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 مقدمه

 ،جذابیتی که در نظرر موروم دارنر     دلیل به ،سرشناس اشخاصهای هویتی سایر نشان نام و تصویر و

 تبلیغراتی از  ةاسرتااد بره   راصاحبان کاالهرا و در ما      که هوواره نشومحسوب میمتامی ارزشون  

برا انقاراد    ،هرا شرکت ابه این صور  است که اشخاص یتجاری  ةرویمرف و . کنن میها ترغیب آن

در این میران سروداارانی نیرج وجرود     آورن . ها را به دست میبرداری از این نشانبهره مجوز ،قرارداد

اذهران االبران   و  کنن میسوءاستااده های مذکور شخصیت دارن  که ب ون تحصیل مجوز از محبوبیت

؟ هایی را ارفتچنین سوءاستااده جلویتوان میچطور که سازن  رو میهم الت را با این پرسش روب

قراردادی و  غیر و جوله مسئولیت قراردادیاز  ،های سنتیکارراهشای  بردی با توسل به  ،در بادی امر

هرا  کارراهرسر  ایرن   کن به نظر مری یل .درص د حوایت از چنین حاوقی برآین  ،حاوق مالکیت فکری

ایاال  در . ضروری باش  جانبهحوایت هوه شناسایی یک نهاد حاوقی مستال جهتکارآم  نباشن  و 

تحریرر درآمر ه    ةصور  ارفته و آثار ارزشرون ی بره رشرت   ای در این زمینه مطالقا  استرده ه،متح 

 ،2بره قلرم ملوایرل نیورر     ،اسرت   1«حق شهر » تحت منوان ایماالهها ترین آنکه نخستین و مهم است

پردادتره شر ه اسرت و     موضرو  این  کوتر بهیران احاوق در  ،در ماابل. ش منتشر  1954در سال  که

دربرارة  ( 1396) و هوکرارانش  محور ی  پژوهش زمینهدورد. در این های ان کی به چشم میپژوهش

کن در ایرن  یلر . استحاوق تطبیای مرصة حوایت از حق شهر  از اریق حاوق مالکیت فکری در 

است. های حوایتی نیج بررسی نش ه یر راهو سا دته ش هحاوق ایران بسیار کم پردا به ارزشون نوشتة 

ضون تبیین ماهروم حرق شرهر  و     ،(1397 و هوکاران )قبولی درافشان یدیگر در پژوهش ارزشون 

نحرو   ایرران بره   امامیه و سامان هی آن در حاوق فاه شناسایی آن در برای، امریکاقلورو آن در حاوق 

 ،( نیرج 1398دیراً منتشر ش ه )میرشکاری تحایق ارزشون  دیگری که ا در  ه است.ش مختصر کوشش

اسرت. هرچنر    بررسری و نار  شر ه     مجبرور حق جلو ، مبانی حق ضون بیان ماهوم و تبیین قلورو 

ستایش است، ادبیرا  حاروقی   شایستة های ادیر نیج انتشار یافته های ملوی یادش ه که در سالتالش

ضرون بررسری    ش ،ش سقی این پژوهدر  ،روازین ایران در این حوزه نحیف و نیازمن  توسقه است.

                                                                                                                                                       
1. The Right of Publicity 

2. Melville B. Nimmer 
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بره  ) امریکرا  ایاال  متح ةحاوق در   1تبلیغاتی ارزش از حوایتبرای ج ی   و سنتی هایراهدو دسته 

های حاوقی حوایرت از ارزش  راههای مذکور، لحداستگاه حوایت از آن( و تحلیل انتاادی راهمنجلة 

غنای ادبیرا  حاروقی   شود تا  ، تبیین و تحلیلانی فاهیبا منایت به مب ،در نظام حاوقی ایران تبلیغاتی

)امرم از مسرئولیت    های سرنتی ابت ا حوایت از اریق راه ب ین منظور، .افجایش یاب ایران در این زمینه 

سرس  حوایرت از اریرق حاروق      وروی آن  هرای پریش  و چالش قراردادی و حاوق قراردادها( غیر

 .شودمیرسی مستال حق شهر  بر ةنظریمالکیت فکری و 

الی نام و تصویر و مرا نخستین بار نیور به ماهوم ارزش  «تبلیغاتی ارزش»ااتنی است اصطالح 

بره   ،دشرو یکه برای تبلیغ یا سایر اه اف تجاری استااده م هنگامی، هویت فرد ةسازن سایر مناصر 

 رفته است. کار ا به(. در این پژوهش نیج ارزش تبلیغاتی به هوین مقنNimmer 1954: 204کار برد )

 های آنهای سنتی و چالشهتبلیغاتی از طریق را حمایت از ارزش

 ةدسرت هرا بره دو   های سنتی است. این راهایری از راهتبلیغاتی بهره های حوایت از ارزشیکی از روش

 . انیمقراردادی و حوایت از اریق مسئولیت قراردادی قابل تاس کلی حوایت از اریق مسئولیت غیر

 قراردادی حمایت از راه مسئولیت غیر
 امریکا ایاالت متحدةحقوق 

مستال حق شهر ، در صرور  فار ان قررارداد میران      ةنظریتا پیش از شناسایی  ه،ایاال  متح در 

تبلیغاتی، مقوروالً اشرخاص جهرت     برداری از ارزشبهره ةاجازمبنی بر انتاال یا  ،دواهان و دوان ه

رقابرت   یرا   2نظیر مسئولیت مبتنی بر ناض حرریم دصوصری   ،دهای سنتیاحااق حاوق دود به نها

 .ش ن متوسل می ،4هتک حرمت یا)رقابت غیرمنصاانه(   3مکارانه

ای در تقریف جرام  از هرر وا ه   ةارائاصوالً : مبتنی بر نقض حریم خصوصیمدنی مسئولیت  (الف

ماهروم آن   . زیرادوچن ان است این دشواری در مورد حریم دصوصی .دشوار است کاریملوم انسانی 

(. به هوین دلیل برای شرنادت و  17 :1389دارد )محسنی مویق  ارتباطبا انسان و جامقه در بستر زمان 

                                                                                                                                                       
1. Publicity Value 

2. Invasion of Privacy 

3. Unfair competition 

4. Defamation 
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نومی این است که بردی از  مقیارتقریف آن بای  از مقیارهای شخصی و نومی استااده کرد. ماصود از 

شود و شخصری کره مر می    ها محسوب میصی آنها نوماً یا مرفاً حریم دصوهای زن ای انسانجنبه

که چرا دیگرران نبایر  بر ون     دلیل بیاوردهای مذکور است الزم نیست ناض حریم دصوصی در جنبه

ورود به قلورروی از زنر ای افرراد کره نومراً       ،ها دسترسی داشته باشن . بنابراینبه آن جنبه او رضایت

آنکه مرتکب ثابت کن  م می ناض حریم  مگر ؛شود ناض حریم دصوصی استدصوصی شنادته می

شخصری نیرج ایرن اسرت کره       مقیاراست. مراد از ده کردصوصی به نحو صریح یا ضونی از آن م ول 

نوماً یا مرفاً از شوول حریم دصوصی درار   که  ،های زن ای دود راتوانن  بردی از جنبهها میانسان

 مقیاراساس این دو  . برکنن ود امالم ججء مسائل شخصی و دادل در قلورو حریم دصوصی د ،است

حریم دصوصی قلوروی از زن ای هر فرد است که آن » :دکرتوان حریم دصوصی را چنین تقریف می

به ااالمرا  راجر  بره آن     ،ب ون رضایت وی ،فرد نوماً یا مرفاً یا با امالن قبلی انتظار دارد که دیگران

وارد نشون  یا به آن نگاه یا نظار  نکنن  یا به هر صرور   قلورو دسترسی ن اشته باشن  یا به آن قلورو 

 (.38 :1386)انصاری « دیگری وی را در آن قلورو مورد تقرض قرار ن هن 

اینک ناکارآم ی این نهاد در حوایت از ارزش  ،مختصر از حریم دصوصی یتقریا ةارائپ  از 

است.  کردهماوله را به تاصیل مطالقه این  1954ای در سال شود. نیور در ماالهتبلیغاتی بررسی می

 .شودمیاو چهار دلیل برای ناکارآم ی نهاد حریم دصوصی ارائه داده که در ذیل تبیین 

به دلیل ارتبراای کره برا     ،حریم دصوصی: امراض از حق حریم دصوصی توسط افراد مشهور ر

( و یکری از موامرل   17 :1389از ماوال  نسربی اسرت )محسرنی     ،انسان و جامقه در بستر زمان دارد

وضقیت و موققیت م می ناض آن است. توضیح آنکه اشخاص مورد توجره  ْ تأثیراذار بر این نسبیت

تواننر  یکسران   ایرن ، نویدویش در منظر مووم قرار می ةارادکه با میل و  ویژه هنگامیبه ،مردم ةمام

 (.29و  24 :1386)انصاری  با سایر شهرون ان انتظار بردورداری از حریم دصوصی داشته باشن 

