موضوع شناسی حقوق هنر :درآمدی بر آثار هنری
وحید آگاه
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چکیده
حقوق به معنای «مجموعه اصول ،قواعد ،قوانین ،مقررات و رویه قضاایی حااکب بار دولتای
معین در زمانی مشخص» با هنر ،رابطهای سه گانه دارد که یکی از آنها« ،حقوقِ هنر یاا حقاوق
هنری» است .اینکه هنر نیز مانند سایر پدیدهها در ظرف حقوق قرار گرفته و موازین حقوقی برآن
حاکب میشود.لذا گام نخست در مطالعه حقوق هنر یا آثار هناری ،شاناخت موضاو یاا مراروف
است .امری که در صورت عدم فهب درست ،مسیر انتخاب الگوی حقوق هنر را منحارف سااخته و

به دلیل همسان پنداری هنر و آثار هنری با دیگر موضوعات حقوق ،سبب تسری چاارچوبهاای
حقوقی نامطلوب به مشاغل هنری شده و این حرفه را با مخاطراتی مواجه میسازد .شناخت هنار
و آثار هنری در این مقاله ،مورد نرر قرار گرفته و به اختصار ،مفهوم و معناای فرهنا  ،هنر،آثاار
هنری ،مؤلفههای آثار هنری (موضو  ،فرم و محتوا) ،تقسیببندیها در هنار مان جملاه هنرهاای
زیبا و مکانیکی مطالعه شده و این مهب از دریچه رابطاه دوساویه هنار باا فارد و جامعاه ،تبیاین
گردیده است.
واژگان للیدی :هنر ،آثار هنری ،حقوق هنر ،مؤلفههای آثار هنری ،هنرهای زیبا

 -1استادیار حقوق دانشکد حقوق و علوم سیاسی دانشگا عالمه طباطبائیv_agah@yahoo.com :
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مقدمه
حقوق درمعنای  Lawیا «مجموعه اصول ،قواعاد ،قاوانین ،مقاررات و رویاه قضاایی
حاکب بر دولتی معین در زمانی مشخص» با هنر رابطهای سه گانه دارد .لذا نسابت حقاوق
و هنر را میتوان در سه دسته جای داد:
اول ا «حقوقِ هنر یا حقوق هنری» که یک سَرِ آن ،به حقوق مادی و معناوی ناشای
از آثار هنری یا همان مالکیت مادی و معنوی برمیگردد و سر دیگر آن باه محادودههاای
آزادی بیان ادبی ،کالم مجاز و غیرمجاز مثالً صحبت از هرزگی ،مسئولیت مادنی وکیفاری
نویسنده و مانند آن.
دوم ا «حقوق به منزله هنر یا هنر در حقوق» که به بیان ساده یعنی حقوق را مثال
هنر دیدن .اینکه با پژوهش در کاربرد صناعات هنری در متون حقوقی ،جایگااه هنار و در
واقع ،میزان اتکای حقوق به هنر ،تبیین شود .در این رابطه و مثال در زمینه ادبیات کاه در
برداشتی عام ،گونهای از هنر است  -بحث میشود که چگونه ادبا ،وکال و قضات ،روشهای
مشابهی ا روشهای ادبی ا را در زمینه خود به کار مایگیرناد .باه عناوان مثاال ،رونالاد
2

دورکین ،از رابطه ممکن میان حقوق و ادبیات در مباحث استدالل قضایی ،سخن گفتاه و
انشای رأی قضایی را معادل نگارش داستانی زنجیرهای دانسته که هار قاضای ا خاصاه در
3

نرام حقوق کامنال ا تا حدی به آنچه تاکنون نگارش یافته ،محدود میشاود و تاا حادی
هب آزادی دارد .لذا میتواند به داساتانی کاه دیگار قضاات ،آغاازگر آن باودهاناد ،قادری
بیافزاید(بیکس.)170 ،1389 ،
سوم ا «هنر به مثابه حقوق یا حقوق در هنر» .در این شیوه مطالعااتی ،حقاوق را از
راه هنر مایشناسایب ( کااتبی .)107 ،1354،چاه ،حقاوق بخشای از زنادگی اسات و در
گونههای مختلف هنر ،مستقیب یا غیرمستقیب به تصویر حقوق و اعضای جامعه حقاوقی از
جمله وکاال و قضاات پرداختاه شاده ( ماالوری .)7 ،1381،چنانکاه ایان مهاب در کتااب
«جلوههای حقوقی کلیدر» ،قابل مشاهده است ( محمودی.)1391 ،

2- Ronald Dorkin.
3- Common Law.
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بدین جهت برای رابطه حقوق و هنر و در الیههای بعد ،حقاوق باا گوناههاای هنار،
خاصه ،سینما ،تئاتر و موسیقی ،فارغ از بُعدِ هنر در حقوق و تجلی حقوق یا نراام حقاوقی
در هنر یعنی تصویر و نمایش قواعد و جامعه حقوقی که خود ،حدیث دیگری مایطلبناد
حقوق هنر از جمله حقوق اساسی و اداری هنر ،معطوف به همین حاوزه اسات کاه بارای
پرداختن به آنها ،اول قدم آشنایی هرچند مختصر با موضو یعنی هنر و آثار هنری اسات
که در مقاله حاضر ،طی دو بند به مفهوم فرهن و هنر و مؤلفههای آن ،وتقسیببندیهای
آثار هنری پرداخته شده است.
الف ا فرهنگ و هنر در دایره مهنا
اول ا مهنا شناسی فرهنگ
فرهن

4

از واژگانی است که دستیابی به مفهوم آن ،سهل ممتنع مینمایاد .چنانکاه

میتوان تعریف آن را دست کب از سه بعد بررسی نمود:
 1ا در علوم انسانی ،فرهن به هنرهاا و فناون اشااره دارد و در علاوم اجتمااعی باه
سبک زندگی افراد ،که البته تلفیق این دو امکانپذیر است ،زیرا اولی ،دومی را هاب در بار
میگیرد .لذا فرهن  ،طیف وسیعی از نهادها ،مصنوعات و عملکردهای ماا همچاون هنار،
دین ،علب ،ورزش ،آموزش و رفاه را به جز سیاست و اقتصاد شامل میشود(میلنار،1390 ،
.)319
2ا فرهن در دو برداشت فرانسوی و انگلوساکسون نیز مطرح میشاود :در برداشات
فرانسوی ،فرهن بیشتر در تمارین و ممارسات هناری متمرکاز اسات ،اماا در برداشات
انگلوساکسون ،بر صبغه انسان شناختی آن تأکید شده و شامل آداب و رسوم یاا تمادن در
جامعهای مشخص است(هینیک.) 18 :1391 ،
3ا اما از بعدی کالنتر ،میتوان تعاریف متناو و پار حجاب از فرهنا را در شاش
دسته جای داد:

4- Culture.
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5

( )1تعایف توصیفی که فرهن

را مجموعه و کلیتی درهب تافته از هرگونه توانایی و

عادت اعب از دانش ،دین ،باورها ،رسبها ،هنر یا سنجههای هناری مایداناد کاه آدمای از
جامعه فراگرفته است.
6

