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Abstract
Denis L. Dutton (1944- 2010), American-NewZealandian philosopher of art, in many of his
works, especially his latest book entitled The art instinct: Beauty, pleasure, and human
evolution offers a new theory of art. He believes that the human tendency to do artistic work
and to appreciate beauty, in fact, is an evolutionary product and one of many adaptations that
are achieved through natural and sexual selection in the struggle for existence. Dutton thinks
interest in art and beauty is a result of genetic programming and left for modern human of her
earliest ancestors. In support of this claim, he points out that aesthetic tastes of people in
different historical periods and different cultures are alike. In Dutton perspective, art and
aesthetics, are derived from human instincts and are rooted in human nature. He defends the
idea that the evolutionary approach doesn’t undervalue the importance of artistic masterpieces
admired by everyone. He speculates that evolution of imagination and reason enables humans
to transcend their brute nature instincts. Additionally the natural and sexual selection form
them as wise men or women. This research seeks to answer the question "How can we justify
the desire of humans to the arts and beauty and the reason for their enjoyment of their eternal
pleasure from the artworks from the viewpoint of Dutton?”
.
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چکیده
دنیس داتن ،)1۹۹۱-2۲1۲( 1فیلسوفِ هنرِ امریکایی ـ نیوزیلندی ،در بسیاری از آثارش و بهویژه آخرین اثرش با
عنوان غریزۀ هنر :زیبایی ،شعف و تکامل انسان 2نظریۀ جدیدی دربارۀ هنر ارائه کرده و معتقد است تمایل انسان به
هنر و زیبایی ،درواقع محصول تکامل او و یکی از سازگاریهای متعددی است که ازطریق انتخابهای طبیعی و
جنسی در جریان تنازع برای بقا کسب کرده است .داتن عالقهمندی به هنر و زیبایی را نتیجۀ برنامهریزی ژنتیکی
میداند که از قدیمیترین اجداد انسان امروز برای او باقی مانده است .او در دفاع از این ادعا ،به مواردی مثل سالیق
مشترک زیباییشناسی انسانها در دورههای گوناگون تاریخی و در جوامع مختلف با فرهنگهای متفاوت و
جهانشمولی زیباییشناسی اشاره میکند .ازمنظر داتن هنر و زیباییشناسی ،برخاسته از غرایز انسانیاند و ریشه در
سرشت انسان دارند .بهعقیدۀ او تکامل ،و مهمتر از همه تکامل تخیل و عقل ،باعث میشود آدمی از سرشت
حیوانیاش فراتر رود و باز همین انتخابهای طبیعی و جنسیاند که او را در موقعیت انسان خردمند قرار میدهند.
این پژوهش در پی دستیابی به پاسخ این پرسش است که چگونه میتوان با بهرهگیری از رویکرد داتن ،تمایل
انسانها به هنر و زیبایی و دلیل لذتبردن همیشگی و همهجایی آنها از آثار هنری را توجیه کرد.
واژگان کلیدی :دنیس داتن ،زیباییشناسی تکاملی ،هنر ،زیبایی
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متنوعی را برای هنر ارائه کرده است کـه هـر روز بـر

 .1مقدمه
تالش بسیاری از زیباییشناسـان در دنیـای امـروز
بر آن است که بتوانند زیبایی و تجربۀ زیبـاییشناسـی
را بـــه روش علمـــی تحلیـــل کننـــد .متفکـــران و
نظریهپردازان این حوزه معیارهای بسیار متفاوت و گاه
متناقضی را برای زیبایی در نظر میگیرند کـه حالـل
آن نظریه هـای گونـاگونی اسـت کـه در بـاب هنـر و
زیبایی وجود دارد.
زیبایی موضوعی بسیار پیچیده و گسترده اسـت و
تنوع بسیار زیادی دربارۀ آنچه انسانها زیبا مـینامنـد
وجــود دارد .مــواردی از قبیــل :چهــرۀ معصــوم یــك
کودک ،منظـرهای از کوهسـتان برفـی ،تـابلویی از ون
گوک ،1اثری از بتهوون ،2نمایشنامـهای از شکسـییر،9
راه حلی شگفت انگیـز بـرای مسـللهای ریاضـی ،یـك
حرکت حرفهای ورزشی و بسیاری دیگر از این دست
را می توان زیبا نامیـد .داتـن بـا اشـاره بـه ایـن تنـوع
می پندارد یافتن «فرمولی جامع ،کـه بتوانـد بـهشـکلی
کلی ،این فهرست طوالنی از زیباییها را توضیح دهـد

تعدد و تنوع آنها افزوده مـیشـود .تـالش همـۀ ایـن
نظریهپردازان بر آن است که در معنی هنر ،بـه تـوافقی
همگانی و برداشتی درکشدنی برای مخاطـب دسـت
یابند؛ زیرا آثار هنری و تجربۀ زیباییشناسـی همیشـه
برای انسانها لذتبخش و بااَرزش و مهم بوده است.
دنیس داتن در زمرۀ فیلسوفانی است که زیبـایی و
هنر را براسا ِ نظریۀ تکامل داروین بررسی میکننـد.
ازمنظر او لذتبردن از هنر و زیبایی که جنبهای مهم و
اساسی از غرایز عمیق و بنیادین آدمی است ،ریشه در
تکامل او دارد .به زعمِ او زیباییشناسی تکاملی ،بهمددِ
رویکرد و چهارچوب نظریۀ تکامل زیستی ،مـیتوانـد
شیوۀ مناسبی برای رسیدن به توافقی همگانی در بـاب
چرایی اهمیت آثار هنـری و زیبـاییشناسـانه و ارائـۀ
تعریفی پذیرفتنی از هنر و زیباییشناسی باشد.
برای آشنایی با نظریات داتن الزم است بـهنحـوی
بسیار اجمالی بخش هایی از نظریۀ تکامل کـه در آرای
داتن استفاده شده است ،معرفی شود.

کار آسانی نخواهد بود» ).(Dutton, 2010
مــیتــوان گفــت وجــود زیبــایی در اثــر هنــری از

 .2تکامل :انتخاب طبیعی و انتخاب جنسی

مهمترین مؤلفه های اثر و نیز عامل الـلی لـذتبـردنِ

مطابق نظریۀ تکامل ،همـۀ موجـودات زنـده طـی

مخاطب از اثـر اسـت .مفهـوم هنـر نـزد انسـانهـا در

نسلهای متمادی در جهت سازگاری هرچه بیشـتر بـا

دورههــای گونــاگون تــاریخی و شــرای مختلــف

محی  ،برای بقـا و مانـدگاری تاییـر کـرده و تکامـل

اجتماعی و فرهنگی تفاوت های بسیار دارد .چنـانکـه

یافتهاند تا به شکل امروزی درآیند.

در دورهای و بــرای عــدهای ،هنــر چیــزی متفــاوت از

آموزه های داروین به همان اندازه که به وجودآمدن

لنعت نیست و زمانی دیگر ،هنـر نمایـانگـر حقـایق

خصیصــههــای ســاختاری و فیزیولوژیــك را توضــیح

بـه شـمار

میدهد ،برای توضیح شـکلگیـری شـناخت و ادراک

می آید .از منظری دیگـر ،هنـرن نتیجـۀ وحـی اسـت و

انسان از جهـان نیـز مهـم اسـت .دیـدگاه تکـاملی بـا

هنرمندْ سالکی است کـه بـه امـوری فراتـر از روابـ

استفاده از شواهد و مستندات علمی ،سـازگاری عـالی

انسانی و دنیوی اشـتاال دارد و بـرای گروهـی ،هنـر

گونههـای جـانوری را بـا محـی بـومشـناختی خـود

چیزی جدای از رواب عادی انسانی به شمار نمیآید.

توضیح میدهد و یکی از مسائلی که به آن میپـردازد،

معنوی و بازتـابی از یـك زیبـایی مقـد

دنیای معالر نیز بـه نوبـۀ خـود تعـاریف گونـاگون و

نگاه تکاملی دنيس داتن به هنر و زيبايی90/

وجود زیبایی شگفت انگیز موجودات زنده و همچنین

«انتخاب طبیعی» می گویند .بنابراین وقتـی مـی گـوییم

حس تشخیص زیبایی در آنهاست.

حــس زیبــاییشناســی ســازگاری اســت و محصــول

دو ســـازوکار الـــلی در شـــکلگیـــری بیشـــتر

انتخاب طبیعی ،بدان معناست که داشتن ایـن مزیـت،

خصیصههای زیستی نقـش دارنـد :انتخـاب طبیعـی و

بخت فرد برای بقا و تولیدِمثل را افزایش داده است و

انتخــاب جنســی .از کارهــای الــلی زیســتشناســان

در فرایندی مشابه فرایند سـریعتـر دویـدن گـوزنهـا

تکاملی تبیین کارآمدی یك خصیصۀ زیستی در فرایند

شکل گرفته است.

