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آثار گردآوریشده و اصالت

مهدی زاهدی

1

 -شیرین شریفزاده

2

دریافت-7930/8/06:پذیرش7931/0/5:

چکیده
هاواطالعاتازقبلموجودراشاملمیشوند


ایازداده

شدهمجموعه

آثارگردآوری
اند،بدونآنکه


ندهدریکاثرمستقلانتخاب،گزینشوچیدمانشده
کهتوسطپدیدآور
خودچیزیبرآنبیفزاید،مانندجُنگهایادبی،گزیده آثار،دفترچههایراهنمایتلفنو
نظایرآنها.ازآنجاییکهاصالتازشروطاصلینظامحقوقیمالکیتادبیوهنریبرای

مطرحمیشودکهآیاآثارمزبورازاصالتالزمبرایحمایت

حمایتازاثراست،اینسؤال
درایننظامبرخوردارندیاخیر؟کشورهایپیرونظامحقوقیکپیرایت،دیدگاهعینیو

کشورهایپیرونظامحقوقیحقمؤلف،دیدگاهذهنیرادرتعریفاصالتپذیرفتهاند.این

اختالف دیدگاه موجب شد تا سالها در خصوص مفهوم اصالت در رویه قضایی
اختالفنظروجودداشتهباشد؛امارأیفیستباابداعمعیار«جرقه»،عنصرخالقیترابه

مفهوماصالتملحقکرد،تشتتآراراازمیانبرداشتواصالترادرگروگزینشهای

خالقانه قرار داد .معیار جرقه آمریکایی بهعنوان کاربردیترین معیار احراز اصالت ،مورد
اقبالنسبینظامهایحقوقیقرارگرفت.مقالهحاضرباتحلیلآرایقضاییصادرهبهاین

نتیجهدستمییابدکهگردآوریآثارموجودتنهادرصورتیکهبهیکروشغیربدیهیو
بهنحوخالقانهانجامشدهباشد،شایستگیحمایتراخواهدداشتواینحمایتتنهاشیوه
هایگزینشوانتخابمؤلفرادربرمیگیردومحتوایاثرمشمولحمایتنخواهدبود.
اصالت،آثارگردآوریشده،پروندهفیست،رویهقضاییآمریکا،خالقیت.

واژگان کلیدی:


.دانشیارحقوقبینالمللعمومیدانشگاهعالمهطباطبائی(نویسندهمسئول) M_zahedi@atu.ac.ir
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.0دانشجویدکتریحقوقخصوصیدانشگاهعالمهطباطبائیshirin_sharifzadeh@atu.ac.ir
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مقدمه
هایادبیوهنریدرذاتخودهموارهبایکموضوعبحثبرانگیزمتقابل

حقوقآفرینش
روبهروست.ایننظام حقوقی ازیکسوبانیازمؤلفان به نظارتو کنترل وکسب درآمداز
کنندگاندردسترسیآسانوبیهزینهبهآثارفرهنگی


آثارشانوازسویدیگربانیازمصرف
حال،ایننظامهموارهتالشمیکندتعادلیمناسبمیانحقوقپدیدآورندگان

مواجهاست.بااین
آثار،یعنیمؤلفانوهنرمندان،ازیکسووحقوقمصرفکنندگان،یعنیعمومجامعه،ازسوی
دیگربهوجودآورد.بسیاریازموضوعاتموردبحثدرحقوقمالکیتادبیوهنریونتایج
حاصل از آن بهطور مستقیم بر چگونگی این تعامل مؤثر است؛ از جمله میشود به موضوع
حمایتازایده،تعیینمصادیقاستفادهمنصفانهوازهمهمهمترلزومبرخورداریآثارازشرط
اصالتاشارهکرد.
اصالتازشروطاصلیبرایجلبحمایتازاثردرنظامحقوقآفرینشهایادبیوهنری
است.بااینحال،درکنوانسیونبِرن،معیاراصالتبهعنوانشرطحمایتذکرنشدهودراکثر
قوانینملینیزاصالتتعریفنشدهاست.مرورقوانینملیکشورهابرایدرکمفهومواحدیاز
اصالتایننتیجهرادرپیداردکهاینمفهومبهاندازهتعدادهمانکشورهامختلفاست.در
عوض ،تفسیر آنکه چه اثری اصیل است ،عمدتاً به عهده دادگاهها گذاشته شده است .با این
وجود،پرواضحاستکهاصالتمعیارپذیرفتهشدهبینالمللیبرایتحصیلحمایتاستوآثار
ادبیوهنریتنهازمانیقابلیتداراشدناینحمایتراپیدامیکنندکهاصیلباشند.

دادگاههایکشورهایاروپایی درتعریفاصالتبهدوگروهعمدهتقسیممیشوند.گروه
بهمفهومسادهتقلیدیوکپینبودناثرنسبتبه

اول،کشورهایداراینظامکامنال،اصالترا 

آثارقبلیتعریفکردهاند.بهعقیدهایشانوبراساسدیدگاهعینی،همینکهاثرازتالشوکار
خالقآننشأتگرفتهباشدوتقلیدیازآثارپیشازخودنباشد،اصیلمحسوبوشایستگی
حمایتکپیرایتراخواهدداشت.گروهدومیاکشورهایداراینظامرومی -ژرمنیمعتقدند
آثاریدارایشرطاصالتهستندکهمنعکسکنندهشخصیت،سبک،فردیتوروششخصی

پدیدآورندهباشند.ازمنظردیدگاهذهنی،اثرادبیوهنریکهقادربهانعکاسروحیاتخاص
پدیدآورندهاثرنباشدوبهتعبیریدرجزءجزءاثر،امضانویسندهمشهودنباشد،اصیلمحسوب
نمیشودودرنتیجه،صالحیتکسبحمایتنظامحقمؤلفرانخواهدداشت.انعکاسایندو

دیدگاهدرآرایمختلفصادرهازدادگاههایکشورهایاروپاییتازمانصدوررأیدرپرونده
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فیست،موجب تشتتآرابرای مدتی طوالنی شد.رأیصادره دادگاهعالیایاالتمتحدهدر
دعوایانتشاراتفیستعلیهشرکتخدماتتلفنرورالکهعنصرجدیدیبهنامخالقیترابه
معیارهایاحرازاصالتاضافهکرد،بهعنوانیکتصمیمتاریخیموردستایشقرارگرفت.این

تصمیم که الگوی نوینی را از مفهوم اصالت بنا نهاد ،بعدها توسط بسیاری از کشورهای دنیا
پذیرفتهشد.درایاالتمتحدهآمریکا،دادگاهها،معیارسنتیانگلستان(معیارتالش،عرقجبین،
کارمیبردندامادرسال 7337دادگاهعالیاعالم


هاجهتاحرازاصالتبه
کارشاق) 7راتاسال
کرد که معیار تالش بایستی با عنصر خالقیت همراه باشد .این معیار در نظام حقوقی آمریکا
بهعنوانمعیار«جرقه»0شناختهمیشود.
برخی از آثار ادبی و هنری از قبیل مجموعه گزیده آثار ،گلچین اشعار ،جُنگهای ادبی،
دفترچههای راهنمای تلفن و رستوران ،کاتالوگها ،پایگاههای داده و نظایر آنها هرچند اثر

مستقلمحسوبمیشوند؛لیکنپدیدآورندهخوددرایجاددادههاواطالعاتمندرجدراثرنقشی

نداشتهاست،بلکهآنهارابدونافزودنچیزیبهآنازآثارپیشینیااطالعاتموجودگردآوری
کردهاست.بهاینگونهآثار،آثارگردآوریشدهمیگویندکهپدیدآورندهتنهادرگزینشو

چیدماندادههایااطالعاتدخالتمیکند.

دشواریتبیینمفهوم،معیاروقلمرواصالتدرآثارگردآوریشدهبسیاربیشترازسایرآثار
ادبی و هنری است؛ زیرا ،همان طور که گفته شد ،در این آثار ،پدیدآورنده تنها در انتخاب
مطالبیاگزینشاطالعاتسهیماستوچنانچهعنصرخالقیتراشرطاحرازاصالتبدانیمبا
روخواهیمشدکهآیاگزینشوانتخابمیتواندعنصرخالقیترادربر

اینپرسشاساسیروبه
داشتهباشدیاخیر؟اینمقالهتالشداردباتبیینمفهومکلیاصالتدرآثارادبیوهنریوبیان
دیدگاههایمختلفدراینخصوصبهمفهومدقیقاصالتبااستنادبهآرایقضاییکشورهای

مختلفخصوصاًرویهقضاییآمریکانزدیکشودوبهاینسؤالپاسخدهدکهشرطاصالتدر
شدهچگونهاحرازودامنهآنتاچهاندازهگسترشمییابد؟ازاینرو،ایننوشتار

آثارگردآوری
بهدوبخشکلیتقسیممیشود:دربخشاولمفهومکلیاصالتومعیارهایاحرازآنودر
بخش دوم آثار گردآوری شده ،چگونگی احراز اصالت ،مفهوم خالقیت و دامنه حمایت از
اینگونهآثاربررسیمیشوند.

1.Sweat of the Brow.
2.Spark.
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گفتار اول
 .1اصالت
،نوظهور ،جدید ،نوگرایانه ،آغازین و
درمفهومعاماصالتبهمعنایتازه ،روشنوین 
7

0

9

4

5

0

1
).لغتنامهوبستر8درمقابلواژهاصالتپنجمعنی

نخستین تعریفشدهاست(Sotomi, 2005: 6

راآوردهاست:
*اولین:موجودبرایاولینبار؛
*جدید:کامالًجدیدورونوشتواقتباسازدیگرینبودن؛
خالقانه:نشاندهندهتواناییخالقانهفکری؛

*
*غیرسنتی:خروجازاعمالسنتیوپیشین؛
*منبعبرایتقلیدها.
وهنریبههمهاینمعانیتوجهشدهونظامهایملیازیکیازاین

درحقوقمالکیتادبی 
مفاهیمیاتلفیقیازآناندر تعریفاصالتاستفاده کردهاند .دربرخی کشورها،مانند فرانسه،
اصالتبهمعنایآناستکهاثر؛متضمنیکسبکمشخصوشخصیازپدیدآورندهآنباشد.
دربرخیدیگر،مانندانگلستان،تنهازمانیاثراصیلارزیابیمیشودکهرونوشتازآثاردیگران
نباشد.برخینیز،مانندآمریکا ،اصالترا بهمفهوم تازگیومنبعثازتخیلنویسندهمیدانند
(.)Fenzel, 2007: 556
هایآنمیگوید:

یکیازنویسندگاندرتعریفاصالتوویژگی
درجریانآفرینشاثر،ازهیچکستقلیدیاکپینکردهباشد.

اصیلبودناثریعنیآفریننده
آثاراصیلدارایهویت،3شیوه،76فردیت77وروششخصی70آفرینندهاستکهاینخصوصیات
شخصیتیخودرادرقالبکلماتمناسبومؤثرازطریقپردازشایدههابیانمیکند.همهما
مانسرچشمهمیگیرد.ایناصالتدرواقعهمان


مقداریاصالتداریمکهازخاصبودنطبیعت
1. Fresh.
2. New- Fashioned.
3. NewFangled.
4. Modern.
5. Modernistic.
6. Initial.
7. Primordial.
8. Encarta Webster’s Dictionary of The English Language (2d ed. 2004).
9. Personality.
10 .Style.
11. Individuality.
12.Personal Way.
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وبیششکلمیپذیردوازطریقآثارادبیوهنریقابلشناساییاست.