هرای تبلیغراتی جرذاب    مشهور بررای بنگراه   افراداست که هوواره استااده از تصویر  بر آننیور 

بخواه  برای احااق حاوق دود به مراج  قضایی مراجقه کنر    شخص مشهور است. حال چنانچه

ار  حرریم   بره مارررا  ح   یمجراز  بررداری غیرر  و برای محافظت از دودش در برابر چنین بهرره 

برا انتخراب شرهر ، زنر ای      ،زیررا او  .رو دواه  ش هبا نهادی ناکارآم  روب کن دصوصی استناد 
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(. ایرن  Nimmer 1954: 204است ) کردهنومی از این حق امراض  دویش را وقف مووم کرده و به

ن دامنره و قلوررو شروول آ    در زمینرة  همتح ایاال  موسوم است که در   1«امراض ةنظری»دی ااه به 

 (.Nam 2005: 119نظر وجود ن ارد )اتااق

اش را نادی ه ارفت تبلیغاتی امراض حق شخص بر ارزش ةنظریهایی که تحت تأثیر از پرون ه

ئراتر  . در این پرون ه از تصویر دواهران بر ون رضرایت وی در تبلیغرا  یرک ت     بودمارتین  ةپرون 

وان یرک  منر  دواهران بره   امرالم کررد   ،ادشر ه ی ةنظریبا استناد به  ،دادااه ه بود.کویک استااده ش 

ز توان  مان  استااده اپ  نوی .است کردهامراض مقروف از حق حریم دصوصی دویش  ةهنرپیش

ست اظهار ش ه ا (. در مخالات با این نتیجه،Nimmer 1954: 204-205) شودتصویرش در تبلیغا  

داده،  دسرت  وصری درود را از  هرچن  فرد مشهور با رسی ن به این جایگراه بخشری از حرریم دص   

ایر او از حق کنترل و نظار  و نیج منتار  شر ن از ارزش مرالی نرام و تصرویر و سر       کردنمحروم 

 (.McCarthy 1987: 1707اش کامالً نارواست )های هویتیجلوه

ش ه اسرت. ولری   پذیرفته ن همتح ایاال  های قضایی حوزه هوةامراض در  ةنظریااتنی است، 

های مشهور از اریرق  تبلیغاتی شخصیت مانقی ج ی برای حوایت از ارزش ن نظریهحال ای هر به

 (.DiGregorio 2017: 999نهاد حریم دصوصی است )

شررح   867 ةمراد  «d»موجرب یادداشرت    بره  بودن استااده در مورد افراد مشهور:نآور رنجش ر

ولیت زمرانی بره   مسئ»در یک دموای ناض حریم دصوصی   19392نخست دطاهای م نی مصوب 

ایرن  «. آور باشر  حساسریت متوسرط رنجرش    ةدرجر آی  که رفتار متهم برای اشخاص برا  وجود می

هویت درویش   ةسازن مالی مناصر  شود شخص مشهور برای حوایت از ارزشموجب می موضو 

؛ بره دلیرل آنکره در اکمرر مواقر       کنر  نتوان  به ماررا  حورایتی حار  حرریم دصوصری اسرتناد      

 Madowشرود ) داار ش ن و رنجش وی نوری های تبلیغاتی از هویت او موجب آزردهیبرداربهره

1993: 169; Nimmer 1954: 207.) 

تبلیغراتی   تنها اشخاص مشهور بلکه اشرخاص ناشرنادته هرم چنانچره از ویژاری واجر  ارزش      نه

نهراد حرریم   مورد اسرتااده قررار ایررد و بخواهنر  بره      ایشان بردوردار باشن  که ب ون رضایت قبلی 
                                                                                                                                                       
1. Waiver theory 

2. Restatement (First) of Torts § 867, comment d (1939) 
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 ،. امرا کننر  بای  برای دریافت غرامرت درد و انر وه روحری درود را اثبرا        جوین دصوصی توسل 

هرا  ها و مشکال  اثبا ، غرامتری کره بابرت لطوره و آسریب بره روح و روان آن      نظر از دشواریقط 

 (.McCarthy 1987: 1706شود در ماایسه با انتاا  دوان ه از هویتشان بسیار ان ک است )پردادت می

آور از ارکران دمروای   رنجرش  ةاسرتااد که  ان بر آن ،نظیر فلوری ا ،های قضاییالبته بردی از حوزه

بره دلیرل    ،ای مقرروف هنرپیشه  1میلر ةپرون  در حال این شود. باناض حریم دصوصی محسوب نوی

دصوصی  ب ون رضایت از نام و مکسش در تبلیغا  یک مرکج تاریحی، دموای ناض حریم ةاستااد

. دواهان در دادااه صادقانه امتراف کرد که این استااده هیچ رنجش یرا آسریب روحری    دکررا مطرح 

 موجب قوانین اتااق افتراده  برایش در پی ن اشته است. دادااه هم امالم کرد ناض حریم دصوصی به

مجوو  به  در ،منتها چون این استااده برای دواهان رنجشی به هوراه ن اشته او دسار  ان کی است؛

منروان یرک    (. از منظر نیور دواهان بره Nimmer 1954: 207-208دریافت دواه  کرد ) ،سنت 6مبلغ 

بازیگر مقروف از چنان جایگاه و موققیتی بردوردار بوده که استااده از نام و تصویر او برای دوانر ه  

میلر از باب لطوه به روان  است که شکایت بر آنسنت سود و فای ه داشته است. او  6دیلی بیشتر از 

االمتیراز و  کننر ه حرق  است که چرا تبلیغ موضو امتراض او به این  ،و احساساتش نیست. در حایات

در تبیین نظر نیور و انتااد وی بره حکرم    (.Nam 2005: 118سهم او از این تبلیغا  را نسردادته است )

با اسرتااده از حرریم   متااو  است ی دسار  به حریم دصوصی دیگرآوردن دادااه بای  اات وارد 

نراروا  اسرتیاای  یرا   استااده دیگران و دومی شخصیت یا دصوصی دیگری. اولی ضرر زدن به تقلاا 

نراروا( منطاراً   استیاای آور بودن ناظر به مورد اول است و در مورد دوم )رنجشموضو  است. ابیقتاً 

 شوار آی . ق افتاده بای  مالک مسئولیت بهناروایی که اتاااستاادة آور بودن مطرح نیست و رنجش

 توانر  از ارزش بودن حق حریم دصوصی: نهراد حرریم دصوصری هرارج نوری     نانتاال  قابل ر

 ان  که حق حریم دصوصی یک حق غیرر های قضایی پذیرفتهزیرا اکمر حوزه .تبلیغاتی حوایت کن 

 د بر هویت دود دارد در حق غیرر حای که فر هوةاار  ،(. در واق Nimmer 1954: 209مالی است )

بررداری  ای نیست جج اینکه قراردادهای با مضروون بهرره  مالی حریم دصوصی دالصه شود، چاره

. امرا مشرکل اینجاسرت کره     دشرو تبلیغاتی از هویت دیگرری قررارداد برائرت از مسرئولیت تقبیرر      

                                                                                                                                                       
1. Miller v. Madison Square Garden co. 
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دواهنر  در  زن  در واق  مری پرداکنن اان و تُجّاری که برای به دست آوردن این امتیاز پول میتبلیغ

در دهر  مسرتایم   ها اجرازه مری  حای که به آن ؛ازای چنین پردادتی یک حق انحصاری کسب کنن 

 نیور پیشنهاد کرد حق شهر  بره  ،. بنابراینکنن دموا  ةاقامماام ملیه شخص ثالث متجاوز قائم ماام

جراهرای بقر ی آن توسرط    منوان یک حق مالی به رسرویت شرنادته شرود ترا توانرایی انتارال و ا      

 (.Beverley- Smith et al 2005: 70; McCarthy 1987: 1708) آی ایرن ه فراهم انتاال

هرا بلکره حتری حیوانرا  و اشرخاص      تنها انسانها: نهمح ود بودن حریم دصوصی به انسان ر

 ودا  غیرر تبلیغاتی باشن  و ب ین ترتیب صاحبان و م یران این موج توانن  واج  ارزشحاوقی می

 ،سر  مشرهور سرینوایی    ،1. ممالً نام و تصویر السری ن شومن  ها بهرهانسانی بای  از حق شهر  آن

 اویر  مری توان در تبلیغا  غذای س  بهره بررد. امرا نیورر    یک دارایی ارزشون  است که از آن می

 .ودحریم دصوصری مونرو  شر    ةنظریموجب  توان  بهب ون مجوز از هویت یک س  نوی ةاستااد

مجاز از مک  یک سر  را تحرت پوشرش درود قررار       برداری غیربهره زیرا حق حریم دصوصی

نیراز   ،ش ه است. بنابراینها اراحی ده  و این نهاد صرفاً برای حوایت از شأن و کرامت انساننوی

 شرود انسرانی نیرج حوایرت     تبلیغاتی این موجرودا  غیرر   ارزشاز با شناسایی حق شهر ،  ،است

(Nam 2005: 42; Nimmer 1954: 210.) 

