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 مقدمه 

ای مردم برخورد طنزآمیز با آثاار ادبای و هناری دی اری     ه های بسیار دور یکی از سرگرمی از سال

سان    مایة طنزپردازی افاراد طنااز و نک ا     نظیر مونالیزا بارها دست برای مثال، نقاشی کم. بوده است

زمینی ب  دسات یاا موناالیزایی کا  پوشرای بار سار دارد،         قرار گرف   است، مونالیزا با ظرف سیب

رغم انبساا  رویای کا  بارای      وجود این و علی با . ز مردم نراندتوانس   تبسم را بر لبان بسیاری ا

نقاشی یادشده اثاری  . رو است های یقوقی م عددی روب  شود، این موضوع با چالش عموم ایجاد می

بارداری   هنری است ک  خالق یا صایب یق آن از یقوق انحصاری برخوردار است و هرگون  بهره

شود زیرا اثر دچار  از سویی، یق معنوی نقض می. ن نیاز دارداز اثر ب  اجازة خالق یا صایب یق آ

بناابراین،  . برداری و تکثیر شده است تعدیل و تحریف شده است و از سویی، اثر بدون اجازة نسخ 

برداری ک  در شامار   ترین شکل، یق یرمت ک  در زمرة یقوق معنوی است و یق نسخ  در ساده

شود ک  شهروند طناز را با اتهام نقض یق  ر بدان منجر میاین ام. شود یقوق مادی است، نقض می

 . مالکیت ادبی و هنری ب  محکم  کراند و دلهره و دلسردی را در مسیر خلق طنز ایجاد کند

رو است، اما نباید از این امار گششات    های ناشی از نقض روب  اگرچ  اس فادة طنزآمیز با چالش

دی ار، هماان    عبارت   ب . خلق اثر خالقانة مس قل منجر شود تواند ب  ک  اس فادة مشکور نیز خود می

ای داش   باشاد   تواند اثری باشد ک  مفهوم و پیام جداگان  مونالیزای ک  ظرف غشا ب  دست دارد، می

بنابراین، شاید ب وان گفات اثار طناز کا      . کار گرف   است ک  خالق آن اب کارهایی را در ایجاد آن ب 

تواناد ماورد    ای از اصالت را دارد، و مای  گرف  ، اثر ثانوی است ک  درج  ل براساس اثر دی ری شک

ای در زمارة اسا ثناتات وارد بار     در برخی کراورها، چناین اسا فاده   . گشار قرار گیرد یمایت قانون

کننده در معرض اتهام نقض نیست، یاا در دادگااه    یقوق مالکیت ادبی و هنری قرار دارد و اس فاده

 . تواند از خود دفاع کند ثنا میبراساس این اس 

هاای طنزآمیاز از آثاار دی اران کادام       مسئلة اساسی آن است ک  اس فادهاین مقال   بنابراین، در 

کند؟ و ابعاد نقض یقوق مالکیت ادبی و هناری   های یقوقی را برای خالق اثر طنز ایجاد می چالش

طور بالقوه با یقوق  س فادة طنزآمیز ب یابد؟ پژوهش فعلی مب نی بر آن است ک  ا تا کجا گس رش می
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انحصاری مؤلفان و هنرمندان در تعارض است، اما ممکن است در چارچوب یا  اسا ثنا بررسای    

عنوان اثری  تواند ب  ای از اصالت داش   باشد، خود می ک  اثر طنز درج  شود و از طرفی، در صورتی 

شاود کا     یان مسائل  زماانی جادی مای     ابعاد یقاوق ا . مس قل، از یمایت یقوقی برخوردار شود

. کنناد  افزارها و محیط این رنت توانایی خلاق اثار طناز را افازون مای      های نوین ناشی از نرم فناوری

ها را دوبل  کرده یا آثاار  فیلم  افزار دابس مش طور ک  امروزه هر کسی قادر است از طریق نرم همان

بنابراین، چنین . گیرد رت طنز و کمدی انجام میطور عمده، ب  صو کاری ک  ب . موسیقی را اجرا کند

 .ویژه جوانان، مبدل شده است عملی اکنون ب  بخری از زندگی بسیاری از مردم و ب 

و  شود یم، معنا و مفهوم طنز بررسی در بخش نخست. تنظیم شده است بخش این مقال  در س 

باا نقاض یاق     یادشدهآثار  ةبطرا، سپس، آثار طنزآمیز و نقض یق معنوی ةرابط ی بعدها بخشدر 

نقض یقاوق مالکیات ادبای و هناری توساط آثاار        ةمسئل ،و در بخش پایانی دشو  یممطالع  مادی 

 .شود بررسی میطنزآمیز 

کا  باا   را بررسای کناد   یقوق مالکیت ادبی و هنری آثااری   ةاز زاوی کند یاضر تالش می ةمقال

محل  ،طنز مس قل ک  منبعث از اثر دی ری نیس ندو آثار دهد،  تغییر میصورت طنز، آثار دی ران را 

 .بحث ن ارنده نخواهد بود

 معنا و مفهوم طنز 

 ،131  معاین، ) کاردن  سارزنش و  زدن طعنا   کاردن،  کردن، مساخره  طنز در فرهنگ معین ب  فسوس

زدن و اف ارازدن و   تهمات ، شاده و در فرهنگ نفیسی عالوه بر معانی یاد معنا شده است( 3312ص

معاادل ان لیسای طناز    . (3323، ص131  نفیسی،)شده است   ن نیز بر معانی آن افزودهریرخندکرد

satire  است ک  ازsatira
معنای یملا   و در یونانی است  satyros ةشده ک  از ریر  در التین گرف   3

                                                           
1. Dubsmash 

یاا  « غاشای کامال  »معنای واژگاانی   شد و ب  های م نوع ک  ب  یکی از خدایان کراورزی هدی  داده می نام ظرفی پر از میوه. 3

 .بود« ای از هر چیز آمیخ  »
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تمساخر اسات    کنناده در قالاب ریراخند و    ب  رف ارهای ایمقان  و نابکاران  باا ابزارهاای سارگرم   

(Oxford University Press, 1989, p.1121.) 

 ،مانادگی  های واپس ها و نران  ، طنز یکی از انواع ادبی است ک  نویسنده در آن علتطور کلی ب 

های دردناک انسان و جامع  را ب  قصد اصالح، باا چاشانی خناده و با       ها و ناروایی  تباهی ،ها عیب

های فردی و اج مااعی را نقاد    اق و ب  اشاره، کنشد، و با اغرکن زبانی ادیبان  و مؤدبان  برجس   می

خااتمی و  ) گمان مقصود از طنز، اصطالیی بسیار م فاوت با مفهوم هزل و هجاو اسات   بی. کند می

است و در اصطالح اهل ادب، شعری است کا  در آن   Parodyهزل همان » (.13، ص131 باقری، 

ی ک  در آن مضامین خاالف اخاالق و ادب   های ناروا دهند، یا سخن کسی را ذم گویند و بدو نسبت

است ک  معایب کسی یا گروهی یا چیزی را با  نظام یاا     نوعی از طنز افزون بر این، هجو نیز .آید

ادب پارسای و تاازی و    در. نثر بیان کنند و این نوع گاه با دشنام و ساخنان تناد نیاز هماراه باشاد     

مانند موش و گرب  عبیاد زاکاانی و سافرهای    . طور غربی، هجو و طنز غالباً در کنار هم بودند همین

