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در  یمعنو تیعوامل مؤثر بر حقوق مالک ییشناسا

 یمجاز یفضا

 

  مژده ماهرخ مقدم
دانشگاه  قات،یواحد علوم و تحق ،یعلوم ارتباطات اجتماع یدکتر یدانشجو

 .رانیتهران، ا ،یآزاد اسالم
 

  یقهرود یدیمج مینس
دانشگاه آزاد  ،یواحد تهران مرکز ،یگروه علوم ارتباطات اجتماع اریاستاد

 .رانیتهران، ا ،یاسالم
 

 یافسانه مظفر
دانشگاه  قات،یواحد علوم و تحق ،یگروه علوم ارتباطات اجتماع اریدانش

 .رانیتهران، ا ،یآزاد اسالم

  چکیده
ازجملهحقوقافرادنسبتيرماديازمظاهرغیبعضآنیوفرهنگیموازاتتوسعهجوامعوپيشرفتعلمبه

مالشناختهشدندكهیعنواننوعنيزبهيازاموالغيرماديبردارمختلفبهرهيهاهاوجنبهبهمطالباتآن
ازطرفيمعنوتيبهحقوقمالکتوانیازآنجملهم یاشارهنمود. يوفضاطيوگسترشمحشيدايپبا

د،يمجاز همزنيريتوازن عمومتيرایكپیستيو منافع همچنیدستخوشآشفتگیو حالنيشد. در
گسستهاست.لذاتوجهبهحقوقیالمللنيبرن،ارتباطكشورباسطحبونيبهكنوانسوستنيحاضربهخاطرنپ

نياست.درايضرور،یو...كشوردرعرصهجهانياقتصاد،یارتباطومبادالتفرهنگجاديايمؤلفبرا
پژوهششاملخبرگان،مؤلفان،مدرسانوفعاالندرنياياستفادهشد.جامعهآماریپژوهشازروشدلف

تجربهوتخصصالزمرازينيمعنوتياطالعاتاستكهدرحوزهمالکيعرصه،حقوق،ارتباطاتوفناور
نمونهموردمطالعهبه باشند. بریگلولهبرفيريگصورتنمونهدارا پژوهش،نياجياساسنتاانتخابشد.

يیدرچندمحورشناسايمجازيدرفضااتيدرحوزهكتبونشريمعنوتيعواملمؤثربرحقوقمالک
اجرا برحقوقمالکیروشدلفيشددرواقعمحققپساز مؤثر چهارحوزه اجماعنظرخبرگان، تيو

عبارتيیشناسايمعنو كه رسانهشد حوزه از: فنیفلسف،یحقوق،يااند سیو لزوم يگذاراستيكه
 .شودیچهارحوزهاحساسمنيدرا،يمعنوتيمطلوبمسائلحقوقمالک

 .یروش دلف ،یمجاز یفضا ت،یرا یحق مؤلف، کپ ،یمعنو تیحقوق مالک :ها واژهکلید
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 مقدمه 

خالقانهانساناگرچهنامشهوداستامابايدارزشآنبرايخالقاثروايدهحفظهايايده

نزمينهرهنمونانسانرابهبحثمالکيتدرايمسئلهشودوازتعرضدرامانبماندكهاين

(.البتهتاچندقرنپيشمالکيتتنهانسبتبهاشياماديمتصور9102:0ادسوموان،نمود)

موازاتتوسعهجوامعوپيشرفتعلمیوفرهنگیآنبعضیازمظاهرغيرماديبه؛امابود

مطالباتازجمله به نسبت افراد آنحقوق جنبهها و مختلف اموالبرداريبهرههاي از

بهغ نيز میيرمادي جمله آن از كه شدند شناخته مال نوعی بهعنوان مؤلفوتوان حق

0رايتكپیهمچنين استكهفرديمنحصربهياحقمؤلف،حقوقرايتكپیاشارهنمود.

نويسندگانوصاحبانآثارتعلقدارد مالکآثاريكهبـه براساسآنصاحبانآثار، و

گذ جاي بر خود از و كرده اشتهخلق بحث هستند. بارهارايتكپیاند، ما كشور در

ونظراتمتفاوتیدربارهلزومياعدملزومقرارگرفتهوبررسیمحافلمختلفموردتوجه

(.0۸۳۱:۳۱محمداسماعيل،است)مطرحگرديدهرايتكپیالمللیرعايتقوانينبين

 از: است عبارت كلمه وسيع معناي در معنوي مالکيت ازحقو»حقوق ناشی ق

طوراينحقوقبه«.علمی،صنعتی،ادبیوهنريدرزمينههايفکريهاوخالقيتآفرينش

شود.خاصبهدوگروهحقوقمالکيتصنعتیوحقوقمالکيتادبیوهنريتقسيممی

گيرد.حقمؤلفراحقوقمالکيتادبیوهنري،تمامیآثارپديدآورندگانرادربرمی

 ديگريهاينامبا حقوق بردارينسخههمچون ...رايتكپی، و نشر حق طبع، حق ،

دارندكهتفاوتعقايدبررويمعنايمورداشارهدرمعنیبهيکهاآنشناسندولیهمهمی

 ترينمشکالتيکیازبزرگبيندراينلغويآنسببوجوداسامیمختلفشدهاست.

كشور،عدمرعايتاخالقوقوانينتوليدكنندگانآثارادبی،علمی،هنريوفرهنگیدر

برايمربوطبهحمايتازحقمؤلفاست بسياريازكشورهاهايسالكه در متمادي،

شود.پيشرفتبشربستگیبهحفظظرفيتاودرخلقوابداعكارهايجديددررعايتمی

اقتصادي،حوزه رشد سبب فکري مالکيت از حمايت دارد. فناوري و فرهنگ هاي

گردد.همچنينحمايتقانونیازمنديازآنمیرينی،بهبودكيفيتزندگیوبهرهكارآف
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سبب جديد نوآوريآثار براي تخصيصمنابع براي تعهد میتشويق بعدي گرددهاي

(.0۸2۱:0۸عباسیوهمکاران،)

 وسايل گسترش با طرفی، وجمعیارتباطاز ارتباطات گسترش به رو روند و

بي شايد اطالعات، نام به مفهومی فکر به بشري جوامع گذشته از مالکيت»ش حقوق

اند.ارتباطروبروشدهچنيناينومفاهيمی«حفظحريمخصوصی»،«حقمؤلف»،«معنوي

جوامعانسانیشدهوارتباطاتسبببسطوگيريشکلاساسترينمهمهايکیازانسان

اح نظراتو عقايد، تبادلاطالعات، بهتعالیفرهنگو توجه اينامر و ساساتگرديده

 دراواخرقرننوزدهمودرطولپراهميتازپيشبيشحقوقمالکيتمعنويرا ساخت.

