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. از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيد شدهبراي اطالع از ديگر مقاالت منتشر
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 مقدمه
و هنري، مبداء حرك ت به سوي تقويت جايگاه فرهنگي تلقـي تصويب قوانين مالكيت ادبي

و هنرمنـدان تقـديم.شودمي  در اين ميان، حق انحصاري، نقطـه عطفـي اسـت كـه بـه مولفـان

را شودمي ميو آنان و مديريت ابعاد مختلف بهره برداري از اثر به كنترل از.ندكقادر حمايـت

في نفسه مشوقي اس  و هنري و زمـان در حقوق مالكيت ادبي ت تا شهروندان را به صرف هزينه

و سرانجام جامعه را از اين دستاوردهاي نوين منتفع در اين.ندكخلق آثار جديد رهنمون سازد

و نـاگزير ميان، مصرف كنندگان نمي  به استفاده از اين اموال فكري بينديشند توانند بدون واهمه

و هنرمندان بـه  كه در سايه مولفان  از طرفـي در فراسـوي. بهـره بـرداري بپردازنـد خواهند بود

و هنرمندان ديگـر نيـز و هنري، ظرفيتهاي بالقوه استعدادهاي مولفان حمايت از مالكيتهاي ادبي

مي  و بر ريشه هاي آثار پيـشين، جوانـهبه منصه ظهور  از ايـن رو،.رويانـد هـاي تـازه مـي رسد

كه دروازه)و كيفيت حمايت(حمايت بـه.توسعه يا ركـود را خواهـد گـشود هاي كليدي است

و آزادسازي بهره برداري جامعه از سوي ديگـر نتـايجي طور كلي،   گسترش حمايت از يك سو

و در ايـن ميـان، شـايد، سـخن را فراهم مي و مولف نيست به سود جامعه كه در هر حال آورد

به آزادي دور از واقعيت نباشد  اين متناقض نمـا.(Kumar,2006:2)راندن از جنگ براي دستيابي

حل   ميانه باشد كه هم خالقان فكري را از منافع مالكانه خـود بهـره منـديبايد در جستجوي راه

به جامعه ببخشد تا هر دو گروه را ياري رسان باشـد و از طرفي بخشي از مالكيت را در.سازد

و هنري به جامعه مي اين ميان، در راستاي ايجـاد تواند واگذاري بخشي از حقوق مالكيت ادبي

 نقـابي كـه بـر؛يك موازنه جدي، كارساز باشد، يكي از راههاي اين واگذاري كپي لفـت اسـت 

و ادبي مي و اين حقوق را با لباسي جديد در بزم انديشه چهره حقوق مالكيت ادبي هـاي نشيند

مي  در در حقيقت فرضيه اين مقاله آن است كـه حركتـي نوخواسـته.آوردحقوقي به نمايش در

و خالقـان  كه در مسير ايجاد توازن ميان منافع جامعـه جهان حقوق مالكيت فكري شكل گرفته

مي  مي؛گيردفكري قرار به موازنه گام بر دارنـد امـا اگرچه دكترين هاي متعدد در جهت وصول

مي  و مهم را رقم زند كپي لفت  پرسش مقالـه اخيـر آن اسـت كـه،بنابراين.تواند گامي اساسي

ل مي كپي به ايجاد اين موازنه ياري رساند؟ فت چگونه اساس اين نظريه بر آن نهاده شـده تواند

و توزيع اثـر مبـادرت  كه فرد قبول كننده مجوز كپي لفت قادر است آزادانه به استفاده، اصالح

مي.ورزد و هنـري را بـه مـصرف بنابراين، اين مجوز تالش كند بخشي از حقوق مالكيت ادبي

و يا حتي اگر بتواند همه حقوق خـالق اثـر را بـه مـصرفكمنتقل) يافت كننده اثردر( كننده ند

به توليد نرم افزار.كننده واگذار كند  مي رايانهيتاسيس اين نظريه در سـال چنانچـه شوداي باز

ــسون 1975 ــيس آلي ــه دن ــارنش برنام ــد)Tiny BASIC(ايو همك ــي كردن  33–25( را طراح

Allison,1976:(تر از زبان بيسيك بوددهسا كه )و حافظه بسيار كمـي اين زبان بسيار سبك بوده
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سه كيلوبايت مصرف مي اي قـرارو به سـرعت مـورد توجـه كـاربران رايانـه)كرد در حد دو تا

در پـي واكـاوي (Warren,1976:1-2)گرفت، شهرت اين برنامه سبب شـد كـه صـاحب نظـران 

و دليل توفيق آن را  تـشخيص دهنـد، بـه در دسترس بودن آن بـراي همگـان چرايي آن برآيند

به جاي تنظيم قراردادي كه شـرايط دشـواري را بـر،عبارت ديگر   پديدآورندگان اين نرم افزار

امـا. گـسترده از اختيـارات را بـراي وي درنظـر گرفتـه بودنـديقلمـرو؛ندككاربر تحميل مي

مي اصطالح كپي لفت براي نخستين بار   بـه كـارايوانـگ در مقالـهي چـنل بوسيله1976در

و هنري بر عبـارت) Wang 25-1976:12,(.رفت "تا آن همگام مرسوم بود كه مولفان در آثار ادبي
 اما ناگهان در بعضي از آثار؛دندكرتصريح مي All Rights Preserved/" حقوق محفوظ استهمه

مييعبارت كه بـر عبـارت جديد مشاهده  All Wrongs(" اسـته اشـتباهات محفـوظ همـ" شود

(Reserved مي  1970لفـت بـراي نخـستين بـار در دهـه عبارت كپـي،به اين ترتيب.كرد تاكيد

شد/»رايت كپي«در تقابل با مفهومش1350دهه/ميالدي به كار برده حرف بزوديو حق مولف

 left با كلمـه Copyrightدر rightو واژه شد برعكس»©«در عالمت حق مولف»C«انگليسي 

اي اما تفاوت در ايـن جاسـت كـه كپـي لفـت در گـستره.(Lydia,2007:283-86)جايگرين شد

 اين مجوز شامل هـر شـهروندي خواهـد بـود كـه، به عبارت ديگر.عظيم تر عمل خواهد كرد

ميكايجاب را قبول كه اثر در محيط بر خط عرضه و اين امر در شرايطي و ند شود بـا سـرعت

مي قابليت فوق الع  و دورتـر اده گسترش و با هر كليك اثر از دسترس مولف اصلي دورتـر بايد

و ترجمهاين مقاله تالش خواهد كرد با تكيه بر روش كتابخانه. شودمي ) بعضاً ميـدانيو(اي اي

 بنابراين در ابتدا جريان كپـي لفـت در بـستر. گفتار به مطالعه موضوع خود بپردازد4در ضمن

مي انهنرم افزارهاي راي به ساير بخشهاي اي ارزيابي و سپس درخصوص تسري اين جريان شود

و هنري سخن گفته خواهد شد  و شـود در گام بعدي، چالشها بررسي مـي.حقوق مالكيت ادبي

 در انتهـاي مقالـه نيـز پيـشنهادات.شـود اي دال بر اهداء حق مطرح مـي در گفتار پاياني، نظريه

.مقتضي ارائه خواهد شد

و نرم افزارها- اولگفتار 1جريان كپي لفت

 مصرف كنندگان رايانه ها قادر بودند آزادانـه نـرم افزارهايـشان را بـه اشـتراك سالها پيش،

مي؛Share)(بگذارند كه حتي شامل كد منبع رفـت كـه اين امر تـا آنجـا پـيش مـي.شد اشتراكي

مي  و نرم افزارها تلقي امـا بـا ورود رايانـه بـه . (Stallman,1999:53)دشـ جامعه، مالك رايانه ها

و شركتها، نرم افزارها چهره تجاري خود را تجربه  و مالكيت كردندمنازل و با مباحث تجاري

مينرم افزارهاي رايانه.1 كداي در دو دسته طبقه بندي آن توسط افراد قابل خوانـدن) source code( منبعشوند؛ گروهي كه

و گروهي كه كد منبع آن، مجموعه و يك است كه تنها توسط رايانه درك مي شوداست ..اي از صفر
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به اعطاي حمايت از نرم افرازهاي.درگير شدند و اگـر رايانهبه زودي قوانين ملي، اي پرداختند

