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مقدمه
وعدالتاستقرارمنظوربهآنبرحکومتواجتماعیروابطتنظیمحقوق،کارکردوهدف

معانیومفاهیمبازتولیدوتنوعگستردگی،باهموارهبشريتمدن. استجهانیتمدنپیشرفتتأمین
سدهدرخصوصاً،...واجتماعیفلسفی،علمی،بزرگتحوالتسرعت. استبودههمراهجدید

روندازترعقبگامیکهموارهخود،تکاملیسیردرحقوقیقواعدکهشدهباعثاخیر،هاي
تاکردهتالشهامقولهاینشناختوشناساییباوقفه،مدتیازپسوگیردقرارمزبورتحوالت

به. بپردازدیدجدمقرراتتدوینوتهیهبهباالجباریاکندبازشناسیسابق،مناسباتبطندرراهاآن
.استمجددتدوینونسخبازنگري،معرضدردائماًمقررات،وقوانینکهاستدلیلهمین

شتابهنر،درسیرایندارد،سرعتکنونیجهاندرتحوالتوتغییراترشدهرچند
.یابدمیتبلورهنرجهاندرخیالونداردحدومرزيخیال،دنیايزیراگیردمیدوچندان
شدهریزيپایههنردرسنتیبینشوتعاریفپایهبرهنريوادبیهايآفرینشوقیحقنظام

سازيمجسمهونقاشیمثلهنريآثاربهنسبتهنر،جهانازخارجدرکهبینشیهماناست؛
ازراخودمطمئنوروشنتعاریفمعاصر،هنرجهاندرمفاهیماینآنکهحال. داردوجود
.استدادهدست
جايوشدهفراگیر1980دهههايسالازخاصهکهاستاصطالحی،»عاصرمهنر«

ازشکلیدرباره»معاصرهنر«. استگرفتهرا»بالفعلهنر«و»زندههنر«،»پیشتازهنر«هاياصطالح
).19: 1390میه،.( اندکردهتولیدماعصرهمزندةهنرمندانکههنريتمامیدربارهنهاست،هنر

نقاشی،ازجملههنريمختلفهايرشتهشدنآمیختهدرهممعاصر،هنرايهویژگیاز
دیگر،عبارتبهیاادبیات،وتئاترورقصوموسیقیحتیوگرافیکعکاسی،سازي،مجسمه

2اجرا،هنر1مفهومی،هنر. هاستآنبینجاافتادهوسنتیمرزهايشدنزدودهوشدنمخدوش

1. CONCEPTUAI ART
مفهومنظریه،ایندر. بودمدرنیسمپستسرآغازوشدپدیدار1960دههاواخرازکهغربهنردراينظریهوقالب

رساندنهدف،. هنريشیءنهواستمهمهنرمندفکرآن؛ارائهچگونگینهودارداهمیت) خاصمواردازکلیانگاشت(
هنرمندانبنابراین. استغیرالزمامرينیزمتداولهنريهايلبقاکاربستدرنتیجه،. استمخاطببهمعینایدهیامفهوم

نقشه،نمودار،سند،عکس،مقاله،چون-ناهمخوانوگوناگونموادمددبهراموردنظرشاناطالعاتوانگارهامفهومی،
.دهندمیانتقالمخاطبانبهگفتاريزبانطریقازنیزو-اینهاجزوویدیوئییاسینماییفیلم

2. PERFORMANCE ART
گاهبیستم،سدهاوایلازکهسیاسیعقایدواجتماعیهاياندیشهتبلیغحتیونوهنريانگارهايارائهمنظوربهنمایشنوعی

برابردرکهمعنابدیناست،آناصلیمشخصهبودن،»زنده«. نامندمی»زندههنر«راآنبرخی. استداشتهرواجگاهبه
همراهیرااجراکنندهاي،حرفهنوازندگانورقصندگانبازیگران،گاهوشودمیاجراایشانمشارکتباگاهومخاطبان

.آیندکاربههانمایشگونهایندرنیزغیرهواسالیدوعکسنئون،چراغپوستر،چوندیگريعواملاستممکن. کنندمی
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کهدیگريهنريمقوالتو5رخدادها4پورا،آرته3یده،گز-یافته2مان،چید1خاکی،هنر
انددرنوردیدهراسازيمجسمهونقاشیمرزهايآمدند،پدید70و60و50هايدههدرعمدتاً

آنکهحال) 1382:11لینتن،(شوندنمیبنديطبقههنريمتعارفهايسرفصلزیردرسادگیبهو
خوشاینديوبصريحظبرمبتنیگیردمینامهنرانعنوبهسنتیشیوهبهانسانذهندرآنچه
احساسوذهندرشوكایجادپیدرشناسانهزیباییعناصراینازدوربهجدیدهنر. است
. شودمیهمراهکراهتوزشتیباحتیگاهیکهاستبیننده

حکمجامعهیکآنچهازاستعبارتامروزي،تعبیردرهنرافالطونی،تصوربرخالف
یعنیجهانمعاصرهنرهايجلوهازبسیاريمرجعکهاستمعناییهمانتعبیر،اینوکندیم

سالدرکه7»جابطري«. کردمیتوجیهراهایشاندیشهوآثارآن،مبنايبر6،دوشانمارسل
تعریفازبارزينمونهکرده،ارائههنرياثریکعنوانبهوگزیده- یافتهصورتبه1914

).1380:29اسمیت،لوسی.( استهنرشناسیسبکهايمؤلفهازفارغوديغیرقراردا
دههاوایلازهنريهايآفرینشدرغایتیکعنوانبه»سبک«مفهومبهنسبتتردیدوشک

منتقدتوسطبارنخستینبرايعنواناین. شدآغازاروپادر8پیرایهبیهنريجنبشظهورباو1970

1. EARTH ART
برتأکیدآنهدفوشدپدیدارآمریکادر1970دههاوایلو1960دههراواخازکهمفهومیهنرهايگرایشازیکی

چشمدرجاییجابهوتغییربهدستبرداري،خاكتجهیزاتمددبهسبکاینهنرمندانبرخی. بودطبیعتوهنروحدت
.بودندارائهقابلعکسوفیلموسیلهبهفقطکهآورندوجودبهبزرگمقیاسدرآثاريوزدندطبیعیاندازهاي

2. Installation ART
اینخودنیزوخاصايایدهارائهمنظوربهمعینوضعیامکاندر] ناهمگونمعموالًاشیاءیا[شیءیکاستقرار] کارگذاري[

.استشدهرایجمفهومیهنروآرتمینیمالباارتباطدرعمدتاً–1960دههازاصطالحاین. یافتهاستقراراشیاءیاشیء
3. READY-MADE

تغییرگونههیچبدونخاص،فکريالقايمنظوربهوشودانتخابهنرمندتوسطکه-صنعتیفرآوردهغالباً،و-روزمرهشیء
.درآیدنمایشبهآندر

4. ARTE POVERA
موادباکهآرتمینمالآثارتوصیفبراي1960دههاواخردر-ایتالیاییمنتقد-جالنتجرمانوکهاصطالحی] ناچیزهنر[

.کردوضعشوند،میساخته) غیرهوکاهروزنامه،کاغذشن،چون(بهاکموپاافتادهپیش
5. HAPPENING

اندرمشارکتبهمخاطبانوتماشاگرانترغیبمنظوربهکهاينشدهبینیپیشرویدادهايمجموعهیاحادثهاجرا،وضعیت،:
ازمیانآنهدفوشدابداع) 1960دههاوایلو1950دههاواخر(امریکادراجرارهنگونهاین. باشدشدهریزيطرح

.بود»زندگی«و»هنر«میانمرزهايبرداشتن
6. Marcel Duchamp

. رودمیشماربهبیستمسدههنردراثرگذارهايشخصیتازیکیخالقش،ذهنسبببهاو) 1887-1968فرانسوينقاش( 
زیرراهنرتاریخیهايارزشماهیت) 1914(آویزبطريو) 1913(دوچرخهچرخچونهاییگزیده-تهیافنمایشبااو

دادا و هايجنبشفقطنه) 1915(آمریکادراقامتبااو. شدآنمناديافتد،راهبهدادجنبشآنکهازپیشوبردسؤال
.گذاشتآمریکاییهنربعديهايجریانربراتأثیربیشترینبلکهانداخت،راهبهآنجادرراسورئالیسم

7. Bottle Rack(1914)
8.ARTE  POVERA
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شدهارائهکارهاياو. شداطالقبود،شدهپابر1970سالدرکهنمایشگاهیبهنتجالجرمانوایتالیایی
موردموادذاتیطبیعتبرمعطوفوگریزانشخصی،ضدشکل،غیرمتعارف،رانمایشگاهایندر

ماهیتکهاستایننقاشکلیگرایشهنر،سنتیتعریفطبقبر). 210:همان.(کردارزیابیاستفاده
سازيمجسمهآنکهحالکند،حفظواقعیتازفراترگامیک) تصویریا(ایماژعنوانبهراخوداصلی

هنرمندان. استورزیدهتأکیدماديجهاندرماديشیءیکعنوانبهخودموجودیتبرکلیطوربه
یتحکاوافسانهبهآناننزدسازيمجسمه. اندگرفتهچالشبهراتقابلاینمختلف،هايشیوهبهجدید
نسبتمخاطبواکنشدرواستناپذیراجتنابواقعیتیکصرفاًآنمادیتاکنون. شودمیتبدیل

درفرمیکعنوانبهحضورشیعنیمجسمه،ماديمنشدیگر،عبارتبه. نداردچندانینقشاثر،به
کهشودمیتاررفايگونهبهموردخودومکانفرم،با. شودمیتبدیلآنجنبهتریناهمیتبیبهفضا،
چه«ازدیگر. شوددیگرهايجنبهدرگیرکهاستناچارمخاطببنابراینوآیندنظربهتصادفیوگذرا
). 365:لینتن،پیشین.(بپردازیم»چرا«بهباید.استموردبیکردنسؤال»چیز

آنمصادیقکهايگونهبهیابد،میادامهبیستمقرنازبعدهنرازتوجهیقابلبخشدرمسیراین
غذاخوريظرفیکحتیچیزهمهشرایط،ایندر. گنجدنمیهنرسنتیهاييبنددستهدردیگر

درتفکیکیغیرقابلطوربه90و80و70هايدهههنردر»بیان«و»محتوا«. شودتلقیهنرياثرتواندمی
راخودنظرمتنوعی،وسایلباومختلفطرقبههنرمندیکاستممکنبنابراین. اندآمیختهیکدیگر

بهکهرامعاصرهنرغیرسبکیماهیتوناهمگنومتباینخصلتموجز،شکلبهنکتهاین. کندابراز
آثارازبرخی). 25:اسمیت،پیشینلوسی(.دهدمینشاناستشدهمنتهیپلورالیزمیاپراکندگینوعی
ساختهسریعیاکندپذیرزوالوشوندهکهنهعناصرباآثاريچنین.اندبودهویرانگرخوداخیر،هنري
هنرنوعازکارهايخریدبهايبودجهکهايموزه. آیندشماربه»رخداد«نوعینفسهفیخودتااندشده

دهدمیاجازهکهگالريآن. گیردمیچالشبهراهاموزهنقشاساساًدهد،میاختصاص1خودشکن
فروشقابلاقالمفروشازراخودوکندانباشتهآننظیريچیزیاخاكازراآنفضايهنرمندي

ورخداداینخبريارزشباراخودکارمتعارف،چرخشدراختاللاینبساچهکند،میمحروم
یکدرکههایینمایشگاهصورت،هردر. کندتوجیهآنپیشتازانۀحرکتبامالزمبرانگیزيتوجه

واقعمؤثرآنهايفعالیتگسترةوموجودیتبرايتبلیغلحاظبهبیشترشوند،میبرگزارگالري
گفت؟توانمیچهبازدیدکنندگاندربارهولیاندصحنهپشتکارهايفروش،وسوداگري.شوندمی
برانگیزاننده؟شایدوغیرمنتظرهچیزهايدیدنبرايیابردنلذتبرايرویم؟میهاگالريبهچرا

