
 

  
  
  
  
  
  

گذري بر کتاب حقوق مالکيت ادبي و هنري**  
  

● پژمان محمدي1  
  

مقدمه  
حقوق مالکيت فکري يکي از مباحث بسيار مهـم در شناسـايي و احتـرام بـه حقـوق اشـخاص و
عمدتاً به عنوان بخشي از حقوق آنها بر اموال تلقي ميشود. در اهميت و ضرورت شـناخت و رعايـت
اينگونه حقوق اعتباري بحثهاي فراواني صورت پذيرفته است و البته مخالفاني نيز ديـده مـيشـود.
هدف از اعتبار و احترام اين حقوق، بيشتر فراهم کردن بستر فعاليتهاي خالق و نوآوري و ابتکـار در
جامعه از طريق حمايت از کساني است که وقت، انرژي و سـرماية خـود را در راه خلـق آثـار و ايجـاد
اختراعات و ابتکارات به کار ميگيرند. حقوق مالکيت فکري قدرت و امتيـازات انحصـاري اسـت کـه
عمـده ايـن حقـوق مـوقتي و قوانين براي صاحبان انديشهها، به رسميت شناخته است. وصف بـارز و

غيرمادي و ناملموس بودن آنهاست.  
تاريخ شناسايي اين حقوق به بعد از دوره رنسانس و بيداري ملـتهـا برمـيگـردد. ولـي قـوّت و 
دوجانبـه پاگرفتن آن از قرن هجدهم به قبل تجاوز نميکند. در ابتدا، قوانين ملـي و سـپس توافقـات
ميان کشورها، تضمين رعايت آنها بوده است. ولي به تدريج ناکارآمدي اين ابزار در سطح بـينالمللـي
هويدا شد و از اين رو کنوانسيونهاي بينالمللي و سازمانهاي عمده براي اداره ايـنگونـه حقـوق در
سطح جامعة کشورها به وجود آمد، به نحوي که امروزه سازمانهاي بينالمللي بزرگي مانند يونسکو و 

سازمان تجارت جهاني در اين زمينه مداخلة مؤثر دارد.  

                                                 
هنري؛ نوشـته و ادبي مالکيت حقوق *. کتاب ماه کليات، سال 12، ش 135، اسفند 1387. نوشتار حاضر نقدي است بر کتاب

ستار زرکالم؛ تهران: سمت، 518 ص، 1387.  
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موضوعات اين حقوق بسيار متنوع و گسترده است. اين گستردگي ناشي از قوة ابتکار بشـر اسـت.
امروزه دوره قديم، به زمان ما بسيار نزديک شده است. فناوري و دانش مرزها را ميشـکند و دنيـا بـه
دهکدة جهاني تبديل ميشود. به هر حال در يک تقسيم سنتي و مورد قبول، حقوق مالکيـت فکـري

شامل دو گروه عمده حقوق مالکيت صنعتي و تجارتي، و حقوق مالکيت ادبي و هنري است.  
در گروه اول، جنبههاي صنعتي و تجارتي دانش بشري شامل اختراعات، اکتشافات، دانـش فنـي،
عالئم و نامهاي تجارتي، اسرار تجارتي و غيره مورد بحث قرار ميگيرند. در گـروه دوم کـه موضـوع
شـامل کتـاب، فـيلم، انـواع آثـار کتاب مورد بحث اين مقاله است، حقوق پديدآورندگان آثار مختلـف
هنري و غيره و به تبع آن حقوق اجراکنندگان اين آثار و هنرمنـدان و تهيـهکننـدگان آثـار صـوتي و

تصويري و جز آن (حقوق مجاور يا مرتبط) بررسي ميشوند.  
بـه مـذکور و نيـز الحـاق در کشور ايران که متأسفانه هنوز قانون يا قوانين جـامع همـه مباحـث
معاهدات بينالمللي و بهويژه سازمان تجارت جهاني، ديده نميشود، چند سـالي اسـت کـه بـا کمـک
سازمان علمي، فرهنگي و آموزشي سازمان ملل (يونسکو) دوره کارشناسي ارشد حقوق مالکيت فکري 

در چند دانشگاه راهاندازي شده و اميد است که اين اقدام بزرگ با نتايج مفيد و مؤثري همراه شود.  
اين نوشته به منظور بررسي و معرفي کتاب حقوق مالکيت ادبي و هنري اثر دکتـر سـتار زرکـالم

که در زمينه يکي از دو مبحث اصلي حقوق مالکيت فکري تأليف گرديده، فراهم شده است.  
به منظور نيل به هدف، مطالب در دو قسمت کلي، شامل توصيف اثبـاتي کتـاب (مبحـث اول) و

توصيف سلبي کتاب (مبحث دوم) ارائه ميشوند.2  
  

مبحث اول: توصيف اثباتي کتاب  
در اين مبحث، ارائه تحليل ساختاري مادي اثر، چنانکه هست و همگان ميبيننـد يـا مـيتواننـد 
ببينند، مقصود ماست. مطالب آتي به منزلة پرتو افشاني بر واقعيت مرتبط با کتاب است و جز بهنـدرت
نظر تأييد يا ردکنندهاي از مؤلف اين مقاله ديده نميشود. انعکاس اين واقعيت ميسر نميشود مگر بـا
ذکر چهرة شخصي اثر. به عبارت ديگر، بايد مالحظه کرد مؤلف کتاب با چه سابقه پژوهشي، در ايـن

وادي قدم نهاده و به دنبال ارائه اطالعات و دانش به چه کساني است. روشن است معيار موفقيت اثر، 
ميزان تأثيرگذاري آن در مخاطبان خود ميباشد. بدين منظور مطالب مربوط بـه توصـيف اثبـاتي اثـر

شامل خود کتاب (گفتار اول) و اشخاص مرتبط با آن (گفتار دوم) به ترتيب ذکر ميشوند.  
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گفتار اول: خود کتاب  
شناخت شأن کتاب نياز به مقدماتي دارد که هر يک از آنها، گرچه اطالعـات زيـادي از اثـر ارائـه
ميکند، براي ارائه تصوير کامل آن کفايت نميکند. شأن کتاب ناگزير به اطالعات ساختاري، ماهيـت

و سرانجام تعريف جايگاه آن در موضوع مورد بحثِکتاب، متکي است.  
  

1. اطالعات ساختاري  
کتاب در 518 صفحه، مشتمل بر پيشگفتـار، مقدمـه و کليـات در ابتـدا و سـپس هفـت بخـش
پيدرپي و در نهايت (بدون نتيجهگيري)، پيوست پنج گانة قوانين مرتبط، ارائه شـده اسـت. فهرسـت

کلي مطالب در ابتدا و فهرست منابع و نمايه در پايان اثر ديده ميشود.  
در قسمت کليات، چهار گفتار مختلف درباره مفاهيم و واژهها، تاريخچه، منابع و نگـاه فقهـي بـه

موضوع ذکر شده است.  
«اصـول راهبـردي بخش اول، «آثار مورد حمايت» مشتمل بـر دو فصـل اسـت. در فصـل اول،
حمايت آثار فکري»، چهار اصل مختلف عدم حمايت از ايدهها (انديشهها)، حمايـت بـدون تشـريفات،
عدم اهميت ويژگيهاي اثر و ضرورت اصالت، تجزيه و تحليل شده است. در فصل دوم، «انـواع آثـار
آثـار مورد حمايت»، در دو مبحث آثار از حيث موضوع (مشتمل بر چهار گفتار آثار ادبي، عناوين آثـار،

هنري، آثار رايانهاي) و پديدآورنده (آثار پديدآورندة واحد و متعدد) بررسي شده است.   
بخش دوم، «حقوق ناشي از مالکيت آثار ادبي و هنري»، شامل دو فصل است و هر فصل از سـه
مبحث تشکيل شده است. مؤلف در اين بخش حقوق مادي (مالي) و معنوي پديدآورندگان انـواع آثـار

حتي نرمافزارها را با اوصاف هر يک از آنها بيان کرده و مدت حقوق مادي را ذکر ميکند.  
بخش سوم، «حقوق مجاور حق مؤلف»، با دو توضيح مقدماتي، که در تقسيمبنـدي بخـش قـرار
نگرفتهاند، شروع شده و مباحث در دو فصل مجزا ارائه ميشوند. در فصل اول اشخاص مورد حمايـت

حقوق مجاور در سه مبحث ذکر شـده و در فصـل دوم حقـوق آنهـا شـامل حقـوق معنـوي و مـادي  
بيان ميشود.  

بخش چهارم نيز مشتمل بر دو فصل است و هر فصل شامل دو مبحث به موضوع «قراردادهـاي
مرتبط با انتقال حقوق مادي» اختصاص يافته است. در اين بخش قواعد مشترک اينگونـه قراردادهـا
(شامل قواعد شکلي و ماهوي در هنگام تشکيل قراردادها و قواعد مربوط به اجرا و تفسير قراردادهـا)
از سويي و قواعد خاص برخي از قراردادهاي بهرهبرداري از اثر (شامل مباحثي از قراردادهـاي انتشـار،
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نمايش، توليد آثار صوتي و تصويري، سفارش و قراردادهاي مربوط به نرمافزارها) از سوي ديگر بيـان
شده است.  

بخش پنجم طي يک مقدمه و دو فصل به بررسي وضع حقوق مؤلف و حقوق مجاور در محيط و 
بستر مبادالت الکترونيکي ميپردازد. در اين بخش وضع انواع آثار و حقوق صـاحبان آنهـا و صـاحبان

حقوق مجاور بررسي شده است.  
بخش ششم، ضمانت اجراهاي مختلف نقض حقوق مؤلف و مجـاور را در حقـوق ايـران و سـاير
کشورها و مقررات بينالمللي بررسي ميکند. اين بخش شـامل دو فصـل اسـت و هـر فصـل از سـه
مبحث تشکيل شده که طي آن ضمانت اجراهاي کيفري و مدني نقض حقوق مـورد بحـث در عـالم

مادي و فضاي الکترونيکي تبيين شده است.  
بخش هفتم و پاياني، «حقوق بينالمللي مالکيت ادبي و هنـري» بـا دو فصـلِ حقـوق حـاکم در
حالت عدم وجود کنوانسيونها و توافقات بينالمللي در زمينه حمايت از حقوق مالکيت ادبـي و هنـري
در ايـران و اصـول حـاکم قـانوني و نيـز ارائه شده است. در فصل اول، وضع حقوق و آثار بيگانگـان
تعارض قوانين و دادگاهها، و در فصل دوم، قراردادهاي مرتبط با حقوق مؤلف و حقوق مجاور، شـامل

کنوانسيونهاي برن، ژنو، معاهدة وايپو، کنوانسيون رم و موافقتنامة جنبههاي تجاري حقوق مالکيت 
فکري (تريپس) بررسي شده است.  

