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 آن  يفقه يو مبان یفکر تیحق مالک يچگونگ

 دیجد یها در رسانه
 

 *یکمال اکبر

 چکیده

هدف از پاژوهش حاوار بررسای حاق مالکیات فکاری و مباانی فق ای آن در  هدف:
 های جدید است رسانه

 تیرا یمف و  کپ ییبه شناسا یاجت اد یلیبا روش تحل کوشد یم مقاله نیا شناسی: روش
مف او  و  نیاا دهناده لیتشاک عناصار پسپرداختاه و سا یفکار تیو نحوه ارتباطش با مالک

 باه خصاوص نیا در یفق  دگاهید انیب ومن و دهد شرح را آن یمبان و نیقوان در گاهشیجا
 بپردازد. یاجتماع نظا  در آن یاثرگذار و مف و  نیا یفق  نییتب و یبررس

 از تیاقاانون حما»باا ناا   یقاانون 7513در ساال دهاد کاه  نشاان میها  یافته ها: یافته
 در یفکار تیامالک از یمل تیحماموجب آن،  به که دیرس بیتصو به «یا انهیرا یافزارها نر 

سابب  در میان فق ا یفکر تیمالک تیمشروع به نسبت دگاهید اخت ف. افتی گسترش رانیا
 .است شده خصوص نیا درمختلف  یارائه فتاو

 تالیجید یا رسانه یفضا از استفاده ب بود ج ت ییها حل راهها  براساس یافته گیری: یجهنت
 با اثر صاحبان و نیمؤلفاست  الز . 7 د؛یتدارک د توان ی، میمعنو تیمالک میمفاه از یرویپ با

                                                      
 .akbari125@gmail.com رانیقم، ا ما،یو رسانه، دانشگاه صداوس نیدانشکده د ار،یاستاد *
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کار  هاا را باه ، آنریاتکث و عیاتوز تا دیتول یندهایفرآ در و گردند آشنا حوزه نیا در خود حقوق
فق اا و  یازساو یمعناو تیاحقاوق مالک یاخ ق و یمعنو بعد رشیپذ به باتوجه. 2. رندیگب

 یساخت به یمعناو تیمالک یالملل نیب میموارد که مفاه یدر برخ توان یصاحبنظران اس  ، م
، حوزه نیا در ینید یها آموزهبا رجوع به  ،ندشو یم رفتهیکنندگان پذ کاربران و مصرف یازسو

 یمتفااوت یهاا نگاه تیارا یکپا باه نسبت عهیش یفق ا. 5 ظر را پوشش داد.موردن یکمبودها
 تا دارد وجود تر قیدق یشناس آن و موووع شتریب نییتب یبرا یمساعد فکر یها نهیاما زم ند،دار

 .گردد مرتفع نهیزم نیا در موجود یها گره یبرخ آن براساس
  تالیجید یها رسانه ،یو هنر یادب تیمالک ت،یرا یکپ حق ،یفکر تیمالک: ها دواژهیکل

 خدم م

 در اط عاات آوردن دسات به برای الز  های زمینه نمودن فراهم و اط عات به دستیابی
 و مختلاف های شابکه آمادن وجود باه و جدیاد هاای فناوری گسترش به باتوجه کنونی عصر

 و تضاادها امار ایان کناار در اماا شاده، سااده و آسان امری ج ان در اط عاتی پیوسته هم به
 شابکه اسات. آورده وجود باه را اط عاات سارقت یاا و اط عات تصاحب در هایی تعارض
  به منجر آن کنار در کرده، فراهم را اط عات به دستیابی برای وسیعی فضای که اینترنت ج انی
 فضاای در اسات. داشاته پی در را عرصه این در دیگران حقوق ناقض و ناشناس افراد حضور
 افاراد دساتبرد مورد اط عاتی گذاران سرمایه یا و اط عات ی دارنده حق مؤلف، حق مجازی

 شاود می شاناخته نیاز مارز بی فضاایی عناوان باا کاه کنونی مجازی فضای در گیرد. می قرار
 بارای الز  مقاررات و قاوانین هم ناین و اسات م م امری اط عات از صیانت و نگ داری

 کرده پیدا ای گسترده بسیار نقش المللی بین و ای منطقه ملی، مرزهای در اط عات از صیانت
 است.

 فضای و اینترنت عرصه در الز  های داده و زیاد آثار حضور و نوین های فناوری گسترش
 عرصاه در فکاری مالکیات هم نین و معنوی مالکیت از بحث کهشده  این به منجر مجازی

 اینکه به باتوجه امروز دیگر ازسوی .اشدب توج ی قابل و م م بحث اینترنت و مجازی های شبکه
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 در مختلاف هاای نا  تولیاد و مختلف های فناوری و علم حوزه در اقتصادی درآمد و تجارت
 تر گسترده را معنوی مالکیت و مؤلف حق ،فکری مالکیت از بحث صنعتی و تجاری کاالهای

 ،قصه، کتا  از اعم ادبی آثار تولیدکنندگان و مؤلفین حقوق امروزه دلیل همین به و است کرده
 کاالهاای و ماادی کاالهاای و اینترنتای های ساایت هم ناین و مختلاف های روزنامه متون

 شادن گساترده باه باتوجاه و اناد گرفته قرار توجه مورد رایت کپی حوزه در ها این همه فرهنگی
 تعارض و استفاده وءمیزان سو آثار انتشار س ولت و آثار انتشار منابع هم نین و چاپ صنعت

 اتخاذ راهکارهای الز  در این خصوص را دوچندان نموده است. تخلف را باال برده و

 از حمایات ج ات المللی بین عرصه وارد «برن کنوانسیون» ازطریق رایت کپی بار اولین
 درخصاوص بعاد های ساال در مختلفای مقررات هم آن از پس و شد هنری و ادبی کاالهای
 قارار توجاه ماورد یونساکو ازجملاه المللی بین های سازمان در فرهنگی کاالهای از حمایت
 ،.730 :7533، ی)قاسمگرفت 

 شاامل کاه دارد وجاود جامعاه در رایات کپای حاوزه در م مای حاق ذی افراد دسته سه
 کنناد می ارائاه را خودشاان کااالی کاه مختلاف مناابع مؤلفین و هنری آثار تولیدکنندگان ،7
 تولیدشده کاالهای کنندگان مصرف، 5 و کنند می آثار این توزیع به اقدا  که کنندگانی توزیع ،2

 جایگااه و مقاررات و حقاوق ف ام هم ناین و الز  رساانی اط ع با باید ها این از هرکدا  که
 ایران اس می جامعه در مسئله این اینکه به باتوجه مند شوند. شده ب ره از حقوق گفته خودشان

 حوزه این در موردنظر فق ی مبنای و گیرد می قرار توجه مورد حقوقی و فق ی مباحث حوزه در
کید نظا  سیاسی نیز هسات بایاد أدیگر مورد ت ازسوی حق هستند و های ذی کید دستهأت مورد

  بدان توجه الز  معطوف گردد.
مالکیت »گویند به دو شاخه  می نیز «مالکیت فکری»که برخی آن را  «1مالکیت معنوی»
گاردد و مالکیات ادبای و هناری خاود باه دو  تقسیم می «ادبی و هنری مالکیت»و  «صنعتی

