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مقدمه
در قابلتوجهی پیشینة هنری، آثار از کردن کپی
تاریخهنردارد.هنرمنداندرطولتاریخهموارهبرای
میکردند. کپی را بزرگ هنرمندان آثار مهارت کسب
تاریخهنرسرشارازبدعتهاییاستکهبرپایهتقلید
گذاشتهشدهاست.بهعنواننمونه»المپیا1«اثرمانهاز
در است. شده گرفته وام تیسین اوربینو۲« »ونوس
»ونوس« نقاشی از اوربینو« »ونوس خود حالیکه
جورجنهوامگرفتهشدهاست.اینموردومواردمشابه
دیگردرتاریخهنرنشانمیدهدکهرجوعبهآثارنقاشی
دورههایقبلی،نقاشیهایبعدیراغنیترکردهواین
اما بهیکنظاممعناییاست. نوعیپیوستن به تقلید
مفهومکپیدرهنرمعاصر،جایگاهدیگرییافتهاست.
امروزهتغییراترخدادهدرتكنولوژیوهنر،کپیکردن
رابهیكیازموضوعاتاصلیدرخلقگونههایهنری
معاصربدلکردهاست.ریشههایاینجریانازپاپآرت
آغازگردید.هنرمندانپاپآرتهمچوناندیوارهلبه
روی پایان بی تكرار به بودن اصیل برای تالش جای
آوردند.تاثیرنظریاتوالتربنیامینبراینجریانمنجر
هنر در گردید. هنری اثر در بازتولید امر به توجه به
از باپدیدآمدنگونة»ازآنخودسازی۳«کپی معاصر
آن از شد. بدل هنری ژانرخاص یک به دیگران آثار
به است دیگران آثار از استفاده معنای به خودسازی
گونهایکهدرآنهنرمندباوامگیری،کپیوتكثیر،از
یکاثرویابخشیازآندراثرخودویادرزمینهای
دیگراستفادهمیکند.بارسمیتیافتنیکگونةهنرِی
متكیبرکپیبرداری،حقوقدانانتالشکردندقوانینی
مفهوم کنند. وضع معاصر هنر تغییرات با متناسب
گوناگون قوانین در که معیارهایی و منصفانه استفادة
برایاستفادةمجازازاثردیگریتعیینمیشود،نشانگر
میکند تالش پژوهش این است. امر این به توجه
ایاالتمتحدهبه معیارهایاستفادةمنصفانهدرقانون
پروندههای در را قانون این شكلگیری مبدأ عنوان
بررسی معاصر هنر در کپیرایت حقوقیسرنوشتساز
پژوهش روش به حقوقی پروندههای تحلیل با کند.
رهنامهای4تحوالتقوانینبرمبنایهنرمعاصرتحلیل

وبررسیمیشوند.

پیشازتوضیححقوقمالكیتمعنوی،کلماتحق،
اصطالح در میشود. داده توضیح مالكیت و معنوی
حقوقی،حقتعاریفمختلفیدارد.حقتواناییایاست
مالی از تا میدهد اشخاص به کشور هر حقوق که
مستقیماستفادهکنندیاانتقالمالوانجامکاریرااز
مالكیت .)۲16 :1۳۹7 )کاتوزیان، بخواهند دیگری
بین رابطهای از عبارت و است عینی حق مهمترین
شخصوشیءاستکهبهویحقهمهگونهتصرفو
مالكیت حقوق .)168 :1۳7۹ )صفائی، میدهد انتفاع
حقوق از است عبارت کلمه وسیع معنای در معنوی
ناشیازآفرینشهاوخالقیتهایفكریدرزمینههای
:1۳۹1 )میرحسینی، هنری و ادبی صنعتی، علمی،
171(.حقوقمالكیتمعنویبهدوشاخهاصلیحقوق
تقسیم مؤلف حق یا رایت کپی و صنعتی مالكیت

میشود.
برایشناختمفهومکپیرایتتفاوتآنبامفهوم
حقمولفالزماست.چراکهدربسیاریمتونایندو
مفهومدرکناریكدیگربهکارمیروند.حقمؤلفبرای
حقوق هنری و ادبی آثار آفرینندگان سایر و مولفان
زمان مدت در بتوانند آنان تا میشود قائل را خاصی
معیناجازهبهرهبرداریازآثارخودرابهدیگرانبدهند
یابهرهبرداریازآنراممنوعسازند)میرحسینی،1۳۹1:
77(.دامنةحقوقمالكیتمعنویدرنظامحقمؤلفدر
مقایسهبانظامکپیرایتوسیعتراست.نحوةحمایتاز
است. متفاوت هم با نظام دو این در معنوی حقوق
برخالفنظامحقمؤلف،کهدرفرانسهواغلبکشورهای
از حمایت میشود، اعمال ژرمنی و رومی نظام تابع
حقوقمعنویبهطورمطلقپذیرفتهشدهوموکولبه
اوالً کپیرایت نظام در نیست. خاصی شرایط تحقق
حقوقمعنویدرحدیکهموردشناساییقرارگرفتهبا
استثنائاتزیادیهمراهاست.دوما،حمایتازاینحقوق
منوطومشروطبهایناستکهموجبصدمهولطمه
بهاعتباروحیثیتپدیدآورندهیامجریاثرشود.نظام
حقمولفیکنظامشخصیتگراستواثرباشخصیت
نظام در عكس بر دارد. تنگاتنگ رابطة پدیدآورنده
)زرکالم، دارد غلبه کاماًل اقتصادی ماهیت کپیرایت،
8:1۳۹8(.تأکیدمقالةحاضربرنظاممبتنیبرکپیرایت
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نقد یک پژوهش این در کپیرایت بررسی و است
تفسیر اجتماعی راکنش نقد است.چنانچه موضوعی
نقد دارد. وجود ارزشگذاری گونهای نقد در بدانیم.
حقوقیبهتبعنقدادبی،فقطبهمتنمكتوبموجود
حقوقیمشغولمیشود.متنیکهمیتواندقانون،رای
باشد.نقد آثارمكتوبخودحقوقدانان دادگاهیاحتی
آن در که نقدی است، ساختاری نقد نوعی موضوعی
متندرساختاراجتماع،سیاستویاهنردیدهمیشود

)جعفریتبار،51:1۳۹6(.
پژوهشپیشرو،معیارهایاستفادةمنصفانهرادر
تحلیل و بررسی شده انتخاب حقوقِی پروندههای
مینماید.اینمقالهبابهرهگیریازدانشتخصصیعلم
حقوق،میکوشدتاحوزهمشترکحقوقوهنررادر

گسترةهنرمعاصرتبییننماید.

