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حقوقی برای رسانه یا رسانه ای برای حقوق؟
نقدی بر کتاب »حقوق مالکیت فکری آفرینش های رسانه ای«

● دکتر پژمان محمدی1 
دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

  
چکیده 

از  یا آنگونه که در نظام کامن ال معرفی می شود، کپی رایت، سعی دارد  حقوق مولف 
همه دستاوردهای غیرصنعتی ناشی از فکر و ذوق بشر حمایت کند. آثار مورد حمایت، 
تنوع و گستردگی و دسته بندی  گوناگونی دارند. همه  آثار برای شمول حمایت ناگزیر 
از عینی شدن و تبلور ظاهری هستند، اما تنها برخی آثار از طریق رسانه ها، به جامعه 
عرضه می شوند. اهمیت رسانه و قدرتی که به صاحب خود و پدیدآورندگان اعطا می کند، 
بر کسی پوشیده نیست. آثار تلویزیونی، سینمایی و رادیویی مهم ترین این موارد هستند.

کلیدواژه ها
حق مؤلف، حقوق مالکیت فکری، آفرینش های رسانه ای، حقوق رسانه.

مقدمه
امروزه سخن گفتن متخصصان از اهمیت مالکیت فکری در زندگی اجتماعی، به دلیل تکرار 
آن، چندان خوشایند و دل چسب نیست. مالکیت فکری و به ویژه اهمیت آن، دست کم 
برای بسیاری از مردم شناخته شده است و آن چه بر دوش اندیشمندان این حوزه  فکری 
باقی می ماند، تقویت مبانی و اصول این شاخه از دانش و چاره جویی برای انتفاع بیشتر 
جامعه و افراد از این نظام می باشد. )کاظمی، 1392، ص 2(. گستره  این نوع حقوق و 
امتیازات بسی بزرگتر از آن است که بتوان آن را در یک مجلد تبیین نمود، حتی باید پا 
را فراتر گذاشت و معتقد بود که هر یک از زیر مجموعه های این گونه مباحث نیز در یک 
کتاب نمی گنجد. مالکیت صنعتی و تجارتی عنوانی واحد برای مباحثی مفصل است که 
هر یک به تنهایی اقتضای کالمی گسترده و کتاب های متعدد دارد. حق اختراع، عالمت 
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تجاری، طرح های صنعتی، نشان های جغرافیایی، اسم تجاری و.... مالکیت ادبی و هنری 
نیز اگرچه دچار تنوع و چند پارگی مالکیت صنعتی و تجارتی نیست، تفصیل و تحلیل 

بیشتری می طلبد.
حقوق مولف و حقوق مرتبط، هر یک به تنهایی و نه به یک اندازه، فروعات گسترده 
یافته که بررسی هر یک، حوصله و وسعت دید شایسته ای را ضروری می سازد. در حقوق 
بررسی  که  شده  دقیق  و  عمیق  چنان  بحث ها  نوشته،  حقوقی  نظام  در  به ویژه  مولف، 
موجب  را  واحد  نظام  از  تبعیت  عین  در  ممتاز  اصولی  رعایت  لزوم  فروعات،  از  یک  هر 
اثر، حقوق  و  پدیدآورنده  مفاهیم  بین المللی،  و  پیشینه داخلی  و  مبنا  می شود. شناخت 
ناشی از خلق اثر و حمایت های متصوره و در این میان یافتن وجوه اشتراک و افتراق آثار 
و حمایت ها و شرایط هر یک و مقایسه آن با سایر آثار و حتی سایر دستاوردهای علمی 
بشر در حوزه مالکیت صنعتی و تجارتی درتبیین مرزهای ظریف میان آنها و جست وجوی 
راه کارهای برقراری تعادل میان منافع فرد و اجتماع در هر مورد در پرتو وضع و اجرای 
قواعد خاص و منحصر به فرد، اهمیت ویژه ای دارد. در این میان، غفلت از تأثیرات شگرف 
فناوری های جدید در خلق و بهره برداری از بیشتر آثار و ابعاد بین المللی که در فرایند خلق 

و بهره برداری از آنها مطرح می شود،پذیرفتنی نیست. )ملک محمدی، 1386، ص 19(.
آثار  نوع  به  توجه  مختلف،  پدیدآورندگان  حقوق  مباحث  تحلیل  شیوه های  از  یکی 
مورد حمایت و دسته بندی آنها و در نتیجه ارائه احکام و شرایط و قواعد مربوط به خلق 
و بهره برداری و حمایت از نوع یا انواع خاص آثار می باشد. در سال های اخیر، تحقیقات 
مولف  حقوق  حمایت  تحت  آثار  مختلف  دسته های  درباره  ایران  در  و  دنیا  در  وسیعی 
خاص،  آثار  بعضی  در نظر گرفتن  با  پژوهش گران  تحقیقات،  این  در  گرفته است.  صورت 
درباره شرایط خلق و حمایت آنها بحث کرده اند. برای نمونه، پژوهشگری در زمینه خلق 
از  حمایت  درباره  دیگری  و   )1389 نشاط،  )صادقی  است  نوشته  رایانه ای  نرم افزارهای 

نمودهای فرهنگ عامه )فولکلور( )غفوری، 1389(، تحقیق کرده است.
شیوه  دیگر تحقیق درحوزه  مالکیت ادبی و هنری- و البته مالکیت صنعتی و تجارتی- 

■ حسـنی، محمدمهدی، حقـوق مالکیت فکـری آفرینش های 
رسـانه ای، 1394، تهران: دانشـگاه امام صادق )ع( 201 صفحه، 

8000 تومان، شـمارگان: 1000نسخه، 
شابک: 978-600-214-429-4
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بررسی احکام مشترک همه  شاخه های مورد حمایت، صرف نظر از مصادیق حمایت شده، 
می باشد. در این شیوه محقق بحثی مشترک از احکام و قواعد کل مالکیت فکری یا نوع 
خاصی از حمایت مالکیت فکری )مثاًل حقوق مولف( را برمی گزیند و در تحقیق خویش، با  
بی توجهی به حقوق سایر کشورها و نظام بین المللی، مطالب مرتبط را دسته بندی و عرضه 
می کند. برای نمونه نویسنده ای درباره »قراردادهای بهره برداری از حقوق مولف« تحقیق 
می کند )محمدی، 1386( و نویسنده ای دیگر »نظام حل و فصل اختالفات حقوق مالکیت 
قانونی«  حمایت های  و  هنری  و  ادبی  آثار  »ثبت  دیگری  و   )1392 )رئیسی،  معنوی« 
)مهدی زاده، 1389( و آن دیگر، »مطالعه تطبیقی نقض حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و 
هنری در نظام حقوقی ایران و انگلستان« )ساالرپورگل ختمی، 1390( یا »نظام حقوقی 
حاکم بر مدیریت جمعی مالکیت فکری« )محمدی، 1392( را تحقیق و نگارش می کند.

هر یک از این دو شیوه که امروز معقول و معمول می نماید، نگاه از منظر خاص جلوه 
می کند و هر دو در شرایط دانش امروزی، برای سهولت دسترسی جامعه به دانش، بر شیوه 
سنتی تر، که همان ارائه تمام مباحث در اثری واحد است، ترجیح داده می شود. کتابی که در این 
مقاله نقد می شود نیز با توجه به همین نگرش در صدد  بیان و عرضه احکام حقوقی حمایت 
از »آفرینش های رسانه ای« در مقابل سایر آفرینش های مورد حمایت است؛ به عبارت دیگر، 
نویسنده  کتاب به بررسی موضوعی گونه ای از آثار مورد حمایت توجه داشته است: انتخاب 
حقوق مولف در خلق آثاری که راه انتقال آنها به جامعه »رسانه« می باشد موضوع مهم و 
شایسته توجهی است. اهمیت رسانه ها بر اهل فن پوشیده نیست. قدرت مهارناپذیر رسانه ها 
موجب ترغیب و تشویق افراد به خلق آثاری می شود که از این طریق به جامعه عرضه می شوند:
1- رسانه ها در کوتاه یا دراز مدت در شکل دهی و ساختن مبانی فکری جامعه نقش 
بی مانندی دارند و بر همین اساس شاید قوی ترین افراد کسانی هستند که کنترل چنین 

ابزار اجتماعی را در اختیار دارند.
دسترسی  در معرض  بیشتر  رسانه ها  باشند،  آنها  عرضه  و  ابراز  شیوه   که  آثاری   -2
اجتماعی و به تبع نقد و اصالح قرار می گیرند و شاید به همین دلیل تأثیر و ماندگاری 

ذهنی بیشتری نسبت به برخی آثار داشته باشند.
3- رسانه به دلیل تأثیر عمیق اجتماعی، محل تالقی منافع اجتماعی در دسترسی آزاد 
به اطالعات و منافع حاکمیتی در کنترل و مهار این دسترسی است. این تالقی و گاهی 

تضاد منافع، احکام و قواعد خاصی را طلب می کند.
4- به دلیل ویژگی خاص رسانه  ها که از آن جمله دسترسی همگانی و سرعت انتقال 
اطالعات و گستردگی مخاطبان می باشد، استفاده از آثار تحت حمایت حقوق مولف، در 
بسیاری از موارد با تغییر در مفاد یا شکل آنها یا استفاده از آنها برای خلق آثار اشتقاقی 

مالزمه دارد و این امر از ویژگی های بهره برداری رسانه ای از آثار است. 
در مجموع شاید صحیح تر آن باشد که پذیرفته شود اصطالح »آفرینش های رسانه ای« 
چندان دقیق نیست. این آفرینش ها برای بهره برداری در رسانه ها خلق می شوند نه آنکه 

حقوقی برای رسانه یا رسانه ای برای حقوق؟
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خلق  اینترنت  یا  ماهواره  یا  تلویزیون  در  پخش  برای  فیلم،  باشند.  خلق  ابزار  رسانه ها 
می شود نه اینکه ماهواره یا تلویزیون یا اینترنت ابزار ساخت آن باشند.

