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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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 الهیات و معارف اسالمی شهید مطهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ةدانشکداستادیار، 

 (16/11/1400 تاریخ پذیرش: ـ 20/10/1400 دریافت:)تاریخ 

 چکیده

ـ ارامتنـوع را بـه مخاطنـا      ةدهند و مواد تشکیل کنند غذاهای مختلف با طرزتهیه ها تالش می آشپزها با استفاده از انواع رسانه دهنـد   ه ئ
است موضوع حمایت از ابتکارات   آید  همین امر سنب شده آشپزی سخن به میا  می قدری است که امروزه از هنر ابتکار در این بخش به

، امریکـا هـا مطـرش شـود  در     آرایی، در قالب اعطای حقوق مالکیت ادبی و هنری به پدیدآورنـداا  آ   غذایی، شامل دستورپخت و سفره
ها امکا  برخورداری این  هرچند دادااه ؛ت همراه ننوده استشده برای حمایت از دستورپخت و شکل غذاها تا کنو  با موفقی دعاوی اقامه

دهـد   نشـا  مـی   ،تحلیلی نگاشته شده اسـت ـ  توصیفی ةشیوکه به  تحقیق،اند  نتایج این  طور کلی نفی نکرده رایت را به ابتکارات از کپی
فرد باشد، به شرط تثنیت در حامل فیزیکی  ةقریحذوق و  و که بیانگر هنر ،غذا ةتهیترکینات و روش  ةسادهای فراتر از بیا   دستورپخت
ـ ناپذیری ایده، منـ  دیگـرا  از    دلیل حمایت به ،پذیرند  النته و تجسم خارجی یافتن در حقوق ایرا ، حمایت امریکادر حقوق  غـذای   ةتهی

شود  النته، شـرط   خوردار میغذاها نیز در صورت تحقق شرایط یادشده از حمایت بر ئةارا ةشیوموضوع دستورپخت ممکن نیست  شکل و 
 کند  با مشکل مواجه می امریکاها را در حقوق  آرایی تثنیت در حامل فیزیکی بادوام حمایت از برخی سفره

 کلیدواژگان

  آرایی دستورپخت، سفره حقوق مالکیت ادبی و هنری، ،اصالت، تثنیت در حامل فیزیکی
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 مقدمه

 ها و هنرهای جدیدد تدددیش هدده    به یکی از سرگرمی متنوعهای  خوراکی ةتهیامروزه پخت غذا و 

هدود. آهدپزها در    مدی  منتشدر  مندد  ای و افراد عالقده  حرفه توسط آهپزهای آهپزیهای  است. کتاب 

های اجتماعی،  هدکه ةعرص. در ی دارندبازدیدکنندگان زیادتوجه و   فضای مجازی هم فعالیت قابش

کوهند  می سرآهپزها (.Marcellini 2019: 3هود ) نامیده می 2یا فودپورن 1عکاسی غذاها فودستاگرام

. گاهی برای نوهتن یا طراحی طرزتهیه وقت زیادی را دهند  ارائه یجذاب ةگون  را به 3ها دستورپخت

مخدت  او   متنیک آهپز سرهای  تالش ةنتیجد. گاه نگیر می  د و از خالقیت خود بهرهنکن می  صرف

از خدود ابتکدار   نیدز   4(آرایی سفره) ها آن ةارائ ةنحودر طراحی ظاهر غذاها و  آهپزها معموالً. است

بدیش در ظرف  بی یینئتزآورند، غذا یا ساالد را با  درمی یهکش خاص  میوه را به دهند؛ مثالً می  نشان

 فدرد  همنحصدرب  یهدک   بهیا عناصر سفره یا میز غذا را  ،کنند تهیه می 5گذارند، لقمک )فینگرفود( می

 د.چینن می

حقدو  مالکیدت    مطداب  ها  این است که حمایت از آن 6های آهپزی آفرینش  دربارةپرسش مهم 

( 1976)قانون  امریکا 1976 رایت کپیقانون  102(aبخش ) طد است یا خیر؟   ادبی و هنری ممکن

 و تثدیت در یک حامش فیزیکی. در ادامه، مصادی  آثار قابدش  اصالتند از ا هرایط حمایت اثر عدارت

بده نردر کنگدره مدندی بدر        توجده  هود. با نمی  اند که در آن ابتکارات غذایی دیده حمایت بیان هده 

هدا   معنی مند  حمایدت از آن    بودن فهرست یادهده، عدم ذکر دستورپخت یا ظاهر غذاها به  تمثی ی

 Goldmanباهدد )  102(bهدای بخدش )   رد نداید مشدمول محددودیت  حال، این موا  عین نیست. در

قدانون   2و  1حمایدت در مدواد     (. در حقو  ایران، هرایط حمایت و اندواع آثدار قابدش   157 :2013

اسدا  نتدای     اسدت. بدر    ( بیان هدده 48)قانون  48و هنرمندان  ،حمایت از حقو  مؤلفان، مصنفان

یدک نردام   کنندد   مدی   قیمدت طدد    آهدپزهایی کده غدذاهای گدران     بینبرخی تحقیقات، در فرانسه 

                                                                                                                                                    
1. Foodstagram 

2. Food Porn 

 روند. دستورپخت و طرزتهیه در یک معنی به کار میدر این مقاله، . 3
4. food presentation, food plating, placement 

5. Finger Food 

6. culinary creations 
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(. با توجه به تغییرات Fauchart & Von Hippel 2008: 187وجود دارد )خودتنریمی مالکیت فکری 

بعددی، احتمدال    های آهپز و چاپگرهدای سده   روبوت مانند ،های جدید صنعت غذا و ظهور فناوری

، مشدکش  بندابراین آورند.   دست  های آهپزی را به دن روشکر  رود آهپزهای آماتور هم ابزار کپی می

 :Fabris 2019اش را در این ق مرو جدید آهپزی حفظ کند ) بتوان گفت چنین نرامی بتواند کارآیی