مؤلف پس از اين بخش، برخي از قوانين موجود ايران از جمله قوانين حمايـت از حقـوق مؤلفـان،
مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و قوانين عمده ديگر را به طور کامل يا جزئي نقـل کـرده اسـت.

کتاب در پايان با فهرست منابع و نمايه به پايان ميرسد.  
  

2. ماهيت کتاب  
کتاب واجد ويژگيهاي مهم و متمايزي است که در آثار مشـابه يـا وجـود نـدارد يـا کمتـر ديـده
دربـاره محورهـاي ميشود. برخي از وجوه باعث خلق ظرافت عمدهاي در اثر شده است. بدون بحـث

اساسي کتاب، اين مقوله کامل نخواهد بود. اين سه بحث جداگانه بررسي ميشود.  
  

1ـ2. ويژگيها  
اين اثر چندين وجه برجسته و مؤثر دارد که عبارتاند از:   
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ـ جامعبودن نسبي کتاب، به نحوي که تقريباً جز مباحث اندکي، تمام مطالب مرتبط بـا بحـث را
در خود جاي داده است.  

ـ وجود توازن در تقسيم مباحث، به طوري که تقريباً هر بخش حاوي دو فصل و اصوالً هر فصل 
و داراي  مشتمل بر دو مبحث ميباشد. زير مجموعة مباحث نيز، بـا انـدکي اخـتالف، تقريبـاً يکسـان

حجم مشابه است.  
ـ استفاده از شيوههاي ارجاع و شمارهگذاري بندها و فهرست منابع که خواننده با سهولت فراوانـي

به منابع اصلي يا مطالب کتاب دست مييابد.  
ـ نگارش ساده و روان مطالب و وجود انسجام و پيوند کافي ميان مطالب، با ايـنکـه بسـياري از

مباحث از متون خارجي اقتباس شده است، باعث ميشود خواننده ترجمهبودن مطلب را آنگونه که در 
بسياري از نوشتهها مشهود است، احساس نکنـد، خواننـده بـه راحتـي مطالـب را پـي مـيگيـرد و در

جستوجوي خود در بسياري از مواقع به آنچه ميخواهد، دسترسي پيدا ميکند.  
ـ استفادة کافي و بجا از منابع و قوانين خارجي و معاهدات بينالمللي براي روشـن کـردن بحـث،

آثار و نتايج موضوع و تبيين حقوق داخلي و جايگاه آن در مقايسه با ساير قوانين.  
ـ طرح روي جلد زيبا، منحصر به فرد و متناسب با موضوع است و جذابيت کتاب را بيشـتر کـرده

است.  
  

2ـ2. نکات و ظرايف عمده اثر  
در کتاب مطالب نسبتاً جديدي ارائه شده است که در آثار قبلي سابقه چنداني، حداقل در پيوند بـا

ساير مباحث حقوق مالکيت ادبي و هنري، ندارد.  
ـ بخش سوم کتاب (حقوق مجاور حق مؤلف)، اگرچه در اکثر نوشتههاي جامع خارجي مورد بحث 
«وصـف قرار گرفته، در کتابهاي فارسي مرتبط با بحث، جاي آن خالي ميباشد. مؤلف معتقد اسـت:
مجاور در عبارت حقوق مجاور حق مؤلف حاکي از آن است که از طريق نه از پديدآورندگان آثار ادبـي
و هنري، بلکه از منافع ياريرسانان و مددکاران به آفرينشهاي فکر حمايت ميشود. تالشهاي ايـن
اشخاص نه تنها براي آفرينش اثر، نمايش و يا پخش آن مفيد است، بلکه گـاه ضـرورت دارد.» (ص 
همـه  213) وي ميافزايد: «اگر نگاهها صرفنظر از اثر، به محصوالت فرهنگي منعطـف شـود و بـه
اشخاص ذينفع همانند دستاندرکاران يک بخش صنعتي واحـد نگريسـته شـود، تفـاوت يـاد شـده
(اختصاص حق مؤلف به پديدآورندگان آثار و اختصاص حقوق مجاور به ياري رسانان عرضة عمـومي
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آثار) کمرنگتر خواهد شد. دقيقاً با همين نگاه، در اسـناد مختلـف اتحاديـة اروپـا از پديدآورنـدگان و
هنرمندان مجري اثر تحت عنوان کارگران بخش فرهنگي يـاد شـده اسـت کـه بـا تهيـهکننـدگان و

بنگاههاي ارتباط صوتي ـ تصويري، گروه واحدي را تشکيل ميدهند.» (ص 213)  
بـر قواعـد ـ بررسي قراردادهاي مربوط به انتقال حقـوق مـادي در بخـش چهـارم اثـر، مشـتمل
مشترک و قواعد خاص اينگونـه قراردادهـا، از امتيـازات و نـوآوريهـاي ايـن کتـاب اسـت. مؤلـف 
مينويسد: «حقوق ايران در زمينه حمايت از آثار ادبي و هنري و نـرمافزارهـا در مـورد امکـان انتقـال

مـاده 13  جـز در ارادي حقوق مادي توسط پديدآورنده به اشخاص ثالث صراحت دارد... با ايـن حـال
قانون سال 1348 که قرارداد سفارشي را به طور ضمني پيشبيني کرده و ماده 10 آييننامـة اجرايـي
قانون سال 1379 ... مقررات ناظر بر حق مؤلف ايران درخصوص قواعد مشترک حاکم بر قراردادهاي 
انتقال حقوق مادي يا قواعد خاص حاکم بر قراردادهايي که امکان انتقال حقوق مادي در قالـب آنهـا
وجود دارد، سکوت اختيار کردهاند. لذا مراجعه به نظامهاي حمايتي ديگر کشورها در اين زمينـه مفيـد
خواهد بود» (ص 258). وي در جايي ديگر اضافه کرده است: «با توجه به اصل آزادي قراردادهـا کـه
در ماده 10 قانون مدني پذيرفته شده، پديدآورنده ميتواند حقوق مادي خود را در قالـب عقـود معـين

(اجاره، صلح و هبه) و نيز عقود نامعين (قرارداد انتشار و قرارداد توزيع) واگذار کند.» (ص 276)  
ـ ذکر مباحث مربوط به «حق مؤلف و حقوق مجاور در بسـتر مبـادالت الکترونيکـي» در بخـش
پنجم اثر بسيار مفيد و جالب توجه است. مؤلف معتقد است «تحوالت ناشي از گسترش بيش از پيش 
فناوري اطالعات و ارتباطات در دو دهة اخير روند توليد، انتقال، توزيع و مصرف امـوال غيرمحسـوس
را تغيير داده ... هرچند فناوريهاي جديد، آفرينش و توزيع آثار را آسان ميکند، ولـي در همـان حـال
تکثر و توزيع غيرقانوني آنها را تسهيل ميکند.» (ص 314) در ادامه آمده است: «بنـابراين دارنـدگان
حقوق مالکيت فکري با يقين به ناکافي بودن اين تدابير، به تدوين زيرساختهاي حقوقي بـه منظـور

مقابله با اقدامات منجر به نقض حقوق خود تمايل نشان دادهاند.» (ص 315)  
ـ سرانجام نبايد از اهميت بحث جالب توجه فصل اول بخش هفتم کتاب (حقوق حاکم در غيـاب
کنوانسيونهاي بينالمللي) چشمپوشي کرد. مؤلف در اين فصـل مباحـث مـرتبط بـا قواعـد تعـارض
قوانين و به طور کلي حقوق بينالملل خصوصي حقوق مؤلف را بيان ميکند. به اعتقاد مؤلف «ايـران
تاکنون ... به کنوانسيونهاي اصلي مرتبط ... ملحق نشده ... در نتيجه بايد ديد زماني که يک عنصـر
بينالمللي در زمينه آثار ادبي و هنري، اعم از محل خلق و نمايش آثار و توليد آنها يا تابعيـت خـارجي
ايـنگونـه آثـار بـه لحـاظ حقـوقي چگونـه صـورت پديدآورنده وجود داشته باشد، مسـئله حمايـت از
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از حقـوق پديـدآورنـدگان «قـانون حمايـت ميگيرد.» (ص 422) وي در جايي ديگر اضافه ميکنـد:
نرمافزارهاي رايانهاي سال 1379 در ماده 16 خود مقررات ماده 22 قانون حمايت (از) حقوق مؤلفـان،
مصنفان و هنرمندان سال 1348 را آن هم به طور ناقص تکرار کرده است... اين حکم قانوني نسـبت

به قانون ترجمه و تکثير نشريات و کتب و آثار صوتي سال 1352 که «عمل متقابل» را پذيرفته، يک 
گام به عقب محسوب ميشود، در حالي که 27 سال بعد قانون مورد اشاره به تصويب رسيده است، به 
عالوه مقنن حتي از موضعي که در قانون 1348 داشته هم عقبنشيني کرده اسـت ... موضـعگيـري
مقنن در سال 1379 در عدم شناسايي بينالمللي نرمافزارهاي به خصوص در عصـري کـه مبـادالت

نرمافزاري جايگاه مهمي در تجاري کشورها دارند، قابل توجيه نيست» (ص 426 ـ 427).  
  

3ـ2. محورهاي اصلي بحث  
مؤلف ميکوشد تحت عنوان حقوق مالکيت ادبي و هنري تمام مباحث اساسي و عمده مـرتبط بـا
موضوعات اين حقوق را براي خواننده تبيين کند. بر اين اساس کـل مباحـث کتـاب حـول دو محـور

عمده و اساسي زير ميچرخد.  
و  ـ حقوق مؤلف يا حقوق پديدآورندگان انواع آثار. مؤلف در اين خصوص ضـمن بيـان تاريخچـه
مفاهيم مرتبط، ارکان رابطه اعتباري يعني انواع و شرايط اثر و مؤلـف، حقـوق مترتـب بـر خلـق اثـر، 
و ضـمانت اجراهـايي را اجراي حقوق در عرصه و دنياي واقعي و مجازي، در سطح ملي و بينالمللـي
که براي دفاع از اين حقوق در سطح ملي و بينالمللي، مطرح است، اعم از کيفري و حقوقي، تحليـل

کرده است.  
ـ حقوق مجاور. اگرچه بخش سوم به اين حقوق اختصاص يافته، اين امر، مانع از آن نبوده اسـت
که مؤلف در مباحث ديگر مانند قراردادهاي مرتبط با انتقال حقوق مادي (بخش چهـارم) و مبـادالت

الکترونيکي و ضمانت اجراها و توافقات بينالمللي، به اين مقوله بپردازد.  
  

