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چکیده
مسئله ی اصالت آثار هنری در تاریخ هنر و دوران معاصر از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. امروزه بازگشت به سنت های 
کرده است.  گذشــته، ضرورت درک مفهوم اصالت را در ارتباط با مباحثی چون الهام و اقتباس در آثار هنرهای تجســمی بیشــتر 
که آیا هنرمند با الهام  این مقاله با هدف تبیین جایگاه و نقش اصالت در هنرهای تجسمی، سعی در پاسخ به این پرسش دارد 
کند؟ مسئله ی دیگر نقش خالقیت فردی  و اقتباس از دیگر آثار هنرهای تجسمی  می تواند اصالت هنری آثار خویش را حفظ 
که با رعایت اصول  هنرمند در اصالت بخشیدن به آثارش است. با نتایج به دست آمده در پژوهش، الهام و اقتباس درصورتی 
گاهــی صحیــح و مبتنــی بــر خالقیت هنرمند بــه بیانی فردی و خالقانه دســت یابد، خدشــه ای به اصالت اثــر وارد نمی کند،  و آ
همچنین اثر جدید  می تواند اصالت جدیدی بیابد. تقسیم بندی اصالت اثر به اصالت مطلق و نسبی در دوره معاصر  می تواند 
که به روش توصیفی-تحلیلی و با اســتفاده از اســناد و منابع  درک و حفــظ مفهــوم اصالــت را ممکــن ســازد. در پژوهش حاضــر 
گانه و  کتابخانه ای و منابع اینترنتی انجام شده است، سعی شده با پرداختن به مفاهیم اصالت، الهام و  اقتباس به طور جدا

با مطالعه نمونه آثاری از هنرمندان، نقش این مباحث را در رابطه با اصالت اثر هنری مورد پژوهش قرار دهد.
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 حفــظ اصالــت آثار هنــری در تاریخ هنــر و دوران معاصــر، همواره 
امــری مهــم و ضــروری بــوده اســت. بنابــر پیشــرفت جامعــه، تعــدد 
جریان های مختلف هنری معاصر و شکستن مرزهای اصول سنتی، 
گذشــته بــا  گرایــش بــه شــیوه های جدیــد و بازگشــت بــه ســنت های 
خوانشی جدید در عصر حاضر پدید آمده است. خوانش آثار پیشین 
در ذهن هنرمند، تاثیر خود را به دو شــکل متفاوت نشــان می دهد، 
گاهانــه( و دیگــری اقتبــاس. در الهــام،  یکــی الهــام )تاثیرپذیــری ناآ
هنرمنــد بــدون اینکــه قصــدی داشــته  باشــد، از عناصر و شــیوه های 
کار خــود تکــرار  پیشــینیان خــود اثــر می پذیــرد و اســلوب آن هــا را در 
کامل از مبدأ روش،  گاهی  می کند. در شکل دوم، هنرمند با داشتن آ
گاهی مفاهیمی  آن را در اثر خود بازاجرا می کند. البته این خوانش ها 
چــون اصالت آثار هنری را زیر ســوال می برنــد. بنابراین ضرورت درک 
مفهــوم اصالــت و به کارگیــری آن در رابطــه بــا مباحثــی چــون الهام و 

اقتباس در آثار هنرهای تجسمی امری مهم و قابل توجه است. 
همــواره آثار بســیاری از هنرمندان دیرباز تا به امــروز را با به کارگیری 
گون می بینیم. البته حوزه ی این اقتباس ها،  گونا اقتباس و ارجاعات 
تنهــا به هنرهای تجســمی محدود نشــده، بلکــه در ادبیــات، نمایش 
و فیلمنامه نویســی هــم شــاهد اقتباس هــای ارزشــمندی بوده ایــم. 
کــه بــا توجــه بــه اینکــه هر  همچنیــن ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت 

گذشــته ی خود می بیند، رســیدن به  هنرمندی،ســنتی ارزشــمند در 
گر براســاس نبوغ ذاتی به دســت نیایــد، نیازمند  خالقیت هــای بکــر، ا
که به هنرمند به ارث رسیده  آشــنایی با آن ســنت هنری و فرمی است 
کــه اهمیــت نقش الهــام را نشــان می دهــد )احمــدی علیایی و  اســت 
محمــودی، ۱۳۹4، ۳۹(. ایــن مقالــه بــا هــدف تبیین جایــگاه و نقش 
که  اصالت در هنرهای تجســمی، ســعی در پاســخ به این پرسش دارد 
آیا هنرمند با الهام و اقتباس از دیگر آثار هنری  می تواند اصالت هنری 
کــه در این تحقیق به آن  کند؟ مســئله ی دیگری  آثــار خویش را حفظ 
پرداخته خواهد شد نقش خالقیت فردی هنرمند در اصالت بخشیدن 
بــه آثــارش اســت. اطالعات مورد اســتفاده در ایــن پژوهش توصیفی-
تحلیلی و با گردآوری اطالعات مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و منابع 
اینترنتی معتبر علمی-پژوهشی است. با توجه به مطالعات انجام شده 
در این پژوهش مشاهده خواهد شد که الهام و اقتباس در آثار هنرهای 
گاهی صحیــح هنرمند به  که بــا رعایت اصــول و آ تجســمی در صورتــی 
بیانــی جدید، فردی و خالقانه دســت یابد، خدشــه ای بــه اصالت آثار 
هنــری تاریخــی وارد نمی کند، همچنیــن اثر جدید با حفــظ اصالت اثر 
پیشــین بــه نوبــه خــود  می توانــد اصالت جدیــدی یافته و نمــود خود 
اصیل هنرمند باشــد. آثار هنرمندان هنرهای تجســمی نیز در صورتی 
که نمود خالقیت فردی خود آن ها باشد. اصیل محســوب می شــوند 