ضرورت و اهمیت تحقیق
درسالهایاخیرمواردزیادیازکپیغیرمجازدر
هنرمعاصرایرانوجهانبهوقوعپیوستهکههنرمنددر
اثردیگریداشته از آنهابهزعمخودبرداشتیمجاز
است.هنرمنداندربرخیازمواردبهحققانونیخوددر
با دادگاهها در ابهام این و نیستند واقف برداری کپی
با مطابقت در سعی منصفانه« »استفادة مفهوم طرح
به نیاز دادگاهها قضات لذا دارد. معاصر هنر تحوالت
شناختتحوالتتاریخهنردارند.ازسوییهنرمندانبا
آزادی خود خالقیت بروز در مجاز کپی مفهوم طرح
بیشتریاحساسمیکنندوطرحموارداینچنینیروز
بهروزبیشترشدهاست.برایرسیدنبهنقطهایمتعادل
میانهنروحقوق،توجهبهرأیپروندههایکپیرایت
نظر به ضروری جهانی سطح در اخیر سالهای در
میرسد.شناخترویةقضاییایاالتمتحدهکهیكیاز
کشورهایمبدأدرظهوروبسطاستفادةمنصفانهاست
درراستایاصالحوبهبودقوانیندرانطباقباتحوالت

هنرمعاصراهمیتدارد.

میانی نظری 
مفهومیکهدرهنردرپیوندبامباحثحقوقیاست،
اصالتاستواصالتوکپیدرتقابلبایكدیگربودهاند.

مفهوماصالتبامقالهوالتربنیامینازمعنایدستاول5
اصالتدر معنایوسیعتریرسید. به اثرهنری بودن
پدیدآورنده خالقیت و ایده بردارندة در معاصر دنیای
در نمیشود. خدشهدار تكثیر با اصالت آن که است
بررسیمفهوماصالتبایددرنظرداشتکهاینمفهوم
درتاریخهنرتغییرکردهاست،لذارویكردبهکپینیزدر
هنرتغییرکردهاست.درهنرهایجدیداصالتبهمعنای
سابقآنشرطالزماثرهنرینیست.اینرویكردنیازمند
بازاندیشیمفاهیمحقوقیدرراستایدفاعازبیانگریو
نیازمند دادگاهها لذا است. هنرمندان خالقیت بروز
تعاریفجدیدترازمفاهیمهنرهایجدیدهستندتابا
استفادهازآنهادعاویخوددرموضوعکپیرایترابادر
نظرگرفتنتحوالتهنرهایجدیدرسیدگیکنند.یكی
دکترین معاصر هنر با برخورد در دادگاهها مواضع از
و حدود مقاله ادامة در که است منصفانه« »استفادة
تحلیل مرتبط حقوقی پروندههای در آن معیارهای

میشود.

روش پژوهش
روشانجاماینمقاله،پژوهشرهنامهایاست.یک
قوانین بررسی با که حقوقی تحلیل و تجزیه روش
مختلف،مصوبههاوپروندههایحقوقیدرصدداصالحو
تحولحقوقاست.دکترین6یکواژةالتینبهمعنای
رهنامهای پژوهش است. یادگیری یا دانش نظریه،
تحقیقدرمفهومقانونوقواعدانواعپروندههایحقوقی،
احكاموقوانینبهمنظوررسیدنبهمواردبهتراست.این
روشمتمایزازادبیاتتحقیق،تجزیهوتحلیلمحتوایا
رهنامهای پژوهش است. تاریخی حقوقِی تحقیقات
مانند  ثانویه7 دادههای بر مبتنی حقوقی گزارهای
تصمیمات و قانونی مواد قوانین، قانونی، نظریههای
تصمیمات بر تمرکز پژوهش این در که است دادگاه
دادگاههااست)Gawas,2017: 128(.لذاباتوجهبهاینكه
با متناسب قوانینی به رسیدن پی در حاضر مقالة
خصایصهنرمعاصربهوسیلةتحلیلقوانینورویههای
میگیرد. قرار استفاده مورد روش این است، پیشین
چگونگیبكارگیریاینروشدرمقالةحاضربهصورت

خالصهدرنمودار1قابلرویتاست.
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پیشینه پژوهش
پژوهشدرموردارتباطحقوقمالكیتفكریوهنر
توسط بیشتر اخیر سال ده در ایران، در معاصر
پژوهشگرانرشتةحقوقانجامشدهاستوپژوهشگران
در جستجو پرداختهاند. ارتباط این به کمتر هنر
پژوهشهایغیرفارسینشانمیدهداینموضوعتازهای
نیستوسالیانزیادیبراینموضوعوجوانبگوناگون
آنمقاله،کتابوپایاننامهنوشتهشدهاست.دراینجا
منابعانگلیسیوفارسیزبانیکهدرموضوعخاصاین

مقالهتدوینشدهاندبهتفكیکبررسیمیشوند.
اِمیآدلر8استادحقوقدردانشگاهنیویورکاستو
حوزةتخصصاوحقوقوهنراست.آدلردرپژوهشهای
و هنر بازار کپیرایت، قانون چون موضوعاتی بر خود
قوانینمرتبطباحقوقتصاویرتمرکزکردهاست.اوبه
عنوانیكیازمخالفانقوانینکپیرایتدرمقالة»چرا
هنربهقوانینکپیرایتنیازندارد؟«باکنارهمگذاشتن
تئوریکپیرایتباواقعیتبازارهنر،نشانمیدهدکه
چگونهقانونکپیرایتدرتقابلباانگیزةخلقاثرهنری
برای اینكه جای به کپیرایت قانون او، زعم به است.
Ad-( شكوفاییهنرضروریباشد،آنرامحدودمیکند
ler, 2019: 319(.همیننویسندهدرمقالةدیگرش»هنر

دردستهایخودشان«نشانمیدهدکهچگونهکپی
انواعگونههای درجهانوابستهبهتكنولوژی،راهبروز
.)Adler, 2016: 5( است کرده فراهم را معاصر هنری
از بامثالهایی آیندةهنر« و مقاله»استفادةمنصفانه
»تغییر معیار که میدهد نشان معاصر هنر دعاوی
شكل۹«دراستفادةمنصفانههرچنددرجهتحمایتاز
هنرمندانبودهاست،امادرنتیجههرچهبیشترجلوی

.)Adler, 561:2016(بروزخالقیتدرهنرراگرفتهاست
در اختیار و شكل تغییر خودسازی: آن »از مقاله
استفادةمنصفانه«بهبررسیرویةدادگاهدرپروندههای
شكل تغییر معیار افزودن از پس منصفانه استفادة
میپردازد.اینمقالهبهمقایسهرأیقضاتودیوانعالی
و میپردازد منصفانه استفادة فاکتور بهچهار توجه با
وضعیتهنرمنداندرقبالتخلفازکپیرایترابررسی

.)Zwisler, 2016: 164(میکند
زهراشاکریدرمقاله»استفادةمنصفانهازآثارادبي
اصلی فرض پیش با جامعه؟!« براي حقي هنري؛ و
با را آن گوناگون جوانب منصفانه، استفادة ضرورت
بررسیپروندههایمهمحقوقیدرهنربررسیمیکند

)شاکری،۲07:1۳۹4(.
مقاله»هنرازآنخودسازی،استفادةمنصفانهوبحث
پروندة دو در دادگاهها عملكرد مقایسه به فرازبانی«
ریچاردپرینس10میپردازد.درایندوپروندهکههردو
نفعهنرمندودر به ازآنخودسازیهستند،دریكی
تالش مقاله این شدهاست. داده رأی او علیه دیگری
تقریباً مورد دو در را دادگاه عملكرد مبنای میکند
مشابهبادرنظرگرفتنتاریخ،دیدگاههاونظریاتجدید
همچنین .)Cantalamessa,2020:115( نماید تحلیل
مقاله»ازآنخودسازیهنریوتعیینجایگاهحقوقی
پدیدآورنده«رابطةپدیدآورندگییکهنرمندبااثرشرا
درموردآثارازآنخودسازیدرچارچوبقوانینجهان

وایرانبررسیمیکند)شیوا،50:1۳۹۹(.
آنچهاینپژوهشراازمواردمشابهمتمایزمیکند،
تحقیق روش است. پژوهش روش و هدفگذاری
رهنامهایبابررسینمونههایمتعدددعاویوقوانیندر

نمودار 1: ابزارهای روش پژوهش دکترینی، مأخذ: نگارندگان؛ نمودار منحصرا برگرفته از یافته های پژوهش است.
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پیایجاداصالحیدرقوانینکپیرایتاست.عالوهبر
وچگونگی منصفانه استفادة معیارهای بر تمرکز این،
پروندة چهار در تفكیک به دعاوی در آنها تشخیص

انتخابشدهبررسیوتحلیلمیشوند.

