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 مقدمه
دربارۀ دیویس استیون آرای مقاله این در بناست
نسبتهنروتكاملنقدشود.معموالًنقدمعطوفبهدو
امراست:نقدمّدعاونقدادلهوبراهینیکهلهآنمّدعا
اقامهمیشود.باچنینپیشفرضیکاریکهوعدهداده
شدهبایکدشواریجدیروبروست؛دیویسدرآثاری
نوشته،چه تكاملی زیباییشناسی دربارۀ کهمخصوصاً
مدخلهنروتكاملدانشنامةبلکول،چهمقاالتیکهدر
چه و نگاشته داسایاناکی1 الن امثاِل دیدگاههای نقد
کتابیکهقراراستنقدحاضرعمدتاًبرآنمبتنیباشد
یعنیگونةهنرور،2تمامهمخودرابهکارگرفتهتااز
کوشیده وی کند! خودداری ایجابی گزارههای عرضة
استرندانهازاتخاذهرگونهموضِعُمحصلومشخص
کنارهبگیردوتنهابهبررسیدیدگاههاومواضعدیگران
وتحلیلونقدآنهابپردازدوبهحقنیزازپِساینکار
برآمدهاست.ویفیلسوفطرازاولیاستکهدرفضاِی
در ازاینرو است، کرده تحلیلیرشد فلسفة به متعلق
حِد تا و دقتنظر و وسواس با همواره یادشده متون
امكانبدونحبوبغضبراهینوقرائنمربوطبههر
نظریهراواکاویدهوکوشیدهاستهمباسنجههایعقلی
در بیازماید. را آنها تبیینی تواِن تجربی شواهد هم و
اعالم صراحت به دیویس هنرور گونة کتاِب از جایی
یک آنها در هنوز که مسائلی همه درباره که میکند
فرضیهیاچندفرضیهبهروشنیاثباتنشده3ازداوری
اجتنابمیکند)Davies, 2012:43)،وجالباینجاست
کهتقریباًدرهمةمواردچنینوضعیتیحكمفرماست،
از کفایت به موجود دیدگاههای اکثِر او زعم به یعنی
نقدها مقابل در و برنمیآیند خود از دفاع عهدۀ
ندانمانگارِی این از کرول جوزف هستند. آسیبپذیر
دیویسبهتجاهِلعامدانه4تعبیرمیکندومعتقداست
اوباوضعاستانداردهایسختگیرانهدربابمهمترین
پرسشهایمطرحدرحوزۀزیباییشناسیتكاملی،مثاًل
اینکهآیاهنرهاواجدمزیتهایسازشیهستندیانهو
باایناستداللکهنمیتوانبهراحتیبهاینسطحاز
خودداری شخصی موضع اتخاذ از رسید، استانداردها
مدعیات احصاء بنابراین .)Carroll, 2013( میکند
زیباییشناسی موضوعات اصلیترین باب در دیویس

تكاملی،بهمنظورارزیابیونقد،اگرنگوییمغیرممكن،
حداقلبامشكالتیجدیهمراهاست؛چهبساادعاهایی
بهاونسبتدادهشودکهمطلقاًموردنظراونبودهاست.
را خود آنكه جای به پیشرو متِن اساس، براین
متعهدبهپیگیریمدعیاتتصریحشدۀاستیوندیویس
زیباییشناسی محوری مباحث پیرامون آثارش در
تكاملیکند،مسیردیگریراپیمیگیرد:ارزیابیونقد
مدعیاتیکهاگرچهمعطوفبهپرسشهایاصلینیستند
امادرپِسشیوهیبرخورداوبانظریاِتجاریجاخوش
در تكاملی رهیافتهای مبانی با هم بعضاً و کردهاند
تعارضهستند.درمقالةحاضربهطورمشخصپیرامون
مواردیچوناصراردیویسبرخاْصبودنگرایشهای
زیباییشناسانه،نادیدهگرفتنمعرفتشناسیتكاملیو
میشود. بحث تكاملی روانشناسی غیرمنصفانة نقد
عینیِت به »باور که شد خواهد داده نشان همچنین
خصایصزیباییشناختی«ازسویدیویسبا»رهیافت

تكاملیبههنر«ناسازگاراست.
پیشازورودبهبحثاحتماالًبیفایدهنخواهدبود
نیز و دیویس علمی کارنامة به بیاندازیم کوتاه نظری