با این که همه انواع آثار از قابلیت و امکان بهره برداری رسانه ای برخوردار می باشند، 
هدف  رسانه ای«  آفرینش های  فکری  مالکیت  »حقوق،  کتاب  نویسنده  می رسد  به نظر 
دیگری را تعقیب می کند و منظور ایشان گروه خاصی از آثارمورد حمایت حقوق مولف 

 است. بررسی میزان نیل نویسنده به هدف خویش، موضوع این تحقیق است.
در این مقاله در پرتو دانسته ها و بایسته های علمی و با رعایت اصول اخالق نقد، در 
پی نگرشی اصالح گرانه به این کتاب هستیم. به این منظور، پس از ذکر مقدمه ای درباره ی 
مالکیت  »حقوق  مبحث  دو  در  را  خود  کالم  کتاب،  مطالب  با  مرتبط  و  بحث  موضوع 
فکری آفرینش های رسانه ای« در نمای نویسنده )مبحث اول( و »حقوق مالکیت فکری 

آفرینش های رسانه ای« از نمای دیگران )مبحث دوم( مطرح می کنیم.

مبحث اول 
»حقوق مالکیت فکری  آفرینش های رسانه ای« در نمای نویسنده

مبحث اول
فکری  مالکیت  »حقوق  کتاب  باشیم،  اثر  تحلیل  و  نقد  پی  در  بی آن که  مبحث،  این  در 
آفرینش های رسانه ای« را همان گونه که نگارش یافته به خواننده معرفی می کنیم. دیدن 
نویسنده کتاب و اثر وی در قاب آیینه ای، همان گونه که خود وی قادر به دیدن آن است، 
و  نویسنده کتاب  ابتدا  این مقصود،  به  برای رسیدن  از مقاله است.  این قسمت  موضوع 

مخاطبان ایشان را معرفی )گفتار اول( و سپس اثر را )گفتار دوم( مطرح می کنیم.

گفتار اول- آفریننده  اثر و جامعه  پیش روی او
شناخت جامعه هدف و مخاطبان هر اثر که در جوهره خود برای ایجاد ارتباط میان خالق 
اثر و دیگران شکل می گیرد، به شناخت پدیدآورنده ی اثر وابسته است. اثر ابزاری  است برای 
انتقال پیام پدیدآورنده  خود به دیگران. بنابراین، دو سوی این رابطه با همدیگر پیوسته اند: 

ابتدا پدیدآورنده و سپس استفاده کنندگان و جامعه هدف اثر را بررسی می کنیم.

1- پدیدآورنده کتاب »حقوق مالکیت فکری آفرینش های رسانه ای«
آقـای محمد مهـدی حسـنی آن گونه که در دیباچـه کتاب به قلم اسـتاد فرهیخته حقوق، 
جناب آقای دکتر نجادعلی الماسـی، آورده شـده اسـت، دانش آموخته کارشناسـی ارشـد 
حقـوق خصوصـی و کارشناسـی حقوق از دانشـگاه امام صادق )ع( هسـتند. ایشـان متولد 
1368 )خوشـبختانه بسـیار جـوان و خوش آتیـه( می باشـند. حسـب اطالعـات به دسـت 
آمـده وی دبیـر انجمـن علمـی حقـوق دانشـگاه مذکور بـوده، هم اکنـون در قـوه قضائیه 
اشـتغال دارند2. چندین مقاله از ایشـان در دسـترس قرار گرفته اسـت: »بررسـی یک حق 

نقد ارتباطات
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عینی،حـق اولویـت در ایجـاد و اذن احـداث و تملـک اعیان در زمین هـای وقفی« یکی از 
مقـاالت ایشـان اسـت که در فصلنامـه وکیل، مدافـع متعلق به کانون وکالی دادگسـتری 
خراسـان )شـماره ده و یازده( در زمسـتان 1392، منتشـر شـده اسـت. همچنین حسـب 
اطالعـات منـدرج در صفحـه اصلی مجلـه حقوقی دادگسـتری3 به تاریـخ 1394/12/21، 
آقـای حسـنی همـراه نویسـندگان دیگـر، مقالـه ای بـا عنـوان »چالش های فقهـی حضور 
گردشـگران غیر مسـلمان درکشـورهای اسـالمی بـا تاکیـد بـر قوانیـن داخلـی و مقررات 
بین المللـی« نوشته اسـت کـه در شـماره 92 زمسـتان سـال 1394 ایـن مجلـه زیرچـاپ 

می باشـد.

2. کتاب برای چه کسانی؟
در مطلبــی کــه تحــت عنــوان ســخن ناشــر در صفحــات 11 و12 کتــاب آمــده اســت، 
جامعــه هــدف کتــاب مشــخص نشده اســت؛ امــا در دیباچــه ای کــه جنــاب آقــای دکتــر 
ــاب ســودمند«  ــن کت ــه ای ــی الماســی در صفحــات 13و 14 نوشــته اند »مطالع نجادعل
ــدون  ــنده ب ــود نویس ــت. خ ــه شده اس ــوق« توصی ــجویان حق ــان و دانش ــه »حقوقدان ب
ــب  ــی را مخاط ــا گروه های ــروه ی ــه گ ــتر چ ــان بیش ــش ایش ــه پژوه ــه این ک ــح ب تصری
ــوار و  ــاتید بزرگ ــی، »اس ــر الماس ــر دکت ــون نظ ــاب را هم چ ــدگان کت ــد، خوانن می دان

ــت.  ــی کرده اس ــد« معرف ــجویان ارجمن دانش
ــد،  ــه کارشــان می آی روشــن اســت بخــش بزرگــی از کســانی کــه ایــن پژوهــش ب
هنرمنــدان و پدیدآورندگانــی هســتند کــه در جســت وجوی حقــوق و تکالیــف خویــش 
ــتفاده  ــورد اس ــار م ــدگان آث ــن تولیدکنن ــد. هم چنی ــاه خواهند آورن ــاب پن ــن کت ــه ای ب
ــران، وزارت و ادارات کل  ــالمی ای ــوری اس ــیمای جمه ــازمان صداو س ــانه ها، س در رس
ــخاص و  ــام اش ــی، تم ــور کل ــتان ها و به ط ــور و اس ــالمی کش ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــار  ــژه آث ــف به وی ــار مختل ــر آث ــد و نشــر و تکثی ــق و تولی ــه درحــوزه  خل ــی ک گروه های
ــدان  ــان و بهره من ــزو مخاطب ــد، ج ــالش می کنن ــش، ت ــن پژوه ــق در ای موضــوع تحقی

احتمالــی ثمــره ایــن کوشــش علمــی خواهنــد بــود.

گفتار دوم- اثر )پدیده( مورد نقد
نقـد هیـچ اثری بـدون درک و بیـان موقعیت کتـاب در میـان مجموعه اطالعـات مرتبط 
بـا اثـر کـه ممکـن اسـت از راه کتاب هـا، مجـالت، سـامانه ها و پایگاه هـای اینترنتـی، 
مقـاالت و پایان نامه هـا، حاصـل شـود، میسـر نمی شـود. منصفانه نیسـت اثری نقد شـود 
مگـر آن کـه خواننـده به وضوح امـکان دسترسـی آزاد و کامل به اطالعات ناشـی و مربوط 
بـه اثـر، داشـته باشـد. برای فراهم کـردن این فرصت، قبـل از آن که موقعیـت کتاب را در 
میـان آثـار مشـابه ارزیابی کنیـم )3( ابتـدا اطالعات ظاهری آن را بررسـی )1( و سـپس 

ویژگی هـا و وجـوه ممتـاز آن را ذکـر می کنیـم )2(.

