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 سینمایی آثار فکری مالکیت حقوق

 1ماهونکی پورمحمدی شیما

 چكيده

 از ایمجموعه که شودمی شناخته هفتم هنر عنوان به هنرها، بندیرده در سینما

 مشترک کاری سینمایی اثر. گیردمیرا دربر مانند ادبیات، موسیقی و اجرا  دیگر هنرهای

 متعددی افراد کهاین به توجه با .اردد شماریبی متخصص افراد همکاری به نیاز که است

 حقیقت در و فیلم معنوی و مادی حقوق نهایتا  باید دید  دارند، نقش فیلم یک ساخت در

 به مقاله این در ؟گیردمی تعلق کسانی یا کس چه به سینمایی اثر فکری مالکیت حقوق

 در را لفمخت حقوقی نظرات و پرداخته سینمایی اثر یک در مختلف عوامل نقش بررسی

بررسی  به نهایتا  و کنیمبیان می سینمایی اثر یک در فکری مالکیت حقوق صاحب مورد

 .است شده گرفته خصوص این در تصمیمی چه ایران حقوق در که پردازیممیمسأله  این

 

 یكليدواژگان 

 ، اثر مشترکلفمؤ حق سینمایی، اثر
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 مقدمه

 نقاشی و تأتر ادبیات، همچون هنری یهاهرشت سایر گرانقدر میراث از سینما

 شده تبدیل گانههفت هنرهای در باارزش و مستقل ایرشته به خود و گرفته بهره

 عنوان به خاص شخص یک بینش و کار فقط گانههفت هنرهای اغلب در. است

 هنرها برخی اما ،پیکرتراشی نویسندگی، نقاشی، شعر، مانند است مطرح هنرمند

 گروهی هنر یک واقع در و بوده نیازمند گروهی هایکمک به فیلم و موسیقی مانند

 .دارد گوناگون هایتخصص به نیاز سینمایی اثر یا فیلم تهیه .شوندمی محسوب

 و بازیگران ،دانموسیقی نورپرداز، صحنه، طراح فیلمبردار، کارگردان، نویسنده،

 همکاری ریکدیگ با نمایش، یک اجرای برای که هستند کسانی جمله از دستیاران

 حال .شوند فکری مالکیت انحصاری حقوق مدعی ندتوانمی کدام هر و کنندمی

 عوامل از یک کدام به متعلق سینمایی اثر به مربوط حقوق که است این سؤال

 است؟ یسازفیلم پروژه

 آن در مختلف عوامل نقش و سینمایی اثر مفهوم بررسی به مقاله این در

 مورد در را دنیا معتبر حقوقی هاینظام در جودمو گوناگون نظرات و پرداخته

 داده قرار تحلیل و تجزیه مورد سینمایی اثر یک در فکری مالکیت حقوق صاحب

 مورد این در تصمیمی چه ایران حقوق در که دازیمپرمی مسأله این به نهایتا  و

 .است شده گرفته

 

 سينمایی اثر مفهوم الف ـ

 کلی طور به و مشترک اثر یک سینمایی راث فکری، مالکیت حقوق دیدگاه از

 اثری مشترک اثر .شودمی محسوب (شنیداریـ  دیداری) تصویری و صوتی اثر

 به .دارند مشارکت مشترک ایده و هدف با متعددی افراد آن آفرینش در که است
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 هر شود، شناخته مشترک اثر عنوان به اثری کهاین برای کلی، قاعده یک عنوان

 این نیست الزم البته که باشند داشته آن در خالقانه سهمی باید اشخاص از کدام

 (م. 1001، گلدستین). باشد دیگران با مساوی کیفی یا کمی لحاظ از سهم

 از یک هر سهم آن در که است اثری اول نوع :است نوع دو مشترک اثر

 یک و آهنگ یک از که حالتی در مثال عنوان به .است تعیین قابل پدیدآورندگان

 طوری به ندباشمی مجزا موسیقی سهم و ادبی سهم ،شودمی ساخته ایترانه آواز

 قابل مشترک آثار» آثار این به .است میسر هاآن از یک هر مجزای یبرداربهره که

 سهم به نسبت لفمؤ حق یک از همکاران از یک هر .شودمی گفته نیز «تفکیک

 مجموع به نسبت همکاران ایرس با مشترک لفمؤ حق یک از ضمنا  و خود شخصی

 شرط به مجزا یبرداربهره کشورها از بسیاری قوانین در .گردندمی برخوردار اثر

 (ش. 1355 ،یوناسکو) .است شده تجویز مشترک، اثر برداریبهره به لطمه ایراد عدم

 در و نیست تعیین قابل لفانمؤ از یک هر سهم آن در که است اثری دوم، نوع

 سینمایی آثار را مشترک آثار تعداد بیشترین .است حاکم مشاعی نظام حالت این

 قواعد از آثار نوع این از ند.دهمی تشکیل تصویری صوتی آثار ترکلی طور به یا

 توجهی قابل تعداد مشارکت نیازمند هاآن تهیه یکسو از زیرا ،دکنمی پیروی خاصی

 یا و حقیقی شخصی ذاریگسرمایه و ابتکار نیازمند دیگر سوی از و بوده لفمؤ

 این از مشترکی راثآ از یبرداربهره برای مختلف کشورهای قوانین .است حقوقی

 پرداخته آن به ادامه در که نداگرفته نظر در را هاییحل راه سینمایی اثر نظیر قبیل

 (ش. 1335 کلمبه،) .شد خواهد
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 سينمایی اثر یک ساخت در ثرمؤ عواملب ـ 