 در دینراجوانور  نومی مختصر، یدر تقریا ،مکارانه رقابت مسئولیت مبتنی بر رقابت مکارانه: (ب

 فرریاتن  و ریرف ح برردن  میران  از برای چینیدسیسه و آلوده باش  تجویر و حیله به که است وکارکسب

 در ما   یرا  کراال  هوان کنن می تصور شتباها که به است د ماتی یا کاال دری  به هاآن کشان ن و مردم

کره   ییلر مکارانه به دال ی رقابتادمو (.108 :1393)ماسنانی  ن اآن پی در که است مشهوری و مرغوب

 .را ن ارد تبلیغاتی کارآم ی الزم برداری ب ون مجوز از ارزشدر ماابله با بهره آی در پی می

وجرود رقابرت شررط     همتح ایاال  ای قضایی هدر تق ادی از حوزه ضرور  وجود رقابت: ر

مؤثر در برابر ایرن   ةدفامیشود و فا ان آن یک ضروری برای اثبا  دموای رقابت مکارانه تلای می

 همکارانر های تجاری قربانی و مامل رقابرت  رقابتی این است که فقالیت ةرابطدمواست. ماصود از 

تبلیغراتی بره کورک ایرن نهراد را       ت از ارزشهوانن  یا مشابه هم باش . چنین شرای امکان حوایر 

                                                                                                                                                       
1. Lassie 
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 هرای غیرر  در زمینره  ،مشرهور  افرراد یرژه  وبه ،زیرا غالباً از نوادهای هویتی اشخاص .کن مح ود می

توان  با توسک بره مارررا  منر  رقابرت     شود. ممالً یک ورزشکار سرشناس نویرقابتی استااده می

زیررا   .بن ی آدام  جلروایری کنر   غاتی دادل بستههای تبلیتصویرش در کار  ةاستاادمکارانه از 

 (.Nimmer 1954: 110هیچ رقابتی میان شرکت تولی کنن ه و آن ورزشکار وجود ن ارد )

تالب در  همتح ایاال  های قضایی کاال: در تق ادی از حوزه ةمرضضرور  وجود تالب در  ر

ی درود شررط ضرروری دمروای     سرو  مشتریان رقیب و جذب آنان بره  باورکاال برای تغییر  ةمرض

هرا در پرارااراف   کاال پرشوارن  که به بردری از آن  ةمرضهای تالب در رقابت مکارانه است. اونه

تصرریح شر ه و شرامل تقیرین نادرسرت مبر ی، تبلیغرا           1قرانون النهرام   43 ةمراد  «a»نخست بن  

 (.112ر 107 :1395سوددواه محو ی  ←)و تأیی  و تص یق نادرست است  ،کنن هاوراه

بره دلیرل    ،برت مکارانره  ی رقاادمرو  در آن هایی است کهاستودیوی پارامونت از پرون ه ةپرون 

هرای  از تصراویر برازیگران مشرهوری کره در فریلم      ،فا ان تالب، به شکست انجامی . در این دموا

رسی . ش و به فروش  پوسترهایی تهیه  ،بودن ، ب ون مجوز کردهسینوایی این استودیو ایاای ناش 

ه زیررا دوانر    .ایرن مورل رقابرت مکارانره نیسرت      کردقضایی دهم اظهار  ةحوزدادااه تج ی نظر 

 (.Nimmer 1954: 212مرتکب هیچ تالبی نش ه است )

هتک حرمت مبار  است از انتشار اظهارا  دالف واقر   : مسئولیت مبتنی بر هتک حرمت (ج

بار و شرهر  آن شرخص در جامقره لطوره     که در اثر آن به امت ،حایای یا حاوقی راج  به شخص

برای تحارق مسرئولیت    ،1977مصوب   3،شرح دوم دطاهای م نی 558 ةمادموجب  به  2.وارد شود

                                                                                                                                                       
تصراص دارد.  مالیم تجاری اد ة( به حاوق ویژ1141تا  1051 )مواد همجوومه قوانین ایاال  متح  15از باب  22فصل . 1

 به تصویب رسی . 1946در سال  ،(Lanham Actموسوم به قانون النهام ) ،نخست ماررا  این فصل ةماد 45

وهین ( و تر Libelتروهین نوشرتاری )   تاسیم شر ه اسرت؛  به دو اونه  ههتک حرمت در ماهوم سنتی آن در ایاال  متح . 2

ثرر  اوالً ا دبرر مکتروب   زیررا  .(. ضوانت اجرا در مورد نخست نسبت به مرورد دوم شر ی تر اسرت   Slanderااتاری )

داللرت بیشرتر دارد    آن ارتکراب  درملرم و مور     ثالماً برر  است، تراستردهآن ثانیاً امکان انتشار  دارد، تریم  اوالنی

(Park 2015: 78 برای اون79: 1388(. به هوین دلیل بردی )انصاری )و « رتروهین در شرکل پایر ا   »نخست مقادل  ة

 ان .را براجی ه« توهین در شکل زوداذر»دوم مقادل  ةبرای اون

3. Restatement (Second) of Torts § 558, (1977) 
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وجرود اظهراری درالف واقر  و      .1مبتنی بر هتک حرمرت وجرود چهرار منصرر ضررور  دارد:      

 نیرج المی برسر .  که بره اارال  شرخص ثر     اوری انتشار این اظهار به .2دیگری؛  ةدربارآمیج توهین

مبراالتی ناشرر؛   تاصیر یا الاقل بی .3بردوردار نباش ؛   1های مطلق یا مشروطاظهارکنن ه از مصونیت

اثبا  ورود زیان داص در مواردی که توهین با توجه به نو  و ماهیتش ذاتاً قابل تقایب نباشر    .4

(Cf. Barr 1994: 134-162; Park 2015: 105-131ااتنی است .)، ور  م م تحاق این ارکان، در ص

 تبلیغاتی محولی نخواه  داشت. استناد به چنین نهادی جهت حوایت از ارزش

 حقوق ایران

 شود:در حاوق ایران الجاما  دار  از قرارداد به امتبار مبنای ضوان به دو اروه تاسیم می

جم دسرار  ملر  . ضوانی که مبنای آن ضرر زدن به دیگران است و قانون مرتکب را به جبران 1

شود. در ایجاد این مسئولیت ااه تاصریر مامرل ورود   مطرح می« مسئولیت م نی»کن  و با منوان می

ر ذکر  ،1339مصروب   ،قرانون مسرئولیت مر نی    1 ةمادمانن  آنچه در  است، زیان شرط دانسته ش ه

 ةبطر راو ااه تاصیر شرط تحاق مسئولیت نیست، نظیر مسئولیت مبتنی برر اترالف کره در آن     ،ش ه

 .فی استبار و ورود زیان کاملیت مستایم در نظر مرف بین فقل زیان

 ماننر   ،برداری و استیاای از مال یا مول دیگری یا مناوین دیگرری . ضوانی که مبنای آن بهره2

 (.10 :1396است )کاتوزیان  ،«فضولی ةادار»و « استیالء» و «ایاای ناروا»

هرا  تبلیغاتی بره بردری از ایرن راه    حوایت از ارزش توان جهتشایان ذکر است در صورتی می

باش . به هورین جهرت در آدررین     فته ش هاش پذیرتبلیغاتی متوسل ش  که ب واً حق فرد بر ارزش

 فاهی پذیرش این حق در حاوق ایران پردادته دواه  ش . ةادلمبحث این پژوهش به 

ن با توسل به ماررا  مام مربوط بره  توابا فرض پذیرش این حق در حاوق ایران، می ،بنابراین

برداری ب ون مجروز، متخلرف را محکروم بره پردادرت      الجاما  دار  از قرارداد، در صور  بهره

                                                                                                                                                       
 تقایرب  از مصرون  ،مشرروط  ارور  به ااه مطلق و اور به ااه ن ،ااهانت بر مشتول بردی اظهارا  با اینکه همتح در ایاال  . 1

 ناشی مناف  با ماایسه در کن می دنبال مطالب بردی انبی از حاوقی نظام که شون . با این توضیح که اار منافقینادته میش

( Qualified privilege) مشروط مصونیت از کنن هبرابر تقایب در کنن هاظهار باشن  مهم اشخاص از حرمت حوایت از

 (.19: 1393بود )انصاری  دواه  ( بردوردارAbsolute privilege) مطلق مصونیت از باشن  بسیار مهم اار و
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چنانچه شخصی با تقرض به ارزش تبلیغاتی متقلرق بره غیرر     ،. بنابرایندکرالومل دسار  یا اجر 

قرانون مسرئولیت مر نی یرا      1 ةمراد توان او را بر اساس می موجب زیان مادی یا مقنوی وی شود،

 ،برار ماررا  اتالف و تسبیب )در صور  اجتوا  ارکان مسئولیت: وجود ضرر، ارتکاب فقل زیران 

سببیت( مسئول دانست. البته تطبیق ارکان مسئولیت بر اسراس مبرانی یادشر ه در دصروص      ةرابط

برای  اما،. داردهایی ریارزش تبلیغاتی )از جوله ص ق منوان اتالف در مورد ارزش تبلیغاتی( دشوا

مرالوه برر    ،استااده از مسئولیت مبتنی بر استیاای از مال غیر، دشواری داصی وجرود نر ارد. زیررا   

برداری از ارزش تبلیغاتی کامالً متصرور اسرت و   پذیرش مالیت برای ارزش تبلیغاتی، از سویی بهره

بررداری برا اذن بروده    چنانچه بهرره  ،برداری مجبور دارای اجر  است. البتهاز سوی دیگر مرفاً بهره

در هرر   ،در غیر این صور ، استیاا نامشرو  دواه  بود. ولی .یاب می باش ، استیاای مشرو  تحاق

های مربوط به با توجه به دشواری ،تکلیف به پردادت اجر  مسلم است. در هر حال ،دو صور 

ارذار در ایرن   ی، ددالت قرانون های تبلیغاتاحراز شرایط موجبا  ضوان قهری در دصوص ارزش

 زمینه شایسته است.

