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 وهنري ادبي مالكيت حقوقدر نظام  عمومي منافعجایگاه 

 1يشاکر زهرا

  دهیچک

 و فاخر آثار دیتول ریمس در هنرمندان و انمؤلف قیتشوی برای هنر وی ادب تیمالک حقوق

 ظهور اما ،پردازدمی حق صاحبانی برا انحصار جادیا بهی فرهنگ وی علم انیجر بر مؤثر

 دهیگرد موجب حقوقی یهابنیان در تغییر وی بشر حقوق میمفاهی ارتقا ،دیجدی هایفناور

 حقوق نظام در عمومی منافع جایگاه و گرفته شکل انحصار در تعدیل یهابستر که است

 قوانین در سنتی استثنائات و هامحدودیت ،کلی طور به. گردد بازنگری هنری و ادبی مالکیت

 اما ،اندهرسید ظهور منصه به مومیع نیازهای درك به واکنش در فکری مالکیت حقوق ملی

 آثار تولید در جامعه فعاالنه نقش از مقتضی بازتاب ،هاآن از مضیق تفاسیر و محدود مصادیق

 میان منطقی موازنه ایجاد رو این از .نمایدمین ارائه جامعه دسترسی حق بر تأکید و آتی

با  مقاله نیا ،است حیاتی امری دانهنرمن و انمؤلف برای انگیزه و عمومی منافع از ناشی نیازهای

 به ،یهنر وی ادب تیمالک حقوق ساختار مطالعه ضمن دینمامی تالش توصیفی ـ رویکرد تحلیلی

سرانجام  و بپردازد آن از ناشی حقوقی الزامات و هاچالش و عمومی منافعبحث  گاهیجا مطالعه

 . دینما ارائه رای مقتض شنهاداتیپ

 

 ی دیکل واژگان

  موازنه ،انمؤلف ،یانحصار حقوق ،عمومی منافع ،یهنر وی ادب تیلکما حقوق
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  مقدمه

ی فکر تیمالک حقوقی اصلی هاهشاخ ازی کی عنوان بهی هنر وی ادب تیمالک حقوق

ی انحصار حق از آثار نیا هنرمندان و انمؤلف و پردازدمیی هنر وی ادب آثار از تیحما به

ی انحصار حقوق نیا .شودمی مقرری المللبین وی مل انراقانونگذ ریتدب با که برندمی بهره

 عموم دسترس در و عیتوز حق تا ریتکث حق از هستند برخورداری گوناگون اقسام از که

 هایبرداریبهره از هاآن بر هیتک با هستند قادر حق صاحبان و 1ابدیمی گسترش قراردادن

 مالک از اجازه کسب به آثار بهی معموی ابیدست نیبنابرا .آورند عمل به ممانعت جامعه

ی دسترس نیااما ، گرددمی منجر هاآنی لیتحمی قرارداد طیشرا رشیپذ احتماالً وی فکر

 از است ارتباط دری مل وی بوم علم دیتول با کهی فرهنگ وی علم آثاری هاحوزه در آثار به

 کی و دینمامی رجستهب را مذکور آثار از استفاده ضرورت و بوده برخوردار ایژهیو تیاهم

ی انحصار حق از هنرمندان و مؤلفان دیبا چرا که دینمامی مطرح رای میقد پرسش

ی راستا دری هنر وی ادب تیمالک حقوق نظام طراحان اغراض دیتردیب باشند؟ برخوردار

 به وصولی برا کالن راهبرد، حقوق نیا چه ت،سین آثار بازار در صرف انحصار کی نیتدو

 ازی ناشی فرهنگ وی علم یارتقا خدمت در دیبا نظام نیا و شودمیی تلقی معل شرفتیپ

 به انحصار نیا باشد قرار اگر صورت نیا ریغ در و گرددی اتیعمل و فیتعری عموم منافع

ی ابیدست مانعیی سو از وی اقتصاد بازار انحراف وی گروههای یتبان و بازار انفکاك

 دینما جادیا رای خللی مل توسعه ریمس در و اشدبی علم وی فرهنگ محصوالت بهی عموم

 روبروی مدن تیمسؤول وی فریک مقررات ریسا ای 8مکارانههای رقابت با مرتبط مقررات با

 . شد خواهد

ی، هنر وی ادب تیمالک حقوق نظامی متعال اهداف رغمیعل ریاخی هاسال در متأسفانه

ی برای انحصار میعظ نظام کی ادجیا به، شیخو هدف نمودنفراموش با نظام نیا ریمس

ی هانمونهی، المللبین وی مل مقررات مجموعه در اگرچه و است شده منجر حق صاحبان

 شده ارائه آن تیتقوی براهایی نیدکتر و شودمی مشاهده نظام هیعال اهداف به تیعنا از

 مضاعفی روین با سرانجام و دینما اصالح را نظام نیا نبوده قادر کدام چیه اما ،است
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 تبلوری ملهای نظام همه در تقریباً که تنگنا نیا اما، است شده مغلوب حق صاحبان

 تیمالک حقوق نظام دری اساسی بازنگر بهی دشوار نیا از رفتبرونی برا است افتهی

 علم دیتول با شرفتیپ ریمس که اندافتهیدر کشورها اکنون چه ،دارد ازینی هنر وی ادب

 آثار بهی دسترسیی سو از که متعادلی نظام نییتب بدون علم دیتول و ختهیآم درهم

ی برا رای مؤثر نانیاطمیی سو از و دینما تأمین رای عموم منافع و سازد سریم رای علم

ی آمارها با مطابق که رانیای برا امر نیا تیاهم .ستین ریپذامکان ،دینما فراهم مؤلفان

 یهانهیزم ازی اریبس در و 3نموده کسب جهان در رای علم رشد نیشتریبی المللبین معتبر

یی سو از دیبا رانیا چه شودمیی تلق دوچندان، است بوده روبرو توسعه بای هنر وی علم

 با، سازانیجر و دیجد آثار جادیای برا زهیانگ جادیا و حق صاحبان از تیحما ضمن

 شگرف ریمس در را شیخوی علم اتیح، جامعهی برا آثار بهی دسترس امکان آوردنفراهم

ی المللبین تعهدات با ندهیآ در رانیا که آنجا از گرید طرف از. رساند اوج به شایخیتار

 جادیا وی کنون نظام دری بازنگر ،4شودمی مواجهی هنر وی ادب تیمالک حقوق حوزه در

 قانون بیتصو صرف انیم نیا در البته، است برخوردار تیاهم از موازنهی برای ریمس

 در مراد بلکه ،دیآنمی شمار بهی اساسی بازنگر کیی، هنر وی ادب تیمالک حقوق دیجد

 شرفتیپ ریمس دری فرهنگ وی علم آثار از استفادهی برا مؤثر ایهیرو جادیا، مقاله نیا

 وی ادب تیمالک حقوق نظام چرا که است آن مقاله نیا سؤال نیبنابرا. استی اسالم رانیا

 نظامی بازنگر دیتردیب که است آن، هیفرض، نیهمچن د؟دار ازینی بازنگر بهی هنر

های نیدکتر و مقررات، قواعد زیتجو با دیبا که است ریناپذتخلف تیواقع کی موجود

 .ابدی دست سرمنزل به استی اجتماع رفاه وی علم شرفتیپ هاآن هدف که آورالزام

 گفتار در نینابراب .پرداخت خواهد ریمس نیای بررس به گفتار سه در ریاخ مقاله

، دوم گفتار دری، عموم منافعی برا ایروزنه عنوان به استثنائات و هامحدودیت، نخست

ی عموم منافع تثبیت یبرا یریتداب، سوم گفتار درو  دیجدی مطالبات وی عموم منافع

 .گرددمی مطالعه
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 عمومي منافعی برای اروزنه ،استثنائات و هامحدودیت :الف

