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  چكيده

برداري از اثر  كند كه هرگونه بهره  اثر ادبي و هنري اقتضا ميةحمايت از حقوق مادي پديدآورند     
 برقراري تعادل ميان حقوق انحصاري رايحال ب اين با. پذير نباشد وي امكانبدون كسب رضايت 

يكي از اين . مجاز است» استثنا«ها در قالب  پديدآورنده و مصالح عمومي جامعه، برخي استفاده
 تحليلي به بررسي تطبيقي - اين جستار با روشي توصيفي. ، نقل از اثر ديگري استهااستثنا

  اخير و شرايط آن با تأكيد بر حقوق ايران و فرانسه پرداخته و به اين نتيجه دست يافتهيتثنااس
به رعايت حقوق معنوي پديدآورنده  كه جواز نقل از اثر ديگري در حقوق فرانسه و ايران است

 هرچند در حقوقعالوه  به.  مقرر شده استييت نقل نيز ضوابطالبته براي كم. استوابسته 
تحقق شرايط  ولي، دهشن به نوع خاصي از آثار ادبي و هنري مقيد فرانسه و ايران جواز نقل

 .تر است آثار ادبي و علمي فراهم خصوصادشده در يالزم براي استفاده از استثناي 

  
  واژگان كليدي 

  . از اثر ديگري  نقل حقوق فرانسه،،نحقوق ايراحق مؤلف،  هاياستثنا آثار ادبي و هنري،      
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 مقدمه. 1

كند،   اثر ادبي و هنري نسبت به اثري كه خلق ميةهاي حقوقي مختلف براي پديدآورند در نظام
حقوق معنوي ناظر به . بيني شده است طور معمول دو دسته حقوق معنوي و مادي پيش به

حق . دشو ميبيني  امتيازهاي غيرمالي است كه براي حمايت از شخصيت پديدآورنده پيش
حقوق معنوي  ةجمل از ، پديدآورنده1افشاي اثر، حق حرمت اثر و حق حرمت نام و عنوان

موجب حقوق مادي، پديدآورنده داراي حق انحصاري هرگونه   به .2استمربوط به پديدآورنده 
طبيعي حمايت از حقوق مادي پديدآورنده، آن است  ةنتيج. برداري مالي از اثر خود است بهره

. شود مينقض حق وي   موجب،كه استفاده از اثر بدون كسب رضايت وي ممنوع بوده
لح عمومي جامعه و مصالح فردي اشخاصي كه در جامعه زندگي  توجه به مصا،همه اين با
طور معمول با توجه به  ادبي و هنري مغفول نمانده و به ةعرص انگذار قانون از سويكنند،  مي 

براي تأمين گسترش علم و دانش، دسترسي آزاد به اطالعات و مانند آن،  يادشدهمصالح 
حقوق ايران نيز از اين . بيني شده است هاي حقوقي مختلف پيش در نظام هايياستثنابيش  و كم

  .قاعده مستثنا نيست
 قانون حمايت از حقوق مؤلفان و 7 ةماد(مهمي كه در حقوق ايران  هاياستثناكي از ي

 يت فكري قانون مالكL122-5 ةدما(و فرانسه ) 1348 دي 11مصنفان و هنرمندان مصوب 
 هرچند در.  است3تصريح شده، نقل از اثر ديگري) 2016 ژوئيه 7 و اصالحي م1992مصوب 
؛ 69، ص1390كُرنو و همكاران، ( در نظر برخي وليها، تعريف قانوني از نقل ارائه نشده،  اين نظام

كه است شده دانسته شده  اثر فكري افشاگيري از   نقل، وام،)61، ص1394حبيبا و شاكري، . ك.همچنين ر
  .رديگ ميرساني صورت  با اهداف انتقادي، تفسيري، آموزشي، علمي يا اطالع

، هم براي اثر استنادي و هم براي اثري كه در آن نقل استفاده از اثر ديگري به صورت نقل
ه از اثر ديگري باعث شايد تصور شود كه استفاد. داراي مزيت است) اثر ثانوي(صورت گرفته 

كه چنانچه د كرولي بايد توجه . دشو  ميبه آن  آسيب موجب ،كاهش مراجعه به اثر اصلي شده
تر اثر و  سبب معرفي بيششود، به اثر وارد نمي آسيبيتنها  شرايط و حدود نقل رعايت شود، نه

 يكي از موارد سنجش ،علوم دانشگاهي ةحوز نمونه در رايب. دگرد  ميافزايش شهرت آن نيز 
. شود  ميدادهها در ساير مقاالت   تأليفات آنبه، تعداد ارجاعاتي است كه تاداناساعتبار علمي 

بر اينكه بيانگر جامعيت  افزون ،تري استفاده شوددر خصوص اثر ثانوي نيز هرچه از آثار بيش

                                                            
محسني . ك.يكي از حقوق معنوي قابل حمايت است و استدالل ناظر بر آن، ر صورت به كه حق بر عنواناين ةمالحظبراي . 1

 .182-183ص، 1394درافشان، و قبولي 
 .79- 95، ص 1385صفايي، صادقي و محسني، . ك. ر،رت بيشةبراي مطالع .2
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 ،ويژه اثر نوشتاري  به،ك اثريواقع در. دكن  يمر تيدآورنده است، ارزش و اعتبار اثر را بيشنگاه پد
. شود كه در خلق آن به ساير آثار موجود در موضوع مربوط نيز توجه شود زماني معتبر تلقي مي

ر صورت لزوم در اين راستا پديدآورنده بايد از افكار و انديشه ديگران اطالع داشته باشد و د
گونه كه  گفته، آن عالوه بر مباني اجتماعي پيش. )213- 214ص ، 1386امامي، (ها استناد كند  به آن

جمله  از،اند، مباني حقوق بشري  بيان داشته)41- 42ص ، 1391حبيبا و شاكري، (دانان  برخي از حقوق
 استثناي نقل از اثر گر تواند توجيه اصل آزادي بيان و اصل آزادي دسترسي به اطالعات نيز مي

  .1ديگري باشد
پديدآورنده اثر استنادي در عمل  ةاجازو نيز اينكه تحصيل  گفته پيشتوجه به مالحظات با

 كه جواز نقل از اثر آنجااز ولي. نمايد بيني شده منطقي مي ، استثناي پيشداردهايي  دشواري
 احتمال داردنيز صالح، امري استثنايي است و  پديدآورنده يا اشخاص ذيذن إ بدون ديگري
نقل مجاز از اثر ديگري  ةبهانخود را به  ةتجاوزكارانن به حقوق ادبي و هنري اقدام امتجاوز

  .مجاز، ضروري استز آن از نقل غيريو تمي يادشدهتوجيه نمايند، تبيين مرز دقيق استثناي 
بر  افزونوارد بر حقوق پديدآورندگان آثار و قلمرو آن،  هاياستثناگفتني است در تعيين 

 يا عامي وجود دارد كه تحت لواي يالملل ابط بينمنطق حقوق حاكم بر كشورها، معيارها و ضو
در .  نيستاشود و استثناي نقل از اثر ديگري نيز از آن مستثن آن استثنا و قلمرو آن بررسي مي

 ةماد 2گام است كه در بند  يكي از اين معيارها آزمون سه. اين راستا دو معيار مهم مطرح است
گام را   خود آزمون سه13 ةمادپس نيز در ي ترةنام وافقتم. استشده ح يون برن تصري كنوانس9

گام تنها نسبت به  ون برن آزمون سهين تفاوت كه در كنوانسيالبته با ا ؛استكرده  ييشناسا
ر ديگپس شرط اعمال آزمون را به ي ترةنام  موافقتي ول،شود ير اعمال ميحق تكث هاياستثنا

 ةمسئلدر . )Knights, 2001, p. 2-3( ه است دادي تحت پوشش معاهده تسريحصارحقوق ان
توجه  يالملل ار بينين معيا  بايد بههااستثنار يز همچون ساين) گريينقل از اثر د (يمورد بررس

دآورندگان يه حقوق پد نسبت بني استثنايب شيگام، سه شرط براي پ بر اساس آزمون سه. دشو
 ي استثنا تنها در موارد؛ يعني موارد خاص باشديد شامل برخي بااستثنا  اينكهاول. الزم است
 ي همچون نظم عموميل موجهيرا با دال  است كه كلي و عام نباشد و بتوان آن ييقابل شناسا