هايجديدمتعدديدرخصوصنحوهانتشاروتوزيعآثارادبیوهنريآوريقرنبيستمفن

و9،وي.سی.دي0.ديويهايدي.هايضبطوپخشصداوتصوير،دستگاهنظيردستگاه

هايايوشبکههايماهوارهاي،سيستمهايرايانهوشبکههاابررايانههايشخصیو...رايانه

درجهتطرفازيکجديدهايآوريفنپخشراديووتلويزيونوغيرهايجادشد.اين

هايجديدنقضحقوقمنافعپديدآورندگانآثاربودهاستوازطرفیموجبظهورراه

م حق نامطلوبفندارندگان پيامدهاي ديگر از است. برايآوريؤلفشده هايجديد

هايمجازياست.انواعدارندگانحقمؤلفسهولتنقضحقوقايناشخاصدرمحيط

ها،آثارهنريوعلمیوافزارنرمها،ازقبيلتصاوير،متون،انيميشنرايتكپیآثارمشمول

برايكاربرانمتعدددرسراسرواحددرآندكمهتوانبافشاردادنيکتصويريو...رامی

 حقوق نقض سهولت برخالف فرستاد. محيطرايتكپیجهان الکترونيکی،در هاي

 نقضو اين از اصوالًآوريجمعجلوگيري است. مواجه مشکالتی با نقضشده آثار

هويتمجهول با موارد بسيارياز در و هويتمشخصبوده اينترنتیفاقد ياكاربران و

می اطالعات مبادالت و الکترونيکی ارتباطات وارد جهتمجعول همين به و گردند

درصورتنمیآسانیبهرايتكپیشناختناقضحقوق دليلاستكه همين به گيرد.

محيط هايارتباطاتیهايمجازيمسئوليتواسطهبحثنقضحقوقمالکيتفکريدر
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 مطرحاستموردتوجهبيشتر و هايآوريفنبنابراين؛ برايموازاتبهجديد فوايديكه

اندكهآثاراند،اينخطراترانيزبرايآنانايجادنمودهدارندگانآثارادبیوهنريداشته

بههميندليلهاآنرايتكپیمشمول باكمترينهزينهولیباوسعتبسيارنقضگردند.

رهابهاهميتاينموضوعتوجهشدهوالمللیوملیبسياريازكشواستكهدرقوانينبين

(.0۸2۸:۸2صادقی،است)راهکارهايقانونیمناسبیاتخاذگرديده

حقوقمالکيتمعنويوجوددارد،مسئلهقانونیجهتاجرايسازوكاردركشورما

امابايدتوجهداشتكهدرحالحاضربهخاطرنپيوستنبهكنوانسيونبرنارتباطكشوربا

رسدتوجهبهلذابهنظرمی(.0۸2۱:۸9عباسیوهمکاران،است)لمللیگسستهاسطحبين

عرصه در كشور ... و اقتصادي فرهنگی، مبادالت و ارتباط ايجاد مؤلفبراي حقوق

در0جهانی،ضرورياست.همچنينازطرفیباپيدايشوگسترشمحيطوفضايمجازي

هايايوارتباطبرخطازطريقاينترنتوشبکههايرايانهقالبدنيايموهوماتصالشبکه

ومنافععمومیرادستخوشآشفتگیكرد.رايتكپیزيستیهماجتماعیتوازنديرينو

دهدواردتعامل،فضايمجازيبههرفرديكهبهاينترنتدسترسیداشتهباشد،امکانمی

انديشه اشتراکنهادن به و آزادانتبادل و اطالعاتشود و ازها اعم محتواهايمتعدد ه

بازي فيلم، نقاشی، موسيقی، كتاب، شکلافزارنرمها، به كه مانندآنرا هايكاربرديو

باالوباسرعتزيادبههزاراننفردرگوشهوكنارباكيفيتوآسانیبهاندديجيتالدرآمده

وريديجيتالاينامکانراعالوه،فناراازديگراندريافتنمايد.بههاآندنياارسالكنديا

،ترتيباينبهراتحريفكنند.رايتكپیدهدكهآثارادبیوهنريمشمولبهكاربرانمی

 دارندگانحقدودستهفضايمجازيهر يا آثار معنويپديدآورندگان اقتصاديو هاي

مجازيدرفضايرايتكپیبرايحمايتازانديشیچارهنمايد.لذاراتهديدمیرايتكپی

شدتدراينعرصهبهچراكهباشدامريضروريوحياتیبرايبقاينشرياتوكتبمی

(.0۸2۱:00حبيبیمجنده،باشند)میپذيرآسيبشکنندهو
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باشدوكسانیكهدردراينپژوهشمحوريتموضوعبرروينشرياتوكتبمی

است،پيونداساتيدوردتوجهماينعرصهفعاليتدارند.يکیازموارديكهدراينپژوهش

اطالعاتاست فناوري و حقوق ارتباطاتاجتماعی، علوم رشته سه ؛ حقوقمسئلهزيرا

توانازسهحوزهعلومارتباطاتاجتماعی،مالکيتمعنوي،امريچندوجهیاستكهمی

حقوق بر مؤثر عوامل شناسايی با پرداخت. آن واكاوي به اطالعات فناوري و حقوق

درستگامبرداشتتاالحاقايرانرابهگذاريسياستتواندرجهتمعنويمیمالکيت

آسان جهانی تجارت بهسازمان استكه آن بر پژوهشگر تحقيق اين در لذا سازد. تر

شناسايیعواملمؤثربرحقوقمالکيتمعنويدرفضايمجازيبپردازد.

 چارچوب نظری

یمشروعيتحقپديدآورندهبرپديدهفکريپاسخبهچرايدرصددمبانیمالکيتفکري،

 فکري مالکيت اعتبار مبانی به اجمالی نگاه با ازيابيمدرمیاست. عنصري بر مبنا هر

پديدهفکريتوجهكردهاست.برخیبـهعنصركاروفعاليتفکريوتالشگيريشکل

يتمالکيتفکرياندباتوجهبهاحترامكار،مشروعپديدآورندهتوجهنمودهوسعیكرده

به برخی اثباترسانند. به مصالحفرديورا و نموده توجه مالکيتفکري غايتاعتبار

 را دادهمدنظراجتماعی میقرار اصرار امر اين بر منفعت اصالت ديدگاه ورزد.اند.

هايیشخصيتپديدآورندهراكانوننظرقراردادهوباتحليلشخصيتبهتوجيهديدگاه

حکمتنياوشود)اند.درادامهبههريکازاينمبانیاشارهمیورندهپرداختهحقپديدآ

؛(0۸۳۱:21ساوجی،

 نمايد.حقیكهقبلعنوانيکحقطبيعیمعرفیمینظريهكار:حقمالکيترابه

ازتشکيلجامعهمدنیودولتوجودداشتهودولتبايددرصيانتوحفاظتآنبکوشد.

اند.نظريهرابرپديدهفکريتطبيقدادهانديشمنداناين

 نظاممالکيتگيريشکلعنوانيکنظريهپسازنظريهمنفعت:اصالتمنفعتبه

است.براساسايننظريه،وضع،تبيينوتفسيرقواعدوقوانين،بـراساسشدهمطرحفکري

منفعتصورتمی نسبيتدرنتيجهگيرد، از سر حقوقی آنآورددرمیقواعد ديروز؛ چه
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دارايمنفعتبود،ممکناستامروزفاقدمنفعتباشد.عاملمهمیكهدرشناختاصالت

منفعتدرحوزهمالکيتفکريوجوددارد،شناختمطلوبيتاست،يعنیهدفیكهقواعد

 حقوقیمالکيتفکريدرصددتأمينآنهستند.

