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سخن ناشر
رشتة حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزلة یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به  خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصة خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعة کتب و جزواتی هستند که طی سالیان 
متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ 

نکرده اند.
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
باید  از آن،  نیازهای علمی دانشجویان رشتة حقوق و نیز رشته های متأثر  رفع 
بیش از گذشته موردتوجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، موردتوجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسة آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر 
همراهی  در  مؤثری  گام های  است  توانسته  غنی،  و  روزآمد  آموزشی  کتب  نشر 
با دانشجویان رشتة حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
ارائة خدمات درخشان،  با  امیدوار است  انتشارات چتر دانش  باشد.  پژوهندگان 

شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصة ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



تقدیم به:
ارواح طیّبه والدینم که در تعلیم و تربیتم سعی وافر نمودند

و همچنین خواهرم شادروان خانم دکتر زهرا چیت سازیان
 که ناباورانه از میان ما رفت و عروج نمود.
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حمدوسپاسخداوندسبحانراکهبرماتوفیقنهادتادرمسیرعلم
ودانشقرارگیریموازاینبیکرانعلمالهیتوشهایبرچینیموصلوات
نامحصوربرخاتمانبیامحمدمصطفی کهبشریتراباتعلیموتربیت
بهمعارجعالیهانسانیهدایتنمودوازموهبتائمههدیوپرتوافکنی

حضرتبقیةاهللاالعظمارواحنالترابمقدمهمقدمهالفداءبهرهمندگردانید.
بدیع افکار و خالق اندیشههای مرهون ما روزگار فرهنگ و تمدن
و ابتکار اندیشه، فکر، زرین آجرهای با را بشر تمدن بلند کاخ است.
ابداعبرافراشتهاندوسرفصلوزیربنایهمهپیشرفتهایدینیوبشری

جرّقههاییاستکهازذهنبشرتراوشنمودهاست.
افرادیدرسایهسارفکرمترّقیوخالقبهآفرینشنوآوریهاپرداختندو
درآسمانبلندافکاربهمقابلهبابرداشتهایسطحیوبیریشهپرداختند.
پیدایشوتکاملعلومنیزبهواسطةاندیشههاینووابتکارهاصورتمیگیرد.

1- سوره اعراف، آیه 43.
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و فرهنگی روابط در ایجادشده تحوالت باگسترش معاصر درجهان
اجتماعیانسانها،پرسشهایفراوانیبهوجودآمدهواینمکتبتشّیع
با برمیراثبسیارغنیاهلالبیتدرخشیدوهمچنان باتکیه استکه
اقتدارباقیماندهوتوانستهاستدرهرزمانومکانیپاسخگویسؤاالتو
شبهاتباشد،اینکاربابهرهگیریازفرآینداجتهاددرگذرزمانطراوتو

تازگیخودراحفظکردهاستودرچنبرةحوادثجادوانهماند.
مالکیتهایفکریکهتراوشاندیشهوذهنبشراستدرعصرحاضر

اهمیتفوقالعادهایپیداکردهاست.
مؤلفین،مصنفین،مخترعینومبتکرینباقدرتاندیشه،دانستههای
نهانیرامییابندوباافزودههایفکریخویشبهآنهاشکلمیدهندو

سرانجامآفریدهخودراعرضهمینمایند.
انساندرطول زندگی انکار غیرقابل ابعاد از ابتکار و وخالقیت هنر
اعصاربودهوباتوجهبهاینروحیهمیبینیماسالمبههرنوعآفرینشکه

درخدمتبشروتکاملانسانهاباشدرویخوشنشاندادهاست.
هنری، ادبی، آثار پیدایش به که فکری آفرینشهای حقوق امروزه
و بینجوامع ارتباطاتوسیعیکه بهدلیل تجاریمیپردازند و صنعتی

افرادبرقرارشدهازاهمیتخاصیبرخورداراست.
درهمهجوامع،قشرخاصیبهامرتولیدوخلقآثارفکریمیپردازند
وازاینطریقجامعهرابهبهرهگیریازتجربههاواندوختههایخودو

