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 چکیده

سو و  در راستاي حمایت از مؤلفان و هنرمندان از یک) تیرا یکپ(حقوق مالکیت ادبی و هنري 

ی دیگر، به مؤلفان و هنرمندان حقوق انحصاري یاز سو) منافع عمومی(حمایت از حقوق جامعه 

ي اثر ساز يتجارقت، از  به استناد داشتن این حقوق در مدتی موتواند یممؤلف . کند یماعطا 

عنوان پدیدآورنده براي همیشه در تاریخ و  و نام خود را به) حق مادي(خود کسب درآمد نموده 

یکی از مصادیق حقوق جامعه، حق دسترسی به ). حق معنوي. (فرهنگ بشریت ثبت نماید

 که رسد یمدر نگاه اول به نظر . اطالعات در راستاي آموزش و ارتقاي کیفیت زندگی است

 و حق انحصاري مؤلف، محدودکنندة این حق جامعه باشد، اما با نگاهی به مبانی تیرا یکپ

طور خاص و همچنین بررسی دقیق  طور عام و مالکیت ادبی و هنري به مالکیت فکري به

کننده سالمت  تنها این حق انحصاري، تأمین  که نهشود یمی چنین نتیجه الملل نیبمقررات ملی و 

جهت با منافع جامعه همسو است، بلکه  این العات و محصوالت فرهنگی بوده و ازو اصالت اط

 در دسترسی عموم به تیرا یکپ و استثناهاي وارد بر آن نیز مانع نقش محدودسازي ها تیمحدود

ی حق معنوي براي مؤلف، اصالت و سالمت اطالعات را نیب شیپعالوه بر این . شود یماطالعات 

 برخورداري جامعه از اطالعات اصیل و با منبع و منشأ مشخص و معتبر در پی داشته و موجب

الیحه حمایت از مالکیت ادبی و هنري و حقوق مرتبط  19 این خصوص مفاد ماده  در.شود یم

  .توجه است ی قابلالملل نیبدر دو سطح ملی و  مکرر کنوانسیون برن 2 و 2ي ها مادهو 

سترسی به اطالعات، منافع عمومی، اصالت اطالعات، رایت، انحصار، د کپی : کلیديهاي واژه

  سالمت اطالعات

                                                   
  mh_mirshamsi@atu.ac.ir    . استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی *
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  مقدمه

رایت کپی


 یا حقوق مالکیت ادبی و هنري


اي از حقوق مالکیت فکري  شاخه


 است که 

براي خالق آثار ادبی و هنري


 ایجاد حق انحصاري


تواند به  دارنده حق می. کند  می

ه اموري ازجمله تکثیر، انتشار و توزیع اثر استناد این انحصار، در مدتی محدود، نسبت ب

خود تصمیم گرفته و اقدام کرده یا انجام این امور را طی قرارداد به دیگري واگذار 

 آن اثر به جامعه دآورندةیپدعنوان مؤلف و  همچنین او حق دارد که خود را به. نماید

. گیري نمایدمعرفی کند و از اثر خود در مقابل صدماتی چون تغییر و تحریف جلو

 حق که معموالً مؤلف یا ناشر است به دارندةدرنتیجه اگر شخصی بدون کسب موافقت 

اقدام نماید یا اثر را به خود منتسب کند و یا در آن ) مثالً تکثیر(یکی از اعمال باال 

 حق بوده، موجد مسؤولیت دارندةتغییري ایجاد نماید، عمل وي ناقض حقوق مالکانه 

  .استي فریو کحقوقی 

محور، در کنار این انحصار مند و توسعه حقوق مالکیت فکري با نگاهی نظام


 که 

ها تیمحدود اثر و محدودکننده حقوق عموم است، دآورندةیپدبه نفع 


 و استثناهایی


 

منظور حفظ   و استثناها، بهها تیمحدوداین . استرا بر این حق انحصاري وارد دانسته 

منافع عمومی


 بینی  پیش-اند يفکر آثار کنندة مصرفکه درواقع - جامعه  و تأمین حقوق

منظور دسترسی همگان به اطالعات  شده و برخی از آنها، حق انحصاري مؤلف را به 

  .کند یمتعدیل و تحدید 

                                                   
1. Copyright 
2. Literary and Artistic Property Law 
3. Intellectual Property Law 
4. Literary and Artistic Works 
5. Exclusive Right 
6. Monopoly 
7. Limitations 
8. Exceptions 
9. Public Interests 



 
 
 
 
 
 
 

  3  ...   رایت در دسترسی همگانی به اطالعات نقش کپی

دسترسی به اطالعات، پایه و اساس زندگی دموکراتیک و به معناي دسترسی افراد 

: 1386انصاري، . (ا و مؤسسات عمومی استه به اطالعاتی است که در اختیار دستگاه

طور  هاي زندگی، باید به گیري در تمام زمینه  براي توانایی تصمیمها انسانهمه ) 138

دیگر،  بیان به. غرض و نامحدود دسترسی داشته باشند مساوي به اطالعات معتبر، بی

.  هستندشانیها ريگی مردم، نیازمند و البته خواستار اطالعات رایگان و آزاد براي تصمیم

)Tise, 2015: 158 ( اگر مردم به اطالعات دسترسی نداشته باشند، آزادي اثرگذار

حق دسترسی به اطالعات، زیربناي دموکراسی و براي تکمیل و اجراي . نخواهد بود

 دولت شفاف و جوابگو نۀیگنجدسترسی به اطالعات کلید .  ضروري است،حقوق دیگر

 ,Mendel(هاي دولتی دارد  مدیریت اي انحرافات و سوءاست و نقشی کلیدي در افش

2017: 12(. 

طور ضمنی بر ضرورت  در نظام حقوقی ایران، اصول مختلفی از قانون اساسی به

تحقق اصول سوم، ششم و هشتم قانون اساسی . آزادي دسترسی به اطالعات تأکید دارد

 با عالوه بر این، قانونی .)155: 1385انصاري، (با تضمین آزادي اطالعات خواهد بود 

 به تصویب مجلس 1387نیز در سال » قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات«عنوان 

  .رسیده است و صراحتاً این حق را براي شهروندان به رسمیت شناخته است

این حق . شده است المللی نیز در اسناد مختلفی به این حق تصریح در سطح بین

 به رسمیت 1946 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 59 مهنا قطعنخستین بار در 

 اعالمیه جهانی حقوق بشر به بحث آزادي 9 ماده .)8: 1390ویژه، (شناخته شد 

ها،   عالوه بر این.)100: 1390طباطبائی مؤتمنی، (دسترسی به اطالعات پرداخته است 

ق دسترسی جهانی به المللی یونسکو راجع به اخالق اطالعات و ح  بینکنگرةسومین 

توجه   برگزارشده، قابل2000 نوامبر 15 تا 13اطالعات در قرن بیست و یکم، که در 

  .)11: 1389یوسفی، (است 

رایت و دسترسی عموم به اطالعات و   انحصار ناشی از کپیرابطۀ پژوهش، مسئلۀ

ي سازگاري یا عدم سازگاري آن دو است و پرسش این خواهد بود که آیا حق انحصار
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مؤلف و اختیار او در گردش اثر و اطالعات در جامعه، مانع دسترسی همگانی به 

