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حقوق مالکیت فکری آثار سینمایی
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شیما پورمحمدی ماهونکی

چكيده
سینما در ردهبندی هنرها ،به عنوان هنر هفتم شناخته میشود که مجموعهای از
هنرهای دیگر مانند ادبیات ،موسیقی و اجرا را دربر میگیرد .اثر سینمایی کاری مشترک
است که نیاز به همکاری افراد متخصص بیشماری دارد .با توجه به اینکه افراد متعددی
در ساخت یک فیلم نقش دارند ،باید دید نهایتا حقوق مادی و معنوی فیلم و در حقیقت
حقوق مالکیت فکری اثر سینمایی به چه کس یا کسانی تعلق میگیرد؟ در این مقاله به
بررسی نقش عوامل مختلف در یک اثر سینمایی پرداخته و نظرات حقوقی مختلف را در
مورد صاحب حقوق مالکیت فکری در یک اثر سینمایی بیان میکنیم و نهایتا به بررسی
این مسأله میپردازیم که در حقوق ایران چه تصمیمی در این خصوص گرفته شده است.

واژگان كليدی
اثر سینمایی ،حق مؤلف ،اثر مشترک

 .1کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری و وکیل پایه یک دادگستری ،تهران ،ایران.
Email: Sh.poormohamadi@yahoo.com
نوع مقاله :مروری

تاریخ دریافت مقاله1391/3/9 :

تاریخ پذیرش مقاله1391/5/1 :
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مقدمه
سینما از میراث گرانقدر سایر رشتههای هنری همچون ادبیات ،تأتر و نقاشی
بهره گرفته و خود به رشتهای مستقل و باارزش در هنرهای هفتگانه تبدیل شده
است .در اغلب هنرهای هفتگانه فقط کار و بینش یک شخص خاص به عنوان
هنرمند مطرح است مانند شعر ،نقاشی ،نویسندگی ،پیکرتراشی ،اما برخی هنرها
مانند موسیقی و فیلم به کمکهای گروهی نیازمند بوده و در واقع یک هنر گروهی
محسوب میشوند .تهیه فیلم یا اثر سینمایی نیاز به تخصصهای گوناگون دارد.
نویسنده ،کارگردان ،فیلمبردار ،طراح صحنه ،نورپرداز ،موسیقیدان ،بازیگران و
حقوق مالكیت فكری آثار سینمایي

دستیاران از جمله کسانی هستند که برای اجرای یک نمایش ،با یکدیگر همکاری
میکنند و هر کدام میتوانند مدعی حقوق انحصاری مالکیت فکری شوند .حال
سؤال این است که حقوق مربوط به اثر سینمایی متعلق به کدام یک از عوامل
پروژه فیلمسازی است؟
در این مقاله به بررسی مفهوم اثر سینمایی و نقش عوامل مختلف در آن
پرداخته و نظرات گوناگون موجود در نظامهای حقوقی معتبر دنیا را در مورد
صاحب حقوق مالکیت فکری در یک اثر سینمایی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده
و نهایتا به این مسأله میپردازیم که در حقوق ایران چه تصمیمی در این مورد
گرفته شده است.
الف ـ مفهوم اثر سينمایی
از دیدگاه حقوق مالکیت فکری ،اثر سینمایی یک اثر مشترک و به طور کلی
اثر صوتی و تصویری (دیداری ـ شنیداری) محسوب میشود .اثر مشترک اثری
است که در آفرینش آن افراد متعددی با هدف و ایده مشترک مشارکت دارند .به
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عنوان یک قاعده کلی ،برای اینکه اثری به عنوان اثر مشترک شناخته شود ،هر
کدام از اشخاص باید سهمی خالقانه در آن داشته باشند که البته الزم نیست این
سهم از لحاظ کمی یا کیفی مساوی با دیگران باشد( .گلدستین 1001 ،م).

اثر مشترک دو نوع است :نوع اول اثری است که در آن سهم هر یک از
پدیدآورندگان قابل تعیین است .به عنوان مثال در حالتی که از یک آهنگ و یک
آواز ترانهای ساخته میشود ،سهم ادبی و سهم موسیقی مجزا میباشند به طوری
که بهرهبرداری مجزای هر یک از آنها میسر است .به این آثار «آثار مشترک قابل
تفکیک» نیز گفته میشود .هر یک از همکاران از یک حق مؤلف نسبت به سهم
شخصی خود و ضمنا از یک حق مؤلف مشترک با سایر همکاران نسبت به مجموع
عدم ایراد لطمه به بهرهبرداری اثر مشترک ،تجویز شده است( .یوناسکو 1355 ،ش).

نوع دوم ،اثری است که در آن سهم هر یک از مؤلفان قابل تعیین نیست و در
این حالت نظام مشاعی حاکم است .بیشترین تعداد آثار مشترک را آثار سینمایی
یا به طور کلیتر آثار صوتی تصویری تشکیل میدهند .از این نوع آثار از قواعد
خاصی پیروی میکند ،زیرا از یکسو تهیه آنها نیازمند مشارکت تعداد قابل توجهی
مؤلف بوده و از سوی دیگر نیازمند ابتکار و سرمایهگذاری شخصی حقیقی و یا
حقوقی است .قوانین کشورهای مختلف برای بهرهبرداری از آثار مشترکی از این
قبیل نظیر اثر سینمایی راه حلهایی را در نظر گرفتهاند که در ادامه به آن پرداخته
خواهد شد( .کلمبه 1335 ،ش).

