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Abstract
Freedom of expression includes the freedom to express, access and
dissemination of information, whereas copyright, by protecting the
original works of authorship, restricts use, access and dissemination of the
protected works. When an expression is protected by copyright, freedom
of expression or press can be restricted. Some are of the opinion that these
two rights are, in fact, not in conflict with each other but rather derived
from the same social values seeking to protect each right. Common goals
such as flow of cultural ideas or promoting creativity in the society causes
interaction and synergy between the two. Idea-expression dichotomy by
determining the scope of the copyright and distinguishing what belongs to
the public domain, which is not a protected, will ensure a constructive
interaction between the two and protects the public interest and dose not
restrict freedom of expression. This article will discuss how to strike a
balance between the public interest in freedom of expression and the
private interests of the copyright owners without undermining the other.
Idea-expression dichotomy as a counterbalance between these two rights
is the cornerstone of this article.
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مقاله پژوهشی

 --فصلنامه علمي پژوهش حقوق عمومي ---------

زادی بیان و اصل دوگانگی ایده و بیان


مهدی زاهدی

شیرین شریفزاده

دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

آزادی بيان شامل آزادی در بيان ،اندیشه ،تحصيل و اشاعه آزادانه اطالعات ميباشد در مقابل كپيرایت با
شناسایي حقوق انحصاری برای پدیدآورندگان ،موجب محدودیت در دسترسي و اشاعه آثار مورد حمایت
ميشود .ولتي بيان مطر شده دارای حق كپيرایت باشد آزادی سخنراني و مطبوعات ميتواند محدود شود.
برخي معتقدند این دو نه تنها با یكدیگر تقابل ندارند بلكه ارزشهای اجتماعي موجود در بطن نظام
فرهنگي و ارتقای فرآیند خاللانه در جامعه موجب كنش متقابل و ه افزایي این دو ميگردد .اصل دوگانگي
ایده و بيان با تعيين گستره مورد حمایت كپيرایت و تميز آنچه كه به حيطه عمومي تعلق دارد و حمایت
نميشود با آنچه كه مورد حمایت است تعامل سازنده آزادی بيان و كپيرایت را تضمين و از منافع عمومي
جامعه و عدم محدودیت آزادی بيان حمایت ميكند .این مقاله ميكوشد به این پرسش پاسخ دهد كه
در برخورداری از حق انحصاری بهرهبرداری ،تعادل ایجاد كرد؟ اصل دوگانگي ایده و بيان بهمثابه پارسنگ
ترازو در ایجاد موازنه ميان این دو حق دستاورد تحقيق است.
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مقدمه
جهان امروز ،اصل آزادی بيان را یكي از مؤلفههای حقوق بشر در هر جامعه بشمار
ميآورد .دیوان اروپایي حقوق بشر بارها آزادی بيان را بعنوان یكي از مباني جامعه
دموكراتيك توصيف كرده است .متفكرین نيز آن را الزمه دموكراسي و پيشنياز گردش
جریان دموكراتيك در جامعه ميدانند .این اصل حق هر فرد برای تبادل اطالعات ،مباحثه
ایدهها و بيان نظرات را تضمين و موجب توسعه ميراث فرهنگي در هر جامعه ميگردد.
برخي از این نيز فراتر رفتهاند و بر اساس نگرش غایتمحور انساني ،آزادی بيان را از
حقوق طبيعي انسان و از مقتضيات استقالل فردی وی ميدانند .از نظر ایشان این اصل
خود به تنهایي غایت بالذات است و ایجاد هرگونه محدودیت بر آن ،مغایر صيانت از
كرامت انساني و حقوق بشر محسوب ميشود و تقيد و تحدید آن فقط در چارچوب
استثنای ضروری لابل پذیرش خواهد بود .در گذر تاریخ ،آزادی بيان همواره از مطالبات
اساسي و از آرمانهای بشری بوده و امروزه در لوانين ملي اكثر كشورهای جهان و اسناد
بينالمللي به رسميت شناخته شده است .با این حال حق آزادی بيان به جهت تداخل با
سایر حقوق فردی مانند حری خصوصي و كپيرایت و حقوق جمعي مانند امنيت و منافع
ملي دچار تحدید و گستره آن از اطالق خارج شده است .تمامي نظامهای حقولي
پذیرفتهاند كه اعمال نامحدود حقوق اگرچه بنيادین باشند خود به نقض حقوق دیگر
منجر خواهند شد .هرچند در آغاز به نظر ميرسد حقوق ناشي از كپيرایت ،به دليل ارائه
انحصار به خالق اثر ادبي و هنری و منع دیگران در استفاده از آن آثار ،باعث محدودیت
بر اصل آزادی بيان و حقوق وابسته به آن مانند حق دسترسي آزادانه به اطالعات ميگردد
ليكن بهزع نویسندگان مقاله و با شناسایي مباني و للمرو هر یك از این دو حق و معرفي
سازوكار اصل دوگانگي ایده و بيان در داخل نظام كپيرایت ،ميتوان به تعامل همسو و
ه افزایي این دو حقوق بشری پيبرد.
آزادی بيان و كپيرایت هر دو از احترام به كرامت انساني و آزادی در تبادل عقاید و
اندیشهها نشأت گرفتهاند .كپيرایت از كرامت ،ارزش و حرمت آفرینشهای خاللانه
فكری حمایت ميكند و بدنبال آن است كه جریان خاللانه اندیشه در جامعه ارتقا یابد،
آزادی بيان نيز با رواج و گسترش آزادانه بيان به تقویت آن ميپردازد .هر دو به مثابه یك
حق بشری از انسان خردمند و اندیشهورز حمایت ميكنند .با این حال در موارد استثنایي
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كه بين این دو حق بشری تعارض غيرلابل حلي بوجود آید ،نظام كپيرایت با ایجاد لواعد
و ابزارهای دروني تالش نموده این تعارض به تعامل ه سو تغيير یابد .استفاده منصفانه،
محدودیت مدت حمایت ،استثنائات حقوق پدیدآورنده و از همه مهمتر اصل دوگانگي
ایده و بيان از جمله سازوكارهای درون نظام كپيرایت به منظور حفظ حقوق مؤلف و در
عين حال ارتقای منافع عمومي جامعه است تا تنش ميان این دو حق فردی و عمومي
كاهش یابد .حمایت كپيرایت تنها ميتواند تا حدی گسترش یابد كه به خالق ،توانایي
كافي برای بهرهبرداری از اثرش را اعطا و مانع استفاده ناروای دیگران از آن گردد و در
همان حال با تفكيك ایده از بيان مانعي برای آزادی بيان و جریان آزاد اطالعات
نمي گردد .اصل دوگانگي ایده و بيان ابزاری كارآمد برای حل این تعارض ظاهری در
نقطه تاللي این دو حق ميباشد .این اصل با تفكيك ایده از بيان ،للمرو و گستره حقوق
پدیدآورنده را از آنچه كه مورد حمایت لانون كپيرایت است با آنچه كه متعلق به
عموم است و مورد حمایت كپي رایت نميباشد مشخص و متمایز ميسازد .حق دسترسي
به آثار و بهرهمندی از آنها برای خلقهای آتي به موازات ایجاد حس امنيت و انگيزه
مادی برای پدیدآورندگان ،دو كفه ترازویي است كه توسط اصل دوگانگي ایده و بيان
برای ایجاد تعادل ميان حق آزادی بيان و حقوق پدیدآورندگان آثار بكار گرفته ميشود.
این اصل از ایدههای تجس یافته در اثر حمایت نميكند و تنها از شكل و فرم بيان آن
ایدهها حمایت ميكند .تمامي افراد جامعه از جمله سایر پدیدآورندگان ،حق دارند از
ایدهها و اطالعات موجود در یك اثر مورد حمایت كپيرایت استفاده و آنها را در اثر
خود تكرار كنند و تنها از كپي كردن فرم بيان استفاده شده در اثر مورد حمایت شده
ممنوع هستند .در موارد متعددی مانند پرونده اشتون 1و هارپر 2كه خوانده تالش نمود با
توسل به اصل آزادی بيان و كنوانسيونهای حقوق بشری مانند كنوانسيون اروپایي حقوق
بشر در مقابل ادعای نقض حقوق كپيرایت از خود دفاع نماید ،دادگاه با استناد به اصل
دوگانگي ایده و بيان ،دفاع خوانده را نپذیرفت و اعالم نمود كپيرایت مانع انتشار
اطالعات نهفته در اثر ادبي نيست و لانونگذار با پذیرفتن اصل دوگانگي ایده و بيان به

1. Ashdown MP PC v. Telegraph Group Ltd [2001] EWCA Civ 1142.
2. Harper & Row, Publishers Inc. V. Nation Enterprise (1985) 471 U.S.539.
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اصل آزادی بيان توجه داشته است و لذا ميتوان از حقوق مؤلف به بهترین نحو و به
گونهای حمایت كرد كه موجب ارتقای منافع عمومي و احترام به اصل آزادی بيان گردد.
هدف این مقاله آن است كه اثبات نماید مقررات كپيرایت موجب محدودیت آزادی
بيان نميگردد و نقض كپيرایت با استناد به اصل آزادی بيان پذیرفتني نيست .در ادبيات
حقولي ایران منابع بسيار محدودی راجع به اصل دوگانگي ایده و بيان وجود دارد ليكن
پژ وهش مستقلي در خصوص مناسبات این اصل و آزادی بيان انجام نشده است .مقاله
ميكوشد به این پرسش پاسخ دهد كه آیا اصل دوگانگي ایده و بيان ميتواند ضمن حفظ
حقوق صاحبان آثار از منافع عمومي جامعه و اصل آزادی بيان حمایت نماید؟ برای پاسخ
به این پرسش ،مباني و اهداف اصل آزادی بيان و كپيرایت ،دالیل طرفداران تعامل و
طرفداران تقابل این دو حق بشری مورد تجزیه و تحليل لرار گرفته و با معرفي دليق اصل
دوگانگي ایده و بيان ب عنوان تراز حق آزادی بيان و كپي رایت به شناسایي آنچه ایده
محسوب ميشود و مورد حمایت كپي رایت نميباشد و آنچه كه بيان تلقي ميشود و
مورد حمایت كپيرایت ميباشد پرداخته شده است .همچنين دكترین امتزاج و صحنههای
مشابه و چالشهای پيش روی تفكيك ایده و بيان در شرایط نقض اثر از دیگر
موضوعاتي است كه در این مقاله به آن پرداخته شده است.