باه  «لافؤحق م»اصط ح  قابل تفکیک است. «حقوق مرتبط»و  «لفؤحقوق م»زیرشاخه 
. این داردژرمنی -در حقوق رومیرا بیشترین کاربرد  ،سبب توجه زیادی که به پدیدآورنده دارد
                                                      

1. Intellectual Property. 
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رایت آورده شده است. حاق  در معنای کپیباشد که  می «برداری حق نسخه»اصط ح معادل 
در کنوانسایون  7331رایت است که اولین بار در سال  ای از عبارت کپی برداری ترجمه نسخه

المللی شد که به مسئولیت حمایت از کاالهای ادبی و  برن مطرح شده و سپس وارد عرصه بین
های دیجیتال  ر ور رسانه،. گرچه این مف و  پیش از 737 :7533 ،هنری اشاره دارد )قاسمی

باشد و از آن ج ت که امروزه  ولی کاربرد عمده آن در حوزه کاالهای معنوی می ،شکل گرفت
را معاادل حقاوق مالکیات در فضاای  تاوان آن می بنابراین ،رود کار می هبیشتر در این حوزه ب
 مجازی نیز دانست.

سانی و نشار الکترونیکای، ر های اط ع های اط عاتی و ارتباطی، شبکه فناوری توسعه
 .افازایش داده اساترا و تولیدکننادگان و توزیاع کننادگان امکان نقاض قاوانین حاق مؤلاف 

ادبی و هنری  ،رایت حقی است که موجبات حمایت قانونی از پدیدآورنده کاالی فرهنگی کپی
 ،خود بپاردازدتکثیر و فروش کاالی  ،که پدیدآورنده بتواند به انتشار نحوی آورد، به را فراهم می

توان حقی عمومی دانسات کاه باه  بدون اینکه متضرر زیانی شود. حق مالکیت معنوی را می
ها و  کاال یا محتوای خاصی تعلق ندارد، به این معنا که مف ومی فراگیار اسات و هماه رساانه

های  چه مکتو  و چه رسانه ،چه شنیداری ،های دیداری گیرد؛ چه رسانه محتواها را در بر می
ها بستری برای نشر کاالهای فرهنگی و معنوی هستند، بنابراین شامل  یجیتال. چرا که رسانهد

دنیاای مجاازی در  های دیجیتاال و گردند. رسانه می ،هر نوع حقوقی که بر کاال مترتب باشد
؛ چاون و نیاز باه حمایات قاانونی بیشاتری دارد ندپذیرتر آسیبحقوق مالکیت فکری عرصه 

بناابراین شااهد ایان  .مبحثی نو و بادیع اسات ،و البته فضای دیجیتال بحث مالکیت معنوی
های موثری در این حوزه صاورت نگرفتاه کاه هماین موجاب باروز  هستیم که هنوز پژوهش

ای در این زمینه شده است. بازیگران عمده این صنعت که باه ساه دساته  های گسترده چالش
گران )توزیاع کننادگان، تقسایم  ، و واسطهمؤلفین )تولیدکنندگان ،کاربران )مصرف کنندگان،

توانند باعث آسیب زدن باه محتاوای  طور همزمان می به ،شوند در مسائل مالکیت معنوی می
دیگر پیگیری مبنایی این بحث در مباحث  تولیدشده و یا حفارت از این محتوا شوند. ازسوی

ت بیشاتری برخاوردار فق ی و تبیین مسائل موردنظر و ارائه پاسخ در ایان خصاوص از اهمیا
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تاوان بادون  طور که بیان شد سه دسته بازیگر عمده در این بین نقش دارناد. نمی است. همان
رایت در فضای دیجیتال پرداخت.  ها به تبیین و تشریح مالکیت معنوی و کپی درنظر گرفتن آن

هاا  باه ارائاه آندسته اول تولیدکنندگان و یا مؤلفین هستند که کاالهایی را تولید کارده و اقادا  
ها کاال یا خدماتشان را ارائاه  واسطه آن کنندگانی هستند که مؤلفین به کنند. دسته دو  توزیع می
رساانند.  بارداری می کنندگان هستند که کاالی تولیدشده را به ب ره کنند. دسته سو  مصرف می

ظر گرفتن نقش ایان توان با درن شود این است که چگونه می ای که ایجاد می در این بین مسئله
رویکردی را اتخاذ کارد کاه  ،های بستر دیجیتال و مفاهیم مالکیت معنوی ویژگی ،سه بازیگر

کننادگان و  توزیع ،موجب ب باود عملکارد قاوانین ایان حاوزه در تعامال باین تولیدکننادگان
دیگر منطبق بر مبانی فق ای و دینای  در بستر فضای دیجیتال گردد و ازسوی ،کنندگان مصرف

 یز باشد.ن
توان به چند  ها می رایت بیان شده که از میان آن بسیاری برای لزو  وجود قانون کپیدالیل 

فرهنگای و طبیعای از دالیال  ،اقتصاادی ،دلیل م م اشاره کرد. دالیلی نظیر دالیل اجتماعی
اگر از تولیادات فرهنگای یاک جامعاه  ،اهمیت این موووع هستند. مطابق با دلیل اجتماعی

 ،دهد )اماانی آن جامعه انگیزه و ریبتش برای بازتولید فرهنگی را از دست می ،نشودحمایت 
ازآنجاکه منابع مادی و معنوی بسیاری صارف تولیاد آثاار  ،،. از منظر اقتصادی747: 7535

منزله هدر رفتن این منابع است. درن ایت  بنابراین عد  حمایت از این آثار به ،فرهنگی میشود
درواقع میراث فرهنگای  ،پردازد که اگر کاالی فرهنگی حمایت نگردد این میدلیل فرهنگی به 

مثابه میراث و کاالی ملی هر اجتماع اسات  جامعه به یغما رفته، چرا که هر کاالی فرهنگی به
 ،.745: 7535 ،)امانی

تواند اطمینان داشته باشد  رایت است که تولیدکننده می لذا در سایه حمایت و قوانین کپی
یابد  اش حفظ شده است. هم نین در لوای این قانون جامعه درمی سرمایه مادی و معنویکه 

یابد. مسئله دیگری کاه  شود و انگیزه رشد و بازتولید می اش حفارت می که از میراث فرهنگی
رایات وجاود نادارد.  مطرح است، این است که میان صاحبنظران دینی اشاتراکی دربااره کپی

هایی متوجه اجرای این قاانون در  دهد که از این منظر مسائل و چالش یپیشینه تحقیق نشان م
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حق دانساته و برخای دیگار آن را  رایات را باه کشورمان شده است. برخی از صاحبنظران کپی
 دانند.  نامعتبر می

کوشد تا با تکیاه بار مفااهیم مالکیات معناوی و تطبیاق آن باا  بنابراین مقاله حاور می
راهکاار مناساب  ،د که نخست با درنظر گرفتن نقاش تولیدکننادگانمباحث فق ی بررسی کن

