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Abstract
Chefs attempt to present different foods with a variety of recipes and ingredients to their
audience using all types of media. Creativity, in this sector, is to the extent that nowadays
people talk about the cooking art. This has led the issue of protecting culinary creations
including recipes and food plating through literary and artistic rights, to arise. In the U.S,
the actions already brought to protect recipes and food presentations have failed, although
courts have not, as a general rule, refused the possibility of these creations to be
copyrighted. The results of this descriptive-analytical article show that recipes going
beyond mere listing of a food ingredients and its preparation method which indicate the
person’s art, taste and talent are protectable provided that they are fixed in a tangible
medium in the American law and expressed in Iranian law. However, since ideas are not
protectable, third parties may not be prevented from cooking the food explained in recipes.
The form of food and way of its presentation, where the above said conditions are met,
would be protected too. Indeed, the requirement to be fixed in a stable tangible medium
makes it difficult to protect some food presentations in U.S law.
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استادیار ،دانشکدة الهیات و معارف اسالمی شهید مطهری ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
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چکیده
آشپزها با استفاده از انواع رسانهها تالش میکنند غذاهای مختلف با طرزتهیه و مواد تشکیلدهندة متنـوع را بـه مخاطنـا ارائـه دهنـد
ابتکار در این بخش به قدری است که امروزه از هنر آشپزی سخن به میا میآید همین امر سنب شده است موضوع حمایت از ابتکارات
غذایی ،شامل دستورپخت و سفرهآرایی ،در قالب اعطای حقوق مالکیت ادبی و هنری به پدیدآورنـداا آ هـا مطـرش شـود در امریکـا،
دعاوی اقامهشده برای حمایت از دستورپخت و شکل غذاها تا کنو با موفقیت همراه ننوده است؛ هرچند دادااهها امکا برخورداری این
ابتکارات از کپیرایت را به طور کلی نفی نکردهاند نتایج این تحقیق ،که به شیوة توصیفیـ تحلیلی نگاشته شده اسـت ،نشـا مـیدهـد
دستورپختهای فراتر از بیا سادة ترکینات و روش تهیة غذا ،که بیانگر هنر و ذوق و قریحة فرد باشد ،به شرط تثنیت در حامل فیزیکی
در حقوق امریکا و تجسم خارجی یافتن در حقوق ایرا  ،حمایتپذیرند النته ،به دلیل حمایتناپذیری ایده ،منـ دیگـرا از تهیـة غـذای
موضوع دستورپخت ممکن نیست شکل و شیوة ارائة غذاها نیز در صورت تحقق شرایط یادشده از حمایت برخوردار میشود النته ،شـرط
تثنیت در حامل فیزیکی بادوام حمایت از برخی سفرهآراییها را در حقوق امریکا با مشکل مواجه میکند

کلیدواژگان
اصالت ،تثنیت در حامل فیزیکی ،حقوق مالکیت ادبی و هنری ،دستورپخت ،سفرهآرایی
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مقدمه
امروزه پخت غذا و تهیة خوراکیهای متنوع به یکی از سرگرمیها و هنرهای جدیدد تدددیش هدده
است .کتابهای آهپزی توسط آهپزهای حرفهای و افراد عالقدهمندد منتشدر مدیهدود .آهدپزها در
فضای مجازی هم فعالیت قابش توجه و بازدیدکنندگان زیادی دارند .در عرصة هدکههای اجتماعی،
عکاسی غذاها فودستاگرام 1یا فودپورن 2نامیده میهود ( .)Marcellini 2019: 3سرآهپزها میکوهند
دستورپختها 3را به گونة جذابی ارائه دهند .گاهی برای نوهتن یا طراحی طرزتهیه وقت زیادی را
او

صرف میکنند و از خالقیت خود بهره میگیرند .گاه نتیجة تالشهای سرآهپز یک متن مخدت

است .آهپزها معموالً در طراحی ظاهر غذاها و نحوة ارائة آنها (سفرهآرایی) 4نیدز از خدود ابتکدار
نشان میدهند؛ مثالً میوه را به هکش خاصی درمیآورند ،غذا یا ساالد را با تزئینی بیبدیش در ظرف
میگذارند ،لقمک (فینگرفود) 5تهیه میکنند ،یا عناصر سفره یا میز غذا را به هدک ی منحصدربهفدرد
میچینند.
پرسش مهم دربارة آفرینشهای آهپزی 6این است که حمایت از آنها مطداب حقدو مالکیدت
ادبی و هنری ممکن است یا خیر؟ طد بخش ( 102)aقانون کپیرایت  1976امریکا (قانون )1976
هرایط حمایت اثر عدارتاند از اصالت و تثدیت در یک حامش فیزیکی .در ادامه ،مصادی آثار قابدش
حمایت بیان هدهاند که در آن ابتکارات غذایی دیده نمیهود .با توجده بده نردر کنگدره مدندی بدر
تمثی ی بودن فهرست یادهده ،عدم ذکر دستورپخت یا ظاهر غذاها به معنی مند حمایدت از آنهدا
نیست .در عین حال ،این موارد نداید مشدمول محددودیتهدای بخدش ( 102)bباهدد (

Goldman

 .)2013: 157در حقو ایران ،هرایط حمایت و اندواع آثدار قابدش حمایدت در مدواد  1و  2قدانون
حمایت از حقو مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ( 48قانون  )48بیان هدده اسدت .بدر اسدا

نتدای

برخی تحقیقات ،در فرانسه بین آهدپزهایی کده غدذاهای گدرانقیمدت طدد مدیکنندد یدک نردام

