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 های پولی؟های هنری یا ارزشارزش

 دانالد کاسپیت 

 مترجمان: شکوفه غفاری و علی گلستانه
 
 )والتر رابینسن( «بازار داریم.های های هنری، بلکه جنبشدیگر نه جنبش»
 

توصیف در  شاعر نقل کنم.ی راینر ماریا ریلکه ی دوئینوسوگسرودهخواهم چند خطی از دهمین و آخرین میبرای مقدمه 
که کند تأکید می، «های کنجکاو باشدتواند خوشایند بسا ذائقهکه می»ر بنامم( فِ)بگذارید آن را آرت ی یک بازار«هاغرفه»

 !علم تشریح از برساخته سرگرمیِ !پول زاد و ولدست: تنها برای بزرگسالان( بس تماشایی»)ست که تنها یک چیز ه
 «افزایش باروری! برایشده آموزنده، و تضمین ی!لاپوشان هیچبی !گانهای پول در معرض دیداندام
 هنریِ  آثارِ  ایناست، نه به دلیل باروری هنر، و پول  زاد و ولد مربوط به نامعقول بازار هنر سرزندگیخواهم اشاره کنم که می

نه ارزش و قدرت  ها وجود دارند تاآن .آورندشکلک درمی اند که به خاطر پولعنترهایی شدهبه لحاظ تجاری گرانبها بدل به 
 (.ن خودشبرای بارورکردقدرت پول برای زایش پول، قدرت مانای پول را افزایش دهند )و ارزش تولیدی  مانای هنر بلکه

توان با آن مبادله کرد ارزشمند به دلیل چیزی که می پول ؛طور هم هستهمین خود هیچ ارزشی ندارد.خودیل بهپواز قرار، 
النفسه پول ارزشی فیبرای بیان این است که پول  1کرزایِ موج خرید آثار هنری راه بِ اما من اشاره خواهم کرد که  .است

 داری.ی سرمایهمظهر ارزش در جامعهخلوص،  به شدهتصفیهدارد، درواقع، ارزشی 
وجود  ایریشهآن تفاوتی تجاری  ارزشمیان ارزش معنوی اثر هنری و ی این بحث کرد که درباره یر شاپیروها پیش مهسال
 در من امروز در این باره بحث خواهم کرد که هشدار داده بود. ی اضمحلال این تفاوتانگارانهپوچی تأثیر و درباره. ادارد

آن را معنوی ارزش  هنر ارزش تجاریِ وجود ندارد. چنین تفاوتی ناخودآگاه بسیاری از هنرمندان در افکار عمومی و شاید
اش برای ، ارزش، و اخلاقی هنربنیادشناختارزش ذوقی،  کند.رسد که آن را تعیین میغصب کرده است و درواقع به نظر می

 .را ارزش پول مصادره کرده است ،انتقادی آگاهی دیالکتیکی انواع
 واین آگاهی هنر  آگاهی از پول کاملاً فراگیر است. ز مستقل از پول نبوده، اما اکنون بدل به تابعی از آن شده است.هنر هرگ

چنین ی هگل ی که روزگاری روح مطلق در اندیشهروشبخشد، به همان شکل می داری رای سرمایهدر جامعهچیز همه عملاً 
 آن راچیزی باشد که گر گر یا حتی ستایشتحسینچنانکه گویی  ،گذاری شده استپول همواره در هنر سرمایه کرده بود.

کوششی تلویحاً گذاری افسارگسیخته بر هنر رمایهس امروز، اما یا گنج حقیقی تمدن در نظر آورده است. اشهمچون مافوق
وضوح نشان والاترش کند. این امر به های از قرارشستن از ارزشدستهنر را مجبور به ، برای آنکه فروخوردن آنبرای است 
 آورد.به شمار میپول خود را مافوق هنر که  دهدمی

مانند  است که هنر حاکی از آن ، به عبارتیکردن پولبرای زیباشناسانهشدن با پول، بلعیدهتابی هنر برای یا حتی بی اشتیاق
مصداق یا حتی وضعیتی از ها بدل به فرهنگ هم از بسیاری جهت) تکنولوژیکیاز فرهنگی تا وکار دیگری، هر کسب

این  درواقع داری.ردن پول است، راهی برای تصدیق سرمایهکراهی برای ساختن و ستایش (،استای تکنولوژیکی شده رویّه

                                                           
1 .parthenogenesis : :کاسپیت در اینجا این اصطلاح را به  افتد.باروری اتفاق میکه بدون  )مثلاً برخی از بندپایان( شکلی از زایش در میان برخی از جاندارانبکرزایی

 به کار برده است. (parthenogenetic) شکل صفت
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 بهایبه  است و سود پول یآزادانه وجویکه جست سوسیالیسمی ،داری بر سوسیالیسمپیروزی سرمایهاعلام ست برای راهی
 میسر شود. داریسرمایه محصولتوزیع ثروت -بازبا  ممکن استکه مصلحت عمومی انسان 

 های مختلف انسان را ناامیدشان به شکله هر کدامهرچند کداری جایی در کار است که کمونیسم ناکام شده باشد، سرمایه
فوذ ها تحت نآن از این امر دارد. نشانسابقاً کمونیست های حراج هنر در کشورهای بنگاهکنند؛ چنانکه گشایش می

 .همراهی کردند داران مسیحی بودندطلایهفاتحانی را که انی که مانند کاهن؛ داری هستندسرمایه دارانطلایه
رین راه آمیزتموفقیت همچنان فن قدیمی نقاشیاز اینکه  سرنخی باشد ۶۰۰۲حراج  یسابقهاز نت سایت آرت فهرستاگر 
ظاهر مرده یا در عزای خود فرورفته است، همچنان از نظر اقتصادی دهد که نقاشی گرچه بهنشان می 2است،سازی پول