آخرینکتابشیعنیگونةهنرور.
اوکلند5 دانشگاه فلسفه استاد دیویس، استیون
»انجمن رییس نایب هماکنون او است. نیوزیلند
بینالمللیزیباییشناسی«6وویراستارمجالتمعتبری
چونزیباییشناسیونقدهنر7استوهمچنینبهعنوان
»دانشنامه با زیباییشناسی بخش در همكار ویراستاِر

اینترنتیفلسفةاستنفورد«8همكاریمیکند.
مشغلةنخستدیویسفلسفةهنروزیباییشناسِی
فلسفیاست،اماچندسالیاستکهاوبهطورتخصصی
موضوعنظریةتكاملوکاربستدستآوردهایآندر
به میکند. پیگیری را زیباییشناسی و هنر زمینة
صرف را زیادی زمان دیویس کرول، جوزف شهادت
مطالعهمباحثمربوطبهتكاملوحوزۀعلوماجتماعِی
تكاملیکردهاستوبهخوبیازآثاریکهدرزمینهی
زیباییشناسیتكاملینگاشتهشدهآگاهاست.ماحصل
اینمطالعاتنگارشمقاالتمتعددوچندمدخلمعتبر
کتاب این است.9 هنرور گونة کتاب همه از مهمتر و
کندوکاویاستفیلسوفانهدربارۀربطونسبتپاسخهای
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زیباییشناختیوکنشهایهنریباسرشتتكاملیافتة
انسان.دیویسدراینکتابنخستاظهارمیکندکه
میان در ازجهان زیباییشناختی ادراِک تجربة سابقة
گونةمابهصدهاهزارسالپیشبازمیگرددویافتههای
باستانشناختیازآثارهنریپیشاتاریختردیدیدربارۀ
باقینمیگذارد. انسانها پیشینةطوالنیهنرورزیدر
ویدرادامهبهتفصیلدربارهپاسخهایزیباییشناختی
مابهچشماندازهاوچهرههایانسانیوحتیبهدیگر
حیواناتسخنمیگویدومیکوشدنظرگاههایمتفاوت
دراینخصوصراارزیابیکند؛اینكهآیاچنینپاسخهایی
ریشههایزیستشناختیدارندویاصرفاًبرساختههایی
به ازمهمترینپرسشهاییاستکه فرهنگیهستند
اینبحثهاجهتمیدهد.درضمناینبحثها،دیویس
زیبایِی پیرامون را تكاملی روانشناسان دیدگاههای
جستجوی میدهد. قرار سنجش و نقد مورد انسانی
خاستگاهوریشةتكاملیهنرهاموضوعدیگرکتاباست.
دیویسمشخصاًدرپیآناستکهپاسخیدرخوربرای
اینپرسشبیابدکهآیاهنرهابخشیازسرشتتكاملی
ماهستندویاآنهارابایدبهحسابابداعاتفرهنگ
قلمدادکردواگرهنرباسرشتماگرهخوردهاستآیا
سازگاریتعبیردرستیبرایهنرهاستویامیبایست

بهنفِعمحصولجانبیبودنآنهادلیلاقامهکرد.

بحث
همانطورکهپیشترگفتهشدمقالةحاضربهارزیابی
ونقدبرخیازادعاهایدیویساختصاصخواهدیافت
کهاومبتنیبرآنهالهیاعلیهدیگرنظریههااستدالل
میکند.دراینجابهسهفقرهازاینمدعیاتاشارهو
استداللمیشودباپذیرشچارچوبنظرِیرهیافتهای
تكاملیطرِحچنینمدعیاتیمحلیازاعرابندارد.در
از برخی شد خواهد روشن بالطبع کار این با ضمن
نقدهایدیویسکهبراینموارداستواراستبرزمینی

لغزانبناشدهاست.

 اصراِر نابجا بر خاْص بودن تجربة زیبایی شناختی 
دیویسعلیرغماینكهمیکوشدمعناییموسعاز
امرزیباییشناختیعرضهکند،اماتجاربزیباییشناسانه

با البتهدربرخیموارد انسانمیداند. تنهامختص را
اینكه تصور است معقول میکند اظهار گشادهدستی
عموزادههاینخستیانسانوهمچنینبرخیازجانوران
او با احساسی چنین تجربة در اندازهای تا باال سطح
سهیمباشند)Davies, 2012:14(.بااینحالدراینکه
پرندگانواجداحساساتزیباییشناسانههستنداظهار
تردیدمیکند،امادراینكهحشراتوخرچنگهارااز
است وصریح قاطع بیرونکند احساسات این شمول
غالب و داروین برخالف او .)Davies, 2012:10(

