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Abstract
Authenticity is a sublime concept whose application to 
anything makes it valuable, and as a result it often finds a 
symbolic aspect, one of the consequences of which is 
usually to give economic value to that thing. Originality 
requires several components, of which time is one of the 
most important. Time plays an important role in 
understanding the concepts and meanings related to 
human life and its surrounding phenomena. The time of 
birth of living beings, the time of creation of an object or 
work of art, the period of life or time of death, and the like, 
are among the elements that give us a different 
interpretation of the surrounding phenomena. The 
photographic image of a historic building that has been 
destroyed and no longer exists embodies another aspect of 
the value of time for man. The role of time in collective 
memories and the formation of identities is another part of 
the value creation of time in peripheral phenomena.On the 
other hand, traditional handicrafts and skills are considered 
as part of indigenous cultural landscapes and intangible 
cultural heritage by global cultural institutions. This makes 
the preservation of the authenticity of traditional 
handicrafts particularly important for the preservation of 
this part of the cultural heritage. This is so important that, 
the global registration of traditional handicraft skills is one 
of the cultural concerns of countries and indicators such as 
the Nara document are used as a measure to examine the 
authenticity of tangible and intangible cultural heritage, 
they are also used in handicrafts. Based on this document, 
which includes various dimensions affecting originality, 
material and immaterial components of originality such as 
raw materials, design and form, method of construction, 
application and function, spatial and cultural context, spirit 
and feeling and the like are examined. And each of these 
components can be evaluated in four dimensions: 
aesthetic, historical, social and scientific. Such measures 

deal with the set of material and immaterial factors of 
originality and valuable reasons for unique handicrafts, 
which the historical aspect mentioned in the Nara 
document also refers to the role of time in the components 
of originality (Derakhshani, 1399). In this study, according 
to Dutton's view on the type of expressive and nominal 
originality in works of handicrafts and indigenous arts, 
which is one of the cases mentioned by him in the theory 
of evolutionary aesthetics and the importance of time in 
this theory, an attempt has been made to influence the time 
component in originality. The art of carpentry is discussed 
according to his theory of evolutionary aesthetics and the 
principles and criteria for it are explained as much as 
possible. The questions of this research are: What is the 
role of time in determining the authenticity of handicrafts 
and how is this role explained and how is it demarcated in 
the field of handicrafts? In this research, exclusively one of 
the components of originality, namely the role of time and 
historical aspects in handicrafts, has been dealt with and the 
position of the element of time has been explained by using 
field information from the experience of masters called this 
art. Therefore, the present study, as a problem-oriented 
research, seeks to find practical solutions derived from the 
theories of thinkers, in order to promote the knowledge of 
producers and the originality of handicrafts as part of the 
living cultural heritage. Since the existence of such 
researches in the form of basic researches in the field of 
handicrafts and traditional arts seems necessary, doing 
them to pave the way to achieve the global framework of 
the originality of handicrafts is a priority of the research. 
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براساات  یدساات عیبر زمتن در آثتر صاانت یمبتن یمنداصاات  

(یآثتر خراط ی)مطت عه مورد داتن یتکتمل یشنتسییبتیز هینظر

 یمژده درخشتن

.رانیا ،چمران اهواز دیارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر دانشگاه شه یکارشناس

کجمنصور کاله

.رانیا ،چمران اهواز دیدانشکده هنر دانشگاه شه اریاستاد

 چکیده 
صالت در حوزه نییو تب نییزمان یکی از عوامل تع صنا یو فرهنگ یهنر یهاا ست. آثار  ستعیا سترده ید  با گ
سیع خود در بافت تار سییبایز ،یاجتماع ،یخیو صالت خود را مرهون عوامل مرتبط با زمان  یبخش ،یشنا از ا

صالت  ستند که داتن آن را از الزامات ا شمار م یاثر هنر کیه ضر، تبآوردیبه  نقش  نیی. هدف پژوهش حا
صالت یرگذاریزمان و تأث صنا یمنداین مؤلفه در ا ستعیآثار  سییبایز» یهیبا توجه به نظر ید  یتکامل یشنا

نقش  -1پژوهش عبارتند از؛  نیا یهادر منطقه دزفول استتت. پرستتش یهنر خراط یو مطالعه مورد« داتن
صنا نییزمان در تع صالت  ست عیا صر در هنر خراط نیا -2 شود؟یم نییتب نهو چگو ستیچ ید چگونه  یعن

به  یلیتتت تحل یفیتوص یوهیو مسئله محور است که به ش یفیپژوهش ک نیا قیروش تحق شود؟یم یمرزبند
 نیو همچن یاستناد یهاگاهیو پا یامنابع کتابخانه ق،یها از طراست. در این فرایند نخست داده دهیانجام رس

صالت» میمفاه قیشد، سپس با تدق یگردآورروش میدانی  ها در داده لیداتن، به تحل دگاهیاز د« زمان»و « ا
سه مقوله  شده برا»، «روح زمان»خصوص  صرف  شد. نتا« اثر خیتار»و « خلق اثر یزمان   جینتایج آن ارائه 

صر زمان نیاز ا یپژوهش حاک نیا ست که عنا صالت از نظر داتن در برگ یا ساخت اثر  خیروح زمان، تار رندهیا
شده برا و صرف  ست که تطب یزمان  صر در آثار چوب نیا قیخلق اثر ا ست: مقوله روح  نیبد یسه عن شرح ا

سوم، تکن ،یزمانه در آثار خراط سم و ر شکن زیو ن دیخاص زمان تول یهاکیبه ر خالقانه داللت  یهایسنت 
صرف زمان در تول نیدارد. همچن ضوع  ساس نظر بر یچوب داتیمو شده  زانیناظر بر م اتن،د هیا صرف  زمان 

و تأثر  ریتأث یدهندهیگواه یاثر است که در خراط خیداتن، تار دگاهیاز د گریاست . مقوله د یدر خلق اثر هنر
 است.  نیمعاصر ایاز خود  شیاثر از دوره پ

  واژگتن کلیدی:

 ،یدست عیآثار صنا ،مندی¬روح زمان، زمان صرف شده، اصالت ،یتکامل یشناس ییبایز هیداتن، نظر سیدن
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مقدمه 

آن را واجد ارزش  یزیواالست که اطالقش بر هر چ یاصالت مفهوم
 یکییافته که معموالً  نیاغلب وجهی نماد کرده و در نتیجه آن چیز

به آن چیز است. اصالت  دنیآن ارزش اقتصادی بخش یامدهایاز پ
هاست. آن نیتراز مهم یکیاست که زمان  یمتعدد یهامستلزم مؤلفه

بشر  یمرتبط با زندگ یو معناها میمفاه اکدر ادر یزمان نقش مهم
آن دارد. زمان تولد موجودات زنده، زمان خلق  یرامونیپ یهادهیو پد

زمان مرگ و مانند آن،  ای یمدت زمان زندگ ،یاثر هنر ای ءیش کی
به  یرامونیپ یهادهیمتفاوت از پد یریاست که تفس یاز جمله عناصر

شده و  رانیکه و یخیتار یابن کی یعکاس ری. تصوکندیما منتقل م
انسان مجسم  یاز ارزش زمان را برا گرید یاهیوجود ندارد، سو گرید
 یاپاره هاتیهو یریگو شکل ی. نقش زمان در خاطرات جمعکندیم
 است.  یرامونیپ یهادهیزمان در پد ینیآفراز ارزش گرید

از  یبه عنوان بخش یسنت یهاو مهارت یدستعیصنا یطرف از
 ینهادها یناملموس از سو یفرهنگ راثیو م یبوم یمناظر فرهنگ

