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 چکیده 

چالش  جدیدترین  از  ارزشهای  یکی  هنری،  و  ادبی  مالکیت  حقوق  در  روی فراگیر  بر  گذاری 
واحد،    باشد.می   مدرنپستهای  نقاشی سبکی  نداشتن  خاص،  قواعد  فقدان  علت  به  آثار  این 
های  متمایزی نسبت به نقاشی  شکن بودن و در نتیجه فردی شدن ماهیت کاملا آمیز و شالودهتناقض

گذاری بر روی این آثار  معیار مشخصی برای ارزش  که تا امروزای  گونهبه  ؛اندسنتی و مدرن پیدا کرده
از است.  نشده  آورد   آنجا  ذکر  است  ممکن  آثار  این  مورد  ۀ  که  یا  و  بشوند  واقع  تجاری  شرکت 

مسئولیترهن ایجاد  موجب  مواردی  در  یا  و  گیرند  قرار  بالقوه   گذاری  گردند  واقع  تواند  می  مدنی 
ارزش  بهها  آن   گذاریموضوع  توجه  با  مقاله  این  در  پیدا کند.  قضایی مضاعف  روش علم    اهمیت 

زیبایی ارائ   ، شناسی هرمنوتیک و  ارزش ۀ  به  برای چگونگی  مانع  بر روی معیارهایی جامع و  گذاری 
خادم تحقیقات قضایی    عنوانبهتیک  پرداخته شده است تا با روش علم هرمون   مدرنپستهای  نقاشی

 تمرکز بر اصول یافته تفسیر هرمونتیکی  ۀرا در این دعاوی تضمین نماید. نتیجای  هدف عدالت رویه
نگارنده  تأکید  و  مدرنپستگرامر هنر  درخصوص   مفهوم  می  بر شخصیت ذهنی  این  تبدیل  تواند 
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 مقدمه
گسترده  ، امروزه  اهمیت  فکری  مالکیت  توسای  حقوق  در  و  است  یافته  تجاری  تعامالت   عۀدر 

. علم حقوق  (۱۹۲:  ۱۳۹۹  کوهستانی و ناصری، )  کندمی  ایفاای  اقتصادی کشورها نقش برجسته
علوم انسانی متکفل وضع قوانین و مقرراتی است که جامعه را  های  ترین رشتهیکی از مهم  عنوانبه
  ،در این میان  .حرکت مطلوب سوق داده و موجب نهادینه شدن عدالت و نظم در جامعه شود  سویبه

نای بیش یک با تمرکز بر موضوعی خاص ضمن تعقیب اهداف مذکور موجب غ  گرایشات حقوقی هر
نیز گشته پیش خود  نوظهور حقوقی است که ورای از  از گرایشات  یکی  فکری  مالکیت  اند.حقوق 

مسلماا  فکری  مالکیت  حقوق  در  دارد.  نظر  انسانی  خلقیت  دستاوردهای  به  کلسیک  هر    حقوق 
نوی  یک اثر هنری و مع عنوانبهکه به اثر تبدیل شود و مسیر معقول به محسوس را طی نماید ای ایده

های  گذاری این آثار با توجه به ملک و دارای شرایط الزم؛ مورد حمایت مقنن خواهد بود؛ اما ارزش 
گذاری شود؛ اما اینکه ارزش می  آثار حمایتۀ  زیباشناسانه متفاوت خواهد بود؛ به عبارت دیگر از هم

در تضمین کیفیت    وشناسانه دارد  چقدر باشد؟ که البته بستگی به امور زیباییها  آن  اقتصادی و قیمت
حمایت اثر بسزایی دارد. پس هرچه اثری زیباتر باشد و این زیبایی فهم شود ارزش و قیمت اثر بیشتر 

گردد،  می  پیشنهاددهنده منعقد  عنوانبهخواهد بود. در مواردی که قراردادی میان هنرمندی و فرد دیگر  
واقعی اثر وجود ندارد. همان گونه که در بازار هنر  به علت وجود قرارداد، مشکلی در تعیین ارزش  

هنرمندان با  انحصاری  قراردادهایی  اغلب  »دالالن  که  است  به  می   رایج  اساس  این  بر  و  بندند 
استاال  )  اندازه و تعداد خاصی از آثار را تولید کنند.«  ، شود انواعمی  هنرمندان کمک یا دستور داده

ی مسائل جدید مطروح در  گوپاسخحقوق ما هنوز به روشنی  ( اما به هر صورت  ۱06  :۱۳8۹  ، براس 
 (.۱۲6 :۱۳۹۹ الماسی،  و  کاویانی) این زمینه نیست

گذاری اموال مالکیت فکری  اما در موارد غیرقراردادی که امروزه نیز بسیار رایج است مانند رهن 
آورد که  مواردی  در  یا  واقعهای  شرکتۀ  و  قمی  تجاری  اهمیت  قیمت  تعیین  بسیاریشوند    ضایی 

عینی و عمومی مشترک   به علت وجود معیارهای مشخص  سنتیهای  یابد. این امر در مورد هنرمی 
شورای ارزشیابی   ۀنامآیینمتمم    5  ۀماد  ۱ۀ  که در تبصر  ن گونهارسد؛ همنمی  چندان مشکل به نظر

  ، ۱۲/7/۱۳84 نویسندگان و شاعران کشور مصوب شورای عالی انقلب فرهنگی مصوب  ، هنرمندان
از   گذاری مسلماا گذاری را جدول مربوط به هنرهای سنتی قرار داده است، اما این ارزش ملک ارزش 

 مدرن است خروج موضوعی دارد و پستهای گذاری بر روی نقاشیبحث مذکور که راجع به ارزش 
بگیرد؛  نمی قرار  استناد  مورد  بسیار  ها  آن  ماهیت   چراکه تواند  یکدیگر  و موضوعبا  شناسی  متفاوت 

گذاری  نمایاند. ارزشمی  شده دور و غیرممکن  بینیپیش متفاوت مسیر قضایی را از راهکار قانونی  
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فضای    چراکه رسد؛  می  مدرن به علت ماهیت آن بسیار مشکل به نظر اقتصادی بر روی هنر پست
کی به فرد حامل آن شناختی فرافردی است. در این فضا هر ملزیباییهای  مدرن فاقد ملک پست

تواند مانعی در برابر ایجاد معیار و  نمی  (. اما این دشواری۱6۳:  ۱۳8۱  ،بازرگانی)  شودمی  محدود
علم    که  چرا مدت و رسیدن به عدالت قضایی در بلندمدت گردد  ضابطه برای دستیابی به نظم در کوتاه

ادره و در نتیجه تضمین عدالت  حقوق، متکفل ایجاد ضابطه برای جلوگیری از تشتت آرا و احکام ص
مدرن و الزام به  پستهای  باشد و در نتیجه تزاحمی میان نبود معیار مشخص در نقاشیای میرویه

دهد.  می  حاضر را تشکیل  اصلی تحقیق  ۀ شود که مسئلمی   ایجاد معیار و ضابطه در علم حقوق پدیدار
مدرن و دانش شناسی هنر پسته از زیباییبه همین منظور در متن سعی بر آن بوده است تا با استفاد

طریق با  آن  ارتباط  و  انسانیۀ  هرمنوتیک  متون  صورت  به  فهم  به  آن  دانستن  منحصر  بدون  و  کلی 
  مسلماا   هایی برداشته شود.دقیق در این موارد، برای رفع این نقیصه گام ای  نوشتاری و با دادن ضابطه

گذاری صحیح بر روی آثار وقتی  ه قرار گرفت که ارزشنوشتار هرمنوتیک از آن رو مورد توج  در این
گذاری مالی واقعی بر ممکن است که فهم از اثر ممکن گردد. به عبارت دیگر تا اثر فهم نشود ارزش 

روش تفسیر   عنوانبه تحقیق وجود رابطه معنادار بین هرمونوتیک    ۀروی آن نیز میسر نخواهد بود. فرضی 
 باشد.  می  مدرنپستهای اقتصادی آثار و نقاشی گذاریفهم برای ارزش ۀو مقدم

تجربهای  روش   تاکنون ارزش   ۀقضایی  از  یافتدقیقی  لذا  و  ندارد  چنینی  معیارهای  با    ۀگذاری 
خادم    عنوانبهشناسانه و تفسیری  تواند مسیر قضایی را برای استفاده از علوم جدید روش می   تحقیق

های  اکنون با ذات استداللای حقوقی مدنظر قرار گیرد. هرچند که استفاده از علوم میان رشته ۀمسئل
علمی تحقیقات علوم  های  ناب حقوقی قدری فاصله دارد و ذهن حقوقی چندان راحت نیست تا یافته

 نماید. می معنی تلقیچنینی را بیهای دیگر را به راحتی بپذیرد و گاه تلش 
دانشی منسجم است و اغلب    ۀمستقیم خالی از سابقصورت  به  در این رابطه نیز  تحقیق  ۀپیشین

مدرن متمرکز بوده و چندان تناسبی شناختی آثار پستکارهای علمی در این رابطه به خوانش جامعه
 با تحقیق حقوقی در این رابطه وجود ندارد.  

