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Abstract
Video games are one of the modern embodiments of entertainment that their legal
protection is usually carried out through means of copyright; this course of action however,
cannot be considered flawless as it includes shortcomings that emanate from the very nature
of this form of protection; as a result, defining a pervasive frame of protection for these
intellectual phenomena must be sought through means of industrial property protection,
including patents, industrial designs and trademark. In this work, by resorting to
comparative analysis of United States and Iran’s legal systems, we concluded that, as
opposed to current methods, effective protection of video games needs thorough
exploitation of legal capacities in both branches of intellectual property law. Moreover,
reserving some technical parts of video games as trade secrets is another possibility that can
be very effective, provided that the exploitation of the game is not against confidentiality of
those parts.
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مطالعة تطبیقی حمایت از نرمافزارهای سرگرمکننده (بازیهای
ویدیویی) ،با تأکید بر حقوق ایران و ایاالت متحده
2

سید حسن شبیری زنجانی ،*1رضا سلطانی وشاره

 .1دانشیار دانشكدة حقوق ،گروه حقوق مالكیت فكري ،دانشگاه قم ،قم ،ایران1
 .2دانشجوي کارشناسیارشد حقوق مالكیت فكري ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت 1399/11/03 :ـ تاریخ پذیرش)1400/06/15 :

چکیده
بازیهای ویدیویی یکی از مصادیق نوین پدیدههای فکریاند که حمایت حقوقی از آنها در عموم نظامهای حقوق مالکیت فکری تحـت
عنوان آثار ادبیـ هنری صورت میپذیرد .با این حال ،حمایت از بازیهای ویدیویی ،به عنوان آثار ادبیـ هنری ،با وجود همة مزایـای آن،
دارای کاستیها و نارساییهایی است که ریشه در ماهیت این شکل از حمایت دارد .در نتیجه ،دستیابی به یـ پوشـح حمـایتی فرا یـر
نیازمند توسل به سازوکارهای حمایتی پیحبینیشده در شاخة صنعتی ،اعم از اختراعات و طرحهای صنعتی و عالئم تجاری ،نیـز هسـت.
پژوهشگران در این پژوهح ،با مطالعة تطبیقی ظرفیتها و محدودیتهای دو نظام حقوق مالکیت فکری ایاالت متحده و ایران ،بـه ایـن
نتیجه دست یافتند که حمایت مؤثر از بازیهای ویدیویی ،برخالف رویة فعلی ،نیازمند بهره یری از ظرفیتهای حمایتی در هر دو شـاخة
حقوق مالکیت ادبیـ هنری و صنعتی است .عالوه بر این ،حفظ برخی اجزای نرمافزاری بازی تحت عنوان اسرار تجـاری بـهمراتـ آثـار
مطلوبتری به دنبال دارد؛ البته در صورتی که بهرهبرداری از بازی با محرمانگی این اجزا در تناقض نباشد.

کلیدواژگان
آثار ادبیـ هنری ،اختراعات ،اسرار تجاری ،بازیهای ویدیویی ،حمایت حقوقی ،عالئم تجاری.

*

رایانامة نویسندة مسئولShShobeiri@yahoo.com :
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مقدمه
نرمافزارهای سرگرمکننده یا بازیهای ویدیویی از تحوالت مهم حوزة سرگرمیاند که ماهیت متفاوت
آنها در مقایسه با سایر مصادیق اموال فکری حمایت از آنها را به چالش مبدل کرده استت نتن ت
بازیهای ویدیویی با آغاز دهة پایانی قرن  20میالدی ،ی نی زمانی کته بتازیهتای ویتدیویی اهمیتتی
فزاینده در نن ت سرگرمی کسب کردند ،شکل گرفت و؛ با این حال ،تا پیش از قرن بیستت و یکتم،
و عموما به دالیلی همچون محدودیت فرآیندهای تولیتد ،تکثیتر و نشتر ،مستلله حمایتت حقتوقی از
بازیهای ویدیویی از اهمیت به مراتب کمتری برخوردار بود هتمگتام بتا دگرگتونی ف تای نشتر و
توزیع ،به لطف جهش فناوری ارتباطات و اطالعات و همچنین ستایر تحتوالت ایتن حتوزة مهتم از
نن ت سرگرمی ،حمایت حقوقی از این پدیدههای فکری اهمیتی دوچندان یافت با اینکته در عمتوم
نظام های حقوقی ،حمایت از این مصادیق نوین سرگرمی با بهرهگیری از سازوکارهای پیشبینی شتده
در حقوق مالکیت فکری نورت میگیرد ،لیکن دوگتانگی نتن تی و ادبتی-هنتری حقتوق مالکیتت
فکری شناسایی متناسب ترین سازوکارهای حمایتی سازگار با ماهیت این پدیدههتای فکتری و اجتزا
آنها را به چالشی جدی مبدل مینماید؛ چالشی که پاسخ آن ،نقشی ت یین کننده در سطح و چگتونگی
حمایت از بازیهای ویدیویی خواهد داشت افزون بر این ،حمایت از بازیهای ویتدیویی و اجتزای
آنها در هر یک از شاخههای ادبیت هنری و نن تی حقوق مالکیت فکتری نیازمنتد تتأمین شترایطی
است که در ارتباط با این پدیدههای فکری به روش متفاوتی اعمال میشوند
در این پژوهش ،پژوهشگران با دیدگاهی تطبیقی در زمینة عملکرد نظتامهتای حقتوق مالکیتت
فکری ایاالت متحده و ایران ،دربارة حمایت از بازیهای ویدیویی ،ست ی کردنتد بته راهکارهتایی
جامع و کاربردی به منظور حمایت مؤثر از بازیهای ویدیویی دست یابند
موضوعشناسی
ریشهیابی واژة بازی ویدیویی

نخستین بازیهای ویدیویی نرفاً تحت عنوان کلی بازی شناخته میشدند این موضوع بر همگان،
بهویژه پدیدآورندگان و سرمایهگذاران و سایر ف االن این حوزه ،کامالً واضح بود کته عنتوان کلتی
بازی فاقد قدرت تمایزبخشی مورد نیاز به منظور م رفی ایتن پدیتدة جدیتد در نتن ت سترگرمی
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است این وض یت با پیدایش شرکتهایی همانند سیزیجی انجینییرینگ ،1که ب دها به آتاری 2تغییر
نام داد ،متحول شد اولین بازی آتاری ،یا همان پانتگ ،3در  2۹نتوامبر  ،1۹۷2تحتت عنتوان بتازی
ویدیویی مهارتی 4م رفی شد و دیگر شرکتها نیز هر یک از عناوین شخصیستازیشتدهای ماننتد
بازی ویدیویی واکنشی ،بازی نوتیت تصویری ،5بازی مهارتی تلویزیتونی ،6یتا بتازی تلویزیتونی
استفاده میکردند

(2001: 40-43

۷

 )Kentدر ادامه ،فراگیر شدن فناوری رایانته و دسترستی گستتردة

عموم به آن منجر به خلط عنوان بازی رایانهای با عنوان بازی ویدیویی شد ریشتة ایتن مشتکل را
میتوان در پیشینة فناوری رایانههای شخصی جستوجو کرد با توجه به کاربردهای متنوع رایانهها
و قابلیتهای آنها ،این ابزارهای فناورانه بسیار سریعتر از کنسولهای بازی و دستگاههتای آرکیتد
در سطح جهان فراگیر شدند پیرو این وض یت ،بازیهای ویدیویی نیز در بستیاری از کشتورها در
عمل در بستر رایانه برای نخستین بار در دسترس عموم قرار گرفتند و به جوامتع آنهتا شناستانده
شدند این موضوع باعث شد در این کشورها انطالح بازی رایانهای جایگزین واژة بازی ویدیویی
شود؛ خطایی که در نام بنیاد ملی بازیهای رایانهای نیز مشهود است باید توجته داشتت کته لفت
بازی کامپیوتری قیدی را در بر دارد که به یک بستر ختا

