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امروزه با توسعه روزافزون علوم و تكنولوژی و دستيابی انسان به پيشرفتهای
محيرالعقول علمی و تخصصیشدن رشتههای مختلف علوم و به وجودآمدن شاخههای
انتقال حقوق مالكیت فكري در حوزه ادبي ـ هنري (حق مؤلف) در فقه امامیه و حقوق ايران

فراوان علمی و با توجه به ارزش اقتصادی پيداکردن محصوالت فكری ،بحث مالكيت
فكری آن چنان از رشد و بالندگی برخوردار گردیده که در دانشگاههای بسياری از
کشورها و از جمله دانشگاههای کشورم ان رشته تخصصی ،ویژه حقوق مالكيت
فكری ایجاد گردیده است و این پيشرفتها نه تنها هيچ خللی بر ارکان این حقوق
وارد نكرده ،بلكه در یك تأثير و تأثر متقابل به ارتقای هم کمك نمودهاند .از یك
طرف تكنولوژیهای نوین موجب گسترش آثار ادبی ـ هنری شده و بالندگی این
دست از آثار را در پی داشته و از سویی دیگر با رشد فرهنگ و آثار ادبی ـ هنری و
نمایانشدن آثار اقتصادی ناشی از اموال فكری ،موجبات توسعه تكنولوژی نيز
فراهم گردیده است.
پرواضح است که عدم حمایت از پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری موجب کندشدن
حرکت نخبگان و فرهيختگان یك جامعه به سمت توليد فكر ،ابداع و خالقيت
خواهد شد .این امر در کشورهایی که از حقوق صاحبان آثار فكری به صورت قانونمند
حمایت نمیشود و یا اگر قانون وجود دارد از پشتوانه اجرایی برخوردار نمیباشد
کامالً محسوس است.
آنچه که در این مقاله مورد بحث قرار میگيرد ،دقيقاً همان است که امروزه به
عنوان مالكيت فكری یا مالكيت معنوی از آن نام میبرند .این مقاله درصدد آن
است که با ذکر اجمالی معنا و مفهوم مالكيت فكری به این سؤال عمده و اساسی
در خصوص این نوع از مالكيت و نيز حقوق مترتب بر آن البته در حوزه ادبی ـ
هنری پاسخ گوید که آیا انتقال حقوق مالكيت فكری در حوزه مالكيت ادبی ـ
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منوط به پاسخگویی به سؤال دیگری است مبنی بر اینکه فقهای شيعه آیا اساس ًا
این نوع از مالكيت را دارای اعتبار میدانند؟ ادله هر یك از مخالفان و موافقان
مشروعيت چه میباشد؟ در ادامه پس از بيان نظر فقها ،انتقال این اموال و کيفيت
انتقال آنها در حقوق ایران نيز مورد مداقّه و بررسی قرار میگيرد.
الف ـ مفهوم حقوق مالكيت ادبي و هنری
پس الزم است مفهوم مالكيت فكری در اینجا تبيين گردد .دکتر لنگرودی مالكيت
فكری را موجد حق معنوی میداند و چنين میگوید «حقی است غير از حق عينی
و حق ذمی ،از این رو که نه به عين و نه به ذمه تعلق میگيرد ،بلكه مزیتی است
قانونی و غير مادی ،مانند حق مؤلف و حق کار فكری( ».جعفری لنگرودی1161 ،

ش ).در یك بيان دیگر مالكيت فكری را ناظر بر خالقيتهای مورد استفاده در
تجارت و بازرگانی که شامل اختراعات ،آثار ادبی و هنری ،نشانهها و عالئم تجاری
است دانستهاند( .رئيسی 1122 ،ش).

همچنين مالكيت فكری «به حقوقی که به صاحب آن اختيار انتفاع انحصاری
از فعاليت و فكر و ابتكار انسان را میدهد( ».کاتوزیان 1121 ،ش ).تعریف گردید.
دکتر صفایی مالكيت فكری یا معنوی را حقوقی میداند که دارای ارزش اقتصادی
و داد و ستد است ولی موضوع آن شئ معين مادی نيست( .صفایی 1131 ،ش).

بدین ترتيب میتوان گفت مالكيت فكری حقوقی را برای خلقکنندگان و صاحبان
آثار نسبت به آن آثار ـ که میتوان از آنها به عنوان محصوالت فكری نام برد ـ
ایجاد میکند که خالقان آثار میتوانند از این حقوق به طور انحصاری بهرهمند
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بنابر آنچه ذکر شد ،مالكيت ادبی و هنری یكی از اقسام مالكيت فكری است.
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عبارت است از حقی که برای مؤلف و مصنف نسبت به اثر خود شناختهشده اعم از
اینکه جنبه علمی یا صرفاً ادبی داشته باشد و مالكيت هنری عبارت است از حق
هنرمند نسبت به اثر خود او( ».زرکالم 1122 ،ش ).به عبارت دیگر پدیدآورندگان و
انتقال حقوق مالكیت فكري در حوزه ادبي ـ هنري (حق مؤلف) در فقه امامیه و حقوق ايران

