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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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 دوم دنیای مجازی زندگی در ادبی و هنریحقوق مالکیت 
 2بهشته میکانیکی، 1دنمصطفی بختیارو

 ، قم، ایراندانشگاه قم حقوق خصوصی و مالکیت فکریدانشیار گروه . 1
 ، قم، ایراندانشگاه قم ،حقوق مالکیت فکری ارشد کارشناس. 2

 (81/99/8922 تاریخ پذیرش: ـ 92/92/8921 )تاریخ دریافت:

 چکیده

حقـویی  ل ئمسـا مانند امکان خلق آثار متنوع ادبـی و هنـری،    ،فرد خود ههای منحصرب با ویژگیدوم دنیای مجازی مهمی است که  زندگی
و  نامـه  موافقـت ، ایـ   یادشـده رسانی دنیای  مدیران تارنما با کاربران و شرایط خدمت ةاولیمختلفی را ایجاد کرده است. با توجه به یرارداد 

شود. بـا عنایـت بـه اینکـه      ها از هم می موجب تمایز آنها  حال، برخی تفاوت  عی   در .ممک  است مشابه به نظر برسندباز  وزهای مت مج
 ةنحـو ایـ  آثـار اهمیـت زیـادی دارد. هم،نـی ،       مالکشود، موضوع تعیی   با استفاده از امکانات تارنما انجام می دوم در زندگیخلق آثار 

نیازمنـد بررسـی    بـر ایـ  آثـار    شده توسط کاربران و تطبیق شرایط حمایت مقرر در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری خلقحمایت از آثار 
یکی دوم بدانیم.  شده در زندگی خلقاصیل آثار ادبی و هنری  ةدارندفقط کاربر را باید پدیدآورنده و  دهد نشان می پژوهشنتایج ای   است.
آن  بارةکه چون طرفی  در ستمدیران تارنما ةاراددوم به  ندگیز کاربران ثار ادبی و هنریته بودن بقای آوابس یادشدهتارنمای  هایایراداز 

 شود. دعوا علیه مدیران می ةایامکنند مانع  توافق می

 واژگانکلید

 .نقض حق دوم، دنیای مجازی، زندگی پدیدآورنده، حق مؤلف،
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 مقدمه

. بااای ورود  دارد زیاادی  اعضای است که 1دوم نمای زندگیتار بسیار مهم یکی از دنیاهای مجازی

خاود را وارد   نشانی پسات الکراونیا   و  ،، جنسیت، کشورکاربا باید تاریخ تولد، نام تارنمابه این 

شااای    «ماوافمم » شود با کلی  باا  ه میخواسر کاربااز  ،فاد به نحصام 2انرخاب چهاک ازپس  .کند

 .های بشاای اسات   این تارنما محل مناسبی باای شکوفایی خالقیت .درا بپذیا تارنما رسانی خدمت

هاا از   این سااخره  .خواهند بسازند یا توسعه دهند می را تا افااد آنچه آورد میفاصری را فااهم   زیاا

ای از  طیف گساراده و  شوند دوم شاوع می آغاز زندگی کارباان در زندگیدر  شده های خلق چهاک

. باا  گیاند می را در با ... و ،بعدی سه یمعماری، اشیاموسیمایی و  و ادبیثار آ ،ها ساخرمان ،ها لباس

 ،کنناد  خلق می آنمحروایی که در  با اساسافااد  ،دوم ی زندگیهای ممارات دنیا اساس یکی از بند

مالکیات  دیگا و حموق  حق مؤلفاز  باشند، باخوردار حاکم قانون طبق حموق این از که حدی تا

ثاار ادبای و هناای ایجااد     مهمی را در کارباان باای خلق آ ةانگیزاین بند  شوند. د میمن فکای بهاه

دهد ها زماان بخواهناد    دوم حق می در عین حال، بند دیگای از ممارات به مدیاان زندگی کند. می

عاملی های فکای کارباان و  رفرن آفایده  معنی از بین  که این به حساب کاربای افااد را حذف کنند

 .استآوری کارباان نو ةانگیز ای تضعیفبا

حمایات از آثاار    ةنحو ةمطالعدوم و  هدف از نگارش این مماله، در کنار معافی تارنمای زندگی

هاای   احرماالی ناشای از محای     اخرالفاات وفصل  آن، فااهم کادن زمینه باای حل ادبی و هنای در

زیاادی از خادمات تارنماای     یانا کاارباان ایا  در حاال حاراا   مشابه در ایاان اسات  کماا اینکاه   

ر به تحلیال حماوق مالکیات ادبای و هناای د      پژوهشاین از آنجا که  کنند. دوم اسرفاده می زندگی

با بارسی قاارداد  ،سپس پادازیم. میدوم  به معافی زندگی ابردا ،دوم اخرصاص دارد تارنمای زندگی

در  .کنایم  مای بیاان  را اد ایان دنیاا   ف ههای منحصاب ویژگی دوم، زندگی انیرس اولیه و شاای  خدمت

هاا را   حمایات از آن  ةنحاو دوم و  مصادیق حموق مالکیت ادبای و هناای در زنادگی    ،پایانیبخش 

 کنیم. بارسی می

                                                                                                                                                    
1. www.secondlife.com 

2. Avatar 
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 دوم زندگیتارنمای معرفی 

 Karniel) تأسیس شده اسات  1111تعلق دارد که در سال  لب لیندنشاکت  به دوم تارنمای زندگی

& Bates 2010: 434). گاذار  با معافی دنیای لیندن به تعدادی سامایه ،2002و  2001های  سال ینب، 

دوم  تارنمای اصلی زندگی نهایی ةنسخ (.Miller 2014: 65) آن باداشره شد ةتوسعجهت  یگام مهم

 دنیاای مجاازی خاالی از هاا    ی  ساخت  لب . هدف لیندنرا آغاز کاد خود فعالیت 2002در سال 

 و دسات آورد   باه  را از کاارباان  یوسیله برواند جمعیت مرشاکل   تا بدین گونه ساخرار فیزیکی بود

 .(Keller 2008: 3) و موجب پیشافت آن شوند به تولید بپادازندکارباان در این تارنما 

باه   دوم تارنماای زنادگی  باه   معااوف  های خبای رسانه ،2002 سال و اوایل 2002اواخا سال 

هازار   26شاد کاه     تخماین زده  ،2001در سال . (Davidson 2007: 1کادند )توجه  صورت جهانی

های  کارگاه، های ترو، مؤسسات تحمیماتی شامل اتاقکارها  و کسبای از  مال  تجاری طیف گسراده

که به بود  چناناین مشاغل سود اند.  اندازی کاده راه تارنمارا در این های شبانه  و باشگاه ،خصوصی

 2012ساال   ، درطبق آماار  .(Ung 2009: 692ند )شد تبدیل رباانمنبع اساسی درآمد باای باخی کا