شکل جیری ا سفاسج منهفانه
تاریخ به رجوع منصفانه استفادة شناخت برای
شكلگیریاینمفهومضروریاست.استفادةمنصفانه
یکدکتریندرقانونایاالتمتحدهآمریكااستکهدر
تعریفآنمیتوانگفتدفاعیازیکجعلکپیرایت
استکهمرزمیانسخنآزادوبیانخالقانهدرکپیرایت
راکنترلمیکند)Anderman,2007: 364(.بسیاریاز
ریچارد کونز، جف جمله از معاصر مشهور هنرمندان
پرینس،ِشپردفری،11بنكسی،الیزابتپیتون1۲وبسیاری
دیگردرگیردعاویکپیرایتمرتبطبااستفادةمنصفانه

شدهاند.
آثار ازآنجاکهبرخیگونههایهنرمعاصرتعمداً
هنرمنداندیگررابااهدافانتقادیدرآثارخودبهکار
که اجازهمیدهد افراد به منصفانه استفادة میگیرند،
حق با شده محافظت آثار از خاصی شرایط تحت
کپیرایت،بدوناجازهاستفادهکنند.استفادةمنصفانه
پیشینهای کپیرایت نقض برابر در ادعایی عنوان به
طوالنیدارد.امامشخصاًدرمیانةقرننوزدهمطییک
کپیرایت قانون در آن از پس و شد تثبیت محاکمه
1۹76وضعشد.اینقانونچهارمعیاِربرابررادرموارد
.)Adler,2016: 574( کردهاست مقرر منصفانه استفادة
را معیار اینچهار رایت1۹76 قانونکپی ماده107
ارائهمیکند:1.هدفاستفاده؛ازجملهاینكهآیاچنین
آموزشِی اهداف برای یا دارد تجاری ماهیت کاربردی
غیرانتفاعیاست.۲.ماهیِتاثردارایحقکپیرایت.۳.
مقداریکهدررابطهبااثِردارایحقاستفادهشدهاست.
4.تاثیراستفادهازاثردربازاربالقوهیاارزشاثردارای

.)U.S.C. § 107 17(حقکپیرایت
طبقنظرتأثیرگذارقاضیلِوال1۳درپروندةآکوفرز
اهداف تحقق برای منصفانه دفاع ،1۹۹0 سال در
کاربردی هنرهای و دانش پیشرفت ارتقای کپیرایت،
قانون واقع، در .)U.S. 569, 579  510( است ضروری

خالقانه و آزاد بیانگری ارتقای برای راهی کپیرایت
است؛نهاینكهمانعیبرایآنباشد.استفادةمنصفانهبه
بروزتحوالتدر با و نگردیده معیارمحدود اینچهار
هنر،موارددیگریبهآناضافهشد.ازسال1۹۹4در
استفادةمنصفانه،اثردومبایداثراولرابایکمعنایا
پیامجدیدتغییردهد.درپروندهسال1۹۹4کمپلعلیه
بازار بر متمرکز رویكرد از عالی دادگاه  ُرز آکوف
کپیرایت قانون 107 ماده طبق و کرد عقبنشینی
آمریكاعاملهدفاستفادهراموردتأکیدقرارداد.در
سوال یک در را منصفانه استفادة دادگاه پرونده این
خالصهکرد:»آیااثرتغییرشكلدادهاست؟«.دادگاهبه
طورویژهاثردومراموردسوالقرارمیدهد:»آیاچیز
جدیدی،بایکهدفیاماهیتجدید،بهاثرکپیشده
است، مثبت سواالت این پاسخ اگر شده؟« افزوده
استفادهازاثردیگریفاکتورتغییرشكلراداراستو
عواملدیگراهمیتشانکممیشود.پساستفادةثانویه
ارزشاثراصلیرااضافهمیکند.اینتغییرمیتوانددر
مادةاولیهاثر،یابینشودرکجدیدازاثروباایجاد
.)Adler, 2016: 578(اطالعاتجدیداثررامتحولکند
بهعنوانمعیاری را دادگاهعالیمعیار»تغییرشكل«
برایارزیابیاستفادةمنصفانه)هدفوماهیتاستفاده(
مقررکرد.اینمعیارسایرمعیارهایاستفادةمنصفانهرا

نیزدربرمیگرفت.

ماال ة مورسی پرونده های اد رن یوس ادی
در»ازآنخودسازی«هنرمندبااهدافخاصخود،
اثرهنریدیگریرابدوناجازةاواستفادهمیکند.قانون
دیگری فكری داراییهایی از استفاده معنوی مالكیت
بدوناجازةصاحباثرراجرمبهشمارمیآورد.قانوندر
درجهاولنفعاقتصادیمالکرادرنظرمیگیردودر
اینحالتمالکمتضررشدهاست.اماموضوعایناست
تغییر تاریخ بستر در تعاریف هنر، با مواجهه در که
میکنند.استفادةمنصفانهبامعیارهایخودراهرابرای
اینجا در است. کرده فراهم قانونی صورت به کپی
علیه بالنچ کونز،15 علیه راجرز همچون پروندههایی
پرینس18 علیه گراهام و پرینس17 علیه کاریو کونز،16
تاریخهنرهایتجسمیو بهعنوانپروندههایمهمدر
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حوزةحقوقیایاالتمتحدهبااستفادهازروشپژوهش
رهنامهایبررسیمیشوندومعیارهایاستفادةمنصفانه
درآنهاشناساییوتحلیلمیشوند.دلیلانتخاباین
پروندههاازدوبعدحقوقوهنرقابلبررسیاست.جف
کونز1۹وریچاردپرینسنمایندگانازآنخودسازیدر
هنرمعاصرهستند.ایندوهنرمندباوجوددعاویبسیار
علیهآثارشانبرتثبیتاینگونةهنریاصرارورزیدهاند.
ازسویدیگر،پیگیریدعاویاستفادةمنصفانهنشان
این در بررسی مورد پروندههای نمونة که میدهد
پژوهشبهلحاظتأثیرگذاریبرنمونههایپسازخودو
پروندههای جزء آمریكا کشور قضایی رویة در تغییر
شاخصبهشمارمیآیند.انتخابایننمونههابهعلت
انتخاب است. وهنر اهمیتدوحوزةحقوق بر تأکید
جفکونزوریچاردپرینسبهعنوانهنرمندانیکهدر
هنرمعاصرجایگاهیدارنداهمیتداشت،ازسوییدر
این کپی، پیرامون حقوقی متعدد پروندههای ردیف
در بازخورد و رسیدگی پیچیدگی لحاظ به پروندهها

پروندههایحقوقیپسازآناهمیتداشتند.

