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حمایت اس وام اثز در دي وظام حقًقی کامه ال ي ريمی صرمىی با تفااي َاایی ماًرد تً اٍ قازار گزفتاٍ
است .اصل اختالفا در رابطٍ با امکان حمایات اس واام اثاز اس قزیاو حقاًف مً اپ یاا ک ای رایات اسات.
اختالفا مذکًر ریشٍ در شىاسایی ماَیت وام اثزدارد .تلقی وام اثز بٍ عىًان اثزی مستقل یا محسًب ومًدن
آن بٍ عىًان شئی اس اثز میتًاوذ بٍ عىًان دي وظزیٍ در مًرد ماَیت وام اثز مًرد وظز قازار گیزواذ .پاضيَ
حاضز ضمه بزرسای يضاتیت فتلای ایازان ي بزخای اس کشاًرَای حاضاز در دي وظاام حقاًقی ماذکًر در
حمایت اس وام اثز ،بٍ مطا تٍی ماَیت وام اثز با محًریت وظزیا مًصًف میپزداسد .احزاس شزط اصا ت در
مًرد وام اثز در ایه مسیز راَگشا استَ .مچىیه امکان حمایت اس وام اثز اس قزیو حقًف متىًی پذیذآيروذٌ
با محًریت حو تمامیت اثز ي استىاد بٍ حو اوتساب اثز مًرد بزرسی قزار میگیزد.
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هقدهه 
«ٌَٓاى» یاا «ًاام» تاِ هٌٔاای ّاش آًچاِ هَباة هٔشفای ٍ ؿاٌاختي یاضی هایؿاَد
(ٓویذ )1342،یا ّش یضی وِ تِ ٍػیلِ آى تشای آؿىاس وشدى یض دیگشی اػتذالل ؿَد
(دّخذا ٍ )1377 ،یا تِ هٌٔای ٍهْ ٍ حالت یضی آهذُ اػات (هٔایي .)1393 ،اًاَاّ
هختلف آثاس فىشی ًِیش آثاس ادتیٌّ ،شی ،هَػیمیایی ٍ حتی ًشم افضاسّای سایاًاِای ًیاض
داسای ٌَٓاى ّؼتٌذ .اص یه ػَ پذیذآٍسًذگاى آثاس هَكَف بْت تٔییي ًام هٌاػة تاا
واسوشد هَسد اؿاسُ تشای اثش خَد ،هتحوا تاالؽ فىاشی هایؿاًَذ ٍ اص ػاَی دیگاش
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اًتخاب ًاهی بزاب ،بذیاذ ٍ وَتااُ تاِ ٌٓاَاى یاه اكا دس بْات ایجااد ؿاْش
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پذیذآٍسًذُ ٍ هاًذگاسی اثش دس ارّاى ٓوَهی ؿٌاختِ هیؿاَد ( Tannenbaum, 1954,

.)p. 459
تا تَبِ تِ اّویت ٌَٓاى اثش وِ اص ٍبَُ هختلف هَسد اؿاسُ لشاس گشفت ،ایي ػَال
هٌشح اػت وِ آیا هیتَاى اص ًام اثش فىشی حوایت ًوَد .تِ ٓثاس

دیگش آیا ًِام

هالىیت فىشی اتضاسّای الصم تشای حوایت اص ٌَٓاى اثش ٍ بلَگیشی اص اػتفادُی
غیشهجاص اص آى سا دس اختیاس داسد .تی ؿه پاػخ تِ پشػؾ هَسد اؿاسُ تذٍى دس ًِش
گشفتي ػیؼتنّای حمَلی وـَسّا ٍ لَاًیي هشتثي تا آى اهىاى پزیش ًخَاّذ تَد.

دس اغلة وـَسّای دًیا حوایت اص ًام اثش اص ًشیك هثاحث هشتَى تِ ٓالئن تجاسی،
سلاتت غیشهٌلفاًِ ٍ حوایت اص ٓالین هـَْس هیؼش گشدیذُ اػت .حتی وـَسّایی
هاًٌذ فشاًؼِ ٍ آهشیىا حوایت اص ٌَٓاى اثش سا اص ًشیك أًماد لشاسدادّای خلَكی تیي
آوای اًجوي ّای پذیذآٍسًذگاى آثاس ادتی ٍ ٌّشی هاًٌذ اًجوي فیلن اهشیىا ( Motion

 )Picture Association of Americaهوىي ًوَدُ اًذ .اها ٓوذُ اختالفا

دس هَسد

اهىاى حوایت اص ًشیك ًِام حك هَلف یا وپی سایت اػت .تٌاتشایي همالِ حاهش دس
كذد اػت تا تا هٌالِٔای تٌثیمی ،هوي تیاى ٍهٔیت فٔلی تشخی وـَسّا دس حوایت
اص ًام اثش اص ًشیك ًِام حك هَلف ٍ وپی سایت ،اهىاى حوایت اص ًام اثش اص ًشیك

ًِامّای هزوَس سا تشسػی ًوایذ .تش ایي اػاع تا تشسػی هاّیتی ًام اثش تِ لحاٍ تلمی
آى تِ ٌَٓاى اثشی هؼتم یا بضئی اص اثش اهىاى حوایت دس ّش یه اص حاال

هَكَف

هَسد تشسػی لشاس هیگیشد .دس پایاى اهىاى حوایت اص ًشیك حمَق هٌَٔی پذیذآٍسًذُ
هٌالِٔ هیؿَد .دس ایي هؼیش ٍهٔیت لاًًَی ایشاى ٍ تشخی اص وـَسّای ؿاخق دس
دٍ ًِام حمَق ًَؿتِ ٍ واهي ال ٍ سٍیِّای لوایی هَبَد تیاى هیؿَد.

حوایتاسناماثزبهعنواى«اثز» 
تیاى ّذفوٌذ اًذیـِ هیتَاًذ تِ ٌَٓاى تٔشیفی هَبض ٍ هختلش تشای اثاش ( )Workتلمای
ؿَد () Sterling, 1999, p. 189الثتِ تیاى اًذیـِ تِ كَس

هٌلاك ًوایتَاًاذ ؿاشایي

تلمی اثش سا فشاّن ػاصد ،تلىِ ٍبَد ٌٓلش اكالت تِ ٌَٓاى ٓلت تاهاِ هاشٍسی اػات.

هادُ  1لاًَى حوایت اص حمَق هَلفاى ،هلٌفاى ٍ ٌّشهٌذاى ،اثش سا تِ آًچِ اص ساُ داًاؾ
تیاى یا َُْس یا ایجاد آى تِ واس سفتِ تٔشیف ًوَدُ اػتٓ .لی سغن اًالق تٔشیف "اثش"
دس هادُی هَكَف ،لاًًَگزاس دس هادُ  2آثااس هاَسد حوایات ایاي لااًَى سا ُااّشا تاِ
كَس

حلشی تیاى ًوَدُ اػت .الثتِ اص هجوَّ هَاد هاَسد اؿااسُ تایاذ گفات واِ دس

حمَق ایشاى اتتىاسی تَدى اثش تِ ٌَٓاى ؿشى اػاػی هذ ًِش اػات .دس حمیمات هفْاَم
اكالت دس حمَق ایشاى تا اتتىاسی تَدى اثش یىؼاى اػت (كافایی ،1375 ،ف  .)73تاِ
ّویي دلی هی تَاى گفت ٌاًچِ اثشی اكی ٍ خااس اص آثااس هاَسد اؿااسُ دس هاادُ 2
پذیذ آیذ ،تایذ آى سا تحت حوایت لاًَى ایاشاى داًؼات .اص ػاَی دیگاش هایتاَاى تاش
حلشی تَدى آثاس هزوَس دس هادُ  2تاویذ ًوَدُ ٍ آثاس اكی خااس اص آى سا اص ؿاوَل
حوایت خاس داًؼت.
لاًَى ایشاى دس هَسد ایٌىِ آیا ًام اثش خَد هیتَاًذ تِ ٌَٓاى یه اثش تلمی ؿَد
ػاوت اػتّ .وچٌیي ایٌىِ آیا هیتَاى اكالت هَسد ًِش سا دس هَسد ًام اثش احشاص ًوَد
ًیاص تِ تشسػی داسد .هادُ  17لاًَى حوایت اص حمَق هَلفاى ،هلٌفاى ٍ ٌّشهٌذاىً ،ام ٍ
ٌَٓاى ٍ ًـاًِ ٍیظُ ای وِ هٔشف اثش تاؿذ سا هـوَل حوایت ایي لاًَى داًؼتِ اػت.
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یا ٌّش یا اتتىاس پذیذآٍسًذُ پذیذ هیآیذ ،تذٍى دس ًِش گشفتي ًشیماِ یاا سٍؿای واِ دس
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هادُ هزوَس همشس هیداسدً« :ام ٍ ٌَٓاى ٍ ًـاى ٍیظُای وِ هٔشف اثش اػت اص حوایت
ایي لاًَى تشخَسداس خَاّذ تَد ٍ ّیچ وغ ًویتَاًذ آًْا سا تشای اثش دیگشی اص ّواى
ًَّ یا هاًٌذ آى تِ تشتیثی وِ الماء ؿثِْ وٌذ تِ واس تشد ».دس همشسُی هَسد اؿاسُ حوایت
اص ٌٓاٍیي ٍ ًـاًِ ّای آثاس تِ ّیچ ؿشًی اص بولِ اكالت آى هـشٍى ًـذُ اػت .اص
ػَی دیگش اص هفَْم هخالف هادُ اػتٌثاى هیؿَد وِ ٌاًچِ ًامٌَٓ ،اى یا ًـاى اثش دس
ًَّ دیگشی اص آثاس تِ واس سٍد هٌٔی ًذاسد (صسوالم ،1388 ،ف  )67تِ ٌَٓاى هثال
ٌاًچِ ًام یه اثش هَػیمی دس یه فیلن ٍ تِ ٌَٓاى ًام فیلن هَسد اػتفادُ لشاس گیشد
هٌٔی ٍبَد ًذاسدّ .وچٌیي هادُ هزوَس داللتی تش «اثش» داًؼتي ًام اثش یا هَبَدیتی
ٍاتؼتِ تِ آى ًذاسد.

