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Abstract 

Magicians entertain spectators by using some tricks. Creating such tricks 
sometimes requires spending a lot of time and money by magicians which 
makes this group expect protecting their intellectual endeavor and preventing 
their imitation and unauthorized exploitation. The advent of digital 
technology, with the ability of mass and rapid copying and dissemination of 
the tricks, has doubled the necessity of this protection. This paper, written 
through a descriptive-analytic method, has concluded that in Imamiyah 
jurisprudence, there is no obstacle to the legitimacy and consequently, the 
protection of magic tricks.  Under the Iranian and U.S laws, granting 
intellectual property rights in the form of copyright, patent, trademark and 
trade secrets to the magicians is a probable solution to protect this group, 
each having advantages and disadvantages. As an alternative solution, self-
regulating rules of magicians' unions may provide a relative protection for 
this group. 
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: مطالعهحقوق مالکیت فکری رد شعبده   ا مالحظه فقه امامیهکا و اریان بق آمری حقو رد بازی
 1سیدمحمدهادی قبولی درافشان

 2بختیاروندمصطفی 
 3اکرم آقامحمدی

 4سید محمد صالح قبولی درافشان   

 چكيده 
اهم شدن تماشاگران را فراز ترفندهایی موجبات سرگرم بازان با استفادهشعبده

کنند. ایجاد ترفندهای مذکور، گاه، مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی توسط یم
شود این گروه، توقع حمایت از تالش فکری خود و بازان است که سبب میشعبده

ری باشند. ظهور فناو برداری غیرمجاز از آن را داشتهجلوگیری از تقلید و بهره
ت را سریع ترفندها، ضرورت این حمای کردن و انتشار انبوه ودیجیتال، با امکان کپی

تیجه نتحلیلی نگاشته شده، این است. در این مقاله، که به روش توصیفیدوچندان کرده
ز دست آمده است که در فقه امامیه، مانعی برای مشروعیت و در نتیجه، حمایت ابه

زان بابازی وجود ندارد. در حقوق آمریکا و ایران، حمایت از شعبدهترفندهای شعبده
های حق مؤلف، حق اختراع، عالمت تجاری و از طریق حقوق مالکیت فکری در قالب

ری عنوان راهکاپذیر است که هر یک مزایا و معایبی دارند. بهاسرار تجاری، امکان
ی را تواند حمایت نسببازان میهای صنفی شعبدهجایگزین، قواعد خودتنظیمی اتحادیه

 .از این گروه تأمین کند
 

 .ترفند، حقوق مالکیت فکری، سِحر، شعبده، قواعد خودتنظیمی :یدیاژگان کلو

                                 
شگاه فردوسی مشهد ، دانالهیات و معارف اسالمی شهید مطهریگروه فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشکده  استادیار 1

 h.ghaboli@um.ac.ir )نویسنده مسئول(؛ رایانامه:

 گروه حقوق خصوصی و حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه قم. دانشیار2

 دانشگاه بوعلی سینا همدان. جوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی،دانش 3

، دانشگاه فردوسی الهیات و معارف لسالمی شهید مطهرینشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشکده دا 4

 مشهد.
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 مقدمه

م و حتی اییدهباز اصطالحاتی هستند که بارها آنها را شنبازی و شعبدهشعبده، شعبده

ه یک ایم. برای برخی، شعبدبازی بودهگاهی، خود، شاهد اجرای ترفندهای شعبده

ای و بر یک تجارت متشکل از ساخت، انتشار یا آفرینشسرگرمی است، برای بعضی دیگر 

  (. Beckman,2015: 159کنند )دیگران یک حرفه است که هنرمندان آن را اجرا می

بازی، اجرای آنها در حضور دیگران است. های اساسی ترفندهای شعبدهیکی از ویژگی

ر مواردی، افراد عادی هم کند. دتر میکار رفته در آنها را محتملامری که افشای رموز به

عالوه، در عصر دیجیتال، بازی را بیاموزند و اجرا کنند. بهکنند فنون شعبدهتالش می

نی، راحتی ضبط و جهت مشاهده همگااست بهبازی در زمان اجرا ممکنترفندهای شعبده

هرت مجازی، به اشتراک گذاشته شوند. باآنکه این امر زمینه افزایش مخاطب و شدر فضای

-پیش افزایش می از بازان را بیشکند، خطر افشای اسرار شعبدهبازان را فراهم میشعبده

های آموزش اسرار ترفندهای فیلم« Theory11.com»دهد. به عنوان مثال، تارنماهایی مانند 

فروشند که در سراسر جهان قابل دریافتند؛ کنند و میبازی محبوب مردم را تولید میشعبده

هدر بازان برای خلق ترفندهای خود بهشده شعبدهترتیب تالش و وقت و هزینه صرفبدین

بازانی ببرد. شعبدهباز را بیاموزد و از آن بهرهتواند مهارت شعبدهرود زیرا هرکسی میمی

اند و حرفه آنها به های زیادی را صرف خلق ترفندهای خود کردهسال 1نظیر هودینی

است. درحالیکه حقوق مالکیت فکری، به ویژه به دلیل یحفاظت از اسرارشان متک

 :Markely,2020آورد )میعملبازان بهتهدیدهای عصر دیجیتال، حمایت اندکی از شعبده

(. با وجود اهمیت و ضرورت فزاینده حمایت قوانین مالکیت فکری از ترفندها و 113

ها و باز در حفظ ایدهبه قشر شعبدهکافی اندازهها بهبازی، این نوع حمایتهای شعبدهشیوه

                                 
1 Houdini 
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-است از کپیرساند؛ زیرا حقوق مالکیت ادبی و هنری اگرچه ممکنابداعاتشان یاری نمی

-تواند مانع سرقت یا افشای شیوهکند، اما نمیبازی جلوگیریکردن برخی اجراهای شعبده

تواند مانع ، نمیهای مذکورهای انجام آن شود. حق اختراع باوجود امکان منع سرقت شیوه

های (. حیلهLoshin,2007:25های مذکور در معرض افشا قرار گیرند )شود که روش

بازان، واجد شرایط حمایت تحت قانون حق اختراع آمریکا است. فریبنده و اصیل شعبده

دقت بازان مجبورند چگونگی انجام کار را بهحال، جهت کسب حمایت، شعبدهبااین

کردن قانونی اسرار خود و رغم تالش این گروه برای پنهانترتیب علیدهند. بدینتوضیح

دلیل طبیعت خاص حمایت از راه حق اختراع، اسرار آنها برخورداری از حمایت قانونی، به

(. در نهایت، حقوق Sherlock, 2015: 3گیرد )میدر دسترس عموم مردم و سایر رقبا قرار

رقت و افشای فنون اختصاصی شود اما قابلیت است مانع ساسرار تجاری اگرچه ممکن

گذاری فنون جلوگیری از افشای ترفندهای عمومی را بدون از بین بردن رویه مفید اشتراک

 (. Loshin, 2007:25بازان رایج است ندارد )که در بین شعبده

های نامحسوس های اخیر، حقوق مالکیت فکری دامنه حمایت خود را به داراییدر سال

هایی را در خصوص ها چالشیکی از مواردی که در این سال .استری توسعه دادهبیشت

)قبولی  کار استوهای کسباعطای این حقوق ایجاد کرده، بحث حمایت از روش

در آن  فعالیت در فضایی که حمایت(. 664: 1395درافشان، بختیاروند و آقامحمدی، 

شماری روبرو المللی بیسایل داخلی و بینبازی را با موجود ندارد، فعاالن حوزه شعبده

 است. کرده

بازی در حقوق ایران تازگی دارد و پژوهشی که به طور طرح موضوع حمایت از شعبده

باشد یافت بازی در آن بررسی شدههای حقوق مالکیت فکری و فقهی شعبدههمزمان، جنبه

و فنون و ترفندهای آنها و  بازاننشد. ضرورت انجام این پژوهش، گستردگی فعالیت شعبده

داشت بودن نحوه حمایت حقوقی از این قشر در کشور است که نویسندگان را برآنمبهم

ضمن مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، که خاستگاه عمده طرح این مسأله است، موضع 

کنند. البته پیش از ورود به این مباحث، ضرورت اقتضا کرد که حکم حقوق ایران را بیان
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شعبده در فقه امامیه بررسی شود زیرا هرگاه، شعبده از دیدگاه فقه امامیه مباح باشد، مانعی 

 برای حمایت حقوقی از آن در حقوق ایران وجود نخواهد داشت.

