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نوشته ای قابل تحسین، همراه با گالیه هایی چند

 دكتر علی رضا محمدزاده وادقانی
mohamadz@ut.ac.ir /دانشیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران

در نقد و بررسی کتاب اصول حقوق مالکیت فکری

چكیده
ــد و  ــن اســت كــه در آن از قواع ــاب اصــول حقــوق مالکیــت فکــری بیانگــر ای ــوان كت عن
ــعبه های  ــی از ش ــوان یک ــری، به عن ــت فک ــتة مالکی ــکیل دهندۀ رش ــی تش ــم اصل مفاهی
ــن رشــته  ــای ای ــد شــمارش الفب ــی آن نیازمن ــوق خصوصــی ســخن رفته اســت. ارزیاب حق
ــا را  ــه گفته ه ــن مقدم ــایة ای ــوان در س ــس از آن، می ت ــت و پ ــاه اس ــه ای كوت ــی مقدم ط
محــک زد. ایــن مهــم طــی دو بخــش تحــت عناویــن ایرادهــای شــکلی و ماهــوی صــورت 
ــادآوری  ــدار و ی ــته، هش ــن نوش ــروی از آن، ای ــه پی ــه و ب ــالت فصلنام ــت. رس گرفته اس

ــت. ــر شده اس ــار منتش ــایی ها در آث نارس

کلیدواژه
ــق  ــا، ح ــق افش ــر، ح ــت اث ــق تمامی ــر، ح ــاب اث ــق انتس ــر، ح ــت اث ــریفات، ثب ــل تش اص

ــق. ــایش ح ــه، فرس ــار منصفان ــی، رفت ــل صوت ــاور، حام ــوق مج ــب،، حق تعقی

پیشگفتار
ایــن نوشــته دارای مزایــای متعــدد اســت. موضــوع آن جالــب، بنیادیــن و گســترده 
اســت؛ بنابرایــن ســامان دهی آن تالشــی فــراوان و همتــی واال می طلبــد كــه 
ــد بوده اســت. موضــوع  ــگارش از آن بهره من ــش از 450 صفحــه ن ــده طــی بی نگارن
به گونــه ای اســت كــه نیازمنــد مطالعــات تطبیقــی و مراجعــه بــه حقــوق خارجــی 
ــی،  ــدد خارج ــع متع ــتفاده از مناب ــا اس ــنده ب ــز نویس ــت نی ــه ازاین جه ــت ك اس
هرچنــد فقــط انگلیســی، كمــال ســعی و تــالش خــود را بــه كار بسته اســت. نــگارش 
ــر، روان و بســیار كم اشــتباه اســت. واژه هــا و مفاهیــم متعــدد مطــرح در رشــتة  اث
ــه  ــده ای ب ــات ارزن ــا اطالع ــا آن ه ــاط ب ــری واكاوی و در ارتب ــت فک ــوق مالکی حق
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ــول  ــن اص ــته و همچنی ــن رش ــده در ای ــش ای ــت. از نق ــه شده اس ــده عرض خوانن
ــت،  ــرزمینی بودن حمای ــت، س ــریفات، اصال ــدون تش ــت ب ــت، حمای ــت موق حمای
ــی  ــعبه های اصل ــوق در ش ــواع حق ــری، ان ــوال فک ــتثناپذیری ام ــی، اس ــار مل رفت
ــد  ــه بی تردی ــت ك ــخن رفته اس ــل س ــری به تفصی ــت فک ــوق مالکی ــی حق و فرع
ــط  ــن رشــته ســودمند اســت. در رعایــت ضواب ــرای پژوهشــگران ای ــدن آن  ب خوان
ــن نوشــته دارای  ــر به عمــل آمده اســت. ای ــز ســعی واف ــر رساله نویســی نی حاكــم ب
رســالت طــرح نقاط قــوت كتــاب مورداشــاره نیســت. باوجودایــن، در این جــا فقــط 
ــخ  ــود. در پاس ــا می ش ــا اكتف ــات ادع ــاظ اثب ــم به لح ــه ای، آن ه ــر نمون ــه ذك ب
ــرای نخســتین  ــا حقــوق معنــوی مؤلفــان خارجــی كــه ب ــه ایــن پرســش كــه آی ب
ــی  ــوق داخل ــت حق ــانیده اند؛ موردحمای ــاپ نرس ــران به چ ــود را در ای ــر خ ــار اث ب
ــا  ــده ب ــا نگارن ــت؛ ام ــی اس ــگران منف ــیاری از پژوهش ــخ بس ــر، پاس ــا خی ــت ی اس
ــان،  ــوق مؤلف ــت از حق ــون حمای ــادۀ 4 قان ــه م ــا اســتناد ب ــت ب ــا صالب ــدرت و ب ق
ــه  ــاری ك ــران از آث ــون ای ــد: »قان ــوب 1348 می گوی ــدان مص ــان و هنرمن مصنف
بــرای نخســتین بــار در ایــن كشــور منتشــر نشــده باشــد، ازنظــر حقــوق معنــوی 
حمایــت می كنــد و بــه اشــخاص اجــازه نمی دهــد كــه بــه حقــوق معنــوی 
 پدیدآورنــدگان ایــن آثــار تجــاوز كننــد، هرچنــد كــه از حقــوق مــادی آنــان حمایت 

نکرده است.« )ص 384(.
ایــن  اگــر در  ارزشــمند و دارای برجســتگی های متعــدد اســت.  كتــاب، 
ــب  ــه موج ــرد به هیچ وج ــرار می گی ــد ق ــواردی موردنق ــا م ــب و ی ــته مطال نوش
ــد و  ــه نق ــدف از این گون ــر روی، ه ــه ه ــت. ب ــاب نیس ــدن ارزش كت خدشه دارش
ــن هــدف  ــا ای ــت نوشــته ها در عرصــة پژوهــش اســت. ب ــای كیفی بررســی ها، ارتق
و بــا مــرور كتــاب مطالبــی چنــد بــه ذهــن راقــم ســطور حاضــر رســید كــه پــس 

■ شــیخی، مریم. )1394(، اصول حقوق مالکیت 
فکری، تهران، میزان، 594 ص، قیمت: 320000 

ریال.
شابک: 978-964-511-643-7.
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مؤلفـــان  کلیـــة 
ـــی،  ـــم از ادب ـــار اع آث
ـــیقی و  ـــری، موس هن
علمـــی به شـــرط 
برخـــورداری از اصالـــت 
موردحمایت انـــد. 
امـــری  اصالـــت 
ـــت  ـــاوت از کیفی متف
ـــت.  ـــودن اس ـــو ب و ن
ـــر  ـــروز فك ـــكل ب ش
ـــای  ـــالق در نظام ه خ
حقوق نوشـــته بایـــد 
ــد؛  ــوس باشـ محسـ
ـــی از  ـــا یك ـــی ب یعن
ــه  ــواس پنج گانـ حـ
قابلیـــت درک داشـــته 
ـــای  ـــد. در نظام ه باش
ـــكل  ـــن ش ـــن ال ای کام
ـــود؛  ـــت ش ـــد تثبی بای
آثـــار  بنابرایـــن 
ـــة  ـــه جنب ـــفاهی ک ش
فراریـــت دارنـــد، 
قابـــل  حمایـــت 

نیســـت

از طــرح مقدمــه ای بــر رشــتة حقــوق مالکیــت فکــری، در ابتــدا بــه مــوارد شــکلی 
ــده اند و  ــل ش ــش دوم( تحلی ــوی )بخ ــوارد ماه ــپس م ــش اول( س ــه )بخ پرداخت

ــت. ــان یافته اس ــی پای ــر بررس ــری مختص ــک نتیجه گی ــا ی ــرانجام ب س

مقد مه
ــت  ــوق مالکی ــة حق ــده در زمین ــی نگاشته ش ــای مقدمات ــه كتاب ه ــه ب ــا مراجع ب
فکــری ازجملــه كتــاب الفبــای مالکیــت فکــری و نیــز كتــاب اصــول بنیادیــن حقوق 
ــی  ــازمان جهان ــفارش س ــه س ــر دو ب ــه ه ــان ك ــاور در جه ــوق مج ــف و حق مؤل
مالکیــت فکــری و توســط اســاتید نامــدار ایــن رشــته نوشــته شده اســت، می تــوان 

ــرد. ــه خالصــه ك ــه این گون ــد جمل ــن رشــته را در چن ای
مؤلفــان بــه مفهــوم عــام كلمــه به لحــاظ آثارشــان موردحمایت انــد. اثــر عبــارت 
اســت از شــکل بــروز فکــر خــالق. فکــر محــض به تنهایــی نــه موردحمایــت اســت 
ــر  ــر، اگ ــت، به عبارتی دیگ ــر اس ــت از اث ــرط حمای ــت، ش ــذه. اصال ــه موردمؤاخ و ن
اثــر اصیــل نباشــد موردحمایــت نخواهــد بــود. معیــار تعییــن اصالــت در نظام هــای 
حقوق نوشــته شــخصی و در نظام هــای كامــن ال نوعــی اســت. كلیــة مؤلفــان 
ــت  ــورداری از اصال ــرط برخ ــی به ش ــیقی و علم ــری، موس ــی، هن ــم از ادب ــار اع آث
ــکل  ــت. ش ــودن اس ــو ب ــت و ن ــاوت از كیفی ــری متف ــت ام ــد. اصال موردحمایت ان
ــا  ــی ب ــد؛ یعن ــوس باش ــد محس ــته بای ــای حقوق نوش ــالق در نظام ه ــر خ ــروز فک ب
ــن ال  ــای كام ــد. در نظام ه ــته باش ــت درک داش ــه قابلی ــواس پنج گان ــی از ح یک
ایــن شــکل بایــد تثبیــت شــود؛ بنابرایــن آثــار شــفاهی كــه جنبــة فراریــت دارنــد، 

ــت. ــت نیس قابل حمای
ــق شــود و  ــف واحــد و به طــور آزاد خل ــه توســط مؤل ــه این ك ــا توجــه ب ــر ب اث
یــا این كــه در چهارچــوب قــرارداد یــا بــا همــکاری یــک یــا چنــد نفــر تهیــه شــود، 
بــه اثــر ســاده و مركــب تقســیم می شــود. اثــر مركــب خــود قابل تقســیم بــه ســه 
نــوع اســت: اشــتقاقی )مشــتق، تركیبــی یــا ثانــوی(، جمعــی و مشــترک. اثر مشــتق 
ــه،  ــل ترجم ــود؛ مث ــه می ش ــود تهی ــل موج ــر از قب ــاس اث ــه براس ــت ك ــری اس اث
اقتبــاس، تنظیــم و تبدیــل. اثــر جمعــی بــا ســرمایه گذاری و ابتــکار یــک شــخص 
اعــم از حقیقــی یــا حقوقــی تهیــه و منتشــر می شــود، مثــل دایرة المعارف هــا. اثــر 
مشــترک اثــری اســت كــه بــا همــکاری و همفکــری چنــد مؤلــف تهیــه و منتشــر 

ــم ســینمایی. ــل فیل می شــود؛ مث
ــی و  ــت مال ــت: حمای ــه اس ــته دارای دو جنب ــن رش ــان در ای ــت از مؤلف حمای
ــوع حمایــت نیــز دارای شــاخه های متعــدد  حمایــت معنــوی. هریــک از ایــن دو ن
اســت؛ حقــوق مالــی مؤلــف دارای سه شــاخه اســت: الــف( حــق تکثیــر؛ ب( حــق 
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عرضــه و ج( حــق تعقیــب.
ــراردادن  ــوم ق ــار عم ــر و در اختی ــخه برداری اث ــت از نس ــارت اس ــر عب تکثی
ــوم  ــالع عم ــه اط ــت از ب ــارت اس ــه عب ــر. عرض ــاپ اث ــل چ آن )Copyright( مث
ــو.  ــه هــر روشــی غیــر از نســخه برداری از آن مثــل پخــش از رادی ــر ب رســانیدن اث
حــق تعقیــب فقــط در مــورد یــک ســری آثــار مطــرح اســت. آثــاری كــه در آن هــا 
حــق تکثیــر و عرضــة مؤلــف مواجــه بــا مشــکل اســت؛ مثــل اثــر نقاشــی پــس از 

ــو توســط مؤلــف. فــروش تابل
ــواع حقــوق مالــی به اســتثنای حــق تعقیــب جنبــة  در حالــت كلــی ویژگــی ان

ــرارادی آن اســت. ــال ارادی و غی ــت انتق ــودن و قابلی موقتی ب
ــه اســت: الــف( حــق افشــا؛ ب( حــق  حــق معنــوی دارای شــاخه های چهارگان
انتســاب اثــر؛ ج( حــق تمامیــت اثــر و د( حــق پشــیمانی و بازســتانی اثــر. حق افشــا 
ــردن  ــه برمالك ــه مجــاز ب ــف اســت ك ــا مؤل ــف و تنه ــه مؤل ــارت اســت از این ك عب
ــون  ــه شــکل های گوناگ ــر ب ــوم از اث ــوم اســت. مطلع ســاختن عم ــن عم ــر در بی اث

ممکــن اســت. شــیوۀ متــداول و ســنتی آن چــاپ اثــر اســت.
ــام خــود را  حــق انتســاب اثــر عبــارت اســت از این كــه مؤلــف مختــار اســت ن
بــه روی اثــر قــرار دهــد )اثــر بــا نــام( و یــا این كــه آن را بــدون نــام منتشــر كنــد 
ــتعار  ــام مس ــا ن ــه آن را ب ــت ك ــاز اس ــور مج ــام( و همین ط ــا گمن ــام ی ــر بی ن )اث

چــاپ كنــد.
ــر،  ــه تغیی ــاز ب ــف مج ــط مؤل ــه فق ــت از این ك ــارت اس ــر عب ــت اث ــق تمامی ح

ــر. ــت و الغی ــر اس ــه اث ــب ب ــردن مطل ــا اضافه ك ــذف و ی ح
حــق پشــیمانی و بازســتانی عبــارت اســت از این كــه مؤلــف مجــاز اســت حتــی 
پــس از نشــر اثــر و توزیــع آن در بــازار در صــورت پشــیمانی اقــدام بــه جمــع آوری 

ــد. ــاب كن نســخه های كت
ویژگــی  تمامــی شــقوق حقــوق معنــوی عبــارت اســت از دائمی بــودن، 

نشــدن. زمــان  مــرور  مشــمول  و  اســقاط بودن  و  غیرقابل انتقــال 
ــده  ــف نامی ــه مؤل ــام كلم ــوم ع ــه مفه ــر ب ــدۀ اث ــِی آفرینن ــخص حقیق ــر ش ه
می شــود كــه شــامل نویســنده، مصنــف و هنرمنــد اســت. در جــوار مؤلفــان كســانی 
ــد  ــا تولی ــان را اجــرا، پخــش ی ــار مؤلف ــا آث ــد، ام ــق نمی كنن ــر خل ــه اث هســتند ك

ــانند.  ــاری می رس ــان ی ــه مؤلف ــب ب ــد و بدین ترتی می نماین
ــاور  ــوق مج ــوان حق ــر تحــت عن ــی دیگ ــوب حقوق ــخاص در چارچ ــن اش از ای
ــا فعالیــت  حمایــت می شــود. از آن جــا كــه شــیوۀ فعالیــت افــراد حقــوق مجــاور ب
ــت؛  ــف اس ــوق مؤل ــاوت از حق ــز متف ــاور نی ــوق مج ــت، حق ــاوت اس ــان متف مؤلف

ــته اند:  ــه دس ــخاص س ــن اش ــز دارد. ای ــتركاتی نی ــد مش هرچن
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ــده در  ــرای نگارنـ بـ
ـــای  ـــی بخش ه تمام
ـــكان  ـــن ام ـــاب ای کت
داشـــت  وجـــود 
به جـــای  کـــه 
نقـــل عبـــارات و 
ـــان  ـــای مؤلف گفته ه
ـــل  ـــه تحلی ـــدد ب متع
ـــات  ـــیر نظری و تفس
پرداختـــه و بـــه 
نقـــل نظریـــة مقبـــول 
می کـــرد  اکتفـــا 
بدین ترتیـــب  و 
ــی  ــا مختصرگویـ بـ
دســـت چینی  و 
و  نظـــرات  از 
ــن  ــای متقـ گفته هـ
و مفیـــد، خواننـــده 
ــر  ــتر و بهتـ را بیشـ
مجـــذوب مطالـــب 
خـــود می نمـــود. 
ــًا  ــان قطعـ بدین سـ
ـــز  ـــب نی ـــم مطال حج
ــد ــدود می شـ محـ

الــف( هنرمنــدان ـ مجــری؛ ب( تولیدكننــدگان حامل هــای صوتــی و ج( 
ــراد  ــان و اف ــب آن مؤلف ــه در قال ــی ك ــی. رشــتة حقوق ســازمان های پخــش رادیوی
ــی  ــت ادب ــوق مالکی ــتة حق ــه رش ــد، ب ــرار می گیرن ــت ق ــاور موردحمای ــوق مج حق
ــت  ــوق مالکی ــتة حق ــراه رش ــه هم ــته ب ــن رش ــت. ای ــروف شده اس ــری مع و هن
صنعتــی تشــکیل دهندۀ شــعبه های اصلــی حقــوق مالکیــت فکــری اســت. 
ــد  ــت در چارچــوب حقــوق مالکیــت صنعتــی عبارت ان موضوعــات مهــم موردحمای
اســرار  و  نشــانه های جغرافیایــی  عالئــم، طرح هــای صنعتــی،  اختراعــات،  از 
ــوق  ــتة حق ــات رش ــع مقدم ــه درواق ــوارد ك ــن م ــه ای ــه ب ــا توج ــک ب ــاری. این تج
مالکیــت فکــری را تشــکیل می دهــد، كتــاب موردبحــث ارزیابــی می شــود. 
 بدین منظــور در بخــش اول مــوارد شــکلی و در بخــش دوم مــوارد ماهــوی 

مطرح می گردند.