اعتبار و احترام اَوانگارد را  احترامو بی آمیزتوهینناگهان هنر  پول و احترام اعتبارتر آنکه حتی جالب ماندنی و کارآمد است.
مدعی انقلابی معنوی بر ضد و  داری هتاکی کردهی سرمایهمعهجابه شکلی تحقیرآمیز ی را که یکباره به، هنربخشید
 .های مادی بودارزش

کردن هنر به کند، بلکه پول است که با بدلامروزه مسئله دیگر آن نیست که هنر قدرتی به اسم پول را مشروع و تجلیل می
 کند.تصرف میداری آن را مشروعیت بخشیده و مایملک سرمایه

ی اینکه هنر بدل دربارهتشخیص او  به یاد آورد. ی هنر تجاریدرباره ل راوی اندی وارهی پیشگویانهایدهآدم باید ناچار به
را ای واحد انگیزه که تولید پول و تولید هنر هنر است اشاره بر این دارد خودش نوعی سازی در تجارتبه تجارت شده و پول

 پول به ارزشی بالاتر از هنر رسیده است.مراتبی نو از ارزش بنا شده است: سلسلهدرحقیقت  گیرند.در بر می
وقتی پول مواهب  کند، بلکه هنر است که خادم و حامی پول است.میهنر خدمت و از آن حمایت به  نیست که پولدیگر 

 کند.را برای سپاسگزاری باز می اش[]آغوشهنر پول را بر دانائه ریخت،  باران بارد، مانند ژوپیتر کهخود را بر سر هنر می
ز ده است، نیبه سر آم «اش شوداعتباری دفترچه حساب خیالبی تواندهنرمند می»گفت می تکوروزگاری که در آن مارک را
و هرکسی  ستزمان و استعلایی]امروزه[ پول بی آمد.به نظر می« استعلایی»و « زمانبی»هایش روزهایی که هنر بنا بر وعده

 رسد.گر به نظر میخودویراناش را رها کند همچون احمقی دفترچه حساب)هنرمند یا هر شخص دیگر( که 
بالارفتن قیمت  ی پول بر هنر هستیم.تجاوز آهسته اما پیوستهنوشت، ما شاهد  ۷۴۹۱در  که راتکو آن جمله را وقتیاز 

ای پول کاملاً هنر را فتح کرده است و درواقع هنر به گونه کامل شده است.کردن هنر دارانهکند که سرمایهتأئید میها حراج
 پول بدل شده است.

اند. پول از آن قبضه کردهی کشیدن آخرین قطرهبازار را با هنری خاص برای بیرون ،داران و دلالان همچون فاتحانمجموعه
ی طلاکه به  برای بومیانی آن معنایتوجه به بی ،گردندبه دنبال جام مقدس زرین می و جویندیهنر طلا م یدر رودخانهآنان 
و تأئیدی بود بر اینکه نوری معنوی  این درخشش   رشید را داشت.ارزش داده بودند زیرا برایشان درخشش خدای خو هنری
ی هنر ابزاری بود برای غایتی ماده ، ودر قالب مادی بود هنر روحی .و برای زندگی و ذهن ضروری حترمم امری است هنر

کردن ذوب که از وقتی فهمید این را رِردو .است بوده خالصمواره از درون شکل دنیوی به خود گرفته، ه قدرهنر هر معنوی.
ی که او هنگام جریانها تأسف خورد، دن طلای موجود در آنآوردستی برای بهار مقدس هنرهای زیبای پیشاکلمببسیاری آث

 .مشاهده کرد بود «هلند اسپانیایی» سرزمین آن روزگارکه در  سرزمینیبارگاه امپراتور بازدیدش از 

                                                           
 . بنگرید به2

http://www.artnet.com/magazineus/news/artmarketwatch/artnetnews12-11-06.asp 



Tajrishcircle.org 
 

ها همچون علتی برای توجیه نتایج حراج، چیزی که گاه یابدهای درسی میساز باشد راه خود را به کتابفقط هنری که پول
آخرین  پیروزی پول بر هنر مسیر بازارهای هنر را دنبال کند.آگاهانه یا ناآگاهانه مایل است تاریخ رسمی هنر  .رسدبه نظر می
 د.اش کرمارکس در مانیفست کمونیست تشریح هکداری خالصی است روح سرمایه ظفرمندی
ی مسئلهمارکس است،  ینظریه جا بهپاسخی به« هانویرانی خلاق»داری به مثابه ی سرمایهی شومپیتر دربارهایدهکه درحالی
محرکی کافی یا آنکه  ای بر آزادی خلاقه داردداری تأثیر ویرانگر محدودکنندهآیا سرمایههنر این است که  یهدربارامروز 

آیا کند؟ هنر معنوی سودمند کمک می یک گیریاقتصادی از تولید هنر به شکلمندی آیا آرزوی بهره؟ برای خلاقیت است
ای بر شانهن است مکنم ،به هر میزانیبرای هنرمند هنر با پول(  انگاشتنهنر و پول )یکی سالم یا ناسالم گراییهم

 داری سالم به شمار رود؟سرمایه
های بنیادی خواهم به سیاستمی خواهم گشت؛ اما حالی هنر بازدارانهتصرف سرمایهکلی  معنوی به پرسش تأثیر

 هنری، عطف به آثار خواهممی گذاری آن بپردازم.برداشت از هنر و ارزشو تأثیرش در  ۶۰۰۲آثار هنری در  گذاریقیمت
ها هایی که به آنان پرداخت شده است این ارزشکه با پول ی هنرمندانیو با بحث دربارهارائه دهم  ارزش و معنابرداشتی از 

 .را گسترش بخشم مسئله، اندو معناها را ساخته
درواقع مقایسه کرد.  3در بازی رولت هاشمارهبندی روی شرطتوان با برای یک اثر هنری را می ی از پولمیزان معینپرداخت 

بازی  برای بردن در بندد تضمین بیشتری؛ برای کسی که پول بیشتری روی هنر شرط میضررتر از قمار استاین کار کم
است،  و نیز دارایی سودمند هنری تاریخیهنری تاریخی کلان  عواید یکنندهقدر که تضمینهمان ،پول هنگفت وجود دارد.