( )2تعاریف تاریخی که بر میراث اجتماعی یا سنت تأکید داشته و فرهن

را شامل

هر آن چیزی میداند که بتواند از نسلی به نسل بعد منتقل شود.
7

( )3تعاریف هنجاری با تمرکز بر قاعده ) (ruleیا راه و روش ) (wayکاه فرهنا
را آرمانهای عقلی ،اجتماعی و هنری و در واقع رفتار و اندیشه پرورده شده و آموخته فرد
در جامعه میداند.
8

( )4تعاریف روانشناختی باتوجه ویژه به برآوردن نیازهای انسان و حل مساالل کاه
فرهن

را شیوههای خاص یک جامعه برای مواجهه با مسالل معرفی مینماید.
9

( )5تعاریف ساختاری با تکیه بر الگوسازی و سازمان فرهن

که آن را بایش از هار

چیز ،سیستب و پیکره میداند.
( )6تعاریف پیدایش شناختی

10

یاا تکاوینی (اماان اللهای بهاروناد )47 :1393 ،باا

معرفی فرهن بهسان یک فرآورده یا ساخته :مجمو آفرینشهای بشاری کاه انساان باه
صورت کاالهای مادی همچون ابزارها و اماکن و به صورت قانون ،هنرها ،فلسفه و ...ساخته
و پرداخته است(آشوری71 :1389 ،ا .) 47
بدین لحاظ میتوان ویژگیهای فرهن را در این خالصه نمود که دستاورد (سااکت،
 ،) 207 ،1387تاریخی ،انتخابی و یاادگرفتنی اسات (پاالمر و دیگاران )98 ،1367 ،و در
برگیرنده هنرها ،ارزشها ،هنجارها (بارکر ،)111 ،1391،عقاید و آداب و رسوم که در ایان
میان ،برخی بین آن و تمدن ،تمایز قالل شده و فرهن را بخش معنوی و فکری هر آنچاه
میدانند که زیست غیرطبیعی و فراطبیعی انسان است و در مقابل ،تمدن را پیشرفتهاای
5- Descriptive.
6- Historical.
7- Normative.
8- Psychological.
9- Structural.
10- Genetical.
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مادی و در واقع فرهن عینیت یافته در ساختههای مادی و رفتارهای عینی یک ملات یاا
قوم (جمادی .) 1393:67 ،اما قدر مشترک تعاریف اراله شده ،این است که اوالً ا فرهن ،
همه انسانها را در برمیگیارد و تنهاا باه مردماان متمادن تعلاق نادارد و اساسا ًا انساان
11.

بیفرهن  ،وجود ندارد

ثانیاًا انسان یعنی فرهن

(دورتیه42 :1391 ،ا  )40و به بیاان

بهتر ،فرهن بخشی از محیط است که انسان آن را تغییر داده یا سااخته ،یعنای بخشای
که اراده ما در آن دخیل بوده .اساتعدادی کاه انساان بارخالف حیواناات و گیاهاان از آن
بهرهمند است ،چنانکه اسبها و درختها فرهنا ندارناد ،زیارا نمایتوانناد باا اختیاار و
انتخاب خود ،محیط را تغییر دهند و هر آنچه که انجام میدهند ،غریزی است ،نه انتخابی
(جمادی 68 :1393 ،ا .) 67
علی هذا فرهن فارغ از تمایز یا عدم تمایزش با تمدن ،هنار را دربرمایگیارد .چاه
اینکه هنار ،شامایلی از مداخلاه اراده آدمای در محایط اسات .بادین جهات در اصاطالح
«فرهن و هنر» ،ما جزل ی از کال یاا عنصاری از عناصار یعنای هنار را پاس از فرهنا
آورده ایب .اما چرا؟ چرا وقتی فرهن  ،هنر را هاب شاامل اسات ،آن را در قاامتی مساتقل،
استفاده نمودهایب؟ پاسخ ،تشخص وافر هنر از فرهن و اهمیت فاوقالعااده آن در زنادگی
است که موجب این جدایی و اعطای هیبتی مستقل ا در عین جزلی از کل بودن فرهنا
ا به هنر شده .شمایلی که خود نیازمند واکاوی مستقل است.
دوم ا هنر
1ا مهنای لغوی هنر
واژه  Artدر هر دو معنای«هنر» و «فن» به کار میرود Art .در معنای هنر ،شاامل
خلق نقاشی ،تصاویر یا موضوعاتی است تا ماردم آن را مشااهده و تحساین ،یاا دربااره آن
عمیقاً فکر کنند (کوبیلد .)67 ،1387 ،در فارسی نیز چنین است و هنر به صنعت ،حرفاه،
شغل و پیشه نیز معنا شده (نفیسی ،2535 ،جلد  ) 3974 ،5که ظاهراً ارتباا وثیقای باا
معادل عربی آن دارد ،زیرا واژه «الفَّن» ،جدا از قواعد ویژه هر حرفه و شغل ،به معنای هنار
11و فرهنگ ،زمانی که در محاور  ،برخی را فاقد آن میدانیم به معنای شعور و درک اجتماعی اسوت ،نوه
معنای مد نظر و کلی ما از فرهنگ.
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نیز هست ( حرّ ،جلد  ) 1592 ،2و فیالمثل ،معادل «هنرهاای زیباا» در عربای« ،الفناون
الجمیله» میباشد (طبیبیان .)1100 ،1378،پس واژه هنار در فارسای ،الفَّان در عربای و
 Artدر انگلیسی ،در هر دو معنای «هنر» به مفهوم «هنر امروزی» یعنای بیاان عواطاف،
تفکرات و احساسات در گونههای مختلف اعب از موسیقی ،سینما ،تئاتر ،هنرهای تجسامی،
و «حرفه و صنعت» به کار میرود (لوبو و رازانی247 :1383 ،اا  .)239چنانکاه واژه Art
«از قرن یازدهب تا پانزدهب میالدی باه فعالیاتهاایی اطاالق مایشاد کاه باا صاناعت و
پیشهوری و کار یدی یعنی کارهای اساساً دستی مرتبط بودند» ( ژیمنز.)36 :1392 ،
هبچنین یکی دیگر از معانی  ،Artمهارت است که جز با مارارت حاصال نمایشاود
(روحانی .)12 :1393 ،چنانکه وقتی به فعالیتی ،ماثالً مااهیگیاری« ،هنار» مایگاوییب
منرور این است که نیاز به تبحری خاص دارد (کوبیلد )67 :1387،و تبعاً انجامدهناده آن
نیز« ،هنرمند» یعنی ماهر و متبحر است .نیاز وقتای از «هنار حکومات کاردن» صاحبت
میشود یا زمانی که به نقل از ژنی« ،حقوق» را «هنری ،استوار برمبنای علب بادین تعبیار
که هنر در گزینش نهایی به کار میرود ،ولی قواعد به شیوه علمی باه دسات مایآیاد( ».
کاتوزیان )70 :1382 ،میدانیب ،از هنر در این معنا استفاده کردهایب .اما در زباان فارسای،
معانی هنر بسیار گسترده تر است که در اینجا به دلیال اجتنااب از اطالاه کاالم ،تنهاا باه
مهبترین مورد اشاره میکنیب یعنای هنار باه معناای فضایلت و حسان (صافات نیاک و
پسندیده) که از دیرباز تاکنون در مقابل «عیب» قرار گرفته است :از زمان تاریخ بلعمی که
میخوانیب « :و مردمان از شاپور به زندگانی اردشیر ،بسیار هنرها دیدند از عدل و تواضاع و
نیکو داشتن سپاه و رعیت» ،تا سعدی کاه مایفرمایاد« :اگار هنار داری و هفتااد عیاب
دوست نبیند به جز آن یک هنار» ( دهخادا )317 :1341 ،تاا زماان معاصار کاه پاروین
اعتصامی میسراید« :تو همه عیبی و ما یکسر هنر» ( رحیب زاده14 :1385،ا )13و زماان
حاضر که در روزنامه میخوانیب« :مجلس ناراضی از دفا قاطع و مستدل وزیر ارشااد قاانع
نشد :توقیف روزنامه ،هنر نیست» ( روزنامه اعتماد.)1 :1392 ،
2ا مفهوم هنر
در این قسمت ،از دریچه رابطه هنر با فرد و جامعه و عناصر سازنده هنر ،مفهوم هنار
مطالعه شده است.
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2ا1ا هنر :بجلی غلیان درونی در جامهه
2ا1ا1ا بجسد فردیت در هنر
پیدایش هنر به سالهای بسیار دور برمیگردد :زمان نقاشیهاای انساان غارنشاین و
تصاویری که از دوره پارینه سنگی به جای مانده و اماروزه باه عناوان اولاین آثاار هناری
جامعه انسانی تلقی میشود(دوریته 403 : 1391،و  .) 408از آن زمان تاا باه حاال ،هنار
بهتدریج در مقام وسیلهای ارتباطی ،قد علب کرده و خود را به عنوان یکی از موجبات ترقی
و به کمال رسانیدن انسان مطرح نموده(تولستوی .)2536،170 ،امری که فراز و فرودهای
زیادی را به خود دیده .با این حال ،هنر هیچگاه از صحنه زندگی انسان حذف نشاده و هار
بار که صحبت از مرگ و پایان هنر به طور صریح یا ضمنی بوده ،هنار باا تغییار شاکل یاا
مسیر به حیات خود ادامه داده است(قارهبااغی .) 17 :1379 ،گاویی زنادگی بادون هنار
ممکن نیست! اما چرا؟ پاسخ در ذات و منشاء هنر یعنای درون آدمای اسات .چاه ،هنار از
باطن خالقش نشأت میگیرد و خودِ حقیقی او را بازمیتاباناد(پاپنهاایب )40 ،1387 ،و پار
بدیهی است که این خود ،این «بیان شهود» و «احساس نمادین» (گراهام 336 : 1392 ،و
 )339که گاهی از آن با جعل و بدعت هب یاد میشود،