شخصیتماستکهکم
اصالترامیتوانبهعنوانتجلیشخصیتخالقدراثرشتوصیفکرد.بههمیندلیلاستکه

وقتی دو نویسنده مکان واحدی را توصیف میکنند ،دو شاعر شعری را دربارۀ یک موضوع
میسرایند و دو پیکرتراش یک پرنده را میسازند ،آثار اصیل متفاوتی آفریدهاند ،زیرا سبک

شخصیتیوضمیرالقاشدهدرآثارآنان،نمودهایمتفاوتییافتهاست(.)Ros, 2014: 463-465
نظراخیردربرخیازآرایصادرهدرنظامحقوقیآمریکانیزانعکاسیافتهاست.دادگاه
استیناف ایاالت متحده آمریکا در سال 7357و در جریان رسیدگی به پرونده شرکت هنرهای
کندوبیانمیکندکه

زیبایکاتالدا 7الزمهاصالتراکمیبیشازتنهاکپینبودنتوصیفمی
اگراثرییکتفاوتقابلتشخیصازیکاثردیگربهنمایشگذارد،حقوقفرض میکندکه
اینتفاوت،امضایشخصیمؤلفرادارااستوبنابراین،شایستهحمایتکپیرایتاست؛حتی

اگراینتفاوتتصادفیباشد(.)Littrell, 2002: 200
علیرغموجوداینتوصیفاتدرتبیینمفهوماصالت،کنوانسیونبِرنبرایحمایتازآثار
)وموافقتنامهجنبههایتجاریحقوقمالکیتفکری(تریپس)()7334که

ادبیوهنری(7880
حقوقمالکیتادبیوهنریقلمدادمیشوند،تعریفیازاصالت

مهمتریناسنادبینالمللیدرزمینه
اندوحتیبهضرورتاصیلبودنآثاربرایجلبحمایتاشارهنکردهاند.


ارائهنداده
اینمسئلهتعجببرانگیزنیست؛زیراوضعیتوشرایطحمایتازآثاربستهبهقوانینکشورها

متفاوتاست.برخیازاینقوانین،مانندفرانسه،بهضرورتاصیلبودنآثاردرحقوقمالکیت
ادبیوهنریاشارهکردهاند؛بدونآنکهآنراتعریفکنندوبرخی،مانندایرانوآلمان،0حتی

صورتضمنیبهآناشارهکردهاند.

آنرادرقوانینخودمطرحنساخته 
وبه
ضرورت وجود اصالت در آثار ادبی و هنری اعم از اینکه در قانون بیان شود یا از خالل
دکترین حقوقیو رویه قضایی استنباط شود،بسته به نظام حقوقی کشورهاممکناستامری
عینی9یاذهنی4قلمدادشود.ازدیدگاهعینی،یکاثردرصورتیاصیلاستکهنتایجمقایسهآن
تنهاکپینیست،بلکهحداقلیازتالشفکریرابهنمایشمیگذارد.


باآثارقبلیثابتکندکهنه
1. Alfred Bell & Co v. Catalda Fine Arts,Inc. United States Court of Appeals for the
Second Circuit 191 F, 2d 99(1951).
.0درخصوصایراندرمباحثآتیبهآنپرداختهخواهدشدامادرنظامحقوقیآلمانازعبارت«منحصربهفردبودن»برای
بیانمفهوماصالتاستفادهشدهاست.برایمطالعهبیشتررجوعشودبه:زرکالم،ستار،)7984(،قانونمالکیتفکریفرانسهو
آلمان(،ترجمه)،انتشاراتسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور.
3. Objective.
4. Subjective.
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نظام کپیرایت آمریکا و کشورهای آنگلوساکسون از معیار عینی برای احراز اصالت پیروی
میکنند .از دیدگاه ذهنی ،یک اثر در صورتی اصیل قلمداد میشود که نمایانگر شخصیت

نویسنده و روحیات خالق آن باشد .تفسیر و تعریف اصالت از این منظر ،مخصوص نظام حق
مؤلف در کشورهای پیرو حقوق رومی ژرمنی مانند فرانسه و بلژیک است .دیدگاه ذهنی
دیرینهترینسنتدررویکردبهاصالتاست(.)Ros, 2014: 465



 .2معیارهای احراز اصالت
 .2-1نظام حق مؤلف

درنظامحقمؤلف،اصیلبودناثربرمعیارذهنیرابطهپدیدآورندهبااثراستواراست.به
عبارتدیگر،اثربایدزاییدهتراوشهایفکریپدیدآورندهباشدتاازحمایتقانونیوقضایی
).احرازاصالتدرایننظامبهاینصورتاستکهاثربایستی

برخوردارشود(زرکالم98:7980،
شرحدهندهیابازتابشخصیتخالقآنباشد.اینمعیارکهازقرن 73میالدیظهوریافت،با

مبانیشناساییمالکیتفکریهگل7مطابقتدارد.بااینحالارزیابیواحرازاصالتاثربراساس
اینمعیاردرآنزمانقابلدرکاستکهآثارادبیوهنریبهتألیفاتنویسندگان،آثارنقاشیو
مجسمهسازیمحدودبوداماامروزهنمیتواندرخصوصآثاریهمچونبرنامههایکامپیوتریو

پایگاههای داده از این دیدگاه بهره جست (2010: 372

)Judge,؛ زیرا ماهیت اینگونه آثار

تواندمنعکسکنندهروحوشخصیتخالقآنباشد.برهمیناساس،معیار

بهصورتیاستکهنمی
خلقشخصیدرقوانینملیاینکشورهاازطریقدادگاههاتعدیلیافتهاست.


 .2-2نظام کپیرایت

رایت،مانندانگلیس،کهدیدگاهعینیراپذیرفتهاند،ضابطه

درکشورهایداراینظامکپی
احرازاصالتمبتنیبرمعیار«تالش»است.درایننظامودرچارچوب پیشینههایقضایی،احراز
اصالتمنوطبهایناستکهاوالًاثرحاصلکارپدیدآورندهآنباشدوکپیاثرشخصدیگری
نباشدوثانیاًحاکیازمهارتوزحمتخالقاثرباشد(زرکالم.)98:7980،اینمعیاربرایاولین
 -Hegeliam. 7ازدیدگاههگلمبنایشناسایینظاممالکیتفکری ،شخصیتپدیدآورندهوحقوقمرتبطبهآناست.به
عقیدههگل،معرفت،دانش،استعدادهاوماننداینهابیگمانصفتروحآزادهستندونسبتبهانسانجنبهدرونیدارندنه
بیرونیاماروح،اینتواناییراداردکهازراهبیانوآشکارسازی،بهاینخصوصیاتفردیوجهبیرونیدهدودرآنهادخلو
تصرفکند.برایآگاهیبیشترمراجعهشودبه:هگل،گئورکویلهلمفریدریش،)7934(،عناصرفلسفهحق،ترجمهمهبد
ایرانیطلب،چاپسوم،تهران:قطره.
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باردرپروندهلین7درسال7366میالدیمطرحشدومجلساعیانآنراپذیرفت.درایندعوی،
سازیتحتالفظییکسخنرانیشفاهیکهمتعاقباًدر


موضوعموردمناقشهآنبودکهآیاپیاده
یک روزنامه چاپ شده است ،میتواند از حمایت قانونی کپیرایت برخوردار شود یا خیر؟
دادگاهدرنهایتاعالمکردباتوجهبهمیزانکارانجامشدهتوسطخبرنگاردرضبطسخنرانیو
پیادهسازیآندرقالبیکگزارش،اثرنهاییبهوجودآمدهنتیجهکارومهارتخبرنگاراست

وقابلیتحمایتکپیرایتراداراست(.)Hariani, 2011: 540

مطابقاینمعیاردربریتانیا،اصالتاساساًبهمفهوم«کپینبودن»استوتنهامیزاناندکیاز
برایبهدستآوردنحمایتکپیرایتکافیاست.بهموجب

مهارت،کاروقدرتتشخیص 0
رویکردسنتیبریتانیاییبهمعیاراصالت،خالقبرایخلقیکاثربهخالقیتنیازینداردوتنها
میبایستاثریرابیافریندکهکپیازآثاردیگراننباشد.تحتاینمعیارحتییکعکسفوری

تفاقینیزشایستهحمایتکپیرایتاست(.)Fanzel, 2007: 572رأیصادرهدراینقضیه

سادهوا
اگرچه در زمان حاکمیت قانون  7840انگلستان صادر شد؛ لیکن حتی پس از تصویب قانون
کپیرایت  7363و قوانین آتی دیگر ،حمایت کپیرایت در این کشور با یکی از معیارهای

گیردوهیچعنصرخالقانهایراجهتاحرازاصالتاثر


صورتمی
«مهارتوکار»یا«تالش»
هایانگلستانهموارهتصریحکردهاندکهمعیارتالشبرایآناندراحراز


داند.دادگاه

الزمنمی
اصالتبهتنهاییکفایتمیکند(.)Hariani, 2011: 511
اینرویکرددربیشترکشورهایداراینظامحقوقعرفیماننداسترالیا،نیوزلندوهندوستان
اتخاذمیشود.بااینکهدادگاههایاینکشورهامعیارتالشرابرایاحرازاصالتالزممیدانندو
برسرآنبایکدیگرتوافقدارند؛لیکندرخصوصمفهومدیگریبهنام«خالقیت»9ازیکدیگر
گیرند.ازنظربرخیازایندادگاههامعیاروالزامدیگریدرکنارمعیارتالش(مهارت،


فاصلهمی
کاروقدرتتشخیص)ضروریاستتابیانیرااصیلوقابلحمایتکپیرایتسازدوآنمعیار
استکهدرمباحثآتیآنبررسیمیشود.

«خالقیت»
انگلستاندرتنظیموتصویببخشیازمقرراتبینالمللیمربوطبهحقوقمالکیتفکریاز
جملهحقوقآفرینشهایادبیوهنریمانندکنوانسیونبِرنوموافقتنامهتریپس،ازابتداتاکنون
دخالت داشته است .اسناد مزبور ،کشورهای امضاکننده را به مقرراتی ملزم میکنند که شامل
1. Walter v. Lane (1900) AC.539.
2. Skill, Labor and Judgement.
3. Creativity.
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معیارهایحداقلیاست.همانگونهکهبیانشد،تعریفاصطالح«اصالت»ولزومآندراین
هایمقدماتیآنها

ادبینالمللینیامدهاستاماتاریخچهمذاکرات،تنظیم،تصویبوبحث

اسن
ممکناستدرتفسیربرخیاصطالحاتراهگشاباشد.برخیصاحبنظرانبراینعقیدهاندکه

معیار سنتی «تالش» که در انگلستان پذیرفته شده است با تعریف قابل استنباط از اصالت در
برنوموافقتنامهتریپسقابلتطبیقنیست.دانیالگرویس 7براینعقیدهاستکه

کنوانسیون 
کنوانسیونبرناصطالحاصالترادرمفهوماثریکهدرآنخالق،خصوصیاتشخصیاشرا

ارائهمیدهدبهکاربردهاست.اینبرداشت،ازمذاکراتکنفرانسبازبینیبرلیندرسال7368

برایننظراستکهتاریختقنینیکنوانسیونبرننشانمیدهدکه

قابلبرداشتاست .گرویس 
کنندگانکنوانسیوندرتعریفاصالت،بیشترشخصیتمحوربودهاندتاوفاداربهتعریف

تدوین
سنتیانگلیس(.)Fenzel, 2007:375ناسازگاریمفهوماصالتدرکنوانسیونبرنباحقوقانگلیس
ایننتیجهرابهدنبالداردکهمعیار«تالش»آنچنانکهدرسنتانگلیسیبهعنوانباورسابقریشه
داشته است ،امروزه مقبول نیست .به عالوه ،او بر این اعتقاد است که معیار «تالش» با قصد
قانونگذاردرتصویبقانونانگلیسی«آن» 0در 7176کهبهمنظورتشویقفرهیختگانبهنوشتن

مغایراست؛زیراازنظرویقصدقانونگذارازکتابهایمفید

کتابهایمفید تدوینیافتهبود
همانا کتابهایی است که دارای حداقلی از خالقیت است و سودمندی صِرف ،موردنظر
قانونگذار نبوده است .در صورت پذیرش سخن گرویس ،قانون «آن» به الزامات قانونی

