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بهروز فائقیان

جدل میان مخالفــان و موافقان 
نگاه کاالمحورانه به آثــار هنری در 
فضای هنری مــا چه ابعــادی پیدا 
کرده اســت؟ آیا این نزاع فکری تنها 
در محــدوده بخش هایــی از جامعه 
هنرهای تجسمی در جریان است یا 
اینکه ابعاد وسیع تری را می توان در 
این ارتباط شناســایی کرد؟ اساساً 
این تقابل را باید شکلی از جدال و نزاع 
فکری بخشی از نیروهای اجتماعی 
دانست و یا تنها عرصه ای برای رقابت 
و سهم خواهی از اقتصاد هنر در نظر 

گرفت؟
با مروری بر فکت های قابل ارجاع 
در این زمینه، تفــاوت دیدگاه ها در 
عرصه اقتصــاد هنر در کشــور ما را 
می توان واجد همه این ابعاد دانست. 
به بیان ســاده آنچه اختــاف میان 
موافقان و مخالفــان کاالمحوری در 
هنر می خوانیم ابعادی از کشــاکش 
و درگیــری گرفتــه تــا رقابــت و 
چشمداشت را در بر می گیرد. به این 
ترتیب علیرغم پیچیدگی هایی که در 
این میان وجود دارد دو طیف اصلی 

درگیر این ماجرا را شاید بتوان در یک 
نگاه کلی به دو گروه اصلی دسته بندی 
کرد؛ یکی باورمندان به اصالت های 
هنری و دیگر سوداگران عرصه هنر.  
واضح اســت که مخالفت دسته اول 
در مقابل مســئله کاالمحوری هنر 
عمدتاً در ســخیف بــودن و ابتذال 
مناســبات بازار و نگرانی از تأثیر آن 
در عرصه صدق و راســتی هنر است 
و از این جهت با ماهیت و مفهوم هنر 
همسانی پیدا می کند. در حقیقت به 
گفته منتقدان آثار هنری در جریان 
کاالیی شدن به خاطر ارزش مصرفی 
و زیباشناختی آن خریداری نمی شود 
بلکه ارزش مبادله  ای آن و خرید آن 
به قصد فروش بعــدی اهمیت یافته 
اســت.  اما گروه دوم ســوداگری و 
تجارت هنری را از دریچه عواید و داد 
و ســتدهای مالی را بر امر هنر مقدم 
می شمرند و یا اساساً باوری جدی به 
پدیده ای متعالی با نام هنر ندارند. اما 
مخاطب هنرهای تجســمی در این 
میان چگونه می تواند پاســخی برای 
چنین تقابل ریشــه داری در فضای 

هنری پیدا کند؟ 
تقلیل ارزش های زیبایی شناسانه 

به ارزیابی قیمت
محمدرضا مریدی، جامعه شناس 

و عضو هیات علمی دانشگاه هنر، در 
خصوص ارتباط میــان هنر و اقتصاد 
می گویــد: نظــام بــازار و مبادالت 
ارزش های زیباشناختی را به ارزیابی 
قیمــت تقلیل می دهــد و هنر را در 
خود می بلعد. از ســوی دیگر اندیشه 
رمانتیسمی نیز هنرمند را از اقتصاد 
و مبادالت هنر دور می داند و برحذر 
می دارد. با این حال پیوند هنر و بازار 
پیوستگی عشق و نفرت است. نظام 
معیشتی، هنرمند را به بازار هنر وارد 
می کنــد و این البته رویــداد خوبی 
است که اثر هنرمند دیده، خریداری  
شود و به خانه ها و زندگی مردم راه باز 
کند. برخی با شیفتگی به ارقام باالی 
فروش می نگرند و برخی نیز با نگرانی 
از قدرت نمایی پول در ســاحت هنر 
بحث می کنند. اما مســائل اقتصاد 
هنر فراتر از مناقشــات ژورنالیستی 
دربــاره قیمت های بــاالی فروش و 
فریبندگی پول است. اما در حقیقت 
اقتصاد هنر را بایــد در راهکارهایی 
برای نظام بودجه و مالیات جستجو 
کرد؛ چرا کــه این موضــوع توزیع 
عادالنه تــری از حمایت ها فرصت ها 
برای همه هنرمندان فراهم می آورد 
که آفت رانــت در هنر پدیــد نیاید. 
اقتصاد هنر از یک ســو با جنبه های 

