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Abstract
Second life is an important virtual world that due to its unique features like the ability to create
diverse literary and artistic works has created a variety of legal issues. Given the existing terms of
service of this website with its residents, its agreement and open source licenses may seem to be
similar. However, the differences cause distinguishing them. Since the creation of works in second
life is done using its facilities, it is very important to determine the owner of such works. In addition,
the way these works are protected by users and the application of conditions of copyright protection
to them should be examined. The results of this article show that only the user should be considered
as the author and owner of original literary and artistic works created in second life. As one of the
drawbacks of this website, one may say that the survival of literary and artistic works of second-life
users is dependent on the will of owners on which parties have agreed on. Hence, it prevents the
former from taking action against latter.
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حقوق مالکیت ادبی و هنری در دنیای مجازی زندگیدوم
مصطفی بختیاروند ،1بهشته میکانیکی

2

 .1دانشیار گروه حقوق خصوصی و مالکیت فکری دانشگاه قم ،قم ،ایران
 .2کارشناسارشد حقوق مالکیت فکری ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت 8921/92/92 :ـ تاریخ پذیرش)8922/99/81 :

چکیده
زندگیدوم دنیای مجازی مهمی است که با ویژگیهای منحصربهفرد خود ،مانند امکان خلق آثار متنوع ادبـی و هنـری ،مسـائل حقـویی
مختلفی را ایجاد کرده است .با توجه به یرارداد اولیة مدیران تارنما با کاربران و شرایط خدمترسانی دنیای یادشـده ،ایـ موافقـتنامـه و
مجوزهای مت باز ممک است مشابه به نظر برسند .در عی حال ،برخی تفاوتها موجب تمایز آنها از هم میشود .بـا عنایـت بـه اینکـه
خلق آثار در زندگیدوم با استفاده از امکانات تارنما انجام میشود ،موضوع تعیی مالک ایـ آثـار اهمیـت زیـادی دارد .هم،نـی  ،نحـوة
حمایت از آثار خلق شده توسط کاربران و تطبیق شرایط حمایت مقرر در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری بـر ایـ آثـار نیازمنـد بررسـی
است .نتایج ای پژوهش نشان میدهد فقط کاربر را باید پدیدآورنده و دارندة آثار ادبی و هنری اصیل خلقشده در زندگیدوم بدانیم .یکی
از ایرادهای تارنمای یادشده وابسته بودن بقای آثار ادبی و هنری کاربران زندگیدوم به ارادة مدیران تارنماست که چون طرفی دربارة آن
توافق میکنند مانع ایامة دعوا علیه مدیران میشود.

کلیدواژگان
پدیدآورنده ،حق مؤلف ،دنیای مجازی ،زندگیدوم ،نقض حق.
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مقدمه
1

یکی از دنیاهای مجازی بسیار مهم تارنمای زندگیدوم است که اعضای زیاادی دارد .بااای ورود
به این تارنما کاربا باید تاریخ تولد ،نام ،جنسیت ،کشور ،و نشانی پسات الکراونیا
کند .پس از انرخاب چهاک 2منحصابهفاد ،از کاربا خواسره میشود با کلی

خاود را وارد

باا «ماوافمم» شااای

خدمترسانی تارنما را بپذیاد .این تارنما محل مناسبی باای شکوفایی خالقیتهای بشاای اسات.
زیاا فاصری را فااهم میآورد تا افااد آنچه را میخواهند بسازند یا توسعه دهند .این سااخرههاا از
چهاکهای خلقشده در آغاز زندگی کارباان در زندگیدوم شاوع میشوند و طیف گسارادهای از
لباسها ،ساخرمانها ،آثار ادبی و موسیمایی و معماری ،اشیای سهبعدی ،و  ...را در با میگیاند .باا
اساس یکی از بندهای ممارات دنیای زندگیدوم ،افااد با اساس محروایی که در آن خلق میکنناد،
تا حدی که از این حموق طبق قانون حاکم باخوردار باشند ،از حق مؤلف و حموق دیگا مالکیات
فکای بهاهمند میشوند .این بند انگیزة مهمی را در کارباان باای خلق آثاار ادبای و هناای ایجااد
میکند .در عین حال ،بند دیگای از ممارات به مدیاان زندگیدوم حق میدهد ها زماان بخواهناد
حساب کاربای افااد را حذف کنند که این به معنی از بین رفرن آفایدههای فکای کارباان و عاملی
باای تضعیف انگیزة نوآوری کارباان است.
هدف از نگارش این مماله ،در کنار معافی تارنمای زندگیدوم و مطالعة نحوة حمایات از آثاار
ادبی و هنای در آن ،فااهم کادن زمینه باای حلوفصل اخرالفاات احرماالی ناشای از محای هاای
مشابه در ایاان اسات کماا اینکاه در حاال حاراا کاارباان ایاانای زیاادی از خادمات تارنماای
زندگیدوم اسرفاده میکنند .از آنجا که این پژوهش به تحلیال حماوق مالکیات ادبای و هناای در
تارنمای زندگیدوم اخرصاص دارد ،ابردا به معافی زندگیدوم میپادازیم .سپس ،با بارسی قاارداد
اولیه و شاای خدمترسانی زندگیدوم ،ویژگیهای منحصابهفاد ایان دنیاا را بیاان مایکنایم .در
بخش پایانی ،مصادیق حموق مالکیت ادبای و هناای در زنادگیدوم و نحاوة حمایات از آنهاا را
بارسی میکنیم.