انتخاب زیستی یا جنسی است .خصیصهها مـیتواننـد

بار دیگر جمعیت گوزن های یادشده را بـه خـاطر

ساختارهای موجود در ارگانیسمها باشند یـا رفتـار یـا

آورید .شاخ بزرگ گوزنِ نر خصیصـهای هزینـهبـردار

گـــرایش رفتـــاری موجـــود در موجـــودات زنـــده

است .برای تولید و نگهداری ایـن شـاخ بایـد انـرژی

(داروین.)111-121 :192۲ ،

زیادی لرف کرد .وزن زیاد آن نیـز باعـث مـیشـود

تأکیـد بـر آنکـه بیشـتر ،و نـه همـۀ خصیصـههـا،

سرعت فرار کاهش یابد و همچنین باال نگاهداشتن سر

محصول دو سازوکارِ یادشده هستند ،به این معناسـت

با چنین وزنۀ اضافی نیازمنـد لـرف انـرژی بیشـتر و

که برخی از خصیصهها نیز وجود دارند کـه محصـول

درنتیجه تاذیۀ بیشتر است .اگـر همـین چنـد درلـد

این دو فرایند نیستند؛ امـا داتـن معتقـد اسـت هنـر و

انرژی هدررَفته بر روی سریعتر دویدن سرمایهگذاری

حس زیبایی شناسی در زمرۀ خصیصه هایی هستند کـه

می شد ،بخت فرار از دست لیادان نیز بیشتر میشـد.

توس انتخابهای طبیعی و جنسی به وجود آمدهانـد.

پرسش این است که :پس چرا شاخها در گـوزنهـای

قبــل از آنکــه دالیــل وی بررســی شــود ،بــهجاســت

نر بهمرورِ زمان بزرگتر شدهاند؟ اگـر ایـن فراینـد در

به نحوی مختصر فرایندهای انتخاب طبیعـی و جنسـی

جهت مقابل انتخاب طبیعـی اسـت ،کـه درواقـع نیـز

معرفی شود.

هست ،چرا نهتنها حفظ شده بلکه گسترش نیـز یافتـه

جمعیتــی از گــوزنهــا را در نظــر بگیریــد کــه در

است؟ پاسخ ساده است :زیرا گـوزن هـای مـاده آن را

بیشهای زندگی میکنند .در بیشـه شـکارگرانی وجـود

مــیپســندند .گــوزنهــای مــاده نرهــایی را بــرای

دارند که از گوزنها تاذیه مـیکننـد .گـوزنهـا بـرای

جفتگیری میپسندند که شاخهای بزرگتـری داشـته

زندهماندن باید از دست شـکارچیهـا فـرار کننـد .در

باشند؛ بنابراین داشتن شاخ بزرگ به رغمِ هزینـههـایی

تالش برای فـرار ،عضـالت قـوی یـاریگرنـد .همـۀ

که برای بقای فرد به بار می آورد ،بخـت تولیـدِمثل را

گوزن ها عضالت یکسـانی ندارنـد .هرچـه عضـالت

افزایش میدهد .بـه چنـین فراینـدی انتخـاب جنسـی

قوی تر باشند ،بخت فرارکردن بیشتر است .گوزنهایی

می گوینـد .اگـر کسـی دعـوی داشـته باشـد کـه هنـ نر

که بهتر فرار کنند ،بیش از سایرین بخـت آن را دارنـد

محصول انتخاب جنسی است ،بدان معناست کـه هنـر

که به سن تولیدِمثل برسند .اگر داشتن عضالت قـوی

بهرغمِ هزینـه هـایی کـه بـرای فـرد بـه بـار مـیآورد،

موروثی باشد ،انتظار می رود بـا گـذر زمـان میـانگین

گســترش یافتــه اســت؛ زیــرا بخــت هنرمنــد را بــرای

ســـرعت فـــرار بیشـــتر شـــود .در ایـــن لـــورت،

انتخاب جفت افزایش میدهد.

زیستشناسان تکاملی از الـطال «سـازگاری» بـرای

گاه انتخاب جنسی و انتخاب طبیعی در دو سـوی

این خصیصه استفاده می کننـد و بـه کـل ایـن فراینـد

متفاوت عمل میکنند .مثال شاخ گـوزن از ایـن سـنخ
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است؛ اما گاهی این دو همسو عمل میکننـد .در ایـن

تقارن چهرۀ او تأثیرگذار است؛ پـس مـیتـوان تقـارن

لورت پسندِ ماده ها به خصیصهای تعلق می گیرد کـه

چهره را نمایان گر سالمتی فـرد و انتخـاب طبیعـی را

به بقای بیشتر فردِ نر و بهتبعِ آن به بقای بیشـتر گونـه

عامل متقارنبودن چهره دانست .از سویی دیگر ،تقارن

میانجامد؛ مثالً اگر مـادههـا گـوزنهـای نـری را کـه

چهره معیاری اولیـه بـرای اجـداد انسـان در انتخـاب

قدرت عضالنی بیشتری دارند بـه نرهـای ضـعیفتـر

جفت به شمار میآمده است و هنوز هم شرط نخست

ترجیح دهند ،در آن لورت انتخاب جنسی همسو بـا

بـرای خوشـایندبودن و جـذابیت چهـرۀ افـراد ازنظــر

انتخاب طبیعی عمل کرده است؛ زیرا عضالت قویتـر

جنس مقابل است .انسان ها برای انتخـاب جفتـی کـه

بخت بقا را افزایش می دهد .این هم سویی ،بخت ابقـا

بــهلحــا ِ هــاهری زیبــاتر اســت ،افــرادی بــا چهــرۀ

و گسترش آن خصیصه را افزایش میدهد.

متقارنتـر را برمـیگزیننـد .چهـرۀ متقـارن عـاملی در

پس از این توضیح مختصـر دربـارۀ انتخـابهـای

جهت برتری شخص در تولیدِمثل به شـمار مـی آیـد.

طبیعی و جنسی آرای دنیس داتن بررسی میشـوند و

همچنین چهـرۀ متقـارن ،مالکـی بـرای سـالمتربـودن

دالیل وی مبنـی بـر ایـن دعـوی کـه زیبـایی و هنـر

شخص و درنتیجه سالمتربودن ژنهایی است که قـرار

محصــول انتخــاب طبیعــی و جنســی هســتند معرفــی

است به نسل بعدی منتقل شود« .زیبایی ،روشی است

میشوند .دنیس داتن معتقد است کـه مبنـایی زیسـتی

که طبیعـت بـرای کنتـرل انسـان از راه دور برگزیـده

برای تشخیص زیبایی در همۀ انسانهـا وجـود دارد و

است» ).(Dutton, 2010

ماز انسان ،در فرایند تکامل ،بهگونـهای شـکل گرفتـه

بهعبـارتی از یـكسـو چهـرۀ متقـارن نشـانهای از

است که زیبایی را ستایش کند .درواقع «قابلیت ادراک

سالمت است و سالمت ،فینفسه بخت بقا را افـزایش

زیبایی ،یکی از روش هایی است که تکامل ،با خود به

می دهد و از سوی دیگر افـراد تقـارن در چهـره را در

ارماان آورده است»). (Dutton, 2010

انتخاب جفت مد نظر قرار میدهند .و بهعبارتی دیگر،
انتخاب طبیعی و انتخـاب جنسـی در متقـارنترشـدن
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ساده ترین و ابتداییتـرین مثـالی کـه داتـن بـه آن
اشاره میکند عالقـهمنـدی همـۀ انسـانهـا بـه چهـرۀ
زیباست .با وجود اینکه ممکن است در بـدو امـر بـه
نظر برسد سلیقه های متفـاوتی دربـارۀ زیبـایی چهـره
وجود دارد ،اما یافتههای تجربی خالف ایـن را نشـان
می دهند .مطابق این یافته ها اولین مالک و معیار بـرای
زیبادانستن چهره نزد همۀ انسانها ،فارغ از هر ویژگی
فرهنگی و اجتماعی و شرای سنی ،میزان تقارن چهره
اســت .براســا ِ یافتــههــای علمــی مــواردی ازقبیــل
سوختوساز دقیق بدن ،سالمبودن ارگانهای داخلـی
و میزان مقاومت شخص در برابر بیماریها بـر میـزان