زیستشناسانباایناستداللکهامرزیباییشناختیدر
جستجویزیباییوواالییاست،واکنشهایبسیاریاز
در نمیداند. زیباییشناسی عنوان شایستة را جانوران
جاییدیگردیویسمدعیمیشودنمیتوانامورینظیر
واکنشطاووسمادهبهپرهایطاووسنروواکنشمرِغ
چیتسازبهالنهسازیجفتشونیزآوازخوانیبرخیاز
پرندگانرازیباییشناختیخواندبهایندلیلکهاگرچه
بدان این اما میزنند انتخاب به دست جانوران ظاهراً
نیز و است آگاهی روی از عملشان که نیست معنی
روشننیستکهآنچهبهآنهالذتمیدهدهمانقدرهم
است ممكن وی نظر از زیباست؛ چشمشان به
برانگیختگِیطاووسمادهناشیازانتظارجنسیباشدو
یااینكهبهاینخاطرباشدکهآننِرخوشوآبورنگ

 .)Davies, 2012:14(بهنظرشخوبمیآیدونهزیبا
دیویس دلیل دو به دستکم میرسد نظر به
زیباییشناسانه را جانوران دیگر احساسی پاسخهای
نمیانگارد.اولبهایندلیلکهایناحساساتمنجربه
اشاره کرول جوزف نمیشوند. واالیی یا زیبایی درک
میکنددیویساینترمهارا)زیباییوواالیی(بیهیچ
دخلوتصرفیوبدونآنكهبهاقتضایمباحثتكاملی
وارد فلسفی زیباییشناسی از بپردازد، آنها بازبینی به
به و میکند تكاملی زیباییشناسی به مربوط مباحث
همیندلیلروشننیستمقصوداواززیباییوواالیی
پسنِد بپذیریمکه اگر .)Carroll, 2014( دقیقاًچیست
برخیچهرههاواندامهایاگرایشبهبرخیمكانهااز
به منجر است بوده تكاملی غایات با همسو که آنجا
است، شده انسان در زیباییشناختی گرایشهای
چنانکهدیویسنیزبرهمیننظراست،پسچهجای
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سخنگفتنازعنصریناروشنهمچونزیباییاستو
اگرزیباییعنصریافزونبرفشاِرانتخابی)فشارتكاملی(
استبایدمعلومساختچگونهدرتجاربانسانیحضور

داردودرمورددیگرجانورانغایباست.
از را اکثرجانوران نیز بهدلیلدیگری امادیویس
ایشان در میداند؛ محروم زیباییشناختی امر تجربة
آگاهیودرکیازاینکهدرحالادراکزیباییهستند
انسانهابرخالف ایننظر نمیتوانسراغگرفت.طبق
هنگام در و هستند برخوردار آگاهی از جانوران دیگر
تجربةزیباییشناختیمشعربهدرکزیباییهستند.اوالً
است؟ آگاهی مستلزم الزاماً زیباییشناختی پاسخ چرا
ازتجاربنقش اینسنخ بهفرضهمآگاهیدر ثانیاً
از جانوران دیگر که دارد وجود شواهدی چه دارد،
آگاهی،دستکمتااندازهای،بیبهرهاندوازکجاچنین

نتیجهایحاصلشدهاست؟
پرداختنبهپرسشاولبهمقدمهایکوتاهنیازدارد.
تمیز هم از را رفتاری الگوی نوع سه روانشناسان
میدهند:واکنشی10یاانعكاسی،فعال11وشناختی.12در
را معینی پاسخهای همواره محرکها واکنشی رفتاِر
دریافتمیکنند،مانندبرهمزدنپلکدرهنگاممواجهه
پاسخ صرفاً فعال رفتاِر یعنی دوم شكل شدید. نور با
پایه بر است رفتاری بلكه نیست، محیط به خودکار
با او تعامل و رسیده ارث به  جانور به که خصایصی
محیط.مثاًلسخنگفتندرانسانکهبرشكِلحنجرهو
قابلیتهایذهنمتكیاست،بهمثابهرفتاریفعالدر
محیِطمساعدبروزمییابد.رفتارشناختیهممحصول
ذهنپیچیدهایاستکهراههایمختلفبرایپاسخگویی

