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  نقد حقوق مالکیت ادبی ـ هنري مدرن
  و مالك مالکیت فکري در عصر پسا مدرن
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  چكيده
بـه  ، م حقـوق مالکیـت فکـري   مهـ هاي حقوق مالکیت ادبی و هنري به عنوان یکی از شاخهها بر این باورند که پسامدرن

بـه   .هاي کالن مدرنیتـه اسـت  تداوم روایتاي، و هنري و رایانه هاي نو از آثار ادبیمنظور حمایت مادي و معنوي از گونه
هاي کالن عصر تجدد به این حقوق هم وارد است با این تفـاوت کـه در وضـعیت کنـونی     این اعتبار، همه انتقادات روایت

وري و عـدالتی، دیکتـات  سـوي بـی  بیشـتر بـه  هرچـه   جا در گرایشبیشتر این حقوق، تعصبی بیهرچه  پایبندي به رعایت
گري در حوزه مغز و فکر است. پیامد این عمل، زنجیرزدن به تعقل و تفکر و نیز تولید محصـوالت معنـوي بشـري    مطلقه

در راستاي سود انحصاري مادي در بازار اقتصادي و سرمایه داري جهان معاصر است. این مقاله بـا تبیـین ایـن فرضـیه از     
  پردازد.در دوران معاصر می یت ادبی و هنريحقوق مالکها، به تحلیل وضعیت منظر پسامدرن

  هنري، اقتصاد.ـ  ها: پسامدرنیسم، حقوق بشر، مالکیت فکري، حقوق مالکیت ادبیکلیدواژه
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  مقدمه
ـا آمـدن ایـن سـبک          ـا زود از مدرنیتـه زاده خواهـد شـد. ب هرچند حقوق پسامدرن متولد نشده است، اما دیر ی

ـ       باید بازبینی شود وگرنه تخریب مـی  هاي مدرناي از شالودهحقوق، مجموعه گـردد. حقـوق مالکیـت ادبـی 
ـاختار سـرمایه  هنري، یکی از روایت داري غربـی مدرنیتـه تعبیـه    هاي کالن عصر مدرن است که براي تغذیه س

شده است. این حقوق، خارج از عرف اقتصادي متعارف و عادالنه باید دیر یا زود اصالح شـود. پسامدرنیسـم،   
ـارت دیگـر،   هاي مختلف دانش از جمله حقوق است. بـه راي پیشگویی وقوع یک بهمن در حوزهاي بزمینه عب

ـالوده منطـق      اعتقاد به نسبیت ـاس و ش ـامی     پسـت  فکـري گرایی و کثـرت گرایـی، اس ـا تم مـدرن در مواجـه ب
ـانه، حقـوقی و فرهنگـی را تشـکیل مـی     شناسانه، جامعههاي نظري، معرفتحوزه  دهـد. نظـر بـه همـین    شناس

ـاس مبناي تحلیل و مفهـوم پـردازي خـود را بر   ، »حقوق«و » حق«رویکرد، در تعریف و تبیین مفهوم  نسـبی   اس
» حـق «بر ایـن فـرض اسـتوار اسـت کـه       مدرن،دهند. نسبی نگري پستنگري، تنوع، تکثر و انشعاب قرار می

آن امر مطلق، فصـل مشـترك   نین حق ابژکتیو یکتایی در میان نیست تا امکان شناسایی چهم، واحد وجود ندارد
ـا  » حق«چیزي به نام ، ها باشد. در نتیجهمیان تمام انسان ـا حتـی آنچـه برخـی متفکـران      » حقیقـت مطلـق  «ی و ی

وجود ندارد، مگر اینکه از نظـر کسـی   ، )Arkoun, 1989, p. 216( نامندیا الحق می) Réel vrai(مسلمان حقیقت 
ـا    بنامـد » حق«ها را خود از جهان و اندیشه» اعتبار« هر فردي. به این معنا که دانسته شود» حق« . ایـن موضـوع ب

ـا در برابـر   پست مـدرن  .)1377نیچه، ؛ Arkoun, 1979, p. 249( اوج انتقادات مکاتب دینی مواجه شده است ه
آمیختگـی  چراکـه   ؛دهند. در این دوره پارادایم غالبی وجـود نـدارد  عالمت سوال قرار می» حق« نفس اصطالح

. از )1386(محمـدجواد جاویـد،    توانند محترم و قابل قبول باشـند همه می، هاي زندگیو دركها روش، االگوه
ـان، جامعـه،         ؛ اموري نسبی هستند» حقوق«و » حق«ها، منظر پست مدرن ـان، مک ـا کـه نسـبت بـه زم بـدین معن

ـان کارکردهاي فرهنگ، طبقه اجتماعی، ساختار قدرت سیاسی،  ـارچوب شـناختی،  بیانی و زب ـاي نظـري،   چه ه
ـاوت مـی  ها و غالبشناختی و حتی نسبت به آموزش، مفهومی رو، ازایـن کننـد.  هاي پنداري افراد و اجتماع تف
پـردازي در  هرگونـه نظریـه  «اي از این مفاهیم و عوامل در ارتباط است. دانیم با تمامی و یا پارهمی» حق«آنچه ما 

اجـزاي  ، روثمر خواهـد بـود. از ایـن   ناقص و بی ،سازياز موجهبدون بحث ، »حق«هاي گوناگون تئوري بخش
گیـري در هـر حـوزه را    گیرند. نسـبتی کـه تصـمیم   در یک نسبت هندسی با هم قرار می، گوناگون فلسفه حق

  ).160، ص 1381(محمد راسخ،  »گرداندهاي دیگر میگیري در حوزهمنوط به تصمیم
ـافع، هویـت      د که آیا میننکال اساسی را مطرح میؤها این سپست مدرن ـاور، فرهنـگ، من ـاس ب توان بر اس

ها، به قرائتـی کلـی نگـر    اي از انسانهاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی پارهبینی و ضرورتملی و محلی، جهان
افراطـی  گرایـی  عقـل اي که از غلطیدن در دامان سلطه به گونه. دست یافت» حق«و مبسوط از مفهوم و تعریف 

  ؟سازي حق در امان بودوب هدفمند بر پیکره مفهومو طرح اسل
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بیشتر ایـن سـبک از   هرچه  این مقاله، ضمن بررسی پرسش فوق، به تبیین این فرضیه که پایبندي به رعایت
ـاتوري و مطلقـه    سوي بیبیشتر بههرچه  جا در گرایشحقوق در وضعیت کنونی آن، تعصبی بی عـدالتی، دیکت

از منظـر   حقـوق مالکیـت ادبـی و هنـري    ایـن مقالـه بـه تحلیـل وضـعیت       گري در حوزه مغز و فکر اسـت. 
ـا مهـم   ها در دوران معاصر میپسامدرن تـرین حـق قابـل    پردازد. هرچند حقوق پسامدرن هنوز در راه اسـت، ام

  هنري خواهد بود.- بحث در این مکتب، حقوق نالکیت ادبی

  مفهوم حق و حقوق از منظر پست مدرن
ـا   جان الكهایی که درباره حق و جوهره انسان، (از ، اشکال مدرن نظریههابه اعتقاد پست مدرن ـارك  گرفته ت ک

ـا حـدودي گمـراه کننـده و غیرواقعـی هسـتند.از ایـن         مارکس رو، اندیشـمندان  ) مطرح شده اسـت، همگـی ت
نظـري و پراگماتیـک   هاي مدرن از منظـر  به نقد مفهوم حق در کالبد کاربست میشل فوکومدرن، همچون پست

ـا   »اعتبار پارا دایم«به اعتقاد آنان، با سیالیت  .)Mourad, 2003, p. 453( اندبرخاسته از فـرد بـه    و عدم وجـود مبن
ـان      نیز از جامعه به جامعـه » حق«اي، مفهوم فردي و از جامعه به جامعه اي و از بسـتري بـه بسـتر دیگـر در نوس

ـان     به ضوابط وابسته زیرا حقیقت یک اعتبار، ؛ خواهد بود ـایی و شـکل قرائـت نـوع جه ـاع    معن بینـی هـر اجتم
ـابراین مفهـوم،    متفاوت خواهد بود و معنایش به تأویلی وابسته است که در افق دنیاي خاص ارائه مـی  شـود. بن

همیشـگی و ثابـت نیسـت، بلکـه      ،»حـق «تأثیرات عدالت محور گـزاره واحـد    ،تعریف، ارزش و بیش از همه
از ایـن   .هاي هر فرد یا گروه اجتماعی متفاوت باشـد فرضها و پیشبا دیدگاههمنوا توان بر حسب تأویل و می

ـازي همـه تأویـل   که قائـل بـه همگـون    ،بر اساس منطق یکسان نگري» حق«قرائت انتزاعی مفهوم منظر،  ـا  س ه
بـه  گـردد کـه منجـر    اي منتهی میدر نهایت به اقتدارگرایی، مرکز گرایی و مرجعیت باوري نهادینه شده. هستند

ـاي منفعـت   دکرارکه با تکیه بـر ک  شوددر کالبد حق و عدالت محوري می، بسته الیگارشی نوین ۀپیدایش حلق ه
ـالیف «و » حقـوق «، در صدد معنا بخشی انتزاعـی بـه مقولـه    »حق«طلبانه از باز پردازي به مفهوم  اسـت. در  » تک

ـانه در مواجـه    نسبی نگري معناشناسانه وها قائل به نسبیپست مدرن: توان گفتمی، واقع نگري شـناخت شناس
که قابلیت تسري بـه همـه جوامـع،     یهر قاعده و هنجار و ارزش جهان شمولرو، . از اینهستند» حق«با مفهوم 
ـاعی  ها و نظامها، خرده فرهنگفرهنگ از ایـن رهیافـت،    کننـد نفـی مـی  ، داشـته باشـد  را هاي حقوقی و اجتم

ـاد بـه    » حـق «ند. بـدین ترتیـب، نسـبی نگـري در مفهـوم      گیرنگري فرهنگی را در پیش مینسبی و عـدم اعتق
ـان شـکل  ، »حـق «مولی و قرائت عام از گزاره شجهان ـارغ از       امک ـام، ف ـاي ع ـالیف در معن گیـري حقـوق و تک

ـاي عـ  هاي باوري، اجتماعی، فرهنگـی، مفهـومی، ادراکـی و پـیش داوري    گسست ـاممکن   م دالته ـانه را ن نش
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ـان مـی  » حـق «ها از مقولـه  سازد و میزان اعتبارپذیري برداشتمی ـامی آراء پیرامـون    نگـرد.  را یکس ـا تم در اینج
ـانی حقوق از ارزش برابر برخوردار می ـاي فرهنگـی قـرار دارنـد،       گردند و البشرط همگی زم کـه در یـک فض

ـان شـمول     بر این باورند کـه اعتقـ  شمول در نقد حقوق جهانها پست مدرنمقبول هستند.  اد بـر کلیـت و جه
. ایـن  با پارادوکسی روبه روست که مبتنی بر بی عدالتی و حق گریزي اسـت ، در بطن خود، »حق«بودن مفهوم 

ـارت دیگـر   در تناقض آشکار قرار دارد. » حق«با فلسفه اولیه بازتعریف وباز شناخت مفهوم امر  ـا غلبـه   بـه عب ، ب
ـان  ۀهاي خاص هسـتند، زمینـ  ها و جهان بینیی بر ارزشکه مبتن، هاها و تأویلاي از برداشتپاره ـاره  رجح اي پ

ـایز از همـدیگر       میسـر مـی  » حـق «از اعتبارها در معنا بخشی بر مفهـوم   ـان خـود متم ـا را در بنی شـود و اعتباره
ار و مورد پذیرفتنی، عادالنه، درست و معقوالنه را در برابر مورد نپذیرفتنی، غیرعادالنه و نادرسـت قـر  سازند می
هـاي معناشناسـانه و بسـترهاي    بدون لحاظ قابلیـت ، هااعتبارها و برداشتاز اي دهد. بدین ترتیب پارهمی

