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بررســی شــاخصههای اصالــت در آثــار الوگرافیــک و
اتوگرافیک با تکیه بر نظریه نلسون گودمن
چکیده:
اصالت اثر هنری از مســایلی اســت که توجه هنرمندان ،منتقــدان و نظریهپردازان
مباحث هنر را همــواره ،به خود جلب کرده اســت .اصالت هنــری ،مفهومی ناپایدار
اســت و با مفاهیمی چون تداوم ،تغییر و حقیقت ارتباط دارد .احــراز اصالت هنری،
امکان ارزیابی اثر و حــق مالکیت هنری را هموارتر میســازد .در میان نظریهپردازان
تئوریهای هنر ،نلسون گودمن ،ضمن قایل شــدن تفاوت و تمایز مبحث اصالت آثار
در میان هنرها ،با طبقهبندی فرآیندها و شیوههای آفرینشگری به دو نوع آثار هنری
اتوگرافیک و الوگرافیک اشاره دارد .او خوانشی بدیع و نوین در این زمینه ارائه میدهد.
هنرهای اتوگرافیک را غیرقابل کپی شــدن و هنرهای الوگرافیــک را دو مرحلهای ،با
قابلیت تکثیر نامحدود معرفی میکند .هنرهایی نظیر نقاشــی و مجســمه ،هنرهای
اتوگرافیک یا خودنگاشتی و هنرهای گرافیکی با منطق تکثیرپذیری از جمله هنرهای
الوگرافیک به شــمار میآید .پژوهش حاضر با روش توصيفي-تحليلي و شــيوه جمع
آوري اطالعات به صورت اســناد كتابخانهاي ،به بررسي شــاخصههاي اصالت در آثار
هنري الوگرافيك و اتوگرافيك مي پردازد .مقاله ،بر اســاس این پرســش اصلی شکل
گرفت :چه عواملی بر اصالت هنر و معناداری ذات هنر ،نقش تاثیرگذار دارند؟ و این که
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تاریخ پذیرش1398/02/23 :

بر پایه نظریه گودمن چه تفاوتی میان آثار تکثیرپذیر و یگانه وجود دارد؟ پرســشها
منتج به ارائه این فرضیه شــد که ،اصیل بودن اثر هنری ،رابطه معناداری با ذات اثر دارد و پدیدآورنده بــا خالقیت و تفکر خویش و بدون
گردهبرداری از آثار خلق شــده دیگر ،به معنایی یگانه نائل میآید .یافتههای پژوهش بر مبنای نظری خود بدین نتیجه نائل گردید که آثار
تکثیرپذیر(الوگرافیک) همانند آثــار یگانه(اتوگرافیک) دارای اصالت و ارزش هنری بوده و میتوان در زمره آثار هنری فاخر ،ارزشــمند و
دارای اصالت ،مورد ارزیابی شاخصهای قرار گیرد.
واژگان کلیدی :اصالت اثر ،الوگرافیک ،اتوگرافیک ،نلسون گودمن
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مقدمه
مساله اصالت ،اصالتسنجی ،احراز هویت ،صحت و سقم آثار
هنري از جمله مباحث بسیار پیچیده و قابل توجهی است که
بسياري از نظريهپردازان هنر ،بدان پرداخته و توجهي فراگير
بدان داشتهاند .نظريات ابراز شــده در این باب ،در زیرشاخه
مباحث متنوعی چون هستيشناســي هنــر ،ديدگاههاي
فالسفه آنگلوساکســون ،آراي فرماليســتها ،رویکردهاي
نشانهشناســانه ،آراي نظريهپردازان مکتب فرانکفورت ،آثار
فالسفه پديدارشناسي ،نقد زيباييشناسي ،نقد روانشناسي
و نقد هرمنوتيکي مطــرح گرديده اســت و اصالت هنری را
با شــاخصههای متفاوتی بیان کردهاند .با غــور و کنکاش در
نحوه طرح ِ
بحث هریــک از این پارادایمها دربــاره اصالت اثر
هنری ،میتوان فصل مشــترک تمامی نظرگاههای یادشده
را ،ارائه حکمی کلی درباره رشــتههای هنرهای تجسمی و یا
تقلیل تمام هنرها به هنر نقاشــی و سپس ،استخراج حکمی
کلی از آن برای سایر هنرها دانست .نلسون گودمن 1،فیلسوف
آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد ،در باب وجودشناسی ارزش
هنر ،نظریههایی را ارائه داده اســت که کتاب زبانهای هنر را
میتوان نقطه عطفی بنیادین در موضوعات هنر در چهارچوب
فلسفه انگلیسی-آمریکایی دانســت .گودمن در این کتاب با
اتخاذ دیدگاهی تکثرگرا،به شرح نظریات خود در باب هنرهای
گوناگون میپردازد .مساله اصالت در آثار هنری و بررسی آن
در آثار تکثیرناپذیر و تکثیرپذیر ،از جمله نقاط عطف در این
موارد است.
در مقاله پیــش رو ،بر مبنــای نظریه گودمن بــا ارزشهای
اصالت مدار آثار در هنرهای تجسمی دو گونه برخورد ،تحت
عنوان اتوگرافیک 2و الوگرافیک 3میشــود .آثار دسته اول یا
اتوگرافیک ،بهگونهای از آثار اطالق میگردد که تکثیرناپذیرند
و از هر اثر هنری ،تنهــا یک نمونه ،به عنــوان اصل اثر ایجاد
میگردد .هنرهایی نظیر ،نقاشی و مجسمهسازی -که وجود
منحصر به فرد و یونیک بــودن آثار بهعنوان یک شــاخصه
ارزشــی به آنها اعتبار میدهد -از این دسته هستند .گروه
دوم آثار موسوم به الوگرافیک هستند که تکثیرپذیر بودن از
جمله خصوصیات اصلی و بارز آنها قلمداد میشود؛ هنرهایی
نظیر عکاسی ،گرافیک و ســینما در این گروه قرار میگیرند.
پایه و اســاس ادعاهای گودمن ،درباره شــرایط هویت انواع
مختلف آثار هنری نظریه او درباره نظامهای نماد است که بر

