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نامــــــه های زمیـــــنه متونـی هسـتند کـه بـا ایـن کـه رویکـردی 

هم راسـتا با زمیـــــنه دارند بهتر اسـت مسـتقل منتشـر شوند. 

و گاه  انتشـار گاه خواسـته های مجلـه  اسـتقالل  ایـن  دالیـل 

ترجیـح مولفـان و مترجمـان متـون اسـت. گر چـه ایـن جزوه هـا 

زمینـه  پرونده هـای  بـا  مرتبـط  مسـائل  تفصیـل  در  اغلــــب 

می آیـد، تحریریـه ی زمیــــــنه از هــــر مشـارکتی در ایـن بخـش 

اسـتقبال می کنـد. نامه هـای زمینـه اگـر کمـال بیابـد پایگاهـی 

بـرای عمومـی بازتابانـدن دغدغه های کسـانی خواهـد بود که در 

ایـن بـوم بـرای ایـن بـوم اندیشـه مـی کننـد.

نامه های زمینه



رقصنـده پایینتنـه اش را در حالـت طبیعـی نگه می دارد، پشـتش 

کامـالً صـاف و هـم راسـتا بـا پاشنه هاسـت، سـاق ها را بـه پهلـو 

منحرف و زانوها را با شدت اما به نرمی خم  می کند و در حالتی 

مشـابِه نشسـتن قـرار می گیـرد. این حرکـت در باله »گـران پیه« 

)Grand Plié(  نامیـده می شـود.

ویکتوریا ایوانووا در این مقاله، گرانپیه را به عنوان اسـتعارهای 

بـرای تشـریح وضعیـِت ارزش هـای هنـر در دوره ی معاصـر بـه 

کار می گیـرد و مخاطـب را بـه تجسـم حالتـی دعـوت می کنـد کـه 

در ظاهـر سـیال، قابـل انعطـاف، نـرم و زیباسـت، امـا زانوهـای 

رقصنده متحمِل فشـار سـخت و زیادی اسـت که ممکن اسـت 

بـه مـرور زمـان آسـیب های جدیای بـه او وارد کند. گرانپیه حالتی 

اسـت کـه به طـور سـمبلیک اشـاره بـه کرنـش و تسـلیم دارد و 

بسـیار دور از آن چیـزی اسـت کـه زمانـی هنـر انتقـادی در تـالش 

بـود تـا  »ارزش هنـر« بنامـدش.

مقدمه
شیوا یوردخانی
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استفاده از لفظ »ارزش« سه خوانش را پیش می کشد:خوانش 

اخالقـی۱، کارکـردی۲ و اقتصـادی. ایـن سـه خوانـش بـا توجـه بـه 

تأویل و معنایی که از ارزش وجود دارد، ممکن اسـت متمایز از 

هـم، درهم تنیـده یـا همسـان بـه نظـر برسـند. مسـئله ی »ارزِش 

هنـر معاصـر« هم چنـان گسـتره ای از واکنش هـای بی منطـق را 

برمی انگیـزد. بـرای گروهـی »اثـر هنری«، به عنـوان نموِد یگانه ی 

هنر، در معرض خطر معیاری اسـت که ارزش هنر با آن تعیین 

می شـود. برخـی تمایـل دارنـد آثـار هنـری معاصـر را مشـارکتی 

ارزشـمند بدانند در جهانی که در آن جای می گیرند؛۳ آن هایی که 

عالقـه ای بـه هنـر معاصـر ندارنـد، چرنـد و نامرتبـط بـودن یا حتی 

مضـر بـودن آن را متذکـر می شـوند.۴ رویکـرد دیگـری اسـتدالل 

می کنـد ایـن مسـئله نبایـد در وهلـه ی اول طـرح شـود زیـرا آثـار 

هنـری ناقـض عقالنیـت سرراسـت اند و مسـئله ی ارزش امـکان 
دارد اثـر را بـه شـیوه ای بنیادیـن در معـرض تهدیـد قـرار دهـد.۵ 

درِک مفهـومِ ارزش در ایـن واکنش هـا، ترکیبی اسـت از خوانش 

اخالقـی و کارکـردی. در حالی کـه پشـت ایـن واکنش هـا گرایشـی 

ادعاهـای  نیـز  و  منحصربه فـرد  و  پیشـرو  اشـیای  بـه  اسـت 

حـول ایـن اشـیا به عنـوان آن چیـزی کـه حقیقـت هنـر دانسـته 
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می شـود. نکتـه ای کـه اغلـب کنـار گذاشـته می شـود مسـئله ی 

ارزش گـذاری مالـی هنر معاصر اسـت؛ چنین فرضـی وجود ندارد 

کـه مباحـث مالـی پیونـدی عمـده و اساسـی بـا آثـار هنـری دارنـد 

امـا گفتـه می شـود کـه مسـئله ی ارزش گـذاری مالـی، »بـازار« را 

حیطـه ای می سـازد کـه آثـار هنـری را مطیع منطق خـود می کند.۶ 

»گسـتره ی بـازار«، به عنـوان اعتبـاری کـه ارزش هنـر معاصـر را بـا 

ابزارسـازی اقتصـادی تحـت تأثیـر قـرار می دهـد، از نظـر دور نگـه 

داشـته می شـود و ممکـن اسـت بوم شناسـی اجتماعی -نهـادی۷ 

هنـر معاصـر در جایـگاه عنصـری اساسـی در تعییـن شـرایط و 

ایـن  امـا  شـود،  درک  هنـر  تولیـد  جریـاِن  بـر  حکم فرمـا  قواعـد 

بوم شناسـی تنهـا بـر هنر »تأثیر« می گـذارد و نمی تواند هم چون 

یکـی از عناصـر تعیین کننـده »عمـل« کنـد.

بهانـه ی  انگلیسـی  زبـان  در  »ارزش«  لفـظ  ذاتـِی  ابهامـات 

سـطح  در  کـه  شـکافی  مـورد  در  بحـث  بـرای  اسـت  مناسـبی 

و  غرابـت  بـه  و  دارد  وجـود  معاصـر  هنـر  هستی شناسـانه ی 

یکتایـی اثـر هنـری بیـش از کیفیت هـای سیسـتماتیک آن توجه 

می کنـد. ایـن مقالـه ادعـا می کنـد گسـیختگِی بنیادینـی در فهـم 

ارزش هنـر معاصـر بیـن ادعاهـای سیاسـی و فرهنگی ـ اجتماعـی 

بـه  دارد.  وجـود  آن  اقتصـادی  و  زیربنایـی  واقعیت هـای  و  آثـار 

ایـن معضـل در ایـن  متـن از منظـر میـراث تاریخـی هنـر معاصـر 

به عنـوان الگویـی کـه خـود را نـه چـون یـک کل سیسـتماتیک۸ 

بـه  می کنـد،  فهـم  منحصربه فـرد  اشـیای  واسـطه ی  بـه  بلکـه 

تفصیل پرداخته می شود. این ازهم گسیختگی در درک مفهومِ 

ارزش فهـم اجـازه می دهـد تـا ارزش اخالقی- کارکـردی بـا تأکیـد 

بـر یکتایـی اثـر هنـری، بـر تعـارض شـدیدش بـا زیرسـاخت هایی 

کـه حامـل و سـازنده ی ارزش اسـت، ایسـتادگی کنـد و ایـن امـر 

نـه تنهـا هنـر معاصـر را در مقابـل گفتمانـی مزورانـه آسـیب پذیر 

ـ به بهای زایل کردن مسـتمر  می کند بلکه ممکن اسـت اساسـاـً 

ــ مانـع از ایـن شـود کـه هنـر از بازتـاب و بازنمایـِی انتقـادی  خـودـ 

فراتـر رود و بـه سـمت مشـارکت سـازنده و مفیـد در واقعیـت 

این کـه چگونـه  ترسـیم  بـا  را  مقالـه صحنـه  ایـن  کنـد.  حرکـت 

سـیر تکاملـی هنـر معاصـر منوط به بازتعریف پیوسـته ی شـیء 

گرایـش  و  مفهوم گرایـی  بـر  درنگـی  بـا  و  اسـت،  شـده  هنـری 

پساسـاختارگرا، به عنـوان لحظـات آغازیـن برتری نقـد در تعریف 

از ارزش هنر، درون یک پیکربندی معناشناختی می چیند. عالوه 

بـر ایـن، پیوسـتگی بزرگ تـر بوم شناسـی نهادی ـ اجتماعـی هنـر را 

بـا هستی شناسـی آن در نظـر می گیـرد؛ زیرا تأکیـد بر غرابت های 

بـر کیفیـت  ایـن پیوسـتگی  تأثیرگـذاری  از  معناشـناختی مانـع 

صورت گرفتـه  تالش هـای  می شـود.  هنـر  عملـی  و  کارکـردی 

در برهـه ی خاصـی از تاریـخ بـرای تأثیرگـذاری بـر تحولـی کـه بـه 

دنبال دستیابی به کیفیتی سیستماتیک در هنر بود، مطالعات 

موردی مهمی را برای اندیشیدن به دالیل ناکامی ها و همچنین 

امکانـات بالقـوه ی ایـن تالش ها بـرای به کارگیـری مجدد منطق 

آن هـا در زمـان حاضـر طلـب می کنـد. در پایـان، بـه بحثـی تـازه در 

صورت بندی هـای روش شـناختی در هنـر پرداختـه می شـود کـه 

بـا نوآوری هـای بنیادیـِن حاصـل از اینترنـت و هم چنیـن با تجدید 

حیـاِت اشـتیاق هنـر بـه مداخلـه و عمـل سیسـتماتیک به عنـوان 

ابـزاری ضـروری بـرای فراتـر رفتـن از موقعیت تنزل یافته ی تفکر 

و رویکـرد انتقـادی بـه وجـود آمـده اسـت و قصـد دارد تـا از ایـن 

طریـق بـه فهـم از لحظـه ی معاصـر نزدیـک شـود.
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صحنه ی اول: صعود و سقوط هنر انتقادی

مسـیر انقالبی گـری مدرنیسـم فرانسـوِی اواخـر قـرن نوزدهـم 

در نقاشـی و مجسمه سـازی به دگرگونی معناشـناختی دهه ی 

۱۹۶۰ رسـید و بـه سـوی هنـر معاصـر، به عنـوان الگویـی از آن چـه 

بـرای »امـروز« اسـت، حرکـت کرد. این مسـیر تالشـی بود برای 

رهایـی و آزادسـازِی هستی شناسـانه ی هنـر از هنجارهایـی کـه 

تعییـن می کردنـد هنـر چـه می توانسـت باشـد.۹ در ایـن مسـیر، 

»هنـر مفهومـی« ـــ کـه »آنارشیسـم« دوشـانی آن را ضمانـت 

ـــ نقشـی تعیین کننـده داشـت. »هنـر مفهومـی«  کـرده اسـت 

اثـر هنـری را از تجسـم مـادی ـــ به  منزلـه ی رکـن اساسـی هنـر 

و  توسـعه ای  بنیـان  از  جهـت  تغییـر  بـرای  و  کـرد  خـالص  ـــ 

پیش رونـده ی هنر،کـه ریشـه در تحـوالت خطـِی صـورت و فـرم 

داشـت، راهـی جدیـد بـه امکاناتـی هستی شناسـانه گشـود، بـه 

سـمت الگویـی کـه در آن هنـر بسـتر همـواری می شـود بـرای 

بازنگـری مجـدِد معناشناسـی آن.

هم چـون  پساسـاختارگرا  نقـد  نوظهـورِ  نظـری  طیف هـای 

موتورهایـی بـرای تکه تکـه کـردن مکانیسـم های طاقت فرسـای 

سـنت گرایی و تابوهـای فرهنگی ـ اجتماعـی بـه  کار گرفتـه شـد. ایـن 

برنامه هـای رهایی بخـِش پیونـد داده شـده بـا فروپاشـی نابرابـری  

جنسـیتی، سـلطه گری دگرجنس خواهـی، برتـری سفیدپوسـتان، 

آثـار  در  یافتنـد  مفـری  جنسـی  میـل  سـرکوب  و  کالسیسیسـم 

جسورانه ای که دیگر لزومی نمی دیدند با فشارها و قواعد مربوط 

بـه فـرم پیـش برونـد. بـه ایـن ترتیـب، ایـن شـوق رهایی بخـش در 

جهت گیـری هستی شناسـانه ی هنـر مفهومـی همتـای خـود را در 

جهان بینـی اجتماعی ـ سیاسـی پساسـاختارگرا یافـت و مسـیرش 

را از هنـری کـه بـه کیفیت هـای فـرم وابسـته بـود، بـه شـکلی از 

هنـر تغییـر داد کـه بازتابـی بـود از متـن و بسـتری کـه در آن حضـور 

داشت. این نوع از هنر، به جای کیفیت فرمی الزام آور، حساسیت 

شـیءبودگی اش  کلیـدی  عامـل  هم چـون  را  اجتماعی ـ سیاسـی 

و  ابعـاد جامعه شـناختی  بـه سـمت  کار گرفـت. مسـیر رشـد  بـه 

وابسـته بـه زمینـه و متـن اجـازه داد تـا ایـن مفاهیم بیش تـر درون 

هستی شناسی هنر جای بگیرند و در نتیجه ارزش هنر به کارکرد 

و شـرایط عمومی-اجتماعـی گـره  خـورد.