صاحبان آثار ادبی و هنری دارای همان حقوق مادی و معنوی هستند که در تعریف
مالكيت فكری به طور کلی بيان گردید ،لكن این حقوق به اقتضای خصوصيات و
ماهيت خاص این آثار تعریف میگردد.
ب ـ مشروعيت انتقال حقوق مالكيت فكری در حوزه ادبي و هنری
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید بررسی کنيم آیا اساساً فقها آنچه که امروزه
به عنوان اموال فكری شناخته میشود را مال میدانند و برای آن حقوقی قائل
هستند و اگر حقوقی قائل هستند آیا این حقوق را شرعی میدانند؟
1ـ ماليتداشتن حقوق مالكيت فكری در حوزه ادبي ـ هنری
امروز بحث از حقوق مالكيت ادبی ـ هنری در واقع بحث از گستره وسيعی از
حقوق مربوط به آثار نوشتاری ،تجسمی ،شنيداری ـ دیداری ،مانند رساله ،مقاله،
کتاب ،نمایشنامه ،شعر ،سرود ،ترانه ،نقاشی ،فرهنگ عامه ،عكاسی ،آثار سينمایی
و نرمافزارهای رایانهای و حقوق مربوط به مترجم ،مؤلف و پدیدآورندگان آن میباشد.
بدیهی است مال اطالقنمودن و یا نفی ماليت از آنها ،آثار مهمی میتواند در پی
داشته باشد .دکتر امامی در تعریف مال که آن را مفرد کلمه عربی اموال میداند،
میگوید مال در اصطالح حقوقی به چيزی گفته میشود که بتواند مورد داد و
ستد قرار گيرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد و آن را شامل اموال
مادی و غير مادی و حق تأليف و حق تصنيف را از جمله اموال غير مادی میداند.
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ازایی متصور باشد ،اگرچه آیه یا روایتی صریح در تعریف مال نيامده ،اما فقها
تعاریفی از مال به دست دادهاند .امام خمينی (ره) در تعریف مال آورده« :مال چيزی
است که مورد رغبت عقال و تقاضای آنان است و بهایی را در قبال آن میپردازند».
(خمينی 1162 ،ش).

اصوالً در اصطالح فقها و علمای حقوق کلمه مال اطالق میشود به آنچه قابل
تملك است .ضابطه و قابليت تملك ،احتياج بشر به انتفاع از موجودات خارجی در
حيات اجتماعی و انفرادی است در مساکن ،مالبس ،مطائم و امثال آن از مایحتاج
خارجی قابل تملك میباشد و به اصطالح حكيم از معقوالت ثانویه است که
عروض آن ذهنی و اتصافش در خارج میباشد ،زیرا قوام آن به منشأ انتزاع آن
است مثل ابوت و بنوت .بنابراین هر یك از این اعيان و موجودات خارجی که
اختصاص به کسی پيدا میکند مال و ملك او میباشد و نسبت به آن سلطنت
مالكانه دارد و میتواند هر گونه تصرف مالكانه در آن بنماید .به عبارت دیگر هر
چيزی که در عالم به وجود آید به آن اطالق شئ میشود و هر آن چيزی که در
آن حيات اجتمادی و انفرادی بشر مورد احتياج باشد به آن اطالق مال میشود و
از این جهت شی اخص از مال است ،لذا در فقه اماميه مال تعریف شده به چيزی
که ارزش تجاری داشته و عقال در مقابل آن بذل مال نمایند .اکثر مذاهب اسالمی
و علمای حقوق از این تعریف و توضيحی که داده شد ،تبعيت کردهاند( .جمالی،
 1131ش).

در همين خصوص یكی دیگر از فقهای مشهور اماميه میگوید« :در عرف
ماليت امریست که از اشيا به لحاظ آنكه ذاتاً مورد ميل مردم واقع میشوند و برای
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بشری؛ در این صورت ماليت وصف اعتباری است که منتزع از اعيان و موجودات
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مورد عالقه خود چون پول و غير آن را میپردازند ،انتزاع میگردد( ».خویی1111 ،

ق ).بنابراین مالحظه میگردد که در تعریف فقها از مال علقه و رغبت انسان به
شئ ،یكی از مالكهای اصلی مالبودن آن شئ تلقی میشود و مالك دیگر مال
انتقال حقوق مالكیت فكري در حوزه ادبي ـ هنري (حق مؤلف) در فقه امامیه و حقوق ايران

محسوبنمودن اشيا ،این است که مردم در برابر آن ما به ازایی پرداخت نمایند .با
ال
این توصيفاتی که فقها از مال ارائه دادند و آن را امری اعتباری میدانند کام ً
مبرهن است که تعریف مال ،مقيد به مصادیق خاصی نشده است ،بلكه تنها مالك
و معيار مالبودن اشيا را به دست دادهاند ،زیرا تعيين مصادیق به عرف واگذار
میشود ،کما اینکه تقسيم اموال به منقول و غير منقول در زمان شارع مانند امروز
مرسوم نبود ،ولی شارع اکنون آن را پذیرفته است.
حال با عنایت به توضيحات مذکور در سطور فوق در باب تعریف مال ،باید دید
آیا اموال فكری که البته در بحث ما اموال فكری خاصه در حوزه ادبی ـ هنری مد
نظر است مشمول این تعریف میشود؟
همانگونه که بيان شد برای مال محسوبنمودن یك شئ وجود دو عنصر ضروری
است :اوالً آن شئ مورد رغبت و ميل مردم باشد ،یعنی به دليل ارزشی که دارد
مردم به آن تمایل داشته باشند؛ ثانياً در برابر آن اشيای مورد عالقه ،مردم ما به
ازایی پرداخت نمایند .امروزه تردیدی در این وجود ندارد که کليه حقوق مربوط به
مالكيت فكری به جهت اینکه هم منفعت عقالیی دارند و دارای ارزش اقتصادی
هستند و هم مردم در برابر آن حاضرند ما به ازای متناسب را پرداخت نمایند ،مال
محسوب میشوند ،اگرچه در این خصوص بين فقهای شيعه اتفاق نظر وجود ندارد.
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در بحث پيشين تعریف فقها را از مال بيان کرده و نتيجه گرفتيم که بنابر
تعریف آنها با توجه به خصوصيات حقوق آثار فكری باید آنها را هم مال محسوب
نمایيم ،اینك به بررسی نظر فقهای شيعه راجع به شرعیبودن یا نبودن حقوق
اموال فكری میپردازیم .در این خصوص باید گفت اساساً در بين فقهای اماميه در
شرعیدانستن این حقوق اختالف نظر وجود دارد .عدهای آن را شرعی میدانند و
حقوق مترتب بر آنها را به رسميت میشناسند ،ولی عدهای دیگر بنا بر ادلهای
آن را غير شرعی میدانند عمدتاً به دو دليل استناد میکنند :اوالً تعارض با قاعده
تسليط :عدهای از فقهای عظام از جمله حضرت امام خمينی (ره) با استناد به این
قاعده ،به غير شرعیبودن این حقوق حكم دادهاند که بنابر نظر آنها ،وقتی شخصی
مالی را شرعاً تصاحب میکند و مالك آن میشود حق همهگونه تصرفات و بهرهبرداری
از آن را به عنوان مالك در مایملك خود باید داشته باشد و هرگونه منعی در
بهرهمندی از آن باعث قطع سلطه مالكانه او میشود .امام خمينی (ره) در جلد