عموماًمعاصر،هنرانواعایناست،نبودهعاريایدئولوژیکمحتواينوعیازگاههیچهنرآنکهبا
1.Auto-destructive Art
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انواعاینبودننیافتنیدستهمین.کنندمیعرضهمشهود،هنريواسطههرازاستفادهبدونراخودپیام
نائلهاآنجسمانیوماديمالکیتبه- هاموزهطریقازحتی–توانیمنمیماکهواقعیتاینهنري،

میآیا. داردهمراهبهراکمتريلذتشک،بدونکهکندمیتحمیلمابرراجدیديرابطهیم،آی
.)380- 381:لینتن،پیشین(است؟ماديموجودیتفاقدکهآییمکنار) تجسمی(هنرايگونهباتوانیم

طوربهقلیلیعدهاستممکنهرحالبهقبیل،اینازآثاريدروقیحانههايپرواییبیباوجود
البتهوکنندقلمدادهنرشدةتعریفمرزهايازخارجراآثارایناحساسات،ازعاريومستدل
شماربهمعاصرهنرکارشناسانزمرةدرمعموالًکنندمیاقامهمصرانهرابحثیچنینکهکسانی

جورکیهرحالبهاجتماعیهايژستوگونهنمایشهايفعالیتکهاستنباطایندر. آیندنمی
اینوداردوجودهنريکارشناسانبیننسبینظراتفاقدرمجموع،شوند،میتلقیهنريرخداد
هنر،نقدوتحلیلدرشناختیسبکمعیارهايکهبخشدمیقوتنیزراتصوراینحالدرعینتوافق
نهضوع،مونهفرم،نه.)28- 29: اسمیت،پیشینلوسی(.رسندنمینظربهمتقنوکافیچنداندیگر

هنرهنرمند،راآنچهفقط.کندنمیتبدیلهنربهراچیزيکدامهیچمهارت،نهوژانرنهمحتوا،
اکنونولیداشتوجود2فوویسمو1کوبیسمدرضمنیطوربهنگرشاینشاید.استهنرداند،می
اجراهاي.رساندثباتابهنیزرادیگريچیز3داداتجربه). 152:لینتن،پیشین(.شودمیبیانصراحتبه

برنامهبتواندتایابدمیتوسعهاینجادرهنرواژه. باشندهنرخود،توانندمیرخدادهادیگریانمایشی
.)151:همان(.دربرگیردرا... وخیابانیهاينمایشازبرخوانی،تئاتر،ها،کابارههاي

: کرداعالمژوريهیئت،لهستاندر2005سالدرهنريالمللیبینهايرسانهجشنوارهدر
وکنندمیعبورسنتیهايچارچوبوهافرمازکهمعاصرهنريآثاربرخیپیچیدگی«

سويبهراما4آرت،ویدئوواجراهنرمثلکنند،میترکیبیکدیگربارامختلفهايرسانه
1. CUBISM

باهاکوبیست. آیدمیشماربهبیستمسدههنريجنبشنافذترینوترینانقالبیدیدن،روشدرنوآوريسبببهکههنريجنبشی
. بخشندتحققراهستیوجوهمتقابلتأثیروهاپدیدهبافتگیهمبهواقعیت،نسبیتمفهومکوشیدندهنردرعقالنینظامیکتدوین
.داشتهماننديفیزیکعلمحوزهدربخصوصدانشمندانجدیدهايکشفباکشفاینفلسفیجوهر

2. FAUVISM
وامرسیونیسمپستنقاشیصوريايهجنبهبرخیترکیبدرآناهمیت. آیدمیشماربهبیستمسدهنقاشیدرمهمجنبشنخستین

.بودآنبیانیوتزئینیهايارزشبرتأکیدومحضتوصیفیکارکردازرنگآزادسازيناب،رنگدرجسورانهگیريبهرهدر
3. DADA

هايارزشونهادهاهمهعلیهبودجنبشیاین). 1916(شدآغازشاعرونقاشچندتوسطزوریخدرکهاعتراضیجنبشی
یکازتصادفحسببرکه) هابچهچوبیاسبمعنايبه( گروهعنوان. گرفتریشخندبهنیزراهنرخودحتیکهممرسو
.استآنگرايپوچوخردستیزخصلتگویايشد،انتخابفرانسوي–آلمانینامهواژه

4. Video art
هنريآثارآفرینشدرویدئویینوارضبطوتلویزیونفناوريکاربست



58
1395تابستان، پانزدهم، شماره چهارمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

).Torsen2006, p48.(»دهدمیسوقهنردربنديطبقهسنتیطریقهرهاکردن
یکهیچآنکهازفارغاست،گرفتهنام»معاصرهنر«نامبهکههنرازنوعاینشد،بیانآنچهمطابق

اینشمول. شودمیتلقی»هنر«ازنوعیکند،نمیرعایتراهنرسنتیضوابطومعیارهاها،چارچوباز
شکیجايهنريآثارزمرهدرهاآنشمولخصوصدرنیزهنرتاریخکتبوهاالمعارفدایرهدرآثار
تحتآثاراینازحمایتهنري،وادبیهايآفرینشحقوقچالشفرض،اینبا. گذاردنمیباقی

دررامعیارهاوضوابطاینتوانندنمیاغلبهنريآثاراین. استآندرمندرجمعیارهايوضوابط
هاينمونهدر. یابدنمیتحققآنسنتیمفهومدراصالتآثار،اینازبسیاريدر. دهندجايخود

معاصرهنرازمتعدديمصادیقهمچنینونداردوجودتفکیکیاجراوایدهمیانمعاصر،هنراززیادي
هنريوادبیهايآفرینشحقوقدرمعاصرهنرجایگاهکهاستآنسؤالپس. شوندنمیتثبیتهرگز

سنتیهايقالبدرراآثاریناچارچوبازخارجوفراماديماهیتتواندمیحقوقچگونهچیست؟
بهرهحقوقاینراهکارهايازتوانندمیحمایتکسببرايآثاراینچگونهیادهد؟جايخود

وادبیهايآفرینشحقوقمعیارهايبرابردرمعاصرهنرهايچالشسؤاالت،اینبهپاسخدرگیرند؟
.شودمیبررسیتثبیتوبیانوایدهدوگانگیاصالت،بخشسهدرهنري

شرایطاحرازبهمنوطراهنريوادبیآثارازحمایتهنري،وادبیهايآفرینشحقوقینظام
براياصالتوجودضرورتوهاایدهازحمایتعدماصلمانندشرایطاینازبرخی. داندمیخاصی

ضرورتچونیگردبرخیواستنظراتفاقموردالمللبیننظاموملیحقوقیهاينظامتمامیدراثر
بهپیشینقسمتدرمعاصرهنرتوصیفبهتوجهبا. استشدهدادهقرارملیهاينظاماختیاربهتثبیت،

وماديارزشباوجودوهاموزهوهاگالريدرنمایشرغمبهمعاصرهنرمصادیقبرخیرسدمینظر
موارديدریاباشندسنتیهنرمعنايدراصالتواجدتوانندنمیمعاصر،هنرجهاندرباالبسیارمعنوي

دربیانوایدهبینتفکیکگاهوباشندیافتهخارجیتجسمآنکهبدونآیندمینظربهایدهیکتنها
درهاآنتثبیتبهمنوطهنريآثارازحمایتنیزحقوقیهاينظامازبسیاريدر. نیستممکنهاآن

تحلیلوتجزیهوبررسی. نداردمصداقموارديدرصرمعاهنردرشرطاینکهاستماديحاملیک
.استآتیمباحثموضوعمعاصر،هنرآثارخصوصدرشرایطاین

اصالت. 1
خلقپدیدآورندهشخصتوسطاثرکهاستایناثربودناصیلازمنظورمؤلف،حقنظامدر

).1388:45زرکالم،(.باشددهپدیدآورنفکريهايتراوشزاییدةبایداثردیگر،عبارتبه. باشدشده
معنیبهاثراصالت. گیرددربرمیرااثرخلقچگونگیکهاست) کیفیتی(وضعیتیاصالت،



59 يو هنریادبهايآفرینشهنر معاصر در حقوق یگاهجا

رااصالت. نشودتلقیادبیسرقتاثرکهنحويبهاستاثرخلقدرهنرمندوپدیدآورندهابتکار
اثردرکهآورندهپدیدویژگیطریقازیاکرداحرازاثرخاصویژگیطریقازتوانمییا

شود،تلقیاصیلاثرياینکهبرايدیگر،عبارتبه). A.Rowe, 2011, P3(.استشدهمنعکس
تالشحاصلاثرشوداحرازیانیستدیگرانآثارازکپیاثر،شوداحرازکهاستآنراهیک

نخواهددوجوبههنرياثراصالت،ازحداقلیبدونکهاستآنبراعتقاداصوالً. استهنرمند
صرفبلکهباشد،مبتکرانهیافردمنحصربهجهتیهردراثرکهنیستمعنااینبهاصالت. آمد

آنکهبراي). Johannes, 2011, p26-27(.استکافینباشد،پاافتادهپیشوکهنهبدیهی،اینکه
هنري،اثرپدیدآورندة. باشدپدیدآورندهشخصازناشیاثرآنکهاستالزمباشداصیلاثري

اصالت،مفهوم. دهدمیترتیبرااثرخلقبرايضروريوالزمهماهنگیکهاستشخصی
ولوکرده،خلقرااثرچگونههنرمندکهداردتکیهاینبرتنهاونیستاثرجدیدبودنمستلزم

دراصیلکاربهمربوطتنهااصالتکهاستذکرقابل). IbId(.باشددیگرآثارشبیهاینکه
آنکهشرطبهباشداصیلاثرپدیدآورندهتواندمیبدیهیایدهیک. اصیلایدهنهت،اجراس
عمومیحیطهواردکهاثريازجدیدتعبیرمثالً. باشدقبلیآثارباتشخیصیقابلاختالفداراي

هنريوادبیهايآفرینشحقوقواجداستقدیمیآثارباتشخیصقابلتمایزشاملوشده
بنديساختمانیااثریککنندهکپیمهارتعدم.باشدتصادفیاختالف،ایناگرحتیاست،
تشخیصقابلاختالفوجودشرطبهافتدمیاتفاقاثریککپیدرکهاشتباهیحتییاناقص

اصیلاثرياستممکنبنابراین).Fenzel, 2007, p565(.دهداصالتاثر،یکبهتواندمی
.باشدنداشتهرااصیلیاثرخلققصدآن،ندهپدیدآورهرچندشود،ارزیابی

که-هنرمندتوسطاثرشخصیاجراياست،میاندرمعاصرهنرهايپايکهآنجاهرحال،به
تلقیزایدشرطی-استهنريآثاردراصالتنمودسنتی،طوربهمؤلفحقنظامدر
صورتیبهمعاصرهنریقمصادازبسیاريآثارمثال،عنوانبه).51- 52:زرکالم،همان(.شودمی

سادگیبهتواندمینیزاوکهوادارداندیشهاینبهراايکنندهبازدیدهراستممکنکهاست
امور،اینبررسیجهت. استسادهبسیاراثريچنینخلقزیراکندخلقرااثريچنین

برخیتوسطاصالتسنتیتعریفنقضومعاصرهنرخاستگاهکشورهايدراصالتمعیارهاي
.شدخواهدبررسیمعاصر،هنرمصادیق

معاصرهنرخاستگاهکشورهايدراصالتمعیارهاي. 1-1
هاينظاماختالفبا»اصالت«تعریفکهاشاره شد»اصالت«عنوانذیلدرواولگفتاردر
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استمتفاوتیمعیارهايازناشی،»اصالت«تعریفدراختالفاین. باشدمتفاوتتواندمیحقوقی
درمعیاراین. گیرندمیکاربهآن،ازحمایتمتعاقباًواثریک»اصالت«احرازبرايکشورهاکه