 گيريشکلازمبانیمهمیاستكهبعـدازجملهمبنايشخصيت:مبنايشخصيت

مالکيتفکري بهشدهمطرحنظام اينمبنا منفعتدراست. يـا كار عنصر بر جايتأكيد

شناسايینظاممالکيتفکري،تمامتوجهخودرابهشخصيتوحقوقمرتبطبهشخصيت

كند.بهديگرسخن،نظريهشخصيتنيازمیداردوخودراازهرامربيرونیبیمعطوفمی

تاامتيازمالکيتفکريراازطريقتحليلشخصيتافرادبهدستآورد.كندتالشمی

هاينويناطالعاتیوارتباطی،ازطرفیباورودبهعصرديجيتالوگسترشفناوري

دچار نيز اينعرصه مالکيتمعنويدر است، داشته برايبشر مواهبیكه همه كنار در

نظرياتیكچالش به توجه لذا است. فناوريهايیشده عرصه در شدهتدوينهاينوينه

به بهاينمنظوردرايناست، تبيينمالکيتمعنويدرعصرجديدضرورياست. منظور

شودكهدرادامهبهايكستلزووندايکبهرهگرفتهمیپژوهشازنظرياتجامعهشبکه

شود؛آنپرداختهمی

فزايندهروابطايگونهبهكردكهتوانشکلیازجامعهتعريفايرامیيشبکهجامعه

هايتدريججايگزينشبکههايیكهبهدهد؛شبکهايسامانمیهايرسانهخودرادرشبکه

ارتباطات يامیرودررواجتماعی آنشوند، تکميلمیها بدانرا اين معنیاست كنند.

ینظريومرورييمبانشيوه شکلدادنبـه ايدرحالورسانه اجتماعی هايشبکه كه

مطالعاتگذشته ساختارهايدهیسازمانبر ايناصلیو مدرنهستند. مهمجامعه بسيار

طورها(رابههاوسازمانافراد،گروه)بنديصورتهاياينهاتمامواحدهاوقسمتشبکه

می متصل هم به )روزافزونی كند زاده، 0۸20:۸0۱مهدي كاستلز(.

شبکهجام اصلی هايويژگی بيشعه هر ايرا قالبمتغيرهاياقتصاديو چيز از در

می متجلی روابطبازار جهانی، اقتصاد اطالعات، اقتصاد به داند. معطوف كه شغلی

ونوعیبه بازهمكهبنديقطبهاياقتصادياستوظهورنوعیفعاليت بهموضوعدارا
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)ندارمی پردازد 0۸۳۱كاستلز، :0۶0 میشبکهازآنجاكه(. توانندبدونهيچمحدوديتیها

هايمختلف،چوناجتماعی،اقتصادي،فرهنگیوگسترشيابند،ابزارمناسبیبرايفعاليت

شبکه هستند. هستندسياسی متفاوتی ساختار داراي نيز خود اجتماعی موجبهاي كه

جامعه شده بهوجودآورند. بعدمکانوايكهدرآنتعاملوارتباطجامعهجديديرا

شبکه زمان اين در كه مجازي اجتماع است. برده ميان از را را افرادشدهتشکيلها

هاياجتماعیمجازيباعثدهد.گسترششبکهوساليقكناريکديگرقرارمی عاليق با

ويژگی است. شده واقعی شبه فضاي آمدن وجود جوامعبه اين خاص چون هاي

ب اقتصاد بر سياست بیمجازي، زمان و مجازي واقعيت رسانه، وال زمانی

مالکيتاست مکانیبی مکان حقوق استو كرده ايجاد را مناسباتخاصخود كه

هايخاصاينجامعهنوظهوردستخوشدگرگونیشدهاستمعنوينيزبهعلتويژگی

ويژگی به توجه با شبکهكه جامعه دارد. بازنگري به نياز جامعه اين خاص ،ايهاي

تواندنوعجديديازجامعهباشدكهدركند،میطوركهوندايکآنراتصورمیهمان

شوندويکشبکهارتباطیرامیدهیسازمانايهايواسطهآنروابطاجتماعیبافناوري

جامعۀ«دهند.اوميانهايمبتنیبرروابطاجتماعیچهرهبهچهره،شکلمیجايشبکهبه

و»ايشبکه تفاوتقائلمی»اطالعاتیمعۀجا« براساسآنچهبرآنتمركزدارند، شود.،

مفهوم جامعۀ« درحالی»اطالعاتی است؛ متمركز اجتماعی فرآيندهاي تغيير جوهر كهبر

مفهوم وندايک،است)بهاشکالسازمانیفرآيندهاياجتماعیمربوط»ايشبکهجامعۀ«

0۸۳۱:0۸1.) 

 حقوق مالکیت معنوی

ديدآورندگانآثارادبیوهنري)حقوقمؤلفان(ياحقوقمالکيتادبیوهنريياحقوقپ

شاخهرايتكپی از است. فکري مالکيت حقوق اصلی ازمجموعهرايتكپیهاي اي

هادرگيرد.اينحقهايانحصارياستكهبهپديدآورندهآثارادبیوهنريتعلقمیحق

حقحقدودسته و اقتصادي معهاي میهاي جاي حقنوي امکانگيرند. اقتصادي هاي

دهدماديازثمرهتالشوكوششپديدآورندهاثررادرانحصارويقرارمیبرداريبهره
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منعمی بدونپديدآورنده انتشاروانتقالاثربهعمومرا حقوتکثير، هايمعنويازكند.

 ,Dusolliert & etalكنند)میانتساباثربهپديدهآورنده،كليتويکپارچگیاثرحمايت

هاوحقوقمالکيتفکري،حقوقیاستكهشخصنسبتبهنتايج،يافتهدرواقع(.8 :2000

شودآثارفکريخوددارد.حقوقمالکيتفکريقلمرووسيعیداردوشاملهرچيزيمی

هنر، علم، مخلوقذهنوفکرممکناستبهحوزه فکروذهنآدمیاست. زاييده كه

صنعتياتجارتتعلقداشتهباشد.

 فضای مجازی

دررسانهتأثيرهايجديدوفضايمجازي،بارديگررسانهآوراعجابرشدسريعو هارا

هايترازرسانههاينوينارتباطیواطالعاتیپيچيدهمركزتوجهقراردادهاست.تکنولوژي

دارندكهايننظراتفاقيننکتهفضايمجازيبرانظرانصاحبكنند.غالبسنتیعملمی

رسانه گردشو اطالعاتدر حجم وسعتبخشيدهشدهارسالها بسيار مخاطبرا اندبه

( يزدچی، صديق و علوي 0۸2۶بروجردي :20 تحولكهطوريبه(. چهارم موج برخی

می مجازي عصر يا مجازي جهان را رسانهدردانند.بشريت مجازي، ايفضاهاي

جمعیارتباط بيشترين جديد، فنون و ابزارها تمامی ميان اينتأثيراز دارند. را فرهنگی

رسانه و باورها در تغيير پيدايشعاداتتازه، در انسانوخويخلقها رفتار تکوينو ها،

 ميزان البته شگرفدارند. سهمی ملل، و جوامع نزديکكردن و جهانی تأثيرفرهنگی

همگانیرسانه استقبال نيز و آنازها رشدها متغير تابع و نبوده يکسان جوامع همه در

 اجتماعیهرجامعه اقتصاديو Whittaker, 2004: 157است)فرهنگی، ها،اينرسانه(.