 رولت ن میخ چرخکردبرای محکم همواره سودمند ستاین روشی .نیز هست اقتصادیبسیار مطمئن ی آینده یکنندهتضمین
 ایستد.، چرخی که همیشه روی بیشترین پول میثروت

، دو منتقد جری سالتز و پیتر پلاگنز ، در کنارهنری دارمجموعه بلزِ دلال و دانالد و مرا رو جفری دایچِ قماربازانی چون تازگی به
هنر را  ی هنگفتکند که پولتأئید میاند و این خود قرار گرفته 4هنری کالج کانون یی هیئت منصفههنری، در زمره
رینبرگ و گ در قیاس با زمانستند )روشنفکران بازنده هکه منتقدان بازند؛ درحالیهرگز نمیدیچ و روبلز  فراگرفته است.

ها است خوانده ]در ادراک هنر[، بلکه پول نوکیسه-نه برقراری بحرانی ]ظاهراً[ خود ی نقد تنزل یافته است(.، حرفهراسکین
 یافت شود.که باعث شده با بینشی خودسرانه در هنر کهن معنایی نو و در هنر نو معنایی کهن 

میلیون و ۷۹۶قیمت به  را (۹۵تا۷۴۹۶)ی دِ کونینگ ی سهزن شمارهتابلوی  ،دیوین گِفِن هولیوودی مثل ایگندهکله اینکه
این حقیقت  ی چه چیزی است؟دهندهاستیو اِی. کوهن بیلیونر فروخته است نشانبه  به عنوان پوشش سرمایه هزار دلار۹۰۰

این و چه معنایی دارد؟  که این تابلو را پولداری به پولدار دیگری فروخته است بدان سبب است که این اثر آکنده از معناست؟
در قیاس با  اثر پالک نشان از آن دارد که میلیون دلار فروخت۷۹۰اثر جکسون پالک را به قمیت  ۹ی شماره او حقیقت که

هرچند ممکن  برخوردار است؟ از اهمیت هنری کمتری هزار دلار بیشتر برآورد شده،۹۰۰اش که قیمت ،تابلوی دِ کونینگ
 است چنین معنایی هم بدهد.

( این نقاش را به قیمت ۷۴۹۹) ی پلیسروزنامهکه گفن اثر  با این رویدادرسد که اهمیت بیشتر دِ کونینگ به نظر می
تا  اینکه فقط یاکند های هنری دخل و تصرف میارزش در آیا گفن ل شده باشد.مسجّهزار دلار فروخت ۹۰۰میلیون و ۲۵
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تر از دِ کونینگ و مراتب مهمگفن و کوهن بهی ناخودآگاه آن است که یا نکته آورد؟رد از هنر پول درمیاش ببُجایی که تیغ
 اند بیشتر است؟حال داشتهشان از هرآنچه این دو هنرمند تابهپالک هستند، زیرا ثروت
دارند و شود؛ زیرا آنان پول تر از هنرمندانی هستند که آثارشان به بازی گرفته میمراتب مهمبازیگران این صحنه به

های دِ قیدوشرطی به نقاشیارزش والا و اهمیت بیپول هنگفتی که گفن و کوهن دارند ی ما از نگاه جامعه هنرمندان نه.
 دهد که در غیر این صورت فاقد آن بودند.کونینگ و پالک می

ها را از نهرگز آ( های گوناگون درک شده استهر چه که باشد )و شکی نیست که به شیوهها این نقاشی ارزش درونی
کند. این ارزش مبادله همان پولی است که اند، ارزشمندتر نمیآوردهشان به دست ای که از راه ارزش مبادلهبیرونی اهمیت

از را  هاه بتوان آنشود که دیگر نکردن این آثار با پول موجب میبازشناسیتر آنکه مهم اند.سنگ شدهاین آثار با آن هم
پول با مجبورکردن آگاهی  اندازی تاریخی قرارشان داد.چشم رشان کشید و دپرسش به بازشناخت، و نه بتوان هنری حیث

که به  ثراشود؛ ها پرسشی نمیدیگر از فرض کند.اش را ببندد، آن را مرعوب میانتقادی به اینکه یا وارد بازی شود یا دهان
بودن اهمیتبابه  محکومراستی به و شودفرض می بدیهی ناپذیرپرسش یاهمیت همچون عرش اقتصادی ارتقاء یافته است،

یی که بحثی را در این باب راه و سرانجام صدا شوندگیرند نشنیده گرفته میهایی که آن را به پرسش میبرهان .است
شود بدل به پرداخت می ه برای کاری هنرینظر من این است که قیمتی ک شود.شدن، سانسور میبا کنارگذاشته بیاندازد

اثر بی هیچ توضیحی عرضه  نباشد.ملاً آشکار کا های ارزش قیمتدلالت ، حتی اگرشودمی معتبر آن اثرو  ارزش مطلق
 اش است.شود، زیرا توضیح آن، قیمتمی

 بلندمدت دارد.گذاری که قیمت زیاد نشان از سرمایهمدت است، درحالیگذاری کوتاهدال بر سرمایههمچنین قیمت کم 
جاودانگی در  این ؛ گرچه باز همشودرا یادآور میورای پول  ارزشیکند، که جاودانگی را به هنر اعطا می« قیمتیبی»سرآخر، 

