هطالعهی تطبیقی حوایت از نام اثر
تاسیخ دسیافت96/5/14 :

تاسیخ تأییذ96/10/4 :

-----------------------------

داوود خوشنویس

حمایت اس وام اثز در دي وظام حقًقی کامه ال ي ريمی صرمىی با تفااي َاایی ماًرد تً اٍ قازار هز اٍ
است .اصل اخ ال ا در رابطٍ با امکان حمایات اس واام اثاز اس قزیاو حقاًف مً اپ یاا ک ای رایات اسات.
اخ ال ا مذکًر ریشٍ در شىاسایی ماَیت وام اثزدارد .تلقی وام اثز بٍ عىًان اثزی مس قل یا محسًب ومًدن
آن بٍ عىًان شئی اس اثز میتًاوذ بٍ عىًان دي وظزیٍ در مًرد ماَیت وام اثز مًرد وظز قازار هیزواذ .پاضيَ
حاضز ضمه بزرسای يضاتیت تلای 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 اس ىاد بٍ حو او ساب اثز مًرد بزرسی قزار میهیزد.
کلید واشگاى :وام اثز ،حو مً پ ،ک ی رایت ،شزط اصا ت ،اثز ادبی ،بخ

 اػتاد پظٍّـگاُ فشٌّگ ٍ اًذیـِ اػالهی.
 داًـیاس گشٍُ حمَق داًـگاُ پیام ًَس تْشاى.
 داًـدَی دوتشی حمَق خلَكی داًـگاُ پیام ًَس تْشاى.

اساسی ،حقًف اخالقی
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چکیده


هحوود حکوتنیا

ابراهین تقی زاده


هقدهه
دس فشٌّگ ٓویذ «ٌَٓاى» یا «ًام» بِ هٌٔای ّش آًچِ هَخب هٔشفیی ٍ ؿیٌاختي زییضی
هیؿَد آهذُ اػتٓ( .ویذ )1342،دّخذا آى سا «ّش زیضی وِ بِ ٍػیلِ آى بشای آؿیىاس
وشدى زیض دیگشی اػتذالل ؿَد» هٌٔا ًوَدُ اػت( .دّخذا ٍ )1377 ،فشٌّگ هٔییي آى
سا بِ هٌٔای ٍهْ ٍ حالت زیضی آٍسدُ اػت( .هٔیي )1393 ،اًَاّ هختلف آثاس فىیشی
ًِیش آثاس ادبیٌّ ،شی ،هَػیمیایی ٍ حتی ًشم افضاسّای سایاًِای ًیض داسای ٌَٓاى ّؼیتٌذ.
اص یه ػَ پذیذآٍسًذگاى آثاس هَكَف خْت تٔییي ًام هٌاػب با ویاسوشد هیَسد اؿیاسُ
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بشای اثش خَد ،هتحول تالؽ فىشی هیؿًَذ ٍ اص ػیَی دیگیش اًتخیا

ًیاهی خیزا ،

خذیذ ٍ وَتاُ بِ ٌَٓاى یه اكل دس خْت ایداد ؿْشت پذیذآٍسًیذُ ٍ هاًیذگاسی اثیش
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دس ارّاى ٓوَهی ؿٌاختِ هیؿَد)Tannenbaum, 1954, p. 459( .
حال با تَخِ بِ اّویت ٌَٓاى اثش وِ اص ٍخَُ هختلف هَسد اؿاسُ لشاس گشفت ،ایي
ػَال هٌشح اػت وِ آیا هیتَاى اص ًام اثش فىشی حوایت ًوَد .بِ ٓباست دیگش آیا ًِام
هالىیت فىشی ابضاسّای الصم بشای حوایت اص ٌَٓاى اثش ٍ خلَگیشی اص اػتفادُی
غیشهداص اص آى سا دس اختیاس داسد .بی ؿه پاػخ بِ پشػؾ هَسد اؿاسُ بذٍى دس ًِش
گشفتي ػیؼتنّای حمَلی وـَسّا ٍ لَاًیي هشتبي با آى اهىاى پزیش ًخَاّذ بَد.

دس اغلب وـَسّای دًیا حوایت اص ًام اثش اص ًشیك هباحث هشبَى بِ ٓالئن تداسی،
سلابت غیشهٌلفاًِ ٍ حوایت اص ٓالین هـَْس هیؼش گشدیذُ اػت .حتی وـَسّایی
هاًٌذ فشاًؼِ ٍ آهشیىا حوایت اص ٌَٓاى اثش سا اص ًشیك أًماد لشاسدادّای خلَكی بیي
آوای اًدويّای پذیذآٍسًذگا ى آثاس ادبی ٍ ٌّشی هاًٌذ اًدوي فیلن اهشیىا ( Motion

 )Picture Association of Americaهوىي ًوَدُ اًذ .اها ٓوذُ اختالفات دس هَسد
اهىاى حوایت اص ًشیك ًِام حك هَلف یا وپی سایت اػت .بٌابشایي همالِ حاهش دس
كذد اػت تا با هٌالِٔای تٌبیمی ،هوي بیاى ٍهٔیت فٔلی بشخی وـَسّا دس حوایت
اص ًام اثش اص ًشیك ًِام حك هَلف ٍ وپی سایت ،اهىاى حوایت اص ًام اثش اص ًشیك

ًِامّای هزوَس سا بشسػی ًوایذ.
بش ایي اػاع با بشسػی هاّیتی ًام اثش بِ لحاٍ تلمی آى بِ ٌَٓاى اثشی هؼتمل یا
خضئی اص اثش اهىاى حوایت دس ّش یه اص حاالت هَكَف هَسد بشسػی لشاس هیگیشد.
دس پایاى اهىاى حوایت اص ًشیك حمَق هٌَٔی پذیذآٍسًذُ هٌالِٔ هیؿَد .دس ایي هؼیش
ٍهٔیت لاًًَی ایشاى ٍ بشخی اص وـَسّای ؿاخق دس دٍ ًِام حمَق ًَؿتِ ٍ واهي
ال ٍ سٍیِّای لوایی هَخَد بیاى هیؿَد.

حوایت از نام اثر به عنواى «اثر»
بیاى ّذفوٌذ اًذیـِ هیتَاًذ بِ ٌَٓاى تٔشیفی هَخض ٍ هختلش بشای اثیش ( )Workتلمیی
ؿَد (Sterling, 1999, p. 189) .البتِ بیاى اًذیـِ بِ كَست هٌلیك ًوییتَاًیذ ؿیشایي
تلمی اثش سا فشاّن ػاصد ،بلىِ ٍخَد ٌٓلش اكالت بِ ٌَٓاى ٓلت تاهِ هشٍسی اػت.