ردنـد  گها و اعتبارهاي غالب، قربانی مـی وجودي، نظري، مفهومی، اجتماعی و فرهنگی، در پیشگاه تأویل
در پرتـو نـوعی    هـاي حقـوق و تکـالیف   و کارکردهـاي آن و در نتیجـه، اسـلوب و چـارچوب    » حق«و 

. م گرایی را داراست، بسط و تعمـیم خواهـد یافـت   زو ج یسمکه بذر توتالیتر، سودانگاري انحصارگرایانه
ها میـان منـافع و   حق« رزهر چند از دید . ها و اعتبارهاي غالب استاین فرایند تنها متضمن منافع تأویل

دینی هستند که آنها را مستحق تـأمین و حفـظ   بدین معنا که اشخاص داراي منافع بنیا. اندتکالیف ایستاده
ها نیست که بـه دنبـال خـود بـراي دیگـران      این استحقاق چیزي جز همان حق. گرداندمنافع یاد شده می

 ).والدرون( »آوردمی را هازم با آن حقتکالیف متال
بدین معنا که نباید به بهاي نیـل بـه آن، منـافع    ؛ ماهیتی عام دارد ،اما این استحقاق تأمین و حفظ منافع

ها در معنا بخشی بـه مفهـوم حـق،    ها نادیده گرفته شود، بلکه باید به سایر حوزهها و اعتباربرداشتسایر 
از ایـن  تـا   توجـه ویـژه شـود    ها و در نتیجه، کثرت و چند گانگی اعتبارهاسـت، که مبتنی بر سایر تاویل

ویران کردن یک پندار، نـه حقیقـت را کـه    «گوید: می یچهنرهگذر منافع آنان نیز لحاظ شود. آن چنان که 
مـا را » برهـوت «مـا را، گسـترش   » فضـاي خـالی  «آورد، تعمیم بزرگتري از نادانی را به بار میۀ تنها حص 

  ).476، ص 2، ج 1377، چهین( »شودموجب می
مـدرن،  در اندیشـه پسـت  » حقوق«و » حق«ت گرایی در بازشناخت مفهوم ینسب ةشد، دایربیان آن چنان که 

امـري  » حکـم اخالقـی  «و » حـق «به حدي وسیع و محوري است که اساساً ایجاد ارتباط و نسبت بـین مقولـه   
ـاس مفهـوم     ، پذیرفتنی نیست. بنابراین بر خالف عقاید کانت، هیچ حکم اخالقی وجود ندارد که بتوانـد بـر اس

ـانه      توجیه شود. آنچه که وجود دارد، کنش» حق«ي از کتیوبژا ـاعی و معناشناس ـایی از عناصـر فرهنگـی، اجتم ه



   ۱۰۳ مدرن و مالك مالكيت فكري در عصر پسا مدرن نقد حقوق مالكيت ادبي ـ هنري

هاي روایت فرا ها، اعتباراساس، پست مدرناین هاي احکام اخالقی شده است. بر کارکرداست که سبب تنظیم 
برند و یعی است، زیر سوال میهاي طبو مبتنی بر حقوق و آزادي» حق«که نوعی قرائت مدرن از مفهوم ، اخیر را
ابهامی و تک معنـایی،  مدرن با رهایی از بیکنند. به دیگر سخن، پارادایم پستمیهاي بدیعی را ارائه بدیل

  .)Maisani, 1994, p. 448( هاي حقوقی مدرن استنُرمهاي ها و دشواريدر اندیشه خروج از پیچیدگی

  حقوق بشر از منظر پست مدرن
ها از نقطه نظر شناخت شناسی، نگاهی هرمنوتیک و تفهیمـی بـه مقولـه حقـوق بشـر دارنـد.       مدرنیستپست 

ـان «، »حـق «نگاهی که شالوده فکري آنها در تعریف، تعین و معنابخشی به مفهـوم   حقـوق  «و بـه تبـع آن،   » انس
ـ ول محور عقل مـدر حکه  ،سازيها از هر گونه یکسانپست مدرن« دهد.را تشکیل می» بشر رم غـرب  ن و در فُ

حضـور و  ، پسـندد و در مقابـل  مـی نگیرد، رویگردان است و صورت بنـدي را  صورت می ،جغرافیایی متجدد
مونی مدرنیته و بـه درآمـدن از   ژهاي مغلوب هها و اهمیت دادن به دیدگاهها و نگرشاظهار وجود همه فرهنگ

بازتاب این رویکرد، نقد حقـوق بشـر   ). 21ص  ،1380باغی، (قره »ومت عقالنیت انتقادي را خواستار استمقی
بـه  رو، . از ایـن ساز آن در مفهوم پردازي به مقوله حقوق انسانی اسـت بسترو پارامترهاي  عناصرمدرن و تمامی 

  پردازد.می» انسان«و » حق«باز تعریف مفهوم 

  شناسي پست مدرنانسان. ۱

ـان     معطوف، ها به حقوق بشریکی از انتقادهاي جدي پست مدرن ـا بـه انس ـاه آنه ـان و    ، به نوع نگ ـا هـو انس بم
معتقـد اسـت بررسـی    ، شود. این نگاهتحلیل می وي وق به شخصیت حقوقیسبشخصیت حقیقی اوست که م

ـاظر بـه حقـوق     ناقص بوده و به تبع آن استدالل، ابعاد وجودي و استعدادهاي مختلف او در عصر مدرن ـاي ن ه
ـا بـه نقـد    پسـت مـدرن  ، . در واقـع )1386(جاویـد،   خورده استاو و منزلت نیز به صورت تک بعدي رقم  ه

در ، د کـه در نهایـت  نـ دانپردازند. انسان مدرن را زاییده عقالنیت و خـرد ورزي افراطـی مـی   می» انسان مدرن«
در فراینـد ایـن   . هاي تمامیت خواه و توتالیتر نـدارد الب یک سرنوشت محتوم راهی جز تمسک به ایدئولوژيق

ـاز مـی  به جمودي خواهد رسید که او را از بازشناسایی و بازتعریف ماهیت خـود بـی  م گرایی زج گردانـد. در  نی
ـاي کـل  «مدرنیسم از سوي انسان عصر خود به داوري نشست و با لحاظ خود به عنوان ، واقع بـه تعریـف،   » دان

ـامدرن  . مشترك انسانی پرداخت هايتمایالت و آرمان، تبیین و مفهوم پردازي از حقوق، تکالیف ـا،  از نظـر پس ه
ـاوت        مدرن ـان، وارد قض ـاي  ها رویکرد انسانی در حقوق را بـه دلیـل عـدم درك صـحیح و همـه جانبـه انس ه
ـانیکی ارائـه مـی     شمول خویش نکردهجهان ـانیکی و نـه ارگ ـاهی بـه    اند، بلکه از انسان تصویري مک دهنـد. نگ

۱۰۴     ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۴، سال دوم، شماره دوم، پياپي  

ستري در دو دهه اخیر حکایت ازایـن چـرخش دارد.   رویکرد یا بسترهاي انسانی در آراء دیوان بین المللی دادگ
  رو،از این

هاي علمـی مهـم   ها جزو فعالیتهاي ثابت براي انسان و رفتارهاي او چنان حیوانات، سالدر نظر گرفتن مکانیسم
به این مسائل توجه کردند که عملیـات انسـانی، گونـاگون و در حـال     آنها  آیا ،آمددانشمندان مدرن به شمار می

هـا در معـرض   همـه ایـن  . کارکردها را در بر بگیـرد  هتواند همنمی این مکانیسم. یر، بی شمار و تو در توستتغی
ـیش داوري  جزتغییرات همیشگی قرار دارد؟ آیا انسان مدرن در اندیشه و تصمیم خود دچار تعصب،  م اندیشی، پ

ـ  ،ق همـه چـون ضـامن حقـو   همرشد اخالق فردي موجب و جانب داري نیست؟ آیا مدرنیسم  ي برابـري و  راب
ـ  ، رسدنمی عدالتی جهان گستر شد؟ به نظر ـین س  االتی پاسـخی روشـن بدهـد   ؤمدرنیسم به آنجا رسید که به چن

  .)143، ص 1382(آهنچیان، 
ي عصـر  زاسـ ناظر به همـین غیریـت  ، شناسی حقوقی گذشتهمدرن به انسانعمده انتقادات متفکران پست

 انسان مـدرن نیـازي بـه بازشناسـی وحتـی شـناخت خـود       اندیشه، در . )kilani, 2000, p. 28( مدرن است
در امـا  پردازد. با معیارهاي ساخته خود به مطالعه سایر مردمان و تعمیم نگاه خود می، در عوض. بیندنمی

مفهوم خـودي و غیرخـودي یـک     ؛هاي دیگر نیستمرجع مقایسه با قوم، مدرن، هیچ قومیاندیشه پست
هـا همـواره در زمـان حـال     انسـان ، هـا به اعتقاد پست مـدرن  .)75، ص 1386وید، (جا مفوم نسبی است

شـرایط آنهـا   سـاخته   ن دسته متغیرهایی قرار دارند که مخصوص آنها وآدوران زندگی خود، در معرض 
یعنـی انگاشـت   ؛ گیري به شکل قطعی خـود وجـود نـدارد   است. پس دلیلی براي جمع زدن آنها و نتیجه

مـدرن  . سخن اصلی متفکـران پسـت  )141، ص 1382(آهنچیان،  ، توهمی بیش نیست»انسانیت مشترك«
شناسـی فلسـفی و حقـوقی معیـوبی     حقوق بشر از اساس بـر یـک انسـان    ،آن است که در عضر مدرنیته

کسی جز خـود او نبـود.   ، استوار گشت. انسانی که غرب در خارج از مغرب زمین به دنبال کشف آن بود
رو، از ایـن قبـایی بـود کـه تنهـا بـا انـدام او سـازگار بـود.          ،هم کـه تنظـیم کـرد    حقوق بشري، در نتیجه

هـاي حقـوقی سـایر مردمـان در     نه در جهت به رسمیت شناختن نظام ،شناسی حقوقی عصر مدرنانسان
 لدر پی تدارك تمام حقوق براي انسان غربـی در سراسـر جهـان بـود. حـا      تبلکه در حقیق، تمام جهان

قائل به فراگیر بودن و همه جانبه بودن انسان عصـر حاضـر و بـه     مدرن،سی حقوقی پستشناانسان، آنکه
پست مدرنیسـم ایجـاد قالـب حقـوقی     ، هاي قضایی و حقوقی اوست. در این معنارسمیت شناختن نظام

، مقابـل  . در)Gasarian, 2006, p. 4( دانـد هاي انسانی نادرست مـی دست را به دلیل گرایشخاص و یک
بـا  ، به کارایی و ارزش همه ساختارهاي حقوقی انسانی در گوشه و کنار دنیاست. پست مدرنیسـتم معتقد 

لورالیسـتی و تکثیرگرایانـه از انسـان و    پبه تفسیر ، پنداشتن و حتی امکان چنین اقدامی یالبقگذار از تک 
  .)76، ص 1386(جاوید،  پردازدحقوق او می



   ۱۰۵ مدرن و مالك مالكيت فكري در عصر پسا مدرن نقد حقوق مالكيت ادبي ـ هنري

  آن موليشي جهان نفنقد حقوق بشر مدرن و . ۲

ـار زدایـی از ه   نقد حقوق بشر مدرن را می مـونی  ژتوان حاصل شک اندیشی پست مدرنیسم دانست که بـه اعتب
ـاي کـالن پیشـین، بـه     ها و قرائـت پردازد. در این رهیافت، با ساختار زدایی از فرا روایتیافتن عقل مدرن می ه

ـا بـدین طریـق    ء و چندگانه میهاي متکثر در واحدي جزیلهاي خرد و بددنبال حمایت از فرا روایت ، باشـد ت
ـار بخشـی بـر روایـت     ،هاي بنیادین، همچون عقالنیت مدرنفرضشکنی پیشهدبا شالو ـاي  بستر را براي اعتب ه
ـاي کـالن حقـوق    ها با به چالش کشاندن مفروضات و روایتدیگر، پست مدرنعبارت سازد. به آماده جدید  ه