ند، اما به معنای اعتبار زیاد های زیادرسد که قیمتیبه نظر م اش کرد.شود با آن مبادلهمیمستقر است که  گزافی پول مبلغ
 شودکه برای دِ کونینگ و پالک پرداخت می قیمت گزافی آفرینند.ها میاین است که اعتبار را خود این قیمتی من عقیده

 ی که از مسیر تاریخی بازمانده باشند.هنری اند، نه دوندگان دوِ سرعتتاریخ دوِ استقامتکند که آنان دوندگان تأئید می
کند ردیف لئوناردو و میکلانژ، بدل میپول آنان را به هنرمندانی مهم، همها، ی تحلیلدر آخرین تحلیل و در واقع ورای همه

جدا  تری همچون بوگِرو و مِسونیهاهمیتهنرمندان کم ، و ازجایگاه اینان ندارد(بزرگی و اهمیت  کردن درجرأت شک)کسی 
جرأت بحث نگار ناقدی هیچ تاریخ اند.داشته ناپایداریقینی اما ی اهمیت نگاران روزگارشانتاریخکه نزد هنرمندانی ، ددارمی

، و احتمال نگریسته شوندی امروز مانند بوگرو و مسونیه دِ کونینگ و پالک هم روزی ی این را ندارد که ممکن استدرباره
و کوبیسم برای بوگرو و ، اتفاقی که با آمدن فوویسم ارزیابی شودنامعتبر و پوچ سبک اکسپرِسیونیسم انتزاعی آنان  دارد که

و التفات  دیگر آنان به لحاظ تئوریک مطرح نیستند کرد. ی اهمیت و موضوعیت خارجو آنان را از محدوده ادمسونیه افت
ای عجیب و ازمدافتاده، بدل به چیزهای تاریخی ، و همراه با ارزش هنری مذکوراندانتقادی و فرهنگی را از دست داده

 اند.شده
 با ،هنر نیست« حقیقت»که در آن صحبتی از  قدیمیی دن قلمروهای مستعمرهمایانن عجیب و ذاتیبا ، هنر ترتیببدین
برای  فقط .شدسکونت دانسته میازاین، از نظر هنری، غیرقابلکند که تا پیشپیشروی می جدید یقلمروی سوی به شتاب

مثل لئوناردو و میکلانژ همچون سنگرهای حقیقت هنری در قلمرو  ایشدهوقمعقلعفاضل، قلمروهای  بسیار هنردوستان
 رسد.به نظر میبربرها 
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دی برای رکور ،۶۰۰۲ار حراج در اکتبر و نوامبر در طول باز شدهفروخته آثار هنریترین خواهانپرنت، بر طبق فهرست آرت
 ها بودند:این آثار مذکور .ددهتبی از ارزش و معنا را شکل میمراسلسلهقاعدتاً ها است که هنرمندان خالق آن

 هزار دلار؛۴۵۲و  میلیون۷۱، (۶ی شمارهباوئر )-دل بلوخآیمت، کل فگوستا. ۷
 ؛هزار دلار۵۵۲میلیون و ۹۰، مردی با تبرپل گوگن، . ۶
 هزار دلار؛۴۲میلیون و ۵۷، انداز خیابانی در برلینچشمارنست لودویش کیرشنر، . ۵
 هزار دلار؛۷۶۰میلیون و ۶۱، ۶۹ی عنوان شمارهبدونکونینگ،  ویلِم دِ. ۹
 هزار دلار؛۷۴۲میلیون و ۶۲، ی هتلپنجرهادوارد هاپر، . ۹
 هزار دلار؛۹۷۲میلیون و ۶۶، هاها و کوهخانهشیله، اگون . ۲
 دلار؛هزار ۶۴۲میلیون و ۶۷، (۷ی ه)شمار R-no-1947کلایفورد استیل، . ۱
 هزار دلار؛۶۱۲میلیون و ۷۱، مائو، اندی وارهول. ۷
 هزار دلار؛۹۷۲میلیون و ۷۹ ،گسیختن پیوندهای خانوادگیول، نورمن راک. ۴
 هزار دلار.۹۷۲میلیون و ۷۹، فیگور لمیده ی دویی شمارهنسخهفرانسیس بیکن، . ۷۰
 

قدرت ارزش پولی در خلق یا که هرکدام به روشی متفاوت بر وجود دارد  ی این لیستدرباره ی پراهمیتچندین نکته
اش شناختیزیبا اقبال ای ازهمچون جنبهشده برای اثر هنری را اگر ما قیمت پرداخت کم نمایش ارزش هنر دلالت دارد.دست

برای آفریدن ارزشی قیمت راهی توانیم بگوییم که . سپس میایمآفریده در علاقه به آن و آگاهی از آن افقی نو، بشناسیم
 ؟دام نوع از ارزش انتقادیپرسش اینجاست که ک نیز هست. نتقادیا

دارد که به ارزش ملی ارزش اجتماعی تمایل  کهدرحالی است، ارزش انتقادی و ارزش اجتماعیاین لیست حاکی از امتزاج 
های که با اسلحه یعنی پیکاری سیاسیقیمت به بیان دیگر،  و کورکورانه همچون مرز نهایی ارزش درک شود.یابد تقلیل 

 ملی و، از قرار معلوم، ارزش هنریِ ملی. آمیزتعصب ی گزینشقیمت هشداری است درباره اقتصادی ایجاد شده است.
ها برخوردار بود و در بسیاری بخش نسوی از ارزش کمتریدر قیاس با هنر مدرن فرااتریشی در کل  نظر به اینکه هنر مدرن