حقوقی برای رسانه یا رسانه ای برای حقوق؟
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1- اطالعات ظاهری کتاب
سال  مرداد  در  نخستین بار  برای  رسانه ای«  آفرینش های  فکری  مالکیت  »حقوق  کتاب 
1394 خورشیدی در انتشارات دانشگاه امام صادق )ع( به صورت رقعی و با طرح جلدی 
ساده و جذاب در 201 صفحه، که از اولین برگ کتاب تا آخرین صفحه آن شماره گذاری 
شده، منتشر گردیده است. پس از صفحه»بسم اهلل الرحمن الرحیم«، نویسنده کتاب خود 
را به پدر و مادر خویش تقدیم کرده است. بعد از معرفی کتاب و ناشر، فهرست مطالب از 

صفحه 5 شروع شده و تا صفحه 9 ادامه یافته است.
از لحاظ ساختاری، نویسنده پس از فهرست مطالب و سخن ناشر، دیباچه ای که ذکر 
آن گذشت و مقدمه خود را بیان کرده است و سپس به ترتیب فصول 1تا5 تا صفحه 182 
کتاب را به خود اختصاص داده اند. پس از نتیجه گیری در صفحات 183 تا 185، فهرست 
صفحات  در  نویسنده  شده است.  آورده  منابع،  زبان  ترتیب  به  بند  چند  در  کتاب  منابع 

پایانی، فهرست نمایه نام ها و عناوین را آورده است.
در فصل اول با عنوان»مبانی و مفاهیم« که از صفحه 19 کتاب شروع شده است و تا 
صفحه 55 ادامه دارد، نویسنده در شش بند مجزا که بعضی از بندها، زیر مجموعه هایی 
خاص دارد، بحث های کلی درباره  پیشینه، مفهوم، ارکان، مشروعیت یا عدم مشروعیت 
این فصل  ادله آن و تقسیمات حقوق مالکیت فکری، مطرح کرده است. در بند شش  و 
در صفحه 42 به بعد کتاب، مفهوم آفرینش رسانه ای و انواع دسته بندی های آن مطرح 
شامل  جداگانه  عنوان  سه  نویسنده  فصول،  سایر  البته  و  فصل  این  پایان  در  شده است. 

»جمع بندی«،»یادداشت ها« و »پی نوشت ها« آورده است.
از  که  رسانه ای«  آثار  از  حمایت  عناصر  و  »شرایط  عنوان  با  کتاب  دوم  فصل  در 
صفحه57 کتاب تا صفحه 97 آن ادامه دارد، نویسنده همانند فصل اول و سایر فصول، 
پس از ذکر مقدمه ای کوتاه، شرایط حمایت از آثار در دو قسمت شرایط ماهوی )اصلی( 
و شرایط شکلی )فرعی( را مطرح کرده و در پایان، ضمن بیان جمع بندی، یادداشت ها و 

پی نوشت های این فصل را آورده است.
فصل سوم با نام»حقوق پدیدآورندگان آثار رسانه ای« از صفحه 99 شروع شده و تا صفحه 
141 ادامه پیدا کرده است، نویسنده، حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده و ویژگی ها و مصادیق 
این حقوق را تبیین نموده است. ترتیب خاتمه مطالب این فصل نیز مانند سایر فصول می باشد.

فصل چهارم کتاب،»حقوق مرتبط با حق پدیدآورندگان آثار رسانه ای« نامیده شده و در 
آن مفهوم حقوق مرتبط و اشخاص تحت حمایت مطرح گردیده است. این فصل از مقدمه 

تا پی نوشت ها در صفحات 143تا159 تبیین شده است.
از  آثار رسانه ای«  نام»استیفاء و نقض حقوق پدیدآورندگان  با  این کتاب  فصل پنجم 
صفحه 161تا182 کتاب را به خود اختصاص داده و در آن بهره برداری از حقوق و اشکال 
قراردادهای بهره برداری از آنها، نقض این حقوق ومسئولیت ناشی از نقض بررسی شده است.

در این کتاب نویسنده عالو  بر ذکر مقدمه اصلی در ابتدای کتاب، در ابتدای هر فصل 
نیز مقدمه ای ذکر کرده است. هم چنین نویسنده به جای استفاده از پاورقی، در پایان فصول 
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ضمن تفکیک توضیحات ضروری از پانوشت ها، منابع استفاده شده در هر فصل را با ذکر 
نشانی کامل آورده است.

در پایان فصول و نتیجه گیری مختصر کتاب )صفحات 183 تا 185( و ذکر منابع و 
مآخذ، نمایه مختصر و مفیدی وجود دارد که خواننده را به شماره صفحات کتاب ارجاع 
می دهد. در طرح پشت جلد که عنوان انگلیسی کتاب آورده شده است، توضیح مختصری 

به زبان فارسی و به منزله سخن ناشر درباره هدف کتاب، آورده شده است.

2- ویژگی ها و برجستگی های اثر مورد نقد
کتابی که نقد می کنیم چندین ویژگی دارد که در نظر گرفتن آنها برای فهم درست کالم 
نویسنده و دریافت نقاط ضعف و قوت و در نهایت قضاوت در این خصوص، ضرورت دارد. 

این ویژگی ها چند نکته برجسته در کتاب ایجاد کرده است که به اختصار ذکر می شود.

2.1- ویژگی ها
این کتاب چند ویژگی ممتاز شکلی و ماهوی دارد که تشخیص و تمایز آن را در میان سایر 

آثار، ساده می سازد و دیدگاه های پدیدآورنده را مشخص می کند.
● کتاب از لحاظ حجم مطالب و تعداد صفحات به گونه ای نیست که موجب خستگی 
و دل زدگی خواننده شود. مطالب بیش از حد ضرورت بسط داده نشده که البته اصرار بر 

این ویژگی گاهی به استحکام و قوت اثر لطمه زده است.
● ذکر مقدمه در ابتدای هر فصل و نتیجه گیری در پایان هر فصل، اگرچه به اعتقاد 
نگارنده این مقاله، ضرورت نداشته موجب تمایز این کتاب از کتاب های مشابه در زمینه 

پژوهش های حقوقی می گردد.
● استفاده از تقسیم بندی متفاوت در تفکیک فصول به شیوه ای که در پژوهش های 
کشورهای انگلیسی زبان مرسوم است و در تحقیقات حقوقی در ایران کمتر مورد توجه و 

استفاده قرار می گیرد، از ویژگی های این کتاب است.
● اختصاص صفحات مجزا به پاورقی و یادداشت ها در پایان هر فصل نیز موجب تمایز 

این کتاب شده است.
● نگارش ساده و روان در بسیاری از موارد، به ویژه با توجه به جوان بودن نویسنده، 
رعایت  و عدم  نگارش  در  ایرادهای جدی  است. هر چند وجود  کتاب  این  امتیاز  موجب 
اسلوب و دستور نگارش زبان فارسی فراوان دیده می شود، که در جای خود به آن اشاره 

می شود.

2.2. نکات عمده و برجستگی های اثر
● عنـوان انتخابـی بـرای کتـاب فریبنـده و جـذاب اسـت. نویسـنده به خوبـی بـا درک 
اهمیـت موضـوع تحقیق اعالم کرده اسـت »کتاب حاضر تالشـی در راسـتای ترسـیم نمای 
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کلـی حقـوق مالکیت فکـری در خصوص آفرینش های رسـانه اسـت که با بررسـی ابزارهای 
نظـام حقوقـی مختلـف بسـترهای حمایـت از آثـار رسـانه ای را معرفی خأهـای موجود را 

بیـان می کنـد« )ص 16(.
واقعیـت ایـن اسـت کـه »امروز نقـش و جایگاه رسـانه ها در حدی اسـت کـه زندگی 
بی حضـور آن هـا غیر قابـل تصـور اسـت. محصـوالت رسـانه ها فقـط وسـیله سـرگرمی 
نیسـتند بلکـه در بسـیاری از جنبه هـای فعالیـت اجتماعـی و فـردی مـا دخالـت و نقش 
دارنـد« )همـان،ص 42(. آثـار رسـانه ای زندگـی تک تک ما را تحت سـیطره خـود دارد و 
هـر یـک از ایـن رسـانه ها بـا پیچیدگـی خاصی بـر زندگی مـا تأثیـر می گـذارد. بنابراین، 
صـرف انتخـاب چنیـن موضوعـی کـه به ایـن کیفیـت در ایران مـورد تحقیق جـدی قرار 

نگرفتـه اسـت، انتخابی دشـوار اما درسـت اسـت.
● اسـتفاده نویسـنده از دیدگاه های مختلف و حقوق خارجی و اشـاره به جا و مناسـب 
بـه قوانیـن و دیدگاه هـای حقوقدانـان کشـورهای دیگـر و معاهـدات و کنوانسـیون های 
بین المللـی، جـزو امتیـازات ایـن اثـر می باشـد، هر چنـد در جـای خـود می بینیـم کـه 
پدیدآورنـده از موضـوع انتخابـی بـرای تحقیـق تقریبـاً فقـط بـه انتخـاب عنـوان و بحث 

اندکـی درباره »رسـانه« بسـنده کرده اسـت.
● وجود نمایه و فهرست منابع دقیق از نکات برجسته و مفید این کتاب است.