 (. ص ،133 سس  مطالعات تاریخ معاصر ایران، ؤم) «گالیور سویفت

شود با اغراق در اشکال یا بیان مطالاب یاا    تالش می ،عمومکردن  آثار طنز با هدف م نب  همة در

غرض اصالی در   و سرانجام هدر مخاطب، شعف و شادی ایجاد کرد... ها و کردن موقعیت اهمیت کم

رساانی با  ماردم     طنزپردازان در مسیر پیاام . نرمی ب  وی من قل شود و تصاویر ب  ها تلفافی از عبار

یا آثار ادبی، علمی و هنری دی ری را مبنای تبلاور   کنند، را نقد میگاهی رف ار شخص یا اشخاصی 

مثاال   رایب. نرانند مخاطبان می دهند و با تغییر در آثار دی ران خنده را بر لبان خود قرار می ةاندیر

کاردن   ی یاا کام  تا اجزا کاردن  تواند با اضااف   می، طنزپردازانعنوان یکی از اقسام  ب کاریکاتوریست 

پیاام خاود را با     کناد و  هایی از ی  اثر نقاشی یا عکاسی، مفهاوم اثار دی اری را دگرگاون      بخش

ل مؤساس یکومات   هرتاز  ةکاریکااتور عکاس مراهور نرسا     طاور کا     هماان . مخاطب برسااند 

ریازد و بار روی تخمای نرسا   کا  در یاال شکسا ن و         صهیونیس ی ک  از دهان وی خاون مای  
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هاای   ، یا شوخی باا نقاشای  ای از کاریکاتور ی  اثر پیرین است نمون   ،سربرآوردن جانداری است

هاا   معروف ون وگ مانند مردی ک  گردن خود را بس   و پیپ ب  لب دارد، بارها در جراید و رسان 

  3.انعکاس یاف   است

 آثار طنزآمیز و حق معنوی اثر دیگری

یاق معناوی در    .یق مادی و یاق معناوی  : بر دو قسم است آثار ادبی و هنری ةیقوق پدیدآورند

کاس   با  عباارت دی ار، های     . گیرد قرار می جز آنقالب یق افراء، یق بر نام، یق یرمت اثر و 

م ب  نخس ین ان رار اثر ب یرد، همواره باید نام پدیدآورناده  تصمی ةپدیدآورند ةتواند بدون اجاز نمی

قارار اسات باا اثار      کا   ی هن اماما  .کس یق تغییر و دگرگونی اثر را ندارد بر روی اثر باشد و هی 

دی ری مزاح شود، طنزپرداز ناگزیر است دخل و تصرفی را در اثر دی ری ایجاد کند تاا در ن یجاة   

اگرچ  این امر ضرورت کار طنزپزداری است، اما با یاق  . شکل ب یرداین دگرگونی تبسم و خنده 

خالق اثر طنزپردازان  ی ی اگار در بخرای از اثار    ،  رید  عبارت ب . ردیگ یممعنوی در تعارض قرار 

اما ب  اق ضای کار خود باید در اثر اصلی تغییر ایجااد   ،اثر اصلی تصریح کند ةخود ب  نام پدیدآورند

یق یرمات  )معنای نقض یق معنوی  ای را انجام دهد و این ب  دیل بعضاً گس ردهو جرح و تع کند

یعنی یاق معناوی وی را هادف     ،ترین یقوق مؤلف طنزپرداز، یکی از اصلی. است( یا تمامیت اثر

 رایب. کند مؤلف لطم  وارد می ةو ب  شهرت و سابق است قرار داده و ب  دخل و تصرف اثر پرداخ  

 کناد  مای و باا ایان اقادام تاالش      دهاد  را تغییر میبیات ی  شعر د  داس ان یا امثال، وی، مسیر ی

طور شاعر طنزپرداز معاصار،   همان. تبسمی بر لبان مخاطب نراند و او را غرق در تفکر و تأمل کند

                                                           

ایان کاریکااتور در آدرس   . شده است درزی در خبرگزاری فارس من ررتوسط عباس گو 131 خرداد  3 ی ک کاریکاتور.  

 :زیر قابل دس رسی است
http://www.talkhandak.com/wp-content/gallery/cache/367__550x740_hertzel-666_0.jpg  

 :طنزآمیز ب  آدرس ذیل مراجع  کنید ةاین اس فاد زمینةبرای مطالع  در  .3
http://www.honaronline.ir/Pages/News-68655.aspx 
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ن اار مان کا  با  مک اب نرفات و خاط        : دیگو یمایمدی، با این بیت یافظ شیرازی ک  . ..روح ا

ن ار ِ من ک  ب  مک ب نرفت »: دیگو یمکند و  آموز صد مدرس شد، مزاح می مسئل ننوشت ب  غمزه 

در این زمین  باید اضاف  کرد ک  اماروزه باا     «!یکم ِ ریااس ش آمد شب   و خط ننوشت، چاطور ی

افزارهاای جدیاد    تر شاده اسات و باا نارم     های جدید توانایی تغییر اثر دی ری افزون ظهور فناوری

 .سادگی پیام اثر اصلی را مخدوش کرد ی را جرح و تعدیل کرد و ب توان اثر دی ر می

با  اضااف  یاا ان قاال     اثار اصالی،    ةیا شخص پدیدآورناد  اطناز ب  منظور نقد مح و ةپدیدآورند

. مکرر کنوانسیون بارن در تعاارض قارار گیارد     2 ةتواند با ماد پردازد و این می از اثر می یهای بخش

ی ای پاس از ان قاال ایان یقاوق،       ،، مس قل از یقوق مالی پدیدآورندهشدهیاد ةماد  مطابق با بند 

تواند ب  هرگون  تحریف، یشف یا هار ناوع    پدیدآورنده دارای یق والیت نسبت ب  اثر است و می

دارشادن اع باار یاا شاهرت او شاود،       دی ر نسبت ب  آنک  موجب خدشا   ةتغییر اثر یا هر نوع لطم

اما قید عدم لطم  ب  ییثیت یا شهرت  دارد،، پدیدآورنده یق تمامیت ة یادشدهدر ماد. اع راض کند

اماا برخاورد طنزآمیاز و     .شود بدیهی است صرف تغییر منجر ب  لطم  نمی، بنابراین، نیز وجود دارد

در )اگر چنین قیدی نباشاد  . طور بالقوه ییثیت و اع بار خالق را نران  رود تواند ب  ان قادی با اثر می

 ،(3مصانفان و هنرمنادان ایاران    ،قاانون یقاوق مؤلفاان    3  ةمانند ماد ،ها چنین استبعضی کرور

و این امر طنزپرداز را در مواجه  با پدیدآورنده  شود منجر میهرگون  تغییر اثر ب  نقض یق معنوی 

سبیل ب  اثار لبخناد موناالیزای داوین ای،      کردن با اضاف  1دوچمپمارسل  ،مثال برای .دهد قرار می

و بدون قید اخیر، وی مرتکب نقض یاق معناوی شاده     3دهد رد طنزآمیزی را با آن انجام میبرخو

 .است

                                                           

 : دس رس در قابل. در خبرگزاری فارس من رر شده است 131 مهر  31شعری ک  در .  