برای  ایت  پةسا   کارت  کپی  کونن   1.  ف 
م ةمه

یكیازنخستینپروندههاینقضکپیرایتمتعلق
بهجفکونزاست.هنرمندیکهآثارشدرحوزةهنر
و شده شناخته آنخودسازی از خصوص به و معاصر
جنبش هنرمندان از یكی کونز است. برانگیز بحث
نئوپاپاستکهبانشانههاییهمچونفرهنگعامهو
اشیاءپیشپاافتادهبهشهرترسید.بهباوربسیاریاز
 The Art Story(پژوهشگران،کونزجانشیندوشاناست

.)Contributors, 2020

مهم نمونههای از کونز جف علیه راجرز پروندة
استفادةمنصفانهدرهنرمعاصراست.درسال1۹80
راجرزبهسفارشفردیعكسیراازیکزوجبههمراه
هشتتولهسگگرفت.جفکونزدرسال1۹87طی
و کرد خریداری را تولهسگها پستاِل کارت سفرش
مجسمهایباعنوان»ردیفتولهها۲0«ساختکهکپِی
سهبعدیازعكِسراجرزبود.کونزایناثررادرگالری
نمایشدادواثربهمجموعهدارهافروختهشد.ازآنجاکه

سال در بود، نگرفته اجازهای عكس صاحب از کونز
1۹8۹آرتراجرز۲1نسبتبهحقکپیرایتعكسخود
کونز و گالری۲۲ علیه شكایتی »تولهسگها« عنوان با
یعنی منصفانه استفادة اول معیار دادگاه نمود. طرح
هدفاستفادهرادرنظرمیگیردودرصددیافتنهدف
جفکونزازکپیعكساست.کونزبهعنوانمتهمادعا
کردکههدفازساخِتمجسمهازآنعكس،اظهارنظر
و اقتصادی سیستم و عكس اصالت مورد در انتقادی

)Zwisler, 2016:173(سیاسیخلقآنبود
کونزهدفخودرانقدجامعهوبرجستهکردنتوجة
بیشازحدجامعهبهکاالوبازتولیِدانبوهتصاویردانست.
سیاسی، سیستم به انتقاد اثرش در کونز نقد سویة
اجتماعیواقتصادیبود.کونزرسانهاثرراتغییردادهبود
را ساخت مادة و رنگ، اندازه، مجسمه ساخت در و
انتخابکردهبود.اودردفاعازخودادعاکردکهکپیاو
یکاستفادةمنصفانهوپارودی۲۳ازاثراولبودهاست.اما
اثراوبامالکپارودینیزدرجایگاهاستفادةمنصفانه
قرارنمیگیرد.چراکهبهنظردادگاه،حداقلیکبخش
پارودی یاهدفآنمیبایستشامل اثرکپیشده از

باشد)نمودار۲(.
و بدوی دادگاه در ابتدا کونز علیه راجرز پرونده
سپسدردادگاهتجدیدنظربررسیشد.درسال1۹۹۲
تأیید را بدوی دادگاه تصمیم نظر تجدید دادگاه رأی
با مجسمه ساخت برای عكس یک کردن کپی کرد.
هدفنقداجتماعیعكس،استفادةمنصفانهنیست.در
دادگاهتجدیدنظر،دادگاهتأییدکردکهمتهمحِقدفاع
ازکپِیبدوناجازةخودرابااستنادبهاستفادةمنصفانه
ندارد.دادگاهتجدیدنظربهنقِضکپیرایترأیدادو
دفاعاستفادةمنصفانهراردکردودستورمنِعهرگونه
استفادهاعمازفروش،قرضگرفتنونمایشکپیاثر
.)F.2d 301, 304:11 960(تولهسگها«رانیزصادرکرد«
همچنین،دادگاهکونزرامتهمبهاینکردکهماهیت
کاراصلیراکپیکردهوازحدمجازکپیتحتدکترین
نتیجه دادگاه لذا کردهاست. تخطی منصفانه استفادة
گرفتکهازآنجاکهاثرمتهم)کونز(ازابتداودرماهیت
خودتجاریبوده،احتماالدرآیندهضرریبرایعكس
اصلیایجادخواهدکردوبازاراثراولیهراتحتتأثیرقرار
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خواهدداد)F.2d 301, 304:10 960(.اینرأینشانداد
کهعامل»هدفاستفاده«درتشخیصاستفادةمنصفانه
بسیاراهمیتدارد.زیرااگرچهکپیکردنمتهمممكن
استبهطورکلییکانتقادطنزآمیزازجامعهمادیگرا
باشد،.امااینکاردردرجةاولباانگیزههایمادیبودو

پارودیایازاثراصلیایجادنكرد.

2.  ف کونن، کپی عکو برای یلق نقاشی
آندره عكس از بخشی پرونده این در کونز جف
بالنچ۲4رادرنقاشیخودبهنام»نیاگارا۲5«کپیکرد.
نیاگارادرسال۲000درموزهدویچهگوگنهایمبرلینبه
اجرادرآمد.نقاشیکونزپاهایزنانیرادرحالتیمعلق
باپسزمینهآبشارهاینیاگارابهتصویرکشیدهبود.در
اثرنیاگارادرمیانچهارجفتپایتصویرشده،اثِرکپی
شدهپایدومازسمتچپاست)تصویرشماره۲(.پس
درنگاهاولمیتواندریافتکهکپیازتمامیاثراولیه
با بالنچ آندرا از اثری اولیه نگرفتهاست.عكس صورت
بالنچیکعكاس است. ابریشم۲6« عنوان»صندلهای

چاپ به آلور۲7 مجله در را عكس این و بود حرفهای
.)Zwisler, 2016:175(رساندهبود

اجازهای عكساش از استفاده برای بالنچ از کونز
نگرفتهبود،پسبالنچشكایتیعلیهکونزبخاطرنقض
کپیرایتطرحکرد.پسازشكایتبالنچازکونز،دادگاه
بدویبادرنظرگرفتنمعیارهایاستفادةمنصفانهاعالم
کردکهاثرکونزشاملمعیارتغییرشكلمیشودوعمل
اوقانونیاست.دادگاهتجدیدنظر۲8پیشتردرماجرای
کمپلاستفادةمنصفانهراتأییدکردهبود.اینبارهماثر
استفادة به رأی و آورد شمار به شكل تغییر را کونز

.)F.3d 244 467(منصفانهداد
دردرجةاولبایددرنظرداشتکهکونزازتمامی
اثربالنچبرایخلقاثرجدیداستفادهنكرد.کونزبخش
را راجداکردوسایرعناصرپسزمینه پاهایعكس
حذفکرد.اودراینکپیبرخیتغییراتنظیرتغییردر
رنگوعوضکردنجهتپاهارااعمالکرد.باتوجهبه
معیارسوماستفادةمنصفانه)مقداراستفاده(،دادگاهبا
استعانتازرأیپروندةکمپلوازآنجاکهاستفادهازاثر

medium.com :تصویر 1: سمت راست: مجسمه ردیف توله سگ ها اثر جف کونز1987، سمت چپ: توله سگ ها اثر آرت راجرز 1980، منبع