هادُ  3لاًَى حوایت اص پذیذآٍسًذگاى ًشم افضاسّای سایاًِای حوایت خَد سا ؿاه
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ًامٌَٓ ،اى ٍ ًـاى ٍیظُای وِ هٔشف ًشم افضاس اػت داًؼتِ ٍ تش هوٌَٓیت اػتفادُ اص ًام
یا ٌَٓاى یا ًـاى ٍیظُ تشای ًشم افضاس دیگشی اص ّواى ًَّ یا هاًٌذ آى تِ تشتیثی وِ المای
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ؿثِْ وٌذ تاویذ هیًوایذ .هادُ هَكَف ًیض ؿشایي هـخلی سا بْت حوایت اص ًام ًشم
افضاس سایاًِای همشس ًذاؿتِ ٍ اػتٌثاى اخیش دس هَسد هادُ  17لاًَى حوایت اص حمَق
هَلفاى دس هَسد هادُ  3لاًَى حوایت اص پذیذآٍسًذگاى ًشم افضاسّای سایاًِای ًیض كادق
اػت.
اص هَاد گفتِ ؿذُ ایي هْن اػتٌثاى هیؿَد وِ دس حمَق ایشاى ٍهٔیت ًام اثش تِ
لحاٍ هاَّی هـخق ًیؼت .تیؾ اص آًىِ هثاحث هشتَى تِ اكالت ًام یا هَبَدیت
ٍاتؼتِی آى تِ اثش هَسد اؿاسُ لشاس گیشد ،تاویذ لاًًَگزاس تش هوٌَٓیت المای ؿثِْ ٍ
گوشاّی هخاًة دس اػتفادُ هجذد اص ًام اثش اػت .تفؼیشی وِ تیؾ اص آًىِ ها سا تِ
حوایت اص ًام اثش اص ًشیك هالىیت ادتی ٍ ٌّشی سٌّوَى ػاصد ،واسوشدی ؿثیِ ٓالهت
تجاسی ٍ حوایت اص آى سا هتثادس هیػاصد .اص ػَی دیگش هیتَاى ٌیي اػتٌثاى ًوَد وِ
لاًَى ایشاى ،فاسٕ اص هثاحث هشتَى تِ حك هَلف ،حوایت ٍیظُای ( )Sui generisسا تا
ؿشایٌی هـخق ًؼثت تِ ًام اثش آوال ًوَدُ اػت.
تش اػاع تخؾ پٌجن اص لاًَى هالىیت فىشی فشاًؼِ هلَب ٌٓ ،1957اٍیي ،تحت
ؿوَل حوایت حك هَلف لشاس هیگیشًذ .لاًَى هَكَف همشس هیداسد وِ ًام اكی

هاًٌذ اثشی هؼتم هَسد حوایت اػت .الثتِ ٌّگاهی وِ احتوال گوشاّی دس اػتفادُ اص
ًام هـاتِ اثش ٍبَد داؿتِ تاؿذ كشف ًِش اص ٌٓلش اكالت ،لاًَى فشاًؼِ الذام تِ
حوایت اص ٌَٓاى اثش هیًوایذ .تا ایي ٍبَد سٍیِ دادگاُّا تش ٓذم توای تش احشاص ؿشى
اكالت اػتَاس اػت (.)Glick, 1970, p. 458
تش اػاع اكالحیِی هادُ  L 112-4اص لاًَى هالىیت فىاشی فشاًؼاٌِ ،اًچاِ ًاام
هـاتِ هَبة گوشاّی ؿَد ،گش ِ اثش اص دٍسُ صهاًی حوایات ًیاض خااس ؿاذُ تاؿاذ،
هَسد حوایت لشاس هیگیشد .تِ ٓثاس

دیگش ٌاًچِ حتی ًام اثش اكی ًثاؿذ ،اها گواشاُ

وٌٌذُ تَدُ ٍ اثش ًیض اص هحذٍدُی صهاًی حوایت خاس ؿذُ تاؿذ ًام آى هاَسد حوایات
اػاات ( .)Stromholm, 1990, pp. 3-33دس ٍالااْ ایااي تخااؾ اص لاااًَى فشاًؼااِ
دستشداسًذُی اكَل هَسد ًِش سلاتت غیشهٌلفاًِ اػت .تٌاتشایي دس لاًَى فشاًؼِ ًام اثاش
تِ ؿشى اكی تَدى ،خَد تِ ٌَٓاى اثشی هؼاتم تلمای ؿاذُ ٍ اص ػاَی دیگاش احاشاص
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ؿشایي اكالت دس هَسد ًام اثش ًیض هوىي اػت.
ٓثاس

دیگش اهىاى ػٌجی احشاص ؿشى اكالت دس ٌَٓاى اثش ٍ دٍم ایٌىِ ٌاًچِ لائ تِ

حلشی تَدى آثاس هَسد اؿاسُ دس تشخی اص لَاًیي هاًٌذ هادُ  2لاًَى ایشاى تاؿین ،آیا
هی تَاى ًام اثش سا دس ؿوَل یه یا ٌذ اثش اص آثاس هَسد اؿاسُ داًؼت .دس اداهِ
تذٍا احشاص ؿشى اكالت هَسد تشسػی لشاس هیگیشد ٍ ػپغ تِ پشػؾ اخیش پاػخ دادُ
هیؿَد.

.1احزاساصالت 
اص دیذگاُ وپی سایتٌّ ،گاهی وِ اثش ادتی ٍ ٌّاشی كاشفات تملیاذ ٍ وپایتاشداسی اص اثاش
دیگشی ًثاؿذ هٔیاس اكالت ( )Originalityهحمك ؿذُ اػتّ .ش ٌذ وِ دس تفؼایشّاای
اخیااش اص هٔیاااس هاازوَس ٍبااَد حااذاللی اص خاللیاات هااشٍسی ؿااٌاختِ ؿااذُ اػاات
( .)McDaniel and Jue, 2009, p. 87دس همات دس ًِام حك هَلف ،هفَْم اكالت سیـِ
دس ؿخلیت پذیذآٍسًذُ داسد  .تاِ ٓثااس

دیگاش دس كاَستی واِ اثاش تَػاي ؿاخق

پذیذآٍسًذُ ایجاد ؿذُ ٍ صاییذُی فىش ٍی تاؿذ هیتَاى آى سا اكی تلمی وشد.
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حال تا دٍ پشػؾ اػاػی سٍتشٍ ّؼتین .اٍل گًَگی احشاص اكالت ًام اثش یا تِ

هفَْم اكالت دس ًِامّای هختلف حمَلی اص آى ٌاى پیچیذگی تشخَسداس اػت وِ
تِ ساحتی ًویتَاى دس هَسد گًَگی احشاص آى دس ّش ًِام ػخي گفت .آًچِ هؼلن اػت
دگشگًَی آثاس تِ لحاٍ ؿى ٍ هاّیت تآث تغییش دس هفَْم اكالت ًیض گشدیذُ اػت .دس
ًِام واهي ال گش ِ ًَٓی تَدى هفَْم اكالت تا تَبِ تِ تٔشیف هَسد اؿاسُ تِ رّي
هتثادس اػت ،اها تحَال