دیگرانسوقمیدهند.
اینها،مؤلفین،مترجمین،هنرمندانومخترعینیهستندکه ازجمله

بهآفرینشآثارسودمندپرداختهوخدماتشایانیبهانسانهاکزدهاند.
درقدیمآثارفرهنگیوهنری،نشروگسترةمحدودیداشتندوچه
را خود آثار از مالی بهرهبرداری انتشار و توّقع خود پدیدآورندگان بسا



99پیشگفتار

نمینمود، آثارچندانضروری این از قانونی ازاینروحمایت و نداشتند
ولیامروزهوضععوضشدهاستوباارزشیکهآفریدههایفکریپیدا
کردهاندونقشیکهدرتحوالتجامعهدارند،دیگرقانونگذاراننسبتبه
آنهابیتفاوتنبودهوشناساییآنراالزمدانستهوحقوقیخاصجهت

آنهاتدوینکردهاند.
است ایران در و دنیا در حقوقی جدید مسائل از تقریباً موضوع این
اخیراً آنکه جز است، شده بحث بحث کمتر اسالمی فقهای کتب در و

تحتعنوانمسائلمستحدثهاشارتیبهآنرفتهاست.
مطرحنشدناینموضوعدرمباحثفقهاوحقوقداناناینتوّهمراایجاد
میکندکهبهآثارمؤلفین،هنرمندانومبتکرینوقعینهادهنمیشودو
توجهیبهحقوقمادیومعنویاینگروهنمیشود،ولیدرواقعیتاین
استکهتاحدودسیصدسالقبلبحثیازحقوقفکریمطرحنبوده،ولی
زمانیکهامکاننشروتکثیربهتعدادزیادپیشآمدبههماننسبتامکان
تجاوزبهاینحقوقفراهمآمدودولتهارابرآنداشتکهبرایحمایت

ازپدیدآورندگانبهتدوینقوانینبپردازند.
نخستینقانونیکهدرایرانتصویبشدقانونثبتعالئمواختراعات
ازآندرسال۱۳۴8قانون استکهدرسال۱۳۱0تصویبشدوبعد
حمایتحقوقمؤلفانومصنفانوهنرمندانازتصویبگذشتوقانون
ترجمهوتکثیرکتبونشریاتوآثارصوتیدرسال۱۳۵۲مکّملقانون

قبلیشد.
البتهپدیدآورندگانانتظاردارنداززحماتمادیومعنویآنهاقدردانی
شودواینمحاکمدادگستریووزارتفرهنگوارشاداسالمیهستندکه
وظایفخودرادرقبالپدیدآورندگانبایدکاماًلاجرانمایندتاآنهادلگرمی

بیشتریپیداکنند.
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حقوقدانان و اسالمی فقهای دیدگاه تبیین به کتاب این تدوین در
افزودمو برآن بهعنوانکارتطبیقی را پرداختمونظریاتفقهایعامه
اندیشههایگوناگوندربارهماهیتحقوقپدیدآورندگان،آثارواشخاص

موردحمایترابررسیکردهام.
امیدوارممرضیخداوندسبحانقراربگیرد.

والّسالم 
دکترمرتضیچیتسازیان



مقدمه

درحقوقآفرینشهایفکرییکچیزرااصلقرارمیدهیموآناینکه
هرچهآفرینشفکریمحسوبمیگرددازذاتخداوندیاست.

آفرینشوخلقمطلقازآنخداستوآنچهبهانساننسبتمیدهیمبه
حسبآنهاستکهاینتراوشاتفکریوابداعاتوخالقیتها،جرقههایی

استکهخدایسبحاناورابراینامرمددنمودهاست.
است، بوده بیشماری فکری تحوالت شاهد گذشته اعصار طرفی از
حرکتهایفکریدرآگاهنمودنتودههانقشاساسیدارند،امواجفکری

استکهجوامعرابهحرکتدرمیآورد.
ارزشنویسندگان،متفکرینودانشمنداناعمازعلومالهیوانسانیبر