نمودار 2: پرونده راجرز علیه کونز، مأخذ: نگارندگان
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کپِی بودهاست، باهدفخالقانه رابطه در بالنچ اصلی
دیگر، سوی از میکند. قلمداد منطقی کامال را کونز
اهدافکونزازخلقاثرشکاماًلمتفاوتازاهدافبالنچ
بودواینمعیارتغییرشكلراتأییدمیکرد.هدفکونز
تأثیر مورد در اجتماعی تفسیرهای بهچالشکشیدن
رسانههایاجتماعیبود.درحالیکه،هدفبالنچتالش
برایبرانگیختناحساِسمخاطبدرلحظهبود.لذابادر
نظرگرفتناهدافدوهنرمنداثرکونزشاملمعیارتغییر

شكلاست)نمودار۳(.
راکپی تصویر فقطبخشهاِیالزم کونز واقع، در
کابین مانند بالنچ عكس از ضروری عناصر و کرده
هواپیماوموقعیتپاهاراحذفکرد.بهاینترتیب،کونز
مورد در افزود. اثرخود به را ودرکجدیدی زیبایی
معیارچهارماستفادةمنصفانهدادگاهباتوجهبهاظهارات
بالنچمبنیبراینكهپسازاستفادةکونززیانیبهاووارد
نشدهاست،تأثیرمنفیبربازاراثرکپیشدهراردکرد
)F.3d 244 467(.رأیدادگاهدرپروندهبالنچعلیهکونز

تغییر معیار و آنخودسازی از دربارة دادگاهها رویكرد
شكلراتاحدزیادیتعدیلکرد.

3. ریهارس پرینو و کپی عکو های سیلران
آمریكاییاستکه وعكاس نقاش پرینس ریچارد
تالشکردبرمبنایکپیازآثاردیگراندیدگاهخودبه
هنرراتعینبخشد.پرینسدرادامهحرکتهنرمندان
با و نكرد اکتفا کپی به او رفت. فراتر آنها از پاپآرت
عكاسیازآثاردیگراناثرهنریخلقمیکرد.درآثار
بازعكاسیشدهاومثلگاوچران۲۹اوازتبلیغاتسیگار
مارلبروعكاسیکرد.پرینسباعكاسیمجدد۳0پیشاز

وروداینترنت،عملیشبیهدانلودکردنانجاممیداد.در
واقع،اوریشةپدیدةکپیکردنرادردورةخودپیش

.)Adler, 2016: 570(بینیکردوبهنمایشگذاشت

3. 1 پرونده کاریو علیه پرینو
موردشكایتپاتریککاریوازریچاردپرینسیكیاز
مواردمتأخراستفادةمنصفانهاستکهمیتواندرآن
جریان در نمود. بررسی را دادگاهها رویة تغییر روند
شكایتکاریوازپرینس،سهمفهومدرجهانمعاصربه
چالشکشیدهمیشود.اولقوانینحقوقیمبهمپیرامون
به که پرینس( )ریچارد هنرمند خود دوم کپیرایت،
عنوانیكیازهنرمندانمهمازآنخودسازیشناخته
میشودوسوممحمِلاجرایاثریعنیگالریگاگوسیان
کهازقدرتمندترینگالریهایجهاناست.اینترکیب
منجربهشناختهشدنهرچهبیشتراینپروندهگردید.
شامل کتابی۳۲ کاریو۳1 پاتریک ۲000 سال در
نامراستافاریان با ازیکفرقهدرجامائیكا عكسهایی
منتشرکرد.اینعكاسدرنتیجةسالهازندگیدرمیان
اینفرقهوجلباعتمادآنهاتوانستهبود،پرترههاییاز
آنهاثبتکند.درسال۲008ریچاردپرینسنسخههایی
ازعكسهایکاریودراینکتابرابههمراهمنابعیدیگر
درپروژةخود۳۳استفادهکردوآنرادرگالریگاگوسیان
این .)Cantalamessa,2020:118( گذاشت نمایش به
مجموعهشاملسینقاشیوکالژدرمقیاسبزرگبود.
عكسهای مجموعه، این در پرینس آثار از برخی در
در .)4 )نمودار است تشخیص قابل سختی به کاریو
برخینیزعكسهایکاریوبرجستهترظاهرمیشوندوبا
تغییراتی شدهاند. ارائه پرینس توسط جزئی تغییرات

www.owe.com :تصویر 2، سمت راست، نیاگارا، جف کونز، رنگ روغن روی بوم، 2000. سمت چپ، صندل ابریشم گوچی، آندرآ بالنچ، 2000. منبع
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رویعكسهایاصلیانجامگرفتهبود؛برایمثالگاه
بود شده داده برقی گیتاری جاماییكایی فرد بهدست
)تصویر۳(.پرینسرویصورتسوژههاماسکقرارداده
یادستهایافرادراباکوالژیازدستكشپوشاندهبود.
اغلبصورتهانیزبالكههاییازرنگیااشكالهندسِی
نظر از .)F.3d 694: 12 714( بود پوشانیدهشده رنگی

کمی،مقدارکپیدرهریکازآثارمتفاوتاست.
وکالیپرینسادعاکردندکهاوازعكسهایکاریو
بهصورتمادهیاولیهخلقاثرخودبهرهبردهوهدفاو
تحسینوادایدینبههنرمندانیمانندپیكاسو،سزان،
اندیوارهولودکونینگبودهاست.ازسوییدرالیحة
اوازکنارهمقراردادنزنانو دفاعازپرینس،هدف
مردانتوجهبهبرابریجنسیتیوآزادیجنسیتاعالم
شد.قاضیباتوجهبهمعیارتغییرشكلایناستداللها
برگزاری محمل پرینس، بر عالوه دادگاه نپذیرفت. را
نمایشگاهاو،گالریگاگوسیانرانیزبهعلتکوتاهیدر

ازعواقبنقض انجاممسئولیتوآگاهنكردنهنرمند
.)Enriquez,2013: 18(کپیرایتمقصرشناختهبود

نفع به پرینس شهادت به اتكا با دادگاه محاکمة
کاریوحكمداد.زیرامحتواِیتغییرشكلنقاشیپرینس
نسبتبهاصلاثربسیارکمبود.امادردادگاهتجدید
نظر،نتایجرأیدادگاهبرعكسشد.دادگاهمتوجهشد
داده شكل تغییر نقاشی ۳0 از نقاشی ۲5 تعداد که
بودند.ایننتیجهبادرنظرگرفتنفاکتورهایاستفادة
منصفانهبهدستآمدهبود)F.3d 694, 698:13 714(.در
استفادة اول معیار سه بر تكیه با تجدیدنظر دادگاه
منصفانه،رأیدادگاهبدویمبنیبراینكهاثرپرینسدر
دادگاه دوم، شد. رد است، اول اثر تفسیر صورت هر
و گذاشت اثر شناسی زیبایی وجه بر را تأکیدش
بود.سوم، ازکاریومتفاوت پرینس آثار زیباییشناسی
دادگاهبایدیکمقایسهزیباییشناختینعلبهنعلمیان
دواثرانجامدهد.بابررسیسهمعیاراستفادةمنصفانه