1. www.secondlife.com
2. Avatar
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معرفی تارنمای زندگیدوم
تارنمای زندگیدوم به شاکت لیندنلب تعلق دارد که در سال  1111تأسیس شده اسات (

Karniel

 .)& Bates 2010: 434بین سالهای  2001و  ،2002با معافی دنیای لیندن به تعدادی سامایهگاذار،
گام مهمی جهت توسعة آن باداشره شد ( .)Miller 2014: 65نسخة نهایی تارنمای اصلی زندگیدوم
در سال  2002فعالیت خود را آغاز کاد .هدف لیندنلب ساخت ی

دنیاای مجاازی خاالی از هاا

گونه ساخرار فیزیکی بود تا بدین وسیله برواند جمعیت مرشاکلی از کاارباان را باه دسات آورد و
کارباان در این تارنما به تولید بپادازند و موجب پیشافت آن شوند (.)Keller 2008: 3
اواخا سال  2002و اوایل سال  ،2002رسانههای خبای معااوف باه تارنماای زنادگیدوم باه
صورت جهانی توجه کادند
مال

(2007: 1

 .)Davidsonدر سال  ،2001تخماین زده شاد کاه  26هازار

تجاری طیف گسرادهای از کسبوکارها شامل اتاقهای ترو ،مؤسسات تحمیماتی ،کارگاههای

خصوصی ،و باشگاههای شبانه را در این تارنما راهاندازی کادهاند .سود این مشاغل چنان بود که به
منبع اساسی درآمد باای باخی کارباان تبدیل شدند
نزدی

(2009: 692

 .)Ungطبق آماار ،در ساال 2012

به  61میلیون کاربا در این تارنما وجود داشره و میانگین آمار روزانة ثبتناام افاااد در ایان

تارنما  0000تا  11000کاربا بوده است ( .)Dincer &Tuncer 2015: 108تارنمای یادشاده توانساره
است با  000000کاربا فعال در ماه افزایش کارباانش را به ثبات نسبی باساند.

1

دنیای مجازی سهبعدی زندگیدوم ساکنانش را قادر میکند ،در کنار تأثیاات مرمابال اقرصاادی،
تعامالت اجرماعی نیز با ی دیگا داشره باشند چنان که گفره شده ،هدف اصلی این تارنماا تبادیل
تعامل اجرماعی به موتور خالقیت بوده است

(2020: 2

 .)Duquetteسااکنان زنادگیدوم باه شاکل

چهاک ،یعنی نماب دیجیرالی ،ظاها میشوند که خود کاربا آن را میسازد .حساب کاربای سااده و
رایگانی باای عضویت در این تارنما الزم اسات کاه در نریجاة آن چهااک در اخریاار افاااد قااار
میگیاد .کارباان میتوانند به دلخواه خود قومیت ،جنسیت ،رنگ مو ،رنگ چشم ،شکل بادن ،و ...
را باای چهاکها انرخاب کنند .بدین تاتیب ،افااد میتوانند آزادانه در رایانه یا تلفان هماااه خاود
زندگی کنند .ها چهاک میتواند به صورت باخ با چهاکهای دیگا ارتباط باقااار کناد و حرای
https://singularityhub.com/2017/06/23/new-virtual-world-sansar-is-ready-to-pick-up-wheresecond- life-left-off/ (accessed:5/21/2020).

1.
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کاالها و خدمات باخ خود را تولید کند و آنها را با اسرفاده از واحد پولی این تارنما ،یعنای دالر
لیندن ،بفاوشد .زندگیدوم تارنمایی است که بسیار جدی تلمی میشود و ی

باازی نیسات .زیااا

نحوة اسرفاده از آن از پیش تعیین نشده است و سطح یا امریازی وجود ندارد که کااربا بایاد باه آن
باسد ( .)Kristof & Toth 2019: 513حری اگا زندگیدوم را نوعی بازی بدانیم ،در زماة بازیهاایی
است که هدف اولیة آنها مواردی جز تفایح و ساگامی است (در مورد این بازیها ← عبدیپاور
و وصالی ناصح .)21 :1212
ماهیت قرارداد اولیة زندگیدوم با کاربران
نظام مالکیت فکای لیندنلب در قالب قاارداد اولیة این تارنما آمده است .این قاارداد شابیه مجاوز
بهاهباداری مرنباز به نظا میرسد .زیاا مجوز اخیا باه کاارباان اجاازة دسراسای آزاد باه کادهای
بانامة رایانهای را میدهد و کارباان می توانند باا اسارفاده از ایان کادها باناماه را تدییاا دهناد یاا
ویژگیهای جدیدی خلق کنند که این کار اصالح و باهروزرساانی و توساعة ناامافازار را تساهیل
میکند .البره این قااردادها تفاوتهایی نیز دارند .مثالً ،در مجوز مرنباز کارباان نمیتوانناد موجاب
محدودیت دیگاان در دسراسی به کدهای جدیدی که ساخرهاند بشوند .به عبارت دیگاا ،کاارباان
باید اصالحات خود را طبق همان مجوز مرنباز مابوط به کد منبع به دیگاان ارائه دهناد .اماا طباق
رویة لیندنلب کارباان میتوانند در مورد سهیم بودن یا نباودن دیگااان در محراوای خاود تصامیم
بگیاند .همچنین ،لیندن لب در باابا نمض حموق مالکیات فکاای علیاه کاارباان دیگاا تارنماا یاا
اشخاص بیاون از تارنما اقامة دعوا نمیکند .در مرنباز غالباً مجوزدهندة اصیل حق اقامة دعوا دارد
اما تارنمای یادشده کارباانش را تشویق می کند تا باای احماق حموقشان اقادام کنناد و در شااای
خدمترسانی نیز قید میکند که کارباان بهتنهایی مسئول حفظ حموق مالکیت فکاای آفایادههاای
خودند (.)Caramore 2008: 9-10
تبیین شرایط خدمترسانی لیندنلب
با اساس شاای خدمترسانی لیندنلب ،ساکنان باای مضامین اصیلی که در زندگیدوم مایساازند
از حموق مالکیت فکای بهاهمند خواهند شد .این مضاامین شاامل چهااکهاا ،لبااسهاا ،الفباهاا،
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بافتها ،اشیا ،و طااحیهاست که نریجة آن را میتوانیم بازاری پویا در عاصاة زنادگیدوم بادانیم.
به بیان دیگا ،ها کس ها چیزی بسازد میتواند آن را بفاوشد یا به رایگان به نمایش بگاذارد .ایان
رویه منافع بهخصوصی را باای زندگیدوم به دنبال دارد .زیاا موجب تشویق ساامایهگاذاریهاای
عمده در این فضا میشود .اما ،از طاف دیگا ،ممکن اسات ایان تضامینهاا آنطاور کاه باه نظاا
میرسند نباشند .زیاا از شاای دیگا لیندنلب این است که این شاکت حق خاتمه دادن به حساب
کاربای را در ها زمان ،حری بدون دلیل موجه ،دارد 1.این کار بدون هیچ اخطار یاا پاساخگویی باه
افااد انجام میشود .همچنین ،طبق بند دیگا ،افااد موافمت میکنند ،حری در صورت باخورداری از
حموق مالکیت فکای ،مال