ایت رای حمبکه اعطای حقوق مالکیت فکری، شیوه نسبتا مناسبی استفرضیه مقاله این

توسط  ایفه، کارآمد نیست. تهیه قواعد حربازی است که البته در همه موارداز شعبده

ن د در ایشچه گفتهرسد. با عنایت به آننظر میبازان، در مواردی مؤثر بههای شعبدهانجمن

-ه بررسی میه امامیاه فقبازی را تبیین و در ادامه، شعبده را از دیدگمقاله، ابتدا مفهوم شعبده

قوق در ح پذیری آنبحث در مورد حمایتکنیم تا با اثبات مباح بودن آن، زمینه برای 

بازی هشعبد های حقوقی محتمل حمایت ازایران فراهم شود. سپس به بررسی و تحلیل قالب

 در حقوق آمریکا و ایران خواهیم پرداخت.

 

 تعریف . 1

 یم.دهیدر این قسمت ابتدا مفهوم لغوی و سپس مفهوم اصطالحی شعبده را توضیح م

 ه  مفهوم لغوی شعبد. 1-1

 برای ترفندهایی اجرای عبارت است از مهارت 1طبق فرهنگ لغت کمبریج، شعبده

 2.نفر یک کردننصف به تظاهر و اشیا کردن ناپدید و ظاهر مانند مردم، کردن سرگرم

( شعبده را به معنای 354: 1421سیده،؛ ابن374: 1414بعضی از علمای لغت )زبیدی،

اند. ( آن را به معنای تردستی دانسته244: 1409حرکت سریع و بعضی دیگر)فراهیدی،

اند که انسان در آن، آنچه را که ( نیز شعبده را بازی معنا کرده314: 1414برخی )فیومی،

( شعبده را عملی شبیه 495: 1414کند.  برخی دیگر )ابن منظور،حقیقت ندارد مشاهده می

شیاء نیست به وسیله اعمال سحر معرفی کرده که با انجام آن بیننده آنچه را که اصل ا

نماید. با توجه به بیان این دسته از لغویون، شعبده گرچه قریب به سحر عجیب مشاهده می

است که بعضی از علمای لغت شود . این درحالیاست اما از اقسام سحر شمرده نمی

                                 
1 Magic  

2 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/magic (visited: 8/7/2020).   

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/magic
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-میاند که  با سرعت صورت( شعبده را قسمی از اقسام سحر دانسته251: 1400)عسکری،

 ذیرد.پ

 مفهوم اصطالحی شعبده در فقه اماميه  .2-1

 فقیهان ی ازاشعبده )شعبذة، شعوذة( در کتب فقها در دو معنا به کار رفته است. عده

؛ 14: 1404؛ فاضل مقداد، 267: 1419؛ حسینی عاملی، 390:  1412امامی )عالمه حلی، 

( شعبده 81 :1403دبیلی، ؛ مقدس ار169: 1418؛ طباطبایی حائری، 129: 1413شهید ثانی، 

 ا شبیهشود تفاوت حقیقت یک چیز باند که سبب میرا مجموعه حرکات سریعی دانسته

عبده غوی شلذکر است که تعریف مذکور از تعریف آن، نزد حواس پوشیده بماند. الزم به

تقادند که ( بر این اع327: 1407اخذ شده است. بعضی دیگر از اندیشمندان فقه )طوسی،

 شود.ه امری است که موجب تصرف در قوه خیال و ایجاد توهم چیزی میشعبد

 بررسی حكم شعبده در فقه اماميه . 3-1

در پایان  ( حکم فقهی شعبده را117: 1410بعضی از اندیشمندان فقه امامی )انصاری،

حرمه منفسه حرام تلقی کرده و در شمار مکاسب مباحث سحر بیان و آن را عملی فی

( که به حرمت شعبده 274: 1415؛ انصاری، 94: 1404.  فقیهانی )صاحب جواهر، انددانسته

ر هان دیگسط فقیاند و دالیل آنها تواند، در مجموع به چهار دلیل استناد کردهحکم داده

 شود.بیین میبده تاست. در ذیل ادله و مناقشات قائالن به حرمت شعمورد مناقشه قرار گرفته

ری، ؛ انصا 94 :1404،  جواهر قدان به حرمت شعبده )صاحب. نخستین دلیل معت1

( وجود اجماع منقول و محصل بر حرمت شعبده است. بعضی از محققان  274: 1415

ذکور چنین ( در رد دلیل م501: 1424؛ سبحانی ، 314: 1412؛ روحانی،298: 1412)خوئی،

البته این  حجیت ندارد. المدرک است واند که  اجماع، تعبدی نیست و محتملبیان کرده

ر، از اجماع ( در مورد مذکو239: 1426است که بعضی از فقیهان )مکارم شیرازی ،درحالی

 اند. به عنوان مؤیدی قوی یاد کرده

: 1415؛ انصاری، 94 :1404، جواهر . دلیل دوم قائالن به حرمت شعبده )صاحب2

هو است. برخی فقیهان )ایروانی، (، قرار گرفتن آن ذیل عناوین محرمی چون باطل و ل274

اند ( در پاسخ به استدالل مذکور گفته501: 1424؛ سبحانی ،298: 1412؛ خوئی، 28: 1406
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که عناوین باطل و لهو بر شعبده انطباق ندارد زیرا بر شعبده غرض عقالیی مترتب است و بر 

 ق حرام نیست. فرض انطباق عناوین یاد شده نیز، جمیع اقسام لهو و باطل به نحو مطل

 وَ طَْفةٌ عٌ آخَرُ مِنْهُ خَ( با استدالل به فقرة )وَ نَو274ْ: 1415. بعضی از فقها )انصاری ،3

( که بیانگر امتیازات 340 :1403سُرْعَةٌ وَ مَخَارِیقُ وَ خِفَّةٌ( از حدیث احتجاج )طبرسی، 

( نهایتًا 257 :1415 شعبده است و با انضمام اینکه حرمت سحر از ضروریات است )انصاری،

ه و م داداست، به حرمت حکدر مورد شعبده نیز که در حدیث از اقسام سحر شمرده شده

( در 239: 1426اند. بعضی از فقیهان )مکارم شیرازی،اجماع را جابر ضعف حدیث دانسته

ر یست و بنعبدی اند که تعبیر از شعبده به سحر، ترد استدالل مذکور، چنین استدالل کرده

طرح رم ماساس تفسیر معنای عرفی از سحر است. توضیح بیشتر این قسمت ذیل دلیل چها

شده، اد( نیز با عدم پذیرش اجماع ی298: 1412خواهد شد. بعضی از محققان )خوئی، 

از  اند. بعضی دیگرحجت به مثل آن دانستهجبران ضعف حدیث را با آن، ضم غیر

اصحاب را  ( اگرچه جبران ضعف سند به وسیله عمل315: 1412اندیشمندان فقه )روحانی، 

 ه روایتبصحاب ااند اما معتقدند که در جبران ضعف، باید استناد عمل امکان پذیر دانسته

 محل بحث احراز شود، حال آن که این مهم در محل بحث به جهت وجود مدارک و

 .تواند عمل اصحاب به آن مستند شود، روشن نیستاحتماالت دیگر که می

 1415. آخرین دلیل ادعا شده بر حرمت شعبده توسط بعضی از فقیهان )انصاری، 4

( صدق تعاریف و معیارهای سحر بر شعبده است. از دیدگاه بعضی فقها )مکارم 274:

به بعد( شاید مهم ترین دلیل قائلین به حرمت شعبده این باشد که  239: 1426شیرازی ،

کند و در این مهم را روایت احتجاج نیز تأیید میشعبده یکی از مصادیق سحر است و 

شود. برای توضیح بیشتر نسبت به انطباق نتیجه اطالقات حرمت سحر شامل شعبده نیز می

موضوعی سحر بر شعبده الزم است ابتدا سحر و معیار های آن روشن شود تا در نتیجه 

: 1422اشف الغطاء،صدق موضوعی سحر بر شعبده احراز شود. بعضی اندیشمندان فقه )ک

اند که سحر در نظر عرف، عبارت است از ( سحر را امری عرفی دانسته و بیان کرده44

عادی مترتب باشد و بدون دارا بودن مستند ایجاد هر چیزی که بر آن آثار عجیب و غیر

شرعی، عمل ساحر شباهت به کرامات و معجزات داشته باشد. از دیدگاه بعضی دیگر از 
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( از مجموع تعاریف علمای لغت از سحر، چنین نتیجه گرفته 285:  1412ئی،محققان )خو

شود که سحر عبارت است از تبدیل چیزی از صورت اصلی خودش به طریق نیرنگ و می

واقعی را همراه با عملی مخفیانه به نحوی که ساحر، لباس حق به باطل بپوشاند و امری غیر

جلوه دهد. با توجه به تعریف مذکور، بعضی از فقها العاده به صورت واقع و به نحوی خارق

به بعد( معتقدند که معیارهای موجود در سحر )خرق عادت،  239: 1426)مکارم شیرازی ،

اسباب خفیه و نیرنگ( در غالب موارد شعبده وجود داشته و از این جهت صدق عنوان 

ورت تصریح شعبده باز به اند که در صسحر بر شعبده را ممکن دانسته و البته بیان داشته

انجام عمل، صرفاً به وسیله تردستی و سرعت حرکات و عدم وجود فریب که از جمله 

معیارهای سحر است، می توانیم موارد یاد شده از شعبده را از مصادیق سحر خارج بدانیم. 

ر قائل به این نظر روایت احتجاج بیان شده در استدالل سوم را مویدی بر تطبیق عنوان سح

؛ روحانی، 298: 1412است . در مقابل، برخی از دانشیان فقه امامی )خوئی،بر شعبده دانسته

دانند. بر این اساس نظر مذکور، هیچ یک ( رابطه بین سحر و شعبده را تباین می314: 1412

 286: 1412پوشانی پیدا نخواهد کرد. بعضی از فقیهان )خوئی،از مصادیق سحر و شعبده هم

اند که سحر امری است که ابطه تباین بین سحر و شعبده را اینگونه تبیین کردهبه بعد( ر

شود، بدون اینکه تصرف حقیقی در موجب تخیل بینندگان نسبت به تغییر امور واقعی می

صورت که مثالً ساحر با تصرف در نگاه بیننده، خشکی را در اینعالم تکوین اتفاق افتد؛ به

آورد. بنابراین امتیاز اصلی سحر این است که نتیجه آن به نظر میدید وی دریایی پر تالطم 

رخداد امری وهمی در نظر بیننده است بر خالف شعبده که در آن امر متعارفی در نظر 

افتد اما سرعت حرکات و غفلت بیننده، اتفاق امری تعجب برانگیز را رقم بیننده اتفاق می

جهت ز مکانی به مکان دیگر که امر متعارفی است، بهزند. به عنوان مثال، نقل و انتقال امی

شود. به اعتقاد بعضی از باز و غفلت بینندگان به امری غیرمنتظره تبدیل میسرعت شعبده

( ساحر سعی در تصرف حواس و قلب سحر شده دارد به 502: 1424فقیهان )سبحانی، 

شود. در مقابل، می سبب تضعیف قوای ادراکی انسانصورتی که موجب عدم رؤیت حق به

دهد، متکی است بدون آنکه به باز بر نبوغ و مهارت خود در هنری که انجام میشعبده

باشد. بعضی از اندیشمندان فقه )مکارم شیرازی تضعیف مدرکات طرف مقابل نیاز داشته
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به بعد( بنا بر فرض عدم صدق عنوان سحر بر شعبده و خروج موضوعی آن از  239: 1426،

ر، به الحاق حکمی شعبده به سحر قائل شده و از این طریق درصدد اثبات حرمت ذیل سح

( در توجیه 47: 1422آن برآمده اند. الزم به ذکر است که بعضی از فقیهان )کاشف الغطاء، 

وجه الحاق حکمی نسبت به مواردی که صدق عنوان سحر بر آنها ممکن نیست، بیان 

عجزه از جمله سحر و کارهای مشابه سحر با خرق اند که همه کارهای مشابه با مکرده

عادت توأم بوده و از آنجا که این امر به ایجاد اختالل در معجزات و به تبع آن مقام نبوت 

دلیل وجود این مفسده، به حرمت افعال مذکور حکم شود، سبب شده شارع متعال بهمی

: 1427؛ فاضل لنکرانی،  79: 1410دهد. در مقابل، برخی دیگر از اندیشمندان فقه )انصاری،

( معتقدند که دلیلی بر لحوق حکمی شعبده به سحر وجود ندارد و در نتیجه شعبده را 211

 اند.از این جهت نیز از سحر قابل تفکیک دانسته

رمت حالن به له قائتوانیم به این نتیجه دست یابیم که ادهای فقیهان میاز بررسی دیدگاه

ت ناقشامسه دلیل نخست  بیان شده برای حرمت شعبده، دارای شعبده کافی نیست زیرا 

ی ع بعضترین دلیل حرمت شعبده یعنی دلیل چهارم علیرغم دفاجدی هستند و نیز مهم

بر لحوق  سبب عدم وجود دلیلبه بعد( از آن، به 239: 1426فقیهان )مکارم شیرازی، 

ن فقه منداه بعضی از اندیشحکمی مخدوش است. در نتیجه به اعتقاد نگارندگان و چنانک

ر شعبده، به باند، در صورت عدم احراز عنوان سحر ( بیان کرده45: 1422)کاشف الغطاء، 

به  کند و مسیری جز تمسک به اصل برائت نسبتالحرمه صدق میلحاظ حکمی مشکوک

   ای جز اباحه شعبده نخواهد داشت.حرمت نیست و تمسک به اصل مذکور، نتیجه

 

 بازی در قالب حقوق مالكيت فكریمایت از شعبدهنحوه ح. 2

بازان  های حمایتی مالکیت فکری محتمل برای حمایت از آثار شعبدهطور کلی، قالببه

بررسی  ه بهعبارتند از حق مؤلف، حق اختراع، اسرار تجاری و عالمت تجاری که در ادام

 پردازیم.آنها می
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 حق مؤلف .2-1

کنیم، حقوق حمایت از شعبده را در قالب آن بررسی میمالکیت فکری که  اولین حوزه

آمریکا، حمایت حق مؤلف  1976مالکیت ادبی و هنری است. طبق قانون حق مؤلف فدرال 

این بدان  1گیرد که در یک واسط فیزیکی تثبیت شده باشند.به آثار اصیلی تعلق می

ای یا مکتوب اجرای صحنه هایتوانند برای متون، دستورالعملبازان میمعناست که شعبده

ترتیب از اجراهای رایت را اخذ و بدینهای ضبط شده اجرای خود حمایت کپیفیلم

(. Loshin, 2007: 19 عمومی که شباهت اساسی با اجرای آثار آنها دارد جلوگیری کنند )