  ؟کند یم آن را محدود کم دستاطالعات بوده یا 

که -ممکن است گفته شود که انحصار ناشی از حقوق مالکیت ادبی و هنري 

، دسترسی به -باشد یمموجب تسلط مؤلف بر جریان اطالعات و دانش تولیدي او 

این گفته در نگاه نخست و با توجه به انحصارِ . کند یم را محدود و پرهزینه اطالعات

مند و  رایت، نگاهی نظام ، ولی واقعیت این است که کپیرسد یمصرف، منطقی به نظر 

. کند یممحور به مؤلف داشته و از او در راستاي تأمین حقوق جامعه حمایت  توسعه

 دةیفا و حمایت از مؤلف، داراي اثر و مند دارد رایت، رویکردي نظام حقوق کپی

 فردي و خصوصی دارد، بلکه حقوق جامعه را نیز لحاظ جنبۀتنها  دوسویه است و نه

یی بر حق انحصاري ها تیمحدودعالوه بر آن، در راستاي تأمین منافع عمومی، . کند یم

  .شود یممؤلف وضع 

موضوع هستیم که بنابراین در این مقاله در پی بررسی و تدقیق بر روي این 

طور غیرمعقول و نامتعارف، دسترسی عموم به  تنها به رایت، نه انحصار ناشی از کپی

، بلکه با معرفی مؤلف و حمایت از جامعیت اطالعات و کند ینماطالعات را محدود 

شده، جامعه را در شناخت منبع و منشأ اطالعات و همچنین تمییز اطالعات  دانش ارائه

سازي اطالعات  اسره و ناصواب کمک کرده و درنتیجه موجب سالمسره و اصیل از ن

در این پژوهش، ابتدا حقوق انحصاري مؤلف را مطالعه کرده و در ادامه با بیان  .شود یم

 و استثناهاي وارد بر حقوق مادي مؤلف و تبیین حقوق معنوي وي، ها تیمحدود

به اطالعات را محدود تنها دسترسی همگان  رایت، نه بررسی خواهیم کرد که کپی

 گسترة با توجه به که اینقابل اشاره  .شود یمسازي اطالعات  ، بلکه موجب سالمکند ینم

 شود یم و استثناها بررسی ها تیمحدودموضوع پژوهش، مصادیقی از حقوق مادي و 

  .که همسو با دسترسی همگانی به اطالعات است
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  حقوق انحصاري مؤلف. 1

دو دسته حق براي مؤلف) رایت کپی(ي حقوق مالکیت ادبی و هنر

 

حقوق ( و حقوق معنوي 3)حقوق اقتصادي(حقوق مادي : کند یم ایجاد 2)پدیدآورنده(

 1348 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 3 مادة 4).اخالقی

م و برداري مادي و معنوي از نا  حق بهره ... شاملدآورندهیحقوق پد« که کند یممقرر 

در این ماده، بیانگر حق مادي و عبارت » برداري مادي بهره«عبارت » .اثر اوست

وجود دو . است) مؤلف(دهندة حق معنوي براي پدیدآورنده  نشان» برداري معنوي بهره«

رایت است که در  دسته حق مادي و معنوي براي مؤلف، از استانداردها و اصول کپی

  .شده است بینی لی تمام کشورها پیشالمللی و حقوق م تمام مقررات بین

  

  حقوق مادي) الف

 مؤلف حقوقی انحصاري است که استفاده از منافع مادي اثر را براي ماديحقوق 

انتقال یا  قابلکند و مانند سایر اموال مادي،  زمان محدودي به مؤلف اعطا می مدت

 قانون مزبور12 مادةطبق . باشد واگذاري به غیر می


 50ز این حقوق، ، مدت حمایت ا

سال پس از فوت مؤلف ادامه دارد؛ یعنی مؤلف در زمان حیات خود، دارنده این حق 

طبق .  سال، متعلق به ورثه خواهد بود50است و پس از فوت او، این حق براي مدت 

اعم از مؤلف یا (انتقال و واگذاري است و دارنده   همین قانون، حق مادي، قابل5 مادة

                                                   
1. Author 
2. Creator 
3. Economic Rights 
4. Moral Rights 

- مدت استفاده از حقوق مادي پدیدآورنده «:  قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان12 ماده

 سال است و اگر 50شود، از تاریخ مرگ پدیدآورنده  موجب وصایت یا وراثت منتقل می موضوع این قانون که به

منظور استفاده عمومی  د، براي همان مدت بهوارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باش

 ».در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت
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مام یا بخشی از حق خود را براي تمام مدت حمایت یا بخشی از آن به  تتواند یم) ورثه

  1.دیگري ازجمله ناشر واگذار کند

انتقال است، مشمول اصل سرزمینی  موقت و قابلکه اینحقوق مادي عالوه بر 

 

حقوق مادي « قانون مذکور در بیان این اصل چنین مقرر کرده که 22 مادة. باشد یمنیز 

 از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر براي نخستین بار  موقعیدآورندهیپد

در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبالً در هیچ کشوري چاپ یا نشر یا 

بنابراین آثار و اطالعاتی که براي نخستین بار در خارج از » .پخش و یا اجرا نشده باشد

یت نیستند و دسترسی به آن بدون کشور، چاپ یا منتشر شوند، مشمول حما

رایت ایران براي  دیگر، نظام کپی عبارت به. رایت ممکن خواهد بود ي کپیها تیمحدود

، حمایتی شوند یماطالعاتی که براي نخستین بار در خارج از کشور تولید و منتشر 

ماً البته مسل. راحتی براي همگان در دسترس خواهد بود بینی نکرده و بنابراین به پیش

االجرا خواهد بود و در صورت پیوستن ایران  مقررات کشور محل تولید اطالعات، الزم

شده و آثار و اطالعاتی که در هرکدام از کشورهاي  به کنوانسیون برن، این اصل تعدیل

  .، موردحمایت خواهند بودشوند یمعضو کنوانسیون، تولید، چاپ و منتشر 

 مادي مؤلف، بین آثار و اطالعاتی که در  در خصوص حقوقکه اینذکر  نکته قابل

مشاهده  .، تفاوتی نیستشوند یمارائه ) الکترونیک(فضاي فیزیکی و فضاي مجازي 

 که وجود حق مادي براي مؤلف، هرچند موقت، او را بر گردش اطالعاتی که شود یم

افقت به آن، بدون مو) جامعه(ي که دسترسی دیگران ا گونه به، کند یمپدیدآورده، مسلط 

این امر دسترسی جامعه را به آثار و دانش و اطالعات تولیدشده، . او ممکن نیست

  .کند یمبر  محدود و هزینه

                                                   
- پدیدآورنده اثرهاي موردحمایت این قانون «:  قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان5 ماده

 »: ....ر واگذار کندتواند استفاده از حقوق مادي خود را در کلیه موارد ازجمله موارد زیر به غی می

2. Territoriality Principle 



 
 
 
 