 حمایت از راه مسئولیت قراردادی
 امریکا ةمتحدحقوق ایاالت 

هرای  امکان استااده از نشران ، امروزه ان کردهنیج بیان  (531: 1398)میرشکاری  که بردیاونه هوان

حاوق مالی محسروب  است و از مصادیق تب یل ش ه هویتی اشخاص به کاالیی با ارزش اقتصادی 

بررداری  در مواردی که اشخاص جهت بهره ،. بنابراینشودتوان  موضو  قرارداد واق  شود و میمی

ناض قرارداد به مسئولیت قراردادی  کنن های هویتی دود قرارداد منقا  میتبلیغاتی نشان از ارزش

توانر   نوری  ،ی بودن قراردادهرا به دلیل اصل نسب ،توسل به این راه ،انجام . با وجود اینمتخلف می

ممال دوبی در این زمینه است. ماجرا ب ین شررح اسرت کره      1کارلی  ةپرون مناسب باش .  یروش

مکراس حرق    ،موجرب ایرن قررارداد    شود. بهقراردادی میان دانم کارلی  و یک مکاس منقا  می

ار دیگرری قررار   در ادتی ،که شخصیت مشهوری است را، های هوسر مرحوم این دانمن ارد مک 

فروش . دانم ها را به شرکت واکر میو یک نسخه از این مک  کن میده . اما مکاس مه شکنی 

                                                                                                                                                       
1. Corliss v. E. W. Walker Co. 
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و به استناد قرارداد یادش ه ص ور قرراری مبنری    کن میمحض ااال  به محکوه مراجقه  کارلی  به

قرار دوان ه به  ،ناز آ. پ  کن ها توسط شرکت واکر را دردواست میبر من  استااده از این مک 

کن  و دادااه ب ین ملت که او ارف قرارداد میان دانم کارلی  و مکاس نبروده  صادره امتراض می

موجب قرارداد برایش ایجاد نش ه امتراض وی را وارد تشخیص  و در نتیجه هیچ الجام و تقه ی به

 (.Nimmer 1954: 214ده  )می

توان شخص ثالرث  می ،1تحریک به ناض قرارداد ةنظریموجب  به ه،متح ایاال  البته در حاوق 

 موضرو  با اثبا  این  فاط ،. ممالً در ممال فوق دواهاندانسترا مسئول و ملجم به جبران دسار  

یادش ه او را محکروم   ةنظریتوان  به استناد می کرده،که دوان ه مکاس را به ناض قرارداد تحریک 

ویژه در فررض تقاقرب ایرادی، از    به ،ریک به ناض قراردادسازد. اما مشکل اینجاست که اثبا  تح

که شرح آن دواه  آم ، دوان ه اظهار  ،هیلن ةپرون دشوار است. ممالً در  یسوی ایادی الحق کار

زیرا راسل )ی   کن .توان  به استناد تئوری تحریک به ناض قرارداد وی را محکوم دواهان نوی کرد

-Nimmer 1954: 214ا به ناض قرارداد تحریک کررده اسرت )  نخست( شخصی بوده که بازیکنان ر

بره   ،بر فرض وجود شرایط این نو  مسئولیت، تحریک به ناض قرارداد ،(. ااتنی است222 & 215

 قراردادی )و نه قراردادی( است. منوان یک دطای م نی، موجب مسئولیت غیر

 حقوق ایران

. در کررد اسرتااده   قراردادهرا  از حاوقتبلیغاتی ارزش توان برای حوایت از نیج می در حاوق ایران

هرای زنر ای   داشرت، برا پیشررفت   ادتصراص  هرچن  در اذشته به کاالی مادی  ،«مال»، وا ة واق 

اشریا و حاروقی کره    هورة  »مبار  اسرت از   «مال»و امروزه  ش بشری، از آن ماهوم مح ود دار  

 ،های هویتی اشخاصاستااده از نشان ( و امروزه10: 1378)کاتوزیان « دارای ارزش اقتصادی است

ارزش  ،است و تردی  در مالیت آن روا نیست. بنرابراین  ارزش اقتصادیاز نظر مرف جامقه، دارای 

تحلیل ماهیرت و توصریف قررارداد بسرتگی بره       ،البته. واق  شودتوان  موضو  قرارداد تبلیغاتی می

چنین قرراردادی  هایی که از جوله قالب ،یکن. لداردارفین و شرایط حاکم بر قرارداد مالحظة ارادة 

است. قانون م نی  10مادة ما  صلح یا قرارداد دصوصی موضو   شودآن منقا  توان  در قالب می

                                                                                                                                                       
1. Inducing breach of contract 
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 به اصل بر نسبی بودن اثر قرارداد است.قانون م نی  231 ةماددر حاوق ایران نیج ابق  ،در هر حال

 ها مؤثر اسرت ماام قانونی آنارفین متقاملین و قائم ةدربارمقامال  و ماود فاط »موجب این ماده 

ایرد. نوی بر بنابراین مسئولیت قراردادی مختص به ارفین قرارداد است و اشخاص ثالث را در...«. 

و  اسرت در حاوق ایران نیج مشارکت ثالث در نارض تقهر ا  قرراردادی اقر امی نامتقرارف       ،البته

ا تسبیب مسئول شنادته شرود. بر یهی اسرت بررای تحارق      توان  بر مبنای تاصیر یشخص ثالث می

چنین مسئولیتی وجود قراردادی مقتبر و نیج ص ق منوان مشارکت ثالث در ناض تقه ا  ناشی از 

برا ایرن تاراو  کره نرو        ؛نر  اهر دو ملجم به جبرران دسرار    ،آن ضرور  دارد. در این صور 

و  قبولی درافشان ←)قراردادی است  یرمسئولیت متقه  قراردادی و نو  مسئولیت شخص ثالث غ

در چنین موردی نیج تقاقب ایرادی اثبرا  مشرارکت ثالرث در      ،(. با وجود این63 :1394 هوکاران

 ناض تقه ا  قراردادی را بسیار دشوار دواه  کرد.

 مستقل حق شهرت ةنظریفکری و  حمایت از راه حقوق مالکیت
 فکری حمایت از راه حقوق مالکیت

 ةویرژ تبلیغاتی از اریق حاوق مالکیت ادبی و هنری و حاروق   ن  امکان حوایت از ارزشدر این ب

 .شودمالیم تجاری مطالقه می

 حقوق مالکیت ادبی و هنری

قررار   همتحر  ایراال   مجوومه قروانین   17که در باب  ،1976مصوب سال  ،رایتقانون ف رال کسی

ایرن   102 ةمادمطابق آی . این کشور به شوار میارفته، منب  اصلی حوایت از آثار ادبی و هنری در 

دالقیت و تمبیت در یک شکل مادی باشر ،   و اصالت ةاانسهچنانچه یک اثر واج  شرایط  ،قانون

 منروط بره انجرام    408و  401موجب مرواد   شود. این حوایت بهرایت بردوردار میاز حوایت کسی

نیسرت. بر ین    همتحر  ایراال   رایرت  کسری  ةادار رایت و ثبت اثر درتشریااتی نظیر نشان کسی دادن

، از حوایرت  ن شرو چنانچه نوادهای هویتی در قالب یک اثر واج  شرایط یادش ه متجلری   ،ترتیب

و   1جرای پ ی آورنر ه   رایت بر حوایت از اثرر بره  رایت بردوردار دواهن  بود. تأکی  نظام کسیکسی

                                                                                                                                                       
که نظام حق مؤلف بره حوایرت از پ ی آورنر ه توجره     درحالی ش ه است؛رایت اساساً بر حوایت از اثر استوار نظام کسی. 1
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تبلیغاتی به کوک ایرن نهراد    یت از ارزشامکان حوا  1م م تاکیک میان حق مؤلف و حاوق مجاور