مقدمه

اصالتدرآثارهنرهایتجسمی

که همواره     مسئله ی اصالت آثار هنری از موضوعاتی بوده است 
توجــه نظریه پــردازان هنــر را در شــکل گیری آثار هنری بــه خود جلب 
که هر هنرمندی ممکن است در آغاز  گفته  می شود  کرده اســت، مثاًل 
گیرد، اما آن چــه در اصالت مهم  کار تحــت نفــوذ هنرمند دیگــری قرار 
که او باید هویت و به اصطالح »آهنگ خود«۱ را بیابد  است این است 
گذاشــته و به ابداع و نوآوری  کنار  و به تدریج ســبک تقلیدی خود را 
و ارائه ی ســبک خــاص خود بپــردازد« )لگنهــاوزن، ۱۳84، 4۲۰(. در 
تعریــف والتــر بنیامیــن۲ »اصالــت یــک اثــر در حکــم مظهر و شــاخص 
که از همــان بــدو پیدایش خــود، ذاتًا  هنــر، آن چیــزی در هنــر اســت 
گواه آوری  گرفته تا  انتقال پذیــر و فرادادنی باشــد، از تداوم مــادی اش 
گذرانــده اش« )Benjamin, 1989, 438(. در این تعریف،  تاریخ از ســر 
حتی شرایط ملموس »اصالت« نیز دستخوش دگرگونی های تاریخی 
که  می شــود. از ایــن رو در پانوشــت مربوط بــه تابلوی مریم بــاور دارد 
این تابلو در هنگام آفرینش »اصل« نبوده، بلکه در سیر اندیشه های 
گواه تاریخی اثر هنر به هیچ  تاریخ هنر اصالت یافته است. همچنین 
وجــه با مفهــوم مدرن اصالت یکی نیســت. به همیــن ترتیب اصالت 
که از  تابلــوی مونالیــزا نیــز بــرای مثــال بر اســاس تعــداد نســخه هایی 
ایــن اثــر در قرن های هفدهم، هجدهم و نوزدهم تهیه شــده اســت، 
مشخص می شود و سرآخر مفهوم اصالت نیز تغییر می یابد. از دیدگاه 

ک پذیر عینی صرف نیســت، بلکه بیشــتر  بنیامیــن، اصالــت، امــر ادرا
کــه از ابتدا بر اســاس دیــدگاه تاریخــی، تجلی گر  گفتار اســت  امــری در 

 .)Ibid( مفهوم اصالت است
پس به  نظر می رسد بخشی از ارزش اثر هنری مربوط به اطالعاتی 
کــه از آن در اختیــار داریــم به خصــوص در رابطــه بــا تاریــخ و  اســت 
که از آن احســاس  گذشــته ی اثــر و نه صرفًا به خاطــر زیبایی ظاهری 
که  گر اثــر هنری را به این معنا اصیل خواند  که ا می کنیــم. در صورتی 
شــی ء خاصــی بــوده و به هیچ شــیء دیگری شــباهت نــدارد، چنین 
اصالتــی بســیار پیــش پا افتاده  اســت چون همه ی اشــیاء دارای این 
که برای این مفهوم ویژه بودن یا خودسانی نام های  گی هســتند  ویژ
گر منظــور از اصالــت، دارا بودن یگانگی  بهتــری  می تواند باشــد. اما ا
ظاهــری باشــد، موجــب تمایــز یــک اثــر از دیگر آثــار هنری می شــود. 
که بــا پرداخت خاص  بنابرایــن، به طــور مثــال نقش مایــه ی ویــژه ای 
یــک  و رنگ هــای خاصــی نقاشــی شــده،  می توانــد موجــب تمایــز 
که موضوع آن  نقاشــی و اصیل شــناخته  شــدن اثر به این معنا شــود 
بی همتاســت. امــا احتمــااًل یگانگــی۳ در مقایســه با اصالــت، واژه ای 
که  گفــت  دقیق تــر بــرای توضیــح ایــن مفهــوم اســت. پــس  می تــوان 
یگانگی  شــرط الزم برای اصیل خوانده شــدن هر اثر هنری به گونه ای 

معنادار است )داتون و لسینگ، ۱۳8۹، ۳4-۳۵(.
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ممکــن اســت منظــور از اصالــت در هنــر، نوعــی بداعــت خالقــه 
کــه خصیصــه ی هــر اثــر هنــری خــوب  یــا خودانگیختگــی هــم باشــد 
گی هــای  اســت. چنیــن اصالتــی بــا اثــر هنــری پیونــد یافتــه و در ویژ
فرمــی یــا تکنیکی آن متجلی می شــود. اما در اینجا بــرای آنکه چنین 
خصوصیتــی را به گونه ای معنــادار اصالت بخوانیــم، باید به زمینه ی 
کنیــم. در چنین شــرایطی، فالن اثــر خاص هنری  تاریخــی اثــر رجوع 
کــه مثاًل ایــن اثر اصیل اســت چون  را مــد نظــر قــرار داده و می گوییــم 
که پیش از این  کاری انجــام داده  هنرمنــد روی ســوژه و پرداخت آن 
سابقه نداشته، یا این اثر اصیل نیست چون پیش از این، آثار مشابه 

بسیاری وجود داشته است.
گاه بــرای اشــاره بــه دســتاوردهای عظیــم هنــری  واژه ی اصالــت 
اثــر هنــری خاصی بــه کار مــی رود. در نهایت بــه  نظر می رســد مقصود 
از اصالــت در هنــر، اغلــب بداعت هنری و دســتاورد نه یــک اثر هنری 
خاص، بلکه کل مجموعه تولیدات هنری یک فرد یا حتی یک مکتب 
که از اصالــت یان ورمیر4، موتســارت۵،  باشــد. بــه همین دلیل اســت 
امپرسیونیســم6، حــرف می زنیم و همیشــه به دســتاوردهایی اشــاره 
کــه در آثــار هنــری متعلــق بــه یــک فــرد، جنبش یــا دوره ی  می کنیــم 
خاص تجلی یافته است. مثاًل در مورد یان ورمیر  می توانیم از اصالت 
کاربــرد  اصالــت  واقع نمــا،  تصویر هــای  در  نقــاش  طراحــی  شــیوه ی 
کار او در پرداخت نــور و اجرای آن  رنگ هــای روشــن و ناب و اصالــت 

سخن بگوییم )همان، ۳۵-۳8(.
که هنرمندان آن  خ هنر، اصالت صفتی اســت  به گفتــه ی یک مور
که »مقوله ی جمعی« اســت، نه  را از یکدیگــر به ارث می برند؛ صفتی 
که به زبان هنر دســترس داشــته باشد...   »دارایی شــخصی و هرکس 
کند. اصالت حتی نــزد فردگراترین هنرمندان  می توانــد آن را انتحــال 

کاماًل اجتماعی به شمار می آید« )شبیف، ۱۳8۳، ۹۳(.  ساختاری 
گر دو  امــا در تعریفــی دیگــر، اصالــت مفهومی شــخصی دارد مثــاًل ا
نقــاش، یکــی پــس از دیگــری از یک منظره تابلوهای مشــابهی رســم 
کند، اثر هر یــک، با توجه  نماینــد بــدون اینکه یکــی از دیگری تقلیــد 
به اینکه انعکاســی از شــخصیت پدیدآورنده اســت، اصیل محســوب 