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13930720000877                                                   
 .پدیدآورنده ممنوع است ةهرگون  تغییر یا تحریف در اثرهای موردیمایت این قانون و نرر آن بدون اجاز. 3

3. Marcel Duchamp. 
4. See: http://www.magazine.aftabnetdaily.com/16/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D9% 

86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86% 
D9%90-%D9%85%D9%86 

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13930720000877
http://www.magazine.aftabnetdaily.com/16/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D9%25%2086%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86%25%20D9%90-%D9%85%D9%86
http://www.magazine.aftabnetdaily.com/16/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D9%25%2086%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86%25%20D9%90-%D9%85%D9%86
http://www.magazine.aftabnetdaily.com/16/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D9%25%2086%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86%25%20D9%90-%D9%85%D9%86
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اما این مرتبا  در   دارد،ای  جای اه یق معنوی در نظام یقوق مالکیت ادبی و هنری اهمیت ویژه

بنابراین، دیدگاه م فااوت نسابت   (. Aide, 1990, p.222) گرف   است فزونی  یقوق نوش  های  نظام

و بسا   با     استبر مسئل  سای  افکنده  ،  اهمیت یقوق معنوی و یقوق مادی نسبت ب  یکدی رب

هاای   باشد، تحقق نقض یق معناوی در اسا فاده   یا نوش   3آنک  نظام یقوقی مب نی بر یقوق عرفی

 .دارد طنزآمیز پاسخ م فاوتی

الح اثار دی اری با     ، هرگون  تغییار و اصا  مب نی بر نظام یقوق نوش   یرمت اثر سن ی در یق

زند و اساساً نیازی ب  اثبات لطم  ب  ییثیت نیست و هرگونا  اصاالح و    شخصیت مؤلف آسیب می

نقض یق نیست و  ،، صرف تغییر و اصالحیقوق عرفی  اما در نظام .شود تغییر نقض یق تلقی می

 ,WIPO) شود نقض در چارچوب یقوق شخصیت یا یمایت در برابر رقابت غیرمنصفان  بحث می

2003, pp.44-45 .)تأمین دیدگاه کرورهای یقوق عرفی قیادی   برایدر کنوانسیون برن  ،رو  این از

یق یرمت تنها در فرض لطم  ب  ییثیت و شاهرت مؤلاف نقاض    بنابراین،  .شده است نیز افزوده 

 زمینا  چیسات؟ کنوانسایون در ایان     یادشاده  ةاما این پرسش مطرح است ک  مراد از لطم. شود می

رسد اگر تغییر در اثر دی ری ب  تغییار قضااوت و نظار ماردم      اما ب  نظر می. کند نمی بیاناهنمایی ر

تضایی   پرسش مطرح اسات کا     این ،از سویی .یاف   است شود، لطم  تحققمنجر نسبت ب  مؤلف 

د توانا  ادبی و هنری؟ تفسیر مضیق، این لطم  را می ةیا جامع ،شهرت باید در میان عموم مردم باشد

شدن  هم نین، مخدوش .محدود کند ،ب  جامع  یا انجمن تخصصی ک  پدیدآورنده ب  آن تعلق دارد

چ  در غیر ایان صاورت، ایجااد اع باار      ،نام نی  و یسن شهرت باید قید َاعمال ناقض یق باشد

، هرگونا   1قانون مالکیت فکری مصار  31 (1) ةمس فاد از ماد. مضاعف در اینجا مورد توج  نیست

اما اصالح در مسایر ترجما  نقاض یاق     . اثر تلقی شود کردن تواند تحریف یا ناقص ح اثر میاصال

دادن یشف یا تغییرات قصور کند یا سبب لطم  ب  شهرت یاا موقعیات    م ر م رجم از نران ،نیست

                                                           
1. Civil law 

2. Common Law 

3. Law on the Protection of Intellectual Property Rights No.82, 2002 
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در  طاور کا    هماان  شاود،  مراهده مای مراب  این مقررات در کرورهای دی ر نیز . پدیدآورنده شود

عکاس روی اثار دارد یاا با       ةیق اع راض ب  هرگون  عملی را دارد ک  ن یجا  ةدآورند، پدی برزیل

های طنزآمیز اگار   اس فادههم نین، . (رایت قانون کپی 33( IV) ةماد) کند شهرت وی آسیب وارد می

قاانون   32 ةماد) مجاز است ،و موجب وهن اثر اصلی نباشد نبودهب  صورت تکثیر واقعی اثر اصلی 

 صارایت  ب با تأکید بر محدودبودن اصالیات، موارد تعدیل قلمرو یق معنوی  3در کره. (رایت کپی

 کاارگیری  با  بیان شده است و تغییر برای اهداف آموزشی، بازسازی یا تغییر شکل آثاار معمااری،   

ب  ماهیت اثار   توج ناپشیری و با  اج ناب دلیل ب های دی ر و هرگون  اصالیی ک   افزار در رایان  نرم

 .(رایت قانون کپی 1  ةماد) پشیرف   شده است ،برداری از اثر ضروری بوده منظور بهره ب 

. توجا  اسات   با آثارشان قابل زیبرخورد طنزآم دربارة دآورندگانیموارد اع راض پد ی،طور کلب 

ساازندگان   ایا  1.واکانش نراان دادناد    انیا نوایاز ب زیا هوگو نسبت ب  خلق اثار طنزآم  ک وریو ةورث

 مع ارض هسا ند   شاود  یم کار گرف   ب  غاتیدر آثار تبل زیطنزآم طور مرهور ک  آثارشان ب  یها لمیف

(Adeney, 2005, p.110) .طاور  با   .است شدنی لیتحل یمعنو یق نقض چارچوب در اع راض نیا 

را با    زیا دارند ک  اس فاده طنزآم لیتمایقوق نوش   ب  مخ لف  یکرورهای ها دادگاه امروزه ،یکل

و  تیا ثیی خواهاد  یما  ایا ساده را داش    یطنزپرداز فقط قصد شوخ ایآ نک یمطالع  کنند و ا یخوب

نقض  خود یخود اثر ب   یان رار  کنند یم دیمحاکم تأک یمخدوش کند؟ بعض زیاع بار خالق اثر را ن

 اثر یفضا و هوا و یال ت،یشخص رییدر آلمان تغ(. Cornu, 2008, pp.281-302) ستین ییق معنو

 رییا و تغ امکان است  یفقط  نیا ، اما( (Sainsbury, 2007, p.159شود منجر نقض ب  تواند یم ،ولا

اثار نخسات باا اغاراض      یفضاا   یا اماا تجم  سات ین تیا ثیو ی تیلطم  ب  شخصا  خود یخود ب 

نظار   با    ار، ید  عبارت ب  .کند را اثبات  تیثیلطم  ب  ی تواند یمجز آن، و  یپورنو گراف ،ینژادپرس 

برخورد طنز باا آن در قالاب    ،بوده است  ان یب یبا اهداف نژادپرس  ق اًیاثر نخست یق اگررسد  یم
                                                           
1. Law No. 9610 of February 19, 1998, on Copyright and Neighboring Rights. 

2. Copyright Act, Enforced on July 23, 2009, Law No. 9625, April 22, 2009 amendment. 

3. Pierre Hugo et SGDLc. Société Pion et François Céséra (2004, CA Paris, 4e ch, 31 March 2004, 

202 RIDA 2004. 
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بار   زیا ن یکند ک  مؤلف اثر اصل یممکن است مخاطب تلق زیرا درست نیست،نژادپرس ان   اتیمنو

 .است یب  نژادپرس  لیم ما ةدیعق

اثار، مؤلاف    ینخسا ین افراا  پس از  کند میتصریح   فرانس  یفکر تیقانون مالک 33 -3 وادم

طنز باا هادف ان قاادی و شاوخی     . قواعد ژانر، طنز و کاریکاتور را ممنوع کند ةمالیظ تواند با نمی

