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  چکیده

ضوع  سائل مهم و چالش    مو صالت اثر، یکی از م آثار یا اجراهاي هنري بوده که همواره  برانگیز در زمینۀ ا

ــوفان و نظریه  ــیاري از فیلس ــت. با وجود آنمورد توجه بس که نگاه نوین به هنر در  پردازان قرار گرفته اس

هاي گوناگون به چالش کشیده، اطمینان از اصالت    فردبودن اثر هنري را از جنبهروزگار معاصر، منحصر به  

عنوان یک شاخصۀ مهم و تأثیرگذار در تجربۀ زیباشناسی مخاطب وجود دارد و هیچ    نان بهاثر هنري همچ

سوف هنر آمریکایی،      ست. دنیس داتن، فیل س  نیاگاه اهمیت خود را از دست نداده ا   یۀله را از منظر نظرئم

وده است.  کار ب در یهنرها سازوکار انتخاب جنس   يرگیشکل  ۀنیدر زم دیگویم ي. وکندیم یتکامل بررس 

سواس  لِیبه اعتقاد او، دل سبت به برخ  یخاص در ذهن آدم هايوجود و صل  ای یجمله جعل از امور از ین   یا

  هنرها است. يو ماندگار يرگیشکلدر  ینقش انتخاب جنس لدلی به ،يبودن اثر هنر
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  و کارهاي بنیادي آن  نظریۀ تکامل و ساز 1

ها داراي نیاي مشترك هستند   بر اساس نظریۀ تکامل همۀ موجودات امروزي و از جمله انسان  

سال طول کشیده است. در فرایند    ها هاي امروز آنها حاصل سفري است که میلیون   و خصیصه  

ــترك جانوران به  تکامل ویژگی  ــت براي عملکردها و هایی که از نیاي مشـ ــیده اسـ  ارث رسـ

ــازگاري هاي متفاوت و انجام وظایف خاص تغییر مینقش یابند. همۀ این تغییرات در جهت س

هاي موجودات هرچه بیشتر موجود زنده با محیط زندگی و حفظ بقاي او است. بیشتر خصیصه     

ــاختار بدنی و فیزیولوژیک و چه در گرایش ــازو زنده (چه در س ــل دو س کار هاي رفتاري) حاص

، حفظ و انتخاب طبیعیوظیفۀ تخاب طبیعی و انتخاب جنســی نام دارند. اصــلی هســتند که ان

دهند. بر دسته از صفاتی است که احتمال بقا و فرزندآوري موجود زنده را افزایش می   توسعۀ آن 

ــل  ــاس تغییرات مفید طی نس ــوند، درحالیمانده و موروثی میهاي متمادي باقیاین اس که ش

ــکلی متفاوت و گاهی برخالف . 1روندبخش از میان میتغییرات زیان ــی به ش اما انتخاب جنس

هاي تقلیدي   هایی نظیر رنگ  کند. ویژگی رود، عمل می انتظاري که از روند انتخاب طبیعی می    

ــاس انتخاب طبیعی توجیه       از محیط به کرات در موجودات دیده می   ــوند که کامالً بر اسـ شـ

ــوندمی ــان به -ش ــراتی که رنگ بدنش ــاخهرگرنگ بمانند حش هاي درختان محیط ها و یا ش

اما در طبیعت جانورانی  -شود ماندن آنها از دید شکارچیان می شان است و سبب مخفی   زیست 

ماندن از چشـــم هاي درخشـــان و تند، نیز وجود دارند. این ظاهر پرخطر که پوشـــیدهبا رنگ

توجیه سازد نه براساس انتخاب طبیعی که بر اساس انتخاب جنسی قابل شکارچی را دشوار می 

ست. در واقع   سعۀ آن  انتخاب وظیفۀ ا سی، حفظ و تو ست که براي جنس     جن صفاتی ا سته از  د

ــتند. این ویژگیمقابل جذاب و جالب  هایی که براي بقاي فرد به بار رغم هزینهبهها توجه هسـ

  برند. مثل باال میو تولید آورند بخت او را در همسرگزینیمی

واقعیت این است که در نزاع میان جانوران بر سر انتخاب جفت، همیشه پیروزي از آنِ جانور 

تر نیست، بلکه در این میان جانورانی که زیباتر و یا قادر به هنرنمایی بیشتري هستند نیز    قوي

ي تجربی، موجوداتی که هاآمده از پژوهشدســتشــدن دارند. براســاس نتایج به بخت برنده

سالم    ظاهر زیباترند، داراي ژنبه طاووس نر از بال و پر  2تري نیز هستند. ها و وضعیت جسمی 

کند. گیرد و بلبل از آواز خواندن استفاده میو دم رنگارنگ خود براي پیروزي بر رقیب بهره می

                                                             
 28-29: 1393دانبر و دیگران  .1
  286-284: 1387کارترایت  .2
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شاخ  سازي به    گوزن،  شتی، مهارتش را در النه   .1گذاردنمایش میهاي بزرگ خود و مرغ به

وجود تر و در نتیجه بهتکامل با استفاده از زیبایی، موجودات زنده را براي انتخاب جفت مناسب  

سالم  ست زمانی  3. رابرت تریورز2کندتر راهنمایی میآمدن فرزندان  که جانور ماده براي معتقد ا

ــرف می ــواس او براي انتخپرورش و نگهداري فرزندانش ص اب جفت رابطۀ کند با دقت و وس

گر قدرت و توانند نمایانمســـتقیم دارد و بســـیاري از عوامل زیبایی بصـــري در جنس نر می

  4تر به نسل بعدي باشند.هاي مرغوبسالمتی و در نتیجه توانایی براي انتقال ژن

  مندي به هنر و ارتباط آن با تکامل انسان از منظر داتنعالقه

سفه به 5به اعتقاد دنیس داتن تنهایی قادر به تجزیه و تحلیل زیبایی و ارائۀ توجیهی منطقی ، فل

ست، چرا که ادراك زیبایی و لذت     سی و تعریفی جامع در باب هنر نی شنا بردن براي تجربۀ زیبا

قبول در ها اســت و براي رســیدن به نتیجۀ قابلاي عمیق در روان انســاناز هنر داراي ریشــه

ندارد.     گرفتاي جز کمک مورد مفهوم هنر چاره  ــاختارهاي منطقی علمی وجود  ن از علم و سـ

ــطالحات  اش، آمارهاي بیعاطفههاي بیهرچند وارد کردن علم با آن نظام ــش و اص ــاس احس

ستان        صبانی خواهد کرد. دا سیاري را ع سرزمین خیالی ب سبش، در این  ها، رویاها، ها، خیالنچ

شري و یک  سنگر جادوگري اند. آنشدة مقدس جور منطقۀ حفاظتهمگی تخیل ب اند. ها آخرین 

که علم نمی      ند  ــت ها جایی هسـ به طوفان          تن نه را  ید نفوذ کند و رازهاي دیری با ند و ن هاي  توا

ــیمیایی در مغز و یا جنگ ابدي در میان ژن      با این حال،    6هاي خودخواه تقلیل دهد.   الکتروشـ

ها جایی انسانهمهروزه و تواند در جهت کشف دلیل اصلی درگیري همهفقط علم است که می

بخشـــی فراوان امور زیباشـــناســـانه در با انواع گوناگون هنر و تأثیر پررنگ آثار هنري و لذت

سان  سنگی تزئین  -هازندگی ان شی   از تبرهاي  سان اولیه    شده و نقا سط ان هاي مرموز غارها تو

ذل هاي مبتهاي بتهوون و حتی موســیقی یا ســریالهاي شــکســپیر، ســوناتگرفته تا کمدي

صول اولیه و بنیادي ماهیت و       -تلویزیونی  ساند. به اعتقاد داتن آگاهی از ا سفه یاري بر به فل

                                                             
1. Darwin 1871: 253-350 

  304: 1387کارترایت . 2
3. Robert Trivers 
4. Trivers 1972: 139-140 
5. Denis Lourenc Dutton (1944- 2010) 

  5: 1395گاتشاگال  .6
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سان      سانه در زندگی ان شنا ها موجودیت هنرها، براي درك چگونگی و چرایی اهمیت امور زیبا