بهمحیطرامیسنجدودستبهانتخابمیزند.
از زیباییشناختی پاسخ نظردیویس از قدرمسلم
وابستگِی لزوم آشكارا او نیست. شناختی رفتاِر سنخ
تجربةزیباییشناسانهراباصورتهایپیچیدۀشناختی
.)Davies, 2012:11( میکند انكار انتزاعی مفاهیم و
میمانددواحتمالدیگر.پاسخزیباییشناسییارفتاری
واکنشیاستیارفتاریفعالودرهردوحالالزامیبه
وجودآگاهینیست.بهنظرمیرسددیویسازیکسو
و زیباییشناختی پاسخ همچون عباراتی بكاربردن با
رفتارهنریدرجبهةگفتماِنعلمیسنگرمیگیردواز

پیشین پنداشتهای گرِو در دیگرهمچناندل سوی
تجربة در تأمل13 و آگاهی نقِش دربارهی خود

زیباییشناختیدارد.
شقدیگراینمسألهآناستکهدرصورتپذیرش
لزومآگاهیدرتجاربزیباییشناسانه،بازهمنمیتوان
تجاربی چنین فاقد را جانوران دیگر موجه نحو به
پنداشت.ازکجامعلوماستکهآنهاازآگاهیبرخوردار
نیستند؟شایداینگمانماازموضعیکناظربیرونی
است؟چهبساازنگاهیکناظربیرونیانسانهاهمفاقد
دیكته آنها به آنچهطبیعت به وصرفاً آگاهیهستند
به را بحث گستره پرسشها این مشغولاند؟ کرده
در نه که میکشاند آگاهی دشواِر غایت به موضوع
حوصلةاینمقالهاستونهاتفاقنظریبرسرآنمیان
میتوان حال این با دارد. وجود حوزه این دانشوران
که پرندهای زیباییشناسانه تجارب نفی شد مّدعی
محظوظنغمةجنسمخالفشمیشودویاگوزنیکه
بااینفرض بالقوهاشمیشود مسحورشاخهایجفت
کهاینجانورانفاقدآگاهیهستندچندانمعقولبه

نظرنمیرسد.
امااززاویةدیگرینیزمیتوانبهاینموضوعنظر
نخستیشناس وال14 دی فرانس که همانطور کرد.
سطح سه تكاملی، اخالق در صاحبنظر و برجسته
ازسطوح تمیزمیدهد،میتوان یكدیگر از را اخالقی
متفاوتپاسخزیباییشناختیدرمیانجانوراندمزد،
آنها از آنكهمنكرچنیناحساساتیدربرخی بهجای

شد.
چگونه نخستیها: و فالسفه کتاِب در وال دی
سطح سه به را اخالقیات یافت،15 تكامل اخالقیات
متمایزتقسیممیکند:انسانهادرسطحنخستـکه
زیرساخت یا اخالقی16 احساسات به آن از  وال دی
ویژه به جانوران سایر با ـ میکند یاد روانشناختی17
فشار به که دوم سطح هستند. مشترک نخستیها
تعهد محصول اخالقیات است، مربوط  اجتماعی18
یا و آرمانها بهپیگیری  یاجامعه اعضاییکگروه
یا بهرسمیتشناختهشدهآنگروه ازقوانین پیروی
جامعهاستوسطحسومکهظاهراًمختصانساناست،
اخالقیاتباابتناءبرداوریواستدالل19شكلمیگیرد 
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.)De Waal, 2009(

و سطوح از میتوان تقسیمبندی همین با مطابق
گفت. سخن تجربةزیباییشناسانه مختلف درجاِت
با مواجهه از شیوهای را زیباییشناختی امر دیویس
جهانتلقیمیکندومعتقداستزیستشناسانبهخطا
آنراصرِفلذتادراکیتصورکردند،اماهمانطورکه
تجارب میان تمیز در درواقع او دیدیم پیشتر
زیباییشناختیودیگرانحاءمواجهةجانورانباجهان
ناکاممیماند.ازاینروشایدبهترباشدامرزیباییشناختی
رانوعیخوشآیندیدرنظربگیریمکههمةجانورانرا
انتخاب تا گرفته ازجفتیابی زیستی، مسائل درحِل
پذیرش شاید آنگاه میکند، هدایت زندگی محل
همهشمولیآندستیافتنیترباشد؛مبتنیبراینایده،

ماباطیفیازتجاربزیباییشناسانهمواجهایم.
دیویسدربابآفرینشوخلِقهنریهمهمین
رویهرادرپیشمیگیردوآنچهدرجهاندیگرجانوران
بااینبهانهکهفاقددو بهرفتارهایهنریمیماندرا
بیرون هنر دایرۀ از هستند خالقیت و آزادی عنصر
میداند هنرمند نام شایستة را انسان تنها و مینهد
)Davies, 2012:34(.ویمواردینظیرنقاشِیشامپانزهها،

