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  ريکیت فکاي از مالآن؛ جلوههاي لفهؤپی رایت و مک
  **رادمعصومه ساالري/  *جواد صالحی

  چكيده
به هر  وري است كيت فكاي از مالشاخهو ، يت ادبي و هنريكمال ةزيرمجموع »رايتكپي«

 ةدهـد تـا بتوانـد اراد   خود مـي  ةبه دارندرا ه اين حق ك شوداي اطالق ميرانهكتالش مبت
بـرداري و انتشـار   حق نسخهند. كمندي از آثار مادي آن اعمال ثير و بهرهكخويش را در ت

، رايـت كپي رود. نقضهاي برخورداري از منافع اثر به شمار ميشرطاز مقدمه و پيش، آن
ـ  سبب ، ردن صاحب آن از منافع ماديكعالوه بر محروم  خالقيـت و   ةاز بين رفـتن روحي

  شود.تزلزل فرهنگ جامعه مي
صـنعتي  ، همگام با تحوالت اقتصادينوپديد در فقه و حقوق است كه رايت از مسائل كپي

ندن مفهـوم  شناسـا پس از اين نوشتار،  .دگرگون شده استبسيار ، و فرهنگي جوامع بشري
در رايـت  كپي به بررسي جايگاه، آنهاي لفهؤري و شناخت مكيت فكآن با مال ةو رابطآن 

 بـه مبـاني حمايـت از   ي آن در قـوانين موجـود و در نهايـت،    هالفهؤهاي فقهي و مآموزه
  پردازد.ميرايت كپي
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  درآمد
ــت فکمال« ــی ــ، اســت Intellectual Propertyاصــطالح اي از ترجمــه 1»ريک ه برخــی از ک

دو بخـش دارد:  ري کـ یـت ف کمال 2انـد. ردهکـ یاد » یت معنويکمال«تعبیر ن با آاز ها حقوقدان
» یـت ادبـی و هنـري   کمال«و بخش دوم مربـوط بـه    3»یت صنعتیکمال«بخش اول مربوط به 

حقـوق  «و » لـف ؤحقـوق م « ةخود به دو حوز 4،»ارکحق ابت«یا یت ادبی و هنري کاست. مال
سـبب  ژرمنـی بـه    ــ  ه در حقوق رومـی ک 6»لفؤحق م«است. اصطالح پذیر بخش 5»مرتبط

مطـرح در  » بـرداري حـق نسـخه  «معادل ، را دارد اربردکتوجه بیشتر به پدیدآورنده بیشترین 
آورده شـده  رایـت  کپی در معنايه کري است کمادي آثار ف ۀبر جنبتأکید  امن لو به لحاظک

بـار در سـال   نخستین و  باشدمی Copyrightاز اصطالح اي برداري ترجمهحق نسخه است.
ارهـاي  کو به مسـئولیت حمایـت از   شد ی المللبین ۀوارد عرص 7»نوانسیون برنک«در  1886

  8.ردکادبی و هنري اشاره 
انتشـار و  دربـارة  شـود  می اجازه دادهآن به پدیدآورنده برپایۀ ه کحقی است ، پی رایتک

تصـمیم بگیـرد. ایـن    ، گذارقانونحمایتی  ۀهنري یا علمی خویش با پشتوان، فروش اثر ادبی
پـا نهنـد و    ه دیگران حقوق مادي و اخالقی او را زیرکبدون دغدغه آن است گیري تصمیم

هیدي قـانونی اسـت   تمرایت کپی، رواز ایناو را از داشتن این حقوق مسلم محروم سازند. 
هنـري  ، نندگان آثار ادبیکه براي حمایت از حقوق مادي و اخالقی پدیدآورندگان یا تولیدک

شـود کـه در   مـی  اجـازه داده آن به صاحب ، ریزي شده است. در پرتو این حقایهو علمی پ
ه باشـد و هـر   خودش یگانه مرجع تصمیم گیرنـد ، اثر ادبینکردن  یا چاپکردن مورد چاپ
  منع گردد.، اعم از حقیقی یا حقوقی، عرض به این حقشخص مت

(گفتار اول) و مبناي آن(گفتـار  گذار فقیهان و قانوناز منظر را رایت کپی، نوشتاردر این 
  کنیم:میمطالعه  )دوم

  گذارفقيهان و قانوناز منظر رايت كپي. گفتار اول
د و بـه  شـ ی المللـ بـین  ۀوارد عرصـ  9، نوانسیون برنکبار در نخستین » پی رایتک«اصطالح 

 ةه به دارنـد کدر پرتو چنین حقی بود  .ردکارهاي ادبی و هنري اشاره کمسئولیت حمایت از 
 ۀهنـري یـا علمـی خـویش بـا پشـتوان      ، انتشار و فروش اثر ادبیدربارة اثر اجازه داده شد تا 

از داشتن چنین امتیازاتی ه دیگران بتوانند او را بدون اینک؛ تصمیم بگیرد، گذارقانونحمایتی 
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در خارج رایت کپی و آسان بودن نقضفناوري روزافزون  ۀمحروم سازند. با توجه به توسع
پـذیرش  احسـاس شـد.   نش در قبـال آن  کـ و لزوم وارایت کپی نگرانی حمایت از، از مرزها

، ی اتخاذ تدابیري سنجیده و مناسـب را در قبـال آن  المللبین ۀدر عرصرایت کپی نقض خطر
ار کـ مختلـف میـان کشـورها راه   هاي انعقاد موافقت نامه ۀتوصیباره . در اینختضروري سا

حـق مـادي و   ، بتوانند در سطح جهانیها نوانسیونکو ها نامهاین موافقت تلقی شد تااصلی 
  نندگان محفوظ نگاه دارند.کاخالقی پدیدآورندگان را از تعرض سوءاستفاده 

فقیهـان در ایـن   رو شد. هبا موانعی جدي روبرایت کپی ازحمایت ، داخلی ۀاما در عرص
هـاي  نوانسـیون که اجـراي قـوانین داخلـی و الحـاق بـه      کردهاي متفاوتی دارند کرویزمینه 

به لحاظ نـو  ، در متون فقهیرایت ۀ کپیسازد. در باب پیشینمی المللی را با تردید مواجهبین
افت. به همـین لحـاظ فقهـاي معاصـر از ایـن      یاي توان سابقهنمی بودن این دسته از حقوق

بـا  رایت کپی رد اسالم در مقابلک. روی10نندکمی یاد» مسائل مستحدثه«دسته حقوق با عنوان 
ري دیگـران  کـ ان انتفاع از آثار فکام، برداري از علوم ضروري در جوامع اسالمیتجویز بهره

 کمـ کرنسانس در اروپا نیـز  را فراهم ساخته است و حتی از این طریق به تحقق زودهنگام 
بـه طـور   ، ریم و نصوص دینی رواج یافتکه با نزول قرآن کتابت در اسالم ک. 11رده استک

جـوایز بـه   دادن و بـا   12آوري و تدوین احادیث در زمان بنی امیه شروع شـد رسمی با جمع
از بـرداري  گرفت. نسخهقوت ، عمربن عبدالعزیزبه ویژه ، اتبان آن از سوي خلفاي اسالمیک
ی از مشـاغل درآمـدزا   کـ بـه ی ، مون عباسـی ألفان با آغاز نهضت ترجمه در دوران مؤتب مک

ردن ضـمانت  کآن با واگذار در از دخل و تصرف هشدار ، یگانه محدودیت آنه کد شمبدل 
آیـا در فقـه و حقـوق    «ه کـ ال ؤپاسـخ بـه ایـن سـ    براي  13.اجراي آن به عقوبت اخروي بود

فقیهـان در ایـن   به بررسی اقـوال  باید ، »وجود دارد یا خیر؟ت رایکپی اسالمی اعتباري براي
  خصوص پرداخت.