آثارحمایتعدمیاحمایتدرمتفاوتیاثراتتواندمیاستمعاصرهنرخاستگاهکهکشورهایی
. باشدداشتهمعاصرهنري

از»ايجرقه«دارايحداقلکهاستاصالتمعیاردارايزمانیاثر،یکامریکامتحدهایاالتدر
برايکهداردنیازپدیدآورندهیعنیاستاستوار»تالش«بر اصالتمعیاربریتانیادر. باشدخالقیت

).Fenzed, OP. CIT, P545(.باشدخالقانهکار،آنکهنیستنیازاماکندکارحمایت،ازمنديبهره
جهتبنابراین. استخالقیتکمیعالوهبهقلمستخلقنیازمنداصالتامریکا،متحدهایاالتدر
اصالتدارايبایداثراوالً،باشد؛داشتهویژگیدواثراستالزمکشورایندراصالتاحراز

ازکردنکپیمقابلدر(باشدشدهخلقپدیدآورندهتوسطمستقلصورتبهیعنیباشدپدیدآورنده
انگلستاندر). IbId, p566(.باشدخالقیتازکمیدرجهحداقلدارايبایدثانیاً،و) دیگراناثر

وقتی.باشدخالقعنوانهیچبهپدیدآورندهکهنیستنیازيسنتی،رویهمبنايبرآمریکا،برخالف
اصالتواجدنباشددیگرانآثارازتقلیديوکپیاثرشوکندمی»تالش«چیزيساختنبراياوکه

حمایتموردواصالتداراياتفاقیبرداريعکسیککشور،ایندربنابراین. شودمیتلقی
ودارداثرازحمایتکسبدرايکنندهتعییناثراصالت،مفهومدرتفاوتاین).IbId, p 572(.است
.باشدمؤثرحقوقیحمایتکسبدراثرتشکیلخاستگاهتاشودمیباعثامرهمین

. دارندقرار2»تالش«و1»جرقه«هايمعیاربیننامعلومیمرزدرمعاصرهنرآثاربیشتر
یاکهدهندمیانجاماثريخلقطریقازراخالقانهایدهیکبیانراهتنهااغلبمعاصر،هنرمندان

جايخوددررا»جرقه«معیارتواندنمیاست کهدیگرانآثارازمشتقبسیاریااستسادهبسیار
حمایتمعاصرهنرازبزرگیبخشازسنتی،باوریکعنوانبه)تالش(بریتانیاییمعیار. دهد

شما. داردنیازتولیدبرايتالشازنوعیبهآیدمیوجودبهکههنرازنوعیهرزیراکردخواهد
بهمثالًباشد،کمبسیاراثر،خلقبرايماديوفیزیکیکارمیزاناگرحتیکنید،تالشباید

معیارتحتمعاصر،هنرآثارازبسیاريایطی،شرچنیندرA4.3کاغذیککردنمچالهاندازه
).IbId, p580(.شوندمیپذیرفته»تالش«

موردمعیاراینتحتمعاصر،هنرمصادیقبیشترکهاستدرست. نیستماجراهمهاینولی
1. SPARK
2. SWEAT

"A Sheet of A4 Paper Crumpled into a ball"نامبه) Martin Creed(کرییدمارتینهنرياثربهاشاره. 3
.کردندتشویقراآن1995سالدرمنتقدانکهبودتوپشکلبهشدهمچالهA4کاغذبرگهیکشاملکه
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شایدمفهومی،آثاریاگزیده- یافتهآثارمثلنیزدیگريموارددرولیشوندمیواقعحمایت
منظرهیکعرضهیاخالیگالريیکنمایش. نگیردانجامواقعیطوربهفیزیکیعملهیچ

درماديعملهیچآنکهبدونباشد،خالقیتاز»ايجرقه«تواندمیهنرياثرعنوانبهطبیعی
وکی،کرییدمارتینشدةمچالهکاغذکهاستآنمهمبنابراین. باشدشدهواقعآنپدیدآوردن

. استهنرياثربهزبالهیکتبدیلگاهزمان،ومکانبعدایناثرشود؟مچالهکجا
بهوگیردنمیقرارمعیاردواینازکدامهیچذیلدرمعاصرهنرمصادیقبرخیکهازآنجایی

بعدي،قسمتدرنداردمصداقآثاراینخصوصدرمعیاردواینازکدامهیچدیگر،عبارت
.شدخواهدبررسیکلیطوربهمعاصرهنردراصالتچالش

معاصرهنردراصالتچالش. 1-2
تحوالت. کردندانیطغآنبروتاختهيهنرکهنيالگوهابرآگاهانهمعاصر،هنرمندانشتریب

. شدهنرمنداننگرشرییتغباعثستم،یبقرنلیاواازجامعهیفلسفویاسیس،یعلمگسترده
پرسشبهراآنبامرتبطتجارتويهنرارآثیخصوصيهامجموعهیاجتماعکارکردهنرمندان،

نگرش،نیا. کردنديزاریباحساسهاموزهشدةیضدعفونيدژهادرهنرشدنمحبوسازوگرفتند
عناصریحتگذشته،برخالفکهییجاتاآورد،وجودبهيهنرآثارخلقهیرودررایراتییتغ

آثارقیطرازهنرمندتوسطشدهمنتقلفهومموامیپ. شدهنرجهانواردمشمئزکنندهوآزاردهنده
کیحدتااثرخلقدردآورندهیپدنقشوکرددایپاثرارائهفرموشکلازشیبیتیاهم،يهنر
سالدراشمقالهدريفرانسوپردازهینظرویادبمنتقد1بارتروالن. افتیکاهشپردازهینظر

نشانپدیدآورندهحذفدررامعاصرهنرشیگرا2،»آورندهدیپدمرگ«نامبه1966
ریتفسیپدریما وقتکهکندمیاستدالل،مقالهنیادراو). Johannes, op. cit, p 68(.دهدمی
کیحیتوض. میباشيهنرویادباثرخالقيجستجودردینبامیهستاثریدرونویذاتيمعنا
).A.Rowe, op. cit, p3(.استاثرانیبدربلکه،کردهخلقراآنکهستینیزنایمرددراثر،

اونقششدنرنگکموگرفتندهیناديمعنابهتنها،معاصرهنردرپدیدآورندهحذف
آنگریدیرخبواستافرادازیبرخفکرازیعملصورتبههنرقیمصادازیبرخبلکهست،ین

ارمیدستازنتوانممناچر«:گفت1961سالدرمصاحبهکیدر3وارهولياند. کنندمیاجرارا
1. Roland Barthes
2.The Death of the Author (1966)
3. ANDY WARHOL

.رودمیشماربهآمریکادر)همگانیهنر( آرتپاپجنبشسردمدارانازکهآمریکاییسازفیلموچاپگرنقاش،) 1928- 1987(
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آنازپسوارهول. »استدادهانجاممرايهاینقاشازياریبساوبکنم؟راهادرخواستیبرخ
انجاممیبرامرايهاینقاشتمامبتواننددیباافرادیبرخکنمیمفکرمن«:گفتمنتقدکیبه

کسچیهوکننديبردارپردهمناثرازمردمکهاستیعالاریبسنیاکنمیمفکرمن.دهند
. استهنريایدنازحقوقيجداسازۀنشاننیا؟يگریدایاستمنازینقاشنیانداند

تیرایکپباشد،کیرمانتآثاردرموردتنهازینتیرایکپاگر. استمردهکیرمانتپدیدآورندة
).fezel, op. cit, p 343(.باشدمردهدیبازین

هیرایپیبوسادهيقدربهکهخوردمیچشمبهيآثارر،معاصهنرآثارقیمصادیبرخدر
دررا»اصالت«مفهومواستنگرفتهانجامآنيرويمادکارچیهییگوکهدشویمعرضه

قیمصاداز. شودمیایجاددیتردآن،ازتیحمادربارهوسازدیممشکلدچار»یدآورندگیپد«
،درمقابل. است1ستیمالینیمهنرویمفهومرهنقیمصادیبرخوهادهیگز- افتهیآن،بارز
آثارازدستهنیادراصالتچالش. استگرانیدآثارازمشتقکامالًکهداردوجودزینيآثار

.داردوجودزین

سادهآثار. الف
هنرمندي است کهموردشاملذاتاًکهگذاشتانیبنرادهیگز- افتهیمفهوم،دوشانمارسل
ازدرخواستنیابابود،شدهدادهرییتغ،شگاهینمايمحتواداخلدروهکردامضاانتخاب و
نیاانتخابتنهاهنرمند،کار،دوشانيبرا. کندمالحظهيهنراثرعنوانبهراآنکهتماشاگر

).A. Rowe, op.cit ,p1(.بودءیش
شینما. بردیمبااليهنرشأنتارایمعمولاءیاشهنرمند،،»دهیگز- افتهی«يهنرسبکدر
اثرعنوانبهکههنرمنديامضابا یصندلکیبهشدهنصبدوچرخۀچرخکیازدوشانمارسل

»دهیگز- افتهی«یندگینمايبراموردنیاولشد،دادهشینما1913سالدريگالرکیدريهنر
ویطراح،يهنرویادبيهانشیآفرحقوققانون52بخشموجببه). Stokes, 2001, p 123(.بود

قرار»یتجسمهنر«فیتعرداخلدر»دهیگز–افتهی«) CDPA(1988مصوبانگلستان،اختراع
نیااگریحتحالنیباا. استکردهفیتعرگستردهاریبسرایتجسمهنرقانون،نیارایزردیگیم

1. MINIMAL ART
آغازآمریکامتحدهایاالتازبود کهبعديسهآثارباارتباطدربخصوص،1960دهههنريهايجنبشازیکی) کمینههنر(

آنهدفکهشدمیشاملراکاريجفتوايشبکهفضایی،مدولی،ساختارهايانواعجنبش،اینپیروانهايپژوهش. شد
.کردمینفیرابصريتوهموبیانگريهرگونهنتیجتاًوبودمحدودهومقیاسفرم،فضا،چونمسایلیمجددتوضیح
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. استمطرحهمچنانآناصالتدردیتردمسئلهرد،یگقرار»یتجسمهنر«عنوانتحتسبک
طوربهکهیموضعازرونیبشده،افتهیءیشقراردادنایآکهاستآنشودیممطرحکهیسؤال

.)IbId(شود؟یتلقاصالتتواندیميهنرنهیزمکیدرآنشینماوداردقرارآندرمعمول
نیچناگرکهشوند،ینمخلقيهنرقصدکیبه»دهیگز- افتهی«دراءیاشکهشودتوجهدیبا

شخصتوسطآنشینماوانتخابواسطهبهتنها،اءیاشنیایولبودمحتملآنازتیحمابود،
دستاندرشود،یتلقزبالهمادستاندرتواندیمکهیئیش. اندشدهيهنراثربهلیتبدهنرمند،
.شودیمدالرهاونیلیمارزشبايهنراثربهلیتبددوشانچونيهنرمند

در1نئوداداجنبشزیبرانگبحثومصمميهاهرهچازیکینه،یزمنیادريگریدمثال
کردکاردیسفکامالًینقاشيسرکیابتدا1950سالدراو. است2راشنبرگرابرتکا،یآمر
يسرکیسپساو. بودنندهیبهیساتابلو،دیسفسطحدرتیرؤقابلریتصوتنهاهاآندرکه

نیا. نبودسابقهیبخودنوعدر،یقبلتجربهنندهمازینیکینیاالبتهکهدیکشاهیسکامالًینقاش
يبعديهایدگرگونمنشأخودکهشدباعثراینقاشدرییگراحداقلینوعتاًینهاتحوالت،

کهاستيگریدیمفهومهنرمند،يفرانسونقاش3،نیوکلیا). 133:نیشیپت،یاسمیلوس(.بود
ازيبارزمصداقاو. افتیشهرتبود،دهآوردیپدآنچهنهواشهنرمندانهتیشخصيبراشتریب