 .Knights, 2001, p؛ 214- 215ص، 1392حبيبا و شاكري، . ك. همچنين ر؛220، ص1385رحسيني، يم( ه نموديتوج

در تضاد  از اثردارنده حق  ي عاديبردار ن شود كه با بهرهيي تعيا گونه د بهياستثنا نبا دوم، .)4
د موجب يبا، ن استه شدهياز اثر كه بر اساس استثنا توجي بردار بهره نمونه رايب ؛رديقرار گ

 .Dutfield & Suthersane, 2008, p؛ 220، ص1385ني، يرحسيم( دگرددآورنده ي با پديرقابت اقتصاد

                                                            
 .37-44، ص1394حبيبا و شاكري، . ك. ره، حقوق مالي پديدآورندهاي تفصيلي مباني استثناةبراي مالحظ .1
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 ةبالقود خسارات ير، بايا خي از اثر تعارض دارد يبردار ا استثنا با بهرهينكه آي در خصوص ا.)95
دآورنده يبه منافع مشروع پد سوم،. )Knights, 2001, p. 5( نظر قرار داد مدرا استثنا ناشي از 

 به منافع مشروع ينحو  از اثر ممكن است بهيا واقع هر استفادهدر. رمعقول وارد نسازديب غيآس
ب ي آسموجب كه استن استفاده نقض حق ي اي زمانيلو ،ب وارد كنديدآورنده آسيپد
 يگفتن. )218، ص1392؛ حبيبا و شاكري، 182، ص 1389، يشاكر( معقول به حقوق دارنده حق شودريغ

 .Dutfield & Suthersanen, 2008, p(زمان وجود داشته باشد  د همياست هر سه ركن آزمون با

كه است مقرر شده نيز ت فكري فرانسه ي قانون مالكL122-5 ةماددر قسمت پاياني . )95
وارد  آسيببرداري معمول از اثر  د به بهرهننتوا شمرده در اين ماده، نمي شمارش هاياستثنا«

اي  گونه اين مقرره به. »دشون موجب ضرر غيرموجه به منافع مشروع پديدآورنده ،نموده
گام است كه بايد در تحليل حقوق فرانسه به آن توجه  دو گام اخير از آزمون سه ةدربردارند

  . استفتني فرانسه پذيرشود و نتايج حاصل از آن در حقوق
هاي حقوقي  منصفانه نيز در برخي از نظام ةاستفادمعيار به گام،  بر معيار آزمون سه افزون

از حق انحصاري صاحب اثر در جهت معقول و «توان  بر اساس اين معيار، مي. استشده توجه 
عنوان  توان به وري باشد و ميمتعارف استفاده نمود؛ بدون اينكه كسب اجازه از صاحب اثر ضر

منصفانه  ةاستفاد .)Graner, 1999, p. 639( »دفاع در برابر ادعاي نقض حق به آن استناد كرد
 اين اصطالح در قانون حقوق مالكيت. استثنايي كلي بر حقوق انحصاري دارندگان حق است

ده آم م1976مريكا مصوب ا و قانون حقوق ادبي و هنري م1911ادبي و هنري انگليس مصوب 
استناد  به آنقضايي اين كشور، هنگام ارزيابي مجاز بودن استفاده،  ةرويقبل از آن نيز در . است

 ةدربردارندمنصفانه  ةاستفاد .)Courant Rife, 2007, p. 170؛ 209- 210ص، 1394شاكري، (است ده ش
منصفانه نيازمند  ةاستفاد ،1مريكاا قانون حقوق ادبي و هنري 107 ةمادبر اساس . صري استعنا

توجه به هدف و ويژگي استفاده، ماهيت اثر، ميزان و ماهيت بخش : تحقق چهار عنصر است
طبيعي است .  اثر تأثير استفاده بر بازار بالقوة اثر يا ارزشنهايتدرشده در برابر كل اثر و  استفاده

 - كه موضوع خاص اين پژوهش است- جمله نقل از اثر ديگريبراي تبيين هر استثنايي از
  . استمهمتوجه به معيارهاي يادشده نيز 

از اثر   نقل ةمسئلتطبيقي  ةمطالع تحليلي، به - اين پژوهش در صدد است با روش توصيفي
 موضوع را تبيين بارةداخته، وضع موجود حقوق ايران درديگري با تأكيد بر حقوق فرانسه پر

اي در قالب كتاب  هاي ارزنده  پژوهش،حقوق پديدآورنده هاياستثناالبته در خصوص . نمايد
 گرفته كه در صورت) 1394 شاكري، 1392 و 1391 حبيبا و شاكري، 1382ايماني، ( و مقاله )1394 حبيبا و شاكري،(

هاي يادشده   تمايز پژوهش حاضر نسبت به پژوهشليو. توجه شده استن ه آبموارد مقتضي 

                                                            
1. Copyright act of the United States 
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اين عالوه  بهاستثناي نقل از اثر ديگري تدوين يافته و  ةدربارطور ويژه  در اين است كه به
 ةمطالعبديهي است، .  با تأكيد بر حقوق فرانسه صورت گرفته استپژوهش به روش تطبيقي

 برااستفاده از تجساز   خألهاي حقوق ايران، زمينهتبيينبر  افزونتواند  تطبيقي موضوع مي
براي بررسي اين . دشابپيشنهادهاي اصالحي در حقوق ايران  ةارائهاي حقوقي و  نظامر ديگ

 مجوزي ، مادي پديدآورنده بوده تجويز نقل از اثر ديگري ناظر به حقوقگفتبايد موضوع 
لزوم احترام به حقوق معنوي پديدآورنده مقتضي . براي نقض حقوق معنوي پديدآورنده نيست

نقل مجاز داراي قلمرو و  ديگر اينكه). 2 ةشمار(وجود شرايطي براي نقل از اثر ديگري است 
  ).3 ةشمار(بررسي است  ةشايستاي است كه  محدوده

  
  شرايط ناشي از لزوم رعايت حقوق معنوي پديدآورنده. 2

در اين . داردنقل از اثر وي تأثير جواز داشتن يا نداشتن برخي از حقوق معنوي پديدآورنده در 
 مقتضي ذكر نام پديدآورنده و منبع مورد ،ميان از سويي، حق پديدآورنده مبني بر واليت بر اثر

عالوه  به ؛استوابسته اثر به رعايت حق حرمت  نقل از اثر ديگري ،از سوي ديگر. ستاستناد ا
  .نقل از اثر ديگري مستلزم رعايت حق پديدآورنده در خصوص افشاي اثر است

  
  1حرمت نام و عنوان پديدآورندهلزوم رعايت حق . 1. 2
يدآورنده و به تعبيري، حق كي از حقوق معنوي پديدآورنده، حق حرمت نام و عنوان پدي

حق (عنوان حق واليت بر اثر  بااز اين حق در حقوق فرانسه . انتساب اثر به پديدآورنده است
 Desbois, 1966, nº 413 s., p.560 s.; Pollaud-Dulian, 2005, nº 628( شود  نيز ياد مي2)سرپرستي

s., p. 415 s. هاي حقوقي فرانسه،  در نوشته دليلبه همين  .)114ص، 1387؛ زركالم، 85، ص1386صفايي، ؛
 .cf( شخص و فرزندش دانسته شده است ة ميان پديدآورنده و آثارش همانند رابطةرابط

Pollaud-Dulian, 2005, nº 628, p. 415(.تواند اثر را  موجب اين حق از سويي، پديدآورنده مي  به
 سوي ديگر، هيچ شخصي حق ندارد اثر ديگري را به خويش  ازو دكنبا نام اصلي خود منتشر 

  .منتسب نمايد
 بيان  اخيركند كه هنگام نقل از اثر ديگري، منبع و نام مؤلف اثر حق واليت بر اثر اقتضا مي

در . )112، ص1385كلمبه، (د گردد تا از ايجاد تصور انتساب مطلب به شخص ديگر جلوگيري شو
 فرانسه در مقام بيان نقل مجاز، نقل از اثر  قانون مالكيت فكريL122-5 ةماده  سبنداين راستا، 

