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 اقتباسی سینمایی  آثارکپی رایت  در 

 یزهرا شاکر

 

 :چکیده

در جهان ادبیات و هنر، بسیاری از آثار ادبی و هنری می توانند الهام بخش آثار دیگر باشند، به گونه ای 

که پدیدآورندگان آثار جدید در ارزش های هنری و زیباشنننای ی اثر پینننیی شننریر می گردند و از 

بهره می برند. در ایی میان، آثار سننینیایی اق باسننی نیی یزی از  تولیداتی اسنن   تجربیات مولفان قبلی

که بر مبنای گس رده ای از تعامالت هنری با آثار ادبی و هنری که در گذش ه یلق شده به منصه ظهور 

می رسنننند. با وجود ایی، اگرآه آثاراق باسنننی به ینوان یزی از گونه های مورد یالقه زیلیسنننازان و 

شاگران سینیا شنای ه می شوند اما اق باس و نسخه برداری از اثر دیگران یزی از حقوق انحصاری تیا

سب مولفان و هنرمندان تلقی می سی نیازمند ک سازان یالقه مند به حوزه آثار اق با گردد. بنابرایی زیلی

سخه  صری را اق باس و ن س ند یا باید ینا نیی ه برداری نیایند که در اجازه برای بهره برداری از اثرپی

توصیفی به مطالعه  -قلیرو حقوق انحصاری نباشد. مقاله اییر در صدد آن اس  که ضیی روش تحلیلی

زیلم های سینیایی ثار ادبی وهنری برای تولید آالش های حقوقی ناشی از اق باس و نسخه برداری از ا

سینیایی اق ب سرانجام ن یجه گیری می نیاید که آثار  سه می توانند دارای ارزش بپردازد و  سی زی نف ا

سویی زیلیسازان در آارآوب دک ریی شند و از  صیل با صفانه،  یهایهای یر اثر ا س فاده ی من مانند ا

 آزمون سه گام و ... می توانند به اق باس یا نسخه برداری از اثر دیگری بپردازد.

 

ی، حق اق باس، انحصار، نقض حق، آثار سینیایی اق باسی، حقوق مالزی  ادبی وهنر واژگان کلیدی:

 مولف.

 

 



 1397مالکیت فکری،سال اول،شماره یک،تابستان مجله پژوهشهای تطبیقی حقوق 

 

131 
 

 مقدمه

حقوق مالزی  ادبی و هنری قلیرویی از تعامالت مولفان و هنرمندانی اس  که هنر و اندینه یود را به 

پینگاه یردورز سایر یالقه مندان به زرهنگ و هنر یرصه می نیاید.در حقیق ، حقوق مالزی  ادبی و 

گروهی یلق نیایند و گروهی از آن بهره مند گردند و سنننرانجام هنری بسننن ری را زراهم می آورد که 

گروه دریاز  کننده اثر قادر شوند آثار دیگری تولید نیایند. ایی یرصه محیطی برای تبادل ززر، دانش 

و زرهنگ اس  و منجر به تعالی یلیی و رشد اندینه ورزی در ایی رابطه می گردد. اس فاده از تجربیات 

ان می تواند مسیر تولید ادبیات و هنر را هیوار نیاید و به یاری مولفان جوان تر و کم سایر پدیدآورندگ

تجربه بن ابد بویژه آنزه بعضی از آثار از جلوه ی روشنگرانه و هنرمندانه ی منحصر به زردی بریوردار 

س فاده از آثار اد سینیا، ا شد. در جهان جادویی  سایریی با بی و هنری هس ند که می تواند الهام بخش 

می تواند به تولید آثار زیباتر و تاثیرگذار کیر نیاید، آه تیاشنناگر زیلم می تواند با یاهره های قبلی 

س اوردهای  شد و د ناهده زیلم راغب تر با س ان های دل انگیی و جذاب به م از یر رمان یا مجیویه دا

 جدیدی را از یر ان قال مفاهیم، ایده و موضوع درک کند.

صرزنظر از جنبه بی تردید  س  اما  سینیایی ا سی یزی از حوزه های پر مخاهب  سینیایی اق با آثار 

های زیبا شنننای ی و جذابی  های یاصننی که برای یالقه مندان و من قدان زراهم می آورد، از دیدگاه 

حقوقی قابل بررسننی اسنن  آه پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری از حق انحصنناری در یصننو  نسننخه 

اق باس از اثر یود بریوردار هسننن ند و تولید اثر اق باسنننی از اثر پیننننیی می تواند با حق برداری و 

 انحصاری مذکور در تعارض قرار گیرد و سرانجام به نقض حق مولف اول منجر شود.

ایی مقاله تالش می نیاید ضننیی تحلیل مفهوم اق باس سننینیایی، زوایای امزان نقض حقوق مالزی  

اوی نیاید و به بررسی دزاییات رایج تولید کنندگان آثار اق باسی بننیند و سرانجام ادبی و هنری را واک

سی به کسب اجازه  سینیایی اق با س  که اثر  ننهادات مق ضی را ارائه کند. زرضیه مقاله اییر آن ا پی
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شد ل س قالل بریوردار می با سی از ا صلی نیاز دارد اما در ایی میان، اثر اق با ذا تبییی و پدیدآورنده اثر ا

نابه  ایده کلی  س . به هور مثال م سی ا سا سیار مهم و ا تحلیل مرز تجاوز و یدم تجاوز در ایی آثار ب

دو اثر تجاوز تلقی نیی شود اما منابه  در دیالوگ های که در یر موقعی  زمانی و مزانی یا احساسی 

نابرای ید. ب یا جاوز را زراهم ن ند زمینه های ت ئه می شنننود   می توا ی جه  جلوگیری از نقض حق ارا

ضننروری اسنن  از آغاز بهره برداری از اثر دیگری، موازق  پدیداورنده اصننلی ایذ گردد. سننرانجام آنزه 

سوال اصلی ایی مقاله آن اس  که مرز تجاوز  و یدم تجاوز در آثار سینیایی اق باسی کجاس ؟ و زیلم 

 به دزاع بپردازند؟ سازان اق باسی آگونه می توانند در سایه اصال  اثر یود

 فاده از شنیوه ک ابخانه ای و ترجیه توصنیفی و اسن -مقاله اییر تالش می نیاید با اتخاذ روش تحلیلی

ر گف ار اول دای و در مواردی     بررسننی های میدانی به مطالعه موضننوع بپردازد. در ایی راسنن ا مقاله 

ظام حقوق نثر اق باسنننی را از منظر اصنننول جایگاه قانونی اق باس را بررسنننی، در گف ار دوم، واکاوی ا

ف ار پایانی به گمالزی  ادبی و هنری، در گف ار سوم، وجوه اس قالل و اصال  اثر اق باسی و سرانجام در 

 پردازد. مطالعه دیاوی مطروحه در یصو  آثار سینیایی اق باسی و تحلیل دزاییات و آرا صادره  می

 

 یمای قانونی آثار سینمایی اقتباسی س -گفتار نخست

شده  سینیایی مبدل  س  که به اثر ننامه هایی ا سینیا تزراری از رمان ها و نیای نیب تاریخ  زراز و ن

اس .شاید گیازه نباشد که ییده زیلم های سای ه شده مب نی بر یر ک اب داس انی اس .اما آنچه از 

تهیه زیلم از یر اثر ادبی مانند رمان یزی از زرص  های قانونی  اهیی  بریوردارمی باشد ان اس  که

اس  که در ای یار مولف آن قرار دارد. می توان گف  که آثار پرزروش یا منهور می تواند از نیروی یر 

که با مطرح شنندن نام آنها بر زروش م عاقب  (Barbo,1998,p.310)یالم  تجاری بریودار باشنند 

س ساس آن  س  که هالیود تیایل دارد جه  زیلیی که برا شد.از ایی رو ا شود تاثیر گذار با ای ه می 
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سرمایه گذاری های کالنی را انجام دهد.آنچه که  1سای  نسخه سینیایی آثار ادبی برجس ه و پرزروش

سینیایی و تلویییونی و مانند آن،  س  که تهیه زیلیهای  شد آن ا از دیدگاه حقوقی قابل اهیی  می با

س فاده از صنع ی و هنری و تبلیغاتی و به کار بردن اثر در زراهم کردن  ا اثر در کارهای یلیی و ادبی و 

صنفان  5یا پدید آوردن اثرهای دیگری از زمره حقوق مقرر در ماده  قانون حیای  از حقوق مولفان و م

صوب  س . به یبارت دیگر، هر اثری که در یر محیط مثال ک اب یلق می  1348و هنرمندان م شود ا

صحنه نیایش را نیی به یود  سایر محیط ها مانند اجرای روی  حیای  حقوق مالزی  ادبی و هنری در 

ای صننا  میدهد.از ایی رو در قوانیی موضننویه ایران، پدیداورنده از مصننادیق م فاوتی از حق بریوردار 

 و یزی از حقوق انحصاری وی تهیه زیلم سینیایی از اثر اس . 2می گردد

حراز مرز قانونی بودن اس فاده از اثر دیگری و ارتزاب نقض حق بسیار پیچیده و زنی اس  آه بنابرایی ا

صاحب  صاری  سینیایی مرتزب تجاوز به حقوق انح هر لحظه ایی امزان وجود دارد که پدیداورنده اثر 

ه رمان یا نیایننننامه گردد. از ایی رو اسنن  که کسننب موازق  مولف اثر اصننلی می واند منننزالت را ب

حداقل برساند. با ایی حال، دادگاهها هیواره در آالنی اساسی در رویاروی با آثار سینیایی اق باسی به 

سنننر می برند و گروه های مخ لفی از کارشنننناسنننان حقوقی و هنری باید به مطالعه ایی موضنننوع 

سی می تواند در قلیرو س  که کدامیر از آثار اق با صلی آن ا سش ا تجاوز به حق  بپردازند.بنابرایی، پر

                                                 
 
1For Example: The novel from John Grisham or Tom Clancy.   