ناام افاااد در ایان     ثبت ةروزانمیانگین آمار  وداشره میلیون کاربا در این تارنما وجود  61نزدی  به 

 توانساره  یادشاده تارنمای  .(Dincer &Tuncer 2015: 108) است بوده کاربا 11000تا  0000 تارنما

 1.نسبی باساند افزایش کارباانش را به ثبات ا فعال در ماهکارب 000000است با  

ثیاات مرمابال اقرصاادی،   در کنار تأ ،دکن دوم ساکنانش را قادر می بعدی زندگی دنیای مجازی سه

که گفره شده، هدف اصلی این تارنماا تبادیل    نچنا  باشند  دیگا داشره تعامالت اجرماعی نیز با ی 

دوم باه شاکل    زنادگی ن اسااکن  (.Duquette 2020: 2قیت بوده است )تعامل اجرماعی به موتور خال

و   د. حساب کاربای سااده ساز می آن را که خود کاربا  شوند ظاها می ،نماب دیجیرالی یعنی ،چهاک

چهااک در اخریاار افاااد قااار     آن ة نریجا در الزم اسات کاه    تارنمارایگانی باای عضویت در این 

 و ... ،شکل بادن  ،چشمرنگ به دلخواه خود قومیت، جنسیت، رنگ مو، توانند  . کارباان میگیاد می 

خاود   یا تلفان هماااه   در رایانهتوانند آزادانه  افااد می ،تاتیب  ها انرخاب کنند. بدین را باای چهاک

ارتباط باقااار کناد و حرای     ی دیگاها تواند به صورت باخ  با چهاک . ها چهاک میزندگی کنند

                                                                                                                                                    
1. https://singularityhub.com/2017/06/23/new-virtual-world-sansar-is-ready-to-pick-up-where-

second- life-left-off/ (accessed:5/21/2020). 
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یعنای دالر   ،تارنمابا اسرفاده از واحد پولی این ها را  آنو  تولید کندخود را  کاالها و خدمات باخ 

زیااا   .نیسات ی  باازی   و شود است که بسیار جدی تلمی می تارنماییدوم  زندگی .دبفاوش ،لیندن

اسرفاده از آن از پیش تعیین نشده است و سطح یا امریازی وجود ندارد که کااربا بایاد باه آن     ةنحو

 یهاای  بازی ةزمارا نوعی بازی بدانیم، در  دوم زندگیحری اگا (. Kristof & Toth 2019: 513باسد )

 پاور  عبدی ← ها بازی این مورد در) است   تفایح و ساگامی جز مواردی ها آن ةاولیهدف که  است

 .(21 :1212 ناصح وصالی و

 کاربران دوم با زندگی ةاولیقرارداد  ماهیت

شابیه مجاوز   ین قاارداد ا. است آمده  تارنمااین  ةاولیارداد قالب قا لب در نظام مالکیت فکای لیندن

دسراسای آزاد باه کادهای     ةاجااز باه کاارباان    اخیا زیاا مجوز. رسد نظا می  به باز باداری مرن بهاه

یاا  توانند باا اسارفاده از ایان کادها باناماه را تدییاا دهناد         دهد و کارباان می را می ای رایانه ةبانام

افازار را تساهیل    ناام  ةتوساع روزرساانی و   باه  و این کار اصالحکه  خلق کنندجدیدی  های یویژگ

موجاب  توانناد   کارباان نمی باز مجوز مرندر ، مثالً .هایی نیز دارند تفاوت هاقاارداد البره این د.کن می

 اانکاارب  ،دیگاا   به عبارت .بشونداند  دسراسی به کدهای جدیدی که ساخره دردیگاان محدودیت 

طباق  اماا   به دیگاان ارائه دهناد.  د منبعک مابوط به باز مجوز مرنهمان باید اصالحات خود را طبق 

تصامیم   دیگااان در محراوای خاود   در مورد سهیم بودن یا نباودن   توانند لب کارباان می لیندن رویة

یاا   ماا تارندیگاا  کاارباان  علیاه   مالکیات فکاای   حموقلب در باابا نمض  لیندن همچنین، .بگیاند

  دارد ادعو ةاقاماصیل حق    ةمجوزدهند غالباًباز  مرندر  .کند نمی دعواامة اقاشخاص بیاون از تارنما 

کند تا باای احماق حموقشان اقادام کنناد و در شااای      کارباانش را تشویق می یادشدهتارنمای اما 

هاای   آفایاده کیت فکاای  مسئول حفظ حموق مالتنهایی  کند که کارباان به رسانی نیز قید می خدمت

 .(Caramore 2008: 9-10) ندخود

 لب رسانی لیندن شرایط خدمتتبیین 

ساازند   دوم مای  ه در زندگیک باای مضامین اصیلین اساکن ،لب رسانی لیندن با اساس شاای  خدمت

هاا، الفباهاا،    هاا، لبااس   شد. این مضاامین شاامل چهااک     خواهند مند از حموق مالکیت فکای بهاه
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. بادانیم دوم  زنادگی  ةعاصا بازاری پویا در  یمتوان آن را می  ةنریجهاست که  و طااحی ،ا، اشیاه بافت

نمایش بگاذارد. ایان    به تواند آن را بفاوشد یا به رایگان چیزی بسازد می کس ها به بیان دیگا، ها

هاای   یگاذار  زیاا موجب تشویق ساامایه  .دوم به دنبال دارد خصوصی را باای زندگی هرویه منافع ب

نظاا    طاور کاه باه    هاا آن  اسات ایان تضامین     دیگا، ممکن  از طاف ،اما .شود عمده در این فضا می

حساب  دادن به  خاتمهاست که این شاکت حق   لب این زیاا از شاای  دیگا لیندن .رسند نباشند می

خگویی باه  بدون هیچ اخطار یاا پاسا   کاراین  1.کاربای را در ها زمان، حری بدون دلیل موجه، دارد

 در صورت باخورداری ازکنند، حری  افااد موافمت می ،بند دیگا طبق ،شود. همچنین افااد انجام می

کنناد   که باای دسراسی به خدمات از آن اسارفاده مای   حموق مالکیت فکای، مال  حساب کاربای

-Caramore 2008: 4) داشات   لب نخواهناد  اطالعات لیندن در زمینةهیچ مالکیری  اینکه کما  نباشند

و در نریجه بعضای  تعایف  شدهاز طایق قاارداد منعمد فم را لب حموق کارباان  لیندن ،در واقع .(5

 کند. را باای خود مباح می جانبه ی اعمال 

 دوم فرد تارنمای زندگی های منحصربه ویژگی

یاهای مجاازی  دندر ممایسه با دوم  تارنمای زندگی فاد ههای منحصاب این قسمت به تبیین ویژگی در