در حقوق ایران، برای اینکه یک آفریده فکری مورد حمایت حق مؤلف قرار گیرد باید اثر 

 48ه مفهوم مندرج در ماده یک قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان ب

ه آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می اید ب»... ( باشد. طبق این ماده: 48)قانون 

« اثر»ن به کار رفته آبدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد 

برخی نویسندگان شرایط عمده حمایت از آثار را اصالت، تجسم خارجی  .«می شود اطالق

: 1394اند )محسنی، قبولی درافشان، اثر و عدم تغایر با نظم عمومی و اخالق حسنه دانسته

بازی برای ما اهمیت دارد، شرط اصالت است به بعد(. آنچه در بحث ترفندهای شعبده 51

 زیم.پرداکه در ادامه به آن می

نو بودن یا فقدان هرگونه سابقه مشابه یک اثر برای اصیل محسوب شدن آن اثر الزم 

: 1387ای باشد که از مؤلف آن نشأت گرفته باشد )زرکالم، نیست، بلکه اثر باید به گونه

(. این شرط به معنای جدید یا منحصربفرد بودن اثر نیست 112-113: 1386؛ انصاری، 45

نظر رسد که تراع ضرورت دارد. اگر چه در نگاه اول ممکن است بهکه جهت حمایت از اخ

بازی از آثار دیگران الهام گرفته است در غالب موارد چون یک ترفند یا سایر فنون شعبده

شود. اما این حکم در همه موارد ازینرو اصیل نیست و مشمول حمایت حق مؤلف نمی

باز است. البته تفکر خالقانه خود شعبده بازی حاصلصادق نیست و بسیاری از آثار شعبده

گیرد؛ میسابق بهره  یا آثار از اثر خود مؤلـف در تهیه اثر گاهی توانیم انکار کنیم کهنمی

                                 
1 17 U.S.C. § 102(a). 
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توانیم اثر دوم را کپی یا مشتق شده دارد و نمی 1این استفاده گاهی جنبه متعارف )منصفانه(

ردید حق مؤلف نقض شده است. اما تاز اثر قبلی محسوب کنیم. در حالت کپی بودن، بی

بازی، مبتنی بر اثر قبلی باشد و در عین حال بتواند اثر اصیلی محسوب اگر اثر جدید شعبده

شود. این نوع ثانوی، مشتق و یا اشتقاقی یاد می» ی چون اقتباسی،تحـت عنـاوین آناز شود 

موسیقی و تبدیل در زمینه  آثار شامل اقتباس، ترجمه، جنگ در زمینة ادبی و تنظیم در زمینة

مؤلف (. قانون حق326: 1387)محمدزاده وادقانی، « شودمیهنرهای پالستیکی )تجسمی( 

بدیهی است که،  2داند که مبتنی بر یک یا چند اثر قبلی باشد.آمریکا اثر اقتباسی را اثری می

 بازیی شعبدهبه تبعیت از قواعد عمومی حقوق مالکیت ادبی و هنری، پدیدآورنده ترفندها

دیگر، باید اذن این کار را داشته باشد و حقوق پدیدآورنده اثر  ترفندهای از مشتق شده

(. به عنوان 80: 1394؛ محسنی، قبولی درافشان،173: 1387اصلی را رعایت کند )زرکالم، 

اصل، جز اصالت اثر، شرط دیگری برای حمایت از آن وجود ندارد )صادقی، 

(. اما، 111: 1393حمایت نباید تابع هیچ تشریفاتی باشد )شاکری،( و 652: 1394عالمه،

رایت آمریکا برای اینکه یک اثر مشمول حمایت همانطور که گفتیم، مطابق قانون کپی

بازی ممکن رایت قرار بگیرد باید در یک واسط فیزیکی تثبیت شود. اجرای شعبدهکپی

ین راه تثبیت اجرا، تهیه فیلم از آن ترهای مختلفی تثبیت شود. شاید سادهاست به روش

-بازی نیز میباشد، هر چند یک دستورالعمل نوشته شده یا توصیف دقیق یک حیله شعبده

-(. ولی خود اجراها به عنوان اثر حمایت نمی ,2018Dougherty :6-7(تواند کافی باشد 

شده است، درستی گفته (. در حقوق ایران، همانطور که بهGeravis,2015: 127شوند )

کند نظر از طریقه یا روش بیان یا ظهور اثر کفایت میصرف تجسم خارجی اثر صرف

اینکه در حقوق ایران، شرط تثبیت در (. با عنایت به62: 1394)محسنی، قبولی درافشان،

باز را یک اثر ادبی و هنری بدانیم رسانه ملموس مقرر نشده است، اگر اجرای زنده شعبده

باز، اثر دیگران مایت حق مؤلف از اجرای زنده وجود ندارد. هر گاه شعبدهمانعی در راه ح

                                 
 به بعد. 207، ص 1394برای مطالعه بیشتر راجع به استفاده منصفانه نک. شاکری،  1

2  17 U.S.C. § 101. 



شعبده ی رد 
فکر ت 

لکی ق ما
حقو

م   :
زی

با
لعهطا ح   رد 

یکا و مر ق آ
قو

 
فقه حظه  ال

م ن با 
اریا

 
میه اما

 

 

 

 

 

267 

 

را اجرا کند، مجری اثر و یکی از دارندگان حقوق مرتبط خواهد بود که در قوانین فعلی 

رسمیت شناخته نشده است. طور صریح به( قانون تجارت الکترونیکی، به62ایران، جز ماده )

بینی ( پیش58بی و هنری، حقوق اجراکنندگان در ماده )در الیحه حمایت از مالکیت اد

صادقی، پورمحمدی، شده است )برای مطالعه بیشتر در زمینه حقوق اجراکنندگان نک. 

 (.  بعدبه 73: 1386

در حقوق آمریکا، کلمات یا عبارت کوتاه از قبیل عنوان اثر، وِردهای کوتاه جادویی یا 

 ,Doughertyلب حق مؤلف قابل حمایت نیستند )باز یا یک شخصیت، در قااسم شعبده

های عملکرد، ها، شیوهها، فرآیندها، سیستممؤلف به روشعالوه، حمایت حق(. به2018 :6

این موارد کاربردی  1شده در یک اثر قابل تعمیم نیست؛مفاهیم، اصول یا اکتشافات بیان

های ده نحوه اجرای نمایشکننتوانند موضوع حمایت حق اختراع باشند. کتاب توصیفمی

تواند به عنوان یک اثر ادبی مورد حمایت حق مؤلف بازی، خود، به طور بالقوه میشعبده

های خلق ترفندهای شعبده که در چنین اثری بیان حال، روش یا سیستمقرار گیرد. درعین

ل های عملیاتی کردن ترفندها نیز قابمؤلف نیستند. شیوهشوند مشمول حمایت حقمی

حمایت نیستند. برای نمونه، یک مجموعه رمزی از کلمات یا صداها که توسط دستیار برای 

، احتماال کندخوانی میشود تا چنین به نظر رسد که او ذهنخوان خوانده میکمک به ذهن

 . ( ,2018Dougherty :8-9به عنوان یک سیستم مفید تلقی خواهد شد و نه اثر خالقانه )

های شعبده، مقاالتی را در مجالت یا کتب بازی، معموالً مبتکران روشدر حوزه شعبده

نگارند یا ویدیوهای آموزشی خود را از طریق های نوآورانه خود میراجع به خالقیت

کنند. برخی های تخصصی عرضه میهای اجتماعی یا فروشگاههای شبکهتارنماها یا کانال

مد خود را از طریق انتقال اصول آموزشی به بازان بخش قابل توجهی از درآاز شعبده

بازان بازان )شعبدهآورند. به طور کلی، این دسته از شعبدهبازان دیگر به دست میشعبده

کنند که مایل باشند اذن اجرای منشأ فنون( فقط زمانی مطالب ابتکاری خود را منتشر می

با این انتظار که بازان دیگر عبدهشآنها را به دیگران بدهند. همچنین رویه کلی این است که 