● بحث رسانه و انواع آن، به ویژه از آنجا که »انسان ها امروزه در معرض آثار رسانه ای 
بر  را  رفتارهای خود  و  رهگذر می شناسند  این  در  را  دنیا  می اندیشند،  متولد می شوند، 
اساس الگوهای برگرفته از رسانه ها سامان می دهند« )همان، ص 42(، به درستی سنگ 

زیرین این تحقیق بوده که در حد خود جایگاه نیافته است.
● تالش نویسنده برای طرح تمام مباحث مطرح در قلمرو حقوق مولف درباره برخی 
موضوعات خاص مشمول آن )آفرینش های رسانه ای( ستودنی است. در این شیوه، نویسنده 
با انتخاب مصداقی از مصادیق تحت حمایت حقوق مولف، تالش کرده است تمام جوانب 
مطرح درباره این آثار از جمله حقوق پدیدآورنده، حقوق مرتبط، حمایت ها و... را طرح 

کند، اما آیا در واقع چنین شده است!؟

2.3. موقعیت اثر در میانه میدان
بــا توجــه بــه شــیوه ای کــه نویســنده در پژوهــش خــود انتخــاب کــرده اســت )انتخــاب 
ــی  ــی کــه به طــور کل ــن کتــاب و تمامــی تحقیقات ــان ای موضوعــی( طبیعــی اســت می
و جامــع یکــی از دو شــاخه مالکیــت فکــری )مالکیــت صنعتــی و تجارتــی یــا مالکیــت 
ادبــی و هنــری( را مطــرح می کننــد، مــرز مشــخصی وجــود دارد و انتظــار ایــن اســت 
مطالــب کتــاب حاضــر تنهــا بــه موضــوع خــاص »آفرینش هــای رســانه ای« اختصــاص 
ــار، مــورد  ــا ذکــر کلیــات، احــکام خــاص ســایر آث ــه ی ــرای نمون یافتــه باشــد و جــز ب

توجــه قــرار نگرفتــه باشــد.
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عالوه بر این، کتاب حاضر ترجمه نیست و تالیف و پژوهش جدید محسوب می شود. 
بنابراین، رقبای احتمالی و آثار مرتبط یا مکمل این اثر را باید در میان آن گروه از آثار 
تالیفی موضوعی و خاص جست وجو کرد که در بازار نشر وجود داشته یا دارند. از این رو در 
مقام مقایسه، آثار موضوعی مالک قرار می گیرند. در این زمینه می توان دست کم به آثار 

منتشر شده  زیر اشاره کرد:
● حمایت حقوقی از آثار صوتی و تصویری صدا و سیما، مصطفی السان،1388،تهران، مرکز 

تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.
● حقوق ارتباط جمعی، چاپ دوم، باقر انصاری،1378، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب 

علوم انسانی دانشگاه ها )سمت(.
● درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی مطبوعات، ماهواره، اینترنت، محمدحسن بردبار، 1380، 

تهران، انتشارات ققنوس.
● حقوق مالکیت فکری سازمان های پخش صدا و تصویر، محمد صدیق رحمانی، 1389،تهران، 

انتشارات مجد.
● حقوق رسانه اثر پیتر کری و جوساندرز، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، 1386، تهران، 

بنیاد حقوقی میزان.
بــا مالحظــه ایــن اثــر و تطبیــق آن بــا آثــار تقریبــاً مشــابه فــوق، مشــخص می شــود 
ــور  ــار مذک ــه آث ــب  به هم ــنی نس ــدی حس ــای محمد مه ــاب آق ــر جن ــوان اث ــه عن ک
گســتردگی و جامعیــت بیشــتری دارد و بنابرایــن می توانســته و انتظــار مــی رود، چنیــن 
ــاوت از  ــی متف ــی مطالعات ــاط جمع ــه ارتب ــوط ب ــای مرب ــوی دیگر کتاب ه ــد. از س باش
ــان  ــه نش ــف توج ــوق مول ــه حق ــی ب ــورت فرع ــد و به ص ــری دارن ــت فک ــه مالکی مقول
ــز  ــر نی ــدا و تصوی ــش ص ــازمان های پخ ــری س ــت فک ــوق مالکی ــاب حق ــد. کت داده ان
ــد  ــه نق ــی ک ــه کتاب ــت؛ در حالی ک ــاور اس ــوق مج ــا حق ــط ی ــوق مرتب ــه حق ــوط ب مرب

ــد. ــل می کن ــانه ای را تحلی ــار رس ــده  آث ــوق پدیدآورن ــم حق می کنی
ــن  ــیما«، ای ــری صدا و س ــی و تصوی ــار صوت ــت از آث ــاب »حمای ــا کت ــه ب در مقایس
ــر  ــق اث ــر خال ــاره ه ــت و درب ــرار نداده اس ــر ق ــی را مدنظ ــده خاص ــاب، پدیدآورن کت

ــت. ــث کرده اس ــانه ای بح ــر رس ــر اث ــانه ای و ه رس
ــه  ــاب ترجم ــه آن کت ــر این ک ــز عالوه ب ــانه نی ــوق و رس ــاب حق ــا کت ــه ب در مقایس
اســت، در حقــوق رســانه بــه رســانه و تمــام جوانــب آن بــا نمونه هــای فــراوان از نظــام 
حقوقــی انگلســتان توجــه شــده و مقولــه حقــوق مولــف در آن به صــورت فرعــی و بســیار 
ــا ایــن همــه، به نظــر می رســد، کتــاب »حقــوق مالکیــت  محــدود مطــرح شده اســت. ب
فکــری آفرینش هــای رســانه ای« ســوای گزینــش نامــی جــذاب و بــه نســبت گســترده، 
در مقایســه بــا کتــاب آقــای دکتــر باقــر انصــاری یــا دکتــر الســان عمــق کمتری داشــته 
ــاره را  ــورد اش ــوق م ــار دارد، حق ــده انتظ ــه خوانن ــع، آن چنان ک ــاید در واق ــد و ش باش

بررســی و تحلیــل نکــرده اســت.

حقوقی برای رسانه یا رسانه ای برای حقوق؟
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مبحث دوم
»حقوق مالکیت آفرینش های رسانه ای« از نمای دیگران

نویسنده کتاب در فراز ما قبل آخر مقدمه خود )صفحه16( آورده است:
»... امید است خوانندگان محترم- اعم از اساتید بزرگوار و دانشجویان ارجمند- در ایرادات 
کتاب به دیده اغماض نگریسته و هر گونه قصور در اثر را بر کم تجربگی نگارنده ببخشایند. 
با گوشزد کردن نواقص و هدیه عیوب بر نگارنده منت گذاشته و اعتذار این جانب پذیرفته 
شود«. بیان بزرگوارانه این نویسنده که روح کمال گرای ایشان را نمایان می سازد، جرأت 
احتمال  پذیرش  مقاله ضمن  این  نویسنده  موقعیت،  این  در  می دهد.  افزایش  را  نقادی 
اشتباه در برداشت از کالم یا مقصود نویسنده یا امکان بهره مندی خود از دیدگاه نادرست، 
با هدف اصالح و تکمیل اثر مذکور و با اذعان به این که لزوماً دیدگاه های نویسنده مقاله 
و  از  نظر شکلی  را  اثر مذکور  نقد  نیست،  معتبر  و  آن گونه که مطرح می شوند، صحیح 

ظاهری و در ادامه، مهم تر از آن، از منظر محتوای اثر مطرح می کند.

گفتار اول- نقد صورت ظاهر اثر
در این قسمت، در پی یافتن عیوب ظاهر اثر مورد نقد هستیم. پیش از این وجوه امتیاز کتاب 
را بازگو کرده ایم. البته نقاد نباید خود را به یافتن عیوب، به ویژه ظاهر محدود سازد؛ اما نقد موثر 
و جامع از هیچ خدشه ای که مانع از تأثیر کالم نویسنده یا کاهش آن شود، غافل نمی شود. با 
این حال،عیوب ظاهری اثر مورد بحث از حیث تأثیر و خللی که موجب می شوند، به یک درجه 
از اهمیت نیستند. برخی از آنها کم اهمیت هستند اما نبودشان بهتر است)1(، بعضی دیگر در 

درک پیام و مقصود نویسنده، تأثیرگذار هستند و اصالح آنها ، ضروری است)2(.

1. اشکاالت شکلی با اهمیت کمتر 
با مطالعه سراسر متن برخی ایرادهای ظاهری دیده می شود که شاید بعضی از آنها ناشی 

از سلیقه نویسنده باشد.