 هامحدودیت خصوص در مقرره چندی، المللبین وی مل نیقوان دری سنت طور به معموالً

، قول نقل شامل که شودمیی نیبشیپی هنر وی ادب تیمالک حقوق بر وارد استثنائات و

 تیفیک .استی شخصی بردارنسخه و ایکتابخانهی هااستفادهی، آموزشهای برداریبهره

 نقل موضوع چنانچه است روبرو تفاوت با گرید قانون بهی قانون از مقررات نیا تیکم و

ی قانون طور به که استی آثار گریدی بعض در و 5افتهیانتشار آثار، نیقوانی بعض در قول

 بر مشتمل نیقوانی بعض دری آموزش برداریبهره ای 6ردیگمی قرار عموم دسترس در

ی تسر زینی حضور ریغهای آموزش به است ممکنی ول ،7استی حضورهای آموزش

 بر اساس معموالً و شوندمی نییتعی حقوقهای نظام کردیرو به تیعنا باها تفاوت نیا. ابدی

 اجماع کی، وجود نیا با اما ،ندینمامی عمل اقتصادمحور ای محورمؤلفی سنتهای شیگرا

 ای( یرسم متون مانند) شوند خارج تیحما قلمرو از آثاری بعض که دارد وجودی جهان

های برداریبهره مانند) نشودی تلق حق نقض، جامعه توسط برداریبهره مواردی بعض

، موارد نیا، شودمی سریمی ازائ مابه پرداخت بای گرید اثر از استفاده ای( یآموزش

 و دهندمی شکل رای هنر وی ادب تیمالک حقوق بر وارد «2استثنائات و هامحدودیت»

 برداریبهره به ایواهمه چیهیب جامعه تا دهدمی قراری عموم منافع خدمت در را هاآن

، استثنائات و هامحدودیت به مربوط مقررات، گرید عبارت به ،3بپردازد گرانید اثر از

 مقاله در م.( 8004 )گایگر،. دارند قراری انحصار حقوق انوسیاق در که هستندی آزاد ریجزا

 دارند قصد که گردد تأکید دیجدی عموم منافع ظهور بر که شد خواهد تالش ریاخ

 که دارد لیتما جامعه طیشرا نیا در، ندینما حرکتی سنتی عموم منافع از فراتر اریبس

ی اساسی تحول به تواندمی لیتما نیالذا ، ونددیبپ انوسیاق به و شود خارج خود ریجزا از

 روبرو استحاله با را نظامی سنت ریمس و شود منجری هنر وی ادب تیمالک حقوق نظام در

 اثر دریافت: ندینمامی فایا را نقش دو جامعهی، هنر وی ادب تیمالک حقوق نظام در .دینما

 اما ،ندینما جیترو را علم شرفتیپ که است آنی پ در نقش دو این. آینده در اثر تولید و

ی ضرورت ایآ د؟ینمامی درك را هیعال اهداف نیای هنر وی ادب تیمالک حقوق نظام ایآ



 

ري
اک

 ش
هرا

ز
 

 1931نامه حقوق مالکیت فکری ویژه                    حقوق پزشكي نامه/ فصل 991

 نظام به توانندمی چگونهی عموم منافع و دارد؟ وجودی عموم نافعم نقشی بررس جهت

 فاصلهی هنر وی ادب تیمالک حقوق وی عموم منافع نیب چگونهی راسته ب شوند؟ کینزد

ی ادب تیمالک حقوق نظام با گاههیچ جامعهی اعضا از بعضی ،یکل طور به شود؟می جادیا

 نداشته آثار خلقی برا ایحهیقر و استعداد نیز اساساً دیشا و شوندنمی رو در روی هنر و

 نبرد به، هستندی نوآور جادیا دنبال به که حهیقر صاحب شهروندان ازی بعض اما ،باشند

 دو، ریاخ شهروندان طیشرا نیا در، رفت خواهندی هنر وی ادب تیمالک حقوق نظام با

 شیزا به نجرم که است دیتول و مصرف نیهم و دهدمی انجام را ابداع و مصرف عمل

 که است آن به بسته نظام تیموقع رو نیا از. شودمیی هنر وی ادب تیمالک حقوق نظام

 را خلق اجازه مقررات ازی زانیم چه) بدهد؟ را خلق و دیتول اجازه، قواعدش گستره

 قرار جامعهی فراروی آزاد از ایگستره چه که است مطرح پرسش نیا و( دهند؟می

 م.( 8005)کوهن، . ردیگمی

 مؤلفی انحصار حق و نداردی مفهوم خأل دری هنر وی ادب تیمالک حقوقیی، سو از

 لذا ،کندمی اعمال را خود حق، بازار طیشرا به تیعنا با مؤلف و شودمی اعمال جامعه در

 گام دانیم در جامعه بهی نگاهمین و کنندهمصرف و رقابت حقوق مالحظه با مؤلف

 ختهیگسعنان انیجر مهاری برای هنر وی ادب تیمالک حقوق نظام، انیم نیا در .نهدمی

ی روی مشخص چارچوب در راتییتغ تا دینمامی ارائه رای ارهایمع، خود قلمرو لیتعد

های برداریبهرهی برایی الگو، برن ونیکنوانس در بار نینخستی برا، راستا نیا در .دهد

 به تواندمیی هنگام جامعه رگید عبارت به .شودمی نییتبی عموم منافع بری مبتن

 در اریمع نیا .باشد شده تیرعای قانون اریمع که بپردازدی گرید اثر از استفاده

 قانونگذارانی برا، آن موجب به و است افتهی تبلور 3 (8) ماده در برنی حقوق ونیکنوانس

 صمشخ[ و] خاص موارد در آثار نیا ریتکث اجازهی اعطا اریاخت هیاتحاد عضوی کشورها

 تعارض در اثر ازی عاد برداریبهره بای ریتکث نیچن کهنیا بر مشروط، است محفوظ

 نیا به. نسازد وارد( موجه ریغی )معقول ریغ انیز دآورندهیپدی قانون منافع به و نباشد

 :دیبا و است برخوردار لیذ 10گام سه از ریتکث حق بر وارد استثنا، بیترت
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 ؛باشند مشخص و خاصـ 1

 ؛نباشد تعارض در اثر ازی عاد برداریبهره باـ 8

 .نسازد وارد( موجه ریغی )رمعقولیغ انیز دآورندهیپدی قانون منافع بهـ 3

های برداریبهره و است شدهی طراح دآورندهیپدی انحصار حقوق محور بر ماده نیا

 دآورندهیپدی عادهای برداریبهره رهیدا در که گرددمی زیتجوی طیشرا در تنهای عموم

 ریسا در ریاخ مقرره .نسازد وارد رای معقول ریغ انیزی وی قانون منافع به و ردینگ قرار

 یهاجنبه نامهموافقت 13 ماده موجب به چنانچه .گرددمی تکرار زینی المللبین معاهدات

 حقوق بر وارد استثنائات و هامحدودیت باید اعضا(، پسیتری )فکر تیمالک حقوقی تجار

 و نیست تعارض در اثر از برداریبهره با که خاص[ و] مشخص موارد در را انحصاری

 به اگرچه ماده نیا، کنند اعمال، رساندنمی حق ذی قانونی منافع به معقولی غیر لطمه

 باهایی تفاوتی، فکر تیمالک حق صاحبان ریسا وی انحصار حقوق همه بهی تسر جهت

 نیا .ورزدمی تأکید اریمع در حق نصاحبا تمرکز بر اما ،دارد برن ونیکنوانس مقرره

 در وم.(  8000) 11است مشاهده قابل زینی جهان تجارت سازمان پنل ریتفس در شیگرا

 درآمدش از رای و و شود حق صاحب با رقابت به منجر کههای برداریبهره عدم بر آنجا

 ،دهد قرار امابه از ایهاله در رای وی معنو حقوق ای بگذارد تأثیر آن بر ای دینما محروم