کسیپوشیدهنیست.
و مبتکرین هنرمندان، مصنفین، مؤلفین، غیرمکتوب و مکتوب آثار
مخترعینتحولعظیمیبهدنبالداشتهاست،خصوصاًارزشوبهاییکه

اسالمبرایآنهاقائلشدهاست.
مقایسه مادیات با نمیتوان را فکری آثار پدیدآورندگان علمی ارزش
و نمیگیرند دست به قلم مادی امور جهت دانشمندان اصوالً نمود،
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باید نیستکه اماشکی دارند، رفیع بلکههدفیبس نمیگویند، سخن
پدیدآورندگانموردحمایتقانونیقرارگیرند،زیراارزشکارانسانمحترم
استوعقلومنطقوفطرتایجابمیکندکهآثاراینبزرگانازلحاظ
که اینجاست بحث حال گیرند. قرار حمایت مورد باید معنوی و مادی
آیاصرفاًبرنسخهاولاثروآفریدهفکریحقیهستیااینکهاستحقاق

پدیدآورندهعاماست؟
هیچ که میرسیم دورانی به برگردیم گذشته به اگر تاریخی نظر از
قاعدهوضابطهایدررابطهبااینحقوقوجودنداشتهاستوصرفاًدرحد

نکوهشوذماخالقیباکسیکهتخلفمینمود،برخوردمیکردند.
اوراتمسخر مثاًلاگرکسیشعردیگریرابهخودمنتسبمینمود

مینمودندوازاینحدباالترنمیرفتند.
دردورانبعدمعیارهایارزشیبرایخالقیتهایفکریدرنظرگرفتند
وحّکاموسالطینازطریقبخششالقابوصله،بهصاحبانآثاراعتبار
میدادند.بعدواردمرحلهایمیشویمکهمجلسودولتبهوضعقانون
خود به فرامرزی شکل مسئله و شود رعایت افراد حقوق تا میپردازند

میگیردوجنبهبینالمللیپیدامیکند.
زیرادولتهاوافرادباهممراوداتفرهنگیدارندوالزماستقوانین

همگونویکدستیوضعگردد.
البتهماچندقانوندرکشورداریممثلقانونحمایتحقوقمؤلفان
ومصنفانوهنرمندانوقانوندیگریکهدرتکمیلآندرموردترجمه
و انفورماتیک آثار از حمایت اخیراً و گذشت تصویب از صوتی آثار و

نرمافزارهایکامپیوتریموردبحثجّدیقرارگرفتهاست.
ازطرفیمسئلهپیوستبهگاتیاسازمانتجارتجهانیمطرحاست

کهبایددقیقاًمنافعومضراتاینعضویتبررسیشود.
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مالکیتفکریدردوبخشمالکیتادبیوهنریومالکیتصنعتیو
تجارتیبحث.

دربخشمالکیتادبیوهنریغالباًگونههایمختلفاینآثارهمچون
و نقاشی سینمایی، آثار سرود، ترانه، نمایشنامه، شعر، رساله، کتاب،
حمایتازپدیدآورندگانآنهابررسیمیشودودربخشمالکیتصنعتیو

تجارتیبهاختراعهاوعالئمصنعتیوتجارتیپرداختهمیشود.
نکتهمهمآناستکهاشخاصبایدموردحمایتوتشویققرارگیرند
تادرزمینههایفکریوهنریفعالیتنمایندوآثارخودراعرضهنمایند.
صورت که پیشرفتهایی با است ارتباطات عصر که امروز جهان در
گرفته،حقوقپدیدآورندگانرادرمعرضآسیبجدیقراردادهاستو
انتظارمیرودکهازتضییعحقوقآفرینشگرانجلوگیریشود؛زیرااینها
طالیهدارانفرهنگهرکشورندوالزماستازثمراتکارخودبرخوردار