 .1آزادی بیان و کپيرایت :رفق یا خرق
در هنگام برگزاری مسابقات جهاني كریكت در استراليا در جریان یكي از مسابقات ،شون
اسپينر 1ناسزایي با مضمون نژادپرستانه به بابي بلستر 2بازیكن تي مقابل ميگوید .پس از
بازی و در هنگام مواجهه این دو در داخل استادیوم ،بلستر به صورت اسپينر مشت ميزند.
این صحنه نزاع با دوربين تلویزیون اسپرت تيوی - 3دارای دسترسي انحصاری به فضای
استادیوم و لسمت اختصاصي بازیكنان  -ضبط ميشود .اسپرت تيوی نيز این فيل را در
آرشيو خود نگه ميدارد تا بعداً برای پخش عمومي آن تصمي گيری كند ولي یكي از
كاركنان اسپرت تيوی ،این فيل را در اختيار روزنامه "اسكوپ تایمز" 4و یك شركت
1. Sean Spinner.
2. Bobby Blaster.
3. Sport Tv.
4. Scoop Times.
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فيلمسازی به نام "اكسپلور" 1لرار ميدهد .روز بعد ،اسكوپ تایمز در صفحه اول خود
مقالهای در خصوص اتفالات روز گذشته استادیوم همراه با تصویری از بالستر در حال
مشت زدن به صورت اسپينر چاپ ميكند ،این تصویر از فيل متعلق به اسپرت تيوی
برداشته شده است .اكسپلور نيز مستندی با هدف معرفي روشي برای جلوگيری از
نژادپرستي در ورزش كه كميتههای ورزشي بينالمللي ميتوانند اتخاذ كنند ،تهيه
ميكند 2.یك كليپ  5دليقهای از فيل نشان دهنده مجادله بين اسپينر و بالستر است .در
همين زمان یك دانشآموز  15ساله به نام دیوید فنز 3كه در حال تماشای این مستند از
تلویزیون است صحنه نزاع بلستر و اسپينر را ضبط ميكند و آن را در مایتوب ،4یك
اپليكيشن اینترنتي محبوب برای اشتراک ویدیوها ،آپلود ميكند.

5

پروفسور ایزابل الروچ 6دانشمند دیرینهشناس در طول تحقيقات خود ،یك فسيل از
ال ناشناخته كه در طول آخرین عصر یخي منقرض شده بود را كشف
گونهای پستاندار لب ً
كرد .او با دلت طرحي از آنچه حيوان والعي شبيه آن بود ،باز توليد كرد و كشف و طر
خود را در یك كنفرانس دیرینهشناسي كه مشاركت در آن محدود به دعوت شدگان
اختصاصي بود ارائه نمود .ساینس ویكلي 7مجله اختصاصي علوم طبيعي ،مقالهای در مورد
یافتههای ایزابل الروچ همراه با یك دیاگرام از این پستاندار كه از برگه تحقيقاتي توزیع
شده در ميان شركتكنندگان كنفرانس گرفته شده بود بدون اجازه از پروفسور الروچ
8
منتشر كرد.
این دو مثال كه برگرفته از والعيت است ،ميتواند تقابل حق كپيرایت با آزادی بيان
و منافع عمومي جامعه در دسترسي آزادانه به اطالعات را به خوبي ترسي كند و باعث
طر سواالت بسياری در شيوه اولویت و ارجحيت این حقوق بر یكدیگر گردد .آیا حق
1. Explore Inc.
2. Racism in the Field: The Ugly Side of Sport.
3. David Fans.
4. Mytube.com.
5. Sunimal, Mendis, Copyright, the Freedom of Expression and the Right to
Information: Exploring a Potential Public Interest Exception to Copyright in
Europe (Munich Intellectual Property Law Center - Nomos Publishers (2011) at
16-17.
6. Isabella Laroche.
7. Science Weekly.
8. Ibid.
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كپيرایت یك شبكه تلویزیوني بر فيل مستند خود ميتواند باعث تحدید آزادی
مطبوعات در شر اخبار ولایع روزمره باشد؟ آیا روزنامه خبری ميتواند از تصویر
برگرفته از یك فيل برای تكميل خبر خود استفاده كند؟ آیا شركت فيلمسازی كه لصد
نقد رفتارهای نژادپرستانه در ورزش را دارد ،مجاز در استفاده از تصاویر دارای
حقكپيرایت برای اثبات ادعای خود ميباشد و آیا این عمل مصدالي از استفاده منصفانه
تلقي ميشود؟ آیا منع ضبط تصاویر برگرفته از فيل و اشتراک آن در فضاهای مجازی،
موجب سلب آزادی بيان نميگردد؟ اگرچه كشفيات علمي به دليل ارتباط مستقي با منافع
عمومي جامعه از حمایت كپيرایت مستثني شده است ولي آیا عدم حمایت از طراحي
شخصي در یك دستاورد علمي ،باعث نقض حقوق صاحب اثر ميشود؟ پاسخ به این
سؤاالت وابسته بر چگونگي ترسي نسبت حقولي حق كپيرایت با اصل آزادی بيان
ميباشد ،تعامل یا تقابل ،رفق یا خرق؟
آزادی بيان بعنوان یكي از مه ترین اصول حقوق بشری 1تضمين ميكند كه همه افراد
جامعه از حقولي مانند بيان ایدهها و نظرات ،دسترسي به منابع و اطالعات ،بهرهوری از
هنر و منافع آن ،ه چنين مشاركت در زندگي فرهنگي و توسعه علمي جامعه برخوردارند.
از طرف دیگر كپي رایت ،حق استفاده انحصاری از آثار را به صاحبان این آثار اعطاء
ميكند به طریقي كه آنان ميتوانند دیگران را از گفتن آنچه آنان گفتهاند و به طریقي كه
آنان گفتهاند منع كنند .در نظر اول ،تعارض و تداخلي مشهود ميان كپيرایت و آزادی
بيان به چش ميآید به صورتي كه به نظر ميرسد مقررات كپيرایت ،آزادی بيان را در
خطری جدی لرار ميدهد.
دیدگاه مخالف اما بر این باور است كه اصل آزادی بيان با مقررات كپيرایت در
تعارض نميباشد .از نظر ایشان هدف آزادی بيان ،دسترسي آزادانه و استفاده بدون
محدودیت همه افراد جامعه از آثار خاللانه است تا از این طریق ،خالليت و استعداد
هنری نهفته در آثار برای ادامه فرآیند تكوین خالليت و مشاركت همگاني در توسعه و
 .1اصل آزادی بيان را نميتوان یك حق بنيادین بشری بشمار آورد زیرا حقوق بنيادین بشری را تحت هيچ شرایطي
نميتوان متولف یا مورد تعليق لرار داد در حاليكه با استناد به برخي از مقررات ملي و بينالمللي از جمله بند  2ماده
 29اعالميه جهاني حقوق بشر و بند  3مواد  18و  19و بند  2ماده  20ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي ،ميتوان
اصل آزادی بيان را در موارد خاصي محدود و یا متولف نمود.
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توليد این آثار ادامه یابد .كپيرایت نيز با ایجاد انگيزه خلق از طریق اعطای حقوق
انحصاری به صاحبان آثار ،همسو با هدف آزادی بيان كه همانا ارتقای فرآیند خاللانه در
جامعه است گام برميدارد لذا تعادل و همزیستي كامل ميان این دو حق متصور است 1.بر
اساس چنين دیدگاهي ،حيطه حقوق خصوصي مربوط به صاحبان آثار بایستي در تعادل با
منافع عمومي توصيف شود .بعبارتي حقوق انحصاری صاحب كپيرایت هر جا در
مغایرت با منافع عمومي لرار ميگيرد بایستي محدود گردد.
در شناخت این همزیستي یا تقابل ابتدا به تعریف آزادی بيان و كپيرایت خواهي
پرداخت و سپس زمينههای تشابه و تباین این دو حق را بررسي خواهي كرد.

 .1-1آزادی بیان و حق دسترسي به اطالعات
اسپينوزا معتقد است لدرت حكومت نميتواند به تمامي جنبههای زندگي شهروندان نفوذ
كند .كليد محدود كردن لدرت سياسي این والعيت است كه حكومتها لادر به
دستیابي به فكر افراد نيستند و این در والع محدودیت اصلي در لدرت سياسي تلقي
ميشود.