آمریکاییدرکپیرایتشبیهمیشودکههماناارتقایرونددانشاست(.)Fenzel, 2007: 576


 .2-3نظام کپیرایت آمریکا

نظام حقوقی آمریکا با اینکه جزئی از نظام حقوقی کپیرایت است و دادگاههای آمریکا
سالهامعیارسنتیانگلستانراجهتاحرازاصالتبهکارمیبردند؛لیکندرسال 7337دادگاه

شوراینمعیاررابهتنهاییبرایاحرازاصالتکافیندانستودرپروندهفیست 9اعالم

عالیاینک
کردمعیارتالشبایستیباعنصرخالقیتهمراهباشدوبدینطریق،روشنساختکهخالقیت
عنصریمهمدرتشخیصاصالتاست) .)Littrell, 2002: 193
دردعوایفیست،موضوعاختالفاینبودکهشرکتتخصصیفیستدرکتابچههایراهنمای
1. Daniel Gervais.
2. Anne 1710.
3. Feist publications , Inc V.Rural Telephone Service Co .499 U.S.340 (1991).
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هایتلفنیانتشاریافتهبهوسیلهشرکتخدماتتلفنیرورال،یک

تلفنمنتشرهخودازبرخیفهرست
شرکتخدماتتلفنمحلیدرشمالغربکانزاس،بدونمجوزاستفادهکردهبود.دیوانعالی
ایاالتمتحدهادعای شرکت خدمات تلفنرورال را رد کردو بیان کرد که فهرستهای تلفن
رورال قابلیت حمایت کپیرایت را ندارند ،حتی اگر گردآورنده تالش قابل توجهی برای
جمعآوری این فهرست صرف کرده باشد .در این حکم ،دادگاه صراحتاً معیار «تالش» ،یعنی

حمایت کپیرایت از خالق به لحاظ کار صِرف ،را مردود شمرد ( .)Fenzel, 2007: 565دادگاه
همچنینتأکیدکردکهشرطاصالتنمیتواندبهسادگیباکنارهمقراردادنعباراتیمحققشود،
بلکه اثر بایستی «حداقل درجهای از خالقیت» 7را دارا باشد تا شایستۀ حمایت کپیرایت تلقی
گردد(.)Hariani, 2011: 510
ازنظردادگاه،صِرفبیانواقعیتخارجینمیتواندازطریقکپیرایتحمایتشود؛زیرا
چنین آثاری ،آفرینش مؤلف محسوب نمیشوند .دادگاه این نظر را پذیرفت که بین ایجاد و
کشف،تمایزیوجودداردواینتفاوتبایدمدنظرقرارگیرد.کسیکهیکواقعیتخاصرا
یابدوگزارشمیدهد،آنحقیقتراایجادنکردهاست؛اوصرفاًوجودآنراکشفکردهو


می
بنابراینمؤلفوسازندۀآننیست(.)Abrams, 1992: 9
معیارفیستپسازآندربسیاریازآرایصادرهدرایاالتمتحدهآمریکامورداستنادقرار
نحویکهمیشودآنرایکنقطهعطفدراحرازاصالتمحسوبکرد.امروزهدر


گرفت،به
نظامحقوقیآمریکایکاثربهعنواناثراصیلشناختهنمیشود،مگراینکهحدیازخالقیتدر
).اینمعیاردرنظامحقوقیآمریکابهعنوان

بیانآنبهکارگرفتهشدهباشد(Hariani, 2011: 510
معیار «جرقه» شناخته میشود .رأی فیست صراحتاً معیار جرقه را جایگزین معیار تالش کرد؛
هرچندبرخیازنویسندگانمعتقدندکهرایصادرهدرپروندهفیست،معیارجدیدیبرایاصالت
ارائهنکردهاست،بلکهآنرادوبارهشرحدادکهتاقبلازاینبهطورواضحیتعریفنشدهبود.
ازنظرایشانمعیارجرقهدردادگاهعالیآمریکادرپروندهقدیمیسارونی 0بهطورضمنیبیان
دادگاهدراینپروندهمیبایستدرخصوصاصالتعکسگرفتهشدهاز

شدهبود.درسال7884
داستاننویسمشهورایرلندیاسکاروایلد9توسطسارونیاظهارنظرمیکرد.دادگاهنهایتاًدررأی

خوداصالتعکسراتصدیقکردو«انتخابهایخالقِ»عکاسازجملهژست،صحنه،لباس،
1. At least Some Minimal Degree of Creativity.
2.Burrow-Giles Lithographic Company v. Sarony 111 U.S.53 (1884).
3.Oscar Wilde.
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نورپردازی،لوازمومجموعههارمونیآنراازادلهتصمیمخودبیانکرد(.)Gervais, 2002: 951

 .2-4نظام حقوقی ایران

همانطورکهپیشازاینذکرشد،درنظامحقوقیایرانبهضرورتاصیلبودنآثارتصریح
نشده،بلکهبهطورضمنیبهآنپرداختهشدهاست.درحقوقایرانمفهوماصالتتحتعنوان

ابتکاریبودناثرموردتوجهمقننقرارگرفتهاست.قانونحمایتمؤلفان،مصنفانوهنرمندان
مصوب 7948اثرراآنچیزیتعریفمیکندکهازراهدانشوهنریاابتکارپدیدآورندهایجاد
میشود(زرکالم.)45:7981،ماده 7وبندهای 5و 8و 3و 76و 77و 70ماده 0این قانونبه

ابتکاری بودن برخی از آثار مورد حمایت ،مستقیماً تصریح نموده است .از نظر برخی از
حقوقدانانایرانی،اصالتدرنظامحقوقیایرانبههمانمفهومنظامحقمؤلفاستودارای
مفهومشخصیاستنهنوعی.بدینمعناآنچهشرطحمایتمحسوبمیشودایناستکهاثر
مظهرشخصیتپدیدآورندهباشد؛ولی تازگی آناز لحاظ موضوعشرط نیست،مثالًاگردو
نقاشیکیپسازدیگری،ازیکمنظرهطبیعیتابلوهایمشابهیبکشند،بیآنکهیکیازدیگری

شوندوموردحمایتقانونمیباشند؛هرچندکهتابلودوماز

تقلیدکند،هردواثراصیلتلقیمی
لحاظموضوعتازگیندارد(صفایی.)55:7987،در «الیحهحمایتازمالکیتفکری»کهدر
دستورکارمجلسشورایاسالمیقرارداردوهنوزلباسقانونبهتننکردهاست،کتاباول،
مالکیتادبیوهنریوحقوقمرتبط،بند0ماده7درتعریفاثرادبیوهنریمقررکردهاست:
«هرآفریدهفکریاصیلدرزمینههایعلمیوادبیوهنریکهدراینقانوناثرنامیدهمیشود»و
در بند  74همین ماده در تعریف اصالت آمده است« :عبارت است از اینکه اثر از خالقیت
پدیدآورندهناشیشدهباشدوبرگردان(کپی)ازاثردیگرینباشد،هرچندازلحاظموضوع،
محتوایاشکلجدیدنباشد».بهنظرمیرسدعالوهبراینکهدرالیحهجدیدبهاصیلبودناثرقابل
حمایتتصریحشده،معیاراصالتتلفیقیازهردومعیارعینیوذهنیاستوبهمعیارجرقه
آمریکایینزدیکشدهاست.


 .3تأثیر رأی فیست بر رویه قضایی کشورها
پیشازاینگفتهشدهدفحقوقمالکیتادبیوهنریایجادتعادلمیانمنافععمومیدر
دسترسیبهآثارادبیوهنریودرعینحالاعطایپاداشمناسببرایخالقاثراست.زمانیکه

آثارگردآوریشدهواصالت 04

دادگاههابرایاحرازاصالت؛تنهامعیارتالشوصرفاًکپینکردنرابرایخلقیکاثرالزم
یازدسترفتنمنافعجامعهدربهرهبرداریآساناز

میدانستند،اینتعادلبهسودخالقوبهبها

شد.درمقابل،زمانیکهمعیارسختگیرانهتری دربرقراریقابلیتحمایتنظام

آثارمنجرمی
مالکیتادبیوهنریاتخادمیشود،امکانرونقحیطهعمومیوجودخواهدداشتوهمگان
واطالعاتموجوددرآثاردیگرانبهدستمیآورند

تواناییخلقآثارجدیدرابرمبنایایدهها

(.)Judge, 2010: 394بهدلیلهمسوییمعیارجرقهبااهدافایننظام،تشویقبهایجادوخلقآثار
خالقانه،نظامهایحقوقیمتأثرازحقوق انگلستان،اخیراًدرتصمیمگیریهایخودبهمعیارجرقه

نزدیکشدهاند.دادگاهتجدیدنظراسترالیادرپروندهشرکتسیستمبازاریابیدسکتاب 7ودادگاه
نیوزلند در پرونده شرکت بنچ مارکینگ ،0هر دو حمایت کپیرایت را برای آثاری در نظر
گرفتهاندکهازحداقلخالقیتبرخوردارباشند(.)Hariani, 2011: 511

دردادگاههای هندوستانهیچاظهارنظرروشنوواحدی درخصوصمعیاراصالتوجود

ندارد.ایندادگاههادرمواردمتعددیمعیارتالشرادرنظرگرفتندوتأکیدکردندکهیکاثر

برایاحرازاصالتنیازمندمهارت،تالشوکاراستکهتوسطخالقبرایبهوجودآوردنآن
انجامشدهومحرومکردنیکمؤلفازدسترنجکارخودغیرمنصفانهاست.بااینحالرویه
قضاییهندوستانتحتتأثیرآرایصادرهدرکانادا،معیار«حداقلخالقیت»دررأیفیست را

9
عالیدهلینودرپاسخبهاین

،دادگاه

).درپروندهشرکتایبوک

پذیرفتهاند(Judge, 2010: 395

سؤالکهآیاتیترهایگزارششدهموضوعدعوی،اصیلهستندیاخیر؟صراحتاًبهتصمیماتخاذ
شدهدرپروندهفیستاشارهکردومعیار«حداقلخالقیت»همراهبامعیارتالشوکارراضروری
دانست(.)Hariani, 2011: 513
معیارکشورهایدارایحقوقنوشتههمانندفرانسهوآلمانبرایاحرازاصالتتاحدیبهمعیار
1.Desktop Marketing System Pty ltd.; v. Telstra Corp ltd (2002)FCAFC 112
دراینپرونده،شرکتدسکتابازاطالعاتمندرجدردفترچههایراهنمایتلفنکهقبالًتوسطشرکتتلاسترامنتشرشده
صورتسهلوحفشردهمنتشرمیکند.دادگاهاسترالیادعویشرکت

بود،استفادهوبااضافهکردنبرخیدادههایجدیدآنرابه
رابااستنادبهرأیفیستوباایناستداللردمیکندکهاثرخواهانفاقدحداقلخالقیتالزمبرایجلبحمایتکپی

تلاسترا
رایتاست.
2. University of Waikato v. Benchmarking Service ltd (2004) NZCA 90
دراینپرونده،خواهان،دانشگاهویکاتو،درسال0664نتایجتحقیقاتساالنهخوددرخصوصاطالعاتمالیمشاغلنیوزلندرا
منتشروادعاکردخواندهدعوی،شرکتخدماتبنچمارکینگ،ازاطالعاتمزبوراستفادهوآنرابهمشتریانخودارائه
میکند.دادگاهتجدیدنظرنیوزلندبااستنادبهپروندهفیستبهعلتعدموجودخالقیتدرتحقیقساالنهدانشگاه،آنرامشمول

حمایتندانستودرنتیجهدعویخواهانراردنمود.
3.E.Book Co & Ors v. Nawin J Desai & Anr (2008).
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اصالتآمریکایینزدیکشدهاست.همانگونهکهدرمبحثپیشینبیانشد،دراینکشورهااثری
دارای اصالت است که بازتابدهنده و بیانکننده شخصیت خالق باشد .در سالهای اخیر،
دادگاههای فرانسه رویکردی بسیار شبیه به رویکرد دادگاههای آمریکا در پیش گرفته و اعالم
کردهاندکهاصالتورایکارخالقبهانتخابهایخالقانهاوبستگیدارد(.)Hariani, 2011: 512
بررسیرویهقضاییدرکشورهایدارایحقوقنوشتهوعرفینشانمیدهدکهمفهوماصالت
درنظامحقوقآفرینشهایادبیوهنریسیرتکوینیخودرابهسمتتعریفواحدیطیکرده
ترینمعیاراحرازاصالتبهطورنسبیمقبولاکثر

استومعیارجرقهآمریکاییبهعنوانکاربردی
نظامهایحقوقیافتادهاست.