شوند.
حمایت،تشویقوترغیبپدیدآورنده،موجبامنیتفکریوافزایش

ابتکارهامیشودورشدوتعالیفرهنگرابهدنبالدارد.
باپیشرفتهایتکنولوژیکخارقالعادهای درچنددههاخیر خصوصاً
کهدرشکلوکموکیفعرضهکارهایادبی،علمیوهنریپدیدآمده
استوحتیمیتوانمحتواییککتابخانهبزرگرادریکدیسکنوری
ذخیرهنمود،اندیشهحمایتازحقوقمالکیتهایفکریبیشترشدهاست.
هدفمادراینرسالهروشنشدنزوایایمختلفحقوقآفرینشهای

فکریاستودرسهفصلارائهمیگردد.
درفصلنخستپیشینهتاریخیحقوقپدیدآورندگاندراسالموایران
رابحثوبررسیخواهیمکرد،دراینبخشسعیشدهاستضمنبررسی
تاریخچهمختصریازحقوقمالکیتهایفکریدرایرانوجهانتعریفی
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ازمفاهیم ازمالکیتوحدودآن،حقوقمعنوی،کپیرایتوبحثیهم
حقوقیمربوطبهمالکیتهاخواهیمداشت.

درفصلدومبهبررسیفقهیوآرایموافقانومخالفانحقوقفکری
حقوق درباره گوناگون اندیشههای نظر و نقد به و پرداخت خواهیم
عامه فقهای نظریات از همچنین و پرداخت داد خواهیم پدیدآورندگان
این برایبحثتطبیقیکمکگرفتهشدهاست.درفصلنهاییماهیت
حقوق و آثار مختلف گونههای و حمایت مورد اشخاص و آثار حقوق،
مادیومعنویپدیدآورندهبحثخواهیمنمودودرخاتمهبهنتیجهگیری

خواهیمپرداخت.

فصل اولفصل اول

کلياتکليات



فصل اولفصل اول

کلياتکليات





مبحث�اول:�تاریخچه�حقوق�پدیدآورندگان

پیشینه تاریخی حقوق پدیدآورندگان در اسالم

درصدراسالممانندسایرسیستمهایحقوقیبهلحاظآنکهدرعرف
بر نداشتحکمخاصی فکریموضوعیت مالکیتهای زمانخودحقوق
حمایتیاردآننیزنبودهاست،بعداًکهاینحقموضوعیتیافتطبعاً

فقهابهحکمآنپرداختند.
ترجمه و تألیف قدمت به هیچکدام فکری آفرینشهای میان در
نمیرسند.پیدایشکتابدرتمدناسالمپیوندیعمیقباتدوینحدیث

دارد.
اهتمامبهاینامردردورةامویانشتابگرفت؛زیراآنانبرایتحکیم

اقتدارخودنیازبهخلقاحادیثوجعلآنبودند.۱
ازسویدیگرباظهورمکتبمحدثاندراواخرسدةنخستهجریبه

قصدیافتنحدیث،کتابهایرواییزیادیپدیدآمد.
از تا میپرداختند حدیث خلق و تألیف به بعضی میدانیم طرفی از
این در و نمایند دریافت هدایا و وجورجوائروصله دستخلفایظلم

1- احمد بن الحسین االمینی، الغدیر فی الکتاب و السنة و األدب، دارالکتاب العربی، ج5، ص340.
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آشفتهبازاربعضیکتابهاییسرشارازجعلّیاتمیساختندتابهدرهمو
دیناریبرسند.

درمقابلضرورتعقیدتیورسالتهایعلمیوفرضیهدینیایجاب
میکردکهدرامانتداریحدیثکمالدّقتبهکاررودوبدینساندخل
وتصرفدرنقلوثبتحدیثمسئولیتشرعیداشتوراویانحدیث
میکوشیدندازمشایخخوداجازهنقلحدیثبگیرندواینسنتحسنه

تاکنوننیزادامهدارد.
تمدن در عطفی نقطه هجری دوم اواخرسده در نیز ترجمه نهضت
و ازیکسو وهندی ایرانی یونانی، متونمختلف ترجمه اسالمیشد،
نوینی فرهنگی ملتها،رستاخیز آرای و عقاید و فرهنگی متون ترجمه
پدیدآورد،نویسندگییکدانششدونسخهبرداری،حرفهایبسیارمهم