داًؾ یا ٌّش یا ابتىاس پذیذآٍسًذُ پذیذ هیآیذ ،بذٍى دس ًِش گشفتي ًشیمِ یا سٍؿی وِ
دس بیاى یا َُْس یا ایداد آى بِ واس سفتِ تٔشیف ًوَدُ اػتٓ .لی سغن اًالق تٔشیف
"اثش" دس هادُی هَكَف ،لاًًَگزاس دس هادُ  2آثاس هَسد حوایت ایي لاًَى سا ُاّشا بِ
كَست حلشی بیاى ًوَدُ اػت .البتِ اص هدوَّ هَاد هَسد اؿاسُ بایذ گفت وِ دس
حمَق ایشاى ابتىاسی بَدى اثش بِ ٌَٓاى ؿشى اػاػی هذ ًِش اػت .دس حمیمت هفَْم
اكالت دس حمَق ایشاى با ابتىاسی بَدى اثش یىؼاى اػت( .كفایی ،1375 ،ف  )73بِ
ّویي دلیل هیتَاى گفت زٌاًچِ اثشی اكیل ٍ خاسج اص آثاس هَسد اؿاسُ دس هادُ 2
پذیذ آیذ ،بایذ آى سا تحت حوایت لاًَى ایشاى داًؼت .اص ػَی دیگش هیتَاى بش
حلشی بَدى آثاس هزوَس دس هادُ  2تاویذ ًوَدُ ٍ آثاس اكیل خاسج اص آى سا اص ؿوَل
حوایت خاسج داًؼت.
لاًَى ایشاى دس هَسد ایٌىِ آیا ًام اثش خَد هیتَاًذ بِ ٌَٓاى یه اثش تلمی ؿَد
ػاوت اػتّ .وچٌیي ایٌىِ آیا هیتَاى اكالت هَسد ًِش سا دس هَسد ًام اثش احشاص ًوَد
ًیاص بِ بشسػی داسد .هادُ  17لاًَى حوایت اص حمَق هَلفاى ،هلٌفاى ٍ ٌّشهٌذاىً ،ام ٍ
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هادُ  1لاًَى حوایت اص حمَق هَلفاى ،هلٌفاى ٍ ٌّشهٌذاى ،اثش سا بِ آًچِ اص ساُ
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ٌَٓاى ٍ ًـاًِ ٍیظُای وِ هٔشف اثش باؿذ سا هـوَل حوایت ایي لاًَى داًؼتِ اػت.
هادُ هزوَس همشس هیداسدً« :ام ٍ ٌَٓاى ٍ ًـاى ٍیظُای وِ هٔشف اثش اػت اص حوایت
ایي لاًَى بشخَسداس خَاّذ بَد ٍ ّیچ وغ ًویتَاًذ آًْا سا بشای اثش دیگشی اص ّواى
ًَّ یا هاًٌذ آى بِ تشتیبی وِ الماء ؿبِْ وٌذ بِ واس بشد ».دس همشسُی هَسد اؿاسُ حوایت
اص ٌٓاٍیي ٍ ًـاًِّای آثاس بِ ّیچ ؿشًی اص خولِ اكالت آى هـشٍى ًـذُ اػت .اص
ػَی دیگش اص هفَْم هخالف هادُ اػتٌباى هیؿَد وِ زٌاًچِ ًامٌَٓ ،اى یا ًـاى اثش دس
ًَّ دیگشی اص آثاس بِ واس سٍد هٌٔی ًذاسد( .صسوالم ،1388 ،ف  )67بِ ٌَٓاى هثال
زٌاًچِ ًام یه اثش هَػیمی دس یه فیلن ٍ بِ ٌَٓاى ًام فیلن هَسد اػتفادُ لشاس گیشد
هٌٔی ٍخَد ًذاسدّ .وچٌیي هادُ هزوَس داللتی بش «اثش» داًؼتي ًام اثش یا هَخَدیتی
ٍابؼتِ بِ آى ًذاسد.
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هادُ  3لاًَى حوایت اص پذیذآٍسًذگاى ًشم افضاسّای سایاًِای حوایت خَد سا ؿاهل
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ًامٌَٓ ،اى ٍ ًـاى ٍیظُای وِ هٔشف ًشم افضاس اػت داًؼتِ ٍ بش هوٌَٓیت اػتفادُ اص ًام
یا ٌَٓاى یا ًـاى ٍیظُ بشای ًشم افضاس دیگشی اص ّواى ًَّ یا هاًٌذ آى بِ تشتیبی وِ المای
ؿبِْ وٌذ تاویذ هیًوایذ .هادُ هَكَف ًیض ؿشایي هـخلی سا خْت حوایت اص ًام ًشم
افضاس سایاًِای همشس ًذاؿتِ ٍ اػتٌباى 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 اػتٌباى هیؿَد وِ دس حمَق ایشاى ٍهٔیت ًام اثش بِ
لحاٍ هاَّی هـخق ًیؼت .بیؾ اص آًىِ هباحث هشبَى بِ اكالت ًام یا هَخَدیت
ٍابؼتِی آى بِ اثش هَسد اؿاسُ لشاس گیشد ،تاویذ لاًًَگزاس بش هوٌَٓیت المای ؿبِْ ٍ
گوشاّی هخاًب دس اػتفادُ هدذد اص ًام اثش اػت .تفؼیشی وِ بیؾ اص آًىِ ها سا بِ
حوایت اص ًام اثش اص ًشیك هالىیت ادبی ٍ ٌّشی سٌّوَى ػاصد ،واسوشدی ؿبیِ ٓالهت
تداسی ٍ حوایت اص آى سا هتبادس هیػاصد .اص ػَی دیگش هیتَاى زٌیي اػتٌباى ًوَد وِ
لاًَى ایشاى ،فاسٕ اص هباحث هشبَى بِ حك هَلف ،حوایت ٍیظُای ( )Sui generisسا با
ؿشایٌی هـخق ًؼبت بِ ًام اثش آوال ًوَدُ اػت.
بش اػاع بخؾ پٌدن اص لاًَى هالىیت فىشی فشاًؼِ هلَ

ٌٓ ،1957اٍیي ،تحت

ؿوَل حوایت حك هَلف لشاس هیگیشًذ .لاًَى هَكَف همشس هیداسد وِ ًام اكیل
هاًٌذ اثشی هؼتمل هَسد حوایت اػت .البتِ ٌّگاهی وِ احتوال گوشاّی دس اػتفادُ اص
ًام هـابِ اثش ٍخَد داؿتِ باؿذ كشف ًِش اص ٌٓلش اكالت ،لاًَى فشاًؼِ الذام بِ
حوایت اص ٌَٓاى اثش هیًوایذ .با ایي ٍخَد سٍیِ دادگاُّا بش ٓذم توایل بش احشاص ؿشى
اكالت اػتَاس اػت)Glick, 1970, p. 458( .
بش اػاع اكالحیِی هادُ  L 112-4اص لاًَى هالىیت فىیشی فشاًؼیِ ،زٌاًچیِ ًیام
هـابِ هَخب گوشاّی ؿَد ،گشزِ اثش اص دٍسُ صهاًی حواییت ًییض خیاسج ؿیذُ باؿیذ،
هَسد حوایت لشاس هیگیشد .بِ ٓباست دیگش زٌاًچِ حتی ًام اثش اكیل ًباؿذ ،اها گویشاُ
وٌٌذُ بَدُ ٍ اثش ًیض اص هحذٍدُی صهاًی حوایت خاسج ؿذُ باؿذ ًام آى هیَسد حواییت
اػییت )Stromholm, 1990, pp. 3-33( .دس ٍالییْ ایییي بخییؾ اص لییاًَى فشاًؼییِ
دسبشداسًذُی اكَل هَسد ًِش سلابت غیشهٌلفاًِ اػت .بٌابشایي دس لاًَى فشاًؼِ ًام اثیش
ؿشایي اكالت دس هَسد ًام اثش ًیض هوىي اػت.
حال با دٍ پشػؾ اػاػی سٍبشٍ ّؼتین .اٍل زگًَگی احشاص اكالت ًام اثش یا بِ
ٓباست دیگش اهىاى ػٌدی احشاص ؿشى اكالت دس ٌَٓاى اثش ٍ دٍم ایٌىِ زٌاًچِ لائل بِ
حلشی بَدى آثاس هَسد اؿاسُ دس بشخی اص لَاًیي هاًٌذ هادُ  2لاًَى ایشاى باؿین ،آیا
هی تَاى ًام اثش سا دس ؿوَل یه یا زٌذ اثش اص آثاس هَسد اؿاسُ داًؼت .دس اداهِ
بذٍا احشاص ؿشى اكالت هَسد بشسػی لشاس هیگیشد ٍ ػپغ بِ پشػؾ اخیش پاػخ دادُ
هیؿَد.

 .1احراز اصالت
اص دیذگاُ وپی سایتٌّ ،گاهی وِ اثش ادبی ٍ ٌّیشی كیشفات تملییذ ٍ وپییبیشداسی اص اثیش
دیگشی ًباؿذ هٔیاس اكالت ( )Originalityهحمك ؿذُ اػتّ .شزٌذ وِ دس تفؼییشّیای
اخیییش اص هٔیییاس هییزوَس ٍخییَد حییذاللی اص خاللیییت هییشٍسی ؿییٌاختِ ؿییذُ
اػت )McDaniel and Jue, 2009, p. 87(.دس همابل دس ًِام حك هَلف ،هفَْم اكیالت
سیـِ دس ؿخلیت پذیذآٍسًذُ داسد .بِ ٓباست دیگش دس كَستی وِ اثش تَػیي ؿیخق

حقَق اسالهی /هطالعِی تطبیقی حوایت از ًام اثر

بِ ؿشى اكیل بَدى ،خَد بِ ٌَٓاى اثشی هؼیتمل تلمیی ؿیذُ ٍ اص ػیَی دیگیش احیشاص
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پذیذآٍسًذُ ایداد ؿذُ ٍ صاییذُی فىش ٍی باؿذ هیتَاى آى سا اكیل تلمی وشد.