 بـا؛ورزيـد اصـالح مبـادرت مـي كسي بدون كسب مجوز مالك نرم افزار به تكثير، توزيـع يـا 

در حقيقت، انتقال وضعيت از مالكيـت عمـومي.شدمسئوليت هاي حقوقي يا كيفري روبرو مي

اي بـه سـرمايه گـذاري هـاي زيرا خلق نرم افزارهاي رايانـه؛به مالكيت خصوصي رخ داده بود 

و اكنون، شركتهاي بـزرگ ماننـد ماكروسـافت، همـ  و معنوي عظيم نياز دارد ه قابليتهـاي مادي

به كار مي و مالي خود در سرتاسر جهان را كه با مبالغ علمي گيرند تا نرم افزارهايي توليد شوند

مي.دشونگزاف در بازار عرضه  ن تالش نند بـا اسـتناد بـه حقـوقك عالوه بر اين، توليدكنندگا

به مطلوب ترين شيوه به پاسداشت نرم افزارها اقدام كنند   بعـد از دوره،رو از ايـن.انحصاري

 در ايـن1.شـود تلقي مـيو غير قانوني انتقالي فوق الذكر، اشتراك سازي نرم افزار غير اخالقي

و يك تعريف مي شرايط، و ايـن غالب توليدكنندگان، نرم افزارهاي خود را در قالب صفر كنند

و آن را از دسترس افـراد خـارج مـي  ،لـذا.)(Merges,2009:10-11كنـد امر، كد منبع را حراست

شود زيرا بـراي اسـتفاده از شايد بتوان انديشيد كه اين انتقال، مانعي در مسير پيشرفت تلقي مي

و ناگزير در برابر شرايط مالك تميكن كردكراثر بايد قراردادهاي مجوز بهره برداري را منعقد  د

 فـت كـه ايـن امـر نيـزو يا در صورت غلبه بر موانع فني در مسير استفاده غيرقـانوني قـرار گر

و كيفري منتهي مـي مي به مسئوليت هاي حقوقي  ممانعـت از دسترسـي، بنـابراين.شـود تواند

تواند مانعي در توسعه صنعت نرم افزار باشد، هكري ماننـد كامل به نرم افزار بويژه كد منبع مي

ن  كه اگر مصرف كنندگان بتوانند آزادانه از و استالمن معتقد است رم افزارهاي قبلي استفاده كنند

و كميت نـرم افزارهـا افـزايش خواهـد يافـت؛نندكآن را اصالح  و)(stalman,1999:56 كيفيت

مييبازار كه نـرم افزارهـاي آزاد.شود متنوع از محصوالت ايجاد )free software(از اين رو بود

ا؛به بازار عرضه شدند كه مصرف كننده آزاد به اشتراك بگذارد نرم افزارهايي ، كـد؛ست آنها را

كه آيا فراهم لذا.ندكمنبع را مطالعه كند يا اصالح دن امكانات فوق،كرپرسش اساسي آن است

به طـور كلـي، عرفهـا  ي خـاص در ميـان نـرم افـزاريناقض حقوق مالكان فكري نخواهد بود؟

از(نويسان وجود دارد مانند آنكه نرم افزار در تملك يك /هكـر) نـرم افزارنويـسان يا گروهي

و مالكان كنوني مختار هـستند كـه اصـالحات نـرم افـزار را در جامعـه اصالح كننده قرار دارد

مي.(Raymond,2000: 72-7)نندكاي توزيع رايانه به نظر رسد كه مقررات مربوط بـه انحـصار لذا

چهره انحصاري حـق اما به موازات اين آزادي،.با عرف خاص اين گروه در تعارض قرار دارد 

ميمزبورمالكيت فكري نيز بر عرف   به عبارت ديگر، اثر تحـت نـام اصـلي خواهـد.يابد غلبه

كه نام مالك اصلي را حذف و اصالح كنندگان مجاز نيستند  لـذا ايـن سـوال وجـود.نندكماند

مي توانـد از چنـين نيـروي برخـوردار باشـد؟ در پاسـخ شـايد بتـوان دارد كه آيا عرف خاص

 
و حتي ممكن است به نقض تعهدات قراردادي منجر شود.1 .زيرا از ديدگاه حقوقي، تجاوز به حق مالكيت است
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مييد كه عرفها قراردادكراستدالل ب را تشكيل راسـتي طـرفين ايـن قراردادهـا چـهه دهند اما

و مفاد اين قرارداد چيست؟  مي كساني هستند آيد ضمانت اجراهـاي حقـوقي در جامعـه به نظر

و بيش از همـه، تـرس از لطمـه بـه شـهرت افـراد  و قابل اعتنا نيست رايانه اي چندان برجسته

ود كـه اگرچـه اسـتفاده گـسترده مـصرفشبايد تصريح اين با وجود. دگي دارد قدرت بازدارن 

به حريم انحصاري پديدآورنده بر اساس عرف شكل گرفته است  و ورود او ؛كننده از نرم افزار

كه از سوي پديدآورنـده صـورت مـي اما مبناي اين عرف، اجازه و او بخـشي از اي است گيـرد

به.دهدانتقال مي حقوق خود را به مصرف كنندگان  كه با دست  بنابراين، اين يك قرارداد است

به ساير مصرف كنندگان نيز انتقال مي .يابددست شدن هر نرم افزار

و هنري تا مجوزهاي كپي لفت.1-1  از مجوزهاي حقوق مالكيت ادبي
و  يكي از معمولي ترين مجوزهاي كه در ميان نرم افزارهاي باز شايع اسـت، مجـوز جـامع

 در لفـتبه منظور اعمـال كپـي است كه GNU,GPL (Frazer,2009:370))(الپيجيعمومي گنو،

مي نرم مورد و تضمين و متن آنها پديدآمده است از آزادي برخـوردار كـاربران كـه كنـد افزارها

و اصالح باشد تـا.باشند به طور خاص، كد منبع بايد قابل دسترس پي ال جي  به طور كلي، در

ت و تـرويج بدين در ايـن مجـوز،.)Messica,2010:7(شـود رتيب بروز ابداعات مشترك تـسهيل

ــد  ــر حــق انحــصاري آزاد كن ــر را از ه ــا اث ــرار دارد ت ــده ق ــال دهن ــر انتق ــر دوش ه ــاري ب ب

(Guadamuz,2003:6).،نامـه مـستندات آزاد ال، اجـازهدياف به مـوازات ايـن مجوزهـا، مجـوز

را به كاربران اجازه مـيكه نيز وجود دارد)GNU Free Documentation(گنو دهـد تـا مـستندات

و مجدداً  را ويرايش كرده مي،و در عين حال توزيع كنند آن و كـه كند تضمين  آزاديِ ويـرايش

مي.توزيع مجدد آن براي ديگران نيز محفوظ بماند به آثار مولفان توانند به سادگي اين مجوز را

به ويرايش، در اين موارد.نندكخود ملحق  يكو نيست مجوزلزومي  از آن بـه نسخهتنها بايد

از ديـدگاه مـصرف. شـود تا مصرف كننـده از اختيـارات گـسترده خـود مطلـع شوداثر اضافه

كه در برابر مجوزهاي بهره بـرداري حقـوق كنندگان، اين مجوزها، مجوزهاي كپي لفت هستند

مي  به منصه ظهور و هنري كه مالكيت ادبي كه اشاره شد با عنـاوين متعـدد رسند البته همانطور

مي  و توزيع اثر فراهم؛شوندروانه بازار  در حـالي.ندك اما قادر است حقوق متقني را در اصالح

و هنري، مولف را قادر مي به طور كلي، حقوق مالكيت ادبي كه همه حقوق انحـصاريككه ند

و مانع بهره بـرداري سـايرين از  اثـرش شـود، كپـي لفـت، بعـضي از حقـوق خود را ادعا كند

مي  را.كندانحصاري مولف را مطالبه و تاييد حقوقي اگرچه، كپي لفت، اصطالح حقوقي نيست

حـول اي، پذيرفته شده چنانچه در جـستجويي اما در جامعه رايانه.)Douglas,2007:5-90( ندارد
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و منبـع بـاز در و هنري، نرم افزار ، واژگان حقوق مالكيت ادبي ال  نتيجـه 1766پايگـاه وسـت