 و تیاروندد گیدرد )بخ  با عنایت به اصش تفکیک ایده از بیان، حد  مؤلدب بده بیدان تع د  مدی       (.2-3

هدای فکدری دیگدر     حمایت از ایده مسیر خالقیت و آفرینشصرف »زیرا . (169 :1398 فرهادخانی

حتی در صدورت حمایدت از    ،پس(. 209 :1392 همکاران و )زاهدی« سازد هنرمندان را مسدود می

 نوهدتار ، در ایدن  یادهدده با عنایت به مطالب غذا وجود ندارد.  ةتهیطرزتهیه، امکان من  دیگران از 

 کنیم. و حقو  ایران بررسی می امریکاآرایی را در حقو   طرزتهیه و سفره پذیری ترتیب حمایت به

 1دستورپختپذیری  حمایت

در  2کندد.  را بیان مدی یک چیز پخت و ترکیدات  ةنحوکه ست ها ای از دستورالعمش دستورپخت مجموعه

 کنیم. و ایران بررسی می امریکارا در حقو   مؤلب  ح  برخورداری دستورپخت ازاین قسمت، امکان 

 امریکاحقوق 

اثدر   پخترایت دسدتور  ممکن است در خارج از ق مرو کپی ،ییامریکانیمر، حقوقدان معروف  باور به

هدود و   می  آهکارا از مالحرات کاربردی ناهی آناما از دیدگاه قانون مفاد  ؛ارزهمندی محسوب هود

کشدب تع د    یدا  یندد  افر یدا  رایت بده روش  ، کپی1976قانون  102(b) بخشفاقد اصالت است. طد  

وجده   هدی   هدای منتشرهدده را نتدوانیم بازنشدر کندیم، بده       اگر دستورپخت حتیگیرد و در نتیجه،  نمی

 Nimmerها توسط آهپزهای دیگر ج وگیری کندیم )  توانیم از پختن غذاهای موضوع دستورپخت نمی

2005, § 2.18[I] cited by Buccafusco 2007: 1122هدی  آهدپزی    بگدوییم  یمتدوان  ، میر این اسا (. ب

پدای سدیب    ةایدد زیدرا   .آورد  دسدت   رایت به سیب کپی تواند برای مواردی مانند دستورپخت پای نمی

 (.Buccafusco 2007: 1127یک واقعیت است ) دستورپخت ندارد و صرفاً ةنویسنداختصاص به 

ای  مجموعده کردن ترکیدات یا محتویات یدا    رف فهرستهم صِ امریکارایت  کپی ةاداراز دیدگاه 

                                                                                                                                                    
1. recipe 

2. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/recipe (accessed: 1/30/2022). 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/recipe
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هدای مشدتمش بدر     تواند دسدتورپخت  نیست و اداره نمی پذیر رایت حمایت در قالب کپی هااز دستور

(. U.S Copyright Office (a), 2021: 2یدک غدذا را ثددت کندد )     ةیند تهیافرای از ترکیدات یا  دسته

مطداب   نیز حاوی چنین حکمدی اسدت.    امریکامجموعه مقررات فدرال  37عنوان  1.202(aبخش )

 .هدود  واقعیت و بیدان ناهدی مدی    و ، فقدان اصالت دستورپخت از ادغام ایدهنویسندگان نرر برخی

 & Saundersکندد )  آن را تعیدین مدی   ةتهید هدای   زیرا ماهیت غذا فهرست ترکیدات و دسدتورالعمش 

Flugge 2021: 165; Kry 2001: 766.) اسدت:    فرض دیگری را نیز ذکر کرده امریکارایت  کپی ةادار

یک فعالیت خاص را توضدی  یدا    دادن مدتکرانه چیستی یا چرایی انجام ای ههیو  دستورپختی که به

تواندد   باهدد. ثددت دسدتورپخت مدی    پذیر   رایت حمایت است به موجب کپی  دهد ممکن نمایش می

 U.Sگیدرد )  بدر  یا هر عکس یا تصویر متع   به متقاضدی را در یند افربه   توصیب یا توضی  راج 

Copyright Office (a), 2021: 2.) 

موجدود یدا    آوری مطالدب ازپدیش   جمد    اثدر حاصدش   1، گدردآوری 1976 قانون 101بخش طد  

تدددیش  یک اثدر خالقانده    را به ها اثر حاصش تنریم یا چینش آن یا که روش گزینش استهایی  داده

عندوان گدردآوری     اسدت بده     ممکدن  برهمردههرایط ن هتداصورت  . پس کتاب آهپزی درکند می

داندد.   یآثدار موضدوع آن مسدتقش مد     رایدت  کپیرا از  یگردآور رایت کپی 103بخش حمایت هود. 

دارد. چندین ثدتدی    کتاب آهپزی به عنوان اثر آموزهی وجود، امکان ثدت رایت کپی ةادارمطاب  نرر 

هدود.   مدی   رایت را هدامش  متن آموزهی مندرج در اثر و هر نوع عکس یا هرح متع   به مدعی کپی

ثددت   ،همچندین یابدد.   نمدی   در هر طرزتهیده تعمدیم   یادهدهثدت کتاب آهپزی به فهرست ترکیدات 

عم کرد هایسدتگی   ةهیویا یند افر یا زیرا روش .هود هده در اثر را هامش نمی های توصیب فعالیت

 ةسدی  ورایدت توضدی  و هدرح موجدود در طرزتهیده را بده        کپی ةاداررایت را ندارند.  حمایت کپی

محصول غذایی حاصش از اجدرای طرزتهیده ایدن     که است بر آناما  .داند می پذیر رایت حمایت کپی

 (.U.S Copyright Office (b) 2021: 405قاب یت را ندارد )

(. Hughes 2005: 578هدوند )  دلیش فقدان اصالت حمایت نمی  ، عناوین آثار بهامریکادر حقو  

 ،عناوین و هدعارها  و اسامی هامش ،ها و عدارات کوتاه فدرال واژهمجموعه مقررات  1.202(a) ةماد