1. Foodstagram
2. Food Porn

 .3در این مقاله ،دستورپخت و طرزتهیه در یک معنی به کار میروند.
4. food presentation, food plating, placement
5. Finger Food
6. culinary creations
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خودتنریمی مالکیت فکری وجود دارد ( .)Fauchart & Von Hippel 2008: 187با توجه به تغییرات
صنعت غذا و ظهور فناوریهای جدید ،مانند روبوتهای آهپز و چاپگرهدای سدهبعددی ،احتمدال
میرود آهپزهای آماتور هم ابزار کپی کردن روشهای آهپزی را به دست آورند .بندابراین ،مشدکش
بتوان گفت چنین نرامی بتواند کارآییاش را در این ق مرو جدید آهپزی حفظ کند (

Fabris 2019:

 .)2-3با عنایت به اصش تفکیک ایده از بیان ،حد مؤلدب بده بیدان تع د مدیگیدرد (بختیاروندد و
فرهادخانی  .)169 :1398زیرا «صرف حمایت از ایده مسیر خالقیت و آفرینشهدای فکدری دیگدر
هنرمندان را مسدود میسازد» (زاهدی و همکاران  .)209 :1392پس ،حتی در صدورت حمایدت از
طرزتهیه ،امکان من دیگران از تهیة غذا وجود ندارد .با عنایت به مطالب یادهدده ،در ایدن نوهدتار
بهترتیب حمایتپذیری طرزتهیه و سفرهآرایی را در حقو امریکا و حقو ایران بررسی میکنیم.
حمایتپذیری دستورپخت

1
2

دستورپخت مجموعهای از دستورالعمشهاست که نحوة پخت و ترکیدات یک چیز را بیان مدیکندد .در
این قسمت ،امکان برخورداری دستورپخت از ح مؤلب را در حقو امریکا و ایران بررسی میکنیم.
حقوق امریکا

به باور نیمر ،حقوقدان معروف امریکایی ،ممکن است در خارج از ق مرو کپیرایت دسدتورپخت اثدر
ارزهمندی محسوب هود؛ اما از دیدگاه قانون مفاد آن آهکارا از مالحرات کاربردی ناهی میهدود و
فاقد اصالت است .طد بخش ( 102)bقانون  ،1976کپیرایت بده روش یدا فرایندد یدا کشدب تع د
نمیگیرد و در نتیجه ،حتی اگر دستورپختهدای منتشرهدده را نتدوانیم بازنشدر کندیم ،بدههدی وجده
نمیتوانیم از پختن غذاهای موضوع دستورپختها توسط آهپزهای دیگر ج وگیری کندیم (

Nimmer

 .)2005, § 2.18[I] cited by Buccafusco 2007: 1122بر این اسا  ،میتدوانیم بگدوییم هدی آهدپزی
نمیتواند برای مواردی مانند دستورپخت پایسیب کپیرایت به دسدت آورد .زیدرا ایددة پدای سدیب
اختصاص به نویسندة دستورپخت ندارد و صرفاً یک واقعیت است (.)Buccafusco 2007: 1127
از دیدگاه ادارة کپیرایت امریکا هم صِرف فهرست کردن ترکیدات یا محتویات یدا مجموعدهای
1. recipe
2. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/recipe (accessed: 1/30/2022).
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از دستورها در قالب کپیرایت حمایتپذیر نیست و اداره نمیتواند دسدتورپختهدای مشدتمش بدر
دستهای از ترکیدات یا فرایند تهیة یدک غدذا را ثددت کندد (.)U.S Copyright Office (a), 2021: 2
بخش ( 202.1)aعنوان  37مجموعه مقررات فدرال امریکا نیز حاوی چنین حکمدی اسدت .مطداب
نرر برخی نویسندگان ،فقدان اصالت دستورپخت از ادغام ایده و واقعیت و بیدان ناهدی مدیهدود.
زیرا ماهیت غذا فهرست ترکیدات و دسدتورالعمشهدای تهیدة آن را تعیدین مدیکندد (

& Saunders

 .)Flugge 2021: 165; Kry 2001: 766ادارة کپیرایت امریکا فرض دیگری را نیز ذکر کرده اسدت:
دستورپختی که به هیوهای مدتکرانه چیستی یا چرایی انجام دادن یک فعالیت خاص را توضدی یدا
نمایش میدهد ممکن است به موجب کپیرایت حمایتپذیر باهدد .ثددت دسدتورپخت مدیتواندد
توصیب یا توضی راج به فرایند یا هر عکس یا تصویر متع

به متقاضدی را در بدر گیدرد (

U.S

.)Copyright Office (a), 2021: 2
طد بخش  101قانون  ،1976گدردآوری 1اثدر حاصدش جمد آوری مطالدب ازپدیشموجدود یدا
دادههایی است که روش گزینش یا تنریم یا چینش آنها اثر حاصش را به یک اثدر خالقانده تدددیش
میکند .پس کتاب آهپزی در صورت داهتن هرایط برهمرده ممکدن اسدت بده عندوان گدردآوری
حمایت هود .بخش  103کپیرایت گردآوری را از کپیرایدت آثدار موضدوع آن مسدتقش مدیداندد.
مطاب نرر ادارة کپیرایت ،امکان ثدت کتاب آهپزی به عنوان اثر آموزهی وجود دارد .چندین ثدتدی
متن آموزهی مندرج در اثر و هر نوع عکس یا هرح متع

به مدعی کپیرایت را هدامش مدیهدود.