یز قاتال  یمخاطبان باید ب وانند میان دو اثر تمبنابراین، . تخریب باشد یدمجاز است و هدف از آن نبا

برای مثال، یکای از ماواقعی کا  ممکان      .منجر شودشوند و اثر طنزآمیز نباید ب  گمراهی مخاطبان 

اول لطم  وارد کند، جایی است ک  اثر طنز طوری باشاد کا     مؤلفاست اس فادة طنزآمیز ب  اع بار 

طور کا  طباق نظار     همان. اول تطابق نداش   باشد مؤلفاصالً از نظر سیاسی و ایدتولوژیکی با نظر 

یاا در   ساابق  فیلمای باا موضاوع ضدشاوروی    اس فاده از اثر موسایقی در  دادگاه تجدیدنظر پاریس 

 هاا بی انا  باوده،    با این عاالم ( مؤلف اثر اصلی) دان یقیموسک  اساساً  با موضوع نئوفاشیسم یآلبوم

عبارت دی ر، در این شرایط، طنزپرداز اغاراض مؤلاف    ب  3.مضر ب  یسن شهرت پدیدآورنده است

الً مولف اثر اصالی هاوادار نئوفاشیسام باوده     اول را مخدوش کرده و این ابهام را ایجاد کرده ک  مث

اما موقعیات   ،، اس فاده از اثر نخس ین در شرایطی ک  موردنظر پدیدآورنده نبوده استبنابراین. است

 ایان  از. (Sainsbury, 2007, p.14) تواند مورد اع راض واق  شود کند نیز می طنزآمیزی را فراهم می

طنزآمیاز   ةت یق معنوی در صورت اس ناد ب  اس ثنا اسا فاد برخی محافل ادبی و هنری از رعای، رو

اثار دی اری بارای     کارگیری ب یق معنوی را ب  عدم جواز  نکردن اند و رعایت سخن ب  میان آورده

رغم ایجااد وهان و    های طنزآمیز علی در برخی اس فاده ،در این میان .1دان کردهاهداف طنزآمیز تعبیر 

کند اس فاده مجااز باوده    دادرس را قان  میرومندی وجود دارد ک  معنوی، غرض اج ماعی نی ةلطم

                                                           
1. Intellectual Property Code, Act No. 94-361 of 10 May 1994. 

2. See: Soc Le Chantdu Monde v. Soc Fox Europe (1953) RecueilDalloz [D Jur] 16, 80 

(Courd’Appel, Paris). 

3. See: National Association for the Visual Arts Submission, Fair Use and Other Copyright 

Exceptions at4, http://www.icdr.gov.au/www/agd/rwpattach.nsf/VAP/ (AEEBC4E05675B564D2 

489B776B8B056A)~p124+National+association+for+the+visual+arts.PDF/$file/p124+National+

association+for+the+visual+arts.PDF.  

http://www.icdr.gov.au/www/agd/rwpattach.nsf/VAP/
http://www.icdr.gov.au/www/agd/rwpattach.nsf/VAP/
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با هدف مبارزه باا  ة اثر اصلی پدیدآورندرغم مخالفت  علیآمریکا  ةنمون  انجمن خانوادبرای . است

و دادگااه نیاز بار ایان       کناد  اثر اصلی می ة، تصاویر جنسی را ضمیمو آشنایی مردم با بیماری ایدز

و این هدف انجمن روشن ری اج ماعی بوده ک  یقیقت آن است بنابراین، . گشارد اس فاده صح  می

، تغییار هادف اثار    نیا ا وجود با .موضوع آنقدر ییاتی است ک  اس فاده از اثر دی ری را موج  کند

تواند ب  ییثیت و شاهرت مؤلاف    طور بالقوه می اصلی و اس فاده از آن در اغراض خالف اخالق ب 

 .کند و در این زمین ، محاکم باید تأمل بیر ری داش   باشند اثر نخس ین آسیب وارد

 آثار طنزآمیز و حق مادی اثر دیگری

اثار اصالی   ، زیارا  یق مادی پدیدآورنده نیز در معرض تهدید است ی طنزگون ها اس فادهاصوالً در 

ی، طاور کلا   ب . گیرد و در دس رس عموم قرار می شده عرض و برداری صایب آن نسخ  اجازةبدون 

اس فادة طنز بر روی همان اثر اصلی نیست و طنزپرداز بر روی نسخة تکثیرشده تغییر و اصاالح را  

چناین   کا   آنجاا  ازبناابراین،  . دهاد  یما ، سپس، این نسخ  را در دس رس عموم قرار کند یماعمال 

شد کا  از  بنابراین، طنزپرداز باید در پی راهی با. شود  یمی غیرمجاز است، یق مادی نقض ا اس فاده

 بقالا  در تواناد  یما ، باید بررسی کرد ک  اسا فادة طنزگونا    رو  نیا از. این چالش جدی عبور کند

 ، این موضوع را در قالب معیارهای اس ثناتات تحلیال  ادام در باشد؟ م صور یاس ثناتات بر یق ماد

 .کنیم می

 گام  آزمون سه

 ةاسا فاد ة صریحی دربار ةمقررة تریپس نام فقتموامانند المللی  و سایر معاهدات بین کنوانسیون برن

عناوان   تواند با   می( ة تریپسنام موافقت 1 و مادة )کنوانسیون برن  3 ةماد 3اما بند  ،طنزآمیز ندارند

گشاران کرورهای عضاو اتحادیا     برای قانون» :کند این بند بیان می. مجاز بررسی شود ةمعیار اس فاد

                                                           
1. See: Wojnarowicz v. American Family Association 745 F Supp 130 (1990). 
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مرخص محفوظ است، مرارو  بار اینکا     [ و] آثار در موارد خاصتکثیر این  ةاخ یار اعطای اجاز

برداری عادی از اثر در تعارض نباشد و با  منااف  قاانونی پدیدآورناده زیاان       چنین تکثیری با بهره

کناد و   یمقرر ما  یهر اس ثنات یگام را برا س  آزمون ریاخ ةماد  .«وارد نسازد( غیرموج )غیرمعقولی 

را تصور  یاس ثنات دیبا بنابراین، اب دا، .است ک  خاص و مرخص باشداس ثنا آن   یشر   نینخس 

، 133  ،یو شااکر  باا ییب)شاود   فیا یادود و ثغاور آن تعر   دیا و با نادارد  یموساع  ةک  دامن کرد

 .داشا   باشاد   یمحادود  یفا یو ک یقلمرو کم دیاس فاده با رسد می نظر ب  یلیاز نظر تحل(. 3 3ص

 باوده،  یو طنزپارداز  یسا ینو خااص هازل   طور ک  هدف ب  آنجا از ،در موض  مورد بحث بنابراین،

 و باشند طنزپرداز هدف توانند یآثار م یها گون  ةاما در عمل، هم ،استو مرخص  خاص ،اس فاده

 یکاار دادن  انجاام  یبارا  کند یم تالش طنزپرداز و ستین م صور یطنزپرداز یبرا یمرز یی،سو از

باودن   در عمال ممکان اسات خااص و مراخص      ن،یبناابرا  .ردیگ کار  ب را ها تیظرف ةهم مطلوب،

  ار ید یهاا  گاام  تیطنزگون  ب  رعا ةکردن اس فاد محدود و مرخصبنابراین، . ابدیتحقق  یسخ  ب 

 . دارد ازیآزمون ن

 از را آناان  و ندهد پرورش را مؤلفان یآت یرقبا ک  است نظر مد یاس ثنات دوم گام در ،نیهم ن

