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Abstract 
Using fictional characters in the marketing and advertising of goods and services is 
one of the oldest and the best known form of merchandising with a multi-million 
dollar annual turnover. The fame and popularity of most fictional characters go far 
beyond their role in the original works which first featured. In addition, many 
characters are created outside the context of any particular work and may therefore 
remain without mechanism and law protection. So, ensuring fair protection to the 
creators and their owners against unauthorized profit from their creativity is 
necessary. This paper seeks to answer the question whether it is possible to delineate 
a position for fictional characters to pursue their independent lives from primary 
works in legal systems? To answer this question, through a descriptive and 
analytical approach and by following American law, the authors try to examine the 
capacity of copyright and trademark systems and the situation which characters 
enter into the public domain. Undoubtedly, explaining how to protect the fictional 
characters and their creators, as well as, exploring other aspects of this right, such as 
identifying infringement criteria and the public domain's contribution to these rights, 
in addition to assist the jurisprudence, will enhance cultural activities and augment 
the richness of Iranian legal literature. 
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 چکیده

تتتریو و  هتتای خیتتالی در تبلیتتو و تتترویو کامهتتا و ختتدمات یکتتی اش قتتدیمی استتتفاده اش شیصتتیت
همتراه دارد    های تجارت است که سامنه گردش مالی چند میلیون دمری بته  تریو شکل شده شناخته

های خیالی بسیار فراتر اش نقش آنها در آثار اصیلی است که برای  بیت بیشتر شیصیتشهرت و محبو
عالوه، بسیاری اش کاراکترها خارج اش چارچوب هر نوع اثر خاص  هاند  ب گر شده نیستیو بار در آن جلوه

یو ممکو است بدون ساشوکار و حمایت قانون باقی بمانند  بنابرایو، تضم ،شوند و در نتیجه خلق می
یابد   حمایت منصفانه اش خالقان و صاحبان آنها در برابر سودجویی غیرمجاش اش خالقیتشان اهمیت می

های خیالی  توان جایگاهی برای شیصیت است که آیا می پرسشپاسخ به ایو  در پیرو  نوشتار پیش
اسخ به ایو پرسش های حقوقی ترسیم کرد؟ برای پ آنها اش آثار اولیه در نظام ۀدنبال شیست مستقالن به

 ظرفیتت  بررستی  تحلیلی و با تأسی اش حقوق امریکا، ضتمو  -شود اش طریق روش توصیفی تالش می
هنگام آنها نیز  اش حمایت وضعیت کاراکترها، اش حمایت در تجاری وعالئم رایت کپی حقوقی های نظام

مایتت اش  ح ۀورود به قلمرو مالکیتت عمتومی متورد بررستی قترار گیترد  بتدون شتن تبیتیو نحتو          
ماننتد تشتیی     ،های خیالی و خالقان آنها و نیز بررسی سایر ابعاد مربتو  بته ایتو حتق     شیصیت

د، ستب   بتو قضایی خواهتد   ۀ، عالوه بر اینکه یاریگر رویهاعمومی اش آن ۀمعیارهای نقض و سهم حوش
 بر غنای ادبیات حقوقی ایران خواهد افزود  ،های فرهنگی شده اعتالی فعالیت

 یدیواژگان کل
 رایت  های مصور، عالمت تجاری، کپی های ادبی، شیصیت حوشۀ عمومی، شیصیت
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 مقدمه
و فهرستت  موس، تام و جری، دونالد داک، باگزبتانی، ستوپرمو، تتارشان، شترلوک هتولمز       میکی 

 (Fictional Characters) «هتای خیتالی   شیصتیت »نی ست دیو والتت دی وبلندبامیی اش آثتار استت  
هتای   هتا و کتتاب   هتا، نمتایش   هتا، کتارتون   داشتنی هستند که در فیلم مشهور، محبوب و دوست

ها اش مرشهای آثتار اصتیلی      بیشتر ایو شیصیت(Boorstin, 2014: 152)شوند  داستان یافت می
اش  ،؛ به تعبیتری (Nickles, 1999: 133) روند اند فراتر می که برای نیستیو بار در آن ظهور یافته

، عروستن مجستمه،  شندگی مستقل و جدیدی را در قامتت یتن    ه،شددنیای خیالی خود خارج 
   کنند آغاش میسایر آثار ادبی و هنری متعلق به دیگران  یاای  باشی رایانه و باشی اسباب

دارد  « سرگرمی و تفریحی»های خیالی کارکرد  اولیه اش شیصیت ۀاستفاد ،در بسیاری اش موارد
یابنتد    می« گرایانه معرفی»و « تبلیغی»، «ترویجی» هایی در گذر شمان کارکردهای چنیو شیصیت
های المپین یتا جتام جهتانی     معرفی باشی منظور که بهیاد کرد توان اش کاراکترهایی  برای نمونه می

، اینکته دارای ارشش اقتصتادی بتوده    بتا   ایو کاراکترها (WIOP, 1994: 5)شود  فوتبال استفاده می
بیتش    (، نویتد 65: 1391نتژاد،   انتا و اثرگتذار دارنتد )بتاقری    قابلیت القای مفاهیم را بته شتکلی م  

توانند به نماد قدرت جهانی ین ملت نیتز   و می (Said, 2013: 771) هستند « اکتشافات فرهنگی»
که نماد کشور بلژین  (Tintin)تَو  مانند شیصیت تَو؛ (Cariou, 2013: 1288-1233)تبدیل شوند 

    است شدههای ده یورویی نمایان  و نیز سکه بوده و تصویر آن در تمبرهای پستی
دوم در دنیتای   ۀهای خیالی شتهروندان درجت   شیصیت ،حقوقی اندیشمندانیکی اش  شعمبه 
عالوه بتر  « شهروند» ۀ  منظور اش واژ(Feldman, 1990: 687)روند  شمار می های فکری به مالکیت

بته   -وندابتزاری واقتش شت    ۀاستتفاد  مورد تملن واینکه اش حیث -آمیز کنایه ۀعزت بیشیدن، اشار
  دیرگتاهی استت   (Lim, 2018: 143)ت دارنتد  ی؛ درست مثل بنده یا برده که مالاستکاراکترها 
اعم  -ها در صنعت سرگرمی رونق گرفته است  کاراکترها برداری تجاری اش ایو شیصیت که بهره

توانند ستامنه   می -ثر هنریاش اینکه برای اهداف تجاری خلق شوند یا به پیروی اش موفقیت ین ا
عیتار بترای موفقیتت در تجتارت تبتدیل       ها دمر درآمد کس  کنند و به ین الگوی تمام میلیون
   (Kurtz, 1986: 436) 1شوند

بترداری اش آنهتا در مکانیستم     هتای خیتالی و بهتره    با عنایت به ماهیت سیال و پویای شیصیت
با اشدستت  آنها ت، امکان سودجویی و سوء استفاده اش ای اش کامها و خدما طیف گسترده باشارپذیریِ

                                                           
عنتوان ستردمدار    بته  (The Walt Disney Company) ، شترکت والتت دیزنتی   2012برای مثال، در سال   1

های کودکانه در باشارهای جهانی و بتا کست  درآمتد     ها و باشی درصد اقالم فیلم 80صنعت سرگرمی با کنترل 
 میلیارد دمری روند افزایش درآمد خود را ادامه داده است:  4/39

http://variety.com/2013/biz/news/disney-star-wars-princesses-licensing-1200498040/; Assessed on 
02.06.2013.  
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افتزایش   )توانتایی ستوددهی(   متیتاش( و خستارت بته شتهرت    ا ساشی )حتق  فرصت پول ۀدادن هزین
تتوان کاراکترهتا را    بنابرایو، ایو پرسش اصلی مطرح است که آیا متی   (Elliott, 1997: 5) 1یابد می

قی قرار داد؟ در صتورت پاستخ مثبتت، شترای  و     اصلی مورد حمایت حقو ۀمستقل اش منشأ و شمین
 ؟استهایی بر ایو حمایت حاکم  حمایت اش آنها چگونه است؟ و چه محدودیت ۀنحو

هتای خیتالی در قالت      در حقوق ایران فرصت پرداختو به موضوع حمایت اش حقوق شیصتیت 
تبییو مفهتوم و  منظور، ضمو به ایو اش سوی نویسندگان تاکنون فراهم نشده است   یمستقل ۀمقال

رایتت و   حمایت اش کاراکترها در پرتو نهادهای حقتوقی کپتی   ۀهای خیالی، نحو سایر ابعاد شیصیت
شتود  در ایتو    عمومی بررسی متی  ۀحوشنیز تداخل آنها در  یکدیگر وبا عالمت تجاری و تقابل آنها 

نقض حقوق کاراکترها و  مریکا که اش دیرباش معیارهایی برای احراشا ۀقضایی ایامت متحد ۀروی ،میان
شود تا با توجته بته فقتدان     در پایان کوشش می گیرد  خالقان آنها تأسیس کرده است مبنا قرار می

 سابقه و سکوت قوانیو و رویۀ قضایی، موضش نظام حقوقی ایران در ایو شمینه روشو شود 
 

 انواع  و مفهوم، عناصر ؛های خیالی . شخصیت1
 ممفهو .1. 1
شامل اشیاص تییلی بشتری )نظیتر تتارشان و جیمتز بانتد( و       2«شیصیت»طالح طور کلی اص به

( و اشتتیاص واقعتتی )بتترای مثتتال بتتاب استتفنجی و ش تترِکاشتتیاص غیرانستتانی خیتتالی )ماننتتد 
 شتود  ( متی هتا  طتور کلتی ستلبریتی    و بته  های مشهور در فیلم یا موسیقی یا ورششکاران شیصیت

(WIOP, Op. Cit: 4)  تر بته معنتای نوشتته، شتهرت، صتفت، متنش و         در فرهنگ لغتت، کتاراک
: ذیل مدخل کاراکتر(  فرهنگ حقوقی وبستر نیز کتاراکتر  1375شیصیت آمده است )ومستون، 

« دهد ها و رفتارهایی که ماهیت غیرقابل انکار برخی افراد یا اشیا را تشکیل می مجموع ویژگی»را 
در  «kharaktre» ۀدر اصتل اش واژ « کتاراکتر » واژۀ  (Webster, 1998: 713)تعریتف کترده استت    

یتا   «مظهتر »، «عمیقاً ختراش دادن »، «شده عالمت حن»یونان باستان اقتباس شده و به معنای 
هتای   بترای طترح   در ابتتدا  ایتو واژه   (McKay, 2013: 3)است « گذاری ابزار نشانه»و  «منقوش»

                                                           
برداری تجاری غیرمجاش و بدون کست  رضتایت مالتن و افتراد      های خیالی به معنای بهره نقض حقوق شیصیت  1

بتاشی و   یابتد؛ اشجملته، ستاخت انیمیشتو، استباب      سهیم در خلق آن است که در اشکال گوناگونی تحقق متی 
ها، لتواشم   دهند یا فروش محصومتی )مانند خوراکی بعدی اش شیصیت را نشان می ههایی که نمایش س عروسن

 تحریر، پوشاک و غیره( که نام و تصویر کاراکتر را دربر دارند 
هتای   کاراکتر است و برای اشاره بته شیصتیت  ناظر بر  ،«Character»اصطالح شیصیت معادل  ،در ایو پژوهش  2