برای التزا  به حقوق مالکیت معناوی در فضاای دیجیتاال چیسات؟ دو  تم یادات مناساب 
کنندگان نسبت به رعایات حقاوق مالکیات معناوی در فضاای  ج ت افزایش آگاهی مصرف

الکیات معناوی چگوناه شود؟ و سو  اینکه در نگاه فق ی حاق م چگونه حاصل می ،دیجیتال
 شود؟ توجیه می

 مالکیت فکری تعریف

شود که در یاک  هایی گفته می های فکری، به ابداعات ذهنی، آثار خ قانه یا ایده دارایی
توانند به اشتراک گذاشته شوند و هم نین، توساط دیگاران باازآفرینی  قالب شکل گرفته و می

هاا و محصاوالت فکاری در  فعالیتاز  و معناوی حق مالکیات فکاری. شده و ساخته شوند
شامل دو بخش مالکیت صنعتی و  کند و های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می زمینه

حق اختراع، ع ئم صانعتی و تجاارتی،  شامل مالکیت صنعتی مالکیت ادبی و هنری است.
 شاامل شود؛ و در بخش مالکیت ادبی و هناری می های جغرافیایی های صنعتی و نشانه طرح

ای و حقاوق جاانبی  افزارهاای رایاناه لفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نار ؤحقوق م
 .دشو ی، ماسترایت که شامل آثار دیداری و شنیداری  مربوط به کپی

های معنوی، هم  ها و اقداماتی ج ت حمایت از ارزش مادی و معنوی مالکیت بینی پیش
ملل صورت گرفت و سازمانی باه ناا  ساازمان ال در حقوق ملی کشورها و هم در حقوق بین

1ج انی مالکیت فکری
های گوناگونی هم ون  د و در آن معاهدهشسیس أت  wipp موسو  به 

و معاهاده پااریس بارای  (copyright) برای حمایت از آثار ادبای و هناری «برن»کنوانسیون 
 .حمایت از مالکیت صنعتی منعقد گشت
                                                      

1. World Intellectual Property Organization. 
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از آثاار بادیع  رایات قاانون کپای ایان بااور اسات کاه بر، 73: 7537) مایلزکاوازاس و 
 .آورد اند، حمایت باه عمال مای صورت نوعی ابزار ملموس بیان محرز شده نویسندگی که به

شود که نتیجه خ قیت مستقل نویسنده باوده و  به اثری اط ق می تن اازآنجاکه صفت بدیع، 
کلیه نشریات در شبکه ج اانی واجاد  آید نظر می به ،از حداقل میزان خ قیت ب ره برده باشد

برخاسته از  -اعم از هنری و علمی -رایت باشند. تألیف شرایط حمایت شدن توسط قانون کپی
دهد و هرگونه دخل و تصرف در آن  ای از وجود فرد را تشکیل می جه پارهیاراده فردیست و درنت

تره وسایعی از آثاار و آیاد گسا بدون روایت او مجاز نیست. چنان ه از تعاریف فوق بار مای
شاود. هم ناین باا  های حاصل خ قیت فکری افراد، مشمول قانون حق مؤلاف مای فعالیت

های ناوین، حاوزه شامول حاق مؤلاف  های اط عاتی و ارتباطی و رسانه پیشرفت تکنولوژی
 اثر چیست؟ اثر بدانیم باید مؤلف حق موووع ب تر درک برای اینجا در گردد. مینیز تر  گسترده

یابد. براسااس  ای مادی عینیت می گونه گیرد و به پدیدآورنده سرچشمه می خ قیت و تفکر از
  شود: مندرجات توافقنامه برن، اثر شامل موارد ذیل می

هاا و ییاره، متاون  آثار نوشتاری ادبی اعم از شعر، داستان، رمان، مقااالت، نمایشانامه
سازی، آثار هناری تزئینای،  ار مجسمههای روی کایذ، آث علمی، آثار موسیقی و هم نین نت

هاای متفااوت  ساز، آثار خطاطی، گونه آثار نقاشی و گرافیک، آثار سینمایی، آثار هنری دست
هاا  های اجراشده، حق اجرای نقاش در آثاار ساینمایی و نمایشانامه هنرهای نوین، نمایشنامه

 ،.34: 7535)قصاع، 
ی دارد، ثبات اثار اسات. ثبات یکی از شرایط حق مؤلاف کاه جنباه شاکلی و ناه مااهو

موجااب آن دارنااده حااق مؤلااف، گزارشاای کلاای  اثاار نااوعی تشااریفات قااانونی اساات کااه بااه
درخصااوص یااک اثاار برخااوردار از حااق مؤلااف مثاال عنااوان، زمااان انتشااار و صاااحب حااق 

هااای تخلااف و تجاااوز  نیااازی باارای درخواساات دهااد. ثباات اثاار پاایش مؤلااف اثاار ارائااه ماای
کشااورمان، در حااق مؤلااف، ثباات  7530مااا طبااق قااانون . ا،743: 7531،اساات )مطلباای

باارای  البتااهاختیاااری اسات و  نبااوده وواروری و الز  باارای اسااتفاده از مفااد ایاان قااانون اثار 
، شعااد  پااذیرش ییرعمااد در شااکایت قااانونی وااروری اساات و اثاار از زمااان خلقاا
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دن خا ء گیارد. درنتیجاه ثبات اثار بارای پار کار ب فاصله تحت حمایت این قاانون قارار مای
 زمانی بین ایجاد اثر تا زمان انتشار آن است.

 در جها، و ایرا، مؤلف مالکیت فکری و حق قوانین حق مروری بر

 از اروپایی مورد توجه واقع شد. به این صاورت کاه کشورهای ابتدا در مؤلف حق قانون
 توجاه ردماو آثار پدیدآورندگان برای مؤلف حق انگلیس نظیر کشورهایی در هجده قرن اوایل

 اهاداف از مارد  توده به دانش عرصه و خ قیت انگیزه ایجاد نشر، و چاپ حق و گرفت قرار
، 7147دانماارک در . وواع کارد 7170که پارلمان انگلیس در  است بوده قانون این حمایتی

، در برخی کشورهای آمریکای التاین 7133، فرانسه قبل از انق   7130ایاالت متحده در 
قانون حق مؤلاف تصاویب و 7317، مکزیک 7313، آرژانتین 7343، پرو 7354مثل شیلی 
در بند یاک مااده دو ، موواوعات  ،. کنوانسیون برن33: 7537یست، ئ)بلو  کو استفاده شد

حمایتی از آثار مختلف را برشمرده که شامل موارد متعددی اعم از کتا  محصوالت فرهنگی 
 ساال در باود کاه هناری و ادبی آثار از حمایت ایاستاندارده ارائه آن شود هدف و هنری می

 ترتیب این به کنوانسیون این براساس آثار از حمایت و مدت شد ایجاد سوئیس برن در 7331
مورد حمایت قرار دارد و برای آثاری که پدیدآورنده  اثر مؤلف، مرگ از بعد سال 30 تا که است

است. برای آثار عکاسی و هنرهای  سال از در معرض عمو  قرار گرفتن 30آن مشخص نیست 
سال است. ایران تاکنون به این کنوانسایون نپیوساته اسات. تحاوالت  23کاربردی این مدت 