و فدرال آمريكا تنها شد30حاصل شد اما در محاكم اياالت .(Westlaw,2010: 1) مورد يافت

 عبور كپي لفت از نرم افزارها-گفتار دوم
ي خود در سـاير زمينـه هـاي مالكيتهـاي فكـري كپي لفت در حال گسترداندن دامنه مجوز

نيد، مـشاهدهكگذر)(www.wikipedia.org مانند ويكيپديا اگر شما در وبگاههاي مختلف؛است

به گستردگي در حال نضج گرفتن است   شما قادر هستيد، عكسها يـا.خواهيد كرد كه كپي لفت

و منتشركرمقاالت موجود در اين پايگاهها را ويرايش دركده به صراحت و اين اجازه برابر نيد

و هنري قرار خواهد گرفت   اين پايگاهها مبتني بر ابزار حقـوقي متعـارف1.حقوق مالكيت ادبي

و اساساًً مي نيستند و تفسير كه خود تعريف  از اين رو است كـه منـشاء.كنند تابع نظامي هستند

د كـه همـه مجوزهـاي كپـي كـر بايد توجه در اين ميان،.شونددعاوي حقوقي چنداني نيز نمي

به مصرف كننده اعطا نميل و از سويي هر مجـوز مـشتمل بـر همـهكفت، حقوق يكسان را نند

مي، اين اما با وجود؛نخواهد بود2حقوق :شوديك يا چند حق ذيل در اين مجوزها درج

؛استفاده غير تجاري.1

؛خلق آثار اشتقاقي.2

به اشخاص ديگر.3 ؛اعطاي مجوز مجدد

؛توزيع.4

و.5  .....اصالح
 داراي نمادهـا، كه در قـسمت اول استهر قراردادكپي لفت داراي دو قسمتبه طور كلي،

كه يكي از حقوق ميمزبورو عبارتي است به سادگي)license deed(كند را نمايندگي  بوسـيلهو

و در واقع اين نمادسازي سـاده در فراسـوي خـود، مفـاهيم افراد غيرمتخصص درك مي يشود

طو.كندپيچيده را تصوير مي كه سر يك انسان در ميانهر مثال دايره به اش قـرار دارد، همـراه اي

كه مصرف كننده مي)by(با عبارات باي  /تواند نسخه بـرداري، توزيـع، نمـايش نشانگر آن است

و اصــالح را انجــام دهــد  Creative(نكــه اثــر تحــت نــام مولــف باشــدآ مــشروط بــر؛اجــرا

 
آن.1 و به ايـن ترتيـب از ژرفـاي بـستري هدف مديران اين پايگاهها  است كه مردم به سادگي در خلق آثار جديد سهيم شده

.مشترك، امكان بروز استعدادهاي نهفته كه به تنهايي انگيزه توليد ندارند يا توانايي آفرينندگي ندارند، فراهم آيد

د كه در زمينـه حقـوقشوو معنوي بايد اشاره به طور كلي با توجه به تقسيم بندي سنتي حقوق پديدآورنده به حقوق مادي.2

و توزيع اثر از مهم ترين حقوقي هستند كه مييلهوسبمادي، حق خلق اثر اشتقاقي شود امـا در زمينـه مالك اثر به ديگران اعطا

ـ حقوق معنوي نيز با اعطاي حق اصالح، مصرف كننده به حق معنوي تماميت اثـر ورود مـي  و تعـديل اث و بـه جـرح رنمايـد

و شايد بتوان گفت ايـن تنهـا حقـي پردازد اما معموالً در همه قراردادهاي كپي لفت، حفظ حرمت نام مولف حفظ مي مي گردد

.است كه براي مولف باقي خواهد ماند
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Commons,2010:1(.ــشتمل ــرارداد، م ــر ق ــش دوم ه ــين بخ ــمي ب ــوقي رس ــرارداد حق ــر ق  ب

و مجوز گيرنده/مجوزدهنده به طور خاص، . (Id)است مصرف كننده اثر/مولف حقوق اين مجوز

و تصريح  به مصرف كننده را تعريف چه مصاديقي از بهره برداري، نقضكمي اعطا شده كه ند

و هنري تلقي مي  حبه طور مثال مجوز.شودحقوق مالكيت ادبي ق تكثيـر، خلـق گيرنده داراي

و عرضه عمومي اثر است  اما بايد اثر را به نام مولـف اصـلي منتـشر نمايـد؛اثر اشتقاقي، توزيع

.(World Wide Web Consortium,2010:1) بنابراين، مفهوم مخالف اين موارد آن است كه شروط

به مجوزگيرنـدگان آتـي باشـد  م.ديگري وجود ندارد تا محدودكننده حقوق اعطايي جـوز ايـن

و عرضه مي تلويحاً بيان مي  كه اثر آنگونه كه است پيشنهاد و هـيچ تـضميني از هـيچ شـود دارد

كه از اثر استفاده كند.نوع وجود ندارد بنابراين، هركس در جامعه از اين آزادي برخوردار است

.شودزيرا كه تنها الزام هر مصرف كننده در رعايت حرمت نام مولف خالصه مي

 هاي جديد مجوزهاي كپي لفتچالش-گفتار سوم
 رغم امكانات كم نظير كـه بـراي دسترسـي جامعـه بـه اثـر فـراهمبقراردادهاي كپي لفت

مي اما با چالش؛آوردمي وميبه نظر.باشدهايي نيز روبرو كه نيروي الزام آور اين مجوزها رسد

مي هاي اساسي كپي لفت به قراردادهاي متعارض از چالش  كه در ذيل به آنها پرداخته شمار آيد

.شودمي

 نيروي الزام آور كپي لفت.1-3
كه عمدتاً در محيط اينترنت مطرح مي در؛شوندمجوزهاي كپي لفت  حقوق نانوشته اي را

 پرسش آن است كـه آيـا، در اين شرايط.اندفراسوي فضاي مجازي خود به منصه ظهور رسانده

قب"با كليك جمله I("ول دارممن agree(شـروط قـراردادي پذيرفتـه شـده اسـت؟ آيـا ايـن ،

كه دانلـود اثـر مجوزها از ديدگاه حقوقي قابل اجرا هستند؟ مجوزهاي كپي لفت تالش مي كنند

به قائم مقامي مالك بدست آمده، تعبير  كه اعمال حقي به اعالم قبول مجوزگيرنده يا به.نندكرا

و متعاقبـاً بـه آن مبـادرت كنيـدك باشيد اثر را اصالح اگر شما مجاز،طور مثال  ايـن بـدان؛نيد

 در بعضي مجوزها نيز صرف دانلـود مـصرف كننـده،.ايددهكرمعناست كه شما قرارداد را قبول

به قرارداد آگاهي نداشته است يا از شروط تكثير اثر تلقي مي و مصرف كننده اي كه هرگز شود

به قرارداد ملـزم مـي تفصيلي آن اطالعي ندارد  از ايـن رو.)The Creative Commons( نـدكرا

كه مسئله  مي است  كه آيا طرفين، في مابين خود قـرارداد الـزام آوري را شوداي حقوقي مطرح

كه مصرف كننده لـوح فـشرده از هنگامي)TheShrink-wrap(اند؟ در بعضي مجوزهادهكرمنعقد

 صـورت ايجـابي؛د كنـكه نرم افـزار مراحـل نـصب را طـي مـي خرد تا زماني نرم افزار را مي
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ديگـر، مــصرف كننــده بــراي بــه عبــارت.(ProCD,Inc.v.Zeidenberg,1996:1447-9)گيــرد نمـي

مي  .)(Register.com,Inc.v.Verio,Inc,2004:428شـود نخستين بار بعد از دانلود اثر با مجوز روبرو

شـود، ربر در يـك وبگـاه بـا اثـر قابـل دانلـودي روبـرو مـيكاكه در وضعيت ديگر، هنگامي

به وي عرضه مي كه در صـفحه وبـسايت، يـكبه گونه؛)The Browse-wrap(شودقراردادي اي

به محض كليك آن، ايجـاب قـراردادي در برابـر  لينك كوچك در انتهاي صفحه وجود دارد كه