کاارباان را  هاست. این تارنما  یطی باای شکوفایی خالقیتدوم مح زندگی. 1 شود. پاداخره میدیگا 

 .2  (Reuveni 2007: 280) پا کنند را با خالقیت خود تارنمان ی موجود در ایها کند خأل تشویق می

زیاا باا اسااس   . (Riley 2009: 887) دبا مالکیت دار عمیمیخالقیت ارتباط دوم  در تارنمای زندگی

دهد مال  کاال یا ها آنچه  مجازی اجازه می محصوالت مبدعاندوم به  ی زندگیرسان شاای  خدمت

محراوایی   با اسااس دوم کارباان را  زندگیرسانی  خصوص اینکه شاای  خدمت به ،سازند بشوند می

 داناد  مناد مای   اهمالکیات فکاای بها    دیگاا  و حماوق  مؤلف حق د ازنکن دوم خلق می که در زندگی

(WIPO 2007: 12).  خود که  این باشددوم  در زندگی حق مؤلف وجود مهم از توجیهات یکیشاید

 :Adrien 2013) شاوند توانند حمایات   میاند که  ها و تصاویای ساخره شده مرن دنیاهای مجازی از

هاا شاامل قادرت،     قابلیات دارند. این  ای ویژه های قابلیتها و  وصیتاً خصعمومها  چهاک. 2 ؛(11

دوم  در زنادگی  .(Mulcahy 2007: 1) اسات  دوم زنادگی یا امکان پاواز در سااسا  ،تمایالت طبیعی
                                                                                                                                                    
1. https://www.lindenlab.com/legal/second-life-terms-and-conditions (last visited: 5/22/2020). 
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نظاا خاود را    یت مدقومیت و جنس و دست آورند و حری مذهب  به یتوانند هویت جدید افااد می

 .2کناد    پیدا میکنندگان هم ادامه  شاکت خاوجبعد از  و دوم پایداری دارد ندگیز .6 انرخاب کنند 

  دوم باه  پویایی زندگی .2  های باخ  دارد بندی و پیچیدگی بیشرای نسبت به بازی دوم طبمه زندگی

دهناد و   سااخره را تدییاا مای    اشیای ازپیش و زنند ای است که کارباان مدام دست به تولید می گونه

، کاارباان  دیگاا  ی مجاازی دنیاهاا  باخالف .2 ( Furber 2009: 4) کنند را فرح می ی جدیدها مکان

اگاا کااربا    ،پذیانده واگذار کنند. در نریجاه  یتارنماخود را به حموق   همة دوم ملزم نیسرند  زندگی

 در دنیاای واقعای  را آن  ،تارنمابدون کسب مجوز از سازندگان  ،تواند می ،دوم کاالیی بسازد زندگی

 .(Boonk & Lodder 2007: 6) بازتولید کند

باازی نیسات. کسای در آن    یا    دوم زنادگی وارح است که  ،یادشدهوصیات خصبا عنایت به 

 .(Keller 2008: 17) شد  رو نخواهند به رو «بازی تمام است» ةجملافااد با  گاه و هیچ شود بانده نمی

 دوم در زندگی شده آثار فکری خلق ةدارندتعیین 

شود که آیا آثار یادشده  مطاح میدوم این پاسش  با توجه به آفاینش آثار فکای در تارنمای زندگی

اثا » مایکااقانون حق مؤلف  101 ةمادطبق را باید اثا مشراک صاحبان تارنما و کارباان آن بدانیم؟ 

باه صاورت    شاان شده توس  دو یا چند پدیدآورنده با ایان قصاد اسات کاه سهم     مشراک اثا خلق

پدیدآورنادگان اثاا    .«ادغاام شاوند  واحد  ةمجموعیا وابسره به هم از ی   ناپذیا های انفکاک بخش

 2 ةمااد باا اسااس   . (Sterling 2003: 191) شاوند  مشراک مالکان مشاع حق مؤلف اثا محسوب می

 چناد  یاا  دو همکااری  باا  کاه  اثاای » 12601 قانون حمایت از حموق مؤلفان و مصنفان و هنامندان

 و شاود  مای  نامیده اثا مشراک دنباش مرمایز و جدا آنان یکای  کار و باشد آمده وجود به پدیدآورنده

حمایات از مالکیات    ةالیحا  1 ةمااد  2طبق بناد   .«است پدیدآورندگان مشاع حق آن از ناشی حموق

فکای خالق دو یا چند شاخ  حمیمای در    هم ةنریجدر »اثا مشراک اثای است که  ،1212 فکای

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

یا تفکیا  باشاد    ،ای از اثا باشد  خواه این سهم مساوی، قابل تشخی  شده صورت بخش ممزوج 

                                                                                                                                                    
 .60بعد قانون   از این به .1
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قاار گاافرن کاار   و  مشارکت دو یا چند پدیدآورندهلزوم  یادشدهتعاریف عنصا مشراک «. یا نباشد

ا مشاراک هام   آوردن اثا  پدیاد  ه قصاد بمایکا ادر حموق  است. کلی   منزلة کنار هم بهها در  آن

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

 1.بدانیمالزم 

آثاار   ةزماا تاوان در   دوم را نمای  شده توس  کارباان زندگی آنچه گفره شد، آثار خلق ةمالحظبا 

شی باه عناوان پدیدآورناده    لب در آفاینش اثا نم لیندنعالوه با اینکه  ،. زیااکادمشراک محسوب 

اارداد لب باای ایجاد اثا مشراک وجود نادارد. همچناین، قا    ندارد، قصد واحدی بین کاربا و لیندن

 ،اینکه  رمن  داند میشده توس  کاربا را مرعلق به خود وی  دوم حموق مضامین ساخره زندگی اولیة

قااردادی باا ککاا صاایح     که داردوجود فم  هنگامی چنین قصدی  ،است  طور که گفره شده همان

ایان،    باا   افازون  .(Reuveni 2007: 282) باشاد  منعمد شدهاین شاط بین کارباان و صاحبان تارنما 

. پس طبق مماارات  سهیم کنندخود   حموق مالکیت فکای مدیاان تارنما را در نیسرند کارباان ملزم

 .مشراک نیسرند ةآورندوجه پدید یچه به دوم کارباان و مدیاان زندگی خود تارنما هم

 دوم در زندگی حق مؤلف های چالش

 مؤلاف  دوم مال  حق کارباان زندگی کادصااحت اعالم  به 2012در سال مایکایی ایکی از قضات 

 حموق مالکیت ادبی و هنایدر نظام  2کنند. خاند یا خلق می نسبت به زمین یا اقالمی هسرند که می

و  کااده ناده خلاق   شخ  پدیدآور راکه اثا  معنی  بدین  است اصالت از آثار شاط اصلی حمایت

باااای بارساای اصااالت بایااد در  » .(62: 1212 )زرکااالم فکااای وی باشااد هااای تااااوش ةیاادیزا

