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Abstract
The key element in identifying infringements of literary and artistic works is to examine the
extent of similarities between the works in question. But in the case of factual works that
consist mainly of unprotected facts, the courts dealing with infringement cases of such works
suggest that, given that the ways in which a factual idea can be expressed are limited, any
subsequent expression of that idea may seem substantially similar to the words used by the
first author to express the idea. In such cases, a special doctrine enters the analysis - the
merger of idea with expression. According to this doctrine, expression can not be protected
when the idea can only be expressed in a certain way. The doctrine has a special connection to
factual works; because there are limited ways to express facts that are not per se protected.
This raises the fundamental question that considering this particular nature and the prominent
role of merger doctrine in excluding similarities, in what circumstances does the infringement
of factual works take place? Due to the unclear status of Iranian law in this regard, the present
study seeks to answer this question by using a descriptive-analytical method in examining the
performance of judges in infringement cases of various instances of factual works and
concludes that these works accept a different standard for infringement, as only a very close
similarity, verging on the identical will constitute an infringement.
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 .1کارشناسارشد حقوق مالکیت فکری ،گروه حقوق خصوصی ،دانشکدة حقوق ،پردیس فارابی دانشگاه تهران،
قم ،ایران
 .2استاد ،گروه فقه و حقوق ،پژوهشکدة نظامهای اسالمی ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی ،تهران ،ایران؛
عضو وابستة دانشکدة حقوق ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت 1400/07/22 :ـ تاریخ پذیرش)1400/08/29 :

چکیده
عنصر کلیدی در تشخیص نقض آثار ادبی و هنری بررسی میزان شباهتهای میان آثار مورد مناقشه است .امـا در خصـو آثـار مبـی
واقعیت ،که به طور عمده متشکل از واقعیات غیرقابل حمایت هستند ،دادگاههایی که با پروندههای نقـض ایـ آثـار سـروکار داشـتهانـد
میانگارند با توجه به اینکه شیوههای بیان ایدة واقعی محدودند ممک است به نظر برسد هر گونه بیـانِ بعـدی آن ایـده اساسـا مشـابه
کلماتی است که پدیدآورندة نخست برای بیان ایده استفاده کرده است .در چنی مواردی ،یک نظریة بهخصـو وارد تحلیـل مـیشـود:
ادغام ایده و بیان .به موجب ای نظریه زمانی که ایده فقط به شیوهای خا میتواند بیان شود بیان قابل حمایـت نیسـت .ایـ نظریـه
ارتباطی ویژه با آثار بیانکنندة واقعیت دارد .زیرا روشهای محدودی برای بیان واقعیتها ،که خود قابل حمایت نیستند ،وجود دارد .ایـ
مسئله موجب طرح ای سؤال اساسی میشود که با توجه به ای ماهیت خا و نقش پررنگ نظریة ادغام در استثنا کـردن شـباهتهـا
نقض آثار مبی واقعیت در چه شرایطی تحقق مییابد؟ نظر به نامشخص بودن وضـعیت حقـوا ایـران در ایـ زمینـه ،پژوهشـگران در
پژوهش حاضر با بهکارگیری روش توصیفیـ تحلیلی در بررسی عملکرد قضات در پروندههای نقض مصادیق مختلف آثار بیانگر واقعیـت
درصدد پاسخگویی به ای سؤال برآمدند و نتیجه گرفتند ای آثار معیار نقض متفاوتی میپذیرند ،چنانکه تنها شباهت نزدیک به یکسـان
شدن آثار وقوع نقض را اثبات میکند.

کلیدواژگان
آثار مبی واقعیت ،شباهت اساسی ،مالکیت ادبی و هنری ،نظریة ادغام.

رایانامة نویسندة مسئولzeinabshaabanii@yahoo.com :
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مقدمه
عنصر تعیینکنندة تشخیص نقض حق در دعاوی نقض آثار ادبی و هنری مقایس ة دو اث ر ا حی ث
چگونگی تحقق فعل ناقض است .محاکم در وهلة اول ا دو اصل امکان دسترسی پدیدآورندة اث ر
دوم به اثر اول و میزان شباهت اساسی بین دو اثر ،که احتمال کپیبرداری مستقیم ا اثر نخس ت را
تقویت میکند ،استفاده میکنند ( .)Murray 2006: 3اما برخی شباهتها بین دو اثر یا در میان آث ار
باید استثنا دانسته شوند و عدم نقض در نظر گرفته شوند.
نظریة ادغام در این مرحله به منزلة دفاعی بر نقض مورد توجه قرار میگیرد و با این بیان که در
صورت وجود راههایی محدود برای بیان ایده بیان قابل حمایت نیست ،حمایت ا عناصر مش تر
بین دو اثر و در نتیجه تحقق نقض را انکار میکند.
نظریة ادغام ا حقوق دعاوی کپیرایت ایاالت متحده میآید و نظر به اهمیت آن در تش خیص
بیان قابل حمایت ،امرو ه ،به یکی ا اصول اساسی کپیرایت امریک ا تب دیل ش ده اس ت .ای ده در
نظریة ادغام عنوانی استعاری است که همة عناصر غیرقابل حمایت در آث ار ،ا جمل ه واقعی ات در
آثار مبین واقعیت ،را شامل میشود .این آثار به طور گسترده واقعیتهای موجود در قلمرو عمومی
را ،که روشهای بیان محدودی به خود میپذیرند ،بیان میکنند و به همین دلی ل ب ا ع دم ق عی ت
چشمگیری در تشخیص واقعیت غیرقابل حمایت و بیان قابل حمایت روبهرو میش وند .در نتیج ه
این آثار مستعدترین آثار در پذیرش ادغاماند و همین امر موجب طرح این پرسش اساسی میش ود
که اساساً در مصادیق مختلف این آثار وقوع نقض چگونه ثابت میشود و آیا ای ن ماهی ت خ ا
معیار نقض متفاوتی میطلبد یا خیر؟ به نظر میرسد با توجه ب ه ماهی ت منحص ربهف رد ای ن آث ار
اعمال معیار نقض متفاوتی ال م باشد.
با وجود اینکه آثار بیانگر واقعیت ا جمله ندگینامهها ،تاریخچهها ،عکسها ،نقشهها ،کت ب
راهنما ،و  ...بخش قابل توجهی ا آثار ادبی و هنری را تشکیل میدهند ،حق وق ای ران ت ا کن ون
ماهیت متمایز این آثار را مورد شناسایی قرار نداده است .همچن ین ،نظری ة ادغ ام ،ک ه در حق وق
امریکا به طور گسترده دربارة آن بحث شده است و ابزار مهمی در تشخیص نقض به دست قضات
میدهد ،در حقوق ایران مورد غفلت بوده است و این موضوع راه را بر اعمال نظر سلیقهای قضات
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و کارشناسان گشوده است .در این مینه کوشش نویسندگان مقالة «دکترین ادغام و دکت رین نم ای
اجباری در مالکیت ادبی هنری» (معینی و قادری  )1392ارائة تعریفی ا نظری ات ادغ ام و نم ای
اجباری با طرح چند پرونده و با تمرکز بر بررسی امکان اعمال آنها در دع اوی فیلمنام ه و ط رح
داستان بوده است .در خصو