قانون حمایت از حقوق مولفان:  پدیدآورنده اثرهاي مورد حمایت این قانون مي تواند استتتدفاده از حقوق مادي  ود را در ه مو موارد و از  5ماده  2

 جم و موارد زیر بو غمر واگذار نماید: 

 تهمو فم مهاي سمنمایي و ت ویزیوني و مانند آن. -1

 مایشهاي دیگر.نمایش صحنو اي مانند تئاتر و بالو و ن -2

 ضبط تصویري یا صوتي اثر بر روي صفحو یا نوار یا هر وسم و دیگر. -3

 پخش از رادیو و ت ویزیون و وسائل دیگر.  -4

 ترجمو و نشر و تكثمر و عرضو اثر از راه چاپ و نقاشي و عكاسي و گراور و ه مشو و قالب ریزي و مانند آن. -5

 ادبي و صنعدي و هنري و تب مغاتي.اسدفاده از اثر در هارهاي ع مي و  -6

 بو هار بردن اثر در فراهم هردن یا پدید آوردن اثرهاي دیگري هو در ماده دوم این قانون درج شده است. -7
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پدیداورنده اثر اصنننلی قرار گیرند؟ و جایگاه حقوق مالزی  ادبی و هنری در آثار سنننینیایی اق باسنننی 

 آگونه تحلیل می شود؟

ر یا آند اثری مرکب یا برگرز ه از ی« اثر اشننن قاقی»پیش نویس قانون جدید 1ماده  4مطابق با بند 

نگ یامه،آثار ی اشعار،جنگ ادبی، آثار مب نی بر زرهاثرموجود اس ؛ از قبیل مجیویه گییده آثار، گلچی

سی، ان قا سینیایی اق با شرح اثر. بنابرایی اثر  سی، اثرترجیه ای، تلخیص، آزیده،  ضعی  یر اق با ل و

ساس یر رمان، نیا س  و آنیی اثری می تواند برا سینیایی ا شفاهی به اثری   ننامه و اثر مز وب یا  ی

 ... ایجاد گردد.

پایگاه  پیش نویش قانون،حیای  ایی قانون هیچنیی شننامل اثر اشنن قاقی مرکب و 3ماده با ینای  به 

دگان اثر داده به شرط داش ی اصال  از حیث آیدمان وگیینش و ریای  حقوق پدیدآورنده یا پدیدآورن

صراح  ماده مبنا، می صال ، آن پیش نویس،  5شود و هیچنیی بنا به  ش ی ا صرف دا دون در بآثار به 

دریصو   :46)ماده  گیرند.گرز ی غای ،کیفی ، نوع، شیوه و شزل آزرینش مورد حیای  قرار    می نظر

اثر اشننن قاقی  اثر اشننن قاقی، حقوق مادی اثر با ریای  حقوق پدیدآورنده اثرمبنا، م علق به پدیدآورنده

بی و هنری زی  اداسنن .نبنابرایی در نظام حقوقی ایران، اثر سننینیایی اق باسننی می تواند از حقوق مال

 مس قلی بریوردار باشد منروط به انزه حقوق پدیدآورنده اصلی ریای  گردد.

کنوانسنننیون برن، اق باس، بدون آنزه به حق پدید آورنده آثار ادبی وهنری اثر  2ماده  3به موجب بند 

صیل تح  حیای  قرار می گیرد. هیچنیی به موجب ما شود، هیچون آثار ا شه ای وارد  صلی ید ده ا

آن کنوانسننیون، پدیدآورندگان آثار ادبی یا هنری از حق انحصنناری اجازه اق باس، تنظیم و سننایر  12

به صورت مس قل  14.در یصو  اق باس سینیایی نیی ماده 3تبدیل های آثارشان بریوردار می باشند

باسننی یا تزثیری تاکید می نیاید که پدیدآورنده از حق انحصنناری اق باس وتزثیر آثار و توزیآ آثار اق 

                                                 
3Authors of literary or artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing adaptations, arrangements 

and other alterations of their works. 
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ماده اییر اق باس های سنننینیایی بدون ایراد لطیه به حقوق پدید  2بریوردار بوده و با ینای  به بند 

. ایی مقررات در قوانیی ملی کنننورها نیی 4آورندگان آنها منوط به اجازه پدیدآورندگان اثر اصننلی اسنن 

سی به مثابه یالقی  ززری س  آنانچه آثار اق با شود)ماده ) انعزاس یاز ه ا  7نXIجدید حیای  می 

قانون کپی رای  برزیل نیا اثر اق باسننی از یر اثر موجود ننننات می گیرد و به جه  ترتیب و ان خاب 

س . )ماده ) صیل از حیای  بریوردار ا صرن.ایی آثار  138ن6مح ویش مانند اثر ا قانون مالزی  ززری م

ینوان اثر در صننورتی که اب زاری باشنند از حیای  بدون لطیه به آثار قبلی حیای  می شننوند و ح ی 

 قانون مالزی  ززری مصرن. 140ن13بریوردار اس )ماده )

رن مطرح کنوانسیون ب 1908موضوع ماهی  دوگانه آثار سینیایی )اصلی یا اق باسین در نسخه برلیی 

ریودار می حیای  بشنند و در آنننم انداز قانونگذاران آن، اثر اق باسننی یود به مثابه یر اثر اصننیل از 

 ه و بر اثر قبلی شود و ایی بدان معناس  که اثر اق باسی       می واند یناصری از اصال  را با یود داش

ما به موازات بیفیاید و پدیدآورنده آن از حقوق انحصنناری مقرر در کنوانسننیون     بهره مند می گردد ا

لیرو ار اسنن  آه اسنناسنناق حق اق باس در قوضننآ آنیی حقی، پدیدآورنده اثر اصننلی نیی از حق بریود

داورنده من رک انحصاری وی قرار دارد.)در بعضی از قوانیی اشعار میدارد مولف اثر پینیی به ینوان پدی

 قانون مالزی  ززری مصرن. 177ن 1اثر جدید زرض می شود)ماده )

وقوع  اثر اصننلی به لذا هیواره ایی پرسننش مطرح اسنن  که اگر اق باسننی بدون ایذ اجازه پدیدآورنده

یر از مولف یا غبپیوندد، اثر اق باسی از حیای  قانونی بریوردار می شود؟ به یبارت دیگر، آیا اشخاصی 

 اشخا  مجاز از سوی وی می تواند آزادانه از اثر اق باسی اس فاده نیایندیا ییر؟

                                                 
4 (1)Authors of literary or artistic works shall have the exclusive right of authorizing: 

(i) the cinematographic adaptation and reproduction of these works, and the distribution of the works thus 

adapted or reproduced; 
(ii) the public performance and communication to the public by wire of the works thus adapted or 

reproduced. 
(2) The adaptation into any other artistic form of a cinematographic production derived from literary or 

artistic works shall, without prejudice to the authorization of the author of the cinematographic 

production, remain subject to the authorization of the authors of the original works. 
(3) The provisions of Article 13(1) shall not apply. 



 1397مالکیت فکری،سال اول،شماره یک،تابستان مجله پژوهشهای تطبیقی حقوق 

 

136 
 

ر نقض آشننزار حقوق بی تردید اثر اق باسننی که بدون اجازه پدیدآورنده اثر اصننلی یلق می شننود، ی

مالزی  ادبی و هنری را رقم یواهد زد اما یالرغم آنیی تقصنننیری که از ینوان مجرمانه نیی بریوردار 

می شود، ایی امرتوجیه کننده اس فاده آزاد از اثر اق باسی نیس  و میزی اس  آنچه از اثر اق باسی به 

شدکه ایی اثر ا ن ر از آن بهره ای با سیار بی س یغیا می رود ب صلی برده ا و لذا آنیی اثری می  5ز اثر ا

سیر  صر به زرد تبدیل نیاید.ایی تف شد که آن را به  اثری یا  و منح تواند از ارزش هایی بهره مند با

س  آه با وجود آنزه نظر قانونگذاران بر ایی بود که ترجیه  سناد کنفرانس دیپلیاتیر برن ا مطابق با ا

حذف  "قانونی"سنن ند اما در نسننخه برلیی کنوانسننیون اصننطالح از حیای  بریوردار ه 6های قانونی

. از ایی رو، اکنون ایی نز ه قابل تامل می باشنندکه اندینننه حیای  از اثر اق باسننی )یا هر نوع 7گردید

 تبدیل اثرن زاقد موازق  مولف اصلی نضج گرز ه اس .

 

 

 ت ادبی و هنریثر سینمایی اقتباسی در آینه اصول نظام حقوق مالکیا -گفتار دوم 

صا صیل حقوق انح ری ایطا حقوق مالزی  ادبی و هنری به مولفان و هنرمندان یر اثر ادبی یا هنری ا

دبی و امی نیاید.لذا اصننال  شننرط بریوداری از حیای  بوده و آن یزی از اصننول نظام حقوق مالزی  

 هنری به شیار می آید.