اساس آن ،این مبناها از طرحها و عالیمی ساخته شدهاند که
بسته به نوع نظام ،تابع قواعد نحوی متفاوتند و بر طبق قواعد
معنایی مختلفی با مصداقهای خود همبستهاند«.با توجه به
خصوصیات نحوی و معنایی ،نظامهای نشانه گذارانه قالبهای
هنری مختلف را میتوان بــر روی طیفی از انواع نظامها چید
که بین نشانهگذاری محض ،جایی که هویت نسخه بدلها یا
اجراهای اثر به طور کامل حفظ میشود و نظامهای تصویری
تماما متراکم ،جایی که هر اثری اصل اســت ،قرار داد»(علیا،
.)46 :1394
در دوره معاصر ،اصالت به طرق و شیوههای مختلفی شناخته
شده و مورد توجه نظريهپردازان قرار گرفته و تعاریف متعددی
در باب این مفهوم ،ارائه شــده اســت .در حالیکه تعدادی از
نظريهپردازان معتقدند ،وجود خالقیت در اثر هنری ،به عنوان
ایده اصلی ،نمود پیدا میکند؛ و از رکــن اصلی اصالت هر اثر
شمرده میشود .عدهای دیگر ،بدیع بودن و وجود شاخصههای
تفکری را به عنوان اصالت میشناسند؛ و اثری را دارای ارزش
واال و فاخر هنــری میدانند که عالوه بر اینکــه از آثار قبلی،
کپیبرداری نشده باشــد از نوآوری نیز برخوردار باشد .برخی
دیگر ،به این مســاله اعتقاد دارند که نیازی نیست ،هنرمند
خالق باشــد؛ همین که او برای خلق اثری تالش کند و اثرش
کپی و تقلیدی نباشد ،دارای اصالت هنری است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر با روش توصيفي-تحليلي و شيوه جمع آوري
اطالعات به صورت اسناد كتابخانهاي ،به بررسي شاخصههاي
اصالت در آثار هنــري الوگرافيك و اتوگرافيــك مي پردازد.
نظريه نلسون گودمن در باب تقسيم بندي آثار هنري و بيان
شــاخصههاي هر يك ،چارچوب نظري پژوهش را تشــكيل
ميدهد.
پیشینهپژوهش
تاکنــون پژوهشهایــی در زمینــه ایجــاد مالکیتهــای
هنری و اصالت اثر هنری صــورت گرفته اســت؛ مقاله باقر
انصاری( ،)1386با عنوان «شــرایط اثر قابل حمایت در نظام
های مالکیتهای ادبــی و هنری» ،در باب شــرایط اثر قابل
حمایت -که از مسائل مورد توجه در نظام مالکیتهای ادبی
و هنری است -مباحثی را مطرح کرده است .همچنین ماهر
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باغبان و ســجاد غالمیان( ،)1389مقالهای با عنوان «اصالت
آثار هنری» ارائه دادهاند که در برگیرنده هستی شناسی آثار
هنری و اصالت اســت .کتاب «زبان های هنر» 4اثر نلســون
گودمن( ،)1976هســته اصلی و مرکزی طــرح بحث درباره
ســنجش ارزشهای موثر در یک اثر هنری را تشــکیل داده
است .گودمن در این کتاب ،مفاهيم هنري را به دست تحليل
فلسفي سپرد ه است .گودمن در فصل سوم کتاب خود با عنوان
«هنر و اصالت» به طرح این مبحث میپــردازد که چه چیز
معیار ما در سنجش اصالت یک اثر هنری است و آنچه شالوده
اصلی نظریه او در این مبحث را شــکل میدهد این است که
در هر اثر ،دو نوع دستگاه نشانهای متفاوت وجود دارد .اولین
نظام در سنجش آثار هنری ،شــکل ظاهری یا نمود اثر است؛
بافت و زمینه تولید اثر ،یکی دیگر از نظامهای ارزش ســاز در
ســنجش آثار هنری اســت .همچنین در این کتاب ،هنرها
بهطور کلی ،به دو دسته الوگرافیک و اتوگرافیک تقسیم بندی
میشوند« .زیباییشناسی گودمن» عنوان کتابی از الساندرو
جووانلی( ،)1394از سری مجموعه دانشنامه فلسفه استانفورد
است .نویسنده در این کتاب با معرفی نلسون گودمن ،او را به
عنوان یکی از شاخصترین و برجستهترین فالسفه در حوزه
زیباییشناســی معاصر معرفی میکنــد و رویکرد نامتعارف
او به هنر را در قالب نســبی گرایی معرفی میکند .جووانلی،
درمعرفی کتاب زبانهای هنر ،مبحثی را به عنوان «شــرایط
هویت برای آثــار هنری» مطرح میکنــد و در این بخش ،به
بسط آرای گودمن در باب دو اصطالح «اصالت» و «سبک» در
آثار هنری اتوگرافیک ،میپردازد .نظر به دیریاب بودن مفاهیم
فلسفی ،اثر یادشــده تالشــی تاثیرگذار در راستای معرفی
و توضیح مفاهیم گودمــن در باب ارزشگــذاری اثر هنری
بهشمار میآید و نوشتار حاضر از بســط مفهومی این کتاب
در حوزه تشــریح آرای گودمن ،بهره برده است« .آثار جعلی و
تقلبی» نوشته آلفرد لسینگ( ،)1390عنوان نوشتهای است
که هسته مرکزی مقاله پیش رو ،وامدار اوست .در این مقاله،
نویسنده به مطالعه ماهیت ارزشگذاری در آثار اصیل و جعلی
میپردازد و در قالب پرداختن به مســاله «تقلب در هنر» ،به
بیان دیدگاههای آرتور دانتو و نلسون گودمن-در باب آنچه به
عنوان ارزش در اثر هنری محسوب میشود -میپردازد.
زینب غفــوری( ،)1397در مقاله «بررســی قابلیت حقوق
مالکیت ادبی و هنری در حمایت از نمودهای فرهنگ عامه»