ثدت کتاب آهپزی به فهرست ترکیدات یادهده در هر طرزتهیده تعمدیم نمدییابدد .همچندین ،ثددت
فعالیتهای توصیبهده در اثر را هامش نمیهود .زیرا روش یا فرایند یا هیوة عم کرد هایسدتگی
حمایت کپیرایت را ندارند .ادارة کپیرایدت توضدی و هدرح موجدود در طرزتهیده را بده وسدی ة
کپیرایت حمایتپذیر میداند .اما بر آن است که محصول غذایی حاصش از اجدرای طرزتهیده ایدن
قاب یت را ندارد (.)U.S Copyright Office (b) 2021: 405
در حقو امریکا ،عناوین آثار به دلیش فقدان اصالت حمایت نمیهدوند (.)Hughes 2005: 578
مادة ( 202.1)aمجموعه مقررات فدرال واژهها و عدارات کوتاه ،هامش اسامی و عناوین و هدعارها،
1. compilation
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را از ق مرو کپیرایت خارج کرده است .ادارة کپیرایت امریکا هم نام آثاری چدون کتداب را جدز
موارد حمایتناپذیر میداند و تکواژهها یا ترکیب کوتاه واژهها را ،حتی اگر واژه یا عدارت کوتداه
جدید یا متمایز باهد یا حاصش بازی با ک مات باهد ،ثددت نمدیکندد (

)U.S Copyright Office (a

 .)2021: 2پس عنوان کتاب آهپزی یا نام ابتکاری غذای خاص نمیتواند کپیرایت کسب کند.
در احکام صادرهده در امریکا ،دادگاهها تمایش چندانی بده حمایدت از دارنددگان دسدتورپخت
نداهتهاندد ( .)Germain 2019: 10در پرونددة پاب یکیشدنز 1،دادگداه تجدیددنرر ناحیدة  7طرزتهیده
(فهرست ترکیدات و دستورالعمشهای ترکیب آنها) را مشمول کپیرایت ندانست .در این پروندده،
انتشارات مردیت ،که کتابی مشتمش بر طرزتهیة محصوالتی با استفاده از ماست دنون را منتشر کرده
بود ،ادعا کرد انتشارات پیآیال با کپی و انتشار بسیاری از طرزتهیههدای یادهدده حد مدؤلفش را
نقض کرده است .کتاب خواهان از ح مؤلب ثدتهدة یک گردآوری برخوردار بود .طرزتهیههدای
پیآیال دقیقاً کپی دستورهای مردیت ندود؛ ولی طوری طراحی هده بود که نتیجدة یکسدانی از آن
حاصش هود .دادگاه تجدیدنرر اعالم کرد ح مؤلب ،جم آوری ،ترتیب ،و روش ارائة عناصر یک
گردآوری را حمایت میکند؛ ولی لزوماً هامش عناصر یادهده نمیهود .دادگاه طرزتهیههای خواهان
را متضمن فهرست ترکیدات الزم و آموزش نحوة ترکیدب آنهدا بدرای تحقد محصدوالت نهدایی
دانست که هدرح و توضدی نوآوراندهای دربدارة ایدن عناصدر کداربردی در بدر ندارندد؛ بدرخالف
طرزتهیههایی که ممکن است دستورالعمشهای کاربردی را از طری هرحهای خالقانه بده هدیوهای
جذاب ارائه دهند .دادگاه بر آن بود که معرفی ترکیدات الزم برای تهیة هر غدذا ندوعی بیدان وقدای
است و عنصر خالقانهای در فهرستها نیست .به نرر دادگاه ،دسدتورالعمشهدای موضدوع پروندده
هیوة تهیة غذاهای زیادی را با استفاده از ماست دنون توصیب میکردند و بنابراین روش یا فرایندد
یا سیستم محسوب میهدند .دادگاه اعالم کرد در ق مرو کپیرایت هی گونده انحصداری در زمیندة
ایدة تهیة خوراکی معینی تصورپذیر نیست .دادگاه بهدرستی حمایت از ایدهها یا فرایند را متع

بده

ق مرو ح اختراع دانست .دادگاه اعالم کرد« :نویسندگان برخی کتابهای آهپزی دستورهای تهیدة
غذا را با مطالب سرگرمکنندهای ت فی میکنند .متخصصدان آهدپزی ممکدن اسدت در طرزتهیدههدا
1. Publ’n Int’l, Ltd. v. Meredith Corp., 88 F. 3d 473, 475 (7th Cir. 1996).
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پیشنهادهایی دربارة نحوة ارائه ،توصیههایی دربارة نوهیدنیهای همراه غذا ،یا نکاتی دربارة چینش
وسایش میز غذاخوری و موسیقی مناسب بگنجانند .در موارد دیگدر ،ممکدن اسدت طرزتهیدههدا بدا
داستانهایی دربارة ریشة تاریخی یا قومی آنها همراه باهند» .در نهایت ،چدون ادلده نشدان مدیداد
انتشارات پیآیال دستورپختها را به هک ی کامالً تغییریافته و طریقه و ترتیدی متفداوت از کتداب
خواهان ارائده داده اسدت دادگداه دعدوای مردیدت را نپدذیرفت و الدتده اعدالم کدرد بدرای تعیدین
حمایتپذیری باید وقای هر پرونده به طور جداگانه بررسی هوند.
در پروندة لمینگ 1خواهان ادعا کرد خوانده به سدب تهیه و فروش هاههکالت ،مطاب یکدی از
طرزتهیههای کتاب آهپزی منتشرنشدة او ،ح مؤلفش را نقض کرده است .به نرر دادگداه ،معرفدی
ترکیدات الزم برای تهیة غذا نوعی بیان وقای بود و عنصر خالقانهای در فهرستها وجود نداهدت
که هایستة حمایت باهد .همچنین دادگاه طرزتهیهها را دستورالعمشهای کاربردی برای نیش به یدک
نتیجه دانست که طد بخش ( 102)bاز حمایت کپیرایت مسدتثنی هسدتند .بدرخالف پاب یکیشدنز،
دادگاه لمینگ احتمال وجود عنصر کافی خالقانه را در طرزتهیه نادیدده گرفدت (

