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مقدمه بیان مةئلهو
مدخلازآنخودسازیهنردرویكیپدیاباعنوان
صد از بیش فهرستی appropriation )art( انگلیسی 
هنرمندراارائهمیکندکهنشاندهندةتنوعوگستردگی
دایرةفعاالناینحرکتهنریاززمانظهورتاکنون
بودهاست.بسیاریازآثارآنهادرموزههایمعتبرجهان
هستند)مجموعههاییمثلموزةمتروپولیتن،موزههنر
مدرننیویورک،گوگنهایموبنیادهاییمثلبنیادآثار
جهانی معتبر جوایز آنها از بسیاری و وارهول1( اندی
گرفتهاند)گلنبراون2باآثاریبرگرفتهازآنتونیروبرت3
درسال2000نامزددریافتجایزهترنرشدوبهخاطر
بریتانیا ازملكه آثارهنریاشدر2019نشانشوالیه
کثیراالنتشار نشریات و کتابها در و نمود.( دریافت
) ... و آرت فلش آمریكا، در هنر فروم، آرت )نظیر
تاریخچهونقدهایزیادیدربارةآثارآنهانوشتهمیشود
وآثارشاندرحراجهاوبازارهایجهانیبهقیمتهای
گزاففروختهمیشود.علیرغماینكهاینجنبشهنری
درپاسخبهندای»مرگمؤلف«شكلگرفت،امادنیای
هنر،هنرمندانفعالدراینحوزهرابهعنوان»مؤلفان

آثارخود«میشناسد.
ازآنخودسازیهنروسایراشكالالتقاطیپست
مدرنیسم،شرایطومؤلفههایاحرازپدیدآورندگیاثراز
جملهوجوداصالتونوآوریدرنظامهایحقوقمالكیت
غیرمنتظره و کشیدهاند چالش به هنری و ادبی آثار
خصوص در متعددی حقوقی پروندههای که نیست
پدیدآورندگیوادعایمالكیتایننوعآثارمطرحگردد.
سؤالایناستکه»چگونهمیتوانرابطةپدیدآورندگی
یکهنرمندبااثرش،درمورداثریکهبخشیازآنرا
هنرمندآفریدهوبخشی)گاهکلاثر(راازیکهنرمند
دیگربرداشتهتبییننمود؟«چگونهمیتواندراینآثار
کهبراساسوجودحداقلیکاثراولیهواصیلوحداقل
گرفتهاند، شكل دیگر هنرمند-پدیدآورنده یک
مالكیت نظام در کرد؟ شناسایی را اصلی پدیدآورندة
چه ایران جمله از مختلف کشورهای هنری و ادبی
این راهكارهاییدراینموردپیشبینیشدهاست؟در
ازآن آثار تمام در که است آن بر فرض پژوهش
بهحضور مخاطب، احتماالً و دوم هنرمند خودسازی،

پدیدآورندةاولآگاهاستوبهاینترتیبمسالهجعل4
وسرقت5اثرهنریمنتفیمیباشد.

شدید کاربست دارند اعتقاد هنرمندان از بسیاری
حقوقمالكیتهایهنریمیتواندآمارتولیدآثارجدید
راکاهشدهد.»چنانکهاگرآثاردهة1905تا1975
Lan-( کپیرایتداشتند،هنرمدرنرانمیشناختیم«
des, 2000: 17(وبخشبزرگیازهنرپستمدرنوجود

نداشت.واضحاستکهبانوشدنهنرهاوروحدوران،
حقوقمالكیتدربرخیازکشورهااستثنائاتوموادی
جهتبهرهمندیازآثاراولیهوحفظحقوقپدیدآورندة
ارائة پژوهش این از هدف شدهاند. قائل دوم و اول
راهكارهاییدرخصوصبررسیکارشناسیاینآثاربه
در هنری مشاوران و قضائیه قوة رسمی کارشناسان
نكاتی پیشبینی و خودساخته آن از آثار خصوص
انعطافپذیردرالیحةمالكیتهایادبیوهنریوحقوق

مرتبطمیباشد.

پیشینة پژوهش
اینزمینهرابهسه پژوهشهایصورتگرفتهدر
دستهمیتوانتقسیمکرد:1.پژوهشهایصورتگرفته
درزمینةساختارها،مفاهیم،نظریاتورویكردهایهنر
معاصردرازآنخودسازیهنری2.پژوهشهایصورت
گرفتهدرزمینةتاریخ،ساختاروقوانینمربوطبهحقوق
.3 مالكیت به مربوط تئوریهای و جهان در مؤلف
و معاصر هنر در گرفته صورت تطبیقی پژوهشهای
بهآنکهدرخصوصمورد قوانینحقمؤلف رویكرد
 Still life" مقاله در ،Fenzel, Cristine )2007(7 سوم،
with spark and Sweat: the copyright ability of con-
temporary art in the united states and United King-

 Appropriation"درمقالهIrvin, Sherri )2005(و"dom
 Markellou, و "and Authorship in contemporary Art

 appropriation under مقالة در Marina p. )2013(3

به copyright protection, recreation or speculation

قضایی پروندههای و هنری خودسازی آن از موضوع
مطرحدرایاالتمتحدهوانگلستانبارویكردبهتحول
قوانینحقوقیایندوکشورپرداختهاند.همچنینزهرا
قیاسی)1397(کتابیباعنوانجعلوازآنخودسازی
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 Forgery and Appropriation in  مقالة ترجمة از هنر
ازآن و بهمبحثجعل نموده،که Art)2010(منتشر

خودسازیازدیدگاهفلسفیمیپردازد.بهطورکلیدر
اینمطالعاتبیشترجنبةحقوقیوجایگاهپدیدآورنده
اولمطرحشدهاست.درایراننیزتألیفاتیکهبهبررسی
ازآنخودسازیهنری،جنبههایهنریبهویژهازمنظر

قوانینمدونشدهدرکشور،بپردازندکمترمیباشد.

ممانی نظری
بنابهماهیتپژوهش،روابطبینامتنیدرازآنخودسازی
آثارهنریومسائلتاریخیواستثنائاتحقوقیمطرح
درچهارچوبنظاممالكیتهایادبیوهنریجهاناز
جملهآزمونسهگامواستفادهمنصفانهجهتتطبیقبا
قوانینجاریکشورایرانموردبررسیقرارگرفتهاست.

روش تحقیق
روشتحلیلدراینپژوهشتوصیفی-تطبیقیاست
وازنظرماهیتتحقیق،بینارشتهایاست.بهگونهایکه
ازهنرهایمعاصروحقوقبهویژهمباحثمالكیتهای
بهره ساختارگرایانه مطالعات مبنای بر هنری و ادبی
از برخورداری ساختارگرایانه، مطالعات است. گرفته
مباحثیهمچونبینامتنیت،امكانگذرازمحدودیتهای
فراهم را بشری دانش گوناگون شاخههای میان رایج
صورت به اطالعات جمعآوری شیوة است. آورده
و فیشبرداری ابزار طریق از اسنادی و کتابخانهای
مشاهدهمنابعومأخذمربوطبودهاست.دراینراستا
نظاممالكیتحقوقیدرایران؛قانونحمایتازحقوق
و )134۸ )مصوب هنرمندان و مصنفان و مولفان
و هنری و ادبی مالكیت از حمایت الیحة پیشنویس
حقوقمرتبط)1390(،موردتوجهوبررسیقرارگرفته

است.