)سازمان ج انی مالکیات معناوی،  7331شد کنوانسیون برن به معاهده سال  باعثمختلف 
 ،.21: 7533 ،تبدیل شود و حق معنوی به دنیای مجازی نیز توسعه یافت )ایوبی

المللی کوچک، در ساال  های پاریس و برن به ع وه یک سازمان بین ارات کنوانسیوناد
هاای فکاری را ایجااد  الملل برای حمایت از دارایای در هم ادیا  شدند و اتحادیه بین 7335

کردند. این اداره که در برن سوئیس مستقر بود، بعدها با افزایش روزافزون مسئله دارایی فکری 
ای شد برای آن اه اماروز  در ساختار و شکل تغییرات زیادی یافت و مقدمه و حقوق مربوطه،

 در 7311 در ،.702: 7535شود )قصاع،  های فکری یا وایپو نامیده می سازمان ج انی دارایی
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 این. رسید تصویب به مؤلف حق از حمایت برای المللی بین نامه موافقت اولین، سوئیس) برن
 ج اانی سازمان. یافت ش رت «هنری و ادبی آثار از حمایت برای برن میثاق» به نامه موافقت
 721است. در حال حاور تقریبا  برن معاهده اجرای مسئول، سوئیس) ژنو در معنوی مالکیت

هاای  ناماه دیگار دربااره جنباه ،. موافقت7531کشور در معاهده برن عضو هستند )مطلبی، 
، نا  دارد که مقررات اصلی سند 7335نامه تریپس ) تجاری حقوق مالکیت معنوی، موافقت

براساس این معاهاده ، در ادامه،. 7537شکیب،  پاریس در معاهده برن را در بر دارد )شفیعی
اجراکنناده، تولیدکنناده،  مثلعوامل تولید اثر  دیگربر حمایت از حقوق مؤلفان، حقوق  ع وه

هاای  میثااقتوجاه کاافی باه رو  های پخش و ناشر نیز مورد توجه قرار گرفات. ازایان سازمان
تاوان باه معاهاده  هاا مای . ازجملاه ایان میثااقمعطوف شدالمللی در زمینه حقوق تبعی  بین
هاای پخاش  ها و ساازمان المللی حمایت از اجراکنندگان و تولیدکنندگان صوت نگاشت بین

هااا در مقاباال  ،، معاهااده حمایاات از تولیدکنناادگان صااوت نگاشاات7313)میثاااق ر ، 
 برناماه حامال ع ئام پخش و توزیع به مربوط میثاق و، 7317 ژنو،) ییرمجاز ریبردا نسخه

، کنوانسایون توافقناماه 7333، اشاره کرد. در سپتامبر سال 7314 بروکسل،) ماهواره ازطریق
 ج انی حقوق پدیدآورندگان، به تصویب رسید و برخی کشورهای سازمان ملل به آن پیوستند

کشور باه توافقناماه بارن پیوساتند.  11، 2000تا آخر سال  7330از ابتدای دهه  که طوری هب
های فکری یا وایپو یکی از شانزده بنگاه زیرمجموعه سازمان ملل متحد  سازمان ج انی دارایی

است. وریفه این سازمان ج انی، ارتقاء شیوه استفاده و حمایت از آثار برخاسته از روح و فکر 
ناماه  پیماان 25حقوق مادی و معنوی پدیدآورنادگان هاست. این سازمان درخصوص  انسان

کشور، ازجمله جم وری اس می ایران، باه  713کند. تاکنون  المللی را مدیریت می م م بین
 .،31: 7535 اند )قصاع، این سازمان پیوسته

پرداخات یرامات  گردد که ز میبا 7570 مرداد 73 به در ایران مؤلف حق قانون نخستین
جوز اثر یا تصنیف، استفاده از آثار مؤلف و مصنف اثر بدون ذکار مأخاذ، برای چاپ بدون م

 دیگر،. قانون 747: 7531بینی کرده است )مطلبی،  فروش یا وارد خاک کشور کردن اثر، پیش
تصاویب باه  7543در سال « قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان»با عنوان 
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، اعتاراض شاده بیان. قاانون استص پدیدآورندگان که نخستین قانون مستقل درخصو رسید
هاا ایان قاانون باه  ویژه مترجمان را برانگیخات زیارا باه نظار آن نفع به های ذی برخی از گروه

الیحاه  7532ساال  کارد. در صراحت از کارهای فرعی یعنی ترجمه و اقتباس حمایت نمای
 تصویب شد.« تیقانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صو»مستقلی به نا  

ها هناوز هام از قاوت قاانونی برخوردارناد از  موجب دو قانون مذکور که هر دوی آن به
شنیداری، آثار عکاسی، -های علمی، فنی، ادبی و هنری گرفته تا آثار موسیقایی، دیداری نوشته

،. در ساال 747: 7531 شاود )مطلبای، های م ندسی حمایت مای نقاشی، معماری و طرح
موجاب  به تصویب رسید که باه« ای افزارهای رایانه قانون حمایت از نر »با نا   قانونی 7513

هماه  وبایش کمآن، حوزه حمایت ملی از مالکیت فکری در ایاران گساترش یافات و اکناون 
 ازطریق ییرمجاز تصرف و دخل هرگونه» قانون این براساس گیرد. های الز  را در بر می زمینه
ای، ایجاد یا ورود  افزارهای رایانه ها و نر  انتقال داده و پردازش ،ذخیره و وبط خروج، یا ورود

بار جباران  شاود و مرتکاب، عا وه ای و امثال آن جر  محساو  مای های رایانه انواع ویروس
خسارت وارده، به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جازای نقادی از یکصادهزار تاا ده 

به عضویت ایران در کنوانسایون پااریس، در  باتوجه ل محکو  خواهد شد )همان،.امیلیون ری
، جم وری اس می ایران به جمع امضااکنندگان کنوانسایون 2002)برابر مارس  7530سال 

باه عضاویت ایان ساازمان  یرسامطور  بهتأسیس سازمان ج انی مالکیت فکری پیوست و 
حمایت از حقوق  14 و 15 ،12در مواد  7532در قانون تجارت الکترونیکی در سال درآمد. 

ای در فضاای الکترونیکای ماوردنظر قارار  رایاناه هناری و ویژه آثار ادبی، هب مالکیت فکری و
 گرفت.