  نویسد:ضروري است. داتن در این مورد می

سی که می « شین بر فقط آن ک ضافی موتور آن    داند تأمین گرماي بخاري ما عهدة گرماي ا

ــرد کار نمی   ــله در یک صــبح س ــین بالفاص ــت درك خواهد کرد چرا بخاري ماش کند. و  اس

شه    همین صی که ری شخ سد بخت    هاي هنري را میها و عالقههاي تکاملی ترجیحطور  شنا

    1»کنند.بیشتري دارد براي اینکه درك کند هنرها در زندگی انسان چه نقشی بازي می

شکل به  سان به هنر، نقش  گیري و ماندگاري هنرها و عالقهاعتقاد داتن دلیل  مندي فطري ان

عنوان شــکلی از ســازگاري در بقا و تولیدمثل انســان اســت. او مؤثر آن در فرایند تکامل و به 

ست که هنرها می    سیاري دیگر از معتقدان به نظریۀ تکاملی هنر بر آن ا توانند نتیجۀ همانند ب

  نتخاب طبیعی باشند.فرایند ا

سیله  سان و مجهزکردن او در جهت بقا     انتخاب طبیعی، هنر را و شتر ان سازگاري بی اي براي 

داند. براي مثال، گروهی معتقدند هنرهاي بصـــري مانند نقاشـــی با تالش در جهت تقلید می

ــان طبیعت و به ــور و خیال انس ــطۀ تص ــدن و آزمایش واس ــازگار ش کردن مجهز ها را براي س

ــیقی به هماهنگودهنم ــازي خلق و خوي افراد و اند. برخی عقیده دارند هنرهایی نظیر موس س

هاي بزرگ یاري رسانیدند. بعضی معتقدند کردن آنان براي همکاري و هماهنگی در گروهآماده

هاي شنیداري، دیداري و یا گفتاري حساسیت بیشتر را آموزش  وسیلۀ تمرین توانند بههنرها می

ندن می      ارتدهند و مه   ند (مثالً آواز خوا تاري را تقویت کن یان و   هاي حرکتی و رف ند نوع ب توا

سته        شد). د صالح کند و بهبود بخ توانند یک فعالیت اي نیز برآنند هنرها میسخن گفتن را ا

دور از درگیري باشند و در نتیجه، سبب حفاظت از انسان در مقابل خطرات    اجتماعی ایمن و به

توانند سطح تستوسترون را کاهش دهند و  همچنین هنرهایی نظیر موسیقی می احتمالی شوند.  

شوند و بدین طریق در گروه    شونت،  هاي اجتماعی با پایینسبب ایجاد آرامش  آوردن میزان خ

ــجام گروه را حفظ کنند ــتان در یا گروهی از نظریه پردازان تکامل 2انس گرا در مورد نقش داس

ــتان  ــان معتقدند داس ــطوره  زندگی انس ــیلۀ خلق اس ــبب خلق ارزشها میبه وس هاي تواند س

سب تجربه و اطالعات در دنیاي         شی مهم براي ک شود و یا نق شترك اجتماعی براي افراد  م

نه       خت هزی بدون پردا یالی و  یل غریزي           خ به م ند. این گروه از متفکران  فا ک مادي ای هاي 

سان  ستان ان ستناد می ها به دا هاي کوچک در که همۀ بچهند، چنانکنگویی از دوران کودکی ا

                                                             
1. Dutton 2009: 59 
2. Huron 2011 
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گونه بدون هیچ -کنندســختی چیزي براي خوردن پیدا میحتی آنها که به –جاي جهان همه

ستان      شه در حال دا شی همی ستند و به   ساختن و وانمودکردن در بازي آموز شان ه شکل  های

ــتان ــان فیلمنامه میغریزي براي داس ــپس آن هایش ــند و س . این روزها کنندرا اجرا می نویس

سی کودك توافق دارند که بازي وانمودي براي چیزي انجام می       شنا سان روان شنا گیرد، به کار

ــناختی دارد.... بچهعبارت دیگر این بازي ــت ش کنند تا ذهن و ها بازي میها کارکردهاي زیس

سم خود را براي چالش  سالی آماده کنند. ج صول انتخاب پذیرفتن هنر به 1هاي بزرگ  عنوان مح

ست که هنرها به طبیعی به ستقیم منافعی نظیر دید دو   این معنا ا شمی و یا راه شکل م رفتن چ

  مثل انسان دارند.روي دو پا براي بقا و تولید 

سوئیس   غریزة هنرداتن در کتاب  سان را با چاقوي چند منظورة ارتش  قیاس کرده  2، مغز ان

ــت. چنان  ــت که   اي از پرهوعه که مغز نیز همانند این چاقوها داراي مجم     اسـ هاي ذهنی اسـ

اند. ذهن کردن بخشی از مسائل خاص بقا از دوران ماقبل تاریخ استفاده شده هرکدام براي حل

انســـان براي مســـائل گوناگونی نظیر اســـتدالل در مورد احتماالت یا وجود اشـــیاي طبیعی 

سن    محیط ستو ست پلی سان  3زی شیاي (مانند ان فیزیکی) تکامل  هاي دیگر، جانوران، گیاهان و ا

شکل گرفتند.     یافت. تمایل سیر تکامل، در جهت انتخاب راهبردهاي زندگی  سانی در م هاي ان

هایی مثل ترجیح یا اجتناب نســـبت به مواد غذایی، دفاع از خود، اهمیت امنیت، انتخاب تمایل

طبیعی  توانند محصول انتخاب هنرها می 4هاي تخیلی.ریزيزیستگاه و همچنین توانایی برنامه 

ــند و چاقوي جیبی چندکاره از این جهت   ــبت به یک مادة غذایی خاص باش و نظیر تمایل نس

عنوان تنها فرایند تأثیرگذار بر تواند انتخاب مناســـبی باشـــد. اما عملکرد انتخاب طبیعی بهمی

توجهی از سلیقه،  عقیدة او بخش قابلبه کند.گیري و ماندگاري هنرها داتن را راضی نمی شکل 

ست و نمی         سی ا صول فرایند انتخاب جن سبت به هنرها مح سان ن توان نقش ذائقه و تمایل ان

  زمینه نادیده گرفت.انتخاب جنسی را در این 

  تأثیر انتخاب جنسی بر هنر از منظر داتن

                                                             
  گاتشاگال 1395: 1.45
2. Swiss Army Knife نوعی چاقوي جیبی چندکاره یا چند ابزاره   

هزار سال پیش را در بر می گیرد.  10میلیون سال تا  1,8هاي زمین شناسی است که از دوره پلیستوسن، یکی از دوره. 3

  نخستین انسان تکامل یافته یا هوموسایپنس در دوره پلیستوسن پدید آمد.
4. Dutton 2009: 80 
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هایی در موجودات زنده وجود دارند که قبالً گفتیم بر اساس نظریۀ انتخاب جنسی، ویژگیچنان

ــیاري از موارد براي موجود خطرآفرین       تنها هی که نه   چ نفعی براي بقاي او ندارند بلکه در بسـ

دهد توانایی آنها براي نمایش اعتقاد داتن، آنچه هنرها را با انتخاب جنسی پیوند می هستند. به 

ــروري براي خلق آثار هنري جذاب و    ــت که عواملی ض ــان اس هوش، خالقیت و مهارت انس

ــمار می انگیز به هیجان  هاي آثار هنري نمایش    ترین ویژگیآیند. از منظر داتن، یکی از مهم شـ

سط دیگران به            شدن تو سین  ست. همچنین موفقیت و تح صی هنرمند ا شخ سبک  مهارت و 

کاره قیاس بخش اســـت. قبالً گفتیم داتن مغز انســـان را با چاقوي چندشـــکلی غریزي لذت

ــۀ چاقوي جیبی چندکاره با تو می ــان در زمینۀ تولید آثار  اناییکند. اما آیا مقایسـ هاي مغز انسـ

  زیباشناسانه انتخابی مناسب است؟ 

ــودمندي هاي آن، داتن یادآور میدر زمینۀ زبان و ظرفیت ــود زبان در کنار س هایش براي ش

هاي گر ســالمت و هوش باشــد. در میان گروهتوانســت نمایانبقاي انســان پلیســتوســن، می