                                                                                                                                                    
1. compilation 
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ب را جدز   اکتد چدون  ی هم نام آثار امریکا رایت کپی ةاداراست.   کرده  رایت خارج را از ق مرو کپی

حتی اگر واژه یا عدارت کوتداه   ،ها را ها یا ترکیب کوتاه واژه واژه داند و تک می ناپذیر موارد حمایت

 U.S Copyright Office (a)) کندد  نمدی ثددت   ،جدید یا متمایز باهد یا حاصش بازی با ک مات باهد

 کند.  رایت کسب تواند کپی (. پس عنوان کتاب آهپزی یا نام ابتکاری غذای خاص نمی2 :2021

حمایدت از دارنددگان دسدتورپخت    ها تمایش چندانی بده   ، دادگاهامریکادر احکام صادرهده در 

طرزتهیده   7 ةناحید دادگداه تجدیددنرر    1پاب یکیشدنز،  ةپروندد (. در Germain 2019: 10اندد )  نداهته

رایت ندانست. در این پروندده،   ها( را مشمول کپی های ترکیب آن )فهرست ترکیدات و دستورالعمش

 فاده از ماست دنون را منتشر کردهمحصوالتی با است ةتهیانتشارات مردیت، که کتابی مشتمش بر طرز

هدای یادهدده حد  مدؤلفش را      ال با کپی و انتشار بسیاری از طرزتهیه آی پی ادعا کرد انتشارات ،بود 

هدای   طرزتهیهیک گردآوری برخوردار بود.  ةهد از ح  مؤلب ثدتاست. کتاب خواهان   نقض کرده

یکسدانی از آن   ةنتیجد بود که   ولی طوری طراحی هده ؛کپی دستورهای مردیت ندود ال دقیقاً آی پی

عناصر یک  ةارائو روش  ،آوری، ترتیب تجدیدنرر اعالم کرد ح  مؤلب، جم دادگاه  حاصش هود.

های خواهان  هود. دادگاه طرزتهیه نمی یادهدههامش عناصر  لزوماًولی  ؛کند گردآوری را حمایت می

هدا بدرای تحقد  محصدوالت نهدایی       ترکیدب آن  ةنحورا متضمن فهرست ترکیدات الزم و آموزش 

ندارندد؛ بدرخالف    بدر  ایدن عناصدر کداربردی در    دربدارة ای  دانست که هدرح و توضدی  نوآورانده   

 ای هدیوه   های خالقانه بده  های کاربردی را از طری  هرح است دستورالعمش  هایی که ممکن طرزتهیه

هر غدذا ندوعی بیدان وقدای       ةتهیدات الزم برای معرفی ترکیکه بود  بر آندهند. دادگاه   جذاب ارائه

هدای موضدوع پروندده     دادگاه، دسدتورالعمش  نرر به ها نیست. ای در فهرست است و عنصر خالقانه

یندد  افر یا ند و بنابراین روشکرد استفاده از ماست دنون توصیب میغذاهای زیادی را با  ةتهی ةهیو

 در زمیندة گونده انحصداری    هی  رایت کپیکرد در ق مرو   دادگاه اعالم. ندده یا سیستم محسوب می

را متع   بده  یند افرها یا  درستی حمایت از ایده . دادگاه بهتصورپذیر نیستخوراکی معینی  ةتهی ةاید

 ةتهید دستورهای  های آهپزی برخی کتاب نویسندگان» :کرد  دادگاه اعالم اختراع دانست.  ق مرو ح 

هدا   آهدپزی ممکدن اسدت در طرزتهیده    ن امتخصصد کنند.  می  ای ت فی  کننده غذا را با مطالب سرگرم

                                                                                                                                                    
1. Publ’n Int’l, Ltd. v. Meredith Corp., 88 F. 3d 473, 475 (7th Cir. 1996). 
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چینش  بارةیا نکاتی در ،های همراه غذا نوهیدنی دربارةهایی  ارائه، توصیه ةنحو بارةپیشنهادهایی در

هدا بدا    اسدت طرزتهیده    وسایش میز غذاخوری و موسیقی مناسب بگنجانند. در موارد دیگدر، ممکدن  

 داد مدی   نشدان در نهایت، چدون ادلده   «. ها همراه باهند تاریخی یا قومی آن ةریش بارةهایی در داستان

کتداب   ازمتفداوت   یتغییریافته و طریقه و ترتید امالًها را به هک ی ک ال دستورپخت آی انتشارات پی

کدرد بدرای تعیدین      اعدالم  الدتده  و اسدت دادگداه دعدوای مردیدت را نپدذیرفت       خواهان ارائده داده 

 د وقای  هر پرونده به طور جداگانه بررسی هوند.بای پذیری حمایت

مطاب  یکدی از   ،هکالت سدب تهیه و فروش هاه  به خواندهخواهان ادعا کرد  1لمینگ ةپرونددر 

نرر دادگداه، معرفدی     او، ح  مؤلفش را نقض کرده است. به ةمنتشرنشدهای کتاب آهپزی  طرزتهیه

نداهدت   ها وجود ای در فهرست بود و عنصر خالقانه غذا نوعی بیان وقای  ةتهیترکیدات الزم برای 

های کاربردی برای نیش به یدک   ها را دستورالعمش حمایت باهد. همچنین دادگاه طرزتهیه ةهایستکه 

بدرخالف پاب یکیشدنز،   . ی هسدتند نمسدتث رایت  کپیاز حمایت  102(bدانست که طد  بخش )  نتیجه

 King & Warrenخالقانه را در طرزتهیه نادیدده گرفدت )  دادگاه لمینگ احتمال وجود عنصر کافی 

2019: 3.) 