شیما پورمحمدی ماهونكي

اثر برخوردار میگردند .در قوانین بسیاری از کشورها بهرهبرداری مجزا به شرط
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ب ـ عوامل مؤثر در ساخت یک اثر سينمایی
عوامل متعددی در ساخت یک اثر سینمایی نقش دارند ،اما تشخیص اینکه
نقش چه کسانی بیشتر است از این جهت اهمیت دارد که دارنده یا دارندگان حق
نسبت به اثر را بتوان تعیین نمود .در این قسمت به طور خالصه به مهمترین
عوامل یک اثر سینمایی و نقش آنها میپردازیم.
1ـ كارگردان
گرچه فیلم مجموعهای از هنرها و در واقع یک هنر گروهی است ،اما این مطلب
حقیقت دارد که فیلم غالبا تحت نفوذ فکری و ذهنیت شخصی شکل میگیرد که
حقوق مالكیت فكری آثار سینمایي

کارگردان نامیده میشود .کارگردانی فن و استعداد فرماندهی ،هدایت و رهبری
است .در سینمای اوایل قرن بیستم ،تقسیم وظایف به معنای امروزی مطرح نشده
بود .در آمریکا کارگردان همچون سرکارگری بود که تهیهکننده برای فیلمش
استخدام میکرد ،اما نقش کارگردان در اروپا برجستهتر و دیدگاه مردم اروپا نسبت
به کارگردان روشنفکرانهتر بود .برای آنان این نکتهای مسلم بود که کارگردان،
فردی خالق در تولید فیلم است( .هاشمی 1333 ،ش).

این دیدگاه سرانجام به وسیله منتقد و فیلمساز فرانسوی فرانسوا تروفو 1در
مقالهای تحت عنوان «نظریه مؤلف» متبلور گردیده و در مجله پرنفوذ کایه دو
سینما 1به چاپ رسید .فرانسوا تروفو یکی از نظریهپردازان موج نوی فرانسه بود .او
فیلمسازانی نظیر آلفرد هیچکاک را همسان با یک مؤلف محسوب میکرد ،چراکه
دارای یک شیوه شخصی در کار خود بوده و آثار سینمایی خاصی را میآفریدند.
فیلمساز واقعی از نظر تروفو ،یک مؤلف و آفریننده است .مؤلفی که نه تنها کنترل
هنری کامل بر کارش دارد ،بلکه هنرمندی با دیدی خاص است که هم چیزی برای
گفتن و هم آزادی هنری برای بازگوکردن آن را دارد( .جنیکر 1331 ،ش).
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بعدها اندرو سارس 3این نظریه را وارد زبان انگلیسی کرد و در واقع او اصطالح
نظریه مؤلف را آفرید .نظریه مؤلف در فیلمسازی در واقع یک دیدگاه انتقادی است
که هنگام محکزدن آثار یک کارگردان ،جایگاه ویژهای برای سبک و خالقیت وی
قائل میشود .حاصل نظریه مؤلف این بود که توجه نسبت به کارگردان ،از توجه
نسبت به فیلم و خصوصا بازیگر شدیدتر شد( .وفای اصالحی 1339 ،ش ).کارگردان
کار فیلمسازی را اداره میکند .او باید تمام مراحل ساخت فیلم را بشناسد و بداند.
همه چیز باید زیر نظر و سلیقه او پیش برود .او باید پیرامون کاری که میخواهد
انجام دهد ،آگاهیهای وسیع و کاملی به دست آورد .آگاهی اجتماعی ،شناخت
هنری ،سناریونویسی ،تولید ،دکوپاژ (تقطیع و برش فنی) ،بازیگری ،دکور ،لباس ،گریم
دوبالژ (صداگذاری) از جمله مواردی هستند که باید کارگردان فیلم از آنها اطالع
داشته باشد .او در همه موارد باال حضور مؤثر داشته و کار را بر مبنای سناریو،
سلیقه و نظر خود هدایت میکند.
با وجود اهمیت باالی فیلمنامه و فیلمنامهنویس ،این کارگردان است که مؤلف
اصلی فیلم محسوب میشود ،زیرا اوست که تصاویر را میآفریند .فیلمنامه سینمایی
بیشتر مشابه توصیفی از یک نقاشی است و میتوان آن را به پیشنویسی تشبیه
کرد که به کارگردان امکان میدهد امکانات الزم را برای فیلم تهیه کند .در واقع
فیلمنامه نوعی راهنمای فیلم و یک دفترچه راهنما است .مهمترین بخش خالقانه
در فیلم ،همانا ترجمه فیلمنامه مکتوب به زبان تصویر است که در حوزه فرمانروایی
شخصیتی به نام کارگردان قرار میگیرد( .هاشمی 1333 ،ش).

اگر فیلمنامه واحدی در اختیار کارگردانان مختلف قرار گیرد ،فیلمهای مختلفی
تولید خواهد شد .بیننده بعد از تماشای چند دقیقه از فیلم هر کارگردان متوجه

شیما پورمحمدی ماهونكي

(چهرهپردازی) ،صدا ،نور ،فیلمبرداری ،ضبط ،البراتوار ،مونتاژ ،موسیقی فیلم،
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میشود که با احساس و ذهنیت متفاوتی رو به رو است .تأثیر زیباییشناسی سینمایی
به عناصر متعددی وابسته است که همگی تحت امر و نظارت و انتخاب کارگردان
هستند( .وفای اصالحی 1339 ،ش).

2ـ فيلمنامهنویس
به داستان یا موضوع فیلم که همراه با توضیح صحنهها انتخاب یا نوشته
میشود ،فیلمنامه 1یا سناریو 5میگویند .فیلمنامه مانند نقشه یک ساختمان است
که پیش از ساختن فیلم تنظیم شده و در آن مواردی مانند موضوع ،شخصیتها،
حرکات ،گفتگوها ،مکانها و زمانها قید شده است( .وفای اصالحی 1339 ،ش).

حقوق مالكیت فكری آثار سینمایي

رونالد نیم (کارگردان برجسته ایتالیایی) معتقد است فیلمنامه اساس یک فیلم
است .وی در خصوص اهمیت فیلمنامه میگوید« :به نظر من کارگردان قابل ،با
همکارانی بسیار خوب و حرفهای و هنرپیشگانی مستعد میتواند حداکثر  %15به
فیلمنامه اضافه کند و در عین حال کارگردانی بیتجربه با همکارانی ناشی در
حدود  %15از آن میکاهد( ».هاشمی 1333 ،ش).