مصادیق آثار مبین واقعیت نیز مقاالت «عکس :جل وهای ا هن ر ی ا

تقلید صرف؟ جایگاه آثار عکاسی در نظام حقوق مالکی ت ادب ی و هن ری» (بختیارون د و مس تقل
 )1396و «آثار گردآوریشده و اصالت» ( اهدی و شریف اده  ،)1397فارغ ا ماهیت خ ا

ای ن

آثار ،به تحلیل اصالت عکسها و آثار گردآوریشده پرداختهان د ح ال آنک ه در نوش تار پ یش رو
محققان بر آن بودند که با بررسی ج ام نظری ة ادغ ام و آث ار مب ین واقعی ت و همچن ین تحلی ل
پروندههای نقض آثار بیانگر واقعیت در حقوق امریکا ،ک ه ا روی ة قض ایی غن ی در ای ن ح و ه
برخوردار است ،به طور خا

تأثیرگذاری این نظریه را بر مح دودة حمای ت و نق ض ای ن آث ار

شناسایی کنند موضوعی که تاکنون در حقوق ایران مورد غفلت پژوهشگران بوده و نظر به معتناب ه
بودن آن در عمل جای خالی طرح آن محسوس است.
با عنایت به م الب یادشده ابتدا مفهوم نظری ة ادغ ام و س پس واقعی ت و آث ار مب ین واقعی ت
بررسی میشود و سپس با تمرکز بر استعداد ویژة این آثار در پذیرش ادغام به این موضوع پرداخته
میشود که این ماهیت خا

چه تأثیری بر تشخیص نقض در مصادیق مختلف این آثار دارد.

نظریة ادغام
نظریة ادغام مولود حقوق دعاوی کپیرایت ایاالت متحدة امریکاس ت ک ه ام رو ه یک ی ا اص ول
اساسی کپیرایت امریکا قلمداد میشود .مبنای نظریة ادغام اصل دوگانگی ای ده و بی ان اس ت ک ه
نخستین و مبناییترین اصل حقوق مالکیت ادبی و هنری است .این اصل در همة نظامهای حمایت
ا آثار ادبی و هنری به مثابة اصلی ثابت پذیرفته شده و بیانگر آن است ک ه ای دة ص رف موض وع
انحصار واق نمیشود و حمایت فقط به بیان اصیل و خالقانة آن ایده تعلق مییابد

( Laddie 2000:

 .)212ایدهها اجزای سا ندة خالقیتاند ( )Bently & Sherman 2014: 186ک ه در جه ت تض مین
پیشرفت علمی و هنری در قلمرو عمومی آ ادانه در دسترس همگان قرار دارند.
اما گاهی ایدة یک اثر را میتوان فقط به یک روش یا روشهای محدود بیان کرد ب ه گون های
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که ایده بیانِ خود را تحمیل میکند ( .)McJohn 2006: 86در چنین مواردی نظریة ادغ ام ب ا انک ار
حمایت کپیرایت تضمین میکند که چنین حمایتی ابزار انحصاربخشی نخواهد بود .در نتیجه ،کپی
بیان اثر تا جایی که برای بیان ایده ال م است مجا است .یرا در غیر این صورت بیان آن ایده اگ ر
غیرممکن نباشد دشوار خواهد بود .این نظریه ادغام نامیده شده است .یرا مانی که چنین شرای ی
رخ دهد گفته میشود بیان با ایده ادغام شده است (.)Holbrook & Harris 2008: 26-27
تعیین اینکه آیا ایده و بیان آن ادغام شدهاند ی ا خی ر توج ه ش ایان دادگ اه را م یطلب د .ی را
بهکارگیری آ ادانة نظریه منجر به تفریط در حمایت و کاربرد مضیق آن منجر به افراط در حمای ت
خواهد شد (.)Fauset 2008: 142
این نظریه به همین ترتیب و با همین نام در آرای دعوای شرکت رایانهای اپل اده شد 1.در این
پرونده تولیدکنندة یک کامپیوتر ،که برای رقابت با اپل طراحی شده بود ،استدالل کرد کپ یب رداری
دقیق برنامههای سیستمعامل اپل ،برای اینکه کامپیوترهایش بتوانند برنامههای کاربردی را که ب رای
اپل نوشته شده اجرا کنند ،ضروری بود (.)Samuelson 2016: 420
برخی دادگاهها میانگارند ایدههای انتزاعی تنها ن وع عناص ر غیرقاب ل حمای ت در آث ار م ورد
حمایت هستند و در نتیجه ادغام ایدة مجرد و بیان تنها ادغامی اس ت ک ه کپ یرای ت ب ه رس میت
شناخته است .این نادرست است .ادغام ایده و بیان چتری استعاری اس ت ک ه ان واع گون اگونی ا
ادغامها یر آن وجود دارند

(.)Samuelson 2016: 442

نظریة ادغام واقعیت و بیان در رأی حو ة قضایی دوم در پروندة نیمکس ب ه رس میت ش ناخته
شد 2.آیسیای ،3که دارای سیستم تجارتی مبتنی بر اینترنت بود ،ا قیمتهای مناسب ن یمکس در
پایان رو به منزلة قراردادهای آتی برای محصوالت انرژی معامل هش ده در ب ورس خ ود اس تفاده
میکرد .نیمکس ادعا کرد این قیمتهای مش خص ص رفاً نتیج ة دادوس تد آخ ر رو ی ا می انگین
1. Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp. 545 F. Supp. 812, 823 (E.D. Pa. 1982), rev'd,
714 F.2d 1240, 1253 (3d Cir. 1983).