 فخهی ب  مالکیت فکرینهاه 

در میان فق ا اخت ف دیدگاه نسبت به مشروعیت مالکیات فکاری سابب ارائاه فتااوی 
رد نفای قارار گرفتاه اسات مختلف گردیده است. معموال آن ه از نظر فق ا و حقوقادانان ماو

 بازگشت این حق به واژه مالکیت است که مشخصات تعریف مالکیت در آن صاادق نیسات
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رایت تحت عنوان حقاوق  نظر به قرار گرفتن موووع کپی،. 714 :7535، شاهرودی هاشمی)
 هاا، هاای آن مالکیت فکری، ورورت دارد ابتدا با ارائه تعریفی از حق و ملک و بیاان تفااوت

فق ا در بیان تفاوت ملک و حق  له از نظر حق یا ملک بودن مشخص گردد.ئاه دقیق مسجایگ
اند که موارد م م به ج ت شناسایی دقیق جایگاه بحث ماوردنظر بیاان  به مواردی اشاره نموده

 به هم و دارد تعلق اعیان به هم که ملک خ فرب گیرد می تعلق افعال به همیشه حق گردد. می
 تعلاق اعیاان باه هم و افعال به احاطه و است احاطه و سلطنت ،حقیقت ملک که چرا افعال،

 در ملاک اسات کاه و حق دیگر در ارکان تفاوت. ،37 :ق.7471 تبریزی، توحیدی) گیرد می
 مملاوک و مالاک و ملک اصلی، ارکان درنتیجه. شود می برقرار عین و مالک میان رابطه ملک
 :7513 خمینای، موساوی) اسات الحق علیه من و حق صاحب میان رابطه حق در اما. است

24،. 
 براسااس چاه و حقاوقی مکاتاب براسااس فکری د، مالکیتشبه نکاتی که بیان  باتوجه

مالکیات داشاتن و  منزلاه باه را حق اینکه بنابر زیرا. گیرد می قرار حق عنوان زیر فقی ان نظریه
 دو ایان از فکاری یاتمالک و اسات شاخص بر یا شیء بر سلطنت این کنیم قلمداد سلطنت

د و نیز نحوه کیفیت تطبیق مصاادیق شبه تعریفی که از حق و ملک ارائه  باتوجه. نیست خارج
پذیرش حق مالکیت فکری اخت ف آراء به چشم  خارجی بر این عناوین در بین فق ا در اصل  

 ؛دکرسیم توان به دو دسته موافق و مخالف مالکیت معنوی تق این اخت ف آراء را می. خورد می

 نظرات مخالفان:
دلیل اصلی که در مخالفت با مشروعیت مالکیت معنوی مطرح است، عاد  اثباات  -7

این دسته از فق ا چناین حقای را از اسااس  بنابراینباشد.  مشروع بودن این حق نزد شارع می
ده آن ه در نزد بعضی حق طباع نامیا»فرمایند  دانند. اما  خمینی در این زمینه می شرعی نمی

گوناه عقاد و شارطی  شود، حق شرعی نیست و سلب تسلط مرد  بر اموالشان بدون هایچ می
جایز نیست. بنابراین مجرد طبع و نوشتن در آن به اینکه حق طباع و تقلیاد بارای صااحب آن 

برای ییار او  سپ شود. شود و این قرار با ییر شمرده نمی محفوظ است، چیزی را موجب نمی
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، خمینای )موساوی« و برای کسی جایز نیست که او را از آن منع نماید طبع و تقید جایز است
7513 :123،. 

 و عواطاف باه مناوط اگار عق یی ارتکازات که اند نموده مطرح اشکال این به پاسخ در
 پذیرش و نیست شارع امضای به نیازی باشد عق  ف م بر مبتنی ها آن رواج و نباشد احساسات

 ادیاان حمایات و ج اان کشاور 730 از بیش پذیرفتن و فق ا تیح دانشمندان از زیادی جمع
 العقل به حکم کلما» قاعده و کند می آن بودن عق یی بر داللت زردشتی، و ی ودی و مسیحی

، امامی. )ندک می برقرار م زمه شرع حکم و «عق ء بماهم عق » ورود مبین «الشرع به حکم
 ،5 ا2 :7517

با حق مالکیت معنوی مطرح است، قاعده تسلیط است  دلیل دیگری که در مخالفت -2
شود و حق هرگونه تصرفی در  که براساس آن مشتری پس از تصاحب بر ملک، صاحب آن می

آن ازجمله انتشار و تقلید از آن را دارد. طبق ایان قاعاده، مالکیات و حاق صااحب قبلای در 
گیارد. در رد ایان دلیال  یتصرف ملک از بین رفته است و تحت سلطه مالک جدید آن قرار م
موجب قاعده تسالیط بار  آمده است که پس از اثبات شرعیت مالکیت معنوی، صاحب اثر به

وگیری از تصرف صاحب مال خا ف ایان قاعاده محساو  لمال خود حق تصرف دارد و ج
 .،742: 7533و سلطانی،  شود )رحیمی می

ونه موارد جااری اسات، تصارف ویژه عقد بیع که در اینگ هاما با دقت در معنای عقود، ب
گردد و به فرض باقی بودن حاق انتشاار و ساایر حقاوق  نحو تا  و تما  به مشتری منتقل می به

وگیری از تصرفات مالک جدید نیست، چرا که مالاک او لمعنوی برای مالک او دلیلی برای ج
بارای او محتار  با فروش آن به دیگری حق تسلط را نیز به او منتقل نموده و شارع این حاق را 

 شمرده است.
 ءجز را معنوی اموال که است مط ری ش ید استاد به مربوط حوزه این در دیگری نظر -5
 آن از ماشین» فرمایند می اختراع بحث مورد در ایشان. داند می اس می حکومت های سرمایه

 ییرمساتقیم محصاول تاوان نمای را ماشاین محصاول و اسات اجتماعی ترقی مظ ر که نظر
 نباوه و شاعور آثار و است مخترع نبوه و شعور ییرمستقیم محصول بلکه دانست دار رمایهس
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 تعلاق اشخاص به تواند نمی تولیدشده های ماشین پس باشد داشته مشخصی مالک تواند نمی
 مالکیات الغاای نیست، فردی مالکیت نقض ها این است، دیگری مسئله ها این. باشد داشته

 اقتضااء آن موجباات کاه اسات خاصای ماوارد در اشتراکی تمالکی بلکه نیست، خصوصی
 .،33-33 :7513، مط ری) فردی نه باشد اشتراکی و اجتماعی مالکیت موارد، آن در کند می

 نظرات موافقان:
 باه اجتماع الزا  در را جامعه مصلحت فقیه ولی هرگاه: فقیه والیت مبنای استفاده از -7

 اگر بنابراین. کند می تثبیت را حقوق این و کرده استفاده ودخ والیت از ببیند، حقوق این امثال
 کناد اع   حرا  مرد  عمو  بر او اجازه بدون را شخصی تألیف چاپ، مثال عنوان به فقیه ولی

حاائری، ) بگیارد ناشار از را مبلغای خاود، نوشاته چااپ اجاازه مقابال در تواناد می مؤلف
 ،31ق.: 7513
ین معنا که ارتکاز و سیره عق  بار مالکیات ایان حقاوق ا تمسک به ارتکاز عق : به ا2

منعی بر این ارتکاز و سیره وجود ندارد. در  دیگر از جانب شارع ردعی و داللت دارد و ازطرف
عرف عق ، یکی از حقوق قابل احترا ، حقوق معنوی مؤلفان، محققان و مبتکران اسات کاه 

 .،743: 7533، هم تشخیص و هم ارزیابی آن با عرف است )رحیمی
 آن نتاای  و افعاال جاوارح، و اعضاا به نسبت انسان: ذهنی اعمال تکوینی مالکیت ا5