نمودار 4: پرونده کاریو علیه پرینس، مأخذ: نگارندگان

نمودار 3: پرونده بالنچ علیه کونز، مأخذ: نگارندگان
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دادگاهتشخیصدادکهعكسهایپرینستغییرشكل
تصمیمگیری آنها مورد در که اثری پنج اما دادهاند.
.)Adler, 2016: 578(نشدهبودبهدادگاهبازگرداندهشد

2. پرونده جراهاو علیه پرینو
درسال۲014،پرینسدرنمایشگاهیدرگالری
گاگوسیان۳4درنیویورکباعنوان»پرترههایجدید۳5«
شرکتکرد.تكنیکازآنخودسازِیپرینساینبارسر
عكسهای او آورد. در اینستاگرام اجتماعی شبكة از
انتخابیخودازکاربراناینستاگرامرابدوناجازةآنهابا
چاپ با کامنت کردن اضافه نظیر جزئی تغییرات
میان این در گذاشت. نمایش به بوم روی جوهری
دونالد سفید و سیاه عكس از بازتولیدی تصاویری
گراهامازراستافاریاننیزموجودبودکهپرینسآنهارا
گالری در تنها اثر این بود. نامیده عنوان« »بدون
گاگوسیانبهنمایشدرنیامدودرکاتولوگنمایشگاه،
بیلبوردیدرشهرمنهتنوصفحةتوییترپرینسنیز
منتشرشد.دراینپرونده،دونالدگراهامعكاسحرفهای
شاکیپروندهاستوپرینس،گالریگوگاسیانوالرنس

.)2015cv10160: 33(گاگوسیانمتهمانهستند
عكساصلیباعنوان»فردیازراستافاریانجوینت
که است سفید و سیاه عكسی کند۳6« می استعمال
تصویر به استعمال حین در را بلند موهای با مردی

میکشد.گراهامکهعكاسیحرفهایبودوپیشازآن
آثارخودرادرموزههاومجلههابهنمایشمیگذاشت،
اینعكسراطیسفردوهفتهایخوددرسال1۹۹6در
جامائیكاوباتالشبرایجلباطمینانآنهاگرفت.مجوز
به عكس و شد فروخته مجلهای به عكس این انتشار
صورتدیجیتالیدروبسایتگراهامقابلدسترسبود،
Gins-( امااینبهمعنایمجازبودنکپِیعكسنیست

.)burg, 2020: 21

پرینسپسازموفقیتدرپروندهکاریو،ادعامیکرد
استفادةاوازاثرگراهاممعیارتغییرشكلرادارااستو
از پرینس میشود. منصفانه استفادة شامل نتیجه در
عكسگراهاماسكرینشاتگرفتوآنرابانامکاربری
دیگریدراینستاگراممنتشرکرد.سپسبانامخودبرآن
عكسنظرنوشتوعكسرارویبومچاپکردوبدون
ازآن،در اجراگذاشت.پس به نمایشگاهاش عنواندر
سال۲014ایناثررابههمراه۳6اثردیگردرنمایشگاه
»پرترههایجدید«بهنمایشگذاشت.بقیةآثارنمایشگاه
در دیگری اشخاص ازصفحات اسكرینشاتهایی هم
در زمانی فاصلة با کپی نقض این بودند. اینستاگرام
بیلبوردیدرشهرمنهتنوتوییترشخصیپرینسادامه
نمایِش زمینة رادرهرسه یافت.گراهامشكایتخود
.)2015cv10160:5(عكساشبوسیلهپرینسطرحکرد
پرینسباانتشاربدوناجازةاینعكسدراینستاگرام،

تصویر 3، سمت راست،کالژ روی بوم ریچارد پرینس، سمت چپ، عکسی از مجموعه »یك راستا«، پاتریك کاریو، منبع: 
www.artistrights.info
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نظردادنزیرعكسونمایشمیزانبازخوردواردیک
بازیمعناییباشبكهاجتماعیاینستاگرامشد.توجهبه
ابزارهایواکنشمخاطبهمچونالیکوکامنتتوسط
به نسبت پرینس اثر انتقادی سویة نشانگر هنرمند
اینستاگراماست.اماازدیدگاهقاضِیدادگاهاینتفسیرو
انتقادبرایایجادیکاثرهنریجدیدقابلقبولنبود

)نمودار5(.
دادگاهبادرنظرگرفتنتمامیمعیارهایاستفادة
منصفانه،تغییرشكلایجادشدهدراثرثانویهراکافی
ندانستواستفادةمنصفانهتوسطپرینسراردکردهو
درخواستجبرانخسارتشاکیراصادرنمود.بهاین
ترتیب،دادگاهاستفادهازاثرگراهامبامعیارتغییرشكل
راردمیکند.بهنظِرقاضیپروندهتصویراولیةهردواثر
در تغییری مادی نظر از پرینس است. عكس خوِد
ترکیببندی،ارائه،مقیاس،پالترنگیورسانةکاراصلی
ندادهاست.آنچهمنجربهتصمیمنهاییدادگاهشداین
بودکهازنظرقاضیاثرپرینسنتوانستهبهاثرگراهام
معنایجدیدیبیافزاید)2015cv10160:8(.لذااینکپی
ازمنظریکمخاطبمنطقیواجدویژگیتغییرشكل

نیستواستفادةمنصفانهبهشمارنمیآید.

ا سدال  بر ا ا  روش پژوهش رهنامه ای 
درروشپژوهشرهنامهایبایافتنمنابعقانونیکه
دراینجااطالعاتمندرجدرپروندههایحقوقیمشخص
و معاصر هنر در گرفته کپیرایتشكل دعاوی است،
مفاهیمقانونیمرتبطباآنهاشناختهمیشود.تفسیرو
بر آنها تمرکز دالیل ارائة با دادگاهها رأی تحلیل
معیارهایاستفادةمنصفانهدرهرپرونده،جایگاهکپی
میسازد. روشن متحده ایاالت قوانین در را مجاز
معیارهایاستفادةمنصفانهدردعاویکپیرایتهمانطور
بررسی برابر صورت به آمدهست قانون متن در که
میشوند.دراینقسمتبهتحلیلچگونگیبهکارگیری
اینمعیارهادرردیاقبولکپیدرپروندههایذکرشده

پرداختهمیشود.