قا     ــاي آن  کارچی، گروهی که اعضـ ــ با هم بودند و در مورد      شـ باط کالمی بهتري  به ارت در 

فاق         یات ات یداکردن آب، جزئ حل پ ثل م عاتی م ــو مه       موضـ نا ته و بر ــ گذشـ ریزي براي هاي 

صحبت می   شبیخون  سایه، با دقت باالتري با هم  اي کردند مزیت فوق العادهزدن به قبیلۀ هم

توان زبان را فقط با ابزاري ه نمیهاي بدون زبان داشتند. اما داتن بر آن است ک  نسبت به گروه 

حریف مقایسه کرد، بلکه بهتر است زبان با یک فنهاي همهمثل چاقوي ارتش سوئیس با تیغه

بهترین «شــده قیاس شــود: کاريچاقو با دســتۀ جواهرنشــان با روکشــی از طال و تیغۀ منبت

ست ام           شخص)، تقارن بدن ا سالمتی (غیر از عالئم بیماري م شکار  صۀ آ ا ارتباط میان شاخ

ست  ست.   تقارن بدن و هوش عمومی فقط حدود بی صد ا ساس آنچه داتن  درحالی 1»در که برا

گر تواند به شکل بسیار واضح و روشنی نمایانهاي مؤثر و خالقانه میگوید استفاده از روشمی

سان می   شد. قدرت ذهنی ان ستفاده  دقت ها بهتواند به او یاري دهد براي اینکه از واژههوش با ا

دهد که بتواند بیشــترین گفتن را میموقع ســخنکند و همچنین به فرد، قدرت ســنجیده و به

  ترین زمان براي مخاطب بازگو کند. مطلب را در کوتاه

ــت که عالوه بر انتخاب واژه   ــرف و نحو،    داتن بر آن اسـ ها، عوامل دیگري مثل قوانین صـ

سجام، ار     ضرجوابی، بذله گویی،   تباطدستور زبان، انتخاب لغت، تناسب، ان گرفتن با مخاطب، حا

هاي ها دیدگاهی در مورد تواناییآهنگین بودن، توانایی بازي با کلمات و خالقیت نیز به انسان 
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بل می   ــی      دهد. درواقع، می ذهنی فرد مقا توان چنین نتیجه گرفت که از منظر انتخاب جنسـ

ــتفادة متبحر   ــتردگی واژگان و دایرة لغات فرد و اسـ ــبیه  گسـ انه از آنها یک قابلیت تزئینی شـ

ست. مثالی که داتن در این    رنگ شرات ا ستفاده می هاي تند و تیز در پرندگان یا ح کند مورد ا

ــادة به ــبز«کاربردن واژگان س ــتعمال واژگانی همچون » آبی«یا » س و در مقابل، توانایی اس

شمی «، »دریایی« سبز «، »سبزآبی «، »الجوردي«، »نیلگون«، »ی ست.  » ايفیروزه«، »زرد ا

شــکل در اســتفاده از  رســد افزایش توانایی به ایننظر میبراســاس دیدگاه انتخاب طبیعی، به

ــایر توانایی -تزیینات در زبان ــی در  هاي غریزي افزایشهمانند س ــط انتخاب جنس یافته توس

ن، اموري مثل اند. اما از منظر داتبراي بقاي اجداد انسان کاربرد خاصی نداشته    -زندگی انسان 

شوخی یا لذت    ساخت  ستفاده بردن از آن، جایگزینبرتري در  ستعاره  کردن و ا ها و کردن از ا

کردن یک داســتان هاي بدیع و همچنین داشــتن یک حافظۀ خوب و یا توانایی روایتتمثیل

سان     سجام و گیرایی براي ان شخص با ارتباط، ان ستند و می  م شمند ه  توانندها مورد توجه و ارز

ــیگنال ــطۀ کیفیات ذهنی و همین عالئم و س ــتقیم و بدون واس طور به هایی براي نمایش مس

که انتخاب در حالی«میزان کم، شــاخص ســالمتی جســمی باشــند. به عبارتی به عقیدة داتن: 

هاي انسان در موضوعاتی مانند بهبود عملکرد   طبیعی مشغول بهسازي و افزایش توانایی گونه  

تر انسانی را  هاي سودمند بود، انتخاب جنسی خصوصیات جالب    لقاي ترسهاي قلب یا ادریچه

  که نقش آنها نیز در بقا و تولیدمثل بسیار پررنگ است.  1،»ساختمی

داتن در مورد محصوالت انتخاب جنسی، خصوصیات انسانی نظیر دارا بودن قدرت خالقه و      

ذوق لذت بردن از رویدادهاي نمایشی،  هاي دیگر، تخیل باال، استعداد برقراري ارتباط با انسان  

زند و معتقد اســت هرچند بســیاري از اســتعدادهاي توانایی لذت بردن از موســیقی را مثال می

خصوص استعدادهاي وابسته به زبان) در جهت بهبود کیفیت زندگی اجتماعی انسان      ذهنی (به

ــتر و موفق   همۀ این عملکردها، محدودة    اند، اما در کنار    تر با دیگران عمل کرده  و تعامل بیشـ

توان در زمینۀ روابط عاشقانه و در ارتباط با همسرگزینی مشاهده    ها را میوسیعی از این عالقه 

  اي است که داروین نیز به آن معتقد بود. کرد و این نکته

دیدگاه  عنوان شــکلی از مقدمۀ شــناختی در یک رابطۀ عاشــقانه،به«تواند در واقع، زبان می

سیعی ا  صیتی،   ز ویژگیو شخ شخص را ارائه دهد ها، امیدها و آرمانریزيبرنامه هاي   2».هاي 
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دهد که در آن اي ترتیب میافزارهاي روانی و ذهنی مســابقهانتخاب جنســی به وســیلۀ جنگ

صه   توانایی شاخ بر این  1پردازد.می فرد با دیگران به رقابتهاي متمایز کنندة یکهاي ذاتی و 

ساس  سان که در  ها و تواناییتوان گفت که ظرفیتدر مورد آثار هنري نیز می 2ا هاي ذهنی ان

ــتعداد فطري برتر به کار می رود، نه یک جهت خلق آثار متمایز و به نوعی نمایش هوش و اس

شبیه به چاقوي منبت      شتر  صرفاً کاربردي بلکه بی ست. آثار       کاريچاقوي  شان ا شدة جواهرن

سراف هنري تمایل شدیدي ب  کاري و هدر دادن منابع دارند. خلق و مصرف اثر هنري، زمان  ه ا

ــان و کاربردي در   ظاهر نفعی به  که به  دهد، در حالی  و انرژي و منابع مالی را هدر می    حال انسـ

دادن یک  نظیر برش –تواند وظیفۀ خود را   جهت بقاي او ندارد. چاقوي بدون تزیینات نیز می      

  انجام دهد.  -ارتکه نان یا سالخی گوشت شک

ساخته    سنگی  سان     داتن تبرهاي  سط ان شیۀ  هاي اولیه را مثال میشده تو زند که داراي حا

  ترین غفلت نسبت به محیط پیرامونکه کوچکشده هستند. انسان اولیه در شرایطی   کاريکنده

ست برایش مرگ می شرایطی  توان شد و نیز در  وقت هر تالش تمام ماندن او بهکه زندهآفرین با

سیاري را صرف تزیین تبرهایی       ستگی داشت، زمان ب روزه براي اموري مثل یافتن آب و غذا ب

بسا  توانستند عملکرد خاص خود را داشته باشند و چه   کرده است که بدون این تزیینات نیز می 

شتند، در عملکرد آن   دلیل تأثیري منفی که در خوشکه این تزیینات به ستی ابزار دا اختالل  د

ــنگی تنها یک نمونه کردند.ایجاد می ــت و آثار   تبرهاي س ــان اس از آثار هنري اجداد دور انس

ستوسن باقی مانده که اغلب شامل دست       سیاري از اجداد پلی هاي گوناگون، زیورآالت، ساخته ب

شی و کنده  ست. یافته نقا ستند   نمایان 3هایی مانند مرد یخیکاري ا شکال قدیمی زندگی ه گر ا

شمندان کمک می که به دا سن    ن ستو سبک زندگی پلی شناخته و به کنند  را  نوعی آنها را بهتر 