از آن یوهبازی هنری
ازآنخودسازیهنری،هنِرامانتگرفتنتصاویراز
پیشموجودوآفریدناثریجدیداستوآنرا»تالش
هنرمنداندراستفادهازتصاویرواشیابااندکیدستكاری
اصطالحکهدر این آثارشان.6«میخوانند. در اصل، در

زبانفارسیبهاقتباسهنری،کنشاقتباس،تصاحب
اشتقاقی7، آثار گیری، بدعت مطلوب(، به )مصادره
appropriationامانتگیرینیزترجمهشدهاست،معادل
به یا تصاحبکردن را اجازهچیزی »بدون معنای به
تملکگرفتن«)وارد،275،13۸9(ودرآننشانههای
التقاطگرایی10رامیتوان اقتباس۸یاتقلیدسبكی9و
خوانشهاست. تكثر برای جایگاهی و کرد مشاهده
ازایناصطالحدرگفتمانهنرچندانجدید استفاده
محسوبنمیشود.اوجاستفادهازایناصطالحبهاواخر
دهة1970تاهشتادبرمیگرددکهدرارتباطهمسانی
بااصطالحمستمروپرکاربردپستمدرنقرارمیگیردو
پستمدرن«11 خودسازی آن »از عنوان تحت گاه
اصلی راهبرد )Shurkus, 2005: 12( میشود. استفاده
بامخدوشکردنمعناهاونشانةپایان پستمدرنیسم
اصالتاست.هنرمندانتصاویرراازگذشتهوحال،از
هنرمندان جمعی، رسانههای تبلیغات، عامه، فرهنگ
دیگروهرجایدیگرگرفتهوتبدیلبههنرجدیدی
به مختلف، درجات به موتیفها این از آنها میکنند.
غیرقابل و شده دستكاری کاماًل تا مستقیم شكل
تشخیصازاثراولیهاستفادهمیکنند.اینهنرمندانبا
غصبکردنایدهها،تصاویروحتیسبک،اساساًاخالق
مفهوم هنرمند، یگانگی مؤلف، خصوص در مدرنیسم
به را بیان صحت و اصالت افسانهای تقدس مالكیت،
)Greenberg,1992: 14(.چالشوحتیجنگمیخوانند
پیشینةآنبهکالژهایپیكاسووبراک،»حاضر-آماده«
و چشمه12 معروفش اثر ویژه به دوشان مارسل های
از برگرفته اشیا از استفاده در سوررئالیستها تجارب
محیطبرمیگردد.درسهایکانسپچوالیستدرخصوص
و متن وسیله به تصویر توسط گرفته شكل معنای
چهارچوبآن،تجربههایمینیمالیسمدررابطهبامواد،
زمینههایمطالعاتیدیگردرنشانهشناسی،روانشناسی
الکانی،فلسفةمعاصر،مارکسیسمبهشكلگیریورشد
اینگفتمانکمکنمود.هنرمندانازآنخودسازباوارد
دنبال با دیگر، تاریخی دورههای و هنری آثار کردن
کردنردپایهنرمندانپاپ،فتورئالیست،دربازگشتی
بهسمتبازنماییفیگوراتیو،تكاملاینحرکتهنریو
پروسةکشفتصاویرمرجعراادامهدادندتابتوانندآن



52

فصلنـامۀ علمی                   سال نهم، شامرۀ 36، پاییز ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������139۹

رابهنشانهتبدیلکنند.مونالیزایسبیلدار،جعبههای
بریلویقرمزوسفید،قوطیهایسوپکمبل،تصاویر
سیلکاسكرینمریلینمونرووالویسپریسلی،میكی
ماوسوشخصیتهایوالتدیسنی،بریدةروزنامههاو
تصاویرنشریات،همهوهمهواردمتنجدیدیشدندکه
Schau-( »اگرچهجنبةزیباییشناسیکمتریداشت«

mann,2015,115(نامهنرهایزیبابهخودگرفت.

جایگاه پدیدآورنده هر از آن یوهبازی هنری
آثارازآنخودسازیهنریدرپاسخبهندایمرگ
بارتدر مؤلفشكلگرفتهوریشهدرتفكراتروالن
هزینه مقابل در بایستی خواننده »تولد بیستم، قرن
مرگمولفباشد«)Barthes, 1977: 148(داشتند.بارت
در را متن معنای که ادبی دستاوردهای کردن رد با
جزئیاتبیوگرافیهنرمندجستوجومیکردند،معنای
متنرادرمقصدآننهفتهمیبیند:در»خواننده«.در
و هممعنا »تماشاگر« یا »بیننده« تجسمی هنرهای
همترازخوانندهبارتیاست.درازآنخودسازیهنری،
از خارج که دالهایی درخصوص بارت تفكرات تأثیر
متنساختهشدهوبهمتنجدیدانتقالمییابنددیده
متن امادریک است، تصاویرمشخص منبع میشود.
دیگرقرارگرفتهوسپسمعنایدیگریپیدامیکند.بر
هنری، خودسازی آن از هنرمندان اساس این
پدیدآورندگانتصویریهستندکهابرمتنهاییفراتراز
آنچهاثراولیه)اثراصیل(آفریدهخلقمیکنند.بعداز
توضیح است؟« مولف کسی »چه در نیز فوکو بارت،
میدهدکهمفهوممؤلفیکمفهوماستبدادیاستکه
 Foucault,(.آزادیخوانشخوانندگانرامحدودمیکند

)1984: 103

ژولیا بینامتنیت بنیامین، والتر نشانهشناسی
کریستوا،روابطگفتگویی13باختینونظریهترامتنیت14
درخصوص گادامر16 از افقها15 آمیزی هم ژنت، ژرار
اشاره متنها پایان بی دگرگشت و بینامتنی روابط
اشاره و یكدیگر به متون ارجاع بررسی با و میکنند
جایگاه تغییر بر پیشین متنهای به جدید متنهای
اقتباسوازآنخودسازیبهعنوانمتنیمستقلتأثیر
داشتند.منتقدانیمثلبنجامینبوتلو17،کریژاونز1۸از

آنخودسازیتصاویررابهعنوانتمثیل19بررسیکردند.
درساختارتمثیلی)استعاری(،تصویرازآنخودساخته
میشود. خوانده دیگری چهارچوب یا متن خالل از
زمانیکهتمثیلساز)هنرمندازآنخودسازی(،تصویر
رابرمیگیرد،بهقولاونز»معنایخاصیرابرنمیگرداند،
بلكهمعنایدیگریاضافهمیکندواینمعنادرجای
معنایقبلیمینشیند.«)Shurkus, 2005: 15(آنچهکه
پدید است: همین کند می تفسیر قابل را هنری اثر
به را پدیدآورنده میکوشد که جدید گفتمانی آمدن
کند. ارائه متن در نهفته صداهای بازخوانش شكل
پدیدهآورندهاینآثاربهعلتقراردادناجزایبزرگآثار
دیگراندرکار،درمعرضخطراست:تعریفومفهوم
در را هنرمندان تمام هنرمند، از ما شناخت سنتی

خصوصتماموجوهآثارشانمسئولمیکند.