حساب کاربای که باای دسراسی به خدمات از آن اسارفاده مایکنناد

نباشند کما اینکه هیچ مالکیری در زمینة اطالعات لیندنلب نخواهناد داشات

(Caramore 2008: 4-

 .)5در واقع ،لیندنلب حموق کارباان را فم از طایق قاارداد منعمدشده تعایف و در نریجه بعضای
اعمال ی جانبه را باای خود مباح میکند.
ویژگیهای منحصربهفرد تارنمای زندگیدوم
در این قسمت به تبیین ویژگیهای منحصابهفاد تارنمای زندگیدوم در ممایسه با دنیاهای مجاازی
دیگا پاداخره میشود .1 .زندگیدوم محیطی باای شکوفایی خالقیتهاست .این تارنما کاارباان را
تشویق میکند خألهای موجود در این تارنما را با خالقیت خود پا کنند (.2 )Reuveni 2007: 280
در تارنمای زندگیدوم خالقیت ارتباط عمیمی با مالکیت دارد

(887

 .)Riley 2009:زیاا باا اسااس

شاای خدمترسانی زندگیدوم به مبدعان محصوالت مجازی اجازه میدهد مال

کاال یا ها آنچه

میسازند بشوند ،بهخصوص اینکه شاای خدمترسانی زندگیدوم کارباان را با اسااس محراوایی
که در زندگیدوم خلق میکنند از حق مؤلف و حماوق دیگاا مالکیات فکاای بهااهمناد مایداناد
( .)WIPO 2007: 12شاید یکی از توجیهات مهم وجود حق مؤلف در زندگیدوم این باشد که خود
دنیاهای مجازی از مرنها و تصاویای ساخره شدهاند که میتوانند حمایات شاوند (

Adrien 2013:

)11؛  .2چهاکها عموماً خصوصیتها و قابلیتهای ویژهای دارند .این قابلیاتهاا شاامل قادرت،
تمایالت طبیعی ،یا امکان پاواز در سااسا زنادگیدوم اسات ( .)Mulcahy 2007: 1در زنادگیدوم
1. https://www.lindenlab.com/legal/second-life-terms-and-conditions (last visited: 5/22/2020).

44

حقوق خصوصی ،دورة  ،71شمارة  ،7بهار و تابستان 7911

افااد میتوانند هویت جدیدی به دست آورند و حری مذهب و قومیت و جنسیت مد نظاا خاود را
انرخاب کنند  .6زندگیدوم پایداری دارد و بعد از خاوج شاکتکنندگان هم ادامه پیدا میکناد .2
زندگیدوم طبمهبندی و پیچیدگی بیشرای نسبت به بازیهای باخ دارد  .2پویایی زندگیدوم باه
گونه ای است که کارباان مدام دست به تولید میزنند و اشیای ازپیشسااخره را تدییاا مایدهناد و
مکانهای جدید را فرح میکنند

(2009: 4

 .2 )Furberباخالف دنیاهاای مجاازی دیگاا ،کاارباان

زندگیدوم ملزم نیسرند همة حموق خود را به تارنمای پذیانده واگذار کنند .در نریجاه ،اگاا کااربا
زندگیدوم کاالیی بسازد ،میتواند ،بدون کسب مجوز از سازندگان تارنما ،آن را در دنیاای واقعای
بازتولید کند

(.)Boonk & Lodder 2007: 6

با عنایت به خصوصیات یادشده ،وارح است که زنادگیدوم یا

باازی نیسات .کسای در آن

بانده نمیشود و هیچگاه افااد با جملة «بازی تمام است» روبهرو نخواهند شد (.)Keller 2008: 17
تعیین دارندة آثار فکری خلقشده در زندگیدوم
با توجه به آفاینش آثار فکای در تارنمای زندگیدوم این پاسش مطاح میشود که آیا آثار یادشده
را باید اثا مشراک صاحبان تارنما و کارباان آن بدانیم؟ طبق مادة  101قانون حق مؤلف امایکا «اثا
مشراک اثا خلقشده توس دو یا چند پدیدآورنده با ایان قصاد اسات کاه سهمشاان باه صاورت
بخشهای انفکاکناپذیا یا وابسره به هم از ی