 تکاوینی، ملکیات در .یساتن اعتباری نوع از ملکیت و سلطنت این و دارد تکوینی سلطنت
 ایان اثبات دربنابراین . است آن نتای  و افعال به نسبت فرد اولویت و اختصاص حق موووع

 .شود می استدالل ییر مال در حلیت جواز عد  ادله به ادعا
 لفؤم و هنرمند آثار تکثیر و تقلید ،کپی برداری، ب ره قاعده،این  بنابر: الورر قاعده ا4 
 .گردد می محسو  ییر به اورار او، مطالبه پرداخت بدون و اجازه بدون

 کاه اسات آمده اینگونه فق ا بیان در ازآنجاکه: مستقل عقل دلیل و نظا  حفظ قاعده ا3
 بلکاه عق سات از یکی اینکه دلیل به نیز شرع ند،ک حکم مستق ا  موووعی در عقل چنان ه

. بریم می پی شرعی حکم به عقلی حکم ازطریق و ندک می حکم موووع آن به عق ست رئیس
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 عقال حکم آن به شرایطی هر در عق  تما  که است آن به منوط شرط و عقل حکم الزمه این
 .،271 :7531 ،مظفر) رلم قبح و عدل بودن حسن مانند .شندبا پایبند

 کتاب در کاه است نظا  حفظ لزو  قاعده فق ا ک   در م م و معروف عقلی قواعد از ا
 رایات کپای بحاث موواوع در. اسات شاده اساتفاده آن از علما استدالل در اصولی و فق ی

 اند کرده نفوذ بشر زندگی مختلف های هالی در هنری و فکری آثار سایر و افزارها نر  که ازآنجایی
 و مدون قوانین است الز  دارد، قرار ها پدیده و آثار این ثیرأت تحت شدت به اجتماعی سطوح و

 کامال مندی ب ره ومن تا شده ووع آن وکار کسب و تکثیر انتشار، چاپ، تنظیم ج ت جدی
 .نریزد برهم را اجتماعی نظم آن مضرات و عواقب نور ور پدیده این از

 بایساتی ، آن در اخت ل ایجاد از جلوگیری و اجتماعی نظا  حفظ برای که نیست شکی
اجرای آن اقدامات الز  صاورت گیارد. بررسای کارکردهاای حاق  نسبت به تنظیم مقررات و

صادور فتااوا در  پردازی ج ت و رایت در چارچو  فق ی عد  اخت ل نظا  زمینه نظریه کپی
ای که از وروریات م ام زنادگی اجتمااعی کناونی زیسات  گونه دارد به همراه هاین حوزه را ب

حقان  دیگر مبنای جدیدی در به رسمیت شناختن حقوق ذی ازسوی ید وآ حسا  می جمعی به
 خواهد بود.

به برخی از  لف و مالکیت فکری در استفتائات فق ی نیز وارد شده وؤنظرات موافق حق م
 کنیم: ها اشاره می آن

 الله مکار  شیرازی است: ذیل از آیت سخپا و پرسش
 س، آیا از نظر شما حق تألیف، حقی مشروع و قابل واگذاری است؟

اسااس مقادس عموماات کتاا  و براست، که شارع  هیاز حقوق عق ئ فیج، حق تأل
رلام محساو   یآن ناوع تیادر عرف عقا ، عاد  رعا رایسنت آن را امضا نموده است، ز

  است. یو قابل واگذار شود یم
شده را بدون اجاازه مؤلاف  یداریکه از بازار خر یاز کتاب یبخش ایتما   توان یم ایس، آ

برناماه گرفتاه  نیادر مقابل عروه ا یکه پول یدرآورد؟ در صورت یوتریافزار کامپ صورت نر  به
 دارد؟ ینشود، چه حکم
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اگر رحلات  است، و از ورثه او اتیح دیکه در ق یاز مؤلف آن کتا ، در صورت دیج، با
اساتفاده  ینه برا ؛کند هیانتشار ت  یافزار را برا است که نر  یدر صورت نیا  .ردیکرده، اجازه بگ

  .یشخص
 قای را بدون پرداخت ح های نویسنده س، چنان ه ناشری مجموعه اشعار شاعر یا نوشته

ث شارعی و الیف و کسب اجازه مؤلف و در صورت فاوتش بادون موافقات و رواایت ورأت
بارداری  نفع خود ب ره به طور کلی بهها را بفروشد و درآمد حاصله را  نونی او منتشر کند و آنقا

 کند، چنین عملی از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
شناخته شده  تیج ان به رسم یعق  انیاست که در م یحق عق ئ کی فیج، حق تأل

و شاعرا بادون اجاازه آناان  نیو تجاوز به آن، مصداق رلم بوده و ممنوع است. نشر آثار مؤلف
از عارف و احکاا  از شارع  قیمصااد شاهیتوجه داشت کاه هم دینکته را با نیو ا ستین زیجا

شاود و  دایاپ هیاندارد که با گذشت زماان، حقاوق تاازه عق ئ یو مانع شود یمقدس گرفته م
  اس   گردد. هیمشمول احکا  کل

و در  کناد یو نشار منعقاد ما قارارداد چااپ یو باا ناشار سادینو یما یکتااب یس، مؤلف
ناشاار  یپااس از چنااد  . «مؤلااف محفااوظ اساات یحقااوق طبااع باارا »  :ساادینو یکتااا  ماا

 نیدر عاارف ناشااران چناا  .کنااد یچاااپ ماا دیااباادون اجااازه از مؤلااف، کتااا  را تجد یگاارید
 یحقا نیچنا نیا ایاآ دهناد، یما مؤلافباه  فیاز کتا  را به عنوان حاق تاأل یاست که مقدار

 یو افساات از رو دیاابااه اجااازه از مؤلااف در مقااا  تجد ازیاان ایاادارد و آمؤلااف وجااود  یباارا
 کتابش است؟

ی است که در تما  دنیا ازسوی همه عق ی ج اان باه ئج، حق تألیف یک حق عق 
شرع حرا  اسات، درشود و  ت شناخته شده و مخالفت با آن مصداق رلم شمرده مییرسم

اناد  که بادون اجاازه او تجدیاد چااپ کاردهخود را از کسانی  قتواند ح بنابراین مؤلف می
ه داشته باشید ناشر نیز نسبت به حروف ینی و مانند آن حق دارد و اگار جبگیرد، درومن تو

  ناشر را نسبت به آن بپردازد. قکسی از روی آن عکسبرداری کند باید ح
 یبر روو آن را  کنند یت وت م بایرا با صوت ز دیاز قرآن مج یاتیکه آ یمعروف یس، قرا
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 دیابا ایاو فروش کنند و آ دیآن را خر ازیامت توانند یم ایآ کنند، یوبط م دئویو اینوار کاست و 
 رند؟یها اجازه بگ از آن ریدر موقع تکث گرانید

ی برای قااری شامرده شاود، کساانی کاه قج، در صورتی که در عرف عق  به عنوان ح
 (تا شیرازی، بی مکار )  خواهند تکثیر کنند باید با موافقت او باشد. می