هفَْم اكالت دس ًِامّای هختلف حمَلی اص آى زٌاى پیچیذگی بشخَسداس اػت وِ
بِ ساحتی ًویتَاى دس هَسد زگًَگی احشاص آى دس ّش ًِام ػخي گفت .آًچِ هؼلن اػت
دگشگًَی آثاس بِ لحاٍ ؿىل ٍ هاّیت بآث تغییش دس هفَْم اكالت ًیض گشدیذُ اػت .دس
ًِام واهي ال گشزِ ًَٓی بَدى هفَْم اكالت با تَخِ بِ تٔشیف هَسد اؿاسُ بِ رّي
هتبادس اػت ،اها تحَالت اخیش ٍ ٍسٍد ٌٓلش خاللیت بآث ًضدیه ؿذى آى بِ تفؼیش
ؿخلی هیؿَد .اص ػَی دیگش گشزِ دس حمَق ًَؿتِ ،ؿخلی بَدى هفَْم اكالت
اهشی بذیْی اػت ،اها با ٍسٍد آثاس واسبشدی دس دایشُ حوایتی حك هَلف بشداؿتی ًَٓی
اص هفَْم ابتىاس ٍ خاللیت دٍس اص رّي ًیؼت( .ولوبِ ،1385 ،ف )37
دس حمَق ایشاى هفَْم اكالت با ابتىاسی بَدى اثش هَسد تَخِ لاًًَگزاس لشاس گشفتیِ
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اػت .هادُ  1لاًَى حوایت اص حمَق هَلفاى هلٌفاى ٍ ٌّشهٌذاى دس تٔشیف اثش بِ آًچِ
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وِ اص ساُ داًؾ ٍ ٌّش ٍ یا ابتىاس پذیذآٍسًذُ ایداد ؿذُ باؿذ اؿاسُ هیًواییذّ .وچٌییي
دس هادُ  2لاًَى هزوَس دس بٌذّای هتٔذدی بِ هشٍست ابتىاسی بَدى آثاس هَسد حوایت
اؿاسُ هیًوایذّ .واًٌَس وِ پیؾ اص ایي ًیض بیاى ًوَدین هفَْم اكالت دس حمَق اییشاى
با ابتىاسی بَدى اثش هتشادف اػت .بٌذ  14اص هادُ یه الیحِ خیاهْ حواییت اص هالىییت
فىشی ًیض بش ایي هْن ٍ آًچِ بِ ٌَٓاى اكَل حاون بش هفَْم اكیالت بشؿیوشدین تاوییذ
هیًوایذ .بش اػاع بٌذ هزوَس «اكالت ٓباست اػت اص ایٌىِ اثیش اص خاللییت پذیذآٍسًیذُ
ًاؿی ؿذُ باؿذ ٍ بشگشداى (وپی) اص اثش دیگشی ًباؿذّ ،ش زٌذ اص لحاٍ هَهیَّ ،هحتیَا ییا
ؿىل خذیذ ًباؿذ».
دس حمَق فشاًؼِ هفَْم اكالت هبتٌی بش ؿخلیت پذیذآٍسًذُ بَدُ ٍ ابتىاسی بَدى
اثش گشزِ بِ كشاحت دس لاًَى هالىیت فىشی لیذ ًـذُ اػت اها سٍییِ لویایی داللیت
بش ٍخَد آى داسد .سٍیِ لوایی فشاًؼِ بش ایي ًىتِ تأویذ داسد وِ اثش بایذ بِ لحاٍ ؿىل،
بیاى ،ؿایؼتگی ٍ ّذف ،اكالت داؿتِ باؿذ( .صسوالم ،1388 ،ف )46
دس حمَق آلواى بشای بیاى هفَْم اكالت اص ٓباست «هٌحلش بِ فیشد بیَدى» اػیتفادُ
ؿذُ اػت .دس بٌذ دٍم اص هادُ ی  2لاًَى هالىیت ادبی ٍ ٌّشی آلویاى آهیذُ اػیت« :اص
ًِش ایي لاًَى فمي آفشیٌؾّای فىشی هٌحلش بِ فشد دس حىن اثش ّؼتٌذ ».لضٍم اكالت

داؿتي دس هادُ ی ّ 3واى لاًَى دسباسُ ی التباع ًیض با ٓباست «هٌحلش بیِ فیشد بیَدى»
تىشاس ؿذُ اػت (صسوالم ،1384 ،ف )124
هادُ ی  102لاًَى وپی سایت اهشیىا دسباسُ ی آثاسی وِ وپی سایت اص آًْیا حواییت
هیوٌذ ،همشس هیداسد« :حوایت وپی سایت  ...آثاس اكیل بشآهذُ اص تألیف سا وِ دس ٍػیلِ
ای هحؼَع بیاى ؿذُ باؿذ ،ؿاهل هیؿَد .ایي ٍػیلِ هوىي اػت اوٌَى ؿٌاختِ ؿیذُ
باؿذ ٍ یا دس آیٌذُ ایداد ؿَد ٍ آثاس بیاى ؿیذُ ،اص ًشییك آى ٍػییلِ ،دسیافیت ؿیذًی،
تىثیش پزیش ٍ یا بِ ؿىلّای دیگش ،خَاُ بِ ًَس هؼتمین ٍ خَاُ بِ ووه یه هاؿییي ٍ
یا ٍػیلِ ،اًتمال پزیش ٍ باؿذ( ».اًلاسی ،1386 ،ف  )12اؿاسُ بِ «آثاس اكیل بش آهذُ اص
تالیف» دس هادُ هزوَس داللت بش وفایت هفَْم اكالت دس حمَق آهشیىا بش آفشیٌؾ اثشی
هؼتمل وِ اص آثاس دیگشاى وپی ًـذُ باؿذ داسد.

ًام اثش بش هبٌای ّشیه اص تٔاسیف هَسد اؿاسُ دس كَست اًٌبیاق ،هییتَاًیذ اكییل
اسصؽ ًام ًیض لابل تَخِ اػت .دس پشًٍذُای هٌشح ؿذُ دس دادگاُ پاسیغ ػاصًذُی یه
بشًاهِ تلَیضیًَی با ًام «ػالم ،ودایی؟» هذٓی بَد وِ ؿیشوت خَاًیذُ اص ًیام بشًاهیِی
ٍی بذٍى اخاصُ اػتفادُ وشدُ ٍ هَخب ًمن حیك هَلیف گشدییذُ اػیت .دادگیاُ ًیام
«ػالم ،ودایی؟» سا ّشزٌذ بِ لحاٍ هحاٍسُای هٔوَل هیداًؼت ،اها با تَخِ بیِ ایٌىیِ
زٌیي ًاهی تا بِ حال بشای یه بشًاهِ تلَیضیًَی اًتخا

ًـذُ اػت آى سا اكییل تلمیی

ًوَد )TGI de Paris, 16 janvier 2008( .اص ػَی دیگش ًاهی خذیذ اهیا بیذٍى هٌٔیا ٍ
هفَْم اكیل تلمی ًویؿَد.
اسصؽ ًام ّن بِ لحاٍ ویفیت ٍ ّن بِ لحاٍ وویت ًیض اص خولیِ هیَاسدی اػیت ویِ دس
وٌاس بحث اكالت هٌشح هیؿَد .البال هتٔاسف ٓوَم وِ بِ ٌَٓاى ویفیت اثش هذ ًِیش اػیت،
لآذتات پغ اص احشاص اكالت آى لابل بشسػی اػت .بِ ٓباست دیگش اثشی غیش اكیل ًویتَاًیذ
اثشی با ویفیت تلمی ؿَد .بٌابشایي ویفیت ًام ًویتَاًذ اثشی بش اكالت آى داؿتِ باؿذ.
وویت ًام ًیض ًویتَاًذ بِ ٌَٓاى ٓاهل تٔییي وٌٌذُ دس اكالت آى ًمؾ داؿتِ باؿیذ.
زِ بؼا تاثیش یه دٍبیتی بِ ٌَٓاى یه اثش دس ارّاى ٓوَم بییؾ اص ییه وتیا

دس ًِیش

گشفتِ ؿَدّ .ویي ٍهٔیت هیتَاًذ دس هَسد ًام خاللاًِی یه اثش ًیض هالحِِ ؿَد .اها
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تلمی ؿَد .هشٍست تفىیه بیي ًاهی اكیل با ًاهی خذیذ ٍ تفىیه هفْیَم اكیالت بیا
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دس حمَق واهي ال وویت اثش دس احشاص اكالت آى هَثش اػت .دس ٍالْ وپی سایت هـوَل
آثاس بِ لحاٍ ووی وَزه ٍ خضئی ًوییؿیَد .لآیذُی هَكیَف سیـیِ دس اكیلی دس
حمَق واهل بِ ًام اكل «هَهَٓات ون اّویت» ( )De Minimis Maximداسد .بِ اییي
هٌٔا وِ بش اػاع اكل هزوَس دادگاُّا بِ هَهیَٓات وین اّوییت ًوییپشداصًیذDe ( .