در  «Personality»شیصتیت معتادل   شود و با اصطالح  ختگی استعمال میهای سا خیالی و داستانی و شهرت
  علم حقوق و به معنای توانایی شی  برای دارا شدن حق و تکلیف و اجرای آن متفاوت است 
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هتا بتود کته در الگتوی      آدمهتای میتلتف    ای اش تیپ معرفی مجموعه رفت و هدف کار می منثور به
موجتودات   هتا کاراکتربر طبتق یتن تعریتف،    (  249: 1368خاصی گنجانده شده بودند )براهنی، 

های  هیبت انسان یا پدیده درکه  های فوق بشری هستند ها و ویژگی و با تواناییجادویی و خیالی 
و یابند  تجلی می شمایلیهر شکل و  طور کلی در بهها و  شبه انسانی یا شبه حیوانی، یا حتی ربات

 کاراکتر  بر اساس تعریف دیگری، (Goldberger, 2003: 303)دهند  رالعقول انجام مییحرکات مح
نشتده   منتشتر  ایت شتده   را به صورت ملموس در آثار منتشتر  آنشود که  یم یناش یاش ذهو شیص

ذهتو   ۀشاییتد کتاراکتر    دیدگاه دیگر ایتو استت کته    (Provenzano, 2014: 3) کرده است تثبیت
و  انته پرداش پلی است میان جهان محدود و نامحتدود کته بتا روش خیتال     ،هنرمند است و در واقش

  ( 295: 1385کند )بهزاد،  فانتزی، الزاماً اش فنون دگردیسی یا تغییر شکل استفاده می
د های آنها باش های خیالی تاکنون تعریف دقیق و جامعی که دربردارندۀ ویژگی در مورد شیصیت

 توان ایو گونه تعریف کرد: شده، کاراکتر را می های ارائه ارائه نشده است، اما با عنایت به تعریف
 یفترد  به منحصر یهایژگیبا و  یو غر  یعج یِرانسانیغ ای نمابه موجود انسان یالیخ تیشیص
 قاش ذهو خال ماًیمستق نآ ریتصو ای بوده، یینمایس و یهنر ،یادب آثاراش  برخاستهکه  شودیم اطالق
-یتجتار  ه،یت مستقل اش اثر اول توانندیآن م ۀدهندلیتشک یهاشاخصه و ردیگیم سرچشمههنرمند 
   رندیگ قرار استفاده مورد خدمات و کامها یرو بر یغاتیاهداف تبل یبرا ای شده یساش

مطابق با تعریف یادشده، کاراکترها مصداقی اش متال فکتری و قابتل حمایتت بتوده، متتاعی       
هتتای خیتتالی )ماننتتد  هتتای ختتاص برختتی اش شیصتتیت شتتوند  ویژگتتی ارششتتمند محستتوب متتی

و نیتز  در ین قال  مادی و ختارج شتدن اش حالتت انتزاعتی      های ادبی( در نمود یافتو شیصیت
مانند چهترک یتا صتورتن کته نقتابی اش       های گرافیکی( به طراحی برخی اش آنها )نظیر شیصیت

عنوان شناسایی منبش کامها و خدمات ستب  شتده    آنها به دهد و قابلیت شیصیت را نمایش می
رایت و حقوق  های دکتریو حقوقی جایگاهی مشابه با آثار تحت حمایت کپی است تا طبق آموشه

های خیالی منحصر به شکلی نمایان و ظاهر  عالمت تجاری داشته باشند  باید افزود که شیصیت
هتا و   هتا، افستانه   شتدۀ ناپیتدا در ستروده    یفهتای توصت   در چشم بیننده نیستند، بلکه شیصتیت 

در « ستهراب »و « رستتم »هتای   روند  بترای نمونته، شیصتیت    شمار می ها نیز کاراکتر به اسطوره
الطیر عطار، صرف نظر اش قال  حمتایتی آنهتا در شمتان     در منطق« سیمرغ»شاهنامۀ فردوسی یا 

 شوند  کنونی، شیصیت خیالی محسوب می
 

 عناصر . 2. 1

های خیالی شامل برخی یا ترکیبی اش عناصر نظیتر نتام، ظتاهر فیزیکتی، خصوصتیات       شیصیت
 اعتقادبه   (Zissu, 1981: 122)هستند ها  دیالوگ و ها ها و نگرش ها، روش جسمی، صداها، شکل
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یتا نتام و تصتویر     1های خیالی شامل یکی اش سه عنصر ایده، بیان شیصیت ،دانان برخی اش حقوق
نام، ظاهر فیزیکی  جداگانۀ ۀمارکس نیز کاراکتر را به سه مؤلف (Kellman, 1958: 3-6).هستند 

نامتد   متی  (Characterisation) «پترداشی  شیصتیت »آنهتا را   ،و اوصاف شیصیتی تفکین کترده 
(Marks, 1980: .37)   

های متمایز کانون توجه هستند،  دهندۀ کاراکترها که به دلیل ویژگی برخی اش اجزای تشکیل
  2ای اش حمایت را کس  کنند های حقوقی موجود درجه یت را دارند که متناس  با قال ایو ظرف

تتوان تحتت نظتام     هتای شیصتیتی کاراکترهتا را متی     برای مثال، خصوصیات رفتاری و ویژگتی 
درصورتی که بتواند منبعی اش کامها  ین کاراکتر 4و لباسنام   همچنیو، 3رایت حمایت کرد کپی

  5توانتد اش طریتق حقتوق عالمتت تجتاری حمایتت شتود        می ،معرفی کند و خدمات را به عموم
تواننتد   متی با همتیو شتر    کتر اکالم، جمله معروف یا شعار ین کار های دیگر مانند تکیه نشانه

چته  »معروف باگزبانی بتا عبتارت    ۀجمل  برای مثال، عالمت تجاری باشند در نظامواجد حمایت 
  (Schreyer, 2015: 66-9)است شده  عالمت تجاری ثبت 6«؟خبر دکتر

 

 انواع  .3. 1
های خیالی را اش حیتث حمایتت در بستتر     ، مفسران حقوقی شیصیتگفته پیش بر اساس عناصر

 هتای ختام   شیصتیت  -1کننتد:   حقوقی به چهار نتوع تقستیم متی   
(Pure/flat Characters)   یتا

 Literary)  هتای ادبتی   شیصتیت  -2 ؛انتد  کاراکترهایی که بته صتورت ستطحی توصتیف شتده     

Characters) هتای   شیصیت -3 شوند )مانند ققنوس(؛ یا داستان به عاریت گرفته میکه اش رمان
)ماننتد   شتوند  یافتت متی   ]داستتان مصتور    که در کمین استریپ (Visual Characters)مصور 
 یابند که در کالبد انیمیشو ظهور می (Cartoon Characters) های کارتونی شیصیت -4 تو(؛ تو
  در میان ایو چهار دستته، کاراکترهتای ختام حتداقل     (Schienke, 2005: 73) مانند پینوکیو()

 شیصتیت کنند  ایو موضوع برای نیستیو بتار در دعتوی    حمایت یا عدم حمایت را دریافت می
  (Ahmad and Mondal, 2011: 12)ثابت شد   7«پامدیو»

                                                           
طوری که اش حالت  است، بهو تفصیل پیدا کردن عینیت یافتو در ین ظرف مادی  ،(Expression) منظور اش بیان  1

 شود ایده محض خارج 

و  ای عناصر کلیشته متضمو که را و معمولی کاراکترها  مشترکخصوصیات شیصیتی مشم به یادآوری است که   2
 حقوقی قرار داد حمایت توان تحت  نمی هستند قابل تعمیم

را بتا شیصتیت متورد    « ستوپرمو »در ین پروندۀ قضایی در امریکا، دادگاه خصوصیات رفتاری شیصیت خیالی   3
 یاس کرد اتهام نقض ق

4. Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F.2d 200, (2d Cir. 1979). 

5. In Wyatt Earp Enterprises, Inc. v. Sackman, Inc., 57 F. Supp. (S.D.N.Y. 1958) 
6. WHAT’S UP, DOC?, Registration No. 75, 844, 359. 

7. The Pure Character “Paladin”:Columbia Broadcasting System v. DeCosta: 377 F.2d 315 (1 st Cir. 1967).  
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ص واقعتی و انستانی   اشتی بتنی بتر ا های خیالی در بعضی موارد م شیصیتناگفته نماند که 
گیر  ، )مانند شیصیت کارتونی شرک ]دیو سبزرنگ  اش روی کشتی(Cook, 1999: 315)هستند 

کته در ایتو صتورت تعیتیو      الهام گرفته شده استت(  (Maurice Tillet)فرانسوی موریس تیلت 
عکس، شتهرت  بتر   (Shaffy, 2018: 297) 1افزاید خود بر دشواری حمایت می ۀنوب به حق صاح 

کند که آنها خیالی نیستند، بلکه افراد  ها گاه ایو تلقی را ایجاد می جهانی بعضی اش ایو شیصیت
 واقعی هستند؛ مثل شرلوک هولمز 

 

 های خیالی  حمایت از شخصیترایت در  نقش نظام حقوقی کپی. 2
یتت در نظتام   های خیالی واجد عناصر مهمی هستند که آنها را اش دیگر آثار قابتل حما  شیصیت

رایتت   ساشد  با توجه به اینکته حقتوق کپتی    ها و یا کاریکاتورها متمایز می رایت مانند نقاشی کپی
ضمانت اجراهای متؤثری در برابتر نقتض ارائته      ،ای اش حمایت را اش کاراکترها داشته قابلیت درجه

در ایتو    2شتود خالقان کاراکترها محسوب  و تواند ساشوکار مؤثری برای نویسندگان می ،دهد می
معیارهای احتراش   سپسرایت و  در نظام کپی خیالیهای  حمایت اش شیصیت ابتدا الزامات ،بیش
 شود  مطالعه میو دعاوی مربو  مریکا اقضایی  ۀهمراه با روی ها شیصیتایو نقض 

 

 های خیالی شخصیترایت از  شرایط حمایتی کپی .1. 2
بیشیدن به آثار اصیل است  ایو نظام حقوقی  تقاقیت و ارالرایت ترویو خ هدف اصلی نظام کپی

همگتان  در دستترس   و عمومی قرار گرفتته  ۀکه در حوش یهای صرف، مضامیو یا مفاهیم ایده اش
نفسته اش حمایتت    شتود، فتی     هنگامی که ین شیصیت خیالی خلق می3کند نمی است، حمایت

تحصتیل حقتوق     البتته  (Kewalramini and Hedge, 2012: 456)گتردد    مند می رایت بهره کپی
اصیل خلتق   ۀرایت مستلزم ایو است که پدیدآورنده، شیصیت را به شیو انحصاری در نظام کپی

تییتل   ۀهتا شاییتد   کتاراکتر وانگهتی،    (Schreyer, Op. Cit: 58)به آن نمود عینی بیشتد   ،کرده

                                                           
و  محتور  کاراکترهای انستان توان قابلیت حمایت اش  می« حق بر شهرت»طبق نظریۀ مستقل  ذکر است که شایان  1

اشآنجتایی  سی کرد  شوند برر های خیالی را که اشیاص انسانی با آن عجیو شده و مظهر آن تلقی می شیصیت
را در   کاراکترهتا ایتو   اشگنجد، امکتان حمایتت    کل مطال  به صورت مبسو  در مجال ین مقاله نمی ۀکه ارائ

