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چکیده
مطابق نظر اکثر حقوقدانان ایاالتمتحده ،حق شــهرت به مفهوم حق ذاتی
هر انســانی جهت کنترل بهره برداری تجاری از هویت خویش اســت .این پژوهش
با بهکارگیری روش توصیفی ،تحلیلی و تطبیقی درصدد بررســی مبانی این حق در
حقوق ایاالتمتحده و ایران است .نتایج مطالعه حاکی از آن است که در میان مبانی
مطرح شــده ،تئوریهای کار و انگیزه با ÷شناسایی این حق توانستهاند بر مخالفان
فائق آیند و مجالس ایالتی را در جهت وضع قوانین حمایتی مجاب سازند ،بهطوری
که تاکنون بالغ بر نیمی از ایاالت این حق را از طریق قانون ،کامنال یا هر دو شیوه
به رســمیت شــناختهاند .در ایران نیز با توسل به قواعدی نظیر لزوم احترام به مال
و عمل دیگران ،نفی اضرار به غیر و ســلطنت بر اموال میتوان زمینههای شناسایی
حق مزبور را فراهم ساخت.
واژگان کلیدی :ســلطنت بر اموال ،لزوم احترام بــه مال و عمل دیگران،
مبنای اخالقی ،مبنای اقتصادی ،مبنای حمایت از مصرفکننده ،نفی اضرار به غیر.
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درآمد
در نظــام حقوقی ایاالتمتحده مطابق دیدگاه غالب ،هر انســانی حق دارد
انتفاع تجاری از نام ،صدا ،تصویر و ســایر نشــانهای هویتی خویش را مورد کنترل
قــرار دهد .بدین معنی که با اعطای مجوز ،حــق بهره برداری تجاری و تبلیغاتی از
ویژگیهای هویتی خویش را به دیگران واگذار نماید و در صورت استفاده بدون مجوز
با مراجعه به دادگاه چنین اســتفادهای را متوقف ساخته و غرامت آن را از شخص
خاطی بســتاند .چنین حقی را در اصطالح «حق شــهرت» 1مینامند .این اصطالح
برای نخســتین بار توســط قاضی جروم فرانک 2وارد ادبیات حقوقی ایاالت متحده
شــد .پس از او اندیشــمندی به نام نیمر 3در مقاله خود به تفصیل به این مســئله
پرداخت که نهادهای حقوقی ســنتی قادر به حمایــت کامل و همهجانبه از چنین
حقی نیستند و در نتیجه پذیرش و شناسایی حق شهرت احتراز ناپذیر خواهد بود.
سرانجام ،دیوان عالی ایاالتمتحده بهعنوان عالیترین نهاد قضایی آمریکا در پرونده
هوگو زاکینی 4این حق را به رســمیت شناخت (Beverley-Smith et al., 2005,
 )pp. 64-65; Nam, 2005, pp. 40-46و این مســئله موجب شد که حق مذکور
در کانون توجه قرار گیرد ،بهطوریکه پس از آن شمار مقاالت با این مضمون و-1
محتــوا رو به فزونی نهاد و اکثر دادگاه ها به تأســی از رأی دیوان به حمایت از این
حق پرداختند .در حال حاضر نیز در ایاالتمتحده حق مزبور به طور گستردهای به
رسمیت شناخته شده است.
حال این پژوهش درصدد پرداختن به این مسئله است که حق برخورداری
شــخص نسبت به استفاده تجاری و تبلیغاتی از نمادهای هویتی خویش بر چه مبنا
یا مبانی استوار است .در پاسخ به این پرسش ،مطالعات گستردهای در ایاالتمتحده
( )Corbett, 2014; Nam, 2005; Nimmer, 1954صورت گرفته است .در ایران
نیز در سالهای اخیر پژوهشهایی در مورد حق شهرت انجام یافته که به بررسی

1- Right of publicity
2- Jerome Frank
3- Melville B. Nimmer
4- Hugo Zacchini
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 .1تبیین و تحلیل مبانی در ایاالتمتحده
مبانــی مختلفی بــرای حمایت از حق شــهرت در حقوق ایــاالت متحده
مطرح شــده که به سه شــاخه اصلی اخالقی ( ،)1-1اقتصادی ( )2-1و حمایت از
مصرفکننده ( )3-1تقسیم شده است.
 .1-1مبانی اخالقی
مبانی اخالقی که در حمایت از حق شــهرت مطرح شــده در ســه شاخه
تئوریهای کار ،1جلوگیری از دارا شــدن بالجهت 2و شــخصیت 3مورد مطالعه قرار
میگیرند.
1- Labor Theory
2- Prevention of Unjust Enrichment Theory
3- Personality Theory
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برخی از ابعاد این حق پرداختهاند .در این راســتا برخی (قبولی درافشان ،بختیاروند
و خوانســاری1397 ،؛ محمدی ،صالحــی مازندرانی و زاهــدی )1396 ،به تبیین
موضوعاتی از جمله مفهوم و چیســتی حق شــهرت ،قلمرو ،اســتثنائات و حمایت
از حق شــهرت به موجب برخی نظامهای حقوق مالکیت فکری پرداختهاند ،لیکن
عنوانی به مبانی نظری حق شــهرت اختصاص ندادهاند و صرفاً اشارات مختصری در
این رابطه به چشــم میخورد .در پژوهشهای دیگــر (جعفری و مختاری1395 ،؛
میرشکاری )1398 ،نگارندگان در راستای معرفی حق شهرت ،با ذکر عناوین مبانی
حقوق تصویری و نقد و توجیه حق جلوت ،به نحوی به مبانی حق شــهرت نیز نظر
داشــتهاند ،لیکن از آن جایی که مقاالت یاد شــده اختصاصی به مبانی نداشته ،از
سویی به همه مبانی نپرداخته و از سوی دیگر به تفصیل به تحلیل مبانی نپرداخته
و بنا بر اختصار داشتهاند .به عالوه در نوشته های اخیر ،مبانی فقهی تبیین و تحلیل
نشده است .باری ،در این پژوهش سعی شده ضمن بررسی مبانی نظری حق شهرت
در حقوق ایاالتمتحده ،بهعنوان خاستگاه این حق( ،شماره  )1به طرح مبانی فقهی
مناسب با حقوق ایران نیز پرداخته شود (شماره .)2
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 .1-1-1تئوری کار
ی ها در توجیه مالکیــت خصوصی تئوری کار جان
یکــی از مهمترین تئور 
الک ،1فیلسوف مشــهور انگلیسی ،اســت .او در توجیه مالکیت خصوصی بدوا ً این
دیدگاه را مطرح ساخت که خداوند زمین و هر آنچه در آن است را بهطور مشترک
به بشــریت ارزانی داشته و هیچ کس دارای ســلطه خصوصی بر طبیعت نیست .با
این حال هرگاه کار انســان با آنچه در طبیعت است ترکیب شود ،شیء موضوع کار
از مالکیت اشــتراکی خارج شده و به مالکیت خصوصی آن شخص درمیآید و بدین
ترتیب دیگران از استفاده آن محروم خواهند شد ،زیرا کار هر شخص ملک بالمنازع
اوست (خدمتگزار ،1391 ،صص.)101-99 .
تئوری فوق بعدها توسط نیمر جهت توجیه حمایت از تئوری حق شهرت
مورد اســتفاده قرار گرفت .او اظهار داشت که شهرت دارای ارزش مالی بسیاری
است و پرداختن مبالغ قابلتوجه به شخصیت های سرشناس برای تبلیغ کاالها
و خدمــات خود گواه بر این ادعاســت .از منظر وی در اکثر مواقع یک شــخص
زمانی به یک تصویر واجد ارزش تبلیغاتی دست می یابد که وقت ،تالش  ،مهارت
و حتــی پول خود را در این راه هزینه کند .چنانچه ارزش تبلیغاتی نشــانهای
هویتی مورد حمایت قرار نگیرد ،اشــخاصی که بــه مدت طوالنی و با تالش بی
وقفــه ارزش تبلیغاتی خود را ارتقاء داده اند ،ممکن اســت از آن محروم گردند
(�Buchsbaum, 2018, p. 8; DiGregorio, 2017, pp. 999-1000; Nim