بخش اول: موارد شكلی
مقصــود از مــوارد شــکلی مســائلی اســت كــه غالبــاً اهمیــت باالیــی در نقــل و فهــم 
مطلــب ندارنــد و اگــر هــم اصــالح نشــوند بــه اعتبــار مطلــب لطمــه شــدیدی وارد 
ــد.  ــی آن می كاه ــا از زیبای ــت؛ اّم ــل درک اس ــب قاب ــش مطل ــود و كم وبی نمی ش

ــه ترتیــب زیــر می تــوان بیــان كــرد: ایــن مــوارد را ب

الف.  اشتباه تایپی
ــواردی  ــا در م ــی دارد؛ اّم ــیار مطلوب ــت بس ــپ وضعی ــت تای ــاب از جه ــد كت هرچن
اشــتباهات تایپــی نیــز در آن دیــده می شــود؛ ازجملــه: صفحــة 33 ســطر 5 
نوآورانگــی، به جــای نــوآوری، صفحــة 71 ســطر 9 رویکــردی جدیــدی كــه 
رویکــردی جدیــد درســت اســت. صفحــة 144 ســطر 5، اجــرای متعــدد كــه اجــزای 

ــدد درســت اســت. متع
صفحــة 114 ســطر 9 راهکاریــی )راهــکاری(، صفحــة 119 ســطر 1، در حقــوق 
انگلیــس )در حقــوق انگلســتان(، صفحــة 138 ســطر 1 و صفحــة 282 ســطر 6 و 
ــا  ــدۀ اروپ ــطر 12، قاع ــة 374 س ــد(. صفح ــت )بای ــطر 1 می بایس ــة 138 س صفح
ــا(، صفحــة 292 ســطر 3، گــروه خــورده )گــره خــورده(، صفحــة 298  ــارۀ اورپ )ق
ــب  ــب )كاال به موج ــمارۀ 5، كاال را به موج ــة 318 ش ــود( صفح ــو )خ ــطر 7 خ س
ــق )تفــوق(، صفحــة 416 ســطر 7،  آن درســت اســت(، صفحــة 415 ســطر 1 توف
ــانزدهم(،  ــرن ش ــارتردهم )ق ــرن ش ــطر 9 ق ــه س ــن صفح ــا(، همی ــای )نامه ه نام ه
ــس  ــة 132 زیرنوی ــبی(، صفح ــت نس ــبی )صف ــف نس ــطر 9، ص ــة 423 س صفح

 .)Limitation( Linitation،11 شــمارۀ
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 نقد مکتوب

ب.  موارد اشتباه حاصل از بی دقتی
در مــوارد متعــدد منابــع ارجاعــی دارای اشــتباه اســت، به عنــوان مثــال صفحــة 27 
پاورقــی شــمارۀ 2: بوالنــژه، ژانریــا، اصــول كلــی حقــوق و حقــوق موضوعــه ـ ســال 

1386. بوالنــژه، ژان،... ســال 1376 درســت اســت.
صفحــة 162 پاورقــی شــمارۀ 6: بــرای... توضیــح از محمــد محمــدزاده وارقانــی، 

علی رضــا محمــدزاده وادقانــی درســت اســت.

ج. صفحه های حذف شدنی
ــده  ــدری ناامیدكنن ــته كننده و ق ــی خس ــده كم ــرای خوانن ــاب ب ــاد كت ــم زی حج
اســت. به راحتــی می تــوان از حجــم مطالــب و همچنیــن از حجــم كتــاب كاســت؛ 
قابل ارائــه  یــک صفحــه  و 40 در  مثــال: صفحه هــای 37، 38، 39  به عنــوان 
هســتند. همچنیــن صفحه هــای 357، 358، 359 و 360 را به راحتــی می تــوان 
ــب  ــر موج ــم كمت ــا حج ــاب ب ــب كت ــه داد. بدین ترتی ــه ارائ ــک صفح ــب ی در قال
ــای اول  ــوالً صفحه ه ــن، معم ــود. درضم ــوم می ش ــن عم ــتر در بی ــت بیش جذابی
كتــاب بــا مقدمــه شــروع می شــوند؛ بنابرایــن صفحــه 1 الــی 26 بایــد بــه حــروف 

شــماره گذاری شــود.
عالوه بــر ایــن، بــرای نگارنــده در تمامــی بخش هــای كتــاب ایــن امــکان وجــود 
داشــت كــه به جــای نقــل عبــارات و گفته هــای مؤلفــان متعــدد بــه تحلیــل و تفســیر 
ــا  ــب ب ــرد و بدین ترتی ــا می ك ــول اكتف ــة مقب ــل نظری ــه نق ــه و ب ــات پرداخت نظری
ــده را  ــد، خوانن ــن و مفی ــای متق ــرات و گفته ه ــت چینی از نظ ــی و دس مختصرگوی
بیشــتر و بهتــر مجــذوب مطالــب خــود می نمــود. بدین ســان قطعــاً حجــم مطالــب 

ــز محــدود می شــد. نی

د. نارسایی در ترجمه و برخی عبارات
ــراوان  ــر ف ــد كــه جــای تقدی ــع انگلیســی زبان متعــدد بهــره برده ان ــده از مناب نگارن
دارد. باوجودایــن، در برخــی مــوارد كم دقتــی در ترجمــه و نیــز در عبــارت فارســی 
ــن  ــت. همچنی ــه وارد كرده اس ــب لطم ــی مطال ــه روان ــه ب ــورد ك ــم می خ به چش

برخــی جمله هــا نیــز نارســا اســت.
مثال هایی از این موارد:

1- صفحــة 71 ســطر 9 ـ »... عــده ای نیــز به رغــم اعتقــاد بــه رویکــردی جدیــد 
كــه غنــا و تنــوع حــوزۀ خالقانــه معاصــر را بــه رســمیت می شناســد، از نتیجــه دادن 
ــد  ــت، ناامی ــه در كپی رای ــت توجی ــاده جه ــوی س ــک الگ ــد ی ــرای تولی ــا ب تالش ه

ــوده و آن را بیهــوده می داننــد.« ب
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ـــی  ـــی ناش تناقض گوی
ــون  ــل گوناگـ از علـ
ـــی  ـــی ناش ـــت. گاه اس
از ســـردرگمی نگارنـــده، 
نبـــود انســـجام فكـــری 
ــی  ــی کلـ و خط مشـ
در انجـــام پژوهـــش. 
گاه ناشـــی از شـــیوة 
پژوهـــش و جـــّو 
ـــت.  ـــر آن اس ـــم ب حاک
کـــه  حالتـــی  در 
نگارنـــده به دلیـــل 
الزامـــات معیشـــتی، 
کمـــی وقـــت و عجلـــه 
به انجام رســـاندن  در 
پژوهـــش به ســـر 
می بـــرد، گریـــزی 
مـــوارد  ایـــن  از 
ـــًا  ـــه حتم ـــت ک نیس
نویســـنده دچـــار 
ـــكالت  ـــوع مش ـــن ن ای

بوده اســـت

ــوان به شــکل ســاده تری نگاشــت: عــده ای به رغــم اعتقــاد  ــن عبــارت را می ت ای
بــه رویکــردی جدیــد كــه دربرگیرنــدۀ رو بــه تزایــد مــوارد خالقانــة عصــر حاضــر 

باشــد، تــالش در طــرح الگویــی ســاده را بیهــوده می داننــد.
ــل  ــودن، حداق ــل حصری نب ــت، اص ــر اس ــذا بهت ــطر اول ـ »... ل 2ـ ص 70 س
در حــوزۀ مالکیــت ادبــی و هنــری را اصــل عــدم قابلیــت حصری شــدن پنداشــت. 
ــی را در  ــبک خاص ــخصی س ــر ش ــه اگ ــرد ك ــا ك ــوان ادع ــال نمی ت ــوان مث به عن
ــار احصاء شــده  هنــر، ادبیــات و موضوعــات مختلــف آن به وجــود آورد، چــون در آث

ــت«. ــت نیس ــده قابل حمای نیام
ــت در  ــات قابل حمای ــا موضوع ــه آی ــت ك ــن اس ــا ای ــث در این ج ــوع بح موض
ــور  ــری به ط ــی و هن ــت ادب ــام و در مالکی ــور ع ــری به ط ــت فک ــوب مالکی چهارچ
خــاص همــان مــواردی هســتند كــه در قوانیــن و معاهــدات، به عنــوان مثــال مــادۀ 
2 قانــون حمایــت از حقــوق مؤلفــان، مصنفــان و هنرمنــدان مصــوب 1348 و بنــد 1 
مــادۀ 2 معاهــدۀ بــرن آمده اســت؟ یــا این كــه ایــن مــوارد از بــاب مثــال هســتند؟ 
نویســنده موضــوع را پیچیــده و بــا مثالــی نابه جــا مطــرح می كنــد، چراكــه ســبک، 
ــال  ــوان مث ــه به عن ــت نیســتند ك ــن رشــته موردحمای ــی در ای ــم كل روش و مفاهی

مطــرح شــوند.
ــی  ــوآوری در حوزه های ــوق ن ــاری مش ــرار تج ــطر 3 »اس ــة 355، س 3ـ صفح

ــت.« ــدان نرسیده اس ــراع ب ــت اخت ــه ثب ــت ك اس
مقصــود از ایــن جملــه ایــن اســت: اســرار تجــاری مشــوق نــوآوری در 

نرســیده اند.« اختــراع  ثبــت  مرحلــة  بــه  كــه  اســت  حوزه هایــی 
4ـ صفحــة 60 ســطر 2 »حقــوق مالکیــت فکــری شــامل مجموعــه مجزایــی از حقوق 
)اعــم از موضوعــه، شــبه جرمــی یــا منصفانــه( اســت كــه نســبت بــه اشــکال متعــدد و 

متنوعــی اعمــال می گــردد و در آن انســان خــودش را بــروز داده و بیــان می كنــد.«
حدس زدن منظور نویسنده از این جمله آسان نیست.

ــن  ــدۀ ای ــه نگارن ــورد ك ــم می خ ــراوان به چش ــاب ف ــه در كت ــن جمل ــر ای نظی
ســطور بــا قــراردادن عالمــت ســؤال در كنــار صفحه هایــی كــه مجــال ذكــر تمــام 
ــف( مفهــوم و درک  ــال صفحــة 78 ال ــوان مث ــا نمــوده ام. به عن آن هــا نیســت، اكتف

مطالبــی كــه تحــت عنــوان مفهــوم آمــده ، بســیار ســخت اســت. 
ــرای  ــة اج ــدی از نتیج ــع از بهره من ــت مان 5ـ صفحــة 79 ســطر 12، »كپی رای

ــو( نمی گــردد«. ــه یــک تابل ــاب، نگاه كــردن ب ــدن یــک كت ــده )خوان یــک ای
مقصــود نگارنــده از ایــن جملــه نیــز روشــن نیســت. خوانــدن یــک كتــاب یعنــی 
اجــرای یــک اثــر. نگاه كــردن بــه یــک تابلــو یعنــی بهره منــدی از عرضــة یــک اثــر، 

قــراردادن ایــن دو در كنــار یکدیگــر بی مفهــوم اســت. 
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 نقد مکتوب

ــه  ــته از این کـ گذشـ
ــیار  ــی ها بسـ بررسـ
ـــر  ـــر و منحص مختص
 بـــه نظـــام آمریـــكا 
شـــده اســــت. 
ـــه  ـــال ب ـــوان مث به عن
هیچ یـــك از متـــون 
بیـــن  المللـــی اشـــاره ای 
 . ســـت ه ا نشد
ازجملـــه بنـــد 2 مـــادة 9 
ـــاری  ـــه تج موافقت نام
ــت  ــوق مالكیـ حقـ
ـــح  ـــه تصری ـــری ک فك
ـــت  ـــدان دارد: »حمای ب
از حقـــوق مالكیـــت 
ادبـــی هنـــری بـــه 
بیـــان و ابـــراز آثـــار 
تعلـــق گرفتـــه، شـــامل 
ــا،  ــا، فرایندهـ ایده هـ
روش هـــای اجرایـــی 
ـــی  ـــم ریاض ـــا مفاهی ی

نمی گـــردد«

بخش دوم: موارد ماهوی
مــراد از مــوارد ماهــوی مــواردی اســت كــه نیازمنــد اصــالح قطعــی هســتند، در غیر 
ــی  ــالف برخ ــد. برخ ــدی وارد می كنن ــة ج ــش لطم ــار پژوه ــه اعتب ــورت ب این ص
ــد، مــوارد ماهــوی  قابلیــت  مــوارد از ایرادهــای شــکلی كــه قابلیــت اغمــاض دارن
ــد.  ــه كن ــا توج ــه آن ه ــده ب ــد نگارن ــن بای ــد، بنابرای ــی ندارن ــاض و چشم پوش اغم
حساســیت نگارنــدۀ مقالــة پیــش رو نیــز معطــوف بــه همیــن مــوارد بــوده تــا مــوارد 
شــکلی. ایــن مــوارد را می تــوان بــه ســه دســته تقســیم نمــود: الــف( تناقض گویــی؛ 

ب( اشــتباهات ســبک؛ ج( اشــتباهات ســنگین.