2

«آزادی بيان از حقوق اساسي افراد در جامعه بشری محسوب ميشود و در چارچوب
حقوق ب شر از جایگاه ویژه سياسي و اخاللي برخوردار است .آزادی بيان ابزاری جهت
رساندن اندیشه و عقيده به دیگران است .حق برخورداری از آزادی بيان ریشه و مبنای
بسياری دیگر از آزادیها همانند آزادی مطبوعات ،حق دسترسي آزادانه به اطالعات،
3
حق انتقال و انتشار اندیشهها ،حق انتقاد ،حق استقالل و رهایي از سانسور است».
آزادی بيان بعنوان یك حق مبنایي در اسناد بينالمللي و منطقهای حقوق بشر تصریح
شده است .در بُعد بينالمللي ،حق آزادی بيان در ماده  19اعالميه جهاني حقوق بشر 4و
بند  2ماده  19ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي 5مورد شناسایي لرار گرفته است .در
1 Ibid. at 20-22.
2. Edward I, Pitts, ”Spinoza on Freedom of Expression”, Journal of the History of
Ideas, Vol. 47, No. 1, (1986), at 24.
 .3مهدی زاهدی ،شيرین شریفزاده« ،حق دسترسي به اطالعات:كپي رایت یا كپي لفت» ،از حق مداری تا حكومت
لانون ،مجموعه مقاالت اهدایي به استاد محمد محمدی گرگاني (تهران :انتشارات گنج دانش  )1396ص .102
4. Universal Declaration of Human Rights (UDHR).
5. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
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هر دو سند ،حق آزادی بيان بعنوان حق افراد برای داشتن و ابراز نظر بدون دخالت
دیگران و همچنين حق جستجو ،بدست آوردن و بهرهوری از اطالعات و ایدهها تعریف
شده است .ميثاق همچنين در بند  3همان ماده مقرر نموده حق آزادی بيان ميتواند
موضوع محدودیتهای لانوني لرار گيرد ،محدودیتهایي كه برای احترام به حقوق و
شهرت دیگران یا برای تأمين امنيت ملي ،نظ عمومي و سالمت جامعه ضرورت دارد.
مه ترین سند درباره آزادی بيان ،كنوانسيون اروپایي حقوق بشر 1است ،مطابق ماده
 10این كنوانسيون ،تمامي افراد بشر برای بيان ایدهها و نظرات خود بدون هيچگونه
سانسور یا دخالت از طرف دولت آزادند .موضوع آزادی بيان به طور خاص بيانهایي كه
باعث آزار و تبعيض یا باعث تحریك خشونت و دشمني در مقابل دیگر افراد و گروهها
به وسيله اشاره به نژاد آنها ،باور مذهبي ،جنسيت یا گرایش جنسي آنها ميشود را در بر
نميگيرد.
دیوان اروپایي حقوق بشر 2بارها آزادی بيان را بعنوان یكي از مباني جامعه
دموكراتيك توصيف كرده زیرا این اصل ،حق هر فرد برای تبادل اطالعات ،مباحثه
ایدهها و بيان نظرات را تضمين مينماید و توسعه هنری ،علمي و تجاری در جامعه را
3
پایهریزی ميكند.
برخورداری افراد از حق آزادی بيان در لوانين ملي اكثر كشورهای جهان نيز به
رسميت شناخته شده است .شاید لویترین حمایت از آزادی بيان در لانون اساسي ایاالت
متحده آمریكا آمده است .در لانون اساسي آمریكا ،ارزش آزادی بيان بر دیگر ارزشهای
دموكراتيك مثل برابری ،احترام به شأن انساني و حری خصوصي ارجحيت دارد به نحوی
كه دیگر حقوق و ارزشهای دموكراتيك نبایستي آزادی بيان را محدود كند .حمایت
لانوني ارائه شده به آزادی بيان در ایاالت متحده آمریكا نسبت به كشورهای دیگر جهان
ك نظير و یا حتي بينظير است .دیدگاه آمریكایي نسبت به آزادی بيان هميشه سازگار با
هنجارهای حقوق بشر بينالمللي و همچنين حمایت از آزادی بيان در دیگر كشورهای
دموكراتيك جهان نبوده است .اگرچه هنجارهای حقوق بشر بينالمللي و لوانين اساسي
1. European Convention on Human Rights (ECHR).
2. European Court of Human Rights (EctHR).
3. Unknown, “Freedom of Expression”, Equality and Human Rights Commission
www. Equality human rights. com, Published February, )2015(, at 7.
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دیگر كشورهای دموكراتيك جهان ،آزادی بيان را بعنوان یك حق مه مورد شناسایي
لرار مي دهند ليكن آنان بر این باورند كه این حق بایستي در مقابل دیگر حقوق
دموكراتيك متعادل شود .بعبارت دیگر این كشورها محدودیتهای معيني را بر آزادی
بيان به رسميت ميشناسند.

1

اصل بيست و سوم لانون اساسي ایران و مواد  26الي  29منشور حقوق شهروندی
ایران ،صراحتاً به حمایت از آزادی بيان اشاره دارد .به موجب ماده  26منشور حقوق
شهروندی« :هر شهروند از حق آزادی بيان برخوردار است .این حق باید در چارچوب
حدود مقرر در لانون اعمال شود .شهروندان حق دارند نظرات و اطالعات راجع به
موضوع مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطي آزادانه جستجو ،دریافت و منتشر كنند.
دولت باید آزادی بيان را به طور خاص در عرصههای ارتباطات گروهي و اجتماعي و
فضای مجازی از جمله روزنامه ،مجله ،كتاب ،سينما ،رادیو و تلویزیون و شبكههای
اجتماعي و مانند اینها طبق لانون تضمين كند» .ماده  27این منشور مقرر ميدارد:
«شهروندان حق دارند اندیشه ،خالليت و احساس خود را از طرق مختلف آفرینشهای
فكری ،ادبي و هنری با رعایت لوانين و حقوق دیگران بيان كنند».

 .1-2کپيرایت و توسعه میراث فرهنگي
كپيرایت مجموعهای از حقوق انحصاری است كه به آفرینندگان آن دسته از آثار فكری
كه در درجه اول به روابط اجتماعي مرتبط است تعلق ميگيرد .این آثار تمامي اشكال
ارتباطات عمومي از جمله آثار مكتوب ،صوتي ،تصویری و پخشهای تلویزیوني را در
برميگيرد .حمایت كپيرایت یكي از مه ترین ابزارهای توسعه ،تقویت و انتشار ميراث
ملي فرهنگي است و از عناصر ضروری فرآیند توسعه در جامعه محسوب ميشود .تجربه
ثابت كرده كه تقویت ميراث ملي فرهنگي مستقيما به ميزان و سطح حمایت از آثار ادبي
2

و هنری وابسته است.
هدف اصلي از حقوق كپيرایت؛ ارتقای ارزشهای فرهنگي و علمي جامعه از طریق
اعطای حقوق انحصاری به خالق است .اعطای این حقوق با هدف ایجاد انگيزه برای
1. Robert Allen, Sedler, “An Essay on Freedom of Speech: The United States
Versus the Rest of the World”, Michigan State Law Review, Vol. 2, (2006), at 379.
2. Wipo Intellectual Property Handbook, Second Edition, (2004), at 6.
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خلق ،حق انحصاری بهرهبرداری التصادی از اثر را برای مدت زماني محدود به خالق اثر و
بازماندگان او ميدهد 1.كپيرایت از لحظه خلق اثر بوجود ميآید و به خالق اثر تعلق
ميگيرد و از او در برابر استفادههای غيرمجاز از اثر مثل كپي كردن ،التباس ،اجرای
عمومي ،ترجمه و غيره حمایت ميكند.

2

از آنجایيكه مصادیق حقوق كپيرایت آثاری همچون آثار ادبي و موسيقایي را شامل
ميشود و ساختاری برای توليد ،اشاعه ،مصرف و محافظت از دانش و اطالعات بوجود
ميآورد ميتوان آنرا بخشي از سيست بزرگتر توليدات فرهنگي و علمي للمداد نمود.
آنچه موضوع حقوق مالكيت فكری است اع از اختراع و اثر كپيرایتي ،صرفاً یك اثر
تكنيكي یا متافيزیكي نيست بلكه موضوعاتي است كه نقش اساسي در حقوق و فرهنگ
جامعه بازی ميكند 3.از اینرو ،رویكرد به موضوعات كپيرایتي با سایر اموال متفاوت
است .به دليل ماهيت فرهنگي این اموال و حق عمومي جامعه در دسترسي به منابع
فرهنگي جهت پيشبرد دانش و فرهنگ ،مالكيت این اموال با محدودیتها و استثنائات
فراوان مثل مدت حمایت محدود ،استفاده منصفانه و البته دوگانگي ایده و بيان همراه
است .به دليل ماهيت ویژه این اموال و همبستگي شدید با منافع عمومي جامعه ،بررسي
ریشههای پيوستگي و افتراق كپيرایت و مباحث مربوط به حقوق عمومي ضرورت دارد.

 .1-3تعامل کپيرایت و آزادی بیان
اعالميه جهاني حقوق بشر اولين سند بينالمللي است كه همزیستي كپيرایت و آزادی
بيان را مورد اشاره لرار ميدهد .به موجب ماده  27این اعالميه:

* هركس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي – اجتماعي مشاركت كند ،از فنون و
هنرها بهرهبرداری كند و در پيشرفت علمي و منافع آن سهي گردد.

* هركس حق دارد از حمایت منافع مادی و معنوی آثار علمي ،فرهنگي یا هنری خود
برخوردار شود.

1. Robert A, Gorman, Copyright Law (USA: Federal Judicial Center Publication
2006) at 8.
2. Ibid. at 9.
3. Michael J, Madison, “IP Things as Boundary Objects: The Case of the
Copyright Work”, Laws, Vol. 6, (2017), at 8.
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بخش اول این ماده از آثار كپيرایت شده بعنوان بخشي از زندگي فرهنگي-
اجتماعي و با هدف ارتقای هنری حمایت ميكند .در حاليكه دومين پاراگراف نيز همين
موضوع را به طریق دیگری بيان ميكند .نتيجه بدستآمده از ماده  27اعالميه جهاني
حقوق بشر ،شناسایي حق كپيرایت بعنوان یك حق بشری است.
ميثاق بينالمللي حقوق التصادی ،اجتماعي و فرهنگي 1دومين سند مه و مرتبط در
این رابطه است ،ماده ( 15 )1این منشور كه بسيار شبيه به اعالميه جهاني حقوق بشر است،
بر حالتهای حقوق بشری كپيرایت تأكيد نموده است .سه بخش مقرر شده در این ماده
وابسته به یكدیگر هستند ،به این معنا كه منافع مادی و معنوی یك خالق بایستي به عنوان
«پيششرطهای اساس ي برای آزادی اجتماعي» و مشاركت و دسترسي به منافع پيشرفت
علمي مورد توجه باشند.
در بحث تعامل كپيرایت و آزادی بيان آنچه بيش از همه مورد سوال ميباشد این
است كه آیا كپي رایت ميتواند بعنوان یك حق بشری در نظر گرفته شود؟ در پاسخ به
این سوال ابتدا بایستي به این نكته توجه كرد كه رژی حقولي كشورهای جهان در بحث
كپيرایت در دهههای  40و  50تفاوت اساسي با امروز داشته است .در آن زمان حقوق
مالكيت فكری ،لدرت و نفوذ امروز را حتي در كشورهای غربي نداشت .بنابراین
رویكردها به نفع حقوق بشر متمایل بود .در بُعد اروپایي برای بيش از یك دهه "دیوان
اروپایي حقوق بشر" آرای مهمي صادر كرد كه نتيجه آنها این بود كه اختراعات ،عالئ
تجاری و كپيرایت تحت كنوانسيون اروپایي حقوق بشر و به طور خاص تحت پوشش
حقوق اموال حمایت ميشوند .به طور خاص ماده  1پروتكل  11دیوان اروپایي حقوق
بشر مقرر ميدارد« :هر شخص حقيقي و حقولي حق بهرهبرداری صلحآميز از اموال خود
را دارد و هيچكس نميتواند از این حق محروم شود مگر در جهت منافع عمومي و
2

