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 گمنام آثار ازی ناشی هاچالش دری کاوش

 1بایحب دیسع

  دهیچک

 ، امادیآمی شمار بهی هنر وی ادب تیمالک حقوق تیحما مورد موضوعات ازی کی گمنام آثار

ی دشوار با آثار نیا بهی ابیدست در کنندگانمصرف ،هانآ حق صاحب ای مؤلف بتیغ جهت به

 در امر نیا اما ،گیردمی قرار ابهام از ایههال در آثار این از برداریبهره عمالً و هستند مواجه

 آثار همه از برداریبهره ازمندین خود شرفتیپ ریمس نمودنی طی برا جامعه که استی طیشرا

 امکان در خصوص مختلفی کشورها نیبنابرا .است هنری و علمی فاخر آثار به ویژه موجود

 مجوزهای محدودشده، یتمسؤول مانندی )وناگونگی هانیدکتر آثار، نیا به جامعهی دسترس

. باشدمی برخوردار متفاوتی ماهیت از کدام هر که ندینمامی ارائه( ...و جمعی مجوزهای اجبار،

 این در متنوعی هاهدگاید واکاوی به گمنام آثار از ناشی هایچالش نییتب ضمن ریاخ مقاله

 اقدام موضوع به اسالمی ـ ایرانی رویکرد بررسی به خاتمه در و پردازدمی هانآی ابیارز و حوزه

 گمنام آثار برداریبهره در التیتسه نمودنفراهم درباره را خود شنهاداتیپ سرانجام، و نمایدمی

 .دینمامی ارائه

  

 یدیکل واژگان

 یانحصار حق ،مؤلف ،یهنر و یادب تیمالک حقوق گمنام، آثار

 

mailto:habiba@ut.ac.ir
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  مقدمه

 آثار ش،یخوی معنو وی مادی هاتیظرف و استعداد رب هیتک با هنرمندان و انمؤلف

 به و ردیگ بهره هانآ از جامعهیی سو از که رسانندمی ظهور منصه به رای هنر وی ادب

 و حرمت به نشیآفر نیا هیسا در زین خود ،ییسو از و ابدی دستی علم وی فرهنگی تعال

 تعامالت ازی بستر است درقا اثر خلق ،یکل طور به. گردند واصلی معنو وی ماد گاهیجا

 همه معموالً که استی ریمس نیا و دینما برقرار دآورندهیپد و جامعه انیم رای انسان

 ندینمامی تالش انیم نیا در انمؤلف ند،ینمامی گذر آن ازی هنر وی ادب آثار دآورندگانیپد

 رقم را آن از برداریبهره و اثری آت اندازچشم ش،یخوی قانون وی انحصار حق بر اساس

 از اجازه کسب به و بوده هانآ داروام اثر به خودی دسترس تأمین در زین جامعه لذا ،زنند

 هاتیمحدودی بعض ،یقانون مداخله بای موارد در اگرچه و است ازمندین هنرمندان و انمؤلف

 از برداریبهره دری قطع فرمول ، اماشودمی وارد انمؤلفی انحصار حق بر استثنائات و

 ان،یم نیا در اما ،بود خواهد حق صاحب جانب از اجازه صدور ،یفکری هاتیالکم

 کی ،هانآ صاحبان از اجازه کسبی برا که دارد وجودی هنر وی ادب آثار ازی گروه

 هنرمند، ای مؤلف که است جهت آن از نه چالش نیا است، مطرحی اساس و مهم چالش

 بلکه ،است نموده اعالم تیرضا صدوری برا را یدشوار طیشرا ای و کندمین صادر را اجازه

 به شود، اجازه کسبی و از تا ندارد وجودی هنرمند ای مؤلف اساساً که است آن مشکل

 مؤلف نام اگرچه ای شناسدمین را هنرمند ای مؤلف جامعه، طیشرا نیا در گرید عبارت

 از و ستینی انتزاع چالش کی یدشوار نیا. افتی رای و توانمین ، امااست معلوم

 و هاجنگ از پس گذشته در چنانچه شودمی مشاهده زین تاکنون دوری هاهگذشت

 افتی یآثار شد،می همراه روستاها و شهرها بیتخر و کشتار با که گستردهی هایرانیو

 لذا بود، دهینگرد مشخص مؤلف مکان ای نبود سریم مؤلف تیهو شناخت که گشتمی

ی اهاله در هانآ دآورندگانیپد تیهو که دارد وجود... و هاکسع ها،ینقاش اشعار، همواره

ی ایدن در آنکه به ویژه دارد ادامه زینی کنون طیشرا در تیوضع نیا. دارد قرار ابهام از
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 مؤلف که میشومی روبرو آثار ازی متفاوتی هاهگون با العادهفوق امکانات ظهور بای مجاز

 .ستین شدهشناخته آن

 بودنمشخص عدم با اگرچه مذکور آثار که است آنی دشوار نیا از صلحا جهینت اما

 برداریبهرهی برا کهی اثر ند،یآمی شمار به اثر کی ، اماهستند مواجه خود انمؤلف تیهو

 در که دارد وجودی جد دیتهد کی همواره و است ازین مؤلف از اجازه کسب به آن از

 اعتراض برداریبهره نیا به و شود دایپ حق صاحب ای مؤلف آن، از پس ای استفاده هنگام

 در بتوانند کاربران که است ازینی چارچوب بهی دشوار نیا حلی برا رو نیا از د،ینما

 وهایآرش و هاهموز ،هاهکتابخانی برا به ویژه خطر نیا رند،یگ کار بهی انمؤلف نیچن برابر

 انمؤلف که دارند رای آثار دخوی هاهنیگنج و مخازن در معموالً هانآ چه است تریجد

 دوی ط ریاخ مقاله رو نیا از. باشدمینیی شناسا قابل مؤلف مکان ای ستین مشخص آنان

ی برای مقتضی حل راه گرددمی تالش و پرداخته گمنام آثار تیوضعی بررس به گفتار

 در و گمنام آثاری مبان و مفهوم نخست، گفتار در. گردد ارائه هانآ بهی عمومی ابیدست

 است آن مقاله نیای اصل پرسش نیبنابرا .گرددمی مطالعه جیرای هانیدکتر دوم، گفتار

ی سو از و است؟ کدام گمنام آثار ازی ناشی هاچالش حلی برا کردیرو نیترمناسب که

 ستین قادر موجودی هانیدکتر از کدامچیه که است آن بر ریاخ پژوهش هیفرض گرید

 .دینما حل را گمنام آثار با مرتبط مشکالت همه

 

  گمنام آثاری مبان و مفهوم :الف

ی مبان لیدال سپس و شودمی پرداخته گمنام آثار مفهوم انیب به ابتدا گفتار نیا در

 .گرددمی مطالعه گمنام آثار ازی ناشی هاچالش جادیا

  مفهومـ 1

 که استی تیموقع آن از منظور و ندیگومی میتی آثار ،1گمنام آثار به لغت در

 را اثر مالک تواندمین ، امادارد ازین مالک اجازه کسب به اثر از استفادهی برا کنندهمصرف