الف( تناقض گویی
تناقض گویــی ناشــی از علــل گوناگــون اســت. گاهی ناشــی از ســردرگمی نگارنــده، نبود 
انســجام فکــری و خط مشــی كلــی در انجــام پژوهــش. گاه ناشــی از شــیوۀ پژوهــش و 
جــّو حاكــم بــر آن اســت. در حالتــی كــه نگارنــده به دلیــل الزامــات معیشــتی، كمــی 
ــوارد  ــن م ــزی از ای ــرد، گری ــر می ب ــش به س ــاندن پژوه ــه در به انجام رس ــت و عجل وق
نیســت كــه حتمــاً نویســنده دچــار ایــن نــوع مشــکالت بوده اســت. پســندیده اســت 

مؤلــف، بعــد از رفــع ایــن محدودیت هــا دوبــاره پژوهــش خــود را بازبینــی كنــد.
ــدۀ  ــن و قضــات ایجاد كنن ــه دكتری ــه، ســطر 11 »... البت 1- صفحــة 27 مقدم

اصــول نیســتند«
صفحــة 30 ســطر 7 »و عــده ای ســاختة رویــة قضایــی و اندیشــة دانایــان حقــوق 

هستند...«
پرواضح است كه این دو جمله ناقض و نافی یکدیگرند.

ــه دلیــل  ــوان یافــت. كــه ب ــاز هــم مــواردی را در كتــاب می ت ــه ب ــن نمون از ای
ــت.  ــذف گردیده اس ــه ح ــاد مقال ــم زی حج

ب( اشتباهات َسُبك
ــوط  ــوق مرب ــات حق ــه كلی ــه ب ــتند ك ــواردی هس ــبک م ــتباهات س ــود از اش مقص
ــوط  ــی مرب ــوع اصل ــه موض ــم ب ــر ه ــث و اگ ــی بح ــوع اصل ــه موض ــوند و ن می ش
ــت.  ــده گرف ــرد و نادی ــور ك ــا عب ــوان از آن ه ــد، می ت ــی دارن ــة فرع ــوند جنب می ش

ایــن مــوارد در كتــاب متعــدد به چشــم می خورنــد؛ به عنــوان مثــال:
ــال در  ــوان مث ــطر 7.»... به عن ــة 27 س ــت صفح ــاب آمده اس ــة كت 1- در مقدم

ــن ال«... ــوق كام ــی حق ــع اصل ــوان منب ــادت به عن ــرف و ع ع
ایــراد ایــن گفتــه بــرای تمــام دانش آموختــگان كارشناســی حقــوق كــه درس 
ــوق  ــع حق ــن منب ــرا مهم تری ــت؛ زی ــن اس ــد، روش ــی را گذرانده ان ــوق تطبیق حق
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نوشته ای قابل تحسین، همراه با گالیه هایی چند

نگارنـــده به درســـتی 
عنـــوان کرده انـــد 
کـــه قاعـــدة کلـــی 
در مـــورد مـــدت 
حمایـــت برابـــر مـــادة 7 
ـــول  ـــرن ط ـــدة ب معاه
ـــده  ـــات پدیدآورن حی
ــال  ــالوة 50 سـ به عـ
ــن  ــت. همچنیـ اسـ
 347 صفحـــة  در 
ــطر  ــت )سـ آمده اسـ
3(: ایـــن قاعـــده 
در تمـــام مـــوارد و 
ــام  ــوص تمـ درخصـ
ـــری  ـــار فك ـــواع آث ان
اعمـــال می شـــود، 
ـــا ایــــن حال، برخـــی  ب
ـــری  ـــار فك ـــواع آث از ان
ـــاص  ـــی خ دارای رژیم
آثـــار  هســـتند. 
ـــا  ـــار ب ـــینمایی، آث س
ـــدون  ـــام مســـتعار و ب ن
ـــی.  ـــار عكاس ـــام و آث ن
ـــار  ـــه آث ـــمارة  3 ب در ش
عكاســـی پرداختـــه 

شده اســـت

ــا،  ــه آراء دادگاه ه ــی ب ــام متک ــا نظ ــاختة قضــات ی ــام س ــا نظ ــن ال ی ــام كام در نظ
ــی در  ــع حقوق ــوان منب ــرف به عن ــام ع ــن نظ ــت. در ای ــی اس ــای عال آراء دادگاه ه
ــام  ــن نظ ــر ای ــری دارد. اگ ــگاه پایین ت ــته جای ــوق نوش ــای حق ــا نظام ه ــه ب مقایس
بــه نظــام عرفــی معروفیــت دارد، بــه ایــن دلیــل نیســت كــه عــرف منبــع اصلــی آن 
اســت؛ بلکــه كامــن ال مبتنی بــر قاعــدۀ ســابقه اســت. ایــن دكتریــن بــا اعمــال روش  
ضبــط و نگهــداری آراء  ودادن تقــدم بــه گذشــته در مقایســه بــا حــال امتیــاز قائــل 
ــرور تصمیمــات قدیمــی توســط وكال در محضــر قاضــی رســیدگی كننده  اســت. م
ــردم  ــتة م ــارب گذش ــه تج ــی ب ــر قاض ــدن نظ ــب معطوف ش ــده موج ــه پرون ب
و منعکس شــدن آن از طریــق تصمیــم اتخــاذی اســت. بدین ترتیــب اعمــال 
ــود:  ــته می ش ــال و گذش ــن ح ــاط بی ــاد ارتب ــب ایج ــن ال موج ــده در كام ــن قاع ای
این چنیــن اســت كــه گفتــه شــده كامــن ال حاصــل كار چندیــن دهــه اســت كــه 
ــا ایــن تعبیــر كامــن ال نظامــی اســت  ــا اجــرای حقــوق حاصــل می شــود. ب فقــط ب

ــام2. ــوق ع ــر برخــی حق ــه تعبی ــی1 و ب ــرا و عرف عمل گ
ــن، قوانیــن و  ــگاه دكتری ــده از ن ــه بررســی ای ــی 84 ب 2ـ در صفحه هــای 78 ال

ــت. ــه شده اس ــی، پرداخت ــة قضای ــی و روی ــناد بین الملل اس
ــکا  ــام آمری ــه نظ ــر ب ــر و منحص ــیار مختص ــی ها بس ــه بررس ــته از این ك گذش
اشــاره ای  بین المللــی  متــون  از  هیچ یــک  بــه  مثــال  به عنــوان  شده اســت. 
نشده اســت. ازجملــه بنــد 2 مــادۀ 9 موافقت نامــه تجــاری حقــوق مالکیــت فکــری 
ــان و  ــه بی ــری ب ــی هن ــت ادب ــوق مالکی ــت از حق ــدان دارد: »حمای ــح ب ــه تصری ك
ابــراز آثــار تعلــق گرفتــه، شــامل ایده هــا، فرایندهــا، روش هــای اجرایــی یــا مفاهیــم 

ریاضــی نمی گــردد«.
3ـ صفحــة 85 پاورقــی شــمارۀ 1 »مفهــوم مالکیــت فکــری اخیــراً بــه پایــگاه 
ــود  ــه ای در آن وج ــی خالقان ــه ویژگ ــه هیچ گون ــده ك ــم داده ش ــز تعمی ــا نی داده ه
ــت و  ــرمایه گذاری اس ــا س ــاده ی ــدام س ــک اق ــرف ی ــة  ص ــاً نتیج ــدارد و صرف ن
ــر  ــده اند و اگ ــداد ش ــری قلم ــت فک ــزء مالکی ــا ج ــای داده ه ــود پایگاه ه بااین وج
مالکیــت همجــوار ادبــی را نیــز در نظــر بگیریــم كــه امتیــاز جداگانــه ای مشــابه بــه 
ــا مناســب  ــا و خالقیت ه ــرای آفرینش ه ــد، واژۀ فکــری بیشــتری ب ــت دارن كپی رای

ــود.« خواهــد ب
اّول، عبارت از جهت ادبی ایراد دارد و خیلی روان و روشن نیست.

دوم، اگــر آشــنایی بــا ســیر تحــول قانون گذاری هــا در زمینــة حمایــت از پایــگاه 
داده هــا نیــز نداشــته باشــیم، كافــی اســت بــه مــادۀ 5 معاهــدۀ حــق مؤلــف ســازمان 
جهانــی مالکیــت فکــری مصــوب 1996 و یــا مــادۀ 10 موافقتنامــة تجــاری حقــوق 
مالکیــت فکــری مصــوب 1994 نــگاه كنیــم. برابــر ایــن مــواد: »جمــع آوری داده هــا 
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نگارنـــده بـــه  درســـتی 
ــد،  ــوان می کنـ عنـ
در مـوضـوعــــات 
حقـــوق مرتبـــط 
)مجـــاور( حمایـــت 
ســـرمایه گذاری  از 
در تولیـــد و پخـــش 
ـــران مطرح  ـــار دیگ آث
اســـت. هــــمان طوری 
 کـــه در مقدمـــه 
نیـــز گفتـــه شـــد 
ـــوق  ـــات حق موضوع
مجـــاور آثار نیســـتند، 
ـــار،  ـــرای آث ـــه اج بلك
پخـــش و تولیـــد آن ها 
ـــن  ـــتند؛ بنابرای هس
ـــه  ـــت ک ـــی اس طبیع
ــوق  ــمول حقـ مشـ
ـــف نشـــوند؛ چون  مؤل
ـــورت  ـــر ص ـــق اث خل

نمــــی گیرد

یــا ســایر عناصــر بــه هرشــکلی كــه باشــد به واســطة انتخــاب یــا ترتیــب و آرایــش 
موضوعــات كــه آفرینــش فکــری را تشــکیل می دهنــد، موردحمایت انــد.«

بنابرایــن، برابــر متــون قانونــی موجــود كــه عینــاً همــان رویــة قضایــی ســابق 
ــگاه داده از جهــت آرایــش موضوعــات و  ــن اســت، خالقیــت در پای و تأییــد دكتری
ــری  ــر فک ــاظ اث ــود و بدین لح ــر می ش ــا ظاه ــدی آن ه ــاب و ترتیب بن ــوۀ انتخ نح
ــد  ــرد. هرچن ــرار می گی ــری ق ــی هن ــت ادب ــوق مالکی ــمول حق ــده و مش ــی ش تلق
ــگاه  ــده پای ــرمایه گذاری تولیدكنن ــاظ س ــه به لح ــل فرانس ــورها مث ــی از كش برخ

داده را حمایــت می كننــد.3
بیراهــه روی در مــورد پایــگاه داده موجــب تکــرار اشــتباه در صفحــة 185 ســطر 
ــوزۀ  ــران در ح ــن ای ــفانه قوانی ــم: »متأس ــه می خوانی ــن صفح ــت، در ای 7 شده اس
ــه  ــی و چ ــورت الکترونیک ــه به ص ــای داده چ ــه پایگاه ه ــبت ب ــری نس ــت فک مالکی
ــاً هیچ گونــه حمایتــی ازاین گونــه  غیــر آن، به طوركلــی ســاكت هســتند و لــذا قانون

آثــار متصــور نیســت )صادقــی، 1384: 141(.
ایــن گفتــه به طورقطــع بــا توجــه بــه بندهــای 1 و 12 مــادۀ 2 ق ح.ح.م.م و هـــ 

1348 و آراء متعــدد صــادره در دادگاه هــای داخلــی نادرســت اســت. 

ج. اشتباهات سنگین
ــری  ــت فک ــوق مالکی ــای حق ــه الفب ــه ب ــتند ك ــواردی هس ــنگین م ــتباهات س اش
مربــوط می شــوند و از ایــن  جهــت قابلیــت اغمــاض ندارنــد و حتمــاً بایــد بــه آن هــا 

ــن مــوارد اشــاره می كنیــم. ــه برخــی از ای ــژه شــود. ب توجــه وی
ــده  ــت. نگارن ــار اس ــت از آث ــدت حمای ــث م ــوع بح ــة 346 موض 1ـ در صفح
به درســتی عنــوان كرده انــد كــه قاعــدۀ كلــی در مــورد مــدت حمایــت برابــر مــادۀ 
ــن  ــت. همچنی ــال اس ــالوۀ 50 س ــده به ع ــات پدیدآورن ــول حی ــرن ط ــدۀ ب 7 معاه
در صفحــة 347 آمده اســت )ســطر 3(: ایــن قاعــده در تمــام مــوارد و درخصــوص 
ــار  ــواع آث ــی از ان ــال، برخ ــا این ح ــود، ب ــال می ش ــری اعم ــار فک ــواع آث ــام ان تم
ــتعار و  ــام مس ــا ن ــار ب ــینمایی، آث ــار س ــتند. آث ــاص هس ــی خ ــری دارای رژیم فک
ــه شده اســت: ــار عکاســی پرداخت ــه آث ــار عکاســی. در شــمارۀ 3 ب ــام و آث ــدون ن ب

ــردن  ــا مقررك ــف(،  كنوانســیون ب ــردی )ظری ــری كارب ــار عکاســی و هن »3ـ آث
مــدت حداقلــی كــه نمی توانــد از 25 ســال از تاریــخ پدیدآمــدن اثــر كمتــر باشــد، 
ــز  ــرا در این جــا نی ــل شده اســت؛ زی ــت وســیعی قائ ــی صالحی ــن داخل ــرای قوانی ب
بایــد میــان كشــورهایی بــا قوانیــن گوناگــون ســازش ایجــاد می شــد، زیــرا برخــی 
از كشــورها بــا آثــار هنرهــای كاربــردی نظیــر طرح هــا و مدل هــا و آثــار عکاســی، 

ــار فکــری برخــورد نمی كننــد« )صادقــی،1386: 132(.  هماننــد دیگــر آث
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نوشته ای قابل تحسین، همراه با گالیه هایی چند

یك بـــاره نگارنـــده 
ــی آن  ــا فراموشـ بـ
ــه  ــة جملـ در ادامـ
بیـــان می کنـــد، 
لیـــل  به همین د
ــن  ــر از قوانیـ متأثـ
آمـریــــكــــا و 
ـــل  ـــتان، اصی انگلس
ــودن  ــكاری  بـ و ابتـ
زمـــرة  در  اثـــر 
شـرایــــط آثــــار 
یت  بــــل حما قا
ـــشده است،  ـــر نـ ذک
ــه  ــل از این کـ غافـ
ــك از  ــچ  یـ هـیــ
مــــوضوعات حقـــوق 
مـجــــاور اثــــر 

نیســـتند

ایــن گفتــه درســت به نظــر نمی رســد، زیــرا برابــر مــادۀ 9 معاهــدۀ حــق مؤلــف 
ســازمان جهانــی مالکیــت فکــری مصــوب 1996 بنــد 4 مــادۀ 7 معاهــدۀ بــرن نســخ 
شده اســت. بدین ترتیــب مــدت حمایــت از آثــار عکاســی تابــع قاعــدۀ عــام؛ یعنــی 
ــار  ــه آث ــالوه این ك ــت. به ع ــرگ اس ــس از م ــال پ ــاه س ــالوۀ پنج ــف به ع ــر مؤل عم
عکاســی و آثــار هنرهــای كاربــردی هیــچ اشــتراكی بــا یکدیگــر ندارنــد، چــرا ایــن 

دو در كنــار یکدیگــر آمده  انــد نیــز جــای پرســش دارد.
2ـ صفحه های 178 الی 206 به موضوع اصالت اختصاص یافته است:

اصیــل  بنــد دوم: »در كنوانســیون رم ســال 1961 شــرط  صفحــة 181 
و ابتکاری بــودن وجــود نــدارد؛ زیــرا مبنــای حقــوق مرتبــط، نــه حمایــت از 
شــخصیت  پدیدآورنــدگان آثــار، بلکــه حمایــت از ســرمایه گذاری در تولیــد و پخــش 
ــکا و انگلســتان، اصیــل  ــر از قوانیــن آمری ــار دیگــران اســت. به همین دلیــل متأث آث
و ابتکاری بــودن اثــر در زمــرۀ شــرایط آثــار قابل حمایــت ذكــر نشده اســت« 