به تقسیم بندی آثار هنری پرداخته و استفاده از قابلیتهای
نظام مالکیت فکری ،حقوق ادبی -هنری را به عنوان نخستین
قالب برمیگزیند .این مقاله در مورد پدیدآورنده اثر و حقوق او
در باب اصالت اثر هنری بحــث کرده و بدین نتیجه نایل آمده
اســت که در حقوق ادبی و هنری ،الزم اســت یک اثر ،اصیل
باشــد؛ یعنی خالقیت منحصر به فرد و متمایز پدیدآورنده را
در ذات خود داشته باشــد .بنابراین ،اصالت به این معناست
که پدید آورنده ویژگیهای ذهنی و فکــری الزم ،مانند کار،
مهارت و تالش خود را در خلق اثر به کار برده باشد .با توجه به
مواردی که در باب اصالت در این مقاله مطرح شد ،در نوشتار
پیش رو ،در بخش تعریف اصالت از آن ،سود برده شد .از دیگر
متونی که مقاله حاضر ،بــدان ارجاع داده ،نوشــتار نظریات
گودمن باعنــوان » «What Goodman eaves outنوشــته
کاترین الژن( )1991است که در ژورنال تعلیم زیباییشناسی
به چاپ رســید .این مقاله ،به دیدگاه نلســون گودمن درباره
آثار الوگرافیک و اتوگرافیک و تقســیم بندی آنها پرداخته
اســت .متن پیش رو ،با بهرهگیری از منابع پژوهشــی ذکر
شده ،به بررسی شــاخصههای آثار تکثیرپذیر یا الوگرافیک
و آثار خودانگاشــتی یا اتوگرافیک ،باتوجه بهنظریه تلفیقی
نلســون گودمن میپردازد؛ و با تکیه بر موارد ذکر شــده ،به
شاخصههایی دست مییابد که بازگوکننده اصالت آثار هنری
در هر دو قسم این هنرها میباشد.
اصالت اثر هنری
آثار هنری اصیل -که بهعنوان آثاری فاخر شناخته میشوند-
انتقــال دهنــده ارزش و ابعاد معنایی هســتند کــه پس از
شــکلگیری و ارائه به جامعه مخاطــب ،میتوانند بهعنوان
یک میراث ماندگار شناخته شوند .اثبات اصالت در اثر هنری
از موارد قابل توجهی اســت که همواره ،هنرمندان و دســت
اندرکاران شــاخههای مختلف هنرهای تجســمی در جهت
اثبات آن تالش داشــتهاند« .اصالت در زبان فارســی گستره
معنایی وسیعی دارد و میتواند بیانگر مفاهیم فلسفی متعددی
باشــد؛ به همین جهت اســت که مترجمین متون فلسفی،
اصالت را برابر چندین اصطالح التین به کار میبرند .از جمله
رایجترین آنها -که بهمبحث مذکور مرتبط میگردد -یکی،
اصالت بهمعنای اصل یا اورجینال بودن originallyاســت و
دیگری ،بهمعنای اصیل بودن و داشتن صحت و اعتبار و ارزش
 authenticityاست»(باغبان و غالمیان .)44 :1389 ،اصالت
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از منشــور ونیز 5تا نارا 6،از مفهومی کالبد محور و تک الیه به
مفهومی کالبد -معنا محور و چنــد الیه تغییر محتوا داد ،این
تغییر ،خود نشان از طبیعت پویای اصالت در گذر زمان دارد
و بیانگر بُعد تغییر در اصالت اســت« .کنفرانس نارا ضرورت
توسعه چارچوب مفهومی را -که به دنبال توسعه معیارهایی
ثابت برای ارزیابی اصالت باشــد -مطــرح و اهمیت صراحت
ارتباط بین ارزشهای میراث و اصالت را تقویت نمود» (فدائی
نژاد و عشرتی .)79 :1393 ،عالوه بر این «سند نارا در 1994
بر درستی منابع اطالعات ،برای ارزیابی واقعی بودن اثر تاکید
دارد .همچنین ،اشــاره میکند که تنوع فرهنگها و میراث
فرهنگی ،بهعنوان یک منبع غیرقابــل جایگزین و بی نظیر
از غنای فکری و روحی برای تمام انواع بشــر میباشد .کلمه
اصالت از معنای تعریف منبع مشتق شده و بنابراین ،بسته به
اهمیت بافت تاریخی به روشهای مختلفی استنباط میشود.
بر این اساس ،ممکن اســت کلیه ویژگیهای اثر و کلیت آن
نشانگر اصالت اثر نباشــد و یا هر یک از اجزای حامل بخشی
از شاخصهای اصالت باشــند نه همه آنها؛ از این رو ،اصالت
مفهومی نسبی تلقی میگردد ،نه مطلق»(نیلی.)3 :1395 ،
«اصالت با مفاهیم تداوم ،تغییر و حقیقت در ارتباط اســت؛
به عبارتی ،ضمن حقیقی بودن اثر به تــداوم آن و همچنین،
تغییر در چارچوب تعیین شده از ســوی ذات اصلی اثر اشاره
دارد(فدائی نژاد و عشرتی .)80: 1393 ،منظور از اصیل بودن
اثر ،این است که اثر ،توســط پدیدآورنده خلق شده باشد .به
عبارت دیگر ،اثر باید زاییده تراوشهــای فکری پدیدآورنده
باشــد»(زرکالم .)45 :1387 ،اصالــت ،وضعیتی (کیفیتی)
اســت ،که چگونگی خلق اثر را در بر میگیرد .اصالت اثر ،به
معنی ابتکار پدیدآورنده و هنرمند در خلق اثر است؛ به نحوی
که اثر ،سرقت ادبی تلقی نشــود .اصالت را یا میتوان ازطریق
ویژگیهای خاص اثر احراز کرد یا از طریق ویژگی پدیدآورنده
که در اثر منعکس شــده اســت .به عبارت دیگر «برای اینکه
اثری اصیل تلقی شود ،یک راه آن اســت که احراز شود ،اثر،
کپی از آثار دیگران نیست؛ یا احراز شــود ،اثر ،حاصل تالش
هنرمند است .اصوال ،اعتقاد بر آن اســت که بدون حداقلی از
اصالت اثر هنری به وجود نخواهد آمــد؛ اصالت به این معنی
نیســت که اثری در هر جهتی ،منحصر به فــرد یا مبتکرانه
باشد؛ بلکه صرف اینکه بدیهی ،کهنه و پیش پا افتاده نباشد،
کافی است» (زاهدی و شریفزاده« .)58-59 :1395 ،برخی