King & Warren

.)2019: 3
در یک پرونده 2،باربر کتاب آهپزی کدابوی چدو 3،مشدتمش بدر طرزتهیدة غدذاهای خوهدمزه و
ایدههای سرگرمکننده و اطالعات تاریخی و دیگر مطالدب جدذاب کدابوی ،را نوهدت و بدرای آن
کپیرایت ثدتهدهای به دست آورد .متعاقداً خواندگان کپیهای تقریداً یکسانِ طرزتهیههدای کتداب
کابوی چو را بدون اذن باربر در یک مج ة اینترنتی و یدک کتداب آهدپزی منتشدر کردندد .بداربر و
ناهرش ع یه آنها دعوای نقض کپیرایت اقامه کردند .خوانده استدالل کرد که طرزتهیهها فرایندها
و هیوههای محض هستند و با عنایت به ن

صری بخش ( 102)bحمایتپذیر نیستند .دادگاه بدا

ادعای خوانده مخالفت و اعالم کرد باید بررسی هود که نسخههای کپدیهدده مشدتمش بدر وقدای
محض حمایتناپذیرند یا بیان خالقانة واقعی و حمایتپذیر .دادگاه بیان کرد طرزتهیههای پرونددة
کابوی چو با هرحهای سرگرمکننده یا مفید همراهاند که برخی از آنها عیناً در کتاب جدیدد دیدده
1. Lambing v. Godiva Chocolatier, 142 F.3d 434.
2. Barbour v. Head, 178 F. Supp. 2d 758, 764 (S.D. Tex. 2001).
3. Cowboy Chow
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میهود .برخی پیشنهادهای باربر دربارة سفرهآرایی نیز در کتاب خوانده دیده میهد .دادگاه مطالب
کپیهده از کتاب کابوی چو را صرفاً نقش وقای ت قی نکرد و دستورهای بداربر را از فهرسدتهدای
محض ترکیدات و دستورالعمشهای پخت فراتر دانست.
دادگاه بخش همالی ای ینوی نیز در یک پرونده 1اعالم کرد طرزتهیهها خود را تحمیش میکنند و
از ویژگیها و کاربرد مد نرر برای محصول ناهی میهوند نه ذهنیدت و تصدور یدک پدیدآورنددة
مستقش .در پروندة دیگر 2،خواهان مدعی بود خوانده حقو مالکیدت فکدری وی دربدارة طرزتهیدة
ساندوی پچو 3و نام این ساندوی را نقض کرده است .خواهان ادعا میکرد اصطالح ساندوی پچو
یک اثر خالقانه و او پدیدآورندة آن است .دادگاه اعالم کرد طرزتهیه یا هر گونده دسدتورالعمش کده
ترکیب مرغ ،کاهو ،گوجه ،پنیر ،و مایونز روی نان همدرگر را برای خ

ساندوی فهرست میکندد

اثر حمایتپذیر به وسی ة کپیرایت نیست .راج به نام سداندوی پچدو ،دادگداه بده یکدی از آرای
پیشین خود استناد کرد که طد آن حمایت کپیرایت واژههدا و عددارات کوتداه ،از قدیدش اسدامی و
عناوین و هعارها ،را در بر نمیگیرد.
حقوق ایران

قانون  48موارد غیرقابش حمایت را بیان نکرده است .اما عدم حمایت از مواردی مثش هدیوة انجدام
دادن کار و واقعیات محض را میتوان از هرط ابتکاری بدودن اثدر یدا اصدالت (محسدنی و قددولی
درافشان  )58 :1394استنداط کرد .فهرست سادة ترکیدات یا دستورالعمش تهیة یک خوراکی توسدط
گوینده یا نویسنده خ