 مقالی و مکانی دیگر بررسی خواهیم کرد 
 محور دارد و بتر حمایتت اش ختود اثتر استتوار استت؛ درحتالی کته نظتام حتق مؤلتف            رایت اساساً ماهیت اقتصاد نظام کپی  2

عالوه ایو دو نظام حمایتی اش حیث تشریفات )لتزوم یتا عتدم     محور است و به حمایت اش پدیدآورنده توجه دارد  به  شی
هتای   (  تطبیق حمایت اش شیصیت7-6: 1387لزوم ثبت اثر( و اهمیت دادن به حقوق معنوی متفاوت هستند )شرکالم، 

  هایی همراه است که در جای خود بحث خواهد شد  دیتخیالی در نظام حقوقی ایران که تابش حق مؤلف است با محدو
3. Sega Enterprises Ltd. v. Accolade, Inc., 977 F.2d 1510, 1526 (9th Cir. 1992). 
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باشتند کته مجتوش     توانند واجد اصتالتی  یابند و بنابرایو می هستند و در اثری محسوس تبلور می
تنها نسبت  ، نویسنده نه  بر ایو بنیان(Joshua, 2009: 9) رایت است حمایتی کپی ۀورود به حوش

به خود اثر )داستان(، بلکه نسبت به شیصیتی که در داستان پرورانده است، حق انحصاری دارد 
(Chander and Sunder, 2007: 612)  

کنتد،   در حمایت اش کاراکترهتا ایفتا متی   و مهمی  اصلیرایت نقش  با اینکه نظام حقوقی کپی
های خیالی  تنها حمایت صریح و مستقیمی اش شیصیت قوانیو مربو  به آن نهاش ین سو، لیکو 

همتراه   1و محتدودیت  با عدم اطمینان، ناهمتاهنگی ، بلکه (Spahn, 1992: 332)دهند  ارائه نمی
امریکتا  قضتایی   ۀرویت اش ستوی دیگتر،     (Foley, 2009: 926; Said, Op. Cit: 772)باشتند   متی 
بسیار نابستامان   عنوان خاستگاه شناسایی ایو حق( نیز در شناسایی حقوق خالقان شیصیت )به
  (Brylawski, 1974: 87)غیرمنعطف عمل کرده است  گاهو 

 نسبت به کاراکترها جدا اش هر اثر اولیه گسترش یابدتواند  میرایت  حمایت کپی به هر روی،
(Foley, Ibid) یکستان نیستت و بایتد میتان آنهتا      در خصوص انواع کاراکترها  نحوۀ حمایت، اما

در  خودی خود خام و سطحی به کاراکترهایتر مطرح شد،  طور که پیش تفکین قائل شد  همان
حتی اگر طرح داستانی که کاراکتر در آن ظاهر شده قابتل   نیستند،رایت قابل حمایت  نظام کپی

   (Skoller, 2015: 579)صرف هستند  ۀدر حد اید ایو کاراکترها، شیرا حمایت باشد
 گیرنتد  متورد حمایتت قترار متی    رایتت   نظام کپیدر  بیشتری سهولت ابهای مصور  شیصیت

(Kurtz, .1994: 437)    گرافیکتی درجایی که کاراکترها در قال  ین پیکر و تمثال و بته صتورت 
تعییو عناصر قابل حمایتت  اما  ،نی اش آنها دارندبینندگان تعبیر یکسا ۀهم ،شوند نمایش داده می

 (Word Portraits) «تصتاویر ذهنتی  »هتای مشتمول    کاراکترهای ادبی یا شیصتیت خصوص در 
عینتی   کاراکترهتای مصتور  ه است  بدیهی است وجود آورد ههایی ب مرات  مشکل بوده و چالش به

در  ، چراکته دبتی انتزاعتی هستتند   کاراکترهای اولی  ،گیرند شیرا در قال  مادی جای می ،هستند
   (Ibid: 438)گیرند  ذهو خواننده جان می

کاراکترهای ادبی بر عبارات و بیانات نویستنده استتوار هستتند و بته صتورت نوشتتاری       
توانتد تعبیتر    ای متی  بر ایو اساس، هر خواننتده   (Schreyer, Op. Cit: 60) شوند توصیف می

هتای توستعۀ    تعییو مؤلفته ه باشد و همیو عامل متفاوتی برای خلق شیصیت در ذهو داشت
طور که پروفستور کتورتز، استتاد حقتوق مالکیتت فکتری        همانساشد   دشوار می شیصیت را

رایت استت و   کند، کاراکتر ادبی بیشی اش ین اثر قابل حمایت در نظام کپی امریکا، بیان می
به   (Kurtz, Ibid: 440) شدتنهایی موضوعیت ندارد، مگر اینکه به حد کافی تبییو شده با به

                                                           
م، به دلیل لزوم ثبت آثتار   رایت کامو های خیالی در پرتو نظام کپی ایجاد حقوق انحصاری برای خالقان شیصیت  1

 بر است   هزینه
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اثری مجزا اش منزل ادبی  ،بوده «راش ناگفته»ین  ۀمثاب ادعای برخی، ایو دسته اش کاراکترها به
های ادبی متانش اش تثبیتت    استدمل ایو اشیاص ایو است که ماهیت شیصیت خود نیستند 

و، ایتو  بته دیگتر ستی     (McCutcheon, 2018: 35) شتود  قابل درک متی  ۀآنها در ین نسی
شاخصی برای مطابقتت بتا آنهتا وجتود      و های ذهنی هستند ذاتاً تلفیقی اش صورت کاراکترها
رایت متورد حمایتت    های ادبی اش طریق کپی با ایو حال، در تمام دعاوی که شیصیت  ندارد

ها نقض اثتر ادبتی تلقتی شتده استت  در       اند، استفادۀ غیرمجاش اش شیصیت تبعی قرار گرفته
رایت ارائه شده  معیارهایی برای شناسایی نقض کاراکترهای ادبی در شمینۀ کپیحقوق امریکا 

 پرداشیم  است که به تحلیل آنها می
 

 رایت در قلمرو کپی ادبیهای  معیارهای تشخیص نقض حقوق شخصیت. 2. 2
، رایتت  کاراکترها در نظام کپیانواع  قابلیت حمایت اشنظر اش سردرگمی و ابهام در تشیی   قطش
 شمانمدت  هستند،نظام حقوقی با آن روبرو در ایو  های خیالی شیصیتدودیت دیگری که مح

شکل  «حوشۀ عمومی»رایت، نهادی با عنوان    به مواشات حق انحصاری ناشی اش کپیحمایت است
گرفته است که دسترسی و استفادۀ آشادانه اش آثار را پس اش انقضای مدت حمایت بترای همگتان   

بررسی ایو موضوع و تداخل آن با دیگر نهاد حقوقی را بته بیتش بعتدی موکتول     داند   مجاش می
هتای   دادگتاه کنیم  در اینجا معیارهای شناسایی نقض یا تعییو استفادۀ منصفانه که اش سوی  می
اند و نیز نقا  قوت و ضعف آنها  ارائه شده ی ادبیمریکا در خصوص قابلیت حمایت اش کاراکترهاا

 شود  در رویۀ قضایی امریکتا نیتز بترای احتراش نقتض، نیستت       وطه معرفی میتوأم با دعاوی مرب
حمایتت اش شیصتیت    (Copyrightability of Characters) «و قابلیت ثبتت  موضوعیت داشتو»

ان می (Substantial Similarity) «شباهت بنیادیو» تشیی  سپسرایت و  کپی ۀدر حیط ادبی
مرحلتۀ اول یتن     (Smith, 2014: 4) گیترد  قترار متی  در دستور کار شیصیت خواهان و خوانده 

رایتت، اشجملته    است و به موضوع قابلیتت حمایتت اش کاراکترهتا در نظتام کپتی     « معیار بیرونی»
بوده  «معیار درونی»شود؛ درحالی که مرحلۀ دوم ین  داشتو اصالت و وجود خارجی محدود می

گیری ین کاراکتر نقتش دارنتد، توجته     ریزی و شکل ارشیابی تمام عناصری که در پی است که به
چهره، ستبن لبتاس و   و شکل  دارد  در ایو راستا، مسائلی چون طرح، مضمون، دیالوگ، حالت،

بر ایو   (Coe, 2011: 1326-7)گیرند  کاراکترهای دیگر محور بررسی قرار میبا  کاراکتر تعامالت
یتا   محور است تیداستان شیصه نظیر اهمیت و نقش کاراکتر در داستان، یا اینک یعوامل اساس،
  یمیاط  قابل توجه و تشتی  یبراچقدر  کاراکتر یها یژگیوتشیی  اینکه  محور، و نیز طرح
، سب  پدیداری معیارهایی شده است کته در تشتیی  نقتض حقتوق کاراکترهتا اهمیتت       است

 بامیی دارند 
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  (Distinctly Delineated Test)معیار توصیف متمایز  .1. 2. 2

دوم دادگاه استیناف ایامت  ۀشعب 1«نیکولز علیه شرکت جهانی پیکچرش»در دعوی  1930ل در سا
منصتفانه اش آثتار    ۀ، برای تعییو استتفاد «توصیف متمایز»مریکا به معیار انتزاعی موسوم به ا ۀمتحد
نویستنده اش   درصتورتی کته  مطتابق ایتو معیتار،      (Schienke, Op. Cit: 63)رایت استناد کرد  کپی
نحوی که اش حالت ایده صرف ختارج   به -باشدیت ادبی همراه با جزئیات کافی رونمایی کرده شیص
، حمایت با تفصیل بیشتری بیان شودهرچه شیصیت طبیعی است   قابل حمایت خواهد بود -شود
گل »نامه او یعنی  در ایو دعوی خواهان مدعی بود که خوانده اش نمایش  عطا خواهد شدا تری کامل

 The Cohens and The)  «کتوهنز و کلیتز  »در فتیلم   (Abie's Irish Rose) «بتی آلنتدی  سرخ ایر

Kellys) برداری کرده است  دادگاه اعتقاد داشت که کاراکترهای خواهان در حد ایتده بتوده   نسیه، 
  (Coe, Op. Cit: 1311) استرایت  ابتکار و اصالت مشم برای حمایت در نظام کپیفاقد 

  میندار دینامه ممکو است در طرح برهم منطبق باشند، ترد شینما دو که مرا ویما در ا»    
 اش مستتقل  کاراکترهتا  مورد در یزیچ ویچن که ندارد یلزوم  ستیکاف نقض احراش یبرا امر ویا

 باشند، افتهیها کمتر توسعه  تیشیص هرچه وی    بنابرا ردیقرار گ نظر مد داستان طرح تیتمام
به  دیبا سندهیاست که نو یتاوان وی؛ ابود خواهند برخوردار تیرا یظام کپدر ن یکمتر تیاش حما
  (Ibid)« نامشی  بودن آن را تحمل کند لیدل

های خواهان را به دلیتل   است که شیصیت (Learned Hand) اینها اظهارات قاضی لرند هند
رایتت ندانستت    بودن سزاوار حمایت در نظام کپتی  (Archetypal/Stock Characters) ای کلیشه

(Heitmann, 2015: 6)، راه را برای ارشیابی ارشش ذاتی کاراکترهای ادبی در دعاوی بعتدی   لیکو
 تسهیل نمود 

