
Tajrishcircle.org 
 

 ،قدرت هنرکتاب  یدرباره؛ بوریس گرویس نوشتاری هامحور

 ی علی گلستانهنوشته 

 

 

قول یا )عمدتاً از راه نقلآن دادن گذشته و هل یشدهتقدیس تصویریِ اعتبار از هنرپذیرد، سلبتحقق می ظاهرًا به شکلی پیوسته در هنر معاصر یکی از فرایندهایی که

شته شده بود. بردا فراینداین  هایدر هنر مدرن نخستین گام ترپیش ی زندگی روزمره است.پاافتادهپیش همگانی و تصویرهای فرهنگسوی های متناقض( بهترکیب

ی در اولی مضامین پاستورال و در دومی مضمون ونوس خفته مانه .بود( ۲۶۸۶) المپیا( و ۲۶۸۱) نهار در چمنزارشهور ادوئار مانه، یعنی ها، دو تابلوی موارترین این گامنمونه

ی هنر مدرن را نیز در محدودهتکثیر تصویر، آثار  گوناگون هایگیری از تکنیکگامی جلوتر گذاشت و با بهره هنر معاصر قول کرد.آمیز نقلشکلی طعنههنر کلاسیک را به

هایی از این برخورد نمونههای گرافیکی تام وسلمان از آثار آنری ماتیس بازسازی و های لئوناردونقاشیدی وارهول از ان تکثیرهایقرار داد ) اعتباراین تحقیر و سلب شمول

( هم بوده ایطور ضمنی نوعی برخورد نقادانه با جایگاه نهادی این آثار )در حکم اشیاء باارزش موزهزدایی از هنر گذشته بهاعتبار و تقدساین سلب از سوی دیگر، هستند(.

عنوان جایگاهی غیردنیوی و جدا از نقد نهاد موزه به موازاتهمواره بهوالا و جاودان،  هنر عنواناعتبار از آن بهگذشته و سلب زدایی از هنر، تقدسبه عبارت دیگر 1است.

 صورت پذیرفته است.واقعیت زیست روزمره 

عنوان عامل جداسازی و ی انحلال موزه بهو نیز ایده« زندگی واقعی»رسد این مسئله، یعنی نقد هنر گذشته برای رسیدن به هنری دنیوی و در پیوند با به نظر می

ریس گرویس در توصیف و نقد وضعیت کنونی هنر های بوتلاشپردازان هنر معاصر است، در کانون همان میزانی که شعار مطلوب نظریهتمایزگذارنده میان هنر و غیرهنر، به

های متعددی به فارسی ترجمه شده است، در تا کنون از گرویس مقاله شده در زبان فارسی بدل شده است.ای شناختهنیز قرار دارد ـ کسی که حالا دیگر به نویسنده

در  گلستانهی هایش در ماهنامهبا ترجمه بارگرویس را نخستین اشکان صالحی که از قرار معلوم .تندیسی نامهدوهفته و ،های اینترنتیشماری از سایت، گلستانهی ماهنامه

ای بر امکانی 2قدرت هنرای روان و خوانا از نثر روشن و درخشان کتاب با ترجمهرا به فارسی برگردانده،  بعدالتحریر کمونیسممعرفی کرده بود و اخیراً کتاب او با نام فارسی 

                                                             

 محتوای تفاوت «.ها( را به آتش کشیدهای هنر )موزهی گورستانباید همه»که  ه بودی نوزدهم پیسارو فریاد برآوردهای هنرمندان معاصر نیست. در اواخر سده. هرچند این نقد هم محدود به خواست1
 ی متن مشخص خواهد شد.در ادامه موضعاین دو 

 کتاب: . مشخصات فارسی و انگلیسی2
 .(استحاضر به این کتاب  متنی نوشتاردرونی ارجاعات )همه .۲۹۳۸ی اشکان صالحی، تهران: اختران، ، ترجمهقدرت هنربوریس گرویس، 



Tajrishcircle.org 
 

شد بر  ، چنانکه اشارهدرباب هنر های گرویسیگر نوشتههای این کتاب نیز، مانند دمقاله فراهم آورده است. درباب هنر پردازهای این فیلسوف و نظریهایده با ترجامع آشناییِ