در بیشتر موارد سناریو توسط فردی به نام سناریست یا فیلمنامهنویس نوشته
میشود .او با آگاهی از فن نویسندگی و تکنیک سناریونویسی کارش را انجام
میدهد و از همکاران نزدیک کارگردان میباشد( .مکی 1333 ،ش ).برخی سناریوها
از روی کتاب یا یک نوشته ادبی انتخاب میشوند ،به خصوص آثار نویسندگان
مشهور که کتابهای آنها مورد توجه مردم قرار میگیرد ،مانند فیلم «الیور
تویست »3اثر چارلز دیکنز 3که توسط دیوید لین 3کارگردانی شده است یا فیلم
«داش آکل» نوشته صادق هدایت به کارگردانی مسعود کیمیایی.
اقتباس از رمان ،کتاب ،نمایشنامه یا مقاله برای نگارش فیلمنامه مثل نگارش
فیلمنامه اصیل است .هر فیلمنامه اقتباسی باید به عنوان یک فیلمنامه اصیل در
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نظر گرفته شود« .اقتباسکردن» یعنی تبدیل از یک رسانه به رسانهای دیگر.
اقتباس از یک کتاب برای فیلمنامه یعنی «تغییر» یکی به دیگری نه انطباق یکی
بر دیگری .وقتی کسی نمایشنامه ،مقاله ،ترانه یا رمانی را مورد اقتباس قرار
میدهد ،یک شکل هنری را به شکل هنری دیگری تبدیل میکند .جنبه هنری
اقتباس ،وفادارنبودن به دستمایه منبع است و فیلمنامهنویس مجبور نیست وقتی
از رمانی اقتباس میکند ،به دستمایه اصلی وفادار بماند و عینا بر اساس همان
فیلمنامه بنویسد( .فیلد 1333 ،ش ).مسلما حق تألیف اثر داستانی اولیه متعلق به
نویسنده آن است و باید قبل از اقتباس از آن برای تألیف فیلمنامه ،از مؤلف اثر
اصلی مجوز گرفته شود تا حقوق مالکیت فکری آن اثر و مؤلفش رعایت گردد.
که وی در فیلم توصیف نموده ،شخصیتهایی که معرفی میکند ،شرح حوادث و
وقایعی که وی در فیلمنامه به تشریح آنها پرداخته و موضوعات دیگری که در
فیلمنامه میآید همه برگرفته از شخصیت فیلمنامهنویس است که آنها را در
فیلمنامه تأثیر داده و به رشته تحریر در آورده است.
3ـ تهيهكننده
تهیهکننده شخص یا مؤسسهای است که روی فیلم سرمایهگذاری کرده و بر
تولید آن نیز نظارت میکند .نقش تهیهکننده عمدتا مالی و تشکیالتی است .او
اولین و مهمترین کسی است که وارد چرخه تولید فیلم شده و همچنین آخرین
کسی است که از این چرخه خارج میشود .او از اولین مراحل برنامهریزی تا
تمامی مراحل تولید ،پخش و تبلیغات حضور دارد و آن را سرپرستی میکند.
تهیهکننده به شیوههای مختلف به یک فیلمنامه دست مییابد و تصمیم نهایی را
در مورد آن میگیرد .پس از آنکه فیلمنامه مورد تأیید او قرار گرفت ،پروژه

شیما پورمحمدی ماهونكي

در یک اثر سینمایی فیلمنامهنویس دارای حقوق انحصاری است ،زیرا جلوههایی
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فیلمسازی را آغاز میکند .در اکثر موارد تهیهکننده دست به انتخاب فیلمنامه
میزند و یا سفارش نوشتن آن را میدهد( .وفای اصالحی 1339 ،ش).

تهیهکننده به صورتهای مختلفی جلب یک پروژه فیلمسازی میشود .ممکن
است مستقل باشد یا برای یک استودیو یا یک شرکت فیلمسازی (حقیقی یا
حقوقی) کار کند و یا از سوی یک استودیو یا یک شرکت فیلمسازی استخدام
شود تا پروژهای را که آنها مد نظر دارند ،به دست بگیرد .گاه تهیهکننده ،خود را
در سرشت هنری فیلم هم دخالت میدهد .در واقع برخی از تهیهکنندگان چنان
بر فیلمهایی که تولید میکنند ،مسلط هستند که فیلم حاصل در واقع اثری از
حقوق مالكیت فكری آثار سینمایي

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

4ـ بازیگر
بازیگر یکی از مهمترین عوامل فیلم است ،زیرا بیشتر بار اجرای اثر را به دوش
میکشد .در مالکیت فکری به حمایت از حقوق این افراد تحت عنوان حقوق مرتبط
پرداخته شده است .شخصیت بازیگر و نوع اجرای وی نقش مهمی در به سرانجام
رسیدن یک فیلم و موفقیت اثر دارد ،هرچند که در قبال اجرای نقشی که داشته،
حقوق دریافت میکند .از نظر برخی کارگردانان بازیگر فقط بخشی از کار محسوب
میشود ،لیکن برای برخی دیگر بازیگر ،همه چیز است .حتی در تاریخ سینما،
میتوان فیلمنامههایی را پیدا کرد که برای بازیگری خاص نوشته شدهاند .بازیگری
تماما وابسته به دیدگاه کارگردان است .برخی کارگردانان معروف دنیا مانند
هیچکاک و آنتونیونی عمدا به بازیگران خود دروغ گفته تا از آنان در حالت خاصی
فیلمبرداری کنند( .هاشمی 1333 ،ش).
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5ـ طراح صحنه یا دكور
دکور به معنای چشمانداز یا فضایی است که در تصویر دیده میشود .دکور با
توجه به موضوع و هدف سناریو طراحی شده و توسط دکوراتور با همکاری
دکورسازان و دستیاران نصب و ساخته میشود .نخستین فیلمهای تاریخ سینما،
دکور نداشتند .فیلمبردار صرفا دوربین خود را کار میگذاشت و هر چه را که
جلوی دوربین بود ،ضبط میکرد و یا بازیگران را وامیداشت تا در یک باغ یا
مزرعه ،ماجرای سادهای را اجرا کنند .بعد نوبت به صحنههای تأتری و پرزرق و
برق رسید که این شیوه موفقیتی نداشت .مجددا فیلمسازان آمریکایی سینما را به
سمت صحنههای طبیعی هدایت نموده و شیوه فیلمهای «وسترن» را آغاز کردند
خصوصیت فیلم محسوب میشد .فیلمسازان امروزی هم از فیلمبرداری در محلهای
واقعی (خارج از استودیو) و هم از استودیو استفاده میکنند .به طور کلی میتوان
گفت دوسوم فیلمهای تجارتی معمولی در استودیو و یکسوم در زمینها و اماکن
واقعی فیلمبرداری میشوند( .استیونسون و همکاران 1333 ،ش ).طرح دکور و صحنه
به ویژه در آثار سینمایی تاریخی یا تخیلی میتواند از حق مؤلف برخوردار شود.
6ـ طراح لباس
مصرف اصلی لباس در سینما نیز مانند تأتر و نقاشی ،مصرفی هنری و نمایشی
است .لباس در سینما میتواند حتی جزء اصلی شخصیت هنرپیشه شود .بهترین
نمونهاش «چارلی چاپلین» است که یک عصا ،یک کاله و یک جفت کفش معرف
او است .کارگردان نباید لزوما به هنرپیشهها لباسهایی را بپوشاند که به آنها
برازنده است ،بلکه باید لباسهایی را برای ایشان در نظر بگیرد که به آنها «تیپ»
بدهد( .استیونسون و همکاران 1333 ،ش)

