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Abstract 
Sport, like other industries, has products and goods that may be based on skill, 
art, thought and knowledge. With a glance, it's possible to see professional sports 
competitions and surrounding affairs as the source of products that are shaping 
up in the industry. One of the achievements of these races is the sale of points, 
television broadcasting, ticket sales, promotions, and the like; among them the 
most profitable is the sale of sporting media player points, which are in the form 
of a contract, club or league or sports federation, the right to broadcast The 
contest settles in a variety of ways to an organization or company that specializes 
in broadcast media. Regardless of the level of commercial importance and 
popularity of professional sports competitions, one of the most important doubts 
is whether a set of professional sports competitions can be protected as literary 
and artistic work as intellectual property rights? This research seeks to prove, 
with the help of the fundamental principles of literary and artistic works, that 
professional sports competitions have the ability to take into account the 
truthfulness of the aspects of originality and expression in a particular form and 
form of the case of literary and artistic works of thought And hence the monitory 
and moral rights arising from literary and artistic works. 
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1. Introduction 
Sport is one of the new areas in which 
support for intellectual property rights, 
including industrial property and literary 
and artistic ownership, is underway. As 
sports like other industries have products 
and goods that may be based on skill, art, 
thought and knowledge.   

2. Methods 
According to the investigated components 
of the present study, the method of 
doing research in this article is applied in 
terms of purpose and is descriptive-
analytic in nature. Content analysis 
method has been used in order to prove, 
that professional sports competitions have 
the ability to take into account artistic 
works. 

3. Findings 
professional sports competitions and 
surrounding affairs as the source of 
products that are shaping up in the 
industry. One of the achievements of these 
races is the sale of points, television 
broadcasting, ticket sales, promotions, 
and the like; among them the most 
profitable is the sale of sporting media 
player points, which are in the form of a 
contract, club or league or sports 
federation, the right to broadcast. The 
contest settles in a variety of ways to an 
organization or company that specializes, 
in broadcast media 

3. Conclusion 
Regardless of the level of commercial 
importance and popularity of professional 
sports competitions, one of the most 
important doubts is whether a set of 
professional sports competitions can be 
protected as literary and artistic work as 
intellectual property rights? This research 

proves, with the help of the fundamental 
principles of literary and artistic works, 
that professional sports competitions have 
the ability to take into account the 
truthfulness of the aspects of originality 
and expression in a particular form and 
form of the case of literary and artistic 
works of thought, and hence the monitory 
and moral rights arising from literary and 
artistic works. 
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 ای به عنوان اثر ادبی و هنری امکان سنجی تلقی مسابقات ورزشی حرفه.  زنگنه مسعودو  پیلوار رحیم،   نیا حکمت محمود

 پژوهشی  علمی

  و  ادبی  اثر  عنوان  به  ایحرفه  ورزشی  مسابقات  تلقی  سنجی  امکان
 هنری

 3زنگنه  مسعود ، *2یلوارپ یمرح ،  1نیا  حکمت محمود

 
 ایران  تهران، اسالمی، اندیشه و فرهنگ پژوهشکده حقوق، و  فقه گروه استاد 1
 ایران  قم، تهران، دانشگاه فارابی پردیس حقوق، دانشکده خصوصی، حقوق گروه استادیار  2

 ایران  قم، تهران،  دانشگاه فارابی پردیس حقوق، دانشکده فکری، مالکیت حقوق  ارشد کارشناس 3
 

10.22080/LPS.2021.20116.1203  

 تاریخ دریافت: 
 1399آبان  10

 : پذیرشتاریخ 
 1400 مرداد 24

 : تاریخ انتشار
 1400 آذر  6

 

 چکیده
 است  ممکن  که  است  کاالهایی   و  محصوالت  دارای  دیگر  صنایع  همانند   ورزش
 فروش   هاآن  پردرآمدترین  میان  این  در.  باشد  دانش  و  فکر  هنر،  مهارت،  بر  مبتنی

قات  ایرسانه  پخش  امتیاز  و  باشگاه  قرارداد،  یک  قالب  در  که  است  ورزشی  مساب
  به  مختلف  طرق به را مسابقه  مجموعه پخش حق ورزشی، فدراسیون یا و لیگ یا

  با .  کندمی  واگذار  دارد،  تخصص  ایرسانه  پخش  حوزه  در  که  شرکتی  یا  سازمان
  ورزشی  هایمسابقه  مورد  در  عمومی  اقبال  و  تجاری  اهمیت   از  سطح  این  وجود
  ورزشی   مسابقه  یک  مجموعه  آیا  که  است  این  مهم  تردیدهای  از  یکی  ای،حرفه
  مالکیت   حقوق   حمایت  مورد  هم  هنری  و  ادبی"  اثر"   عنوان  به  تواندمی  ایحرفه

  بنیادین   اصول  از  کمک  با   تا  است  آن  دنبال  به  پژوهش  این  گیرد؟  قرار   فکری
  دارند را قابلیت این ورزشی ایحرفه مسابقات نماید اثبات  هنری، و  ادبی مالکیت

 خاص،   شکل  و  قالب  صورت  به  شدن  بیان  و  اصالت  هایجنبه  صدق  به  توجه  با  تا
  از   ناشی  معنوی  و  مادی  حقوق  نتیجتا    و  شوند  تلقی  هنری  و  ادبی  آثار  از  مصداقی

  جهت   هم   تطبیقی  حقوق  از   راه  این   در  البته  و   گردد  آنها   شامل  هنری  و  ادبی  آثار
 .کرد  خواهیم استفاده کشورها دیگر حقوق حرکت سیر بررسی

 :موضوعات
 فکری  مالکیت حقوق

 کلیدواژه ها: 
 هنری، و ادبی مالکیت حقوق

  مسابقه ای،¬ حرفه ورزش  اثر،
 اصالت ورزشی،

 

 

 
   لواری پ می رح :نویسنده مسئول * 

 rahimpilvar@ut.ac.ir ایمیل: ایران  قم، تهران،  دانشگاه فارابی پردیس حقوق،  دانشکده آدرس:
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 ادبی و هنری ای به عنوان اثر امکان سنجی تلقی مسابقات ورزشی حرفه.  محمود حکمت نیا ، رحیم پیلوار و مسعود زنگنه

 مقدمه 1
حقوق به عنوان عامل تنظیم روابط اجتماعی در عین  
و  اجتماعی  تحوالت  تابع  خود،  رهبری  نقش  حفظ 
در   اکنون  که  تحوالتی  جمله  از  هست.  هم  اقتصادی 

می مالحظه  جهان  در  سطح  که  است  تحوالتی  شود، 
مسائل   به  ورزش  امروزه  است.  افتاده  اتفاق  ورزش 

گره شدت  به  اقتصادی  و  دیگر  مالی  و  صرفا  خورده 
به نیست  سرگرمی  »صنعت  طورییک  از  اکنون  که 

می صحبت  هم  و  ورزش«    در   مهمی  نقش  شود 
 .دارد جهانی 1ارزش  زنجیره

حرفهمسابقه ورزشی  مهمهای  محصول  ای،  ترین 
جمله  از  آثاری  دارای  و  هستند  ورزش    صنعت 

صدور  وانتقال نقل   امتیاز   فروش  مربی،   بازیکنان، 
فروش  ایرسانه  پخش تبلیغات  مسابقات،    و  بلیت، 

شرط  میادین   و   امکانات  ایجاد  ها،بندیورزشی، 
  گردشگر   و  مالی   حامیان   جذب  و   ورزشی  تأسیسات

باشد؛ پردرآمدترین  این  در   می    فروش   هاآن  میان 
  باید   است و  ورزشی  مسابقات  ایرسانه  پخش   امتیاز 

رسانه  داشت  اذعان پخش  مسابقات صنعت  ای 
خود   مستقل   صنعت   یک  عنوانبه  ورزشی 

به  شده مطرح برخی  که  طوری  به  درستی  است. 
درآمد گفته  مسابقات   ای رسانه  پخش  از  ناشی   اند 

  شناخته "  ورزش  صنعت  اکسیژن"  عنوانبه
 (. Blackshaw,2012,286)شودمی

  ای،رسانه  پخش   درآمدهای   بدون  امروزه،
 جهانی   همچون المپیک، جام  ورزشی  بزرگ  مسابقات

بینند.  آسیب جدی می...  های فوتبال و  لیگ  و  فوتبال
رسانه  زیرا پخش  از  حاصل  مسابقات درآمد  ای 

حرفه برای  بزرگ  ایورزشی  مالی  منبع  ترین 
  های ورزشی و فدراسیون  هالیگ  ،ایحرفه  هایباشگاه

رسانه  است. پخش  عبارتی،  ورزشی  به  مسابقات  ای 

 
1 value chain 
2 https://www.fifa.com/worldcup/news/2014-
fifa-world-cuptm-reached-3-2-billion-viewers-
one-billion-watched--2745519 
3 https://www.fifa.com/worldcup/news/2014-
fifa-world-cup-braziltm-in-numbers-2443025 