وکالی این پرونده برای اولین بار واژة «ادغام» را وارد مباحث حقوق دعاوی کردند.
2. N. Y Mercantile Exchange, Inc. v. Intercontinental Exchange, Inc. 497 F.3d 109 (2d Cir. 2007).
 .3خواندة دعوا (.)ICE
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دادوستدهای انجامشده در طول رو نبودند .یرا عوامل مختلفی در نظر گرفته شده و قضاوتهای
دقیقی دربارة این قیمتها صورت گرفته بود .حتی اگر در ار ی ابی ن یمکس ابتک اری ه م وج ود
داشته باشد (موضوعی که دادگاه تصمیم گرفت به آن رأی ندهد) این واقعیات ایجادش ده ب ا بی ان
آنها ادغام شده و ا این رو ادعای نیمکس شکست خورد .سایر فعاالن در با ار قیمتهای تسویة
نیمکس را بیانی ا «واقعیت تجربی ،حقیقت اقتصادی دربارة جه ان» در نظ ر م یگرفتن د .دادگ اه
مالحظه کرد که نیمکس برای تولید قیمتهای تسویه نیا ی به انگیزة کپیرای ت ن دارد و ن یمکس
نتوانست ثابت کند که قیمتهای تسویة دیگر لزوماً مشابه قیمتهایی که قبالً ایجاد کرده نخواهن د
بود .در واق  ،نیمکس اظهار داشت که بیان در ساخت قیمتهای تسویه ادغ ام ش ده اس ت .ی را
قیمتها در با ار یک واقعیت در نظر گرفته میشدند (.)Samuelson 2016: 439-440
واقعیت 1و آثار بیانکنندة واقعیت

2

برخی قضات و حقوقدانان مالکیت فکری ایدهها و واقعیات را مترادف یکدیگر به کار م یبرن د.
اما این دو اص الحاتی متمایزند .واقعیات شامل سنجش ه ا ،محاس بات ،مش اهدات ،اطالع ات ،و
دیگر توصیفات حقایقاند درحالیکه ایدهها مربوط به نظریات و پندارها و م وارد انتزاع یان د ک ه
محصول ذهن انساناند ( .)Standler 2009: 37اعمال شد.
فرهنگ وبستر ( )Merriam-Webster app 2020پنج معنا برای واقعیت برمیشمارد:
آنچه وجود بالفعل دارد یک رخداد بالفعل بخشی ا اطالعات که ب ه عن وان داش تن واقعی ت
عینی ارائه شده است کیفیت بالفعل بودن آنچه انجام شده است.
لغ تنام ة النگم ن ( )Longman Dictionary of Contemporary English (LDOCE) 2014دو
معنای مختلف دیگر ارائه میکند:
رویدادهای واقعی ،نه یک داستان :متضاد جعل 3و به معنای موقعیتها و رویدادها و غی ره ک ه
واقعاً رخ دادهاند و ایجاد نشدهاند اطالعات صحیح :بخشی ا اطالعات که صحیح دانسته میشود.

1. fact
2. factual works
3. fiction
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یکی ا نویسندگان در تعریف واقعیات مینویسد« :داده ها و اطالعات دربارة جه ان ک ه اص ل
خود را مدیون عمل آفرینش نیستند» (.)Murray 2006: 10
با وجود این تفاوت ،ایدهها و واقعیات در یک نق ه مشتر اند و آن عدم حمایت تح ت نظ ام
حقوق مالکیت فکری است .پس اگر شخصی واقعیتی را که کشف کرده توصیف کند ،نسبت به آن
حق انحصاری کسب نخواهد کرد .کار او در خصو

آن واقعیت صرفاً کشف و ضبط بوده اس ت

و نه ایجاد یا خلق درحالیکه اثر اصیل ا پدیدآورندهاش ناشی میشود .حداکثر ممک ن اس ت در
ارتباط با شیوة بیان آن واقعیت ا وی حمایت شود (انصاری .)116 :1386
چنین در نظر گرفته میشود که واقعیتها ایجاد نمیشوند بلکه کشف میشوند .در نتیجه آث ار
اصیل ابداعی نیستند (.)Jones 1990: 572
در ایران قانون حمایت ا حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمن دان ( )1348ب ر حمای ت ی ا ع دم
حمایت ا واقعیات تصریح ندارد .اما کاربرد کلمات «مصنف» و «پدیدآورنده» و «ایجاد» در مادة 1
این قانون را میتوان حمل بر لزوم وجود عنصر خلق و آفرینش کرد .مصنف به کسی گفته میشود
که یک اثر علمی یا ادبی ا خود پدی د م یآورد و ک ار او در واق

ک امالً ابتک اری اس ت مانن د

پدیدآورندگان رمانها و آثار فلسفی اصیل (صفایی .)60 :1375
برخی آثار ادبی و هنری ،اگرچه آثار مستقل محسوب میشوند ،پدیدآورنده در ایجاد دادهه ا و
اطالعات مندرج در آنها نقشی نداشته است ،بلکه آنها را ا اطالعات موج ود جم آوری ک رده
است .این آثار ،که به طور عمده ا واقعی ات موج ود در قلم رو عم ومی تش کیل ش دهان د ،آث ار
بیانکنندة واقعیت نامیده میشوند .برخی نویسندگان این آثار را چنین توصیف کردهاند« :آثاری ک ه
جنبههایی ا جهانی را که در آن ندگی میکنیم شرح میدهند.)Braunies 2009: 135( ».
به طور کلی آثار بیانکنندة واقعیت بر دو نوع هستند :گردآوریها و روایتگریها

( Jones 1990:

 .)572گردآوریهای واقعیات ا انتخاب و تنظیم و ارائة واقعیات موجود در جه ان ک ه در قلم رو
عمومی قرار دارند و متعلق حق هیچکس نیستند در یک مجموعه پدید میآیند ا جمله پایگاههای
داده و دایرهالمعارفها و گلچینهای ادب ی .آث ار روایتگ ر واقعی ات نی ز ب ه ط ور مش ابه حاص ل
جم آوری و روایت واقعیات در دسترس عموم هستند ،با این تفاوت که لزوم حفظ نظم و ترتی ب
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و توالی واقعیات در این روایتگری آنها را ا گردآوریها متمایز میسا د .فایدة عملی این تفکیک
در بحث ا محدودة حمایت و نق ض آث ار ب هخ وبی در

خواه د ش د .گ زارشه ای اخب ار و

تاریخچهها و شرح حالها یا ندگینامهها نمونههای آثار روایتگر واقعیات هستند.
آثار بیانگر واقعیت و استعداد پذیرش ادغام
چنان که گذشت ،نظریة ادغام همة موضوعات غیرقابل حمایت در آثار ،ا جمله واقعیات ،را شامل
میشود .ادغام ایده و بیان در آثار بیانکنندة واقعی ت تح ت عن وان ادغ ام واقعی ت و بی ان م رح
میشود .این آثار به علت متشکل بودن ا مواد واقعی قلمرو عمومی به طور عم ده و نی ز الزام ات
نقل دقیق واقعیات در برخی مصادیق آن ،همچون ندگینامهه ا و تاریخچ هه ا ،ب ا ع دم ق عی ت
چشمگیری در تشخیص «واقعیت» و «بیان واقعی» روبهرو هستند .در نتیجه این آثار با گستردهترین
مینة وقوع ادغام مواجه میشوند .در گفتار پیش رو ابتدا بررسی میشود که این استعداد ب القوه در
پذیرش ادغام چه تأثیری بر معیار نقض این آثار دارد؟ سپس با تحلیل پروندههای نقض هر یک ا
مصادیق آثار بیانگر واقعیت اعمال نظریه در عمل م العه میشود.
معیار نقض
چنان که گذشت ،نظریة ادغام در مورد واقعیتها در آثار بیانکنندة واقعیت نیز اعمال میشود .ای ن
نظریه ممکن است در ارتباط با متن ادبی اعمال شود ،همچون مانی که محتوای واقعی را میت وان
فقط با استفاده ا کلمات محدود یا بهخصو