مي  او برابر مصرف كننده عرضه مي گيرد يا فهرستي از مجوزها در مصرف كننده قرار شـود كـه

و ايـن/ند كه البته در اين شرايط، قرارداد با يك واسطهكبايد يكي را انتخاب  لينك ارائه شـده

مي  في نفسه  اثـر هنگـامي،در حالت ديگـر.)(Register.com,2004:401تواند گمراكننده باشد امر

 .Specht v(ندكادي را با يك كليك قبول گيرد كه مصرف كننده شروط قرارددر دسترس قرار مي

Netscape Commc’ns. Corp, به عبارت ديگر در اين شرايط، ابتدا دانلـود صـورت.)2001:593-4

مي.وجود ندارد)TheClick-wrap(گيرد يا لينك گمراه كننده نمي به نظر رسد كـه در اين شرايط

از؛قراردادهـا اسـت حل اختالفات ناشي از اين قرارداد ساده تر از سـاير   زيـرا مـصرف كننـده

ً تاييد خود را اعالم و صراحتا و قبـول.كندمي مجوز آگاهي دارد لذا در اين صورت، ايجـاب

مي  در اين قراردادهـا، نيـروي.پيچيدگي در آن قابل مالحظه نيست چندانو شودآشكارا تبادل

و از سويي اگرالزام آور در هاله   اين قراردادهاي اجازه بهره برداري وجـود اي از ابهام قرار دارد

و هنري تحقق مي به حق مالكيت ادبي  از ايـن رو دشـواري مـسئله.يابـد نداشته باشند، تجاوز

 Specht  v. Netscape Communications(ايدر پرونــده)بــودن يــا نبــودن( شــودپديــدار مــي

Corporation(،ه در پـايين تـرين نقطـه اي از وب سايت مي شـود كـ مصرف كننده وارد صفحه

و هنري داده شده است به يك اثر ادبي  فريبنده داشـتهي اما اين لينك وضعيت.صفحه يك لينك

كه كاربر نميبه گونه  زيـرا؛توانسته تشخيص دهد كه قرارداد اجازه بهره برداري وجـود دارد اي

به سادگي قابل يافتن نبوده و اي. استلينك مربوطه در انتهاي صفحه ن مسئله، دادگاه اشـعار در

 زيـرا؛دارد كه كليك مصرف كننده بر گزينه دانلود دال بـر قبـول شـروط قـراردادي نيـست مي

و مصرف كننده متعـارف، دليلـي نـدارد كـه از وجـود مجـوز ايجاب به روشني ارائه نمي شود

 مطـرح دو سال بعد، دعـوي مـشابه. از اين رو، اين مجوز قابل اجرا نيست.آگاهي داشته باشد 

 مصرف كننده تا پس از دانلود اثر از وجود قرارداد،كه در آن)Register.com, V. Verio, Inc(شد

گر؛كرداگاهي پيدا نمي كه قبـول قـرارداد، ضـرورتاً بـا كليـكفت در اين دعوي، دادگاه نتيجه

ني"من قبول دارم"عبارت د با علم بـهو در قرارداد استاندارد، مصرف كننده بايست، در ارتباط

كه.شروط قراردادي، قرارداد را بپذيرد در اين مورد، دادگاه تمركز اصلي خود را بر آن قرار داد

و از اين رو با احراز فقدان علم به قرارداد،  آيا مصرف كننده آگاهي قبلي از مجوز دارد يا خير؟

ياي آمريكـا بيـان داشـت كـه عالوه بر اين، دادگاه تجديدنظر كاليفرن.قرارداد غيرقابل اجرا ماند 
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مي"علم حقوق از عبارت من امـا در عـوض،.كنـد پذيرش قرارداد را احراز نمـي؛"كنمقبول

مي  كنـد، دال اخطارهاي موجود در صفحه اصلي كه صريحاً استفاده از اثر را تابع شرايطي اعالم

و قـرارداد را قابـل اجـ  و كليك بر آن را قبول تلقي كرده  در ايـن.دانـد را مـي بر ايجاب صريح

و مجازي وجود ندارد  اين امكان وجود،پس در بعضي موارد.مورد، تفاوتي ميان قرارداد چاپي

به قرارداد، فرض و همين نكته كافي اسـت تـا قـرارداد اجـازه شوددارد كه علم مصرف كننده

مي/ اخطار صريح،به طور مثال. بهره برداري ضمانت اجرا بيابد  ادعـاي جهـل توانـد قابل رويت

و زبان مورد استفاده در اخطار قادر است كـه نقـش.به قرارداد را منتفي گرداند ي بنابراين، مكان

به منصه ظهـور رسـيده اسـت، تنـوع اما با وجود رويه.ندكمهم در اين ميان ايفاء كه ي نوپايي

ا ي از ابهـام قراردادهاي مجوز كپي لفت، تشكيل ثبات نظام حقوقي در اين عرصـه را در هالـه

ميقرار مي به تفسير دادرسان منوط و همه چيز را .كنددهد

 قراردادهاي متعارض.2-3
يكي از مشكالت مطرح آن است كه امروزه دو يا چند مجوز كپي لفت با يكـديگر تركيـب

و اصالح اثر را اعطا.شوندمي به طور كلي حق تجويز توزيع به طور مثال، مجوزهاي كپي لفت

و در بعـضي مـوارد، خلـق آثـار.ندكنمي اما همه مجوزها مشتمل بر حـق اصـالح اثـر نيـستند

و به كسب مجـوز مجـدد نيـاز دارد  و كاملي وابسته است به قرارداد دقيق در.اشتقاقي مـشكل

ميجايي مطرح مي  و اين در حالي اسـت كـه دو مجـوز شود كه دو اثر با يكديگر تركيب شوند

ه  مي كپي لفت آنها نيز با نيد كـه در آن اثـر بـا تجـويز حـقكوضعيتي را فرض.شودم تركيب

و  مي اصالح . اما پس از اصالح با منع حـق اصـالح مجـدد منتـشر شـود؛شودتوزيع اثر منتقل

كه در تملك نـدارد منتقـل كنـد امـا( كه مصرف كننده قادر نيست حقي را البته قابل ذكر است

كه دارد مي  ت حقي را به ديگر مصرف كنندگان منتقل تواند با اعمال شـايد بتـوان.)نـدكغييراتي

كه تابع دو مجوز مختلف هستند، مجوز مضيق تـر، انتقـال را كنتـرل خواهـد  گفت در دو اثري

مي؛كرد و قادر چنانچه در مثال فوق، مصرف كنندگان ثانوي تنها از حق توزيع برخوردار شوند

ني  و خلق اثر اشتقاقي حل.ندستبه انتقال حق اصالح  مطلوب به نظر نمي رسد زيراياما اين راه

يكه اجراي مفاد قرارداد كپي لفت اصلي در شرايطي كه اثـر بـه طـور ناگهـاني تحـت مجـوز

مي مضيق مي؛گيردتر نسبت به آن قرار و در بخش حـق اصـالح عمـالًبه دشواري تحقق يابد

مي  واكنون،به طور مثال،.شودمتوقف و نقش كپي لفت در يكيپديا، بـه عنـصري تعيـين كننـده

كه مصرف كنندگان مجـاز هـستند آزادانـه بـه نـسخهبه گونه؛ارتقاء دهنده مبدل شده است  اي

و اشتقاقي مبادرت ورزند  و توزيع اثر اصلي اين مجوز همچنين، محدوديتهاي.برداري، اصالح

مي  چه حق حرمت نام مولف اصلي محفوظ را بر مصرف كننده مقرر كه، اما هنگامي.استكند
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، قرارداد ديگر قرارداد نخست، مجوزگيرنده را قادر مي و همزمان به اصالح اثر بپردازد سازد كه

مي  مي اثر اوليه تحت مجوزي؛ندكهمين حق را محدود كـه امكـان اصـالح آتـي را شود منتقل

مي  ان چنـين بـه شـرط امكـ(شـود جديـد تعريـف مـيي اما پس از اصالح، مجوز؛كندفراهم

به هر دو هـدف غيـرممكن اسـت.دهدكه اجازه اصالح را نمي)امري . در اين شرايط، دستيابي