3. تعريف جايگاه کتاب در موضوع مورد بحث  
در اين زمينه ابتدا، به آثار مرتبط با بحث اشاره شده، سپس کتاب حاضر بـا آثـار مشـابه مقايسـه

ميشود.  
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1ـ3. آثار مرتبط با بحث  
کتاب به يکي از دو مبحث کلي حقوق مالکيت فکري ميپردازد، بنابراين يافتن سابقة آثـار قبلـي
فقط با مراجعه به عناوين کلي مرتبط به اين حقوق، کامل ميشود. اگرچه شناسايي و احتـرام قـانوني
به اينگونه حقوق در کشور ما تقريباً سابقة حداقل هشتاد سـاله دارد، هنـوز آثـار برجسـتهاي در ايـن
دربـاره  زمينه ديده نشده است. با اين حال، اثر مورد بحث يکي از جامعترين و کامـلتـرين کتـابهـا
حقوق مؤلف است. پيش از اين کتابها و مقاالت متعددي درباره حقوق ـ يا طبق نظر مؤلـف حـق ـ

مؤلف نوشته شده است.  
 در زمينة حقوق مالکيت فکري به زبان فارسي کتابهاي عمده زير منتشر شده است:  

فکري، تأليف: عليرضا نوروزي، 1381، نشر چاپار؛   مالکيت حقوق ـ
معنوي، تأليف: اسداهللا امامي، 1386، بنياد حقوقي ميزان؛   مالکيت حقوق ـ

اسـالمي، تـأليف :  فتحـي درينـي، معاصـر فقه در ناشران و هنرمندان مترجمان، مؤلفان، حقوق ـ
ترجمه: محمد افتخارزاده، 1376، نشر هزاران؛  

معنوي، تأليف: سيدحسن مير حسيني، 1384، نشر ميزان؛   مالکيت حقوق بر مقدمهاي ـ
(دو ج)، تأليف: سيد حسن ميرحسيني، 1385، نشر ميزان،   معنوي مالکيت حقوق فرهنگ ـ

و ش 3 سـال دادگسـتري حقوق ـ 50 مجلة ـ برخي از شمارههاي ويژة مجالت حقوقي (ش 51
حقوقي).   پژوهشهاي مجلة 1382

 در زمينة حقوق مالکيت ادبي وهنري کتابهاي عمده زير منتشر شده است:  
فکري، تأليف: حميد آيتي، ج اول، 1375، نشر حقوقدان؛   آفرينشهاي حقوق ـ

هنـري، زيرنظـر: سـعيد حبيبـا و و ادبـي مالکيت حقوق بررسي ملي همايش مقاالت مجموعة ـ
مرتضي شفيعي شکيب، 1383، خانة کتاب؛  

ترجمـه و تفسـير: جهان، تـأليف: کلـود کلبمـه، در مجاور حقوق و مؤلف حقوق بنيادين اصول ـ
عليرضا محمدزاده وادقاني، 1385، نشر ميزان؛  

ـ رسالهها و پاياننامههاي دانشجويي متعدد و مقاالت زيادي که بهويـژه در چنـد سـال اخيـر در
شـهيد دانشـگاه حقـوقي تحقيقـات و تهـران دانشـگاه حقوق فصلنامة مجالت معتبر حقوقي، بهويژه
نگارنـده ايـن در مباحث مختلف منتشر شده است. ضمناً کتاب قراردادهاي حقوق مؤلـف اثـر بهشتي

مقاله که در سال 1386 از سوي نشر دادگستر منتشر شده، يکي از آثار مرتبط با بحث است.  
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2ـ3. مقايسة کتاب با آثار مشابه  
تنها سه اثر زير3 قابل مقايسه با کتاب حاضر است.  

ترجمـه و تفسـير: جهان، تأليف کلود کلبمـه، در مجاور حقوق و مؤلف حقوق بنيادين الف) اصول
عليرضا محمدزاده وادقاني4. اگرچه اين کتاب در جاي خود بسيار ارزشمند و به دليل مقايسه و بررسي 
تطبيقي حقوق بسياري از کشورها منحصربهفرد و بسيار غني است، از جهات زير، کتاب حاضر ترجيح 

دارد:  
ـ کتاب حاضر تأليف است نه ترجمه:  

ـ کتاب حاضر نيز عالوهبر مطالعه تطبيقي، حقوق مؤلف را در ايران تحليل ميکند و اصوالً هدف 
مجـاور حقـوق و مؤلـف حقـوق بنيـادين اصول از تأليف کتاب همين امر است، در حالي که در کتاب

مترجم تنها در بخش تفسير مطالبي درباره حقوق ايران ذکر کرده است.  
ـ اگرچه تقسيمبندي مطالب کتاب حاضر بسيار به سبک کتاب اصول بنيـادين ... نزديـک اسـت،
ولي به نوبة خود حاوي مطالب جالبتوجه و خواندني بهويژه درباره حقوق مؤلف و مجاور در مبـادالت

الکترونيکي و مباحثي از حقوق بينالملل خصوصي است.   
بنابراين، از حيث تبيين مباحث حقوق مالکيت ادبي و هنري، بـه ويـژه از منظـر حقـوق ايـران و
مـورد بحـث، مرجـع و مباحث مالکيت ادبي و هنري در اينترنت و برخي جهات ديگر، کتـاب بـر اثـر

نسبت به آن کاملتر است.  
فکري، تأليف: حميد آيتي نيز اگرچه حاوي عمدة مطالب منـدرج در ايـن آفرينشهاي ب) حقوق

کتاب ميباشد، از حيث بررسي تطبيقي و روزآمد بودن اطالعات و ارائه مطالب و مباحث جديد با نشـر 
کتاب، فاصلة زيادي دارد.  

معنوي، تأليف: اسداهللا امامي، که از حيث ساختار، دستهبندي، جامعيت، حقـوق مالکيت ج) حقوق
تطبيقي و غيره، به هيچوجه با کتاب حاضر قابل مقايسه نيست و کارآيي کتاب حاضر را ندارد.  

کتابهاي ديگر يا به صورت جزئي به بحث پرداختهاند يا آنکه بـه شـرح اصـطالحات مـرتبط و
ارائة تعاريف پرداختهاند.  

  
گفتار دوم: اشخاص مرتبط با کتاب  

منظور از اشخاص مرتبط با کتاب، کساني هستند که اثر از سوي آنها، يا بـراي آنهـا، بـه عنـوان
مخاطب، تأليف شده است. اين گفتار در دو بخش بررسي ميشود.  
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1. مؤلف اثر  
دکتر ستار زرکالم، عضو هيئت علمي گـروه حقـوق دانشـگاه شـاهد تهـران و وکيـل پايـه يـک
دادگستري، يکي از معدود متخصصان حوزة ماليکت فکري بهطور عام و مالکيـت ادبـي و هنـري بـه

1380 ترجمـه  را در سـال انفورماتيـک قراردادهاي طور خاص ميباشد، که عالوه بر اثر حاضر، کتاب
کرده که از دبيرخانة شوراي عالي انفورماتيک منتشر شده است. همچنين در سال 1384 کتاب حقوق 
ترجمـه،  مالکيت فکري فرانسه و آلمان را درباره قوانين حقوق مالکيت ادبي و هنـري ايـن دو کشـور
شرح و تفسير کرده است. عالوهبر اين، زرکالم عضو هيئت علمي دانشگاه شاهد است و درس حقوق 

مالکيت فکري را در سطح کارشناسي حقوق تدريس ميکند.  
  

2. مخاطبان کتاب  
مؤلف در پيشگفتار کتاب و ناشر در سخن آغازين کتـاب مخاطبـان را بـه ايـن شـرح مشـخص

کردهاند:  
ـ دانشجويان کارشناسي حقوق، کارشناسي ارشد حقوق مالکيت فکري و حقوق فناوري اطالعات 

و ارتباطات؛  
ـ قضات؛  

ـ وکالي دادگستري.  
اما به نظر ميرسد، عالوه بر آنان، بايد از گروههاي زير نيز غافل نبود:  

ـ صاحبان صنايع و شرکتهاي مرتبط با خلق و بهرهبرداري از آثار مختلف مانند ناشران؛  
ـ سازمانهاي دولتي مانند صدا و سيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و کتابخانههاي عمومي؛  

ـ پديدآورندگان مختلف اعم از نويسندگان، هنرمندان و نيز مجريان؛  
ـ دانشجويان رشتههاي مختلف مانند هنر و ادبيات.  

  
مبحث دوم) توصيف سلبي کتاب  

پس از شناخت ويژگيهاي عمده کتاب، آنگونه که مؤلف در پايان پيشگفتار اعالم کـرده اسـت
از دريافت تذکرات و نظرات استقبال ميکند، در صدد بيان برخي از نظرات درباره آن هستيم. روشـن
است همين نقد نيز مصون از نقد نيست و چه بسا برداشت مؤلـف آن، خـالف مقصـود مؤلـف کتـاب
باشد. نقد منصفانة هر اثري ممکن نميشود، مگر پس از احاطة کامـل بـه مطالـب و موضـوعات آن.
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شيوه کار نگارنده اين مقاله در نقد کتاب اينگونه بوده است که ابتدا مانند هر خوانندهاي آن را مطالعه 
و سپس به عنوان يک متخصص آن را بررسي کرده است. در اين مبحـث کتـاب از حيـث شـکلي و

محتوايي نقد ميشود.  
  

گفتار اول: نقد اثر از حيث شکلي  
کتاب از حيث ساختار و شکل امتيازات زيادي دارد، ولي اين امر در کنار اشکاالتي که در زير بيان 
ميشود، بهصورت جزئي تحت تأثير قرار ميگيرد. با مالحظه شکل اثر (ظاهر کتاب از ابتدا تا پايـان)،
دو دسته اشکاالت ظاهري را ميتوان تشخيص داد. مبنا و مالک تمـايز ايـن دو دسـته از اشـکاالت،
و  ظـاهري اهميـت چنـداني ندارنـد اهميت و ميزان تأثير آنهاست. بدين ترتيب، برخـي از اشـکاالت
بهراحتي از سوي صاحب اثر قابل برطرف کردن يا از سوي خواننده قابل اغماض ميباشند. اشـکاالت 
اندکي نيز ديده ميشود که به زحمات مؤلف خدشهاي جدي وارد کرده است و برطـرف کـردن آنهـا،

دقت و اقدامات مؤثري را از سوي مؤلف ميطلبد.  
  

1. اشکاالت شکلي کم اهميت  
اين ايرادات متنوع و فراوان و در سراسر کتاب مشهود است.   