جایگاه پدیدآورنده هر مالكیت های اهبی و هنری 
و هقوق مرتمط

برای هنری و ادبی مالكیتهای مختلف نظامهای
حفظوصیانتحقوقپدیدآورندگانبهوجودآمدهاند.
ایننظامهابهطورکلیپدیدآورندهرا»بشریخالقکه
علیرغممحدودیتهایکاریاشموفقبهبیاناستقالل
Cristin Fen- ( شخصیاششدهاست«تعریفمیکنند
را مؤلف حق به مربوط قوانین و .)zel, 2007: 549

و نیز»سلطه و اثر« آفریننده برای »مجموعهحقوقی
اختیاراتمولفبراثرشکهآنراخلقکردهیابهوجود
آوردهاست«،میدانند.)همان(مطالعهبررویقوانین
مختلف کشورهای هنری و ادبی مالكیتهای حقوق
نشانمیدهداستفادهازآثاریکهنرمنددرصورتیکه
متعلقبهاموالعمومینباشد،منوطبهکسباجازهاز
آنهنرمندیاوراثویمیباشدوتخلفازاینموضوع
جرممحسوبمیگردد.حقوقیمانند»حقانتساباثر
بهپدیدآورنده«تصریحمیکندکهتنهاپدیدآورندةاثر
یاحسبموردهمراهآن اثر راروی نامخود میتواند
و دخل هرگونه اثر« حرمت »حق طبق و نماید درج
تصرف،تحریفیاتغییردرمحتوا،شكل،عنوانیانشانة
اساس بر است. پدیدآورنده اجازة به منوط اثر ویژة
و آمریكا ایران، قوانین در مندرج ویژگیهایحمایتی
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قراردادهایبینالمللیدرخصوصحقوقمؤلف،اصالت20
از اساسی شرط سه بودن22 محسوس و نوآوری21 و
تحققشروطپدیدآورندگیدرآثاراستوهمچنیندر
اثر ایدههاحمایتنمیشودو از ایننظامهایحقوقی
نظر، این از باشد. داشته ملموس شكل بایستی
آسیب معرض در اثرش، و خودساز آن از پدیدآورندة
یک به متعلق آثار از آثار این در اوالً زیرا هستند.
شناسایی دوماً و میشود استفاده دیگر پدیدآورنده
پدیدآورندهواقعیدرآنهادشواراست.23درعینحال
»غیرقابلباوربهنظرمیرسدکهفقداناصالت،هنرمند

 )Irvin, 2005: 132(».راازهنرمندبودنبازدارد
اولین وارهول، اندی علیه حكم ،1965 سال در
در خودسازی آن از هنرمندان حقوقی دعاوی پروندة
خصوصاستفادهازتصاویردارایکپیرایتومتعلقبه
دیگریمطرحگردید.)Schaumann,2015: 120( وارهول
مدرن عكاسی مجله از کالفیلد24 پاتریشیا از 4عكس
برداشت)عكسهادارایحقکپیرایتبودند(آنهارا
بزرگکردهوبهشكلکاماًلحرفهایرویبومسیلک
اسكرینچاپکرد.سپسهمكارانشدراستودیواوکه
غیر و روشن رنگهایی داشت، شهرت کارخانه25 به
واقعیبهگلهااضافهکردند.مجموعهایبابیشازهزار
اثرکهدرنگارخانةلئوکاستلیبهنمایشدرآمد.کالفید
کتابفروشی در را اثر این پوستر تصادف برحسب
نیویورکدیدوبهدلیلاستفادةغیرمجازوبدونکسب
اجازهازیکاثردارایکپیرایتازوارهولشكایتنمود.
در1976ریچاردمورتونازرابرتراشنبرگدرخصوص
اثرغواصمكزیكیشكایتنمودودرخواست10000
)Merryman and Elsen, 2007, 345(.دالرغرامتکرد
جفکونز26دراواخردهه19۸0سهبارموردشكایت
 Schaumann, 2015:(نقضقوانینکپیرایتقرارگرفت
نام سگها27 توله پروندة آنها معروفترین که )120

2010 تا 19۸۸ از وی که حالیست در این داشت.
نمایشگاههایپرسروصداییدرحیطة»هرنوعایدهای
Ken-( درخصوصامانتگیریفرهنگی«برپاکردهبود.
nedy, 2012: 23(درسال2000شپردفریطراحپوستر

کمپینتبلیغاتیاوبامابهدلیلاستفادهغیرمجازازاثر
و آژانس توسط آسوشیتیدپرس خبری آژانس عكاس

نام 2009 سال در شد. فراخوانده دادگاه به عكاس
پاتریککریو2۸کهبرایعكاسیمجموعهاشپنجسال
ریچارد از بود کرده زندگی جامائیكا بومیان میان
به گاگوسیان30 الرنس و گاگوسیان گالری پرینس29،
آثارش از قطعه 29 نمایش و خودسازی آن از دلیل
شكایتنمود. )Markellou, 2013: 371(هنرمندانیمثل
اندیوارهول،رابرتراشنبرگ،شریلواین،دیویدسال،
سوزانپیت،بارباراکروگرو...بارهابهدلیلاستفادهاز
عكسهایکپیرایتداردرکارهایشانموردشكایتو

بازخواستقضاییقرارگرفتهاند.
برای که مشكالتی و محدودیتها به توجه با
هنرمندانپیشروایجادشد،قانونگذاراندرحوزةحفظ
حقوقمالكیتآثارادبیوهنریدرتالشبرآمدند»تا
برای را مشارکت حق باالترین دارد امكان که جایی
از بهرهوری حداکثر ضمن رایت کپی دارای کارهای
Schau-( منافعکپیرایتبرایکاربرانآنفراهمکنند.«
mann,2015: 120(نظامهایحقوقیرایجدرجهان،از

جملهبند2ماده9کنوانسیونبرن31،ماده13موافقت
نامهتریپس32معروفبه»آزمونسهگام«ومادة107
قانونکپیرایتایاالتمتحده33تحتعنواندکترین
پدیدآورنده حقوق حفظ ضمن منصفانه«34 »استفادة
بر مشتمل مواردی »در تا میدهد اجازه اصلی،
نسخهبرداریبهمنظورنقد،اظهارنظر،گزارشخبری،
تدریسوآموزشوپرورشومانندآنرابدونکسب
شاکری، و )حبیبا میداند.« مجاز اثر ازصاحب اجازه
مشخصی موارد طبق همچنین )215-213 ،139۸
بدون اثر از استثنائات«35 و »محدودیتها عنوان تحت
کسباجازهازهنرمنداولیهبهرهمندشود.ایناستثنائات

طبقآزمونسهگامعبارتنداز:
1.مواردآنبایدخاصومشخصباشد.

2.بابهرهبرداریازاثردرتعارضنباشد.
3.بهمنافعقانونیپدیدآورندهزیانغیرمعقولیوارد

نسازد.)حبیباوشاکری،213،139۸(
به معروف قانون در منصفانه« »استفادة طبق و

»کپیرایت«ایاالتمتحدهعبارتنداز:
1.هدفوویژگیاستفاده

2.ماهیتاثردارایکپیرایت
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3.مقداروماهیتبخشاستفادهشدهدراثرثانویه
4.تأثیراثرثانویهبربازارفروشوبرارزشگذاریاثر