حقوقدانان معتقدند ،ابتکاری بودن اثر ،مترادف اصیل بودن
آن است»(صفایی.)73 :1375 ،
از سویی دیگر ،بر طبق باوری نهادینه شــده و پذیرفته شده
از ســوی محافل هنری ،تعیین اصالت اثر هنری ،الزمه اثبات
یگانه بودن اثر و گزینهای است که به سبب آن ،اثر دارای ارزش
هنری محسوب میشود .ثبت اثری با ارزش هنری مورد قبول،
یکی از دغدغههای هنرمندان در دفاع از آثارشان بوده است و
همواره ،هنرمندان با تکیه بر نظریات ارائه شده ،سعی در اثبات
این ادعا داشتهاند.
در حقوق ادبی و هنری الزم است که یک اثر اصیل باشد؛ یعنی
«ســبک خالقانه ،منحصر به فرد و متمایز» پدیــد آورنده را
داشته باشد .بنابراین ،اصالت به این معناست که پدید آورنده،
ویژگیهای ذهنی و فکری الزم مانند کار ،مهارت و تالش خود
را در خلق اثر به کار برده باشــد« .هنگامی اثری اصیل است
که درجهای از تــاش فکری و ذهنی در آن ،وجود داشــته و
نسخهبرداری نشده باشــد .در نظام کامنال نیز وجود میزان
نســبتا کمی از خالقیت برای تحقق شــرط اصالت ضروری
است»(غفوری.)86 :1397 ،
با این وجود ،تعیین اصالت در شاخههای آثار هنری بنابر شیوه
خلق اثر و تکثیر پذیر بودن آن ،دارای تفاوتهایی میباشد که
در تعیین شاخصههای هر اثر هنری قابل توجه و بررسی است.
رابطه میــان ارزش هنری با آثار هنــری از حیث ویژگیهای
متعددی که میتواند واجد باشــد ،بررســی میشــود :این
ویژگیهــا را میتوان به صورت گزارههــای فصلی زیر تقدیر
کرد :ارزش هنری  -1یا منفرد اســت یا متکثر؛ -2یا مشترک
میان همه آثار هنری است ،یا چنین نیست؛ -3یا خاص است،
یا چنین نیســت؛  -4یا درونی اســت ،یا بیرونی(رحمانیان،
 .)34 :1396نوشــتار حاضر ،بر شــاخصه منفرد و یا متکثر
بودن اثر هنری تمرکز داشــته و اصالت آثــار هنری و تعیین
شاخصههای آن را بر طبق مورد یادشده بررسی خواهد کرد.
با توجه به اینکه در بسیاری از نظریات و آرای مطرح شده ،آثار
تکثیرپذیر ،اصالت خود را از دست داده و دارای ارزش نازلتری
نســبت به آثار هنری یگانه و غیرتکثیرپذیر میباشند .مقاله
حاضر در تالش برای اثبات این مساله میباشد که آثار هنری
الوگرافیک و یا تکثیرپذیر با توجه به خصوصیات متفاوتی که
با اثار یگانه دارند ،میتوانند دارای اصالت شــناخته شــوند و
شاخصه اصالت این آثار ،تفاوتی با دیگر گروه خواهد داشت که
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برگرفته از نوع و خصوصیات ذاتی این آثار میباشد.
الوگرافیکواتوگرافیک
در حوزه هنرهای تجســمی ،به علت گستردگی انواع هنرها،
خلق یک اثر از ایده تا شــیوه اجرا ،متناســب با ساختار ،نوع،
جنس متفاوت میباشــد .امــا در یک نگاه ،میتــوان در دو
گروه کلی آنها را از هم تفکیک کــرد؛ آثاری که فقط امکان
خلق یکباره دارند و یا آثاری که به دفعــات میتوان از آنها
تکثیرکرد .از نظر نلسون گودمن ،میشود آثار هنری را بهطور
کلی ،به دو دسته تقسیم کرد :نخست ،آثاری که در آنها ،ابژه
هنری یکی است ،در خود بیان میشود ،تکرار شدنی نیست؛
همچون پردهای نقاشی ،یا یک مجســمه .دوم ،آثاری که در
آنها ،ابژه هنری آرمانی اســت ،تکرار شــدنی ،و قابل تکثیر
است« .گودمن دسته نخســت را خودانگارانه و دسته دوم را
دیگر انگارانه نامیده اســت»(احمدی.)292-291 :1383 ،
براساس دیدگاه او ،آثار هنری به دو دسته هنرهای اتوگرافیک
و الوگرافیک ،قابل تقسیم هستند« :دســته اول ،آثار هنري
يگانه مانند نقاشي و مجسمهسازي -که وجود مادي منحصر
به فردي دارند -قرار ميگيرند .بحث درباره اصالت اين آثار در
ي شان صورت ميگيرد .در دسته دوم،
تقابل با بدلسازيها 
نيز آثار هنري تکثيرپذير همچون عکاسي ،سينما يا هنرهاي
ديجيتال قرار ميگيرند .اينگونه آثار را ميتوان به روشهاي
مکانيکي ،تکثير نمود و هيچ نســخه يگانهاي از آنها وجود
ندارد»(کلکن« .)284-283 :1394 ،درباره منفرد یا متکثر
بودن ارزش یا ویژگی هنــری ،موضع گودمن از یک جهت ،به
شــناختگرایی و از جهت دیگر ،به ذاتگرایی شباهت دارد.
وی همچون شناختگرایان ،شــناخت را یگانه ارزش ممکن
آثار هنری نمیداند؛ بلکه به کثرت انواع ارزشهای هنری باور
دارد»(احمدی افرمجانی و رحمانیان.)29 :1395 ،
خودانگاشتی ،اصطالحی است عام در اشاره به شیوههایی در
خلق تصویر ،که در آن میان ،طراحی و نقاشی از مهمترینها
هستند .در این شیوهها ،تصاویر بر پایه عمل و همکاری چشم
و دســت و بدون دخالتهای مکانیک و الکترونیکی ساخته
میشوند« .تصاویر خودانگاشت ،یکســره ساخته پرداخته
مهارتهای ذهن و جسم هستند؛ یا یک حوزه عام کرد و کار
هنری هستند»(ولز .)434 :1392 ،موسیقی و نقاشی ،طبعا،
در دو ســر مخالف طیف قرار میگیرند؛ اولی ،غیرانگاشــتی