هايكنشگريرادرايوشيوههايتوليد،مصرفرسانههويتفردي،كنشجمعی،روش

خانيکیواند)ودمتمايزساختهدردنيايواقعیبوده،باقدرتروزافزونخآنچهمقايسهبا

 جهرمی، 0۸29بصيريان بل(۱۶: نگاه از مجموعه9110)0. فقط مجازي فضاي از(، اي

ايازعقايدوباورهاايازتعاريفنماديناستكهشبکهنيستبلکهمجموعهافزارسخت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Bell 
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يامروزنامیاستكهتعدادزياديازكاربردهادرواقعكنند.فضايمجازيمیردوبدلرا

 (.Whittaker, 2004: 157گيرد)هايجديدارتباطیرادربرمیفناوري

 میترينمهماساساً استكه جديدي جهان ظهور جهان، جهانتغيير را آن توان

اينجهان مسلطبرجهانواقعیترسيممیبهدرواقعمجازيناميد. وموازاتوگاه شود

فضاهايیمجازيهمراهشدهگيريشکليجديدباهاكند.گسترشفناوريعينيتپيدامی

ارزش كه فضاهايملموسگذشته كاركرديمتفاوتاز هويتو فضاهايیبا ها،است،

می قرار بازنويسیخور نحويمورد به را باورهايگذشته بشرجديددرمفاهيمو دهند.

 خود، افزايشارتباط پی در جديدي، فضاي چنين با العاتواطوجويجستمواجهه

درواقعشبکه ياينترنتهماننديکمحلمجازيمالقاتدستيابیبيشتربهدانشاست.

هانفرازبيشيتالقیعمومیاست؛كهدرآنميليونعمومیشهروندانجهانويکنقطه

دهند.درگيرندوسازمانعظيمیراتشکيلمیكشورجهانباهمدررابطهقرارمی0۱۱از

واقعی، جهان تحت همواره افراد انتخاب زمان،تأثيرقدرت مکان، جبر چون عواملی

ازمحدودكنندهفرهنگ،حکومتو...محدودبودهاست؛امادرجهانمجازي،مرزهاي

می برداشته گزينهميان مقياسجهانیبا در فرد و روروبههايفراوانیبرايانتخابشود

(.0۸۳2:20مجيديقهروديوآذري،است)

 مطالعات پیشین

تحقيق عموم كه رسيد نتيجه اين به تحقيقاتپيشين بررسی پساز هايصورتمحقق

حقوقی، مسائل به معطوف مجازي، فضاي در معنوي مالکيت حقوق زمينه در گرفته

بودهاستوپژوهشگرانازبررسیسايرابعادمتصوربرمسئلههاوراهکارهاياينچالش

هايیكهتمعنويدرفضايمجازيغفلتورزيدند.ازجملهپژوهشمفهومحقوقمالکي

از؛اندعبارتبهمسائلحقوقیمالکيتمعنويدرفضايمجازيپرداختند،

(باعنوانمطالعهمميزاتحقوقمؤلفدر0۸2۱برزي)پژوهشميرشمسیومهدي

ؤثربرنقض(باعنوانبررسیعواملم0۸29همکاران)فضايمجازي،پژوهشسعيديو

(باعنوانبررسی0۸2۶همکاران)قانونحقنشرتوسطكاربراناينترنت،پژوهشرهبريو



 9211پايیز |  02شمارة  |ششم سال  |های نوين  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 062

 

پژوهش پيوندهايمختلفاينترنتیازمنظرحقوقمؤلف، عنوان0۸2۸صادقی)ابعاد با )

بين پژوهشمحمدحمايتازحقمؤلفدرفضايسايبردرحقوقملیواسناد المللی،

(باعنوان022۳ماير)ها،پژوهشباعنوانبررسیحقمؤلفدروبالگ(0۸۳۱اسماعيل)

پژوهش اينترنتو دانش9119برت)مطالعهحقوقمالکيتفکريدر عنوانمطالعه با )

ديجيتال:حقمالکيتمعنويواينترنت.

پژوهش البته زمينه در استكههايگذاريسياستهايینيز فنینيزصورتگرفته

بودهاستووجهحقوقیپژوهشبيشترمسلطبودهاستتوأمربانگاهحقوقیبيشتهمآن

(باعنوانحقمؤلفدرمحيطديجيتال،پژوهشستودهو0۸۳۶مطلبی)پژوهش؛ازجمله

عنوانمطالعهدستبردعلمیوراهکارهايپيشگيريوپيگيريآنو0۸۳2همکاران) با )

عنوانبررسیمد0۸۳۳سيامک)پژوهش با فرصت( وچالشيريتحقوقديجيتال: ها.ها

 حبيبی پژوهش )همچنين و0۸2۱مجنده اطالعات به دسترسی حق مطالعه عنوان با )

هايفلسفی،دراينزمينهبهگذاريرايتدرفضايمجازي،نيزبااشاراتیبهسياستكپی

تحقيقوبررسیپرداختهاست.

توانگفتسهآنباتحقيقحاضرمیگذشتهومقايهايپژوهشدرمجموعبامرور

حقوقمالکيتمعنويبيشترازوجهحقوقیموردتوجهقرارگرفتهاست.صرفنظرمسئله

،بايدگفتاينامرابعادوزوايايمتعددديگرينيزداردكهدرمسئلهازذاتحقوقیاين

اينپژوهميانپژوهش در است. نشده آنتوجه به استو مغفولمانده شسعیشدهها

ترنسبتبهتحقيقاتپيشين،اينكمبودراپوششداد.وجامعچندوجهیاستبانگاهی

 روش تحقیق

زمانیكهبناباشددربارهاتفاقنظريکدرواقعدراينپژوهشازروشدلفیاستفادهشد.

ازروشدلفیاستفادهجمعصاحب پرداختهشود، مطالعه دريکموضوعخاصبه نظر

برايشومی فرآينديساختاريافته اينروش، دربنديطبقهوآوريجمعد. دانشموجود

هايیدرنزدگروهیازكارشناسانوخبرگاناستكهازطريقمصاحبهوتوزيعپرسشنامه

هلمرگيرد.بهاعتقادهاونظرهايدريافتیصورتمیپاسخشدهكنترلبينافرادوبازخورد
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تباطیسودمنديبينگروهیازخبرگاناستكهفرمولهكردنآراء،دلفیابزارار(022۱)

،معتقداستدرشرايطعدمكفايتدانش(02۱۱بالدوين)كند.اعضايگروهراتسهيلمی

 نزد در ادراكاتگيرندگانتصميمعلمیموجود به اتکاء با اخذتصميم به ناگزير آنان ،

فرآيند آراءخبرگانهستند. يا و مستقيمخود چهارروازايناستفاده يا درسه آنرا ش،

دانند.مرحلهعملیمی

مصاحبهبازشروعمی يکپرسشنامهيا فرآينددلفیبا درايندرمرحلهاول، شود.

قرارموردتوجهمصاحبهباز،مبانیاساسیمستخرجازمرورادبياتدرموضوعموردنظر،

می از بعد پژوهشگرپاسخآوريجمعگيرد. اينها، از دريافتی اساساطالعات بر بايد

بسته پرسشنامه مرحله، هر دوم، مرحله در كند. تهيه روش،كنندهشركتاي اين در

ازمرحلهاولآمدهشدهخالصهكندكهدرآننکاتاساسیايدريافتمیپرسشنامهبسته

 مرحله، اين در كنندگانشركتاست. به بندياولويتبايد موضوعاببنديدرجهو عاد

معلومخواهدموردبحث درپايانمرحلهدومنکاتموردعدمتوافقخبرگان، بپردازند. ،

 به شروع اجماع، مرحله، اين در میمیگيريشکلشد. و پاسخكند هايتوان

دوبارهكنندگانشركت درمرحلهسومهريکازاعضايپانل، برايهممنتشرنمود. را

ندنمودكهدرآنخالصهنکاتمرحلهقبلآمدهاست.دراينايدريافتخواهپرسشنامه

آنانخواستهمی از بابموضوعاتمرحله، تجديدنظرشدهطرحشوددرداوريخوددر

اعضايپانل به اينمرحله نمايند. بيان اجماع عدم موارد مورد در را دليلخود يا كنند

درموضوعفرصتمی بهموردبحثاتدهدكهاطالعاتوداوريخودرا روشنیتبيين،

رود.درچهارمينونسبتبهمرحلهقبل،اندكیازافزايشاجماعانتظارمیهرچندنمايند.