ـاي حقـوق بشـر مـدرن    اصول و ارزش، اد آنهاقدهند. به اعترار میوعیت آن را مورد تردید قشرم، بشر مدرن  ،ه
ـاي  باشد که در پی بسط قرائت جهان شمول و مرجـع بخشـی ارزش  مبتنی بر قطعیت، جامعیت و کلیت می ه

ـا گراي حقوق بشر مدرن در سراسـر گیتـی اسـت. پسـت مـدرن     مزج بنـدي، تقابـل و دو   هـر گونـه قطـب   ، ه
ـانه خـود  ها را با تکیه بر درون مایه فلسفی و معرفتبندي حقوق انسانهاي ثابت در شکلگانگی کـه بـر   ، شناس

ـا قرائتـی   ، د. در واقـع نـ کنکثرث، چند گانگی، فرد محوري، جزئیت و عدم انسـجام مبتنـی اسـت، نفـی مـی      ب
ـا و محـیط  ی و تکثیرگـرا از حقـوق بشـر و برداشـت    تسیپلورال ـاختاربندي آن  ه ـاي برتـر و  ارزش بـه رد  ،س  ه
ـا تأکیـد بـر نسـبیت    . پردازنـد هنجارهاي کلی و متمرکز گرا میشمول و فضاهاي عینی مبتنی بر جهان گرایـی  ب

  .گمارندهمت میبه تقابل با اندیشه شمولیت عام حقوق بشر ،)Cultural Relativism( فرهنگی
ـیم  ابی میارزی» اروپا مرکز«شمولی حقوق بشر را ناشی از دیدي مدرن ادعاي جهانفان پستسوفیل ن آکنند و تعم

نان مفهوم حقوق بشر اساساً متعلـق بـه فرهنـگ اروپـایی     آدانند. براي هاي فرهنگی دیگر نادرست میرا به حوزه
  .)86، ص 1386(همان،  هاي مختلف از حقوق بشر داریمها برداشتلذا معتقدند به تعداد فرهنگ .است

  هنريي و بانتقادهاي پست مدرنيسم بر نظام مالكيت اد
ـأثیرات   در طی سالیان اخیر تمامی حوزه، جریان سیال مدرنیسم را  شـگرفی هاي زندگی بشر را در نوردیـده و ت

ـا      هاي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی ودر تمامی زمینه صنعتی به ارمغان آورده اسـت. پـروژه مدرنیتـه ب
محوریت عقالنیت فنی مدرن و با شعار جنبش فزاینده به سوي آزادي و رهایی بشریت، برابـري در حقـوق و   

ـاي علـم و صـنعت و    گیري در عرصـه هاي چشمگیري پیشرفتساز شکلاشکال، زمینههمۀ نفی تبعیض در  ه
ـان بـروز ان  . این امر فناوري شد ـات و بسـیاري از بحـث     امک ـاوري اطالع ـاي مربـوط بـه پیـدایش     قـالب فن ه

ـا شـکل  رو، از اینهاي صنعتی و مدرن زندگی را محقق کرد. صورت ـاتی و صـنعتی و     ب گیـري جوامـع اطالع
رها، زندگی انسان دچار تحوالت عظیمـی گشـت کـه ضـرورت     تدر تمامی بسفناوري هاي صنعتی و پیشرفت

ـاي عقالنیـت و فرهنـگ مـدرن،     هاي جدید از انسان و حقوق او را بر اساس ارزشتعریف و ارائه قرائت، باز ه
یشـرفت و در  پکـه اندیشـه و هـدفی جـز     ن، نمود. در فضاي جامعه اطالعاتی و صنعتی مـدر کتمان ناپذیر می

۱۰۶     ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۴، سال دوم، شماره دوم، پياپي  

ـا و خالقیـت  تـر در سـر نداشـت، حمایـت از نـوآوري     قدرت و ثروت افزون، نتیجه ـاي فکـري در   ه همـۀ  ه
در ایـن مرحلـه نیـز اندیشـه     رسـد.  مـی  ی، فرهنگی، هنري و ادبی امري واجب به نظرصنعتلمی، هاي عحوزه

ـان         ـاري بـود. قـوانین کالنـی کـه پیشـتر امک مدرن، به دنبال کسب ثروت و جمع قدرت از مسیر قوانین انحص
ثـروت بـه نفـع     کرد. هدف، تکثیـر هاي چند ملیتی را فراهم میها و شرکتها، کمپانکنترل بازار توسط تراست

هایی خاص بود. در این مسیر حقوق، به ویـژه حقـوق بـین الملـل     همگان نبود، بلکه تجمیع آن در دست گروه
ـاس  ابر شد. عموماً تمهید بخش مسیر فوق براي اقتصاد جهانی تلقی می نظـر بـه پیـدایش و گسـترش     ، یـن اس

ـاخه  ، ابزارهاي اطالعاتی و ارتباطی جدید، حقوق مالکیت ادبی و هنري ـاي  به عنوان یکـی از ش م حقـوق  مهـ ه
و دوام اي، قـوام  هاي نو از آثار ادبی و هنـري و رایانـه  به منظور حمایت مادي و معنوي از گونه ،مالکیت فکري
بینی قواعد حقوقی براي حمایت از حقوق مالی و معنـوي پدیـد آورنـدگان    ام به پیشدسبب اق، یافت. این مهم

ـاد چنـدین معاهـده بـین    ، فرا مرزي و در نتیجهاین گونه آثار فکري در سطح  معاهـده  ، المللـی و سـرانجام  انعق
  شد. )WIPO((کپی رایت) سازمان جهانی مالکیت فکري )Droit d'auteur(مؤلفحقوق 

ـا پـروژه عقالنیـت و خـردورزي     ، هااما پست مدرن ـان مـدرن و هرگونـه    ابـزاري  که به طور بنیادي ب جری
اینـدي بـراي   ردر تقابل هستند، ساختار حقوقی نظام مالکیـت ادبـی و هنـري را ف   م اندیشی زایی و جگرتمرکز 

ـازي  دسـت الب اسلوب حقوقی مدرن براي نیل به سـوي یـک  قتئوریزه کردن هنجارها و باورهاي غربی در  س
از این منظر، حقـوق در خـدمت   کنند. ها قلمداد میفرهنگخردهو  هاها و اضمحالل حقوق خرده ارزشارزش
ـارگراي     اد طبقهاقتص اي و نه عمومی قرار دارد. حقوق مالکیت فکري، یعنی حقـوق در خـدمت صـنعت انحص

ـاي  دانش و اطالعات. این حقوق هرچند نو، اما بازمانده عصر مدرنیسم اسـت. وجـود همـین نـوع از دنبالـه      ه
ـاد   نامنـد.  مدرنیته است که برخی دنیاي پسامدرن را پروژة ناتمام مدرنیته می ـا اصـول و ارزش  بـه اعتق ـاي  آنه ه

ـا را بـه          ، نظام مالکیت ادبی و هنري در اصـل  متضـمن حقـوق محصـوالت فکـري مدرنیسـتی اسـت کـه آنه
ـایی کـه برداشـت   اي تبدیل میهاي مستقر و ثبات یافتهکردکار ـا و روایـت  کند؛ آن هم در جامعه و فض ـاي  ه ه

ـلط سیاسـی،      ري و آگاهی براي پیشرفت وگشرکتی از پروژه روشنف، داريسرمایه رهایی بشـریت، نیـروي مس
ـا، حقـوق   ها، تحلیـل هاي متفاوت مستلزم تبیینها و زماندر اینکه دورهرو، از ایناقتصادي و اطالعاتی است.  ه

ـاي پ  مـی ، اي وجود نـدارد. بـدین ترتیـب   و راهبردهاي کنش متفاوتی هستند، شک و شبهه ت سـ تـوان انتقاده
ـاره    این حقوق حقوق بشريهاي ها را که ناظر بر دغدغهمدرن » حقـوق بشـر  «و طرز تلقی آنها از مفهـوم و انگ

نقـش  ، هنـري ، نخست انتقاد آنها بر نظام مالکیت ادبـی : ه قرار دادقکلی مورد بررسی و مدا ۀاست را در دو زمین
دوم، نقد کارکردهاي نظـري و عملـی   ، شناسانه محصوالت فکرين در تغییر ماهیت و صور معرفتآو کارکرد 

  نظام مالکیت ادبی و هنري در اعمال محدودیت در دسترسی به اطالعات و تولیدات فکري.  



   ۱۰۷ مدرن و مالك مالكيت فكري در عصر پسا مدرن نقد حقوق مالكيت ادبي ـ هنري

  محصوالت فكريانتقاد بر نقش و كاركرد نظام مالكيت ادبي و هنري در تغيير ماهيت . ۱

هـاي  هاي گوناگون دانش است. همین پیگیري، زمینـه هزاره سوم میالدي، اوج مباحث فرهنگی در شاخه
بیـانگر   »پست مدرن«واژه هاست. هاي پسامدرنانش معاصر بشر، بستر ایده آل اثبات فرضیهفرهنگی در د

است که به دنبال به چـالش کشـاندن عوامـل مـوثر در      19هاي سده ها بعد از دگرگونیوضعیت فرهنگ
دقیقاً  ،با تأکید بر تغییر اصول و قواعد بازي در عرصه علم، ادبیات و هنر است. این حیطه، سیطره فرهنگ

رچوب نفوذ، بسط و اجراي اصول و تعالیم نظـام مالکیـت ادبـی و هنـري اسـت. فضـایی کـه در آن        اچ
سازي متفـاوت از ذوق،  و مفهوم یابدهاي علمی و هنري شکل حقوقی میموجویت و ضرباهنگ فعالیت

 تلقـی از مفـاهیم و  ایـن طـرز    نهد.ا به عرصه وجود میپنورآوري و ابتکار با تأکید بر ماهیت مالکانه آن، 
هاي نظام مالکیت ادبی و هنري شناسانه جدیدي را مبتنی بر ارزشعلمی فرهنگی، گفتمان معرفت عناصر
ها، ست مدرنشناسانه پست مدرنی قرار دارد. به اعتقاد پهاي معرفتکه در تعارض با روایتکند میمطرح 

عه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است که ایند پیچیده توسرف ۀمدرن معرفت، نتیجپیدایش وضعیت پست
جدید سر بـر آورده اسـت. بـر اسـاس ایـن روایـت،       شکل قالب اولیه و اساسی خود را ترك کرده و در 

دن در چارچوب مجامعه فرهنگی است، با به نظم در آۀ که درون مایه و هست، معرفت علمی، ادبی و هنري
ها و عقالنیت مدرن است، از ارزش ذاتی صور معرفت یتکه مبتنی بر فرا روا، نظام مالکیت ادبی و هنري

طلبانه و تمرکز گرا، بـه  و اهداف و مقاصد انسان محور آن فاصله گرفته است و صرفاً با رویکردي منفعت
بـه عنـوان یـک تأسـیس حقـوقی      ، ابزاري براي بهینه ساختن بازده عملکرد سیستم مالکیت ادبی و هنري

در تمامی اشکال علمی، ادبی ، هاي مدرن، رشد و ترقی معرفتآموزهساس امدرن، تبدیل گشته است. بر 
هایی را امکان پذیر خواهد کرد که به پرده از ماهیت همه چیز برخواهد گرفت و ساختن فناوري، و هنري

فراینـد  رو، از این .)85ص  ،1383 (اسمارت، توان جریان تحول همه رویدادها را کنترل کردکمک آن می
همچون نظام مالکیت ادبی و هنري، به سطحی ، هاي هنجارساز خودسازوکارآن است تا از طریق  مدرن بر

دست یابد که امکان تحقق اندیشه مرجعیت بـاوري و   تاز همگنی و یکدستی در کیفیت و ماهیت معرف
ه نمایـد کـ  اقتدارگرایی در چارچوب فضاي علمی و فرهنگی میسر گردد. هر چند این امر نیز بدیهی مـی 

بلکـه هـر یـک بنـا بـه بسـترهاي       ، ی و بی طرف نیسـتند ثهاي فکري، خنو آفرینشفرهنگی محصوالت 
شناسـانه  از ماهیت و صـور معرفـت  ، اندو قوام یافتهگرفته که در آن شکل ، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