 
 
 

  7  ...   رایت در دسترسی همگانی به اطالعات نقش کپی

محدودیت زمانی و مکانی حمایت و (ي حق مادي ها یژگیوپس از بیان 

گونه که در مقدمه هم بیان  همان. میکن یماختصار بررسی  ، اقسام آن را به)پذیري انتقال

 و ردیگ ینمي حقوق مادي مؤلف مورد بررسی قرار ها شاخهپژوهش، تمام شد، در این 

 که محدودکنندة دسترسی عموم به اطالعات به نظر شود یمتنها به مواردي اشاره 

  .رسند یم

  1حق تکثیر) اول

. است برداري از یک اثر به هر شیوه و به هر تعداد حق تکثیر به معناي حق نسخه

 براي تکثیر اهمیت ندارد و در نتیجه تکثیر شده ار گرفتهکبنابراین روش و قالب به 

هاي  هاي صوتی یا تصویري و نیز واسطه ممکن است از طریق ضبط بر روي واسطه

هاي  برداري از روش و همچنین با بهره) DVDدیسکت، لوح فشرده و (الکترونیکی 

  .)334-335: 1388زرکالم، ( دیجیتالی انجام شود

، ماده 1348از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب  قانون حمایت 5ماده 

 قانون ترجمه و تکثیر کتب و 1، ماده 1382 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 62

 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان 1 و ماده 1352نشریات و آثار صوتی مصوب 

المللی  طح بیندر س .کنند  حمایت می تکثیر از حق1379ي مصوب ا انهیراافزارهاي  نرم

 9طبق ماده .  کنوانسیون برن مورد شناسایی قرار گرفته است9نیز این حق در ماده 

نامه تریپس موافقت


رایت وایپو  معاهده کپی3 و ماده 


 1، اعضا به ترتیب به رعایت مواد 

نامه و   و بنابراین حق تکثیر طبق موافقتاند شده کنوانسیون برن ملزم 6 تا 2 و 21تا 

  .گیرد  موردحمایت قرار مییادشدهه معاهد

خواه در  -با وجود این حق انحصاري براي مؤلف، تهیه یک یا چند نسخه از اثر 

 از اختیارات انحصاري مؤلف است و هیچ -شکل فیزیکی و خواه در شکل الکترونیک

                                                   
1. Right of Reproduction 
2. TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement) 
3. WCT (WIPO Copyright Treaty) 
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 بدون موافقت وي، به تکثیر اثر و تواند ینم -خواه حقیقی و خواه حقوقی–شخصی 

 بدون موافقت - نظر از تعداد نسخ آن صرف- تکثیر اطالعات . بادرت ورزداطالعات م

بنابراین چنین  .ولیت استئ حق، نقض حقوق وي محسوب شده و موجد مسدارندة

 با داشتن حق انحصاري تواند یم که مؤلف و تولیدکننده اطالعات، رسد یمبه نظر 

جه، دسترسی عموم به آن تکثیر، مانع تکثیر اطالعات شده و گردش اطالعات و درنتی

  .را محدود کند

  

  1حق انتشار) دوم

 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و ماده 3 مادةحق نشر در 

شده است و به معناي   بینی  قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی پیش1

وانند به آن دسترسی اي که اشخاص بت گونه منتشر کردن و پخش اثر در جامعه است به

. شود یمشامل نیز حق انتشار، انتشار در فضاي فیزیکی و الکترونیک را . داشته باشند

 نسبت به انتشار اثر تواند یماین حق در انحصار مؤلف بوده و فقط او است که 

پر واضح است که انتشار اثر و اطالعات، . )WIPO, 2016: 10(گیري کند  تصمیم

 اشاعۀ و هر چه میزان گسترش، فراگیري و باشد یمه آن شرط دسترسی جامعه ب

 و بیشتر تر آساناطالعات در جامعه بیشتر باشد، دسترسی همگان به آن اطالعات 

 تواند یم او، اجازةتسلط مؤلف بر انتشار اطالعات و ضرورت . ممکن خواهد بود

ر اثر و گردش اطالعات در جامعه را مختل کند و در واقع تصمیم مؤلف به انتشا

  . اثر استقرار دادناطالعات، به معناي تصمیم او به در دسترسِ عموم 

  

  

                                                   
1. Right of Publication 



 
 
 
 
 
 
 

  9  ...   رایت در دسترسی همگانی به اطالعات نقش کپی

  1توزیعحق ) سوم

اي به  اثر، حق عرضه اثر ادبی و هنري اعم از فیزیکی و رایانه منظور از حق توزیع

دیگر هر عملی است که  عبارت هاي آن بوده و به عموم و تجاري کردن اصل یا نسخه

 .)WIPO, 2008: 43(شود  با اهداف اقتصادي وارد بازار میموجب آن یک اثر  به

دهد تا از پخش  برخورداري از این حق به پدیدآورنده اثر یا دارنده حق این امکان را می

اثر خود در اجتماع یا بخشی از آن خودداري کرده یا در قبال دریافت عوض مادي آن 

  .)339: 1388زرکالم، (را تجویز کند 

 مجازي به معناي انجام هرگونه عملی براي در اختیار گذاشتن اثر توزیع در فضاي

در مقابلِ توزیع در . با هدف کسب منافع اقتصادي است... اعم از فروش، اجاره و 

باشد، حق توزیع در  هاي ملموس می فضاي فیزیکی که به معناي انتقال اموال یا نسخه

اعمال خواهد بود،  که دیجیتالی قابلفضاي مجازي از طریق تکثیر اثر توسط انتقال در شب

هاي الکترونیکی  هاي اثر از طریق انتقال سیگنال دسترس نمودن نسخه صورتی که قابل به

 تحت پوشش مفهوم توزیع قرار گیرد) مانند پرینتر(هاي آن  در کامپیوتر یا ترمینال

)Ficsor, 2005: 13(. 

 قانون ترجمه 1رمندان، ماده  قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هن5ماده 

 5 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 62و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، ماده 

پخش و هرگونه ي، ا انهیراافزارهاي  قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم

  .ندندا یماثر را در انحصار مؤلف حقوق مادي  از برداري اقتصادي بهره

  

  2)عرضه به عموم(ی حق عرضه عموم) چهارم

اعم از وسایل (حق عرضه عمومی به ارائه اطالعات از طریق هر دستگاه یا فرایند 

موجب این حق، پدیدآورنده از  به. گردد براي عموم افراد اطالق می) سیم باسیم یا بی

                                                   
1. Right of Distribution 
2. Right of Communication to the Public 

  .شود  نیز یاد می، عنوان نشر و مخابره به عموم و در دسترس عموم قرار دادن اثربااز این حق 
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 پخش  وحق انحصاري عرضه اثر به عموم از طریق نمایش، اجرا، ارسال سیمی

  .)51-55: 1386صادقی، (برخوردار است )  تلویزیونیرادیویی و(اي  فرستنده

 قانون 62 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، ماده 3ماده 

 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی و ماده 1تجارت الکترونیکی، ماده 

خش، عرضه و ي، حق پا انهیراافزارهاي   قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم1