چهره همسو عمل کردهانـد و نتیجـۀ ایـن هـمسـویی
اهمیت زیادی است که ما بـرای چهـرۀ متقـارن قائـل
هستیم .عامل دیگری که سبب زیبادانستن فرد در نظر
جنس مقابل است ،وجود تناسبات خاص در هـاهر و
اندام است .خصیصه هـایی کـه بـه بقـای فـرد کمـك
می کنند ،براثرِ انتخاب طبیعی در او بـاقی مـیماننـد و
پررنــگ مــیشــوند و در عــین حــال ایــن ویژگــیهــا
همانهایی هستند که در فرایند انتخاب جنسـی نیـز از
دیدگاه جنس مقابل مورد توجه قرار میگیرند و بخت
فرد را برای تولیدِمثل در مقایسـه بـا دیگـران افـزایش
مـیدهنـد .درواقـع ،انســانهـا بـهشـکلی ناآگاهانــه و
غریزی ،همـان ویژگـی هـایی را در فـرد مقابـل زیبـا
تشخیص میدهند که عاملی برای سالمتی او به شـمار
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می آیند .به عبارتی در این مورد نیز انتخـاب طبیعـی و

داشتن فرزندان بیشتر و درنتیجه انتقال ژنهایشـان بـه

جنسی هم سو شدهاند و نتیجۀ آن حسا شـدن افـراد

نسلهای بعد است.

بــه وجــود تناســبهــایی خــاص در دیگــران اســت.
تناسب هایی که مواجهۀ با آنهـا حـس زیباشـناختی را
برمیانگیزد.
برای مثال ،وجود تناسبهایی خاص در اندامهـای
حرکتی جنس نر مـی توانـد قابلیـت بهتـر او را بـرای
دویدن و شکارکردن به نمایش بگذارد که عاملی مهـم
برای بقا در جوامع اولیه و شکارچی به شمار میآمـده
و یا تناسبات خاص در انـدام جـنس مـاده مـیتوانـد
نمایان گر توانایی او برای بـاروری و تولیـدِمثل باشـد.
ازجمله یافتههای علمی نشان میدهند که اگـر نسـبت
دور کمر به دور باسن در زنان حدود هفتدهم باشد،
احتمال زایمان راحت افزایش مـی یابـد و فـرد کمتـر
دچار بیماریهای قلبی و همچنـین دیابـت مـیشـود.
یعنی این نسـبت گـواهی بـر سـالمت فـرد اسـت .از
سویی دیگر مـردان چنـین انـدامی را زیبـاتر ارزیـابی
میکنند .بهعبارتی سالمت و زیبایی همراهاند (دانبـر و
دیگران.)1۲۱-11۱ :19۹9 ،
نیـروی انتخـاب جنســی عـاملی اسـت در جهــت
تکمیل نیروی انتخاب طبیعی که در برخی موارد از آن
پیشی می گیرد .درواقع ویژگی هایی که افـراد را بـرای
جنس مقابل جذاب و زیبا مـی کنـد ،در آنهـا تقویـت
می شود؛ حتی اگر این ویژگیها ازمنظر انتخاب طبیعی
دست وپـاگیر و حـذفشـدنی بـه نظـر بیاینـد؛ ماننـد
شـــاخهـــای بـــزرگ گـــوزن نـــر کـــه بـــا وجـــود
دست وپاگیربودن بـرای حیـوان ،همچنـان در او بـاقی
مانده است و تقویـت مـیشـود .مـیتـوان گفـت کـه
بسیاری از تاییرات در هاهر و توانـاییهـای افـراد در
طول زمان ،در جهت مـورد توجـه قـرارگفتن آنهـا از
نگاه جنس مقابل و درنتیجه افزایش بخت تولیدِمثل و

 .4زیبایی در مناظر
از چهره و هاهر انسانها که بگذریم ،عکسالعمـل
افراد گوناگون در فرهنگهای مختلف به زیبایی مناهر
و چشماندازها نیز جـای تأمـل دارد .ایـن مسـلله کـه
بیشـتر انســانهــا در همـهجــای دنیــا منظـرههــایی بــا
ویژگی های خاص را زیبا می بینند نیز با بهرهگیـری از
نظریۀ تکامل قابلِ توضیح است و درواقـع بـه گذشـتۀ
تکاملی و غرایـز نهادینـهشـده در زمـانهـای گذشـته
بستگی دارد .همۀ انسانها ویژگی هـایی را در منـاهر،
زیبا می یابنـد کـه در بقـای آنهـا از گذشـتههـای دور
تأثیرگذار بوده اسـت .منـاهری کـه احسـا

امنیـت،

دردَســتر بــودن آب و غــذا ،امکــان فــرار بــههنگــامِ
احسا

خطر و مواردی از این دست را القا میکنند.

داتن در مقالۀ «جهانشـمولی زیبـاییشناسـی» ،بـه
نتایج شگفتانگیز تحقیقـات دو هنرمنـد بـا نـامهـای
ویتالی کومار 1و الکساندر مالمید 2اشاره مـیکنـد کـه
نتیجۀ نظرسنجی گستردهای است که دربارۀ ترجیحات
هنری افراد در کشورهای مختلـف اروپـایی ،آسـیایی،
آفریقایی و آمریکایی انجـام شـد .در ایـن نظرسـنجی
تمایالت یکسان افراد نسبت به محتوای تصویری آثار
هنری ،محبوبیت رنگ آبـی و پـس از آن رنـگ سـبز،
دلبستگی عمومی نسبت به نقاشیهای واقـعگرایانـه و
دارای تصاویر آب ،درخت ،گل و پیکرههـای انسـانی
(ترجیحاً زنان و کودکان و شخصیت های تـاریخی) و
جانوران ،به ویژه پستانداران بـزرگ وحشـی و اهلـی،
وجود داشت .سیس این دو هنرمند شـروع بـه تولیـد
آثاری با همـین معیارهـا کردنـد کـه نتیجـۀ آن خلـق
نقاشی هایی با شباهت بسیار به تصاویری شـد کـه در
1

. Vitally komar
. Alexander Melamid
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فرهنگ امروز ،تصاویر عامه پسند یـا بـازاری خوانـده

هنر و آثار هنری نیز میتواننـد بـر همـین اسـا

میشوند .داتن در این مورد همنظری خـود بـا آرتـور

بررسی شوند .ساختن تبرهای سنگی بـا حاشـیههـای

دانتو را نشان میدهد:

دندانهدار و کنـدهکـاریشـده توسـ انسـان اولیـه در

آرتور دانتو معتقد است که شباهت میان نقاشیهای

شرایطی که بقای انسانها به میزان موفقیت آنها در امر

کومار ومالمید با چشماندازها و تصاویر عامهپسند

شکار و فراهمکـردن منـابع مفیـد غـذایی و همچنـین

اروپایی ،به جای مشابهت با هنر بومی سرزمینی که
نظرسنجی در آن انجام شده است ،نشاندهندۀ قدرت
فراگیر آثار هنری عامهپسند بر شکلدهی سالیق هنری
و تمایالت محتوایی مرسوم افراد است .دانتو خاطر
نشان میکند که کنیاییها نقاشی از یك چشمانداز شبیه
به آثار مکتب هادسن ریور 1را ۱به همۀ آثار هنری
متعلق به سبكهای مشخص آفریقایی ترجیح دادند و
همچنین براسا ِ نظرسنجی به نگهداری آثار هنری
عامهپسند در خانههایشان تمایل داشتند .(Dutton,
)2002

هوشیاری همهجانبـه نسـبت بـه خطـرات احتمـالی و
آمادگی برای فرار بستگی داشت چه دلیل قابـلِقبـولی
میتواند داشته باشـد؟ بـیتردیـد تبـر بـرای شـکافتن
پوست جانوران شکارشده مفید بوده است؛ امـا تبـری
که تمامی اطراف آن دندانهدار شده ،تبرِ خـوشدسـتی
نیســت .بــهعــالوه برخــی از ایــن تبرهــای متقــارن و
کارشده بزرگ تر از آن هستند که بتوانند بهعنوانِ چاقو
به کار گرفته شوند .تعداد آنها نیز بسیار بیش از چیزی

نتیجۀ داتن از نظرسنجی این است که آثاری که در

است که برای استفادۀ عملی نیـاز اسـت .همچنـین در

سرتاسر جهان ،موردعالقۀ انسـانهـا قـرار گرفتـهانـد،

تبرهای کامالً متقارن با حاشـیههـای کنـدهکـاریشـده

منــاهریانــد کــه براســا ِ روانشناســی تکــاملی،

نشانههایی دیده نمیشود که حاکی از بهکارگرفتن آنها

عالقه مندی بنیادین بصری به آنهـا ریشـۀ پلیستوسـنی

باشد .بهعبارتی ساختهشدن این دسته از تبرها کامالً به

دارد 1.مردم در نقاط مختلف دنیـا و در فرهنـگهـای

دور از غــرا الــلی از ســاخت تبــر اســت .ایــن

گوناگون ،به انواع خالی از چشماندازها عالقه نشـان

بی غرضی در سـطحِ کاربردهـایِ عملـیِ رایـج ،وجـه

می دهند و این چشم اندازها درواقع تصاویری هسـتند

اللیِ نخستین آثار هنری است.