ایو رسید که  نظر می به  دشآن وارد  رتوجهی ب نق  نبود و انتقادات قابل بدونمعیار نیکولز 
 ردکتاربرد دا  و تتارشان  های مشهوری چون میکی موس، جیمز باند بیشتر به نفش شیصیتمعیار 

(Lim, Op. Cit: 107)  تفکیتن ایتده اش   »هیچ رهنمون قابل اطمینانی در خصتوص چگتونگی   و
مشتکالت عملتی   اش دیگتر   (Zecevic, 2006: 369). دهتد  نمی کاراکترها ارائه مالحظۀدر  «بیان
اش  بتیش اش حتد  کاربرد قضتایی غیرقابتل اعتمتاد و تمایتل بته حمایتت       « توصیف متمایز»معیار 

خواستت تتا نقتش منتقتد ادبتی را در تحلیتل        های ادبی بود  ایو معیار اش قضتات متی   شیصیت
 ،های خیالی شیصیت ۀهای درون ین اثر برعهده بگیرند  در تالش برای سنجش توسع شیصیت

  رأی  (Coe, Op. Cit: 1313)ودبت توجه  بیکرد و به اهمیت متو  دادگاه اغل  کاراکتر را جدا می
داد بدون نقض اثر اصلی، اش همان کتاراکتر   به پدیدآورندگان اجاشه می «نیکولز»وی صادره در دع

  (Mariani, 2015: 146)در اثر جدید استفاده کنند 

                                                           
1. Nichols v. Universal Pictures Corp, 45 F.2d 119, 121 (2nd Cir. 1930). 
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شیصیت، تمایز کلی میان اثری کته   ۀدیگر اینکه ایو معیار با تمرکز بر چگونگی توسع ۀنکت
شترکت  »له در دعتوی  ئایتو مست    رفتت گ نادیده متی ناقض را  شیصیت در آن ظهور یافته و اثر

آشکار شد  در ایو پرونده که ادعای نقض شیصیت  1«های ویدیویی علیه هستینگ تولیدی فیلم
 کابوی اثر هوپامنگ کسیدی

(Hopalong Cassidy)        شتده بتود، دادگتاه ضتمو نادیتده گترفتو
 کتاراکتر بتود  به نفش خواهان رأی داد، شیرا معتقتد  کتاب و فیلم،  ۀهای اساسی میان نسی تفاوت
اش شباهت  جدانظر و  قطش» آنبرداری اش  کافی توصیف شده است و هرگونه بهره ۀبه انداشکابوی 

   (Kurtz, 1986: 459)باشد  مشمول نقض می« خ  به خ  داستان
بار دیگتر در   ین« توصیف متمایز»آفریو کاراکترها اش متو اصلی تحت معیار  جدایی مشکل

عیان شتد  در ایتو دعتوی خوانتده متدعی شتد کته تصتاح           2«ینگسالینجر بر کولت» ۀپروند
شیترا کتاراکتر وی    ،بتوده استت   منصتفانه  ۀاستفاد (Holden Caufield) شیصیت هولدن کافیلد
است  دادگاه اظهار داشت  (The Catcher in the Rye) «ناطورِ دشت»تقلیدی مضحن اش کتاب 

شیصتیت اصتلی    و توجه بته  قدیمی ۀنسی که صرف باشخوانی و تکرار مضامیو کتاب خواهان با
نظر یا انتقاد اش آن کتاب یتا شیصتیت را داشتته     ۀکتاب برای نشان دادن اینکه خوانده قصد ارائ

   ؛ ستت ین رفتته یپذ یگتر ید اثتر انصاف در اقتبتاس اش   یادعا»دادگاه اش نظر باشد، کافی نیست  
 یطتور  نباشد، به آنسبن  ای تیدر خصوص ماه یمتضمو انتقاد اثر اش یمند بهرهکه  یدرصورت

، دیت نمااش اثر استتفاده   دهد، ارائه یدیجدکار  نکهیا یبرا ایجل  توجه  قصد بهکه خوانده فق  
 حتق  نقتض  دییتأ یبرا نگیکولت کاراکتر و لدیهولدن کالف تیشیص ویب یشباهت کاف و،یبنابرا
خوانتده را   منصتفانه  ۀتفاددادگتاه دفتاع است    در اینجتا،   (Schreyer, Op. Cit: 81) «دارد وجتود 
یتا   «تقلیتد مضتحن  »میان کاراکترهتا فراتتر اش یتن    که میزان تشابه  هو استدمل کرد هنپذیرفت

   (Coe, Op. Cit: 1315) است «تبدیلی ۀاستفاد»
در دنیتای حقتوقی    هتای فتراوان   کاستتی  بتا وجتود  « توصیف متمتایز »به هر روی، معیار 

تتوجهی دستت    رایت به مانتدگاری قابتل   حاکم بر کپیکاراکترها به لطف توجه به اصول کلی 
 تحت بودند  ایو اصلتوصیف  ۀآستان گردید که دربیش حمایت اش کاراکترهایی  یافت و الهام

 Ahmad and) ظهتور یافتت   3«کتنم  مالحظه متی دهم وقتی  مو تشیی  می»مستقل  معیار

Mondal, Op. Cit: 9)أکیتد بتر اینکته حمایتت       با ایو همه، برای تشویق آفرینش هنری و ت
متتو   خصتوص بایست ین شیصیت ادبتی را در   ها، محاکم می محدود به بیان است و نه ایده

آید رویکرد دیگری است که در جوار ایو دیدگاه  پیرامونی آن درنظر بگیرند  آنچه در ادامه می
  ه استتوسعه یافت

                                                           
1. Filmvideo Releasing Corp. v. Hastings, 509 F. Supp. 60 (S.D.N.Y, 2d Cir. 1981). 
2. Salinger v. Colting 641 F. Supp. 2d 250 (S.D.N.Y. 2009). 
3. “I know it when I see it” Test 
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 (The Story Being Told Test)شده  معیار داستان روایت. 2. 2. 2

هتای ادبتی در نظتام حقتوقی      قضایی معروف دیگری که برای قابلیت حمایتت شیصتیت   ۀضابط
 ,Schienke)است  «شده داستان روایت»مریکا اتیاذ گردید، معیار اهای  رایت اش سوی دادگاه کپی

Op. Cit: 70)در برادران وارنتر  »مانده اش معیار قبلی در دعوی  جا دنبال رفش ابهام به   ایو معیار به
که  مریکا مطرح شدانهم دادگاه استیناف  ۀشعب و اش سوی 1«برابر ساشمان صدا و سیمای کلمبیا

 رسد توفیق چندانی نیافت   نظر می به
شتاهیو  »ختالق رمتان    ،(Dashiell Hammett) موضوع دعوی اش ایو قرار بود که داشیل هَم تت 

 «سم اسپید»اگاه خصوصی به نام که شیصیت اصلی آن را ین کار ،(The Maltese Falcon) «مالت
(Sam Spade) زیونی اثر خود را به شرکت تصویر برادران وارنتر  یتلو -داد، حقوق رادیویی تشکیل می
 ،اقبالی آن، نویسنده با الهام اش شیصیت اصلی داستان نیستت  دنبال ضعف فیلم و کم واگذار کرد  به

ان صدا و سیمای کلمبیا اعطا کرد  برادران سه داستان دیگر نوشت و حق ساخت فیلم آن را به ساشم
  آنهتا  نتد دعتوی نمود  ۀوارنر علیه ساشمان صدا و سیما مبنی بر استفاده اش کاراکتر اصلی رمتان اقامت  

  (Feldman, Op. Cit: 694)معتقد بودند که مالن حقوق رادیویی سم اسپید هستند 
 دادگاه در دعوی فوق با نگاهی مضیق استدمل کرد:

بته رمتان ختود را     تعلتق رایت م گیریم حتی اگر مالن اثر تمام حقوق کپی ا نتیجه میم»     
یواهتد  های دیگتر ن  نویسنده اش کاراکتر اصلی در داستان ۀواگذار کرده باشد، ایو امر مانش استفاد

شده هستتند و ایتو ابزارهتا در فتروش داستتان جتای          کاراکترها ابزاری برای داستان روایتبود
   (Schienke, Op. Cit: 71) «گیرند نمی
رمتان حقتوق    ۀدریافتت کته اومً نویستند    (Stephens Judge) ایو اساس، قاضی استتفنز  بر

ثانیاً کاراگاه ستم استپید    و ،انحصاری خود نسبت به کاراکتر اصلی را به برادران وارنر اعطا نکرده
رایتت را   اش طریتق کپتی  است و قابلیت حمایتت   «شاهیو مالت»ای برای بیان رمان  صرفاً وسیله

 د  کرحقی خواهان صادر  بنابرایو رأی به بی ؛ندارد
 «طترح داستتان  »نشتان اش اهمیتت   « شتده  داستان روایتت » ۀگیران تمسن به رویکرد سیت

 Mere) «صترف  ۀوستیل »شیصتیت در داستتان بتیش اش یتن     کته  شمتانی کتاربرد دارد    ،داشته

Vehicle)  شطرنو ۀمهر»یا» (Chessman)  شیصیت  پیرامون محورداستان باید  واقش، در باشد
، دادگتاه بته جتای تتالش بترای      در ایتو روش   (Niro, 1992: 361) تابش آن باشد شکل بگیرد و

 ۀمنزوی کردن ین کاراکتر و بررسی مستقل آن اش داستان، سایر عناصر تأثیرگذار در اثر و نحتو 
هایت چگونه کاراکتر در ذهتو خواننتده   ندراصلی داستان و اینکه  ۀارتبا  کاراکتر با متو و شمین

موافقان،  اعتقاد به  (Coe, Op. Cit: 1323)کند  طور جامش لحاظ می بهرا بندد  یا بیننده نقش می

                                                           
1. Warner Bros. v. Columbia Broadcast Systems, See 216 F.2d 945, (9th Cir. 1954). 
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ها و خصوصیات کتافی بترای توجیته و     یابد که کاراکتری فاقد ویژگی ایو معیار شمانی کاربرد می
  در ایو صورت عناصر شمینۀ اثتر اصتلی   تضمیو است، ولیکو در قلمرو حمایت قرار گرفته باشد

  (Ibid)ممکو است جزء کاراکتر قرار گیرند تا آن را به سوی حوشۀ حمایتی هدایت کنند 
ن معیتار موستوم بته    ااش انتقاد نماند  منتقد دورایو معیار هم مانند معیار قبلی با وجود ایو، 

 ،ر استت کته شیصتیت   سمیمعتقدند که حمایت مستقل کاراکتر فق  در صورتی « سم اسپید»
آن  ۀغال  و مظهر توستع  ،تمام داستان را شکل دهد  به تعبیر دیگر، نقش شیصیت در اثر ادبی

 ,Schwabach)امکتان نتدارد   های خیتالی   صورت، حمایت مستقل اش شیصیت غیر ایو باشد  در

ثتال،  بترای م  شتد  اش کاراکترهای کمتری محافظت  خروجی ایو دیدگاه ایو بود که  (32 :2011
هتای مربتو  بته ایتو شیصتیت حتول        شیصیتی مثل شرلوک هولمز به ایو دلیل که داستتان 

رایت  قابل حمایت اش طریق نظام کپی ،کند گردد که ایو شیصیت آنها را کشف می معماهایی می
  (Skoller, Op. Cit: 582)نبودند 