اشتاره متیکنتد کته منحصتر از ستایر

بسترهای اجرای بازیهای ویدیویی است در واقع ،نسبت میان دو انطالح بازی ویدیویی و بازی
کامپیوتری نسبت عموم و خصو

مطلق است؛ با این ونف که هر بازی کتامپیوتری یتک بتازی

ویدیویی است ،اما هر بازی ویدیویی یک بازی کامپیوتری نیستت بته عبتارت دیگتر ،واژة بتازی
رایانهای این موضوع را به ذهن متبادر میسازد که مراد مستثنی ساختن بازیهتای ویتدیویی استت
که در سایر بسترهای سختافزاری ،اعم از تلفن همراه 8و کنسولهای خانگی ۹یا دستی 10و غیتره،
اجرا میشوند در نتیجه ت میم واژة رایانه با این استدالل کته همتة ایتن تجهیتزات گونتهای رایانته
1. Syzygy Engineering LLC
2. Atari, Inc
3. Pong
4. video skill game
5. audio visual game
6. television skill game
7. television game
8. mobile phone
9. home console
10. handheld console
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هستند نادرست است بازی ،به منزلة یتک پدیتدة فکتری مستتقل ،بتهرغتم وابستتگیهتای آن بته
سختافزار (نه لزوماً رایانه) ،وجود و مفهومی مستقل است که بازی رایانتهای نترفاً جزیتی از آن
است به عبارت دیگر ،به کار بردن واژة بازی رایانهای در عوض واژة بازی ویدیویی یتا نترمافتزار
گونهای اطالق خا
سرگرمکننده نرفاً 

بر عام غیردقیق است  1اما واژة بازی ویدیویی در مفهومی

که امروزه از آن استفاده میشود نخستین بار در ستال  1۹۷3متیالدی در روزنامتة ونتدینگ تتایمز

2

استفاده شد البته ،همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد ،شرکت آتاری نیز با انتشار بازی پانتگ ایتن
بازی را یک بازی ویدیویی مهارتی 3م رفی کرد به همین دلیل برخی شرکت آتتاری را مبتدع ایتن
واژه میدانند ( )Smith 2015که البته با کمی اغماض دیدگاهی قابل دفاع است
ماهیت و جایگاه حقوقی بازیهای ویدیویی

بازیهای ویدیویی از لحاظ ماهوی بازیهایی الکترونیکی هستند که در نتیجة ت امل کاربر با رابتط
کاربری بازخوردهای نوتی و تصویری دو یا سه بُ دی روی نمایشگر ویدیویی به دست میدهنتد
( )Grosheide et al. 2014: 1سطح و چگونگی این ت امل ،بسته به سبک بازی ،در مواردی همچون
بازی «حماسة پرچم» 4به فرمانتدهی و متدیریت محتدود متیشتود و در برختی عنتاوین همچتون
«شبیهساز کامیون اروپایی» 5به جزییات کنتترل و هتدایت یتک وستیلة نقلیته و قتوانین و مقتررات
راهنمایی و رانندگی کشورهای مختلف بسط مییابد بنا بر ت ریف ارایهشده میتوان بته دو نتیجتة
مهم دست یافت:

 1اینکه گفته میشود رایانهای بودن یکی از ویژگیهای ذاتی بازیهای ویدیویی است (رک حبیبا ،س ید؛ مجید حستینزاده
(« )13۹2بررسی فرایند حمایت حقوقی از بازیهای رایانهای در نظام مالکیت فکری» ،تحقیقات حقتوقی ،ش ،63
 )4۷سوءبرداشتی بیش نیست درست است که بازیهای ویدیویی در مرحلة اجرا نیازمند و مبتنی بر ستختافزارنتد و
اساساً با بهرهگیری از همین تجهیزات ساخته میشوند ،لیکن بستر ستختافتزاری (بته هتر شتکل آن) جزیتی از بتازی
ویدیویی نیست و ویژگی ذاتی آن نیز محسوب نمیشود و در نتیجه دخیتل کتردن آن در ارایتة ت ریفتی از بتازیهتای
ویدیویی قابل قبول نیست
2. Vending Times
3. video skill game
4. The Banner Saga
)5. Euro Truck Simulator (ETS
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 1بازیهای ویدیویی مشتمل بر عنانتر دیتداری و شتنیداری هستتند کته از طریتق وستایط
دیجیتالی به مخاطب ارایه میشوند (): 166Stamatoudi 2001؛
 2از آنجا که ت امل با این عنانر به نورت غیرمستتقیم و از طریتق ت امتل کتاربر بتا رایانته
نورت می پذیرد ،این عنانر دیتداری و شتنیداری ،عتالوه بتر مصتادیق ستنتی ،همچتون
موسیقی و تصاویر ثابت یا متحرک ،مشتمل بر متنهایی هستتند کته در قالتب فرمتانهتا و
دستورال ملهای نرم افزاری مسیر ت امل کاربر با بازی را هموار میکننتد و مجموعتة آنهتا
برنامة رایانهای یا نرمافزاری را تشکیل می دهند که اجرا و ت امل با بازی را ممکن میسازند
()Ramos et al. 2013: 10
بنابراین ،از دیدگاه حقوق مالکیت فکری ،بازیهای ویدیویی دارای دو جنبة نرمافتزاری (فنتی)
و ادبیت هنریاند؛ وض یتی که مبحث حمایت از بازیهای ویتدیویی را در هتر دو شتاخة ادبتیتت
هنری و نن تی حقوق مالکیت فکری امکانپذیر میسازد
حمایت از بازیهای ویدیویی در قالب آثار ادبیـ هنری

حمایت پیشبینیشده در شاخة ادبیت هنری حقوق مالکیت فکری از دیدگاه قاطبتة اندیشتمندان و
متخصصان حقوق مالکیت فکری و نن ت بازیهای ویدیویی از اشتکال و ستازوکارهای کارآمتد
حمایت از بازیهای ویدیویی است ()Boyd et al. 2018: 20؛ دیتدگاهی کته عملکترد کشتورهایی
همچون فرانسه ،امریکا ،انگلستان ،آلمان ،مالزی ،اندونزی ،و سنگاپور با حمایتت از نترمافزارهتای
رایانهای ،به عنوان آثار ادبیت هنری ،تلویحاً بر آن نحه گذاشته (نادقینشتاط  102 :138۹ت )103
و در مفاد کنوانسیون برن 1و رهنمود اروپایی حمایت از نرمافزارهای رایانهای  21۹۹1و موافقتنامة
تریپس 3نیز مشهود است (نادقی و حمیدیاول  )۷۷ :13۹4این دیدگاه بر دو مبنتا استتوار استت
نخست اینکه بازیهای ویدیویی انوالً نرمافزارهای رایانهایاند و در نتیجه آثار ادبتیتت هنتری یتا
مجموعهای از این آثار محسوب میشوند و باید تحت این عنوان مورد حمایتت قترار گیرنتد ایتن

1. Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works 1971
2. Directive on the legal protection of computer programs 1991 (The European Union Computer
)Programs Directive
3. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994
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استدالل ،عالوه بر کنوانسیون برن و موافقتنامة تریپس و رهنمود اروپایی حمایت از نرمافزارهتای
رایانهای ،در کنوانسیون جهانی کپیرایت نیز پذیرفته شده و تحت عنتوان استتدالل غالتب شتناخته
میشود و دیگر اینکه بازیهای ویدیویی ،با وجود اب اد (فنی) نرمافزاری ،پدیدهای فراتر از فیلمها
و آثار سینمایی نیستند و حمایت از آنها نیز باید تحت همتین عنتوان (فتیلم) انجتام پتذیرد ایتن
استداللی است که در کشورهای نیوزیلند و استرالیا شالودة حمایت از بازیهای ویدیویی ،به عنوان
آثار ادبیت هنری ،شناخته شده است و البته در مقایسه با استدالل نخست طرفداران کمتری دارد
این دیدگاه در ایاالت متحده با تصویب قانون کپیرایت هزارة دیجیتال 1در ستال  1۹۹8بته نتورت
رسمی پذیرفته شد در ایران نیز قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای (از این پس قتانون
 )۷۹انوالً نرمافزار رایانهای را یک اثر ادبیت هنری محسوب میکند؛ مگر آنکه وفق مادة  2آن نترمافتزار
مت من شرایط (قانونی) اختراعات و در آن قالبْ قابل حمایت باشد از مزایای این رویته عتدم نیتاز بته
طی فرایند ثبت و نرف زمان و هزینه در مقایسه با سازوکارهای حمایتی مالکیت نن تی است
اما فارغ از استدالالت ارایهشده ،در نورت پذیرش دیدگاه یادشده ،مسللة دیگری کته حتل آن
در این رابطه ضرورت دارد چگونگی حمایت از بازی به عنوان یک اثر ادبیتت هنتری استت ایتن
حمایت میتواند بازی را به منزلة یک مجموعه آثار یتا اثتری مستتقل تحتت پوشتش قترار دهتد
مشخص است که هر رویکرد بهتنهایی تأثیری ت یینکننده در چگونگی و کیفیتت حمایتت از ایتن
پدیدههای فکری دارد و در نتیجه بررسی آنها به منظور نیل به اهداف این پژوهش ضرورت دارد
حمایت از بازی ویدیویی به منزلة اثر مستقل

پوشیده نیست که بازیهای ویدیویی ملغمهای از آثار تألیفی و دیداری و شنیداریاند که بتا وجتود
چالشهای فراروی حمایت از آنها به عنوان آثار ادبیت هنری مستقل با موانع کمتتری مواجتهانتد
مثالً قانون کپیرایت ایاالت متحده آثار ادبتی ،موستیقایی ،پتانتومیم ،حرکتات متوزون ،تصتویری،
بهنتراحت متورد اشتاره قترار داده و
گرافیکی ،تجسمی ،تصویر متحرک و دیداری و شنیداری را 
قابل حمایت دانسته است و با وجود اینکه برخی بر آناند محتوای ت املپذیر 2در زمرة این متوارد

1. Digital Millennium Copyright Act
)2. interactive content (entertainment
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نیست ت املپذیری یا پویا بودن ،حداقل در ارتباط با موارد یادشده ،تأثیری در چگونگی حمایت از
آنها نخواهد داشت ( )Boyd et al. 2018: 20حمایت از آثار نرمافزاری به عنوان یتک اثتر ادبتیتت
هنری مستقل موضوعی است که نخستین بار در پروندة اپل علیه مایکروسافت به نتورت ختا
مورد توجه قرار گرفت در این پرونده شرکت اپل به علت نقض حقتوق رابتط کتاربری گرافیکتی
خود علیه مایکروسافت اقامة دعوا کرد و با وجود تأکید این شترکت بتر تمرکتز دادگتاه بتر رابتط
کاربری گرافیکی این شرکت به عنوان یک اثر مستقل دادگاه به روش بررستی و مقایستة جتزء بته
جزء رابط انلی و رابط کاربری ناقض متوسل شتد و رأی بتر بتیحقتی شترکت اپتل در قستمت
عمدهای از آنچه ادعای نقض آن مطرح شده بود نادر کرد ()Stigler 2014: 216-217
نخستین گام در حمایت از بازیهای ویدیویی به عنوان آثار ادبیت هنری مستقل احتراز شترایط
انالت و بیان در ارتباط با آنهاست در این رابطه باید در نظر داشت که بازی ،بترای آنکته بتوانتد
اثری انیل قلمداد شود ،نیازمند سطحی حداقلی از ابتکتار و خالقیتت استت ()Oman 2018: 644
بهنراحت در قانون کپیرایت مورد اشاره قرار گرفته
در ایاالت متحده این شرط 

(17 U.S.C. §102

) )(bو از رأی نادره در پروندة سترن الکترونیکس علیه کافمن 1نیز قابل استنباط است به موجتب
رأی نادره در این پرونده چنانچه یک اثر حانتل تتالش شتخص هنرمنتد باشتد ،انتیل قلمتداد
میشود و به اثبات خا

بودن 2یا نتو(ین) بتودن 3آن نیتازی نیستت ()K. McKenna 1983: 395

بنابراین ،همانگونه که پیشتر آمد ،نرف امکان انتساب اثر به عمل هنرمند به مثابة م یتاری بترای
سنجش انالت آن کفایت می کند؛ موضوعی که مادة نخست قتانون حمایتت از حقتوق مؤلفتان و
مصنفان و هنرمندان نیز بهنراحت در مقام ت ریف پدیدآورنده و اثر به آن اشاره کرده است
شرط دیگری که بازیهای ویدیویی به عنوان آثار ادبیت هنری مستقل نیازمند تأمین آن هستتند
شرط بیان یا آنگونه که قانون کپیرایت ایاالت متحده از آن یاد میکند تثبیت بتر حامتل فیزیکتی