حتي . شود بيانروشني  كه نام پديدآورنده و عنوان اثر بهه ساختديگري را مشروط به اين 
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 آن نقل ، چنانچه اثري كه ازاند گفته )Pollaud-Dulian, 2005, p. 509(گونه كه برخي  همان
  .اي باشد، ذكر نام مترجم نيز ضروري است گيرد، اثر ترجمه صورت مي

اثري كه از آن نقل صورت گرفته و  ةپديدآورندرعايت حق واليت خصوص همچنين در 
 .Pollaud-Dulian, 2005, p(دانان فرانسوي  براي جلوگيري از انتساب ناصواب، برخي حقوق

هاي اثري باشد كه در آن نقل  شده بايد متمايز از ساير قسمت  كه عبارات نقل معتقدند)509
شده به منبع  ارجاع و انتساب قسمت نقل ةشيوگذار فرانسه در خصوص  قانون .گيرد صورت مي

قضايي  ةرويه و  دكترين حقوقي فرانس،همه اين  با. استده كر  سكوت،آن ةپديدآورنداصلي و 
حقوق فرانسه  تاداناس نمونه، به اعتقاد برخي از رايب. اند ارجاع نيز پرداخته ةشيودر مواردي به 

)Lucas, 2001, p. 283-284( بيان، در مقام ارجاع بايد نام پديدآورنده، ناشر، تاريخ و نوبت چاپ 
يز ارجاع كلي به اثر اصلي در پايان اثري كه نقل در آن صورت قضايي ن ةرويبر اساس  .گردد
 استديداري ذكر منبع در قسمت تيتراژ كافي  -البته در آثار شنيداري. گيرد، كافي نيست مي

)Lucas, 2001, p. 284(.  
زيرا بر اساس گام  ،گام نيز رعايت منافع معنوي پديدآورنده الزامي است  آزمون سهمنظراز 

 هربايد به د و در اين ميان شوغيرمعقول به منافع پديدآورنده  آسيبسوم، استثنا نبايد موجب 
حق بر نام نكردن رعايت  كه آنجاراين ازبناب. داشتدو دسته منافع مادي و معنوي توجه 

 حق  بايداز اثر ديگريست، در نقل او غيرمعقول به منافع معنوي ةب لطماثر، موج ةپديدآورند
منصفانه در  ةاستفادعناصر چهارگانه كه براي تحقق  ديدگاهالبته از . دشومعنوي يادشده رعايت 

مريكا از آن ياد شده، توجهي به حقوق معنوي نشده ا قانون حقوق ادبي و هنري 107 ةماد
 ةاستفاددآورنده در ارزيابي معيار يبنابراين لزوم رعايت حق حرمت نام و عنوان پد. 1است

  .راحتي قابل استنباط نيست منصفانه به
قانون حمايت از حقوق مؤلفان  7 ةمادموجب  به. در حقوق ايران ذكر مأخذ ضروري است

با ذكر مأخذ در حدود متعارف ... هايي كه انتشار يافته استنقل از اثر «و مصنفان و هنرمندان،
 نيز ش1352يك قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب  ةماد. »مجاز است

 ةاليح 25 ةماد. اي، ذكر نام مترجم را الزامي دانسته است در تمام موارد استفاده از آثار ترجمه
 نيز در  هيئت وزيران جمهوري اسالمي ايران1393 مهر 2 مصوب حمايت از مالكيت فكري

  .نقل از اثر ديگري، ذكر مأخذ و نام پديدآورنده را الزم دانسته است
ذكر در  براي تجوي آن نام مؤلف و عنوان منبع اثر مشخص نباشد، جساگر گفتني است، 

 10 ةماد 3بند  برابر. ه استشدصريح له در كنوانسيون برن تئاين مسبه . الزم نيستاثر ثانويه 
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 لزوم ذكر منبع و نام پديدآورنده ناظر به ،شود جايي كه از اثري استفاده ميكنوانسيون برن، در
 از برخي قوانين ملي نيز ااستثناين . ده باشدآمدر اثر استنادي  يادشدهفرضي است كه موارد 

رفتار « قانون حقوق ادبي و هنري كانادا، 1/29 ةمادموجب   نمونه بهرايب. قابل استنباط است
 مشروط بر اينكه منبع و ؛شود نقد يا اصالح، نقض حقوق مؤلف محسوب نمي رايبمنصفانه 

 ,McKeown(» ذكر شده باشد)  يادشدهالبته در صورت قيد شدن در منبع(آن  ةپديدآورندنام 

2010, p. 293(.چنانچه منبع ارجاعي ،شود مي   از مفهوم مخالف قسمت اخير اين ماده استنباط 
  .باشد، در نقل از اثر ديگري، ذكر نام پديدآورنده الزم نيستننام پديدآورنده اثر  داراي

دانان  در حقوق ايران نيز برخي حقوق دليلبه همين  ؛ منطقي استيادشدهپذيرش استثناي 
كه تكليف ذكر نام پديدآورنده در نقل از اثر وي اند  دهكرپيشنهاد ) 31، ص1389شبيري و همكاران، (

حمايت از مالكيت فكري نيز  ةاليح 25 ةماد. منوط به موردي باشد كه ذكر نام وي ممكن است
. الزم دانسته استرا » نام ر آثار بيجز د ذكر نام پديدآورنده به«به اين استثنا توجه داشته و 

در مقايسه با » در صورت امكان«رسد مقيد نمودن لزوم ذكر نام پديدآورنده به قيد  نظر مي به
 نظرنام الزم دانسته، از   اليحه كه ذكر نام پديدآورنده را جز در آثار بي25 ةماددر  يادشدهتعبير 

،  داردزيرا در مواردي كه اثري پديدآورندگان فراوان ؛ استتر مالحظات عملي و فني مناسب
همچنين ممكن . دنبال داشته باشد مشكالتي را به ها آن ةهمممكن است بسته به مورد، ذكر نام 

  . دشو الزامات فني مانع نقل نام پديدآورنده گاهياست 
 قانون 7 ةماد ةتبصرگذار ايران طبق حكمي قابل انتقاد در  ون، قانيادشدهبر استثناي  افزون

 ديگري سخن گفته ي از استثنا،ش1348حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 
هايي كه براي تدريس در مؤسسات  ذكر مأخذ در مورد جزوه«، گفته پيش ةتبصرموجب  به. است

انتفاعي  ةجنبشود الزامي نيست، مشروط بر اينكه  ها تهيه و تكثير مي لمان آنآموزشي توسط مع
 و در تهيه فراهم كردهاي را  واقع بر اساس اين تبصره، چنانچه معلمي جزوهدر. »نداشته باشد

ها   آنانلفتواند عناوين منابع و نام مؤ و مقاالت ديگران استفاده نموده باشد، مي ها ابكتآن از 
در اين . دنبال كسب منافع مادي نباشد  خود، بهة جزوةمشروط بر اينكه در تهي ؛دكننرا ذكر 

 ةمسامح، يادشده ةمقررتوجيه  .بودنخواهد اثر اصلي  ةپديدآورندنقض حق  عملاين صورت، 
، 1386امامي، ( پژوهان است  بروز مشكل براي معلمان و دانش جلوگيري ازرايگذار ب قانون

 رشد و ةدر مقام نقد اين نظر بايد گفت، هرچند توجه به تعليم و پژوهش و ايجاد زمين. )215ص
 در موضوع مورد بحث، تكليف به ذكر نام پديدآورنده و ليو ، امري مطلوب استبالندگي آن

 يادشده هاياستثنادر حقوق فرانسه نيز تمام .  نداردهدغدغاين عنوان اثر اصلي، تأثيري منفي بر 
  .استوابسته دآورنده و منبع ي نام پدذكر صريح به ،L122-5 ةماددر بند سه 
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. ودشمضيق تفسير  استثنايي است، بايد گفته پيش ةتبصرحال با توجه به اينكه حكم  هر در
خود مدرس  از سويهاي درسي است كه  تنها شامل جزوه يادشده حكم ،يك طرفابراين از بن

 نبوده و نيز ها باد و قابل تسري به كتشو  در مؤسسات آموزشي استفاده مي،تهيه شده
ل آموزشي از شمواشخاصي غير از مدرس و نيز مؤسسات غير از سويشده  تهيههاي  هجزو