پای شخصیت پدیدآورنده در اثا بود. به همین جهت معیار آن شخصی اسات ناه    جوی ردو جست

یکای پاس از    دوم زندگی دو کارباه هنگامی ک مثالً .(22: 1216قبولی درافشان  و )محسنی« .نوعی

با توجه به اینکه باآماده از شخصایت    ی اثا ها  ،ی  چهاک داسرانی را خلق کنند ةدرباردیگای 

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

                                                                                                                                                    
 بعد.  به 112 :1212 و همکاران نهاوندی ← زمینه این در بیشرا ةمطالع باای .1

2. https://www.ecommercetimes.com/story/78423.html, (last visited: 5/22/2020). 
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اد زیااا افاا   .وجاود دارد  حق مؤلاف نمض  زیادی باای های زمینه ،دوم زندگی مجازی دنیایدر 

تحات حمایات    دیگاا  ها، حری صداها و محرویاات  ها، لباس ها، چهاک کاالهایی همچون ساخرمان

تاوان گفات آثاار تولیدشاده در تارنماای       ، میدو شاطدر صورت وجود د. آفاینن را می حق مؤلف

 باودن شاباهت   اساسای  .2شباهت و همانندی با دنیای واقعی  . 1: ندا  دوم ناقض حق مؤلف زندگی

(Reuveni 2007: 276). توریح اینکه. کادمنصفانه را باید از قلماو نمض خارج  ةاسرفادوارد البره م 

اماا   .اسات  ،لف یاا هنامناد  ؤم باداری از آثار ادبی و هنای نیازمند کسب اجازه از صاحب اثا، بهاه

هاای شخصای یاا     است که اسارفاده   باای ایجاد موازنه بین شخ  و جامعه تدابیای اندیشیده شده

ی ّ منصفانه در ایان راه ساازوکار جاد    ةاسرفاد ةنظایپذیا باشد و  ثار امکانآاای مماصد آموزشی از ب

 11 ةمااد طبق  ،ایاانحموق در ، مثالً. (200 :1216)شاکای  استحموقی باای باقااری این موازنه 

بااای  های مورد حمایت این قانون فم  در صورتی مجاز اسات کاه    باداری از اثا نسخه ،60قانون 

 ةاسارفاد  دوم از اثای صافاً زندگین اساکنیکی از اگا  ،بنابااین شخصی و غیاانرفاعی باشد. ةاسرفاد

 .شود ناقض حق مؤلف محسوب نمی ،کندشخصی و غیاانرماعی 

شاوند.   دوم هام کاارباان از آن منرفاع مای     حمایت حق مؤلف از مباحثی است که هم مالکان زندگی

هسارند.  دنیاای مجاازی   باناماة  ماتب  با خالقانة سایا محرویات  افزار و نام مالکان تارنما در پی حمایت

بایاد   ،خاود  ،در صورت نمض نیز ها گااوه . هایشان در این دنیا حمایت شود ند ساخرها کارباان نیز مایل

ای با اموال فکاای   دوم تفاوت عمده اموال فکای در زندگی .(Beausoleil 2017: 2) علیه ناقض اقدام کند

 کنناد  بادین   کننادگان ایجااد مای    شابه در دنیای واقعی دارند. این تفاوت را خاود مخاطباان و مصااف   م

  کننادة  دوم مصااف  کاارباان زنادگی   و ادبای  ،سینمایی ،نماشی ی،یاکه باخالف سایا آثار موسیم  صورت 

بااای  بایاد  ناه  زمیدیگای است که در این تولیدکنندة کننده به  این به معنای تبدیل مصاف .صاف نیسرند

 تأمین چنین حماایری  .(21 :1212 زاهدی و هادز شایف ← زمینه این )درگافت حق مؤلف در نظا وی 

زیاا مفهوم آزادی خالقاناه در  . دهندگان مشکل خواهد بود فعالیت کارباان و توسعه دلیل وابسره بودن  به

شاده   هاای فاااهم   باه ابازار   اصیل آثار خلقین معنی که دب  ساخت اشیا ارتباط عمیمی با حق مؤلف دارد

تارنما ابزارهای محدودی را فاااهم کناد باه هماان       دهندة دهندگان بسرگی دارد. اگا توسعه توس  توسعه

کاه   درحالی ؛(Beausoleil 2017: 6) شود نسبت آزادی ساخت و در نریجه حمایت حق مؤلف محدود می
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ی بیشارای جهات خلاق آثاار هناای      آزاد بزارهاا در دنیای واقعی افااد به دلیل موروعیت نداشرن این ا

کند بوم نماشای را رناگ    نماشی که خود انرخاب میفاچة تواند با ها  هنامند دنیای واقعی می ،مثالً دارند.

 اناد.  بهااه  بای  های نامحدودی که هنامندان دنیای مجازی از چنین آزادی درحالی  بزند و طاحی خلق کند

شاود. ایان ابازار در     کمرا دیاده مای   تارنما بب مرکی بودن به ابزارهایاین آزادی در دنیای مجازی به س

شوند. ها اندازه کدهای دنیای مجازی محادودتا باشاند احرماال      کد تهیه میتعدادی دنیاهای مجازی از 

کاه کاد باه طااز خاصای        درون آن دنیاا سااخره شاود کمراا اسات. در جاایی      اصیلی اینکه اثا هنای 

تعاداد   هاگااه  تورایح اینکاه  حق مؤلف غلباه کنناد.    هنای باید با مفهوم ادغاممحدودکننده است، آثار 

بناابااین   .حمایات کناد  « بیاان »تواناد از   ، حق مؤلف نمیباشدهای هنای بیان ایده محدود  ها و راه روش

فاا  کنیاد   (. Clayton 2005: 1) شاوند  و در هام ادغاام مای    نشدنی هسرنددیگا جدا ایده و بیان از ی 

قوانینش و  کند جدید را طااحی میتخرة ای جدید است. او  بازی تخرهی  در فکا ساخت شخ  الف 

 ،طااف دیگاا   اززناد.   کند که باایش موفمیری بزرگ رقم می را به بازار عاره می ای نویسد و بازی را می

قواعاد الاف را کپای     ومرفااوتی را طااحای   تخراة  او . بساازد  را بازی رقیبی  خواهد  شخ  ب می

روشی کاه از   ،است« ایده»شود. خود بازی  ب نمض حق محسوب می شخ  این اقدام معموالً ند.ک می

ایان قاوانین    گاهیاما  «.اثا ادبی»و قواعد بازی  است، «بیان»شود  طایق آن در تخره بازی نمایش داده می

الت، ایاده و بیاان   ها وجود دارد. در این ح چند راه اندک باای نوشرن و بیان آنفم  که  اند به حدی ساده

تواند قوانین بازی الف را بدون اینکه ماتکاب   ممکن است ادغام شوند که در این صورت شخ  ب می