فقدان دلیل به را پرندگان آوازخوانی و زنبورها رقص
عناصِرخالقههنربهحسابنمیآوردواینسنخرفتارها
رابهسبباینكهغیرقابلانعطافوازپیشتعیینشده
هستندذیِلمقولةفنوتیِپگسترشیافته20جایمیدهد.
احتماالً و باشد دیویس با حق اندکی اینجا در شاید
بتوانباتكیهبروجوهبهشدتاجتماعیوفرهنگیهنر
بااوهمدلشدامااگراوالًفرضبگیریمکهدیگرجانوران
نیزبنابهسطحتعاملشانباجهانمواجهةزیباییشناسانه
راتجربهمیکنند،چنانکهدرسطورپیشینکوشیدیم
اینامررامدللسازیم،وثانیاًباورداشتهباشیمبهاینكه
وجوداحساساتزیباییشناسانه،حتیدرسطِحبسیار
نازل،میتواندزمینهسازرفتارهنریباشد،آنگاهانتساب
رفتارهنریبهدیگرجانورانچندانغیرمعقولبهنظر

نمیرسد.


فهم نادرست از وثاقِت نظریه های علمی 
اثبات باتعابیریچون»باقاطعیت دیویساگرچه

حمایت شواهد سوی از جدی طور »به است« نشده
است« برخوردار ناچیزی تبیینی توان »از نمیشود«
و زیادند بسیار اینباره در رقیب »پیشنهادههای
هیچکدامنیزبهروشنیاثباتنشدهاند«زیرپایتقریباً
تمامنظریههایموجودناظربهسازگارییااسپندرلو
حال این با میکند، خالی را هنر بودِن تكنولوژی یا
معتقداستبهدنبالهمانچیزیاستکهایننظریهها
بههمانسنت متعلق را آنهستند.ویخود پی در
پژوهشیایمیداندکههمةایننظریههادرآنتنفس
به ظاهراً اما تكاملی. پژوهش سنِت یعنی میکنند

الزاماتاینسنتپژوهشیچندانپایبندنیست.
یكیازجنبههایاساسیرهیافتتكاملینگاهتازۀ
به است نامبردار آنچه در است. معرفتشناسی به آن
به که سنتی رویكرد برخالف تكاملی، معرفتشناسِی
چگونگی بود، مشغول معرفت اعتبارسنجی و تعریف
کسبشناختازسویموجوداتبهویژهانسانموضوع
اصلیاست.بهبیانیدیگراینحوزهداعیةآنداردکه
اعتباِر حافظ هم و کننده ایجاد هم طبیعی انتخاِب
جمله از مختلف ارگانیسمهای شناختِی سازوکارهای
انساناست)Bradie, 2008(.ازسویدیگرمعرفتشناسی
تكاملیبهنظریههایعلمیهمدرچارچوبتكاملینظر
انتخابطبیعی،بر میکند.درواقعطبقایندیدگاه،
نظریههای گسترش و پیدایی فهِم در تمثیل، سبیل

 .)Ruse, 1995(علمیهمبكارمیآید
پذیرشاینوجهثانِیمعرفتشناسیتكاملیکهبه
اختصارازآنبهEETتعبیرمیکنند،پیامدهایضمنی
مهمیدرپیدارد؛ایننظرگاهمیتواندهم،باورهاییکه
دررابطهباصدقواعتباروهمچنینعینیِتنظریههای
اساس بر »نظریهها سازد؛ متزلزل داشت وجود علمی
مدلانتخابطبیعی،حذفمیشوندوتعدادیهمباقی
میمانندولینظریةباقیماندهلزوماًصادقنیستوهیچ
بهسمتنظریهایصادقوجود برایحرکت تضمینی
ندارد،زیراجورشدنیاپیشبینیدرستمعادلصادق