شیما پورمحمدی ماهونكي

که نوع خاصی از فیلمسازی بود که گاه در آن مناظر پرشکوه طبیعت ،بهترین
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طراحی لباس در ساخت فیلمهای تاریخی یا تخیلی اهمیت ویژهای پیدا میکند.
طراحی لباس برای این نوع آثار ،مستلزم مطالعه دقیق فیلمنامه و شرایط زمانی و
مکانی آن و آگاهی از نظرات و ایدههای کارگردان است .بدون شک در این نوع
آثار ،طراح لباس باید از خالقیت خود برای طراحی مناسب کمک بگیرد و میتوان
او را به نوعی صاحب حق مؤلف در طراحی لباس محسوب کرد .طراح لباس بعد از
مرور سناریو و کسب آگاهیهای الزم درباره شکل لباس مردمان آن دوره ،کار
خود را آغاز میکند و طرحی مطابق با زمان ،مکان ،موضوع و شخصیت داستان
ارائه میدهد .در حقوق ایران طراحی لباس بسته به انتخاب صاحب اثر میتواند طبق
حقوق مالكیت فكری آثار سینمایي

حقوق مالکیت صنعتی به عنوان طرح صنعتی و یا طبق حقوق مالکیت ادبی ـ
هنری به عنوان اثر هنری مورد حمایت حقوق مالکیت فکری قرار گیرد.
7ـ چهرهپرداز
چهرهپرداز یا گریمور یا مسؤول گریم فردی است که آرایش چهره بازیگران
برای حضور در نمایشهای تلویزیونی ،سینمایی یا تأتری را بر عهده دارد .گریمور
بعد از شناخت کافی و کامل از شخصیتهای مطرحشده در سناریو و آگاهی از
سلیقه و احساس کارگردان ،روی چهره هر یک از بازیگران به خصوص بازیگرانی
که احتیاج به تغییر چهره دارند ،مطالعه نموده و چهرهای از بازیگر میسازد که
مطابق با شخصیت ذکرشده در سناریو باشد .چهرهپردازی از سال  1931تبدیل به
یکی از موارد جایزه اسکار گردید و این خود نشان از سبک و خالقیت چهرهپرداز
در کار خود دارد ،لذا میتوان چهرهپرداز را نیز به نوعی صاحب حق مؤلف در کار
خود محسوب نمود( .استیونسن و همکاران 1333 ،ش).
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8ـ نورپرداز
نورپردازی در سینما اهمیت خاصی دارد و از آن برای بیان احساس و انتقال
اندیشه استفاده میشود .نورپرداز مانند یک نقاش با نورپردازی و ایجاد سایه و
روشن در صحنه باعث میشود که تصویر از جلوه خاصی برخوردار گردد.
نورپردازی در هر حالت و موقعیتی که باشد اصول و تکنیکهای خاصی دارد که
نورپرداز باید از آن پیروی کند ،اما در کنار آن الزم است دارای «آگاهیهای هنری»
نیز باشد ،زیرا کاربرد ابزار مختلف نورپردازی بدون «ذوق و انگیزه هنری» بیمعنی
خواهد بود .روشنکردن صحنه و رعایت اصول نورپردازی برای فیلمبرداری و ضبط
تصویر به تنهایی کافی نیست ،زیرا آنچه که اهمیت دارد ،القای احساس و انتقال
به عنوان مثال برای ایجاد فضای ترسناک و هیجانانگیز که دارای سایه روشنهای
بسیار شدید و پرکنتراست (تضاد شدید) است ،با تاریککردن گوشهای از صحنه و
روشنکردن نقطه دیگری از آن ،در بیننده توهم و هیجان به وجود میآورند.
همچنین برای نشاندادن فرد خبیث و جنایتکار ،نورپردازی از زاویه پایین صورت
میگیرد ،چون در اثر برخورد نور به چهره بازیگر ،سایههای عمیقی روی صورت او
ایجاد میشود که او را زشت و پلید نشان میدهد و برعکس برخورد نور مالیم و
بدون سایه روی چهره بازیگر از او فردی مالیم و انساندوست میسازد( .وفای اصالحی،
 1339ش).