پی برای  نتیجساختار تحقیق حاضر  یافته  گونهاین  ۀجویی  اول تحقیق    سامان  فراز  در  است که 
نقاشی پستموضوع از  ارائه  شناسی کاملی  در حقوق مالکیت فکری  آن  الگوهای اساسی  مدرن و 

است   به  وشده  رویکردی هرمونوتیکی  دوم  فراز  مورد   ۀمثاب در  حقوقی  مفهوم  قضایی  تفسیر  روش 
ای  قضایی تبینی بین رشته  بررسی قرار گرفته شده است و در نهایت و در فراز سوم چگونگی این تفسیر

 مدرن قرار گرفته است.  میان روش فلسفی هرمونوتیک و الگوی پست
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  قضایی  ۀحقوق مالکیت فکری آن در حوز های مدرن و الگو. هنر و نقاشی پست 1
حقوقی این آثار در حقوق مالکیت معنوی  های  مدرن و الگوواره برای ترسیم دقیق از نقاشی پست

طور  بهمدرن آن و سپس نقاشی پستهای لفهؤمدرن و متا ترسیم دقیقی از هنر پستابتدا الزم است 
  خاص ارائه شود:

 مدرن و ماهیت آنشناسی پست. موضوع 1-1
از  نقاشی پست   مدرن پستوضعیت  ۀ  یسم، زاییدمدرن پست مدرن مانند سایر موارد مشتق شده 

 یسم مدرن پستناگزیر از شناخت مفهوم    نمدرپستهای  برای فهم معنای نقاشی  باشد. بنابراینمی 
هنوز مفهوم واحدی    باشد.اما در اصطلح،می  در لغت به معنای بعد از مدرن  مدرنپستباشیم.  می 

یسم که عنوان دوران پس از مدرن را به خود  مدرن پستبرخی معتقدند که »  از آن ارائه نشده است.
و اصول مدرنیسم را مورد پرسش و ها  ه آرمانگرفته رویکرد و تفکری است که اعتماد و اطمینان ب

یسم  مدرن پستدوران مدرن سر ناسازگاری گذاشت.  تأیید    مورد های  تردید جدی قرار داده و با اندیشه
انتقاد کردن پیشرو و مترقی مدرن،  آن)  از همان اصل  به  بر علیه می  که  را  آن  بالید( سود جست و 

از کاربردها و  ای  پذیری با دامنهانتقادی انعطافۀ  آن را مقولتوان می  خودش به کار بست. تفکری که
یسم  مدرن پستمشخص است این است که  آنچه  اما    (۱۹  :۱۳84وارد،  )  بالقوه دانست.«های  درک 

اند:  از آن بریده باشد. به همین منظور گفته  پروراند بدون اینکه کاملا می  غایتی ورای مدرنیسم در سر
مدرنیته مدرن پست در سرای  یسم  نهایی  رویای  دیگر  که  متافیزیک  فراسوی  اما  نمی  است  پروراند، 

  فردباوری و دمکراسی مدرن را حفظ کرده است   ، همچنان روح آزمایشی و عقلی و انتقادی علم و هنر 
ماهیت    آنجا  از  .(76:  ۱۳8۱حقیقی،  ) در  نهایی  رویای  پیدا مدرن پستکه  خارجی  وجود    یسم 

آن نمی به  رسیدن  لذا  وجه  کند،  قرارۀ  نیز  آنان  شناختهنمی  همت  رسمیت  به  تکثر  بنابراین    گیرد. 
انفجار درونی   شکستن مرزها وۀ  دربارها  به تنوع روش   مدرنپستشود و در این شرایط »وضعیت  می 

ارجاع  اختلف در شرایط احوال فرهنگی  و   :Jennings & Graham, 2006)  دهد«می   و اوضاع 

از نظرات فردی تشکیل  مدرن پست(. وضعیت  269 این وضعیت، می   از افراد یعنی  در  شود. یعنی 
باشد. به عبارت دیگر هیچ اصلی بدون انسانی  تواندنمی  هیچ حکم فرافردی و مستقل از وجود افراد

هستند که حضور دارند. ها  فقط آدم   مدرنپستکه آن اصل را حامل باشد پذیرفته نیست. در وضعیت  
اخلقی و ارزشی ورای انسانی که آن را حامل باشد اذن ورود به    ای، مذهبی، ی، فلسفهاهیچ ایده

رود می   و چون مرجعیت بیرونی از میان  (۱6۲  :۱۳8۱  ، بازرگانی) کند.نمی   را پیدا   مدرنپستفضای  
شمولی برای حقیقت وجود ندارد و دعوی فهم یسم هیچ معیار جهانمدرن پست »در نظر    ، در نتیجه
نگاه  مند ومکانزمانهمیشه   در  اهمیتمدرن پستمند است.  از  و  نسبی است  فعل    یست حقیقت 
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کلی برای ترسیم وضعیت  طور  به(  Jennings & Graham, 2006: 269-270)  شود«می  انسانی کاسته
را   مدرنپست اندرسون  تروت  والتر  دوران شده  می   این سخن  یا  از عصر  بیان کرد: »صحبت  توان 

توان،  کننده و در عین حال پر گیج  آمیز، آشفته، نابسامان، زا، تناقضآشوب   ، پرتلطمای  است، دوره 
واژه یا   .برانداز و ویرانگر، البته امیدبخش و نویددهندهشکن، بنیانخلق ولی نه سازنده بلکه شالوده

اندرسون،  )  .«« استمدرنپستشود،»می  به کار برده   ،برای این عصر یا دوران  اصطلحی که غالباا 
هایی است که عاریت از این وضعیت دارای ویژگی   مدرن پست( انسان فرانوگرا و نقاش  80  :۱۳7۹
های  سبک  گذارد و به حد اعلی  می  پیشینهای  انحصار  جایبه»او در زندگانی خود التقاط را    است.

اشد یا پیشتاز، بورژوا  پیرو سبک مرسوم ب  ، آنکه این شود یا آن  جایبهآمیزد.  می  گوناگون را با هم در
پیوندد. به آیینی پایبند می  را به همها  ترین الهام ها، ضد و نقیضترین ذوقباشد یا قلندر، ناهماهنگ

(. هرچند مطالب گفته شده  ۱07-۱08 :۱۹87کروت، ) کند.«نمی نیست و هیچ وابستگی مقیدش
ید را ترسیم کند اما همان  یسم توانسته است بخشی از ماهیت این وضعیت جدمدرن پستدر مورد  

یسم تعریف اصطلحی مشخص و معینی که جامع و مانع باشد مدرن پستطور که مشهود است؛ از 
و از همین رو   توان ارائه دادنمی نیز تعریف مشخصی مدرنپستدر نتیجه برای نقاشی  وجود ندارد، 

ماهیت آن باشد. به همین ۀ  کنندروشنتواند  نمی  یت منطق ارسطویی به دنبال حد و رسم بودنتبعبهو  
 شود. می جهت به ذکر اوصاف اساسی و الگوهای آن پرداخته

اجمال هنر  می   به  گفت  م  مدرنپست توان  چند  نقاشی ؤبا  در  که  دارد  بازشناسی  قابلیت  لفه 
 نیز این اشتراکات وجود دارد: مدرنپست
فرم .  ۱ به  بودن نسبت  فلسفهها  انتقادی  از ضابطهفردگرای.  ۲،  هنریهای  و  فرا  های  ی و خروج 
 . گرایی و چندهنری در نقاشیترکیب ، گرایینقض.  ۳، فردی

باعث فوق  عینیتمی   ضوابط  تا  الزمشود  که  حقوقی  و   ۀگرایی  حقوقی  استدالل  یک  تشکیل 
مطلوب است به  ای  رسیدگی که رسیدن به یک عدالت رویه  ۀقضایی است قدری مشکل شده و نتیج

 شود.   تأمین قضایی عادالنه ۀبه بیانی ساده مشخص نیست نتیج سختی ممکن شود. در حقیقت
 شناسی آن و زیبایی  مدرنپستنقاشی . 1-۲

 تاکنونشود و زیباشناسی  می   شناسی تلقیقاب قلب مفهومی زیبایی   مدرنپست اثر هنری و نقاشی  
گذاری قبل از هر برای ترسیم دقیق از ارزش   باید گذاری آن بوده است. لذا  قلب ارزیابی هنر در ارزش 

 مطالعه شود تا در تشخیص قضایی ملک قرار گیرد.   مدرن پست شناسی نقاشی  چیز ماهیت زیبایی 
بار در سال   نام »چارلز جنکس«    ۱۹75این اصطلح، نخستین  به  در بحث یک معمار جوان 

از آموز که شعار معماری  ای  شده بود. آموزه کارکردگرایی یا فونکسیونالیسم، خسته  ۀ  مطرح شد که 
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عام برای بیان اشکال گوناگون هنری  طور  به  (. در اصطلح هنری 6۱0  :۱۳7۹گامبریج،  )  مدرن بود
آخر سد قرارۀ  ربع  استفاده  مورد  اصالتاا   گیرد.می  بیستم  واژه  نیم  این  تشریح    ۱۹70ۀ  دهۀ  در  برای 
که   مینیمالیستی  های  فرم   جایبهبناهایی  و  از  عقلنی  استفاده  با  را  مبهم  و  متضاد  ساختارهای 

های  و استفاده از رنگها  تاریخی، قرض گرفتن از دیگر فرهنگهای  گوشانه به شیوه ارجاعات بازی
یسم مدرن پست(  8۱  :۱۳8۹  زاده و دریابیگی، یار)  خیره کننده را مورد استفاده قرار داده به کار برده شد.