وبودهخودازخالقکامالًتیشخصارائهصدددروستهیپکهاست1960دههییاروپاهنرمند
مراسمکیدراو. کردیمدنبالخوديهنرمحصولوجهینتگرفتندهینادحدتارالیتمانیا

مبلمانکییحتز،یچهرازیخالکه4کردبرپایشگاهینماس،یپاردر1958سالدریجنجال
درب،کناردرمحافظفردکیازریغبهآندرودرآمدهدیسفرنگبهيگالرکل. بودساده

درکرد،دیبازدشگاهینمانیاازکهيفرانسومشهورسندهینو،کاموآلبر. شدینمدهیدزیچچیه
هنرازنوعنیامسلماً). 140- 141:همان(.»قدرتازسرشاراما،یته«: نوشتآنادبودیدفترچه

سادهینقاشيتابلوکیازباالتربسیمیمفاهانتقالیپدریانیبيهاوهیشنیچنانتخاببا
ختهیآوواریدبرکهینامرئینقاشيهابومدیخربهدکنندگانیبازددعوتبانیوکلیا. است
.زدیخیبرممقابلهبهيهنراثرعنوانبهءیشتملکبابود،

بهوابستهنهراآنوبخشديترعیوسداللتهنر،بهکهاستآنیمفهومهنریکلدفه
،يگالر(یخاصمکانبهوابستهنهبداند،) گریدزیچهرایمجسمه،ینقاشيتابلو(یخاصءیش

1.Neo-dada
2. Robert RauSchenberg (1925)
3. Yves klein (1928-1962)
4.La vague
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مطرحرايگریديهاسؤالآشکارا،یمفهومهنريکارهانیبهتر،همهنیباا). شگاهینماموزه،
م؟یکنیمیزندگچگونهم؟یکنیمعملچگونهم؟یکنیمبرقرارارتباطچگونهما: کنندیم

دیشاوبارهتکيهاکنشایيتکرارومشغوالنهدليهاکنشبهیانسانروابطورفتاريالگوها
انیزیبای) شیخوکردنمثلههمچون(بخشانیزودهندهتکانيهاکنشخودسرانه،العادهفوق

کهییهاکنشستیل). یشخصيهنراثرعنوانبهیعیطبرخدادکیدنینامهمچون(آزاریبو
یمماهمهکهبودخواهدآناشیضمنيمعناکهنداردیانیپادهد،یمشکلرایمفهومهنر
هاکنشازرایخاصیآگاه،تیدرنها،یمفهومهنر. میباشیمفهومهنرمندبالقوهطوربهمیتوان

بالقوهاستعدادنیاازهنرهاهمه. کندیمالقاراآنوردیگیمقرضمانیهاواکنشو
،یقیموسقطعهکیبهدادنگوشتابلو،کیدنیدباکهمیکنیماحساسگهگاه.برخوردارند

یمفهومهنر.مینیبیمگریدياگونهبهراجهاننها،یاجزولمیفکیدنیدکتاب،کیخواندن
نانیاطميفضادرایيزیشورانگوییبایزکسوتدرآنکهیبمبدل،پوششبدونشیوبکم

کیدربساچه. کندیمعرضهراکارکردهماند،شوظاهراجتماعيآشناچشمۀصحنبخش
درایروزنامهدرون،یزیتلوصحنهبرراآنمیتوانیمنیهمچنیولمیکنبرخوردآنبايگالر

درراموردنظردهیابتوانندکهاندییهاآنیممفهويکارهانیرگذارتریتأث.میکنمشاهدهابانیخ
نیادر). 383و384: نیشیپنتن،یل(.دهندانتقال،یعیطبرخدادکیهمچون،يعاداریبسطیشرا

ازیناشیذهنيروینآن،يجابهوابدییمتنزلممکنحدتاکار،يظاهرویکیزیفجنبهآثار،
ويفکرروندنفعبهيفورويبصرکاتیتحرنر،هازنوعنیادر. شودیمتیتقويهنراثر

گفتمانویهمراهبهيهنراثرمخاطبوشدهشمردهتیاهمکم،يهنراثرادراكۀهوشمندان
وادراكندیفرابايهنرنشیآفرندیفراب،یترتنیابه. شودیمدعوتهنرمندیعنیآنخالقبا

.)201:نیشیپت،یاسمیلوس( .خوردیموندیپینوعبهآنافتیدر
دیجديهنرامیپکیانتقالنو،دهیاکیوجود،يهنرویادبتیمالکحقوقیسنتمیمفاهدر

حضورعلتبهآثارنیا. آوردفراهمراقانونگذارموردنظراصالتتواندینمیاجتماعمیمفاهای
رندیگقرارتیحماموردتوانندینمهنرمند،متفاوتوقیعمنگاهباهرچندروزمره،یزندگدر
وهنرمندنگاهتنهاورفتهینپذصورتيکارچیهیعملصورتبههاآنوجودآوردنبهدررایز

چیهعمالًای،آثارنوعنیادر. استکردههنريایدنواردراآنيهنراثرعنوانبهآندنینام
بدون،هنريایدنازخارجدریئیشای...) ودیسفيتابلو،یخالشگاهینما(نداردوجوديزیچ

توجهبا...). ویعیطبمنظرهدوچرخه،چرخ(استشدهيهنراثربهلیتبدهنرمند،وتصرفدخل
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شد،گفتهنیشیپيهابخشدرکهيهنرویادبيهانشیآفرحقوقنگاهازاصالتفیتعربه
.گرفتنخواهندقراریسنتحقوقتیحمارهیدادرآثارنیامسلماً

اشتقاقیآثار. ب
هنريوادبیهايآفرینشحقوقدررااصالتسنتیمفهومکهمعاصرهنرآثاردیگرانواع

یاآثاراین. استدیگرانآثارازبرگفتهواشتقاقیشدتبهکهاستآثاريکشد،میچالشبه
میاصراربهگویی(داردقبلیاثربربسیارتأکیدکهاستاستوارموجودقبالًآثارمبنايبر

بسیارظاهردرمعاصرحوزهدرآثاريبایا) کندالقاراقبلیاثربراثراشتقاقمخاطب،بهدخواه
.کندمیمنتقلرامتفاوتیهايپیامکهحالدرعیندارد،شباهت
منابعازتصاویريصریحاًآندرهنرمندکهاستمعاصرهنرمصادیقاز1فراخورنمایی،هنر

).Stokes, op.cit, p125(.کندمیتلفیقخودشآثاردروندرراهاآنوگیردمیقرضدیگر
اما. کردمیکار3کالژباابتدااو.باشد2لوینشريفراخورنما،هنرمندمشهورترینشاید

تصاویرازعکسگرفتنیعنیاستشدهشناختهخود4مجددعکاسیکارهايبرايبیشتر
گونههیچاواثردر. خودشاثرعنوانبهآننمایشوهاکاتالوگوهاکتابازمشهورعکاسی

آثاراینبرگرداندنهوشیارانۀقصدبابودهاآنعکسسادگی،بهبلکهنبودتدوینیودستکاري
).A. Rowe, op. cit, p4(.موجودقبالًتصاویربهمخاطبآگاهیبرتأکیدباوهنرجهانبه

ایندراو. کرددنبالراسريصورتبهاثرنچندیتولیدسنت،اینازپیرويدرنیز5پیکاسو
تأویلونگاهنوعوبرگرفتهتاریخیاثرازرااساسیکیفیاتواصلیفکربازآفرینی،فرایند

باستیزنوعیهوشمند،تماشاگرنهایی،محصولدراستممکن. افزودآنبهراخودشخصی
درمداخلهوتصرفنوعیراجدیداثرحتییاکندمشاهدهتلویحاًراگذشتهدستاوردهاي

دركداشتندسعیفراخورنماهنرمندان). 65:اسمیت،پیشینلوسی(.کندارزیابیاصلینمونه
بکشندچالشبهموجودهايعکسجدیداجرايومجانیاستقراضطریقازراتماشاگرهنري

مثال،براي). Johannes , op.cit, p 14(.دهندشکلدوبارههاعکساینازرامخاطبدریافتو
1. Appropriation Art
2. Sherrie Levin(1947)
3. Collage

مقوایاتختهبوم،سطحبرراروزنامهبریدهپارچه،مقوا،مثلمختلفموادومصالحآندرکهاستاسلوبی) چسبانیتکه(
.شودمیترکاملطراحیونقاشیباگاهحاصله،بنديترکیب. چسباندندمی

4. re- photography
5. Pablo Picasoo(1883-1973)
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موادعنوانبهرابازلشهردرايموزهاز2هولبینهانساثرمردهمسیحتصویر1،توینزاستارن
خلقرا3»شدهکشیدهمسیح«عنوانتحتاثريودرآوردکارپیوستههايتکهصورتبهکار
هرکهاستچیزيهمانساخت،ترغیباثرکردنقطعهقطعهبهراهنرمنداینجادرآنچه. کرد

کشیدگیوزیادبسیارگستردگیهمانواقعدراینوسازدمیخودمتوجهراايکنندهمشاهده
قطعاتباسپسوشدهتکهتکهابتداتصویرتمهید،ایندر. استمسیحآرمیدهپیکرشدةاغراق

ار،کنتیجه. شودمیترکیبکشیده،درازمشابهیطرزبهکهزندهپیکریکازعکسی
اینتأثیر. استآنشدةافراطافقیگسترهبرتأکیدنهایتاًواصلیتصویرغلوآمیزکشیدگی

ایندرکه(اصلیشکلتحول،ایندر. استکنجکاوانهوغریببسیارتصویرسازي،کیفیت
دیگريمفهومطبیعتاًوشدهجدااشمذهبیوفرهنگیزمینهاز) استمسیحآرمیدهپیکرتابلو،

اولیهتصویراصلی،معنايدر. کندمیمتبادرذهنبهرااولیهتابلويحقیقیواصلیمعنايازغیر
درلیکنکند،القاراشمالیاروپايتجاريشهرهايدرپروتستانمذهبتولدتابودآنبر

شدهمسخکامالًمعناآنشوداضافهقبلیموجودیتبهايتازهعناصرآنکهبدونجدید،تابلوي
).254و255:همان(.رسدمینظربهمبتذلحتیو

هنرکهتفاوتاینبادارد؛وجودنیز4)پاپهنر(همگانیهنردرنحويبهرویکرداین
وتبلیغاتیهايآگهیها،فیلممتداول،اشیاءازوداشتتأکیدمردمتودةفرهنگبرهمگانی
گونهاینهمگانیهنرمندانبرايهاسعکتصاحبوکردنکپی.کردمیاستفادهمصرفیکاالهاي

اشیاءازمخاطبدركتغییرباعثاینویابندمیشکلتغییراشیاءها،آنروشبهکهشودمیتوجیه
).Johannes, op. cit, p10.(شودمیروزمره
پروفسوريریشیکوسیاهگندةسیبیلیک،دوشانمارسلفرانسوي،هنرمند1919سالدر

حروفبهرااثرآنناموکردنقاشیداوینچیلئوناردومونالیزايپوستریکرويبرکوچک
L. H. O .O .Qشاملشکل،همینبههموارهولاندياثر5.»استاولیازبهترامینسی«. دادتغییر

قصدوارهولکار،ایندر. بودعموديستونپنجوافقیستونششدرمونالیزاچهرههمانندتکثیر
نمادهايهمچنینودهدمیترجیحکیفیتبرراکمیتکهاجتماعیکنندهمصرفیکازداشت

1.Starn Twins(1961)
2. Hans Holbein(1497-1543)
3.StrectcherdChrist(1986)
4. Pop Art 3.

