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 و چرایی حمایت حقوقی از آنها و ادبی های هنریچیستی آفرینش

 چکیده

ی صمری  یما نمنن    پدید آمده و متضمنن پیما   در ذهن اموری هستند که از خالقیت افراد  ادبی و هنری،آفرینشهای 

ادی شمدن  اقتصتناعی و به زندگی اجمحصول فکری است. پس از ورود فناوری تولید و تکثیر انبوه به دیگران پدیدآورنده 

د کمه  خن مطمر  گردیم  سم . با توجه به این اممر ایمن   تبدیل شدو اقتصادی ارزشنند  یکار فکری و هنری به فعالیت ،تولید

. نوشمتار حانمر تمال     چیست و شیوه حنایمت از آن کمدا  اسمت   اقتصادی حوزه در های فکری فرینشآماهیت حقوقی 

ه و در پایان با بررسی ننودمتناسب با ادبیات فقهی را  یهایحلراه ونوعکند با مرور بر ادبیات مونوع ننن شناخت ممی

ظما  حقموقی   سماختار ن  تحلیل مشکل ابتدا مفاد قاعده حقوقی مورد نظر را بررسی کرده و در اداممه مشمروعیت آن  را در  

 اسال  بررسی کند.

 مور هنری االکیت فکری، واژگان کلیدی: آفرینش فکری، مفاد قاعده حقوقی مالکیت فکری، ادله مشروعیت م

 

 مقدمه

همای فکمری بما    آفمرینش دارنمدگان  های مالکیت فکری است که از ترین شاخهمالکیت ادبی و هنری یکی از قدینی

اجراکنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و تصمویری و مسسسمات پخمش رادیمو     »از قبیل و یا مرتبط با بیان  1محوریت بیان

کنمد تما روابمط میمان پدیدآورنمده آثمار       تال  می و هنری ساختار حقوقی قواعد مالکیت ادبیکند. حنایت می «تلویزیونی

اجراکنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و تصویری و مسسسات پخش رادیو کنندگان، توزیع تکثیرکنندگان، فکری، ناشران،

. نگاهی گمررا بمه   برقرار سازدو قواعدی  بر اساس اصولرا از سوی دیگر کنندگان و جامعه مصرفتلویزیونی از یک سو و 

دهد آنچه موجب شده است مالکیت فکری به عنوان یمک نظما  مسمتقل مطمر  گمردد      تاریخ این حوزه حقوق نشان می

مسئله اساسمی  بوده است. و به تبع آن گستردگی محصوالت فکری حضور ناشران و استفاده آنها از ابزارهای صنعتی نشر 

پیش از پیمدایش  نشر به عنوان یک فعالیت سودآور اقتصادی در دست چه کسی باشد. است که حق  وره این بودهدر این د

                                                 
 :است زیر شر  به قانون این حنایت مورد های اثر -٢ ماده 1
 .هرنی و ادبی و فنی یو علم دیگر نوشته هر و ننیشنامه و جزوه و رساله و کتاب-1
 .باشد شده نشر یا نبط یا نوشته رو  و ترتیب هر به که تصنیف و سرود و ترانه و شعر-٢
 نشمر  یما  نبط یا نوشته رو  و تیبتر هر به که تلویزیون یا رادیو از پخش یا سیننا پرده یا ننایش های صحنه در اجرا منظور به بصری و سنعی اثر-٣
 .باشد شده

 .باشد شده نشر یا نبط یا نوشته رو  و ترتیب هر به که موسیقی اثر-٤
 رو  و هرطریق به که تجسنی ثرا و تزئینی اثر گوهه هر و تزئینی های خط و ها نوشته و ابتکاری جغرافیایی نقشه و نقش و طر  و تصویر و نقاشی-٥

 .باشد آمده وجود به ترکیبی یا ساده صورت به
 (.مجسنه) پیکره گونه هر-٦
 .ساختنان نقشه و طر  قبیل از معناری اثر-٧
 .باشد آمده پدید ابداع و ابتکاری رو  با که عکاسی اثر-٨
 .گلیم و قالی نقشه و صنعتی یا دستی هنرهای به مربوط ابتکاری اثر-٩
 .باد  آمده پدید ملی هنر و فرهنگی میراث یا( فولکلور) عامه فرهنگ پایه بر که ابتکاری اثر-1٠
 باشد داشته ابتکار و ابداع جنبه که فنی اثر-11
 .باشد آمده پدید فصل این در نامبرده اثرهای از اثر چند ترکیب از که دیگر مبتکرانه اثر گونه هر-1٢



٢ 

 

اعطای در قالب گرفته از پدیدآورنده کننده و جامعه، حنایت صورتمالکیت فکری بنا بر ساختار سنتی پدیدآورنده و مصرف

ولید آثار فکری یمک فعالیمت اقتصمادی محسموب     بوده است. زیرا فعالیت تاز سوی حاکنان و یا متنکنان اقتصادی جوایز 

کنندگان نیز از طریق محصولشان میسر نبوده است. با توسعه صنعت و پیمدایش  شده است و در نتیجه حنایت از تولیدننی

ار منافع عنومی و جلوگیری انتشم محافظت از و با توجیه امتیاز ها با استفاده از سیستم سنتی برخی دولتابزار فناورانه نشر 

تا آنان بما رعایمت مسموولیت     خود دادند حق انحصاری نشر را به برخی از ناشران مورد اعتنادجامعه،  های مضر بهنوشته

بر اسماس  ٢شکل گرفت. درقالب جدید بر این اساس ساختار نظا  امتیاز پادشاهی خود به انتشار آثار غیر مضر اقدا  ننایند. 

نبوده بلکه حنایت از آفرینش فکری بمر اسماس امتیماز اسمتفاده انحصماری از       این سیستم مالکیت فکری حق پدیدآورنده

شمد. امتیمازات   های فکری بود که چنین امتیازی از سوی حاکم به شخصی اعم از پدیدآورنده یا غیمر آن اعطما ممی   پدیده

 ,Pattersonسمتند ) برای انجا  امور به طوری است که دیگمران قمادر بمه انجما  آن نی     فرمانرواشاهی به معنای قدرت 

1٩٦٨, p. 81 در ونیز صادر شد. بر اسماس امتیماز شماهی فمرد دریافمت       1٤٦٩(. اولین امتیاز شاهی راجع به نشر در سال

توانست سایرین را از اقمدامات ممرکور منمع کنمد     کرد و میکننده امتیاز، حق انحصاری انجا  اقدامات معین را دریافت می

(Kur and Dreier, 2013, p. 12 هنین ونعیت در کشورهای دیگر نیز وجود داشت. از آنجا که نظا  امتیاز توسط .)

برداری انحصاری از اختراع و چاپ و نشمر اثمری بمه شخصمی بموده و متضمنن مننوعیمت        به صورت اجازه بهره فرمانروا

در چنمین سماختاری   مدنی سمخت بمرای متخلفمان بموده اسمت.      برداری دیگران و هنراه با ننانت اجرای کیفری و بهره

 گرفتند.محوریت حنایت ناشر است و مسلف و مصنف به صورت تبعی مورد حنایت قرار می

ریختگی چنین نظامی شد. یکی اینکه صنعت نشر به عنوان یک صنعت غیردولتی توسعه دو تحول بزرگ سبب به هم

با توجه بمه   ران را منتشر کنند و از سوی دیگریافت و این امکان برای تعداد بسیاری فراهم شد که بتوانند آثار فکری دیگ

تما وی  حق چمه کسمی اسمت    اثر فکری نشر ، این مسئله نظری مطر  گردید که پیشینه تاریخی و زمینه انحصار در نشر

رابطمه میمان    هنچنمین و های نشر و توزیع و ماننمد آن منمع ننایمد    بتواند خود اقدا  به نشر ننوده و دیگران را از فعالیت

همای اقتصمادی   گردد. مدافعان حقوق مسلف با این استدالل که نشر و برخی اسمتفاده ورنده و ناشر چگونه تنظیم میپدیدآ

دیگر اساسا از آن مسلف است، رابطه مسلف و ناشر را مبتنی بر وجود چنین حقمی پیشمنهاد داده و قموانینی بمر اسماس آن      

مسلفان و مصنفان و هنرمندان طراحی گردید. و در آن با شمنار    اولین قانون 1٣٤٨در ایران نیز در سال  تنظیم ننودند.

با وجود این، جنهوری اسالمی ایمران بما    بینی ننود.ادبی و هنری حقوقی را برای مسلفان و مصنفان و هنرمندان پیشآثار 

ن عضمو معاهمده   عد  نسخ چنین قانونی نهاد مالکیت ادبی و هنری را به رسنیت شناخته اما بما وجمود گفتگوهمای فمراوا    

برخاسمته و بما   آن بمه مخالفمت بما    نظمران  صاحببرخی  جریان حنایت از مالکیت فکریدر برابر نگردید.  ٣النللی برنبین

همای  رقابمت عمدالتی،  تشدید نابرابری و بی استثنار پدیدآورندگان، سوءاستفاده از انحصار در اطالعات،هایی نظیر استدالل

                                                 
٢ Prerogative/Privilege. 

هایی است که اعطای آن در انحصار پادشاه اسمت و در حقموق   ای از اختیارات، امتیازات و مصونیت( مجنوعهRoyal Prerogativeشاهانه )امتیازات 
اع توانست براساس قدرت حاکنیتی اعطمای هنمه انمو   ال و گاه در نظا  حقوقِ نوشته در دوره باستان به رسنیت شناخته شده بود. بر این اساس پادشاه میکامن

 ان مموروثی انگلسمتان بمه   برداری را اعطا کند. دامنه این قدرت اعطا وسیع بمود و بمرای حاکنم   امتیاز از جنله امتیاز منافع در زمین، خدمات مختلف و حق بهره
 (1٤٣، ص1٣٩1عنوان یک منبع درآمد مطر  بود. )دراهوس، 

٣ . 