نشده و مهر هخصیت او را بر خود ندارد و این یعنی عدم اصالت .بددیهی

است طرزتهیه ،مانند آثار دیگر ،برای حمایتپذیری باید تجسم خارجی یابد (زرکدالم .)29 :1387
اگر نویسندة طرزتهیه ترکیدات را با عدارات معمولی بیان کند یدا اینکده هدیوة ترکیدب آنهدا را بده
صورتی کامالً بدیهی و بدون ابتکار هرح دهد ،نمیتوان متن را حاکی از خالقیدت نویسدنده ت قدی
کرد  .چنین متنی فاقد عنصر اصالت است کده در حقدو ایدران هدم بدرای برخدورداری از حقدو
مالکیت ادبی و هنری ضرورت دارد .اما گاه نویسنده ،برای بیان ترکیدات و نحوة تهیة غذا ،واژگدان
1. Sassafras Enterprises, Inc. v. Roshco, Inc., 889 F. Supp. 343 (N.D. Ill. 1995).
2. Lorenzana v. S. American Rests. Corp., 799 F.3d 31 (1st Cir. 2015).
3. Pechu Sandwich
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و عدارات و جمالت خاص خود را به کار میبرد و کیفیت متن را از یک گدزارش سدادة وقدای و
دادهها و اعالم دستورالعمشها باالتر میبرد و تالش فکری و خالقیت ذهنی خود را در آن نمدایش
میدهد .در مواردی نویسنده از تصاویر مخت ب ابتکاری خود یا دیگدران (مشدروط بده کسدب اذن
دارنده) برای بیان بهتر یا جذابتر کردن مطالب استفاده میکند .حتی گاهی ممکن اسدت نویسدنده
به متون دیگری استناد کند .مثالً برای بیان فواید یک غذای خاص از یدک کتداب ع مدی در همدان
زمینه بهره بگیرد .این نوع طرزتهیهها از میان مصادی اثرهای مورد حمایت قدانون  48جدز دسدتة
نخستد یعنی کتاب ،رساله ،جزوه  ...و هر نوهتة ع می و فنی و ادبی و هنرید قدرار مدیگیدرد و
استفاده از آن متوقب بر اذن دارنده است .در ایدن صدورت ،اسدتفادة غیرمدذذون از دیددگاه فقهدی
مشمول قاعدة اکش مال به باطش خواهد بود (خدوئی ،بدیتدا140 :؛ انصداری 20 : 1415؛ خمیندی
 : 1421ج .)99 ،1
گاهی طرزتهیه در قالب یک برنامة رادیویی یا ت ویزیونی بیان میهود .چندین برنامدهای ممکدن
است یک اثر سمعی و بصری ،موضوع بند  3مادة  2قانون  ،48و در نتیجه حمایتپدذیر باهدد .در
فرضی که دستورپخت یک غذا از فرهنگ عامده (فولک دور) اخدذ و نویسدنده در بیدان آن تدراوش
فکری و توانایی و مهارت ادبی و هنری خود را به کار گرفته باهد ،دستورپخت را میتوان مصدا
بند  10مادة  2قانون  48اثر ابتکاری دانست که «بر پایة فرهنگ عامه (فولک ور) یا میراث فرهنگدی
یا هنری م ی پدید آمده باهد» .بنابراین ،هخ

دیگری نمیتواند طرزتهیة غذا را به همان هدیوه و

سدک پدیدآورنده بیان کند .طرزتهیة منتشرهده در فضای مجازی ،مثالً در یک تارنمای اینترنتی یدا
هدکة اجتماعی ،نیز به هرط برخورداری از نوآوری یا همان اصالت قابش حمایت خواهد بود .زیدرا
مادة  62قانون تجارت الکترونیکی ح مؤلب در فضای مجازی را به رسدمیت هدناخته اسدت .در
حقو ایران نیز گردآوری به سدب نحوة گزینش و چیدمان مطالب حمایتپدذیر اسدت و ابتکدار و
خالقیت نویسنده ممکن است در انجام دادن این عم یات تجسم یابدد .چندین آثداری را مدیتدوان
مصدا «هر نوهتة دیگر ع می و فنی و ادبی و هنری» اهارههده در بند  1مادة  2قانون  48دانست
(محسنی و قدولی درافشان  .)83 :1394پس ،هرگاه نویسندهای تعدادی دسدتورپخت را گدردآوری
کند و آنها را با روش و ترتیب خاص ناهی از خالقیت ذهنی خود در یک مجموعه کنار هم قرار
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دهد ،حتی اگر طرزتهیهها به طور جداگانه قابش حمایت نداهند ،احتمال برخورداری ایدن مجموعده
از ح مؤلب وجود خواهد داهت .عناصر این مجموعه گاهی از فرهنگ عامه اخذ میهدود .مدثالً،
ممکن است هخصی طرزتهیة غذاهای مح ی یک یا چند منطقه را در قالب یدک کتداب گدردآوری
کرده باهد .در این فرض ،اگر نحوة گزینش و سپس فهرست کردن دستورپختها بدی و خالقانده
باهد ،نویسنده هرح و توضی اضافهای نوهته باهد ،عکسهای مرتدط با ریشة قومی یا مح ی غدذا
را درج کرده باهد ،یا ضربالمثشها و اهعار عامیانة منطقة مورد نرر را ذکدر و تدیدین کدرده باهدد
میتوان اثر را طد مادة  1قانون  48قابش حمایت دانست .امکان ت قی چندین اثدری بده عندوان اثدر
مدتنی بر فرهنگ عامه نیز وجود دارد.
در حقو ایران ،بر اسا

مادة  17قانون « ،48نام و عنوان و نشانة ویژهای که معرف اثر اسدت از

حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هی کس نمیتواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا
مانند آن به ترتیدی که القای هدهه کند به کار برد» .پس ،برخالف حقدو امریکدا ،حتدی عندوان کتدب
آهپزی هم ممکن است حمایتپذیر باهد ،مشروط بر اینکه نام کتاب آهپزی به کتاب اختصاص یابد
و ذکر آن کتاب یادهده را تداعی کند .مثالً میتوان «کتاب مستطاب آهپزی؛ از سیر تدا پیداز» را مثدال
زد .بیتردید این عنوان برای یک کتاب آهپزی تازگی و اصالت دارد و به نحدوی انتخداب هدده کده
مخت

آن هده است .پس ،نمیتوان آن را برای یک کتاب یا جزوه یا متن دیگدر دربدارة آهدپزی بده