4

است در عموم کشورهای کامنال ،همچون ایاالت متحده و انگلستان ،تثبیتت یکتی از ضتروریات
حمایت از آثار قلمداد میشود لیکن در غالب کشورهای حقوقنوشته ،همچون فرانسه و استپانیا و
1. Stern Electronics, Inc. v. Kaufman
2. uniqueness
3. novelty
4. fixation on a tangible medium
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سوییس ،به استثنای آلمان ،چنین الزامی وجتود نتدارد ()Carpenter & Hetcher 2014: 2258-2259
الزمة تأمین این شرط گسستن ایده از وض یت انتزاعی نرف و پیوستن آن با عالم واقتع از طریتق
امتزاج با مهارت و ف الیت شخص است در ایاالت متحده به شیوة احراز این شرط در بختش 101
قانون کپیرایت این کشور اشاره شده است از طرف دیگر ،در ایران و در قانون حمایت از حقتوق
مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (( )1348از این پس قانون  )48شرط بیان یا تثبیت بترخالف الیحتة
حمایت از مالکیت ادبیت هنری  ۹3مگر به نورت تلویحی و در مادة نخستت متورد اشتاره قترار
نگرفته است بنابراین ،چنین به نظر میرسد که در ایران هتر گونته از بیتان در ایتن رابطته کفایتت
میکند در پایان باید توجه داشت که بازیهای ویدیویی همواره به دو نورت دیجیتال و فیزیکتی
در دسترس عموم قرار میگیرند و در برخی موارد هرگز روی حاملهای فیزیکی در مفهوم م تیق
یا سنتی تثبیت نمیشوند و ممکن است تثبیت آنها نرفاً از طریق شبکههای ابری نورت پتذیرد
اما حتی در این نورت نیز با استناد به م یارهای ارایهشده این بازیها تثبیتشده قلمداد میشوند
مانع دیگر در حمایت از بازیهای ویدیویی به عنوان آثار مستقل غیر قابل حمایت بودن اجزای
م ینی از آنها به موجب محدودیتهای پیشبینیشده در شاخة ادبیت هنری مالکیت فکری استت
این محدودیتها مواردی همچون ایدهها ،روشها ،فرایندها ،و دستورال ملها را غیر قابل حمایتت
کرده است در نتیجه همة مصادیق آنها در بازیهای ویدیویی را ،همانند روش بازی ،1کته انتوالً
یک روش یا فرایند است ،به اجزایی غیر قابل حمایتت مبتدل ستاخته استت از طترف دیگتر ،در
نورتی که حمایت از بازی را به عنوان اثری ادبیت هنتری در نظتر بگیتریم ،روش بتازی و ستایر
فرایندها و اجزای نرمافزاری ،نه با نظر به عملکرد آنها ،بلکه با تأکید بر ترکیب کدهای نرمافتزاری
یا کدهای مبدأ و مقصد که عملکرد آنها را ت ریف میکنند و البته ابتکار و خالقیت نرفشتده در
آنها همانند آثار تألیفی (ادبی) مورد حمایتت قترار متیگیرنتد در نتیجتة ایتن وضت یت ،چنانچته
شخصی با استفاده از ترکیب دیگری از کدها به کپیبرداری از روش بازی بپردازد ،عمل وی ناقض
حق محسوب نمیشود؛ موضوعی کته از مصتادیق بتارز «ستواری رایگتان» 2استت (میرشمستی و
همکاران  )168 :13۹6حال آنکه در شاخة حقوق مالکیت نن تی شخصی که دستاورد او ،اعتم از
)1. gameplay (game mechanics
2. free riding
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بازی ویدیویی یا اجزای آن ،تحت عنوان اختراع یا طرح نن تی یا عالمت تجاری متورد حمایتت
است از حقوقی همچون حق بهرهبرداری انحصاری و بهتبع آن منع سایرین از استتفاده از دستتاورد
خود برخوردار است
حمایت از بازی ویدیویی به منزلة مجموعة آثار

بازیهای ویدیویی ،به منزلة آثاری چندرسانهای ،متشکل از مجموعهای بههمپیوسته از آثار دیگرنتد
(حبیبا و حسینزاده  )5 :13۹3به همین دلیل ،در برخی نظامهای حقوقی ،همچون ایاالت متحتده،
تمایل بیشتری به حمایت از آنها تحت عنوان مجموعتة آثتار مستتقل وجتود دارد بتا ایتن حتال،
حمایت از بازی به منزلة یک پایگاه داده ،1که خود نوعی مجموعة آثار 2استت ،نیتز چنتدان دور از
ذهن نیست در مقام ت ریف پایگاههای داده میتتوان گفتت ایتن آثتار در عمتل مجموعتههتایی از
اطالعات هستند که ت امل با اطالعات بر مبنای مشخصات آنها را امکانپذیر میستازند (

Ahmad

 )& Dan 2012: 111پایگاههای داده مشتمل بر دو گونة انلی از اموال دیجیتال 3هستتند :دادههتای
خام ،که ویژگیهای آگاهیسازی یا سرگرمکنندگی در آنها ریشته دارنتد (

Ahmad & Dan 2012:

 ،)111و ابزارها ،که نرمافزارهایی هستند کته بته وستیلة آنهتا ارتبتاط یتا ت امتل یتا تغییتر محتتوا
امکانپذیر میشود ()Ahmad & Dan 2012: 111

با نگاهی به ت ریف فوق و تطبیق اجزای ساختاری پایگتاههتای داده بتا ت ریتف ارایتهشتده از
بازیهای ویدیویی و اجزای آنها ،میتوان بهسادگی به مشابهت باال یا به عبارت بهتر همسانی این
دو مقوله پی برد حمایت پیشبینیشده برای پایگاههتای داده یتا مجموعتههتای آثتار بتا حمایتت
پیشبینیشده برای سایر آثار ادبیت هنری قدری متفاوت است آنچه حقوق مالکیت ادبتیتت هنتری
در ارتباط با کامپایلیشنها مورد حمایت قرار میدهد نه محتوای موجود بلکه محتوای افتزودهشتده
توسط پدیدآورنده( 4مجموعه) است () )17 U.S.C. § 103 (bاین بدان م ناست که محتوای از پیش

1. database
2. compilation
3. digital property

 4محتوایی که در ارتباط با این آثار شکل چینش و گزینش مبتکرانه به خود میگیرد؛ چینش و گزینشی که بته آنچته تحتت
عنوان بازی ویدیویی میشناسیم منتهی میشود
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موجود گنجاندهشده در مجموعه ممکن است به نورت مستقل مورد حمایت باشد یا نباشتد و در
هر حالت چنین وض یتی در انل حاکم بر حمایت از مجموعه ،ی نی وجود محتتوای افتزودهشتده
(به هر شکل آن) توسط گردآورنده 1یا همگذارکنندة محتوا ،2تأثیری نخواهد داشت توسل به چنین
رویکردی در حمایت از بازیهای ویدیویی دو مزیت مهم دارد :نخست اینکه پدیدآورنده میتواند
در فرایند ساخت و توس ه و ب هروزرسانی بازی محتوای موجود در قلمرو عمتومی را در بتازی بته
گونهای بگنجاند که در آن بازی به محتوای قابل حمایت مبدل شود و دیگر اینکته در نتورتی کته
پدیدآورنده یا سازندة بازی ،اعتم از شتخص حقیقتی یتا حقتوقی ،همتة اجتزای ادبتیتت هنتری و
نرمافزاری بازی خود را با بهرهگیری از تواناییها و منابع خود پدید آورد ،عالوه بتر بهترهمنتدی از
حمایت پیشبینیشده در حقوق مالکیت ادبیت هنری برای هر جزء مستتقل ،در نتیجتة خالقیتت و
ابتکاری که در خلق مجموعه (بازی) نرف کرده است نیز مستحق حمایت خواهد شد
دستیابی به چنین حمایتی در حقوق ایران نیز با بهرهگیری از بند  12متادة  2قتانون  48متصتور
است بنابراین میتوان نتیجه گرفت که یک بازی ویدیویی ،به عنوان یک اثر ادبیت هنری ،با نظر به
ظرفیتهای موجود در حقوق ایاالت متحده و ایران ،متیتوانتد در دو ستطح متفتاوت از حمایتت
برخوردار باشد
حمایت از بازیهای ویدیویی در حقوق مالکیت صنعتی
با قدری تدقیق در عنوان بازی ویدیویی میتوان به غلبة عنانر ادبیتت هنتری در ایتن پدیتدههتای
فکری پی برد با این حال ،حمایت از برخی اجزای فنی بازی در قالب مالکیت نن تی نیز بیسابقه
نیست اهم عنانر نن تی دخیل در بازیهای ویدیویی را میتوان به سه دستة اختراعات و عالیتم
تجاری و طرحهای نن تی تقسیم کرد
حمایت به عنوان اختراع

حمایت از بازیهای ویدیویی یا اجزای آنها در قالب اختراعات مستلزم بررستی ایتن پدیتدههتای
فکری به عنوان اختراعات نرمافزاری است؛ با این توضیح که یک اختراع نرم افزاری هر آن چیتزی
1. compiler
2. assembler
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است که واجد شرایط ثبت اختراع باشد و بتواند در قالب نرمافزار تجسم یابد (بتاقری و همکتاران
)1۷ :138۹
شرایط سلبی