که تابلوی دوم نو نیست )صفائی، ۱۳۷۵، ۷۳(. می شود؛ هر چند 
کــه هنرمندی بــه اصالت دســت یابد آثــار او را بزرگ   مــا هنگامــی  
می خوانیــم، و ایــن نــه تنهــا از دیــدگاه زیبایی شناســی، بلکــه به این 
گشوده اند،  کشف نشده و جدیدی را به روی دیگران  که قلمرو  دلیل 
اســت. هنرمنــدی ماننــد لئونــاردو داوینچــی۷، تنهــا به اعتبــار ارزش 
واالی آثــارش بــزرگ نیســت، بلکه به  ســبب اصالت خالقــه اش بزرگ 
کــه الهام بخــش دیگــر هنرمنــدان اســت و از طریق  خوانــده می شــود 
او به پیشــرفت های تــازه و به لحاظ زیبایی شــناختی ارزشــمندی در 
تاریخ هنر می انجامد. در  واقع  پیش از هر چیز جست و جو ی همین 
که تــداوم و اهمیت چنیــن تاریخــی را تضمین  اصالــت خالقــه  اســت 
که مفهوم اصالت این چنین از مفهوم  می کند و به همین دلیل است 

هنر جدایی ناپذیر است )داتون و لسینگ، ۱۳8۹، 4۳-44(.
ارزش  بــرای  از معیارهــا  یکــی  اثــر،  می توانــد  اصالــت  همچنیــن 
زیبایی شــناختی اثــر هنــری باشــد. بدین ســان مــا  می توانیــم اصــل 
که بر اســاس آن، آثار ارزشــمند هنری آثاری  کنیم  اصالــت8 را تدویــن 

کنــون وجود نداشــته  کــه تا کــه بینشــی به دســت می دهند  هســتند 
گذشــته در  که در  اســت. در اینجا ابتکار تنها ارائه ی بینشــی نیســت 
کلی تری  زمینه ی هنر بیان نشــده اســت. بلکه ابتکار باید به صورت 
که قباًل به هیج  درک شود. آثار هنری اصیل چیزی را نشان می دهند 
وجه )هنری یا غیر آن( شــناخته نشــده اند. برخی موضوع ها پیش از 
ایــن هــم با اســتفاده از شــعور یا علم شــناخته شــده اند و دیگر نیازی 
که پرســپکتیوی در  ح شــوند. اثر هنری  که با دید هنری مطر نیســت 
ح می کند اصل نیست، هر چند نخستین  مورد این گونه مسائل مطر
که به  کار اقدام شده  باشد. این گونه آثار  که در آن، به این  اثری باشد 
کمی دارند. ارزشمندترین  بیان مســائل آشــنا اصرار می ورزند، ارزش 
کــه ســبب ســردرگمی مــا می شــوند یــا  آثــار هنــری در درک مســائلی 
کرده ایم به ما یاری می رســانند.  کــه از آن غفلــت یا پرهیــز  چیزهایــی 
که شــرط الزم برای ارزش باالی زیبایی شــناختی اســت،  آن اصالتی 
که صرفًا اصالت فنی نیز نیست. اصالت فنی،  اصالت پرسپکتیو است 
فی نفســه در ارزش یک اثر هنری نقش دارد. مخاطبان بیشتر اوقات 
فقــط از مهــارت یک فن هنــری بدیع لذت می برند. فــن بدیع زمانی 
که وســیله ای برای پایانی باشــد، و نه این که  بســیار ارزشــمند اســت 
خــود پایــان باشــد. به طور مشــخص، زمانــی فنون اصالت بیشــترین 
کــه بیــان پرســپکتیوی جدیــد را ممکن ســازند )یانگ،  ارزش را دارد 

 .)۱۹4-۱۹۳ ،۱۳88
کــه در بنــد ۲۰ مــاده ی یــک، پیش نویــس الیحــه ی  در تعریفــی 
قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری آمده: »اصیل، 
که بدون تقلید از دیگــری، از خالقیت خود  عبــارت اســت از هر آنچــه 
پدیدآورنــده ناشــی شــده  باشــد؛ هرچنــد از لحــاظ موضوع یــا محتوا 
جدید نباشــد« )شــبیری، ۱۳8۹، ۱8(. با این حال، تشخیص اصالت 
اثر هنری همواره آســان نیســت زیــرا نه تنها باید بیــن مفهوم اصالت 
و مفهــوم تازگــی، بلکــه بایــد بین اصالــت مطلق و اصالت نســبی فرق 

گذاشت )جعفری، ۱۳۹۳، ۱۹(.
مهم تریــن تفاوت های اصیــل بودن و نو بودن اثر عبارتند از: اول، 
اصیل بودن به   شکل بیان اثر اشاره دارد ولی نو بودن به ماهیت اثر. 
دوم، اصیــل بودن درباره ی آثار ادبی و هنری الزم اســت اما نو بودن 
دربــاره ی آثــار صنعتی. ســوم، اصیل بودن نشــانه ی تالشــی خالقانه 
گذشــته. چهارم،  اســت اما نو بودن به معنی نبود مشــابه یک اثر در 
اصیــل بــودن جنبه ی شــخصی دارد ولــی نو بودن همیشــه جنبه ی 
مطلــق دارد. برخــی از نویســندگان اعتقــاد دارند رابطــه میان این دو 
کار جدیدی، اثری  که هــر  عمــوم و خصوص مطلق اســت بدین معنا 
اصیل محســوب می شــود. به  عبارتی نو بودن و تازگی داشتن یک اثر 
که به نظر  مــالزم با اصالــت آن دارد )انصــاری، ۱۳86، ۱۱۵(. در حالی 
می رسد برخی از آثار نو اصیل هستند و برخی از آنها اصیل محسوب 
نمی شوند. هم چنین بعضی از آثار اصیل، جدید محسوب می شوند، 
که برای  کارها  ولی بســیاری از آثار اصیل، تازه نیســتند مثل بعضی از 
اولین بار خلق شده اند و تازه هستند ولی اصالتی ندارند مانند تهیه 
 Bertand,( لیســت دانش آموزان یک مدرســه بر اســاس حــروف الفبــا

.)1999, 133
   در یک دســته بندی، اصالت به دو نوع مطلق و نســبی تقســیم 
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که قباًل  که اثر برمبنای اثری  می شــود؛ اصالت اثر زمانی مطلق اســت 
که اثر موردنظر اولین اثر  پدید آمده، پدید نیامده  باشــد. بدین معنــا 
در نوع خود و از هر حیث بی نظیر باشد. به  عبارت بهتر، در خلق آن 
از آثار متقدم الهام نگرفته  باشند یا آنکه اثر بر آثار پیش از خود مبتنی 
که اثر، برخی عناصر اساسی  نباشــد. اصالت اثر هنگامی نســبی است 
گرفته و درخود داشته  باشد و بنا به تعبیری،  اثر پیشین را به عاریت 
اثر با تکیه بر آثار سابق به وجود آمده  باشد. در صورت اصالت نسبی، 
ح و  عناصــر عاریتــی ممکــن اســت بــه  مرحلــه ی تدوین اثــر )مثــاًل طر
نقشــه ی اولیــه( یا بــه  مرحله ی اجــرای آن )نظیر جمالت، ســبک ها 
که بــر پایه ی آثار  گرفته  شــده( مربوط شــود. آثــاری  و ابزارهــای بــه کار 
که از آن جمله  می توان به  گون هســتند  گونا پیشــین پدید می آیند، 