12

با خودِ سایرین متفاوت بوده ،باه

شدت ،شخصی است و از ایان منرار ،راه خاود را از علاب جادا نماوده .چاه اینکاه علاب
غیرشخصی ،کلی ،دارای ضوابط و قوانین خاص و ثابت و اصوالً محصول کار جمعی اسات.
اما هنر ،فردی ،برآیند نباوغ و قریحاه شخصای ،فاقاد ضاوابط و دساتورالعمل مشاخص و
محصول کار فردی اسات(فوالدوناد ) 81 ،1348 ،و حتای در هنرهاای گروهای همچاون
سینما و تئاتر نیز ،جمعی در پی اجرای یک ذهن خاصاند .پاس هنار ،آزادکنناده فشاار و
محصول ضرورت درونی آدمی است .فشاری که به صورت اثر هنری و در مقام یاک مفارّ و
دریچهای عمل میکند که از رهگذر آن ،هنرمند به تعادل میرسد(حیدری )15 :1370 ،و
به دلیل «نسبت مستقیب با بینش روحانی آدمیازاد» (ریاد ،)223 : 1352 ،ارتباا آن باا
عالب درون هنرمند بیشتر از دنیای خارج است(هشترودی .) 5 :1350 ،چنانکه این ساؤال
مطرح شده که مواد سازنده آثار هنری از کجا به سراچه ذهن هنرمناد سارریز مایشاوند
12و شاید به همین خاطر باشد که واژ  Artfulدر زبان انگلیسی در کنوار «ماهرانوه یوا اسوتادانه» بورای
حیلهگر و فریبکار نیز به کار میرود(حقشناس و دیگران.)62 ،1386 ،
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(ستاری ) 26 :1348 ،و فیالمثل وقتی شااعری ،شاعری مایساراید ،ایان شاعر ،قبال از
سرایش کجا بوده؟ ( برلین .)20 :1390 ،پاسخ هر چه هست ،مینمایاند کاه هنار غایات
فردیت افراد بوده و گفتههایی چون« :هر اثری آییناه خاالقش اسات» ( قمصاری:1392 ،
 ،)10بیراه نبوده و روند شکلگیری و عرضه آثار هنری در وجود هنرمند را نشان میدهد.
اما چشمه جوشان هنرمند باید عینیت یافته و اثر هنری با عاملیت رکن انسانی خلق
شود .لذا اثر هنری نتیجه یک واقعه طبیعی صرف نبوده (کرنو و دیگاران ،1390 ،جلاد ،1
 )231و بدین لحاظ ،مناظر یا غروب آفتابی حیرتآور در یک عصار تابساتانی ،اثار هناری
محسوب نمیشود(مرمور .)134 :1390 ،اما آفرینش یاد شده ،بهسان خلقت خاود انساان،
نه آفرینش از عدم ب ه وجود ،که دخل و تصرف و دمیدن روحی تازه در مواد خاام موجاود
است(الحکیب« .)49 :1378 ،به عبارت دیگر ،طبیعت هنر نیست ،بلکه هنر ،طبیعتی است
دگرگون شده» (دیویی )124 :1391،توسط انسان و بدین جهت ،حتی وقتی هنرمندی از
دیگری تقلید میکند ،این مهب با اِعمال شخصیت مقلّد صورت مایگیارد و اثار تقلیادی،
کااامالً شاابیه بااه اثاار اصاالی نبااوده و حجااب کااب یااا فزایناادهای از ابتکااار و نااوآوری
دارد(داوری .) 39 ،1374،قساامی «فردیاات خااالق» (چهاال تاان ) 21 :1383 ،و «هویاات
خاص» (حریری ) 48 :1381 ،هنرمند که در جای جای اثر هنری ،قابال درک و مشااهده
است.
2ا1ا2ا اربباط هنر با جامهه
هنر ،شکل معینی از آگاهی اجتماعی ،غالباً با هدف انعکاس درست و دقیاق واقعیات
است (رضایی منش ) 5 :1380 ،و بدین لحاظ با واکاوی هنر یک سارزمین ،مایتاوان باه
مؤلفههای فکری و اعتقادی ملت آن پی برد(موسوی گیالنی .)13 ،1386 ،پاس مایتاوان
ادعا نمود که هنرمند برای دریافت روح زمانهاش باه جامعاه رجاو ماینمایاد(عبادالهی،
 .) 25 ،1377چااه اینکااه «تاااریخ همیشااه در جغرافیااا اتفاااق ماایافتااد» ( )10 :1391و
هنرمندان در میان مردم ،زایش مایکنناد(روزناماه اعتمااد .)7 :1393 ،هار اثار فکاری و
هنری ،در جامعه به ذهن خطور میکند و انزوای مطلقی وجود ندارد تا بتوان آفریدههاا را
تنها مختص به خود دانست .جامعه ،هر لحره ،دادهها و ایادههاایی را باه سامت هنرمناد
پرتاب میکند و او در غالب اوقات از بستر فراهب شده پیشاینیان ساود مایبارد (ماارتین،
 )169 :1385که هر آدمی ،سنگی است بر گاور پادر خاویش (آل احماد .) 1388 ،پاس
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همانگونه که هنر ،نه بی زمان است و نه فراتار از زماان ،هنرمناد نیاز خاارج از زماان یاا
فراسوی آن نیست (پوک و نیولل 30 :1392 ،و  )125و از آنجا که در جامعه وجاود دارد،
عنصری اجتماعی بوده ،بخشی از ساختار اجتمااعی را اشاغال کارده (صاحافزاده:1389 ،
 )19و رابطهای دو سویه با آن برقرار میکند ،یعنی از جامعه تغذیه میکند و الجرم ،بازده
آن برای جامعه است(ایوبی ،1386 ،جلد  .) 85 ،2نرری که نقش جامعه را به عنوان ماادر
و زاینده پذیرفته و خود به دو عقیده تقسیب میشاود :اول ،آنکاه هنار را تعبیار انساان از
زندگی زمانه حاضر دانسته (دین وکارا ) 57 :1387 ،و میگوید خلق هر هنری بایاد بارای
زمان خود باشد ،نه صد سال آینده و سؤال میکند چارا بایاد بارای آینادگان بیاافرینیب؟
(  . )Walsh and Laurier, 2000, 3دوم ،آنکه نه تنها هنرمند را همپای روزگار ،کاه
آوانگارد