  رايتالف. ديدگاه موافقان كپي
نـویس بـه قـدري دشـوار و     تاب بـه صـورت دسـت   کتحریر ، پیش از اختراع صنعت چاپ

 ثیـر مجـدد از روي نسـخ اصـلی    کر سوءاستفاده یا تکشخصی به ف ه معموالًکپرزحمت بود 
ه کاین در حالی است  14.رایجی بود ةسوءاستفاده از آثار فکري پدید، جود اینوافتاد. با نمی
ار در عرف معاصر واجد ارزش مالی است و این حقوق بـه لحـاظ   کاختراع و ابت، لیفأت«... 
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شرعی داراي اعتبار است... و صاحبان این آثار حـق هـر نـوع تصـرفی در آن را دارنـد... و      
داراي ، بـه لحـاظ شـرعی   ، لـف یـا حـق ادبـی    ؤحق م« 15.»نیستجایز آنها  تجاوز به حقوق

 تب ثابتکحقی را به نفع صاحبان » حق طبع محفوظ«ولی صرف عبارت  16.»احترام است...
  17.»احتیاط در مراعات این حق است، با این حالند. کنمی

مقـدس اسـالم   شارع  ۀاز اعتبارات عقالیی است و تحدیدي از ناحی، مالیت و ارزش اشیا
 18.»مفید و الزم الرعایه هسـتند  وره شرعاًکحقوق مذ، فوقمسئلۀ  در، د ندارد. بنابراینوجو

لفین در ؤزیرا م ؛ه در جوامع گذشته وجود نداشته استکی از حقوقی است کیتألیف  حق«
ـ  نمی منافع شخصی خویش را در نظر، خودهاي لیفات و نوشتهأت ه گرفتند. اما پـس از آنک
ـ لف این حق را پیدا ؤم، تجارت و معامله گردیدبراي اي وسیله، تابک ـ رد ک تـألیف   ه ازک

 ۀرده ساخته و پرداختتألیف ک هکتابی را کزیرا ؛ ندکخودش استفاده ، اول ۀدر مرحل، خود
امـا  ، سی دیگر از نوشته و اثر او ثروتمند گرددکه کرسد نمی خود اوست و منطقی به نظر

ـ رده کلف این حق را پیدا ؤم، نونیکایط سر برد. در شره خودش در فقر و احتیاج ب ه از ک
دیگران را مشروط به موافقت خود گرداند.  ةند و استفادکخود استفاده ، تابکمنافع مادي 

النـاس مسـلطون   « ةطبق قاعد، آن شد کتابی خرید و مالکه کسی کتوان گفت نمی امروز
تسلیط  ةزیرا قاعد؛ ندک و ناشر چاپة مؤلف تاب را بدون اجازکاجازه دارد » علی اموالهم
ـ ند. اما مجاز نیسـت در حقـی   کتصرف در اموال خویش ه انسان کدهد می فقط اجازه ه ک

تصـرف نمایـد. اگـر چنـین حـق      ، داننـد می و ناشر) از آن خودمؤلف  (در اینجا دیگران
حقوق بسیاري از آنها تضییع گردیده و هرج و ، و ناشر سلب نماییممؤلف  خصوصی را از

  19باشد.نمی ه از نظر شرع و عقل قابل پذیرشکآید می انتشارات به وجودمرجی در 
سالم باید حق شرعی و قانونی است و از نظر ا کی، و اختراع و مانند آنتألیف  حق طبع و«

هـاي  یـت کمتـر از مال کري کـ فهاي یتکاهمیت مال، یا به تعبیر دیگر. به آن احترام گذاشت
نشر آثار علمـی  روع از این 20.»دار حفظ آنها باشدعهدهومت اسالمی باید کعینی نیست و ح

  21.ل به مال باطل و حرام استکاآنها  اذن صاحبانبی، دیگران

  رايتب. ديدگاه مخالفان كپي
تـألیف   حق، نویسندگان، رواز این 22.اندري را به وقف خاص شبیه دانستهکیت فکبرخی مال

نند کتوانند آنها را چاپ و توزیع می بخواهنده کمیت کمالی ندارند و ناشران مسلمان با هر 
و میـرزا   از دیـدگاه امـام خمینـی   رایـت  کپی مشروعیت 23.تا معارف اسالمی ترویج شوند

ه معـروف بـه حـق طبـع شـده      آنچه ک« ه از نظر ایشانکچرا؛ مخدوش است 24جواد تبریزي
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گونـه  هـیچ کـه  این مردم بر اموالشان بدون ۀآید و نفی سلطنمی حق شرعی به حساب، است
حق چاپ و تقلید محفوظ «ۀ حتی نوشتن جمل .»شرط و عقدي در میان باشد جایز نیست...

توانـد مـانع   نمـی  پـس ندارد؛ داللت  ند و بر التزام دیگرانکنمی فی نفسه حقی ایجاد» است
تواننـد آن را چـاپ نمـوده و از آن تقلیـد     مـی  دیگـران «...ه کبل، شودبرداري دیگران از بهره

، بر حسب فتواي حضـرت امـام  «...مدیدي هاي ه تا مدتکبود آن این فتوا  ۀنتیج 25،...»نندک
  26.»م عاجز بودندکم قضایی ما از صدور حکمحا

ـ و حق اختراع را به مفهومی تألیف  حق، حق طبع جدیـد از آن   ۀه در قـوانین موضـوع  ک
ـ ام بـا اح حقیـر نتوانسـته  ، نمایدمی ه بر آن مترتبکتعریف شده و آثاري  ام و نظامـات  ک

مشمول اطالقات یـا   ه بتوانم بگویمکاسالمی تطبیق نمایم و از عقود و معامالت هم نیست 
و عموم بعضی ادله مثل اوفوا بالعقود است... در زمان شارع مقدس هم تـألیف و اختـراع   

شده و شـارع هـم   نمی حقی اعتبار، ر و مخترع و محققکو مبتمؤلف  اما براي، ار بودهکابت
ـ لمـا ذ کر نفرموده است و به عبارت اخري بنا بر عدم اعتبار بـوده... بنـاءاً علـی    اعتبا ، رک

  27.دانیمنمی وره را ثابتکمشروعیت حقوق مذ
از ندارنـد.  تـألیف   یکی دیگر از دانشمندان اسالمی نیز معتقد است نویسـندگان حـق مـالی   

را هـا  تـاب کتوانند هر جور و بـه هـر تعـداد    می چاپ و نشرهاي سسهؤناشران و مرو، این
ه مردم در کچرا؛ افراد برسد ۀنند تا عقاید اسالمی ترویج و تبلیغ شود و به دست همکچاپ 

  28اند.شریکتحقیق از حقیقت و رسیدن به آن 

  گذارقانون ةروي. ج
 صـرف نظـر از دیـدگاه فقهـاي مخـالف بـا      بـا  گذار قبل از پیروزي انقـالب اسـالمی   قانون
ه اجراي آن پـس از انقـالب   کرده بود کوضع رایت کپی حمایت از قوانینی را در، رایتکپی

هـایی در  لفـه ؤبه طراحی مرایت کپی مقنن براي رعایتمواجه شد. هایی اسالمی با مخالفت
مـورد حمایـت و   ، ن مسیرایت صاحبان آثار ادبی و هنري در کحر هکپرداخته است باره این

و آثـار  ، مدت حمایـت ، دهد. شرایط حمایت از اثرمی ا تحت تعقیب قرارن به آن رامتجاوز
آنهـا   بـه بررسـی  در ذیـل  ه کـ اسـت   مورد توجـه مقـنن  هاي لفهؤاز جمله م، مورد حمایت

  پردازیم.می

  شرايط حمايت از اثر. الف
  باشند:باید شرایطی داشته ، حمایت قانون قرار گیرندر کانون آثار ادبی و هنري داینکه  براي
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  ل اثركمحسوس بودن ش. ۱
بایـد از قالـب ذهـن خـارج شـوند و بـه       هـا  مورد حمایت نیستند. تخیـل ها ار و اندیشهکاف

داسـتانی  ، تا قابل حمایت باشند. موسیقی ضبط شده، صورت محسوس و عینی تجسم یابند
 29.ل محسـوس دارنـد  کشـ ، اسی ثبت شده اسـت که در فیلم عکه نوشته شده و تصویري ک

، نیابـد ایده از چارچوب تخیل ذهنی خارج نشود و نمود خارجی  که یکتا زمانی ، اینبنابر
  قابلیت حمایت قانونی ندارد.