ل سیاسـت  همانا اعمـا ، ها شده استخاص و متمایزي برخوردار باشند. اما آنچه سبب انتقاد پست مدرن
 صـدد هاست کـه بـه شـکل افراطـی در     ها و ارزشبا فرهنگبرخورد تمرکزگرایی و مرجعیت باوري در 

ها براي رسیدن به یک قرائـت  ها و خرده فرهنگسازي ارگانیک و جذب و حذف خرده ارزشهماهنگ
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شناسـانه  فعلیت یافتن آنهـا در ماهیـت و صـور معرفـت     زاسشمول از هنجارهاست که دیگر زمینهجهان
  .گذاردمحصوالت فکري باقی نمی

هـاي عقالنیـت   پست مدرنیسم بر این باور است که اصوالً گسـترش و بسـط ارزش   ،این رویکرددر 
را بـه نفـع   » مشروعیت معرفـت «گزارة داري از طریق مفاهیم کپی رایت امکان تغییر مدرن و نظام سرمایه

انحصار تک قطبـی،  هاي ر نموده است و با تأکید بر شکلسیعریان و خشن و جریان جزم گرا، م مالکیت
پی مسئله تخصص در  شناسانه محصوالت فکري و اهمیت بخشیدن بهدر ساختاربندي هنجارهاي معرفت

هـر  . )Foucault, 1981( هاي معرفت استشکل سایر اعتبارسازيبه حاشیه راندن، مشروعیت زدایی و بی
هاي شرایط و مؤلفه که خود از، هاي تکنولوژیک جامعه صنعتیچند باید خاطر نشان ساخت که دگرگونی

هـاي فکـري و مرکزیـت    هاي فرآوردهسازي صور معرفت و درون مایهعقالنیت مدرن است، در همسان
نري، فرایند خلق و ها، نظام مالکیت ادبی و هرغم این دگرگونیاما علی، تأثیر نبوده استکمبخشی بر آن 

اي دستخوش کاال وارگی کرده است و تصور علم ایندهزپیدایش معرفت در اشکال گوناگون را به نحوه ف
اش، به طور پیوسـته رو بـه زوال   هاي ذاتی و درونیارزشدلیل یعنی به  ت،نفس معرفدلیل و معرفت به 

شناسانه آن نیز از ه و ساختار معرفتدیگر، همراه با تجاري شدن پرشتاب معرفت، جوهرعبارت است. به 
به بهانـه حفـظ حقـوق پدیـد آورنـدگان      . طلبانه در امان نبوده استهاي منفعتتمایالت و اندیشه جمهه

نگـاه  اي تولیـد آن اهتمـام ورزیـده اسـت. از     معرفت، مافیاي انحصارگرا، بیش از پیش بـر ارزش مبادلـه  
هـاي  کـه طفیلـی سـوژه   ، تم نظام مالکیـت ادبـی و هنـري   جریان آوانگارد افراطی در سیس، هامدرنپست

سازي از محصوالت در حال حمایت و مفهوم ،است –یعنی ثروت و قدرت  –مشروعیت بخش این نظام 
اي هستند که امکان تبعیت و تسلیم اندیشه را در برابر نگاه فراهم ساخته و اندیشه را از فکري قابل عرضه

ها، این به معناي کشتن از منظر پسامدرن. )1380لیوتار، ر.ك: ( سازندمی توجه به امر غیرقابل عرضه دور
، بدین ترتیبتنوع و نوآوري از سوي کشورها و افراد پیرامون ِ هژمونی حاکم بر عرصه تفکر حاکم است. 

گذار مشروعیت در نهاد معرفت، از بدیل اولیه و حرکت بر اساس عملکرد و بازده، نه فقط ناشی از پیوند 
بلکه به شکل قابل توجهی ناشی از مفروضـات  ، نوآوري تکنولوژیک با پیشرفت در معرفت استة فرایند

هاي مالکیت مبتنی بر مفاهیم بازار آزاد و مکانیسمۀ رف حقوقی نظام مالکیت ادبی و هنري پیرامون مقولص
شناسـانه  از صور معرفت داري است. در شرایط کنونی، قرائت جزم گرا و تمامیت خواهتولید نظام سرمایه

هاي نظام مالکیـت  هاي علمی، ادبی و هنري بر اساس اصول و ارزشمحصوالت فکري در تمامی عرصه
به مثابه پارا دایمی حقوقی از عقالنیت مدرن، که متضمن پیشبرد بازده اقتصادي است، هـم  ، ادبی و هنري

  بر تولید معرفت و هم بر انتقال آن تأثیر گذاشته است.
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در کشورهاي صنعتی و تدوین کنندگان نظـام مالکیـت ادبـی و هنـري، در     ، د معرفت از یک سوتولی
بهتر اصـل  هرچه  هایی وجود دارد کهگذاري بر پروژهاي به سمت سرمایهحوزه تحقیقات، گرایش فزاینده

هـا و  مکانیسماي مبتنی بر اقبال عمومی سازمان دهی شده ،. در نتیجهکندمیسازي بازده اقتصادي را بهینه
. شودها بیشتر میتر، به بعضی از حوزهاز سود و منفعت افزونگیري بهرهبه منظور ، هاي کپی رایتیارزش

همسـان  برتري عدم رشد و ، هاي تحقیقاتی و در نتیجهها و میدانسبب عدم توجه به سایر حوزه، این امر
انگار در دانش و معرفت بشـري  وایت یکساناین، در واقع معنایی جز نگاه گزینشی و رگردد. معرفت می

اند که هیچ شناسان علم پذیرفتهبا وجود اینکه امروزه بسیاري از جامعههایی خاص ندارد. در راستاي مقوله
 موضــوعات علمـی برخــوردار نیســت از جایگـاه رفیعــی نســبت بـه ســایر    موضـوع علمــی و فکــري، 

)Hesse,1982, p. 331( .   سـازي و  شـود تـا در راسـتاي اندیشـه یکسـان     مـی اما چنین رویکـردي سـبب
 محوري، آموزش و یادگیري نیز تابع الزامات بازده اقتصادي نظام مالکیت ادبی و هنـري شـود و  مرجعیت

که در بردارنده سود و منفعـت بیشـتر    ،»هامهارت«ها و تثبیت بیشتر به سمت تدارك دیدن آموزشهرچه 
فردي گرایی، نسبیت باوري، که اصول  ،هرگونه چندگانگیتوان ، میهستند، معطوف شود. از این رهگذر

(بـري،   کند، در نطفه از میان بردهاي وابسته بدان را تهدید میتمام و کمال طلب اندیشه مدرن و پارا دایم
تـوان در  ها نسبت به ماهیت متغییر معرفـت و سـاختاربندي دانـش را مـی    این بدگمانی .)94، ص 1383
  .)Jones,2003, p. 506( به روشنی دید لیوتارکران پیش رو پسامدرن همچون هاي متفاندیشه
تـر توسـعه یافتـه، ایـن     دیگر، در بخش تولید معرفت، در کشورهاي در حال توسـعه و کـم  سوي از 

اصـول و  . بـر اسـاس   باشـد حـداقل در شـکل ضـروري آن مـی    ، فرایند شدیداً وابسته به انتقال معرفـت 
هـاي  این پروسه انتقـال محـدود گشـته و در بعضـی از حـوزه     ، ت ادبی و هنريهاي نظام مالکیمکانیسم

در چـارچوب کارکردهـاي کپـی     ،معرفت، بسته به نوع و ماهیت آن، متوقف شده اسـت. بـدین ترتیـب   
، ها و تعقالت جوامع در حال توسـعه ها، فرهنگها، ارزشرایتی شرایط مدرن، بخش اعظمی از خالقیت

هـاي عقالنیـت   شناسانه محصوالت فکري، در خالل فرا روایتصورت معرفتگیري ماهیت و در شکل
هاي فلسفی آن رنـگ خواهـد باخـت و از    هنري و عقبه هاي آن چون نظام مالکیت ادبیمدرن و پارادایم

یابـد،  دانش اعتبار خود را نه در درون خود می«گوید: می لیوتارکه آنان اعتبار زدایی خواهد شد. آن چنان
کند، بلکه اعتبار خـود را  اي که با تحقق و فعلیت یافتن امکانات یادگیري آن تکامل پیدا میدر سوژهو نه 

  .)121ص  ،1380 (لیوتار، کندپیدا میـ  یعنی بشریت ـعملی  ةدر سوژ

  نقد كاركردهاي نظري و عملي نظام مالكيت ادبي و هنري در اعمال محدوديت  . ۲

ـام    ةوسیعی از انتقادهایی کـه از سـوي پسـت مدرنیسـم بـر پیکـر      طیف : توان گفتتردید میبی حقـوق و نظ
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ـار    شود، مربوط به مکانیسممالکیت ادبی و هنري وارد می هاي این نظام در محدود کردن سطح دسترسـی بـه آث
ـاره    فکري و اطالعات به عنوان یکی از پیش فرض ـاي اساسـی تحقـق پ ـادي ه ـان تـرین حقـوق   اي از بنی ، انس

ـان همچون حـق   ـاط    )Right to Freedom of Expression(آزادي بی ) Right to communication(و حـق بـر ارتب
ـاه  است ابتدا الزم ، از پرداختن به بحثپیش باشد. اما می ـات و محصـوالت فکـري و     به بررسـی جایگ اطالع

ـ    جو نقش و کارکرد آن در مدرن پست ضرورت دسترسی به آن در اندیشه  بسـتر ۀ وامع پسـت مـدرنی بـه منزل
ـاختار جوامـع    هرچـه   درك و براي نیل به این منظوررو، از اینعینیت بخش این محصوالت بپردازیم.  بهتـر س

ـا بـه     باید به بازشناخت روابط انسانی و اجتماعی از دیدگاه پست مدرن ریزمدرن، ناگپست ـاریم ت ها همـت گم
  تري از مفاهیم نائل شویم.دریافت و تحلیل دقیق

  مدرن، روابط انسانی و اجتماعی و جایگاه اطالعات  پستجوامع . الف
ـا بـه   شناسی نگاه پست مـدرن ناشی از نوع شناخت، کندمدرن را از جوامع مدرن متمایز میآنچه جامعه پست ه

ـاهی هرمنوتیـک و تفهیمـی       و اجتماع، انسان، حقوق انسانی  ,Peat(اسـت روابط انسانی است که مبتنـی بـر نگ

David, 2007, p. 920(. آل دهـد، جامعـه ایـده   ارائـه مـی   انسانیبا تعریفی که از انسان و حقوق ، پست مدرنیسم
رو، . از ایـن نهـد اجتماعی و حول محور آگاهی بنا مـی ، شناسی متفاوت از روابط انسانیخود را بر پایه شناخت

ـاختارب   دایمیبه عنوان پارا، نقش و کارکرد اطالعات و محصوالت فکري ـاهی در س ـانی  از آگ ، ندي روابـط انس
اهمیـت  داراي جامعه ایده ال پست مدرنیسـم اسـت،    ةکه شالود ،»اجتماع معاشرتی«مونی یافتن ژاجتماعی و ه

ـار زدایـی از رهیافـت    ، هاي اجتماع مدرنه شکنی از پارادایمدآنها با شالو، بسزایی است. از همین رهگذر به اعتب
ـله مراتبـی    م شاخصهینسانی و اجتماعی و ترسعقالنیت به مثابه ابزاري براي تنظیم روابط ا ـات سلس هاي ارتباط

ـان  پردازند. مطالعاتی که بر مفروضات مدرن درباره روابط انسانی بنا شدهمی ـا را افـرادي جـدا    اند، عمـدتاً انس ه
و  هاي به هم پیوسـته عاجزنـد  چون ذهنیتهماز تشریح گروه یا اجتماع ، و در نتیجهمالحظه کرد. و تک  هافتاد