● اشکاالت چاپی
این ایرادها به نسبت زیاد هستند و در برخی موارد فهم نظر نویسنده را غیر ممکن یا دشوار 

می سازند و گاهی حتی معنای متفاوتی به جمالت می دهند:
در سطر 7 بند ب صفحه 63، در سطور 2و13،16 صفحه 71، سطر آخر صفحه 75 
)نذورات حمایتی!( سطر 10 صفحه ی 77 و سطر ما قبل آخر همین صفحه، سطر 21 صفحه 
81، سطور 4و 15 صفحه 83، سطر 19 صفحه 85، سطر 21 صفحه 100 )حق ارتفاع!(، 
سطر پنجم ما قبل آخردر صفحه 105، سطر 11 صفحه 110، حق به جانبی در صفحه 146، 

به حق انتصاب در سطر اول صفحه 167، به صورت معرض در سطور پایانی صفحه 117.
● ذکر پاورقی ها در پایان هر فصل اگرچه به خودی خود ایرادی مهم به نظر نمی رسد، 
با ذهن جامعه حقوقی ایران که با شیوه ارجاع پاورقی در هر صفحه مأنوس است، سازگار 

نقد ارتباطات



350121

سال سوم  ، شماره 9
بهـار 1395

به نظر نمی رسد. هم چنین، این شیوه برای پژوهش های کم حجم مانند مقاله سازگارتر است.
در  درمجموع  نمی شود.  دیده  پی نوشت ها  از  یادداشت ها  تفکیک  بر  عملی  ثمره   ●

نگاهی منصفانه، ارجاعات نویسنده یک دست و در تمام موارد مشابه و بی اشتباه هستند.

2- ایرادهای شکلی موثر
چندین اشکال در صورت اثر نمایان است که بر درک مفهوم آن، موثر می باشد:

● تقسیم بندی مطالب کتا ب به شکل کنونی خدشه پذیر و دارای ایراد است. توضیح 
آن که نویسنده بر سیاق کتاب های حقوق مالکیت ادبی و هنری، فصول متعددی با همان 
عناوین آشنا و معروف تعیین، ذکر و تحلیل کرده است. در حالی که در این تقسیم بندی 
توازن و هم اندازه بودن نسبی فصول به هم خورده و تعداد فروعات فصول مختلف، با هم 

دیگر متفاوت و نامتناسب است.
● در بسیاری از موارد نویسنده بدون هیچ گونه تفکیک و تمایز میان آثار متفاوت یا 
حقوق کشورهای مختلف یا کنوانسیون های بین المللی کل مطالب آنها را پی در پی و بدون 
عناوین ممتاز ذکر نمو ده است. این امر موجب خستگی خواننده یا ایجاد شبهه در فهم 
مطالب می شود. برای نمونه: مطالب ذیل بند 2-2-1 از صفحه 75 به بعد، مطالب بند الف 

صفحه 58 و بعد، مطالب ذیل بند ب صفحه 63 و بعد، مطالب صفحه 82
● در بسیاری از موارد، منابع مراجعه ذکر نشده است؛ در حالی که قطعاً مطلب مذکور 
در کتاب نیازمند چنین ارجاعی است. برای نمونه: سطر 6 صفحه 19، مطلب مربوط به 
حقوق مصر در انتهای صفحه 22، پاراگراف آخر صفحه 59، پاراگراف آخر صفحات 60 و 
63، پاراگراف دوم ذیل بند ج صفحه 67، سطر آخر پاراگراف اول صفحه 108 مربوط به 

حقوق انگلستان، مطلب مربو ط به »زنده دزدی« در صفحه 111.
● نویسنده در ذکر نام  قوانین کشورهای خارجی در برخی موارد دقت الزم را به کار نبرده 
و گاهی در ذکر تاریخ کنوانسیون های بین المللی نیز بی دقت بوده است: در صفحه 60 قانون 
کپی رایت 1985 فرانسه، یا به کاربردن قانون جدید مالکیت فکری 1992 فرانسه درحالی که 
این قانون جدید نبوده است، یا به کار بردن عنوان قانون کپی رایت برای کشور انگلستان 
در موارد متعدد درحالی که اسم کامل این قانون عبارت است از قانون کپی رایت، طرح ها و 

اختراعات 1988 می باشد، و عبارت »تصویب قانون مالکیت فکری« 1957 فرانسه.
● ایراد نگارشی موثری که فهم مقصود نویسنده را دشوار و گاهی غیر ممکن می سازد، 
زیاد دیده می شود. مانند: عبارت»بادی های برنجی« در صفحات 61 و 77 ، عبارت شروع 
بند دوم صفحه 64، عبارت مندرج در صفحه 13 صفحه 66، عبارات پایانی بند دوم صفحه 
71، سه سطر آخر صفحه 79، سطر 13 صفحه 87، عبارات انتهایی صفحه 89، عبارات 

شروع بند دوم صفحه 113 و ... .
● از بسیاری از منابع مفید و ضروری برای تکمیل تحقیق نویسنده استفاده نشده است. 

مانند ترجمه کتاب حقوق رسانه، یا قراردادهای بهره برداری از حقوق مولف.

حقوقی برای رسانه یا رسانه ای برای حقوق؟
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● در برخی موارد ترتیب شماره گذاری در فهرست مطالب با درون متن مغایرت دارد: 
شماره 2-3 در صفحه 122، با همین شماره در فهرست مطالب و شماره های بعد آن.

● موقعیت طرح مطالب فصل 4، درحالی که فصول 1 تا 3 و  فصل پنجم به حقوق 
انتخاب  درست  می شود،  مطرح  مرتبط  حقوق   4 فصل  در  تنها  و  است  مربوط  مولف 
نشده است و معلوم نیست با وجود تفاوت این دو شاخه و صاحبان حقوق و جهات دیگر، 

چرا بیان مطلب به این صورت انجام گرفته است.
● در برخی موارد نویسنده مطلبی را به نویسنده  خاصی نسبت داده که با مراجعه به 
اثر استناد چنین مطلبی در آن کتاب دیده نمی شود: پی نوشت های 5 و6 در صفحه 60 

کتاب این گونه هستند.
● ذکر منبع التین در صفحه 106 به صورت درون متنی با شیوه  نویسنده متفاوت 

است.

گفتار دوم- نقد محتوای اثر
نویسنده کتاب »حقوق مالکیت فکری آفرینش های رسانه ای« موضوعی زیبا و و پر دامنه و 
حاوی ظرائف حقوقی بسیار را چشم انداز پژوهش خویش قرار داده است. مطرح کردن این 
بحث دانش و توان ویژه ای می طلبد که نویسنده آن را در خود یافته و در مسیر »تدوین 
نظام جامع در حقوق داخلی و رفع کاستی های موجود« )همان منبع، ص 16(، به وسع 
کرد؛  چشم پوشی  نباید  دست  این  از  تحقیقاتی  دشواری های  از  است.  کوشیده  خویش 
قلمروی تقریباً ناشناخته با مرزهایی ظریف و رهرویی سبک بال و پرشور. تالش نویسنده 
را باید ستود اما به حق نمی توان آنچه را تحت عنوان کتاب مذکور به جامعه عرضه شده 
با آن چه جامعه از عنوان کتاب طلب می کند، همگن دانست. به لحاظ محتوایی، این اثر 
ناگفته های  بعضی  ناپذیرفتنی هستند.  و گاهی  برانگیز  تأمل  دارد که  گفته هایی درخور 
نویسنده نیز دور از انتظار بوده و میل به شنیدن آنها از زبان این نویسنده در این موقعیت 

نه فقط از ذوق و سلیقه خواننده که از اقتضای کالم مورد بحث، سرچشمه می گیرد.