                                 
1 17 U.S.C. §102(b).  
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را  ی مذکورهایا فیلم کتبرا داشته باشند، مجالت،  توصیف شده ترفندهایحق انجام 

این کتب و ویدیوها که جزئیات اجرای شعبده را توضیح یا نمایش . دکننخریداری می

کنند. دهند، امکان تثبیت اجرا را که شرط مقرر برای حمایت از آن است، فراهم میمی

بنابراین، برخالف انتظار ممکن است پدیدآورنده با نگارش کتاب یا تهیه فیلم، حق منع 

اندازه کافی شرط اینکه تقلید بهخریداران از اجرای ترفندهای ارائه شده را به دست آورد به

بازان دیگر مکلفند به شده و حمایت هم موسع باشد. ازینرو، شعبدهشبیه ترفند توصیف

نده مراجعه و اذن او را برای اجرای ترفند اخذ کنند و در غیر اینصورت، با خطر پدیدآور

 (.Crasson, 2012: 128 اقامه دعوای نقض مواجه خواهند بود )

بازی ذکر در زمینه حمایت حق مؤلف از ترفندهای شعبده 1در ادامه، پرونده معروفی

خاطر بارگذاری دو فیلم ه نام داگه بهباز دیگری بباز معروف، علیه شعیدهشود. تلر شعبدهمی

داد و راز ترفند ها را نمایش میدر یوتیوب که انجام ترفندی شبیه ترفند وی موسوم به سایه

مؤلف متوقف بود اقامه دعوا کرد. موفقیت در دعوای نقض حقتلر را برای فروش گذاشته

ر است؛ و دوم. بر اثبات دو عنصر است: نخست. خواهان دارنده یک حق مؤلف معتب

-بازی خود را به 1983خوانده، عناصر اصیل اثر را کپی کرده است. از آنجا که تلر در سال 

عنوان مؤلف آمریکا ثبت کرد بود، دادگاه وی را بهعنوان یک اثر نمایشی در اداره حق

 ها معرفی کرد.خالق سایه

لف وی معتبر نیست مؤدر پاسخ، داگه استدالل کرد که علیرغم ثبت اجرای تلر، حق 

بازی. دادگاه نیز زیرا اجرایش به عنوان یک اثر نمایشی ثبت شده است و نه ترفند شعبده

مؤلف نیستند، اما اعالم کرد که آثار بازی مشمول حمایت حقهای شعبدهپذیرفت که حیله

شی یا مؤلفند و صرف این واقعیت که اثر نمایها قابل حمایت از طریق حقنمایشی و پانتومیم

بازی است یا حتی اینکه یک ترفند خاص، شاخصه پانتومیم مشتمل بر یک ترفند شعبده

ها و شود. دادگاه توضیح داد که حیلهمؤلف از آن نمیاصلی اثر باشد مانع حمایت حق

-نفسه مشمول حمایت حق مؤلف نیستند ولی اجرای آنها را میبازی فیترفندهای شعبده

                                 
1  Teller v Dogge, Case 2:12-cv-00591-JCM-GWF. 
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مؤلف قرار دارد و نمایشی تلقی کرد که در قلمرو حمایت حقعنوان یک اثر توان به

دقت چنین توصیف کرده بنابراین قابل حمایت است. گواهی ثبت تلر، اجرای وی را به

شود، اجرای ای که توسط یک مجری واحد بازی میای از اجراهای صحنهمجموعه»است: 

لذا، تلر «. گیردؤلف قرار میم ترفند توسط او یک اثر نمایشی است که مشمول حمایت حق

مؤلف معتبر است و در نتیجه عنصر نخست ضابطه توانست ثابت کند که دارنده یک حق

-کرد که داگه مؤلفهنقض حق مؤلف را اثبات کرد. بر اساس عنصر دوم، تلر باید ثابت می

و  های اصیل اثر را کپی کرده است. دادگاه بررسی کرد که آیا هنگام مقایسه نسخه کپی

ها، دیالوگ، حس، آهنگ، پویایی، ذکری بین طرح داستان، زمینههای قابلاصل، شباهت

ها، مفاهیم، شخصیت و رشته حوادث وجود دارد یا خیر. البته دادگاه یادآوری کرد که ایده

های قابل حمایت حق مؤلف محسوب ها و عناصر استاندارد ژانر به عنوان مؤلفهموضوع

لیل، دادگاه احراز کرد که اجراهای داگه و تلر تقریبا دوقلوهای شوند. پس از تحنمی

مؤلف را اثبات کرد الذکر، نقض حقیکسان هستند. لذا، تلر با اثبات دو عنصر فوق

(Markley,2020: 115-116.) 

 حق اختراع .2-2

پذیر شدن باید سه شرط قانونی را مطابق قوانین ثبت اختراع، یک ابداع برای حمایت

اشته باشد. این شروط که معموالً در اغلب قوانین کشورهای مختلف مقرر شده دربرد

عبارتند از: جدید بودن )تازگی(، غیربدیهی بودن )داشتن گام ابتکاری( و کاربرد صنعتی. 

داند که اختراع را زمانی قابل ثبت می  1( قانون حق اختراع آمریکا،101برای مثال، بخش )

(، شرایط تازگی و غیربدیهی بودن را توضیح 103( و )102) جدید و مفید باشد و مواد

های صنعتی ( قانون ثبت اختراعات، عالئم تجاری و طرح2اند. همچنین، طبق ماده )داده

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد ( »86)قانون  1386مصوب 

فن یا صنعت قبلی وجود نداشته، برای صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آن که در 

                                 
1  35 U.S. Code § 101 
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دارنده مهارت عادی در فن یاد شده معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی 

 «.ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشدکاربردی شمرده شود که در رشته

بازان، در صورت داشتن شرایط اختراع، قابل حمایت خواهند های شعبدهترفندها و حیله

کند، باز، شخصی را ظاهرا نصف میهنگامی که شعبده(.  Dougherty,2012:2بود )

دانند که شخص واقعا به دو نیم تقسیم نشده است، اما آنها چگونگی اگرچه مخاطبان می

-دانند. این چگونگی اجرا یا شیوه مخفی در ورای ترفند شعبدهاجرای این ترفند را نمی

شوند. این اسرار همیشه عنصر شدت حفاظت میه بهبازی، مشتمل بر اسراری است ک

-های سرگرمی تلقی میترین شکلاند که برخی آن را یکی از قدیمیاساسی شعبده بوده

کند. رازی مؤلف آمریکا به طور مفصل، آثار مورد حمایت خود را بیان میکنند. قانون حق

کند این تصور را ایجاد میکه در پس نحوه حصول یک نتیجه )یعنی فرآیند انجام شده که 

که شخص نصف شده است( قابلیت حمایت از طریق حق مؤلف را ندارد. لذا، فقط حق 

اختراع یا حقوق اسرار تجاری ممکن است شیوه اجرا را حمایت کند 

(Beckman,2015:361-362ابزار مورد استفا .)ای های آیینهده در ایجاد ترفندها، نظیر جعبه

های خاص ای استفاده شده در زاویهکه موجد تصور ناپدید شدن هستند یا قطعات شیشه

 برای ایجاد توهم احضار روح، ممکن است تحت نظام اختراع حمایت شوند )