دوم تحریرالوسيله میفرماید« :الثالث :مايسمي عند بعض بحق الطبع ليس شرعيا فلا
يجوز سلب تسلط الناس علي اموالهم بلا تعاقد و تشارط فمجرد طبع كتاب و التسجيل فيه
بان حق الطبع و التقليد و محفوظ لصاحبه ،لا يوجب شيا و لايعد قرارا مع غيره ،فجاز
لغيره الطبع و التقليد و لايجوز لاحد منعه عن ذالك؛ آنچه معروف به حق طبع شده
است حق شرعی به حساب نمیآید و نفی سلطه مردم بر اموالشان بدون اینکه
هيچگونه شرط و عقدی در ميان باشد ،جایز نيست .بنابراین چاپ کتاب و نوشتن
جمله «حق چاپ محفوظ است» فی نفسه حقی ایجاد نمیکند و داللت بر التزام

علياکبر ايزديفرد ،احمدعلي محسنزاده

که ارائه میکنند آن را شرعی نمیدانند .فقهای مخالف حقوق مالكيت فكری که
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و هيچ کس نمیتواند مانع آنها از این کار شود( ».خمينی 1113 ،ش).

البته در خصوص دیدگاه حضرت امام (ره) از یكسو گفته شده این فتوا در
شرایطی خاص و در مورد چاپ کتاب اصول کافی صادر شده است ،زیرا این کتاب
انتقال حقوق مالكیت فكري در حوزه ادبي ـ هنري (حق مؤلف) در فقه امامیه و حقوق ايران

که اثر مرحوم کلينی در قرن چهارم هجری است توسط ناشری به چاپ رسيده
بود و اجازه نمیداد دیگران آن را چاپ کنند و قيمت آن را هم گران کرده بود و
در چنين موقعيتی آن فتوا صادر شد .بنابراین اگر فضا درست ترسيم میشد و
استفتا در آن فضا صورت میگرفت ،نگاهها هم مثبت میشد .از سوی دیگر ،به
نظر یكی از استادان مبرز فقه و حقوق (دکتر ابوالقاسم گرجی) ،حضرت امام (ره)
در سالها بعد از نظر خود در تحریرالوسيله عدول کردهاند( .زرکالم 1122 ،ش ).به
هر تقدیر این قاعده (تسليط) میتواند خود دليلی بر مشروعيت این حقوق باشد،
زیرا با توجه به اثبات ماليت آثار فكری ،مالك آن میتواند دیگران را از هرگونه
تقليد و کپیبرداری منع کند؛ ثانياً حقوق مالكيت فكری به امضای شارع نرسيده
است :یكی دیگر از دالیل مخالفت بعضی از فقهای اماميه با این حقوق این است
که مشروعيت حقوق یادشده ،به امضای شارع نرسيده است ،پس دليلی برای جواز
آن وجود ندارد .این دسته از فقها در پاسخ به این سؤال که اساساً این حقوق به
مفهوم امروزی در زمان شارع وجود نداشته پس چگونه مورد قبول یا منع قرار
میگرفت؟ پاسخ میدهند درست است که در آن زمان وجود نداشته و به همين
دليل مورد قبول یا منع قرار نگرفته ،ولی از منعنكردن شارع نمیتوان مشروعيت
آن را استنباط کرد ،زیرا مشروعيت امری در صورتی ثابت میشود که آن امر در
زمان شارع وجود میداشت و شارع از آن منع نمیکرد در حالی که حقوق مالكيت
فكری مختص امروز است و در زمان شارع وجود نداشته تا بفهميم که مورد
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صرف نظر از اینکه در اصل وجود این حقوق در زمان شارع البته نه به شكل
کامل امروزی ،تردید وجود دارد ،لكن حتی در فرض معتقدین به نظریه عدم
امضای شارع و عدم وجود این حقوق در زمان شارع ،باید گفت مسائل مستحدثه
زیادی که هماکنون در جامعه مسلمين ساری و جاری است ،مشروع تلقی میشود،
زیرا بنای عقال بر آن قرار گرفته و بدین ترتيب با توجه به تالزم عقل و شرع،
مشروعيت این حقوق نيز خود به خود کشف میشود ،اما موافقان حقوق مالكيت
فكری نيز دالیل متعددی دارند که از جمله مهمترین آنها میتوان به مفهوم
حسن مرعشی شوشتری) ،ضرورت احترام به حقوق فردی (آیتا ...امامی کاشانی)،
رفتار عقال (آیتا ...موسوی بجنوردی) ،قاعده الضرر (آیتا ...شاهرودی) اشاره کرد.
همچنين آیتا ...خامنهای نيز در پاسخ به استعالمی بر شرعی و منطقیبودن این
حق تصریح نمودند( .مجموعه قوانين وزارت ارشاد 1123 ،ش).