تا حفظ  شودیامر سبب م نی. اشوندیدر نظر گرفته م یجهان یفرهنگ
 راثیبخش از م نیحفظ ا یبرا یسنت یدستعیاصالت آثار صنا

 یکه ثبت جهان ییبرخوردار باشد. تا جا یاژهیو تیاز اهم ،یفرهنگ
کشورها  یفرهنگ یهااز دغدغه یدستعیصنا یسنت یهامهارت

 یبرا یاریبه عنوان مع 1چون سند نارا ییهامحسوب شده و شاخص
ملموس و ناملموس، در مورد  یفرهنگ راثیسنجش اصالت م

ابعاد  یرندهیسند که در برگ نیا یکاربرد دارند. برمبنا زین یدستعیصنا
اصالت  یرمادیو غ یماد یهابر اصالت است، مؤلفه رگذاریتأث ختلفم

طرح و فرم، روش ساخت، کاربرد و کارکرد، بستر  ه،یمواد اول لیاز قب
قرار  یروح و احساس و مانند آن مورد بررس ،یو فرهنگ یمکان

 ،یشناسییبایز یها، در ابعاد چهارگانهاز این مؤلفه کیو هر  رندیگیم

به  نیچننیا ییهااند. سنجهقابل ارزیابی یلمو ع یتماعاج ،یخیتار
آثار  یارزشمند لیاصالت و دال یرمادیو غ یمجموعه عوامل ماد

ذکر  یخیتار یکه جنبه پردازند،یو منحصربفرد م گانهی یدستعیصنا
اصالت اشاره دارد  یهابه نقش زمان در مؤلفه ز،یشده در سند نارا ن

(Derakhshani, 2020.) 
داتن در خصوص نوع اصالت  دگاهیپژوهش، با توجه به د نیا در

که از جمله موارد  یبوم یو هنرها یدستعیدر آثار صنا یو اسم انگریب
 تیاست و اهم یتکامل یشناسییبایز هیذکر شده توسط وی در نظر

مؤلفه زمان در  یرگذاریتالش شده تا تأث ه،ینظر نیزمان در ا
 یتکامل یشناسییبایز یهیبا توجه به نظر یهنر خراط یمنداصالت

ایشان به بحث گذاشته شده و تا حد ممکن اصول و ضوابطی برای 
نقش زمان در  پژوهش عبارتند از؛ نیا یهاشود. پرسش نییآن تب

شده و  نیینقش چگونه تب نیو ا ستیچ یدست عیاصالت صنا نییتع
 . شودیم یچگونه مرزبند یخراط یدر شاخه
نقش  یعنیاصالت  یهاازمؤلفه یکیپژوهش منحصراً به  نیا در

عنصر  گاهیپرداخته شده و جا ،یدر آثار خراط یخیتار یهازمان و جنبه
برآمده از تجربه استادکارانِ به  یدانیاز اطالعات م یریگزمان با بهره

 کیرو پژوهش حاضر به عنوان  نیشده است. از ا نییهنر تب نینام ا
برگرفته از  یکاربرد یراهکارها افتنیدر صدد  ،محورهپژوهش مسئل

و اصالت  دگرانیدر جهت ارتقاء دانش تول شمندان،یاند یهاهینظر
 ییزنده است. از آنجا یفرهنگ راثیاز م یبه عنوان بخش یدستعیصنا

در حوزه  نیادیبن یهادر قالب پژوهش ییهاپژوهش نیکه وجود چن
ها انجام آن رسند،یبه نظر م یرضرو یسنت یو هنرها یدستعیصنا
اصالت  یجهان یهابه چهارچوب یابیدست ریهموار کردن مس یبرا

.ردیگیقرار م پژوهش تیدر اولو ،یدستعیصنا

 پژوهش. پیشینه 1
زمان بر  یرگذاریتأث 2داتن سیدن یتکامل یشناسییبایز یهیدر نظر
است که داتن در دو مقاله خود به آن پرداخته  یاز موارد یکیاصالت 
داتن،  یهی(. در خصوص اصالت در نظرDutton, 2003 & 2004است )

و علل و عوامل  یاصالت و جعل در آثار هنر ی( به بررس2019)سیوید
و  زادهیعل نی(. همچنDavies, 2019پرداخته است ) تندا دگاهیآن از د

اصالت از  یرمادیغ یهااز جنبه یبرخ یبه بررس زی(، ن2020) یصمد
اند داتن پرداخته یتکامل یشناسییبایز یهیجمله زمان، در نظر

 (. 2020 ،یو صمد زادهی)عل
اشاره  یکه پیرامون نقش زمان در اصالت آثار هنر طورهمان

 نسکووی یالمللنیب یهاونیاز منابع قابل ارجاع کنوانس یکیشد، 
 ژهی، بو3ونسکوی یرسم تیهستند که براساس اطالعات موجود در سا

از  یکی(، زمان به عنوان 1994( و منشور نارا )1964) 4زیدر منشور ون
ملموس و  یفرهنگراثیدر قالب م التاص تیبااهم یهامؤلفه

مبحث اصالت در  گرید یشده است. در پژوهش یناملموس، معرف
ملموس و ناملموس  یفرهنگ راثیم یالمللنیب یهاونیکنوانس فیتعر

شده  یبررس ،یراثیم یحفاظت از بناها ندیو در فرآ

 ,Samadzadehyazdi, Ansari, Mahdavinejad & Bemaninanاست

2020 .)) 
 یو فالمک نژادوسفینقش زمان در اصالت آثار  ینهیزم در

گذشته با  ایدر زمان حال  یتیاثر را به عنوان موجود قتی(، حق2019)
اند هکرده و کوشید نیمع ک،یو استات کینامیزمان د یهاهیبر نظر هیتک

مناسب به منظور حفاظت و  یمرمت یهاروش هاهینظر نیبر ا هیبا تک
اشاره شده است  یگریدکنند. در مقاله  یاثر را معرف نهیبه ینگهدار
در نظر گرفته  یفیک یزمان را امر 6برگسون شهیاز اند ریبا تأث 5که دلوز

که درحال شدن مدام است. با  داندیم یقیرا زمان حق «رندید»و 
 دیآرت که بر مؤلفه زمان تأکشده پرفورمنسآثار شناخته لیتحل

اثرش مخاطب  یبندآمد که هنرمند با قاب بدست جهینت نیاند، اداشته
او را به  قیطر نیساخته و از ا اتیو امر گشوده ح رندیرا متوجه د

حاکم  قتیحق یهامیبرساخته توسط رژ ییدر امور استعال یشیبازاند
 کیدر  نی(. همچنPurksmaei et al, 2019) خواندیبر اجتماع فرا م

زمان و مکان در آثار طراحان به نام  یهامؤلفه یپژوهش پس از بررس
 نیاند، اکه در مسابقات مقام کسب کرده یآثار نیو همچن کیگراف

از مکان تنها محدود به نامتعارف  ییزداییحاصل شد که آشنا هجینت
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 یاز مؤلفه ییزداییو هنرمند با آشنا ستیاثر ن یبودن مکان ارائه
به هدف  میرمستقیغ یهو با اشار کندیم دیهدفمند تول یزمان، معماها

 ,Ismaili)ندیآفریکننده م ریشگفت و متح یریمورد نظر خود، تصاو

2019.) 
و  نیی(، به تع2019) یدران ارشدیکارشناس نامهانیدر پا نیهمچن

تا مرتبه  یدستعیاثر صنا کیگر در ارتقاء ارزش عوامل مداخله نییتب
که بر  7ویبورد اتینظر ژهیوشناسانه بهجامعه دگاهید هیفاخر بودن بر پا