شرایط مقرر شده توسط لانون و اصول كلي حقوق بينالملل».
وجه دیگر از تعامل كپيرایت و آزادی بيان در هدف نهایي این دو نهاد است .هدف
غائي كپيرایت ،بوجود آوردن انگيزه برای خلق آثار از طریق ارائه حقوق انحصاری به
1. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESR) 1967.
2. Legor, Bakhariev, Special Approach for Musical Works in Relation to the IdeaExpression Dichotomy in Copyright Law, Master Thesis, Faculty of Law Lund
University, (2016), at 69.
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خالق است و از اینرو همراستا با اهداف آزادی بيان عمل ميكند ،تا جایي كه برخي در
تعریف كپيرایت آن را بعنوان «موتور آزادی بيان» توصيف كردهاند ،زیرا كپيرایت،
انگيزه برای خلق بيان جدید ایجاد ميكند و اصل آزادی بيان از آن بيان حمایت ميكند.
كپيرایت از طریق پرداخت حق الزحمه به خالقان ،آنان را برای توليد آثار توانا ميسازد
و به آنها درجهای از خودمختاری مالي و هنری اعطاء ميكند؛ همچنين خالليت را از
طریق گوناگوني آثار ارتقا ميبخشد و از این طریق باعث تنوع مباحث ميگردد كه این
از خصوصيات جامعه دموكراتيك است 1.بعبارت دیگر «نظام كپيرایت ،انگيزهای برای
ترویج و توزیع دانش و آثار فرهنگي فراه ميآورد .وجود چنين انگيزهای موجب فزوني
محصوالت فكری و كثرت آنها به ميزاني ميشود كه با سليقهها و نيازهای مخاطبان
هماهنگ باشد .از سوی دیگر چون مخاطبان به دنبال آثار دارای كيفيت و ارزش باالی
ادبي و هنری هستند آثاری با البال آنان روبرو ميشود كه نوآور باشند و بر دانش و هنر
موجود بيفزایند ،به این ترتيب كپيرایت به رونق اندیشههای تازه و خالق و لابل دسترس
بودن تنوعي از آثار حامل فكر و نظر كمك ميكند .در چنين فضای سرشار از اطالعات،
حق آزادی بيان معنا و عمق خاصي پيدا ميكند ،طيف گستردهای از بيان در موضوعات
بسيار گوناگون در اختيار عموم لرار ميگيرد ،دسترسي به اطالعات و گردش آزاد آن،
مجال وسيعتری ميیابد و محققان و اندیشمندان با ولوف و اطالع از آرا و نظریات
2
دیگران به كشف و درنوردیدن للمروهای نو در ميان خویش خواهند پرداخت».
«حقوق التصادی كه كپيرایت به پدیدآورندگان و ناشران آثار ادبي هنری اعطا ميكند
منبع تامين مالي در اختيار آنان مينهد .تأمين مالي موجب ميگردد این بخش از جامعه
برای گذران زندگي و ادامه فعاليت به عوائد حاصل از آثار خود متكي باشد .این امر تا
حد زیادی باعث استقالل این لشر از جامعه ميگردد .این استقالل مالي دو پيامد مه
برای آزادی بيان دارد .اولين پيامد این است كه توليد كنندگان آثار ادبي و هنری
واهمهای از توليد بيان انتقادگر از حكومت نداشته باشند .به این ترتيب ،بيان انتقادی از
اعمال دولت و برمال كننده فساد در نهادهای حكومتي و نارسایيها در اداره اركان
1. Yin Harn, Lee, Copyright and Freedom of Expression: A Literature Review
(England: CRTATe Working Paper 2015) at 64.
 .2محمد حبيبي مجنده« ،ه افزایي كپيرایت و آزادی بيان» ،دوفصلنامه حقوق تطبيقي ،دوره  ،1شماره  ،1شماره
پياپي  ،)1391( ،97ص .63
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عمومي گسترش ميیابد .پيامد دوم استقالل مالي پدیدآورندگان آثار ادبي و هنری از
حمایت و پشتيباني دولت ،گسترش و رواج اندیشهها در خصوص مسائل اجتماعي و
فرهنگي است».

1

 .1-4تقابل کپيرایت و آزادی بیان
آنچه در بادی امر از ارتباط كپيرایت و آزادی بيان به ذهن متبادر ميگردد آن است كه
كپيرایت با اعطای حقوق انحصاری به پدیدآورندگان آثار ،دیگران را از بيان نظریات و
دیدگاههای خود باز ميدارد زیرا موضوعات و روشهای بيان آن در انحصار صاحب
كپيرایت لرار گرفته است .همانگونه كه پيش از این و در مثالهای آغاز این مقاله
دیدی  ،دیگراني كه مي خواهند همان نظرات پيشين را بيان دارند یا با استناد به اثر لبلي در
مقام نقد و تحليل این نظرات برآیند همواره با بي نقض كپيرایت دیگری مواجهند.
انحصار ارائه شده به خالقان آثار توسط كپيرایت ،دسترسي به آثار را محدود
ميكند .حتي اگر حقوق كپي رایت باعث ارتقای توليد آثار گردد ،در همان حال به
روشني مانع توزیع این آثار ميگردد .این انحصار به صاحبان كپيرایت حقي اعطاء
ميكند كه آنها با استفاده از این استحقاق مالكانه به سركوب آثاری ميپردازند كه
متضمن نقدهای شخصي ،اجتماعي و سياسي از اثرشان ميباشند (منظور نقدهایي است كه
با استفاده از آثار پيشين و با بهرهگيری از عناصر اثر صورت ميگيرد) .در چنين شرایطي
نه تنها دسترسي مخاطبان به آثار گران خواهد شد بلكه یك كپيرایت گسترده ،فضایي را
به وجود ميآورد كه در آن خالقان بعدی برای هر نقللول و التباس از اثر موجود ،مجبور
به پرداخت هزینههای سنگين ميگردند .وجود این فضا متعالباً به منع توليد و انتشار برخي
2
استفادههای خاللانه منجر خواهد شد.
شاید بتوان مبنای این تقابل را اختالف موجود بين تئوریهای حقوق مالكيت فكری
در كشورهای حقوق نوشته و كشورهای حقوق عرفي دانست .كشورهای حقوق نوشته،
حقوق مالكيت فكری را بعنوان یكي از حقوق طبيعي در نظر ميگيرند و به صاحبان
كپيرایت ،حقوق معنوی گستردهای اعطاء ميكنند .جان الک 3حق مالكيت را بعنوان
 .1همان ،ص .64
2. Lee, op.cit. at 65-66.
3. John Locke 1632-1704.
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یك حق طبيعي معرفي كرد و معتقد است این حق لبل از تشكيل جامعه مدني و دولت
وجود داشته است و دولت باید در صيانت و حفاظت از آن بكوشد .بر اثر تعليمات الک،
نظام امتياز در حقوق مالك يت فكری به نظام حق تبدیل شد و پدیدآورنده صاحب حق
محسوب ميشود و اوست كه این حق را به ناشر ميدهد .اثر فكری جزئي از پدیدآورنده
و امتداد شخصيت او در عال خارج است لذا حقوق التصادی (مادی) فرع بر حقوق
اخاللي (معنوی) آن للمداد ميشود 1.در كشورهای سيست حقوق عرفي ،حقوق مالكيت
فكری تنها به منظور خدمت نهایي به منافع عمومي و حق طبيعي آزادی بيان مورد حمایت
لرار ميگيرد .كپيرایت در كشورهای حقوق عرفي وسيلهای برای ایجاد انگيزه برای
خالقان به منظور خلق بيشتر و در نهایت ارتقای سطح دانش و انتشار اطالعات است.

بعبارت دیگر در این كشورها آزادی بيان و انتشار اطالعات بعنوان "حقوق طبيعي" مه تر
و مبنایيتر از حقولي مثل حقوق مالكيت اموال فكری  -كه لانون آن را تجویز نموده
است -در نظر گرفته ميشوند .بنابراین در حالي كه در كشورهای حقوق نوشته ،كار
فكری بعنوان جنبهای از حق طبيعي مالكيت تلقي ميشود ،در آمریكا و كشورهای سيست

حقوق عرفي ،توانایي مالكيت و فروش اموال فكری در حك یك پاداش مولت برای
خالق است تا او را تشویق به سرمایهگذاری بيشتر در خلق بيشتر و نهایتاً انتشار ایدهها و
2

اطالعات نماید.
كپيرایت بعنوان لدرتمندترین و تأثيرگذارترین سازوكار حفظ منافع خاللانه از طریق
استقرار یك سيست حقولي مطلق و انحصاری برای صاحب اثر عمل ميكند .اطالق این
حقوق به معنای آن است كه این حق تنها متعلق به خالق اثر است و انحصاری بودن آن
داللت بر وجود یك كنترل مشروع در برابر همه افراد است .بنابراین صاحب كپيرایت
حاك مستبد بر روی هر و همه استفادههای ممكن از اثرش است.

3

 .1محمود حكمتنيا ،محمد موحدی ساوجي« ،جایگاه مباني نظری در فه و ترسي نظام مالكيت فكری» ،مجله فقه
و حقوق ،سال دوم ،شماره  ،)1385( ،94ص .97-96
2. Amanda Beshears, Cook, “Copyright and Freedom of Expression: Saving Free
Speech from Advancing Legislation”, Chicago-Kent Journal of Intellectual
Property, Vol. 12, No. 1, (2013), at 3 & 23.
3. Evanthia, Maria Moustaka, Reinventing Copyright the Scope, the depth and the
Edges of Copyright Protection Through the Idea/Expression Dichotomy, A Thesis
Submitted for the Degree of Master of Arts (MA) in Art, Law and Economy,
International Hellenic University, (2018), at 6.
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تقابل ظاهری كپيرایت و آزادی بيان را ميتوان به سادگي توصيف كرد؛ كپيرایت
به صاحب كپيرایت حق انحصاری برای كنترل و جلوگيری از انتشار آثارش را اعطاء
ميكند .در مقابل ،دیگری كه لصد استفاده از بيان حمایت شده صاحب كپيرایت را
دارد باید با اجازه او این كار را انجام دهد وگرنه مرتكب سرلت ادبي ميگردد .این امر
حق اشخاص را در بيان آزادانه نظراتشان و دسترسي و استفاده آسان به آثار محدود
ميكند.
توسعه دراماتيك حقوق كپيرایت مثل افزایش مدت حمایت از خالق و گسترش و
تقویت این حقوق كه در تعادل با توسعهای مشابه در آزادیهای فردی نبوده است باعث
افزایش تنش ميان كپيرایت و آزادی بيان گردیده است .عدهای از مفسران بر این
عقيدهاند كه حمایت كپيرایت از مهارت و اثر خالق ،تنها باید تا حدی گسترش یابد كه
به خالق ،كنترل كافي برای بهره برداری از اثرش و انگيزه برای خلق بيشتر اعطاء كند،
همچنين مانع ایجاد استفاده ناروا از اثر ادبي و هنری خالق گردد .با این حال این حمایت
نباید تا اندازهای گسترش یابد كه موجب هزینههای غيرضروری برای مصرفكننده آثار
1