صی  م  شخ سم  س  که اثر تج صیل بودن به معنای آن ا ضاوت ا نان دهنده مهارت و ق شدیا ن ولف با

،  1388مولف باشنند، به یبارت دیگر اثر باید توسننط شننخص پدیدآورنده یلق شننده باشنند)زرکالم، 

ن.بنابرایی، اثر سینیایی باید از اصال  بریوردار بوده و ایی ن یجه را حاصل نیاید که اثر قابل ان ساب 45

مهارت وی برای یلق اثر. اما در یصننو  آثار سننینیایی به مولف یود اسنن ؛ یعنی تبلوری از تالش و 

                                                 
5World Intellectual Property Organization, Guide to the Copyright and Related Right Treaties Administered 

by WIPO and Glossary of Copyright and Related Right Terms, Genève, 2003, p.28. 
6Lawful. 
7 Acts de la Conference Berlin 1908, International Office, Berne, 1909, p.232. 
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صل در یر  س ند یا ییر؟ مهم تریی ا صال  بریوردار ه سی ایی تردید وجود دارد که آیا  آن از ا اق با

اق باس سننینیایی از آثار ادبی یا هنری دیگر، آداپ یاسننیون یا تبدیل به شننرایط زرهنگی محل اق باس 

ایرانییه کردن یا ایجاد تغییراتی م ناسب با زضای زرهنگی و اج یایی  اس  که در مورد سینیای ایران،

ایران موجب می گردد که زیلم ساز اق باسی با ینای  به تفاوت های زرهنگی، یالقی  هایی را در نوع 

سی را به   شویی ها و ... انجام دهد. لذا ایی امر می تواند اثر اق با شش، گویش، ان خاب مواد غذایی،  پو

اثر بهرام توکلی که اق باسی از نیایننامه  "اینجا بدون می"اصیل تبدیل نیاید. به هور مثال زیلم  اثری

نه ای" شی صال  بریوردار  "باغ وحش  س  که از ا س  با اییال تغییراتی مهم، اثری ا سی ویلیامی ا تن

ننامه دریصو  الزلی نبودن دامادش به  نگرا "آماندا"می گردد مثالق دغدغه  نی مادر پیرامون در نیای

نان  س ش می رود، مادر برای بلند قد ن ضا به یانه دو ضا تغییر یاز ه، یا روزی که ر سیگاری بودن ر

کند که در نیایننننامه اصننلی ایی اتفاق به نویی دیگر و دادن یلدا، به زور کفش پاشنننه بلند پایش می

ضا که  دهد، یا بهبرای پنهان کردن نقص دیگری در زیییر بدن لورا رخ می شنایی یلدا و ر هور مثال آ

ضور آن شنایی میان لورا و جیم به ح ننامه ایی آ س  باز می گردد که در نیای ضبط یر کا ها در به 

پردازی کاراک ر آماندا دبیرس ان بولورز و هیزالسی بودننان مربوط اس  و یا نیونه دیگر نوع شخصی 

 ی با دل نگرانی های ویژه یود تبدیل کرده اس .)مادرن اس  که بهرام توکلی آن را به مادری ایران

یزی از اصنننول دیگر حقوق مالزی  ادبی وهنری آن اسننن  که ایی نظام از ایده یا وقایآ موجود در اثر 

حیای   نیی نیاید بلزه از تجلی ایده حیای  می کند) حیای  از ظرف نه مظروفن بنابرایی نسنننخه 

نیول حیای   س .به هور مثال در یزی از دیاوی، دادرس برداری از ایده اثر دیگری م نظام حقوقی نی

مع قد اسنن  که دو اثر در نیاع دو پدر ایرلندی و یهودی، ازدواف زرزنداننننان، تولد نوه ها و مصننالحه 

 Nichols  ,1930, 45)پایانی یزسنان هسن ند و ایی به معنای تننابه در ایده اسن   نه ظهور ایده

F.2d 119  ) ی  بریوردار نیس ند.و ایده ها از حیا 
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بنابرایی، تم یا هرح دو اثر قابل حیای  نیسنن  اما با وجود ایی، مواردی نیی وجود دارد که دادگاه از تم 

یا موضوع یا هرح اثر حیای  می کند و در مواردی که حوادث دنباله دار به موقعی  داس ان منجر شود 

-Nimmer,1950,pp.1130)ه اسنن و یل  و معلول یزسننانی وجود داشنن ه باشنند نقض روی داد

. در ایی موارد می توان گف  هرح اصنننلی از آن جه  که منجر به روی دادن یالقی  های (1131

منحصر به زرد در زیلم می شود از حیای  بریوردار اس  و لذا شاید ب وان گف  معلول ویژه ایده بوده 

 که پندار حیای  از ایده را مطرح نیوده اس .

 

 ثر سینمایی اقتباسی به مثابه اثری مستقل و اصیل ا –گفتار سوم 

اکنون آهار دیدگاه در یصننو  اثر اق باسننی وجود دارد که به اثر سننینیایی اق باسننی هیانند یر اثر 

صلی بریوردار  سب  به اثر ا مس قل می نگردد و ایی بدان معناس  که آنیی اثری از هوی ی جداگانه ن

 اس  :

، هر زمان که یر اثر تفسیر مینود، اثر جدیدی (Constructivist) رادر آنم انداز دیدگاه اصول گ

یلق می شود لذا هر تفسیر دارای درجه ای از اس قالل بوده و از هوی  مس قلی بریودار اس .به هور 

کلی هر اثر یر مجیویه ثاب  از ایده ها، تصاویر و  .. نیس  و در ذهی هر مخاهب به گونه ای جداگانه 

شو سیر می  س . هرح کلی رومئو و ژولی  از یر تف سیر ا د. در ایی دیدگاه تیییی ایده از ظهور یر تف

س . به  ضوع  ا نی م فاوت به یر مو سیر و هوی  بخ س انی دیگر به معنای تف سو و تبدیل آن به دا

ماریا یضننو گروه م خاصننم نبوده و ح ی از دشننینی آگاه  ”West Side Story“ هور مثال در زیلم

نیی از گروه یارف می شود. در حالیزه در رومئو و ژولی  از اب دا مسئله کینه قدییی میان نیس . پسر 

س ه بودن اثر دوم به اثر اول من فی  س . بنابرایی در ایی دیدگاه امزان اق باس و واب دو یانواده مطرح ا

به صننورهای بریوردار نیی باشنند و در قلیرو اذهان (objective)  اسنن  زیرا اثر از یر ماهی  یینی

 م فاوتی تحلیل می گردد. )ماهی  ذهنی داردن
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ن form and contentن از وحدت شزل و مح وی)adaptation skepticsدر دیدگاه نقد اق باس  )

حیای  می شننود آه نظام ننننانه شننناسننی م ی و زیلم ناسننازگار هسنن ند.یزی از مدازعان اصننلی ایی 

ن بر ایی باور اسنن  که تفاوت دو محیط اثر ادبی و   George Bluestoneدیدگاه، جرف بلو اسنن ون )

زیلم مب نی بر ایی حقیق  می باشد که یزی زبانی و دیگر بصری اس  و ناگییر برای گنجاندن م ی در 

زیلم تغییرات رخ میدهد، به یبارت دیگر مح وی ززری شنننامل درام ها و تخیل موجود در م ی رمان   

ن.بنابرایی زیلم می   Bluestone,1968,p.viiiزیلم تبدیل شنننود)نیی تواند تیاماق و جی به جی به 

نان دهد.یالوه بر آن،  س قییاق آن را ن تواند مخاهب را م وجه اززار حاکم بر رمان نیاید اما نیی تواند م

ک اب تیرکی اصلی یود را بر اززار درونی،     شخصی  ها و شنای  یصیصه های روانی قرار می دهد 

به ازعال یارجی و واکنش های اج یایی                   می پردازد.ح ی ان قال شخصی   اما زیلم بین ر

سب با  صی  موجود در رمان نخواهد بود آه محیط دیداری م نا شخ ها از رمان به زیلم روای گر هیان 

ی  )Bluestone,1968,at 48نیروی روایی ک اب نیسننن . ) زل روا ها شننن لذا تن  narrativeن 

formزیلم را رقم مییند و آن  یر درک بصری از داس ان یواهد بود. ناس  که 

صورت کاری  س  لذا در حالیزه زیلم به  سویی مدل تولید و تجارت حاکم بر زیلم و ک اب م فاوت ا از 

من رک و با سرمایه گذاری های کالن و بر اساس قواید یلم اق صاد و توجه به نیاز مخاهبان تولید می 

به صننورت تر مولف و بدون نیاز به سننرمایه گذاری های هنگف  یا برنامه رییی  شننود، ک اب معیواق

 های پیچیده تولید می شود.