مسرتال حرق    ةنظریر نیازی از شناسرایی  نظام مجبور موجب بی ،حال است. با این کردهتر را راحت

زیرا این دو نهاد بر حوایت از دو حق متااو  تکیه دارن  که در بردی موارد موکن  .شهر  نیست

بر ون مجروز از    ةاسرتااد جلروایری از   بره پوشانی داشته باشن . حق شرهر   دیگر هماست با یک

رایت مور تاً حاروق   که کسیدرحالی است؛ کردهتوجه  ،برای اه اف تجاری ،نوادهای هویتی دیگر

شر ه در شرکل مرادی را محرور     مادی و در موارد ان ک حاوق مقنوی آثار دالقانه و اصیل تمبیرت 

 (. 2007Cf. Chadwick & Vatanparast: 3-8حوایت دود قرار داده است )

ها بی و هنری با دشواریحاوق مالکیت اد ةوسیل تبلیغاتی به حوایت از ارزشدر حاوق ایران، 

ارور کامرل    هراد بره  نامکان حوایت از اریق این  ،حال روست. با اینههای داصی روبو پیچی ای

ایطی نوادهای هویتی در قالب یرک اثرر ادبری و هنرری از شرر     با این توضیح که اار  ؛مردود نیست

و بردری تشرریاا     ،هوچون اصالت، تجسم دارجی، م م تغایر با نظم مورومی و ادرالق حسرنه   

 یادشر ه حاروق   ،ایرن . لیکنبردوردار باشن ، تحت حوایت حاوق مالکیت ادبی و هنری قرار می

  هشر اش در اثرر مرنقک    کنن  و به شخصی که مناصر هرویتی اثر حوایت می ةپ ی آورن صرفاً از 

یتی نوادهای هو ةدارن در فرض اجتوا  وصف پ ی آورن ه و  فاط ،ارن . در این صور توجهی ن 

فرض  ونوادهای هویتی  ةدارن در شخص واح  انتاال ارادی یا قهری حاوق مادی پ ی آورن ه به 

 ←)امکان حوایرت از اریرق ایرن نهراد قابرل تصرور دواهر  برود         شراکت آن دو در آفرینش اثر 

 (.194: 1396 و هوکاران ؛ محو ی95 :1388دوشنوی  زارچ 

 عالیم تجاری ةحقوق ویژ

مالیرم   ةویرژ حاروق   کررد تبلیغراتی محافظرت    ارزش از تواناز دیگر نهادهایی که از اریق آن می

های حاوقی نیج اشاره ش ، در ایرن مرورد نیرج    اور که در مورد سایر راههوان ،تجاری است. لیکن

                                                                                                                                                       
 (.7: 1388دان  )زرکالم ت او میو اثر را وابسته به شخصی کن می

راد از ش ه بررای پ ی آورنر اان آثرار فکرری اسرت و مر      ماصود از حق مؤلف مجوومه امتیازا  مادی و مقنوی شنادته. 1

نظیرر هنرمنر ان مجرری،     رهرای ادبری و هنرری   حاوق مجاور مجوومه امتیازاتی است کره بررای مر دکاران آفررینش    

 (.6ر 5: 8813در نظر ارفته ش ه است )زرکالم  ررسانیو مؤسسا  ااال  ،رامتولی کنن اان فنوارام و وی یوا
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کننر اان  که یکی از اه اف اصلی آن حوایت از حاوق مصرف ،مالیم تجاری ةویژنبای  از حاوق 

 جانبه داشت.کامل و هوه یاست، انتظار حوایت

آیر   بره دسرت مری   « نخسرتین اسرتااده  »یرا  « نخسرتین ثبرت  »حق ناشی از مالمت از دو روش 

یقنری اارر در    .یرک از دو روش مرذکور مطلرق نیسرت    (. البته هریچ 12 :1395)سوددواه محو ی 

برا وجرود    ،ب ون ثبت هم ةکنن استااده، برای شودمینحصاری با نخستین ثبت ایجاد کشوری حق ا

ان  یا برمک  اار در کشوری برا نخسرتین اسرتااده حرق انحصراری ایجراد       حاوقی قائل ،شرایطی

 (.116 :1384ست )وصالی محوود اشود، ثبت آن هم دارای آثاری می

 ،«م تجراری و مالیر  ،هرای صرنقتی  رامرا ، اررح  ثبرت ادت »قانون  31 ةمادموجب  به ،در ایران

ق انحصاری از یک مالمت به کسی ادتصاص دارد که آن مالمت را اب ةاستاادحق  ،1386مصوب 

المرت تجراری   ماین موضو  است که نظام  ةدهن نشانماررا  این قانون به ثبت برسان . این ماده 

منوان مالمرت   ک نوادهای هویتی بهت که ثبت یکایمحور است. لیکن مشکل اینجاسدر ایران ثبت

هرا  آن ااندارنر  پرزحورت برر دوش    یتکلیار  ،با توجه به استردای و تنو  ایرن نوادهرا   ،تجاری

 بسا او را از توسل به این نهاد حوایتی منصرف سازد.اذارد و چهمی

 «a» موجب پارااراف نخسرت بنر    به . زیرا،مشکلی از این حیث وجود ن ارد همتح ایاال  در 

تجرار    مالکیت مالمت با نخستین استااده روی کاال یرا در ما  در جریران    ،قانون النهام 1 ةماد

 شود.مستار می

کشورهای جهان رمایت شرایطی ضرروری اسرت.    هوةبرای به ثبت رسان ن مالیم تجاری در 

ست که . یکی از شرایط ماهوی این ادکرماهوی و شکلی تاسیم  ةدستتوان به دو این شرایط را می

(. در 261 :1390پذیر باشر  )امرامی   امکاناز نظر شکل و ظاهر ای باش  که ثبت آن اونه مالمت به

 و بردری بره   شرود میاستنباط  1386قانون  30 ةماداست این شرط از  ااتنی ،دصوص مورد ادیر

چنرین   (. برا 186 :1390داننر  )امرامی   قابل ثبرت مری   موجب این ماده مالیم تجاری نامرئی را غیر

منوان یک  توان بهرا نوی ،ممالً ص ا ،های هویتی که قابل رؤیت نباشن آن دسته از ویژای ،تاسیری

 1.بهره دواه  مان های این نهاد بیمالمت تجاری به ثبت رسان  و در نتیجه از حوایت

                                                                                                                                                       
در صور  تقارض مااد این قانون با ماررا  من ر  » 1386قانون  62 ةبر اساس ماد بر این باورن  کهبردی  ،حال این با. 1
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ه بره ذکرر   کر  ،قانون النهام 4تا  2مواد  . زیرامشکلی از این ناحیه وجود ن ارد همتح ایاال  در 

از مالیوی که قابلیت رؤیت ن ارنر  ذکرری بره میران نیامر ه اسرت.        ،قابل ثبت پردادته مالیم غیر

توانن  مالمت تجاری ص اها یا بوها هم می کردهتصریح  همتح ایاال  مضاف بر اینکه دیوان مالی 

 (.3 :1395سوددواه محو ی  ←)محسوب شون  

رس  )حاوق ایران( یا برای نخستین برار  بار به ثبت میاز آثار حاوقی مالمتی که برای نخستین 

مالمرت   در ارتبراط برا  ( ایجاد حق مالکیت امریکا ایاال  متح ةایرد )حاوق مورد استااده قرار می

یا قسوتی از حاوق ناشی از مالکیت مالمت را  هوهتوان  است. مالک با حق انحصاری که دارد می

شرود کره   الیم تجاری در ماهوم سنتی دود زمانی محاق میبه دیگران منتال سازد. ناض حاوق م

کاالها و د ماتی  را برایهوان مالمت یا مشابه آن  ،ب ون تحصیل اذن مالک مالمت ،شخص ثالمی

 مشرروط بره اینکره بره     ؛ش ه باشر  که مین یا مشابه کاال و د ما  تحت مالمت ثبت استااده کن 

مب ی و منشرأ کاالهرا یرا در ما  وجرود       دربارةمووم ناقضانه احتوال سردراوی  موجب این مولِ

صور  مالمت  که به ،اار از نوادهای هویتی ،(. بنابراین18 :1392زاده داشته باش  )حبیبا و حسین

نارض   ،مشرابه اسرتااده شرود    روی کاال و در ما  غیرر   ،ان هش تجاری به ثبت رسی ه یا استااده 

موجرب پرارااراف    بره  ،حال این نخواه  داشت. بامالمت صور  نگرفته و امکان حوایت وجود 

که داای از مین یا مشابه مالمت مشهور متقلرق   صورتی در ،قانون النهام 43 ةماد «c»نخست بن  

 نحروی  به کن ،مشابه استااده  منوان نام یا مالمت تجاری روی کاالها یا د ما  غیر به دیگری به

قر ر  توایجبخشری آن درواه برا مخر وش سرادتن        یفتضقدواه با  ،که احتوال تضقیف مالمت