گردید.
درایندورهوّراقیوصّحافیوتذهیبوتجلیدحرفهایپیشرفتهشد

وصنعتکاغذسازیبهاینامرکمکشایانینمود.
بانهضتترجمه،دانشیونانیازطریقزبانعربیبهغربراهیافتو
براینخستینباراروپابافلسفهوحکمتیونانآشناشدکهمتونآناز

زبانعربیترجمهشدهبود.۱
ایامبودکهکتابتکهمحتاجاحرازآدابودانشخاصو درهمین
طیّنمودنمراتبیبودحرفهاینانآوروسودمندبهحسابآمدبهویژهاگر

باذوقوسلیقهوابتکارتوأممیگردید.
مترجمینیزدرآمدسرشاریبهدنبالداشت؛زیراحرفهایدولتیبود.
و اخالقی موعظة برمیآمد مؤلفان از که کاری تنها اوضاع این در

1- اسوند دال، تاریخ الکتاب من اقدام العصور الی الوقت الحاضر، ترجمه: محمد صالح الدین حلمی، قاهره 1958، 

ص40 و 41.
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یادآوریعذابوعقوبتاخرویوبرحذرداشتنتحریفگرانوجاعالناز
هرگونهدخلوتصّرفبود.

بهجای آثار از یکی در چهارم و سوم سده مشهور مّورخ مسعودی
ماندهاشآورده:

»...هرکسحرفیازکتابمراتحریفکندیابخشیازآنرابرداردیا
نکتهایروشنومعلومراتباهسازدیاشرححالکسیراعوضیادگرگون
سازدیاازخودبنویسدیااثرمرابهغیرمننسبتدادهیادیگریرادر

نوشتنآنشریکجلوهدهدخداونداورابهغضبخودگرفتارکند.«۱
ازآنچهگذشتدرارتباطباحقوقمؤلفایننتیجهبهدستمیآید
و فریضه بهعنوان آن از است اسالم نشر و توسعه هدف که آنجایی از
مسئولیتشرعیتلّقیمیشودواصلبرایناستکهتألیفمستلزمانتفاع

مادینباشد.
بعدهاازجملهوظایفمتولّیامورحسبهنظارتبرتألیفشدکهباید

درقلمرویخاّصیفعالیتکند.
نکتهمهمدیگردراینباب،نظارتاسالمبرآفرینشهایفکریاست.
باآنکهاسالمتأکیدوافریبرآزادیعقیدهوبیاندرگفتارونوشتاردارد
آنها بهترین اقوالگوناگونوگزینش بهشنیدن را انسانها وقرآنهم
بشارتداده۲وسیرهپیامبرهمدراحتجاجواستداللبامشرکانوکّفار
محّرمه مکاسب در ولی است، آزاد منطقی گفتوشنود از گویایی گواه
بحثازحرمتحفظوخریدوفروشکتبظاللآمدهاستجزدرمواردی
کهاستثناشدهاستواینهاحاکیازنظارتمذهببرآثارفکریاست
نسخهبرداری و حفظ که موردی دو نگردد. انسانها انحراف موجب تا

1- علی بن الحسین المسعودی، مروج الّذهب و معادن الجواهر، دراالندلس، بیروت، ج1، ص27.

2- سوره زمر، آیه 17.
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کتبضالهاستثناشدهاستیکیبراینوشتنرّدهبرآنهاودیگریجهت
استداللبرصاحبآناست.

نگاهی به حقوق آفرینش های فکری در ایران

درجهانامروزحقوقمربوطبهپدیدآوردندگانآثارفکریوهمچنین
افرادیکهبهخلقآثارهنری،علمی،فلسفی،فقهی،تفسیری،صنعتیو
تجاریمیپردازندبهدلیلارتباطوسیعازاهمّیتفوقالعادهایبرخورداراست.
وسایلنوینارتباطیبهسرعتدرحالتکوینوگسترشاست،الزم
و فرهنگی ناهنجاریهای بروز از بهمنظورجلوگیری میان این در است
به دست جامعه در فکری آفرینشهای نهادینهکردن برای و اجتماعی