 و غدذاهای خوهدمزه   ةطرزتهید مشدتمش بدر    3،چدو   کدابوی کتاب آهپزی  باربر 2پرونده،یک در 

اطالعات تاریخی و دیگر مطالدب جدذاب کدابوی، را نوهدت و بدرای آن       و کننده های سرگرم ایده

هدای کتداب    یکسانِ طرزتهیه های تقریداً خواندگان کپی متعاقداًآورد.   دست  ای به هده رایت ثدت کپی

کردندد. بداربر و    اینترنتی و یدک کتداب آهدپزی منتشدر     ةمج در یک  باربررا بدون اذن  چو  کابوی

یندها افرها  کردند. خوانده استدالل کرد که طرزتهیه  رایت اقامه ها دعوای نقض کپی ناهرش ع یه آن

بدا  دادگاه . پذیر نیستند حمایت 102(b) بخشهای محض هستند و با عنایت به ن  صری   و هیوه

هدده مشدتمش بدر وقدای       های کپدی  کرد باید بررسی هود که نسخه  ادعای خوانده مخالفت و اعالم

 ةپروندد های  کرد طرزتهیه  . دادگاه بیانپذیر حمایتواقعی و  ةخالقانیا بیان  ناپذیرند حمایتمحض 

 در کتاب جدیدد دیدده   ها عیناً ند که برخی از آنا کننده یا مفید همراه های سرگرم با هرح چو  کابوی

                                                                                                                                                    
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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هد. دادگاه مطالب  می  در کتاب خوانده دیدهنیز  آرایی سفره بارةدرپیشنهادهای باربر  برخیهود.  می 

هدای   از فهرسدت دستورهای بداربر را   نکرد و  نقش وقای  ت قی را صرفاً چو  کابویهده از کتاب  کپی

 .های پخت فراتر دانست محض ترکیدات و دستورالعمش

کنند و  می  ها خود را تحمیش طرزتهیهاعالم کرد  1دادگاه بخش همالی ای ینوی نیز در یک پرونده

 ةپدیدآورندد هوند نه ذهنیدت و تصدور یدک     می  برای محصول ناهی نرر مدها و کاربرد  از ویژگی

 ةطرزتهید  دربدارة خواهان مدعی بود خوانده حقو  مالکیدت فکدری وی    2دیگر، ةپروندمستقش. در 

کرد اصطالح ساندوی  پچو  می  است. خواهان ادعا  کرده  و نام این ساندوی  را نقض 3ساندوی  پچو

گونده دسدتورالعمش کده     کرد طرزتهیه یا هر  آن است. دادگاه اعالم ةپدیدآورنداو  ویک اثر خالقانه 

کندد   و مایونز روی نان همدرگر را برای خ   ساندوی  فهرست می ،گوجه، پنیرترکیب مرغ، کاهو، 

دادگداه بده یکدی از آرای     ،به نام سداندوی  پچدو    راج رایت نیست.  کپی ةوسی   به پذیر حمایت اثر 

 و هدا و عددارات کوتداه، از قدیدش اسدامی      رایت واژه کرد که طد  آن حمایت کپی پیشین خود استناد

 گیرد. نمی بر را در ،هعارهاعناوین و 

 حقوق ایران

 انجدام  ةهدیو اما عدم حمایت از مواردی مثش  .است  نکرده  موارد غیرقابش حمایت را بیان 48قانون 

قددولی   و توان از هرط ابتکاری بدودن اثدر یدا اصدالت )محسدنی      کار و واقعیات محض را می دادن

یک خوراکی توسدط   ةتهیترکیدات یا دستورالعمش  ةساد. فهرست کرد( استنداط 58: 1394 درافشان

 گوینده یا نویسنده خ   نشده و مهر هخصیت او را بر خود ندارد و این یعنی عدم اصالت. بددیهی 

(. 29 :1387پذیری باید تجسم خارجی یابد )زرکدالم   است طرزتهیه، مانند آثار دیگر، برای حمایت 

هدا را بده    ترکیدب آن  ةهدیو معمولی بیان کند یدا اینکده    طرزتهیه ترکیدات را با عدارات ةنویسنداگر 

  توان متن را حاکی از خالقیدت نویسدنده ت قدی    ، نمیهرح دهدبدیهی و بدون ابتکار  صورتی کامالً

. چنین متنی فاقد عنصر اصالت است کده در حقدو  ایدران هدم بدرای برخدورداری از حقدو         ردک

 واژگدان  ،غذا ةتهی ةنحوبرای بیان ترکیدات و  ،سندهمالکیت ادبی و هنری ضرورت دارد. اما گاه نوی

                                                                                                                                                    
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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وقدای  و   ةسداد برد و کیفیت متن را از یک گدزارش   عدارات و جمالت خاص خود را به کار می و

  برد و تالش فکری و خالقیت ذهنی خود را در آن نمدایش  ها باالتر می ها و اعالم دستورالعمش داده

مخت ب ابتکاری خود یا دیگدران )مشدروط بده کسدب اذن     دهد. در مواردی نویسنده از تصاویر  می

نویسدنده  اسدت    کند. حتی گاهی ممکن تر کردن مطالب استفاده می دارنده( برای بیان بهتر یا جذاب

برای بیان فواید یک غذای خاص از یدک کتداب ع مدی در همدان      به متون دیگری استناد کند. مثالً

 ةدسدت جدز    48از میان مصادی  اثرهای مورد حمایت قدانون  ها  بگیرد. این نوع طرزتهیه  زمینه بهره

گیدرد و   قدرار مدی   د ع می و فنی و ادبی و هنری ةنوهتیعنی کتاب، رساله، جزوه ... و هر  د نخست

غیرمدذذون از دیددگاه فقهدی     ةاسدتفاد در ایدن صدورت،    استفاده از آن متوقب بر اذن دارنده است.