و مانعي برای آزادی بيان و جریان آزاد اطالعات گردد.
عامل مه دیگر كه باعث افزایش تنش ميان حقوق كپيرایت و آزادی بيان ميگردد،
ظهور فضای دیجيتال و تسهيل دسترسي به آثار و ه زمان امكان بيان اطالعات و بازتوليد
آثار در این فضاست .بسياری از فعاليتهای روزانه زندگي مانند فراگيری اطالعات،
ارتباط با دیگر انسانها ،شركت در سخنرانيهای عمومي و سرگرميها ،امروز از دنيای
آنالوگ به دنيای دیجيتال وارد شده و احتمال تأثير این فعاليتها از حقوق كپيرایت
افزایش یافته ،در عين حال در بستر این فضا ،طریقي كه مردم لادر به دسترسي به آثار
ادبي و هنری مي گردند ،تغيير كرده است .برای مثال ،خواندن كتابي كه از یك كتابخانه
لرض گرفته ميشود هرگز نقض محسوب نشده و نخواهد شد زیرا این عمل شامل هيچ
بازتوليدی نميشود .در حاليكه دسترسي به یك مدرک الكترونيكي از لحاظ تكنيكي،
بازتوليد محسوب و استفاده از آن یك نقض بالقوه كپيرایت را بوجود ميآورد .این
سهولت دسترسي در كنار امكانات فضای دیجيتال به كاربر اجازه ميدهد كه ضمن
1. Timothy Endicott and Michael Spence, “Vagueness in the Scope of Copyright”,
Law Quarterly Review, Issue 4, Vol. 121, (2005), at 672.
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اشتراکگذاری آسان اثر كپيرایتي ،از این آثار در توليد محتوا و مضامين جدید در
فضای مجازی و سهولت ارتباط با دیگران بهره جوید 1.آنچه باید مورد توجه باشد آن
است كه نگاه به مالكيت كپيرایت هيچگاه همانند مالكيت سایر اموال نبوده است .ایجاد
تعادل بين حمایت از خالق و دسترسي جامعه به آثار ،دغدغه هميشگي تدوینكنندگان
لانون از همان مراحل اوليه بوده است .كپيرایت اگرچه بعنوان ابزاری مؤثر جهت ایجاد
انگيزه و پاداش به خالق اثر عمل ميكند ه زمان متأثر از ماهيت برجسته منافع عمومي،
حدودی را برای محدودكنندگي در خود ایجاد كرده است.
دلت در پيشينه و ماهيت حقوق كپيرایت این حقيقت را آشكار ميكند كه همواره
مجادلهای بين كنترل اثر و حق انحصاری خالق در منع دیگران برای استفاده از آثار با حق
دسترسي به اطالعات بعنوان بُعدی از آزادی بيان و مشاركت در زندگي فرهنگي وجود
داشته است .از اینرو ،جستجو برای ایجاد تعادل مناسب بين خالق و جامعه یا به بيان
صریحتر بين صاحب كپيرایت و استفادهكنندگان آثار كپيرایتي از ابتدا در حقوق
كپيرایت مطر بوده است.

2

آنچه مسل است آن است كه هر خلق فكری حتي به اصيلترین شكل ممكن ،وابسته
و وامدار ميراث و سنتهای فرهنگي موجود است ،بنابراین حق دسترسي به آثار پيشين،
منابع الهام و تاریخ فكری ،جزء جدایيناپذیر خلق اثر و موضوعات مشمول كپيرایت
ميباشد .كپيرایت بعنو ان یك حق انحصاری ،صاحب حق را برای كنترل اجزا و تماميت
اثر مجهز مينماید ،اگر این تجهيز به شكلي باشد كه شمول اثر خالق در اثر دیگری – با
تنوع فكری و گوناگوني زیبایيشناسانه -منع شود ،الجرم این محدودیت به تحميل
محدودیت برای هر خلق فكری دیگر خت خواهد شد 3.آنگاه این محدودیت تا آنجا
ادامه ميیابد كه كمتر ميتوان شاهد توليد اثر خاللانه جدیدی بود.
حقوق كپيرایت برای ایجاد این تعادل و نيل به اهداف مشترک با منفعت عمومي،
سازوكارهایي را در لالب استثنائات و محدودیتها پيشبيني نموده است .مدت حمایت

1. Lee, op.cit. at 33.
2. Moustaka, op.cit. at 12-13.
3. Ibid. at 16-17.
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محدود ،حق استفاده منصفانه ،1دكترین امتزاج 2و اصل دوگانگي ایده و بيان،3
سازوكارهای كپيرایت در جهت حفظ این تعادل است.
اصل دوگانگي ایده و بيان به جهت ارتباط مستقي با حق آزادی بيان و بعنوان
مه ترین عامل مؤثر در سازوكارهای تعبيه شده برای ایجاد این تعادل ،در بخش بعدی
مورد مطالعه لرار ميگيرد.

 .2اصل دوگانگي ایده و بیان :تراز حق آزادی بیان و کپيرایت
در ژوئن سال  ،2001شركت نشر ميفلين 4اولين رمان چاپ شده از آليس رندال 5به نام
"بر باد ميرود"6را روانه بازار كرد .این رمان بر اساس رمان "برباد رفته" اثر مارگارت
ميچل 7كه داستاني عاشقانه و حماسي از دوران جنگ داخلي آمریكا را روایت ميكرد،
نوشته شده بود و نژادپرستي و رفتار لي مآبانه با بردههای آفریقایي-آمریكایي در این رمان

را هدف انتقاد لرار داده بود .رمان رندال با بازگویي داستان "برباد رفته" از منظر یك برده
دورگه نامشروع به نام سينارا) 8دختر شخصيت مامي )9شروع ميشود .پس از آن با

داستانهای ناگفته برباد رفته – همانها كه "اسكارلت" 10شخصيت اصلي رمان برباد رفته،
12

فكر كردن به آنها را به فردا موكول ميكرد -11و سرانجامِ غ انگيز رابطه طوفاني رت
و اسكارلت از چشمان سينارا روایت ميشود .برای این هدف ،رندال نميتوانست به
سادگي همان داستان "برباد رفته" را بازگو كند ،بنابراین او تغييراتي ساختارشكنانه در
باورهایي به وجود آورد كه رمان "برباد رفته" بر آنها تكيه داشت .او جهاني را خلق كرد
كه اگرچه از لحاظ ظاهری همان زمين تارا و مزرعه دوازده بلوط 13بود ولي اساساً با

1. Fair Use.
2. Merger Doctrine.
3. Idea Expression Dichotomy.
4. Houghton Mifflin.
5. Alice Randall.
6. Wind done Gone.
7. Gone with the Wind (1936) by Margaet Mitchell.
8. Cynara.
9. Mummy.
10. Scarlett.
 .11اشاره به مونولوگ معروف اسكارلت در رمان ”.“I will think about that tomorrow
12. Rhett.
 .13اشاره به لوكيشنهای داستان برباد رفته "."Tara & Twelve Oaks
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تصویر خام "برباد رفته" از بردههای آفریقایي-آمریكایي متفاوت بود .با این وجود ،رمان
رندال؛ كاراكترها ،لوكيشنها ،سير پالت و  ...را از رمان ميچل گرفت و بخش زیادی از

ال
توصيفات كتاب اصلي را كپي كرد ،تا جایيكه خوانندگان رمان "بر باد ميرود" كه لب ً

رمان "برباد رفته" را نخوانده بودند ،رمان رندال را تا اندازهای نامفهوم و در لسمتهایي
بيمعنا توصيف كردند.

در پاسخ به این تصاحب عمدی ،متوليان اموال و امور مارگارت ميچل برای نقض
حقوق كپيرایت و منع انتشار " برباد ميرود" در دادگاه الامه دعوا كردند 1و انتشار
كتاب برای یك ماه متولف شد .در آپریل  ،2001لاضي دادگاه بدوی فدرال دستور
مولت مبني بر جلوگيری از انتشار رمان رندال صادر كرد ولي نهایتاً در مي  ،2001دادگاه
تجدیدنظر در آتالنتا دستور مولت را لغو و اجازه فروش كتاب را صادر كرد.

2

مشابه این اتفاق در ایران در مورد رمان "بامداد خمار" اثر فتانه حاج سيدجوادی ر
داد .رمان "بامداد خمار" داستان عبرتانگيز سياهبختي دختری جوان و از خانوادهای
اشرافي به نام محبوبه است كه در نخستين روزهای زمامداری رضاشاه ،عاشق یك شاگرد
نجار به نام "رحي " ميشود و در برابر خانواده به لدری مقاومت ميكند كه آنها به
ازدواج او رضایت ميدهند ولي او را از خانواده طرد ميكنند .پس از انتشار این كتاب كه

به یكي از پرفروشترین كتابهای سال تبدیل شد ،كتابي به نام "شب سراب" به
نویسندگي ناهيد ا .پژواک منتشر ميشود و داستان "بامداد خمار" را از زبان رحي
(شخصيت منفي داستان) نقل ميكند و در والع لصد نقد نگاه طبقاتي و بورژوازی حاك
بر داستان بامداد خمار را دارد .در ادعای مطر شده توسط نویسنده رمان "بامداد خمار"،
3
كپي رایت اثر او توسط نویسنده رمان "شب سراب" نقض شده است.

1. SunTrust Bank v. Houghton Mifflin co.,268 F.3d 1257 (2001).
2. Jeffery D, Grossett, The Wind Done Gone, Transforming Tara into a Plantation
Parody, Case Western Reserve Law Review, Vol. 52, Issue 4, (2002), at 11141115.
 .3برای اطالعات بيشتر در این خصوص مراجعه كنيد به مصاحبه  Parsnewsبا فتانه حاج سيد جوادی در تاریخ
 .97/3/23كد خبر 514082 :شایان ذكر است كه نام هر دو كتاب برگرفته از یكي از ابيات لصيده مشهور سعدی
است كه در خصوص كتاب خان پژواک توسط مميزی وزارت ارشاد تغيير نام یافت :به راحت نفسي ،رنج پایدار
مجوی*** شب شراب نيرزد ،به بامداد خمار
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صرفنظر از نتيجه نهایي دعوی مطر شده عليه رندال ،آنچه برای هدف این مقاله
ضرورت دارد ،پرسشي است كه لاضي دادگاه تجدیدنظر در مخالفت با استدالل وكيل
رندال مبني بر ضرورت و نياز موكل او به اثر لبلي برای بيان دیدگاه خاللانه و انتقادی
خاصش ،مطر ميكند« :آیا نویسنده رمان دوم ،نميتوانست همانند نویسندگان دیگر،
طریق دیگری برای نقد نظام بردهداری به غير از كپي از رمان "برباد رفته" اتخاذ كند؟».