1.  گفته های درخور تأمل
از نظر نویسنده این مقاله و به شکل کنونی آن،  از عبارات و مطالب ، دست کم  بعضی 

پذیرفتنی نیست و شاید صریح تر باید گفت که ایراد دارد.
»آفرینش های  برای  مالکیت فکری«  »حقوق  عام  و  عبارت کلی  عنوان کتاب  در   ●
رسانه ای« برگزیده شده است که از دو جزء پر دامنه و حاوی کالم گسترده تشکیل شده 
است. خوانندگان این کتاب و این مقاله همان گونه که خود نویسنده کتاب توضیح داده است، 
نیک می دانند، مالکیت فکری نسبت به »آفرینش های رسانه ای« - که اصطالحی مخصوص 
مالکیت ادبی- هنری است، بسیار عام و کلی است. به عبارت بهتر، عبارت »آفرینش های 
رسانه ای« به خوبی گواه آن است که منظور بررسی مالکیت ادبی و هنری یا حقوق مولف 
درباره دسته  خاصی از آثار است. شاید انتخاب عنوان نزدیک تر به »آفرینش های رسانه ای« 

نقد ارتباطات
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مانند حق یا حقوق مولف در آفرینش های رسانه ای زیبا و موثرتر بود. شیوه  عمل نویسنده 
و  مالکیت صنعتی  بحث  به  نویسنده  توجه  که  است  آن  از  نیز حاکی  پژوهش  تمام  در 

تجارتی به منزله بخشی از مالکیت فکری نبوده است.
در  باشیم  داشته  درنظر  که  شود  نمایان تر  می  و  وقتی جدی  کتاب  عنوان  ایراد   ●
تقسیم و دسته بندی انواع آثار، کمتر نویسنده  داخلی یا خارجی چنین گروهی از آثار را 
در یک دسته مشخص قرار داده است )تورمانز، 2008، صص 172 و بعد- اپلین و دیویس، 
2009، صص 54 و بعد، زرکالم، صص55 و بعد، وی وان و بروگیه، 2009، صص86 و بعد(. 
همان گونه که خود نویسنده در تعریف »رسانه« مشخص کرده است، در علوم ارتباطات 
مراد از »رسانه«، »وسیله رسانیدن پیام از پیام دهنده به پیام گیرنده است« )ص 43(. 
بر  باشد. شاید  آثار  انواع  از  برای تمییز تعدادی  بنابراین، رسانه نمی تواند معیار درستی 
پایه  همین دشواری است که نویسنده در سراسر کتاب تعریفی از »اثر رسانه ای« و نشانی 
از تعیین مصادیق آن به دست خواننده نمی دهد. در بحث انواع رسانه )صفحه 46 و بعد( 
دسته بندی انواع رسانه از دیدگاه های مختلف بیان شده است که با مالحظه آنها خواننده 
محسوب  رسانه ای  اثر  خود،  ابراز  وسیله  واسطه  به  ناهمگن  آثار  از  بسیاری  در می یابد  
برای مالحظه  معقول خواننده  انتظار  با وجود  که   است  دلیل  به همین  می شوند. شاید 
بحث های موضوعی آثار رسانه ای و اهمیت شناخت مصادیق آن، در سراسر کتاب چنین 
مطالب مهم و ضروری رادیده  نمی شود. شاید با این توضیحات مشخص  شود که در کتاب 
آقای حسنی بحث حقوق ویژه  نوع خاصی از آثار دیده نمی شود و علت این امر آن است 

که رسانه ها وسیله انتشار و توزیع آثار هستند نه خلق و بیان آنها.
● در دیباچه کتاب )ص 13( جناب آقای دکتر الماسی فرموده اند: »سابقه وضع قوانین 
قانون  تصویب  و  اواخر دهه 40  به  ایران  در  فکری  مالکیت  از حقوق  با حمایت  مرتبط 
این سخن  باز می گردد«.  به سال 1348  هنرمندان  و  و مصنفان  مولفان  حمایت حقوق 
استاد به دلیل آن که از سابقه وضع قوانین مالکیت فکری- نه مالکیت ادبی و هنری- در 
ایران یاد کرده است، ناخوب تر است زیرا همان گونه که نویسنده کتاب در ادامه )صص 
19 و بعد و به ویژه 23 به بعد( آورده است، سابقه قانون گزاری در این زمینه در ایران به 
سال 1304 خورشیدی برمی گردد. گواینکه قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و 
هنرمندان مصوب سال 1348 در زمینه حقوق مولف نیز اولین قانون مصوب در ایران، 
محسوب نمی شود. اولین قانون در این زمینه قانون مجازات عمومی سال 1304 می باشد 

که چند ماده به مجازات نقض حقوق مالکیت فکری اختصاص داده بود.
● در صفحه 20 نویسنده اعالم کرده است »... این تحوالت در طی حدود دویست 
ملکه  به  موسوم  قانون  تصویب  منجر به  امتیاز،  نظام  شناختن  به رسمیت  از  پیش  سال 
»آن«... اولین قانون راجع به کپی رایت توسط پارلمان انگلستان در سال 1709 میالدی 
گردید...«. این جمله نادرست است زیرا همان گونه که خود نویسنده در مطالب قبل از این 
عبارت اعالم کرده است، نظام امتیازدهی پادشاهان اروپایی قبل از تصویب قانون مذکور 
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بوده است نه دویست سال پس از آن!
● در صفحه 22 )بند یا پاراگراف اول( نویسنده درباره کنوانسیون برن اعالم کرده 
است: »... این کنوانسیون تاکنون هشت بار مورد بازنگری و اصالح قرار گرفته است که 
آخرین بار در تاریخ 28 سپتامبر 1979 بوده است. تاکنون 164 کشور به این کنوانسیون 
پیوسته اند«. سوای آن که مرجعی برای آمار و اطالعات مذکور بیان نشده و معلوم نیست 
مربوط به چه زمانی است، اصل زمان آخرین اصالح کنوانسیون برن نیز نادرست است؛ 
اصالح  با  هم زمان  پاریس  شهر  در   1971 سال  در  کنوانسیون  این  اصالح  آخرین  زیرا 
کنوانسیون جهانی حقوق مولف، صورت گرفته است )پورتر، 1991، ص 9- استرلینگ، 

1999،ص21(.
● ادعای این که نامه رئیس قوه قضائیه به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی وقت در سال 
و هنرمندان  و مصنفان  مولفان  از حقوق  قانون حمایت  به  اعتبار بخشی  1371، موجب 
قانون ترجمه و تکثیر سال 1352 شده است )صفحه 23(، خود دقیقاً  مصوب 1348 و 
اعتباربخشی گزاف به یک نامه است. قانون الزم االجرا نیاز به اعتباربخشی ندارد و چنین 

مقام و ابزاری این امکان را به قانون نمی دهند.
● نویسنده در صفحات 25 به بعد تعاریف متعددی به نقل از نویسندگان مختلف از 
مالکیت فکری یا معنوی بیان کرده است که انتخاب و ذکر بعضی از آنها که تنها بخشی از 
این حقوق را تعریف می کنند، صحیح به نظر می رسد. ضمن آن که در پایان بحث، اثری از 

تعریف برگزیده یا مورد تأیید خود نویسنده دیده نمی شود.
مفهوم  در خصوص  مطالبی  به  کتاب  از صفحات  زیادی  میزان  و  اختصاص حجم   ●
مترتبه،  حقوق  اصطالحات،  و  واژه ها  و  عبارات  در  اختالف  به ویژه  و  فکری  مالکیت 
مشروعیت و مبانی و پیشبنه مباحث کلی هیچ ضرورتی ندارد و با بحث »آفرینش های 
رسانه ای« ارتباط مستقیمی ندارد. گواینکه این مباحث در همه  کتاب ها و منابع اصلی با 
دقت و جزئیات بیشتر بیان شده است. کتاب حاضر قرار بوده است که به حقوق مولف آثار 
رسانه ای اختصاص یابد و مطرح کردن مباحث مالکیت صنعتی یا تجارتی یا مباحث کلی 
و عام حقوق مولف، نامتناسب و زائد و غیرضروری جلوه می  کند! آن هم در حد یک فصل 
کامل تا صفحه 42 کتاب و سایر فصول؛ در حالی که تمام آنچه به رسانه و اثر رسانه ای به 

طور خاص و مشخص اختصاص یافته است صرفاً در صفحات 42تا49 می باشد. 
● برای بند 1-6 فصل اول که از صفحه 42 کتاب شروع می شود، عنوان »آفرینش 
نیز  نام کتاب  این عنوان، بخش اصلی  این که  رسانه ای« برگزیده شده است که عالوه بر 
می باشد، تنها قسمتی از کتاب نویسنده است که با موضوع  آن ارتباط موثر و تنگاتنگ 
دارد. با این حال در این قسمت نویسنده فقط به ارائه تعریف و انواع رسانه آن هم از منظر 
علم ارتباطات پرداخته و با وجود عنوان انتخابی، هیچ بحث مشخصی درباره  »آفرینش های 
رسانه ای« مطرح نشده است!! در همین قسمت نیز نویسنده در صفحه 45 تعریف برگزیده 
آنچه  لذا، تمام  برای خواننده مطرح می کند که جامع و مانع  نیست.  را  از رسانه  خود 
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می توانسته جوهره اصلی کتاب را تشکیل دهد، در همین چند صفحه خالصه شده که از 
هدف اصلی نویسنده و انتظار خواننده فاصله دارد.