به هور یالصنه باید گف  که بلو اسن ون مع قد اسن  که اثر سنینیایی اق باسنی یر جهش یا تبدیل 

یر ماده یام اج ناب ناپذیر یواهد بود، تبدیلی که تاویل و تفسننیری از یر رمان اسنن  و رمان تنها 

س گاه یود راهی نو را  شدن از یا شخصی  ها و حوادث با جدا شیار می آید و  ساز به  اولیه برای زیلی

 در پی می گیرند.
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صه ظهور  به ایی ترتیب، در دیدگاه نظریه اییر، اثری جدید با حقوق مالزی  ادبی و هنری جدید به من

سننیاسننی حاکم یا تلطیف پایان نایوشننایند می رسنند. به هور مثال تلخیص دیالوگها، تغییر وضننعی  

داس ان در زیلم می تواند روای گر اثری جدید باشد، در ایی میان اگرآه شخصی ها و بسیاری از حوادث 

در زیلم تزرار می شود اما یناصر مهم ک اب در زیلم نیس  آه آنها با محیط زیلم ناسازگار یواهند بود 

سننینیایی را تغییر دهند.به هور مثال، زیلم نایدا یورشننید روای ی یا ح ی می توانند معانی و بیان اثر 

ش ی"نو از رمان  ش ی و ندا صلی  "دا صی  ا شخ س  هیینگوی ارائه می نیاید، تغییر اب زاری در  ارن

داسنن ان و تعریف شننرایطی م ناسننب با اقلیم بومی جنوب ایران، اثری بدیآ را یلق می نیاید که در 

 س ان هیینگوی مس قل به نظر می آید.آنم انداز مخاهبان از دا

ن اس دال می شود که یناصرسای اری روای  )داس انن ک اب  structuralismدر دیدگاه سای ار گرا)

می تواننند بننه هور موزقینن  آمییی بننه روی صنننحنننه رود.یزی از منندازعننان ایی نظریننه مننر 

های ک اب و  (McFarlane)زارلی فاوت ها و  ت ه   با به بررسنننی شننن که  زیلم می  اسنننن  

ن. در نظریه وی، روای ، مجیویه ای از حوادث و شننخصننی  McFarlane  ,1996,at 195پردازد)

صری از رمان می تواند به زیلم  س ان و حوادث تاثیرمی گذارند و ینا سیر دا س  که بر م س ه ا های واب

اب داسنن انی را می ان قال یابد یا اق باس شننود.به یبارت دیگر، ایی دیدگاه، اق باس جیی از رمان یا ک 

 پذیرد . 

در ایی نظریه تاکید می گردد که روای  مننن یل بر توابآ اصننلی از ازعال و وقایآ اسنن  که به صننورت 

ازقی داسنن ان را بیان می نیاید.در ایی قسننی  ازعالی وجود دارند که جه  توسننعه داسنن ان می توان 

آ می تواند داسنن ان را رقم زند. مثال تغییر تغییراتی در آنها اییال نیود و ارتباط بخنننی میان ایی تواب

یر پایان غم انگیی به شاد از مصادیق تغییر در توابآ به شیار می آید. یالوه بر ایی توابآ، توابآ دیگری 

شوند که نقش مزیل را برای توابآ دیگر ایفامی نیایند، مانند  شامل ازعال کوآزی می  س ند که  نیی ه

ذا که زرص ی را جه  کیر به داس ان ارائه می دهد.در حقیق  بعضی قرار دادن یر میی برای صرف غ
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س ند و از محیطی به  محیط دیگر ان قال می یابند.گروهی از توابآ  شان نی س ه به زبان ظهور توابآ واب

 مانند سی، جنس یا حرزه نیی که جنبه اهالیات صرف دارند، یینا انعزاس می یابد.

ن هنوز در حال بررسننی cognitive equivalencyعادل شنننای ی)سننرانجام انزه دیدگاه آهارم یا م

اس .ایی دیدگاه بیان می کند که ارتباهی بیی تصویر و واژگان وجود دارد .شنای  دو تصویر ذهنی و 

بصری یر رویزرد معزوس از بی حسی تا     برانگیخ ه شدن احساس را ننان می دهد و رمان و زیلم  

و یا به یبارت دیگر معادل یر دیگر تلقی می شننوند  8بهی بهره می برنداز ننننانه های نیدیر یا منننا

یعنی زیلم معادل بصنننری هیان واژگان یواهد بود.ایی دیدگاه در شنننرایطی نظریه یود را تبییی می 

نیاید که به جدایی زرم و مح وی نیی پردازد.بنابرایی، در ایی دیدگاه تفاوت دو تصننویر اندک اسنن  و 

س ان هیان زیلم شاید ب وان ن یج س ان و دا ه گرز  که اق باس ییالق مفهومی ندارد آه زیلم هیان دا

 اس .

س سئله اق باس  ساق م سا س  ا ینیایی در یاتیه ایی گف ار می توان ن یجه گرز  که در دو دیدگاه نخ

س . هیچنیی در دیدگاه  شده ا سی موردی پذیرز ه  سوم، اق با شود اما در دیدگاه  هارم آمن فی می 

شو نیی سازی رمان و زیلم، به اق باس پردای ه نیی  ن ر جنبه نظری دارد، با معادل  د. بنابرایی، که بی

رد بریودار زدر نظریات مذکور آنچه مهم ارزیابی می شود آن اس  که اثر اق باسی از اصال  منحصر به 

 بوده و ایی می تواند بر نظام حقوقی تاثیرگذار باشد.

 

 سینمایی اقتباسی آثار پیراموندعاوی نقض  -گفتار چهارم

شو شرایطی مطرح می  سینیایی معیواق در  سط زیلم های  د که دیوی نقض حق آثار ادبی یا هنری تو

یوی ضروری دبخش قابل توجهی از اثر بدون اجازه صاحب حق مورد اس فاده قرار گیرد.بنابرایی در ایی 

 از اثر اصلی بررسی شود. اس  دو اثر مقایسه شود تا مسئله اق باس و نسخه برداری

                                                 
8See Elliott ,Kamilla, Rethinking the Film Novel Debate,Cambridge: CambridgeUniversity Press, 2003. 
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شی از آن   س ی نا سی و جنجال های ژورنالی سوم به اق با سینیایی مو اکنون هرح دیوی نقض در آثار 

برادران وارنر ایطاری را در یزی از روزنامه های هندی  2009رایج گن ه اس ، به هور مثال، در آوریل 

امه یا یط داسننن انی زیلم بنجامیی باتی من ننننر کردند که به موجب آن ایالم نیوده هر کس از زیلین

س فاده نیاید مورد تعقیب قرار یواهد گرز  شنیده ها حاکی از 9ا شد که  شی می  . ایی ایطار از آنجا نا

آن بود که قرار اس  بیودی زیلیی مب نی بر بنجامیی سای ه شود. ایی اولیی مورد از       آالش های 

هور مثال یزی از تهیه کنندگان معروف )موسسه قرن بیس من حقوقی آثار اق باسی در هند نیس . به 

توانسننن  یلیه سنننازنندگان یر زیلم هندی اقامه دیوی نیایند و یسنننارت قابل توجهی را دریاز  

.ایی آالش در حالی شنندت می گیرد که اق باس به صننورت تدریجی می تواند به تقلیدی از آثار 10نیایند

ل شنننود و تولید آثار با کیفی  را کاهش دهد آنانچه کیی ه ادبی و هنری برجسننن ه با م وسنننط تبدی

به ینوان دسننن گاه نظارتی بر سنننینیای آن کننننور که یزی از بیرگ ریی تولید  11دول ی سنننینیای هند

نور  سینیای ایی ک نی از  سی های یود اذیان دارد که بخ شود، در برر سوب می  کنندگان زیلم مح

لم های غربی اسنن  اما در بخش دیگر سننینیا، تفزر مسنن قلی تقلیدی از زیلم نامه ها و داسنن انهای زی

سازی وجود دارد سینیای ملی را به مخاهره اززنده  12جه  زیلم  س  که در آینده ای بار  و ایی امری ا

 و موجبات هرح دیاوی م عددی را یلیه زیلم سازان زراهم می آورد.

 

 مطالعه تطبیقی سناریو و اثر ادبی  -1-4

گام آن اس  که سناریو )نسخه نهایی مورد توجه اس نیر زیلم با ک اب) م ی رمان بنابرایی نخس یی 

و ایی امر من یل  (  Beal  Case,1994, 20 F.3d 454 at 56)یا داس ان اصلین مقایسه می شود

                                                 
9D Itzkoff, “Hollywood to Bollywood: Spare ‘Benjamin Button’”, The New York Times, April 6, 2009 at 

<http://www.nytimes.com/2009/04/07/movies/07arts-sparebenjami_brf.html> (accessed September 11, 

2009).   
10“Studio Sues Over Bollywood ‘Copy’”, BBC, May 5, 2009 at 

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/8033669.> (accessed September 11, 2009).   
11 The government-appointed Indian Cinematograph Committee (“ICC”). 
12Report of the Indian Cinematograph Committee (1928), para 68.   
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ش ه یا ییر؟ به یبارت دیگر، زیلم  سی وجود دا س ر نیی د س : نخس  آنزه آیا به اثر پی بر دو بخش ا

ه اثر ادبی را در ای یار داشنن ه و مطالعه نیوده یا در یصننو  آن شنننیده یا مطالبی را سنناز در گذشنن 

یوانده اس ، بدیهی اس  در شرایط توسعه زناوریهای نویی دیجی ال و این رن ، ادیای یدم دس رسی 

وده یا به آثار برجس ه ادبی به سادگی پذیرز ه نیی شود اما در صورتی که اثر ادبی از زمره آثار گینام ب

 مولف آن شخص یا اشخا  غیر منهوری باشند، ادیای یدم دس رسی به اثر آنان قابل تامل اس . 

ق باس شده اس  اما آنانچه دس رسی به اثر ادبی اثبات شود، مسئله آن اس  که آیا اثر دوم از اثراول ا

 ده اس ؟را نقض نیویا یر اثر مس قل تلقی می شود؟ آیا می توان ن یجه گرز  که اثر دوم اثر اول 

صننورت می  (ordinary observer)به هور کلی می توان گف  که ایی ارزیابی توسننط ناظر یادی 

، لذا در مرحله اول بدون مسننایدت کارشننناس م خصننص ایی ارزیابی از دریچه یر شننهروند غیر 13گیرد

سی ت شنا ضی از محاکم بر ایذ نظر کار صورت می گیرد.الب ه در ایی میان بع صص  اکید دارند تا م خ

 France) ایننننان با بررسنننی های تخصنننصنننی به شنننباه  ها و تفاوت های دو اثر دسننن  یابند.