)انصــاری، 1386: 121(.
ــط )مجــاور(  ــوق مرتب ــات حق ــد، در موضوع ــوان می كن ــده به درســتی عن نگارن
حمایــت از ســرمایه گذاری در تولیــد و پخــش آثــار دیگــران مطــرح اســت. 
ــار  ــاور آث ــوق مج ــات حق ــد موضوع ــه ش ــز گفت ــه نی ــه در مقدم ــوری  ك همان ط
ــی  ــن طبیع ــا هســتند؛ بنابرای ــد آن ه ــار، پخــش و تولی ــرای آث ــه اج نیســتند، بلک
ــرد،  ــر صــورت نمی گی ــق اث ــف نشــوند؛ چــون خل اســت كــه مشــمول حقــوق مؤل
بلکــه اجــرای اثــر و یــا تولیــد اثــر و یــا پخــش اثــر صــورت می گیــرد. در ایــن صورت 
ــری  ــد ـ مج ــی هنرمن ــراد، یعن ــن اف ــد. ای ــرار می گیرن ــاور ق ــوق مج ــمول حق مش
)اجــرای اثــر( ، تولیدكننــدۀ حامــل صوتــی )تولیــد حامــل صوتــی( و ســازمان های 
پخــش رادیویــی )پخش كننــدۀ آثــار( هســتند كــه موردحمایــت حقــوق مجاورنــد. 
ــا فراموشــی آن در ادامــة جملــه بیــان می كنــد، به همین دلیــل  ــده ب ــاره نگارن یک ب
متأثــر از قوانیــن آمریــکا و انگلســتان، اصیــل و ابتکاری بــودن اثــر در زمــرۀ شــرایط 
آثــار قابل حمایــت ذكــر نشده اســت، غافــل از این كــه هیچ یــک از موضوعــات 
ــکا  ــدۀ رم كشــورهای آمری ــع معاه ــالوه، در وض ــتند. به ع ــر نیس ــاور اث ــوق مج حق
و انگلســتان چنــدان دخالــت تعیین كننــده ای نداشــته اند، بلکــه كشــورهای 
ــی  ــی جدای ــک یعن ــن تفکی ــرا ای ــته اند؛ زی ــده داش ــش تعیین كنن ــته نق حقوق نوش
ــرد  ــورت می گی ــورها ص ــته از كش ــن دس ــاور در ای ــوق مج ــف از حق ــوق مؤل حق
ــد  ــا و تولی ــار، اجراه ــة آث ــر كلی ــورهای اخی ــن ال. در كش ــورهای كام ــه در كش و ن
ــف  ــه مؤل ــور ك ــی همان ط ــود؛ یعن ــت می ش ــمول كپی رای ــاً مش حامل هــا تمام
ــق را دارد.  ــن ح ــز ای ــده نی ــری و تولید كنن ــد مج ــت دارد، هنرمن ــق كپی رای ح
درســت در همین جاســت كــه تفــاوت فاحــش كپی رایــت بــا حقــوق مؤلــف ظاهــر 
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ـــرنامه های کابلی  بــ
ـــت،  ـــی مفهوم اس بـ
زیـــرا ســـازمان های 
ــوان  ــش به عنـ پخـ
یكـــی از اشـــخاص 
حقـــوق مجـــاور 
نـــد  موردحمایت ا
اعـــم از این کـــه 
بــــرنامه را پخـــش 
کـــابـلـــــی )و 
یگـــر  تی د ر به عبا
پخـــش باســـیم( 
کنــــند و یـــا پخـــش 
بـــی  ســــیم )از 
طریـــق امـــواج(، 
ـــای   پــخـــش هـ
صوتـــی یــــا صوتـــی 
تصویـــری آثـــار 
ــت ــز بی معناسـ نیـ

می شــود. فقــط از بــاب مســامحه اســت كــه ایــن دو به جــای یکدیگــر بــه كار رفتــه 
ــوند.4 ــی می ش ــادل تلق ــا مع و ی

ــا  ــود: »اّم ــاهده می ش ــز مش ــطر 5 نی ــة 183 س ــابه در صفح ــه روی مش بیراه
ــار خاصــی محــدود شده اســت.  ــه آث در بعضــی قوانیــن در جهــان شــرط اصالــت ب
مثــاًل در قانــون كپی رایــت انگلســتان اصالــت شــرط حمایــت از آثــار ادبــی، هنــری، 
نمایشــی و موســیقایی اســت؛ امــا صداهــای ضبط شــده فیلم هــا، برنامه هــای 
ــی  ــرۀ موضوعات ــار در زم ــری آث ــی ـ تصوی ــا صوت ــی ی ــای صوت ــی و پخش ه كابل
هســتند كــه موردحمایــت كپی رایــت قــرار می گیرنــد، بــدون آن كــه اصیــل 

ــان: 126(. ــند« )هم باش
در این جــا بــاز هــم اشــتباه قبلــی تکــرار شده اســت. تولید كننــده، صــدای ناشــی 
از اجــرا را ضبــط می كنــد و بدین لحــاظ مشــمول حقــوق مجــاور می شــود. فیلم هــا 
كــه از نمونــة بــارز آثــار مشــترک تلقــی می شــوند، قطعــاً بایــد دارای اصالــت باشــند 
ــرا  ــت، زی ــوم اس ــی بی مفه ــای كابل ــود. برنامه ه ــد ب ــت نخواهن ــه موردحمای وگرن
ــد  ــاور موردحمایت ان ــوق مج ــخاص حق ــی از اش ــوان یک ــش به عن ــازمان های پخ س
ــد  ــیم( كنن ــش باس ــر پخ ــی )و به عبارتی دیگ ــش كابل ــه را پخ ــه برنام ــم از این ك اع
ــری  ــی تصوی ــا صوت ــی ی ــای صوت ــواج(،  پخش ه ــق ام ــیم )از طری ــا پخــش بی س و ی
ــار نیــز بی معناســت. همان طــور كــه گفتــه شــد، یکــی از اشــخاص موردحمایــت  آث
در حقــوق مجــاور ســازمان های پخــش اســت كــه به واســطة پخــش برنامه هایشــان 
اعــم از صوتــی یــا صوتــی - تصویــری موردحمایت انــد. بنابرایــن موضوعــات حقــوق 
ــار نیســتند كــه جهــت حمایــت نیازمنــد اصالــت باشــند؛ امــا در برخــی  مجــاور، آث
ــدات  ــش و تولی ــا، پخ ــو و اجراه ــار از یک س ــط آث ــا خل ــن ال ب ــورهای كام از كش
ــف و حقــوق مجــاور  ازســوی دیگر و همچنیــن تفــاوت قائل نشــدن بیــن حقــوق مؤل
و طــرح هــر دو تحــت عنــوان كپی رایــت موجــب ســرگردانی پژوهشــگران كشــورهای 
جهــان ســوم می شــوند. بــه یــاد داشــته باشــیم در نظام هــای شــخص محــور تفکیــک 
اساســی بیــن حقــوق مؤلــف و حقــوق مجــاور صــورت می گیــرد. اصالــت نیــز فقــط 
در مــورد آثــار یعنــی در زمینــة حقــوق مؤلــف مطــرح اســت. در حقــوق مجــاور اثــری 
ــار  ــار، پخــش آث ــت مطــرح باشــد، اجــرای آث ــال آن اصال ــه به دنب مطــرح نیســت ك
)برنامــه رادیویــی( و تولیــد به معنــای ضبــط آثــار )حامــل صوتــی و حامــل صوتــی- 
ــم  ــوند، آن ه ــت می ش ــرمایه گذاری حمای ــاظ س ــه به لح ــت ك ــرح اس ــری( مط تصوی
صرفــاً از جهــت مالــی؛ بنابرایــن صحبتــی از حقــوق معنــوی نیــز نیســت )به اســتثنای 

هنرمنــدان مجــری(.5
3ـ ایــراد چشــم گیر كتــاب بــا توجــه بــه موضــوع آن، ایــن اســت كــه به انجــام 
رســاندن چنیــن موضوعــی، پژوهشــگری ازهرجهــت توانــا می طلبــد كــه بــه چنــد 
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نوشته ای قابل تحسین، همراه با گالیه هایی چند

ــًا  قـــاعـــدتـــ
آوانـگـاشــــت ها هم 
ـــایر  ـــد س ـــد مانن بای
ـــت  ـــد اصال ـــار واج آث
باشـــند تـــا مشـــمول 
ــوند؛  ــت شـ حمایـ
امـــا در حقـــوق 
ـــورهای  ـــی کش برخ
دیگـــر این گونـــه 
ــاًل در  ــت. مثـ نیسـ
انگلســـتان وجـــود 
ــت  ــراز اصالـ و احـ
آوانــــگاشت ها  در 
ضـــرورت نـــدارد و 
ـــار  ـــر از آث ـــط اگ فق
موجـــود کپـــی شـــده 
دیگـــر  باشـــند، 
آثـــار کپی رایـــت 
ـــد  محســـوب نخواهن
شـــد.« گذشـــته از 
تمـــام  این کـــه 
مطالـــب  ایـــن 
 عـجـیب وغــــریب 

است

ــراوان در زمینــة  ــه ای ف ــی مســلط باشــد و تجرب ــا  آلمان ــه فرانســه و ی ــان ازجمل زب
ــه از  ــود ك ــب می ش ــخصه ها موج ــن مش ــود ای ــد. نب ــته باش ــری داش ــت فک مالکی
ــوان  ــت. به عن ــص و گاه نادرس ــذرا، گاه ناق ــا گاه گ ــم، اّم ــت كنی ــز صحب همه چی
مثــال در صفحه هــای 185 الــی 187 از نرم افزارهــا كــه یکــی از آثــار حائــز اهمیــت 
ــوق  ــة حق ــود و در زمین ــت می ش ــذرا صحب ــور گ ــط به ط ــد، فق ــمار می رون به ش
ــة 188  ــال در صفح ــوان مث ــویم. به عن ــه روی می ش ــار بیراه ــب دچ ــاور مرت مج

ــم:  ــطر 6 می خوانی س
ــا فیلم هــا نبایــد ســطح چشــم گیری از  »تولیدكننــدگان صفحــات گرامافــون ی
ــد.  ــط گردن ــوق مرتب ــدی از حق ــزاوار بهره من ــا س ــد ت ــت كنن ســرمایه گذاری را ثاب
ایــن یکــی از مــوارد اســت كــه حــق مالکیــت فکــری بــدون هیچ گونــه تشــریفاتی 

ــا شــرطی خــاص اعطــا می شــود.«6 ی
ایــن گفتــه برابــر بنــد ج مــادۀ 3 معاهــدۀ رم درســت نیســت. برابــر ایــن بنــد 
تولیدكننــدۀ حامــل صوتــی، شــخص حقیقــی یــا حقوقــی اســت كــه اولیــن تثبیــت 
ــن تولیدكننــده  ــا دیگــر اصــوات انجــام می دهــد؛ بنابرای را از اصــوات یــک اجــرا ی
بایــد ثابــت كنــد كــه او بــرای نخســتین بــار اصــوات یــک اجــرا یــا دیگــر اصــوات را 
ضبــط و تولیــد كرده اســت. همچنیــن برابــر مــادۀ 11 معاهــده الزم اســت تشــریفات 
به طــور صــوری انجــام گرفتــه باشــد، یعنــی حــرف اول فنوگــرام p در داخــل دایــرۀ 

روی حامــل قیــد شــده باشــد همــراه بــا نــام تولیدكننــده و تاریــخ تولیــد.7
در صفحة 189 شمارۀ 20 ذیل آوانگاشت ها می خوانیم:

ــدرج  ــار من ــی از آث ــوان یک ــت ها به عن ــوان از آوانگاش ــران می ت ــوق ای »در حق
ــت  ــدان حمای ــان و هنرمن ــان و مصنف ــوق مؤلف ــت حق ــون حمای ــادۀ 2 قان در م
ــر محسوب شــدن  ــا درصــورت اث ــه آی ــن پرســش مطــرح می شــود ك ــذا ای ــرد؛ ل ك
ــود؟  آوانگاشــت ها رعایــت شــرط اصالــت درخصــوص آن هــا نیــز الزامــی خواهــد ب
در حقــوق ایــران و بــا توجــه بــه عام بــودن شــرط اصالــت، در )اثــر( محسوب شــدن 
ــر مســتثنا نیســتند و  ــن ام ــاً آوانگاشــت ها هــم از ای ــک آفرینــش فکــری، قاعدت ی
بایــد ابتــکار و خالقیــت در آن هــا دیــده شــود. همیــن مســئله در قانــون كپی رایــت 
امریــکا هــم به چشــم می خــورد؛ زیــرا در صــدر مــادۀ 102 بــه آثــار مالکانــة اصیــل 
ــار می پــردازد كــه بنــد 7 آن  ــه تقســیم بندی ایــن  آث اشــاره می كنــد و در ادامــه ب
ــد  ــاً آوانگاشــت ها هــم بای ــه آوانگاشــت ها اختصــاص داده شده اســت. پــس قاعدت ب
ماننــد ســایر آثــار واجــد اصالــت باشــند تــا مشــمول حمایــت شــوند؛ امــا در حقــوق 
ــراز  ــود و اح ــتان وج ــاًل در انگلس ــت. مث ــه نیس ــر این گون ــورهای دیگ ــی كش برخ
ــار موجــود كپــی شــده  ــدارد و فقــط اگــر از آث اصالــت در آوانگاشــت ها ضــرورت ن

ــار كپی رایــت محســوب نخواهنــد شــد.« باشــند، دیگــر آث
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 نقد مکتوب

ـــژوهشگران جوان  پـ
بایـــد آگاه باشـــند که 
نوشـــتة تمـــام افـــراد 
ایـن کـه  ولو  خارجی 
به کشوری  منـتسب 
پیشرفته و دانـشگاهی 
هـــم  خوش نـــام 
ــواره  ــند، همـ باشـ
متقـــن نیســـت. 
ایـــن  چنان کـــه 
ــورد  ــر در مــ امــ
مدرســـان داخلـــی  
ـــادق  ـــاًل ص ـــز کام نی
ــت.  ــكار اسـ و آشـ
چـــه  به عـــالوه، 
ــود  ــی وجـ تضمینـ
دارد کـــه برداشـــت 
ـــن  ـــگر از مت پژوهش
ــت  ــی درسـ خارجـ

ــد؟ باشـ

ــب عجیب وغریــب اســت، برخــی جمله هــا  گذشــته از این كــه تمــام ایــن مطال
ــود  ــتان وج ــاًل در انگلس ــر »مث ــة آخ ــال جمل ــوان مث ــت؛ به عن ــوم اس ــم نامفه ه
ــود از  ــد«. مقص ــد ش ــوب نخواهن ــت محس ــار كپی رای ــر آث ــت... دیگ ــراز اصال و اح
ــمول  ــی مش ــل صوت ــا حام ــت، آی ــرام( اس ــی )فنوگ ــای صوت ــت ها حامل ه آوانگاش
مــواد 1 و 2 ق ح ح م م و ه قــرار می گیــرد؟ پاســخ قطعــاً منفــی اســت. اثــر شــکل 
بــروز فکــر خــالق اســت. آیــا یــک ســی دی حــاوی صــدای یــک اجــرا، اثر محســوب 
می شــود؟ مســلماً خیــر. آیــا شــیوۀ ضبــط نیازمنــد خالقیــت اســت؟ مّســلماً خیــر. 
تولیدكننــده ای كــه توانایــی مالــی بهتــری دارد، اقــدام بــه اســتخدام مهنــدس صــدا 
و ضبــط باتجربــه  می كنــد، اســتودیوی مجهزتــری را اجــاره یــا خریــداری می كنــد 
ــالق  ــردی غیرخ ــد ف ــد هرچن ــام می ده ــم انج ــری ه ــد بهت ــب تولی و بدین ترتی
ــن دارد  ــت از ای ــی حکای ــع ارجاع ــگارش و منب ــوۀ ن ــد. نح ــه باش ــی بی تجرب و حت
ــد  ــوان بای ــگران ج ــت. پژوهش ــی اس ــون خارج ــة مت ــا ترجم ــی جمله ه ــه برخ ك
ــه كشــوری  ــو این كــه منتســب ب ــراد خارجــی ول آگاه باشــند كــه نوشــتة تمــام اف
ــه  ــن نیســت. چنان ك ــواره متق ــم باشــند، هم ــام ه پیشــرفته و دانشــگاهی خوش ن
ایــن امــر در مــورد مدرســان داخلــی  نیــز كامــاًل صــادق و آشــکار اســت. به عــالوه، 
چــه تضمینــی وجــود دارد كــه برداشــت پژوهشــگر از متــن خارجــی درســت باشــد؟