 .)mer, 1954, pp. 215-216پساز نیمر ،اندیشــمندان بســیاری به تأسی از
وی این تئوری را بهعنوان مبنای حق شهرت برگزیدند (.)Nam, 2005, p. 63
بــا اینحال به عقیده برخی از صاحب نظران ،تئوری کار در توجیه این حق
ناکارآمد اســت .کســانی که مخالف اســتفاده از تئوری کار در توجیه حق شهرت
هستند ،اشکاالت و انتقاداتی را بدان وارد ساخته اند.
نخست این که در برخی موارد باوجود تالش های بسیاری که شخص برای کسب
شهرت می کند ،اما در عمل ممکن است شهرت او متناسب با میزان کار و تالش وی نباشد.
1- John Locke
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1- Arnold Palmer
2- Jack Nicklaus
3- Madow
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برای نمونه آرنولد پالمر ،1گلف باز مشهور اهل ایاالتمتحده ،اغلب اوقات در مسابقات
حرفه ای گلف رکورد پایین تری نســبت به رقیب خود یعنی جک نیکالس 2داشت،
اما توانســت به شهرت بیشتری در حرفه خود دســت پیدا کند (Nam, 2005, p.
 .)63در پاسخ به انتقاد فوق می توان گفت که مشهور بودن لزوماً به این معنا نیست
که فرد در حرفه خود از اســتعداد و مهارت بیشــتری برخوردار باشد ،بلکه مقصود
این است که یک نفر بهتر از دیگران بتواند رغبت عموم را برای جلب توجه به خود
برانگیزاند (ر.ک .محمدی و همکاران ،1396 ،ص .)191
دوم ایــن که در تئوری الک « »Laborبه معنای کار با کوشــش و زحمت بســیار
اســت .بهبیان روشن تر ،مقصود او کاری ناخوشایند و حتی با درجاتی از درد و رنج
اســت .در نتیجه بایستی در برابر آن عوض و پاداشی پرداخت گردد تا افراد تشویق
و ترغیب به انجام کار شــوند .پس تئوری یادشــده حق شــهرت فرد در جایی که
در اثر یک کار خوشــایند و مطلوب حاصل شــده باشد را توجیه نمیسازد (Nam,
 .)2005, pp. 63- 64در پاســخ بــه انتقاد مذکور گفتهشــده که به لحاظ حقوقی
منطقی نیســت که میان آثار کار با رنج و کار همراه با لذت تفاوت قائل شــد و در
یکجا محصول کار را مملوک شــخص و در مورد دیگر ،غیر مملوک دانست .بهعالوه
در توجیه حق شــهرت بر مبنای تئوری کار می توان به تفسیرهای دیگری که سایر
اندیشمندان مطرح ســاخته اند ،توجه نمود .مث ً
ال مطابق تئوری ارزشافزوده ،وقتی
انجام دهنده کار ارزشی را برای دیگران تولید می کند ،درازای آن مستحق دریافت
منفعت خواهد شــد .بهبیاندیگر ،اجتمــاع وقتی خود را موظف به دادن پاداش در
مقابل کار می کند که ارزشــی به جامعه افزوده شود ،خواه کار انجام گرفته همراه با
مشقت و ســختی باشد ،خواه توأم با لذت و شادی باشد (ر.ک .حکمت نیا،1387 ،
صص .)222 -221
در میان این انتقادات انتقاد مادو 3اصولی تر و نظاممندتر است .او در خصوص نقش کار
و تالش فرد در روند دست یابی به شهرت اظهار می دارد که کار فرد مشهور تنها یکی از اجزاء
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و عناصری اســت که در خلق و آفرینش شهرت وی نقش داشته و علت تامه آن به
شمار نمی رود .بهعبارتدیگر ،این شهرت مرهون تالش اصحاب رسانه ،الهام گرفتن
از کار و آثار پیشینیان ،شرایط محیطی و بخت و اقبال است .مث ً
ال ،تصویر ارزشمند
یک هنرپیشــه نتیجه کار گروهی عوامل بســیاری است که در عرصه سینما ،تئاتر،
تلویزیون یا مطبوعات فعالیت دارند ،یا شــهرت انیشتین به عنوان یک فیزیکدان و
چهره علمی سرشناس در کنار تالشهای فردی وی ،نتیجه شانس و اقبال و شرایط
و اوضاعو احوال محیطی اســت و این عوامل ســبب شده تا او سرآمد اندیشمندان
معاصــر خویش گــردد ( .)Madow, 1993, pp. 184-189کومب 1و هتینگر 2نیز
از دیگــر صاحب نظران همعقیده با مادو هســتند .آن ها پس از مطرح نمودن این
پرسش که چه مقدار از شهرت و ارزش تصویر یک ستاره بهواسطه تالش های خود
او به دســتآمده ،به این نتیجه میرســند که اشخاص مختلفی در آفرینش تصویر
ارزشمند یک ستاره نقش داشته اند .این تصویر بهعنوان یک محصول فرهنگی نباید
منحصرا ً به شــخص مشهور تعلق داشته باشــد .بهبیان روشن تر ،آن ها نیز همانند
مادو تصویر ســاخته شده از یک فرد مشــهور را نتیجه تالش سایر عوامل ازجمله
رسانه های جمعی ،انجمن طرفداران ،روزنامه نگاران ،عکاسان ،کارگردانان ،فیلم نامه
نویسان و  ...می دانند (.)Nam, 2005, pp. 66- 67
بــا اینحال ،اســتدالل های صاحــب نظران فوق از این حیــث که در روند
دســتیابی به شــهرت نقش مهم کار (زمان ،پول و تالش) افراد مشهور را ناچیز و
کماهمیت جلوه داده و بیشــتر بر سهم کوچک سایر عوامل تأکید داشته محل ایراد
است .در واقع در شهرت یافتن اشــخاص ،تالش ایشان دارای اهمیت اساسی است.
بهعنوان نمونه ،هیچ تردیدی وجود ندارد که بدون کار و تالش انیشــتین ،بیشــک
رسانه ها سمبل نبوغ علمی را درجایی دیگر می جستند .حتی در زمینه آثاری فکری
مانند اختراع یک دســتگاه پیچیده که بر پایه انبوهی از اطالعات ،فرمول های علمی
و اختراعات در رشــته های گوناگون میســر می شــود ،نگارش داستانی ساده برای
کودکان که بدون بهره گیری از زبان و ادبیات و حتی دستاوردهای علم روانشناسی
1- Coombe
2- Hettinger
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 .2-1-1تئوری جلوگیری از دارا شدن بالجهت
کال ِون 1نخستین اندیشمندی است که تئوری دارا شدن بالجهت را بهعنوان
مبنای حمایت از حق شهرت مطرح نمود و دیری نپایید که این مبنا مورد پذیرش
اندیشمندان بســیاری قرار گرفت .طرفداران این تئوری معتقدند که استفاده بدون
مجوز از نشــانهای هویتی دیگری حتی اگر چنین استفاده ای هیچگونه خسارتی
بههمراه نداشــته باشد ،مصداق بارز دارا شدن ناعادالنه و بدون جهت است که باید
از آن ممانعت کرد .بهبیاندیگر ،فرد مشهور با تالش خود به جایگاهی دست یافته
که امکان بهرهبرداری از منافع اقتصادی فراوانی را برای وی فراهم میآورد .حال اگر
بدون پرداخت سهم و نصیب او از این شهرت استفاده شود ،بهصورت ناروا به دارایی
اســتفادهکننده افزوده می گردد و متقاب ً
ال شــخص مشهور از منافع مالی مترتب بر
هویت خود محروم می شود .بنابراین ،طرفداران این تئوری پیشنهاد میکنند که
1- Kalven
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امکانپذیر نیســت یا نگارش یک رمان که انتخاب سوژه های اصلی و روند داستان
الهامگرفته از شخصیتهای دنیای واقعی است ،هیچکس ذره ای تردید ندارد که این
آثار ثمره کار و تالش مخترعین و مؤلفین آن ها بوده و در نتیجه جامعه بهره برداری
همگانــی از آن ها را آزاد و مباح نمی داند .در حقیقت در فرآیند خلق بســیاری از
آثار از ماحصل کار و تجربیات دیگران الهام گرفته می شــود و این ویژگی منحصرا ً
به شهرت اختصاص ندارد .پروفسور کوال در این رابطه اظهار میکند که هیچ خالق
و سازندهای در فرآیند خلق و آفرینش از صفر شروع نمی کند و همه آنها بر روی
شانههای سازندگان پیشین ایستادهاند (.)Corbett, 2014, pp. 390- 391
بهرغم پاســخ فوق ،بهنظر می رسد در همه موارد سهم سایر عوامل کمرنگ
نیســت .بهعنوان نمونه در مواردی که یکی از رســانه های مشهور ،مقدمه شهرت
برخی از اشــخاص را فراهم می نماید و شخص از مسیر رسانه مزبور به شهرت می
رسد ،نقش رســانه کمرنگ نیست .بنابراین هرچند در تعلق حق شهرت به صاحب
آن تردید روا نیست ،لیکن درباره قلمرو و حدود آن باید به نقش سایر عوامل و سهم
ایشان در حق شهرت نیز توجه داشت.
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با پذیرش حق شـ�هرت از بهره برداری های بـ�دون مجوز ممانعت گردددBuchs�( 1
.)baum, 2018, p. 8; Heise, 2017, p. 370; Nam, 2005, p. 107
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 .3-1-1تئوری شخصیت
در خــارج از ایاالتمتحــده برای توجیه حمایت از نشــان های هویتی فرد ،از
تئوری شخصیت استفاده شــده که مبتنی بر نظرات فالسفه ایده آلیست آلمانی نظیر
امانوئل کانت 2و فردریش هگل 3است و طرفداران بسیاری در کشورهای فرانسه و آلمان
دارد .بر اساس این تئوری ،هنگامیکه جنبه هایی از هویت فرد مانند نام ،صدا و تصویر
وی بدون رضایت قبلی مورد بهرهبرداری تجاری قرار می گیرد ،به شأن و کرامت انسانی
و اســتقالل وی لطمه وارد می-شود .این دیدگاه توسط دیوان عالی جورجیا در پرونده
پائولــو پاویش 4مورد توجه قرار گرفت .در این پرونده در آگهی تبلیغاتی مربوط به یک
شرکت بیمه بدون رضایت قبلی ،از تصویر هنرمند مشهوری بهنام پاویش استفاده شد.
در آگهی به مقایســه دو تصویر پرداخته بودند .در تصویر نخســت چهره آقای پاویش
درحالی که لبخندی به لب داشــت و در اندیشه انعقاد بیمه عمر در زمان مناسب بود،
به تصویر کشــیده شــد .در تصویر دوم نیز چهره فردی سالخورده را ترسیم نمودند که
دیگر امکان انعقاد قرارداد بیمه عمر نداشــت .آقای پاویش به طرفیت شرکت مزبور به
اتهــام نقض حریم خصوصی اش اقامه دعــوا نمود ( .)Nam, 2005, p. 32دیوان عالی
ایالت جورجیا وضعیت خواهان را بسان اسیری دانست که تحت سیطره خوانده درآمده
و در نتیجه آزادی و استقالل او سلب گردیده است .هگل نیز دستدرازی غیرقانونی به
شخصیت فرد از طریق بهره برداری غیرمجاز از نشان های هویتی فرد را تجاوز به شأن
و کرامت انســانی قلمداد می کند و معتقد است که چنین دستدرازیهایی استقالل و
آزادی فرد را تحت الشعاع قرار می دهد (.)Corbett, 2014, pp. 396- 402
 -1برخی از دادگاه های ایاالتمتحده بهجای ( Unjust Enrichmentدارا شدن بالجهت) از تعبیرات دیگری