و  مهم مخاطب  جذب  در  عنصر  برای  ترین  درآمدزایی 
 شود.صنعت ورزش محسوب می

جهانی     جام  فیفا،  سایت  رسمی  آمار  مطابق 
میلیون    2014 دویست  و  میلیارد  سه  حدود  برزیل 

است داشته  رفته    3141908و    2بیننده  فروش  بلیت 
ظرف   همچنین  حدود    4است،  آن،  قبل   14سال 

است! شده  ایجاد  شغل  جهانی   3میلیون  جام  در  یا 
هزار    2018 هشتصد  و  میلیون  شش  نیز،  روسیه 

توریست بازدید داشته اند و سه میلیون و سی و یک  
خریده   بلیط  نفر  هشت  و  شصت  و  هفتصد  و  هزار 
شده   روسیه  و  فیفا  نیزنصیب  بسیاری  درآمد  و  اند 

  .4است

شناسایی   گرفته،  صورت  تحوالت  به  توجه  با 
ا از  ورزشی  مسابقات  بسزایی  ماهیت  همیت 

این در  است.  مالی  برخوردار  ارزش  مسابقات  این  که 
می سبب  همین  به  و  معامله  دارند  موضوع  توانند 

نیست)رهبری، شک  شوند  بعد(.    23،  1395واقع  به 
زیرا تمام عناصر الزم را برای مال انگاری دارد )کاظمی  

پیلوار، حقوق 1397،197و  در  کم  دست  بنابراین   .)
تصویر و  صوت  و   ایران  است  محترم  مالی  مسابقه 

ایاالت در  ستد.  و  داد  این  قابل  از  حمایت  متحده، 
تجاری  غیرقانونی  تصاحب  منع  مبنای  بر   5حقوق، 

برای   قضایی  رویه  ایتالیا،  در  است.  شده  تحلیل 
این   به  نسبت  ورزشی  رویدادهای  برگزارکنندگان 
تعیین   را  آن  نوع  ولی  شده،  »حق«  به  قائل  رویدادها 

رقابت   اند.نکرده منع  قواعد  از  ژاپن  و  آلمان  در 
باشگاه حقوق  از  صیانت  برای  و ناعادالنه  ها 

پخشسازمان برابر  در  ورزشی  استفاده های  کنندگان 
 (.5، 1392شود)ر.ک: السان،می

4 
https://img.fifa.com/image/upload/veij99mubas
9idvf47rl.pdf 
5 Doctrine of commercial misappropriation  
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 ای به عنوان اثر ادبی و هنری امکان سنجی تلقی مسابقات ورزشی حرفه.  زنگنه مسعودو  پیلوار رحیم،   نیا حکمت محمود

امر   این  از  فراتر  چیزی  دنبال  پژوهش  این  اما 
است. پرسش ما این است که با توجه به "تحوالت"  

توان مسابقه  و اقتصاد، آیا میصورت گرفته در ورزش  
حرفه هم  ورزشی  هنری  و  ادبی  "اثر"  یک  را  ای 

هنری خلق  طوریدانست؟ به شویم یک اثر  که قائل 
"پدیدآورندگان"   باشد  مثبت  پاسخ  اگر  باشد؟  شده 
چه   و  مادی  چه  ارزشمندی  انحصاری  حقوق  از  آن 

بهره مالی  معنوی  حقوق  از  فراتر  که  شد  خواهند  مند 
نظای  و  بود.پخش  خواهد  آن   داشت  توجه  باید  ر 

  مرتبط   حقوق  که   هنری  و  ادبی  مالکیت  دیگر   شاخه
ست  بحث  مورد  یا مجاور یا همسایه نام دارد،    زیرا  نی

  شود   می   حمایت  اثر،  معینان   از  مرتبط  حقوق  در
سپس    و  باشد  یافته  تحقق   اثری   باید  اول  یعنی

  این   مدعای  ولی.  کنند  کمک   آن  ترویج  به  دیگران
 . است ای حرفه مسابقات بودن اثر مقاله

مسابقه   « بود:  خواهد  این  ما  مساله  بنابراین 
حرفه می ورزشی  را  قابل  ای«  هنری  "اثر"  یک  توان 

هنری،   و  ادبی  مالکیت  حقوق  موجب  به  حمایت 
تلقی کرد؟ بی شک در صورتی مسابقه ورزشی حرفه  
اثر،   الزِم   عناصر  واجد  که  شود  می  محسوب  اثر  ای، 

ح نیاز  در  که  امری  باشد.  هنری  و  ادبی  مالکیت  قوق 
به اثبات دارد و همچنین نیاز است به ادله مخالفان  

در این مقاله در خصوص مسابقات    نیز پاسخ گفت.
غیر حرفه ای یا آماتوری بحث نمی گردد زیرا ماهیت  
و  دارد  تفاوت  ای  حرفه  مسابقات  با  آن  هدف  و 

در آنان    مسایلی همچون سالمتی و آمادگی جسمانی
پر رنگ است و خود بازیکنان هم اراده ای بر آفرینش  
قایل  آنها  برای  مالی  ارزش  هم  جامعه  و  ندارند  اثر 

 نیست. 

مفاهیم   تبیین  از  پس  بحث  بهتر  تبیین  جهت 
و   ای  حرفه  مسابقات  شدن  تلقی  اثر  ادله  ضروری، 
نقدهای وارد بر آن را بررسی خواهیم نمود و در انتها  

 ران خواهیم پرداخت.به موضع حقوق ای

 
1 Form of Expression of Ideas 

مالکیت فکری و شاخه ادبی  2
 و هنری آن

دو   مجدد  هستیم  ناچار  موضوع  دقیق  تبیین  جهت 
تا   کنیم  مرور  را  اثر  و  فکری  مالکیت  حقوق  نهاد 
کنیم   عرضه  آنها  بر  را  خود  نظر  مورد  ماهیت  بتوانیم 

منظور بزنیم.  محک    در   فكري   مالكيت  حقوق  از   و 
است  عام  معناي عبارت    حقوق  مجموع  از  اجماال  

  هاي   زمينه  در  افراد  فكري  هایفعالیت  از  كه  قانوني
 مورد   و  گرددمی  حاصل  هنري   و  ادبي  و علمي  صنعتي

نیا،  می  قرار  حمایت حکمت    34،  1387گیرد)ر.ک: 
  فكري   مالكيت  اصطالح  تعریف   این  اساس  بر.  (46الی

معنای   دارد،  افراد  فكری  هایآفریده  به  اشاره  عام  در 
 خود   پديدآورنده  يا  آفريننده   ذهن  در   كه  هایي آفریده

  دنياي   در  كه  دارند  را  قابليت  اين  و  گیرندمی  شكل
شوند    تكثير  نامحدودي  تعداد  به  و  شوند  ابراز  مادي

 داشت  توجه  بايد  سانبدین (.192،  1394)پیلوار،
و   آفريده  شيء  آن  فكري  مالكيت  متعلق است  شده 

 و  گرددمی  تكثير   خارج  در  كه  چیزی  آن  نه
 ,wipo  است،  امر  آن  کننده منعکس

Understanding copyright and related 
rights, 4 )  و صنعتی  شاخه  دو  به  فکری  مالکیت   .

می تقسیم  هنری  حاضر ادبی  بحث  از  اولی  که  شود 
خارج است و در ادامه به دومی، در حد نیاز به روشن  

   پردازیم.شدن موضوع می

  بيان   شكل   از  صرفا    هنري  و  ادبي  مالكيت  در
مالکیت  دیگربیانبه.  شودمی  حمايت  1هاایده  در 

  در   خالقيت   حمايت،  مورد  خالقيت  هنري   و  ادبي
خطوط،رنگ  كلمات،  تنظيم  و  گزینش   نحوه  ها، 

همین.  است  موسيقي،  هاینت  و  اَشكال   اساس  بر 
  كساني   برابر  در  هنري،  و   ادبي  اثر  پديدآورنده  از  هم

 شده  ایجاد  آن  پديدآورنده  توسط  كه   2شكلي   از  كه
.  شودمی  حمايت  كنند،  استفاده  او   اجازه  بدون  است،

 حمايت  ايده   از  ما  هنري  و  ادبي  مالكيت  در  پس،
  حمايت   كه  است  ايده  بيان   شكل  از   بلكه   کنیمنمی

 wipo, Understanding copyright)کنیممی

2 Form  
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and related rights,5.)  لو مهم آنست که ایده ای و
جمعی، در قالبی مادی و محسوس برای انسانها بروز 

 و ظهور پیدا کند. 

حقوق   خصوص  در  جهان  در  عمده  نظام  دو 
کپی نظام  دارد؛  وجود  هنری  ادبی  که   1رایتمالکیت 

حق   اقتصادی  جنبه  که  است  دیدگاهی  از  منبعث 
در نگاه   مؤلف  حقوق  به  اثر  زاویه  از  و  دارد  غلبه  آن 

در   و  شود  همچون  می  کشورهایی  حقوقی  ادبیات 
گیرد و در طرف  امریکا و انگلستان مورد اشاره قرار می 

که   کشورهایی  در  که  است  مؤلف  حق  نظام  دیگر، 
هستند   فرانسه  همچون  ژرمن  رومی  نظام  دارای 
را  اول  اولویت  مؤلف  شخصیت  به  و  است  شایع 

نگرند  می می  حقوق  این  به  مولف  زاویه  از  و  دهند 
 ( 7، 1388، ر.ک: زرکالم)

  ورزش 3
کلمه    2اسپرت  از  گرفته  نشئت  ورزش،  معنای  به 

دسپورت معنای     3فرانسوی  به  اصل  در  و  است 
است بوده  قرن  4سرگرمی  تا  ورزش  کلمه   19و    18. 