کرد )زرکالم، ۱۳8۷، 4(. اقتباس ها و ترجمه ها اشاره 

الهامدرآثارهنرهایتجسمی

در فرهنــگ فارســی عمید الهــام به معنــای در دل افکنــدن، در دل 
انداختن، تلقین کردن، در دل افکندن امری یا مطلبی معنی شده است 
کســلی۹، الهام »دمیدن  )عمیــد، ۱۳۵8، ۱۵۳(. بــه عقیده ی الدوس ها
گاه  کســلی، ۱۳۳6، ۱۱۹۰(.  یــک فکر یا عقیــده بر روح انســان« اســت )ها
گاه در ضمیر پنهــان او صورت  فعالیــت ذهنــی هنرمنــد به طــور ناخــودآ
می گیرد و در حال شور و جذبه و الهام، اثر هنری تکامل و تکوین می یابد. 
در هرحــال عوامل خارجی در خلق و تکوین اثر هنری بی تاثیر نیســت و 
بسیاری اوقات هنرمند خود را در معرض این قبیل عوامل خارجی قرار 
می دهــد و از طریــق ایــن تاثیرپذیری ها، امکان آفرینش آثار هنــری را در 
خود فراهم می ســازد )خیری، ۱۳8۹، ۲۲-۲۱(. برای مثال ممکن است 
که ســال ها پیش برای  گاه از تصویر واقعه ای  هنرمنــدی به طور ناخــودآ
لحظه ای دیده است، تاثیر پذیرد و سال ها بعد در اثرش به شکل دیگر از 
هنرهای تجسمی تجلی پیدا کند، بی آنکه منبع اولیه آن را به یاد داشته  

باشد.
گــون به طــور  گونا    در یــک دســته بندی، هنرمنــد از ســه ســاحت 
گاه الهام می پذیرد. الهام از تاریخ اجتماع که از ارتباط  گاه و خودآ ناخودآ

هنرمند با جهان پیرامونش حاصل می شود، تاریخ هنر که از مواجه های 
او بــا آثــار هنــری معاصــر و گذشــته شــکل می گیــرد و تاریخ شــخصی که 
مواجهــه ی هنرمند با زندگی خصوصی او اســت. ایــن تاثیرپذیری های 
گاهی که با کسب  گاه که در طول سالیان انباشته می شود و خودآ ناخودآ
گاهی هــای نــو هوشــمندتر می شــود، از هر ســه ی این تاریخ هــا تغذیه  آ

می کند )احمدی علیایی و محمودی، ۱۳۹4 ،۳4(. 
همچنیــن در این ارتبــاط  می توان به نظریات دو فیلســوف بزرگ، 
کــه هنرمند  ارســطو و افالطــون نیــز اشــاره داشــت. ارســطو معتقد بود 
که در  گاهانه، مواد و مصالح را برای خلق صورت و شــکلی  به گونه ای آ
ذهــن خویش دارد، به کار می بــرد و در نقطه ی مقابل افالطون معتقد 
که چنانچه هنرمند به جای تقلید از طبیعت، در معرض الهام  اســت 
که  گاه به خلق اثری  کاماًل ناآ گیــرد، در حالت جذبه و بی خودی و  قــرار 
ممکن اســت یک نقاشــی، مجســمه یا شــعر و موســیقی باشــد، اقدام 
می کنــد. منظــور از ذکــر دیــدگاه افالطــون و ارســطو دربــاره  ی خالقیت 
که از همان ابتدا  که می خواهیم این نتیجه را بگیریم  هنری این است 
که یا هنرمند در یک  گرایش وجود داشته است  میان اندیشمندان دو 
گاهانه و حساب شــده به  کار می کنــد، یــا آ حالــت جذبــه و ناهشــیاری 

خلق اثر دست می زند )ریخته گران، ۱۳8۲، ۱۹6-۱۹۷(.
   در ایــن رابطــه، نظریات زیگموند فروید۱۰ روان پزشــک اتریشــی در 
گاه«  گاه و تقســیم ذهن به دو بخــش »ناخودآ ارتبــاط با ضمیر ناخودآ
که از اثرگذارترین نظریه های علوم  گرفت  گاه« را نباید نادیده  و »خــودآ
انســانی بــود و یکی از پیامد هــای نظری آن، صحبت درباره ی منشــاء 
شــکل گیری اثــر هنری بــود. طبق ایــن نظریه، اثــر هنری در مــرز میان 
گاه خلق می شــود )احمدی علیایــی و محمودی،  گاه و خــودآ ناخــودآ
۱۳۹4 ،۳4-۳۳( در ایــن زمینــه نیز  می توان به آثار سورئالیســت هایی 
که به نظر می رســد به تعریف  همچون ســالوادور دالی۱۱ اشــاره داشــت 
گاه بسیار نزدیک باشند. سالوادور  الهام و تاثیرپذیری از ضمیر ناخودآ
کــه با خلــق ایــن تصاویر  دالــی مجــذوب ظاهــر بی ثبــات تصاویــر بــود 
که با  گاه  کشــیدن دنیــای ناخــودآ چندوجهــی۱۲، ســعی در بــه تصویــر 
 .)URL 1( دگرگونی و تغییرات نامتعارف در ظاهر اشیا همراه بود، داشت
گاه  گوســتاو یونــگ۱۳  به ناخــودآ کارل  همچنیــن در ایــن ارتبــاط 

گانگ،خانوادهبزرگازمجموعه"خطخون"،1995،رنگروغنرویبوم،179×229سانتیمتر،مجموعهشخصی. کسیائو تصویر1-سمتراست-ژانگ
گانگ،همراهازمجموعه"خطخون"،2005،رنگروغنرویبوم،130×220سانتیمتر،مجموعهشخصی. کسیائو تصویر2-سمتچپ-ژانگ