اند، عمل   بيان داشته)214، ص1386امامي، (گونه كه برخي   همان،ديگر طرفاز . استاستثنا خارج 
آموزان  خود در اختيار دانش ةجزورا به عنوان   آن،معلمي كه بخشي از يك كتاب را تكثير كرده

را درج كند، مشمول  دهد بدون اينكه نام مؤلف و عنوان منبع آن يا دانشجويان خود قرار مي
نقل از اثر ديگري  يادشدهواقع بايد گفت با توجه به اينكه عمل در. شود حكم تبصره نمي

 در ي يادشدهاستثنا عالوه به.  خارج است7 ةماد ةتبصر از شمول يتخصصطور  هب، نيست
ك قانون ترجمه و ي ةمادموجب  توضيح اينكه به. اي است  منصرف از آثار ترجمه7 ةماد ةتبصر

. »ذكر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامي است... «تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي، 
هايي كه براي تدريس در  جزوه خصوص، ذكر نام مترجم در »تمام موارد«توجه به لفظ عام با

 گفتنيالبته  .شود نيز الزامي است ها تهيه و تكثير مي معلمان آن ياز سومؤسسات آموزشي 
 ارائه 7 ةماد ةتبصر از ي تفسير ديگر)145ص، 1389زركالم، ؛ 177، ص1387زركالم، (برخي ، است
هاي  صدد بيان اين است كه چنانچه فردي بخواهد از جزوه به اعتقاد ايشان، تبصره در. اند دهكر

با توجه به اين . دارد و آن را نقل نمايد، نيازي به ذكر منبع و نام مؤلف آن ندرسي استفاده
هاي درسي نيز در صورت   جزوهست كهعتقد امدر مقام نقد تبصره  يادشده ةنويسندتفسير، 

 راه را براي سرقت ادبي اثر تبصرهاين حالي كه  در؛ندشوحمايت برخورداري از اصالت بايد 
  .شود گونه آثار مي بين رفتن حقوق مادي و معنوي پديدآورندگان اينكند و موجب از باز مي

، صرفاً يادشده ةواقع مطابق تبصردر. گفته با ظاهر تبصره سازگار نيست استنباط پيش
 بدون اينكه ؛ آثار استفاده كنندتوانند از ساير جزوه مي ةتهيمعلمان مؤسسات آموزشي در مقام 

بنابراين ساير اشخاص از اين استثنا . نيازي به ذكر نام مؤلف و عنوان منبع اثر ارجاعي باشد
نام بايد كلي  ةقاعد، طبق دكندرسي استفاده  هاي هجزو شخصي نيز بخواهد از اگر. اندخارج

  .شود صورت مرتكب نقض حق پديدآورنده مي غير اين در؛ ذكر كندارمؤلف و عنوان منبع 
  

1 لزوم رعايت حق حرمت اثر. 2. 2
1

  
تواند  كس نمي بر اساس اين حق، هيچ.  حق حرمت اثر استةحقوق معنوي پديدآورندديگر از 

د وابستگي مبناي اين حق را باي. دهد  تغييرآن ةپديدآورندن موافقت  ادبي و هنري بدويدر اثر
خصوص تفاوتي ميان تغييرات اندك و گسترده اين در . ستندااثر به شخصيت پديدآورنده 
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مكرر كنوانسيون برن، پديدآورنده حق مقابله با  6 ةماد 1بند  برابر .)85، ص1386صفايي، ( نيست
. دبه اثر را دار آسيبثر يا هرگونه هرگونه تغيير شكل، حذف و تحريف يا تغيير ديگري در ا

بنابراين . دشو موجب زيان به شهرت و حيثيت پديدآورنده ي است كهاين حق ناظر به موارد
، حق حرمت اثر دكننوارد  آسيبيصورتي كه تغييرات به شهرت و حيثيت پديدآورنده در

 ةماد .شود اهده نميحالي كه در حقوق فرانسه و ايران چنين شرطي مشدر ؛مخدوش نشده است
L121-1 قانون مالكيت فكري فرانسه، حق پديدآورنده در خصوص احترام به اثرش را 

 خصوصطبيعي است در . بيني كرده و آن را وابسته به شخصيت پديدآورنده دانسته است پيش
 ,Pollaud-Dulian(در اين راستا برخي . نقل از اثر ديگري نيز رعايت حق حرمت اثر بايسته است

2005, nº 633, p. 509( معتقدند كه حق حرمت اثر مقتضي است كه نقل صورت گرفته دقيق 
 به تعبير برخي ديگر.  نمايداثر اصلي القا ةپديدآورندخالف مقصود  بر راباشد و نبايد مطلبي

)Desbois, 1966, p. 282(، اثري كه از آن  ةپديدآورند ةيشاند در مقام نقل از اثر ديگري بايد به
 پرهيزبنابراين بايد از هرگونه خطر اختالط در ذهن مخاطب . گيرد، وفادار بود نقل صورت مي

شده در متن جديد  روشني متن نقل اي باشد كه به گونه در اين راستا، نقل مطلب بايد به. گردد
 1988 ژوئن 21 دادگاه پاريس مورخ يكي از آرادر اين خصوص توجه به ي. ز داده شوديتمي

 بخشي از يك شعر براي تأييد ةافتي شكل موجب اين رأي، نقل تغيير به. جالب توجه است
هاي پديدآورنده،  شعارهاي يك حزب سياسي، در روحي بيگانه نسبت به روح اثر و انديشه

 cf. Pollaud-Dulian, 2005, nº(ست محسوب گرديده ا يادشدهنقض حق معنوي مربوط به شعر 

633, p. 509(.  
غيرمعقول  ةلطمحق حرمت اثر، نكردن رعايت رسد،  نظر مي گام نيز به  آزمون سهديدگاهاز 

الزم حق حرمت رعايت نتيجه در نقل از اثر ديگري، در. به منافع معنوي پديدآورنده است
 منصفانه ةاز معيار استفاد لزوم رعايت حقوق معنوي ،شدتر بيان  گونه كه پيش همان ولي .1است

  .راحتي قابل استنباط نيست به
 قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، 19 ةمادموجب  در حقوق ايران به

پديدآورنده ممنوع  ةاجاز قانون بدون شده از سوي حمايتتغيير يا تحريف در اثرهاي هرگونه 
پديدآورنده ذن إادشده، امكان تغيير اثر با ي ةمقرربا توجه به مفهوم مخالف . استده شاعالم 

  .پديدآورنده مصداق نداردذن إوجود دارد، ولي بديهي است تحريف با 
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   رعايت حق معنوي پديدآورنده در خصوص افشاي اثر.3. 2
در حقوق ايران براي بيان .  اثر ادبي و هنري استةاز حقوق معنوي پديدآورند» حق افشاي اثر«

آيتي، (» گيري براي انتشار حق تصميم«، )84، ص1386صفايي، (» حق انتشار«اين حق از تعابيري مانند 

حق «، )229ص، 1386امامي، (» حق انتشار يا عدم انتشار«، )250ص، 1384ني، ميرحسي. ك.؛ ر138ص، 1375
زركالم، (» حق افشاي اثر« و )29، ص1390حميتي واقف، (» اتخاذ تصميم نسبت به انتشار يا عدم انتشار

از تصميم به ارائه و در دسترس عموم است افشاي اثر عبارت .  استفاده شده است)110 ص،1387
پديدآورنده اختيار موجب اين حق، اصوالً شخص  به. )Colombet, 1976, p. 131( نقرار دادن آ

آمده با  ديدارد در خصوص اينكه آيا اثرش شايستگي ارائه به عموم را دارد و اينكه آيا اثر پد
 .cf. Pollaud-Dulian, 2005, p(گيري نمايد  اهداف و مطلوب او تناسب دارد يا خير، تصميم

406(.  
دنبال دارد، اين  اي افشاي جزئي اثر را به گونه ال با توجه به اينكه نقل از اثر ديگري بهح
توان از اثر  مطرح است كه آيا نقل از اثر ديگري مشروط به افشاي اثر است يا اينكه مي پرسش
هاي   نظام، رويكردپرسشپديدآورنده نقل نمود؟ در پاسخ به اين ذن إنشده نيز بدون  افشا

