

کـه بـدون واکاوی وضعیـت هنرمنـدان در گـذر زمانـی طوالنی به 

سـراغ برگزاری نخسـتین نمایش برای او می روند، ممکن اسـت 

سـر از جاهـای نامعلومـی درآورنـد. از آن جـا کـه گالری هـای خوب 

معمـواًل برنامـه ی ویـژه ای را دنبـال می کننـد کـه چهـره ی یگانه ی 

گالری شان را نشان می دهد، نمی توانند به آسانی هر هنرمندی 

را کـه فکـر می کننـد کارش بسـیار عالـی اسـت، بپذیرنـد. میـان 

گالـری داران همـکاری ای بـرای کاهـش هزینه هـای جسـت وجو 

و برگـزاری نمایـش وجـود دارد. آن هـا هنرمنـدان خوبـی کـه بـه 

برنامه شـان نمی خورنـد را بـه دیگـر گالری هایـی معرفـی می کنند 

که ممکن اسـت برای آن هنرمند مناسـب تر باشـند. اما بیش تر 

اوقـات هنرمنـدان از ایـن سـرویس ها آزرده می شـوند و آن هـا را 

نمی پذیرنـد زیـرا گاهـی گالـری ای که هنرمند به آن معرفی شـده 

پذیـرای دیـدگاه گالـری معرفی کننـده نیسـت و وقتـش را تلـف 

نمی کنـد. بـه هـر روی، احتمـال این کـه یـک هنرمنـد بـا آینـده ای 

روشـن اقبالی نیابد بسـیار زیاد اسـت. این مسـئله ممکن اسـت 

باعـث شـود کیفیـت کار هنرمنـد پاییـن بیایـد زیـرا هنرمنـد بـرای 

نیـرو گرفتـن و پیشـرفت بایـد پذیرفتـه و تشـویق شـود. 

هنرمنـد،   یـک  معرفـی  بـاالی  هزینـه ی  بـه  توجـه  بـا  گالـری داران، 

نمی خواهنـد همکاری شـان را بـا هنرمنـدی پایـان دهنـد کـه تـا ایـن 

سـرمایه گذاری ها  ایـن  کرده انـد.۵۱  سـرمایه گذاری  رویـش  انـدازه 

بسـیارTransaction Specific ۵۲ هسـتند و اگـر گالـری داران بـه این 

روابـط پایـان دهنـد هزینه هـای غیرقابـل بازگشـت اولیـه را کاهـش 

مورخ هنر ممکن است 
در سخنرانی گشایش 
یک نمایشگاه با حرف 
زدن زیادی درباره ی 
بیوگرافی هنرمند به 
جای صحبت درباره ی 
آثار او، به گونه ای 
غیرمستقیم این پیام را 
برساند که کیفیت آثار 
به نمایش درآمده 
ضعیف اند.

ونسان ون گوگ، 
خودنگاره با گوش باند پیچی، 

۱۸۸۹، آرل.
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می دهنـد. کاهـش هزینـه در تولید انبوه در این جا مطرح اسـت زیرا 

هزینه هـای فـروش یـک واحـد اثـر هنـری هنگامـی کـه هنرمنـد آن از 

اعتبـار محکـم و اسـتوار برخـوردار اسـت بـه شـدت کاهـش می یابد. 

البتـه بـه ایـن معنـا نیسـت کـه قیمـت ایـن اثـر نیـز پاییـن می آیـد. 

اتفاقـاً برعکـس قیمت هـای بـازار بـرای آن سـر بـه فلـک می کشـند.

تأثیر آموزش در بازار هنر بسیار برجسته است. هنرمند شاخص 

رفته رفتـه زبـان خـود را می یابـد. کار او ایـن اسـت کـه برخوردهـای 

وابسته به دیدگاه شخصی بیافریند. بینش یگانه ی او از محیط 

اطرافش آشکارا از شیوه ی اندیشه ی افراد دیگری که در کنارش 

هسـتند دور می شـود. امـا اگـر بـه راسـتی هنرمنـدی واقعی باشـد 

روش یگانـه ی او در دیـدن و دگرگـون کـردِن جهـان ذهنی توانایی 

بالقوه ی این را دارد که نظر عموم را به سوی خود بکشد. هایک 

در نوشـته اش بـه نـام »سـراب عدالـت اجتماعـی«۵3 می گویـد کـه 

»نخسـتین قاعده سـازی از آن چـه تاکنـون حـس عدالـت را هدایت 

کرده اسـت و در واقع بیان آن چیزی اسـت که انسـان ها از دیرباز 

مهـم  کشـفیات  انـدازه ی  در  اسـت  کشـفی  می کرده انـد،  حـس 

علم.« برخوردهای ذهنی هنرمندان کشـف حقیقت پنهان اسـت. 

هنرمنـد آن چـه را همـه حـس می کرده انـد امـا نمی توانسـتند بیـان 

کنند آشـکار می کند. هنرمند ابهام ها را روشـن می سـازد. مردم در 

برخـورد بـا هنـر او بـه شـوق می آیند، زیرا سـویه های ناشـناخته ای 

را در هویـت خـود کشـف می کننـد و بـرای پرسـش هایی پاسـخ 

می یابنـد کـه پیـش از آن حتـی نتوانسـته بودنـد مطرح کنند. 

از آن جـا کـه زبـان هنرمنـد تـازه و بیگانـه اسـت، دیگـران نمی توانند 

بالفاصلـه از آن سـر در بیاورنـد. آن هـا بایـد بیاموزنـد کـه چگونه آن 

زبان را رمزگشایی کنند. هنگامی که آن را بیاموزند و بتوانند زبان 

هنرمنـد را بفهمنـدـ  کاری کـه بـه دانـش فرهنگـی باالیـی نیـاز داردـ  

می تواننـد بـه آسـانی بـا هنـر او پیونـد برقـرار کننـد. امـا بـا دگرگـون 

شـدن زبـان هنرمنـد و یـا هنگامـی کـه پرسـش هایی کـه بـه آن هـا 

پاسـخ می دهـد دیگـر بـه نظر مردم بی مـورد بیایند این پیوند قطع 

می شـود. داسـتان رامبرانت به ما نشـان می دهد که برقرار کردن 

دوبـاره ی ایـن پیونـد ممکـن اسـت صدها سـال به درازا بکشـد. 

ساز و کار دیگری که روی خود نیز تأثیر می گذارد تأثیر هماهنگی 

است. جهان هنر برای گرداندن سیستم ارتباطی اش از مجموعه ای 

از نشـانه ها بهـره می بـرد. بـرای نمونـه مـورخ هنـر ممکـن اسـت در 

سـخنرانی گشـایش یـک نمایشـگاه بـا حـرف زدن زیـادی دربـاره ی 

بیوگرافـی هنرمنـد بـه جـای صحبـت دربـاره ی آثـار او، بـه گونـه ای 

غیرمستقیم این پیام را برساند که کیفیت آثار به نمایش درآمده 

ضعیفند. مخاطب عادی معمواًل دلبسـته ی شـنیدن ابعاد انسـانی 

دریافـت  منفـی  پیامـی  آن  از  خودی هـا  در حالی کـه  ماجراهاسـت 

هنرمنـدان،  منـش  از  سـردرآوردن  بـرای  نشـانه ها  ایـن  می کننـد. 

مجموعـه داران، موزه هـا و گالـری داران و بـرای ترجمـه ی آثـار هنـری 

هنرمنـد هـم بـه کار می رونـد. چنیـن نشـانه هایی دریافـت هـر فـرد 

بـازار هنرهـای دیـداری را شـکل می دهـد. هنرمنـدان جا افتـاده  از 

در ایـن سیسـتم نشـانه گذارِی پذیرفتـه شـده همگـون می شـوند، 

در حالی کـه هنرمنـدان ناشـناخته در آن جایـی ندارنـد.

انتظارهای انطباق یافته در پیوندی آشـکار با بازار هنر هسـتند. 

هنگامـی کـه هنرمنـدی جایـگاه می یابـد و اعتبـار پیـدا می کنـد از 

دیـد مجموعـه داراْن فرصتـی امـن بـرای سـرمایه گذاری بـه شـمار 

می آیـد. بـا آن کـه اعتبـارش دسـت آخـر ممکـن اسـت از دسـت 

بـرود، امـا مـردم انتظـار ایـن رخـداد را ندارنـد. هنرمندان بسـیاری 

قیمـت  و  می شـده  سـتایش  شـدت  بـه  آثارشـان  کـه  بوده انـد 

باالیـی هـم داشـته، امـا اعتبـار گذشته شـان را از دسـت داده انـد 

چـرا کـه چشـمه ی نوآوری شـان خشـک شـد. 

در  زیـرا  اسـت  غیرکامـل  قابـل مالحظـه ای  بـه طـور  بـازار هنـر 
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ارزیابـی هنـر مؤلفه هـای سـلیقه ای و وابسـته بـه دیـدگاه بیـش 

از دیگـر بازارهـا برجسـته اسـت. هزینـه ی سـرمایه گذاری اولیـه 

بـازار هنـر متزلزل انـد  بـازار گـزاف اسـت. معامله هـا در  ایـن  در 

زیـرا مبالغـی کـه جا به جـا می شـوند شـفاف نیسـتند.۵۴ بنابرایـن، 

اعتبـار اهمیـت ویـژه ای پیـدا می کنـد کـه بـا بهایـی بـاال بـه دسـت 

می آیـد. گالـری داران نزدیـک بـه نیمی از قیمت آثار فروخته شـده 

را بـرای خـود برمی دارنـد کـه خـود نشـان دهنده ی بزرگی هزینه ی 

سـرمایه گذاری اولیـه اسـت. 

هنگامـی کـه ادعاهـای نـورت را در پیونـد با بازار هنرهـای دیداری 

بررسـی کنیـم، درمی یابیـم کـه بـه دسـت آوردن اعتبـار بـه راسـتی 

وابسـته بـه پیشـینه اسـت. امـا بـه ایـن معنـی نیسـت کـه نتایـج 

اسـت  ایـن  نشـانگر  امـا  بـود.  خواهنـد  ضعیـف  ناخـواه  خـواه 

کـه آثـار هنـری بـا کیفیـت پایین تـر ممکـن اسـت در بـازار باقـی 

بماننـد و قیمت هـای باالیـی هـم پیـدا کننـد در حالی کـه آثـاری بـا 

کیفیت بهتر ناشـناخته بمانند و فراموش شـوند. این نتیجه به 

دسـتاورد کار آدلر۵۵ هم نزدیک اسـت، هرچند بحث های اصولی 

در بـه شـمار آوردن اهمیـت اسـتعداد در ایـن سـازوکار ماجرایـی 

کامـالً متفـاوت خواهـد بـود. 

دسته بندی کیفیت 
فرهنگی ساختاری جدا 
از دیگر دسته بندی های 
آشنای کیفیت بررسی، 
تجربه و اعتبار است. 

نتیجه

با وجود نتایجی که فری و پومرن ارائه می دهند که نشان دهنده ی 

یـک کارکـرد ارزیــــــابی زیـــــباشناختی خالـــــی از سـلیقه و دیـدگاه 

شـخصی اسـت، هیچ معیار خالی از سـلیقه و دیدگاه شـخصی ای 

بـرای ارزیابـی کیفیـت یـک اثر هنری در دسـت نیسـت. دسـته بندی 

کیفیـت فرهنگـی سـاختاری جـدا از دیگـر دسـته بندی های آشـنای 

کیفیـت بررسـی، تجربه و اعتبار اسـت. 

آن  اعتبـار  بـه  اثـر  یـک  اقتصـادی  ارزش  دیـداری  هنرهـای  در 

بسـتگی دارد؛ اعتبـاری کـه در گـذر از روابـط میـان متخصصـان و 

صاحب نظـران خـودی گوناگونـی بـه دسـت می آیـد کـه از دانـش 

فرهنگی بهره مندند. این افراد با داشـتن دانش بسـیار تخصصی 

می تواننـد کیفیـت فرهنگـی را بیازماینـد. امـا نبایـد فرامـوش کـرد 

بـه سـلیقه و دیـدگاه  کـه دانـش فرهنگـی مؤلفه هایـی وابسـته 

شـخصی دربـردارد. اعتبـار در رونـدی وابسـته بـه پیشـینه حاصـل 

می شـود و نشـان می دهد که نتیجه ی آن می تواند در رتبه بندی و 

ارزش گـذاری در جایگاهـی پایین تـر از آن چـه بایـد قـرار بگیـرد.
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در  صاحب نظـر  و  متخصـص   ،)  Süreyya Wille( ویلـه  ثریـا 

و  گالری هـا  و  حراجی هـا  بـا  خاورمیانـه،  و  آسـیا  معاصـر  هنـر 

پلتفرم هـای آنالیـن مختلفـی  کـه بـه ترویـج و توسـعه ی ایـن 

بازارهـای روبـه  رشـد می پردازنـد همـکاری کـرده اسـت. ثریـا در 

سـال ۲۰۱۴ به آرتسـی، بزرگ ترین بازار جهانی هنر و در عین حال 

پیشـتاز در ایـن عرصـه، ملحـق شـد تـا دفتـر ایـن شـرکت را در 

هنگ کنـگ افتتـاح کنـد و در حـال حاضـر در تیـم همکاری هـای 

راه بـردی جهانـی آرتسـی  در لنـدن مشـغول بـه کار اسـت. او در 

این جایگاه جدید وظیفه ی ایجاد و هدایت شراکت و همکاری 

مصاحبه ی اختصاصی زمینه با ثریا ویــله
مدیر بخش همـــکاری های راهــــبردی جهانی آرتــسی در لندن، 

با تمرکز بر آسیا و خاورمیانه 

ترجمه ی اشکان جیهوری
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ثریـا ویلـه )Süreyya Wille (، متخصـص و صاحب نظـر در هنـر 

معاصر آسیا و خاورمیانه، با حراجی ها و گالری ها و پلتفرم های 

آنالیـن مختلفـی  کـه بـه ترویـج و توسـعه ی ایـن بازارهـای روبـه  

بـه  در سـال ۲۰۱۴  ثریـا  اسـت.  کـرده  رشـد می پردازنـد همـکاری 

آرتسـی، بزرگ تریـن بـازار جهانـی هنـر و در عیـن حـال پیشـتاز در 

ایـن عرصـه، ملحـق شـد تـا دفتـر ایـن شـرکت را در هنگ کنـگ 

راه بـردی  همکاری هـای  تیـم  در  حاضـر  حـال  در  و  کنـد  افتتـاح 

جهانی آرتسـی  در لندن مشـغول به کار اسـت. او در این جایگاه 

جدید وظیفه ی ایجاد و هدایت شـراکت و همکاری با مهم ترین 

گالری هـای  پـروژه ی  هنـری،  نمایشـگاه های  ارزشـمندترین  و 

آخرهفتـه و سـازمان های گالـری دار را بـر عهـده دارد و بـه آن هـا 

کمک می کند تا مخاطبان گسـترده تری را از میان کلکسـیونرها 

و هنردوسـتان جلب کنند. هدف کاری او این اسـت که هنر را در 

دسـترس مخاطبـان روبه رشـد عصـر دیجیتـال قـرار دهـد.

شما تأثیر آرتسی را، به عنوان بزرگ ترین پلتفرم هنری آنالین، 

در بـازار فعلـی هنـر چگونـه می بینیـد؟ ایـن پلتفرم در سـال های 

اخیـر دچـار چـه تحوالتـی شـده و در سـال های پیشـرو بـه چـه 

سـمتی می رود؟

در پاییـز سـال ۲۰۱۲، زمانـی کـه آرتسـی شـروع بـه فعالیـت جدی 

کـرد، دنیـای هنـر دنیایـی بـود کامـالً متفـاوت از آن چه کـه امروز 

آنالیـن  می توانـد  هنـر  دنیـای  آیـا  می پرسـیدند  مـردم  هسـت. 