حمایت  شایستۀ  اثری  را  خبرنگار  گزارش  مثال  ذکر  با  نویسنده   ،59 صفحه  در   ●
معرفی کرده است که این امر قابل پذیرش نیست و با هیچ یک از بندهای ماده 2 قانون 

حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب1348 سازگار نیست.
● در صفحه 64 نویسنده اعالم کرده است: »شاعری که شعر خود را در ذهن آفریده 
و یا نویسنده ای که داستان کوتاهش را در فکر خود خلق نموده و یا روزنامه نگاری که 
متن گزارشش را به صورت ذهنی آماده کرده است، همه اثر خود را در خلق نموده اند اما 
نویسنده معتقد  این عبارات ظاهراً  نرسیده است«. در  بیان  و  اظهار  به مرحله  اثر هنوز 
است که بیان اثر شرط تحقق آن نیست و خلق اثر ذهنی را نیز تصورپذیر دانسته است؛ 
در حالی که خلق اثر با بیان آن به یکی از اشکال و ابزار مالزمه دارد و خود کتاب نیز این 
امر را به منزله یک شرط تحقق اثر مطرح کرده است. یکی از بدیهیات حقوق مولف عدم 
حمایت از اندیشه ها در قالب حقوق مولف است. سوای آن که، باردیگر نیز گزارش خبرنگار 
اثر نامیده شده است، در ادامه مطلب نویسنده  مذکور اعالم کرده است بعضی از آثار، بدون 

قالب مادی ایجاد می شوند که نادرستی آن به بحث بیشتر نیاز ندارد.
نظم  و  حسنه  اخالق  با  مغایرت  »عدم  عنوان  با   67 صفحه  ج  بند  در  نویسنده   ●
عمومی« معتقد است این امر یکی از شرایط اثر دانستن، فعالیت و دستاورد بشری است. 
در این زمینه نباید فراموش کنیم که »عدم مغایرت« نمی تواند شرط وجودی تلقی شود 
بلکه مغایرت داشتن با تحلیل نویسنده، حداکثر مانع اثر دانستن دستاورد تلقی می شود؛ 
اما حتی چنین نیست. در ماده اول قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان 
کشورهای  در  درحالی که  است؛  نشده  دانسته  اثر  آن،  محتوای  از  اثر صرف نظر   ،1348
دیگر چنین حکمی پذیرفته شده است. چگونه می توان ساختن مجسمه انسانی برهنه را 
اثر دانست درحالی که چنین سازنده ای تحت تعقیب کیفری قرار  ایران خلق  در جامعه 

می گیرد!؟
● در صفحه 68، نویسنده شرایط شکلی یا فرعی حمایت را مطرح کرده است و ذیل 
عنوان 2-1-2 می نویسند: »غالب این شرایط اختیاری بوده ...« سؤال این است اگر رعایت 

امری اختیاری باشد چگونه می توان آن را شرط حمایت دانست!؟
● اعالم اختیاری بودن ثبت نرم افزار رایانه ای در صفحه 71، کاماًل خالف ماده8 قانون 

حمایت از نرم افزارهای رایانه ای مصوب  1379 می باشد.
و  مولفان  از حقوق  قانون حمایت  ماده 22  اعمال حکم  در صفحه 71  نویسنده   ●
مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 را به معنای  مشروط بودن حمایت قانونی به پخش 
یا اجرا یا انتشار اثر در ایران دانسته است. واقعیت این است که نویسنده میان شرایط اثر 
دانستن دستاوردهای بشر با شرایط حمایت قانونی در حقوق ایران تمایز قایل نشده است. 
حکم ماده 22 قانون ایران صرفاً اعالم محدودیت در حمایت ازحقوق مالی، نه همه حقوق 
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مولف، می باشد و با »اثر« بودن یا نبودن کار پدیدآورنده ارتباط ندارد.
● نویسنده در ادامه از شرایط شکلی یا فرعی حمایت از اثر به »درج مشخصات بر روی 
اثر« اشاره کرده است. )صفحه 73(. معلوم نیست چگونه این مالزمه احراز شده است؟ 
هرگز  ایران،  قوانین  در  چیست؟  امری  چنین  به  حمایت  کردن  مشروط  قانونی  مبنای 

چنین شرطی برای اثر دانستن یا حتی برقراری حمایت قید نشده است.
● آنچه در بند2-2-1 مندرج در صفحه 75 کتاب با عنوان »موضوع حمایت«، آورده 
شده است مجموعه ای از مطالب کم ارتباط با هم و با بحث کتاب است. حداقل انتظار 
بیان  دنبال  به  نویسنده  آثار رسانه ای که  این موقعیت،  این است که در  خواننده کتاب 
حقوق مترتب بر خلق آنهاست، مطرح شود که باز چنین نشده است. در این قسمت و 
ادامه آن بحث های پراکنده و کلی راجع به تمام مقوالت حقوق مولف آورده شده است که 

در حد انتظار خواننده متعارف و به طریق اولی خواننده متخصص، نیست.
● در بحث آثار سینمایی، نویسنده از عنوان اثر دیداری – شنیداری استفاده کرده، 
بدون آن که آن را تعریف و مشخص کند با چه معیاری و چرا پدیدآورنده این گونه آثار 
این یا آن دسته از افراد هستند. درحقیقت موضوعی کاماًل مرتبط با موضوع کتاب در این 

قسمت به صورت گذرا مطرح شده و پاسخ جدی به سواالت احتمالی داده نشده است.
● اعالم سکوت قوانین ایران درباره بخشی از آثار و نرم افزارهایی که در دورۀ استخدام 
فرد خالق اثر، خلق می شوند و پیشنهاد استفاده از قواعد کامن ال در صفحه 91، صحیح 
و  مفید  زمینه  این  در  مطبوعات،  قانون  و  کار  قانون  در  موجود  پراکنده  احکام  نیست. 
موثر هستند و  حقوق ایران را از وضعیت ساکت بودن نسبت به موضوع خارج می کنند 

)محمدی،1386، صص 457 و بعد(.
● اعالم این مطلب که آثار ادبی به معنای خاص پس از بیان آنها به وسیله پدیدآورنده 
یک مرحله دیگر دارند، تا اثر محسوب شوند )بند 3 صفحه 93(، قابل تأیید نمی باشد، زیرا 
آن گونه که ماده اول قانون حمایت اشاره کرده است، داشتن شکل و ابراز اثر به یکی از 
شیوه های بیان برای شکل گیری و پیدایش اثر به لحاظ قانونی کفایت می کند و آثار ادبی 

به معنای خاص نیز از این قاعده استثنا نشده اند
)انتهای  ندارند«  اقتصادی  ارزش  لزوماً  فکری  آثار  مادی  »حقوق  که  مطلب  این   ●
صفحه 100( و استناد به ماده 7-22 1 قانون مالکیت فکری فرانسه، نادرست است، زیرا 
مادی نامیدن این حقوق ناشی از آثار اقتصادی آنهاست و تمایز میان حقوق مالی و مادی 
در همین عبارت و بر این اساس، پذیرفتنی نیست. حکم ماده استنادی قانون فرانسه نیز 
دقیقاً خالف استنباط نویسنده را تقویت و اعالم می کند امری که ارزش مالی دارد می تواند 

مجانی واگذار شود.
● معادل دانستن حق عرضه و حق نمایش در صفحات 107 و 108 درست نیست؛ 
زیرا حق نمایش یکی از زیرمجموعه های حق عرضه معمولی است که  با وجود اهمیت 
داشتن آن، دست کم در برخی آثار هرگز نمی تواند جایگزین حق عرضه به کار گرفته شود. 
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اثر، پخش  اثر، روخوانی  در حق عرضه عالوه بر حق نمایش عمومی، حق عاریه و اجاره 
اثر با استفاده از ابزار مختلف مانند رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت و غیره وجود دارد.

● قانون مالکیت فکری 1992 فرانسه ماده 18 ندارد )صفحه 109(.
● در کتاب، حقوق فرانسه زیر مجموعه نظام »حق مولف« معرفی شده است ولی در 
صفحه 115 عبارت »مفهوم حداقلی انتقال کپی رایت« با ارجاع به کتاب پاسکال از عبارت 
»کپی رایت« استفاده شده است که مخصوص نظام کامنال و دیدگاه کپی رایت است و 

ارتباطی با حقوق فرانسه ندارد.
● ترجمه ماده 16 قانون انگلستان در ابتدای صفحه 116 صحیح به نظر نمی رسد و 
درست آن است که گفته شود »در انگلستان اقتباس از آثار در نتیجه حمایت و کپی رایت 
فیلم محدود نمی شود بلکه به عنوان زیر مجموعه آثار ادبی، نمایشی، موسیقی یا هنری، 

ممنوع است« )محمدزاده، محمدی، 1390، صص 205و206 (.
● بحث حق تعقیب )صفحه 117( که مخصوص آثار هنری خاص است، با مقوالت 
بررسی شده در کتاب ارتباط ندارد و ضرورتی به ذکر آن نبوده است. این حق به تعداد 
بروگیه،  و  وان  )وی  است  نشده  پذیرفته  ایران  در حقوق  و  است  محدود  آثار  از  اندکی 

2009، صص 303 و بعد(.
بر  استثنا،  برای  مجله  یا  روزنامه  یک  مقاالت  از  استفاده  امکان   120 در صفحه   ●
حمایت حقوق مالی مولف ذکر شده است که صحیح نیست و در قوانین و کنوانسیون ها 

چنین استثنایی به این شکل دیده نمی شود.
● در صفحه 124 اعالم شده است؛ با وجود ماده 22 قانون حمایت از حقوق مولفان 
و مصنفان و هنرمندان سال 1348 حقوق معنوی اتباع ایرانی که در خارج اجرا یا منتشر 
شده اند، به رسمیت شناخته شده است؛ درحالی که ماده 22 با مشروط کردن حمایت از 
حقوق مالی، هیچ محدودیتی و حمایت از حقوق معنوی آثار خارجی اتباع ایرانی یا غیر 

ایرانی قائل نشده است.
● در صفحه 126 نویسنده اعالم کرده است »در قوانین فعلی اشاره ای به حق انتشار و 
افشای اثر نشده است« که سوای نادرستی بودن به کار بردن دو حق مالی و معنوی به جای 
هم، این عبارت مطابق قانون نیست؛ زیرا ماده 19 قانون سال 1348 نشر اثر دیگری بدون 
مجوز را جرم معرفی کرده و این امر به معنای شناسایی این حق برای پدیدآورنده است.