ــب  ــب اســتثناهای نظــام مالکیــت فکــری در قال 4ـ صفحــة 304 ســطر 9 غال
ــرح اســت.«  ــاری قابل ط ــرداری اجب ــای بهره ب ــه و مجوزه ــار منصفان »موضــوع رفت
ــده و در صفحــة 308 ســطر  ــه ش ــن دو موضــوع پرداخت ــه ای ــل ب ســپس به تفصی
ــش  ــا كم وبی ــف ب ــورهای مختل ــه در كش ــتفادۀ منصفان ــوم اس ــت: »مفه 5 آمده اس

ــرار شده اســت.«8 تفــاوت در اجــرا و حدودوثغــور اســتثناها، برق
ــی  ــن عبارت ــن چنی ــاب اصــول بنیادی ــی اســت: اول، در صفحــة 232 كت گفتن
نیامده اســت. در ایــن صفحــه آمــده كــه »محدودیت هــای حقــوق مؤلــف براســاس 
ــن  ــت.« بنابرای ــز قابل اجراس ــی نی ــازمان های رادیوی ــاور س ــوق مج ــاس در حق قی
ــب  ــت از مطال ــت نادرس ــت كم برداش ــه، دس ــورت گرفت ــف ص ــم تحری ــر نگویی اگ

كتــاب ارجاعــی وجــود دارد.
ــن  ــرا در ای ــت، زی ــت اس ــن ال درس ــای كام ــط در نظام ه ــه فق ــن گفت دوم: ای
ــوردی  ــور م ــف به ط ــوق مؤل ــتثناهای حق ــته اس ــای نوش ــالف نظام ه ــا برخ نظام ه
شــمرده نشــده اند، صحبتــی از اســتثناهای اســتفادۀ شــخصی، اســتفادۀ آموزشــی، 
ــن اســتثناها  ــی و... نشده اســت، بلکــه تمامــی ای اســتفادۀ نقــل، اســتفادۀ مطبوعات
ــاب  ــه در كت ــه ك ــده اند. همان گون ــرح ش ــه مط ــتفادۀ منصفان ــوم اس ــب مفه در قال
ــه متعــدد  آمــده شــرایط مقــرر در نظــام كامــن ال جهــت توجیــه اســتفادۀ منصفان
اســت )ص 309(. جمــع ایــن شــرایط جهــت توجیــه هــر اســتثنایی بایــد وجــود 
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نوشته ای قابل تحسین، همراه با گالیه هایی چند

نگارنـــده در صفحـــة 
306 ســـطر 7 آورده انـــد 
همان طـــور  »اّمـــا 
ــد،  ــر شـ ــه ذکـ کـ
ــتثناها،  ــراد از اسـ مـ
 مـحدودیــــت های 
بعـــد از ثبـــت بـــر 
حقـــوق دارنـــدگان 
اســـت، درحالی کـــه 
اســـتثناهای  در 
ـــا  ـــت و ی ـــل از ثب قب
موضوعـــات خـــارج 
ــت و  ــرو ثبـ از قلمـ
ــًا  ــت، اساسـ حمایـ
ایجـــاد  حقـــی 
نمی شـــود« ایـــن 
ـــا  ـــز نارس ـــارت نی عب
از  مـــراد  اســـت. 
ــواردی  ــتثنا مـ اسـ
ـــوالً  ـــه معم ـــت ک اس
مشـــمول  بایـــد 
ـــرار  ـــف ق ـــوق مؤل حق
گیرند؛ امــا بـه طـور 
ـــمول آن   استثنا مشـ

نمی شوند

ــود. به عبارتی دیگــر،  داشــته باشــد. در غیراین صــورت اســتثنایی مطــرح نخواهــد ب
مــورد، مشــمول حقــوق انحصــاری مؤلــف می شــود؛ بنابرایــن، پرواضــح اســت كــه 
اســتفادۀ منصفانــه در نظام هــای كامــن ال به عنــوان یــک اصطــالح و قاعــده مطــرح 
ــا مفهــوم لغــوی آن متفــاوت اســت. جهــت اجــرای ایــن اصطــالح در  اســت كــه ب
ایــن نظام هــا شــرایط چهارگانــه مقــرر )ص 309 كتــاب( الزم اســت. روشــن اســت 
كــه ایــن اصطــالح بســیار فراتــر و متفــاوت از مفهــوم لغــوی انصــاف اســت كــه در 
نظام هــای نوشــته ازجملــه قانــون حقــوق مؤلفــان و مصنفــان و هنرمنــدان مصــوب 
ــون یادشــده مفهــوم كلــی انصــاف  ــه كار رفته اســت. در ایــن نظام هــا و قان 1348 ب
و به عبارتــی عدالــت مطــرح اســت و به هیچ وجــه قانون گــذار وطنــی كــه در 
ــر  ــف فرانســه اســت، در ذك ــون 1957 حــق مؤل ــم از قان ــون 1348 مله وضــع قان
كلمــة انصــاف و متعــارف در برخــی مــواد ازجملــه مــادۀ 7 قصــد ارجــاع به اصطــالح 

ــت. ــن ال را نداشته اس ــای كام ــرح در نظام ه ــه« مط ــتفادۀ منصفان »اس
آیــا شــرایط چهارگانــة »اســتفادۀ منصفانــه« مقــرر در نظام هــای كامــن ال همــان 
ــه  ــا این ك ــت ی ــرن اس ــده ب ــادۀ 9 معاه ــد 2 م ــرر در بن ــة مق ــرایط كاهش یافت ش
متفــاوت اســت؟ از ادبیــات مبهــم نگارش یافتــة موجــود پاســخ صریحــی نمی تــوان 
یافــت. مســلّم اســت كــه بــا توجــه بــه ســیر تاریخــی وضــع مــادۀ 9 معاهــدۀ بــرن، 
بنــد 2 ایــن مــاده در اصالحــات اســتکهلم 1968 تحــت تأثیــر و نفــوذ كشــورهای 
امریــکا و انگلســتان وارد معاهــده شده اســت. بی تردیــد ایــن شــرایط بــا توجــه بــه 
ــه« در نظام هــای كامــن ال از  شــرایط مطــرح در مــورد اصطــالح »اســتفادۀ منصفان
طریــق معاهــدۀ بــرن وارد حقــوق بین الملــل مؤلــف شده اســت. باوجودایــن، ابتــدا 
ــاوت از شــرایط  ــوا، متف ــت محت ــم از جه ــداد و ه ــت تع ــم از جه ــن شــرایط، ه ای

اصطــالح »اســتفادۀ منصفانــه« مطــرح در نظام هــای كامــن ال اســت.
ــه  ــرن شده اســت، درحالی ك ــدۀ ب ــن شــرایط در ســال 1968 وارد معاه دوم، ای
ســال ها پیــش از آن اســتثناهایی نظیــر اســتفاده شــخصی و اســتفاده آموزشــی در 
ــتثناها  ــی اس ــر تمام ــن شــروط ب ــال ای ــن اعم ــرن وارد شــده اند؛ بنابرای ــدۀ ب معاه
هرچنــد خواســت و منطبــق بــا تفکــر كامن الیــی اســت، اّمــا غیرمنطقــی و 
ــوارد  ــر م ــرط ها ب ــن ش ــت ای ــر حاكمی ــان ب ــر مؤلف ــر اكث ــت. نظ ــی اس غیرعمل

ــت. ــح نشده اس ــده تصری ــاًل در معاه ــه قب ــت ك ــدی اس ــتثنای جدی اس
ــطر 7  ــة 306 س ــده در صفح ــتثناها، نگارن ــة اس ــه در زمین ــت ك ــی اس گفتن
آورده انــد »اّمــا همان طــور كــه ذكــر شــد، مــراد از اســتثناها، محدودیت هــای بعــد 
ــت و  ــل از ثب ــه در اســتثناهای قب ــدگان اســت، درحالی ك ــوق دارن ــر حق ــت ب از ثب
یــا موضوعــات خــارج از قلمــرو ثبــت و حمایــت، اساســاً حقــی ایجــاد نمی شــود« 
ایــن عبــارت نیــز نارســا اســت. مــراد از اســتثنا مــواردی اســت كــه معمــوالً بایــد 
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 نقد مکتوب

مشــمول حقــوق مؤلــف قــرار گیرنــد؛ امــا به طــور اســتثنا مشــمول آن نمی شــوند. 
ــه مــواردی می شــود  ــوط ب ــا محدودیــت متفــاوت اســت. محدودیــت مرب اســتثنا ب
كــه اساســاً مشــمول حقــوق مؤلــف نمی شــود، مثــل اخبــار كــه اساســاً حقــی بــرای 
آن ایجــاد نمی شــود. اّمــا نســخة شــخصی اساســاً مشــمول حمایــت می شــود؛ ولــی 

به طــور اســتثنایی معــاف اســت.9
همچنیــن در صفحــة 308 ســطر 2 آمده اســت: »در طــرح صنعتــی،  اســتثناها، 
وام دار كپی رایــت و ثبــت اختــراع اســت و شــامل اســتفاده شــخصی،... و همچنیــن 
حــق اســتفاده قبلــی اســت.« در ایــن عبــارت حــق اســتفاده قبلــی به عنــوان یــک 
اســتثنا حــق مؤلــف مطــرح شــده كــه بــرای نویســندۀ ایــن مقالــه ناشــناخته اســت 

و تازگــی دارد.
5ـ در صفحه هــای متعــدد ازجملــه صفحــة 320 و ص 330 از قاعــده زوال 
ــت  ــق صحب ــا زوال ح ــاء ی ــل انتف ــق( و در ص 321 از اص ــتیفای ح ــن اس )دكتری

ــت. شده اس
 épuisement ــوی ــه فرانس ــرای كلم ــا ب ــن معادل ه ــه ای ــت ك ــر اس قابل ذك
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــه كار رفته اس ــه exhaustion ب ــی كلم ــان انگلیس ــه زب ــا ب و ی
ــر  ــود، به نظ ــل می ش ــی و بین المل ــوق خارج ــات در حق ــن كلم ــه از ای ــی ك تعریف
می رســد اصطالحــات فرســایش حــق و یــا اســتهالک حــق مناســب تر و بــا مفهــوم 

اصطــالح كامــاًل همخوانــی داشــته باشــد.10 
6ـ در صفحــة 368 موضــوع بحــث ایــن اســت كــه فهرســت آثــار ذكرشــده در 
ــوق  ــت از حق ــون حمای ــادۀ 2 قان ــه م ــل ازجمل ــدات بین المل ــی و معاه ــن مل قوانی
ــرن  ــدۀ ب ــادۀ 2 معاه ــد 1 م ــوب 1348 و بن ــدان مص ــان و هنرمن ــان منصف مؤلف
ــوۀ  ــت: »... نح ــطر 5 آمده اس ــورد در س ــن م ــر. در ای ــا خی ــی دارد ی ــة تمثیل جنب
برخــورد بــا تعریــف و فهرســت مزبــور در هــر كشــوری متفــاوت اســت، كشــورهایی 
نظیــر آلمــان و انگلســتان ایــن فهرســت را به عنــوان »فهرســت جامــع یــا فراگیــر« 
ــن فهرســت نباشــد،  ــه در ای ــری ك ــر اث ــه ه ــا ك ــن معن ــه ای ــد ب در نظــر می گیرن
ــرۀ  ــر، از دای ــا خی ــد ی ــق باش ــر آن منطب ــی ب ــف كل ــه تعری ــر از این ك صرف نظ
حمایــت قانونــی خــارج خواهــد بــود. در مقابــل، كشــورهایی مثــل فرانســه و آمریــکا 
ــری  ــر اث ــه ه ــاب آورده و درنتیج ــع به حس ــی و غیرجام ــور را تمثیل ــت مزب فهرس
كــه شــرایط تعریــف را دارد، حتــی اگــر جــزء مصادیــق مطــرح در قانــون نباشــد، 
ــد از حمایــت قانون گــذار بهره منــد شــود. بدیهــی اســت تفــاوت بیــن ایــن  می توان
ــن كشــورهای  ــف موجــود در قوانی ــا تعری ــه تنه ــود ك ــد ب ــن خواه دو نظــام در ای
ــار  ــا آث ــق مشــکوک ی ــت مصادی ــرای مشخص شــدن وضعی ــد ب دســته دوم می توان

جدیــد ادبــی و هنــری مطلــوب و مفیــد باشــد«.11
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ـــث  ـــی مباح در تمام
شـــاخه های  و 
ــری  ــت فكـ مالكیـ
اعـــم از حقـــوق 
مالكیـــت ادبـــی، 
هنـــری و صنعتـــی 
حقـــوق معنـــوی 
ــم  ــرح و حاکـ مطـ
اســـت، ازجملـــه 
ــم.  ــورد عالئـ در مـ
ـــه  ـــت ب ـــن اس ممك
 تناســـب موضـــوع، 
ــن  ــاخه ای از ایـ شـ
تضعیـــف  حـــق 
ـــور  ـــا به ط ـــردد ی گ
اســـتثنایی اســـتفاده 
امـــا  نشـــود؛ 
ـــدان  ـــت از فق صحب
ـــی  ـــت کل آن در حال
ــت ــه اسـ غیرموجـ

ــد. در  ــر نمی رس ــت به نظ ــه درس ــی مربوط ــن پاورق ــت ها و همچنی ــن برداش ای
ــد  ــان بن ــی مؤلف ــکا و به نظــر تمام ــم از فرانســه، آلمــان، آمری ــی كشــورها اع تمام
ــز به موجــب  ــی نی ــوق داخل ــی دارد. در حق ــة تمثیل ــرن جنب ــدۀ ب ــادۀ 2 معاه 1 م
بنــد 1 مــادۀ 2 ق ح.ح.م.م و هـــ 1348 كــه تصریــح داشــته: »كتــاب، رســاله، جزوه، 
ــوارد  ــی م ــری«، تمام ــی و هن ــی، ادب ــی، فن ــر علم ــتة دیگ ــر نوش ــنامه و ه نمایش
بیــان شــده در ایــن مــادۀ جنبــة تمثیلــی دارنــد؛ بنابرایــن اجتهــاد در مقابــل نــص 

پذیرفتــه نیســت.12
7ـ صفحــات 385 و 386 بــه توصیــف ویژگی هــای حقــوق معنــوی اختصــاص 
یافته اســت. در انتهــای صفحــه 385 و ابتــدای صفحــه 386 آمده اســت: »در 
ــوق  ــه می شــود چــون حق ــوی معمــوالً گفت ــوق معن ــن ویژگــی در حق ــف ای توصی
ــده اند  ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــده ب ــخصیت پدیدآورن ــاع از ش ــرای دف ــوی ب معن
ــراف و  ــاً انص ــه و قاعدت ــت معامل ــخصیت، قابلی ــوق ش ــایر حق ــد س ــن رو مانن و ازای
اســقاط را ندارنــد. بااین حــال در برخــی مــوارد انصــراف از حقــوق معنــوی، به طــور 
ــت«.13  ــه شده اس ــی پذیرفت ــه ای و عرف ــای حرف ــاس ضرورت ه ــتثنایی و براس اس
گفتنــی اســت، اول: مطلــب عنوان شــده نادرســت اســت. در هیــچ مــورد انصــراف 
و انتقــال حقــوق معنــوی پذیرفتــه نیســت )مــادۀ 4 ق ح.ح.م.م و هـــ 1348(. ممکن 
اســت در مــوردی خــاص و تحــت شــرایطی حــق معنــوی مؤلــف تضعیــف شــود، اّمــا 