است و امکان نوعی نشــانهگذاری دارد؛ دومی ،خودانگاشتی
است و هیچ نشانه گذاری را -که با روال عملی سازگار باشد-
به خود نمیپذیرد« .از نظر گودمن ،اثر موســیقایی دســته
اجراهایی اســت که با عالمت مطابقاند و عالمت در اینجا،
همان پارتیتور اثر موسیقایی اســت»(علیا« .)49 :1394 ،اثر
هنری خودانگاشــتی اســت اگر و تنها اگر ،تمایز بین نسخه
اصلی و بدلی آن معنادار باشــد؛ یا بهتر بگوییــم ،اگر و تنها
اگر ،حتی دقیقترین نســخه بدلهای آن اصل به حســاب
نیایند»(الساندرو.)47:1394،
پایه و اســاس ادعاهای گودمن درباره شــرایط هویت انواع
مختلف آثار هنری ،نظریــه او درباره نظامهای نماد اســت،
که بر اســاس آن ،این نظامها از طرحهایی و عالیمی ساخته
شــدهاند که بســته به نوع نظام ،تابع قواعد نحوی متفاوتند؛
و بر طبــق قواعــد معنایی مختلــف با مصداقهــای خود
همبســتهاند»(همان .)46 :گودمن از سیستمهای نمادین و
پایبندی نشانهای ،به عنوان پایهای برای یک طرح کلی هویت
بخشی به اثر استفاده می کند .بر اساس ویژگیهای نحوی و
معنایی نظریه او ،اشکال مختلفی را میتوان در پیوستار یک اثر
نشان داد که نشانههای خالص بین آنها برقرار است .اهمیت
از هویت کار با تاریخچه تولید مربوط به آن ،در نظریه گودمن
آمده اســت« .این تاریخ در تعیین ارزش کار ضروری است.
در اینجا ،چند نمونه از یک کار وجود دارد؛ اســاس تمام آن
هنرهایی که در آن ،خروجی هنر نهایی ،به طور مســتقیم،
از خالق به دنیا آمده اســت ،بــدون میانجیگری از هر نهاد
دیگر ،گفته میشــود به صورت خودانگاشــتی است .تنها
بوم واقعی ،که در سال  1889توســط ونگوگ نقاشی شده
است ،بهعنوان شبح ســتارهای اصلی شمارش میشود و هر
چیز دیگری کپی است؛ مهم نیست که چقدر قابل تشخیص
از اصل اســت») .(Goodman, 1976: 9-8موضِ ع گودمن در
مساله ارزش هنر ،شناختگرایی است .طبق نظریه نظامهای
نمادی ،در اعمال نمادپردازانه ،که هنر را هم شــامل میشود،
هدف اولیه او ،خود شناخت است .از این رو ،ارزش یا شایستگی
هنری یک اثر ،حاصل کارآمدی شناختی آن در مقابل یک نماد
است و هر عمل نمادپردازانهای از این طریق که چگونه و تا چه
اندازه هدف شناختی خود را برآورده است ،داوری میشود.
دیگر ارزشهای موجود در اثر هنری ،فرع بر ارزش شناختی
آن است .از این رو گودمن ،ارزش هنری آثار را مطابق با ارزش
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شناختی آنها میداند« .اما معرفتی که از طریق هنر حاصل
می شود ،نه لزوما از نوع گزارهای -گرچه میتواند گزارهای نیز
باشــد -بلکه از نوع حالت ذهنی عامتری است که گودمن آن
را فهم مینامد» (رحمانیان .)30 :1396 ،گودمن ،درباره آثار
هنری اتوگرافیک در تاریخ ،معتقد است که هویت نقاشیها،
مجسمهها و سایر آثار خودانگاشــتی با تاریخچه تولید آنها
مشخص میشــود .هیچ چیز جز محصول دســت رامبراند
نمیتواند اثر«ســاعت شبانه» باشــد .این ،در حالی است که
برای شناسایی آثار هنر الوگرافیک نمادهای موجود در آنها،
هویتبخش است و ابژه آرمانی و تکرار شدنی ،اصالت آنها را
نهتنها مخدوش نمیسازد ،بلکه یکی از ارزشهای ذاتی آنها
به حساب میآید .در جدول یک ،شاخصههای متفاوت مفهوم
اصالت را در هنرهای الو گرافیک و اتو گرافیک از منظر گودمن
به صورت کلی آورده شده است.
جدول .1شاخصههای اصالت آثار هنری از دیدگاه نلسون گودمن(ماخذ :نگارندگان).

شاخصه اصالت آثار هنری

اتوگرافیک

خودانگاشتی

الوگرافیک

دیگر انگاشتی

آثار یگانه و غیر قابل تکثیر

آثار تکثیر پذیر

کپی به صورت بدل سازی/
با ارزش هنری متفاوت

تکثیر به صورت مکانیکی/بدون
ارزش هنری متفاوت

یگانگی ابژه هنری

ابژه آرمانی و تکرار شدنی

اصالت در آثار تکثیرپذیر
با توجه به این امر که در شناســایی آثار هنری ،میبایســتی
به شــاخصههای هویتی و ذاتــی آنها تکیه کــرد ،در یک
تقسیمبندی کلی ،میتوان آنها را در دو دسته تکثیرپذیر و
غیر تکثیرپذیر از هم تفکیک کرد .بی تردید ،اصالت این هنرها
میبایستی با ســاختار ذاتی آنها خوانش شود .براین اساس،
یکی از عناصر مهم در ســاختار هنرهای تکثیرپذیر ،بازتولید
و کثرت آن اســت .آثار تکثيرشونده ،شــامل تمام هنرهاي
جديد همچون عکاسي ،سينما ،گرافيک ،هنرهاي ديجيتالي،
موسيقي غير زنده ،هنرهاي چاپي ،مجسمههاي قالبريزي
ِ
شده و غيره اســت که ماهيتاً قابليت تکثير انبوه مکانيکي و
تکنولوژيکي را دارند؛ و بدون دخالت عنصر انســاني در تعداد
ي نســبت به
زياد توليد ميگردند و هيچ کدام تفاوت يا برتر 
ديگري ندارند.