 جديد از قرارداد مجوز بهـره بـرداري را عرضـه مـيايبراي حل اين مشكل، ويكيپديا، نسخه

و به اين ترتيب، سايتي ماننـد ويكيپـديا قـادرك  ند كه مشتمل بر حق اعطاي مجوز مجدد است

و اعمال نظر مولف جلوگيري اثر اوليه را مجدداً شودمي و از تغييرات البته اين.ندك منتشر كند

مي)2009 آگوست1تا(سلب حق در محدوده زماني معين  و سلب حـق كلـي(گرفتصورت

و كـر ديگر نيز براي حل مشكل اتخاذي پس از اين تاريخ، ويكيپديا تدابير.)فاقد اعتبار است د

از.قابل اجرا اسـت جديد طراحي كرد كه براي همه آثارييز مجو 2009در مي 15كـه بعـد

مي2009ژوئن  مـشكل قراردادهـاي متعـارض،اين اما با وجود.)(en.wikipe,2010شوند آپلود

و وضعيت روشن نيست يتوانـد از مجـوز زيـرا كـه مـصرف كننـده مـي؛همچنان وجود دارد

ن و از ديگري استفاده يكاستفاده كند ا اگر مجبور است كه شرايط هـر دو قـرارداد را رعايـت ند

كه اين اثر مشتمل بر دو مجوز استدكند باي عالوه.ي اخطاري را به مجوزگيرندگان آتي بدهد

كنـد كـه اين موارد، در بعضي حاالت نيز قرارداد حقي را جهت خلق اثر اشتقاقي اعطـا مـي بر

مي   نتيجه پاياني آن است كه با اجـراي قـرارداد،.كندمجوز ديگر همين حق را حذف يا محدود

و اگـر اثـر به آفرينندگي جديد نيست  جديـد نيـر توليـد شـود، دو اثـريمصرف كننده مجاز

با؛توانند با يكديگر مورد استفاده قرار گيرند نمي .يكديگر سازگار نيستند زيرا اساساً دو قرارداد

به جهت مفاد قرار دادي متفـاوت كـه در بـسياري مـوارد قابـل جمـع در كپي لفتهاي متعارض

اگر چـه سـايتي ماننـد ويكيپـديا! امكان اجراي هر دو قرارداد محل پرسش خواهد بود؛نيستند

و بـا؛ند با طراحي قرارداد هاي جديد اين مشكل را حل كندكتالش مي   اما عمالً پس از مدتي

در. شودانقضاي قرارداد، مشكل قبلي حفظ مي كه هدف از جنبش كپي لفت، بنابراين،  شرايطي

و اصالح آثار است، قراردادهاي متعارض كپي لفت، يك متناقض نمـا تجويز جريان آزاد توزيع

و با ناسازگاري خـود، هـدف عاليـه خـود را تحـت الـشعاع قـرار را به منصه ظهور مي   رسانند

. دهندمي

 اهداء اثر-چهارم گفتار
و در برخي از حوزه هاي ما لكيت فكري، استفاده آزاد از اموال فكري بهترين شـيوه تـرويج

ا  و تالش سـاير عالقمنـداني چه اثر اوليه سنگ بنا ست؛گسترش آن قلمرو كه با همت ي است

 از اين رو مجوزهاي كه بندهاي نهاده شده بر دستان مصرف.به بنايي باشكوه مبدل خواهد شد
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ا كنندگان را مي و آنان را در و توزيع اثر مختار مي گشايد ميهعرص؛كندصالح ندك اي را آماده

به عموم مردم اهداء به عموم، مسئله تجـاوز بـه.ندككه مالك، اثرش را  در حقيقت با اهداء اثر

و حق انحصاري مالك فكري منتفي مي و مصرف كنندگان بـا فـراغ بـال در ميـدان توليـد شود

مي  و ادب گام و كار مطرح است، مياندر اين. نهندترويج علم در: دوساز اول آنكه آثـاري كـه

 شـود بـه جامعـه اهـداء The Public Domain Dedication)(گذشته در قلمرو عمومي بوده اسـت 

)(Creative Commons, Identify a Public Domain Work,2010(و دوم اينكه قرارداد مجوز بهره؛

 امكان صرفنظر كردن دارنده حق از همه حقـوقي كـه بـه موجـب قـانون تا شودبرداري منعقد

و هنري براي وي مقرر مـي شـود، فـراهم آيـد  Creative Commons, CCo(حقوق مالكيت ادبي

Waiver,2010(.

و بـراي آثـاري كـاربرد و كار اول، بيش از قرارداد، اعالميه يا اخطـار وجـود دارد  در ساز

و هنري خود را بـه جهـت انقـضاي مـدت حمايـت از دسـت مي كه حقوق مالكيت ادبي  يابد

و عنوان اثر را رعايت.اندداده كه حرمت نام ازك در اين موارد، مصرف كننده متعهد است و نـد

مي،سوي ديگر   بايد توجه داشت، به عبارت ديگر.پذيرد دارنده حق نتايج حقوقي اين اهداء را

 اما حـق معنـوي همچنـان در يـد مالـك؛يابدكه با انقضاي دوره حمايتي، حق مادي خاتمه مي

ها.خواهد بود و كار، مالك از بخش ي مهم از حق معنوي مانند حـق تماميـتي اما در اين ساز

مي اثر صرف ا اين كند ولي با وجود نظر و عنوان همچنان براي مالك محفوظ ؛ست، حق بر نام

و كار اخير، به طور مثال در محيط مجازي مـي در ساز توانـد از نـسخه پس از اين اعالم، كاربر

تي ام ال و مجاز است كـه اثـر را،1ندكاستفاده (Hyper text markup HTML Marshall,2010)/اچ

قل.و در اختيار بگيرددهكرنسخه برداري مـرو بنابراين، مفهوم اين گزينـه آن اسـت كـه اثـر در

و موانع دسترسي به اثر مرتفع  و كـار در قالـب سـند.شودعمومي قرار گيرد  كوتـاهياين ساز

و مي.غلب بيش از يك صفحه نخواهد بودااست ند كه اثر در قلمرو عمومي اسـتك اما تاييد

به عموم است  و هنري متعلق اما اين اهداء بر سبيل عمومي اسـت. يا آنكه حقوق مالكيت ادبي

ا  به مي ين ترتيب مالك از حقوق انحصاري خود، صرفو را.كندنظر  اين راهكار تمركز خـود

چه حق تماميت اثر به عنوان يكي از مهم ترين حقـوق بر حق معنوي قرار مي  دسـتخوش،دهد

كه حقوق مالكيت فكري قلمـرو سـرزميني دارد ايـن اهـداء(.شوداستحاله مي از طرفي، از آنجا

ايتنها در كشور شد خاص .)عمال خواهد

كه همان مجوز حق) قرارداد(مزبوراما سازو كار دوم به دارنده مي،است از اجازه دهـد كـه

و،به عبارت ديگر.ندكنظر حقوقش صرف   حتي اگر اثر تحت حمايـت قـانون مالكيـت ادبـي

مر) زبان نشانه گذاري فرا متني(اين فايل متني داراي برچسب هاي كوچك نشانه گذاري است.1 ورگرهايو اين برچسبها به

.وب بيان مي كند كه صفحه را چگونه نشان دهد
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به جامعه تعلق مي  روند اجرايي اين مجوز مانند اخطار فوق الذكر اسـت. گيردهنري است ولي

به نمايش درآيد وب يا روي اثر كه عالمت اختصاري مجوز در صفحه  كاربر هماننـد؛و هرگاه

و عنوان را رعايت كه حرمت نام و از سويي،كمورد اخطار متعهد است دارنده حـق، اهـداء ند

و آثار قانوني آن را مي در گـام پايـاني (Creative Commons, CCo,2010).پـذيرد عمومي را تاييد

د  مي نيز كه بـه موجـب آن، اثـر، ديگـر تحـت حمايـت ارنده اخطاري را بر روي صفحه گذارد

وب سايت  كه روي و يك لينك به مجوز مقتضي سايت ارائه(حقوق مالكيت فكري قرار ندارد

مي) دهنده اثر ايـن مجوزهـا در . (Creative Commons, CCo 1.0 Universal,2010)دهـد قرار دارد