  اصالت اثر. ۲
شخصـیت و  نماینـدة  ه کـ بـدین معنـی   ؛ اري و اصیل باشـد که ابتکاثري قابل حمایت است 
 ،نمونـه راي ب یست.ن شرط، ار او باشد. اما نو بودن اثرکاسی از افکمنویات پدیدآورنده و انع

اثـر  ، اینکـه از هـم تقلیـد کننـد     شند بـدون کمنظره تابلوهاي مشابهی ب کاز ی، اگر دو نقاش
شـود.  مـی  آن اسـت اصـیل محسـوب    ةگر شخصیت پدیدآورندبیاناینکه  با توجه به کیهر

  تواند دو گونه باشد:می اصالت
رده کـ را خلـق   ه آنکـ ن فـردي باشـد   نخسـتی یعنی پدیدآورنده  اصالت در محتوي:یک. 

  نویسد.می داستاناي ه براي نخستین بار در مورد واقعهاي کمانند نویسنده؛ است
 ه در گذشته وجود داشته است استفادهکپدیدآورنده اثر از محتوایی اصالت در تعبیر: دو. 

مانند متون ترجمه یا اشـعاري  ؛ ار استکه داراي ویژگی ابتکآفریند می ند و اثر دیگريکمی
  30شوند.می ضرب المثل سروده کبا توجه به یه ک

هویت اندیشه باشـد و بـه    ةنندکه بیانکوقتی وجود دارد ، اصالت از هر نوع، به هر حال
ن است اثر جدید کبه همین دلیل مم نیست؛ نو بودن شرط، استقالل دهد. بنابراین ۀجنب، آن

  مبتذل و پیش پا افتاده باشد.اي صورتی تازه از اندیشه

  عالن مشخصاتا. ۳
 از شـرایط حمایـت در ایـران   ، خاصـی در روي آثـار  هـاي  دارا بودن مشخصات یا عالمـت 

عالمت خاصی روي آثار ادبی و هنري درج شـود.   لی الزم نیستکیعنی به طور ؛ باشدنمی
قانون  4 ةه در مادکاما در مورد صفحات یا نوارهاي موسیقی و صوتی استثنایی وجود دارد 

  ر شده است:ک) ذ1352تب و نشریات و آثار صوتی(کثیر کترجمه و ت
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ه در روي هر نسـخه  کشود می صفحات یا نوارهاي موسیقی و صوتی در صورتی حمایت
ـ    pی المللبینیا جلد آن عالمت  اریخ انتشـار و نـام و نشـانی    التین در داخـل دایـره و ت

  .ر شده باشدکانحصاري و عالمت تجاري ذ ةو نمایند ةنندتولیدک
براي حمایت  pالمللی مورد صفحات یا نوارهاي موسیقی و صوتی درج عالمت بینپس در 

در آمریکا اعالن مشخصـات از شـرایط حمایـت از اثـر     ، از آنها الزامی است. برخالف ایران
حقوق اثر  ةانتشار و نام دارندنخستین تاریخ ، داخل دایره Cباشد. صاحب اثر باید حرف می

رایـت آمریکـا قابـل حمایـت باشـد. امـا بـا        تا بر اساس قانون کپی، کندرا در کنار آن درج 
پیوستن آمریکا به کنوانسیون برن با توجه به اینکه در کنوانسیون بـرن اعـالن مشخصـات از    

ه پـس  کـ  آمریکا قوانین خود را اصالح نموده است. البته براي آثاري، نیستشرایط حمایت 
 اعالن مشخصات اختیـاري ، اندتین منتشر شدها براي نخسکدر آمری 1989از ماه مارس سال 

رسانی در واقع نوعی اطالع، زیرا درج اعالن؛ اما همواره درج آن توصیه شده است، باشدمی
ه حقـوق  کـ سـی  ک، نکـردن درجه اثر مورد حمایت است. در صـورت  کبه عموم افراد است 
اثـر مـورد    ایـن انسـته  دنمـی نـد  کتواند در دادگاه ادعـا  می، رده استکپدیدآورنده را نقض 

اثـر  ، کنـد خسارتی که دادگاه تعیین مـی ن است در میزان کو این امر مم، حمایت بوده است
براي آثار صوتی و  pعالمت درج  31ژنومؤلف  نوانسیون جهانی حقکه در بگذارد. حال آنک

C رایـت  کپـی  براي حمایت از، شده است. بنابراین براي حمایت از سایر آثار در نظر گرفته
  است.مهم اعالن مشخصات اثر ، المللبین ۀدر عرص

  ثبت اثر. ۴
تشـریفات ثبـت را   اینکـه   یعنی آثار بدون نیست؛ ثبت اثر از شرایط حمایت قانونی در ایران

از حمایت برخوردار خواهنـد بـود.   ، سایر شرایط را دارا باشنده کدر صورتی ، باشندپیموده 
دارد: مــی ) مقـرر 1348مصـنفان و هنرمنــدان( ، لفــانؤم حقـوق از قـانون حمایــت   21 ةمـاد 

ه وزارت کـ زي کـ اثر خود را در مرا ةویژ ۀتوانند اثر و نام و عنوان و نشانمی پدیدآورندگان«
  ».به ثبت برسانند، دنماینمی آگهی، با تعیین نوع آثار 32فرهنگ و هنر

حقـوق ایـران از شـرایط     ه ثبـت اثـر در  کآید ماده چنین برمیاین در » توانندمی«ة از واژ
در صـورت  ، ادعـو  ۀفنی براي اقامـ  ۀاما اخذ تأییدینیست؛  حمایت از حقوق پدیدآورندگان

قانون حقـوق پدیدآورنـدگان    9 ةماد است. ) الزم1379افزارهاي رایانه اي(نقض حقوق نرم
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دعـواي نقـض حقـوق مـورد حمایـت ایـن قـانون در        : «کنـد می مقرراي هاي رایانهافزارنرم
 ةشده در مـاد فنی یاد ۀتأییدی، ادعوۀ ه پیش از اقامکصورتی در مراجع قضایی مسموع است 

تقاضـاي ثبـت   ، مزبـور ۀ عالوه بر تأییدی، این قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع 8
  ».نیز باید به مرجع ذیربط تسلیم شده باشد

ثبت ، )1350ندان (مصنفان و هنرم، لفانؤمه اجرایی قانون حمایت حقوق منامطابق آیین
گرفت. مرجع ثبت می چاپی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صورت ۀناماثر طی درخواست

ل فرهنگ و ارشـاد  کادارات ها اثر در تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و در شهرستان
ثبـت  ، رده است. در حـال حاضـر  کتغییر  1381اه هفتم شهریور م ازروش اسالمی بود. این 

ـ کتوانند با مراجعـه بـه   می لفانؤگیرد. هنرمندان و ممی ملی صورت ۀتابخانکآثار در   ۀتابخان
هـاي  برگـه ، ننـد. بـه همـین منظـور    کثبت اثر اقدام براي ، نسخه از اثر خود کیئۀ ملی و ارا

ه اجراي ایـن طـرح   کجهانی براي ثبت آثار تهیه شده است هاي بر اساس استاندارداي ویژه
ملـی ایـران    ۀتابخانـ کاري معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی و  کبا هم

  گیرد.صورت می
ه ثبت اثر از شـرایط الزامـی بـراي    که در مورد این شرط وجود دارد این است کالی کاش

 یت پدیدآورنده را بـر اثـر اثبـات   کمال، ت اثرچند ثبهر نیست. حمایت از حقوق پدیدآورنده
ه حقوق مـادي و اخالقـی او در   کاست و هنگامی  کشناسایی مال ةامار، عمل ثبت، ندکنمی

لی کو اثـر شـ  اسـت  در مقام اثبات ادعاي او در دادگـاه مفیـده   ، گیردمی معرض تجاوز قرار
تشـار اثـر و مـدت حمایـت     توانـد مبنـاي ان  می، در موارد ثبت و تودیع اثرآنکه  دارد. ضمن

  33.باشدمؤثر  قانونی به حساب آید و در استیفاي حقوق مادي او
ثبـت اثـر بـه نـام     ؛ زیـرا  شـود مـی طـی  تـر  ثبت اثر تشـریفات رسـیدگی راحـت   با پس 