شـیء هنـری در دهـه ی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میـالدی منشـوری شـد بـرای 

کـه  گوناگـون محیطـی. هنگامـی  کـردن وضعیت هـای  آشـکار 

گرفـت،  قـرار  »محیـط«  مفهـوم  هم ردیـف  زیرسـاخت   مفهـوم 

تمرکـز گرایـش مینیمالیسـم بـر درکـی موشـکافانه از ایـن لفـظ 

بـود تـا امکانـی بـه وجـود آورد بـرای گنجانـدن دغدغه هـای بـزرگ  

و سیسـتماتیک در دسـتور کار هنر. زبانی، که روابط بین شـیء 

هنـری و محیـط فیزیکـی اش را برجسـته کـرد، در آثـاری آشـکارا 

سیاسـی ـ اجتماعی انعـکاس یافـت، زبانـی کـه در تـالش بـود بـا 

به کارگیـری ناهمخوانـِی زیبایی شناسـی ـ مفهومی بیـن اثر هنری 
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و زیسـتگاه اجتماعـی اش تفسـیری باشـد بـر وضعیتی خـاص از 

امـور سیاسـی و اجتماعـی.۱۰ ایـن ناهمخوانـِی عامدانـه یـا ژسـت 

انتقـادی کـه محور اساسـی ایـن آثار بود، زمینه ای معناشـناختی 

می ساخت برای فهم دقیق شرایطی که هدف انتقاد قرار گرفته 

بودند و یا کامالً در تضاد با شـرایط بودند. این موضع مخالف، 

»تفاوت« را خصلت سـازمان یافته و برجسـته ی هنر به حسـاب 

آورد. بنابرایـن، می تـوان چیـزی مشـابه بـه ایـن ایده کـه می گوید 

اکسپرسیونیسـم انتزاعی )که از بُعد هستی شناسـانه ی هنر، بر 

فعالیت های پیشـامفهومی تأثیر زیادی گذاشـت( نقش مهمی 

امریکایـی در دوران  لیبرالیسـم و صـادرات »آزادِی«  ترویـج  در 

جنـگ سـرد داشـت، دربـاره ی فعالیت هایـی گفـت کـه بـا عنصـر 

بازی هـای  در  نقـش  ایفـای  این کـه  بـا  می رفتنـد،  پیـش  انتقـاد 

بزرگ تـرِ )تجاوزکارانـه ی( سیاسـی از اهـداف نقـد نبـود )و شـاید 

حتـی مغایـر بـا آن بـود(. منطـق تفاوت گـذاری انتقـادی، به همان 

شـکلی کـه در هنـر انتقـادی آشـکار شـد و هم چنان نیز به چشـم 

می خـورَد، مشـارکتی اسـت عملـی در اعتباربخشـی بـه برنامـه ی 

کـه  اخالقی ـ کارکـردی  الزامـی  به مثابـه  لیبرال ـ دموکراتیـک 

آزادی های منفی۱۳ و احترام به تفاوت را به عنوان ارکان اساسـی 

جامعـه مسـتقر می کنـد، درحالی کـه راه را بر سـازمان بندی مادی 
جامعـه می بنـدد.۱۲

برنامه هـای  بی پایـان  ظاهـر  بـه  تکثیـرِ  بـا  نقـد  عادی سـازی 

انتقـادی و اشـیای هنـرِی مربـوط بـه آن بـه صـورِت نشـانه ها و 

دال هایـی جداشـده از مدلول شـان، جـزء جدایی ناپذیـر انـزوای 

خودخواسـته ی پساسـاختارگرا در عالم معناشـناختی اسـت. از 

یک سـو، خواسـِت هنر انتقادی به این شـکل فهمیده می شـود 

که برای محتوا به امر واقعی نیاز دارد اما از سوی دیگر، ارزش 

اجتماعی ـ سیاسـی آن در ارتبـاط بـا ایـن امـر واقعـی، محـدود بـه 

مشـارکت در گفتمـان و تجربـه ی مخاطـب می شـود. در نتیجـه، 

ایـده ای کـه می گویـد ارزش هنـر را تنهـا بـه صـورت گفتمانـی 

اسـتقالِل  مفهـوم  کـرد،  تعییـن  می تـوان  پدیدارشناسـی  یـا  و 

هنـر را بـا حاکـم کـردن الگویـی از ارزش هنـر سـاده می کنـد و 

بـه ایـن ترتیـب، مجـدد بـر شـکاِف بیـن محتـوا و کیفیت هـای 

سیسـتماتیک تأکیـد می کنـد.

بـا توجـه بـه تغییـر اوضـاع در نظـام جهانـی و آگاهـی عمومـی 

از ناکامـی در پیاده سـازی پـروژه ی لیبـرال در دهه هـای اخیـر۱۳، 

ژست انتقادی در هنر دیگر دارای آن جایگاه سیاسی ای نیست 

نیرویـی  از نظـر گفتمانـی( تصـور می شـد  زمانـی )حداقـل  کـه 

ضدظلـم اسـت. در حالـی هنر معاصـر به پدیده ای جهانی تبدیل 

شـده کـه پیامدهـای ویرانگـر آزادسـازی اقتصـادی را بیش تـر 

مـردم جهـان حـس کرده انـد. ایـن شـرایط بی ثبـات و آشـفته، 

ایجـاد  معاصـر  هنـر  بـا  جامعـه  مواجهـه ی  در  شـدید  تضـادی 

کـرده اسـت. در نتیجـه، از منظـر ارزش هنـر بـرای جامعـه، هنـر 

انتقـادِی زمینه محـور به عنوان الگوی مترقی اجتماعی ـ سیاسـی، 

به خصـوص در ایـن زمـان کـه ارزش پولـی آن افزایش یافته، به 

بن بسـت رسـیده اسـت.

صحنه ی دوم: آرامش نافرجام

فعالیـت هنرمنـدان مفهومـی و مینیمالیسـت جایـگاه مادیـت 

اثـر را، کـه پیش شـرط هستی شناسـانه ی هنـر فـرض می شـد، 

شـاخه ای  و  داد  تغییـر  محیطـش  و  شـیء  بیـن  تنشـی  بـه 

کـه  اسـتقالل  نـه  را  اولویـت  کـه  کـرد  ایجـاد  هنـر  از  تکاملـی 

یگانگی می دانسـت. با انحراف از اسـلوب انتقادی، این رویکرد 

بیش تـر  اسـتراتژیک  و  روش شـناختی  نظـر  از  یک پارچه گـرا 

ارزش  از  برشـت  برتولـت  و  دیـدگاه سـاختارگراهای روس  بـا 
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مفهومـی/ گرایـش  بـا  رویکـرد  ایـن  داشـت.۱۴  مطابقـت  هنـر 

در  تاریخـی  لحـاظ  از  گرچـه  و  یافـت  ظهـور  پساسـاختارگرا 

حاشـیه ماند و در مقاطع گوناگون فعالیتش متوقف شـد، اما 

نقشـی مهم در آشـتی ارزش های از پیش تعیین شـده ی هنر با 

کـرد. ایفـا  زیرسـاختی هنـر  و  اقتصـادی  واقعیت هـای 

در پاسـخ بـه چشـم انداز تـازه ای کـه تکنولوژی هـای پـس از جنگ 

جهانـی دوم در انتشـار، مدیریـت و پـردازش داده هـا گشـوده اند، 

 )Jack Burnham( بِرنـام بـرای رویاپردازانـی چـون جـک  آن چـه 

بـه سـمت  کـه هنـر  بـود  ایـده  ایـن  احسـاس فوریـت سـاخت، 

تحـوالت  مشـخص کردن  و  هدایـت  در  رهبـری  نقـش  ایفـای 

سیسـتم ها«ی  »زیبایی شناسـی  بـردارد.۱۵  گام  سیسـتماتیک 

برنـام بـا مبنـا قـرار دادن گرایـش مفهومـی به عنـوان نشـانه ای 

بـرای انحـالل شـیء مـادی کـه فرجامـی منطقـی بـرای رویکـرد 

زیرسـاخت های  در  کامـل شـیء  غـرق شـدِن  از  بـود،  شـیءگرا 

اجتماعـی حمایـت می کـرد.۱۶ ایـن گرایـش، در مقابـل جایگاهـی 

اسـتثنایی یـا »مسـتقل« برای هنـر قرار گرفت کـه نوعی خمارِی 

بـه جـا مانـده از مدرنیسـم بـود:

از  طراحی شـان  در  کـه  مـا،  دست سـاخته های  گذشـته،  »در 

تکنولـوژی اسـتفاده شـده بـود، الگوهـای زندگـی را می سـاختند. 

بـه فرهنگـی  از فرهنگـی شـی ءمحور  گـذار  در حـال  مـا  اکنـون 

سیسـتم محور هسـتیم. این تغییر نه از اشـیا، بلکه از شـیوه ای 

که آن اشـیا سـاخته می شـوند سرچشـمه می گیرد. اولویت های 

می چرخنـد.  سازمان  دهی  شـده  مسـائل  حـول  حاضـر  عصـر 

نظریـه ی سیسـتم ها بـر خلـق رابطـه ای پایـا بیـن سیسـتم های 

صنعتـی،  مجتمع هـای  بـه  نزدیکـی  بـا  غیرارگانیـک،  و  ارگانیـک 

مراکـز  اطالع رسـانی،  مراکـز  مـزارع، سیسـتم های حمل ونقـل، 

تفریحی یا هر مجموعه ی مرتبط به هِم دیگری از فعالیت های 
انسـانی، تمرکـز می کنـد.«۱۷

همه گیـــــر شــــــدن تلویزیـــــــون و پیــــــشرفت تکـــــنولوژی های 

محاسـباتی برای برنام نشـانه ای بود که سـرعت و مقیاسـی که 

بـه واسـطه ی آن، ایـن تکنولوژی هـا  توانسـتند جهـان را سـامان 

دهنـد، ماهیـت تجربه هـای انفـرادی را از لحـاظ زمانـی و مکانـی، 

تـا آن جـا کـه تأثیـر تجربه هـای  کم تـر و کم تـر معنـادار می کنـد 

انفـرادی بـر سیسـتم سراسـری موضوعیـت پیـدا می کنـد. برنـام 

معتقـد بـود بایـد بـه نفـع مداخله هـای سیسـتمیک خـط بطالنی 

بـر شـی ءبودگی کشـید. مداخله هـای سیسـتماتیکی کـه نـه تنها 

اسـتفاده از تکنولوژی هـای موجـود را سـاختند بلکـه بـا ضـرورت 

سیاسـی ای کـه در ذهـن داشـتند، آن هـا را هدایـت کردنـد.
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»در یک فرهنگ تکنولوژیکی پیشرفته، شاخص ترین هنرمندان 

بـا از بیـن بـردن جایـگاه منحصربه فردشـان در مقابل جامعه، به 

موفقیت می رسند.  ]...[ هنرمنِد قابل اعتنا می کوشد تا فاصله ی 

فنـی و فیزیکـی بیـن تولیـدات هنری خود را بـا ابزار تولید جامعه 

کاهش دهد. دوشان، وارهل و رابرت موریس در همین مسیر 

حرکـت می کننـد. به تدریـج ایـن اسـتراتژْی تصمیم گیـری هنـری 

و تکنولوژیـک را بـه فعالیتـی واحـد تبدیـل می کنـد یـا دسـت کم 

چنیـن جایگزینـی را در شـرایطی اجتناب ناپذیـر ارائـه می دهـد. 

قرار نیسـت دانشـمندان و تکنسـین ها مبدل به هنرمند شـوند، 

بلکـه ایـن هنرمنـد اسـت کـه نشـانه ای می شـود از شـکاف بیـن 

هنـر و فنـون. رفته رفتـه تصمیم گیری هـای بسـیار حسـاس در 

مـورد به کارگیـری تکنولـوژی و اطالعـات علمی، به معنای واقعی 
کلمـه "هنر" می شـود.« ۱۸

 در تصـور برنـام، فسـخ و انحـالل شـی ءبودگی بسـیار متفـاوت 

بود با تخریب هنر یا خارج کردن هنرمندان از صحنه ی فعالیت 

هنـری. برعکـس، در نظـر او، بـه دلیـل تمایـل هنر/هنرمنـدان بـه 

اسـتفاده از مکانیسـم موجـود، بـا اسـتفاده از شـیوه ای کـه از 

عقل گرایـی محـدود و تنگ نظرانـه پرهیـز می کـرد و هم چنیـن 

اجتنـاب از کارکردهـای تجویزشـده بـرای ایـن زیرسـاخت ها در 

چارچـوب حوزه هـای داخلـی )اعـم از فیزیـک، فنـاوری اطالعـات، 

امـور مالـی یـا رسـانه(، هنـر ایـن پتانسـیل را داشـت تـا مسـیر 

هدایت گـرِ ترقـی و پیشـرفت جامعـه شـود.