شبیه به همان مناهری که آدمی در محی ساوانا در آن

توجه به تفاوت این دو نوع زیبایی ضروریسـت.

تکامل یافته است .مناهری که حتی ازنظر کسـانی کـه

یك سو چهـره و انـدام زیباسـت و سـوی دیگـر تبـر

هرگز از نزدیك آن مناهر را ندیـدهانـد زیبـا بـه نظـر

سنگی زیبا .تفاوت در آنجاست که در زیبایی نخسـت

میرسد .اما درست برخالف دانتو ،داتن معتقـد اسـت

که زیبایی طبیعی نامیده میشود ،انتخابهای طبیعی و

لــنعت تولیــدات عامــهپســند بــا زیرکــی و براســا ِ

جنسی همسو هستند .چهره و اندام متقارن و متناسـب

خواستۀ جامعۀ هدف به تولید محصـول مـیپـردازد و

حتی اگر مورد توجه جـنس مقابـل نیـز قـرار نگیـرد

براسا ِ سلیقۀ رایجی که به شکلِ فطری در مخاطبـان

کارکرد سالمتی دارد؛ بنـابراین انتخـاب آنهـا ازسـوی

وجود دارد نقاشیهایش را تولید میکند.

جنس مخالف بی غـرا نیسـت؛ بلکـه هـمراسـتا بـا
غرا اللی آن است؛ اما در زیبایی تبـر سـنگی ایـن

 .5زیبایی در دستساختهها

همراستایی دیده نمیشود .کارکرد الـلی تبـر سـنگی
ســالخی گوشــت شــکار اســت؛ امــا انســان بــدوی
ساعت های متمادی را لرف ایجاد طر هایی بر روی
. Hudson river

1

آن کرده است که ربطـی بـه سـالخی گوشـت شـکار
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ندارد .چرا انسان بدوی سـاعتهـای متمـادی تمرکـز

حال آنکه تبر سنگی نمـیتوانـد گـواهی بـر سـالمت

خود را برای ایجاد چنین طـر هـایی معطـوف کـرده

انسـان باشـد .در پاســخ بـه ایـن اشــکال مـیتــوان از

است؟ تمرکزی که میتواند بهمعنـای بـیتـوجهی بـه

پرندگان بهشتی مثالی ارائـه داد .دسـتهای از پرنـدگان

جهان پیرامونی باشد .این بیتوجهی میتواند بهمعنـای

بهشتی به سانِ طاوو

نر پر و بـال رنگـین و زیبـایی

نادیده گرفتن شکاری که از آن حوالی میگذرد باشد و

دارند .دسته ای دیگر راهکار متفاوتی را بـرای جـذب

یا حتـی بـدتر ،شکارشـدن توسـ جـانوران درنـده.

جفت انتخاب کـرده انـد؛ ایـن دسـته آوازخـوانهـای

بهتعبیرِ زیستشناسـان ایـن رفتـار نـهتنهـا سـازگاری

قهاری هستند .دستۀ سوم برای جلبِنظر جفت ،عملی

نیست ،بلکه در جهت مقابل عمل می کنـد و بنـابراین

را انجام می دهند کـه بسـیار مشـابه سـاخت تبرهـای

باید توس فشار تکـاملی حـذف شـود؛ امـا بـه رغـمِ

سنگی در انسان است .این دسته النههایی را میسازند

هزینههای یادشده نهتنها حذف نشده ،بلکـه گسـترش

و سیس تزئین میکنند .کارکرد اللی النه ایجاد محلی

یافتــه اســت .پرس ـش ایــن اســت کــه :فایــدهای کــه

برای پرورش جوجـه هاسـت .بنـابراین ایـن دسـته از

جبرانکنندۀ هزینهها بوده چه بوده است؟ پاسخ را باید

پرندگان النه هایی میسازند که فراتر از کارکرد الـلی

در انتخاب جنسی جسـت .شـاید جـنس مخـالف بـه

النه واجدِ کارکردِ جلبِنظر جفت است.

ســازندگان چنــین تبرهــایی روی خــوش نشــان داده
اســت .داتــن بــر ایــن رای اســت .او معتقــد اســت

 .6قصهگویی

سازندگان این تبرها دستهای از مهارت ها را به نمایش

مثال دیگری که داتن به آن اشاره میکند ،مضامین

می گذاشـتهانـد؛ ازجملـه داشـتن طرحـی در وهـن و

داســتانهــای روایــی اســت کــه بــا وجــود بــالقوه

مهارتهای اجرایی برای اجرای طر  .این مهـارتهـا

نامحدودبودن این مضامین ،باز هـم اکثریـت آنهـا بـه

برای بقـا در محـی بیشـه کارامـدی فـرد را افـزایش

موضوعات محدودی مثل زندگی و مرگ ،بحرانهـای

میدهند .بهعالوه هرافتهای اجرای چنین طر هـایی

خانوادگی ،عشق ،پیروزی بر دشمن و چیزهایی شـبیه

گواهی است بر سالمت سیستم عصـب و عضـله کـه

به اینها میپردازند .همانطور که ارسـطو نیـز پـیش از

خود گواهی است بر حمل ژنهای خـوب .فـردی بـا

ایـــن گفتـــه بـــود «تمرکـــز روایـــات تراژیـــك

این ویژگیها برای سرمایه گذاری ژنی و تولید فرزنـد

بــر اخــتالل در روابــ خــانوادگی اســت و روایــت

مناسب تر از کسی است که نمیتواند تبرهـای سـنگی

اخــتالفهــای شــدید بــین دو غریبــه ،در مقایســه بــا

باهرافتی بسازد .درست کردن تبرهای تزئینی به سانِ پر

داستانی درمورد نزاع تا سرحدّ مرگ که بین دو بـرادر

نر نهتنها به بقای

اتفاق می افتد ،دارای جـذابیت کمتـری خواهـد بـود»

طاوو

نر عمل می کند .پر طاوو

وی کمکی نمی کند ،بلکه هم مانعی است بـرای فـرار
وی از دســت شــکارچیان و هــم اینکــه از دوردســت
شکارچیان را به خود جلب میکند). (Dutton, 2002

).(Dutton, 2009b: 1453
اختالفات خانوادگی ،از مانـدگارترین موضـوعات
ادبی است که دورۀ تاریخی وسـیعی از تـراژدیهـای

ممکن است به نظر رسد تفاوت فاحشی میان ایـن

یونان باستان ،تا سریالهای تلویزیـونی دوران معالـر

جزئـی از بـدن اوسـت و

را در بر می گیرد .یك ویژگی مشـترک در داسـتانهـا

اسـت.