با  ای  عرصه که  هنر  در  زمینه است  روز  هر  قواعد،  شکستن  درهم  و  و  های  خلقیت  جدید 
سرو کار دارد تا با محتوا و ها  ، بیشتر با نشانهمدرنپست»نقاشی    آورد.می   پدید  را   بینیپیشغیرقابل

 حقیقی، )  کند«می  استفاده  علئماساطیر، تصاویر تاریخی و    ، هرگونه که تمایل داشته باشد از نمادها
شخصی بود که  سان به مشخص بود. هنرمند شناسی کاملا سنتی ملک زیبایی  (. در هنر76 :۱۳8۱

کرد و در نتیجه معیار مشخص و می   تقلید از نظم پوالدین در طبیعت و مافوق طبیعت را حکایت
حتی در    نمود.می   مبنی بر آن انطباق بود سادهآنکه    شناسی و در نتیجه داوری ارزشیعینی زیبایی

ب نیز  مدرن  روایتدوران  اینکه  و مشخصی وجود های  ا  معیار عینی  باز هم  اما  نفی شد؛  فراحسی 
توان گفت تا قبل  می  شد. به این ترتیب است کهمی  آن سنجیده  بر اساسداشت که ارزش کار هنرمند  

معیار مدرن پستاز   تصورهای  یسم  یا  بود  یگانه  است،  می  زیبایی  یگانه  که  ای  قلههمچون  شد 
  جهتبه   مدرنپستۀ  سنجید اما در دورمی  ن قرار داشت و هرکس خود را با آنالعین هنرمندا نصب

است،  دوره  این  جوهر  و  ذات  که  تعدد  و  نتیجه   تکثر  در  و  گرفت  قرار  اصلی  معیار  هنرمند  مِن 
به وجود آمد. به همین دالیل    تعدد افراد انسانی  بر اساسمتعدد  های  شناسیو زیباییها  گذاری ارزش

که   زیبایی زیبایی بود  و  شد  متعدد  نیز  که  ها  شناسیشناسی  شد  موجب  امر  همین  و  آمد  وجود  به 
کند بدون هیچ تقیدی آزاد و رها گردد. به همین دلیل گفته  می  هنرمندی که خود در این فضا تنفس

رهایی هنرمند از قید و بندهای علم    مدا»آزادی بی حد و حصر هنرمند مدرنیست، پی  شده است که
اعتبار شد؛ هنرمند معتبر شد. باالتر از آن، هنرمند ملک  بی  شناسی عملا زیبایی  ...  ناسی بودزیباش

در    .(۱44:  ۱۳8۱  ، بازرگانی)  اعتبار شد بدون هیچ محدودیتیمدرن پستهنرمند  است    ،یسم  آزاد 
را  ها  آن  هوم مف  در متنی جدید،ها  آن  گذشته بهره بگیرد؛ بلکه با ترکیبهای  از تصاویر و پدیده  تنهانه

اساسی تغییر دهد. آن ارزش و جایگاهی که در گذشته، هنرمند و اثر داشتند، در این دوره  طور بهنیز 
شناختی مورد توجه است. هنرمند  ثیر آن بیش از زیبایی أگیرد و محتوا و تنمی   قرار  تأکید  دیگر مورد 
  ۀخاصی است و نه به پروژ  ارجاعی و معیار داوری چهارچوب  نه متعلق به    ، مدرنپستدر دوران  

چشم کثرت  دارد.  تعلق  تجربهخاصی  پراکندگی  و  تجزیه  به  و کوالژمی  اندازها  صورت به  انجامد 
مختلف در  های  متعلق به دوران و فرهنگهای  آید. سبکمی  ترین تکنیک هنری عصر ما دراصلی
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جانبۀ  یکافراطی و    تأکید  (۲6  :۱۳86  ، خلج)  شوند.می  کنار هم قرار گرفته و با هم ترکیب و مونتاژ
نظام  نهادن  کنار  به  هنرمند  فکر  و  اندیشه  بر  هنر  نحوزیباییهای  این  در  رایج  و  مدرن  ۀ  شناسی 

زیباییصورت  رفتن  از دست  به  و  گشته  هنری  آثار  به  قاعده  ، بخشی  و  ویژه  هنری ساختار  اثر   مند 
وج۱۲  : ۱۳88زاده،  مهدی)  انجامدمی  تنها  بنابراین  زمین(.  هنرمندان  اشتراک  زندگی ۀ  ه  شخصی 
رسد تنها با استفاده می  هاست که این امر در فردیت و ذهنیت هنرمند و نقاش پنهان است و به نظرآن 

پرداخت. توضیح بیشتر این مورد  ها  آن  گذاری صحیح آثارتوان به ارزشمی  از این کلیدواژه است که 
 شود.می  در ادامه آورده

در مورد یک اثر نقاشی ممکن است نظرات گوناگونی از حیث    مدرنپستآثار    با توجه به ماهیت
با هم هستند زیبایی ارائه شود که دارای اختلفات اساسی  اساساا   شناسی  زیبایی  و  شناختی  تعرض 

  مثال ممکن است شخصی  عنوانبهگذاری اقتصادی نیز خواهد شد.  مذکور سبب تعارض در ارزش
آن را بسیار سخیف ارزیابی کرده و در نتیجه ارزش مادی آن   مدرنپستی  با دیدن یک تابلوی نقاش

را بسیار کم ارزیابی کند؛ در حالی که کارشناس دیگر، با دیدن همان تابلو انگشت حیرت به دهان 
که    آنجا  گذاشته و ارزشی فوق تصور نقاش برای آن قائل شود. چنانچه گذشت؛ در موارد قراردادی از

دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد  می   نون مدنی که مقررقا  ۱0ۀ  طبق ماد
بر پذیرش اصل حاکمیت اراده   اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و بنانموده 

به وجود امانمی   مشکلی  آثار در رهن  در مواردی که  آید؛  های  شرکتۀ  آورد   همچنینگذاری و  این 
  بسیار اهمیت ها  آن   گذاریارزش  ، گیرند و یا حتی در موارد ضمان قهری می  مورد استفاده قرارسهامی  

زیباییمی  بنابراین  نقاشی  یابد.  خاص  در هممدرن پستشناسی  را  آن  بتوان  که  آن  های  زمینهۀ  یسم 
 بود. اما شناسی آن  خاص به دنبال زیباییطور  بهآن  ۀ  بلکه باید در هر نحل  ؛تجویز نمود وجود ندارد 

که  نمی کرد  انکار  علیطور  بهتوان  و  زیباییغ رکلی  نوع  این  بودن  ذهنی  مم  ذیل  های  لفهؤشناسی 
 کند:می  نیرا تبی مدرنپستشناسی نقاشی زیبایی
غیرضابطهزیبایی.  ۱ تشتتشناسی  سنتمند  و  زیبایی.  ۲،  شکن گرا  انحلل  تعدد  و  شناسی 

 قالب برای هنر.   ۀفلسفی ارائه دهندهای سنتذهنی شدن زیبایی و خروج از . ۳، هنریهای فرم 
شناسی از یک نقاشی توان گفت که برای ترسیم دقیق یک گزارش زیباییمی  بر اساس اصول فوق

گرا  شناسی مرسوم و سنتتفسیر زیباییهای  روش   تردیدتشخیص قضایی؛ بی  تأمین  برای  مدرنپست
ه علم هرمنوتیک و ارتباط آن با بحث مذکور  توان تحلیل از این سبک نخواهد بود. در قسمت بعد ب