قـدرِت حوزه هـای پیشـرفته ی تکنولـوژی، بـا مقـررات مختـص 

بـه خودشـان، در توانایـی آن هـا بـرای خلـق ابزارهـای پیچیـده از 

طریـق سیسـتم های دانـش کامـالً مشـخص و تعریف شـده و 

منطِق خودماندگارشـان نهفته اسـت. ضعف بزرگ آن ها نیز در 

مـد نظـر قـرار دادن یگانگـی ای فراگیـر اسـت که افق هایـی دور از 

دسـترس را می سـازد. ایـن حوزه هـا و رشـته ها بـا نوعـی تعهـد 

و التـزام بـه کدهایـی از پیـش تعیین شـده بـه حرکـت درآورده 

از  مدرنیسـم  میـراث  قربانیـان  خودشـان  اصـل،  در  و  شـدند 

تقسـیم بندی سیسـتم های دانـش بـا اعطـای هر حـق و امتیازی 

بـا وجـود آن کـه حـوزه ی نوظهـوری  بـه خودمختـاری هسـتند.۱۹ 

ماننـد فنـاوری اطالعـات، از خودمختـاری بـرای ایجاد محصوالت 

پیچیده تـر و هم سـو بـا مجموعـه ای از معیارهـای تعیین شـده 

در همیـن حوزه هـا اسـتفاده می کنـد )ماننـد قـدرت محاسـباتی، 

کارآمدی و با حاشـیه های سـوِد رشـد/تجارت پایدار(، پراکندگی 

هستی شناسـانه ای کـه برنام آرزومندش بـود این معنا را می داد 

کـه هنـر می توانـد بـا اسـتفاده از جایـگاه خـود به عنـوان »چیـز 

خاصـی نبـودن« و »بالقـوه همه چیـز بـودن«، تبدیـل بـه همـان 

افق هـای دوردسـت شـود. ارزش هنـری، کـه رویکـرد برنـام از آن 

طرفـداری می کـرد، واجـد داللت هایـی بسـیار اخالقـی و نتایجـی 

سراسـر کارکـردی بـود.

بـرای  مفهوم گرایـی،  ابتـکار  بـه  هنـر،  پتانسـیل  گسترده شـدن 

برنـام دلیلـی بـود تـا هنـر را چـون ابـزاری ببینـد کـه از طریـق آن 
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پیشـرفت های سیسـتماتیک می توانسـت مـورد اسـتفاده قـرار 

بگیـرد زیـرا معیارهایـی را بـرای جسـت وجو در نظـر می گیـرد کـه 

فراتـر از منافـع فـوری آن پیشـرفِت رشـته/تکنولوژی خاص قدم 

برمـی دارد و نتایجـی بـه همـراه دارد کـه بیش تـر از آن کـه صرفـاً 

گفتمانـی باشـند، کاربـردی و عمل گـرا هسـتند. ایـن وضعیـت، 

تمایـزی اساسـی بـا آن چیـزی دارد کـه ممکـن اسـت اثـر هنـرِی 

انتقـادی و ُپرطمطـراق بـه نظر برسـد: هنرمنِد مـد نظر برنام ،که 

در سـطحی از زیبایی شناسـی سیسـتم ها فعالیـت می کنـد، یـک 

عامـل نفـوذی درون سیسـتم اسـت نـه صرفـاً یـک گردشـگر.

از  خـود  نمونه هـای  به عنـوان  برنـام  کـه  هنـری ای  فعالیت هـای 

زیبایی شناسـی سیسـتم ها ارائـه می دهـد، بـا توجـه بـه درکی که 

از آن هـا در دهه هـای بعـد پیـدا می کنیم، قـدری مغایر با تصور او 

هسـتند. هـم دوشـان و هـم وارهـل، هـر کـدام بـه شـیوه ی خود، 

موفـق بـه وارد کـردن پیشـرفت های سیسـتماتیک نوپـا در هنـر 

شـدند؛ برندسـازی در مـورد دوشـان و تولیـد انبـوه و بازاریابـی در 

مـورد وارهـل.۲۰ توانایـی دوشـان و وارهـل در ترکیـب ابزارهـای 

نوین تجاری در تولید هنری شان از طریق سرمایه گذاری، قطعاً 

بخشـی از طراحی برنام برای هنر اسـت. اما آن چه نادیده گرفته 

می شود، مداخله ای دگرگون کننده )یا دست کم تحول محور( در 

حوزه هـای عملیاتـی ایـن سیستم هاسـت که هم زمـان در جهتی 

خـالِف جدایـی بیـن هنـر و »جهـان«، بـا تـالش در جهـت تعدیـل 

کـردن سیسـتم، حرکـت می کنـد. هـم دوشـان و هـم وارهـل در 

نهایـت تأییـد دوباره ای بودند بر توسـعه های سیسـتماتیکی که 

توسـط کاپیتوالسـیون »مترقـی« بـه اسـتراتژی ای هنری تغییر 

چهـره داده بـود. توسـعه ی سیسـتماتیکی کـه منـوط بـه جدایـی 

هنـر از »جهـان« اسـت و بـا ایـن جدایـی نیـز حفظ می شـود.

رابـرت  چـون  هنرمندانـی  وارهـل،  و  دوشـان  طیـِف  انتهـای  در 

بـا  دارنـد.  قـرار  کَپـرو  الـن  و  لِویـن  لـس  دونالـد جـاد،  موریـس، 

بـا  و  آن هـا در شـرایطی کامـالً شـماتیک۲۱  مطالعـه ی فعالیـت 

دانشـی که از بازنگری فعالیت های شـان به دسـت آمده، نکته ی 

بدیهـی ایـن اسـت کـه دغدغه و مشـغله ی ذهنـی آن ها با کیفیت 

سیستماتیک و تجربه های شان در تضعیف کردن نسخه هایی 

از اشـیای وابسـته به مکان، زمان و فضای گالری برای ارائه، به 

دلیـل اصـرار ضمنـی به جایـگاه یگانه ی تجربه ی پدیدارشـناختی 

هنـر، کم اعتبـار شـد. ایـن موضـوع ثابـت کـرد کـه بـا پافشـاری 

دوبـاره بـر اصـِل متمایـز بـودن هنـر، بـه واسـطه ی بازتعریـف و 

گسـترش ایـده ای کـه تعییـن می کـرد شـیء هنـری چـه می تواند 

باشـد، هنـر بـاز در همـان چارچـوب یگانگـِی شـی ءبودگی باقـی 

می مانـد، حتـی اگـر محتـوای ایـن شـیء قصـد داشـته باشـد بـا 

اسـطوره ی تجلـی اصیـل یکتایـی هنـر و شـیء هنـری جـدل کند.
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اسـتراتژی های هنـری، کـه بیش تـر بـه تعهـد بِرنامـی شـباهت 

دارنـد، آن هایـی هسـتند کـه تـالش کرده انـد از هنـر به عنـوان یک 

شـیوه ی »مکمـل« در نفـوذ بـه پیکربندی هـای سیسـتمیک در 

جهـت بازسـازی جریان هـای ارتباطی آن ها، اسـتفاده کنند. برنام 

در »مانیفسـت« خـود دربـاره ی زیبایی شناسـی سیسـتم ها بـه 

هانـس هاکـه ) Hans Haacke( اشـاره می کنـد. در واقـع، هـدف 

پروژه هـای اولیـه ی هـاک در دهـه ی ۱۹۷۰، خنثـی کـردن بی طرفـی 

بـه  بـا  بـود  فرض شـده ی اشـخاص/نهادهای مشـخص قـدرت 

نمایـش گذاشـتن یک پارچگـی آن هـا در مجموعـه ی گسـترده ای 

از منافـع غارت گرانـه.۲۲ بنابرایـن، بـه نظـر می رسـد فعالیـت هـاک 

نسـبت بـه همـه ی هنرمندانـی کـه برنـام نـام بـرده، بـه تصـور و 

ایـده ی او نزدیک تـر باشـد. هرچنـد، بـا وجـود عالقـه ی هـاک بـه 

طریـق  از  جامعـه  سیسـتماتیک  تنظیمـات  در  تغییـری  ایجـاد 

فعالیتـش در جایـگاه هنرمنـد، گرایـش نهفتـه ی ساختارشـکن 

آثـارش، از موازنـه ای بیـن آن چـه به طور رسـمی اعالم شـده و امر 

واقعـی حمایـت می کـرد. آثـار هـاک هماننـد بیانیه هـای قدرتمنـد 

انتقـادی ظاهـر شـدند امـا در عمـل فاقـد مکانیسـمی تجویـزی 

بودنـد. مصالحـه بیـن ارائـه ی یـک »آشکارسـازی« ارزشـمند از 

شـرایط موجـود کـه بـا انتقـادی موشـکافانه بـه پیـش مـی رود و 

از طـرف دیگـر، پایه گـذاری ابـزاری برنامه ریزی شـده و مشـخص 

برای این آشکارسازی، مشخصه ی بیش تر فعالیت هایی است 

کـه تحـت عنـوان »نقـد نهـادی« بـا ترسـیم کـردن/ فهـم کـردن/ 
آشکارکردِن سرمایه )و روابط و مناسبات آن( درگیر هستند.۲۳

در اواخر دهه ی ۱۹۶۰ و اوایل دهه ی ۱۹۷۰ میالدی در انگلسـتان، 

کاریابـی هنرمنـد«  »گـروه  نـام  بـه  فعالیـت می کردنـد  گروهـی 

)اِی پی جـی(۲۴ بـه رهبـری باربـارا اسـِتوینی و جـان لیِتـم. نیـروی 

محـرک شـکل گیری ایـن گـروه، بـر زیبایی شناسـی سیسـتم ها 

بـرای کارآمـد کـردن هنـر در فرایندهـای تولیـدی  در رسـالتش 

کار  بـه  بـر  نظـارت  بـا  اِی پی جـی  گـذارد.  تأثیـر  عمومـی جامعـه 

گمـاردن هنرمنـدان در نهادهـا و شـرکت های گوناگـون، درصدد 

بـه راه انداختـن فرهنگـی نویـن از تولیـد بـود کـه در آن نقـش 

توسـعه ی  هدایـت  در  جدایی ناپذیـر  بخشـی  هنرمنـد  مکملـی 

نیروهـای مولـِد جامعـه شـود. هرچنـد قـدرت برنامـه ی نظـری 

اِی پی جـی بـا واقعیاتـی ماننـد تـوان پیاده سـازی ایـده و قابلیـت 

فعالیت هـای  از  گزارش هـا  برخـی  شـد.  تضعیـف  آن  تـداوم 

ایـن  شـرایط  فرموله کـردن  در  ناکامـی  از  نشـان  گـروه،  ایـن 

مشـارکت ها برای مؤثر بودن دارد. هم چنین ممکن اسـت یکی 

از دالیل تضعیف اِی پی جی، این مسـئله باشـد که شـرکت های 

میزبـان، چنـدان آمـاده ی همـکاری بـا هنرمندان به عنـوان همکار 

نبودنـد زیـرا نقـش هنرمنـد را در قالـب همـکار بـه روشـی بسـیار 

سـنتی درک می کردنـد )بـرای مثـال، فـردی ارائه کننـده ی تصویـر 

گالـری  در  اِی پی جـی  پروژه هـای  آخریـن  از  یکـی  بازنمایانـه(. 

ِهی ورد، مجموعه ای بود از کارگاه ها و جلسـات بین نمایندگان 

کـه  انگلسـتان،  هنـری  شـورای  هنرمنـدان.  و  تجـارت  دنیـای 

بخـش اعظـم بودجـه ی خود را بـه اِی پی جی اختصاص داده بود، 

واکنشـی منفـی بـه ایـن پـروژه نشـان داد و با اعـالم این که »این 

گـروه بیش تـر دغدغـه ی مهندسـی اجتماعـی دارد تـا هنـر جدی« 
بـه حمایـت مالـی از آن هـا پایـان داد.۲۵

بـا وجـود فعالیـت کوتاه مـدت اِی پی جـی در دسـته ی هنرهایـی 

کـه درون اجتمـاع قـرار گرفتـه۲۶، بـه نظـر می رسـد آن چـه لیتـم 

رویکـرد  از  تخطـی  داشـتند  آن  انجـام  در  سـعی  اسـتوینی  و 

توریسـتی اغلـب پروژه هـای اجتماع محـور )و انتقـادی( بـود کـه 

خـود را بیش تـر درگیـر تولید حجم هـای اجتماعی جذاب می کنند 

تغییرهـای  ایجـاد  تـا  هرش هـورن(  تومـاس  کارهـای  )مثـل 
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بـرای  اِی پی جـی  کـه  آن کـه فضاهایـی  وجـود  بـا  سیسـتمیک.۲۷ 

موقـت  صـورت  بـه  بـود،  دیـده  تـدارک  هنرمنـدان  اشـتغال 

یـک  به عنـوان  گـروه  ایـن  فعالیـت  بودنـد،  شـده  سـازماندهی 

پلتفرم، اقدامی جهت نهادسـازی بود. مأموریت این نهاد، یعنی 

زیرسـاخت هایی  بـا  هنـر  اخالقی ـ کارکـردی  ارزش  دربرگرفتـن 

کـه از لحـاظ اقتصـادی سـازمان یافته بودنـد، در واقـع فراتـر از 

گسـتره ی زیبایی شناسـی سیسـتم های برنام قدم برمی داشـت. 