باشـد و بـا اسـتفاده از ابـزار و کانال هـای دیجیتـال هنرمنـدان 

اخیـر  تبلیـغ و عرضـه کنـد؟ در طـول سـالیان  را  آثـار هنـری  و 

را پذیرفتـه و  می بینیـم کـه دنیـای هنـر تکنولوژی هـای جدیـد 

حضور آنالین برای بقاء و رشـِد کسـب و کاری سـالم در صنعت 

مـورد نظـر مـا امـری اسـت ضـروری. امـروزه، اغلـب گالری هـا بـا 

اسـتفاده از وبسـایت ، شـبکه های اجتماعـی و یـا پلتفرم هـای 

واسـطه، مثـل آرتسـی، تـالش دارنـد تـا مخاطبانـی بیش تـری 

را از سرتاسـر دنیـا بـه خـود جلـب کننـد. بـه نظـرم دنیـای هنـر 

نیـاز بـه ارتبـاط بـا و ارائـه ی خدمـات بـه کلکسـیونرهایی کـه بـه 

صـورت آنالیـن کار می کننـد را درک کـرده اسـت. اگـر خریـداران 

آثـار هنـری بـه خرید آنالین  چیزهای مختلف، از مایحتاج منزل 

گرفته تا کیف دستی و ماشین، عادت کرده اند، منطقی است 

که انتظار مشـابهی برای خرید آثار هنری نیز داشـته باشـند. با 

پیشـرفت تکنولـوژی، رونـد خریـد آثـار هنـری به صـورت آنالیـن 

آثـار  یک پارچه تـر هـم شـده اسـت. کلکسـیونرها و خریـداران 

هنـری بیـش از پیـش ترغیـب و تشـویق بـه ارتبـاط آنالیـن بـا 

دسترسـی  حـال  عیـن  در  و  می شـوند،  حراجی هـا  و  گالری هـا 

وسـیع تری بـه اطالعـات دارنـد. و ایـن تـازه شـروع ماجراسـت. 

در بسـیاری دیگـر از بازارهـای  مبتنـی بـر  عرضـه و خریـد و فـروش 

آنالین، دخالت قیمت در موفقیت و رشد برای پلتفرم مورد نظر یکی 

از عوامـل کلیـدی اسـت. به این معنا که قـدرت مداخله در قيمت هاى 

بـازار بـراى يـك پلتفرم فروش يكـى از كارآمد ترين ابزار هاسـت. البته 

بـه نظـر نمی رسـد که آرتسـی بـه این رویکرد تمایلی داشـته باشـد. آیا 

نقـش خـود را بـه عنـوان اعالم کننـده ی مرکـزی قیمـت در بـازار کافـی 

می دانـد؟ آرتسـی بـر چـه اساسـی بـازار را به دسـت خـودش سـپرده 

اسـت؟ آیـا بـه سرنوشـت محتوم ناشـی از دسـت نامرئی بـازار اعتقاد 

دارد؟ چگونـه بـه بـازار هنـر اعتمـاد می کنیـد، کـه معمـواًل بـه اعتمـاد 

خریـداران نیـز منجـر می شـود؟ 

در  پیشـرو  و  اصلـی  بازیگـران  بـا  مسـتقیم  صـورت  بـه  آرتسـی 

دنیای هنر ـ گالری ها، حراجی ها، نمایشـگاه های و مؤسسـه های 

مخاطبـان  بـه  را  آن هـا  دسترسـی  حـوزه ی  تـا  می کنـد  همـکاری 

دنیای هنر نیاز به ارتباط 
با و ارائه ی خدمات به 
کلکسیونرهایی که به 
صورت آنالین کار می کنند 
را درک کرده است.
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جهانی گسـترش دهد. آرتسـی به شـکل بنیادین به الگوی گالری 

از  اسـت و هدفـش حمایـت  آثـار هنـری معتقـد  بـرای عرضـه ی 

ساختار فعلی در دنیای هنر است. آرتسی، در جایگاه یک پلتفرم 

صنعتـی واقعـی، بـه همـکاران خـود در جهـان هنـر بـرای یافتـن و 

قیمت گـذاری آثـار بـزرگ هنـری اعتمـاد و اطمینـان کامـل دارد. از 

آن جایـی کـه خریـداران آثـار هنـری بـه خزانـه ای بـه وسـعت جهـان 

دسترسـی دارنـد، می تواننـد نگاهـی جامـع بـه آثـار موجـود از یـک 

هنرمند داشـته باشـند، هنرمندی که در فهرسـت آرتسـی از طرف 

چندیـن گالـری بـه ثبـت رسـیده اسـت. ایـن سـطح از شـفافیت و 

جامع بودن در نهایت این امکان را برای خریداران فراهم می آورد 

کـه هنـگام خریـد احسـاس آرامـش و اطمینـان بیش تـری داشـته 

و  بی واسـطه  اسـت  تجربـه ای  آوردن  فراهـم  مـا  هـدف  باشـند. 

یک پارچـه بـرای کاربران مـان و مرتبـط کردن مخاطبـان بیش تری 

از سرتاسـر دنیـا بـا هنـر و زدن نقبـی بـه اعمـاق بـازار هنـر.

الگوهـای کسـب و کاری ماننـد آرتسـی خـود را مرجـع قیمـت و 

قیمت گـذاری معرفـی نمیکننـد بلکـه همـواره، در بحـث قیمت، 

بـه منابعـی بیـرون از خودشـان ارجـاع می دهند. ایـن نمایان گر 

بخشی بزرگ از سیاست و رویکرد چنین مجموعهای در قبال 

مسـئله ی قیمت گذاری اسـت. منطق این رویکرد چیسـت؟ و 

مزایـای آن کدام اسـت؟

رویکرد آرتسـی همانی اسـت که ما را از دیگر بازیگران در فضای 

آنالیـن، کـه رویکـردی اخالل گـر اختیـار کرده انـد، جـدا کـرده اسـت. 

بـا توجـه بـه این کـه دنیـای هنـر بـر پایـه ای مسـتحکم از اعتمـاد و 

تخصـص بنـا شـده، مـا اعتقـاد داریـم کـه شـرکا و همـکاران مـا 

در موقعیـت بهینـه ی خـود قـرار گرفته انـد تـا بـه بهتریـن نحـو کار 

خـود را انجـام دهنـد ـ کشـف و پـرورش بزرگ تریـن اسـتعدادها و 

راه انـدازی برنامه هـای خـالق و نوآورانـه. بـه ایـن ترتیـب، آرتسـی 

ایـن امـکان را دارد تـا بهتریـن خدمـات خـود را ارائـه دهدـ  سـاخت 

و ارائـه ی نرمافـزار بـا رویکـرد صنعتـی، ایجاد رونـد خرید و فروش 

بی واسـطه ی هنـر، و در عیـن حـال فراهـم آوردن دسترسـی بـه 

آنالیـن شـامل عشـاق هنـر و  مخاطبـان گسـترده و بین المللـی 

کلکسـیونرها. 

آیـا فکـر می کنیـد این کـه آرتسـی یـک شـبکه ی خریـد جهانـی و 

بزرگ تریـن مرکـز داده ی آنالیـن اسـت، بـدون آن کـه در رونـد 

بـه تبدیـل شـدن آن بـه  قیمت گـذاری دخالـت کنـد، می توانـد 

برنـد  یـک  آرتسـی  واقـع  در  کنـد؟  اعتمـاد کمـک  قابـل  برنـدی 

جهانـی قابـل اعتمـاد بـدون دخالـت در قیمت گذاری آثـار هنری 

اسـت و اسـتراتژی قیمت گذاری به گالری ها واگذار شـده. آیا 

ایـن به خاطـر شـبکه ی خریـد جهانـی آرتسـی اسـت؟

بـردن  پیـش  بـرای  گالری هـا  تقویـت  ـ  آرتسـی  شـراکتی  مـدل 

مؤثـر کسـب و کار خودشـان بـا عرضـه ی پلتفرمـی بـرای فروش 

و بازاریابـی  ـ بـرای تبدیـل شـدن آرتسـی بـه برنـدی قابـل اعتمـاد 

نقشـی کامـالً حیاتـی و اساسـی داشـته اسـت. 

این سطح از شفافیت و 
جامع بودن در نهایت 
این امکان را برای 
خریداران فراهم می کند 
که هنگام خرید 
احساس آرامش و 
اطمینان بیش تری 
داشته باشند.
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بازار هــــــنر از ارزش تا قــــــیمت
افرا صفا

در مـاه جـوالی ۲۰۱۹، در هتـل کاسـاگرادوی شـهر ونیـز، هم زمـان 

بـازار هنـر برگـزار شـد.  بـا دوسـاالنه ی ونیـز، سـمیناری دربـاره ی 

توماسـو کاالبرو، سـخنران جلسـه، تنها بیسـت ونه سـال دارد. در 

سـال های گذشـته، پـس از فارغ التحصیلـی از دانشـگاه کورتولـد، 

در لنـدن در سـاتبیز و نمـاد پروجکتـس کار می کـرده اسـت. او بـه 

تازگـی کار خـود را در لنـدن رهـا کـرده و بـه میـالن بازگشـته و یـک 

عمارت قدیمی را به گالری تبدیل کرده است. متن زیر خالصه ای 

از سـمینار اوسـت کـه در دو روز پیاپـی )در دو بخـش( برگـزار شـد. 
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بخش اول

• بازار هنر چیست؟ 

• بازار هنر چگونه در حال دگرگونی است؟ 

• چگونه میتوان بازار هنر را بررسی کنیم؟ 

• ساختار بازار هنر چگونه است؟

بازار هنر چیست؟

و  می خرنـد  را  چیـزی  مـردم  آن  در  کـه  اسـت  جایـی  هنـر  بـازار 

می شـود،  فروختـه  کـه  کاالیـی  آن  ویژگـی  کـه  می فروشـند 

گفـت  می تـوان  هسـتند.  مصرف کنندگانـش  و  تولیدکننـدگان 

کـه بـازار هنـر بازاری زیباشـناختی اسـت. بازارهای زیباشـناختی را 

براسـاس زیبایی کاالیی می شناسـیم که در آن ها ارائه می شـود. 

ویژگـی بـازار هنـر در دشـواری قیمت گـذاری فرآوردهـی آن، یعنـی 

اثـر هنـری، اسـت. 

هنـر گرفتـار پارادوکسـی حـل نشـدنی اسـت. از طرفـی هنـر بـار 

)زیباشناسـانه،  اسـت  ارزش هایـی  نماینـده ی  و  دارد  نمادیـن 

از  و  دارنـد  جـا  جوامـع  قلـب  در  کـه  و...(  فلسـفی  تاریخـی، 

سـویی دیگـر، هـر اثـری کـه بـه بـازار عرضـه مـی شـود می توانـد 

شـود. فروختـه  و  قیمت گـذاری  ارزش گـذاری، 

باید بدانیم که:

- در سـال ۲۰۱۸، بـازار جهانـی هنـر ۶۷.۴ میلیـارد دالر فـروش و ۶ 

درصـد رشـد نسـبت بـه سـال ۲۰۱۷ داشـته اسـت. امـا ایـن بـازار 

نسـبت بـه درآمـد بازارهـای دیگـر در جهـان بـازار کوچکـی اسـت.

بـازار جهانـی  در  فـروش  ایـن  در سـال گذشـته گسـتره ی   -

و   )%۲۱( بریتانیـا   ،)%۴۴( متحـده  ایـاالت  در  بیشـتر  هنـر 

اسـت. بـوده   )%۱۹( چیـن 

- در سـال ۲۰۱۸، بیش تریـن فـروش را در بـازار جهانـی هنـر آثـار 

پـس از جنـگ دوم جهانـی و معاصـر داشـته اند بـا نسـبت ۵۰% از 

کل فـروش.

یـک  از  بیـش  کـه  آثـاری  اسـت:  آثـار معاصـر دو قطبـی  بـازار   -

میلیـون دالر ارزش دارنـد در کمتـر از ۱% از فروش هـا بیش تریـن 

نسـبت فـروش را بـه خـود اختصـاص می دهنـد.

خـود  سـود  بـه  آمـار  ایـن  از  حراجخانه هـا  به ویـژه  و  گالری هـا 

اثـر »)ناجـی جهـان( سـالواتور  بـرای نمونـه  اسـتفاده می کننـد. 

مونـدی(« از داوینچـی در حـراج آثـار معاصـر فروختـه شـد، زیـرا 

ایـن بخـش از کریسـتیز زنده تریـن و داغ تریـن بخـش آن اسـت. 

آن چـه حـراج کریسـتیز انجـام داد تعریـف یـک داسـتان جـذاب 

دیگـر شـبکه های  و  اینسـتاگرام  در  بـا ویدئوهایـی  آن هـا  بـود. 

اجتماعـی تصاویـری از اثـر »شـام آخـر« انـدی وارهـل را نشـان 

دادنـد تـا بگوینـد داوینچـی در رونـد هنـر معاصـر تأثیرگـذار بـوده 

اسـت و بـه دنبـال آن ویدئوهایـی را از افـراد گوناگـون منتشـر 

کردنـد کـه جلـوی اثـری )کـه در ویدئـو آشـکار نبـود و امـا تصـور 

می شـد تابلـوی »ناجـی جهان« اسـت( اشـک می ریزنـد و منقلب 

می شـوند.

چرا بازار هنر در حال دگرگونی است؟

مؤلفه هـای جامعه شناسـانه و مالـی بسـیاری در شـکل دادن بـه 

بـازار هنـر نقـش دارنـد. ایـن مؤلفه هـا شـامل مـوارد زیـر هسـتند: 

)اجتماعـی(؛  نمادیـن  جایـگاه  جهانـی؛  ثـروت  شـدن؛  جهانـی 

اجتماعـی.  شـبکه های  فنـاوری؛  زندگـی؛  سـبک  سـرمایه گذاری؛ 

جهانی شدن 

- سالیانه بیش از ۱۵۰ آرت فر در جهان برگزار می شود. 

- امروز بی شمار دوساالنه/سه ساالنه/چهارساالنه وجود دارد. 

- حراج خانه هـا، دالل هـای هنـر، مجموعـه داران در سر تا سـر جهـان 

حضـور دارند. 

می توان گفت که 
بازار هنر بازاری 
زیباشناختی است.

در سال 2018، بیش ترین 
فروش را در بازار جهانی 
هنر آثار پس از جنگ دوم 
جهانی و معاصر  
داشته اند، با نسبت %50 
از کل فروش. 

بازار هنر یک بازار 
کوچ نشین است و به 
شهرهای بسیاری در 

قاره های گوناگون 
سفر می کند.

1۰5 1۰۴



باید توجه داشت که بازار هنر یک بازار کوچ نشین است و به شهرهای 

بسیاری در قاره های گوناگون سفر می کند، اما گرفتاری این بازار در این 

است که افراد ثابتی همیشه در شهرهای گوناگون ظاهر می شوند. 

ثروت جهانی و بازار هنر

- در سـال ۲۰۱۸ جمعیـت بیلیونرهـای جهـان بـه ۴۲.۲ میلیـون نفـر 

رسـیده اسـت. 

- در سال ۲۰۰۰ شمار بیلیونرها ۱۲.۹ نفر بود.

از بیلیونرهاسـت کـه ۴۱% کل  - آمریـکا خانـه ی ۱۷.3 میلیـون 

می دهنـد. تشـکیل  را  جهـان  بیلونرهـای 

- پیش بینـی می شـود کـه شـمار بیلیونرهـا تـا سـال ۲۰۲3 بـه ۵۵.۲ 

میلیون نفر برسـد.

دشـواری جهـان هنـر در ایـن اسـت کـه بیلیونرهـای جدیـد تنهـا به 

دنبـال سـرمایه گذاری اند. 

جایگاه نمادین )اجتماعی(

هنـر بـرای افـرادی کـه آن را می خرنـد بیش تـر از سـود اقتصـادی، 

جایـگاه اجتماعـی و نمادیـن مـی آورد. همیـن موضـوع دلیـل رشـد 

پرشـتاب بنیادهـای هنـری در دهه هـای پیشـین اسـت، بسـیاری از 

این بنیادها را صاحبان صنعت مد و پوشاک بنیان گذاری می کنند. 