نورپرداز نیز از جمله کسانی است که نقشی بسیار مهم ،خالقانه و مؤثر در
ساخت یک اثر سینمایی دارد و میتوان او را در زمره صاحبان حق مؤلف به شمار
آورد ،اما از آنجا که معموال کار او تحت نظر کارگردان و در لوای سایر مسائل
تشکیلدهنده اثر سینمایی قرار میگیرد ،چندان به نقش خالقانه وی به عنوان

شیما پورمحمدی ماهونكي

اندیشه به کمک تصویر است( .وفای اصالحی 1339 ،ش).
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یکی از صاحبان حق مؤلف توجهی نمیشود و معموال با پرداخت حقالزحمه
قراردادی ،از صحنه صاحبان حق مؤلف اثر سینمایی حذف میگردد.
9ـ فيلمبردار
فیلمبردار نیز همچون نورپرداز و بسیار بیشتر از وی ،باید عالوه بر آگاهی از
تکنیکهای فیلمبرداری ،دارای شناخت هنری و ذوق و خالقیت باشد .فیلمبرداری
باید کامال هماهنگ با جهت موضوع بوده و دوربین دیدی زیبا و مناسب از لحاظ
نور و رنگ داشته باشد .برای فیلمبرداری از نماهای مختلف یک فیلم ،عدسیهای
مختلف ،فیلترهای رنگی و بیرنگ و دیافراگم مناسب برای میزانکردن شدت نور
حقوق مالكیت فكری آثار سینمایي

الزم است که فیلمبردار بعد از خواندن سناریو و دکوپاژ آنها را تهیه کرده و در
موقع مناسب استفاده میکند .به عنوان مثال فیلتر قرمز تیره برای شب نشاندادن
تصویر ،فیلتر نارنجی برای فیلمبرداری از دریا با آسمان آبی ،فیلتر زرد برای
فیلمبرداری از آسمان با ابرهای سفید که باعث برجستگی ابرها میشود و فیلتر
پوالریزه برای جلوگیری از انعکاس نور از اشیای براق و درخشان استفاده میشود.
یکی از مهمترین و حساسترین مرحله کار فیلمبرداری ،حرکتدادن دوربین
است و اینجاست که رابطه نزدیک کارگردان و فیلمبردار مشخص میگردد ،زیرا
کوچکترین ضعف و اشکال در دکوپاژ ،کار فیلمبردار را مشکل میکند .کارگردان
درخواستکننده کار از فیلمبردار است و در نهایت این فیلمبردار است که با به
کارگیری دانش ،تجربه و ذوق خود کار را به نیکی به پایان میرساند( ،وفای اصالحی،

 1339ش ).لذا فیلمبردار و دیدگاههای شخصی او در فیلمبرداری تأثیر مهمی در
خلق صحنههای جالب و مهیج دارد و بر اساس همان دیدگاه حق مؤلف ،باید او را
دارای حقوق مالکیت فکری نسبت به اثر فرض نمود.
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11ـ تدوینكننده (مونتور)
مونتاژ یا تدوین یکی از ارکان مهم کار فیلمسازی است ،زیرا «ضبط یک تصویر
قطعنشده ،به هر حال فعالیتی مکانیکی است که علیرغم هدایت انسان و انتخاب
او ،به عنوان نوعی نسخهبرداری تلقی میشود ،اما در مرحله تدوین ،انسان در فیلم
دخالت میکند ،زمان منفصل میگردد و وقایع ،زمانها و مکانهای دور از هم ،به
یکدیگر متصل شده و این قطعا یک فعالیت خالقانه تلقی میشود( ».رودلف 1331 ،ش).

تدوین به نظمدرآوردن زمانها ،مکانها و وقایع منفصلی است که توسط عملی
خالقانه قانونمند شدهاند ،لذا تدوین شاخصترین عنصر و مانند سنگ بنای هنر
سینما بوده که قواعد آن مانند قواعد دستور زبان سینما است .مونتور یا تدوینکننده
خالقیت خود این کار را انجام میدهد .در فیلم هر نما به طور جداگانه بیمعنی
خواهد بود ،ولی در صورت مونتاژ با نماهای دیگر مفهوم پیدا میکند( .هاشمی،

 1333ش ).تدوین را هم میتوان به عنوان معماری و اساس ساختاری سینما مطرح
نمود و هم به مثابه عملی غیر خالقانه و فنی که بر اساس قواعدی معین صورت
میپذیرد .در شکل دوم حقیقت مونتاژ پوشیده میماند ،اما در شکل اول که مونتاژ
را به عنوان معماری سینما مطرح میکند ،عمل مونتاژ به تدوینگر منحصر
نمیگردد ،بلکه توسط کارگردان و با دکوپاژ او آغاز میشود( ،هاشمی 1333 ،ش ).لذا
تدوین تنها جنبه فنی نداشته و خالقیت هنری در آن تأثیر زیادی در موفقیت
نهایی اثر دارد.

شیما پورمحمدی ماهونكي

کسی است که با شناخت کامل از تئوری مونتاژ و استفاده از تجربه ،استعداد و
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ج ـ بررسی دیدگاههای حقوقی در خصوص مالكيت اثر سينمایی
همانطور که بررسی کردیم عوامل مختلفی در تهیه و موفقیت یک اثر سینمایی
نقش دارند که هر کدام میتوانند به نوعی مالک حقوق انحصاری مربوط به اثر
شناخته و معرفی شوند .از مهمترین این عوامل تهیهکننده ،کارگردان ،بازیگران
مخصوصا بازیگر نقش اول ،فیلمنامهنویس و فیلمبردار است .بنابراین تعیین مالک
نهایی حقوق انحصاری اثر کاری دشوا به نظر میرسد.
امروزه دنیا به این نتیجه رسیده است نقش عوامل مختلف در موفقیت یک اثر
سینمایی را نمیتوان نادیده گرفت و این موضوع به خوبی در جشنوارههای ملی و
حقوق مالكیت فكری آثار سینمایي