 شود. می پرداخته
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 گذاری قضاییشناسی الزم در ارزش. هرمنوتیک و امکان فهم زیبایی۲
دال مرکزی تشخیص قضایی بر آن   عنوانبه   مدرنپستشناسی نقاشی  برای ترسیم دقیق از زیبایی 

 ناسی فلسفی قرار دهیم.  شهستیم تا روش تفسیر هرمونوتیکی را مفسر و خادم زیبایی
صورتی  مخصوصاا می   در  و  هنری  و  ادبی  آثار  برای  گذاری ارزش   مدرن پست های  نقاشی   توان 

اعیان صرف نگاه نشود و باید مفسر و کارشناس به جهان اثر راه یابد. ۀ به منزل ها  آن  صحیح نمود که به 
بزرگی ۀ  رمان و نمایشنام   به همین جهت گفته شده است که »هرکس بخواهد به زیست جهان غزل و 

این کار نوعی روش علمی مبدل نیست ۀ  وارد شود باید »جهان شخصی«اش را به مخاطره اندازد و الزم
گرایانه ها، بلکه فهمی انسان بندی و طبقه ها  شناسی ترین نوع ترین و ظریف یا »آناتومی نقد«، با درخشان 

گذاری بر روی ( پس آنچه برای ارزش ۱۳  :۱۳77پالمر،  )   ویل اثر متضمن آن استأ است از آنچه ت
اول حائز اهمیت است فهم مقصود نقاش است. علم هرمنوتیک علمی است ۀ  در وهل ها  نقاشی   گونه این 

و   ، پردازد. متفکران رمانتیک همانند فیشتهمی   مطلق صورت  به   که به چگونگی فهم  شلگل و نوالیس 
 اند.هنر، ابواب جدیدی را برای هرمنوتیک گشوده ۀ  شناسی و فلسف شلینگ با طرح مسائل زیبایی   ویژه به 

تبلور خلقیت  عنوان به خالق اثر هنری و توجه کردن به اثر هنری  عنوان به لف ؤ اینان با عطف توجه به م 
بنابراین هرمنوتیک در .  ( ۱4۳  : ۱۳88  آقایی، )   هرمنوتیک وارد ساختند ۀ  شناسی را به حوزلف، زیبایی ؤ م 

زمینه   زیبایی این  و  تفسیر  برای  فهمنظراتی  با  که  دارد  می آن   شناسی  ضابط ها  برای ۀ  توان  مشخصی 
 ارائه داد.   مدرن پست های  ذاری قضایی و بررسی دقیق مفاهیم قضایی بر روی نقاشی گ ارزش 

 مدرن پستهرمونتیک و فهم آثار هنری . ۲-1
 شناختی برای تحلیل قضایی  هرمونوتیک روان  .۲-1-1

و  بیان چگونگی  به  فنی است که  یا  دانش  هرمنوتیک  است که  هرمنوتیک گفته شده  تعریف  در 
مربوط   سازوکار  آدمی  مطلق می   فهمیدن  یا  باشد  مکتوب  متون  فهمیدن  قلمرو  یا  متعلق  خواه  شود؛ 
واقعیت های  فعالیت  یا مطلق  انسان و  (. 6  :۱۳8۳گلپایگانی،  ربانی  )   هستی. های  ارادی و اختیاری 

زبانی های  فهمیدن آثار انسان تعریف کنیم این علم از صورت ۀ  بنابراین اینکه علم هرمنوتیک را مطالع 
گیرد، یعنی می   زیرا بدین گونه است که علم هرمنوتیک بنیاد تمامی علوم انسانی قرار   ، رود می   ویل فراتر أ ت 

و با توجه   (. دقیقاا ۱7  :۱۳77پالمر،  )   سرو کار دارند.   ویل آثار انسان أمضبوطی که با ت های  تمامی دانش 
افعال ۀ  را که از زمر   مدرن پست های  باشد که در موضوع اخیر، نقاشی می   به همین ویژگی هرمنوتیک 

ندازی از متون غامض ریشه ا بر دهیم. هرچند عمل تفسیر متون و پرده می   متعلق فهم قرار  ، انسانی است
ۀ منظم و مرتبی را سراغ نداریم که شاخهای میلدی بحث یا گفتار   ۱7قرن  در اعصار کهن دارد اما »تا 

»دان هاور« را نخستین  معموالا  خاصی از دانش را تشکیل دهد و نام هرمنوتیک بر آن نهاده شده باشد. 
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م از این ۱654وی در سال    از دانش استفاده کرد. ای  دانند که این واژه را برای شناساندن گونه می   کسی 
 :۱۳86واعظی، ) هرمنوتیک قدسی یا روش تفسیر متون مقدس( مدد گرفت« ) کلمه در عنوان کتابش 

ادوار   آنجا   از   . ( ۲۲ حاضر،  نوشتار  در  است  گذاشته  سر  پشت  را  مختلفی  تطورات  هرمنوتیک  که 
( هرمنوتیک روان شناختی ۲  ، ( هرمنوتیک سنتی یا کلسیک ۱  هرمنوتیک به سه دوره تقسیم شده است: 

گیرد و فهم متن امری طبیعی می  در هرمنوتیک سنتی متن در کانون توجه قرار  . هرمنوتیک فلسفی ( ۳ و 
 آید. از می   شود؛ مگر در مواردی که ابهامی در متن باشد که در این صورت تفسیر به میدان می   قلمداد 

همین منظور از دهد؛ به  نمی   محور بوده و افعال انسانی را مدنظر قرارکه هرمنوتیک سنتی، متن   آنجا
 موضوع تحقیق حاضر نیست.  شود و طبعاا می   توضیحات بیشتر پیرامون آن خودداری 

شناختی با ظهور شلیر ماخر شکل گرفت. »نزد شلیر ماخر علم هرمنوتیک، هرمنوتیک روان
  اتفاق  گیرد که بدفهمی غالباا می  فرض محدود هرمنوتیک پیش ۀ  هاست. تجربو نوشتهها  هنر فهم گفته

تفاوت کار شلیر ماخر و   .(K. Schmidt, 2006: 6) بنابراین تفسیر همیشه مورد نیاز است  افتد؛ی م
  نویسد آشکارمی   که اوای  نفسه در هر کلمهدیگران در این بود که او معتقد بود که فردیت نویسنده فی 

در صورت    که چنانبارز و آشکاری این امر در صورت درونی متن وجود دارد، همصورت  به  شود و می 
(. در واقع با ظهور هرمنوتیک شلیر  JuliusGoebel, 1918: 609)  کندمی   بیرونی کار او نمود پیدا 

الجمله متصور است؛ اما همواره ماخر هرچند اصابت به معنا و مفهوم واقعی متن، امری ممکن و فی
نزد شلیر ماخر ماهیت فهم  باشد. » می  طبیعی  امکان بدفهمی از متن وجود دارد و این امر کاملا 

لف و راه یافتن به ذهنیت اوست. شلیر ماخر فهم و تفسیر را  ؤهمان بازسازی گذشته، همدلی با م
آورد در واقع به  می  دانست. زمانی که هنرشناس به فهم اثر هنری رویمی   »بازسازی«و »بازتولید« 

نفوذ کند تا معانی آن را    ، اثرۀ  فرینندبازسازی تاریخی آن پرداخته و بر آن است که به دنیای ذهنی آ
آن را بشناسد. بازسازی تاریخی دارای عناصری  ۀ  درک کند؛ یعنی برای فهم اثر باید ذهنیت آفرینند

سیس و بازتولید کند و نیز أرا که هنرمند در ذهن خویش داشته، تای  است. مفسر باید موقعیت اصلی
(. از نظر شلیر  87  :۱۳78  گران، ریخته)  ساس نماید«ست احا  را که اثر متعلق به آنای  جهان ذهنی

بر دو عنصر اساسی است. فهم سخن  ۀ  »پروس  ماخر و    عنوانبهفهم مشتمل   عنوانبهزبان شفاهی 
روان و  گرامری  که  عوامل  این  هردوی  فکر.  خواندهمحصول  از  صورت  به  شودمی   شناختی  مجزا 

(. باید  JuliusGoebel, 1918: 619)  واحدی است«.بلکه به واقع عملکرد    ؛دهدنمی  همدیگر رخ
باشد؛ اما در   مسئلهتواند راهگشای  می  گرامری ۀ  این نکته را اضافه کرد که در متون نوشتاری ضابط

تواند مورد توجه قرار بگیرد و مفسر باید به اصول هنر  نمی  گرامری ۀ نقاشی و هنرهای تجسمی، ضابط
گاه باشد. غایت تفسیر ر  شناختی دانستن چگونگی اندیشیدن و چگونگی اظهار آن بر  وانمورد نظر آ
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بنابراین فهم تکنیکی.  شناختی محض و روانشود: روانمی  دو قسمت  روی نوشته است.  شناختی 
  بنیادینی را که محرک برای این فکر و نوشته بوده است،ۀ کند که اندیشمی شناختی محض سعیروان