هاي حقوقي انتشار قانوني اثر شرط الزم براي نقل از  در برخي از نظام. حقوقي متفاوت است
 ةماد 1 قانون حقوق ادبي و هنري هلند و بند 15 ةماد نمونه در بند الف رايب. استاثر ديگري 

 شده است تصريحله ئين مسابه  قانون راجع به حقوق ادبي و هنري و حقوق مجاور روسيه 19
)Xalabarder, 2009, p. 193- 198(.كنوانسيون برن نيز اثر بايد به صورت 10 ةماد 1 بند  اساسر ب 

 5 ةماد 3در جزء دال بند . قانوني در دسترس عموم قرار گرفته باشد تا بتوان از آن نقل نمود
هاي حق مؤلف و حقوق   راجع به هماهنگي جنبهم2001 به تاريخپا ارو ةاتحاديدستورالعمل 

اطالعاتي نيز مقرر شده است كه حتماً اثر بايد به صورت قانوني منتشر شده  ةجامعمجاور در 
تنها انتشار پيشين اثر الزم است،   بنابراين بر اساس اين رويكرد نه.)Kamina, 2002, p. 262( باشد

  . بايد قانوني باشدانتشاراين كه بل
 ؛ استنحو مطلق سخن گفته شده هاي حقوقي از لزوم انتشار اثر به در برخي ديگر از نظام

 ةماد 1جزء ب بند .  باشدقانوني بودن مشخصبدون اينكه وضعيت افشا از حيث قانوني يا غير
 قانون L122-5 ةمادسه بند . )Xalabarder, 2009, p.169-170( است قبيلاين ز ا قانون روماني 33

و از قانوني بودن ده كرانتشار اثر به همين نحو عمل  خصوص نيز در مالكيت فكري فرانسه
نحو قانوني   كه انتشار اثر بايد بهنيست ترديدي ،همه اينبا. صراحت سخن نگفته است انتشار به

اند، از   بيان داشته)Carre, 2004, p. 158(گونه كه برخي نويسندگان فرانسوي  زيرا همان ؛باشد
شرط  پيش. شرط قرار داده است ك پيشيحقوق مادي،  هاياستثنا ةكليسويي قانون براي 

از . قرار گيرد هااستثنااين تواند موضوع  عبارت است از اينكه فقط آثار افشاشده مي يادشده
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توان پديدآورنده را مجبور به افشاي اثرش  دارد كه نمي روشني بيان مي سوي ديگر، قانون به
  .واقع هيچ استثنايي نسبت به حق افشا وجود ندارددر. نمود

مريكا و انگلستان، اهاي حقوقي مانند حقوق  در برخي نظام ،پيشينبرخالف دو رويكرد 
 ةاستفادبيني نشده و   پيشعنوان شرط الزم براي جواز نقل از اثر ديگري افشاي پيشين اثر به

 انگليس در اختراعات و ها طرحرايت،  كپي قانون 30 ةماد 1در بند . استمهم  از اثر 1منصفانه
 به همين .تصريح نشده است يادشدهمقام بيان نقل مجاز از اثر ديگري، به انتشار پيشين اثر 

» اثر مورد حمايت«مريكا نيز نقل از ا قانون حقوق ادبي و هنري 107 ةماد بر اساس ،ترتيب
 در نظام حقوق يالبته به اعتقاد برخ.  نشده استاي مجاز است و به انتشار پيشين اثر اشاره

نه، موجب شده كه منصفا ةاستفادعنوان يكي از عناصر  به» ماهيت اثر«عرفي، توجه به عنصر 
ا چنين گفته شود كه الأقل ي شدنباوجه منصفانه  هيچ  به است كه منتشر نشدهياستفاده از اثر

با توجه به  ولي. )213، ص1394شاكري، (استفاده از چنين اثري به احتمال زياد منصفانه نخواهد بود 
مريكا، در اين نظام حقوقي، صرف افشا ا ادبي و هنري  قانون حقوق107 ةمادالحاقي به  ةتبصر

اين امر كه اثر انتشار نيافته است، «موجب اين تبصره،  به. منصفانه نيست ةاستفادنشدن اثر مانع 
شود، مشروط بر اينكه بر اساس تحقق تمامي  منصفانه از آن نمي ةاستفادخود مانع   خودي به

  .)199، ص1382ايماني، . ك.ر(» رت گرفته باشدعوامل مذكور صو
 لزوم افشاي اثر را نتيجه گرفت و طور حتم بهتوان  گام نمي  آزمون سهديدگاهاز گفتني است 

 آسيباثر را با  ةپديدآورند منافع ،مرتبط با اين موضوع است كه آيا نقل از اثر افشانشده ةمسئل
هاي حقوقي  از ديد نظام پرسش يا خير؟ طبيعي است پاسخ به اين سازد روبرو ميغيرمعقول 
 فرانسه كه به شخصيت پديدآورنده اهميت حقوقدر اين راستا . تواند متفاوت باشد مختلف مي
شود كه از نظر اين نظام حقوقي  و معلوم مياست دهد، شرط افشاي اثر را پذيرفته  فراوان مي

  .دكن  مياثر وارد  ةپديدآورندغيرمعقول به  آسيبيل از اثر افشانشده، نق
 ، قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان7 ةگذار در ماد در حقوق ايران، قانون

ني بودن  ولي قيد قانو،عنوان شرط الزم براي نقل از اثر ديگري سخن گفته از لزوم انتشار اثر به
مجاز ... نقل از اثرهايي كه انتشار يافته است«موجب اين ماده،  به. انتشار تصريح نشده است

يادشده  ةماد )233، ص1392حبيبا و شاكري، (دانان  برخي حقوقاست شده   همين امر موجب. »است
 آزموناين گام سوم از به ن ماده در ايبه اعتقاد ايشان . بدانندنقد قابل گام   آزمون سهمنظررا از 

حال آنكه ممكن است انتشار ؛ توان نقل نمود كه از هر اثر منتشرشده ميچرا ،ه استنشدتوجه 
  .آزادانه پديدآورنده صورت نگرفته باشد ةارادبا 

                                                            
1. fair use 
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گذار  ق عبارات قانونزيرا اطال ؛بايد قانوني باشد يادشدهرسد، انتشار  نظر مي  به،همه اين با
گذار در مقام بيان انتشار  واقع با توجه به اينكه قانوندر. منصرف به انتشار قانوني است

در تأييد . دكر در اين خصوص استفاده ة يادشدهتوان از اطالق ماد  نمي،غيرقانوني نبوده است
 نيز استناد ش1356راي احكام مدني مصوب  قانون اج65 ةماد ةتبصرتوان به حكم  اين نظر مي

هايي كه هنوز به چاپ نرسيده، بدون  تصنيفات و تأليفات و ترجمه«، مقررهاين موجب  به. نمود
مقام  ها، بدون رضايت ورثه يا قائم رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن

 اجراي حكم اين است كه با ة بديهي است هدف از توقيف در مرحل.»شود آنان، توقيف نمي
كه واضح است پر. انتقال قضايي حقوق مالي موضوع توقيف، امكان اجراي حكم فراهم آيد

هايي كه هنوز به چاپ نرسيده، مستلزم  تحصيل عوائد مالي از تصنيفات، تأليفات و ترجمه
،  استرا قابل توقيف ندانسته يادشدهگذار موارد  نرسد اينكه قانو نظر مي به. هاست افشاي آن

گيري در خصوص  اثر مبني بر تصميم ةپديدآورندريشه در شناسايي و حمايت از حق معنوي 
له توجه شده ئحمايت از مالكيت فكري به اين مس ةاليح 25 ةماددر حال  هر در. افشاي اثر دارد

  .قابل تأييد است نظر كه از اين هشد بودن انتشار تصريح قيد قانونيبه و 
  

  محدوده و قلمرو نقل از اثر ديگري. 3
يت مجاز نقل از اثر  تبيين محدوده و قلمرو نقل از اثر ديگري، از سويي بايد ميزان و كميبرا

 ادبي و علمي صرفاً ناظر به آثار از سوي ديگر بايد ديد كه آيا نقل مجاز. ديگري بررسي شود
 خاصي است يا در اين ةاست يا نقل از ساير آثار نيز مجاز است و آيا نقل مجاز محدود به شيو