همانطور که صنعت چــاپ ،متن نوشــتاری را تکثیر می
کند ،هنرهای دیداری نیز بازتولید میشــوند .پیدایش هنر
عکاسی بشــارت دوران جدید بود که با اختراع سینما کامل
شد .به نظر میرسد اثر هنری با تکثیر مکانیکی ،هویت اصلی
خود را از دست میدهد؛ در دســترس همه قرار می گیرد و
یکه و منحصر به فرد نخواهد بــود؛ «یعنی دیگر چیزی یکه
محسوب نمیشود که با حفظ فاصله از تماشاگر و مخاطب،
موردی جاودانه به نظر بیاید .باســمههای چاپی ،نسخههای
بدلی و پوســترها تجلی اثر هنری را از میان بردند .اثر هنری
فاقد اصالت شــد و دیگر ارزش آیینی ندارد؛ بلکه به صورت
تکثیر شــده خود به میان مــردم میرود و بــا آنها ارتباط
7
مییابد»(احمــدی .)237 :1383 ،مقالــه والتــر بنیامین
«اثر هنری در عصر بازتولیــد مکانیکی» در  ،1936هنوز هم
مرجع اصلی هر تالش برای گســترش زبانی ،تلقی میشود
که مباحث هنر در عصر فنــاوری بیان میکنــد« .فناوری
برای بنیامین ،پرســشهایی دربــاره خلــق و بیهمتایی
موضوع هنر پدید آورده ،که تجلی آن در بازتولید ،از دســت
مــی رود» (راش .)191-192 :1389 ،بــه دلیــل این که
اطالعات ،میتوانند بدون خطا کپی گردند ،در نتیجه ،فایل
تصویری جدید ،یک نســخه ثانویه عالی از نمونههای اصلی
خود بهشــمار میرود .برای یک عکس دیجیتالی ،ارســال،
نسخه برداری و تکثیر مجدد ،برآیندی یکسان دارد؛ چرا که
ارسال یک تصویر برای ارسال کننده به معنای فقدان نسخه
اصلی و ارجینال نیست و تکثیر و نسخه برداری برای مصرف
کننده و دریافت کننده به معنای فقدان کیفیت در مقایســه
با نســخه اصل نیســت) .(Lipkin, 2005:25والتر بنیامین
در مقاله مشهور ســال  1936خود ،اثر هنری در عصر تکثیر
مکانیکی ،این کیفیت از دســت رفته را هالــه نامید و نتیجه
گرفت که «از دســت رفتن هاله ،اتفاق بدی نیست؛ او معتقد
بود که تکثیر انبوه با تشــویق روشهای جدیدی از دریافت
انتقادی در آدمی موجبات رهایی را فراهم میآورد»(سپهر،
 .)163 :1395آدمی با ایجاد شــیوههایی از تکثیر مکانیکی،
نسل گراوورســازی ،هنر را به مشــارکت میگذارد و منتشر
میکند و از این راه ،هنر در طی قرون دچــار تغییر و تحول
میشــود؛ به طور خــاص ،عکاســی اهمیت اصالــت را کم
رنگ میکند(فریلنــد .)163 :1383 ،عمل نســخهبرداری
و کپی دیجیتالی ،و رشد و فزونی بســترها و زمینه ارائه این
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نســخهها ،گســتردگی و عمومیت یک تصویــر را افزایش
داده و آن را در حجم گســتردهای شناخته شده کرده است
و این ممکن اســت ،کپی را با یک اهمیتی مطرح سازد که
برای نســخه اصلی و ارجینال ،قابل دسترسی و دستیابی
نیست) .(Hirsch, 2008: 427بنابراین ،با توجه به نظریه والتر
بنیامین و اصالت آثار تکثیرپذیــر ،میتوان بدین نتیجه نائل
آمد که تکثیر آثار بهعنوان فقدان اصالت اثر شناخته نمیشود
و از خصوصیات ذاتی بعضی از شــاخههای هنری محسوب
شده که مزیت کمتری نســبت به آثار غیرتکثیرپذیر ندارند.
«تکثیر را در خودی خود ،میتوان در حکــم تعالی این آثار
خواند»(کلکــن .)283-284 :1394 ،نظامهــای حقوقی
مختلف درباره لزوم اصالت ،بهعنوان مهمترین شرط حمایت
از مالکیت ادبی و هنری همرای هســتند .امــا درباره تبیین
مفهوم و تعیین مالک آن ،همرای نیستند(جعفری:1393 ،
 .)17منظور از اصیل بودن اثر در اینجا ،آن است که اثر توسط
شخص پدیدآورنده خلق شده باشد .بهعبارت دیگر« ،اثر باید
زاییده تراوشهای فکــری پدیدآورنده باشــد ،تا از حمایت
قانونی و قضایی برخوردار باشد»(زرکالم.)45 :1387 ،
اصالت ،مفهوم حداقلی اســت .منظور از این ویژگی ،آن است
که «حمایت از یک اثر ،مستلزم وجود حداقل خالقیت و ابتکار
از ناحیه پدیدآورنده آن است .وجود این اصالت ،نیازمند وجوه
برجسته تمایز نسبت به آثار مشابه نیست؛ ممکن است در یک
واقعه تاریخی ،چندین اثر ادبی یا هنری ایجاد شود ،یا بر اساس
یک داستان ،چندین اثر ادبی یا فیلم سینمایی ساخته شود و
همه آن آثار مورد حمایت حقوق مولف قرار گیرد(».جعفری،
.)17 :1393
در نظام حقوق ادبی و هنری نوشته ،شــخص پدید آورنده و
حمایت از حقوق وی از جمله حقوق مادی و معنوی ،از اهمیت
بسیاری برخوردار است .در این نظام ،اصوال ،پدید آورنده اثر،
کسی اســت که اثر را خلق کرده و معموال ،نام او روی اثر درج
شده یا به طریقی دیگر ،مورد اشــاره قرار گرفته باشد« .این
معیار در قانون مالکیت فکری فرانســه نیز ذکر شده است در
نظامهای کامنال 8نیز نهاد پدیدآورندگی پذیرفته و شناسایی
شده اســت؛ هر چند به اندازه نظام حقوق نوشــته به آن ،بها
داده نمیشود .بدینترتیب ،نخســتین گام در حمایت از یک
اثر ،تعیین پدیدآورنده آن اســت»(غفوری .)87 :1397 ،به
گفته تیلمن «اســتنباط معمول من از هنر  ...ارزشی است»،