بیان کرد ،یا در ارتباط با عناصر غیرادب ی ی ک اث ر

ادبی ،مانند آنجا که ال م است رویدادهای واقعی به همان ترتیبِ اثری دیگر تعریف شود تا وق ای
تاریخی بهدرستی و به طور قابل فهم ارائه شوند (.)Holbrook & Harris 2008: 27
با توجه به اینکه واقعیات به طور گسترده آثار بیانگر واقعیت را شکل میدهند و ای ن واقعی ات
به خودی خود قابل حمایت نیستند ،ممکن است استدالل شود که مفهوم «بیان» در برخی مص ادیق
این آثار محدود باشد (.)Francione 1989: 542
حقوق دعاوی و پروفسور نیمر با بیان اینکه اگر تنها جنبة اصیل یک اثر در بیان ادب ی آن ق رار
دارد ،پس فقط یک شباهت بسیار نزدیک ،نزدیک به یکسان شدن ،برای تحقق نقض کافی خواه د
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بود ،این نظر را که در بحث ا آثار بیانکنندة واقعیت باید معیار متفاوتی ب رای نق ض بی ان وج ود
داشته باشد پشتیبانی کردند ( .)Francione 1989: 571برخی دادگاهها اعالم کردن د م انی ک ه اث ر
حاوی موادی ا قلمرو عمومی است ،معیار نقض همان نیست و تغییرات جزئی در اثر مؤخر آن را
ا اتهام نقض مبرا میکند.

1

مشکل این نظر آن است که ایدهها هم در قلمرو عمومی قرار دارند ،اما تغییرات اند در بیان ای ده
برای گریز ا مسئولیت نقض کافی نیست .دلیل اینکه معیار نقض متفاوتی برای آثار بیانکنندة واقعی ت
ال م است این است که روشهای محدودی برای بیان واقعیات وجود دارد (.)Francione 1989: 571
دادگاه استیناف در پروندة لند برگ 2تشخیص داد که این محدودیت عملی نیا مند معیار نق ض
متفاوتی است« :یکی ا پیامدهای سیاست استفادة آ اد ا ایدهها این است که س ح شباهت اساسی
ال م برای اثبات نقض ،بر اساس نوع اثر و ایدههای بیانشده ،در آن متفاوت باشد .برخ ی ای دهه ا
میتوانند به روشهای بیشماری بیان شوند ،درحالیکه دیگران تنها دامنة مح دودی ا بی انه ا را
میپذیرند  ...پدیدآورندة مؤخری که میخواهد ایدههای مشمول آثار بیانکنندة واقعیت را بیان کند،
اغلب ،میتواند تنها ا میان دامنة محدودی ا بیانها انتخاب کند» .این بی ان م نعکسکنن دة نظری ة
ادغام است (.)Francione 1989: 572
نظریة ادغام ارتباطی ویژه با آثار بی انگر واقعی ت دارد .ی را روشه ای مح دودی ب رای بی ان
واقعیات وجود دارد .در این موارد نظریة ادغام با سرسختی بیان میکند که دادگاهه ا بای د اس تفادة
آ ادانه ا بیان را مجا بدانند و استفاده ا معیارهای نقض قابل اعمال در س ایر آث ار را ره ا کنن د
(.)Francione 1989: 573
معنای اعمال نظریة ادغام در ارتباط با آثار بیانگر واقعیت آن اس ت ک ه پدی دآورن دگان چن ین
آثاری فقط در مقابل کپی دقیق یا تقریباً دقیق حمای ت ش وند نتیج های ک ه ش اید پ ذیرش آن در
مواجهه با مان و تالش و خالقیتِ مسلماً چشمگیری که صرف ایجاد بسیاری ا آث ار بی انکنن دة
واقعیت میشود دشوار باشد (.)Francione 1989: 575
;)1. Concord Fabrics, Inc. V. Generation Mills, Inc., 328F. Supp. 1030, 1032-33 (S.D.N.Y.1971
Lauratex Textile Corp. V. Citation Fabric Corp.,328F. Supp. 554,556 (S.D.N.Y.1971).
2. Landsberg V. Scrabble Crossword Game Player, Inc. 736 F.2d 485 (9th Cir.), cert. denied, 469
U.S. 1037 (1984).
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تشخیص اهمیت نظریة ادغام در ارتباط با آثار بیانکنندة واقعیت بخش اساسی معیار نق ض در
موارد دربرگیرندة این آثار است .با این حال استدالل شده که برای بیان اکثر واقعیتها امکان تغیی ر
سبک ادبی وجود دارد ( .)Francione 1989: 573در این صورت حمایت کپیرایت فقط به اجزای ی
ا اثر سرایت مییابد که ا خالق سرچشمه گرفتهاند.
ادغام و دعاوی نقض آثار بیانگر واقعیت
گردآوریها و روایتگریها دستههای اصلی آثار مبین واقعیت را شکل میدهند .اما مصادیقی ا این
آثار را نمیتوان به طور مشخص در یکی ا این دس تهه ا ج ای داد و ص احبنظ ران نی ز جه ت
گنجاندن آنها ذیل این دستهبندی تالشی نکردهاند .در نتیج ه در مباح ث آت ی ب ه ط ور جداگان ه
دربارة آنها بحث میشود.
گردآوریها
1

تا قبل ا رأی دیوان ع الی ای االت متح ده در پرون دة فیس ت ،معی ار اص الت ب رای حمای ت ا
گردآوریها موضوع بحثبرانگیزی برای دادگاهها بود .در این پرون ده اع الم ش د ک ه حمای ت ا
گردآوری واقعیات «محدود به انتخاب و هماهنگی خواهد بود و ممکن نیس ت در ه یچ ش رای ی
کپیرایت به خود واقعیات و دادهها تسری یابد» ( اهدی و شریف اده .)59 58 :1397
در ایران ،گردآوریهای مد نظر قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در بن د 12
مادة  2و بندهای  6و  7مادة  5گردآوریهای حاصل ا ترکیب آثار پیش ین هس تند ک ه ا اص الت
نسبی برخوردارند یعنی اثر برخی عناصر اساسی یک اثر پیشین را به عاریه گرفت ه و پدی دآورن ده
باید حقوق مادی و معنوی پدیدآورندة اثر مبنا را رعایت کند ( رکالم .)48 :1388
میتوان به بندهای  1و  10مادة  ،2که آثار مورد حمایت را بیان میکند ،توجه کرد .عبارت «هر
1. Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co. 499 U.S. 340 (1991).