ــی  ــازي نمایند. بررس ــت که مرد یخی حدوداً چهلبازس ــاله بوده و لباس ها حاکی از آن اس س

که به دقت از پوست حیوانات دوخته شده بر تن، کالهی از پوست خرس  الیۀ بسیار زیباییسه
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کنند. تمایل هاي مشترکی هستند و نقش مشابهی را در زندگی انسان بازي میاست هنر و زبان داراي خصیصهداتن برآن .2

جاي جهان البداهه در همههمانند هنرها به شکلی فی هاشمول است. زبانانسان نسبت به هردوي آنها تمایلی فطري و جهان

  شوند. ها وجود دارند یافت میاند و در هر کجا که انسانظهور کرده

ــیمیالئون، نام پیکر یخ )The Ice man(مرد یخی . 3 ــالزدهیا  مرد س ــت که در س  در مرز هاي آلپ،کوه		در 1991	اي اس

 سال قدمت دارد. 5300ه حدود ک اروپا است شده درترین مومیایی طبیعی یافتشد. او کهنیافت ایتالیا	و اتریش	میان
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سر و کفش  سب بر  ست.   هاي منا شته ا همراه مرد یخی مجموعه  هب 1راه رفتن در برف به پا دا

هاي فراوان کوبیاي وجود داشت و همچنین خالکردن آتش در کیسهابزار براي شکار و روشن

نظر به«داده اســت. به عقیدة داتن: شــده آرایش ظاهري او را تشــکیل می و موهاي طراحی

یک ســنت پایدار در زمینۀ نقاشــی صــورت و بدن هاي مرد یخی، ادامۀ رســد که خالکوبیمی

  2.»باشند

ــواهدي این ــت ش ــاختهداتن بر آن اس ــتند که س ها و چنینی، گواه محکمی بر این ادعا هس

سیار بااهمیت و لذت    سان ب اند و وجود جواهرات، بخش بودهاجراهاي هنري براي اجداد اولیۀ ان

شی  سنی می   کاريها و کندهنقا ستو دالیلی محکم براي وجود هنرهاي دیگري توانند هاي پلی

ــند که به لحاظ پیچیدگی و پختگی ذهنی، نیازهایی            ــتان تخیلی باشـ نظیر آواز، رقص و داسـ

این هنرها و  تواند دلیل ماندگاري بخش بزرگی ازهمســـان با هم دارند. انتخاب جنســـی می

سان   شرایط را توضیح دهد.   همراهی همیشگی آنها با زندگی ان سان   ها در همۀ  تمایل شدید ان

ــتان و یا       انگیزي مثل عالقه  هاي عجیب و هیجان   به فعالیت    ــاختن لطیفه و داسـ مندي به سـ

هاي هاي هنري دیگر و در نتیجه ایجاد لحظهمندي به نقاشی روي دیوار غارها و فعالیتعالقه

  تواند نتیجۀ انتخاب جنسی باشد. بخش براي خودش و دیگران میلذت

ساس،  بر این  هاي خرد هنرمند و توانایی اثر هنري همانند ابزاري در جهت نمایش هوش وا

مندي خالق   نوعی مخاطب را در زمینۀ بهره   کند و به  هاي حرکتی او عمل می  ذهنی و مهارت 

سازد که جهت ایجاد اثر هنري ضروري هستند. هرچند هاي گوناگونی قانع میاثر از شایستگی

ــروري بازمی  انجام فعالیت   خلق اثر هنري، هنرمند را از   ــت و هرچند  هاي روزمره و ضـ داشـ

شـکل دیگري به بقا و  توانسـت زندگی انسـان را در معرض خطر قرار دهد اما در عوض به  می

ست. هنرمند با به  ستگی    رختولیدمثل او کمک کرده ا شای سطۀ اثر  کشیدن  هاي ویژة خود به وا

ــت  تر عمل می موفقهنري، در انتخاب جفت و در نتیجه در فرزندآوري      کرد. داتن معتقد اسـ

ــگهمان ــان براي بقاي خود س ــترها را اهلی کرده و گلطور که انس هاي رز و کلم را ها و ش

ــمار میپرورش داده (می ــیر توان گفت این نیز نوعی اهلی کردن به ش آید)، خود را نیز در مس

ات ظریف و زیباي تبرسنگی تزیین 3فرایند مهم انتخاب همسر، اهلی کرده و پرورش داده است.
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سطه   سته (به وا شان می   اي از مهارتنمایش د ست که ن تواند دهد خالق آنها میها) عالمتی ا

ها بقاي بیشتري یابد و همچنین این کمک این مهارتهاي خوب و سالمی باشد و بهحامل ژن

  ها را به فرزندان خود منتقل سازد. ژن

اي شـکل گرفته اسـت که   گونهاسـت ذهن آدمی در فرایند تکامل به  نیز بر آن 1جفري میلر

کردن جنس مقابل داشته باشد و هنرها   همانند یک دستگاه معاشقه توانایی الزم را براي جذب  

ست  سازگارانه پدید        د شکل رفتاري  ستاي همین عملکرد به  شروع پیدایش خود، در را کم در 

هاي متمایز مهارت و دیگر شایستگی  ، خالقیت، رکیهایی همانند هوش، زیاند تا خصیصه  آمده

  2هنرمند را نمایش دهند.

ها و یافتن ردپاي آنها در پس هر اثر هنري، عامل داتن معتقد است مواجهه با این شایستگی

ــت. از منظر او تخصــص و مهارت هنرمند در کنار   ــی اس ــناس مهمی براي ایجاد تجربۀ زیباش

فرد هنرمند گر ذوق فردي و نبوغ منحصــربهبودن که نمایانقانهبودن و خالعواملی نظیر بدیع

ــگفت  ــتند همواره توجه مخاطب را جلب کرده و او را ش اند. به عقیدة داتن، آنچه زده کردههس

ستایش می   شمند و قابل  صالت و برانگیختن   هنر را ارز سازد توانایی آن در نوآوري، خالقیت، ا

 3تحسین مخاطبان است.

بخش تواند براي مخاطب اثر هنري لذتآن، خصیصۀ دیگري که از منظر داتن می عالوه بر 

ضوي که           ست. از منظر او حتی در هنرهاي گروهی، ع صیت فردي هنرمند ا شخ شد ابراز  با

سایر اعضا مورد     داراي شخصیت بیانگر منحصربه     شتر از  ست بی گیرد. داتن توجه قرار میفرد ا

  داند.اب جنسی (و نه انتخاب طبیعی) مرتبط میچنینی را با انتخهاي اینخصیصه

عنوان زدن ســـالمت داروینی بهکند امروزه عملکرد هنر در زمینۀ محکالبته داتن تأکید می

ــترده     ــت و طیف گسـ ــرگزینی نیسـ اي از روابط عامل مهم موفقیت هنرمند، محدود به همسـ

هاي ممتاز هنرمند در اثر شــکلی غریزي از کشــف ویژگیگیرد. مخاطب بهمیاجتماعی را دربر

  برد و این غریزه را از اجداد دور خود به ارث برده است. هنري لذت می

  جعل و اصالت اثر هنري

                                                             
1. Geoffery Miller 
2. Davis 2012: 124- 12 

3. Dutton 2009: 33 
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باً هم      جعل و بدل   ــازي به معناي امروزي آن در آثار هنري و تاریخی تقری زمان با جنبش   سـ

ستی در دورة  عتیقه شکیل موزه       دو شنگري با ت صر رو سانس و در ادامۀ ع هاي ها، مجموعهرن

صی و جمع    صو شکل جدي   آوري میراث تمدنخ ستانی  طور گیرد و بهتري به خود میهاي با

یاء و  داران، در پی جمعها و مجموعه  که مدیران موزه  توان گفت از زمانی  کلی، می ــ آوري اشـ

صــورت اند، جاعالن نیز کار خود را به ها، حتی اســناد و غیره افتادهتابلوهاي قدیمی، مجســمه

  1اي آغاز کردند.حرفه

  شوند: ها در مورد اصالت اثر هنري به دو مقوله تقسیم میداتن بر آن است قضاوت

که با صحت و درستی ادعاهاي موجود در زمینۀ اصالت اثر هنري مرتبط  :2اصالت اسمی -1

  است.