و ذائقه، طبقه،  قهیواره، سلعادت دان،یتشخص، م»و مباحث  میمفاه
از  یپژوهش حاک نیا جیدارد، پرداخته است. نتا دیتاک «هیسرما ،کنش

ت 1عبارتند از؛  یدست عیمداخله صنا یهاآن است که عوامل و شاخصه
گر، ناب هنرمند ت صنعت کیهدف و تکن ده،یت ا2مواد و ابزار مرغوب، 

ت گذر زمان. لذا فاخر شدن 4 گر،تیو حما ختهیت مخاطب فره3
 ،ی)دران یرونیو ب یدو گروه عوامل درون ازاست، مرکب  یندیفرآ

 یهارنگ ینهیدر زم یکه به تازگ یدر پژوهش تی(. در نها2019
 یهارنگ رامونی(، پ2020)نیدر آرژانت« 8چاکو» یبافپارچه یعیطب
که موجب  یانجام گرفته است، عوامل زمان یسنت یبافدر پارچه یعیطب
 نیصنعتگران ا تفادهمورد اس یاهیگ یهادر رنگ یبصر راتییتغ

عبارتند  یعوامل زمان نیاند. اقرار گرفته یمورد بررس شوند،یمنطقه م
 یفصل ییآب و هوا طیشرا اهان،یمربوط به زمان برداشت گ راتییاز تغ

 .Perret, M. F.) افیخشک شدن ال یبرا ازیمورد ن یو زمان و فضا

با عنوان  یالهنگارندگان در مقا یاصالت آثار خراط ینهی(در زم2020
 عینشان اصالت صنا»با ضوابط  یدست عیآثارصنا یقیتطب سهیمقا
خراط « فروتن میعبدالرح» یآثار چوب ی) مطالعه مورد ونسکوی یدست

 یاز سو یدستعیاصالت صنا دییتأ یهاسنجه یبه بررس« (یدزفول
پژوهش  نیدزفول، پرداخته است. در ا یدر خصوص هنر خراط ونسکوی

در  تیو خالق ینوآور ه،یمواد اول تیو مرغوب یسازمادهآ یهاروش
 یاصالت، با هنر خراط یهابه عنوان سنجه یسنت یهابهبود روش

زمان قابل  یموارد ردپا نیاز ا کیمطابقت داده شده است. در هر 
(. براساس آنچه Derakhshani, Kolahkaj, 2020است ) یریگیپ

به طور  نیشیپ یاهپژوهش نسبت به پژوهش نیا تیگذشت مز
مؤثر آن در اصالت  یهامفهوم زمان و مؤلفه حیو تشر یخاص بررس

و با توجه به تجربه  یدانیم قاتیاست که براساس تحق یآثار خراط
 .رشته، به دست آمده است نیاستادکاران ا

 

 روش پژوهش. 2
 یچوب یدست عیپژوهش نقش عنصر زمان در اصالت آثار صنا نیدر ا

 نییتب یفیک کردیداتن، با رو یتکامل یشناسییبایز هیبراساس نظر
ت  یفیتوص یوهیپژوهش مسئله محور است که به ش نیشده است. ا

پژوهش بخصوص در  نیا یاندوزافتهیاست.  دهیبه انجام رس یلیتحل
 یبوده است و مطالعه یاطالعات یهاگاهیاز منابع پا نهیشیبخش پ

در نظر گرفته  یخراط یآثار سنت ینهیپژوهش در زم یآثار برا یمورد
 یگفتگو قیاز طر ینظر یبا مبان یچوب عیآثار صنا قیشده است. تطب

 یبا ارائه شواهد بصر 9فروتن میرشته، عبدالرح نیبا استادکار ا یدانیم
از « زمان»و « اصالت» میفاهم قیبه دست آمده است. سپس با تدق

، «روح زمان»ها در خصوص سه مقوله داده لیداتن، به تحل دگاهید
 یدر آثار خراط« اثر خیتار»و « خلق اثر یزمان صرف شده برا»
 زیو ن به دست آمده با اتکاء به منابع گفته شده یهاافتهی. پردازدیم

 .ستشده ا انیب یلیو تحل یفیبه صورت توص یریشواهد تصو
 

 ینظر یمبتن. 3
زمان  ریبر تأث ژهیو یدیتأک ،ییکایهنر معاصر آمر لسوفیداتن، ف سیدن

 یشناسو روان یشناسییبایز»با عنوان  یادر مقاله یدر اصالت دارد. و
 یروانشناس یهیرا بر پا خود یشناسییبایز یهی، نظر«10یتکامل
 لیتما ،یتکامل یشناسییبایز یمطرح ساخت. براساس تئور ،یتکامل

او که  یهاو خواسته التیتما ،یذهن یهاتیبه ظرف بایانسان به امر ز
. در گرددیها سازگار شده است، باز مسال گذشته با آن ونیلیدر دو م

را بدون  یشناخت ییبایز یها و معانارزش ،یتکامل یواقع در روانشناس
 یدر نظر گرفت و آثار هنر توانیساخته شده توسط فرهنگ نم یایبقا

شده و مورد توجه قرار  جادیا یگفرهن یقراردادها ودر هنجارها 
 ییبایدر ز« 11یفرهنگ ییساخت گرا» هینظر نیگرفتند. براساس ا

است  یشناخت ییبایز یهادر مورد ارزش ییگرایمستلزم نسب یشناس
 ایاست که ارسطو  نگریکل یشناخت ییبایز ینف یبه نوع جهیو در نت

 ( .Dutton, 2003: 3از طرفداران آن بودند) ومیه
 یشناس ییبایدر ز «لیاص»داتن هر زمان که اصطالح  دگاهید از

 ست؟یاست که، مخالف اصالت چ نیا یسؤال اساس نیبه کار رود، اول
در  لیراصیو غ لیاز اص یمتفاوت اریبس یهانهیزم کهنیبا وجود ا

آکسفورد،  «یشناسییبایز»به کار رفته است، در کتاب  یشناسییبایز
 ییصرفاً از جهت شناسا یآثار هنر یکه برا یصالت، ا«داتن» دگاهیاز د
در نظر گرفت،  توانیم ء،یش کیمنشاء  ای ف،یسرچشمه تأل حیصح

 نینوع از اصالت تضم نی. اشودیم فیتعر«  12یاصالت اسم»با عنوان 
درست  یشناسییبایاز تجربه ز یهنر ءیش کیاست که  نیا یکننده
 کی تیغالباً با شخص اصالتحال، مفهوم  نیمند شده است. با ابهره

جامعه  ای یها و اعتقادات فردارزش یقیحق انیبه عنوان ب یهنر ءیش
. دینام«  13انگریاصالت ب» توانیبخش اصالت را م نیارتباط دارد. ا

 یاعتبار ی، اصالت در برابر زندگ14یگونه که در فلسفه وجودهمان
درون  درخود را  یشخص یهاکه فرد ارزش یو زمان ردیگیقرار م

 ییبایاصالت اشاره دارد. در گفتمان ز نیبه هم نهد،یم ادیبن شیخو
 رودیمعنا به کار م نیاصالت با هم زین یو تفکر انتقاد یشناخت

(Dutton, 2004: 2 .) 
 رینظ یبه اعتقاد داتن، تخصص و مهارت هنرمند در کنار عوامل  

فرد ذوق فردی و نبوغ منحصربه انگریبودن که نماو خالقانه  عیبد
زده هنرمند هستند، همواره توجه مخاطب را جلب کرده و او را شگفت

آن در  ییتوانا سازدیم شیکند. آنچه هنر را ارزشمند و قابل ستامی
مخاطبان است. داتن  نیتحس ختنیاصالت و برانگ ت،یقنوآوری، خال

( در اجداد ینی)همسرگز 15یرا با انتخاب جنس ینینچنیا هایصهیخص
( به  ,2003Dutton :5.) داندیمرتبط م یانسان امروز 16ستوسنیپل

 ،یاثر هنر یباور است که محتوا نی( داتن بر ا2019) سیوید یگفته
 کیو خلق  یهنر یاجرا ندیخاصِ اثر است که فرآ یهنر یرسانه

 لیاز وسا یخالقانه و گاه ابتکار یاثر منحصر به فرد، مستلزم استفاده
مخاطب را در  نیو تحس شیستا تواندیو مواد موجود است که م

 شودیمحسوب م یبرتر یکه نوع زدیبرانگ یمواجهه با اثر هنر
(Davies, 2019: 306.) 