هنر در جایگاه سرمایه گذاری

از دهـه ی ۱۹۶۰ بهـای آثـار هنـری رو بـه افزایـش گذاشـت و هنـرْ 

فرصتـی خـوب بـرای سـرمایه گذاری شـد. دالیـل ایـن توجـه:

- هنر کاالیی فیزیکی است.

- تقاضا برای آن بین المللی است.

- این سرمایه گذاری هیچ مسئولیتی در مقابل دولت ندارد.

- قابل جابه جایی است.

- کمیاب و دچار کمبود عرضه است.

- حاصل از یک درآمد ثابت نیست پس مالیات بر درآمد ندارد.

- حتـی اگـر نظـارت دولتـی بـر آن وجود داشـته باشـد شـرایط باال 

تغییـری نمی کند.

فناوری

پیشرفت فناوری بازار هنر را بسیار دگرگون کرده است.

- حراج خانه ها ی آنالین. 

- دیتا بیس های آنالین مانند آرت پرایس و آرت نت.

- سرعت اطالعات دانش.

- استفاده از رمزارزها.

پیش بینـی می شـود در سـال های آینـده بخـش بزرگـی از خریـد 

و فـروش آثـار هنـری در جهـان بـه شـکل آنالیـن انجـام شـود، 

چـه در  سـایت گالری هـا و چـه در حراجی هـا. 

چگونه می توانیم بازار هنر را تحلیل کنیم؟

پیـر بوردیـو، نظریه پـرداز و فیلسـوف فرانسـوی کـه نوشـته های 

بسـیاری دربـاره ی بـازار هنـر دارد، بـازار هنـر را بـه یـک میـدان بـازی 

تشـبیه می کنـد کـه موقعیت های گوناگونـی در آن وجـود دارند. در 

این میان همه ی ُمهره ها )یا افراد درون بازی( بر اساس سرمایه ی 

اقتصادی  ـ اجتماعـِی نمادیـن و سیاسی شـان اسـتراتژی های بـرای 

بهبـود موقعیت خـود می ریزند. 

نام برخی از ُمهره های مهم در میدان بازار هنر:

- هنرمندان: هرست، کونز، گویتون، روبی، ریشتر،کاتالن.

- دالالن: گاگوسیان، هاوزر اند ویرت، زوینر، جی جاپلینگ.

- کیوریتورهـا: هانـس اولریش اُبریسـت، ماسـیمیالنو جیونی، 

- کرسـتین اسـل، فرانچسکو بونامی 

- مجموعه داران: آبرامیویچ، آرنولت، پینو، کوهن.

- مشاوران هنر: امی کاپالزو، سشوارتزمن.

- متخصصان حراج: بیکر، وستفال، راتر.

- منقدان هنر: جری سالتز، رابی کمبالست.

پیش بینی می شود در 
سال های آینده بخش 
بزرگی از خرید و فروش 
آثار هنری در جهان به 
شکل آنالین انجام شود، 
چه در  سایت گالری ها و 
چه در حراجی ها. 

بازرگانی هنر، به معنی 
خرید  و  فروش کاالیی که 
ارزش آن آشکار نیست، 
در طبقه ی کارهایی 
می گنجد که منطق پیش 
از کاپیتالیسم، یعنی 
کنترل سود اقتصادی، 
هنوز بر آن 
حکم فرماست.
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تولید یک باور

در جهان هنر پدیده ی کاالی نمادین وجود دارد که به معنای کاالیی 

اسـت کـه ارزش آن مسـتقیم بـه هزینـه ی تولیـد آن مرتبـط نیسـت. 

بنابرایـن، بازرگانـی هنـر، بـه معنـی خریـد  و  فـروش کاالیـی کـه ارزش 

آن آشـکار نیسـت، در طبقه ی کارهایی می گنجد که منطق پیش از 

کاپیتالیسم، یعنی کنترل سود اقتصادی، هنوز بر آن حکم فرماست.

آن چه کلیدی است سرمایه ی نمادین است، سرمایه ی جایگاه اجتماعی 

و سیاسـی کـه بی شـک در بلند مـدت بـه سـود اقتصـادی نیـز می رسـد. 

سـخن پیـرو مانزونـی، هنرمنـد اثـر »مدفـوع هنرمنـد«، را نبایـد 

فرامـوش کـرد: »اثـر هنری شـی ای اسـت کـه تنها بـه دلیل باور 

همگانـی ای وجـود دارد کـه آن را می شناسـد و آن را بـه عنـوان 

هنـر می پذیـرد.«

ساختار بازار هنر

بازار هنر از دو بخش بازار اولیه و بازار ثانویه تشکیل شده است.

بازار اولیه: جایی که آثار هنری  تازه و دیده نشـده در آن به نمایش 

در می آینـد: گالری هـا، کارگاه هنرمنـدان، آرت فر هـا و دوسـاالنه ها. 

بازار ثانویه: بازاری که در آن آثاری ارائه می شـوند که پیش تر دیده 

شـده اند و در بـازار موجودنـد. گالری هـا، حراج خانه هـا و آرت فر هـا.

بازار هنر یک پدیده ی 
جهانی با ارزش 60 میلیارد 
دالر در سال است.

چکیده بخش اول

بازار هنر یک پدیده ی جهانی با ارزش ۶۰ میلیارد دالر در سال است.

بازار هنر را می توان از دیدگاه جامعه شناسانه بررسی کرد.

زندگـی،  ثـروت جهانـی، جایـگاه اجتماعـی، سـبک  جهانـی شـدن، 

سرمایه گذاری، فناوری، شبکه های اجتماعی بر این بازار اثر گذارند. 

شهرها و افرادی خاص از باقی مهم ترند. 

بـازار هنـر بـه دو بخـش بـازار اولیـه )گالری هـا( و بـازار ثانویـه 

اسـت.  شـده  تقسـیم  )حراج خانه هـا( 
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بخش دوم 

- بازار اولیه

- گالری ها در سده ی گذشته چه تغییراتی کرده اند؟

- گالـری هنـری یـک نهـاد فیزیکـی یـا مجـازی اسـت کـه در آن آثار 

هنـری نشـان داده شـده بازاریابـی  و فروخته می شـوند. 

- گالری داران می توانند در هر دو بازار اولیه و ثانویه کار کنند.

- گالری هـا می تواننـد نماینـده ی هنرمنـد شـوند و حـق فـروش 

آثـار آن هـا را داشـته باشـند.

یکـی  کسـتلی،  لئـو  افسـانه اند.  سـاخت  ماشـین های  گالری هـا 

از بزرگ تریـن دالالن هنـر و بانـی رشـد افـرادی چـون راشـنبرگ و 

جسپر جونز، در این باره می گوید: »چرا کسی باید دلش بخواهد 

یـک اثـر از سـزان را ۸۰۰ هـزار دالر بخـرد؟` واقعاً خانه ی کوچکی که 

سـزان در یـک منظـره کشـیده چـه اهمیتـی دارد؟ چـرا بایـد ارزش 

داشـته باشـد؟ چـون ایـن یـک افسـانه اسـت. مـا بـرای سیاسـت 

هـم افسـانه می سـازیم بـرای همه چیـز افسانه سـرایی می کنیـم. 

هـر روز بایـد از ۱۰ صبـح تـا ۶ بعد از ظهـر بـا افسـانه ها سـر و کلـه 

بزنم و هر روز سخت تر و سخت تر می شود. ما در چنین زمانه ی 

واپس مانـده ای زندگـی می کنیـم... وظیفـه ی من افسانه سـازی از 

متریـال افسـانه اسـت. کار دالل هنـر ایـن اسـت کـه دقـت کنـد و 

ماجـرا را خـوب بـا تخیـل در هـم بیامیـزد و من هم باید همین کار 

را بکنم. هر چه باشـد افسـانه به این راحتی ها بافته نمی شـود.« 

استراتژی گالری ها برای فروش و عرضه ی بهتر:

- چیدمان آثار؛

- فهرست انتظار؛

- تعیین خودی و غیر خودی )رویدادهای دعوتی(؛

- قیمت گذاری/تخفیف؛

- مکعب سفید؛

- کاهش حجم اطالعات.

در سـده ی بیسـتم پرسـش های تـازه ای بـرای چگونگـی نمایـش 

آثـار هنـری مطـرح شـد: هـر اثـر چـه فضایـی بایـد داشـته باشـد؟ 

آیـا بـه قـاب نیـازی هسـت؟ چـه آثـاری می تواننـد کنـار هـم قـرار 

بگیرنـد؟ آیـا دیـوار هـم بخشـی از اثـر اسـت؟

این شـد که فضای مکعب سـفید شـکل گرفت. مکعب سـفید 

کـه سـاختار بیش تـر گالری هـای امـروز اسـت سـاخته شـده تـا 

حـس ابـدی، روحانـی، ارزشـمند و پـاک بـودن را به مـا القا کند. به 

همین دلیل اسـت که گالری ها هرگز ارقام واقعی فروش شـان 

را اعـالم نمی کننـد و امـروزه در بسـیاری از گالری هـای مهـم دیگـر 

لیسـت قیمت وجـود ندارد. 

بازار ثانویه

بـازار ثانویـه بـازاری اسـت کـه آثـاری کـه پیش تـر دیـده شـده اند 

در آن خریـد و فـروش می شـوند. حراجی هـا، آرت فرهـا و برخی از 

گالری هـا در ایـن بـازار فعال انـد. در ایـن بخـش از بـازار، قیمت هـا 

بر اسـاس قانـون عرضـه و تقاضـا تعییـن می شـوند. امـا تقاضـا 

می توانـد بـا جـادوی حراجی هـا و تیم هـای بازاریابـی سـاخته و 

پرداختـه و دسـت کاری شـود. 

در سـال ۲۰۱۸، چرخـش مالـی بـازار ثانویـه ۲۹.۱ بیلیـون دالر بـود و 3 

درصـد نسـب بـه سـال ۲۰۱۷ افزایـش داشـت. در ایـن بـازار آمریـکا، 

بریتانیـا و چیـن پیشـران خریـد و فـروش در حراجی هـا بودنـد و بـا 

هـم ۸۸ درصـد خریـد و فـروش را دربردارنـد. ۶۱ درصـد آثار باالی یک 

میلیـون دالر در ایـن بـازار قیمـت دارنـد کـه تفـاوت عظیمـی بـا بـازار 

اولیـه دارد. در ایـن بـازار، حراجـی کریسـتیز جایـگاه نخسـت را دارد 

و بخـش آثـار هنـری پـس از جنـگ جهانـی دوم و معاصـر نیمـی از 

فـروش کل ایـن حـراج را دربـردارد و پردرآمدترین بخش آن اسـت. 

 ۴۵۰۰ جهـان  در  ثانویه انـد.  بـازار  از  مهمـی  بخـش  حراج خانه هـا 

مکعب سفید که ساختار 
بیش تر گالری های امروز 
است، ساخته شده تا 
حس ابدی، روحانی، 
ارزشمند و پاک بودن را به 
ما القا کند.

در جهان 4500 حراجی 
فعال وجود دارد و این ها 
نیمی از بازار جهانی را از 

آن خود کرده اند.
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حراجـی فعـال وجـود دارد و این هـا نیمـی از بـازار جهانـی را از آن 

خـود کرده انـد. مهم تریـن و پر درآمدتریـن حراجی هـای جهـان بـه 

ترتیب کریستیز، ساتبیز، پلی، فیلیپس، گاردین و هریتیج هستند. 

اهمیت حراج ها در مالحظات اقتصادی، جامعه شناختی و هنری ای 

است که به دنبال آن ها می آید. 

از دیـدگاه اقتصـادی حراج خانه هـا سیسـتم هایی هسـتند کـه بـا 

پیوسـتن عرضـه و تقاضـا بـه هم دقت اقتصـادی را باال می برند. 

آن ها تضمین می کنند که قیمت یک کاال با بهای نامعلوم بدون 

هیـچ شـک و شـبه ای از سـوی عمـوم تعییـن شـود. اصطالحـاً به 

این کار »اسـتراتژی بدون حسـرت« می گویند. 

از دیدگاه جامعه شناختی حراجی ها رویدادهایی اجتماعی به شمار 

می آینـد. این هـا رخدادهایـی عمومی انـد کـه در بـازار هنر نظم ایجاد 

می کننـد. دسـت اندرکاران حـراج، خریـداران، مشـاوران فـروش و 

حرفه ای هـای هنـر همـه در یک جـا گردهـم می آینـد تـا مـردم و هنـر 

را هدایت کنند، ببینند چه کسـی خریدار واقعی اسـت، با هم برای 

گزینـش درسـت رقابـت کننـد، مرجعـی بـرای قیمت هـا پیـدا کننـد 

)زیرا حراج تنها جایی است که قیمت ها را اعالم می کند( و جایگاه 

اجتماعی به دسـت بیاورند. و دسـت آخر از دیدگاه هنری، هنگامی 

کـه اثـری در حراجـی چکش می خورد مهر تأییدی اسـت بر هنرمند 

آن. پیر آگوست رنوآر در این باره می گوید: »بفهمید که هیچ کس 

از این ماجرا آگاه نیسـت. تنها یک چیز اسـت که بهای اثر هنری را 

تعیین می کند و آن سـالن حراج اسـت.«

حراجی هـا اصـواًل بـر مبنـای کمیـاب بـودن کاال شـکل می گیرنـد. 

حراج خانه هـا، بـه شـکلی کـه امـروز می شناسیم شـان، بـا حـراج 

کتاب و با انتقال کتاب  از فرانسـه به انگلسـتان پس از انقالب 

فرانسـه آغـاز شـدند. اکنـون بیش تـر ایـن مراکـز شـرکت هایی بـا 

صدهـا کارمنـد هسـتند. حراج هـا کارگزارانی انـد میـان خریـداران 

خریـدار  از  کـه  اسـت  درصـدی  از  درآمدشـان  و  فروشـندگان  و 

می گیرنـد و کمیسـیونی کـه از فروشـنده دریافـت می کننـد. 

پیشـینه ی حـراج در غـرب اسـت امـا اکنـون بـا روند جهانی شـدن، 

روز بـه روز چیـن اهمیـت بیش تـری پیـدا می کنـد. بـازار چیـن بـرای 

حراج ها بسـیار مهم اسـت اما دشـواری کار در کنترل دولت روی 

همه ی امور است. قیمت آثار در حراج با توجه به بازار کنونی آثار 

 )PROVENANCE( مشـابه و براسـاِس شـرایط اثـر، پیشـینه ی

اثر، پیشینه ی نمایشگاهی و تازگی اش در بازار تعیین می شود.

آن هـا  هسـتند.  هنـر  جهـان  از  دیگـری  مهـم  بخـش  آرت فرهـا 

فضایـی بی طـرف و خنثـی ایجـاد می کننـد تـا برای چنـد روز جهان 

هنـرِ خانـه بـه دوش دور هـم گـرد آیـد. آرت فرهـا جایـی میان هنر 

و بـازار ایسـتاده اند. قطعـاً جایـی بـرای خریـد و فـروش آثارنـد و 

تنهـا هدف شـان ایجـاد درآمـد اسـت. 

نهادهـای  خشـک  محیـط  بـرای  جایگزینـی  آرت فرهـا  پیش تـر 

دیگـر هنـری بودنـد. نخسـتین آرت فـر جهـان در شـهر کلـن و بـه 

دنبـال داکومنتـا شـکل گرفـت. پیـش از به وجود آمـدن آرت فرها 

نمایشـگاه های بـزرگ، ماننـد دوسـاالنه ی ونیـز و آرمـوری شـو، 

خرید و فروش آثار داشـتند. از دید بوردیو آرت فرها پاسـخی به 

خواسته ی هنرمندان برای استقالل از نهادهای سنتی بوده اند. 