اين موارد به شرح زير است:  
  

اشکاالت تايپي  
ـ اين اشکال بسيار اندک است که به چند نمونه اشاره ميشود.  

 ،(126 ، 3 Passing off ،(258 (پـانويس قانون (پانويس 1 ص 273)، سفارش (بنـد آخـر ص
8، ص  223)، پديدآورنـده (س (ماده 416، ص 273)، بنگاه ارتباطات صوتي و تصويري (ص هفـت و

172، س 15 و پاياني، ص 180).  
  

يکساننبودن روش ارجاع به منابع خارجي  
ـ گاهي نام کوچک مؤلف در کنار نام خانوادگي وي ذکر شده است، ولي غالباً چنين نيست (براي 

مثال مقاله پانويس 4 صفحة 221 و پانويس 2 صفحة 216 و ساير ارجاعات)؛  
ـ گاهي درباره صفحات مکرر مورد استناد از مخفف .pp و گاهي صرفاً از .p استفاده شده است.  
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 (n) بـيش از يکـي باشـد، حـرف ـ در ارجاع به شماره بندها وقتي تعداد شمارههاي مورد ارجـاع
بهصورت (nos) به کار ميرود که در کتاب رعايت نشده است.  

ـ مؤلف بهرغم اينکه در موارد بسياري به منابع خارجي استناد جسته، ارجاعي به آنها نداده است. 
از جمله در صفحات 109، 126، 127، 128، 131.  

  
 عدم يکنواختي در ارجاعات به منابع فارسي  

ـ مؤلف، برخالف ارجاعات فارسي و التين، گاهي نام کتاب را نيز ذکر کرده اسـت کـه ضـرورتي
ندارد (براي نمونه بنگريد به: پانويس 1، ص 199، پانويس 3، ص 201، پانويس 1، ص 326).  

 مؤلف در برخي از موارد در ذکر معادل انگليسي و فرانسه اصطالحات، زبـان آنهـا را مشـخص
نساخته است، از جمله در صفحات 3، 70 و 213، اما در مواردي نيز اين امر صـورت گرفتـه اسـت، از 

جمله در پانويس صفحات 74 و 80.  
 مشخصنبودن تاريخ تصويب قانون استنادي مالکيت فکري آلمان در کل کتاب، ضمن آنکـه 
1965 بـا اصـالحات بعـدي باشـد و عنـوان به نظر ميرسد عنوان قانون مذکور قانون حقوق مؤلـف

انتخابي مؤلف دقيق نيست.  
  

2. اشکاالت شکلي مهم  
 مؤلف در کتاب حاضر بر آن بوده تا ميان بخشهاي مختلف از حيث حجم، توازن برقرار شـود،
ولي اين وسواس گاهي با فداکردن برخي ديگر از قواعد، همراه شده است؛ وي کوشـيده اسـت تمـام
مباحث مربوط به مصاديق حقوق مالکيت ادبي و هنري شامل حقوق مؤلف و حقـوق مجـاور را بيـان
کند. بدين منظور، سبک تنظيم مطالب، مشابه آثار خارجي است. با اين حال، روشن نيسـت در حـالي
که بخش سوم به «حقوق مجاور حق مؤلف» اختصاص يافته است، چگونـه در بخـشهـاي مختلـف
بعدي دوباره مباحث حقوق مجاور مورد بحث قرار ميگيرد، براي مثال، بحث حقوق مجـاور در بسـتر

مبادالت الکترونيکي، ضمانت اجراها و توافقات بينالمللي. خواننده تصور ميکند با مطالعة بخش سوم 
کتاب کل مطالب مربوط به حقوق مجاور در اين قسمت عرضه شده است. شايد تقسيمبنـدي اثـر بـه

گونهاي ديگر، اين اشکال را برطرف نمايد.  
 فقدان فهرست تحليلي و کامل کتاب، با مالحظه فهرست مطالب، چنين تصور ميشود که بعـد
و برجسـته اثـر در از گفتارها، عناوين مهم ديگري وجود ندارد، حال آنکه بسـياري از مطالـب مهـم
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فهرست مطالب نيامده و خواننده در يافتن آنها با دشواري روبهرو ميشود. معموالً اگر در ابتداي کتاب 
فهرست کلي مطالب ذکر شود، در انتها فهرست کامل مطالب در قالب نمايه بيان ميگردد.  

 ذکر بحثي تحت عنوان «کليات» از صفحة 3 تا 25 کتاب بدون آنکه در تقسيمات اثـر جـاي
داشته باشد، توجيهناپذير است. اين اشکال وقتي برجستهتر ميشود کـه مالحظـه کنـيم کـه مطالـب

مندرج در اين قسمت براي فراگيري مطالب آتي کتاب اهميت زيادي دارد.  
 در برخي از موارد مؤلف خود را از توجيه ضرورت تقسيم مطالـب بـينيـاز دانسـته اسـت و بـه
عبارت بهتر، براي خواننده روشن نميسازد که مطالب زير عنوان مورد بحث چنـد قسـمت هسـتند و
«مبحـث اول: چرا بايد جداگانه مورد بررسي قرار گيرند، براي مثال در صفحة 107 بالفاصله پـس از

 ،142 ،137 ،136 تاريخچه و مفهوم» «گفتار اول: تاريخچه» شروع شده است (نيـز بنگريـد بـه: ص
  .(354 ،277 ،264

 انتخاب عنوان «مقدمه» و «نتيجه» و «طرح مسئله» براي بحثهاي درون بخشها و گفتارها 
مانند صفحات 107و 126، 212، 314، 400 و ... اشکال اين موضوع وقتـي نمايـان مـيشـود کـه در
شروع بخشهاي ديگر يا در پايان مباحث قبل و بعد چنين عنواني ديده نميشود. عالوه بـر ايـن، بـه

طور استثنائي مقدمه مندرج در صفحه 314 در فهرست اصلي کتاب ذکر شده است.  
 شايد يکي از مهمترين اشکاالت شکلي و ساختاري کتاب، فقدان «بخش نتيجهگيري» اسـت.

مؤلف پس از پايان مباحث اصلي بدون نتيجهگيري خاص از مباحث گفته شده، پيوستهـاي خـود را
ارائه ميدهد.  

 زرکالم در مراجعه به حقوق خارجي شيوه واحدي را در پيش نگرفته است، به طوري که گاهي 
حقوق ايران مقدم بر حقوق خارجي بحث شده است و بعضي مواقع عکس اين حالت ديـده مـيشـود.
(براي مثال بنگريد به: ص 260 و 276). از سوي ديگر، گاهي حقوق خارجي و ايـران بـه صـورت دو
عنوان مستقل مورد بحث قرار گرفتهاند، در حالي که در برخي از موارد چنين نيست. اين دوگـانگي در

تمام کتاب ديده ميشود.  
 به نظر ميرسد مبحث دوم فصل دوم از بخش اول (آثار مورد حمايت از حيـث پديدآورنـدگان)
به ويژه با توجه به عناوين دو گفتار ذيل آن، تناسبي با عنوان فصل دوم (آثار مورد حمايت) ندارد. بـه

عبارت بهتر، اگرچه، يک معيار شناسايي انواع اثر، وحدت يا تعدد پديدآورندة آنهاست، گفتارهاي اول و 
دوم بيشتر به خود پديدآورندگان توجه دارد تا انواع اثر، به ويژه اينکه نبايد فراموش کرد که در کتاب 

بحث مستقلي درخصوص «پديدآورنده» مطرح نشده است.  
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 به نظر ميرسد دو فصل بخش هفتم، پيوند موضوعي با هم ندارند. به عبارت بهتر، فصـل اول
حقوق بدون معاهدات بينالمللي است که در واقع حقوق بينالمللي به مفهوم خـاص آن نمـيباشـد و
دوم، حقـوق بـينالمللـي حمايـت از 1385، ص 103) و فصـل حقوق ملي کشورهاسـت (کاتوزيـان،

مالکيت ادبي و هنري ميباشد.  
 در حالي که مؤلف همواره آثار ادبي و هنري را از آثار نرمافزارها تفکيک کرده است، قاعدتاً بايد 
عنوان بخش دوم (حقوق ناشي از مالکيت آثار ادبي و هنري) صرفنظر از بحث حقوق آثار نرمافزارها 

باشد، ولي چنين نيست.  
  

گفتار دوم : نقد اثر از حيث ماهوي  
بررسي موضوعي، چنين گسترده و مهم، متقضيات خاص خود دارد. مؤلف با تسـلط کـافي بـراي
استفاده از منابع خارجي (فرانسه و انگليس) به خوبي توانسته است وظيفه کتاب را مشخص سـاخته و
رسالت خويش را به انجام رساند. مباحث با دقت و نظر و انسجام و پيوند کافي به هم مرتبط شدهانـد.
سعي وافري شده است تا حق مطلب به خوبي ادا شود. با همه دقت نظر و کوشش مؤلف و موشکافي 
وي در تمام بخشها و فصول، گاهي برخي از اشکاالت ماهوي ديده ميشود. اين مطالب از دو جنبـه

قابل بررسي است.  
  

1. آنچه در کتاب وجود ندارد  
در اين قسمت به مطالبي اشاره ميشود که به زعم نگارنده مقاله بايد در کتاب ذکر ميشد يـا بـه
نحوي کامل و جامعتر ارائه ميگرديد، اين مطالب براي تحليل واقعبينانه در دو بخش ذکر ميشود.  

  
1ـ1. مباحثي که به طور جامع و کامل طرح نشدهاند  

 مؤلف برخي از مباحث اساسي و ضروري در شناخت و تحليل حقوق مالکيت ادبي و هنـري را،
عالوهبر آنکه زير مجموعة مباحث اصلي يا بخشهاي خود قرار نـداده، بسـيار مختصـر ارائـه کـرده
است. آنچه در قسمت کليات، در ابتداي کتاب، درباره تاريخچه حقوق مالکيت ادبي و هنري و ديدگاه 
فقهي درباره موضوع ذکر شده، مصداق همين تلقي است. روشن است يافتن مبناي فقهي و توجيه آن 

براساس اصول فقه در حقوق ايران حائز اهميت زيادي است.  
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 شناخت نظامهاي حقوقي موجود و ارائة مشخصات و ويژگيهاي هـر يـک از دو نظـام عمـده

(نوشته و کامنال) و آثار اعمال قواعد هر يک از دو نظام، حداقل به صورت جامعتر و به صورت بحث 
مستقل، ضروري است (براي نمونه بنگريد به: استرلينگ5، 1999، ص 443 ـ 446).  