کنن اان آنکه نیازی به اوراهی واققی یا احتوالی مصرفوجود داشته باش ، بی ،شهر  و امتبار آن

ای بره لطوره و آسریب    آنکره چنرین اسرتااده   مب ی و منشأ کاالها یا د ما  باش  و بری  در ارتباط با

                                                                                                                                                       
ها ها پیوسته و یا در آین ه به آننالوللی راج  به مالکیت صنقتی که دولت جوهوری اسالمی ایران به آدر مقاه ا  بین

در  ،مادریر   ةنامر الحاق دولت جوهروری اسرالمی بره موافارت     ةاجاز«. پیون د ماررا  مقاه ا  مذکور ما م استمی

به تصویب مجل  شورای اسالمی رسی ه  ،28/5/1383مورخ  ،الوللی مالیم و پروتکل مربوط به آندصوص ثبت بین

تروان  می ،مالیم صوتی یکی از انوا  مالیم پذیرفته ش ه است. بنابراین ،نامهاین موافات 9 ةماد 4موجب بن   است. به

 (.59: 1395قائل به پذیرش الاقل مالیم صوتی در حاوق ایران بود )رفیقی 
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هایی در نظر ارفته ش ه اقتصادی واققی بینجام  یا صرفاً احتوال آسیب وجود داشته باش ، حوایت

و مقیارهرایی بررای    شر ه  پردادتره  پارااراف دوم این بن  نیج به تقریف مالمت مشرهور  در .است

که  ،که نوادهای هویتی شخص صورتی در ،بنابراین .ش ه است ز سایر مالیم مقرفیتشخیص آن ا

برای اینکره یرک مالمرت     کنن هاز نظر مرج  قضایی رسی ای شون ،میصور  مالمت استااده  به

نصریب  هرایی بری  به دست نیاورده باشن  از چنرین حوایرت  را مقیارهای الزم شوار آین   مشهور به

   مان .ندواه

هایی برای مالیم مقرروف در نظرر ارفتره    حوایت 1386قانون  32 ةماد «و»ر ایران نیج در بن  د

تریس   ةنامموافات 16 ةماد 3مکرر کنوانسیون پاری  و بن   6 ةمادش ه است که اقتباس ناقصی از 

است. اقتباس ناقص از این جهت است که بردالف قانون ایاال  متح ه به تقریف مالمت مقروف 

آن را محر ود بره مالیرم     ةاسرتر و اسرت  ده نکرمقیارهایی نیج برای تشخیص آن مقین  و ردادتهنس

هرا درودداری   ها به مالیم مقروف ناظر بره کراال  مقروف ناظر به د ما  کرده و از تسری حوایت

روست که اصالح و تکویرل آن را ضرروری   هدر نتیجه اجرای این بن  با ابهاماتی روب .است ورزی ه

 (.33 :1392زاده است )حبیبا و حسینسادته 

سرشناسی که نهراد حاروق مالیرم تجراری را      افراددصوص به ،است اشخاص ااتنیدر پایان 

به ضوابط ایرن نهراد کرامالً واقرف       بایان ، تبلیغاتی دود براجی ه راهی جهت حا  حق بر ارزش

 ةاسرتااد کره مر م    اروری  ؛سرت بارای آن ا  ةالزممستور از مالمت در تجار   ةاستاادباشن . ممالً 

 ةامرار  ،قانون النهام 45 ةمادبه موجب  ،سال در حاوق ایاال  متح ه سهمتوالی از مالمت به م   

امکران تااضرای    1386قرانون   41 ةماددر حاوق ایران به موجب امراض از مالمت دانسته ش ه و 

 بینی ش ه است.لغو آن از دادااه پیش

 مستقل حق شهرت ةنظری
 امریکا ایاالت متحدةن نظریه در حقوق تبیی

 ةرویر شایسته است رویکرد دکترین،  همتح ایاال  مستال حق شهر  در  ةنظریبرای بررسی دقیق 

 .دشوصور  ج ااانه مطالقه  و متون قانونی این کشور به ،قضایی
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حوایرت   داراناز ان یشون انی هستن  که االیه  1کارتیملوایل نیور و توماس مک: دکترین (الف

ناکارآم ی نظریا  حاروقی سرنتی در    ،نیورباور به . رون به شوار میمستال حق شهر   ةنظریاز 

دهر . او  مستال حق شهر  سروق مری   ةنظریسوی پذیرش  تبلیغاتی جامقه را به حوایت از ارزش

 حق هر شخصی جهرت کنتررل و بهرره برردن از ارزش    »: کن میاین حق نوظهور را چنین تقریف 

 (.Nimmer 1954: 216« )یغاتی که دود ایجاد کرده یا به وی منتال ش ه استتبل

های نیور است. او در تبیرین  ش   تحت تأثیر دی ااهکارتی نیج از ان یشون انی است که بهمک

ر  حق ذاتری هرر انسرانی مبنری برر کنتررل و نظرا       »ست از ا حق شهر  مبار  اوی میاین حق 

 دسارا  و ارزش تجراری ناشری از   ةمطالبو شخصیت دویش و نیج برداری تجاری از هویت بهره

 (.McCarthy 2013, as cited in Wang 2016: 10« )مجاز از آن با مراجقه به دادااه غیر ةاستااد

ی و ایجاب ةجنب ؛توان چنین استنباط کرد که حق شهر  واج  دو جنبه استاز تقاریف فوق می

هرای هرویتی را   برداری تجاری از ویژاین ه حق انحصاری بهرهایجابی آن به دار ةجنبسلبی.  ةجنب

 کنر  وز من  برداری ب ون مجسازد دیگران را از بهرهسلبی آن نیج دارن ه را قادر می ةجنبده  و می

 (.135 :1397 و هوکاران )قبولی درافشان

 ین برار برای نخست 1953: قاضی جروم فرانک یکی از قضاتی بود که در سال قضایی ةروی (ب

. ایرن پرونر ه   کررد یک نهاد مستال توجره   ةوسیل تبلیغاتی به حوایت از ارزشبه   2هیلن ةپرون در 

برود. شررکت    ،های هیلن و تراپ  به نام ،آدام  و شکال  ةتولی کنن راج  به دموای دو شرکت 

ها را از تصویر آن برداری تبلیغاتیبال امتیاز انحصاری بهرههیلن با انقااد قراردادی با بازیکنان بی 

فردی به نام راسل با بازیکنران مجبرور وارد مرذاکره شر  و توانسرت       ،به دست آورد. پ  از م تی

محض ااال  به  . شرکت هیلن بهکن هوین امتیاز را ادذ و بالفاصله آن را به شرکت تاپ  وااذار 

بازیکنان از هیچ حرق   این کرد. دوان ه در دفا  از دود اظهار دکرارفیت شرکت تاپ  ارح دموا 

قانونی بر تصویر دود غیر از حق مصونیت حریم دصوصی بردوردار نیستن . این حق نیج با توجه 

دواهران سروتی    ،به اینکه وابسته به شخصیت فرد است قابل انتارال و واارذاری نیسرت. بنرابراین    

                                                                                                                                                       
1. J. Thomas McCarthy 
2. Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc. 
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 امرالم کررد   ،رفینپ  از اسرتوا  اظهرارا  ار    ،دموا در این زمینه ن ارد. قاضی فرانک ةاقامجهت 

اونه درد و تألم روحی بابرت نورایش مورومی و     سرشناس به دور از هرهای شخصیتبسیاری از 

هیچ پولی بابت استااده  . چونکنن ش   احساس مغبون ش ن و محرومیت میانتشار تصویرشان به

صوصری  . از منظر وی یک فرد مالوه بر حرق حرریم د  کنن ویناز تصویرشان در تبلیغا  دریافت 

 «حق شهر »اش دارد. او این حق نوظهور را بر ارزش مالی تصویر و سایر مناصر هویتی نیج حای

تجراری بر ون مجروز از     ةاسرتااد توان  مران   که به کوک آن شخص می بر این باور بودنام نهاد و 

و در صور  امطای یک لیسان  انحصاری  شودهویت و شخصیت دویش توسط اشخاص ثالث 

ایرن حرق مرالی     ،بیران دیگرر   . بره دشرو لیسان  اموال  ةایرن توان  مستایم توسط می حق یادش ه

مرالی حرریم    کراری کره حرق غیرر     کن ؛ارفته به هویت فرد صیانت توان  از مناف  تجاری تقلقمی

 ;Beverley-Smith et al 2005: 64-65; DiGregori 2017: 999دصوصی از آن ماجج و ناتوان است )

Nam 2005: 36-38.) 