13

میخواهد تا کمی جلوتر را هب ببیند (ایوبی ،1386 ،جلد )88 ،2و طرح مساأله

کند .در مقابل ،نرری هب هست که نقش جامعه را نپذیرفته و میپنادارد ،هنار از زنادگی
جداست و حتی ربطی به پرچب منصوب در سرزمین متبو هنرمند ندارد(احمادی،1392،
 .)44با این حال ،چه معتقد باشیب که هنرمند« ،من» ی است مساتقل ،یااغی و بیگاناه از
جامعه که ارزشهای آن را پس میزند و راه خود میرود و چاه ،قباول کنایب کاه «مانِ»
هنرمند مستحیل است در جمعی به نام ملت ،حزب یا طبقه و تحت ساختار ،میاندیشاد و
تولید میکند (برلین ) 21 ،1390 ،و چه حتی میان این دو ،نمیتوان از «ضرورت هنار در
فرآیند تکامل اجتماعی» ( فیشر ) 1358 ،چشبپوشی نمود.
2ا2ا مؤلفههای آثار هنری
در بسیاری از نوشتهها ،به هنگام سخن از مؤلفهها یا اجازای آثاار هناری ،صارفاً باه
«شکل» و «محتوا» اشاره شده و از آثار هنری با «صورت معنادار» ( گراهام) 1392،339 ،
یعنی شکلی دارای معنا ،مضمونی به دنبال قالب ،امری درونی در وجودی خارجی ،معنایی
در صورت محسوس و جوهری به دنبال تجلی بحاث مایشاود(الکسات .)57 ،1392 ،اماا
مؤلفههای آثار هنری عبارتند از :موضو  ،فرم و محتوا .لذا در نوشتههایی که باا حاذف یاا

13و  Avantgardeبه معنای پیشرو ،پیشگام ،پیشتاز.
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غفلت از «موضو » ،صرفاً صحبت از «شکل» و «محتوا»ست ،موضو بخشای از محتاوا

14

یا شکل تلقی گردیده است .ذیالً به بررسای جداگاناه مؤلفاههاای ساه گاناه آثاار هناری
میپردازیب.
2ا2ا1ا موضوع

15

موضو معموالً نقطه آغاز اثر هنری است که میتواند طبیعت ،انسان ،حیوانات ،اشیاء
و صورت ذهنی

16

باشد .موضو امری است که محتوا یا پیام درباره آن ،اراله شده و فرم بر

آن سوار می شود .به بیان بهتر ،محتوا درباره موضو  ،ابراز یا برانگیخته میشاود .موضاو ،
میانه فرم و محتوا و پاسخ به سؤال «چاه چیازِ» اثار هناری اسات .پاس وقتای پرسایده
می شود ،اثر هنری بر محور چه موردی است؟ جواب ،موضو اثر هنری میباشاد .موضاو
در آثار هنری عینی ،افراد ،اشیاء یا اموری است غالباً برای عموم ،قابل درک یا مشاهده .اما
در آثار هنری انتزاعی ،موضو صورتی ذهنی در پَس فرم اثر است و صارفاً افارادی باا آن
ارتبا برقرار می نمایند که آن را تجربه کرده یا دسات کاب ،قاادر باه خوانادن زباان فارم
باشند .بدین جهت در آثار انتزاعی ،موضو به نوعی با فرم درآمیخته و تشخیص را دشاوار
مینماید که البته با استثنالاتی همراه است .به عنوان مثال ،تشخیص موضو در موسایقی
که هنری به غایت انتزاعی است ،بسیار دشوار و شاید غیرممکن مایباشاد ،اماا در هماین
حوزه موسیقی ،مثالً برخالف سمفونی پنجب بتهوون

17

18

یا کنسرتو  Fگرشوین که صارفاً

مجموعههایی از صور ذهنیند ،صدای رعد و آواز پرندگان در «سمفونی شبانیِ»

19

بتهاوون

14و به عنوان مرال« :محتوا و شکل ،دو جنبه هنر یا هر اثر هنری ،که تعیینکنند یکدیگرند ...عناصر عمد محتوا در
هر اثر هنری ،موضوع و اندیشه آن اثر است (»...زی مِن کو.)159 ،1357 ،

15- Subject.
16- Idea.
17- Beethoven.
18- Gershwin.
19- Pastoral Symphony.
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یا بوق تاکسی در «یک آمریکایی در پاریس»

20

گرشوین ،قابل تشخیص اسات(اوکویرکْ و

دیگران28 ،1390 ،ا  27و .)32
2ا2ا2ا فرم

21

فرم ،سازمان ،آرایش یا ظااهر کلای اثار هناری و کلیات ماادی اثار ،شاامل اقساام
تمهیدات بصری ،شنیداری و ...است .فرم ،مرکب است نه بسایط .اجازا یاا عناصار فارم
عبارتند از :خط

23،

شکل،

24

ارزش نور ،بافت

25

22

و رنا (اوکویرکْ و دیگاران 21 ،1390 ،و

 .)29بنابراین در کنار اغماض گفته شده در باب عبور از موضو و تقسیب هنر باه شاکل و
محتوا در غالب نوشتهها با اغماض و عادم دقتای دیگار درخصاوص «شاکل» اثار هناری
مواجهیب .توضیح اینکه ،شکل بخشی از فرم است ،نه هماه آن و زماانی کاه از صاورت یاا
شکل اثر هنری در مقابل محتوا سخن گفته میشود ،در واقع واژه  Formبه «صاورت»

26

یا «شکل» ترجمه شده ،نه به «فرم» .امری که ترجمه فارسای واژه  Shapeرا باا مشاکل
مواجه میکند.