آرت فرهـا یـک بـار در سـال برگـزار می شـوند و بیش تـر کسـانی 

کـه از آن هـا دیـدن می کننـد دالالن هسـتند. قیمـت بـاالی اجـاره ی 

فضـا در آرت فرهـا مشـکل اصلـی گالری هاسـت. آشـکار نیسـت 

کـه آرت فر هـا فضایـی بـرای گفتمان انـد یـا میـدان رقابت و نبـرد، آیا 

چیـزی نوین انـد یـا بسـیار واپـس مانـده و نمی دانیـم کـه بـا وجـود 

پیشرفت های فناوری در سال های آینده چه تغییراتی خواهند کرد.

رونـد جهانی شـدن بیش تریـن تأثیـر را بـر جهـان هنـر داشـته و 

آن را بـه کلـی دگرگـون کـرده و چارچـوب آن را تغییـر داده اسـت. 

آشکار نیست که 
آرت فر ها فضایی برای 

گفتمان اند یا میدان 
رقابت و نبرد، آیا چیزی 

نوین اند یا بسیار 
واپس مانده و نمی دانیم 

که با وجود پیشرفت های 
فناوری در سال های آینده 
چه تغییراتی خواهند کرد.
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امروز جهانی شـدن تعیین کننده ی عرضه و تقاضاسـت. جهانی 

شـدن حتـی روش آفرینـش هنـری را دگرگـون کـرده و بـه دنبـال 

گفتـه ی  بـه  اسـت.  داده  تغییـر  هـم  را  آن  فـروش  و  ارائـه  آن 

ولتیـوس و کوریونـِی نظریه پرداز جهانی شـدن نشـان از تعصب 

ایدئولوژیکـی دارد کـه توصیـف جهـان هنـر امـروز نیسـت، بلکـه 

چگونـه اندیشـیدن و عمـل کـردن را بـه حراج خانه هـا، گالری ها و 

مجموعـه داران دیکتـه می کنـد. 

دسـت آخـر بایـد خـود را از تصـورات اشـتباهی که دربـاره ی جهانی 

شـدن در بـازار هنـر داریـم رها کنیـم تا بتوانیم آینده ی روشـن تری 

را رقـم بزنیـم. فرامـوش نکنیـم کـه جهانـی شـدن پدیـده ی نوینـی 

بـا هـم  نیروی شـان  انـدازه و  نیسـت و موج هـای جهانـی شـدن 

متفـاوت اسـت. بازرگانـی جهانـی و داد و سـتد کاال و اطالعـات در 

سـده های پیشـین نیـز وجـود داشـته . نکتـه ی دیگـر این کـه هنـوز 

هم هنرمندانی که از سـوی نهادهای هنری به آن ها بسـیار توجه 

می شـود مـردان غربی انـد و ایـن رونـد تغییـر چشـم گیری نداشـته 

اسـت. و آخـر این  کـه آمریـکا )۴۰%(، بریتانیـا )۲۱%( و چیـن )%۲۱( 

هنـوز هـم سـلطان های بـازار جهانـی خرید و فروش آثـار هنری اند 

و در این بازار کشورهای دیگر و بازارشان اهمیت چندانی ندارند.  
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اقتصـادی  حیـات  بررسـی  بـه  زمینـه  از  شـماره  ایـن  ضمایـم 

نهادهایـی می پـردازد کـه کمابیـش دو سـر طیـف فعالیت هـای 

بـه  مقصـود  ایـن  بـرای  می دهنـد.  تشـکیل  را  هنـر  غیر دولتـی 

گفت وگـو بـا بهـزاد نژادقنبـر، مدیـر و مؤسـس گالـری »امـکان«، 

معاصـر  هنرهـای  مـوزه ی  سـابق  مدیـر  سـمیع آذر،  علیرضـا  و 

از  »امـکان«  گالـری  نشسـته ایم.  تهـران،  حـراج  فعلـی  مدیـر  و 

فضاهـای مسـتقل و پیشـرو در هنرهـای تجسـمی امـروز ایـران 

اسـت و حـراج تهـران از بازیگـران اصلی بـازار ثانویه ی هنر ایران.

ضمیمه
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از آن جایـی کـه قیمت گـذاری قاعدتـاً بایـد براسـاس کیفیـت 

اصـالً  آیـا  کـه  اسـت  ایـن  سـؤال  اولیـن  شـود،  انجـام  آثـار 

می تـوان کیفیـت آثـار را تعییـن کـرد و آیـا معیـاری بـرای ایـن 

دارد؟ وجـود  کار 

در تعبیـر مدرنیسـتیْ کیفیـت آثـار هنـری کامـالً قابـل سـنجش 

اسـت و  یـک فـرد صاحب نظـر در دنیـای هنـر می توانـد بـا دقـت 

اثـر معمولـی تمیـز دهـد. امـا در تعبیـر  از  اثـر خـوب را  باالیـی 

معاصـر ایـن کار بـه دالیلـی بـا تردیـد صـورت می گیـرد. اواًل هـر 

ارزیابـی اسـت.  بـه پس زمینـه اش قابـل  بـا توجـه  اثـری  کار و 

آن هـا  مبنـای  بـر  کـه  دارد  وجـود  مختلفـی  دیـد  زوایـای  ثانیـاً 

یـک اثـر ممکـن اسـت مهـم یـا کم اهمیـت قلمـداد شـود. ثالثـاً، 

نظریـه ی ارزش یابـی کیفـی در دوره ی معاصـر به طـور جـدی بـه 

گفت وگو با علیرضا سمیع آذر
افرا صفا
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چالـش کشـیده شـده. شـما می توانیـد دربـاره ی مهـم بـودن اثـر 

اظهار نظر کنید، لیکن این الزاماً به معنای کیفیت بهتر نیسـت.

از نخسـتین بحث های چالشـی هنر مفهومی بیش از نیم قرن 

بـه پرسـش  امـروزه خیلـی جدی تـر بحـث کیفیـت  می گـذرد و 

کشـیده می شـود بـا ایـن اعتقـاد کـه اثـر هنـری به طور مسـتقل 

از منظـر کیفیـت غیرقابـل ارزیابـی اسـت.

 

اهمیت یک اثر چگونه تعیین می شود؟

ایـن خـودش یـک بحـث بـاز اسـت. مـا نمی توانیـم معیارهـای 

مشـخصی هـم بـرای اهمیـت اثـر تعییـن کنیـم. اثـری ممکـن 

اسـت جنجالـی شـده و به دلیـل آن کـه همه در مـوردش صحبت 

می کننـد، خـود بـه خـود مهـم شـود. امـا جنجـال  هـم می توانـد 

سـاختگی باشـد و ضمنـاً بایـد دیـد جنجال هـا در چـه سـطحی 

بحث هـای  یـا  زرد  ژورنالیسـم  سـطح  در  می شـوند؛  مطـرح 

حیطـه ی  در  یـا  هنـری  نقـد  حـوزه ی  در  عمیـق ؟  روشـنفکری 

مارکـت هنـر؟  تجـارِی  مسـائل 

گاه اهمیـت اثـری بـه  خاطـر شـوک اولیـه آن اسـت کـه اثـر را 

بالفاصلـه در ذهـن مخاطـب ثبـت می کنـد، طـوری کـه مدت هـا 

بعـد، گاه حتـی سـال ها بعـد، بـه خاطـر آورده می شـود. شـوک 

چـه بـه خاطـر حالـت رقت انگیـز یـا مشـمئزکننده ی اثـر، چـه بـه 

خاطـر رادیکالیسـم سیاسـی یـا تابوشـکنی آن، یـک خاطـره ی 

مخاطـب  ذهـن  در  کـه  اسـت  اثـر  بـا  تکان دهنـده  رویارویـی 

حـد  چـه  تـا  شـوک  ایـن  کـه  این جاسـت  پرسـش  می مانـد. 

باشـد؟  اثـر  ارزش  تعیین کننـده ی  می توانـد 

در دهـه ی ۱۹۹۰، برخـی هنرمنـدان بـرای جلـب توجـه مخاطـب 

)یعنـی یک چیـز غیرمتعـارف و   queer یـا   shock بـه رویکـرد

غریـب( روی آوردنـد؛ کارهـای غریـب و آثـار شـوک آور دو روی 

روی  تمرکـز  جـای  بـه  و  نامأنوس انـد  دو  هـر  سـکه اند.  یـک 

کیفیـت خودشـان، بـه روی ضربـه ی ذهنـی و روانـی بـر مخاطب 

چقـدر  جلوه هـا  ایـن  کـه  اسـت  ایـن  پرسـش  معطوف انـد. 

باشـد؟ اثـر  اهمیـت  متضمـن  می توانـد 

ممکـن اسـت بگوییـم هرچقدر اثر در عرصـه ی تاریخ یا مباحث 

نقـد هنـری  ورود پیـدا کنـد مهم تـر اسـت. امـا همیـن بحـث هـم 

زیـر سـؤال مـی رود چـون شـما می توانیـد فرصـت نفـوذ یـک اثر 

اگـر  به هر حـال،  را بخریـد.  نقـد هنـر  تاریـخ هنـر و  بـه محافـل 

بخواهیـم نظـام ارزش یابـی مدرنیسـتی را بـه چالـش بکشـیم 

و بحـث کیفیـت را یـک بحـث قدیمـی مبتنـی بـر سفسـطه و یـا 

تحمیـل نظـر غالـب قلمـداد کنیـم، احتمـااًل در دنیـای سـرگردان 

و بالتکلیفی می مانیم و این سرنوشـت غایی پست مدرنیسـم 

اسـت کـه نظـام جدیـدی را جایگزیـن آن چـه طـرد شـده نکـرده 

اسـت. بنابرایـن، می مانـد بـه این که یک مجموعـه عوامل چقدر 

زورشـان می رسـد کـه یـک اثـر را مهـم بکننـد.

گفتیـد کـه کیفیـت آثـار مـدرن را می تـوان تعییـن کـرد. آیا فکر 

می کنیـد رابطـه ی درسـتی میـان کیفیـت آثـار مـدرن در حراج و 

قیمت شـان هست؟

کیفیـت  بحـث  یکـی  کنیـم؛  تفکیـک  هـم  از  بایـد  را  بحـث  دو 

پارامترهـای  از  یکـی  تنهـا  کیفیـْت  قیمت گـذاری.  دیگـری  و 

قیمت گـذاری اسـت. بـرای نمونـه این کـه اثـر قبـالً چـه تجربـه ی 

بـه  یـا  و  کـدام کتاب هـا چـاپ  در  تاریخـی داشـته، تصویـرش 

آن اشـاره شـده، در کـدام نمایشـگاه های مهـم شـرکت کـرده، 

صاحبـان قبلـی آن چـه کسـانی بوده انـد و مـواردی از ایـن قبیـل، 

در قیمت گـذاری اثـر بسـیار تعیین کننده انـد. مـا از ایـن مـوارد 

بـا عنـوان provenance ]ریشـه و پیشـینه[ یـاد می کنیـم کـه 

گاه اهمیت اثری به  
خاطر شوک اولیه آن 
است که اثر را بالفاصله 
در ذهن مخاطب ثبت 
می کند، طوری که 
مدت ها بعد، گاه حتی 
سال ها بعد، به خاطر 
آورده می شود. شوک چه 
به خاطر حالت رقت انگیز 
یا مشمئزکننده ی اثر، چه 
به خاطر رادیکالیسم 
سیاسی یا تابوشکنی 
آن، یک خاطره ی 
رویارویی تکان دهنده با 
اثر است که در ذهن 
مخاطب می ماند.

دو بحث را باید از هم 
تفکیک کنیم؛ یکی بحث 

کیفیت و دیگری 
قیمت گذاری.

امروزه خیلی جدی تر بحث 
کیفیت به پرسش کشیده 
می شود با این اعتقاد که 
اثر هنری به طور مستقل 
از منظر کیفیت غیرقابل 
ارزیابی است.
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اثـر  پیشـینه ی  و  موفقیت هـا  معرفی هـا،  واقـع  تاریخچـه،  در 

از  گاه  اثـر  قیمت گـذاری  در  مـوارد  ایـن   می کنـد.  مشـخص  را 

کیفیـت هـم مهم تر نـد. ربطـی هـم بـه مـدرن یـا معاصـر بـودن 

اثر ندارد. اثری که بسـیار به آن پرداخته شـده، زیاد دیده شـده 

و مشـهور شـده، قبـالً مالـکان شـاخصی داشـته، حتمـاً گران تـر 

اسـت، اعـم از این کـه مـدرن باشـد یـا معاصـر. لـذا این که قیمت 

اثـری بیـش  از اثـر دیگـری اسـت، لزومـاً بـه این معنا نیسـت که 

کیفیـت هنـری اش بهتـر اسـت.

چقـدر عالقـه ی خریـداران، کـه ممکـن اسـت عالقه منـدِی 

تخصصـی ای هـم نباشـد، در قیمـت آثـار تأثیـر دارد؟

قیمت گـذاری  از  هنـر  مارکـت  در  آثـار  قیمت گـذاری  قاعـده ی 

دیگـر محصـوالت و فرآورده هـای بشـری خیلـی متمایز نیسـت. 

مثـل هـر مقولـه ی دیگـر، قیمت گـذاری در یـک حـراج بـر مبنـای 

عرضـه ی  هرچقـدر  می گیـرد.  صـورت  تقاضـا  و  عرضـه  قانـون 

قیمتـش  شـود،  بیش تـر  تقاضـا  و  کنـد  پیـدا  کاهـش  کاری 

باالتـر مـی رود. بسـیاری از محصـوالت کـه بـه قدر مکفـی تولید 

می شـوند، مثـل مـواد و لـوازم مصرفـی زندگی ما، یـک هزینه ی 

مـواد مصرفـی دارنـد و یـک قیمـت کار انجـام شـده روی کاال و 

سـودی کـه تولید کننـده و عرضه کننـده بـرای خودشـان فـرض 

می شـود.  انجـام  قیمت گـذاری  پارامترهـا  ایـن  بـا  می کننـد، 

ولـی اگـر همـان کاالهـا کمیـاب و از طـرف دیگـر تقاضـا بـرای 

آن هـا بیش تـر شـود، ناگهـان قیمت شـان بـاال مـی رود. از آن بـه 

بعـد، قیمـت آن محصـوالت مبتنـی بـر مـواد مصرفـی و مقـدار 

و  تولید کننـده  و سـود  رویـش صـرف شـده  کـه  زمانـی  و  کار 

عرضه کننـده نیسـت، بلکـه خیلـی فراتـر از آن تابع تمایل شـدید 

خریـداران بـه دادن هـر مبلغـی برای خرید آن کاالسـت. در مورد 

آثـار هنـری هـم، مثـل دیگـر کاالهـا، هر چقـدر تقاضـا بیش تر و 

در عیـن حـال اثـر نایاب شـود، قیمـت افزایش پیدا خواهد کرد. 

گاهـی تقاضـا بـرای آثاری زیاد اسـت، لیکن بسـیار در دسـترس 

و به وفورند، همانند مجسـمه های هیچ آقای تناولی با ایده ای 

کـه در سـطح جهانـی هـم بـه شـکلی کم نظیر اسـت. همـه آن را 

سـتایش می کننـد و بسـیاری نیـز عالقه مندنـد یک هیچ داشـته 

باشـند. سـال ها انـواع و اقسـام هیچ هـا در مدل هـا، سـایزها و 

متریال های مختلف در بازار پیدا می شـد. در نتیجه قیمت این 

مجسـمه بـا وجـود شایسـتگی اش افزایـش پیـدا نمی کـرد. امـا 

اخیـراً هیچ هـا کـم و کم تـر شـده اند، غالـب ادیشـین ها فـروش 

رفتـه و نمونه هـای جدیدتـری هـم خلـق نشـده اند، لـذا یکـی دو 

سـال اسـت کـه هیـچ درحـال گران تـر شـدن اسـت.

از آن طـرف آثـار باارزشـی هسـتند کـه تقاضای زیادی نداشـتند. 