بینالمللی فیلم و در داوری نهایی آثار سینمایی و جوایزی که به بخشهای مختلف
فیلم مانند تدوین ،فیلمبرداری ،کارگردانی ،بازیگران نقش اول و ...تعلق میگیرد،
دیده میشود .به هرحال تعیین مالک اثر سینمایی از جهات مختلفی مانند انتقال
و واگذاری حقوق حایز اهمیت بوده و الزم است ،لذا ابتدا نظامهای ملی ،سپس
مقررات بینالمللی و نهایتا رویکرد نظام حقوقی ایران در خصوص مالکیت فکری
اثر سینمایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1ـ مقررات ملی
همانطور که در ابتدا اشاره شد اثر سینمایی به لحاظ اقتصادی از مهمترین آثار
مشترک است که بهتر است از قواعد خاص حمایتی برخوردار شود ،زیرا تهیه آن
از یکسو نیازمند مشارکت تعداد قابل توجهی مؤلف و از سوی دیگر نیازمند ابتکار
و سرمایهگذاری شخصی حقیقی یا حقوقی است که خطر این سرمایهگذاری نامطمئن
و سنگین را بپذیرد .بنابراین باید بین منافع پدیدآورندگان آن و فرد یا مؤسسهای
که خطر سرمایهگذاری را میپذیرد ،توازن برقرار شود .راه حلی که در اغلب قوانین
ملی و بینالمللی برای رفع تعارض ،جلوگیری از تداخل حقوق و تسهیل بهرهبرداری
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از اثر سینمایی ،درنظر گرفته شده است اماره انتقال حقوق به یک شخص میباشد
که معموال تهیهکننده یا کارگردان یا هر دو است و در ادامه به آن اشاره میکنیم.
 -1-1اختصاص حقوق به یک شخص :در برخی قوانین ،تولیدکننده مستقیما
صاحب حق مؤلف است که موجب میشود سایر آفرینندگان اثر در حد دستیاران
تنزل پیدا کنند و تنها از حقوق مربوط به سهم مشارکت خود به صورت محدود
برخوردار باشند .مبنای این قوانین ،نظریه «کار در برابر مزد »9است و بیشتر پرورده
حقوق آمریکاست به این موضوع بیشتر از جنبه منفعتگرایی نگریسته است.
(اسبیل و همکاران 1001 ،م).

طبق این دیدگاه تمام دستاندرکاران یک اثر سینمایی به عنوان یک مستخدم
شرکت کنند .در این تئوری که شخصیت ارکان یک فیلم سینمایی اهمیت
چندانی نداشته و بیشتر نگاه اقتصادی به موضوع دارد ،تهیهکننده یا کارگردان و
یا یک بنگاه سینمایی مانند یک کارفرما تلقی شده که با پرداختن تمام مخارجی
که برای تولید یک اثر سینمایی الزم است ،تمام حقوق انحصاری اثر از قبیل حق
پخش ،عرضه ،نمایش عمومی ،اجاره و فروش را مالک میشود( .کلمبه 1335 ،ش).

برای اینکه این نظریه قابلیت اجرا و استناد پیدا کند باید قراردادهای مربوط
به آن به صورت کتبی باشد .در این تئوری برای تعیین اتمام مدت حمایت در
زمانی که مالکیت مشترک است نیازی به منتظرماندن برای مرگ آخرین مالک اثر
نیست .با اتمام مدت تعیینشده در قانون ولو اینکه همه مالکین هم زنده باشند
مدت حمایت پایان میپذیرد( .زرکالم 1333 ،ش).

اختصاص منافع مالکانه تصاویر متحرک به یک شخص مخصوصا شرکت تولیدکننده
اثر عموما در سیستمهای حقوقی کامن ال مانند انگلستان بسیار معمول است .در

شیما پورمحمدی ماهونكي

نگریسته میشوند که در قبال دریافت مزد حاضرند در تولید یک اثر سینمایی
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انگلستان بیشتر به مهارت و کار توجه شده و بر اساس اصالت منفعت ،ماهیت حق
مؤلف و حقوق مرتبط یکسان فرض شده است( ،حکمتنیا 1333 ،ش ).لذا قانون
کپیرایت ،طرحها و اختراعات  1933انگلستان شخصی را پدیدآورنده اثر و مالک
اصلی آن میداند که وظیفه تهیه مقدمات و ملزومات ساخت یک فیلم را بر عهده
داشته و هزینههای آن را متقبل میشود .قانون کپیرایت آمریکا نیز با ظرافت و
به صورت کاملتری انتقال و مالکیت اثر را با تعیینکردن کارفرما به عنوان
پدیدآورنده اثر تعیین میکند ،البته تصاویر متحرک و یا فیلم نمونه کوچکی است
که در آن تئوری کار در برابر مزد با امضای قرارداد مابین طرفین اجرا میشود.
حقوق مالكیت فكری آثار سینمایي

حوزه و وسعت شمول تئوری مذکور گستردهتر و در تمام آثار ادبی و هنری و
حتی در اختراعات و طرحهای صنعتی قابل اجراست( .گلدستین 1001 ،م).

 -1-2انتقال حقوق به یک شخص :راه حل دیگر در خصوص مالکیت اثر
سینمایی این است که ضمن پذیرش نقش عوامل مختلف در اثر سینمایی ،طبق
قرارداد کلیه حقوق مالی بهرهبرداری به تولیدکننده واگذار گردد که در این حالت
تولیدکننده صالحیت انحصاری انعقاد قرارداد با استفادهکنندگان گوناگون مانند
صاحبان سینما را خواهد داشت .در واقع تولیدکننده ،منتقلالیه اجباری حقوقی
است که طبق قرارداد تولید به او انتقال یافته است و از حق مؤلف برخوردار نیست
مگر اینکه ثابت کند او نیز در تولید فکری اثر نقش داشته است ،البته از آنجا که
تولیدکنندگان غالبا شخصیت حقوقی دارند ،اغلب این فرض منتفی است ،زیرا شخص
حقوقی فاقد قوه آفرینندگی و تولید فکری است( .کلمبه 1335 ،ش).