 توانمی خالصه طور به م.( 8002 شفران،) .ستین مشخصی و مکان ای دینمایی شناسا
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 مالکان شان،مؤلف افتنی یبرا معقول تالش رغمیعل که هستندی آثار گمنام، آثار گفت،

 .شوندمیی تلق صاحبیب و میتی یعبارت به ای وم.(  8002بیزوس، ) اندنشده دایپ هانآ

  چالشی مبانـ 2

 دری هنر وی ادب تیمالک حقوق نظام مقررات ریسا با گمنام آثار ازی ناشی هاچالش

 تیمالک حقوق نیقوان مجموعه در جیرا مقرراتی برخ گرید عبارت به است، ارتباط

ی هاهنیزم که نمود توجه دیبا اگرچه آورد،می فراهم را گمنام آثار جادیا بستری فکر

 آنیی مبنا لیدل نینخست باشد؛می مؤثر گمنام آثار جادیا در زینی فرهنگ وی اجتماع

 در چنانچه ،است افتهی شیافزای هنر وی ادب تیمالک حقوق ازی تیحما دوره که است

 مبدل مؤلف مرگ از پس لسا پنجاه به سالیس از دوره نیا شیپی چند کشورمان

 از پس سال پنجاه تا و مؤلفی زندگ طول در اثر کی گر،ید عبارت به و 8است گشته

 در و بود تأکید مورد زینی المللنیب مقررات در امر نیا شود،می تیحمای و مرگ

 افتهی شیافزا مؤلف مرگ از پس هفتادسال به دوره نیا جهان،ی کشورها ازی اریبس

 شده خلق مؤلف کی یجوان دوره در که باشد داشته وجودی اثر بسا چه لذا و 9است

 یهنگام ،یکهنسال دوره در و هاسال از پس و سازدنمی همراه اثر با را خود نامی و و باشد

ی اقتصاد تازه انیجر کی به مؤلف مرگ از پس هاسال ای شود روبرو رونق با اثر که

 دری آثار است ممکن چنانچه ،شود واجهمی و ورثه ای مؤلفی ادعا با و گرددی منته

 گذر در که باشند شده خلق جنگ نیآغازی هاسال ای انقالب از شیپ دوره در کشورمان

 استفاده هانآ از مردم و نباشدیی شناسا قابل آنان مؤلف، هالسا آن دشوار حوادث

ی حت و شوند ادهد امانت به هاهکتابخان در ای باشند شینما معرض در هاهموز در ای ندینما

 شود دایپ هانآ ورثه ای مؤلف ،یناگهان طور به ، اماباشند گرفته قراری اقتصاد گردش در

 کنندگانمصرف از را خود بر وارد خسارات و دینمای ریگیپ را خودی امالکانهی ادعا و

 زین گمنام آثار گسترشی معنا بهی تیحمای هاسال گسترش رو نیا از. دینما مطالبه

 ،یهنر وی ادب تیمالک حقوق نظام در که است آن لیدل نیدوم گر،یدی سو از. است

 تیحما ازی خارج تبلور محض بهی اثر هر و ستین آثار از تیحما شرط فاتیتشر
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 کند، خلق رای اثر دوردست،ی روستا در نقاش کی اگر چنانچه ،شودمی مندبهرهی قانون

 که اصل نیا شود،می برخوردار تیحما زا داردی جهان آوازه کهی مشهور نقاش زانیم به

 که ثبت جمله از فاتیتشر حذف با ،4است افتهی انعکاس زینی المللنیب مقررات در

 که زین رای آثار باشد، گزافی علم وی فرهنگ آثار انمؤلف ازی اریبسی برا توانستمی

 تیحما پرتو در هستند برخورداری معنوی هاارزش از ، اماندارندی چندانی اقتصاد ارزش

 آثار شمار بر که دارد وجود زین مشکل نیا فاتیتشر حذف موازات به ، امادهدمی قرار

 که دارد وجود احتمال نیا آمد، فوق مثال در که همانطور چه شودمی افزوده زین گمنام

 تیهو ، امادینما کسب شهرت و برودی و از دورتر لومترهایک تایی روستا نقاش آن اثر

 موجب ثبت مانندی فاتیتشر که یحال در باشد، داشته قرار ابهام ازی اهاله در آن خالق

 .نگردد مطرحی چالش ثیح نیا از و بماند محفوظ همواره مؤلف نام که گرددمی

 عوامل از 5لفتیکپ با مرتبطی قراردادها بودنجیرا عدم که، است آن لیدل نیسوم

 لفتیکپی قراردادی مجوزها هچ شودمیی تلق گمنام آثار ازی ناش مشکل گسترش

 اصالح، اریاخت از خودکار صورت به کاربران ،مؤلفی سو از آن ذیتنف با که شودمی سبب

ی بعد مشکالت و مالک از اجازه کسب بهی ازین گرید لذا و شوند برخوردار... و عیتوز

 از تیحما گمنام، آثار قلمرو گستراندن در لیدل نیچهارم اما ،ندارد وجود آن ازی ناش

 تیمالک حقوق با مرتبطی المللنیب مقررات همه موجب به اکنون است،ی خارج آثار

ی کشورها ازی کی در اثر انتشار ای یعاد اقامتگاه ای تیتابع ازی برخوردار ،یهنر وی ادب

 بر عالوه طیشرا نیا در لذا گردد، محققی قانون تیحما تا استی کاف معاهدات عضو

ی جهان وسعت که میهست روبرو زینی کنندگانمصرف با دارندی جهان گستره کهی انمؤلف

 شود بدان منجر تواندمی امر نیا رو نیا از .ندینما استفاده آثار از دارند لیتما و ابندیمی

، آمده دیپدی تیگی سو آن در که دینما استفادهی اثر از بخواهد کنندهمصرف کیاگر که

 از برابر تیحما در کشورش تعهدات به تیعنا اب دیبا ست،ین شده شناخته آن مؤلف اما

ی هیبد امر نیا طیشرا نیا در نیبنابرا .بپردازد مؤلف آن از اجازه کسب به انمؤلف همه
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 مشخص زین اساساً و شد خواهد پرداخت مؤلف افتنی یبرای گزافی هاهنیهز که است