  .وجود نداردزمينه محدوديتي 
  

   قلمرو كمي نقل مجاز.1. 3 
 كنوانسيون برن ،توانند از اثري نقل نمايند در خصوص اينكه اشخاص تا چه ميزان مي

، از هااستثنا براي تبيين 9 ةماد كنوانسيون برن در ،واقعدر. استده كرن ليفتعيين تكصراحت  به
 ليو. استمهم خاص بودن استثنا گام استفاده نموده و بر اساس اين معيار،  معيار آزمون سه

ه كه برخي از گون و هماناست  دهكرنروشني براي تشخيص خاص بودن ارائه  ةضابط
اند، داوري در اين خصوص با  درستي بيان داشته  به)215- 216ص، 1392ا و شاكري، بحبي(نويسندگان 

طور  نقل از آثاري كه قبالً به« كنوانسيون برن، 10 ةماد 1موجب بند  البته به. دادرسان خواهد بود
هاي  هاي مزبور با استفاده  كه نقليمجاز در دسترس عموم قرار گرفته، مجاز است به شرط

، ها همقالقسمت انتهايي اين بند، نقل از . »....متعارف و اهداف مورد نظر مطابقت داشته باشد
ده كرهايي از نقل مجاز ذكر  عنوان نمونه ادواري در قالب مطبوعات را به هاي هنشريها و  روزنامه
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است كه با ده كر بلكه سعي ،يت نقل از اثر ديگري نبودهن دقيق كماين ماده در صدد تعيي. است
راهكاري  ةارائ، به » هدفةوسيل قابليت توجيه آن به«و » متعارف بودن نقل«تعيين دو معيار 

  .استفاده از اثر كمك نمايد ةنحوبراي تشخيص قانوني بودن اين 
عيار متناسب بودن نقل با هدف، ممكن است بر حسب م. كلي هستندشده  ارائههر دو معيار 

واقع ممكن است هدف از نقل در.  در خصوص ميزان نقل، اقتضائات مختلف داشته باشدمورد
حتي .  نقل چند پاراگراف باشدةدر مواردي مقتضي نقل يك جمله و در مواردي تجويزكنند

نمونه، فرضي كه در آن،  رايب. ن گفتصورت كامل سخ ك اثر بهيتوان از نقل  مي گاهي
در عالوه  به. پردازد، از اين قبيل است تبيين موضوع خود مي براينويسنده به بيان شعري رباعي 

.  نشده استيبين  كنوانسيون هيچ محدوديتي براي هدف نقل از اثر ديگري پيش10 ةماد 1بند 
با اهداف آموزشي كه ند ك  است و تفاوت نميممكن هدفي بنابراين نقل از اثر ديگري با هر

. )62- 63ص، 1394؛ حبيبا و شاكري، 172- 173ص، 1389شاكري، (صورت گيرد يا با اهدافي همچون تبليغات 
محدوديت  .دگفته را دار معيار متعارف بودن نيز معياري كلي بوده، همان اقتضائات معيار پيش

ميزان دقيق ليو ،منصفانه نيز قابل استنباط است ةاستفادر ديگري از معيار يت نقل از اثدر كم 
يت مجاز بر اساس اين معيار نيز مشخص و روشن نيستكم.  

. اند دهكرنهاي حقوقي داخلي يكسان عمل  در خصوص قلمرو نقل از اثر ديگري، نظام
معيار اين آنجا كه از. اند دهنموز اثر ديگري را مطرح نقل ا» كوتاه بودن«ها، معيار  برخي از نظام

، ميزان »كوتاه بودن« ةضابطها كه براي  البته برخي از نظام. مبهم است، از آن انتقاد شده است
ي  مثال در يوگسالوي نقل از اثر ديگررايب.  مصون هستندانتقاداين اند، از  دقيق مشخص كرده

كلمبه، (شده از يك چهارم اثر ارجاعي بيشتر نباشد  هاي نقل زماني مجاز است كه مجموع قسمت

 نقل از اثر ديگري را ،ها به معيار هدف توجه نموده برخي ديگر از نظام. )3، پاورقي112، ص1385
ه، اسپانيا، كشورهاي هلند، روسي. اند  هدف توجيه شود، مجاز دانستهةوسيل تنها تا ميزاني كه به

 .Xalabarder, 2009, p( اند اتريش و فرانسه ازجمله كشورهايي هستند كه به اين شيوه عمل كرده

ها برخي مانند حقوق اتريش هيچ محدوديتي براي  نظاماين در ميان . )198 & 193 ,170 ,155
توان   كه ميهاي حقوقي به اهدافي  حال آنكه در برخي ديگر از نظام؛اند بيني نكرده  پيشهدف

، 1385كلمبه، ( شده استبه استناد آن اقدام به نقل از اثر ديگري نمود، به صورت جزئي تصريح 

  .)130ص
در حقوق فرانسه نقل از اثر ديگري بايد با هدف انتقادي، تفسيري، آموزشي، علمي يا 

نيست  تبليغاتي نقل مجاز  استفاده از تصوير يا كتابي با اهداف،بنابراين. اطالعاتي توجيه شود
هاي مشابه، نقل از اثر   و نظامفرانسه به ديگر سخن، در حقوق. )69، ص1390كُرنو و همكاران، (

دانان  برخي حقوق دليل به همين .است مجاز ديگري صرفاً در راستاي اهداف مصرح در قانون
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كننده در مشروع بودن  م و تعيينهدف از نقل را عنصر مه) .Gaubiac,1997, p. 7 et 25 s(فرانسه 
-L122 ةمادبند سه . اند آزادي نقل از اثر ديگري شمرده ةمسئل آن را محور ،يا نبودن نقل دانسته

. است برشمرده، كه نقل در راستاي آن مجاز دانسته شدهرا  فرانسه اهدافي  قانون مالكيت5
اظهار  يادشدهحصري بودن موارد   در توجيه)Lucas, 2001, p. 284-285(دانان  برخي حقوق

 محدود بودن اهداف ،حال هر  دركنند كه هرچند محدود بودن اهداف محل بحث است، مي
بايد توجه داشت كه در حقوق عالوه  به.  جلوگيري از چپاول آثار ديگران استةالزم يادشده

بر لزوم توجه به  افزونقانون مالكيت فكري،  L122-5 ةمادد سه بنفرانسه بر اساس جزء الف 
 موجب اين مقرره به. هاي كوتاه است گفته، استثناي نقل از اثر ديگري ناظر بر نقل اهداف پيش

هاي كوتاه كه داراي ويژگي انتقادي، جدلي، آموزشي، علمي يا اطالعاتي در خصوص اثر  نقل«
 نخست مدني ة شعب1995 ژوئيه 4موجب رأي  به دليلبه همين . ه شده استمجاز دانست ،»باشد

فارغ از (، عرضه و اجراي كامل يك اثر )Carre, 2004, p. 155-156(ديوان عالي كشور فرانسه 
همچنين . ) v. Gaubiac, 1997, p. 11-17( شمار آيد ك نقل كوتاه بهي تواند  نمي)شكل و مدت آن

وجه نقل محسوب  هيچ ، تكثير تمام اثر حتي به صورت چكيده، به1 قضايي فرانسهة رويدر
  .)69، ص1390كُرنو و همكاران، ( نيست مجازبه همين ترتيب، تكثير موقت اما كلي . شود نمي

يك كتاب، نقل سيزده بيت از يك شعر از مهم  ةگزيدتكثير فرانسه قضايي  ةرويعالوه در  به
جالب توجه است . عنوان نقل كوتاه پذيرفته نشده است ك كتاب، بهيگفتار   بيتي و نقل پيش35

هاي كوتاه نيز  كه مجموع نقلاست مهم نيز توجه شده امر قضايي فرانسه به اين  ةرويكه در 
 وعمجمدر فقره نقل كوتاه كه 343موجب رأيي، نقل   به ،مشخصطور  به. نبايد بيش از حد باشد