  .اند صراحت از حقوق مادي پدیدآورنده محسوب کرده اجراي اثر را به

پخش از رادیو و تلویزیون و وسایل دیگر ارتباطاتی از مصادیق عرضه عمومی 

بر  . قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان آمده است5است که در ماده 

ثر و تولیدکنندة اطالعات، پخش و موجب این حق، صاحب ا اساس این مواد و به

ي صوتی و تصویري مثل رادیو و تلویزیون، ماهواره و اینترنت ها رسانهنمایش آن را از 

وجود این حق انحصاري، بدون کنترل و .  مانع پخش شودتواند یمدر کنترل داشته و 

  .خوبی بیانگر محدود شدن دسترسی همگان به اطالعات است تعدیل به

  

  1جمهحق تر) پنجم

یکی دیگر از مصادیق حقوق مادي مؤلف آن است که مؤلف داراي حق 

 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و 5 مادة .انحصاري ترجمه اثر خود است

 کنوانسیون 8 مادةالمللی نیز  در سطح بین. بینی کرده است هنرمندان این حق را پیش

  .داند یمبرن، ترجمه را از حقوق پدیدآورنده اثر 

 جامعه، به دلیل آشنا نبودن با زبان خارجی، توانایی عمدةپر واضح است که بخش 

 را ندارند و دسترسی آنها ها زبانشده با این  استفاده از متون و اطالعات نوشته یا ارائه

درك براي   این متون و اطالعات به زبان قابلترجمۀبه این دانش و اطالعات، نیازمند 

نحصاري ترجمه براي مؤلف و ضرورت موافقت او بر این امر، وجود حق ا. آنها است

                                                   
1. Right of Translation 



 
 
 
 
 
 
 

  11  ...   رایت در دسترسی همگانی به اطالعات نقش کپی

بنابراین وجود . کند یمدسترسی عموم به دانش و اطالعات را محدود و پرهزینه 

  .تدابیري براي تعدیل و تحدید این حق الزم است

 گفت که توان یم آنها در باال بیان شد، ترین مهمحقوق مادي مؤلف که  با توجه به

 دهد یمبه مؤلف ) WIPO, 2008: 43(، حقوق انحصاري موقت رایت نظام کپی

)Goldstein, 2001: 246(. ي به دارنده، اجازه استفادهانحصار این حق


 از اثر خود و 

تواند اثر خود را در   مؤلف می.)Goldstein, 2001: 247(دهد  منع استفاده دیگران را می

یع نموده و به عموم مردم عرضه نماید یک یا چند نسخه تکثیر کرده، آن را در بازار توز

)Goldstein, 2001: 249-250(. و مؤلفان قانون حمایت از حقوق 5 و 3ي ها ماده 

صراحت به وجود این حق براي مؤلف اشاره داشته  بههنرمندان و مصنفان


، نقض 

  . جرم و مشمول مجازات دانسته است23 آن را طبق ماده 3)استفاده غیرمجاز از(

 دارندة موجب برتري که آنه داشت که این حق انحصاري و حمایت از باید توج

ي از محصوالت فکري را تا مند بهرهي و  برخوردارنهیهزشود، نباید  آن بر دیگران می

، کننده مصرفتوجهی از جامعه و قشر  اي افزایش دهد که بخش قابل گونه حدي و به

مچنین این حق انحصاري نباید منجر به ه. نتوانند آن را تهیه و مورد استفاده قرار دهند

سوءاستفاده دارنده آن از موقعیت برتر


رایت با نگاهی  ي، نظام کپیرو نیازا.  خود شود

                                                   
- موجب قوانین اکثر کشورها، انجام اعمالی در  از اثر مورد حمایت، به» استفاده« بنا بر گفته وایپو منظور از

 :WIPO, 2008(شخاصی غیر از مالک یا بدون اجازه او قابل انجام نیست ارتباط با یک اثر است که توسط ا

43(.  

- حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حق « این قانون 3 طبق ماده

قوق ستار زرکالم، ح. براي مطالعه بیشتر حقوق مادي مؤلف رك» .برداري مادي و معنوي از نام و اثر اوست بهره

  . به بعد150مالکیت ادبی و هنري، ص 

-کپی : اند از را الزم دارد، عبارت) معموالً مؤلف یا ناشر(رایت   اعمالی که انجام آنها کسب اجازه از دارنده کپی

کردن یا تکثیر، اجراي اثر در بین عموم مردم، صدابرداري و ضبط، ساخت فیلم از اثر، پخش رادیویی، ترجمه و 

  .)WIPO, 2008: 43(ثر اقتباس از ا

4. Dominate Position 
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اي  گونه ، قوانین را به)جامعه( آن کنندة مصرفو ) اندیشمندان( علم دکنندةیتولجامع به 

 تیمالکیعنی نظام . وضع و مقرر کرده که بین حقوق این دو، تعامل و توازن ایجاد شود

کند، بلکه حقوق عموم  خالق اثر را تبیین می  حقوق مادي و معنويتنها نهادبی و هنري 

 در .)WIPO, 2008: 1(نماید  شده، بیان می افراد جامعه را براي دسترسی به آثار خلق

ي اعطایی به انحصاراي باشد که در کنار حقوق  گونه واقع وضع مقررات باید به

ه، حق عموم جامعه هم در انتفاع و برخورداري از این آثار فکري لحاظ شود پدیدآورند

)Groves, 1997: 3(.  

بدین منظور اوالً این حق انحصاري موقت و محدود به زمان است


 و با سپري 

، مال فکري از انحصار خارج و در حوزه عمومییادشدهشدن زمان 


: گیرد  قرار می

خود و بدون نیاز به اقدامی خاص  ان خودبه مالکیت شخص با گذشت زمحقیعنی 

زایل شده، امکان استفاده قانونی براي هر شخصی بدون نیاز به کسب اجازه از مالک 

ثانیاً این حق در همان مدت موقت، مطلق و بدون قید . قبلی وجود خواهد داشت

نافع ي را با توجه به مانحصاری خصوصالمللی این حق  گذاران ملی و بین قانون. نیست

عمومی مقید ساخته، محدودیت


 و استثنائاتی


از لحاظ نظري و . اند  را بر آن وارد کرده

 مالکیت صاحبان آثار حق و استثناها بر ها تیمحدودمبانی مالکیت فکري، پذیرش این 

ي از گنجاندن قیدهایی فکر مالکیت حقوقفکري، منطقی و قابل دفاع است و هیچ نظام 

                                                   
-قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مدت حمایت از حقوق 12مثال طبق ماده   عنوان  به 

 سال پس از مرگ 50 کنوانسیون برن نیز این مدت 7 ماده 1طبق بند .  سال پس از فوت او است50مادي مؤلف 

  .مؤلف است

 16مثال طبق ماده   عنوان به.  در حوزه مالکیت صنعتی نیز، مدت حمایت از حق مادي، موقت استهک اینذکر  قابل

 سال از 20هاي صنعتی و عالئم تجاري، مدت حمایت از حقوق مادي مالک اختراع،  قانون ثبت اختراعات، طرح