یی در امریکرا نظران و ان یشرون ان  نیور، بردی صاحب ةماالپ  از ص ور ریی هیلن و انتشار 

 ،تررین نهراد قضرایی   پذیرش و شناسایی این حق تردی  داشتن . اما پذیرش حق مجبور توسط مرالی 

و  ایرانره درده هایدی ااهموجب ش  کسانی که  ،در پرون ه زاکینی همتح ایاال  یقنی دیوان مالی 

 (.Nam 2005: 44) شون انتاادی به شناسایی آن داشتن  داموش 

پردادرت.  ترو  انسرانی مری    ةالولر هنرمن  مشهوری بود که به اجرای نورایش    1هواو زاکینی

دادن  و با سرمت بسیار به سوت تروری  تو  قرار می ةلولنوایش به این شکل بود که او را درون 

 ،در ایالت اوهایو ،کردن . در یکی از اجراهای اورتاب میفو  از او فاصله داشت پ 200که ح ود 

 اراه و آند کرر شرو  به ضبط نوایش او  ،ب ون ادذ رضایت قبلی ،ایستگاه پخش تلویجیونی محلی

شب پخش کرد.  11دبری سامت  ةبرنامثانیه به اول انجامی ، در  پانجدهکه ح ود  ،این اجرا را کل

ایراال    دیوان مرالی دواهی در فرجام ةمرحلتا   این هنرمن  از آن دموای تجاوز به حق شهرپ  

منروان یکری از مصرادیق حرق      بر اجرا و نوایش درود را بره   حق زاکینی پیش رفت. دیوان همتح 

اقتصرادی و جلروایری    ةانگیجرایت دو مبنای شهر  به رسویت شنادت و با اقتباس از قوام  کسی

                                                                                                                                                       
1. Hugo Zacchini 
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 Marks  ;22-21 :2006Jacoby  ;50 :2017Imp) برشورد از دارا ش ن بالجهت را برای حق یادش ه

133 :1994McCarthy  ;13 :1982.) 

مرالوه برر    ،مصرادیق تحرت حوایرت حرق شرهر      توان نتیجه ارفت این پرون ه می ةمطالقاز 

هرای  کارتی پرونر ه مک زمینه. در این شودمیشامل اجرا و نوایش او نیج  ،نوادهای هویتی شخص

 :کن دسته تاسیم می حق شهر  را به دو

هرای حرق   تررین پرونر ه  تررین و متر اول  کره شرای   « های ارزش مربوط بره هویرت  پرون ه. »1

تصویر و سایر نوادهای هویتی قابل  و از نامبرداری تجاری مربوط به بهرهها . این پرون هان شهر 

 .استشناسایی اشخاص 

مربروط بره   هرا  نر . ایرن پرونر ه   او کویاب که بسیار نادر« های ارزش مربوط به اجراپرون ه. »2

 (.McCarthy 1994:133)است فرد اشخاص از اجرا و نوایش منحصربهبرداری تجاری بهره

 ها و دکترین در این زمینه راه ان ادتن  موجب ش  برالغ برر نیوری از   جنبشی که دادااه ت ریجبه

وک هر دو شیوه حق مجبور را به رسرویت  ال یا به کموجب قانون یا از اریق کامن به امریکاایاال  

 (.Buchsbaum 2018: 1; Nam 2005: 214)بشناسن  

ب ون آنکه قرانون مر ونی در    ،ال به حوایت از حق شهر  پردادتن اریق کامناز ایاالتی که  از

اشراره  نیوجرسی و جورجیا، میشیگان، مینوستا، میسوری،  ایاال توان به می ،کنن این باب تصویب 

 (. 2018Rothman)کرد 

در ذیرل  ان . پردادتهحق شهر  بردی ایاال  با تصویب قانون به حوایت از : متون قانونی (ج

 شود.اشاره می ان دهکرر  ارائه نوونه از قوانین ایالتی و تقریای که از حق شهدو به 

ه تصویب ب 1994  را در سال ترین قانون حوایت از حق شهرترین و جام کامل ایالت این یانا

حق مالی یرک  »حق شهر  را دود ایالت ماررا   36ر 32ر 1ر 7 ةماددر  این ایالت ه است.رسان 

شخصیت بر نام، ص ا، امضا، مک ، تصویر، شرباهت تصرویری، شرکل و شروایل ظراهری ویرژه،       

 .است کردهمقرفی « و مادا  رفتاری دود ، ست

مارررا    6رر  5رر  771 ةماد و در هادتحق شهر  را به رسویت شن 2010سال  ایالت آالباما در

هرر شخصری امرم از مشرهور و ناشرنادته برر       » :دود ماهوم آن را چنین تبیرین کررده اسرت    ایالتی
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در سرتاسرر   ،که موسوم به حق شهر  است ،های هویتی دود حق مالی دارد. این حق مالیویژای

درواه   ؛ام و باا دواه  داشتسال پ  از مرگ او قابلیت دو پنجاه و پنجدوران حیا  فرد و نیج تا 

بره   است؛ انتاالبرداری تجاری بکن  دواه نکن . حق یادش ه قابل فرد در اول مور دود از آن بهره

 «.ججئی صور  بهکلی چه  صور  بهچه  ،هر دو شکل قهری و ارادی

 پذیرش نظریه در حقوق ایرانفقهی  ةادلجوی وجست

صور  است که احکام و قروانین   قلورو مسائل حاوقی ب ین شار  در ةذائاسیره و : لفظی ةادل (الف

 بره دهر  ترا   اما تقیین مصادیق و موضوما  این احکام را به مرف زمانره ارجرا  مری    کن .را بیان می

 ةآیمامی چون  ةادلحاوق اموال  ةحوزدر  ممالًتشخیص داده شون .  احوال و اوضا شرایط و  حسب

النراس  »( و روایرا   29 /)نساء« من تراض هتجارکم بالباال إال ین تکون تأکلوا اموالکم بین ال» ةشریا

ر )حر  «مالُ امرء مُسلمٍ إالَّ من ایبِ نَاسِه یَحلُّال»، (272، 2   :1403 مجلسی) «مسلطون ملی یموالهم

وجرود   (74، 2   :1405)قطرب راونر ی    «حرمه مال الوسلم کحرمه دمه»، (120، 5   :1414ماملی 

ایرن   شرود اور که مالحظه میهوان .کنن میداللت ن لجوم احترام به اموال و حاوق دیگرا دارن  که بر

ه شر  ها به مررف زمانره محرول    ن  و به مال داصی ادتصاص ن ارن  و تقیین مصادیق آنااحکام کلی

است. از نظر مرف نیج هر آنچه ارزش اقتصادی داشته باش  و قابل تاویم بره پرول باشر  مرال تلاری      

حرق   ،بنرابراین  .ود که با این تااسیر در مال بودن حق شهر  تردیر ی وجرود نخواهر  داشرت    شمی

استادان اونه که بردی از هوان ،ویژهبه؛ ایردمذکور قرار  ةادلمشوول مووم و ااالق توان  شهر  می

آیر  و  شروار مری   حاوق شرمی مقووالً امضای حاروق مرفری بره    ان ،ااته( 122: 1371)ارجی فاه 

چه در روابط اجتوامی مورد پسن  مرف باش ، درواه   صود از امضای حاوق مرفی این است که هرما

دصروص   مگر اینکه دراست، آین ه، مورد تأیی  شار  ما س دواه حال باش  دواه  مربوط به اذشته

 من  از آن تصریحی از ارف شار  صور  ارفته باش .

ایجاد موضوما  ج ی  اسرت و از مصرادیق   های زمان و مکان در فاه، یکی از ناش ،هوچنین

، سربحان  )اسرت   ،مانن  حق تألیف و ادترا  و مانن  آن ،نوظهورماالیی حاوق  موضوما  ج ی 

با تأکیر  برر لرجوم     ،(377 ،1   :تابی لنکران ، )فاضل فاهابردی زمینه ین ودر ه. (70، 24   :تابی

د و سرت  امتیراز ضربط صر ای درود را بره       قرآن دامشهور ، برای قاریان ماالییحوایت از حاوق 
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  : 1427جالب توجه است که بردی دیگر از فایهان مقاصر )مکرارم شریراز    ان . رسویت شنادته

با استناد به اینکه  ،شودکه آن هم از حاوق نوظهور محسوب می ،( نیج برای احترام حق نشر544، 3

ان  که م م رمایت آن ظلرم  تیجه ارفتهاونه ناین ،شودمحسوب میماالییه ججء حاوق حق مجبور 

مرالوه برر انراه ناشری از      ،دصوص تغییر نام مؤلف نیج و حرام است و حتی درشود میمحسوب 

ماالیری  حق  بارةان . ب یهی است هوین منطق دردانستهنیج آن را متضون اناه ناشی از دروغ  ،ظلم

یک حرق  ممابة به  ،ص ای یک قاری قرآناونه که هوان ،واق  . درپذیرفته شودتوان  شهر  نیج می

های هویتی که نجد ماال ارزش اقتصادی توان  مورد حوایت قرار ایرد، سایر نشانیمی، یمالی ماال

و تق ی به آن  دریقرار امشوول حوایت  بای  ن ارد شرمی و قانونی منافا آمرانة و با احکام دارد 

تصویر  و نامبرداری اشخاص مشهور از ه امکان بهرهامروزویژه اینکه به؛ دشوظلم و ناروا محسوب 

اونه کره مناقرت   شود و هوانشان ججء مناف  متقلق به ایشان محسوب میهای هویتیو سایر جلوه

و دارای احترام است مناف  نوظهور یادشر ه نیرج بره حکرم مررف      شود میکار ایشان مال محسوب 

رر  488 :1417 و 283: 1420 بردی فایهران )صر ر   ،مالوهبهو بای  محترم شورده شود. دارد مالیت 

 ان .ی ج ی  موکن دانستهیالضرر را نیج برای حوایت از حاوق ماال ة( استااده از قام 489

توان از آن بهره مهوی که برای اثبا  مشرومیت حق شهر  می ةادلیکی از : لفظی غیر ةادل (ب

اذمران دارنر  کره     موضو  ان جهان به این ماالست. ماال و دردمن ةسیریا  ی دردمن انارفت بنا

نخست به دود  ةدرجهویت یک فرد واج  ارزش مالی است، این حق مالی در  ةسازن اار مناصر 

 آناز  ،بر ون تحصریل اذن و مجروز دارنر ه     ،ک  حق ن اردآن شخص تقلق دواه  داشت و هیچ

ماال در صورتی حجرت اسرت    ةسیر( 212 :1390محو ی بردی ) ةااتبه  ،حال این با منتا  شود.