شرایط سلبی حمایت از اختراعات ،که در ایاالت متحده تحتت عنتوان شترط قتانونی بتودن 1نیتز
شناخته میشوند ،انوالً مجموعهای از شرایط محدودکنندة حمایت هستند که بته منظتور برقتراری
ت ادلی نسبی میان حقوق مخترع و جام ه وضع شدهاند و در نتیجه هتر آنچته تحتت شتمول ایتن
شرایط قرار گیرد در زمرة استثنایات حمایت است این شرایط را میتوان از بخش  101قانون ثبتت
اختراعات ایاالت متحده استخراج کرد به موجب ایتن بختش هتر شتخص کته فراینتد ،دستتگاه،
محصول ،ترکیب(ات) ،یا هر گونه ارتقای نوین یا کاربردی وابسته به آنها را کشف یا اختراع کند،
در نورت وجود شرایط این قانون ،میتواند گواهی ثبتی برای آن اخذ کند ()35 U.S.C. § 101
بر مبنای مفهوم مخالف این ت ریف ،بازیهای ویدیویی یا اجزایی از آنها که فاقد حداقل یکی
از شرایط این بخش باشند از استثنایات حمایت قلمداد میشوند و غیر قابل ثبت و مت اقباً حمایتت
به عنوان اختراعاند به عبارت دیگر با اینکه در نظام حقوق مالکیت فکری ایاالت متحده نیز ایدهها
و فرایندهای ذهنی غیر قابل حمایت به عنوان اختراعاند ،روش بازی در فرضی که به انتدازة کتافی
مبتکرانه (جدید و خالقانه) باشد قابل ثبت به عنوان اختراع شناخته میشود
در ایران ،اما ،رویکرد قانونگذار با آنچه در ایاالت متحده مشاهده میشود فانتلة زیتادی دارد
مثالً قانون ثبت اختراعات ،طرحهای نن تی ،و عالیم تجاری ( 1386از این پس قانون  )86در مادة
 4به تبیین استثنایات حمایت پرداخته و در بند «ب» طرحها و قواعد یا روشهای انجتام دادن کتار
تهای ذهنی و اجتماعی را از مستثنیات حمایتت در قالتب اختتراع محستوب
تجاری و سایر ف الی 
کرده است استفاده از ت ابیر کلی در این بندْ حمایت حقوقی از بازیهای ویدیویی ،ب هویژه اجزایتی
از آنهات همچون روش بازیت که در حال حاضر در ایاالت متحده مورد حمایتاند ،را غیر ممکتن
میسازد؛ با این توضیح که روش بازی در انل روش ت امل بازیکن با بازی و (واکنش) بتازی (در
ت امل با) با بازیکن است ( )González 2019: 73که از لحاظ ماهوی روش انجام دادن یک ف الیتت
1. lawfulness
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ذهنی سرگرمکننده محسوب میشود به هر روی ،در طرح حمایت از مالکیت نن تی (از این پتس
طرح  )۹5نیز رویکردی مشابه تکرار شده است به موجب بند  3مادة  4طرح  ،۹5طرحها و قواعد
و روشهای انجام دادن ف الیتهای ذهنی و ف الیتتهتای اجتمتاعی و کستبوکتار و بتازیهتا از
مصادیق اختراع موضوع این قانون خارجاند
به نظر میرسد بندهای یادشده نرفاً ترجمهای از بند  cشق دوم مادة  52کنوانسیون اروپایی ثبتت
اختراع 1هستند که مشابه آن در بخش  1قانون ثبت اختراع آلمان 2نیز قابل مشاهده است در انتقاد بته
این رویکرد ،باید گفت در چنین وض یتی روش بازیت فارغ از خالقیتت ،ابتکتار ،زمتان ،هزینتههتای
نرفشده به منظور طراحی و تنظیم و ت تدیل آنتت در عمتل (و بتا توجته بته عتدم حمایتت نظتام
کپیرایت از فرایندها) به نورت کلی غیر قابل حمایت خواهد شد و استفاده از حانل ف الیتتهتای
متخصصان طراحی مراحل بازی ،3به دالیلی که در مباحث آتی در زمینتة حمایتت از بتازی در قالتب
مالکیت نن تی و اسرار تجاری میآیتد ،بترای عمتوم آزاد خواهتد بتود مشتکالت ناشتی از چنتین
رویکردی به بازیهای ویدیویی محدود نمیشود و اساساً همة اشخانی کته در ایتران بته طراحتی و
ساخت و تولید بازیهای تختهای ،4نوبتی ،5یا به نورت کلتی ذهنتی 6بپردازنتد در ارتبتاط بتا روش
بازی ،که انل و مبنای محصول آنهاست ،از هیچگونه حمایتی برخوردار نخواهند بود
شرایط ایجابی
۷

8

شرایط ایجابی ،خود ،به سه دستة نو(ین) بودن و ابتکاری بودن و کاربرد نن تی فرومیکاهند نو
بودن در ارتباط با اختراعات همتای شرط انالت در ارتباط با آثار ادبیت هنری محسوب متیشتود
وجه تمایز شرط نو بودن با شترط انتالت را متیتتوان در قرایتت متفتاوت قتانونگتذار از آنهتا
جستوجو کرد زمانی که سخن از نو بودن به میان میآید مراد بیستابقه بتودن اختتراع استت در

1. The European Patent Convention 2000
2. Patentgesetz, PatG
3. video game level designer
4. board game
5. turn-based game
6. mind game
7. inventive step
8. industrial application
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نتیجه ،وجود مشابهت اساسی با نن ت یا فنون پیشتین 1دستتاورد نتن تی شتخص را غیتر قابتل
حمایت یا به عامل نقض مبدل میکند ()Verhoeven et al. 2016: 707-710؛ برخالف آثتار ادبتیتت
هنری که خا

بودن یا نو(ین) بودن برای حمایت از آنها شرط نیست ابتکاری بتودن یتا وجتود

حداقلی از ابتکار در یک اختراع شرط دیگری استت کته در انتل تکمیتلکننتدة شترط نتو بتودن
محسوب میشود شناسایی چنین شرطی برای ثبت اختراعات ی نی اختراع نیازمند پیشترفت قابتل
مالحظهای نسبت به فن یا نن ت پیش از خود است
اما مانع انلی حمایت از بازیهای ویدیویی و اجزای آنها در قالتب اختتراع کتاربرد نتن تی
بهنراحت به شرط کاربرد نتن تی اشتاره نکترده
است گرچه قانون ثبت اختراعات ایاالت متحده 
است ،به نورت کامل نیز از آن چشمپوشی نکرده و کاربردی بودن 2را یکی از شرایط اختتراع بته
حساب آورده است ایران ،از طرف دیگر ،در زمرة کشورهایی است که شرط کاربرد نن تی را بته
رسمیت شناخته و آن را در مادة  2قانون  86و همچنین بند  3متادة  11طترح  ۹5بتا بیتانی مشتابه
کنوانسیون اروپایی ثبت اختتراع متورد تصتریح قترار داده استت حتال در فرضتی کته نتن ت را
مجموعهای از فرایندهای اقتصادیت اجتماعی ،که منتهی به کشف راهکارهتایی کارآمتد بته منظتور
خلق ثروت میشوند ( ،)Kitchin & Thrift 2009: 419بپنداریم و کاربرد نتن تی را توانتایی تولیتد و
تجاریسازی بازی در سطح کالن و مت اقباً توزیع و تزریق آن به بازار و نهایتاً کستب ستود از ایتن راه