 خمیندی  ؛20 :  1415انصداری   ؛140 :تدا  بدی ، بود )خدوئی اکش مال به باطش خواهد  ةقاعدمشمول 

 (.99 ،1 ج:   1421

 ای ممکدن  هود. چندین برنامده    می  رادیویی یا ت ویزیونی بیان ةبرنامگاهی طرزتهیه در قالب یک 

باهدد. در   پدذیر  و در نتیجه حمایت ،48قانون  2 ةماد 3است یک اثر سمعی و بصری، موضوع بند  

فرضی که دستورپخت یک غذا از فرهنگ عامده )فولک دور( اخدذ و نویسدنده در بیدان آن تدراوش       

توان مصدا   گرفته باهد، دستورپخت را می کار  فکری و توانایی و مهارت ادبی و هنری خود را به

میراث فرهنگدی  فرهنگ عامه )فولک ور( یا  ةپایبر »که  دانستاثر ابتکاری  48قانون  2 ةماد 10بند 

غذا را به همان هدیوه و   ةطرزتهیتواند  بنابراین، هخ  دیگری نمی«. یا هنری م ی پدید آمده باهد

در یک تارنمای اینترنتی یدا   مثالً ،هده در فضای مجازی تشرنم ةطرزتهیسدک پدیدآورنده بیان کند. 

زیدرا   .حمایت خواهد بودنیز به هرط برخورداری از نوآوری یا همان اصالت قابش  ،اجتماعی ةهدک

اسدت. در    مؤلب در فضای مجازی را به رسدمیت هدناخته    قانون تجارت الکترونیکی ح  62 ةماد

پدذیر اسدت و ابتکدار و     گزینش و چیدمان مطالب حمایت ةنحو سدبحقو  ایران نیز گردآوری به 

تدوان   آثداری را مدی  یابدد. چندین     این عم یات تجسم دادن است در انجام  خالقیت نویسنده ممکن

 دانست 48قانون  2 ةماد 1در بند  هده اهاره« دیگر ع می و فنی و ادبی و هنری ةنوهتهر »مصدا  

 ای تعدادی دسدتورپخت را گدردآوری   هرگاه نویسنده ،(. پس83: 1394 قدولی درافشان و )محسنی

 ه کنار هم قرارها را با روش و ترتیب خاص ناهی از خالقیت ذهنی خود در یک مجموع و آن کند
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حمایت نداهند، احتمال برخورداری ایدن مجموعده     ها به طور جداگانه قابش دهد، حتی اگر طرزتهیه

، مدثالً هدود.   مؤلب وجود خواهد داهت. عناصر این مجموعه گاهی از فرهنگ عامه اخذ می  از ح 

ردآوری غذاهای مح ی یک یا چند منطقه را در قالب یدک کتداب گد    ةطرزتهیممکن است هخصی 

ها بدی  و خالقانده   کردن دستورپخت  گزینش و سپس فهرست ةنحوباهد. در این فرض، اگر   کرده

قومی یا مح ی غدذا   ةریشهای مرتدط با  ، عکسباهد ای نوهته باهد، نویسنده هرح و توضی  اضافه

کدرده باهدد    نرر را ذکدر و تدیدین   مورد ةمنطق ةعامیانها و اهعار  المثش یا ضرب باهد، را درج کرده

. امکان ت قی چندین اثدری بده عندوان اثدر      دانستحمایت   قابش 48قانون  1 ةمادتوان اثر را طد   می

 مدتنی بر فرهنگ عامه نیز وجود دارد.

ای که معرف اثر اسدت از   ویژه ةنشاننام و عنوان و »، 48قانون  17 ةماددر حقو  ایران، بر اسا  

ها را برای اثر دیگری از همان نوع یا  تواند آن کس نمی د و هی حمایت این قانون برخوردار خواهد بو

، حتدی عندوان کتدب    امریکدا برخالف حقدو    ،پس«. مانند آن به ترتیدی که القای هدهه کند به کار برد

پذیر باهد، مشروط بر اینکه نام کتاب آهپزی به کتاب اختصاص یابد  حمایت است   آهپزی هم ممکن

را مثدال  « کتاب مستطاب آهپزی؛ از سیر تدا پیداز  »توان  می مثالًکند.   را تداعی یادهدهو ذکر آن کتاب 

نحدوی انتخداب هدده کده       تردید این عنوان برای یک کتاب آهپزی تازگی و اصالت دارد و به . بیزد

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

، نام ابتکاری غدذاهای  هدهیادهود. با توجه به مطالب  ن موجب سردرگمی خوانندگان میچو د.برکار 

، حمایدت از  امریکدا تواندد حمایدت هدود. در حقدو  ایدران، بدرخالف حقدو          هده هم مدی  حمایت

روش  48قدانون   1 ةمادزیرا  .هوند با مانعی مواجه نیست صورت هفاهی بیان می  هایی که به طرزتهیه

 داند. اهمیت می هدن آن بی  ادبی و هنری را برای اثر محسوب ةآفریدکاررفته در بیان یا ظهور  به

 آرایی سفرهپذیری  حمایت

هدناختی آن را   طریقی است که جدذابیت زیددایی    غذا به ئةاراو ین ئتز و معنی هنر چینش  آرایی به سفره

هدود   مدی   از بیان خالقیت سرآهپز محسدوب آرایی هک ی  سفره 1بخشد. به مشتری بهدود می ئهاراهنگام 

(Rao 2020: 2.) کنیم. بررسی می امریکاآرایی را در حقو  ایران و  در ادامه، امکان حمایت از سفره 

                                                                                                                                                    
1. https://lionfishsd.com/the-art-of-plating (accessed: 12/15/2021). 

https://lionfishsd.com/the-art-of-plating
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 امریکاحقوق 

 شرایط حمایت

پذیر هدن باید اصیش و خالقانه باهد و در یدک حامدش    آرایی جهت حمایت ، سفرهامریکادر حقو  

 کنیم. هروط یادهده را بررسی می ادامهباهد. در   فیزیکی تثدیت هده

 خالقانه بودن

غدذایی   ة مجسدم  2غدذا  خواهان مدعی بود چینش خاص غذا به هدکش کاسده   1،سِنگ کیم ةپرونددر 

غذا و عکس   کاسه در ارتداط باکرد  سنگ ادعا می (. هرکت کیمWalo 2016: 568هود ) می  محسوب