زیبایی در ترسیم  و  در ارزششناختکشف کند  نیاز  امکان تجسم عینی  ی مورد  برای قاضی  گذاری 
استداللی متن  برای  را  روانرأی    قضایی  نماید.  این است که  فراهم  فهم  برای  نیز  تکنیکی  شناختی 

شناختی فهم  هنری مذکور اظهار شده است. هدف غایی تفسیر روانۀ قطع  چگونه افکار نویسنده در
 (.  K. Schmidt, 2006 :18) که در متن اظهار شده است فردیت نویسنده به همان کیفیتی است
قرار داد.ۀ  پس از شلیر ماخر، دیلتای وجه ]شلیر ماخر و    همت خود را مباحث هرمنوتیکی 

دیلتای[ هر دو در این امر اساسی و بنیادین مشترکند که ]هرمنوتیک[ روش یا منطق گفتمان بوده،  
(. تمایز هرمنوتیک رمانتیک با  ۱۱۳  :۱۳86  زاده، حسین )  نهدمی  اصول و قواعد تفسیر را در اختیار ما

م  هرمنوتیک کلسیک عمدتاا  پیشگویی و حدس مراد    که چنانلف است.  ؤدر دخالت دادن عنصر 
ۀ  و گفتارها به همها  علم تفسیر از تفسیر نوشتارۀ  تفاوت هرمنوتیک دیلتای با شلیر ماخر در توسع

 : ۱۳86  زاده، حسین)  دارند  نظراتفاقدر روشی بودن  ها  ۀ آنبودن؛ هماعمال آدمی است و نه در روشی  
گفتارهای    (.۱۱۳ و  متون  به  هرمنوتیک  قلمرو  او  نظر  به  داد.  گسترش  را  هرمنوتیک  قلمرو  دیلتای 

بلکه شامل هم ندارد  اختصاص  فعالیت  ۀشفاهی  و  و  می   انسانیهای  اعمال  متون  بر  شود. علوه 
ت صنعتگر،  مصنوع  آهنگگفتارها،  وصنیف  نقاشی  تابلوی  تفسیرند. .ساز،  برای  موضوعاتی   .. 

آن توسط هرمنوتیک    ۀرغم توسعبهموضوعات فوق  ۀ  در همآنچه  اما »  (.۱۱۲  :۱۳86  زاده، حسین)
یک متن و مانند آن بیش از یک تفسیر ندارد و چندین تفسیر    ، این است که   شناختی مشترک استروان

کند  می  (. از نظر دیلتای هنرمند در اثر خود ظهور۱۱۳  :۱۳86  زاده، نحسی)  تابد.«نمی  و قرائت را بر 
توان به اثری بدون پرداختن  نمی  و اثر هنری همیشه رنگ و بوی هنرمند را در درون خود دارد. بنابراین 

رسد. می  ذهنیت خالق آن توجه کرد. به همین منظور ذکر مثال بسیار سودمند به نظر   به شخصیت و
کرده  می  لودویگ ریختر نوشته است که در ایام جوانی موقعی که در شهر تیوولی زندگی  نقاشی به نام

همگی عزم جزم داشتند که طبیعت    را نقاشی کنند.ای  با سه نفر از دوستان خود قرار گذاشتند منظره 
دیدند  می  خواستند آنچه را می  را آن طور که هست روی پرده بیاورند و به عبارت دیگر از آن دور نشوند.

متفاوت از آب در آمد. تفاوت  ۀ  کار چهار پرد ۀ  و در حد امکانات تقلید کنند. با این همه نتیج  دقیقاا 
نقاشی این  اندازها  میان  بود.ۀ  به  نقاشان  این  میان شخصیت  تجربۀ  نویسند  اختلف  از  ۀ  خاطرات 

رنگ فرع بر مشرب و    مذکور این نتیجه را گرفته است که بینش عینی وجود ندارد و ادراک صورت و 
   .(۲۲ :۱۳8۲کاسیرر و دیگران، ) مزاج و منش فردی هنرمند است

شخصیت نگارنده از جهت   مدرن پست گذاری دقیق قضایی از آثار هنری  در حقیقت برای ارزش 
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ترسیم هویت هنری وی بسیار ارزنده است و الزم است تا نقش اجتماعی و فهم دقیق هنرمند در بستر 
شناسی تلقی شود. در حقیقت یک ارزیابی قضایی ز اصول اساسی ترسیم هویت زیبایی هنری وی یکی ا 

مورد توجه قرار   فرایند شود و در صورتی که هنرمند در این  می   دقیق از تمرکز بر شخصیت هنرمند شروع 
هد شناخت قضایی دقیق نخوا   دیگر در این رابطه اقدام شود قطعاا های  لفه ؤ با تمرکز بر م   نگیرد و صرفاا 

بیابد که آیا خبره و کارشناس توانسته است تحلیل دقیقی از هویت   در گزارش خبره حتماا   باید بود. قاضی  
این اساس یکی از عواملی که باید در  شناسی ارائه دهد. برعینی شخصیت نگارنده برای ترسیم زیبایی 

  باشد. می   ناخت هنری ترین وجه شاصلی   عنوان به قضایی تحکیم شود تمرکز بر هویت نگارنده    ۀ روی 
 ناکارآمدی هرمونتیک فلسفی برای ارزیابی قضایی .۲-1-۲

(، ۱۹76ـ ۱88۹) شناختی و با ظهور مارتین هایدگر در اوایل قرن بیستمپس از هرمنوتیک روان
از تئوری روش تحقیق پدیدارشناختی هوسرل را با جنبه  هرمنوتیک فلسفی پدیدار شد. »وی هایی 

وی این بود که فهم  های  ترین آموزه (. از مهمK. Schmidt, 2006: 7)  «دیلتای ترکیب کرد فهم حیات  
نقشی اساسی در پیدایش فهم انسانی دارند؛ بدون  ها  ساختارمند، سیال و گذراست و پیش امری تاریخ

پیش  ذهنیتنمی  ساختارها،این  درون  در  تفسیر  و  فهم  پرداخت.  تفسیر  و  فهم  به  و  ها  توان 
هرمنوتیک فلسفی، هرمنوتیک امری روشی و    بر اساس. »یابدمی  ساختارها شکل گرفته و معناپیش 

هرمنوتیک فلسفی معتقد  .  (۱۱8  :۱۳87زاده،  حسین)  « شناختی نیست؛ بلکه فلسفی است.معرفت
هدف اساسی هر    روایناز محور.  لف ؤمحور و نه ممفسرمحور است نه متن ای  تفسیر پدیده   است که

بر تواند فهم جدیدی  می   لف نیز یکی از خوانندگان متن است وؤلف نیست. مؤتفسیر، فهم مراد م
باشد. فهم متن  های  دانستهو پیشها  داوریپیش  اساس افق    برایندتازه داشته  با  امتزاج ذهنی مفسر 

تمانی دوطرفه است. روند  فهم متن یک منولوگ نیست. بلکه دیالوگ و گف  رواینازمعنایی متن است.  
و  ها دانستهسو ممکن است انسان هر لحظه به پیشزیرا از یک  ، انتهاستتفسیر و فهم متن روندی بی

بیهای  داوریپیش  تفسیرهای  و  معانی  متن  خود  دیگر  از سوی  و  یابد  بر جدیدی دست  را    پایانی 
وی(.  ۱۲0  :۱۳87زاده،  حسین)  تابدمی  گادامر کار  هایدگر،  از  علم   پس  گادامر  برای  داد.  ادامه  را 

برگیرند می   هرمنوتیک تئوری فلسفی فهم است که ادعا  به فهم، در  تفسیر و ۀ  کند تمام موارد احتیاج 
باشد. به بیان دیگر انکار معنای مرکزی و محوری متن با مقیاس قصد و نیت می   مان أ تو صورت  به   کاربرد 

وش عملی عقلی بشر مخالف است و حتی منکران نیز از کلم، با ارتکاز ذهنی و ر  ۀ گوینده یا نویسند
اند، مخاطبان خود انتظار دارند که در فهم و تفسیر سخن آنان، معنا و مقصودی را که آنان در نظر داشته 

لف پایبندند، اگرچه ؤ مورد توجه قرار دهند؛ یعنی آنان نیز در عمل به معنای مرکزی متن با مقیاس قصد م 
گذشته از این انکار معنای مرکزی متن که با مقیاس   اند. ازی موضع مخالف برگزیده پرد در مقام نظریه 
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مفسر   لف وؤ شود و اعتقاد به اینکه معنای متن از نسبت میان افق معنایی م می   لف تعیینؤ قصد و نیت م 
شرایط یابد کلیت و ثبات را که از  می   شود و با تکثر و تحول افق ذهنی و معنایی مفسر، تحول می   حاصل