ی دو اعتبار ی یک این لیست دربرابر هنرمند فرانسوی شمارهروزگاری هنرمند اتریشی شماره طور است،کماکان همین
 شهرت بیشتری یافته است و البته، اتریش برتری اقتصادی جدید و غیرعادی به دلیل . اما اکنون این هنرمندتری داشتکم
 هایی ارزشپیکربندی دوباره معبد هنر عالی روزگار است.امروزه کلیمت در  کند.وچرا تظاهر میچونی بیعظمتکسوت به 

 آلمان با فرانسه.ـهای ملی اتریشجدید برای نبردی آشنا میان ارزش اینتیجهو با آن اتفاق افتاد؛  انتقادی از راه پول
 امریکایی گرای ارشدبا اکسپرسیونیست انتزاعدر قیاس  )کیرشنر( آلمانی ارشداکسپرِسیونیست  برتر جایگاهبه طور مشابه، 

اشاره به این دارد که گرچه مکتب نیویورک ، بعد از پالِک نفر دوم است( دِ کونینگبرطبق معیار اکسپرسیونیسم انتزاعی، )
 گروه پُل نیست.« اصالت»است، به اهمیت و « اصیل»مهم و 
از هنر فرانسوی  شدهییر کرده است و هنر امریکایی اقتباستغ ان هنر امریکایی شکل داده بودندمباشرمعیاری که  همچنین

بر استیل، گرچه فقط در ازای چند میلیون برتری اقتصادی شیله  ی دوم قرار گرفته است.در قیاس با رقیب آلمانی در مرتبه
 بیشتری یافت.« اهمیت»یک هنرمند خارجی اتریشی از هنرمندی وطنی  بار دیگر دلار، نشانگر همین امر است.
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 بازار این دهد کهنشان می ،رسیدبه نظر میها گذاری بر سبکبینیم آنچه مانند تغییری در نظام معیارهای ارزشمی باز هم
های ی رقابتهمه بر پایهاما این .دهدرا شکل می منتقدانه سرسخت هایداوری 5رادامانتوس همچون است که
اما امروز  .ش آمد و آزادش کرداامریکا به نجات ؛از پای درآورده بود رافرانسه  آلمان ها قرار دارد.اقتصادی میان ملتاجتماعی
به نظر من این امر یکی از دلایلی است که  ظر اقتصادی بر فرانسه برتری دارد و متحدی قدرتمند برای امریکاست.آلمان از ن
انسه و امریکا توفیق قیاس با هنر فر در تاثیر آلمان(ست تحت)که خود کشوری شود امروزه هنر آلمان و اتریشموجب می
اش عجیب به نظر برسد، ، شاید گفتنکهدرحالی ؛نیستند نفورمنزوی و م آلمان و اتریش دیگر کشورهایی .دبیشتری بیاب

جای آلمان و اتریش را  اشسردمدارانمشکوک  اگر نگوییم متکبرانه و خودسرانه، هایامریکا به دلیل جنگ عراق و سیاست
 ]در منفوربودن[ گرفته است.

را  هاهمواره آنهای هنری د؛ زیرا ارزشنباشن سیاسیهای اجتماعیهای آثار هنری بازتابی از واقعیتقیمتامکان ندارد 
قیمت  رین عامل اثرگذار برتمنظور من این نیست که ملیت هنرمند مهم ا را.ههند، گرچه نه منحصراً فقط آندبازتاب می

ی آثاری که فراملیتی در همههمچنین معتقدم که  .هخودآگاطور نابه حتی، اما باید گفت که عاملی اغلب تأثیرگذار استاست؛ 
، با پولبه بیانی،  گذارند.های هنر تأثیر میهای ملی بر قیمتارزشو ملی همچنان حضور دارند  هایمدلشوند، فرض می

ی وجهتآنجایی ویژه به این امربدهد. « تئوریک»تا به خود اعتباری  گرددبه سوی ملیت باز می کردن نرخ رفاه کشور،دنبال
مقصد ویژه در کشوری که بهعرضه شوند، شکل معناداری به عنوان تولید ناخالص ملی بهکه آثار هنری  انگیزدبرمی جدی

شک در نظام البته بی گیرد.ای ملی قرار میشدن به سرمایهی تبدیلو هنرمند در آستانه شودهای فرهنگی میتوریست
اهد انجام دهد این است خوپول خودبسنده است: تمام آنچه پول می داری، پول همزمان هم تئوری است و هم عمل.سرمایه
 اش اصرار ورزد.بودنکنندهجابکه بر م

شکاف این امر و بیکن باشد.  ول،، راکی لیست موردبحث ارزش تجاری تقریباً برابر آثار وارهولجنبهترین شاید افشاگرانه
در آثار هر سه هنرمند اتفاق افتاده چیزی که درواقع همزمان ؛ رساندرا میپسند و هنر فاخر هنر تجاری عامتفاوت میان 

، که تقریباً با هم تفاوتی مضامین آنان یابد.وضوح این را درمیبه شناختی آنان توجه کندمضمون اگر کسی به منابع است.
 انگارانه است.ساده نیز دستی و از منظر هنر والاپسندانه، و حتی دمعام ندارند،

اش آوازهی چهل ن لیست، توفیق اقتصادی هاپر باشد، کسی که وقتی پالک در دههآورترین موضوع در ایاحتمالاً شگفت
رغم آثار آیا هاپر به گرایی اجتماعی در آثارش؟آیا این بازگشتی بود به واقع شدن امتناع کرد.، ظاهراً از بازاریپیچیده بود

دستیابی به پاسخ روشن نیست؛ اما هاپر با  شد؟اش، وارد معبد مقدس هنرمندان مدرن گرای اجتماعی سراسر امریکاییواقع
 ای یافت.اندازهشأن هنری بی ،اقتصادی توفیق