ــد. ــض آن را نمی دهن ــازۀ نق ــان اج ــذار و مؤلف ــچ گاه قانون گ هی
دوم: مثال هــا نابه جــا و براســاس اســتنباط نارواســت: برابــر مــادۀ 16 ق ح ح م 
م و ه: حقــوق مالــی مؤلــف در دو مــورد از تاریــخ نشــر اثــر محــدود بــه سی ســال 
شده اســت. مــورد اول اثــر ســینمایی و عکاســی اســت. مــورد دوم زمانــی اســت كــه 
ــا این كــه امتیــاز حقــوق  ــه ســفارش یــک شــخص حقوقــی خلــق شــود و ی ــر ب اث
ــن  ــن، ای ــود؛ بنابرای ــذار ش ــی واگ ــخص حقوق ــه ش ــا ب ــاً یک ج ــف تمام ــی مؤل مال

ــد. ــی نمی كن ــف بحث ــوی مؤل ــق معن ــه از ح ــاده به هیچ وج م
ــق  ــاده ح ــن م ــر ای ــت. براب ــادۀ 18 ق ح ح م م و ه اس ــده، م ــِر نگارن ــال دیگ مث
ــر  ــمت اخی ــر قس ــت. براب ــناخته شده اس ــمیت ش ــه رس ــف ب ــرای مؤل ــر ب ــاب اث انتس
ایــن مــاده، مگــر این كــه پدیدآورنــده به ترتیــب دیگــری موافقــت كــرده باشــد. ایــن 
ــف  ــی مؤل ــت؛ یعن ــر اس ــاب اث ــق انتس ــون ح ــای گوناگ ــه صورت ه ــر ب ــارت ناظ عب
ــام مســتعار چــاپ شــود؛  ــا ن ــا ب ــام و ی ــر بی ن ــا ناشــر توافــق كنــد كــه اث ــد ب می توان
ــام شــخص دیگــری  ــر او به ن ــا اث ــا ناشــر توافــق كنــد ت ــد ب بنابرایــن، مؤلــف نمی توان
چــاپ شــود. درصــورت وجــود چنیــن توافقــی، قطعــاً توافــق نامشــروع و باطــل اســت.

مثــال دیگــر نگارنــده، مــادۀ 23 همــان قانــون اســت. برخــالف نظــر نویســندۀ 
كتــاب، ایــن مــاده، ضمانــت اجــرا بــرای نقــض حــق معنــوی انتســاب اثــر تعییــن 
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نابخشـــودنی ترین 
ایـــراد کتـــاب در 
ــاست.  همیـن جـــ
ــن  ــر مبتدی تریـ بـ
مطالعات  پژوهشـگر 
حــــق مؤلــــف 
ــت  ــیده نیسـ پوشـ
ـــالی  ـــوق مـ ـــه حق ک
ــت کم  ــف دسـ مؤلـ
شـــعبه  دو  دارای 
ـــت: حق  ـــلی اس اصـ
تكثیـــر و حـــق 
ـــق  ـــر. ح ـــة اث عرض
زمانـــی  تكثیـــر 
ـــه  ـــت ک ـــرح اس مط
تكثیـــر نســـخة 
ـــورت  ـــر ص ـــادی اث م
ـــار  ـــه و در اختی گرفت
ـــرد ـــرار گی ـــوم ق عم

كرده اســت؛ بنابرایــن، مثــال مذكــور عکــس نظــر نگارنــده را تأییــد می كنــد؛ زیــرا 
ــر( جــرم تلقــی شــده و  ــف )انتســاب اث ــر ایــن مــاده نقــض حــق معنــوی مؤل براب

مســتوجب 6 مــاه تــا 3 ســال حبــس اســت.
ــاظ  ــادی، ازلح ــوق م ــت: »در حق ــطر 2 آمده اس ــة 388 س ــدر صفح 8ـ در ص
ــر از  ــا كمت ــر ی ــد براب ــر می توان ــتفاده از اث ــوز اس ــا مج ــال ی ــدت انتق ــی، م منطق
مدتــی باشــد كــه قانون گــذار بــرای حمایــت از حقــوق مالــی پدیدآورنــده در نظــر 

گرفته اســت«.14
ــوق  ــت از حق ــدت حمای ــوب 1389 م ــدۀ مص ــادۀ واح ــر م ــت براب ــی اس گفتن
ــاه  ــالوۀ پنج ــف به ع ــر مؤل ــه عم ــرۀ آن ب ــادۀ 12 و تبص ــوع م ــف موض ــی مؤل مال
ــی  ــر مــادۀ 14 ق ح.ح.م.م و هـــ انتقــال حقــوق مال ســال افزایــش یافته اســت. براب
ــف  ــه سی ســال شده اســت. به عبارتی دیگــر، مؤل ــی محــدود ب ــف از جهــت زمان مؤل
می توانــد تمــام حقــوق مالــی و یــا هریــک از شــاخه های آن را حداكثــر بــه مــدت 
ــا انتهــای مــدت  سی ســال واگــذار كنــد، یعنــی پــس از مــدت انقضــای قــرارداد ت
حمایــت، شــخص مؤلــف و یــا وراث وی ایــن حــق را دارنــد. البتــه مؤلــف می توانــد 
ــه انعقــاد قــرارداد بعــدی نمایــد كــه  پــس از انقضــای مــدت قــرارداد اول اقــدام ب
همــواره ســقف سی ســال حاكــم بــر قــرارداد خواهــد بــود. معلــوم نیســت برداشــت 

نگارنــده بــا توجــه بــه متــن صریــح مــاده چگونــه حاصــل شده اســت.
ــن در كنوانســیون اشــاره ای  9ـ در صفحــة 389 ســطر 7 آمده اســت: »همچنی

ــه حــق رجــوع نشده اســت.«  ب
ــرن در پیوســت خــود طــی  ــد و تأمــل اســت. معاهــدۀ ب ــه قابل تردی ــن گفت ای
ــا صراحــت از حــق پشــیمانی و بازســتانی  بنــد 8 مــادۀ 2 و نیــز بنــد د مــادۀ 3 ب
ــن  ــت. همچنی ــخن گفته اس ــراف س ــوع و انص ــق رج ــده ح ــه نگارن ــه گفت ــا ب و ی
ــر اشــاره  ــه حــق افشــای اث ــی به طــور تلویحــی ب ــون مل ــز در قان ــده و نی در معاه
شده اســت. به عنــوان مثــال در بنــد 1 مــادۀ 10 مکــرر معاهــده آمــده، نقــل 
ــت.  ــاز اس ــه مج ــرار گرفت ــوم ق ــار عم ــاز در اختی ــور مج ــاًل به ط ــه قب ــاری ك از آث
همچنیــن در بنــد 1 مــادۀ 10 مکــرر معاهــده آمــده، تکثیــر مقاله هــا در مطبوعــات 
ــی  ــتثنای بررس ــی )اس ــا مذهب ــی ی ــادی سیاس ــائل روز اقتص ــبت مس ــه مناس ب
مطبوعاتــی( مشــروط بــه انتشــار مقاله هــای مذكــور اســت. در تمامــی ایــن مــوارد 
ــوم  ــار عم ــاز در اختی ــور مج ــاًل به ط ــار و قب ــة انتش ــر كلم ــذار از ذك ــر قانون گ نظ
ــری  ــرا پرواضــح اســت از اث ــر اســت؛ زی ــر افشــای اث ــه باشــد، تأكیــد ب ــرار گرفت ق
تحــت عنــوان اســتثناهای حقــوق مؤلــف می تــوان بهــره بــرد كــه قبــاًل افشــا شــده 
ــر از حریــم خصوصــی خــارج شــده و  ــر موجــب می شــود كــه اث باشــد. افشــای اث
ــت.  ــل كرده اس ــی عم ــذار داخل ــب قانون گ ــود. به همین ترتی ــال ش ــه م ــل ب تبدی
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ــت را  ــدد حمای ــای متع ــادۀ 2 ق ح.ح.م.م و هـــ در بنده ــی در م ــذار داخل قانون گ
منــوط بــه آن دانســته كــه اثــر بــه هــر ترتیــب نوشــته یــا ضبــط یــا نشــر شــده 
ــون  باشــد. همچنیــن شــرط حمایــت مالــی از مؤلــف را طــی مــادۀ 22 همــان قان
ــادۀ  ــرۀ م ــف در تبص ــق مؤل ــون ح ــذار ورای قان ــت. قانون گ ــر دانسته اس ــای اث افش
ــر ایــن  ــر افشــای اثــر تأكیــد دارد. براب ــون اجــرای احــکام مصــوب 1356 ب 65 قان
ــدون  ــه چــاپ نرســیده ب ــوز ب ــه هن ــی ك ــات و ترجمه های ــات و تألیف ــادۀ تصنیف م
ــت  ــدون رضای ــا ب ــوت آن ه ــورت ف ــم و در ص ــف و مترج ــف و مؤل ــت مصن رضای
ــان توقیــف نمی شــود. فرانســویان كــه خــود مبتکــر حقــوق  ورثــه یــا قائم مقــام آن
معنــوی مؤلــف هســتند، به لحــاظ بدیهی بــودن حــق افشــا آن را در قانــون تصریــح 
ــا فرانســویان همســو هســتند.  ــان ب ــز حقوق دان ــل نی ــد. در ســطِح بین المل نکرده ان
ــد درســت باشــد، به این ترتیــب:  ــر می توان ــدک تغیی ــا ان ــة موردبحــث ب ــه جمل البت
»همچنیــن در متــن كنوانســیون بــرن اشــاره ای صریــح و مشــخص بــه حــق رجــوع 

نگردیده اســت.«
ــوی در  ــوق معن ــدان حق ــم: فق ــد هفت ــوان بن ــت عن ــة 390 تح 10ـ در صفح
ــای  ــم و نام ه ــه عالئ ــوی ب ــوق معن ــدان حق ــم: »فق ــطر 7 می خوانی ــم در س عالئ

ــت.« ــری اس ــت فک ــام مالکی ــتثنایی در نظ ــاری اس تج
ایــن گفتــه درســت به نظــر نمی رســد. در تمامــی مباحــث و شــاخه های 
مالکیــت فکــری اعــم از حقــوق مالکیــت ادبــی، هنــری و صنعتــی حقــوق معنــوی 
مطــرح و حاكــم اســت، ازجملــه در مــورد عالئــم. ممکــن اســت به تناســب موضــوع، 
شــاخه ای از ایــن حــق تضعیــف گــردد یــا به طــور اســتثنایی اســتفاده نشــود؛ امــا 

صحبــت از فقــدان آن در حالــت كلــی غیرموجــه اســت.
یکــی از شــاخه های حــق معنــوی حــق رعایــت تمامیــت اثــر اســت، بدین معنــی 
كــه هیچ كــس جــز مؤلــف نمی توانــد آن را تغییــر دهــد. قطعــاً ایــن شــاخه از حــق 
ــم نیــز حاكــم اســت، مگــر ممکــن اســت شــخصی غیــر از  معنــوی در مــورد عالئ
شــخص صاحــب عالمــت اقــدام بــه تغییــر آن كنــد، بخشــی از آن را حــک كنــد یــا 

چیــزی بــدان اضافــه كنــد؟ مســلماً پاســخ منفــی اســت.
ــر اســت. قلمــرو ایــن حــق ایــن  شــاخة دیگــر حــق معنــوی حــق انتســاب اث
ــا  ــتعار ی ــام مس ــا ن ــا ب ــود ی ــام خ ــا ن ــود را ب ــر خ ــد اث ــف می توان ــه مؤل ــت ك اس
ــوم  ــت س ــت حال ــب عالم ــم صاح ــورد عالئ ــد. در م ــر كن ــام( منتش ــام )گمن بی ن
ــه  ــور  ك ــت. همان ط ــر كرده اس ــام منتش ــدون ن ــر را ب ــی اث ــرده؛ یعن ــاب ك را انتخ
مؤلفــان آثــار ادبــی می تواننــد كتــاب خــود را بــدون نــام )گمنــام( منتشــر كننــد 
كــه عمــاًل هــم مــوارد متعــددی وجــود دارد. گذشــته از ایــن، می تــوان اســتدالل 
ــر  ــن نیســت كــه اث ــر چیــزی جــز ای ــی در حــق انتســاب اث كــرد كــه هــدف غای
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 نقد مکتوب

ــا همیــن  ــه غیــر آن شــود. ب ــدۀ حقــوق( و ن ــه شــخص آفریننــده )دارن منتســب ب
هــدف اســت كــه مؤلــف نــام یــا امضــای خــود را روی اثــر مــی آورد. عالمــت خــود 
ــزی  ــودرو چی ــت ایران خ ــر عالم ــوق دارد. مگ ــدۀ حق ــام دارن ــا و ن ــت از امض حکای
جــز ایــن در اذهــان عمــوم تداعــی می كنــد؟ پــس بــا ایــن تفســیر، عالمــت، خــود 
حکایــت از انتســاب اثــر بــه پدیدآورنــده و مالــک آن دارد و نیــازی بــه ذكــر نــام و 

ــدارد. ــدد ن ــی مج ــی معرف به عبارت
11ـ در صفحــة 430 كتــاب در قســمت ج از »حــق اقتبــاس، تلخیــص، تبدیــل 

و گــردآوری« ســخن گفتــه شده اســت:
ــه  ــر، ب ــری دیگ ــدآوردن اث ــور پدی ــل به منظ ــص و تبدی ــاس، تلخی ــق اقتب »ح
ــاس و  ــر اســت. اقتب ــت اث ــق تمامی ــزع از ح ــه منت ــده اختصــاص دارد ك پدیدآورن
تلخیــص اثــر، مســتلزم تغییــر اثــر اســت و بــدون اجــازۀ پدیدآورنــده ممنــوع اســت؛ 
ــر اذن خــود، مبلغــی را دریافــت كنــد. از ایــن رو  ــد در براب ــده می توان ــا پدیدآورن اّم
اقتبــاس و تلخیــص، حــق اقتصــادی قلمــداد می شــود« )حکمت نیــا، 1388: 185(.