 مبحث دوم فصل دوم بخش اول، همانگونه که قبالً بيان شد، عالوهبر آنکه از لحاظ سـاختار
با عنوان فصل مذکور تناسب ندارد و در واقع بيش از آنکه به آثار مربوط باشد، وضع و انـواع حـاالت
اداره آثـار مشـترک توسـط پديدآورنده را مطرح مينمايد، از اين حيث نيز کامل نيسـت، زيـرا قواعـد
پديدآورندگان متعدد به ويژه در حقوق ايرآنجاي بحث فراوان دارد. همچنين وضع آثار کارگري و نيـز

آثار سفارشي قابل بررسي بيشتر است (محمدي، 1386، ص 409 و بعـد؛ لوکـاس6، 1994، ص 533، 
بيکورت7، 1998، ص 11؛ دنيکس دوسنت مارک8، 1999، ص12).  

 با توجه به اينکه مقررات بينالمللي حاکم بر حقوق مالکيت ادبي و هنري هم جداگانـه و هـم
در بعضي از مباحث به صورت مقايسهاي بررسي شده است، عدم ذکر آن در برخـي ديگـر از مباحـث

توجيهپذير نيست.  
 در مجموع به نظر ميرسد بخش زيادي از مباحث، برگرفته از منابع التين ميباشد و به همـين

دليل مباحث مربوط به حقوق ايران به خوبي تحليل و بررسي نشدهاند.  
  

2ـ1. مطالبي که اصالً مورد بحث واقع نشدهاند  
در اين قسمت، با نگرش به اهداف و مخاطبان اثر، به مواردي ميپـردازيم کـه نبـود آن در ايـن

کتاب، چشمگير و نمايان است. اين موارد اگرچه محدود هستند، اهميت آنها قابل انکار نيست.  
 يکي از جديترين مباحث مربوط به حقوق مالکيت ادبي و هنري، اهميت وجودي آنهاسـت. در

اين زمينه مباحث متعدد و جالبي قابل طرح و بررسي است، مانند اهميت شناسايي اين حقوق از حيث 
اجتماعي و اقتصادي.  

 ديدگاههاي نظري و توجيه حقوق مالکيت ادبي و هنـري در نظريـات حقـوقدانـان از مباحـث
عمده تحليل ناشدة کتاب است. در اين زمينه بحث توجيه مالکيتبودن رابطه پديدآورنده با اثر اهميت 

جدي دارد.  
 وجود شرکت و اتحاديههاي اداره جمعي حقوق مالي پديدآورندگان، يکي از وجـوه عمـده امـور
مؤلفان در کشورهاي پيشرفته است. ناتواني پديدآورندگان در بهرهبرداري شخصي از آثار و بهتبـع آن
اجباريبودن واگذاري اين حقوق و تنوع و گستردگي حقوق مالي و باالخره گستردگي قلمـرو اسـتفاده
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از آثار (از حيث تعدد حقوق، جغرافياي استفاده) و الکترونيکي شدن محيط بهرهبرداري از آثـار، وجـود
اينگونه شرکتها را ضروري ساخته است. اين شرکتها نمايندة صاحبان حقوق مي باشند و با انعقـاد
قراردادهاي بهرهبرداري و وصول درآمدهاي ناشي از انتقال حقوق مالي يا اعطاي مجوزها، در نهايـت
آنها را ميان صاحبان حقوق، توزيع ميکنند (برتراند9، 1999، ص 402) متأسفانه در کشور ما اين نهاد 

شکل نگرفته و پديدآورندگان و هنرمندان مجري از بهرهمندي از آنها محروم هستند.  
 براي شناخت بهتر ماهيت، آثار و خصائص حقوق مالکيت ادبي و هنري، مقايسة اين حقوق بـا

حقوق مشابه مانند حداقل مالکيت صنعتي و تجارتي ضرورت دارد.  
 بحث انتقال قهري حقوق مالي و حقوق معنوي پديدآورندگان به ورثه و خصائص اين انتقـال و

چگونگي اجرا يا عدم اجراي اين حقوق توسط صاحبان جديد نياز به ذکر و تحليل ويژه دارد.  
 بحث قلمرو عمومي10 و ماهيت آن و تفاوت حقوق مالي و معنوي از ايـن حيـث قابـل بررسـي

است (همان، ص 233 و 162).  
اثـر  در بحث حقوق معنوي تعريف اين حقوق و وضع حقوق معنوي در آثـار اشـتراکي، افشـاي
پس از فوت، حقوق معنوي در آثار سفارشي و کارگري، همچنين بحث حق سرپرستي در آثار مرکـب

و سفارشي، حق تماميت در آثار ترکيبي، فيلمها و محدوديتها و ضرورتهاي مربوط به ناديدهگرفتن 
توسـط قـائممقـام اين حقوق، قابل بررسي بوده است. عالوهبر اين وضع انتقال قهري معنوي حقـوق
پديدآورندة متوفي، امکان مداخله اشخاص حق ثالث در دفاع از حقوق معنوي، رد ترکه و تأثير آن بـر

حقوق معنوي، وصف انساني اين حقوق، طرح نشده است.  
 در بحث مادي (مالي) اشکال يا توجيه بهکارگيري عبارت حقوق مادي بـهجـاي حقـوق مـالي

ديده نميشود.  
دربـاره قواعـد  در بحث قراردادهاي بهرهبرداري از حقوق مادي (مالي)، تقريباً مطالـب خاصـي
عمومي قراردادها که در واقع مقررات قراردادهاي بهرهبرداري از حقوق مؤلف هستند، ديده نميشود.  

 وضع پديدآورندة آثار سينمايي در حقوق ايران بررسي نشده است.  
وضع قرارداد سفارش خلق اثر با وجود اشاره به حکم ماده 13 قـانون حمايـت از حقـوق مؤلفـان،

مصنفان و هنرمندان 1348 بررسي نشده است و تحليل ماهيت و آثار آن ديده نميشود.  
 در کتاب، به رغم استناد مکرر به قانون الحاق دولت جمهوري اسـالمي ايـران بـه کنوانسـيون 
تصـويب ايـن تأسيس سازمان جهاني مالکيت معنوي، از آثار و نتايج اين امر بحثي ديـده نمـيشـود.
16509، مـورخ در روزنامـة رسـمي (ش معاهده در مجلس شوراي اسالمي و انتشـار قـانون مـذکور
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1380/9/12) متضمن الزام دولت جمهوري اسالمي ايران به هماهنگشدن با قواعد کنوانسيون بـرن
براي حمايت از مالکيت ادبي و هنري از سويي و پذيرش ضمني احکام آن در حال حاضر، مـيباشـد.
اينکه آيا با وجود الحاق ايران به معاهدة مذکور پديدآورنـدگان ايرانـي و غيرايرانـي حـق اسـتناد بـه

مقررات اصلي معاهده و مقررات تبعي آن (کنوانسيون برن)را دارند يا خير، بيپاسخ مانده است.  
 با توجه به اهميت روزافزون مباحث الکترونيکيشدن آثار و انتشار و بهرهبرداري از آنها، تـأثير ايـن

امر در جزءجزء مباحث حقوق مؤلف شايستة توجه ويژه است که در کتاب چنين امري ديده نميشود.  
  

2. آنچه در کتاب موجود است  
در کتاب برخي از اشکاالت ماهوي وجود دارد که اصالح آنها در چاپهاي بعدي ضروري به نظر 

ميرسد.  
 در صفحة 10 کتاب اولين قانون تصويبشده در جهان که در انگلستان به تصـويب رسـيد، بـه
عنوان «قانون آن گريونيق کپيرايت» مصوب 1734 ناميده شده است. در حالي کـه تـاريخ تصـويب
"Queen Ann's Statute Act" مـيباشـد. بنـابراين درسـت آن 1710 م. و نـام اين قـانون
پاورقي اين صـفحه نيـز صـحيح نيسـت (يونسـکو11، 1983، ص 14) همچنـين در عنـوان قـانون از

اصطالح "copyright" استفاده نشده است (استرلينگ، 1999، ص 9).  
 مؤلف عبارت «حق مؤلف» را معادل مالکيت ادبي و هنري قرار داده است، ولي هيچگاه توضيح 
«حقـوق مؤلـف» را بـه کـار نميدهد چرا از اصطالح «حق» به صورت مفرد استفاده ميکنـد و چـرا
نميبرد. در حالي که در کنار «حق مؤلف» از «حقوق مجاور» استفاده شده است. آنچـه مسـلمّ اسـت
حق مؤلف به چند دليل مرجع است؛ از سويي امتيازات پيشبيني شده براي پديدآورنده متعدد و متنوع 
هستند و بدون شک بيش از يک حق ميباشند. از سوي ديگر حقوق مؤلف مانند حقوق مالکيت ادبي 
و هنري يا حقوق مالکيت صنعتي و تجارتي بيانگر قواعد مرتبط با موضوعات خاص هستند و بـه هـر
واژه  حال حقوق جمع حق ميباشد و از اين حيث گوياتر است. عالوهبر اين، ايـن اصـطالح بيشـتر از
منتخب مؤلف کاربرد دارد (براي مثال بنگريد به: اصول بنيادين حقوق مؤلف و حقوق مجاور؛ و حقوق 

آفرينشهاي فکري).  
 345  مؤلف در صفحة 14 اعالم کرده که اولين مقررة قانوني دربارة حق مؤلف در ايران «مـواد
آنکـه مـواد تا 248 از فصل يازدهم قانون جزاي مصوب 15 مرداد 1310» ميباشـد. صـرفنظـر از
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مذکور مواد 245 تا 248 ميباشند، عنوان قـانون نيـز قـانون مجـازات عمـومي اسـت کـه در تـاريخ
1304/10/23 به تصويب رسيده است.  

 با وجود استفاده فراوان و مکرر و اتکاي شديد مؤلف به قانون مالکيت فکري فرانسه، به تـاريخ
تدوين نهايي آن در سال 1992، اشاره نشده است.  