 )Minimis non curat Lexالبتِ بشخی ،هالن هَهَٓات ون اّویت سا هبتٌی بش هییضاى
خاللیت بِ واس بشدُ ؿذُ دس اثش هیداًٌذ )Colston, 1999, p. 168( .بیش ّوییي اػیاع
هیتَاى گفت زٌاًچِ ًام اثش اص خاللیت لابل تَخْی بشخَسداس باؿذ هَسد حوایت لشاس
هیگیشد .با ایي ٍخَد بایذ گفت كشف ًِش اص ٓذم تلیشی لیاًَى گیزاساى وـیَسّای
تحت ًِام واهي ال هاًٌذ آهشیىا ٍ اًگلیغ سٍیِ لویایی دس اییي وـیَسّا خٌبیِ ػیلبی
داؿتِ ٍ ًام اثش بِ لحاٍ ٓذم احشاص اكالت هَسد ًِش بِ ٌَٓاى اثیش حواییت ًوییؿیَد.
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()Glick, 1970, p. 450
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 .2نام اصیل به عنواى یکی از آثار هورد حوایت
زٌاًچِ پیؾ اص ایي ًیض گفتین دس اغلب وـَسّا آثاس هَسد حوایت دس هتَى لَاًیي هَسد
اؿاسُ ٍالْ ؿذُ اًذ .دس بیـتش هیَاسد آثیاس هیزوَس خٌبیِ توثیلیی داؿیتِ ٍ دس بشخیی اص
وـَسّا حلشی اػت .فاسٕ اص اختالفات هَخَد دس حمَق ایشاى ،دس ایي حَصُ بیا اییي
پشػؾ سٍبشٍ ّؼتین وِ آیا ًام اثش خَد هیتَاًذ بِ ٌَٓاى یىی اص آثیاس هیَسد اؿیاسُ دس
لَاًیي تلمی ؿَد یا خیش.

اكلی تشیي فشهیِ دس ایي باسُ لشاس دادى ًام آثاس دس خولِ آثاس ادبی اػت .آثاس ادبیی
( )Literary worksبِ ٌَٓاى یىی اص هَهَٓات هَسد حوایت دس حمَق ایشاى ٍ حمَق
اوثش وـَسّا بِ ؿواس آهذُ اػت .دس اغلب هَاسد تٔشیف هـخلی اص اثش ادبی دس هتیَى
لاًًَی هالحِِ ًویؿَد .فشاتش اص ایي بایذ گفت اكیَال ادبییات ٍ آثیاس ادبیی دس هتیَى
هشبَى بِ ادبیات ًیض بِ كَست خاهْ ٍ هـخق تٔشیف ًـذُ اػیت( .فتیَحی،1380 ،
ف ٍ )171خِ هـتشن تٔاسیف اسائِ ؿذُ دس هَسد آثاس ادبی «ًَؿتِ» بَدى آى دس هٌٔای
ٍػیْ خَد اػت ویِ اثیش وتبیی ٍ ؿیفاّی سا ؿیاهل هییؿیَد .البتیِ دس بشخیی هیَاسد
ٍیظگیّای خاللیت ٍ صیبایی ًیض بِ آى اهافِ ؿیذُ اػیت( .فتیَحی ،1380 ،ف )179

لاًَى وپی سایتً ،شحّا ٍ اختشآات اًگلؼتاى هلیَ

Copyright, Designs ( 1988

 )and Patents Actاص خولِی هحذٍد لَاًیٌی اػت وِ بیِ تٔشییف اثیش ادبیی پشداختیِ
اػت .لاًَى هزوَس اثش ادبی سا ّش اثش غیش ًوایـیی ٍ غییش هَػییمیایی ویِ بیِ كیَست
هىتَ  ،ؿفاّی یا والهی پذیذ آهذُ باؿذ تٔشیف وشدُ اػت )Art. 3( .البتِ پیش ٍاهی
اػت وِ دس هادُ هزوَس ًیض كشفات تفىیه اثش ادبی اص اثش غیش ادبی هَسد ًِش لاًَى گیزاس
بَدُ ٍ ًِ تٔشیف اثش ادبی.
بِ ّش حال با تَخِ بِ هَاسد هزوَس هیتَاى گفت هحلَل واسبشد ٍاطگاى با ًِن ٍ
اكَل هختق ّش صباى ٍ بِ ؿیَُی هخلَف هَلف هیتَاًذ بِ ٌَٓاى تٔشیف یه اثش
ادبی دس ًِش گشفتِ ؿَد.
حال ایي پشػؾ لابل ًشح اػت وِ آیا ًام اثش هیتَاًذ بِ ٌَٓاى یه اثش ادبی دس
ًِش گشفتِ ؿَد .بشخی دس بشسػی ًام اثش بِ ٌَٓاى یىی اص آثاس هَسد حوایت وپی
وِ ًَؿتِ هحؼَ

ًویؿَد اص خولِی ایي آثاس خاسج ًوَدُ ٍ آى سا بِ ٌَٓاى دلیل

ٓذم حوایت حمَق آهشیىا اص ًام اثش بِ ٌَٓاى اثشی هؼتمل داًؼتِ اًذGlick, 1970, ( .

 )p. 450دس ایي باسُ ایي اػتذالل هٌشح ؿذُ اػت وِ ًَؿتِ ؿاهل آى دػتِ اص آثاس ادبی
هیؿَد وِ ًتیدِ تالؽ فىشی لابل هالحِِی هَلف اػت .دس حالی وِ ًام بِ ٌَٓاى
ًـاًِ ٍ اتیىت اثش تلمی ؿذُ ٍ داسای هاّیتی ٍابؼتِ بِ آى اػت ٍ خَد ًویتَاًذ بِ
ٌَٓاى یه اثش هؼتمل تلمی گشدد )Tyler, 2009, p. 327( .گشزِ اػتذالل هَسد اؿاسُ
دس هَسد بؼیاسی اص ًامّا كادق اػت ،اها بِ ًِش هیسػذ با تَخِ بِ پیؾ فشم اكالت
ًام ٍ ایٌىِ دس بشخی اص هَاسدً ،ام اثش داسای زٌاى تاثیشی بش ٓوَم اػت وِ ؿْشت اثش
ٍابؼتِ بِ ؿْشت ًام آى اػت ،اػتذالل هَكَف اص خاهٔیت وافی بشخَسداس ًباؿذ.
هوي ایٌىِ با تٔشیف اؿاسُ ؿذُ اص اثش ادبی بایذ گفت زٌیي اػتذاللی كشفات دس خْت
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 ادبی سا داسا باؿذ.
ایٌىِ یه ولوِ یا تشویبی اص دٍ یا زٌذ ولوِ اثشی ادبی اػت ًیض هیَسد تشدییذ ٍالیْ
ؿذُ اػت .البتِ پیؾ فشم ها دس ایي بحث ایي اػت وِ ًیام اثیش داسای ؿیشى اكیالت

حقَق اسالهی /هطالعِی تطبیقی حوایت از ًام اثر

سایت بِ "ًَؿتِ" بِ ٌَٓاى هفَْم آثاس ادبی اؿاسُ ًوَدُ ٍ ًام اثش سا كشفات بِ ایي دلیل
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اػت .بٌابشایي وَتاّی یا بلٌذی ًام ًویتَاًذ دس ایي وِ آى سا بِ ٌٓیَاى ییه اثیش ادبیی
تلمی ًوایین هَثش ٍالْ ؿَد .پش ٍاه اػت وِ ًام اثش لابلیت تلمی بِ ٌَٓاى اثش ادبیی سا
داسد .البتِ پیؾ اص ایي ًیض دس هَسد احشاص اكالت زٌیي آثاسی دسحمَق ویاهي ال هٌیالبی
سا بیاى ًوَدین .هیتَاى گفت سٍیِ حال حاهش حمَق آهشیىا دس ٓذم حوایت اص ًام اثیش
اص ًشیك وپی سایت ًیض سیـِ دس ٓذم احیشاص اكیالت آى داسد .البتیِ دس حمیَق اًگلییغ
ٓلیشغن ٓذم پزیشؽ اغلب دٓاٍی هشبَى بِ اػتفادُ اص ًام اثش ،ػابمِای هبٌی بش پزیشؽ
آى ًیض هالحِِ هیؿَد .دس پشًٍذُای خَاًذُ ًؼبت بِ اػتفادُ اص ًام یه اثش هَػییمیایی
( )The Man Who Broke The Bank at Monte Carloبشای ٌَٓاى فییلن خیَد الیذام
ًوَدُ بَد وِ دادگاًُ ،ام اثش سا بِ ٌَٓاى یه اثش ادبی تـیخیق ٍ ًمین وپیی ساییت سا
هحشص داًؼت)Davis and Cheng, 2011, p. 26( .
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با تَخِ بِ آًچِ گزؿت هیتَاى گفت ًام اثش كشف ًِش اص وَتاّی یا بلٌیذی آى دس
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كَست داؿتي اكالت هیتَاًذ بِ ٌَٓاى یه اثش ادبی تلمی ٍ هَسد حوایت وپیی ساییت
لشاس گیشدًِ .شیِای وِ ٓلیشغن سٍیِ هَخَد دس حمَق آهشیىا داسای ًشفیذاساًی اػیت.