متعددی در این حوزه شده است که برخای از  های پرسشالله نوری همدانی نیز  از آیت
 کنیم: می بیانها را در ذیل  آن

ها، اختراعات و  س، آیا مالکیت فکری که در عصر ما معمول شده در مورد تألیف کتا 
نبه شرعی دارد یا نه؟ به این معنی ها ج دی های مفید و سی صنایع اکتشاف داروها، تولید فیلم

زمین و  ،خانه ازقبیلی دهای ما که اگر کسی به حریم آن تجاوز کند مانند تجاوز به حریم ملک
 شود یا نه؟ اتومبیل است و یاصب محسو  می

محتاار  اساات و تجاااوز بااه حااریم آن  ،یدج، مالکیاات فکااری هم ااون مالکیاات مااا
زیارا مالکیات از   باه باار آورد واامن اسات.جایز نیسات و هارکس تجااوز کناد و خساارتی 

موووعات عرفی و عق ئیسات و باه تعبیار دیگار از موواوعاتی اسات کاه عارف و عقا  آن 
ت در عاارف و عقاا  بااه یااداناایم در عصاار و زمااان مااا ایاان نااوع مالک ماای .کننااد را تعیااین ماای

شارع، گیاریم و حکام را از  رسمیت شناخته شاده اسات و ازآنجاکاه موواوع را از عارف مای
ال یحال الحاد ان یتصارف فای ماال ییاره اال  »ی لاکاه اصال کگرفات چنین نتیجه خاواهیم 

شااود کااه باارای اختااراع یااک وساایله  بااراین گاااه ماای اوااافه .گااردد شااامل آن هاام ماای  «باذنااه
هاا  دی، میلیاون صنعتی یا اکتشاف یک دارو، یاا تاألیف یاک دوره کتاا ، یاا تولیاد یاک سای

کشاند، باه یقاین اگار کسای آن اثار را باردارد و  مات مایکنند و صادها سااعت زح خرج می
بدون اجازه تولیدکننده تکثیر کناد، رلام فاحشای مرتکاب شاده و رلام از نظار شارع و عقال 

و اگاار کساانی مرتکاب ایاان کاار خاا ف از طارق ییرقاانونی شااوند، دلیال باار   حارا  اسات.
 د.شود و وامن هستن مباح بودن آن نمی

شوند بدون  های علو  استفاده می دانشگاهی که در رشته های تمامی کتا  وبیش کمس، 
  اناد. صورت ییرقانونی در ایران تکثیر یاا ترجماه شاده رایت و به لف یا کپیؤرعایت حقوق م
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لف این کتاب خاارجی راوای ؤدر صورتی که بدانیم ناشر و م ،ها حکم استفاده از این کتا 
 چیست ؟، نیستند

حبان اصلی آن جایز نیست، مگر ایان کاه از کفاار ها بدون روایت صا ج، تکثیر کتا 
 حربی باشند.

رجمه، طبع و اختراعات، شرعی تألیف، ت قهای فکری، مانند ح تیس، آیا حقوق مالک
 است؟

التألیف، و هم نین حق استفاده از اختراعات، حقوق معتبری است  الطبع و حق قج، ح
 نیست. جاوز به آن جایزکه ت

 و نقل و انتقال است؟ ،رعی و قابل تملکطبع و نشر، ش قس، آیا ح
و قاباال واگااذاری بااا عااوض یااا باادون  بااوده طبااع و نشاار شاارعی قج، آری، حاا

 است.عوض 
 رایت، مشروعیت دارد؟ طور خاص حق التألیف )کپی س، آیا حقوق معنوی و به

 تا، ج، بله، حق التألیف، مشروعیت دارد. )نوری همدانی، بی

 یریگج ینتبحث و 

رشاد و اشااعه فرهناگ  ،باعاث تعاالی ،قوق مؤلفین در فضای دیجیتاالحمایت از ح
عبارتی باید تعادلی میان دستیابی عمومی به محتوای دیجیتال  شود. به دیجیتالی در جوامع می

منادی از قاوانین  برقرار شاود. ب ره ،و انگیزه اقتصادی برای صاحبان اثر و تولیدکنندگان محتوا
شاود،  زیستی باین کااربران و ناشاران می ال باعث نوعی هممالکیت معنوی در فضای دیجیت

که هم منافع حاصل از دیجیتالی شدن محتوا حفظ شده و هم ناشران و صاحبان اثار  طوری به
شود. با درنظار گارفتن مفااهیم  ها نیز محفوظ می متضرر نگردیده و حقوق مادی و معنوی آن

هاایی  حل کننده، راه مؤلاف و مصارف ،به سه سطح واسطه مالکیت معنوی و هم نین باتوجه
توان  می ،ای دیجیتال با پیروی از مفاهیم مالکیت معنوی ج ت ب بود استفاده از فضای رسانه

 تدارک دید: 
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لفین و صاحبان اثر با حقوق خود در این حوزه آشنا گردند و در ؤالز  است تا در ابتدا م-
ساازی بارای  کار بگیرند. همین آموزش و فرهنگ هها را ب آن ،فرآیندهای تولید تا توزیع و تکثیر

های این حاوزه توساط  که بخش اعظم زیان کنندگان نیز صورت بگیرد. چرا کاربران و مصرف
کااربران را  ،ساازی و آماوزش توان با فرهناگ گیرد. می کنندگان صورت می کاربران و مصرف

گااه سااخت و از  ،دشاو یواسطه تخلف در این زمینه متوجه جامعه م هنسبت به عواقبی که ب آ
 های آتی جلوگیری کرد. زیان

فق اا و  به پذیرش بعد معنوی و اخ قای از حقاوق مالکیات معناوی ازساوی باتوجه -
ساختی  المللی مالکیت معنوی باه توان در برخی موارد که مفاهیم بین می ،صاحبنظران اس  

های دینای در  ه مفاهیم و آموزهبا رجوع ب ،گردند کنندگان پذیرفته می ازسوی کاربران و مصرف
رایت  حق کپی شناسی مالکیت فکری و کمبودهای موردنظر را پوشش داد. موووع ،این حوزه

تبیین دقیاق فق ای  وروری است تا براساس آن تعریف و براساس مباحث فق ی امری الز  و
 ،جرایی شدنبرای ا منین نیز شده وؤقلبی م این امر منجر به پذیرش اعتقادی و صورت گیرد و

وکاار مشاخص  کسب رایت در تولید و اگر تبیین دقیقی از کارکرد حق کپی د.شو کار آسان می
  گردد ثمرات عملی قابل توجه به همراه خواهد داشت.