ــالت بیان -2 ــیل در مورد با 3گراص ــاس آن اثر هنري، بیانی حقیقی و اص و  اوره: که بر اس

 هاي فردي و اجتماعی است.ارزش

صالت بیان    ساس، داتن در مورد ا هاي فرد و اجتماع در کنار هم اهمیت گر به ارزشبر این ا

صالت بیان می صادقانۀ ارزش دهد و ا داند. ها و باورهاي فردي و اجتماعی میگر را نتیجۀ بیان 

ــن ــالت بیان داتن براي روش ــاختن مفهوم اص ــته از آثار هنري گر تمایز س موجود میان دودس

ثال می قبیله  مایان         اي را م ند که ن ــت ثاري هسـ تۀ اول آ ــ ند    گر فرهنگ قبیله  زند. دسـ مان ند ( ا

سمه  ساخته می  مج شبیه به      هاي مقدسی که براي ارواح  ستی که  ستۀ دوم آثار توری شوند) و د

ساخته می  سافر     آثار اول  ساختن آنها فقط فروش به م ست. شوند، اما هدف از  دو، این زا 4ان ا

ــمار آیند. در واقع اصــالت توانند اثر هنري بهگر هســتند و میگروه اول داراي اصــالت بیان ش

سیاري از موارد با ارزش گر، ارزشبیان هاي فردي یکسان  ها و باورهاي یک جامعه را (که در ب

احســاســی از  دهد و ترکیبی از بیان صــادقانه و اصــالت فردي هنرمند باهســتند) نمایش می

 5ها و باورهاي آن است.همدلی و یگانگی او با جامعه و ارزش

امروزه با وجود امکانات گوناگون که تکنولوژي براي بازتولید سریع و ماهرانۀ انواع هنر پدید  

ــربهآورده و با وجود آن فرد بودن اثر هنري در هنرهاي جدید تا حدود زیادي که مفهوم منحص

                                                             
  1391 :رازانی و نصیرزاده .1

2. Nominal authenticity 
3. Expressive authenticity 
4. Dutton 1993 
5. Dutton 2003: 259 
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پردازي اصــالت اثر هنري همچنان اهمیت خود را براي بحث و نظریهچالش کشــیده شــده، به

هاي زیباشناسی را مسئلۀ جعل و    هاي نظریهترین موضوع حفظ کرده است و داتن یکی از داغ 

هاي میان آنچه هاي فکري بشر در مورد تفاوت داند. به اعتقاد او وسواس اصالت آثار هنري می 

ست در زم    ست و آنچه واقعی ا سواس ینۀ مهارت، خوشجعلی ا هاي بیانی، زیبایی و هوش با و

  1هاي سالمتی ارتباط دارد.فکري او در مورد شاخصه

از منظر داتن دلیل ماندگار ماندن مســئلۀ جعل و اصــالت و اهمیت آن در آثار هنري، همان 

هاي تکاملی وجود دارد. او در ها به واســطۀ ســازگارياشــتراکاتی اســت که میان همۀ انســان

را در ادراك زیبایی توســـط مســـئلۀ جعل آثار هنري و تأثیر آن  غریزة هنربخشـــی از کتاب 

سی می    مخاطب به  صل برر هایی مطرح از جعل آثار هنري که کند. در ادامه به نمونهشکل مف

  پردازیم.آنها را بررسی کرده است می غریزة هنرداتن در کتاب 

  2میگرنون

ــال  عا می  از اثري پرده 4در روتردام 3منز، موزة بوي1937در سـ که اد ــد از برداري کرد  شـ

با عنوان مســـیح و  5ترین آثار هنري قرن بیســـتم اســـت: یکی از کارهاي اولیۀ ورمیردیدنی

ــاگردان در امائوس. ــان آثار هنري را    6ش ــناس ــیاري از مخاطبان و همچنین کارش این اثر بس

ادعا شد که این نقاشی نسل اندر نسل به یک خانوادة فقیر ایتالیایی به  زده کرد و چنینشگفت

میگرن کشف  را داشتند توسط فردي به نام ون  که خانواده قصد فروش آن  ارث رسیده و زمانی 

که از مورخان مسلط به نقاشی هلندي بود با شگفتی بسیار، این  7شده است. پروفسور بردیوس

شی را بهترین اثر ورمیر  ضوع مذهبی غیرمعمول آن براي   نقا نامید و با وجود اندازة بزرگ و مو

ست. بردیوس در مورد رنگ      شت که اثر از هر نظر کار ورمیر ا صرار دا کاررفته هاي بهورمیر، ا

ها سخن گفت و  در اثر، نورپردازي شاخص ورمیر، هماهنگی کامل و باشکوه و درخشانی رنگ   

اند با چنین درك عمیقی حد نتوانسته دیگر ورمیر تا این یک از کارهايهمچنین معتقد بود هیچ

                                                             
1. Dutton 2009:90  
2. Han van Meegeren 
3. Boymans 
4. Rotterdam 
5. Johannes Vermeer (1632- 1675) نقاش مشهور هلندي در قرن 17 میالدي 
6. Christ the disciples at Emmaus 
7. Abraham Bredius 
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از کتاب مقدس، احساسات شرافتمندانۀ انسانی را از طریق واسطۀ عالی هنري بیان کنند. افراد   

ــاي آن لذت   زیادي براي دیدن آن به موزه  ــین کرده و از تماشـ بردند. تا رفتند و کار را تحسـ

ست آلمان در جن   شک دلیل خیانت به وطن و فروش آثار  گ جهانی دوم بهاینکه میگرن پس از 

گنجینۀ ملی هلند به دشمن دستگیر و محکوم به اعدام شد. او آثار زیادي از نقاشان مشهوري      

هالس  مانی     1چون فرانس  به آل هانس ورمیر را  ثار او      و یو یداران آ ته بود. یکی از خر ها فروخ

نگ      مان گورنی نام هر به  ته  2فردي  ــ مان بود. پس از    از برجسـ نازي آل ــاي حزب  ترین اعضـ

ــی او، اثر را یافتند و   ــوص ــتجو در مجموعۀ خص محکومیت گورنینگ به اعدام، متفقین با جس

فروشندة اثر به جرم خیانت به دادگاه رفت. اما در جریان محاکمه، اتفاقی جالب رخ داد: میگرن 

ــان دادگاه اعتراف میگرن و      بودن آثار اعتراف کرد. هیچ در دادگاه به جعلی   ــناسـ یک از کارشـ

ست کرد تا ابزار موردنیاز را  جعلی بودن آثار را نپذیرفتند و میگرن براي اثبات ادعاي خود درخوا

در اختیارش بگذارند. او یکی از آثار نقاشان هلندي را در حضور شاهدان دادگاه با مهارت کامل 

یک         به  عدام  جاي ا به  جه،  ــکپی کرد و در نتی ــد. ون میگرن را از   سـ ندان محکوم شـ ال ز

  3دانند.هوشمندترین جاعالن هنري قرن بیستم می

تابلو از روي دیوار موزه به زیرزمین موزه منتقل شــد. پرســش داتن این اســت که چرا به   

سین و           سترده از تح شی، زیبایی هنري با آن حجم گ شدن تقلبی بودن یک  شکار  محض آ

سترده  لذت شی براي طیف گ ست  ايبخ شمرده   از دو سط همان مخاطبین مردود  داران هنر، تو

هاي درخشان و کند؟ چگونه نورپردازي متمایز و رنگشود؟ جعل هنر چه مشکلی ایجاد میمی

هاي شکل ناگهانی تبدیل به نورپردازي ساده و رنگباشکوه امائوس، پس از اعتراف میگرن، به

آمدن یک اثر بتواند بر هاي مربوط به شرایط پدیدگردند؟ چرا باید نادرستیعادي و معمولی می

شف می لذت سفارش  بردن ما از آن اثر تأثیر بگذارد؟ فرض کنید ک کردیم خود ورمیر در انجام 

کرده اســت، آیا کشــف این واقعیت از ارزشــی که براي آثار او قائلیم مشــتریان خود تقلب می

شخص فکر می مورد احتماالً کمتر در مورد خوکاهد؟ در این می سین ما از آثار او  د  کنیم و تح