 کهاین تشخیص اما ،دارند نقش سینمایی اثر یک ختسا در متعددی عوامل

 حق دارندگان یا دارنده که دارد اهمیت جهت این از است بیشتر کسانی چه نقش

 ترینمهم به خالصه طور به قسمت این در .نمود تعیین بتوان را اثر به نسبت

 .دازیمپرمی هاآن نقش و سینمایی اثر یک عوامل

 كارگردان ـ1

 مطلب این اما ،است گروهی هنر یک واقع در و هنرها از ایوعهمجم فیلم گرچه

 که گیردمی شکل شخصی ذهنیت و فکری نفوذ تحت غالبا  فیلم که دارد حقیقت

 رهبری و هدایت فرماندهی، استعداد و فن کارگردانی .شودمی نامیده کارگردان

 نشده مطرح امروزی معنای به وظایف تقسیم بیستم، قرن اوایل سینمای در .است

 فیلمش برای کنندهتهیه که بود سرکارگری همچون کارگردان آمریکا در .بود

 نسبت اروپا مردم دیدگاه و تربرجسته اروپا در کارگردان نقش اما ،کردمی استخدام

 کارگردان، که بود مسلم اینکته این آنان برای .بود ترروشنفکرانه کارگردان به

 (ش. 1333 )هاشمی، .تاس فیلم تولید در خالق فردی

 در 1تروفو فرانسوا فرانسوی سازفیلم و منتقده وسیل هب سرانجام دیدگاه این

 دو کایه پرنفوذه مجل در و گردیده متبلور «مؤلفه نظری» عنوان تحت ایمقاله

 او .بود فرانسه نوی موج پردازاننظریه از یکی تروفو فرانسوا .رسید چاپ به 1سینما

 چراکه ،کردمی محسوب مؤلف یک با همسان را هیچکاک آلفرد نظیر انیسازفیلم

 .آفریدندمی را خاصی سینمایی آثار و بوده خود کار در شخصیه شیو یک دارای

 کنترل تنها نه که مؤلفی .است آفریننده و مؤلف یک تروفو، نظر از واقعی سازفیلم

 برای چیزی هم خاص است که دیدی با هنرمندی بلکه دارد، کارش بر کامل هنری

 (ش. 1331)جنیکر،  .دارد را آن بازگوکردن برای هنری آزادی هم و گفتن
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 اصطالح او واقع در و کرد انگلیسی زبان وارد را نظریه این 3سارس اندرو بعدها

 است انتقادی دیدگاه یک واقع در یسازفیلم در مؤلفه نظری .آفرید را مؤلفه نظری

 وی خالقیت و سبک برای ایویژه جایگاه دان،کارگر یک آثار زدنمحک هنگام که

 توجه از کارگردان، به نسبت توجه که بود این مؤلفه نظری حاصل .شودمی قائل

 کارگردان ش.( 1339)وفای اصالحی،  .شد شدیدتر بازیگر خصوصا  و فیلم به نسبت

 .بداند و بشناسد را فیلم ساخت مراحل تمام باید او .دکنمی اداره را یسازفیلم کار

 خواهدمی که کاری پیرامون باید او .برود پیش اوه سلیق و نظر زیر باید چیز همه

 شناخت اجتماعی، آگاهی .آورد دست به کاملی و وسیع هایآگاهی دهد، انجام

 گریم لباس، دکور، بازیگری، تولید، دکوپاژ )تقطیع و برش فنی(، سناریونویسی، هنری،

 فیلم، موسیقی مونتاژ، البراتوار، ضبط، مبرداری،فیل نور، صدا، پردازی(،)چهره

 اطالع هاآن از فیلم کارگردان باید که هستند مواردی جمله از )صداگذاری( دوبالژ

 ،سناریو مبنای بر را کار و داشته مؤثر حضور باال موارده هم در او .باشد داشته

 .دکنمی هدایت خود نظر و سلیقه

 مؤلف که است کارگردان این نویس،فیلمنامه و فیلمنامه باالی اهمیت وجود با

 فیلمنامه سینمایی. آفریندمی را تصاویر که اوست زیرا شود،می محسوب فیلم اصلی

 تشبیه نویسیپیش به را آن توانمی و است نقاشی یک از توصیفی مشابه بیشتر

 واقع رد .کند تهیه فیلم برای را الزم امکانات ددهمی امکان کارگردان به که کرد

 خالقانه بخش ترینمهم .است راهنماه دفترچ یک و فیلم راهنمای نوعی فیلمنامه

 حوزه فرمانروایی در که است تصویر زبان به ترجمه فیلمنامه مکتوب همانا فیلم، در

 (ش. 1333 هاشمی،) گیرد.می قرار کارگردان نام به شخصیتی

 مختلفی هایفیلم گیرد، رارق مختلف کارگردانان اختیار در فیلمنامه واحدی اگر

 متوجه کارگردان هر فیلم از دقیقه چند تماشای از بعد بیننده .شد خواهد تولید
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 سینمایی شناسیزیبایی تأثیر. است رو به رو متفاوتی ذهنیت و احساس با که شودمی

 کارگردان انتخاب و نظارت و امر تحت همگی که است وابسته متعددی عناصر به

 (ش. 1339اصالحی،  )وفای .هستند

 نویسفيلمنامه ـ2

 نوشته یا انتخاب هاهصحن توضیح با همراه که فیلم موضوع یا داستان به

 است ساختمان یکه نقش مانند فیلمنامه .گویندمی 5سناریو یا 1فیلمنامه ،شودمی

 ها،شخصیت موضوع، مانند مواردی آن در و شده تنظیم فیلم ساختن از پیش که

 ش.( 1339)وفای اصالحی،  .است شده قید هازمان و هامکان ها،گفتگو حرکات،

 فیلم یک اساس فیلمنامه است معتقد ایتالیایی(ه برجست )کارگردان نیم رونالد

 با قابل، کارگردان من نظر به» :گویدمی فیلمنامه اهمیت خصوص در وی .است

 به %15 داکثرح دتوانمی مستعد هنرپیشگانی و ایحرفه و خوب بسیار همکارانی

 در ناشی همکارانی با تجربهبی کارگردانی حال عین در و کند اضافه فیلمنامه

 (ش. 1333)هاشمی،  .«کاهدمی آن از %15 حدود

 نوشته نویسفیلمنامه یا سناریست نام به فردی توسط سناریو موارد بیشتر در

 انجام را شکار سناریونویسی تکنیک و نویسندگی فن از آگاهی با او .شودمی

 سناریوها برخی (ش. 1333 مکی،) .دباشمی کارگردان نزدیک همکاران از و ددهمی

 نویسندگان آثار خصوص به ،شوندمی انتخاب ادبیه نوشت یک یا کتاب روی از

 الیور» فیلم مانند گیرد،می قرار مردم توجه مورد هاآن هایکتاب که مشهور

 فیلم یا است شده کارگردانی 3لین دیوید توسط که 3دیکنز چارلز اثر« 3تویست

 .کیمیایی مسعود کارگردانی به هدایت صادقه نوشت «آکل داش»