2018:10Dougherty, کردن باز معروف، گلدین، مبدع ترفند نصف (. برای مثال، شعبده

عنوان اختراع ثبت کرد. معذلک، کردن را بهکاررفته جهت ارهزن در آمریکا، ابزار به

(. در واقع، Crasson,2012: 108کنند )ندرت اختراعات خود را ثبت میبازان بهشعبده

باز شرایط ثبت در قالب اختراع را داشته باشد چون به عنوان بخشی از حتی اگر ترفند شعبده

باز، افشا شود های اختراع باید برای عموم، از جمله رقبای شعبده، ویژگیفرآیند ثبت

(. Dougherty,2018:2باز ممکن است تمایلی به ثبت اختراع نداشته باشند )مخترعان شعبده

ایران،  86( قانون 6( قانون حق اختراع آمریکا و ماده )111توضیح اینکه مطابق بخش )

شود تا دیگران قادر به دستیابی به اطالعات مرجع باشند و در حل فنی اختراع باید افشا راه

بازی به نهایت این امر موجب پیشرفت فناوری شود؛ حال آنکه افشای عمومی اسرار شعبده

بازی محور خالقیت خود را افشاء نخواهد بازی است و هیچ شعبدهمعنای مرگ هنر شعبده
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ی به عنوان اختراع ثبت شود، حق اختراع بازکرد. عالوه بر این، حتی اگر ترفند شعبده

دارد اما قادر به جلوگیری از افشای بازان را تنها از تقلید توسط دیگران مصون میشعبده

(. زیرا ترفند، توسط اداره حق اختراع منتشر شده   ,2014Jin,Ningترفند آن نخواهد بود )

( قانون 154ه در ماده )و در دسترس عموم قرار گرفته است و حقوق انحصاری دارنده ک

ایران، مقرر شده است داللتی بر منع افشای اسرار  86( قانون 15اختراع آمریکا و ماده )حق

باز معروف گلدین به ضرر او تمام شد. حق اختراع شعبده 1ترفند ندارد.  در یک پرونده،

فشاکننده راز وی که ابزار ترفند اره کردن را به عنوان اختراع ثبت کرده بود علیه شرکت ا

ترفندش اقامه دعوا کرد. دادگاه با رد دعوای رقابت غیر منصفانه اعالم کرد که شرکت 

هیچ چیز یا واقعیتی را که فرض شود عموم قبال از آن مطلع نبوده افشا نکرده است و او با 

دریافت حق اختراع، از راز خود اعراض کرده و آن را در اختیار عموم قرار داده است 

(Crasson,2012: 109 دادگاه همچنین مقرر کرد که حق اختراع گلدین صرفا اختراع .)

 :Markely,2020کند نه خود ترفند را )استفاده شده برای اجرای ترفند را انحصاری می

121 .) 

 ا )مادهمریکآنکته دیگر اینکه مدت حمایت از اختراع محدود و برای مثال طبق قوانین 

ت اظهارنامه است. سال از تاریخ ثب 20(، 86قانون  16ایران )ماده قانون حق اختراع( و  154

ه عنوان اختراع، ببازی، ، ترفند شعبده86در حقوق ایران با توجه به بند شش ماده دو قانون 

 قابل ثبت نیست. 

 اسرار تجاری .2-3

ت بازان، اسرار زیادی دارند که از ارزش اقتصادی برخوردار اسدر بیشتر موارد، شعبده

(Markely,2020:133وقتی بحث حمایت از فوت .)بازان ها و اسرار محرمانه شعبدهفنو

کند حمایت در قالب اسرار تجاری شود، اولین موضوعی که به ذهن خطور میمی مطرح

موجب بند چهار بخش نخست قانون فدرال اسرار تجاری (. بهCrasson, 2012:105 است )

ای از قبیل فرمول، الگو، ترکیب، برنامه، ابزار، روش، محرمانهآمریکا، سر تجاری اطالعات 

                                 
1  Goldin v. R.J. Reynolds Tobacco Co., 22 F. Supp. 61, 65 (S.D.N.Y. 1938). 
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دلیل عدم آگاهی دیگران از آن، ارزش اقتصادی تکنیک یا فرآیند است که: نخست. به

شود. شرح سوم های متعارفی برای حفظ محرمانگی آن انجام میمستقل دارد و دوم. تالش

یف کرده است: اطالعاتی که در فعالیت رقابت غیرمنصفانه آمریکا سر تجاری را چنین تعر

تواند مورد استفاده قرار گیرد و برای ایجاد مزیت یک کسب و کار یا بنگاه دیگر می

( 65اقتصادی نسبت به دیگران، محرمانگی و ارزش کافی دارد. در حقوق ایران، ماده )

 فرمول العات،اط شامل پیامیداده قانون تجارت الکترونیکی اسرار تجاری الکترونیکی  را

 تالش و نیست عموم دسترس در و  دارد ارزش اقتصادی مستقل که داندمی...  و الگوها ها،

شده است؛ )بدیهی است که این ماده شامل  انجام آن از حراست و حفظ برای متعارفی های

 .شود(اسرار تجاری غیر الکترونیکی نمی

یت ترین نظام مالک، مناسببرخی نویسندگان، حقوق اسرار تجاری را به چند دلیل

 زیرا از بازان یک سر تجاری معتبر دارنددانند. نخست، شعبدهبازان میفکری برای شعبده

، دهند. دوممی مندند که اقدامات متعارف برای حفاظت از آن را انجامراز ارزشمندی بهره

سرار ند که اکمی اسرار آنها برای عموم مردم ناشناخته هستند؛ امری که این باور را تقویت

اده یا استف بازان در برابر افشاءآنها معتبرند. سوم، حقوق اسرار تجاری از اسرار شعبده

کند؛ می اند حمایتغیرمجاز کسانی که با تعهد حفظ محرمانگی اسرار را در اختیار گرفته

یت حما نهارار آبازان در برابر اکتساب غیرقانونی اسچهارم، حقوق اسرار تجاری از شعبده

م ن نکته را بیفزاییتوانیم ایگفته می(. به دالیل پیشMarkely,2020:133آورد )به عمل می

انونی قعین که حمایت قانونی از اسرار تجاری، برخالف حق مؤلف یا حق اختراع، دوره م

یت از ع حماای، حمایت یادشده خاتمه یابد و در واقندارد که با سپری شدن چنین دوره

 ند. شواند حمایت میور بالقوه دائمی است و مادامی که اسرار افشاء نشدهطآنها به

بازان با ایراداتی مواجه البته، راهکار اسرار تجاری برای حفاظت از ترفندهای شعبده

است. نخست. مسئولیت نقض اسرار تجاری فقط شامل کسانی است که آن را از طریق 

( و Loshin,2007:23مستلزم سرقت اسرار است ) دست آورده باشند. این امرغیرقانونی به

باز، فیلم اجرای گیرد. برای نمونه، اگر یک شعبدهبرای مثال، مهندسی معکوس را در برنمی

شود و آن را اجرا کند، دقت ببیند و متوجه شود ترفند چگونه اجرا میباز دیگر را بهشعبده
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بازان را د. البته این نقص ممکن است شعبدهتواند علیه او اقامه دعوا کنباز نخست نمیشعبده

تر حتی مانع کشف راز ترفند های پیچیدهبه خالقیت بیشتر تشویق کند تا با ارائه روش

(. Markely,2020:135توسط افرادی شوند که از طریق قانونی در پی کشف آن هستند )