شرکت تخصصی فیست در کتابچة راهنمای تلفنی که منتشر کرده بود ا برخی فهرستهای تلفنی شرکت خ دمات تلفن ی
رورال ،بدون مجو  ،استفاده کرده بود .دادگاه تشخیص داد که خواهان در دفترچة راهنمای خود اطالعات بسیار اولی ه
را انتخاب کرده که بدیهی بود و تنظیم این واقعیات هم به صورت سنتی بر اساس لیست کردن مشترکین طبق ح روف
الفبا بود که خالقیت اثر را یر سؤال میبرد (.)Littrell 2002: 201
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نوشتة دیگر علمی» در بند  1میتواند دایرهالمعارفها یا گردآوریهای حاوی واقعیات علمی جهان
را در بر بگیرد .همچنین «اثر ابتکاری که بر پایة فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری
ملی پدید آمده باشد» در بند  10را میتوان با اندکی مسامحه شامل مجموع ه واقعی ات فرهنگ ی و
این آث ار را

هنری دانست .با این حال معیار اصالت مشخصی که توجه قانونگذار به ماهیت خا

نشان دهد به چشم نمیخورد و به نظر نمیرسد کاربرد این عبارات در قانون آگاهانه بوده باشد.
در خصو

اعمال نظریة ادغام در پروندههای گردآوری ،شرح مختصری ا دو پرونده قابل توج ه

است :نخست پروندة کرگوس 1که در آن خواهان فرمی حاوی نُه دسته اطالعات آماری دربارة ب ا یکن
پرتابکنندة روبهرو در با یهای بیسبال طراحی کرد .خبرگزاری فرمی شبیه به آن با تزئینات متف اوت
منتشر کرد .دادگاه بدوی فرمهای خواهان را فاقد اصالت دانست .قاضی سوییت 2بر این ب اور ب ود ک ه
«خالقیت» کرگوس چیزی بیش ا انتخاب آن نُه دسته نبود انتخابی که ا ایدة خود جداییناپذیر ب ود.
اما دادگاه تجدیدنظر با مقایسه نتیجه گرفت پیش ا این هیچ فرمی فهرستبندی مشابه او ارائ ه نک رده
است .قاضی نیومن 3اظهار داشت «تا مانی ک ه انتخاب واقعی ات ش امل موض وعات س لیقه و عقی دة
شخصی است این خ ر جدّی وجود ندارد که رد ادغام حمایت را به ایده تسری دهد».

4

در دعوای سیسیسی 5خواهان ناشر خالصة پروژههای خود در مورد ار یابی ماش ینه ا ب ود.
خوانده اطالعات مشابه را ا طریق پایگاه دادههای کامپیوتری به مشتریان خود ارائه میک رد .او ب ه
طور سیستماتیک بخشهایی ا کتاب ار یابی خواهان را در شبکة ک امپیوتری خ ود با نش ر ک رد.
دادگاه نهایتاً اصالت کتاب خواهان را احرا کرد و اظهار داشت کت اب چی زی ب یش ا گ ردآوری
دادهها و حاوی قضاوت و تحقیقات حرفهای بوده است .بهعالوه ،ار یابیها نزدیک به بیان عقی ده
است تا صرف ایده 6.قاضی لوال 7در این مینه اعالم کرد اگر ادغام غالب باش د عم الً حمای ت ا
1. Kregos v. Associated Press, 937 F.2d 700, 705 (2d Cir. 1991).
2. Sweet
3. Newman

 .4تأکید جهت جلب توجه خواننده اضافه شده است.
5. CCC Information Services. v. MacLean Hunter Market. Reports, Inc. 44 F.3d 61 (2d Cir. 1994).
6. https://www.lexisnexis.com/community/casebrief/p/casebrief-ccc-info-servs-v-maclean-hunter-mkt-reportsinc
7. Leval

287

نظریة ادغام و آثار مبین واقعیت :بیان واقعیت یا نقض؟

گردآوریها ا بین میرود .یرا با توجه به ماهیت گردآوریها ،در عمل ،هر خلق مستقل در م ورد
انتخاب یا هماهنگی یا ترتیبْ افزایش سودمندی گردآوری در نظر گرفته م یش ود و ی ک ای ده را
ارائه خواهد کرد (.)Polivy 1998: 823
قاض ی ل وال رأی دع وای کرگ وس را قض اوت ب ین دو ناخوش ایند توص یف ک رد :اعم ال
افسارگسیختة ادغام حمایت ا گردآوریها را منتفی میکند و شکست کامل اعمال ادغام ا ایدهه ا
حمایت خواهد کرد .دادگاه کرگوس راه میانه را برگزید« :اعمال گزینشی نظریة ادغام با خ ودداری
ا اعمال آن در مورد ایدههای مالیم سرشار ا سلیقه و عقیده» (.)Polivy 1998: 824
به طور خالصه نظر به عملکرد دادگاهه ا در دع اوی یادش ده م یت وان اعم ال نظری ة ادغ ام در
گردآوری واقعیات را چنین تحلیل کرد :هم دعوای کرگوس هم سیسیسی داللت ب ر آن دارن د ک ه
ادغام برای من حمایت ا ایدههای «مالیم» که «سلیقه و عقیدة شخصی» را منعکس م یکنن د اعم ال
نمیشود.
مانی که اعمال نظریة ادغام حمایت ا گردآوریای را انکار میکند که ا نظر دادگ اه شایس تة
حمایت است و مانیک ه خ ودداری ا اعم ال آن ب ه دسترس ی آ اد عم وم ب ه ای دهه ا ض رری
نمیرساند ،دادگاهها ا اعمال آن خودداری میکنند (.)Polivy 1998: 825-826
روایتگریها

در آثار روایی ،الزامات حفظ توالی واقعیات امکان اصالت در ترتیب را ،که حمایت ا گردآوریه ا
محدود به آن است ،ا بین میبرد .در آثار روایی ،حمایت محدود به نثر خا

پدیدآورن ده اس ت

( .)Denicola 1981: 536در نتیجه ،پدیدآورندگان بعدی میتوانند ا واقعیته ای موج ود در آث ار
روایی آ ادانه استفاده کنند مادامی که ا شیوة خ ا

بی ان دوری کنن د .ای ن ش یوة خ ا

میتواند شامل انتخاب لغت پدیدآورنده ،چینش خا

لغات انتخ ابی ،ی ا ش یوة تفس یر و تحلی ل

خا

بی ان

نویسنده ا واقعیتها باشد ( .)Murray 2006: 11اما مانی که بیان در حقیقت با گویی سادة