)www.saatchigallery.com(:ماخذ



4۱

کــه ســطح مشــترکی در  جمعــی و برداشــت پیشــاتاریخی از جهــان 
یونــگ  اشــاره می کنــد.  انســانی دارد،  الیه هــای عمیــق ذهن هــای 
تمایــالت مشــترک  و  را مجموعــه ی خصلت هــا  گاه جمعــی  ناخــودآ
کی  کــه در تمــام فرهنگ هــا، نژادهــا و زمان هــا، ادرا بشــری می دانــد 
یکســان از آن ها می شــود )شــولتز و سیدنی آلن شــولتز، ۱۳۷۰، ۳۰۲(. 
که نوعی صــور نمادین  کهن الگو ها هســتند  کات،  یکــی از ایــن اشــترا
گاه را تشکیل می دهند  برخاسته از غرایزند، محتویات ضمیر ناخودآ
و بیشــتر در رؤیــا و خیال بافی آشــکار می شــوند )یونــگ، ۱۳۵۲، 6۹(. 
که هنرمنــد پیش از خلق اثر با آن مواجه  این همان پدیده ای اســت 
می شــود؛ یعنی او در مناســبت با اجتماع اطراف یــا درباره ی خود به 
گاه مشترکی  درکی شــهودی نائل می شود؛ یعنی به وســیله ی ناخودآ
کــه بــا اطرافیــان خــود دارد. بنابرایــن تاثیر اجتمــاع در اثــر هنری، در 
خالصــه  شــهودی  درک  مولــد  به عنــوان  جمعــی  گاه  ناخــودآ نقــش 

می شود )احمدی علیایی و محمودی، ۱۳۹4، ۳6(.  
   »مطالعــات منتقــدان امــروز تقریبًا به این نتیجه رســیده اســت 
کننده آن تــراوش نمی کند  کــه هیــچ اثری منحصــراً از قلم و فکــر امضا
کلــی نایاب نباشــد، قطعًا  گر به  و ابــداع و ایجــاد مطلــق و بی ســابقه ا
کمیاب است« )زرین کوب، ۱۳6۹، ۹8(. همچنین الهام لزومًا به تاثیر 
گاهانه از هنرمند یا سبک هنری دیگری ختم  گاه یا ناآ گرفتن ناخودآ
که حتی ممکن است هنرمند از وقایع سیاسی،  نمی شود، به طوری 
گاه در آثار  اجتماعــی یــا فرهنگــی محیــط زندگی خود به طــور ناخــودآ
که نقاش معاصر  گانگ۱4  کســیائو  هنــری اش تاثیــر پذیرد مانند ژانگ 
چیــن اســت. نقاشــی های او از عکس هــای خانوادگــی دوران انقالب 
و سوررئالیســم غربــی متاثــر اســت، مجموعــه ی خــط خــون شــامل 
نقاشــی های سوررئالیســتی و تــک رنــگ از روی عکس هــای قدیمــی 
که متاثر از فضای ســال های انقالب فرهنگی بود و رد قرمز  خانوادگی 

 .)URL 2( )۲ از میان همه ی آنها می گذشت، است )تصویر۱ و
هنرمنــدان مدرن نیز بــا الهام از هنرمندان عصرخود یا پیشــین و 
همچنین ســبک های مختلف زمانه ی خود آثار هنری شــان را شکل 
که  می دادند. مانند چنگ دای چی ین۱۵ هنرمند چینی قرن بیســتم 
گرچه  کرده اســت، ا کوه لو، خلق  آثاری تحت عنوان چشــم اندازی از 
کار او را به تکنیک پاشــیدن جوهر۱6 نقاش باســتانی، ونگ  شــیوه ی 
که او با الهام از نقاشی  مو۱۷ نسبت می دهند، ولی بسیاری معتقدند 
کسپرسیونیســم انتزاعی۱8، برداشــت هایی را از این سبک در نقاشی  ا

گرفته است )URL 3( )تصویر ۳(. آب مرکب چینی به کار 

اقتباسدرآثارهنرهایتجسمی

گرفتن علــم و دانش از فــرد دیگر     اقتبــاس۱۹ در لغــت بــه معنــی فرا
اســت. لغت نامــه دهخــدا اقتبــاس را در زبــان فارســی این گونــه معنی 
گرفتن آتش اســت. چرا که مصدر اســت و  می کنــد: »اقتبــاس به معنی 
گرفته  شــده  و نیــز در معانی  از واژه ی عربــی َقَبــس بــه معنــی آتش پــاره 
گرفتن  کسی فایده و دانش  کسی، از  گرفتن روشنایی، علم آموختن از 
نیــز آمده اســت. در اصطالح بدیع اقتباس یعنــی آوردن اندکی از قرآن 
یــا حدیــث در عبارت خود بدون اشــاره به اصل آن« )دهخــدا، ۱۳۳۹، 
که  ۳۱۵۲(. همچنیــن اقتبــاس از یک متن یا اثر، فرآیند خاصی اســت 
خالقان اثر جدید ممکن است تصمیم بگیرند تا در حین تمرکز  زدایی و 
تطابــق یا حــذف برخی وجوه، بر روی وجوه دیگری از اثر اصلی متمرکز 
کننــد )میرشــاه ولــد، ۱۳88، ۲۰(. اقتباس،  شــده و یــا آن هــا را پررنــگ 
از جنبه هــای اساســی تاریــخ  هنــر در زمینه هــای ادبیــات، هنرهــای 
گرفته   که  می توان آن را به عنوان عناصر وام  تجسمی و موسیقی است 
شده برای ایجاد یک اثر جدید شناخت به طور مثال برخی هنرمندان 
ویژگی هایــی از فرهنگ هــای دیگــر را مــورد اقتباس قــرار می دهند و با 
.)Young, 2010,4( اقتباس از آن ها، آثار جدید و یا متفاوتی می آفرینند
گفته  کــه قبــاًل موجود نبــوده     اثــر هنــری نــه تنهــا به خلــق چیزی 
که از طریق دیدن آثار قبلی ایجاد شده نیز  می شود، بلکه به آن چیزی 
گفته می شــود )صفائی، ۱۳۷۵، ۷4(. هنرمنــد در ادامه ی تاریخ پیش 

کاغذطوماری. کوهلو،1981،آبمرکبورنگروی تصویر3-چنگدایچیین،چشماندازیاز
)www.comuseum.com(:ماخذ

کشدهاز کشــده،1953،طراحیپا تصویر4-ســمتراســت-رابرتراشنبرگ،دکونینگپا
دکونینگ،موزههنرمدرنسانفرانسیسکو.

سمتچپ-ویلیامدکونینگ،اسکندیجیتالیمادونقرمزازطراحی،2010،موزههنرمدرن
سانفرانسیسکو.