  18.شودمی حیتصر م.( 8001 )گینزبرگ،

 حقوق بر وارد استثنائات و هامحدودیت به کهی دعاو در معمول طور به، نیبنابرا

 صاحب ای مؤلف سود به گام سه اریمع از شدهارائه ریتفاس ندینمامی استنادی انحصار

 وضوح به، دارند محورفمؤلی هادگاهید کهیی کشورها در امر نیا .خورد خواهد رقم حق

 حقوق در محورشخصهای نیدکتر خاستگاه که فرانسه در چنانچه، است مشاهده قابل

 در شهروندان ازی کی که شوندمی روبرویی هاپرونده با که یهنگام استی فکر تیمالک

 یدسترس، اریمع قیمض ریتفس با هستند جتالیدهای طیمح در استثنائات به استناد بیتعق

 نیبنابرا م.( 8005 )پرونده مال هالند درایو،. دینمامیی تلق ممکن ریغ را دیجد طیشرا دری و



 

ري
اک

 ش
هرا

ز
 

 1931نامه حقوق مالکیت فکری ویژه                    حقوق پزشكي نامه/ فصل 991

ی عموم منافع که است مطرح پرسش نیای، حقوق نظام وی عموم منافعیی ارویرو در

 .دینما کسبی هنر وی ادب تیمالک حقوق نظام در رای متقن گاهیجا توانندمی چگونه

 

  دیدجي مطالبات و عمومي منافع: ب

 استثنائات و هامحدودیت قالب دری گاهیجا به گذشته مانندی عموم منافع، اکنون

 نیا در رو نیا از .هستندی حقوق نظام در ممتاز ایمرتبه بیتعق در و ندینمانمی بسنده

ی سنت نظام از فراتر جامعه مطالبات که شودمی پرداخته برداریبهره ازی موارد به گفتار

 .بود خواهدی هنر وی ادب تیمالک حقوق

  نینوهای یبردارنسخهـ 1

 دهدمی لیتشک را اثر از برداریبهره اقسام نیترعیشا ازی کی، شخصی بردارینسخه

 5(8()ب) ماده مثال طور به چنانچه است گرفتهمی انجامی سنت کنندگانمصرف توسط که

 صورت حقیقی شخص سطتو دیبا برداریبهره این که دینمامی حیتصر اروپا دستورالعمل

 ظهور منصه به آن در مستقیم غیر یا مستقیم طور به چه دینبا تجاری اهداف و گیرد

 دری شخصی بردارنسخه پرتو در که هستند مطرحی کنندگانمصرف اکنوناما  ،رسند

 به .است 13اثری زمان انتقال، اهداف نیا ازی کی، باشندمی زینی گرید اهدافی جستجو

 این و دهد گوش ای نماید مشاهده را آن بعدا تا کندمی ضبط را اثر، برکار که ایگونه

 همواره اما ،دهدمی روی دیسی ویدیو هایدستگاه در که است فرایندی آن مانند مورد

 است حالی در این و کند تماشا مرتبه چندین را برنامه، کاربر که است محتمل امر این

 شیوه این آیا که است آن مهم پرسش طیشرا نیا در، نموده ذخیره را اثر از اینسخه که

 شیوه این گیرد؟می قراری هنر وی ادب تیمالک حقوق نظام استثنائاتی سنت قلمرو در

 ایساده هایدستگاه، شد مطرح میالدی هشتاد دهه 14ویدیو هایدستگاه خصوص در ابتدائاً

)پرونده ، گردیدند متعددی دعاوی منشاء و آوردندمی فراهم را تکرار و نمایش امکان که

 اهداف با و منزل در عمدتا که آنجا از وهیش نیا اما م.( 1324شرکت سونی علیه استودیو شهر، 

ی( خصوص ای یشخصی بردارنسخه دیشا) استثنائات قلمرو در، گیردمی صورت انتفاعی غیر
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 دارد،یم اشعار که 15ایاسترالی هنر وی ادب تیمالک حقوق قانون مانند ،دارد قرار

، باشدی موقتی بردارنسخه نیا آنکه شرط به رای زمان انتقال ازی ناشی هااستفاده

 نیب تنها آن امانت و شود اجرا خانه در تنها نسخه، نشود انجامی مجددی بردارنسخه

... و اجاره، عیب و داندمی مجاز شود، انجام( خانهی اهال) نیمستخدم ای خانوادهی اعضا

اما  م.( 1275 ساموئلسون،) ،دینمامیی تلقی قانون ریغ گریقصدد ای یتجار قصد به را نسخه

 چه شودمی تلقی حق صاحب بالقوه بازار علیه تهدیدی شیوه این که است آن قتیحق

 با دیگری معامله هر یا اجاره یا خرید به نیازی، آن نمایش تکرار و اثر ذخیره با کاربر

 امر این گفت بتوان دیشا و نیست تجاری غیر، استفاده این لذا ،ندارد حق صاحب

)پرونده شرکت  .شود تلقی تجاری غیر، جواهرات سرقت که شودمی تجاری غیر هنگامی

 م.( 1324سونی علیه استودیو شهر، 

 است شده ارائه بازار به 16جدیدی هایدستگاه، اکنون، مذکوری هایفناور بر عالوه

 این .بپردازد تلویزیونی هایبرنامه بازپخش به است قادر کاربر، آن از استفاده با که

 برخوردارند دیجیتال ذخیره سیستم از چه بوده جذاب اریبس کنندگانمصرف یبرا هادستگاه

 طیشرا در بیترت نیا به .نمایند ذخیره را هابرنامه از ایگسترده حجم هستند قادر و

 خود مطلوب هایبرنامه تواندمی حتی او، شودمی چندبرابر دستگاه با کاربر نیروی، دیجد

 در کاربر آنچه بر اساس دستگاه، موارد بعضی دری حت و کند انتخاب ذخیره جهت را

 این و کندمی ذخیره را عالقه مورد برنامه و درك را مخاطب ذائقه، نموده ذخیره گذشته

 زنده هایبرنامه بازپخش یا مکث هایگزینه از تواندمی کاربر که استیی جا تا امکانات

 آن دیجدهای یفناور در مهم نکته. نماید استفاده زین...( وی بازرگانی آگه از پرش ای و)

 طریق از توانندمی حتی و نموده دخالت اثر در عمالً دارند که امکاناتی با هاآن که است

 ریغ آسیب حق صاحب منافع به است قادر مورد این لذا ،نمایند منتشر را آن اینترنت

سازی پارموت )پرونده شرکت فیلم. نماید محروم اثرش بازارهای از را او و نموده وارد لیمعقو

ی قانون طور بهی اصل نسخه اگر رسدمی نظر به، انیم نیا در م.( 8004 علیه تی وی ریپالی،

 صاحب ای مؤلف، شود حذف دنیشن ای تماشا از پسی کپ نسخه و باشد آمده دسته ب
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 زین هادستگاه نیا بری اتیمال نظام وضع البته. گرددنمی متحمل رای جد بیآس حق

 اتیمال قالب دری وجوه پرداخت با، ابتدا همان از آن لهیوسه ب و شودمیی تلق دیمف

 منافع و گرددمی جبران مؤلفی قانون منافع بر واردهای انیز و ردیگمی شکل موازنه

 . شودمی تأمین زینی عموم

 به رو افزارهانرمی بعض بای بردارنسخه در کاربرانی روین، کورمذی هانمونه بر عالوه

 صرفی بردارنسخه به افزارهانرم نیا کاربرد که استی طیشرا در امر نیا و است شیافزا

 طور به دینمامی ورودی معنو حق به ویژهی انحصار حقوق ریسا به و شودنمی محدود

 شیوه این در ،17بپردازدها فیلم ویرایش به فزارهاانرم نیا بر هیتک با تواندمی کاربر، مثال

 کاربر اختیار این .نماید حذف را اخالق خالف یا آمیزخشونت هایصحنه تواندمی کاربر

 تصرف و دخل اثر در تواندمی کاربر چه گردد نقض مؤلف حرمت حق که شودمی موجب

 را فیلم بتواند ابزار ینا طریق از کاربری اگر گفت باید اخیر فناوری تحلیل در نماید

 غیر لطمه امر این .آید فراهم خانواده محیط در اثر از استفاده قابلیت تا نماید ویرایش