 در کتاب با وجود استفاده از الفاظ و عبارات متعدد التـين ماننـد وايپـو، تـريپس و نيـز کلمـات
اختصاري مانند، دبليو.سي.تي12 و دبليو.پي.پي.تي13 در صـفحه 20 و جـز آن، اصـطالحات و کلمـات
اصلي بيان نشدهاند. همين نقيصه درباره عناوين التين دسـتورالعملهـاي اتحاديـة اروپـا درخصـوص

حقوق مؤلف يا مجاور مثالً در صفحه 21 و ساير صفحات ديده ميشود.  
 مؤلف در فصل اول بخش اول شرايط حمايت حقوق مؤلف را تحت عنوان «اصول راهبردي در 
حمايت از آثار فکري» بررسي کرده که چند اشکال قابل تصور است؛ وجود قيد «فکري» زائد به نظر 

ميرسد. «ايده» اصطالح التين است و معادل فارسي آن برتري دارد.  
 در بند پاياني صفحه 30 مثالي براي حمايت حقوق مسئوليت مدني از انديشـه (و بـه قـول مؤلـف،
ايده) مطرح شده است، در حالي که با توجه به ماده قانون مسئوليت مدني ايران، شرط تحقـق مسـئوليت
مدني تجاوز به حق مشروع و قانوني افراد است. بر اين اساس، اگر انديشه حقي براي صـاحب آن ايجـاد

نکند، چگونه نقض آن مسئوليت مدني ايجاد ميکند (کاتوزيان، 1374، ص 222 و بعد).  
 عبارت «در نظامهاي حقوقي بسياري از کشورها» با توجه به اينکه اصطالح نظام حقـوقي بـه

خانوادة حقوقي و نه يک حقوق واحد، اطالق ميشود، صحيح به نظر نميرسد (ص 32، بند 22).  
«در نظـام معـروف بـه  در ادامه جمله تعريف اصالت در بند 40 صفحه 45 اعالم شـده اسـت:
دوپهلـو کپيرايت تا زماني که اثر تکثير (کپي) نشده، اصيل شمرده ميشـود». ايـن عبـارت مـبهم و
است. به عبارت ديگر، از آن چنين برداشت ميشود که در صورت تکثير اثر، اصالت آن از بين ميرود، 
در حالي که احتماالً منظور اين بوده است که وقتي اثر اصالت دارد که از اثـر ديگـري نسـخهبـرداري

نشده باشد.  
 در صفحات 50 و 53 هنرهاي تجسمي و پايگاه داده تعريف نشدهاند.  

 نظرية انتخاب شده در صفحه 56 درباره حصري يا تمثيلي بودن مصاديق آثار مندرج در ماده 2 
قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان بدين صورت که: در فرض حمايت کيفـري بايـد
مـاده 2 برگزيـده شـود و در  اصل تفسير مضيق و در واقع عدم اثر شناختن مصداق تصـريحنشـده در
حمايتهاي حقوقي اصل تفسير موسع و تمثيلي تلقيکردن موارد مندرج در ماده 2 اعمال شود، قابـل
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انتقاد است. به عبارت بهتر، ضمانت اجراهاي حقوقي و کيفري راههاي متعدد حمايت از حقوق ناشـي
از خلق آثار هستند، بنابراين نميتوان يک اثر را از لحاظ کيفري اثـر تلقـي نکـرد و در موقـع مطالبـه
حمايت حقوقي آن را اثر دانست: ماهيت تغيير نميکند، اگرچـه چشـمانـداز متفـاوت باشـد. مصـاديق
مندرج در اين ماده تمثيلي هستند و محـدود کـردن آثـار، کـارآيي قـانون را بـيش از پـيش، کـاهش
ميدهد. عالوهبر اين، اين تفسير با روية معمول قوانين ملي و کنوانسيونهاي بينالمللي منافـات دارد

(محمدي دهچشمه، 1376، ص 74).  
 ادعاي عدم حمايت از جdنگها يا مجموعة آثار در قوانين حقوق مؤلف ايران (ص 64) با نظر خود 
مؤلف در بيتأثيري شکل و محتوا و کفايت اصالت اثر از يکسو و با حکم قوانين مـذکور منافـات دارد،
در بند 1 ماده 2 قانون 1348 آمده است: «کتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمـي و
فني و ادبي و هنر». بند 12 ماده 2 نيز اضافه ميکند: «هرگونه اثر مبتکرانة ديگر که از ترکيب چند اثـر

از اثرهاي نامبرده در اين فصل پديده آمده باشد» (جعفري لنگرودي، 1380، ص 173).  
1348 ايـران اشـخاص حقـوقي نيـز مـيتواننـد  اعالم اين که براساس بند 2 مـاده 16 قـانون
ـ 86) قابل نقض است. در اين بند از ماده 16 صرفاً از تعلق اثر به شـخص پديدآورنده باشند (ص 85

حقوقي ياد شده است. روشن است که تعلق داشتن به معناي پديدآورندهبودن نيست. اشخاص حقوقي 
به جهت قراردادي اعم از سفارش خلق اثر يا حتي در فرض خاص انتقـال قهـري (وزارت فرهنـگ و
ارشاد اسالمي در فرض بالوارث بودن پديدآورندة متوفي) ممکن است صاحب حقوق اثر باشـند، ولـي
ايـنکـه  2 مـاده 16 بـا در نظرداشـتن اين امر با مؤلف شناختن آنها مالزمه ندارد. اين تفسير از بنـد
قابـل تأييـد اسـت اسـت، 1348 مشـخص کـرده قانونگذار صراحتاً پديدآورنده را در ماده اول قـانون

(محمدي، 1386، ص 47).  
"made for hire work" بـه عنـوان  در صفحه 86 ترجمه عبارت حقوق آمريکا بـه نـام
ترجمـه فارسـي، قابـل انتقـاد اسـت «اثر خلق شده در قبال دستمزد» از نظر گسـتردهبـودن مفهـوم
سفارشـي مشـمول عبـارت انگليسـي فـوق (محمدي، 1386، ص 420). به عبارت بهتر، اگرچـه اثـر
خـود را طلـب قـراردادي از هـر چيـز ميباشد، از لحاظ حقوق ايران او دستمزد نميگيرد، بلکه قبـل

دريافت ميکند؛ دستمزد در حقوق ايران به کارگر پرداخت ميشود.  
 در صفحة 84 اعالم شده است که در قانون فرانسه تعريفي از پديدآورنده ارائـه نشـده اسـت.و
اين مطلب برخالف حکم مواد 1ـ113 و 7ـ113 قانون مالکيت فکري فرانسه است که اتفاقاً مؤلف در 

صفحه 87 خود آنها را ترجمه و ذکر کرده است (گوتير14، 1999، 96؛ ادلمان15، 1999، ص 25).  



28   □   نقد برتر / مقاالت برگزيدة ششمين جشنوارة نقد کتاب  
 

 در صفحة 89 بند 90 آمده است: «اختيار پديدآورنده در اين خصوص (عدم افشاي هويت خود) 
نتيجه آزادي بيان و آزادي آفرينش است که از آن ميتوان به جنبة منفي حـق سرپرسـتي اثـر تعبيـر
کرد» توصيف اين حق به جنبة منفي حق سرپرستي، صحيح به نظر نميرسد و بهتر اسـت بـه جـاي

آن «جنبة سلبي» ذکر شود.  
 در بحث بند 96 صفحه 93، درباره وضـع خلـق اثـر توسـط روزنامـهنگـاران آمـده اسـت کـه
مـاده 5 قـانون «عليرغم سکوت مقنن» در حالي که به نظر ميرسد با توجه به تبصرة 3 الحاقي بـه
مطبوعات مصوب 1364 حقوق ايران، در مورد بحث، ساکت نيست. بهعبارت بهتر، براساس اين حکم 
روزنامهنگاران ميتوانند درخصوص انتشار اثر به نام خود يا مؤسسه توافق کنند و ايـن امـر بالمالزمـه

مستلزم رضايت آنها به انتقال حقوق اثر ميباشد (محمدي، 1386، ص 475 و بعد).  
 در بند 97 صفحه 94، مباحثي درباره حقوق مؤلف نرمافزار خلق شـده «در چهـارچوب قـرارداد
کار يا قرارداد خاص ديگر»، مطرح شده است که با عنوان کلي بحث، که شناسـايي پديدآورنـدة آثـار

ميباشد، انطباق ندارد. روشن است مالکيت حقوق با پديدآورندهبودن مالزمه ندارد و نميتوان از بحث 
مالکيت حقوق نتيجه گرفت که صاحب اين حقوق، پديدآورندة اثر است، در حالي که بحث کتـاب، در

اينجا درباره پديدآورنده بوده است.  
 در بند 101 مندرج در صفحه 98، مؤلف درباره ضـابطة تمييـز آثـار مشـترک در حقـوق ايـران
ضمن انتقاد بر شيوه کار قانونگذار، نتيجه گرفته است که «با چنين مالکي آثاري که توسط چنـد نفـر
مشترکاً پديد ميآيند و آوردة هر يک بهتنهايي قابل بهـرهبـرداري اسـت، نظيـر آثـار سـينمايي، آثـار
موسيقايي، آثار چند رسانهاي، از شمول آثار مشترک خارج خواهند شد... بديهي است پديدآورنـدة هـر

بخش از اثر نيز در بهرهبرداري مستقل از حقوق مادي مشارکت خود محروم خواهد شد».  
به نظر ميرسد مؤلف ميان دو مفهوم «عدم قابليت تمايز کار هر پديدآورنده» که در مـاده شـش

قانون 1348 ايران ضابطة تشخيص آثار مشاع تلقي شده و «عدم قابليت بهرهبرداري از سهم مشاع»، 
دچار خلط مبحث شده است. در حقوق ايران شرکاي مال مشاع به تنهـايي حـق همـهگونـه تصـرف

حقوقي در سهم خود دارند16 هرچند سهم آنان متمايز نباشد و بهعبارت بهتر بهصورت اشاعه باشـد17. 
با پذيرش اين تفسير، هر پديدآورندة مشترک ميتواند سهم مالکانة خود را که مثالً پنجـاه درصـد يـا
کمتر است، به ديگران واگذار کند. اما، روشن است که هيچيک از شرکا به تنهـايي نمـيتوانـد از اثـر

بهطور مستقل بهرهبرداري کند (محمدزاده وادقاني، 1387، ص 333).  
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 اين اظهارنظر که قانون 1348 و قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثـار صـوتي مصـوب
1352 «درخصوص آثار مرکب سکوت اختيار کردهاند» (ص 99)، صحيح بهنظر نميرسد؛ مراجعه بـه

بند 12 ماده 2 و بند 7 ماده 4 قانون 1348 که اتفاقاً قانون اصلي و مادر محسوب ميشود، خالف اين 
اظهارنظر را نشان ميدهد.  