روشنفکرانهشناختیزیباییمعیارهايهنر،درهمگانیشناسیزیبایینوعینهادنپیشباکه1960دهههنريهايجنبشاز
.کردمیردرامرسوم

5.“ thirty are better than one” (1963)
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راهاییعکسآثارشدروارهول). Fenzed, op.cit, p 552(.کندانتقادروشنفکريهنردرپسندعامه
هايعکسکرد؛میمنتقلبومرويبهتکراريیاواحدصورتبهراهاآنوافزودمیخودمنابعبه

هايچهره،تیلورالیزابت،پرسلیالویس،مونرومرلینسینما نظیر ستارگانهمچونمشهوريدافرا
چندشاشیاءهمچنینوجنایتکاران،وارهولانديخودوکنديژاکلینهمچوندیگرسرشناس

طوربهقبالًبوم،رويهايعکستکرار. دهندهتکانهايصحنهیاالکتریکیصندلیچونآوري
العادةفوقنتایجدلخواه،وبیشکمرنگیالیهیکافزودنبابسیارموارددروبودشدهپچاانبوه

یاترجذابهموشودمیترلطفبیهمآن،موردبهبستهتصویر،. آوردمیباربهراچندپهلویی
چهبهکهیابیمدرمیهموشویممیزدهدلآنمعنايتمامبهآوربودنماللازهم. تردهندهتکان

).343: پیشینلینتن،(.کردکشیبهرههاانسانازتوانمیسهولتی
بهاینوشودمیاهمیتکمبسیاروارهولانديچونهنرمندانیآثاردراعتبارواصالتمفاهیم

). Johannes, op. cit, p10(.شودمیدادهنسبتهمگانیهنردنیايدرعکستولیدسهولتوسرعت
میتصاحباشهنرياثردراستفادهبرايدوروبر،بصريفرهنگازراهاعکسواشیاء،وارهول

شانسمخاطب،کهبودعلتاینبههمگانیفرهنگمصادیقازهنرمندانازدستهایناستفاده. کند
حقداراياشیاءتصاحبولیببیندجدیدبینشمنظرازودیگربارراهاآنکهباشدداشتهرااین

میچالشبهرااصالتوپدیدآورندگیمفهومهنرمندان،دستهاینهنريآثاردررایتکپی
.)IbId. p13.(کشد

وتعمقبهشودمیقلمداد»ارزش«هنر،درآنچهدرموردبیننده،»همگانیهنر«تجربیاتدر
اینکهاستواقعیتاینهمگانیهنرمهمخصوصیاتاز. شودمیواداشتهتجدیدنظراحیاناً

درکهدرحالیعاجز است،اولدستوبکرتصویريارائهازولیاستتصویرياگرچهارآث
لوسی(.افتدجریانبهاثردرابداعیوخالقايگونهبهتصویرعنصربایدهنريسنتیشیوهیک

).161:پیشیناسمیت،
شناختهآناصلیعکسازبیشتربسیاروارهول،»مرلین«کهاستانکارغیرقابلحال،بااین

سبکییااستکردهنقضراعکسرایتکپیحقاوآیاکهاستآنسؤالبنابراین. استشده
.)Torsen, 2006, p 59(؟استدادهارائههنردرجدید

تصاویرکردنداخلیاموجودقبلازآثارتصاحبپیدرهمهمیشهمعاصر،هنرمندان
آثاربهکامالًظاهر،وفرمدرکهبودنداريآثخالقگاهبلکهنبودندخودآثاردرمعمول

.کردمیبیانرامتفاوتیمفاهیمولیداشتشباهتخودعصرهمهنرمندان
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. کردخلق1965سالازرا2»زمان«نقاشیمراتبیسلسلهاثرلهستانی،هنرمند1،اُپالکارومان
ازهریکدر. بودمشکینگرباسیاهبومیکرويبرنقاشیمراتبیسلسلهتعدادشاملاواثر
او. کردمیکمرامشکیزمینهازدرصدیکمعینیروشبااُپالکامتوالی،هاينقاشیاین

.بوداصیلاُپالکاایدهمسلماً. بودخواهدسفیدکامالًاثرشاثر،هفتادمیندرکهبودزدهتخمین
اثرشبیهکامالًاوآخرنقاشیماا. بودزمانناپذیريبرگشتبیانگرمفهومی،بیانبرحسباواثر

کهسفیدرنگتکتابلويیکبود؛3مالویچکازیمیرمالیستمینیهنرمند»سفیدبرسفید«
ازپس). Fenzel, op.cit, p550(.بودکردهخلقهنرمند،مطلقپاکیایدةبیانبرايراآنمالویچ
نقاشیمجموعهیک،1946در4انافونتلوچوایتالیایینقاش،اُپالکانقاشیازپیشومالویچ
نقاشیمجموعهفرانسوينقاش5ایوکالیننیزاوازپسوبودکشیدهبومرويبرسفیدکامالً
هايسالدر6راینهارتاَدباالخرهوگذاشتنمایشبه1950سالدرراخودرنگتکهاي
).133:اسمیت،پیشینوسیل(.کردارائهراخودسیاهتماماًهاينقاشی) 1950دههاواخر(بعد

وکنندمیخریداريباالبسیارهايقیمتباراهنرمنداناینداران،آثارگالريوکلکسیونرها
عبارتی،به. کندانکارراهاآنعمیقمفهومتواندنمیفرموظاهرلحاظازآثاراینشباهت

آثار،اینبههاآنخالقشخصیتوداردوجودرنگتکهاينقاشاینپسدرکهمفهومی
اثریکساختبرايتواندمیآثاراینضمنمفاهیمتفاوتآیاولی. بخشدمیواالهايارزش
باشد؟کافیاصیل

آثارراآنهنري،وادبیهايآفرینشحقوقکهکنندمیخلقآثاريبارهامعاصرهنرمندان
نوعاین. استموجودآثاردادناصخوداختصبهیاشکلتغییراقتباس،کهآثاري. نامدمیاقتباسی

لزومهمانهادادگاه. استدیگرانآثارکاملتصاحبحتیومونتاژکالژ،تقلید،شاملکارها
صرفبنابراین). Fezel, op.cit, p552(.آثاردیگربرايکهبرندمیکاربهاقتباسیآثاربرايرااصالت

یاتغییرمیزانیباید- نداردوجودمعاصرهنردراغلبکه- پیشیناثرحقوقمالکاجازهواذنازنظر
.کنداصالتواجدراآنبتواندتاباشدداشتهوجودشدهکپیاثریکدرتزیین

انتقالتنهاوباشدهمراه»بصرياهمیت«بابایدتزیینییاتغییرچنینهنري،آثارزمینهدر
آندهیجايوسیلهبهاثریکمفادرنمایی،فراخوپروسهدرگرچهبنابراین. نیستکافیمفاهیم

1. Roman Opalka(1931-2011)
2. Time
3. White on white (1918)
4.Kasimir Malevich (1878-1935)
5. Yves Klein(1928-1962)
6. Ad Reinhardt (1913-1967)
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»بصرياهمیت«چونلیکنشود،میمنتقلدیگريمفاهیمیاکندمیتغییرجدید،زمینهیکدر
,Stokes(.شودنمیبرخوردارهنريوادبیهايآفرینشحقوقحمایتازآثاراینندارد،وجود

op. cit, p126 .(عکسومونالیزاتصویررويبرسیبیلگذاشتنبوم،صفحهبرعکسیکتکثیر
آثاروکردههنردنیايواردراجدیديمعانیومفاهیماگرچهمعروف،نقاشیآثارازبرداري

حقوقسنتیاصولمطابقلیکندهد،میقرارهنريبرجستهآثارزمرهدرراهنرمنداندستهاین
پدیدآورندهشخصتوسطاصلردآنکهلحاظبهآثاردستهاینهنري،وادبیهايآفرینش

.گیردقرارقانونیحمایتموردتواندنمیوشودنمیشمردهاصیلاست،نشدهخلق

بیانوایدهدوگانگی. 2
تیمالکحقوقتجارتبامرتبطيهاجنبهبهراجعنامهموافقت9مادهدومبندمطابق

ییزهایچنهوشدخواهداملشراینیعينمودها،يبردارنسخهحقازتیحما«):پسیتر(يفکر
2ماده2بنددرزینبرنونیکنوانس. »یاضیرمیمفاهایییاجرايهاروشها،هیروها،دهیامانند
. استکردهینیبشیپيماديهاقالبازیکیدرآنانیبراآثارازتیحماشرطصراحتاً،خود

صراحتبههادهیاازتیحمامعداصلکایامروفرانسهمثلکشورهایبرخدرنکهیاباوجود
یصراحتنیچنانگلستانورانیانیقوانمانندگریدیبرخدروگرفتهقرارقانونگذاردیتأکمورد

.استشدهرفتهیپذیحقوقيهانظامیتمامدرهادهیاازتیحماعدماصلیولنداردوجود
يهادهیاازنهکندیمتیحمالیاصانیبازتنهايهنرویادبيهانشیآفرحقوقنظام

. داردعملبهاشاره»انیب«آنکهحالدارد،اشارهاثربهیبخشجانازیکلتصوربهدهیا. لیاص
یخطمعاصر،هنرقیمصادياریبسدررایزشودیمروروبهچالشبامعاصرهنرزینبخشنیادر

).Fenzel, op. cit, p 548(.استدهیتنهمبهاریبساینداردوجودایانیبودهیاانیم
حقوقدر»هادهیاازتیحماعدم«کردیروعلتکهمعتقدنديهنردانانحقوقیبرخ

دروردیگیمنشأتیسنتتیمالکحقوقازحقوقنیاکهاستآنيهنرویادبيهانشیآفر
تواندینماریمعنیاکهاستواضح. شودیمتیحمالمسقابلموضوعاتاز،یسنتتیمالک

).Torsen, op. cit, p59(.شودگرفتهکاربهمعاصرهنرمورددر

معاصرهنردرانیبودهیایدگیتندرهم. 2-1
يخودبهدهیا... ودهیگز- افتهیهنر،یمفهومهنرمال،ینیمهنرهمچونمعاصريهنرهادر
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يهنرویادبيهانشیآفرحقوقتیحماازرونیبهاطهیحنیاهنرمندانواستاثرکیخود،
يهنرویادبيهانشیآفرحقوقدرانیبودهیایدوگانگهینظردرباره رایزرندیگیمقرار
).Fenzel, op.cit, p552(.استهشدمسامحه،معاصريهنرآثارعتیطبجهتبه،یفعل

ایده،سنتی،هنردرکهاستاینبیانوایدهدوگانگیدرسنتیهنربامعاصرهنرتفاوت
بیانیجنبهسپسوداردوجودهنرمندذهندرقبلازکارایدةاوقات،اکثردرواستهنر
درایدهاکثراًمعاصر،هنرمصادیقدرولیبومبرآنطرحبعدونقاشییکایدهمثلگیردمی
در1ویتواکونچیمثالً).Torson, op. cit, p 67(.آیدمیوجودبهبیانگیريشکلدرواثرسیر

فرديدنبالبهاتفاقیطوربهخیاباندراجراست،هنرازمصداقیکه2»کردندنبال«هنريقطعه
بالفاصلهسپس. کندمیتعقیبراويشود،میساختمانیواردفردکههنگامیتاوافتدمیراه
دنبالهاین. دهدمیادامهتعقیببهکندجلبرااوتوجهآنکهبدونورفتهدیگريفردپیدر

بیانطولدرایدهتشکیلازمصداقیواستروزمرگیوپوچیازنماديبیهوده،وتمرمسروي
اياولیهایدهاجرایی،هنرآثاردرکهاستدرست). 1391:132آذر،سمیع(.استهنرياجرايو

دربیانوایدهاثر،گیريشکلشرایطواثردرمخاطبواکنشودخالتباگاهولیداردوجود
.آیندمیوجودبههمطولدروهمکنار

. داردوجودنیزمفهومیهنروگزیده-یافتههنريمصادیقدربیانوایدهدوگانگیمشکل
نام3»چشمه«راآنیافت ونیویوركشهرهايزبالهدرراادرارظرفیکدوشانمارسل

ایشنمبه1917سالدرنیویوركمستقلهنرمندانانجمننمایشگاهدروکردگذاري
نقشآنخلقدرنهوطراحیدرنهکهراآمادهاشیاءهنرمندان،بسیاريآن،ازپس. گذاشت