اقتصادی همچون تولید، ســتانده، 
اشتغال و عایدی کاالهای فرهنگی و 
هنری مربوط است و از سوی دیگر به 
جنبه هــای اجتماعی مانند تقاضای 
فرهنگی، دسترســی، انتخاب های 
ذوقــی و ترجیــح مصــرف کننده 
اشــاره دارد. از این رو در برنامه ریزی 
اجتماعی و مباحث توسعه فرهنگی 
باید به طور ویژه ای به تعامل اقتصاد 

و هنر پرداخت.
ضرورت تفکیک میان هنر 

محض و هنرصنعت
نهاد حراج گــذاری آثار هنری به 
عنوان نمادی از جریان کاالمحوری 
در هنر ایران اگرچــه تمامیت آنچه 

اقتصاد هنر ایران را می خوانیم در بر 
نمی گیرد، اما بــرای نمونه می تواند 
مصداق روشــنی از موضعی باشــد 
که بازار در ارتباط با امــر هنر اتخاذ 

می کند.
ســعید فاح فر منتقد هنری در 
توضیح بخشــی از کارکردهای این 
دست نهادها می نویســد: عده ای از 
تشخیص »هنر«، »هنر سرگرمی« 
و »هنر صنعــت« طفره می روند و در 
قیاس آن ها دچار اشتباهات کلیدی 
و یا پنهان کاری عمدی می شــوند. 
نباید حراج تهــران را با معیاری غیر 
از ساز و کارهای اقتصاد و حراج اندازه 
کرد. بایــد پذیرفت حــراج تهران، 
پیش از آنکه رخدادی هنری باشــد، 
فعالیتی اقتصادی و مبتنی بر کاالیی 
به نام »هنر صنعت« اســت. حراج از 
کاالمحوری تئوری هــای اقتصادی 
تبعیت می کنــد و اثر هنــری را در 
تعریفی مغایر باورهای پیشین، وارد 
فرمول ها و محاسبات بازار و سرمایه و 
سود می کند. هنرمند و اثر هنری در 
حراج قاعدتاً سفارش پذیر است و از 
تأمین نظر خریدار و دالل یا استقبال 
از توصیه های برندســازی و... ابایی 
ندارد. بنابرایــن نباید از حراج تهران 
انتظاری مشــابه دوساالنه ها و حتی 
بخش فرهنگی و هنری نگارخانه ها 
داشــت. حراج تهران بنا به تعاریف و 
اهدافی که دارد باید مثل هر تاجری، 
آثاری را عرضه کند که فروش و سود 
مالی بیشتری دارد. بنابراین کیفیت 
و خصوصیات محض هنری اصل اول 
انتخاب و عرضه آثار نیست. از طرفی 
حراج به عکس رویدادهای ملی برای 
کسب رضایت مخاطب عام و خریدار 

طبقه متوســط و منتقد هنری  و... 
تــاش نمی کند و حــوزه وظایفش 
محدود به مشــتری های بالقوه و با 
توجه به تراز قیمت ها، بسیار محدود 
است. توقع سپهساالری هنر و ارتقای 
کیفیت و سلیقه هنری مردم از حراج، 
یا توقع وظایف آمــوزش تخصصی 
و عمومی و... از حراج، خواســته ای 

نامربوط محسوب می شود. 
کاالیی شدن هنر؛ به حاشیه 
رفتن روحیه ناب هنرمندانه

پرویز صداقت پژوهشگر اقتصادی 
در ارتباط با تأثیر کاالیی شــدن هنر 
بر مناســبات اجتماعی در این حوزه 
می گوید: در مخالفت با بحث کاالیی 
شدن  موضوع  این نیست که هنرمند 
باید زندگی فقیرانه داشته باشد، بلکه 
مسئله این اســت که این سازوکارها 
هنــر را از ذات خود جــدا می کند و 
آن را بــه ابزاری بــدل می کند برای 
سوداگری مالی. هنر میراث مشترک 
بشــری اســت. خرید و فروش آثار 
هنری به قصد کســب سود از طریق 
سوداگری مالی چیزی نیست به جز 
شکل جدیدی از انباشــت سرمایه 
از طریق ســلب مالکیت از مردم. اثر 
هنری نباید بازیچه ی ســرمایه های 
مالی برای کسب سود باشد. فعالیت 
حراج گذاری یکــی از مصداق های 
این جریان اســت که در عرصه آثار 
هنری بــه مرور و به علت اســتقبال 
ســرمایه گذاران از برخی آثار خاص 
آثار هنرمندان هم به ســمت تولید 
انبــوه و همچنین مطابق با ســلیقه 
سرمایه گذار می رود که همین باعث 
می شــود که از آن روحیه ناب هنری 

دور شود.