27

لذا بهتر است  Formبه «فرم» و  shapeباه «شاکل» ترجماه شاده و

البته در استفاده این واژهها ،یکی به جای دیگری به کار نرود تا مفهوم روشن باشد.
اما در فرم یا همان «سازمانبندی درونی اثر» (زی مِن کو .)159 ،1357 ،صاحبت از
چگونه گفتن ا مهبترین نکته و محور ثقل هنرا است .چه« ،هنرمند پیش از اینکه از خود
20 An American in Paris.
21- Form.
22- Elements of Art.
23- Line.
24- Shape
25- Texture.
26و به عنوان مرال ...« :هیچ چیز حیر انگیزتر از این اعتقادِ میانه قرن نوزدهم نیست که در هنر ،صور
بیاهمیت بود ،محتوا فائق»(هوبزبام.) 355 ،1374 ،
27و به عنوان مرال« :فرم :شکل یا صور

هر اثور هنوری ...ترکیوب صوو  ،ریوتم ،هوارمونی و ملوودی،

شکل(فرم) یک قطعه موسیقی و ترکیب عناصر بصری مانند خط ،نقطه ،فرم (حجم) ،رنگ ...شوکل یوک
اثر نقاشی ...و باالخر  ،ترکیبی از کلما  ،وزن ،قافیه و ریتم؛ شکل و صور
نامی.)148 ،1371 ،

یک شعر را بنوا مویکننود»(
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بپرسد چه چیزی را میخواهد بگوید ،این سؤال برای او مطرح میشود که چگونه بگویاد»
(لونا .) 49 ،2536 ،فرم ،انترام هنری یا هماان ادا و اصاول در محااوره (عریمای،1378 ،
« )513وضعیت کامل و نهایی اثر» ،پاسخ باه ساؤال «چگاونگیِ» اثار هنری(اوکاویرک و
دیگران 32 ،1390 ،و  )54و بنیان کار هنری است .در واقع ،هنرمند با فرم از زباان آشانا
گریخته ،زبان مرسوم را درهب شکسته و بیگانگی را مزه مزه میکند .ابازاری بارای انتقاال
معنا که فیالمثل در شعر با شکستن زبان رایج به هدف خاود مایرساد(احمادی،1391 ،
.)39
2ا2ا3ا محتوا

28

هر آنچه آدمی تولید میکند برای خود و دیگران معنادار اسات ،چارا کاه انساان در
دنیایی معنادار به سر میبرد و هر صدا ،کنش ،شیء و آیینی در کار تولیاد از جملاه هنار،
یک معناست(فورتیه .)24 ،1387 ،در این راستا ،محتوا قسمت غیرماادی اثر(آیاتاللهای،
 ) 18 ،1392و پیام کلی یا عاطفی و عقالنی اثر هنری است که توسط هنرمناد ،پارورده و
توسط مخاطب ،تفسیر میشود .محتوا ،چرایی اثر و پاسخ به این سؤال اسات کاه هنرمناد
چه چیزی را به مخاطاب مایگویاد؟( اوکاویرک و دیگاران 32 ،29 ،26 ،1390 ،و )352
گزاره ،بیان یا حال و هوایی که مخاطب آن را درمییابد و البته این دریافت ،همیشه سااده
نیست .چنانکه در آثار انتزاعی ،دشوار بوده و گاهاً باه جاای درک ،باه انزجاار و پریشاانی
منجر میشود .گفتنی است ،سه مؤلفه موضو  ،فرم و محتوا آنچنان به یکدیگر وابساته و
درهب تنیدهاند که گویی ،موجود زندهای را تشکیل دادهاند.
گوناگونی فرم و محتوا در هنر ،سبب شاکلگیاری اقساامی مختلاف از هنار و تبعااً
سبکهای متفاوتی در آنها شده است.
 ،ا بقسیمبندیها در هنر
اول ا هنر یا حرفه :هنرهای زیبا و مکانیکی
« Artاز واژه التین  arsمشتق میشاود کاه خاود ،ترجماهای اسات از واژه یوناانی
 .»tekhnèیونانیان برای اشاره به هنر ،حرفه ،مهارت و فن از واژه تخنه استفاده میکردند
28- Content.
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و نزد آنها ،برداشت عماومی هنار ،هماه تولیادات انساانی را در مقابال تولیادات طبیعای
دربرمیگرفت و بدین لحاظ ،تقابل طبیعت و تخنه باه تقابال طبیعای و مصانوعی مبادل
شد(سوانه .)71 ،1391 ،کما اینکه یونانیها به صنعتگر« ،تخنیتس»

29

میگفتناد(پاوک و

نیولل .)29 ،1392،اما همین تشاابه لغاوی ،باه تقسایببنادی «هنرهاای مکاانیکی»
«هنرهای زیبا»
آکادمی

32

31

انجامید .در واقع ،هنرهاای زیباا بارای تماایز میاان هنرهاای رایاج در

اعب از محسوس شامل نقاشی و مجسامهساازی و غیرمحساوس شاامل شاعر و

موسیقی(تقیزاده )92 ،1389 ،و هنرهاای «مبتنای بار صاناعت»

33

از جملاه سافالگری،

جواهرسازی و شیشهگری به کار میرفت .هنرهای زیبا که «هنرهای محض»
سطح باال»

30

و

35

34

یاا «هنار

هب خوانده مایشادند(هنفلینا  11 ،1392 ،و  ،)14فعالیاتهاایی تقریبااً

نرری و ذهنی ،زاده نبوغ و خیالانگیز بودند که «طبیعت ،الگویشاان ذوق ،مقتدایشاان و
لذت ،هدفشان» بود .هنرهاایی باه قاول افالطاون در جمهاوری ،بالاذات تقلیادی کاه در
زیرمجموعه هنرهای تولیدی ا در مقابل اکتسابی ا رؤیا خلق مینمایناد(الکسات،1392 ،
36

 10و  16ا ) 15در مقابل ،هنرهای مکانیکی یا«هنر سطح پایین» ،فعالیاتهاایی پایش
پا افتاده و یدی بودند با خروجی اثر یا مصنو هنری که حکایت از ساخت با هدف و نیتی
خاص داشت(همان 10 ،و  .)27باه بیاان دیگار ،تولیاد اشایایی کااربردی و عمادت ًا دارای
طراحی فنی(پوک و نیولال ) 293 ،1392 ،باا هادف کاارایی و سودمندی(ساوانه،1391،
 .)126چنانکه به این هنرها« ،کاربردی یا مفید»

37

نیز میگفتند(هنفلینا .)14 ،1392 ،

بنابراین هنرهای زیبا ،راه خود را از هنرهای مکانیکی جدا نموده بودناد .هنرهاای زیباا در
29- Technites.
30- Fine Arts.
31- Mechanical Arts.
32- Academy.
33- Craft - based.
34- Pure Arts.
35- High Art.
36- Low Art.
37- Useful Arts.
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آکادمی یا همان نهادهای غالباً تحت حمایت حکومت