٣ 

 

هنچنین کشورهای در حال توسعه تال  ننودنمد نمنن    ٤ندانستند.صحی  انحصاری را یازات این گونه امتایجاد و...  مضر

مالکیمت ادبمی و   النللی با مطر  کردن حدود و حقوق دیگر، دامنه به رسنیت شناختن نظا  مالکیت فکری در صحنه بین

 ٥طراحمی معاهمده دسترسمی بمه دانمش     توان در تال  برزیل و آرژانتین برای هنری را محدود سازند. ننونه این امر را می

همای  دارای معلولیمت بینما و  اشخاص نابینما و کمم  به آثار چاپی برای تسهیل دسترسی در معاهده مراکش یافت. هنچنین 

 شده است.تأسیس از سوی کشورهای در حال توسعه  ٦خواندنمربوط به 

فقیهمان در شناسمایی   مطر  گردیده است. مالکیت فکری و به طور خاص مالکیت ادبی و هنری در ادبیات فقهی نیز  

انمد مالکیمت فکمری را    و برخی تال  ننوده ٧آن را به رسنیت شناختهاند. برخی این نهاد فتاوای گوناگونی را مطر  ننوده

                                                 
 .1٦٣م1٦٩ص ، ص1٣٨٥، پاییز 1٠شناره  . ر.ک: برایان مارتین، مخالفت با مالکیت فکری، فقه و حقوق،٤

٥. Treaty on Access to Knowledge.  
٦ Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works by Visually Impaired Persons and Persons 

with Print Disabilities, 2013. 
 ایمن  قسمنت  این در ما دلیل. گراشت احترا  آن به باید اسال  نظر از و است قانونی و شرعی حق یک آن مانند و اختراع و تالیف و طبع حق معتقدیم ما ٧
 گرفتمه  اسمالمی  احادیم   و قمرآن  از تحمریم  لنهک است حرا  قنار گوییممی وقتی مثالً. شرع از را احکا  و گیریممی عرف از را مونوعات هنواره ما که است
 و سمتم  و ظلمم  گویمد ممی  سال ا. است گونه هنین مسأله نیز فکری هایمالکیت مورد در... است عرف تشخیص به بسته چیست؟ قنار مونوع اما. است شده
 گرفتمه  عمرف  از که است وعیمون حقوق به تجاوز و ستم و ظلم یعنی مونوعش اما است، شده گرفته اسال  از حکم این. است حرا  دیگران حقوق به تجاوز
 ٢ شناره رهننون، نامهفصل، اهلل مکار  شیرازیدانند. )آیتمی ظلم را آن سلب و شناخته حق یک عنوان به را مونوع این دنیا عقالی هنه تقریباً امروز و شده
   (٢٠٧ ص ،٣،1٣٧1 و

 آثاری و شودمی شناخته حق عقال نظر زا که را حقوقی که رسدمی قاصر نظر به لکن اند،ننوده نفی را حقوق این شرعی اعتبار خنینی اما  حضرت گرچه
 النماس  ماننمد  ایادلمه  و ننمود  جلموگیری  آنهما  ثارآ ترتب از و کرد نفی را آنها توانننی نشده قائم آنها بودن حق نفی بر شرعی دلیل تا کنند،می مترتب آن بر

 بمر  دلیل قیا  عد  مجرد بلکه شود قائم نآ ثبوت بر دلیل نیست الز  ملکیت باب در که طور هنان. باشد آنها بودن حق نافی تواندننی اموالهم، علی مسلطون
 (لنکرانی فانل اهللآیت. )عقال هنانند شرعی ثبوت برای است کافی ملکیت عد 



٤ 

 

و یا به عنوان یک امر اجتناعی تابع قوانین کشموری قمرار    ٩و برخی دیگر آن را مردود ٨های دیگر حقوقی قرار دادهدر قالب

  1٠اند.ادهد

سیاست علنی جنهوری اسالمی ایران بر پریر  و تقویت مالکیت فکری استوار است. نقشه جامع علنی در این میان 

نها هناهنمگ سمازی نظما  تعلمیم و     آانسجا  بخشیدن به کشور در راستای اصال  ساختارها و نهادهای علم و فناوری و 

همای علنمی و   ت فکمری در حموزه  دهی نظا  مالکیم سامان ردبکالن به راهریزی راری و برنامهگتربیت در مراحل سیاست

دهی قموانین  ماناتقویت و س ،نهاد دادرسی تخصصی علم و فناوریفناوری اشاره ننوده و چنین راهبردی را مستلز  ایجاد 

                                                 
 از ننمایم،  تطبیمق  اسمالمی  احکا  با ا نتوانسته حقیر است، شده تعریف جدید مونوعه قوانین در که مفهومی به را اختراع حق و تالیف حق طبع، حق» . ٨
 مانند عرفی حقوق چنانچه رفی،ع است حقی این شود گفته اگر و کرد تنسک «بالعقود اوفوا» مثل ادله بعض عنو  به بتوان تا نیست هم معامالت عقود جنله
 اسمت  بوده متعارف شارع زمان رد که عرفی حقوق به نسبت ردع عد : گفت باید کنیم،می رنایت استکشاف شارع ردع عد  علت به السبق حق و تحجیر حق
 دهبمو  ابتکمار  و اختمراع  و تمالیف  هم مقدس ارعش زمان در ...شودننی استفاده عنو  و اطالق لفظیه، ادله مثل آن از اما باشدمی آنها مشروعیت امضای بر دلیل
 ایمن  به لو و بوده «عتبارا عد » بر بنا اخری، عبارت به و است نفرموده اعتبار هم شارع و شدهننی اعتبار حقی محقق و مخترع و مبتکر و مولف برای اما است
 بنماء  ٠٠٠اسمت  کرده امضا را عرف رو  به حق این تشریع عد  با هم شارع و نداشته شرعیت آن بر مترتب آثار است، نبوده توجه و التفات مورد چون که معنا
 عقمد  نمنن  در شمرط  طمور  بمه  گمردد ممی  مترتمب  حقوق این بر که آثاری برخی ترتیب هرچند و دانیمننی ثابت را مرکور حقوق مشروعیت ذکر، ما کل علی
 کمه  ار صحیحی اغراض بعض تواندمی حدی تا که راهی. ننود تامین توانننی شرط با دارند، حقوق این دعاوی ارباب که را مهنی مقاصد اما است، پریرامکان
 بمه  نسبت موردی طور به بگیرد نظر در را عامه مصال  باید والیت حسب بر که الشرایط جامع فقیه که است این سازد، فراهم است نظر در حقوق این اعتبار در
 شمده ننی حقوق در مقصود که است ایامهبرن این که است بدیهی سازد محدود معینی مدت تا را تالیف یا اختراع آن از تقلید یا طبع تالیف یا طبع یا اختراع هر
 (یگلپایگان صافی اهللآیت) «.شودمی اجرا فقیه والیت محدوده در آن کل و گرددمی مشاغل مطلق شامل بلکه
 باشمد  بین در عقدی و شرط اینکه بدون اموالشان بر مرد  سلطه ننودن زایل و آیدننی شنار به شرعی حق است افراد نزد طبع حق به معروف که آنچه ٩
 و اپچ را آن توانندمی افراد پس .داردن دنبال به را دیگران التزا  و آوردننی وجود به حقی «است محفوظ تقلید و چاپ حق» جنله نوشتن مجرد و نیست جایز
 تکثیمر  و او تقلیمد  از دیگمران  منمع  و تمرعش مخ بمرای  «اختمراع  ثبت» به است معروف که آنچه نیز و. کند منع کار این از را آنها تواندننی وکسی ننایند تقلید
 را دیگمری  نمدارد  حق کس هیچ و کرد منع آن با کردن کسب و تجارت و اختراع آن ننودن تقلید از را افراد توانننی و ندارد شرعی اثر هیچ اختراع آن ننودن

 ماننمد  یما  تجار از تعدادی یا ایموسسه برای «اشیاء یا شیء یک تجارت بودن انحصاری» از است معروف که آنچه نیز و. کند منع خود  اموال در سلطنت از
 و اجنماس  بمر  گمراری قینمت  نیز و. باشدننی جایز نفر چند حق در دانستن محصور و حالل صنعت و تجارت از دیگران بازداشتن و ندارد شرعی اثر هیچ هااین

 بمر  گمراری قینمت  از مسلنین امور در داندمی صال  چنانچه که است حق این مسلنین والی و اما  برای البته نیست جایز فروختن تربیش از مالکش بازداشتن
 ، تحریرالوسیله((ره)خنینی )اما  .دهد انجا  است مفید جامعه صال  و نظم برای که را آنچه هر و آن غیر یا تجارت انحصار و صنعت و جنس
 ممالى  و وقت و تال  مقابل در تألیف حق عنوان به یا و زحناتشان برابر در را مبلغى هنرى آثار صاحبان و مترجنان و مسلفان است جایز آیا. 1٣٣٧ س. 1٠
 رهم  وى از ناشمر،  بمه  خمود  هنرى و لنىع اثر اصلى یا اوّل نسخه واگرارى برابر در دارند حق آنان پاسخ: ننایند؟ تقانا اند، کرده صرف کار آن انجا  براى که

 .ننایند دریافت خواهند، مى مبلغى
 بعمدى  هماى  چماپ  بمه  نسبت را ىحقّ خود براى حال عین در و کند دریافت را مبلغى خود اثر اول چاپ برابر در هنرمند یا مترجم یا مسلف اگر. 1٣٣٨ س
 منعقمده  قرارداد ننن در که صورتى پاسخ: در دارد؟ حکنى چه مبلغ این دریافت نناید؟ مطالبه ناشر از را خود حق بعدى هاى چاپ در تواند مى آیا کند، شرط
 شرط به عنل ناشر بر و ندارد شکالا مبلغ آن گرفتن کند، اقتضا را آن قانون یا باشد کرده شرط بعدى هاى چاپ در را مبلغى دریافت اول، نسخه تحویل براى
 .است واجب

 را هما  آن از بمردارى  صمویر ت درخواسمت  و کرده مراجعه گیرند مى ها کتاب و اوراق از زیراکس و فتوکپى که هایى مغازه به اشخاص از بعضى. 1٣٤٥ س
 بمدون  اسمت  جمایز  آیا باشد ىم سودمند مسمنین هنه براى فوق مجله یا و اوراق یا کتاب که دهد مى تشخیص است مسمنین از که مغازه صاحب و ننایند مى
 است این احوط پاسخ: آید؟  مى ودبوج تفاوتى حکم در نیست کار این به رانى کتاب صاحب که بداند اگر آیا و کند تصویربردارى ها آن از کتاب صاحب اجازه
 .نکند تصویربردارى به مبادرت ها کتاب و اوراق آن صاحب اجازه بدون شخص که