اولیه
حقوقی کنوانسیونهای از کدام هیچ عضو ایران
بینالمللیدرخصوصمالكیتآثارادبیوهنرینیست
وبرایناساسهیچکدامازمواردفوقدرایرانقابل
استناددردادگاهنیست.درقوانینجاریایراننیزدر
نسخهبرداری کتابخانهای، استفادة قول، نقل موارد
آثار از استفاده استفادةآموزشیوتحقیقاتی شخصی،
دیگرانبدونذکرناممجازدانستهشدهاست.طبقمادة
2قانونحمایتازحقوقمؤلفانمصنفانوهنرمندان
این حمایت مورد اثرهای پدیدآورنده 134۸ مصوب
کلیة در خود مادی حقوق از استفاده میتواند قانون
مواردازجملهمواردزیربهغیرواگذارکند:استفادهاز
اثردرکارهایعلمی،ادبی،صنعتی،هنری،وتبلیغاتی
)بند6(وبهکاربردناثردرفراهمآوردنیاپدیدآوردن
اثرهایدیگر)بند7(درکتابهاپدیدآورندةاثربادرج
بالمانع نویسنده نام ذکر با منبع از »استفاده جملة
است«یا»هرگونهاستفادهبدونکسباجازهنویسنده
ممنوعاست«موضعخودرانسبتبهمخاطبیامصرف
کنندهمشخصمیکند.دراینآثارمخاطببامراجعه
بهناشریاپدیدآورندهمیتواندبرایاستفادهازاثرکتباً
مشخص دسترسی نحوة هنری آثار در بگیرد. مجوز
برخالف ثانویه اثر در همچنین است. دشوار و نیست
استفاده بخش قراردادن و رفرنسدهی امكان ادبیات

شدهداخلگیومهوجودندارد.
معیارسهگامدرالیحةحقوقمالكیتادبیوهنری
نیزموردتوجهبودهودرمادة1۸،بهرهبرداریازآثار
موردحمایتاینقانوندرچهارچوبمقرراتفصلسوم
حقوق، دارندة اجازة بدون غیرتجاری مقاصد برای و
مشروطبراینكهبابهرهبرداریاثرمنافاتینداشتهباشد
وبهمنافعقانونیویزیانغیرمتعارفواردنكند،مجاز
برای دقیقی معیار اما )13 :1395 )شاکری، است.
شناساییآثارارائهنشدهاست.بنابراینقاضیدرمقابل
آنمیتواندسلیقهایبرخوردکند،زیراممكناستروح
میتواند مؤلفه این و نكند درک را هنرمندان دوران
مانعیدرظهورخالقیتهنرمنداندرخلقآثارجدید

باشد.

هنرمند از آن یوهباز و مؤلفه های زابر برربی 
هر اثر

از زمینه در گرفته صورت مطالعات براساس
آنخودسازیهنریوحقوقمالكیتهایادبیوهنری
باتوجهبهفلسفةظهورازآنخودسازیهنریودرنظر
میتوان جهان، در حقوقی مختلف استثنائات گرفتن
و اثر تشخیص و آثار این کارشناسی برای مؤلفههایی

جایگاهوسهمپدیدآورندهآنتعریفگردد.

الف: تشخیص نوع از آن یوهبازی
عالوهبرادعایهنرمنددرخصوصازآنخودسازی،
الزماستکهمعیارهاییبرایتشخیصازآنخودسازی
و توصیف در کارتمل36 دبورا گردد. تعریف آن نوع و
طبقهبندیانواعاقتباس،سهدستهرامعرفیمیکند:

)Sanders,2006,20در(
1.انتقال،متنیازیکگونهگرفتهشدهوبراساس
به متفاوت گونه یک شناختی زیبایی قراردادهای
مخاطبانجدیدعرضهمیشود.)مثاًلازرمانبهفیلم،از
نقاشیبهتئاترو...(و»ازنظرفرهنگی،جغرافیاییو
دهند« منبع متون در تغییراتی میتواند نیز تاریخی
دن کردن تصویر مثاًل وشهبازی،17:1391( )شهبا
از )گرفتن جدید عصر وسالحهای لباسها با کیشوت

ادبیاتوقراردادندرهنرهایتجسمی(
ساده نزدیكی و شباهت از پدیدآورنده تفسیر: .2
فاصلهمیگیردوبادرنظرگرفتنشكافهایمتنمنبع،
بهسویپدیدهایبابارفرهنگیبیشترحرکتمیکند.
برآگاهیمخاطبازرابطةمخاطبازرابطةاقتباسیاثر
ومنبعاصلیاستوارندوازمتونآشنااستفادهمیشود.
مثلاضافهکردنتفسیرسیاسیبهاثر:روبرتکلِسكات37
با لوتز3۸ امانوئل تاریخی نقاشی دهه1975، اوایل در
عنوانعبورژنرالواشنگتنازروددالویر39)1951(را
دستکاریکرد،ودرصحنهایتاریخیبهجایتصویر
شخصیتهایاصلی،تصاویرنمادینسیاهانرادرمقابل

مخاطبقرارداد.
مخاطب-تماشاگر بینامتنی آگاهی قیاسی: .3
انگیزههای دوم پدیدآورندة و دارد کمتری اهمیت
شخصیخودرابااضافهکردنچیزهایجدیدمثاًلیک
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شخصیتجدیدبهاثراضافهنمودهاست.
انواعازآنخودسازیرابایکتقسیمبندیدیگرنیز

میتواندرنظرگرفت:
1.ازآنخودسازیشیء40:ازآنخودسازیتمامیا
ویژگیهای دادن تعمیم و اثر یا ازیکشیء قسمتی

بصریماننداثرفانتیندوشان
ویژگیهای از استفاده محتوا: خودسازی آن از .2
تشبیهوازآنخودسازیسبکوالگو41؛تمامیابخشی
ازایدهازیکفرهنگدیگرگرفتهشدهوالهامازخارج
ازدایرةفرهنگهنرمندآمده،اثربرزگرونگوگتحت
تأثیرچاپهایژاپنیبهوجودآمدهولیامضایسبک
شخصیهنرمندراداردوبهکارمشخصیقابلارجاع

نیست.
از عینه به استفادة موضوع42: خودسازی آن از .3
موضوعیاالهامگرفتنازآن.ماننداستفادهبارباراکروگر

ازعناصرتبلیغاتیبرایآثارخود

ب: ماهیت اثر و اصالت معطوف به پدیدآورنده
نمایندةرمزگان بهعنوان ازآنخودسازیهنری،
تغییر در بازیگوشانه رفتاری مدرنیسم پست متكثر
ماهیتدادنودستكاریکدهادارد.ازاینروماهیت
شده دستكاری ماهیتی هنری، خودسازی آن از آثار
است.دربرخیمنابعمنظورازماهیتهماناصالتاثر
استوبرخیمنابعبهکیفیتمحتوایعلمی،تخیلی،
توجه دوم اثر با تفاوتش و اول اثر در ... و واقعگرایی
و اصالت دیگران،222:1392( و زاهدی )نک: دارند.
نوآوری)ابتكار(درنظامهایحقوقیمختلفتعریفشده
»در دارد.43 وجود آنها درخصوص متنوعی تفاسیر و
نظامحقمؤلفبهطورسنتی،اجرایشخصیاثرتوسط
مؤلفنموداصالتدرآثارهنریاست«)زرکالم،1393:
51(درنظامحقوقییکاثرثانویهبهدلیلبازنماییاثر/
آثارمتقدم،اصیلشناختهنمیشود.دراینآثارحداقل
دوپدیدآورندهتحتعنوانپدیدآورندةاولوپدیدآورندة
تاریخیدریک لحاظ از احتماالً دومحضوردارندکه
زمانیامكاننیستندوازطرفدیگربرخیازآثارازآن
خودسازیاجرایشخصیاثراهمیتیندارد،بلكههدف
بدون است ممكن و است فكری تالش حاصل ارائة

دخالتدستپدیدآورندهوباسفارشویبهافراددیگر
ساختهمیشود.