از اصالت اشاره دارد  یابه جنبه انگریداتن اصالت ب فیدر تعر  
انسان  تیفرد یو برمبنا لیاص یبه عنوان زندگ یکه در فلسفه وجود
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 یهاو ارزش هانهیهنرمند در انتخاب گز دگاهید نی. از اشودیشناخته م
 یو انتقاد یشناختییبایخود، آزاد است و گفتمان ز یاثر هنر یشخص

 نیهر اثر به ا ی. داتن در بحث خود در مورد اصالت براتحاکم اس
 اثر یخیتار یهاغالباً به جنبه یکه؛ اصالت اسم کندیموضوع اشاره م

 یوفادار زانیم نیشتریب گر،ید یاما اصالت در معنا گردد،یباز م
 انگر،یبلکه در اصالت ب ستین یخیو تار نیشیپ یهاهنرمند به سنت

به  یو منحصر بفرد هنرمند است که گاه یشخص انیبه ب یبندیپا
اصالت  فیتعر نی. اشودیم انینما یدر آثار هنر یشکنصورت سنت

 یتجرب یهاتیکه ناظر بر واقع یدر تضاد با اصالت اسم یبه نوع
در  نی(. اDutton, 2004: 5)ردیگیاست، قرار م یهنر ءیخاستگاه ش

ساخت  خیتار د،یگوی( به نقل از داتن م2019)سیویاست که د یحال
اصالت  رایاصالت آن باشد ز یدهندهنشان تواندیم یهنر ءیش کی

در اثر خود  لیکه هنرمند اص ابدییم تیاهم لیدل نیاثر به ا یخیتار
در  یشناسییبایتجربه ز جادیا دیجد یهابار راه نینخست یبرا

 (.Davies, 2019: 307را کشف کرده است ) نیمخاطب
(، معتقد است ارزش آثار هنری فقط وابسته 2004داتن) نیهمچن

آثار در واقع همانند سندی  نیو ا ستیها نآن یباشناختیز تیفیبه ک
 انیو جهان در قرون گذشته هستند و ب خیانداز تارثبت شده از چشم

مخاطبان به  یهنرمندان هم برا یرا هم برا هادهیو ا دیها، عقاارزش
 یو اجتماع یفرد یهاارزش یتجل یاثر هنر کیواقع  رهمراه دارند. د
متفاوت  گرید یبا اثراثر  کیها ممکن است در آن زانیاست که تنها م

در  دیگویکه م کندیاشاره م، 17گرتز یبه گفته نجایباشد. داتن در ا
شده  انیب تیادعا کرد که حساس توانیم ،یفرم هنر کی یمطالعه

هر هنرمند  رایاست ز یاجتماع ظراز هر ن ،یاثر هنر کیدر 
 یشناسییبایبستر ز کیخود را در درون  یشخص عیبد یاندازهاچشم

هر اثر  قتیداتن، در حق دگاهی. براساس دکندیجستجو م یاجتماع
تمام  یاست و به طور کل شیخو یروح زمانه یمنعکس کننده یهنر

 یهایژگیباورها، فرهنگ عامه، و انگریدر تمام جوامع ب یآثار هنر
 یرندهیامر در برگ نیجامعه هستند که هم کیو احساسات  یفرد

بر  بیترت نی(. به اDutton, 2004: 6است ) یاثر هنر انگریاصالت ب
دو  یدآورندهیداتن در خصوص انواع اصالت، اجزاء پد دگاهید یمبنا

 یمدل مفهوم کیدر قالب  یو اصالت اسم انگریگروه اصالت ب
 .(1)شکلاستشده  یبنددسته

 
 هتتفتهیبحث و . 4

 یزمان بر اصالت آثار هنر رگذاریتأث یهاداتن مقوله دگاهیبراساس د
اثر. رسم و رسوم،  خی. تار3. صرف زمان 2. روح زمانه 1عبارتند از؛ 

به  یبندیهنری در هر زمان، در کنار پا ارهاییها، تقاضاها و معسنت
هنرمند در  یشکنسنت زانیم یدر موارد ایاثر  نشیسبک زمان آفر

روح زمانه  یهستند که بر مقوله یخود، شواهد یهنر زمانه با سهیمقا
که  یزمان زانیم نیو نقش آن در اصالت آثار داللت دارد. همچن

اثر  کی یدر جهت اجرا هیمواد اول یسازآماده ایساخت  یهنرمند برا
 تی. در نهاکندیصرف زمان را مشخص م یمقوله، صرف کرده یهنر

 یاثر و ارزشمند نشیشناخت زمان آفر یهیپا راثر که ب خیتار یمقوله
 .(1آثار در گذر زمان شکل گرفته است )جدول یخیتار

 
 : نقش مؤلفه زمان از دیدگاه داتن در نظریۀ هنر تکاملی)نگارندگان(1جدول

Table 1 : The role of the time component from Dutton's perspective in the theory of evolutionary art (authors) 
 هامقوله شواهد ردیف

1 

 ها و تقاضاها و معیارهای هنری در رسم و رسوم و سنت
 هر زمان
 بندی به سبک زمان ساخت اثرپای 

 ی خودزمانهشکنی هنرمند در مقایسه با هنر میزان سنت 

 روح زمانه
 
 

2 
 سازی میزان زمانی که هنرمند برای ساخت و یا آماده

 مواد اولیه یک اثر هنری صرف کرده است.
 

 صرف زمان
 

3 

 شناخت زمان خلق اثر 

  آثار سندی ثبت شده از چشم انداز جهان در گذر زمان
 هستند.

 تاریخ اثر
 

ر داتن در خصوص اصالت آثا دگاهید یمطالعه گرید یاز سو
 یدهندهلیو عوامل تشک انگریو ب یدر دو گروه اصالت اسم یهنر
زمان را نشان  یهاولهعوامل با مق نیا ریناپذییجدا یها، رابطهآن
ان در هر داتن، نقش مؤلفه زم دگاهیبراساس د بیترت نی. به ادهدیم

مستتر  ،یو اصالت اسم انگریاصالت ب یعنی یردو نوع اصالت آثار هن
 خچهیزمان و تارزمان در قالب سه مقوله روح زمانه، صرف ریاست و تأث

 .(2)شکلکندیزمان ساخت اثر در اصالت حلول م ای
در  یدانیحاصل از مطالعات م یهاداده یاساس بر مبنا نیبر هم
اثر  کی نشیدر منطقه دزفول، نقش زمان در مراحل آفر یمورد خراط

 ه،یمواد اول یسازو آماده ینگهدار ینحوه ،یفرآور ه،یاز ته یخراط
هستند در  رگذاریو رنگ چوب تأث تیفیکه در ک یدر کنار عوامل
مناسب درخت، فصل مناسب قطع  مرچون؛ ع یمیچارچوب مفاه

ضخامت الوارها  ،یروش سنت ،یدرخت، روش برش، محل نگهدار
با سه  میمفاه نیب و ارتباط ارنگ چو زیخشک کردن چوب و ن یبرا