(ّ )Glick, 1970, p. 450وچٌیي زٌاًچِ ًام اثش سا بِ ٌَٓاى یه اثش ادبی ٍ بیِ كیَست
ًَؿتِ تلمی ًوایین ،هیتَاًین حوایت وٌَاًؼیَى بشى سا ٍفیك هیادُ ( 2)1بیش آى هتشتیب
بذاًین .البتِ سٓایت اكل سفتاس هلی(ً )National treatmentیض هشٍسی اػیت .اص ػیَی
دیگش بش اػاع هادُ  19وٌَاًؼیَىّ ،یذف ،افیضایؾ حواییت اص پذییذ آٍسًیذُ بیَدُ ٍ
زٌاًچِ حوایت گؼتشدُ تشی دس لَاًیي هلی هذ ًِش باؿذ ،هیتَاًیذ بیا سٓاییت اكیَل
وٌَاًؼیَى بِ واس گشفتِ ؿَد .همشسُی هزوَس ًیض هیتَاًیذ بیِ ٌٓیَاى تمَییت وٌٌیذُی
حوایت اص ٌَٓاى اثش هذ ًِش لشاس گیشد .دس حمَق ایشاى ًیض با تَخِ بِ هَاسد اؿاسُ ؿیذُ
ًام اثش هیتَاًذ بِ ٌَٓاى یه اثش ادبی تلمی ٍ هَسد حوایت لشاس گیشد.

فشهیِ هٔیف دیگشی ًیض دس سابٌِ با تلمی ًام اثش بِ ٌَٓاى اثشی هؼتمل هیَسد ًِیش
بشخی لشاس گشفتِ اػت .بش ایي اػاع زٌاًچیِ ًیام اثیش بیِ ٌّگیام وتابیت داسای ًیشح
خاكی باؿذ هیتَاى بِ ٌَٓاى یىی اص آثاس هَسد حوایت هالىییت ادبیی ٍ ٌّیشی اص آى
حوایت ًوَد .بٌذ  5اص هادُ  2لاًَى حوایت اص هَلفاى ٍ هلٌفاى هیتَاًذ هـیوَل اییي
هَهَّ گشدد .البتِ بِ ًِش هیسػذ اؿاسُ بِ بحث ًشح دس حواییت اص ًیام اثیش (اهیاهی،

 ،1386ف  )106بیؾ اص آًىِ بِ لحاٍ هاّیتی حوایت اص ًام اثش سا هَسد بشسػیی لیشاس
دّذً ،شاحی هَخَد حوایت هیؿَد .هَهَٓی وِ دس هَسد ًام بؼیاسی اص آثاس ادبیی ٍ
ٌّشی واسبشدی ًذاسدّ .وچٌیي ػابمِای اص حوایت بِ ًشیك هَكَف دس دیگش وـیَسّا
هالحِِ ًگشدیذ.

حوایت از نام اثر به عنواى جسئی از «اثر»
زٌاًچِ اثش سا بِ ٌَٓاى هَخَدیتی هؼتمل ٍ اص ًام اثش بِ ٌَٓاى ابتذای آى تا اًتْا بٌگیشین
بایذ گفت تلمی ًام اثش بِ ٌَٓاى خضئی اص اثش هوىي اػت .اص ػَی دیگش ًام اثش هیتَاًیذ
زِ بِ ٌَٓاى التباع اص اثش ٍ زِ بِ ٌَٓاى تىثیش بخـی اص اثش هَسد اػیتفادُ لیشاس گییشد.
دس ّش دٍ حالت التباع یا تىثیش بخـی اص اثش ،هیضاى ٍ هٔیاس الیذاهات هَكیَف ،هیَسد
بحث اػت .بِ ٓباست دیگیش ایٌىیِ زیِ هییضاى اص اثیش هیَسد اػیتفادُ ؿیذُ بیِ لحیاٍ
ػَال اػت.

لاًَى حوایت اص هَلفاى  ،هلٌفاى ٍ ٌّشهٌذاى بِ هَهَّ هَسد بحث ًپشداختِ اػت.
كشفات اص ٍحذت هالن هادُ  7لاًَى هزوَس وِ بِ بحث اػتثٌائات اػتفادُ اص آثاس
پشداختِ اػت ،هیتَاى بِ هتٔاسف بَدى اػتفادُ اؿاسُ ًوَد .اها با تَخِ بِ ابْاهات
اػتفادُ هتٔاسف ٍ ایٌىِ دس هَهَّ هَسد بحث اثبات ًمن حك هَلف هذ ًِش اػت،
ساُ حل لابل تَخْی اػتٌباى ًویؿَد.
دس حمَق اًگلؼتاى ٓلیشغن ٍخَد سٍیِ واهي ال هبٌی بش ٓذم حوایت اص ًام اثش اص
ًشیك وپی سایت لَآذ لابل تَخْی ٍخَد داسد وِ هیتَاًذ دس خْت اثبات اهىاى
حوایت اص ًام اثش بِ ٌَٓاى خضئی اص اثش هَسد اػتفادُ لشاس گیشد .دس حمَق اًگلیغ
ٌّگاهی وِ بخـی اص اثش هَسد وپی لشاس هیگیشد ،زٌاًچِ بخؾ هزوَس بِ ٌَٓاى بخؾ
اػاػی ( )Substantial Partاثش تلمی ؿَد ًمن وپی سایت هحؼَ

هیؿَد .بش اػاع

بخؾ ػَم اص هادُ  17لاًَى اختشآاتً ،شحْای كٌٔتی ٍ وپی سایت اًگلیغ الذاهات
ًمن وٌٌذُ ًؼبت بِ ول یا بخؾ اػاػی ،اص اثش ،اهىاى پزیش اػت .ایٌىِ زِ بخـی اص
اثش بِ ٌَٓاى بخؾ اػاػی آى دس ًِش گشفتِ هیؿَد حائض اّویت اػت .بِ ٓباست دیگش
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ووی( ٍ )Quantityویفی ( )Qualityهیتَاًذ هٌتْی بِ ًمن حمَق هَلف گشدد ،هیَسد
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زٌاًچِ بتَاًین ًام اثش سا بِ ٌَٓاى بخؾ اػاػی اثش دس ًِش بگیشین دس كَست اػتفادُ اص
ًام اثش هیتَاى حوایت وپی سایت سا هـوَل آى داًؼت .بِ ًَس حتن دس خْت تٔییي
بخؾ اػاػی اثش ًمؾ سٍیِ لوایی دس هٔشفی هٔیاسّای هَسد ًِش دس حمَق اًگلیغ
لابل تَخِ اػت.
بِ ٌَٓاى هثال لاهی لذی ( )Laddieدس پشًٍذُای ( Ravenscroft v. Herbert