(حبیبا و حسینزاده  )53 :13۹2ت ریف کنیم ،بازیهای ویدیویی یا به نورت دقیقتر اجتزای آنهتا
نیز با توجه به ندق ت ریف نن ت و کاربرد نن تی بر موق یت و وض یت ف لتی آنهتا نبایتد بتا
مان ی به منظور ثبت تحت عنوان اختراع مواجه باشند
اجزای قابل حمایت تحت عنوان اختراع
3

اهم اجزای بازیهای ویدیویی که میتوانند تحت عنوان اختراع به ثبت برسند موتور بتازی  ،روش
بازی ،و فرایندهای مستقل پردازش نوت و تصویر و ت امل بازیکنان با یکدیگرنتد 4کته موضتوع
1. prior art
2. usefulness
3. game engine

 4با این حال ،اجزای قابل حمایت تحت عنوان اختراع را نباید به این موارد محدود دانست زیرا انوالً ستایر اجتزای فنتی
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حمایت از آنها در حقوق ایاالت متحده قریب به هفت دهته ستابقه داشتته و در ایتران نیتز تتابع
شرایط پیشبینیشده در مادة  2قانون  ۷۹است
موتورهای بازی ابزارهای برنامهنویسی هستند که بخش عمدهای از فرایندهای ساخت و اجرا و
پردازش (نوت و تصویر) در بازیهای ویدیویی را ،که تا دو دهه پیش به نتورت دستتی انجتام
میگرفتند ،به نورت خودکار و بدون نیاز به مداخلة عامل انسانی به دست میدهنتد یتک موتتور
بازی در حقیقت مجموعهای از افزونههای 1خودکار است که کدهای برنامهنویستی را شتبیهستازی
میکند و در اختیار کاربر قرار میدهد افزون بر این ،حتی در مراحل پتس از ستاخت نیتز اجترای
نحیح بازی ،بارگذاری بافتها ،2و پخش و هماهنگی نوت و تصویر تا اندازة زیادی به عملکترد
موتور بازی بستگی دارد مقدمات در زمینتة نقتش و کتاربرد و عملکترد موتتور بتازی بتهوضتوح
نمایانگر کاربرد آنها در نن ت بازیهای ویدیویی و در نتیجه قابل حمایت بتودن آنهتا در قالتب
اختراعات است با این حال ،این موضوع نرفاً در نورتی که موتور بازی سایر شرایط اختراعتات
را نیز تأمین کند امکانپذیر خواهد بود
روش بازی از دیگتر اجتزای قابتل حمایتت تحتت عنتوان اختتراع استت کته در کنتار ویژگتی
ت املپذیری این پدیدههای فکری را از آثار سینمایی متمایز میسازد روش بازی را میتوان مجموعتة
قواعد و مقررات دانست که ت یینکنندة حدود و چگونگی ت امل کاربر با اجزای دیگر بتازی ،هماننتد
جهان و شخصیتها و موق یتهای مختلف بازی ،هستند؛ این قواعد و مقررات بسته به نوع بازی ،از
ف ا ،زمان و مکان بازی گرفته تا مهارتها ،تواناییهای شخصیتها و چگونگی عملکترد تستلیحات
بهتصویر کشیده شده در بازی را تحت تأثیر قرار میدهند مثالً ،اگر سازندگان امکان کشتتن دشتمنان
از طریق روشهای مبتکرانه ،همچون هک کردن تسلیحات نظامی خودکار را برای بازیکن امکانپتذیر
سازند ،این روش منحصربهفرد بازی ظرفیت ثبت شدن به عنوان یک اختراع را خواهد داشت چنتین
حمایتی باعث میشود تا نن ت بازیهای ویدیویی پویایی خود را حف کنند و در بتازههتای زمتانی
مختلف شاهد سیلی از بازیهای همسان ،که نرفاً تفاوتهای گرافیکی با یکدیگر دارند ،نباشتیم بتا
بازی ،که دارای مشخصات و عملکرد مشابه باشند ،نیز در این شاخه قرار میگیرند
1. module
2. texture rendering
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این حال ،در ایران ،به تب یت از کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع و مشابه با آلمتان و بترخالف ایتاالت
متحده ،روش بازی از استثنایات حمایت محسوب میشود
در پایان باید در نظر داشت آنچه به عنوان روش بازی قابل حمایتت استت فراینتدی مبتکرانته و
نوین است که روند بازی و چگونگی ت امل کاربر با بازی را ت یین و تحدید میکنتد بنتابراین ،روش
برخی بازیها که از آغاز تا پایان بازی بدون هیچگونه ابتکار و پیچیدگی نرفاً مبتنی بر فشتردن یتک
کلید است از حیطة شمول روش بازی مد نظر ما خارج و در نتیجه غیر قابل حمایت است
طرحهای صنعتی در بازیهای ویدیویی

طرحهای نن تی را میتوان آفرینشهایی با ویژگی تزیینی و زیباشناختی قلمداد کرد که با اهتداف
عملکردگرایانه و تجاری پدید آمدهاند و در مرز میان مالکیت ادبیت هنتری و نتن تی قترار دارنتد
(قبولی درافشان و محسنی  )48 :138۹شق نخست از بخش  1۷1قتانون ثبتت اختراعتات ایتاالت
متحده یک طرح نن تی را طرحی انیل و تزیینی برای محصتولی تولیتدی ت ریتف متیکنتد (

35

) )U.S.C. § 171, (aدر ایران نیز مادة  20قانون  86طرح نن تی را هتر گونته ترکیتب خطتوط یتا
رنگها و هر گونه شکل سهب دی با خطوط و رنگها یا بدون آنها ،به گونهای که ترکیب یا شکل
یک فرآوردة نن تی یا محصولی از ننایع دستی را تغییر دهد ،م رفی میکند

1

طرحهای نن تی در بازیهای ویدیویی به دو دستة طرحهای مبتنی بتر محصتوالت حقیقتی و
طرحهای انیل تقسیم میشوند در حالت نخست ،طرح انالً یک طرح نن تی از پیش ثبت شتده
است که به موجب قرارداد مجوز بهرهبرداری میان دارندگان حقتوق طترح و ستازندگان بتازی در
بازی به تصویر کشیده متیشتود تستلیحات نظتامی ،اعتم از ستالحهتای سترد و گترم ،همچنتین
خودروهای شهری و مسابقهای و همة موارد دیگری که در عالم واقع مت من طترحهتای نتن تی
ثبتشده هستند ،در نورت به تصویر کشیده شدن در بازیها ،در این دسته قرار میگیرند در ایتن
حالت سازندگان بازی ،به موجب حمایت از پیش موجود ،خودبهخود به گونهای از حمایت تب تی
 1مادة  82طرح  ۹5نیز هر گونه ترکیب خطوط یا رنگها یا هر دو و هر گونته شتکل ستهب تدی با خطوط یا رنتگهتا یتا
بدون آنها ،به گونهای که این ترکیب یا شکل به یک فرآوردة نن تی یا محصولی از نتنایع دستتی شتتکل ظتاهری و
بصری خانی بدهد ،را شایستة عنوان طرح نن تی میداند
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دست مییابند و به همین دلیل حمایت از این دسته از طرحها بتا متان ی مواجته نیستت امتا همتة
سازندگان بازی میانة خوبی با قراردادهای مجوز بهره برداری و شرایط و بار مالی آنها ندارند ایتن
گروه از سازندگان بر طرحهای جدید و انیل خود متکی هستند؛ طرحهایی که امکتان حمایتت از
آنها به عنوان طرح نن تی مورد اختالف است
دیدگاه مخالفان (نظریة طرح مفهومی)1