می تیراندازی  و  ماهیگیری  کردن،  شکار  شامل  -تنها 
قرن   از  فعالیت  19شد.  شامل  »ورزش«  بعد  های  به 

و   شد  نیز  رقابتی  یافت)جسمانی   ,Fry, 2014رواج 
باید  371 ورزش  اصطالحی  تعریف  خصوص  در    .)

فعالیت مجموعه  از  است  عبارت  ورزش   « های  گفت 
یافته و هدفمندی که در جهت حرکتی و فنی سازمان

قابلیت افزایش  و  سالمتی  تأمین  و  های  حفظ 
فعالیت این  که  است  بدیهی  هست.  ها  جسمانی 

به   مربوط  مقررات  و  قوانین  و دارای  بوده  خود 
باخت  می و  برد  و  مسابقه  رقابت،  با  همراه  تواند 

 ( 20، 1385باشد)شعبانی بهار، 

 
رت است از »حق انحصاری  کپی 1 رایت از دید حقوق کامن ال عبا

به  اصیل،  موسیقایی  و  هنری  نمایشی،  ادبی،  آثار  بر  عالوه ناظر 
تالش  در  که  آوااشخاصی  ثبت  نظیر  خالقانه  ها،  نگاشتهای 

سرمایهفیلم ادبی  آثار  انتشار  و  میها  حمایت  گذاری  از  کنند 
 (.198، ص  1390شوند«.)کرنو و همکاران،  رایت برخوردار میکپی

2 Sport  
3 Desport  

 5ای ورزش حرفه 3.1
 براي  اجتماعي های عرصه ديگر مانند نيز ورزش

همواره ماندگاري  خويش توسعه  و رشد در بايد 
را زواياي و ابعاد  و بكوشد  گسترش و بسط خويش 

 در جريان ایحرفه ورزش كند. تقويت و تثبيت داده،
 جهان در ورزش و بدنیتربیت طبيعي توسعه و رشد

به  تمامي  اندك اندك و گذاشت وجود عرصه پا 
خت خود مشغول به را اذهان  صنعت عنوان به و سا

 روي درآمدزايي به  آن از طريق توان می كه  ای حرفه يا
   .قرار گرفت همگان  توجه مورد آورد

 و ورزشي هایفعالیت به ایحرفه ورزشِ 
 مندرتبه صورت به كه شودمی گفته اییافتهسازمان

منظور هدفمند، و  توسعه براي درآمد كسب به 
اجتماعي  اقتصادي هایارزش .  شودمی انجام  و 

 را قهرماني ورزش طبيعي  حاصلدیگر،  عبارتبه
 ایحرفه ورزش  نام با كه نامند می ورزش از سطحي

هرم  در و شده  شناخته  ورزش مراتبي سلسله رأس 
يك نخبه  افراد آن در كه گیردمی قرار   باال  سطح در 

 و كسب بازاريابي جريان آن  در  و پرداخته رقابت به
يت همچنين و مالي منابع    )دارد   وجود قوي مدير

 (. 120، 1396، شعبانی

های)رویدادهای( ورزشی  مسابقه 3.2
 6ای حرفه

ورزش  اصوال   که  است  این  است  توجه  قابل  آنچه 
است.  حرفه مسابقه  با  همراه  در ای  مسابقه  واژه 

و   بانشاطکردن    وخیزجستبه معنای    از جمله  التین
است  رقابت 7خوشی  مفهوم  به  آن  اصطالح  اما   ،

گفته   جدی  و  هدفمند  فعالیتی  به  و  است  نزدیک 
ریشهکه    شودمی معنکه  آن    با  به  سبق  مصدر  ای  از 

 پیشی گرفتن تطابق دارد. 

4 Harper, Douglas. "sport (n.)". Online Etymological 
Dictionary. Retrieved 20 April 2008. 
5 Premium Sports or Professional Sports  
6 Premium Sports Events 
7 https://www.etymonline.com/word/compete 
last seen: 2020/1/31 

https://www.etymonline.com/word/compete
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 ای به عنوان اثر ادبی و هنری امکان سنجی تلقی مسابقات ورزشی حرفه.  زنگنه مسعودو  پیلوار رحیم،   نیا حکمت محمود

را    ییجویبرترو    طلبیمبارزهغریزه   او  انسان 
سوق    سویبه فعالیتی  دهدمیمسابقه  مسابقه   ،

آن در دو گروه و در مقابل    شرکت کنندگاناست که  
رقابت    یاجسمی    طوربهیکدیگر   یکدیگر  با  ذهنی 

یا    کنندمی رسمی  قوانین  طبق  برتری  کسب  برای  و 
فرد   هایتوانایی. در مسابقه  کنندمیتالش    غیررسمی

یافته مورد آزمون و ارزیابی  یا تیم در موقعیت سازمان
می ص  1394)انیسی،  گیردقرار  دارای    .(38،  مسابقه 

یا رقیب  حریف  است،  معین  اهداف  و  قوانین روشن 
دارد   ایویژهدر آن وجود دارد، محدوده زمانی و مکانی  

انجام    که  بار  هر  در  آن  م   شودمیو  در  مرتبی  راحل 
و   برخالف،  گرددمیاجرا   شروع  که  تفریح  و  بازی 

است اما شروع و خاتمه مسابقه   خاتمه آن اختیاری 
تعیین   آن  جدیت  میزان  و  قوانین  .  شودمیتوسط 

ویژگیبه خالصه  عبارتطور  مسابقه  از:  های  اند 
است برتری  کسب  و  شدن  برنده  مسابقه  از  ، هدف 

یا   فرد  مقابل  در  صورت  مسابقه  رقیب  گیرد، میتیم 
عضو یک سازمان یا باشگاه    دهندهمسابقهفرد یا تیم  

مسابقه دارای قوانین  و درنهایت    یا تیم ورزشی است
 . (163 ،1382 است)اسمعیلی،  غیررسمیرسمی یا 

ورزشبنابراین   به حرفه فرایند  منتج  اجراي   ای 
حرفه مسابقات میورزشی  جمله  ای  از  شود. 

حرفهمسابقات   میورزشی  مسابقات ای  به  توان 
مسابقات  فوتبال،  جهانی  جام  مسابقات  المپیک، 
لیگ   اللیگا،  بوندسلیگا،  جمله  از  فوتبال  برتر  لیگ 
در   ای  بی  ان  بسکتبال  مسابقات  اروپا،  قهرمانان 

 امریکا و امثالهم اشاره کرد. 

آن   داشت  توجه  باید  اکنون  که  ظریفی  نکته 
ای به علت دخالت هاست که مسابقات ورزشی حرف

صادقی،   )ر.ک:  بعد  605،  1394اقتصاد  - به 
به بعد(    103  ،  1394  افراسیاب،  هرمزی و  یرشمسی،م 

صرفا    دیگر  اجتماعی  تحوالت  یا تفریح،  و  رقابت 
آن در  نیز  هنر  و  دانش  بلکه  نیستند  نفوذ ورزش  ها  

رقم را  یافته  تحول  و  نوین  مفهومی  اکنون  و  زده  کرده 
با که  امری  از  است.  بیشتر  حمایت  درخواست  عث 

ها حمایت از باب سوی افراد ذینفع شده و یکی از آن
 حقوق مالکیت فکری است. 

ای مسابقات ورزشی حرفه 4
 مثابه یک اثر هنری به

حرفه  مسابقات  آیا  ببینیم  آنکه  ورزشی برای  ای 
می شوند، امروزه  تلقی  هنری  و  ادبی  اثر  یک  توانند 

معیارهای   آیا  دارا  باید ببینیم  و هنری را  ادبی  اثر  یک 
 هستند یا خیر؟

است   ذکر  به  ماده   خصوص  در  كه  پرسشيالزم 
برن که به بیان مصادیق آثار ادبی و  دوم كنوانسيون

می میهنری  مطرح    آيا   كه  است  این  گردد،پردازد، 
در    هنري،  و   ادبي  آثار  مصاديق  بيان  در  مذكور  مواد

  را   هاآن  تمثيل   باب  از   يا  اندبوده  احصا  مقام
  در مقام   معاهده  كه   اندحقوقدانان متفق  اند؟بردهنام

  شرايط   كه  نوظهوري  اثر  هر  بنابراين  نبوده  احصا
  مشمول   باشد   داشته  را   هنري  و  ادبي  اثر  قانوني

- Wipo, 2016,7) گیردمی  قرار  معاهده  هایحمایت
کنیم    (.6،  1396حمدزاده،م  اثبات  اگر  بدینسان 

های اثر را دارد خودبه خود  ژگیمسابقات حرفه ای وی
می  قرار  اثر  عنوان  باشیم  ذیل  داشته  توجه  گیرد. 