که تلویحا بدین معناســت که هر اثر هنــری از جهاتی ایجابا
ارزشمند است« .اینکه بگوییم چیزی اثر هنری است ،القای
این مطلب اســت که آن چیز ،شایســته تامل است»(دیکی،
 .)126 :1393ارزشمند بودن هر شــاخه هنری و تشخیص
اصالت در هر کدام ،متناسب با ســاختارهای هویتی آن اثر،
میتواند متفاوت باشــد؛ ولی بــه طور کلی ،میتــوان اثری
را که قابل تامل و تفکر اســت و از نوعی ایــده بدیع و نوآورانه
برخوردار است ،دارای اصالت و ارزشمندی دانست .این مساله،
برمیگردد به خالقیت و تفکری که هنرمند به آن نیت و هدف
و بدون کپیبرداری از آثار ماقبل ،اثر خود را خلق کرده است.
عالوه بر این موارد ،میتوان در باب فرهنگ پست مدرن -که
بسیاری از آثار تکثیرپذیر هم در این دوره ،مورد استفاده قرار
گرفتهاند -به بررسی پرداخت.
هنرپستمدرنهنریتکثیرپذیر
فرهنگ پســت مدرن فرهنگ اقتباس اســت و رجحان را به
صورت یک مجموعه شبیه سازی شده می بیند .اقتباس می
تواند شــکل های مختلف به خود گیرد (کپــی ،اثر التقاطی،
ارجاع های پــر کنایه ،تقلید ،تکثیر و غیــره)؛ اما بدون اینکه
ذره ای ادعای نوآوری داشته باشد به دنبال تاثیرگذاری است.
(آرچر .)150 :1387 ،در فرهنگ پســت مــدرن هم تکثیر
پذیر بودن دلیل کم اصالت بودن اثر شــناخته نمی شود بلکه
جز ذاتی اثر دانســته می گردد .ایجاد نوآوری و تاثیر گذاری
بر مخاطب که از ارکان اصلی ارزش یک اثر هنری شــناخته
می شــود در دوره مذکور معنای هنرمنــد و اثر هنری تا حد
چشمگیری متفاوت از قبل شناخته شــده و بیشتر از موارد
دیگر تاثیر گذاری اثر مورد توجه هنرمندان و صاحبان فن قرار
گرفته است.
در عصــر حاضر ،شــیوههای تولید هنری ماننــد روشهای
چاپ و بازتولید شــرایط هنرمند را تعیین میکند؛ بهعبارت
دیگــر ،هنرمند ،مغلوب شــرایط موجود عصر خود اســت و
شــرایط و امکانات خارجــی چگونگی هنر او را شــکل می
دهند(کمالی و اکبری .)129 :1387 ،بــه رغم فناوریهای
بســیار پیشــرفته تکثیر ،هاله آثار هنری شــاخص ،بهواقع،
از بیــن نرفتــه است(ســپهر .)167 :1395 ،در این بخش،
اصالت فکری اثــر هنری مطرح میشــود و تکثیرپذیر بودن
و نبودن آن جزیــی از اصالت نمیباشــد؛ زیــرا تکثیرپذیر
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بودن ،یکــی از روشهای ارائــه در برخی از هنرها به شــمار
میآید که ذاتا ،میبایســتی کثرت ارائه داشــته باشند و در
نســخههای متنوع در دســترس مخاطب قرار گیرند؛ مانند
هنرهای گرافیکی رسانهای ،عکاسی ،فیلم و غیره .بیتردید،
ایجاد یک نسخه در این نوع از هنرها بیمعنا و بیکارآمد کردن
آنها را در پی خواهد داشــت .تکثیرپذیر بودن این آثار جزو
ذات اصلی و اصالت بخش آنهاســت .این امر ،نه تنها ،نقطه
ضعف این آثار به حســاب نمیآید بل ،عین هویت اصیلشان
میباشد.
بنابراین ،اصالت ،در آثار و شــاخههای متفــاوت هنر در دوره
پست مدرن دارای ارزشها و شاخصههای هویتی ،ساختاری
و شــاخصهای متفاوتی نســبت به دورههای قبل هســت.
«اصالت ،به این معناست که پدیدآورنده ،ویژگیهای ذهنی
و فکری الزم مانند کار ،مهــارت و تالش خود را در خلق اثر به
کار برده باشد»(غفوری .)86 :1389 ،بنابراین ،مسالهای که در
آثار تکثیرپذیر مورد توجه است ،این است که در عین نوآوری و
خالقیت ،باید ارزش تامل و بداعت معنا را در درون خود مستتر
داشته باشد .در این گونه آثار ،تنها نوع ارائه ،که تکثیرپذیری و
قابلیت مواجه با مخاطبان گوناگون است ،متفاوت میباشد .بر
این اساس ،قابلیت تکثیر اثر هنری ،نهتنها سبب کمارزشی و
بیاصالتی آن نمیشود ،که یکی از شاخصههای اصالتی آن نیز
به حساب میآید.
امروزه ،تکثیر ،کپی و نشــر توســط ابزارهــای تکنولوژیک
پیشــرفتهای ایجاد میشــود که این تکثیر ،قابلیت تفاوت و
تمایزی میان نســخه اول و یا چندم ایجاد نمیکند و تمامی
نسخهها شبیه و یکسان در اختیار مخاطبان قرار میگیرند
و مفهوم نسخه اصلی و فرعی بیمعناست؛ مگر بهواسطه امضا
و یا بروز شاخصههای هویتی هنرمند بر روی نسخه .این امر،
بهمانند کپی در آثار خودانگاشتی نیست ،که اصل اثر با نسخه
کپــی آن ،دارای تفاوتهای اجرا ،ارائه و  ...باشــد .آثار هنری
الوگرافیک ،در همه آثار تکثیر شده و در همه نسخهها دارای
یک ارزش اســت و میتوان به تکتک آن آثار ،شاخصههای
اصالت هنری را نسبت داد.
در جــدول  ،2باتوجــه بهمباحــث مطــرح شــده در باب
شــاخصههای اصالت در آثار ،به طبقهبندی شــاخصههای
مشترک اصالت در آثار هنری هر دو دســته الوگرافیک و اتو
گرافیک پرداخته شد.

جدول .2شاخصههای مشترک اصالت در آثار هنری(ماخذ :نگارندگان).

شاخصههای مشترک اصالت آثار تکثیرپذیر(الو گرافی) و
یگانه(اتو گرافی)
1

دارا بودن ایده

3

شایستگی تامل و تفکر

2
4
5
6

بیان محتوایی در ذات اثر
وجود خالقیت ،بداعت و نوآوری در اجرای اثر
وجود اصالت فکری در محتوای اثر