مخالفان حمایت از طرحهای انیل بازیهای ویدیویی به عنوان طرح نتن تی بتر آنانتد کته ایتن
طرحها طرحهایی مفهومیاند که اساساً در مرحلة تأمین شرط کاربرد نن تی 2عقیمانتد و از لحتاظ
ماهوی چیزی فراتر از یک اثر ادبیت هنری (اثتر نقاشتی) نیستتند ایتن دیتدگاه در ایتاالت متحتده
پذیرفته شده و امکان ثبت طرحهای انیل بازی به عنوان طرح نن تی در نظام حقوقی این کشتور
وجود ندارد؛ مگر اینکه نمونه(های) فیزیکی طرح نیز تولید شود
دیدگاه موافقان (نظریة کاربرد صنعتی)

موافقان ،از طرف دیگر ،بر آناند که کاربرد نن تی طرحهای موجود در بازیهای ویتدیویی امتری
مشهود است این گروه طرحهای موجود در بازی را طرحهای نتن تی راجتع بته امتوال مجتازی

3

میدانند که در بازیهای ویدیویی یا از آغاز (به منزلة بخشی از محتوای بازی) در اختیتار بتازیکن
قرار میگیرد یا بازیکن برای کسب آنها مهارت و زمان و هزینه نرف میکند

4

عالوه بر استدالل پیشین ،در نورتی که نظریة وحدت هنر ،که در حقوق فرانسه پذیرفته شتده
است ،را م یار قرار دهیم ،ایراد مخالفان تا اندازة زیادی مرتفع میشود به موجتب نظریتة وحتدت

1. conceptual design

 2مراد از کاربرد نن تی در اینجا امکان استفاده از طرح برای محصولی نتن تی (تولیتدی) یتا همتان شتکل دادن بته یتک
فرآوردة نن تی یا محصولی از نتنایع دستتی است
3. virtual property

 4مالکیت مجازی در بازیهای ویدیویی عموماً به شکل اعتبتار ،تستلیحات ،تجهیتزات ،و ستایر مصتادیق امتوال منقتول و
غیرمنقولی است که در قلمرو بازی آثاری مشابه با همتایان حقیقی خود دارد و به طرق مختلف مورد نقل و انتقال قترار
میگیرد و در نتیجه مالیت دارد بنابراین ،این اموال عالوه بر اینکه مصتادیقی از مالکیتت فکتری هستتند تحتت عنتوان
مالکیت مجازی نیز شناخته میشوند
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هنر ،یک آفرینش تزیینی می تواند هم در قالب حقوق ادبتیتت هنتری هتم در قالتب حقتوق ویتژة
طرحهای نن تی متورد حمایتت قترار گیترد (قبتولی درافشتان و محستنی  )48 :138۹در نتیجته
طرحهای تزیینی موجود در بازیهای ویتدیویی نیتز از ایتن قاعتده مستتثنی نیستتند و بته عنتوان
طرحهای نن تی نیز قابل حمایتاند
با این حال ،از نظر ما ،استدالل نخست در این رابطه موثقتر است زیرا در حال حاضتر امتوال
مجازی و قراردادهای راجع به آنها در قاطبة نظامهای حقوقی ،از جمله ایران و ایاالت متحده ،بته
رسمیت شناخته شده و منشأ اثرند بنابراین ثبت طرحهای راجع به ایتن قستم از امتوال بته عنتوان
طرح نن تی نیز نباید با مان ی مواجه باشد در چنین وض یتی ،سازندگان باید در ثبت این آثتار بته
عنوان طرح نن تی یا حف آنها تحت پوشش حمایتی کپیرایت مخیر باشند
عالئم تجاری در بازیهای ویدیویی
با اینکه سازوکارهای پیشبینیشده برای حمایت از استرار تجتاری اساستاً در حمایتت از تمامیتت
بازیهای ویدیویی کاربرد چندانی ندارند ،در مواردی میتوانند بخش مهمی از اجزای بازی را زیتر
چتر حمایتی خود قرار دهند
زمانی که سخن از عالیم تجاری به میان میآید هدف قابل تشخیص و تمایز بتودن محصتول و
در نهایت جلب وفاداری مصرفکننده است ( )Çela 2015: 125برخی اندیشمندان مالکیت فکتری
بر آناند که از منظر حمایتی ،پس از حمایتهای پیشبینیشده در شتاخة ادبتیتت هنتری در قالتب
کپیرایت یا حق مؤلف ،عالیم تجاری دومین ساختار مهم حمایتی هستند که سازندگان بازی بایتد
توجه خود را به آنها م طوف کنند ( )Boyd et al. 2018: 34دیدگاه این گتروه از اندیشتمندان آن
است که دلیل اهمیت باالی عالیم تجاری در خصو

بازیهای ویدیویی نقش پررنتگ خصیصتة

تمایزبخشی این عالیم در نن تی است که مملو از ف االنی در سرتاسر جهان و مت تمن بازارهتایی
است که مرزهای جغرافیایی در آن م نایی ندارند ()Boyd et al. 2018: 34
عالیم تجاری قابل ثبت مرتبط با بازیهای ویدیویی به نام و نشانهها یا طرحهای م رف بتازی
یا مجموعة بازی 1محدود نیست و شخصیتها و مدلهای دو یا سه بُ دی و سایر اجزای بازی ،که
1. video game franchise
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با در نظر گرفتن وض یت آنها میان طرفداران 1یا به نتورت کلتی مخاطبتان بتازی ممکتن استت
عملکردی مشابه با عالیم تجاری داشته باشند یا با دیدن یا شنیدن آنها عالمت تجتاری مترتبط بتا
بازی ویدیویی به ذهن شخص متبادر شود ،نیز میتوانند همانند عالیم تجاری به ثبت برستند متثالً
در سال  1۹۹۹شرکت نوکیا برای ثبت عالمت موسیقایی نمادین خود و نت موسیقایی راجع بته آن
در سطح اتحادیة اروپا اقدام کرد ( )Morgulova 2017: 22ثبت این قط ة موسیقایی به عنتوان یتک
عالمت تجاری بهخوبی نمایانگر ظرفیت باالی عنانر بازیهای ویدیویی در این زمینه است
حمایت به عنوان اسرار تجاری

راهکار دیگر برای حمایت از بازیهای ویدیویی بهرهگیری از سازوکار اسرار تجاری است استرار
تجاری را میتوان هر نوع فرمول و طرح و اطالعتات ،اعتم از مستتقل (اطالعتات در یتک زمینتة
خا

) یا درهمآمیخته ،پنداشت که افراد در حرفه یا کسبوکار خود از آنها بهرهبرداری متیکننتد

و برای آنها فرنت دستیابی به نوعی تفوق نسبت به سایر رقبایی که به آن اطالعات یا طرحها یتا
فرمولها دستیابی ندارند فراهم میآورند ( )Menell et al. 2020: 41-55برخالف سایر ستاختارهای
حمایتی پیشبینیشده در حقوق مالکیت فکری ،که تحت هیچ شرایطی از ایدههای نرف حمایتت
به عمل نمیآورند ،ایدهها ،در نورتی که مزیتی تجاری (اقتصادی) به دنبال داشته باشند و بتواننتد
به مثابة سرّ حف شوند ،میتوانند به عنوان اسرار تجاری قابل حمایتت باشتند (محستنی و قبتولی
درافشان  130 :13۹5ت  )131و ایدههای راجع به بازیهتای ویتدیویی نیتز از ایتن قاعتده مستتثنی
نیستند محتوای نرمافزاری و نوتی و تصویری رمزنگاریشده و روشهتا و الگتوهتای پتردازش،
کدگذاری ،کدگشایی یا ارایة آنها ،فرایندهای مرتبط با پردازش تصتویر و روش بتازی ،چگتونگی
عملکرد رابط کاربری و ت امل اجزای آن با یکدیگر ،همه ،عنانری از بازی هستند که میتوانند به
عنوان سرّ تجاری حف شوند ،اگر بهرهبرداری و ت امل کاربر با آنها مالزمتهای بتا آگتاهی یتافتن
اشخا