 نگارش مثل فیلمنامه نگارش برای مقاله یا نمایشنامه کتاب، رمان، از اقتباس

 در اصیله فیلمنام یک عنوان به باید اقتباسیه فیلمنام هر .است اصیله فیلمنام
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 .دیگر ایرسانه به رسانه یک از تبدیل یعنی «کردناساقتب» .شود گرفته نظر

 یکی انطباق نه دیگری به یکی «تغییر» یعنی فیلمنامه برای کتاب یک از اقتباس

 قرار اقتباس مورد را رمانی یا ترانه مقاله، نمایشنامه، کسی وقتی .دیگری بر

 ریهنه جنب .دکنمی تبدیل دیگری هنری شکل به را هنری شکل یک د،دهمی

 وقتی نیست مجبور نویسفیلمنامه و است منبعمایه دست به وفادارنبودن اقتباس،

 همان اساس بر عینا  و بماند وفادار اصلیمایه دست به د،کنمی اقتباس رمانی از

 به متعلق اولیه داستانی اثر تألیف حق مسلما   ش.( 1333)فیلد،  .بنویسد فیلمنامه

 اثر مؤلف از فیلمنامه، تألیف برای آن از اقتباس از قبل باید و است آنه نویسند

 .گردد رعایت مؤلفش و اثر آن فکری مالکیت حقوق تا شود گرفته مجوز اصلی

 ییهاهجلو زیرا است، انحصاری حقوق دارای نویسفیلمنامه سینمایی اثر یک در

 و حوادث شرح د،کنمی معرفی که هاییشخصیت نموده، توصیف فیلم در وی که

 در که دیگری موضوعات و پرداخته هاآن تشریح به فیلمنامه در وی که یوقایع

 در را هاآن که است نویسفیلمنامه شخصیت از برگرفته همه آیدمی نامهفیلم

 .است آورده در تحریره رشت به و داده تأثیر فیلمنامه

 كنندهتهيه ـ3

 بر و کرده گذاریسرمایه فیلم روی که است ایمؤسسه یا شخص کنندهتهیه

 او .است تشکیالتی و مالی عمدتا  کنندهتهیه نقش .دکنمی نظارت نیز آن تولید

 آخرین همچنین و شده فیلم تولیده چرخ وارد که است کسی ترینمهم و اولین

 تا ریزیبرنامه مراحل اولین از او .شودمی خارج چرخه این از که است کسی

 .دکنمی سرپرستی را آن و دارد رحضو تبلیغات و پخش تولید، مراحل تمامی

 را نهایی تصمیم و یابدمی دست فیلمنامه یک به مختلف یهاهشیو به کنندهتهیه

ه پروژ ،گرفت قرار او تأیید مورد فیلمنامه آنکه از پس .گیردمی آن مورد در
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 فیلمنامه انتخاب به دست کنندهتهیه موارد اکثر در .دکنمی آغاز را یسازفیلم

 (ش. 1339)وفای اصالحی،  .ددهمی را آن نوشتن سفارش یا و زندمی

 ممکن .شودمی یسازه فیلمپروژ یک جلب مختلفی هایصورت به کنندهتهیه

 یا حقیقی) یسازفیلم شرکت یک یا استودیو یک برای یا باشد مستقل است

 استخدام یسازفیلم شرکت یک یا استودیو یک سوی از یا و کند کار (حقوقی

 را خود ،کنندهتهیه گاه .بگیرد دست به ،دارند نظر مد هاآن که را ایپروژه تا شود

 چنان کنندگانتهیه از برخی واقع در .ددهمی دخالت هم فیلم هنری سرشت در

 از اثری واقع در حاصل فیلم که هستند مسلط ند،کنمی تولید که هاییفیلم بر

 (ش. 1339اصالحی،  وفای) .کارگردان تا است آنان

 بازیگر ـ4

 دوش به را اثر اجرای بار بیشتر زیرا است، فیلم عوامل ترینمهم از یکی بازیگر

 مرتبط حقوق عنوان تحت افراد این حقوق از حمایت به فکری مالکیت در. کشدمی

 سرانجام به در مهمی نقش وی اجرای نوع و بازیگر شخصیت .است شده پرداخته

 داشته، که نقشی اجرای قبال در که هرچند ،رددا اثر موفقیت و فیلم یک رسیدن

 محسوب کار از بخشی فقط بازیگر کارگردانان برخی نظر از .دکنمی دریافت حقوق

 سینما، تاریخ در حتی .است چیز همه بازیگر، دیگر برخی برای لیکنشود، می

 گریبازی .اندشده نوشته خاص بازیگری برای که کرد پیدا را ییهاهفیلمنام توانمی

 مانند دنیا معروف کارگردانان برخی .است کارگردان دیدگاه به وابسته تماما 

 خاصی حالت در آنان از تا گفته دروغ خود بازیگران به عمدا  آنتونیونی و هیچکاک

 (ش. 1333)هاشمی،  .کنند فیلمبرداری
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 طراح صحنه یا دكور ـ5