 ,Pollaud-Dulian( نيست، نقل مجاز  استداده اي را تشكيل مي  صفحه320 صفحه از كتاب 86

2005, p. 510(. است به اعتقاد برخي گفتني )Gaubiac, 1997, p. 15( نوع اثري كه از آن نقل ،
هنرهاي  ةزمينيت نقل در اي كه كم گونه به ؛ در ارزيابي كوتاه بودن نقل مؤثر است،شود مي

  .تر از ميزان نقل در قلمرو آثار نوشتاري باشد گرافيك و موزيك بايد بسيار كوتاه
مالك براي ارزيابي  ةارائ در مقام )Pollaud-Dulian, 2005, p. 510(دانان فرانسه  برخي حقوق

 ةاندازز سويي بايد به به اعتقاد ايشان، ا. اند كوتاه بودن نقل، توجه به دو نكته را الزم دانسته
شده با  و تناسب مطلب نقلاست اثري كه از آن نقل شده و اثري كه در آن نقل صورت گرفته 

نادرستي به صاحب اثر  ةانديشكه د بو و از سوي ديگر بايد مراقبد كرتوجه  گفته پيشدو اثر 
نحوي باشد كه در عين كوتاهي، مخل  شده بايد به درواقع مطلب نقل. اصلي نسبت داده نشود

تكثير «، L122-5 ةمادموجب جزء د بند سه  البته به.  نباشدشده اقتباسمندرج در اثر  ةانديشبه 

                                                            
 ):69، ص1390كُرنو و همكاران، (نخست مدني ديوان عالي كشور فرانسه قابل ذكر است  ةشعباز  زير ينمونه، آرا رايب. 1

Cass. civ. 1er, 4 juillet 1992, Cass. civ. 1er, 30 mai 2001 et Cass. civ. 1er, 10 février 1998 
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هاي  منظور درج در كاتالوگ به) پالستيك(شناختي  كلي يا جزئي آثار هنري گرافيكي يا زيبايي
هايي در راستاي توصيف آثار  شود، با اين هدف كه نمونه سه انجام ميفروش قضايي كه در فران

ليكن بايد . ، مجاز دانسته شده است»مزبور قبل از فروش در دسترس عموم قرار داده شود
  .شود عنواني مستقل از عنوان نقل از اثر ديگري، مطرح مي با استثناي اخير گفت

 )231، ص1392؛ حبيبا و شاكري، 214، ص1394شاكري، (گونه كه برخي پژوهشگران  گفتني است آن
 هااستثنامنصفانه در تعيين قلمرو  ةاستفاد ةضابطاند، در نظام حقوقي امريكا نيز كه  بيان داشته

شده  ميزان و ماهيت بخش استفاده«يادشده، توجه به  ةضابطكننده است، يكي از عناصر  تعيين
يت شده اهميت بيشتري از كم است و البته در اين راستا، كيفيت بخش استفاده» ر كل اثردر براب
برداري سيصد كلمه از دويست هزار كلمه تجاوز به  نحوي كه ممكن است نسخه  به؛آن دارد

 .شمار آيد حقوق پديدآورنده به

له نقل ئمندان به مس قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنر7 ةماددر حقوق ايران، 
نقل از اثرهايي كه انتشار يافته است و استناد «موجب اين ماده،  به. از اثر ديگري پرداخته است

ها به مقاصد ادبي، علمي، فني، آموزشي و تربيتي و به صورت انتقاد و تقريظ با ذكر مأخذ  به آن
به رعايت  وابستهري را  از سويي، نقل از اثر ديگاين ماده. »در حدود متعارف مجاز است

. نموده است) مقاصد ادبي، علمي، فني، آموزشي و تربيتي و به صورت انتقاد و تقريظ(اهدافي 
بديهي است . مجاز دانسته است» در حدود متعارف«از سوي ديگر، نقل از اثر ديگري را 

در اين راستا . زمان و مكان در آن نقش دارد،بسته به عرف بودهوا تشخيص حدود متعارف 
درستي معتقدند، نقل از اثر ديگري نبايد تكثير اثر و   به)177، ص1387زركالم، (برخي نويسندگان 

  .شمار آيد تهديدي براي حقوق مادي پديدآورنده به
 كه ميان مصالح پديدآورنده استگفته معيارهاي منعطفي  پيش ةماددر شده  ارائهمعيارهاي 

زيرا از سويي با مالك قرار دادن اهداف . نمايد اي اجتماعي سازگاري ايجاد مي نيازهاثر و
آموزشي و تربيتي، به نيازهاي مختلف اجتماعي توجه شده و از سوي ديگر علمي، ادبي، فني، 

تمهيدي براي جلوگيري از تعدي به حقوق » حدود متعارف«با مقيد نمودن ميزان نقل به 
 حمايت از مالكيت فكري نيز به همين ة اليح25 ةماد. 1 شده استمشروع پديدآورنده انديشيده

براي مقاصد علمي، ادبي، هنري، آموزشي، پژوهشي، تربيتي و «ترتيب نقل از اثر ديگري را 
ميزاني كه هدف «و با تأكيد بر » در حدود متعارف... رساني و به صورت انتقاد و تقريظ  اطالع

نيز » در حدود متعارف«رسد قيد  نظر مي البته به. از دانسته استمج» مورد نظر را تأمين كند
  .دارد  دربر،»ميزاني كه هدف مورد نظر را تأمين كند«به را اي نقل  گونه به

                                                            
 ةماد نظرو از اين  شمردهحدود متعارف در ماده را مبهم ) 233 ص،1392حبيبا و شاكري، (دانان   برخي حقوق،گفتني است. 1
  .اند دانستهنگام  مطابق با معيار سهآن را  نتيجهشفافيت الزم براي تعيين قلمرو نقل مجاز و در داراي را 7
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   نقل از آنةقلمرو نقل مجاز از حيث نوع اثر و شيو. 2. 3

هاي مختلفي از اين دسته  بندي مبا توجه به تعدد و تنوع آثار ادبي و هنري از نظر شكلي، تقسي
توان  در اين راستا و با توجه به چگونگي ظهور و بروز خارجي اثر، مي. عمل آمده است آثار به

در اين ميان آثار نوشتاري، آثار شنيداري و ديداري و . دكررا به چند دسته تقسيم  يادشدهآثار 
  .آيند شمار مي بهآثار تجسمي از اقسام مهم آثار ادبي و هنري 

 ،مقابل در،در قوانين برخي كشورها نقل از اثر ديگري صرفاً به آثار ادبي محدود شده
را شامل آثار هنري و    داشته، آنيتر باره ديدگاه گسترده  اي از كشورها در اين گذار پاره قانون

، برزيل از ي حقوقيها در ميان نظام. )Sirinelli, 1999, p. 14( استموسيقي نيز قرار داده 
. )113، ص1385كلمبه، (كشورهايي است كه نقل از اثر ديگري را محدود به آثار ادبي نموده است 

تواند نقل  ، قوانين برخي كشورها به هيچ محدوديتي راجع به نوع اثري كه مياز سوي ديگر
 ،ر پرتغالحقوق ادبي و هنري و حقوق مجاو قانون 75 ةدما مثال رايب. اند هداشتنشود، تصريح 

كشورهاي چين، . )Xalabarder, 2009, p.196( نقل از هر اثر با هر ماهيتي را مجاز دانسته است
  .)Deere, 2009, p. 333(گيرند  اندونزي، مالزي و تايلند نيز در اين گروه از كشورها قرار مي

ل توان از آن نق  آثاري را كه مي خود10 ةماد 1 بند با توجه به اينكه كنوانسيون برن در
 كه از نظر معتقدند )173، ص1389شاكري، (، برخي  استدهكرننمود، مقيد به نوع خاصي 

گام  هاي مختلف آزمون سه  گامديدگاهاز .  نوع آثار وجود ندارددر زمينةكنوانسيون محدوديتي 
  .شود نوع اثر مالحظه نمي نظرمنصفانه نيز محدوديتي از  ةاستفاد تفاوتمو عناصر 

هاي  كه نقل( قانون مالكيت فكري L122-5 ةماددر حقوق فرانسه، در جزء الف بند سه 
 ، نقل از اثر)كوتاه داراي ويژگي انتقادي، جدلي، آموزشي، علمي يا اطالعاتي را مجاز دانسته