نیم، هرچند که کند؛ حتی اگر آن را اولویت نداگذاری آثار هنری تأئید میتباقی لیست هم نگاه مرا به برتری ملیت در قیم
هزار ۴۶۹میلیون و ۲که اکنون با قیمت از زو بیهونگ  و شیر بردهآیا ممکن بود تابلوی  چندان روشن نیستند. هادیگر اولویت

توان همین را می کنگ با این قیمت فروخته شود؟دلار در جایگاه دوازدهم است، در هیچ کجای دیگر دنیا جز هنگ ۹۹۰و 
دلار فروش رفته است و  ۷۹۴زار ه۹۱۷میلیون و ۹کنگ با قیمت ی دنشویی اثر چن چنگبو گفت که آن هم در هنگدرباره

تابلوی پاستورال روسی اثر کنستانتین سوموف ی پانزدهم، یک پله بالاتر از آن هم، در رتبهاکنون در جایگاه شانزدهم است. 
 دلار فروش رفت. ۲۷۹هزار و ۷۷۹میلیون ۹در لندن به قیمت « آثار مهم روسی»قرار دارد که در یک حراجی 

                                                           
5 .Rhadamanthusداور اعمال مردگان شد.اش های یونانی، پادشاه کرت بود که پس از مرگ: بر اساس اسطوره 
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دلار فروش رفت و در جایگاه نوزدهم  ۷۷۴هزار و ۵۰ون و میلی۹هم به قیمت  ثر لوچو فونتاناا انتظار ؛مفهوم فضاییتابلوی 
ممکن بود به چنین  ،بودحراج عمومی هنر مدرن  بخشی ازنه بخشی از حراجی ایتالیایی بلکه  آیا اگر این اثرقرار گرفت. 

 چنین اثری به عنوانافزاید. بدون این هویت، می آن هویت ایتالیایی اثر به اعتبار اقتصادیبه باور من  قیمتی فروش برود؟
این اهمیت ایتالیاست که اعتبار فونتانا را به عنوان یک هنرمند درون خود دارد، نه  آن اعتبار را ندارد. مترقی یا تجربی،هنری 

خرند؛ زیرا آخر او از نا را میبرعکس. نه همیشه، ولی در بسیاری از موارد کسانی که به دنبال هنر ایتالیایی هستند آثار فونتا
مهمی داشته کم ارزش اقتصادی ست. پس باید هنرمند بزرگی باشد یا دستخاستگاه هنر متعالیمده است که کشوری آ

 باشد.
ودوم بیستی آبرومندانه دلار در جایگاه ۶۲۲هزار و ۱۰۷میلیون و ۵قیمت  اثر اچ. ای. کاماراسا با وی پاریسکازیندر مادرید، 
توان نمی یافت.تر از این میشد احتمالاً جایگاهی بسیار پاییناگر این کار در خارج از اسپانیا به فروش گذاشته میقرار گرفت. 

هزار دلار برای نقاشی ۲۰۰میلیون و ۷ر ملی موجب پرداخت قیمت گزاف غرو ۶۰۰۲در نوامبر  از این واقعیت گریخت که
، این اثر را انستیتو هنرهای (۶۰۰۱یفوریه۷۱بنا بر گزارش فایننشال تایمز ) شد. سازلینکولن ریلول با نام نورمن راک

تأثیر شخصیت سراسر  باز هم یادآور آن است که ارزش اثر بیشتر تحتامریکایی باتلر از راس پروت خرید، که این 
 اش.های هنریاش است تا کیفیتامریکایی

ایستادگی و ارل آندره و اثر ک ی فولاد و آلومینیومصفحهمثلاً  ای هم یافتم.کنندهچیزهای دلگرم در این لیستدست بر قضا 
این امر این پیام ضمنی را  قرار دارند. ۵۱و  ۵۲های هزار دلار در رتبه۵۶میلیون و ۶اثر ان. سی. وایِت، هر دو با قیمت  رهایی

 آید.بر دارند، چیزی که به نظر صحیح میبا خود دارد که مینیمالیسم و تصویرگری ارزشی برا
اثر  شِکربدونو ر، اثر آنسلم کیفِ  Balder's Triume، هامیز و فانوسبا نام  هسیدانآنری اُژن لو  ی ازاثر به شکلی مشابه،
دو پرسش  این خود قرار گرفتند. ۹۹، و ۹۵، ۹۶های هزار دلار در جایگاه۵۲۰میلیون و ۷، همگی با قیمت گراندما موزیس

از اثری (، نهاسیدلو ) چندان مطرح فرانسویچرا اثری از امپرسیونیست نه: انگیزد، برمیانتقادی جالب، یکی تجاری و دیگری
روند؟ آیا این ، و اثری از هنرمند مشهور مردمی امریکایی، هر سه به یک قیمت فروش مینئواکسپرسیونیست بزرگ آلمانی

 برابرند؟سه از لحاظ ارزش هنری 
ای که در آکادمی دوسلدورف آموزش ست حرفهکیفر هنرمندی کهدرحالی پیرایه بود،ای و بیوزیس هنرمندی غیرحرفهم

آیا قیمت برابر آثار این دو بدان معناست که برای هنرمند بوده است.  ی کارشناسی ارشد شاگرد یوزف بویسدیده و در دوره
تواند آثار بزرگی خلق پیرزنی از محیطی روستایی مییست؟ آیا بدان معناست که مهمی بودن نیازی به مدرک آموزشی ن

تساوی تجاری کیفر و موزیس ای شود؟ گندهلازم نیست که کسی به تئوری دلبستگی داشته باشد تا در هنر آدم کلهکند؟ آیا 
 دهدو لو سیدانه کسی است که نشان می انگیزد.طورجزئی برمیطورکلی و هنر بهی خلاقیت بههای جالبی را دربارهپرسش