بـرای نمونـه، بعضـی از آثـار خانـم بهجـت صـدر کـه بـه اعتقاد من 

از نمونه هـای پیـش گام در هنـر معاصـر ایـران اسـت. او برخـالف 

خیلـی از هنرمنـدان هـم نسـل خـودش، مثـل سـهراب سـپهری، 

باالیـی  تولیـدات  کـه  یکتایـی   منوچهـر  سـعیدی،  ابوالقاسـم 

داشـتند، کارهـای زیـادی خلـق نکـرد، شـاید چـون عالقه منـدی و 

تقاضـای زیـادی بـرای آثـارش نبود. لـذا قیمـت کارهایش چندان 

بـاال نرفـت. در یکـی دو سـال اخیـر امـا درک عمومـی نسـبت بـه 

آثـارش ارتقـاء یافتـه و قیمـت کارهایـش افزایـش پیـدا کـرده 

اسـت. ایـن دو نمونـه به خوبـی نشـان می دهنـد کـه چقـدر قیمت 

آثـار بـر قانـون عرضـه و تقاضـا اسـتوار اسـت تـا بحـث کیفیـت. 

بهترین آثار هنرمندان اگر زیاد در دسـترس باشـند، قیمت شـان 

چنـدان بـاال نخواهـد رفـت و آثـار نـه چنـدان ابداعـی و منحصـر 

بـه فـرد در صورتـی کـه کمیـاب شـوند و تقاضـا نسـبت بـه آن هـا 

تحریک شـود، به قیمت غیرقابل تصوری ممکن اسـت برسـند.

قیمت گذاری در یک حراج 
بر مبنای قانون عرضه و 
تقاضا صورت می گیرد. 
هرچقدر عرضه ی کاری 
کاهش پیدا کند و تقاضا 
بیش تر شود، قیمتش 
باالتر می رود.

سال ها انواع و اقسام 
هیچ ها در مدل ها، 

سایزها و متریال های 
مختلف در بازار پیدا 

می شد. در نتیجه قیمت 
این مجسمه با وجود 

شایستگی اش افزایش 
پیدا نمی کرد.
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بحـث عرضـه و تقاضـا را کنـار بگذاریـم، مهم تریـن پارامتـر نـام 

هنرمند است. یعنی قیمت اثر با اعتباری که هنرمند در جامعه ی 

هنری کسب کرده و آوازه ای او در سطح ملی و احتمااًل شهرت 

اولیـن و مهم تریـن سـؤال حتـی  جهانـی اش تعییـن می شـود. 

قبـل از دیـدن اثـر ایـن اسـت کـه اثـر متعلـق بـه کیسـت. بدتریـن 

اثـر یـک هنرمنـد خـوب خیلـی گران تـر از بهتریـن اثر یـک هنرمند 

نه چندان شـناخته شـده اسـت. شـما دوسـت دارید در خانه تان 

کاری از سـهراب سـپهری یـا تناولـی داشـته باشـید، از منوچهـر 

یکتایی، بهمن محصص، آیدین آغداشـلو یا عباس کیارسـتمی. 

اگـر از شـما بپرسـند کـه در مجموعه تـان چه آثاری دارید شـما به 

یکـی از همیـن نام هـا اشـاره می کنیـد. بیـش از این که به کیفیت 

اثـر توجـه کنیـد بـه نام هـا افتخـار می کنید. 

پارامتر دوم سابقه و تاریخچه ی اثر است. بعضی وقت ها خود 

اثـر تجربـه ی تاریخـی مهمـی دارد. گاه در هیـچ کتابـی هـم چاپ 

امـا آن مجموعـه  نشـده و کسـی دربـار ه اش چیـزی ننوشـته، 

بـه هـر دلیلـی خیلـی معـروف شـده اسـت. در نمایشـگاه های 

متعـددی آمـده یـا در حراج هـای بین المللـی شـرکت داشـته و 

بنابرایـن مشـهور شـده اسـت. اگـر اثـری نمونـه ای مشـابه در 

ارزش  طبعـاً  باشـد،  داشـته  دنیـا  کلکسـیون های  بزرگ تریـن 

زیـادی پیـدا می کنـد. هم چنیـن اگر بـه اثـری در کتاب های تاریخ 

هنـر توجـه شـده یـا در منبعـی مـورد بحـث قـرار گرفتـه باشـد، 

ایـن موضـوع در تعییـن ارزش و قیمـت اثـر مؤثـر خواهـد بـود. 

همین طـور ایـن نکتـه کـه اثـر قبـالً متعلق به چه شـخصی بوده 

اسـت. سـابقه ی اثـر بـه معنـای مالـکان قبلـی اش، نمایش هـا 

و معرفی هایـی کـه در مـورد آن اثـر یـا آن سـری آثـار صـورت 

گرفتـه دومیـن پارامتـر تعیین کننـده ی قیمـت اسـت.

پس از این ها، پارامتر سوم به نظر من کیفیت است.

یعنی کیفیت تا این حد در درجه ی پایین تری قرار می گیرد!

بلـه. ممکـن اسـت خیلی هـا فکر کنند کـه این نظـام غیر منصفانه ای 

است، ولی وقتی خودشان بخواهند یک اثر هنری بخرند به همین 

مسـائل توجـه می کننـد. شـما یـک پیکاسـوی بـد را بـه هـر قیمتـی 

حاضریـد بخریـد ولـی اثـر یـک هنرمنـد هـم دوره ی پیکاسـو، که هیچ 

نامی از او در هیچ کتاب و نمایشگاه و مجله ای درج نشده را حاضر 

نیستید با همان قیمت کار بد پیکاسو بخرید. پارامتر سوم کیفیت 

اثـر اسـت. بیـن آثـاری کـه از سـطح اعتبـاری یکسـان برخوردارنـد و 

تاریخچه شـان هـم کمابیـش مثـل هم اسـت، آن که کیفیتش بهتر 

اسـت گران تـر می شـود.

در مـورد آثـار معاصـر، اعتبـار نهـادی که آثـار را عرضه می کندـ 

گالـری یـا حراجـیـ  چقـدر در اعتمـاد مـردم بـه آن قیمت گذاری 

تأثیرگذار اسـت؟ 

ایـن یـک عمـل دو سـویه اسـت. از طرفـی دیگـران بـه قیمت هـای 

پیشـنهادی نهـادی کـه معتبـر اسـت، توجـه می کننـد. ولـی از طـرف 

دیگـر، نظـر ایـن نهادهـا بـا عالقـه و تائیـد عمـوم اعتبـار پیـدا می کند. 

یعنی مردم بی جهت به قیمت های پیشنهادی و کارشناسی نهادی، 

مثـل یـک مؤسسـه ی تبـادالت آثـار هنـری، گالری یـا یک حراج گـذار، 

اعتمـاد نمی کننـد. البتـه تجربـه ی همـگان در طـول زمـان صحـت و 

اعتبـار کارشناسـی های نهادهـا را تصدیـق یـا انـکار می کنـد.

در واقـع می خواهـم بپرسـم آیـا اعتبـار کسـی یـا نهـادی کـه 

ایـن قیمت هـا را تعییـن می کنـد در میـان معیارهایـی کـه نـام 

بردیـد جایـی دارد؟

بله، بدون شـک. همه این حرف ها معیارهای قیمت گذاری اند، 

ولـی آیـا معنیـش ایـن اسـت کـه چهـار تـا کارشـناس مثـل هـم 

بهترین آثار هنرمندان اگر 
زیاد در دسترس باشند، 

قیمت شان چندان باال 
نخواهد رفت و آثار نه 

چندان ابداعی و منحصر به 
فرد در صورتی که کمیاب 
شوند و تقاضا نسبت به 

آن ها تحریک شود، به 
قیمت غیرقابل تصوری 

ممکن است برسند.
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قیمـت می گذارنـد؟ نـه! همـه ی این هـا را همـه قبـول دارند، ولی 

معنـی  بـه  معیارهـا  تعییـن  اسـت.  متفـاوت  قیمت گذاری هـا 

رسـیدن بـه یـک نظـر واحـد و دقیـق علمـی نیسـت، ولـی روش 

آنالیـز یـک قیمـت را بـه مـا نشـان می دهـد. بنابرایـن، شـخصی 

بـا رعایـت ایـن مـوارد از سـه کارشـناس  می توانـد بگویـد کـه 

به عنـوان  را  میانگین شـان  و  بدهنـد  پیشـنهادی  می خواهـم 

قیمـت اثـر درنظـر می گیـرم. اگـر احسـاس شـود قیمت هایـی 

کـه منبعـی تعییـن می کنـد عموماً واقعی اسـت و به نظر برسـد 

کـه دقـت دارد، دیگـران بـه آن اطمینـان می کننـد و آن نهـاد یـا 

شـخص بـه عنـوان یـک مرجـِع قیمت گـذاری شـناخته می شـود.

یعنـــــی قیمـــــت باقــــی هــــم تبدیـــــل می شود به قیــــمتی کــــه 

آن نهـاد می گویـد.

بلـه، چـون همه کارشـناس نیسـتند و الجـرم مجبورند به جایی 

مراجعـه کننـد کـه فکـر می کننـد ایـن مالحظـات را دقیق تـر در 

نظـر می گیـرد. شـاید همـه نداننـد که یک اثر قبالً کجاها نشـان 

ملـی  آوازه ی  از  حـد  ایـن  بـه  چـرا  هنرمنـد  فـالن  و  داده شـده 

یـا بین المللـی رسـیده و یـا آن دوره از آثـار هنرمنـد چـرا مهـم 

اسـت و میـزان عرضـه و تقاضـای ایـن سـری آثـار در مارکـت 

چقـدر اسـت؟ همـه کـه این هـا را نمی داننـد. در نتیجـه بایـد یـک 

نهـادی باشـد مثـل یـک چتر بـر فراز مارکت کـه همه ی تحوالت 

مارکـت را بـه دقـت در داخـل و خـارج از کشـور رصـد کنـد و بـا 

رعایـت مجموعـه ی شـرایْط قیمتـی را پیشـنهاد کنـد. همـه آن 

اشـراف و نـگاه جامـع را ندارنـد، حتـی اگـر معیارهـا را هم خوب 

از  را بکننـد، بعـد  ایـن کار  افـراد خاصـی کـه می تواننـد  بداننـد. 

مدتـی خودشـان می شـوند مرجـع قیمت گـذاری کـه البتـه بدیـن 

معنـی نیسـت کـه همـه آن مرجـع را قبـول دارنـد یـا رأی او را در 

همـه مـوارد می پذیرنـد، ولـی بـه طـور نسـبی ممکـن اسـت نظـر 

آن مرجـع بیش تـر مـورد پذیـرش قـرار بگیـرد.

با توجه به پیشـینه ای که در هنر ایران دارید به نظر می رسـد 

شـما قیم حراج تهران و اعتبار قیمت گذاری هایش هسـتید. 

چقدر این درسـت اسـت و آیا چنین چیزی متداول است؟

از این کـه بـه عنـوان یـک شـخصیت محـوری در مارکـت بـه من نگاه 

شـود، گریزانـم. ایـن هیـچ نفعـی بـرای من نداشـته و زندگـی را برای 

من بهتر نکرده اسـت. در نتیجه، همیشـه سـعی می کنم که از این 

موضـع فاصلـه بگیـرم. فکـر می کنـم از زمانـی که مشـاور کریسـتیز 

شـدم و تالش هایـی را به طـور مشـخص در مارکـت هنر آغـاز کردم، 

عده ای فکر کرده اند که احتماالً تبدیل شده ام به شخصیت محوری 

در مارکـت. واقعیـت ایـن اسـت کـه مـن در قیمت گـذاری آثـار بـا 

کریسـتیز همـکاری نمی کـردم، بلکـه در مـورد ارزش هـای هنـر ایران 

تحلیلی تـر  معرفـی  همین طـور  و  مختلـف  هنرمنـدان  جایـگاه  و 

آثارشان مشورت هایی به کریستیز می دادم. قیمت را آن ها تعیین 

می کردنـد، چـون مـن واقعـاً خیلـی بـا مسـائل مربـوط بـه عرضـه و 

تقاضـا مواجـه نبـودم. نمی دانسـتم کـه خریدارهـای کریسـتیز چـه 

نـوع آثـاری را بیش تـر یـا کم تـر می خواهنـد. به تدریـج آگاهـی پیـدا 

کـردم ، امـا در شـروع آن هـا بهتـر می دانسـتند کـه چـه کسـانی چـه 

چیزهایـی را می خواهنـد و حاضرنـد چه مبالغی برایش پول بدهند. 

بـرای همیـن، مـن واقعـاً یـک کارشـناس مارکـت بـرای آن ها نبـودم، 

بیش تـر برای شـان مشـاور هنـری بـودم. کسـی که جامعـه ی هنری 

ایـران را می شناسـد و جایـگاه هنرمنـدان و نفـوذ جریان های هنری 

در نسـل های مختلـف را تـا حـدی از نزدیـک می دانـد. ولـی بعدهـا 

ناخـودآگاه در چنیـن موقعیتـی قـرار گرفتـم و متأسـفانه افتـادم 

وسـط مارکـت، جایگاهـی کـه نـه بـا روحیـه  ام سـنخیت دارد و نـه بـا 

تجربه ی همگان در طول 
زمان صحت و اعتبار 

کارشناسی های نهادها را 
تصدیق یا انکار می کند.

اگر احساس شود 
قیمت هایی که منبعی 
تعیین می کند عموماً 

واقعی است و به نظر 
برسد که دقت دارد، 

دیگران به آن اطمینان 
می کنند و آن نهاد یا 

شخص به عنوان یک 
مرجِع قیمت گذاری 

شناخته می شود.

قیمت اثر با اعتباری که 
هنرمند در جامعه ی 
هنری کسب کرده و 
آوازه ای او در سطح ملی 
و احتمااًل شهرت 
جهانی اش تعیین 
می شود. اولین و 
مهم ترین سؤال حتی 
قبل از دیدن اثر این 
است که اثر متعلق به 
کیست.
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تالش هایـی کـه در مقـام پژوهشـگر  می کنـم. حـاال مارکـت هنـر 

ایـران بـه حـراج تهـران، کـه مدیرش هسـتم، توجـه زیـادی دارد. فکر 

می کنـم جماعـت زیـادی کـه بـه هـر دلیلـی ناراضی انـد، چـه آن هایـی 

کـه در حراج هـا شـرکت می کننـد و چـه آن هایـی که حضور ندارنـد، از 

مـن متوقـع هسـتند. آن هایـی کـه به حـراج می آیند ممکن اسـت به 

قیمتی که آثارشـان فروش می رود، راضی نباشـند، آن هایی هم که 

بـه حـراج نمی آینـد بـه این کـه چـرا در چنیـن ضیافتـی حضـور ندارنـد، 

معترض هسـتند.

پس شـما فکر می کنید که این شـرایط درسـت نیسـت و این باید 

یک کار و مسئولیت جمعی باشد.

بله. البته عمالً هم خیلی جمعی است. ما مقداری اشراف داریم به 

این کـه چـه کسـانی متقاضی انـد و چـه آثـاری بـه چـه قیمت هایی به 

فروش می رسد. ولی تعیین کننده ی نهایی عالقه ی مجموعه داران 

و خریـداران اسـت. هـر قیمتـی کـه توسـط گالری هـا یـا هنرمنـدان 

پیشـنهاد می شـود، تنها در صورتی که از سـوی خریداران اسـتقبال 

شـود، قیمـت نهایـی اثـر قلمداد می شـود. قیمت آن نیسـت که یک 

هنرمند یا گالری پیشنهاد می کند، بلکه آن چیزی است که خریدار 

آمادگـی پرداخـت آن را دارد.