اخیش ٍ ٍسٍد ٌٓلش خاللیت تآث ًضدیه ؿذى آى تِ تفؼیش

ؿخلی هیؿَد .اص ػَی دیگش گش ِ دس حمَق ًَؿتِ ،ؿخلی تَدى هفَْم اكالت
اهشی تذیْی اػت ،اها تا ٍسٍد آثاس واستشدی دس دایشُ حوایتی حك هَلف تشداؿتی ًَٓی
اص هفَْم اتتىاس ٍ خاللیت دٍس اص رّي ًیؼت (ولوثِ ،1385 ،ف .)37
دس حمَق ایشاى هفَْم اكالت تا اتتىاسی تَدى اثش هَسد تَبِ لاًًَگزاس لشاس گشفتاِ
اػت .هادُ  1لاًَى حوایت اص حمَق هَلفاى هلٌفاى ٍ ٌّشهٌذاى دس تٔشیف اثش تِ آًچِ
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وِ اص ساُ داًؾ ٍ ٌّش ٍ یا اتتىاس پذیذآٍسًذُ ایجاد ؿذُ تاؿذ اؿاسُ هیًوایاذّ .وچٌایي
دس هادُ  2لاًَى هزوَس دس تٌذّای هتٔذدی تِ هشٍس

اتتىاسی تَدى آثاس هَسد حوایت
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اؿاسُ هیًوایذّ .واًٌَس وِ پیؾ اص ایي ًیض تیاى ًوَدین هفَْم اكالت دس حمَق ایاشاى
تا اتتىاسی تَدى اثش هتشادف اػت .تٌذ  14اص هادُ یه الیحِ بااهْ حوایات اص هالىیات
فىشی ًیض تش ایي هْن ٍ آًچِ تِ ٌَٓاى اكَل حاون تش هفَْم اكاالت تشؿاوشدین تاویاذ
هیًوایذ .تش اػاع تٌذ هزوَس «اكالت ٓثاس

اػت اص ایٌىِ اثاش اص خاللیات پذیذآٍسًاذُ

ًاؿی ؿذُ تاؿذ ٍ تشگشداى (وپی) اص اثش دیگشی ًثاؿذّ ،ش ٌذ اص لحاٍ هَهاَّ ،هحتاَا یاا
ؿى بذیذ ًثاؿذ».
دس حمَق فشاًؼِ هفَْم اكالت هثتٌی تش ؿخلیت پذیذآٍسًذُ تَدُ ٍ اتتىاسی تَدى
اثش گش ِ تِ كشاحت دس لاًَى هالىیت فىشی لیذ ًـذُ اػت اها سٍیاِ لواایی داللات
تش ٍبَد آى داسد .سٍیِ لوایی فشاًؼِ تش ایي ًىتِ تأویذ داسد وِ اثش تایذ تِ لحاٍ ؿى ،
تیاى ،ؿایؼتگی ٍ ّذف ،اكالت داؿتِ تاؿذ (صسوالم ،1388 ،ف .)46
دس حمَق آلواى تشای تیاى هفَْم اكالت اص ٓثاس

«هٌحلش تِ فاشد تاَدى» اػاتفادُ

ؿذُ اػت .دس تٌذ دٍم اص هادُ ی  2لاًَى هالىیت ادتی ٍ ٌّشی آلوااى آهاذُ اػات« :اص
ًِش ایي لاًَى فمي آفشیٌؾّای فىشی هٌحلش تِ فشد دس حىن اثش ّؼتٌذ ».لضٍم اكالت
داؿتي دس هادُ ی ّ 3واى لاًَى دستاسُ ی التثاع ًیض تا ٓثاس

«هٌحلش تاِ فاشد تاَدى»

تىشاس ؿذُ اػت (صسوالم ،1384 ،ف .)124
هادُ ی  102لاًَى وپی سایت اهشیىا دستاسُ ی آثاسی وِ وپی سایت اص آًْاا حوایات
هیوٌذ ،همشس هی داسد« :حوایت وپی سایت  ...آثاس اكی تشآهذُ اص تألیف سا وِ دس ٍػیلِ
ای هحؼَع تیاى ؿذُ تاؿذ ،ؿاه هیؿَد .ایي ٍػیلِ هوىي اػت اوٌَى ؿٌاختِ ؿاذُ
تاؿذ ٍ یا دس آیٌذُ ایجاد ؿَد ٍ آثاس تیاى ؿاذُ ،اص ًشیاك آى ٍػایلِ ،دسیافات ؿاذًی،
تىثیش پزیش ٍ یا تِ ؿى ّای دیگش ،خَاُ تِ ًَس هؼتمین ٍ خَاُ تِ ووه یه هاؿایي ٍ
یا ٍػیلِ ،اًتمال پزیش ٍ تاؿذ» (اًلاسی ،1386 ،ف  .)12اؿاسُ تِ «آثاس اكی تش آهذُ اص
تالیف» دس هادُ هزوَس داللت تش وفایت هفَْم اكالت دس حمَق آهشیىا تش آفشیٌؾ اثشی
هؼتم وِ اص آثاس دیگشاى وپی ًـذُ تاؿذ داسد.

ًام اثش تش هثٌای ّشیه اص تٔاسیف هَسد اؿاسُ دس كَس
تلمی ؿَد .هشٍس

اًٌثااق ،هایتَاًاذ اكای

تفىیه تیي ًاهی اكی تا ًاهی بذیذ ٍ تفىیه هفْاَم اكاالت تاا
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اسصؽ ًام ًیض لات تَبِ اػت .دس پشًٍذُای هٌشح ؿذُ دس دادگاُ پاسیغ ػاصًذُی یه
ٍی تذٍى اباصُ اػتفادُ وشدُ ٍ هَبة ًمن حاك هَلاف گشدیاذُ اػات .دادگااُ ًاام
«ػالم ،وجایی؟» سا ّش ٌذ تِ لحاٍ هحاٍسُای هٔوَل هیداًؼت ،اها تا تَبِ تاِ ایٌىاِ
ٌیي ًاهی تا تِ حال تشای یه تشًاهِ تلَیضیًَی اًتخاب ًـذُ اػت آى سا اكای تلمای
ًوَد ( .)TGI de Paris, 16 janvier 2008اص ػَی دیگش ًاهی بذیذ اهاا تاذٍى هٌٔاا ٍ
هفَْم اكی تلمی ًویؿَد.
اسصؽ ًام ّن تِ لحاٍ ویفیت ٍ ّن تِ لحاٍ وویت ًیض اص بولاِ هاَاسدی اػات واِ دس
وٌاس تحث اكالت هٌشح هیؿَد .الثال هتٔاسف ٓوَم وِ تِ ٌَٓاى ویفیت اثش هذ ًِاش اػات،
لآذتات پغ اص احشاص اكالت آى لات تشسػی اػت .تِ ٓثاس دیگش اثشی غیش اكی ًویتَاًاذ
اثشی تا ویفیت تلمی ؿَد .تٌاتشایي ویفیت ًام ًویتَاًذ اثشی تش اكالت آى داؿتِ تاؿذ.
وویت ًام ًیض ًویتَاًذ تِ ٌَٓاى ٓاه تٔییي وٌٌذُ دس اكالت آى ًمؾ داؿتِ تاؿاذ.
ِ تؼا تاثیش یه دٍتیتی تِ ٌَٓاى یه اثش دس ارّاى ٓوَم تایؾ اص یاه وتااب دس ًِاش
گشفتِ ؿَدّ .ویي ٍهٔیت هیتَاًذ دس هَسد ًام خاللاًِی یه اثش ًیض هالحِِ ؿَد .اها
دس حمَق واهي ال وویت اثش دس احشاص اكالت آى هَثش اػت .دس ٍالْ وپی سایت هـوَل
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تشًاهِ تلَیضیًَی تا ًام «ػالم ،وجایی؟» هذٓی تَد وِ ؿاشوت خَاًاذُ اص ًاام تشًاهاِی

آثاس تِ لحاٍ ووی وَ ه ٍ بضئی ًوایؿاَد .لآاذُی هَكاَف سیـاِ دس اكالی دس
حمَق واه تِ ًام اك «هَهَٓا