مجموعة واحد ادغاام شاوند» .پدیدآورنادگان اثاا

مشراک مالکان مشاع حق مؤلف اثا محسوب میشاوند ( .)Sterling 2003: 191باا اسااس ماادة 2
قانون حمایت از حموق مؤلفان و مصنفان و هنامندان « 11260اثاای کاه باا همکااری دو یاا چناد
پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکای

آنان جدا و مرمایز نباشد اثا مشراک نامیده مایشاود و

حموق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است» .طبق بناد  2ماادة  1الیحاة حمایات از مالکیات
فکای  ،1212اثا مشراک اثای است که «در نریجة همفکای خالق دو یا چند شاخ
ی

حمیمای در

زمان و مکان واحد یا مرفاوت پدید آمده است ،به گوناهای کاه ساهم هاا کادام از شااکا باه

صورت بخش ممزوجشدهای از اثا باشد خواه این سهم مساوی ،قابل تشخی

 .1از این به بعد قانون .60

 ،یا تفکیا

باشاد
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یا نباشد» .عنصا مشراک تعاریف یادشده لزوم مشارکت دو یا چند پدیدآورنده و قاار گاافرن کاار
آنها در کنار هم به منزلة ی

کل است .در حموق امایکا به قصاد پدیاد آوردن اثاا مشاراک هام

تصایح شده است .در حموق ایاان هم با توجه به ماهیت اثا مشراک باید وجود چناین قصادی را
الزم بدانیم.

1

با مالحظة آنچه گفره شد ،آثار خلقشده توس کارباان زندگیدوم را نمایتاوان در زمااة آثاار
مشراک محسوب کاد .زیاا ،عالوه با اینکه لیندنلب در آفاینش اثا نمشی باه عناوان پدیدآورناده
ندارد ،قصد واحدی بین کاربا و لیندنلب باای ایجاد اثا مشراک وجود نادارد .همچناین ،قااارداد
اولیة زندگیدوم حموق مضامین ساخرهشده توس کاربا را مرعلق به خود وی میداند رمن اینکه،
همانطور که گفره شده است ،چنین قصدی فم هنگامی وجود دارد که قااردادی باا ککاا صاایح
این شاط بین کارباان و صاحبان تارنما منعمد شده باشاد

(2007: 282

 .)Reuveniافازون باا ایان،

کارباان ملزم نیسرند مدیاان تارنما را در حموق مالکیت فکای خود سهیم کنند .پس طبق مماارات
خود تارنما هم کارباان و مدیاان زندگیدوم بههیچوجه پدیدآورندة مشراک نیسرند.
چالشهای حق مؤلف در زندگیدوم
یکی از قضات امایکایی در سال  2012بهصااحت اعالم کاد کارباان زندگیدوم مال

حق مؤلاف

نسبت به زمین یا اقالمی هسرند که میخاند یا خلق میکنند 2.در نظام حموق مالکیت ادبی و هنای
شاط اصلی حمایت از آثار اصالت است بدین معنی که اثا را شخ

پدیدآورناده خلاق کااده و

زاییاادة تااااوشهااای فکااای وی باشااد (زرکااالم « .)62 :1212باااای بارساای اصااالت بایااد در
جستوجوی رد پای شخصیت پدیدآورنده در اثا بود .به همین جهت معیار آن شخصی اسات ناه
نوعی( ».محسنی و قبولی درافشان  .)22 :1216مثالً هنگامی که دو کاربا زندگیدوم یکای پاس از
دیگای دربارة ی

چهاک داسرانی را خلق کنند ،اثا ها ی

با توجه به اینکه باآماده از شخصایت

کاربا است اصیل محسوب و حمایت میشود هاچند اثا دوم جدید نیست.

 .1باای مطالعة بیشرا در این زمینه ← نهاوندی و همکاران  112 :1212به بعد.
2. https://www.ecommercetimes.com/story/78423.html, (last visited: 5/22/2020).
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در دنیای مجازی زندگیدوم ،زمینههای زیادی باای نمض حق مؤلاف وجاود دارد .زیااا افاااد
کاالهایی همچون ساخرمانها ،چهاکها ،لباسها ،حری صداها و محرویاات دیگاا تحات حمایات
حق مؤلف را میآفاینند .در صورت وجود دو شاط ،میتاوان گفات آثاار تولیدشاده در تارنماای
زندگیدوم ناقض حق مؤلف اند .1 :شباهت و همانندی با دنیای واقعی  .2اساسای باودن شاباهت
( .)Reuveni 2007: 276البره موارد اسرفادة منصفانه را باید از قلماو نمض خارج کاد .توریح اینکه
بهاهباداری از آثار ادبی و هنای نیازمند کسب اجازه از صاحب اثا ،مؤلف یاا هنامناد ،اسات .اماا
باای ایجاد موازنه بین شخ