درباره ی کریسـتیز صحبت کنیم. سـاز و کار حراج بر اسـاس 

منطـق رقابـت بـرای بـاال بـردن قیمت هاسـت و ایـن حـراج در 

منطقـه ای بنـا شـده کـه در آن منطـق چانه زنـی بـرای پاییـن 

آوردن قیمت ها، حتی در گالری ها، حکم فرماسـت. جا انداختن 

ایـن فرهنـگ جدیـد در منطقه چه چالش هایی داشـت؟

حـراج  کـه  دلیـل  ایـن  بـه  شـاید  نیفتـاد.  اتفـاق  ایـن  عمـل  در 

کریسـتیز در روزگار خوبـی آغـاز شـد، یعنـی سـال ۲۰۰۶ و زمـان 

درسـت  نفـت،  قیمـت  بـودن  بـاال  و  منطقـه  اقتصـادی  رونـق 

برخـالف آن حالـت bargain ]ارزان خـری[ کـه عـده ای بخواهنـد 

قیمـت  افزایـش  برابـر  در  یـا  و  بخرنـد  ارزان تـر  تـا  بزننـد  چانـه 

مقاومـت نشـان دهنـد. در نتیجـه، از برگـزاری حـراج کریسـتیز 

و خریـداری آثـار هنـری بـا قیمت هـای فزاینـده بسـیار اسـتقبال 

شـد. در همـان حراج هـای نخسـت، قیمـت آثـار هنـری به طـور 

چشـم گیری افزایـش پیـدا کـرد، هـم در مـورد هنـر ایـران و هـم 

هنـر کشـورهای عربـی. شـما زمانـی می توانسـتید بهتریـن آثـار 

مهم تریـن هنرمنـدان کشـورهای عربـی یـا ایـران را بـا رقم هایی 

در حـدود بیسـت تـا سـی هـزار دالر بخریـد، امـا حـراج کریسـتیز 

ایـن  قیمت هـا را بـه سـرعت به صد هـزار دالر و بعد از چهار پنج 

حـراج بـه میلیـون دالر رسـاند. حـراج زمانـی آغاز شـد کـه قیمت 

نفـت بـاالی صـد دالر بـرای هـر بشـکه بـود، یعنی پـول زیادی در 

منطقـه وجـود داشـت، هـم نـزد ایرانیـان و هـم نـزد کشـورهای 

عـرب خلیـج فـارس و هیـچ سـابقه ای بـرای خریدهـای فرهنگی 

کالن در ایـن منطقـه نبـود. افـراد متمـول پـول زیـادی را بـرای 

اشـیای  کشـورها،  بعضـی  در  صرفـاً  و  نمی کردنـد  خـرج  هنـر 

آنتیـک، مثـل فـرش، خریدارانـی داشـت.

ولـی خریـد آثـار هنـری مـدرن و معاصـر پدیـده ی جدیدی بـود. تعداد 

بـه عـدد انگشـتان  گالری هـای فعـال در کل کشـورهای منطقـه 

دسـت نمی رسـید که نصف شـان در بیروت بود. در داخل ایران هم 

گالری های قدرتمند از نظر تجاری، بسیار اندک نزدیک به صفر بود 

که نشان دهنده ی  سطح پایین مارکت بود. ولی با آمدن کریستیز 

ایده ی خرید آثار هنری و پیوستن به این سنت غربیان مطرح شد: 

پول تـان را بـرای آثـار هنـری مـدرن بدهیـد، نـه بـرای اشـیاء تاریخی و 

مجموعـه ی خـود را بـه نشـانی از فرهیختگـی و تجـدد تبدیـل کنیـد. 

این فرهنگ تا حدی جا افتاد و مورد استقبال قرار گرفت. بنابراین، 

نـه تنهـا مقاومتـی بـرای پرداخت پول های زیاد وجود نداشـت، بلکه 

فکر می کنم از زمانی که 
مشاور کریستیز شدم و 
تالش هایی را به طور 
مشخص در مارکت هنر 
آغاز کردم، عده ای فکر 
کرده اند که احتمااًل 
تبدیل شده ام به 
شخصیت محوری در 
مارکت.

تعداد گالری های فعال در 
کل کشورهای منطقه به 

عدد انگشتان دست 
نمی رسید که نصف شان 

در بیروت بود. در داخل 
ایران هم گالری های 

قدرتمند از نظر تجاری، 
بسیار اندک نزدیک به 

صفر بود که 
نشان دهنده ی  سطح 

پایین مارکت بود.
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اسـتقبال خوبـی هـم از طـرف ایرانی هـا و عرب هـا صـورت گرفـت. 

البتـه بایـد بگوییـم پیـش گام در ایـن امـر در وهلـه ی اول عرب هـا 

بودنـد و بعـد ایرانیـان. اولیـن کسـانی کـه ]در ایـن منطقـه[ حاضـر 

شـدند رقم هـای قابـل توجهـی بـرای هنـر خرج کننـد عرب هـا بودند. 

البتـه تعـداد کمـی خریداران ایرانی هم بودند کـه از همان حراج های 

اول بـا خریـد آثـار هنـری بـه افزایـش قیمت ها کمک کردنـد. فراتر از 

افـراد، نهادهـای ثروتمنـد عـرب، مثـل بنیـاد ابـراج در دبـی، موزه هـای 

جدید االحـداث و خانواده هـای سـلطنتی قطـر، کویـت و امـارات نیـز 

بـا خریـد کالن آثـار هنـری باعـث افزایش قیمت آن ها شـدند. چیزی 

بیـش از یـک دهـه از آن زمـان گذشـته و حـاال قیمت هـا ده هـا برابـر 

افزایـش پیـدا کـرده اسـت، بیـش از هر محصولـی دیگر.

تفاوت وضع اقتصادی هم تأثیر گذار است...

بلـه، بـدون شـک. در ایـن راسـتا دو دلیـل را بـرای افـول مارکـت 

هنـر می تـوان برشـمرد. از سـال ۲۰۰۶ تـا ۲۰۰۸، مارکـت بـا یـک سـیر 

شـتابنده ی صعودی حرکت می کرد، تا این که با دو مسـئله مواجه 

شـد کـه هیچ کـدام ربطـی به خـود هنر نداشـت: اول بحـران اقتصاد 

جهانی که از سال ۲۰۰۸ در آمریکا آغاز و در ۲۰۰۹ امواجش به منطقه 

رسـید و ضربـه ی اقتصـادی شـدیدی بـه کل اقتصـاد منطقـه و 

به خصـوص حاشـیه ی جنوبـی خلیج فـارس زد. بسـیاری از پروژه ها 

متوقف شـدند و شـمار زیادی از خارجی ها دبی را ترک کردند. وضع 

اقتصـادی منطقـه خیلـی آسـیب دیـد، ولـی هنـر باقـی ماند. حتـی در 

آن شـرایط بـد کـه نهادهـای اقتصـادی قدرتمندی متالشـی شـدند، 

هنـر بـه حیـات خـودش ادامـه داد. ضربـه ی دوم هـم بحران هـای 

سیاسی ـ اقتصادی سه چهار سال اخیر در کل منطقه است. قیمت 

نفـت کاهـش پیـدا کـرده، در مقطعی حتی به زیر پنجاه دالر رسـید، 

وضعیـت سیاسـی منطقـه هـم بسـیار ناگـوار اسـت: بحران هـای 

اجتماعی ـ اقتصادی ناشـی از بهار عربی، ناآرامی های منطقه به ویژه 

جنگ داخلی سـوریه و یمن که کشـورهای بسـیاری را درگیر کرده. 

برای تأمین هزینه های این جنگ ها  و ناآرامی ها برخی کشورهای 

منطقه، مثل ایران، مجبور شدند هزینه های غیر مترقبه ی سنگینی 

را پرداخـت کننـد و به طـور کلـی منطقـه فقیر شـد.

وقتـی حراج هـا در منطقـه برگـزار می شـوند، مثـل همیـن حـراج 

اخیر دو ماه پیش کریستیز در دبی، کامالً مشهود است که این 

فقـط ایرانی هـا نیسـتند کـه بـه خاطـر تـورم، سـقوط نـرخ برابری 

ارز و پاییـن آمـدن قیمـت نفـت دیگـر تـوان سـابق را بـرای خریـد 

آثـار هنـری ندارنـد، بلکـه عرب هـا هـم وضع شـان این گونـه اسـت 

و گاه حتـی بدتـر. بنابرایـن، مـا بـا دو بحـران سیاسـی ـ  اقتصـادی 

مواجـه بودیـم کـه هـر دو منشـاء غیرهنـری داشـتند، یعنـی بـه 

خاطـر افـول ارزش آثـار هنـری نیسـت کـه مـا بـا رکـود مارکـت 

مواجـه هسـتیم، بلکـه بـه خاطـر دالیـل اقتصـادی و سیاسـی 

خـارج از هنـر اسـت کـه مـا آن رشـدی کـه از ۲۰۰۶ آغـاز و تـا ۲۰۰۹ 

هـم ادامـه پیـدا کـرد را متأسـفانه دیگـر شـاهد نیسـتیم، در کل 

خاورمیانـه، هـم بـرای هنـر ایـران، هم بـرای هنر عـرب و هم برای 

هنر ترک ها. فکر می کنم اوضاع سیاسـی و اقتصادی که بهبود 

یافـت، دوبـاره بـه شـرایط رونـق در مارکـت هنـر بـر می گردیـم.

سؤال آخر دوباره ما را به حراج تهران بر می گرداند.

هـر حراج خانـه ی گاهی با بحران رو به رو می شـود. مثالً شـائبه ی 

اصـل نبـودن یـک اثـر یا بازارگرمی کاذب و غیره. سیاسـت حراج 

تهران برای حفاظت از اعتبارش در برابر این اتفاق ها چیست؟

تـا جایـی کـه می توانیـم باید از کارهـای بحث برانگیز پرهیز کنیم 

و فرصـت را بـه کسـانی ندهیـم کـه بـه خاطـر اثـری کـه اصالتش 

محـل شـک و تردیـد اسـت، کل حـراج و فراتـر از آن کل مارکـت 

آثاری را که خود ما صد  
درصد به اصل بودن شان 
مطمئن هستیم، اما 
نمی توانیم دیگران را 
نسبت به اصل 
بودن شان متقاعد کنیم، 
در حراج ارائه نمی کنیم.
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هنـر را زیـر سـؤال می برنـد. بـرای ایـن کار مـا دقت مـان را فراتـر 

کـه  را  آثـاری  و  می دهیـم  اطمینان مـان گسـترش  و  آگاهـی  از 

خـود مـا صـد  درصـد بـه اصـل بودن شـان مطمئـن هسـتیم، امـا 

نمی توانیـم دیگـران را نسـبت بـه اصل بودن شـان متقاعد کنیم، 

در حـراج ارائـه نمی کنیـم. برای نمونه آثاری هسـتند که از نظر ما 

کارهای اصیل و مطمئنی اند، ظاهر کار هم این را کامالً نشـان 

می دهـد، ولـی پیشـینه ی کار روشـن نیسـت و بنابرایـن ممکـن 

اسـت نتوانیـم همـه را متقاعـد کنیـم کـه ایـن کار اصل اسـت. ما 

قطعـاً چنیـن اثـری را در حـراج نمی آوریـم. در نظـر بگیریـد کـه مـا 

به طـور میانگیـن صـد اثـر در حـراج معرفـی می کنیـم، حـال یـک 

یـا دو اثـر چـه اهمیتـی دارد کـه بـه خاطـر آن اعتبـار کل حـراج را 

زیـر سـؤال ببریـم. بـه نظـرم اعتبـار حـراج تهـران برای کسـانی که 

سـابقه ی همـکاری بـا آن را دارنـد، محـرز و مسـلم اسـت. شـما 

همـه ی  و  گالـری داران  مجموعـه داران،  هنرمنـدان،  همـه ی  بـه 

کسـانی کـه در حـراج تهـران اثـری را فروختـه یـا از آن خریـداری 

کرده انـد، مراجعـه کنیـد و ببینیـد میـزان اعتمـاد و اطمینـان آن ها 

به سـالمت و شـفافیت این مجموعه تا چه حدی اسـت. ممکن 

اسـت عده ای نسـبت به رقم نهایی فروش یک اثر ناراضی بوده 

و مثـالً انتظـار بیشـتری داشـته اند. ولـی این امـری طبیعی در هر 

حراجی اسـت و هرگز به معنای تردید در سـالمت یک مجموعه 

نیسـت. عـده ی اندکـی هـم ممکـن اسـت نسـبت بـه تأخیـر در 

دریافـت وجـه فـروش اثرشـان گالیـه داشـته باشـند، امـا آن هـا 

نیـز به خوبـی می داننـد مشـکل از تأخیـر در پرداخـت یـک خریـدار 

اسـت، نـه تعلـل حـراج در تصفیـه حسـاب بـا صاحبـان آثـار. 

سراسـر  در  عالقه منـدان  همـه ی  بـرای  زنـده  به طـور  مـا  حـراج 

دنیـا قابـل تماشـا اسـت. افـراد زیـادی بـا هویت هـای مختلـف 

در مراحـل مختلـف ایـن حـراج حضـور دارنـد. تمامـی نماینـدگان 

ارقـام  دارنـد.  نظـر  زیـر  را  نزدیـک حـراج  از  رسـانه های مختلـف 

فروش هـا بالفاصلـه به طـور رسـمی در سـایت حـراج اعـالم و در 

غالـب رسـانه ها درج می شـود. اسـامی مالـکان آثـار نیـز چنان چـه 

خودشـان مایل باشـند در کاتالوگ اعالم می شـود. عده ی زیادی 

از افـراد مطلـع در سـالن حتـی متوجـه می شـوند چـه کاری را چـه 

کسـی خریـداری کـرده اسـت. یعنـی فروشـنده، خریـدار و مبلـغ 

فـروش عیـان اسـت. از این شـفافیت بیش تر؟ کـدام بیزینس را 

در کشـور مـا از ایـن شـفاف تر سـراغ داریـد؟      

یک یا دو اثر چه اهمیتی 
دارد که به خاطر آن 

اعتبار کل حراج را زیر 
سؤال ببریم.
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از ابتـدای فعالیـت گالـری »امـکان« تا کنون چه روش و سیاسـت 

کلـی ای را بـرای نمایـش آثـار هنرمندان جـوان در پیش گرفته اید؟

جـوان  کسـی  کـه  نداشـتیم  »امـکان«  در  را  تقسـیم بندی  ایـن 

اسـت یا باسـابقه و یا از چه مدیومی اسـتفاده می کند، عکاسـی 

نداشـت. کل  ایـن دسـته بندی ها وجـود  از  یـا نقاشـی؛ هیچ یـک 

ماجـرا بـرای مـن بیش تـر شـبیه یک پـروژه ی کیوریتوریال اسـت، 

بـه همیـن دلیـل وقتـی بـه نمایشـگاه های »امـکان« نگاهـی کلـی 

بـه هـم  نمایشـگاه ها و هـم هنرمنـدان  بـه نظـرم هـم  می کنـم، 

ربـط دارنـد. از اول تـا حـد زیـادی می دانسـتم کـه در هنـر ایـران 

چـه می خواهـم؛ یـا در واقـع بیش تـر می دانسـتم چـه چیزهایـی 

را نمی خواهـم. همـه ی این هـا بـه مـرور زمـان شـکل گرفـت. تابـع 

بـه قولـی  و  و  گالـری، در واقـع سـلیقه   افـراد  از  بـود  مشـخصی 

گفتگو با بهــــزاد نژاد قــــنبر، 
مدیـــر گـــالری »امکان«

یاسمن نوذری

از اول تاحد زیادی 
می دانستم که در هنر 

ایران چه می خواهم؛ یا 
در واقع بیش تر 

می دانستم که چه 
چیزهایی را نمی خواهم.
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اسـتیتمنت این جا بود و به همین شـکل ادامه دادیم؛ هنرمندان 

جـوان جـزو مهم تریـن اتفاقـات »امـکان« هسـتند.