اسـی خـود   کاثر ع» الف«اگر شخص ، مثالآن است. براي  کشناسایی مال ةامار، پدیدآورنده
وي  ةس بـدون اجـاز  کـ به دلیل انتشار و توزیـع آن ع » ب«را ثبت نموده باشد و از شخص 

چـون اثـر ثبـت شـده     ، نیست آن اثر کمال» الف«ه کند کادعا » ب«ایت نماید و شخص کش
ت ایـن  در نتیجه بار اثبـا ؛ داندمی »الف«دانستن شخص  کبر مالاي دادگاه آن را اماره، است

  د.گیرمی قرار» ب«شخص  ةعهد بر، امر که ثبت اثر معتبر نیست
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  ماليت داشتن اثر. ۵
ه مالیـت  کچرا؛ اثر در ایران تنها به ارزش اقتصادي آن بستگی ندارد کمعیار مالیت داشتن ی

در نظـام   34.شـود مـی  داشتن آن با توجه به عرف و نظم عمومی و اخـالق حسـنه سـنجیده   
 ه ارزش اقتصـادي کـ آثاري وجود دارنـد  ، ما که مبتنی بر موازین شرعی است شورکقانونی 

قـانون از آنهـا   ، اسـت  بـرخالف نظـم عمـومی و اخـالق حسـنه     آنها  ۀاما چون مبادل، دارند
از آثـار  ، آمیـز و نظـایر آن  تـوهین هاي شعر، مستهجنهاي فیلم، مثالکند. براي حمایت نمی

ه از منـافع و مصـالح   کـ ایـن اسـت    گـذار قـانون مبناي ؛ زیرا آیندنمی قابل حمایت به شمار
گر اثري با اخالق حسنه مخـالف باشـد از لحـاظ شـرعی و قـانونی      ند و اکاجتماع حمایت 

  ارزش اقتصادي ندارد.

  شرط نخستين بار. ۶
خستین بـار در  اثر براي ن يه چاپ یا پخش یا نشر یا اجراکبر اساس قانون ایران الزم است 

 رمقـر  مصـنفان و هنرمنـدان  ، لفانؤحقوق ماز قانون حمایت  22 ةمادباره ایران باشد. در این
ه اثـر  کحقوق مادي پدیدآورنده موقعی ازحمایت این قانون برخوردار خواهد بود «دارد: می

شـوري  کا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبالً در هـیچ  یبراي نخستین بار در ایران چاپ 
  ».چاپ یا نشر یا اجرا نشده باشد

پخش یا نشر یـا اجـرا   ین بار در ایران چاپ یا نخستاثر ادبی و هنري  کاگر یرو، از این
یـت ادبـی و   کنـویس قـانون مال  ردار نخواهـد بـود. البتـه پـیش    از حمایت برخو، نشده باشد

 30نخستین انتشار در ایران یا انتشار ظرف مـدت   كدر این خصوص به غیر از مال 35هنري
در نظـر  ، ونت در ایـران را هـم  کتابعیت ایران یـا سـ   ۀضابط، روز از انتشار نخستین درایران

  گرفته است.

  مدت حمايت. ب
. فـرق گذاشـت  رایـت  کپـی ة مدت حمایت باید میان حقوق مادي و اخالقـی دارنـد  دربارة 

 حمایـت قـانون قـرار   در کانون حقوق اخالقی پدیدآورنده به زمان محدود نیست و همواره 
ضـمانت  ، کندسی به حقوق اخالقی او تعرض کاگر  گیرد. حتی پس از مرگ صاحب اثرمی

مصنفان و ، لفانؤحقوق ماز قانون حمایت  12 ةطبق ماد، کلی ةهد داشت. اما قاعدخوا اجرا
ه حقوق مادي پدیدآورنده در طـول حیـات او معتبـر اسـت و بعـد از      کهنرمندان این است 
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ه ایـن حقـوق بـه موجـب     کـ سال متعلق به وراث یا شخصـی اسـت    30مرگ هم به مدت 
وراثی نداشـت و حقـوق خـود را از طریـق     وصیت به او منتقل شده است. اگر پدیدآورنده 

حقـوق مـادي متعلـق بـه     همـۀ  ، سال 30براي مدت ، رده بودکسی واگذار نکوصیت نیز به 
  بهره ببرد.تواند از آن می سیکو پس از آن هر است وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

نوانسـیون  کو  36نامـه تـریپس  نوانسیون برن و همچنین موافقتک 7 ةماد 1به موجب بند 
ار است کسال پس از مرگ پدیدآورنده اثر است. آش 50مدت حمایت  37،لفؤجهانی حق م

مدت اعمال حمایت تفـاوت   ۀدر زمین، المللیبینقرارداد این ه بین قانون رایج در ایران و ک
ر شـده در  کـ یـت ادبـی و هنـري دقیقـاً مـدت ذ     کقـانون مال  نـویس پیشوجود دارد. اما در 

، کنـد مـی  ا نه تنها حداقل الزم را رعایتکآمریرایت کپی ده است و قانونبرن آم نوانسیونک
حـداقل   38نوانسـیون رم کرا بـراي حمایـت در نظـر گرفتـه اسـت.      تري ه مواعد طوالنیکبل

اجرایی و نمایشی در آن بـه   ۀه اثر در آن ضبط شده یا برنامکسال از تاریخی  20حمایت را 
ه کـ رده است. در حالی کشناسایی ، لویزیونی پخش شدهرادیویی و ت ۀوقوع پیوسته یا برنام

شناسـد و  مـی  سـال  50حمایت را در مورد آثار صوتی  ةژنو حداقل دورمؤلف  حق ةمعاهد
نندگان آثار را حتـی پـس از   کحمایت از حقوق اجرا 39هانندگان و آوا نگاشتکاجرا ةمعاهد

  ند.کمرگ آنان تأمین می

  آثار مورد حمايت. ج
  لفـان و مصـنفان و هنرمنـدان اثرهـاي مـورد حمایـت را      ؤقـانون حمایـت حقـوق م    2 ةماد
  برد:می نام

. ی و فنـی و ادبـی و هنـري   دیگر علم ۀتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشتکـ 
حصري نیستند و هر ، مورد اشارههاي ه مصداقکگر این است بیان» دیگر ۀهر نوشت«عبارت 

فیلمنامـه یـا   ، مطبوعـاتی هـاي  از جمله مقاله، آن باشد ةپدیدآورندشخصیت بیانگر  هکاثري 
  از حمایت قانونی برخوردار است.، اقتباس و تلخیص از آثار دیگر

  ترتیـب و روش نوشـته یـا ضـبط یـا نشـر      ه به هـر  کشعر و ترانه و سرود و تصنیف ـ 
  شده باشد:

هاي یا اشعار و سرود دیگر ۀآثار صوتی ضبط شده بر روي صفحه یا نوار یا هر وسیلاز 
  شود.مینوشته شده حمایت 
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سـینما یـا پخـش از     ةنمایش یا پـرد هاي اثر سمعی و بصري به منظور اجرا در صحنهـ 
  ه به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد:کرادیو و تلویزیون 

قـرار گرفتـه   ه براي پخش از رادیو خلق یا مـورد اقتبـاس   کاست اي برنامه، اثر رادیویی
خاص ایـن  هاي ه بر اساس قواعد و ویژگیکتصاویري است  ۀمجموع، است. اثر تلویزیونی

تصـاویر  ، اثـر سـینمایی   40.سازدمی برنامه تلویزیونی را کرسانه پرداخته شده و در نهایت ی
گر نبیـا ا تو گراف اسـت بـه شـرطی کـه     دستگاه سینمبه وسیلۀ  كمتحر ةشدبرداري سکع

  41.آن باشد ةارات پدیدآورندکو ابت شخصیت وابداعات
  ه به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد:کاثر موسیقی ـ 

  گیرند:می ه مورد حمایت قرارکیبی از چهار قسمت است کاثر موسیقی تر
  ؛اصلی آهنگ ۀملودي یا مای. 1
 ؛ریتم یا ضرب. 2
 ؛هارمونی(همسازي و هم آهنگی). 3

 .تنظیم. 4
هاي تزیینی و هر گونـه اثـر   ها و خطجغرافیایی ابتکاري و نوشته ۀویر و طرح و نقشنقاشی و تص