همانگونه که درپرونده«فیست» نشان داده شد،یکیازبحثبرانگیزترینموضوعاتدر
حیطهاحرازاصالت،مسئلهآثارگردآوریشدهاست.دراینآثارپدیدآورندهتنهاتجدیدمیکند،

اضافهمیکندیاآثارقبلیدیگرپدیدآورندگانیاایدههاواطالعاتبرآمدهازحیطهعمومیرا

دوبارهطبقهبندیمیکند.اینآثارچنانچهواجدشرطاصالتباشند،نظاممالکیتادبیوهنریاز

کندوبستهبهنظامهایمختلفحقوقی،حمایتبین56تا16سالپسازمرگ


هاحمایتمی

آن
خالقبهآنهااعطامیشود.
مطابقمعیار«تالش»انگلیسی،خالقانآثارگردآوریشدهبااثباتونشاندادنزمانوتالش
الزمبرایخلقاینگونهآثارمیتوانندحمایتکپیرایترادریافتدارند.بااینحال،براساس

معیارجرقه(خالقیت)احرازاصالتدراینگونهآثارآساننیست.

شدهرابررسیمیکندوبهاین


دوماینمقالهمعیاراحرازاصالتدرآثارگردآوری
بخش 
پرسش پاسخ میدهد که چگونه ممکن است تحت معیار«تالش» و معیار«جرقه» از این آثار
حمایتبشود.


گفتار دوم

1

 .1آثار گردآوری شده
یکاثرگردآوریشدهباانتخاباطالعاتودادههاییکهدرحیطهعمومیوجودداردمثل

های تلفن و نظایر اینها ،با تنظیم و مرتب کردن این دادهها در یک
نامها ،نشانیها ،شماره 


1. Compilation Works.
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المعارفها ،جُنگها،

مجموعه ،خلق میشود .سالنامهها ،7کاتالوگها ،پایگاههای داده ،دائره
گلچینهایادبی0و...نمونههاییازآثارگردآوریشدههستند.
پیشازقضیهفیست،اینسؤالکهچهضابطهومعیاری،اصالتضروریبرایحمایترادر
یک اثر گردآوریشده محقق میسازد ،برای دادگاهها  موضوع بحثبرانگیزی شده بود .رأی
صادرهدادگاهعالیایاالتمتحدهدردعوایفیستازسویحقوقدانانوقضاتدیگردادگاهها
بهعنوانیکتصمیمتاریخیوتحولقانونیشگرفستودهشد.دادگاهباایناقدامریسکبزرگی
راانجامدادهوموفقشدمفهومنوینیازاصالتراارائهدهد.رأیفیستهمچنینبهتشتتآرای
طوالنی میان حوزههای قضایی فدرال در خصوص حمایت قانونی از حق کپیرایت مربوط به
تألیفاتپایانبخشید.درواقع،دعویفیستنقشیبسیاربیشترازیکرفعخصومتداشت؛زیرا
موفقشدیکخألاساسیدرفهممفهومخالقیتراازمیانبردارد (.)Gervais, 2002: 949
کردندادههایواقعی،کافیاستتایک


آوریوفهرست
سؤالایناستکهآیاصِرفجمع
یامیبایستیبرخیارکانومضامینتألیفیبهاثراضافهشود؟یاگزینشو
اثراصیلارزیابیشود؟ 
دهیخاصیدرگردآوریدادههاصورتگیرد؟


نظم
هابرایننظربودنداثریکهحقایقازپیشموجودراصرفاًتجسممیبخشدواز

برخیدادگاه
مؤلف سرچشمه نمیگیرد ،شایستۀ حمایت نیست .منطق این رویه بر پایه یکی از اهداف عمده
حقوق مالکیتادبیوهنریاستواراست.مطابقاینهدف،حمایتازکپیرایتنبایدعمومرادر
استفادهازوقایع،اطالعاتوآثارموجوددرحیطهعمومیمحدودسازد.بااینوجودبااستمراراین
شدهحمایتمیکنند.لذا

هدفدرحقوقکپیرایت،امروزهدادگاههاازبخشیازآثارگردآوری
هایموجودغیرقابلکپیرایتهستند،چگونهمجموعه

اینسؤالمطرحاستکهاگرحقایقوداده
آنهاممکناستاصیلارزیابیشدهوقابلحمایتباشند؟(.)Abramas, 1992: 7-8

شدهبهمنظوراحرازیاعدم


مطابقرأیصادرهدرپروندهفیست،دربررسییکاثرگردآوری
تکعناصراثرنیست،بلکهبرمجموعهوترکیبآنعناصربهطور


احرازاصالت،تمرکزبرتک
کلیمتمرکزمیشوند.درواقع،نحوهچینشوتنظیمعناصر،ممکناستشاخصیبرایاحراز

اصالتدرخصوصآثارتألیفیوگردآوریشدهباشد.
هایاصلیاست،هرنقاشی،اثرخلقشدهاز

همانگونهکههراثرموسیقاییترکیبیازنت
هایقلممواستوهرداستانی،صرفاًترکیبیازکلماتاستامادادگاههااصالت


هاوضربه

رنگ
1. Almanac.
2.Anthology.
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هابررسیمیکنندو

هایتشکیلدهندهآن


تکمؤلفه

تنهاییوجداازاصالتتک
اینآثاررابه
باشدراموردحمایتقرارمیدهند.ازنظردادگاه

اثریکهمجموعهایازآثارومطالبغیراصیل

اگرمطالببهشکلیاصیلگزینششده،کنارهمقراردادهشدهویاتنظیمشدهباشند،ممکن
استدرعینحالیکهاجزایسازندهآن،سزاواربرخورداریازحمایتنباشندلیکنوصرفاً
ناصرترکیبشدهاند،موردحمایتقانونقرارگیرند.از

بخاطرشیوهیخاصیکهدرآناینع

دیدگاهطرفدارانحمایتنظامحقوقیمالکیتادبیوهنریازآثارگردآوریشده،اگرشیوه
خاصترکیبفینفسهاصیلباشد،اینآثارشایستهحمایتهستند(.)McDaniel, 2009: 171

ماده767قانونکپیرایتآمریکامصوب،7310یکمجموعهشایستهحمایتازجانبحقوق
کپیرایترااینگونهتعریفمیکند«:اثرمتشکلازگردآوریموادموجودیااطالعاتمنتخب،
شدهبهشیوهایکهاثرتولیدشدهیککاراصیلمحسوبشود».درپرونده


شدهیاتنظیم
هماهنگ
فیست ،طبق نظر دادگاه ،دفترچه راهنمای تلفن شرکت خواهان ،اصیل نبود؛ زیرا انتخاب و
هماهنگکردنوتنظیمواقعیاتشرکتمخابراتیدرایندفترچه،شرطالزمِحداقلدرجهایاز
خالقیترانشاننمیداد.بهنظردادگاه،شرکتخواهاندردفترچهراهنمایخوداوالًاطالعات
بسیاراولیه،نام،شهرستانمحلاقامتوشمارهتلفنهرشخصراانتخابکردهبود.اینانتخابهای
بدیهی ،غیرخالقانه بودن اثر را ثابت میکرد .ثانیاً شیوه گردآوری و تنظیم این واقعیتها نیز
غیرخالقانه بود که بهصورت سنتی بر اساس لیستکردن مشترکین بر اساس حروف الفبا بود»
(.)Littrell, 2002: 201
مطابقمعیارآمریکاییاصالت،اینشیوهخاصترکیبعناصردرآثارگردآوریشدهبرای
آنکهواجدحمایتکپیرایتباشد،بایدازحداقلخالقیتیاهمانمعیار«جرقه»برخوردارباشد.

برایاحرازاینشرطوکشفخالقیتدراثرگردآوریشده،الزماستروشاحرازاصالتبر
اینگونه آثار تجزیه و تحلیل شود و سپس با اشاره به
اساس رویه قضایی ایاالت متحده در  
رویکردنظامرومی-ژرمنی،مفهومخالقیتموردنیازدراینآثارشناساییونهایتاً،دامنهحمایت
نظامحقوقیمالکیتادبیوهنریدراینگونهآثارتعیینشود.


 .2احراز اصالت در آثار گردآوریشده در رویه قضایی آمریکا
همانگونهکهقبالًبیانشد،دادگاهدرقضیۀفیستبهایننتیجهرسیدکهدفترچهراهنمایتلفن
شرکتخدماتیرورالفاقدخالقیتالزمبرایبرخورداریازحمایتکپیرایتاست.بهعقیده
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دادگاهآنچهدرایندفترچهراهنمایتلفنمنظمشدهاست،دادههایغیرقابلحمایتکپیرایت
استوطریقبهکارگیریآنهانیزفاقدخالقیتالزماست.
دادگاهدراینپروندهگفتهاستبرایبرخورداریازحمایت،گرچهالزمنیستوقایعدر
هانیزنمیتواندواضحو

آوریامبدعانهارائهشوندولیگزینشونظمدهیآن


یکطریقشگفت
بدیهیباشدوابداًمستلزمخالقیتینباشد(.)Abramas, 1992: 14
اطالعاتیکهشرکتخدماتیرورالازمشترکینتلفنبراساسحرفاولنامخانوادگیآنان

ترتیبدادهبود،نمیتوانستخالقیتموردنیازدرمعیار«جرقه»آمریکاییراداراباشد.چنین
گزینش و هماهنگی اگرچه بهعنوان یک سنت قدیمی محترم است؛ لیکن برای آنکه بخواهد
اصیلقلمدادشود،بسیارمعمولیوپیشپاافتادهاست(.)Fenzel, 2007: 566

ازرأیصادرهدراینپروندهمیشودبهایننتیجهرسیدکههیچشکیوجودنداردکهتنظیم
دفترچهراهنمایتلفنبراساسنامخانوادگیممکناستامریکاربردیومفیدباشد؛لیکناین

ریقارائه،بدیهیترینروشیاستکهدرچنینگردآوریهاییوجوددارد؛بنابراینخالقیت

ط
الزمدراحرازاصالتراندارد.برایآنکهگردآوریاطالعاتاصیلباشد،مؤلفبایدانتخابیا
شده،معمولیوپیشپاافتادهنباشد.درنتیجهاز

نظمدهیدادههارامستقالًانجامدهدوتالشانجام

خالقیتحداقلیبرخوردارباشد.
اکثر تألیفات و گردآوریهای انجام شده مورد حمایت کپیرایت ،حداقلی از خالقیت را
اند.پروندههاییکهپسازپروندهفیسترسیدگیشدندوحکمشانصادرشد،تعیین


کسبکرده
هایبدیهیوحمایتناشدنیاز

اینمیزانازخالقیتوتفاوتآنباهماهنگیهاوگردآوری

نمونهبرجستهایاز

جانبنظامکپیرایترابهخوبینشانمیدهند.پروندهشرکتانتشاراتیکِی7
این آراست .در این پرونده ،دادگاه دریافت که راهنمای تلفن انتشارات کِی که صرفاً برای
خدمتبهجامعهچینی-آمریکایینیویورکمهیاشدهاست،حداقلخالقیتراداردودرنتیجه،
بامعیارمقبولدرپروندهفیستمطابقتدارد.
اگرچهراهنمایکِی شامللیستهایقبالًانتشاریافتهدرراهنمایرستورانهایچینیبودولی
هنگامی که علیه خوانده بابت استفاده از اطالعات گردآوری شدهاش در این راهنمای تلفن
هبخش،اثراورااصیلوقابلحمایتدانستوخواندهرابهنقضکپیرایت