)www.artsy.net(:ماخذ
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نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی  دوره۲۵، شماره  ۱، بهار ۱۳۹۹

که از آثار دیگران اثر  از خود، اثرش را خلق می کند، پس شــکی نیســت 
می پذیــرد یــا به مخالفت با آنان می پردازد. جهت شــاخص بندی این 
گاه است و  اثرپذیری باید توجه شود که گاهی این اثر پذیر بودن، خودآ
گاه تمهید هنرمند  گاه، یعنی گاهی به صورت کاماًل خودآ گاهی ناخودآ
دیگری را به کار می گیرد. مثاًل تاثیر یک جریان بسیار دور یا نزدیک در آثار 
یک هنرمند آشکارا احساس شود مانند تاثیر نقاشی چینی در برهه ای 
که برای شــناخت دقیق تــر تاثیرگذاری های آن  از تاریــخ نقاشــی ایــران 
گاهی نسبی از تاریخ هنر و آثار هنری پیشین ضروری است )احمدی  آ

علیایی و محمودی، ۱۳۹4 ،4۵-46(. 
   اقتبــاس در تاریــخ هنــر، همــواره به شــیوه های مختلفی صورت 
پذیرفتــه اســت. مثاًل در هنرهای تجســمی و نقاشــی شــاهد اقتباس 
از ترکیب بندی، موضوع، ســبک، تکنیــک، رنگ و نور و دیگر موارد از 
آثــار مختلف هنــری بوده ایم. همچنین عملکرد متفــاوت هنرمندان 
بــا روش های مختلف در امر اقتباس همراه بوده اســت، به طور مثال 
گاهی  گاهی هنرمندان با تجلیل از اثری، اثر خود را شــکل دادند و یا 

با تخریب یک اثر به اقتباس پرداختند. 
نمونــه بــارز این گونــه اقتبــاس را  می تــوان در یکــی از آثــار رابــرت 
کــرد. او بــا تخریــب یــک طراحــی از دکونینگ۲۱  راشــنبرگ۲۰ مشــاهده 
ک شــده اثــری را بــرای انتقــاد از  و امضــای آن بــه نــام دکونینــگ پــا
کرده اســت. ریتم حرکت  کسپرسیونیســم انتزاعی ایجاد  هنرمنــدان ا
کنشــی و مشــابه بــا هنرمندان  راشــنبرگ بــرای تخریــب اثــر، رفتــاری 
این ســبک بــوده، او به وســیله ی تخریب معنــا، معنا آفرینــی می کند 

)سمیع آذر، ۱۳88، ۱8۲( )تصویر4(.
   در هنرهای تجســمی  می توان مفهوم هنر اقتباســی را به عنوان 
که تقریبًا با بیانیه و هنرمندانی مشخص همراه  بخشی از هنر معاصر 
اســت، شــناخت. امــروزه اقتبــاس در هنــر و ادبیــات به مثابــه یکی از 
ابــزار مهــم بازتولیــد هنــری و در واقــع آفرینــش هنر از هنر مــورد توجه 
کــه وقتــی از اقتبــاس بحث  پژوهشــگران اســت. بایــد توجــه داشــت 
کنش،  که در  کنش اقتباس رســاتر اســت. می دانیم  می کنیم، عبارت 
عمل و فعل صورت می گیرد و عمل کننده با قصد عمل می کند. یعنی 
گرفته می شــود و  گاهانه ای  اندیشــه ای وجود دارد، ســپس تصمیم آ
کنش  گرفته می شــود. بنابراین وقتی به جــای اقتباس از  هدفــی پــی  

کیــد می کنیــم یعنــی  کنیــم، بــر نوعــی فعالیــت تا اقتبــاس اســتفاده 
کنــش  اقتبــاس، نوعــی فعــل اســت نــه انفعــال و پذیــرش. اصطــالح 
اقتبــاس اهمیــت فعالیــت و خالقیــت در فرآینــد اقتبــاس را به نوعــی 
یــادآور می شــود. همچنیــن در این ارتبــاط  می توان به دســته بندی 
ح  کــه در ســه نــوع، اقتبــاس را مطــر کارتمــل۲۲ اشــاره داشــت  دبــورا 

می کند: ۱-انتقال ۲-تفسیر ۳-قیاس.
که در     در ایــن دســته بندی، اولیــن نــوع اقتبــاس، انتقال اســت 
گرفتــه می شــود و بــا قراردادهای  گونــه  آن متنــی یــا تصویــری از یــک 
زیبایی شناســانه   به گونــه ای متفاوت عرضه می شــود. اما بســیاری از 
که نه تنها از لحاظ  اقتباس ها، شامل الیه های بیشتری از انتقال اند 
گونه ای در منبع اصلی تغییر ایجاد  می کنند، بلکه از لحاظ فرهنگی، 
جغرافیایی و زمانی تغییراتی در آن می دهند )شهبا و شهبازی، ۱۳۹۱، 
۱8-۱۷(. نمونه ای از اقتباس انتقالی را  می توان در آثار ویک مونیز۲۳  
کرد )تصویر۵(. مونیز با عکاسی های ترکیبی  هنرمند برزیلی مشاهده 
منحصربه  فردش شــناخته  شــده اســت او در آثارش از مــواد متنوعی 
مانند اشــیا یافته  شــده، شــکالت، ژله، اســباب بازی و زباله استفاده 
آثــار هنــری تاریخــی و صحنه هــای فرهنگــی  می کنــد. همچنیــن او 
محبوب را بازســازی  می کنند و با نمایش قطعه نهایی به عنوان یک 
ک و ماهیت تصاویر را در هنر و ارتباطات نشــان  عکس، حافظه، ادرا

 .)URL 4( می دهد

گراندژاتبعدازژرژسورا،2009،عکاسی تصویر5-ویکمونیز،بعدازظهریکشنبهدرجزیره
وترکیبمواد،65×96سانتیمتر.

)www.guyhepner.com(:ماخذ

کــردننگاتیــو،140×96  تصویــر6-شــوچانــگچانــگ،مونالیــزا،2007،عکاســیبــهروشتــا
سانتیمتر،مجموعهخصوصی.