-(. بخش قابلLoshin,2007:23تواند نقض قرارداد محرمانگی باشد )طریق غیرقانونی می

وسیله قواعد حفظ محرمانگی یا حقوق قراردادها توان بهبازی را میتوجهی از اسرار شعبده

تواند به نحو مؤثری موجد حق مدیریت یا حمایت کرد. علت این است که این اقدامات می

طور کلی، در جریان قرارداد مجوز انحصاری دائمی برای اطالعات محرمانه باشد؛ به

برداری از حقوق مالکیت فکری، ممکن است مجوزدهنده اطالعاتی را افشاء کند که بهره

کننده اطالعات )مجوزگیرنده شود. در این صورت دریافتبه دالیلی محرمانه محسوب می

یا نماینده قانونی وی( گاه ممکن است تصور کند تعهدی به حفظ اطالعات محرمانه ندارد 

گیرد تا مزیتی که دارنده ی نیز این عمل عمداً صورت میو به افشای آنها بپردازد، گاه

رو، بهترین راه عملی برای حفاظت از اطالعات از آن برخوردار است از دست برود. ازین

برداری، انعقاد قرارداد حفظ محرمانگی اطالعات محرمانه در جریان قرارداد مجوز بهره

 (.38: 1395د )بختیاروند، آقامحمدی، شواست که به آن قرارداد عدم افشاء نیز اطالق می

 ار برایه اسربازان، لزوم تالش دارندایراد دوم اسرار تجاری برای حفظ اسرار شعبده

ا حتی شر یبازان منتحفاظت از آنها است. اگر یک روش در نشریات یا کتب تجاری شعبده

ر معرض اشد ده ببازان به اشتراک گذاشته شدطور غیر رسمی در میان تعدادی از شعبدهبه

( . با Loshin,2007: 23-24موجب اسرار تجاری است)از دست دادن قابلیت حمایت به

های مختلفی اجرا شود، ها و مکانبازی ممکن است در سالنتوجه به اینکه شعبده

 عالوه،هبتوانند دسترسی سایرین به پشت صحنه را کنترل کنند؛ اجراکنندگان به ندرت می

افشا مرارداد عدقکنند به امضای توانند کسانی را که با آنها کار میعموالً نمیبازان مشعبده

دگاه نظر دا ه ازکملزم کنند. در نتیجه، در اغلب موارد، اجرای اقدامات احتیاطی و حفاظتی 

ست وار اشوند، برای این هنرمندان دشاقدامات متعارف برای حفظ محرمانگی تلقی می

(Crasson, 2012: 106.)  
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 عالمت تجاری .2-4

بلکه  باشد بازتواند معرف شخصیت یک هنرمند مانند شعبدهنام یا عنوان نه تنها می

و را رای اای برای مخاطبان جهت به خاطر آوردن هنرمندی باشد که اجممکن است وسیله

مش استخدا دارند یادآوردن کسی که قصداند و برای کارفرمایان بالقوه برای بهتماشا کرده

 تمایز موجب»که  است تجاری عالیم کارکرد همان (. اینCrasson, 2012:98کنند )

منی زاده، مؤفصیحی)« شوندمی رقبا خدمات و کاالها از تولیدکنندگان محصوالت

 . (ایران 86 قانون 30 ماده و آمریکا لنهام قانون 45 ، بخش628: 1395تذرجی، باقرپور، 

باز و اجراهای وی ممکن است تحت ط با شعبدهعالیم تجاری و عالیم خدماتی مرتب

موجب حقوق رقابت غیر منصفانه حمایت شوند. بدیهی است که، جز در همین عنوان یا یه

(، کسی جز مالک، حق استفاده 24: 1397موارد استثنایی )بختیاروند، اعرابی جشوقانی، 

ق عالیم تجاری ممکن (. حقو352: 1393زاده، انحصاری از عالمت را ندارد )حبیبا، حسین

-کنندهطور گمراهباز در برابر رقیبی که نام یا تصویر مرتبط با اجرای او را بهاست از شعبده

آورد عمل نمیبرد حمایت کند اما حمایت چندانی از خود اجرا بهای به کار می

(Dougherty,2018: 3همچنین، حقوق عالیم تجاری، احتماال برای حمایت از یک ابزار .) 

خاص، مثال هنگامی که یک  بسیار احوال و اوضاع در کار نخواهد آمد. مگربازی بهشعبده

باز عمل کند. معذلک، حقوق عالیم ابزار منحصربفرد به عنوان معرف منبع خدمات شعبده

دهد حمایت باز خدماتش را ارائه میتجاری ممکن است برندی را که تحت آن، شعبده

باز با استفاده از حسن شهرت و اعتبار تجارت کردن یک شعبدهکند و باید بتواند مانع 

(. جهت تبیین Tratos,Rabe,2015: 4دیگری، از طریق دعوای رقابت غیرمنصفانه شود )

باز مدعی نقض عالمت تجاری خود را که در آن، یک شعبده 1ایبهتر موضوع، پرونده

ض عالمت تجاری خود را مبتنی کنیم. در این پرونده، خواهان دعوای نقشده است نقل می

باز شعبده»بر کامن ال و قانون لنهام طرح کرد. رابرت رایس، مالک یک ویدئو به نام 

ای فاکس اقامه دعوا کرد و مدعی شد یک عالمت تجاری علیه شبکه رسانه« اسرارآمیز

                                 
1  Rice v. Fox Broad. Co., 148 F. Supp. 2d 1029, 1037-38 (C.D. Cal. 2001). 
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ت باز اسرارآمیز دارد و شرکت فاکس این عالممبتنی بر کامن ال نسبت به عنوان شعبده

باز اسرارآمیز را به عنوان عالمت ثبت نکرده بود تجاری را نقض کرده است. رایس شعبده

قدر کافی تمایزبخش است. دادگاه مقرر داشت کرد که عالمت بهو لذا ابتدا باید ثابت می

پذیر شدن، دلیلی که عالمت وی، حداکثر، توصیفی است و او را ملزم کرد جهت حمایت

ای ثانوی ارائه دهد. رایس نظرسنجی از مشتریان انجام نداد و ادله نشان مبنی بر اکتساب معن

شدت محدود بوده است. بنابراین دادگاه حکم داد که رایس داد تبلیغ ویدئوی او بهمی

باز اسرار آمیز نداشته و دعوای نقض عالمت حمایتی در قالب عبارت  شعبدهعالمت قابل

استدالل، ادعای دیگر رایس را رد کرد که مبتنی بر  تجاریش را رد کرد. دادگاه با همین

در برابر توصیفات خالف واقع « باز اسرارآمیزشعبده»قانون لنهامِ و عبارت بود از اینکه 

راجع به منبع، وابستگی یا پشتیبانی کاالها یا خدمات از طریق استفاده غیرمجاز از عالمت 

     (.  Crasson,2012: 100شود )تمایزبخش دیگری حمایت می

، به ق شهرتحتأملی است. بازان، حق شهرت نیز راهکار قابلمنظور حمایت از شعبدهبه

اده استف دهد استفاده تجاری از هویت خود را مدیریت کنند و مانعمشاهیر اجازه می

رای مطالعه ؛ ب134 :1397 خوانساری، بختیاروند، درافشان، قبولی)غیرمجاز از آن شوند 

بعد؛ به 185: 1396به این حق نک. محمدی، صالحی مازندرانی، زاهدی، بیشتر راجع

الکیت م. با آنکه حق شهرت از نظر فنی، یک حق (بعدبه 511: 1395جعفری، مختاری،

مورد  بازان معروف درتواند برای حمایت از شعبدهشود، اما میفکری محسوب نمی

خصیت شمتداد ابزار یا ترفند خاصی اکار رود. برای مثال اگر ترفندهای معروف آنها به

 ی باشد،شناسای وسیله ترفند یا ابزار مذکور قابلطوری که وی بهباز تلقی شود بهشعبده

 (.   Tratos,Rabe, 2015: 4دفاع خواهد بود )استناد به حق شهرت قابل

 قواعد خودتنظیمی؛ راهکاری جایگزین برای حقوق موضوعه مالکیت فکری -1

های حقوق مالکیت فکری قادر به حمایت کامل از که هیچ یک از نظاماینبا توجه به

-بازی نیستند، برخی نویسندگان مؤثرترین راه برای حمایت از هنر شعبدهترفندهای شعبده

دانند. به عقیده این نویسندگان، بازی را استفاده از قیدوبندها و مالحظات اخالقی می

باید تهیه و اعضا به رعایت آن ملزم شوند.  بازانکدهای اخالقی توسط انجمن شعبده
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(. Jin,Ning,2014ای باید با ضمانت اجرا همراه باشد )همچنین، نقض مقررات اخالق حرفه