درعینحالمهمتریننكتهایکهازآنخودسازی
هنریراازسرقتادبیوجعلوکپیغیرمجاز،متمایز
نگهمیداردآگاهیمخاطبویااذعانپدیدآورندةدوم
بهاثراولیهاست.بایددرنظرداشتکهبرخالفمؤلفة
رابطة به اصالت دارد، ارتباط اثر خود با که خالقیت،
آن از در کلی طور »به برمیگردد. اثر با هنرمند
بهرهمیگیرد، آن از اثر که منابعی هنری، خودسازی
حكمزمینهرادارندوکنشخالقانهوتولیدفرهنگیدر
میدهد.« شكل اثر به و میپذیرد صورت زمینه این
)شهباوشهبازی،19:1391(پساصالتیکهدرایننوع
آثاردیدهمیشود،نهناشیازاثرکهناشیازهنرمند
باعث آنچه است. پدیدآورنده شخصیت مظهر و بوده
ارزشگذاریفوقالعادهاثرتحتعنواناثراصیلمیشود،
ایجادسبک و زدایی آشنا برای هنرمند یک خالقیت
منحصربهفردوجدیدیدرزمانهخودمیباشد.این
و مادی شیء عنوان به نه هنری اثر که است چنین
و هنرمند نیت از نمادی عنوان به بلكه ارزش دارای
هنری موزههای در هنرمند نوآورانه و حرکتخالقانه
اصالت شناسایی برای تالش میشود. داشته پاس
معطوفبهپدیدآورنده،ضرورتتفكیکبینشكلبیان
وایدةموردبازنگریرانیزپیشروقرارمیدهدزیرااثر
معاصرنمادیازاجرایایدهخالقانهوبدیعاستودر
صورتیکهزیرساختهایحقوقیالزمبرایاینموضوع
تعریفشوند،اگرهنرمندچیزیازفردیتخویشبهاثر
اولیهافزودهباشد،میتوانآنرابهعنواناثریجدیدو

واجدارزشگذاریهنریوحقوقیبررسینمود.
تغییر مصادیق از طنزآمیز، استفاده یا پارودی44
ماهیتودرمحدودةاستثنائاتیقرارداردکهدرقوانین
بینالمللیحقوقمالكیتهنریبهآنتوجهشدهاست
است.45 گرفته قرار زیادی هنرمندان استناد مورد و
پارودیازمشخصههایهنرپستمدرنوطنزینقدآمیز
است.تیغدولبهایاستکهمیتواندحقحرمتاثر46
)بهدلیلتعدیلوتحریفومسخرهکردن(وحقنسخه
بردارایاثررادرمعرضخطرقرارمیدهد،ودرعین
حالاگر»هویتمستقلیداشته،اهدافاستهزا،تمسخر
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وافتراراپیگیرینكندوبربازاراثراصلیتاثیرمنفی
در .) ۸4 )شاکری،1395، است« مجاز باشد نداشته
نظامحقوقیایراناستفادةطنزآمیزازآثاردیگراننقض
حقتلقیمیشودوهنوزاستثنائیبهسودشهروندان
مقررنشدهاست.درالیحةقانونحقوقمالكیتادبیو
هنری،استثناییبرایاستفادهطنزگونهدرنظرگرفته
نشدهاستامادرمادة27درخصوصنقلقول،انتقاد
در پدیدآورنده نام و ماخذ باذکر قول نقل بهصورت
حدودمتعارفمجازمیباشد.بنابرایندرصورتتصویب
اینالیحهمیتوانبهاینبنداستنادکرد،امابهتربود
تعریف طنزآمیز استفاده خصوص در مستقلی مادة
الهامازآزمونسهگامواستفادةمنصفانه میشدوبا
حدودیبرایآنتعریفمیشد.)نک:شاکری،1395:

)70

ج: نیت هنرمند، انگیزه، هدف و ویژگی اببفاهه
آنچه با خودسازی آن از هنرمند نیت و هدف
هنرمند-پدیدآورندةاولیهدرذهنداشتهمتفاوتاست.
»درکل،زمانیکهمابهتفسیرآثارهنرمندمیپردازیم،
بایددرنظرداشتهباشیمکهیکاثرهنریویژگیهایی
خاطر به بلكه نیست، هنر ماهیت خاطر به که دارد
ماهیتونیتهنرمندیاستکهآنرابهوجودآورده
هنری، خودسازی آن از )Irvin, 2005: 135( است.«
جنبشیباهدففعالیتیسیاسیوواحدنیست.امانت
گیریآنبهبازمفهومدهیتصاویر»یافته«اختصاص
دارد.»هروجهازیکاثرهنریدراثرتصمیمگیری
 Gombrich,( است.« آمده وجود به هنرمند شخص
32 :1995(مارسلدوشاندر1915بهگذرهنرمنداز

نقشتولیدکنندةاثرهنریبهجایگاهبهتریباعنوان
پدیدآورندهاشارهمیکند:»مدتزمانیاستکههنرمند
فقطکسیکهاثریتولیدمیکندنیست.بیشترازآن
فردخالقیاستکهانتخابهاییمیکندوآنانتخابهااو
 Cristin Fenzel,(   مینماید.« هنرمند به تبدیل را
اشتین4۸، لیكتن استورتوانت47،روی الین )2007: 554

کالوسالدنبرگ49،جاسپرجونز50،فرانکاستال51،اندی
اختالف با کپیهایی انجام با بیلدو52 مارک وارهول،
اثر یگانگی و مؤلف مفهوم بارت و فوکو مانند جزئی

وارهول، دوشان، میگذاشتند. نقد بوتة به را هنری
سیندیشرمن53،بارباراکروگر54وشپردفری55اشیایی
زمینه از انتقال با و گرفته مصرفی و عامه فرهنگ از
اثرهنری به تبدیل را آنها بهگالریهنری، اجتماعی
میکردند.اینحرکتها،بهعنوانتالشهاییبرایبه
چالشکشیدنمصرفگرایی،مخالفتباجنگ،بررسی
عملكردرسانههایجمعی،جستوجودرهویتنژادیو
 Markellou, 2013:(.جنسیتدرنظرگرفتهمیشوند
369(بهجزانتقادانگیزههایدیگرینیزمیتواندمطرح

شود:شهرتطلبی،پول،انتقامازرقیبوغیره.
ایرانواغلب اثردرقوانینمربوطهدر هدفخلق
کشورهاموردتوجهالزمقرارنگرفتهاست.»نوعاستفاده
وکاربردتأثیریدرماهیتاثرندارد،بیاستفادهیاکم
)جعفری، نیست.« موثر ارزیابی در نیز آن بودن ثمر
24،1393(،ودرحقوقایرانبهعلتعدملحاظهدف
خلقاثر،درارزیابیآنتصریحدیدهنمیشود.درماده2
قانونحمایتازآثارمصوب134۸،»منظورازخلقاثر
هرچهباشد«وبند5و6کهواگذاریحقاستفادهازاثر
درکارهایعلمی،ادبی،صنعتی،هنریوتبلیغاتی«را
پیشبینیکردهاستچنیناستنباطمیشودکهقاعدة
در  است. گرفته قرار احترام مورد و مذکورشناسایی
عینحالبهنظرمیرسدکهانگیزةمجرمانهدرخلقاثر
)جعفری، باشد. موثر محكمه ارزیابی در است ممكن
24:1393(بازسازیایدةاثرهمراهبااطالعاتزمینهای
دربارههنرمندوسبککاریاشبههمراهنیتهنرمند
کهازاینمفروضاتحاصلمیشود،زمینةکافیبرای
تفسیراثررابهوجودمیآورد.زمانیکههدفوانگیزة
هنرمندازآفرینشاثرمشخصشود،بهسادگیمیتوان

درموردمسئولیتپدیدآورندگیاثرقضاوتنمود.