کار برد .چون موجب سردرگمی خوانندگان میهود .با توجه به مطالب یادهده ،نام ابتکاری غدذاهای
حمایتهده هم مدی تواندد حمایدت هدود .در حقدو ایدران ،بدرخالف حقدو امریکدا ،حمایدت از
طرزتهیههایی که به صورت هفاهی بیان میهوند با مانعی مواجه نیست .زیرا مادة  1قدانون  48روش
بهکاررفته در بیان یا ظهور آفریدة ادبی و هنری را برای اثر محسوب هدن آن بیاهمیت میداند.
حمایتپذیری سفرهآرایی
سفرهآرایی به معنی هنر چینش و تزئین و ارائة غذا به طریقی است که جدذابیت زیدداییهدناختی آن را
هنگام ارائه به مشتری بهدود میبخشد 1.سفرهآرایی هک ی از بیان خالقیت سرآهپز محسدوب مدیهدود
( .)Rao 2020: 2در ادامه ،امکان حمایت از سفرهآرایی را در حقو ایران و امریکا بررسی میکنیم.
1. https://lionfishsd.com/the-art-of-plating (accessed: 12/15/2021).
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حقوق امریکا
شرایط حمایت

در حقو امریکا ،سفرهآرایی جهت حمایتپذیر هدن باید اصیش و خالقانه باهد و در یدک حامدش
فیزیکی تثدیت هده باهد .در ادامه هروط یادهده را بررسی میکنیم.
خالقانه بودن
2

در پروندة کیمسِنگ 1،خواهان مدعی بود چینش خاص غذا به هدکش کاسدهغدذا مجسدمة غدذایی
محسوب میهود ( .)Walo 2016: 568هرکت کیمسنگ ادعا میکرد در ارتداط با کاسهغذا و عکس
آن کپیرایت دارد و خوانده با چاپ عکس روی بستهبندی نودل برن ح یادهده را نقدض کدرده
است .دادگاه اعالم کرد اثر مجسمهای در صورتی حمایت میهود که خالقانه باهد و در یک حامش
فیزیکی تثدیتهده بیانگر خالقیت کافی و مشتمش بر جندههدای هندری باهدد کده از عم کردهدای
کاربردی آن تفکیکپذیرند .طد ادعای خواهان ،آهپز وی غذاها را از بین هزاران گزینه انتخداب و
چیدمان آنها را طوری طراحی کرده بود که هک ی خاص از بین گزینههای بیهمار باهد .به بداور
کیمسنگ ،امکان چینش رلهای تخممرغی یا گوهتی در هر زاویه از  360درجده وجدود داهدت و
چنین گزینش و چیدمانی بیانگر خالقیت و مدنایی برای نقض بود .در مقابش ،خوانده استدالل کدرد
که ترکیب دو عنصر غیراصیش ،یعنی کاسه و محتوای یک غذای معمولی ویتندامی ،اصدالت نددارد.
دادگاه بیان کرد کیمسِنگ به دندال کسب کپیرایت برای ترکیدی از عناصر غیرقابش حمایدت ،یعندی
یک کاسة معمولی و اجزای یک غذای سنتی ،است .به نرر دادگداه ،اجدزای خدوراکی از عم کدرد
کاربردی خود ،یعنی خورده هدن ،تفکیکناپذیرند .دادگاه اعالم کرد ،صرفنرر از زاویده و کمیدت
یا چینش اجزای خوراکی استفادههده توسط کیمسدنگ ،ماهیدت حمایدتناپدذیر عناصدر از فقددان
اصالت حکایت دارد.
معیار اصالت در حوزة غذاها ممکدن اسدت بدا ایدن مدان مواجده هدود کده بیشدتر آهدپزها از
آفرینشهای همکاران خود الهام میگیرند ( .)Bonadio & Weissenberger 2021: 3این ایراد اجماالً
پذیرفتنی است .اما خی ی از آهپزها هم برای ابداع و تهیة غدذاهایی کده (ندهتنهدا خوهدمزه ب کده)
1. 810 F. Supp. 2d 1046 (C.D. Cal. 2011).
2. Bowl of food, Food Bowl, Buddha Bowl.
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چشمنواز و به نوعی هنرمندانه هستند تالش میکنند و خالقیت به خدرج مدیدهندد (

& Bonadio

 .)Lucchi 2019: 14وقتی ظاهر غذا مشتمش بر طعمها و هکشها و رنگهای متناسدب یدا متضداد و
چیدمانی است که هدف از آن برانگیختن حس زیداییهناسی مشتریان است ،آهپزها هنر مشدروعی
را خ

میکنند که با هنر سنتی تفاوتی ندارد ( .)Smith 2018: 134حس بینایی نقش تعیینکنندهای

در جذابیت غذا برای مشتریان دارد .غذاهایی که نحوة سرو آنها از آثار هنری الهام گرفته است بده
غذاهایی با هیوة تزئین سنتیتر ترجی داده میهوند و مشتریان حاضرند مدالغ بیشتری برای آنهدا
بپردازند .هنگامی که غذا به روش جذابتری ارائه هود ،مردم میدش بیشدتری بده خدوردن آن پیددا
مددیکننددد ( .)Schifferstein et al. 2020: 19از دیدددگاه بعضددی از نویسددندگان ،برخددی مصددادی
سفرهآرایی ،به عنوان آثار مجسمهای ،حمایتپذیرند .زیرا آثار سهبعدیِ هنرهای زیددا ،گرافیکدی ،و
کاربردی را در بر دارند .طد این دیدگاه ،چون قانون کپیرایت ابزار الزم را برای ساخت مجسدمه
تعیین نکرده است ،از نرر مجسمه بودن فرقی بین مجسمة سنگی و مجسمة تراهدیدههدده از کددو
نیست .مجسمة ساختههده از کیک و خامه نیز با مجسمة سدرامیکی تفداوتی نددارد