 ایپسندیده جهت در و انتفاعی غیر استفاده این چه نمایدنمی وارد مؤلف منافع به را معقولی

 ،نماید بازار روانه را اثر این بخواهد کاربر اگر اما ،باشدمی فرهنگی و اجتماعی دیدگاه از

 کشورهای برخ در رو نیا از. است مطالعه قابل هنری و ادبی مالکیت حق به تجاوز امکان

 باشدمی برخوردار ویرایش حق از هنگامی کاربر، آن موجب به که گرددمی وضعی نیقوان

 0058ی خانودگ لمیف قانون مانند ،ننماید ذخیره را اثر از ثابتی و دائمی نسخه هیچ که

 به را اثر فایل تواندمی کاربر ،13یمکان انتقال در، اثری زمان انتقال بر عالوه 12.کایآمر

 شده ذخیره دیسی بر که را لمیف کی چنانچه، دهد انتقال اولیه محیط از غیر محیطی

 حقوق با شودمی منجر اثر فرمت تغییر به که آنجا از روش این، دهد انتقالی دیوید به

 فرمت انتقال نیا اگر رسدمی نظر به اما ،ردیگمی قرار چالش در حق بصاحی انحصار

 در مشکل و شودنمی وارد مؤلف بهی معقول ریغ بیآس، باشدی شخص استفادهی برا تنها

 داشته را اثر گسترده عرضه قصد کردیرو نیا با ایحرفه کنندگانمصرف که استیی جا

 نظام اکنون، بیترت نیا به .گرددمی جستهبر چالش نیا که است طیشرا نیا در و باشند
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 بر عالوه که شودمی روبرو شهروندان ازیی هاگروه بای هنر وی ادب تیمالک حقوق

ی انحصار حقوق ریسا به، دیجدهای یفناور بر هیتک با دارند قصدی، شخصی بردارنسخه

 علم و نمود توقفم را دیجدهای یفناور دیتول ریمس تواننمی دیتردیب، ندینما ورود زین

 شیخو جوشش با دیبا که استی حقوق نظام نیا و رودمی شیپ خود شتاب پر انیجر با

 حقوق نقضی دعاو در را جامعه و نموده حل رای عموم منافع ازی ناشهای چالش

 .رساند قیتوف بهی فکر تیمالک

  آثاری گذاراشتراکـ 2

 ییهابردارینسخه و گیردمی قرار سدستر در ایانهیرا شبکه یک در اثر، وضعیت این در

 ای دو انیم اتصال به همراه به همراه اتصال. پیوندمی وقوع به کنندگاندریافت رایانه در

 به نترنتیا به اتصال قیطر از هاآن دو هر که ندیگومی مجزا صورت به رایانه چند

 تیامن و سرعت نیبهتر با را خودی شخص اطالعات توانندمی و شوندمی متصل گریکدی

یی باال نترنتیا به اتصال سرعت از که نترنتیا کاربران ازی اریبس. ندینما منتقل گریکدی به

ی باز ،یقیموس لم،یف عکس، مانندی اطالعات ،شرفتهیپی کشورها در خصوصا ،برخوردارند

 .کنندمی 80یسازاشتراك اصطالح به اتصال نیا قیطر از دارند، خود انهیرا در که را... و

ی سازاشتراكی هابرنامه قیطر از را هاآن دانلودکردنی حت و هاآن از استفادهی عنی

 عالوه پرکاربرد اتصال نیا از استفاده با تواندمی کاربر لذا، گذارندمی آزاد همراه به همراه

یی هارایانه تکتک اطالعات به است( سرورها) نترنتیا درون کهیی هالیفا و مطالب بر

 تواندمی خودی حت ای و کند دایپی دسترس کنندمی استفاده افزارهانرم گونه نیا از که

! کنند دایپی دسترس آن به بتوانند گرانید تا بگذارد اشتراك به قیطر نیا از را لیفا کی

 گریدی هارایانه به آن توسط که کندمی استفادهی افزارنرم از اصوالً کاربر ،قیطر نیا در

 متصل هارایانه نیا همه. شودمی متصل کنندمی استفاده افزارنرم نهما از همزمان که

. اکنون، این شودمی گفته 81همراه هاآن از کدام هر به که هستندی معمول کاربر کی به

کنندگان جدید با استناد به حق دسترسی به اینترنت به عنوان یکی از گروه از مصرف

زی هستند و برخی از دانشمندان نیز این سابودن اشتراكحقوق بشر در طلب قانونی
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سازی در نظام حقوق چالش اشتراك م.( 8011 )بونیدیو، .نمانیدتمایل کاربران را تأیید می

ولی آنچه که در مجال مقاله اخیر قابل ذکر به نظر  .مالکیت ادبی و هنری متنوع است

 قرار استفاده مورد حق صاحب اجازه بدون اثر، کردیرو نیا دررسد آن است که می

 در .،گرددی تعد زینی معنو حقوق قلمرو به دیشا و شودمی آپلود و دانلود، ردیگمی

 ای و (88کایآمر مانند) ندارد وجودی سازاشتراك به نسبتی مساعد نظر، کشورهای بعض

 سه اریمع برخالفی سازاشتراك که هستند معتقد م.( 8003 )پُکرت، دانشمندانی برخ

ی مکان وی زمان انتقال مانند زینی سازاشتراكی فناور، وجود نیا با اما ،دشومیی تلق گام

 حق صاحبان اراده از خارج که شودمیی تلق خالقانه و نوظهور دهیپد کی عنوان به، اثر

 .است افتهی رونق و گرفته شکل

 است مجاز اثر انتقال مانندی سازاشتراك از تجاری غیر هایاستفاده رسدمی نظر به

 مسأله عمالً، بودنیتجار ریغ چه باشدمی لیتحل قابل گام سه اریمع چارچوب در و

 صاحب به رای معقول ریغ بیآس و دینمامیی منتف را اثر ازی عاد برداریبهره با تعارض

 یسازاشتراك خصوص در دگاهید ارائه که داشت توجه دیبا وجود این با .دینمانمی وارد حق

 در چه است روبروی دشوار با اریمع نخست گام اعمال رایز ،ستین ریپذامکانی سادگ به

 لحاظ از حداقل لذا ،شودمی داده قرار اشتراك بهی اثر نوع همه تقریباً هاشبکه نیا

 افزوده کاربران تعداد بر مرتباً است ممکنی حت و گرددمیی ابیارز گسترده اریبس تیکم

 به تررنگکم مشکالت است ممکنی تجار ریغی هااستفاده طرح با اگرچهیی سو از. شود

 زیرا ،ردیگ قرار تعارض در زین اثر از عادی برداریبهره با است قادر روش این اما ،دیآ نظر

 از که است مبالغی، فکری مالکیت حقوق صاحبان درآمدی مهم منابع از یکی، اکنون که

 صاحبان، استثنائی چنین تعریف دیگر عبارت به .نمایندمی دریافت مجازی محیط کاربران

 نیا در. سازدمی محروم است افزایش به رو که مهم درآمدی منابع از یکی از را حق

 آن به وسیله و دارد قرار زیمی رو اثر انتقال مانند زینی اتیمال نظام نییتب شنهادیپ، انیم

 نیا بر عالوه. نمود جبران رای ماد حقوق به لطمه ازی ناش مشکالت حداقل توانمی
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 گذشته در که داد قرار نظر مورد رای آثار دیبا زینی معنو حقوق به بیآس کاهشی برا