جوزفاثر4»صندلیسهویک«مورد،ایندردیگرمثال. کردندثبتکارشانعنوانبهداشتند
ازپرینتیکوصندلییکازعکسیکصندلی،یکشاملآننمایشکهاست5کوسوت
برايگزیده-یافتههنرمرزهايازهنرمندانمنوال،همینبر. بودصندلیریفتعدرلغتفرهنگ

بیانوایدهدوگانگیچالشبامجدداًبخشایندروکنندمیاستفادهسنتیمفاهیمواژگونی
کار،طرزوایدهکهزمانیاماشودجداهنريشیءاساسیارکانازبایدایده. شویممیمواجه

ارکان،اینازحمایتدرهنريوادبیهايآفرینشحقوق،»چشمه«ونهنمماننداستیکی
یکریزيطرحجايبهگزیده- یافتهدرهنرمند). Fenzel, op. cit, p554-555(.شودمیسردرگم

1.Vito Acconci(1940)
2. Following piece(1968)
3.Fount tain
4. One and three chairs(1963)
5.Joseph kosuth(1945)
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برايخودمهارتوخالقیتکارگیريبهوخارجییاداخلیانگیزشهرسائقهبههنرياثر
نیستالزمنیزمنتخبشیء. آوردمیعملبهانتخابیفقطمشخص،معناییبااثریکآفرینش

: لینتن( .باشدنوکند،میپیداکهمعناییوتغییرموقعیتلحاظبهبایدفقطباشد؛یگانهونو
ناپذیرتفکیکگزیده-یافتهشیءازکهاستنوایدههمانموقعیت،ومعناتغییراین). 157
.است

گزیده،- یافتهیک: نوشت1939سالدرايمقالهدرهنريجستهبردانتاریخ1گرینبرگکلمنت
آنچهتنهانهشیئی،هربنابراین. استجداناشدنیهنرمند،ایدهازکهاستهنرياثریکدرترکیبی

میبیانگرینبرگ. شودهنريارزشدارايتواندمیشود،میخلقهنرعنوانبهخاصطوربه
یکوسیلهبهتواندمیواستشناسانهزیباییارزشدارايطلوع،یکمانندطبیعیواقعهیککندکه
کهگونههمانشود،تصرفکند،برداريبهرهآنهنريذاتیصفاتازخواهدمیکههنرمند
برايهنرمندایدهتنهاوداردراهنربهشدنتبدیلقابلیتادرار،ظرفیکحتیکهدادنشاندوشان
).Shonach, 1994 , p284-285(.استنیازموردهنر،بهشیءیکانتقال

هنريوادبیيهانشیآفرحقوقدربیانوایدهامتزاجچالش. 2-2
ودهیایدوگانگ،معاصرهنردر،یسنتيهنرهابرخالفکهشدمالحظهشیپمبحثدر

استمشکلاریبسانیبودهیاانیممرزنییتعهنر،نیاقیمصادازياریبسدرونداردوجودانیب
.ستینصرفةدیاجزبهيزیچ،يهنراثرای

دهیاازتیحمايبرابزرگخألکینیبنابرا. استفرمازترمهماریبسدهیامعاصر،هنردر
. نداردوجودمعاصرهنرمنددهیاازياژهیوابرازچیهگاهچون. داردوجودها

یحقوقيهانظامونمانندافرادانحصارردهادهیاکهاستآنبرهادهیاازتیحماعدمفلسفه
ويهنريهایژگیوکهدارنداعتقادنیابهيهنرویادبيهانشیآفرحقوقنقضشناختيبرا

خلقکهيندیفراوروشایکندیممنتقلاثرکهیمیمفاهنهشوندنقضدیبااثرکیاتیخصوص
کتنیل،معاصرهنرقیمصادازیکیدر. )Johannes, op. cit, p 71(.استآنبهوابستهاثرکی

دهیدARTکلمهجزيزیچآنيروکهاستکردهینقاشرایبزرگنسبتاًيتابلو2نیاستا
تواندیمواستشدهنگاشتهمرتبوزیتمطوربهدارهیسابزرگحروفباکهياکلمه؛ شودینم
یشگاهینمادرزین) یسیانگلنقاش(3آرناتثیک. باشدکارآمداریبسمغازه،کیيتابلوعنوانبه

1.Clement Greenberg(1909-1994)
2. Roy Lichtenstein(1923-1997)
3. Keith Arnatt(1903-2008)
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واریدکیيرورایکلماتخود،يکارهاازیکیعنوانبهلندنتیتيگالردر1972سالدر
در). 349: نیشینتن،پیل( .»استنقاشکیآرناتثیک«کهکردینقاشعبارتنیاباکامل،دیسف

اثرانیبودهیاانیميزیتماوجهتوانینمونداردوجودصرفدهیاجزيزیچآشکاراآثار،نیا
درونوشتهيواریدبرخودشنامبارا»آرناتثیک«عبارت،یشخصاگرنیبنابرا. شدقائل

تابلوبريگریدحروفبااستنیاستاکتنیلدةیاکهرا»ART«کلمهایکندعرضهیشگاهینما
دهیاازصرفاًونشدهواقعاثرازیکپچون. کنندتیشکااوازتوانندینمهنرمنددونیاسد،یبنو

.استرفتهینپذصورتینقض،يهنرویادبيهانشیآفرحقوققواعدتحتکرده،استفادهآنان
راپاریسدرPant Neufپلخود،مشهورآثارازیکیدر1کریستومعاصر،هنرمهمچهره

بیان،وایدهدوگانگی،کشورهادیگروفرانسهدررایتکپیجاريحقوقتحت. کردبنديبسته
اگرپس. شدخواهدممانعتآثاردقیقکپیازمنحصراًبنابراین.استحقوقیحمایتشرط

همانبهوPant NeufبرايکریستومشابهموادباراBrooklynپلبگیردتصمیمدیگريهنرمند
).Torsen, 2011, p2(.آوردنخواهدعملبهممانعتیرایت،کپیحقوقکند،بنديبستهشکل
هاآنمیانتفکیکودقیقمرزتعیینمعنايبهبیانوایدهدوگانگیشد،بیانآنچهمبنايبر

وجودمعاصرهنرمصادیقاکثردرهنري،وادبیهايآفرینشحقوقحمایتشرطعنوانبه
کتنلیایدهتواننمیکهاستواضح. کندمیمواجهچالشباراآثاراینازحمایتوندارد

همان. کردمنعآننقضازرادیگرانوتفکیکاثراینبیانازARTکلمهنوشتندررااستاین
کریستوحقوقنقضنگرانوکندبنديبستهجهانرا درپلیهرتواندمیکسیهرکهطور

. نیستتمییزقابلبیانشازاثراینایدهزیرانباشد

تثبیت. 3
2مادهاز2قسمت. استيمادقالبکیدرریتصوایوتصواردکردنت،یتثبازمنظور

ویادبآثاردارند،مقررکهشدهقائلعضويکشورهاقانونگذارانيبراراحقنیا،برنمعاهده
مورداندهنشدتیتثبيمادحاملکیيروبرکهمادامهاآنازدستهچندایکیفقطایيهنر

تحتکشورهایبرخدرمؤلفکلماتوهاواژهنکهیايبران،یبنابرا.رندینگقرارتیحما
انیب»محسوسکلمات«صورتبهدیباردیگقراريهنرویادبيهانشیآفرحقوقتیحما
حساسمؤلفکلماتانیبیچگونگخصوصدريهنرویادبيهانشیآفرحقوققانون. شود

ر،یتحرنیماشلهیوسبهاینوشتهکاغذيرودستباکهیدرصورتمؤلفانیبوکلمات. ستین
1. Christo (1935)
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دئویونیدوربيجلودرایضبطنوار،کیدرایثبتوتر،یکامپسکیدحافظهدرایپیتا
انیبازکایآمرتیرایکپقانونل،یدلنیهمبه. گرفتخواهدقرارتیحماموردشود،آورده

کهیزمانتازینانگلستانقانوندر). 77: 1381،یقیال(.کندینمتیحمانشودثبتکهيایشفاه
نشود،تیتثبگریدیقالبدرایمکتوبصورتبهییایقیموسایياشنامهینما،یادباثرکی

،یعرفحقوقيدارايکشورهابرخالفیول). 182:همان(.گرددینمتیرایکپحقوقمشمول
يرابیضرورتهلند،وسیسوئا،یاسپانآلمان،فرانسه،مانندنوشتهحقوقيدارايکشورهادر
يبراانتخابحقدآورنده،یپدکهاستاصلنیاضرورتعدمنیاعلت. نداردوجودتیتثب

.شودواقعتیحماموردحالنیدرعوباشدداشتهرااثرشداشتننگهیخصوص
بیانمشخصفرمیکدراثرکهاستالزمکشورها،ایندرتثبیتضرورتفقدانرغمعلی

قابلبایدبیاناین. گیردقرارهنريوادبیهايآفرینشحقوقحمایتشرایطواجدتاشود
).Hetcher, 2013 , p 38( .نشودتلقیایدهیکصرفاًکهآنجاییتاباشددهندهنمایشودرك

معاصرهنرخاستگاهکشورهايدرتثبیتضرورتدالیل. 3-1
شیبیزمانمدتدرماندنيبرايمادفرمکیدرتجسمهمانایآنیسنتيمعنادرتیتثب

حقوقموضوعاتدرداخلآثارشتریبيبرایعیطبفرجامکیعنوانبه،یفانزمانکیاز
.افزارنرمی وقیموسها،عکسها،کتابها،لمیفمثلرودیمکاربهيهنرویادبيهانشیآفر

ایندرمثالترینواضحشاید. استبیانآخرپلهشده،حمایتآثارازبسیاريبرايتثبیت
. گیردقراربومبرکهزمانیتاندارد،وجودروغنورنگنقاشییک. استنقاشیمورد،
ایدهاماباشدداشتهوجودهنرمندفکردرنقاشیوجودآوردنبهازقبلنقاشیایدهاستممکن

همچنین. شودفروختهدالرهامیلیونتواندمیکهاستفیزیکیشیءاین. نیستنقاشینقاشی،
قرارماديفرمیکدرکهزمانیتافیلمونیستخواندنقابلنشود،تثبیتکهزمانیتابکتا

نیستفیلمفیلم،ونیستکتابکتاب،نیست،نقاشینقاشی،واقعدر. نیستدیدنقابلنگیرد،
مصداقلمسقابلکاالهايدراموالحقوقچونشاید). ,P19-20IbId(.شودتثبیتکهزمانیتا

.دربیایدکاالصورتبهنیزخالقانهروندکهشدهدیدهبهترد،یابمی
اجازهازجمله اینکهداردوجودهنريوادبیآثارتثبیتضرورتبراينیزدیگريدالیل

اموالپارامترهايوحدوداگرآنکهضمن. کنندبرقرارارتباطمناسبطوربهآنبادیگراندهدمی
سختآنازمنصفانهاستفادهوعمومیوخصوصیاموالیانممرزتعییننشود،مشخصمعنوي
یکبهراپدیدآورندگاناغلبکهاستآنتثبیتضرورتدردیگردلیل). ,P19IbId(.شدخواهد
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بهIbId).(.کندمیمجهزتخطیدعاويهمچنینوآثارشانبهدادنتجاريجنبهدرراهبرديفایده
وسازدمیممکنرااثرفروشهمشده،تثبیتآندرثراکهماديحاملیکوجوددیگر،عبارت

راناقضاثروشدهنقضاثرکندمیکمکدادگاهبهپدیدآورنده،حقوقنقضصورتدرهم
.کندمقایسهراحتیبه

راخودموضعمتعارف،مرزهايازفراترآثارخلقبامعاصرهنرمندانکهاستدرستاین
اینولیبرخواستندمخالفتبهآنباودادندتغییرهنرصرفموهنرتجارتجهانبرابردر