  4یابد.همچون گذشته ادامه می

                                                             
1. Frans Hals	در قرن 17 میالدي و از برجستهترین چهرهنگاران دوره باروك	(1580-1666) نقاش برجسته هلندي   
2. Reichsmarschall Herman Goring 
3. Bloom 2011 
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  1اریک هبورن

شاره می   شهور دیگري که داتن به آن ا شی بود که پس   جاعل م ست. او نقا کند اریک هبورن ا

از طردشدن از سوي منتقدان و کارشناسان هنري سعی کرد آثار شاخص هنري را جعل کند و       

از او  2جعل آثار هنريدر این کار اســـتعداد فراوانی از خودش نشـــان داد. کتابی هم با عنوان 

موزة ملی بریتانیا، کتابخانۀ منتشــر شــده اســت. آثار فراوانی که هبورن جعل کرد به مجموعۀ 

سیاري از مجموعه    3مورگان شنگتن و ب سیونرهاي     نیویورك، گالري ملی وا صی کلک شخ هاي 

ساتید        مطرح راه یافت. کپی سیاري از کارشناسان خبره و ا صلی توسط ب هاي او به عنوان آثار ا

فروخته  5و ســاتبی 4هاي مطرح هنري مانند حراج کریســتیقدیمی تصــدیق شــده و در حراج

شدند. به گفتۀ خودش، او حدود هزار نقاشی جعلی تولید کرد که با امضاي نقاشان سرشناسی         

سن  سیدند. عالوه به 8و بروگل 7، تیبولو6مثل پو سمه  فروش ر شی، مج هاي جعلی او نیز با بر نقا

برنزي مربوط  11و حتی یک نارسیس  10و هاکنی 9سازان معروف مانند بولدینی امضاي مجسمه  

دار یک موزه 1978ة رنسانس نیز توسط کارشناسان تأیید شده و فروخته شدند. در سال        به دور

هاي زمانی گوناگون متوجه شـــد که دو نقاشـــی مربوط به دو نقاش مختلف و مربوط به دوره

اند و با توجه به اینکه هر دوي آنها از هبورن خریداري شده  روي کاغذهاي مشابه کشیده شده   

شهرت او  شی   بودند، از  شندة نقا شد و البته او همچنان به کارش ادامه   به عنوان فرو سته  ها کا

سال           سرش در  شت  ضربۀ چکش به پ سرانجام بر اثر یک  سید. تعداد  به 1996داد تا  قتل ر

شی  شده و از روي دیوار موزه  هاي تقلبی او بهزیادي از نقا شناخته  شدند، اما   تدریج  شته  ها بردا

                                                             
1. Erick Hebborn 
2. The Art Forger's Handbook 
3. Morgan 
4. Christy 
5. Sotheby 
6. Pousin 
7. Tiepolo 
8. Bruegel 
9. Boldini 
10. David Hockney 
11. narcissus 
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ــدها    ــیاري از ص ــت بس ــکی نیس و  1ها وجود دارند.اثر جعلی او همچنان در مجموعۀ موزه ش

صاحبان آثار او نیز هیچ انگیزه    بی سیاري از  شف جعلی بودن اثر وجود  شک براي ب اي براي ک

  2دهند.نگیز او همچنان به زندگی ادامه میاترتیب، آثار تقلبی هیجانندارد. بدین

 
  3جویس هاتو

نواخت. او در دوران لندن بود و از هفده ســالگی پیانو میجویس دختر یک عتیقه فروش اهل 

سی        ضبط  شروع به  ستگی  ش هایش براي یک کمپانی کوچک کرد و آثاري از فرانتس ديبازن

و دیگران را نواخت و ضبط کرد. در مجموع بیش   8، شوپن 7، بتهوون6موتسارت ،  5، باخ4لیست 

ترین قطعات پیانو بسیاري از سخت  دي از کارهاي او ضبط شد که شامل    از صد و بیست سی   

شده بودند. او مانند یک آفتاب     می سرعت و دقت نواخته  ست هنرمند به شدند که با  شکل  پر

  9نواخت.انگیزي اثر هر نوازنده را با روحیۀ جداگانه و سبک مخصوص او میشگفت

زندگی یک افزود شـــنیدن نواگوید آنچه بر جذابیت آثار او نزد مخاطب میکه داتن میچنان

سن هفتاد و پنج  سرطان بود و از روي    بانوي نابغه بود که در  سالگی در حال مبارزه با بیماري 

سیقیایی     رخ میدار مهارتش را بهصندلی چرخ  صور بروز نبوغ مو شید و این کامالً بر خالف ت ک

سان    سنین کودکی در ان ست. جویس تا زمانی   از  ستعدادهاي خاص ا د که زنده بوهاي داراي ا

ــده  ــبط ش ــیار زیادي از آثار ض اش را به طرفدارانش فروخت. پس از مرگ او یکی از تعداد بس

ــی  افزاري در کامپیوتر پی برد که اثر متعلق به یک     تحلیل نرم ها با تجزیه و    ديخریداران سـ

سط                شد بقیۀ آثار جویس نیز تو سبب  سئله  شف این م ست. ک ستانی گمنام ا ست مجار پیانی

و تحلیل شود و مشخص شد که همۀ آثاري که پس از     صداشناسی تجزیه    ايمهندسین حرفه 

سرقت هاي جوان و ناشناخته بههاي پیانیستدياند بدون استثناء از سیضبط شده 1989سال  

                                                             
1. Dutton 2009: 105 
2. Dutton 2009: 105 
3. Joyce Hatto 
4. Franz Liszt 
5. Johann Sebastian Bach 
6. Wolfgang Amadeus Mozzart 
7. Ludwig van Beethoven 
8. Fryderyk Franciszek Szopen 
9. Dutton  2009: 105-106 
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ــرقت برد و با چند تغییر      گفتۀ داتن، او آثار را کپی نکرد بلکه آن   اند. در واقع به  رفته  ها را به سـ

شکلی ارائه کرد که براي عموم مردم  سرعتی سخت و پیچیده آنها را به   الکترونیکی در قطعات

دهد آنچه در آثار این بانوي پیانیست سبب   توجه بودند. داتن باز هم توجه میچشمگیر و جالب 

شت مهارت خیره    صور می کنندهشهرت او گ سالخورده و در    اي بود که ت شد از آنِ یک بانوي 

  گوید: بیماري و مرگ است. داتن میکردن با حال دست و پنجه نرم

شنیدن قطعه   خود من نیز با گوش« ستند رادیویی از او قبل از مرگش و  هاي  کردن به یک م

 1»انگیز یافتم.ضبط شدة لیست و شوبرت، این اجراها را براي زنی در شرایط او بسیار شگفت

ستند و جویس آنها         شده جعلی ه شد قطعات نواخته  شخص  را از ترکیب آثار  پس از اینکه م

ــیلۀ نرمنوازندگان جوان با تغییرات الکترونیکی به ــاخته اســت، این آثار طرفداران و وس افزار س

  خریداران خود را از دست دادند. 

  جعل اثر هنري و ارتباط میان انتخاب جنسی و اهمیت اصالت اثر 

قطعات موسیقی جویس  شده هیبورن و یا  شده توسط میگرن و آثار کپی  همۀ آنها که آثار جعل

گفتند به نوشــتند و ســخن میکردند و در مورد آن میرا با شــور و شــوق فراوان ســتایش می

شن           محض آگاهی از جعلی ست. داتن براي رو ش شان فرو ن شوق شور و  شدن  بودن آثار،  تر 

صور کنیم. در پایان   دادن به قطعهخواهد دو نفر را در حال گوشمطلب از ما می ست ت  اي از لی

ــیار تحت هیجان در مورد زیبایی اثر، لحن فوقبا  تأثیر قرار گرفتهقطعه یکی از دو نفر که بس

نقص بودن مانند یک کنندة او که از شدت بیالعادة نوازنده، کنترل مطلق، سرعت و دقت خیره

ــحبت می ــت ص ــخ میاجراي الکترونیکی اس بله! این درواقع یک «گوید: کند. نفر دوم در پاس

کلی ناپدید شود.   شود شور و شوق نفر اول به   همین حقیقت سبب می » ي الکترونیکی بود!اجرا

سرقت هنري و یا      که از نمونهداتن (چنان ست) بر آن است جعل هنري،  هاي او نیز مشخص ا

ــابه روي مخاطب دارند. همۀ فعالیت هاي هنري اجراهاي دیجیتال  و الکترونیکی، تأثیري مش

شی یک پرتره به          نظیر تنظیم یک قطعۀ سبد و نقا سونات، بافتن یک  شتن یک  سیقی، نو مو

ساب می  هاي اجراهاي هنري با اجراهاي و یکی از تفاوت 2. آیننوعی یک اجراي هنري به ح

  هاي تاریخی و یا سبکی است. عادي، وابستگی آنها به زمینه
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ها و وم و سنت هاي پیش روي هنرمند، رسم و رس  هاي تکنیکی و چالشآگاهی از محدودیت

صل از       سی حا شنا ضاها و معیارهاي هنري در هر زمان، روي ادراك اثر هنري و تجربۀ زیبا تقا

هاي الزم و مخصوص ها در کنار آگاهی از مهارتهمۀ این مواجهه با اثر، تأثیر خواهد گذاشت.