ون اّویت» ( )De Minimis Maximداسد .تِ ایاي

هٌٔا وِ تش اػاع اك هزوَس دادگاُّا تِ هَهآَا

وان اّویات ًوایپشداصًاذ ( De

 )Minimis non curat Lexالثتِ تشخی ،هالن هَهَٓا

ون اّویت سا هثتٌی تش هیاضاى

خاللیت تِ واس تشدُ ؿذُ دس اثش هیداًٌذ ( .)Colston, 1999, p. 168تاش ّوایي اػااع
هی تَاى گفت ٌاًچِ ًام اثش اص خاللیت لات تَبْی تشخَسداس تاؿذ هَسد حوایت لشاس
هیگیشد .تا ایي ٍبَد تایذ گفت كشف ًِش اص ٓذم تلاشی لااًَى گازاساى وـاَسّای
تحت ًِام واهي ال هاًٌذ آهشیىا ٍ اًگلیغ سٍیِ لواایی دس ایاي وـاَسّا بٌثاِ ػالثی
داؿتِ ٍ ًام اثش تِ لحاٍ ٓذم احشاص اكالت هَسد ًِش تِ ٌٓاَاى اثاش حوایات ًوایؿاَد
(.)Glick, 1970, p. 450
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.2ناماصیلبهعنواىیکیاسآثارهوردحوایت 
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ٌاًچِ پیؾ اص ایي ًیض گفتین دس اغلة وـَسّا آثاس هَسد حوایت دس هتَى لَاًیي هَسد
اؿاسُ ٍالْ ؿذُ اًذ .دس تیـتش هاَاسد آثااس هازوَس بٌثاِ توثیلای داؿاتِ ٍ دس تشخای اص
وـَسّا حلشی اػت .فاسٕ اص اختالفا

هَبَد دس حمَق ایشاى ،دس ایي حَصُ تاا ایاي

پشػؾ سٍتشٍ ّؼتین وِ آیا ًام اثش خَد هیتَاًذ تِ ٌَٓاى یىی اص آثااس هاَسد اؿااسُ دس
لَاًیي تلمی ؿَد یا خیش.

اكلی تشیي فشهیِ دس ایي تاسُ لشاس دادى ًام آثاس دس بولِ آثاس ادتی اػت .آثاس ادتای
( )Literary worksتِ ٌَٓاى یىی اص هَهَٓا

هَسد حوایت دس حمَق ایشاى ٍ حمَق

اوثش وـَسّا تِ ؿواس آهذُ اػت .دس اغلة هَاسد تٔشیف هـخلی اص اثش ادتی دس هتاَى
لاًًَی هالحِِ ًویؿَد .فشاتش اص ایي تایذ گفت اكاَال ادتیاا
هشتَى تِ ادتیا

ًیض تِ كَس

ٍ آثااس ادتای دس هتاَى

باهْ ٍ هـخق تٔشیف ًـاذُ اػات (فتاَحی،1380 ،

ف ٍ .)171بِ هـتشن تٔاسیف اسائِ ؿاذُ دس هاَسد آثااس ادتای «ًَؿاتِ» تاَدى آى دس
هٌٔای ٍػیْ خَد اػت وِ اثش وتثی ٍ ؿفاّی سا ؿاه هیؿاَد .الثتاِ دس تشخای هاَاسد
ٍیظگیّای خاللیت ٍ صیثایی ًیض تِ آى اهافِ ؿاذُ اػات (فتاَحی ،1380 ،ف .)179
لاًَى وپی سایتً ،شحّا ٍ اختشآا

اًگلؼتاى هلاَب Copyright, Designs ( 1988

 )and Patents Actاص بولِی هحذٍد لَاًیٌی اػت وِ تاِ تٔشیاف اثاش ادتای پشداختاِ
اػت .لاًَى هزوَس اثش ادتی سا ّش اثش غیش ًوایـای ٍ غیاش هَػایمیایی واِ تاِ كاَس
هىتَب ،ؿفاّی یا والهی پذیذ آهذُ تاؿذ تٔشیف وشدُ اػت ( .)Art. 3الثتِ پاش ٍاها
اػت وِ دس هادُ هزوَس ًیض كشفات تفىیه اثش ادتی اص اثش غیش ادتی هَسد ًِش لاًَى گازاس
تَدُ ٍ ًِ تٔشیف اثش ادتی.
تِ ّش حال تا تَبِ تِ هَاسد هزوَس هیتَاى گفت هحلَل واستشد ٍاطگاى تا ًِن ٍ
اكَل هختق ّش صتاى ٍ تِ ؿیَُی هخلَف هَلف هیتَاًذ تِ ٌَٓاى تٔشیف یه اثش
ادتی دس ًِش گشفتِ ؿَد.
حال ایي پشػؾ لات ًشح اػت وِ آیا ًام اثش هیتَاًذ تِ ٌَٓاى یه اثش ادتی دس
ًِش گشفتِ ؿَد .تشخی دس تشسػی ًام اثش تِ ٌَٓاى یىی اص آثاس هَسد حوایت وپی
سایت تِ "ًَؿتِ" تِ ٌَٓاى هفَْم آثاس ادتی اؿاسُ ًوَدُ ٍ ًام اثش سا كشفات تِ ایي دلی
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وِ ًَؿتِ هحؼَب ًویؿَد اص بولِی ایي آثاس خاس ًوَدُ ٍ آى سا تِ ٌَٓاى دلی
 .)p. 450دس ایي تاسُ ایي اػتذالل هٌشح ؿذُ اػت وِ ًَؿتِ ؿاه آى دػتِ اص آثاس
ادتی هیؿَد وِ ًتیجِ تالؽ فىشی لات هالحِِی هَلف اػت .دس حالی وِ ًام تِ
ٌَٓاى ًـاًِ ٍ اتیىت اثش تلمی ؿذُ ٍ داسای هاّیتی ٍاتؼتِ تِ آى اػت ٍ خَد ًویتَاًذ
تِ ٌَٓاى یه اثش هؼتم تلمی گشدد .)Tyler, 2009, p. 327(.گش ِ اػتذالل هَسد اؿاسُ
دس هَسد تؼیاسی اص ًامّا كادق اػت ،اها تِ ًِش هیسػذ تا تَبِ تِ پیؾ فشم اكالت
ًام ٍ ایٌىِ دس تشخی اص هَاسدً ،ام اثش داسای ٌاى تاثیشی تش ٓوَم اػت وِ ؿْش
ٍاتؼتِ تِ ؿْش

اثش

ًام آى اػت ،اػتذالل هَكَف اص باهٔیت وافی تشخَسداس ًثاؿذ.

هوي ایٌىِ تا تٔشیف اؿاسُ ؿذُ اص اثش ادتی تایذ گفت ٌیي اػتذاللی كشفات دس بْت
تاهیي اّذاف هذ اًحلاس دس حمَق واهي ال هٌشح هیؿَد .اها ٍالٔیت اهش ایي اػت
وِ ًام اثش هیتَاًذ تواهی ٍیظگیّای یه ًَؿتِ ٍ یه اثش ادتی سا داسا تاؿذ.
ایٌىِ یه ولوِ یا تشویثی اص دٍ یا ٌذ ولوِ اثشی ادتی اػت ًیض هاَسد تشدیاذ ٍالاْ
ؿذُ اػت .الثتِ پیؾ فشم ها دس ایي تحث ایي اػت وِ ًاام اثاش داسای ؿاشى اكاالت
اػت .تٌاتشایي وَتاّی یا تلٌذی ًام ًویتَاًذ دس ایي وِ آى سا تِ ٌٓاَاى یاه اثاش ادتای
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ٓذم حوایت حمَق آهشیىا اص ًام اثش تِ ٌَٓاى اثشی هؼتم

داًؼتِ اًذ ( Glick, 1970,

تلمی ًوایین هَثش ٍالْ ؿَد .پش ٍاه اػت وِ ًام اثش لاتلیت تلمی تِ ٌَٓاى اثش ادتای سا
داسد .الثتِ پیؾ اص ایي ًیض دس هَسد احشاص اكالت ٌیي آثاسی دسحمَق وااهي ال هٌاالثی
سا تیاى ًوَدین .هیتَاى گفت سٍیِ حال حاهش حمَق آهشیىا دس ٓذم حوایت اص ًام اثاش
اص ًشیك وپی سایت ًیض سیـِ دس ٓذم احاشاص اكاالت آى داسد .الثتاِ دس حماَق اًگلایغ
ٓلیشغن ٓذم پزیشؽ اغلة دٓاٍی هشتَى تِ اػتفادُ اص ًام اثش ،ػاتمِای هثٌی تش پزیشؽ
آى ًیض هالحِِ هیؿَد .دس پشًٍذُای خَاًذُ ًؼثت تِ اػتفادُ اص ًام یه اثش هَػایمیایی
( )The Man Who Broke The Bank at Monte Carloتشای ٌَٓاى فایلن خاَد الاذام
ًوَدُ تَد وِ دادگاًُ ،ام اثش سا تِ ٌَٓاى یه اثش ادتی تـاخیق ٍ ًمان وپای سایات سا
هحشص داًؼت (.)Davis and Cheng, 2011, p. 26
تا تَبِ تِ آًچِ گزؿت هی تَاى گفت ًام اثش كشف ًِش اص وَتاّی یا تلٌاذی آى دس
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كَس