 .آمده باشدپدید تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت سایه یا ترکیبی 
  (مجسمه): رهکهر گونه پیـ 

  نند.کانسان یا ... درست ، ل حیوانکسنگ و ... به ش، فلز، ه از گچکجسمی 
  معماري از قبیل طرح و نقشه ساختمان:اثر ـ 

  .هاي هنري باشند تا مورد حمایت قرار گیرنداین آثار باید داراي ویژگی ابتکاري و واجد جنبه
  اري و ابداع پدید آمده باشد:که با روش ابتکاسی کاثر عـ 

  کند.میاري حمایت کاسی اصیل و ابتکاثر عـ این قانون از 
  نقشه قالی و گلیم.، هاي دستی یا صنعتیاري مربوط به هنرکاثر ابتـ 
 :(فولکور) یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده باشد فرهنگ عام ۀاثر ابتکاري که بر پایـ 

خبـري  ، هنري، به آثار ادبیو اشاره دارد از دانش سنتی است اي زیر مجموعه »ورکفول«
فرهنگ عامه از نسلی بـه نسـل   . ه بر سنت و رسوم بشري مبتنی استکهایی اختراعهمۀ و 

  42.یابدمی امل آن قوم گسترشکه با تکقوم است  کشود و متعلق به یمی دیگر منتقل
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متعلـق بـه یـک     چون اصوالً؛ ردکتوان معین نمیخاصی  ةآورند ور پدیدکبراي آثار فول
ه خاصـی داشـت  ة ه پدیدآورنـد کیابند. در صورتی می ند و از نسلی به نسل دیگر انتقالاملت

ور با قوانین موجود بـراي  کباشد طبق قوانین از آن حمایت خواهد شد. اما مسلماً تطبیق فول
آن هـاي  ور و مصداقکدر مورد حمایت از فولنیست.  افیکآن هاي حمایت از تمام مصداق

ور متعلق به که فولکی هنوز تصمیمات قطعی وجود ندارد. اما در مواردي المللبیندر سطح 
شود. پس این دسـته  نمی همان جامعه موجب تعرض به آن ياعضا ةاستفاد، ملت است کی

ه دولـت بـه نماینـدگی از عمـوم مـردم      کشود می ی مطرحالمللبیندعاوي بیشتر در سطوح 
  کند.می اقدام

  ار داشته باشد:کابداع و ابت ۀه جنبکاثر فنی ـ 
بیشتر مربـوط بـه   رسد، می به نظر» فنی« ةدارد و با آوردن واژفراوانی این مورد ابهامات 

گسترش اي هاي رایانهافزارنرمتوان آن را به حمایت از می یت صنعتی باشد و به سختیکمال
ایـن  ، انـد ردهکـ  افزارنرمه قوانین حق مؤلف خود را شامل کشورهایی کمعموالً در ؛ زیرا داد

موجـب   11نـد  تفسـیر ب  انـد. ردهکاثر فنی محسوب  کآثار ادبی و نه یشمار موضوع را در 
ه تفسیر قانون کچرا؛ ه در عرف جهانی معمول نیستکشود افزار مینرماطالق این عنوان به 

هایی منطقی باشد. در حالی کـه کشـور  ، ینبه هر حال باید با توجه به اوضاع و احوال و قرا
نـو تصـریح   ة به این پدیـد آنها  با اصالح قوانین خود به شمولاند ه مهد رایانه مجبور شدهک
چندان افـاده  ، دور ۀایرانی در گذشت گذارقانونن است گفته شود عبارات کچگونه مم، نندک

ر شـده در ایـن   کـ اگر بگوییم آثار مـورد حمایـت ذ   43.را دربرگیرداي رایانه افزارنرمه کشده 
ه بـا  کباشد می یفريکحمایت  ۀآید در زمینمی ه به وجودکلی کتمثیلی دارد مش ۀقانون جنب

  د.کروان آن را تفسیر موسع تنمی وجه به جزایی بودن قانونت
 اي تحـت عنـوان  هاي رایانهافزارنرمباید در دید وسیع سنجیده شود و حتی ها این مقوله

ا در تعریف کآمریرایت کپی قانون 101 ةگیرد. مادمی آثار ادبی مورد حمایت این قانون قرار
اعداد یـا دیگـر عالیـم لفظـی یـا      ، لماتکبا ه کآثار ادبی هستند « آثار ادبی بیان داشته است:

نوشـته و ...  آثـار دسـت  ، نشـریات ، تابکه آنها ک صرف نظر از ماهیت، شوندمی رقمی بیان
  ».باشد

ه آثـار مـورد حمایـت حصـري قلمـداد شـوند و بـراي        کنیست  نظر مقنن اینبنابراین، 
مـورد  ، ا را دارا باشـد کـ آمریرایـت  کپـی  ندر قـانو ذکر شـده  شرایط چنانچه حمایت از اثر 
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موارد دیگـري را نیـز جـزء آن    ، هابودن واژهلیکتوان با توجه به می گیرد ومی حمایت قرار
 از آثار ادبی و هنري صورتتري املکحمایت  تریپس ۀنامبر اساس موافقت 44.قلمداد نمود

نیـز  اي رایانـه هاي افزارنرمه در قوانین خویش از کخواهد می عضوهاي شورکگیرد و از می
  کنند.همانند آثار ادبی حمایت 

رایـت  کپـی  حمایت از ةنندکتضمینبه قواعد اساسی و  وحق مؤلف وایپهاي در معاهده
در عصر دیجیتال پرداخته شده و این دو معاهده از آثار ادبی و هنري بـا توجـه بـه شـرایط     

پـذیر  انکـ دوسـویه ام هـاي  هکثار به صورت دیجیتالی از طریق شـب از آگیري ه بهرهکـ   زمان
 از طریـق اینترنـت امـري سـاده    اي رایانـه هـاي  تصویر و برنامـه ، صوت، است و انتقال متن

و  Wctهـاي  معاهـده مفـاد  ، ا با پیوستن به این معاهداتکنمایند. آمریحمایت میـ   باشدمی
Wept کردتصویب  1998در سال  ییجیتالد ةرایت هزاررا تحت عنوان قانون کپی.  

وجـود داشـت تـا سـرانجام بـر      اي هاي رایانهافزارنرمحمایت از  ۀدر ایران ابهام در زمین
ــاد ــ 160 ةاســاس م ــانون برنام ) 1379اجتمــاعی و فرهنگــی(، اقتصــادي ۀســوم توســع ۀق

به عنوان آثـار مشـمول مفـاد    اي هاي چندرسانهافزارنرمو ها نامهپایان، پژوهشیهاي گزارش
  مصنفان و هنرمندان قرار گرفتند.، حقوق مؤلفاناز قانون حمایت 

  اثرهاي نامبرده پدید آمده باشد: یب چند اثر ازکه از ترکدیگر  ۀرانکهر گونه اثر مبتـ 
هـاي  ار و ابـداع کـ ابت از اجزاي خود داشـته باشـد و نشـان    هویتی مستقل، اگر اثر جدید

ه کـ حمایت این قانون خواهـد بـود. در نتیجـه اثـر اشـتقاقی      در کانون باشد آن  ةپدیدآورند
رایـت  کپـی  گیرد. قـانون می تحت این عنوان قرار، شودمی اقتباس و تلخیص، شامل ترجمه

در ، آمـده پدیـد  یـا چنـد اثـر قبلـی      کاز یـ گیـري  ه بر اساس بهرهکا از آثار اشتقاقی کآمری
نـار  که با جمـع آوري و  کتلخیص و از آثار تلفیقی ، اقتباس، صورت بدیع بودن مثل ترجمه
، هـا مثـل بیـوگرافی   انـد ه داراي اصـالت اند کل گرفتهکشاي هم قرار دادن آثار قبلی به گونه

ها نیز حمایت المعارفدایرةو ها مثل روزنامه 45، یو آثار جمعها اتالوگک، راهنماهاي تابک
 کند.می

ـ   ک 2 ةماد 1در بند  ه صـورت تمثیلـی از آثـار تحـت حمایـت حقـوق       نوانسـیون بـرن ب
صرف را ادبی و علمی و هنري هاي آثار بدیع در حوزه ۀه همکپدیدآورندگان نام برده شده 