2ـ مقررات بينالمللی
تفاوت قانون ملی کشورها در زمینه مالکیت آثار سینمایی ،مشکالتی برای
پخش این برنامهها در سطح جهانی ایجاد میکند که همیشه به واسطه قراردادها
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قابل حل نیستند .در برخی معاهدات بینالمللی نظیر کنوانسیون برن ،کنوانسیون
رم ،معاهده اجراها و آثار صوتی وایپو و معاهده پکن مقرراتی مرتبط با این موضوع
تدوین شده است.
ماده  11مکرر کنوانسیون برن تالش میکند تا مالکیت حقوق فیلم در بین
کشورها را یکسان سازد .این ماده سعی میکند با تقویت فرض انتقال حقوق فیلم
به یک شخص ،وضعیت را در کشورها یکسان کند .ماده مذکور به این موضوع از
طریق اصل قانونگذاری میپردازد و بیان میکند« :مالکیت کپیرایت یک اثر سینمایی
باید موضوع قانونگذاری در کشورهایی باشد که حمایت از اثر در آن کشورها تقاضا
میشود».
در قانون آنها در میان مالکین حقوق اثر سینمایی پدیدآورندگانی باشند که در
تولید اثر سینمایی شرکت داشتهاند ،چنین پدیدآورندگانی اگر ملزم به انجام
کارهایی که انجام دادهاند ،شده باشند ،نمیتوانند در صورت فقدان شرط مخالف
در قرارداد و یا تصریح خاصی به این موضوع به تکثیر ،پخش ،اجرای عمومی،
ارسال به عموم از طریق سیم ،پخش رادیو ـ تلویزیونی و یا هر نوعی دیگر از انواع
ارسال به عموم یا نمایش فیلم همراه ارائه متن دیالوگ در زیر فیلم یا همراه با
اصالح متن اثر اعتراض کنند».
در قوانین داخلی اکثر کشورها انتقال حقوق اثر سینمایی به یک شخص،
مشروط به وجود قرارداد کتبی است ،اما کنوانسیون برن بدون اینکه تعیین کند
پدیدآورنده اثر سینمایی چه کسی است ،مقرر میکند اعم از اینکه این موضوع
در قرارداد کتبی یا شفاهی و به صورت شرط صریح یا ضمنی آمده باشد ،حقوق
مربوطه به پدیدآورنده اثر سینمایی تعلق دارد ،مگر در صورت وجود شرط مخالف

شیما پورمحمدی ماهونكي

این ماده در ادامه اضافه میکند« :در کشورهایی از کشورهای عضو اتحادیه که
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در قرارداد ،لذا برخی حقوقدانان این مقرره را بیفایده تلقی کردهاند ،زیرا پدیدآورنده
و شخصی که همه حقوق اثر سینمایی خودبخود به وی منتقل میشود ،مجهول
مانده و به قانون داخلی کشورهای عضو واگذار شده است( .گلدستین 1001 ،م).

همانطور که اشاره شد بازیگران یک اثر سینمایی از جمله عوامل مهم آن
هستند که میتوانند صاحب حق شناخته شوند .معموال حقوق داخلی کشورها به
هنرپیشهها و دیگر اجراکنندگان یک فیلم سینمایی به چشم یک پدیدآورنده
نمینگرند ،اما این افراد طبق حقوق مرتبط یا مجاور مورد حمایت قوانین مالکیت
فکری قرار میگیرند .ماده  19کنوانسیون رم و ماده  11معاهده اجراها و آثار
حقوق مالكیت فكری آثار سینمایي

صوتی وایپو حقوقی همچون حق ضبط ،حق تکثیر و حق توزیع و حق در معرض
عموم قراردادن اجرا را برای اجراکنندگان مقرر کردهاند .طبق ماده  19کنوانسیون
رم ،اجراکننده نمیتواند مانع استفاده از اجرای ضبطشدهاش به صورت اثر
سینمایی شود( .گلدستین 1001 ،م ).به طور معمول بازیگران حقوق خود را به
تولیدکنندگان واگذار میکنند و از عداد صاحبان حق خارج میشوند.
ماده  11معاهده بیجینگ در مورد حمایت از اجراهای دیداری ـ شنیداری که
یکی از مواد بسیار بحثبرانگیز این معاهده بوده است ،امارهای به نفع تولیدکننده
اثر صوتی ـ تصویری یا به نوعی اثر سینمایی فراهم کرده است .طبق این ماده
اعضا میتوانند در حقوق داخلی خود انتقال خود به خود حقوق اجراکننده به
تولیدکننده اثر صوتی ـ تصویری و در عوض پرداخت اجرت منصفانه یا حقالزحمه
به اجراکننده را مقرر کنند ،مگر اینکه بین اجراکننده و تولیدکننده در قرارداد
شرط مخالفی گنجانده شده باشد .این مقرره تالش کرده است حداقل یکی از
صاحبان حق در اثر سینمایی را به طور عادالنهای کنار بزند تا تخصیص منافع به
یک شخص امکانپذیر شود.
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3ـ رویكرد نظام حقوقی ایران
حمایت از اثر سینمایی (اثر سمعی ـ بصری) در بند  3از ماده  1قانون حمایت
از حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان مصوب  1313مورد اشاره قرار گرفته است.
اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنههای نمایش یا پرده سینما یا پخش از
رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد ،از
جمله آثار مورد حمایت این قانون است .ماده  3قانون مذکور نیز به اثر مشترک و
حمایت از آن پرداخته و حقوق ناشی از آن را میان پدیدآورندگان مشاع محسوب
کرده است .طبق ماده  13نیز حمایت از آثار سینمایی از تاریخ نشر یا عرضه شروع
میشود که مدت آن سی سال است .بنابراین در قوانین فعلی ایران ،موادی که به
طریق عمومات مواد قانون حمایت از حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان ،1313
مواردی کلی را استنباط نمود .بنابراین تا حدودی با سکوت قانون در این زمینه
مواجه هستیم و در صورت بروز اختالف ،مراجع ذیصالح با مشکل مواجه خواهند
شد( .امامی 1333 ،ش ).برخی معتقدند حقوق اثر سینمایی متعلق به پدیدآورندهای
است که بقیه عوامل زیر نظر او کار میکنند( .نوروزی 1331 ،ش).