تيكه در قالب اخطار بوده از قلمرو مقايسه با سازكار اول   برخوردار اسـت زيـرا كـهر گسترده

و غيـر مـشروط از حقـوق اعطـايي دارنده آشكارا، و بخـش(كامالً، دائمي، قطعـاً  حـق مـادي

ميبه خود صرف)اي از حق معنوي عمده و همه حقـوق مالكيـت فكـري خـود را در نظر كند

تا(طول دوره حمايتي  مي) سال پس از مرگ مولف50 مانند در نتيجـه،.كنـدبه جامعه تقديم

كه مجوز كپي لفتي به منصه ظهور مي  و هنري را به هر كسي كه همه حقوق مالكيت ادبي رسد

مي،تمايل دارد اثر را دريافت كند  و لذا مالك حـق هـيچ ادعـاي مالكانـه را در برابـر اعطا كند

اي. كاربر اثر مطرح نخواهد كرد  ن رو، حق مادي عالوه بر بخشي از حقوق معنوي به جامعـه از

.تعلق خواهد گرفت

مطرح نباشد، مسلم است كه اثـر اصـيل) مجوز يا اخطار(مزبورهاي اگر هيچ كدام از گزينه

به طور خودكار از حمايت حقوق)و مادي(به مجرد آنكه در يك محيط محسوس  تجلي يافت

مي  و هنري برخوردار و اين حمايت تا هنگاميكه حقـوق انحـصاري خاتمـه مالكيت ادبي شود

 اثر پس از انقضاي مدت حمايت در قلمـرو عمـومي،به اين ترتيب.يابد استمرار خواهد يافت 

و مردم قادر هستند كه آزادانه از اثر بهره برداري قرار مي  امـا نظـام حقـوق مالكيـت.نندكگيرد

ب مي فكري تا پيش از سپري شدن مدت، مانع بهره از اين رو تـا هنگاميكـه. شودرداري ديگران

و كار  ويساز مي شـود  حقوقي مقرر نشده باشد هر گونه استفاده مردم از اثر، نقض حق تلقي

دو(با مجازاتهاي مدني يا كيفري مي) يا هر را.شودروبرو پس در گام نخست بايد اين پرسش

 كـردن از حـق مالكيـت فكـري يـا نظـر كشور، صـرفيك آيا در نظام حقوقيكه كردمطرح 

به اثر قابل پذيرش است؟ همچنين در فرض پذيرش صرف حقكرنظر دسترسي عمومي دن از

به منابع مالي سرشار، آيا مولـف يـا ورثـه بوسيلهو بهره برداري از اثر  و متعاقباً دستيابي  جامعه

كه اثر را مسترد د1نند؟كوي قادر هستند ر چـارچوب نظـام در پاسخ بـه پرسـش هـاي اخيـر

مي.1 تواند استدالل نمايد كه كاربر بـه هنگـام شود كه معموالً مالك اوليه مي در حقوق خارجي، در پاسخ به پرسش اخير بيان

و كاربر نيز استدالل مي  و بنابراين قرارداد باطل است  كه قرارداد بر اساس اعتماد نمايدانعقاد قرارداد عوضي را پرداخت نكرده

و انكـار آن مـسموع نخواهـد بـود  اگرچـه،(Feinberg v. Pfeiffer Co,1959,163-9)و تعهدمتقابل منعقد شده است
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و هنـري در مقـرراتكحقوقي ايران بايد اشاره نيم كه استثنائات وارد بر حقوق مالكيـت ادبـي

از7و8مـاده(مربوط به نظام حقوق مالكيت فكري ايران قابل مشاهده اسـت   قـانون حمايـت

و هنرمندان مصوب و مصنفان رو.)1348حقوق مولفان  نظام ايرانـي بـا محدودسـازي، از اين

و از طرفي برخي ديدگاههاي فقهـي نيـز ايـن و هنري آشنايي دارد قلمرو حقوق مالكيت ادبي

مي   چنانچه بهره برداري جامعه از اثر مطابق با اصـل تـسليط بـر امـوال؛ندك رويكرد را تقويت

در.الناس مسلطون علي اموالهم/ شودتلقي مي  لذا با انتقال مـصداقي از اثـر بـه مـصرف كننـده

مي قالب قر و اعمـال حقـوق انحـصاري حول تواند به انواع بهره برداري ارداد، وي آن بپـردازد

ني  و مولف قابل پذيرش هاي گروهي از دانـشمندان حقـوق اي بوده كه در ديدگاه اين نكته ست

، حـاكم اسـالمي از ايـن اختيـار برخـوردار اين با وجود1.اسالمي مورد تاكيد قرار گرفته است 

به ايجاد كه و ديـدگاههاي مـشابه كـه مالكيـت(و لذا در اين ديـدگاه2ندكانحصار اقدام است

به جهت عدم تاييد شارع نمي ، بهره برداري هاي مردم از آثار يك اصل اسـت3)پذيردفكري را

إن(.نه استثناء به آيه  مـن الهـديو البيناتمن انزلنا بما يكتمون الذين از سوي ديگر با استناد

و احاديثي از پيـامبر اعظـم؛4الالعنون يلعنهمو...ا يلعنهم اولئك الكتابفي لناسل بيناهما بعد

مي)ص( هركه  آتـشاز افساريبا قيامت روز كند كتمانراآنو بداندرا دانشيكس فرمايند

پرونده هاي وجود دارد كه تعهد مالك در برابر كاربر الزم االجرا شناخته شده اما بايد دانست قوانين موضـوعه در ايـن زمينـه

و آنچ  ميه مسلم مي ساكت هستند و اختيار كامـل اثـر را در باشد، حقوق مالكيت فكري است كه قانونگذاران ملي مقرر نمايند

و لذا چهره الزام آوري اين مجوزها در هالهيد مالك قرار مي ميدهند .گيرداي از ابهام قرار

 حـق كـس هـيچو....: فرماينـدمي بحث مورد مسألهبه اشارهبا مستحدثه مسائل بحثدر الوسيله تحريردر)ره(خميني امام.1

و منع خودش اموالدر سلطنتازرا ديگري ندارد  يـا شـيء يـك تجـارت بودن انحصاري«از است معروفكه آنچه نيز كند

و حالل صنعتو تجارتاز ديگران بازداشتنو ندارد شرعي اثر هيچها اين ماننديا تجاراز تعدادييااي موسسه براي»اشياء

و نمي جايز نفر چندحقدر دانستن محصور  جـايز فـروختن تـر بـيشاز مالكش بازداشتنو اجناسبر گذاري قيمت نيز باشد

و جـنس بـر گـذاري قيمـتاز مسلمين اموردر داندمي صالح چنانچهكه استحق اين مسلمين واليو امام براي البته نيست

.دهد انجام است مفيد جامعه صالحو نظم برايكهرا آنچههروآن غيريا تجارت انحصارو صنعت

.626و 2:625ج،1408 العلميه، دارالمكتبه الوسيله، تحرير،)ره(خميني امام.2

و مبتكرو مولف براي اما است بوده ابتكارو اختراعو تاليفهم مقدس شارع زماندر ...: معتقدند گلپايگاني صافياهللا آيت.3

 ايـنبهلوو بوده»اعتبار عدم«بر بنا اخري، عبارتبهو است نفرموده اعتبارهم شارعو شده نمي اعتبار حقي محققو مخترع

 روش بـه حـق اين تشريع عدمباهم شارعو نداشته شرعيتآنبر مترتب آثار است، نبوده توجهو التفات مورد چونكه معنا

 بـركه آثاري برخي ترتيب هرچندو دانيم نمي ثابترا مذكور حقوق مشروعيت ذكر،ماكل علي بناء است كرده امضارا عرف

 حقـوق ايـن دعـاوي اربـاب كـهرا مهمي مقاصد اما است، پذير امكان عقد ضمندر شرط طوربه گرددمي مترتب حقوق اين

 است نظردر حقوقينا اعتباردركهرا صحيحي اغراض بعض تواندمي حديتاكه راهي. نمود تامين توان نمي شرطبا دارند،

 بـه نـسبت موردي طوربه بگيرد نظردررا عامه مصالح بايد واليت حسببركه الشرايط جامع فقيهكه است اين سازد، فراهم