ماننـد  ، آثـار مبتنـی بـر آثـار دیگـر      همچنـین گیـرد.  در بر میآنها  ل و قالب بیانکنظر از ش
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ثار ادبی یا هنـري نیـز   آ ۀیافترمات موسیقایی و دیگر اشکال تغییتنظی، آثار تلفیقی، هاترجمه
  46.ندامورد حمایت

  رايتكپي مبناي حمايت از. گفتار دوم
 ه بـه بررسـی  کـ سه دلیل مهم وجود دارد ، رایتکپی در موردها یا نقدها در خصوص تردید

  پردازیم.آنها می

  ٤٧حقوق طبيعي. الف
ومـت و غایـت   کح ةقواعـدي برتـر از اراد  ، ه مترادف با حقوق فطري استکحقوق طبیعی 

. 48آنها را بیابـد و راهنمـاي خـود قـرار دهـد     بکوشد باید  گذارقانونمطلوب انسان است و 
ایـن  ، ره اسـت کمورد مـذا رایت کپیاز  چرا حمایتاینکه  دلیل، حقوق طبیعی ۀمطابق نظری

رایـت  کپی ازدلیل ه به این کبل، نفع خواهند بردرایت کپی تمام مردم ازپنداریم میه کنیست 
. بـه  گیـرد قـرار مـی  حمایت در کانون  حق است و به طور شایسته کی هک شودمی ایتحم

زیرا چنین ؛ ندکمی عقلی سازماندهیهاي یت را در تولیدکحق مالرایت کپی هخصوص اینک
شـعر بـه عنـوان تـالش و     ، گیرد. براي مثالمینشئت شخصی اي ر نویسندهکمحصولی از ف
ایـن محصـول بیـانی از شخصـیت     ، است. به تعبیر دیگرذهن شاعر  محصول، الهام عقالنی

 سکتاي آن فرد را منعکماهیت ی، کندمیه فردي خلق کاثري اینکه  با فرض؛ نویسنده است
ه نتـایج آن ابـداع یـا اثـر را     کـ خواهـد  می جا از ماهاي حقوق طبیعی در اینند. استداللکمی

از اثـر  بـرداري  پـی کم. در نتیجـه  بشناسـی  متعلق به مبـدع یـا نویسـنده   و  مالکیتی انحصاري
رایـت  کپی معادل سرقت است. به همین لحاظ قانونو یت او کغصب مال، نویسنده شخصیِ

  ی است.قانونی و شخصی از این بدیهیات و دستورهاي اخالق كدر

  ٤٩پاداش. ب
ه کـ این اسـت  ، ره استکمورد مذارایت کپیاز  چرا حمایتاینکه  دلیل، پاداش ۀمطابق نظری

آن  ۀاثـر و عرضـ   کبه دلیل تالش وي در ابداع ی، نویسنده کبه ی منصفانه استپنداریم می
اسـت بـه   بیان قانونی قـدردانی از نویسـنده    کدر واقع یرایت کپی پاداش بدهیم.، به عموم

ه کند کمی جامعه از آن شخص انتظار دارد یا احساسآنچه بر افزون اري کانجام دادن پاس 
شبیه باز پرداخت دین اسـت. بـا   ، رایتکپی بحث از، به تعبیر دیگر. ه استمتعهد به آن بود

دهـد تـا   مـی  به عموم مـردم اجـازه  رایت کپی، پاداشهاي نظامدر تقابل با دیگر ، وجود این
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شـده از روي یـک کتـاب    هـاي کپـی  آن را معین نمایند. تعداد نسخه ةپاداش و انداز ةکننددریافت
مالك میزان پاداش مالی اسـت کـه   ، ط شده از یک فیلم ویدئوییهاي ضبپرخریدار یا نسخه

  سیستی هماهنگی دارد.کمارهاي بیشتر با دیدگاه، شود. این نظریهمی اثر داده کمال به

  ٥٠گيزهـان. ج
ل بـراي عمـوم و جامعـه مفیـد     کـ در آنچـه  هر از ه کاستوار است اندیشه دلیل سوم بر این 

فـرض  پـیش . 51اسـت طرح کرده » ویلیام نورهاس«را انگیزه  ۀنظری. کردحمایت باید ، است
، موسیقی، تابکموضوع فرهنگی مانند  کی ه تولید و پخش عمومیِکدلیل انگیزه این است 

تولیـد و  ، رایـت کپی ه بدون حمایت ازک تا جایی، ارزشمند و مهم استفعالیتی هنر یا فیلم 
هـاي  ه آثار اغلـب بـا هزینـه   کراچ؛ گیردنمیصورت سطح مناسب  کپخش این موارد در ی

توانـد فرصـت را بـراي    مـی  ین انتشـار اثـر  نخسـت شـوند. بـه همـین لحـاظ     می باالیی ابداع
حقـوق  تـاب  که بـراي نوشـتن   کـ در حـالی  ، نـد. بـراي مثـال   کغیرمجاز فراهم برداري پیک

منتشـر  ، ی هزینه شـده اسـت  فراوانوقت و انرژي  52لیونل بنتلی ۀنوشت هاي اخالقییتکمال
انتشـار غیـر قـانونی     ۀبا سرعت باال و قیمـت ارزان زمینـ  ، تواند به آسانیمی، آن ۀردن اولیک

توانـد بـه   میرایت کپی ناقض، رایتکپی لذا در صورت نبود قانون آورد.مجدد آن را فراهم 
ه بـه  کـ ثیر آن بپردازد. در حـالی  کبه ت، براي ابداع ابتدایی آناي آسانی و بدون صرف هزینه

 یـا منتشـر   تـاب هرگـز نوشـته   کاین شد نمیلیونل بنتلی حمایت از اگر ، دلیل انگیزهاستناد 
 تـرین قـوانین راجـع بـه حمایـت از     کهـن ه حتـی  کـ شاید به همین دلیل باشـد  گردید. نمی
) انگلسـتان  1710رایـت( پیکقانون  ۀمقدم اند.ردهکاز این نظریه استقبال بیشتري ، رایتکپی

  53.داندمی مفیدهاي تابکی از اهداف خود را تشویق عالمان به نوشتن کی
االهـاي  که در تولیـد  کسانی که در پرتو آن کدارد حمایتی را مقرر میرایت کپی، بنابراین

ه نـه تنهـا   کـ مطمـئن باشـند   ، انـد ردهکـ صـرف  وقت و هزینۀ بسیاري فرهنگی و اطالعاتی 
ـ   هکبل، شودجبران میآنها  گذاريسرمایه دسـت  ه سود و شهرت مناسبی را نیز با این آثـار ب

  از این دالیل را بپذیریم. کدام یاینکه ک صرف نظر از 54،آورندمی

  گيرينتيجه
ه بـه  کـ ري اسـت  کـ یـت ف کمال ۀیت ادبی و هنري از زیرمجموعکاز مالاي پی رایت شاخهک

هـاي  روزنامـه ، مرجـع متـون  ، نامـه نمایش، شعر، تاب داستانکنندگان آثار ادبی مانند کابداع
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س و کـ ع، طراحـی ، قطعات موسیقی و آثار هنري مانند نقاشی، فیلم، هاپایگاه داده، ايرایانه
گیـرد.  مـی  مهندسـی تعلـق  هـاي  جغرافیـایی و نقشـه  هاي نقشه، تبلیغات، معماري، مجسمه

دي تولیـ  ثیـر آثـار  کدوره زمانی محدود بـه نشـر و ت   کتوانند براي یمی دارندگان این امتیاز
نند. این در حـالی  کاستیفا از آنها لیه حقوق مادي خویش را ک، بپردازند و از این منظر، خود

 مبانی حمایت ازدربارة اما  اند.هایی توجه داشتهلفهؤی هم به چنین مالمللبینه اسناد کاست 
از زه انگیـ  ۀرسد نظریـ می به نظر، ه ارائه شده استکصرف نظر از مبانی متفاوتی ، رایتکپی