38

فرا گرفتاه مایشادند و هنرهاای

مکانیکی در اتحادیههای صنفی(جانساون . )17 ،1390 ،هنرهاای زیباا ،هدفشاان ایجااد
زیبایی و لذت بود و هنرهای مکانیکی ،ساودمندی و فایاده(لوبر و رازانای244 ،1383 ،اا
 .)242در هنرهای مکانیکی ،قواعد از پیش موجودی بود که در چاارچوبی مشاخص بارای
تولید به کار گرفته میشد و البته الزامات تولید بر آزادی آفرینش هنری ارجحیت داشات.
در این هنرها ،فرد میدانست به کجا میرود و چگوناه بایاد بارود .اماا در هنرهاای زیباا،
اینگونه نبود و به جای آموختههای پیشین ،بیشتر درک شهودی به کار میآمد و اگر هاب
برنامه و چارچوبی برقرار میبود ،معلوم نمیکرد که به کجا میانجامد .به بیان بهتر ،مقصد
و مسیر مشخص نبود و در روند خلق اثر ،پیدا یا خلق میشاد .چنانکاه گفتاه مایشاد در
هنرهای زیبا ،آوارگی است و در هنرهای مکانیکی ،یکجانشینی(ساوانه 84 ،1391 ،ا.) 83
تفاوتی که بهتادریج واژگاان «هنرمناد»

39

و «پیشاهور»

40

را بارای خالقاان و مشاغولین

هنرهای مذکور ،بروز داد.
اما این تقسیببندی از دهه  1950به این ساو ،باا ظهاور بحاثهاا و بعاداً باورهاایی
درخصوص دو یا چند وجهای باودن هنرهاا ،درهاب تنیادگی و تناو آنهاا و در حقیقات،
وابستگی متقابل «کار» و «هنر» و تبعاً «پیشهور» و «هنرمند» ،رفتهرفته رنا باخات تاا
جایی که امروزه ،جز ته مایه و رگههایی ظریف از آن ،چیزی به جا نماناده اسات(پاوک و
نیولل 27 ،1392،و  ،)293به طوری که از اواخر قرن هجدهب ،به نقاشاان و پیکرتراشاانی
که سابقاً پیشهور نامیاده مای شادند ،هنرمناد گفتاه شاد ،در قارن ناوزدهب ایان واژه باه
38و در ایران نیز هنرکد هنرهای زیبا در مهر  1319با موافقت وزار

فرهنگ در محل دبیرستان موروی،

آغاز به کار کرد و پس از انتقال کارگا های آن از شهریور  1320به ناحیه غربی بنای جدید دانشکد فنوی
و محوطه دانشگا تهران ،به موجب ماد  12گزارش شمار  20مورخ  1327/12/22ضمیمه قانون «اجاز
پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینههای کل کشور بابت دو موا اول سوال  »1328مصووب 1328/1/29
مجلس شورای ملی با نام «دانشکد هنرهای زیبا» به دانشگا تهران پیوسوت .معمواری و نقاشوی ،اولوین
رشتههای این دانشکد بودند و بعدها (52و ،)1351گرو هنرهای نمایشی نیز در ایون دانشوکد تأسویس
شد(شهبازی و کیان افراز322 ،1387 ،و .)312
39- Artist.
40- Artisan.
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نوازندگان موسایقی و هنرپیشاگان تئااتر و در قارن بیساتب باه باازیگران ساینما تسارّی
یافت(هینیک )124 ،1391 ،و هباکنون به شاغلین اقسام هنر اطالق میشود .اَشکالی کاه
نیازمند بررسی و آشنایی مختصر است.
دوم ا بنوع دستهبندیهای هنر
امروزه هنر باه اقساام یاا اشاکال مختلاف وجاود دارد .تناوعی فزایناده کاه بیاانگر
خروجیهای متفاوت هنرها در عین احتماالً مخرج مشترک آنهاست .اینکه هر هنری ،ناو
بهخصوصی از تجربه را در ما ایجاد میکند که هنرهای دیگر فاقاد آنناد(پریسالی،2535 ،
 .)7زبانی را مینمایاند که با دیگری متمایز است و از شخصیت یا ریتمی

41

ویژه برخاوردار

است .چنانکه ریتب یک تابلو با ریتب یک اثر موسیقایی و ریتب یک شاعر همساان نیسات،
یعنی در عین مفهوم مشترک ریتب در میان همه هنرها و بینااهنری باودن آن ،ریاتب هار
یک با دیگری متفاوت است(سوانه .)141 ،1391،در این راستا هنرها را به انحای مختلاف،
تقسیببندی کردهاند که فارغ از گزینش آن به هنرهای زیبا و مکانیکی ،ساه طبقاهبنادی
دیگر محل تأمل است:
اول ا تقسایب هنار باه هنرهاای «بصاری یاا دیاداری»« ،سامعی یاا شانیداری» و
«مرکب(هاسپرس ) 94 ،1392 ،یا چند هنری» ( سوانه .)144 ،1391 ،هنرهای بصری از
جمله نقاشی ،هنرهای تجسمی و معماار ی ،شاامل هماه هنرهاایی اسات کاه باه لحااظ
پدیداری ،مُدْرَکاتِ بصریند یعنی اصوالً در وهله نخست با مشااهده از طریاق چشاب درک
میشوند .اما در هنرهای سمعی ،از صوت استفاده میشود نریر موسایقی بایکاالم ،آواز و
موسیقی با کالم .هنرهای مرکاب یاا سامعی و بصاری نیاز مجماو هنرهاای دیاداری و
شنیداریند .این هنرها از ترکیب یک یا چند واسطه هنری خلق میشوند ،مثل ساینما کاه
ترکیبی از تئاتر ،هنرهای تجسمی ،موسایقی و ...اسات(هاساپرس95 ،1392 ،اا  ،)93یاا
اپرا