کادها طیاف محادودی از      بینندة ، اگا تدارکبنابااین (.Vaver 2002: 26) شده باشد کپی کند ینمض حم

ثاار از حمایات حاق مؤلاف     ممکان اسات اکثاا آ    ،عاره کند ،تواند بسازد که چهاک می ،آثار هنای را

 محادودیری  تواند بساازد  در طیف آثار هنای که ها چهاک می  بیننده محاوم شوند و باعکس اگا تدارک

تحت حمایت حق مؤلف قااار   ،بسازد یهنای اصیل عمل کاربا اثا این آزادیِ اسرفاده ازبا  اعمال نکند و

 (.Reuveni 2007: 283) خواهد گافت

 نگاانای  دو در دنیاهاای مجاازی   ادبی و هناای آثار زمینة به طور کلی در این است که دیگا نکرة 

ممکان   ،دارناد  وجاود در دنیاای مجاازی   به طور کامل این آثار چون  نخست.. است  ابزار شدهعمده 

رامن  (  Lastowka & Hunter 2004: 40عناوان ماال شاود )     ها باه  نبودن مانع تلمی آن ملموس است
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تثبیات  ملماوس  رسانة شود که در ی   ای حمایت می ایده امایکاحق مؤلف دو قانون مادة اینکه طبق 

 ماثالً  اگاا  زیااا  .محدودی دارندبمای مدت زمان  و های مجازی موقت هسرند ساخره دوم.. شده باشد

تبع وجاود نخواهناد داشات و ناپدیاد       این آثار نیز به ،دوم ابزارهای خود را خاموش کند زندگی مدیا

ارزش اقرصادی و  اماوزه است که  شدهبه ایااد اول چنین پاسخ داده  (.Reuveni 2007: 276) شوند می

 & Lastowkaکند و غیا ملموس بودن در ایان زمیناه موراوعیت نادارد )     تجاری مالیت را تعیین می

Hunter 2004: 43.) اناد   دوم تثبیات شاده   کاارباان در سااور تارنماای زنادگی    خالقاناة  آثار ، عالوه به

(Reuveni 2007: 276     در پاسخ به ایااد دوم نیز گفره شده است که اماوال زیاادی باا عماا معاین .)  و

 یا عدم دسراسی باه  البره در صورت حذف(. Lastowka & Hunter 2004: 42-43وجود دارند ) محدود

 (.Reuveni 2007: 104ها با مشکل مواجه خواهد شد ) وجود آن اثباتهای فکای  آفایده

 دوم در زندگیقابل حمایت ار آث ةعمدمصادیق 

 یم.کن دوم بارسی می زندگی درا قابل حمایت رتاین مصادیق آثار  مهمدر ادامه، 

 چهرک

 حماوق  در کاه  ممایساه کنناد   خیالی های شخصیت با را ها چهاک اند کاده تالش نویسندگان باخی

  باخوردارناد  شاده  ویژگای تلفیاق   دو از دوم زندگی خیالی های شخصیت. شوند می حمایت مایکاا

 عنصاا  یا   فما   اگاا  کاه  است این سؤال کاربا. رفرارهای با همااه اسامی و بصای خصوصیات

 داد حکام  دادگاه مشابه، ةپاوند ی  در دهد؟ می رخ نمض ،شود کپی بصای، عنصا مثالً شخصیت،

 ممکان اسات نماض    اسات  تلویزیاونی  شخصیت ی  لباس شبیه بصای نظا از که لباسی تبلیغ که

. آن دیگاا  های ویژگی شده باشد نه بصای شخصیت تملید ةجنب صافاً اگاچه شود، تلمی یترا کپی

 قواعاد  آیا اما. شود می اعمال اند کاده کسب مخاطب و شهات کهی های شخصیت دربارة قواعد این

 و شاوند  نمی محسوب خیالی شخصیت رایج معنای در که ،دوم زندگی های شخصیت بارةدر یادشده

 باخای  (Reuveni 2007: 280)؟ اسات  اعماال  قابل ،هسرند واقعی دنیای در کارباان همرایان فم 

 سفارشای  لبااس  و ماو  مادل  و پوسترنگ  هنوز که وارد تازه کارباان شخصیت مانند ها، شخصیت

 Karniel & Bates) هسارند  معماولی  و )عمومی( ژنای  دوم زندگی تارنمای در ،اند نکاده کسب

صااف و ناه بیاان     ةایدتا باشد، احرمال اینکه ی   تا و انرزاعی عام ها چه شخصیت (.449 :2010
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 حمایات  باایبعضی نویسندگان  .(Reuveni 2007: 280حمایت محسوب شود بیشرا است )  قابل

 آن موجاب  باه  کاه  اناد  داده پیشانهاد  را 1اثاا  ساپاساری  حاق  دوم در زنادگی  خالمان شخصیت از

 (.Karniel & Bates 2010: 449) شود رهشناخ خود اثا خالق دارد حق پدیدآورنده

 آثار هنری

اند و بناابااین مشاکل    تارنما وابسره ةشد فااهم تصاویا و صداهای ازپیش و به ابزار غالباً آثار هنای

آثار هنای را در  مجبور باشندبا لزوم اصالت، کارباان ممکن است   کنند. عالوه می مطاحاصالت را 

باخای  چگونگی حمایت از در ادامه،  .(Reuveni 2007: 283) کنندخلق کد دنیای مجازی  ةمحدود

 کنیم. را بیان می هنای ةجنبآثار واجد 

 ساختمان

مبناای   هایی که باا  ساخرمان ،نمشه و کاوکی و ماکت مابوط به اثاعالوه با  ،معماری در مورد آثار

دوم نیاز   ماورد زنادگی   در .(20: 1210 )کلمباه  شوند مینیز حمایت   شوند معماری ساخره می ةنمش

حاق  توانناد از   مای  2های مجزای اسراندارد ساخرمان، ، به اسرثنای ویژگیتوان گفت آثار معماری می

اثاا   60قاانون   2 ةمااد  2 بناد و مایکا اقانون حق مؤلف  2از بند  0قسمت  .باخوردار باشند مؤلف

دوم یا  سااخرمان اصایل     یاگا کاربای در زندگ ،پس د.ندان معماری را جزء آثار قابل حمایت می

آثار مبرنی با فاهنگ عامه یاا میااا    همان ماده  10شود. در بند  بسازد، از حق مؤلف باخوردار می

گونه مطااح کااد    توان این تحت حمایت مجزا قاار گافره است. مثال آن را می فاهنگی و هنا ملی

 تخت جمشید بسازد. میاا  فاهنگی همچوناثای با اساس دوم  زندگیتارنمای که فادی در 

 لباس

 کااالی دکرااین   طباق  ،کااربادی دارناد   ةجنبا ها از مواردی هسرند که چون در دنیای واقعی  لباس

 :Senges et al 2007) شاوند  حمایات نمای   به موجب حق مؤلف ، غالباًمایکاادر حموق  2کاربادی

                                                                                                                                                    
 بعد.  به 260: 1212شبیای زنجانی  ←مفهوم حق ساپاسری اثا  در زمینةبیشرا  ةباای مطالع. 1

2. 17 U.S.C. § 101. 