پیشنهاد  2بازان آمریکاو انجمن شعبده 1بازانالمللی اخوت شعبدهبرای نمونه، اتحادیه بین

موجب ا ملحق شوند که از جمله بهبازان به کد اخالقی مدنظر آنهاند که همه شعبدهکرده

بازی یا روش اجرای ترفندهای بازان باید با افشای عمدی اصول هنر شعبدهآن، شعبده

بازی مقابله کنند؛ از ابداع دیگران استفاده غیرمجاز نکنند؛ حقوق مبدعان، مخترعان، شعبده

فه و حق آنها را در ها، ترفندها و ادبیات این حرپدیدآورندگان و مالکان مفاهیم، نمایش

رسمیت شناخته استفاده انحصاری و مجوز دادن به دیگران برای استفاده از چنین ابداعاتی به

 3بازی را منع کنند.کننده در زمینه شعبدهو آن را رعایت کنند. تبلیغات خالف واقع و گمراه

کدیگر بر یابازان در برالذکر از شعبدهبه نظر بعضی از نویسندگان، کد اخالقی فوق

-ت؛ بهده اسآورد و سرقت در بین این قشر به باالترین حد رسیحمایت کافی به عمل نمی

م ات انجاجهیزطوریکه بهترین مخترعان در این رشته، دیگر قادر نیستند از طریق ابداع ت

خلق و  ه جایببرداری از آنها خود را تأمین کنند و ترفندهای جدید و اعطای مجوز بهره

خالقی ا، کدهای عالوهکنند. بهتر تلقی میصرفههای جدید، نوشتن کتاب را بهدهارائه ای

 ر افشایدن است بازان که ممکبازان را در برابر اشخاص ثالث خارج از جامعه شعبدهشعبده

 (.Brancolini,2014:120کند )اسرار تجاری آنها نفعی داشته باشند حمایت نمی

 

 نتيجه

اند که هیچ یک اتقان بازی ارائه دادههایی بر حرمت شعبدهتداللبرخی فقیهان امامی، اس

شود. لذا، در حقوق ایران، حمایت از ترفندهای کافی ندارد و مانع استناد به اصل اباحه نمی

-بازی که حاصل خالقیت شعبدهبازان با شرع مقدس مغایرتی ندارد. ترفندهای شعبدهشعبده

، قابلیت حمایت به موجب حق مؤلف را خواهد داشت. در باز و به تعبیر دیگر، اصیل باشد

گیرد. باز، حق مؤلف تعلق نمیحقوق آمریکا، بر خالف حقوق ایران، به اجرای زنده شعبده

                                 
1  International Magicians Brotherhood Union 

2  Society of American Magicians 

3  Joint I.B.M. and S.A.M.Ethics Statement, available at:  https://www.magician.org/pdf/ 

JointIBMAndSamEthics.pdf 

https://www.magician.org/pdf/
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ای که در عین حال، در هر دو نظام حقوقی، فیلم تهیه شده از اجرای ترفند یا کتاب یا مقاله

بازی مبتنی بر از حق مؤلف را دارد. اثر شعبدهمندی دهد قابلیت بهرهترفندها را توضیح می

آثار قبلی، اگر عین یا به طور اساسی شبیه آنها نباشد، ممکن است به عنوان اثر اشتقاقی 

کار رفته در اجرای ترفندها در بازی و وسایل و ابزار بهحمایت شود. ترفندهای شعبده

توانند در حقوق صنعتی می صورت داشتن شرایط تازگی، گام ابتکاری و قابلیت کاربرد

آمریکا، اختراع محسوب و تحت این عنوان حمایت شوند. در حقوق ایران، خود ترفندها به 

عنوان اختراع قابل ثبت نیستند. ایراد نظام حق اختراع در این زمینه، لزوم افشای برخی رموز 

ت از ترفندهای حلی کامل برای حمایشود بتوانیم آن را راهبازی است که مانع میشعبده

بازان به حساب آوریم. اسرار تجاری قالب نسبتا مناسبی برای حمایت از ترفندهای شعبده

بازی است که البته با ایراداتی از قبیل احتمال افشای اسرار در هنگام اجرای ترفندها و شعبده

ی تواند براپی بردن دیگران به آنها مواجه است. عالمت تجاری نیز، در مواردی، می

بازان و ابزار مورد استفاده آنها مؤثر واقع شود. با عنایت به حمایت از اجراهای شعبده

بازان؛، ناتوانی نظام حقوق مالکیت فکری در فراهم کردن حمایتی جامع از ترفندهای شعبده

های صنفی این گروه ممکن است یا انجمن قواعد خود تنظیمی تهیه شده توسط اتحادیه

 برای حمایت از آنها باشد. راهکار مطلوبی 
 

 منابع

 دار وت،بیر ،  االعظم المحیط و المحکم ق، 1421اسماعیل،  بن علی سیده، ابن (1

  .1العلمیه، ج الکتب

 .1جالصادر، دار بیروت، ، العرب لسان ق،1414مکرم،  بن محمد منظور، ابن (2

 سهؤسم قم، ،(المحشّى) المکاسب ق، کتاب1410أمین، محمد بن مرتضى انصاری، (3

 الکتاب. دار مطبوعاتى

 کنگره ، قم،(لحدیثةا -ط) المکاسب کتاب ق، 1415، ---------------- (4

 .1انصارى، ج اعظم شیخ بزرگداشت جهانى
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های ادبی و شرایط اثر قابل حمایت در نظام مالکیت»ش، 1386انصاری، باقر،  (5

 .45، مجله تحقیقات حقوقی، ش «هنری

 زارتو المکاسب، تهران، حاشیة ق،1406ى، نجف الحسین عبد بن على ایروانى، (6

 .1اسالمى، ج ارشاد و فرهنگ

 عالمت زا طنزآمیز تقلید»ش، 1397بختیاروند، مصطفی، اعرابی جشوقانی، مطهره،  (7

 طالعهم، «بیان؟ آزادی اصل مطابق یا عالمت دارندة حقوق دیگری؛ ناقض تجاری

 .1حقوق تطبیقی، ش 

طالعه تطبیقی حقوق تصویری م»ش، 1395 اهلل، مختاری، مهرناز،جعفری، فیض (8

 .2، مطالعات حقوق تطبیقی، ش «ستارگان در تبلیغات تجاری

 موالا ملکیت تحصیل فرآیند بررسی»ش، 1393زاده، مجید، حبیبا، سعید، حسین (9

 .2 ش تطبیقی، حقوق ، مطالعات«فکری

 لعالّمةا دقواع شرح فی الکرامة ق، مفتاح1419محمد،  بن جواد سید عاملى، حسینی (10

 علمیه. حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمى انتشارات دفتر قم، ،(الحدیثة -ط)

  .1انصاریان، ج الفقاهة، قم،موسسهمصباح ق،1417ابوالقاسم،  سید خوئی، (11

 مدرسه ،الکتاب دار قم، السالم، علیه الصادق فقه ق،1412صادق،  سید روحانى، (12

 .14السالم، ج  علیه صادق امام

 ش، حقوق مالکیت ادبی و هنری، تهران، سمت.1387ستار،  زرکالم، (13

 ،قم المکاسب، أحکام تحریر فی ق، المواهب 1424جعفر،  تبریزى، سبحانی (14

 السالم. علیه صادق امام مؤسسه
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