42

که آن را به دلیل ترکیبی از هنرهای شاعر ،موسایقی ،تئااتر و هنرهاای تجسامی،

41- Rhythm.
42- Opera.
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کاملترین هنرها دانستهاناد (راهگاانی )261 ،1376،یاا تئااتر کاه ترکیبای از موسایقی،
هنرهای تجسمی ،نقاشی و ...است(سهراب.)5 ،1348 ،
دوم ا تقسیب هنر به «یک طرفه یا یک سویه» و «دو طرفاه ،دو ساویه یاا هنرهاای
نمایشی» .در هنرهای یک سویه ،بین هنرمند و اثر هنری ،ارتباطی یک طرفه اسات مثال
آلبوم موسیقی ،نقاشی و سینما .اما هنرهای دوطرفه یا نمایشی ،غالباً میبایست به صاورت
گروهی و لزوماً در میان گروه تماشااگران و در ساالن یاا مکاانی ارالاه شاوند (هماان.)6 ،
رابطهای که در تئاتر ،اپرا و کنسرت زنده قابل مشاهده است.
سوم ا تقسیب هنر به هنرهایی که میتوان میان تولیدکننده و مجری قالل باه تماایز
شد و غیر آن .فیالمثل در موسیقی ،تئااتر و ساینما ،تولیدکنناده ماتن یعنای آهنگسااز،
نمایشنامه نویس و فیلبنامه نویس ،میتواند الف باشد و اجراکننده یا مجری ،ب  .چنانکاه
در ماده  3کنوانسیون رم ( 1961م) ،هنرپیشگان ،آوازخواناان ،نوازنادگان و رقصاندگان را
هنرمندان مجری یا اجراکنندگان خواندهاند(محمدزاده وادقاانی و دیگاران 294 ،1385 ،و
 .) 297امری که در برخی از هنرها همچون نقاشی یا ادبیات موضوعیت ندارد .اما باهرغاب
همه تقسیببندیهای موجود ،فرمهای هنری محدود نبوده و طیف وسایعی از معمااری و
موسیقی تا نقاشی روی شن ،مجسمه یخی و اشکال حاصل از آتشباازی(زرکاالم،1388 ،
 ) 30را دربر میگیرد که از میان آنها ،موسیقی ،تئاتر و سینما ،سه فرم غالبند.
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آشوری ،داریوش( ،)1389تعریفها و مفهوم فرهن  ،چاپ چهارم ،تهران ،آگه.
آل احمد ،جالل( ،)1388سنگی بر گوری ،چاپ اول ،تهران ،ژکان.
آیتاللهی ،حبیباهلل( ،)1392مبانی نرری هنرهای تجسمی ،چاپ یازدهب ،تهران ،سمت.
احمدی ،بابک( ،)1391حقیقت و زیبایی :درسهای فلسفه هنر ،چاپ بیست و سوم ،تهاران،
مرکز.
احمدی ،بابک( ،)1392ساختار و تأویل متن ،چاپ پانزدهب ،تهران ،مرکز.
امان اللهی بهاروند ،سکندر( ،)1393تأثیر فرهن بر انسان و طبیعت پیدایش شیوه زیسات
انسانی و پیامدهای آن ،چاپ اول ،تهران ،افرند.
اوکویرکْ ،اتوجی و دیگران( ،)1390مبانی هنر :نرریاه و عمال ،ترجماه محماد رضاا یگاناه
دوست ،چاپ اول ،تهران ،سمت.
ایوبی ،وحید( ،)1386عباس جوانمرد ،جلد  2از کارگردانان تئااتر معاصار ایاران ،چااپ اول،
تهران ،تجربه.
بارکر ،کریس( ،)1391مطالعات فرهنگی (نرریه و عملکرد) ،ترجمه مهادی فرجای و نفیساه
حمیدی ،چاپ دوم ،تهران ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
بیکس ،برایان( ،)1389فرهن نرریه حقوقی ،ترجمه محمد راسخ ،چاپ اول،تهران ،نی.
پاپنهااایب ،فااریتس( ،)1387از خودبیگااانگی انسااان ماادرن ،ترجمااه مجیااد مااددی ،چاااپ
اول،تهران ،آگه.
پالمر ،مونتی و دیگران( ،)1367نگرشی جدید به علاب سیاسات ،ترجماه مناوچهر شاجاعی،
چاپ اول ،تهران ،دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه.
پریسلی ،ج .ب( ،)2535دنیای شگفت انگیاز تئااتر ،ترجماه فارح خواجاه ناوری ،چااپ اول،
تهران ،اندیشه.
پوک ،گرانت و نیولل ،داینا( ،)1392مبانی تاریخ هنر ،ترجماه مجیاد پرواناهپاور ،چااپ اول،
تهران ،ققنوس.
تقیزاده ،محمد( ،)1389روایتی ایرانی از حکمت ،معنا و مصاادیق هنار ،چااپ اول ،تهاران،
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
تولستوی ،لئو( ،)2536هنر چیست؟ ،ترجمه کاوه دهگان ،چاپ ششب ،تهران ،امیرکبیر.
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.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34