بودننیست!«)منصوری،1394(.
بنابراینطبقاینتلقیازنظریههایعلمی،انتظاِر
اثبات،تأییدوتوجیه،آنچنانکهیکرئالیستتمامعیار
طلبمیکند،بیوجهاست.دیویساگربهچارچوبهای
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تكاملیمتعهدباشدمیپذیردهمانطورکهازنظریههای
به داشت، عینیت و تام وثاقِت توقِع نمیتوان علمی
طریقاولینبایدنظرورزیهاپیرامونریشههایتكاملی
هنروزیباییشناسیراباایناستداللکهاثباتنشدهاند
بهدورانداخت.بهجایآن،اوبایدبكوشدحتیاالمكان
مانند درست مطرحشده، نظریههای کند معلوم
یاریرسان مربوط مسائل حل در علمی، نظریههای
هستندیاخیر،نهاینكهبامعیارهاییکهازرئالیسمی
خام21حكایتدارد،بهجانآنهابیفتد.شایدهریکاز
پنهان زوایای از بخشی بر باشند قادر نظریههای این
موضوعاتمحِلاختالفپرتویبیاندازد.محضنمونهاو
مبتنی سطحی چند انتخاِب بر که نظریههایی همة
هستندرافاقدتوانتبیینیکافیمیداندوازگردونه
نظریههایقابلاعتناخارجمیکند،بهایندلیلکهاز
وراثت و افراد بر که انتخاب نظریة کالسیِک نسخة
ژنتیكیمتكیاستونهگروه،پیروینمیکنندواما
نكتهاینجاستکهایننظریههاقادرندوجوهیازگرایش
مابههنررابرمالمیکنندکهازچشِمنظریههایرقیب
پنهاناست.نهایتاینکهرهیافتتكاملیایجابمیکند
حدسیوفرضیبودن22نظریههارابپذیریمورویكردی
حداقلیوکمخواهنسبتبهآنهااتخاذکنیم،امریکه

دیویسبهآنتننمیدهد.
اینمسألهدررددستاوردهایروانشناسِیتكاملی
نیزبهنحودیگریخودرانشانمیدهد.دیویسباوجود
اینكهمیکوشدازموضعیکناظِربیطرف،نقششارح
ومنتقدرابازیکند،وحتیروشمهندسیمعكوسرا
درمقایسهبادیگرروشهایپذیرفتهشدۀاستنتاجنظیِر
علم فلسفة در ممكن23 تبییِن بهترین راه از استدالل
موجهجلوهدهد،امابهبسیاریازروایتهایروانشناسی
تكاملیبدگماناست.اوبامنتقدانبرسراینکهبسیاری
تكاملی روانشناسان ازسوی پیشنهاده روایتهای از
همانقدرمعتبرهستندکهداستانهای»اینطوریشد
.)Davies, 2012:41( است همدل دارند، اعتبار که«24
حالآنكهباتوجهبهمعرفتشناسیتكاملیبهویژهدر
همة اساساً انتقادی،25 عقلگرایی یعنی پوپری نسخة
محسوب روایی گمانهزنیهای علمی نظرورزیهای
میشوندوتنهادرآزمونوخطاهاستکهکارآمدیشان

صدق با را آن نباید مطلقاً که امری میشود، آشكار
همسنگپنداشتویاَخلطکرد.


با  زیبایی شناختی  خصایص  عینیِت  تعارِض 

رهیافت تکاملی به هنر
ذیل دیویس هنرور، گونة کتاب نخست بخش در

عنوانجایخصایصزیباییشناختی26مینویسد:
»منمعتقدمخصایصزیباییشناختیبهابژهتعلق
دارندوقابلکشفوبازیابیهستند،نهاینکهازسوی
 .)Davies, 2012:21(»مدَرکبهابژهفراافكنده27شوند
پیداستاینسخنبرخالفسنِتمتداولیاستکه
برنقشسوژهدرپیداییخصایصزیباییشناختیصحه
میگذارد،امادراینجامناقشهبرسرایننیستکهاین
یابرساختةسوژه، ابژههاهستندو به خصایصمتعلق
بلكهبهنظرمیرسدنوعیناسازگاریمیانباوِربهعینیِت
خصایصزیباییشناختیورهیافتتكاملیوجوددارد.28
بهعبارتیدقیقترظاهراًنمیشودپذیرفتکهخصایص
زیباییشناختیبخشیواقعیازابژههاهستندوهمزمان
وجذابیت زیبایی که بود تكاملی انگارۀ این به ملتزم
ابژههامنوطبهنقشیاستکهآنهادرگذشتةتكاملیما
درجهتسازگاریهرچهبیشتربامحیطایفاکردهاند.
همچنانکهخوِددیویسازدانالدسیمونز،29روانشناِس
تكاملی،نقلمیکندزیباییدرسازگارِیبینندهاست
این برمیآید قول این از آنچه .)Davies, 2012:103(