 با دکور .شودمی دهدی تصویر در که است فضایی یا اندازچشم معنای به دکور

 همکاری با دکوراتور توسط و شده طراحی سناریو هدف و موضوع به توجه

 سینما، تاریخ هایفیلم نخستین .شودمی ساخته و نصب دستیاران و دکورسازان

 که را چه هر و گذاشتمی کار را خود دوربین صرفا  فیلمبردار .نداشتند دکور

 یا باغ یک در تا داشتوامی را بازیگران یا و کردمی ضبط ،بود دوربین جلوی

 و پرزرق و تریتأ یهاهصحن به نوبت بعد .کنند اجرا را ایساده ماجرای مزرعه،

 به را سینما آمریکایی انسازفیلم مجددا  .نداشت موفقیتی شیوه این که رسید برق

 کردند آغاز را «وسترن» هایفیلمه شیو و نموده هدایت طبیعی یهاهصحن سمت

 بهترین طبیعت، پرشکوه مناظر آن در گاه که بود یسازفیلم از خاصی نوع هک

 هایمحل در فیلمبرداری از هم امروزی سازانفیلم .شدمی محسوب فیلم خصوصیت

 توانمی کلی طور به .ندکنمی استفاده استودیو از هم و (استودیو از خارج) واقعی

 اماکن و هازمین در سومیک و یواستود در معمولی تجارتی ایهفیلم دوسوم گفت

 صحنه و دکور طرح ش.( 1333 ،و همکاران )استیونسون شوند.می فیلمبرداری واقعی

 شود. برخوردار مؤلف حق از دتوانمی تخیلی یا تاریخی سینمایی آثار در ویژه به

 طراح لباس ـ6

 شینمای و هنری مصرفی نقاشی، و تأتر مانند نیز سینما در لباس اصلی مصرف

 بهترین .شود هنرپیشه شخصیت اصلی جزء حتی دتوانمی سینما در لباس .است

 معرف کفش جفت یک و کاله یک عصا، یک که است «چاپلین چارلی» اشنمونه

 هاآن به که بپوشاند را هاییلباس هاههنرپیش به لزوما  نباید کارگردان .است او

 «تیپ» هاآن به که بگیرد نظر در انایش برای را هاییلباس باید بلکه ،است برازنده

 ش( 1333، و همکاران استیونسون) .بدهد
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 .کندمی پیدا ایویژه اهمیت تخیلی یا تاریخی هایفیلم ساخت در لباس طراحی

 و زمانی شرایط و فیلمنامه دقیقه مطالع مستلزم آثار، نوع این برای لباس طراحی

 نوع این در شک بدون .است ردانکارگ یهاهاید و نظرات از آگاهی و آن مکانی

 توانمی و بگیرد کمک مناسب طراحی برای خود خالقیت از باید لباس طراح آثار،

 از بعد لباس طراح .کرد محسوب لباس طراحی در مؤلف حق صاحب نوعی به را او

 کار دوره، آن مردمان لباس شکله دربار الزم هایآگاهی کسب و سناریو مرور

 داستان شخصیت و موضوع مکان، زمان، با مطابق طرحی و دکنمی آغاز را خود

 طبق تواندمی اثر صاحب انتخاب به بسته لباس طراحی ایران حقوق در. دهدمی ارائه

ـ  ادبی مالکیت حقوق طبق یا و صنعتی طرح عنوان به صنعتی مالکیت حقوق

 گیرد. قرار فکری مالکیت حقوق حمایت مورد هنری اثر عنوان به هنری

 پردازچهره ـ7

 بازیگرانه چهر آرایش که است فردی گریم مسؤول یا گریمور یا پردازچهره

 گریمور .دارد عهده بر را یتأتر یا سینمایی تلویزیونی، هاینمایش در حضور برای

 از آگاهی و سناریو در شدهمطرح هایشخصیت از کامل و کافی شناخت از بعد

 بازیگرانی خصوص به بازیگران از یک رهه چهر روی کارگردان، احساس و سلیقه

 که سازدمی بازیگر از ایچهره و نموده مطالعه دارند، چهره تغییر به احتیاج که

 به تبدیل 1931 سال از پردازیچهره .باشد سناریو در ذکرشده شخصیت با مطابق

 پردازچهره خالقیت و سبک از نشان خود این و گردید اسکاره جایز موارد از یکی

 کار در مؤلف حق صاحب نوعی به نیز را پردازچهره توانمی لذا ،دارد خود کار در

 .(ش 1333، و همکاران )استیونسن .نمود محسوب خود
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 زـ نورپردا8

 انتقال و احساس بیان برای آن از و دارد خاصی اهمیت سینما در نورپردازی

 و سایه ایجاد و ینورپرداز با نقاش یک مانند نورپرداز .شودمی استفاده اندیشه

 .گردد برخوردار خاصیه جلو از تصویر که شودمی باعث صحنه در روشن

 که دارد خاصی هایتکنیک و اصول باشد که موقعیتی و حالت هر در نورپردازی

 «هنری هایآگاهی» دارای است الزم آن کنار در اما کند، پیروی آن از باید نورپرداز

 معنیبی «هنریه انگیز و ذوق» بدون نورپردازی تلفمخ ابزار کاربرد زیرا باشد، نیز

 ضبط و فیلمبرداری برای نورپردازی اصول رعایت و صحنه کردنروشن. بود خواهد

 انتقال و احساس القای دارد، اهمیت که آنچه زیرا ،نیست کافی تنهایی به تصویر

 (ش. 1339)وفای اصالحی،  .است تصویر کمک به اندیشه

 هایروشن سایه دارای که انگیزهیجان و ترسناک فضای ایجاد یبرا مثال عنوان به

 و صحنه از ایگوشه کردنتاریک با است، شدید( )تضاد پرکنتراست و شدید بسیار

 .آورندمی وجود به هیجان و توهم بیننده در آن، از دیگریه نقط کردنروشن

 صورت پایینه ویزا از نورپردازی جنایتکار، و خبیث فرد دادننشان برای همچنین

 او صورت روی عمیقی یهاهسای بازیگر،ه چهر به نور برخورد اثر در چون گیرد،می

 و مالیم نور برخورد برعکس و ددهمی نشان پلید و زشت را او که شودمی ایجاد

 )وفای اصالحی، سازد.می دوستانسان و مالیم فردی او از چهره بازیگر روی سایه بدون

 (ش. 1339

 در مؤثر و خالقانه مهم، بسیار نقشی که است کسانی جمله از نیز زنورپردا

 شمار به مؤلف حق صاحبانه زمر در را او توانمی و دارد سینمایی اثر یک ساخت

 مسائل سایر لوای در و کارگردان نظر تحت او کار معموال   که آنجا از اما ،آورد

 عنوان به ویه خالقان شنق به چندان ،گیردمی قرار سینمایی اثره دهندتشکیل
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ه الزحمحق پرداخت با معموال  و شودمین توجهی مؤلف حق صاحبان از یکی