 چماپ  حقموق  که دلیل این به باشد، آنان پسند مورد کامالً که صورتى در و کرده اجاره ها کلوپ ویدئو از را ویدئویى نوارهاى مسمنین از بعضى. 1٣٤٦ س
 جمواز،  عمد   فرض بر و است؟ ایزج کار این آیا کنند، مى آن تکثیر و نبط به مبادرت مغازه صاحب از اجازه کسب بدون است، غیرمحفوظ علنا از بسیارى نزد
اسمت؟   کمافى  شمده  تکثیمر  نوار محتواى نکرد پاک که این یا نناید مطلع خود کار از را مغازه صاحب اآلن باید آیا نناید، آن تکثیر یا نبط به اقدا  فردى اگر

 .است کافى نوار محتواى نکرد محو کرد، کار این به مبادرت اجازه بدون اگر ولى است، آن صاحب اجازه بدون نوار از بردارى نسخه ترک احوط پاسخ:
 چمه  هما  آن ناشمران  جمازه ا بمدون  شموند،  ممى  چاپ اسالمى جنهورى داخل در یا و شده وارد خارج از که هایى مقاله و ها کتاب چاپ تجدید. 1٣٣٦ س
 تمابع  هما،  آن از افسمت  طریمق  بمه  تصمویربردارى  یما  و انمد  شمده  منتشمر  اسالمى جنهورى از خارج در که هایى کتاب چاپ تجدید مسأله دارد؟ پاسخ حکنى

 ایمن  احموط  شموند،  مى چاپ داخل در که هایى کتاب امّا و. است گشته منعقد ها دولت آن و ایران اسالمى جنهورى بین ها آن به راجع که است قراردادهایى
 االستفتائات(ای، اجوبهاهلل خامنه)آیت .شود رعایت کتاب چاپ تجدید و تکرار به نسبت او از اجازه کسب با ناشر حق که است



٥ 

 

غی مقما  معظمم   های علم و فناوری ابالهنچنین در سیاست 11است.های مختلف دانستهفکری در عرصه تو مقررات مالکی

از  یمت حناهما از جنلمه از طریمق    با سایر بخش یو فناور یقاتتحق و ینظا  آموز  عال یانتحول در ارتباط مرهبری بر 

 تأکید شده است. و مقررات مربوط ینو قوان هایرساختز یلو تکن یفکر یتمالک

ست که رسش این اپ ور از سوی دیگرحقوقی و سیاستگراری علنی کش اختارفتاوای مختلف از یک سو و سبا توجه به 

بمرای یمافتن    را پاسخ داد. ایچنین مسئلهزین فقهی توان با رعایت مواچیست و چگونه میفقه اسالمی ریشه اختالف در 

وعی ماهیت مونس و اقتصادی که مالکیت فکری پاسخ به آن است تبیین شود سپابتدا معضل اجتناعی پاسخ الز  است 

ربماره  دردهای نظری رویکگرفته تا جایگاه آن در حقوق مشخص شود و در ادامه مورد بررسی قرار مالکیت ادبی و هنری 

 آن بررسی شده و به لحاظ فقهی مساله حل گردد. 

 و چگونگی مواجهه با آن گفتار اول: سطوح حمایت

النللی ملی و بین، بررسی سطو  حنایت شناخت ابعاد فقهی مالکیت فکری دارای اهنیت استیکی از مواردی که در 

های حقوقی مالکیمت فکمری پریرفتمه شمده     مالکیت فکری این امر در نظا 12«اصل سرزمینی بودن». بر اساس از آن است

است که هر حاکنیتی بنا بر صالحدید خود و در چارچوب سرزمین خود مونوع ممورد حنایمت و سمط  حنایمت را مقمرر      

ا نهاد توسط یک نظا  حقوقی منحصر در سمرزمینى اسمت کمه حاکنیمت     بر اساس این اصل، اعتبار یک حق و یدارد. می

اعنمال  نتیجه (. Hart, 1996, pp 278–328سیاسی آن سرزمین به قواعد حاکم بر روابط مرد  اعتبار بخشیده است )

 حق مسلمف و مصمنف یما   چنین اصلی در نظا  مالکیت فکری این خواهد بود که هر یک از نهادهای مالکیت فکری مانند 

حق اختراع یا طر  صنعتی چه به لحاظ شناسمایی و چمه بمه لحماظ     های مالکیت فکری مانند حقوق مرتبط و دیگر شاخه

دامنه اعتبار منحصر در سرزمین خاص بوده و بر فرض مشروعیت نهادها در دو سرزمین معین، هر یک از مصادیق اعتبمار  

 د.یافته از آنها محدود به هنان حوزه جغرافیایی خواهد بو

شمود دولمت معمین    اصل سرزمینی بودن مالکیت فکری دارای دو جهت سلبی و اثباتی است. جنبه اثباتی موجب ممی 

های فکری مورد نظر خود حنایت کند. بمه لحماظ جنبمه    بتواند در حوزه سرزمینی خود اعنال حاکنیت ننوده و از آفرینش

ها احتراممی قائمل نباشمد و در نتیجمه تمال       در دیگر سرزمینتواند برای آثار فکری ایجاد شده سلبی نیز دولت معین می

نناید با عد  حنایت از آثار فکری دیگران، زمینه تقلید و ورود آثار خارجی و به تبع آن تقویت رشمد و توسمعه خمود را بما     

آمریکما   رایمت همای فکمری قمانون کپمی    های نگر  داخلی و سرزمینی به مالکیتهزینه کنتر فراهم کند. یکی از ننونه

رایت اتباع کشمورهای  کرد و کپىرایت شهروندان و ساکنان آمریکا حنایت مىاست. این قانون فقط از کپى 1٧٩٠مصوب 

شناخت. در اجرای چنین قانونی حتی برخی ناشران آمریکایى تشویق به انتشار اثر فکرى دیگمران  دیگر را به رسنیت ننى

دهمد اصمل سمرزمینی بمودن بمر      (. بررسی قوانین مربوطه نشمان ممی  Ringer, 1968, pp. 1050 - 1079شدند )می

قمانون حنایمت    ٢٢مصادیق مختلف مالکیت فکری در نظا  حقوقی جنهوری اسالمی ایران نیز حاکم است. مطابق ماده 

کمه  حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حنایت این قانون برخوردار خواهد بود » 1٣٤٨حقوق مسلفان، مصنفان و هنرمندان 

اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا نشر یا اجرا شده باشد و قبال در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشمده  

تکثیر کتب و نشریات به هنمان زبمان و    1٣٥٢البته در قانون ترجه و تکثیر کتب و نشریات و اثار صوتی مصوب . « باشد.

                                                 
 .1٣٩٠دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، نقشه جامع علنی کشور، خرداد  11

1٢ The Principle of Territoriality. 
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رداری مادی از طریق افست و عکسمبرداری یما طمرق مشمابه بمدون اجمازه       بشکلی که چاپ شده به قصد فرو  یا بهره

 صاحب حق مننوع است. 

النللی، اصل سرزمینی بودن یکی از محورهای مهم و مورد توجه در معاهدات مالکیمت فکمری   به لحاظ معاهدات بین

 ,Paris Convention(، کنوانسمیون پماریس )  Berne Convention..., 1886, art. 5(1)مانند کنوانسیون برن )

1٨٨٣, art. 2اصمل رفتمار   »نامه تریپس بوده است. بر این اساس در ایمن معاهمدات بمه اصمولی چمون      ( و بعدها موافقت

تصری  شده اسمت تما حاکنیمت اصمل سمرزمینی      « های کامله الوداداصل دولت»و  1٤«اصل رعایت حداقل حقوق» 1٣،«ملی

 1٥.بودن مالکیت فکری در بین اعضای این معاهدات محدود یا نفی گردد

های ادبی و و آفرینشرا ازیکدیگر جدا کرد. یکی حنایت داخلی از آثار  ردبه لحاظ فقهی دو مو بایدبا توجه به این امر 

ثمار  آمتوقف بر یافتن دلیلی بر مشروعیت ایجاد حق انحصاری اسمت و دیگمری حنایمت از    حنایتی چنین است که هنری 

پریرد. بمه  ثار خارجی بنا به مصال  ملی صورت میآ. حنایت از لین بار در ایران منتشر نشده استخارجی است که برای او

توان به معاهمده  برای ننونه میرفته شده است. مبتنی بر رفتار متقابل پریچنین حنایتی هنین خاطر در برخی از معاهدات 

النللمی بمر   حنایمت بمین   1٦به تصویب مجلس شورای ملمی وقمت رسمید.    1٣٠٩میان ایران و آلنان اشاره ننود که در سال 

اسمت. ایمن    1٧گیرد. معاهده مهم در حوزه مالکیت ادبمی   هنمری کنوانسمیون بمرن    اساس معاهدات بین النللی صورت می

مربوط به این حموزه  دیگر  اتکشور عضو آن هستند. معاهد 1٦٨اکنون به تصویب رسیده و هم 1٨٨٦سال کنوانسیون در 

کنوانسمیون بروکسمل راجمع بمه      1٩معاهده پکن راجع بمه اجراهمای صموتی تصمویری،     1٨رایت،کنوانسیون جهانی کپیشامل 

ترسی به آثار چاپی برای اشمخاص نابینما   معاهده مراکش در تسهیل دس ٢٠،های حامل برنامه از طریق ماهوارهپخش سیگنال

معاهمده ر  راجمع بمه حنایممت از تولیدکننمدگان فنموگرا  علیممه       ٢1هممای مربموط بمه خوانممدن،  بینما و دارای معلولیمت  و کمم 

                                                 
 ,J. A. L. Sterling .شموند. ر.ک: منمد ممی  حقوقی که اتباع داخلی در حوزه معین دارا هستند، بهمره بر اساس اصل رفتار ملى اتباع بیگانه از برخی . 1٣