هتای   بت بته قالت   دهد که کنترل خود را نس به مؤلفان ایو تضمیو را می ایو معیار هرچند
دهتد کته    ایو اجاشه را مینیز دیگر  پدیدآورندگانموجود حفظ کنند، لیکو به  ۀشد عینی و بیان

رایتت واقتش شتوند     آنکه مشمول نقتض کپتی   بی ،گیرند کار هها را در آفرینش آثار جدید ب داستان
(Wood, 2014: 9)معیتار عبتور    گوید تمام کاراکترهایی که اش گذرگاه ایتو    پروفسور فلدمو می

   (Feldman, Op. Cit: 687)شوند  عمومی منتقل می ۀطور بالقوه به حوش کنند، به می
 

 بندی جمع .3. 2. 2
توانند با یکتدیگر   اند و می دو روی ین سکه« سم اسپید»و « نیکولز»رسد که دکتریو  نظر می به
و کند  راکتر کفایت میصرف توصیف ظاهر فیزیکی کاپوشانی داشته باشند  در عیو حال، نه  هم

 ،اش ایتو رو کتافی استت    اصتلی   ۀها و رفتار شیصیت همتراه بتا شمینت    ویژگی نه بررسی جداگانۀ
و بتوانتد   معیاری یکپارچه مشم است که هم اش جهت درک و هتم اش جهتت اعمتال آستان باشتد     

ان یت و داستت صت معیار جدید باید عناصر هتر دو معیتار توصتیف شی   خألهای موجود را پر کند  
در  است که با مقیاس متغیر« بیشی سه»ین راهکار  ،معیار پیشنهادی شده را دربر گیرد  روایت

را داستانی  ۀو شمین کاراکترهای شیصیتی  توصیف فیزیکی، ویژگی ی چونعوامل مهمهر دعوی 
متورد بررستی قترار    رایتت   شود در برخورداری اش نظام کپتی   که شیصیت در آن اصالتاً ظاهر می

   (;Deamer, 2017: 458-462) Lim, Op. Cit: 110 1دهد
هنتری،   -هتای ادبتی در قالت  مالکیتت ادبتی      در حقوق ایران نیز برای حمایت اش شیصیت

هتای شیصتیتی و توصتیف     توانند با عنایت بر همیو ستاشوکارها، توصتیف ویژگتی    ها می دادگاه

                                                           
1. DC Comics v. Towle, 802 F.3d 1012, 1021 (9th Cir. 2015). 
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به شمینتۀ اثتر اصتلی توجته      فیزیکی کاراکتر را مورد بررسی قرار دهند و در صورت عدم کفایت
داشته باشند؛ شیرا در بسیاری اش موارد، کاراکتر اصلی و کاراکتر متهم به نقض تتا حتدی بتا هتم     

هایی دارند که باید چارچوب اثر اولیه مورد واکاوی قرار گیرد  در ایتو   مشابه هستند، ولی تفاوت
 Total Concept)  «و برداشت کلیتلقی »شود که کاراکتر مورد  اتهامِ نقض باید  راستا گفته می

and Feel)     اش کاراکتر مورد حمایت حقوق ادبی و هنری را مجسم کند، به ایو معنتا کته هتر دو
هتا،   اثر باید اش لحاظ شباهت داشتو در نمودهای بیرونی و درونی مانند رفتار، جزئیتات، صتحنه  

  (  77-65: 1387، صمدی)های مشابه مورد سنجش قرار گیرند  رویدادها و ویژگی
 

 های خیالی . نقش نظام حقوق عالمت تجاری در حمایت از شخصیت3
 -تواننتد  که متی  شوند عالئم تجاری یکی اش بهتریو راهبردهای حمایت اش کاراکترها محسوب می

های خیالی نایتل   به حمایت دائمی اش شیصیت -رایت و در صورت رعایت شرایطی برخالف کپی
هایی است    حقوقی مکانیزم مناسبی برای تکمیل حمایت سایر مؤلفهآیند  ضمو اینکه ایو قال

حقوق عالمت تجاری  ۀدارنددانیم،  طور که می رایت قابل حمایت نیستند  همان که در نظام کپی
استتار بتر علیته     -شرکت تجتاری تتری  »رایت نیز لزوماً شی  واحدی نیست  در دعوی  و کپی

 ۀنبود، لیکو اش اقامت « شورو»رایت شیصیت  لن حق کپیما ، هرچند که خواهان1«شرکت دلتاکو
 ۀشنجیتر  یخوانتده اش شیصتیت شورو بترای ارتقتا     ۀدعوی نقض عالمت تجتاری در پتی استتفاد   

   (Ibid: 65)رستوران منش نشد 
هتای   هتا و چتالش   و نیز محدودیتبه شرای  حمایتی عالمت تجاری اش کاراکترها  ایو گفتار

بته   هتا رایت پیش و پس اش ورود کاراکتر کپی باعالمت تجاری ت به تالقی حمایو سپس موجود 
 شود  عمومی معطوف می ۀحوش
 

 در نظام عالمت تجاری ی خیالیاه شخصیتحمایت از های  و محدودیتشرایط . 1. 3
ای که برای شناسایی منبش یا منشأ کامها و  حقوق عالمت تجاری اش هر کلمه، نام، نماد یا وسیله

جلتوگیری اش گمراهتی    ،کند  هدف نظتام حقتوقی حمایتت    شود حمایت می میخدمات استفاده 
قتانون   1125)مستند به متادۀ   خریداران در برابر کامها و خدمات مشابه اش منابش متفاوت است

 32و متادۀ   (The Lanham Act (also known as the Trademark Act of 1946)) «لنهتام »
 ( و عالئم تجاری های صنعتی ثبت اختراعات، طرحقانون 

مبتدأ یتا    هتای بصتری  عنوان نماد های خیالی ایو ظرفیت و استعداد را دارند که به شیصیت
منشتتأ کامهتتا یتتا ختتدمات را معرفتتی کننتتد و حمایتتت در نظتتام عالمتتت تجتتاری را تحصتتیل   

                                                           
1. Tri-star, 1999 WL 33260839, Tri-star Pictures, Inc. v. DelTaco, Inc. 
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 «نشتان شیصتیتی  »ایو نوع اش عالئم تجاری کته متضتمو     (Boorstin, Op. Cit: 154).نمایند
(  192: 1390)امتامی،   گیرند عالئم تصویری قرار می ۀ، شیرمجموع(Kurtz, 1986: 445) هستند

کارتونی جدید یا لیوان یا لبتاس استتفاده شتود،     ۀ، اگر تصویر میکی موس در برنامبر ایو اساس
نی منبش آن است و برای خریتد  سدهند و معتقدند که دی نی نسبت میسعموم مردم آن را به دی
دهد که ایو لبتاس   دهند؛ نه به ایو علت که چنیو نمادی نشان می شان میآن تمایل بیشتری ن

بلکه به ایو دلیتل کته آنهتا عالقته دارنتد آن تصتویر بتر روی         ،اش کیفیت خاصی برخوردار است
  (Kurtz, 1994: 442)کامهایشان باشد 

روی بایست اش ضواب  خاصی پیت  برای اینکه کاراکتری در قلمرو عالمت تجاری ثبت شود می
استفاده اش مزایای عالمت  مریکااقانون لنهام  .U.S.C.A 15اش بیش  1127 ۀنماید  به استناد ماد

است و صاح  آن باید عتالوه بتر    هابرداری تجارتی اش آن مستلزم بهره هاتجاری نسبت به کاراکتر
ام نماید  تجارت داشته باشد و به ثبت آن اقد ۀدر شمینرا داشتو حسو نیت، قصد استفاده اش آن 

 نیز اش شرو  دیگر برای کس  حمایت هستند  2و توانایی نشان دادن منبش واحد 1پذیری تمایز
و اصتول عالئتم تجتاری در خصتوص      هاکارگیری معیار هدر ب های امریکا دادگاهگفتنی است 
اطالعتاتی کته در    تمرکتز دارنتد تتا   بر روی خود کتاراکتر   و بیشتر گیر نیستند کاراکترها سیت

 به بتاور برختی، عالمتت تجتاری خیتالی      (Ibid: .444). دهد منبش یا شناسایی ارائه می خصوص

(Fictional Trademark)      به لحاظ توانایی خود در تعییو منبش ین کتام تفتاوتی بتا شیصتیت
کتامی  معرفتی  بترای  محتور بیشتتر    کتاراکتر  تجتاری  عالمتت با توجه به اینکه خیالی ندارد  اما 

ساشد  ، عملکرد تمایزبیشی را با تردید مواجه میمعرفی کاراکترنه برای  ود ور کار می بهساختگی 
(Arrow, 2011: 171)   

عالمت تجاری اتفاق نظر وجود ندارد  برختی   نظامکاراکترها در انواع  در خصوص حمایت اش
ر گستترش  وعقیده دارند چتر حمایتی عالمت تجاری تنها نسبت به کاراکترهای گرافیکی و مص

هتای ادبتی    دیدگاه مقابل، شیصیتبر اساس درحالی که  ؛(Delgado Garcia, 2018: 6)ابد ی می
عنوان عالمت تجتاری بترای یتن منبتش مشتی        توانند به در صورت تأمیو شرو  مشم، مینیز 

یتا   استت  که شیصیت اش آنهتا اقتبتاس شتده    یدرنظر گرفته شوند، منو  بر اینکه منبش را کتاب
 ۀهای شیادی بتا نویستند   شیصیت که چنان ؛(Sander, 2012: 4) ر بگیریمداستان درنظ ۀنویسند

                                                           
 Secondary)« معنتای ثتانوی  »باشد یتا اش طریتق   (Inherent) « ذاتی»تواند  می (Distinctiveness)پذیری  تمایز  1

Meaning) های  تحصیل شود  عالمت تجاری در صورتی واجد قدرت تمیزدهندگی ذاتی است که دارای نسبت
آیتد کته خریتداران میتان محصتومت       وجتود متی   همشی  و عناصر مرت  باشتد  معنتای ثتانوی هنگتامی بت     

  محور و منبش آن پیوند برقرار کنند کاراکتر
کننتدگان و حامیتان متالی و نیتز      نویسندگان، تهیته اینکه با ش اش پیرسد که کاراکترها در ذهو عموم  نظر می به  2

 با خودشان مرتب  باشند بیشتر ، شناخته شوند شوند که در آن نمایان میی آثار
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اثتر ستر   « شرلوک هتولمز »بسا اش نویسنده نیز مشهورتر باشند  مانند  و چهشوند  شناخته میآن 
 .J.K) اش جتی  کتی  رولینتگ   « هتری پتاتر  »و  (Sir Arthur Conan Doyle)  آرتور کانو دویتل 

Rowling)ایتو نتام   آن، در اذهتان دیگتران    ۀی اثر با عنوان یتا نویستند  جای شناسای   درواقش به
لیکو مشتکل اصتلی آن    گویند کتاب هری پاتر  ؛ برای مثال میبندد نقش می شیصیت است که
گیرند که مستتلزم اثبتات    عالمت توصیفی درنظر می ۀمثاب ها ایو کاراکترها را به است که دادگاه

ایو امر مانش اش ایجاد ین عالمت معتبر بتر  رسد که  می نظر بهبا ایو حال،  ؛است «معنای ثانوی»
   (Ibid) نباشدهای ذاتی شیصیت ادبی  اساس ویژگی
عمتل   جانبه و کامل اش کاراکترها بته  تواند حمایت همه ، ایو نظام حقوقی نیز نمیدر هر حال
هتا در  کاراکتراش  تیت در متورد حما  ماهوی و شکلی قابل تتأملی  های و چالش ها تیآورد  محدود