این نظر آنجا اهميت بيشتری پيدا میکند که از یك فقيهی که خود ولی فقيه
زمان هم میباشد ،صادر شده است ،زیرا یكی از ادله موافقين مشروعيت این
حقوق ،همانا والیت فقيه (حكم حكومتی) میباشد .اصل مترقی والیت فقيه که
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر مبنای آن شكل گرفته در بسياری از امور
گره از مشكالت مستحدثه باز نموده است .عدم نسخ قانون حمایت از حقوق
مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان مصوب  1112که هماکنون به عنوان یك قانون مهم
در حوزه مالكيت ادبی و هنری حاکميت دارد و تنفيذ آن از سوی شورای نگهبان،
مصداق بارز همين اختيارات ولی فقيه است ،البته حتی مخالفت اوليه حضرت امام
(ره) با مشروعيت این حقوق ،در چارچوب احكام اوليه و ثانویه قابل بحث است که
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حمایت در حوزه مالكيت ادبی ـ هنری در زمان حضرت امام (ره) بر مبنای احكام
ثانویه قابل تفسير است و «موضوعسازی عرف را میتوان در تثبيت حقوق مؤلفان،
مبتكران و هنرمندان نظاره کرد ،عرف با اعتبار این حقوق زمينه اجرای لزوم احترام
انتقال حقوق مالكیت فكري در حوزه ادبي ـ هنري (حق مؤلف) در فقه امامیه و حقوق ايران

به این حقوق را ـ که حكم شرعی است ـ آماده میسازد( ».عليدوست 1121 ،ش).

اکنون با توجه به اینکه به نظر بسياری از فقهای اماميه حقوق مالكيت فكری
هم ماليت و هم مشروعيت دارد به پاسخ این سؤال میپردازیم که انتقال این
حقوق به چه صورت است ،یعنی آیا صاحب این حقوق میتواند آن را به دیگری
منتقل کند؟ همانگونه که در مباحث پيشين بيان شد بحث از حقوق مالكيت
فكری بحث از توليدات فكر انسانی است ،یعنی محصول تراوشات فكر انسان به
صورت اثری متجلی میشود که ماليت دارد و ماليتداشتن هم بر اساس آنچه
گفته شد آن است که مردم برای آن ارزش قائل بوده و به آن رغبت داشته باشند
و برای آن ما به ازا پرداخت نمایند.
البته با توجه به تحول ثروت و مال ،ممكن است که آنچه دیروز مال به حساب
میآمد ،امروز مال نباشد و آنچه امروز مال به حساب میآید دیروز مال شناخته
نمیشد و اموال آینده هنوز ناشناختهاند( ،عميد زنجانی 1122 ،ش ).ولی امروزه در
ماليتداشتن این حقوق تقریباً تردیدی وجود ندارد ،از طرفی با اثبات ماليتداشتن
این حقوق ،خالق آثار ادبی هنری در درجه اول به طور طبيعی باید مالك آن
محسوب شود و کسی که مالك شئ است باید حق داشته باشد آن را منتقل کند
و این مهمترین اختياری است که صاحبان آثار میتوانند داشته باشند و این
قابليت انتقال در درجه اول حقی است منحصر به فرد برای پدیدآورنده که فقط
آنها میتوانند از آن استفاده نمایند و بر اساس این حق ،میتوانند اشخاص غير را
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هنری که شرعاً مالك آثار خود محسوب میشوند ،امكان نشر ،پخش و استفاده
شخصی از آثار خود را ندارند .پس برای فراهمکردن این امكان میتوانند تمام یا
بخشی از حقوق خود را واگذار نمایند و سایر افراد نيز برای استفاده از آثار
پدیدآورندگان ناچارند آنها را از مالك خریداری نمایند .در همه این موارد انتقال،
امری اجتنابناپذیر میباشد .البته انگيزههای انتقال اموال فكری تنها به آنچه
گفتيم محدود نمیشود ،بلكه امروزه دالیل دیگری نيز برای انتقال وجود دارد که
مهمترین آنها ،انگيزههای اقتصادی و کسب درآمد است.

در این قسمت به انتقال و واگذاری حقوق مالكيت ادبی و هنری در حقوق ایران
پرداخته میشود .در حال حاضر در حقوق ایران اساس ًا در مورد کيفيت انتقال
حقوق مالكيت ادبی و هنری هيچ مقررهای ذکر نگردیده و هيچ شكل و قالبی ارائه
نشده است و فقط در ماده  3قانون حمایت از حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان
مصوب  ،1112صرفاً به قابل انتقال و واگذاربودن حقوق مالكيت ادبی ـ هنری
اشاره شده است .به عبارتی دیگر قانونگذار تنها اصل انتقال را پذیرفته است که
البته این انتقال دارای محدودیت زمانی نيز میباشد.
قبل از ورود به بحث انتقال از منظر حقوق ایران ،دو نكته را نباید از نظر دور
داشت :اوالً مفهوم انتقال در رابطه با حقوق مالكيت ادبی ـ هنری و به طور کلی
حقوق مالكيت فكری با انتقال سایر اموال متفاوت است و این تفاوت هم در آثار و
تبعات و هم در قلمرو ،تجلی پيدا میکند ،زیرا منتقلاليه مالكيت فكری برخالف
دیگر اشكال انتقال ،حق همهگونه تصرفات از جمله تصرفاتی که موجبات صدمه
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مدت زمان مشخص است ،به طوری که در انتقال حقوق مالكيت فكری رابطه
مالك با آنچه که به یكی از صور انتقال ،منتقل کرده است ،از بين نرفته و این
رابطه کامالً قطع نمیشود؛ ثانياً حقوق ناشی از مالكيت فكری به طور اعم و مالكيت
انتقال حقوق مالكیت فكري در حوزه ادبي ـ هنري (حق مؤلف) در فقه امامیه و حقوق ايران

ادبی ـ هنری به طور اخص به دو نوع مادی و معنوی تقسيم میشود.
در تعریف این دو نوع حقوق که از آن به حقوق اقتصادی به جای حقوق مادی
و حقوق اخالقی به جای حقوق معنوی نيز نام برده شده است( .حكمتنيا 1126 ،ش).