در مقایسه با رویکرد همه جانبه و قاطعانه ی اِی پی جی در ارزش 

هنـر، تصـور برنـام، حتـی زمانـی کـه شـیوه ی رادیکالـی از فعالیت 

هنـری را پیشـنهاد می دهـد، بُعـد اقتصـادی را مسـدود می کنـد. 

آن چه برنام به حسـاب نمی آورد، وابسـتگی به منابع مالی اسـت 

که همیشه روی دیگری از فرایند هر تولیدی است. در واقع، به 

منظـور پای بنـدی بـه هـدف فراینـد، بایـد الگویـی سـازگار و کامالً 

داشـت. حساب شـده 

انتقـال  »توافق نامـه ی  در   )Seth siegelaub( سـت سـیِگالب 

و فـروش حقـوق محفـوظ هنرمنـد« کـه در سـال ۱۹۷۱ منتشـر 

شـد، کوشـید تا به طور دقیقی این مسـئله را مورد بررسـی قرار 

دهـد، هرچنـد بـا ارجـاع بـه هنـر به عنـوان مسـئله ای حـول محـور 

شـی ء هنـری.۲۸ سـیگالب سـاختار قانونـی قابـل اجـرای را پیـش 

نهـاد کـه بـه موجـب آن، پانـزده درصـد سـود فـروش مجـدد آثـار 

بـه هنرمنـدان تعلـق می گرفـت؛ و هنرمنـدان بـر نمایـش و تیـراژ 

آثارشان نظارت بیش تری داشتند و با پیشنهاد  تعلق یک سوم 

بـه رابطـه ی  تـا  بـه گالری هـا، می کوشـید  ایـن پانـزده درصـد  از 

هنرمنـدان بـا دالالن سـر و سـافمان دهـد.۲۹ بـا در نظـر گرفتـن 

ـ این که ادغام تحوالت  موضوعـی کـه برنام پیش بینی کـرده بودـ 

تکنولوژیـک جامعـه بـا قابلیـت اصالح هنـر بعـد از مفهوم گرایی، 

شـیوه های جدیـدی از سـازمان دادن بـه روابـط هنـر با شـرایط و 

ــ مشـابه ایـن موضـوع  زیرسـاخت های موجـود را طلـب می کنـدـ 

را می تـوان در مـورد ایـده ی سـیگالب گفـت کـه بـا هنـر مفهومیْ 

بازار هنر بزرگ تر شـد و به سـختی سـاختاری یافت می شـد برای 

هدایـت چنیـن گسترشـی. الگویـی کـه سـیگالب طـرح کـرد، بـه 

هنرمنـدان بـرای تنظیـم شـرایِط توسـعه ی اخالقـی، کارکـردی و 

اقتصـادی هنـر قـدرت نفـوذ بیش تـری مـی داد. 

اسـتقبال  مـورد  سـیگالب  پـروژه ی  می دانیـم،  کـه  همان طـور 

هنرمندان و دالالن آثارشان قرار نگرفت. مزایای یک سیستم 

ارزش گـذاری مبهـم ـــ سیسـتمی فاقـد شـفافیت در معامـالت 

کاالهـای  تجـارت  در  شـرط  و  قیـد  بـدون  رویکـردی  دارای  و 

ــ بـرای بازاریابـی محصوالتـی »اگزاتیـک« مثـل آثـار هنـر  هنـریـ 

حقوقـی  سیسـتم  یـک  مزایـای  از  بیش تـر  بسـیار  مفهومـی، 

بـود در درازمـدت  بـود. هرچنـد ممکـن  سـخت و طاقت فرسـا 

بسـیار  مجموعـه داران(  حتـی  )و  گالری هـا  و  هنرمنـدان  بـرای 

معنـادار و مهـم شـود، امـا بـرای فـاز آغازیـِن بـازار هنـر معاصـر 

ایـن افسـانه کـه  بـا کمـک  بـه نظـر نمی رسـید.  چنـدان جـذاب 

هنرمنـد بایـد بـر خـود هنـر تمرکـز کنـد و گالری هـا بـا جنبه هـای 

مالِی حرفه ی هنرمند سـر و کار داشـته باشـند، تفکیک بنیادی 

بـازار اولیـه ی هنـر معاصـر )مثـل سیسـتم گالری هـا( از ارزش 

اخالقی ـ کارکـردی هنـر، کل سـازمان هنـر )معاصـر( را بـا چنـان 

واقعیـت  بـر  فشـار  اِعمـال  بـه  کـه  اسـت  گرفتـه  فـرا  وسـعتی 

امـروز، در مقیـاس جهانـی، هم چنـان ادامـه می دهـد.

تالش هـا بـرای سـامان دادن بـه بُعـد اقتصـادی هنـر و تعییـن 

کـه  همان طـور  اسـت.  شـده  متوقـف  یـا  تضعیـف  آن،  ارزش 

دلیـل  بـه  را  اِی پی جـی  تالش هـای  انگلسـتان  هنـری  شـورای 

»فراتـر گذاشـتِن پـا از محـدوده ی معقـوِل هنـر« تنبیـه کـرد و 

مـوزه ی گوگنهایـم نمایـِش هانـس هـاک را لغو کـرد، که عواقب 
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و مسـتغالت  امـالک  توسـعه دهنده ی  یـک  اجتماعـی  هولنـاک 

را در نیویـورک آشـکار می کـرد، تالش هـای سـیگالب هـم بـرای 

سـامان دادِن بـازار هنـر، به عنـوان کار غریـِب بازیگوشـانه ای، بـه 

حاشـیه رانـده شـد. امـا آن چـه قـدرت گرفـت، تاکتیکی از تفسـیر 

انتقـادی بـود کـه حـد و حـدود معقـول خـود را می دانسـت و حاال 

دیگـر تبدیـل بـه یـک هنجـار تاریـخ هنـر شـده اسـت: اثـر هنـری 

چون شـیئیتی یگانه و مدعی یک پدیدارشناسـی منحصربه فرد.

صحنه ی سوم: آرامش برندسازی

امـروزه، حضـور فراگیـر نقـد و تناقض هـا در اصـول ارزشـی آن 

در هنـر معاصـر، هم زمـان هـم به عنـوان هنجارهایـی بی افـق و 

هـم ماننـد شـرایطی بحرانـی ظاهـر می شـوند. وضـع موجـود 

اخالقی ـ کارکـردی  بُعـد  بیـن  شـکاف  زیـرا  اسـت  »طبیعـی« 

اقتصـادی،  و  اجتماعی-نهـادی  زیرسـاخت های  و  هنـر  ارزش 

آن جایـی اسـت کـه قـدرت هنـر معاصـر بیش تـر به عنـوان یـک 

همدسـت بی خبر ــ یا منکر ــ در اقتصاد بازار آزاد و لیبرالیسـم 

جهانـی قـرار می گیـرد.۳۰ در عیـن حـال، اگـر مطالبـات انتقـادی 

اثـر هنـری از واقعیـت، ارزشـی فراتـر از غنـی کـردن گفتمـان و 

»دسـت نامرئـی« بـازار داشـته باشـد، ایـن وضعیـت نامسـاعد 

دیگـر یـک بحـران اسـت.

درست همانند مجموعه های سیستماتیِک گذشته در هنر، این 

پـژواک بیـن وضعیـت هنـر و وضعیـت »جامعه« آموزنده اسـت. 

در ظاهـر، نبـوِد گزینه هـای سیاسـِی عملـی بـرای نظـام نئولیبرال 

بـه ایـن معناسـت کـه مداخلـه تنهـا در مـوارد بسـیار محلی شـده 

و بـه لحـاظ زمانـی محـدود ممکـن اسـت. رکـود نقـد، به مثابـه 

استراتژی ای عملی برای مداخله ی علت و معلولی، ممکن است 

به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از شکست عمومی ترِ برنامه هایی 

دیـده شـود کـه خـود را در واکنـش بـه عالئـم گوناگـون نظـام 

مسـلط تعریـف می کننـد، درحالی کـه فاقـد یـک برنامـه ی مـداوم، 

اجرایـی و پذیرفتنی انـد. در پاسـخ بـه ناکارآمدی مشـهود رویکرد 

ضدسیاسـی چپ گرایـان محلی گـرا، نیـک سرنیِسـک و الکـس 

ویلیامز در »مانیفسـتی برای سیاسـت شـتاب گرا«، بحران چپ 

را در ناتوانـی اش در اسـتفاده از تکنولوژی هـا و زیرسـاخت های 

موجـود می داننـد:

»مـا معتقدیـم مهم تریـن اختـالف در چـپ امـروز بیـن آن هایـی 

است که به سیاستی عامیانه از محلی گرایی، اقدام مستقیم و 

جریان هـای رادیـکال اجتماعـی تـازه و ضـد جهانی گرایی گرایش 

دارنـد بـا آن هایـی کـه سیاسـت شـتاب گرا را طرح ریـزی می کننـد؛ 

ماننـد  امـوری  و  مفاهیـم  وجـود  از  نگرانـی  بـدون  سیاسـتی 

مدرنیتـه ی امـور انتزاعـی، پیچیدگـی، جهانی گرایـی و تکنولـوژی. 

اولـی بـا برقـراری فضاهـای کوچـک و موقتـی از روابـط اجتماعـی 

غیرسـرمایه داری و بـا اجتنـاب از پرداختـن بـه مشـکالت واقعـی 

کـه مسـتلزم مواجهـه بـا دشـمنانی اسـت کـه در ذات غیرمحلـی 
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و انتزاعی انـد و ریشـه ی عمیقـی در زیرسـاخت های روزمـره ی مـا 

دارنـد، رویکـردی کـه تنهـا در حـد محتـوا باقـی می ماند. شکسـت 

شـده  ذاتـی  شـروع،  نقطـه ی  همـان  در  سیاسـت هایی  چنیـن 

اسـت. در مقابـل، سیاسـت شـتاب گرا بـه دنبـال حفـظ فوایـد 

سـرمایه داری متأخـر و در عیـن حـال، فراتـر رفتـن از سیسـتم 

آسیب شناسـی های  صرفـاً  و  حاکمیتـی  سـاختارهای  ارزشـی، 
جمعـی آن اسـت.«۳۱

زیرسـاخت های موجـود به عنـوان عناصر اساسـی برای بازسـازی 

کدهـای اجتماعـی و فرایندهـای اجتماعی ـ اقتصـادی بـه سـمت 

آینده ای پساسـرمایه داری در نظر گرفته می شـوند. در هسـته ی 

سـاختار  بـر  دارد  وجـود  تأکیـدی  شـتاب گرا  برنامـه ی  مرکـزی 

نظـم  بـرای  را  نوآورانـه  مبنـای  کـه  تمام عیـار  سیسـتماتیکی 

در  بلکـه  نمی کنـد،  نفـی  جامعـه ای سـرمایه داری  بـه  بخشـیدن 

عـوض از آن بـرای دسـتیابی بـه یـک برنامـه ی سیاسـی جایگزیْن 

حداکثـر اسـتفاده را می بـرد. بـا ارزیابـی مسـیر هنـر معاصـر تـا 

ایـده ی  کـه  اسـت  آشـکار  کامـالً  چـپ،  شـتاب گرایی  برنامـه ی 

چندپـاره ی متعـادل کـردن نقـد، کـه در آثـار هنـری تـک و یگانـه 

محبـوس شـده، نمی توانـد مطالبـات از ارزش را، کـه نوعی تعهد 

بـه کیفیـت سیسـتماتیک در هنـر آن هـا را طـرح کـرده اسـت، 

بـرآورده کنـد. در نقـد، ویژگی هـای تقلیل یافته ی زیرسـاخت های 

موجـود به عنـوان اشـیایی ذاتـاً بـد یـا معیـوب مطـرح می شـوند 

تـوان عملیاتی شـان جـدا  و  واقعیـت  از  آثـار هنـری  و محتـوای 

رد  را  زیرسـاخت ها  هنـری  اشـیای  درحالی کـه  می شـوند. 