Animation, 2011, at 80) 

 

 ایده های غیر قابل حمایت -2-4

ه ایده یا در بخش دوم، دادگاه در بررسنننی حق اق باس، مطالعه یود را از ایی نز ه آغاز می نیاید ک

ضوع  ش  آزاد از مو شد یا ییربردا ؟.به هور مثال  اثر اول در قلیرو مجاز قرار دارد و قابل حیای  می با

شی از رمان یر روز یوب س  که در یر  (One Fine Day) تزرار ایده نا وز رکه مربوط به مردی ا

ه قابل پذیرش اس  آ  (Groundhog Day) محصور شده و وقایآ برای وی تزرار می شود در زیلم

 د در اشزال م فاوتی بیان شود.ایی ایده می توان

 

                                                 
13See e.g. Arden v. Columbia Pictures (1995) 908 F.Supp. 1248 (US District Ct, SD New York) at para. 4: 

“Courts are asked ‘whether an average lay observer would recognize the alleged copy as having been 

appropriated from the copyrighted work.’”   
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 مطالعه تفصیلی -3-4

 concept)  در گام بعدی، دو اثر به صورت تفصیلی بررسی می گردد، بنابرایی، مفهوم و احساس کلی

and feel)(موضننوع و هرح،theme and plot ن،حال وهوای احسنناسننی(mood)شننخصننی  ها، 

(characters) زضننا،pace) ادها درآن به منصننه ظهور می ر سنندن، محیطی که داسنن ان و روید 

(setting)حوادث دنباله دار ، (sequence of events)  (سای ار دو اثر مطالعه می structure)  و

س  و ایی امر ارزیابی را  نده ا صطالحات در نظام حقوقی تعریف ن شود.)الب ه باید توجه نیود که ایی ا

 دشوار می نیاید.ن

نیندان مع قد هس ند س ان یا موضوع کلی ک اب در زیلم از حقوق  بریی از دان س فاده از یط دا که ا

مالزی  ززری بریوردار نیس .در ایی یصو  می توان گف  که بسیاری از یناصر اق باس شده از یر 

 اثر بسیار کلی بوده یا از اصال  بریودار نیس ند.

یرد، آن یناصر می توانند بسیار از هرزی ح ی اگر زیلیساز بعضی یناصر قابل حیای  از رمان را وام بگ 

بدیهی و بی اهیی  باشنننند)یواه از نظر کیی یا کیفین و بنابرایی نیی توان گف  زیلم به داسننن ان 

 شباه  دارد.

اما میزی اسن  زیلیسناز بعضنی از یناصنر را اسن فاده  نیاید که ینصنر زیباشننای ی یا جوهره اثر را 

شب اه  دو اثر قابل تامل یواهد بود ح ی اگر مییان کیی تنزیل دهد و لذا در ایی جاس  که مسئله 

اس فاده بسیار ناآیی باشد.در حقیق  بهره گیری از جوهره یا قلب اثر اول می تواند ایی ذهنی  را برای 

س   سی ا سینیایی یر اثر اق با  (Barbo  ,1998,note 2 at 316-7)مخاهب زراهم نیاید که اثر 

س دالی گروه از  ضائی دارندیالرغم آنیی ا سب  به تحلیل های ق سندگان نگاه من قدانه ای را ن  نوی

(Barbo  ,1998,note 2 at 316-7) آه مفهوم و احساس کلی یر ک اب می تواند در قالب یبارت

نثر یا نظم به صنننورت مونولوگ یزی از بازیگران یا ارائه یر گروه از تصننناویر یا موسنننیقی به مخاهب 

شود. یالوه برایی، ز ص  محدودی پیام یود را ظاهر نیاید و ح ی ایجاد تغییرات من قل  یلم باید در زر



 1397مالکیت فکری،سال اول،شماره یک،تابستان مجله پژوهشهای تطبیقی حقوق 

 

145 
 

اسنناسننی مانند تغییر پایان داسنن ان) تبدیل به یر پایان شننادن یا توسننعه شننخصننی  ها یا تغییر در 

نان می دهد که تحقق پدیده اق باس  س . ایی دیدگاه ن ساز امری بدیهی ا سط زیلم  صی ها تو شخ

 بسیار نادر اس .

مسننائل مهم آن اسنن  که اسنن فاده از اثر ادبی یا هنری م علق به دیگری به نقض حق تزثیر و  یزی از

نسننخه برداری پدیدآورنده یا صنناحب حق آسننیب وارد می نیاید، حق تزثیر نه زقط با نسننخه برداری 

لغات یر اثر ادبی بلزه با نسنننخه برداری از تم، حوادث، شنننخصنننی  ها و ایده نیی نقض می شنننود 

(Autospin Case,1995, RPC 683, 697    ن.به یبارت دیگر اثر اصننیل و یالقانه می تواند با

اسنن فاده از دیالوگ های تغییر یاز ه آن در یر زیلم نقض شننود. الب ه یواهان دیاوی نقض به صننرف 

ادیای شننباه  حوادث دو اثر نیی تواند در دیاوی پیروز شننود آه ایی امزان وجود دارد که دو اثر از 

شند)منا ن رکی بهره برده با ن. در   Harman Case,1967, 1 WLR 723 at 728بآ مطالعاتی م

یزی از دیاوی، دادرس تصننریم می نیاید که نسننخه برداری از یر اثر می تواند با اسنن فاده از لغات اثر 

ن قاضننی اسننزات  Christoffer,2000,ECDR 487 501ادبی یا با اسنن فاده از لغات یود باشنند )

صطالح  سخه برداری تغییر یاز ه     ا سخه  ”altered copying“ن را به کار می برد و آن به معنای ن

شامل ترجیه اثر به زبان دیگر یا درآماتییه  س  معیار ایی تغییر  س . او مع قد ا صالحات ا برداری با ا

صر س . لذا  سی ا شباه  های دو اثر قابل برر س ره و ماهی   س ا گ س . در ایی را ف کردن رمان ا

اس فاده از ایده ساده یر اثر اح یاا نقض کننده نیس  بلزه ایی اس فاده باید بخش ماهوی اثر ادبی را 

 تنزیل دهدو م ضیی تزرار تم اصلی شامل حوادث و یط کلی داس ان اس  .

در یزی از دیاوی مطروحه در هند، قاضنننی یلی در یزی از دیاوی مطروحه در یصنننو  آنزه زیلم از 

 ,Anand Case,1979, 1 SCR 218):نننابهی اسنن فاده می نیاید بیان می داردیط داسنن ان م

کپی رای  از ایده صرف حیای  نیی نیاید بلزه زرم، روش یا تجلی ایده از حیای  بریوردار  (  248-9

ضازهیینیاید که ایده مرکیی زیلم  اس  و زیلم یوانده، نسخه ماهوی اثر اول نیس . هیچنیی قاضی ا
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ضی موارد نقاب قومی  گرایی  س . الب ه باید توجه نیود که در بع صرف قابل حیای  نی س  اما ایده  ا

ظاهری یدم تنننابه وجود دارد و به هور مثال اگرآه گسنن رش قلیرو تم اصننیل یا تغییر غیر ماهوی 

 وجود دارد و ظاهرا منابه ی نیس  اما اح یال نقض قوت می گیرد.   

سریال هندی به جه  نقض حق یود ا سازنندگان یر  سنده انگلیسی یلیه  قامه در پرونده ای یر نوی

ن. یواهان در ایی دیوی مدیی اسننن  PTC474Bradford Case,2004,28دیوی  می نیاید   ) 

س . دادگاه در ایی پرونده تاکید می نیاید که تجاوز به حق  شده ا نحصاری اکه حق اق باس وی نقض 

شعار می داربا مقا صل می گردد و ا شباه  در جیئیات، حوادث و موقعی  ها حا سه و احراز  د در ایی ی

یس . دیوی نقض حقی رخ نداده اس  آه آنچه نسخه برداری شده اس  از قابلی  حیای  بریوردار ن

س ، ایده ازدواف دی ر ثروتی سیار معیولی ا شده ب س فاده  شخصی  ها و تم ا سردر ایی پرونده   ند و پ

 زقیر سوژه بسیاری از  زیلم ها و رمان هاس  و ایی امر از حیای  بریوردار نیی باشد. 

هیانطور که پیش تر نیی اشنناره گردید در هندوسنن ان هیواره ایی اح یال وجود دارد که دیوی نقض 

حقوق مالزی  ادبی و هنری به جه  تعدی به حق اق باس مطرح شود آه بسیاری از زیلینامه نویسان 

دی براساس زیلم های هالیودی به نگارش می پردازند. با وجود ایی باید دانس  که اگر اق باس از تم هن

زیلم هالیودی گس رده نباشد و اق باسی جیی از تم صورت گرز ه باشد امید به پیروزی در دیوی وجود 

س ان زیلم کیدی بیجا زرای سی از زیلم م ”Bheja Fry”دارد.به هور مثال یط دا عروف کیدی اق با

سوی دینر گیم سزانس، دیالوگ به دیالوگ بود،“”The Dinner Gameزران سزانس به  هر 14در قالب 

دو داس ان در یصو  مردی یجیب و غریب اس  که توسط شخصی که قصد تیسخر وی را دارد به 

نه سوی کلی صی  ها و حوادث در اثر زران شخ ضازه نیود که  شود. در ایی باره باید ا  شام دیوت می 

. 15سنننینیایی نبودند و تغییرات بسنننیار جیی نسنننخه هندی نیی تواند مسنننئله اق باس را من فی نیاید

                                                 
14SeeMasand,R, “Masand's Verdict: Bheja Fry”, CNN-IBN, Apr 13, 2007 at 

<http://ibnlive.in.com/news/masands-verdictbheja-fry/38491-8.html> (accessed September 12, 2009).   
15See Ramani, “What After Bheja Fry? Bheja Fry 2 & 3, Of Course”, Rediff, May 22, 2008 at 

<http://www.rediff.com/movies/2008/may/22sagar.htm> (accessed September 12, 2009).   
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سرانجام می توان  شود و  صحنه های ینده دار دقیقاق در زیلم هندی تزرار می  صدای  سر و  نیایش پر 

 گف  نسخه هندی هیان اثر زرانسوی اس  که گویا دوباره زیلیبرداری شده اس .