مفاهیم پویا هستند و در طول زمان قلمرو آنها کم یا 
در   مفهوم  یک  عنوان  به  هنر  جمله  از  شود.  می  زیاد 
در   را  امور  بسیاری  و   کرده  پیدا  توسعه  تاریخ  طول 

امروز  دل خود جای داده است مثال بر خالف گذشته  
گزیدن یک شیء موجود و در معرض قرار دادن آن با  
بریلو!   جعبه  مثل  شود  می  تلقی  هنری  اثر  شرایطی 

ص  1398)واربرتن، و  103،  شرایط  بیان  به  ادامه  در   .)
 پردازیم: ها بر مسابقات ورزشی میقابلیت صدق آن

 لزوم ابراز ایده  4.1
  مالکیت ادبی و هنری تنها   اصول  از  اولین اصل  طبق

یک    و  مادی  صورت  به  که  آنچه قالب  در  محسوس 
 گیردمی  قرار   حمایت  مشمول  شود،  ابراز  و  بیان  فرم،

و  و  هستند  خارج  حمایت  شمول   از  هاایده  افکار 
عمومی  7،  1396    )محمدزاده، حوزه  به  متعلق  و   )

 هستند. 

حرفه مسابقات  خصوص  جمله  در  از  برخی  ای 
مساله     کاتانو این  به  توجه    در   امر  این  معتقدند،با 
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 ,Cattaneo.)دهدنمی  رخ   مسابقه   مجموعه   یک
فت  باید  پاسخ  در(.  96 ,2012   مسابقه   مجموعه :  گ

ست  صرف  ایده ناشی از اراده    بلکه حرکات و رفتار  نی
.  است  رسیده  فرم   و  منصه ظهور  به   و ذهن است که

برای  واقع   ورزشی،  نمایش   هر  اهداف  به   رسیدن  در 
  جسمانی   آمادگی   و  خالقیت  نمایش،  یا  پیروزی  از  اعم

 طریقه  اجرا،  هر  در  که  دارد  وجود  متفاوتی  راه¬های
سخن .  می¬شود  بیان  منحصری دیگر    جهت  در  به 

 که  دارد  وجود  متعددی  راه¬های  هدف،  به  نیل
-می  قرار  مدنظر  خاص   بیان  یک  عنوانبه  هرکدام

   گیرند.

اثر   کامن  درکشورهای تثبیت  هم  1ال    عنوان به  را 
به    دانند،الزم می  رایتکپی  طریق  از  حمایت  در  شرط

  محقق  مسابقه  ضبط طریق نظر می رسد این امر از
  همیشه   نیز  مستقیم  های پخش  در .  شودمی 

  آرشیو   در  و  شدهتهیه  مسابقه  فیلم  از  اینسخه
  نویس؛ خوش  نیا،  حکمت)شود  می   نگهداری

 (. 119همان،ص

 لزوم وجود اصالت   4.2
حقوقی  ادبیات  در  کلیدی  مفاهیم  یکی از  اصالت اثر 

رایت( است. اصیل بودن،  مالکیت ادبی و هنری )کپی
ضابطهمهم حمایت ترین  قابل  آثار  بین  که  است  ای 

 
1 fixation 

پرسشي كه هم در خصوص كنوانسيون برن و هم در خصوص  2
ايران مطرح مي شوود، این اسوت كه آيا مواد مذكور  1348قانون  

در بيان مصوواديق آثار ادبي و هنري، درمقام احصووا بوده اند يا از  
ام برده اند؟ در خصووووووووص كنوانسووووووويون برن باب تمثيل آنها را ن

احصوووووووا نبوده اسوووووووت.  درمقوام  معواهوده  نودارد كوه  وجود  شوووووووكي 
اثر ادبي و هنري را  بنابراين هر اثر نوظهوري كه شوووووورايط قانوني 

حمايتهاي معاهده قرار مي گيرد  ,Wipo)داشووته باشوود مشوومول 
Understanding copyright and related rights,7).  اما در

و شوووماره  2با توجه به نحوه انشووواء ماده    1348ن خصووووص قانو
گذاري صوووووورت گرفته، اين شوووووبهه نزد برخي نويسوووووندگان پديد 
آمده اسوووت كه ماده درمقام احصوووا مصووواديق مورد حمايت بوده 

  ، زركالم  از:  )نقول  ديودگواه  56،  1388اسووووووووت  اين  كوه  حوالي  در   )
رسووود. اوال" بايد توجه داشوووت قانون    1348صوووحيح به نظر نمي 

حموايوت از پوديودآورنودگوان آثوار  قوا هودفش  اسوووووووت و  نوني حموايتي 
ادبي و هنري اسووووت پس تفسووووير مواد هم برهمين اسوووواس بايد 

هنری   و  ادبی  مالکیت  نظام  در  حمایت  غیرقابل  و 
 کند.  تفاوت ایجاد می

  در   كه  گفتيم  چيست؟  بودن  اصيل  از  منظور  اما
  حمايت  اثر  بيان  شكل  از  حقوق  هنري   و   ادبي  مالكيت

 قابل   تنها،  ايدۀ  القاعدهیعل  زیرا   ايده،  خود   نه  کندیم 
 حوزه  به  و   نيست  فكري  مالكيت  توسط  حمايت

پيرو  تعلق  عمومي   اگر   گفت  بايد  مقدمه  اين  دارد. 
  باشد   داشته  اصالت  آفريننده،  توسط  ايده  بيان  شكل

آنگاه    باشد،  آفریننده  خود  ابتكار   سخن  ديگر  به  يا
  شكل ... (    و  علمي  يا  باشد  ادبي)  اثر  نوع  از  نظر  صرف

  كيفيت   و...(    و  باشد   شفاهي  يا  باشد  كتبي )  اثر  ارائه
  هدف   و...(    و  ضعيف  يا  متوسط  يا  باشد  فاخر)  اثر

  قرار   حمايت  مورد...(    و  علمي   ،  تبليغاتي)  اثر(  غایت)
ص  1390محمدزاده،  )  گیردمی بعد    27،   ،   زركالم-به 

   (.به بعد 41 ،1388

نکته قابل توجه در خصوص "اصالت" این است 
هم   عناوین  سایر  مانند  هم  حقوقی  عنوان  این  که 
تحوالت   است.  یافته  تحول  مصداقا  هم  و  مفهوما 
دنیای مدرن باعث شده دیگر مفهوم مضیق اصالت، 

زاده، شریف  و  )زاهدی  نباشد  (،  61،  1395حاکم 
نقش  ب ای  رسانه  چند  آثار  افزارها  نرم  حوزه  االخص 

مهمی در شکستن مرزهای سنتی داشته است)ر.ک:  
 .2(13،  1392حسین زاده و حبیبا، 

كه مقرر    1صووورت پذيرد ثانيا" با توجه مقدمه قبلي و نص ماده  
هنرمنووود  و  مصووووووونف  و  مؤلف  بوووه  قوووانون  اين  نظر  "از  دارد:  مي 

تكوار آنان پديد پديدآورنده و به آن چه از راه دانش يا هنر و يا اب
كوه در بيوان و يوا  طريقوه يوا روشوووووووي  در نظر گرفتن  مي آيود بودون 
ظهور و يا ايجاد آن به كار رفته، اثر اطالق مي شووووود«، برمي آيد 
آثاري كه واجد شوورايط ماهوي آثار ادبي و هنري باشووند. "از نظر  
و ثالثا" با توجه به نحوه انشواء  اين قانون" مورد حمايت هسوتند 

كه افاده تفسووير   2زده بند پيش بيني شووده در ماده  تك تك دوا
موسوع مي نمايند و از عباراتي نظير: »هر نوشوته ديگر«، »به هر 
ترتيب و روش نوشووته يا ضووبط يا نشوور شووده باشوود«، »از قبيل« 
و  ادبي  آثوار  شووووووورايط  اثري كوه  هر  توان فهميود  مي  خوبي  بوه  و...، 

مي گيرد )الزم هنري را داشوته باشود مشومول حمايت قانون قرار 
اليحه تقديمي دولت به مجلس )آبان ماه  2به ذكر اسووت  ماده  

اين 1393 فكري، صوووووووراحتوا"  از موالكيوت  حموايوت  ( در خصووووووووص 
مشووووكل را حل كرده اسووووت و تصووووريح دارد حمايت منحصوووور به 

 موارد نام برده شده، نيست.
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حال با توجه به مقدمه باال باید پرسید مسابقات 
را  حرفه هنری  و  ادبی  مالکیت  مفهوم  به  اصالت  ای، 

کپی قانون  اصالح  وجود  با  امریکا  در  رایت دارند؟ 
رایت بر  توسعه شمول حمایت کپی  میالدی( و  1976)

نوآوری و  علمی  آثار  مانند  آثار  در  دیگر  فناورانه،  های 
عدم   ادعای  علت  به  جمله  از  مسابقه  خصوص 

کپی قانون  حمایت  مورد  آن  در  قرار  اصالت  رایت 
اتحادیه Wise; Meyer, 1997, 1714)1نگرفت در   .)