 .( 4۹  :۱۳8۳ربانی گلپایگانی،  )   سازد می   ضروری یک نظریه است مخدوش 
 خادم روش تفسیر قضایی  عنوانبهشناختی . هرمونتیک روان ۲-۲

عینی و مشخص که بتوان فهم انسانی را ای  ضابطه ۀ  این نظریه برای ارائ ، با توجه به اشکاالت مذکور 
همین اشکاالت،   دلیل به باشد و  می   نارسا   ، ن استوار نمودقضایی را بر آ   ۀ در پرتو آن منسجم کرد و روی 

شود. می   گذاری در این مقاله پذیرفته فهم و ارزش ۀ  ل ئ شناختی برای تبیین مس ضوابط هرمنوتیک روان 
 شناختی رعایت دو ضابطه الزم و ضروری است:آثار انسانی با توجه به هرمنوتیک روان ۀ  بنابراین فهم هم 

تواند مورد استفاده قرار بگیرد؛  می  باشد. این ضابطه در متونمی  گرامریۀ  ابطضها  آن  که اولین.  ۱
قواعدی را به کار گرفت؛ به این معنا که در  ۀ  آن ضابط   جایبهاما در آثار تجسمی مانند نقاشی باید  

نگی مثال در نقاشی چگو  عنوانبهآن هنر به کار رفته است یا خیر.  ۀ  اثر هنری مزبور، قواعد پذیرفته شد
 گرایی را .. توسط نقاش رعایت شده است یا خیر. البته این معنی فرم .ها، پرسپکتیو واستفاده از رنگ

 ۀرا دارد. در حقیقت برای ترسیم روی  مدرنپستدهد بلکه ضدیت فرم سنتی معنای فرم نقاشی  نمی
ی تفسیری رعایت قواعد و عدم رعایت آن فرایندقضایی منضبط نیاز است تا کارشناس و قاضی در  

 ار گیرد.  رالزم در متن اعمال قضایی مورد توجه قای را نیز ملک عمل قرار دهند تا عدالت رویه
و  باشد که در این ضابطه نفوذ به دنیای ذهنی هنرمند  می   شناختیروانۀ  ضابط  ، دوم ۀ  ضابط.  ۲

این  ۀ  بنیادینی محرک نقاش برای ارائۀ  اول اینکه چه اندیش  باشد.می  مدنظر  اساسی  سؤالپاسخ به دو  
در نویسنده  افکار  چگونه  اینکه  دوم  است،  بوده  مسلماا ۀ  قطع  اثر  است.  شده  اظهار  مذکور    هنری 

ای این  تری برگذاری اثر هنری، بتواند به پاسخ صحیحهرچقدر دادرس در مقام رسیدگی به ارزش
های  تر صورت گرفته است. در حقیت هرچه نسبت بین ذهن و فرم گذاری دقیقت برسد، ارزشسؤاال

گرایی قضایی در آن رعایت شود  هنری به خوبی در تحلیل هرمونیتیکی با دقت انجام شود و عینیت
 قضایی مطلوب و با کیفیت بهتر انجام گرفته است.   ۀ شناسی الزم برای ایجاد رویزیبایی

تعبیری  هرمونتیکمی  به  که  گفت  زیباییمی  توان  ماهوی  ضوابط  برای  تواند  الزم  شناختی 
 تهیه کند.  مدرنپستهای گذاری را در نقاشیارزش

 گذاری آثار هنری در حقوق اقتصادی . ارزش۳
هنر خاص ارزیابی مالی و روند برآورد است ارزش بازار از    ۀیک زیرمجموع  ، 1گذاری هنر ارزش

 
1. Art valuation. 



 رفیعی علوی و محجوب /یفکر  تیمالک حقوق  در مدرنپست  یهای نقاش ییقضا  یگذار ارزش  و کیهرمنوت

 

۲6۹ 

این موضوع یک فعالیت اقتصادی مالی است تا   تعریف شده است. به این ترتیب، بیشتر  آثار هنری 
شناختی محض یا یک فعالیت قضایی به معنای مصطلح و رایج علمی، با این  زیبایی  یک فعالیت

توانند در حقوق موضوع توجه  می  زش فرهنگی و معنوی دارند؛ذهنی ارهای  حال از آنجایی که دیدگاه
های  از منابع مختلف از قبیل خانهها  داده  ۀارزیابی هنر شامل مقایس  .( Coslor, 2016: 13)  قرار گیرند

هنر شرکتمجموعه  ، حراج  و  خصوصی  موزه های  داران  فعالیتبزرگ،  هنری،  های  داران،  دالل 
یک اثر هنری است  درخصوص    گران بازار تخصصی کهجربه، و تحلیلصاحبان گالری، مشاوران با ت

تقریبی البته  و  معین  مقدار  یک  هنری    رسند.می  به  جمع  تنهانهارزیابی  اهداف  آوری،  برای 
وسرمایه واگذاری  بلکه    تأمین  گذاری،  کمک  عنوانبهمالی،  برای  املک،  ارزیابی  از  های  بخشی 

  اعتباری قضایی و وام انجام  قۀ حقوق مالیاتی، حقوق بیمه و وثی  ریزی درخیرخواهانه، برای برنامه
 . (Balfe, 1997: 307) شودمی 

 فرایندیک کارشناس حرفه و معتمد در  آمریکا )که اکنون انجمن فروشندگان هنر در    یمعیارهای
دادگستری(   کیفیهای  لفهؤم  عنوانبهقضایی  اصالت،  است:  پذیرفته  را  آن  اساسی  نادر  ارزیابی  ت، 

(. در حقیقت ارزیابی اصیل  Blaug, 2001: 47)  شودمی  بودن، شرایط، منشأ یک کار هنری تلقی
کننده و اصالت از جهت انتساب به یک جریان هنری در عنصر  بودن کار از جهت انتساب به تهیه 

ی  هاعینی کیفی از جهت ارزش های  لفهمؤشود. کیفیت هنری کار نیز بر اساس  می   اصالت بررسی
  تأمین  تواند این مهم را می  گرامری   ۀشود که تحلیل هرمونتیکی با ضابطمی  هر مکتب هنری واکاوی 

فر  و  کار  کمیابی  ماونماید.  از  یکی  نیز  اثر  تعیینهای  لفهؤانی  منشعینی  است.  بازار  در    أ کننده 
تشکل و  هنری  اثر  یک  واقعیتأگیری  از  جامعههای  ثیر  و  یکی  اجتماعی  نیز  عوامل شناختی  از 
 شود.  می  گذاری عینی تلقیارزش

زند!«، »هویت  می  ذهنی مانند: »با انسان حرف های  لفهؤعینی مذکور هنوز مهای  لفهؤدر کنار م
توان  ها نمیلفهؤ( و برای این مGibbon, 1987: 117)  گذاری اثری جدی دارنددارد!« نیز در ارزش

تواند تا حدود زیادی می  نوآوری تحقیق حاضر  ار و به راحتی ترتیبی برای تشخیص معین نمود. ابتک 
در حقیقت تحلیل دقیق هرمونتیکی از شخصیت نگارنده    .دوم ارائه شده مشکل را حل نماید  ۀبا ضابط

انگیزه  جهت  از  نگارنده  اهداف  ترسیم  تحلیل  ممی  و  و  های  لفه ؤتواند  تجسم  برای  را  ذهنی 
ایجاد  عینیت و  قضایی  که    قضایی  ۀرویوحدتگرایی  است  معتقد  نوآوری علمی  این  آورد.  فراهم 

نگارنده، تحلیل دقیق از رویکردهای اجتماعی فلسفی و    ۀتحلیل دقیق عناصر ذهنی از جهت انگیز
نقاشی آرمانی  هویت  ممکنهای  ترسیم  کار  در  هرمونتیکی  روشمند  تحلیل  طریق  از  که    مذکور 

را در محسوس معرفی نمامی  شودمی  تولید معقول  نقاشی بدل شده تواند  به هنر  ید، عقلنیتی که 
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نگارنده موفق  مفهومی  بازآفرینی  و  و زیبایی  ، است  ارزیابی  نتیجه  در  و  ممکن  را  قضایی  شناسی 
 شود.می  گذاری موفق ممکنارزش

آثار معاصر   گذاری مالی آثار هنری و خصوصاا اکنون برای جبران عدم قطعیت و ارزیابی دقیق ارزش 
علمی بازارهای   ۀ این حوزه رویکرد برآورد قیمت به رویکردهای مطالع های  مانند نقاشی   مدرن پست و  

ی بلندمدت نشان دهد. روند تمایل به فرایند مالی هنر نقاشی را در    هنری گرایش پیدا کرده است تا بازار 
با  یک  در  هنر  ارزیابی   زۀ بازار  این می   زمانی  و  ارزش می   شود  مشمول  نقاشی های  گذاری تواند  آثار 