محصوِل که اشیاء، ذاتی ویژگِی نه زیبایی که است
سازوکارذهنیاستکهبرایمهمتریناغراِضزیستی
یعنیبقاوتولیدمثلتكاملیافتهاست؛برخیچهرههاو
اندامهاوهمینطورمناظرزیباهستند،تنهابهایندلیل
بامحیطودر بهآنها،سازگاری کهگرایشتصادفی
نتیجهبخِتزندهماندنوزادآوریشماریازنیكانمارا
تكاملی محیطهای در احتماالً و است داده افزایش
دوش به را بار این دیگری ویژگیهای دیگر، فرضِی
شكِل زیباییشناختی خصایِص وبالطبع میکشیدند

دیگریبهخودمیگرفتند.
به که کسی یا و تكاملی زیباییشناِس بنابراین 
قبال در باید قاعدتاً دارد خاطر تعلِق تكاملی رویكرد
خصایص فراافكنی به زیباییشناختی خصایص
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رئالیستی آنكهموضعی نه باشد، پایبند زیباییشناسی
اتخاذکند،چنانکهدیویسمیکند.

بگذاریدازنقطهنظراوبهماجرانگاهکنیم:
»منفكرمیکنممفاهیمزیباییشناختیازهمان
تحلیلی فلسفة ادبیاِت در که هستند سنخی
تعبیر پاسخ«31 به »وابسته به آنها از معاصر30
به توجه با را تعبیر این بدهید اجازه میشود.
رنگهاتوضیحدهم...ماسبزیرابهسبزهنسبت
میدهیم،نهبهتجربةکسیکهآنراسبزمیبیند،
بهاینخاطرکهتوافقیکافیدرپاسخهایمدِرکاِن
دارد. وجود موضوع[ این سر ]بر شرایط واجِد
تمایز وجوه راجعبه آنكه از بیش آنها پاسخهای
موردنظرشانباشد،دربارۀ]خوِد[سبزهاست.از
است، پاسخهایی چنین موِجِد سبزه که آنجا
کشف رنگها اوست. عینی ویژگِی »سبزی«

.)Davies, 2014(»میشوندونهابداع
توجیه برای برمیآیدکهدیویس پیشین ازسطور
موضعشپشتآرایفرانکسیبلی32سنگرگرفتهاست
و رنگها میان قیاِس به توسلجستن با میکوشد و
به را رئالیستیاش برداشت زیباییشناختی، خصایص
به پرداختن برای مجالی اینجا در بنشاند. کرسی
زیباییشناسی اعاظم از خود که سیبلی، تحلیلهای
تحلیلیمحسوبمیشودنیست،همینبسکهاشاره
کنیموی،بهویژهدرمقالة»رنگها«،33مّدعیمیشود
همانطورکهمیتوانبرپایهتوافِقهمگاندرتمیزمیان
رنگها،عینیتکیفیاِترنگیرامدللساخت،درمورد
کیفیاتزیباییشناختیهممیتوانبهحدیازعینیت

.)Sibley, 2001( دستیافت
بهفرضکهبتواناحتجاجاتسیبلیوبهتبعآن
استداللهایدیویسراپذیرفت،اماتعارضیکهابتدای
اینبندازآنسخنرفتهمچنانباقیاست؛همچنان
خصایص دربارۀ دیویس که هست پرسش این جای
زیباییشناختی،باچهاستداللی،برخالفعموِمفعاالن
فراافكنی34 اصالت به ملتزم که تكاملی رویكردهای

هستند،ازرئالیسمدفاعمیکند؟


نتیجه گیری
تمرکزاصلِیرویكردهایتكاملیدرزیباییشناسی،
عمدتاًمعطوفبهسهحوزهاست:زیبایِیانسانی،زیبایِی
مناظروهنر.جمهوِرنظریهپردازاندربارهزیبایِیانسانی
اتفاقنظردارند.بهزعم وزیبایِیمناظروچشماندازها
آنهاپاسخهایگونةانسانبهاینامورسازشیمحسوب
نظر همین بر کمابیش هم دیویس استیون میشوند.