 .گرددمی حذف سینمایی اثر مؤلف حق صاحبانه صحن از قراردادی،

 فيلمبردار ـ9

 از آگاهی بر عالوه باید وی، از بیشتر بسیار و نورپرداز همچون نیز فیلمبردار

 فیلمبرداری .باشد خالقیت و ذوق و هنری شناخت رایدا فیلمبرداری، هایتکنیک

 لحاظ از مناسب و زیبا دیدی دوربین و بوده موضوع جهت با هماهنگ کامال  باید

 هایعدسی فیلم، یک مختلف نماهای از فیلمبرداری برای .باشد داشته رنگ و نور

 نور تشد کردنمیزان برای مناسب دیافراگم و رنگبی و رنگی فیلترهای مختلف،

 در و کرده تهیه را هاآن دکوپاژ و سناریو خواندن از بعد فیلمبردار که است الزم

 دادننشان شب برای تیره قرمز فیلتر مثال عنوان به .دکنمی استفاده مناسب موقع

 برای زرد فیلتر آبی، آسمان با دریا از فیلمبرداری برای نارنجی فیلتر تصویر،

 فیلتر و شودمی ابرها برجستگی باعث که سفید هایابر با آسمان از فیلمبرداری

 .شودمی استفاده درخشان و براق اشیای از نور انعکاس از جلوگیری برای پوالریزه

 دوربین دادنحرکت فیلمبرداری، کاره مرحل ترینحساس و ترینمهم از یکی

 زیرا ،گرددمی مشخص فیلمبردار و کارگردان نزدیکه رابط که اینجاست و است

 کارگردان .دکنمی مشکل را فیلمبردار کار دکوپاژ، در اشکال و ضعف ترینکوچک

 به با که است فیلمبردار این نهایت در و است فیلمبردار از کاره کننددرخواست

 )وفای اصالحی،رساند، می پایان به نیکی به را کار خود ذوق و تجربه دانش، کارگیری

 در مهمی تأثیر فیلمبرداری در او شخصی یهاهدیدگا و فیلمبردار لذا ش.( 1339

 را او باید مؤلف، حق دیدگاه همان اساس بر و دارد مهیج و جالب یهاهصحن خلق

 .نمود فرض اثر به نسبت فکری مالکیت حقوق دارای
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 كننده )مونتور(ـ تدوین11

 تصویر یک ضبط» زیرا است، یسازفیلم کار مهم ارکان از یکی تدوین یا مونتاژ

 انتخاب و انسان هدایت رغمعلی که است مکانیکی فعالیتی حال هر به نشده،قطع

 فیلم در انسان تدوین،ه مرحل در اما شود،می تلقی بردارینسخه نوعی عنوان به او،

 به هم، از دور هایمکان و هازمان وقایع، و گرددمی منفصل زمان د،کنمی دخالت

 ش.( 1331)رودلف،  «شود.می تلقی خالقانه یتفعال یک قطعا  این و شده متصل یکدیگر

 عملی توسط که است منفصلی وقایع و هامکان ،هازمان درآوردننظم به تدوین

 هنر بنای سنگ مانند و عنصر ترینشاخص تدوین لذا ،اندشده قانونمند خالقانه

 کنندهدوینت یا مونتور. است سینما زبان دستور قواعد مانند آن قواعد سینما بوده که

 و استعداد تجربه، از استفاده و مونتاژ تئوری از کامل شناخت با که است کسی

 معنیبی جداگانه طور به نما هر فیلم در .ددهمی انجام را کار این خود خالقیت

)هاشمی، . دکنمی پیدا مفهوم دیگر نماهای با مونتاژ صورت در ولی ،بود خواهد

 مطرح سینما ساختاری اساس و معماری عنوان به توانهم می را تدوین (ش. 1333

 صورت معین قواعدی اساس بر که فنی و خالقانه غیر عملی مثابه به هم و نمود

 مونتاژ که اول شکل در اما ،ماندمی پوشیده مونتاژ حقیقت دوم شکل در .پذیردمی

 منحصر تدوینگر به مونتاژ عمل د،کنمی مطرح سینما معماری عنوان به را

 لذا ش.( 1333)هاشمی، شود، می آغاز او دکوپاژ با و کارگردان توسط بلکه ،گرددینم

 موفقیت در زیادی تأثیر آن در هنری خالقیت و نداشته فنیه جنب تنها تدوین

 دارد. اثر نهایی
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 سينمایی اثر مالكيت خصوص در حقوقی یهاهدیدگا بررسیج ـ 

 سینمایی اثر یک موفقیت و هیهت در مختلفی عوامل کردیم بررسی که همانطور

 اثر به مربوط انحصاری حقوق مالک نوعی به ندتوانمی کدام هر که دارند نقش

 بازیگران کارگردان، ،کنندهتهیه عوامل این ترینمهم از .شوند معرفی و شناخته

 مالک تعیین بنابراین .است فیلمبردار و نویسفیلمنامه اول، نقش بازیگر مخصوصا 

 .رسدمی نظر به دشوا کاری اثر انحصاری قحقو نهایی

 اثر یک موفقیت در مختلف عوامل نقش است رسیده نتیجه این به دنیا امروزه

 و ملی یهاهجشنوار در خوبی به موضوع این و گرفت نادیده توانمین را سینمایی

 مختلف هایو جوایزی که به بخش آثار سینمایی نهایی داوری در و فیلم یالمللبین

 ،گیردمی تعلق... و اول نقش بازیگران کارگردانی، فیلمبرداری، تدوین، مانند یلمف

 انتقال مانند مختلفی جهات از سینمایی اثر مالک تعیین هرحال به .شودمی دیده

 سپس ملی، هاینظام ابتدا لذا، است الزم و بوده اهمیت حایز حقوق واگذاری و

 فکری مالکیت خصوص در ایران حقوقی ظامن رویکرد نهایتا  و یالمللبین مقررات

 .گرفت خواهد قرار بررسی مورد سینمایی اثر

 مقررات ملی ـ1

 آثار ترینمهم از اقتصادی لحاظ به سینمایی اثر شد اشاره ابتدا در که همانطور

 آنه تهی زیرا شود، برخوردار حمایتی خاص قواعد از است بهتر که است مشترک

 ابتکار نیازمند دیگر سوی از و مؤلف توجهی قابل تعداد مشارکت نیازمند یکسو از

 نامطمئن گذاریسرمایه این خطر که است حقوقی یا حقیقی شخصی گذاریسرمایه و

 ایمؤسسه یا فرد و آن پدیدآورندگان منافع بین باید بنابراین .بپذیرد را سنگین و

 ی که در اغلب قوانینراه حل. شود برقرار توازن پذیرد،می را گذاریسرمایه خطر که

 برداریو تسهیل بهره حقوق تداخل از تعارض، جلوگیری رفع ی برایالمللبینملی و 
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 باشدمی شخص یک به حقوق انتقاله امار است شده گرفته درنظر سینمایی، اثر از