  .تاریخ ثبت اظهارنامه است

2. Public Domain 
3. Limitations 
4. Exceptions 



 
 
 
 
 
 
 

  13  ...   رایت در دسترسی همگانی به اطالعات نقش کپی

 در ها تیمحدودبرخی از این .  جامعه خودداري نکرده است انحصاري به نفعحقبر 

  .میپرداز یمراستاي دسترسی همگان به اطالعات است که در ادامه به آن 

  

  منظور دسترس همگانی به اطالعات  و استثناهاي حقوق مادي بهها تیمحدود. 2

مؤلف  که حقوق میکن یماشاره  یی و استثناهاها تیمحدوددر ادامه به آن دسته از 

  .کند یمرا در راستاي دسترسی همگانی به اطالعات، تعدیل و همسو 

  رایت موارد خارج از شمول کپی) الف

ویژه قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و  به(در مقررات فعلی ایران 

به مواردي که خارج از شمول حمایت حقوق مؤلف است، اشاره نشده ) هنرمندان

حقوق ایران، مواردي که قانوناً موردحمایت نبوده و از همان دیگر در  عبارت به. است

 و در واقع نظام اند نشدهرایت هستند، تعیین   کپیمحدودةابتداي پدید آمدن، خارج از 

 ها آناما کنوانسیون برن، . حقوقی ایران در حال حاضر، چنین مواردي را نپذیرفته است

د کردن آنها در حقوق ملی خود، را برشمرده و کشورهاي عضو را به پذیرش و وار

 به این موارد 5الیحه حمایت از مالکیت ادبی و هنري نیز در ماده . مخیر کرده است

  :شود ینمرایت، موارد زیر را شامل  طبق این ماده، حمایت کپی. تصریح کرده است

  ؛صرف اخبار روز و رویدادهاي جاري. 1

 از استفاده يها  روشوسایل، و ارابز یاها  کار دستگاه هرگونه فکر محض، طرز. 2

 محض، صرف وقایع تاریخی و يها  انجام کار، قواعد و اصول کلی، دادهشیوه ها، سامانه

 به ای بیان، توصیف و توضیح داده ي ازجمله مفاهیم ریاضی، حتی اگر در اثرم،یمفاه

  ؛کشیده شده باشند تصویر

، ها نامه نییسی، قوانین عادي، آهرگونه متن قوانین و مقررات، از قبیل قانون اسا. 3

  ؛ دو یا چندجانبهيها معاهده

ها،  ها، بخشنامه ، دستورالعملها هیهرگونه متن رسمی اداري، از قبیل ابالغ. 4

   و عمومی و سایر دستورات ادارييها یآگه
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  .ي و داوریی شبه قضا،ییآرا و تصمیمات صادره از مراجع قضا. 5

، اند برن در کنوانسیون یادشده که منطبق با موارد موارد برشمرده شده در این ماده

 آن، داراي حق انحصاري بر روي آنها نیست دآورندةیپدموردحمایت نیستند و در واقع 

 به این آثار و اطالعات توانند یمو بنابراین عموم جامعه، بدون هرگونه محدودیتی 

  .دسترسی داشته باشند

  .میده یمیح اختصار توض در ادامه موارد باال را به

  

  صرف اخبار روز و رویدادهاي جاري) اول

 منطبق است و بدین معنا است که اخبار  برنونی کنوانس2 ماده 8بند این مورد با 

سوزي و   و حوادث طبیعی یا انسانی مثل سیل و زلزله و آتشها اتفاقمربوط به 

کلی اخبار و طور تصادفات و رویدادهاي جاري مثل دیدارهاي اجتماعی و سیاسی و به

هاي مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، هنري و ورزشی مشمول   در زمینهها گزارش

دسترس بوده و رسانه و   براي همه قابلها اتفاقاخبار مربوط به این . رایت نیستند کپی

  .رایت در اختیار عموم قرار دهند مطبوعات باید آنها را بدون محدودیت کپی

موجب الیحه ایران و کنوانسیون برن، خارج از   بهباید توجه داشت که آنچه

 یا ها اتفاق حمایت قرار گرفته، صرف اخبار مربوط به واقعیات است و تحلیل گسترة

در  .، موردحمایت استشود یم تهیه ها اتفاقاي خالقانه از این  گونه یی که بهها گزارش

اي  گونه ن اخبار را بهي اینگار روزنامه که گزارشگر و یا دیآ یمبرخی موارد پیش 

 که در این شود یم که دیگر از حالت اخبار صرف خارج دهد یمگزارش و شرح 

تالش  .رایت خارج دانست  آن گزارش و شرح را از حمایت کپیتوان ینمصورت 

فکري براي شرح اخبار و وقایع موردحمایت است؛ چراکه داراي ابتکار است، اما بیان 

 ,WIPO(رایت نیستند  اثر محسوب نشده و موردحمایت کپی از وقایع، در واقع، ساده

1978: 22-23(.  
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  متون رسمی) دوم

ن قوانین و مقررات مصوب، متون رسمی اداري هرگونه متمنظور از متون رسمی، 

 قوانین و مقررات از قبیل  متن:اند از این متون عبارت. و تصمیمات مراجع قضایی است

، ها هیابالغ،  دو یا چندجانبهيها ، معاهدهها نامه نییقانون اساسی، قوانین عادي، آ

آرا و ي و  عمومی و سایر دستورات اداريها یها، آگه ها، بخشنامه دستورالعمل

 5 ماده 5 و 4، 3مفاد بندهاي  .ي و داوریی شبه قضا،ییتصمیمات صادره از مراجع قضا

 ونی کنوانس2 ماده 4 بندرایت بوده و با  الیحه بیانگر خروج متون رسمی از شمول کپی

  . هماهنگ استبرن

رایت بر متون  توجیهات و مبانی نظري مختلفی در مورد چرایی عدم شمول کپی

 امر، این است که جۀینت این پژوهش است، ولی گسترةرسمی وجود دارد که خارج از 

رایتی بر روي این  گونه محدودیت کپی به دلیل نبود حقوق مؤلف بر روي این آثار، هیچ

ذکر  قابل . بدون محدودیت به آنها دسترسی داشته باشندتوانند یمثار نبوده و عموم آ

  .رایت است بندي اطالعات از منظر مباحث امنیتی، خارج از موضوع کپی  طبقهکه این

  

  تحدید حقوق مؤلف) ب

که در واقع محدودیت هستند، دانش و اطالعات بنا به ) بند الف(در موارد باال 

 آن داراي دآورندةیپداً و از همان ابتداي آفرینش، موردحمایت نیستند و ی، اساسلیدال

حق انحصاري نیست، اما در موارد زیر، اثر و اطالعات تولیدي موردحمایت بوده و 

شده است، اما این حق انحصاري در  بینی براي پدیدآورنده، حقوق انحصاري پیش

. شود یمثناهایی بر آن وارد راستاي دسترسی همگانی به اطالعات محدودشده و است

 اصوالً اثر، موردحمایت بوده و مؤلف داراي حق انحصاري است، این که اینیعنی با

 محدودشده و مؤلف داراي حق -میکن یمکه در زیر به آنها اشاره –حق، در موارد معینی 
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 از استفادةدیگر در چنین مواردي، دسترسی به اطالعات و  عبارت به. انحصاري نیست