اثر  هر  اببفاهه  موره  بخش  اهمیت  و  مقدار  ه: 
ثانویه

یكیازمسائلمهمازآنخودسازیایناستکهدر
کنشتصاحب،نسبتهایمیانمنبعومرجعچندان
مجذوب که کورنل،56 در193۸جوزف نیست. آشكار
از نسخهای بود، هوبارت57شده رز نام به هنرپیشهای
تمام و کرده تهیه را برونئو5۸ شرق نام به وی فیلم
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حضور آن در محبوبش هنرپیشه که را صحنههایی
نداشتحذفوبقیةقسمتهارابههموصلنمود.اوبر
رویاینفیلمصامت،فیلترآبیرنگیقراردادوضمن
دستکاریسرعتپخشفیلم،موسیقیمتنجدیدی
برگرفتهازیکمجموعهبررویفیلمقراردادهوناماین
اثررارزهوبارتگذاشت.ریچاردپرینسدر1975از
مجدداً سیگار به مربوط تبلیغات از عكسهایی روی
عكاسینمود.درسال2012چاپاولیکرمانادبی
کاملبهنامThe Catcher in the Ryeراعیناًوبدونیک
کلمهتغییرمنتشرکردوفقطبررویجلد،نامنویسنده
راازجیدیسالینجر59بهریچاردپرینستغییرداد.این
آثاردرجهانهنربهعنواناثرهنریرسمیتیافتهاند
استفاده اثر ازیک اینكه»چقدر« ازمنظرحقوقی اما
بیشتر اینكههرچه دارد. به»برایچه« بستگی شود،
کمتر را اقتباس بودن منصفانه احتمال شود کپی
برای ودقیقی میشود.»اگرچهدادگاههامعیارروشن
و )زاهدی ندارند.« دست در استفاده میزان تعیین
دیگران،222،1392و223(بهعنوانمثالزمانیکه
»نقلسیصدواژهازیکمجموعةدویستهزارواژهای
وهنریشناخته ادبی مالكیت بهحق تجاوز میتواند
شود.«)نک:حبیباوشاکری،231:1396(اگرچهکتاب
پرینسمصداقبارزسرقتهنریاست،ازمنظرازآن
خودسازیهنری،علیرغمتعلقکتاببهیکپدیدآورندة
دیگر،پرینسدرمقامپدیدآورندهازاثرحذفنمیشود،
بلكهعنصریازجایگاههنرمندانهبهنمایشدرمیآید:
نقشهنرمندهرگزمتوقفنخواهدشد.درموردکارهای
مشابهآثارشریلواینوسایرهنرمندانیکهدرآثارخود
عیناازاثرهنرمنداولیهاستفادهمیکنندچهمیتوان
میزان گرفتن نظر در لزوم دیگر بار اینجا در گفت؟

خالقیتهنرمندوتوجهبهایدهبهچشممیخورد.

و: تأثیر اثر ثانویه بر بازار  روش و ارزش گذاری 
اثر اولیه

بیشترپروندههایحقوقیزمانیمطرحمیشوندکه
دالیلاقتصادیومسئلهنفعمادیازاثرثانویهمطرح
ازآنخودساخته اثر و اصیل اثر میان رقابتی و باشد
شكلبگیردکهبهخودیخودبرفروشاثراوللطمه

ادوارد آثار اصل در که لوین شری عكسهای بزند.
وستونهستند،دربازارهنرباآثاراصیلواولیهرقابت
)در خود،60 نامگذاری خاص شیوة با لواین نمیکنند.
اینجا:»پسازادواردوستون«(ازآنمراقبتمیکندو
نام ذکر قاعده اول پدیدآورندة نام به دهی ارجاع با
پدیدآورندهرارعایتمیکند.دراینمیانآثاریهستند
کههزینةتولیدآنهاپایینبودهاماشرایطفروشباالیی
دراثرفروشاثرازآنخودساختهومحصوالتجانبی
ناشیازاثر)مثالچاپهمانآثاردرقالبماگ،کارت

پستال،تابلو،تیشرت(داشتهاند.
اثرثانویهدر عواملیباعثفروشوموفقیتباالی
مقایسهبااثرمرجعمیشوند؛ازجملهابتكارپدیدآورندة
بهعنوانیک ازهمهشهرتهنریوی دومومهمتر
اندی فهمید کالفید زمانیکه اثرگلها، مثال برند.در
وارهولثروتمنداستواحتماالًازایناثرپولزیادیبه
دستآوردهازویبهجرماستفادةغیرمجازازعكسش
شكایتنمود.وارهولدراینپروندهمجبوربهپرداخت
6000دالربههمراهدوتاازآثارمجموعةگلهابهکالفیلد
شد.دردعویحقوقیدیگریرابرتراشنبرگبهریچارد
آن از اثر از اصل کپی یک و دالر هزار سه به61 به
خودسازیشدهاشبهارزشدههزاردالرداد.جفکونز
درسال19۸9،ازفروش3اثرازمجموعةتولهسگها
ازکارتپستال ازآنخودسازیتصویریبرگرفته که
عكاس که حالی در کرد. سود دالر 367هزار بودند،
اصلی،فقط200دالربابتعكساززوجصاحبعكسها
حقالزحمهگرفتهبود.)نک:زاهدیودیگران،1392،
217-219(در2013زمانیکهاثریازریچاردپرینس
ازپیكاسوبود،بهقیمت56هزاردالردر کهبرگرفته
حراجکریستیبهفروشرفت،پاتریککاریو62بهخاطر
استفادهاز35عكسشدرآثارنمایشگاهناحیهکانال63از
دقت به باید اما کرد. غرامت تقاضای و شكایت وی
بررسینمودکهاثرثانویچهتأثیریبربازاراثراولیه
تأثیرداشتهوارزشآنراکاهش/افزایشدادهاست؟چرا
نظر از اول هنرمند-پدیدآورندة اثر بهای و ارزش
اقتصادیبهاندازةهنرمندثانویهموردتوجهقرارنگرفته
در تأثیری چه دوم پدیدهآورندة شهرت است؟ بوده
افزایشبهاوارزشگذاریاثراولیهداشته؟اینكهامروزه
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برخیازآثاردیگرانرابهلطف»پدیدآورندگانازآن
خودساز«میشناسیم،رانبایدنادیدهگرفت.قاعدتاًاگر
شهرتی اکنون نمیکرد، شكایت وارهول از کالفیلد
انتخابهای موضوع دیگر بار نداشت. وارهول همپای
میکند هنرمند به تبدیل را هنرمند که آگاهانهای

مطرحمیشود.

ه : از آن یوهبازی اثر هنرمند یارجی
موضوعجالبتوجهدیگریکهدرخصوصآثاراز
آنخودسازیدرایرانقابلمطرحاست،مسئلهازآن
خودسازیاثریازیکهنرمندغیرایرانیاست.طبق
مادة22حقوقحمایتازمؤلفانومصنفانوهنرمندان
از موقعی پدیدآورنده مادی »حقوق )134۸ )مصوب
حمایتقانونبرخورداراستکهاثربراینخستینبار
درایرانچاپ،پخش،نشریااجراشدهباشدوقباًلدر
این باشد.«در یااجرانشده هیچکشوریچاپ،نشر
صورتاگرهنرمندایرانیاثریازیکهنرمندخارجی
راازآنخودسازینماید،حقوقپدیدآورندگیهنرمند
اولدرصورتعدمانتشاراثرشبرایاولینباردرایران
بهرسمیتشناختهنمیشودایندرحالیاستکهدر
بهمحض آثارهنری برن کنوانسیون کشورهایعضو
پدیدآمدنمشمولنظامهایحقوقیحمایتازحقوق
مؤلفقرارمیگیرندوموکولبهانتشارنمیباشدواز
آثارخارجیاناعمازآنكهمقیمآنکشورباشندیاخیر،
درصورتیکهتبعةکشوریباشندکهعضوقراردادهای
بینالمللیاستحمایتمیشود.بهعلتعدمعضویت
حقوق نقض بینالمللی، کنوانسیونهای در ایران
پیگیری قابل نیز ازکشور ایرانیدرخارج هنرمندان

نخواهدبود.