آخرينمرحله،ليستیازمواردمورداجماعومواردعدماجماعدراختياراعضاي معموالً

تجديدديدگاهومنظورگيرد.اينمرحله،آخرينفرصتبراياعضايپانلبهپانلقرارمی

شود.تعداددفعاتتکرارومراحلدرروشدلفیبستهبهميزانومحسوبمیهاآنداوري

(.0۸2۸:091شيعهوهمکاران،باشد)تواندازسهتاپنجمرحلهدرجهتوافقاعضا،می
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عرصه، در فعاالن و مدرسان مؤلفان، خبرگان، پژوهششامل اين آماري جامعه

ارتباطا وحقوق، تجربه نيز معنوي مالکيت حوزه در كه است اطالعات فناوري و ت

هايكيفی،برايمعنیونهدرپژوهشگيرينمونهتخصصالزمرانيزداراباشند.همچنين

برايتکراراست بلکهبه؛ يعنیدرپژوهشكيفیبهدنبالچهمقداروچهتعدادنيستند،

شوند.يکیشاملوهشكيفیبادومعيارانتخابمیافراددرپژروازايندنبالچههستند.

تجربه آنتناسببين ها تناسبتجربهسؤالو تحتعنوان كه چيزي ناميده0پژوهش،

كهتحتعنوانكيفيتشخصی9هاييکمطلعخوبشود.معيارديگروجودويژگیمی

میكنندهشركت ناميده تمايل اينمورد در حساببهيکاصلمهمكنندهشركتشود.

تحقيقخبرگان،مؤلفان،مدرسانوموردمطالعه(.لذانمونهMunhall, 2011: 211آيد)می

فعاالندرعرصه،حقوق،ارتباطاتوفناورياطالعاتهستندكهدرحوزهمالکيتمعنوي

باشندكهبه نيزدارا انتخاب۸گلولهبرفیگيرينمونهصورتنيزتجربهوتخصصالزمرا

.اندشده

 ها تحلیل داده

برايانجامپژوهشحاضر،باتوجهبهاهدافپژوهشومرورادبياتپژوهشدراينزمينه،

ايدراينزمينهشکلبگيرد.سپسازطريقتدوينشدوتالششدتاالگوياوليهسؤاالتی

نهايی الگوى سرانجام و آيد پديد الگو در رشدي روبه روند تا شد روشدلفیسعی

 یشد.شناساي

دربخشنخستچنانچهگفتهشدباتوجهبهاهدافپژوهشومرورادبياتپژوهش

محققدستبهتدوين خبرگان، با كهپرسشنامهزدسؤاالتوهمچنينمصاحبه اين؛ در

تامتخصصانبتواننددرجهتاهدافپژوهشپاسخخودبازاستفادهشدسؤاالتبخشاز

حقوقمالکيتمسئلهتايجحاصلهنقطهنظراتومسائلمهمرابدهند.ضمنآنکهبتوانازن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Experiential fit 

2. Good informant 

3. Snowball sampling 
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استخراجنمودبی اينبخشسؤاالتآنکهمتخصصانرامحدودنمود.درادامهمعنويرا

درجدولذيلنشاندادهشدهاست؛

 پرسشنامه اولیه سؤاالت .9جدول 

 پرسشنامه سؤاالتاهم 

وجهانچگونهاست؟جايگاهقوانينومقرراتمالکيتمعنويدرايران -

تاچهحدبهقوانينمالکيتمعنويدرايرانپرداختهشدهاست؟ -

می - فضايمجازيرفعچگونه در حقمؤلفرا رعايتقوانينمالکيتمعنويو عدم موانع توان

كرد؟

راه - پيشنهادچه مجازي فضاي در مؤلف حق و معنوي مالکيت قوانين رعايت جهت كارهايی

كنيد؟می

اهقوانينمالکيتمعنويوحقمؤلفدرفضايمجازيچگونهاست؟جايگ -

فرهنگیورسانهچارچوب - ايوفنیمناسبدرفضايمجازيدرارتباطباهايقانونیوحقوقی،

مالکيتمعنويچيست؟بايدهاونبايدهاياينعرصهچيست؟

استخراجمفاهيسؤاالتهايپرسشنامهپسازدريافتپاسخ به باز، و تکرارشوندهماوليه

باتوزيعاينپرسشنامهدرمياندرنهايتاست.پسازاستخراجاينمضامين،شدهپرداخته

 برخی ديدسؤاالتخبرگان از را متوسط از كمتر وزن و نرسيد متوسط حد به كه

هاوايبرمبنايپاسخمتخصصانگرفت،ازپرسشنامهحذفگرديد.درگامبعدپرسشنامه

ازميزان هريک با را خود توافق ميزان خبرگان مجدداً شد. تدوين خبرگان، اجماع

شاخص مفاهيم و سپسشدهدرجها مطرحنمودند. را نظراتخود نقطه و كردند اعالم

پاسخ مورد توسطمحقق درصددوتحليلتجزيهها بخشپژوهشگر اين در گرفت. قرار

هاومفاهيمدستوبهيافتنروابطشاخصتروباالتردستيابداستبهسطحیانتزاعی

 درچهاربعددرنهايتيابد. عواملمؤثربررويحقوقمالکيتمعنويرا خبرگاننهايتاً

هريکدارايشاخص جدولذيلمشاهدهكه در اجماعنظررسيدندكه به هايیبودند،

شود؛می
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 کدگذاری .3جدول 

 کدهای مفهومی مقوالت

ايرسانهگذاريسياست
ايسوادرسانه

اياخالقرسانه

گذاريحقوقیسياست
سوادحقوقی

گذاريقانونضعف

فلسفیگذاريسياست
ضعفمتوليان

نبودپشتوانهمحکمنظريدربابحقوقمالکيتمعنوي

فنیگذاريسياست

هايجديددريافتنمواردنقضحقوقمالکيتمعنوياستفادهازفناوري

هايجديدبرايافزايشضريبامنيتمحتواناورياستفادهازف

مرجعآنالينتخصصیارائهمشاوره

نظارتمستمربرمحتواهايبارگذاريشده

 گیری نتیجهبحث و 

رايانه میارتباطات صورت مجازي فضاي در كه رااي جغرافيايی مرزهاي گيرد،

آوردهاست.باتوجهبهتفوقهايبشريبهوجودوقلمروجديدبرايفعاليتشکستهدرهم

عرصه همه در وسايلارتباطیجديد راگسترده جهانیخود جامعه هايزندگیبشري،

به و است كرده مجازي فضاي نمودن قانونمند از دولتناگزير آن نهادهايتبع و ها

آنوضعكردهبين قوانينیبر نيازهاالمللینيز با مواجهه حقوقمالکيتمعنويدر ياند.