 . باشند شده افشا

 معلوالنهای برداریبهرهـ 3

 شهروندان ازی گروه مطالبات در توانمی را دیجدی عموم منافع ازی گرید چهره

 زمره از را اثر به خودی دسترس، جامعه افراد از گروه نیا، نمود جستجو تیمعلولی دارا

 اندازچشم که 83ایبیانیه طی نابینایان جهانی اتحادیه چنانچه .ندینمامیی تلق بشر حقوق

 بر اتحادیه: داردمی اشعار و نماندمی تصریح خود قاطع حق بر کندمی روشن را آنان آتی

 که است بشر حقوق زمره از اطالعات به دسترسی، اطالعات دهه در که است باور این

 تغییر، بردارینسخه، شهروندان از گروه نیا .یابند دست آن به برابر طور به بایستی افراد

.. .و فونت یا رنگ در تغییر(، دیویدی یا) دیسی یا صوت یا بریل خط به تبدیل، فرمت

 مجاز حق صاحب توسط باید که استی امر همان نیا و دانندمی خودی قانون حق را

 لذا ،گیرد قرار هنری و ادبی مالکیت حقوق بر وارد استثنائات مروقل در یا شود شمرده

 وی ادب تیمالک حقوق و بشر حقوق از خواسته بر چالش نیا که است مطرح پرسش نیا

 جامعه از کوچکی درصد معلوالن اگرچه نمود توجه دیبا گردد؟می حل چگونهی هنر

 ازی اریبس امروز اما ،نیست ستردهگ چندان آنانی برا افتهیاستحاله آثار بازار و هستند

، معلوالن ازینی مبنا بر، ندینمامی تالشی افزارنرم ریغ ای یافزارنرم بزرگی هاشرکت

 در اقتصادی مناسب بستر وجود بر دال امر نیا دیآمی نظر به لذا ،ندینما درآمد کسب

 گسترده ورود تجه به، حق صاحبان که دارد وجود امکان نیا، سویی از و بوده حوزه این

 چالش، نیا حلی برا .باشند بیشتری یازا مابه خواهان، آنان قرمز خط دایره در معلوالن

 و استثنائات چارچوب در معلوالن استفاده که نمایدمی پیشنهاد، نابینایان جهانی اتحادیه

  است؟ منطقی پیشنهاد این راستیه ب ایآ اما !شود تبیین هامحدودیت

 نظر صرف که است هایحوزه از، معلوالن مسأله که است آن قتیحق رسدمی نظر به

، نمود توجه دیبا اما، طلبدمی زین رای حقوق حمایتی مالحظاتی، اخالقی هاجنبه از

 بر تأثیر با اما ،شودمی محدود کاربران از خاصی گروه به اگرچه، آنان سود به استثنائات
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 از نیهمچن، دینمامی مبدلی عموم نافعم ازی ناش ایمسأله به را آنی، عموم افکار

ی مختلف انواع و آثار از توجهی قابل گستره تواندمی، معلوالن سود به استثنا وضعیی سو

 مرتبط مالحظات به تیعنا با دیبا ایمقرره هر نیتدو لذا ،دهد پوشش راها برداریبهره از

 اول گام استقرار به اتاستثنائ این سازیمضیق و روشن تعریف نیبنابرا .ردیپذ صورت

 که مؤسساتی به، استثنا، نمود اشاره توانمی مثال طور به انجامدمی گام سه اریمع

 چالش رسدمی نظر به اما ،شود محدود دهدمی آموزش یا کندمی نگهداری را معلوالن

 از معمولی برداریبهره با بالقوه طور به هاییاستفاده چنین چه است دوم گام دری اصل

 را ایمالحظه قابل درآمد که باشند داشته انتظار توانندمی مؤلفان و است تعارض در ثرا

 افراد واقعی نیازهای بین که است ضروری نکته این لذا، آورند دست به نهیزم نیا در

 از مواردی و شود ایجاد موازنه یک اثر از برداریبهره در مؤلفان اقتصادی منافع و معلول

 سرانجام .شود شناسایی گیردنمی قرار معمولی برداریبهره قلمرو در که برداریبهره

 زمره از مورد این رسدمی نظر به و دارد نیاز بررسی به نیز معقول غیر لطمه مسأله، آنکه

 ،گرددمی حل آزاد استفاده جای به عادالنه یازا مابه پرداخت با که باشد استثنائاتی

 دست مقصود سرمنزل به معلوالن سود بهی دولتی هاارانهی افتیدر با تواندمی کهی امر

 دیمفی، منطق موارنه جادیای راستا در زین افشا حق و نام حرمت تیرعا البته .ابدی

 .شودمیی ابیارز

 

  عمومي منافعتثبیت ی برای ریتداب: ج

 تیتثب وی حقوق نظام در موازنه جادیای برای شنهاداتیپ، شودمی تالش گفتار نیا در

 .گردد مطرح آن دری عموم منافع گاهیجا

  کنندهمصرف حقوق به بازگشتـ 1

 گاهیجا میتحکی برا ریتداب نیترمهم ازی کی، حق صاحبان مضاعف انحصار برابر در

 حقوق، حقوق از شاخه نیا چه ،است کنندهمصرف حقوق به تمسکی، عموم منافع

 شاخه نیا در، است شده نییبت و فیتعر کاربرانی برا اساساً و است کنندگانمصرف
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، کنندهمصرف حقوق لذا ،ستین ایحرفه دکنندهیتول ای داریخر کنندهمصرف که گرددمی تأکید

 و کاالها از هاآن تا کندمی تیحما کنندهمصرف معقول انتظارات از که استی حقوق

ی و به بازار توسعه و شودمیی تلق بازار فعال عنصری ویی، سو ازاما  ،ببرند بهره خدمات

 دیخر) پردازدمی انتخاب حق از تیحما به کنندهمصرف حقوق نیبنابرا .داردی بستگ

ی برخی هااستیس در رو نیا از 84(.دیخواهمی شما که ییجا ای دیخواهمی شما آنچه

 دیبا کنندگانمصرف به مربوطی هاسیاستی آتی ریگجهت که گرددمی تأکیدها کشور

 رای فرهنگ محصوالت متفاوت انواع به کنندگانمصرفی دسترس که باشد ایگونه به

 تیمالک حقوق بر وارد استثنائات و هامحدودیت به تیعنا با امر نیا و دینما نیتضم

 معقول انتظارات مطالعه با کنندهمصرف حقوق، نیبنابرا .افتی خواهد تحققی هنر وی ادب

 راستا نیا در .دینما نییتع را نائاتاستث و هامحدودیت دینمامی تالش، کنندگانمصرف

 انتظار اما ،بخواند را کتاب ای دینما تماشا را لمیف کی که دارد انتظار کنندهمصرف کی

 نیا به پاسخ آنکه سرانجام. شودی بردارنسخه به منجر که ییجا تا است ارتقا قابلی و

 به کند؟ی بردارنسخه که باشد داشته انتظار تواندمی کنندهمصرف کی ایآ که پرسش

 انیم نیا در و ...(و غاتیتبل، متیق، کاالی ژگیو) داردی بستگ مورد هر بهی گستردگ

 ریغی بردارنسخه مانندی )بردارنسخه خصوص دری هنر وی ادب تیمالک حقوق قواعد

 .است تأثیرگذار( ایکتابخانه اهداف با ای یتجار

 محصول که ایکنندهمصرف، هکنندمصرف حقوقی کل اصول با مطابق گریدی سو از

 بهره...( و) ارش، فسخ اریخ نهیگز از تواندمی کندمی افتیدر را وبیمع ای تیفیک بدون

 سبب امر نیا شودی بردارنسخه مانندی استثنائات اعمال مانعی فن ریتداب اگر حال، دیجو

 حذف یتقاضا بتواند کنندهمصرف و( ناقص ای بیمع) باشد بیمع کاال که شد خواهد

 سریم امر نیا اگر و د؟ینما ریتداب اعمال بدون را محصول دیجد نسخه دریافت ای ریتداب

 قابل محصول استرداد ای متیق کاهش امکان( ردیگ صورتی گزاف نهیهز با ای) نشود

 (.باشد تواندمی هم خسارت جبران) است؟ی بررس
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 ی هنر وي ادب تیمالک حقوق ازي غائ ریتفسـ 2