جانسون ،جرالدین .ا( ،) 1390هنار رنساانس ،ترجماه رحایب قاسامیان ،چااپ دوم ،تهاران،
بصیرت.
چهل تن ،امیر حسن( ،)1383محمود دولت آبادی ،چاپ اول(چهرههای قرن بیستمی ایاران:
دفتر نهب) ،تهران ،قصه.
حرّ ،خلیل ،فرهن الروس عربی ا فارسی ،ترجمه سید حمیاد طبیبیاان ،جلاد (2س ا ی)،
چاپ هشتب ،تهران ،امیرکبیر.
حریری ،ناصر( ،)1381درباره هنر و ادبیات :گفت و شنودی با معصومه سایحون ،چااپ اول،
بابل ،آویشن.
حقشناس ،علی محمد و دیگاران( ،)1386فرهنا معاصار هازاره انگلیسای ا فارسای یاک
جلدی ،چاپ نهب ،تهران ،فرهن معاصر.
حیدری ،غالم( ،)1370سینمای ایران :برداشت ناتمام ،چاپ اول ،تهران ،چکامه.
دورتیه ،ژان فرانسوا( ،)1391انسان شناسای :نگااهی ناو باه تحاوالت جسامانی ،فرهنگای و
رواننشاختی انسان ،ترجمه جاللالدین رفیعفر ،چاپ دوم ،تهران ،خجسته.
دهخدا ،علیاکبر( ،)1341لغتنامه دهخدا ،گلشن،تهران.
دیویی ،جان( ،)1391هنر به منزله تجربه ،ترجمه مسعود علیا ،چاپ اول ،تهران ،ققنوس.
راهگانی ،روحانگیز( ،)1376تاریخ موسیقی جهان ،چاپ اول ،تهران ،پیشرو.
رضایی منش ،مرتضی( ،)1380درباره هنر ،چاپ اول ،تهران ،محور.
رید ،هربرت( ،)1352معنی هنر ،ترجمه نجف دریابندری ،چاپ دوم ،تهران ،شارکت ساهامی
کتابهای جیبی با همکاری فرانکلین.
زرکالم ،ستار( ،)1388حقوق مالکیت ادبی و هنری ،چاپ دوم،تهران ،سمت.
زی مِن کو ،والدیسالو( ،)1357انساندوستی و هنار ،ترجماه جاالل علاوی نیاا ،چااپ اول،
تهران ،حقیقت.
ژیمنز ،مارک( ،) 1392زیباشناسای چیسات؟ ،ترجماه محماد رضاا ابوالقاسامی ،چااپ دوم،
تهران ،ماهی.
ساکت ،محمد حسین( ،)1387حقوق شناسی :دیباچهای بر دانش حقوق ،چاپ اول ،تهاران،
ثالث.
سوانه ،پیر( ،)1391مبانی زیباییشناسی ،ترجمه محمد رضا ابوالقاسمی ،چااپ دوم ،تهاران،
ماهی.
سهراب ،محسن( ،)1348فن تئاتر ،امیرکبیر ،تهران.
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شهبازی ،کاظب و کیان افراز ،اعرب( ،)1387تئاتر ایران درگذر زماان  :2از  1342تاا ،1357
چاپ اول ،تهران ،افراز.
صحافزاده ،علیرضا( ،)1389هنر هویت و سیاست بازنماایی :مطالعاهای در تااریخ اجتمااعی
هنر امریکا ،چاپ دوم ،تهران ،بیدگل.
طبیبیان ،سید حمید( ،)1387فرهن فرزان فارسی ا عربی ،چاپ اول ،تهران ،فرزانروز.
کاتوزیان،ناصر( ،)1382مقدمه علب حقوق و مطالعه درنرام حقوقی ایران ،چاپ سی و ساوم،
تهران ،شرکت سهامی انتشار.
فورتیه ،مارک( ،)1387مقدمه ای بر تئوری تئاتر ،ترجمه علی ظفر قهرمانی ناژاد ،چااپ دوم،
تهران ،سب.
فوالدوند ،محمد مهدی( ،)1348نخستین درس زیباشناسی ،چاپ اول ،تهران ،دهخدا.
فیشر ،ارنست( ،)1358ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی ،ترجمه فیروز شایروانلو ،چااپ
هفتب ،تهران ،توس.
کرنو ،ماری و دیگرا( ،)1390فرهن تطبیقی حقوق مؤلف و کپایرایات ،ترجماه و توضایح
علیرضا محمدزاده وادقانی و پژمان محمدی ،جلاد ( 1حقاوق فرانساه ،بلژیاک و انگلساتان)،
چاپ اول ،تهران ،دانشگاه تهران.
گراهام ،گوردن( ،)1392فلسفه هنرها :درآمدی بر زیباییشناسی ،ترجمه مسعود علیا ،چااپ
پنجب ،تهران ،ققنوس.
الکست ،ژان( ،)1392فلسفه هنر ،ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی ،چاپ اول ،تهران ،ماهی.
لونا چارسکی ،آناتولی و دیگران( ،)2536نگاهی بر تاریخ در هنار ،ترجماه ج .ناوایی ،تهاران،
سپیده.
مالوری ،فیلیپ( ،)1381ادبیات و حقوق ،ترجمه مرتضی کالنتریان ،چاپ اول ،تهران ،آگه.
محمودی،جواد( ،)1391جلوههای حقوقی کلیدر نوشاته محماود دولات آباادی ،چااپ اول،
تهران ،میزان.
مرمور ،آندره( ،) 1390تفسایر و نرریاه حقاوقی ،ترجماه محماد حساین جعفاری و مهساا
شعبانی ،چاپ اول ،تهران ،مجد.
میلنر ،آندرو و براویت ،جف( ،)1390درآمادی بار نرریاه فرهنگای معاصار ،ترجماه جماال
محمدی ،چاپ سوم ،تهران ،ققنوس.
نامی ،غالمحسین( ،)1371مبانی هنرهای تجسمی ،چاپ اول ،تهران ،توس.
نفیسی (ناظباالطبا) ،علیاکبر( ،)2535فرهن نفیسی ،جلد ( 5م ا ی) ،تهران ،خیام.
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هشترودی ،محسن( ،)1350جهان اندیشه :دانش و هنر ،چاپ دوم ،تهران ،دهخدا.
هنفلین  ،اُسوالد( ،)1392چیستی هنر ،ترجمه علی رامین ،چاپ هفتب،تهران ،هرمس.
هوبزبام ،اِ .ج( ،)1374عصر سرمایه ( 1848ا ،)1875ترجمه علی اکبار مهادیان ،چااپ اول،
تهران ،ما.
هینیک ،ناتالی( ،)1391جامعهشناسی هنر ،ترجمه عبدالحسین نیک گهر ،چاپ سوم ،تهران،
آگه.
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الحکیب ،توفیق(« ،)1378ابتکاار در هنار و ادبیاات» ،ترجماه عبادالعلی دیلمای ،دانشانامه
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،شماره 35ا .34
برلین ،آیزایا(« ،)1390راه فکری من» در :فوالدوناد ،عازتاهلل ،فلسافه و جامعاه و سیاسات،
چاپ دوم ،تهران ،ماهی.
داوری ،رضا(« ،)1374هنر و حقیقت ( ،»)2هنر ،شماره .29
دین ،الکساندر و کارا ،الرنس(« ،)1387درام به مثابه هنر» ،ترجمه مسعود اوحدی ،فصالنامه
هنر ،شماره .75
رحیب زاده ،محمد رضا(« ،)1385واژهشناسی تاریخ هنر ( :)4هنر (بخش نخست)» ،گلساتان
هنر ،شماره .6
ستاری ،جالل(« ،)1348هنر از لحاظ روانشناسی» ،هنر و مردم ،شماره .79
عبدالهی ،علی(« ،)1377جستجوی هنر در سادگی» ،کتاب ماه هنر ،شماره .4
عریمی ،عبدالعلی(« ،)1378نقد اثر ،نه مؤلف» در :قوکاسیان ،زاون ،مجموعه مقاالت در نقد
و معرفی آثار بهرام بیضایی ،چاپ سوم ،تهران ،آگه.
قرهباغی ،علیاصغر(« ،)1379پایان و مارگ تااریخ هنار (] )2تبارشناسای پسات مدرنیساب
( ،»[)12گلستانه ،شماره بیستب.
کاتبی ،حسینقلی(« ،)1354ادبیات حقوقی یا حقوق در ادبیاات فارسای ( ،»)1کاانون وکاال،
سال بیست و هفتب ،شماره .131
لوبو ،مارک و رازانی ،موگه(« ،)1383فن و هنر» ،زیباشناخت ،شماره .11
مارتین ،برایان(« ،)1385مخالفت با مالکیت فکری» ،ترجمه محمود حکمت نیا و علای تقای
خانی ،فقه و حقوق ،شماره  ،10سال سوم.

موضوع شناسی حقوق هنر :درآمدی بر آثار هنری 31 //

.68
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محمدزاده وادقانی ،علیرضاا و دیگاران(« ،)1385کنوانسایون باینالمللای بارای حمایات از
هنرمندان مجری یا اجراکنندگان ،تولیدکنندگان حامل صوتی و سازمانهای پخش رادیاویی
(مصوب  26اکتبر 1961م)» ،مجله حقوق تطبیقی ،دوره جدید ا شماره .2
موسوی گیالنی ،سید رضی(« ،)1386سنجش مؤلفههای هنر اسالمی با هنر مدرن» ،آدیناه،
شماره .2
هاسپرس ،جان(« ،)1392مسالل زیباشناسای» در :بیردزلای ،مونروسای و هاساپرس ،جاان،
تاریخ و مسالل زیباشناسی ،ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی ،چاپ چهارم ،تهران ،هرمس.
 -3جراید
«بالیدن فرهن در گروی رواج بیترسی است :گفت و گو با سیاوش جمادی دربااره نسابت
سیاستمداران و فرهن » ،ضمیمه ماهانه روزنامه اعتماد ،ویژه تیر .93
«تقوایی :تاریخ همیشه از جغرافیا اتفاق میافتد» ،اعتماد ،سال دهب ،شماره .91 8 8 ،2531
روزنامه اعتماد ،سال یازدهب ،شماره .92 10 18 ،2868
روحانی ،حافظ« ،هنر یعنی مهارت ،یعنای مارارت» ،اعتمااد ،ساال یاازدهب ،شاماره ،2948
.93 2 9
«هر اثری ،آیینه خالقش است» (گفت و گو باا مصاباح قمصاری ،آهنگسااز) ،اعتمااد ،ساال
یازدهب ،شماره .92 10 25 ،2874
«هنرمند در میان مردم زایش پیدا میکند» (گفتوگو با حمیدرضا نوربخش و نویاد دهقاان
به بهانه اجرای کنسرت در شیراز) ،اعتماد ،سال یازدهب ،شماره .93 2 7 ،2946
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