(. 2اند)جدولشده یبنداثر دسته خیمقوله صرف زمان و روح زمانه و تار
شرح داده  یطآن در آثار خرا یریپذاصالت و تطابق یداریادامه پد در
 .شوندیم
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 زمانیهای : مدل مفهومی پژوهش براساس نظریه تکاملی و سه گانه1کل ش
Fig. 1: Conceptual model of research based on evolutionary theory and time triads 
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 : عناصر زمانی تأثیرگذار بر آثار چوبی خراطی2جدول

Table 2: Temporal elements affecting carpentry works 
 ردیف
 

 مفاهیم هاداده
زمانی مرتبط با های مقوله

 اصالت از دیدگاه داتن

1 

فصل قطع درخت )درخت جگ بومی منطقه(، در رنگ چوب تأثیر دارد، فصل 
قطع کردن چوب در حفاظت در برابر حشرات تأثیر دارد، در فصل تابستان 
سرعت فساد چوب باال است، بهترین فصل قطع درخت زمستان و بهار است، 

شود که بهترین قسمت چوب حفظ شود،  قطع درخت باید به صورتی انجام
یک تا دو متر پایین تنه درخت است، چوب درخت از  بهترین قسمت چوب

زمانی که یک تا دو ساله است و قطر دو تا سه سانتیمتر دارد، قابل استفاده 
است، هر چه عمر درخت بیشتر شود درخت تنومندتر شده و زیبایی چوبش 

 شود )سی تا چهل ساله(بیشتر می

 عمر مناسب درخت

فصل مناسب قطع  صرف زمان
 درخت

2 

روش خشک کردن چوب)دو روش(، کنده کردن چوب )سنتی(، الوار کردن 
چوب، ترک خوردن بیشتر چوب با کنده کردن، کیفیت باالتر چوب با الوار 
کردن، خشک شدن سریعتر با الوار کردن، خشک شدن در سایه و به تدریج 

نور و حرارت مستقیم خورشید بویژه در منطقه دزفول باعث بهترین حالت است، 
ها برای خشک شود، در گذشته با روش سنتی چوبترک خوردن چوب می

شدند، جدا کردن پوست درخت شدن در شوادون دو تا سه سال نگهداری می
بعد از برش برای خشک شدن بهتر و فساد کمتر چوب، در زمستان زمان 

ن برای خشک کردن چوب الزم است، ضخامت بیشتری نسبت به تابستا
الوارها در زمان خشک شدن چوب تأثیر دارد، برای خشک شدن الوار با 

 10تا  8ماه و الوار باضخامت  4تا  3سانتیمیتری در مدت  3ضخامت 
 کشد.ماه طول می 10تا  9سانتیمتری 

روش برش برای 
 خشک کردن چوب

 روح زمانه
 و

 صرف زمان
 و

 تاریخ اثر
 
 

محل نگهداری 
مناسب برای 
 خشک شدن چوب

روش سنتی خشک 
کردن چوب در 

 منطقه

ضخامت الوارها 
تأثیر مستقیم در 
زمان خشک شدن 

 چوب

3 

شود، در فصل تابستان رنگ زرد در زمستان زردی چوب به سفیدی متمایل می
 تر است، فصل بهار بهترین رنگ را دارد و رنگ زرد آن خارکیچوب پررنگ

است، در گذشته با خشک شدن چوب در زیرزمین)شوادون( رنگ چوب کامال 
ماند، هرقدر درخت بیشتر آبیاری شود قسمت تیره )مغز( بدون تغییر باقی می

آبی برای درخت باعث تشکیل هاله خاکستری در زردی شود، بیچوب کمتر می
که  ترین قسمت تنهشود )طیف رنگی خاص در چوب(، در انتهاییچوب می

کند، گره در چوب زیر خاک باقی مانده نیز طیف خاکستری زیبایی پیدا می
 کندجگ در بافت چوب متراکم است و در چوب نقش ایجاد می

 رنگ چوب
 

 صرف زمان
 و

 روح زمانه
 
 

   اصت شیدایمقو ه روح زمتنه و تطبیق آن بت پ. 1-4

 در آثتر خراطی
است  یو ادب یفلسف ی، مفهوم«روح دوران» ای«  18زمانهروح »مفهوم 

بار در قرن هجدهم توسط  نی(، نخست2013) 19نلتیکه به نقل از ر
اصطالح  نیتفکر در مورد ا نیتریبه کار رفت. در واقع قو 20هردر

 هیاو دارد، اما چندال ییگراآرمان دگاهیدر د شهیمتعلق به هگل است و ر
« ذهن» ای« روح»واژه  رایانکار کرد. ز شودیاصطالح را نم نیبودن ا

باشد.  یو جسم یعیطب ای یمذهب یمعان یدارا تواندیحال م نیدر ع
فعال در  یرویو ن ریفراگ یجمع تیاصطالح را نشانگر ذهن نیهگل ا

 گرید ی((. از سوReinelt, J. ,2013: 90 کندیم یمعرف خیطول تار
حاکم بر هر  یعنوان سبک و فضا هروح دوران، ب ینهیپژوهش در زم

هنر را  خیتار 21نکلمانیدهنده آن است که وهنر، نشان خیدوره از تار
بلکه، او معتقد است  ردیگیگذشته در نظر نم یآثار هنر فیصرف توص

را  یطیرا که حاکم بر ساختن هنر است، مشخص و شرا ینیقوان دیبا
در  طیشرا نیکرد و چگونگی تفاوت ا یبررس، شده دیکه در آن اثر تول

( همچنان که Hvattum, M. 2017: 1زمان و مکان را در نظر گرفت .)
برداشت منحصر بفرد هنرمند در  انگریرا ب یگفته شد داتن هر اثر هنر

. به عبارت داندیخود م یاجتماع یهاو ارزش یشناسییبایبستر ز
 یند، روح زمانه به خوببرخوردار انگریکه از اصالت ب یدر آثار گرید

 یو اجتماع یفرد یهایژگیاست و باورها، فرهنگ عامه و و انینما
در  یعناصر و گاه حت نیهنرمند به ا یبندیهر کدام، گاه به صورت پا

 .خوردیها به چشم مو عدول از سنت یشکنقالب سنت
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 شناسی تکاملی داتن: مدل مفهومی اصالت هنری براساس نظریه زیبایی2کل ش
Fig. 2: Conceptual model of artistic Authenticity based on Dutton's theory of evolutionary aesthetics 

الوار کردن چوب به  یمورد پژوهش، در روش سنت یآثار خراط در
( و الوار کردن چوب به 3)شکل شودیانجام م یصورت برش عرض

 ی)برش در امتداد طول درخت( در روش سنتیبرش طول یوهیش
متداول نبوده است، اما برش چوب، بر خالف جهت بافت  یخراط

از چوب  یباتریبافت ز شودیسبب م، درجه چرخش( 180درخت )
الوار با برش  یبر رو یخراط یاجرا ی(. البته برا4)شکل دیبدست آ

کار  یبرا یشتریقدرت مانور ب نیابزار خاص الزم است و همچن یطول
درخت( که  یخال وسط چوب )آبخور وهیش نی. در ادهدیبه خراط م

که سبب خشک  شودیجدا م زیموجب ترک برداشتن چوب است، ن
 نیمثبت ا یهایژگیو گری. از دشودیم زیباالتر چوب ن تیفیشدن با ک

 یاست که در روش سنت شتریروش، امکان کار با ظرافت و قطر ب
 یاز الوار متریلیم 2با ضخامت  ینبود. به عنوان نمونه ظرف ریپذامکان