 مؤلف در صفحات 104 و 404 کتاب مطالبي درباره خاصبودن مسئوليت مدني ناشي از نقـض
حقوق مالکيت فکري مطرح کرده است که عمدتاً قابل قبول نيستند:  

ـ وي در صفحه 104 مينويسد: «پديدآورندهاي کـه مـدعي نقـض حقـوق مالکيـت فکـري اثـر
خويش است، کافي است تجاوز غير به قلمرو حقوق انحصاري خود را اثبات کند و ضرورتي نـدارد آن 
چنان که در خصوص مسئوليت ضرورتي ندارد، آنچنان که درخصوص مسئوليت مدني مرسوم اسـت،
ورود خسارات را نيز اثبات کند». اين مطلب، قابل پذيرش نيست، زيرا فلسفة وجودي قواعد مسئوليت 
مدني جبران ضرر است و اصوال18ً اثبات ورود ضرر رکـن پـذيرش چنـين دعـوايي اسـت (کاتوزيـان،

1999، ص  1374، ص 218، قاسمزاده، 1387، ص 83 و بعد؛ باديني، 1384، ص 316 و بعد؛ گـوتير،
653). آنچه واقعيت دارد اين است که نقض حق افراد، خود به خـود بـا ورود ضـرر مالزمـه دارد، امـا
چيزي که صاحب حقوق مالکيت فکري از اثبات آن معاف است، ميزان ضرر وارده ميباشد. اين امر از 
طريق کارشناسي توسط دادگاه احراز ميشود. متأسـفانه مؤلـف در فصـل دوم بخـش ششـم کـه بـه
«ضمانت اجراهاي مدني» نقض حقوق مؤلف پرداخته، درباره اين اظهارنظر توضيح خاصي نداده و در 
آن قسمت تنها از ضرورت يا عدم ضرورت اثبات تقصير سخن گفته و البتـه در نهايـت نتيجـهگيـري
407) ). اگـر ايـن کرده است که نيازي به اثبات تقصير نيست (و تقصير را مفـروض دانسـتهانـد (ص
نتيجهگيري صحيح باشد، دعواي مسئوليت مدني ناشي از نقض حقوق مالکيت ادبي و هنري برخالف 
قواعد حاکم بر اين بحث، از سه رکن (ضـرر، تقصـير و رابطـة سـببيت) تنهـا بـه اثبـات رکـن سـوم

نيازمند است!  
  

ـ مؤلف در محل مناسب بحثِ مسئوليت مدني به ذکر و تحليل ارکان آن نپرداخته است.  
ـ پس از ذکر نظرياتي مانند غصـببـودن، اسـتيفاي نامشـروع بـودن و اتـالف بـودن و رد ايـن
نظريات، در نهايت، مسئوليت مدني شخصي که حقوق مالکيت ادبي و هنري را نقض کرده، مبتني بر 
407) اضـافه تقصير دانسته شده است. با اين حال، مؤلف، ضمن اعالم مفـروض بـودن تقصـير (ص
ميکند که اثبات عدم سوءنيت موجب معافشدن عالم زيان از جبران خسارت ميشـود. ايـن مطلـب
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قابل قبول نيست، زيرا در مسئوليت مدني سوءنيت شرط نيست و حسننيت نيز مانع از آن نمـيشـود.
علم و جهل تأثيري ندارد و حتي مغرور و فريبخورده نيز در مقابـل زيـانديـده مسـئوليت جبـران را
برعهده ميگيرد. 19 تقصير عبارت است از تعدي يا تفريط و هر يک از اين دو بدون سوءنيت نيز قابل 

تصور هستند (مواد 951 تا 953 قانون مدني).  
 در بند دوم صفحه 109 آمده است: «البته اصطالح حق معنوي تا حدودي گمراهکننده نيز هست، 
زيرا تلويحاً بدين معناست که اين حقوق را نميتوان از طريق قانوني مورد حمايت قراردارد، در حالي کـه
چنين نيست»، مؤلف در اين جمله مشخص نکرده است چگونه عبـارت «حـق معنـوي» مـانع از تصـور

حمايت قانوني ميشود. اصوالً به نظر نميرسد عبارت مذکور چنين القايي در ذهن ايجاد کند.  
 در بند پاياني صفحه 111 چنين آمده است: «در اين مفهوم، حتي پديدآورندهاي که فاقد اهليت 
است، بايد از طريق نمايندگان قانوني خود رضايت خويش را براي افشاي اثر اعالم کند»، ايـن جملـه
با توجه به عبارات قبلي و توضيحات مؤلف، صحيح به نظر نميرسد، زيرا اگر منظور مؤلف تأکيـد بـر

مـاده  و اگـر توجـه مؤلـف بـه اهميت و شخصيبودن حق معنوي افشاي اثر است ـ که چنين است ـ
7ـ132 قانون مالکيت فکري فرانسه است،20 بايد گفت خود پديدآورنده (نه از طريق نماينـده قـانوني  ) 
بايد اعالم رضايت کند وگرنه جملة بهکار رفته اهميت شخصيبودن افشاي اثر را القا نميکند، زيرا در 
همه حاالت نماينده قانوني اختيار الزم براي اداره امور محجور را بهعهده دارد و امر ويژهاي در اعالم 
اراده از طريق نماينده قانوني ديده نميشود (محمدي، 1386، ص 63؛ دسبويس21، 1970، ص 550).  
 در صفحه 112 تمايز و ذکر دو عنوان مستقل «تأثير حق افشاي بر حقوق مادي» و «تأثير حق 

افشاء بر حقوق مالکانه» مبنا و اثر عملي ندارد.  
 در صفحات 113 و 120 با اشاره به مقررات سازمان تجارت جهاني درخصوص مالکيت فکـري
موسوم به «تريپس»22 اعالم شده است که مواد 2 و 3 اين موافقتنامه درباره حقوق مادي و معنـوي
به کنوانسيون برن ارجاع دادهاند يا «در اين زمينه از مقررات کنوانسيون برن تبعيت کرده است». ايـن
عبارت در حد حقوق مالي (مادي) صحيح و درست است، ولـي درخصـوص حقـوق معنـوي نادرسـت
ميباشد. توضيح آنکه براساس ماده 9 موافقتنامة مذکور ماده 6 مکرر کنوانسيون برن کـه متضـمن
حکم لزوم رعايت حقوق معنوي در کشورهاي عضو ايـن کنوانسـيون اسـت، از شـمول موافقـتنامـة
«تريپس» خارج و بهعبارت ديگر رعايت اين حقوق در ميان اعضاي سازمان تجارت جهـاني الـزامآور 

نيست. البته مؤلف در صفحه 482 و بعد به بيان استثناي مذکور و تحليل آن پرداخته است.  
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 در صفحه 120 در بند 124 آمده است «ماده 19 بهصورت مجهول به کار گرفتـه اسـت» کـه
نامفهوم است، زيرا مجهول بودن دربارة مادة 19 صحيح به نظر نميرسد و مصاديق آن موردنظر بوده 

است!  
 در بند پاياني صفحه 143، سؤال مربوط به قابليت يا عدم قابليت اسـقاط و انصـراف از حقـوق

معنوي در حقوق کشور ايران بيپاسخ باقي مانده است.  
 اين مطلب که در صفحه 145 بند 147 آمده است، حقوق ايران درخصوص قابل توقيفنبـودن

حقوق معنوي ساکت است، با وجود حکم تبصرة ماده 65 قانون اجراي احکام مدني مصوب23 1356 و 
نيز بند «و» ماده 524 قانون آيين دادرسي دادگاههـاي عمـومي و انقـالب در امـور حقـوقي مصـوب
1379.که صراحتاً بر غيرقابل توقيفبودن آثار قبل از انتشار داللت دارند، منطقـي بـهنظـر نمـيرسـد.

وجود احکام مذکور حداقل ساکتبودن حقوق ايران را رد ميکند.  
 در صفحه 146 با استناد به بندهاي «و» و «هـ» ماده 524 قانون آيـين دادرسـي دادگـاههـاي
عمومي و انقالب در امور مدني، آثار منتشرنشده در حکم «ابزار کار پديدآورنده» و در نتيجه غيرقابـل

در  توقيف اعالم شدهاند. به نظر ميرسد اين استنباط صحيح نباشد، زيرا اثر قبل از افشا، ماليت نـدارد،
حالي که موارد مذکور در ماده 524 قانون مذکور اموال غير قابل توقيف هستند. ضمن آنکـه قيـاس
که مقدمات بسيار دور براي فـراهم کـردن نتيجه فعاليتهاي خالقانة پديدآورنده ـ با ابزار کار ـ اثر ـ
نتيجه مادي هستندـ قياس معالفارق است24. به طور خالصه، مستثنيات ديـن، امـوال هسـتند، حـال
آنکه اثر قبل از افشا، وارد قلمرو حقوق و گردونة اقتصادي نشده است، بنـابراين از بحـث مسـتثنيات

دين خروج موضوعي دارد (محمد دهچشمه، 1376، ص 174؛ برتراند، 1999، ص 277).  
 در سطر چهارم صفحه 146 جملهاي که با «به نظر ميرسد در ...» آغاز شده، نامفهوم اسـت و

ظاهراً واژه يا واژگاني از عبارت افتاده باشد.  
«عرضـة عمـومي اثـر» از «تکثيـر» مشـخص تمـايز  در صفحه 160 بند 163 وجه يـا وجـوه

 نشده است.  
 در صفحه 169 عنوان «آثار منتفع از حق تعقيب» صحيح نيست، زيرا اثر موضوع حق اسـت و 
پديدآورندة آن منتفع از حقوق است. همچنين در صفحه 170 عنوان «ميزان حق تعقيب» صحيح بـه

نظر نميرسد و بهتر است عنوان «ارزش نسبي حق تعقيب» به کار گرفته شود.  
 در صفحة 173 بند 178 (سطر سوم بند مذکور) عبارت «مجاز نموده» با توجه به مفهوم اجـازه

در حقوق ايران صحيح به نظر نميرسد و به جاي آن عبارت «حق داده است» منطقيتر است.  
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 مؤلف بهجاي اصطالح «حق تأليف» از اصطالحات متفاوتي شامل «حقالزحمه» و «دستمزد» 
استفاده کرده است. توجيه اين امر ضرورت دارد. همچنين به کاربردن حقالزحمـه بـه عنـوان عـوض

اجازة اثر، صحيح به نظر نميرسد.  
 در صفحات 177 و 178 باوجود اينکه مباحث تحت عنوان حقوق ايران ارائه شدهاند، از حقـوق