آیــــا در طــــــول زمــــــان احســـــاس کردیـد کـه ایـن سیاسـت 

بایـد تغییــــــر کنـد؟ 

بـرای مـن چنیـن بـود کـه بیش تـر دوسـت داشـتم فضایـی تجربـی 

)Experimental( داشـته باشـیم و بتوانـم ریسـک بیش تـری بکنـم 

و خـودم هـم از خـالل آن بیش تـر یـاد بگیـرم. ایـن را زیـاد گفتـه ام کـه 

»امـکان« هـم گالـری هسـت و هـم گالـری نیسـت؛ گالـری اسـت بـه 

ایـن دلیـل کـه مـن آدم پولـداری نیسـتم، جایـی کـه داریم اسـتیجاری 

اسـت، خودمـان یعنـی کسـانی کـه این جـا کار می کنیـم بایـد از درآمد 

این جا ارتزاق کنیم، برای هنرمندان هم باید کار بفروشـیم. در ایران 

آن شکل از فضاهای هنری مستقل وجود ندارند که منابع دیگری، 

مثل بنیادها و مؤسسه های بزرگ فرهنگی و هنری که بودجه های 

فرهنگـی از دولت هـا می گیرنـد، هزینه های شـان را بدهنـد و بـدون 

آن که درآمدی داشـته باشـند نمایشـگاه برگزار کنند، هنرمند معرفی 

کننـد و آدم هـا برونـد و کارهـا را ببیننـد. آن جـا اصـوالً بابـت خریـد و 

فـروش کار هنـری پولـی رد و بـدل نمی شـود. امـا مـا مجبوریـم کـه 

همـه ی این هـا را بـا هـم انجـام دهیـم. یعنـی مجبوریم گالری باشـیم  

و این بخشـی اسـت که خیلی به آن عالقه نداشـتم ولی روند کار در 

نهایت به این مسـیر کشـیده شـد. درباره ی سیاسـت ما باید بگویم 

بلـه، شـاید در طـول زمـان کمـی تغییـر کـرد. یـک جایـی احسـاس 

کردیـم کـه هـم هنرمنـدان جـوان، کـه تـازه بـا »امـکان« شـروع کـرده 

 بودند، و هم هنرمندانی که سبقه ای دارند، مثل رعنا فرنود یا شهال 

حسـینی، همـراه  ثابـت مـا شـده اند و پـروژه ی »امـکان« بـا حضـور 

مسـتمر همه ی این هنرمندان در حال رشـد بود. پس به این نتیجه 

رسیدم که باید حتماً چیزی به اسم لیست هنرمندان گالری داشته 

باشـیم تـا روی کار آن هـا متمرکزتـر کار کنیـم. ولـی  هم چنـان رونـد 

این طـور اسـت کـه اگـر نمایشـگاهی یـا رویـدادی باشـد بیش تـر از 

طریـق دیالـوگ شـکل می گیـرد و بـا هم فکـری بـا هنرمنـد تصمیـم 

می گیریـم کـه آیـا کاری را بکنیـم یـا نکنیـم. 

پــــس یعنــــی از همــــان اول می گوییـد کــــه گویـی بـرای گردانـدن 

ایـن گالـری، یـک اسـتیتمنت کلـی در ذهـن داشـتید و ایـن باعـث 

می شـد که هنرمند ها را انتخاب کنید؟ این اسـتیتمنت، معیارها 

را چگونـه شـکل مـی داد؟

خـب، ایـن همـان جایـی اسـت کـه اگر نگویـم پیچیدگـی، دارای وجوه 

بـا جاهـای دیگـر کار می کـردم، بـا  و رگه هـای مختلـف اسـت. قبـالً 

کلکتورهـا کار می کـردم، بـا گالری هـای دیگـر کار کـردم، نمایشـگاه 

باشـم،  داشـته  جایـی  خـودم  نداشـتم  دوسـت  آن موقـع  گذاشـتم، 

یعنـی احسـاس می کـردم کاری کـه می خواهـم بکنـم را می توانـم بـا 

هـم کاری بـا فضاهایـی بکنـم کـه برقرار هسـتند ، ولی بعد احسـاس 

کـردم کـه چیـزی وجـود دارد کـه مـن خـودم می خواهـم آن را عملـی 

کنـم و ترغیـب شـدم بـا بچه هـا و کسـانی کـه اطرافـم بودنـد ایـن 

کار را شـروع کنیـم. یـک موضـوع ایـن بـود کـه یـک سـری از مسـائل 

موضـوع مـن نبـود، مثـالً هنـر اگزوتیـک و هویـت زده. هنری کـه دائم 

می خواهـد بـه ایـن قبیـل موضوع هـا بپـردازد و خیلـی هم در خـارج از 

ایـران طرفـدار دارد و بیش تـر به عنـوان یـک رسـانه کارکـرد دارد تا اثر 

هنـری. ولـی ُخـب فکـر می کـردم کـه یـک سـری از هنرمنـدان دیگـری 

جاهـای  و  گالری هـا  در  و  دیـده می شـوند  کم تـر  کـه  هـم هسـتند 

دیگـری کـه هسـتند نقـش و ظهوری فرعی تـر دارند. وقتـی »امکان« 

رفتـه رفتـه تعـدادی از ایـن هنرمندان را دور هم جمع کـرد، تازه دیدم 

کـه این هـا یـک ضبـط و ربطـی هم با هم دارند. یعنی مثالً خودشـان 

کارهـای هم دیگـر را خیلـی دوسـت دارنـد و یـا مثـالً شـاگردانی دارنـد 

در ایران آن شکل از 
فضاهای هنری مستقل 
وجود ندارند که منابع 
دیگری، مثل بنیادها و 
مؤسسه های بزرگ 
فرهنگی و هنری که 
بودجه های فرهنگی از 
دولت ها می گیرند، 
هزینه های شان را بدهند 
و بدون آن که درآمدی 
داشته باشند نمایشگاه 
برگزار کنند، هنرمند 
معرفی کنند و آدم ها 
بروند و کارها را ببینند.

نمایشگاه برگزار کنند، 
هـــنرمند مـــعرفی کــــنند 
و آدم هــا بــــروند و کـــارها 
را ببینند.

اگر نمایشگاهی یا 
رویدادی باشد بیش تر از 

طریق دیالوگ است که 
شکل می گیرد که با 
همفکری با هنرمند 

تصمیم بگیریم که آیا 
کاری را بکنیم یا نکنیم.
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که کارشـان مورد تأیید آن هاسـت و در این میان شـاید بشود گفت 

کـه یـک سـلیقه ی بصـری وجـود دارد. نـوع زندگـی آدم هـا بـرای مـن 

مهـم اسـت، توجه شـان بـه مسـائل مختلف مهـم اسـت، این که این 

هنرمنـدان خـط قرمزهـای مشـخصی دارنـد جالـب و قابـل احتـرام 

اسـت. همـه ی این هـا مهم انـد. در نتیجـه آن معیارهایـی کـه مـد نظر 

شماسـت شـکل گرفتند.  

قـول  بـه  کـه  می رویـد  هنرمند هایـی  سـراغ  شـما  وقتـی  آیـا 

بـرای شـما  ثانویـه  بـازار  و ماهـر هسـتند،  کارآزمـوده  معـروف 

مهـم می شـود؟ یعنـی آیـا بـه شـکلی ایـن هنرمنـدان بـا تجربـه را 

بـرای حمایـت از هنرمنـدان جوان تـر پشـتوانه قـرار می دهیـد؟ یا 

اصـالً موضوعـی نیسـت کـه مـد نظـر شـما باشـد؟

حمایت به معنای مالی منظور شماست؟

بــــــــــله.

Make می کنیـم   ends  meet واقعـاً بـه قـول انگلیسـی ها مـا 

)سـر بـه سـر کـردن درآمدهـا و هزینه هـا(، و بچه هـا هـم همـه در 

جریان انـد. یعنـی می خواهـم بگویـم فضـای مـا بـه نوعـی تعاملـی 

اسـت. »امـکان« جایـی اسـت کـه فکـر می کنـم آن هـا هـم دوسـت 

دارنـد کـه باشـد و بمانـد و کار کنـد و فرصتـی دارنـد کـه کار خـود را 

این جـا نمایـش دهنـد و مـا هـم در ایـن شـرایط تمـام سـعی مان 

ایـن اسـت کـه بتوانیـم بمانیـم. 

آیـــــا پیـــــش آمـــــده است که خـــــود شما نیز برای حمایت از 

هــــــنرمندها کــــار بخــــرید؟ 

آیا خودتــــان هم مجــــموعه جمع می کنید؟

بله، ولی خب مجموعه هم به مرور زمان شـکل می گیرد، البته اسـم 

چیـزی کـه مـن دارم مجموعـه نیسـت، پیـش آمـده اسـت کـه یکـی 

دو تـا کار بـرای گالـری خریـده شـده ، آثـاری کـه فکـر می کنیـم بعدهـا 

می توانیـم روی آن هـا کار کنیـم. ولـی کالً چنیـن سیاسـتی نداریـم کـه 

دنبـال بـازار باشـیم و کار بخریـم کـه مثـالً گـران شـود. یعنـی بیش تـر 

چـون لذت بخـش اسـت و کارهـا را واقعـاً دوسـت داریـم، از بچه هـا 

و مخصوصـاً جوان ترهـا کار می خریـم. در واقـع سـؤال جالبـی کردیـد 

بـاز  را  گالـری  ایـن  کـه  اولـی  روز  بـه گذشـته؛  برمی گـردم  بـاز  و مـن 

کـردم، بچه هـا یکـی از کارهـا را بـرای مـن خریدنـد، فکـر می کردنـد کـه 

کار خیلـی جالبـی اسـت. آن موقـع، یعنـی سـه سـال پیـش، ولـع تـگ 

خوردن کارها وجود داشـت ، من از این اتفاق خوشـحال نشـدم چون 

بـه نظـرم می آمـد ایـن [تـگ خـوردن] واقعـی نیسـت، شـما در واقـع 

خودتـان کاری مـی کنیـد کـه آن  کار تـگ بخـورد. درسـت ایـن اسـت 

کـه فـروش آثـار اتفاقـی واقعی باشـد، واقعی بودن یعنـی این که این 

فراینـد درجهتـی باشـد کـه ذهـن آدم هـا را بسـازد یـا تربیت کنـد تا کار 

بخرند. یک مارکت واقعی به مرور زمان برای گالری و هنرمند شکل 

 می گیـرد کـه می شـود دربـاره اش حـرف زد و تحلیلـش کـرد. مثـالً در 

یک نمایشگاه ممکن است همه ی کارها فروش برود و یا برعکس 

یکـی دو کار بیش تـر فـروش نـرود کـه خـب ایـن یـک اطالعاتـی بـه ما 

می دهـد و بحثـی را بـاز می کنـد کـه آیـا کارهـا خـوب بـوده کـه فـروش 

رفتـه  و آیـا قیمت هـا پاییـن بـوده کـه فـروش رفته، حمایت زیـاد بوده 

کـه فـروش رفتـه یـا چـون دربـاره ی کارهـا نوشـته شـده یا هرچـه. لذا 

مـن فکـر می کنـم کـه خریـدن کار بـه ایـن شـکل کـه گفتیـد همیشـه 

هـم خـوب نیسـت، یعنـی گاهـی یـک حبابـی ایجـاد می کنـد. 

بـرای  کـه قیمت گـذاری  نیـز دقیقـاً همیـن اسـت  بعـدی  سـؤال 

شـما دارای چـه منطقـی اسـت و چـه زمانـی فکـر می کنیـد کـه 

پیـدا کنـد؟ افزایـش  بایـد  قیمـت کار یـک هنرمنـد 

ایـن  شـده ایم،  روبـه رو  آن  بـا  کـه  اقتصـادی  شـرایط  بـه  توجـه  بـا 

نوع زندگی آدم ها برای 
من مهم است، 
توجه شان به مسائل 
مختلف مهم است، 
این که این هنرمندان 
خط قرمزهای مشخصی 
دارند جالب و قابل 
احترام است.

درست این است که 
فروش آثار اتفاقی 

واقعی باشد، واقعی 
بودن یعنی این که این 

فرایند درجهتی باشد که 
ذهن آدم ها را بسازد یا 
تربیت کند تا کار بخرند.
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موضـوع مسـئله ی پیچیـده ای شـده. قیمت گـذاری بـرای هنرمندانی 

کـه دارای سـبقه ای هسـتند تقریبـاً از دسـت مـا خـارج اسـت. خـب 

این هنرمندان با قیمتی که در طول سـابقه ی کاری شـان داشـته اند 

بـرای قیمـت کارشـان  و تجربـه ی سـال ها کار، معمـوالً خودشـان 

تصمیـم می گیرنـد. مـن مایلـم کارهـا در »امـکان« ارزان باشـند، بـا 

گـران بـودن اثـر هنـری مخالفـم. شـاید یـک کارهـای معینـی بتواننـد 

گـران باشـند. طیـف مخاطبـی که مـا داریم طیف ثروتمندی نیسـت؛ 

پزشـک   و وکیـل و دانشـجو و خـود هنرمنداننـد. آدم هایـی کـه واقعـاً 

ممکـن اسـت قسـطی از مـا کار بخرنـد؛ مثـالً ماهـی ۲۰۰ هـزار تومـان 

می دهنـد کـه مثـالً یـک طراحـی بردارنـد، چـون آن کار به خصـوص 

را خیلـی دوسـت دارنـد. وقتـی بـه قـول شـما مـا داریـم مارکـت را 

می سـازیم و امیـد داریـم کـه بزرگ تـر شـود، تقریبـاً می دانیـم وقتـی 

یـک نمایشـگاه برگـزار می کنیـم چـه کسـانی قـرار اسـت خریـد کننـد. 

شـاید کمـی ناامیدکننـده بـه نظـر برسـد ولـی تقریبـاً می دانیـم چـه 

کسـی قـرار اسـت کـدام کار را بخـرد، حـدس می زنیـم کـه فالنـی دو 

تـا کار می خـرد، یـا مثـالً ایـن کار گـران اسـت و نمی خـرد، و تقریبـاً 

می تـوان گفـت کـه ایـن محاسـبات درسـت از آب در می آینـد. یعنـی 

در قیمت گـذاری بایـد حواس هـا جمـع باشـد. برای کارهـای بچه های 

جوان تـر، اگـر چـه خـود من ترجیـح می دهم که کارها ارزان تر باشـند، 

از سـویی واقعـاً اآلن هزینـه ی تولیـد و ارائـه باالسـت و این طـور هـم 

نیسـت کـه همیشـه از یـک نمایشـگاه همـه ی مخـارج برگـردد. در 

نهایـت سـعی می کنـم و دوسـت دارم قیمت هـا خیلـی بـاال نباشـند، 

چـون امـروز هنـر از سـبد خریـد آدم هـا حـذف شـده. خـود مـن یـک 

زمانی دوسـت داشـتم نمایشـگاه بروم و اگر به بودجه ام  بخورد کار 

بخـرم، امـا اآلن عمـالً مـن هـم بـه عنـوان آدمـی کـه در همیـن جامعـه 

کار می کنـم، ایـن مـورد را حـذف کـرده ام. بـه همیـن خاطر باید سـعی 

کنیم کاری کنیم که هم هنرمند بتواند ادامه دهد، هم گالری بتواند 

ادامـه دهـد و الزمـه ی ایـن مانـدن برخورد منطقی اسـت. متأسـفانه 

اجـاره ی  )از  شـده  سـخت  فضـا  این کـه  به خاطـر  بچه هـا  از  خیلـی 

خانـه گرفتـه تـا شـرایط زندگـی( دوسـت دارنـد قیمـت کارهای شـان 

بـاال باشـد کـه طبیعـی هـم هسـت، حداقـل بچه هایـی کـه با مـن کار 

می کننـد می دانـم کـه دغدغه هـای بنیادیـن دارند، مثل جا پیـدا کردن، 

این جـا مانـدن یـا نمانـدن، و ایـن ادامـه ی کار را دشـوار می کنـد. ُخـب، 

از یـک طـرف بـه عنـوان هنرمند تحت فشـاری و فکـر می کنی که این 

کار ارزان اسـت و بایـد آن را بـا قیمـت بیش تـری بفروشـی و پـول 

بیش تـری دربیـاوری و از آن طـرف ایـن را نمی بینـی کـه ممکـن اسـت 

کار را نخرنـد و ایـن وظیفـه ی ماسـت کـه بتوانیـم ایـن وسـط بیـن 

این هـا توازنـی ایجـاد کنیـم. 

شـما بـه چه شـکل ارتباط تـان را با هنرمندان تـان حفظ می کنید و 

خودتـان را چقـدر در رونـد زندگـی آن ها دخیل می دانید و یا حتی به 

چه شـکل جریان می سـازید؟ منظور جریانی اسـت که از کنار هم 

قرار گرفتن همه ی این مسـائل شـکل می گیرد. 