واقعیت باشد ،این انحصار بر باد میرود .در چنین شرای ی م یت وان گف ت بی ان واقعی ت چی زی
جدای ا واقعیت غیرقابل حمایت نیست (.)Denicola 1981: 526
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به نظر میرسد در حقوق ایران میتوان آثار روایی را ذیل بند  1مادة  2ق انون حمای ت حق وق
مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ،که «کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشتة دیگ ر علم ی و
فنی و ادبی و هنری» را مورد حمایت قرار میدهد ،جای داد و چنین گفت که قانون یادشده ب دون
توجه به ماهیت واقعی این آثار ا نتیجة نهایی مشروط بر اینکه حائز اصالت مد نظر م ادة  1ق انون
باشد حمایت میکند.
در مینة آرای قضایی صادره در حقوق ای ران ،گزارش ی ا رأی ش عبة  1083دادگ اه عم ومی
کیفری تهران و نقد ماهوی آن در ادامه میآید.
در سال  1387آقای ش.ط ،.نویسندة کتاب یوسف صدیق ،با تنظیم شکایتی علیه آق ای ف.س،.
نویسنده و کارگردان سریال یوسف پیامبر(ع) ،مدعی شد ایشان با استفادة بدون اجا ة ص احب اث ر،
بدون ذکر اسم وی و نیز عنوان کتاب یادشده ،به منزلة یکی ا مناب مهم و اصلی س ریال ،مرتک ب
سرقت ادبی شده است .در نهایت ،ریاست شعبة  1083دادگاه عمومی جزایی تهران ،ویژة رسیدگی
به جرایم کارکنان دولت و رسانهها ،با صدور دادنام ة ش مارة  ،880997023060065در ت اریخ 25
اسفند  ،1388ف.س .را به سه سال ندان و مبلغ یکمیلی ارد و پانص دهزار توم ان جریم ة نق دی
محکوم کرد .در قسمتی ا دادنام ة ص ادره آم ده اس ت« :م تهم ب ه می زان  20درص د در س اخت
تصویری ،صوتی ،و بیانی سریال  ...ا متن دو جلد کتاب فیلمنامة شاکی اس تفادة غی رمج ا ک رده
است  ...مجموعة نمایش حضرت یوسف(ع) ا صور گوناگون به مفهوم اقتب اس ا کت اب فیلمنام ة
منتشرشده توسط شاکی ا پیکرة کلی آن استفاده برده است».
ف.س .در واکنش به این رأی اظهار داشت« :متن آقای ش.ط .را بنده ب ه ج ز قس مت ی ا دهم آن
اصالً ندیدهام و کتاب آن را هم اجا ه ندادم که اصالً وارد مجموعة محل کارم ش ود  ...در اواخ ر س ال
 1380و بخشی ا سال  1381به مدت یا ده ماه این سریال در سیمافیلمی که بعضی ا اعضای آن م تن
آقای ش.ط .را خوانده بودند مورد نقد و بررسی قرار گرفت  ...آقای ش.ط .ادعا کردهاند که کلیات متن
ایشان و بنده شبیه به هم است و بنده کلیات را ا ایشان د دیدهام  ...اوالً که کلیات یوسف(ع) را در همة
دنیا اگر همة نویسندهها بنویسند جز آنچه که در کتب آسمانی و در قرآن هست نمیتوانند چیز دیگری
بنویسند پس اگر بنده تقلب کرده باشم ا روی دست خدا تقلب کردهام».
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ایراد اساسی وارد بر این رأی ورود اشتباه قاضی به بحث است .قاضی باید ا منظر اص الت ب ه
پرونده رسیدگی میکرد و اصالت یا عدم اصالت فیلمنامة سریال یوسف پیامبر(ع) را بررسی میک رد
(جعفری  .)32 30 :1393در همین مینه ،توجه به ماهیت خا
متأسفانه حقوق ایران در تشخیص این ماهی ت ب هخص و

اثر اهمیت دوچندان مییابد ک ه

ناک ام ب وده اس ت .فیلمنام ة ح اوی

ندگینامة حضرت یوسف(ع) یک اث ر راوی واقعی ت دارای قال ب متن ی اس ت .واقعی ات عم دة
مشمول اثر به خودی خود قابل حمایت نیستند .قسمت آخر دفاعیات ف.س .در همین مینه ای راد
شد که هر نویسندهای در نگارش داستان ندگی حضرت یوسف(ع) ناگزیر ا ذکر واقعی اتی اس ت
که نباید موضوع انحصار واق شوند بلکه بیان اص یل آن وق ای

مانن د کلم ات خ ا

انتخ ابی،

چینش و هماهنگسا ی این کلمات ،توصیف صحنه ،نحوة فیلمب رداری و تحقی ق مس تقل ب رای
کسب واقعیات است که نویسنده را شایستة حمایت میکند .بنابراین ،ممکن است داس تان ن دگی
حضرت یوسف(ع) موضوع نگارش چندین فیلمنامه قرار گیرد و همة این فیلمنامهها حمایت شوند.
چون شباهتهای آثار اگر نتیجة بررسی مستقل مناب قلمرو عمومی و نه کپیبرداری باشد ،اص الت
اثر را مخدوش نمیسا د .همچنین ،نظر به ماهی ت خ ا

ای ن آث ار ،توج ه ب ه نظری ة ادغ ام در

تشخیص شباهتها اهمیتی دوچندان مییابد که هم در ارتباط با متن ادبی و هم عناص ر غی رادب ی
قابل اعمال است و ا وقوع نقض جلوگیری میکند.
عکسها

بند  8مادة  2قانون حمایت حقوق مؤلفان و مص نفان و هنرمن دان تص ریح ک رده اس ت ک ه «اث ر
عکاس ی که ب ا روش ابتک اری و ابداع پدید آمده باشد» مورد حمای ت ق رار م یگی رد .در م ورد
حمایت ا اث ر عکاس ی ،ب ه ط ور خا

 ،برخی استادان بر آناند که باید ب ین دو م ورد تف اوت

قائل شد :مورد اول آنکه عک اس ذوق و س لیقه و احساسات خود را در آف رینش عک س ب ه ک ار
برده اس ت و دوم موردی که عملک رد مکانیکی دوربین غلبه داشته است .ای ن نویس ندگان م ورد
نخست را اثر هنری تلقی میکنن د و آن را مستحق حمایت میدانند (امامی  .)113 112 :1393در
واق

در حال ت یادش ده اصالت مورد نظر مادة  2قانون  48را میت وان مش اهده و اح را ک رد.
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کنوانسیون برن در بند  1مادة  2ذیل آثار مورد حمایت کنوانسیون به عکسها اشاره میکند ک ه
شامل همة عکسبرداریها ،مستقل ا موضوع و هدف ،میشود .کنوانسیون این امکان را نیز فراهم
کرده است که حمایت ا دستههای خاصی ا عکسها مض ایقه ش ود .ممک ن اس ت تص ور ش ود
اع ای حمایت کپیرایت به همة عکسها ،ا جمله عکسهای گذرنامه ،ک ه ب ه ط ور خودک ار ب ا
وسایل خا