 ر؟یخ ای است بوده معقول تالش کی ،مؤلف افتنی یبرا او تالش ایآ که ستین

 معروف ناشران ای هاهموز و هاهکتابخانی برا مشهور آثار انمؤلف افتنی ن،یا وجود با

 مرتبطی هاهداد گاهیپا و اسناد به استی کاف موارد نیا در چنانچه ،ستین دشوار چندان

 وودیبال وود،یهال اسناد در توانمییی نمایسی هالمیف خصوص در مثال طور به شود رجوع

 ای نمود جستجو... و جوان نماگرانیس انجمن ،یفاراب ادیبن اسناد دری داخل سطح در ای

 دکنندهیتول آن به باشد برخودار معروف دکنندهیتول کی هولوگرام ازی قیموس اثر اگر

 توسط که میشومی مواجه آثار ازیی هاگروه با که استیی جا در مشکل لذا و نمود رجوع

 انمؤلف و دارندی ابرجستهی فرهنگ جنبه ، امااندآمده دیپد مشهور ریغ و نامیبی انمؤلف

ی اجتماع عدالت صورت نیا در .اندنموده مبادرت اثر خلق بهی مالی هاهجنب از فارغ آنان

 تیمالک حقوق ازی مقتض تیحما ر،یاخ انمؤلف اشتهار عدم از مستقل که دینمامی اقتضا

 است قادر آثار نیا بسا چه که است ممه نکته نیا به توجه و ردیگ صورتی هنر وی ادب

 هیاعالم موجب بهیی سو از باشند، داشته رای گذارتأثیر نقش جوامع توسعه بستر در

 هنر از و دینما شرکت جامعهی فرهنگی زندگ در آزادانه که دارد حق کس هر بشر حقوق

 وی دسترس جیترو رو نیا از 6.شود میسه آن منافع وی علم توسعه در و ببرد بهره

 بر اساس لذا و شودمیی تلق زین یبشر حقوق موضوعات ازی کی آثار نیا از حفاظت

 از اعم هاهگرو نیا. استی ضرور خالقان از گروه نیا از تیحما زینی بشر حقوقی مبان

 ازی فرهنگ ای وی حقوقی موانع جهت به که هستند... و مستمند افراد ای کودکان زنان،

 شوندمی محروم آنی معنو حقوق ازی برخوردار و خود اثر ازیالمتحق بهی ابیدست

 قدمشیپی گرید ای خود نام به برداریبهرهی برای گرید اشخاص دیشا و م.( 8003 )ماتیما،

 ندارد وجود اثر خصوص در گریدی اطالعات و خلق خیتار ،مؤلف نام طیشرا نیا در گردند،

 خود حقوق بیتعق به ورثه و کندمی فوت مؤلف که شودمی دهیچیپی هنگام تیوضع و

 دری بازنگر دیشا که است رو نیا از م.( 8000 ،علیه الویر بر اُ موزیک.ک.ب.)آ .پردازندمی

 چه باشدی ضرور فاتیتشر حذف مانندی هنر وی ادب تیمالک حقوق نظام اصولی بعض



 1931نامه حقوق مالکیت فکری ویژه                    حقوق پزشكي / فصلنامه 161 

یبا
حب

د 
سعی

 

 شده منجر گمنام آثار گسترش به که هستندی اجتماع ضیتبع ازی بخشی فعل قواعد

 .است

 

  جیرای هانیدکتر :ب

 پرداخته گمنام آثار خصوص در مختلفی کشورهای هادگاهیدی بررس به گفتار نیا در

 کشورها ازی اریبس توسط لیذی هانیدکتر که است اشاره قابل امر نیا البته شود،می

 .است افتهی انعکاسی مل مقررات در و شده دهیبرگز

 2محدودشده تیمسؤولـ 1

ی هنر وی ادب تیمالک حقوق دفتر از کایمرآی سناتورها از تن دو ش،یپ سال چند

 رو نیا از 2.دینما حل و لیتحل را گمنام آثار بهی دسترس مشکل که نمودند درخواست

ی هاحل راه و مشکل ابعادیی شناسا به تا نمود تالش ،یعموم فراخوانی ط مذکور دفتر

 شرکت فراخوان در 10هاهکتابخان و هاهموز ازی مختلفی گروها راستا، نیا در ،3بپردازد آن

 دفتر به نظر 250 بر بالغ ان،یم نیا در پرداختند، خودی هادگاهید طرح به و کردند

ی ط مذکور دفتر. کردمی تأکید گمنام آثار ازی ناش مشکالت شدت بر امر نیا که دیرس

 اصالح به ازین و است مطرحی ماهو مشکل آثار نیا خصوص در که نمود اعالمی گزارش

ی ناش مشکل ر،یاخ گزارش وجود با اما ،11دارد وجودی هنر وی ادب تیمالک حقوق نظام

 گمنام آثار گستردهی هابرداریبهره با مشکل نیا و است نشده حل هنوز گمنام آثار از

 وی ادب تیمالک حقوق دفتر 8006 گزارش از پس. افتی ادامه همچنانی مجاز طیمح در

 ،شد هیته متحده االتیا در 18یمتعدد حیلوا گمنام، آثار خصوص در کایآمری هنر

ی برا را 19یمعقول تالش استفاده، از شیپ کاربر اگر دیگرد مقرر 8002 سال در چنانچه

 او اگر ا)ی 14شد خواهد محکومی ترکم خسارت جبران به دهد، انجام حق صاحب افتنی

( شودمیی منتفی و تیمسؤول اشد،ب نکرده کسبی منفعت میمستق ریغ ای میمستق طور به

 به تجاوز موضوعیی سو از و نشودی منتف علم جیترو اثر از استفاده پرتو دریی سو از تا

 . شود ستهینگری فراوان انعطاف با زین حق
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 و حق صاحبانی برا ژهیو ازیامت کی خودی خود به محدودشده خسارت جبران

 به حال هر در که دانندمی گمنام آثار صاحبانیی سو از چه ،شودمیی تلق کاربران

یی سو از و ابدیمی ادامه هنر و علم دیتول ریمس لذا و افتی خواهند دستی یازامابه

 نیبنابرا. شد نخواهند روبروی ارکنندهیغافلگی فریک ای یمدنی هامجازات با زین کاربران

ی معقولی جستجو ازی ناش که است شده محدود تیمسؤول کی بری مبتن دگاهید نیا

 معقول خسارت جبران به زین سرانجام و است داده انجام گذشته در کاربر که است

 معقول تالش اریمع که است مطرح پرسش نیا کردیرو نیا در اما ،گرددمیی منته

 راهی معنا به آن ایآ دارد؟ وجود کاربران کوششی برای روشن استاندارد ایآ ست؟یچ

 است ممکنی کاربر هر باشد، نداشته وجودی روشن طیشرا اگر است؟ غیت لبه بر رفتن

 خصوص دریی سو از. است داده انجام را معقول تالش که گرددی مدعی تالش اندک با

 است مطرح پرسش نیا حال نیا در و است اندک اریبس مؤلف افتنی امکان آثاری بعض

 هم معقول خسارت جبران خصوص دریی سو از است؟ کدام معقول تالش اریمع که

ی تجار یهااستفاده معرض در ترکم گمنام آثار معموالً چه دارد وجودی مشابه تیوضع

 به لذا ،15ردیگ قراری قیتطب مطالعهی مبنا تا باشد نداشته وجودی بازار دیشا و هستند

 شنهادیپ دانشمندان ازی کی. ردیگمی صورتی دشوار به خسارت نییتع رسدمی نظر

ی هنر وی ادب تیمالک حقوق دفتر اسناد در جستجو معقول، تالش اریمع که دهدمی

 گریدی سو از ،16گردد انجامی و نهیهز به ای کاربر خود توسط تواندمی اقدام نیا که باشد