 ضرورت عنوان به هنرمندان و مؤلفانی انحصار حقوق اصلی، کنون طیشرا در

 که یحال در .است هیپا نیهم بر زینی قضائی رهایتفس و است شده رفتهیپذ ریناپذتخلف

 آزاد حرکت که معناست بدان نیا باشدی آزاد انوسیاق در ایرهیجزی انحصار حقوق اگر

 مقررات و است استثنا یک خیرا مالکان انحصاری حق و است اصل یک، خدمات و کاالها

یی، سو از. بود خواهد آزادی اصل به بازگشت، انحصاری حق بر وارد استثنائات به مربوط

 انیجر گسترش و دیتولی، هنر وی ادب تیمالک حقوق نظام هدف که شود رفتهیپذ اگر

 طیاشر در نیبنابرا .شودمی روبروی دگرگون با نظام ازی ناش ریتفس هنگام آن است،ی علم

 منافع تأمین پرتو دریی غا ریتفس کی بهی هنر وی ادب تیمالک حقوق نظامی، کنون

 .دارد ازینی عموم

 جامعهی براي حق شناختنتیرسم بهـ 3

 انتفاع حق و تیمالک حق بتواند ایکنندهمصرف اگری، کنون طیشرا دری کل طور به

 از استفاده عرصه در ایواهمه چیه بدون، دینما افتیدر حق صاحب از را( اذن احیاناً ای)

 کی تأمین جهت دیبا کنندهمصرف، گرید عبارت به .کرد خواهد عملی هنر وی ادب اثر

 طرق ریسا دیشا ا)ی برداریبهره مجوز افتیدر ای عیب انعقاد بیتعق در امنی دسترس

 ریغ در و ابدی دست اثر به حق صاحب از متقن اجازه نیا واسطهه ب تا باشد( حق انتقال

 به مربوط مقررات بر عمالًی، حقوق وی فنی روین لحاظ با حق صاحب، صورت نیا

 است مطرح دغدغه نیا، انیم نیا در .دارد کنترل در را هاآن و است حاکم استثنائات

 جامعهی برای رسم حق کی یسو به ایددهندهینو، استثنائات به مربوط مقررات ایآ که

ی فیتکل بای حق هر که آنجا از، دیتردیب، باشد مثبت پرسش نیا پاسخ اگر ستند؟ین

یی سو از و دینما توافق کنندهمصرف با آن برخالف ستین قادر حق صاحب، است نیقر

ی فریک بعضاً ای یحقوقی اجراها ضمانت با مقررات نیا برخالفی قرارداد مقررنمودن

ی برای فیتکل با استثنائات به مربوط مقررات که است آن قتیحقاما  ،شودمی روبرو

 سکوت هاآن خالف بر توافق خصوص در قانونگذاران معموالً و ستندین همراه حق صاحب
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 1931نامه حقوق مالکیت فکری ویژه                    حقوق پزشكي / فصلنامه 911

 کنندهمصرف موارد نیا در نیبنابرا .ندیگشامیی قرارداد نیچنی برا را راه و نموده

 لذا ،ندارند او به احترامی برای تعهد گرانید و ستین اثر بر سلطه ای انحصار کیی دارا

 در رسدمی نظر به رو نیا از. استی منتف استثنائات بودنحق بحث رسدمی نظر به

 دری فیتکل کهی ازیامت هستند، برخوردار ازیامت کی از تنها کنندهمصرفی، کنون طیشرا

  .ستین آن برابر

 نیا، است 85منصفانه استفاده، آن استثنائاتی اصل اریمع که کایآمری حقوق نظام در

 عبارت به .است برخوردار ارزش از حق نقضی دعاو در دفاع کی زانیم به تنها اریمع

 نیا در نیبنابرا .شودمی معاف تیمسؤول از ابدی قیتوف دفاع نیا در خوانده اگر گرید

 اثبات بار و دیآمی شمار به( جرم ای) ریتقص کیی، گرید اثر از برداریبهره اساساًی، دعاو

این دیدگاه  که استی چندسال وجود نیا با، ودب خواهد آنی مدع دوش بر منصفانه استفاده

)پرونده انجمن  .ستین منصفانه، استفاده کی دینما اثبات دیبا حق صاحب کهمطرح شده 

های دیگر نیز ارائه شده و همین رویکرد در برخی پروندهم.(  1338 آزمون ورودی علیه کومو،

 م.( 1336 تامان علیه نیمونکس،)پرونده ب از حق استفاده منصفانه سخن به میان آمده است.

 تیمالک حقوق نظام در که است مطرحی دیجد نیدکتر، اکنون، فوق موارد بر عالوه

 که معناست بدان نیا و است ازین م.( 8011 )سان، یجمع حق کی خلق بهی هنر وی ادب

 انکنندگمصرف منافع با تنهای هنر وی ادب تیمالکی حقوق نظام دری قضائ نظام و قانونگذار

 زین هدف و شودمی جادیا جامعه نام به کل کی یبرا اثر بلکه ،ستندین روبروی فرد

ی جمع حق، هنرمندان و مؤلفان حق موازات به نیبنابرا .است آن فرهنگ و علمی ارتقا

 دو نیا نیب رای منطق موازنه که ندینما تالش دیبا صالح مقامات و ابدیمی ظهور زین

 . ندینما برقرار

 ي فقهي مبان به داستناـ 4

 بدون و ساده رشیپذ با دیجد جهان دری فکر تیمالک حقوق ظهوری کل طور به

 موافقت دری مساعدی هادگاهید اکنون اگرچه و است نبوده روبروی اسالمی فقها چالش

ی ناشی انحصار حقوق ندبویشرع عدم بر فقها ازی گروه زین هنوز اما ،دهیگرد مطرح آن
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 نهیزم هستند قادر مخالفی هادگاهید نیا رو نیا از .دارند اصراری فکر تیمالک حقوق از

ی، حقوق وی فقهی مبان در .دینما تیتقو را کنندگانمصرف حقوق شناختنتیرسم به

الناس مسلطون علی ) شودمیی تلق اموال بر طیتسل اصل با مطابق اثر از جامعه برداریبهره
، کنندهمصرف به اثر ازی مصداق انتقال با لذا ،(مردم بر اموال خود تسلط دارند؛ اموالهم

ی هادگاهید در که اینکته نیا و بپردازد آن رامونیپ برداریبهره انواع به تواندمیی و

 حاکم، وجود نیا با 86،است گرفته قرار تأکید موردی اسالم حقوق دانشمندان ازی گروه

 نیا در لذا 87،دینما اقدام ارانحص جادیا به که است برخوردار اریاخت نیا ازی اسالم

 82،ردیپذنمی شارع تأیید عدم جهت به رای فکر تیمالک که مشابهی هادگاهید و دگاهید

ی سنت سلطه به استناد با جامعه و استثنا نه است اصل کی آثار از مردمهای برداریبهره

 در، نیا بر الوهع .دینما برداریبهره آن از تواندمی دهیگرد منتقل او به کهی مال بر خود

ا ن » هیآ چنانچه است مشاهده قابل اثر به عمومی دسترس ازیی هانشانه زین سنت و قرآن
الذين يكتمون بما انزلنا من البينات و الهدي من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم 

 ا که فروهاى روشن و وسیله هدایتى رتردید کسانى که نشانهبى ؛ا... و يلعنهم اللاعنون

دارند، ایم، پوشیده مىها را در کتاب براى مردم بروشنى بیان کردهایم، بعد از آنکه آنفرستاده

 اعظم امبریپ ازی ثیاحاد و (153 :بقره) «.کنندکنندگان، آنان را لعنت مىخدا و همه لعنت

 از ساریاف با قیامت روز کند کتمان را آن و بداند را دانشی کس هر ندیفرمامی که( ص)