گرفته میشوند ،بیش ا حد است .این بر عهدة قانونگذاران است که ای ن دش واری

را حل کنند (.)Guide 1987: 16
قانون کپیرایت ایاالت متحده در مادة  101ص راحتاً عک سه ا را ب ه عن وان «آث ار تص ویری،
گرافیکی ،و تجسمی» مورد حمایت قرار داده است.
اعمال نظریة ادغام در آثار عکاسی ،با توجه به بیان واقعیت واحد ،با اخ تالفنظ ره ایی در روی ة
قضایی ایاالت متحده روبهرو بوده است که در مقایسة دو دعوای کاپالن 1و مانیون 2ب هخ وبی نمای ان
است .در دعوای کاپالن ،دادگاه اظهار داشت عکس دوم ،یعنی عکس شخصی در حالت پریدن ک ه ا
اویة دید همان شخص گرفته شده است ،نمیتواند ناقض حق عکس اول باشد .یرا تش ابه اساس ی
میان دو اثر ناشی ا انتخاب موضوعی واحد است و هر گون ه تش ابه مس تقیم می ان عک سه ایی ب ا
سوژههای واقعی در صحنة مشتر ضروری دانسته میشود .با وجود این ،دادگاه ب ر آن ب ود ک ه ه ر
تصمیم هنرمندانهای ،به علت ادغام موضوع اصلی با تصویر ،ا دایرة حمایت خارج است.
در دعوای مانیون ،موضوع مورد مناقشه عکس ستارة بسکتبال ،کوین گارنت ،بود که میزان قابل
توجهی جواهرات مردانه داشت .عکس مشابهی در تبلیغات بیلبورد کورس دیده م یش د .ش رکت
کورس دفاع کرد که عکس خواهان قابل حمایت نیست .یرا همة تش ابهات قاب ل اس تناد ب ه ای ن
حقیقت بودند که هر دو عکاس موضوع واقعی واحدی را نمایش دادهاند .انتخاب یک موض وع ا
دنیای واقعی صرفاً بیان واقعیات اس ت و واقعی ات قاب ل حمای ت نیس تند .دادگ اه م انیون چن ین
ادعاهایی را یکجا رد کرد .در این پرونده دادگاه معیارها و شرایط احرا اصالت در آثار عکاسی را در
سه بخش بیان کرد:
2001). 323-326.1. Kaplan v. Stock Market Photo Agency. 133 F. Supp.2d. 317. (S.D.N.Y.
2. Mannion v. Coors Brewing Co. 377 F. Supp.2d. 444. (S.D.N.Y. 2005). 447-448, 452, 456, 458461.
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 .1تفسیر عکاس ا اویه ،نور ،سایه ،ارائه ،تأثیر فیلترها ،تکنیکهای پیشرفته یا ترکیب آنها
 .2مان عکس گرفتن ،تصویربرداری عالمانه و آگاهانه ا یک لحظة ناب
 .3خلق موضوع عکس در حالتی که خود عکاس اقدام به ایجاد یک سوژه برای گرفتن عکس میکند.
گفتنی است هیچیک ا عناصر اصیل یادشده پدیدآورندة دیگر را ا عکاسی همان واقعی ت ب ا
بیان اصیل خود ،به نحوی که تکثیر مستقیم بیان پدیدآورندة اول تلقی نشود ،من نمیکند

( Murray

.)2006: 14
نقشة جغرافیایی

نقشههای سنتی ارائة تصویری واقعیات جغرافیایی هستند که مهمترین هدف آنه ا ای ن اس ت ک ه
واقعیت را به دقیقترین شکل ممکن مجسم کنند ( .)Janssen & Dumortier 2006: 199درحالیک ه
به موجب بیشتر قوانین ملی نقشهها را میتوان به عنوان آثار ادبی (یعنی گردآوری) یا هنری (یعنی
ارائة واقعیت که میتواند با یک نقاشی یا یک عکس مقایسه شود) مورد حمایت قرار داد ،این اصل
که واقعیات قابل حمایت نیستند در این حمایت مشکل ایجاد میکند.
در سال  1990در دعوای شرکت انتقال گا کرن ریور 1ه ر گون ه حمای ت ا قال ب تص ویری
نقشه انکار شد .در این دعوا دادگاه حکم کرد که نقشهها ا تنها راه مؤثر بیان ایدة محل لول هکش ی
استفاده کردهاند و بنابراین شایستة حمایت کپیرایت نیستند (.)Wolf 1993: 403
دو سال بعد در پروندة بزرگ میسون 2بیان شد که نقشهها آثار تصویری و گرافیکی هس تند ک ه
به سبب تبدیل بیانی واقعیات باید حمایت شوند .دادگاه تصدیق کرد که دادگاهها سابقاً با نقش هه ا
به عنوان گردآوری برخورد کردهاند .اما ق انون کپ یرای ت نقش هه ا را در دس تة «آث ار تص ویری،
گرافیکی ،و تجسمی» دستهبندی کرده است .دادگاه اعمال نظریة ادغام را رد کرد و اع الم ک رد در
تعیین امکان اعمال نظریة ادغام دادگاه باید بررسی کند که آیا ایدة مورد بحث را میتوان به راههای
مختلف بیان کرد یا خیر .بنابراین ،دادگاه ابتدا باید ایده را تشخیص دهد و سپس آن را ا بیان جدا
کند .اگر دادگاه بتواند ایده و بیان را ا هم جدا کند ،اثر مورد حمایت است .در غی ر ای ن ص ورت