 شدنتبدل ازی ریجلوگ جهت در مالکانی برای قانون تیمسؤول کی که شودمی شنهادیپ

ی اساسی راهبردها ازی کی راث ثبت اگر مثال طور به گردد، اتخاذ گمنامی اثر به اثرشان

 گسترش از نمودنیریجلوگ برابر دری جدی گام توانمی آن نمودنمیالزا با شود،ی تلق

 ثبت برن، ونیکنوانس با مطابق که نمود توجه دیبا انیم نیا در اما برداشت، گمنام آثار

 در ثبت گاهیجای نفی معنا به امر نیا وجود، نیا با اما ،12باشد تیحما شرط تواندمین

 . ستین گمنام آثار توسعه ازی ریجلوگ
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 تواندمین و است همراه عقب به برگشت کی بایی کایآمر نیدکتر نیا رسدمی نظر به

 برخوردار اریمع از معقول تالش چه م.( 8003، )رایان ،ندینما حل کامل طور به را مشکل

ی و و وردخ خواهد رقمی یقضا میتصم با حال هر در کنندهمصرف تیوضع و ستین

 پرونده کی مذکور، نیدکتر بر عالوه. دینما اقدام اثر از استفاده بهی نگران با دیبا همواره

 مرتبط گمنام آثار بحث با که است بوده مطرح کایآمر در ریاخی هاسال در زینی جنجال

ی دارای هاکتاب کردنزهیتالیجید به اقدامی اپروژه در گوگل ،8004 سال در باشد،می

 در کامل صورت به هاکتاب ازی اریبس آنی ط و کندمیی هنر وی ادب تیمالک حقوق

یی کایآمر ناشران و انمؤلف ازی گروه 8005 سال در اما ،12ردیگمی قرار عموم دسترس

 گسترده اریبس حجم در و گوگل اقدام نیا که رایز ،ساختند مطرح گوگل هیعل رایی دعوا

 قرارداد بای دعو نیا سرانجام ، اماگرددمیی رهن وی ادب تیمالک حقوق نقض به منجر

 آثار وی چاپ ریغی هاکتاب تواندمی گوگل قرارداد، نیا موجب به .شد همراه سازش

 تا دینما پرداخت هاکتاب ثبت دفتر به رای یازامابه دیبا ، امادینمای تالیجید را گمنام

 قرارداد موجب به قتیحق در د،ینما عیتوز حق صاحبان انیم در را هانآ مذکور دفتر

 که استیی جا در چالش اما ،گرددمی برخوردار برداریبهره مجوز از گوگل مذکور،

ی تلق گمنام آثار زمره در دینمامی برداریبهره هانآ از گوگل کهی آثار ازی اریبس

 نیا با ، اما13ستین نییتع قابل مؤلف مکان ای ستندین مشخص انشانمؤلف که شودمی

 از استفادهی برا و دارند قراری هنر وی ادب تیمالک حقوق نظام تیحما مولمش وجود

 اجازهی اعطا به مؤلفی مقامقائم به ثبت دفتر نیبنابرا .است ازین مؤلف اجازه به هانآ

ی ریگیپ به سالده تا مؤلف اگر و 80دینمامی صادر رای انحصار ریغ مجوز و پردازدمی

 اقدام دیتردیب .شودمی پرداختی علم هیریخ اتمؤسس به مؤلف سهم نپردازد، خود حق

 به توانندمی آنان چه است فرد به منحصر اریبس کاربرانی برای ساززهیتالیجید در گوگل

 ازیی هاگروهی برا موضوع نیا تیاهم و ابندی دست آثار ازی اگسترده و متنوعی گروها

 به ویژه) بود خواهد تأمل قابل ارندند یدسترس معتبری علم مراکز و کتابخانه به که مردم

 فرهنگ، و علم جیترو به تواندمی و (افتهیتوسعه ترکمی کشورها پژوهشگران و انیدانشجو
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 که است دیمف اریبس زین گوگلی برایی سو از و 81دهد انجام رای رینظکم مساعدت

 رغمیعل پروژه نیا اما ،دینمامین صرف انمؤلف فرد فرد با مذاکرهی برا رای وقت و نهیهز

در  گوگل انحصار به تواندمی د،ینمامی فراهم کاربرانی برا کهی لیبدیبی هافرصت

 مانندی یرقبا ورود امکان و 88شود منجر گمنام آثار عیتوز و قراردادن دسترس خصوص

 ازی ناش قرارداد کی بر اساس گوگل رو نیا از. دینمامی دشوار عرصه نیا به را اهوی

 نیا در د،ینما خود آن از را گمنام آثار بهی دسترس ریمس که دینمامی تالش سازش

ی میقدی دعو کی از استفاده سوء گوگل اقدام نیا که است معتقد عدالت دپارتمان انیم

 است نمودهی نگران ابراز کردیرو نیا ادامه از زینی هنر وی ادب تیمالک حقوق دفتر و است

 گذارتأثیر مالکان حقوق و کتاب نمودنزهیجتالید صنعت بر مدتیطوالن در اقدام نیا چه

 89.بود خواهد

 84یاجبار مجوزـ 2

ی تقاضا کانادای هنر وی ادب تیمالک حقوق هیأت از توانندمی کاربران کانادا در

ی اجبار برداریبهره مجوز قالب در جواز نیا و 85ندینما مطرح را گمنام آثار از استفاده

ی جستجوی برا رای معقول تالش که دینما اثبات دیبای اضمتق نیبنابرا. شد خواهد صادر

 ،هیأت است، افتنی قابل ریغ مؤلف که دهند نشان بتواند اگر و است داده انجام مؤلف

 ازیاالمتحق و طیشرا گریدی سو از و دینمامی صادری شنهادیپ اهداف منظور به را مجوز

 ازیی کایامر نظام به نسبت ییاناداک نظام. شودمی نییتع مورد هر به تیعنا با مجوز هر

 خود اقدام بودنیقانون ازی روشن به کاربر آنکه نخست چه ،است برخوردار ییازهایامت

 خسارت جبران و تالش کهی طیشرا با سهیمقا در امر نیا و دینمامی حاصل نانیاطم

 روش عطافان آنکه دوم. شودمیی ابیارز دتریمف اریبس شود نییتع دادگاه در دیبا معقول

 مختلف آثاری برا را جستجو ازی متفاوتی هاهدرج چه است تأمل قابل اریبسیی کانادا

 اثر با شده منتشر کانادا دری تازگ به کهی کتاب رامونیپ جستجو چنانچه کندمی نییتع

 صاحبان آنکه سوم و است متفاوت ،شده خلق کانادا از خارج در شیپ هالسا کهی هنر

 عییتض را آنان حق ،یتصنعی هاتالش با کاربران که دارند را غهدغد نیا شهیهم حق
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 رصدیی توانا از ژهیو هیأت که داندمی حق صاحب ،ییکانادا نظام در که یحال در ،ندینما