ی: شنابنامة هنری
آثارازآنخودسازیبهنوبةخودوجودوماهیتی
یكهومنحصربهفردداشتهودربیشترمواردغیرقابل
تكثیرهستند.بنابراین،یکشناسنامةهنریثبتشده
آثار نوع این حقوق حفظ به شایانی کمک میتواند
هنرینماید.اینشناسنامهکهقابلمقایسهباسندیا
برگسبزاموالغیرمنقولیمثلخانهواتومبیلمیتواند

پدیدآورندگان، یا پدیدآورنده نام مانند اطالعاتی باشد،
عنواناثر،تاریخپیدایشاثر،مالکمادیاثروتاریخچة
گواهی وهمچون درخودحفظ میتواند را اثر فروش
اصالتیعملنماید.اشارهبهگزینةازآنخودسازی،ذکر
در نیز اولیه پدیدآورندگان و مرجع آثار یا اثر عنوان
ارزشگذاریآنبیتأثیرنخواهدبود.درحالحاضرطبق
مادة21قانونحمایتازحقوقمؤلفان،»پدیدآورندگان
میتواننداثر،نامعنواننشانهویژةاثرخودرادرمراکزی
کهوزارتفرهنگوهنر)وزارتفرهنگوارشاداسالمی(
برسانند« ثبت به مینماید آگهی آثار، نوع تعیین با
)زرکالم،105،1393(.برخیازنگارخانههاخوداقدامبه
خود هنرمند هنری اثر برای اصالت گواهی صدور
ضمانت میشود ارائه که اثری ثبت گواهی مینمایند.
اجراییچندانینداردوعملثبتمالكیتپدیدآورندهبر
و است مالک شناسایی معیار اما نمیکند اثبات را اثر
اودرمعرضتجاوز هنگامیکهحقوقمادیومعنوی
مفید دادگاه در او ادعای اثبات مقام در قرارمیگیرد،
بودهوبهاصطالحاثرشكلیدارد.)الستی،43،1394(
تشریفات شده، ثبت اثر حقوق نقض صورت در یعنی
رسیدگیراحتترطیمیشود.بهطورکلیادارةفرهنگ
وارشاداسالمیباکارشناسیمؤسساتهنریونگارخانه
گواهی ارائة مرجع ثبت، دفترخانههای همكاری با و
تجیمع با صورت این در بود. خواهد مناسبی اصالت
مراجعواصالحموادقانونیوصدورشناسنامةهنریبا
ارزشثبتی،یكدستیبراینفرایندحاکمشدهوعالوهبر
نیز آنها ومعنوی ارزشمادی آثارهنری اصالت تأیید
افزایشخواهدیافتوازطرفیفرصتاشتغالزاییبرای
را کارشناس عنوان به معاصر هنرهای دانشآموختگان

فراهممینماید.
با اجرایی، هزینههای کاهش برای دیگر طرف از 
ازپدیدآورندگان اینكهتنهاتعدادبسیارکمی به توجه
آثاردارایکپیرایتموفقبهکسبدرآمدازآثارثانویه
ثبت آثاری برای بهتراستشناسنامةهنری میشوند،
فروش به موفق و عرضه اولیه بازار یک در که شود

شدهاند.
نبیجه

هنرمندانازآنخودساز،پدیدآورندةآثاریهستندکهدر
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به تماشاگر هدایت وظیفه، اولیه، اثر از استقالل عین
تصاویرمرجعوخوانشیدوبارهومتفاوتازتصاویرمرجع
رابهعهدهدارند.ازاینرونمیتوانجایگاهمبتكرانهآنهارا
ولوازجایگاهحقوقیپدیدآورندهدومدرآثارشاننادیده
گرفت.جستوجوییکنظامحقوقیکهقادربهشناسایی
وحمایتپدیدآورندةثانویهباشدنشانمیدهددرقوانین
برخیکشورهااستثنائاتیبرایاینقبیلآثاردرنظرگرفته
امااینموضوعدرایرانبسیارنوپابودهودرقوانینجاری
بهصراحتبهآنهااشارهنشدهاست.بهباورنگارندهبافرض
فریفتن برای تالشی هنری، خودسازی آن از در آنكه
یک پدیدآورندگی رابطة میتوان نشود، دیده مخاطب
هنرمندبااثرش،درمورداثریکهبخشیازآنراهنرمند
دیگر هنرمند یک از را اثر( کل )گاه بخشی و آفریده
برداشتهبادرنظرگرفتنمجموعةعواملیازجملهرابطة
بینشخصیتپدیدآورندهواثربرایارزیابیمؤلفةاصالت
دراینآثارتبییننمودومیتوانمعیارهایمناسبیبرای
ارزیابیوتعیینجایگاهحقوقیآثارازآنخودسازیارائه
به میتوان اثر، در بررسی قابل مؤلفههای جمله از داد.
تشخیصنوعازآنخودسازی،بررسیماهیتاثرواصالت
معطوفبهپدیدآورنده،بررسینیتهنرمند،انگیزه،هدف
وویژگیاستفاده،مقدارواهمیتبخشمورداستفادهدر
اثرثانویه،توجهبهوجودیاعدموجودپارودییااستفادة
طنزآمیز،تأثیراثرثأنویهبربازارفروشوارزشگذاریاثر
اثر خودسازی آن از جمله از قانونی مواد اصالح اولیه،
برای پیشنهادصدورشناسنامههنری و هنرمندخارجی،
آثارفروختهشدهدربازارهایاولیهاشارهنمود.درادامه
از حمایت جامع قانون الیحة پیشنویس در است الزم
حقوقمالكیتادبیوهنریوحقوقمرتبط،استثنائاتو
آن از آثار پدیدآورندگان شناسایی خصوص در قواعدی
خودسازیهنری)وسایراشكالالتقاطییااشتقاقیهنر
و گرفته قرار توجه مورد آنها از حمایت و معاصر(
آموزشهاییدرخصوصآگاهسازیهنرمندانعالقهمندو
محدودیتهای و موانع و هنری گرایش این به فعال

حقوقیآنصورتبگیرد.