شکایتکرد،دادگا
محکومکرد.دادگاهمعتقدبودخانموونگ،0مؤلفراهنمای کِی،درانتخابهرکسبوکارو
1.Key Publication Inc v. chinatown Today Publishing Enterprise 945 F.2D 509 (1991).
2. Ms. Wang.
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ایرادرفهرستمنتشرشدهاشانجامدادهاست؛مثالًاگر


هایهوشمندانه
تجارتخانهای،گزینش

اومعتقدبودکه رستورانیافروشگاهیبرایمدتطوالنیدربازارچینیهایمقیمنیویورک
خودواردنمیکرد.دادگاهمعتقدبوداینراهنمادرگزینش

آورد،نامآنرادرفهرست


دوامنمی
هایفهرستشدهدرصفحاتزردآنفقطموردعالقه


اطالعاتاصیلاست؛زیرابرخیازبخش
جامعه چینی -آمریکایی است که با گزینش مؤلف انتخاب و مشخص شده است 7 .دادگاه
گزینشهاوانتخابهای خانموونگ رابامعیارموردنیاز درقضیهفیستبرایاحرازاصالت

منطبقدانست (.)Fenzel, 2007: 567دادگاهدراینپرونده،معیارفیسترااعمالوانتخابهای
راخالقانهقلمدادکرد.مطابقنظردادگاه،انتخابکسبوکارهای

انجامشدهدرفهرستراهنما
معین و حذف بقیه آنها ،نیاز به فکر و خالقیت دارد .گردآورنده تصمیم به حذف کسب
وکارهایی از آن مجموعه گرفت که اعتقاد داشت بهزودی پایان میپذیرند .بهعالوه ،انتخاب
هایمعینوتنظیمکسبوکارهایذیلآنهابدیهینبود،بلکهمستلزمخالقیتبودو

دستهبندی

بنابراینالزاماتخواستهشدهدرپروندهفیسترادارابود(.)Littrell, 2002: 203
پیفون0است.دراینپرونده،دادگاهحکم
مثالدیگردراینمورد،پروندهشرکتآمریکایی 
کرد که کتاب راهنمای خواهان قابل حمایت کپیرایت است؛ زیرا کتاب مزبور نتیجه صدها
پیفون در
ساعتبازبینی،تحلیلوتغییرتعرفههایایالتیومقرراتپنجاهایالتاستکهتوسط 
ویکصفحهایسادهوخواندنیمنتشرشدهاست.اگرچهاینهماهنگیدر


یکفهرستپنجاه
هایانجامشدهبرایتهیهآن

پاافتادهوسطحیمینمایدولیدادگاهانتخابهاوهماهنگی


ابتداپیش
رامطابقمعیار«جرقه»تشخیصداد(.)Fenzel, 2007: 568
در سال 0666در پرونده هاکین علیه اسکای ،9دادگاه تجدیدنظر ایاالت متحده آمریکا به
اصالت تصاویر بطریهای ودکای خواهان رأی داد .در این پرونده ،هاکین بهعنوان عکاس
تبلیغاتیشرکتاسکایانتخابشدهبودولیپسازانتشارسهعکس،شرکتاسکایاعالمکرد
کهازاینعکسهاراضینیستوعکاساندیگریاستخدامکردهاست.پسازاینکهخواهان
عکسهایمشابهعکسهایتبلیغاتیخودرابربیلبوردهامشاهدهکرد،علیهخواندهبابتنقض
حق کپیرایت شکایت کرد .این در حالی بود که خوانده مدعی بود عکسهای هاکین از
بطریهایودکافاقداصالتاست.

1. Such as Bean Curd & Bean Spkout Slops.
2.U.S Payphone, Inc v. Executive Unlimited of Durham, Inc , 781 F.Supp.412 ( M.D.N.C.
1991).
3.Ets-Hokin v. Skyy Spirits 225 F.3d 1068 (9th cir 2000).
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دادگاهدرتصمیمخود،تصاویرراباجزئیاتتوصیفکرد«:درهرسهتصویر،بطریدریک
پسزمینهسادهسفیدیازردونورپردازیازپشتنمایاناست.بطریبهنظرازسمتچپروشن

طوریکهسمتراستدرکمیسایهقراردارد.دردوعکسفقطبطریبهنمایش


شدهاست،به
درآمدهودرسومییکمارتینیدرکناربطریقرارگرفتهاست».
دادگاهدربررسیهایخودتئوریقدیمیاصالتتصاویرراتکرارکرد.ازاینمنظر،عکاس
یکتصمیمشخصیدرموردسوژهعکس،زاویهآن،نورپردازیوتعیینزماندقیقیکهعکس
بایدگرفتهشودرااتخاذکردهاست؛بنابراینتأثیرشخصیعکاسدراثرنمودمییابدوآنرااصیل

مینماید.دادگاهبیانکردکهتصمیماتخواهاندرموردنورپردازی،سایهگذاری،زاویه،پسزمینه

معیارفیستبرایخالقیتالزممیداند(.)Littrell, 2002: 203-204

وغیرهبیشازمیزانیاستکه
بررسیوتحلیلآرایصادرهدرپروندهفیستوپروندههایپسازآنمشخصمیکندکه

دادگاهها درمواجههباآثارگردآوریشدهبااینسؤال اساسیروبهروهستندکهآیا اینآثار
آنچنانمتفاوتازدادههایاصلیهستندکهبتوانندمدعیحمایتکپیرایتشوندیااینکهچنان

شبیهاصلهستندکهعاریازهرگونهعنصرخالقانههستند؟
گونهکهدرسایرآثاراشتقاقیتولیدیکنسخهالمثنیعینبهعینممکننیستواجد


همان
حمایتکپیرایتبشود،دردادههایتألیفیوگردآوریشدهنیزچنین حالتیحکفرماست.پس

ازفیست،اصالتتنهاباصَرفهزینهوزمانبهدستنمیآید.فیستوجودسهمیازاستقاللو
عناصراصیلرادراثرجدیدالزممیداندتااثرجدیدبهچیزیبیشترازیکتقلیدصِرفتبدیل

خالقانهترازیککپیدقیق

شود.درواقع،انتخاباسامییکفهرست،مثالًبراساسنظمالفبایی،
از یک اثر در اندازهای متفاوت نیست؛ بنابراین هیچ یک از آنها نمیتوانند مدعی حمایت
کپیرایتبهعنواناثراصیلشوند.

در قضیه فیست ،دادگاه برای جلب حمایت کپیرایت ،مؤلف را ملزم نمیکند که اثرش
اماایناثرمیبایستبازتابیازواکنششخصیمؤلفبه

جدید7یاابتکاری0یاشگفتانگیز9باشد
موضوعباشد(.)Abramas, 1992: 48دادگاهاظهارداشت«:احتماالًاکثریتقریببهاتفاقتألیفات
اینمعیارراپشتسرخواهندگذاشتامادرموردهمهآنهاچنیننخواهدشد.دستهمحدودیاز
جرقهایازخالقیتمطلقاًوجودنداردیابهحدیاندکاستکه
آثارباقیمیمانندکهدرآنها  

1.Novel.
2.Innovative.
3. Surprising.
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میتوانوجودشرانادیدهگرفت»(.)Abramas, 1992: 48


 .3رویکرد نظام رومیژرمنی به مفهوم اصالت در آثار گردآوریشده
طبقمواردپیشگفته،معیارسنتیاصالتدرکشورهایرومی -ژرمنیمانندفرانسهمفهومی
نسبتاًانتزاعیداشت،بهاینمعناکهاثربایدبیانکنندهیامنعکسکنندهطرزتفکرشخصنویسنده
باشد .چنینرویکردیطبیعیاست؛زیرامفهومانتزاعیازاصالتدرطولقرننوزدهممیالدی
نمایانشدهوبیانرایجهنریدرآنزمان،نقاشیومجسمهسازیونویسندگی ،بیانیدرونیاز

وضعیتعاطفیوذهنینویسندهبودهاست.بهعبارتدیگر،تفاوتهاییکاثرازدیگریبدون

وجودمنطقومالکمشخصیشکلمیگرفت،یعنیبازتابیازذهنیتانتزاعیخودنویسندهبود.

تشدهاند:مانند

شدهازسویدادگاههایفرانسهشناساییوحمای

بااینحال،انواعآثارگردآوری

آثار مربوط به مطالعات اماری ،جدول مقایسه رتبهبندی توسط مخاطبان تلویزیون ،کتابهای
راهنمایتلفنتخصصیوتقویم.دیوانعالیکشورفرانسهدرآرایمتعددخودتصریحکردکه

نرمافزارهایکامپیوتری
دادههایتألیفیو 
تواندبرایآثارنوینمانندپایگاه 

معیارسنتیاصالتنمی
ضوابطومعیارهایجدیدودقیق،

هایکشورفرانسهتالشکردندتاباتوسعه

استفادهشود.دادگاه
نوعنگرشمعیارسنتیراارتقابخشندوباپاسخبهاینپرسشمعیاردقیقتریارائهدهندکهآیا
نویسندهاثر،طرزفکرخودرادراثرنمایانداشتهیا خیر؟پاسخاینسؤالدرغالبمواردازنظر
دادگاههایفرانسهایناستکه«انتخابهایخالقانه»وجهتمایزاثراست(.)Gervais, 2002: 968
دادگاهتجدیدنظرپاریسدریکدعویکهموضوعآناصالتیکفرهنگلغتدوزبانه
شدهای ،اصالت تنها میتواند به
بود ،بیان کرد که علیرغم هر عملکرد بدیهی یا ازپیش تعیین 
«خالقیت فکری» اطالق شود .استنباط مشابهی توسط همان دادگاه ،چندسال بعد ،در دعوایی
راجعبهکتابفهرستلغاتبومیایالتلوئیزیانا7صورتگرفت.نمونهقابلتوجهدیگردرباب
تألیف مجموعه داستانهای کوتاه فولکلور بود؛ چراکه خود داستانها بهطور عمومی به دلیل
هاممکنبودبهدلیل

انقضایمدتحمایتقانونی،دیگرموردحمایتنبودندولیمجموعآن
انتخابوچیدمانآنفولکورهاموردحمایتازسوینظامحقمؤلفواقعشوند.دادگاهبهدلیل
هادرسیاقخاصیازروایتونیزبیانآنهابهسبکخودکهمنجربهتنظیم

«انتخابداستان
هدفدار آنها شده بود» آن اثر را بهعنوان اثری دارای اصالت و متعلق به گردآورنده شناخت
1.Louisiana
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(.)Judge, 2010: 379
رسیمکهرویهقضاییاینکشور

هایفرانسهبهایننتیجهمی


ازمجموعآرایصادرهدردادگاه
درمسیرارتقایمفهوماصالتبهمعیارجرقهنزدیکواحرازاصالتدرآثارگردآوریشدهرا
دراثرمیداند.هرچندبهطورقطعنمیتوانگفتاماگرایش

منوطبه«انتخابوگزینشخالقانه»
علمای حقوق و رویه قضایی در دادگاههای بلژیک ،هلند و سوئیس نیز «انتخاب و گزینش
وریشدهاست(.)Gervais, 2002: 969
خالقانه»دراحرازاصالتبرایآثارگردآ 
آرای صادره در تمامی نظامهای حقوقی یک رهیافت قطعی به دنبال دارد« :صِرف کار و
تالشبهتنهاییشایستهحمایتنیست».بااینحالچنینقطعیتینیازبهشفافیتدارد.بااینکهرأی

صادرهدرپروندهفیستتوانستنقطهعطفیدرمفهوماصالتایجادکندامادوموضوعهمچنان
نیازبهبررسیومداقهبیشتردارد.7:ازحیثکمّی،حداقلیازخالقیتچهمیزاناست؟.0از
حیثکیفی،چهاثریخالقانهاست؟دربخشبعدیبهایندوموضوعپرداختهمیشود.