از عملکرد آنها نداشته باشد مثالً ،حف روش بازی در قالب سرّ تجاری ،گرچه میتواند

برتری تجاری برای سازندگان به همتراه داشتته باشتد ،فراینتدی حستاس استت زیترا بته منظتور
بهره برداری از بازی و دستیابی به لذتی که هدف نهایی از انجتام دادن بتازی استت و از آن تحتت
1. fanbase
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عنوان سرگرمی یاد میکنیم روش بازی باید به گونهای طراحی شده باشد که یک بازیکن با مهارت
مت ارف بتواند به تسلطی نسبی در ت امل با آن دست یابد به عبارت دیگر ،در نورتی کته منحنتی
یادگیری 1روش بازی بیش از حد خشک یا فاقد ان طاف باشد ،بازی از لحتاظ متاهوی بتا تنتاقض
مواجه میشود و بیش از سرگرمکننده بودن به فرایندی زجرآور مبدل میشتود از طترف دیگتر ،از
آنجا که بازیکن بته نتورت مستتقیم بتا روشهتای ختا

رمزنگتاری 2و رمزگشتایی 3محتتوای

نرمافزاری یا دیداری و شنیداری بازی در ت امل نیست حف ایتن متوارد در قالتب استرار تجتاری
راهکاری ایدهآل محسوب میشود
در ایاالت متحده ،عالوه بر قانون جامع اسرار تجاری ،قوانینی همچون قانون (منتع) جاسوستی
اقتصادی و قانون حمایت از اسرار تجاری نیز وجود دارد که هر یک جایگاه حقوقی اسرار تجتاری
را در رژیم حقوقی این کشور تحکیم میکنند عالوه بر موارد پیشین ،در ایاالت متحده بته موجتب
قانون عواید داخلی 4این کشور ،که انوالً راجع به امور مالیاتی است ،افشای اطالعتات خصونتی
راجع به امور مالی شخص توسط مأموران دولتی و کارمندان و سایر اشتخا

جترمانگتاری شتده

است ( )26 U.S.C. § 7213در ایران ،قانون تجارت الکترونیک نخستین بار مبحث حمایت از اسرار
تجاری را مورد تصریح قرار داد و به موجب مادة  64این قانون تحصیل یا افشای اسرار تجاری در
محیط الکترونیکی برای خود یا سایرین جرمانگاری شد؛ موضوعی که با توجه به فراگیر شدن نشر
دیجیتال سازگار با نیازهای روز ناشرین است فصتل 5
طرح  ۹5نیز به حمایتت از استرار تجتاری اختصتا

منحنی یادگیری بازیکن
مهارت

یافته است ،با این تفاوت که از منظر این قانون تفتاوتی
در افشای اسرار در ف ای حقیقی یا الکترونیکی وجود
ندارد؛ رویکردی که نقطهض ف و کاستی قانون پیش از
خود را نیز پوشش متیدهتد  5بته هتر روی ،حتتی در

تجربه (زمان نرف شده)

1. learning curve
)2. encode (encrypt
)3. decode (decrypt
)4. The Internal Revenue Code (Irc

 5البته ،اسرار تجاری از مواردی است که در قانون  86مسکوت مانده و در حال حاضر (زمتان نگتارش ایتن پتژوهش) بتا
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راجع به استرار تجتاری ،در نتورتی کته شتخص بتوانتد کستب یتا

بهرهبرداری غیرقانونی از اسرار تجاری را به اثبات برساند ،عمل ناقض را میتتوان مصتداقی از دارا
شدن ناعادالنه 1قلمداد کرد البته همة این موارد در نورتی کارساز خواهنتد بتود کته شتخص بته
منظور حف اسرار تجاری خود شرایط مقت ای این گونه از امتوال فکتری را تتأمین کترده باشتد؛
شرایطی که تحت عنوان تدابیر مت ارف حف محرمانگی 2شناخته متیشتوند

( Menell et al. 2020:

 )61-70به هر روی ،حمایت از اجزای بازی تحت عنتوان استرار تجتاری محتدود بته مصتادیق و
استثنایات مورد تصریح در قوانین راجع به مالکیت فکری نیست و راهکاری مناسب برای حمایتت
از برخی عنانر سازگار با ماهیت (محرمانگی) این شیوه از حمایت است
نتیجه
ظرفیت اقتصادی و ارزش باالی بازار نن ت بتازیهتای ویتدیویی در عصتر حاضتر توجته ویتژة
نظامهای حقوقی به موضوع حمایت از این پدیدههای فکتری را متیطلبتد نظتام حقتوق مالکیتت
فکری ایران ،همانند ایاالت متحده ،تمایل بیشتری به حمایت از این آثار در قالب آثار ادبیت هنتری
دارد اما ،با پیشبینی مادة  ۲قانون  ،۷۹مسیر حمایت از این پدیدههای فکری یا حداقل اجزایتی از
آنها را ،به عنوان اختراعات و عالیم تجاری یا طرحهای نن تی ،نیز باز گذاشته است با این حال،
این امر منوط به آن است که بازی یا اجزای آن مت من شرایط مقرر در قوانین و مقررات راجع بته
این اقسام مالکیت نن تی باشد البته ،حتی در نورت پذیرش تفسیر فوق نیز روش بازی ،نظر بته
بند «ب» مادة  4قانون  86و همچنین بند  4مادة  2طرح ( ۹5و همچنین غیر قابل حمایت بتودن آن
به عنوان اثر ادبیت هنری) ،در نظام حقوق مالکیت فکری ایران کماکان بخشی غیر قابل حمایتت از
بازی محسوب میشود؛ رویتهای کته در ایتاالت متحتده ختالف آن مشتاهده متیشتود و از نظتر
نگارندگان توجیه منطقی در مورد آن وجود ندارد پیشنهاد میشود قانونگذار در انالحات ب تدی
طرح  ۹5روشهای بازی را از جرگة استثنایات حمایت خارج کند و همانند نظام حقتوق مالکیتت

توجه به در دست بررسی قرار داشتن طرح  ۹5باید به سازوکارهای حمایتی قانون تجارت الکترونیک اکتفا کرد
1. unjust enrichment
2. reasonable efforts to maintain secrecy
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فکری ایاالت متحده حانل عملکترد و ابتکتار و خالقیتت طراحتان روش و مراحتل بتازی را از
حداقلی از حمایت برخوردار سازد زیرا ،همانگونه که تشریح شد ،شانس حمایت از روش بتازی
به عنوان سرّ تجاری به اندازهای ناچیز است که در عمل امری غیرممکتن متینمایتد همچنتین ،در
نورت تصویب طرح  ،۹5حف سایر اجزای فنتی بتازی در قالتب استرار تجتاری نیتز متیتوانتد
راهکاری باشد که در مقایسه با سایر ساختارهای حمایتی نتایج مطلوبتری بته دستت دهتد؛ البتته
نرفاً در نورتی که بهرهبرداری از بازی با محرمانگی این اجزا در تناقض نباشد
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