  .ردیگ ینمولیتی براي اشخاص شکل ئ و مسشود ینم، نقض حقوق مؤلف محسوب آن

رسانی  قصد اطالع  الیحه ایران، در برخی موارد استفاده از آثار به19موجب ماده  به

، هرچند که این آثار مشمول شود ینممجاز است و نقض حقوق مؤلف محسوب 

 این ماده با که اینذکر  قابل. ست آن داراي حق انحصاري ادآورندةیپدرایت بوده و  کپی

این موارد که بیانگر جواز تکثیر، انتشار و  . مکرر کنوانسیون برن هماهنگ است2 مادة

  :اند از ی هستند، عبارترسان اطالعقصد   بهها رسانهپخش از طریق 

 هینشر انتشاریافته در یک روزنامه یا مقاله تلویزیونی یا - تکثیر برنامه رادیو -

درباره مباحث روز اقتصادي، سیاسی یا مذهبی در روزنامه و نشریه ادواري ادواري 

  ؛ها رسانهدیگر و رادیوتلویزیون و سایر 

رسانی درباره رویدادهاي جاري  ي کوتاه اثر که در جریان اطالعها دهیگز بازنشر -

ی رویدادهاي جاري رسان اطالع، تا حدي که متناسب با هدف شود یمشنیده یا دیده 

  د وباش

 صورت بهی، علمی، وعظ و خطابه و موارد مشابه که اسیس بازنشر سخنرانی -

 که در جریان محاکمات قضائی ایرادشده است، در اي عمومی ایرادشده و نیز سخنرانی

 تا حدي که متناسب با هدف ها رسانه ادواري، رادیو، تلویزیون یا دیگر هینشرروزنامه، 

  .دی رویدادهاي جاري باشرسان اطالع

 که در تمام موارد باال، برنامه رادیویی و تلویزیونی و همچنین شود یممشاهده 

عنوان مؤلف داراي   آن بهدآورندةیپد و باشند یممقاله و سخنرانی، آثار مشمول حمایت 

رسانی و دسترسی همگان به اطالعات، این حق  حق انحصاري است، ولی به دلیل اطالع

رایت در عین اعطاي حق   که کپیدهد یمخوبی نشان  این موارد به .محدودشده است

 خالقه و آفرینندگی او، منافع جامعه را نیز قوةانحصاري به مؤلف و پاسداشت تالش و 

لحاظ کرده و در راستاي تضمین دسترسی همگان به اطالعات، این حق را محدود و 
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ویی و تلویزیونی یا  این استثنا، امکان تکثیر یک برنامه رادیجۀیدرنت. تعدیل کرده است

 نیازي به که ایني دیگر بدون ا هینشرمقاله یا سخنرانی و پخش و انتشار آن در برنامه یا 

کسب اجازه از مؤلف آن باشد، وجود دارد و این عمل نقض حقوق مؤلف محسوب 

  .رسانی باشد قصد اطالع  این تکثیر، پخش و انتشار بهکه این، مشروط بر شود ینم

 که شود یم و استثناها چنین نتیجه ها تیمحدود باال و وجود از تمام موارد

رایت فقط اعطاي حق انحصاري به مؤلف را مدنظر قرار نداده، بلکه با توجه به  کپی

اي تدارك  گونه به دسترسی به اطالعات، مقررات را به منافع عمومی ازجمله حق جامعه

اي که این حق، مانعی  گونه به، شود یمدیده که در موارد مقتضی حق انحصاري محدود 

  .براي جلب و تأمین منافع عمومی ازجمله دسترسی عموم به اطالعات نخواهد بود

 

  ؤلفسازي اطالعات از طریق اعطاي حقوق معنوي به م سالم. 3

ي ها زهیانگ دیگري از حقوق مؤلف است که مربوط به دستهحقوق معنوي 

ي روحی و روانی ها یژگیودهندة  ي نشاناثر ادبی و هنر. غیرمادي پدیدآورندگان است

پدیدآورنده است و انسان با خلق اثر، مختصات روانی و درونی خود را به نمایش 

حقوق معنوي بیانگر این است که پدیدآورنده، شخصیت خود را در اثر . گذارد یم

سازد و با خلق اثر، تمایالت، احساسات، هوش، تجربه و اعتقادات  خویش نمایان می

  .)108-109: 1388زرکالم، (رساند   را به عرصه ظهور و بیان میخود

 ,Pradhan(انتقال بوده و محدود به زمان و مکان نیست  حقوق معنوي غیرقابل

وضوح   قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به4 مادة .)125 :2011

 محدود به دآورندهیي پدحقوق معنو«طبق این ماده، .  را بیان کرده استها یژگیواین 

 ویژگی دیگر این حقوق آن است که از .»انتقال است زمان و مکان نیست و غیرقابل

دیگر قابل اسقاط نیست و  عبارت و به) L.Chinni, 1992: 148(شود   آن جدا نمیدارنده

حق معنوي، در انحصار مؤلف است، تا از این  .نظر کند  از آن صرفتواند ینمدارنده، 

عنوان پدیدآورنده به جامعه معرفی کند و از تمامیت افکار و اندیشه  ود را بهطریق خ

  .ۀ خود محافظت نمایدافتیبروز 
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رایت بوده و در تمام  این حق نیز همانند حقوق مادي از استانداردها و اصول کپی

 و مدت ها شاخهشده است، هرچند که نسبت به  بینی المللی پیش ي ملی و بینها نظام

 مکرر 6المللی، این حق در ماده  در سطح بین. از آن اختالف وجود داردحمایت 

مستقل از حقوق «در این ماده چنین مقرر شده که . شده است بینی کنوانسیون برن پیش

مالی پدیدآورنده و حتی پس از انتقال این حقوق، پدیدآورنده داراي حق والیت نسبت 

 لطمهحذف یا هر نوع تغییر اثر یا هر نوع تواند به هرگونه تحریف،  به اثر است و می

 .»دار شدن اعتبار یا شهرت او شود، اعتراض کند  موجب خدشهکه آندیگر نسبت به 

عنوان حداقلی که   قسم این حق را به2، این کنوانسیون شود یمگونه که مشاهده  همان

 و 1 ت نامحق انتساب یا حرم: براي کشورهاي عضو، الزم االتباع است، مقرر کرده است

  2.اثر حق حرمت یا تمامیت

و بعدها ) Standler, 2016: 5(حقوق معنوي اولین بار از کشور فرانسه برخاسته 

. )L.Chinni, 1992: 151(یافته است  نیز توسط تصمیمات قضایی فرانسوي گسترش

 شده است، آثار و بینی  مؤلفین آثار ادبی و هنري، حق معنوي پیشهمۀکه براي   ازآنجایی

اطالعات منتشره در رسانه و مطبوعات هم از این امر مستثنی نبوده و مشمول حق 

  .معنوي هستند

 مصالحی مثل دسترسی عموم به بنا بر حقوق مادي مؤلفین که اینذکر  نکته قابل

، اما حقوق معنوي مشمول محدودیت و استثنا نبوده شود یماطالعات، محدود و تعدیل 

ي رو نیازا 3.رسانی است، وجود دارد ی که مقصود، اطالعو در همه موارد، حتی زمان

ي ها تیمحدود الیحه حقوق مالکیت ادبی و هنري و حقوق مرتبط که بیانگر 19 مادة

                                                   
1. Right of Attribution/ Paternity/ Identification 

 .این حق در متون فارسی با عناوینی همچون حق سرپرستی اثر و والیت بر اثر نیز یادشده است از