  قوت بیشتري برخوردار باشد.
افزایـد. بـا   مـی  بـر اهمیـت آن  رایـت  کپی ه سهولت و آسانی نقضکاین در حالی است 

رایـت  کپـی  ه رعایـت کبریم می به آسانی پیرایت کپی نگاهی اجمالی به آمار و ارقام نقض
اگرچه آمـار  ، ایران ۀند. در جامعکمی چگونه از ورود ضرر و زیان به صاحبان آن جلوگیري

ه کـ رد کـ سازي آمریکا استفاده صنایع فیلم توان از آمارمی، وجود نداردزمینه دقیقی در این 
عـالوه  ، بینند. این مبلـغ می غیرمجاز ضرربرداري بیلیون دالر به دلیل کپییک ساالنه حدود 

 رعایـت دربـارة  سـازي  و فرهنـگ رایـت  کپـی  ه بـراي تعقیـب متجـاوزان   کبر مبالغی است 
از  .دانه متولی و حافظ نظم در جامعهکـ ها  ه دولتکشود. طبیعی است می هزینهرایت کپی

اندیشـی واداشـته شـوند و از    چنین ارقام درشت و تبعات منفی آن نگران باشند و به چـاره 
  مقننه به مبارزه با آن بپردازند.طریق قواي 

انسـان   ۀتـالش اندیشـ  محصـول  ، تولید فکـري ، اساس تکوین و تشریع بردر حالی که، 
وینی دارد. ایـن محصـول سرشـار از منـافع حیـاتی و      کـ یـت ت که مالیت ذاتـی و مل کاست 

. شرع آن را به رسمیت شـناخته و  شودمیمعاوضه و معامله در عرف ساز است و سرنوشت
  رده است.کحمایت از آن ضمانت و را تشریع آن 

واحد در مـورد  روشی نیز آنان میان  رسیم که درمی به این نتیجهفقیهان با بررسی اقوال 
شـماري  و  احترام به کپی رایت وجود ندارد. برخی از آنان این حق را به رسـمیت شـناخته  

اسـت کـه   رایـت باعـث شـده    کپـی  این دوگانگی در موضوعاند. آن را نامعتبر شمردهدیگر 
تـا زمـانی    حاکمان در کشورهاي اسالمی در حمایت از کپی رایت اتفاق نظر نداشته باشـند. 

در مشروعیت و احترام بـه ایـن دسـته از حقـوق     دربارة واحد و مشخصی فقیهان روش ه ک
 مـرتبط بـا  هـاي  نوانسـیون کی و الحـاق بـه   المللهاي بیناريکو زمینه براي همپیش نگیرند 

  گیر در این عرصه عاید ما نخواهد شد.توفیقی چشم، نیایدفراهم رایت کپی
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اما حقـوق معنـوي شـامل    ، اندردهکیید أترا یت کمالاز جمله حقوق مادي ، خدا و پیامبر
پس مورد تایید دین نیسـت. نویسـندگان حـق    ، شود و چون اسمی از آن برده نشدهنمی آن

و به هـر  گونه توانند هر می چاپ و نشرهاي سسهؤناشران و مبنابراین،  .ندارندتألیف  مالی
افـراد   ۀترویج و تبلیغ شـود و بـه دسـت همـ    نند تا عقاید اسالمی کرا چاپ ها تابکتعداد 
 ۀه جامعـ کـ ند. در شـرایطی  اشریکه مردم در بحث از حقیقت و رسیدن به آن ک چرا؛ برسد

 ۀالحاق ایران بـه عهدنامـ  موضوع ناگهان ، نیاز نیستلیفات دنیاي غرب بیأاز ت، علم و ادب
 ۀجامعـ ، یسندگان خارجیبه نوتألیف  دالر ارز به عنوان حقها و پرداخت میلیونرایت کپی

آثـار علمـی و    ۀهمـ ، هـا ه همـین فرنگـی  کـ دهد. در صـورتی  می ما را بر سر دو راهی قرار
تـألیف   حـق آنکـه   بـدون ، ردنـد کران مـا را ترجمـه   کـ لیفات ارزشـمند دانشـمندان و متف  أت

غیرفارسـی  هـاي  تـاب ک ۀبا پرداخت حقوق اقتصادي براي ترجمـ بپردازند. نویسندگانش را 
(پیامد اقتصـادي) و بـا توجـه بـه پـایین       رودمی باالها تابکاین نوع  ةقیمت تمام شد، زبان

، االهـاي علمـی  کاین جامعـه از  ، شورکتاب در کنندگان کمصرف ۀبودن قدرت خرید جامع
پرداخت حقـوق  بنابراین ؛ (پیامد فرهنگی) شودمی محروم، تابکل کفرهنگی و هنري به ش

حـالی  عملی ضد فرهنگـی اسـت. در   ، رایتکپی حت حمایتارهاي تکاقتصادي استفاده از 
اسـت و منـابع انسـانی و مـالی      فرهنگیاقتصادي و  ۀتوسع يبرا یمانعرایت کپی نقضه، ک

  .55دهدمی به هدرجامعه را 

ري مشتمل بر قواعدي مبنی بر شناسایی و حمایت از حقوق پدیدآورنـدگان  کیت فکمال
  است. آمدهمحصول پدیددر مورد نندگان کو روابط آنها با مصرف 

فکري و تنوع و تعدد مشکالت هاي توجه به گستردگی موضوعات مربوط به آفرینش با
قـوانین مـوجز و   ، جدید آثـار ادبـی و هنـري   هاي موجود و نیز تحول و تکامل کنونی گونه

من ضنیستند. پاسخگوي نیازهاي امروز ، دارند همهایی و نارساییها کاستیگاه مختصر که 
، بر این اسـاس قضایی غنی و قابل اتکایی نیز برخوردار نیستیم.  ۀاز رویعرصه  اینآنکه در 

نشده در ایـن قـوانین باشـد و از    بینیموارد پیش ةنیاز به قانون جامع و کامل که در برگیرند
دیگر کشورها در خصوص حمایـت از  هاي ی و تجربهالمللهاي بینسویی با مفاد کنوانسیون

و  يهنر تیکمال یقانون ۀحیال نویسپیش، رواز این. احساس شد، اشدیت هماهنگ بکپی را
ادبی و هنـري پژوهشـگاه فرهنـگ و ارتباطـات وزارت     هاي یتکگروه پژوهش مالرا  یادب
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. کردماده تدوین  33یت معنوي در کاري سازمان جهانی مالکفرهنگ و ارشاد اسالمی با هم
پرداختـه اسـت. در    يرکـ به صورت مفصل به حقوق پدیدآورندگان آثـار ف  نویسپیشاین 

، اکـ آمری، شـورهاي مختلـف از جملـه فرانسـه    کاز قـوانین حقـوقی    نویسپیشتدوین این 
تـریپس بهـره گرفتـه شـده      ۀنامـ ی مانند کنوانسیون برن و موافقـت المللبینانگلیس و اسناد 

 هیـ ته يرکـ ف تیکمال یسازمان جهان يگوبر اساس ال یبا نگرش بوم نویسپیش این. است
و  ینونمقرّرات ک ازتر املکجامع و اي حهیه الکرسد می به نظر، شده است. به همین جهت

 .باشد یالمللهاي بینونینوانسکهماهنگ با 
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   ______________________________________________  هانوشتپی
خواهد بود. مالیکت حقـوق اخالقـی هماننـد    در حقوق کشور ما اطالق مالکیت به حقوق فکري داراي ایراد ن .1

نیـز  » حقوق مالکیـت «غیرمادي و نامحسوس است که از آن به  يحقوق عینی است، اما موضوع این حقوق اشیا
آن . البته این دارایی یا مالکیت به نسخ )17ص، مالکیت فکري در نظام حقوقی ایرانشود(حسن میرحسینی، تعبیر می

ارزیابی پیامدهاي الحاق ایران به علی اعظم محمدبیگی، اطالعات مندرج در آن نهفته است(گردد، بلکه در نمی باز
، هاي حقوق سازمان تجارت جهـانی رایت، مجموعه مقاالت همایش بررسی جنبهسازمان جهانی تجارت در حوزه کپی