 ی از اثار کا  در قلمارو یاق انحصااری     ا اسا فاده هار   .کناد ن محروم ارندد را آن ان ظار ک  یسود

 .(WTO, 2000, p.48) مخاالف اسات   ی عادیبردار بهره باشد، با همراه تجاری سود قرارب یرد و با

 یبارا  یمهما  درآماد  منبا   تواند یک  مشود   یم  یرا یبردار از بهره یاگر در جامع  شکل ،نیهم ن

انناد از  ب و از مؤلفاان  یاریاگار بسا   طور کا   همان. ردیگ یقرار م یبردار رهمؤلف باشد، در قلمرو به

 نیا ا ابناد، یدست  یتوجه ب  سود قابل رانیها ک اب یکیالک رون ةنسخ یبردار بهره زیتجو ایفروش 

اما  (.2 3-2 3ص ،133  ،یشاکر و باییب) شود یم یتلق یعاد یبردار بهره  ی ،یبردار بهره نحوه

                                                           

د بار  هاا و اسا ثناتات وار   اعضاا بایاد محادودیت   (: تاریپس )های تجاری یقوق مالکیت فکری  جنب ة نام موافقت 1  ةماد.  

غیرمعقاولی با     ةبرداری از اثر در تعاارض نیسات و لطما    خاص ک  با بهره[ و]یقوق انحصاری را در موارد مرخص 

 .رساند، اعمال کنند نمی یق مناف  قانونی ذی
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 یاصال  اثار  مؤلاف  اثر یعاد یبردار بهره مان  تواند یم زیطنزآم اثر ایآ ک  گفت دیبا گام دومبارة در

د شواز اثر  یعاد یبردار مؤثر باشد و مان  بهره یطنز بر بازار مؤلف اصل تید؟ امکان دارد جشابشو

 دیبا بنابراین، و( شود یاصل اثر فروش شیافزا موجب طنز اثر ک  دارد وجود زین امکان نیاگرچ  ا)

 .مورد ب  مورد پرداخت یب  بررس

وارد   غیرمعقولی را ب  صورت صایب یق، لطم  یب  مناف  قانون دینبا اس ثنا  ی در گام سوم،

معقول ب  منااف  صاایب یاق     ةدر گام پایانی، این جواز وجود دارد ک  لطم ، رید  عبارت  ب  .دکن

یبیباا و شااکری،   ) باشاد  مهام  وی اساسا  دیا با بیآس ک  گرفت ج ین  توان یمبنابراین، . وارد شود

 تواناد  یما ازا  اند ک  پرداخت مابا   برخی نویسندگان بیان کرده. تا اس ثنا من فی شود ،(01، ص133 

اما این امار فقاط در بعاد یقاوق ماادی      (. Goldstein, 2010, p.366)ی وارده را معقول کند ها انیز

 ژهیا و ب . و بحث یق معنوی هنوز باقی است ی صایب یق را جبران کندها انیز تواند یماست ک  

لطما  یاا تعادیل با  یاق       توان ینماهمیت خاصی دارد،  ی یقوق نوش   ک  یق معنویها نظامدر 

تواناد با  صاورت غیرمعقاول      افراءیا یق بر نام را م صور بود و هرگون  تعدی ب  یق معنوی می

از . اس فاده را موج  کرد توان یمق معنوی ی طنزگون  با رعایت یها اس فادهبنابراین، در . تلقی شود

ی هاا  ساازمان یاا   مؤلفاان یی ک  مب نی بر پرداخت عوضی ب  ها اس فادهطرفی، اهداف غیرتجاری یا 

 . گرا باشد د راهتوان یممدیریت یقوق جمعی باشد، 

شاده اسات و    بیاان کنوانسیون بارن، بار محاور یقاوق انحصااری پدیدآورناده        3 ةماد 3بند 

هاای عاادی    بارداری  بهاره  ةد کا  در دایار  شاو  های عمومی تنها در شرایطی تجویز مای  ریبردا بهره

طور معمول  بنابراین، ب . دکنپدیدآورنده قرار ن یرد و ب  مناف  قانونی وی زیان غیرمعقولی را وارد ن

تفسایرهای   کنناد  ها و اس ثناتات وارد بر یقوق انحصااری اسا ناد مای    در دعاوی ک  ب  محدودیت

ایان امار در کراورهایی کا      . باود گام ب  سود مؤلف یا صایب یاق خواهاد    از معیار س  شده بیان

در فرانس  کا  خاسا  اه    طور ک  همان .است شدنی وضوح مراهده محور دارند، ب  های مؤلف دیدگاه

                                                           
1. Unreasonable (injustifé). 
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رو   هاایی روبا   کا  باا پروناده    هن اامی  ،محور در یقوق مالکیت فکری اسات  های شخص دک رین

با تفسایر   استهای دیجی ال  از شهروندان در تعقیب اس ناد ب  اس ثناتات در محیط شوند ک  یکی می

 (.2، ص 13 شاکری، )کنند  مضیق معیار، دس رسی وی در شرایط جدید را غیرممکن تلقی می

های زندگی ماشینی امروز است و شاید  ها و مطلوبیت وجود این، طنزپردازی یکی از جشابیت با

بارای   کنند، بناابراین،  اس ثناتات تلقی می ةگشاران، آن را از مقول   برخی قانوناست ک دلیلب  همین 

. رسد ک  باید مرزهایی را برای آن تعریف کارد  مؤلف و جامع  ب  نظر مییقوق  ایجاد موازن  میان

 ،د، از ساویی کنا تواند مان  مربو  با  گاام دوم را برطارف     بودن اثر طنز می در این میان غیرتجاری

اگار   افزون بار ایان،   .دکنتواند، گام نخست را منعطف و لطم  را معقول  طنز نیز می  ن قادیهدف ا

قارار نخواهاد    گام سومتوزی یا امثال آن باشد، در چارچوب  هدف طنزپرداز اس هزاء یا تروی  کین 

مؤلف بایاد اعماال شاده     یک  یق افرا کردرعایت یق معنوی باید تأکید برای هم نین،  .گرفت

با    کنناد بایاد   میعالوه بر این، بعضی نویسندگان بیان . بیان شودو نام مؤلف نیز در هر یال  باشد

 بناابراین، (.  3، ص131 کرناو و همکااران،   ) اثر تفکیا  وجاود داشا   باشاد    دو  قدر کافی میان

 گاام  سا  مطابق با آزمون ، تغییر در اثر برای خلق اثر طنز یادشده ای مال دارد با رعایت پیرنهادهای

 .ترخیص داده شود

در الیحة قانون یقوق مالکیت ادبی و هنری نیز مورد توج  بوده و در مادة  گام س معیار آزمون 

ایان قاانون در    تییما موردی از آثار بردار بهره، (ی ک  ن ارنده ب  آن دس رسی داردا نسخ )آن  0 

دة یقاوق، مرارو  بار    چارچوب مقررات فصل سوم و برای مقاصد غیرتجاری بدون اجازة دارنا 

ی عادی از اثر منافاتی نداش   باشد و ب  مناف  قانونی وی زیاان غیرم عاارف وارد   بردار بهرهاینک  با 

بینای نراده اسات، اماا      در این الیح  اس ثنا خاص مربو  ب  اس فادة طناز پایش  . نکند، مجاز است

نقل از اثرهاایی  »: کند یمماده بیان این . است، بهره گرفت قول  نقلک  مربو  ب   32از مادة  توان یم