2003, p. 140. )( ٣اصل رفتار ملى در ماده)بر اساس این ماده حنایت کشمور خاسمتگاه، تحمت تمأثیر     » معاهده برن به این صورت منعکس شده است:  ٥
حال، حتى اگر مسلف تبعه کشورى که این بیانیه در آن به رسمنیت شمناخته شمده، نباشمد، از مزایماى تبعمه آن کشمور        قوانین محلی آن کشور قرار دارد. با این 

در مورد حنایت مالکیت صمنعتى، اتبماع   »در این بند آمده است: کنوانسیون پاریس منعکس شده است:  ٢(1این اصل هنچنین در ماده )« برخوردار خواهد شد.
دیه در سایر کشورهاى اتحادیه از مزایایى که قوانین مربوطه جارى یا آتى به اتباع داخلى داده یا خواهمد داد، برخموردار خواهنمد شمد      هر یک از کشورهاى اتحا

د منم اى وارد آید. بنابراین اتباع کشمورهاى اتحادیمه از هنمان حنمایتى بهمره     بینى شده است، لطنهبدون آنکه به حقوق مخصوصى که در این کنوانسیون پیش
توانند علیه هر نوع تضییع حق با رعایت مقررات و تشریفات ناظر به اتباع داخلى به مراجع صال  مراجعمه  شوند که اتباع داخلى دارا هستند و هنانند آنان مىمى
 «.کنند
اى از آنهما در حقموق   ن اسمت پماره  . اصل رعایت حداقل حقوق نیز متضنن استانداردهایى است که الز  است درباره بیگانگان به کار رود هر چنمد منکم  1٤

 (Ibid) داخلى کشور هم وجود نداشته باشد.
1٥ Dinwoodie, “Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of 

Territoriality?”, p. 717. 
 .٢٦٤نیا، مجنوعه قوانین مالکیت معنوی، ص. حنید فات 1٦

1٧ Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886 
1٨ Universal Copyright Convention 1971 
1٩ The Beijing Treaty on Audiovisual Performances, June 24, 2012. 
٢٠ Brussels Convention Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by 

Satellite 1974. 
٢1 Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works by Visually Impaired Persons and Persons 

with Print Disabilities, 2013. 
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معاهمده   ٢٣همای پخمش،  کنندگان فنوگرا  و سمازمان النللی حنایت از مجریان، تولیدکنوانسیون بین ٢٢برداری غیرمجاز،نسخه

همای  است. جنهوری اسالمی ایمران بمه همیچ یمک از کنوانسمیون      ٢٥و معاهده اجراکنندگان و فنوگرا  وایپو ٢٤یپورایت واکپی

النللی متوقف بر بررسی های بینفوق نپیوسته است. با توجه به اصل سرزمینی بودن مالکیت فکری پیوستن به کنوانسیون

و میزان منافع دریافتی برای آثار فکری ایرانیمان و یما   مصال  ملی است. محاسبه چنین مصالحی مبتنی بر ونعیت کشور 

 های فکری بیگانگان باید انجا  داد.هایی است که برای دریافت آفرینشمیزان هزینه

حجم بازار تولیدات داخلمی در همر یمک از مونموعات ممورد      محاسبه منافع ملی در حوزه ادبی و هنری باید به  یبرا

حجم بازار تولیدات ادبی م هنری خارجی که در داخل ، مواردی که کاربرد فرامرزی دارد حنایت در کنوانسیون در کل و در

تأثیر افمزایش قینمت   های مرتبط، به کنوانسیون میزان افزایش قینت آثار خارجی در صورت الحاق، شودکشور مصرف می

ای مشابه م به لحاظ زبان، فرهنمگ،  تأثیر عضویت کشورهو  های آموز ، پژوهش و تولید آثار داخلیآثار خارجی بر حوزه

هر گونمه   یاثرگرار یزانمو های آموز  و پژوهش و میزان تولیدات آثار ادبی هنری م بر بازار داخلی تولید اثر و نیز حوزه 

تموان برخمی نقماط    توجه شود. به طور کلی می یخارج یدآورندگاناز پد یتبر حنا یداخل یدآورندگاناز  پد یتحنا یتتقو

به صورت مستقیم  ادبیصادرات محصوالت  نعف جنهوری اسالمی ایران را در الحاق به این معاهدات بیان کرد.قوت و 

دو گونه است. یکی اینکه محصول در کشور تکثیر و نتیجه آن به کشورهای دیگر صادر شود و دیگر اینکه حق انتشار آثار 

کشورهای خارجی تکثیر گردد. هیچ یک از این دو صمورت در   به زبان فارسی به مسسسات خارج از کشور واگرار و آثار در

تنها کشورهای فارسی زبان هنسایه منکن است در معمرض چنمین    یراشود. زبخش زبانی نقطه قوت کشور محسوب ننی

تواند بیشترین مصرف کننده کاالی فکری زبمانی فارسمی باشمد    مبادالتی قرار داشته باشند. گفتنی است افغانستان که می

در ایمن   اسمت. های دیگمر  اثر به زبانتنها صورت منکن برای این بخش استفاده از حق ترجنه . ضو معاهده برن نیستع

نقطمه قموت کشمور    « بمدون آن  یما با کال   یقیقطعه موس یم رقص، پانتوم یقیایی،م موس یشیننا یا یشیآثار نناجنبه نیز 

امکمان  نداشته و با مانع وابستگی به زبان خماص روبمرو نیسمتند     . البته در آثاری که جنبه ادبی و زبانیشودمحسوب ننی

د داشت. باید توجه داشت منافع اغلب آثار هنری مانند عکس و نقاشی به کشورهای خواهوجود بازاریابی در سایر کشورها 

ی حاصمل از ایمن   گیرد. بر فرض اینکه درآمدهادیگر معنوالً مربوط به اولین نسخه است و در قالب تکثیر اثر صورت ننی

همای قضمایی،   آثار ناشی از تکثیر باشد، پیگیری دعاوی حقوقی آن در خارج کشور مستلز  مخارج زیادی به لحاظ هزینمه 

 یمز ن یزیمونی و تلو یودرباره آثار راد رود پدیدآورندگان نسبت به این امر اقدا  کنند.وکالت و کارشناسی است که انتظار ننی

 یکشمورها  هاییتو استفاده از ظرف النللیینب یبر هنکار یمبتن یناصدا و س یمرزبرون یتنکته مهم است که فعال ینا

روبرو شود. البته  یپخش با مشکل حقوق یفکر یتقواعد مالک یتدر حوزه ماهواره است که چه بسا بخاطر عد  رعا یگرد

ر   یونشرط الحاق به کنوانس یشکه پ باشدیر  م یونکنوانس یزیونیو تلو یوییمربوط به پخش راد انسیونگفت کنو یدبا

برخی از دیگر نقاط نعف جنهوری اسالمی ایران در الحاق به این گونه معاهدات نیمز شمامل  خم      الحاق به برن است.

                                                 
٢٢ Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of 

Their Phonograms (1971) 
٢٣ International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and 

Broadcasting Organizations (1961) 
٢٤ WIPO Copyright Treaty (WCT) (1996) 
٢٥ WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) (1996) 
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 گیمری دعماوی  حوزه بین النللمی بمرای پمی   نهادهای قانونی، نهادهای سازمانی الز ، نعف مباح  آکادمیک و نعف در 

 شود.می

 ماهیت موضوعی مالکیت ادبی و هنریشناسی و مسئله: دوم گفتار

طور که گفته شد، هنگمامی مالکیمت   شناسی مالکیت ادبی و هنری تأثیر بسزایی در یافتن احکا  آن دارد. هنانمسئله

در ساختار کننده ادبی و هنری به عنوان حق مسلف مطر  گردید که رابطه دوسویه تولیدکننده آثار ادبی و هنری و مصرف

کننمده  و مصمرف  صنعتی بموده  انبوه که بهرمند از وسایل تولید جانبه تولیدکننده، واسط در ارسالبه رابطه سهغیر صنعتی 

شود که اقدا  به نشر و یا پخش ننوده و یا کسانی که بما  نیز شامل کسانی میپیا  و محصول تبدیل شد. واسط در ارسال 

نری و یا تولید آثار صوتی و تصمویری زمینمه برقمراری رابطمه میمان تولیدکننمده فکمر و        فعالیت دیگر مانند اجرای آثار ه

در بمازار   اشمخاص و حضمور   در این حوزه گراری مناسبطور که روشن است، سرمایهکند. هنانکننده را فراهم میمصرف

نان خاطر پیدا کنمد و در محاسمبات   تا حدودی نسبت به بازار مصرف اطنی آنها پریر است کهعلم زمانی توجیهتولید و نشر 

در معرض تکثیر وسیع آثار گراری برای تولید صرفه اقتصادی دارد. هنچنین مسلف نیز خود به این نتیجه برسد که سرمایه

اگر در وجود این رابطمه  یابد. های اخالقی و معنوی فعالیت تولیدی خود را فعالیتی اقتصادی میخود بوده و عالوه بر جنبه

دهد که مساله جدید است. با توجه به اینکه تولید کننده آثار فکری و یه در شناخت حکم تاثیر داشته باشد نشان میسه سو

نسبی به بازگشت هزینه نداشته باشند اقدا  بمه   اطنیناناگر گراری زیاد هستند که کننده هر یک نیازمند سرمایه ریا تکثی

از هنمین رو   جدید است و سابقه قبلی در دوره غیر صنعتی نداشته اسمت.   دهد که مونوعگراری نکرده، نشان میسرمایه

در زمان شارع مقدس هم تالیف و اختراع و ابتکار بوده است اما برای مولف و مبتکر و مختمرع و محقمق   »این دیدگاه که 

بوده و لو بمه ایمن معنما کمه     « عد  اعتبار»شده و شارع هم اعتبار نفرموده است و به عبارت اخری، بنا بر حقی اعتبار ننی

ق به رو  عرف چون مورد التفات و توجه نبوده است، آثار مترتب بر آن شرعیت نداشته و شارع هم با عد  تشریع این ح