و جامعه تدابیای اندیشیده شده است که اسارفادههاای شخصای یاا

باای مماصد آموزشی از آثار امکانپذیا باشد و نظایة اسرفادة منصفانه در ایان راه ساازوکار جادّی
حموقی باای باقااری این موازنه است (شاکای  .)200 :1216مثالً ،در حموق ایاان ،طبق ماادة 11
قانون  ،60نسخهباداری از اثا های مورد حمایت این قانون فم در صورتی مجاز اسات کاه بااای
اسرفادة شخصی و غیاانرفاعی باشد .بنابااین ،اگا یکی از ساکنان زندگیدوم از اثای صافاً اسارفادة
شخصی و غیاانرماعی کند ،ناقض حق مؤلف محسوب نمیشود.
حمایت حق مؤلف از مباحثی است که هم مالکان زندگیدوم هام کاارباان از آن منرفاع مایشاوند.
مالکان تارنما در پی حمایت نامافزار و سایا محرویات خالقانة ماتب با باناماة دنیاای مجاازی هسارند.
کارباان نیز مایلاند ساخرههایشان در این دنیا حمایت شود .در صورت نمض نیز ها گااوه ،خاود ،بایاد
علیه ناقض اقدام کند ( .)Beausoleil 2017: 2اموال فکای در زندگیدوم تفاوت عمدهای با اموال فکاای
مشابه در دنیای واقعی دارند .این تفاوت را خاود مخاطباان و مصاافکننادگان ایجااد مایکنناد بادین
صورت که باخالف سایا آثار موسیمایی ،نماشی ،سینمایی ،و ادبای کاارباان زنادگیدوم مصاافکننادة
صاف نیسرند .این به معنای تبدیل مصافکننده به تولیدکنندة دیگای است که در این زمیناه بایاد بااای
وی حق مؤلف در نظا گافت (در این زمینه ← شایفزاده و زاهدی  .)21 :1212تأمین چنین حماایری
به دلیل وابسره بودن فعالیت کارباان و توسعهدهندگان مشکل خواهد بود .زیاا مفهوم آزادی خالقاناه در
ساخت اشیا ارتباط عمیمی با حق مؤلف دارد بدین معنی که خلق آثار اصیل باه ابازارهاای فاااهمشاده
توس توسعهدهندگان بسرگی دارد .اگا توسعهدهندة تارنما ابزارهای محدودی را فاااهم کناد باه هماان
نسبت آزادی ساخت و در نریجه حمایت حق مؤلف محدود میشود ()Beausoleil 2017: 6؛ درحالیکاه
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در دنیای واقعی افااد به دلیل موروعیت نداشرن این ابزارهاا آزادی بیشارای جهات خلاق آثاار هناای
دارند .مثالً ،هنامند دنیای واقعی میتواند با ها فاچة نماشی که خود انرخاب میکند بوم نماشای را رناگ
بزند و طاحی خلق کند درحالیکه هنامندان دنیای مجازی از چنین آزادیهای نامحدودی بایبهااهاناد.
این آزادی در دنیای مجازی به سبب مرکی بودن به ابزارهای تارنما کمرا دیاده مایشاود .ایان ابازار در
دنیاهای مجازی از تعدادی کد تهیه میشوند .ها اندازه کدهای دنیای مجازی محادودتا باشاند احرماال
اینکه اثا هنای اصیلی درون آن دنیاا سااخره شاود کمراا اسات .در جاایی کاه کاد باه طااز خاصای
محدودکننده است ،آثار هنای باید با مفهوم ادغام حق مؤلف غلباه کنناد .تورایح اینکاه هاگااه تعاداد
روشها و راههای هنای بیان ایده محدود باشد ،حق مؤلف نمیتواناد از «بیاان» حمایات کناد .بناابااین
ایده و بیان از ی دیگا جدانشدنی هسرند و در هام ادغاام مایشاوند ( .)Clayton 2005: 1فاا
شخ

الف در فکا ساخت ی

کنیاد

بازی تخرهای جدید است .او تخرة جدید را طااحی میکند و قوانینش

را مینویسد و بازیای را به بازار عاره میکند که باایش موفمیری بزرگ رقم میزناد .از طااف دیگاا،
شخ

ب میخواهد ی

بازی رقیب را بساازد .او تخراة مرفااوتی را طااحای و قواعاد الاف را کپای

میکند .معموالً این اقدام شخ

ب نمض حق محسوب میشود .خود بازی «ایده» است ،روشی کاه از

طایق آن در تخره بازی نمایش داده میشود «بیان» است ،و قواعد بازی «اثا ادبی» .اما گاهی ایان قاوانین
به حدی سادهاند که فم چند راه اندک باای نوشرن و بیان آنها وجود دارد .در این حالت ،ایاده و بیاان
ممکن است ادغام شوند که در این صورت شخ

ب میتواند قوانین بازی الف را بدون اینکه ماتکاب

نمض حمی شده باشد کپی کند ( .)Vaver 2002: 26بنابااین ،اگا تدارکبینندة کادها طیاف محادودی از
آثار هنای را ،که چهاک میتواند بسازد ،عاره کند ،ممکان اسات اکثاا آثاار از حمایات حاق مؤلاف
محاوم شوند و باعکس اگا تدارکبیننده در طیف آثار هنای که ها چهاک میتواند بساازد محادودیری
اعمال نکند و با اسرفاده از این آزادیِ عمل کاربا اثا هنای اصیلی بسازد ،تحت حمایت حق مؤلف قااار
خواهد گافت (.)Reuveni 2007: 283
نکرة دیگا این است که به طور کلی در زمینة آثار ادبی و هناای در دنیاهاای مجاازی دو نگاانای
عمده ابزار شده است .نخست .چون این آثار به طور کامل در دنیاای مجاازی وجاود دارناد ،ممکان
است ملموس نبودن مانع تلمی آنها باه عناوان ماال شاود ( )Lastowka & Hunter 2004: 40رامن
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اینکه طبق مادة دو قانون حق مؤلف امایکا ایدهای حمایت میشود که در ی

رسانة ملماوس تثبیات

شده باشد .دوم .ساخرههای مجازی موقت هسرند و مدت زمان بمای محدودی دارند .زیااا اگاا ماثالً
مدیا زندگیدوم ابزارهای خود را خاموش کند ،این آثار نیز بهتبع وجاود نخواهناد داشات و ناپدیاد
میشوند ( .)Reuveni 2007: 276به ایااد اول چنین پاسخ داده شده است که اماوزه ارزش اقرصادی و
تجاری مالیت را تعیین میکند و غیا ملموس بودن در ایان زمیناه موراوعیت نادارد (