نظیــر ( Free- Ridingچیزی که بدون هیچگونه تالش یا هزینهای بهدســت آید)Unfair Competition ،
(رقابت غیرمنصفانه) و ( Reaping where one had not sownبهدســت آوردن و تحصیل چیزی در جایی

که فرد در بهوجود آوردن آن سهمی نداشته است) استفاده می کنند (.)Nam, 2005, p. 107

2- Immanuel Kant
3- Friedrich Hegel
4- Paolo Pavesich
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 .2-1مبانی اقتصادی
مبانی اقتصادی که در حمایت از حق شــهرت مطرح شــده ،در دو شــاخه
تئوریهای انگیزه 1و اقتصادی 2مورد مطالعه قرار می گیرند.
 .1-2-1تئوری انگیزه
در ایاالتمتحــده یکی از مهمترین مبانی در توجیــه حمایت از آثار فکری
تئوری انگیزه است .بهموجب این تئوری ،پدیدآورنده اثر فکری هنگامی که بداند در
برابــر کاربردهای غیرمجاز دیگران از اثرش حمایت می شــود ،رغبت و انگیزه کافی
برای آفرینش به دســت خواهد آورد ،زیرا پدید آوردن یک اثر فکری نیازمند صرف
وقت ،مهارت ،کار و پول اســت .بنابراین ،چنین سرمایه گذاری وسیعی باید حمایت
گــردد و اگر قانون از این ســرمایه گذاری حمایت نکنــد ،او انگیزه ای برای نوآوری
نخواهد داشــت .بهویژه ،اگر پدیدآورنده بداند که امتیاز بهره برداری پس از مرگ او
هم ادامه خواهد یافت ،چنین انگیزه ای تشــدید می شود .بهبیاندیگر ،این استدالل
را می توان بر دو مقدمه استوار کرد .1 :ابداع و نوآوری پدید نخواهد آمد ،مگر اینکه
انگیزه های قوی و مؤثری وجود داشته باشد و این انگیزه معموالً اقتصادی است.2 .
ارزانترین و مؤثرترین راه در ایجاد این انگیزه ها اعطای مالکیت فکری به پدیدآورنده
است (حسینی نیک ،1395 ،ص 209؛ حکمت نیا ،1387 ،صص .)264 -263
این تئوری بعدا ً بهعنوان مبنای نظری حق شهرت مطرح گردید و دیوان عالی
ایاالتمتحده نیز در پرونده زاکینی بهآن استناد کرد .شرح پرونده بدین صورت است:
1- Incentive Theory
2- Economic Theory
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با اینحال تفکــرات این دو فیلســوف چندان مورد اســتقبال حقوقدانان
آمریکایی که منافع اقتصادی را در اولویت می دانند ،قرار نگرفته و ادعا شــده است
که بزرگترین مانع در توجیه حق شــهرت بر اســاس تئوری یادشده ،عدم امکان
توجیه قابلیت انتقال حق شهرت است .زیرا حقوق مترتب بر شخصیت قابل انفکاک
از شخصیت انسان نیستند (.)Nam, 2005, pp. 99- 100
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زاکینی هنرمند مشــهوری بود که به اجرای نمایش گلوله توپ انسانی
می پرداخت .در یکی از اجراهای او که در ایالت اوهایو برگزار می شــد ،ایســتگاه
پخش تلویزیونی محلــی بدون اخذ رضایت قبلی تمام اجرای او را در برنامه خبری
ســاعت  11شــب پخش کرد .پساز آن دعوای تجاوز به حق شهرت این هنرمند
تــا مرحله فرجامخواهی در دیوان عالی ایاالتمتحــده پیش رفت .دیوان عالی حق
زاکینی بر اجرای خود را بهعنوان یکی از مصادیق حق شــهرت به رسمیت شناخت
و اظهار داشــت که شناسایی حق شــهرت می تواند یک انگیزه قوی برای سرمایه-
گذاری هرچه بیشــتر در زمینه تولید نمایش ها و اجراهای ســرگرم کننده و مورد
عالقه عموم باشد .همانطور که مالحظه میشود ،دیوان در گزینش این مبنا تا حد
زیادی تحت تأثیر مبانی کپیرایت قرار گرفتBuchsbaum, 2018, p. 6; Imp,( 2
1
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.)2017, p. 50; McCarthy, 1994, p. 133