کننده قابل پریر  است. حال آن که آنچه اکنون ممورد  با لحاظ رابطه دوگانه تولیدکننده و مصرف« ...را امضا کرده است

در این صورت ایمن اممر   گانه تولیدکننده و واسط و مصرف کننده قابل بح  و بررسی است. بطه سهگفتگو است در یک را

که پدیدآورنده انتظار موجه و معقولی برای دریافت هزینه خود را دارد جای هیچگونه تردید نیست. حال اگر بخواهد ناشمر  

شکل روبرو نیست. وی با پرداخت هزینه کاالی خود اول تنا  هزینه را پرداخت کند این امر هر چند به لحاظ حقوقی با م

را تولید خواهد کرد. هزینه تنا  شده کاال برای مشتری و مصرف کننده هزینه پرداختی به تولید کننده اثر فکری به هنراه 

ری معاف هزینه تولید محصول فیزیکی به هنراه سود مناسب خواهد بود. حال اگر ناشر دو  از پرداخت هزینه تولید اثر فک

کننده خواهد رسید و عنال کسمی کمه هزینمه تولیمد علمم را      باشد محصول فیزیکی وی با قینت کنتری به دست مصرف

پرداخت کرده است از صحنه رقابت حرف خواهد شد. در اینجا حتی اگر دولت هزینه تولید کننده علم را پرداخت کنمد بمه   

 کسی رقبت به انتشار ندارد.  خاطر عد  اطنینان از بازار و بازگشت هزینه چندان

    

اند این است که نوعی انحصار برای اشخاص بوجود آوریمم.  شنندان برای مواجهه چنین مشکلی یافتهیراه حلی که اند

های پیشنهادی این بوده است که این مونوع را ذیل مالکیت حقوقی بمرده و بمر اسماس آن منطمق بمه حمل       یکی از راه

نتیجه چنین بردای و منانعت دیگران در تصرف استوار است. کیت بر دو عنصر حق تصرف و بهرهزیرا مالمشکل بپردازیم. 

راه حل دیگر نیز این است . آوردکه نوعی مالکیت را به وجود می امکان استفاده انحصاری خواهد بودفراهم شدن حلی راه
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مقمرر شمده تما     آنبرای نیز افع اجتناعی استثنائاتی د و بر اساس منوها( به مسلف داده ش)بسته حق یها و امتیازاتحق که 

 ،مونموع  عناصمر توان مانند ساختار مالکیت سنتی بمه  بر اساس رویکرد اول مالکیت را می عدالت اجتناعی برقرار گردد. 

ده از یکدیگر جدا نشم مونوع و رابطه هر چند در ادبیات مالکیت فکری  کرد.مونوع تحلیل رابطه میان دارنده و مالک و 

ایمن دو   به تبمع مباحم  مالکیمت    اما در ادبیات حقوق اسالمیشود میفکری بررسی اموال عنوان ذیل است و هر دو امر 

شود و در ادامه از رابطه در قانون مدنی ایران ابتدا از اموال سخن گفته می بر اساس چنین تفکیکی قابلیت جداسازی دارد. 

بما توجمه بمه ایمن      .شمود چون مالکیت، حق انتفاع و حق ارتفاق سخن گفته میبا عناوینی  و دارندهمونوع حقوقی میان 

دو بعدی است از یک سو  امورادبی و هنری  مونوعاتتوان این دو امر را از یکدیگر تفکیک کرد. ادبیات در اینجا نیز می

ثار اقتصادی بمه دنبمال دارد.   آشود و از سوی دیگر با پدیدآورنده ارتباط دارد و بیان وی محسوب می است و مونوع بیانی

امر بیانی نیز منکن است توسط دیگران مونوع فعالیت قرار گیرد تا به دست مخاطبان برسد. این فعالیمت منکمن اسمت    

بط شمود و یما   نم اجرای اثر فکری باشد یا اینکه با توجه به صنعت اطالعات توسط کسی به صورت شنیداری و دیمداری  

منکمن اسمت بمه بررسمی      امور باید سمنخ مونموع را شمناخت. بمرای ایمن همدف،      این  برای شناختاینکه پخش گردد. 

 شناسانه مونوع به پردازیم و یا اینکه حقوق مترتب بر مونوع را بررسی کنیم. هستی

ین تصور ای است اما اولین پایگاه تولید مونوع بیانی در ذهن است منکن است گفته شود که مونوع ذهناز آنجا که 

یسمت. ایمن   یمت فکمری ن  وقی سازگار نیست. زیرا امر ذهنی به لحاظ حقوقی مونوع آثار مورد انتظمار در مالک با اصول حق

احکما    گرچمه مونموع  اثر خارجی مانند کتاب مشخص و نوشته شده نیمز ا مونوع قابلیت نقل و انتقال به دیگری ندارد. 

توان هر تصرف متناسب با شیئ فیزیکمی را  دارنده می اموال فیزیکی است. زیرا شود اما از این لحاظ تابعحقوقی واقع می

یمر  د از روی کتماب تکث تواند کتاب را بفروشد، هدیه دهد و یا حتی آن را از بین ببرد. اما اینکه وی بتوانم انجا  دهد. او می

ن ایمن  توای ننیکنند سخن دیگری است که از خصوصیات شیئ فیزیکی نیست. به هنین خاطر از مالکیت بر شیئ فیزیک

ه بخماطر  توان گفت این است که در اینجا یک مونوع اعتباری وجمود دارد کم  احکا  را بدست آورد. نهایت سخنی که می

 گیرد. علق میتشیئ اعتباری آن مالکیت نیز به  و ترتب این احکا  توسط قانونگرار به رسنیت شناخته شده است

ها و امتیازهای اخالقی و اقتصادی است. شیوه بررسی ز حقای احقوق مالکیت فکری مجنوعهدو ، بر اساس رویکرد 

شود کمه  های حقوقی، حقوق اخالقی به حقوقی گفته میدر نظا آن نیز بازکردن این بسته حقوقی به عناصر و اجزا است. 

ثر، حق تنامیت دائنی بوده و قابل انتقال به غیر و اسقاط نیست. سه حق مهم و تقریبا مورد اتفاق عبارتند از حق افشای ا

اثر خود بمه   یافشا یدرباره زمان، مکان و چگونگپدیدآورنده و حق تنامیت اثر است. بر اساس حق افشای اثر پدیدآورنده 

 داردیاثر باز مم  یبه افشا یسندهرا از اجبار نو یگراند یدآورنده،پد یحق برا ین. وجود اگیردیم یماشخاص تصن یاشخص 

. دامنه این حق در فرانسه و آلنان بسیار گسترده اسمت  داثر خود مجبور ساز یرا به افشا یدآورندهپد تواندیکس نن یچو ه

دومین حق عبارت از حق اسمناد اسمت کمه اثمر فکمری       ٢٦یابد.و پس از انتشار اول و واگراری حقوق اقتصادی نیز ادامه می

را بمه دیگمری مسمتند دانسمت و از سموی دیگمر        توان اثمر شخصمی  باید به پدیدآورنده آن مستند گردد. از هنین رو ننی

البته چه بسما بمه خماطر اهنیمت     گیری راجع به درج نا  و عنوان و یا نا  مستعار از جنله اختیارات وی خواهد بود. تصنیم

                                                 
٢٦. J.A.L. Sterling, World Copyright Law, p. 340. 
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شخصیت پدیدآورنده قانونگرار به لحاظ مصال  اجتناعی و سیاسی احکا  خاصی نیز در این حوزه مقرر کنمد. بمرای مثمال    

 وان به اثار بنیانگرار جنهوری اسالمی اشاره کرد. تمی

حقوق اقتصادی حقوقی است که قابل انتقال و اسقاط بموده و بمه ممدت معینمی بمه      دسته دو  حقوق اقتصادی است. 

قانون حنایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمنمدان بمه صمورت غیمر      ٥پدیدآورنده تعلق خواهد گرفت. بر اساس ماده 

تواند حقوق مادی خود از قبیل مموارد زیمر را بمه غیمر     یرا را شنرده است. بر اساس این ماده پدیدآورنده میحصر حقوق ز

حمق  حقوق اقتصادی مهم عبارتند از حق نشر، ترجنه، اقتباس، استفاده از پادا  و جایزه و حق عرنه و اجرا. واگرار کند. 

بمه   یدآورندهپد یا اگرچه نشر، ابزار رساندن پ یراشود  زوب مىهاى حقوق اقتصادى محسمصداق ینتراز مهم یرنشر و تکث

تواند با اذن خمود بمه ناشمر از منمافع     مى یدآورندهرو پد ینبراى ناشر به دنبال دارد. از ا یادىعنو  است، منافع اقتصادى ز

بر اسماس حمق مزبمور انتقمال      اند.قرار داده ییدحق را به صراحت مورد تأ ینمند گردد. حقوق کشورها، ااقتصادى اثر بهره

 یمک فقمط مالمک    یدارخر یراز یست ن یدارمستلز  وجود حق نشر براى خر یگرى،اثر به د یک یسنونسخه اصلى و دست

بمه او واگمرار شمده     یمز حمق ن  ینبه موجب قرارداد، ا ینکهمگر ا شود یبه او منتقل نن یرمال مادى است و حق نشر و تکث

 یمت دارد که منتزع از حق تنام یدآورندهاختصاص به پد یگر نیزاثر د یک یجادابرای  یلو تبد یصحق اقتباس و تلخ باشد.

 یدآورندهپددر اینجا مننوع است.  یدآورندهاثر است و بدون اجازه پد ییراثر مستلز  تغ یک یصاقتباس و تلخزیرا اثر است. 

مقصود  گردد.حق اقتصادى قلنداد مى یک یص،تباس و تلخرو، اق ینکند. از ا یافتتواند در قبال اذن خود، مبلغى را درمى

توان بمه  مى را نامهننایشهای صوتی و تصویری است. برای مثال نیز استفاده از اثر در اجرای برنامهعرنه و اجرا  از حق

 ٢٧اجرا درآورد و آن را به عنو  عرنه کرد یا یک برنامه موسیقى را به اجرا درآورد.