 .4خالقیت در احراز اصالت آثار گردآوریشده
قبلازورودبهبحثخالقیتوچگونگیاحرازوتعیینآنازجانبرویهقضاییایاالت
متحدهآمریکامیبایستبهایننکتهتوجهشودکهآنچهبهعنوانحداقلدرجهایازخالقیتدر

آثارگردآوریشدهموردنیازاست،مربوطبهمرحلهگزینشوانتخاباستنهمفادومحتوی
شدهوجهانشمولدرحقوقمالکیتادبیوهنریوجوددارد

اثرتألیفشده.یکاصلپذیرفته
وآن،اصلحمایتنکردنازایدههااست.مطابقایناصل،نظامحقوقمالکیتادبیوهنریاز

بیانیکایدهبایکروشخاصحمایتمیکندونهازخودایده.ازایناصلکلی،دواصل

فرعیبهدستمیآید:نخستاینکهیکتفاوتواضحبینشکل 7وعملکرد 0وجودداردو

اصل دوم تفاوت بین شکل و واقعیت است 9.حقوق مالکیت ادبی و هنری از شکل حمایت
میکندونهازعملکردوواقعیت؛بنابراینهمانگونهکهدرهمهنظامهاپذیرفتهشدهاست،با

توجهبهاصلاول،ایننظامحقوقیازتکنیکهایادبییاهنرییافرآیندهایصنعتی،اقتصادیو
مالیحمایتنمیکند(.)Hariani, 2011: 509همچنینباتوجهبهاصلدوم،ایننظامازبیانو
توصیفواقعیتهایخارجیحتیاگربرایاولینبارباشدحمایتنمیکند.
1.Form.
2.Function.
3. Fact.
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در پرونده تیلور 7که مثالی کالسیک برای اصل دوم است ،خواهان مدعی جلب حمایت
شدهدریککتابمسابقهبودامادادگاهاسترالیابهصراحتنظر

کپیرایتبرایبیانوقایعثبت

دادکهکپیرایتبرایهیچشخصیحقانحصاریدرقبالبیانیاتوصیفوقایعخاصقائل
نمیشود .هیچ انحصاری در رابطه با وقایع از طریق اولین بیان به وجود نمیآید .یک شخص

نمیتواندبااولینبیاناینخبرکهیکفردازاتوبوسسقوطکرد،یایکاسبخاصبرندهیک

مسابقهشده،دیگرانراازبیانآنوقایعمنعکند (.)Hariani, 2011: 510
از تحلیل رأی دادگاه استرالیا این نتیجه حاصل میشود که هیچکس نمیتواند مدعی حق
انحصاریدرباره وقایع،حقایقوآثارموجوددرحیطهعمومیشودحتیاگراوبرایبهدست

هاکارزیادیکردهباشد.بیاناینحقایق،فقطبهصورتیمیتواندموجداصالتو


آوردنآن
متعاقباً حمایت کپیرایت بشود که شکل بیان آن با حداقل درجهای از خالقیت در گزینش،
ترتیب،چینشونظمدهیاینوقایعهمراهباشد؛لذامالحظهمیشوددادگاهازشکل،آنهمبا
حداقلیاز خالقیت در نظامکپیرایتحمایتمیکند وصرفبیانیکواقعه حمایت را به
همراهندارد.
با اینکه تعریف خالقیت در پرونده فیست بیش از آنکه توضیحی باشد ،توصیفی است اما
روشناستکهخالقیتبهعنواناصطالحیهنریدرحقوقمالکیتادبیوهنریازحیثکمّی،

ماننداصالت،درپایینترینسطحکمّینگهداشتهشدهاست.خالقیتدرمقایسهباتازگی0معیار
پایینتریاستوبرایخالقبودننیازینیستکهانتخاب،هماهنگیوارائهحقایق،نوآورانهو

شگفتیآورباشد.

مطابقرأیفیست،درجهاندکیازخالقیتکافیاستوشناساییاینحدازخالقیتموجب
میشوداکثریتقریببهاتفاقآثاربهآسانیبهایندرجهدستیابند،زیراآنهادارایمقداریجرقه
خالقانههستندومهمنیستاینمقدارتاچهمیزانخام،کموبدیهیباشد(.)Judge, 2010: 404
خالقیت،مطابقرأیفیست،بایدازیکتالشمستقلبیشترباشد،یعنیتالشیکهبدیهی
نباشدودارای حداقلیازخالقیتباشد .دررأیفیستآمدهاستکه«رورال[نمیتواند] در
هماهنگیوچیدمانشازوقایعادعایاصالتکند؛زیراهیچچیزابداًخالقانهایدرموردفهرست

مالحظهمیشود

کردناسامیبراساسحروفالفبادرصفحاتیکدفترچهراهنماوجودندارد».
1. Victoria Park Racing and Recreation Griund Compary v. Taycor (1937)-HCA 45.
2. Novelty.
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عنوانیکمسئلهمستقلومجزابرخوردمیکند،بهاین

کهدادگاهباانتخابوگزینشوقایعبه
معنیکهاگرخالقیتالزمدرانتخابدادههایافتشود،فارغازاینکهدادههایهماهنگشدهو
شده،خوداصیلباشندیانه،کتابراهنماقابلحمایتکپیرایتخواهدبود.

پردازش
درپروندهفیستایننتیجهبهدستمیآیدکهاصالتدر

ازتحلیل محتویات رأیصادره 
یخالقانه7ازجانبپدیدآورندهاست«.گزینشهایخالقانه»بهمعنایآندستهاز
نشها 
گروگزی 
روشهاوتکنیکهای معمولو
انتخابهاییاستکهتوسطانسانخلقمیشوند و درآنها از 

استانداردهایرایجاستفادهنشدهباشد.آثارادبیوهنرینتیجهسهنوعانتخابهستند:انتخابهای
کهایقدیمیاستفادهشدهحاکممیشوند(مثالًدرنقاشییاعکاسییا
تکنیکی0کهبهوسیلهتکنی 
فرمهایمعینیدرشعر)؛انتخابهایکارکردی9کهبهطرزیناگزیر،عملکردیسودمندرابراثر

ینشیند)؛درنهایت،
تحمیلمیکنند(مثالًیک صندلی نباید سرنگونشودوقتی کسی روی آنم 

انتخابهای خالقانه که باید حقیقتاً از خالق اثر نشأت گرفته باشند ،بهصورتی که اگر شخص

دیگری آنراانتخابوگزینشمیکرد ،نتیجه احتماالًمتفاوتمیشد .حقوق مالکیت فکری
برایانتخابگروههایاولودومپاداشیندارد.نظامحقوقیمالکیتادبیوهنریبردستهآخر
وازآنحمایتمیکند(.)Judge, 2010: 377

تمرکزدارد
انتخابخالقانهتوسطپدیدآورندهصورتمیگیرد؛بنابراین،ازحیثکیفی،مفهومخالقیت

تماماًباتفکرانسانیمرتبطاست.روشها،تکنیکها،عملکردهاواستانداردهایرایجقابلاعمال
شدهقراردادیوبیاهمیتیهستندکهبرایجلبحمایتقانونیکافی


هایپذیرفته
دراثر،انتخاب
نیستند.یکانتخابانسانیآگاهانه،شایستهحمایتاست،حتیاگراینانتخاببهنظرنامعقول
آید.قراردادنیکگروهازدادههادریکساختاررایجوبدیهی،درحقوقآفرینشهایادبیو
هنریحمایتیراجلبنمیکند.فهرستالفباییمشترکینتلفن،یکفهرستتاریخیازرؤسای
جمهور کشورها ،فهرست عددی از کد پستی مناطق ،فهرستی از شهرها بر اساس جمعیت،
فهرستیازبازیکنانفوتبالبراساستعدادبازیدرتیمملیومواردمشابه،خالقیتموردنظر
فیسترانخواهدداشت.
چندسالپسازصدوررأیفیست،شاهدرأیدیگریازدادگاههایآمریکاهستیم.اینرأی
عالوه بر اینکه بر اساس نوآوریهای پرونده فیست صادر شده است ،ممکن است در تشخیص
1. Creative Choices.
2. Technical Choices.
3. Functional Choices.
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خالقیتروشنگرباشدوماراراهنماییکند.درپروندهکرگوس7خواهانفرمیحاویاطالعات
هایآتیبیسبالطراحیکرد.اینفرمشامل3

آماریدربارهبازیکنپرتابکنندهروبهرودربازی

دسته اطالعات طبقهبندی شده بود .بعد از آنکه خواهان (کرگوس) فرم خود را چاپ کرد،
خبرگزاری آسوشیتدپرس فرمی کامالً مشابه منتشر ساخت که فقط به لحاظ تزئین متفاوت بود.
دادگاه نخستین در این دعوی اعالم کرد که فرمهای خواهان اصالت الزم برای بهرهمندی از
کپیرایتراندارندامادادگاهتجدیدنظرازمقایسهفرمهایکرگوسبادادههایمشابهپیشینبهاین
نتیجه رسید که قبل از انتشار فرم کرگوس ،هیچ فرمی  3آیتم مشابه را به طریق و شکلی
اند.درفرمهایقبلی،قسمتهای


آوریشده

بندینکردهاستکهدرفرمکرگوسجمع

فهرست
هایمتفاوتیجمعآوری

کمیبافرمکرگوسمشترکهستندکهاینقسمتهایمشترکباقسمت
هایقبلی،هیچکدامحاویبیشتراز9قسمت

شدهاندکهکرگوسانتخابوچینشکردهاست.فرم
نبودندکهدرفرمکرگوسوجودداشتویکیازبخشهایکرگوس،هرگزبیشازایندرهیچ
فرمینیامدهبود.
پروندهکرگوستوانستبرخیازپیچیدگیهایمربوطبهتوضیحوشرحعنصرخالقیترا
روشن سازد که توسط فیست پایهگذاری شده بود .فیست به ما نمیگوید که معیار خالقیت
چیست ،بلکه صرفاً میگوید که انتخاب و هماهنگی وقایع اگر تماماً معمولی ،پیشپاافتاده یا
بدیهیباشد،خالقیترانخواهدساخت.فیستفقطتأکیدکردکهچیدمانالفباییاسامیبهقدر
کافیبرایاحرازاصالتخالقانهنیستاماتعریفوشرحاینخالقیترابهرویهقضاییآینده

واگذارکرد.
دادگاهدرقضیهکرگوسازمفاهیمواصطالحاتیاستفادهکردکهدرقضیهفیستبهعنوان

کاررفتهبودوگفت:آثارگردآوریشدهوتألیفیکهازاینمعیارهای

معیاریجهتخالقیتبه
حداقلی (انتخاب و چیدمان بدیهی) فراتر رفته باشند ،دارای خالقیت و در نتیجه از حمایت
کپیرایتبرخوردارهستند.بااینکهپروندهفیستاینمفهومرابهصورتمنفیبیانمیکند«:اثری

؛رأیکرگوسبهصورت

کهنتواندازاینحداقلهافراتررود،قابلحمایتکپیرایتنیست»
هافراتررودبرایقابلیتحمایتکپیرایت

مثبتپاسخمارامیدهد«:هراثریکهازاینحداقل

بهحدکافیخالقانهاست»(.)Abramas, 1992: 24
براساستعاریفمندرجدرآرایقضاییدرخصوصلزومخالقیتدرآثارگردآوریشده،
1. Kregos v. Associated Press (2d cir 1991)731 F.Supp.113.
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شودکهعنصرخالقیتمیبایستییادربخشانتخابدادههاوجودداشته

ایننتیجهحاصل 
می
باشدآنگونه که درپرونده«کِی» بیان شدیا در بخش هماهنگی وچینشایندادهها کهدر
توانددادگاههارادراحرازاصالتجهت

بداناشارهشد.اینتقسیمبندیمی

پرونده«کرگوس»
اعطای حمایت حقوق مالکیت ادبی و هنری راهنمایی کند .با این حال ،برخی از حقوقدانان
معتقدندممکناستاینآراپیامدهایناخواستهای را بهدنبال داشتهباشدکهباهدفحقوق

کپیرایتوحقوقمؤلفانوجامعهدرتعارضقرارگیرد.