پس از اعالم نظر دیوان در پرونده زاکینی ،قضات و اندیشمندان بسیاری این
تئوری را بهعنوان مهم ترین مبنای حق شــهرت پذیرفتند ،اما در عین حال اشکال
هایی بدان وارد شده که بهتفصیل بررسی خواهد شد.
مــادو بهعنوان یکی از مخالفین سرســخت حق شــهرت که ســنگ بنا و
زیرســاخت های فکری این تئوری را نشــانه گرفته ،در تبیین دیدگاه انتقادی خود
درآمد افراد مشهور را به دو دسته تقسیم می نماید .دسته نخست درآمدی است که
فرد از طریق هنر خود کســب می نماید .مث ً
ال ،دستمزدی که یک هنرپیشه با ایفای
نقش در یک فیلم سینمایی به دست می آورد که او آن را «درآمد اصلی» 3می نامد
و دسته دوم درآمدی است که ثمره شهرت اوست مثل درآمد حاصل از تبلیغ کاالها
1- human cannonball
 -2مصادیق تحت حمایت حق شهرت تنها به ابعاد و مظاهر هویتی فرد محدود و منحصر نمی شود .پرونده زاکینی
نمونه آشــکاری اســت که در آن اجرا و نمایش یک هنرمند برای نخستین بار توسط این نهاد حمایت شد .در این

راستا مککارتی پرونده های حق شهرت را به دو دسته تقسیم می نماید« .1 :پرونده های ارزش مربوط بههویت»

که شــایعترین و متداول ترین پرونده های حق شــهرت هستند .در این پرونده ها از نام و تصویر و سایر نمادهای
هویتی قابلشناســایی اشــخاص بهره برداری تجاری و تبلیغاتی می شود« .2 .پرونده های ارزش مربوط به اجرا»

که بســیار نادر و کمیاب هســتند .در این پرونده ها از اجرا و نمایش منحصر بهفرد اشخاص بهره برداری تجاری و
تبلیغاتی می شود (.)McCarthy, 1994, p.133

3- Primary Income
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(.)Hoffman, 1980, p. 118

در پاســخ به انتقاد فوق باید گفت که اگر به درآمد برخی از افراد مشهور که
از طریــق تأیید و تبلیغ کاالها و خدمات در تبلیغات بازرگانی بهدســت آمده نگاهی
انداخته شــود ،نادرستی این دیدگاه آشکار خواهد شد .بهعنوان نمونه ،مجله فوربس
2در سال  2013گزارشی منتشر ساخت مبنی بر اینکه راجر ف ِد ِرر ،3بازیکن سوئیسی
تنیــس حرفهای در ســال  2012درآمدی در حدود  72میلیون دالر کســب کرده
که تنها  6/5میلیون دالر آن حاصل موفقیت های او در مســابقات تنیس حرفه ای
بوده و  65/5میلیون دالر دیگر آن در نتیجه بهره برداری از شــهرتش بهدستآمده
اســت .همینطور تایگر وودز ،گلفباز مشهور آمریکایی ،در طی همان سال درآمدی
درمجموع بهمبلغ  78میلیون دالر بهدست آورده که  13میلیون دالر آن ثمره بازی
او در مســابقات حرفه ای گلــف بوده و  65میلیون دالر دیگر از طریق اســتفاده از
شهرتش به دستآمده است .نمونه های فوق حاکی از این است که ظرفیت درآمدی
افراد مشهور از تبلیغ کاال و خدمات در آگهی های بازرگانی می تواند درآمدی را که
1- Collateral Income
2- Forbes Magazine
3- Roger Federer
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و خدمــات در آگهی های بازرگانی کــه او آن را «درآمد ثانــوی» 1می نامد .مادو
معتقد است که با توجه به تمایز کپی رایت و حق شهرت این مبنا که نخست برای
حمایت از کپی رایت مطرح گشــته نمیتواند به حق شــهرت تسری داده شود .در
حقیقــت ،کپی رایت که بر مبنای تئوری انگیزه در ایاالتمتحده توجیه می شــود،
برای حمایت از درآمد اصلی پدیدآورنده مطرحشده تا پدیدآورنده انگیزه کافی برای
خلق آثار فکری که در نهایت موجب پیشــرفت علمی و فرهنگی کشــور می شود،
داشــته باشد .درحالی که درآمد حاصل از شهرت یک فرد مشهور یک درآمد جانبی
است و نمی توان گفت که اگر حمایت از حق شهرت صورت نگیرد ،او نیز تمایل
و انگیزه خود را بهعنواننمونه برای نقش آفرینی در یک فیلم سینمایی یا شرکت
در مســابقات ورزشی از دست می دهد ( .)Madow, 1993. p. 209حتی از منظر
برخی از صاحبنظران ،چنین درآمدی برای افراد مشــهور ناچیز و کماهمیت است
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آن ها از طریق فعالیت و حرفه اصلی خود کسب میکنند ،تحت الشعاع قرار دهد و
در این صورت پذیرش اینکه چنین درآمدی فقط یک عایدی ثانوی و فرعی اســت،
دشوار بهنظر می رسد (.)Corbett, 2014, pp. 385, 391
بهعالوه مککارتی 1معتقد است هنگامی که حق شهرت به حمایت از اجرای
یک هنرمند می پردازد ،به شــدت به اهداف کپی رایت نزدیک می شــود و در این
صورت تئوری انگیزه گزینه مناسبی برای توجیه حق شهرت خواهد بود .نظر دیوان
عالی ایاالتمتحده در پرونده زاکینی نیز مؤید دیدگاه اوست (McCarthy, 1987,
.)p. 1711 Whitehorn, 2017, p. 204

دومین انتقادی که مادو مطرح ســاخته این است که حمایت از حق شهرت
موجب توزیع ناعادالنه ثروت می شــود .از منظر وی تعداد اندکی از ستارگان بزرگ
درآمدهای سرشــاری از طریق تبلیغات به دســت می آورنــد و حمایت از این حق
موجب یک شــکاف اقتصادی بزرگ میان آن ها و ســایر اقشار جامعه می گردد که
مشــکالت اجتماعی بســیاری را به همراه خواهد داشت .بنابراین ،شخصی که خود
بهاندازه کافی ثروتمند است ،مستحق و شایسته چنین درآمدی نیست (Madow,
.)1993, pp. 217- 218

در پاســخ به انتقاد مذکور باید گفت کــه اوالً دارایی همه مردم اعم از فقیر
و غنی و مشــهور و ناشناخته بایســتی مورد حمایت قرار گیرد و ثروت و توانمندی
مالی فرد دلیلی برای عدم پذیرش حقوق او نیســت .ثانیاً باید خاطرنشــان کرد که
عمر برخی مشــاغل بسیار کوتاه است .به عنوان نمونه ،شغل یک ورزشکار حرفه ای
طبیعت بسیار زودگذری دارد و او در دوران اوج خود تنها فرصت کسب درآمد قابل
توجه از این حرفه را خواهد داشــت .در چنین شــرایطی چرا باید آنان را از فرصت
به حداکثر رســاندن درآمد خود محروم ساخت؟ ( .)Corbett, 2014, p. 392ثالثاً
اگر تمام تبلیغکنندگان و افرادی که هویتشــان دارای ارزش تبلیغاتی است در نظر
گرفته شوند ،نادرستی این سخن نمایان خواهد شد .مککارتی در رد این دیدگاه به
پروندههای حق شــهرت اشاره نموده و با مطرح کردن چندین پرسش اذهان
مخاطبین خود را به فکر وا می دارد .او اظهار می کند که آیا شما در پرونده
1- Thomas McCarthy
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.)p. 392
 -1یکی از مشهورترین پروندهها در این زمینه پرونده خانم وانا وایت ( )Vanna Whiteاست .ماجرا بدین صورت
اســت که شرکت سامســونگ الکترونیک در یکی از برنامه های تبلیغاتی خود رباتی را نشان داد که یک پیراهن