این است که عموم آنها دربارۀ دردسـرها و مشـکالت

دو وجود دارد .پر طـاوو

بنابراین گواه موثقتـری بـر سـالمت طـاوو

هســتند و همیشــه گــره و مســللهای وجــود دارد کــه
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داســتان برپایــۀ آن شــکل مــیگیــرد .بســیاری از
پژوهشــگران ادبیــات جهــان نیــز معتقدنــد کــه همــۀ
داستان ها حول چند مضـمون الـلی کـه دربرگیرنـدۀ
چالش های اساسی زندگی انسانی هستند ،مانند عشـق
از مرگ ،دور مـیزننـد و یـك دسـتور زبـان

یا تر

همگانی برای ادبیات داستانی در همهجای جهان و در
همۀ دوران تاریخی وجود دارد (گاتشـال-1۲ :191۹ ،
.)11
روانشناسـی تکــاملی نقــش مـؤثر داســتانهــا در
تمرین برای روبه روشدن با مسـائل زنـدگی را دلیلـی
برای این جهانشمولی میدانـد« .تمـرین مهـم اسـت.
مــردم بــازی بســکتبال یــا نوازنــدگی ویــولن را در
محی های کمخطر تمرین میکنند تـا در محـی هـای
پرخطر ورزشگاه یا تاالر موسیقی اجرای خوبی داشته
باشند .به نوشتۀ متفکرین تکامل گرایی ازقبیـل اسـتیون
پینکر 1و 1میشل اسکالیز سوگییاما 2داسـتان قلمـروی
اســت کــه در آن مــردم مهــارتهــای مهــم زنــدگی
اجتماعی را تمرین می کننـد» (گاتشـال )11 :191۹ ،و
به همین دلیل داسـتانهـایی کـه موضـوعات مهـم در
زندگی روزمره را دستمایۀ خویش قرار میدهنـد ،از
اقبال بیشتری برخوردار می شوند« .مطالعات انجامشده
همگی بر ایـن نکتـه لـحه مـیگـذارد کـه مضـامین
برجسته در ادبیات ،همواره همان مضامین برجسته در
زندگی است» (دانبر و دیگران .)212 :19۹9 ،داتن نیز
بر آن است که «اگر ارزش اولیـه داسـتانگـویی بـرای
انسانها را به عنوانِ نوعی تمرین برای بقا و تولیـدِمثل
بیــذیریم ،پــس موضــوعات جهــانی رایــج در تــاریخ
ادبیات که دارای مضامینی مثل عشق ،رابطۀ جنسـی و
مرگ هستند ،نباید مایۀ شگفتی مـا شـوند» (Dutton,

 .7جهانشمولی زیباییشناسی ازمنظر داتن
ویژگــیهــای عمــومی ســالیق زیبــاییشناســی و
اشتراکات بسیار این سالیق در شرای و فرهنـگهـای
گوناگون و دورههای مختلف تاریخی ،میتوانـد دلیـل
محکمی برای این ادعا باشـد کـه میـل بـه زیبـایی در
انسانها مقولهای فطری است .شباهتهای بسیاری در
لذت بردن از امور زیبا در فرهنگهای کـامالً متفـاوت
وجـــود دارد کـــه بـــا اســـتفاده از رونـ ـدِ تکـــاملیِ
زیباییشناسی انسان قابلِتوضیح است .بهاعتقـادِ داتـن
«هیچ تردیدی نیست کـه ادراک زیبـایی بـا تمـام بـار
عاطفی و لذتی که ایجاد میکند ،از تکامل روان آدمـی
نشـــلت گرفتـــه اســـت و ایـــن قابلیـــت یکـــی از
سازگاری های فراوان و گوناگونی است که در تکامـل
داروینی او رخ داده است» ).(Dutton, 2010
جهانشمولی هنر بر آن اسـت کـه مسـبب وجـود
عنالر همانند زیباییشناسی و هنر نزد انسانهـا تـأثیر
سرشت مشترک انسانی بر معیارهـای زیبـایی شناسـی
است و همین امر به هنر ،توان گذر آسان از مرزهـای
فرهنگی را می بخشد و درست به همین دلیل است که
«بتهــوون و شکســییر ،در ژاپــن طرفــدار دارنــد و
باســمههــای ژاپنــی مــورد تحســین برزیلــیهــا قــرار
میگیرند؛ تراژدیهای یونانی در همهجـای دنیـا اجـرا
میشوند و فـیلمهـای سـینمای هـالیوودی بـا وجـود
نارضایتی زیاد لنایع بـومی فـیلمسـازی ،از جـذابیت
فراوان میانفرهنگی برخوردارند» ).(Dutton, 2002

مطالعــه در زمینــۀ ارزشهــای زیبــاییشــناختی
جهانشمول و تکاملی در درجـۀ اول ،از روانشناسـی
تکــاملی آمــده اســت .روانشناســی تکــاملی کــه
زیباییشناسی تکـاملی براسـا ِ یافتـههـای آن شـکل

).2002

گرفته است «به جای آنکه وهن انسـان را ماننـد یـك
لو سفید و عاری از هرگونه محتوا و محالرهشده با
. Steven Pinker
. Michelle Scalise Sugiyama

1
2

مهارت ها و ارزش های فرهنگی فـرد در نظـر بگیـرد،

نگاه تکاملی دنيس داتن به هنر و زيبايی09/

فرا را بر وجود عالیق و تواناییها و سـالیق واتـی

تفکـر تولســتوی ،2تمایـل بــه بـازی در آرای شــیلر۹و

شــکلگرفتــه در جریــان انتخــاب طبیعــی و انتخــاب

اعتقاد به فرم معنیدار 1بهعنوانِ جوهر الـلی هنـر در

جنسی میگذارد .از این منظر ،وهن مجموعهای اسـت

نظریات کالیوبل ،1۲همچنین سخن از معیـار ووق 2در
11

از ابزارها و تواناییهای خاص که آنها را بـرای منـافع

9

آرای هیوم ،حس مشـترک در آثـار کانـت و مـوارد

و وهـایف مهـم بـه دسـت آورده اسـت» (Dutton,

بسیاری از این دست همه نشاندهندۀ ایـن اسـت کـه

).2009

این متفکران وجود ماهیت بنیـادین و عالیـق و امیـال

پــژوهشهــای روانشناســی تکــاملی ،7در زمینــۀ

مشــترک میــان انســانهــا را پذیرفتــهانــد .مفهــوم

ویژگی های جهان شمول هنر و زیبایی تالش دارد کـه

جهانشمول هنر میتوانـد دلیلـی بـر فطـریبـودن آن

ویژگی ها و هرفیتهای توسـعه یافتـۀ ماـز انسـان در

به عنوانِ یکـی از فعالیـت هـای انسـانی باشـد و البتـه

زمینــۀ درک زیبــایی و لــذتبــردن از آن را در تــاریخ

نخستین بار ارسطو بود که دربارۀ ایـن ایـده لـحبت

طــوالنی تکامــل توضــیح دهــد .ازمنظــر روانشناســی

کرد .ازنظرِ او هستی هنرها و فنون گونـاگون ،برآمـده

تکاملی ،علت غایی به وجودآمدن لذت ها تولیـدمثل و

از سرشت مشترک انسانی است و شـباهتهـای میـان

بقاست و همین استدالل برای بسـیاری از جنبـههـای

اشکال بنیادین آنها نیز بر همین اسا

وجـود دارنـد.

عاطفی تمایالت آدمی ازجمله هنـر و زیبـایی کـاربرد

«بنابراین ،انواع روایـات داسـتانی شـفاهی و هنرهـای

دارد .بســیاری از تمــایالت و عالیــق زیبــاییشناســی

ادبی در همهجا بهشـکلِ نمـایش کمـدی یـا تراژیـك

انسان ماقبل تاریخ تا امـروز ادامـه پیـدا کـردهانـد کـه

تکامل خواهند یافت .همچنین کندهکاری ،نگارگری و

بــهلــورتِ ســالیق مشــترک زیبــاییشناســانه در

نمونههای دیگر وجود دارند که همانند توسعۀ تراژدی

فرهنگهای گوناگون ،دیده میشوند .این نکته دربـارۀ

یونــانی بــا گذشــت زمــان پیچیــدهتــر خواهنــد شــد»

زیبایی طبیعی و دربارۀ زیبـایی هنـری هـردو لـادق

).(Dutton, 2009

است .با وجود تاییرات بسیار در سبكهـای هنـری و

زیباییشناسی تکاملی بهرغمِ بهکارگیری رویکردی

تنوع فراوان آنها در دوران معالر ،آثار بـه جامانـده از

علمی به زیبایی ،اشتراکهایی بـا زیبـاییشناسـیهـای

پیشینیان ،حتی از دوران ماقبل تاریخ ،همچنان بهمقدارِ

ســــنتی در تــــاریخ فلســــفه دارد و عنالــــری از

زیادی در نظر انسان امـروزی زیبـا هسـتند .درواقـع،

زیبایی شناسی های افالطون و ارسطو و هیوم و کانـت

برای یافتن دلیل جهان شمولی سالیق زیباشـناختی در

را در کنار هم قرار میدهد.

انسان ها باید دید که کدامیك از عالیق زیباییشناسـی

یکی از ماندگارترین و مطر ترین نظریههای هنر،

از دوران ماقبل تاریخ تا امروز دوام یافتـه اسـت و بـه

نظریۀ تقلید است که براسا ِ آن هنرن تقلیدِ زندگی،

چه عللی این سالیق در وهن آدمی حك شده است.