عدالت   دیوان  نیز،  پرونده  2اروپا  مسابقات 3ای در 
به را  تحت  خودیفوتبال  که  فکری  اثر  یک  خود 

دستورالعمل کپیحمایت  اروپا  های  اتحادیه  رایت 
در   اصالت  عدم  را  آن  عمده  دلیل  و  ندانست  باشد، 

دانست)  مسابقه  در  ,Pina, 2010, 20مجموعه   .)
ُسنگ  نیز  عدم  مهم  4چین  برای  را  عامل  ترین 

کپی قانون  در  مسابقه  مجموعه  ، 5رایتشناسایی 
می ورزشی  مسابقات  در  اصالت   ,Songداند)نبود 

2011. 74,  .) 

در نقطه مقابل ولی می توان مخالفتهایی با نظر  
دهه   در  کرد:  مالحظه  برای    1940غالب،  انجمنی 

ا  رایت در مسابقات ورزشی در بریتانیحمایت از کپی
شد  از  6تشکیل  حمایت  انجمن  این  اصلی  هدف   .

کردن    منافع برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی و اعطا
به شبیه  )کپیحمایتی  مؤلف  بود.  حق  رایت( 

قانونوجودنیباا توسعه  ،  از  انگلیسی  گذاران 
کردند، به    رایتکپی امتناع  مسابقه  مجموعه  خود  بر 

کپی حمایت  گسترش  اینکه  یکی  دلیل؛  بر  دو  رایت 
می باعث  ورزشی  رویدادهای مسابقات  دیگر  شود 

 
تالش برای توسعه حمایت   1 ه  امریکا ازجمله کشورهایی است ک

برکپی دعاوی    رایت  آمدن  پدید  به  منجر  بارها  مسابقه  مجموعه 
می مثال  برای  است،  شده  به  حقوقی  کنید  رجوع  توانید 

 های ذیل:پرونده
Hoopla Sports and Entertainment, Inc. v. Nike, Inc. 
947 F. Supp. 347(N.D. III. 1996). Available at: 
http://www.casesofinterest.com/tiki/Hoopla+Sp
orts+and+Entertainment+Inc+v+Nike+Inc 
Seltzer v. Sunbrock, 22F. Supp. 621, 639(S.D. Cal. 
1938). Available at: 
http://www.leagle.com/decision/193864322FSup
p621_1470/SELTZER%20v.%20SUNBROCK 
NBA v. Motorola, Inc, 105 F. 3d 481 (2d Cir. 1997). 
Available at: 

حمایت  مورد  نیز  دارند  تجاری  ماهیت  که  عمومی 
مسابقات  پخش  از  حمایت  اینکه  دوم  و  شوند  واقع 

به به)چه  چه  و  زنده  نیاز  صورت  غیرزنده(،  صورت 
استفادهحقو از  جلوگیری  برای  را  غیرمجاز  قی  های 

می مجموعه  فراهم  از  حمایت  به  نیازی  دیگر  و  کند 
( نیست  مالحظه  Blais, 1992, 515-517مسابقه   .)

گذاران انگلیسی عدم اصالت را عاملی شود، قانونمی
ورزشی  مسابقات  مجموعه  شناسایی  عدم  برای 

 اند.  ای ندانستهحرفه

د اصالت  از  دفاع  مسابقهدر  ورزشی اشتن  های 
همانحرفه از  ای،  فکری  مالکیت  حقوقدانان  که  طور 

جمله ویلسون گفته اند، باید اذعان داشت: »اصالت  
است. منظور از این ویژگی آن است    7مفهوم حداقلی 

که حمایت از یک اثر مستلزم وجود حداقل خالقیت 
و ابتکار از ناحیه پدیدآورنده است. وجود این اصالت 

مشابه  نیا آثار  به  نسبت  تمایز  برجسته  وجوه  زمند 
میWilson, 2003. 55نیست«)  نظر  به  یک  (.  رسد 

ای از حداقل اصالت مورد نظر  مسابقه ورزشی حرفه
و   شیوه  مسابقه،  هر  در  زیرا  است.  برخوردار 

نمایش  تاکتیک به  ورزشکاران  از  منحصری  های 
می نتیجه  گذاشته  از  مسابقه  پایان  تا  بیننده  شود. 

خالقیت   ارائه  مسابقه  هر  در  و  ندارد  آگاهی  آن 
منجر   ورزشی  تیم  و  بازیکنان  سوی  از  آن  به  منحصر 

می مسابقه  آن  به  منحصر  نتیجه  کسب  شود.  به 
و   پیروزی  به  رسیدن  برای  ورزشی  تیم  یا  ورزشکار 
بدنی   قدرت  به  اتکا  بر  عالوه  بیشتر،  امتیاز  کسب 

خ خالقیت  و  ذهن  نیروی  از  ده  استفا برای  نیازمند  ود 

https://www.law.cornell.edu/copyright/cases/10
5_F3d_841.htm 
2 European Court of Justice (CJ) 
3 See Joined Cases C- 403/08 and 429/08 Football 
Association Premier League Ltd and others v QC 
Leisure and others and Karen Murphy v Media 
Protection Services Ltd (2011) ECR-I-9083. 
4 Song  
5 Copyright Law of the People’s Republic of China 
of February 26, 2010 
6 Association for the  Protection of Copyright in 
Sports 
7 Minimis  
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 ادبی و هنری ای به عنوان اثر امکان سنجی تلقی مسابقات ورزشی حرفه.  محمود حکمت نیا ، رحیم پیلوار و مسعود زنگنه

که   افرادی  است.  خویش  عضله  از  بهینه  استفاده 
حرفه دنبال  مسابقات  را  خوبی    کنندیمای  به 

فعالیت  می و  دانش  گذشته،  خالف  بر  امروزه  دانند 
می راحتی  به  دارد.   اساسی  نقشی  دید فکری  توان 

نتایج   متفاوت  مربی  دو  با  تیم  ی  متفاوت   کامال  یک 
اکمی را  فوتبال  دوم  نیمه  بهگیرد.  نیمه  نون  درستی 

می میمربیان  مالحظه  یا  انواع دانند  از  شود 
استفاده    افزارهانرم مسابقات  تحلیل    کنندیم جهت 

 ی بعدی از نتایج آن استفاده کنند.  هایباز تا در 

ورزشی  حرکات  تقسیم  به  باید  راستا  این  و   1در 
ورزشی روش به    2های  ورزشی  حرکات  داشت.  توجه 

قسمتی یا  تمام  میدان    حرکت  در  ورزشکار  بدن  از 
صورت نمایشی در قالب فردی یا تیمی    مسابقه یا به

می بخش  اطالق  دو  به  خود  ورزشی  حرکات  شود. 
شود. در حرکات تقسیم می  4و ابتکاری   3حرکات عادی

به فقط  میعادی  توجه  حرکت  و  درستی  شود 
انجام   را  تمرینی  حرکات  ورزشی  تیم  یا  ورزشکار 

در  می ولی  تیم  دهند.  یا  ورزشکار  ابتکاری،  حرکات 
می انجام  را  خاصی  حرکات  حاوی  ورزشی  که  دهند 

از   گرفته  نشأت  که  است  خالقیت  و  ابتکار  عنصر 
ممارست و دانش فنی هم ورزشکار و هم تیم ورزشی  

حرکات weber, 2000,317-321است) مثال  برای   .)
معروف    5پرتاب سه امتیازی و زیر سبد مایکل جردن 

ه اسکای  است    6وکبه  انفرادی  ابتکاری  حرکات  جزء 
می صورت  مسابقه  حین  در  -که 

تاکا Thornton,2011,383گرفته) تیکی  روش  یا   )7 
  آن   هایمشخصه  که  است  فوتبال  ورزش  در   )سبکی

حفظ    جابجایی  و  پیاپی  کوتاه   هایگام و  بازیکنان 
باشگاهی   تیم  در  آن  اوج  که  است  توپ  مالکیت 
بارسلونا رخ داد( ازجمله حرکات ابتکاری است که در 

 
1 Sports Movements 
2 Sports Methods 
3 Routine 
4 Innovative  
5 Michael Jordan 
6 Sky hook 
7 Tiki-taka or Tiqui-Taca 
8http://www.liverpoolfc.com/news/latest-
news/rodgers-barca-and-tiki-taka. Last visited: 
April 1, 2018 

می صورت  مسابقه  حین  در  تیمی  البته  8گیردقالب   .
بدیهی است که حرکت ابتکاری نباید برخالف قوانین  

 آن ورزش باشد. 

 ایهنر و مسابقات حرفه 4.3
در   باال،  مطالب  از  به  گذشته  باید  حاضر  حال 

ای نیز دقت  های هنری مسابقات ورزشی حرفهجنبه
و  ورزش  دنیای  اخیر  "تحوالت"  به  توجه  با  داشت.  