  را نقدض کدرده   یادهدهح   بندی نودل برن  عکس روی بسته رایت دارد و خوانده با چاپ آن کپی

در یک حامش  و هود که خالقانه باهد می  صورتی حمایت ای در کرد اثر مجسمه  است. دادگاه اعالم

هدای هندری باهدد کده از عم کردهدای       هده بیانگر خالقیت کافی و مشتمش بر جنده فیزیکی تثدیت

، آهپز وی غذاها را از بین هزاران گزینه انتخداب و  خواهان. طد  ادعای پذیرند کاربردی آن تفکیک

 بداور  همار باهد. به های بی خاص از بین گزینه یهک  بود که   طراحی کرده طوریها را  چیدمان آن

 و داهدت  درجده وجدود   360مرغی یا گوهتی در هر زاویه از  های تخم سنگ، امکان چینش رل کیم

کدرد    . در مقابش، خوانده استداللبودچنین گزینش و چیدمانی بیانگر خالقیت و مدنایی برای نقض 

اصدالت نددارد.    ،که ترکیب دو عنصر غیراصیش، یعنی کاسه و محتوای یک غذای معمولی ویتندامی 

یعندی   ،حمایدت   رایت برای ترکیدی از عناصر غیرقابش دندال کسب کپی  سِنگ به کرد کیم  دادگاه بیان

نرر دادگداه، اجدزای خدوراکی از عم کدرد       است. به ،معمولی و اجزای یک غذای سنتی ةکاسیک 

نرر از زاویده و کمیدت    صرف ،کرد  . دادگاه اعالمناپذیرند هدن، تفکیک  کاربردی خود، یعنی خورده

عناصدر از فقددان    ناپدذیر  سدنگ، ماهیدت حمایدت    هده توسط کیم یا چینش اجزای خوراکی استفاده

 دارد.  اصالت حکایت

غذاها ممکدن اسدت بدا ایدن مدان  مواجده هدود کده بیشدتر آهدپزها از            ةحوزمعیار اصالت در 

 (. این ایراد اجماالBonadio & Weissenberger 2021: 3ًگیرند ) می  های همکاران خود الهام آفرینش

تنهدا خوهدمزه ب کده(     غدذاهایی کده )نده    ةتهیاما خی ی از آهپزها هم برای ابداع و  .پذیرفتنی است

                                                                                                                                                    
1. 810 F. Supp. 2d 1046 (C.D. Cal. 2011). 
2. Bowl of food, Food Bowl, Buddha Bowl. 
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 & Bonadioدهندد )  مدی   خدرج   کنند و خالقیت به می  نوعی هنرمندانه هستند تالش  نواز و به چشم

Lucchi 2019: 14های متناسدب یدا متضداد و     ها و رنگ هکش و ها (. وقتی ظاهر غذا مشتمش بر طعم

مشتریان است، آهپزها هنر مشدروعی   هناسی چیدمانی است که هدف از آن برانگیختن حس زیدایی

ای  کننده (. حس بینایی نقش تعیینSmith 2018: 134کنند که با هنر سنتی تفاوتی ندارد ) را خ   می

است بده    ها از آثار هنری الهام گرفته سرو آن ةنحودر جذابیت غذا برای مشتریان دارد. غذاهایی که 

هدا   هوند و مشتریان حاضرند مدالغ بیشتری برای آن می  تر ترجی  داده سنتیین ئتز ةهیوغذاهایی با 

هود، مردم میدش بیشدتری بده خدوردن آن پیددا      ه ئاراتری  بپردازند. هنگامی که غذا به روش جذاب

از دیدددگاه بعضددی از نویسددندگان، برخددی مصددادی   (.Schifferstein et al. 2020: 19کننددد ) مددی

و  ،بعدیِ هنرهای زیددا، گرافیکدی   زیرا آثار سه .پذیرند حمایتای،  عنوان آثار مجسمه  آرایی، به سفره

رایت ابزار الزم را برای ساخت مجسدمه   دارند. طد  این دیدگاه، چون قانون کپی بر کاربردی را در

هدده از کددو    تراهدیده  ةمجسمسنگی و  ةمجسمبودن فرقی بین   تعیین نکرده است، از نرر مجسمه

 :Smith 2018نددارد ) تفداوتی  سدرامیکی   ةمجسمنیز با ک و خامه هده از کی ساخته ةمجسمنیست. 

های خود ندایدد مدانعی بدرای     سرآهپزها از مواد غیرسنتی در آفرینش ةاستفاد(. بنابراین، صرف 134

بعضدی نویسدندگان    (.Bonadio & Weisseinberger 2021: 3آیدد )   حسداب   حمایت از این آثار بده 

حتدی اگدر   که  اند بر آنکنند و  می  را یک اثر اهتقاقی از آن ت قیهده مطاب  دستورپخت  غذای تهیه

ماند ناپایددار ت قدی هدود و در نتیجده هدرط       دلیش اینکه فقط تا زمان مصرف هدن باقی می  غذا به

غدذا از یدک دسدتورپخت     ةتهید ها، عمدش   صورت حمایت از دستورپخت تثدیت را محق  نکند، در

 (.Sprigman 2006: 1767) گرفتنرر  درتوان اجرای اثر اص ی  خاص را می

 تثبیت در حامل فیزیکی

اثدر خالقانده موضدوع     مثابدة از نرر مفهومی و قانونی باید غذا را به  اند که بر آنبرخی نویسندگان 

 Broussard) ردک  و دستورپخت را ابزاری برای تحق  هرط تثدیت ت قی 1976قانون  102(a) بخش

هدا و تعددادی از نویسدندگان اثدر خالقانده را بدا        اندد دادگداه   نرر گفتده (. طرفداران این 716 :2008

یک رویه یدا   منزلةاند. از دیدگاه ایشان، ت قی دستورپخت به  کرده  های اجرای آن خ ط دستورالعمش