 یم.کنمی اشاره آن به ادامه در و است دو هر یا کارگردان یاکننده تهیه معموال  که

 در برخی قوانین، تولیدکننده مستقیما  ص حقوق به یک شخص: اختصا -1-1

 دستیاران حد در اثر آفرینندگان سایرشود می موجب که است مؤلف حق صاحب

 محدود صورت به خود مشارکت سهم به مربوط حقوق از تنها و کنند پیدا تنزل

 هپرورد یشترب و است «9مزد برابر در کار»برخوردار باشند. مبنای این قوانین، نظریه 

 .است نگریسته گراییمنفعته جنب از بیشتر موضوع این به آمریکاست حقوق

 (م. 1001و همکاران،  اسبیل)

 مستخدم یک عنوان به سینمایی اثر یک اندرکاراندست تمام دیدگاه این طبق

 سینمایی اثر یک تولید در ندحاضر مزد دریافت قبال در که شوندمی نگریسته

 اهمیت سینمایی فیلم یک ارکان شخصیت که تئوری این در .کنند شرکت

 و کارگردان یا کنندهتهیه دارد، موضوع به اقتصادی نگاه بیشتر و نداشته چندانی

 مخارجی تمام پرداختن با که شده تلقی کارفرما یک مانند سینمایی بنگاه یک یا

 حق قبیل زا اثر انحصاری حقوق تمام است، الزم سینمایی اثر یک تولید برای که

 ش.( 1335 ،)کلمبه .شودمی مالک را فروش و اجاره عمومی، نمایش عرضه، پخش،

 مربوط قراردادهای باید کند پیدا استناد و اجرا قابلیت نظریه این کهاین برای

 در حمایت مدت اتمام تعیین برای تئوری این در .باشد کتبی صورت به آن به

 اثر مالک آخرین مرگ برای منتظرماندن به نیازی است مشترک مالکیت که زمانی

 باشند زنده هم مالکینه هم کهاین ولو قانون در شدهتعیین مدت اتمام با نیست.

 (ش. 1333 )زرکالم، .پذیردمی پایان حمایت مدت

 هتولیدکنند شرکت مخصوصا  شخص یک به متحرک تصاویره مالکان منافع اختصاص

 در .است معمول بسیار انگلستان مانند ال کامن حقوقی هایسیستم در عموما  اثر
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 حق ماهیت منفعت، اصالت اساس بر و شده توجه کار و مهارت به بیشتر انگلستان

 قانون لذا( ش. 1333 نیا،)حکمت ،است شده فرض یکسان مرتبط حقوق و لفمؤ

 مالک و اثره پدیدآورند را شخصی انگلستان 1933 اختراعات و هاطرح رایت،کپی

 عهده بر را فیلم یک ساخت ملزومات و مقدماته تهیه وظیف که داندمی آن اصلی

 و ظرافت با نیز آمریکا رایتکپی قانون .شودمی متقبل را آن یهاههزین و داشته

 عنوان به کارفرما کردنتعیین با را اثر مالکیت و انتقال تریکامل صورت به

 است کوچکیه نمون فیلم یا و کمتحر تصاویر البته ،دکنمی تعیین اثره پدیدآورند

 .شودمی اجرا طرفین مابین قرارداد امضای با مزد برابر در کار تئوری آن در که

 و هنری و ادبی آثار تمام در و ترگسترده مذکور تئوری شمول وسعت و حوزه

 .(م 1001، گلدستین). اجراست قابل صنعتی هایطرح و اختراعات در حتی

 اثر مالکیت خصوص در دیگر حل راه: شخص یک به حقوق انتقال -2-1

 طبق ،سینمایی اثر در مختلف عوامل نقش پذیرش ضمن که است این سینمایی

 حالت این در که گردد واگذار تولیدکننده به یبرداربهره مالی حقوقه کلی قرارداد

 مانند گوناگون کنندگاناستفاده با قرارداد انعقاد حصاریان صالحیت تولیدکننده

 حقوقی اجباری الیهمنتقل تولیدکننده، واقع در داشت. خواهد را سینما انصاحب

 نیست برخوردار لفمؤ حق از و است یافته انتقال او هب تولید قرارداد طبق که است

 که آنجا از البته ،است داشته نقش اثر فکری تولید در نیز او کند ثابت کهاین مگر

 شخص زیرا ،است منتفی فرض این اغلب د،دارن حقوقی شخصیت غالبا  تولیدکنندگان

 (ش. 1335 )کلمبه، .است فکری تولید و آفرینندگیه قو فاقد حقوقی

 یالمللبين مقررات ـ2

 برای مشکالتی ،سینمایی آثار مالکیته زمین در کشورها ملی قانون تفاوت

 قراردادهاه واسط به همیشه که دکنمی ایجاد جهانی سطح در هاهبرنام این پخش
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 کنوانسیون ،برن کنوانسیون نظیر یالمللبین معاهدات برخی در .ندنیست حل ابلق