اومً نظام عالمت تجتاری صترفاً اش نتام و گتاه اش      به لحاظ ماهوی، وجود دارد  یعالئم تجارنظام 
کند و قابلیت حمایتت اش عنصتر بیتان را نتدارد  ثانیتاً       خصوصیات فیزیکی کاراکترها حمایت می

فقت    نا کهبه ایو مع ؛خورده است پیوند کاراکترها پذیریِباشار رویکردبا  یاش عالئم تجار تیحما
کاراکترهتایی   یابنتد و  و معروف در ایو نظام بته حمایتت دستت متی     شده شناخته یها تیشیص

توان اش ایتو قالت  حمتایتی منتفتش ستاخت  ثالثتًا قتانون عالمتت تجتاری اش           غیرمشهور را نمی
داند، حمایتت   اند و جامعه آن را با ین منبش مرتب  نمی شده( شده هایی که ژنرین )عام شیصیت

بر روی محصومت و شیباشناختی  منظور کارکرد های خیالی که به در نهایت، شیصیت  1کند نمی
شوند، به لحاظ ماهوی جایگتاه حمتایتی را در نهتاد حقتوق عالمتت تجتاری        کامها استفاده می

جای مشتی  کتردن    تصویر یا نام شیصیت بر روی کامها به دست آورند  در واقش، توانند به نمی
  ینی داردیتز ۀجنب ،منبش

 ۀجنبت های شکلی فراروی ایو نظام حمایتی باید گفت کته اش یتن ستو،     در مورد محدودیت
ثبت عالمت تجاری  ۀبصری کاراکتر به خلق گرافیکی عالمتی محدود خواهد شد که در اظهارنام

اش  و (Koller, 2019: 2)تصتویر کشتیده شتده باشتد      های ویژه بته  در ین موقعیت خاص و رنگ
کاراکتر با ژست و پوشش متفاوت نیز  ه  بوهای مرب ثبت گروهی اش تصاویر و عکس ،سوی دیگر

همراه توصیف مفصل مورد پذیرش قترار   ین تصویر عام به ۀمگر آنکه ارائ است؛دشوار و پرهزینه 
عنتوان عالمتت    (  ثبت ین تصویر اش ین شیصتیت بته  208: 1396، همکارانگیرد )محمدی و 
دهد  مقرر داشتو حقوق دائمی برای ین تصتویر   کننده نمی به ثبت دائمی ۀتجاری، حق استفاد

مستمر صاح  شیصیت  ۀبلکه استفاد ،تصویر نیستهمیشگی آن رسمیت شناختو  به معنای به
طور نامحتدود قترار    حمایتی عالمت تجاری به پوششتا تحت  دهد ایو امکان را میاش آن تصویر 

                                                           
تجتاری برختوردار   در نظام عالمتت  « کمتری»باشد، اش حمایت « تر معروف»هرچه شیصیت »ایو اصل با عنوان   1

 بیان شده است: « خواهد شد
(The more “famous” the Character, the “less” protection under Trademark Law) 
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اش مشتکل   1«دی ستی کمیکس » ۀختود در پرونتد  در گتزارش   (Nies Judge) گیرد  قاضی نیس
هتای   باشی عنوان عالمت تجاری برای اسباب مو و جوکر به احتمالی در ثبت تصاویر سوپرمو، بت

  (Kurtz, 1994: 448). ها یاد کرد همیو شیصیت خصوصبعدی در  سه
 

 های خیالی   تقابل عالمت تجاری با سایر نهادها در حمایت از شخصیت .2. 3
یتا بته دلیتل نامشتی       متفاوتهای  شمینه ظهور در ه سب ت خیالی ممکو است بین شیصی

باشتد   در ارتبتا   بسیاریشمان با منابش  طور هم ، بهمتضمو کاراکتر بودن مالکیت عالمت تجاری
(Metsola, 2016: 32) رایت در حمایت اش  با کپیعالمت تجاری  تقابلمربو  به  نظریات  بیشتر

عالمتت   نهتاد رایتت اش طریتق    تالش برای گسترش حق انحصاری کپتی بر های خیالی  شیصیت
بتر   عتالوه  ،رایتت  مورد حمایتت کپتی   اتموضوع باتطبیق عالئم تجاری  هستند تجاری متمرکز 

نظتر     بته (Ginsburg, 2017: 18) ساشی کاراکترها تأکید داردبرند حمایت اش نمادهای بصری، بر
ایتو دو نهتاد   امکان همزیستتی   ایو دو نظام حقوقی، میان بنیادیوهای  تفاوت با وجودرسد  می

های خیالی اش  شندگی شیصیت ۀ  چرخداشته باشدوجود  اش کاراکترهاشمان  و حمایت همحقوقی 
مشی  ترسیم  ۀتوان در دو مرحل منظر حمایت در مصادیق میتلف حقوق مالکیت فکری را می

درحتالی   ؛تجاری اش کاراکترها است رایت و عالئم کپی دوسویۀنیست شامل حمایت  ۀکرد  مرحل
و در قلمرو مالکیت  رایت دوم، شامل حمایت عالمت تجاری پس اش انقضای مدت کپی ۀکه مرحل
   (Foley, 2009: 953)است  عمومی

 

 رایت های خیالی در پرتو عالمت تجاری و کپی زمان از شخصیت . حمایت هم1. 2. 3
تواننتد نقتش و کتارکرد     رایت تحت شرایطی می های خیالی قابل حمایت در نظام کپی شیصیت

هتای   اش شیصتیت  شمتان  هتم حمایتت   چالشِ عالمت تجاری را نیز ایفا نمایند  با ایو حال، اولیو
طتور کته گفتته شتد، دورۀ      همتان  رایت، نقش شمان استت   و کپیعالمت تجاری در پرتو خیالی 

قیتت دیگتران در آثتار بعتدی     رایت به دلیل پذیرش نفتش عمتوم و استتفاده اش خال    حمایتی کپی
محدود به مدت است  لیکو حمایت عالمت تجاری در صورت استفادۀ تجاری مستتمر تتا شمتان    

رایتت چگونته    پرسش ایو است که قبل اش انقضای مدت کپتی بنابرایو، یابد   نامحدودی ادامه می
 شود   امکان همزیستی دو نهاد متفاوت برای حمایت اش کاراکترها توجیه می

بتر پیچیتدگی   توانتد   ضمو اینکته متی   عالمت تجاریاش کاراکترها تحت نظام ت ثانوی حمای
تحت شعاع ختود قترار   را  اثرمنصفانه اش  ۀممکو است استفاد بیفزاید،رایت  کپیدر نظام حمایت 
چنیو محدودیتی در پرتو منافش عمومی مرتب  با عالئتم  البته یا حداقل آن را محدود کند   داده

                                                           
1. In re DC Comics Inc. 689 F.2d 1042 (C.C.P.A. 1982). 
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درگیتر   هتای  بسیاری اش دادگاه  در عیو حال، (Helfand, 1992: 627)یرش است تجاری قابل پذ
رایت و عالمت تجتاری تأکیتد کترده و     شمان حقوق کپی ا بر امکان حمایت همکاراکتره دعاوی با

مقابلته بتا    رایتت حتداقل اش جهتت    نظام اخیر را حتی در مورد کاراکترهای قابتل حمایتت کپتی   
مثال، دادگاه کالیفرنیتا   برای  (Burgunder, 2012: 288) اند ی نمودهمعرفابزار مناسبی  ،گمراهی

ایراد عتدم انقضتای متدت     ،«شورو»شیصیت  برایحقوق عالمت تجاری  رسمیت شناختو بهدر 
رایت فیلم اصلی را پذیرفت، اما در نهایت به دلیل عدم احراش معنای ثانوی، به نفتش خوانتده    کپی

  (Ibid: 258)حکم صادر کرد 
نظتر   بته کنتد    ایو دو تأسیس حقوقی ضرورت وجود ین رویکرد منسجم را تقویت می قابلت
رسد باید در گام اول به ماهیت عملکرد کاراکترها توجته کترد؛ اینکته نقتش اولیتۀ کتاراکتر        می

طتور کته برختی اش     انتساب اثر به نویسنده استت یتا معرفتی محصتومت؟ در ایتو راستتا همتان       
گزینتۀ مقبتولی    (Primary Purpose Test) «هدف اصتلی » معیاراند  دهنظران پیشنهاد دا صاح 

 (Robinson, 1991: 234). خواهد بود

 

 های متعلق به حوزۀ عمومی . حمایت عالمت تجاری از شخصیت2. 2. 3
شود  آغاش میهای حقوقی  در بستر حمایتهای خیالی شمانی  شندگی شیصیت ۀدوم چرخ ۀمرحل
اش کاراکترها تحتت لتوای عالمتت تجتاری و در      حمایت ،پایان یافته رایت حمایتی کپی ۀکه دور

های خیالی متعلق  در ایو مرحله استفادۀ نامحدود اش شیصیتاستمرار یابد  شعاع حوشۀ عمومی 
شتود  بته بیتان     شده تحت نظام عالمت تجاری روبرو می های ایجاد به حوشۀ عمومی با محدودیت

عنتوان   عمومی ممکو است با وضعیت شیصیت خیتالی بته   یتمالک ۀورود کاراکتر به حوشدیگر، 
با وجود ایتو، موافقتان حمایتت اش      (Nickles, Op. Cit: 165)ین عالمت تجاری در تضاد باشد 

کتارگیری ایتو    های خیالی متعلق به حوشۀ عمومی در قال  عالمت تجاری بر امکان به شیصیت
دند که استفادۀ جدید اش ین کاراکتر در حوشۀ کاراکترها اش سوی عموم مردم تأکید دارند و معتق

 :Saval, 2014) 1عمومی تأثیر منفی بر ارشش اصلی عالمت متضمو آن کاراکتر نیواهد داشتت 

شتود و   ؛ برعکس، میالفان ایو وضعیت بر ضرر احتمالی که به گمراهی دیگران منجتر متی  (406
   (Nickles, Ibid: 130)کید دارند خارج اش دسترس ماندن آثار متعلق به حوشۀ مالکیت عمومی تأ

رسد حصار حمایتی عالمت تجاری نسبت به کاراکترهایی که وارد قلمترو عمتومی    نظر می به
گرایانه و ارتبا  با منبش واحد قابل توجیته باشتد  البتته چنتیو      اند، با حفظ عملکرد معرفی شده

                                                           
شیصتیتی کاراکترهتای   هتای   در مواردی که ویژگی، (Derivative Works Doctrine) مطابق با دکتریو آثار اشتقاقی  1

شتوند، عمتوم افتراد جامعته در اقتبتاس اش       متعلق به حوشۀ عمومی در آثار فرعی و بعدی دیگتری نمایتان متی   
 کاراکترها همچنان با محدودیت مواجه خواهند شد 



 1400، بهار و تابستان 1، شمارۀ 12مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     208

کنند  بتر ایتو    ن را مشی  میها در هر مورد دامنۀ آ حمایتی با محدودیت همراه است و دادگاه
رسمیت شناختو  ضمو به توانند می خیالیهای  متضمو شیصیت عالئم تجاریِصاحبان  اساس،
 گرایانه خود ادامه دهند و با رعایت شرای  مشم همچنان به کارکرد معرفیعمومی  مالکیت قلمرو