کارهایزیربناییزد.
اکنونشبکههایاطالعرسانیدرحالگسترشاستوازطرفیدیده
میشودآثارفکریباسختکوشیوبهکارگیریخالقیتهاونوآوریهابه
دستمیآیدوهموارهقشرممتازیعهدهداراینمسئولیتخطیرهستند.
یکنویسندهیامترجمیامخترعیافردیکهنرمافزاریراتهیهکرده
استبهاینامیدوقتخودراصرفنمودهتانتیجةعملیاثرخودراببیند،
اّمامتأسفانهتکثیرغیرمجازمحصوالتفکریبهدلیلسهولتوارزانیآن

عاملعمدهایدرپیشگیریازرشد،محسوبمیگردد.
تجربةجهانیمؤیدایننظریهاستکهپیشگیریازعواقباینامردر

سایهحمایتهایقانونیازمبتکرینوپدیدآورندگاناست.
اینحمایتهاازطریقتدوینواستقرارقوانینمّیسرمیگردد.ازجمله
مسائلعمدهایکهدرشرایطکنونیفرارویرشدفرهنگیجامعهاست،

موضوعحمایتازسرمایههایفکریاست.
قرار موردنظر ایران در را بحث پیشینه مسائل این به توجه با حال

میدهیم.
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مرحله فقدان قوانین حقوقی

درقدیمهیچقاعدهوضابطهایدرموردپدیدآورندگانفکریوجود
نداشت،بلکهقرائنوشواهدنشانمیدهدکهاگرهنرمندیاشاعریاثر
هنریوسرودةخودرانزدسلطانارائهمیدادصلهواکرموالقابیبهاو
میرسیدوهرکسبرخالفواقعشعریانقاشیرابهخودنسبتمیداد،

موردمذّمتقرارمیگرفت.
اینتوجهبشررابهآثارزاییدهفکرواندیشهمیرساندودرآننوعی
استحقاقدرزمینهحقمعنویواحترامبهشاعرانوهنرمندانرامیتوان

یافت،پسدرموردسابقهتاریخیمسئلهفقطمدحوذّمرادیدهایم.
اینکهچرادرگذشتهپدیدآورندگانآثارفکریامتیازیکسبنمیکردند
وازحمایتحقوقیبرخوردارنبودندبدیندلیلاستکهدرکموکیف
عرضهکارهایادبی،علمیوهنریپیشرفتیبهوجودنیامدهبود،دستگاه
چاپهنوزتوسعهنیافتهبودواگرشخصینسخةخطیاثریراکهمتعلق
اورانکوهش نامخودترویجمیداد بهدیگریبودتصرفمینمودوبه
تادرصدد اومیخواستند از یا اورامجازاتمیکردند آیا اما میکردند،
جبرانضررماّدیومعنویمؤلّفبربیاید؟بهطریقیکهامروزدرموردآثار
خبری اینها از اولیه جوامع در مسلّماً میشود عمل فکری مالکیتهای

نبود.
ازقدیمنقلاقولبدونذکرمآخذویاانتساباثربهدیگرانوتحریفات
وجودداشتهاستوسرقتافکارواندیشههاچهبهصورتفکریاعینو

خصوصاًدرشعرسابقهدارد.
تاریخ در حّتی و نبود ماّدی حقوق بهدنبال اثر صاحب هم بعضاً
میخوانیم»آنتیکوس«بهعنواننخستینناشردررومباستانمطرحاست،
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آنتیکوسخطابههایسیروسرامنتشرساختوحقوقماّدیسیروسرا
ندادواوهماعتراضینکرد.