1

پاسخ به این سؤال را ميتوان در همين پرونده جستجو كرد .بعنوان مثال در رمان
"برباد ميرود" نویسنده ،شخصيت نجيب و اشرافي" اشلي ویلكس" 2را تبدیل به یك
فرد همجنسگرا كرده است و داستان مشهور "برباد رفته" را اینبار با فرض تمایالت

جنسي همجنسگرایانه اشلي بازگو نموده است .بيشك ایده آليس رندال ،همجنسگرایي
یك مرد سفيدپوست از طبقه حاك در جنوب لبل از جنگ داخلي آمریكا نيست بلكه
ایده او آن است كه اگر به طور خاص اشلي ویلكس یك همجنسگرا بود ،چه اتفالي
مي افتاد؟ بعبارت دیگر او در پي نوشتن یك رمان تنها به لصد نقد نظام بردهداری در
آمریكا نبوده است بلكه نگاه غالب در رمان "برباد رفته" را بعنوان مصدالي از دیدگاه

نژادپرستانه مورد انتقاد لرار داده است .بيان این ایده تنها در صورتي ممكن است كه
نویسنده رمان دوم بتواند از همان فضا ،لوكيشن ،دیالوگ ،شخصيتها و  ...استفاده كند.
اگر كپيرایت او را از بيان این ایده باز دارد لطعاً توانسته است از رشد یك هنرمند و بيان
عقایدش جلوگيری نماید كه این امر خالف اهداف كپيرایت ميباشد.
از سوی دیگر برخي مخالف استفاده نویسندگان و هنرمندان از آثار پيشين هستند.
ایشان معتقدند ولتي اثری اصيل شكل ميگيرد رابطهای شخصي ميان هنرمند و اثر او
وجود دارد .زماني كه هنرمند اثری را خلق ميكند لسمتي از شخصيت و روحش را در
اثر هنری متبلور ميسازد .بعبارت دیگر ،اثر هنری انبساطي از خودِ شخصي هنرمند است و
تجربه زیسته و دروني او را بيروني ميسازد .اثر هنری به مثابه هویتي است كه ریشه در
افكار ،شخصيت و تجربه دروني خالق دارد .حال اگر هنرمندی برای بيان ایدهاش از بنای
ساخته شده هنرمند دیگری بهره جوید و عمل وی مصداق نقض كپيرایت تلقي نگردد،
خالقان اصيل با ناامني در بهرهبرداری از آثارشان مواجه ميگردند.
1. Patricia Loughlan, “The Marketplace of Ideas and the IDEA-EXPRESSION
Distinction of Copyright Law”, Adelaide Law Review, Vol. 23, (2002), at 437.
 .2یكي از شخصيتهای اصلي رمان برباد رفته ”.“Ashly Wilks
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حق دسترسي به آثار در جهت پيشبرد دانش و هنر و بهرهگيری از آنها برای خلقهای
آتي و همچنين ایجاد حس امنيت و انگيزه برای خالقان و هنرمندان اصيل ،دو كفه
ترازویي است كه ایجاد تعادل ميان این دو همواره با چالش همراه بوده است .دوگانگي
ایده و بيان به همراه دیگر استثنائات حقوق كپيرایت در پي ایجاد تعادل ميان این
رویكردهای متضاد و متنالض است.

 .2-1دوگانگي ایده و بیان
حقوق كپيرایت از آثار اصيل 1حمایت ميكند و هر ایده 2،رویه 3،فرآیند 4،نظام 5،روش
كار 6،مفهوم 7،اصل 8یا كشف؛ 9صرفنظر از فرمي كه در آن تشریح شده ،توصيف شده،
نمایش داده شده یا تجس بخشيده شده از حمایت كپيرایت استثناء شده است .همچنين،
والعيتهای خارجي نيز لابل حمایت كپيرایت نيستند .در والع ،حمایت كپيرایت فقط
به بيان ایدهها یا والعيتهای خاص خارجي تعلق ميگيرد نه به خود آن ایدهها و ولایع.
برای مثال بيان یك نمایشنامه درباره عاشقان ناكام ،لابل حمایت كپيرایت است ولي ایده

عاشقان ناكام ،لابل حمایت نخواهد بود .نگارش یك داستان از سانحه هيندنبورگ

10

1. Original.
2. Idea.
3. Procedure.
4. Process.
5. System.
6. Method of Operation.
7. Concept.
8. Principle.
9. Discovery.
 Hindenburg Disaster .10والعه آتشسوزی در كشتي هوایي الزد  129هيندنبورگ است كه در تاریخ  6مه
 1937ميالدی ر داد .این كشتي هوایي مسافربری از فرانكفورت در آلمان عازم فرودگاه "جيبي امدیال
ليكهرست" در ایاالت متحده آمریكا بود كه بهعلت برخورد با دكل زميني در شهر منچستر ایالت نيوجرسي ،
آتش گرفت و سقوط كرد .در طي این سانحه 13 ،مسافر 22 ،خدمه كشتي و یك نفر از كارگراني كه روی زمين در
حال كمك بودند ،كشته شدند و  62نفر از مسافران نجات پيدا كردند .این والعه سبب بازنگری در لوانين مربوط به
استفاده از كشتي هوایي برای حملونقل و سرآغازی برای منسو شدن استفاده از كشتيهای هوایي شد .فيل
سينمایي این والع نيز ساخته شده است.
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ممكن است لابل حمایت كپيرایت باشد ولي ولایع ضمني مربوط به آن فاجعه كه خالق
در كتابش گنجانده است ،لابل حمایت نيستند.

1

حمایت كپيرایت تنها به بيان تعلق ميگيرد ،بنابراین الزم است بيان از ایده تفكيك
شود .هدف اوليه از چنين تفكيكي ،تعيين دليق آنچيزی است كه توسط كپيرایت
حمایت ميشود و آنچه به حيطه عمومي تعلق ميگيرد .این تعيين باعث اطمينان خالقي
است كه لصد انتشار اثرش را دارد ،او ميتواند انتظاری معقول از حمایت حقولي كه
برایش مقرر شده ،داشته باشد .نتيجه آنكه خالقان و مخترعان در حيطه مشخص حمایت
لانوني كه برایشان فراه شده ،خلق ميكنند و عموم از انتشار دانش و هنر آنان منتفع
2

ميگردند.

 .2-2دوگانگي ایده و بیان به مثابه پارسنگ ترازو
همانطور كه در بخش لبلي بيان شد ،حقوق كپيرایت از ایدههای تجس یافته در اثر یا
ایدههایي كه باعث الهام اثر شده حمایت نكرده و تنها از بيان آن ایدهها حمایت ميكند.
به عبارتي ،در همان حال كه كپيرایت از تكرار و استفاده از ایدهها و اطالعات مشمول
در یك اثر حمایت شده جلوگيری نميكند ،كپيكردن فرم بيان استفاده شده در آن اثر
را منع ميكند .این سازوكار بسياری از جلوههای تضاد بين كپيرایت و آزادی بيان را
كمرنگ ميسازد زیرا بيان ایدهها و اطالعات در فرم بيان متفاوت را مجاز ميداند.
بازتاب این دیدگاه به روشني در پرونده معروف به "هارپر" مشهود است .در این
پرونده ،خواهان مالك حقوق متعلق به خاطرات رئيس جمهور آمریكا جرالد فورد 3بود.
یك كپي از اتوبيوگرافي دست نوشته جرالد فورد به دست خوانده افتاد و آنها در یك
مقاله ،نقل لولي از فورد را درباره عفو نيكسون كپي كردند .پس از شكایت خواهان و در

جریان دادرسي ،اگرچه دادگاه عالي نهایتاً دفاع "استفاده منصفانه" را در خصوص
خاطرات چاپنشده نپذیرفت و رأی عليه خوانده صادر كرد ولي ضمن تأكيد بر
1. Jeanne C, Fromer, “An Information Theory of Copyright Law”, Emory Law
Journal, Vol. 64, No. 71, (2014), at 97-98.
2 Andrew B, Hebl, “A Heavy Burden: Property Application of Copyright’s Merger
and Scenes a Fair Doctrines”, Wake Forest Intellectual Property Law Journal, Vol.
8, No. 1, (2008), at 108.
3. Gerald Ford.
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دوگانگي ایده و بيان در رأی خود ،اشاره كرد كه منافع عمومي التضاء دارد كه جامعه از
موضع یك چهره سياسي درباره یك رویداد تاریخي مطلع باشد و در اینجا منافع عمومي
1

بر حق كپيرایت ارجحيت ميیابد.

در این پرونده ،دادگاه با اشاره به دوگانگي ایده بيان و منافع عمومي جامعه در
دسترسي به اطالعات ،استفاده خوانده از اثر خواهان را مصداق نقض تلقي نكرده است.
اگرچه حقوق مربوط به خاطرات ریيس جمهور "فورد" متعلق به خواهان بود ليكن از نظر
دادگاه ،اتوبيوگرافي و خاطرات یك شخصيت معروف ،ایده و موضوعي است كه هر

نویسنده و هنرمندی مجاز ميباشد بر اساس آن و با استفاده از آن به خلق اثر بپردازد.
بعبارتي ،خاطرات همچون والعيتها ،متعلق به حيطه عمومي بوده و منافع عمومي جامعه
التضا ميكند كه همه توان دسترسي به آن را داشته باشند.
در پرونده مشابه دیگری كه به نام پرونده اشدون شهرت دارد ،لسمتي از خاطرات در
شرف چاپ پدی اشدون( 2رهبر پيشين حزب ليبرال دموكرات) كه شامل دليقهای از یك
جلسه سرّی ميان او با نخست وزیر ولت انگلستان بود بدست روزنامه تلگراف 3افتاد .این
روزنامه در  28نوامبر  1999این بخش از خاطرات را با عنوان "مدرک درز كرده" 4چاپ
كرد و بالفاصله اشدون بر مبنای نقض كپيرایت و نقض محرمانگي از تلگراف شكایت

كرد .تلگراف در دفاع از خود به استفاده منصفانه و منافع عمومي استناد كرد ،همچنين
برای اولين بار وكالی خوانده مستند به ماده  10كنوانسيون اروپایي حقوق بشر خواستار
استثنای آزادی بيان بر حقوق كپيرایت شدند .دادگاه تجدیدنظر در پاسخ به دفاعيات
خوانده ،صراحتاً به اصل دوگانگي ایده و بيان اشاره نمود و این اصل را سازوكار تعبيه
شده برای حل تعارض ميان آزادی بيان و حقوق كپيرایت معرفي نمود .در نهایت دادگاه
با تأكيد بر این موضوع كه به التضای اصل دوگانگي ایده و بيان ،شهروندان مجاز در بيان
ایدهها و انتقال اطالعات هستند؛ بازتوليد روزنامه تلگراف از خاطرات اشدون را ورای

1. Cook, op.cit. at 16.
2. Paddy Ashdown.
3. The Telegraph.
4. Leaked Document.
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ضرورتهای الزم در ارائه گزارش از والعيتها تشخيص داد و حك به نفع خواهان
صادر كرد.