2. Right of Integrity 
-هاي حقوقی مثل انگلیس، رعایت حقوق معنوي در گزارش اخبار و مسائل روز   در برخی نظامکه اینذکر   قابل

  .ستثنا شده استا
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 بدون ریاعمال ز«رسانی است، مقرر کرده که  قصد اطالع وارد بر حقوق مادي مؤلفین به

 دآورندهینکه مأخذ و نام پدشرط آ رسانی مجاز است، به قصد اطالع  به،حق دارندة اجازة

ضرورت ذکر مأخذ و نام پدیدآورنده، به معناي لزوم رعایت » .تا حد امکان ذکر شود

 مؤلف ممکن است و در واقع اجازةکه استفاده از اثر بدون  حق معنوي است، درحالی

  .حق مادي، محدودشده است

ن و آثارشان نیز نگارا بنابراین حقوق معنوي در بحث مطبوعات و در مورد روزنامه

هاي خالقانه که شامل تحقیق،  ۀ فعالیتجیدرنتوجود دارد؛ چرا که این حق در واقع 

نگاران و اصحاب رسانه و   است، به روزنامهها گزارشآوري اطالعات، تحلیل و  جمع

 یا مجالت، ها روزنامهعالوه بر این، حفظ حقوق معنوي در . شود مطبوعات داده می

 .)Hirschler & Klehm, 2015: 7(بخشد  قی را نیز بهبود میاستانداردهاي اخال

 جنبۀی براي او که نام خوشکارکرد این حق، عالوه بر معرفی پدیدآورنده و ایجاد 

حفظ اصالت و تمامیت آثار و جلوگیري از تحریف و باعث فردي و خصوصی دارد، 

ي ها شاخهر ادامه د .تغییر آنها و همچنین شناخت منشأ و منبع آثار و اطالعات است

سازي اطالعات   و نقش آن در سالم- که در کنوانسیون برن آمدهگونه آن-حقوق معنوي 

  .شود یمو حفظ اصالت آن بررسی 

  حق انتساب یا حرمت نام) الف

معرفی .  اثر استدآورندةیپدعنوان  حق حرمت نام، به معناي شناسایی مؤلف به

اي که جامعه بتواند بین  گونه ذکر نام او باشد، بهاثر و گردش آن در جامعه باید به همراه 

در این .  آن اثر بداندنندةیآفر خلق و پدیدآورندگی قائل شود و او را رابطۀاو و اثرش 

تنها   ماهیت فضاي مجازي نهامامیان تفاوتی بین فضاي فیزیکی و مجازي وجود ندارد؛ 

ن خطاي کاربر را در شناسایی  کرده بلکه امکاتر آسانامکان نقض حق معنوي را بسیار 

هاي اینترنتی افزایش  ي متفاوت در درون سایتها پنجرهمنبع اصلی اثر به دلیل باز شدن 

  .)25: 1395میرشمسی و مهدي برزي، (داده است 
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 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، حق حرمت نام را 3 مادة

انتقال «: بر لزوم رعایت آن تأکید کرده استصراحت  ، به18بینی کرده و در ماده  پیش

گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثري را 

 را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر دآورندهی باید نام پد،منظور انتفاع دارند به

ه به روش معمول و متداول اعالم و  چاپی یا تکثیرشديها یا روي نسخه اصلی یا نسخه

 ضرورت .» به ترتیب دیگري موافقت کرده باشددآورندهی پدکه این مگر ،درج نمایند

توافق به ترتیب «درج نام پدیدآورنده، به معناي لزوم رعایت حق انتساب اثر است و 

 مثالً(صورت غیرمتعارف   در این ماده، مواردي مثل ذکر نام مؤلف بهیادشده» دیگر

 1ذیل ماده  .شود یمصورت مستعار و یا عدم ذکر نام را شامل  ، ذکر نام به)داخل جلد

در تمام موارد را ذکر نام مترجم قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی هم 

 قانون 6 مادة قانون تجارت الکترونیکی و همچنین 62ماده . داند ی الزامی م،استفاده

ي نیز رعایت حق معنوي مؤلف را ا انهیراافزارهاي  رندگان نرمحمایت از حقوق پدیدآو

  .اند دانستهالزم 

  

  حق احترام به اثر یا تمامیت اثر) ب

حق احترام به اثر یا تمامیت اثر به معناي آن است که مؤلف داراي حق انحصاري 

 در ندتوا ینمباشد و دیگري  ایجاد هرگونه تغییر در اثر، اعم از حذف، اضافه و غیره می

شده و بدون کاهش یا  گونه که خلق در واقع اثر آن. اثر، تغییر یا تحریفی ایجاد کند

مقررات  .شده و در بازار ارائه شود افزایش و بدون تغییر و تحریف باید به جامعه عرضه

و اقدامات مربوط به ممیزي و سانسور، جزئی از مباحث حاکمیتی و داخل در حوزه 

  . حقوق مالکیت ادبی و هنري خارج استگسترةحقوق عمومی است و از 

 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، حق حرمت اثر را 3 مادة

هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهاي موردحمایت این « آن، 19 مادةبینی کرده و  پیش
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 6 مادة 1بر اساس بند  . دانسته استممنوعرا » دآورندهیقانون و نشر آن بدون اجازه پد

تواند به هرگونه تحریف، حذف یا هر نوع تغییر  مکرر کنوانسیون برن، پدیدآورنده می

دار شدن اعتبار یا شهرت او  اثر یا هر نوع لطمه دیگر نسبت به اثر که موجب خدشه

  .شود، اعتراض کند

 گفت که وجود حق توان یمطور خالصه  در خصوص کارکرد حقوق معنوي به

 که رابطه بین اثر و پدیدآورنده مشخص باشد و جامعه بداند شود یمانتساب اثر موجب 

و بتواند تشخیص دهد که خالق هر اثري کیست و هر مطلب، نوشته و اطالعاتی، از 

این حق با معرفی پدیدآورنده، موجب . طرف چه کسی تولید و روانه جامعه شده است

ي خود و اطالعاتی که به ها نوشته و ها گفته که شخص پدیدآورنده، نسبت به شود یم

، مسئول و پاسخگو باشد و نتواند در مقابل ارائه دهد یمکننده ارائه  جامعه و مصرف

  .اطالعات غلط و نادرست یا موهن و مشوش، از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کند