داؿتي اكالت هیتَاًذ تِ ٌَٓاى یه اثش ادتی تلمی ٍ هَسد حوایت وپای سایات

لشاس گیشدًِ .شیِای وِ ٓلیشغن سٍیِ هَبَد دس حمَق آهشیىاا داسای ًشفاذاساًی اػات
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(ّ .)Glick, 1970, p. 450وچٌیي ٌاًچِ ًام اثش سا تِ ٌَٓاى یه اثش ادتی ٍ تِ كاَس
ًَؿتِ تلمی ًوایین ،هیتَاًین حوایت وٌَاًؼیَى تشى سا ٍفاك هاادُ ( 2)1تاش آى هتشتاة
تذاًین .الثتِ سٓایت اك سفتاس هلی(ً )National treatmentیض هشٍسی اػات .اص ػاَی
دیگش تش اػاع هادُ  19وٌَاًؼیَىّ ،اذف ،افاضایؾ حوایات اص پذیاذ آٍسًاذُ تاَدُ ٍ
ٌاًچِ حوایت گؼتشدُ تشی دس لَاًیي هلی هذ ًِش تاؿذ ،هیتَاًاذ تاا سٓایات اكاَل
وٌَاًؼیَى تِ واس گشفتِ ؿَد .همشسُی هزوَس ًیض هیتَاًاذ تاِ ٌٓاَاى تمَیات وٌٌاذُی
حوایت اص ٌَٓاى اثش هذ ًِش لشاس گیشد .دس حمَق ایشاى ًیض تا تَبِ تِ هَاسد اؿاسُ ؿاذُ
ًام اثش هیتَاًذ تِ ٌَٓاى یه اثش ادتی تلمی ٍ هَسد حوایت لشاس گیشد.

فشهیِ هٔیف دیگشی ًیض دس ساتٌِ تا تلمی ًام اثش تِ ٌَٓاى اثشی هؼتم هاَسد ًِاش
تشخی لشاس گشفتِ اػت .تش ایي اػاع ٌاًچاِ ًاام اثاش تاِ ٌّگاام وتاتات داسای ًاشح
خاكی تاؿذ هی تَاى تِ ٌَٓاى یىی اص آثاس هَسد حوایت هالىیات ادتای ٍ ٌّاشی اص آى
حوایت ًوَد .تٌذ  5اص هادُ  2لاًَى حوایت اص هَلفاى ٍ هلٌفاى هیتَاًذ هـاوَل ایاي
هَهَّ گشدد .الثتِ تِ ًِش هیسػذ اؿاسُ تِ تحث ًشح دس حوایات اص ًاام اثاش (اهااهی،
 ،1386ف  )106تیؾ اص آًىِ تِ لحاٍ هاّیتی حوایت اص ًام اثش سا هَسد تشسػای لاشاس

دّذً ،شاحی هَبَد حوایت هی ؿَد .هَهَٓی وِ دس هَسد ًام تؼیاسی اص آثاس ادتای ٍ
ٌّشی واستشدی ًذاسدّ .وچٌیي ػاتمِای اص حوایت تِ ًشیك هَكَف دس دیگش وـاَسّا
هالحِِ ًگشدیذ.

حوایتاسناماثزبهعنواىجشئیاس«اثز»
ٌاًچِ اثش سا تِ ٌَٓاى هَبَدیتی هؼتم ٍ اص ًام اثش تِ ٌَٓاى اتتذای آى تا اًتْا تٌگاشین
تایذ گفت تلمی ًام اثش تِ ٌَٓاى بضئی اص اثش هوىي اػت .اص ػَی دیگش ًام اثش هیتَاًاذ
ِ تِ ٌَٓاى التثاع اص اثش ٍ ِ تِ ٌَٓاى تىثیش تخـی اص اثش هَسد اػاتفادُ لاشاس گیاشد.
دس ّش دٍ حالت التثاع یا تىثیش تخـی اص اثش ،هیضاى ٍ هٔیاس الاذاها
تحث اػت .تِ ٓثاس

هَكاَف ،هاَسد

دیگاش ایٌىاِ اِ هیاضاى اص اثاش هاَسد اػاتفادُ ؿاذُ تاِ لحااٍ

ووی( ٍ )Quantityویفی ( )Qualityهیتَاًذ هٌتْی تِ ًمن حمَق هَلف گشدد ،هاَسد
لاًَى حوایت اص هَلفاى  ،هلٌفاى ٍ ٌّشهٌذاى تِ هَهَّ هَسد تحث ًپشداختِ اػت.
كشفات اص ٍحذ

هالن هادُ  7لاًَى هزوَس وِ تِ تحث اػتثٌائا

اػتفادُ اص آثاس

پشداختِ اػت ،هیتَاى تِ هتٔاسف تَدى اػتفادُ اؿاسُ ًوَد .اها تا تَبِ تِ اتْاها
اػتفادُ هتٔاسف ٍ ایٌىِ دس هَهَّ هَسد تحث اثثا

ًمن حك هَلف هذ ًِش اػت،

ساُ ح لات تَبْی اػتٌثاى ًویؿَد.
دس حمَق اًگلؼتاى ٓلیشغن ٍبَد سٍیِ واهي ال هثٌی تش ٓذم حوایت اص ًام اثش اص
ًشیك وپی سایت لَآذ لات تَبْی ٍبَد داسد وِ هیتَاًذ دس بْت اثثا

اهىاى

حوایت اص ًام اثش تِ ٌَٓاى بضئی اص اثش هَسد اػتفادُ لشاس گیشد .دس حمَق اًگلیغ
ٌّگاهی وِ تخـی اص اثش هَسد وپی لشاس هیگیشدٌ ،اًچِ تخؾ هزوَس تِ ٌَٓاى تخؾ
اػاػی ( )Substantial Partاثش تلمی ؿَد ًمن وپی سایت هحؼَب هیؿَد .تش اػاع
تخؾ ػَم اص هادُ  17لاًَى اختشآا ً ،شحْای كٌٔتی ٍ وپی سایت اًگلیغ الذاها
ًمن وٌٌذُ ًؼثت تِ و یا تخؾ اػاػی ،اص اثش ،اهىاى پزیش اػت .ایٌىِ ِ تخـی اص
اثش تِ ٌَٓاى تخؾ اػاػی آى دس ًِش گشفتِ هیؿَد حائض اّویت اػت .تِ ٓثاس
ٌاًچِ تتَاًین ًام اثش سا تِ ٌَٓاى تخؾ اػاػی اثش دس ًِش تگیشین دس كَس

دیگش

اػتفادُ اص
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ػَال اػت.
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ًام اثش هیتَاى حوایت وپی سایت سا هـوَل آى داًؼت .تِ ًَس حتن دس بْت تٔییي
تخؾ اػاػی اثش ًمؾ سٍیِ لوایی دس هٔشفی هٔیاسّای هَسد ًِش دس حمَق اًگلیغ
لات تَبِ اػت.
تِ ٌَٓاى هثال لاهی لذی ( )Laddieدس پشًٍذُای ( Ravenscroft v. Herbert

)ْ )[1980] RPC 193 (Brightman Jاس هٔیاس سا بْت تٔییي تخؾ اػاػی اثش هَسد
تثییي لشاس هیدّذ .اٍل ایٌىِ هیضاى تخؾ اػتفادُ ؿذُ ِ تِ لحاٍ ووی ٍ ِ تِ لحاٍ
ویفی تایذ هَسد ًِش لشاس گیشد .تِ ٓثاس

دیگش حجن هٌالة اػتفادُ ؿذُ اص یه ػَ ٍ

تاثیشی وِ هٌالة هزوَس تش سٍی رّي هخاًة داسد هذ ًِش اػت .اص ًِش ٍی ویفیت
هَهَّ اص وویت آى اّویت تیـتشی داسد .دٍم ایٌىِ ِ هیضاى اص آًچِ هَسد اػتفادُ
لشاس گشفتِ اػت ،هَهَّ حوایت وپی سایت اػت ٍ ِ هیضاى اص ؿوَل حوایت
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هزوَس خاس اػت .تِ ٓثاس

دیگش دس تحلی هٔیاس ًخؼت تایذ تِ تخؾ اكی هَسد

اػتفادُ ًِش داؿت .ػَم ایٌىِ ًالن ،اص آى تخؾ اص اثش اػتفادُ ًوَدُ ،وِ هَبثا
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واّؾ واس ٍ تالؽ فىشی خَد سا فشاّن آٍسدُ اػت ٍ .ػشاًجام ایٌىِ تخؾ هَسد
اػتفادُ تایذ تا حذی هَسد اّویت تاؿذ وِ هَبثا