)www.artlinkart.com(:ماخذ
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  دومین نوع اقتباس، تفسیر است. در این نوع اقتباس، اقتباس گر 
از تقریب ساده فاصله می گیرد و به سوی پدیده ای با بار فرهنگی بیشتر، 
حرکــت می کنــد. این نوع اقتباس با تفســیر سیاســی منبع اثــر اصلی و 
معمواًل با تغییر یا افزودن، همراه اســت. آثار اقتباســی تفسیری، برای 
گاهی مخاطب  آن که بیشــترین تاثیر را بر مخاطب داشــته  باشــند، بر آ
که در این جا معمواًل از  از رابطه ی اثر اقتباســی و منبع اصلی اســتوارند 
متون آشنا برای مخاطب استفاده می شود و تصاویری مورد استفاده 
گر با آنها مأنوس است و  می تواند همانندی ها  که تماشا قرار می گیرند 

و تفاوت هــای ایجــاد شــده را دریابد )شــهبا و شــهبازی،۱۳۹۱، ۱۷(. در 
که از هنرمندان معاصر چینی است، با  این رابطه، شو چانگ چانگ۲4 
گذشتگان و از آن خود سازی آن، اثر جدیدی می آفریند.  اقتباس از آثار 
کــردن نگاتیو اســتفاده می کند تا  در اثــر مونالیــزا )تصویــر6(، از روش تا 
فهم تاریخی را با رابطه ی پیچیده ی هنر و بازتولید توضیح دهد. بنابر 
کــه آثار این هنرمنــد را  می توان  کارتمــل به نظر می رســد  دســته بندی 
در دســته ی د وم یعنی اقتباس تفســیری قرار داد زیرا بازتولید این آثار 
تاریخــی بــه شــکل مچاله  شــده  می تواند تفســیری بر رابطه ی انســان 
امــروزی بــا تاریخ هنر و یا حتی تاریخ از بین رفتــه در عصر حاضر و دیگر 

مفاهیم این چنین باشد.
نــوع  ایــن  در  اســت.  قیاســی  اقتبــاس  اقتبــاس،  نــوع   ســومین 
کمتری پیــدا می کند.   گر اهمیــت  گاهــی بینامتنی تماشــا اقتبــاس، آ
کــرد و  می تــوان عناصــری از منبــع اقتبــاس را بــا اثــر اقتباســی قیــاس 
یــک رابطــه ی تناظری میان بعضی از عناصر تشــخیص داد )شــهبا و 
شــهبازی،۱۳۹۱، ۱۷(. یکــی از نمونه هــای این نوع اقتبــاس، برخی از 
آثار یومین جون۲۵ اســت. یومین جون از نقاشان معاصر چین است 
که شــهرت اصلــی او به خاطر ســلف پرتره هایش اســت. او در آثارش از 
زیبایی شناســی سوررئالیســم بهره بــرده و با الهام و تاثیــر از هنر غرب 
و شــیوه ی بیانــی ویژه ی خود بــا خنده های تمســخر آمیز و طنزگونه، 
آثــارش را شــکل داده اســت . هم چنیــن اقتبــاس از آثــار پیشــینیان و 
ازآن خودســازی، یکی از روش های متداول هنری او اســت )تصویر۷( 
که با بررسی بیشتر بتوان آثار یومین  )URL 5(. البته به نظر می رسد 

جون را نیز در دسته ی اقتباس تفسیری قرار داد.

تصویــر7-یومیــنجــون،ناهــاردرســبزهزار،بــااقتبــاساز)ناهــاردرســبزهزاراثــرادواردمانــه
.PrincetonUniversityArtMuseum،1862(،1995،رنگروغن،180×250سانتیمتر

)www.kunzt.gallery(:ماخذ

تصویر9-شــریلوین،چشــمهبعدازمارسلدوشــان،1991،حجمبرنز،37٫9×63٫2×37٫9 
سانتیمتر.

)www.artnet.com(:ماخذ
کاغذ،28×34سانتیمتر. کازیمیرمالویچ،1984،آبرنگروی تصویر8-شریلوین،بعداز

)www.artnet.com(:ماخذ
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را  هنــر  اصالــت در  امــروزه  کــه  گفــت  بتــوان  اینجــا  بــه   تــا  شــاید 
کــه شــامل الیه هــای  مجموعــه ای از مفاهیــم تشــکیل داده اســت 
تاریخــی اثــر، بیان خویشــتن، یگانگی، ابتکار خالقــه و خودانگیخته، 
بداعــت و دســتاورد مجموعــه تولیدات هنری یک فــرد و یا حتی یک 
گی های فردی، یگانه و  ســبک اســت. همچنین اصالت را عالوه بر ویژ
که   کرد در حالی  اصیل هر هنرمند  می توان مقوله ا ی جمعی قلمداد 
می تواند جنبه ی نســبی یا مطلق داشــته  باشــد. با توجه به بررســی 
که  نقــش الهــام و اقتبــاس در آثــار هنرهای تجســمی، مشــاهده شــد 
گاه در آثار برخــی از هنرمندان  گاه،  الهــام و تاثیرپذیری هــای ناخــودآ
به ســختی تشــخیص داد ه  می شــود و به یقیــن نمی تــوان منبــع اولیه 
گسترش فضای عناصر تجسمی  کرد. حال با توجه به  الهام را تعیین 
در دنیای معاصر، تشــخیص این الهامات دشوارتر نیز شده به طوری 
گاهــی بــا تشــابهات زیــادی از جهــت عناصــر تصویــری، تکنیک،  کــه 
کپــی یــا تقلیــد محســوب  کــه لزومــًا  موضــوع و ایــده مواجــه هســتیم 
گر آثــار الهام یافتــه را اصیل ندانیم،  که ا نمی شــوند. به نظر می رســد 
گرفتن  کــه الهــام  اصالــت همــه ی آثــار هنــری زیر ســوال مــی رود. چرا
از  گاه  ناخــودآ بــوده و هســت و تمامــی هنرمنــدان به طــور  همــواره 
آثــار هنــری یــا اجتمــاع، فرهنگ، فضــای زندگــی، ترس هــا، لذت ها، 

سرکوب ها و حتی اتفاقات روزانه و دوران خویش الهام می پذیرند.
  همچنیــن به دلیــل پیچیدگــی زندگــی و ذهــن انســان، ایــن امــر 
پیچیده تر شده و به راحتی قابل تشخیص نیست. بنابراین  می توان 
گفــت هنرمنــدان بــا الهام و اقتبــاس  می تواننــد آثار اصیل بــا بداعت 
کــه ممکن اســت دارای اصالت  کنند  خالقانــه و خودانگیختــه خلــق 

مطلــق و یــا نســبی باشــد. به هر حــال چه منبــع اولیه الهــام هنرمند 
که بــا الهــام از هر پدیده یــا اتفاقی  مشــخص باشــد و یــا نباشــد، اثری 
به بیان پرســپکتیوی جدید دســت یابد، اصیل محســوب می شــود. 
بی تردیــد یکــی از مهم تریــن بحث هــا در مــورد اقتباس، بــه وفاداری 
و تبدیــل مربــوط می شــود. وفاداری بــه روح متن و منبــع اصلی و به 
ارزش هــای آن و اصالــت اثــر مشــکل تر اســت زیرا هنرمند می بایســت 
هــم به طــور مشــهودی احســاس منبــع اصلــی اقتبــاس را بازتولیــد 
کنــد، هــم اثرش را بــا حفظ خود اصیــل هنرمند با بداعــت، خالقیت 
کنــد. در ایــن صــورت اثــر اقتباســی  و خودانگیختگــی خویــش خلــق 