1

از مفاد این رأی ميتوان نتيجه گرفت كه از جمله كاركردهای اصل دوگانگي ایده و
بيان در حقوق كپي رایت ،تضمين عدم محدودیت آزادی بيان است .تفكيك ميان ایده
غيرلابل حمایت از بيان ،مورد حمایت در كپيرایت موجب دسترسي آسان و آزاد
پدیدآورندگان به آثار پيشين ميگردد .پدیدآورندگان خالق و مبتكر با استناد به این
اصل ميتوانند ضمن استفاده از آثار پيشين و ایدههای آن با بيان و شكل خاص خود آثار
جدیدی را بيافرینند و در عينحال كه از آزادی برخوردار باشند از نقض آثار مورد
حمایت كپيرایت نگران نباشند .با اینكه اصل دوگانگي ایده و بيان ميتواند حمایت الزم
و ضروری را از آز ادی بيان فراه سازد ،در عين حال دارای ابعادی پيچيده و لابل تأمل
است .برای بررسي آن بایستي با مفهوم نقض كپيرایت آشنا شوی .

 .2-3نقض اثر در پرتو اصل دوگانگي ایده و بیان
زماني كه شخصي مته به نقض كپيرایت در یك اثر ادبي یا هنری ميگردد ،تمسك به
اصل آزادی بيان و استناد به دوگانگي ایده و بيان از جمله روشهای شایعي است كه
خوانده برای رهایي خود از بار مسوؤليت بكار ميگيرد .هرچند رژی كپيرایت با اعطای
حقِ كنترل بر اثر ادبي و هنری ،بهدنبال ایجاد انگيزه برای خلق بيشتر و بهرهبرداری
انحصاری از اثر توسط پدیدآورندگان است ولي این حقوق نباید به حدی گسترش یابد
كه از گستره این اهداف فراتر رود و مانعي ناروا در مقابل استفاده دیگران فراه سازد .در
چنين صورتي تعيين آنچه مصداق نقض كپيرایت است و منجر به از بينرفتن انگيزه
2
توليد ،انتشار و بهرهبرداری از اثر ميگردد از اهميت ویژهای برخوردار است.
«نقض حقوق مؤلف ،اجرا و اعمال هر یك از الداماتي است كه به موجب لانون
منحصراً در اختيار پدیدآورنده یا ورثه اوست بدون آنكه مجوزی برای این امر وجود

1. Michael D, Birnhack, “Acknowledging the Conflict between Copyright Law and
Freedom of Expression under the Human Right Act”, Entertainment Law Review,
Vol. 14, (2008), at 14-24.
2. Andrew F, Christie, “Copyright Protection for Ideas: An Appraisal of the
Traditional View”, Monash University Law Review, Vol. 10, (1984), at 181-182.
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داشته باشد» 1.در دعاوی نقض كپيرایت ،احراز سه موضوع در اثبات نقض ضرورت
دارد؛ اول آنكه بایستي بين اثر خواهان و خوانده شباهت وجود داشته باشد به نحوی كه
اگر اثر اول بوجود نيامده بود اثر دوم به این شكل بوجود نميآمد .بعبارت دیگر نقض در
صورتي ثابت ميشود ك ه اثر خوانده شبيه به اثر خواهان باشد و اثر خواهان علت بوجود
آمدن اثر خوانده باشد .دومين شرط آن است كه این شباهت بعلت دسترسي خوانده به اثر
خواهان بوجود آمده باشد .بعبارت دیگر اگر امكان دسترسي به اثر خواهان برای خوانده
ميسر بوده و خوانده نيز نتواند تصادفي بودن شباهتها را اثبات كند ،شروط اوليه در
احراز نقض كپيرایت فراه است.

2

سومين شرط آن است كه عمل نقض بایستي در رابطه با "بخش اساسي" 3از اثر

خواهان اتفاق افتد" .بخش اساسي" آن لسمتي از اثر است كه منظور و مفهوم كل اثر در
آن لرار دارد یا اثر با آن بخش به یاد آورده ميشود.
"بخش اساسي" را مي توان جوهره اصلي و عمده اثر تعبير كرد .آن بخش یا
بخشهایي كه رو كلي اثر را تشكيل ميدهد و به دليل همين بخشها اثر واجد اصالت

گردیده و از حمایت كپيرایت برخوردار شده است را ميتوان "بخش اساسي" نام برد.
این بخشها منعكس كننده شخصيت پدیدآورنده است و اخذ بدون مجوز آن توسط
4

خوانده ،دعوی نقض را به اثبات ميرساند.
تعيين "بخش اساسي" اصوالً با چالشهای بسياری برای دادگاه همراه است ،به همين
دليل لضات مجموعهای از عوامل و آزمونها را برای تشخيص آن بكار ميگيرند .بعنوان
مثال در كانادا لاضي ریچارد 5در جریان رسيدگي به دعوای بالک 6،فهرستي از سؤاالتي
كه در تعيين اساسي بودن بخش گرفته شده توسط دادگاه بایستي پاسخ داده شود ،تهيه
كرد:
* كميت و كيفيت بخش گرفته شده چه ميزان است؟
 .1پژمان محمدی« ،نقد یك رأی در مورد مالكيت ادبي و هنری مفهوم و معيارهای اثر و نقض حقوق مالي آن»،
مطالعات حقوق خصوصي ،دوره  ،42شماره ،)1391( ،2ص .282
2. Andrew F, Christie, op.cit. at 181-182.
3. Substantial Part.
 .4محمدی ،همان ،صص .285-284
5. Richard J.
6. U & R Tar services Ltd V. H.R Block, (1995), 97 F.T.R.259 (TD).
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* تأثير منفي استفاده خوانده بر ارزش اثر خواهان چقدر است؟
* آیا لسمتهای گرفته شده توسط خوانده ،موضوع حمایت كپيرایت است؟
* آیا استفاده خوانده از اثر خواهان با لصد صرفهجویي در زمان و تالش بوده است؟
* آیا بخشهای گرفته شده توسط خوانده در سبك یكسان با خواهان استفاده شده
است؟

1

بنابراین زماني كه لالب و طریق بيان خوانده ،برگرفته از خواهان نباشد و تنها ایده اثر
اخذ شده باشد ،آن ایده نيز به حدی عمومي باشد كه ورود آن در اثر دیگری ،تأثيری بر
ارزش و بازار اثر خواهان نداشته باشد ،به طور مسل نقضي اتفاق نيفتاده است .بعنوان مثال
كپي كردن این ایده كه پدری مسئول لتل غيرعمدی پسر محبوبش ميگردد ،به سختي

ميتواند تأثيری بر موفقيت هنری یا تجاری نمایشنامه "همه پسران من" 2داشته باشد و
جلوگيری از استفاده از این ایده ميتواند تأثير ناروا بر نویسندگان نمایشنامهها در آینده
داشته باشد 3.ولي زماني كه با ایدهای خاص و دارای ویژگيهای منحصربهفرد مثل ایده

"فردریش دورنمات" 4در نمایشنامه "ماللات با بانوی سالخورده" 5مواجهي  ،الجرم
تشخيص نقض نيز با چالش همراه خواهد بود.

 .2-4ابهام در اصل دوگانگي ایده و بیان
تمایز بين ایده و بيان و شناخت آنچه لابل حمایت و غيرلابل حمایت كپيرایت است،
هميشه كار سادهای نيست .آنگونه كه لاضي هَند 6در پرونده مشهور نيكولز 7ميگوید:
«نقض كپيرایت نميتواند محدود به كپي لفظ به لفظ متن گردد ،در اینصورت ،سارق
ادبي با اِعمال تغييرات اندک ،از مجازات رهایي ميیابد .سرلت ادبي ممكن است تنها به
1. Endicott, op.cit. at 17.
2. “All My Sons” Play by Arthur Miller 1946.
3. Ibid. at 15-16.
 .4نمایشنامه سویيسي .Friedrich Durrenmatt
 .5به آلماني .Der Besuch der alten
زني سالخورده و بسيار ثروتمند پس از سالها به زادگاه فقيرش بازميگردد و پيشنهاد ميدهد كه در ازای كشتن
معشوق دوران جوانياش به دست مردم ،مبلغ مورد نياز ساكنان زادگاهش را در اختيار آنها لرار دهد.
6. Hand J.
7. Nichols v. Universal Pictures Corporation, 45 F.2d 119 (1930).
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تصاحب یك صحنه مه یا یك دیالوگ كليدی تعلق گيرد یا خالصهای از كل اثر باشد؛
در این موارد تصمي گيری بسيار سخت است و سؤال این است كه آیا آن لسمت

"اساسي" تلقي ميشود یا خير؟ هيچكس هرگز نميتواند این مرز را به صورت دليق
تعيين كند و تابهحال نيز نتوانسته است».

1

اصل دوگانگي ایده و بيان اصلي لابل انعطاف و نامعين توصيف شده است .اگر
دادگاهها للمرویي محدود برای ایده و حيطهای وسيع برای بيان در نظر بگيرند ،ادعاهای
نقض كپيرایت گسترش ميیابد .برعكس ،اگر محدوده وسيعي از ایده و حيطه محدودی
برای بيان اتخاذ كنند ،آثار كمتری مشمول نقض ميگردند .تا زماني كه مرز بين ایده و
بيان نامشخص و نامعلوم است ،حيطه حمایت كپيرایت نيز دارای ابهام ميباشد.