سلاتت دٍ اثش سا فشاّن ػاصد

( .)Groves, 1997, p. 347تش اػاع هَاسد اؿاسُ ؿذُ هیتَاى گفت تِ ٌَٓاى هثال
هفَْم غالة اص یه ؿٔش یا ًغوِی حاون تش یه اثش هَػیمیایی یا ًتیجِ یه آصهایؾ
ًَالًی هیتَاًٌذ تِ ٌَٓاى تخؾّای اػاػی اص آثاس هتفاٍ

دس ًِش گشفتِ ؿًَذ

(.)Davison, 2016, p. 283
تٌاتشایي تش اػاع هٔیاسّای هزوَس وِ هیتَاًذ تِ ٌَٓاى ًوًَِ دس حمَق داخلی ًیض
هَسد اػتفادُ لشاس گیشدٌ ،اًچِ تخَاّین اص ًام اثش تِ ٌَٓاى تخـی اص اثش حوایت ًوایین
تِ ًا اس ًام اثش تایذ اكی تاؿذ .اص ػَی دیگش ٌاًچِ تا هؼاهحِ اص وٌاس ًمق ًام اثش
تِ لحاٍ ووی تگزسین اها تِ ًِش هیسػذ لحاٍ ؿشى اكالت تتَاًذ ویفیت هَسد ًِش سا
فشاّن ػاصدّ .وچٌیي ٍبَد ؿشى اكالت دس تحمك هٔیاسّای دیگش ًیض هَثش اػت .تِ
ّویي دلی سٍیِ لوایی تشخی اص وـَسّا هاًٌذ تلظیه (ٍ )Glick, 1970, p. 455
آهشیىا ( )Tyler, 2009, p. 327دس هَاسد هحذٍدی وِ اص ًام اثش حوایت ًوَدُاًذ ،تِ
ایي ػَ هتوای اػت وِ ٌاًچِ ًام اثش دس وٌاس دیگش تخؾّای اثش هَكَف ،هَسد

اػتفادُ لشاس گشفتِ تاؿذ ًمن وپی سایت تِ ؿواس هیآیذ.

حوایتاسناماثزاسطزیقحقوقهعنویپدیدآورنده 
حمَق هٌَٔی یا اخاللی پذیذآٍسًذُ وِ سیـِ دس احتشام تِ ؿخلیت پذیذ آٍسًاذُ داسد
(حىوتًیا ،1386 ،ف  )312دس تشخی اص وـَسّا تِ ٌَٓاى یىی اص ساُّای حوایات اص
ًام اثش هَسد اػتٌاد لشاس گشفتِ اػت .تِ ٓثاس

دیگاش آًجاا واِ ؿخلایت پذیذآٍسًاذُ

هَسد تٔشم لشاس هیگیشد هیتَاى تِ ًمن حمَق هٌَٔی اػاتٌاد ًواَد .الثتاِ دس حاال
حاهش حك افـای اثش ( ،)Divulgation rightحك ػشپشػتی اثش ( ،)Paternity rightحك
تواهیت ٍ حفَ حشهات اثاش ( ٍ )Integrity rightحاك ٓاذٍل ( )Retraction rightتاِ
ٌَٓاى ًوادّای حمَق هٌَٔی دس لَاًیي وـَسّای هختلف تیاى گشدیذُ اًذّ .ش ٌذ واِ
تفاٍ

هثاًی دس ًِامّای حمَلی تآاث گشدیاذُ اػات فٌاَى هختلفای دس حوایات اص

ػَال اػاػی دس ایي تخؾ ایي اػت وِ آیا هیتَاى بْت حوایت اص ًام اثش تِ
حمَق هٌَٔی پذیذآٍسًذُ اػتٌاد ًوَد یا خیش .تِ ًِش هیسػذ ػادُ تشیي سٍؽ دس
بْت تحمك ّذف هَسد اؿاسُ وِ ّواى حوایت اص ًام اثش اػت ،اهىاى ػٌجی حوایت
اص ًشیك تشخی اص ًوادّای حمَق هٌَٔی اػت .اها ٌاًچِ اػتفادُ اص سٍؽ هزوَس غیش
هَثش یا داسای اثش هٔیفی تاؿذ هیتَاى گفت تَػِٔ دس هلادیك حمَق هٌَٔی تا تىیِ
تش تٔشم تِ ؿخلیت پذیذآٍسًذُ هیتَاًذ ساّگـا تاؿذ .تِ ٓثاس
ًوادّای حمَق هٌَٔی دس ًَل صهاى ٍ تِ كَس

دیگش ّواًٌَس وِ

تذسیجی تِ سػویت ؿٌاختِ ؿذُ اًذ

دس حال حاهش ًیض دس كَستی وِ سفتاسی هَبة تٔشم تِ ؿخلیت پذیذآٍسًذُ تلمی
ؿَد ،تتَاى آى سا دس صهشُی ًمن حمَق هٌَٔی تِ ؿواس آٍسد .ؿایذ تتَاى گفت آًچِ
وِ اهشٍصُ تِ ٌَٓاى هماٍهت ًِام واهي ال دس تشاتش تِ سػویت ؿٌاختي حمَق هٌَٔی
پذیذآٍسًذُ هٌشح هیؿَد ،سیـِ دس ٍبَد ٌٓاٍیٌی

َى هٌْ تَّیي ٍ افتشاء

( ،)Defamation and Libelسلاتت غیشهٌلفاًِ ( ٍ )Unfair competitionحك خلَ
( )Privacyدس هثاًی اخاللی ا حمَلی ًِام هَكَف ٍ ٓذم هشٍس

دس تلشی تِ

حمَق هٌَٔی پذیذآٍسًذُ داسد .الثتِ پش ٍاه اػت وِ دس تواهی هَاسد اؿاسُ ؿذُ
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حمَق هٌَٔی پذیذآٍسًذُ آوال گشدد وِ ؿشح آى اص حَكلِ همالِ حاهش خاس اػت.
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ٍبَد اثش فىشی تِ ٌَٓاى ٌٓلش اػاػی هذ ًِش تَدُ ٍ ػایش اًَاّ حمَق هشتَى تِ
ؿخلیت فشد سا دس تش ًویگیشد (ولوثِ ،1385 ،ف  .)78تٌاتشایي دس اداهِ دس بْت
پاػخ تِ پشػؾ هزوَس ٍ تا اػتفادُ اص حك تواهیت اثش ٍحك اًتؼاب اثش تِ تشسػی
اهىاى حوایت اص ًام اثش اص ًشیك حمَق هٌَٔی پذیذآٍسًذُ هیپشداصین.

.1تطبیقباحقتواهیتاثز 
حك تواهیت اثش حمی اػت وِ تش اػاع آى ّیچ وغ ًویتَاًذ یه اثش ادتی یا ٌّشی سا
تذٍى هَافمت پذیذآٍسًذُ تغییش دّذّ ،ش ٌذ تغییش هَكَف اًذن تاؿذ .تش ایاي اػااع
دیگش ٌّگاهی وِ هاا اص ًاام

ٌَٓاى اثش اص ػَیی هیتَاًذ اص تغییش هلَى تواًذ .تِ ٓثاس

اثش تِ ٌَٓاى تخـی اص اثش كحثت هیوٌین ،ایي تخؾ ًوایتَاًاذ تاذٍى ابااصُی پذیاذ
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آٍسًذُ هَسد تغییش ٍالْ ؿَد .دس ایي ٍهٔیت تِ ًِش هیسػذ فاسٕ اص تحث اكالت ًاام،
كشفات تِ لحاٍ ایٌىِ تخـی اص اثش تذٍى اباصُی پذیذآٍسًذُ تغییش یافتاِ اػاتً ،اام اثاش
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حوایت هیؿَد.
اص ػَی دیگش ایي اؿىال سا هیتَاى هٌشح ًوَد وِ اػتفادُ اص ًام اثش اغلة تِ
كَس

اػتفادُ اص آى ٍ تِ كَس

یىؼاى تشای اثش دیگشی اص ّواى ًَّ یا غیش آى اػت

ٍ اػتٌاد تِ حك تواهیت اثش ًویتَاًذ ساّگـا تلمی ؿَد .دس پاػخ هیتَاى گفت
پذیذآٍسًذُ هحؼَب وٌین

ٌاًچِ یىی اص هثاًی حك تواهیت اثش سا حوایت اص ؿْش

(حىوتًیا ،1386 ،ف  .)334اػتفادُ اص ًام اثش دیگشی ،هیتَاًذ هَبة ٍسٍد صیاى تِ
ؿْش

پذیذآٍسًذُی اثش اتتذایی ؿَد .تِ ٓثاس

ًام اثش كَس

دیگش گش ِ دس ُاّش تغییشی ًؼثت تِ

ًگشفتِ اػت اها تا تَبِ تِ استثاى واه ًام اثش تا ؿْش

هیتَاى ایي اػتفادُ سا تا لحاٍ ؿشایٌی هوش تِ ؿْش

پذیذآٍسًذُ

پذیذآٍسًذُ داًؼتِ وِ هَبة

تغییش دس اسصؽ ًام اثش خَاّذ ؿذ .یىی اص ایي ؿشایي سا هیتَاى دس ویفیت دٍ اثش
بؼتجَ ًوَد .تِ ٓثاس

دیگش ٌّگاهی وِ اص ًام اثشی تشای اثش دیگشی وِ تِ لحاٍ

ویفیت دس دسبِی پاییي تشی اص آى لشاس داسد اػتفادُ هیؿَد ،تِ كَس
هیتَاى هتاثش ؿذى ؿْش

ٍاه

پذیذآٍسًذُ اص آى سا هالحِِ وشد.