ی در مورد اي از اجراهاي آثار هنري نیز اهمیت دارد. براي مثال، منتقدان موســیقدر هر زمینه

گیرند و بندي، ســرعت، دقت و اوج و فرود را درنظر مییک قطعه، مســائلی شــبیه لحن قطعه

صداها را تولید می         سلح این  شت غیر م ست که ده انگ ست این ا سیار مهم ا کنند و این آنچه ب

ــیقی ارتباط دارد و  صــورت فطري با هیجانواقعیت به ــنیدن یک قطعۀ موس ــی از ش هاي ناش

توانند به همان قدرت اجراهاي زندة آنالوگ یل است که اجراهاي دیجیتال هرگز نمیدلهمینبه

چیزهایی است که از لحظۀ خلق اثر در  مخاطب را میخکوب سازند. اصالت اثر، عصارة همۀ آن   

ند هیچگاه نمی            1آن وجود دارند.  ــ باشـ با و قدرتمند  ندازه زی تال هر ا ند به   اجراهاي دیجی توان

ــبط        انگیزي مه هیجان  ــت یابند. ضـ ــده یک تأثیر   هاي جعل  ارت کار با کلیدهاي پیانو دسـ شـ

ــاس کم       قابل   ــوك، یک احسـ ارزش بودن و یک  توجه روانی روي مخاطب دارند: آنها یک شـ

ــاس خیانت به مخاطبی می      دهند که تا قبل از آگاهی از جعلی بودن کار، یک مهارت          احسـ

صور می     صیل را ت شان و ا شق. دروغی     کرد. جعل هنري خیانتی درخ شابه خیانت در ع ست م ا

ست، از رابطه    ستفاده می   ساده نی سوءا کنند. فریب جعل هنري را خوردن مثل این مان با هنر 

 2.است که در عشق به کسی خیانت شود

سالمت در        چنان سی و نقش آن در ارزیابی  شاره کردیم، هرچند انتخاب جن شتر نیز ا که پی

سرگزینی آ    شقانه و هم شد اما در نهایت، همۀ طیف زمینۀ روابط عا هاي گوناگون زندگی و غاز 

سان  سان  ها را در برگرفت. درواقع، عملکرد نمایشروابط اجتماعی ان هاي هاي سالمتی براي ان

شري در دنیاي مدرن به        ستاوردهاي ب ست، بلکه ادراك موفقیت و د سریابی نی امروز، فقط هم

وســیلۀ اعضــاي ارزشــمند مهارت به هاي مطلوب وکند. نمایشتري عمل میشــکل گســترده

شقانه و چه در         ست که امروزه چه براي روابط عا سازگاري تکامل یافته ا سانی یک  جوامع ان

ــاس روابط دیگر اجتماعی کاربرد دارد. آنچه براي هنرمند موفقیت عظیمی به بار می آورد احس

ست که به او اعتب   سبت به مهارت و پختگی ویژه و خاص هنرمند ا شد. این  ار میمخاطب ن بخ
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ساس به  شدن جعلی   اح شکار شم و خیانت می   محض آ ساس خ شود که  بودن اثر، تبدیل به اح

  البته این مسئله منحصر به آثار هنري نیست. 

ستن رکورد جهانی پرش با نیزه را         شک سابقۀ دوي ماراتن یا  شاي فرد برنده در م داتن تما

ش    زند که میمثال می شاگر را از ا شم تما شخص  محض اینک خیس کنند اما بهتوانند چ که م

ستفاده کرده،   شده بوده یا این تقلبی و تقویت شود نیزه  سابقۀ دو از داروي دوپینگ ا که برندة م

ساس فریب   شاگر اح ساس     تما ست این یک اح شکی نی خوردگی خواهد کرد و به عقیدة داتن، 

ــت. داتن قدرداروانی تکامل ــترك اس ــین افراد دیگر  یافته و در میان همۀ مردم مش نی و تحس

ــوص بهها و بهدلیل برتريبه ــده و توانایی ادراك زیبایی و دادههاي نمایشدلیل مهارتخص ش

صطالح فرهیختگی نامیده می  هاي فطري و العملشود در زمرة عکس ظرافت طبع را که در ا

سته به سازگاري   سانی می عمیقاً واب این احساس را   1اکمنداند. او به نقل از پل هاي اجدادي ان

نامد و معتقد است مشکل بزرگ اینجا است که روانشناسان      می» ستایش از دیگران «احساس  

ــاس  مثل خجالت و    » انتقاد از خود «مثل تحقیر و انزجار و یا    » انتقاد از دیگران «روي احسـ

ســـتایش از «اند اما تحقیقات کمی در زمینۀ احســـاس شـــرم، مطالعات بســـیاري انجام داده

زمینه بســیار اندك اســت. داروین تحســین را هاي علمی در اینوجود دارد و نوشــته» گراندی

شدن تعریف   زدگی همراه با مقداري لذت عنوان یک احساس شگفت  به ساس تأیید  بردن و اح

  2کند.می

ستفاده از داروهاي نیروزا در ورزش نیز نتیجه       سبت به ا سیت ن سا سین    ح ساس تح اي از اح

آثار هنري  -بر خالف کانت  –از منظر داتن  بت به نمایش مهارت اســـت.تکامل یافته نســـ

ــب براي لذت      ــتندبردن بیچیزهاي زیباي مناسـ هایی به ذهن   آثار هنري پنجره  .غرض نیسـ

سان  اثر ماتئو  3هاي دیگر هستند. به تعبیر داتن، آنچه در یک عکس هنري از آبراهام لینکلن ان

هاي مشاهدة مستقیم غم حاکی از دانایی در چشم دهد،قرار می، مخاطب را تحت تأثیر 4برادي

ست. مثال دیگر داتن پرتره  سرش در کنار مادر در حال   مردي بزرگ ا ست که رامبراند از پ اي ا

اي اســت که نقاشــی به مخاطب تجربهخواندن کتاب مقدس نقاشــی کرده اســت. داتن بر آن 
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شی مخاطب را ب متفاوت ارائه می شق او را به عنوان پدر  دهد. این نقا ه ذهن رامبراند برده و ع

   1دهد.به پسرش نشان می

ــی را می ــابقه از منظر داتن، آنچه تاریخ نقاش ــازد س ــر  و اي از بینشس هاي بی حد و حص

هاي هاي آلپ، یا لباسکوهها نسبت به جهان است و نه شباهتی که اثر به رشته    متفاوت انسان 

ستفادة مردم در قرن   توسط    2نوزدهم، یا چگونگی خشک شدن مرغزاري در النگدوك  مورد ا

  نویسد:آفتاب تابستان دارد. داتن در این باره می

ستگی ناپذیر روش    « شدنی و خ شکل تمام ن سی دقیق  هنرهاي خالقانه به  هایی را براي برر

رامبراند دهند.... اریک هیبورن ممکن است آثار قابل قبول مشابه آثار   ها ارائه میذهن انسان 

توانند تصور رامبراند از پسرش را در خود داشته باشند     یک از آنها هرگز نمیارائه دهد اما هیچ

صرفاً می  شمندانه توانند تالشو  شند براي متقاعد کردن مخاطب در مورد این   هاي هو اي با