هیچگاه مبتکرین و مخترعین نویسندگان، مصنفین، مؤلفین، اصوالً
اینکه اما آنهاست، حق اگرچه نبوده، مدنظرشان مسئله ماّدی جنبه
این نماید منتسب بهخود یا نماید چاپ را اثرش اجازه بدون دیگری
اقدامناراحتکنندهاستوممکناستبهشخصّیتوموقعّیتاجتماعی
صاحباثرلطمهواردآورد،زیراچهبساایناثرنطقوخطابهاوستو
فعاًلقصدندارددرسطعوسیعپخشکندوقصدتکمیلآنراداشته

است.
سؤالاساسیاینجاستکهچراچنددههقبلچیزیتحتعنوانحق
مؤلف،مصنف،مخترعدرجامعهماوجودنداشتهاستوچراضرورتآن

احساسنمیشد؟
درجواببایدگفتمسائلوموضوعاتحقوقیهمراهبانیازهایجامعه
فکر به کمتر نکنیم برخورد اجتماعی مشکل یک با تا میگیرد، شکل

راهحلمیافتیم.
است، داشته وضعی چنین ما جامعه در فکری مالکیتهای مسئله
علوم و اسالمی فرهنگ اشاعه فکر در بیشتر فکری آثار پدیدآورندگان
بودهاندوکمتردراندیشههایماّدیبودهاند،عالوهبرایندرچنددهه
اخیرباپیشرفتهایتکنولوژیکخارقالعادهایکهدرشکلوکموکیف
عرصهکارهایادبی،علمیوهنریپدیدآمدهاستاندیشهحمایتازآثار
فکرییاکپیرایتابعادجهانیبهخودگرفتهاستوبرمبنایقانوناست
کهدارندهحقفکریتحتحمایتمیتواندکارخودرابامیلخودمورد
استفادهقراردهدوبارعایتحقوقومنافعقانونیقادراستدیگرانرااز
استفادهازآنبدوناجازهمنعکند،اّمادرموردامتیازاتمادیومعنوی
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قرارداد آیا اینکه و نیست تاریخدقیقیدردست ایران بهعنوانحقدر
یا بوده برحقوی برسرصلهوجایزهمبتنی باسلطانوقت فردوسی
مشخص چیزی است گرفته قرار موافقت مورد سالطین عرف براساس

نمیشود.
همچنینلزومذکرمنابعومآخذدرآثارگذشتگانفقطحّقمعنوی
یااحترامبهشخصّیتآنهارامیرساندوآنقدرکمالتقویواحتیاطرا
بعضیرعایتمیکردندکهشیخانصاریدرمکاسبغالباًآنجاییکهخود
عبارتدیگرانراندیدهوشاگردانبرایشحکایتنمودهاندبهعبارت»و 

ی عن فالن«نقلمینماید.
ّ
المحک

ایننکتهراهمبایدمدنظرداشتکهشایعبودنامریدرمیانمردم
ایجادقاعدهحقوقنمیکند،بلکهعرفو وعرفیبودنآنبهخودیخود
عادتمسلمدرصورتیکهارکانمادیومعنویراداراباشدبهعنوانیک

منبعحقوقیمحسوبمیگردد.
دوری عرف به احاله از امکان حد تا قانون وضع هنگام قانونگذار

میکند،مگردرموردیکهجزعرفضابطهایپیدانشود.
حالبانگاهیبهگذشتهیافتیمکههیچقاعدهحقوقیدرجهتتأمین
اکنون نمیشود، یافت صنعتی و هنری ادبی، مالکیتهای از حمایت و

بهنحوهورودوتأسیسقواعدحقوقیدرکشورمیپردازیم.

مرحله تدوین قوانین

قوانین و طرح اروپایی کشورهای در ابتدا فکری آفرینشهای حقوق
و مخترع هنرمند، مؤلف، حقوق به راجع میالدی ۱۷ قرن از متعددی
مکتشفبهتصویبرسیدودراینمیانکشورهایانگلستان،فرانسهوآلمان
پیشقدمشدندوایندولتهادرجهتحفظحقوقمؤلفینومبتکرین
تبعهخودکوشیدندتاباجهانیکردناینحمایتازتجاوزاتسایرینبر
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قوانیندر این ازطرفیدیگر،کوشیدند و اتباعشانجلوگیریکنند آثار
کشورهایمختلفحتیاالمکانبهصورتیکسانومّتحدالشکلدرآید.