ـا طـرح     تـالش مـی  ، در مقابل. گذاردرا به کناري می وحدت یافته مستقر در اجتماع ةاین کاستی پیکر ـا ب کنـد ت
ـان،   ها را چون اشیا در کنار یکدیگر قرار دهد تا به ارتباط و سپس جمع دسـت یابـد  هایی، انسانفرمول (آهنچی
ـافتی کـه عامـل        ایـی از عقـل  دها با اعتبار زپست مدرن، در مقابل .)81، ص 1382 ـان بـه عنـوان رهی ، بـر گفتم
ـانس و متکثـر اسـت، بـر شـکل جدیـدي از        ها و بدیلبخش پیش فرضعینیت هاي بدیع در بسـترهاي نامتج

ـاع   ، با ارائه الگوهاي متفاوت از آگاهی در سـطح عمـومی  . این روابط، ورزدروابط انسانی تأکید می در پـی اجتم
ـات و محصـوالت    دی، ارزشی یقدرت از ثروت به داناباشد که با تغییر ماهیت معاشرتی می و چندان بـر اطالع
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ـاعی    سنگ بناي تحقق و تداوم مکانیسـم عنوان به و آن را بخشدفکري می ـانی و اجتم ـاي روابـط انس ـاظ   ه لح
ـارالوژي و گونـه   )convival(یت. در جامعه معاشرکندمی ـانی    با تکیه بر پ ـایی فگـونی، روابـط انس از گـردش   ض

ـاي دیالکتیـک حاصـل    هاي اجتماعی از طریق گفتمانتعامل، آورند که در آنها را به جود میداده اطالعات و ه
نظـر بـه چنـین    رو، از ایـن هاي بین فردي نیسـت.  مونی یافتن تعاملژاین فرایند هرگز به معناي نفی ه. شودمی

ن و نامحدود بـه تولیـدات فکـري    که مبتنی بر جامعه بازاطالعاتی و دسترسی یکسا، پنداشتی از تعامل اجتماعی
ـاط بـین      هاي مرکز و حاشیه در روابط اجتماعی رنگ میانگاشت، دیگران است ـازد و فرصـت برقـراري ارتب ب

ـان   ي کـه  اگونـه به، آیدصداهاي متفاوت پدید می ـا « کـولیر بـه بی ـان مـی   سـوژه و آبـژه را  ز بـین  یتم  »بـرد از می
)Collyer,1997:195( روابط اجتماعی، معلـول عقـل و قواعـد آن     هايها و انگارهطرحگفت توان می، در نتیجه

ـاي       هایی است که به وسیله بـه هـم  نیست، بلکه ناشی از پنداشت ـافع تـک تـک اعض پیوسـتگی و اشـتراك من
ـاع اسـت       این انگاره، اند. به عبارت دیگروجود آمدهاجتماع به ـاي اجتم بـه  و ها معلول بـه هـم پیوسـتگی اعض

ـاعی   روعیتی که عقل بـه حـوزه  شنیازمند توجیه یا م، جارهاي آن، این اشتراك منافععکس عقل و هن ـاي اجتم ه
ـان، مبتنـی     مدرن، اجتماعی غایتجامعه معاشرتی پست، نیست. در واقع، دهدمی مند اما بدون داشـتن نقطـه پای

  .)86، ص 1382(آهنچیان،  بر ضرورت اما بدون چرایی، و داراي عمومیت اما بدون اندیشه کلی است

  طرح انتقاد پست مدرنيسم بر نظام مالكيت ادبي و هنري  . ب

 بخـت چون همه چیز بسیار شکننده است، و بیشتر از روي ؛ تواند تغییر کندهمه چیز می«، به اعتقاد فوکو
و تصادف سر پا مانده اسـت تـا از روي ضـرورت، بـه صـورت سـاختگی و نـه معقـول و مبـرهن، بـا           

، ص 1383(اسـمارت،   »رنه با الزامات انسان شناختی گریـز ناپـذی  ، اما گذرا، هاي تاریخی پیچیدهتصادف
کیـت  هـاي نظـام مال  ها و پیش فرضبه شالوده شکنی از روایت، هاپست مدرن، با چنین رویکردي )185

دهند. به اعتقـاد  پردازند و ماهیت، ساختار و کارکردهاي این نظام را مورد تردید قرار میادبی و هنري می
هاي متکثر فرهنگی در هیبتی اعتبار بخـش اسـت کـه بـه     از از پارا دایمسگون آنها، کپی رایت، قرائتی هم

و  رودهـاي چنـد پـاره مـی    نـگ ي و نسبیت طلب و خرده فرهفردهاي جنگ تمایالت، باورها و اندیشه
، اسـاس ایـن  شـود. بـر   ب اضمحالل آنها در درون ساختار مرکزیت طلب و جزم اندیش خـود مـی  موج
هـاي جامعـه معاشـرتی    ستبنخست، تقابل کار : توان این انتقادها را در دو زمینه مورد مطالعه قرار دادمی

مال محدودیت در دسترسی به اطالعـات و  هاي نظام مالکیت ادبی و هنري در اعبا مکانیسم، مدرنپست
هـاي نظـام مالکیـت    انتقاد پست مدرنیسم از فرایند مشروعیت بخـش انگـاره  ، و دوم؛ محصوالت فکري

  هاي مدرن.ادبی و هنري در ساختاربندي قدرت با تکیه بر قرائت

۱۱۲     ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۴، سال دوم، شماره دوم، پياپي  

  انگاره جامعه معاشرتي و عدم دسترسي به اطالعات و محصوالت فكري) ۱. ب

ـادن بشـر در حـوز   ، هامدرنبه عبارتی از منظر پست، حقوقاین سبک از  اندیشـه تـک بعـدي و تـک      ةگام نه
ها بـر ایـن باورنـد کـه     هاي یک جامعه معاشرتی است. پست مدرنامري که در تعارض با انگاره. ساختی است

ـاوري و علـم،    ـاوري در دوران مـدرن    ، امـور عینـی، کلـی    اعتماد بـه خردب از  منجـر بـه  ، نگـري و مرجعیـت ب
ـافیزیکی و پوزیتیویسـتی در     )Chuman,1993:11( خودبیگانگی و مرگ اجتماع شده اسـت  . اندیشـه پسـت مت

شـک  بـی . )Forgues,2006:397( تحول مفهومی از خودبیگانگی، و تقلیل میراث معنایی آن کم تأثیر نبوده است
ـازتعریف و شـناخت  مدرن را مییکی از دستاوردهاي اندیشه پست ـا    ، سـی آن شناتوان در ب ـاع ب از مقولـه اجتم

ـاه چنـد سـویه و      ، تأکید بر همین ماهیت معاشرتی آن جستجو نمود. در این رهیافت ـارالوژي و نگ با تکیه بـر پ
ـارغ از     مرکز گریز، ماهیت و جایگاه فرد در واحد اجتماع، از نو مورد تعریف قرار می ـانی ف گیـرد و روابـط انس

کـه جامعـه معاشـرتی    ، گیرد. در این نوع رابطه انسانی و اجتماعییاندیشه مرکزي، حول محور گفتمان شکل م
ـاتی   ۀکشد، وجـود یـک جامعـ   مدرن به تصویر میپست ـاز اطالع ـات و     ، ب کـه در آن فراینـد چـرخش اطالع

گـردد، بـه عنـوان پـیش فـرض      تولیدات فکري فارغ از هرگونه مرجعیت باوري و مرکزیت محوري میسر می
اي متکثـر اسـت   مدرن، جامعهجامعه آرمانی پست .)Longo,1996:403( گیرده قرار میاولیه و بنیادین مورد توج

ـاي مشـترك و سیاسـت   تفکر مستقل و باز در کنار گفتگوي آزاد درباره هـدف ، که ویژگی آن ـاي عمـومی   ه ه
ا و از طریق دسترسـی آزادانـه و بـدون محـدودیت بـه باورهـ      ، فرد رها از الزامات جامعه، است. در این اجتماع

ـا محتـواي ذهـن    به خلق نوآوري و ایجاد تغییر و تحول می، به واسطه گفتمان دیالکتیک، عقاید دیگران پردازد ت
ـاد پسـت مـدرن   گهاي فکري سایرین شکل و خود پندارهاي فرد در تعامل با دیگران و نوآوري ـا،  یرد. به اعتق ه

ـا    الز، مدرن بتواند استقرار یابدبراي آنکه جامعه معاشرتی پست ـات مـرتبط ب م است بر شماري از موانع و توهم
هاي ناتوان کننده بر فضاي جامعه اطالعاتی و تولیدات فکـري، ناشـی   هاي انحصار تک قطبی و مرزبنديشکل

ـان       از ارزش ـامتمرکز پدیـد آیـد کـه در آن امک ـانی ن هاي نظام مالکیت ادبی و هنري غلبه شود. اگر بناست جه
ـارغ از هرگونـه   ، گیري جامعه معاشـرتی به عنوان پیش فرض شکل، ات فکريدسترسی به اطالعات و تراوش ف

ـاي وابسـته بـه آن، از     مکانیسـم ، الزم است که نهادها، هنجارها، محدودیت، براي همگان فراهم آید ـا و ابزاره ه
س هاي معاشرتی دهد تا هـر کـ  هنجارها و ارزش ،اساس دگرگون شوند. این کلیت باید جاي خود را به نهادها

ـا موهبـت بصـیرت شخصـی       که از ظرفیت آنها برخوردار می شود، این فرصت را بیابد تا محـیط و روابـط را ب
  چیست؟بنیادین دورنماي این دگرگونی ، تر سازد. اما به واقعغنیهرچه  خود

ـا از    لتسـ م، پست مدرنیسـم بـر ایـن پنـدار اسـت کـه تحقـق ایـن امـر          زم انقالبـی کـوپرنیکی در ادراك م
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ـاوري در سـبک   هاي نسبی به دور از هرگونه کلیتانقالبی که نیازمند نگرش؛ هاستارزش اندیشی و قطعیت ب
ـات اسـت   ـا از ایـن رهگـذر   . تعامالت اجتماعی و رابطه متقابل آن با دسترسی بدون حد و مرز به اطالع ـا  ، ت ب

ـاي حقـوق بشـري و    زشاي و ارتقاء و حمایـت از ار هاي معاشرتی براي ایجاد ارزش استفادهاستفاده از شیوه ه
امـروزه بـه   . فکـري کاسـته شـود    اتالنه و به موقع به اطالعات، از وابستگی کاالگونـه بـه تولیـد   ددسترسی عا

هاي فکري پیوسـته درگیـر تعقیـب    کارکردهاي نظام مالکیت ادبی و هنري، تولید و دسترسی به آفرینش ۀواسط
ـا کـه   رو، از ایـن اي از نیاز بشـري اسـت.   تازه بنا ساختن صور، رشد اقتصادي و صنعتی و به موازات آن از آنج

ـان   صـوص بخمنافع حاصل از نظام موجود، که قابل چون و چراست، نابرابرانه توزیع شـده، بـراي مـردم     مردم
کشورهاي در حال توسعه، بسیار دشوار است که امکان جامعه بدیل سر زنده و جذاب معاشـرتی و بـه نـوعی    

ـان       ، ورند. بنابراینمدرن را به تصور در آپست ـان دهـیم سـبک زنـدگی معاشـرتی امک کافی نیست که فقط نش
اي اسـت کـه تحـت حاکمیـت     تـر از زنـدگی در جامعـه   پذیر است، یا حتی ثابت کنیم که این زندگی جذاب

ـا  ، کـه یـک نظـم عادالنـه    رد توان به این ادعا بسنده کقدرت اطالعاتی حاصل از انگاره کپی رایت است. نمی ی
ـاز تعریـف مالکیـت و      بر مساوات جهانی، فقط از طریق بازسازي معاشرتی ارزشمبتنی  ـا و ... و ب ـا، هنجاره ه

ـالوده شـکنی و تغییـري    قدرت به واقعیت می پیوندد. ما نیازمند راهی براي نشان دادن این حقیقت هستیم که ش
ـانی و    در نوع نگرش ما نسبت به انسان و حقوق او در کالبد نظام مالکیت ادبی و هنر ـاي حقـوق انس ي براي بق

ـام کپـی رایـت     . )Stone,1993:49-63( ضرورت داردال او جامعه معاشرتی ایده از مفهـوم  ، تغییر طـرز تلقـی نظ
هــاي جــزم انــدیش و اقتــدارگراي آن در جهــت بــر انگــاره عقالنیــت مــدرن و آمــوزه کــه مبتنــی »حقــوق«