 و آورنهیهز کردیرو نیا اما ،است برخوردار متقلبانهی هاتالش احراز و جستجو تیفیک

 داندمین صالح مقامات به خود درخواست میتسل هنگام دری متقاض کی و استی طوالن

 وی ماد نهیهز ایآیی سو از و ر؟یخ ای دینمامی حاصل رای قیتوف مجوز کسب در ایآ که

 کهی سود محل از بعداً شودمی انجام جستجو انجام و مجوز اخذی برا کهی معنو

 احتمال نیا نیبنابرا شود؟می تأمین آورد دست به گمنام آثار از برداریبهره از تواندمی

 منصرف خودی تقاضای ریگیپ از هاهنیهز سنجش با انیمتقاض ازی اریبس که دارد وجود

 یهامخالفت به منجر که استی موارد ازی ماد به ویژهی هاچالش ب،یترت نیا به و شوند

 86.شودمییی کانادا کردیرو با هادانشگاه و هاهموز

 گمنام آثار بهی دسترس گسترده امکان که است نبوده قادر عمل دریی کانادا کردیرو

 زین مورد 900 به مجوز صدور موارد تاکنون، 1330 سال از بایتقر و آورد فراهم را

 نیا باشد، نداشته وجود دسترس در مؤلف ازی اطالعات چیه اگریی سو از 82.است دهینرس

 نیا از د،نشو رفتهیپذ معقول تالش عنوان بهی متقاضی هاتالش که دارد وجود احتمال

 از هستندی متن آثار وی معماری هاهنقش خصوص در معموالً که صادرهی مجوزها رو،

 آثار ازی کم اریبس موارد) هستند برخوردار اثر خیتار ای مؤلف نام مانند مشخصاتی برخ

یی کانادا نظام که رسدمی نظر به نیبنابرا(. شودمی مشاهده هانآ دری بصر وی سمع

 فراهم گمنام آثار خصوص در جامعهی دسترسی برا رای مؤثر کردیرو که است نبوده قادر

 گمنام آثار از برداریبهره دری اجبار مجوز نظام از زین ژاپن، کانادا بر عالوه. دینما

 کی مجوز با اندگرفته قرار عموم دسترس در کهی آثار نظام، نیا در، 82دینمامی استفاده

یی ازامابه که است آن به منوط مجوز نیا رند،یگمی قرار استفاده مورد 83صالح مقام

 ، اماباشد شده تالش مالک افتنی یبرا و شود پرداخت ازیاالمتحق معمول نرخ با مطابق

 آثار نُسخ گر،یدی سو از. نشود دایپ مالک گر،ید لیدال ای یو شناخت عدم جهت به اگر

 ماده) شود انجام است،ی جبارا مجوزی راستا در ریتکث نیا آنکه درج با دیبا زین گمنام

 آن ریاخ مقرره مالحظه قابل نکات از .(90ژاپنی هنر وی ادب تیمالک حقوق قانون 62
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 گرفته قراری عمومی دسترس معرض در که استی آثار خصوص در تنها مجوز که است

 مجوز افتیدر آماده مالک، افتنی خصوص در تالش صرف بای متقاض نیهمچن باشد،

 مقام تیصالح در را امر نیا و دینمامین ارائه را جستجو اریمع ماده نیا ، اماشودمی

 اگر که است برخوردار اریاخت نیا از مالک نظام، نیا دری سو از. دهدمی قرار صالح

 شود،می مطلع مجوز صدور از کهی خیتار از ماهشش ظرف دانست،ی ناکاف را ازامابه

 چالش رسد،می نظر به انیم نیا در 91.دیانم میتقد مربوطه مراجع به رای دادخواست

 را مالک حق احقاق جستجو،ی برای اریمع ارائه عدم جهت به که است آنی ژاپن کردیرو

 حق ازی فاتیتشر چیه بدون دیبا که استی حال در نیا و دینمامیی دعو اقامه به منوط

 در لمفص اتیجزئی نیبشیپ جهت به وجود نیا با ، اماردیگ صورت تیحما مؤلف

 .گرددمی کینزد برن ونیکنوانس 3( 8) ماده گام سه اریمع به مجوز خصوص

 98یجمعی مجوزهاـ 3

 مبادرتی جمعی مجوزها صدور به 1360 سال از بایتقری شمالی اروپای کشورها

 تیریمدی هاسازمان وی اجباری مجوزها فاصل حد نظام نیا م.( 8009)گروایس،  .ندینمامی

ی آموزش مؤسساتی تجار ریغی هااستفادهی برا ریاخی هاسال در و شودمیی تلقی جمع

ی برا را نظام نیا 8005 سال در نروژ چنانچه رد،یگمی قرار دسترس دری انتفاع ریغ و

ی تجاری هاهاستفاد ر،یاخ نظام در نیا بر عالوه 99.رساند بیتصو به هاهکتابخان و هاهموز

 تیریمدی هاسازمان نظام، نیا در 94.شودمی تیریمدی اجداگانهی جمع سازمان توسط

 خصوص در قرارداد انعقاد به توانندمی آثار از قسم کی حق صاحبان از مرکب ،یجمع

 اقدام خودی قیحقی اعضا طرف از تنها نه هاسازمان نیا ند،ینما اقدام اثر از قسم همان

 به آوردمی دیپد را اثر همان هانآ مانند کهی حق صاحبان همه طرف از بلکه ،ندینمامی

 .(باشدی گرید کشور به متعلق حق صاحب آن اگری حت) 95پردازندمی قرارداد انعقاد

 قرار صنف کی در که استی کسان همه مقامقائم مطلق طور به سازمان نیا نیبنابرا

 به ویژه) دارد نظارت هاسازمان نیا بری تیحاکم بعد از زین فرهنگ وزارتیی سو از. دارند

 نیا در تیعضو که است ذکر قابل نکته نیا البته .(ازامابه پرداخت نرخ نییتع در
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 تیریمد به شخصاً و دهند انصراف تیعضو از توانندمی اعضا و ستینی الزام هانسازما

 گرددمی فرض زین اعضا ریغ تیرضا نظام نیا در م.( 8003)زیمرمن،  .بپردازند خود حقوق

 حق صاحبی جستجوی برای مشکل آنکه از نظر صرف است قادر گسترده جمع نیا و

 حاصله درآمد و دینما مبادرت گمنام آثار خصوص در مجوز صدور به باشد، داشته وجود

 ندینمامی مراجعه خود حق احقاقی برا بعداً کهی کسان جمله از حق صاحبان انیم را

 حلی وردا با اختالف نرسند، توافق به مبلغ در خصوص نیطرف اگر) شودمی عیتوز

 به که است برخوردار تیمز نیا ازی شمالی اروپای کشورها در مذکور نظام .(شودمی

 مندبهره مذاکرات دری زنچانه قدرت از کهی کسانی حت حق صاحبان همهی مقامقائم

 شودمیی تلق ازیامت کی گمنام آثار انمؤلفی برا امر نیا رو نیا از .دینمامی اقدام ستندین