برای مقاصاد علمای، ادبای، هناری، آموزشای،      هاا  آنک  ب  صورت قانونی ان رار یاف   و اس ناد با   
                                                           
1. See:Suntrust v. Houghton Mifflin 252 F3d 1165 (11th Cir 2001), Shultz et United Syndicate Inc v. 

Editions Albin Michel, Marion Vidal TGI Paris, 19 January 1977 (1977) 92 RIDA 167. 
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ی و ب  صورت ان قاد و تقریظ و ب  میزانای کا  هادف ماورد نظار را      رسان اطالعپژوهری، تربی ی و 

. «باشد نام یبرف مجاز است؛ م ر اینک  اثر و نام پدیدآورنده در یدود م عا مأخشکند، با ذکر  نیتأم

ی طنزگون  ک  ب  صورت ان قادی بوده و در چارچوب اهداف مصاری  هسا ند،   ها اس فادهبنابراین، 

سرگرمی و طنازانا    صرفاًشوند، اما این ماده آثار طنزی را ک  در چارچوب اهداف  یممرمول ماده 

 . ب  تصویب ماده مس قلی در این زمین  وجود داردبنابراین، نیاز  .شود ینم، شامل شوند یمخلق 

 منصفانه  ةاستفاد

مفهوم اس فادة منصفان  یکای از پرکااربردترین مفااهیم در نظاام یقاوق مالکیات ادبای و هناری         »

طاور کلای، در    ب . گردد نیز اس عمال می 3است و با اصطالح رف ار منصفان   کرورهای یقوق عرفی

ترین دفاعیات خواندگان  نری کرورهای یقوق عرفی یکی از اصلیدعاوی نقض مالکیت ادبی و ه

اناد و   اند و لشا مرتکب نقض نرده ها ب  صورت منصفان  از اثر دی ری اس فاده کرده آن است ک  آن

اماا ایان دفااع    . نمایاد  ک  قاضی این دفاع را بپشیرد، رأی بر براتت خواناده صاادر مای     در صورتی

« و خوانده باید در خصوص چناد عنصار قاانونی دادرس را قاان  کناد     پشیر نیست  سادگی امکان ب 

 12  ةمنصفان  آمریکاا، یقاوق انحصااری مقارر در مااد      ةمعیار اس فاد(. 310، ص133 شاکری، )

بارداری در   دهاد و جاواز نساخ     الرعاع قرار می قانون یقوق مالکیت ادبی و هنری آمریکا را تحت

و  1کناد  تدریس، آموزش و پژوهش و مانند آن را صاادر مای   نظر، گزارش خبری، نقد، اظهار زمینة

ماهیات اثار دارای مالکیات ادبای و      (ب؛ هدف و ویژگی اس فاده (الف: عنصر است مب نی بر چهار

یاا  ة اثار  ن ای  اس فاده بر بازار بالقو (د؛ شده در برابر کل اثر بخش اس فاده میزان و ماهیت (ج؛ هنری

دارد، ایان اسات کا     بودن، آن   اهمیت  در ارزیابی منصفان . و هنری ارزش اثر دارای مالکیت ادبی

 تاازگی در ایااالت   ب  اما .بودن اس فاده تأثیرگشار است بودن اس فاده از اثر دی ری بر منصفان  تجاری

یقاوق  بودن مطرح است ک  دگراندیرای مهمای در نظاام     منصفان  زمینةجدیدی در  ةم حده، نظری 
                                                           
1. Common Law 

2. Fair dealing 

3. 17 U.S.C..Ş107 
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موجاب آن، اثار    نام دارد ک  با    «هکنند دگرگون ةآزمون اس فاد» این نظری ، .شود یمحسوب م عرفی

و کارشناس  شده استواکاوی ماهوی  ،خلق شده است شده برداری جدیدی ک  بر اساس اثر نسخ 

ک  آیا اثر جدید چیزی بر اثر قبلی افزوده؟ آیا در اثر جدید،  پرسد یقوقی این پرسش را از خود می

دهناده   آیا اثر جدید، ان قال  رید  عبارت  تغییر کرده است؟ ب ( قبلی)مفهوم اثر اصلی بیان، معانی و 

 شخصای  ةدادگاه در پروناد  برای مثال،(. 3، ص133 شاکری و یبیبا، ) اثر قبلی یا همان اثر است؟

منصافان    ة، طناز رماان دوم را براسااس اسا فاد    ساد ینو یداس ان بربادرف ا  ما   ةرمانی را در ادام ک 

شاده از   تصاویر اراتا    کناد  مؤلف اثر دوم در اثر طنزآمیز خود تاالش مای  در این پرونده، .پشیرد می

داری در بربادرف ا  را نقاد کناد و در ایان هادف خاود عناصاری از اثار اول را نیاز در خاود            برده

از  3.زناد  اما طنز اثر دوم ب  میزانی است ک  هویت مسا قلی را بارای اثار دوم رقام مای      .گنجاند می

و )شا  رماان    آیا اثر دوم بر بازار اثر اول تأثیرگشار اسات؟ بای  سویی، این پرسش مطرح است ک  

ک  بعید است فروش اثر دوم بر بازار اثر اول تأثیرگاشار   بودهقدر وزین و مرهور  بربادرف   آن( فیلم

مفاهیم طنزآمیز دریافت  زیرا ،اثر اول نیازمند است ةدرک و تحلیل اثر دوم ب  مطالع ،از طرفی. باشد

افزایش فروش اثار اول   ،رو  این از.نغز مؤلف دوم منو  ب  دریافت مفاهیم اثر اول است های   و نک

اثر دوم ب  نقاد  اگر امکان دارد  اما(. Sainsbry, 2007, p.158) در این میان دور از ان ظار نخواهد بود

 .رو شویم   وببا کاهش خرید اثر اول ر، و بررسی بیر ر اثر اول من هی شود

ة دی ری ک  طنزپرداز عکس را با تغییراتی با  اثاری فکااهی تبادیل کارده اسات،       پرونداما در 

زیاد بوده ک  مخاطب مع قد است اثر  قدر آنزیرا شباهت دو اثر  1.نردنی است اس فادة منصفان  قبول

از سوی دی ار،  . تبنابراین، اثر طنز هویت مس قل و اصالت نخواهد داش. طنز همان اثر اصلی است

 . دتر کن رنگ کمشود اس فادة منصفان  را  اس فادة تجاری در این پرونده موجب می

                                                           
1. Transformative Use 

2. See: Suntrust v. Houghton Mifflin 252 F3d 1165 (11th Cir 2001) 

3. See: Rogers v. Koons, 960 F.2d 301 (2d Cir. 1992) 

http://openjurist.org/960/f2d/301/rogers-v-koons
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 ی طنزگونهها استفادهاستثنا در 

طور کا    طور خاص اس ثناتی در زمینة اس فادة طنزگون  مقرر شده است، همان در برخی مقررات، ب 

رایات کراورهای    مقاررات کپای   کردن هماهنگ بارةاروپا در ةدس ورالعمل اتحادی 3(1) (k) ةدر ماد

اس ثنا یا محدودی ی را نسبت ب  یق تکثیر، ب  اطاالع   ،شود عضو، ب  کرورهای عضو اجازه داده می

مرااب   )  .دکننیا یق توزی  ب  منظور کاریکاتور، تقلید طنزآمیز مقرر  ،و در دس رس عموم قراردادن

نیز  (قانون مالکیت فکری L122-5 ةماد)مانند فرانس  همین ماده در قوانین کرورهای عضو اتحادی  