ورزشی حرفه مسابقات  آن،  جدی  شدن  تجاری  و  ای 
-بسیاری هستند و می  9دارای عناصر زیبایی شناسی 

مثابه نوعی هنر تلقی نمود. غالبا  نظر  ها را بهتوان آن
نر بودن ورزش منفی بود و عقیده بر این  نسبت به ه 

به   شدن  تبدیل  قابلیت  ورزش  پتانسیل  که  بوده 
با   هنر  و  ورزش  خروجی  و  نداشته  را  خالق  هنرهای 

 .10هم تفاوت بسیار دارند 

ولی نظر مخالف امروزه برتری پیدا کرده است و  
  میالدی   1970  دهه  میانه  در  تحقیقات  نخستین 

ارزشممطالعه  گرفت  صورت زمینه  های  این  در  ندی 
واتیمو  جیانی  گامبرشت11توسط  اولریخت  هانس   ،12 

های نمایشی  پیرامون فوتبال امریکایی در عصر ورزش
است) گرفته  شاید 93،ص1389،  افهمی انجام   .)

حرفه ورزشی  نقاشی  مسابقه  مانند  اثری  مشابه  ای 
زندگی   به  مستقل  صورت  به  خلق  از  پس  که  نباشد 

می ادامه  هخود  اما  تئاتر  دهد،  و  موسیقی  مچون 
می پایان  به  اجرا  از  پس  که  حال  است  هر  به  رسد. 

را   هنر  قلمرو  نباید  گردد  می  بیان  هنر  فلسفه  در 
 به بعد(  130،  1398محدود کرد )واربرتن، 

نوعی   اجرای  در  هنر  و  ورزش  آشکار  انطباق 
مهارت همه  آن  در  که  است  و نمایش  شخصی  های 

ق الب یک سلسله  تفسیرهای فردی و آزادی عمل در 

9 Aesthetic values 
البته در ایران هم برخی محققان همچون دکتر السان  10

تقل از هنر است«)السان، همان،   معتقدند »ورزش فعالیتی مس
 (2ص 

11 Gianni Vattimo 
12 Hans Ulrich Gumbrecht  
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قوانین یا مانند تئاتر در یک متن از پیش تعیین شده  
یابد. از سوی دیگر بر خالف برخی از متون  تداوم می

آن اجرای  که  هنری  پیش  مشخص  از  داستانی  با  ها 
می رخ  مخاطب  برای  شده  مجموعه  تعیین  دهد، 

حرفه ورزشی  بهمسابقه  همواره  وجود  ای  یک  مثابه 
پیش در  که  است  از  متغیر  اثر  خلق  برای  خود  رفت 

فرد  به  منحصر  واقعه  و  تکرار  غیرقابل  اجرای  یک 
 کند.تبعیت می

برای    متن  فقدان  بسیاری  زمینه  همین  در  اما 
بودن  مسابقه هنری  عدم  برای  دلیلی  را  مذکور  های 

بی واسطه  به  میآن  این  معنایی  به  باید  ولی  دانند. 
ه هنری  اثر  یک  اجرای  در  که  نمود  توجه  مچون  مورد 

شود  تئاتر، پیرامون حضور متن اولیه سخن گفته نمی
متن   و  اثر  بین  رابطه  پیرامون  موارد  غالب  در  بلکه 

می سنجش  صحبت  مورد  اثر  خود  نهایت  در  و  شود 
می ص  قرار  همان،  )افهمی،  مسابقه  96گیرد.  یک   .)

حرفه متن  ورزشی  بدون  نمایش  نوعی  باید  را  ای 
ورزشی  حوادث  آن  طی  در  که  خلق    دانست  به 

پردازند. حوادث ورزشی و ها و قهرمانان میشخصیت
شگفتی از  حوادث  بسیاری  با  سرعت  به  آن  های 

تغییرات   از  بسیاری  مبنای  و  خورده  پیوند  پیرامونی 
ازاینمی شکلگردند.  اسطورهرو  در گیری  ها 

مغایر  صحنه هنرمندان  با  نباید  را  ورزشی  های 
مثال برای    سینما   اقعیتو  مثل   هم  فوتبال  دانست. 

  به   شده،  تشکیل   هنری  و   شناسیزیبایی  عناصر   از
  مشغول   واقع  در  فوتبال، تماشای  هنگام  که   معنا  این

 نیست  چنین  هستیم،  دراماتیک  داستان  یک  تماشای
 . کنیم  تماشا  را گروهی  و جمعی عمل یک صرفا   که

محققان   غالب  فت:  گ توان  می  نظر  این  تایید  در 
هایی  ورزش معتقدند در ورزشدر زمینه ارتباط هنر و  

و   پرش  اسکی  یخ،  روی  رقص  ژیمناستیک،  همچون 
هنر  هماهنگ،  می  1شنای  برخی  موج  همچنین  زند. 

بال دارای ارزش  ها مانند فوتبال و بیسدیگر از ورزش
در خصوص برخی از  حال  هنری باالیی هستند. بااین

چالش هاورزش مورد  زیباشناختی  عنصر  شناسایی   ،

 
1 Art  
2 Stephen Mumford 

مثل   تپانچه.    برداری وزنهاست  با  تیراندازی  و 
قد است،   2طور که استفن ممفرد حال همانبااین  معت

ک کسی  برای  امکان  حداقل  هم  اینجا  در  این    ه حتی 
دارد  بیند،میهنری    طوربهرا    هاورزش ؛  وجود 

دید  عبارتبه یک  به  نیاز  اینجا  در  تخصصی  دیگر 
 (.Mumford,2014, 180داریم)

  امروزه،   که  گرفت  نتیجه  چنین  باید  باال  مطالب  از
  چه   ایحرفه  سطح  در  ای مسابقه  هایورزش  تمام

  فردی،   هایورزش  چه  و  جمعی  دسته   هایورزش
  از   برخی  گرچه .  هستند   "هنر "  و "  خالقیت"  با  همراه 

  نظر   به   هنری   بیشتر  ژیمناستیک  چون   هاورزش
.  است  هنر  با  همراه  نیز  فوتبال  ورزش  ولی  رسدمی

 مدرن،   فوتبال  خصوص  به   فوتبال  ورزش  در   هنر 
  به   و  زیبا  پاسکاری¬های  با  که  است  جمعی  هنری

  زمین   مختلف  هایمکان  در  توپ  درآوردن  گردش
  گروهی   و  جمعی   حرکات  هنر  فوتبال،.  است  همراه

 و  هماهنگی  اهمیت  جهت   از  را  فوتبال .  است
  توان می.  دانست  هنر  شبیه  توانمی  آن  در  هارمونی

  نظر   در  بزرگ  سمفونیک  ارکستر   یک  شبیه  را  آن
 وجود   درخششی  آن  در  هماهنگی  بدون  که  گرفت 

حرفه    .داشت  نخواهد مسابقات  در  گفت:  توان  می 
  فردی  و جمعی هنر آن چون  هاییورزش و فوتبال ای

د،  خلق  بزرگ  اثری  تا  آیندمی  هم  کمک  به   گویی  کنن
  که  اندنوازندگان  هایشتیمیهم  و  3پاواروتی   یک  پله

کمالی،  می  را  موسیقی  ادوات ،  1387نوازند)شریف 
8).  

 پاسخ به چند ایراد احتمالی 5
بررسی   را  شده  مطرح  نظریه  به  ایراد  چند  ادامه  در 

 خواهیم کرد: 

 احتمال ایجاد انحصار نامعقول  5.1
شود این است  اشکالی که در اینجا احتماال مطرح می

اگ    نظر   در  هنری  اثر  یک  را  مسابقه  مجموعه  ما  رکه 
از    بدانیم،  قانون  حمایت  مشمول  را  آن  و  بگیریم
  های مربی  یا  مربی  توسط  مسابقه  تاکتیک  کهآنجایی

3 Luciano Pavarotti  )از خواننده های بسیار مشهور اپرا( 
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 شایع  که  امری )  گیردمی  قرار  تقلید و کپی  مورد  دیگر
  الینحل   معضل   یک  به  تبدیل  موضوع  این(  است

. اما در این خصوص کافی است به این نکته  1گردد می
دقت کنیم که، اگر یک رویداد ورزشی تنها مطابق با  
نیازی   دیگر  گیرد،  صورت  فنی(  مربی)کادر  دستورات 
مسابقه   حالت  این  در  نیست؛  مسابقه  و  بازیکن  به 

شود فوتبال بیشتر شبیه به یک بازی کامپیوتری می
همه است که  بازیگردان  اختیار  در  چیز 

(Andriychuk, 2008, 57  داشت توجه  باید   .)
تشکیل مسابقه  و مجموعه  مربی  دستورات  از  شده 

عالوهخالقیت است.  ورزشی  بازیکنان  خود  -های 
مفهوم   به  شبیه  بیشتر  »تاکتیک«  مفهوم  براین، 

رایت یا حق مؤلف  »ایده« هست که موردحمایت کپی
نمی از  قرار  مربی  تاکتیک  اینکه،  فرض  با  حتی  گیرد. 