  3»اش را چطور دیده است.موضوع که رامبراند پسر کوچک

صلی یا جعلی     شیء ا ضمنی در مورد خواص زیبایی فطري آن  موقعیت یک  حاوي اطالعات 

ست  ست که به  4ا صل را  و تأثیر این مطلب تا آنجا ا گفتۀ داتن، اکثر افراد یک اثر درجۀ دوي ا

سیار عالی ترجیح می  شیاي هنري        نظر میدهند. بهبه یک کپی ب شمۀ ا سرچ سد ماهیت و  ر

نظر رسیدن  ظاهر فیزیکی براي زیبا به هاي دیگري غیر ازها اهمیت دارد و ویژگیبراي انسان 

و ایجاد لذت زیباشناسانه مهم است. و این نظیر همان اتفاقی است که در خرید و فروش چوب 

سمت جورج بوش و قیمت باالیی که براي این    گلف جان اف کندي و یا کفش پرتاب شده به 

  افتد.شود میاشیاء پرداخت می

ست ارزش کار   شت مخاطب از هنرمند و ذهنیت او که  هنري بهدنیس داتن معتقد ا نوع بردا

سئله می      ستگی دارد و این م ست ب شت اثر پنهان ا صلی و جعلی را  در پ تواند تفاوت میان کار ا

مشخص سازد. آثار جعلی و اصلی ممکن است در ظاهر به هم شبیه باشند، اما داراي پیشینۀ         

ر اصلی حامل خالقیت خاص هنرمند و کار  ترین تفاوت این است که کا متفاوتی هستند و مهم 

 6اثر جان کیچ  5»چهار دقیقه و ســی و ســه ثانیه«جعلی فقط یک کپی اســت. داتن به قطعۀ 
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نشیند، دفتر نت را باز کرده، ساعت را تنظیم   کند. در این قطعه نوازنده پشت پیانو می اشاره می 

سه ثانیه هیچ  می سی و  کند. آنچه جالب توجه کاري نمیکند و براي مدت زمان چهار دقیقه و 

قرار دارد و هر روز تعداد بســیاري از افراد آن را دانلود  1اســت این اســت که اثر روي آي تونز

  دیگر متفاوت است. هاي کنند، گویی سکوت جان کیج در نظر افراد با سکوتمی

ــالت و غیرجعلی بودن اثر نزد مخاطب       ــت یک ویژگی مهم اصـ ، همچنین داتن معتقد اسـ

و یا مخاطبان دیگر اثر هنري  قرارگرفتن در باالترین سطح صمیمیت و همدلی با نهاد هنرمند  

ست و این چیزي  سان   ا ست که تکامل آن را تبدیل به بخش لذتبخش تمایل ان سبت به  ا ها ن

ست. این احساس صمیمیت و همدلی، ذهن را به       ادبیات، موسیقی و هنرهاي گوناگون کرده ا

سته بخشد و باز هم عمیق الی میآورد و تعوجد می سان است   ترین خوا ها و نیازهاي تکاملی ان

  2گردد.که سبب متأثر شدن مخاطب در مواجهه با اثر هنري می

همچنین داتن معتقد اسـت ارزش آثار هنري فقط به کیفیت زیباشـناختی آنها نیسـت و این    

سندي ثبت  ستند و اگر جعل در   انداز جهان در قرشده از چشم  آثار درواقع همانند  ون گذشته ه

ــورت گیرد می ــانمورد آثار تاریخی هنري ص ها را از تاریخ هنر و هنرمندان و تواند ادراك انس

سیاري از اوقات ارزش مالی اثر هنري عالوه بر ویژگی    هاي سازندگان تاریخ هنر تغییر دهد. ب

  3شده بستگی دارد.که ساختهنفسۀ اثر به کسی که آن را ساخته و زمانیزیبایی فی

  گیرينتیجه

ست عکس داتن بر آن  سبت به جعلی بودن آثار و عالقه   ا سان ن سبت به آثار   العمل ان مندي ن

طور که قبالً هم ذکر شـد به  یافتۀ او دارد. هماناصـل، ریشـه در احسـاسـات و عالیق تکامل    

سالمت داروین اعتقاد داتن، آثار هنري می شند که به یک  توانند معیاري براي محک زدن  ی با

سته     ستم اطالعاتی غریزي واب سن،     اند. از زمانسی ستو سیار دور و حتی قبل از دورة پلی هاي ب

ستعدادهاي نهانی           سالمت، ا شیابی  سان در ارز سیاري از حیوانات و همچنین اجداد اولیۀ ان ب

ــران آینده و توانایی ــاس نظریۀ انتخاب جهاي آنان را ارزیابی میهمسـ نســـی، کردند. بر اسـ

ارزش بودن آثار جعلی نسبت به اصل آثار، عالوه بر دالیل اخالقی داراي دالیل ارزش یا کمبی

سط هنرمند که        ست. خلق اثري ویژه در زمان و مکانی خاص تو سی ا شنا تکاملی از جنبۀ زیبا
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فرد او اســـت، دالیلی عمده براي هاي منحصـــربهگر مهارت، خالقیت و شـــایســـتگینمایان

هاي  بردن از اثر توسط مخاطب است. اثر جعلی چیزي است که فاقد ویژگی   و لذتزیبادانستن  

هاي درونی اثر نشان  دروغ سعی دارد خود را داراي همان خصیصه   درونی فطري اثر است و به 

هاي ها و چالشهایی که ناشی از امور مختلفی همچون زمان و مکان و فرصت  دهد. خصیصه  

ها و باورهاي فردي و او با شرایط، نوع تفکر و نگاه او، ارزش  پیش روي هنرمند، شیوة برخورد 

ــی که براي ابراز آن برمی   گزیند، مواد و امکاناتی که در اختیار دارد، میزان      اجتماعی او و روشـ

صر به خالقیت و مهارت او براي خلق اثر هنري، ویژگی شیوة بیان فردي و  هاي منح فرد او و 

هاي ظاهري حاوي اطالعاتی بر ویژگی . اثر هنري عالوهدســـت هســـتندامور دیگري از این

ست این اطالعات همان        ست. داتن بر آن ا سائل ا ستند که در  ضمنی در مورد این م هایی ه

ــته   خاطر در جنس مقابل از بابت      عنوان عالئمی مؤثر جهت ایجاد اطمینان   هاي دور به  گذشـ

کردند. تحســین انســان او عمل می هاي مرغوب و ســالمکیفیات باالي ذهنی خالق اثر و ژن

سبت به این ویژگی  شه     امروز ن اي غریزي دارد که از اجداد ها حاصل انتخاب جنسی است و ری

ست. وسواس     سیده ا صالت     دورش به او به ارث ر شر در مورد جعل یا ا هاي فکري همیشگی ب

ــت که امروزه اثر هنري نتیجۀ این ارثیۀ به ــنی اسـ ــتوسـ تنها روابط نهجامانده از نیاکان پلیسـ

  گیرد.عاشقانه و امور مربوط به همسرگزینی، بلکه طیف وسیعی از روابط اجتماعی را در برمی
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The Importance of the Authenticity of the Artwork from 

Audience’s Point of View in Dutton’s Evolutionary 

Aesthetics  

*lizadehRoja A 

amadiSHadi   

Abstract 

The issue of the originality of the artwork is one of the most important 

and challenging issues in arts, including performing arts, that has 

always been discussed by many philosophers and art critics. Despite the 

fact that the uniqueness of the artwork has been challenged in various 

aspects recently, ensuring the originality of the artwork remains an 

important and influential indicator of the aesthetic experience for 

audiences and has never lost its importance. Dennis Dutton, American 

philosopher of art, looks at the originality of art from the perspective of 

the evolutionary theory. He says that in the context of the formation of 

arts, the mechanism of sexual selection has been at work. In his opinion, 

the reason for the existence of certain tendencies in the human mind, 

like being sensitive to the originality of artwork, is due to the role of 

sexual selection in the formation and maintenance of the arts. 

 

Keywords: Denis Dutton- art- beauty- authenticity- fake 

 

                                                             
* Ph.D. student of philosophy of art, Islamic Azad University,  

Ro.alizadeh@gmail.com 
 Assistant Professor of Philosophy of Science, Islamic Azad University,  

samadiha@gmail.com 
 


	8.pdf
	8 (2).pdf