فرانسه و آلمان نيز بحث ميشود.  
نمـايش ... از حقـوق  در صفحة 200 بند دوم آمده است که «با توجه به ايـنکـه حـق تکثيـر،
انحصاري پديدآورنده است، نميتوان از طريق تأمين يا توقيف پديدآورنده را ملزم به تجديد انتشار يـا
نمايش اثر کرد»، صرفنظر از اشکال عبارتي، اين استنباط صحيح بـه نظـر نمـيرسـد، زيـرا پـس از
افشاي اثر، حقوق مالي (اموال) پديدآورنده عينيت يافته است و طلبکاران قاعـدتاً حـق وصـول طلـب
خود را از محل اموال مديون را دارند. با استدالل مندرج در کتاب هيچ يک از حقوق مالي پديدآورنـده
پس از افشاي اثر، به دليل انحصاري بودن آنها، قابل توقيف نيست. در ايـن صـورت بايـد پرسـيد در
مـيشـود. پـس از کدام مرحله اين اموال قابل توقيف هستند و چه تفاوتي در ميان اين مراحل ديـده
افشاي اثر حق معنوي مذکور اجرا شده است و مانعي در وصول طلـب از محـل حقـوق مـالي ولـو از
طريق انعقاد قرارداد واگذاري حق يا حقوق مالي، ديده نميشود. عالوهبر اين، انحصاريبودن حقوق ـ
معاملـه از دقيقاً موجب مي شود کـه قابليـت به اين دليل که اين حقوق در دسترس ديگران نيست ـ

سوي پديدآورنده يا طلبکار وي وجود داشته باشد.  
...» زائـد بـه نظـر مـيرسـد و موجـب «چنانچـه ايـن حقـوق  در بند سوم صـفحة 200 قيـد

محدودشدن امکان توقيف حقوق مالي و حتي برداشت و اخذ مفهوم مخالف از جمله ميگردد.  
 با توجه به اينکه بحث مندرج در صفحه 200 جزء فروعات بحث قابليت انتقـال حقـوق مـالي
مؤلف است، معلوم نيست چگونه مؤلف عدم قابليت توقيف «کتب و ابزار علمي و تحقيقات متعلق بـه

پديدآورنده» را به اين مطلب ارتباط داده است. به عبارت ديگر، عدم قابليت توقيف کتب و ابزار علمي 
ناشي از ماهيت حقوق مالي نيست، زيـرا چـه بسـا کتـابهـا مربـوط بـه نويسـندگان ديگـر باشـد و
مـاده 524 قـانون آيـين دادرسـي پديدآورنده آنها را خريداري کرده باشد. عالوهبر اين، به طور کلـي،
مدني توقيف کتب متعلق به مديون (اعم از پديد آورنده يا غير پديدآورنده) را ممنوع کرده و ايـن امـر

ناشي از سياست خاص فرهنگي قانونگذار است.  
 در صفحة 202 بند 206 جمله «با اين حال، موقتي يا دائمـيبـودن حقـوق ناشـي از تراوشـات

فکري موافقان و مخالفان» ابهام دارد.  
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مـاده «17 قـانون»، مـاده 13 باشـد، در پـاورقي  در صفحة 276 عالوهبر آنکه ظاهراً مـراد از
شماره يک ظاهراً اصطالح نمايندگي زائد است و بايد حذف شود.  

فکـري  در صفحة 293 بند 307، برخالف برداشت مؤلف، منظور ماده 31ـ132 قانون مالکيـت
فرانسه از «تهيهکننده»، تهيهکنندة فيلم تبليغاتي است، نه سفارشدهنده. تهيهکننده در ايـن مفهـوم،
مقابل کارگردان و ساير پديدآورندگان فيلم قرار ميگيرد. در حالي که در همين ماده سـفارش دهنـدة
فيلم تبليغاتي صاحب حقوق مؤلف نميشود. بعکس در حقوق ايران، سـفارشدهنـده صـاحب حقـوق

مالي پديدآورندة اثر سفارشي ميشود. (ماده 13 قانون 1348)  
 در صفحة 273 ذکر مقررات بحث خيار غبن در حقوق ايران ارتباطي با قواعـد غـبن حـادث در
اثناي قرارداد ندارد. خيار غبن در حقوق ايران مختص زمان انعقاد قرارداد است. با اين حال، مؤلف بـه
خـارجي و اوضـاع و احـوال معاملـه را رغم اشاره به اينکه احراز غبن در نظر گـرفتن تمـام شـرايط
ضروري ميسازد، امکان استناد به غبن پس از انعقاد قرارداد را منتفي ميداند. در حـالي کـه بـه نظـر

آنکـه،  ميرسد «اوضاع و احوال و شرايط معامله» از جمله تغييرات ارزش اموال مورد معاملـه را ولـو
بعداً احراز شوند، در بر ميگيرد. (محمدي، 1386، ص 151)  

 در بند 404 در صفحة 374 در تحليل ماده 18 قانون 1348 اعالم شده که ماده مذکور ناظر به 
حـق حرمـت اثـر يـا بر حق سرپرسـتي، حمايت از حق سرپرستي است. در حالي که اين ماده عالوه

تماميت آن را مورد حمايت قرار داده است.   
 در صفحة 472 بند 516 (سه سط پاياني) جمله «با اتفاق اين امر» و بعد، مبهم است.  

  
جمعبندي و ارائه نظر کلي  

زمينـة حقـوق کتاب مورد بررسي يکي از معدود کتابهايي است کـه بـا همـت عـالي مؤلـف در
مالکيت ادبي و هنري به نحو کامل مبسوط نوشته شده است. بهرغم وجود برخي از کاستيهاي قابـل
رفع و نقايص و ايرادات شکلي و ماهوي ذکر شده، هرگز نميتوآنجايگاه اين اثر را از يک کتاب منبـع

و مرجع، تنزل داد:  
1. از حيث اهداف تعيين شده براي کتاب، گرچه آنگونه که مؤلف در نظـر داشـته، مطالـب ايـن 
کتاب به عنوان منبع منحصربهفرد درس مالکيت فکري دوره کارشناسي حقوق کفايت نميکند، ولـي
دوره کارشناسـي کتاب بهعنوان يکي از منابع اصلي در اين زمينه و در دروس مالکيت ادبي و هنـري
ارشد حقوق مالکيت فکري کاربرد دارد. چيرهدستي مؤلف در استفاده از منابع خارجي، اگرچـه بـهنظـر
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ميرسد، اين منابع با توجه به حجم و گستردگي مطالب حقوق خارجي بهنسبت اندک باشـند، موجـب
غناي اثر شده است. به نظر ميرسد، اهداف موردنظر مؤلف در کتاب، از حيـث جامعيـت، تأثيرگـذاري
فراهمکردن منبع درسي، روشنکردن نقايص حقوق ايران، آشنايي با حقوق خـارجي و . .. تقريبـاً و در

بخشهاي زيادي از مطالب حاصل شده است.  
2. وجود اشکاالت شکلي و ماهوي، که با توجـه بـه جايگـاه کتـاب فـراوان هسـتند، مـانع از آن
نميشود که خواننده (اعم از متخصص و غيرمتخصص) تقريباً بخش اعظم اطالعات موردنياز خـود را
از حقوق مالکيت ادبي و هنري که در حال حاضر در دنيا به کار گرفته ميشود، به دست آورد. مباحث 

کتاب بسيار غني و متنوع و مفصل هستند.  
3. بدون شک برطرفشدن کاستيها و رفع عيوب و تکميل مباحث مطرحنشده باعـث مـيشـود
ادبـي و هنـري، بـا اسـتقبال خـوب کتاب، به عنوان يکي از منابع و مراجـع اصـلي حقـوق مالکيـت
متخصصان و عالقهمندان روبهرو شود. به هر حال، همانگونه که مؤلف در پيشگفتـار اعـالم کـرده
است «کتاب حاضر (جزء) اولين تالش(هاي) جدي براي تدوين دوره کامـل حقـوق مالکيـت ادبـي و

هنري (است و از اين رو) خالي از ايراد نيست».  
در مجمــوع، مطالعــه ايــن کتــاب ارزشــمند و نفــيس بــه همــه عالقــهمنــدان و متخصصــان و 

صاحبنظران توصيه ميشود.  
  

پينوشتها  
 .( Mehryar1381@yahoo.com) 1. عضو هيئت علمي گروه حقوق دانشگاه شهيد چمران اهواز

2. در اين تحقيق منظور از توصيف اثباتي، ذکر ويژگيهاي مرتبط با کتاب و محاسن آن اسـت. همچنـين منظـور از توصـيف
سلبي بيان نقايص و کاستيهاي کتاب است.  

اثر دکتر محمد مشيريان از سوي انتشارات دانشـگاه آن تطبيقي حقوق و مؤلف حق 3. يادآور ميشود که در سال 1339 کتاب
تهران منتشر شده و پس از آن مجدداً فرصتي براي عرضة عمومي پيدا نکرده است. 

4. Les Grands principes du droit d'auteur et des droits voisins dans le monde. 19990, Unesco 
5. Sterling 
6. Lucas  
7. Becourt 
8. Denoix De Saint Marc 
9. Bertrand 
10. Publique domaine 
11. Unesco 
12. WCT 
13. WPPT 
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14. Gautier 
15. Edelman 

16. ماده 583 قانون مدني اعالم کرده است «هر يک از شرکا ميتواند بدون رضايت شرکاي ديگر سهم خود را جزئاً يا کالً به 
شخص ثالثي منتقل نمايد». 

17. چنين به نظر ميرسد که مراد قانونگذار از پيشکشيدن شرط «عدم قابليت تمايز کار هريک از پديدآورندگان مشـترک در
خلق اثر مشترک» تأکيد بر وحدت مال مشاع باشد. در اين صورت حکم ماده 6 مصداقي از ماده571  قـانون مـدني اسـت کـه

اعالم کرده است: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکين متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه». 
18. اين امر مانع از آن نيست که در برخي از موارد مانند مطالبه خسارات وجه التزام نيازي به اثبات ضرر نباشـد.  همچنـين در

بحث مطالبه «ديه» اثبات ميزان خسارات ضرورتي ندارد.  
19. هرچند بهموجب قاعده «المغرور يرجع علي من غره» نهايتاً عامل زيان، به فريبکار مراجعه نمايد.  

20. ماده 7ـ132 قانون مالکيت فکري فرانسه اعالم کرده است: «ابراز ارادة شخصي و کتبي مؤلف ضروري است. بدون لطمه 
به مقررات راجع به قراردادهاي منعقدة صغار و افراد کبير تحت قيمومت، اراده، همچنين به هنگامي که مؤلف محجـور اسـت،

ضروري است مگر در صورتي که از لحاظ جسمي توان ابراز اراده نداشته باشد».   
21. Desbois 
22. The agreement on Trade related aspects of intellectual property Rights (Trips) 
ترجمههايي که  23. تبصرة مادة 65 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 مقرر داشته است «تبصره ـ تصنيفات و تأليفات و
هنوز به چاپ نرسيده، بدون رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت آنهـا بـدون رضـايت ورثـه يـا قـائم آنـان توقيـف

نميشود».  
24. ماده 524 قانون مذکور ميگويد: «کتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب بـا شـأن آنـان» جـزء

مستثنيات دين است.  
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