.899 F. 2d 1458 (5th Cir. 1990).CorpCoastalCo. v.1. Kern River Gas Transmission
Inc., 967 F.2d 135 (5th Cir. 1992).2. Mason v. Montgomery Data
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نظریة ادغام اعمال میشود و بیان حمایت نمیشود .در پروندة میس ون دادگ اه دریاف ت ک ه ای دة
متضمن نقشه را میتوان به راههای مختلف بیان کرد مثالً ا طریق تفاوت در محل و اندا ه و ابعاد
نقشهبرداریها یا وسعتها یا دیگر ویژگیها (.)Janssen & Dumortier 2006: 210
دادگاه در رأی خود بیان داشت نقشههای خواهان تنها بیانهای ممک ن ا واقعی ته ا نبودن د.
اگرچه نقشهکش به دنبال نمایش «دقیق» اطالعات خود ب ود« ... ،مح دودیته ای ذات ی در رون د
با نمایی واقعیت در قالب نقشة تصویری» نقشهکش را ملزم به انتخابهایی میکن د ک ه منج ر ب ه
«بیان مستقل» میشود ( .)Wolf 1993: 403اما به نظر سیلورستین 1تبدیل دادههای واقع ی ب ه نقش ه
همچنان چیزی بیش ا ارائة تصویری آن دادهها نیست که مهمترین ار ش آنها هن و در دق ت و
صحتشان است .با توجه به اینکه تنها یک ارائة صحیح ا آنچه مین به نظر م یرس د وج ود دارد،
هر گونه خلق یا پدید آوردن اعداد و نامه ای منحص ربهف رد روی ی ک نقش ه آن را ا نظ ر فن ی
ناصحیح میکند.
با این حال نقشهبرداری همواره مستلزم تصمیمگیری دربارة انتخاب عناص ری اس ت ک ه بای د
مشمول شوند و بهترین راه ارائة آنهاست .با وجود اینکه هدف اصلی نقشه دقت است ،یک تالش
خالقانه وجود دارد خالقیت در انتخاب دادهها و در نتیجه در فرایند ایجاد نقشه.
در ایران بند  5مادة  2قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ا «نقش ة جغرافی ایی
ابتکاری» حمایت کرده است 2.همچنین نام بردن ا نقش ه در کن ار نقاش ی و تص ویر در ای ن بن د
نشاندهندة آن است که قانونگذار به تلقی نقشه به منزلة یک اثر هنری یا ارائة تصویری ،و نه ی ک
گردآوری واقعیات ،گرایش داشته است .به هر حال فقط ابتکاری بودن به منزلة معیار اصالت نقش ه
در این قانون م رح است .به نظر میرسد ابتکار در انتخاب محل و اندا ه و ابع اد نقش هب رداری و
وسعت و دیگر ویژگیهای خا

هر نقشه ،که نتیجة مهارت و قضاوت نقشهکش است و به لحاظ

تصویری فهم او ا واقعیت در یک محل خا

را ا طریق ترسیم خ وط و نماده ا در ارتب اط ب ا

1. Michelle R. Silverstein

« .2نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشة جغرافیایی ابتکاری و نوشتهها و خطهای تزئینی و هر گون ه اث ر تزئین ی و اث ر
تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد».
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یکدیگر نشان میدهد ،ابتکار ال م برای برخورداری نقشه ا حمایت را تأمین و اعمال نظریة ادغام
را رد میکند.
نتیجه
نظریة ادغام ارتباط ویژهای به آثار بیانکنندة واقعی ت دارد .ی را روشه ای مح دودی ب رای بی ان
واقعیتها ،که بخش اعظم این آثار را شکل میدهند و فینفسه مورد حمایت نیس تند ،وج ود دارد.
در این موارد نظریة ادغام بیان میکند که دادگاهها باید اس تفادة آ ادان ه ا بی ان را مج ا بدانن د و
استفاده ا معیارهای نقض قابل اعمال نسبت به آثار دیگر را رها کنند .معنای اعم ال نظری ة ادغ ام
نسبت به آثار بیانگر این واقعیت است که پدیدآورندگان چنین آثاری تنها در مقابل کپ ی دقی ق ی ا
تقریباً دقیق حمایت شوند.
به بیان قضات ،تا مانی که انتخاب واقعیات مش مول گ ردآوری ش امل موض وعات س لیقه و
عقیدة شخصی است این خ ر جدّی وجود ندارد که رد ادغام حمایت را به موضوع متضمن تسری
دهد و بنابراین ادغام رد میشود.
در آثار روایی ا شیوة خا

بیان نویسنده حمایت به عمل میآید .ا ای ن رو م انی ک ه بی ان

با گویی سادة واقعیت باشد ،این حمایت محدود بر باد میرود .یرا در چن ین ش رای ی م یت وان
گفت بیان واقعیت چیزی جدای ا واقعیت غیرقابل حمایت نیست.
در خصو

عکسها برخی قضات بر آناند که انتخاب یک موضوع ا دنیای واقعی صرفاً بیان

واقعیات و غیرقابل حمایت است .اما تشخیص نقش برجستة عکاس در خلق عکس آن را شایس تة
حمایت میکند.
این اصل که واقعیات قابل حمایت نیستند حمایت ا نقشههای جغرافیایی را با مش کل مواج ه
میکند .یرا نقشه ارائة تصویری دادههای واقعی است و تنها یک ارائة صحیح ا آنچه مین به نظر
میرسد وجود دارد .اما بررسی و تحلیل سابقة قض ایی نش اندهن دة آن اس ت ک ه نقش هه ا آث ار
تصویری و گرافیکی هستند که به پاس تبدیل بیانی واقعیات شایستة حمایت هستند .ایدة متض من
نقشه را میتوان به راههای مختلف بی ان ک رد م ثالً ا طری ق تف اوت در مح ل و ان دا ه و ابع اد
نقشهبرداریها یا وسعت یا دیگر ویژگیها .به نظر میرسد ابتکار در انتخاب محل و اندا ه و ابع اد
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هر نقشه ،که نتیجة مهارت و قضاوت نقش هک ش

است و به لحاظ تصویری فهم او ا واقعیت در یک مح ل خ ا

را ا طری ق ترس یم خ وط و

نمادها در ارتباط با یکدیگر نشان میدهد ،تحقق ادغام در خصو

نقشهها را انکار و ابتک ار ال م

را برای برخورداری نقشه ا حمایت تأمین میکند.
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منابع
.1  ج، میزان، تهران،2  چ، حقوق مالکیت معنوی.)1393(  اسداهلل،امامی
،») «شرایط اثر قابل حمایت در نظ ام مالکی ته ای ادب ی و هن ری (کپ یرای ت.)1386(  باقر،انصاری
.151 97  صص،45  ش،تحقیقات حقوقی
 جل وهای ا هن ر ی ا تقلی د ص رف؟ جایگ اه آث ار: «عکس.)1396(  مص فی نفیسه مستقل،بختیاروند
. 216-199  صص،2  ش، حقوق خصوصی،»عکاسی در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری
 «بررسی حقوقی ضاب ة اصالت آثار ادبی و هنری (هم راه ب ا نق د رأی دادگ اه.)1393(  علی،جعفری
.36 15  صص،65  ش، دیدگاههای حقوق قضایی،») دادگاه عمومی کیفری تهران1083 شعبة
 ش، پژوهش حقوق عمومی،» «آثار گردآوریشده و اصالت.)1397(  مهدی شیرین شریف اده،اهدی
.67 35  صص،60
. سمت، قم،2  چ،و هنری
. میزان، تهران،بیقی

 حقوق مالکیت ادبی.)1388(  ستار،رکالم

 مقاالتی دربارة حقوق مدنی و ت.)1375(  سید حسین،صفایی
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