2

همانگونه كه پيشتر گفته شد ،حقوق كپيرایت تنها از بيان ایدهها حمایت ميكند و نه
از خود ایدهها .زماني كه ایده كپي شده از اثر دیگری ،ساده و عمومي باشد )مانند مثال
همه پسران من( .عمل به این اصل در پروسه رسيدگي به دعوای نقض مشكلي به وجود
نميآورد زیرا صدها اثر هنری ميتوانند در مورد یك موضوع و ایده عمومي خلق
گردند ،بدون آنكه به حقوق صاحب اثر اول يه خللي وارد شود .حتي در بيشتر موارد
شناخت كسي كه چنين ایدهای را اولين بار دستمایهی ساخت اثرش لرار داده ،امكانپذیر
نيست .گویي این ایده در سابقه تاریخي ذهن بشر وجود داشته است .بنابراین آنچه لابل
حمایت كپيرایت دانسته ميشود تنها شكل بيان آن ایده و طریقه ساخته و پرداخته شدن
موضوع در بطن اثر است.
مشكل جایي بروز ميكند كه ایده اثر به حدی ویژه و منحصربهفرد ميباشد كه
"بخش اساسي" از اثر را شامل ميگردد .فرض كنيد نویسندهای ایده تكاندهنده
"ماللات بانوی سالخورده" را در اثر خود كپي كند .ولتي هویت خاص خلق شده توسط
خالق اصلي به تصاحب دیگری درميآید ،دادگاه نميخواهد و نميتواند بر نقض آشكار
حقوق خالق چش فروبندد .در این حالت دادگاهها آنچه به طور منطقي بایستي "ایده"
ناميده شود را "بيان" تلقي ميكنند تا بتواند از نقض كپيرایت جلوگيری كند.

1 Ronald B, Standler, “Ideas Not Copyrightable”, (13 April 2013) <www. rb2.
cidea.pdf>, (2013), at 14.
2. Lee, op.cit. at 77.
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در زمينه كپيرایت و آزادی بيان ،این نامعلومي ذاتي در دوگانگي ایده و بيان ممكن
است منجر به خود سانسوری و دلسردی در ابراز بيان و عقيده گردد زیرا عدم وجود یك
خط روشن ميان ایده و بيان ،ميتواند افراد را در معرض نقض ناخودآگاه و غيرعمدی
كپيرایت لرار دهد.

 .2-5امتزاج ایده و بیان
در بسياری از مصادیق آثار هنری مثل آثار تجسمي ،آثار عكاسي ،فيل و آثار صوتي
تصویری كه در آنها فرم بيان اثر با مضمون آن رابطه تنگاتنگي دارد ،اغلب فاصله
معناداری ميان ایده و بيان وجود ندارد .بعبارت دیگر در آثار تجسمي ،اغلب اولات
تفكيك ایده از بيان (محتوا از فرم) سخت یا ناممكن است .چه كسي ميتواند تعيين كند
كه ایده "لئوناردو داوینچي" 1در خلق نقاشي مشهور "لبخند ژكوند" پرترهای از
موناليزاست یا زني با لبخندی مرموز؟
همچنين برخي از ایدههای معين دارای بياني ناگزیر یا ضروری هستند .در این حالت،
حمایت كپي رایت به آن فرم از بيان كه به وسيله موضوعات ضمن اثر دیكته شده است،
تعلق نميگيرد و كپي كردن هر ميزان از آن بيان ،مجاز تلقي ميشود .این حالت اصطالحا
"دكترین امتزاج" ناميده ميشود 2.برخي ایدهها تنها با فرمهای محدودی ،لابليت بيان
ميیابند و امكان بيان آنها در لالب و شكل دیگری ميسور نيست .در این موارد استفاده از
فرم بيان لبلي ناگزیر است و نقض كپيرایت محسوب نميشود .بعنوان مثال ،طراحي
پوستر نامزدهای انتخاباتي در اكثر موالع شامل یك دست در حال انداختن برگه رأی در
داخل صندوق رأی و عكسي از كاندیدای نمایندگي است .اگر شخصي این فرم بيان را
كپي كند ،مرتكب نقض كپيرایت نشده است.
دكترین "صحنههای مشابه" 3نيز به طور مشابه ،مجوز استفاده از برخي بيانهای خاص

را صادر ميكند .این دكترین بيشتر در مورد آثار ادبي و تصاویر متحرک مصداق دارد .با
استناد به این دكترین ،كاراكترها و مولعيتهای مشابه كه استفاده از آنها در یك ژانر
1. Leonardo Da Vinci.
2. Edward C, Wilde, “Replacing the Idea/Expression Metaphor with a MarketBased Analysis in Copyright Infringement Actions”, Whittier Law Review, Vol.
16, No. 3, (1995), at 820.
3. Scenes a Fair.
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معمول است ،مثل حوادث یا شخصيتهای معمول برای یك دوره تاریخي خاص ،توسط
كپيرایت حمایت نميشوند 1.بعنوان مثال در اكثر فيل ها و انيميشنهایي كه موضوع آن
در آینده اتفاق ميافتد ،وجود ماشينهای پرنده ،رباتهای خدمتكار و محلهای مجهز به
هوش مصنوعي از التضائات فضای داستاني تلقي ميشود و وجود آن در اثر منجر به نقض
كپيرایت اثر پيشين نميگردد.
در خاتمه این بخش ضروری است كه به مثالهای آغازین این بخش در خصوص
رمان "برباد رفته" و "بامداد خمار" برگردی  .آنچه نویسندگان الحق با این آثار انجام
دادند ،گرچه به لصد نقدِ دیدگاه حاك بر فضای آن داستانها و نگاه منصفانه به روایت
نقل شده خالق اوليه است ولي اگر نتواند در حيطه استفاده منصفانه لرار گيرد ،نالض اثر
اوليه تلقي مي شود .اصل دوگانگي ایده و بيان به منظور تضمين آزادی بيان به نویسنده

دوم حق ميدهد برای بيان نقد خود ،ایده عمومي و كلي این آثار یعني "داستاني عاشقانه
در جریان جنگ داخلي آمریكا" و "ازدواج عاشقانه و بدفرجام دختر ثروتمند و پسر

فقير" را استفاده كند؛ اما نویسنده دوم به بهانه نقد اثر نميتواند از كاراكترها ،فضاها،
دیالوگها و سير پالتِ داستان اول استفاده كند .این سواری مجاني بر بنای فكری ساخته
شده خالق اول ،نه تنها حق مادی صاحب كپيرایت برای اجازه التباس و دنباله از اثرش را

زایل ميسازد و باعث تضييع حقوق او ميگردد بلكه باعث دارا شدن بالجهت خالق دوم
و استفاده مجاني او از شهرت آثار اوليه ميگردد .همانطور كه حدالل در ایران فروش
رمان "شب سراب" به علت شهرت و محبوبيت رمان "بامداد خمار" بود .فلسفه وجودی
حقوق كپيرایت ،صيانت از حقوق پدیدآورندگان اصيل و جلوگيری از چنين
سوءاستفادههایي است.

نتیجهگیری
تصور عمومي در خصوص مناسبات كپيرایت و آزادی بيان مبتني بر تقابل منافع عمومي
جامعه با منافع فردی پدیدآورنده است .عموم مردم به گسترش و انتشار آثار تأليفي،
دسترسي آسان و ارزان به استفاده از این آثار بعنوان عناصر سازنده تأليفات بعدی معتقد
هستند .از سوی دیگر مؤلف تمایل دارد از لحاظ مالي و همچنين از حيث فرهنگي بر كار
1. Ibid. at 822.
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خود نظارت داشته باشد و تا زماني كه اثر ،مورد حمایت لانونگذار است مردم برای
استفاده از اثر از صاحب آن مجوز دریافت كنند .نظام حقولي كپيرایت با ایجاد سازوكار
دوگانگي ایده و بيان این تضاد ظاهری منافع را از ميان برداشته است .بر اساس این اصل،
عاریت گرفتن ایدهها ،اطالعات و حقایق موجود در آثار مورد حمایت ،آزاد و مشمول
حمایت لواعد كپي رایت نميگردد .نویسنده تنها در بيان خود حق كپيرایت دارد و این
نظام حقولي به او حق انحصار در استفاده از ایدهها و حقایق را حتي اگر آن ایدهها و
اطالعات اصيل و جدید باشد نميدهد .ایدهها ،اطالعات و حقایق موجود در یك نوشته
مالكيت عمومي دارند و همه ميتوانند آزادانه از آنها استفاده كنند و تنها شكل و فرم
بيان آن ایدهها به نویسنده تعلق خواهد داشت .در نتيجه نویسندگان و هنرمندان مختلف
ميتوانند ایدهها و والعيتهای یكساني را به شيوه و سبك خاص خود بيان كنند و
كپيرایت فقط نسبت به این شيوهها و سبك خاص اعمال ميشود .این امر موجب
مشاركت بسياری از افراد در استفاده و بهكار بردن مجموعهای از ایدهها ميشود و آزادی
بيان بدون هيچگونه محدودیتي تضمين ميگردد .اصل دوگانگي ایده و بيان یك اصل
آشكارا محوری در نظام كپيرایت است و هدف اصلي آن ایجاد تعادل ميان منافع رلابتي
پدیدآورندگان در خصوص تالشهای خاللانه منحصر به فرد با منافع عمومي جامعه در
خصوص آزادی بيان و دسترسي به اطالعات است .ایدههای پدیدآورندگان به صورت
آزادانه در دسترس عموم لرار ميگيرد تا برای پيشرفت و توسعه فكری و فرهنگي جامعه
استفاده شود و در نتيجه عل و هنر ارتقا ميیابد .با پيشبيني دوگانگي ایده و بيان به همراه
دیگر استثنائات و منع اشخاص از بيان به طریق مشابهي كه دیگری بيان كرده ،بر اصل
آزادی بيان هيچ محدودیت و اثر زیانبخشي وارد نميشود .بيان عقاید و نظریات شخص
دیگر در كلمات و فرم یكسان برای توسعه ایدهها ضرورت نخواهد داشت .گفتن آنچه
دیگری گفته و به طریقي كه او انتخاب كرده باعث توسعه و ارتقای سطح عل و هنر كه
هدف آزادی بيان است نميگردد و بالعكس كپيرایت با اجبار اشخاص برای برگزیدن
فرم و طریق منحصر به فرد خود و استفاده از كلمات خودشان موجب توسعه هویت فردی
آنان ميشود و از این طریق هویت فرهنگي و علمي جامعه ارتقا ميیابد .اصل دوگانگي
ایده و بيان توانسته ميان حقوق انحصاری پدیدآورندگان آثار با حق آزادی بيان برای
تمامي افراد جامعه ،موازنهای عادالنه ایجاد كند.
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