ـائز اهمیـت اسـت کـه آزادي     ا ،»حقوق معاشرتی« به سوي، هاستسازي همه تأویلهمسان ـا،  ز آن جهـت ح ه
همان طور که حقـوق پشـتیبان دسترسـی    باشندـ   می پشتیبان ارزش استفاده از اطالعات و دستاوردهاي فکري

ـان تولیـد ارزش   گونه که اطالعات و محصوالت فکري میبه کاالهاي اطالعاتی هستند. همان ـاي  تواننـد امک ه
ـام مالکیـت ادبـی و هنـري از      تبدیل را به ثروتی فقرآور  و آنسرکوب اي را استفاده کنند، تعریف طرفـداران نظ

ـان   سرکوبها را تواند آزاديحقوق نیز می . در از بـین ببـرد  و استبدادي مستقر سازد که مردم را زیر بار حقوقش
ـا بـه واسـطه    آزاديالبتـه اگـر   . آمیزندها را در هم میحقوق و آزادي، سایه این مرکزیت اندیشی و قرائت عام ه

ـا و  در حقیقت، حاصـل ایـن محصـوریت    !تعریف طرفداران نظام مالکیت ادبی و هنري از حقوق زایل نشود ه
ـانی حاصـل و زایشـی در بـردارد کـه مـی       محدودیت تـوان از آن بـه   هاي ساختگی بر اندیشه و خالقیـت انس

  یاد کرد.» استبداد معنوي«، یا »توتالیتاریسم فکري«
ـا دشـواري    اسازي براي جامعه معاشرتی پسـ این شرایط زمینهر ، دبنابراین ـاي روبـه  مـدرن ب د. از شـو رو  ه

۱۱۴     ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۴، سال دوم، شماره دوم، پياپي  

ـأمالت      الزم بر نظام مالکیت ادبی و هنري ، رواین ـال ت ـات و درك ضـرورت اعم است تا براي شـناخت واقعی
ـاي  حقوق بشري، در دسترس عادالنه و آزادانه به محصوالت فکري، رابطه میان تحلیل ـاعی ه و حقـوقی   ،اجتم

بـه فراسـت    گیـدنز آنگونه کـه   ،)Double Hermeneutic( و واقعیت اجتماعی را بر اساس هرمنوتیک مضاعف
ـاي        .)Giddens,1990:80( دریافته، مورد ارزیابی و فهم قرار گیرد ایـن بـدین معناسـت کـه امـروزه در کارکرده

نـه در شـکل متمرکـز و تـک     ، اجتماعیهاي حقوق بشري، واقعیت اندیشه، اولی طریقحقوقی و به ، اجتماعی
گرا بودن این امـر ذهنـی، ضـرورتاً    ، چندگانه و متکثر آن با لحاظ نسبیتنسبلکه در قالب نوع نامتجا، بافت آن

ـا     ،وید اي تأملی تبدیل شده است. بنا به گفتهناپذیري به مقولهبه صورت اجتناب ما در حال زنـدگی هسـتیم، ام
ـا زمینـه       ، ودمان...هایی در دل خنه چون جزیره ـا مـردم، دیگـران، و در رابطـه ب ـاي  بلکه زندگی ما در رابطـه ب ه
  .)80، ص 1382(آهنچیان،  جریان دارد، کنیمکه در آن زیست می، فرهنگی معینی

  اهنظام مالكيت ادبي و هنري و بحران مشروعيت انگاره) ۲ب. 

اگـر هـم   هاي نظام مالکیت ادبـی و هنـري،   انگارههاي کالن و ها در شرایط کنونی، روایتمدرنبه اعتقاد پست
ـام، کـه     رو، از این. باشند، بزوي فروخواهند ریختداده ناز دست  هنوز اعتبار خود را مشروعیت فعلـی ایـن نظ

ـا، تمـدن   دچار خدشه شده است. از دید آن ، به شدتباشدهاي عقالنیت مدرن میها و انگارهروایت ونهمر ه
ـاره  ۀستقرار یافته آن، به واسطاطالعاتی و طرز تفکر ا ـ    هنجارها و انگ ـاي کپـی رایتـی و نُ ـاي فرهنگـی و   رمه ه

ـا در آینـده    ، حقوقی آن ـال حاضـر و ی ـاره ناپـذیري را تجربـه        در ح اي بسـیار نزدیـک، بحـران مشـروعیت چ
ـا     ، اي از فشارهاي درونـی و بیرونـی  نمایند. بحرانی که از طریق آمیزهمی ن بـه واسـطه بسـط و گسـترش گفتم

ـال توسـعه، اسـتمرار و تـداوم تمـدن         حقوق بشري در عرصه جهانی و نفوذ این اندیشـه در کشـورهاي در ح
ـال افـزایش   اجتنابرا ، مدرن استکه اساس جامعه معاشرتی پست، اطالعاتی ناپذیر ساخته است. شواهد در ح

ـاه   آسیبپیدایش و ، سواندیشه حقوق بشري از یک ـاتی،   هاي اجتماعی همچـون افـزایش ناآگ ی و فقـر اطالع
ـاي فکـري،  به علت فقدان دسترسی به اطالعات و آفـرینش ، بحران بین المللی در حوزه سالمت و بهداشت  ه

ـات در        ـارکرد مرکـزي سیسـتم بهداشـتی و فـراهم آوردن اطالع و تأکید بر تقویت گسترة معاشرت، به مثابه ک
ـانگر    ،)Figueras,2003:81( حیطهدر این حوزه بهداشت، سالمت و دسترسی به منابع جدید علمی  جملگـی بی

ـام مالکیـت فکـري     هاي مشروعیتدایم نیاز به تغییرات اساسی و اعتبار زدایی از پارا و خصـوص  بـه بخـش نظ
ـان    ، مدرن بر این باور است که نظام مالکیت ادبـی و هنـري  نظام کپی رایت است. جریان پست تبـدیل بـه جری

ـا را بـه    ها را به دنبال خود یدك مـی می، ادبی و هنري انسانپیشتازي شده است که امور فکري، عل کشـد و آنه
ـاري از درون       ، محـور تعـ هاي مرکزیت طلب و منفواسطه قرائت ـاري حقـوق جـزم انـدیش خـود، ع از مج
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کند تا از این طریـق در سـطح   عملگرایانه می بلکه در صور، شناسانههاي انسانیت، نه لزوماً در صور معرفتمایه
  از صالحیت هنجاري، به بهانه حمایت از حق مالکیت خالقین این آثار، آنها را مجدداً انسانی سازد.دیگري 

ـاي    خواستالزم به یادآوري است که  تعریـف  ارائـه  ها و تقاضاهاي جدیدي شکل یافته است کـه بـه معن
؛ حقوق بشـري اسـت   هاين، مبتنی بر دغدغهآمعنوي  شکلتر از مفهوم مالکیت در هاي انسانیمجدد از ارزش

ـا توجیـه حقـوقی      اي که در دل خود نگرانی از فراگیري بیدغدغه ـابرابري ب عدالتی و گسترش لگام گسـیخته ن
منـدي افـراد   حذف و براي بهـره  ،دلیل انحصار گرایانهههاي پست مدرنی، بن اساس، در روایتایبرنهفته است. 

ـارغ از هـر گونـه تبعـیض     ، مندي عمـومی چند این بهرهشوند. هر ارزش و اعتبار قائل می ،از کاالهاي فکري ف
ـات و           ـان از اطالع ـاي تمتـع رایگ هدفمند، خود نیازمند یک سلسله اصـول و ضـوابط اسـت و هرگـز بـه معن

ـاخت گـراي    . در واقع، پست مدرنیسم با به رسمیت شناختن محدودیتکاالهاي فکري نیست هاي دیـدگاه س
ـاعی و شـیوه   باب فراینـد یک، بینش جدیدي را در اجتماعی تکنولوژي و تغییرات تکنولوژ ـاي اجتم ـاي آن  ه ه

ـاي        استروشن زیرا ؛ )Collyer,1997:195( نمایدمطرح می کـه بخشـی از درآمـدها و عایـدات فـروش کااله
 تافتند و علـم و تولیـدات فکـري بـه صـور     فکري، مجدداً به عنوان سرمایه و پشتوانه پژوهشی به گردش می

بـرد،  هاي پیشـین را زیـر سـوال مـی    آنچه مشروعیت ناشی از روایت ي دیگر،آید. از سویدر م ينیروي تولید
ـا حمایـت از دانـش و خالقیـت    ، ت اسـت وکارکرد تمامیت خواه این نظام و میل روز افزون آن بر ثـر  ـاي  ت ه

ـات و آفـرینش      .فکري ـاي  پیوند اندام وار نظام مالکیت ادبی و هنري و سود، مقـدم بـر حمایـت آن از تراوش ه
ـات و محصـوالت فکـري      ـارگرایی اطالع ، فکري است. در چنین چارچوب فکري و اجرایی است کـه انحص

ـاي چنـد ملیتـی، تحـت     تر از مجاري شـرکت افزونمندي و کسب ثروتبراي بهره ـاي کپـ  عنـوان  ه ی هنجاره
هاي مشـروعیت بخـش   گردد. در شرایط کنونی، این نظام با کنار گذاشتن روایتمند و هدفمند میرایت، قانون

اي بسیار اندك و در قالبی صوري، تمام توان خـود را صـرف   آلیستی و تأمالت حقوق بشري، مگر به گونهایده
ـار  فرانسـوا  ۀاسـت. بـه گفتـ   توجیه و اجراي هدف از پیش تعیین شده خود، یعنی ثروت و قدرت کـرده   ، لیوت

ـا تکنسـین و  قـدرت اسـت. دانشـمندان    ،امروزه در گفتمان حامیان مالی پژوهش، تنها هدف معتبر نـه بـراي   ، ه
در ایـن رهیافـت،    .)140، ص 1380(لیوتار،  شوندبلکه براي اثبات مستدل قدرت خریداري می، یافتن حقیقت

ـارایی   قوق، بر مبناي میزان کارایی آنها مشروعیت مـی به علم، هنر، ادبیات، موسیقی و حتی ح تقدر بخشـد؛ ک
هاي کپی رایتی مورد بازتعریف هدفمند قرار گرفته است. در چنـین فراینـدي، قـدرت،    ارزشقلمرو که قبالً در 

ـات و محصـوالت    ذخیرهفرایند تواند جریانی خود مشروعیت بخش است که می سازي و دسترسی بـه اطالع
ـاد پسـت      القفکري و شکل و  ـأثیر قـرار دهـد. بـه اعتق ـا، ایـن اهـرم قـدرت،     مـدرن ب درونی آنها را تحت ت ه
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ـامی حـوزه  هاي کنترل را به وجود میسمیاي از مکانمجموعه ـا، اندیشـه مرکـزي را    آورد که با مانیتورینگ تم ه
ـأثیر  ها، فرهنگ است که تمامی مؤلفـه دهد. یکی از این حوزهبسط و مورد حمایت قرار می ـاي ت گـذار آن در   ه

  تعمید یافته و از ارزش حقوقی برخوردار شده است. غسلنظام مالکیت ادبی و هنري 
سازي منفعـت گرایانـه مبتنـی بـر     بدین ترتیب، تمرکزگرایی در حوزه اطالعات و تراوشات ذهنی و مفهوم

ـازي  فرهنـگ و همگـون   ۀگرایـی در عرصـ  داري مـدرن، الجـرم منتهـی بـه کلیـت     هاي نظام سـرمایه ارزش س
ـام مالکیـت ادبـی و    محدودیت، گردد. بنابراینهاي فرهنگی در جوامع میمؤلفه هاي دسترسی در چارچوب نظ

ـانات و تکثرگرایـی    وهنري اهرمی کنترل کننده  ـارج از    سوپاپ اطمینانی مناسب بـراي نواس ـاي فرهنگـی خ ه
ـاي اجتمـ  در سایر حوزهآهنگ ضوابط نظام سلطه و سرمایه است که به تنظیم  ـادي و سیاسـی نیـز    ه اعی، اقتص