کپی موردحمایت  و  باشد  برخوردار  الزم  رایت اصالت 
منجر   بحث  شدن  پیچیده  به  تنها  امر  این  گیرد،  قرار 

بهمی و  جنبههیچشود  مسابقات وجه  هنری  های 
 کند. ورزشی را انکار نمی

البداهه بودن مجموعه  ایراد فی  5.2
 مسابقه ورزشی

مسابقه به   عنوان یک اثر هنری  برای عدم شناسایی 
ت توسط مقررات حقوقی، چنین استدالل  قابل حمای

 ورزشی هنری، مسابقات  آثار شده است که برخالف
خود فی  به  رویدادهای  یا  ؛ 3هستند   2البداهه خودی 

 که  است  این  . استدالل4هنری   گونه جهتبدون هیچ
  ، هم آن  بینیپیشغیرقابل  در  مسابقه ورزشی  اساس

اجراکنندگان)بازیکنان،    برای   هم  و  آن  بینندگان   برای
باشگاهمربی است،  ها(ها،  اثر درحالی  خود  یک    که 

معنای  هنری،   قبلی   سازیآماده  مستلزم   کالسیک  در 
  پیش   از  شده ریزیبرنامه  قالب  با  مطابق  عملکرد  و

( مسابقه  Andriychuk, 2008, 59است  بنابراین   .)

 
متحده دادگاه استیناف حوزه دوم ایاالتیکی از اشکاالتی که  1

(  Motorola( علیه موتوروال)NBAآمریکا  در پرونده ان بی ای)
 (.Khadder, 1998, 10 به آن اشاره کرد.) 

2 Spontaneous Events 
 برای اطالعات بیشتر ر.ک. به پرونده ذیل:   3

ورزشی یک اثر هنری نیست چون نتیجه قابل پیش  
 بینی نیست.  

سال   در  که  تحقیقی  توسط    2014در  میالدی 
اَسر  حقوق   5موسسه  روی  بر  »مطالعه  خصوص  در 

اروپا«  اتحادیه  در  ورزشی  مسابقات  برگزارکنندگان 
عنوان  انجام شد، عمده دالیلی که مسابقه ورزشی به

کپی هنری  اثر  نمییک  شناخته  پذیر  شود، رایت 
ن  عبارت است از »نداشتن یک طرح یا اسکریپت )مت 

رویداد  یک  از  اعظمی  قسمت  یعنی  نوشته(،  یا 
به غیرقابلورزشی،  روی  پیشصورت  تصادفی  و  بینی 

 Study on Sports Organizer’s«)دهد یم 
Rights in the EU, 2014, 29  .) 

رویه  و  شده  زیادی  تاکید  امر  این  بر  ال  کامن  در 
امتناع  مسابقات  کردن  تلقی  نمایشی  اثر  از  قضایی 

است)برای ر.ک:ویور،  کرده  پرونده  چند  ، 1392دیدن 
 (121تا  117

فت: اوال  دلیل اصلی در مقابل این ایراد می توان گ
پیش هنری  آثار  از  حمایت  آن  برای  پذیری  بینی 

است. خالقیت  و  اصالت  بلکه  عملکرد    نیست، 
  طورهمانهای ورزشی و ورزشکاران در مسابقات  تیم

که آمد به اندازه کافی شامل اصالت و خالقیت کافی  
 هست.

غیرقابل  استدالل  رد  در  بودن  پیشثانیا   بینی 
می ورزشی  شرکتمسابقات  کرد  ادعا  کنندگان  توان 

حرفه ورزشی  مسابقه  یک  فوتبال، در  همچون  ای 
نوشته پیش  از  انجام  رفتار  را  مربی  توسط  شده 

یا  می ندهند  انجام  هم  اگر  و  را دهند  آن  توانایی 
شباهت  لذا  گردند!.  می  تعویض  باشند  نداشته 
تئاتر(   هنری)مثل  اثر  یک  با  فوتبال  مسابقه 

همانغیرقابل است.  از  انکار  تئاتر  نمایش  که  طور 
تشکیل پیش  بازیگرانی  از  حرکات  که  شده 

The FWS Joint Sports Claimants v. The Copyright 
Board available at: http://reports.fja-
cmf.gc.ca/eng/2002/2001fca336.html. 
4 artistic direction 
5 Asser Institute 

http://reports.fja-cmf.gc.ca/eng/2002/2001fca336.html
http://reports.fja-cmf.gc.ca/eng/2002/2001fca336.html
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 ای به عنوان اثر ادبی و هنری امکان سنجی تلقی مسابقات ورزشی حرفه.  زنگنه مسعودو  پیلوار رحیم،   نیا حکمت محمود

تئاتر نوشته کارگردان  توسط  می  1شده  انجام  دهند، را 
های مربی  نیز گفتهبازیکنان ورزشی در زمین فوتبال 

توان مربی ورزشی  دهند، بنابراین میخود را انجام می
به دیگر  را  به  کرد.  شناسایی  تئاتری  کارگردان  عنوان 

سخن گرچه در تئاتر پیش بینی پذیری قوی تر است 
همچون   ناپذیری  بینی  پیش  مقداری  داشتن  در  ولی 
گرچه   است  مشترک  قدر  دارای  ای،  حرفه  مسابقات 

حر  پذیری  مسابقات  بینی  پیش  از  کمی  حد  ای  فه 
 دارند. 

دعوای   در  فرانسه  عالی  دیوان  تصمیم  به  توجه  با 
چنل  علیه  رابرتس  شد»نمایش  2بین  اعالم  های  که 

حمایت  می  3مد  مولف  حق  توسط  شوند«،  تواند 
می  دیکلی است  آنمعتقد  آثار  توان  دسته  در  را  ها 

داد   قرار  نمایشی(  )آثار  رقص  به(  )مربوط 
(Derclaye, 2008, 286بنابراین با قیاس می .)  توان

رقابت که   کرد  تیمادعا  بین  میهای  هم  )با ها  تواند 
حقوقی  حمایت  مورد  فرانسه(  قضائی  رأی  به  توجه 

شود  در این کشور قرار گیرد. این امر منجر به این می
هنری   آثار  و  ورزشی  رویدادهای  برخی  بین  مرز  که 

 .تقریبا  غیرقابل تشخیص شود

همچنین ایتالیا ازجمله کشورهایی است که دارای 
پخش   حق  زمینه  در  و  است  نوشته  حقوق  سیستم 
است.  زده  فراوانی  قانونی  ابتکارات  به  دست 

حمایت  قانون اینکه  برای  ایتالیایی  گذاران 
ورزشی  کپی رویدادهای  خود  بر  را  مؤلف(  رایت)حق 

فروش  و  مالکیت  مقررات  قانون   در  یابد  تسری  هم 
رسانه پخش  مسابقهحق  نحوه ای  و  ورزشی  های 

، که صراحتا  برای تنظیم حق پخش  4توزیع منافع آن 
ماهیت   از  تعریفی  شد،  تصویب  ورزشی  مسابقات 

 
با  1 یا  غنائی  درام،  نمایش  کارگردانی  و  تهیه  که  حقیقی  شخص 

دکوراسیون،  انتخاب  بازیگران،  اداره  و  دیگر)انتخاب  ماهیتی 
 (   80لباس، نورپردازی و ...( را به عهده دارد.)کرنو و همکاران، ص  

2Roberts A. D. et al. v. Chanel et al.’,  French Court of 
Cassation, 5 February 2008.  
3 fashion shows 
4 Legislative Decree No. 9 of January 9, 2008 on the 
Regulation of Ownership and Sale of Sports 
Broadcasting Rights and Relative Distribution of 

ماده   کردند.  حقوق  می  28این  مقرر  قانون  دارد  این 
هستند   حقوقی  ورزشی  مسابقات  پخش  »حق  که 

کپی به  عالوهمربوط  قانون  رایت،  هرگاه  براین، 
قابلکپی شکلی  رایت  ورزشی  مسابقات  باشد،  اعمال 

می محسوب  تجارت  و  فرهنگ  نمایش  )  5شوند« از 
Ferrari,2010,67-68همان لذا  مشاهده  (.  که  طور 

اثر  می یک  ورزشی،  مسابقات  نیز  ایتالیا  در  شود 
می  فرهنگ«  کههنری»نمایش  تحت  می باشد  توان 

 کرد.   رایت این کشور از آن حمایتحمایت قانون کپی

 عدم تصریح قوانین 5.3
استدالل قوانین  از  که  است  این  مخالفان  برخی  های 

ورزشی  کپی مسابقات  شامل  مؤلف  حق  یا  رایت 
در نمی موردحمایت  موارد  که  توضیح  بدین  شود؛ 

کپی میقوانین  حصری  نمیرایت  و  آنباشند  ها  توان 
نیز   مسابقه  مجموعه  شامل  و  کرد  موسع  تفسیر  را 

استدال این  دادگاهدانست.  توسط  امریکا  ل  های 
دادگاه است.  قرارگرفته   حوزه  استیناف  مورداشاره 

علیه    6آمریکا   متحدهایاالت  دوم اِی  بی  اِن  پرونده  در 
می  7موتوروال  »بخش  اذعان  که:  ماده    aدارد   102از 

کپی را قانون  هنری  آثار  از  دسته  هشت  رایت 
شامل  دسته لیست  این  که  است  کرده  بندی 