 از. ندیآمی شمار به آن از عضوی مجموعه، نیا دری رسم تیعضو بدون مؤلفان نیا و

 امکان نیا ندارند، اثر خصوص دری روشن اطالعات که کاربرانی برا نظام نیا گریدی سو

 در یشرطشیپ چیه نظام، نیا در نیبنابرا .ندینما استفاده اثر از که آوردمی فراهم را

 افتیدر را مجوز ،ییازامابه پرداخت با تواندمی کاربر و ندارد وجود جستجو خصوص

 مشاهدهی شمالی اروپای کشورها کردیرو در جستجو ازی ناشی هاچالش نیبنابرا .دینما

 از اطالع از پس تواندمی انمؤلف و استی اریاخت مذکور کردیرو اتخاذ 96.شودمین

ی برا شخصاً ای ندینما افتیرد را ازامابه و ندینما ذیتنف را سازمان قرارداد اثر، از استفاده

ی انحصار حق به لطمه نهیزم در زینی مشکل رو نیا از .شود عمل وارد خود حق مطالبه

 بتیغ از هاسازمان نیا که باشد مطرح تواندمی زین دغدغه نیا اما ،شد نخواهد مطرح

 که ندینما نییتعیی بها از ترکم اریبس رای افتیدر مبالغ و نموده استفاده سوء انمؤلف

 نیای ریگجهت رو نیا از .دینما افتیدر قرارداد کی یط شخصاً توانستمی مؤلف

 کهی صورت دریی سو از و گردد محدودی تجار ریغی هاهاستفاد به تواندمی کردیرو

ی کشورها نظام. است دسترس قابلی فریک ای یمدنی ریگیپ امکان باشد نییپا ازامابه

 دستورالعمل باچهید چنانچه ،است شده روبرو زینی نقانو اتتأیید بای شمالی اروپا

 نتوان دیشا وجود نیا با ، اما92دینمامی تأکید کردیرو نیا بر لطمه عدم بر اروپا 8001
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 از برخواسته کشورها نیا در مذکور نظام چه نمود هیتوص کشورها ریسای برا را الگو نیا

 را خود شدت به کشورها نیا مردم و 93بوده کشورها نیا در 92کاری جمعی قراردادها

 وی اجتماعی اشهیر از الگو نیا رو نیا از .دانندمیی جمعی قراردادها نوع نیا به وفادار

 را کل کی اجتماع نیا است، دهیگرد تیتقو زمانی ط در و است برخورداری فرهنگ

 و هستند روبرو مشترکی هاتیمسؤول و منافع با آنی اعضا همه که دهدمی لیتشک

 تواندمی کردیرو نیا نیهمچن. آورد درخواهند جمع اهداف خدمت در را خود زین اعضا

 طرح از اجتنابی برا هاشرکت نیا چه بشتابد اهوی ای گوگل مانندی هاشرکتی اری به

 برداریبهره به اجازه اخذ با ابتدا از که هستند آنی پ در خود هیعل حق نقضی دعاو

 را شانیهاتیفعال توسعه امکان هانآ به اجازهی اعطا با اندتومی کردیرو نیا لذا ،بپردازند

 قابل کاربران همهی برا تواندمی نظام نیا در صادره اجازه گرید طرف از. دینما فراهم

ی منتف زین شد اشاره گوگل درباره گذشته در که انحصار مشکل لذا و باشد استفاده

 .گرددمی

 40ندهیآ خسارات نیتضمـ 4

 کنندگانمصرف که شودمیی طراح م.( 8010)گمپل،  ییهاسازمان، کردیرو نیا در

 وی فنی هامساعدت با تا ندینمامی رجوع آنان به گمنام آثار از استفاده به مندعالق

 امکانات با هستند قادر هاسازمان نیا بپردازند، مذکور آثار از برداریبهره به هانآی حقوق

 انجام کهیی هاتالش رغمیعل اگر و ندینمای اری مؤلف آدرس و مشخصات افتنی در خود

 ندهیآی دعو برابر در کاربر از سازمان نیا نشود، دایپ حق صاحب ای مؤلف رد،یگمی

 کی نقش سازمان نیا که معناست بدان نیا کرد، خواهد تیحمای و هیعل حق صاحب

 افتیدر با نیمتض نیا که است ذکر به الزم اما ،نمود خواهد فایا کاربری برا را ضامن

 ارزش) ماند خواهدی باق مربوطه سازمان نزد در و شودمی همراه کاربر طرف ازی اقهیوث

 کرد،یرو نیا اگرچه ،(بود خواهد برداریبهره مجوز کی ازیاالمتحق زانیم به قهیوث نیا

 تیحمای مدنی هاتیمسؤول برابر در را کاربر که است دستانهشیپی حقوق ریتدب کی

 نیا زمان هر در و آوردمین عمل به ممانعت حقوقش به مؤلف استناد از اما ،کندمی
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 در کردیرو نیایی سو از و ردیگ قراری دعو طرح معرض در کاربر که دارد وجود امکان

 .بود نخواهد پاسخگوی فریکی هاتیمسؤول برابر

  41استثناـ 5

 از استفاده که ستا آنی پ در است برخورداری سیانگل خاستگاه از که کردیرو نیا

 عبارت به. دینمای ابیارزی فکر تیمالک حقوق بر وارد استثنا کی قالب در را گمنام آثار

 اثر مالک کهی موارد در قانون به تیعنا با که است برخوردار ازیامت نیا از کاربر گر،ید

 اثر از برداریبهره به تا باشد برخورداری قانون جواز از شود،مین افتیی هنر وی ادب

 افتنی یبرا را 48ستهیشا تالش کاربر که است آن به منوط استثنا نیا البته. بپردازد

 دنبال به تنها مؤلف که شودمی موجب استثنا نیا بیترت نیا به. باشد داده انجام مؤلف

ی برا کاربر و مؤلف انیمی توافق اگر لذا ،نقضی دعو بیتعق تا باشد خود خسارت جبران

 کردیرو نیا. نمود خواهدی داور خصوص نیا در 49صالح مقام نشود، راهمف ازامابه پرداخت

 ؟یاریاخت ای داردی الزام چهره مذکور یاستثنا ایآ آنکه نخست است، روبرو چالش چند با

( یآموزشی هابرداریبهره مانندی )قانون استثنائات ازی اریبس مانند مذکور یاستثنا اگر چه

 داشت، خواهد وجود همچنان گمنام آثار ازی ناش التمشک باشد، داشتهی اریاخت چهره

 و خاص چه است گام سه اریمع برخالف استثنا نیا که رسدمی نظر به گریدی سو از

 نداردی اشدهفیتعر قلمرو و باشدمی اعمال قابل گمنام آثار همه درباره و ستین مشخص

ی قانون منافع به تواندمی عمالً امر نیا لذا ،ندارد وجودی اریمع ستهیشا تالش درباره و