مطرحمیشودکهاگریک

ازنظرایشاندرموردخالقیتدربخشانتخابدادههااینسئوال

مجموعهدادهشاملهمهاطالعاتآنطبقهمشخصباشد،براساساینآراامکاندرنظرگرفتن
اصالت برای آن اصوالً وجود ندارد .برای مثال ،یک گردآوری میتواند شامل تمامی آرا و
تصمیماتمکتوبدادگاههایفدرالایاالتمتحدهباشد.آیااینتصمیمدرمورد انتخابهمه
موارد به جهت آنکه در اصل انتخابی صورت نگرفته است ،موجب میشود چنین اثری فاقد
هابهویژهدرشکل
اصالتباشد؟اگرپاسخمثبتباشد،وضعیتبغرنجیبرایفراهمکنندهاینداده 

هایدادهالکترونیکیایجادمیشود؛زیراازیکطرف،ارزشتجاریاینپایگاههاوابسته
پایگاه 
هاحمایتکپیرایترامشخصاًبهدلیل

برهمینکاملبودنشاناستوازطرفدیگر،اینپایگاه
کاملبودنشانازدستمیدهند؛درحالیکهباانتخاببرخیازاعضاییکدستهازدادهها

دستآورد.
خوبیاصالتالزمرابه 

ممکناستبه
مشکلدیگرایناستکهآیایکشکلاستانداردازمرتبکردندادههاباقالبینامعمول،
اصیل خواهد بود ،خصوصاً هنگامی که این دادهها بهخودیخود در یک قالب دیگر کامالً
معمولیتلقیمیگردند؟بهعبارتدیگر،یکترکیبوچینشنامعمولازدادههایمعمولی،

هابهعنوانیکترکیب
ممکناستفقطبهایندلیلاصیلباشدکهایندادههاوروشارائهآن 
غیرمعمول به کار رفتهاند .برای مثال ،فهرست کردن همه آرای کپیرایتی دادگاههای ایاالت
متحدهبراساسحروفالفباینامخانوادگیقاضیانشاکنندهرأیبهعلتچیدمانغیربدیهی
خود دارای خالقیت است .این در حالیست که دادههای مندرج در این اثر برای وکال و
دانشجویانکپیرایتمعمولیهستندامابهدلیلگردآوریوچینشخاصآن،نامعمولودر

نتیجهبایدخالقانهمحسوبشوند.احتمالداردکهاینطرزچینشدادههابرایبرخیجذابباشد

اما غیرمحتمل است که برای بیشتر مردم سودمند باشد .با این وجود ،بر اساس آرای صادره،
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سودمندیمحدودچنینچینشیازتحققاصالتجلوگیرینمیکندوچنیناثریبهعلتچیدمان
غیر بدیهی خود دارای خالقیت است .مثال مشابه و بسیار بعید ،چینش آرای قضایی بر اساس
تاریخ تفویض اختیارات قضایی قضات است .در این مثال ،کاربرد و فهم سودمندی چنین
دادهایبهسادگیمیتواندادعاکند
ایبسیارسختاستاماگردآورندهچنینپایگاه 


گردآوری
کهچنینچیدمانیناشیازبینششخصیوحتیخیالیاوست.هرچندچنینمثالهاییدرعمل
وجودندارندامافرضوجودآنغیرممکننیست( .)Abramas, 1992: 20
تجزیهوتحلیلآرایصادرهدراینبخشهرچندتاحدودزیادیتوانستمیزانودرجه
کمّیوکیفی«حداقلخالقیتالزمبرایاحرازاصالت»راتبیینکند؛لیکنرویهقضاییآمریکا
رغمراهکارهایپیشبینیشدهدراحرازخالقیت،

وباالخصقضیهفیستروشنساختکهعلی
معیار دقیقی جهتسنجشمیزانخالقیت وجودندارد وتعیینآن درمواردپیچیده وابستهبه
استداللونظرقضاییوتشخیصعرفیدادگاهاست.

 .5دامنه حمایت از آثار گردآوریشده
طورمعمولدادهها


گردآورندهبه
دادگاهدرقضیهفیستدربخشیازرأیخودآوردهاست«:
ازاثرخودقرارمیدهدکهمیخواهد.اوهمچنین

ووقایعموردنظرراانتخابوآنرادرجایی
تصمیم میگیرد چگونه این دادهها را جمعآوری و منظم کند که بتواند بهطور مؤثری توسط
هاتاجاییبهاندازهکافیاصیلتلقیمیشوند

خوانندگاناستفادهشوند.اینانتخابهاوهماهنگی

کهمستقالًازسویخالقانجاموحداقلمتضمنیکدرجهکمیازخالقیتباشندتامشمول
حمایت حقوق کپیرایت شوند؛ بنابراین ،حتی یک کتابچه راهنما که مطلقاً هیچ نوشته قابل
حمایتیرادربرنمیگیردوصرفاًحقایقراشاملمیشود،اگریکهماهنگیوانتخاباصیلرا

نشاندهدباحداقلیازحمایتکپیرایتروبهروست».
هایچنینحمایتیرابیانمیکند«:اینحمایت

دادگاهدرادامهرأیخود،دامنهومحدودیت
موضوعیکمحدودیتمهماست.صرفاینکهیکاثرقابلحمایتکپیرایتاست،بهاینمعنا
نیستکههمهارکانآناثرحمایتمیشوندزیراحمایتکپیرایتفقطبهآناجزاییازاثر
اند؛بنابراین،اگرمؤلفمجموعهایاصیلازواژگان

تسریمییابدکهازخالقاثرسرچشمهگرفته

برتنوقایعبپوشاند،قادرخواهدبودحمایتقانونیرابراینحوهوشیوهخاصبیانخودازوقایع
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به دست آورد و مدعی حمایت کپیرایت بشود .در چنین وضعیتی ،دیگران میتوانند وقایع
متضمنایننوشتهراکپیوباواژگانخودارائهکنندامانهدقیقاًباواژگاناستفادهشدهتوسط
کند،بلکهاجازهمیدهد

مؤلفاولی.البتهجاییکهمؤلفبیانخاصیرادرارائهوقایعاضافهنمی
مانشیوهایاست

وقایعخودشانسخنگویند،دراینصورتتنهابیانممکنازارائه وقایع،ه

کهگردآورندهباروشخاصخود،انتخابوهماهنگکردهاست.اگراینانتخابوهماهنگی
اصیلاستتنهاهمینرکنازاثرواجدشرایطبرایحمایتکپیرایتمیشود.
دهددادگاهآمریکاچالشاجتنابناپذیرحمایتازآثارگردآوری


اینبخشازرأینشانمی
شدهوعدمحمایتازصِرفارائهوقایعرابهاینصورتحلکردکه«:وقایع،خواهبهتنهایییا
بهعنوان بخشی از یک گردآوری ،قابل حمایت کپیرایت نیستند .یک گردآوری حقیقی از
اندمیتواننداصالترانشانودرنتیجه،


هاکهدرانتخابوهماهنگیباوقایعچینششده
داده
حمایتکپیرایتراداراخواهندبوداماچنینحمایتیمحدودبهانتخابوهماهنگیخواهدبود

وممکننیستکهدرهیچشرایطیکپیرایتبهخودوقایعودادههاتسرییابد».

رویهقضاییآمریکاایننتیجه رابه همراهداردکه استفادهکنندگانبعدیازمجموعههای
گردآوری شده مجاز خواهند بود که از حقایق و دادههای ضمنی اثر استفاده کنند؛ لیکن

نمیتوانندآنهارادرهمانترتیبوانتخابوهماهنگیبهکاربرندکهمؤلفاولیهاستفادهکرده

است.بهعبارتدیگر،حمایتکپیرایتتنهاشامل«شکل»7اثرگردآوریشدهمیشود .
رایتدرخصوصآثارگردآوری شدهبهوقوعبپیوندد

اززاویه دیگربرایآنکهنقضک 
پی

ناقضمیبایستیبخشقابلتوجهیازشکلاصیلاثرگردآوریشدهراتصاحبکند.درچنین

صورتیکپیازبخشحمایتشدهانجامودرنتیجهنقضاثرصورتگرفتهاست.برایتحقق
شده،ابتدادادگاهمیبایستدرهرمورد،میانبخشهایاصیلنشأتگرفته


نقضآثارگردآوری
ازخالقوبخشهایمتعلقبهعمومتفکیککندودرمرحلهبعدیچنانچهکپیازبخشهای

اصیلاثرصورتگرفتهباشدنقضرامحققبداند.پروندهکریستوفرلوری0گرچهدرموردآثار
گردآوریشدهنیستولیتفکیکدادگاهمیانبخشهایاصیلوغیراصیلدراینپروندهممکن

استدرتشخیصاصالتآثارگردآوریشدهراهگشاباشد.
دادگاهدرجریانرسیدگیبهاینپروندهخاطرنشانکردکهدامنهمحدودحمایتکپیرایت9

1. Format.
2.Richard Satava v.Christopher Lowry 323 F.3d 805 (2003).
3. “Thin” Scope of Protection of Copyright.
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در جایی به کار میرود که حداقلی از خالقیت در اثر موجود باشد اما این میزان از خالقیت
نمیتواندحمایتگستردهکپیرایتازهمهاجزایاثررابههمراهداشتهباشد.بیاناتیکهمتداولو

عادیهستندبهموجبحقوقکپیرایتقابلحمایتنیستند،بلکهبایدچیزیبیشازتغییرصرفاً

جزئی در اثر وجود داشته باشد ،چیزی که خود مؤلف از خالل آن قابل تشخیص باشد
(.)McDaniel, 2009: 182
اثرموردنظردردعوایلوری،یکمجسمهشیشهدرشیشهعروسدریایی7بودکهدرآنیک
عروسدریاییدرجهتعمودیباشاخکهاییپیچکمانندورنگیویکزنگولهگردباریک

درسطحخارجییکشیشهشفافقراردادهشدهبودوکلمجموعهدردرونیکشیشهشفاف
دیگرقرارگرفتهبود.دراعمالشرطاصالتبرایاینمجسمه،دادگاهبهاینمسئلهتوجهکردکه
آیااجرادرایناثرتجسمی،ازروشمعمولومتداولبرایبهنمایشگذاشتنیکمجسمهشیشه
درشیشهعروسدریاییمتفاوتاستیاخیر؟برایپاسخبهاینسؤالدادگاهچنیننظرداد:
هایپیچکمانند


دریاییراباشاخک

تواندمانعشودکهدیگرانعروس

ن)نمی
«ساتاوا(خواها
هایگردتجسمبخشند؛زیرابسیاریازعروسهایدریاییاینقسمتهایبدنیرادارا

یازنگوله
توانددیگرانراازتجسمشنایعروسدریاییمنعکند؛زیرااینموجود

هستند.اوهمچنیننمی
در طبیعت نیز بهصورت عمودی شنا میکند .همچنین ساتاوا نمیتواند مانع شود که دیگران
عروس دریایی را با یک الیه خارجی شفاف شیشهای ترسیم کنند؛ چون شیشه شفاف،
ترینحالتبراینمایشیکموجوددریاییاست.اینعناصربهاندازهایمتداولوعادی


مناسب
حمایتکپیرایتبرایآنباشیم».