طبیعت و عملکردهای انسانی است .افالطون اموری

داتن می گوید بسیاری از فیلسوفان و نظریهپردازان

مثل تراژدی ،مجسمهسازی و نقاشی و ...را تخنه یا

برای ارائۀ نظریۀ خود دربارۀ هنر ،تالش کردهانـد کـه

لناعت میدانست و همه را در زمرۀ امور تقلیدی به

ویژگـیهــای جهــانشـمول بنیــادین هنرهـا را مبنــای

حساب میآورد .ارسطو بر آن بود که تقلیدْ امری

استدالل خـود قـرار دهنـد .مـواردی ازقبیـلِ هرفیـت
ارتباطی هنر برای پیونددادن انسانهـا بـه یکـدیگر در

1

. Significant form
. Standard of taste
3
. Common sense
2
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طبیعی و تمایلی فطری است که برای همۀ انسانها و

میدانـد کـه درنتیجـۀ ادراک حسـی پدیـد مـیآیـد و

از همان دورۀ نوزادی لذتبخش است.

انسانها براسا ِ لذتبخش بودن یا نبودن شیء ،آن را

بهاعتقادِ ارسطو تقلیـد ،لـذتبخـش اسـت؛ چـون

زشت یا زیبـا مـینامنـد .ازنظـر او زمـانی کـه فـردی

تقلیــدکردن ،غریــزهای در انســان اســت کــه از دوران

میگوید« :این شیء بهنظرِ مـن زیباسـت» از سـلیقه و

کودکی وجود دارد؛ درواقع ،همین است که انسـان را

احسا

شخصی خود سخن گفتـه اسـت و داوری او

از سایر موجودات ،متمایز میکند :انسان از همـۀ آنهـا

داوری ووقی به شمار میآید؛ اما زمانی که مـیگویـد:

مقلدتر است و به روش تقلید است که اولین ادراکات

«این شیء زیباست» منظـور ایـن اسـت کـه آن شـیء

خود را گسترش میدهد .و این مسلله به همان انـدازۀ

می باید در نظر همگان زیبا باشـد و ایـن داوری ،هـم

لذت بردنِ همگـان از اشـیای تقلیـدی طبیعـی اسـت.

ووقی است و هم زیبایی شناسانه و بنابراین اسا

کار

توجه به یك تجربۀ معمولی روزمره میتواند این امـر

در داوری زیبایی شناسـانه مبتنـی بـر اعتبـار همگـانی

را روشن کند :برای همۀ ما نگاهکردن به نقاشـیهـایی

لذت بردن است و لذت شخصی برای زیبابودن شـیء

که با دقت و مهارت بسیار ،مناهر واقعـی را بازنمـایی

کافی نیست (کانت .)۹۹-11۲ :1921 ،به عـالوه گفتـه

کردهاند ،لذتبخش است؛ حتـی اگـر ایـن نقاشـیهـا

شد که در زیبادانستن تبر دسـتی ،زیبـایی بـه کـارکرد

بازنمایی چیزهایی باشند کـه مشـاهدۀ آنهـا در دنیـای

اللی تبر مربوط نمیشد و زیبـایی آن مرهـون لـذت

واقعی احساسی ناخوشایند را ایجـاد مـی کنـد؛ ماننـد

بیغرضی بود که با خود بههمراه داشت و این چیـزی

اجساد حیوانات (ارسطو.)2۹ :1917 ،

است که کانت نیز بر آن تأکید دارد.

دیوید هیوم نیز از «معیار ووق» سخن مـیگویـد و

بنابراین زیبایی شناسی تکاملی هم در جهانشمولی

بر آن است که «الول کلی ووق در سرشت انسـانهـا

معیار زیبایی با برخی از مهـمتـرین فیلسـوفان تـاریخ

مشــابه و یکســان هســتند» و در غیــر ایــن لــورت

فلسفه همنواست و هم در گـزینش برخـی معیارهـای

انسان های امروز نمـی توانسـتند از آثـار هنـری دوران

معرفی شدۀ آنها ،که از افالطون ،ارسطو ،هیوم و کانت

باستان لذت ببرند.

نمونــههــایی ارائــه شــد .اختالفــی نیــز وجــود دارد.

هیوم بـه هسـتۀ تاییرناپـذیر عالیـق و احساسـات

برخالف عمدۀ فیلسوفان ،داتن تنها یك معیار را برای

انســانی اعتقــاد دارد کــه دســتیــابی بــه عنالــر

زیبایی کافی نمیداند و تکثـری از معیارهـا را معرفـی

میانفرهنگی را ممکن میسازد و به همین دلیل اسـت

میکند.

که «همان هومری که دوهزار سال پیش در آتن و روم

او ویژگیهایی زیـر را خصولـیات بنیـادین هنـر

تحسین می شد ،هنوز هـم در لنـدن و پـاریس ،مـورد

میداند )(Dutton, 2002؛ ایـن خصیصـههـا هرکـدام

تحسین است» ).(Dutton, 2009

بهتنهایی نه شرط الزم هنرند و نه شرط کافی.

کانت نیز ،در نقد قوۀ حکم 1از «احسا

مشـترک»

 .1تخصص و مهارت؛ که در فعالیتهـای غیرهنـری

لحبت می کند؛ هرچند کـه ازنظـر او احکـام ووقـی،

نیز به کار می آید؛ اما تخصص و مهارت هنـری در

احکامی وهنی هستند .او الـطال «داوری ووقـی» را

تمامی جوامع موردِتحسـین اسـت و سـبب ایجـاد

به کار مـی بـرد و آن را مبتنـی بـر تصـوری در وهـن

تجربۀ زیباییشناسی میشود.
 .2لــذتبــردن بــدون ســودمندی؛ ایــن امــر بــه ایــن

. Critique of Judgment
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معناست که اثر هنری بهخـودیِخـود ،منبـع لـذت

نگاه تکاملی دنيس داتن به هنر و زيبايی03/

فی نفسه به شمار مـیآیـد؛ بـدون اینکـه بـهلحـا ِ

جهان شمولِ حمایـت شـده ازسـوی متفکرینـی ماننـد

کاربردی منفعتی داشته باشد.

کانت و هیوم و همچنـین زیبـاییشناسـی تکـاملی در

 .9ســبك؛ کــه قــوانین فــرم و ترکیــببنــدی اثــر را

تقابل است.

مشخص می کند و البته میتواند تحتِتأثیر مسـائل

ازمنظر زیبایی شناسی تکاملی در هاهر ،آنچه انسان

بسیاری قرار گیرد .هـر اثـر هنـری واجـد سـبکی

مدرن برای بیـان عواطـف و احساسـات عمیـق خـود

است.

استفاده می کند و نام هنر را بر آن مـینهـد بـهواسـطۀ

 .۱تقلید؛ تقلید از رویـدادهای واقعـی یـا خیـالی در

تکنیك های پیشرفته و شرای متفاوت ،با آثار هنری و

اشکال مختلف از الول بنیادین اثر هنری به شمار

زیبایی شناسانه ای که از دورههای تاریخی پـیش بـاقی

میآید .مثالً در قصهگویی اشاره شـد کـه مضـامین

مانده است متفاوت است؛ «اما هنوز هم ویژگـیهـای

قصهها تقلیدی از زندگی واقعیاند.

اساســــی از شخصــــیت اجــــدادی در نیازهــــای

 .1توجـه ویـژۀ آثـار هنـری بـه تجربـۀ جداشـدن از

زیبایی شناسـی انسـان هـا وجـود دارد .بشـر وائقـه ای

12

همیشــگی بــرای ارتبــاط برقرارکــردن بــا اجراهــای

الطال «خلق اسـتثنایی» مـی نامـد؛ معمـوالً ایـن

گوناگون هنری و لذتبـردن از آنهـا دارد» (Dutton,

ویژگی در آثاری که برخوردار از هیجـان شـدید و

)2010؛ این لذتبردن ،ارتبـاط تنگـاتنگی بـا تحسـین

زندگی روزمره؛ شـبیه بـه آنچـه دیسـانایاک 1در

نوعی احسا

مهــارت و توانــایی هنرمنــد دارد .مهــارتی کــه نتیجــۀ

جمعی هستند ،یافت میشود.

 .1تخیل؛ که وجه بارز هر اثر هنری به شمار میآید
و حتی آثاری که سرچشمهای واقعی و مادی دارند

برتری وهن و جسم است و باعث توجـه بـه هنرمنـد
میشود.

در جریانی هنری به تجربهای خیالی بدل میشوند.