 که در گذر شود یمعالوه بر این، وجود حق حرمت نام و رعایت آن، موجب 

رندگی بین اشخاص و آثار و اطالعات محفوظ مانده و سالمت زمان، رابطه پدیدآو

که – مطلبی را تواند یمبدون این حق، هر شخصی . تاریخ و فرهنگ جوامع حفظ شود

 به خود منتسب کرده و خود را گوینده یا نویسنده آن معرفی نماید و -از بزرگی است

  .ی ناشی از آن استفاده کندنام خوشاز آثار مادي و 

شده و یا اطالعات   که آثار خلقشود یم تمامیت اثر هم موجب وجود حق

اثر و اطالعات، . تولیدشده، توسط اشخاص، تغییر نکرده و تحریف و سانسور نشود

گونه که خلق و تولیدشده، در جامعه گردش کرده و از طریق رسانه به دست  همان

  . و نقد و بررسی قرار گیردرشیموردپذکننده رسیده و  مصرف

 با نشان -ة حق معنوي هستنددهند لیتشک رفته هم يروکه -براین دو حق باال بنا

سو و حفاظت از تمامیت اثر   آفرینندگی بین پدیدآورنده و اثر از یکرابطۀدادن و حفظ 

و اطالعات و پیشگیري از تغییر و تحریف آن از سویی دیگر، موجب اصالت بخشیدن 

 جامعه را از اطالعات سالم و اصیل ،حق معنوي. دنشو یمسازي اطالعات  به اثر و سالم
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 ساخته و مانع ارائه و انتشار اطالعات فاقد منشأ یا با منبع نامعلوم و یا اطالعات مند بهره

  .شود یم و سانسور شده به جامعه افتهیرییتغ

  

 گیري نتیجه

منظور حمایت از مؤلفین، نویسندگان و  به) رایت کپی(حقوق مالکیت ادبی و هنري 

. ي آنها ایجادشده استها نشیآفر غیرمجاز از استفادةنرمندان و جلوگیري و مقابله با ه

رایت، حمایت از مؤلفین است، اما این حمایت  هرچند هدف نخستین حقوق کپی

شده که مخل حقوق جامعه و منافع عمومی نیست و در واقع  بینی اي پیش گونه به

عالوه  به. کند ینماي سایر حقوق ایجاد محدودیت نامعقول و غیرمتعارفی براي استیف

 حوزة منافع عمومی در که یدرحالحقوق مؤلف از مصادیق حقوق خصوصی است، 

حقوق عمومی قرار دارد و برتري حقوق عمومی بر حقوق خصوصی در بسیاري از 

  .موارد، غیرقابل مناقشه است

جتماعی دسترسی عموم جامعه به اطالعاتی که الزمه رشد و ارتقاي زندگی ا

 ها انسانهمه . است، از مصادیق بارز حقوق عمومی بوده و ریشه در حقوق بشر دارد

طور مساوي حق دارند که به دانش و اطالعاتی که الزمه زندگی دموکراتیک است،  به

ها باید این دسترسی را تأمین کرده و از وضع قوانین و  دسترسی داشته باشند و دولت

  .، خودداري کنندکند یم منع یا محدود مقرراتی که این دسترسی را

 دسترسی جامعه به اطالعات مورد تواند یمصورت بالقوه  یکی از مقرراتی که به

اي تنظیم  گونه  بهتواند یممفاد این حقوق . رایت است نیاز را محدود کند، حقوق کپی

 وضع ها باید حین شود که دسترسی جامعه را به اطالعات محدود کند و بنابراین دولت

رایت با اشراف کامل به این حق جامعه و البته تمایل به تأمین و تضمین آن،  قوانین کپی

 نمایند که موجب تحدید حق مردم در بیتصواي تدوین و  گونه رایت را به مقررات کپی

  .دسترسی به اطالعات نشود
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این مهم در حقوق بسیاري از کشورها لحاظ شده و در کنوانسیون برن هم 

رایت، به اختیار کشورها در این  المللی حوزه کپی ترین سند بین ان اولین و مهمعنو به

 مواردي را توانند یمطبق این کنوانسیون، کشورهاي عضو . شده است  خصوص تصریح

رایت و انحصار مؤلف  که الزمه دسترسی همگانی به اطالعات است، از شمول کپی

 در راستاي دسترسی جامعه به اطالعات، توانند یمعالوه بر این کشورها . خارج کنند

 موجود در سازوکارسومین . استثناهایی را بر حقوق انحصاري مؤلف، در نظر گیرند

رایت براي تسهیل دسترسی عموم به اطالعات اصیل و درست، وجود حق  نظام کپی

  .معنوي براي مؤلفین است که در کنوانسیون برن هم لحاظ شده است

رایت خارج هستند،  ۀ کپیطیحن، به مواردي که اساساً از در مقررات فعلی ایرا

 قانون 11 و 10، 8، 7اشاره نشده است و استثناهایی هم که در مواردي چون مواد 

شده، در راستاي تأمین حق   بینی حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان پیش

 گفت که در توان یمع در واق. نشده است] دیده[جامعه به دسترسی به اطالعات تدارك 

حقوق موضوعه ایران، در حال حاضر، محدودیت و استثنایی بر حقوق انحصاري 

حق  نشده است، اما توجه به  بینی مؤلف، همسو با دسترسی همگانی به اطالعات پیش

سازي اطالعات  معنوي در این مقررات، اصالت بخش اطالعات بوده و موجب سالم

  .شود یم

 فعلی ایران در الیحه حمایت از مالکیت ادبی و هنري و تمام خألهاي قوانین

المللی  این الیحه همسو و هماهنگ با مقررات بین. حقوق مرتبط، برطرف شده است

رایت وایپو است و از محدود شدن دسترسی   کپیمعاهدةازجمله کنوانسیون برن و 

ایت از اخبار حم این الیحه با سازوکار عدم. جامعه به اطالعات جلوگیري کرده است

روز، رویدادهاي جاري و متون رسمی قانونی، اداري و قضایی و همچنین وارد کردن 

 و مقاالت، مانع نقش ها یسخنران تلویزیونی، –ي رادیویی ها برنامهاستثناهایی بر 

بینی حق  پیش. رایت در دسترسی همگانی به اطالعات شده است محدودسازي کپی

  .سازي اطالعات دارد شی بسیار مؤثر در سالممعنوي در این الیحه نیز، نق
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 اعتقاد اجماعی بر ضرورت اصالح و تکمیل قوانین فعلی که اینمتأسفانه با

نوایی بر کیفیت این اصالح و تکمیل کامالً  رایت ایران وجود دارد، همدلی و هم کپی

، مطالعات گذاري در ایران عالوه بر این به دلیل معیوب بودن فرآیند قانون.  استرنگ یب

 زمانی بیش از دورةمتعدد و بعضاً موازي توسط نهادهاي مختلف در  وبیش مؤثر، کم

هاي  نویس  حقوق مالکیت ادبی و هنري صورت گرفته و پیشحۀیالیک دهه بر روي 

 در حال حاضر، وضعیت و فرجام این الیحه که به امضاي اما. شده است متعددي تهیه

  .داده شده، شفاف نیسترییس جمهوري رسیده و به مجلس 
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