موزهوهاگالريهايانگیزهتریناصلیازیکینیزتجارتوسوداگرينیست کهانکارقابل
سندگرچهامروزه. دارندراخودهايخواستونیازهاهاانسانهمهمانندنیزهنرمندانوهاست

باراآنتفاوتتواننمیشود،میخریداريکلکسیونرهاتوسطغیرماديهنريآثارمالکیت
خللیتثبیت،عدمبنابراین. کردانکارهامجسمهوهانقاشیمثلهامجموعهایناقالمسایر

. رودمیشماربههنريآثارکردنتجاريدربزرگ
نادیدهراخودشخصیمنافعاثرش،غیرماديبیانگزینشباهنرمندکهکردتصورتوانمی

ازولیسازدمیمحرومخلقازپسمتماديسالیانطولدرسودتحصیلازراخودوگیردمی
.یابدمینمودنیزدیگروجوهدرتثبیتعدممضراتتثبیت،مقررکنندةکشورهاينظر

برايخواهاناثرازکپیهنري کهوادبیهايآفرینشحقوقنقضبرمبنیدر دعواییمثالً
ادعایشاثباتبرايسختیراهخواهانباشد،نداشتهوجودمفروضشدةتخطیاثربامقایسه
دوهراگرحال. کنداستفادهتماشاگرانیااجراکنندگانشهادتازبایدشاید. داشتخواهد

شودمیبرابردوادعایشاثباتدرخواهانمسئولیتتنهانهباشندنشدهتثبیتآثاراثر،
)IbId.P28 (احقاقوشدهنقضمواردتشخیصدرنیزراکشورهااینقضاتودانانقحقوبلکه

راحتیبهکهساختخواهدتوانارانقضمدعیتثبیت،ضرورت. کردخواهدمشکلدچارحق،
برايمعیارينیزدادگاهطرفیازوداردماديجنبهاثرشزیراکنداثباتراحقوقشبهتخطی

.)IbId.P19(.داشتخواهددستدرمقایسهوتشخیص

معاصرهنرآثاردرتثبیتچالش. 3-2
بهرانگریخودوهنرو1یبدنهنر،ینیزمهنراجرا،هنرمثلمعاصرهنرآثارازیتوجهقابلبخش

. شودیممشکلدچاريهنرویادبيهانشیآفرحقوقتیحمادرخود،داریناپاعتیطبجهت
Action and Body Art 1.

بدنازهانمایشگونهایندر. یافترواج1960دههاواخردر–معترضانهغالباً–اجراهايبرخیدرموردکهاصطالحی
. شدمیاستفادهطوالنیسخنرانیودهندهتکاناعمالجسمانی،حرکاتآدمی،
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باشدداشتهرااینقابلیتحمایت،موضوعآثاربایددارد،ضرورتاثرتثبیتکهکشورهاییدر
بخش. کندبرقرارارتباطزودگذر،زمانیکازبیشتربرايحداقلیاشودبازتولیدشود،مشاهدهکه

زیرا) IbId,P3(.باشدحمایتقابلتواندنمیتثبیت،ازتفاسیراینطبقبرمعاصرهنرآثارازمهمی
ماورايبرايفزایندهطوربهمعاصرهنرآثارازنوعاینروندوتابندبرنمیراتثبیتلزومهاآن

راهنرجوهرخود،خوديبهکهاسترونداینآثار،ایندردیگرعبارتبه. داردتأکیدمحصول
.)IbId,P6(.بودنخواهدلمسقابلآثاربرخیدرهنرنتیجهبنابراینوکندمیمشخص

وادبیهايآفرینشحقوقحمایتبراياستثنائاتبرخیشتنمقررداباهاحاکمیتبیشتر
عنوانبه. دارندنیازهنرياثربیانبرايلمسقابلفرمیکدرهنرتثبیتبهوبیشکمهنري،
توانستنخواهدانسان،بدنبرجوهربانقاشییکوساحلهايشنرويبرطرحیکمثال،

راهاآنتواندمیآبزیراآورددستهبراهنريوادبیهايآفرینشحقوقحمایت
).Torsen,2011,p2(.بشوید

نامبهاومعروفاثرویژهبه1اسمیتسونرابرتزمینیآثارمورد،ایندرمصداقبهترین
استسنگیايجادهواقعدراثراین. ساخت1970سالدرراآناوکهاستحلزونیاسکله

مارپیچ،صورتبهاوتاخلیجدرنمکبزرگبرکۀکناردروحرکتايتپهساحلکنارازکه
قابلزمینبااليارتفاعازکاملطوربهحلزونیشکلکهنحويبهدهد،میشکلراحلزونیک

حرکتحالدرتدریجاًآنمکانکهاستاینپروژهایندرتوجهجالبنکته. استرؤیت
درراجادهسطحتارودمیوبودهاالآمدنبحالدربرکهآبسطحکهدلیلاینبهدقیقاًاست،
استشناساییقابلشدهعکاسیمداركمددبهتنهاحاضرحالدراثرکلبنابراین. ببلعدخود

اسمیت،لوسی(.استشدهدگرگوناشاولیهچهرهبهنسبتکلیبهآنامروزچهرهطبیعتاًو
).198-199: پیشین

. بودداخلآندرطبیعتزندهعناصرکهانددهکرخلقآثارينیزشماريبیهنرمندان
فصلکهشودمیتوصیف2آرت-بیونامبههنريجدیدحرکتیکدرآثاراینمجموعه
هاباکتريزنده،هايبافتمانندزنده،هايجنبهساختآرت،- بیو. استعلموهنرازمشترك

دراغلبآثار،این. شودمیلقخهاآنبااقتراندرکههنريبااستزندههايارگانیسمیا
هستندسنتیهايمجسمهشبیههازمینهبرخیدروشوندمیخلقهنرمنداناستودیویاالبراتوارها

دو). Hetcher,op.cit,p11(.یابندمیتغییروکنندمیرشدشده،کنترلمحیطبهواکنشدرولی
1. robert Smithson (1928-1973)
2.BIO - ART
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هنريآثاردرتثبیتلزومبامخالفتدربوستوندرنمایشگاهیاخیراًنیزبریتانیاییهنرمند
دن. بودشدهپیچیدهرنگیحصیردرسبزعلفآندرکه1»حضور«نامبهکردندبرگزار
کهاستهنريدربارهاین. استزماندربارهمااثر«: بودگفتههنرمنددواینازیکی2هاروي

درتثبیتبهنیازهنرياثراگراماشدنداثرشانبرايمتعدديجوایزبرندهدو،این. »استفانی
ایندرهنريوادبیهايآفرینشحقوقحمایتباشد،داشتهتغییرورشدمخالفمعناي

).Torsen,2005 , P5(.باشدتوافقموردتواندنمیموضوع
معاصرگرايطبیعتهنرمندانترینمعروفازیکینیزبریتانیاییهنرمند3گلدورتیاندي

تاکرداستفادهخودزودگذروتغییرحالدرآثارخلقبرايطبیعیموادبترکیازاو. است
حرکت،«:کهدهدمیشرحچنینرااثرشاو. داردبیانرازوالوخرابیزمان،چونموضوعاتی

اینازاثرمخاللدرکنممیسعیمن. هستندطبیعتحیاتینیروهايزمان،ورشدنور،تغییر،
میمن. استدانستنکلیدتغییر،اینواستتغییرحالدرطبیعت. کنمبرداريبهرههاانرژي

درثباتیبی.یابدمیزوالوماندمیکند،میرشداثرهر. باشدهوشیاروحساسمن،هنرخواهم
یاویدیوییاثرهر). Hetcher,op.cit,p7(.»امیافتهطبیعتدرمنکهاستچیزيبازتابمناثر

برايهاییعکسچنینکهدرحالینیستهنرخودخوديبه، اساساًلدورتیگاثرازعکاسی
وتثبیتغیرقابلخودخوديبهاثرولییافته استتثبیتهنريوادبیهايآفرینشحقوقاهداف

).Ibid.p8(.ماندمیحمایتبدون
هنرهايبخشتریناساسیازیکیعنوانبهاجراهنرهايچالشازپیشین،هايبخشدر
همانیا»اجراهنر«. شدگفتهسخنبیانوایدهدوگانگیواصالتباارتباطدرمعاصر

گرددمیاجراتئاترمتعارففضايازغیرباز،فضايدرکهاستتئاترنوعیآرت،پروفورمنس
پیشازنمایشبینحالتیمعمول،طوربه( شودمیشاملراخودجوشیاداربرنامههايبازيو

اضافهبهاستشدهتهیهپیشازکهرمزگانییاکلیطرحیکاست،وخودجوششدهنتعیی
تثبیتمبحثدرهنراین). 365: لینتن،پیشین(.)تماشاگرهاواکنشبهپاسخدرهاییگوییبداهه

. آوردمیپیشرامسائلینیز
ایندر.گذاشتنام5»استحاضرهنرمند«راخودشقطعهیکاجراي4آبرومویکمارینا

نشسته2010مه31تامارس14ازروزدرساعتهفتهفته،درروز6صندلییکبراواجرا،
1.presence
2.Dan Harvey
3.Andy Goldsworthy(1956)
4.Marina Abromvic(1946)
5.The Artist is Present
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صندلییکبرنشستنوسیلهبهکهشدندمیدعوتداشتند،حضورموزهدرکهمردمی. بود
اینخلقدر. کنندشرکتهنرایندرکردند،میانتخابکهزمانیمدتبراياورويروبه
کریستینوروسولینیایزابل،استونشارونچونمعروفیافرادازجملهنفر1565ريهنقطعه
).Hetcher , op.cit ,p10(.کردندشرکتپورامان

یک( نامبهمعروفشقطعهدرکهبودهنرمندينیز1النگریچاردمعروف،نقاشوعکاس
در. ساختراخطیتارفتراهقدرآنمشابه،مسیریکدر2)رفتنراهوسیلهبهشدهساختهخط

کهاوسترفتنراهفراینداینبلکهنیست،هنرخط،اینکهداردوجودزمینبرخطیکپایان،
.)IbId .p10(.استهنر

یعنیآورد،میپدیدايبرجستهنقشکهنه،هايکتابازاستفادهباانگلیسیهنرمند3لیتمجان
. دادمیآنبهنهاییصورتوزدمیرنگکرد،میسوزنیمد،چسبانمیبومرويراکهنههايکتاب
ذکرقابل4اسکوبهايبرججملهآنازکهپرداختمیهاکتابازهاییمجسمهساختبهسپس
هنرازموردایندر) 396:لینتن،پیشین.(شدمیتخریبوسوزاندهتشریفاتیطیهامجسمهاین. است

موردنظرتثبیتتواندنمیکهاستآثاراینبردنازبینوخلقندفرایدر واقعهنرنیزویرانگر
. دهدجايخوددرراقانونگذار

کنندهابداععنوانبهشد،اشارهآثارشبهاینازپیشکهنیزبلغاريهنرمندپاواچفکریستو
ازراشدهبنديبستهشیءیکنمایشونهفتهسرّاو. استیافتهشهرت»بنديبستههنر«

تازهمعنايبزرگ،هايیادمانوهامنظرهدرموردآنکاربستباولیفراگرفتهاسورئالیست
طوالنیبخش1969سالدرکریستو. ماندطرححددراوهايطرحازبرخی. بخشیدآنبهاي
نارنجیگستردهپارچهیکباکالیفرنیادرراايمحوطهوکردبنديبستهرااسترالیاساحلاز

). 378: همان(.اندپوش
یکاگر. استحمایتغیرقابلدرهرحال،»زمینیهنر«شودگفتهکهنیستدرستاین
هايمکانهمانازبنديبستهبرايوکندبازتولیدعیناًراکریستوطلبانهجاهپروژههنرمند،
هادادگاهبیشتر. آمدخواهدوجودبهحقوقنقضدرمسایلیکند،استفادهاسترالیاوکالیفرنیا

اصیل»ترتیباتوهاانتخاب«آنکهشرطبهشودحمایتتواندمیتماماًاثرکهکردخواهندحکم
. استهنريوادبیهايآفرینشحقوقحمایتبرايشرایطواجداثر،درعناصراین. باشد