بلند زنانه بهتن ،کالهگیسی بر سر و طال و جواهراتی به گردن داشت که به پیراهن ،مو و جواهرات خانم وانا وایت
بســیار شــباهت داشــت .ربات آماده بود تا یک حرف را بر روی صفحه بازی بچرخاند .فضای این تبلیغ فورا ً ذهن
مردم را بهسوی برنامه گردونه شانس ( )Wheel of Fortune game showهدایت کرد .گردونه شانس یکی
از پرطرفدارترین مســابقات در تاریخ تلویزیون آمریکاست که خانم وانا وایت به مجریگری در آن پرداخته بود .او

به محض اطالع از پخش چنین تبلیغی علیه شرکت سامسونگ الکترونیک برای نقض حق شهرتش بهاستناد کامن

الی کالیفرنیا و بابت تأیید و تضمین دروغین بهاســتناد بند الف بخــش  43قانون النهام اقامه دعوا نمود .دادگاه

ضمن صدور حکم به نفع خواهان اعالم کرد که حق شــهرت کامن الیی کالیفرنیا محدود به بهرهبرداری از نام و

تصویر فرد نیســت .تجاوز به حق با اســتفاده از هر نشان ویژه ای که خواهان توسط آن شناسایی شود ،محقق می

گردد (.)Wang, 2016, pp. 11-12

 -2شــرکت فریتوـ لی ( ).Frito-Lay Incزیرمجموعه شرکت چندملیتی صنایع غذایی آمریکا به نام پپسی کو
( )PepsiCoاســت که بهتولید میانوعده های غذایی میپردازد .این شــرکت به کمک آژانس تبلیغاتی تریسی
الک ( )Advertising Agency Tracy-Lockeبرای تبلیغ چیپس دوریتو از شــخصی بهنام استفان کارتر

( )Stephen Carterخواســت که بهتقلید صدای تام ویتس خواننده مشــهور امریکایــی بپردازد .تام ویتس به
محض اطالع از انتشــار آگهی به طرفیت شرکت فریتو-لی بهاتهام نقض حق شهرت کامن الیی کالیفرنیا و نیز به

خاطر تأیید و تضمین دروغین به اســتناد بند الف بخش  43قانون النهام طرح دعوا نمود .در جلســه رســیدگی،

هیئت منصفه خوانده را بهپرداخت  375هزار دالر خســارت معادل زیان و  2میلیون دالر خسارت تنبیهی و 100

هزار دالر هم بابت نقض قانون النهام محکوم کرد .حوزه قضایی نهم رأی هیئت منصفه (جز حکم به پرداخت 100

هزار دالر) را تأیید نمود (.)McCarthy, 1994, pp.138-139
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وانا وایت 1شــرکت سامســونگ با حدود  10میلیارد دالر فروش سالیانه را مستحق
2
ایــن ارزش تبلیغاتــی می دانید یا خانــم وایت را؟ آیا شــما در پرونده تام ویتس
شــرکت فریتو-لی (که زیرمجموعه شرکت چند ملیتی پپسی کوال با درآمد تقریبی
 4میلیارد دالر در سال است) را نسبت به ارزش تبلیغاتی صدای تام ویتس سزاوارتر
و ذي حق میدانید یا خود تام ویتس را؟ (.)McCarthy, 1994, p. 141
در پایان بایــد گفت که فقط هویت افراد ثروتمنــد دارای ارزش اقتصادی
نیســت .به تعبیر دیگر ،از منظر اکثریت اندیشــمندان آمریکایی همه افراد اعم از
مشــهور و غیرمشهور از حق شهرت برخوردار هســتند که بهلحاظ تمکن مالی در
سطوح متفاوتی قرار دارند و مسلماً در میان آنها افراد با درآمدهای پایین نیز وجود
دارند .بنابراین ،ایراد یادشــده از این حیث نیز پذیرفته نمیشود (Corbett, 2014,
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سومین انتقاد این است که انگیزه اقتصادی تنها دلیل گرایش افراد به انجام
اموری که موجب شــهرت می شود ،نیســت .بهعنواننمونه ،برخی از افراد مشهور
نظیر جروم دیوید ســالینجر  ،نویســنده و رماننویس مشهور آمریکایی ،به شهرت
خود بهعنوان یکبار و زحمتی که بر دوش او ســنگینی می کند ،نگریســته است.
او از جمله چهره های برجســتهای است که با وجود شهرت بسیار ،درخواست های
مصاحبه با مطبوعات و رســانه ها را هرگز نپذیرفته و گوشهنشــینی را به هیاهوی
زندگی شهرنشــینی ترجیح داده است .نمونه دیگر داســتین لی هافمن هنرپیشه
مشــهور آمریکایی اســت که بهمنظور حفظ صداقت حرفه ای خود ،تمایلی به بهره
برداری تجاری از موقعیت خود نداشته است .در حقیقت رسیدن به شهرت برای او
یک هدف بوده ،اما انتفاع تجاری از این شــهرت هرگز مقصود او نبوده است .قائلین
به این دیدگاه معتقدند که در حال حاضر این واقعیت نباید نادیده انگاشــته شــود
که بســیاری از اشخاص مشهور به جای کسب ثروت از طریق شهرت خود بیشتر به
دنبال تمجید و قدردانی مردم هســتند .بنابرایــن ،تئوری انگیزه بهدلیل عدم توجه
کافی به این مسئله که انســان ها دارای آمال و اندیشه های متفاوت هستند ،همه
را در یک ردیف قرار داده اســت و فرض را بر این نهاده که آن ها به دنبال کســب
ثروت از طریق شهرت خود هستند و در نتیجه از این نظر محل ایراد است (Nam,
.)2005, pp. 73- 74

هرچند نمی توان جلب منافع اقتصادی را انگیزه همه افراد در رســیدن به
شــهرت دانســت ولی نمیتوان انکار نمود که گروه چشمگیری از افراد برای نیل به
منافع اقتصادی ،ســعی در کسب شهرت دارند .بنابراین ،حمایت از حق شهرت می
تواند موجب شــود که افراد برای اقدامات مفیدی که شــهرت را در پی دارد انگیزه
داشته باشند.
بــا این همه تئوری انگیزه از جهت دیگری قابل مناقشــه اســت .در واقع
هرچند حمایت از شهرت ،موجب تقویت انگیزه های اقتصادی در اشخاص می گردد
و افراد سعی در تحصیل شهرت می نمایند ،لیکن تشویق اشخاص به کسب شهرت،
ضرورتــاً منجر به فعالیت های مثبت اقتصادی و نتایج مفید برای جامعه نخواهد
شد و بلکه ممکن است اشخاص را برای رسیدن به شهرت به نقض ارزش های

133
اخالقی و هنجارهای جامعه هدایت نماید .به عالوه ،پافشاری بیش از حد بر انگیزه های
اقتصادی ،ممکن اســت منجر به کمرنگ شــدن رسالت مربوط به ارزش های اخالقی
جامعه گردد .بنابراین ،باید حمایت از حق شهرت در چارچوب و به نحوی محقق گردد
که ضمن تأمین منافع اقتصادی ،ارزش های متعالی اخالقی نادیده انگاشته نشود.