و  مسـائل  انکارناپذیـری  به طـرز  زیرسـاخت ها  ایـن  می کننـد، 

برنامه های شـان را هم چـون مکانیسـم هایی بـرای تـداوم وضـع 

تنگ نظرانـه  واقعیتـی  ماننـد  و  می کننـد  سـازماندهی  موجـود 

دوباره مسـتقر می شـوند و شـکاف میان ارزش هنر را، به عنوان 

یـک زمینـه ی معناشـناختی در اختالف بـا واقعیت عملیاتی خود، 

می کننـد. مسـتحکم تر 

رویکـرد شـتاب گرا بـر ایـن فـرض اسـت که تکنولوژی هـای نوین 

و زیرسـاخت های جهانـی، شـرایط سیسـتماتیکی اند کـه نبایـد 

فقـط موضـوع نقـد باشـند بلکه باید آن هـا را به صورت عملیاتی 

درگیـر کـرد. در ایـن حالـت، شـتاب گرایی ممکـن اسـت به عنـوان 

اسـتراتژی ای برای وارد کردن دسـته بندی های مختلِف »ارزش« 

رویکـردش  نتیجـه  در  و  شـود  دیـده  یک پارچـه  ذاتـاً  چیـزی  در 

زیبایی شناسـی سیسـتم های برنـام را تداعـی کند. امـا این حالت 

برنامـه ی  بـا  کـه  شـود  محقـق  اسـت  ممکـن  صورتـی  در  تنهـا 

سـیگالبی برای ادغام نیروهای بازار در هنر به عنوان مسـئولیتی 

سیسـتماتیک همـراه شـود.

روِح زمانـه ی شـتاب گرایی۳۲ و بازتـاب تالش هـای اواخـر دهـه ی 

۱۹۶۰ و اوایـل دهـه ی ۱۹۷۰ میـالدی بـرای تبدیـل کـردن هنـر بـه 

فعالیـت و کنشـی سیسـتم محور، به طـور ضمنـی در جدیدتریـن 

به عنـوان  موجـود  پلتفرم هـای  کـردن  بسـیج  بـرای  تالش هـا 

محتـوای اصلـی هنـر حضـور دارنـد. البتـه یکسـان تلقـی کـردن 

سیاسـی  پـروژه ی  پشـت  سیاسـِی  الزامـات  بـا  تالش هـا  ایـن 

سرنیسـک و ویلیامـز اشـتباه اسـت. با این حـال، آن چـه در بحـث 

فعلـی اهمیـت دارد خصیصه هـای میان بُـر در پرداختـن به ارزش 

با روشی واحد است که لزوماً چیزی درباره ی ابعاد ایدئولوژیک 

ایـن پـروژه آشـکار نمی کنـد.

در اواسط دهه ی ۱۹۹۰، جریانی گول زننده به نام شرکت برنادت 

)بی سـی(۳۳ دوبـاره مخلـوط کالسـیکی از فضاهـای سـرد و یـخ، 

خودبزرگ بیـن  سـلبریتی  فرهنـگ  ُپرجنب وجـوش،  پارتی هـای 

به عنـوان  را  ُمـد  بـرای  )ِمین اسـتریم(  اصلـی  جریـان  ولـع  و 

کـرد. شـرکت  از کنـش هنرمندانـه دور هـم جمـع  شـیوه هایی 
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انـواع  و  هویتـی  گونه هـای  همـه ی  کـردن  ترکیـب  بـا  برنـادت 

فعالیت ها، با تغییر شـکل دادن و دوباره شـکل عوض کردن و 

مهارت در تطبیق پذیری با توجه به شـرایط موجود و هم چنین 

میـل وافـر گـروه بـرای ماجراجویـی، در صحنه هـای »واقعـی« و 

عملی گوناگونی فرو رفت و بیرون آمد )فیلم، ُمد، نشـر، تجارت 

گالـری هنـری، اداره ی کالب و غیـره(. ماهیـت اسـکیزوفرنیایی 

ادغـام  نقـش  هم زمـان  بی سـی  فعالیت هـای  چندجانبـه ی  یـا 

بنگاه هـا  و  بـه شـرکت ها  و  ایفـا می کـرد  را  افقـی۳۴  و  عمـودی 

قدرت بی سـابقه ای در جایگاه بازیگران ملی و فراملیتی می داد. 

بی سـی، بـه روشـی دوشـانی ـ وارهلی، مکانیسـمی کلیـدی بـرای 

سـازمان دادن قـدرت در جهـاِن تجـارت و سیاسـت های جهانـی 

اتخـاذ کـرد. آن هـا بـا تبدیـل کـردن هنرسـازی بـه برندسـازی، از 

چارچـوب »ادغـام و رضایـت« بـرای تصـرف سـرزمین های جدیـد 

اسـتفاده کردنـد.

و  دوشـان  بـا  حـدی  تـا  کـه  برندسـازی«  هماننـد  »هنرسـازی 

وارهـل آغـاز شـد و بـا شـیوه ای متنوع تـر و پیچیده تـر از سـوی 

رقابـت  بـرای  فرمولـی  بـه  یافـت،  گسـترش  برنـادت  شـرکت 

کـردن بـا »زیرسـاخت های موجـود« تبدیـل شـده اسـت کـه در 

امـور مالـی  جهانـی تحـت سـلطه ی شـرکت های چندملیتـی و 

بـه مقطعـی مهـم  نـگاه  بـا  کامـالً منطقـی اسـت. در حقیقـت 

از فعالیت هایـی کـه کامـالً واضـح )و شـاید آگاهانـه( از مـدل 

انتقـادی فاصلـه می گیرند، می بینیم که »برندسـازی«، به عنوان 

بـرای پشـت سـر گذاشـتن  مسـلط ترین چارچـوب، در تـالش 

میـراث تاریخـی هنـر معاصـر از مرجعیـت بازنمایـی امـر واقعـی 

پدیدار می شـود. فهم از هنر به واسـطه ی برندسـازی هم چنین 

رویکـرد متفاوتـی را از فهـم از ارزش ارائـه می دهد؛ سـه جنبه ی 

ـــ یکدیگـر را تقویـت  ـــ اخالقـی، کارکـردی و اقتصـادی  ارزش 

می کننـد و بـه هـم وابسـته می شـوند. اصـول اخالقـِی یـک برنـد 

بـه تصویـر آن تقلیـل می یابـد و عملکرد آن را مشـخص می کند 

بـه  آخـر  مـورد  دو  می دهـد.  سـازمان  را  آن  اقتصـادی  بُعـد  و 

تصویـر اجـازه می دهنـد کـه هـم پایـدار باشـد و هـم در صـورت 

لـزوم همـراه بـا اسـتراتژی برنـد دگرگـون شـود. در ظاهـر، مـدل 

برندسـازی خواسـته های زیبایی شناسـی سیسـتم ها را تنهـا تـا 

آن جـا بـرآورده می کنـد کـه هنـرْ از حبـس بـودن در شـیئیت تـک 

از  و یگانـه رهـا شـود )هرچنـد اشـیای هنـری می تواننـد یکـی 

اجـزای برندسـازی باشـند(. بـا وجـود این، آن چه دسـتیابی به آن 

دشـوارتر اسـت، اصـالِح پویایـی بـازار اسـت کـه پتانسـیل بـرای 
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دگرگونی سیسـتمیک را در سـطحی اقتصادی در خود داشـته 

و همتایـان  برنـادت  ماننـد شـرکت  هنرمنـد،  برندهـای  باشـد. 

-SONE، AIDS اتوایتالیـا،  دی آی اِس،  مثـل  آن  معاصرتـر 

۳D و حتـی سـوپرفلِکس )کـه از مسـیر تـا حـدی متفـاوت از 

ایـن فعالیت هـا می آیـد امـا بـا این حـال، هنـوز بـه ویژگی هـای 

مشخص شـده ی برندسـازی شـباهت دارد( بـه تکیـه کـردن بـر 

اولیـه ی غیرشـفاف هنـر معاصـر  بـازار  زیرسـاخت های کنونـِی 

تمایـل دارنـد و بـه دنبـال موقعیت هایی انـد کـه بـه آن هـا اجـازه 

دیگـر،  عبـارت  بـه  باشـند.  بـازار  جـدی  بازیگـران  تـا  می دهنـد 

ایـن برندهـا ممکـن اسـت یـا خودشـان فضاهـای گالری هـای 

تجـاری را بسـازند )بـرای مثـال، گالـری رینا اسـپالینگز در ارتباط 

بـا شـرکت برنـادت، و سـازمان هنـری اتوایتالیـا( یـا در بـازارِ از 

پیـش موجـود حضـور پیدا کنند )مانند آگهـی تجاری دی آی اِس 

بـرای برنـد لبـاس کنـزو یـا ارائـه ی »سـهامِ« SONE بـه صـورت 

محصـول ویدئویـی در گتی ایمیجـز(. 

آن چـه مسـلم اسـت، دگرگونـی ای از لحـاظ اصـالح یـا بازسـازی 

انجـام  بـازار  تحـرکات  یـا  موجـود  زیرسـاخت های  تمهیـدات 

نمی گیـرد، بلکـه آن چـه تحـت تأثیـر قـرار می گیـرد عمـل متعـارف 

ریشـه داری اسـت کـه نـه تنهـا بـا جـدا نگـه داشـتن هنرمنـدان از 

بازار به عنوان بازیگران فعال خود، بلکه با جدا نگه داشـتن بازار 

هنـر از سـایر بازارهـا و قواعدشـان، بـر اسـتقالل هنرمنـد تأکیـد 

می کنـد. درهم تنیدگـی اقتصـادی ای کـه برندهـای هنرمنـد ایجاد 

می کننـد، درک یک پارچه تـری از ارزش را به عنـوان زنجیـره ای از 

ابعـاد اخالقی ـ کارکـردی و اقتصـادی، بـا در نظـر گرفتـن صنایـع 

گوناگـون و بازارهـای متنـوع، تثبیـت می کننـد. این ممکن اسـت 

بسـیار متفـاوت بـا تصویـر حقوق محـور سـیگالب از بـازار هنـر 

به نظر برسـد، اما آن چه این فعالیت ها انجام می دهند اسـتفاده 

از مکانیسم های بازار نئولیبرال به عنوان شرایطی برای مداخله 

اسـت و بدین ترتیـب حداقـل خـط بطالنـی می کشـند بـر فرضـی 

کـه در الگـوی انتقـادی هنـر معاصـر جـای گرفتـه اسـت و بـازار را 

هم چـون نیـروی خارجـی وارد آمـده بـر هنـر نشـان می دهـد )هنـر 

در مقـام آثـار هنـری شـیءویژه(.

در همیـن راسـتا، آن چـه )تقریبـاً بی درنـگ پـس از پدیـدار شـدن 

نخسـتین نشـانه ها( بـا عبـارت مشـکوِک »هنـر پسـاـ اینترنت«۳۵ 

واقعیت هـای  دگرگونـی  نویـد  یکبـاره  بـه  شـد،  توصیـف 

پیشـاـ اینترنت را داد. ایـن مـوج پسـاـ اعصاری در حالی کـه مدعـی 

ارائـه  مخاطـب  و  تولیدکننـده  هنرمنـِد  از  جدیـدی  تعریـف  بـود 

می دهـد، به ظاهـر بـه درون ایده ی رهایـی هنر از محدودیت هایی 

کـه نیاکانـش در سـطوحی از تألیـف، شـی ءبودگی، توزیـع و تیراژ 

بـا آن مواجـه بودنـد هدایت شـده بـود.۳۶ نیروی محـرک این گروه 

جدیـْد فراگیـر شـدن اینترنـت بـود؛ بـه ایـن معنـا کـه مادیـت نـه 

مجبـور اسـت بـه شـیئی فیزیکـی گـره بخـورد و نـه کنـار مفهومی 

قـرار بگیـرد: فضـای مجـازی ایـن تمایـز را بـا دور شـدن از رابطه ی 

یک به یـِک مـاده بـا شـیئیت فـرو ریخـت. از آن جایـی کـه انتشـار 

گسـترده آن  چیـزی اسـت کـه در یـک محیـِط شـبکه ای بـا جریـان 

بی توقف اطالعات و تصاویر اولویت دارد، این گونه ادعا شـد که 

ارزش هنر در این صورت بندی با شدت و گستردگی این انتشار 

معنـا پیـدا می کنـد و بدین ترتیـب، ارزش اثـر تـک و منحصربه فرد 

)چه شـی ء و چه مفهوم( فرو پاشـید. در عوض، هنر توانسـت به 

واسـطه ی وسـعت خود هم در سـطحی از پیوندهای جمعیتی و 

هـم در بُعـدی زمانـی از جریـان اطالعـات فهم شـود. بـه قول آرتی 

ویرکَنـت، هیـچ چیـزی در وضعیـِت ثابـت نیسـت.۳۷ تألیـف قاعدتاً 

بـا دست به دست شـدِن محتـوا مغشـوش می شـود.