) )[1980] RPC 193 (Brightman Jزْاس هٔیاس سا خْت تٔییي بخؾ اػاػی اثش هَسد
تبییي لشاس هیدّذ .اٍل ایٌىِ هیضاى بخؾ اػتفادُ ؿذُ زِ بِ لحاٍ ووی ٍ زِ بِ لحاٍ
ویفی بایذ هَسد ًِش لشاس گیشد .بِ ٓباست دیگش حدن هٌالب اػتفادُ ؿذُ اص یه ػَ ٍ
تاثیشی وِ هٌالب هزوَس بش سٍی رّي هخاًب داسد هذ ًِش اػت .اص ًِش ٍی ویفیت
هَهَّ اص وویت آى اّویت بیـتشی داسد .دٍم ایٌىِ زِ هیضاى اص آًچِ هَسد اػتفادُ
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لشاس گشفتِ اػت ،هَهَّ حوایت وپی سایت اػت ٍ زِ هیضاى اص ؿوَل حوایت
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هزوَس خاسج اػت .بِ ٓباست دیگش دس تحلیل هٔیاس ًخؼت بایذ بِ بخؾ اكیل هَسد
اػتفادُ ًِش داؿت .ػَم ایٌىِ ًالن ،اص آى بخؾ اص اثش اػتفادُ ًوَدُ ،وِ هَخبات
واّؾ واس ٍ تالؽ فىشی خَد سا فشاّن آٍسدُ اػت ٍ .ػشاًدام ایٌىِ بخؾ هَسد
اػتفادُ بایذ تا حذی هَسد اّویت باؿذ وِ هَخبات سلابت دٍ اثش سا فشاّن ػاصد.
( )Groves, 1997, p. 347بش اػاع هَاسد اؿاسُ ؿذُ هیتَاى گفت بِ ٌَٓاى هثال
هفَْم غالب اص یه ؿٔش یا ًغوِی حاون بش یه اثش هَػیمیایی یا ًتیدِ یه آصهایؾ
ًَالًی هیتَاًٌذ بِ ٌَٓاى بخؾّای اػاػی اص آثاس هتفاٍت دس ًِش گشفتِ ؿًَذ.
()Davison, 2016, p. 283
بٌابشایي بش اػاع هٔیاسّای هزوَس وِ هیتَاًذ بِ ٌَٓاى ًوًَِ دس حمَق داخلی ًیض
هَسد اػتفادُ لشاس گیشد ،زٌاًچِ بخَاّین اص ًام اثش بِ ٌَٓاى بخـی اص اثش حوایت ًوایین
بِ ًازاس ًام اثش بایذ اكیل باؿذ .اص ػَی دیگش زٌاًچِ با هؼاهحِ اص وٌاس ًمق ًام اثش
بِ لحاٍ ووی بگزسین اها بِ ًِش هیسػذ لحاٍ ؿشى اكالت بتَاًذ ویفیت هَسد ًِش سا
فشاّن ػاصدّ .وچٌیي ٍخَد ؿشى اكالت دس تحمك هٔیاسّای دیگش ًیض هَثش اػت .بِ
ّویي دلیل سٍیِ لوایی بشخی اص وـَسّا هاًٌذ بلظیه (ٍ )Glick, 1970, p. 455
آهشیىا ( )Tyler, 2009, p. 327دس هَاسد هحذٍدی وِ اص ًام اثش حوایت ًوَدُاًذ ،بِ

ایي ػَ هتوایل اػت وِ زٌاًچِ ًام اثش دس وٌاس دیگش بخؾّای اثش هَكَف ،هَسد
اػتفادُ لشاس گشفتِ باؿذ ًمن وپی سایت بِ ؿواس هیآیذ.

حوایت از نام اثر از طریق حقوق هعنوی پدیدآورنده
حمَق هٌَٔی یا اخاللی پذیذآٍسًذُ وِ سیـِ دس احتشام بِ ؿخلیت پذیذ آٍسًیذُ داسد
(حىوتًیا ،1386 ،ف  )312دس بشخی اص وـَسّا بِ ٌَٓاى یىی اص ساُّای حواییت اص
ًام اثش هَسد اػتٌاد لشاس گشفتِ اػت .بِ ٓباست دیگیش آًدیا ویِ ؿخلییت پذیذآٍسًیذُ
هَسد تٔشم لشاس هیگیشد هیتَاى بِ ًمن حمَق هٌَٔی اػیتٌاد ًویَد .البتیِ دس حیال
حاهش حك افـای اثش(  ،)Divulgation rightحك ػشپشػتی اثش ( ،)Paternity rightحك
تواهیت ٍ حفَ حشهیت اثیش ( ٍ )Integrity rightحیك ٓیذٍل ( )Retraction rightبیِ
ٌَٓاى ًوادّای حمَق هٌَٔی دس لَاًیي وـَسّای هختلف بیاى گشدیذُ اًذّ .شزٌذ ویِ
حمَق هٌَٔی پذیذآٍسًذُ آوال گشدد وِ ؿشح آى اص حَكلِ همالِ حاهش خاسج اػت.
ػَال اػاػی دس ایي بخؾ ایي اػت وِ آیا هیتَاى خْت حوایت اص ًام اثش بِ
حمَق هٌَٔی پذیذآٍسًذُ اػتٌاد ًوَد یا خیش .بِ ًِش هیسػذ ػادُ تشیي سٍؽ دس
خْت تحمك ّذف هَسد اؿاسُ وِ ّواى حوایت اص ًام اثش اػت ،اهىاى ػٌدی حوایت
اص ًشیك بشخی اص ًوادّای حمَق هٌَٔی اػت .اها زٌاًچِ اػتفادُ اص سٍؽ هزوَس غیش
هَثش یا داسای اثش هٔیفی باؿذ هیتَاى گفت تَػِٔ دس هلادیك حمَق هٌَٔی با تىیِ
بش تٔشم بِ ؿخلیت پذیذآٍسًذُ هیتَاًذ ساّگـا باؿذ .بِ ٓباست دیگش ّواًٌَس وِ
ًوادّای حمَق هٌَٔی دس ًَل صهاى ٍ بِ كَست تذسیدی بِ سػویت ؿٌاختِ ؿذُ اًذ
دس حال حاهش ًیض دس كَستی وِ سفتاسی هَخب تٔشم بِ ؿخلیت پذیذآٍسًذُ تلمی
ؿَد ،بتَاى آى سا دس صهشُی ًمن حمَق هٌَٔی بِ ؿواس آٍسد .ؿایذ بتَاى گفت آًچِ
وِ اهشٍصُ بِ ٌَٓاى هماٍهت ًِام واهي ال دس بشابش بِ سػویت ؿٌاختي حمَق هٌَٔی
پذیذآٍسًذُ هٌشح هیؿَد ،سیـِ دس ٍخَد ٌٓاٍیٌی زَى هٌْ تَّیي ٍ افتشاء
( ،)Defamation and Libelسلابت غیشهٌلفاًِ ( ٍ )Unfair competitionحك خلَت
( )Privacyدس هباًی اخاللی ی حمَلی ًِام هَكَف ٍ ٓذم هشٍست دس تلشی بِ
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تفاٍت هباًی دس ًِامّای حمَلی بآیث گشدییذُ اػیت فٌیَى هختلفیی دس حواییت اص
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حمَق هٌَٔی پذیذآٍسًذُ داسد .البتِ پش ٍاه اػت وِ دس تواهی هَاسد اؿاسُ ؿذُ
ٍخَد اثش فىشی بِ ٌَٓاى ٌٓلش اػاػی هذ ًِش بَدُ ٍ ػایش اًَاّ حمَق هشبَى بِ
ؿخلیت فشد سا دس بش ًویگیشد( .ولوبِ ،1385 ،ف  )78بٌابشایي دس اداهِ دس خْت
پاػخ بِ پشػؾ هزوَس ٍ با اػتفادُ اص حك تواهیت اثش ٍحك اًتؼا

اثش بِ بشسػی

اهىاى حوایت اص ًام اثش اص ًشیك حمَق هٌَٔی پذیذآٍسًذُ هیپشداصین.

 .1تطبیق با حق تواهیت اثر
حك تواهیت اثش حمی اػت وِ بش اػاع آى ّیچ وغ ًویتَاًذ یه اثش ادبی یا ٌّشی سا
بذٍى هَافمت پذیذآٍسًذُ تغییش دّذّ ،شزٌذ تغییش هَكَف اًذن باؿذ .بش اییي اػیاع
ٌَٓاى اثش اص ػَیی هیتَاًذ اص تغییش هلَى بواًذ .بِ ٓباست دیگش ٌّگاهی وِ هیا اص ًیام
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اثش بِ ٌَٓاى بخـی اص اثش كحبت هیوٌین ،ایي بخؾ ًوییتَاًیذ بیذٍى اخیاصُی پذییذ
آٍسًذُ هَسد تغییش ٍالْ ؿَد .دس ایي ٍهٔیت بِ ًِش هیسػذ فاسٕ اص بحث اكالت ًیام،
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كشفات بِ لحاٍ ایٌىِ بخـی اص اثش بذٍى اخاصُی پذیذآٍسًذُ تغییش یافتیِ اػیتً ،یام اثیش
حوایت هیؿَد.
اص ػَی دیگش ایي اؿىال سا هیتَاى هٌشح ًوَد وِ اػتفادُ اص ًام اثش اغلب بِ
كَست اػتفادُ اص آى ٍ بِ كَست یىؼاى بشای اثش دیگشی اص ّواى ًَّ یا غیش آى اػت
ٍ اػتٌاد بِ حك تواهیت اثش ًویتَاًذ ساّگـا تلمی ؿَد .دس پاػخ هیتَاى گفت
زٌاًچِ یىی اص هباًی حك تواهیت اثش سا حوایت اص ؿْشت پذیذآٍسًذُ هحؼَ

وٌین

(حىوتًیا ،1386 ،ف  )334اػتفادُ اص ًام اثش دیگشی ،هیتَاًذ هَخب ٍسٍد صیاى بِ
ؿْشت پذیذآٍسًذُی اثش ابتذایی ؿَد .بِ ٓباست دیگش گشزِ دس ُاّش تغییشی ًؼبت بِ
ًام اثش كَست ًگشفتِ اػت اها با تَخِ بِ استباى واهل ًام اثش با ؿْشت پذیذآٍسًذُ
هی تَاى ایي اػتفادُ سا با لحاٍ ؿشایٌی هوش بِ ؿْشت پذیذآٍسًذُ داًؼتِ وِ هَخب
تغییش دس اسصؽ ًام اثش خَاّذ ؿذ .یىی اص ایي ؿشایي سا هیتَاى دس ویفیت دٍ اثش
خؼتدَ ًوَد .بِ ٓباست دیگش ٌّگاهی وِ اص ًام اثشی بشای اثش دیگشی وِ بِ لحاٍ
ویفیت دس دسخِی پاییي تشی اص آى لشاس داسد اػتفادُ هیؿَد ،بِ كَست ٍاه
هیتَاى هتاثش ؿذى ؿْشت پذیذآٍسًذُ اص آى سا هالحِِ وشد.