  آفرینش های هنری و ادبیای حقوقی حمایت از رویکردهگفتار سوم: 

نظما    ترین عنصر در بررسی نهادهای حقوقی تحلیل توجیه و مشروعیت آنها فراتر از قموانین ممدون اسمت. همر    مهم

الکیت ادبمی  مکند با توجه به مبانی و مبادی معرفتی و فرهنگی خود توجیهی برای نهادهای خود بیابد. حقوقی تال  می

ال و قموقی کمامن  حکنند. دو نظا  ز این امر مستثنا نیست. بررسی مشروعیت این نهاد را در مبانی آن دنبال میهنری نیز ا

 اند.هایی برای مشروعیت مالکیت ادبی هنری ارائه دادهرومی ژرمن هر یک استدالل

در این مبنما بمر تقویمت     ٢٨.های حقوقی انگلوامریکن توجیهات اقتصادی  بر توجیهات اخالقی و عقلی غلبه دارددر نظا 

شود. عبارت مربوط بمه  انگیزه پدیداورنده برای فعالیت مبتکرانه و تشویق تولید و نشر دانش و اثار ادبی و هنری تأکید می

رایت در قانون اساسی امریکا با بیان متفاوتی بر این مبنا تأکید دارد که برخی از آن با عنوان مبنای سیاست شناسایی کپی

شمود.  بر اساس مبنای اقتصادی، مالکیت در اموال فکری موجب دو اثر اقتصادی پویا و ایستا ممی  ٢٩اند.یاد کرده عنومی نیز

شود و در جنبه پویا به ایجاد انگیزه برای خلق برداری و منفعت برای دارنده حق میدر جنبه ایستای آن موجب امکان بهره

هایی که انگیزه مطر  نیست یا بمرای خلمق اثمر    نا، حکم مسئله در حوزهدر صورت اتخاذ این مب ٣٠شود.آثار جدید منجر می

                                                 
 .٥٠-٥٤نیا، مبانی مالکیت فکری، صص. ر.ک: محنود حکنت٢٧

٢٨ . Simon Stokes, Art and Copyright, p. 10. 
٢٩ . Ibid, p. 11. 
٣٠. Mark J. Davison, The Legal Protection of Databases, p. 242. citing William M. Landes and Richard 

A. Posner, Trademark Law: An Economic Perspective, 30 The Journal of Law & Economics 2 (Oct., 

1٢٦٥ )٩٨٧, p. ٢٦٨. 
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شود که دولتها انگیزه کافی برای تامین تر میبه انگیزه قابل توجهی نیاز نیست متفاوت خواهد بود. این مبنا هنگامی موجه

 ها را به عهده نگیرند.هزینه

شمود  یماد ممی  نیز حقوق طبیعی که از آن به اخالقی ی و عقلمبنای بر  کشورهای تابع نظا  حقوقی رومی ژرمن بیشتر

بر حق ذاتی، عادالنه و اخالقی پدیدآورنده بر اثر تأکید دارد. برخی پیروان ایمن مبنما بمر    تأکید دارند. این دسته در مالکیت 

شمود وی  جمب ممی  کنند به این معنا که تال  و زحنات پدیدآورنده در خلق اثر مونظریه کار و ارز  افزوده استدالل می

در  ٣1شمود. سمازد و مالمک آن ممی   مستحق حقوقی بر اثر خود شود هنانند کسی که با کار خود شیء فیزیکی معینی را ممی 

اینجا نیز پدیداورنده با توانایی ابتکار خود شیئ جدیدی را خلق کرده است. البته ایمن خلمق وی یمک اممر عینمی خمارجی       

 رج عینیت بخشید و ننایان کرد. توان آن را در خانیست با وجود این می

کند جامعه باید عوض ایمن  اند که از آنجا که پدیدآورنده با خلق اثر به جامعه خدمت میهنچنین برخی استدالل کرده

جنبمه سملبی ایمن قضمیه را نیمز      ٣٢خدمات وی را با شناسایی مالکیت وی و استحقاق دریافت عوض بمه رسمنیت بشناسمد.   

بیان که با پدید آمدن اثر به طور منافع اقتصمادی زیمادی بمر آن مترتمب میشمود. ایمن منمافع         توان تصویر کرد با اینمی

اقتصادی ناشی از تکثیر و عرنه و دیگر فعالیتهای مربوطبه اثر است. اکنون باید دید این منافع از ان چه کسی است. بنما  

دهد. بمرای  عل چاپ و تکثیر و عرنه را انجا  میبر ظاهر امر اولین احتنال این است که این منافع ازان کسی باشد که ف

کند مستحق سمود حاصمل از انتشمار اسمت. لمیکن نکتمه       مثال کسی اثر ادبی تولید کرده است کسی که آن را منتشر می

کند. به عبارت دیگر وی کاغر سمفید و  اساسی این است که ناشر اثر متعلق به دیگری را که متضنن پیا  است منتشر می

کند. بخشی از ارز  اقتصادی اثر منتشره متعلق به محتوای آن است. به هنمین جهمت دارا شمدن      منتشر ننیبدون پیا

ناشر و یا توزیع کننده در این بخش ناعادالنه خواهد بود. اگر فرض شود که پدیدآورنده نیز بمر چنمین دریافمت سمودی از     

از ایمن اممر گماه بما عنموان اصمل کشمت و درو         تمر خواهمد شمد.   طرف دیگران هیچگونه رنایتی ندارد مونموع روشمن  

(Reap/Sow Principleیاد می ).برخی دیگر چون کانت با پایه قرار دادن آزادی بیان به عنوان حق پدیدآورنمده   ٣٣کنند

تماب و هرگونمه   کانمت،  که یم . بنا بر نظرقلنداد کنندفعل  یکه به کبل ء،شى یکاین حقوق را نه مونوع کنند تال  می

ن امر یه چگونه اکنیا ا  را به عنو  دارد.ین پیدآورنده حق رساندن ایپد و سنده به عنو  استیامى از سوى نوی، پاىنوشته

ا  خمود را بمه صمورت    یم ه مسلمف، ارسمال پ  کاست جهت ن یبه ا ،شودل مىیرى داراى ارز  اقتصادى تبدکت فکیبه مال

ه کشود نجا حاصل مىیدآورنده از ایارز  مالى براى پدند. کواگرار مىا  را به ناشر یه ارسال پکبل ،دهدم انجا  ننىیمستق

ه کم اذنمى اسمت    ن وجه در برابمر یقت ایند. در حقکافت یا  او را به جامعه دهد، مبلغى را دریناشر پ اینکهتواند براى او مى

توب به جامعمه اسمت   کا  میرى، فعل ارسال پکت فکیه مونوع مالکشود ب روشن مىین ترتیبه ا دهد.مسلف به ناشر مى

 ٣٤دهد.م آن را انجا  مىیر مستقیبه صورت غ ،گرىیبه د آنگرارى اقدا  اسنده بر آن سلطه دارد و با ویه نوک

تموان مشمروعیت مالکیمت فکمری را از ادلمه شمرعی       در ادبیات حقوق اسالمی سخن بر سر این است که چگونه ممی 

در تحلیل مشروعیت مالکیت فکری توان به رویکردهای فقهی متفاوتی اشاره کرد. رویکرد اول استنباط ننود. در اینجا می

                                                 
٣1. See Lawrence C. Becker, Deserving to own Intellectual Property, p. 609. cited in: B. Isaac, Brand 

Protection Matters, p. 223. 
٣٢. B. Isaac, op. cit. cited in: Simon Stokes, Art and Copyright, p. 13. 
٣٣. Simon Stokes, Art and Copyright, p. 13. 
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ساس قواعد مالکیت هر کس که شمیء فیزیکمی را در دسمت    و بر اتنرکز دارد  و ازادی رفتار  شیء فیزیکی بر دو عنصر 

شمود. بنمابراین اگمر    زادی رفتار اقتصادی نیز پریرفتمه ممی  آداشته باشد حق هر گونه تصرف در آن را دارد. از سوی دیگر 

، ای بسازد و یا شعری سرود و آن را در یک شیء فیزیکی تثبیمت و ارائمه کمرد   شخص کتابی را تدوین نناید و یا مجسنه

توانمد آن را تکثیمر کنمد. هنچنمین همر شمخص       مالک شیء فیزیکی حق هر گونه تصرفی را دارد. از جنله اینکه وی می

تموان بمه   تواند از این شیئ الگو برداری کرده و ننونه دیگری را بسازد و آن را تکثیر کند.  برای ننونه ممی دیگری نیز می

 نویسد:خویش از عد  مشروعیت مالکیت فکری می دیدگاه اما  خنینی اشاره کرد. ایشان در تحلیل

 اموالشمان  بمر  ممرد   سملطه  ننودن زایل و آیدننی شنار به شرعی حق است افراد نزد طبع حق به معروف که آنچه»

 وجود به حقی «است محفوظ تقلید و چاپ حق» جنله نوشتن مجرد و نیست جایز باشد بین در عقدی و شرط اینکه بدون

 کار این از را آنها تواندننی وکسی ننایند تقلید و چاپ را آن توانندمی افراد پس .ندارد دنبال به را دیگران التزا  و آوردننی

 آن ننمودن  تکثیمر  و او تقلیمد  از دیگمران  منمع  و مخترعش برای «اختراع ثبت» به است معروف که آنچه نیز و. کند منع

 همیچ  و کمرد  منع آن با کردن کسب و تجارت و اختراع آن ننودن تقلید از را افراد توانننی و ندارد شرعی اثر هیچ اختراع

 تجمارت  بمودن  انحصاری» از است معروف که آنچه نیز و. کند منع خود  اموال در سلطنت از را دیگری ندارد حق کس

 تجمارت  از دیگران بازداشتن و ندارد شرعی اثر هیچ هااین مانند یا تجار از تعدادی یا ایموسسه برای «اشیاء یا شیء یک

 از ممالکش  بازداشمتن  و اجنماس  بمر  گمراری قینت نیز و باشدننی جایز نفر چند حق در دانستن محصور و حالل صنعت و

 از مسملنین  اممور  در داندمی صال  چنانچه که است حق این مسلنین والی و اما  برای البته نیست جایز فروختن تربیش