اشننناگر، اثر دوم اند، دادرس بر ایی امر تاکید می نیاید که آیا در منظر یر یواننده یا تیدر پرونده آن

ییر م یایی از نسخه تزثیر شده اثر اصلی اس ؟ الب ه باید توجه نیود که جنبه های از اثر سینیایی ناگ

س ، به هور مثال ب صل ادی  یا مون اژ ا صحنه های زیلم حا سیاری از  س  آه ب یلم زه م ی مز وب ا

یر  بنجامیی باتی توجه نیایید، سنر هنرپیننه اصنلی ناشنی از تغییرات دیحی الی اسن  که روی سنر

شزل گرز سازی  س  و در زیلم  سنده نی صل کار نوی شزل از تغییر حا  ه کودک قرار می گیرد، ایی 

 ن.Sydell  ,2009,p.1اس )

یوردی شود مانند صحنه های بر از سوی دیگر بسیاری از صحنه ها به دشواری در نوش ه توصیف می 

ف  که هولناک از تصنننادف دو اتومبیل، در بسنننیاری از حوادث به نیایش درآمده در زیلم می توان گ

س .در ا سیارکم رنگ یا بی رنگ ا سنده رمان یا ک اب اولیه  در زیلم  ب ضور نوی نانه ی ح یی هنگام ن

 ا ییر؟.ایی پرسش منطقی اس  که ایی یناصر زیلم قابل حیای  اس  ی

در ایی یصو  دیوایی از سوی یزی از کارگردانان هندی مطرح می شود که مطابق با آن وی مدیی  

صی س  در زیلیش از تزنیر یا س فاده کرده که   ”jump cutting“ا در هراحی رقص های زیلم ا

 ,FSR 394, p. 396, 398 caseیوانده نیی به تقلید از وی آنیی تزنیزی را به کار برده اسننن )

1998,Norowzianبا وجود ایی، در بعضنننی از دیاوی دادگاه مع قد اسننن  که درجه حیای  از ن .

آنیی یناصننری گسنن رده نیسنن ، به هور مثال در یزی از پرونده های مطروحه هندی دادگاه بیبئی 

شباه های دو زیلم،  س گاههای مزانیزی و  سط د سخه برداری زیییزی تو صرف ن شعار می دارد که  ا

شود) نقض حق ت ن. دیدگاههای تر بعدی از  Star Case, 2003,27 PTC 81, para 5لقی نیی 

نقض کپی رای  در هند مخالفانی دارد که به موجب آن، تجاوز دارای اشننزال م فاوت اسنن  و زقط به 
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.پرونده اییر نوروزیی در دادگاه 16محدود نیی شنننود “carbon copy ”یر نسنننخه برداری کاربنی

د و در آنجا نیی ن وانسننن  به توزیق دسننن  یابد آه یر تزنیر ویرایش اثر از انگلیس نیی مطرح شننن

س  ) بدیهی  رغیآنزهن. یلی    Norowzian Case,1999, FSR 79, p. 87حیای  بریوردار نی

سط تزنیر های زوق در زیلم بنجامیی باتی قابل حیای   شده تو صی  ها و حوادث یلق  شخ س   ا

 اس .

حاشننیه ای در ایران، نویسنننده ای)ش.طن یلیه یزی از کارگردانان منننهور در دیوی جنجالی و پر 

ید یا مه دیوی می ن قا مالزی  ادبی و هنری اثر یود ا به جه  نقض حقوق  نده، 17)ف.سن  ، در ایی پرو

ک ابی را در دو مجلد در قالب زیلینامه در یصو  زندگی حضرت یوسف )عن با  1380شاکی در سال 

می نیاید اما مننن زی ینه آند سننال بعد با نگارش زیلینامه ای، سننریال  تالیف "یوسننف صنندیق"نام 

از  87و  88قسننی  سننای ه و ایی سننریال در سننالهای  45در  "یوسننف پیامیر "تلویییونی را با ینوان 

شبزه یر سییای جیهوری اسالمی ایران پخش می شود،در ایی دیوی شاکی با اس ناد به ارائه ک اب 

سییا در آند سال پیش از سای  سریال، بر دس رسی اثر یود توسط من زی  یود به سازمان صدا و

سی غیر مجاز از اثر ادبی وی  سریال، اق با س  که  شاکی مدیی ا ینه تاکید می ورزد، به یبارت دیگر 

شنای ی  شعار   می دارند که اهداف زیبا سی یود ا شنا سان ایی پرونده در اظهار نظر کار شنا س ، کار ا

اسنن  و هر دو اثر از سننیسنن م مننن رکی از ننننانه ها و تعبیرات بهره مند می باشننند و دو اثر یزسننان 

ن  و ایی  صادر گ سرق  هنری و نقض حقوق مالزی  ادبی و هنری  سرانجام قرار مجرمی  مبنی بر 

س ناد نظریه  صد برآورد می گردد. در ایی پرونده، اگرآه دو اثر به ا س  در سخه برداری در حدود بی ن

از اهداف زبیا شنای ی یزسانی بریوردار هس ند اما ارائه اثر در قالب زیلم به هوی  مس قل کارشناسی 

                                                 
16Shah v Venkatesh (Civil Suit 219/2009, Calcutta High Court, September 1 2009, unreported). For a note 

on this case, see A Banerjee, ‘Film Copyright Infringement: Bypassing the ‘Carbon Copy’ Handicap’, 

(2010) 5 Journal of Intellectual Property Law & Practice 17. 
 -8709982142200243، دادنامه"یوسننف پیامبر"یلیه نویسنننده و کارگردان سننریال تلویییونی "یوسننف صنندیق"دیوی نویسنننده ک اب  17

25/12/88. 
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اثردوم کیر می نیاید، از سویی کیی  اس فاده از اثر نخس  به مییانی نیس  که بر بهره برداری از اثر 

صیل مورد          شد و مولف اول می تواند اثر یود را به ینوان اثری ا بهره برداری مالی نخس  موثر با

سف، ییالق می تواند امزان  ضرت یو ضوع زندگی ح سریالی یظیم از مو سای   قرار دهد، با وجود ایی 

سویی  صدیق در هاله ای از ابهام قرار دهد، از  سف  ساس ک اب یو سریال یا زیلم دیگری را برا سای  

آورد و شناید پردای  مابه ازا یدم ارجاع به ک اب مذکور، زمینه لطیه غیرمعقول به مولف را زراهم می 

می تواند در آنیی پرونده هایی در جه  ایجاد موازنه ییل نیاید، ایی نز ه نیی قابل اشنناره اسنن  که 

موضوع و مضیون هر دو اثر براساس داس انی اس  که از قدم  تاریخی )و قرآنین بریوردار بوده و هر 

 18مولف می تواند روای  یود را از موضوع بیان نیاید.

ده و در رای شبه شرح زیر صادر  90اسفند ماه سال  6سرانجام، رأی دادگاه در پرونده مطروحه در تاریخ 

ی آون صننادره بیان می گردد:در یصننو  اتهام آقای ف.س، دادگاه با جیآ بندی کلیه موارد ایالمی شنناک

وحدت مالک  رسی کیفری وقانون آییی داد 83بررسی موضوع یر امر زنی بوده و دادگاه نیی در راس ای مواد 

خصصی آنان تقانون آییی دادرسی مدنی موضوع را به یبره و کارشناس ارجاع و نظر زنی و  258و  257مواد 

قدان ادله زایذ گردید که با توضننیحات، مغایرتی با اوضنناع و احوال مسننلم و محقق پرونده نداشنن ه به جه  

س نا صل اثباتی، دادگاه بیهی را احراز ننیوده و به ا سالمی ا 37د ا سی وجیهوری ا سا یران و بند الف قانون ا

صادر و ایالم  م 177ماده  سابی  سی کیفری حزم به برائ  م هم از اتهام ان  ی دارد. ایی رای، قانون آییی دادر

زنی، رای بر  از مصادیق نادری اس  که سرانجام با تبرئه م هم هیراه شد و دادرس بدون ارجاع به مس ندات

 آقای ف.ف صادر می نیاید.  بی گناهی

 

 دفاعیات متداول فیلم سازان آثار اقتباسی    -4-4

                                                 
سنده زیلین10/12/90مورخ – 12/900101. در پرونده دیگری)  18 شبزه های  "بومرنگ"امه ن نوی سریالی را با ینوان مذکور به یزی از  س  که هرح  مدیی ا

به ینوان سریال شبانه پخش  "دلنوازان"تلویییونی ارائه نیوده اس  و با مخالف  مسئوان  جه  سای  روبرو می شود اما پس از آند سال آن هرح با نام 

یاهفی هر دو داس ان یزسان می باشد اما صحنه ها، شخصی  ها و دیالوگ ها ی سریال اییر مطابق با  می گردد. در ایی پرونده هرح و سای ار و ماجراهای