ازنظر داتـن عالقـهمنـدی و لـذتبـردن از هنـر و

داتن بر این نکته تأکید دارد که هر عمل اجتمـاعی

زیبایی هدیه ای ازطرف دستان ماهر ،ماـز هوشـمند و

ممکن است از برخی از این ویژگیها برخوردار باشد

حیـات لبریـز از احسـا

اجـدادِ دورِ انسـان معالــر

که نمی توان آن را دلیلی بـرای هنـری بـودن آن عمـل

است .عکس العمل آدمی نسبت به زیبایی های طبیعـی

دانست؛ اما در عین حال هر عملی برای آنکه هنـر بـه

و زیبایی های هنری از زمـان هـای دور وجـود داشـته

شمار آید ،باید حداقل برخی از این مشخصـات را در

است و تا زمانی که انسانها وجود دارند نیـز بـا آنهـا

خود داشته باشد.

خواهد بود.

نظریهپردازانی که به نسبیگرایی در زیباییشناسـی
معتقدند ،برآناند که شرای تاریخی و فرهنگی ،سـبب
به وجودآمدن ارزشهای زیبـاییشناسـی مـیشـوند و
چیزی خارج از این شرای وجود ندارد .نسبی گرایـی
در ارزش های زیبـاییشناسـی ،نتیجـۀ «سـاختارگرایی
فرهنگی» است ،که هنر را محصول مطلق فرهنـگ در
نظــر مــیگیــرد .ایــن نگــرش ،بــهنــوعی بــا زیبــایی

 .8نتیجهگیری
دنـیس داتــن ،رویکــرد تکــاملی در حــوزۀ هنــر و
زیبایی شناسی را رویکـردی معتبـر ،قدرتمنـد و دارای
امکانات بیشتر نسبت به سایر رویکردهای این حـوزه
می داند .همۀ انسان ها به وجود غرایـزی نظیـر غریـزۀ
مادری و یا غریزۀ گرسنگی اعتقاد دارنـد؛ امـا «غریـزۀ
هنر» ترکیبی است که در بدو امر ممکن است متناقض

. Ellen Dysanayak
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به نظر رسد؛ هرچنـد وجـود دارد و بـهعقیـدۀ داتـن،

و لذتبردن از آنها نـوعی فعالیـت انسـانی در جهـت

امروز زمان آن رسیده که هنرها با کمك نظریۀ تکاملی

تقویت همین قابلیت است.

داروین بررسی شـوند و از غریـزۀ هنـر سـخن گفتـه
شود.

داتن در آخرین و مهمترین اثر خود ،غریـزۀ هنـر:

با توجه به آنچه داتن مـیگویـد ،مـیتـوان چنـین
نتیجه گرفت که زیباییشناسی در پایینترین سـطح بـا
فیزیولوژی در ارتباط است و احسا

زیبـایی نسـبت

زیبایی ،شعف و تکامـل ،قصـد دارد نشـان دهـد کـه

بـه چهـره و انـدام متقــارن و متناسـب کـه در فراینــد

اندیشۀ نامرتب بودن هنرها با نظریـۀ تکامـل دارویـن،

انتخاب طبیعی شکل گرفته اند ،درحقیقت عاملی برای

اندیشۀ نادرستی است که باید مـدت هـا پـیش از ایـن

انتخاب جفت سالمتر و دارای منابع ژنـی بهتـر بـرای

الال میشد.

انتقال به نسل بعد و درنتیجه عاملی برای حفـظ بقـای

بهعقیدۀ او مطالعۀ هنر و زیباییشناسـی ،بـا وجـود

او محسوب می شود .همچنین انتخاب جنسی میتواند

همۀ پیچیدگیهایی که دارد ،میتواند از چشمانداز غنی

سبب شود برخـی از خصولـیاتی کـه ازنظـر جـنس

و ارزشمند تکامل در دنیای معالر بهرهمند شود؛ ماننـد

مقابل زیبا و جالب توجـه و موردتحسـین هسـتند ،بـا

مطالعات حوزههای دیگر مثل انسـان شناسـی ،اقتصـاد،

وجــود اینکــه ازمنظــر انتخــاب طبیعــی در بــدو امــر

تاریخ ،روانشناسی و ...و هنرها با تمام شـکوهمندی و

نامناسب به نظر میرسند ،در موجود باقی بمانند و بـه

پیچیدگی شان ،فاللۀ چندانی با ویژگیهای تکامل یافتۀ

نسل های بعد نیز منتقل شوند؛ زیرا با نگاهی کـالنتـر

جسم آدمی ندارند و داستان تکامل چندینمیلیـونسـالۀ

درواقع نامناسب نیستند .مثالً زمانگذاشتن بـرای تهیـۀ

انســان در کنــار تاریخچــهای کــه از چگــونگی ادراک

یك مجسـمه در بـدو امـر ،وقـت هـدردادن بـه نظـر

رنگ ها و مزه ها و یا راهرفتن انسان بـه روی دو پـا بـه

میرسد؛ در حالی که قابلیتهـایی از مجسـمهسـاز را

دست می دهد ،میتواند تاریخچه ای باشد دربـارۀ وهـن

نمایان می کند کـه در فراینـد انتخـاب طبیعـی نـوعی

انسان هایی کـه از خلـق آثـار هنـری در غارهـا شـروع

سازگاری محسوب میشوند؛ مانند قابلیـت همـاهنگی

کــردهانــد و امــروزه جهــان درخشــان لــفحۀ نمــایش

عصــب و عضــله .در زمینــۀ زیبــاییشناســی منــاهر و

تلویزیونها را در اختیار دارند.

چشم اندازها نیـز انسـان هـا در درجـۀ اول در جهـت

اساسی ترین پرسـش در بحـث از زیبـایی شناسـی

برآوردن نیازهای پایه و بیولوژیك خود عمل میکنند؛

تکاملی دنیس داتن این است که :تشـخیص زیبـایی و

گرسنگی ،تشنگی ،نیـاز

ازجمله برطرفکردن احسا

امنیـت و نیـاز بـه احسـا

لذت بردنِ آدمی از هنر با توجه به رویکرد علم تکامل

جنسی ،نیاز بـه احسـا

چه دلیلی میتواند داشـته باشـد؟ چـه فایـدهای بـرای

دوست داشته شدن و عشق .بـر همـین اسـا  ،منـاهر

تکامل و حفظ بقای او دارد و درواقع کـارکرد الـلی

موردعالقۀ آدمی در همه جای دنیا و در فرهنـگهـای

تجربۀ زیباییشناسی چیست؟

متفاوت شبیه به هم اند و درواقع همان مناهری هستند

چنانچــه قابلیــت درک زیبــایی بــهعنــوان یکــی از

که بقـا و تولیـدِمثل و امنیـت فـرد را از گذشـتههـای

ویژگی های سازگاری بـا محـی و عـاملی در جهـت

اجدادی او تأمین کردهانـد و انسـان امـروزی نیـز بـه

بقای حیات انسـانی و افـزایش اقبـال او در تولیـدِمثل

حکم آنچه از اجدادش به ارث برده است و بهواسـطۀ

پذیرفتنی باشد ،می توان گفت که هنر ،خلق آثار هنری

برنامه ریزی ژنتیکی ،آنها را زیبـا تشـخیص مـیدهـد.
درواقـع ،جسـتوجــوی لـذت در مواجهـه بـا امــری

نگاه تکاملی دنيس داتن به هنر و زيبايی00/

زیباشناسانه ،محصول فرعی غرایزی اسـت کـه بـرای

کیفیــات وهنــی مطلــوبتــر اســت ،در احساســات

هدف های دیگر تکامـل یافتـه انـد و بـه همـین دلیـل

زیباییشناسانۀ انسان تأثیرگذار است.

بسیاری از سالیق زیباشناسانۀ انسان امـروز از سـالیق
انسان غارنشین تأثیر پذیرفته است.

خلق آثار هنری روشی است در جهـت تشـدید و
گسترش نیازهای زیبایی شناسانۀ آدمی و عالوه بـر آن،

نقاشـــیهـــای ماهرانـــه روی دیـــوار غارهـــا،

هنرمند خالق از این طریـق و بـهوسـیلۀ بـهکـارگیری

دستساخته های تزئینی بینظیـر ،زیـورآالت هریـف،

عواملی مثل خالقیت و مهـارت مـیتوانسـت برتـری

رنگ های مخصوص آرایش بدن که مربوط به 1۲۲۲۲

توانایی هـای وهنـی خـود را نسـبت بـه دیگـران نـزد

سال پـیش هسـتند ،داسـتانهـا و روایـات گونـاگون،

سایرین به نمایش بگذارد و از این طریق مورد توجـه

موسیقی و رقص و خیلی پیشتر از همۀ اینها تبرهـای

جـنس مقابـل قـرار گیـرد و از بخـت بیشـتری بـرای

سنگی که پیشتر به آن اشاره شد و بسـیاری دیگـر از

انتخــاب جفــت و درنتیجــه تولیــدمثل ،بقــا و انتقــال

آثار هنری بـهوجودآمـده توسـ آدمـی در دورههـای

ژن های خود به نسل بعد برخـوردار شـود .مـیتـوان

گوناگون ،نمایـان گـر تمایـل انسـان هـا ،در هـر دورۀ

گفت این عالقه به تحسینشدن بهسـببِ مهـارت ،کـه

تاریخی و در هر شـرای جارافیـایی و فرهنگـی ،بـه

در همۀ انسان ها به شکلِ غریـزی وجـود دارد ،نتیجـۀ

ساخت مصـنوعات زیبـا و نمـایش ووق و مهـارت و

انتخاب جنسی بوده است که بـا تاییـرات فرهنگـی و

قدرت ویژۀ هنرمندانه است.