است روبرو زيادي مشکالت با جديد دنياي كه؛ است حياتی بسيار بنابراين،

تاضمنصحيحیدراينزمينهدرعرصهفضايمجازيصورتگيردهايگذاريسياست

رايتكپیوناشراندربرابرنقضمؤلفينمنديازتوانبالقوهفضايمجازي،ازحقوقبهره

دلفی(ارائهشدهكيفی)صلازاجرايطرحتحقيقمحافظتنمود.دراينبخش،نتايجحا

است.

امتدادهمانفضايدرواقعحقوقمالکيتمعنويكتبونشرياتدرفضايمجازي،

عينیجامعهاستبهاينمعناكهحقوقمالکيتمعنويدرفضايمجازينيزبهدوبخش

شود؛تقسيممی
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 بعدمادي

 بعدمعنوي

ناظربرحقوقانحصاريبعدماديهمانندقانونحقمؤل فدرفضايعينیجامعه،

عايدي از براياستكه حمايتمیزمانمدتهايمادياثر بعدمعنويمشخص، كند.

معنوي ماديو بعد اثرشاست. ارتباطميانشخصيتمؤلفبا حقوقمالکيتمعنوي،

نشرياتاهميتويژه كتبو حوزه فضايمجازيدر داردايحقوقمالکيتمعنويدر

مناسباتدرداخلاينفضاچراكه بسيارياز اينترنتدركشور گسترشضريبنفوذ با

 است. يافته فروشازجملهجريان نشريات، كتبو آنمطالعه درها و توزيع و تکثير و

رسداهتماموتوجهمبنیبررعايتحقوقماديومعرضعمومقرارگرفتن.لذابهنظرمی

تواندگاممؤثريدرقانونمندكردنصنعتچاپونشرمجازيمیمعنويمؤلفدرفضاي

درحوزهكتبونشرياتدرفضايمجازيباشد.

هايمهمباتوجهبهآنچهگفتهشدبايدگفتمبنايفلسفیونظريحاكمبرشاخص

نمايدكهقبلعنوانيکحقطبيعیمعرفیمیحقوقمالکيتمعنويكهحقمالکيترابه

تشکيل آناز حفاظتاز صيانتو در دولتبايد و داشته دولتوجود مدنیو جامعه

باشدكهانسانبرنتيجهوماحصلتالشخودمالکيتداردبکوشد،منطبقبانظريهكارمی

برپديده همچنينبايدگفتنقضكهايننظريهرا هايفکرينيزتطبيقدادهشدهاست.

قو در مؤلفمطرحشده حقوق درهريکاز توزيع و اجرا تکثير، يعنیحق ايران انين

ازمصاديق بارايانهجرائمفضايمجازي، قانونیدارد. قابليتپيگرد و ايمحسوبشده

می توانمصاديقحقوقبررسیاليحهحمايتازمالکيتادبیوهنريوحقوقمرتبط،

توجهكمتريبهمبحثحقوقمعنويمؤلفهرچندمايومعنويمؤلفرامشاهدهكرد

شدهاست.

ايشدنهرچهبيشتردروشبکههاوامکاناتبسيارزيادفضايمجازيووبويژگی

 كه قالب شبکهايگونهبهاين در را خود روابط رسانهفزاينده میهاي سامان دهد.اي

اصلیوساختارهايبسياردهیسازمانتدريجدرحالشکلدادنبهشيوههايیكهبهشبکه
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شبکهمهم كاستلز، نظر از هستند. مدرن راجامعه ما جوامع جديد اجتماعی ريخت ها

می شبکهدهندتشکيل منطق گسترش نتايجو و عمليات در چشمگيري تغييرات اي

می فرهنگايجاد قدرتو تجربه، فرايندهايتوليد، شبکهدرواقعكند. ايناساس، ايبر

د میشدنفرايندهايحقوقمالکيتمعنويرا قرار خود سيطره امکاناتنقضر دهدو

امکاناتفنیمناسبجهترايتكپی صورتوجود در استكه نموده بيشتر بسيار را

 افراد آموزش نظارت، بهدرزمينه معنوي مالکيت ازحقوق مجازي فضاي در ويژه

می محسوب بیضروريات امکانات كنار در كه شبکهشود اين برنظير بايد شدن اي

هايآنفائقآمد.چالش

براساسنتايجاينپژوهش،عواملمؤثربرحقوقمالکيتمعنويدرحوزهكتبو

محققپسازاجرايدرواقعاستشناسايیقابلنشرياتدرفضايمجازيدرچندمحور

مالکيت مشکالتحقوق و مسائل كه هفتمحور خبرگان، نظر اجماع و روشدلفی

انداز؛است،بيانگرديدهاست.اينهفتمحورعبارتدهششناسايیهاآنمعنويحول

 ای سواد رسانه

o ناآگاهیكاربرانوپديدآورندگانازحقوقمالکيتمعنويكتبونشرياتدر

فضايمجازي

 ضعفدرآموزش

وچگونگیهاآنهاومعنیسازيدربهمعنايقدرتدرکنحوهكاررسانهايسوادرسانه

(.فقدان0۸2۶:0۱۱نعمتیفروهمکاران،است)شدهتعريفهاآنازاستفادهدهیسازمان

اينامرازاهممسائلومشکالتیاستكهبهآناشارهشد.ناآگاهیافرادجامعهازحقوق

ناآگاهیافرادجامعهازدرواقعمالکيتمعنويومصاديقآندرفضايمجازيبودهاست.

در آن مصاديق مالکيتمعنويو حقوق است. بوده موارددرواقعفضايمجازي بيشتر

بیرايتكپینقض فضايمجازيناشیاز قوانينحقوقمالکيتدر از اطالعیكاربران

هايماديويابانيتنقضعمدياينقوانين.همچنينبابررسیمعنوياستتاسواستفاده
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آموزشمسئلهيافتكهتواندراليحهحمايتازمالکيتادبیوهنريوحقوقمرتبط،می

 است.قرارگرفتهايموردغفلترسانه

 ای اخالق رسانه

 چارچوباخالقیمبهم

 شناسندرويکردهايیدرسطحجامعهكهحقوقمالکيتمعنويرابهرسميتنمی

دوياچندهاآنشودكهدرهايیمیايشاملرخدادهاياتصميمبهعبارتی،اخالقرسانه

ايبايددرتصميمیخاصوگيرندوكنشگررسانهبرابرهمقرارمیارزشكلیاخالقیدر

آنارزش يکیاز به اساسيکالگويمنطقیوعقالنی، اولويتبر خانيکی،بدهد)ها

نظراننسبتبه(.ازديگرمسائلومشکالتحقوقمالکيتمعنويكهصاحب0۸۳۳:۳9

اينحيطه عدمرعايتاخالقدر عللمختلفیدراينبیآناجماعداشتند، اخالقیبود.