 انجما   اسمت  مفید جامعه صال  و نظم برای که را آنچه هر و آن غیر یا تجارت انحصار و صنعت و جنس بر گراریقینت

  ٣٥«.دهد

طور که روشن است این دیدگاه هنان تحلیل اشیا فیزیکی را در مونوعات مالکیت فکری پریرفته اسمت و بمه    هنان

بر محمدودیت فعالیمت اقتصمادی نیمز     کند.  از سوی دیگر دلیلی عبارت دیگر مونوع مجزای از شیء فیزیکی تصویر ننی

شود. شبیه به این سخن در فتاوایی وجود دارد که برای مسلف، یابد. در نتیجه مالکیت فکری و ایجاد انحصار ثابت ننیننی

مترجم و هنرمند تنها در برابر واگراری نسخه اول یا اصلی اثر علنی و هنری خود به ناشمر قائمل بمه دریافمت همر گونمه       

  ٣٦.عونی هستند

حلمی ارایمه   اهراین دیدگاه مونوع را به لحاظ نظری بررسی کرده است اما برای حل مشمکل اجتنماعی و اقتصمادی    

 د. دهد. به عبارت دیگر در اینجا باید به مشکل پاسخ داد نه اینکه تنها به راه حل ارایه شده اندیشیننی

شیء فیزیکی و تحلیل آن بر اساس ساختار سمنتی   میان شخص و به رابطه با فرض انحصار روابطحل دیگر اینکه راه

مالکیت منکن است تال  گردد تا از طریق شروط ننن عقد رابطه قراردادی میان پدیدآورنده و دارنمده شمیء فیزیکمی    

هنچنمین   ٣٧ها از ادبیات شرط ننن عقد استفاده شمده اسمت.  جهت نیست که در بسیاری از فتاوا و تحلیلترسیم گردد. بی

                                                 
 ، ص٢، تحریرالوسیله، ج(ره)خنینی اما .  ٣٥
 ممالى  و وقمت  و تال  مقابل در تألیف حق عنوان به یا و زحناتشان برابر در را مبلغى هنرى آثار صاحبان و مترجنان و مسلفان است جایز آیا. 1٣٣٧ س ٣٦
 رهم  وى از ناشمر،  بمه  خمود  هنرى و لنىع اثر اصلى یا اوّل نسخه واگرارى برابر در دارند حق آنان ننایند؟ پاسخ: تقانا اند، کرده صرف کار آن انجا  براى که

 االستفتائات(ای، اجوبه)سیدعلی خامنه .ننایند دریافت خواهند، مى مبلغى
 بعمدى  هماى  چماپ  به نسبت را حقّى خود براى حال عین در و کند دریافت را مبلغى خود اثر اول چاپ برابر در هنرمند یا مترجم یا مسلف اگر. 1٣٣٨ س ٣٧
 منعقمده  قرارداد ننن در که صورتى پاسخ: در دارد؟ حکنى چه مبلغ این دریافت نناید؟ مطالبه ناشر از را خود حق بعدى هاى چاپ در تواند مى آیا کند، شرط
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بر هنین مبنا تال  گردیده است برخی از احکا  مالکیت فکری بر اساس رنایت و عد  رنایت دارنمده شمیء فیزیکمی    

توانند نسمبت  اند که آیا اشخاص مینسبت به تصرفات دیگران تحلیل گردد. برای مثال برخی این پرسش را مطر  ننوده

ظماهرا برخمی فقیهمان در     ؟اقمدا  کننمد   مغازه صاحب از اجازه کسب بدونکنند به تکثیر ویدئوهایی که از مغازه اجاره می

پاسخ چنین پرسشی با توجه به ماهیت تصرف در شیء فیزیکی و اینکه آیا چنین تصمرفی بمرای مسمتأجر روا اسمت و یما      

 ٣٨.انمد دانسمته  آن صماحب  اجمازه  برداری از نموار بمدون  اینکه حوزه تصرفات مستأجر محدود است، احتیاط را در ترک نسخه

توان به پرسشی اشاره کرد کمه در آن دربماره حکمم رفتمار     شود. برای مثال میشبیه به این سخن در عاریه نیز مطر  می

 و کمرده  مراجعمه  گیرنمد  ممى  هما  کتماب  و اوراق از زیمراکس  و فتموکپى  که هایى مغازه بهشود که پرسیده می یاشخاص

ظماهر    کند؟ تصویربردارى ها آن از کتاب صاحب اجازه بدون است جایز آیا ننایندمى را هاآن از بردارى تصویر درخواست

چنین پرسشی آن است که متصرف کتاب آن را به عنوان عاریه از نهادهایی چون کتابخانمه )نمه دارنمده شمیء فیزیکمی(      

تی مالکانمه  دریافت کرده است و درصدد است با تصرف در آن فتوکپی تهیه نناید. در اینجا نیز منکن است چنین تصمرفا 

تصور شده و خارج از حوزه انتفاع مجاز قلنداد شود. در نتیجه احتیاط آن است که بدون اجازه صاحب شیء فیزیکمی ایمن   

این راه حل نیز تنها به رابطه شخص تولید کننده آثار فکری و ناشر اندسشیده است و تال   گونه تصرفات صورت نگیرد.

 ننیاد. حال آنکه ترسیم روابط قراردادی نیز مشکل را حل نخواهد کرد. ننوده است روابط قراردادی را تبیین 

ی عرفمی  شود پریر  حقوق عقالیی است. بنا بر این نظر اگر خردمندان حقموق رویکرد دیگری که در اینجا مطر  می

فی را بمرای  که خردمندان حقوقی عر هنگانیشنارد. زیرا برای شخصی ترسیم کنند شارع احترا  به این حقوق را الز  می

یابمد. انچمه در اینجما ممورد     ای چون منع ظلم در اینجا جریان میادلهکسی شناسایی کنند نقض آن را ظلم می شنارند و 

الیمت  دیت در فعگفتگو است این سخن است که ترسیم حق در مالکیت فکری بر اساس مبانی اعتبار موجب ایجاد محمدو 

ر وجمود  بم ع ظلم مبتنمی  . خود چنین محدودیتی نیازمند ادله اعتبار و مشروعیت است. به دیگر سخن منشوداشخاصی می

ک حق جه بودن یحق و مشروعیت آن در نظا  حقوقی است. هر نظا  حقوقی با توجه به مبانی مشروعیت بخشی خود مو

 گیرد. نانت اجرا در نظر مینکند و برای آن را اثبات می

توان با ادبیات سنتی مالکیت و از طریق رابطه شمخص  شود که این مونوع را ننیه گرشت روشن میبا توجه به آنچ

حل ننود. بلکه در این موارد سنخ روابط اجتنماعی تغییمر کمرده    مانند کتاب و یا یک مجسنه ساخته شده با شیئ فیزیکی 

باید دید قاعده فقهی و حقوقی حاکم بمر رابطمه    . اکنون با توجه به این تغییرو یک رابطه سه گانه بوجود آمده است است

                                                                                                                                               
 شرط به عنل ناشر بر و ندارد اشکال مبلغ آن گرفتن کند، اقتضا را آن قانون یا باشد کرده شرط بعدى هاى چاپ در را مبلغى دریافت اول، نسخه تحویل براى
 االستفتائات(ای، اجوبه)سیدعلی خامنه .است واجب
 در شمرط  طمور  بمه  گمردد یمم  مترتب حقوق نیا بر که یآثار یبرخ بیترت هرچند و میدانینن ثابت را مرکور حقوق تیمشروع ذکر، ما کل یعل بناء.  »...٣٧
 اغمراض  بعمض  توانمد یمم  یحمد  تا که یراه. ننود نیتام توانینن شرط با دارند، حقوق نیا یدعاو ارباب که را یمهن مقاصد اما است، ریپرامکان عقد ننن
 طمور  بمه  ردیبگ نظر در را عامه مصال  دیبا تیوال حسب بر که طیالشرا جامع هیفق که است نیا سازد، فراهم است نظر در حقوق نیا اعتبار در که را یحیصح
 مقصمود  کمه  اسمت  یابرنامه نیا که است یهیبد سازد محدود ینیمع مدت تا را فیتال ای اختراع آن از دیتقل ای طبع فیتال ای طبع ای اختراع هر به نسبت یمورد
 گلپایگانی( یصاف اهللتیآ) «.شودیم اجرا هیفق تیوال محدوده در آن کل و گرددیم مشاغل مطلق شامل بلکه شدهینن حقوق در

 چماپ  حقوق که دلیل این به باشد، آنان پسند مورد کامالً که صورتى در و کرده اجاره ها کلوپ ویدئو از را ویدئویى نوارهاى مسمنین از بعضى. 1٣٤٦ س ٣٨
 جمواز،  عمد   فرض بر و است؟ ایزج کار این آیا کنند، مى آن تکثیر و نبط به مبادرت مغازه صاحب از اجازه کسب بدون است، غیرمحفوظ علنا از بسیارى نزد
اسمت؟   کمافى  شمده  تکثیمر  نوار محتواى نکرد پاک که این یا نناید مطلع خود کار از را مغازه صاحب اآلن باید آیا نناید، آن تکثیر یا نبط به اقدا  فردى اگر

 .اسمت  کمافى  نموار  محتمواى  نکمرد  محمو  کمرد،  کمار  این به مبادرت اجازه بدون اگر ولى است، آن صاحب اجازه بدون نوار از بردارى نسخه ترک احوط پاسخ:
 االستفتائات(ای، اجوبه)سیدعلی خامنه
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عنصر مشروعیت بخمش اسمت.   دیگری مفاد معین و برای تعیین قاعده حقوقی به دو عنصر مهم توجه کرد یکی چیست. 