( Smith 2018:

 .)134بنابراین ،صرف استفادة سرآهپزها از مواد غیرسنتی در آفرینشهای خود ندایدد مدانعی بدرای
حمایت از این آثار بده حسداب آیدد ( .)Bonadio & Weisseinberger 2021: 3بعضدی نویسدندگان
غذای تهیههده مطاب دستورپخت را یک اثر اهتقاقی از آن ت قی میکنند و بر آناند که حتدی اگدر
غذا به دلیش اینکه فقط تا زمان مصرف هدن باقی میماند ناپایددار ت قدی هدود و در نتیجده هدرط
تثدیت را محق نکند ،در صورت حمایت از دستورپختها ،عمدش تهیدة غدذا از یدک دسدتورپخت
خاص را میتوان اجرای اثر اص ی در نرر گرفت (.)Sprigman 2006: 1767
تثبیت در حامل فیزیکی

برخی نویسندگان بر آناند که از نرر مفهومی و قانونی باید غذا را به مثابدة اثدر خالقانده موضدوع
بخش ( 102)aقانون  1976و دستورپخت را ابزاری برای تحق هرط تثدیت ت قی کرد

( Broussard

 .)2008: 716طرفداران این نرر گفتدهاندد دادگداههدا و تعددادی از نویسدندگان اثدر خالقانده را بدا
دستورالعمشهای اجرای آن خ ط کردهاند .از دیدگاه ایشان ،ت قی دستورپخت به منزلة یک رویه یدا
فرایند ،که هرایط حمایت ح مؤلب را ندارد ،مانند این است که سازها و نتهای الزم برای یدک
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سمفونی فرایند محسوب هوند .در نهایت ،این نویسندگان دسدتورپخت را در واقد ابدزاری بدرای
تثدیت اثر یعنی غذا در یک حامش فیزیکی میدانند که بده تعدیدر بخدش ( 102)aقدانون  1976ایدن
امکان را فراهم میکند که حام ی که در حالت عادی بدیدوام اسدت در یدا تکثیدر یدا بده طرید
دیگری منتقش هود (.)Buccafusco 2007; Marcellini 2019: 5 & 1131
تحق هرط تثدیت با عنایت به ماهیدت دوام ناپدذیر غدذا ممکدن اسدت بدا ایدراد مواجده هدود
( .)Bonadio & Weissenberger 2021: 5زیدرا بدر اسدا

بخدش  101قدانون  1976اثدر هنگدامی

تثدیتهده است که تجسم خارجی آن به قدر کافی دوام یا ثدات داهته باهد؛ به نحدوی کده امکدان
تکثیر یا انتقال آن به طر دیگر برای مدت زمانی بیش از یک دورة موقت ممکن باهدد .در پاسد
گفته هده این واقعیت که آفریدة غذایی موقتی است و معموالً برای مدت زمانی کوتاه ،یعندی بدین
سرو در بشقاب و خورده هدن ،باقی میماند از جهت کپیرایت نداید مشکشساز باهد .دیوارنگاری
و مجسمههای یخی و هنی نیز ،بهرغم عمر بسیار کوتاه ،از کپیرایت کامش برخوردارند (

Janssens

.)2013: 24-25
در پروندة کیمسنگ ،دادگاه هرط تثدیت را دربارة کاسهغذا نپذیرفت .دادگاه در ایدن زمینده بده
پروندة کِ ی 1استناد کرد که در آن دادگاه ناحیة  7بررسی میکرد آیا بداغِ دارای چیددمان هنرمندانده
تثدیتهده است یا خیر .پروندة ک ی راج به حقو اخالقی مطاب قانون حقو هنرمنددان بصدری
(وارا) 2بود .اما چنان که دادگاه تصری کرد اثر برای برخورداری از حقدو اخالقدی بایدد هدرایط
مقرر در قانون کپیرایت ،یعنی اصالت و تثدیت ،را داهته باهد .در پروندة کِ ی ،دادگداه بدا مقایسدة
باغ زنده با چهرة انسان آن را حاصش خالقیت و تثدیتهده ت قی نکرد .به باور دادگاه ،باغها کاهدته
و پرورش داده میهوند ،ولی توسط یک پدیدآورنده خ

نمیهوند .اجدزای بداغ زندده و ذاتداً در

حال تغییرند ،نه تثدیتهده .این عناصر در طدیعت به وجود میآیند نه ذهن باغدان .پس از استناد به
پروندة ک ی ،دادگاه اعالم کرد مانند باغ ،که ذاتاً تغییرپذیر است ،کاسة محتدوی غدذای فاسدهددنی
نیز نهایتاً فاسد میهود .وقتی ماهیت تثدیتهدة باغ ،کده هدر سدال زندده مدیهدود ،اثددات نشدود،
کاسهغذا ،که بعد از فاسد هدن برای همیشه از بین میرود ،نمیتواند تثدیتهده در مفهدوم بخدش
1. Kelley v. Chicago Park Dist. 635 F.3d 290, 303 (7th Cir.2011).
2. Visual Artists Rights Act of 1990 (VARA).
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 101ت قی هود .با عنایت به هرط تثدیت ،طرزتهیههایی که صرفاً به صورت هفاهی بیان هدده و در
یک حامش فیزیکی تثدیت نشده باهند حمایت نمیهوند (.)Brennan & Christie 2000: 25
حقوق ایران