باید گفت حقوق مادی یا اقتصادی ناظر به استفاده اقتصادی خالق اثر از آثار
فكری خود میباشد ،البته این حق انحصاری بهرهبرداری برای مدت معينی بوده و
در حقوق مالكيت ادبی و هنری شامل حق نشر و تكثير ،حق ترجمه ،حق اقتباس
و تلخيص ،حق استفاده از پاداش ،جایزه و باالخره حق عرضه و اجرا میباشد.
اما در خصوص حقوق معنوی که در حوزه ادبی ـ هنری برخالف حوزه مالكيت
صنعتی ،بسيار پررنگ و برجسته است ،اگرچه در قوانين و مقررات ایران تعریفی از
آن ارائه نشده ،ولی با توجه به مصادیقی نظير حق حرمت نام و عنوان پدیدآورنده،
حق افشای اثر و حق احترام به اثر ،میتوان در تعریف آن گفت حقوق معنوی در
حقيقت مبيّن شخصيت خالق اثر است ،یعنی تمامی افكار ،سالیق ،استعدادها و
گرایشهای فكری و ذهنی پدیدآورنده در اثر وی متجلی میشود و حمایت از
حقوق معنوی خالق اثر ،یعنی حمایت از شخصيت او و نه منافع مادی وی و البته
به همين دليل حقوق معنوی ،قابل نقل و انتقال نيز نمیباشد و قائم به شخص
خود ایجادکننده اثر است .پس نتيجه اینکه تنها حقوق مادی است که قابل نقل
و انتقال میباشد ،بدین ترتيب پدیدآورنده و دارنده حقوق مالكيت ادبی ـ هنری
میتواند تمام یا بخشی از حقوق مادی خود را به دیگران واگذار نماید .واگذاری
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«زمانی که تمام حقوق کپیرایت بدون قيد و شرط منتقل میگردد ،از آن به عنوان
انتقال یا واگذاری یاد میشود ،اما هنگامی که فقط بخشی از حقوق از طریق اجازه
بهرهبرداری واگذار میشود ،به آن پروانه بهرهبرداری میگویند( ».خدمتگزار1131 ،

ش ).فارغ از این تعاریف در این مقاله انتقال حقوق مادی پدیدآورنده اثر ادبی و
هنری به طور اعم مد نظر بوده و به معنای واگذاری تمام یا بخشی از حقوق مادی
وی به دیگری است.
اولين گام برای تحقق امكان انتقال حقوق پدیدآورنده ،خلق اثر است .بدین
تصویر ،رنگ ،شكل و ...ارائه گردد .در قانون ایران راه دیگری نيز عالوه بر خلق اثر،
برای حمایت از اثر وجود دارد .بر اساس ماده  22قانون حمایت از حقوق مؤلفان،
مصنفان و هنرمندان« ،حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار
خواهد بود که اثر برای نخستينبار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد».
بر این اساس ،مطابق ماده  1قانون مزبور ،اثر فارغ از طریقه یا روشی که در
بيان و یا ظهور و ایجاد آن به کار گرفته شده ،مورد شناسایی قرار میگيرد و
مطابق ماده  22الزم است اثر برای نخستينبار در ایران ،چاپ یا پخش یا نشر یا
اجرا شده باشد .بدین ترتيب ممكن است تصور شود که سبب تملك آثار ادبی ـ
هنری در ایران چاپ ،پخش ،انتشار یا اجرای اثر در ایران است ،اما از مجموع مواد
 2 ،1و  22قانون حمایت از حقوق مؤلفان و به خصوص از سياق عبارت ماده 22
چنين برمیآید که سبب مملك آثار ادبی ،خلق و پدیدآوردن آنها است و چاپ یا
پخش یا نشر یا اجرای اثر ،شرط تأثير سبب است.
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نقل و انتقال حقوق مالكيت ادبی ـ هنری را میتوان در دو شيوه ارادی و غير
ارادی (قهری) جستجو نمود.
انتقال حقوق مالكیت فكري در حوزه ادبي ـ هنري (حق مؤلف) در فقه امامیه و حقوق ايران