& Lastowka

 .)Hunter 2004: 43بهعالوه ،آثار خالقاناة کاارباان در سااور تارنماای زنادگیدوم تثبیات شادهاناد
( .)Reuveni 2007: 276در پاسخ به ایااد دوم نیز گفره شده است که اماوال زیاادی باا عماا معاین و
محدود وجود دارند ( .)Lastowka & Hunter 2004: 42-43البره در صورت حذف یا عدم دسراسی باه
آفایدههای فکای اثبات وجود آنها با مشکل مواجه خواهد شد (.)Reuveni 2007: 104
مصادیق عمدة آثار قابل حمایت در زندگیدوم
در ادامه ،مهمتاین مصادیق آثار قابل حمایت را در زندگیدوم بارسی میکنیم.
چهرک

باخی نویسندگان تالش کادهاند چهاکها را با شخصیتهای خیالی ممایساه کنناد کاه در حماوق
امایکا حمایت میشوند .شخصیتهای خیالی زندگیدوم از دو ویژگای تلفیاقشاده باخوردارناد
خصوصیات بصای و اسامی همااه با رفرارهای کاربا .سؤال این است کاه اگاا فما یا
شخصیت ،مثالً عنصا بصای ،کپی شود ،نمض رخ میدهد؟ در ی
که تبلیغ لباسی که از نظا بصای شبیه لباس ی

عنصاا

پاوندة مشابه ،دادگاه حکام داد

شخصیت تلویزیاونی اسات ممکان اسات نماض

کپیرایت تلمی شود ،اگاچه صافاً جنبة بصای شخصیت تملید شده باشد نه ویژگیهای دیگاا آن.
این قواعد دربارة شخصیتهایی که شهات و مخاطب کسب کادهاند اعمال میشود .اما آیا قواعاد
یادشده دربارة شخصیتهای زندگیدوم ،که در معنای رایج شخصیت خیالی محسوب نمیشاوند و
فم همرایان کارباان در دنیای واقعی هسرند ،قابل اعماال اسات؟ ( )Reuveni 2007: 280باخای
شخصیتها ،مانند شخصیت کارباان تازهوارد که هنوز رنگ پوست و مادل ماو و لبااس سفارشای
کسب نکادهاند ،در تارنمای زندگیدوم ژنای

(عمومی) و معماولی هسارند ( Karniel & Bates

 .)2010: 449ها چه شخصیت عامتا و انرزاعیتا باشد ،احرمال اینکه ی

ایدة صااف و ناه بیاان
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قابل حمایت محسوب شود بیشرا است ( .)Reuveni 2007: 280بعضی نویسندگان باای حمایات
از خالمان شخصیت در زنادگیدوم حاق ساپاساری اثاا 1را پیشانهاد دادهاناد کاه باه موجاب آن
پدیدآورنده حق دارد خالق اثا خود شناخره شود (.)Karniel & Bates 2010: 449
آثار هنری

آثار هنای غالباً به ابزار و تصاویا و صداهای ازپیشفااهمشدة تارنما وابسرهاند و بناابااین مشاکل
اصالت را مطاح میکنند .عالوه با لزوم اصالت ،کارباان ممکن است مجبور باشند آثار هنای را در
محدودة کد دنیای مجازی خلق کنند

(2007: 283

 .)Reuveniدر ادامه ،چگونگی حمایت از باخای

آثار واجد جنبة هنای را بیان میکنیم.
ساختمان

در مورد آثار معماری ،عالوه با نمشه و کاوکی و ماکت مابوط به اثا ،ساخرمانهایی که باا مبناای
نمشة معماری ساخره میشوند نیز حمایت میشوند (کلمباه  .)20 :1210در ماورد زنادگیدوم نیاز
میتوان گفت آثار معماری ،به اسرثنای ویژگیهای مجزای اسراندارد ساخرمان 2،مایتوانناد از حاق
مؤلف باخوردار باشند .قسمت  0از بند  2قانون حق مؤلف امایکا و بناد  2ماادة  2قاانون  60اثاا
معماری را جزء آثار قابل حمایت میدانند .پس ،اگا کاربای در زندگیدوم یا

سااخرمان اصایل

بسازد ،از حق مؤلف باخوردار میشود .در بند  10همان ماده آثار مبرنی با فاهنگ عامه یاا میااا
فاهنگی و هنا ملی تحت حمایت مجزا قاار گافره است .مثال آن را میتوان اینگونه مطااح کااد
که فادی در تارنمای زندگیدوم اثای با اساس میاا

فاهنگی همچون تخت جمشید بسازد.

لباس

لباس ها از مواردی هسرند که چون در دنیای واقعی جنباة کااربادی دارناد ،طباق دکرااین کااالی
کاربادی 2در حموق امایکا ،غالباً به موجب حق مؤلف حمایات نمایشاوند (

Senges et al 2007:

 .1باای مطالعة بیشرا در زمینة مفهوم حق ساپاسری اثا ← شبیای زنجانی  260 :1212به بعد.
2. 17 U.S.C. § 101.