 موضوع این با مرتبط مقرراتی پکنه معاهد و وایپو صوتی آثار و اجراهاه معاهد ،رم

 است. شده تدوین

 بین در فیلم حقوق مالکیت تا دکنمی تالش برن کنوانسیون مکرر 11ه ماد

 فیلم حقوق انتقال فرض تقویت با دکنمی سعی ادهم این .سازد یکسان را کشورها

 از موضوع این به مذکوره ماد کند. یکسان کشورها در را وضعیت ،شخص یک به

 سینمایی اثر یک رایتکپی مالکیت» :دکنمی بیان و دازدپرمی قانونگذاری اصل طریق

 تقاضا اهکشور آن در اثر از حمایت که باشد کشورهایی در قانونگذاری موضوع باید

 .«شودمی

 که اتحادیه عضو کشورهای از کشورهایی در» :دکنمی اضافه ادامه در ماده این

 در که باشند پدیدآورندگانی سینمایی اثر حقوق مالکین میان در هاآن قانون در

 انجام به ملزم اگر یپدیدآورندگان چنین اند،داشته شرکت سینمایی اثر تولید

 مخالف شرط فقدان صورت در ندتوانمین باشند، شده د،انداده انجام که یکارهای

 عمومی، اجرای پخش، تکثیر، به موضوع این به خاصی تصریح یا و قرارداد در

 انواع از دیگر نوعی هر یا و تلویزیونیـ  رادیو پخش سیم، طریق از عموم به ارسال

 با همراه یا فیلم زیر در دیالوگ متن ارائه همراه فیلم نمایش یا عموم به ارسال

 .«کنند اعتراض اثر متن اصالح

 شخص، یک به سینمایی اثر حقوق انتقال کشورها اکثر داخلی قوانین در

 کند تعیین کهاین بدون برن کنوانسیون اما ،است کتبی قرارداد وجود به مشروط

 موضوع این کهاین از اعم کندمی مقرر ،است کسی چه سینمایی اثر پدیدآورنده

 حقوق باشد، آمده ضمنی یا صریح شرط صورت به و شفاهی یا کتبی قرارداد در

 مخالف شرط وجود صورت در مگر ،دارد تعلق سینمایی اثره پدیدآورند به مربوطه
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 پدیدآورنده زیرا ،اندکرده تلقی فایدهبی را مقرره این حقوقدانان برخی لذا ،قرارداد در

 مجهول ،شودمی منتقل یو به خودبخود سینمایی اثر حقوق همه که شخصی و

 .(م 1001، گلدستین) است. شده واگذار عضو کشورهای داخلی قانون به و مانده

 آن مهم عوامل جمله از سینمایی اثر یک بازیگران شد اشاره که همانطور

 به کشورها داخلی حقوق معموال  .شوند شناخته حق صاحب ندتوانمی که هستند

 پدیدآورنده یک چشم به سینمایی فیلم یک اجراکنندگان دیگر و هاههنرپیش

 مالکیت قوانین حمایت مورد مجاور یا مرتبط حقوق طبق افراد این اما ،دننگرنمی

 آثار و اجراهاه معاهد 11ه ماد و رم کنوانسیون 19ه ماد .گیرندمی قرار فکری

 معرض در حق و توزیع حق و تکثیر حق ضبط، حق همچون حقوقی وایپو صوتی

 کنوانسیون 19ه ماد طبق .اندکرده مقرر اجراکنندگان برای را اجرا دادنقرار عموم

 اثر صورت به اششدهضبط اجرای از استفاده مانع دتوانمین اجراکننده رم،

 به را خود حقوق بازیگران معمول طور به م.( 1001، گلدستین). شود سینمایی

 .شوندمی جخار حق صاحبان عداد از و ندکنمی واگذار تولیدکنندگان

 که شنیداریـ  دیداری اجراهای از حمایت مورد در بیجینگه معاهد 11ه ماد

ه تولیدکنند نفع به ایاماره ،است بوده معاهده این انگیزبربحث بسیار مواد از یکی

 ماده این طبق است. کرده فراهم سینمایی اثر نوعی به یا تصویریـ  صوتی اثر

 به اجراکننده حقوق خود هب خود انتقال ودخ داخلی حقوق در ندتوانمی اعضا

 الزحمهحق یا منصفانه اجرت پرداخت عوض رد و تصویریـ  صوتی اثره تولیدکنند

 قرارداد در تولیدکننده و اجراکننده بین کهاین مگر ،کنند مقرر را اجراکننده به

 از یکی اقلحد است کرده تالش مقرره این اشد.ب شده گنجانده مخالفی شرط

 به منافع تخصیص تا بزند کنار ایعادالنه طور به را سینمایی اثر در حق انصاحب

 شود. پذیرامکان شخص یک
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 ایران یحقوق نظام رویكرد ـ3

 حمایت قانون 1ه ماد از 3 بند در (بصریـ  سمعی اثر) سینمایی اثر از حمایت

 .است گرفته قرار اشاره مورد 1313 مصوب هنرمندان و مصنفان ،لفانؤم حقوق از

 از پخش یا سینماه پرد یا نمایش یهاهصحن در اجرا منظور به بصری و سمعی اثر

 از باشد، شده نشر یا ضبط یا نوشته روش و ترتیب هر به که تلویزیون یا رادیو

 و مشترک اثر به نیز مذکور قانون 3ه ماد است. قانون این حمایت مورد آثار جمله

 محسوب مشاع پدیدآورندگان میان را آن از ناشی حقوق و پرداخته آن از حمایت

 شروع عرضه یا نشر تاریخ از ییسینما آثار از حمایت نیز 13ه ماد طبق است. کرده

 به که موادی ایران، فعلی قوانین در بنابراین است. سال سی آن مدت که شودمی

 از توانمی تنها و ندارد وجود باشند، کرده تکلیف تعیین رابطه این در صراحت

 ،1313 هنرمندان و مصنفان ،لفانمؤ حقوق از حمایت قانون مواد عمومات طریق

 زمینه این در قانون سکوت با حدودی تا بنابراین .نمود استنباط را کلی مواردی

 خواهند مواجه مشکل با صالحذی مراجع اختالف، بروز صورت در و هستیم مواجه

 ایپدیدآورنده به متعلق سینمایی اثر حقوق معتقدند برخی (ش. 1333 )امامی، .شد

 (ش. 1331 )نوروزی، .ندکنمی کار او نظر زیر عوامله بقی که است

 این به ایران در سینمایی آثار مالکیت مورد در عملیه روی حاضر حال در

 شخص که گذارسرمایه یک با کنندگانتهیه یا کنندهتهیه معموال  که است صورت

 نای در که ندکنمی منعقد را سینمایی اثر ساخت قرارداد است حقوقی یا حقیقی

 مادی حقوق کل مالک گذارسرمایه معموال  .شودمی تعیین اثر مالکیت قراردادها

 را مالکیت از درصدی نیز کنندهتهیه موارد برخی در اما ،شودمی شناخته اثر

 یجهنت در و اثر رگذاسرمایه خود ،کنندهتهیه هم موارد برخی در داشت. اهدخو

 در .شودمی ذکر فیلم مالکیت سند در نماییسی اثر مالکیت د.باشمی آن مالک
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 کنندهتهیه جمله از آن عوامله هم باشد سینمایی اثر مالک ،گذارسرمایه که صورتی