تشّویي هثٌا دس حمَق فشاًؼِ پذیذآٍسًذُ بْت اػتفادُ اص حمَق اخاللی تشای

حوایت اص ًام اثش خَد ،تایذ دس دَٓی هٌشح ؿذُ تذٍا تشتشی اثش خَد ًؼثت تِ اثش
ثاًَی سا تِ اثثا

تشػاًذ .الثتِ ٌاًچِ اثش ٍی اص ؿْش

وافی دس تیي ٓوَم تشخَسداس

تاؿذ یا یه ؿاّىاس ادتی ٍ ٌّشی تلمی ؿَد تاس اثثاتی تِ ْٓذُ خَاًذُ خَاّذ تَد
(.)Glick, 1970, p. 451

.2توسعهدرهصادیقحقانتساباثز
ّواًٌَس وِ پیؾ اص ایي ًیض اؿاسُ ؿذ حمَق هٌَٔی تِ تاذسی ٍ تاا تَباِ تاِ حماَق
هشتَى تِ ؿخلیت پذیذآٍسًذُ هَسد ؿٌاػایی لشاس گشفتِ اػت .یىی اص هلادیك حمَق
هَكَف حك اًتؼاب اثش اػت .تا تِ حال دس تواهی تحلی ّاای هٌاشح ؿاذُ دس هاَسد
حك هضتَس تِ حك پذیذ آٍسًذُ دس اًتـاس اثش تا ًام ٍی آن اص ٍالٔای یاا هؼاتٔاس اؿااسُ
ؿذُ اػت .دس ًگاُ اٍل حك هَكَف ًویتَاًذ استثاًی تا حوایت اص ًام اثاش پیاذا وٌاذ.
اها ٍهٔیت وًٌَی تشخی اص آثاس تِ ٍیظُ آثاس اسائِ ؿذُ دس حَصُ ػشگشهیّا هاًٌاذ فایلن
هیًوایذ .تِ ٓثاس

دیگش ٌّگاهی وِ ًام اثش اص ٌاى ؿْشتی تشخَسداس هیؿَد وِ پذیاذ

آٍسًذُی آى سا تا ًام اثش هیؿٌاػٌذ هیتَاى دس هَسد حك اًتؼاب اثش ًیض ػخي گفت.

الثتِ دس ٍهٔیت هزوَس تِ ایي ًىتِ تایذ تَبِ ًوَد وِ حك اًتؼاب اثش ؿاه حك پذیذ
آٍسًذُ دس ػلة اػتفادُ اص ًام خَد تشای اثش دیگشی ()Right to prevent false attribution
ًیض هیؿَد (ؿثیشی ،1396 ،ف  .)250حال ٌاًچِ ًام اثش تِ لحاٍ ؿْش

آى ،تِ ٌَٓاى

یىی اصهـخلِّای ؿخلیتی ٍ َّیتی پذیذآٍسًذُ دس تیي ٓوَم هحؼَب ؿَد ،تایذ گفت
تَػِٔ دس هفَْم حك اًتؼاب اثش وِ هٌتْی تِ تَػِٔ دس هلادیك هشتثي هیؿَد ،هیتَاًذ تِ
ٌَٓاى ساُ حلی بْت حوایت اص ٌَٓاى اثش تلمی گشدد .تِ ٌَٓاى هثال ووتش وؼی هیتَاًذ
ًام پذیذآٍسًذُی اثش «ّشی پاتش» ( )Harry potterسا تِ خاًش تیاٍسد .تِ ّویي بْت دس
اغلة هَاسد بْت هٔشفی پذیذآٍسًذُ ،تِ ٌَٓاى «خالك ّشی پاتش» اؿاسُ هیوٌٌذ .تٌاتشایي
اوٌَى ٌَٓاى «ّشی پاتش» بضئی اص ؿخلیت پذیذآٍسًذُ هحؼَب ؿذُ ٍ اػتفادُ اص آى تشای
اثش دیگشی ًَٓی خذؿِ تِ حك اًتؼاب اثش تِ ؿواس هیآیذ.

ًىتِ لات تَبِ دس ایي تحث ٍهٔیت لاًَى حوایت اص حمَق هَلفاى هلٌفاى ٍ

حقَق اسالهی /هطالعِی تطبیقی حوایت از ًام اثر

ٍ هَػیمی ٍ ٓجیي ؿذى ًام پذیذآٍسًذُ تا ًاام اثاش ،تشدیاذّایی سادس ایاي تااسُ هٌاشح
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ٌّشهٌذاى دس هَسد حك اًتؼاب اثش اػت .دس هادُ  18لاًَى هَكَف ٌیي آهذُ اػت:
«اًتمال گیشًذُ ٍ ًاؿش ٍ وؼاًی وِ ًثك ایي لاًَى اباصُ اػتفادُ یا اػتٌاد یا التثاع اص
اثشی سا تِ هٌَِس اًتفاّ داسًذ تایذ ًام پذیذآٍسًذُ سا تا ٌَٓاى ٍ ًـاًِ ٍیظُ هٔشف اثش
ّوشاُ اثش یا سٍی ًؼخِ اكلی یا ًؼخِ اپی ...دس ًوایٌذ »...دس ایي هادُ ٓثاس
«ٌَٓاى ٍ ًـاًِ ٍیظُ هٔشف اثش» دس وٌاس «ًام پذیذآٍسًذُ» آٍسدُ ؿذُ اػت .دس تواهی
تحلی ّای حمَلذاًاى اص هادُ هزوَس ٓثاس

ٌَٓاى ٍ ًـاًِ ٍیظُ هٔشف اثش تِ پذیذ

آٍسًذُ ػشایت دادُ ؿذُ اػت .دس حالی وِ پش ٍاه اػت «ٌَٓاى ٍ ًـاًِ ٍیظُ» تِ
«اثش» اهافِ گشدیذُ ٍ تایذ حوایت سا هتَبِ ًام ٍ ٌَٓاى اثش داًؼت .هواف تش ایي تایذ
گفت ٌّگاهی وِ دس هادُ  ٍ 17دس تحث حوایت اص ًام اثش وِ پیؾ اص ایي هَسد تحث
ٍالْ ؿذ ،اص ٓثاس
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ٓثاس

«ًام ٍ ٌَٓاى ٍ ًـاًِ ٍیظُای وِ هٔشف اثش اػت» اػتفادُ هیؿَد ٍ

هزوَس ٓیٌا ٍ دس هادُ  ٍ 18دس تحث حك اًتؼاب اثش تىشاس هیگشدد ،لشیٌِای تش

كحت ادٓای هزوَس داًؼت .تٌاتشایي دس لاًَى ایشاى هیتَاى ٓالٍُ تش هثاحث اتتذایی
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اص هتي لاًَى ًیض تِ تَػِٔ هلذالی حك اًتؼاب اثش دػت یافت.

نتیجهگیزی

پظٍّؾ حاهش تِ تشسػی اهىاى حوایت اص ًام اثش اص ًشیك ّش یاه اص ًِاامّاای حاك
هَلف یا وپی سایت هیپشداصد .تِ ّویي هٌَِس دس اتتذا تِ هاّیت ًام اثاش ٍ تاذٍا اهىااى
تلمی ًام اثش تِ ٌَٓاى اثشی هؼتم پشداختین .تاِ سغان تفااٍ ّاای هَباَد دس هفْاَم
اكالت دس دٍ ًِام حك هَلف ٍ وپی سایت ،تایذ گفت دس كَس

اًٌثاق ًام تا ّش یاه

هالنّای ًِامّای هزوَس دس هَسد اكالت ،اهىاى اكی داًؼتي ًاام اثاش هیؼاش اػات.
الثتِ كشف بذیذ تَدى ًام ًویتَاًذ داللت تش اكالت آى داؿتِ تاؿاذ .دس هاَسد اسصؽ
ووی ًام ًیض ّویي ٍهٔیت لات هالحِِ اػت .اها ًِاام وپای سایات وویات اثاش سا دس
احشاص اكالت آى هَثش هیداًذ وِ دلی آى سیـِ دس اك «هَهَٓا

ون اّویات» داسد.