 یکی 3(. به عنوان نمونه شکل5آورده شده است)شکل یبا برش طول
زمان معاصر ساخته  یارهایتقاضا و مع ساست، که براسا یاز آثار خراط

 زاتیاثر براساس مواد و تجه نیشده است و نوع بافت و ظرافت هم
عدول هنرمند از قواعد  نجایروز مخاطب است. در ا قهیسل زیو ن یامروز

 شناسی داتنزیباییاصا   آثار هنری براسان ر ریه 

Authenticity of works of art based on 

Dutton's aesthetic theory 
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با دوران معاصر محسوب  یو همراه یاز سنت شکن یامتداول، گونه
متبادر  را به ذهن اتنمورد نظر د یروح زمانه یکه مقوله شودیم
 .سازدیم

 

 

 

 

 : برش عرضی چوب جگ )روش سنتی(3شکل
Fig. 3: Cross cutting of jag wood (traditional method) 

(Authors, 2020) 

 : برش طولی چوب جگ4شکل
 Fig. 4: Longitudinal section of jag wood (Authors, 2020) 

 
 میلیمتر، اثر عبدالرحیم فروتن  2: ظرف چوبی با ضخامت 5شکل

Fig. 5: Wooden container with a thickness of 2 mm, by Abdolrahim Forootan (Forootan, 2019) 

  
 : شیدونه )شهیدانه(، اثر عبدالرحیم فروتن 7و  6شکل 

Shidoneh (Martyrdom), by Abdolrahim Forootan (Foroutan, Bita) Fig. 6,7: 

 یباورها یهیها بر پاآن نشیکه آفر یدر آثار گرید یاز سو
 یها بستگبه سنت یبندیپا زانیمذهب و سنت است، روح زمانه به م

 انگریاصالت ب یدر مثال( 2004. داتن)زندیرا رقم م انگریدارد و اصالت ب
در  22یمنطقه لوزان شمال انیمتعلق به بوم یرا در مورد مجسمه سنت

منطقه دو گونه مجسمه با  نی. در اسازدیمطرح م ن،یپیلیکشور ف
 یبرا یکیکه  شودیساخته م کسانیکامالً  یمشخصات ظاهر

 باارزش است و اریبس انیبوم یاز انبار برنج برا ینگهبان یکارکرد سنت
. شودیفروش به گردشگران ساخته م یاست که برا یانمونه یگرید
برابر، از  یشناختییبایز یهاشداتن با وجود ارز دگاهیدو اثر از د نیا

در  را؛یمتفاوت هستند. ز گریکدیبا  انگریاصالت ب یگذارمنظر ارزش
 (.Dutton, 2004: 4ها است)سنت انگریاثر، ب ینمونه اول کارکرد سنت

( که برآمده از دانهی)شه 23دونهیچون ش یمورد در آثار سنت نیا
 یریگیفرهنگ عامه در منطقه دزفول است قابل پ ،یمذهب یهانییآ

ساخت  یحفظ فرم و سبک سنت نیچننیا ی(. در آثار7و 6است)شکل
و  یها و احساسات فردارزش یکنندهانیب ،ینییدر کنار کارکرد آ

داتن  دگاهیاز د انگریاصالت ب یدهندهشانن تواندیاست که م یاجتماع
 . باشد

صرف زمتن وتطبیق آن بت خلق اصت   در آثتر . 2-4

 خراطی
 ه،یته یاست که هنرمند برا یزمان زانیمقوله صرف زمان، ناظر بر م

صرف  یاثر هنر کی یاجرا ای ه،یمواد اول یو فرآور یسازآماده
ها در اصالت مقوله ریمقوله نسبت به سا نیا رسدی. به نظر مکندیم
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بر و زمان ندیفرآ نیا یباشد و ط تریو اساس تریادیبن یدست عیصنا
مواد  دنیمطلوب رس جهیچون قوام گرفتن و به نت یصربودن آن و عن

 دگاهیاز د ی. به عبارتشودینقطه آغاز م نیاثر، از ا دیجهت تول یهیاول
 یبرا یسازآماده ایصرف ساخت و که هنرمند  یداتن، مقدار زمان

دانست که  یاصالت اسم توانیکرده است، را م یاثر هنر کی یاجرا
متداول است. به عنوان مثال در  ،یدستعیناص ژهیوو به یدر آثار هنر

زمان در هرکدام از مراحل  یمؤلفه تی، اهم24مشابه پرت یپژوهش
شده را موجب  دیتول یپارچه تیفیدر کنار ک اف،یال یزیآمرنگ
روش که در  نی. اداندیو منحصر بفرد بودن رنگ پارچه م تیخالق
انسان  ییتوانا ازرا فراتر  یزیآماست، رنگ« 25عتیهنر طب» یزمره

 رقابلیخاص و غ یهاسبب بدست آوردن رنگ بیترت نیو به ا داندیم
برشمرده عبارتند از؛  یزمان یهاپژوهش مؤلفه نی. در اشودیتکرار م

و مدت  نحوه زیدر زمان برداشت و ن اهیو سن گ اهانیزمان برداشت گ
از  مدر هرکدا رییو تغ دیدر معرض نور خورش اهیزمان خشک کردن گ

 شیکاهش زمان و افزا یبرا دیجد یهاعوامل و استفاده از دستگاه نیا
فرد منحصر به یهایژگیرفتن و نیباعث از ب تیدر نها دیتول

 ی( در هنر خراطPerret, M. F. 2020.) شودیپارچه م نیا یزیآمرنگ
( و با توجه به تجربه 2020براساس گفت وگوی میدانی با فروتن ) زین

چوب مناسب از نظر رنگ  یو فرآور هیو اصول ته ندیفرآ ،یو یشخص
مشخص  یزمان ندیفرآ کی یدر ط یچوب داتیتول یو بافت و ابعاد، برا

چون انتخاب درخت با  یاتیو جزئ فیکه مستلزم ظرا ردیگیشکل م
 نیاستفاده از بهتر ایسن مناسب، توجه به فصل برش درخت 

 یروش سنت نیهمچن وخاص  یکارها دیتول یدرخت برا یهاقسمت
 یسنت یهادر خانه 26به نام شوادون یچوب در مکان خشک کردن

قوله نخست در بخش انتخاب م نیزمان در ا یمنطقه است. مؤلفه
مؤلفه زمان در  نی. همچنکندیم انیسن درخت، خود را نما

فصل  نیتربر مناسب یمبتن گر،ید یاز چوب از جنبه یبرداربهره
 زیبرداشت آن که فصل بهار است. روش خشک کردن چوب درخت ن

 یزمان یبازه کیمحصول است که در  تیفیک یهااز مؤلفه یکی
. دهدیزمان صرف شده را نشان م تیو اهم شودیمشخص انجام م
مطرح  زیروح زمانه ن یخشک کردن چوب مقوله یالبته در روش سنت

 تیفیزمان، نقش خود را در ک یمؤلفه بیترت نی. به اشودیم
 .دهدیبهتر از رنگ چوب نشان م یبرداربهره

 

ر اثر وتطبیق آن بت خلق اصت   در آثت خیتتر. 3-4

 خراطی
در اصالت  یمندزمان یمؤلفه ریاز تأث گرید یاثر بخش دیتول خیتار

اثر  کی دیداتن است. در واقع اطالع از زمان تول دگاهیاثر از د انگریب
آن از  یریرپذیها و تأثشکل ق،یسال ها،کیها، تکننشان دهنده ارزش

قرابت  تواندیم یااز خود است و به گونه شیپ ایدوره هم یآثار همتا
اصالت اثر نشان دهد.  تیثر را با آثار معاصر خود به منظور تثبا کی

اثر  دیزمان با تولدوره هم ایزمانه « 27یبافت» رینشانگر تأث نیهمچن
منشور نارا،  ونسکو،ی 1994سال  ونیکنوانس یهیانینکته در ب نیا است.