گسترش جوامع ،در سطح انتخاب همسر باقی نمانـده

دنیس داتن معتقد است کـه اگـر انسـان امـروزی

و امروزه رواب اجتماعی بسیار گستردهتری را شـامل

نگین های زیبای برش خورده به شکلِ قطـرۀ اشـك یـا

مــیشــود .داتــن مــواردی ازقبیــل نمــایش مهــارت و

برگ متقارن را دوست دارد ،این تمایل را از اجدادش

چیرهدستی ،احسا

لذت ،تخیل ،احساسات و توجـه

به ارث برده است و این ربطی بـه فرهنـگ او نـدارد.

ویژه برای جداشدن از زندگی روزمره را ویژگیهـای

تبرهــای ســنگی بــاقیمانــده از اجــداد دور انســان،

مشترک آثار هنری میداند که در همـۀ اشـکال هنـری

نشان دهندۀ این امر است که ازنظـر آنهـا نیـز ،هماننـد

وجود دارند.

انسان امروز ،مهارت در ساخت قطعـات ایـن چنینـی،

ممکن است این انتقاد به آرای داتن وجـود داشـته

تحسین برانگیز بوده است و از آن لذت میبردند؛ حتی

باشد که این نظریه قابلیت بررسی هنر مدرن را ندارد؛

پیش از آنکه سخنگفتن را بیاموزند .البتـه زمـانی کـه

چرا که در بسیاری از آثـار هنـری معالـر ،قـوانین و

آدمی پا را از مرحلـۀ اولیـه و سـطو ابتـدایی فراتـر

تناسبات موردپسند و تأثیریافته از غرایز بنیادین و سیر

می گذارد ،مسائل دیگری غیر از مسائل ابتـدایی بـرای

تکاملی انسان مدنظر نیست و حتی بـهنـوعی فـرار یـا

او اهمیت می یابد .در سطو بـاالتر ،عوامـل دیگـری

پشتِپازدن به این قوانین است که اثر هنـری را پدیـد

غیر از ویژگیهای هاهری و نیازهای فیزیولوژیك فرد

می آورد .در پاسخ میتوان گفـت کـه براسـا ِ آنچـه

نیز مؤثر واقـع مـیشـوند و درنتیجـه بـه آنهـا توجـه

داتن می گوید ،هر انسانی همـواره تحـتِتـأثیر غرایـز

زیبایی توس انسان ،در سطح بـاقی

شکلگرفته در سیر تکاملی خود قرار میگیـرد و ایـن

نمی ماند و عوامل دیگـری درنتیجـۀ تـأثیر فرهنـگ و

مسلله به شکلِ فطری در آدمی وجود دارد .مواجهه بـا

شرای  ،نظیر اخالقی بودن و دانابودن که نشـان دهنـدۀ

اثر هنری نیز از این امـر مسـتثنی نیسـت .اثـر هنـری

می شود .احسا
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مدرنی که قوانین را زیر پا می گذارد و مالـوب آنچـه
ژنها دیکته میکنند نمیشود ،از این جهـت مخاطـب
را تحتِتأثیر قرار میدهد که نوآوری و درنتیجه نبـوغ
و خالقیت هنرمند و درواقع کیفیـات وهنـی او را بـه
نمایش گذاشته است.
شاید بتوان بی توجهی به فرهنـگ و تـأثیر شـرای
فرهنگی را نقصی بزرگ در دیدگاه داتـن دانسـت .او
در بخش هایی از کتاب غریزۀ هنر به این نکتـه اشـاره
می کند که نمیتوان تصادم زیست شناسی و فرهنگ را
نادیده گرفت؛ اما به نظر میرسد جای مسائل فرهنگی
در رویکرد او خالی است و چنانکه باید به ایـن مهـم
نیرداخته است.

 .9منابع و مآخذ
ارســطو ( ،)1917فــن شــعر ،ترجمــۀ عبدالحســین

داروین ،چـارلز ( ،)192۲منشـأ انـواع ،ترجمـۀ دکتـر
نورالدین فرهیخته ،تهران :زرین ،چاپ دوم
دانبر ،رابین و دیگران ( ،)19۹9روانشناسـی تکـاملی،
ترجمۀ یاسر خوشنویس ،تهران :دانشپرور
کانــت ،امانوئــل ( ،)1921نقــد قــوۀ داوری ،ترجمــۀ
عبدالکریم رشیدیان ،تهران :نی
گاتشاگال ،جاناتان ( ،)19۹1حیوان قصـهگـو ،ترجمـۀ
عبا

مخبر ،تهران :مرکز.

Dutton. D. (2002), “Aesthetic Universals”,
In the Routledge Companion to Aesthetics,
edited by Berys gout and Dominic McIver
Lopes. www.denisdutton.com
-------------. (2009a), The art instinct: Beauty,
pleasure, and human evolution, New York,
berlin, London: Bloomsbury press
-------------.
(2009b),
“Aesthetics
and
evolutionary
psychology”.www.denisdutton.com
--------------. 2010. “A Darwinian Theory of
beauty”, Ted website. www.ted.com

زرینکوب ،تهران :امیرکبیر ،ویراست دوم
1

 .نقاش هلندی و از پیشروان مکتب پستامیرسیونیسم

2

 .موسیقیدان برجستۀ آلمانی در دورۀ کالسیك و آغاز دورۀ رمانتیك

9

 .شاعر و نمایشنامهنویس مطر انگلیسی

۱

1

 .مکتب گروهی از نقاشان منظرهپرداز آمریکایی که تحتتأثیر جنبش رمانتیسیسم بودند و بین سالهای  1221تا  127۲فعالیت داشتند.

 .دورۀ پلیستوسن ،یکی از دورههای زمینشناسی است که از  1.2میلیون سال تا  1۲۲۲۲۲سال پیش را در بر میگیرد .نخسـتین انسـان تکامـلیافتـه یـا

هوموسایینس در دورۀ پلیستوسن پدید آمد.
1
7

زبانشنا  ،روانشنا

و دانشمند معالر کاناداییـامریکایی با رویکرد تکاملی

 .دنیس داتن در مقالهای با عنوان زیباییشناسی و روانشناسی تکاملی ،توجه را به این موضوع جلب میکند کـه کـاربرد علـم روانشناسـی بـرای درک

انسان از ماهیت هنر ،نهتنها پدیدۀ جدیدی نیست ،بلکه قدمتی به اندازۀ تاریخ یونان باستان دارد و فیلسوف بزرگـی چـون افالطـون ،زمـانی کـه درمـورد
ماهیت هنر اههار نظر میکند ،عالوهبر نظر متافیزیکی ،آن را بهلحا ِ آثار روانی و بهویژه عاطفی برای افراد جامعه بررسی میکند .ارسـطو نیـز بـهشـکلی
آگاهانه ،تلوری هنر خود را با روانشناسی عمومی گره میزند و بر آن است که سرشت تاییرناپذیر انسانی ،خود را بر هنرها تحمیل میکند کـه درنتیجـه
آن هنرها از ویژگیهای تاییرناپذیر مشخصی برخوردار خواهند بود .زیباییشناسی تکاملی نیز الـول اولیـه و بنیـادین خـود را از روانشناسـی تکـاملی
کسب کرده است.
2

 .نویسندۀ نامی تاریخ معالر روسیه

۹

 .نمایشنامهنویس ،فیلسوف و مورخ آلمانی

1۲
11
12

 .منتقد انگلیسی و واضع نظریۀ تأثیرگذار فرم معنادار
 .فیلسوف آلمانی و از مطر ترین و تأثیرگذارترین چهرههای فلسفۀ جدید

 .فیلسوف و محقق آمریکایی معالر با رویکرد تکاملی در هنر