عدم اقتباس عین به عین از آثار پیشین به عنوان یک
دزدی هنری

همانگونه که بیان شد ،اشــتراک معنایی خالقیت ،بداعت،
نوآوری ،اصالت فکر و ایده ،ایجاد تامــل و تفکر در مخاطب،
احترام به کپیرایت ،عــدم کپیبرداری از آثــار ماقبل قابل
بررسی میباشــد؛ و اصالت داشــتن اثر هنری ،مرتبط با نوع
ارائه آن به صورت تکثیرشده یا غیرتکثیرشده نیست .به بیانی
دیگر ،محتوا و ذات شناختشناسانه اثر هنری است که اصالت
اثر را تعیین می کند؛ و این محتوا ،در صورتی قابلیت ارزیابی
شاخصههای اصیل بودن را دارد که کپیبرداری صِ رف از آثار
ماقبل خود نباشد و ایده و فکری بدیع و جدید را ارائه دهد و در
واقع ،دارای اصالت فکری باشد .آثار تکثیرپذیر(الوگرافیک)،
مانند آثــار یگانه(اتوگرافیک) ،دارای اصالــت و ارزش هنری
بوده و در زمره آثار هنری فاخر ،ارزشمند و دارای اصالت قرار
میگیرد.
نتیجهگیری
این نوشتار براساس پرســشهای پژوهشی مقاله ،به مطالعه
نظری در باب این مبحث پرداخت که شناخت اصالت هنری
و معنــاداری اثر هنری براســاس شــاخصههای هویتی آن،
میبایستی مورد ارزیابی قرار گیرد .همچنین با تاکید بر ارائه
نظریهپردازی چــون گودمن ،به تفاوتهــای ذاتی میان آثار
تکثیرپذیر و یگانه پرداخته شد .بر اساس تقسیمبندی هنرها از
دیدگاه نلسون گودمن ،آثار اتوگرافیک تک مرحله و غیر قابل
کپی و آثار الوگرافیک دو مرحله و دارای قابلیت تکثیرپذیری
اســت .آثار اتوگرافیک و الوگرافیک ،از نظر هستیشناســی،
ذات اثــر و ارائــه ،دارای تفاوتهایی هســتند؛ اما در مبحث
اصالت ،هر دو نوع آثار ،دارای اعتبار و ارزش هنری شــناخته
میشوند .براساس مباحث مطروحه ،اثری دارای اصالت است
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که توسط پدیدآورنده ،با درجهای از خالقیت و نوآوری و بدون
کپیبرداریِ عین به عین از آثار پیشــین ،خلق شــده باشد.
همچنین ذات اثر ،مفهوم یگانهبودن را به همراه داشته باشد.
عالوه بر آن ،اصالت را در آثاری میتوان جســتجو کرد که در
فحوای آن ،تالش فکری و ذهنی وجود داشته و شایسته تامل
باشد.
گودمــن بــا طبقهبنــدی قابلیتهای هــر دســته از این
هنرها(الوگرافیــک و اتوگرافیــک) ،اصالت فکــر و محتوای
تراوشات ذهن پدیدآورنده را یکی از ارکان مهم اصالت هنری
بیان کرد .عالوه برآن ،این معنا حاصــل آمد که اصالت هنر با
مفاهیمی چون تغییر ،تداوم و حقیقت در ارتباط است
این نوشتار همچنین به اثبات این فرضیه پرداخت که اصیل
بودن اثر هنری ،رابطه معناداری با ذات اثر داشته و پدیدآورنده
با خالقیت و تفکر خویش و بدون گردهبــرداری از آثار خلق
شده دیگر ،به معنایی یگانه نایل میآید .تکثیرپذیر بودن آثار،
نشانهای از فقدان اصالت نمیباشد؛ بلکه تکثیر و کپی در این
گونه آثار ،زاییده ذات اثر است .امروزه ،تکثیر توسط ابزارهای

تکنولوژی و بدون هیــچ دخل و تصرفی صــورت میگیرد؛
بنابراین ،نســخه اصلی و نســخه کپی در اینگونه آثار ،معنا
ندارد و اصالت بالذاتِ اث ِر الوگرافیک در کثرت آن است .اما در
ِ
اصالت ذات اثر یگانه یا خودانگاشــته در آثار اتوگرافیک،
باب
کپی اثر فاقد ارزش و اصالت اصل اثر شــناخته میشود و در
صورت تکثیر ،اعتبار نسخه اولیه و بداعت اولیه اثر ،همچنان
به عنوان یک ارزش باقی خواهد مانــد و از اعتبار آن نخواهد
کاســت .این مقاله ،به این دســتاورد نایل آمد که با توجه به
نظریه نلسون گودمن ،آثاری که دارای اصالت فکری هستند
و در آنها ،میتــوان درجهای از خالقیــت ،بداعت ،نوآوری
و تالش فکری را مشــاهده کرد ،چه از نوع الوگرافیک و چه از
نوع اتوگرافیک ،آثاری با اصالت هستند .اعتبار و اصیل بودن
این آثار ،قابل ارزشگذاری است .بنابراین ،اصالت آثار ،وابسته
به فکر و محتوای نهفته در اثر میباشد که باید ناب و نوآورانه
باشد و شیوه ارائه اثر هنری ،میبایســتی متناسب به ذات و
شاخصههای اصالتش ارزیابی شــود و نه به عنوان تکثیر و یا
غیرتکثیری بودن آن.
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change in the framework determined by the work’s essence.
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ic while other types of art such as photography and graphics that are easily
available to everyone for logical reproduction might be considered allographic.
Employing a descriptive method and collecting data through desk study of library resources, the research has been based
on the theory of Nelson Goodman on the division of works of art into two groups of autographic and allographic and investigates the characteristics of authenticity in the group of reproductive works.
Authenticity has been examined and used in many different ways. Therefore, there are several definitions of this concept.
A number of theorists believe that creativity, as an important issue in an artwork, is the main pillar of authenticity of any
original work. Autographic and allographic works are different in terms of ontology, the nature of the work and the presentation; however, in terms of authenticity, both are considered authentic and artistic; in fact these are original works and their
creator has made them without imitating any previous artwork but through his own creativity and innovation, and thus, they
are ‘unique’ in essence.
One can also search for authenticity in works that exhibit some degree of mental effort and are worthy of deliberation. The
reproducibility of works is not an indication of the absence of authenticity, but shows that reproduction and copying of such
works have been carried out by technological means without the slightest manipulation. Therefore, they don’t have original
and copy versions and are unique and matchless in nature. However, as for autographic works, the copy of the work is devoid
of value and originality and has defects that differentiate it from the original one.
Ultimately, intellectual and original works which possess a degree of creativity and intellectual endeavor are considered as
authentic. Therefore, the authenticity of the works depends on the thought and content of the work that must be pure and
innovative, and the way of presenting as reproduction or non-reproduction is not a criteria to be considered while examining
the authenticity of any artwork.
Key Words: Authenticity of Artworks, Graphic, Reproducible Works, Nelson Goodman.
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