تِ ّش حال تا تفؼیش اك هزوَس ،تا هحَسیت هیضاى خاللیت ،هایتاَاى گفات دس ًِاام
هزوَس ًیض ًامّای خاللاًِ هَسد حوایت لشاس هیگیشًذ .اص ػَی دیگش هیتَاى ًام اثاش سا

تِ ٌَٓاى یه اثش ادتی تلمی ًوَدُ ٍ آى سا دس صهشُ یىی اص آثااس فىاشی هاَسد حوایات
ًِام حك هَلف یا وپی سایت داًؼت .الثتِ ایي اؿىال هٌشح ؿذُ اػت وِ تشویة دٍ یا
ٌذ ولوِ ًیض تِ لحاٍ وَتاّی ًویتَاًذ تِ ٌَٓاى ًَؿاتِ هحؼاَب ؿاذُ ٍ هٌتْای تاِ
تلمی اثش ادتی اص آى ؿَد .اها تایذ گفت دس ایٌجا ًیض پیؾ ؿشى اكالت هَسد ًیاص تاَدُ ٍ
حتی دس وـَسّای هـوَل ًِام وپیسایت ًیض تا تفؼیش تیاى ؿذُ ایي هـى لاتا حا
خَاّذ تَدّ .وچٌیي هیتَاى ًام اثش سا تِ ٌَٓاى بضئی اص اثش هَسد حوایت لاشاس داد .دس
ایي ٍهٔیت تِ ًا اس هیتایؼت اػتفادُ اص ًام اثش تِ ٌّگاام ًمان حاك هَلاف تحلیا
ؿَد .تش ّویي اػاع هٔیاس اػتفادُ اص «تخؾ اػاػی» اص اثش وِ دس حماَق اًگلایغ هاذ
ًِش اػت ،هَسد تشسػی لشاس گشفت .دس ایٌجا ًیض تِ ایي ًتیجِ سػایذین واِ دس كاَس
احشاص اكالت ًام اثش ،هیتَاى هٔیاس اػتفادُ اص تخؾ اػاػی اثش سا هحمك داًؼاتِ ٍ آى سا
هـوَل ًمن وپی سایت تذاًینٌ .یي تفؼیشی هیتَاًذ فشا سٍی لوا

دس پشًٍذُّاای

گیشد.
حمَق هٌَٔی پذیذآٍسًذُ ًیض هیتَاًذ دس بْت حوایت اص ًام اثش هَسد اػتفادُ لشاس
گیشد .اص یه ػَ هیتَاى تا اػتٌاد تِ حك تواهیت اثش اػتفادُ اص ًام اثش ػاتك سا تِ لحااٍ
واػتي اص اسصؽ آى وِ هٌتْی تِ ٍسٍد صیاى تِ ؿْش
ًوَد .اص ػَی دیگش تا تَبِ تِ ؿْش

پذیذآٍسًاذُ هایؿاَد سا هوٌاَّ

تشخی اص ًامّا ٍ تلمی آىّاا تاِ ٌٓاَاى یىای اص

هـخلِّای ؿخلیتی ٍ َّیتی پذیذآٍسًذُ ،هیتَاى تا تَػِٔ دس هلادیك حك اًتؼاب
اثش ،حَصُ حوایتی آى سا هـوَل ًام اثش ًیض داًؼت.
دس تشسػی ٍهٔیت حوایت اص ًام اثش دس دیگش وـَسّا تایذ گفت حوایت اص ًام اثاش
اص ًشیك ًِام حك هَلف یا وپی سایت تا سًٍذی سٍ تِ افضایؾ دسوـَسّای هختلاف دس
بشیاى اػت .وـَسّای هـوَل ًِام حك هَلف ،دس ایي هؼیش ،حوایت گؼتشدُ تشی سا
آوال هیًوایٌذ .تِ ٓثاس

دیگش ،وـاَسّای هَكاَف ٓاالٍُ تاش اػاتفادُ اصاهتیااصا

لَاًیي هشتَى تِ ٓالئن تجاسی ٍ سلاتت غیشهٌلافاًِ دس حوایات اص ًاام اثاش ٍ ،اهىااى
أًماد لشاسدادّای خلَكی تیي آوای اًجويّای پذیذآٍسًذگاى آثاس ادتای ٍ ٌّاشی،
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هـاتِ ٍ تِ ٌّگام وپیتشداسی اص تخؾّایی اص یه اثش اص بولِ ًام اثش هَسد اػتفادُ لشاس
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ًؼثت تِ حوایت اص ًامّای اكی الذام ًوَدُاًذ .حتی وـَسّایی هاًٌذ فشاًؼِ ،گاام سا
فشاتش اص ایي ًْادُ ٍ دس كَس

ٍبَد ؿاثِْ دس گوشاّای هخاًاة ،دس اػاتفادُ اص ًاام

هـاتِ ٍ تذٍى لحاٍ پیؾ ؿشى اكالت ،حوایات سا هتَباِ آى داًؼاتِاًاذ .حوایات اص
ًشیك حمَق هٌَٔی پذیذآٍسًذُ ًیض هَسد تَبِ تشخی وـَسّا هاًٌذ فشاًؼِ لشاس گشفتاِ
اػت .دس همات وـَسّای هـوَل ًِام وپی سایت اص بولِ آهشیىا ًگشؿی ػلثی ًؼثت
تِ حوایت اص ًام اثش داسًذٓ .لیشغن ٍبَد ًِشیا

حمَلی هتٔذد بْت حوایات اص ًاام

اثش اص ًشیك وپی سایت ،دادگاُّا تا اػتٌاد تِ ٓذم اكالت ًام اثش ،آى سا اص ؿوَل حوایت
وپی سایت خاس هیداًٌذ .الثتِ وـَسّای هزوَس آن حوایت خاَد سا اص ًشیاك لَآاذ
هشتااَى تااِ سلاتاات غیشهٌلاافاًِ ٍ حوایاات اص ٓالیاان هـااَْس ( )Passing offآوااال
هیًوایٌذ.
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دس حمَق ایشاى ًیض هادُ  17لاًَى حوایت اص حمَق هَلفاى ،هلٌفاى ٍ ٌّشهٌاذاى تاذٍى

حقَق اسالهی /هحوَد حکوتًیا ،ابراّین تقیزادُ ٍ داٍٍد خَشٌَیس

ّیچ پیؾ ؿشًی اص بولِ اكالتً ،ؼثت تِ حوایت اص ًام اثش الذام ًوَدُ اػت .اهاا تاِ
لحاٍ هاَّی ٍ پزی شؽ اهىاى اكالت آى یاا ٍباَد ٍاتؼاتِ تاِ اثاش تاِ لحااٍ لااًًَی
هؼىَ

اػت .اص ػَی دیگش تا تَبِ تِ تثلشُ هادُ  8الیحِ باهْ حوایت اص هالىیات

فىشی وِ دس هجلغ ؿَسای اػالهی هٌشح اػت ،ؿاى ٌٓ ،اَاى ٍ ًـااًِ ٍیاظُ اثاش دس
كَستی وِ اص خاللیت ٍ ًَآٍسی پذیذآٍسًذُ ًاؿی ؿذُ تاؿذ هَسد حوایت لشاس گشفتِ
ٍ اػتفادُ اص آى دس اثش دیگشی دس كَستی وِ الما ؿثِْ ًوایذ هوٌَّ اػت .تٌااتشایي های
تَاى تالؽ لاًًَگزاس ایشاًی دس بْت حوایت اص ًامّای اكی سا هالحِِ ًواَد واِ دس
كَس

تلَیة اتْاها

هَبَد تا حذٍدی هشتفْ هیؿَدّ .وچٌیي دس هاَسد حوایات

اص ًشیك حمَق اخاللی تایذ گفت تا تَبِ تِ تفؼیشی وِ اص هادُ  18لاًَى هزوَس اسائاِ
گشدیذ لاًًَگزاس خَد الذام تِ تَػِٔ هلاذالی حاك اًتؼااب اثاش ًواَدُ اػات .الثتاِ
پیـٌْاد هی ؿَد دس بْت حوایت اص حمَق هٌَٔی پذیذآٍسًذُ تَػِٔ هلذالی هازوَس
تِ كَس

كشی دس الیحِ باهْ هالىیت فىشی هَسد ًِش لشاس گیشد.
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