راج به سفرهآرایی در حقو ایران نیز حکم خاصی دیده نمیهود .هرگاه آهپز با بهرهگیدری از ذو
و س یقة خود هکشهای بدی و چشمنوازی را برای غذا یا میوه یا هیرینی و به طور ک ی خدوراکیهدا
طراحی و اجرا کند ،مس ماً اثری ابتکاری خ

کرده که هایستة حمایدت حد مؤلدب اسدت .بددیهی

است استفاده از هکشهای پیشپاافتاده و تکراری نمیتواند بیانگر اصالت کار آهپز باهدد .مدثالً ،اگدر
آهپز تربچه را به هکش یک گُش ساده درآورد ،ابتکاری از خود بروز نداده است .اما اگر یک هیرینیپز
با صرف وقت زیاد و تفکر راج به هکش و نحوة تزئین کیک تولد آن را به هک ی ابتکاری آماده کند
و کیک بیانگر استعداد ،مهارت ،تصورات ذهنی ،تفکر خال  ،و روحیة هنری او باهد ،میتوانیم آن را
حاصش تراوش فکری وی و در نتیجه اصیش و حمایتپذیر ت قی کنیم.
فهرست مندرج در مادة  2قانون  48از لحاظ حصری یا تمثی ی بودن ابهام دارد (هدیری زنجانی
 .)3 :1395اگر آن را حصری بدانیم ،چینش و تزئین و هکش غذا برای حمایتپذیری باید مصددا
یکی از بندهای یادهده باهد .به نرر میرسد در زمینة حمایت مدنی از پدیدآورنده یدا بایدد «قایدش
به تفسیر موس از گونههای آثار مذکور در مادة  2هد» (زرکالم  )56 :1387یا فراتر از این بندهای
دوازدهگانه را تمثی ی دانست و در نتیجه امکان حمایت از انواع جدید آثار را نیز فراهم کرد.
ممکن است ایراد هود که تجسدم ایدده هدای ذهندی بدر غدذا یدا هدیرینی و بده صدورت ک دی
خوراکیها ،که برای جذابتر و اهتهاآورتر کردن آنها انجام میهود ،به جندة کاربردی خوراکیهدا
مربوط میهود و بنابراین جندة هنر کاربردی پیدا میکند و قاب یت حمایت ندارد .در پاس میتدوان
گفت در حقو ایران ،برخالف حقو امریکدا ،تفداوتی بدین هندر کداربردی و غیدر آن ،از جهدت
برخورداری از حمایت ح مؤلب ،وجود ندارد .هدهة دیگر در زمینة حمایت از سفرهآرایی ماهیت
فسادپذیر خوراکیهاست .در پاس به این هدهه باید گفت مراجعه به قانون  48نشدان مدیدهدد در
حقو ایران ،برخالف حقو امریکا ،هرط دوام حام ی که ایدده روی آن تجسدم یافتده بده عندوان
هرط حمایت مقرر نشده است .بنابراین ،صرف تجسم خارجی اثر ،صرفنرر از مدت زمدان بقدای
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حامش آن ،برای حمایتپدذیری کفایدت مدیکندد و آثدار خدوراکی ،بدهرغدم عمدر کوتداه ،قاب یدت
برخورداری از ح مؤلب را دارند.
نتیجه
ابتکارات غذایی ،اعم از دستورپخت و سفرهآرایی ،برای برخورداری از حد مؤلدب بایدد هدرایط
مقرر در قوانین مربوط را داهته باهند که در حقو امریکا عدارتاندد از اصدیش بدودن و تثدیدت در
یک حامش فیزیکی و در حقو ایران ابتکاری بودن (اصدالت) و تجسدم خدارجی یدافتن .طرزتهیدة
غذاها در مواردی ممکن است خی ی معمولی باهند و مواد الزم و روش آماده کردن غدذا در آنهدا
به هکش سادهای بیان هده باهد .چنین مواردی اصیش محسوب نمیهدوند .در مقابدش ،گداهی یدک
آهپز برای نوهتن دستورپخت به مطالعه و تحقی در مدورد فوایدد مدواد غدذایی و طدر افدزایش
جذابیت آنها میپردازد و بهعالوه ذهن خال خود را به کار میگیرد تا به هک ی بدی و هنرمندانه
مواد الزم برای تهیة غذا و هیوة آماده کردن آن را بیان کند .این دسته از طرزتهیههدا ،کده از ذو و
س یقه و تراوشهای فکری نویسنده ناهی میهدوند ،در حقدو ایدران و امریکدا اصدیش محسدوب
میهوند .کتاب یا هر مجموعة دیگر مشتمش بر دستورپخت غذاها (مانند گردآوریهای موجدود در
فضای مجازی) ،در صورت اصالت در گزینش و چینش مطالب ،مستقش از محتوای خود ،حمایدت
میهوند .هکش و تزئین و نحوة ارائة غذا نیز در صورت خالقانه بدودن حمایدتپدذیر هسدتند .در
حقو امریکا ،با عنایت به لزوم دوام حامش فیزیکی اثر ،حمایت از سفرهآرایدی بدا مخالفدت رویدة
قضایی مواجه هده است .چنین هرطی در حقو ایران دیدده نمدیهدود و بندابراین مدانعی بدرای
حمایت از این نوع ابتکارات وجود ندارد .مطداب اصدش تفکیدک ایدده از بیدان ،حتدی در صدورت
برخورداری طرزتهیه از ح مؤلب ،امکان من دیگران از تهیة غذای موضوع آن فراهم نخواهد بود.
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