نبودچارچوباخالقیروشنوهمچنينعدمآموزشاخالقدرازجملهمؤثرشناختهشد

مسئلهنمايندكهاينكاربرانرفتاردرسترادرونینمیدرواقعفضايمجازيدركشور،

 درستیعملنکنند.شوددرصورتمواجههبانقضحقوقمالکيتمعنويبهسببمی

 سواد حقوقی

 ناآگاهی افراد و پدیدآورندگان از حقوق مؤلف و حقوق مالکیت معنوی 

ضرورتايجادقانونمنديدرمحيطديجيتال،ديگرمحلترديدنيست،امابدونمرزبودن

،تدارکحقوقدروپيکربیظاهرآنونيزتنوعوتعددمنافعگاهمتضاد،دراينفضايبه

درخيلیموارد،كاربران(.0۸2۶:99۸معتمدنژاد،است)هكردهاينترنتراسختوپيچيد

بهعلتعدمآشنايیباقواعدحقوقیواصطالحاتحقوقیدربارهحقوقمالکيتمعنوي،

دستمی از حقوقیرا پيچيده كردنتواندرکمفاهيم نيازمندمجهز اينامر دهندكه

 باشد.كاربرانبهسطحیازدانشحقوقیمی
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 ولیان حوزه حقوق مالکیت معنویضعف مت

o فقدانمنابعانسانیمتخصص 

o المللیضعفايراندرپيوستنبهمعاهداتبين 

o سازيفرهنگعدم 

o مناسبدهندهآگاهیفقدانمرجع 

صاحب موارد بسياري داشتهدر اجماع مالکيتنظران حقوق حوزه متوليان كه اند

،سازيفرهنگهايدرستدرزمينهبااجرايسياستچراكهاندمعنويضعيفعملكرده

 معاهدات به پيوستن متخصصو نيروهاي ازبينآورالزامتربيت بخشاعظمی المللی،

می مشکالتمرتفع فضايدرواقعشود. نشرياتبر كتبو نشر حوزه بيرونیبر فشار با

یودخيلالمللهمچنينالزامبين؛وهارااصالحنمودتوانخيلیازكژرفتاريمجازي،می

تغييرات ايراندرزمينهرعايتحقوقمالکيتمعنوي، شدنمنابعاقتصادي،فرهنگیو...

 شود.مثبتیايجادمی

 در حوزه حقوق مالکیت معنوی گذاری قانونضعف 

o عدمشفافيتقوانين 

o روزشدنقوانينعدمبه 

o ضعفدراجرايقوانين 

o عدمضمانتاجرايقوانين 

o عدمبازدارندگیقوانين 

o دمشمولقوانينع 

o قوانينسطحیوفکرنشده 

مباحثقانونیوضعف شد. اشاره آن به كه مباحثمهمیبود از درواقعهايآن

به شفافيت، در اجرا،ضعفقانون شدن، سببروز شمول و بازدارندگی ضمانتاجرا،

قضشودومصاديقزياديازنشودوازطرفیقانونجديگرفتهنمیايجادابهاماتیمی

نيازهايترينمهمشود.لذابازنگريدرقوانينراازحقوقمالکيتمعنويازآنخارجمی
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می حوزه مرتبط،اين حقوق و هنري و مالکيتادبی حمايتاز اليحه بررسی با دانند.

اما؛تواندريافتكهايناليحهسعینمودهاستتانقاطضعفگذشتهراجبراننمايدمی

همچنانضمانتاج معقول ابهاماتیدارد.نشدهبيانراهاينقضقوانينشفافو استو

درعملاجرايقوانينهمچنانمشکل استاما همچنينبازدارندگیقوانينتشديدشده

 مناسبباشد.سازيفرهنگتواندناشیازعدممیمسئلهاين؛كهدارد

 نبود پشتوانه نظری محکم در باب حقوق مالکیت معنوی 

o ینگاهسياس 

o رويکردهايمتفاوتومتناقضدرحوزهحقوقمالکيتمعنوي 

o نبودضمانتاجرايشرعی 

مباحثگيريشکلنظرانبراينعقيدهبودندكهعدمبااستنادبهروشدلفی،صاحب

اين بهحاشيهراندهمسئلهنظريمناسبحولرعايتحقوقمالکيتمعنويدرايران، را

شاستودغدغهمهمیمحسوبنمی اقشاركهدرصورتیكهدرحالیود. و ميانافراد در

نظرصاحب نفوذ ازجملهو اينحيطهگذارانسياستمراجع، سببنوعیتشتتدر ... و

 شدهاستونظرياتمختلفیدراينحيطهبابشدهاست.

 نظارت فناورانه 

o عدماستفادهازهوشمصنوعی 

o عدماستفادهازبالکچين 

o صصیارائهمشاورهفقدانمرجعآنالينتخ 

o نظارتمستمربرمحتواهايبارگذاريشده 

شدهاست،نظارتازنکاتمهمیكهضعفآندرفضايمجازيكشوراحساسمی

فضايمجازيمجموعه اينکه به توجه با فناوريمناسباست، بهاياز هاينويناست،

يقرارگرفتهدراينفضاهمينخاطرنظارتبهآننيزبايدازجنسفناورانهباشد.محتواها

هاينوينرصدشودتانخستدقتبااستفادهازفناوريازجملهكتبونشرياتنيزبايدبه

آنامنيت شناسايیشود.ها تضمينشودودومدرصورتنقضحقوقمالکيتمعنوي،
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تتواندريافهمچنينبابررسیاليحهحمايتازمالکيتادبیوهنريوحقوقمرتبط،می

 تالشدر اليحه اين وسازيبومیكه معنوي مالکيت قوانينحقوق با پيوند طرفی از

شود.محسوبمیجلوروبهالمللیدراينحوزهداشتهاستكهگامیبين

راهکارهايحلمسائلومشکالتحقوقمالکيتمعنويدرحوزهكتبونشريات

قابلبهبوداستدرواقعدربخش۱هايمناسبدردرفضايمجازيباسياستگذاري

بادنيايپرازپيچيدگیوتغييرمعاصر،حلمسائلنيازمندذهن هايروشنوآگاهاست.

در مشکالتحقوقمالکيتمعنوي، راهکارهايحلمسائلو شد، گفته آنچه به توجه

انداز؛استكهعبارتگذاريسياستنوع۱گرو

 ای رسانه گذاری سیاست

را از توسطصاحبشدهارائههکارهايبخشمهمی حوزه در هايگذاريسياستنظران

،نبودنظرانصاحبهايحاصلازمصاحبهبابااستنادبهدادهچراكهگيرد.ايقرارمیرسانه

هاياينچالشترينمهمآگاهیوعدمرعايتاخالقدرزمينهحقوقمالکيتمعنوياز

استكهسوايبخشحقوقیو افرادسازيآگاهوسازيفرهنگنيازمندورآالزامحوزه

ويژهدرفضايمجازيبهسببماهيتپرقدرتشاهميتدارد.آموزشباشد.اينامربهمی

نظرانبراينجايدارد.بهاينمنظورصاحبگذاريسياستمباحثاخالقینيزدرايننوع

هايجديدوطرحرسانهاندكهآموزشمفهوممالکيتمعنويوكاربردآندربسترعقيده

درزمينهحلمسائلومؤثريتواندگامحدوداخالقمیسازيشفافمباحثاخالقیو

 مشکالتحقوقمالکيتمعنويباشد.

 گذاری حقوقی سیاست

باشدكهدارايمفاهيمباتوجهبهماهيتحقوقیمالکيتمعنويكهيکمبحثحقوقیمی

آشنايی لذا اصطالحاتحقوقیاست، همچنينقوانينحقوقمالکيتو اينمفاهيمو با

تواندبهدرکبهتروبيشترافرادكمکكند.همچنينكاربرانفکريدرايرانوجهان،می

كنند.همچنينازطرفی،ضعفدرامرترعملمیفضايمجازيبااطالعازقوانينشفاف
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صورتگذاربايدبهورقانوندرابعادمختلفبايدبرطرفگرددوبهاينمنظگذاريقانون

وجانبههمه وگيريبهرهبا نشريات و كتب نشر حوزه بر مسلط متخصصو افراد از

جانبههمهازنظرمتخصصانفضايمجازيبهتدوينقوانينبپردازدوبابازنگريگيريبهره

 درقوانيندرجهتاصالحآنگامبردارد.