  نماید.کمک شایانی می

 يو هنر يادب تيكنقد نظام مال بر ينيد ردكيرو

ـاره  مثابـه  بـه  ي،هنـر  و یادب تیکمال نظام بر ستیمدرنپست ينقدها ،رفت آن شرحکنون تا آنچه مـدرن   ياانگ
ـالش     مدرنپست ،واقع در .است یحقوق يشرویپ و یلنظام متعا کیدر قاموس  ـا بـه چ ـا ب ـام  که ـاندن تم  یش

ـالوده  خواسـتار  ،يو هنـر  یادبـ  تیکاز جمله نظام مال ،مدرن ینظام حقوق يهاتیروا ـا  از ینکشـ ش  يهنجاره
ـاه  همگون یفیبتوانند به بازشناخت و بازتعر آن يورا درموجود هستند تا  یحقوق ـاز  میتـر از مف ـا کوو س  ياره
ـاه یجا ،است دقتاما آنچه درخور توجه و  .دنائل شون یحقوق  ایـ آ حـوزه اسـت.   نیـ در ا ینـ ید يردکـ یرو گ
ـام   تیـ نقـد ماه  در ی،مـدرن با نقطه نظرات پست ینید گفتمان ییو همگرا ییصداتوان قائل به همیم اساساً نظ

ـاز  انیـ م یکتوان وجه اشـترا یم ایآن شد؟ آ ییاجرا يارهاکوساز و يو هنر یادب تیکمال ـاي وس ـاد  کاره  يانتق
 و يرکـ ف تیـ کمالة حوز در ی،اسالم نظام محورارزش ییاجرا يهااسلوب با ،ستیمدرنپست يزداتیمشروع

ـاه  مسـتلزم  االتسـؤ  نیا به پاسخ شد؟ قائل يهنر و یادب تیکمال نظام  یلـ ک تیـ ماه بـه  تـر افانهکموشـ  ینگ
ـام حقـوق   ردکـ یروطـور مشـخص   ت. بـه اسـ  بحـث  مـورد  موضوع و  یشناسـ روش منظـر  از یاسـالم  ینظ

ـام مال    درمـدرن،  پست ینظام حقوق یاستدالل يهاسمیانکبا م ییاجرا يارهاکسازو ـا نظ  يرکـ ف تیـ کمواجـه ب
ـ ا .اسـت  متفاوت ـاوت را مـ   نی ـان تـوان در نـوع   یتف ـاه و  ینـ یبجه ـ ا از کیـ  هـر  نگ ـام  دو نی  و(اسـالم   نظ

 نکهنجارشـ  و زداتیمشـروع  يگـر ید ومحـور  ارزشو  نیآفرارزش یکیه کنمود  جستجو) ستیمدرنپست
 يهنـر  و یادبـ  تیـ کمال نظام نقد به یمدرنپست و ینید ردکیرو زمانهم سهیمقا و مطالعه ۀنیزم آنچه اما .است

ـا  ماحصـل  و جـه ینت هکبل ،دو نیا یاستدالل يارهاکسازو و یشناسروش نه کند،یم فراهم را  از کیـ  هـر  یینه
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 .نـد کیمـ  فـراهم  را یقیتطب مطالعه نیچن بستر ها،تفاوت و زاتیتما یتمام از فارغ هک است يرکف نظام دو نیا
ـا مـدرن پسـت  رفـت،  آن شـرح  تـر شیپـ  هکـ  گونههمان ،عبارت دیگر به ـار     ه ـا اعتب ـا ب و  یـی زدادر تالشـند ت

ـا   ننـد کاف در نـو  یطرح ي،و هنر یادب تیکمالنظام  یحقوق يو هنجارها میاز مفاه ینکششالوده ـا در س آن  هیت
 بردارنـد  انیـ م ازر کحوزه فرهنگ و تف دررا  هیز و حاشکمر انیم فاصله ی،ضمن بازشناخت مجدد حقوق انسان

ـ . انـد ینما نیر و تعقل تضمکها را در بازار فشهیباورها و اند ها،مذهب ها،فرهنگ یو سهم تمام ـا   موضـوع  نی ب
تـر بـه   قیدق ینگاه زیچاز هر شیتا ب رو شایسته استاز این است. ینظر نظام حقوق اسالممشابه مد يردکیرو
  .میباش داشته یاسالم رکتفاز منظر  يرکف تیکحقوق مال تیماه

  يفقهر كدر تف يو هنر يادب تيكنظام مال گاهيجا
ـا  سهیمقا در اخص، طور به يهنر و یادب تیکمال نظام و اعم طور به يمعنو تیکمال ـایر  ب  ،یحقـوق  مباحـث  س

ـ  .گـذرد ینمـ  یاسـالم  مباحـث  در آن بحث طرح از یزمان رید هک است یاسالم فقه در نوپا یمفهوم  دیـ تردیب
ـام فعلـ    يو هنر یادب تیکنظام مال تیماه یفقه نییو تب ياوکوا ـاموس نظ ـا  کـ آن ،ننـده کمتبلـور   ی،در ق ه همان

 ،دیـ افزایمـ  ارکـ  یدگیـ چیپ بـر  آنچه اما .ستین يااست، چندان هم امر ساده ینید و یغرب یحقوق نظام قیتطب
 بـه  ،اسـت  عتیشـر  با آن قیتطب و آن گونهتهیمدرن يارهاکسازو و غرب حقوق البدک در میمفاه نیا بازشناخت

 .دهـد  قـرار  تیحما مورد زین را ما یفرهنگ و یمل منافع هکبل ،نباشد ریتغا در ما ینید اصول با تنهانه هک ياگونه
 مفهـوم  بهتـر هرچـه   نییتب يبرااین، بنابر. دانست مجزا یحقوق نظام دو در یقیتطب يامطالعه را آن دیبا ،رونیااز

 »تیـ کمال« و »حـق «فقـه از   یبـر نـوع تلقـ    یاست تا نگاه يضرور یاسالم فقه در يهنر و یادب تیکمال حق
  .میشو نائل يهنر و یادب تیکمال نظام مفهوم بازشناخت به آن يورا از تا میباش داشته

ـا   عبارت از اقتداري است که قانون به افراد مـی  ،در لغت به معناي ثبوت و در اصطالح »حق« اساساً دهـد ت
ـاد       ،آزادي عمل رکن اساسـی حـق اسـت    رو،از اینعملی را انجام دهند.  در مقابـل، هـر حقـی تکلیفـی را ایج

ـ  آن ضـمن  در هکـ  ،مـدرن  مفهـوم  بـه اما اصطالح حق مالکیت . )125، ص1، ج1390،ی(امام کندمی  بـه  کمال
ـات حقـوقی عربـی و       شـتر یب ،شـود یمـ  برخوردار تیکمل از اعتبار و قرارداد اعتبار از حقـوق فرانسـه وارد ادبی

ـلطنت دانسـته    ـاحب  هکـ فارسی شده است؛ زیرا در حقوق امامیه، مشهور فقها حق و ملک را از سنخ س  ،آن ص
ـا نیـز حـق را مرتبـۀ ضـعیف ملـک       .)44، ص 2، ج 1410،یی(خو دارد مشروط ای تام تصرف حق  برخی فقه
ـانونی اسـت و       ،سخن گریبه د ).102، ص 1391،ی(فروغدانند می ـلطنت ق ـلطه و س ـاي س ملک در فقه به معن

  ).125، ص2، ج 1419،يزدیرود (مالکیت صفتی است که از این نظر به کار می
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  يركف تيكموافقان و مخالفان حقوق مال
ـاً  ،تر شرح آن رفـت شیه پکگونه همان ،»يرکف تیکحقوق مال« اصطالح اما  اتیـ در ادب دیـ جد یمفهـوم  اساس
 نیـ ا خر مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.    أمت شمندانیدر آثار اند صرفاً ،رونیاز ا .است یو حقوق اسالم یفقه

ـازو  تیـ با توجه به ماه ،بحث از زمان طرح خود ـافع و معا  یـی اجرا يارهاکو س ـا رو  ،آن بیـ و من ـا کیب و  رده
ـاحب  مـی  هک يبه طور مواجهه بوده است. ینظرات متفاوت  سـته د دو در راحـوزه   نیـ ا ینظـران فقهـ  تـوان ص

  :ي نمودبنددسته مخالفان و موافقان
ابـراز   يبـرا  ،بـه طـور اخـص    يو هنـر  یادبـ  تیکطور اعم و نظام مال به يرکف تیکمخالفان مال :مخالفان

ـار مال   ط،یقاعده تسل با يرکف تیکمال يجمله ناسازگاراز کنند.یرا اقامه م یلیمخالفت خود دال  تیـ کعـدم اعتب
 حقـوق جـزو   يامـوال معنـو   هکنیا ،در نهایت با رسالت و قداست علم و آن يناسازگار شارع، يسو از يرکف

  ).61، ص 1384 ،یمیاست (حل یومت اسالمکح يهاهیو سرما یعموم
ـام  حضرت به توانیم ،مخالفان جمله از ـاف  اهللاتیـ آ و ینـ یخم ام ـاره  یص ـام خمینـی   .نمـود  اش در  ام
  :فرمایندمی الوسیله تحریر

آید و زایل نمودن سلطه مردم بـر اموالشـان   حق شرعی به شمار نمی ،آنچه که معروف به حق طبع نزد افراد است
» حق چـاپ و تقلیـد محفـوظ اسـت    «بدون اینکه شرط و عقدي در بین باشد جایز نیست و مجرد نوشتن جمله 

توانند آن را چاپ و تقلید نماینـد و کسـی   آورد و التزام دیگران را به دنبال ندارد. پس افراد میحقی به وجود نمی
  ). 625، ص2، ج1408 ،تواند آنها را از این کار منع کند (امام خمینیمین

بـه   کانـد: تمسـ  استناد نمـوده  لیذ یفقه لیخود به دال دگاهید نییتب يبرا ي،رکف تیکموافقان حق مال :موافقان
 ،یعـدوان  ورود ایـ  غصـب  و سـرقت  حرمـت  ادلـه  به کتمس ،یذهن اعمال ینیوکتعقال،  رهیاز عقال و سکارت

ـالعقود اوفـوا  « عموم به کتمس سبق، حق صحت، قاعده مستقل، عقل لیدل و نظام حفظ قاعده الضرر، قاعده  »ب
 يرازیشـ  ارمکـ م اهللاتیآ به توانیم ي،رکف تیکجمله موافقان حق مال از ).147، ص 1384 ،یسلطان ،یمی(رح

 .نمود اشاره یمرعش اهللاتیآ و

  ياسالمثار آ يدر برخ ير سلطنتكو ف يركف تيكمال
 بـدان  یاسـالم  شـمندان یاند نظرات ةدربار آنچه هک است مهم نیا به توجه ،داشت دور نظر از دینبا آنچه
 یـی اجرا يارهاکسـازو  نـه  و است حقوق از فیط نیا تیماه ةدربار یعلم مباحث طرح تنها ،شد اشاره

 و یادبـ  تیـ کمال حقوق و عام طور به يرکف تیکحقوق مال یاسالم رکتف دگاهیاز د ،گریدعبارت  به .آن
 ياز حقوق فـرد  تیصدد حماه درک است مقبول و احترام مورد یزمان تا النفسهیف ،خاص طور به يهنر
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تنهـا بـه    ،مـدرن  يو هنـر  یادبـ  تیکحقوق در قامت نظام مال نیچنانچه ا. است یبا لحاظ حقوق جمع
مسـلمانان  ریـ غ يالیاسباب اسـت  ینیجامعه د کیو در  ضیو تبع یعدالتیبسط ب يبرا يارکبستر و سازو

آن  ،نجـا ی. در اسـت ابرخ مقابلـه  بـه  آن یخواهتیتمام با دیبا هکبل ،ستین مقبولتنها نه ،بر مسلمان گردد
 قاعـده  اسـتناد  بـه  و بوده بشر حقوق جزء است فرد حق در محصوره ک ي،رکف تیکبخش از حقوق مال