1- Hardin
2- Posner
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 .2-2-1تئوری ارزش اقتصادی
منشــأ اصلی ظهور تئوری اقتصادی به اندیشــه های زیستشناسی به نام
هاردیــن 1بازمیگردد که در توجیه مالکیت خصوصی این تئوری را مطرح نمود .به
عقیده او چنانچه هرکســی مجاز باشــد تا هر مالی را بهعنوان یک دارایی عمومی و
مشــترک بهصورت رایگان اســتفاده کند ،آنگاه بهره برداری بیش از حد این منابع
اتفاق میافتد که درنهایت بهنابودی کامل آن ها منجر خواهد شد .مث ً
ال ،یک مرتع
یا زمین سرسبز می تواند در اثر چرای بیرویه دام بهطور کامل از بین برود .هاردین
راهحل جلوگیری از این بحران را خصوصیســازی و حمایت از مالکیت شخصی می
داند .بعدها اندیشــمندان دیگری نظیر پوسنر 2نخست این تئوری را جهت حمایت
از مالکیت فکری و ســپس بهعنوان مبنای نظری حق شهرت بهکار گرفت .از منظر
پوســنر شهرت به مثابه یک محصول فرهنگی اســت که چنانچه بهرهبرداری از آن
برای همگان مباح باشد ،استفاده های پی در پی موجب از بین رفتن ارزش اقتصادی
آن خواهد شد .بنابراین ،او پیشنهاد می کند که برای جلوگیری از مصرف افراطی آن
بایستی تئوری حق شهرت حمایت شود (.)Nam, 2005, pp. 80-81
نظریات پوســنر توسط اندیشمندان دانشگاه شیکاگو و کسانی که از تفکرات این
دانشــگاه پیروی می کردند ،مورد اســتقبال قرار گرفت .با اینحال ،مخالفین این تئوری
معتقدند که شــهرت یک فرد محصول مشترک فرهنگی است و اکثریت آحاد جامعه در
پیدایش آن بهگونهای دخیل هستند .به بیاندیگر ،ارزش تبلیغاتی و شهرت افراد مشهور
به نوعی مخلوق عموم مردم هستند .بنابراین اگر بهره برداری توسط آن ها صورت گیرد،
در واقع آن ها بخشی از سهم خود را استیفا نموده اند (.)Nam, 2005, p. 86
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همانطور که مالحظه می شــود ،این همان انتقادی است که مادو بهتئوری
کار وارد ساخت و همانگونه که پیشتر بیان شد ،ضمن پذیرش تعلق حق شهرت به
صاحب آن از نقش ســایر عوامل نباید غفلت نمــود و برای تمهید تئوری عمومی و
تبیین قلمرو و حدود حقوق ناشی از شهرت باید نقش سایر عوامل را نیز درنظرگرفت.
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 .3-1مبنای حمایت از مصرفکننده
یکی دیگر از مبانی که در جهت حمایت از حق شــهرت بیانشده ،حمایت
از مصرفکننــده اســت .حمایــت از مصرفکنندگان در برابر شــیوه ها و اقدامات
تجاری گمراهکننده (بهویژه تعریف و تمجیــد دروغین و متقلبانه کاالها و خدمات
در تبلیغات تجاری) ایجاب مینماید که قانون گذار ســازوکارهای حقوقی مناسبی
را تدارک ببیند .در این مسیر پذیرش حق شهرت در کنار سایر سازوکارها میتواند
راهگشــا باشد .در این راســتا و بهعنوان نمونه ،هنگامی که در یک برنامه تبلیغاتی
تصویر شــخص مشــهور بدون رضایت وی مورد بهره برداری قــرار می گیرد ،با دو
قربانی روبرو هستیم .نخست ،فرد مشهوری که از نام و تصویرش بهصورت غیرمجاز
استفاده شده اســت و دوم ،عموم مصرفکنندگانی که با این تبلیغات گمراهکننده
فریــبخوردهاند .بنابرایــن برای حمایت از گروه اخیــر و جلوگیری از فریب آنان،
بایســتی مانع سوءاســتفاده از نام و تصویر اشخاص مشهور در تبلیغات تجاری شد.
اما ایرادی که میتواند مطرح شــود این اســت که از سویی محور بحث حق شهرت
نظارت بر بهره برداری از ارزش تبلیغاتی هویت افراد است و حمایت از مصرفکننده
و جلوگیری از فریب او هدف این نهاد نیست ( .)Simmons, 2018, p. 4از سویی
دیگر ،مالزمهای میان پذیرش حق شــهرت و حمایت از مصرفکننده وجود ندارد،
بلکه حمایت از مصرفکننده میتواند از راه های دیگر از قبیل نهاد مسئولیت مدنی
تأمین گردد.
 .2جستجوی مبانی حق شهرت در حقوق ایران
پس از مطالعه مبانی نظری حق شــهرت در نظــام حقوقی ایاالتمتحده،
تبیین و تحلیل مبانی این تئوری در حقوق ایران شایسته است .در این راستا ،سه

135
مبنا تحت عناوین لزوم احترام به مال و عمل مسلمان ،منع اضرار به غیر و سلطنت
بر اموال اجماالً بر چرایی لزوم حمایت از حق شهرت داللت دارد که دقت در مبانی
یادشده برای تبیین قلمرو حق شهرت و تعیین حدود آن ضروری است.
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 .1-2لزوم احترام به مال و عمل دیگران
در آموزه های دینی شریعت اسالم همواره بر لزوم حفظ حرمت مال و عمل
مســلمان سفارش شده و آیات و روایات بسیاری در این باب وارد شده است .روایت
المؤمن ُ ...ح ْر َم ُه مال ِه َك ُح ْر َم ِه َدمِــهِ» (اصفهانی ،1406 ،ص 282؛ قمی،
نبــوی «...
ُ
 ،1413ص 418؛ کلینی ،1407 ،ص  )360در این راستا قابل ذکر است .همچنین
اســت روایت «ال یَ َ
حل ُ
طیب ن َفسِ ه» (اشتهاردی ،1417 ،ج
ســلم إالَّ عن
مال امرء ُم
ِ
ٍ
 ،13ص 422؛ اصفهانــی ،1418 ،ج ،1ص 346؛ حائری ،1418 ،ج  ،14ص 106؛
همدانی ،1420 ،ص .)457
بنای عقال نیز بر اصل لزوم احترام به کار و ســرمایه اشخاص تأکید نموده و
دخل و تصرف بدون اجازه در اموال آنان را جایز ندانسته و در صورت ایجاد مزاحمت
و تعدی و تجاوز به این اموال ضمانت پرداخت خسارت به صاحب مال را الزم دانسته
است .بنابراین ،لزوم احترام به مال و کار اشخاص از احکام امضایی اسالم است و نه
تأسیســی ،زیرا زندگی عقال و خردمندان بر این امر بنیاد گردیده و برای هیچکس
جای انکار نیســت و بهطور کلی بنیان مالکیت بر این امر مبتنی است .پس آیات و
روایات صرفاً مؤید ســیره عقالست (احمدزاده ،1395 ،صص  .)21 -20مال و عمل
دیگران اصوالً محترم اســت و باید از هرگونه تجاوز و تعدی مصونیت داشته باشد و
در صورت تجاوز به آن ،شخص متجاوز ،ضامن به شمار آید.
در قانون مدنی ایران نیز نمونههایی از توجه به مبنای یادشــده به چشــم
میخورد .احکام عام مواد  336و  337قانون مدنی در خصوص لزوم پرداخت اجرت
در قبال استیفاء از کار یا مال دیگری از این قبیل است.
گفتنی است لزوم احترام به مال و کار دیگران در صورتی می تواند بهعنوان
مبنای حق شهرت بهکار گرفته شود که حق فرد بر ارزش تبلیغاتی هویت و اجرای
خویش یک حق مالی تلقی شود .مال بهعنوان یک مفهوم عرفی ،آن چیزی است که
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دارای ارزش داد و ســتد بوده و در برابر آن پول یا مال دیگر پرداخت شــود (ر.ک.
کاتوزیان ،1386 ،صص  .)11-10بنابراین ،نشــان های هویتی اشخاص که در عرف
امروز دارای ارزش اقتصادی بوده و به ویژه از آن در تبلیغات تجاری استفاده می گردد،
مالیت داشته و مشمول عمومات یاد شده است.
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 .2-2نفی اضرار بهغیر
یکی دیگر قواعد مشــهور فقهی قاعده الضرر اســت .متن حدیث الضرر نیز
رار فِی االسال ِم»
رار»« ،الضَ َر َر َو ال ضِ َ
بهســه نحو روایت شده اســت« :ال ضَ َر َر َو ال ضِ َ
رار َعلی ُمؤمِن» (حر عاملــی ،1414 ،ج ،18ص32؛ حر عاملی،
ــر َر َو ال ضِ َ
و «ال ضَ َ
بیتــا ،ج ،17ص376؛ نیز ر.ک .بهرامی احمدی ،1388 ،ص 34؛ محمدی،1385 ،
ص  .)143صرفنظر از ادله لفظی ،بنای عقال نیز پشــتوانه محکمی برای این قاعده
محسوب می شود .عقال و خردمندان عالم معتقدند که زیان رساندن به دیگری اوالً
امری مذموم و ناپسند است و ثانیاً عامل زیان در مقابل زیان دیده مسئول پرداخت
خسارت است و بنابراین در تمامی نظام های حقوقی این قاعده پذیرفتهشده و چون
ردع و منعی از ســوی شارع واصل نشــده ،موافقت او در نظام های حقوقی اسالمی
1
احراز می گردد (محقق داماد ،1387 ،ص .)151
در مورد اینکــه چطور قاعده مزبور می تواند بهعنوان مبنای حق شــهرت
مطــرح گــردد ،باید گفت که با عــدم حمایت از این حق ،تجــار و تبلیغکنندگان
بهراحتی می توانند بهبهره برداری غیرمجاز از ارزش تبلیغاتی هویت اشــخاص و یا
اجرای هنرمندان پرداخته و آنان را از این نفع مســلم محروم ســازند .در اینجا دو
پرســش بهوجود می آید .نخســت اینکه آیا محرومیت از این نفع مسلم داخل در
مفهوم ضرر است؟ و دوم اینکه آیا قاعده الضرر شامل امور عدمی هم می شود؟
در پاسخ به پرسش نخست باید گفت ضرر امری عرفی است .از اینرو در هر
موردی باید به عرف مراجعه کرد و مصادیق ضرر را شناســایی نمود .بهطور معمول
عرف محروم شدن از نفع مسلم را ضرر می داند .بنابراین ،باید آن را داخل در قلمرو
 -1در مــورد احکام قانونی مبتنی بر این قاعده نیز بهعنــوان نمونه می توان بهمواد ،138 ،132 ،122 ،114 ،65