در این شرایط، ارزش نه در اصالت بلکه در انعطاف پذیری ذاتی 
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و گرایـش بـه بافتارزدایـی۳۸ محتـوای دیجیتال جـای می گیرد. در 

واقعیتـی ایـده آل، جریـان بی پایان و بی حدومرز آنالین اطالعات، 

قله هـای متراکـم قـدرت را، کـه در مجموعه هـای آفالیـِن مؤلفان 

باریـِک  راهروهـای  و  تـک  و  خـاص  هنـری  آثـار  تـک،  و  خـاص 

دسـتیابی بـه توزیـع هنر حضور دارد، مسـطح می کنـد. در همین 

احتمـااًل  کـه  دیگـری  فیزیکی ـ جهانـی  تمایـز  ایـده آل،  وضعیـت 

فرومی ریـزد، تمایـز بین هنرمند )تولیدکننـده( و مخاطب )ناظر/

مصرف کننـده( اسـت.۳۹ در حالی کـه مدل انتقـادی، تولید هنرمند 

را ناگزیـر از تکمیـل معناشـناختِی بیش تـر توسـط ناظر می کند، 

پیش شـرط  به عنـوان  »پسـاـ اینترنت« مسـتلزم مصـرف  مـدل 

تولیـد اسـت )در حـال حاضـر همـه ی این هـا پیش فرض هایـی 

خیلـی کلـی و عمومـی هسـتند(.

شـاید ایده آل تریـن دورنمـای مرتبـط بـا هنـرِ )آن چه نبایـد نامیده 

اقتصـادی  آمـدن  بـه وجـود  بـرای  امکانـی  شـود( پسـاـ اینترنت، 

در  تولیـد  جـاری  هزینه هـای  کـه  آن جایـی  از  باشـد.  غیرتجـاری 

اینترنـت بـرای هنرمندان و غیرهنرمندان برابر اسـت، برای مدت 

کوتاهـی بر سـناریوی خوش بینانه ی تولیـد رایگان، بدون هزینه 

و فاقد موانع توزیع و نیز هنری که آزاد اسـت تأکید می شـد )یا 

حداقـل برابـر در هزینه هـای جـاری تولیـد. هزینه ی دسترسـی به 

اینترنت هر قدر باشـد، مدلی اسـت برای تثبیت ارزش گذاری به 

روشی در تضاد مستقیم با مکانیسم مبهم ارزش گذاری جاری 

در بـازار هنـر معاصـر(. ایـن گـزاره بـا تصویـری از هنـر طنین انـداز 

می شـود کـه بـا ادغـام واقعیـت زیربنایـی خـود درون محتوایـی 

دو  ایـن  اسـت.  آمـده  فائـق  خـود  ارزشـی  بـر شـکاف  دارد،  کـه 

به طـور مـداوم و هماهنـگ هماننـد عناصـر ذاتی یـک خصیصه ی 

واحـد عمـل می کننـد: هنـر همـان سیسـتمی اسـت کـه میـل بـه 

واقعیـت دارد زیـرا امـر واقعـی اسـت. جامعه شناسـی و فعالیـت 

خودکفـای تجـاری هنـر، بـرای سـاخت ارزش هنـر و سیسـتمی 

بـرای ارزش گـذاری بـا هـم متحد می شـوند. هستی شناسـی هنر 

بـا گنجانـدن دیگـر مظلـوم تاریخـی اش در معنـای خـود، پرمایـه 

می شـود: فعالیـت خودکفـای تجـاری.

صحنه ی چهارم: اندکی تسلی، اما در حالت گران پیه

بـه حـال، وجـود  تـا  برنـام  از زمـان  در واقعیـت، عنصـر مفقـود 

پیشـرفت های  ژرف تریـن  بـا  مرتبـط  ایـده آل  سـناریویی 

منتقـدان  از  بسـیاری  کـه  اسـت. همان طـور  بـوده  فنی ـ بنیـادی 

اینترنـت نشـان داده انـد، فضـای آنالیـن تغییـر چهـره می دهـد 

را  و سلسـه مراتِب فضـای آفالیـن، تناقض هـا و بی عدالتی هـا 

تحکیم می بخشـد و هم چنین شـمار زیادی از سلسـه مراتب ها 

و بی عدالتی هـای تـازه را تولیـد می کنـد.۴۰ رقابـت بی امـان بـرای 

گرفتـن اندکـی توجـه، بـه ایـن معناسـت کـه ایـن میـزان تولیـد 

انبـوِه محتـوا اغلـب بـه بهـای فکـر کـردن تنهـا از یـک دریچـه و 

آن هـم مطالـب منتشرشـده در فضـای آنالیـن می آیـد و بـرای 

 Brad( ترومـل  بـرَد  کـه  مـی آورد  وجـود  بـه  را  پدیـده ای  مثـال 

گذاشـته  ورزشـی«  »زیبایی شناسـی  را  آن  نـام   )Troemell

اسـت.۴۱  این نوع از شـتاب چیزی نیسـت جز همان شـتاب گرایی 

مـورد نظـر سرنیسـک و ویلیامـز، جایی که جهت گیـری اصولی و 

پرمحتوا پیش شـرط ضروری برای فهم چگونگِی بهره برداری از 

زیرسـاخت های موجـود بـرای دسـتیابی بـه اهـداف جدیـد اسـت. 

تکثیـر محتـوا کـه اقتصـاِد توجـه در بـازار آزاد پسـا-اینترنت آن را 

حمایـت و تشـویق می کنـد، بذرهایـی بـرای تولیـدی بیـش  از حـد 

خودکار می پاشـد که هر ضابطه و معیاری را رها می کند به جز 

تجـارت، اعتبـار و شـهرت.

بـه همیـن نحـو، الگـوی ایـده آل تولیـِد تقریبـاً بـدون هزینـه بـرای 
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زندگـی  واقعیت هـای  تحمـل  در  هزینـه  بـدون  تقریبـاً  مصـرِف 

در حالی کـه  می مانـد.۴۲  نـاکام  تجسـم یافته،  حـال  کـه  موجـود 

می توانـد  خـود  فراغـت  اوقـات  در  کسـی  هـر  تئـوری  لحـاظ  از 

هنرمنـدی اینترنتـی باشـد، منبـع معیشـت فـرد در جـای دیگـری 

ایـن بدیـن معناسـت کـه هنرمنـدی کـه در  بایـد تأمیـن شـود. 

حـال عملیاتـی کـردن مدلـی از هنـر اسـت، که احتمـااًل می خواهد 

از واقعیت هـای سـرمایه داری فراتـر رود، توسـط صورت بنـدی 

هژمونیـک اقتصـاد، در سـطحی پایـه ای از بقـای اجتماعی، جزئی 

برهـه  ایـن  در  می شـود.  سـرمایه داری  واقعیت هـای  همیـن  از 

توزیـع  بـرای  دموکراتیک کننـده  ادعاهـای  فریبندگـی  کـه  اسـت 

از  شـدیدتری  روش هـای  و  می شـوند  ظاهـر  به تدریـج  آنالیـن 

کاری پرمخاطـره را پیـش می کشـند. تمایـل ضمنـی بـه فراتـر 

رفتـن از سلسـله مراتب موجـود درون مجموعـه ی نهـادی هنـر 

معاصـر، یـک وعـده ی کاذب باقـی می مانـد تـا جایـی کـه هیـچ 

محیـط نهـادی جایگزینی قادر نیسـت به کاربـران آنالین اجازه ی 

درآمدزایـی و گـذران زندگـی از طریـق کاالهـای اجتماعـی بدهـد و 

آن چـه عرضـه می شـود مصـرف در حـوزه ی آفالیـن اسـت۴۳ و در 

نتیجـه، ایـن گرایـش بـه مجموعـه ی آفالیـن متکـی اسـت. 

در قلـب ایـن باتـالق، مسـئله ای از اقتصـاد سیاسـی وجـود دارد: 

ممکن اسـت که این تکنولوژی در حال تغییر زیرسـاخت باشـد 

امـا آن زیرسـاخت به طـور هدفمنـد بـرای عملکـردی مطابـق امور 

عینی خاْص اصالح و بازسـازی می شـود و در نتیجه، هیچ تغییر 

تکنولوژیکی، بدون قصد و هدف سیاسی، نمی تواند بازنگری ای 

غالـِب  دیدگاه هـای  از  انحرافـی  ایـن  باشـد.  عینـی  امـور  ایـن  از 

فنی ـ اتوپیایی/دیسـتوپیایی )آرمان شهری/ویران شـهری( اسـت؛ 

جایـی کـه عاملیـت تکنولوژیـک همه چیـز، از جملـه خودمـان، را 

تغییـر شـکل می دهـد و در نهایـت، بـر ناگزیـر بـودن صورت بندی 

ـ که با عنوان شـتاب گرایی راسـت نیز نامیده  ایدئولوژیک فعلیـ 

ــ تأکیـد می کنـد.۴۴ از زاویـه ای اندکـی تغییریافتـه، کار از  می شـودـ 

طریـق اینترنـت ممکـن اسـت ابـزاری جایگزیـن بـرای اثبـات یـک 

مزیـت نسـبی دهـد یـا همان طـور که برد ترومل متذکر می شـود 

بـرای فـروش  اینترنـت »قـدرت بیش تـری  هنرمنـدان )موفـق( 

کاالهای ذاتاً کمیاب )در واقع آثار هنری تک با حضور فیزیکی( 

دارنـد.«۴۵ بنابرایـن، در اصـل آن چیـزی کـه بُعـد آنالیـن فعالیـت 

هنـری پیشـنهاد می دهـد، مسـیری جایگزیـن اسـت کـه از طریق 

آن ممکـن اسـت هنرمنـدان دوبـاره وارد زیرسـاخت های موجـود 

هـم در سـطح نهـادی و هـم بـازار شـوند. در این جـا، پتانسـیل 

موفقیـت  اوج  خودبازاریابـی  و  خودبرندسـازی  بـرای  اینترنـت 

هنرمنـد در اقتصـاِد »واقعـی« می شـود. یـک بـار دیگـر بـه قـول 

ترومـل »شـخصیت هنرمنـد کاالی قابـل فـروش می شـود« که 

از طریـق حضـور آنالیـن توسـعه می یابـد و، هماننـد یـک کاالی 
مصرفـی، در یـک اثـر هنـری قابـل معاملـه ادغـام می شـود.۴۶

برندسـازی  دیگـر  بـار  »پسـاـ اینترنت«،  خـاِص  مسـیر  ایـن  در 

تبدیـل بـه انگیـزه ی عمـده بـرای تجهیـز کـردن زیرسـاخت های 

شـدن  تبدیـل  بـرای  اهرمـی  به عنـوان  آن  از  و  شـده  موجـود 

موضـوع  ایـن  می شـود.  اسـتفاده  بـازار  موفق تـر  بازیگـر  بـه 

مدلـی را بـا پیچیدگـی و خودانسـدادی کم تـر از الگویـی ارائـه 

می دهـد کـه در آن بـازار به طـور سـاختگی از هنر جدا می شـود، 

عملیـات  نهایـی  نیسـت مأموریـت  کـه شـفاف  آن چیـزی  امـا 

برندسـازی فراتـر از قصـدش بـرای موفقیـت در بـازار اسـت. 

همان طـور کـه پیش تـر بیـان شـد، جذابیـت اولیه ی هنرسـازی 

ارزش  مفهـوم  آن  در  کـه  اسـت  روشـی  برندسـازی  به عنـوان 

تضـادی محـض  در  و  ادغـام می شـود  یک پارچـه  یـک کل  در 

بـا روان گسـیختگی ارزش در هنـر انتقـادی قـرار می گیـرد. امـا 
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سـؤال این جاسـت کـه ایـن تغییـر جهـِت صـوری، چـه چیـزی را 

بـه دسـت مـی آورد. به طـور سیسـتماتیک 

دارد  اهمیـت  ارزش  از  یک پارچـه  مفهومـی  چـرا  این کـه  دلیـل 

ایدئولوژیـک  آرایـش  میـان  شـکاف  بسـتن  بـا  کـه  اسـت  ایـن 

ادعاهایـی کـه به طـور سـنتی بـا محتـوا و واقعیت هـای محیطـی 

در ارتباط انـد، محتـوا دیگـر نیـازی نـدارد در انحصـار یـک گفتمـان 

درآیـد امـا می توانـد چـون مداخلـه ای در امـر واقعـی عمـل کنـد. 