بشّویي هبٌا دس حمَق فشاًؼِ پذیذآٍسًذُ خْت اػتفادُ اص حمَق اخاللی بشای
حوایت اص ًام اثش خَد ،بایذ دس دَٓی هٌشح ؿذُ بذٍا بشتشی اثش خَد ًؼبت بِ اثش
ثاًَی سا بِ اثبات بشػاًذ .البتِ زٌاًچِ اثش ٍی اص ؿْشت وافی دس بیي ٓوَم بشخَسداس
باؿذ یا یه ؿاّىاس ادبی ٍ ٌّشی تلمی ؿَد باس اثباتی بِ ْٓذُ خَاًذُ خَاّذ بَد.
()Glick, 1970, p. 451

 .2توسعه در هصادیق حق انتساب اثر
ّواًٌَس وِ پیؾ اص ایي ًیض اؿاسُ ؿذ حمَق هٌَٔی بِ تیذسیح ٍ بیا تَخیِ بیِ حمیَق
هشبَى بِ ؿخلیت پذیذآٍسًذُ هَسد ؿٌاػایی لشاس گشفتِ اػت .یىی اص هلادیك حمَق
هَكَف حك اًتؼا

اثش اػت .تا بِ حال دس تواهی تحلیلّیای هٌیشح ؿیذُ دس هیَسد

حك هضبَس بِ حك پذیذ آٍسًذُ دس اًتـاس اثش با ًام ٍی آن اص ٍالٔیی ییا هؼیتٔاس اؿیاسُ
ؿذُ اػت .دس ًگاُ اٍل حك هَكَف ًویتَاًذ استباًی با حوایت اص ًام اثیش پییذا وٌیذ.
ٍ هَػیمی ٍ ٓدیي ؿذى ًام پذیذآٍسًذُ با ًیام اثیش ،تشدییذّایی سادس اییي بیاسُ هٌیشح
هیًوایذ .بِ ٓباست دیگش ٌّگاهی وِ ًام اثش اص زٌاى ؿْشتی بشخَسداس هیؿَد وِ پذییذ
آٍسًذُی آى سا با ًام اثش هیؿٌاػٌذ هیتَاى دس هَسد حك اًتؼا

اثش ًیض ػخي گفت.

البتِ دس ٍهٔیت هزوَس بِ ایي ًىتِ بایذ تَخِ ًوَد وِ حك اًتؼا اثش ؿاهل حك پذیذ
آٍسًذُ دس ػلب اػتفادُ اص ًام خَد بشای اثش دیگشی ()Right to prevent false attribution
ًیض هیؿَد( .ؿبیشی ،1396 ،ف  )250حال زٌاًچِ ًام اثش بِ لحاٍ ؿْشت آى ،بِ ٌَٓاى
یىی اصهـخلِّای ؿخلیتی ٍ َّیتی پذیذآٍسًذُ دس بیي ٓوَم هحؼَ ؿَد ،بایذ گفت
تَػِٔ دس هفَْم حك اًتؼا اثش وِ هٌتْی بِ تَػِٔ دس هلادیك هشتبي هیؿَد ،هیتَاًذ بِ
ٌَٓاى ساُ حلی خْت حوایت اص ٌَٓاى اثش تلمی گشدد .بِ ٌَٓاى هثال ووتش وؼی هیتَاًذ
ًام پذیذآٍسًذُی اثش «ّشی پاتش» ( )Harry potterسا بِ خاًش بیاٍسد .بِ ّویي خْت دس
اغلب هَاسد خْت هٔشفی پذیذآٍسًذُ ،بِ ٌَٓاى «خالك ّشی پاتش» اؿاسُ هیوٌٌذ .بٌابشایي
اوٌَى ٌَٓاى «ّشی پاتش» خضئی اص ؿخلیت پذیذآٍسًذُ هحؼَ ؿذُ ٍ اػتفادُ اص آى بشای
اثش دیگشی ًَٓی خذؿِ بِ حك اًتؼا

اثش بِ ؿواس هیآیذ.
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اها ٍهٔیت وًٌَی بشخی اص آثاس بِ ٍیظُ آثاس اسائِ ؿذُ دس حَصُ ػشگشهیّا هاًٌیذ فییلن
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ًىتِ لابل تَخِ دس ایي بحث ٍهٔیت لاًَى حوایت اص حمَق هَلفاى هلٌفاى ٍ
ٌّشهٌذاى دس هَسد حك اًتؼا

اثش اػت .دس هادُ  18لاًَى هَكَف زٌیي آهذُ اػت:

« اًتمال گیشًذُ ٍ ًاؿش ٍ وؼاًی وِ ًبك ایي لاًَى اخاصُ اػتفادُ یا اػتٌاد یا التباع اص
اثشی سا بِ هٌَِس اًتفاّ داسًذ بایذ ًام پذیذآٍسًذُ سا با ٌَٓاى ٍ ًـاًِ ٍیظُ هٔشف اثش
ّوشاُ اثش یا سٍی ًؼخِ اكلی یا ًؼخِ زاپی ...دسج ًوایٌذ »...دس ایي هادُ ٓباست
«ٌَٓاى ٍ ًـاًِ ٍیظُ هٔشف اثش» دس وٌاس «ًام پذیذآٍسًذُ» آٍسدُ ؿذُ اػت .دس تواهی
تحلیلّای حمَلذاًاى اص هادُ هزوَس ٓباست ٌَٓاى ٍ ًـاًِ ٍیظُ هٔشف اثش بِ پذیذ
آٍسًذُ ػشایت دادُ ؿذُ اػت .دس حالی وِ پش ٍاه اػت «ٌَٓاى ٍ ًـاًِ ٍیظُ» بِ
«اثش» اهافِ گشدیذُ ٍ بایذ حوایت سا هتَخِ ًام ٍ ٌَٓاى اثش داًؼت .هواف بش ایي بایذ
گفت ٌّگاهی وِ دس هادُ  ٍ 17دس بحث حوایت اص ًام اثش وِ پیؾ اص ایي هَسد بحث
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ٍالْ ؿذ ،اص ٓباست «ًام ٍ ٌَٓاى ٍ ًـاًِ ٍیظُای وِ هٔشف اثش اػت» اػتفادُ هیؿَد ٍ
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ٓباست هزوَس ٓیٌا ٍ دس هادُ  ٍ 18دس بحث حك اًتؼا

اثش تىشاس هیگشدد ،لشیٌِای بش

كحت ادٓای هزوَس داًؼت .بٌابشایي دس لاًَى ایشاى هیتَاى ٓالٍُ بش هباحث ابتذایی
اص هتي لاًَى ًیض بِ تَػِٔ هلذالی حك اًتؼا

اثش دػت یافت.