اتی و ملکیـت  انسان مالیت ذعقلی و علمی  ۀمحصول تالش ذهن و کوشش اندیش، چراکه تولید فکري؛ )45ص
حقوق مولفان، مترجمان، هنرمنـدان و  ، محمودرضا افتخارزادهشرع آن را به رسمیت شناخته است( وتکوینی دارد، 

آثار فکـري دو نـوع از مالکیـت قابـل     » مالکیت«). ضمن آنکه در بحث از 140، صناشران در فقه اسالمی معاصر
، آن است که شخصی دیگر یک بالتبع مالکیت آنع دیگر نو و نوع اول، مالکیت بالذات و اولیه است: تفکیک است

با خریدن) به تملک خویش درآورد(اردشـیر   (مثالً یا چند نسخه از اثر تولید شده توسط مالک اولیه را به طریقی
  .)13ص، المللی حقوق بشرجایگاه حقوق مالکیت معنوي در نظام بینمحمد حبیبی مجنده،  و امیر ارجمند

 .17، صحق اختراع با لحاظ موافقت نامه تریپسنی، حمیدرضا اصال .2

هاي حقوق مالکیت فکري است که برخالف مالکیت ادبی و هنري، با آفرینش اثر مالکیت صنعتی یکی از شاخه .3
مالکیت آید و دریافت گواهینامۀ ثبت موجد حق مالکیت براي آفرینندة اثر است(شیما پورمحمدي، به وجود نمی

  ).238، صنامه تریپس و کنوانسیون پاریس صنعتی در موافقت
. از نظر ایشان این اصطالح بر سایر اصطالحات راجع به 21، صالمعامالت المالیه المعاصرهمحمدعثمان شبیر،  .4

  اموري که موضوع آن فکر و خاستگاه آن ذهن آدمی است، ترجیح دارد.
  تعریفـی جـامع و کامـل دربـارة حقـوق مـرتبط      المللـی و مقـررات داخلـی کشـورها،     هاي بیندر کنوانسیون .5
)Related rights Or Neighboring Rights   اي از حقـوق  ) وجود ندارد. برخی از حقوق دانـان آن را زیـر مجموعـه

آثار حقوقی عضویت ایران در سازمان پدیدآورندگان آثار ادبی و هنري شناسایی کرده اند(مریم السادات آموزگار، 
) و برخی دیگر از لحاظ نظري، میان حقـوق پدیدآورنـدگان آثـار    177، صحق مولف تجارت جهانی در خصوص

مبانی نظري مالکیت فکري با تأکید بر نیا، اند (محمود حکمتادبی و هنري و حقوق مرتبط تفاوتی را لحاظ نکرده
یگران از طریق شود که با اجراي آثار فکري د). در عین حال، حقوق مرتبط به کسی داده می180، صفقه اسالمی

هاي فنی و سازمانی ـ و نه دهد. ضمن اینکه این اقدامات بیشتر بر مهارتفیلم، تئاتر و... آن را به عموم انتقال می
جایگاه مبانی نیا و محمد موحدي ساوجی، هاي خاص شخص پدیدآورنده ـ استوار است (محمود حکمتمهارت

. البته برخی در تفکیک میان حقوق مؤلف و حقوق جانبی این )100، صنظري در فهم و ترسیم نظام مالکیت فکري
اي مقدمهگیرد (حسن میرحسینی، میرایت در معناي وسیع کلمه حقوق جانبی را نیز دربرچنین اعتقاد دارند که کپی

  ).20، صبر حقوق مالکیت معنوي
حق «و » حق تصنیف«تفکیک میان . البته برخی با 41، صکپی رایت و تعامل آن با مالکیت فکريجواد صالحی،  .6

  ).128معتقدند (رضا موسوي، همان، ص» حق تصنیف«به ارجحیت » تالیف
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در برن منعقد گردید، به افول قراردادهاي دوجانبـۀ حمایـت از حقـوق     1886سپتامبر  9این کنواسیون که در  .7

کننـدة  تبر و مستحکم، نقش تضـمین المللی معپدیدآورندگان آثار ادبی و هنري منجر شد و به عنوان یک سند بین
هاي فکري را برعهده گرفت (براي مطالعه بیشتر ر.ك: محسـن  حقوق مالی و غیرمالی ناشی از این گونه آفرینش

  ).152، ص سیر تحول حقوق مولف در جامعه بین المللیقاسمی، 
8. Library of Congress, Copyright Basics, P.2 

9. Bern Convention, 1886 

اي ندارد، شاید بتوان به یابی اینکه چرا این موضوع در ابواب فقهی کتب فقهاي قدیم سابقهدر خصوص ریشه. 10
این دلیل تمسک کرد که در فرهنگ اسالمی، گسترش معارف اسالمی به عنوان یک مسئولیت شرعی ترویج و نشر 

است. اگرچه برخی با این استدالل شود و اخذ اجرت براي آن ممنوع علم به انحاي مختلف تشویق و ستایش می
، 4، جالشرح الکبیـر اند (عبدالرحمن ابن قدامه، رسد، کاغذ و ورق است، به جواز حکم دادهکه آنچه به فروش می

)، بدون این کـه  7) تا مسلمانان از طریق نوشتن قرآن امرار معاش کنند(محمودرضا افتخارزاده، همان، ص12ص
  ند و به قوانینی در جهت تضمین این حقوق نیاز داشته باشند.براي خود حق خاصی در نظر بگیر

  140، صحق تالیف در حقوق اسالمیرضا موسوي،  .11
  340-345، ص5، جالغدیر فی الکتاب و السنه و االدبعبدالحسین االمینی،  .12
ن احتمالی برداراهاي سوم و چهارم) در یکی از تألیفات خویش خطاب به کاتبان و نسخهمسعودي(مورخ سده .13

اي روشـن و  هر کس حرفی از کتابم را تحریف کند، یا بخشی از آن را بردارد، یا نکته«دهد آن چنین هشدار می
معلوم را تباه سازد، یا شرح حال کسی را عوض یا دگرگون سازد، یا از خود بنویسد، یا خالصه کند، یا اثرم را به 

(حمیـد   »وه دهد، خداوند او را به غضب خود گرفتار کند...غیر من نسبت یا دیگري را در نوشتن آن شریک جل
  ).38، صهاي فکريآفرینشآیتی، 

ها، چه به صورت فکر سرقت افکار و اندیشه«در تأیید این نظر مؤلف کتاب مفاخر اسالم نیز چنین آورده اند: . 14
، 2، جمفـاخر اسـالمی  علی دوانـی،  »(یا عین عبارت... سابقۀ طوالنی دارد و بیشتر در میان شعراء رایج بوده است.

  ).21ص
  5077، ص7، جالفقه االسالمی وادلتهوهبه الزحیلی، . 15
  2761، ص4وهبه الزحیلی، همان، ج. 16
  43، ص2، جاجوبه االستفتائاتاي، سیدعلی حسینی خامنه. 17
پیرامـون حقـوق   نظر چند تن از فقها و آیات عظام وحید اشتیاق، از به نقل: . سیدمحمدحسن مرعشی شوشتري 18

  210، صهاي فکريمالکیت
  239، صهاي نو در حقوق کیفريدیدگاهمحمدحسن مرعشی، سید. 19
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  211از وحید اشتیاق، همان، صبه نقل: . ناصر مکارم شیرازي 20
  2984، ص4، جمبسوط ترمینولوژيمحمدجعفر جعفري لنگرودي، . 21
  125، صمامیهماهیت مالکیت معنوي از دیدگاه فقه ااي، سیدمحمد خامنه. 22
  108الدین نبهانی به نقل از افتخارزاده، همان، صتقی. 23
  218، ص5، جصراط النجاةجواد تبریزي، . 24
  625ص ،2، جتحریرالوسیله ،امام خمینی. 25
  42، صحق مولف یفقه یمبان ،يزیمهر ي. مهد26
  .71از حمید آیتی، همان، صگلپایگانی به نقل: صافی اهللا لطف. 27
  108نبهانی به نقل از محمودرضا افتخارزاده، همان، صالدین تقی. 28
  31، صحقوق کیفري مالکیت ادبی و هنري الستی،ساناز . 29
  168، صحقوق اموالجعفري لنگرودي، محمدجعفر . 30

31. WCT, 1996. 
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