ویژه تصویر هنری( های تولید و توزیع تصویر )و بهی محوشدن مرزهای هنر و غیرهنر با تکیه بر تحلیل موقعیت نهادی هنر و نیز تحولات تکنیکی روشتحلیل ایدهمحور 

 ؟اندیشدو چگونه می گویددر این باره چه می اما گرویس کنند.حرکت می

با تلاش  )اثر هنری یکه و ناب(« شاهکار» نقد مفهوم را دری هنر مدرن او پروژه گزیند غافلگیرکننده است.مبناها و نقاط عزیمتی که گرویس برای تعریف موضوع برمی

تلاشی که صرفاً حرکت به سوی تصویرهای تبلیغاتی به اسم استقبال از  3دهد،تصویرهای والا و پست در ارتباط قرار می ی نهضت اوانگارد برای پیوند و ترکیبهجانبهمه

 (؛ بلکه تلاشی بود برای تأکید بر حقوق[۱۶]ص ا نیستهدر اصل چیزی جز بازار جهانی رسانه مورد ادعا «واقعیتِ »این کند که تصریح می بود )گرویسن« واقعیت»

 ها همچنانرزشی اعتباردهنده به آنکه نظام ا)درحالی« شاهکارها»اعتبار ساده از خود هنری و غیرهنری نه با هدف سلب یی تصویرهامطلقاً برابر همه زیباشناختی

از  گذار( دارند.تبعیضو طبعًا ها و مبناهای اجتماعی و سیاسی )ای که یقیناً ریشهگذاری زیباشناختیمراتب ارزشاعتبار از قوانین و سلسلهپابرجاست(، بلکه دقیقاً با هدف سلب

 سرکوب یا لو مقاومتی نمادین( دربرابر سیاستِ وسیاسی )هنر مدرن را به نوعی مقاومت ی تصویرها بود که نظر گرویس این تأکید رادیکال بر حقوق یکسان همه

شناخته شود، در « هنر محض»چنین الگویی، تصویری که  چارچوبدر  ر محتوایی اعتراضی بخشید.شأن هن شدنِپاافتادهیا پیش گیهکرد و به روزمرتبدیل  انگارینادیده

ای که پشت آن مخفی شده است( تمایزدهنده مراتبی وسلسله گذاریِ د )ضمناً بر حقانیت معیار ارزشکه همچنان بر شأن متمایز خو جز شکلی از هنر چیزی نیست واقع

دقیقاً سعی  کند: هنری کهچنین تعریف می را از منظر اوانگارد کلاسیک« خوب» گرویس هنر. (۲۸۱)ص است« بد»نگر و گذارد و از همین رو مصداق هنر واپسصحه می

 (.۱۶دارد )ص )هنری و غیرهنری( های بصریها و رسانهی شکلزیباشناختی همهدر تصدیق برابری ارزش 

ن حرکت موازی ای گرویس پذیرد: حرکت امور روزمره به سوی هنر.حرکت معکوس نیز صورت مینوعی موازات این حرکت هنر به سوی تصویرهای واقعیت روزمره، اما به

: انبوه هنر تبدیل کرد تولیدالگوی  انبوه هنر را به مصرفدهد. از نظر او رشد اینترنت، الگوی عنی اینترنت( شرح میزیع تصویر )یشدن ابزار تولید و تورا با تکیه بر دمکراتیک

های خود نوشتهها، ویدئوها، و دهد که عکسبوک، یوتیوب، و اینستاگرام، به مردمان سراسر جهان اجازه میهای اجتماعی همچون فیسفضاهای اینترنت معاصر و شبکه»

های کاری ها و محیطدهد که آپارتمانرا فارغ از کنترل و سانسور نهادهای سنتی در دسترس جهانیان قرار دهند. همزمان طراحی معاصر به همین مردمان این امکان را می

ای هنری دهد که اندام خود را همچون ابژهزیبایی، به آنان اجازه میهای هنری شکل دهند و تجربه کنند. و رژیم غذایی، تناسب اندام، و جراحی مانند چیدمانخود را به

                                                                                                                                                                                                                                                                               
Boris Groys, Art Power, Cambridge, Massachusetts and London: The MIT Press, 2008. 