های الزم برای یدک   است که سازها و نت  که هرایط حمایت ح  مؤلب را ندارد، مانند این ،یندافر
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واقد  ابدزاری بدرای     سوب هوند. در نهایت، این نویسندگان دسدتورپخت را در محیند افرسمفونی 

ایدن   1976قدانون   102(a) بخدش دانند که بده تعدیدر    تثدیت اثر یعنی غذا در یک حامش فیزیکی می

تکثیدر یدا بده طرید       یدا  دوام اسدت در   کند که حام ی که در حالت عادی بدی  امکان را فراهم می

 (.Buccafusco 2007; Marcellini 2019: 5 & 1131دیگری منتقش هود )

ناپدذیر غدذا ممکدن اسدت بدا ایدراد مواجده هدود          تحق  هرط تثدیت با عنایت به ماهیدت دوام 

(Bonadio & Weissenberger 2021: 5  زیدرا بدر .)    اثدر هنگدامی    1976قدانون   101 بخدش اسدا

کده امکدان     نحدوی   به ؛باهد  داهته قدر کافی دوام یا ثدات  که تجسم خارجی آن به استهده  تثدیت

باهدد. در پاسد      موقت ممکن ةدورطر  دیگر برای مدت زمانی بیش از یک   تکثیر یا انتقال آن به

یعندی بدین    ،کوتاه یبرای مدت زمان غذایی موقتی است و معموالً ةآفریدهده این واقعیت که   گفته

ساز باهد. دیوارنگاری  رایت نداید مشکش کپیماند از جهت  می  هدن، باقی  سرو در بشقاب و خورده

 Janssens)کامش برخوردارند رایت  کپیعمر بسیار کوتاه، از رغم  بههای یخی و هنی نیز،  و مجسمه

2013: 24-25.) 

غذا نپذیرفت. دادگاه در ایدن زمینده بده     کاسه بارةسنگ، دادگاه هرط تثدیت را در کیم ةدر پروند

رمندانده  ندارای چیددمان ه  کرد آیا بداغِ  می  بررسی 7 ةناحیاستناد کرد که در آن دادگاه  1کِ ی ةپروند

ک ی راج  به حقو  اخالقی مطاب  قانون حقو  هنرمنددان بصدری    ةپرونداست یا خیر.  هده  تثدیت

کرد اثر برای برخورداری از حقدو  اخالقدی بایدد هدرایط       صری ت که دادگاه  اما چنان .بود 2)وارا(

 ةمقایسد کِ ی، دادگداه بدا    ةپروندرا داهته باهد. در  ،یعنی اصالت و تثدیت ،رایت مقرر در قانون کپی

ها کاهدته   دادگاه، باغ باور نکرد. به  هده ت قی انسان آن را حاصش خالقیت و تثدیت ةچهرباغ زنده با 

در  زندده و ذاتداً  هوند. اجدزای بداغ    نمی  ولی توسط یک پدیدآورنده خ   ،هوند و پرورش داده می

آیند نه ذهن باغدان. پس از استناد به  وجود می  در طدیعت به عناصراین  .هده نه تثدیت ،ندتغییر  حال

محتدوی غدذای فاسدهددنی     ةکاستغییرپذیر است،  کرد مانند باغ، که ذاتاً  ک ی، دادگاه اعالم ةپروند

 ،هدود، اثددات نشدود    مدی   سدال زندده   کده هدر   ،باغ ةهد ماهیت تثدیت هود. وقتی فاسد می نیز نهایتاً

 بخدش هده در مفهدوم   تواند تثدیت نمی ،رود می  هدن برای همیشه از بین که بعد از فاسد ،غذا کاسه
                                                                                                                                                    
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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به صورت هفاهی بیان هدده و در   هایی که صرفاً ت قی هود. با عنایت به هرط تثدیت، طرزتهیه 101

 (.Brennan & Christie 2000: 25هوند ) نمی  باهند حمایت  یک حامش فیزیکی تثدیت نشده

 حقوق ایران

گیدری از ذو    اه آهپز با بهرهگهود. هر نمی  آرایی در حقو  ایران نیز حکم خاصی دیده راج  به سفره

هدا   طور ک ی خدوراکی   نوازی را برای غذا یا میوه یا هیرینی و به های بدی  و چشم خود هکش ةس یقو 

حمایدت حد  مؤلدب اسدت. بددیهی       ةهایستاثری ابتکاری خ   کرده که  طراحی و اجرا کند، مس ماً

، اگدر  مدثالً تواند بیانگر اصالت کار آهپز باهدد.   پاافتاده و تکراری نمی های پیش است استفاده از هکش

پز  رینییاست. اما اگر یک ه  نداده بروزابتکاری از خود  ،آهپز تربچه را به هکش یک گُش ساده درآورد

هک ی ابتکاری آماده کند  کیک تولد آن را بهین ئتز ةنحوبه هکش و   راج  زیاد و تفکر با صرف وقت

 آن راتوانیم  هنری او باهد، می ةروحیو  ،کیک بیانگر استعداد، مهارت، تصورات ذهنی، تفکر خال و 

 کنیم.  ت قی پذیر حمایتفکری وی و در نتیجه اصیش و  شوحاصش ترا

از لحاظ حصری یا تمثی ی بودن ابهام دارد )هدیری زنجانی  48قانون  2 ةمادفهرست مندرج در 

باید مصددا    یپذیر و هکش غذا برای حمایتین ئتز(. اگر آن را حصری بدانیم، چینش و 3 :1395

قایدش  »حمایت مدنی از پدیدآورنده یدا بایدد    ةزمینرسد در  نرر می  باهد. به یادهدهیکی از بندهای 

( یا فراتر از این بندهای 56: 1387 )زرکالم« هد 2 ةمادهای آثار مذکور در  گونهبه تفسیر موس  از 

 .کردواع جدید آثار را نیز فراهم و در نتیجه امکان حمایت از ان دانستگانه را تمثی ی  دوازده