 شان اهمیت دارند.طرفدارانی اندازه به مسلکیک  مریداناز نظر هنری،  که
هایی مشابه های این لیست سوالی قیمتشود، دنبال کنم. با مقایسههنرمند می ۷۰۹نت را، که شامل توانم فهرست آرتمی

هزار ۷۰۰عنوان از تتسویا ایشیدا است که ، کاری بدونوهفتمموجود در این لیست، در جایگاه بیست آخرین اثرشود. ایجاد می
صول دهد که هنر آسیایی محاین امر نشان میکنگ فروخته شد. دلار در یک حراج آثار معاصر آسیایی در هنگ ۶۹۱و 

ویژه چین در دنیای جهانی هنر یک نیروی بزرگ هاین پیام روشن را در خود دارد که کلاً آسیا و ب وعصری اقتصادی است 
 آید. اینجا هم هویت ملی تفاوتی عمده ایجاد کرده است.اقتصادی به شمار می
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، ای در کار باشد()البته اگر در این مورد توسعه های هنری باشدی ارزشی توسعهی قیمت هنر بیش از آنکه نتیجهتوسعه
ر هنری انجام ی کاری که از نظید از نظر اقتصادی به اندازهآهنرمند از آن میکشوری که  ی کشورهاست.ی توسعهنتیجه
 د به اعتبار کشورش گره خورده است.اعتبار هنرمن دهد اهمیت دارد؛ درواقع شاید حتی بیشتر از آن. خلاصه،می

تبار و قدرت اقتصادی چین رشد کند )چنانکه و اع اگر اعتبار سیاسی و قدرت اقتصادی ایالات متحده کاهش یابد به نظر من
تولیدات هنری ایالات متحده ارزش شانگهای به عنوان مرکز تجاری بر نیویورک و حتی لندن و فرانکفورت برتری دارد(، 

ـ با  اقتصادی و هنری خواهند یافت تولیدات هنری چین ارزشکه دهند؛ درحالیاقتصادی و هنری خود را از دست می
رود که در آن رشد بازار به سمت کشورهایی می سازند.ی که استثناهایی را بر این بحث وارد میشمارانگشتتن آثاردرنظرگرف

او را  که دلار ۱۲۲هزار و ۵۷۷میلیون و ۶حدود  با قیمتی چان سیاوگانگاثر  منآنمیدان تیانتابلوی  فروش باشد، نه رکود.
، ونهم قرار دادی سیاو را در رتبهکه هزار دلار ۴۶۰میلیون و ۷اثر اریک فیشل با قیمت  دختر باباوسوم، و ی سیدر رتبه

 رساند.خوبی حق مطلب را میبه
 وهوای اقتصادیفشارسنج آبچیزی نیست جز قیمت، عملاً  گذارد.بر قیمت هنرش تأثیر می است که ملیت هنرمند روشن

که بازار در موطن  قیمت حاکی از این استگویم کنم و میحتی خطر می ی اوست.ملیت هنرمند، که دارایی موجود و بالقوه
خصلت  کند.ست آزاد تأئید میاین را که بازار هنر بازاری ،های بالاتر آثار هنریو قیمت بازار آزادترچقدر آزاد است. هنرمند 

 نشدنی تولید هنر معاصر مطابق است.کنترلخصلت لیبرال بازار هنر با 
ن قیمتی امروزه هنر آ «.توانید از آن فاصله بگیریدهنر چیزی است که می»لوهان معرکه است که ی مارشال مکاین گفته

ی مرکزی هنر )بنیانگذار موزه سینسروزـی اِلا فونتانتلزگفته این امر را از شر هنر خلاص شوید.توانید است که با آن می
هزار، ۷۰کردند؛ اما حالا از هزار دلار آغاز می۶گذاری آثارشان را از هنرمندان جدید سابقاً قیمت»کند: می میامی( تصدیق

 «.کندهزار دلار شروع می۶۰هزار، و ۷۹
ر امسال نیویورک حضور داشته فِآرتسینسروز در ـفونتانتلز گونه، هنر تبدیل شده است به مکانی برای نمایش پول.بدین
« های نعنایی آلتوید گرفته تا هتل مندرین اورینتال تا شرکت حقوقی چندملیتی کلیفورد چنسنباتآباز  همه،»آنان با  است.

تواند قیمت جدید را تبلیغ و تجاری خواهد کرد؛ سپس این هنر میهای تجاری، هنر این ناماحتمالاً حمایت  قرارداد بستند.
 اش را بیابد.مطلوب
های تِیت، هم خاطرنشان کرده است وکاری سودمند است؛ چنانکه نیکلاس سراتا، مدیر نگارخانهبوضوح تبلیغ و کسهنر به

هایی، نتها بهها و موزهکتابخانهسود  مجموع های عمومی است وموزهتای آن ی دیدنی بریتانیا، هفتاز هر ده جاذبه» که
حدود هفتاد درصد رشد  ۶۰۰۱تا  ۷۴۴۲هنرهای بریتانیا از شورای ی بودجه». افزون بر این، «میلیارد پوند در سال است۶

)یعنی از « دلار ونیم میلیارد۷محصولات فرهنگی به ارزش »صادرات  موجب ،۶۰۰۶در  چیزی که ؛«نقدینگی داشته است
قطعاً سراتا  کند.بازگشت سرمایه را فراهم می شکلی استثناییبههنر  شکپس بی امریکا و چین هم بیشتر( شده است.