 600 ،594 ،592 ،591 ،159 ،139و  833ق .م .اشاره نمود.
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 .3-2سلطنت بر اموال
قاعده سلطنت از قواعد مسلم فقهی است که مستند بهآیاتی نظیر آیه
 -1برخی از فقهای معاصر (ســید علی حســینی سیســتانی ،قاعدة ال ضرر وال ضرار ،صص 134به بعد) نیز ضمن
پذیرش نفی حکم ضرری به اســتناد فقره اول حدیث (الضرر) ،بر اســاس قسمت دوم روایت (الضرار) ،اوالً تحریم
اضرار و ثانیاً تشریع وسایل اجرایی مناسب برای جلوگیری از زیان را استنباط کردهاند.
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حمایتــی قاعده الضرر دانســت (رک .محمــدی ،1385 ،ص  .)153بنابراین ،اگر
اســتفاده غیرمجاز از هویت فرد در تبلیغات تجاری و یا پخش اجرای یک هنرمند
موجب فوت منفعت مســلمی گــردد ،قاعده الضرر می توانــد بهعنوان مبنای این
تئوری مطرح گردد.
در پاســخ به پرســش دوم نیز باید گفت نظر مشهور این است که بهموجب
قاعده مزبور احکام ضرری نفی گردیده اســت (انصاری ،1414 ،ص116؛ مصطفوی،
،1417ص 243؛ موســوی در پاسخ به پرســش دوم نیز باید گفت نظر مشهور این
اســت که بهموجب قاعده مزبور احکام ضرری نفی گردیده اســت (انصاری،1414 ،
ص116؛ مصطفوی،1417 ،ص 243؛ موســوی بجنوردی ،1419 ،ج ،1صص-218
219؛ نائینی ،1418 ،ج ،3ص . 1)382در این راستا ،این ادعا مطرح شده که قاعده
الضرر اثبات حکم نمینماید بلکه فقط احکام وجودی را نفی می نماید (حســینی
مراغی ،1417 ،ج ،1ص320؛ موســوی بجنــوردی ،1419 ،ج ،1صص236-235؛
نراقی ،1417 ،ص  )55با اینحال ،برخی الضرر را شامل عدمیات دانسته و معتقدند
به موجب الضرر هرگونه ضرر در دایره تشــریع نفی گردیده اســت ،چه ضرر ناشی
از جعل حکم باشــد و چه ناشی از فقدان آن و دلیلی برای اینکه الضرر بهضررهای
ناشــی از احکام وجودی اختصاص یابد ،وجود ندارد .بهعالوه ،بسیاری از آنچه که بر
آن ،حکم عدمی اطالق می شــود در حقیقت حکم وجودی اســت .بهعنواننمونه،
عدم ضمان در مثال تجاوز بهحق شــهرت یک هنرپیشه تعبیر دیگری از برائت ذمه
اســت که یک حکم وجودی محسوب می شود .در پایان باید بهاین نکته اشاره کرد
که پشتوانه اصلی این قاعده بنای عقال است .آن ها هم عامل زیان را مسئول جبران
خســارت می دانند ،خواه ضرر بهخاطر یک امر وجودی حاصلشــده باشد ،خواه از
فقد آن (محقق داماد ،1387 ،صص .)161-158
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َراض» ، 1بنای عقال ،سیره متشرعه و حدیث مشهور نبوی
ِجار ًة َع ْن ت ٍ
شریفه « ت َ
اس ُم َســلَّط ُو َن َعلی اموال ِهم» (احسایی ،1405 ،ج ،1ص 222؛ طوسی،1407 ،
«ال ّن ُ
صص  )177 -176است .این قاعده در ماده  30قانون مدنی نیز بهصراحت پذیرفته
شده است.
مفاد قاعده بدین ترتیب اســت که از سویی ،سلطنت مالک بر مال خویش
حق او به شمار می آید و هرگونه که بخواهد می تواند در آن تصرف نماید .از سوی
دیگر ،تصرف دیگران در مال یادشــده بدون رضایت مالک از نظر تکلیفی ممنوع و
از نظر وضعی موجب ضمان اســت .البته این قاعده در مورد روش اجرای تصرفات و
احکام و شرایط آن ها ساکت است و در این موارد بایستی به سایر ادله مراجعه کرد
(محقق داماد ،1387 ،صص .)231 -227
همانطور که پیش تر اشــاره شــد ،در تعیین مفهوم مال به عرف مراجعه
گردید و مشــخص شد که امروزه نشانهای هویتی افراد ناشناخته بهصورت بالقوه و
افراد مشهور بهصورت بالفعل از ارزش مالی برخوردار است و در نتیجه تحت شمول
قاعده مذکور قرار خواهد گرفت.
بنابراین ،عدم حمایت از حق شهرت منافی با سلطنت شخص بر اموال خود
به شمار می آید .درواقع ،الزمه سلطنت شخص بر اموال تشریع حمایت های الزم از
حق شهرت است .زیرا نشانهای هویتی هر شخص اعم از نام ،صدا و تصویر او جزء
دارایی وی بهشمار می روند و تنها بهخود آن شخص تعلق خواهند داشت.