توان انکار نمی   نیز باشد تا دقت در قیمت توسط این عوامل عینی شکلی افزایش یابد. اما   مدرن پست 
توان انکار کرد که نمی   دارد اما ای  کمی است و اطمینان رویه های  کرد گرچه این روش مبتنی بر داده 

  نیاز نخواهند بود. حقیق بی این تحقیقات نیز از نیاز به روش پیشنهادی ت  ۀ کمی پایهای  داده 
ارزشکلی میطور  به در  از بحث توان گفت  دو الیه  نقاشی  مانند  آثار هنری  اقتصادی  گذاری 

  ۀشناسی و الیذهنی در هنر و زیبایی  ۀمطالع  ۀنماید. الیمی  وجود دارد که تشخیص قضایی را همراهی
یک    بر اساسند تشخیص قضایی را  کمی  روند بازار که سعیهای  لفهؤم  بر اساسگذاری عینی  ارزش

   مدل ریاضی بازاری تجزیه و تحلیل نماید.
 در حقوق اقتصادی  مدرنپست یهاینقاش گذاری ارزشهای . روش4

گذاری اقتصادی آثارمالکیت معنوی وجود قضایی تطبیقی برای ارزش ۀسه روش معمول در روی
 موارد را استخراج نمود:توان این  می دارد که از دل مطالعات حقوق اقتصادی

 گذاری اموال فکری در حقوق تطبیقیقضایی ارزش ۀروی .4-1
هایی است که برای ایجاد و  : در این روش ارزش مال فکری معادل مجموع هزینه1روش هزینه 

  ۀ شود؛ روش هزیندر واقع روش هزینه به دو بخش متمایز تقسیم می  .آن مال صرف شده است  ۀتوسع
های مورد نیاز برای ایجاد  هزینه  2ایجاد مجدد  ۀجایگزینی. روش هزین  ۀوش هزینایجاد مجدد و ر

دارد. ارزش آن دارایی اظهار می   عنوانبهمجدد آن دارایی فکری با همان مشخصات و از همان طریق را  
  ۀکاربرد دارد. در روش هزین  این روش در دعاوی قضایی که مال غیرمادی خاصی موضوع دعوا است، 

می3نیجایگزی  ویژگی ،  با  دارایی  یک  قیمت  استعلم  با  نظر،  توان  مورد  دارایی  با  مشابه  ذاتی  های 
 حداکثر ارزش آن دارایی را به دست آورد. 

آالت و املک و مستغلت گذاری ماشین : این روش مشابه روشی است که برای قیمت 4روش بازار

 
1. Cost Approach. 

2. Reproduction Cost. 

3. Replacement Cost. 

4. Market Approach. 
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درخصوص   توان به معاملتی که اخیراا در آن حوزه و می گذاری در این روش  رود. برای قیمت به کار می 
ارزش  اینکه  به  توجه  با  کرد.  رجوع  گرفته  صورت  مشابه  سایر موارد  اساس  بر  روش  این  در  گذاری 

گیرد، لذا هر چه تعداد معاملت آزاد در بازار بیشتر باشد، مقایسه صورت می قابل معاملت مشابه و  
بود   ۀنتیج  خواهد  بهتر  نیز  مشکل  حاصل  چند  با  روش  این  از   روروبه .  کافی  اطلعات  است:  بوده 

معاملت، امکان تشبیه اموال فکری به یکدیگر با توجه به استثنایی بودن این اموال و کم بودن اطلعات 
 نماید. تأمین نمی   را به خوبی ای  الزم برای برای محاسبه که به صرف یک معامله عدالت رویه ای چرخه 

  تنها   نهشود. روش هزی در این روش بر نقدینگی حاصل از اموال فکری توجه می  :1روش درآمد 
و خاص  موارد  با  درخصوص    در  نیز  بازار  روش  و  دارد  کاربرد  غیرمادی  اموال  از  خاصی  نوع 

ومحدودیت موارد  غالب  در  درآمد  روش  است،  مواجه  محاسبه  در  اموال   ۀکلیدرخصوص    هایی 
درآمد ناشی از به کارگیری اموال فکری، چه میزان از سود و درآمد    اعمال است. سود وقابلغیرمادی  
بینی شده چقدر زمانی مورد انتظار برای کسب درآمد پیش   ۀ تجارت مورد بررسی است؟ باز  مربوط به

بینی شده آن  تحقق درآمد پیش   ۀاند؟ الزمها و خطرات مربوط به کسب درآمد کدم ریسک  است و
زمانی مناسب صورت گیرد.    ۀبه شرایط اقتصادی و رقابتی و در یک بازبینی با توجه  است که پیش

ها، زمان انقضای حق  عمر مفید اموال فکری را نیز باید با توجه به امکان منسوخ شدن آن   همچنین
 (. Torrance, Andrew, 2009: 137) اختراع و امثالهم لحاظ نمود

 قضایی در نظم فقه و حقوق اموال فکری   ۀگذاری و رویارزشهای . تحلیل روش4-۲
اموال فکری ارجاع به کارشناس ممکن است و موارد دعاوی    ۀ در نظم حقوقی ایران گرچه در حوز

گیری و رسیدگی است و سرعت رشد این دست  اموال فکری مهمی اکنون در محاکم در حال شکل
اساساا  و  است  گسترش  به  رو  کارشناس  به  مراجعه  و  دعاوی  ق   ۀروی  دعاوی  این  در  اکنون  ضایی 

ای مراجعه به کارشناس قرار  حرفهصورت  به  طرفینهای  ادعایخصوص    در  خود را   ترین ابزارمهم
منسجمی    ۀاما هنوز روی  ، تواند در قرار دادگاه قرار گیرد می  بر اساس عمومات از قوانین  و  2داده است

 مشاهده نیست.ها قابلدر دادگاه  باره دراین
از ابهام خواهد  ای  نمایند در هالهمی   اقدام به ارزیابیها  ش رو  این  یک ازکدام اسان با اینکه کارشن

غیر از نقاشی( هر سه روش را به اقتضای مورد در )  موارد دیگردرخصوص    کنونی  یۀبود هرچند رو

 
1. Income Approach. 

ای، افزارهای رایانه برداری از نرم مالکیت بهره  :دیوان عالی کشور  ۱۹  ۀشعب  ۹۱0۹۹70۹07۹00۳76  ۀ شمار  ۀدادنام .  2
نظریه کارشناسی انحصار بهره برداری از نرم افزارهای رایانه ای در صورتی متعلق به پدیدآورنده آن است که در شورای  

 ها ثبت شده باشد. عالی انفورماتیک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلمی و یا مرجع ثبت شرکت 
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عرف  دهد. در فقه و نظم قضایی ما رجوع به کارشناس و خبره نوعی رجوع به  می  حال رسیدگی نشان
  :۱۳78  بهبهانی،)   باشد و این سیره عقلئی مورد نظر شارع استمی  با حفظ اصول و ضوابط قضایی

تواند محمل می را در پی نداشته باشد مسلماا  فوق که ردع شرعی مسلمیهای ( و هرکدام از روش ۱۱
ارزش به  دادگاه  التزام  اما حدود  گیرد.  قرار  قضایی  ارزیابی  و   بایدگذاری مذکور  عرفی  اصول  تابع 

 قانونی را برای قاضی ایجاد نماید.   ۀ قواعدی مشخص باشد که بتواند ارزش قضایی یک امار
نظریمی   دادگاه حدود  مشخص   ۀتواند  را  نظری  1کارشناسی  ارزیابی  حق  برای    ۀو  کارشناسی 

این نظریه2محکمه شناسایی شده است  به  نیز  اعتراض اشخاص  وجود دارد. در  ها  . همچنین حق 
است نیاز است تا گزارش کارشناس در ارزیابی  مؤید    یقت چنانچه فقه اسلمی نیز در این رابطهحق

ارزش ارزیابی    خود سبب علم قاضی و استغنای ذهن وی گردد و چنانچه این مهم میسور نگردد قطعاا 
  تواند می  گذاریو اعتبار از جهت قضایی خواهد بود. لذا اینکه کدام روش ارزش  محلمذکور بی

د بود که در نظام قضایی ما به تثبیت نرسیده است هنماید فراز مهم خوا  تأمین  قواعد حقوقی نظام ما را 
 و در قسمت تدارک خواهد شد. 