1ـ انتقال ارادی حقوق مالكيت ادبي ـ هنری
انتقال حقوق پدیدآورنده عالوه بر خدمتی که برای دسترسی عموم به اطالعات
و محتویات آثار در جامعه مینماید یكی از مهمترین روشهای معمول تحصيل
درآمد برای پدیدآورنده است .خصوصيت آثار ادبی ـ هنری ،گستره منافع و ماليت
داشتن آنها و از سوی دیگر شرایط خاص انتقال حقوق مادی و حفظ مالكيت بر
اثر و حقوق معنوی آن ،امكان استفاده از قراردادهای مشمول موضوع ماده 11
قانون مدنی یا قالبهای قراردادی مصرح در قانون اخيرالذکر که به عقود معين
معروف میباشند را به مالك حقوق مادی اثر اعطا نموده است .همانگونه که گفته
شد انتقال ارادی این حقوق به صور گوناگون میتواند تجلی پيدا کند که در ادامه
دو صورت آن را مورد مطالعه قرار میدهيم.
 -1-1انتقال حقوق مادی آثار ادبي ـ هنری با استفاده از عقود معين :انتقال
اموال از طریق عقود معين همواره یكی از رایجترین روشهای انتقال بوده و از
قدیماالیام احكام و آثار این عقود مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته است« .در
اینگونه قراردادها ،که به دليل اهميت اجتماعی و اقتصادی خود از دیرباز مورد
توجه قانونگذاران بوده است ،قالب بيان اراده از پيش فراهم آمده و همه امور به
حاکميت اراده دو طرف عقد واگذار نشده است ،آنان نيازی به پيشبينی تمام حقوق
و تكاليف ناشی از پيمان ندارند ،زیرا قانون این مهم را به گردن گرفته است».
(کاتوزیان 1116 ،ش).
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عوض معلوم» تعبير نموده است .بنابراین به لحاظ حق مالی و عينیبودن اثر ادبی
ـ هنری ،ماليت و منفعت عقالییداشتن آن در کنار ویژگیهای خاص دیگری که
بعضی اموال ادبی و هنری دارند میتوان آنها را در قالب عقد بيع منتقل نمود و
آثاری که بيع اموال مادی دارا میباشد بر فروش اموال ادبی و هنری نيز مترتب
نمود .حال با توجه به اینکه اصوالً آنچه که در گذشته به عنوان مبيع محسوب
میگردید ،اموال عينی بوده ،باید دید در عصر ما با گونهای جدید از اموال ،مانند
اموال فكری که خصوصيات اموال عينی سابق را ندارند چه برخوردی می شود؟ آیا
در پاسخ گفته شده «در ماليت اینگونه کاالهای نوظهور عصر ما ،تردید نمیتوان
داشت ،زیرا در هر حال دارای ارزش اقتصادی در جامعه است چه اینکه مطابق
تعریف روشن ،مال چيزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد ،اما این سؤال به
ذهن میرسد که آیا این اموال را میتوان از مصادیق اموال عينی نظير خانه ،خودرو
دانست؟ و احكام قانونی مربوط به اعيان را نسبت به آن جاری نمود؟ یا اینکه از
گونه اموال دیگر ،نظير منفعت یا عمل یا حق است؟ مثالً آیا میتوان اینگونه مال
را مبيع قرارداد یا خير؟ در پاسخ به نظر میرسد که اینگونه اموال را باید در
ردیف اموال عينی به شمار آورد و احكام قانونی این اموال را نسبت به آن ثابت
دانست( ».شهيدی 1131 ،ش ).اما در خصوص این بيان که «تسليم مبيع هم با قطع
استفاده از سوی مالك و تسليم اسناد و سوابق مربوط (حسب مورد) به خریدار به
نحوی که متمكن از انحای تصرفات و انتفاعات باشد (ماده  161قانون مدنی)
محقق میشود( ».شهيدی 1131 ،ش ).الزم است توضيح داده شود که با توجه به
خصوصيت اموال فكری به ویژه در حوزه ادبی و هنری که حقوق معنوی در آن از
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را کامالً با ماده  161قانون مدنی منطبق دانست ،زیرا فروش این اموال هميشه
امكان انحای تصرفات برای خریدار را فراهم نخواهد کرد و خریدار ممنوع از
تصرفاتی است که منافی حق خالق اثر میباشد .همچنين خریدار محدودیت زمانی
انتقال حقوق مالكیت فكري در حوزه ادبي ـ هنري (حق مؤلف) در فقه امامیه و حقوق ايران

در استفاده از اثر خریداریشده را دارد و به همين دليل شائبه عدم امكان فروش
این دسته از اموال به وجود آمده است .البته میتوان این محدودیتها و تفاوتها
را با شروط ضمن عقد حل کرد که تفصيل آن از حوصله این مقاله خارج است ،اما
در خصوص کيفيت تسليم به صورت خيلی مختصر میتوان گفت ،ماده 163
قانون مدنی که اشعار میدارد « ...تسليم به اختالف مبيع به کيفيات مختلفه است
و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسليم گویند ».راهگشا است.
 -1-1-2عقد معاوضه :در حقوق ما ،تفاوت بين عقد بيع و معاوضه تنها در
شكل و قالب آنها است ،یعنی در عقد معاوضعه ،وقتی که عوضين دارای ما به
ازای عقالیی بوده و ماليت داشته باشند ،میتوانند موضوع عقد معاوضه قرار بگيرند.
بنابراین اموال ادبی و هنری نيز که به عنوان شاخهای از اموال فكری دارای ماليت
میباشند ،میتوانند مورد معاوضه قرار گيرند .در بعضی از کشورها مثل فرانسه اگر
عوض جنس باشد عقد ،معاوضه و اگر وجه نقد باشد بيع است ،ليكن در کشور ما
این محدودیت وجود ندارد و هر دو عوض میتوانند اموال فكری باشند و عقد
معاوضه در این صورت صحيح است.
 -1-1-1عقد اجاره :بیتردید پس از عقد بيع در ميان عقود معين عقد اجاره
یكی از رایجترین عقودی است که استفاده از آن در بين مردم متداول است که
البته مباحث وسيع و ظریفی را نيز به خود اختصاص داده است .در تعریف عقد
اجاره ،ماده  166قانون مدنی اشعار میدارد «اجاره عقدی است که به موجب آن
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شد «تمليك عين به عوض معلوم» در تعریف اجاره نيز باید گفت «تمليك منفعت
به عوض معلوم است» ،با این شرط که بر اساس ماده  111قانون مدنی برای
صحت عقد اجاره ،الزم است عين مستأجره از اموالی باشد که بتوان با بقای عين
آن ،از آن استفاده کرد و در صورتی که بقای عين در مدت اجاره مخدوش شود
اجاره صحيح نيست .با نگاهی به آنچه که درباره خصوصيات اموال فكری گفته
شد ،مالحظه میگردد که این شرط در مورد اموال ادبی و هنری نيز صدق
مینماید .بنابراین در مدتی که مال فكری در اجاره مستأجر است مالك یا موجر،
مالكيت خود بر منفعت و بهرهبرداری شخصی یا واگذاری اجازه بهرهبرداری به
اشخاص دیگر را هم داشته باشد میتواند از عقد انتفاع استفاده کند» (جعفرزاده،