 که بره امضرای شرار  رسری ه     شودامتبار فاهی حق شهر  مطرح  ةادلیکی از  منجلة توان  بهو می

 باش . نکردهرد و من   وی آن رایا الاقل  باش 

انر   ار کردهها اظهاغلب آن .چگونگی حجیت بنای ماال میان اصولیان ادتالف است زمینةدر  البته

دلیل فا ان تحارق   به ،های نوپی اسیره ،امت اد داشته باش . بنابراینن امقصوما مصر سیره ت ةپیشین  بای

که تأکی  بر لجوم مقاصر  سیره با  ان بر آنبردی  ،توانن  امتبار شرمی بیابن . در ماابلنوی ،این شرط

 و شرود نی دراص آن دوران محر ود   این نهاد مهم به ماط  زمایی آکارشود مصر مقصومان سبب می
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در نتیجه این ارروه اظهرار    در حل مقضال  قانونی و حاوقی مصر کنونی از دست برود.یی آکاراین 

منب  مقتبر شرمی در زمران حاضرر امیر وار     منجلة به ماال ةیی سیرآکارتوان به زمانی می فاطان  کرده

درارجی   ظهرور ن امقصروم که در مصرر   ،های نوظهوربود که راهی برای تقویم حجیت سیره به سیره

نخست اینکره بتروان بررای سریره      ؛شوددر دو حالت محاق می فاط موضو ان ، پی ا شود و این نیافته

حجیت استااللی یافت و برای آن در کنار سایر ادله موضومیت قائرل شر  و دوم اینکره برا پرذیرش      

 ان پیر ا کررد  های ادوار پ  از مقصوموابستگی سیره به امضای شار  راهی برای تقویم امضا به سیره

در مرورد ادیرر   . (46رر  45 :1394محسرنی و قبرولی درافشران     ؛92رر  91 :1389اللهی )فخلقی و ولی

 ←)هرای ادوار پر  از مقصرومان ارائره شر ه اسرت       شار  به سیره یهایی جهت تقویم امضاکارراه

 دانسرته  ماال با مصر مقصرومان الزم  ةسیرچنانچه مقاصر   ،در هر حال .(1389اللهی فخلقی و ولی

 ماال استناد جست. ةسیرتوان برای اثبا  مشرومیت حق شهر  به می نشود،

 از حوایرت  و پرذیرش و  سرازی به برومی  توان می کههایی حلراه از یکی است ااتنی پایان در

 فایره  والیرت  نهاد ادتیارا  از استااده و حکومتی حکم ص ور بینجام  اشخاص هویتیهای نشان

 هرای کارراه از یکری  حکرومتی  حکم(. 209: 1371 السایگانی صافی؛ 97: 1379 حائری ←) است

 توانر  مری  آن از اسرتااده  برا  شریقه  فاره  و اسرت  اجتورامی  مقضرال   حل برای اسالمی حکومت

(. 43:1393 لرک  بهرروزی  و بر رآبادی ) باش  اسالمی جامقة ضروری و متنو  نیازهای پاسخگوی

 پذیرش در جامقه موومی مصالح ده  تشخیص الشرایط جام فایه امروزین ةجامق در چنانچه حال

. کن  صادر ماتضی حکمآن  برای توان می است هویتیهای نشان تبلیغاتی ارزش از حوایت لجوم و

 مرؤثر  حوایت  ننتوان قبلی پیشنهادی هایکارراه که است استااده قابل ایزمینه در کارراه این ابیقتاً

 . نده پوشش را آن جوانب هوة  ننتوان و  نآور مول به جبورمهای نشان تبلیغاتی ارزش از

 نتیجه

ایرن  های حوایت از ارزش تبلیغاتی در دو نظام حاوقی ایاال  متح ه و حاوق ایران، با بررسی راه

هرای قرراردادی و   توان  از اریق مسرئولیت این ارزش نوی همتح ایاال  نتیجه به دست آم  که در 

زیررا  جانبه مرورد حوایرت قررار ایررد.     الکیت فکری به نحو کامل و هوهو حاوق م قراردادی غیر

ن شررایطی اسرت. ایرن    مسرتلجم فرراهم آمر     های سنتی و حاوق مالیت فکریکارراهایری از رهبه
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دکتررین   ،بنرابراین  .دکرر مذکور نتوان به نحو شایسته حوایرت  های از ارزششود ضوابط سبب می

و مجال   پیش رفتن  مستال حق شهر  ةنظریسوت پذیرش  قضایی این کشور به ةرویحاوقی و 

در . شر ن  ررا  حوایتی در این زمینه ترغیرب  اذاری ایاال  مختلف به ت وین و تصویب ماقانون

ال یا به کورک هرر دو   را از اریق قانون یا کامناین حق  امریکابالغ بر نیوی از ایاال   ،حال حاضر

توجه به ماهروم  با شرایط حاوقی کنونی، در  م حاوقی ایران نیجدر نظا ان .شیوه به رسویت شنادته

ردادی و مسرئولیت  مسئولیت قررا  کارراهرس  امکان استو اد از نظر میبه  ،مال و حاوق مالی وسی 

مالی امکران  جنبة اشخاص با توجه به  که مواردی وجود دارد. ب ین ترتیب که در دار  از قرارداد

 بره  قررارداد  نارض  کننر   منقار   قرراردادی ، آن از بررداری بهره جهت، یهای هویتاستااده از نشان

حل نیازمن  وجود قرارداد است و البته آثار آن این راه انجام . ابیقتاًمی متخلف قراردادی مسئولیت

تروان از مارررا    مح ود به ارفین قرارداد است. در دصوص مسئولیت دار  از قرارداد نیرج مری  

در صور  تجاوز  ،ناروا از مال دیگری بهره برد. در واق استاادة ی و قوام  حاکم بر مسئولیت م ن

جبرران   بررای ، مامرل زیران   شرود هرای مجبرور   نشران دارنر ة  که موجب زیان  ،های هویتیبه نشان

ناروا( از حاوق مالی مجبور )حتی در فررض  استاادة که بهره بردن )چنان؛ ها مسئولیت دارددسار 

امکران  های یادش ه، کنن ه است. مالوه بر راهز موجبا  ضوان قهری استاادهدسار ( ا وارد نش ن

وجرود   )البته با دشرواری(  حاوق مالکیت فکریهای هویتی از راه حوایت از ارزش تبلیغاتی نشان

نوادهرای هرویتی در   دارد. توضیح اینکه حوایت از راه حاوق ادبی و هنری مستلجم این اسرت کره   

 ،نرین هوچ  .نالزم بررای حوایرت را نیرج دارا باشر     شرایط  و نتبلور یابهنری قالب یک اثر ادبی و 

پرذیر  هویتی در قالب مالمت تجراری امکران   های صنقتی از مسیر ثبت نشانالکیتحوایت از راه م

هرای  مقیرت راه با توجره بره ناکارآمر ی و مر م جا     ،است که حوایتی فراایر نخواه  بود. بنابراین

کارهای فاهی و نظرر بره اینکره از نظرر     قوام  و راهران و با توجه به ظرفیت ااته در حاوق ایپیش

استناد بره   با شودپیشنهاد میهای هویتی وجود ن ارد، مرفی تردی ی در مالیت ارزش تبلیغاتی نشان

 پذیرفتره نیرج  در حاوق ایرران   شهر مستال حق  ،نظیر مووم و ااالق ادله و بنای ماال ،فاهی ةادل

ایری از ظرفیت حکم حکومتی برای به رسویت شنادتن و حوایرت  بهرهویژه بهزمینه ن در ای. شود

 اشا است.های هویتی شایسته و راهاز ارزش تبلیغاتی نشان
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