 فلسفی گذاری سیاست

مالکيتمعنو وحقوق سياسی اقتصادي، مباحثحقوقی، تنگاتنگبا ارتباط دليل به ي

يکیاز همواره استبرانگيزترينچالشاجتماعی، بوده ومباحثروز دوطيف؛ معموالً

امري را مالکيتمعنوي حقوق حمايتاز كه نخستنگاهی دارد، وجود آن به نگاه

داندوثارادبی،هنريو...میضروريبرايافزايشنوآوريوحمايتازپديدآورندگانآ

ازسويديگرنگاهیكهبراينباوراستكهبهدليلانحصاريكهازاينحقوقبهدست

می كشورهاي نفع به آنکه بيشاز آن اقتصادي و اجتماعی منافع وتوسعهدرحالآيد،

واردكننده باشد، فکري كنندهتأميناموال كشورهاي اقتصادي وهيافتتوسعهمنافع

رسداتخاذيکسياستبينابينیمفيدبهنظرمیبيندرايناما؛دانشفکرياستتوليدكننده

المللی،ازاينحقوقشکكشورهايیكهبتوانندضمنانطباقبااستانداردهايبينباشد،بی

موفق كنند، خويشاستفاده نيازهاي تأمين اندبراي ؛ جميعگذارانسياستزيرا به بايد

فلسفیعواملح سياسیو فرهنگی، اجتماعی، همچنينبايدباگيريتصميمقوقی، كنند.

هاينظريمطرحكردنمبحثحقوقمالکيتمعنويدرحوزهودانشگاهوبنياننهادنپايه

 ،اجماعبيشترافرادجامعهرابرانگيزند.قبولقابلمستدلو

 فنی گذاری سیاست

بدرنهايت فناورانه راهکارهاي مالکيتهمجموعه حقوق مشکالت و مسائل حل منظور

از استفاده جمله از است. شده فضايمجازيارائه نشرياتدر كتبو معنويدرحوزه

نقضحقوقمالکيتفناوري كشفموارد افزايشآگاهی، ارتقايامنيت، هاينويندر

ببگسترشنوعیناظربركنترلونظارتدراينعرصهاستكهبهسباشدكهبهمعنويمی
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ترينروزافزوناطالعاتومحتواواهميتيافتناطالعاتدراينعرصهاستيکیازرايج

می نسبت امر اين به كه جامعهمفاهيمی مفهوم است. اطالعاتی جامعه مفهوم دهند،

معروفدانيلبلمطرحشد،بهاينمعناستكهدانشوشناسجامعهاطالعاتیكهتوسط

باشدنديلتباطالعاتدرحال بهعواملكليديدرتوسعهاقتصاديواجتماعیاستلذا

حقوقمالکيتدرزمينهبديلیتواننقشبیهاينويناطالعاتی،میتوجهبهاهميتفناوري

معنويدرفضايمجازيداشتهباشد.

يافته به توجه محققبهدستبا متوليانمسئولدرهايپژوهشحاضر، و اندركاران

گذاريسياستهريکازچهارزمينهكند؛ابتدادروقمالکيتمعنويتوصيهمیزمينهحق

 درخوررسانهگذاريسياستشامل راهکارهايی تدوين به فنی و فلسفی حقوقی، اي،

شود؛پيشنهادمیازجملهبپردازند.

 تدوينمنابعآموزشیمناسببهرسانهگذاريسياستدرزمينه سازيآگاهايبا

مص مورد در و رسانهحدودوثغوراديق مالکيتمعنويدر هايمختلفبپردازند.حقوق

همچنينبامطرحكردنمباحثاخالقیوترسيمچارچوبروشنیازآندرجامعهرعايت

 حقوقمالکيتمعنويراامرياخالقیدرهمهابعادوزوايانمايند.

 مالکيتمعنويحقوقمسئلهحقوقیازدوجهتبايدبهگذاريسياستدرحوزه

نخستارتقايسطحآگاهیجامعهنسبتبهقوانينحقوقیاستكهاينامر توجهشود.

شودبسياريازافرادكهازرويناآگاهیمبادرتبهنقضحقوقمالکيتمعنويسببمی

باآموزشقوانينمالکيتحقوقیدرمی كنند،ديگرمرتکباينعملنشوند.اينمهمرا

طورآموزشعمومیجامعهدرقالبمدرسهودانشگاهوهمينازجملهنهادهايآموزشی

بايددقتبيشتريگذارقانون،گذاريقانونهمايش،جشنوارهو...عملیسازند.دومدرامر

همچنين متخصصو افراد از استفاده با و خرجدهد ناشراندركارگيريبهبه و مؤلفان

هايقوانينكنونیرارفعبينانهداشتهباشدوكاستیقعوواجانبههمه،نگاهیگذاريقانون

 همچنينبا ديدجامع،ازپژوهشگيريبهرهكند. با هايصورتگرفتهدرزمينهمذكور،

 قوانينیجامعوضعكنند.
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 حقوقمالکيتمعنويهنوزمسئلهرسدفلسفی،بهنظرمیگذاريسياستدرزمينه

بهمسئلهمتفکرانتبديلنشدهاستوتازمانیكهاينودغدغهبرايمسئلهعنوانيکبه

 ريشهنظرتبادلبحثو و نشود روشننگردد،گذاشته برايانديشمندان اهميتآن و ها

طرفینمی از اختصاصدهد. خود به جامعه درخوريدر گفتمان داشتكه توقع توان

مسئله بايد كشور اجرايحقوقمالکيتمعنويدر وجودجهموردتومتوليان گيرد. قرار

هاازوظيفهاصلیوبايکديگر،انحرافسازمانهاآنهايموازيوتداخلوظايفسازمان

برخوردسليقه ايواستانداردهايدوگانهمسائلیهستندكهرنگوبويسياسیگرفتن،

سازمان واين وظايف بيشتر چه هر كردن مشخص با بايد لذا هستند مبتال آن به ها

ها،درنظرگرفتنيکسازمانمشخصبرايرسيدگیبهمسائلحقوقمالکيتيتمسئول

هابرارتقايعملکردآنانافزود.ازطرفیبامعنوي،بازتعريففلسفهوجودياينسازمان

رويهفعاليتسازييکپارچه و معاهداتها به پيوستن در داخلی موانع رفع در سعی ها

هاينشستيتمعنويداشتهباشندكهاينمهمبابرگزاريالمللیدرزمينهحقوقمالکبين

همانديشانه،اعمالنظراتتخصصی،شکلدادنبهفضايگفتمانیمناسبدراينعرصه،

 باشد.میدستيابیقابل

  گذاريسياستدرحيطه انسانیمتخصصوهمچنينامکاناتمسئلهفنی، منابع

درتبيشتريدرساماندهیمحتواهايجاريدرتوانندباقفنیمناسبدركناريکديگرمی

فضايمجازيكمکكنند.
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( داريوش. 0۸۳۶مطلبی، ديجيتال»(. محيط مؤلفدر و،«حق كتابداري مطالعاتملی فصلنامه
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