 1126ش ).زیرا «تفاوت عمده عقد انتفاع با عقد اجاره در این است که در عقد
انتفاع برخالف اجاره ،مالك میتواند هر گونه تصرفی که منافات با حق انتفاع نداشته
باشد در عين ملك خود انجام دهد( ».امامی 1131 ،ش ).اتفاقاً حق انتفاع با توجه به
اوصاف و شرایط اموال فكری شاید بهترین گزینه نزدیك به مقصود صاحب اثر یا
مالك اثر باشد و به همين دليل میتوان گفت در فرضی که صاحب اثر میخواهد
ضمن امكان استفاده دیگری از منفعت اثر ،خود نيز از اثر خویش بهرهمند باشد
باید از عقد انتفاع استفاده نماید.
-1-1-1عقد صلح :عقد صلح به امالعقود مشهور است ،زیرا بدون اینکه نياز به
شرایط پيچيده و ثابت عقود داشته باشد ،نتيجه همه آنها را دربر دارد ،هرچند
برخی از فقهای اماميه در تعریف خود از عقد صلح ،آن را برای رفع خصومت
تعریف نمودهاند ،ولی در فقه اماميه ،عقد صلح صرفاً برای رفع تنازع نيست و برای
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انجام معامله نيز واقع شود .ماده  132قانون مدنی نيز به تبعيت از نظر مشهور
فقهای اماميه ،صلح را اینگونه تعریف نموده است« :صلح ممكن است یا در مورد
رفع تنازع موجود و یا جلوگيری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غير آن واقع
انتقال حقوق مالكیت فكري در حوزه ادبي ـ هنري (حق مؤلف) در فقه امامیه و حقوق ايران

شود ».بنابر آنچه گفته شد میتوان از طریق عقد صلح نيز نسبت به انتقال اموال
فكری اقدام کرد ،زیرا عقد صلح تنها یك قالب (شكل) است که مفاد همه عقود
میتواند در این قالب و شكل پياده شده و منعقد گردد.
 -1-1-3سایر عقود معين :از آنجا که در برخی از عقود ،مانند وقف ،هبه ،رهن
و حق انتفاع ،قبض شرط صحت عقد است و با توجه به اینکه قبض عبارت از
استيالی مشتری بر مبيع تعریف شده است (ماده  161قانون مدنی) و این استيال
میتواند استيالی عرفی بر مال باشد( ،کاتوزیان 1121 ،ش ).فلذا برای اینکه قبض
محقق شود الزم نيست که مشتری به صورت فيزیكی مال ادبی ـ هنری را به
تصرف بگيرد ،بلكه امكان انتفاع عملی و تسلط قانونی او بر اینگونه اموال را
میتوان قبض تلقی کرد و از این رو میتوان کاربرد عقود مذکور در اموال ادبی و
هنری را نيز امكانپذیر دانست.
اما در این ميان جایگاه عقودی همچون ودیعه و قرض که خاص اموال مادی
هستند در ارتباط با اموال فكری منتفی میباشد ،زیرا در مورد عقد ودیعه و لزوم
«نگاهداری» مال و مالزمه آن با مادیبودن مال امكان کاربرد آن در مورد اموال
ادبی و هنری متصور نبوده و عقد قرض نيز به لحاظ امكان اعمال آن بر اموال
مثلی (مواد  612و  631قانون مدنی) ،در اموال ادبی و هنری کارایی ندارد.
 -1-2انتقال حقوق مادی مالكيت ادبي ـ هنری بر اساس ماده  11قانون
مدني :با توجه به مكانيسم پيچيده انعقاد قرارداد مربوط به حقوق مالكيت فكری

Downloaded from ijmedicallaw.ir at 0:58 +0430 on Thursday July 19th 2018

تحقق صلح از دیدگاه اماميه لزومی به وجود اختالف نيست ،بلكه میتواند وسيله

 / 113فصلنامه حقوق پزشكي

ویژهنامه حقوق مالکیت فکری 3131

نظير قرارداد انتشار ،قرارداد نمایش ،قرارداد توليد آثار صوتی ـ تصویری ،قرارداد
سفارش ،قراردادهای مرتبط با نرمافزار و با توجه به اینکه در بسياری از موارد
طرفهای قرارداد قصد مشترك به متعهدنمودن خود در قالبهای عقود معين در
حقوق داخلی ندارند و یا معامالت آنها با هيچ یك از اشكال عقود معين هماهنگی
ندارد ،اصل آزادی قراردادها مندرج در ماده  11قانون مدنی بسيار کارساز است.
این ماده مقرر میدارد« :قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد
نمودهاند ،در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ،نافذ است».
عقود معين محل اشكال بود و هدف از وضع ماده  11این بود که در مورد اجمال
و سكوت قانون ،اراده متعاملين محترم شمرده شود و از این لحاظ ،بين عقود
معين و سایر قراردادها هيچ تفاوتی نباشد .اصل آزادی قراردادی در فقه پویای شيعه
نيز مورد پذیرش قرار گرفته است .فقها با استفاده از عموم «اوفو بالعقود» (مائده)1 :

درصددند که دامنه لزوم عقود را از عقود معين به سایر قراردادها تسری دهند.
با وصف فوق و ویژگی که اموال ادبی و هنری از حيث حفظ مالكيت صاحب
اثر و انتقال برخی حقوق دارند و با توجه به اصل سرزمينیبودن مقررات حقوق
مالكيت فكری ،بهرهگيری از قراردادهای نامعين موضوع ماده 11قانون مدنی را در
حقوق ایران اقتضا مینماید.
2ـ انتقال قهری حقوق مالكيت ادبي ـ هنری
امروزه انتقال قهری اموال ،یكی از بارزترین طرق انتقال مالكيت است .این
وسيله انتقال که کامالً غير ارادی و به صورت قهری میباشد در اموال فكری نيز
همچون ضبط اموال و ارث از دیگر راههای قابل انتقال می باشد .در این ميان ارث
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رابطه تشابه بسياری ميان اموال مادی و غير مادی وجود دارد و صرفاً محدودیتهای
زمانی که در قانون برای این دست از انتقال پيشبينی شده است ،نقطه تمایز اموال
ادبی و هنری با سایر اموال است.
انتقال حقوق مالكیت فكري در حوزه ادبي ـ هنري (حق مؤلف) در فقه امامیه و حقوق ايران