نماایش دادن ظااها    صاافاً هدف از آن  وکاربادی دارد  کاتاً ی( شیئی است که عملکادuseful articleکاالی کاربادی ) .2

 (https://www.copyright.gov/register/va-useful.html ←بیشرا  ةباای مطالع) .شیء یا انرمال اطالعات نیست
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ی بودن صاف ی  اثاا آن  شود و کارباد زیاا لباس در دنیای واقعی باای پوشانیدن اسرفاده می .(11

هسارند و  کااربادی   عموماًها مثل باش و الگو  طااحی لباس 1.کند حمایت خارج می ةرا از محدود

 اثا هنای محساوب   شوند هایی که روی لباس چاپ یا نماشی می طاحدر ممابل،  ند.وش  حمایت نمی

 دوم لباس در زنادگی  ا،ام .های واقعی صادق است آنچه گفره شد در مورد لباس د.شون حمایت می و

 و صافا ندارد ها باای چهاک راها  محافظت از ساما و پوشاندن باهنگی یعنیکارایی زندگی واقعی 

 2.(Karniel & Bates 2010: 450) دشو مجازی و غیاواقعی می ةاسرفاداز آن 

 آثار موسیقایی

 (.Furber 2009: 8رود ) ر مای از قبیل موسیمی به کا یهای ای باای ساگامی رسانه مثابةدوم به  زندگی

 موسایمایی  نفاس حمایات از آثاار    2دوم هسرند. در زندگی یرایج ةپدیدموسیمی  ةزندهای  کنسات

هاای   خلق این آثار با محدودیتممکن است هاچند   با مشکل خاصی مواجه نیست اصیل کارباان

ساز مجاازی وجاود   امکان اجاای قطعات محدودی از طایق ی   دنیای مجازی مواجه شود و مثالً

، پخاش  ماثالً  ،آثاار موسایمایی  احرماال نماض    دیگاا  موراوع (. Reuveni 2007: 283داشره باشد )

 Kane) شاود  بدون مجوز انجام می های رادیویی در این تارنماست که غالباً موسیمی توس  ایسرگاه

& Duranske 2008: 13).  صااص اخر خاود  باه  دوم زنادگی  در را فضااهایی  کاارباان  کاه  هنگاامی 

 هاا  آن ةمنطما  بازدیدکنندگان که دارند را 6(دانلود به نیاز بدون) جاری موسیمی ئةارا امکان دهند، می

 کااده  اعاالم  و کناد  نمای  پاداخت امریازی حق ها موسیمی این باای لب لیندن. کنند گوش توانند می

 2.است کاربا ةعهد با پخش مجوز اخذ مسئولیت است

 اسباب و اثاثیهطراحی 

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

                                                                                                                                                    
 :Briggs 2001← بیشارا  ةبااای مطالعا  )مایکا بیان شده اسات.  ارایت  قانون کپی 112 ةدر مادکاالی کاربادی  دکراین .1

122) 

 بعد.  به 122 :1212 االمینی و روح زرکالم ←حمایت از طااحی لباس در حموق ایاان  زمینةدر  ةباای مطالع .2
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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 هنای اثا ی  منزلة به تواند می باشد، غیاکاربادی و هنای های جنبه با مشرمل طاح اگا ،این حال

وجاود   اینکاه  رغام  باه کاه   است این پاسش دوم زندگی در محصوالت این مورد در. شود حمایت

 تاوان  مای  آیاا  ،ناد ا دوم زنادگی  در مشارکت شناخری زیبایی ةتجاب از بخشی صافاً و ارندخارجی ند

 یاا  صاندلی  باا  نشسرن به نیازی چهاک که آنجا از ؟دانست بودن کاربادی ةخصیص واجد را ها آن

 و اساباب  ،باشند ممکن دوم زندگی در انرزاعی اعمال این اگا حری ندارد، تخرخواب روی خوابیدن

 .(Karniel & Bates 2010: 452) داشت نخواهند کاربادی ةخصیص گونه هیچ دوم زندگی در اثاثیه

 آثار ادبی

 .دارناد  با کارباان، باخالف چهاک و آثار هنای، مشکالت کمرای را در توس  شده خلق ادبی آثار

اویا و تصا   های کاتی تارنما باای خلق آثار مواجاه نیسارند. آثاار ادبای باه ابازار       زیاا با محدودیت

 هاای  کانش  و عمال  ،قانون عنوان به ،است ممکن تارنما تارنما بسرگی ندارند. کد ةشد فااهم ازپیش

 کاه  هنگامی حری. کند اعمال را خود خالقیت کد، از مسرمل تواند، می کاربا اما  کند تعیین را کاربا

 و کناد  مای  خلق مسرمل را ادبی اثا کماکان کاربا دهد، ارجاع تارنما فضای عناصا به کاربا ادبی اثا

 یاا  افاااد  کاه  واقعای  جهاان  در پدیدآورناده  یا   مثال  دقیماً  دهد می نمایش آن در را خود ابرکار

 حادی  تاا . شاود  می باخوردار مؤلف حق از اثاش اما، ،کند می درج خود اثا در را واقعی های مکان

 ةرساان  یا   در و ،شاند با خالقیات  از ای درجاه  حاداقل  بیاانگا  باشند، اصیل کارباان ادبی آثار که

 خواهناد  را مؤلاف  حق حمایت شاای  شوند تثبیت باشند دیگاان به ارسال قابل آن از که ملموس

 شابیه  کناد،  مای  خلاق  ،دوم زنادگی  چاون مه ،مجازی جهان ی  در را ادبی آثار که کاربای. داشت

 از معینای  عناصاا  باه  را نویسنده بانامه کد. کند می اسرفاده 1ورد افزار از نام که است ای پدیدآورنده

 آنچاه  حاال،  عاین  در. کناد  مای  محادود  ،نگااری  نویسه یا عناوین یا نمودارها و جداول مانند ،سند

 کاه  را ابازاری  نویسانده،  یا   مثال  کاربا،. دارد بسرگی او خالقیت به کامالً نویسد می پدیدآورنده

 اسات  ممکن کاربا خود. ادب می کار به خود نامحدود پیام انرمال باای است شده محدود کد توس 

 و دارناد  وجود کد مبنای از مجزای کاربا ادبی مظاها   اما،شود محدود مجازی جهان کد ةوسیل  به