کنند و در صورت که افراد بر اساس آن رفتار می گیردمحقق شود قاعده حقوقی شکل میبا هم هنگامی که این دو عنصر 

. در فقه و حقوق اسالمی توجه اکید بر عنصر مشروعیت بوده است قضات بر اساس آن قضاوت خواهند کردایجاد مشکل 

اخمر از نظامهمای حقموقی     در تبیین مفاد آن را از طریقمفاد حکم توجه شده است. اندیشنندان اسالمی تبیین و کنتر به 

. مشکل این شیوه این اسمت کمه اگمر    اثبات ننایندرا ی قاعده حقوقتا مشروعیت مفاد  اندننودهتال   اقدا  کرده و  دیگر

فقمط   . به عبارت دیگمر گرددمشکل حل ننیمالکیت فکری اثبات نشده و از سوی دیگر راه حل پریرفته نشود مشروعیت 

 حل نفی شده است. مشروعیت یک راه

ر دو امر است یکی مربوط بمه  مشکل مالکیت ادبی و هنری درسد در اینجا باید به اصل مشکل توجه کرد. به نظر می

تموان بما تکمالیف عنمومی ممرد       حقوق اخالقی مولف است که حل آن با مشکل چندانی روبرو نیست. زیرا این امر را می

ای را به مولف نسمبت نمداده و یما آن را تحریمف کنمد      مبنی بر مننوعیت دروغ توجیه ننود. زیرا هنگامی که کسی نوشته

کمه  این است که هزینه تولید اثر فکری بریم که معضل اساسی پی میست. در این میان مرتکب نوعی سخن کرب شده ا

کمه  احتنماالت مختلفمی را    یافتن راه حل مناسمب ایمن اسمت کمه      چگونه تامین شود.گیرد توسط پدیدآورنده صورت می

پدیدآورنده آثار فکری خود هزینه آن را توان در پاسخ در نظر گرفت بررسی کرد. اولین احتنال این است که گفته شود می

از اثمر  بمرداری  هر کس خواست اقدا  به بهمره  . بنا بر اینوی اثر را آزاد قلنداد کندنتیجه چنین کاری این است که بدهد. 

از سوی دیگر  هر چند به لحاظ حقوقی مجاز است اما افرادی که حانر به چنین اقدامی هستند کم شنارند.این اقدا  . کند

حتی با فرض آزاد بود استفاده از اثر ناشران چندان تنایلی ندارند مگر اینکه نسبت به فرو  تا حدود زیادی بمه بازگشمت   

ایمن پیشمنهاد در بسمیاری از    احتنال دیگر اینکه هزینمه را از اولمین ناشمر دریافمت کنمیم.       هزینه خود اطنینان پیدا کنند.

بمرای  را انجما  دهمد    اما ناشری که بخواهد چنمین اقمدامی  است موجه نیز به لحاظ حقوقی ها مطر  شده است و دیدگاه

و  گیمرد  بمه عهمده  خمود  هما را  این است که دولت تامین هزینمه  دیگر. احتنال بیند مناسب ننیرفتار  توجیه اقتصادی 

رسد اما دولت نظر می این صورت نیز اگر چه در مرحله تصور درست به پرداخت آن را از مالیات و مانند آن در نظر بگیرد. 

تامین برخی از آثار از سوی دیگر ای که تنامی تولیدات اثار را بتواند تامین کند. نه بودجه کافی برای این امر دارد به گونه

آثار متنوع تولید نخواهد شد. راه حل منطقی این است که هزینمه  در نتیجه خواهد بود و ننیز در راستای اهداف خود دولت 

توان است اما اینکه چگونه می جویی مناسبننده است تامین ننایم. این چارهمصرف کهنان فاده کننده نهایی که را از است

 . پردازیمکهدر ادامه به آن می آن را مشروع دانست بح  دیگری است

بمرای تاییمد آن   مشروعیت این نهاد این است که آن را تنها مصداقی از نهاد مالکیت بدانیم که ادله احترا  مالکیت را 

با این فرض دولت موظف خواهد بود احترا  آفرینش فکری را تامین کند و بمه بحم  هزینمه و فایمده توجمه       بکار گیریم.

حل دیگر این است که بر اسماس ادلمه النمرر    راهاین امر از طریق ساختار سنتی و متعارف مالکیت متصور نیست.  نکند. 

جامعه اسالمی  با معضل عد  تولیمد علمم و تمامین هزینمه      حلیچنین راهنپریرفت  ای ترسیم کنیم که باونعیت را بگونه

تواند موجب مشروعیت شود. این تحلیل میپنداشته اجتناعی نی و نرر امنابساو چنین ونعیتی را موجب شده روبرو دیده 

 بخشی راه حل باشد. 

ه هر چند منکن است خود موجب مشروعیت راه حل دیگر اسناد به اموری چون مقاصد شریعت و یا مصلحت است ک

به عبارت دیگر مفاد قاعمده حقموقی مبنمی بمر      توان به اعتبار آن دست یافت.قلنداد نشود اما از طریق حکم حکومتی می
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شود. حاکم اسالمی برای دستیابی به چنین اموری اعتبار مالکیت فکری بر پایه نتایج مفیدی است که از اعتبار حاصل می

به خوبی روشن است اعتبمار چنمین راه حلمی ایمن اسمت کمه        دهد. البتهحکم حکومتی چنین امری را اعتبار میبر اساس 

 معضل هنچنان باقی باشد و راه حل بهتر برای پاسخ یافت نشود.

 گیرینتیجه

آن کدا  های در تحلیل مالکیت فکری سه امر را باید از یکدیگر جدا کرد. یکی اینکه معضل اجتناعی چیست و مسلفه

در این میان این امر که بهترین پاسخ کدا  است قابل بحم  بموده و بمر    . قابل ارائه استمناسب به آن  و چه پاسخاست 

 فرض یافتن بهترین پاسخ در ادبیات فقهی مشروعیت آن قابل گفتگو است. 

 و معضمالت  ه و مسمائل روابط اقتصمادی جدیمدی را شمکل داد   اگرچه فواید بسیاری داشته است، اما پیشرفت فناوری 

پیش روی نظا  فقهی و حقوقی قرار داده است. یکی از این مسائل که تال  شد بر اساس منابع و ادله ممورد  نیز  یجدید

های علنمی، ادبمی و هنمری    های فعالیتهزینهکه و برای آن پاسخی ارائه شود، این پریر  در نظا  حقوقی اسال  تحلیل

ممدافعان   منافع اقتصادی نشر و تکثیر اثر ادبی و هنری باید متعلق به چه کسی باشمد. ر چگونه تأمین شود و از سوی دیگ

اسمت  برداری اقتصادی از اثمر  بهرهبا مشروعیت بخشیدن به حق انحصاری مسلف در تنها استدالل که  ینحقوق مسلف با ا

با آن برخاسته و  مخالفتنظران به صاحب یخبر ،در برابر تواند منبع تأمین هزینه از طریق فواید اقتصادی اثر باشد.که می

 یدتشمد  یدآورنمدگان، سوءاستفاده از انحصار در اطالعات، اسمتثنار پد مغایرت با رقابت و اقتصاد آزد،  یرنظ ییهابا استدالل

انمد  نودهو تال  ن ندانستند ی را صح یانحصار یازاتگونه امت ینا یجادو... ا مضر یهارقابتایجاد  عدالتی،یو ب ینابرابر

 . های جایگزین ارائه دهندحلراه

حل در حقوق اسمالمی نیمز قابمل طمر      گانه شناخت معضل، تعیین مفاد و مشروعیت بخشی به راهتحلیل مراحل سه

انمد و تنهما بمه    ایشان تنها به قضاوت درباره راه حمل پرداختمه  دهد به فتاوای فقها در این باره نشان میاست. البته مراجع 

ابتمدا معضمل   بمرای ایمن منظمور    رسمد  اند. حال آنکه به نظر میو عد  مشروعیت مالکیت فکری بسنده ننوده مشروعیت

مورد  یو هنر یادب یتمونوع مالکو سپس  یینتبارائه شده است پاسخ به آن در  یت فکریکه مالک یو اقتصاد یاجتناع

معضل اجتناعی مطمر  هنمان    مساله حل گردد. یآن در حقوق مشخص شود و به لحاظ فقه یگاهتا جاگیرد قرار  یبررس

تأمین هزینه تولید و برخورداری از منافع اثر است. البته در این میان حقوق اخالقی مسلف از قبیمل اسمناد اثمر و یما عمد       

توان بما تکمالیف عنمومی ممرد      با مشکل چندانی روبرو نیست. زیرا این امر را میتحریف اثر نیز مطر  بوده که حل آن 

 نی بر مننوعیت دروغ توجیه ننود. مب

گیمرد  است که هزینه تولید اثر فکری که توسط پدیدآورنمده صمورت ممی   مطلب این هنچنان معضل اساسی بنابراین 

حل مناسب و کارآمد را در تأمین هزینه از اسمتفاده  . خردمندان تنها راهو منافع اثر چگونه تخصیص یابد چگونه تامین شود

حلی نیمز در آن دانسمته شمده اسمت کمه آن را      اند. مشروعیت چنین راهان مصرف کننده است دانستهکننده نهایی که هن

مصداقی از نهاد مالکیت بدانیم که در نتیجه بتوان با استناد به ادله احترا  مالکیت محنلمی بمرای مشمروعیت آن اسمتوار     

ایجاد انحصار الز  برای مالکیمت پمیش از قمانون    ننود. این امر از طریق ساختار سنتی و متعارف مالکیت متصور نیست و 

حل دیگر استناد به ادله النرر است. به این معنا کمه در  منکن نیست تا بتوان از مشروعیت فراقانونی آن سخن گفت. راه

صورت عد  جعل چنین انحصاری جامعه اسالمی و پدیدآورندگان بما معضمل عمد  تمامین هزینمه و رکمود علنمی روبمرو         

راه حل دیگر اسناد به اموری چون مقاصد تواند بخشی از حقوق مورد نظر را توجیه نناید. توجیه تنها میاین اما . شوندمی
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شود این حال با فرض اینکه چنین اساسی پریرفتهشود. نتایج مفیدی است که از اعتبار حاصل می وشریعت و یا مصلحت 

ایت دارد. این امر توسط حاکم اسالمی و در قالب اموری چون قوانین و امر نیاز به اعتبار قانونی و بیان حدود و شرایط حن

این است کمه معضمل   مبنی بر چنین راه حلی امکان تنسک به البته به خوبی روشن است شود. یا حکم حکومتی مقرر می

 هنچنان باقی باشد و راه حل بهتر برای پاسخ یافت نشود.
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