 هرح شاکی نیی باشد. از ایی رو می توان ن یجه گرز  اگر شباه  دو اثر تنها از حیث ایده باشد، ایده قابل حیای  نیس .
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 استفاده منصفانه   1-4-4

قانون کپی رای  آمریزا  106ن، حقوق انحصاری مقرر در ماده Fair useدک ریی اس فاده منصفانه) 

سخه برداری، به منظوری مانند نقد،1976 ن یل بر ن اظهارنظر، گیارش  را محدود می کند و مواردی م

یبری،تدریس، آموزش و پژوهش را مجازمی نیاید، اما ایی اسنن فاده منصننفانه آهار معیار را در احراز 

 که یبارتند از :  19منصفانه بودن دارد

 هدف و ویژگی اس فاده. -الف

 ماهی  اثر دارای مالزی  ادبی و هنری. –ب 

 ر.ییان و ماهی  بخش اس فاده شده در برابر کل اثم -ف

  ایج اس فاده بر بازار بالقوه اثر یا ارزش اثر دارای مالزی  ادبی و هنری. ن -د

س فاده بد سی کیر نیاید تا ا سینیایی اق با سازان آثار  ون اجازه از ایی دک ریی می تواند به زیلم 

صل آزرینش سی اثر جدید که حا شرایطی برر س اثر دیگری را موجه نیایند. بنابرایی، در آنیی  از زیلم 

ش می شود تا اق باسی اس  از اهیی  بریوردار می باشد، در ایی واکاوی از اثر زیلم ساز اق باسی، تال

س  که آیا اثر نخص گردد و ایی پرسش مطرح ا شده، م سابق وام گرز ه  صری را که از اثر  جدید  ینا

س ؟ بهآییی بر اثر قبلی ازیوده ؟ آیا در اثر جدید، بیان، معانی و مفهوم تغییر کرده  یبارت دیگر آیا  ا

می گردد که  )و به آه مییانن اثر جدید، ان قال دهنده اثر قبلی اس  ؟ در ایی شرایط زیلیسازی موزق

صلی ایجاد کرده و پیام آور معانی و  سی در اثر ا سا سی، تغییری ا شخصی ماثبات نیاید اثر اق با فاهیم 

 یویش اس .

                                                 
وارد آن بو سو گروه نقد یا م( ولي 1997قانون حقوق مالكمت ادبي و هنري مصوب  29اده . در هانادا نمز نسخو مشابو نظریو آمریكایي وجود دارد ) م19

س شي و ا سدفاده هاي آموز ست هو ا سالي ا شود، اگرچو چند  ساني  بري محدود مي  صي و اطالع ر شخ دفاده از اثر در بازنگري، مطالعو و تحقمق 

ده منصفانو وجود ندارد و لذا یگر، در هانادا معمارهاي چهارگانو فوق براي احراز اسدفاهجویات و هزل نویسي نمز بر آن افزوده شده است . از سوي د

 دادگاه ها  اسدنباط  ود از اسدفاده منصفانو را اعمال مي نمایند . براي مطالعو بمشدر بو مقالو ذیل رجوع نمایمد:

Gendreau, Ysolde, Canada and Tree-Steps Test: A Step in wich Direction?, Marquette I.P Law 

Rewive,Vol. 15,No.2, 2011, pp. 309-323. 
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س  صر دیگر نیی ب سش های زوق به ینا سخ پر گی دارد.به هور مثال اگر کل اثر دیگری نیی در اثر پا

سخه برداری منصفانه اس  شد، ایی ن شود اما اثر دوم کامالق جدید با سخه برداری  ، اکنون در 20جدیدی ن

نکه در باا اشنناره شنند به  Transformative  Useایاات م حده آزمون اسنن فاده دگوگون شننونده)

و در آن هدف پدیدآورنده اثر اصننلی از یلق و هدف یوانده از  21گسنن ردگی مورد اسنن ناد قرار می گیرد

اس فاده از اثر اصلی مورد مطالعه قرار می گیرد و اگر ایی دو هدف م غیر باشد، ام یازی به سود یوانده 

. لذا در بررسی ینصر نخس  اس فاده منصفانه، یبور از آزمون اس فاده دگرگون شونده 22شزل می گیرد

س .  سندگان حقوقی ایی ضروری ا س  که به نظر بریی نوی س ردگی اییال ایی آزمون به مییانی ا گ

% از دیاوی مرتبط با نقض  96در حدود  2006-2010% و از سال  78در  2000-2005آزمون از سال 

حقوق مالزی  ادبی و هنری به کار گرز ه شنننده و اگر یوانده ای به ایی امر اسننن نادنیوده که هدف 

س فاده او  سیار بااس ا س ، اح یال موزقی  وی در دیوی ب صلی ا . در بررسی ینصر  23م فاوت از اثر ا

دوم اس فاده منصفانه، هر آه اثر یالقی  بین ری داش ه  باشد، حیای  از آن بین ر اس  آنانچه یر 

شود سینیایی یالقانه بیش از مقاات یبری حیای  می  س فاده نیی 24زیلم  . هیچنیی کیی  و کیف  ا

ورد واکاوی قرار می گیرد. آنچه که در ایی بخش بیش از کیی ، مهم ارزیابی می شود، ارزش مقداری م

                                                 
20.Middleton, Kent R, U.S Copyright Issues in Digital Publishing, Chapter 4, in "Copyright and 

Consequences" Becker, Lee b & Valad  Tudor, Hampton Press, 2003, pp. 57-58.  
ا مندشتر نموده بود هو در صتاحبان حق مالكمت ادبي و هنري رمان و فم م هري پاتر ع مو ناشتري اقامو دعوي مي نمایند، ناشتر مذهور فرهنغ لغدي ر 21

ب و فم م هري پاتر شتتخصتتمت تخم ي را معرفي  مي هرد، در این دعوي، دادگاه پذیرفت هو هدت استتدفاده  وانده هامالو مدفاوت از هدا 2400آن 

ه و بخش قابل توجهي از اثر است چو فرهنغ نامو براي اطالع رساني ایجاد شده است و اگر چو  وانده نقد یا نظري درباره اثر را بر آن اضافو نكرد

، در این بخش دعوي را در مجموعو  ود آورده ولي استتدفاده از  صتتمصتتو هامال مدفاوتي با اثر اصتت ي بر وردار استتت اما  وانده باوجود پمروزي

 ایمد:مدجاوز بو حق ت قي شد چو ممزان نقل از رمان هري پاتر بسمار قابل تامل ارزیابي گشت. براي مطالعو بمشدر مراجعو نم

 Warner Brothers & etc v.RDR, 575F.Supp.2d 513(S.D.N.Y.2008). 

 
22.Nolan,  Jason M,  The Role of Transformative Use: Revisiting the Fourth Circuit’s Fair Use Opinions in 

Bouchat v. Baltimore Ravens, Virginia Journal of Law & Technology, Vol.16, No.04,2011, pp. 569-572. 
23. Netanel, N.W, Making Sense of  Fair Use, Lewis & Clark Law Review,Vol.15,No.3, 2011, ,p. pp. 716-

771.It is  available on: <http://ssrn.com/abstract=1874778>.2012/2/5. 
24.New York Times Co v. Roxbury Data Interface, Inc,434 F.Supp.217(1977). 

http://ssrn.com/abstract=1874778
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اس  که نسخه برداری شده اس . لذا میزی اس  اگر آه بخش کوتاهی نقل می شود اما آن قسی ، 

 و اس فاده را غیر منصفانه گرداند. 25قلب اثر باشد 

سی سوم،تاثیر اثر اق با صر  س ، به یب در مطالعه ین سی ا صلی قابل برر ارت دیگر، ایی بر بازار آتی اثر ا

یی بررسی می پرسش مطرح اس  که ن ایج اس فاده غیرمجاز بر بازار آیس  ؟در اینجا بازارهای بالقوه ن

یی دیدگاه در شوند زیرا که میزی اس  بازارهای بالقوه هم در آینده مورد نظر صاحب حق قرار گیرند. ا

صننلی را ن امریزایی مطرح اسنن  که آیا اثر سننینیایی اق باسننی می تواند بازار اثر امیان داننننیندا

ه دسننن خوش تغییر یا رکود نیاید آه اگر ایی تاثیر منفی باشننند اسننن فاده از اثر اصنننلی منصنننفان

 ن  McJohn,2012,pp.31-34نیس )

  مابه ازاء ای پرداییالرغم نزات معروضنننه باید اشننناره نیود هنگامیزه بازار آماده ای یا ابیاری بر

اده ای یا ابیاری اس فاده وجود ندارد، یر اس فاده غیرمجاز، کی رمنصفانه تلقی می شود اما اگر بازار آم

صفانه ن ر من س فاده غیرمجاز، بی شد، یر ا ش ه با س فاده وجود دا تلقی می  برای پردای  مابه ازاء ا

یلم ساز اق باسی زاصلی می تواند هیه آیی را برای شود.بنابرایی وجود ابیار پردای ی به پدیدآورنده اثر 

 مساید نیاید.