                                                                                                                                                    
1. Word 
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 تثبیات  و اصاالت  شاوط آثار این که حدی تا. شوند می محدود کاربا کهنی های توانایی توس  فم 

 .(Reuveni 2007: 284شوند ) باخوردار مؤلف حق حمایت از باید کارباان ،کند محمق را

 دوم در زندگی ادبی و هنریمالکیت حقوق های جلوگیری از نقض  راهکار

ها صاحب آفااینش فکاای    ی  راه این است کهبه منظور ممانعت از نمض حموق مالکیت فکای 

دعاوا   ةاقام تخلف ةمشاهدتواند به محض  می ویبه کنرال و بارسی بپادازد.  ،خود ،دوم در زندگی

اطالع دهد تا موجاب حاذف    تارنمارا به مدیا صافه نباشد، تخلف  باای وی به کاراین کند و اگا 

کاارگزاران   زیااا تواند تا حدودی اوراع را بهبود بخشاد.   می راهکارنام کاربای مرخلف شود. این 

دوم با رسیدگی به تخلفات، حری اگا حاذف حسااب کااربای کاارباان را صاالح ندانناد،        زندگی

دعوا شاید باای بسایاری   ةاقام در عین حال، (.Nwaneri 2017: 620) کنندا را جایمه ه توانند آن می

 ،اجاای حموق مالکیت فکای را با عهاده بگیااد  لب مسئولیت  لیندناگا  .صافه نباشد از کارباان به

 کناد و  در افااد ایجاد میخواهد شد. زیاا احساس ناخوشایندی  تمامبه رار خود او  ورعیتاین 

 و شود میاعرمادی، بازارها بسره  بی ةنریجدر . دنشو اعرماد می بی اموال مجازی خودامنیت ه نسبت ب

تاا   و مادم راهی دنیای مجازی دیگاای باا شااای  آساان     یابد پایان میتجاری   های حضور شاکت

هاا تاأمین    زماین های پاداخری توس  مالکاان   هزینه ابلب  ای از درآمد لیندن قسمت عمده . شوند می

به اخرالفات بین کارباان رسیدگی نخواهاد  است   لب خاطانشان کاده به همین دلیل لیندن شود. می

الزاماات قاانونی، از    زمیناة هاا در   و باه آن  کند میحفظ حموقشان مساعدت در  را اما کارباان  کاد

تعادادی از افاااد باا تشاکیل      .(Quarmby 2009: 690-691) داد دحق مؤلف، مشاوره خواها  جمله

 1سایس ساازمان جهاانی مالکیات فکاای مجاازی      أدوم اقدام باه ت  کوچ  در زندگی گاوهی نسبراً

مشخ  شد هیچ  دادندسازمان جهانی مالکیت فکای انجام  بانگارندگان طی مکاتباتی که . ندا دهکا

 ةتوساع با توجه به تخصصی بودن موروع، ممکن است با ارتباطی بین این دو ماجع وجود ندارد. 

 .شودهای موجود باطاف  نواق  و چالش  بسیاری از  یچنین طاح

                                                                                                                                                    
1. VIPO: https://www.vipo-online.org/ (last visited: 5/23/2020). 
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  نتیجه

فاااد خااود دنیااای مجااازی اساات کااه بساایاری از  ههااای منحصاااب دوم بااا ویژگاای تارنمااای زناادگی

هاای مجاازی )شاامل     ساایا محای   و  )از قبیال محادود باودن مکاان(     های دنیای واقعای  محدودیت

دوم که اسرفاده از آن مناوط باه الحااق     ای زندگیشود. تارنم محدودیت زمان اسرفاده( در آن دیده نمی

باای شاکوفایی اسارعدادها   را آن است فضایی دارندة رسانی  به قاارداد اولیه و پذیاش شاای  خدمت

در قابال حمایات   آثاار  عمادة  و خلق آثار مرنوع ادبی و هنای فاااهم کااده اسات. باخای مصاادیق      

نیاز مانناد   یادشاده  و اسباب و اثاثیه. آثاار   ،آثار ادبیند از چهاک، لباس، موسیمی، ا دوم عبارت زندگی

 ،باخی آثاار  بارةدرامایکا پذیا شدن باید اصیل باشند. در حموق  باای حمایت سایا آثار ادبی و هنای

 ،که از موانع حمایت حاق مؤلاف اسات    ،کاربادی بودنشبهة مانند لباس یا وسایلی همچون صندلی، 

شابهة  و کاربادی نباودن آثاار یادشاده     دوم زی بودن فضای زندگیمجااسرناد به که  است مطاح شده

دوم  کند. با آنکه کارباان آثار ادبی و هنای را با اسرفاده از امکانات تارنماای زنادگی   را رفع مییادشده 

تارنماا و  دارنادة  یعنی قصد واحد و همکاری در خلق اثاا باین    ،آفاینند، چون شاای  اثا مشراک می

بماای آثاار   تولیاد و  کااربا اسات. وابسارگی     آن خودِدارندة د، اثا مشراک نیست و کاربا وجود ندار

شااای   امکان حذف حساب کاربای باا اسااس   مدیاان آن و ارادة شده به امکانات فنی تارنما و  خلق

. شاود  دوم زنادگی ع اباداع و خلاق آثاار در    تواند مان مهمی است که میایاادهای رسانی تارنما  خدمت

رت محدود بودن کدهای تارنما، کارباان امکان خلق آثار کمراای را خواهناد داشات و    در صو ،چون

به منظور پیگیای نمض حموق  ها وجود دارد. حری در صورت خلق آثار اصیل احرمال از بین رفرن آن

دوم، خود دارنده باید دعوای نمض اقامه کند و تارنماا در ایان زمیناه     ادبی و هنای در تارنمای زندگی

 ،به کارباان دنیاهاای مجاازی   تواند سازمان غیاانرفاعی مالکیت فکای مجازی میتوسعة  دی ندارد.تعه

 دوم، در حفظ و احماق حموق خود یاری رساند. از جمله زندگی
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 .122ا  112

References 

Abdi Pour Fard, I. & Vesali Naseh, M. (2017). “Jurisprudential and Legal Aspects of 

Virtual Games”, Socio-cultural Strategy Quarterly, 6(23), pp. 53-74. (in Persian) 

Adrien, A. (2013). Avatars Inc. - The Legal Personality of Avatars. Available at: 

http://www.icondia.com/wp-content/uploads/2014/03/Avatars-Inc-%E2%80%93-The-

Legal-Personality-of-Avatars.pdf, (last visited: 5/21/2020). 



 88  دوم حقوق مالکیت ادبی و هنری در دنیای مجازی زندگی

 

 

Beausoleil, L. E. (2017). “Copyright Issues and Implications of Emerging Virtual Reality 

Technologies”, Boston College Intellectual Property and Technology Forum, 

http://bciptf.org/wp-content/uploads/2017/12/Lauren-Beausoleil-F17.pdf, (last visited: 

5/21/2020). 