هدف ا سفاسه
درمعیارهدفاستفاده،دادگاههااهدافکپیرااز

ابعادگوناگوندرنظرمیگیرند.اغلبفردکپیکننده
هدفیمتمایزازهدفاثراصلیرادنبالمیکند.اماغیر
نیز مخاطبین هدف جامعه هنرمند، هدفشخصی از
اهمیتدارد.بهعنواننمونهتازمانیکهآثاردرگالری
یاهرمكاندیگریبرایفروشنمایشدادهشود،دارای
هنرمند ادعای و هستند تجاری کامال ویژگیهای
پرونده نفیکند.درمثال را اقتصادی نمیتواندهدف
گراهامعلیهپرینس،پرینسدربیانیةاثرخوداعالمکرد
او و کردهاست استفاده تغییر بدون را گراهام اثر که
آگاهانهباخلقایناثردرصددبیانرویكردانتقادیاش
برشبكههایاجتماعیبودهاست.پرینسچیزیبههدف
استفادة شامل را او کپی ادعا این اما افزود قبلی اثر

منصفانهنكرد.
نمونهایکهدرآنهدِفمتفاوتهنرمند،استفادة
کونز علیه بالنچ پروندة شد؛ داده تشخیص منصفانه
تبلیغات دیگر اثرجدید در کونز استفادة است.هدف
نیست،هدفاوبااثراولیهمتفاوتاستومعناوپیام
جدیدیرامنتقلمیکند.مثالدیگررأیدادگاهبدوِی
پروندةکاریوعلیهپرینساست؛دادگاهتغییرشكلرادر
آثارپرینسنیافتواورابهنقضکپیرایتمتهمکرد.
دراینتصمیمدادگاهبرمبنایاظهاراتخودپرینسکه
قصدتفسیراثرکاریورانداشتهاسترأیداد.چراکه
هدِف منصفانه استفادة تعیین مهم معیارهای از یكی

تفسیرونقدهنرمنداست.
و است نهفته استفاده هدف در که دیگری عامل
دادگاههابهآنتوجهدارند،درکمخاطباست.توجهبه
اثر منطقِی مخاطب آیا که میدهد نشان عامل این
هنری،تواناییتمایزبخشیدنمیاناثراولیهوثانویهرا
علیه کاریو پروندة در نمونه عنوان به خیر. یا دارد
استفادة اول معیار به توجه با شده، کپی اثر پرینس،
و روش با جدید اثری استفاده، هدف یعنی منصفانه
مجموعه کاریو اثر است. اولیه اثر از متمایز هدفی
بازنمایی برای خاص مردمانی از مستند عكسهایی
تجربیاتونوعزندگیآناناست.هدفپرینسبهعنوان
یکهنرمندازآنخودساز،ایجادنگرشجدیدبهکپی
برداریدرهنراست.جامعةهدفومخاطبآثارپرینس
ازاینجهتباکاریوکامالمتفاوتاست.امادادگاهعالوه
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برهدفهنرمند،درکمخاطببرایتغییرشكلاثررا
نیزدرنظرگرفت.ازسویدیگر،توجهبهمعیارپارودی
نشانمیدهدکهباروشنشدنهدفنویسندهوتكیه
بربیانگریجدید،کپیازنظردادگاهپذیرفتهاست.در
پارودی،هنرمندعناصریازاثرقبلیرابازتولیدمیکند
واینعناصررادریککارجدیدواصیلترکیبمیکند.
دراینحالت،هنرمندیکهازپارودیاستفادهمیکند
درونمایهایرادراثرارائهمیدهدکهبهتشویقاثرتحت

حمایتکپیرایت)اثراولیه(کمکمیکند.

ماهیت ا سفاسه
ایده بهشكل آثاریکه مورد استفادةمنصفانهدر
هستندوهنوزمنتشرنشدهاندبهسختیاجرامیشود.
درپروندةراجرزعلیهکونزکهاستفادةمنصفانهدرآن
ردشد،دادگاهابتدادوموردرابررسیکرد:1.اینكهاثر

به )توجه است کپیرایت حمایت شرایط واجد راجرز
اثر از غیرقانونی کپی مورِد بررسی .۲ اصالت( معیار
اصلی.پسدردرجةاولاصالتوتحتحمایتقانون
بودناثراولبایدروشنگرددکهدراینپروندهعكس
راجرزاصالتداشت.اینمعیارپیشازمعیارهایدیگرو

برایاثباتاصالتاثراولیهبررسیمیشود.

مقدار ا سفاسه
به زیادی بستگی که است معیاری استفاده مقدار
نگاهمخاطببهتغییراتدواثردارد.لذادادگاههانظر
مخاطبمنطقیرابهعنوانمقیاسیبرایسنجشمقدار
کپیدرنظرمیگیرند.درموردمعیارمیزاناستفادهاز
اثردیگری،دادگاهنتیجهگرفتکهکونزدراثرش،خود
است. نكرده محدود عكس در راجرز ایدة کپی به را
میزاناستفادهاوازاثراولیهبهاندازهایاستکهمخاطب

نمودار 5: پرونده گراهام علیه پرینس، مأخذ: نگارندگان

www.artnet.com :تصویر 4، سمت راست: نمایشگاه پرتره های جدید، ریچارد پرینس، سمت چپ: عکس دونالد گراهام، منبع
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منطقیمیتوانداینشباهتراتشخیصدهد.استدالل
استفادة دیگریکهنشانمیدهدکپِیپرینسخالف
منصفانهاستایناستکهکپِینعلبهنعلاثرگراهام
ازنظرمیزاناستفادهجزءمعیارهایاستفادةمنصفانهبه
شمارنمیآید.لذاتغییراتصورتپذیرفتهدرصورِتاثر،
ناچیزاستونمیتوانخالقیتهنرمندثانیراازآنها
استخراجکرد.یادرمثالپروندةراجرزعلیهکونزباآنكه
رسانةاثِرکپیشدهتغییرکردهاست،اماشباهتدواثر
بسیارزیاداست.اینشباهتبیشازحد،راهدفاعمتهم

باتوسلبهعاملبروزخالقیترامیبندد.
درپروندةبالنچعلیهکونزدادگاهباتمرکزبرمعیار
بهاستفادةمنصفانهداد.تغییرشكل تغییرشكلرأی
زیر که هنری اثر ظاهری مختصات تغییر بر عالوه
ماهیت میگیرد، قرار استفاده مقدار معیار مجموعة
درونیاثررانیزشاملمیشود.دادگاههابرایتشخیص
تغییرشكلبهعامِلخالقیتهنرمنددراثرجدیدتوجه
میکنند.سنجشخالقیتهنرمندبهتمایزایدةخلقاثر

هنریبازمیگردد.


تأثیر بر بادار
درموردعاملچهارم)تأثیراستفادهبربازاراثرکپی
شده(دادگاهبرفرضیهتصرفبازاراثردومتأکیددارد.به
اینمعناکهاثردوممنجربهضررزدنبهبازاراثراصلی
شودویااثردومپتانسیلخودراازبازاراثراولیهبگیرد.
اثردومبایدبهگونهایتغییرشكلدهدکهجایگزینی
برایاثراولبهحسابنیاید.بهعنواننمونهدرپرونده
کاریوعلیهپرینسدادگاهبابررسیمعیارچهارمدریافت
کهکاریودراثرکپیپرینسدچارضررمالینشدهاست.
اینبهمعنایایناستکهبازاردواثرمتفاوتبودهویا
اثربهنحویتغییرکردهاستکهدرصورتهمپوشانی

بازارجایگزینیبرایاثرقبلینیست.
درپروندهگراهامعلیهپرینس،اظهاراتطرفیندر
هنرمند دو مخاطب بازار هدف که داد نشان دادگاه
یكساناست)مجموعهدارانهنر(وازنظرظاهری،اثر
دالیل دادگاه است. گراهام اثر کپیرایت نقض دوم
متعددیداشتازجملهاینکهتغییریدرزیباییشناسی
اثردومنیافت،اثردومازتمامیتاثراولاستفادهکرده