هنرمند، اثری اصیل و یگانه با اصالت مطلق یا نسبی خواهد  بود.
بــا ایــن حال امروزه جداســازی اثر دارای اصالت مطلــق از اثر دارای 
اصالــت نســبی، به خصــوص دربــاره ی آثــار اقتباســی، همــواره آســان 
کلی اثر  گر اثری از ایــده ی  کــه ا نیســت. در ایــن ارتباط به نظر می رســد 
گرفته و ایده و فکری نو بر آن افزوده باشــد، همچنین  پیشــین اقتباس 
کلی عناصــر اثــر اقتبــاس یافته بــه بیانــی ویژه  کــردن شــکل  بــا عــوض 
دســت یافته باشــد، اثــر اصالــت مطلــق دارد ولــی چنانچــه اثــر جدید، 
کرده  کاماًل اقتبــاس  شــکل، طــرح و عناصــر دیگر خــود را از اثر پیشــین 
باشــد، اثر اصالت نســبی خواهد  داشــت. بنابراین در پاسخ به پرسش 
که الهام و اقتباس در آثار هنرهای  گفت در صورتی  اصلی پژوهش باید 
گاهی صحیــح هنرمند به بیانــی جدید،  تجســمی بــا رعایت اصــول و آ
فردی و خالقانه دســت یابد، خدشــه ای به اصالت آثار هنری تاریخی 
وارد نمی کنــد، همچنیــن اثر جدید با حفظ اصالت اثر پیشــین به نوبه 
خود  می تواند اصالت جدیدی یافته و نمود خود اصیل هنرمند باشد.

نتیجه

  در ادامه ی تعریف اقتباس در آثار هنرهای تجســمی، به اصطالح 
ازآن خودســازی در هنــر نیــز اشــاره بایــد شــد. هنــر ازآن خودســازی۲6 
که با اســتفاده از اشــیا و یا تصاویــر از پیش  گفتــه  می شــود  ، بــه هنــری 
کمــی تغییر یا هیچ گونــه تغییری )در  که ممکن اســت با  وجــود  داشــته 
Chil-  ( اثــر مرجــع( ارائــه داده شــود و به عنــوان اثر هنــری عرضه شــود
vers, 2009, 27-28(. هنــر از آن خودســازی در هنرهــای تجســمی بــه 
کل فرم  گرفتــن، بازتولید یک نمونه یــا  معنــی اقتبــاس پذیرفتــن، وام  
کــه تاریــخ شــروع آن را   از دست ســاخته های تصویــری انســان اســت 
ک۲۹ از  کوبیســتی پیکاســو۲8 و ژرژ برا کالژ۲۷ و ســاختار های  می تــوان به 
که بعد از آن با آثار دادائیســت ها۳۰ در  ســال ۱۹۱۲ میالدی نســبت داد 
که  ســال ۱۹۱۵ توســعه ی بیشــتری یافت. با این حال به نظر می رســد 

این واژه به طور خاص در ارتباط با برخی هنرمندان آمریکایی در دهه 
گروه نئو- ۱۹8۰، به ویژه شــری لوین ۳۱، سیندی شرمن۳۲ و هنرمندان 
گرفته شــده  اســت ]البته آثار این  کونز۳4 به کار  جئــو۳۳ به خصوص جف 
دســته از هنرمنــدان در ارتبــاط با قانون حق مولــف و مفاهیمی چون 
اصالت و دزدی مورد انتقاد شدید برخی از منتقدان قرار گرفت[. شری 
که شــامل  لویــن آثار هنری دیگران را به عنوان اثر خود بازتولید می کرد 
کازیمیر مالویــچ۳6 و دیگــر هنرمندان مرد   کلــود مونــه۳۵ و  نقاشــی های 
می شد )تصویر8(. او همچنین در سال ۱۹۹۱ از نسخه چشمه خودش 
کــه مجســمه برنــزی چشــمه دوشــان بــود )تصویــر۹(.  کــرد  رونمایــی 
هــدف او، ایجــاد یک موقعیت جدید بود از ایــن رو یک معنی جدید یا 
.)URL 6(مجموعه ای از معانی جدید را برای یک تصویر آشنا می آفرید
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1  Own Voice.
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he preservation of the authenticity of artworks 
in the art history and contemporary era has 

been always important and necessary. In the pres-
ent era, the return to the traditions of the past has 
made it necessary to understand the concept of 
originality in relation to topics such as inspiration 
and adaptation in the art visual works. Reading past 
works in the artist’s minds reveals their impact in two 
different ways, one is an inspiration (unconscious 
influence) and the other is adaptation. In inspira-
tion, the artist without prior intention is affected by 
the elements and practices of his predecessors, and 
repeats their form and style work in their artwork. In 
the second figure, the artist, having full conscious of 
the origin of the method, engages in it. Of course, 
these readings sometimes question the notions of 
authenticity of artwork. Therefore, the importance of 
understanding the concept of authenticity in relation 
between two topics such as inspiration and adapta-
tion in the works of visual arts is important and sig-
nificant. From ancient times to today, we have seen 
many artists’ works using various adaptations and 
references. Of course, the scope of these adapta-
tions is not just limited to visual arts, but we have 
also seen valuable adaptations in literature, theater 
and scriptwriting. It is also important to note that, 
given the fact that any valuable traditional artist in 
his past finds, the achievement of superb creativ-
ity, if not based on innate genius, requires familiar-
ity with artistic tradition and the form inherited by 
the artist. That is the way to significance the role of 
inspiration shows. This article aims to explain the 
position and role of authenticity in visual arts. In an-

swer to the main question of whether the artist that 
inspired and adapted from other visual artworks, 
can preserve authenticity of artworks. Another issue 
that is addressed here is the role of artist’s individ-
ual creativity in the authentication of work. Consid-
ering the results of research about the inspiration 
and adaptation of art works and art history, if art-
ists achieve a new personal and creative statement 
in accordance with the principles and knowledge, 
they do not cause destructive effects on authenticity 
while the new work preserving the authenticity of the 
earlier work. It can also count as a new authenticity 
and a genuine artist’s expression. In the contem-
porary era, the division of the artwork’s authentic-
ity into absolute and relative authenticity can allow 
understanding and preservation of the authenticity’s 
concept in view of the present age’s complexities. In 
addition, an artwork with familiar and well-known is-
sues is not authentic, Actually, one specific art work 
that expresses the new perspective and initiative on 
a subject or content count authentic. Therefore, in 
the present article, it has been tried to mention the 
role of inspiration and adaptation concepts sepa-
rately by introducing samples of some artists’ works 
and the discussions in relation to the authenticity of 
the artwork. Research methodology is descriptive 
analytical method with library studies and using In-
ternet resources.
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