نگاهی به مناسبات اقتصاد هنر در ایران

هنر و بازار؛ پیوستگی عشق و نفرت

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

با موضوع شیوه های ارائه در هنرهای جدید
برگزاری همایش ملی سایه های 

فیروزه ای در یزد 
همایش ملی ســایه های فیروزه ای با موضوع 
شــیوه های ارائه در هنرهای جدید روزهای 14 و 
15 آذر در یزد برگزار شد. دبیر علمی همایش ملی 
سایه های فیروزه ای بهرام احمدی بود و پس از ارائه 
فراخوان این همایش، عاقه مندان چکیده  مقاالت 
خود را به دبیرخانه ارسال کردند و درنهایت ۲۰ مقاله 
انتخاب شــد. همچنین برای افزایش اســتاندارد 
این همایش از سخنرانان برتر کشور دعوت شد در 

پنل های مختلف حضور پیدا کنند.
این همایش با مشارکت مراکز مختلف علمی 
و دانشگاهی برگزار شــد و کمیته علمی با حضور 
نمایندگانی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس تهران، 
دانشگاه هنرهای زیبا تهران، دانشگاه هنر تهران، 
دانشگاه شاهد، دانشگاه هنر اصفهان، فرهنگستان 

هنر و انجمن نقاشان تشکیل شد.
برگزاری کارگاه ها و ورکشاپ با حضور اساتید 
برجسته در دو روز قبل از برگزاری مراسم اختتامیه 
هم ازجمله برنامه هایی بود که در راستای افزایش 
کیفیت این همایــش در نظر گرفته شــد. برای 
معرفی هنرمندان یزدی، بین پنل های تخصصی 
از هنرمندان یزدی دعوت شد که آثار خود را معرفی 

کنند.
کارگاه آموزشــی هنرهای جدیــد در محیط 
شــهری، با حضور دکتر احمد نادعلیــان در قالب 
شصت و یکمین جشنواره هنر محیطی ایران از سری 
برنامه های جنبی نخستین همایش ملی سایه های 
فیروزه ای بود که روز سه شنبه 1۲ آذرماه در تیمچه 
مرتاض دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد آغاز 
شــد و به صورت عملی در گنجینه فرهنگ و هنر و 
بافت تاریخی یزد ادامه یافت. شرکت کنندگان در 
این کارگاه بر اساس پتانسیل ها و وسایل موجود به 

خلق آثار هنری پرداختند.

دومین رویداد جنبی ایــن همایش عصر روز 
چهارشنبه 13 آذرماه در گنجینه فرهنگ و هنر یزد 
برگزار شد. در کارگاه نقش یزد )آشنایی با خط کوفی 
بنایی و پیوند آن با هنرهای جدید( دکتر سیده موژان 
آیت اللهی ضمن ارائه تاریخچه ای از خط کوفی و انواع 
آن، به کارکردهای مختلف این خط و ورود آن به دیگر 
هنرها اشاره کرد. آیت اللهی هدف اصلی از برگزاری 
این کارگاه را آشنایی بیشتر هنرجویان و عاقه مندان 
با خطوط کوفی بنایی و حفظ این خطوط عنوان کرد 
و گفت: متاسفانه در طی سال ها که استادکاران از 
دنیا رفته اند گویی دانش آن ها نیز رفته اســت. اگر 
تاش نکنیم این دانش را دوباره احیا کنیم چه بسا 
نسل های بعد هیچ علم و ایده ای درباره ی این خطوط 

نداشته باشند.
در بخش عملی کارگاه مواد یکسانی در اختیار 
شــرکت کنندگان قرار گرفت تا آنهــا با خاقیت 
خودشان به طرح ها و نقش های متفاوتی برسند. وجه 

تشابه همه این طرح ها استفاده از کلمه »یزد« بود.
بازدید از نتایج این ورک شاپ ها نیز طی روزهای 
14 و 15 آذرمــاه هم زمان با برگزاری نخســتین 
همایش ملی شــیوه های ارائه در هنرهای جدید 