است.
اماپیراموِنهنر،کمترمیتواندوموضعکاماًلبرابر
میلر جفری نمونه بهعنوان یافت؛ نظریهپردازان میان
جنسی زمینةانتخاب و بافت در هنرها است معتقد
همچوننشانگرهایشایستگیعملمیکنند،ازاینرو
سازگاریمحسوبمیشوند.النداسایاناکیهمهنررا
سازگاریتلقیمیکندامابرخالفمیلر،کارکردسازشی
آنرابهخاْصساختناشیاءوکنشهامربوطمیداند.
همسوباایندوجوزفکرولنیزازسازشیبودنهنربه
ویژهادبیاتدفاعمیکندولیبادلیلیکاماًلمتفاوت.به
همینسیاقدردیدگاههایمربوطبهاسپندرلبودِن35
هنرهمهمینتشتِتآراوجوددارد.منتهیاینبارعدم
توافقبیشترمربوطبهسازگارِیاولیهایاستکههنرها
 Davies,( هستند متكی آن بر اسپندرل مثابه به

.)2012:121-134

بهاستناِدهمیناختالفنظرهاوباایناستداللکه
جدی نقدهای برابر در موجود نظریههای از هیچیک
سربلندبیروننمیآیند،دیویساظهارمیکندهنرچه
سازگاریباشدوچهاسپندرل،بخشیازسرشتتكاملی
محصوالت پدیدهها این دوی هر چراکه است انسان

تكاملهستند.
اصلی پرسش برای دیویس پیداست، چنانكه
زیباییشناسیتكاملی،یعنیجایگاهتكاملیهنرها،هیچ
پاسخروشنیدرچنتهندارد؛ویآشكاراازاتخاذموضعی
صریحدراینبارهشانهخالیمیکند.بهزعمبسیاری،از

جملهجوزفکرول،اینامرپذیرفتنینیست.
سوی از اصلی پرسشهای ماندِن مسكوت سوای
دیویس،بهنظرمیرسدآنجاکهاودربارۀمسائلفرعیتر
پاسخهای فراگیری دربارۀ فیالمثل میکند، اظهارنظر
زیباییشناختیورفتارهایهنریدرمیانجانورانویا
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الزامات به چندان زیباییشناختی، خصایص عینیِت
رویكردهایتكاملیپایبندنیست.

برایناساسدستکمسهاشكالقابلطرحاست:
نخستآنكهدیویس،بهناروا،بسیاریازجانورانرا
وی میکند. بیرون زیباییشناختی تجربة شمول از
امرزیباییشناختیدرجستجوی استداللمیکندکه
زیباییوواالییاستوچنینمفاهیمیرانمیتواندر
از آگاهی همچنین گرفت. سراغ جانوران اغلب میان
درِکزیباییکهعنصریحیاتیدرتجربةزیباییشناختی
است،درمیاِنجانورانندرتدارد.امااگرقراراستاز
نظرگاهتكاملیبهتجربةزیباییشناسینظرکنیم،که
ظاهراًدیویسچنینبناییدارد،آنچهزیباتلقیمیشود
صرفاًامریاستکههمسوباغایاتزیستیاستودر
میانآوردنمفاهیمیچونزیباییوواالیی،کهظاهراًاز
اعراب از محلی نیستند، برخوردار تكاملی داللتهای
نیزمیتوانپرسید استدالل باببخشدوم ندارد.در
چراآگاهیازدرِکزیباییالزمةتجربةزیباییشناختی
استوحتیاگراینراهمفرضبگیریم،ازکجامعلوم

استکهدیگرجانورانفاقدچنینآگاهیهستند.
از دیویس نادرست برداشت متوجه دوم اشكال
به بیتوجه او است. علمی نظریههای وثاقت
معرفتشناسیتكاملی،درقامتیکرئالیستتمامعیار،
زیباییشناسان فعاالن سوی از مطروحه نظریههای از
طبِق درحالیکه دارد. تام وثاقت انتظار تكامل

معرفتشناسیتكاملیچنینانتظاریبیوجهاست.
محوراشكالسومعینیِتخصایصزیباییشناختی
زیباییشناختی خصایص اینکه به دیویس باوِر است.
تكاملی رهیافت با تعارض در ابژههاهستند به متعلق
خصایص عینیِت به باور گفت میتوان درواقع است.
و زیبایی که تكاملی تبیین این با زیباییشناختی
جذابیتابژههامنوطبهنقشیاستکهآنهادرگذشتة

تكاملیماایفاکردهاند،مانعهالجمعهستند.
درنهایتاینکهعلیرغِمقدروقیمتیکهتحلیلها
وانتقادهایدیویسدارند،مساعیاوصرفاًدربازنگری
برنامةپژوهشیزیباییشناسیتكاملیمتوقفمیماندو
آنراگامیبهپیشنمیبرد.بایستهاستزیباییشناسان
نظریههای تحلیِل و صورتبندی بر افزون طبیعتگرا

موجود،خطرکردهوبادرانداختنطرحهاوایدههاینو
بهبحثهاِیپیرامونزیباییشناسیجانیتازهبخشند.
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