بودوازآنجاکهدریکگالریبرایفروشبهنمایش
گذاشتهشد،بامنافعاقتصادیاثراولمنافاتداشت.لذا
حكمبهنقضکپیرایتدادوپرینسراملزمبهپرداخت

خسارتنمود.
از بهمعیارهایاستفادهمنصفانهدادگاهها باتوجه
سهمسیرکلیآثارهنریکپیشدهراارزیابیمیکنند:
1.نیتهنرمند۲.زیباییشناسیوبیانگریجدید۳.
از هنرمند هدف بیانگر هنرمند نیت مخاطب. ادراک
خلقاثراستکهبابررسیجامعههدفودرکمخاطب
بیانگری و زیباییشناسی است. بررسی قابل منطقی
جدیدنشانگرخالقیتهنرمنددربیانوارائةاثراست،
قانون و معاصر واقعهدفمشترکهنر در هدفیکه
کپیرایتاست.عاملسومیعنیادراکمخاطبنیزبا
توجهبهضرورتتعاملواهمیتمخاطباثرهنریبه
ارزیابیدرکمخاطبازاینتغییراتمیپردازد.ازسوی
تشخیص در هنری اثر مخاطب ادراک بررسِی دیگر
اثروپارودیکمکمیکند مواردیچونتغییرشكل

)نمودار6(.

نسی ه
هنر در اصالت مفهوم تحول به نگاه با مقاله این
معاصروتمرکزبرگونههایمتكیبرکپینشانمیدهد
کهچگونهقانونمالكیتفكریشرایطیرابرایکپی
آن از پروندههای بررسی است. نموده فراهم مجاز
خودسازیازسویینشاندهندةتحوالترویةقضایی
آمریكانسبتبهاهمیتخالقیتدرخلقاثرهنریاست
وازسویدیگرحاکیازآگاهیهرچهبیشترهنرمندان
با بررسی است. معنویشان مالكیت حقوق حدود به
معیارهای در میدهد نشان رهنامهای پژوهش روش
اثر ظاهر چیزی هر از پیش دادگاه منصفانه، استفادة
اولیهواثرکپیشدهرامقایسهمیکنند.چنانچهظاهر
درنگاهاولیهتغییرکردهاستبهاینمعناستکهمیزان
تغییربهحدیاستکهمخاطبمنطقیمتوجهتفاوتها
شود.گذشتنازاینمرحلهمیتواندتشخیصدادگاهرا
برایامردشوارتریعنیهدِفاستفادهملزمکند.درمورد
اهدافاستفاده،اظهاراتودفاعیاتهنرمندبرایدادگاه
از میبایست هنرمند دالیل نیست. کافی تنهایی به
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طریقبررسیهایدیگرهمچونتأثیربربازاراثرهنری
اولیهبردادگاهروشنشود.درواقع،چنانچهدیدگاهو
اولیه اثر با متفاوت دیگری اثر کپی از هنرمند هدف
وقوع به منطقا اولیه اثر به اقتصادی زیان باشد،
نمیپیوندد.آنچهعملکپیهنرمندراحتیدرموردی
کهشباهتبااثراولیهعیانباشدمجازمیکندمالک
بیانگری دنبال به هنرمند پارودی در است. پارودی
خاصخوداستوخالقیتاشرادرآفرینشاثررابه

نمایشمیگذارد.
مقایسهوتحلیلپروندههایذکرشدهدرمقالهدر
عنوان به منصفانه استفادة عملكرِد چگونگی به پاسخ
یکراهحلحقوقیدربروزخالقیتبیشترنشانمیدهد

که:
1.عاملهدفدرکپیبرایدادگاهاهمیتزیادی
دارد.دادگاهاهدافمطرحشدهتوسطهنرمندانکپی
و پارودی شكل، تغییر چون مالکهایی با را کننده

بیانگریخالقانةهنرمندمیسنجد.
۲.دادگاهبهجایگاهوزمینةشكلگیریآثارتوجه
میکند،درحالتیکهدواثردردوحوزةمتفاوتباشند؛

کپیبربازارهنریاثراولیهتأثیرینمیگذارد.
۳.تغییرزمینةکاربریاثربامعیارتغییرشكلدر
ازدعاوی استفادةمنصفانههمخواناست.دربسیاری
کپی،هنرمندکپیکارتواناییومهارتخلقاثراولیهرا
داردوکپیاوبهدالیلیغیرازاستفادهازحاصلعمل

دیگریاست.
4.کپیهرچنددرجهتبروزخالقیتوبیانگری

ممكناستبربازاراثراولتأثیرمیگذارد.پستاثیربر
بازارمیتواندامریمجزاازدرونمایةاثرباشدوگاهدر
تضادباآنباشد.یافتههایاینپژوهشنشانمیدهد
کهنفساستفادهازتصاویرموجودبرایخلقاثرجدید
بیانگری و خالقیت مخاطب، درک گرفتن نظر در با
هنرمند،زیباییشناسیجدیداثروعدمتأثیربربازاراثر

اولیهامریقانونیوموردپذیرشاست.
هنر و معنوی مالكیت قانون اهداف مجموع در
معاصرباوجودوجوهافتراقبسیار،فصلمشترکینیز
دارند.قانونجلویکپیبرداریبدوناجازهازآثاردیگران
فرددر تاجاییاستکه اینممنوعیت و رامیگیرد
کپیبرداریبیانگریوخالقیتخویشرابروزدهد.در
هنرمعاصرنیزتوجهبهمیدانبروزخالقیتهنرمندان
عاملمهمیاست.اگراصالتدربازتعریفخوددرهنر
معاصرباتوجهبهمعیارخالقیتهنرمندتعریفشود،
قابل دوگانه این در اتكایی نقطة عنوان به میتواند
بررسیباشد.ازسویی،تعاریفحقوقیمبتنیبرعوامل
تغییرشكلوپارودیدرتعییناستفادةمنصفانهنشانگر
هنرمند در خالقیت بروز و شخصی بیانگری اهمیت
ایجاددرکزیبایی به بیانگریجدیدمنجر این است.
نیزمیگردد.پیشنهاد برایمخاطب شناسانهجدیدی
پژوهشحاضربرایدیگرمحققاناینحوزهایناست
قوانین در منصفانه استفادة معیارهای به توجه با که
ایران،ضابطههایقانونیدررویةقضاییایراناستخراج

ومطابقتآنباتحوالتهنریتحلیلگردد.


نمودار 6: نمودار معیارهای اصالت اثر در استفادۀ منصفانه، مأخذ: نگارندگان
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استفادهمیشود.
7. Secondary data
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9. Transformative Use
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خودانعكاسگریمدرنونوعیگفتمانبینهنریاست.

اثرمعروف»اینیکپیپنیست«ازرنهمگریتمثالبارز
پارودیاست.اوفرمهایاولیهرنسانسوباروکرابهچالش
میکشد.پارودیدرتعریفیکلیبهحالتیگفتهمیشود
نمایش هدف با هنری اثر یک از خاصی ویژگی که
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