 رو امروز صاحب عنوان لُرد شده است.تاجری ممتاز است و از همین 
راهی برای دهند، بازار که این معیارهای پولی هنر، معیار ارزش هنری را افزایش میبگذارید اینجا تأکید کنم که درحالی

ادی ی انتقچه باشد مایل است مانع مباحثههای ملی هرتفاوت، درواقع کند.ها ارائه نمیی یا بنیانی برای قیمتعقلان گیریپی
ها تأکید بر این تفاوت شدهبندیو سرهم شکلی ناشیانهحتی درست همان زمانی که بههای هنری شود، ی تفاوتدرباره
 کردن هر نوع هنر و اعطای معنای نقادانه به آن است.وجود پول خود دلیلی کافی برای منطقی کند.می
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ممکن است شما بر این باور  به بیان دیگر، یگانه دلیل وجودی و تنها معنایی که هنر در نهایت به آن نیاز دارد پول است.
گذاری آثار هنری نه تنها نوعی تجاوز به حریم آثار ی هنری ندارد. اما قیمتهاهای پولی ربطی به ارزشباشید که ارزش

هر خودآگاهی مستقلی در هنر از این نکته  وجود ندارد.هنری است، حاکی از آن است که هیچ نیازی به ارزیابی مستقل هنر 
داری بدل به یکی از مظاهر ارزش خالص ]پولی[ شده است ـ ارزش خالصی که خود نیز در نظام سرمایهغافل است که 

 رنگی زیباشناختی گرفته، اما وجه پولی آن یک قدم جلوتر از وجه زیباشناسی است.
آفریند چندان روشن نیست، هرقدر هم که نر را میه ثروتاین که  اش اهمیت دارد؛ اماآفرینیثروت خاطرامروزه هنر به 

ارزش باشد، شود؛ البته نه بدان معنی که هنر بدون پول بیارزش هنر با پول تضمین می اش از هنر آشکار باشد.«حمایت»
پول قد مغلوب هم هنر و هم ن. به آن عنایت دارد کندتظاهر میکه درحالیگیرد، بلکه ارزش پول ارزش هنر را نادیده می

باز هم بدتر آنکه پول از لحاظ  یابد که پول مُهر اصالت نقد را بر آن زده باشد.چیزی اعتبار هنری می گرچه باز هم اند،شده
 وجودی بامعناتر از هنر شده است.

معنوی  آن هنری هجوم آورده که هدفوجودی  پول برای پرکردن خلاء سودمندیِاین را مطرح کنم که خواهم درواقع می
گذاران احتکارگر در هنر )کسانی که اثر هنری را صرفاً به سرمایهاگر بخواهم جور دیگری بگویم،  خود را از دست داده است.
طورکلی کنند، و بهعملاً آن را انکار میو بنابراین نه به خاطر کیفیت معنوی آن  خرندگذاری میعنوان کالایی برای سرمایه

، فرانتس مونترفرینگهایی مقایسه کرد که «ملخ»توان با دهند(، اینان را میشان را نشان میودیتفاوتی و ارتجاع وجبی
به  های تأمینی دولتگذاران صندوقایهسرمگفت. او این نام را برای توصیف دمکرات آلمان، میحزب سوسیالرهبر سابق 

چیز را تا آخر کنند و همهحمله می ها به مزرعهملخ: »دهندها ترتیب میهایی غیرمنصفانه برای شرکتکه مناقصه کار برد
 «روند، بدون آنکه پشت سرشان را هم نگاه کنند!ی بعدی میخورند و سراغ مزرعهمی

آنان  گیری کنم.ی نو( نتیجهخوار در گینهنوعای همقولی از پل رافائل در بازدیدش از کوروای )قبیلهبگذارید با اشاره به نقل
توان او را خورد، چرا که طبعاً دیگر انسان نیست. بر این باور بودند که هرگاه انسانی تبدیل به جادوگر )خاخونا( شود می

 کند.اند و حضورشان ارواح را خشمگین میی مقدس آنان منع شدهاز ورود به رودخانه»های سفید )لالئو( مانند رافائل انسان
ها زندگی هایی از رودخانهشو معتقدند موجودات قدرتمندی در درختانی خاص یا در بخ هستند 6انگارها زندهکوروایی

هزار روپیه یا ۵۹۰هر خوک مرد قبیله از ما خواست که خوکی به قبیله پیشکش کنیم تا خشم ارواح فروبنشیند.  کنند.می
نگاهی به پول رایج  را شمردم و به مرد دادم.پول روش عصر حجر بود! کردن بههسرکیسجور یک ارزید.دلار می ۹۰حدود 

 «ی عبورمان را صادر کرد!و اجازه اندونزی انداخت
آید؟ می دقیقاً به چه کار این مردم هاپول این پرسیدم: بردقسمت امن بالای رودخانه میی که پاروزنان ما را به از قایقران»

خرج عروسی برای دختران قبیله آن را به عنوان کمکرسد، کار. اما هروقت پولی به دست آنان میاینجا به هیچپاسخ داد: 
آگاه اند و برای همین دختران  خانوادگیدرونآنان از خطر ازدواج  کند.کنند هزینه میکوروایی که نزدیک یانیمورا زندگی می

 «.های غیرخویشاوند ازدواج کنندباید با مردانی از قبیله
کوشد این گناه را با ، هرچند میآلود کرده استنر شده و آن را گلی مقدس هام این است که پول وارد رودخانهحرف

 شده و خانوادگیدرون ایرابطهو هنر مانند  ی بین پولرسد رابطهاز طرفی به نظر می هنرمندان پاک کند. اُجرت پرداخت

                                                           
6 .animismداشتن اشیاء و اینکه هرچیز روحی دارد.: اعتقاد به جان 
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اکنون رخ داده است: در قالب این تولد هم عث تولد هنرمندانی معلول خواهد شد.با که ازدواج این دو حاکی از آن است
 ـ ضدهنرمندان.
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