ماده  12قانون حمایت از حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان مصوب 1112
ورثه یا موصیله را تا سی سال بعد از مرگ پدیدآورنده مجاز به استفاده از آثار
ادبی و هنری منتقلشده میداند که البته این مدت اخيراً بر اساس اصالحيه سال
 1123به پنجاه سال افزایش یافته است.
در سالهای اخير به دليل لزوم بروزرسانی قوانين و مقررات این حوزه و رفع
برخی کاستیها و نارساییهای قوانين سابق ،پيشنویس الیحه جامع حمایت از
حقوق مالكيت ادبی ،هنری و حقوق مرتبط تهيه و آماده طرح در مجلس شورای
اسالمی شده است .با توجه به حضور نگارنده در جلسات تهيه و تصویب این الیحه در
کميسيونهای فرعی و اصلی لوایح دولت ،ذیالً به صورت اجمالی به بررسی تطبيقی
مقررات انتقال حقوق مادی قانون سال  1112و الیحه پيشنهادی پرداخته میشود.
ماده  3قانون حمایت مصوب  ،1112صراحتاً به قابليت واگذاری حقوق مادی
مترتب بر آثار ادبی و هنری میپردازد .این ماده مقرر میدارد «پدیدآورنده اثرهای
مورد حمایت این قانون میتواند استفاده از حقوق مادی خود را در کليه موارد از
جمله موارد زیر به غير واگذار نماید ». ...این موضوع در ماده  11الیحه پيشنهادی
به نحو کاملتری عنوان شده است .این ماده مقرر میدارد« :دارنده حقوق مادی اثر
میتواند تمام یا بخشی از حقوق مادی اثر خود را در قالب قرارداد به غير واگذار
کند یا مجوز بهرهبرداری انحصاری یا غير انحصاری از تمام یا بخشی از آن را
بدهد .این قرارداد شامل واگذاری یا اعطای مجوز بهرهبرداری از هر حقی که به
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قراردادهای واگذاری پرداخته و آن را مشتمل بر «نوع ،شيوه ،مدت ،مكان و هدف»
دانسته است.
مدت زمان ممكن برای واگذاری حقوق مادی در قانون و پيشنویس الیحه با
محدودیت مواجه شده است ،البته با این تفاوت که طبق ماده  11قانون ،1112
«انتقالگيرنده حق پدیدآورنده میتواند تا سی سال پس از واگذاری از این حق
استفاده کند ،مگر اینکه برای مدت کمتر توافق شده باشد ».این در حالی است
که این مدت در الیحه طبق ماده  ،16حداکثر ده سال است .نكته دیگر در خصوص
است ،در حالی که در قانون  1112در خصوص این موضوع مقررهای وجود ندارد.
مقررات تكميلی پيشبينیشده در الیحه مذکور ،تفكيك واگذاری اصل یا نسخه
اثر از واگذاری حقوق مادی است .به عبارت دیگر واگذاری اصل یا نسخه اثر از
طریق فروش ،هبه ،اجاره و ...واگذاری حقوق مادی مترتب بر آن اثر محسوب
نمیگردد .در مجموع میتوان گفت که این الیحه درصدد تكميل مقررات واگذاری
حقوق مادی آثار ادبی و هنری برآمده و زمينه شفافيت و جلوگيری از بروز اختالفات
ناشی از سكوت قوانين را فراهم خواهد نمود.
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قراردادهای واگذاری  ،اشاره به کتبیبودن آنها طبق ماده  11الیحه پيشنهادی
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در خصوص حقوق مالكيت فكری به طور اعم و حقوق مالكيت ادبی و هنری به
طور اخص ،مطالب زیادی در قالب مقاالت ،کتب و سایر عناوین ،چاپ و منتشر
انتقال حقوق مالكیت فكري در حوزه ادبي ـ هنري (حق مؤلف) در فقه امامیه و حقوق ايران

شده است ،اما این مقاله با پرداختن به بحث انتقال حقوق مالكيت ادبی و هنری
یا همان حق مؤلف ،کيفيت و مشروعيت آن را در فقه و حقوق ایران مورد بحث و
بررسی قرار داده است ،زیرا اوالً بحث مالكيت فكری از ابتدا در حوزه مالكيت ادبی
ـ هنری متجلی گردید ،چون طرح موضوع مالكيت فكری در فقه از اثر نوشته و
مكتوب آغاز شد؛ ثانياً با توجه به ویژگیهای منحصر به فردی که بر حقوق مالكيت
ادبی و هنری مترتب است نظر فقها در خصوص این حقوق بررسی و با تجزیه و
تحليل آرای موافقين و مخالفين بر مشروعيت این حقوق صحه گذاشته شد و بيان
گردید که از منظر فقه اماميه حقوق مالكيت ادبی و هنری مال شناخته میشود،
لذا با توجه به ماليتداشتن آنها ،باید آنها را قابل انتقال دانست .سپس به بيان
وضعيت انتقال این حقوق در سيستم حقوقی ایران پرداخته شد و با تشریح مواد
قانون حمایت از حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان مصوب  1112در مورد انتقال
و دیگر قوانين مربوط با توجه به گسترش خارقالعاده این حقوق ،ناکافی دانسته
شد و بر ضرورت وضع قوانين جدید تأکيد گردید و در نهایت با اشاره به پيشنویس
الیحه جدید حقوق مالكيت ادبی ـ هنری که نگارنده خود در تنظيم آن نقش داشته،
قانون حاکم و الیحه جدید در مبحث انتقال مورد مقایسه قرار گرفت.
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Transfer of Intellectual Property Rights in Copyright from
Iranian Law and Imamiah Jurisprudence's Point of View
Ali Akbar Izadifard
Ahmad Ali Mohsenzadeh
Abstract
Having considered the debate on intellectual property law from
Islamic jurisprudence, we can see that the discussion about intellectual
property has begun from the rights arising from written materials
including books. However, the transfer of such rights has been
challenged. On this basis, this article tries to examine and analyze the
transfer of intellectual property rights in copyright context from
Iranian Laws and Shiite Jurisprudence's point of view.
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