همان طـور کـه گفتـم مـن از همـان اول بـه ایـن مسـائل خیلـی فکـر 

کـردم و دوسـت داشـتم یـک فضـای  گفت وگـو برقـرار شـود. در ایـن 

اتـاق همیشـه بـاز اسـت، وقتـی شـما در طـول سـاعات نمایـش وارد 

این جـا می شـوید، اغلـب می بینیـد ۷-۸ نفـر دور هـم نشسـته اند و 

دربـاره ی مثـالً نمایشـگاهی صحبـت می شـود، ممکـن اسـت کـه در 

همیـن بیـن بـروم و کارهـای یـک هنرمنـد جـوان را بیـاورم و معرفـی 

هـم  حـال  درعیـن  و  اسـت  یـک جلسـه  نوعـی  بـه  ایـن فضـا  کنـم، 

خصوصیـت دوسـتانه ای دارد، افـراد می تواننـد نظرشـان را بگویند و 

کم تر محافظه کارانه اسـت. شـکل فضایی که انتخاب کردم از اول 

به همین صورت بود. دوسـت داشـتم فضا از نظر معماری شـمالی 

ایـن فضـا بشـوند،  باشـد، دوسـت دارم آدم هـای دیگـری هـم وارد 

با گران بودن اثر هنری 
مخالفم. شاید یک 
کارهای معینی بتوانند 
گران باشند. طیف 
مخاطبی که ما داریم 
طیف ثروتمندی نیست؛ 
پزشک   و وکیل و 
دانشجو و خود 
هنرمندانند.

در نهایت سعی می کنم و 
دوست دارم قیمت ها 

خیلی باال نباشند، چون 
امروز هنر از سبد خرید 

آدم ها حذف شده

شکل فضایی که 
انتخاب کردم از اول به 

همین صورت بود. 
دوست داشتم فضا از 

نظر معماری شمالی 
باشد. دوست دارم 

آدم های دیگری هم وارد 
این فضا بشوند.
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گاهـی همسـایه ها هـم می آینـد تـا ببیننـد این جـا چـه خبر اسـت، من 

دوسـت دارم آدم هـای بیگانـه بـا فضـا هـم بـه این جـا سـر بزننـد تـا 

فضـا خیلـی یک نواخـت نباشـد. به طـور مرتـب هـم بـه اسـتودیوهای 

افـرادی  چـه  و  کـه می شناسـم  آدم هایـی  مـی روم، چـه  آرتیسـت ها 

کـه بچه هـا معرفـی می کننـد. هنـگام سرکشـی بـه اسـتودیوها تنهـا 

نمـی روم. این جـا همیشـه دربـاره ی ایـن مسـئله کـه چرا یـک نفر باید 

وارد »امـکان« شـود یـا چـرا نبایـد در »امـکان« باشـد صحبـت زیـاد 

اسـت؛ مثـالً چـرا بایـد اآلن ایـن کار نمایـش داده شـود. وقتـی کـه 

نمایشـگاهی برگـزار می کنیـم و کسـی از من می پرسـد بـا ادعایی که 

می کنـی کـه این جـا شـبیه یـک پـروژه اسـت ، چـرا اآلن ایـن را نشـان 

می دهـی ؟ بایـد دفاعـی داشـته باشـم. ایـن در پروسـه ی سرکشـی به 

اسـتودیوها و دیـدن کارهـا شـکل می گیـرد. مـن بـا طیـف متنوعـی 

از دوسـتان و هنرمنـدان هم فکـری و مشـورت می کنـم. می خواهـم 

بگویـم کـه همـه ی این هـا قبـل از نمایشـگاه اسـت، بعـد از این کـه 

نمایشـگاه اتفـاق افتـاد بـاز دوبـاره صحبـت هسـت، یعنـی بـاز جمـع 

حـرف  خودشـان،  خانه هـای  در  بچه هـا  مهمانی هـای  می شـویم، 

هسـت و نظـر و گفت وگـو. 

آیا برای نشان دادن کارها به جز روش فیزیکی به راه حل دیگری 

هم فکـر کرده اید؟

برای اطالع رسانی بیش تر از اینستاگرام استفاده می کنیم.

وب سایت تان هم معمواًل بسیار کامل است.

بلـه، وب سـایت هـم هسـت. همـه ی نمایشـگاه ها را سـریع بـه روز 

می کنیـم، تصاویـر آثـار و یـک فایـل PDF از همـه ی آن هـا هسـت، 

چون این جا همه چیز بدون کاغذ اسـت، از تبلیغات تا پوسـتر، و به 

همین دلیل کاتالوگ ها هم همه PDF هستند و همه روی سایت. 

همـه می تواننـد برونـد و ببیننـد و اگـر کسـی چیـزی خواسـت، بـرای 

مثـال اگـر کسـی بخواهـد دربـاره ی نمایشـگاه بـه خصوصـی مطلبـی 

بنویسـد و یـا این کـه کاری بخـرد، همـه ی اطالعـات مـورد نیـاز وجـود 

دارد و ظـرف یکـی دو روز مـا اطالعـات را آمـاده می کنیـم و بـرای آن 

فـرد می فرسـتیم.

بـرای پرومـوت کـردن هنرمندان تـان اسـتفاده از فضـای مسـتقل 

جداگانـه، به جـز گالـری، را چقـدر تأثیرگـذار می دانیـد؟

خیلی زیاد، به نظر من باز شدن فضاهای مستقل در کنار گالری ها 

خیلـی مهـم اسـت. بایـد بگویـم که این جا )ایران( بدین شـکل اسـت 

کـه اولیـن فکـری که به ذهنی خیلی ها می رسـد این اسـت که گالری 

بـاز کننـد. خیلی هـا نمی داننـد کـه ایـن کار چـه مسـائل و مشـکالتی 

دارد. ایـن اشـتیاق گالـری بـاز کـردن لزومـاً بـه فضـا کمکـی نکـرده، 

مثـالً کسـانی کـه مجموعـه دارنـد و گالـری بـاز کرده انـد بـه نظـر مـن 

اگـر پـروژه  و هـدف مشـخصی نداشـتند کار خوبـی نکرده انـد. آن هـا 

می توانسـتند فضایـی داشـته باشـند کـه کار دیگـری را در آن انجـام 

دهنـد. مـا نیـاز بـه فضایـی داریم که در آن نشسـت تخصصـی برگزار 

شـود، فضایـی در کنـار گالـری کـه بـه فـروش کمـک کنـد، بـه معرفـی 

کارها و هنرمندان کمک کند، متن تولید شود و همه ی این هاست 

کـه آن صحنـه ی هنـری را می سـازد. نمی گویـم کـه چنیـن فضاهایـی 

نیست، بیش تر و بیش تر در حال شکل گرفتن است. یعنی اگر به 

عنـوان مثـال صدتـا گالـری داریـم منطقـی نیسـت کـه تنها دو سـه تا 

مجله داشـته باشـیم و پلتفرم های بیش تری مورد نیاز اسـت. نگاه 

بیرونـی مهـم اسـت، حداقـل برای شـخص من مهم اسـت کـه بدانم 

دیگران چه فکر می کنند. هرکسـی می تواند از خودش تعریف کند، 

خـودش را نقـد کنـد، اشـکالی هـم نـدارد و خـوب هـم هسـت و بـرای 

کاری کـه می کنـد الزم اسـت ولـی در عیـن حـال جاهـای دیگـری هـم 
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بایـد بـه شـما نـگاه  کننـد کـه چه می کنیـد، دیدگاه شـان مهم اسـت و 

این کـه می تواننـد معـرف تـو باشـند و بـا تـو کار کننـد. 

پـس به نظرتـان فضـای آنالیـن و اسـتفاده از تکنولـوژی در بـازار 

هنـر تأثیرگـذار اسـت.

بـه نظـرم دیگـر لزومـی نـدارد کـه به روش سـنتی کار کـرد. در حال 

حاضـر دعوت نامـه فرسـتادن و پوسـتر در خیابـان زدن دیگـر عمالً 

دیده نمی شـود. شـما کافه هم که می روید دیگر به دیوارها نگاه 

نمی کنیـد، روی دیوارهـای کافـه هـم اگـر پوسـتر و مطلبی هسـت 

حالـت تزئینـی دارد. البتـه بـد هم نیسـت که چنیـن چیزهایی هنوز 

دیـده می شـود چـون شـهر را زنـده نـگاه مـی دارد، ولـی در تهـران، 

می تـوان مقایسـه کـرد کـه دیگـر کارکـرد چندانـی ندارنـد. وقتی به 

کافـه می رویـد هـم بـاز درگیـر موبایل تـان هسـتید و همان جـا در 

دیالـوگ بـا دیگـران می گوییـد کـه مثـالً فالنـی نمایشـگاه دارد یـا 

فالنـی ایـن کار را کـرده. بـه دالیل بسـیار مختلف ما همه سـرمان 

مـدام در گوشـی  اسـت. مثـالً فکـر می کنـم در فضایی مثـل برلین، 

که من گاهی سـفر میکنم، یا پاریس یا اسـتانبول هنوز اشـکال 

کالسـیک تبلیغـات کار می کننـد. هنـوز پوســـتر در خیــــابان معنـا 

فکـر  می رسـاند  کـه  اطالعاتـی  بـه  می کننـد.  توجـه  آدم هـا  دارد، 

می شـود. این جـا شـما در کافـه بـا دیـواری روبـه رو می شـوی کـه 

پـر اسـت از ایـن پوسـترها و تبلیغـات کـه سـعی دارنـد بـه شـما 

بگویند در شـهر چه خبر اسـت. در کل حضور بصری آن ها شـاید 

بد نباشـد چون که اعالم می کنند این چیزها در بطن شـهر جاری 

اسـت. ایـن بـه خـودی خـود خـوب اسـت ولـی دیگـر کارش تبلیـغ 

نیسـت. یعنی اگر برای تبلیغ نمایشـگاه خود فــــقط به پوســــــتر 

اکتفـا کنیـد، تقریبــــــاً بایـد مطمئـن باشـید که هیچ کـس نخواهد 

آمـد.  ایـن اتفاقــــی اسـت کـه دارد می افتـد و بایـد آن را پذیرفـت. 

قصـد داریـد گالـری را کمـی از ایـن حالـت الیـت بـودن و مخاطـِب 

خاص داشـتن دربیاورید، راه حل شـما چیسـت؟ آیا کار خاصی مد 

نظر شماسـت؟

کـه  نباشـد  یعنـی طـوری  باشـد  پذیـرا  کـه فضـا  یکـی همیـن  بلـه، 

افـراد احسـاس کننـد کـه چـرا بایـد این جـا باشـم و چـه بایـد بکنـم. 

مثـالً بعضـی جاهـا هسـتند کـه می گوینـد مـا تنهـا دو سـاعت بـاز 

هسـتیم بایـد زنـگ بزنیـد و قـرار قبلـی داشـته باشـید. مـن دوسـت 

دارم فضـا فضایـی بـاز باشـد. هنرمنـدان جـوان همیشـه یـک سـری 

مخاطـب جدیـد را بـا خـود وارد فضـا می کننـد. مثـالً در نمایشـگاه 

اول هنرمنـدان جـوان، همیشـه یـک سـری آدم جدیـد می بینـی، مثـل 

دوسـتان و خانـواده کـه معمـوالً فضـا را نمـی شناسـند. در بیش تـر 

شـهرهای بـزرگ دنیـا، وقتـی از خیابان ها رد می شـوید مـوزه و گالری 

می بینیـد، موزیـک خیابانـی و کنسـرت می بینیـد. فکـر می کنـم مثـالً 

پسـر خاله ی خردسـال یـک هنرمنـد جـوان کـه بـه همـراه مـادرش بـه 

این جـا می آیـد، چیـزی بـه نـام گالـری در ذهنـش می مانـد، خاطـره ای 

کـه یک بـار در کودکـی بـه گالـری رفتـه اسـت. ایـن واقعـاً می توانـد بـه 

یـک اتفـاق تبدیـل شـود. ایـن گروه سـنی باید به موزه هـا و گالری ها 

و... بیایند. یعنی اگر یک ساز و کاری وجود داشته باشد ما باید این 

کار را بـه شـکل سیسـتماتیک انجـام دهیـم. ولـی عملی نشدن شـان 

دالیـل مختلفـی دارد و خیلـی پیچیـده اسـت، این جـا همه چیـز درگیر 

مسائل سیاسی اجتماعی می شود، وقت الزم دارد، همین گرداندن 

»امـکان« خـودش کار بسـیار دشـواری اسـت و بـه همیـن خاطر هم 

خیلـی بسـنده می شـود بـه این کـه سـعی کنیـد فعـالً دوام بیاوریـد و 

همـان فضایـی را کـه در اختیـار داریـد بـرای مخاطـب جـذاب و پذیـرا 

کنید و سعی کنید که در آدم ها این احساس را به وجود بیاورید که 

ایـن فضـا متعلـق بـه همه اسـت.   

ممنون از وقتی که گذاشتید.        

هنوز پوستر در خیابان 
معنا دارد، آدم ها توجه 
می کنند. به اطالعاتی که 
می رساند فکر می شود. 
این جا شما در کافه با 
دیواری روبه رو می شوی 
که پر است از این 
پوسترها و تبلیغات که 
سعی دارند به شما 
بگویند در شهر چه خبر 
است. در کل حضور 
بصری آن ها شاید بد 
نباشد چون که اعالم 
می کند این چیزها در 
بطن شهر جاری است.

مثالً در نمایشگاه اول 
هنرمندان جوان، 

همیشه یک سری آدم 
جدید می بینی، مثل 

دوستان و خانواده که 
معمواًل فضا را 

نمی شناسند.

فکر می کنم مثالً 
پسر خاله ی خردسال یک 

هنرمند جوان که به 
همراه مادرش به این جا 

می آید، چیزی به نام 
گالری در ذهنش 

می ماند، خاطره ای که 
یک بار در کودکی به 

گالری رفته است. این 
واقعاً می تواند به یک 

اتفاق تبدیل شود.
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پلتفرم زمینه

محمد مهمانچی

مروارید وزیری، فریده ابطحی

کیارش علیمی

سیاوش خائف

 افرا صفا، اشکان ناصری، یاسمن نوذری

 اشکان جیهوری، افرا صفا

دلناز ساالر بهزادی

پیمان پورحسین )استودیو کارگاه(

  سام کشمیری + مژده مرادی )استودیو کارگاه(

اشکان قویدل  )آرمان پردازان نوژن(

یاسمن نوذری

پویـــــــا آریان پــور، احســــــان آقایــی، هویــــار اســدیان، علــــــی بختیــاری، حمیــد خداپناهــی، 

ــگ صمــدزادگان،  ــاری، بهرن ــا ســعیدی، علیرضــا ســمیع آذر، شــاهد صف طــرالن رفیعــی، دنی

یاشــار صمیمی مفخــم، شــهریار عظیمــی، آریــن قویــدل، نــگار کریم خانــی،  آریــــــا کســــــایی،

ــری، اشــکان ناصــری، بهــزاد نژادقنبــر، آذیـــــــن نفــــــــرحقیقی   پرهــام مــرادی، مانـــــوش منوچهـ

و  استودیو طبـــل.

●  تمام حقوق مادی و معنوی نشریه ی زمینه به پلتفرم زمینه تعلق دارد.

●  نقل و بازنشر مطالب زمینه با ذکر منبع آزاد است.

●  محتوای منتشر شده صرفا نظر نویسندگان و لزوما منطبق با دیدگاه زمینه نیست.

ماهنامه الکترونیکی زمینه

صاحب امتیاز

مدیر پروژه

تیم اجرایی

سردبیر

دبیر تحریریه

همکاران این شماره

مترجمان

ویراستار

مدیر هنری

طراح گرافیک

مدیر فنی

رسانه های اجتماعی

با سپاس از

)به ترتیب حروف الفبا(
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