ی دسترس از ممانعت، است آن نشر، علم زکات ای (ش. 1321، یزدانی) شودمی آورده آتش

 مقدس شارع که شودمیی تلقی امر و بوده رشیپذ قابل ریغی هنر وی ادب آثار به جامعه

ی شرع وی فقهی مبان به تیعنا با رسدمی نظر به، بیترت نیا به .بود نخواهد راضی آن به

ی حقوق نظام در کنندهمصرف حق رشیپذ دینبا، اثر بهی عمومی رسدست ضرورت در

 .باشد همراه مؤلفانی انحصار حق شناختن تیرسم به ازی ناشهای یدشوار بای رانیا

  کنندگانمصرفی فرد ابتکاراتـ 5

، آثار بهی ابیدست دری قراردادی الگو رییتغ با هستند تالش در کنندگانمصرف

 بوده ازمندین زین مؤلفانی همکار به که کردیرو نیا، ندینما تأمین را آزادانه برداریبهره
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 نیا .گرددمی اعمالی هنر وی ادب گریدی هانهیزمی برخ در و افزارهانرم جهان در است

 با که هستند برداریبهره مجوز کی بری مبتن، دارند شهرت 83لفتیکپ به که قراردادها

 فرد که شده نهاده آن بر قرارداد نیا اساس اما ،شودمی منعقد کاربر و مؤلف توافق

 نیبنابرا .ورزد مبادرت اثر عیتوز و اصالح، استفاده به آزادانه است قادر مجوز کنندهقبول

 کنندهمصرف به رای هنر وی ادب تیمالک حقوق ازی بخش کندمی تالش مجوز نیا

 به را اثر خالق وقحق همه بتواند اگری حت ای و دینما منتقل( اثر کننده افتیدر)

این رویکرد قادر است که به ترویج جریان علمی کمک  30.کند واگذار کنندهمصرف

تواند به انتقال اثر از کاربری به شایانی را انجام دهد چه امکان اصالح و توزیع اثر می

-خصصان و عالقهتواند با دانش و تجربه متکاربر دیگر منجر شود و در این بین، اثر می

 ،یکنون طیشرا در نیبنابرا 31ناب مبدل شود.متعددی درهم آمیزد و به گوهری  مندان

 بر هیتک با که دارند لیتما و هستند ریاخ یقراردادها بیتعق در دیجد کنندگانمصرف

 اصالح را آن ،شده کیشر اثری هنر وی ادب تیمالک حقوق در برداریبهره یمجوزها

 اعطا دارند لیتما کهی افراد به را حقوق نیا سپس و ندینما دیتولی اشتقاق اثر ای ندینما

 که استی نظام تابع اساساً و ستین متعارفی حقوقی ابزارها بری مبتن لفتیکپ. کنند

 زینی چندانی حقوقی دعاوأ منش که است رو نیا از .کنندمی ریتفس و فیتعر خود

 به کس هر که ودشمی داده شینما همگان برابر در ایهنیگنج ،واقع در و شوندمین

 حقوقی بعض که هستند قادر رندگانیمجوزگ و ردیگمی بهره آن از شیخو تیقابل زانیم

 گرید عبارت به .ندینما اثر با دارند لیم که را آنچه هر عمالً ای ندینما اعمال رای انحصار

ی برا را خود اموال ،فداکارانهی اقدام دری هنر وی ادب آثار مالکان که است معنا بدان نیا

ی هنر وی ادب تیمالک حقوق که است انیم نیا در و کنندمی میتقد جامعه به شهیهم

 آثار خلق و اثر اصالح محدودکردن و مجدد مجوزی اعطا و عیتوز مانند جهاتی بعض در

 .شودمی حفظ مؤلف نام حرمت حق معموالً اگرچه ،شوندمی لیتعدی اشتقاق
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 گیریجهینت

 نیا و شده جادیا محورمؤلفی هاهدگاید بر اساس یهنر وی ادب تیمالک حقوق

 ،یالمللبین وی مل قانونگذاران اگرچه انیم نیا در ،است داشته ادامه تاکنونی سنت شیگرا

 نییتب و فیتعری انحصار حقوق بر وارد استثنائات و هامحدودیت قالب در رای مقررات

 ریتداب اعمال در حق صاحبان لعادهافوقی روین جهت به عمالً مقررات نیا اما ،اندهنمود

 که گردندمی اجرای زمان مقررات نیا گرید عبارت به .گرددمیی خنثی حقوق وی فن

 که است دهیگرد موجب امر نیا نیبنابرا .باشند نکرده ریتدب آن خالف بر حق صاحبان

 شده جادیای عموم منافع وی مل علم دیتول به خدمتی برا اساساً کهی انحصار حقوق نظام

 یهایفناور ظهور و کنندگانمصرفی ازهاین وجود نیا با. بماند باز خود هیعال اهداف از است

 کنندگانمصرف ازی دیجدی هاهگروی کنون طیشرا در که است دهیگرد موجب دیجد

 تبلور و ندینما اعمالی حقوق نظام در را عدالت ندینمامی تالش که ابندی ظهور

 کنندگانمصرفی هاتالش متأسفانه اما ،ندیآمی شمار به زمره نآ از لفتیکپی قراردادها

 حقوق نظام در یعموم منافعی جد ورود به ستین قادر آوربودنشانالزام عدم به تیعنا با

 انیم عدالت جادیا وی منطق موازنه تحقق نیبنابرا .شود منجری هنر وی ادب تیمالک

 تا دارد ازین هادادگاهی قضائ رتیبص و ارقانونگذ دخالت به انمؤلف حقوق وی عموم منافع

 .بپردازندی دادرس و مقررات نیتدو بهی فکر تیمالک حقوق نظامی غائ مفهوم افتیدر با

های کالن حوزه حقوق مالکیت فکری، رویکرد شود با تهیه سیاستاز این رو، توصیه می

ائی مشخصی در د و افق تقینی و قضگردملی نسبت به آثار علمی، ادبی و هنری روشن 

 برابر مقامات مربوطه ترسیم شود. 
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 هانوشتپي

 1342 سال مصوب هنرمندان و مصنفان و مولفان حقوق حمایت قانون 3 ماده موجب به مثال طور به. 1

 و مادی برداریبهره حق و اثر اجرای و عرضه و پخش و نشر انحصاری حق شامل پدیدآورنده حقوق

 .است او اثر و نام از معنوی

 و حقوق، اساسی قانون 44 اصل ابالغی هایسیاست رایاج قانون 51 ماده موجب به مثال طور به. 8

 این در. شود قانون این 44-42 مواد نقض موجب نباید معنوی مالکیت از ناشی انحصاری امتیازات

 : کند اتخاذ را زیر تصمیمات از مورد چند یا و یک داشت خواهد اختیار رقابت شورای صورت

  .انحصاری حقوق اعمال دوره تحدید جمله از حصاریان حقوق اعمال عدم یا و فعالیت توقف ـ الف

 شرایط از بخشی یا و تمام انجام از انحصاری حقوق با مرتبط مصالحه یا و توافق، قرارداد طرف منع ـ ب

 . آن در مندرج تعهدات و

 موضوع تدابیر ثرنبودنؤم صورت در انحصاری حقوق با مرتبط تفاهم یا و هاتوافق، قرادادها ابطال ـ ج

 .ب و الف بندهای

 .(است رقابت در اخالل خصوص در مذکور قانون 44-42 مواد)

3. Last visit 12/12/2011. 

 را معاهدات ریسا و برن ونیکنوانس احتماال و آمد خواهد دری جهان تجارت سازمان تیعضو به رانیا. 4

 .رفتیپذ خواهد

 و یافته انتشار که آثاری از نقل، رمندانهن و مصنفان و مولفان حقوق حمایت قانون 7 ماده موجب به. 5

 ذکر با تقریظ و انتقاد قالب در، است تربیتی و آموزشی، فنی، علمی، ادبی مقاصد به هاآن به استناد

 .است مجاز متعارف حدود در و ماخذ

 رقرا عموم اریاخت در مجاز طور به قبال کهی آثار از قول نقل، برن ونیکنوانس 10(1) ماده موجب به. 6