اي برنامـه ايـن كـه اسـت بديهي سازد محدود معيني مدتتارا تاليفيا اختراعآناز تقليديا طبع تاليفيا طبعيا اختراع هر

اهللا لطف. شودمي اجرا فقيه واليت محدودهدرآنكلو گرددمي مشاغل مطلق شامل بلكه شده نمي حقوقدر مقصودكه است

.209-207: 3،1371و2 شماره مطهري، شهيد عالي مدرسه رهنمون، فصلنامه صافي،

.159 آيه بقره، سوره.4
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و هنـري5؛شودمي آورده به آثار ادبـي يا زكات علم، نشر آن است، ممانعت از دسترسي جامعه

ق  مي غيرقابل و امري تلقي بـه ايـن.بـود نخواهـد راضـيآنبه مقدس شود كه شارع بول بوده

ترتيب، پذيرش حق كاربر در قالب استثنائاتي مانند كپي لفت بـا برخـورداري از مبـاني حقـوق 

.)اسالمي قادر است يك استيفاي مشروع را رقم زد

به اين پرسش،از سوي ديگر كه اين مجوز با پذيرش مبناي مجوز كپي لفت، بايد  پاسخ داد

به نظر مي به در نظام ايراني در قالب كدام قرارداد قالب تحليل است؟ و هبه رسد قرارداد وقف

چه در نقشه جامع علمي كشور، بر و وقـف فرهنـگ تـرويج مقصود كپي لفت نزديك تر است
ك،1389:11نقشه جامع علمي( تاكيد شده است حدودمالكيتش گستردر خيريه و از سويي)1الن راهبرد

كه عموم مردم را از موقوفـه بهـره منـد سـازد نهاد وقف پي آن است چـه؛ بويژه وقف عام در

و منافع آن تـسبيل شـودا وقف عبارت  و) قـانون مـدني55مـاده(ست از اينكه عين مال حبس

و بايد دائمـي و انتقال است و مصون داشتن آن از نقل  حبس، جداساختن ملك از دارايي مالك

نه موقت از،باشد از.)120-1384:126كاتوزيـان،(مدتي هـدف وقـف منتفـي شـود هرچند كه پس

به معني صرف در راه خدا است، در موضوع مطروحـه نيـز، مالـك، اثـر را از سويي نيز تسبيل

مي  و غيرقابل رجوع استكن كيسه دارايي خود خارج و اين عمل دائمي و از سـويي هـدف.د

كه عموم مي؛مردم از اثر منتفع شوند آن است تواند در قالب لذا اغراض مورد نظر در كپي لفت

و هنري در نظام حقوقي ايران با مانع روبرو اسـت.شودوقف تحليل   زيـرا؛ اما وقف آثار ادبي

و كه اموال فكري عين و از آنجا و از سويي عين موقوفه بايد قبض شود موقوفه بايد عين باشد

و هنري در هاله،نيستندقابل قبض  مي وقف آثار ادبي از سـوي ديگـر،1.2گيرداي از ابهام قرار

مي  كه با موانع فقهي مشابه وقف روبرو اگرچه قـانون مـدني در مـاده(شود هبه نيز قالبي است

 اما در اين ميان، مانع مهم آن اسـت كـه واهـب؛)كند از هبه مال به طور مطلق استفاده مي 795

و امكان چنين امري در كپـي لفـت، هـدف كپـي لفـت را تـضعيف تواند از هبه مي  رجوع كند

در( قـانون مـدني795 مـاده2و3و4توان بـا اسـتناد بـه مـدلول بنـدهايمي، بنابراين.كندمي

كه هبه معوض است يا در موهوبه، تغييراتي ايجاد مي و مواردي امكان رجوع را منتفي ..).شود

كپ؛دكر ميچه و در غير اين صورت نيز كـاربر مـيي لفت توانـد بـا اعمـال تواند معوض باشد

 
مي.1 ما(توان با تعبير عين به اصل مال اگرچه و مردم به آن رغبت دارند به طور كلي چيزي كه حق) ليت دارد و در برابر منافع

و اوراق مالكيت اموال فكري  و نيز امكان قبض اسناد را)استيالي عرفي به جاي قبض عين(بهره برداري از اين اموال ، مشكل

.حل نمود

ــ.2 ــن وق ــه شــود، اي ــز پذيرفت ــوال فكــري ني ــرض آنكــه وقــف ام ــه ف ــد توجــه داشــت ب ــن باي ــر اي در عــالوه ب ــا ف تنه

ــال ــل انتق و غيرقاب ــي ــده، دائم ــصيت پديدآورن ــزء شخ ــوي ج ــوق معن ــه حق ــت چ ــال اس ــل اعم ــادي، قاب ــوق م حق

و لذا از قابليت وقف برخوردار نيست و به پول تقويم نمي شود .است
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و.تغييراتي بر اثر آن را منتقل كند اما، مسئله مهم آن است كـه هبـه بـه امـوال اختـصاص دارد

960به طور كلي به موجب مـواد،اين با وجود. حقوق معنوي در دايره آن قرار نخواهد گرفت 

ا 959- و لـذا اگـر كپـي لفـت را بـه قانون مدني، مكان سلب حق جزئي پيش بيني شده اسـت

به اين مبنا قابل پـذيرش خواهـد بـود؛نيمكعنوان يك صرف نظر كردن جزئي تلقي   با عنايت

و صـاحب حـق از برخـي از و مصاديق حقوق انحصاري در قانون احـصا مـي شـود چه افراد

در چنانچه در قلمرو حـق؛ندكحقوق خود چشم پوشي مي و  معنـوي تنهـا حـق تماميـت اثـر

مي حقوق مادي، و توزيع موضوع صرف نظر كردن قرار مي.گيرندانتشار رسد از اين رو به نظر

.دكركه با اين راهكار نيز بتوان بر چالش ناشي از حق معنوي غلبه 

شدب و كارهايي كه براي تحليل كپي لفت در چارچوب نظام كنوني ايران ارائه ماا؛رغم ساز

و ساير حقوق مولفان، اصالح قوانين حقوق مالكيت بهترين راه حل براي اهداء حقوق معنوي

و هنـري اسـت  كه در مسير اهداء امـوال ادبـي و هنري است تا بدين ترتيب موانع قانوني ادبي

و در اين ميان،. مستقل براي اين امر مدون شوديو قالب شودمرتفع  قوانين حقوق مالكيت ادبي

و هنري بـه هن به دو اصالح اساسي نياز دارد، اول آنكه تعديل قلمرو حقوق مالك اثر ادبي ري

و قانون حمايت از حقوق مـولفين   بـه) يـا پـيش نـويس اليحـه جديـد(رسميت شناخته شود

 كه مالك فكري مجاز باشد از همه يا بخشي از حقـوقش بـه طـور قطعـي شوداي اصالح گونه

وق(ندكنظر صرف كه در قلمـرو عمـومي)ف اموال فكري شناسايي شوديا و دوم آنكه آثاري

1.گيرد به اطالع عمومي برسدقرار مي

او.1 م بگيرد كه همواره تواند تصميمي هدف از اين پيشنهاد آن است كه انعطاف بيشتري براي مالكان فكري نيز فراهم آيد زيرا

و بويژه از همه يا بخشي از حق خود صرفنظر همه حقوق انحصاري خود را حفظ نمايد يا همه يا بخشي از حق را انتقال دهد

كند بلكه غيرقابل رجوع بودن آن از اهميت برخوردار است، اين امر بايد كند، در حقيقت صرفنظر كردن صرف نيز كفايت نمي 

ً با انكار مالك حق روبرو نشود از اين رو مي به روشني احراز شود  كه اكنون(توان پيش بيني نمود در هنگام ثبت اثر تا متعاقبا

و ارشاد اسالمي صورت مي  و تنظيم تقاضانامه، به صراحت صرفنظركردن از حق مشخص گردد، البته) گيرددر وزارت فرهنگ

حقوق اعطايي به وي باشد يا با انعطاف هاي ديگري نيز همراه شود تواند شامل همه يا بخشي از اين صرفنظركردن از حق مي

او10به طور مثال، مولف اعالم نمايد تا   سال نخست حمايت كاملي را خواستار است اما از سال دهم به بعد، حـق انحـصاري