 .دینما وارد رای معقول ریغ بیآس حق صاحب

 ی اسالم ـی رانیا کردیروـ 6

 و است نکرده حیتصر گمنام آثار به رانیای هنر وی ادب تیمالک حقوقی کنون نظام

 هنرمندان و مصنفان ،انمؤلف حقوق از تیحما قانونی اصالح 18 ماده موجب به فقط

 به سال 50ی برا اثر باشد، نداشتهی وص و ورثه و دینما فوتی لفمؤ اگر ،1942 مصوب

 نیا در گرفت، خواهد قرار هیفقی ول وی اسالم حاکم اریاخت دری عموم استفاده منظور

 در اثر لذا ،ندارند حضور مؤلف انمقامقائم تنها و شودمینی تلق گمنام اثر زین تیوضع



 1931نامه حقوق مالکیت فکری ویژه                    حقوق پزشكي / فصلنامه 116 

وش
کا

ي 
 در

ش
چال

ها
ی 

اش
ن

 ازي 
ار

آث
 

نام
گم

 

 بحث به 168-128 ماده از رانیای مدن قانون در اما ،ردیگمی قراری اسالم حاکم اریاخت

 واناتیح و داشدهیپ یایاش شامل و ستین مشخص هاآن مالک که شودمی پرداختهی اموال

 توانمیی ول ،نبوده راناقانونگذ نظر مورد گمنام آثار اگرچه انیم نیا در .گرددمی ضاله

 با و نمود استفاده داشدهیپ یایاش به مربوط مواد به ویژه مطروحه مالک وحدت از

 ستین مشخص مالکشان کهی اموال خصوص در هیامام فقه و رانیای حقوق نظام دگاهید

 :هستند دسته دو بر لقطه اموال ،یکنون نظام با مطابق شد، آشنا

 شرعی مثقال پنجمیک و مثقالنیم) درهم یک از ترکم آن قیمت کهیی ایاش ـ الف

 ؛(168 ماده) باشد( نقره

 باشد بیشتر یا( نقره نخود 60/18 آن وزن) درهم یک هانآ متیق کهی یایاش ـ ب

 .(169 ماده)

 ارائهی بندمیتقس کی مال،ی بها بر اساس ابتدا دری رانیا قانون ب،یترت نیا به

 تملک را آن تواندمی داکنندهیپ ،«الف» مورد در که دینمامی اعالم سپس و دهدمی

 مزبور مدت در اگر و کند تعریف را مال سالیک باید پیداکننده« ب» مورد در ، اماکند

 تصرف یا دارد نگاه امانت به طور را آن که است مختار مشارالیه نشد، پیدا مال صاحب

 تلف او تقصیر بدون و دارد نگاه امانت به طور را آن که صورتی در و بکند آن در دیگری

 .بود نخواهد ضامن شود،

 اطالع به مال آن عادتا که گفت بتوان که است نحوی به مقررات در «فیتعر» از مراد

 از داکنندهیپ که است صورت نیبد اعالم تیفیک و( 164 ماده) است رسیده محل اهالی

 کیی اهفته سال،کی تا آن از پس و روز هر هفته، کی تا کرده دایپ را آن کهی روز

 44.کند اعالم مردم اجتماع محل در مرتبه

 امر سه انیم داکنندهیپی فقه منابع با مطابق نشد، دایپ صاحبش وجود نیا با اگر اما

 ش.( 1922 )حائری،: است ریمخ

 ا،ی و مال نیع شد دایپ صاحبش وقت هر که نیا قصد به د،ینما تصرف را آن ـ1

  ؛بدهد او به را آن عوض



 1931نامه حقوق مالکیت فکری ویژه                    حقوق پزشكي / فصلنامه 111 

یبا
حب

د 
سعی

 

 و شد دایپ صاحبش اگر که قصد نیا به بدهد، صدقه خدا راه در صاحبش طرف از ـ8

  ؛بدهد او به را آن عوض نشد،ی راض

 تلف او ریتقص بدون اگر صورت، نیا در دارد، نگه صاحبشی برا امانت صورت به ـ9

 میتسل آن و دارد وجود زینی چهارم نهیگز، مراجع ازی بعض نظر به) ستین ضامن شود،

 (.45استی اسالم حاکم به

 رای اشدهگم لما انسان گاه هر که است آن بری اسالم شیگرای طورکل به اگرچه

 آن برنداشتن کهاین مگر نباشد، اشعهده بری فیتکل نظر، نیا از تا برندارد را آن افتی

 درباره: دیگویم (ع) صادق امام شاگردان ازی کی چنانچه ،گردد مال شدنتلف موجب

کُوها لَجاَء صاِحُبها لا َتَعرَّْض لَها، َفانَّ النَّاَس لَْو َترَ : »فرمودند کردم، سؤال)ع(  امام از« لقطه»
 کنند، رها را آن مردم اگر چون ،(ندار بر را آن) نشو شدهگم ضمعتر ؛46َحتَّی َیا ُْخَذها

الََّة : »فرمودند )ع( باقر امام ،یثیحد در ای« داردیبرم را آن و دیآیم صاحبش لا َیا ْکُُل الضَّ
الُّونَ   نیچنی کس اگر ن،یا وجود با اما ،«خورندینم گمراهان به جز را شدهگم ؛42الَّا الضَّ

 .گرددمی روبروی قانون وی شرع فیتکال با بردارد رای مال

 را لقطه اموالی بندمیتقس توانمین که میینما اشاره دیبا گمنام آثار مورد در ابتدائاً

 وی ادب تیمالک حقوق نظامی کل اصول با مطابق آثار که رایز ،نمود اعمال آن مورد در

ی حقوق نظام یکلی هااستیس و هستند برخوردار تیحما از هانآ ارزش از فارغی هنر

 .بود خواهد کسانی آثار همه خصوص در

 مردودی هنر وی ادب تیمالک حقوق نظام در زین لقطه مال تملک نهیگز گریدی سو از

ی ط آنکه مگر ،دهدمیی رو انشمقامقائم ای او اجازه با تنهای گرید اثر کیتمل چه است

 موضوع از مراد که نمود توجه دیبا زین نجایا در رسد فروش به اثر ،یاجبار مجوز کی

 آثار مورد در. شودمی محدود آن مصداق به و ستینی فکر تیمالک حق فروش، و انتقال

 که دیآمین نظر به و است برداریبهره در اجازه عدم ازی ناش مطروحه مشکل زین گمنام

 اریمع خصوص در کهیی جا در ایرانی ـ اسالمی کردیور اما ،باشد مطرح تملک مسأله

 که ثیح نیا از و شودمی کینزدی جهان جیرای هادگاهید به شودمی گفته سخن فیتعر
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 یدیناام نهیزم دری بخش نانیاطمی راستا در دینمامی شنهادیپ را متعارفی جستجو کی

 و دینمامی انیب زین را جستجو تیفیکیی سو از و دینمامی تالش حق صاحب افتنی از

 کنندهاستفاده که نظر نیا از، اما شودمیی تلق هانیدکتر ریسا به نسبت ازیامت کی امر نیا