 و ندکنمی دریافت الزحمهحق صرفا  سایرین و فیلمبردار بازیگران، ،کارگردان و

ه روی در حتی ،داشت نخواهند حقی هیچ راث از حاصل درآمدهای سایر به نسبت

 و جرح حق کارگردان از اجازه کسب بدون گذارسرمایه ایران، سینمای فعلی

 و قرارداد به بسته فوق موارد تمام البته ،است قائل خود برای را اثر اصالح و لتعدی

 به ار شرایط کنندهتهیه یا گذارهسرمای با قرارداد درتوان می و بوده طرفین توافق

 کرد. تعیین نحوی هر

 هنری و ادبی مالکیت جامعه الیح در سینمایی آثار حقوق مالکیت خوشبختانه

 مختلف عوامل حقوق به ماده چند طی و گرفته قرار توجه مورد مرتبط حقوق و

 مرتبط که الیحه این مواد ترینمهم .است شده اشاره سینمایی اثر یک ساخت در

 :است یرز شرح به است موضوع این با

 اصلی، کارگردان دیداری،ـ  شنیداری یا شنیداری اثر خصوص در :33ه ماد»

 اثر، همان خاص آهنگساز و گفتگو متنه نویسند نویس،فیلمنامه یا نمایشنامه

 .هستند آن مادی حقوق مشترک دارندگان نخستین و پدیدآورندگان

 آن موجب به که است قراردادی شنیداریـ  دیداری اثره تهی قرارداد :51ه ماد

 گرددمی اثری خلق یهاههزین مینتأ به ملزم ساخت مدیریت ضمن کنندهتهیه

 .است شده آن خلق به متعهد پدیدآورنده که

 کنندهتهیه به شدهخلق اثر مادی حقوق تمام انتقاله منزل به قرارداد انعقاد ـ تبصره

 .است شده تصریح قرارداد در آن خالف که مواردی در مگر ،است

 از یک هر سهم تمییز امکان عدم و کنندگانتهیه تعدد صورت در :53ه ماد

 .بود خواهد مشاع اثر به نسبت آنان حقوق آنان،
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 هر ایجاد یا آن اصلیه نسخ بردنبین از اثر، ساخت تکمیل از بعد :51ه ماد

 از اجازه کسب نیازمند ،کنندهتهیه توسط آن از بخشی یا تمام در تغییر گونه

 .باشد شده توافق دیگر ایگونه به مگر است پدیدآورندگان یا آورندهپدید

 و یکسو از پدیدآورندگان سایر و کارگردان تراضی با اثر بودنکامل ـ تبصره

 «.شودمی مشخص دیگر سوی از کنندهتهیه

 که اجراکنندگان حقوق با رابطه در الیحه، این 51 ماده تبصره طبق لذا

 انتقاله منزل به قرارداد انعقاد صرف ،شوندمی محسوب اهآن ءجز نیز بازیگران

 قرارداد در آن خالف که مواردی در مگر ،است کننده تهیه به آنان مادی حقوق

 عنوان به کنندهتهیه جامع،ه الیح در گفت توانمی نتیجه در .باشد شده تصریح

 مادی قحقو حال عین در و شودمی محسوب سینمایی اثر مادی حقوق الیهمنتقل

 قرار نظر مد نیز ...و نویسفیلمنامه کارگردان، نظیر دیگر ورندگانپدیدآ معنوی و

 .دارد هماهنگی زمینه این در دنیاه پیشرفت قوانین با لذا ،است گرفته
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 گيرینتيجه

 و ساخت در که متعددی عوامل به توجه با سینمایی آثار فکری مالکیت حقوق

 عوامل این از یک هر ثیرتأ متغیر نسبت لحاظ هب همچنین و دارند شرکت آنه تهی

 حقوقی هاینظام از بسیاری .است حقوقی برانگیزبحث موضوع یک آنه تهی در

 شرکت یا و کارگردان یا اثر کنندهتهیه شخص مالکیت پذیرفتن با فکری مالکیت

 را ثرا به مربوط حقوق و داده پایان زمینه این در موجود هاینزاع به اثر کنندهتهیه

 کنوانسیون جمله از مهم یالمللبین هایکنوانسیون برخی .انددانسته وی به متعلق

 در سعی اثره تولیدکنند به حقوق انتقاله امار ارائه با نیز بیجینگه معاهد و برن

 قوانینی ایران فعلی حقوق در اند.داشته سینمایی اثر مالکیت به بوطمر مشکالت حل

 عملیه روی ولی ،ندارد وجود ندباش کرده تکلیف تعیین طهراب این در صراحت به که

 در موضوع این دارد. تمایل اثر گذارسرمایه یا کنندهتهیه به حقوق انتقال سمت به

 آن در و گرفته قرار توجه مورد مرتبط حقوق و هنری و ادبی مالکیت جامعه الیح

 عین در و شده اختهشن سینمایی اثر مادی حقوق الیهمنتقل عنوان به کنندهتهیه

 ...و نویسفیلمنامه کارگردان، نظیر دیگر ورندگانپدیدآ معنوی و مادی حقوق حال

 .است گرفته قرار نظر مد نیز
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Intellectual Property Rights of Cinematographic Works 

Shima Pourmohamadi Mahounaki 

Abstract 
Cinema in classification of arts, is known as seventh art that 

includes collection of other arts like literature, music and performance. 

Cinematographic work is a collective work and needs cooperation of a 

lot of experts. As a number of people play role in making a film, 

finally who owened economical and moral rights of film and indeed 

intellectual property rights of cinematographic work? In this article, 

we investigate different factors in cinematographic work and express 

different legal opinions about the owner of cinematographic works 

and finally survey what is the decision of Iran’s law about it. 
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