وي10خاتمه خواهد يافت يا آنكه صريحاً اعالم نمايد حق تكثير تا و وي از ساير سال به صورت انحصاري براي  خواهد بود

اگرچه سخن از تقـديم اثـر بـه جامعـه بنابراين،.كند يا آنكه انقضاي حق را به مرگ خود معلق نمايد حقوق خود صرفنظر مي

و عنوان همواره از حقـوق انحـصاري  است اما صرفنظر كردن از همه حقوق انحصاري يك مسامحه خواهد بود چه حق بر نام

و در حاليو اين همان نكته آيدمالك به شمار مي  به اي است كه در مجوزهاي كپي لفت نيز قابل مشاهده است كه كاربر مجاز

و عنوان اثر همت گمارد  و توزيع مجدد اثر مي شود اما بايد به پاسداشت نام از سوي ديگر حتي مدتها پس از كـسب. اصالح

و ارشاد، صرفنظر كـردن از حـق را اعـالم نمـود توان با ارائه درخواست اصالحي به وزرا حق انحصاري نيز مي  بـا.ت فرهنگ

و تقديم تقاضانامه از اهميت شايسته  اي برخـوردار عنايت به عدم اصل بودن صرفنظر كردن از حق، اهميت اين اصالح قانوني

ام بيان در هنگاميكـه شود چه در غير از اين صورت به دليل موانع فقهي مانند عين بودن موقوفه يا سكوت قانونگذار در مق مي

و  اي از ابهام قرار تنها به انتقال حق بسنده كرده، اين مسئله را در هاله قادر بوده امكان صرفنظر كردن از حق را پيش بيني نمايد

. دهدمي
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و هنرمندان مخيـر اي توان در قالب مادهمي،به اين ترتيب  قانوني پيش بيني كرد كه مولفان

كه از همه يا بخشي از حقوق انحصاري احصاء شده خود ضمن عقد خارج الزم صرف  هستند

، قـصد خـود را در قالـب اظهارنامـهكنظر و اين مالكان بايد در هنگام ثبت يـا پـس از آن نند

و ارشاد اسالمي اعالم  به دفتر ثبت وزارت فرهنگ 1. نندكرسمي

 نتيجه
مي،اكنون بيش از گذشته و مالكان رخ يكي از تـدابيرو نماياند موازنه منطقي حقوق جامعه

مي حقوقي براي ايجاد اين مو شود كه با مهار حقوق انحصاري ازنه، قراردادهاي كپي لفت تلقي

و هنـري مـي  و جامعـه را از اثـر منتفـع همچون نقابي بر سيماي حقوق مالكيـت ادبـي  نـشيند

مي.ندكمي در، بنابراين.گيرد در اين نقطه است كه موازنه شكل  پاسخ پرسـش ايـن مقالـه نيـز

م و ايجـاد زمينـه شوديهمين نقطه جستجو و لذا با انتقال بخشي از حقـوق مولـف بـه كـاربر

 شگفت انگيز استيبه اين ترتيب، كپي لفت امكان.شوددسترسي كامل به اثر، موازنه ايجاد مي

چه نظام سنتي كنوني، نظام مولف محور؛اما به سهولت در دسترس عموم قرار نخواهد گرفت

كه بر خال و رفتارهايي را  بنـابراين بـراي الـزام.تابـدف انحصار باشد بـه سـادگي برنمـي است

و هنري نيـاز اسـت بـا. آورشدن چنين ابزاري به بازنگري اساسي در نظام حقوق مالكيت ادبي

و ضروري است امـا بـه سـهولت در دسـترس قـرار،اين وجود اصالح قوانين اگرچه مطلوب

چه ابتدا بايد اذهان از سوي ديگر انديشيدن به آراء جريا.گيردنمي ن ساز نيز اميد بخش نيست

و دستگاه قضاء را با موضوع مانوس كرد  بنـابراين، اگرچـه تغييـرات نظـري در نظـام.دادرسان

 اما در فراسوي اين تغييرات، همه چيز به تصميم دارنـده؛شودحقوقي، حركتي انقالبي تلقي مي

و او است كه و هنري بستگي دارد و تـرويج حق مالكيت ادبي بايد در مسير پيـشرفت جامعـه

و هنر گام بردارد  رو.فرهنگ از تبيين مقرراتي در راستاي ايجاد امكان صرف، از اين نظر كردن

و جريان ساز خواهد بود .حق بسيار مهم

و مالك نبايد بتواند در تصميم خـود بـازنگري نمايـد.1 در اما در اين ماده، تاكيد بر عدم قابليت رجوع بسيار مهم است  البتـه

و حتي صرفنظر كردن آينده مي هاي ضمني را نيز از بطن قراردادها استنباط كرد يا حتي اهدا توان انعطاف بيشتري نيز قائل شد

و در جهت ايجاد وحدت رويه  اثر را به عنوان يك ايقاع تعريف نمود، تا آن روز بايد تالش كرد دادرسان را با مسئله آشنا كرد

ا. گام برداشت  در اي كه مي تواند مطرح شود آن است كه مالك قادر باشد از حقوقي انصرافين ميان، مشكل بالقوهدر دهد كه

گذشته منتقل ساخته يا اجازه بهره برداري آن را صادر كرده، در اين موارد، اگرچه مي توان براساس قواعدي ماننـد الضـرر يـا 

 گرفت اما بايد در يك اقدام قانوني مقرر نمود كه تـا پايـان مـدت قـرارداد، عدم سوء استفاده از حق در برابر اقدام مالك قرار 

مي.انصراف از حق امكان پذير نيست رسد در راستاي بهره مندي عموم از چنـين آثـاري بايـد، فهرسـت از سوي ديگر به نظر

و هنرمند  اند در مسير ارتقاء ان به آنها اعطا كرده تفصيلي آنها توسط نهاد متولي منتشر شود تا همگان بتوانند از حقي كه مولفان

و فرهنگ بومي برخوردار شوند .دانش
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ا.4 .1379 نرم افزارهاي رايانه اي، پديدآورندگانزقانون حمايت

و هنري.5 .1390،پيش نويس قانون جامع مالكيتهاي ادبي

.العلميه دارالمكتبه: نجف،2جلد،الوسيله تحرير،)1408(.)ره(خميني امام.6

.شكتابخانه گنج دان:، چاپ پنجم،تهران3جلد، عقود معين حقوق مدني،)1384(.، ناصركاتوزيان.7

،9 شـماره سوم، اسالمي، سال هاي كتاب، فصلنامه اماميه معاصر فقهاي هاي انديشهدر مولفحق،)1381(.، عباس يزداني.8
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:از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است

و« هاي مرتبط با تجارت حقوق موافقتنامه راجع به جنبه امكان صدور ورقه اختراعات بيوتكنولوژي

راجـع نظام حق اختراع ايران پس از پذيرش موافقتنامه«،60شماره82 سال،»(TRIPs)مالكيت فكري 

حمايت از دانـش«،66 شماره،83 سال،»(TRIPs)هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكري به جنبه 

در«،72 شماره،85سال» سنتي به عنوان يكي از اجزاي حقوق مالكيت فكري  حمايـت از دانـش سـنتي

و بين  ،86سـال» هاي جديـد حقـوق مالكيـت فكـري چالش«.72 شماره،85 سال،»الملليعرصه ملي

هـاي چـالش«.2، شـماره 1387، سـال»دكترين استيفاء حق در نظام حقوق مالكيت فكـري«.4شماره

نظام مناسب جهـت«.4، شماره 1387، سال»حقوقي دكترين استيفاء حق در نظام حقوق مالكيت فكري 

يهادادگاه«.4، شماره 1388، سال»حمايت از حقوق مالكيت فكري در طرح ساخت مدارهاي يكپارچه 

ابعاد حقوقي نمونه اشياء مفيد؛«.3، شماره 1389سال» در كشورهاي جنوب شرقي آسيا مالكيت فكري

و حيات مـروري: قاعدة نقض پيش از موعد«.1، شماره 1390سال» با تاكيد بر مطالعه تطبيقي  پيدايش

.3، شماره 1390سال» گيري قاعدة نقض پيش از موعدگذارا بر چگونگي شكل