●ایراد وارده به تبصره 1 ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی در صفحه 146 صحیح 
آثار  قانون ترجمه و تکثیر نشریات و  به صراحت در  نیست؛ زیرا حقوق مجاور و مرتبط 
سابقه  ایران  در حقوق  نیز  قانون  این  از  پیش  و  پذیرفته شده اند  صوتی مصوب 1352 

داشته اند.
● در بحث قالب های قراردادی که از صفحه 165 شروع شده است، نویسنده کمترین 
اشاره ای به منابع معتبر موجود و تحلیل های قانون مدنی در بحث قراردادها در حقوق 

ایران نداشته و این بحث به گونه ای سطحی و محدود، مطرح شده است.
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2-  ناگفته های ظاهر
همان گونه که پیش از این گفته شد، این کتاب، کاستی های جدی و غیرقابل چشم پوشی 

فراوانی دارد که نبودشان بر آنچه هست، سایه گستر شده است.
هم  رودر روی  مولف«  »حق  و  »کپی رایت«  حقوقی  نظام  دو  مکرر  کتاب،  در   ●
قرارگرفته اند، که امر درستی است، اما خواننده هیچ بحث مستقلی درباره اصول و مرزهای 
این دو نظام و ویژگی های ممتاز هریک نمی یابد. جا داشت نویسنده جایگاه این دو نظام 

را  دست کم در بحث موضوع تحقیق به خوبی توضیح دهد.
آن،  مصادیق  و  رسانه ای«  »آفرینش  مفهوم  درباره  عمیق  بحثی  کتاب  تمام  در   ●
شرایط و اوصاف و وجوه تمایز آن نسبت به سایر آفرینش ها و آثار و تشابه آن با سایر آثار 
دیده نمی شود. روشن است نام کتاب چنین انتظار به جا و شایسته ای را در خواننده ایجاد 
می کند. با مطالعه کامل این کتاب، خواننده  معمولی یا متخصص در این حوزه، متوجه 
نمی شود چه آثاری رسانه ای نامیده می شوند و تفاوت آنها با سایر آثار چیست! ذکر چند 
صفحه محدود درباره  »رسانه«، ما را از یافتن سوال و پاسخ نویسنده باز نمی دارد. در پایان 
کتاب نمی توان فهمید که منظور نویسنده کدام آثار خاص بوده، و وجه تمایز و شرایط و 

آثار و احکام آنها چیست؟
● به مصادیق اثر رسانه ای و مقایسه این آثار متنوع با همدیگر حتی اشاره نشده است 

و این نقیصه به تنهایی تمام فایده کتاب را زیر سوال می برد.
●آیا رسانه ها  به صرف انتقال آثار به جامعه، از حقوق مولف یا کپی رایت برخوردارند 
یا همان گونه که درباره رسانه های پخش صدا و تصویر پذیرفته شده این اشخاص فقط 

صاحب حقوق مرتبط می باشند؟ این سوال اساسی در کتاب بی پاسخ می ماند.
● در بحـث پدیدآورنـده فیلم هـا، نویسـنده کوشـش چندانـی بـرای ذکـر و تحلیـل 
دیدگاه هـای غالـب جهانـی و ایـران انجـام نـداده، بـه ذکـر کلیـات مختصـری کـه دقت 
چندانـی در بیـان آنهـا دیـده نمی شـود، بسـنده کرده اسـت. خـود مفهوم فیلـم، اوصاف، 
شـرایط و ویژگی هـای آن بـا وجـود اهمیـت فراوان، مطرح نشـده اسـت و همین وضعیت 

دربـاره سـایر آثـار دیده می شـود.
● به دلیل عدم وجود نظم مشخص در پایان نمی توان دریافت حقوق کشورهای مورد 
داشت  جا  دارند.  قواعدی  و  احکام  بحث چه  با  مرتبط  و  مختلف  زمینه های  در  مطالعه 
نویسنده حقوق کشورهای مورد مطالعه را به تفکیک و تحت عناوینی مشخص در مباحث 

مختلف مطرح کند.
● در بررسی حقوق ایران نیز نویسنده کوشش و دقت کافی را در ذکر تمام فروعات 

و جزئیات به کار نبرده است.
● درحالی که بسیاری از مطالب ذکر شده در کتاب از جمله مبانی شرعی، پیشینه 
حقوق مالکیت فکری و حقوق مرتبط ضروری نبوده است و حذف آنها با شرایط فعلی، به 
اصل مطلب خلل وارد نمی کند، مباحث و مطالبی مانند مدت حمایت و تفاوت این مدت 
در آثار موضوع تحقیق، نقش شرکت های اداره جمعی که به ویژه در حوزه آثار سینمایی و 

نقد ارتباطات
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تلویزیونی به منزله موضوعات عمده این تحقیق فعالیت می کنند، انتقال قهری حقوق مالی 
و حتی معنوی و چگونگی اجرای آنها و بسیاری از مباحث دیگر که تابع بحث مطرح در 

کتاب بوده اند، ذکر و تحلیل نشده است.
●عدم شماره گذاری مطالب و بندهای کتاب و عدم تفکیک بحث های اصلی و فرعی، 

ایراد جدی است که رعایت آن در چاپ های بعدی توصیه می شود.

نتیجه
انتشار کتاب به وسیله ناشران دانشگاهی موجب اعتماد زیاد جامعه بر این آثار از حیث 
انتشارات  در  رسانه ای«  آفرینش های  فکری  مالکیت  »حقوق  کتاب  می شود.  آنها  اعتبار 
دانشگاه امام صادق)ع( منتشر شده ولی با مطالعه آن، بی دقتی و عدم نظارت و داوری 
کردن  وابسته  و  حد  از  بیش  اصرار  به دلیل  شاید  است.  مشهود  آن  انتشار  در  مناسب 
از  بلندباال  فهرست  و  آمار  به عرضه  بوم  و  مرز  این  و عملی متخصصان  پیشرفت علمی 
این نهضت ممکن  برای نوشتن شده و  نوشته های علمی خود، موجب پیدایش نهضتی 
است، صدمات شدیدی بر علم وارد کند. محتوای این کتابی که نقد می شود، درمجموع 
چندان توجهی به عنوان خود ندارد و به نظر می رسد به لحاظ ایرادهای شکلی و محتوایی 
و اضافات و کاستی های آن، نمی تواند  انتظار خوانندگان را برآورده سازد. ضمن امید به 
این که نویسنده جوان و پرشور کتاب به فکر بازبینی و اصالح آن در چاپ های بعدی برآید، 
باردیگر اعالم می کنم که تمام مطالب مذکور با این امیدواری و به انگیزه اصالح امور ذکر 
بر کتاب مذکور وارد  نقاد بوده و لزوماً  شده است و این مطالب نظرهای علمی شخص 
نیستند. در مجموع به نظر نمی رسد این کتاب با همه زحمتی که بر دوش نویسنده گذاشته 
داخلی«  حقوق  جامع  نظام  »تدوین  از جمله  منظورنظر؛  اهداف  به  باشد  توانسته  است، 
پایان گرفتن صفحات کتاب، وقتی خواننده صفحه  با  به نظر می رسد  و  پیدا کند  دست 
201 آن را ورق می زند، نمی تواند به این سواالت پاسخ دهد که »آفرینش های رسانه ای« 
کدام آثار هستند و وجه افتراق و اشتراک آنها با همدیگر و با سایر آثار چیست و سرانجام 
احکام ممتاز این دسته از آثار کدام هاست و احکام حقوق ایران در مقایسه با نظام حقوقی 

سایر کشورها و نظام بین المللی چه ارتباط و فاصله ای دارد و ....
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