نتیجهگیری
پظٍّؾ حاهش بِ بشسػی اهىاى حوایت اص ًام اثش اص ًشیك ّش ییه اص ًِیامّیای حیك
هَلف یا وپی سایت هیپشداصد .بِ ّویي هٌَِس دس ابتذا بِ هاّیت ًام اثیش ٍ بیذٍا اهىیاى
تلمی ًام اثش بِ ٌَٓاى اثشی هؼتمل پشداختین .بیِ سغین تفیاٍتّیای هَخیَد دس هفْیَم
اكالت دس دٍ ًِام حك هَلف ٍ وپی سایت ،بایذ گفت دس كَست اًٌباق ًام با ّش ییه
هالنّای ًِامّای هزوَس دس هَسد اكالت ،اهىاى اكیل داًؼتي ًیام اثیش هیؼیش اػیت.
البتِ كشف خذیذ بَدى ًام ًویتَاًذ داللت بش اكالت آى داؿتِ باؿیذ .دس هیَسد اسصؽ
ووی ًام ًیض ّویي ٍهٔیت لابل هالحِِ اػت .اها ًِیام وپیی ساییت ووییت اثیش سا دس
احشاص اكالت آى هَثش هیداًذ وِ دلیل آى سیـِ دس اكل «هَهَٓات ون اّوییت» داسد.
بِ ّش حال با تفؼیش اكل هزوَس ،با هحَسیت هیضاى خاللیت ،هییتیَاى گفیت دس ًِیام
هزوَس ًیض ًامّای خاللاًِ هَسد حوایت لشاس هیگیشًذ .اص ػَی دیگش هیتَاى ًام اثیش سا

بِ ٌَٓاى یه اثش ادبی تلمی ًوَدُ ٍ آى سا دس صهشُ یىی اص آثیاس فىیشی هیَسد حواییت
ًِام حك هَلف یا وپی سایت داًؼت .البتِ ایي اؿىال هٌشح ؿذُ اػت وِ تشویب دٍ یا
زٌذ ولوِ ًیض بِ لحاٍ وَتاّی ًویتَاًذ بِ ٌَٓاى ًَؿیتِ هحؼیَ

ؿیذُ ٍ هٌتْیی بیِ

تلمی اثش ادبی اص آى ؿَد .اها بایذ گفت دس ایٌدا ًیض پیؾ ؿشى اكالت هَسد ًیاص بیَدُ ٍ
حتی دس وـَسّای هـوَل ًِام وپیسایت ًیض با تفؼیش بیاى ؿذُ ایي هـىل لابیل حیل
خَاّذ بَدّ .وچٌیي هیتَاى ًام اثش سا بِ ٌَٓاى خضئی اص اثش هَسد حوایت لیشاس داد .دس
ایي ٍهٔیت بِ ًازاس هیبایؼت اػتفادُ اص ًام اثش بِ ٌّگیام ًمین حیك هَلیف تحلییل
ؿَد .بش ّویي اػاع هٔیاس اػتفادُ اص «بخؾ اػاػی» اص اثش وِ دس حمیَق اًگلییغ هیذ
ًِش اػت ،هَسد بشسػی لشاس گشفت .دس ایٌدا ًیض بِ ایي ًتیدِ سػییذین ویِ دس كیَست
احشاص اكالت ًام اثش ،هیتَاى هٔیاس اػتفادُ اص بخؾ اػاػی اثش سا هحمك داًؼیتِ ٍ آى سا
هـوَل ًمن وپی سایت بذاًین .زٌیي تفؼیشی هیتَاًذ فشا سٍی لوات دس پشًٍذُّیای
گیشد.
حمَق هٌَٔی پذیذآٍسًذُ ًیض هیتَاًذ دس خْت حوایت اص ًام اثش هَسد اػتفادُ لشاس
گیشد .اص یه ػَ هیتَاى با اػتٌاد بِ حك تواهیت اثش اػتفادُ اص ًام اثش ػابك سا بِ لحیاٍ
واػتي اص اسصؽ آى وِ هٌتْی بِ ٍسٍد صیاى بِ ؿْشت پذیذآٍسًیذُ هییؿیَد سا هوٌیَّ
ًوَد .اص ػَی دیگش با تَخِ بِ ؿْشت بشخی اص ًامّا ٍ تلمی آىّیا بیِ ٌٓیَاى یىیی اص
هـخلِّای ؿخلیتی ٍ َّیتی پذیذآٍسًذُ ،هیتَاى با تَػِٔ دس هلادیك حك اًتؼا
اثش ،حَصُ حوایتی آى سا هـوَل ًام اثش ًیض داًؼت.
دس بشسػی ٍهٔیت حوایت اص ًام اثش دس دیگش وـَسّا بایذ گفت حوایت اص ًام اثیش
اص ًشیك ًِام حك هَلف یا وپی سایت با سًٍذی سٍ بِ افضایؾ دسوـَسّای هختلیف دس
خشیاى اػت .وـَسّای هـوَل ًِام حك هَلف ،دس ایي هؼیش ،حوایت گؼتشدُ تشی سا
آوال هیًوایٌذ .بِ ٓباست دیگش ،وـیَسّای هَكیَف ٓیالٍُ بیش اػیتفادُ اصاهتییاصات
لَاًیي هشبَى بِ ٓالئن تداسی ٍ سلابت غیشهٌلیفاًِ دس حواییت اص ًیام اثیش ٍ ،اهىیاى
أًماد لشاسدادّای خلَكی بیي آوای اًدويّای پذیذآٍسًذگاى آثاس ادبیی ٍ ٌّیشی،
ًؼبت بِ حوایت اص ًامّای اكیل الذام ًوَدُاًذ .حتی وـَسّایی هاًٌذ فشاًؼِ ،گیام سا
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هـابِ ٍ بِ ٌّگام وپیبشداسی اص بخؾّایی اص یه اثش اص خولِ ًام اثش هَسد اػتفادُ لشاس
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فشاتش اص ایي ًْادُ ٍ دس كَست ٍخَد ؿیبِْ دس گوشاّیی هخاًیب ،دس اػیتفادُ اص ًیام
هـابِ ٍ بذٍى لحاٍ پیؾ ؿشى اكالت ،حواییت سا هتَخیِ آى داًؼیتِاًیذ .حواییت اص
ًشیك حمَق هٌَٔی پذیذآٍسًذُ ًیض هَسد تَخِ بشخی وـَسّا هاًٌذ فشاًؼِ لشاس گشفتیِ
اػت .دس همابل وـَسّای هـوَل ًِام وپی سایت اص خولِ آهشیىا ًگشؿی ػلبی ًؼبت
بِ حوایت اص ًام اثش داسًذٓ .لیشغن ٍخَد ًِشیات حمَلی هتٔذد خْت حواییت اص ًیام
اثش اص ًشیك وپی سایت ،دادگاُّا با اػتٌاد بِ ٓذم اكالت ًام اثش ،آى سا اص ؿوَل حوایت
وپی سایت خاسج هیداًٌذ .البتِ وـَسّای هزوَس آن حوایت خیَد سا اص ًشییك لَآیذ
هشبییَى بییِ سلابییت غیشهٌلییفاًِ ٍ حوایییت اص ٓالییین هـییَْس ( )Passing offآوییال
هیًوایٌذ.
دس حمَق ایشاى ًیض هادُ  17لاًَى حوایت اص حمَق هَلفاى ،هلٌفاى ٍ ٌّشهٌیذاى بیذٍى
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ّیچ پیؾ ؿشًی اص خولِ اكالتً ،ؼبت بِ حوایت اص ًام اثش الذام ًوَدُ اػت .اهیا بیِ
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لحاٍ هاَّی ٍ پزیشؽ اهىاى اكالت آى ییا ٍخیَد ٍابؼیتِ بیِ اثیش بیِ لحیاٍ لیاًًَی
هؼىَت اػت .اص ػَی دیگش با تَخِ بِ تبلشُ هادُ  8الیحِ خاهْ حوایت اص هالىییت
فىشی وِ دس هدلغ ؿَسای اػالهی هٌشح اػت ،ؿیىلٌٓ ،یَاى ٍ ًـیاًِ ٍییظُ اثیش دس
كَستی وِ اص خاللیت ٍ ًَآٍسی پذیذآٍسًذُ ًاؿی ؿذُ باؿذ هَسد حوایت لشاس گشفتِ
ٍ اػتفادُ اص آى دس اثش دیگشی دس كَستی وِ الما ؿبِْ ًوایذ هوٌَّ اػت .بٌیابشایي هیی
تَاى تالؽ لاًًَگزاس ایشاًی دس خْت حوایت اص ًامّای اكیل سا هالحِِ ًویَد ویِ دس
كَست تلَیب ابْاهات هَخَد تا حذٍدی هشتفْ هیؿَدّ .وچٌیي دس هیَسد حواییت
اص ًشیك حمَق اخاللی بایذ گفت با تَخِ بِ تفؼیشی وِ اص هادُ  18لاًَى هزوَس اسائیِ
گشدیذ لاًًَگزاس خَد الذام بِ تَػِٔ هلیذالی حیك اًتؼیا

اثیش ًویَدُ اػیت .البتیِ

پیـٌْاد هیؿَد دس خْت حوایت اص حمَق هٌَٔی پذیذآٍسًذُ تَػِٔ هلذالی هیزوَس
بِ كَست كشی دس الیحِ خاهْ هالىیت فىشی هَسد ًِش لشاس گیشد.
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