ها و تا فتوکولاژهای دادائیست«( ها از زندگی روزمرهقولنقل»های کوبیستی )این به قول ساندرو بکولا های نقاشیروزنامهاز آثار مدرن، از بریدهای گسترده توان در دامنههای این تلاش را می. نمونه3
 های دوشان مشاهده کرد.حتی حاضرآماده
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شدن امور غیرهنری این فرایند هنری نمودی دیگر از گرویس (.۱۲شود )صی هنر وارد میای سیاستمداران به حیطههای رسانههمچنین از نظر او فعالیت 4«طراحی کنند.

شدن ی میان این دو فرایند )روزمرهکند و از راه تحلیل همین تصویرها تفاوت عمدهوجو مییسم و ضدتروریسم( جستتروردر تصویرهای جنگ و فاجعه )در کارزار میان را 

برخلاف هنرمند  (.۲۶۶)ص« پرست استشکن بود ]...[. تروریست در عوض شمایلهنر اوانگارد و مدرنیته شمایل»دهد: امور روزمره( را نشان می شدنهنر و هنری

کوشد سلبریتی اینترنتی( می نیزی تصویرها صحه بگذارد، تروریست )و همهبرابر  زیباشناختیِکردن برتری زیباشناختی هنرِ خود، بر حقوق کوشید با ویرانت که میمدرنیس

خواهد باور کند بلکه میشکنی نمیتروریست و جنگجو شمایل»مقهورکننده را به مخاطب خود منتقل کند:  برتری تا با خلق تصویرهایی متمایز از خود، نوعی قدرت بلاغی و

بدین ترتیب گرویس با آنکه  تفاوت دارد.شدن امور روزمره شده با هنریروزمره هنر پس محتوای )همان(.« پرستی را تقویت کندبه تصویر و وسوسه و میل شمایل

و  های تفاوتی این تصویرها و محوشدن همهشدن محتوای همهدر برابر این عقیده که این محوشدن مرزها به یکی 5،پذیردهنر و غیرهنر را می محوشدن مداوم مرزهای

 (.۱۶کند )صانجامد مقاومت میمی رفتن هرگونه معیار تشخیصدر نتیجه ازمیان

ی اوانگارد کلاسیک خواست امحاء موزه در دوره محتوای است. گرویس در این مرحله ابتدا میان 6اً نهادیی ما به این تفاوت، پاسخی مشخصپاسخ نویسنده ی بعدیِمرحله

حال شد. در چنین شرایطی هرگونه اعتراض به موزه درعینسلایق رایج در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم با موزه تعریف و مجسم می»گذارد: ی معاصر تفاوت میبا دوره

ی هنجارگذار تحت لوای برابری زیباشناختی نیست بلکه برعکس ج آفرینش هنری بود ]اما[ اعتراض فعلی به موزه دیگر بخشی از مبارزه با سلیقههنجارهای رای اعتراض به

های های تلویزیونی، و فیلممیانجی تصویرهای تبلیغاتی، کلیپدهد که این سلایق امروز بهاو توضیح می (.۱۳تا۱۶)ص« اش تثبیت و تحکیم سلایق غالب کنونی استهدف

ی خداوندی( است ی )جایگزین حافظهی تاریخه امروزه موزه نوعی حافظهزار نیست، بلکی همدست با بای این سلیقهی هنری الزاماً نمایندهشود. موزهپرفروش ساخته می

 (.۹۶در اساس امکانپذیر نیست )ص« واقعیت»های فرهنگی و هویتی، و اصولاً فهم خود واقع معاصر، تفاوتیان گذشته و حال، درک و دریافت امر بهقیاس م نبدون آ که

 تزلزلاز  ظاهراً از سوی دیگر، (.۹۳تا۹۶دهد )صآن شرح می« نمایش»و « تولید»گشاید و نقش موزه را در در هنر می« امر نو»گرویس از همین نقطه راهی برای تعریف 

اما ی اعتبار ساقط شده است؛ از درجهبنا شده بود( « خلاقیت فردی»و « شاهکار هنری»ی موزه )که بر مبنای اسطورهشود که مرزهای هنر و غیرهنر چنین استنتاج می

در واقعیت »شود، عنوان هنر مطرح میای که به«پاافتادهامر پیش»وزه ضروری است: دلیل همین تزلزل است که امروزه تأکید بر نهاد مد که دقیقاً بهدهگرویس نشان می

                                                             