قانونآنکشورمورد بهموجب مالکیتیکهدرکشور مثال، بهعنوان
حمایتقرارگرفتهاستدرخارجازسرحّداتآنکشورنیزحمایتشود
واینحقوقمانندحقالتألیف،حقتصنیف،حقنرمافزارهایکامپیوتری،
حقوق مهم فصول جمله از که تجاری عالمت یک حق یا اختراع حق
جهان مختلف کشورهای در است صنعتی و هنری ادبی، مالکیتهای
بتوانندبراساسعهدنامهوقراردادهاازنظربینالمللینیزحمایتشوند.

مثاًلچنانچهاختراعیدرکشوریصورتگرفتیاعالمتیبهثبترسید
دردیگرکشورهایجهاننیزحقوقپدیدآورندهبتواندبهموجبقانونملّی

ثبتوحمایتشود.
فکری پدیدآورندگان دیگر و مکتشفین و مخترعین بهرهبرداری حق
برای که معنی بدین است، شرایطی تابع مختلف کشورهای قوانین در
صاحباناندیشه،حقبهرهبرداریمحفوظاستویاالاقلمحدودبهمدت
زمانیاستواینحققابلانتقالبهاشخاصاستوحتیبامرگصاحب

آنبهوراثویمنتقلمیشود.۱
البتهدرکشورهایصنعتیغالباًکمپانیهاوسرمایهگذارانهستندکه
استخدامخود به را آنها و تنظیممیکنند قرارداد نوآوران و باطراحان
و نوآوران به تازه پدیدههای تهیه برای میکوشند دائم و میآورند در
مبتکرانرویآورندودررشتههایهنری،علمی،ادبی،پیوستهرقابتبین

اندیشههاینوایجادمیشودوجانتازهایبهجوامعمیبخشد.
مقرراتمربوطبهحمایتازاینحقوقدرهرکشوریوضعیتخاصی

1- نورالدین امامی، فصل نامه رهنمون، شماره 2 و 3، ص195.
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دارد،ولیحقوقدانانبردوحقتکیهدارند:
۱-حقبهرهبرداری:صاحباینحقمیتواندازحاصلاندیشهخودو
آنچهبهوجودآمدهاستبهرهبردارینماید،آنراتکثیر،تولید،منتشرو

ارائهکندوازآنکسبمنافعماّدینماید.
۲-حقاخالقی:مقصودازحقاخالقیایناستکهاثر،همیشهبهنام

اوهمراهوبهناماوباقیمیماند.
امادرایراناولینباردرسال۱۳0۹هجریشمسیقراردادمالکیت
ادبیوصنعتیبیندولتینایرانوآلمانتوسطمجلسشورایملّیتأیید

شد.۱
اینقراردادکهدرموضوعحمایتازمخترعینودارندگانامتیازعالئم
به ملزم را دولتین ادبی، و صنعتی مالکیت حقوق و تجارتی و صنعتی
اتباعدوکشورمیکرددرمادهاولآنآمده رعایتاصلتساویحقوق

است:
»اتباعوشرکتهایهریکازطرفینمتعاهددرخاکطرفمتعاهد
دیگرازهمانحقوقیبهرهمندخواهندبودکهاتباعوشرکتهایمملکت
یاتجارتی اختراعوعالئمصنعتی بهتصدیقنامههای فیهاراجع متوقف
واسامیتجاروطرحهاوحقوقمالکیتصنعتیوادبیبااجرایمراسم

مقررهدرقوانینجاریمملکتمتوقففیهااستفادهمینماید.۲
بعدبهقانونثبتعالئمواختراعاتمیرسیمکهدر۵۱مادهدرتیرماه
۱۳۱0بهتصویبرسیدوبعدازآنضرورتحقوقمؤلفاحساسشدو
درسالهای۱۳۳۴و۱۳۳۵شمسیدرنشریاتاینحقوقموردبررسی

قرارگرفت.

1- مجموعه قانون دوره هفتم سال 1309، ص316.

2- مجموعه قانون دوره هفتم، سال 1309، ص317.


	حقوق مالکیتهای فکری- چاپ 1
	تبلیغات رقعی 970829
	تبلیغات رقعی 970829
	9