(Delgado Garcia, Op. Cit: 10)  
هتای پیتتر    ناشر اصلی کتتاب خواهان )، 1«ش کتابفردرین وارن بر کمپانی فرو»در دعوی 

 ربیت
(Peter Rabbit)  که بیترکس پتاتر (Beatrix Potter)  ادعتای حقتوق   (نوشتته استت  آن را ،

 ۀکته تمامتاً وارد حتوش   را هتا   انحصاری عالمت تجاری نسبت به تصاویر روی هفت جلد اش کتتاب 
دلیل اعطای مجتوش استتفاده اش ایتو    استدمل خواهان ایو بود که به  عمومی شده بودند، داشت 

دستت   تصاویر بر روی تعدادی اش کامها، آنها در ذهو مردم اعتبار قابل قیاسی با میکی موس بته 
فقت    دهند و نته  اند، بنابرایو ایو تصاویر عالئم تجاری هستند که شرکت ناشر را نشان می آورده

 :دادگاه مقرر داشت  (Kurtz, Op. Cit: 438)تصاویری که بیترکس پاتر منتشر کرده است 
 یلتحصت  ینتی مع یاش کتام  یتت در حمارا  ای گرایانه یمعرف کاربردکه  یالیخ یها یتشیص»
 بایدخواهان  همچنیو،د  ناش محافظت محروم شو عمومی حوشۀنفش  یلبه دل صرفاً یداند، نبا کرده
 خواهتان   نمایتد  اثبتات  ددار می اعالم پدیدآورنده عنوان مؤلف را به که تصاویری بر عالوه یزیچ
 یو در واقش، در معرف استناشر  عنوان به خواهان شهرت نشانگر کتاب، تصاویر که کند ثابت باید
عالمتت   یتق اش طر بتتوان  ینکته اش ا پتیش  یو،دست آورده است  بنتابرا  هبرا  یثانو یمعنا «وارن»

 منبتش  یتن  بتا  رکتاراکت  کته  کرد حاصل اطمینان باید د،ش یتاش شیص یتخواستار حما یتجار
  (Burgunder, Op. Cit: 289) «است خودش هم منبش آن و دارد ارتبا 

های خیالی متعلق بتر حتوشۀ عمتومی را در     به ایو ترتی ، دادگاه امکان حمایت اش شیصیت
حمایتت دوستویه   »رسمیت شناخت  افزون بر آن، دادگتاه اعتالم داشتت:     پرتو عالمت تجاری به
ها مناس   های گرافیکیِ شیصیت ویژه  برای نمایش مت تجاری ]بهرایت و عال تحت قوانیو کپی

  (Ibid)« کند است و حقوق آنها را بهتر تأمیو می
 

 های خیالی در حقوق ایران . حمایت از شخصیت4
های خیالی بسیار نامأنوس است و در ایتو   ادبیات حقوقی ایران در رویارویی با حمایت اش شیصیت

های خیالی متعدد در آثار ادبی، هنتری   جود دارد  با وجود خلق شیصیتشمینه خأل قانونی جدی و
قامت سوپراستاری به تو « شی شی گولو»و « کاله قرمزی»و سینمایی ایران که برخی اش آنها مانند 

انتد،   دستت آورده  هتای ستنی میتلتف بته     کرده و محبوبیت و مقبولیت شایدالوصفی در میان گتروه 
وجود دارنتد کته حاصتل    های اصیل ایرانی  ها و سروده بر اساس داستانفراوان دیگری کاراکترهای 

                                                           
1. Frederick Warne Co v. Book Sales, Inc. 481 F. Supp. 1191 (S.D.N.Y. 1979). 
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ذوق و ابداع پدیدآورندگان بوده، لیکو بته صتورت غیرمجتاش، نتام، تصتویر و نمتایش دوبعتدی یتا         
 بعدی اش آنها در تجارت کامها و خدمات مورد سوء استفاده قرار گرفته است    سه

ای  گذار بوده که سب  شده استت در پتاره   یی اثرنبود مقررات حداقلی ناظر بر ایو حق تا جا
ها اش حقوق مادی آفرینۀ هنتری ختود    طور کلی پدیدآورندگان( ایو شیصیت موارد خالقان )و به

نتام بترد کته بتدون     « جناب خان»توان اش شیصیت عروسکی  برای نمونه می  1نظر نمایند صرف
های اسفنجی  ر گرفته و همچنیو عروسنرضایت مالن اثر در برنامۀ تلویزیونی مورد استفاده قرا

آن اش سوی اشیاص سودجو در باشار عرضه شده و در نهایت با وجود اختالفات داخلی و کتش و  
عالمتت   و طترح صتنعتی  هنری،  -ادبیتمامی حقوق مالکیت قوس فراوان و بدون طرح دعوی، 

   2گردیدملی واگذار  ۀکاراکتر به رسان ایوتجاری 
های خیالی در نظام داخلی کشتور   های حمایت اش شیصیت و محدودیت ها در پایان، ظرفیت

 گیرد  با توجه به مقررات مالکیت فکری و ضرورت طراحی نظام خاص مورد توجه قرار می

 

 . موضع نظام حق مؤلف ایران 1. 4
 طور ضمنی و توان به مثابۀ اثر ادبی و هنری می با کنکاش در مقررات داخلی و تلقی کاراکترها به

  در 3ایو آثتار را در حقتوق داخلتی مالحظته کترد     « خالقان»با اندک اغماض ردّ پای حمایت اش 
نتویس میحتۀ    ( و نیز پتیش 1348قانون حمایت اش حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان )مصوب 

هتای خیتالی    قانون جامش حمایت اش حقوق مالکیت ادبی و هنتری و حقتوق مترتب ، شیصتیت    
نتویس   قتانون و پتیش   2اند  اما نظر به حصری بودن مادۀ  ل احصا نشدهعنوان موضوعی مستق به

محملتی بترای حمایتت اش آنهتا     « آثار ادبی یا گرافیکی»توان در شیرمجموعۀ  فوق )مشترک( می
محور وجتود دارنتد کته     یافت  در عیو حال، مستندات فرعی دیگری در مورد محصومت کاراکتر

نامتۀ   )آییو 4مادۀ «  »ظر ناق  هستند  برای مثال، در بند گفته بوده، اش هر ن تابش قانون پیش
باشی کودکتان( رعایتت حقتوق مالکیتت فکتری       نظارت بر طراحی، تولید، توشیش و واردات اسباب

                                                           
گردان، مجری و غیره در  پرداش، نویسنده، طراح، صداپیشه، عروسن متفاوتی مانند ایده در بسیاری موارد اشیاص  1

کند   های خیالی سهیم هستند و کاراکتر بدون حضور هرین اش آنها معنا پیدا نمی بیشیدن به شیصیتهویت 
ا آن نتدارد؛  های خیالی خارج است و لزوماً ارتباطی ب ایو اشیاص اش موضوع حمایت اش شیصیتبررسی حقوق 

بینی شده برای حقوق مجریان آثار اش اجراهای  تواند اش تدابیر قانونی پیش گردان می برای مثال شی  عروسن
 خود حمایت کند 

 به نقل اش گروه فرهنگی و هنری رادیو و تلوشیون، باشگاه خبرنگاران جوان، قابل دسترس برخ :  2
https://www.yjc.ir/fa/news/6513077 

عنوان ین اثر  المللی به ین اش قوانیو ملی و اسناد بیو های خیالی در هیچ ن ذکر است که در مورد شیصیتشایا  3
 کار نرفته است  گذاران به طور ضمنی هم نام آن اش سوی قانون ادبی و هنری نام برده نشده و حتی به
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باشتد متورد    های حقیقتی و حقتوقی متی    متعلق به شیصیت« طرح آن»باشی که  ساخت اسباب
هتا و   نامۀ نحوۀ نظارت بر عالئتم، نشتانه   ییو)آ 1مادۀ « د»اشاره قرار گرفته است  همچنیو، بند 

التحریر و کامهای مشابه(، حفظ حقوق طراحان گرافیتن و نقاشتان را    تصاویر روی البسه و لواشم
 با توجه به قانون حمایت اش حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مد نظر قرار داده است  

خالقیتت، اصتالت، تجستم     های خیالی با تتأمیو شترایطی چتون    گفتنی است که شیصیت
توانند تحت حمایت حقوق مالکیت ادبی و  خارجی، عدم تغایر با نظم عمومی و اخالق حسنه می
ها اش حیث قرارگیری در حوشۀ مالکیت ادبتی و   هنری قرار گیرند  لیکو، حمایت اش ایو شیصیت

طتور کته    متان رو استت  ه  هتایی روبته   هنری و برخورداری اش نظام حق تألیف ایران با محدودیت
کند و به کاراکتری )یا کاراکترهایی( کته   دانیم حق مؤلف صرفاً اش پدیدآورندۀ اثر حمایت می می

یافتته استت تتوجهی نتدارد      های آن در اثر انعکتاس  موضوع اثر واقش شده و خصوصیات و ویژگی
ه ها بدون توجه بت  (  به همیو دلیل امکان نقض ایو شیصیت194: 1396)محمدی و همکاران، 

ستاشی ناعادمنتۀ    یابتد  تجتاری   مرات  افزایش متی  اند به متو و شمینۀ اثری که در آن ظهور یافته
شماری که با اقتباس اش کاراکترهای موجود در آثتار ادبتی و هنتری ایرانتی شتکل       محصومت بی

 گرفته، گواه بر ایو مدعاست 
 

 . موضع نظام حقوق عالمت تجاری ایران  2. 4
کاراکترها بر اساس نظام حقوق عالئم تجتاری ایتران، ضتمو اینکته شترو       در شمینۀ حمایت اش 

ای بتر ستر راه حمایتت اش     احتمال گمراهی، تمایزبیشی و معرف  منبش واحد بودن، موانش عمتده 
هتای خیتالی در قالت  عالمتت تجتاری هستتند و بایتد اش پتیش احتراش شتوند، ستایر             شیصیت
متادۀ  « ج»و « التف »بندهای موج   امریکا، به های ماهوی و شکلی یادشده در حقوق محدودیت

در حقوق ایران نیز (، 1386های صنعتی و عالئم تجاری )مصوب  قانون ثبت اختراعات، طرح 32
شتود   نقض حقوق عالمت تجاری شمانی محقق متی طبق ایو قانون، عالوه  بهقابل استنبا  است  

کامها و خدماتی استفاده کند که آن را برای  که شی  ثالثی بدون تحصیل إذنِ صاح  عالمت
شده باشد؛ مشرو  بر اینکه در ایو عمتل   کامها و خدمات تحت عالمت ثبت« مشابه»یا « عیو»

ناقضانه احتمال سردرگمی عموم دربارۀ مبدأ یا منشأ کامها و خدمات وجود داشته باشد )حبیبا 
بته صتورت عالمتت تجتاری     های خیتالی کته    (  بنابرایو، اگر شیصیت18: 1392شاده،  و حسیو

استفاده شوند، نقض عالمتت تحقتق نیافتته    « غیرمشابه»اند روی کامها و خدمات  ثبت رسیده به
کته خوانتده اش    1است و امکان حمایت وجود نیواهد داشت  برای مثال، در ین پرونتدۀ قضتایی  