 هیانیب نیذکر شده است. در ا زین ،یفرهنگراثیدر خصوص اصالت م
مفهوم  رییبار بر بُعد تغ نینخست ی( برا2008) 28یاز اندروز و باگ نقلبه 

جوامع در بسترها و  یبر تنوع فرهنگ دیتأک یاصالت به واسطه
 تیسند نارا به رسم یمختلف مطرح شد. برمبنا یزمان یهادوره

 یملموس و ناملموس و رهنمودها راثیو م یشناختن تنوع فرهنگ
پرداختن به اصالت در  کردیرو ،یجهان راثیم ونیکنوانس یاتیعمل

 یهاینیبجهان دگاهید نیتر کرده است. ارا گسترده یفرهنگ راثیم
است  یاساس یکه مربوط به مکان و عوامل ردیگیرا در بر م یمختلف

 یرمادیدر درجه اول غ یارزش فرهنگ یدیعناصر کل دهدیکه نشان م
با  دیو تعامل شد یتآداب و رسوم سن ،یشفاه یهاهستند، مانند سنت

 & Andrews, Thomas) طیمح یرزندهیزنده و غ یهامؤلفه

2: 2008Buggey, Susan. تیماه، 29سند نارا ی(. براساس متن اصل 
 یو تکامل آن در طول زمان بستگ یبه بستر فرهنگ ،یفرهنگ راثیم

  دارد.
، اثر کیو زمان گذشته در  خیتار یدر خصوص ارجمند نیهمچن

زمان به  ند؛یگویم دگری( به نقل از ها2019)یو فالمک نژادوسفی
که از  کندیم دایمعنا پ یو گذشته فقط وقت شودیم انیعنوان حال ب

 یایو اش یخیآثار تار قیحال بدان نگاه شود. امکان درک گذشته از طر
اجعه به آثار بر امکان را به انسان داده که با مر نیامانده از آن  یبرجا
 یتئور یبر مبنا نیحال و گذشته غلبه کند. همچن انیم یزمان ۀفاصل

مستمر  ومتّصل  ،یزمان در حال گذار و به طور متوال ک،ینامیزمان د
ذشته شود. گ یاست و در آن محو م انیگذشته در جر یاز حال به سو

 نی. بنابرازمان حال است که معتبر است نیندارند و ا تیواقع ندهیو آ
مند مانِ بدنزبازمانده از آن به عنوان  یایگذشته فقط توسط آثار و بقا
 یرهنگفو  یخیتار یایو آثار و بقا شودیشده از حال است که درک م

ر د ییدارند نه جا قتیخود در حال است که حق تیبا تمام موجود
 (.Yousefnejad and Flamaki, 2019: 15گذشته )
گهواره )شکل  ایو  یسیرمانند چرخ نخ یآثار سنت بیترت نیا به

هستند و  تیاهم یدارا یساخت خود و بافت زمان خی( که در تار9و  8
به عنوان آثار  نکیاند اما ابوده یمتداول خراط داتیجزء تول یزمان
در گذر زمان و  اءیو سندی ثبت شده از چشم انداز اش یسنت یچوب

شامل مقوله  توانندیپس م شوند؛یم یآثار تلق نیا یخیتار یبازنما
 یفرد یهایژگیآثار و لیقب نی. ارندیگداتن قرار  دگاهیاثر از د خیتار

و کاربرد اثر را با درآمیختگی آن در  یاجتماع اتیسازنده و خصوص
اثر در زمان  نیخلق ا یبر بستر فرهنگ یکه مبتن عناصر فرهنگ عامه

. از سازندیم انگریها را واجد اصالت بساخت است، نشان داده و آن
 یهادست در صورت وجود جنبه نیاز ا یآثار گرید یسو

همچون  ،یاصالت اسم یدآورندهیواجد عوامل پد یشناختییبایز
 زیزمان خود ن یمخاطب، بنا بر اقتضا نیتحس ختنیبرانگ ای ینوآور

 . هستند
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 ریسی، اثر عبدالرحیم فروتن : چرخ نخ8شکل 

Fig. 8: Spinning Wheel, by Abdolrahim Forootan  
(Froutan, Bita)  

  : گهواره، اثر عبدالرحیم فروتن9شکل 
Fig. 9: Cradle, by Abdolrahim Forootan (Foroutan, Bita) 

 هتتفتهی لیتحل. 5
گذشت، عناصر اصالت در حوزه هنر بنا به اعتقاد داتن ناظر  گونه کهآن

 توانیداتن م دگاهیهستند. براساس د یبودن اثر هنر لیاص ای یبر جعل
 یبنددسته یاصالت را به دو گروه کل یدآورندهیمجموع عوامل پد

 کیمنشأ  ای فیتأل یسرچشمه حیصح ییکه با شناسا یکرد؛ عناصر
تجربه درست  یکننده نیو تضم شوندیرا سبب م یاصالت اسم ء،یش
 کیکه در ارتباط با ماهیت  یعناصر نیهستند. همچن یشناسییبایز
جامعه مطرح  ایها و اعتقادات فرد ارزش یواقع انیبه عنوان ب ءیش
متعدد  یهادارند. با وجود مؤلفه یرا در پ انگریو اصالت ب شوندیم

در هر دو نوع  یزمان نقش مهم نر،مختلف ه یهااصالت در حوزه
است که  لیاص یاثر دارد. در واقع، اثر کی انگریو ب یاصالت اسم

 ای خ،یتار نیا هر چند کوتاه در آن وجود داشته باشد. یخیسابقه تار
 گری. به عبارت دیسابقه اثر هنر نیمب ایسابقه هنرمند است  نیمب

گونه که در همان زمان بحثرو  نی. از اابدییبا زمان معنا م خیخود تار
دارد که  یآثار هنر یمنددر اصالت یشد نقش مهم انیپژوهش ب نیا

؛ روح گانهسه کیداتن در  یزمان یهامؤلفه یبندمقاله با دسته نیدر ا
 یها با آثار خراطو تشابهات آن قیاثر، تطب خیزمانه، صرف زمان و تار

و ممتاز،  کهی یصرعن نشد. هم از این روست که زمان به عنوا انیب
 ندیبر فرآ رشیدارد که به فراخور تأث یدر اصالت آثار هنر ژهیو ینقش

 (.3ساخت اثر و مواد و مصالح متشکله آن متفاوت است )جدول
 
 

 

 شناسی تکاملی داتن: نقش زمان در اصالت آثار خراطی براساس نظریه زیبایی3جدول

Table 2-The role of time in the Authenticity of handicrafts based on Dutton's theory of evolutionary aesthetics 
 اصالت بیانگر اصالت اسمی

 روح زمان
 

 صرف زمان
 

 تاریخ اثر
 

 روح زمان
 

 صرف زمان
 

 تاریخ اثر
 

روش سنتی برش چوب 
 برای الوار کردن

 

 سن درخت
 
 

 تتتتتتتت

کارکرد آیینی، 
ها ی ارزشکنندهبیان

و احساسات فردی و 
 اجتماعی مانند شیدونه

 تتتتتتتتتت

 بازنمود تاریخی اشیاء
آثار خراطی سنتی مانند 

 ریسیگهواره و چرخ نخ
 

روش سنتی خشک کردن 
 چوب

 فصل قطع درخت
 

نوآوری در روش الوار 
کردن چوب و آفرینش 
آثاری با ضخامت بسیار 

 کم در دوران معاصر

خشک کردن  زمان
چوب که در رنگ 
 چوب مؤثر است.