 (.وجود دارد

و ایان با  عارف و درک     اسات  نراده  بیاان تعریف مرخصی از تقلید طنزآمیاز   مقرره،در این 

آنکا  دو  یکای  . یال، دو عنصر در این اس فاده وجود دارد اما ب  هر .شود عمومی از طنز واگشار می

 مؤلفای از اصالت و خالقیت   درج اثر طنزاین بدان معناست ک  اثر از یکدی ر مس قل باشند، ک  

خود را داش   باشد و مخاطبان ب وانند بین دو اثر تمییز دهند و ایان هماان هویات مسا قل دو اثار      

در اینجا شاایان ذکار   . اثر دی ری خلق شودطبعی و اس هزا  اساس شوخراثر دوم بآنک   و دوماست 

زیرا مطابق با اصول کلی نظام مالکیات ادبای و   . ی محل بحث نیستاست شوخی با ایدة اثر دی ر

ی یمایت از آثار ادبی و هناری از آثاار در قالاب شاکلی     ها نظامهنری، ایده قابل یمایت نیست و 

افراد در اسا فاده از ایادة دی اری    »و ( 11، ص100 زرکالم، )ن  از ایدة تنها  کنند یمبیانی یمایت 

ی ا خوانناده ، هار  هاا  دهیا ادر واقا ، درباارة   . ر قالب مادی تجلی پیادا کناد  آزادند، م ر آنک  ایده د

ب  آن دست یابد، اما شکل اثار از ساوی پدیدآورناده ایجااد      تأملآن را دریابد یا با فکر و  تواند یم

محسانی و قباولی،   )« ی کنندبردار بهرهاز آن  توانند ینمو م علق و مخ ص اوست و دی ران  شود یم

 (.31 ، ص133 

                                                           

1. Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on 

the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information 

society, The Official Journal of the European Union (OJ), 2001, L 167, pp.10-19.  
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 های طنزآمیز  نقد استفاده

کننادة یاق مالکیات ادبای و      توانند نقاض  های طنزآمیز از سویی می اس فاده طور ک  بیان شد، همان

در مقاام  . توانند خود اثری ادبی و هنری مسا قل تلقای شاوند    هنری دی ری باشند و از سویی، می

ای یا  اثار مسا قل را داشا       ه جم  این دو نک   باید گفت اگر اس فادة طنزی ب واند خود ویژگی

در برخی کرورها اثر طنز در قالب . شود و ممکن است از اتهام نقض نیز ب ریزد باشد، یمایت می

 3( 3)ماادة  )یاا اتاریش   ( تیرا یکپقانون  33مادة )برای مثال، در آلمان . شود یماثر اق باسی تحلیل 

شود یا در آمریکا اگر اثر طنز  یمایت می، اگر اثر طنز ی  اثر اصیل و جدید باشد،(تیرا یکپقانون 

چیزی را با هدف دی ری بر اثر اصلی افزوده یا جای زین کند و موفق شود مفهوم و پیام اثر اصالی  

و ایان  ( (Senftleben, 2012, p.348 شاود  یمعنوان اثر با هویت مس قل تحلیل  را تغییر دهد، خود ب 

اثار   کناد  یما ادارة مالکیت فکری ان لیس تصریح . ودش یمی است ک  منصفان  تلقی ا اس فادههمان 

 UK)  ی تجااری از اثار اصالی زیاان وارد کناد     باردار  بهرهطنز نباید جای زین اثر اصلی شود و ب  

Intellectual Property Office, 2012, pp.1-11.)        بنابراین، خلق آثاار طنزآمیاز از آثاار دی اران کا

ای ب  ییثیت مؤلاف اثار نخسا ین     و لطم  کردهرا تضعیف ن هویت مس قلی داش   و بازار اثر اصلی

هاای مخ لاف    افزون بر این، اس ثنا صریح اس فادة طنزآمیز نیاز در نظاام  . مجاز است کنند، وارد نمی

هاای   تواند طنزپردازان را در هنرنمایی خود مطمئن کند تا بادون دغدغا    یقوقی کارگراست و می

 3یدر یکی از دعاوی مرهور، خواهان ک ااب طناز  همین اواخر، در . یقوقی ب  خلق اثر اقدام کنند

شاد کا  روی ماردم     ک  روی جلد آن تصویر مردی در یال پرواز بر فراز شهر مراهده مای شت دا

کا  تصاویری مرااب  ک ااب      کناد  ای را من رار مای   خوانده سالنام  پس از چندی،. ختری سک  می

همان مرد  1در این تصویر، شهردار شهر گنت .شتیی داها تفاوتتصویر سالنامة وی  .خواهان دارد

                                                           
1. http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140603093549/http:/www.ipo.gov.uk/ia-exception-

parody.pdf 

2. Suske en Wiske. 

 (Ghent) شهری در بلژی . 1
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اما مردم روی زماین باا پوشرای خااص و      ،ریزد ها را می در یال پرواز بر فراز شهر است ک  سک 

نقض یقوق مالکیت ادبی و دلیل  خواهان ب  در این پرونده،  .شوند آمیزی م فاوت مراهده می رنگ

طنزآمیز و  ةانده مع قد است در چارچوب اس ثنا اس فاداما خو. کند می ادعو ةهنری علی  خوانده اقام

ة دارناد   کناد کا   عدالت اروپا تأکید می دیوان. با قصد طنز سیاسی چنین اقدامی را انجام داده است

معناای   برخاوردار باوده و ایان با      دارد،یق از نف  قانونی در اینک  اثر اول با اثر طنزآمیز ارتبا  نا 

شود نظر کرورهایی ک  تفسیر موسعی از یق  این دیدگاه موجب می. رعایت یق تمامیت اثر است

تمامیت دارند و هرگون  اس فاده از اثر در خارج از چارچوب آن بدون هرگون  یاشف یاا تغییار را    

ایان آثاار    باارة در یقاوق نوشا  ،  هاای   در نظاام  (.Rosati, 2014, p.13)کند تعدیل  ،دانند نقض می

 ةکننده بوده و لطم  شخصی با  پدیدآورناد   د و اثر دوم نباید گمراهشو تری می گیران  برخورد سخت

مرباو  با  فرانسا      یمثاال یکای از آرا   برای. نخست وارد کند و صرفاً باید ب  دنبال شوخی باشد

 ,Rosati, 2014) 3های طنزآمیز باید سرگرمی بدون لطما  باشاد   کند ک  هدف از اس فاده تصریح می

p.6.) 

 ،طور خاص طنزآمیز ب  یها گشار با شناسایی اس فاده قانونب  تقریرات پیرین،  بنابراین، با عنایت

قاانون یقاوق    2 ةم عاارف در مااد   ةیاا اسا فاد  ) گام یا پشیرش معیار اس فاده منصفان  یا آزمون س 

 اس فادة طنزآمیز، ب  ، یا تحلیل اثر طنز در قالب ی  اثر اق باسی(ایران و مصنفان و هنرمندان مؤلفان

هایی با سایر اس ثناتات وارد بر یقوق مالکیت ادبی و هناری   اما این اس ثنا تفاوت. جوز داده استم

اماا در   ،امکاان خلاق اثار تاازه وجاود دارد      فقاط  ،مثاال بارای   ای ای ک ابخان  چ  در اس فاده ،دارد

نا بایاد منااف    هاا در تفسایر اسا ث    دادگااه بنابراین، . شود های طنزآمیز عمالً اثری نو خلق می اس فاده

ضاروری  ب  نف  طنزپرداز را در نظر ب یرند و در بعضی موارد تفسیر گس رده  دارندگان یق و مردم

طنزآمیز تحت پوشش یاق   ةدکماین، اس ثنای اس فاد ةدر پروند (.Griffiths et al., 2015, p.8) است
                                                           
1. Johan Deckmyn and Vrijheidsfonds VZW v. Helena Vandersteen and Others, C-201/13, 

EU:C:2014:2132. 