در حال حاضر رویه عملی در مورد مالکیت آثار سینمایی در ایران به این
صورت است که معموال تهیهکننده یا تهیهکنندگان با یک سرمایهگذار که شخص
حقیقی یا حقوقی است قرارداد ساخت اثر سینمایی را منعقد میکنند که در این
قراردادها مالکیت اثر تعیین میشود .معموال سرمایهگذار مالک کل حقوق مادی
اثر شناخته میشود ،اما در برخی موارد تهیهکننده نیز درصدی از مالکیت را
خواهد داشت .در برخی موارد هم تهیهکننده ،خود سرمایهگذار اثر و در نتیجه
مالک آن میباشد .مالکیت اثر سینمایی در سند مالکیت فیلم ذکر میشود .در

شیما پورمحمدی ماهونكي

صراحت در این رابطه تعیین تکلیف کرده باشند ،وجود ندارد و تنها میتوان از
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صورتی که سرمایهگذار ،مالک اثر سینمایی باشد همه عوامل آن از جمله تهیهکننده
و کارگردان ،بازیگران ،فیلمبردار و سایرین صرفا حقالزحمه دریافت میکنند و
نسبت به سایر درآمدهای حاصل از اثر هیچ حقی نخواهند داشت ،حتی در رویه
فعلی سینمای ایران ،سرمایهگذار بدون کسب اجازه از کارگردان حق جرح و
تعدیل و اصالح اثر را برای خود قائل است ،البته تمام موارد فوق بسته به قرارداد و
توافق طرفین بوده و میتوان در قرارداد با سرمایهگذار یا تهیهکننده شرایط را به
هر نحوی تعیین کرد.
خوشبختانه مالکیت حقوق آثار سینمایی در الیحه جامع مالکیت ادبی و هنری
حقوق مالكیت فكری آثار سینمایي

و حقوق مرتبط مورد توجه قرار گرفته و طی چند ماده به حقوق عوامل مختلف
در ساخت یک اثر سینمایی اشاره شده است .مهمترین مواد این الیحه که مرتبط
با این موضوع است به شرح زیر است:
«ماده  :33در خصوص اثر شنیداری یا شنیداری ـ دیداری ،کارگردان اصلی،
نمایشنامه یا فیلمنامهنویس ،نویسنده متن گفتگو و آهنگساز خاص همان اثر،
پدیدآورندگان و نخستین دارندگان مشترک حقوق مادی آن هستند.
ماده  :51قرارداد تهیه اثر دیداری ـ شنیداری قراردادی است که به موجب آن
تهیهکننده ضمن مدیریت ساخت ملزم به تأمین هزینههای خلق اثری میگردد
که پدیدآورنده متعهد به خلق آن شده است.
تبصره ـ انعقاد قرارداد به منزله انتقال تمام حقوق مادی اثر خلقشده به تهیهکننده
است ،مگر در مواردی که خالف آن در قرارداد تصریح شده است.
ماده  :53در صورت تعدد تهیهکنندگان و عدم امکان تمییز سهم هر یک از
آنان ،حقوق آنان نسبت به اثر مشاع خواهد بود.
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ماده  :51بعد از تکمیل ساخت اثر ،از بینبردن نسخه اصلی آن یا ایجاد هر
گونه تغییر در تمام یا بخشی از آن توسط تهیهکننده ،نیازمند کسب اجازه از
پدیدآورنده یا پدیدآورندگان است مگر به گونهای دیگر توافق شده باشد.
تبصره ـ کاملبودن اثر با تراضی کارگردان و سایر پدیدآورندگان از یکسو و
تهیهکننده از سوی دیگر مشخص میشود».
لذا طبق تبصره ماده  51این الیحه ،در رابطه با حقوق اجراکنندگان که
بازیگران نیز جزء آنها محسوب میشوند ،صرف انعقاد قرارداد به منزله انتقال
حقوق مادی آنان به تهیه کننده است ،مگر در مواردی که خالف آن در قرارداد
تصریح شده باشد .در نتیجه میتوان گفت در الیحه جامع ،تهیهکننده به عنوان
و معنوی پدیدآورندگان دیگر نظیر کارگردان ،فیلمنامهنویس و ...نیز مد نظر قرار
گرفته است ،لذا با قوانین پیشرفته دنیا در این زمینه هماهنگی دارد.

شیما پورمحمدی ماهونكي

منتقلالیه حقوق مادی اثر سینمایی محسوب میشود و در عین حال حقوق مادی
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نتيجهگيری
حقوق مالکیت فکری آثار سینمایی با توجه به عوامل متعددی که در ساخت و
تهیه آن شرکت دارند و همچنین به لحاظ نسبت متغیر تأثیر هر یک از این عوامل
در تهیه آن یک موضوع بحثبرانگیز حقوقی است .بسیاری از نظامهای حقوقی
مالکیت فکری با پذیرفتن مالکیت شخص تهیهکننده اثر یا کارگردان و یا شرکت
تهیهکننده اثر به نزاعهای موجود در این زمینه پایان داده و حقوق مربوط به اثر را
متعلق به وی دانستهاند .برخی کنوانسیونهای بینالمللی مهم از جمله کنوانسیون
برن و معاهده بیجینگ نیز با ارائه اماره انتقال حقوق به تولیدکننده اثر سعی در
حقوق مالكیت فكری آثار سینمایي

حل مشکالت مربوط به مالکیت اثر سینمایی داشتهاند .در حقوق فعلی ایران قوانینی
که به صراحت در این رابطه تعیین تکلیف کرده باشند وجود ندارد ،ولی رویه عملی
به سمت انتقال حقوق به تهیهکننده یا سرمایهگذار اثر تمایل دارد .این موضوع در
الیحه جامع مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط مورد توجه قرار گرفته و در آن
تهیهکننده به عنوان منتقلالیه حقوق مادی اثر سینمایی شناخته شده و در عین
حال حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان دیگر نظیر کارگردان ،فیلمنامهنویس و...
نیز مد نظر قرار گرفته است.
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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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