 

  گیرینتیجه

 
 یمتفاوت یهامختلف مؤلفه یهامفهوم اصالت در موضوع و بافت

. ردیگیرا در بر م یرمادیو غ یاز عناصر ماد یعیداشته و گستره وس
( یچون نشان اصالت)عال یجهان یارهایمع دیکه تأک همچنان

و سند نارا، بر اصالت مواد، اصالت طرح و شکل، روش  یدستعیصنا
 و روح اثر است.  یانگریو ب یو زمان یساخت، بستر مکان

در  یعنصر زمان نقش مهم یآثار هنر ایاثر  دیتول یحوزه در
 ایادراک  مشترک صرموضوع دارد. زمان عن کیاصالت  نییتع
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ها و مؤلفه یاست و خود دارا میاز مفاه یاریبس یریگشکل
 هیاست. بر اساس آنچه در نظر یمختلف یهایبندمیتقس

مقوله  را در چند یبندشد، داتن زمان انیداتن ب یتکامل یشناسییبایز
ساخت  خیتار خلق اثر و یاز جمله، روح زمان، زمان صرف شده برا

آثار  دیتول ندیداتن فرآ یهاپژوهش مقوله نیکرده است. در ا نییتب اثر
با آثار  اصالت یعناصر زمان یمطابقت داده شد و مرز بند یخراط
 شده است. نییرو تب شیبه شرح پ یخراط

 یهاکیبر رسم و رسوم، تکن یروح زمانه در آثار خراط مقوله
خالقانه داللت دارد که  یهایسنت شکن زیو ن دیخاص زمان تول
و ضخامت  شتریظرف با قطر ب ینامتداول در اجرا یهااستفاده از روش

به  یدر نوع برش چوب و استفاده از برش طول یشکنسنت کمتر و
 یعرض مقوله روح زمانه در اصالت اسمهم ،یسنت یبرش عرض یجا

و  نییها، آسنت هیکه بر پا یآثار نشیآفر گرید یداتن است. از سو
 انگریاست، بر مقوله روح زمانه در اصالت ب یو اجتماع یفرد یباورها

 نیمنطقه دزفول. همچن ینییدر مراسم آ دونهیداللت دارد مانند ش
داتن، ناظر بر  هیبر اساس نظر یچوب داتیموضوع صرف زمان در تول

 یکه در آثار خراط است یزمان صرف شده در خلق اثر هنر زانیم
 تیفیک نیبهتر یر با زمان مناسب قطع درخت، براام نیمورد نظر، ا

 دهی)چوب(، و مانند آن د هیرنگ، مدت زمان خشک شدن ماده اول
 خیداتن، تار گاهیاز د گریدارد. مقوله د یرا در پ یو اصالت اسم شودیم

از  شیو تأثر اثر از دوره پ ریتأث یدهندهیگواه یاثر است که در خراط
در  یکه زمان و گهواره یسیراست. مانند چرخ نخ نیمعاصر ایخود 

به شمار  یخیتار یهاجزء نمونه نکیفرهنگ منطقه متداول بوده و ا
 . کندیم یرا تداع انگریکه اصالت ب ند،یآیم

هر سه مقوله روح زمان،  رسدیبه نظر م آنچه گذشت، براساس
مورد پژوهش،  یاثر در آثار چوب خیخلق اثر و تار یزمان صرف شده برا

 .دارند میمستق ریداتن تأث دگاهیاز د ادشدهی انگریو ب یبر اصالت اسم

 

 
  پی نوش 

 
1. The NARA Document on Authenticity (1994)   
2. Denis Lourenc Dutton (1944- 2010)  
3. http://whc.unesco.org 
4. The Venice Document (1964) 
5. Gilles Deleuze (1925-1995)  
6. Henri Bergson (1859-1941)  

7. Pierre Bourdieu (1930-2002) 

8. Chaco (Argentina)  
دزفول است.  ، در شهرستان1339متولد سال « عبدالرحیم فروتن». 9

سالگی، آموزش خراطی را در کارگاه خانوادگی، از پدر  12او از سن 
های این هنر به نوآوری خود آموخت و خود نیز عالوه بر حفظ سنت

نشان »در خلق آثاری جدید پرداخت. این هنرمند خراط دارندۀ 
 2012و  2010های در سال« اصالت)عالی( صنایع دستی یونسکو

نشان ملی مرغوبیت » 15مچنین موفق به کسب میالدی است، وی ه
اثر دیگر شده  13برای دو اثر ارسالی به یونسکو و « صنایع دستی

 است. 

"Abdolrahim Forootan" was born in 1339, in the city of 
Dezful. From the age of 12, he learned handicraft 
training from his father in a family workshop, and in 
addition to preserving the traditions of this art, he also 
innovated in creating new works. The artist is a holder 
of the "UNESCO Award for Excellence in Handicrafts" 
in 2010 and 2012. He has also won 15 "National Award 
for Handicraft Quality" for two works submitted to 
UNESCO and 13 others. 
 

10. Aesthetics and Evolutionary Psychology 

11. Cultural constructionism 

12. Nominal authenticity  
15. Expressive authenticity 

16. Existentialism 

17. sexual selection  
18. Pleistocene  
19. Clifford Geertz (1926-2006) - American 

anthropologist  
20. Zeitgeist 

21. Janelle Reinelt  
22. Johann Gottfried Herder (1744-1803) 
23. Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) 

24. Northern Luzon, Philippines 
از مزار شهیدان  ، نمادیشیدونه در گویش محلی به معنی شهیدانه. 25

کربال که برپایی و تبرک گرفتن از آن جزء مراسم سنتی ده روز اول 
 ماه محرم در منطقه دزفول است )نگارندگان(. 

Shidoneh in the local dialect means martyrdom, a 
symbol of the tomb of the martyrs of Karbala, which is 
one of the traditional ceremonies of the first ten days 
of Muharram in the Dezful region (authors). 
26. Myriam Fernanda Perret  
27. art of nature 

شوادون )در گویش محلی( فضایی که شبادان، شبابیک، خشیان . 28
و باد کش نیز نامیده می شود به طور مشخص در شهرهای دزفول و 

ی شود. و زیر زمینی با عمق بسیار زیاد است. با توجه شوشتر دیده م
به ویژگی خاک این دو شتتهر، در واقع در دل زمین حفر می شتتود و 

 معموالً فاقد مصالح بنایی است.

سقف . 13
ضا که گاه . 14 ست این ف سازه ا متر در زیر  7تا  6آن گنبدی و فاقد 

مکش ستتتوراخ باال که موجب جریان  زمین پایین می رود عالوه بر
ستفاده می  صول در زمین ا شود، از پدیده ی نفوذ تأخیری ف هوا می 

فصتتتل قابل  کنند. در چنان عمقی معموالً با دمای یک یا حتی دو
 (/https://iranmemari.com/shovadan).استفاده است 

Shavadon (in the local dialect) The space, which is also 
called Shabadan, Shababik, Kheshian and Badkash, is 
specifically seen in the cities of Dezful and Shushtar. 
And the underground is very deep. Due to the soil 
characteristics of these two cities, it is actually dug in 
the heart of the earth and usually lacks building 
materials. The roof is domed and lacks structure. This 

https://iranmemari.com/shovadan/
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space, which sometimes goes down 6 to 7 meters below 
the ground, in addition to suction of the upper hole, 
which causes air flow, uses the phenomenon of delayed 
penetration of the seasons in the ground. At such 
depths, it can usually be used at a temperature of one 
or even two seasons. 

(Https://iranmemari.com/shovadan/). 
29.  contex   

30. Thomas D. Andrews & Susan Buggey 
31. https://www.icomos.org 
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