1.Richard Long ( 1945)
2.A Line Made by Walking(1967)
3.John latham (1921)

4.SkoobحروفکردنبرعکسازBooksآیدمیدستبه .
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اواگرچه. دشونمیمنعکریستواثربازآفرینیدقیقاستقرارازهنرمنداندیگراحتماالًبنابراین
استقرارازرادیگرانواوستشخصیهنريفضايزمین،آنکهکندادعااکنونتواندنمی
خواهدهنرياثرتنهااواثرکهباشدمطمئنتواندمیولیکندمنعغیرمشابهکافیاندازةبهآثار
کریستواجرايازحمایتبنابراین. استشدهاجرانوعاینبهودقیقروشاینبهکهبود

.)shonack , op.cit,p289-290(.بودخواهدمحدود
محیطیکدراشیاءوهاسنگمثلمحیطکردنمرتبباچنانچهزمینیهنرهنرمندان

. کنندادعامحیطآنخودبرراحقوقیکهنیستندآنمستحقبزنند،اثريخلقبهدستطبیعی،
. کنندمنععکسدرصحنهنایتصرفازراعکاسیمثالًتوانندنمیبنابراین

دارند،تمایلهنريوادبیهايآفرینشحقوقحمایتبهچنانچهخاکیهنرهنرمنداننتیجتاً
.)IbId,p325-326(.کنندمستندشکلیبهراآثارشانباید

موادباکارشدهوتغییرحالدرآثارازهنريوادبیهايآفرینشحقوقحمایتچالش
Kelley v. Chicago Park Distrikحقوقیقضیهدرخصوصایندرهاادگاهدرویکردوطبیعی،

دراو. استخواهانشده،شناختههنرمندیک1،کلیچاپمنپرونده،ایندر. شودمیدادهنشان
اووحشیهايگلاثر. دادارائهایالنونزشیکاگو،دررا2وحشیهايگلنامبهاثرش1984سال

تنوعکهبودشدهتشکیلفوتبالزمینیکاندازهدرتقریباًپیکر،غولکلشبیضیباغچهدواز
رافوالدوماسهازهاییحاشیهداخلدرگرفتهجايطبیعیخودرويهايگلازايگسترده
طراحیراطبیعیخودرويهايگلازاولیهجایگاهوکردانتخابراهاگلکلی. دادمینمایش

درخشندگیافزایشوهارنگتغییربارویشفصلدرمتوالیصورتبهتماماًهاگلاین. کرد
ازکمتربهرا» وحشیهايگل«اثرسایزPark Districtوقتی. دادندمیگلبیضی،هرمرکزدر

خالقاجازهبدونتر،کوچکباغیکدرراوحشیهايگلودادکاهشاصلیسایزنصف
اثرشتمامیتویژهبهاشمعنويحقوقنقضبرايPark Districtازکلیکاشت،دوبارهاثر،

VARAتحت
شد،گرفتهاش تصمیمدرباره2011فوریهدرکهقضیهاین. کردشکایتآمریکا3

بادقتطراحیکهکردحکمپروندهایندردادگاه. داردمعاصرهنربرايمهمیقانونیمفهوم
هنريوادبیهايآفرینشحقوقحمایترايبراتثبیتضروريمیزانآنشکل،بیضیهايباغ

اگرچهزیراشودمیبرانگیزچالشمسئلهاست،زندهاثراینازبخشیکاینکهاساسبر. ندارد
اثرتثبیتعدمبهحکمولی دادگاه،شودمیدیدهمحدودمدتیکازبیشبراياثراین

1.Chapman kelley(1932)
2.Wild Flower
3.The Visual Artist Right Act (1990)
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قبال1ً»هستی«معیاراین. کندمییرتغیلحظهبهلحظههنرياثروپویاستآنهستیزیرادهدمی
نامشخصآنعناصروکردهابداعراآنقضیهایندردادگاهرسدمینظربهوبودنشدهمطرح
ها،رنگازباغچه،یکدرآنچهبیشترکهدهدمیشرححکمشدرهمچنیندادگاه. است
.استشدهناشیطبیعتازکنیممیتوجهوبینیممی..ودرختانرایحهوهابافتها،شکل

وجودبهطبیعتاجبارعلتبههامنظرهوهافرمبیشترزیرانیستشدهپدیدآوردهباغچهبنابراین
حقوقحمایتتحتآثارپدیدآوردندگانکهشدمتذکررابطهایندردادگاه. استآمده

استطبیعتنیرويهبمنسوبهاآنفرمکهآثاريباشند،انسانبایدهنريوادبیهايآفرینش
وادبیهايآفرینشحقوقچالشدرستیبهپروندهاین). IbId.p12-22(.نیستحمایتقابل

جاماندهبهاثرعموماًآثار،ایندر. کندمیمشخصمعاصرهنرآثارتثبیتعدمدرمقابلراهنري
ازخارجوعیطبیعواملواسطهبهبلکهشده،ساختهابتدادرکهنیستچیزيآنهنرمند،از

فرمیکدرفانیعناصروطبیعیمناظرازهنرمندیکاستفادهچون.استیافتهتغییراوکنترل
حمایتموردتواندنمیاستدگرگونیوتغییرحالدرطرفیازوگیردنمیقرارلمسقابل

. باشدحقوقی

جهینت
هرامروزه. استشدهامحدودنهنر،مرزهاياستافتادهاتفاقمعاصرهنردرآنچهاساسبر
بررخدادیکوشیءیکتغییربدونارائهتاخطچندترسیموکودکانهنقاشییکازچیزي
.شودقلمدادهنرياثرتواندمیهنرمندان،تعبیراساس

پسدرهنرمندخودشخصیتیااحساسداستان،ایده،بخشد،میارزشمعاصرهنربهآنچه
توسفیدبومومنسفیدبومشودحذفمعاصرهنرازشاخصعناصرینااگرواستهنرياثر

امذهنیمفهومبیانبرايهاسالمناگرحتیشوندمییکساناقتصاديوهنريارزشداراي
.دقایقیتنهاتووباشمکردهصرف
یکهنر. استنشدهارائههنرازتعریفیالمللی،بینیاملیحقوقیهاينظامازیکهیچدر
واقعدر. دهدارائهآنازانعطافغیرقابلتعریفینبایددادگاهیهیچواستغیرشفافمفهوم
. کنندقضاوتآثارهنريارزشوشایستگیدربارهکهندارندرااینصالحیتهادادگاه

براياصیلبیانآستانهبهموردنظرهنرياثرآیاکهکندمشخصتواندمیفقطقضاییرویه
نه؟یااستیافته دستهنريوادبیهايآفرینشوقحقحمایت

1.Essence
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کندعملهنريکیفیتدهندهتشخیصعنوانبهتواندنمیهنريوادبیهايآفرینشحقوق
توسطامروزهکهاستمحتملاند،نشدهدركخودشانزماندرهنرمندانکهگونههمانزیرا

هنرمنديدرموردکالسیکهايمثالازیکیونگوكونسان.نشونددركخوبیبهقضات
تابلوهايازیکیتوانستتنهااش،زندگیطولدراو. نشددركخودشزماندرکهاست
.استجهانهاينقاشیترینگرانازاوآثارامروزهولی. مردفقردروبفروشدراخود

Barrowقضیهدرمتحدهایاالتعالیدادگاه1882سالدر – Gils Litographic co v.Sarony

قانونحمایتتحتشایستگیبراياصیلکافیقدربهراآن1وایلداسکارازعکسیدرمورد
خودحمایتموردآثارلیستدرراعکسآمریکا،1802قانونزمانآندرکهدرحالیدانست،

حمایتموردآثارلیستدرعکسآنکهدلیلکرداستداللپروندهایندردادگاه. دادنمیقرار
حقوقامروزه. نداشتوجودعکاسیهنراصوالً،1802سالدرکهاستآننیستقانوناین
غالبقانونگذاريدرآرتویدئومثالً. باشدداشتهمعاصرهنربهنسبتمشابهیموقعیتتواندمی

کهازآنجایی. نداشتوجودهاقانونگذاريآخرینزماندرآنفناوريزیرانداردوجودکشورها
اصالحوتدویندرراآنمصادیقتمامیتواننمیاستمتنوعوپذیرتحولخودذاتدرهنر

.گنجاندقوانین
وفردمنحصربهوخاصنوعیشاملتواندمیکهرودمیپیشآنجاتامعاصرهنرتحوالت

مکدستوکندمیوپارلتراخودجسمهنرمند،آن،طیکهنحويبهشوداجراهنرازسابقهبی
باحتیآن،درکهاستاينقطهاین.انجامدمیهنرمنداراديمرگبهاجراهنرمورد،یکدر

تعریفهرشمولازنبایدکنشیچنینآیاکهکندسؤالخودازبساچهگر،نظارهصدرترینسعۀ
شود؟خارجهنرآیندهیاحالگذشته،در

بایدونیستهنرسنتیمعیارهايباطبیقتقابلونامحدودمعاصر،هنرهايویژگیبنابراین
هاآنآثارمتعدد،هايجایزهوهاموزهرغمعلیمعاصر،هنرمندانتحسینرغمعلیکهپذیرفت

هايچارچوبازخارجکهمعاصرهنرخاصهايویژگی. حمایت استغیرقابلاساسدر
درحقوقباهمکاريپیدرگاههیچمعاصرهنرمندانکهکندمیثابتاستحمایتیمقررات

راهشانبهحقوقیحمایتازانتظاربدونوکنندمیخلقآزادانههاآن. اندنبودهآثارشانتولید
.دهندمیادامه

تخطیهاقانونگذاريحمایتیشدهتعیینمعیارهايازرغبتومیلباگاهیمعاصر،هنرمندان
1. Oscar Wilde )1854-1900(و شاعر روس یسندهنو
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.دهندمیترجیححقوقییتحمادریافتبهراخودآثارآزادانهخلقوکنندمی
. استیافتهتوسعهوپیشرفتسرعتبهحقوقحمایتوکمکبدونمعاصرهنرامروزه

وشکستهرامعیارهاومرزهاعامداًخودهنر،ازبخشاینمرزشکنوآوانگاردطبیعتاصوالً
کندمیعتناییابیهاحمایتومعیارهااینبهواستگرفتهریشخندبهراهنريسنتیمعیارهاي

وکندمینقضراخودازپیشآثارحقوقاي،گستردهطیفدرکهرودمیپیشآنجاتاو
.نداردقانونحمایتبهنیازخود،گسترشوتوسعهبرايکهکندمیاعالمتلویحاً

بایدهنريوادبیهايآفرینشحقوقحمایتقالبدرمعاصرهنرمصادیقتعریفبراي
حمایتیحقیکمسلماًودیدتداركنیزحدومرزبیحمایتیحقوقدومرز،حبیهنربراي
وصالحیتقانونگذاري،نظاموحقوقکهازآنجایی. داشتنخواهدکاراییمحدودیت،بدون

داخلتواندمیاثريهروشیءهرندارد،راهنريشایستگیوارزششناساییاستحقاق
دستازراخوداثرهنريوادبیهايآفرینشقحقوگاهآنوگیردقرارحمایتمحدوده

.دادخواهد
هنرمنداناینکاروخالقیتمانعامروزتامعاصرهنرمصادیقازحمایتعدمکهحال

همینازوکندحرکتسابقشمسیردرمعاصرهنرشوددادهاجازهکهاستآنبهترنشده،
حقوقحفظبهانهبهصورت،اینرغیدرزیراگیردبهرهخودحفظجهتمحدودامکانات

ایجاد مانعهاتکنیکوهاسبکها،ایدهازپدیدآورندگاندیگربراي استفادههنرمندان،برخی
اینوجوديفلسفهبرخالفاینکهشدخواهدمتوقفهنرحرکتدرنهایت،وشدخواهد
. بودخواهدحقوقازبخش
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