 .2کاالی کاربادی ( )useful articleشیئی است که عملکادی کاتاً کاربادی دارد و هدف از آن صاافاً نماایش دادن ظااها
شیء یا انرمال اطالعات نیست( .باای مطالعة بیشرا ← )https://www.copyright.gov/register/va-useful.html
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 .)11زیاا لباس در دنیای واقعی باای پوشانیدن اسرفاده میشود و کاربادی بودن صاف ی

اثاا آن

را از محدودة حمایت خارج میکند 1.طااحی لباسها مثل باش و الگو عموماً کااربادی هسارند و
حمایت نمیشوند .در ممابل ،طاحهایی که روی لباس چاپ یا نماشی میشوند اثا هنای محساوب
و حمایت میشوند .آنچه گفره شد در مورد لباسهای واقعی صادق است .اما ،لباس در زنادگیدوم
کارایی زندگی واقعی یعنی محافظت از ساما و پوشاندن باهنگیها را باای چهاکها ندارد و صافا
از آن اسرفادة مجازی و غیاواقعی میشود (.)Karniel & Bates 2010: 450

2

آثار موسیقایی

زندگیدوم به مثابة رسانهای باای ساگامیهایی از قبیل موسیمی به کار مایرود (.)Furber 2009: 8
کنساتهای زندة موسیمی پدیدة رایجی در زندگیدوم هسرند 2.نفاس حمایات از آثاار موسایمایی
اصیل کارباان با مشکل خاصی مواجه نیست هاچند ممکن است خلق این آثار با محدودیتهاای
دنیای مجازی مواجه شود و مثالً امکان اجاای قطعات محدودی از طایق ی

ساز مجاازی وجاود

داشره باشد ( .)Reuveni 2007: 283موراوع دیگاا احرماال نماض آثاار موسایمایی ،ماثالً ،پخاش
موسیمی توس ایسرگاههای رادیویی در این تارنماست که غالباً بدون مجوز انجام میشاود (

Kane

 .)& Duranske 2008: 13هنگاامی کاه کاارباان فضااهایی را در زنادگیدوم باه خاود اخرصااص
میدهند ،امکان ارائة موسیمی جاری (بدون نیاز به دانلود) 6را دارند که بازدیدکنندگان منطماة آنهاا
میتوانند گوش کنند .لیندنلب باای این موسیمیها حق امریازی پاداخت نمایکناد و اعاالم کااده
است مسئولیت اخذ مجوز پخش با عهدة کاربا است.

2

طراحی اسباب و اثاثیه

طااحی اسباب و اثاثیه معموالً کاربادی است و قابلیت حمایت به موجب حق مؤلف را نادارد .باا

 .1دکراین کاالی کاربادی در مادة  112قانون کپیرایت امایکا بیان شده اسات( .بااای مطالعاة بیشارا ← Briggs 2001:

)122
 .2باای مطالعة در زمینة حمایت از طااحی لباس در حموق ایاان ← زرکالم و روحاالمینی  122 :1212به بعد.
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2821584/, (last visited: 5/21/2020).
4. Stream music
5. https://www.wired.com/2006/11/does-music-on-s/, (last visited: 5/22/2020).
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این حال ،اگا طاح مشرمل با جنبههای هنای و غیاکاربادی باشد ،میتواند به منزلة ی

اثا هنای

حمایت شود .در مورد این محصوالت در زندگیدوم پاسش این است کاه باهرغام اینکاه وجاود
خارجی ندارند و صافاً بخشی از تجابة زیباییشناخری مشارکت در زنادگیدوم اناد ،آیاا مایتاوان
آنها را واجد خصیصة کاربادی بودن دانست؟ از آنجا که چهاک نیازی به نشسرن باا صاندلی یاا
خوابیدن روی تخرخواب ندارد ،حری اگا این اعمال انرزاعی در زندگیدوم ممکن باشند ،اساباب و
اثاثیه در زندگیدوم هیچگونه خصیصة کاربادی نخواهند داشت (.)Karniel & Bates 2010: 452
آثار ادبی
آثار ادبی خلقشده توس کارباان ،باخالف چهاک و آثار هنای ،مشکالت کمرای را در با دارناد.
زیاا با محدودیتهای کاتی تارنما باای خلق آثار مواجاه نیسارند .آثاار ادبای باه ابازار و تصااویا
ازپیشفااهمشدة تارنما بسرگی ندارند .کد تارنما ممکن است ،به عنوان قانون ،عمال و کانشهاای
کاربا را تعیین کند اما کاربا میتواند ،مسرمل از کد ،خالقیت خود را اعمال کند .حری هنگامی کاه
اثا ادبی کاربا به عناصا فضای تارنما ارجاع دهد ،کاربا کماکان اثا ادبی را مسرمل خلق مایکناد و
ابرکار خود را در آن نمایش میدهد دقیماً مثال یا

پدیدآورناده در جهاان واقعای کاه افاااد یاا

مکانهای واقعی را در اثا خود درج میکند ،اما ،اثاش از حق مؤلف باخوردار میشاود .تاا حادی
که آثار ادبی کارباان اصیل باشند ،بیاانگا حاداقل درجاهای از خالقیات باشاند ،و در یا

رساانة

ملموس که از آن قابل ارسال به دیگاان باشند تثبیت شوند شاای حمایت حق مؤلاف را خواهناد
داشت .کاربای که آثار ادبی را در ی

جهان مجازی ،همچاون زنادگیدوم ،خلاق مایکناد ،شابیه

پدیدآورندهای است که از نامافزار ورد 1اسرفاده میکند .کد بانامه نویسنده را باه عناصاا معینای از
سند ،مانند جداول و نمودارها یا عناوین یا نویسهنگااری ،محادود مایکناد .در عاین حاال ،آنچاه
پدیدآورنده مینویسد کامالً به خالقیت او بسرگی دارد .کاربا ،مثال یا

نویسانده ،ابازاری را کاه

توس کد محدود شده است باای انرمال پیام نامحدود خود به کار میباد .خود کاربا ممکن اسات
به وسیلة کد جهان مجازی محدود شود اما ،مظاها ادبی کاربا مجزای از مبنای کد وجود دارناد و