 گریدی سو از. است همراهی دشوار با دینما اثبات را فیتعر نیا دادگاه نزد در دیبا بعداً

 ای دینما برداریبهره اثر از تواندمیی و داکننده،یپی برای شنهادیپی هاهنیگز انیم در

 است برخوردار تیاهم از امر نیا ر،یاخ مقاله در دارد، نگاه امانت به ای دهد صدقه را آن

 تصرف مورد در 1 نهیگز تنها دیآمی نظر به لذا ،دینما برداریبهره اثر از بتواند جامعه که

 ای اثر نیع دیبا شود دایپ مالک اگر بداند دیبا کاربر نیبنابرا .است کینزد مقاله بحث به

 و گرددمی محدود استرداد نیا به تنهای و تیمسؤول و دینما مستردی و به را آن عوض

 پیداشده مال از که منافعی ،یمدن قانون 163 ماده موجب به)  ابدیمینی تسر منافع به

 اگر و( است کننده پیدا مال تملک از بعد و است آن صاحب به متعلق تملک از قبل

 امر نیا. بود نخواهد نیع تلف ضامنی امان دی جهت به کاربر شود، رفتهیپذ امانت نهیگز

 در و شودی تلق حق صاحب از تیحما دری فکر تیمالک حقوق اصول برخالف تواندمی

 به میتسل نهیگز اگر) گرددمی محدود اثر عوض افتیدر به تمسک امکان تنها امر تینها

 تواندمی امر نیا و کردی برداربهره آن از محاک اجازه با بتوان دیشا شود، انتخاب حاکم

 مالکی جستجو دوران اطاله ن،یا وجود با .(شود کینزد مجوز بری مبتنی هانیدکتر به

 به است ممکن کهی ااماره) شد نخواهد دایپ حق صاحب که دینمامی فراهم را اماره نیا

 از داکنندهیپ تردهگس اراتیاخت رهیدایی سو از و( شود کینزد خدشه قابل ریغی فرض

 و مناسب امکان کی اثر به جامعهی ابیدستی برا و شودمیی تلق کردیرو نیا ازاتیامت

ی برا را آن عوض ای اثر اصل بهی دسترس تنها که ثیح نیا از ، امادینما فراهم رای مقتض

 یاهاله در وارده خسارت مطالبهی برا رای فکر مالک حقوق تواندمی آورد،می فراهم مالک

 تمسکی مدن تیمسؤول مقررات و اصول به گردد ریناگزی فکر مالک و دهدمی قرار ابهام

 . دیجو
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 که است اثری نام،یب اثر ،یهنر وی ادب تیمالک حقوق دیجد قانون سینوشیپ در

 پدیدآورندگان از کدامهیچ مشترک اثر مورد در و پدیدآورنده متعارف، کوشش با نتوان

 نام با اثر در خصوص س،ینوشیپ نیا موجب به ،(1 ماده 8 بند) نمود شناسایی را آن

 و اصلی ویراستار واقعی، پدیدآورنده هویت نبودنمعلوم صورت در نام،بی اثر یا 42مستعار

 او مقامقائم است شده درج اثر روی بر او نام که ناشری ویراستار، وجود عدم صورت در

 مقرره نیا فرض ،گرید عبارت به ،(42 ماده) گرددمی محسوب مادی حقوق اعمال در

ی بعض در و است مشخص مؤلف تیهو مستعار، نام با ای نامیب آثاری بعض در که است آن

 .است 1 ماده1 بند برخالف امر نیا که یحال در ،ستین مشخص مؤلف تیهو گر،ید

 را آن و است ننموده مقرر را متعارف کوشش اریمع سینوشیپ گر،یدی سو از نیهمچن

 .است داده قرار ابهام ازی اهاله رد
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 گیریجهینت

 دآورندهیپد آنکه وجود با هانآ ، اماشودمی مشاهدهی اجامعه هر در معموالً گمنام آثار

 رو نیا از .هستند برخورداری قانون تیحما از و ندیآمی شمار به اثر کی ندارند،ی مشخص

 از دینما فراهم زین را جامعهی دسترس دآورنده،یپد حقوق حفظ ضمن کهی الگو نییتب

 را مؤلف تیهو رامونیپ جستجو کهیی الگوها انیم نیا در. است برخوردار تیاهم

 آن یهایدشوار ، امانجامدیب اقناع و نانیاطم به تواندمی اگرچه ،ندینمامی شنهادیپ

 ، امادینما لیتبد کنندگانمصرفی برا جذاب ریغی انهیگز به را آن که شودمی سبب

 کاربران که شودمی سبب آورد،می فراهم را استفاده طیشرا ازامابه پرداخت با که ییالگو

 نیا ازی اسالم ـی رانیا دگاهید وجود، نیا با. بپردازند اثر از برداریبهره به دغدغه بدون

 جستجو خصوص در رای نسب اریمع و دینمامی جادیا کاربر سود به را فرض کی که ثیح

 برداریبهره ندهیآی الگو شودمی شنهادیپ رو نیا از .است برخورداری برتر از دیانممی ارائه

 جبرانی برای مبلغ رهیذخ وی اسالم ـی رانیا فیتعر اریمع بر اساس دیبا گمنام آثار از

ی برا کهی هادگاهید رغمیعل داشت اشاره دیبا خاتمه در. شود همراه مالکی هاخسارت

 از را چالشی مبان ابتدا دیبا که است تأمل قابل زین امر نیا ، اماشد ارائه مشکالت حل

 نیا به. شودمیی تلق مهمی هاگام ازی کی اثر ثبت به انمؤلف قیتشو لذا ،برد انیم

ی الگو ستندین قادر هادگاهید از کدامچیه شد، اشاره زین هیفرض در که همانطور بیترت

 مختلفی هانیدکتر ازاتیامت ازی بیترک اما آورند، فراهم اثر بهی دسترسی برا رای کامل

ی روشنا نینخست نمود تالش مقاله نیا. باشد رسانیاری اثر بهی درسترس در تواندمی

 نیبنابرا .آورد فراهم جیرای هادگاهیدی ابیارز و نقد با را گمنام آثار خصوص در مطالعه

 در مقصود سرمنزل به ایپو و جوان محققان ژرفی هاپژوهش با ندهیآ در که است دیام

 .ابدی دست گمنام آثاری هاچالش حل رفع
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Investigating on challenges arising from the orphan works 

Saeed.Habiba 

Abstract 

Orphan works are defined as copyrighted works for which the 

copyright holder cannot be identified or located. People who wish to 

use that work as the basis for creating new work–such as a digital 

archives, compilation, or adaptation–feel unable to do so due to the 

risks associated with copyright infringement. If they can’t find a 

person to get permission and go ahead with their project, there is a risk 

of damages should the copyright owner eventually turn up and sue for 

infringement. Therefore, the legal challenges presented by orphan 

works have been recognized by the paper and reviews Iranian-Islamic 

approach and finally provides appropriate recommendations. 
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