صدورت ک دی     هدای ذهندی بدر غدذا یدا هدیرینی و بده        ممکن است ایراد هود که تجسدم ایدده  

هدا   کاربردی خوراکی ةجندهود، به  ها انجام می تر و اهتهاآورتر کردن آن ذابها، که برای ج خوراکی

تدوان   کند و قاب یت حمایت ندارد. در پاس  می هنر کاربردی پیدا می ةجندهود و بنابراین  مربوط می

، تفداوتی بدین هندر کداربردی و غیدر آن، از جهدت       امریکدا گفت در حقو  ایران، برخالف حقو  

آرایی ماهیت  حمایت از سفره در زمینةدیگر  ةهدهوجود ندارد.  ،حمایت ح  مؤلببرخورداری از 

دهدد در   نشدان مدی   48هاست. در پاس  به این هدهه باید گفت مراجعه به قانون  فسادپذیر خوراکی

یافتده بده عندوان      ، هرط دوام حام ی که ایدده روی آن تجسدم  امریکاحقو  ایران، برخالف حقو  

نرر از مدت زمدان بقدای    شده است. بنابراین، صرف تجسم خارجی اثر، صرفهرط حمایت مقرر ن
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عمدر کوتداه، قاب یدت    رغدم   بده کندد و آثدار خدوراکی،     پدذیری کفایدت مدی    حامش آن، برای حمایت

 مؤلب را دارند.  برخورداری از ح 

  نتیجه

مؤلدب بایدد هدرایط      آرایی، برای برخورداری از حد   ابتکارات غذایی، اعم از دستورپخت و سفره

ندد از اصدیش بدودن و تثدیدت در     ا عدارت امریکامقرر در قوانین مربوط را داهته باهند که در حقو  

 ةطرزتهید یک حامش فیزیکی و در حقو  ایران ابتکاری بودن )اصدالت( و تجسدم خدارجی یدافتن.     

هدا   غدذا در آن  کردن  غذاها در مواردی ممکن است خی ی معمولی باهند و مواد الزم و روش آماده

هدوند. در مقابدش، گداهی یدک      ای بیان هده باهد. چنین مواردی اصیش محسوب نمی به هکش ساده

آهپز برای نوهتن دستورپخت به مطالعه و تحقی  در مدورد فوایدد مدواد غدذایی و طدر  افدزایش       

گیرد تا به هک ی بدی  و هنرمندانه  کار می  عالوه ذهن خال  خود را به پردازد و به ها می جذابیت آن

هدا، کده از ذو  و    کردن آن را بیان کند. این دسته از طرزتهیه  آماده ةهیوغذا و  ةتهیمواد الزم برای 

اصدیش محسدوب    امریکدا هدوند، در حقدو  ایدران و     های فکری نویسنده ناهی می س یقه و تراوش

های موجدود در   غذاها )مانند گردآوری دیگر مشتمش بر دستورپخت ةمجموعهوند. کتاب یا هر  می

فضای مجازی(، در صورت اصالت در گزینش و چینش مطالب، مستقش از محتوای خود، حمایدت  

پدذیر هسدتند. در    غذا نیز در صورت خالقانه بدودن حمایدت   ئةارا ةنحوو ین ئتزهوند. هکش و  می

 ةروید آرایدی بدا مخالفدت     سفره ، با عنایت به لزوم دوام حامش فیزیکی اثر، حمایت ازامریکاحقو  

هدود و بندابراین مدانعی بدرای      است. چنین هرطی در حقو  ایران دیدده نمدی    قضایی مواجه هده

حمایت از این نوع ابتکارات وجود ندارد. مطداب  اصدش تفکیدک ایدده از بیدان، حتدی در صدورت        

 فراهم نخواهد بود. غذای موضوع آن ةتهیبرخورداری طرزتهیه از ح  مؤلب، امکان من  دیگران از 
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 منابع
جهانى بزرگداهت هی  اعرم  ةکنگر، قم، کتاب المکاسب .(  1415مرتضى بن محمد امین )انصاری، 

 .5ج  ،انصارى

افزاری در فدروش   های نرم هرکت ةروی یش حقوقی تح» .(1398)فرهادخانی زینب  ؛بختیاروند، مصطفی

 ةپژوهشدنام ، «افزارهدا  افدزاری و ادغدام ندرم    سدخت هرط دریافت قطعدات    ای به افزارهای رایانه نرم
 .180 د 153 ، ص 91، ش بازرگانی

 .1 ج، (سره قد )خمینى امام آثار نشر و تنریم ةمؤسس تهران، ،الدی  کتاب .( 1421)ه ال ّ سید روحخمینی، 

 .2 ج ،، قم، داوریهالفقاه  مصداح .(1377خوئی، سید ابوالقاسم )

، تهدران،  35 ، چکتداب مسدتطاب آهدپزی از سدیر تدا پیداز       .(1400) راستکار فهیمه ؛دریابندری، نجب

 کارنامه.

از آثار هندر معاصدر در    یتحما» .(1392) منش عرفان محمدحسین ؛زاده هریب هیرین ؛زاهدی، مهدی

 .230 د 203 ، ص (یفکر یتحقو  مالک ةنام یژهو) حقو  پزهکی ،«امریکا ییقضا ةیرو

 ، تهران، سمت.حقو  مالکیت ادبی و هنری .(1387زرکالم، ستار )

 رایدت  یکپد  ینرام فع  یتحما یحقوق یها چالش یقیتطد ةمطالع» (.1395) هدیری زنجانی، سید حسن

 .32 د 5 ، ص 4، ش 1395، د الهیات هنر، «و انگ ستان یرانبر حقو  ا یدمعاصر با تذک یاز هنرها

 ةمؤسسد  ،، مشدهد حقدو  ادبدی و هندری    .(1394)قددولی درافشدان   سید محمدمهددی   ؛محسنی، سعید

 مطالعات اسالمی در ع وم انسانی. ةپژوهشکدانتشاراتی 
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