Bill on the Protection of Intellectual Property, 2014. 

Boonk, M. L. & Lodder, A. R. (2007). How to Apply Intellectual Property Law to Virtual 

Worlds? On the Blurring Borders between the Real World (IRL) and Virtual Reality 

(in-game). In BILETA 2007. 

Briggs, A. T. (2001). “Hung out to Dry: Clothing Design Protection Pitfalls in United 

States Law”, Hastings Communications and Entertainment Law Journal, 24(2), pp. 

169-214. 

Caramore, M. B. (2008). “Help! My Intellectual Property is Trapped: Second Life, 

Conflicting Ownership Claims And The Problem Of Access”, Richmond Journal of 

Law and Technology, 15(1), pp. 1-20. 

Clayton, L. R. (2005). “Copyright Law, The Merger Doctrine”, The National Law Journal, 

pp. 1-2, available at: https://www.paulweiss.com/media/1851041/mergerdoct.pdf, (last 

visited: 5/21/2020). 

Colombet, C. (2010). Fundamental Principles of Author's Rights and Neighboring Rights in 

the World, Translator: Mohammad Zade Vadeghani, A, Tehran, Mizan. (in Persian) 

Davidson, S. J. (2007). “An Immersive Perspective On The Second Life Virtual World”, 

PLI’s Online Program Virtual Worlds - The New Legal Frontier 2007, available at: 

https://legacy.pli.edu/emktg/toolbox/second_life11.pdf, (last visited:5/21/2020). 

Dincer, A. & Tuncer, C (2015). “Advertising in Virtual Worlds: The Example of Second 

life”, Journal of Media Critiques [JMC], 1(1), pp. 104-116. 

Duquette, J. P. (2020). “The Griefer and the Stalker: Disruptive Actors in a Second Life 

Educational Community”, Journal of Virtual Worlds Research, 13(1), pp. 1-14. 

Furber, M. (2009). Ethics and Virtual Worlds, Second Life as a Case Study. Tabah Analytic 

Brief, (9), pp. 1-33. 

https://singularityhub.com/2017/06/23/new-virtual-world-sansar-is-ready-to-pick-up-

where-second-life-left-off/. 

https://www.copyright.gov/register/va-useful.html, (last visited: 5/21/2020). 

https://www.ecommercetimes.com/story/78423.html, (last visited: 5/22/2020). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2821584/. (last visited: 5/21/2020). 

https://www.vipo-online.org/ (last visited: 5/23/2020). 

https://www.wired.com/2006/11/does-music-on-s/, (last visited: 5/22/2020). 

Kane, S. & Duranske, B. (2008). “Virtual Worlds, Real worlds issues”, Landslide, 1(1), pp. 

9-16. 

Karniel, Y. & Bates, S. (2010). “Copyright in Second Life”, ALB. L.J. SCI. & TECH. 20(3), 

pp. 433-456. 

Keller, J. A. (2008). “Second Life and Other Virtual Worlds: Virtual Campuses, Real 

Risks”, URMIA Journal, pp. 17-24. 

Kristof, Z. & Toth, K. (2019). “Developing and Examining a Virtual Learning 

Environment”, HERJ Hungarian Educational Research Journal, 9(3), pp. 511-526. 

Lastowka, F. G. & Hunter, D. (2004). “The Laws of the Virtual Worlds”, California Law 



999 7911بهار و تابستان  ،7 ، شمارة71دورة ، حقوق خصوصی  

Review, 92(1), pp. 1-73. 

Law on the Protection of Authors, Composers and Artists, 1979. 

Miller, J. (2014). “How Linden Lab Built a Virtual World for Business and Education, in 

Synthetic Worlds Emerging Technologies in Education and Economics”, Springer, pp. 

64-84. 

Mohseni, S. & Ghabooli Dorafshan, S. M. M. (2015). Literary and Artistic Law 

(Comparative Study of Iranian, French and Egyptian Laws), Mashhad, Islamic Studies 

in Humanities Institute. (in Persian) 
Mulcahy, B. R. (2007). “Second Life raises novel IP issues”, The National Law Journal , 

pp. 1-2. 

Nahavandi, E., Mohseni, S., & Ghabooli Dorafshan, S. M. M. (2016). “The Concept and 

Conditions of the Formation of Joint Literary and Artistic Work in Iranian and 

American Legal Systems”, Private Law, 13(1), pp. 115-136. (in Persian) 

Nwaneri, C. (2017). “Ready Lawyer One: Legal Issues in the Innovation of Virtual 

Reality”, Harvard Journal of Law & Technology, 30(2), pp. 601-627. 

Quarmby, B. (2009). “Pirates among the Second Life Islands – Why You Should Monitor the 

Misuse of Your Intellectual”, Cardozo Arts and Entertainment, 26, pp. 667-694. 

Reuveni, E. (2007). “On Virtual Worlds: Copyright and Contract Law at the Dawn of the 

Virtual Age”, Indiana law Journal, Vol. 82, issue 2, pp. 261-308. 

Riley, P. (2009). “Litigating Second Life Land Disputes: A Consumer Protection 

Approach”, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, 

19(3), pp. 877-923. 

Senges, M., Praus, T., & Bihr, P. (2007). “A Second Life Beginner’s Guide”, Virtual 

Worlds summer university course, 1(05), pp. 1-50. 

Shakeri, Z. (2015). “Fair Use of Literary and Artistic Works: a Right for Society?!”, 

Private Law Studies Quarterly, 45(2), pp. 207-223. (in Persian) 

Sharif Zade, Sh. & Zahedi, M. (2017). “Protection by Intellectual Property Law System of 

Interactive Player in Computer Games”, Judicial Law Opinions, 22(79-80), pp. 97-119. 

(in Persian) 

Shobeiri Zanjani, S. H. (2017). “Comparative Study of the Concept and Nature of 

Attribution Right of Literary and Artistic Work in Legal Systems”, Legal Researches, 

79, pp. 239-273. (in Persian) 

Sterling, A. (2003). World Copyright Law, Sweet & Maxwell. 

Ung, M. (2009). “Trademark law and The Repercussions of virtual property”, Commlaw 

conspectus, 17, pp. 679-727. 

Vaver, D. (2002). Principles of Copyright, Cases and Materials. Geneva: WIPO. 

WIPO (2007). “Second Life -Brand Promotion and Unauthorized Trademark Use in Virtual 

Worlds”, WIPO Magazine, n.6, 2007, pp. 11-13. 

Zarkalam, S. & Rouh al Amini, S. A. (2017). “Legal Protection of Fashion-Related 

Products in Iranian and French Intellectual Property Laws”, Private Law, 14(1), pp. 

135-154. (in Persian) 

Zarkalam, S. (2014). Literary and Artistic Law, Tehran, Samt. (in Persian) 