 در يرکـ ف تیـ کمال حقوق ،دوم صورت در. الضرر قاعده استناد به مگر ،ندارد وجود آن سلب انکام دی
 آنـان  یعمـوم  حقـوق  جامعه عموم نفع به تنها ی،طیشرا نیچن در .ردیگیم قرار يشهروند حقوق حوزه

  .  ندک لیو نه تعط دیرا تحد يحقوق فرد تواندیم
 یحقـوق  اتیـ در بخش ادب ژهیوبه ،پسامدرن بر حقوق مدرن ينقدهاه کداشت  اذعانبتوان  دیشا ،رونیا از

ـال   يشـورها کبه سـود   ي،هنرـ  یادب تیکناظر به حقوق مال  یذاتـ  يدانـش دارا چراکـه   ؛اسـت  توسـعه در ح
 شیآن علـم شـود. پـ    انیقابل ارائه از آن وارد بازار مشتر یگذرد تا محصولیبر آن م ییهااست و دوره یانباشت

ـ   رواز ایـن  .انـد ردهکـ اند و تالش مشغول بوده ياثمره نیتولد چن يبرا ياریمرحله بس ،نیاز ا  انیـ بنیسـخت ب
 ۀجـ ینت نیـ ارده و بر ک یخاص محصول موجود را مطلوب و مطبوع خاص خود تلق یتکشر ای يه فردکاست 
ـار  آن بـر  يفـرد  يانحصار خود سود به و زده یاختصاص كمار ایبرند  ن،یشیپ رانکمتف كمشتر ـ ا .دیـ نما ب  نی

ـا انیـ ه جرکـ بل ،ستین ینید يران از فقهاکمتف ریتفس ریمغا تنهانه ي،هنرـ   یادب تیکاز مال یحقوق برداشت  يه
 يبشـر ردن دانـش  ک یزندان یعبارتهدانش و ب ینکشيانحصار يه براکامروزه در جهان هستند  یمختلف يرکف
ـار  بـه  نمونـه  عنـوان هب ،خصوص نیا در. جنگندیم سخت سودجو و خودخواه افراد لهیوسهب  دیشـه  اسـتاد  آث

ـان، یا دگاهید رغمیعل سفانهأمت هک ردک اشاره توانیم يمطهر عالمه ـان بـدون در نظـر گـرفتن اصـول       ش آثارش
ـار  اریدر اخت گرید دهه نیچند يبرا احتماالً یو فقه یقانون ـان یورثـه ا  يانحص ـال آن ردیـ گیمـ قـرار   ش ه کـ . ح

ـا گذشـت سـ    ران،یـ ا 1348براساس ماده دوازده قانون حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب  ـال از   یب س
ـاد  حقـوق  و گرفـت  خواهد قرار عموم دسترس در اثر آن اثر، کی دآورندهیفوت پد  ورثـه  در منحصـر  آن يم
ـار     .قرار داده اسـت  اریرا مع يعاد طیشرا کیقانون  ،خصوص نی. در ابود نخواهد ـا اگـر آث ـ ام لـف از  ؤم کی

ـاال فـروش   به گرید یو دولت یعموم ينهادها ای جامعهآن  ربومت و رهکح سییر هیتوص قیطر  ،جـه یدر نت و ب
ـار گذشـت سـ    ازین عرفا و عقال يموارد نیدر چن ،باشد دهیهنگفت رس هیجلب سرما ـال از فـوت    یبه انتظ س

در  یزودتـر و حتـ   ارینسبت سود حاصله به واسطه مداخلـه دولـت، بسـ    بهو آن اثر  ستیاثر ن کی دآورندهیپد
شـود  یمـ  دهیسنج يفهم زمان براساس سود ،نجای. در اردیگتواند در دسترس عموم قرار یلف مؤم اتیزمان ح

 فیـ تعر عمـوم  حقـوق  سود به تینسب يشهروند حقوق در ،منظر نیا ازاند. ورثه از آن منتفع شده ایلف ؤه مک
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ـاً  هکـ  يامـور  .گـردد یم لحاظ يجد اریبس هاتینسب نیا ،سمیپسامدرن در. خصوص مصالح نه و گرددیم  اتفاق
  .هست هم عتیشر توجه مورد

ـا  .اسـت  خصـوص  نیـ ا در معاصـر  یحقـوق  برداشت از ینکشةشالود سمیپسامدرن يبنا هرچند  اریـ مع ام
 در آن یمقطعـ  و یدفعـ  تبلـور  زیـ ن و دانـش  یمـوروث  و یانباشت ذات لیدل به هک کندیم حیتصر یعیطب حقوق
تشـف و  کرا محصـور بـه م   موجود یعلم اختراع ای تشافکا يمعنو و يماد ارزش تواندینم خاص ییهادوره

در حلقـه   یت منتهـ کشـر  ایموجود متعلق به عامه بشر است و فرد  یۀه سرماکبل ،دانست ییمخترع در حلقه نها
در حلقـه دانـش    ریموقت در حد تالش اخ ياموقت از آن بهره یمقطع يتوان برایتنها در حد معروف م، خرآ

 ،باشـد  اریـ مع موضـوع  هکـ آن از شیبـ  تیکمال نوع نیا در است مهم آنچه این،بنابر. یرعرفیو غ یبرد و نه دائم
ـار  ،شود یتلق یدائم تیکمال اگر ،گرید يسو از. است اریمع رابطه ـار  بـه  آن اعتب ـا  اعتب  از. اسـت  موضـوع  يبق

 يابـد  چـون  موضـوع  اما ،باشد يابد فرد يبرا تیکمال حق بشر حقوق براساسچنانچه : گفت توانمی ،رونیا
ـاع  طیشود و شـرا ینم یتلق العمرمادام عمل در حق نیا الجرم ستین ه کـ اسـت   يو حقـوق شـهروند   یاجتم

ـلطنت فعلـ    تیکشدن اثر، مال یند. با عمومکیرابطه را مشخص م نیزمان و طول عمر ا بـه   یهم از مفهـوم س
ـا . ننـد ک تصـرف  خود کمل در عمالً توانندینم یخصوصافراد  ایو فرد  ابدییم لیتقل »یسلطنت شأن«مفهوم   ام

 رییـ تغ عمـوم  سـود  بهچراکه  ؛ستین يخبر گرید يماد حقوق از اما ،شودیم لحاظ آنان يمعنو حقوق وارههم
 تیـ کمال و دهـد یمـ  دسـت  از هـم  را یـی جز دخالت ای منع توان یحت کمال، طیشرا نیا در. است داده ریمس

  .ابدیمی لیتقل مترک هکبل و ینأش سلطنت به یفعل سلطنت و يمعنو تیکمال به يرکف
ـاص از   طیبـه شـرا   مشروط و ستین مضبوطهم  ینیدر متون د یحت يهنرـ  یادب تیکمال ،منظر نیا از خ

ـاً  ،نامـد یم الیه حقوق را سک ،بودن است. اما آن بخش از حقوق پسامدرن یو عرف یجمله موقت در عمـل   طبع
ـانون مـ   ایـ از متن  یقرائت رسم لیه در ذک دارد ییهاچالش ـامان گ  یق  ریتفسـ  تیالیسـ  شـتر یبو  ردیـ توانـد س
  .  ماندیم یباق نظر مقام در یحقوق

  گيرينتيجه
ـا در نـوع   طرفداران نظام مالکیت ادبی و هنري با استدالل پست مـدرن  ـافتن قـدرت مشـروعیت     هژمـونی ه ی

کـه  ، بخش این نظام، مخالف هستند و بر این باورند که اصول و هنجارهاي فعلی نظام مالکیـت ادبـی و هنـري   
ـانی بسـیاري از کشـورها در راسـتاي         رةبخش قدرت و سیطالهام ـاع جه جهان شمول آن اسـت، حاصـل اجم

اشد و از این منظر قوام حقـوقی یافتـه اسـت.    بحمایت از حقوق خالقین و پدیدآورندگان آثار ادبی و هنري می
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ـاع باور بر این ، اما جریان پست مدرنیسم ـار بخشـی،       ، است که پذیرفتن اصل اجم ـاري بـراي اعتب بـه مثابـه معی
ـان  اوالًداراي دو فرمول بندي است. ، رسد. این اصلاصل نامناسبی به نظر می ـا  ، اجماع توافقی است بـین انس ه
یابـد. ایـن شـکلی    پرسه تحقـق مـی  هاي آزاد، که از طریق گفتگو و همو داننده و اراده به معناي اذهان شناساگر

ـایی بخـش اسـتوار       اما تدوین و ارائه شده است.  هابرماساست که توسط  ـار روایـت ره برداشت وي بـر اعتب
د اجرایـی  رود، که بـه منظـور حفـظ و بهبـود عملکـر     از اجزاي متشکله نظام به شمار میاجماع ثانیاً، است. در 

ـان به تعبیر پردازد. در اینجا، اجماع نظام، به اداره امور آن می ـاي اداري و مـدیریتی اسـت   موضـوع رویـه   لوم  ه
گیري و تدوین نظام مالکیـت ادبـی و هنـري،    . با کمی تأمل در ساختار و پیشینه فرآیند شکل)167(همان، ص 

م بهره برده اسـت. بـدین صـورت کـه از یـک سـو،       نوع دو، از اجماع، قابل درك است که این نظامروشنی به 
ـلی      ، تعداد بسیاري از کشورها به استثناي تعداد اندکی از آنها (کشورهاي غربـی)  ـان اص کـه خـود صـحنه گردان

اند، به عنوان مخاطبان مفروض این اجماع از اراده آزاد مبتنی بر گفتگـو و همپرسـه واقعـی و    این مکانیسم بوده
ـاع تـن داده  ، اند و تحت فشارهاي اقتصادي و سیاسینبودهنه صوري، برخوردار  ـاعی کـه   . انـد به این اجم اجم

ـاخت    پیش شرط تحقق و دسـت ، ضرورت هم سویی با آن ـابی بـه زیـر س ـا و معاضـ   ی ـا، پارامتره ـاي  تده ه
ـ     ، دیگر، اعتبار این اجماعسوي اقتصادي، صنعتی و سیاسی است. از  ه به منزله ابزاري اسـت کـه بایـد در نیـل ب

ـاد اندیشـمندان            ـار گرفتـه شـود. بـه اعتق ـاور آن بـه ک هدف نظام مالکیت ادبی و هنري و اندیشـه مرجعیـت ب
ـ  لعدا. اما صورت ارزشی از مد افتاده و ظنی در آمده استمدرن، اجماع بهپست یـک ارزش، نـه از   ۀ ت بـه منزل

ـار ، رومد افتاده است و نه ظنی است. از این ـا نظریـه و عمـل        ةباید به نظریه و عملی درب عـدالت برسـیم کـه ب
  .)176(همان، ص  اجماع مرتبط نباشد

ـام مالکیـت    نگارها و روایـت اها از وراي اعتبار زدایی از باید اذعان داشت که پست مدرنپایان در  ـاي نظ ه
ـاي هرمـی قـدرت   بنـدي در تالش براي فرسایش شکل، ادبی و هنري ـات و     ، ه تولیـد و دسترسـی بـه اطالع

گیرنـد،  در رأس و بسیاري از مردمان در قاعـده قـرار مـی   کمی عده  ،هستند که به واسطه آن محصوالت فکري
ـاس، از منظـر     تري از آنچه امکان پذیر اسـت، نائـل شـویم.   به درك جمعی مناسب، از این رهگذرو  بـراین اس

د شـد کـه   ها آنچه دغدغه حقوق است، یعنی ایجاد عدالت بواسطه قوانین، در صورتی محقـق خواهـ  پسامدرن
ـار     دیکتاتوري و مطلقه ـار و عرصـه بـدون انحص گري از حوزه مغز و فکر عقب نشیند و فرصت تنوع بازار افک

اي همچـون حقـوق هنـري و ادبـی مالـک      که حقوق تـک انگارانـه  آن را فراهم آورد. سخن آخر اینکه، مادامی
  مطلق العنان حوزه فکري بشر معاصر است.
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