سایه های فیروزه ای انجام شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان یزد در 
آیین اختتامیه این رویداد با اشاره به تصمیم انتشار 
کتابی از آثار و رخدادهای این همایش گفت: ثبت 
بافت تاریخی یزد یک اتفاق خوب و تاریخی برای 
یزد بود و یکی از مهم ترین عواملی که باعث شــد 
خود مردم یزد و بعد مــردم جهان به این ظرفیت 
بزرگ دســت پیدا کنند همین کارهای آَشنایی 
زدایانه ای بود که در شــکل های مختلف صورت 
گرفت. وقتی فعالیت های زیبا و چشــم نوازی در 
قالب کارهای هنرهای جدید در بافت های تاریخی 
صورت گرفت، باعث شد که مردم یزد حس کنند 
که این بافت ارزشمند است و نباید آن را ویران کنند 
و آن را از موج ویرانی که چند سال پیش به راه افتاد 
تا آپارتمان سازی انجام گیرد، به این معناست که 
این هنر چقدر ظرفیت دارد که بتواند ناشناخته ها 

را برای مردم به ظهور برساند.

بوم خبر

علیرضا کمالوند

به نظر می رســد در یک دهه گذشــته در 
حوزه گرافیک دیگر جریان آوانگارد و منحصر 
به فردی ظهــور پیدا نکرده و بــه این ترتیب 
طراحان گرافیک ما از موقعیت پیشتازی در 
ارتباط تصویری در جامعه جا مانده اند. در عین 
حال میانگین سواد بصری و سلیقه عمومی ما 
پایینتر از حد معیار اســت و  این سطح پایین 
سلیقه عمومی، واقعیتی تلخ است که ناچار از 
پذیرفتن آن هستیم. زبان تصویر یا همان سواد 
بصری در جامعه ما پایین است و برای ارتقای 
آن هم تمرین نکردهایم و به این ترتیب دشوار 
است که طراح بتواند این فاصله بزرگ را پر کند. 
از سوی دیگر منطقی هم نیست که از یک حرفه 
مشخص انتظار داشته باشیم تا همه نقص یک 
ساختار اجتماعی را به تنهایی جبران کند. اگر 
می بینیم که در جوامع دیگر، طراحی گرافیک 
سطح باالتری دارد به آموزش عمومی و آموزش 

تربیت طراحان، تواما بستگی دارد. وقتی همه 
طراحان گرافیک برای هر موضوعی، چه بطری 
یک شامپو چه پوستر یک اجرای موسیقی، با 
باالترین حد توانایی الزم کار کنند، جامعه با 
برخورداری از خوراک خوب تصویری به تدریج 
ذائقه بهتری پیدا میکند. اما نه طراحان گرافیک 
ما چنین رویکردی را دنبال می کنند و نه جامعه 

از آنان چنین انتظاری دارد.
گرافیست آوانگارد در مرحله نخست وظیفه 
دارد اندیشه ها را تصویر کند اما از سوی دیگر 
مانعی جدی بر سر راه طراحان گرافیک تحت 
عنوان ارتباط ناگزیر سفارش دهنده-سفارش 
پذیرنده در این عرصه به شدت تعیین کننده 
است؛ ارتباطی که در کشور ما هنوز به درستی 

تبیین و تعریف نشده است.
همه این ها در حالی اتفــاق می افتد که از 
لحاظ تاریخی ســیر تحولی هنر گرافیک و به 
ویژه تایپوگرافی فاصلــه چندانی با گرافیک 
ایران ندارد و بر همین اساس از منظری عمومی 

گرافیک در ایران فاصله چندانی با جهان معاصر 
ندارد. دست کم امروزه در جامعه ایران فضای 
گفت وگو برای گرافیک تا اندازه ای فراهم شده 
و شاهد هستیم که بازرگانی، هنر، دیزاین و.. 
در سطح جامعه حضور دارند و مشغول گفتمان 