اگرچه برخی فقی ان با استناد به قاعده تسلیط پس از تملک مشروع اثر باا مشاروعیت -
ستناد باه مبناای والیات فقیاه و درنظار ا یگر باای د اند اما عده مالکیت معنوی مخالفت کرده

 گرفتن مصلحت جامعه و هم نین تمسک به ارتکاز عق  در مالکیات بار حقاوق معناوی و
دیگار اساتدالالت  معنوی و قاعده الورر نسبت به صاحبان آثار فکری و هم نین تمسک به

 انند.د اند نقض آن را جایز نمی کید کردهأفق ی بر اثبات حق مالکیت فکری ت
توان از سازوکارهای فنی در این زمیناه ساود  می ،های دیجیتال به ماهیت رسانه باتوجه -

هایی را برای  محدودیت ،های تجاوز به حقوق مالکیت معنوی بر برچیدن زمینه جست و ع وه
توان تم یداتی را ج ت محدود کردن میزان محتوایی کاه  گران قائل شد. برای نمونه می واسطه

بار  ،های زماانی مشاخص بر این در دوره درنظر گرفت و ع وه ،شود ایتی عروه میتوسط س
 عملکرد و محتوای سایت نظارت داشت.
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اجرا  ،لفؤواسط و م ،در هر سه سطح کاربر ،ورورت دارد تم یدات حقوقی و جزایی -
 از ومانت اجرایی مناسب و قدرت بازدارندگی کافی برخوردار باشند ،ه و قوانین مصو شد

گاهی مناسب برای خود دانسته و متخلاف نیاز از قاانون بایم  لف قانون را تکیهؤکه م نحوی به
 داشته و همیشه سایه قانون را بر سر خود احساس کند. 

توان از سازوکارهای  می ،های گسترده و متنوع فضای مجازی و دیجیتال نظر به ررفیت -
که عاد   ه تولید محتوا را کنترل کرد. چرافنی در این حوزه سود جست و میزان دسترسی و البت

گردد که تبعات آن در  گسیختگی و سردرگمی می خود موجب لجا  ،کنترل و نظارت بر محتوا
 یابند.  یتجاوز به حقوق مالکیت معنوی ر ور م

های مسااعد  رایت وجود دارد اما زمینه نگاه متفاوتی در بین فق ای شیعه نسبت به کپی-
هاای  تر وجود دارد تا براساس آن برخی گاره شناسی دقیق موووع بیشتر آن وفکری برای تبیین 

 موجود در این زمینه مرتفع گردد.

 منابع

 .5-2، 7، رهنمون فصلنامه فکری. های مالکیت حقوق ،.7517نورالدین ) امامی، .1
 . ت ران: ب نامی.یفکر تیمالک حقوق مقررات و نیقوان،. 7535امانی، تقی ) .2
 .هاا ای: راهکارهاا و چاالش های رایاناه افزارها و بازی حق تألیف برای نر  .،7533) هللا ایوبی، حجت .3

 .43-27،، 5)2، دوره فصلنامه تحقیقات فرهنگی
خاناه  :ت اران .یجانب حقوق و تیرایکپ حوزه در پویوا یبرنامه کار کنون،. 7537بلو  کوئیست، یورگن ) .4

 کتا .
 انصاریان. قم: انتشارات .(2ج) الفقاهه مصباح ق،.7471تبریزی، محمدعلی ) توحیدی .5
 .705-33،، 25)1 ،تیاهلب فقه ق،. بررسی فق ی حق ابتکار.7513کارم ) حائری، .6
، اصول و فقه شیعه. فقه در معنوی مالکیت فکری ،. مبانی7533ی )عباسعل ،رحیمی، مرتضی؛ سلطانی .7

53(5 ،،755-712. 
 یجمهور در آن یجانب حقوق و مؤلف حق از تیدرباره حما یگزارش .،7537شکیب، مرتضی ) شفیعی .8

 خانه کتا . :. ت رانرانیا یاسالم
، المللتی مجلته حقتوقي بینالمللي.  ،. سیر تحول حقوق مؤلف در جامعه بین7533قاسمی، محسن ) .9

25(53 ،،741-735. 



 

 

88 

مطالعات دینی رس
انه |  سال 

سوم
مشاره 

  |
یازدهم و دوازدهم

 |
پاییز و زمستان 

0011
 

، کتاب ماه کودک و نوجوان .رایت ورورت و تبعات پذیرش توافقنامه کپی .،، آذر7535قصاع، محمد ) .11
31 ،33-705 

 اصاغر . ترجماهرایات در اینترنات، لیناک دادن و عواقاب آن کپی .،7537کو )کاوازاس، ادوارد؛ مایلز،  .11
 .23-73، 70 ،یاسالم یهاکتاب . نژاد واعظی

 . 714-751،، 10)2، فصلنامه کتاب .حق مؤلف در محیط دیجیتال .،7531مطلبی، داریوش ) .12
  ت ران: انتشارات صدرا .یاسالم اقتصاد به ینظر،. 7513مرتضی ) مط ری، .13
 . قم: انتشارات اصغری.،2ج) فقه اصول،. 7531مظفر، محمدروا ) .14
. شیراز: م اد، های احکام و استفتائات مراجع( )رساله 2اپلیکیشن رسائل تا،.  مکار  شیرازی، ناصر )بی .15

 های ایران اس می های بازی و سرگرمی مرکز نوآوری
 .موسسه تنظیم و نشر آثاراما  خمینی . ت ران:(1)ج عیالب کتاب ،.7513الله ) خمینی، روح موسوی .16

شیراز: م اد،  های احکام و استفتائات مراجع(. )رساله 2اپلیکیشن رسائل تا،.  )بی نی،حسیهمدان ینور .17
 های ایران اس می. های بازی و سرگرمی مرکز نوآوری

 قضائیه. قوه انتشارات مرکز. ،2)ج عدالت فهیصح،. 7535محمود ) هاشمی شاهرودی، .18



 

 

86 

انه
رس

در 
آن 

ی 
قه

ی ف
بان

و م
ری 

ک
ت ف

کی
مال

حق 
ی 

گ
گون

چ
 

ید
جد

ای 
ه

 

 

Intellectual property rights and its jurisprudential foundations  

in new media 

 

Kamal Akbari

 

Abstract 

Purpose: The purpose of the current research is to investigate the 

intellectual property right and its jurisprudential foundations in new media 

Methodology: This paper tries to identify the concept of copyright and 

its relationship with intellectual property through exploratory analytical 

method and then describe the elements of this concept and its place in the 

laws and its principles, while expressing the jurisprudential view in this 

regard, to investigate and explain this concept jurisprudentially and its impact 

on the social system. 

Findings: The findings show that in 1379, a law called "the Computer 

Software Protection Act" was passed, expanding national protection of 

intellectual property in Iran. Different views on the legitimacy of intellectual 

property among jurists have led to the presentation of different judicial decree 

in this regard. 

Conclusion: Based on the findings, solutions can be prepared to improve 

the use of digital media space by following intellectual property concepts; It is 

necessary for authors and owners of the work to become familiar with their 

rights in this field and use them in production processes to distribute and 

reproduce. 2. Considering the acceptance of the spiritual and moral dimension 

of intellectual property rights by Islamic jurists and scholars, in some cases 

where international concepts of intellectual property are hardly accepted by 

users and consumers, by referring to religious teachings in this field, the 

shortcomings can be covered. 3. Shiite jurists have different views on 

copyright, but there are favorable intellectual grounds for further explanation 

and more detailed theology in order to overcome some of the nodes in this 

field. 

Keywords: intellectual property, copyright, literary and artistic property, 

digital media 
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