2. See: Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 3ème section, Judgment on 13 February 

2001, SNC Prisma Presseet EURL Femme / Charles V. et association Apodeline. 
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ق اساسی و رعایت تناساب  منصفان  میان یقو ةمنظور ایجاد موازن و ب گرف   است  آزادی بیان قرار

، و ایان هماان   (Griffiths et al., 2015, p.10) ماردود اسات  میان مناف ، تفسیر مضیق از اسا ثناتات  

 .تفسیر ب  نف  اس فادة طنزآمیز خواهد بود

نباید فراموش کرد امروزه با گس رش محیط دیجی اال و این رنات، تواناایی تولیاد آثاار طناز باا        

مانند دابس مش ارتقا یاف   است ک  این موضوع ضرورت تفسیر اسا ثنا با    ی امکانات فنی ریگ بهره

ی خاص را بارای تولیاد   افزارها نرمکافی است ی  کاربر محیط مجازی . کند نف  مردم را بیر ر می

کار گیرد، ب  این ترتیب قادر است با آثار ادبی و هنری دی ران شوخی و مزاح کرده و آن  اثر طنز ب 

، امکانات فنی، مردم را ب  خلق آثار طنز ساوق  سو   بنابراین، از ی. ن رن ی من رر کندرا در محیط ای

در برابار افاراد قارار     تیرا یکپی ناشی از نقض و یقوقدهد و از سویی دی ر، مسئولیت کیفری  می

 ,Yu) دهاد  یما ی یقوقی دربارة کااربران این رن ای رخ   ها چالش نیتر بزرگبنابراین، یکی از . دارد

2013, p.39 .)ی اج مااعی  هاا  شبک مردم را از تجربة دنیای مجازی و یضور در  توان ینم دیترد یب

کردن نسال جدیاد مبادل     ی ب  بخری از فرایند اج ماعیساز اش راکطور ک  امروزه  همان. من  کرد

شده است، چ  جامع  ب  مفهوم گشش  ، در اطاراف فارد وجاود نادارد و ایجااد محایط اشا راکی        

شااکری و یبیباا،   )باشاد   رساان  یارجریان اج ماعی و تبادل فکر و اندیرا  یا   تیتقودر  تواند یم

های جدید برای خلق آثار طناز را نادرسات    از سوی دی ر، مردم اس فاده از فناوری(. 1 ، ص133 

دانند و شاید بسی جای ش ف ی باشد ک  بدانند این عمل نقض یقوق مالکیات ادبای و هناری     نمی

بوده و نقش کااربران در   مؤثر مؤلفان، این رنت در ایجاد توازن قدرت میان کاربران و بنابراین. است

اما با وجود ایان، قاانون هم ناان چناین     (. (Schwabach, 2012, p.348این میان بسیار جدی است 

بنابراین، تعریف ی  . کننده در معرض تعقیب قرار دارد کند و اس فاده یی را نقض تلقی میها اس فاده

 . س ثنا قانونی و تفسیر موس  از اس ثنا ب  سود مردم بسیار ییاتی استا

 نتیجه

باا ظهاور    اماروزه و شاده   خلاق دور  یهاا گششا    از طنز مب نی بر آثار ادبی و هنری دی اران  آثار

چالش یقوقی تعارض یقوق مالکیت ادبای  بنابراین، . استیاف    بیر ری ، رواجی جدیدها یفناور
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برای یال ایان تعاارض، راهکارهاای     . است دتر شدهجدیروز  روزب و اثر طنز  و هنری اثر پیرین

 یاق باس یطنز را اثر اثر شود یموارد تالش م یبرخ در. شود ی یقوقی مطرح میها نظامم فاوتی در 

 توسال منصفان   ةاس فاد اریب  مع زیموارد ن یدر برخ .برخوردار شود یمس قل تیکنند تا از هو یتلق

نقض  ،اس فاده نیا ،خلق شود یاز اثر اصل یم فاوت انیاثر طنز با هدف و ب ک  ی صورت در و شود یم

 یهاا  اسا فاده  زمیناة  در یاس ثنا خاص ،یمل نیموارد در قوان یدر بعض ن،یافزون بر ا. شود ینم یتلق

 نیا ا ةآنکا  در هما   سرانجام. شود یم لیگام تحل آزمون س  یةشده است ک  در سا فیطنزگون  تعر

 ،اهاداف اسا هزا   داش  ، یمس قل تیهو زیطنزآم یها اس فاده اگرو  شود می مالیظ  یرد مر رکاتموا

 وجاود  باا . مجاز است، نداش   باشد یمنف ریتأث ینکند و بر بازار اثر اصل یری یتمسخر و اف را را پ

 نیدس اورد را با  ساهولت تاأم    نیا تواند یمنصفان  نم ةاس فاد ایگام  از آزمون س  قیمض ری، تفسنیا

قاادر اسات دادرساان را در     یاز مناف  عماوم  یناش اتیموس  و درک مق ض ریتفس رو، نیا از. کند

مانند دابس ماش ابازار    نینو یها یک  ظهور فناوریندرک ا ،دیترد یب .رساند یاریاس ثنا  نیا لیتحل

و  رناد ب  ابعاد مجرمانا  ندا  یها توجه آندر اس فاده از  زیو مردم ناست کرده  جادیرا ا طنز اثر خلق

 تاوان  یم ،نیبنابرا. باشد دیاس ثنا مف نیا لیدر تحل تواند یم، دانند یم یعمل را فاقد قبح اج ماع نیا

فاروش   ای ،دیدست آ ب  ها از آن یسود تجار ستیندارند و قرار ن یتجار ةک  جنب یآثار طنز، گفت

 بار  افازون  .س ندیاز اثر در تعارض ن یعاد یبردار با بهره ،ردندا یبر اثر اصل یریچرم  ریها تأث آن

اثار   تیا اصاالت و خالق  یاد با و ستین طنز اثر بودن یق ناقض یمعنا ب  یاصل اثر رییصرف تغ ن،یا

را  یو اع بار مؤلف اثار اصال   تیثیتوج  شود ک  اثر طنز، ی این شود و سرانجام ب  یواکاو زیطنز ن

 ر؟یخ ایمخدوش کرده است 

شاود و   های طنزآمیز از آثار دی ران نقاض یاق تلقای مای     نظام یقوق کنونی ایران، اس فاده در

از ایان رو، ن ارناده در خاتماة ایان پاژوهش      . هنوز اس ثناتی ب  سود شهروندان مقرر نرده اسات 

 :کند  یمی را برای تصویب در نظام یقوقی ایران پیرنهاد ا ماده

 :هنری دی ری با رعایت موارد ذیل مجاز استی طنزآمیز از اثر ادبی و ها اس فاده

 با هدف شوخی انجام گیرد؛ -
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 نام مؤلف و هنرمند اثر اصلی ذکر شود؛ -

 اصلی لطم  وارد نکند؛ مؤلفتغییر اثر اصلی ب  ییثیت و اع بار  -

 . ی عادی از اثر تعارض نداش   باشدبردار بهرهاس فادة طنزآمیز با  -
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