هستند. 
اگر نگاهی ســاده به تصویــری از ارتباط 
گرافیکی داشته باشیم، خواهیم دید که این 
ارتباط موضوعاتی چون سفارش دهنده ها و 
گرافیک دیزاینرها، پیام ها و مقصودها و دریافت 
کننده ها را با آنچه کــه نیاز و انتظارات جامعه 
است پیوند می دهد. از سوی دیگر، ارتباط در 
چارچوب زمان واقعی حادث می شود. پیوند 
این دو مطلب بعد اجتماعی گرافیک دیزاین 
را نشان می دهد. گرافیک دیزاینی که بر پایۀ 
عقانیت شــکل گرفته، موقعیتی اســت که 
در آن گرافیک دیزاینرهای مشــرف به نقش 
اجتماعی خود حضور دارند. هرچند امروزه، در 
هم نشینی با اضمحال رسانۀ جمعی و کوچک 
شــدن تدریجی دنیا، جامعه غالباً به دیزاینی 
نظر دارد که حقیقت های مشخص اجتماعی را 
برای دست پیدا کردن به یک مدل بین المللی 
به فراموشی می سپرد، الگویی که مستقیم به 

تولید می رسد.

اینکه چرا یک ابزار برنــده و کارآمد تا این 
حد به ســکون و زنگ زدگی و عبور از ماهیت 
حقیقی خود می رســد از منظر بررسی های 
جامعه شناسی در ایجاد هسته های فرهنگی 
امروز قابل بررسی، تأمل و نقد و تحلیل است، 
چرا که دو روند ایجاد مناســبات در شــالوده 
ارتباط ضمیری جامعه امروز همواره در تبلور 
و خاقیت های گرافیکی امروز در جامعه بروز 
و رشد می یابد. »برتولت برشت« اعتقادش آن 
است که اگر در جامعه ای درام ها و صحنه های 
نمایــش و تئاتر برخــوردار از قــدرت متن، 
تکنیک های ارائه فــرم و ارائه مفاهیم متعالی 
زندگی بشری است این ها نمادی است از عمق 
ثبات در ساختارهای فرهنگی و پشتوانه های 
مناسباتی هر جامعه و در تضاد با آن یعنی، بیان 
لهو و هجو و هزل در نمایش و صحنه های تئاتر 
هر ملت، حکایت از لودگی و متزلزل و مذبذب 
بودن مبانی اجتماعــی و فرهنگی هر جامعه 
است. این تعریف و این تصدیق، هرچند قولی 
است از »برشــت« در ارزیابی های نقدگونه 
صحنه های تئاتر اما به همین عمق و اهمیت 
می توان آن را در حوزه گرافیک نیز بســط و 

تعمیم داد.
گرافیک در مقایســه بــا هنرهایی چون 

مجسمه سازی و نقاشــی یک فرآورده هنری 
نوظهور به حســاب می آید. این هنــر از دل 
نیازها و تعهدات اجتماعی به وجود آمده و به 
بسیاری از پرسش ها، مسائل و نیازها پاسخگو 
بوده است. خصلت بنیانی گرافیک، به شدت 
کارکردگرا بودن آن است. اگر نقاشی به مثابه 
سند زیبایی شناختی باشد که روی دیوار قرار 
می گیرد و لحن و اتمسفر را عوض کرده و نیرو 
و قابلیت جدیدی به آن می بخشــد، گرافیک 
لزوماً این کار را نمی کند. گرافیک ممکن است 
زیر جلد یک موضوع ســاده و پیش پا افتاده 
اجتماعی حضور داشته باشد. گرافیک به مثابه 
Design است و معادل فارسی دقیقی برایش 

وجود ندارد. 
گونه ای از طراحی است که توسط آرتیست 
مهندســی شــده و به طور برنامه مدارانه ای 
درباره اش اندیشه می شــود. سپس ساز و کار 
اجرای این گونه از طراحی پیدا شده و در نهایت 
به یک پدیده دیداری هدفمند تبدیل می شود 
که می توانــد کاری را در زندگــی اجتماعی 
انجام دهد. گرافیک، خبررســانی می کند و 
در محیط های چاپ، نشر، تلویزیون، رسانه، 
اقتصادی و ارائه محصول و کاال حضور دارد و 

کارش را به گونه های مختلفی انجام می دهد.

سمت و سوی ارتباط تصویری در ایران 

خاموشی گرافیک آوانگارد

یادداشت

نهاد حراج گذاری آثار هنری 
به عنوان نمادی از جریان 
کاالمحوری در هنر ایران 

اگرچه تمامیت آنچه اقتصاد 
هنر ایران را می خوانیم در 
بر نمی گیرد، اما برای نمونه 

می تواند مصداق روشنی 
از موضعی باشد که بازار 

در ارتباط با امر هنر اتخاذ 
می کند
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