1. Word
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فم توس تواناییهای کهنی کاربا محدود میشوند .تا حدی که این آثار شاوط اصاالت و تثبیات
را محمق کند ،کارباان باید از حمایت حق مؤلف باخوردار شوند (.)Reuveni 2007: 284
راهکارهای جلوگیری از نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری در زندگیدوم
به منظور ممانعت از نمض حموق مالکیت فکای ی

راه این است که ها صاحب آفااینش فکاای

در زندگیدوم ،خود ،به کنرال و بارسی بپادازد .وی میتواند به محض مشاهدة تخلف اقامة دعاوا
کند و اگا این کار باای وی بهصافه نباشد ،تخلف را به مدیا تارنما اطالع دهد تا موجاب حاذف
نام کاربای مرخلف شود .این راهکار میتواند تا حدودی اوراع را بهبود بخشاد .زیااا کاارگزاران
زندگی دوم با رسیدگی به تخلفات ،حری اگا حاذف حسااب کااربای کاارباان را صاالح ندانناد،
میتوانند آنها را جایمه کنند ( .)Nwaneri 2017: 620در عین حال ،اقامة دعوا شاید باای بسایاری
از کارباان بهصافه نباشد .اگا لیندنلب مسئولیت اجاای حموق مالکیت فکای را با عهاده بگیااد،
این ورعیت به رار خود او تمام خواهد شد .زیاا احساس ناخوشایندی در افااد ایجاد میکناد و
نسبت به امنیت اموال مجازی خود بیاعرماد میشوند .در نریجة بیاعرمادی ،بازارها بسره میشود و
حضور شاکتهای تجاری پایان مییابد و مادم راهی دنیای مجازی دیگاای باا شااای آساانتاا
میشوند .قسمت عمدهای از درآمد لیندنلب با هزینههای پاداخری توس مالکاان زماینهاا تاأمین
میشود .به همین دلیل لیندن لب خاطانشان کاده است به اخرالفات بین کارباان رسیدگی نخواهاد
کاد اما کارباان را در حفظ حموقشان مساعدت میکند و باه آنهاا در زمیناة الزاماات قاانونی ،از
جمله حق مؤلف ،مشاوره خواهاد داد
گاوهی نسبراً کوچ

(690-691

 .)Quarmby 2009:تعادادی از افاااد باا تشاکیل

در زندگیدوم اقدام باه تأسایس ساازمان جهاانی مالکیات فکاای مجاازی

کادهاند .طی مکاتباتی که نگارندگان با سازمان جهانی مالکیت فکای انجام دادند مشخ

1

شد هیچ

ارتباطی بین این دو ماجع وجود ندارد .با توجه به تخصصی بودن موروع ،ممکن است با توساعة
چنین طاحی بسیاری از نواق

و چالشهای موجود باطاف شود.

1. VIPO: https://www.vipo-online.org/ (last visited: 5/23/2020).
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نتیجه
تارنمااای زناادگیدوم بااا ویژگاایهااای منحصااابهفاااد خااود دنیااای مجااازی اساات کااه بساایاری از
محدودیتهای دنیای واقعای (از قبیال محادود باودن مکاان) و ساایا محای هاای مجاازی (شاامل
محدودیت زمان اسرفاده) در آن دیده نمیشود .تارنمای زندگیدوم که اسرفاده از آن مناوط باه الحااق
به قاارداد اولیه و پذیاش شاای خدمترسانی دارندة آن است فضایی را باای شاکوفایی اسارعدادها
و خلق آثار مرنوع ادبی و هنای فاااهم کااده اسات .باخای مصاادیق عمادة آثاار قابال حمایات در
زندگیدوم عبارتاند از چهاک ،لباس ،موسیمی ،آثار ادبی ،و اسباب و اثاثیه .آثاار یادشاده نیاز مانناد
سایا آثار ادبی و هنای باای حمایتپذیا شدن باید اصیل باشند .در حموق امایکا دربارة باخی آثاار،
مانند لباس یا وسایلی همچون صندلی ،شبهة کاربادی بودن ،که از موانع حمایت حاق مؤلاف اسات،
مطاح شده است که اسرناد به مجازی بودن فضای زندگیدوم و کاربادی نباودن آثاار یادشاده شابهة
یادشده را رفع میکند .با آنکه کارباان آثار ادبی و هنای را با اسرفاده از امکانات تارنماای زنادگیدوم
میآفاینند ،چون شاای اثا مشراک ،یعنی قصد واحد و همکاری در خلق اثاا باین دارنادة تارنماا و
کاربا وجود ندارد ،اثا مشراک نیست و دارندة آن خودِ کااربا اسات .وابسارگی تولیاد و بماای آثاار
خلقشده به امکانات فنی تارنما و ارادة مدیاان آن و امکان حذف حساب کاربای باا اسااس شااای
خدمترسانی تارنما ایاادهای مهمی است که میتواند مانع اباداع و خلاق آثاار در زنادگیدوم شاود.
چون ،در صورت محدود بودن کدهای تارنما ،کارباان امکان خلق آثار کمراای را خواهناد داشات و
حری در صورت خلق آثار اصیل احرمال از بین رفرن آنها وجود دارد .به منظور پیگیای نمض حموق
ادبی و هنای در تارنمای زندگیدوم ،خود دارنده باید دعوای نمض اقامه کند و تارنماا در ایان زمیناه
تعهدی ندارد .توسعة سازمان غیاانرفاعی مالکیت فکای مجازی میتواند به کارباان دنیاهاای مجاازی،
از جمله زندگیدوم ،در حفظ و احماق حموق خود یاری رساند.
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