 هرمونتیک های  گذاری اقتصادی و یافتهارزشهای . تحلیل نسبت روش4-۳
توان احصا نمود: می   چنانچه گذشت در ارزیابی قضایی دو دسته ضوابط ماهوی برای ارزیابی را 

ضوابط عینی: اصالت، کیفیت، نادر بودن، شرایط، منشأ یک کار هنری و ضوابط ذهنی که روح هنری 
 مانند با انسان حرف   یهای دارد که با مثال   اول قرار  ۀ پوشانی با دستشود و گاه نیز در هم می   کار تلقی 

که  می  زمانی  حقیقت  در  اشاره شد.  بدان  دارد!  روح  یا  روش زند!  در  ضوابط   گذاریارزش های  این 
گاه آن روش برای ارزیابی مال فکری مورد نظر مطلوب و مفید    شود آن   تأمین   بازار و درآمد(   هزینه، ) 

به شود و تا زمانی که این ضوابط محقق در یک روش نباشد در حقیقت روش مذکور نسبت  می   تلقی 
از ضوابط کدام  هیچ تواند  نمی   درآمد اصوالا   ارزیابی آن مال فکری ناکارآمد است. بر این اساس روش 

 کافی خصوصاا های  اصالت، کیفیت و... را ارزیابی کند. روش بازار نیز از این جهت که ممکن است داده 
 آور برای ثبت این آمار وجود ندارد و چنانچه وجود قانونی و الزام ای  در نظام حقوقی ما که هنوز رویه 

 
تهران  ۹۳0۹۹70۲۲۲50060۳  ۀ شمار  ۀدادنام .  1 استان  تجدیدنظر  محدوده    :دادگاه  تعیین  در  دادگاه  تکلیف 

کارشناسی، دادگاه بدوی مکلف است در صورت صدور قرار کارشناسی، محدوده ی کارشناسی و کم و کیف آن را 
 تعیین کند در غیر این صورت دادنامه بدوی نقض می شود. 

حدود التزام دادگاه به نظریه کارشناسی،    :تجدیدنظر استان تهران  دادگاه  ۹۲0۹۹70۲۲۳70۱۳5۹  ۀ شمار  ۀدادنام .    2
درصورتی که دادگاه نظریه کارشناس را با اوضاع حاکم بر موضوع دعوی متفاوت و مغایر ببیند حتی پس از هفت روز 

 ع دهد. مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی، جهت اقناع وجدان می تواند موضوع را به هیئت کارشناسی دیگری ارجا 
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های در موضوع تحقیق ما یعنی نقاشی   مؤثر العاده  به هویت شخصی فوق همتایی آثار بنا  داشت بی می 
 نخواهد شد. ای  چندان که بایست کارآمد نبود، لذا این روش نیز منجر به عدالت رویه   مدرن پست 

و با توجه به عدم امکان استعلم قیمت و امکان   در روش بازار نیز رویکرد هزینه جایگزینی قطعاا 
های ماند و باید هزینه می   رویکرد اول باقی   طلوب را ندارد. لذا تنها روش هزینه با جایگزینی کارآمدی م 

ارزش آن   عنوان به مورد نیاز برای ایجاد مجدد آن دارایی فکری با همان مشخصات و از همان طریق را  
داد که  قرار  توجه  بر عوامل   مدرن پست های  نقاشی درخصوص    دارایی مورد  تمرکز  این روش بخاطر 

 عینی و ذهنی فوق داریم.های  تواند کارآمد تلقی شود. حال در این روش ما نیاز به ضابط می   استثنایی 
ابتکاری این تحقیق روش پیشنهادی هرمونتیکی روان   تأمین   عهدهبه شناختی  این ضوابط را در روش 

.. است که این تشخیص را . ان ضوابط اصالت ورویکرد ایجاد مجدد در اقتصاد هم های  دارد. هزینه 
تفسیری در عوامل ذهنی را های  تفلسف   خواهد گرفت و اصالت، کیفیت،   عهدهبه روش هرمونتیک  

تواند به ایجاد می  تحقیقی و نزدیک معنادار از کارشناس  ۀن خواهد نمود که گزارش دقیق و چندگان ی تبی 
از جهت امکان در حقوق ما ممکن و با اصول حقوقی ما  ا تنهنه علم در قاضی کمک نماید. این ابتکار 

پذیر است و هم در حقوق استدالل   نیز کاملا   مدرن پست های  منطبق است بلکه با ذات خاص نقاشی 
 تری گردد. خود سبب ایجاد نظم حقوقی دقیق   ۀ تواند با تکمل می   حقوقی دیگر های  تطبیقی نظام 

 ه نتیج
های  شرکت تجاری قرار گرفتن و موارد ضمان قهری در مورد نقاشیۀ  آورد   ، گذاریدر موارد رهن 

، آن را از مدرنپستکه ماهیت نقاشی    آنجا  گذاری این اموال هستیم. ازناگزیر از ارزش   ، مدرنپست
قدرت نشانده است.  ۀ  احکام به اریک   جایبهکلسیک به کلی جدا کرده است و افراد را  های  نقاشی

نقاشی داده جمع  ها  این  جا  خود  دل  در  گروهی  هر  از  و  و  اضدادند  دقیق  تشخیص  برای  اند. 
و نظم  ای  آن عدالت رویه ۀنو در تحقیق ترسیم شده است که نتیج ۀگذاری قضای دقیق دو یافتارزش

 نماید. می در حال گسترش هستند تنظیم قضایی مطلوب را در این دعاوی که قطعاا 
ضوابط    .دو دسته ضابطه وجود خواهد داشت  مدرن پستی  ها نقاشی  ۀ برای ارزیابی دقیق دربار

 گذاری اقتصادی این آثار فراهمدال مرکزی ارزش   عنوانبهشناسی  ذهنی که یک گزارش دقیق از زیبایی 
شناسی  این زیبایی تأمین تواند برای تشخیص قضایی خود بدان دست یابد. برایمی  آورد و قاضیمی 

و ت از روش هرمونوتیکی  زیباییاستفاده  این منظور کارشناس  مؤثرشناسی  فسیر  برای  بود.    خواهد 
نقاشیصورت  به و گروه  نحله  به کدام  متعلق  مزبور که  نقاشی  درونی   مدرن پستهای  کلی سبک 

کند. کشف  را  زیبایی  است  روان سپس  هرمنوتیک  معیارهای  به  توجه  با  عملشناسی  به    شناختی 
کارشناس در فهم ساختاری به معیارهای نقاشی   بور است.اول فهم قواعد نقاشی مزۀ  آید؛ ضابط می 
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پردازد که آیا قواعد آن سبک خاص به  می آن سبک، به این نکته بر اساسکند و می  در آن سبک توجه
اگر نقاشی در سبک سوررئالیسم بود باید با قواعد همان سبک    درستی اجرا شده است یا خیر. مثلا 

 اولیه به عمل آید. شناسی ارزیابیهمان قواعد زیبایی بر اساسسنجیده شود و 

باشد که در این ضابطه نفوذ به دنیای ذهنی هنرمند و پاسخ به دو  می   شناختی روان ۀ  دوم، ضابط ۀ  ضابط 
این اثر بوده است،  ۀ  بنیادینی محرک نقاش برای ارائ ۀ  ه اندیش اول اینکه چ   باشد. می   اساسی مدنظر   سؤال 

ممکن است اثر مذکور،    چراکه هنری مذکور اظهار شده است.  ۀ  قطع   دوم اینکه چگونه افکار نقاش در 
  گذاری صحیح ممکن نخواهد بود. مسلماا از آثار نقاش باشد که بدون توجه به این نکته ارزش ای زنجیره 

ت  سؤاال تری برای این  بتواند به پاسخ صحیح   ، شناسی اثر هنری م رسیدگی به زیبایی هرچقدر دادرس در مقا 
 نیز تضمین شده است.  ای  تر صورت گرفته است و عدالت رویه گذاری دقیق برسد، ارزش 

الزم  ای عدالت رویه  تأمین  شناسی فوق برایپس از ترسیم گزارش تفسیری هرمونتیکی از زیبایی
ب سطح  در  تا  روش کارهاست  دقیقارزشهای  گیری  اقتصادی  ارزیابی گذاری  برای  روش  ترین 

 مورد تمسک قرار دهیم.،  را که روش هزینه و رویکرد ایجاد مجدد انتخاب شد  مدرنپستهای  نقاشی
  محور و کمبود اطلعاتتمسک به روش هزینه و رویکرد ایجاد مجدد با ذات استثنایی و شخص

باشد. و البته   مدرنپستتواند الگوی مناسبی برای مال فکری نقاشی  می   دیگرهای  روش خصوص    در
تواند از  می  دارند نیزها توان انکار کرد که دیگر اموال فکری که خصوصیت نزدیک به این نقاشینمی

 این راهکار استفاده نمایند.  

پژوهی آینده  تواندمی  کارشناسیهای قضایی و تحلیل نظریه  ۀ تحقیقات در رابطه با گردآوری روی
موفق    باره دراینتحقیق حاضر باشد تا تثیبت شود که روش مذکور در این تحقیق تا چه حد توانسته  

 عمل نماید.  
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