 پروبلماتیکااز همین مقاله در سایت  ی دیگری. )پیش از این، ترجمه۲۹۳۸مرداد۹۲، ۹۶۶، شتندیس ینامه، دوهفتهی ش. غفاری و ع. گلستانه، ترجمه)بخش سوم(« حقیقت هنر». بوریس گرویس، 4
 منتشر شده بود.(

 بنامد هراسی ندارد.« کار هنری»ها یا کاربران اینترنتی را های تروریستاز اینکه فعالیت. او 5
6. institutional 
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پاافتاده را در هیئت امری نو داد که امر معمولی و روزمره و پیششد هنر این فرصت را از دست میشود. اگر موزه واقعًا نابود و متلاشی میبیرون دیوارهای موزه مضمحل می

 (.۹۶)ص« دو حقیقتاً زنده نشان ده

و « محافظت»، به مفهوم هادر موزه از آثار هنری« محافظت»شکلی پیچیده و از راه تأکید بر تکنولوژی شود، بلکه بهجا ختم نمیتحلیل گرویس از موزه به همین

در « کار محصولاز  نیروی کار هنرمند بیگانگی»و ، «شدندیجیتالی»، «مستندنگاری»خورد و پیرو آن با مسائلی دیگر همچون در فضاهای اینترنتی گره می «بایگانی»

 گرویسبدین ترتیب  7د.گیرقرار می در ارتباط معاصر ی ارزش هنرنظریه نقش نیروی کار در و نیز به نیروی کار معطوف به حفظ و حراست از موزه آن و انتقال هنر جدید

کند میان هنر و غیرهنر رسم می و کلی مرزی انتزاعیصرفاً که  توصیف کند یقدرت نمادین یرا حیطه نهاد گشاید و بیش از آنکههادی میراهی کاملاً نو و متفاوت در نقد ن

ویژه در ارتباط با امر نو و معاصر( ی هنری )بهرا در تعیین محتواهای ویژه نیروی مؤثر آندر خود غرق کرده است(  تقریباً ای چون جرج دیکی را)مفهومی که نویسنده

 (.۹۹شده است )ص« نهادی»و « ایموزه»ی دیگری دهد که چگونه اتفاقاً هنر معاصر بیش از هر دورهد و نشان میسازبرجسته می

نهد. یافته از این مضمون محوری )امحاء مرز هنر و غیرهنر و تحول کارکرد نهاد( پیش میری کلی و بسطتصوی پیوستههمبههایی در قالب مجموعه مقاله قدرت هنرکتاب 

هایی به جهت عین( برای رسیدنبهتکرار مکرر برخی مفاهیم )گاه تکرار عین و نیز گرویس در بیان این مسائل مبتنی است بر پیشبرد و گسترش دیالکتیکی مفاهیم روش

است  های کوتاه()در قالب جمله های جزئیگیریشده از نتیجهآوری اشباعطور سرسامزدنی شفاف و واضح، اما بهشکلی مثالگرویس به نوشتاریِ سبکگیری. تازه در نتیجه

 آور()و البته اشتیاق فردی منحصربهاین شیوه شوند.شوند و به نتایجی دیگر منجر میو با مفاهیم تازه درگیر می افتندباز به کار می هاالاستدل های بعدیکه هریک در مرحله

 از ورای و نیز باشد که از طریق آن یبانترین زکند، شاید مناسبهای تحلیل دنیای هنر معاصر را برای خواننده ترسیم میترین نظاموضوح یکی از بغرنجبیان که به

ی و وظیفه ای را دریافت که اکنون جایگاه هنرمناسبات عمیقاً پیچیدهبتوان آن هنر امروز،  و کارکرد ی معنادرباره ساز(وار )و عمدتًا سادهشده و شیفتههای کلیشهفتعری

 ـ کنند.را مشخص می هنرمند

                                                             

 مطالعه کرد: توان در این مقالهرا می «ارزش هنر»تعیین  نقش نیروی کار در و« بیگانگی از محصول کار» از موضوع او و مفصل درخشان تحلیل. 7
 .۲۹۳۹ی ایمان گنجی و کیوان مهتدی، تهران: حرفه هنرمند، ، ترجمهموزه یک کارخانه است در ،«مارکس پس از دوشان یا هنرمند با دو بدن»بوریس گرویس، 