کترده  بر روی کامهای ختود استتفاده   « گنجشکن اشی مشی»شدۀ کاراکتر  عالمت تجاریِ ثبت

                                                           
 سوم دادگاه عمومی تهران  ۀ، شعب1382ی د 1، مورخ 1096شمارۀ  ۀدادنام  1
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بود، مدعی شد که محصومت و تولیدات وی متفاوت با تولیدات و طبقۀ خواهان است و مستئلۀ  
شباهت بیو محصومت منتفی است  دادگاه ضمو قبول ادعای خوانده، اظهار داشت که استفاده 

شود و در نتیجه،  کننده آن می کننده اش جهت تولید اش عیو عالمت خواهان موج  اشتباه مصرف
 ( 46: 1383گفته را نادیده گرفت )پورنوری،  یششر  پ

 

 . ضرورت طراحی نظام خاص3. 4
های حقوق مالکیت فکری و نیز مواد  توان دریافت که مکانیزم گفته می با امعان نظر بر مطال  پیش

های خیالی در حقتوق ایتران کتافی     میتصر و پراکندۀ موجود برای ساماندهی حمایت اش شیصیت
شمینۀ سوء استفادۀ اشیاص ناقض حق را فراهم کرده است  بنتابرایو، تصتوی     نیست و همیو امر

طور دقیق بیان کند و بستر حمایت حقوقی مشم را  مقررات جامعی که ابعاد میتلف کاراکترها را به
 (Sui generis)رسد  در ایو راستا درنظر گرفتو نظتام حقتوقی ویتژه     نظر می مهیا ساشد، ضروری به

شتود،   گذار خواهد بود  در ایو نظام خاص که با تصوی  قانون ایجاد متی  ر برای قانونبهتریو راهکا
بایست میان کاراکترهای ادبتی و مصتور و    های آنها، می و بیان ویژگی ضمو تعریف دقیق کاراکترها

کس  درجۀ حمایت تفکین قائل شد  همچنیو موضوعاتی مانند هدف حمایت، متدت حمایتت و   
ستثناهای آن، تشیی  حقوق مادی و معنوی اشیاص ستهیم در خلتق آن و   تشریفات حمایت و ا

نیز قراردادهای واگذاری و معیارهای نقض حق و نحوۀ جبران خسارت، اقدامات باشدارنده و ضمانت 
   طور دقیق تبییو شود و مورد وضش قانون قرار گیرد  اجرای مدنی و کیفری به

م مسئولیت مدنی )اشجمله مواد مربو  به غص  و در وضعیت کنونی نیز با توسل به مقررات عا
تتوان اش هرگونته عملتی کته موجبتات نقتض حقتوق         استیفا اش مال دیگری( و رقابت ناعادمنه، متی 

بترداری   طور کلی پدیدآورندگان( کاراکترها شود، جلوگیری نمتود و در صتورت بهتره    صاحبان )و به
عبتارتی، یتن حمایتت     مثل محکوم کرد و بته ال غیرمجاش، ناقض حق را به پرداخت خسارت یا اجرت

 های خیالی در غیاب نظام حقوقی خاص تمهید نمود  حداقلی را برای صاحبان شیصیت
 

 نتیجه
مانند تا  های خیالی همیشه در یادها باقی می اما شیصیت ،ها ممکو است بیایند و بروند داستان

توانند فراتر اش اثر  عال هستند و میو ف چابنسرنوشت جدیدی را رقم شنند  کاراکترها موجوداتی 
ای اش کامهتا و ختدمات    شوند، پیشتاشی کننتد و در طیتف گستترده    اصیلی که در آن نمودار می

اش سوی نویسندگان مؤید ایتو استت    در امریکا دعاوی متعدد ۀبرداری قرار گیرند  اقام مورد بهره
ماهیتت  لتیکو   ،ستاشند  می اهمفرهای خیالی هرچند برای مردم اسباب سرگرمی را  که شیصیت
 برای خالقان خویش ارشش اقتصادی وامیی دارند  مالی داشته، 
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آینتد، نهتاد    اشجمله ابزارهای حقوقی که به متدد حمایتت اش کاراکترهتا و خالقتان آنهتا متی      
رایت بیشتر خصوصیات رفتاری کاراکترها )اعم اش  در نظام کپیرایت و عالمت تجاری است   کپی
های شیصیتی( به شر  اصالت و بروش عینتی متورد حمایتت قترار      فیزیکی و ویژگی های توانایی
گیرد، لیکو حمایت در قال  عالئم تجاری منو  بر ایو است که کاراکتر عالوه بر تمایزبیش  می

 بودن و کس  معنای ثانوی با ین منبش مرتب  باشد  
ویژه کاراکترهای ادبی(  )به ها ی امریکا برای شناسایی نقض حقوق خالقان شیصیتها دادگاه

دو رویکرد بیرونی )یعنی موضوعیت داشتو برای قابلیتت حمایتت( و درونتی     رایت در نظام کپی
دهند  برای احراش ایتو امتر،    )یعنی بررسی شباهت بنیادیو میان دو اثر( را مورد ارشیابی قرار می

 ایی هستند که اش شوایایه چارچوب «شده داستان روایت»و « توصیف متمایز»معروف  معیارهای
قضتایی   ۀ  رویت باشتند  ین دارای نقا  قوت و ضعف می هرکنند و  متفاوتی کاراکترها را رصد می

در ایتو  انعطتاف مشم را   استت  وانستته نتمتهافتت   گاهمریکا نیز به دلیل صدور آرای متفاوت و ا
و تمرکز بر معیار  تلفیق مبنای اصلی ایو دوطور که بررسی شد،  همانلذا خرج دهد   خصوص به

در شناستایی نقتض یتا    تمام ابعاد اثر )اشجمله خصوصیات کاراکترها توأم با متو و شمینۀ اصلی( 
توانتد در   اتیاذ همیو رویکترد ستوم نیتز متی     نماید  میمنصفانه کمن وافری  ۀتشیی  استفاد

قتوقی  های ادبی در حقوق ایران راهگشا باشتد  وانگهتی در نظتام ح    جلوگیری اش نقض شیصیت
گفتته   های خیالی با جمیش شترای  پتیش   مبتنی بر حمایت اش حق مؤلف ایران هرچند شیصیت

هتای ادبتی حتق مؤلتف      ویژه در خصتوص شیصتیت   شوند و به ادبی و هنری محسوب می« اثر»
کنند ایجاد شود، اما با توجه بته نبتود    هایی که شیصیت را توصیف می تواند در مجموعۀ واژه می

تنهتا   رو استت؛ شیترا اومً نته    هتایی روبته   مکان حمایتت اش کاراکترهتا بتا دشتواری    مواشیو قانونی ا
قتانون حمایتت اش    2گذار با پذیرش رویکرد حصری، حمایت را بته آثتار نتامبرده در متادۀ      قانون

محدود نموده است، بلکته حتتی یتن رأی یتا اندیشتۀ       1348مؤلفان، مصنفان و پدیدآورندگان 
مبتنتی   روشنۀ حمایت اش ایو دسته آثار را نوید دهد  ثانیاً حمایتت  شود که حقوقی هم دیده نمی
هتای ادبتی کته درون     گرایانه و توجه به پدیدآورندۀ اثر است و به شیصتیت  بر رویکرد شیصیت

 اعتناست  یابند بی ها پرورش می ها و سروده داستان
ت تجاری است  اش دیگر دستاوردهای پژوهش، حمایت اش کاراکترها تحت چتر حمایتی عالم

فرد کاراکترها ماننتد نتام، تصتویر،     به های بصری و منحصر تواند اش ویژگی می نظام عالمت تجاری
تمستن بته   را مهتار کنتد     آنهتا نقض غیرمجتاش   کرده، ها حمایت شیصیتپوشاک و حتی شعار 
های خیالی در قال  عالمت تجاری، ضمو اعطای حق انحصاری به صاحبان  حمایت اش شیصیت

هتای   کنتد، لتیکو چتالش    جلتوگیری متی   محور کنندگان کامهای کاراکتر گمراهی مصرف اش آن،
توجهی در ایو نظام حقوقی وجود دارد که بر حقوق ایران نیز سایه افکنتده   ماهوی و شکلی قابل

و نقض حقوق مالکان کاراکترهای اصیل ایرانی را تسهیل کرده است  با ایو همه، ضمو پذیرش 
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فقت    ،برختی انش، مشکل دیگر عدم اتفاق نظر بر سر قلمرو حمایت است  به باور و تعدیل ایو مو
گروهتی   توانند اش حمایت  نظام عالمت تجاری برخوردار شوند  در مقابل، میهای مصور  شیصیت
 بدون نیتاش بته   و به محض انتشار ین کتاب توانند ی ادبی نیز میها شیصیت کهدارند  اظهار می
رستد کته    نظتر متی   بته  عنوان عالمت تجاری باشتند   واجد شرای  مشم بهمعنای ثانوی،  تحصیل

ای اش حقیقت داشته باشد  واقعیت ایو است که حمایت اش شیصیت ادبتی   دیدگاه اخیر نیز بهره
 در قال  عالمت تجاری در هر مورد بستگی به وضعیت و میزان توصیف کاراکتر دارد 

روی  ایتو دو نهتاد حقتوقی، چتالش پتیش     فتاوت  مت ، مبانی و کارکردهایبا توجه به اهداف
پایتان   حمایت در ایو دو نهاد حقوقی هنگام به ۀحمایت اش کاراکترها در تعارض قرار گرفتو نحو

  ممکتو  رایت و حمایت نامحدود آن در قالت  عالمتت تجتاری استت     رسیدن مدت حمایت کپی
عنتوان   بته  استت  دهرایت منقضتی شت   کپی ۀکاراکتری که مدت شمان حمایتی آن در حیطاست 

هتا بایتد    دادگتاه  و با عملکرد عالمت تجاری تغتایر یابتد    عمومی شود ۀدارایی مشترک وارد حوش
و امکتان تعامتل    ایو نظامات درنظر بگیرند ۀماهیت دوگان ۀحقایق خاص هر پرونده را با مالحظ
 ایو دو نهاد حقوقی را نادیده نگیرند 

توانتد تتا    و عالمت تجاری می هنری -مالکیت ادبیی نظامات حاکم بر حقوق رتسبه هر روی، 
 استت  هایی ها و نارسایی د، لیکو هرین دارای کاستینحدودی منافش خالقان شیصیت را تأمیو ک

هتای خیتالی    تواند حمایت بایسته و شایسته اش منافش اقتصادی و هنری خالقتان شیصتیت   که نمی
رستمیت شتناختو حقتوق     قل و ویژه بترای بته  بینی ین نظام مست پیشنماید  بر ایو بنیان، فراهم 

بایتد ارشش    البتته پتیش اش آن   یابد ضرورت میدر حقوق ایران های خیالی و خالقان آنها  شیصیت
  ویژه تجتارت ایفتا کننتد شتناخته شتود      ههای میتلف ب توانند در حوشه ها و نقشی که می شیصیت

ها و حقوق آنها و نیز تولیدکننتدگان   تواند رواب  میان خالقان شیصیت اتیاذ چارچوبی منسجم می
سب  ارج نهادن بته  در عیو حال که انداشی  محصومت مرتب  با آنها را سامان بیشد  چنیو چشم

    تواند اسباب تملن و مالیت آنها را فراهم آورد می شود، میهای خیالی  شیصیت
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