َراض ِم ْن ُک ْم» (قرآن ،النساء ،آیه )29
ذين آ َم ُنوا الت َْأ ُک ُلوا أَ ْموال َ ُک ْم ب َ ْي َن ُک ْم ب ِالْباط ِ
ِجار ًة َع ْن ت ٍ
ِل إِالَّ أَ ْن ت َُک َ
« -1یا أَي ُّ َها ال َّ َ
ون ت َ
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برآمد
در نظام حقوقی ایاالتمتحده با به رســمیت شناخته شدن «حق شهرت»
توســط دیوان عالی ،ایــن حق در کانون توجــه قرار گرفته و حــق مزبور به طور
گستردهای پذیرفته شده اســت .در این نظام حقوقی ،مبانی مختلفی برای توجیه
حمایت از حق شــهرت مطر 
ح شده اســت که گروهی از آن صبغه اخالقی و برخی
خصیصه اقتصادی دارد .عالوه بر اینها حمایت از مصرفکننده نیز توجیهگر حمایت
از نشــان های هویتی افراد دانسته شده اســت .در میان مبانی اخالقی ،تئوریهای
کار ،داراشدن بالجهت و شــخصیت به چشم می خورد .بر اساس تئوری کار ،آنچه
باعث شــهرت شخص می شود ،کار و تالش اوســت و از آن جایی که محصول کار
مورد احترام بوده ،شــهرت حاصل از کار نیز حق ویژه صاحب آن به شــمار میآید.
هرچند این تئوری قابل انکار نیست ،لیکن باید به نقش سایر عوامل و سهم ایشان
در حق شــهرت نیز توجه داشت .دارا شــدن بالجهت نیز در پی جلوگیری از بهره
برداری ناروای دیگران از ارزش تبلیغاتی نشــان های هویتی شــخص مشهور است.
تئوری شــخصیت نیز با مرتبط دانســتن شهرت و نشــان های هویتی با شخصیت
صاحب آن ،عدم حمایت از شــهرت را موجب آســیب به کرامت انسانی و استقالل
شخصیتی اشــخاص می داند .اشکال این تئوری این است که نمی تواند توجیه گر
همه ابعاد حق شــهرت به ویژه بعد مالی و قابلیت نقل و انتقال آن باشــد .در کنار
مبانی اخالقی ،ســعی شده است برای توجیه حمایت از نشان های هویتی ،از مبانی
اقتصادی بهرهگیری شــود .در این میان ،طرفداران تئوری انگیزه مدعی هستند که
حمایت اقتصادی از نشان های هویتی می تواند افراد را به تالش برای کسب چنین
نشان هایی هدایت نماید .در کنار انتقادات مختلفی که به این تئوری وارد شده ،به
نظر می رسد به رغم تأثیر مثبت یادشده ،تشویق اشخاص به کسب شهرت ،ضرورتاً
منجــر به فعالیت های مثبت اقتصادی و نتایج مفید برای جامعه نخواهد داشــت و
حتی ممکن اســت منجر به کمرنگ شــدن رســالت مربوط به ارزش های اخالقی
جامعــه گردد .بنابراین ،توجه به ارزش های متعالــی اخالقی در کنار تأمین منافع
اقتصادی بایسته است .ضرورت حمایت از مصرفکنندگان در مقابل تبلیغات تجاری
گمراهکننده نیز از دیگر مبنایی توجیهکننده حمایت از حق شهرت به شمار آمده
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که با این اشکال مواجه است که میان پذیرش حق شهرت و حمایت از مصرفکننده
مالزمــهای وجود ندارد .از منظر نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه امامیه اســت،
مبانی لزوم احترام به مال و عمل دیگران ،نفی اضرار به غیر و سلطنت بر اموال می
تواند در موجه دانســتن حمایت از نشان های هویتی بهکار آید .طبیعتاً برای تمهید
تئوری عمومی درباره حمایت از حق شهرت باید از همه مبانی و مالحظات یادشده
در مــورد هر یک از آنها بهره جســت و با لحاظ کلیه جوانــب اقتصادی و اخالقی
حمایت از نشان های هویتی را در مسیر اعتدال پایه ریزی نمود.
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 حکمتنیا ،محمود ( ،)1387مبانی مالکیت فکری .تهران ،نشر میزان. حلی ،مقداد بن عبداهلل سیوری (1403ق) ،نضد القواعد الفقهیه علیمذهب اإلمامیه ،قم ،کتابخانه آیه اهلل مرعشی نجفی.
 خدمتگزار ،محسن ( ،)1391فلسفه مالکیت فکری .تهران ،نشر میزان. راوندی ،قطبالدین ،سعید بن عبداهلل (1405ق) ،فقه القرآن ،ج  ،2قم،کتابخانه آیه اهلل مرعشی نجفی.
 طوســی ،ابوجعفر ،محمد بن حسن (1407ق) ،تهذیب االحکام ،تهران،دار الکتب اإلسالمیه.
 قبولی درافشان ،سیدمحمدهادی؛ بختیاروند ،مصطفی و خوانساری ،سمانه(« ،)1397حق شــهرت مطالعه در حقوق آمریکا ،کوشش برای شناسایی
در فقه امامیه و ســاماندهی آن در حقوق ایران» ،فصلنامه مطالعات حقوق
خصوصی.)1( 48 ،
 قمی ،صدوق ،محمد بن علی بن بابویه (1413ق) ،من ال یحضره الفقیه،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته بهجامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 کاتوزیــان ،ناصــر ( ،)1386دوره مقدماتی حقــوق مدنی :اموال ومالکیت ،تهران ،نشر میزان.
 کلینی ،ابو جعفر ،محمد بن یعقوب (1407ق) ،الکافی ،تهران ،دار الکتباالسالمیه.
 محقق داماد ،سیدمصطفی ( ،)1387قواعد فقه :بخش مدنی (مالکیت-مسئولیت) ،تهران ،مرکز نشر علوم اسالمی.
 محمدی ،ابوالحسن ( ،)1385قواعد فقه ،تهران ،نشر میزان. محمــدی ،عمید؛ صالحی مازندرانی ،محمــد و زاهدی ،مهدی (،)1396«حمایت از حق شهرت در پرتو حقوق مالکیت فکری با رویکرد تطبیقی»،
مجله پژوهشهای حقوق تطبیقی.)3(21 ،
 مصطفوی ،سید محمد کاظم (1417ق) ،مائة قاعدة فقهیة ،قم ،مؤسسهنشر اسالمی.
 -موسوی بجنوردی ،سید حسن ( ،)1419القواعد الفقهیة ،ج .1قم ،نشر الهادی.
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 فصلنامه مطالعات حقوق،» «حق جلوت،)1398(  عبــاس. میرشــکاری.)3(49 ،خصوصی
 منیة الطالب (تقریرات توســط شیخ،)1418(  محمد حســین، نائینی. مؤسسه نشر اسالمی، قم.3 ج.)موسی خوانساری
 مركز النشــر التابع لمكتب، قم، عوائد األیام،)1417(  مال احمد، نراقی.اإلعالم اإلسالمی
 جناب مؤلف، قم، حاشیه کتاب المکاسب،)1420(  آقا رضا،همدانی•
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The Comparative Study of the Theoretical
Foundations of the Publicity Right in the
United States of America and Iran
Masoomeh Benasbordi
Sayyed Mohammad Mahdi Qabuli Dorafshan
Saeed Mohseni

According to most US jurists, the right of publicity is the
inherent right of every human to control the commercial exploitation of his or her own identity. This research applying
a descriptive, analytical, and comparative method seeks to
examine the foundations of this right in the law of the US
and Iran. The results of the study indicate that the labor and
incentive theories, among the foundations discussed, have attracted widespread attention of the US thinkers. despite all
criticisms, the recognition proponents of this right have been
able to overcome the opponents, and convince state legislatures to enact protection laws, so that more than half of the
states have so far recognized this right by law, Common law,
or both. Also, in Iran, the grounds for recognizing the right
can be provided by rules such as the need to respect the property and labor of others, the prohibition of detriment to others
and the dominion over property.
Keywords: Dominion over Property, Necessity of Respecting
the Other Property and Labor, Moral Foundation, Economic
Foundation, Consumer Protection Foundation, Prohibition of
Detriment to Others.