قابل یــادآوری اســت كــه اقتبــاس، ترجمــه، مجموعــه، تنظیــم، تبدیــل و 
ــر  ــر تکثی ــی دیگ ــر به نوع ــاس، اث ــود. در اقتب ــر می ش ــر اث ــب تکثی ــص موج تلخی
ــر از  ــة اث ــه. در ترجم ــوع فیلم نام ــه ن ــان ب ــوع رم ــال از ن ــوان مث ــود؛ به عن می ش

ــوارد.  ــایر م ــن س ــود و همچنی ــر می ش ــر تکثی ــان دیگ ــه زب ــی ب زبان
ــی  ــه حق ــر ك ــق تکثی ــای ح ــده از زیرمجموعه ه ــوارد یادش ــة م ــن كلی بنابرای
ــر  ــی اســت محســوب می شــوند و جهــت انجــام آن توســط شــخص دیگــر غی مال
ــه ازای  از مؤلــف نیازمنــد اجــازۀ وی اســت. ایــن حــق مالــی در قبــال دریافــت ماب
ــداول  ــز مت ــل نی ــه در عم ــان ك ــذاری دارد، همچن ــت واگ ــف قابلی ــط مؤل آن توس
ــزع از حــق  ــوم داشــته اند، منت ــده مرق ــه نگارن ــه ك ــن حــق آن گون ــس ای اســت. پ
ــودن نظــر ارائه شــده از ادامــة جملــه خــود  ــر نیســت. به عــالوه مردودب تمامیــت اث
ــر اذن خــود مبلغــی را دریافــت كنــد،  ــد در براب ــده می توان كــه می گویــد پدیدآورن
هویــدا اســت19. همچنیــن در همــان صفحــه در قســمت »د« از حــق عرضــه و اجــرا 
ــد،  ــت عرضــه و اجــرا دارن ــای فکــری، قابلی ســخن رفته اســت: »برخــی از پدیده ه
ــا عنــوان حــق نمایــش هــم یــاد می شــود عبــارت اســت از  ایــن حــق كــه از آن ب
بــه اطــالع عمــوم رســانیدن بــه هــر نحــوی غیــر از آن چــه موجــب حــق تکثیــر 
ــه عمــوم  ــه اجــرا درآورد و آن را ب ــوان ب ــه را می ت ــال نمایش نام اســت. به طــور مث

ــة موســیقی را اجــرا كــرد« )همان جــا(. ــا برنام عرضــه كــرد ی
شــاید بتــوان گفــت نابخشــودنی ترین ایــراد كتــاب در همین جاســت. بــر 
مبتدی تریــن پژوهشــگر مطالعــات حــق مؤلــف پوشــیده نیســت كــه حقــوق مالــی 
ــر.  ــر و حــق عرضــة اث ــی اســت: حــق تکثی ــف دســت كم دارای دو شــعبه اصل مؤل
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نوشته ای قابل تحسین، همراه با گالیه هایی چند

 3 مـــادة  طـــرح 
قانـــون حمایـــت 
نرم افزارهـــای  از 
رایانـــه ای مصـــوب 
به عنـــوان   1379
ی  مــسـتـنــــد
در بـه رسـمـیــــت 
شـــناختن حـــق 
اثـــر  انتســـاب 
ـــت؛  ـــه روی اس بیراه
زیـــرا برابـــر ایـــن 
مـــاده از عنـــوان 
و نشـــان ویـــژة 
ــزار  ــرف نرم افـ معـ
و  نـــام  یعنـــی 
ـــر  ـــر )تیت ـــوان اث عن
حمایـــت  اثـــر( 
ــه  ــت و نـ شده اسـ
ـــر ـــاب اث ـــق انتس ح

حــق تکثیــر زمانــی مطــرح اســت كــه تکثیــر نســخة مــادی اثــر صــورت گرفتــه و 
در اختیــار عمــوم قــرار گیــرد. حــق عرضــه زمانــی مطــرح اســت كــه اثــر بــه غیــر 
از حالــت نســخة مادی گرفتــن بــه هــر طریــق دیگــر در اختیــار عمــوم قــرار گیــرد. 
ــت.  ــوم اس ــل عم ــر در مقاب ــتقیم اث ــرای مس ــر، اج ــة اث ــت عرض ــن حال قدیمی تری
ــق  ــیم )طری ــایل بی س ــه وس ــون ازجمل ــایل گوناگ ــه وس ــرا ب ــن اج ــر ای ــال اگ ح
امــواج( و یــا باســیم )طریــق كابلــی(، بلندگــو ماهــواره و... در اختیــار عمــوم قــرار 
گیــرد، موجــب حــق عرضــه بــرای مؤلــف اســت. ایــن حــق مالــی بســیار مهــم مؤلف 
كــه در تمامــی معاهــدات به ویــژه معاهــدۀ بــرن بــه رســمیت شــناخته شده اســت، 
در تمامــی انــواع آثــار مطــرح اســت و نــه آن گونــه كــه نگارنــده اعــالم داشــته فقــط 
در مــورد برخــی از پدیده هــای فکــری قابلیــت عرضــه و اجــرا دارنــد. از آن جــا كــه 
تعریــف و توضیــح ایــن حــق و اشــکال گوناگــون عرضــه اثــر در زمــرۀ الفبــای حقوق 
ــرم را  ــدگان محت ــا نمــوده و خوانن ــن اشــاره مختصــر اكتف ــه همی ــف اســت، ب مؤل
جهــت اطــالع بیشــتر بــه كتــاب اصــول بنیادیــن حقــوق مؤلــف و حقــوق مجــاور در 

ــه بعــد ارجــاع می دهیــم.  جهــان، صفحــة 132 ب
12ـ در صفحــة 437، موضــوع بحــث حقــوق معنــوی مؤلــف اســت. در 
ــت  ــف صالحی ــه مؤل ــا ب ــق افش ــت: »ـ ح ــه آمده اس ــن صفح ــماره های 3 و 4 ای ش
ــده و  ــل ش ــی تکمی ــه زمان ــر، چ ــه اث ــد ك ــر را می ده ــن ام ــن ای ــاری تعیی انحص

ــود.  ــاش ش ــوم ف ــرای عم ــد ب می توان
ـ حق عدول به مؤلف اجازه می دهد تا اثر خود را وارد جامعه نسازد«.

و در ســطر 3 همــان صفحــه آمده اســت: »در ق ح م م هـــ 1348 ایــران، 
قانون گــذار ســه مــورد از مصادیــق حقــوق معنــوی پدیدآورنــده اثــر را موردتوجــه 
قــرار داده و آن هــا را بــه ترتیــب در مــواد 17، 18 و 19 از حمایــت قانونــی برخــوردار 

ساخته اســت«.
ــان از  ــوی مؤلف ــوق معن ــن حق ــه شــد، در بی ــز گفت ــاًل نی ــه قب همان طــوری ك
جهــت زمانــی اولیــن حــق، حــق افشاســت. ایــن حــق، مؤلــف را مجــاز می كنــد تــا 
ــع نســازد.  ــوم را از آن مطل ــدارد، عم ــر پختگــی الزم را ن ــه به نظــر او، اث ــی ك زمان
ــه حــالوت و پختگــی الزم رســید، آن را منتشــر كنــد  زمانــی كــه به نظــر او اثــر ب
ــر به لحــاظ طبــع موضــوع  ــه اطــالع عمــوم برســاند؛ بنابرایــن ممکــن اســت اث و ب
طوالنــی و كامــل نباشــد؛ امــا در همــان بخــش پختگــی الزم و تــاب قضــاوت عمــوم 
ــت فرانســه  ــون مالکی ــادۀ 111L قان ــد 2 م ــتا بن ــن راس ــد. در همی ــته باش را داش
مقــرر داشــته» اثــر فــارغ از هــر نــوع افشــا تنهــا بــا تولیــد فکــر مؤلــف موجودیــت 
می یابــد حتــی ناتمــام«. بنابرایــن تکمیــل اثــر نقشــی در حــق افشــای اثــر نــدارد. 
ــده حــق  همچنیــن روشــن اســت كــه حــق پشــیمانی و بازســتانی و به رغــم نگارن



350142

سال دوم، شماره 8
زمستان 1395

 

 نقد مکتوب

عــدول ازجملــه حقــوق معنــوی مؤلــف اســت كــه از جهــت زمانــی در بیــن چهــار 
شــاخه حقــوق معنــوی در قســمت پایانــی قــرار می گیــرد؛ یعنــی مؤلــف اثــر را بــه 
شــیوه ای منتشــر كــرده و در اختیــار عمــوم قــرار داده اســت. باوجودایــن، بــا گذشــت 
زمــان و تفکــر بیشــتر بــه ایــن نتیجــه می رســد كــه عجوالنــه عمــل كــرده و اثــر 
ــال  ــا اعم ــورت ب ــت. دراین ص ــتری اس ــش بیش ــش و پیرای ــی، پژوه ــد بررس نیازمن
ــا  ــود ت ــع آوری می ش ــخه ها جم ــف نس ــرف مؤل ــتانی از ط ــیمانی و بازس ــق پش ح
ــوم  ــار عم ــاره در اختی ــت، دوب ــده اس ــود او تعیین كنن ــه خ ــب ك ــان مناس در زم
ــر خــود را در  ــا اث ــف اجــازه می دهــد ت ــه مؤل ــن، حــق افشــا ب ــرد؛ بنابرای ــرار گی ق
جامعــه وارد كنــد یــا وارد نکنــد، نــه حــق عــدول و اســترداد آن گونــه كــه نگارنــده  

نوشته اســت.
نویســنده در انتهــای صفحــه بــا اســتناد بــه قانــون حمایــت از حقــوق مؤلفــان، 
مصنفــان و هنرمنــدان مصــوب 1348 ســه مــورد از مصادیــق حقــوق معنــوی را بــا 

اســتناد بــه مــواد 17، 18 و 19 دارای حمایــت قانــون دانسته اســت.
ــت  ــر و حــق رعای ــد مــواد 18 و 19 به ترتیــب بیانگــر حــق انتســاب اث بی تردی
ــوق  ــا حق ــی ب ــون ارتباط ــادۀ 17 قان ــا م ــت؛ اّم ــان اس ــرای مؤلف ــر ب ــت اث تمامی
معنــوی نــدارد، بلکــه نــام، عنــوان و نشــانة ویــژۀ اثــر را مطــرح می كنــد. برابــر ایــن 
مــاده »نــام، عنــوان و نشــانه ویــژه ای كــه معــرف اثــر اســت از حمایــت ایــن قانــون 

ــت...« ــد اس بهره من
ــرح  ــؤال مط ــن س ــی ای ــای حقوق ــه در نظام ه ــت ك ــه الزم اس ــن نکت ــر ای ذك
اســت كــه وقتــی اثــری موردحمایــت باشــد، آیــا ایــن حمایــت شــامل عنــوان اثــر 
ــا خیــر؟ پاســخ نظام هــای حقوقــی متفــاوت اســت. پاســخ برخــی  هــم می شــود ی
ــاب  ــوان كت ــه عن ــن اســتدالل ك ــا ای ــت اســت ب ــن پرســش مثب ــه ای ــا ب از نظام ه
نیــز جزیــی از كتــاب اســت، بنابرایــن بــا موردحمایــت قرارگرفتــن كتــاب، از عنــوان 
كتــاب نیــز حمایــت می شــود. پاســخ برخــی دیگــر منفــی اســت؛ اینــان معتقدنــد 
ــا از آن حمایــت شــود. در  ــه اثبــات برســد ت ــه ب ــد جداگان ــوان بای ــِت عن كــه اصال
ــت  ــون مالکی ــت. قان ــه شده اس ــر دوم پذیرفت ــه نظ ــری فرانس ــت فک ــوق مالکی حق
ــت  ــتن اصال ــرط داش ــن به ش ــت: عناوی ــح اس ــورد صری ــن م ــه در ای ــری فرانس فک

ــادۀ L 112 ق.م.ف.ف(. ــد 4 م ــد )بن موردحمایت ان
پاســخ حقــوق ملــی بــه ایــن پرســش مــادۀ 17 ق ح ح م م و هـــ 1348 اســت 
ــروه اول  ــا گ ــراه ب ــه هم ــوق فرانس ــتن از حق ــا دوری جس ــد ب ــر می رس ــه به نظ ك
شده اســت. همیــن نظــر در مــورد آثــار نرم افزارهــای رایانــه ای طــی مــادۀ 3 قانــون 
ــرار گرفته اســت. ــد ق ــورد تأكی ــه ای مصــوب 1379م ــای رایان ــت از نرم افزاره حمای

ــف  ــوی مؤل ــوق معن ــخن از حق ــواره س ــه هم ــة 438 ك ــدر صفح 13ـ در ص



350143

سال دوم، شماره 8
زمستان 1395

نوشته ای قابل تحسین، همراه با گالیه هایی چند

بایـــد بـــه  یـــاد 
ـــه  ـــیم ک ـــته باش داش
ــده  ــل های آینـ نسـ
غفلـــت مســـئولین 
فعلـــی را در دو زمینـــه 
ــه  ــچ  وجـ ــه  هیـ بـ
نــخــواهـنــــد 
بخشـــید: یكـــی 
ــت و  ــط  زیسـ محیـ
ــوزش  ــری آمـ دیگـ
و پــــژوهش؛ زیـــرا 
تصمیمـــات اتخـــاذ 
ــن دو  ــده در ایـ  شـ
زمینـــه دارای عواقـــب 
ــت  ــدت اسـ درازمـ
و آثـــار آن متوجـــه 
نســـل های آتـــی 
انتظـــار  اســـت. 
بخـــش فرهنـــگ از 
ـــت  ـــن اس ـــت ای دول
کـــه بـــا حرکتـــی 
ســـریع و قاطـــع 
ـــت  ـــن وضعی ـــه ای ب
ــان  ــاک پایـ خطرنـ

بخشـــد

به میــان آمــده، چنیــن مرقــوم شده اســت: »عالوه بــر ایــن، مــواد 23 و 24 ق 
ــده  ــوی پدیدآورن ــوق معن ــه حق ــه تجــاوزی را علی ــز هرگون ح ح.م.م. هـــ 1348 نی
مســتوجب مجــازات دانسته اســت. از مجموعــه ایــن مــواد چنیــن برمی آیــد 
ــر را  ــت اث ــق حرم ــر و ح ــر اث ــت ب ــق والی ــر، ح ــر اث ــق نش ــران ح ــون ای ــه قان ك
ــناخته  ــماً ش ــتند رس ــده هس ــوی پدیدآورن ــوق معن ــه حق ــه ازجمل ــر س ــه ه ك
ولــی دربــارۀ حــق عــدول و اســترداد كــه در قوانیــن فرانســه وجــود دارد، 
صفحــه  همیــن   10 ســطر  در  همچنیــن  نگفته اســت.  ســخنی   به صراحــت 

آمده است:
»مــادۀ 3 قانــون حمایــت از نرم افزارهــای رایانــه ای مصــوب 1379 نیــز برحــق 

ــت.« ــد كرده اس ــزار تأكی ــر در نرم اف ــاب اث انتس
در مــورد اّول نگارنــده عنــوان می كننــد كــه برابــر قانــون ح ح.م.م هـــ 1348، 
ــه رســمیت شناخته اســت؛  ــان ب ــرای مؤلف ــوع حــق معنــوی را ب قانون گــذار ســه ن
درحالی كــه پیــش از ایــن در صفحه هــای قبــل نظــر بــر تأییــد قانون گــذار 
مبنی بــر دو شــق از حقــوق معنــوی تأكیــد داشــتند؛ پــس حــق نشــر اثــر را یــک 
ــژه كــه  ــا توضیحــی وی ــد. البتــه ایــن برداشــت ب ــوع حــق معنــوی تلقــی كرده ان ن
ــی  ــت؛ یعن ــن اس ــواد 23 و 24 ق  ح.ح.م.م، ممک ــد از م ــوان ش ــن عن ــش از ای پی
ــه  ــر این ك ــروط ب ــت مش ــا بوده اس ــق افش ــان ح ــذار بی ــود قانون گ ــم مقص بگویی
ــداول از  ــر و مت ــت منطقی ت ــا برداش ــد؛ ام ــح كنن ــی را تصحی ــار قبل ــده اظه نگارن
حــق نشــر اثــر همــان حــق تکثیــر اثــر اســت. یکــی از انــواع حقــوق مالــی مؤلــف 
كــه قدیمی تریــن و مهم تریــن نیــز اســت. واگــذاری ایــن حــق جهــت  بهره بــرداری 
ــت اجــرای  ــرد. ضمان ــرارداد نشــر و توســط ناشــر صــورت می گی در چهارچــوب ق
ــد  ــت، هرچن ــن شده اس ــده تعیی ــواد یادش ــب م ــی به موج ــق مال ــن ح ــض ای نق
 مــادۀ 23 قانــون همزمــان ضمانــت اجــرای نقــض حــق معنــوی انتســاب 