هرچند قدرت برندسـازی در کارآمدی آن اسـت، اما این واقعیت 

کـه برندسـازی فعالیتـی اسـت بـرای پیشـبرد محصول/خدماتـی 

دربـاره ی  چیـزی  موجـود،  اجتماعی ـ اقتصـادِی  محیـط  درون 

جهت گیـری ایدئولوژیـک محتـوا فـاش نمی کنـد. بـه بیـان دیگـر، 

تمام عیـاری  پیـروزی  خـود  خـودی  بـه  واقعیـت«  در  »مداخلـه 

نیسـت زیرا در حقیقت پیش پاافتاده ترین شـرح از آن چه اسـت 

شـهروندان  یـا  سیاسـی  البی هـای  تبلیغاتـی،  شـرکت های  کـه 

می دهنـد:  انجـام  ممکـن  هـر صـورت  بـه  و  همـواره  غیردولتـی 

پرداخـت کـردن )یـا نکـردن( مالیات شـان. دلیـل این کـه مداخلـه 

در واقعیـت ـــ در مقابـل آن چـه هنـر معاصـر را چـون سیسـتمی 

نظم دهنـده می سـنجد ـــ تبدیـل بـه اسـتانداردی مهـم می شـود، 

تمایل سـاختاری اش به تقسـیم کردن امر واقعی اسـت به امر 

اسـتداللی به عنوان شـالوده ای از آن چه هنر انجام می دهد و امر 

بنیادی که واقعیتی اسـت تصادفی که هنر )متأسـفانه( مجبور 

اسـت بـا آن سـر و کار داشـته باشـد. در همیـن حـال، برندهـای 

هنرمنـد کـه از امکانـات پلتفرم هـای موجـودی سـود می برنـد که 

پایـه ی چنیـن تقسـیم بندی و گسسـتی سـاخته نشـده اند،  بـر 

ممکـن اسـت چنیـن مخمصـه ای را تـا حـدی تحت الشـعاع قـرار 

دهنـد، امـا بـه ایـن معنـا نیسـت کـه آن هـا کاری فراتـر از آن چـه 

ایـن پلتفرم هـا پیش تـر در حـال انجام آن بودنـد، انجام می دهند؛ 

حداقـل نـه از نظـر ایجاد انحـراف از گرایش ایدئولوژیک موجود.

مسـئله ی »ارزش غیرفروتنانـه« کـه در تجمیـع زیرسـاخت های 

موجود برای دگرگونی های سیسـتماتیک به دنبال دسـتیابی به 

منافع شـخصی اسـت، بسـیار مهم و حسـاس اسـت، زیرا تنش 

میان شـتاب گرایی چپ و راسـت را برجسـته می کند. این تنش 

در واقع تقویت شـرایط موجود از طریق بازتولید منطق درونی 

زیرسـاخت های موجود اسـت. از طرف دیگر، شـتاب گرایی چپ 

به تعدیِل منطِق خط مشـی اش در رابطه با وجود سـرمایه داری 

نیـاز دارد. در اصـل، ایـن بـه معنـای بی اثـر کـردن منطـق بنیادیـن 

منفعـت شـخصی و دائمـی بـه سـمت شـیوه های توزیـع مجـدد 

۳۵ ۳۴

رابرت موریس
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اجتماعی است. مثالی بسیار ساده، این بدان معناست که ساز 

و کار تقاضـا، کـه محـرک صنعـت تبلیغـات اسـت، بـه کار گرفتـه 

شـود تـا قواعـد مصـرِف خصوصـی۴۷ بـرای شـهروندانی مسـئول 

بازنویسـی شـود. یا شـاید به کارگیری مکانیسـم های بازار مالی 

فعلـی وسـیله ای بـرای پیکربنـدی مجدد حقوق مالی شـود.

به نظر نمی رسد این موضوع، نیروی محرک پشِت استراتژی های 

ایدئولوژیـِک  تفکـر  هیـچ  دسـت کم  باشـد.  هنرمنـد  برندسـازی 

مفصل بندی شـده ای ارائـه نشـده کـه بـه ایـن موضـوع متمایـل 

باشـد. تـا حـدودی، ممکـن اسـت بـه دلیـل ایـن واقعیـت باشـد که 

گرایش سیاسی،  استراتژی برندسازی معیوبی است زیرا بسیار 

شـبیه نقـد بـه نظـر می رسـد و هم چنیـن بعیـد اسـت درون یـک 

محیـط اجتماعی ـ اقتصـادی کـه در سـطْح غیرسیاسـی و در قلـْب 

نئولیبرال است حمایت چندانی جذب کند. پس فشار بر شرایط 

خاصـی از تعامـل بـا این پلتفرم ها و اختالف های جزئی و ظریفی 

اسـت کـه از طریـق آن، »عملیاتـی شـدن« بـه وقـوع می پیونـدد. 

نیـازی نیسـت تغییـرات بـه سـمت شـرایط سیسـتماتیک فـوری 

ملمـوس باشـد یـا به طـور کلـی بـازی را تغییـر دهـد، بلکـه نیـروی 

محرکـه نیـاز دارد قابـل تشـخیص و تمایـز باشـد. اگـر ارزش هنـر 

ایـن اسـت کـه یک پارچگـی داشـته باشـد، ایـن یک پارچگـی تنهـا 

نـدارد.  در یک پارچگـی صـورِی اجـزای سـازنده ی آن موضوعیـت 

تمامیـت و یک پارچگـی مطلـوب نقـد ـــ تدویـن  شـده در راه حلـی 

کمی متفاوت ــ نباید به جای درسـت شـدن، خراب تر شـود؛ بلکه 

تنهـا نیـاز دارد تـا راه ورود مجـدد بـه هنر را در سـطحی از رویکردی 

عملیاتـی پیـدا کنـد و به عنـوان چیـزی غیرذاتـی و خارجـی در تجویز 

آن چـه هنـر اسـت، نفی نشـود.

آن چه در این جا ترسیم شد زمینه ای است برای فهم بازتاب های 

به عنـوان  هم چنیـن  و  چندپـاره  ترکیبـی  به عنـوان  هنـر  ارزش 

در مسـیرهای  رویکـرد  دو  ایـن  پایـه ی  یک پارچـه.  مجموعـه ای 

تاریخـِی خـاص، هـم در چارچـوب حـوزه ی ای از تاریـخ هنـر و هـم 

در متـن شـرایط اجتماعـی عمومی تـر و نظام هـای ایدئولوژیـک 

تقویـت شـده اسـت. رویکـرد مفهومـی در هنر به عنـوان لحظه ی 

اساسی برای سازماندهی مجدد قواعد حاکم بر هستی شناسی 

و  برنـام  سیسـتم ها«ی  »زیبایی شناسـی  و  شـد  مطـرح  هنـر 

»قـرارداد حقـوق فـروش مجـدد هنرمنـداِن« سـیگالب تالشـی 

بودند برای تأثیرگذاشتن بر مدل های معاصرتری که رویکردی 

یک پارچه گـرا را در ارزش دنبـال می کردنـد.

 در ایـن مـورد بحـث شـد کـه در حالی که »پسـاـ اینترنت« مفاهیم 

جدیدی را از آن چه مادیت هنر به حساب می آید معرفی می کند 

و مسـیرهای دسترسـی جایگزیـن هـم بـه حوزه هـای حرفـه ای 

نوآوری هایـی  به عنـوان  خلـق می کنـد کـه ممکـن اسـت هـر دو 

جامعه شناسـانه و یـا نوآوری هایـی در فـرم بـه حسـاب بیاینـد، 

هدایـت کـردن همـه ی مطالبـات بنیادیـن بـه بازگشـت بـه آثـار 

بـه  تبدیـل  کانال هـای دیجیتـال  از طریـق  یگانـه  و  تـک  هنـرِی 

فعالیتـی در حـوزه ی برندسـازی می شـود. برندسـازی هم چنیـن 

هنـری ای  فعالیت هـای  بـرای  عملیاتـی  مکانیسـِم  اصلی تریـن 

پلتفرم هـای  از  و  می کننـد  تولیـد  هنـر  کـه  می شـود  برگزیـده 

غیرهنـری موجـود سـود می برنـد. بـا وجـود صداهـای رسـمی بـا 

آرایـش ایدئولوژیـک، کـه در رویکـرد شـتاب گرایی خالصـه شـد، 

نـوع  بـا  بیش تـر  فعالیت هـا  ایـن  کـه  شـد  گرفتـه  نتیجـه  ایـن 

)نـه  می شـوند  طنین انـداز  شـتاب گرایی  راسـت/محافظه کارِ 

لزومـاً عامدانـه( زیـرا آن هـا در نهایـت بیش تـر به عنـوان ابـزاری 

بـرای موفقیـت در بـازار بـا سـرمایه داری تطبیـق داده می شـوند، 
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تحول پذیـر  مداخلـه ی  بـرای  اسـتراتژی ای  هم چـون  این کـه  تـا 

اجتماعـی بـه کار گرفتـه شـوند. ادعـای اصلی ای که انگیـزه ی این 

اسـتدالل می شـود این اسـت که هنر مفهومی به اندازه ی کافی 

در دگرگونی هستی شناسـی هنر پیش نرفت. امروز با آموختن 

درس هـای نقـد، بسـیار مهـم اسـت کـه سـرانجام شـیئیت تک و 

یگانه به نفع یک سیسـتم ارزش یک پارچه باطل شـود. هرچند 

بدیهـی اسـت کـه ایـن موضـوع بـه خـودی خـود شـرط ضـروری 

تمایـل  نیسـت.  تحول پذیـر«  اجتماعـی  لحـاظ  از  بـرای »هنـری 

پیش فرض برای گسـترش سیسـتماتیک، تأکید مجددی است 

بـر منطـق ریزسـازی اقتصـادی و مزیـت نسـبی در جهانـی کـه بـا 

مشـاهدات منطـق مرتبـه ی دوم۴۸ اداره می شـود. آن چـه بایـد بـر 

آن غلبه کرد، مفهوم نمایندهـ  برند یک جامعه ی شبکه ای است. 

بنیـادی  بسـیار  پسـاـ اینترنت  فعالیت هـای  بـرای  هـم  امـر  ایـن 

اسـت و هـم بـرای آن هایـی که از پلتفرم های غیرهنری اسـتفاده 

می کننـد و نیـاز اسـت تـا بـه نفـع یـک فعالیـت سیسـتمیک بـر آن 

غلبـه کـرد، فعالیـت سیسـتمیکی کـه فراتـر از مفاهیـم لیبـرال از 

سـازمان بندی اجتماعی ـ اقتصـادی قدم برمی دارد؛ زیرا دسـت آخر 

ـ به آن شـکلی  ممکن اسـت به جای برندسـازی از محصول/فردـ 

کـه امـروز در جریـان اسـت ـــ منجـر بـه ایـن شـود کـه هنـر یـک 

برنامـه ی »برندسـازی« شـود.

ارجاعات

اخـالق  بـا  ارتبـاط  از  بسـتر  ایـن  در   )ethical( اخالقـی  لفـظ   .۱

محـدوده ی  دادن  نشـان  بـرای  و  مـی رود  فراتـر   )morality(

جایگاه هایـی اسـت کـه بـه کیفیت هـای غیرابـزاری تأویل و معنا 

اسـت. مرتبـط  سـمبلیک  جنبه هـای  و  زیبایی شناسـی  ماننـد 

جایگاه هایـی  توصیـف  بـرای   )functional( کارکـردی  لفـظ   .۲

اسـت کـه لزومـاً بـه کیفیت هـای ابـزاری و عملـی تأویـل مرتبـط 

نیسـتند، بلکـه اشـاره بـه ارزش کاربـردی بـرای جامعـه از جنبه ای 

اغلـب گفتـه می شـود حـوزه ی  بـرای مثـال،  غیراقتصـادی دارد. 

فرهنـگ از لحـاظ اجتماعـی کارکـردی اسـت کـه بـه گرایش هـای 

گوناگـون امـکان می دهـد مطالبـات خـود را عیـان کننـد.

۳ . ایـن واکنـش را بـه بهتریـن وجه می توان در بیانیه های شـرح 

اهداِف نهادهای هنر معاصر مشـاهده کرد.

۴ . برای مثال، واکنش های منفی به مجسمه ی بادی غول پیکر 

پل مک کارتی )Paul McCarthy( با نام »درخت )کریسـمس(« 

)Tree( کـه در اکتبـر ۲۰۱۴ در میـدان پـالس ُونـدومِ پاریـس نصب 

butt-( شـد. ایـن اثـر بـه دلیـل شـباهت بـه اسـباب بازی جنسـی

plug( بسـیار مـورد انتقـاد قرار گرفت.

۵ . ایـن رویکـرد بـا سیاسـت »عقب نشـینی« نماینـدگان حـوزه ی 

هنـر بـه سـمت ارگان هـای تأمیـن بودجـه و داشـتن توجیهـات 

معقـول و قابـل ارزیابی برای درخواسـت کمک هزینه های هنری 

هماهنگ اسـت. 

۶. نگاه کنید به:

 Andrea Fraser. Le 1%, c’est moi. Texte zur Kunst 83.

September 2011. pp. 114-127
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۸ . کیفیت سیستماتیک اشاره به موقعیت و کارکرد هنر دارد، 

نه به عنوان مجموعه ای از اشیاء تک و منحصربه فرد، بلکه 

به عنوان مجموعه ای پیوسته و در ارتباط با سیستم. سیستمی 

که در سطحی گسترده به جامعه، فرهنگ، سیاست و 

اقتصاد مرتبط است، بر آن ها تأثیر می گذارد و از آن ها تأثیر 

می پذیرد. ـ م.