هستندکهنمیتوانیمقائلبه

توانددیگرانراازاستفادهازاینعناصرکلیشهایو

گرچهدادگاهتأکیدداردکهساتاوانمی
متداولمنعکندامادرعینحالمعتقداستکهدراثر،بخشهاییوجودداردکهتوسطخود
ساتاواخلقشدهاستوبنابراین،ممکناستازجانبکپیرایتحمایتشوند:حلقههایمتمایز

هایاصلیونظایراینها

فردزنگولهعروسدریایی،هماهنگیرنگ

ها،شکلمنحصربه

ازپیچک
تا جایی که اینانتخابهادرخصوصشکل ورنگ،تابعفیزیولوژیاین جانوریااقتضائات
مجسمههایشیشهدرشیشهنیستند.درنتیجه،میشودایناثررامستحقدامنهمحدودیازحمایت
کپیرایت قلمداد کنیم ،دامنهای که صرفاً به کپیبرداری تقریباً یکسان از اثر محدود میشود

(.)McDaniel, 2009: 183
1. Jelly Fish.
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دهدکهرویهقضاییآمریکادرجهتاحرازاصالتازدیدگاهعینیعبور


اینرأینشانمی
کردهوبهدیدگاهذهنینزدیکشدهاستکهدرنظامهایحقوقیرومی -ژرمنیپذیرفتهشده
است .از نظر این دادگاه ،آن بخشهایی از اثر ،اصیل محسوب میشود که بازتاب شخصیت
هایخالقراشناخت.درآثارگردآوری شدهنیز


پدیدآورندهاستوازخاللآنبتوانویژگی
وضعیت تقریباً مشابهی با پرونده لوری وجود دارد .این آثار از دامنه حمایتی محدودی
هاوهماهنگیوچینشهایاصیلمؤلفراشاملمیشوند.

برخوردارندکهصرفاًانتخاب
شایداینناعادالنهبهنظربرسدکهبسیاریازثمرههایکارمؤلف،بدونهیچپرداختیتوسط

دیگراناستفادهمیشوند؛لیکنبایدتوجهداشتکههدفحقوقآفرینشهایادبیوهنریتنها
پاداشواجرمؤلفنیست،بلکهارتقایروندجریانعلموهنرنیزاست.بهاینمنظور،ایننظام
حقوقی،خالقانومؤلفانرابااعطایحقوحمایتازآثارشانبهخلقآثاراصیلمجابمیکند

کندکهآزادانهایدههاواطالعاتنقلشده دریکاثررااستفادهکنند

ودیگرانراتشویقمی
(.)Abramas, 1992: 13
رأیصادرهدرپروندهفیستبراینحقیقتتأکیدمیکندکهنظامحقوقیکپیرایتنبایستی
بهعنوان سدی در راه دسترسی عموم به دادهها و آگاهی از وقایع و حقایق قرار گیرد؛ زیرا
رایتهرگزقصدحمایتازاینگونهاطالعاترانداردکهدرزماناعطایحقدراختیار


کپی
عمومقراردارند.
درعصراطالعاتودریکجامعهمبتنیبرفناوری،دانستناینموضوعمایهدلگرمیاست

کهدادگاهادعاهایمربوطبهکنترل،بازتولیدوانتشاروقایعرابهخودیخودبهعنوانیکحق
تنهاییظرفیتبالقوهایرابرایممانعت

کپیرایتیبهرسمیتنمیشناسد.پذیرشمعیارتالشبه

جامعهدراستفادهوانتشاردادههاواطالعاتایجادمیکند.همانگونهکهفیستبهخوبینشانداد،

هزینههایی که انحصار کپی رایت به عموم تحمیل میکند صرفاً محدود به قیمتهای گزاف
هایقبلیجهتخلقآثارجدیدمیشوندکه

نیست،بلکهباعثناتوانیدیگراندراستفادهازداده
اینباهدفغاییحقوقمالکیتادبیوهنریدرتعارضقراردارد(.)Abramas, 1992: 44

 .6آثار گردآوریشده در نظام حقوقی ایران
عنوانقانونحمایتمؤلفان،مصنفانوهنرمندانوبهکاربردنکلمهمؤلفدرکنارمصنفو
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همینقانونکهمؤلفرابهعنوانپدیدآورندهموردشناساییقرارداده

هنرمندوهمچنینماده 7
است،نشانمیدهدکهنظامحقوقیایرانازپدیدآورندگانآثارگردآوریشدهحمایتمیکند.

آثاریرانیزبهعنواناثرموردحمایتبهرسمیتشناختهاستکه

عالوهبراین،دربند70ماده0
از ترکیب چند اثر از اثرهای تحت حمایت این قانون پدید آمدهاند  .در عنوان قانون ،کلمه
مصنفانبهدنبالکلمهمؤلفانآمدهاست.مؤلفطبقیکتعریفقدیمی،کسیاستکهآثارو
ایگردآوریمیکند،مانندتهیهکنندگانمجموعههایاشعار


هایدیگرانرادرمجموعه

نوشته
ولیمصنفکسیراگویندکهیکاثرعلمییاادبیازخودپدیدمیآوردوکاراودرواقع

کامالًابتکاریاست،مانندپدیدآورندگانرمانهاوآثارفلسفیاصیل(صفائی.)06:7915،
مقرره دیگری که در قانون حمایت مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان مؤید حمایت قانونگذار
ایرانیازآثارگردآوریشدههستبندهای0و1ماده5اینقانوناست.ماده5مقررکردهاست
پدیدآورندهاثرهای تحتحمایتاین قانونمیتوانداستفاده از حقوقمادیخود رادرکلیه
مواردازجملهمواردزیربهغیرواگذارنماید:
الف-استفادهازاثردرکارهایعلمیوادبیوصنعتیوهنریوتبلیغاتی(بند)0؛
ب-بهکاربردناثردرفراهمکردنیاپدیدآوردناثرهایدیگریکهدرمادهدوماینقانون
موردحمایتقرارگرفتهاست(بند.)1
برخی از نویسندگانایرانیبااستناد بهبند 70ماده 0و بندهای0و 1ماده 5قانون حمایت
فانوهنرمندانمعتقدندکهقانونگذارایرانیآثارموردحمایترابهآثاراصلیو

مؤلفان،مصن
فرعیتقسیمنمودهاست.آثاراصلیآندستهازآثارراتشکیلمیدهدکهخلقآنباابتکارو

خالقیتشخصیپدیدآورندهوبدوناستفادهازآثارقبلیبهوجودآمدهوآثارفرعیآثاریرا
شاملمیشوندکهازترکیبچنداثرقبلیایجادشدهاست.دستهاخیرمطابقماده4قانونفرانسه
).باتوجهبهاینتقسیمبندیمیتواناصالتاثررانیز

نیزموردحمایتاست(صفایی14:7915،
بهاصالتمطلقونسبیتقسیمنمود.اصالتزمانیمطلقاستکهاثربرمبنایاثردیگریکهقبالً
ایجادشده،پدیدنیامدهباشدواصالتهنگامینسبیاستکهاثر،برخیعناصراساسییکاثر
پیشین را به عاریت گرفته باشد .پدیدآورنده اثری که اصالت نسبی دارد باید حقوق مادی و
معنویپدیدآورندهاثریراکهمبنایاثراوبوده،رعایتکند(زرکالم.)48:7981،
درالیحهحمایتازمالکیتفکری،کتاباولمالکیتادبیوهنریوحقوقمرتبط،ازآثار
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طورخاصصحبتینشدهاستامابرایآثاراشتقاقیکهمفهومیگستردهتراز


شدهبه
گردآوری
آثارگردآوریشدهدارددربند5ازماده7وماده9مقرراتیوضعشدهاست.دربند5ماده7اثر
اینگونه تعریف شده است :اثر برگرفته از یک یا چند اثر موجود از قبیل مجموعه
اشتقاقی  7
گزیدهآثار،گلچیناشعار،جُنگادبی،آثارمبتنیبرفرهنگعامه،آثاراقتباسی،اثرترجمهای،
ایسازگارومکمل.همانطورکهمالحظهمیشوداثر


تلخیص،چکیدهوشرحاثروبرنامهرایانه
اشتقاقی مفهومی گستردهتر از اثر گردآوری شده بهطور خاص دارد و شامل آثاری مانند اثر
شود.قانونگذارایرانیدرماده 9الیحهمذکور،آثار


هانیزمی
ترجمهای،شرحاثرونظایراین

اشتقاقیرادرصورتیحمایتمیکندکهاوالًازحیثچیدمانوگزینشدادههادارایاصالت

باشندوثانیاًحقوقپدیدآورندهیاپدیدآورندگاناثراصلیرا رعایتکردهباشند.باتوجه به
همینالیحهکهخالقیتوکپینبودناثرراشرطاحرازاصالت

تعریفاصالتدربند74ماده7
شودکهقانونگذارایرانیدرالیحهحمایتازمالکیتفکری


دانستهاست،ایننتیجهحاصلمی
تالشکردهبهمعیار«جرقه»نزدیکشود.


نتیجهگیری
رأیصادرهدرپروندهفیسترامیتوانبهیکتحولتاریخیویکانفجارقانونیتعبیر
کرد.اینرأیهرچنددرموردیکاثرگردآوریشدهصادرشدهاست،آثاریکهبزرگترین
چالشاحرازاصالترادربردارنداماتوانستالگوینوینیازمعیاراحرازاصالت،معیارجرقهرا
درتمامیآثارادبیوهنریبنانهد.آثارادبیوهنریایجادشدهتوسطپدیدآورندگانبهلحاظ
آنکهحاصلتراوشاتذهنیواحساسیخالقانخودهستند،خالقیتموردنیازرامعموالًدارا

آثارگردآوری شدهازآنجاییکهبرگرفتهازآثار

میباشند؛ولیآثاراشتقاقیوبهطورخاص

دیگرانیااطالعاتموجودهستند،برایجلبحمایتکپیرایتبایستیازحداقلیازخالقیت
برخوردار باشند .در صورت فقدان عنصر خالقیت در اینگونه آثار ،هر اثر تألیفی به صرف
جمعآوریآثاردیگرانازمزایایحمایتنظاممالکیتادبیوهنریبرخوردارمیشودودر

نتیجه،جامعهراازدسترسیآزادانهبهآثارادبیوهنریمحدودمیکند.رأیصادرهدرپرونده

فیستاثباتکردکهگردآوریآثارموجودتنهادرصورتیکهبهیکروشغیربدیهیوبهنحو

خالقانهانجامشدهباشد،شایستگیحمایتنظامحقوقمالکیتادبیوهنریراخواهدداشت.

1. Derivative Work.
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هایگزینشوانتخابمؤلفرادربرمیگیردومحتوای

عالوهبراین،حمایتایننظامتنهاشیوه
اثرنمیتواندمشمولحمایتقانونقرارگرددبهاینلحاظکهبرگرفتهازآثاردیگرانیااطالعات
موجوداست.
شدهبیشماریازبزرگان


هایگردآوری
کشورمابادارابودنگنجینهغنیادبیات،مجموعه
اند.استفادهازتجربهو

ادبداشتهوداردکهدرشکلهایمختلفومتنوعگزینشوانتخابشده
هاودستاندرکاناین

رویهقضاییکشورهایدیگردرچگونگیحمایتازاینآثاربرایدادگاه
بخش میتواند راهگشا باشد .اگرچه در قانون حمایت از حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان
،آثاریکهازترکیبچنداثرپدیدآمدهتحتشرایطیحمایتشدهوقانونگذار

مصوب7948
مؤلفرادرردیفمصنفوهنرمندقراردادهاست؛لیکنازشرطاصالتونحوهوچگونگی
احرازآنسخنیبهمیاننیاوردهومفهوماصالتراتحتعنوانابتکاریبودناثرموردتوجهقرار
دادهاست.الیحهحمایتازمالکیتفکریاینآثارراتعریفومقرراتمناسبیدرچگونگی
قضاییبینالمللیوضعنمودهاست.در


باتوجهبهرویه
حمایتازآندربند 5ماده7وماده 9
گردآوریشدهوتألیفیبارویهقضایی

صورتتصویبالیحهبهصورتفعلی،حمایتازآثار 

کشورهایپیشرومطابقتخواهدداشت،اگرچهمفهومخالقیتونحوه احرازآنهنوزمیتواند

برانگیزیبرایدادگاههاایجادکند.
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