صلی آ صفانه یالی از آالش نیس  و یزی از منزالت ا س فاده من ن، یدم معیی اما از هرف دیگر، ا

زیلم سازان اق باسی باید با واهیه به دنبال بهره مندی از آن باشند آه هر لحظه امزان بودن اس . لذا 

س فاده غیرمنصفانه قرار گیرند و با مجازاتهای سنگیی حقوقی و کیفری روبرو شوند و دارد که در دام ا

ایی دادرسان هس ند که سرانجام تصییم مق ضی را اتخاذ یواهند کرد. از ایی رو یر زیلم ساز اق باسی 

بین ر راغب تر اس  که با ایذ یر مجوز، با زراغ بال در مسیر اس فاده گام نهد. هیچنیی، ایی دک ریی 

س  و پذیرش آن در محیط های دیجی ال در هاله ای ازابهام قرار دارد،  در محیط زیییزی قابل اییال ا

، یواهان که یر شنننرک  زیلم سنننازی بود از تدابیر زنی جه  جلوگیری از 26آنانچه در یزی از دیاوی

                                                 
25.Id. 
26. Universal City Studios, Inc. v. Corley,273 F.3d 429, 435–37 (2d Cir. 2001). 
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س  بر ایی س فاده کرد، در ایی بیی، زردی با تهیه یر برنامه توان سخه برداری ا تدابیر زنی زائق آید  ن

سای  ایی برنامه را روی یروجی یود قرار داد و ازراد از هریق  شد که یر  نزل در جایی مطرح  اما م

آن می توانس ند نسخه برداری نیایند. در ایی پرونده، اشخاصی که با اتزا بر ایی زناوری توانس ه بودند 

گان در دزاییات یود اشعار داش ند که آنها در نسخه برداری نیایند تح  تعقیب قرار گرز ند اما یواند

آارآوب اسننن فاده منصنننفانه اقدام کرده اند و تنها هدف از نسنننخه برداری، اسننن فاده از اثر بر روی 

می باشنند. اما دادگاه به نفآ یوانده رای نداد و به وجود اسنن فاده منصننفانه در قانون جدید    27لینوکس

تاکید نیود که ماهی  زناوری دیجی ال به گونه ای اسننن  که به مع قد نبود و ح ی دادگاه تجدیدنظر 

نسخه برداری انبوه و توزیآ منجر می شود و لذا مولفان می توانند با اقدام پیندس انه از آن جلوگیری 

حه ند ای نده آ با وجود ایی، در آی یادی قرار دارد.  آه ایی حوزه در قلیرو بهره برداری  ند   28می کن

حق انحصنناری برای تصننویب در کنگره تهیه شنند اما با اسنن قبال نیایندگان روبرو جه  تعدیل قلیرو 

 نگردید.

 

 آزمون سه گام -2-4-4

ضو اتحادیه ای یار ایطای   9ماده  2بند  نورهای ی سیون برن  بیان می دارد: برای قانونگذاران ک کنوان

یی که آنیی تزثیری با اجازه تزثیر ایی آثار در موارد یا ] و[ منننخص محفوا اسنن ، منننروط بر ا

شد و به منازآ قانونی پدیدآورنده زیان غیرمعقولی )ناموجهن وارد  بهره برداری یادی از اثر در تعارض نبا

موازق  نامه تریپس تصریم می نیاید: ایضا باید محدودی ها و اس ثنائات وارد  13نسازد. هیچنیی ماده 

نخص و یا  که با  صاری را در موارد م س  و لطیه غیر بر حقوق انح ضاد نی بهره برداری از اثر در ت

                                                 
ست هو تحت مجوز 27 سدم عامل آزاد و مدن باز ا سم شخصي آزاد  GNU/GPL. لمنوهس یک  ست هو هر  ست. مدن باز بو این معني ا شده ا شر  مند

در دانشگاه ه سمنكي فنالند توسط یک  1991تواند آن را دوباره توزیع هند. لمنوهس در سال آن را تغممر دهد و حدي ميبوده  تا از آن اسدفاده هند،

 شجوي جوان بو نام لمنوس تروالدز نوشدو شد.دان

28. The Digital Media Consumers’ Rights Act of 2005, H.R. 1201, 109th Cong. (1st Sess. 2005) & the 

Freedom and Innovation Revitalizing U.S. Entrepreneurship Act of 2007, H.R. 1201, 110th Cong. § 2(a) 

(1st Sess. 2007). 
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معقولی به منازآ قانونی ذی حق نیی رسنناند، اییال کنند. به یبارت دیگر، یر اسنن ثناء باید یا  و 

منخص باشد یعنی از سویی کاربرد یا هدف محدود و ویژه ای را تعقیب نیاید و از سویی شنای ه شده 

س ثناء نباید ب شد. مقرر نیودن یر ا س فاده ای از با صادینبا مولف بپردازد، لذا هر ا ه رقاب  )از نظر اق 

اثر که در قلیرو حق انحصاری قرار بگیرد و م ضیی سود تجاری باشد، با بهره برداری یادی در تعارض 

یبارت دیگر ایی ضروری اس  که از منابآ  ن بهWTO Panel, pp. 48, paragraph 6.182اس ) 

سننرانجام آنزه اسنن ثناء باید حقوق  شننود ومولفان در برابر اسنن ثنائات حیای   درآمدی بالقوه و بالفعل

 .29مادی و معنوی مولف / صاحب حق زیان اساسی و مهیی را وارد ننیاید

ود زیلم شدر یصو  آثار سینیایی  اق باسی می توان گف ، زیلم ساز اق باسی باید تالش کند اثبات 

یچنیی اگر از هزیلم یا اثر ادبی و هنری اصلی را زراهم نیاورده و وی موجبات یدم تیاشا یا یدم یرید 

صلی و پدیدآورنده ت سی به نام اثر ا شود، در زیلم اق با س فاده می  شود. اثر دیگری به نویی ا صریم 

رم  اثر حمی تواند توجیه کننده تعدیل قلیرو حق ...« برداشنن ی آزاد از »هیچنیی اشنناره به یبارت 

شد. با وجود ا سازمانبا سازانی به یر  سوی آنیی زیلم  سازوکار پردای ی از  مدیری   یی، پیش بینی 

 جیعی یا موسننسننه مردم نهاد حازو حقوق مالزی  ادبی وهنری یا ح ی وزرات زرهنگ یر کنننور )

 جه  پردای  به صاحبان آثار اصلینمی تواند اس فاده را معقول نیاید.

 نتیجه 

زی از انواع آثار سننینیایی پرمخاهب از اهیی  گسنن رده ای برای آثار سننینیایی اق باسننی به ینوان ی

تامیی نیازهای زرهنگی و هنری جامعه بریودار هسننن ند لذا پیش بینی سننناز و کارهایی برای بهره 

                                                 
 براي مطالعو بمشدر در  صوص تفاسمر حاهم بر آزمون سو گام مراجعو نمایمد بو : 29

شتتتاهري، زهتتترا، تعتتتدیل ق متتترو حقتتتوق مالكمتتتت ادبتتتي و هنتتتري در نظتتتام حقتتتوقي هنتتتوني، مجموعتتتو مقتتتا ت همتتتایش  -التتت 

استتتتالمي، دي مالكمتتتتت ادبتتتتي و هنتتتتري و حقتتتتوق متتتترتبط، پ وهشتتتتگاه فرهنتتتتغ، هنتتتتر و ارتباطتتتتات وزارت فرهنتتتتغ و ارشتتتتاد 

 .165-197، صص 1389

محتتتتدودیدها و استتتتدثنائات وارد بتتتتر حقتتتتوق مالكمتتتتت ادبتتتتي و هنتتتتري و حقتتتتوق "شتتتتاهري، زهتتتترا، رستتتتالو دهدتتتتري بتتتتا عنتتتتوان -ب

 .1391،بو راهنمایي دهدر سعمد حبمبا، دانشگاه تهران، پایمز "مرتبط
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س . نظام حقوقی  ضروری ا شیند  س ای تولید آثاری زایر و ارز برداری از آثار ادبی وهنری دیگر در را

اس  و حق اق باس و نسخه برداری در دس ان مولف یواهد بود، از ایی رو،  کپی رای  مب نی بر انحصار

ایذ رضای  از وی برای اس فاده از اثرش بدیهی تریی روش تلقی می شود اما در صورت  یدم موازق  

مولف یا یدم دس رسی به وی ) و یا هر دلیل دیگرین، زیلم سازی که قصد اس فاده از اثر را دارد درپی 

س جوی ا سه گام ج صفانه و ازمون  س فاده من س ، اکنون ا س فاده یود ا بیارهای حقوقی برای توجیه ا

س دالهایی که  صلی زراهم نیاید. با ایی حال، ا سی و مولف ا ساز اق با می تواند موازنه ای را میان زیلم 

قق یاز ه به سود اس قالل اثر اق باسی صورت می گیرد و تحولی که در ارائه آزمون دگرگون شونده تح

می تواند ایی ن یجه را حاصننل نیاید که بریی از آثار سننینیایی اق باسننی از هوی  و اصننال  مسنن قلی 

نی از  صیل از حیای  بهره مند می گردد.اما یلی رغم آنیی دگر اندی بریوردار بوده و به ینوان اثری ا

سی سا نی ا ش س  به جو صار هلبانه باقی مانده ا صالح حقوق  انجا که نظام حقوقی هنوز انح جه  ا

مالزی  ادبی وهنری نیاز دارد. لذا     پیش بینی یر اسنن ثناء به نفآ زیلم سننازی اق باسننی می تواند 

 مبنایی قانونی را برای تجویی ایی اس فاده زراهم آورد.
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Abstract 

 

Adaptation Cinematographic is one of the favorite films for filmmakers and 

audiences. So many movies have inspired from literary and artistic works. 

Nevertheless, adaptation and copying is considered authors and artists 

exclusive rights. This paper is the analytical - descriptive study of legal 

challenges arising from the exploitation of literary works to adaptation and 

finally is concluded adaptation cinematographic can be an original work and 

adoption is permitted in the framework of doctrines such as fair use, three-

step test, and etc. 
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