اثر نیز است.
طــرح مــادۀ 3 قانــون حمایــت از نرم افزارهــای رایانــه ای مصــوب 1379 
ــه روی  ــر بیراه ــاب اث ــق انتس ــناختن ح ــمیت ش ــه رس ــتندی در ب ــوان مس به عن
اســت؛ زیــرا برابــر ایــن مــاده از عنــوان و نشــان ویــژۀ معــرف نرم افــزار یعنــی نــام و 
عنــوان اثــر )تیتــر اثــر( حمایــت شده اســت و نــه حــق انتســاب اثــر. همچنیــن در 
بندهــای اول و دوم صفحــة 442 كــه از حقــوق معنــوی اشــخاص موردحمایــت در 

ــت: ــوم شده اس ــده، مرق ــان آم ــخن به می ــف س ــوق مؤل ــوب حق چهارچ
ــدان  ــط چن ــوق مرتب ــدگان حق ــر دارن ــا دیگ ــده ب ــان اجراكنن ــک می »تفکی
منطقــی به نظــر نمی رســد، زیــرا تولیدكننــدگان آثــار صوتــی و ســازمان های 
ــار خــود را داشــته  ــام آث ــت ن ــد حــق حرم ــز بای ــی نی ــی و تلویزیون پخــش رادیوی
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باشــند، چراكــه بایــد نــام آن هــا روی اثــر صوتــی یــا برنامــة تلویزیونــی قیــد شــود. 
بــا ایــن حــق آن هــا می تواننــد دیگــران را از تغییــر یــا تحریــف نــام یــا خــود اثــر 

ــد.« ــع كنن ــی من ــی و تلویزیون ــده و ســازمان پخــش رادیوی ــام تولیدكنن ــا ن ی
همان گونــه كــه پیش تــر توضیــح داده شــد، افــراد حقــوق مجــاور ســه  
ــف( هنرمنــدان ـ مجــری؛ ب( تولیدكننــدگان حامل هــای صوتــی؛ ج(  دســته اند: ال

ــی.  ــش رادیوی ــازمان های پخ س
ــن  در تمامــی نظام هــای شــخص محور و معاهــدۀ رم مصــوب 1952 از بیــن ای
ســه دســته فقــط دســتة اول؛ یعنــی هنرمنــدان -مجــری به لحــاظ طبــع فعالیتشــان 
ــد؛ ازجملــه این كــه همچــون مؤلفــان نســبت بــه  ــا مؤلفــان دارن حقوقــی مشــابه ب
آثارشــان، اینــان نیــز نســبت بــه اجراهایشــان حقــوق معنــوی دارنــد؛ امــا دو دســتة 
دیگــر به لحــاظ این كــه فعالیــت فکــری و خــالق انجــام نمی دهنــد، صرفــاً به لحــاظ 
ــر ایــن در بیشــتر  ــد حمایــت می شــوند. عالوه ب ســرمایه گذاری خاصــی كــه كرده ان
ــس  ــی؛ پ ــه حقیق ــد و ن ــمار می رون ــی به ش ــخص حقوق ــته، ش ــن دو دس ــوارد ای م
ــام  ــون نظ ــخص محور همچ ــای ش ــک از نظام ه ــه در هیچ ی ــدۀ رم و ن ــه در معاه ن
حقوقــی فرانســه و آلمــان بــرای آنــان حقــوق معنــوی در نظــر گرفتــه نشده اســت؛ 
ــی )ص 442 ســطر  ــار صوت ــدگان آث ــارت تولیدكنن ــری عب ــن، اول، به كارگی بنابرای
ــای  ــدگان حامل ه ــی تولیدكنن ــاور یعن ــوق مج ــراد حق ــتة دوم از اف ــرای دس 5( ب
ــد  ــق می كن ــا خل ــد ی ــی تولی ــر صوت ــه اث ــی ك ــرا كس ــت؛ زی ــواب اس ــی ناص صوت
ــوار،  ــی )ن ــدۀ حامــل صوت ــف اســت، درحالی كــه در این جــا مقصــود، تولیدكنن مؤل
ــا  ــردی كــه ب ــن شــخص كســی نیســت جــز ف ســی دی، دیســکت و...( اســت و ای
ســرمایه گذاری در ســاخت یــا اجــارۀ اســتودیو، به كارگیــری مهنــدس ضبــط صــدا 
و تهیــة وســایل مناســب جهــت ضبــط اقــدام می كنــد. قانون گــذار نیــز در جهــت 

ــت. ــل كرده اس ــب عم ــو مناس ــخاص به نح ــن اش ــرمایه گذاری ای ــت از س حمای
ــرای  ــوی ب ــق معن ــدن ح ــان و قائل ش ــار مؤلف ــخاص در كن ــن اش ــراردادن ای ق
ــار و  ــد- دور از انتظ ــی نبوده ان ــز مدع ــا نی ــود آن ه ــچ گاه خ ــه هی ــری ك ــان -ام آن

ــت20. منطق اس
ــوق  ــایی حق ــه شناس ــه ب ــا توج ــت: »ب ــد دوم آمده اس ــة 442 در بن در صفح
معنــوی در ق.ح.ح.م.م. هـــ 1348 می تــوان در ایــران نیــز بــرای ســه  گــروه دارنــدۀ 
حــق مرتبــط )اجراكننــدگان، ســازمان های پخــش رادیویــی و تلویزیونــی و 

ــد«. ــوی ش ــوق معن ــه حق ــل ب ــی( قائ ــار صوت ــدگان آث تولیدكنن
مناسب ترین راهکار برای این عبارت این است كه به طور كامل حذف شود. 

مــوارد دیگــری نیــز از ایــن دســت یادداشــت شده اســت كــه به دلیــل طوالنــی 
شــدن مقالــه حــذف گردیــد.
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نتیجه گیری
در پایــان ایــن بررســی، عرایــض اولیــه در مقدمــه بــا قــوت تأییــد می شــود. بــا ایــن 
ــه كار  ــع ب ــة پژوهشــی جام ــود را در ارائ ــالش خ ــاب ت ــه پژوهشــگر كت ــح ك توضی
ــه  ــی دارد ك ــد ایرادهای ــرده؛ هرچن ــرف آن ك ــادی ص ــت زی ــک وق ــه و بی ش گرفت
البتــه می توانســتند برطــرف شــوند. ایــن ایرادهــا تنهــا متوجــه شــخص پژوهشــگر 
ــة  ــوب پایان نام ــش در چهارچ ــه پژوه ــود دارد ك ــدد وج ــانه های متع ــت. نش نیس
دكتــرا انجــام شده اســت؛ بنابرایــن مســئولیت ایرادهــا جنبــة جمعــی دارد. در وهلــة 
اّول متوجــه اســتاد راهنمــا، ســپس اســاتید مشــاور، داور و ســرانجام ناشــر اســت. 
همــگان اذعــان دارنــد كــه كیفیــت پژوهش هــا در دهــة اخیــر به شــدت دچــار افــت 
شده اســت. ایــن رونــد هرچنــد ُكنــد شده اســت، امــا همچنــان ادامــه دارد. آمارهــا 
حکایــت از آن دارد كــه در برخــی از مراكــز آموزشی -پژوهشــی بیشــتر پژوهش هــا 
ــدون اســتثنا  ــرد. تمامــی مراكــز دانشــگاهی ب ــا ســفارش صــورت می گی كپــی و ب
كم وبیــش بــا درجــات متفــاوت دچــار ایــن وضعیــت خطرنــاک هســتند. مســیری 
ــی در كشــور  ــوزش عال ــار آم ــاد و حاصــل آن ســقوط اعتب ــه مقصــد آن ناكجاآب ك
ــا گذشــت زمــان محصــول ایــن وضعیــت تخریــب فرهنگــی بیش ازپیــش  اســت. ب
ــون  ــته های گوناگ ــدد، رش ــگاه های متع ــر در دانش ــة اخی ــود. در ده ــدا می ش هوی
تقلیــدی از دیگــر كشــورها، دوره هــای فــراوان كارشناسی ارشــد و دكتــرا در ســطح 
ــند.  ــته باش ــبی داش ــی مناس ــه كادر علم ــدون این ك ــت؛ ب ــاد شده اس ــور ایج كش
ــق  ــتادان از طری ــن اس ــی ای ــی هســتند. ناتوان ــی رانت برخــی از اعضــای هیئت علم
ــی اســت  ــن وضعیــت مشــابه وضعیت پایان نامه هــای هدایت شــده آشــکار اســت. ای
ــز  ــا تجوی ــد ب ــی بخواه ــد، ول ــکی نباش ــص پزش ــخصی دارای تخص ــه در آن ش ك
ــدد  ــان درص ــی از این ــرد. برخ ــص فراگی ــاران تخص ــه بیم ــاوت ب ــای متف داروه
ــل از  ــه نق ــه ب ــتند؛ درحالی ك ــجویان هس ــق دانش ــن از طری ــازی و آموخت خودس
استادحســنعلی درودیــان رییــس اســبق دانشــکده حقــوق دانشــگاه تهــران معیــار 
ــد؛   ــودن باش ــد ممتازب ــه بای ــالت عالی ــتن تحصی ــر داش ــتاد عالوه ب ــرش اس پذی
ــن  ــد. در ای ــی باش ــی و پژوهش ــوی آموزش ــوردار از خلق وخ ــه برخ ــاً این ك مضاف
ــادهای  ــه فس ــیار ب ــانه ها بس ــال ها رس ــن س ــردازد. در ای ــب وكار نپ ــه كس وادی ب
ــادهای  ــه فس ــی. درحالی ك ــاد آموزش ــه فس ــدک ب ــیار ان ــد و بس ــی پرداخته ان مال
ــدت  ــی در كوتاه م ــد حت ــت می توان ــت نف ــی قیم ــش ناگهان ــک جه ــا ی ــی ب مال
ــل های  ــه نس ــدت و متوج ــار درازم ــی دارای آث ــاد آموزش ــا فس ــود؛ ام ــران ش جب
بعــدی اســت. مســئولیت پژوهش هــای نــازل عالوه بــر پژوهشــگر و اســتادان راهبــر 
پژوهــش متوجــه ناشــران اســت؛ چراكــه آنــان بــا نشــر ایــن دســت از پژوهش هــا 
ــازار  ــفته كردن ب ــب آش ــات و...( موج ــود امکان ــه كمب ــون )ازجمل ــل گوناگ به دالی
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ــل  ــا خی ــوان ب ــگر ج ــت، پژوهش ــای بی كیفی ــر پژوهش ه ــا نش ــوند. ب ــر می ش نش
ــره از  ــخیص س ــه تش ــود ك ــه می ش ــاری مواج ــای انتش ــا و كتاب ه ــم مقاله ه عظی
ــواره  ــز هم ــا نی ــا بســیار مشــکل اســت. حکومت ه ــن و ی ــرای او غیرممک ــره ب ناس
ــران  ــه ناش ــی ب ــای مال ــه كمک ه ــدام ب ــی اق ــت فرهنگ ــت وضعی ــور تقوی ــه تص ب
كرده انــد، درحالی كــه ایــن صنعــت نیازمنــد ســامان دهی و نظــارت علمــی بهتــر و 
بیشــتر اســت. به نظــر می رســد اگــر حکومــت بــا كمــک گروهــی از صاحب نظــراِن 
اخالق مــدار نظــارت بهتــری بــر شــیوۀ چــاپ مقاله هــا و كتاب هــا اعمــال می كــرد 
ــیدند  ــاپ می رس ــده به چ ــراد و آموزن ــدون ای ــته های ب ــط نوش ــورت فق و دراین ص

ــت. ــوزش صــورت می گرف ــه بخــش پژوهــش و آم ــی ب كمــک بزرگ
ــی  ــئولین فعل ــت مس ــده غفل ــل های آین ــه نس ــیم ك ــته باش ــاد داش ــد به ی بای
ــری  ــت و دیگ ــی محیط زیس ــید: یک ــد بخش ــه نخواهن ــه به هیچ وج را در دو زمین
آمــوزش و پژوهــش؛ زیــرا تصمیمــات اتخاذ شــده در ایــن دو زمینــه دارای عواقــب 
درازمــدت اســت و آثــار آن متوجــه نســل های آتــی اســت. انتظــار بخــش فرهنــگ 
از دولــت ایــن اســت كــه بــا حركتــی ســریع و قاطــع بــه ایــن وضعیــت خطرنــاک 

پایــان بخشــد.
ــاال درخصــوص  ــب ب ــن موقعیــت را فراهــم كــرد كــه مطال پژوهــش حاضــر ای
ــه  ــوری ك ــه همان ط ــود. وگرن ــرح ش ــگاه ها مط ــم در دانش ــش حاك ــت پژوه وضعی
پیــش از ایــن گفتــه شــد، كتــاب موردبحــث در مقایســه بــا ســایرین جایــگاه خــوب 
و حتــی بســیار خوبــی دارد. پــس گالیه هــا جنبــة كلــی دارد و قصــد مــا از نــگارش 
ــتادان  ــاب و اس ــرم كت ــندۀ محت ــای نویس ــؤال بردن تالش ه ــر، زیرس ــن مختص ای

ارجمنــد او نیســت.
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و ه 1348 می تــوان  مــادۀ 1 و 2 ق ج.م. م  بــا مالحظــة  اســت  11. شــایان ذكــر 
این گونــه اســتنباط كــرد كــه روش اول موردنظــر قانون گــذار بوده اســت. گرچــه 
ــا مقایســة ایــن  ــون مالکیــت فکــری فرانســه اســت، امــا ب ــون ایــران برگرفتــه از قان قان
ــی  ــذار ایران ــه قانون گ ــرد ك ــتنباط ك ــه را اس ــن نکت ــوان ای ــی می ت ــون به خوب دو قان
ــون  ــژه( در قان ــارت )به وی ــود عب ــم وج ــت، علی رغ ــار موردحمای ــان آث ــگام بی ــه هن ب
ــان دهندۀ  ــن نش ــده و ای ــودداری ورزی ــران خ ــون ای ــر آن در قان ــد از ذك ــه به عم فرانس
ــد؛  ــی نباش ــوع تمثیل ــور از ن ــت مزب ــته فهرس ــر داش ــذار در نظ ــه قانون گ ــت ك آن اس
ــن  ــد از ای ــران نمی توان ــون ای ــادۀ 1 قان ــور در م ــارت مذك ــن به نظــر می رســد عب بنابرای
ــی، سیدحســن، پیشــین،  ــی داشــته باشــد. شــبیری زنجان ــی چندان ــدۀ عمل  لحــاظ فای

صص 27 ـ 22.
12. در ایــن مــورد بــرای اطالعــات بیشــتر ر.ک: حقــوق بین الملــل مؤلــف و حقــوق مجــاور، 

پیشــین، ص 27 و بعــدی. 
ــا نشــر  ــار موردحمایــت ی ــا تحریــف آث 13. مــادۀ 16 ق ح م م و ه 1348 امــکان تغییــر ی
ــن  ــواد 18 و 23. همی ــت: در م ــی كرده اس ــده را پیش بین ــازۀ پدیدآورن ــا اج ــا ب آن ه
قانــون نیــز امــکان عــدم ذكــر نــام پدیدآورنــده یــا عــدم اجــرای ســایر حقــوق معنــوی 

ــت.« ــه شده اس ــوز وی پذیرفت ــا مج ــده ب پدیدآورن
14. مادۀ 14 قانون ح م م. و 1348.

15.  در ایــن مــورد بــرای اطالعــات بیشــتر، رک: اصــول بنیادیــن حقــوق مؤلــف و مجــاور 
در جهــان، همــان، ص 55 و بعــدی.

ــن  ــاب اصــول بنیادی ــه كت ــه می شــود ب ــورد توصی ــن م ــات بیشــتر در ای ــرای اطالع 16.  ب
ــه شــود. ــی 284 مراجع ــای 192 ال ــان صفحه ه ــوق مجــاور در جه ــف و حق ــوق مؤل حق
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