 هدف به توجه با و باشد داشته منصفانه جنبه قول نقل از استفاده که نیا بر مشروط است مجاز گرفته

 باشد هیتوج قابل نظر مورد

 در منتشرشده آثاری اجرا، هیترکی فکر وی هنر آثار به مربوط حقوق قانون 33 ماده ماده موجب به. 7

 .است مجاز باشدی انتفاع ریغ هآنک بر مشروطی حضور آموزش منظور بهی آموزش سساتؤم

8. Limitations & Exceptions 

ها و استثنائات و تفاسیر مربوطه، به مقاله دیگر . برای مطالعه تفصیلی در خصوص اقسام محدودیت3

، مجموعه مقاالت «عدیل قلمرو حقوق مالکیت ادبی و هنری در نظام حقوقی کنونیت»نگارنده با عنوان 



 

ري
اک

 ش
هرا

ز
 

 1931نامه حقوق مالکیت فکری ویژه                    حقوق پزشكي نامه/ فصل 911

                                                                                                                   

هنری و حقوق مرتبط، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و  همایش مالکیت ادبی و

 ، مراجعه نمایید.165-37، صص 1323ارشاد اسالمی، دی 

سه گام؛ آزمونی »برای مطالعه تفصیلی در خصوص معیار سه گام، به مقاله دیگر نگارنده با عنوان  .10

، 61ماره حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ش ، مجله تحقیقات«کنندگان آثار ادبی و هنریفراروی مصرف

  مراجعه نمایید. 803-842، صص 1338بهار 

11. WT/DS/R, 160 

 .ش.( 1323)، زهرای، شاکرر.ك . 18

13. Time – Shifting 

14. VCR 

15. Section 111 of the Copyright Act 1968.  

16. Replay TV 

17. Clear play 

18. The Family Entertainment and Copyright Act 2005(US) (family movie).  

19. Space - Shifting 

20. Share 

21. Peer 

22. A & M Records, Inc v. Napster, Inc, 2001. 

23. World Blind Union Manifesto for the World Summit on the Information 

Society, 2003. 

24. European Commission, Consumer Protection in the European Union. 

Ten Basic Principles, Brussels, 2005.  

25. Fair Use 

: فرمایدمی بحث مورد مسأله به اشاره با مستحدثه مسائل بحث در الوسیلهتحریر در( ره) خمینی امام. 86

 بر مردم سلطه نمودنزایل و آیدنمی شمار به شرعی حق است افراد نزد طبع حق به معروف که آنچه

 تقلید و چاپ حق» جمله نوشتن مجرد و نیست جایز باشد بین در عقدی و شرط کهاین بدون اموالشان

 چاپ را آن توانندمی افراد پس .ندارد دنبال به را دیگران التزام و آوردنمی وجود به حقی« است محفوظ

 ثبت» به تاس معروف که آنچه نیز و کند منع کار این از را هاآن تواندنمی کسی و نمایند تقلید و

 و ندارد شرعی اثر هیچ اختراع آن تکثیرنمودن و او تقلید از دیگران منع و مخترعش برای« اختراع

 ندارد حق کس هیچ و کرد منع آن با کردنکسب و تجارت و اختراع آن تقلیدنمودن از را افراد تواننمی

 تجارت بودنانحصاری» از است معروف که آنچه نیز و کند منع خودش اموال در سلطنت از را دیگری

 بازداشتن و ندارد شرعی اثر هیچ هااین مانند یا تجار از تعدادی یا ایسسهؤم برای« اشیا یا شی یک
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 بر گذاریقیمت نیز و باشدنمی جایز نفر چند حق در محصوردانستن و حالل صنعت و تجارت از دیگران

 است حق این مسلمین والی و امام برای البته .نیست جایز فروختن بیشتر از مالکش بازداشتن و اجناس

 آن غیر یا تجارت انحصار و صنعت و جنس بر گذاریقیمت از مسلمین امور در داندمی صالح چنانچه که

 .دهد انجام است مفید جامعه صالح و نظم برای که را آنچه هر و

 .685-6 صص ،8 ج العلمیه، دارالمکتبه .تحریرالوسیلهق.(.  1402. )(ره) خمینی امام. 87

 قوانین در که مفهومی به را اختراع حق و تألیف حق طبع، حق: معتقدند گلپایگانی صافی اهللآیت. 82

 عقود جمله از نمایم، تطبیق اسالمی احکام با امنتوانسته حقیر است، شده تعریف جدید موضوعه

 این شود گفته اگر و کرد کتمس« اوفوا بالعقود» مثل ادله بعض عموم به بتوان تا نیست هم معامالت

 استکشاف شارع ردع عدم علت به السبقحق و تحجیر حق مانند عرفی حقوق چنانچه عرفی، است حقی

 دلیل است بوده متعارف شارع زمان در که عرفی حقوق به نسبت ردع عدم: گفت باید کنیم،می رضایت

 زمان در شودنمی استفاده عموم و اطالق لفظیه، ادله مثل آن از اما ،باشدمی هاآن مشروعیت امضای بر

 حقی محقق و مخترع و مبتکر و مولف برای اما ،است بوده ابتکار و اختراع و تألیف هم مقدس شارع

 این به ولو ،بوده« اعتبار عدم» بر بنا اخری، عبارت به و است نفرموده اعتبار هم شارع و شدهنمی اعتبار

 عدم با هم شارع و نداشته شرعیت آن بر مترتب آثار است، ودهنب توجه و التفات مورد چون که معنا

 ثابت را مذکور حقوق مشروعیت ذکر، ما کل علی بناء است کرده امضا را عرف روش به حق این تشریع

 عقد ضمن در شرط طور به گرددمی مترتب حقوق این بر که آثاری برخی ترتیب هرچند و دانیمنمی

. نمود مینأت تواننمی شرط با دارند، حقوق این دعاوی ارباب که را مهمی مقاصد اما است، پذیرامکان

 سازد، فراهم است نظر در حقوق این اعتبار در که را صحیحی اغراض بعض تواندمی حدی تا که راهی

 موردی طور به بگیرد نظر در را عامه مصالح باید والیت حسب بر که الشرایطجامع فقیه که است این

 سازد محدود معینی مدت تا را تألیف یا اختراع آن از تقلید یا طبع تألیف یا طبع یا اختراع هر به نسبت

 و گرددمی مشاغل مطلق شامل بلکه ،شدهنمی حقوق در مقصود که است ایبرنامه این که است بدیهی

 هیدش عالی مدرسه رهنمون، فصلنامه صافی، اهلللطف. شودمی اجرا فقیه والیت محدوده در آن کل

 .807-3 صص ،3 و 8 شماره ش.(. 1371) مطهری،

29. Copyleft 

توسط لی چن وانگ استعمال شد، تا آن هنگام در  1376بار در می لفت برای نخستین. اصطالح کپی30

اما ناگهان  ،استفاده می نمودند «کلیه حقوق محفوظ است» آثار ادبی و هنری مرسوم بود که از عبارت

 .«کلیه اشتباهات محفوظ است»شود که تصریح می نماید ت جدیدی مشاهده میدر بعضی از آثار عبار
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ی هاگروه مساعدت با آن در موجود اثر هر که است ایپدیکیو تیسا نهیزم نیا در معروف مثال. 31

 .گرددیم لیتکم کاربران ازی متعدد
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The status of Public interests in the Copyright 

Zahra.Shakeri 
Abstract 

Copyright grants the monopoly to encourage the production of 

Literary and artistic works. But the advent of new technologies, 

promotion of human rights concepts and changes in the legal 

foundations has been modified the monopoly position and Public 

interests in Copyright system should be revised. In general, traditional 

limitations and exceptions in national laws of intellectual property law 

is a response to public needs but there isn't effective. Therefore, a 

reasonable balance between the needs of the public interest and the 

incentive for authors and artists is vital. This article attempts to study 

the structure of Copyright and reviews public interests and challenges 

and provides appropriate recommendations. 
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