پی نوشت ها 
1. Andy Warhol
2. Glenn Brown
3. Anthony Roberts
4. Fake
5. Plagiarism
6. Appropriation 
7. Derivative works: 
آثاراشتقاقیآثاریکهبرپایةیکیاچنداثرقبلیباشند،گفته
و  translation ترجمة  ،recast بازآفرینی شامل و شده
اقتباسadaptationوسایرانواعبازنمایییکاثراصیلدر
)ماده میشوند. derivative work تبدیلی و ثانویه اثر

101قانونکپیرایتایاالتمتحده،بند17(
8. Adaptation 
درفارسیبهاقتباسترجمهشدهوبیشتربرایادبیاتوسینما
بهکارمیرودوکمتردرحوزةهنرهایتجسمیاستفاده

شدهاست.
pastiche.9اقتباسیاتقلیدسبكی

و ایدهها و سبکها مضامین، گردآوردی Eclecticism .10
غیرهازمنابعمتعدد

11. Postmodern Appropriation
12. Fountain
13. Dialogism
14. Transtextuality 
15. fusion of horizons
16. Hans-Georg Gadamer
17. Benjamin Buchloh
18. Craig Owen
19. Allegory
20. Originality
21. Innovation
22. A tangible medium
هنری و ادبی مالكیتهای باحقوق بیشتر آشنایی برای .23
متحده ایاالت المان، فرانسه، ازجمله مختلف کشورهای
نگاهکنیدبه:زرکالم)1393(حقوقمالكیتادبیوهنری،

تهران،انتشاراتسمت
24. Patricia Caulfield
25. The Factory
26. Jeff Koons
27. Puppies
28. Patrick Cariou
29. Richard Prince
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30. Gagosian Gallery and Lawrence Gagosian
31. Convention for the Protection of Litary 

and Artistic Works
حق و تكثیر حق خصوص در بینالمللی معاهدة
پدیدآورندهکهاولینباردرشهربرنسوئیسدر1۸۸6

تصویبشد.
32. The Agreement on Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights)TRIPS( موافقتنامه 
جنبههایتجاریمرتبطباحقوقمالكیتفكری

33. U.S. Copyright and Publication Lae)1976(
34. Faire use
35. Limitation & Exceptions
36. Deborah Cartmell
37. Robert Colescott
38. Emanuel Leutze
39. Washington crossing the Delaware
40. Object appropriation
41. Content appropriation: style and motif ap-

propriation
42. Subject appropriation
اشاره 43.درحقوقفرانسهبهاصیلوابتكاریبودنصراحتاً
در شده؛ یاد پدیدآورنده« شخصیت »تجلی از اما نشده
فكری »آفرینش عنوان به اصالت اروپا اتحادیه حقوق
پدیدآورنده«وچیزیکه»مخلوقفكریخودمؤلف«باشد
در )31۸ ص ،13۸7 نیا، )نک:حكمت است. شده ذکر
بیان برای بودن« فرد به »منحصر عبارت آلمان حقوق
همراه به اصالت به انگلستان حقوق در و اصالت مفهوم
مالكیت )قانون است. شده توجه کار« و داوری مهارت،
نظام در .)46 ،1393 زرکالم، در آلمان و فرانسه فكری
حقوق از حمایت قانون متن در بودن، رایت«،نو »کپی
بندهای 134۸ مصوب هنرمندان و مصنفان و مؤلفان
ابتكارولیتعریف،دامنهو ابداعو به 11،۸،9،10و12
حدودآنمشخصنشدهاست.درپیشنویسالیحةحمایت
ازمالكیتادبیوهنریوحقوقمرتبطاثرعبارتاستاز
هرگونهآفرینشادبیوهنریکهدرآنافكارواحساسات
منظر از کلی طور به باشد. شده بیان اصیل شیوهای به
حقوقی،»منظورازاصیلبودناثرایناستکهاثرتوسط
شخصپدیدآورندهخلقشدهباشد.بهعبارتدیگر،اثرباید
زاییدةتراوشهایفكریپدیدآورندهباشد.«)زرکالم،1393:

)122
44. Parudy 
پارودیراتقلیدطنزآمیز،تقلیدکلمات،سبک،ایدهها،لحنو

افكارمؤلفبهنحویتمسخرآمیز،تقلیداغراقآمیز
عكس از -بخشی ابریشمی« »صندلهای از کونز جف .45
تبلیغاتیآندرابالنچعكاسمدوپرتره-درچندیناثرخود
استفادهکردودر2003موردشكایتقرارگرفت.ازآنجایی
به مخاطب توجه »جلب آثار این در کونز هدف که
تجربیاتشدرزمینةرسانهوایجادبینشجدیدیدرمورد
تأثیررسانهبرزندگی«)زاهدیودیگران،1392،ص219(
ومتفاوتازهدفپدیدآورندةاول)ایجادحسجنسیتی(
بود،توانستبهکمکبندهایدکتریناستفادةمنصفانهو

بااستنادبهاستفادةطنزآمیزبرائتبگیرد.
46.»هرگونهتحریف،حذف،تغییرودستكارییاهرنوعلطمه
یا و حیثیت اعتبار، شدن خدشهدار موجب که دیگری
تعقیب مورد را هنرمند شود« اول پدیدآورندة شهرت

قضائیقراردهند.)نک:شاکری،70،1395(
47. Elaine Sturtevant
48. Roy Fox Lichtenstein
49. Claes Oldenburg
50. Jasper Johns
51. Frank Stella
52. Mark Bildu
53. Cindy Sherman
54. Barbara Kruger
55. Shepard Fairey
56. Joseph Cornell
57. Rose Hobart
58. B-movie East of Borneo
59. J.D. Salinger
60. Richard Beebe
61. Patrick Cario
62. Canal Zon 

کبابنامه
هنری، و ادبی مالكیت کیفری حقوق ساناز)1394(، الستی،

تهران:نشرمیزان
پیشنویسقانونجامعحمایتازحقوقمالكیتادبیوهنری
قابل ،1399 بهشت اردی مراجعه تاریخ مرتبط، حقوق و

https://epdf.pub دسترسدر
جعفری،علی.)1393(،»بررسیحقوقیضابطهاصالتآثارادبی
وهنری)همراهبانقدرایدادگاهشعبه10۸3دادگاهعمومی
کیفریتهران(«درفصلنامةدیدگاههایحقوققضائی،ش

65،بهار،صص36-15
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حبیبا،سعیدوشاکری،زهرا.)1396(،»سهگامآزمونیفراروی
و علمی مجله در هنری«، و ادبی آثار کنندگان مصرف

پژوهشیتحقیقاتحقوقی،دوره16،ش1،
منش، عرفان و شیرین زاده، شریف و مهدی زاهدی،
محمدحسین.)1392(،»حمایتازآثارهنرمعاصردررویة
نامةحقوقمالكیتفكری،فصلنامة قضاییآمریكادرویژه

حقوقپزشكی
زرکالم.)1393(حقوقمالكیتادبیوهنری،تهران:انتشارات

سمت
شاکری،زهرا.)1394(استفادةمنصفانهازآثارادبیوهنری،
برایجامعه؟!درفصلنامةمطالعاتحقوقخصوصی، حقی

دوره45،ش2،تابستان،تهران
شاکری،زهرا.)1395(،»نقضحقوقمالكیتادبیوهنریبا
استفادهطنزگونهازآثارادبیوهنریدیگراندرمجلهحقوق
خصوصی«،دوره13،ش1،بهاروتابستان،صص۸7-65

شهبا،محمدوشهبازی،غالمرضا.)1391(،»تاریخ،اقتباسو
تصاحبدرسینما«،درنشریةهنرهایزیبا-هنرهاینمایشی

وموسیقی،دوره17،ش2،پاییزوزمستان
قیاسی،زهرا.)1397(،جعلوازآنخودسازیهنر،تهران:نشر

آوامسرا
هنرمندان و مصنفان مولفان، حقوق از حمایت قانون متن
قابل ،1399 بهشت اردی مراجعه تاریخ ،134۸ مصوب
 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/96427دسترسیدر

https://honari.farhang.gov.ir/fa/rules/rule8 و
و قادر رنجبری، ترجمة مدرنیسم، پست ،)13۸9( گلن وارد،

کرمی،ابوذر،تهران:نشرماهی
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