 (.Mitten, 2011, 195 شود«)رزشی نمیمسابقات و

استدالل  از  استدالل،  این  ضعیف  البته  های 
قوانین   شد  داده  تذکر  قبال  که  همانطور  زیرا  هست؛ 
خود   حمایت  مورد  آثار  ذکر  در  اصوال   فکری  مالکیت 

Resources; Available at: 
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=1
3215 
5 Article 28 states that sports broadcasting rights  are 
rights connected to the copyright, or rather they are 
a form of expression  of the cultural and show 
business, subject to the Copyright law, if applicable. 
6United States Court of Appeals for the Second 
Circuit  
7 NBA v. Motorola 
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کردهبه عمل  تمثیلی  این  صورت  حتی  حصری،  نه  اند 
 . 1رایت امریکا نیز مشهود استامر در قانون کپی

 شناسایی پدیدآورنده اثر 6
اکنون نوبت این پرسش است که پدیدآورنده این اثر  
اصول   مطابق  کیست؟  ای(  حرف  ورزشی  )مسابقه 
یا   است  مشترک  یا  اثر  این  هنری  و  ادبی  مالکیت 
جمعی. به نظر می رسد با توجه به معیارهایی که در  

شده)ر.ک:کلمبه، مطرح  فرانسه  (  69،  1390حقوق 
ب جمعی  اثر  نتیجه  این  اثر  زیرا  مشترک.  نه  اشد 

هدایت  با  و  آنان  نقش  امتزاج  و  تیم  دو  بین  چالش 
تجزیه   و  شود  می  ابراز  و  خلق  تیم  نام  به  و  مربیان 

ست .  نقش بازیکنان هم ممکن نی

 حقوق ایران 7
برای  هستیم  راه   آغاز  در   هنوز  ما  ایران  در   رسیدن   و 

ر.ک:    تحلیل  یک   به جمله  )از   ،یشاکر مناسب 
  مالکیت  حقوق  یهاتیظرف   باید  (به بعد  119،  1395

 . داد قرار   کار مبنای را هنری و ادبی

فان،  حقوق  از  حمایت  قانون  1  ماده  در  مؤل
  دانش،   راه  از  آنچه»  به  ،(1348)هنرمندان    و  مصنفان

 اطالق   «اثر»  باشد،  آمده  وجود  به   «ابتکار   یا  و  هنر  یا
به  2  ماده  و  شودمی   مورد   آثار  به  تمثیلی  طور  نیز 

بند    پرداخته  قانون  این  در  حمایت جمله  از  و  است 
مقرر   منظور    داردیمسوم  به  بصری  و  سمعی  »اثر 

در   پخش  هاصحنهاجرا  یا  سینما  پرده  یا  نمایشی  ی 
مقرر  دوازده  بند  همچنین  تلویزیون...«  یا  رادیو  از 

ترکیب داردیم  از  که  دیگر  مبتکرانه  اثر  گونه  »هر   :
آمده  پدید  فصل  این  در  نامبرده  اثرهای  از  اثر  چند 

با توجه به توضیحات باال راه   رسدیم باشد«. به نظر  
حرفه مسابقات  پذیرش  اث برای  برای  شدن  ای  تلقی  ر 

باز است و "تحوالت" ورزش،اقتصاد و حتی هنر ما را 
سوق   نیز  سمت  همین  در    دهدیم به  نیز  حقوق  و 

 
رایت  قانون کپی 101رجوع کنید به ماده   1

gov/title17/circ92.pdopyrighthttp://www.c.امریکا:
f   

در تایید این نظر یکی از نویسندگان خارجی می نویسد: » تنها  2
کپی حمایت  اعطا  عدم  برای  ورزشی دلیل  رویدادهای  به  رایت 

نباید   راه  شناختن  ابااین  رسمیت  به  از  یی 
. با مراجعه به تاریخ  2ی جدید داشته باشدها تیوضع

می   مالحظه  خوبی  به  هنری  و  ادبی  مالکیت  حقوق 
ذیل کم  کم  مصادیق  از  خیلی  حمایت    شود  چتر 

حقوق مالکیت فکری قرار گرفتند مثال در ایران از نرم  
سال   قانون  تصویب  قبل  استناد  1379افزارها  به   ،

آثار   1348قانون    2ماده    12و    11بندهای   این  از 
 حمایت می شد.

 نتیجه  8
ورزش،  صنعت  آمدن  وجود  به  در  مهم  عامل 

حرفه ورزشی  جريانمسابقات  در  که  هستند   ای 
 جهان، در ورزش و بدنیتربیت طبيعي عهتوس و رشد

به جود عرصه  پا  اکنون  گذاشت  و هرم در  و   رأس 
 نخبه افراد آن در كه دارد قرار ورزش مراتبي سلسله

يك عناصر   آن در و  پرداخته رقابت به  باال سطح  در 
  باألخص مهمی از جمله دانش، ابتکارات جدید، هنر و  

جود منافع اقتصادی و كسب بازاريابي جريان  دارد.   و

که    حقوقی  جمله  دنبال    نفعانیذ از  به 
حرفه  ندهستآن مسابقات  شدن  تلقی  است،  اثر  ای 

به   و  بود  موضوع  این  بررسی  دنبال  به  مقاله  این  که 
ازآنجاکه   که  رسیدیم  نتیجه  ورزشی این  مسابقه 

ای، در کنار رقابت حاوی درجاتی از دانش و هنر  حرفه
نیز شده است، این قابلیت را دارد که به بیان ادبیات  

کامن کپیحقوقی  اثر  یک  حقوق ال،  تعبیر  به  و  رایتی 
 شود. نوشته اثری هنری تلقی 

باید   ورزشی  مسابقات  بر  اثر  عنوان  تحقق  برای 
ر آن صدق کند. دیدیم  معیارهای اساسی و بنیادین ب

حرفه ورزشی  مسابقه  یک  قالب  امروزه  در  اوال   ای 
شود و ثانیا  از حداقل اصالت مورد نظر  شکل ارائه می 

هر   در  زیرا  است.  برخوردار  فکری  مالکیت  نظام  در 
بازیکنان   ابتکارات  و  مربیان  هدایت  با  مسابقه، 

( صورتگرایانه  قوانین formalistic interpretationتفسیر  از   )
به واقعیت  موضوعه  است«)  جای  تجاری   ,Andriychukهای 
Op.Cit,60.) 
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نمایش   به  ورزشکاران  از  فردی  به  منحصر  نمایش 
می کسب گذاشته  به  منجر  هم  همین  برای  و  شود 

می بازی  آن  به  منحصر  اکنون  نتیجه  واقع  در  شود. 
حرفه ورزشی  خالقیت  مسابقه  و  ابتکار  با  همراه  ای 

به   رسیدن  برای  ورزشی  تیم  یا  ورزشکار  چراکه  است 
پیروزی و کسب امتیاز بیشتر عالوه بر اتکا به قدرت  

یت خود  بدنی، نیازمند استفاده از نیروی ذهن و خالق 
روش و  ورزشی  حرکات  قالب  در  که  هست  های  نیز 

می صورت  ابتکاری  از  ورزشی  گرفته  نشئت  و  گیرد 
و  مربیان  و  ورزشکار  فنی  دانش  و  ممارست 

 کارشناسان تیم است.  

ای از قوانین هم یک پیروی مسابقه ورزشی حرفه
عامل نقض و خروج از عنوان خالقیت هنری نیست،  

م به  قوانین  وجود  یک  چراکه  از  یکسان  نتایج  عنای 
عمل و همچنین نقصی برای خالقیت در هنر نیست.  

به همواره  مسابقات  موجودیت این  یک  مثابه 
یک   از  اثر  خلق  برای  خود  پیشرفت  در  که  متغیرند 

و   تکرار  غیرقابل  اجرای  یک  از  و  و نانوشته  متن بدیع 
می تبعیت  فرد  به  منحصر  نهایت واقعه  در  کنند. 

مسابق یک  حرفهمجموعه  ورزشی  »اثر«  ه  شرایط  ای 
 مورد حمایت را دارد.

شد   مالحظه  تطبیقی  حقوق  قددر  گرایش    میاز 
باب   از  باالخص  شدن  تلقی  اثر  خصوص  در  هایی 
و   داشته  وجود  نوشته  حقوق  در  باالخص  نمایش 
ما  حقوق  در  دارد  وجود  تری  جدی  تمایل  نیز  اکنون 

  عنوان یک هم، با پذیرش مجموعه مسابقه ورزشی به
باید   نمایشی  آثار  ذیل  در  هنری  اثر  این  هنری،  اثر 
قرار گیرد. هرچند آثار نمایشی در قانون فعلی حقوق 
با   اما  است،  نشده  ذکر  هنرمند  و  مصنفان  مؤلفان، 

ده   ما از  که  تفسیری  به  مورداشاره    2توجه  قانون 
در   موردحمایت  آثار  بودن  تمثیلی  به  و  دادیم  انجام 

د لذا  بردیم،  پی  ماده  در این  موضوع  این  پذیرش  ر 
 خوریم. ذیل این ماده مشکل حقوقی برنمی
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