 John Roberts. The Intangibilities of Form: Skill  .  ۹

 and Deskilling in Art after the Readymade. London:

.Verso. 2007

 Michael( ۱۰ . روش دیگـری بـرای دیـدن آن چـه مایـکل فریـد

نامیـد.  را جنبـه ی تئاترگونـه ی مینیمالیسـم  Fried( آن 

بـه واسـطه ی مداخلـه ی دیگـران  آزادی  آزادی منفـی نوعـی   .۱۱

از محدودیت هـای  آزادی  بـه  اول مربـوط  در درجـه ی  و  اسـت 

بیرونـی و در تضـاد بـا آزادی هـای مثبـت یعنی در اختیار داشـتن 

پتانسـیل های  بـه  بخشـیدن  تحقـق  بـرای  منابـع  و  قـدرت 

برلیـن )Isaiah Berlin( در  آیزایـا  را  ایـن تمایـز  فـردی اسـت. 

Two Con- آزادی«  از  مفهـوم  »دو  عنـوان  بـا  )سـخنرانی اش 

کـرد. ـ م.  مطـرح  در سـال 1958   )cepts of Liberty

۱۲. نمونـه ای از ایـن مـورد در جدایـی بیـن »میثـاق بین المللـی 

»میثـاق  خـود  بدیـل  بـا   »1966 سیاسـی  و  مدنـی  حقـوق 

بین المللـی حقـوق اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی 1966« در 

حـوزه ی حقـوق بشـر ـ سیسـتم مهـم دیگری برای نظـام جهانی 

لیبـرال ـ مشـهود اسـت. ایـن تفکیـک بـا ایـن ایـده توجیـه شـد 

کـه در حالی کـه آزادی هـای منفـی باید در سـطح جهانی پذیرفته 

شـوند، حقـوق اقتصـادی، مشـروط بـه فرصت هـای هـر کشـور 

است. در واقع، این سیاست های موجه ـ که اعالن ارزش های 

را  تازه مستقل شـده  ـ مسـتعمره های  بودنـد  اخالقـی متعالـی 

وادار کردنـد تـا ایـن میثاق هـا را امضـا کننـد و بـه موجـب آن، 

بـرای چنـد دهـه خسـارت قابـل توجـه اقتصـادی را متوجـه ایـن 

کشـورها کردنـد. 

۱۳. ناکامی پروژه ی لیبرال شاید به طرزی عریان در تزویری در 

مقیـاس جهانـی در »جنـگ بـا تروریسـم« خـودش را نشـان داد 

کـه تـالش داشـت تـا از ارزش هـای لیبـرال، و در واقـع حاکمیت 

قانـون، بـا عملـی بـه کلـی خـارج از قانـون دفـاع کنـد )بـا توجه به 

شـواهد بـه دسـت آمـده از انتقـال غیرقانونـی زندانیـان و وجـود 

کمپ هـای مخفـی بـرای »مظنونیـن« بـه تروریسـم کـه بـدون 

انجـام مراحـل قانونـی بازداشـت شـده بودند(. 

داشـتن هنـر  نگـه  کـه  بودنـد  ایـن موضـع  دو مخالـف  ۱۴. هـر 

در فاصلـه ای بـا واقعیـت اجتماعـی، چیـزی اسـت کـه از ارزش 

می کنـد.  محافظـت  هنـر  کارکـردی  ـ  اخالقـی 

 Jack Burnham. Systems Esthetics. Artforum 7.  .  ۱۵

no. 1. September 1968. pp. 30-35

۱۶. همان.

۱۷. همان. 

۱۸. همان. 

۱۹. برای نمونه، نگاه کنید به

Michel Foucault’s The Order of Things: An Arche-

 ology of the Human Sciences. New York: Random

.House Inc. 1994

کـه کسـانی  داد  نشـان  دوشـان  مارسـل  ۲۰. »حاضرآمـاده«ی 

کـه  می دهنـد  مشـروعیت  هنـر  به عنـوان  ارائه شـده  شـیء  بـه 

قدرتـی بـرای چنیـن »غسـل تعمیـد« و نامگـذاری ای را دارنـد. 

ایـن دقیقـاً منطقـی اسـت کـه برندسـازی را بـه عنـوان جرقـه ای 
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بـرای مصـرف خواسته شـده، بـه دنیـا آورد. در همین حال، اندی 

وارهـل جذبـه ی تولیـد انبـوه در پیوند بـا بازاریابی را فهمید و به 

عنـوان هنـر ارائـه داد )بـا تشـکر از دوشـان(. 

۲۱. بـه عبـارت دیگـر، سـاده کـردن منطـق عریـان عملکـرد آن هـا 

بـه عنـوان شـرایطی نامطلـوب. 

۲۲. مثال ها شامل این موارد می شود:

 MoMA Poll )1970(; Shapolsky et al. Manhattan Real

 Estate Holdings, A Real Time Social System, as of

 May 1, 1971 )1971(; On Social Grease )1975(; and A

Breed Apart )1976(.i

۲۳. که تا حدی اهلی کردن »نقد نهادی« اسـت و البته آغوش 

بـاز بـرای کارهـای هاک ماننـد در نهادهـای امـروز هنـر معاصـر را 

شـرح می دهـد کـه بـه تجسـم بخشـیدن بـه مسـائلی کـه ایـن 

کارهـا بـه آن هـا اشـاره دارنـد، ادامـه می دهـد.

Artist Placement Group )APG(i .۲۴

Maris Jahn )ed.( Byproduct: On the Excess of Em- .۲۵

bedded Art Practices. Toronto: YYZ Books. 2011. p. 40

۲۶. همان.

 Thomas( هرش هـورن  تومـاس  سوئیسـی،  هنرمنـد   .۲۷

»یادبـود  مجسـمه ی  دربـاره ی  مصاحبـه ای  در   ،)Hirschhorn

تصریـح  نیویـورک،  برانکـس  محلـه ی  در   )2013( گرامشـی« 

کـرده دغدغه هایـش نمی توانـد سیسـتمیک باشـد زیـرا آن چـه 

اسـت.  مجسـمه  خـود  دارد،  موضوعیـت  کارهایـش  در 

Seth Siegelaub. The Artist’s Reserved Rights Trans- .۲۸

fer and Sale Agreement. 1971. URL: http://www.tensta-

konsthall.se/uploads/58-Seth-Siegelaub-TheArtis ts-

Reserved-Rights-Transfer-And-Sale-Agreement.pdf

۲۹. همان.

 Suhail Malik. The Value of Everything. Texte Zur .۳۰

.Kunst 93. Summer 2014. pp. 66-79.۲۲

 Alex Williams and Nick Srnicek. #ACCELERATE  .۳۱

 MANIFESTO for an Accelerationist Politics. In Robin

 Mackay and Armen Avanessian )eds.( #Accelerate#

     The Accelerationist Reader. Falmouth: Urbanomic.

.2014. pp. 347-362

 Accelerationism’s Zeitgeist . ۳۲

Bernadette Corporation )BC(i .۳۳

در  فراینـدی   )Vertical Integration( عمـودی  ادغـام   .۳۴

اقتصـاد خـرد و مدیریتـی اسـت کـه بـه موجب آن، یک شـرکت، 

کنتـرل  افزایـش  بـرای  را  خـود  پخـش  و  توزیـع  شـرکت های 

بـر همـه ی قسـمت ها، بـه تملـک خـود درمـی آورد. ادغـام افقـی 

)Horizontal Integration( اسـتراتژی ای در تجارت اسـت که 

بـه موجـب آن، یـک شـرکت، شـرکت های رقیب خـود را می خرد 

و بـه مالکیـت خـود درمـی آورد. ـ م. 

۳۵. تـا حـدودی، بی اعتنایـی امـروز بـه ایـن لفـظ )پسـا ـ اینترنت( 

همین طـور  و  تقلیـل  باعـث  نهـادی،  لحـاظ  از  این کـه  از  جـدا 

تحمیـل آن بـه عنـوان یـک لفـظ مبهـِم فراگیـر می شـود، ممکـن 

اسـت ناشـی از شرمسـاری از هیجان زدگـی بیـش از حـد اولیـه 

باشـد که باور داشـت امکاناتی که اینترنت در اختیار می گذارد، 

می توانـد ماهیـت هنـر را به کلـی تغییـر دهـد. 

 Artie Vierkant. The Image Object Post-Internet. .۳۶

:2010. URL

http://jstchillin.org/artie/pdf/The_Image_Object_

.)Post-Internet_us.pdf. )Accessed 2015/04/30
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۳۷. همان.

Decontextualization .۳۸

۳۹. همان.

۴۰. برای نمونه نگاه کنید به:

 Alex R. Galloway. Protocol. How Control Exists after

Decentralization. Cambridge: MIT Press. 2004; Wen-

 dy Hui Kyong Chun. Control and Freedom: Power

 and Paranoia in the Age of Fiber Optics. Cambridge:

 MIT Press. 2006; Shane Harris. @War. The Rise of

 the Internet-Military Complex. Boston, New York:

.Houghton Mifflin Harcourt Publishing. 2014

۴۱. زیبایی شناسـی ورزشـی بـه وضعیتـی در هنـر امـروز اشـاره 

فضـای  در  ُپـرکار  بسـیار  هنرمنـدان  از  زیـادی  تعـداد  کـه  دارد 

در  هنرمنـدان  آثارشـان هسـتند.  ارائـه ی  بـه  آنالیـن مشـغول 

شـاخه های مختلـف هنـری، بسـیار سـریع تر از همیشـه تولیـد 

محتـوا می کننـد و در معـرض دیـد مخاطب می گذارند و روشـی 

که اسـتفاده می کنند به نوعی مشـابه بدن سـازی برای پرورش 

برنـدی شـخصی، یـک نـام و یـا اسطوره سـازی از خـود اسـت. ـ م. 

بـرای مطالعـه ی بیش تـر نـگاه کنیـد بـه:

 Brad Troemell. Athletic Aesthetics. The New Inquiry.

2013. URL: http://thenewinquiry.com/essays/athlet-

 .)ic-aesthetics/. )Accessed 2015/04/30

آن  بـه  رفکیـن  جرمـی  چـون  چهره هایـی  کـه  همان طـور   .۴۲

در: پرداخته انـد 

 The End of Work: The Decline of the Global Labor

 Force and the Dawn of the Post-Market Era. New

York: G.P. Putnam’s Sons. 1995; and The Age of Ac-

 cess: The New Culture of Hypercapitalism, Where all

 of Life is a Paid-For Experience. New York: Penguin

.Putnam Inc. 2000

۴۳. گفتـه می شـود کـه تالش هـای انجام شـده در جهت ارائه ی 

یـک سـاختار شـفاف تر بـرای فعالیت هـای اقتصـادِی آثـاری کـه 

منشأ آنالین دارند، الفبای معموِل »آفالین« را دنبال کرده اند، 

همان طـور کـه در چنین پروژه ای مشـهود اسـت:

 Monegraph, Rafaël Rozendaal’s “Art Website Sales

 Contract”, NewHive. URL: https://monegraph.com

)Accessed 2015/09/20(.i . Nick Land. Fanged No

 Nick Land. Fanged Noumena: Collected Writings .۴۴

1987-2007. Falmouth: Urbanomic. 2011.i

Brad Troemell. Athletic Aesthetics. The New In- .۴۵

quiry. 2013. URL: http://thenewinquiry.com/essays/

athletic-aesthetics/.i

۴۶. همان. 

۴۷. مصـرف خصوصـی )Private consumption( اصطالحـی 

خدمـات  و  کاالهـا  ارزش  معنـی  بـه  اسـت  اقتصـاد  علـم  در 

خانوارهـا. ـ م.  مصرفـی 

میـزان  تنهـا   )First-order logic( اول  مرتبـه ی  منطـق   .۴۸

گفتمـان(  حـوزه ی  )عناصـر  افـراد  شـامل  کـه  را  متغیرهایـی 

sec- )می شـود اندازه گیـری می کنـد؛ امـا منطـق مرتبـه ی دوم 

ond-order logic( عالوه بر آن، شامل روابط بین این عناصر 

می شـود. نیـز 

۴۵ ۴۴
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پلتفرم زمینه

محمد مهمانچی

مروارید وزیری، فریده ابطحی

کیارش علیمی

سیاوش خائف

شیوایوردخانی

روزبه رادمنش

دلناز ساالر بهزادی

پیمان پورحسین )استودیو کارگاه(

 مژده مرادی )استودیو کارگاه(

اشکان قویدل  )آرمان پردازان نوژن(

یاسمن نوذری

نگارکریمخانی

آبان فاضل

پویــا آریان پــور، احســــان آقایــی، هــــویار اســــدیان، حمیــد خداپــــناهی، طــرالن رفیعــی، 

دنیــــا ســـعیدی، شـــــاهد صفــــــاری، یاشـــــار صمیمی مفخـــــم، شـــــهریار عظیمــی، 

ناصــری، مــرادی، مانــوش منوچهری،اشــکان  آریــن قویدل،آریــا کســایی، پرهــام 

واستودیو طبل.

●  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

مترجم

ویراستار ادبی

ویراستار

مدیر هنری

طراح گرافیک

مدیر فنی

رسانه های اجتماعی

روابط عمومی

مالتی مدیا

با سپاس از

)به ترتیب حروف الفبا(