 برخي نويسندگان فرانسوي در خصوص ،همه اين با. ده استشع خاصي از آثار نمحدود به نو
 .Pollaud-Dulian, 2005, p(  ديگردر اين ميان برخي. اند هداشتترديدهايي  يادشده ةمقررعموميت 

 صرفاً ناظر L122-5 ةماددر   قضايي، معتقدند كه نقل مجازي با ارجاع به يكي از آرا)513-514
مقرره اين شده در   شرايط مطرح،به اعتقاد ايشان. بر آثار ادبي و علمي يعني آثار نوشتاري است

 نمونه، در فرضي كه نقل در آثار رايب. ساير آثار قابل تحقق استخصوص سختي در  به
 L122-5 ةماددر بند سه  يادشدهف گيرد، تصور اهدا موسيقي و هنرهاي پالستيك صورت مي

آثار (در برخي ديگر از آثار . دشوار است) اهداف انتقادي، جدلي، آموزشي، علمي يا اطالعاتي(
نيز ) ديداري ديگري هستند -اي از آثار شنيداري ديداري كه متضمن خالصه - مستند شنيداري

مجموع در. باشد، عملي نيست نقل مجاز ميذكر نام پديدآورنده و عنوان اثر كه يكي از شرايط 
آثاري غير از آثار ادبي  خصوصبه اعتقاد ايشان، با توجه به مشكل تطبيق شرايط نقل مجاز در 
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ز و تفكيك نقل مجاز از مورد تقلب جزئي نسبت به آثار يو علمي و نيز با توجه به اينكه تمي
 ؛گرديد L122-5 ةمادمرو شمول بند سه ديگران دشوار است، بايد قائل به محدود بودن قل

 ،مقابلدر.  بايد به قدر متيقن آن بسنده نمود، استثنايي بودهويژه اينكه جواز نقل از اثر ديگري به
برخي آثار تحقق  صوصخمعتقدند كه هرچند در  )Lucas, 2001, p. 281-282(ديگر  عضيب

آثاري كه ادبي و علمي نيستند،  ةهمبارة  درمسئله اين ليوشرايط نقل مجاز ممتنع است، 
ويژه اينكه در سوابق قضايي   به؛ممكن است گفته پيشنيست و در مواردي تحقق شرايط صادق 

 در اثر مربوط به تاريخ 1ردن ةمجسمنيز مشروعيت تكثيرهاي تقريباً ميكروسكوپي از سه 
  .2 استفرانسه پذيرفته شده

 ،بنابراين. نشده استتوان از آن نقل نمود، تصريح   كه ميي نوع اثربهدر حقوق ايران 
، 1387، زركالم(البته برخي . ودممكن است نقل از آثار هنري نيز همچون آثار ادبي مجاز دانسته ش

بيشتر شامل آثار را  7 ةمادظاهر  اند،  اگرچه احتمال نقل از ساير آثار را رد نكرده)178ص
 قانون حمايت از حقوق مؤلفان، 7 ةمادتوان گفت،  در تأييد اين نظر مي. دانند مينوشتاري 

به رعايت شرايطي نموده كه تحقق آن در  نقل از اثر ديگري را مقيد ،مصنفان و هنرمندان
 يافتني تحققنقل از آثار نوشتاري  خصوصآثار ممكن نبوده، بيشتر در  ةهمنقل از  خصوص

 بايد با هدف ادبي، علمي، فني، آموزشي يا تربيتي و به نقل از آثار ديگرتوضيح اينكه . است
طبيعي است، تحقق اين . ذكر مأخذ نيز ضروري استعالوه  به. ا تقريظ باشديصورت انتقاد 

حال در هر موردي كه شرايط  عين در. هايي روبرو است  در غير آثار نوشتاري با دشواريشرايط
حمايت  ةاليح 25 ةمادالبته در . منعي وجود نداردنقل از اثر  خصوصدر گفته تحقق يابد،  پيش

ه، تمايل به شدرساني نيز تصريح و تجويز   مقاصد هنري و اطالعرايكه نقل باز مالكيت فكري 
 شايسته مسئله هرچند تصريح به اين ؛نقل مجاز از آثار، به آثار هنري قابل استنباط است ةتوسع
  .است

وت نقل بسته به نوع اثر متفا ةشيوديگر قابل توجه در خصوص نقل اين است كه  ةنكت
اي از اثر و  پذير است؛ انتخاب قطعه در آثار ادبي نقل از اثر ديگري به دو صورت امكان. است

). مستقيمنقل غير(و يا بيان مفاد مطلب و قرار دادن آن در اثر ثانوي ) نقل مستقيم(بيان عين آن 
، اند هكردن بيا) 76- 77ص، 1380گرباود، ( گونه كه برخي قي و هنري نيز هماندر خصوص آثار موسي

 نقل از اثر ديگري به شكل گنجاندن يك يا چند عبارت از يك تصنيف ،موسيقي ةحوزدر 
 هنرهاي ةهمچنان كه در حوز ؛ قابل تصور است با ماهيت آموزشي يا انتقادييموسيقي در اثر

                                                            
1. Rodin 

 .Gaubiac, 1997, p. 47-53. ك. ر،بي و علمي نقل از آثار غيرادخصوص قضايي فرانسه در ي آراةبراي مالحظ. 2
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 ةنمون ةارائيح يا تواند به صورت تكثير گرافيكي از اثر هنري با هدف توض  نيز نقل مي1تجسمي
شده در ضمن اثر ثانوي  البته در اين حالت بايد تصوير تكثير. افته صورت گيردي نگارش

 مختص به نقلْ ةشيو ، بنابراين؛جدا كرد يادشدهاي گنجانده شود كه نتوان آن را از اثر  گونه به
  .اوت باشدتواند متف نوع خاصي نيست و بر حسب نوع نقل مي

  
  نتيجه. 4

آن وفاق  صخصوهاي حقوقي مختلف در   كه در نظامدارد ي نقل از اثر ديگري شرايطياستثنا
به رعايت حقوق معنوي جواز نقل از اثر ديگري در حقوق ايران و فرانسه، . وجود ندارد
 بياننقل از اثر ديگري منوط به  ، از سوييدر اين راستا. استوابسته اثر اصلي  ةپديدآورند

اين شرط ريشه در لزوم حمايت از حق معنوي واليت . مأخذ و نام پديدآورنده است
گذار ايران ذكر منبع و نام پديدآورنده را  خالف حقوق فرانسه، قانونبر. پديدآورنده بر اثر دارد

 از سويسسات آموزشي هايي كه براي تدريس در مؤ در موارد نقل از اثر ديگران در جزوه
امر اين به  . قابل انتقاد و نيازمند اصالح استمسئلهشود، الزم ندانسته كه اين  معلمان تهيه مي

به  نقل از اثر ديگري ،از سوي ديگر. ه استشدحمايت از مالكيت فكري توجه  ةاليحمهم در 
 بلكه ،كند تحريف رالب اثر اصلي ايد مطاكننده نب است و نقلوابسته رعايت حق حرمت اثر 

حمايت از حق پديدآورنده در خصوص عالوه  به. داش وفادار بآن ةپديدآورند ةانديشبايد به 
اين امر در حقوق فرانسه . كند كه پيش از افشاي اثر، نقل از اثر ممكن نباشد افشاي اثر اقتضا مي
. ل از اثرهايي كه انتشار يافته باشد، تجويز شده استدر حقوق ايران نيز نق. تصريح شده است

 نيز بايد يالملل  معيارهاي بينمنظراز . طبيعي است مقصود از انتشار نيز انتشار قانوني است
 ؛منصفانه، لزوم رعايت حقوق معنوي پديدآورنده قابل استنباط نيست ةاستفادگفت كه از معيار 

 گام سوم در ليو. اند نشده را منصفانه ندانسته كه افشارداري از اثري ب هرچند برخي، نسخه
وم تواند مستندي براي لز مي) غيرمعقول به منافع پديدآورنده آسيب وارد نشدن(گام  آزمون سه

 هرچند در داللت آن بر لزوم رعايت حق افشا ترديد ؛رعايت حقوق معنوي پديدآورنده باشد
  .دوجود دار

در . كسان نيستيتوان از آن نقل نمود،  هاي حقوقي نسبت به نوع اثري كه مي ديدگاه نظام
در گذار   قانونولي ،قوانين برخي كشورها نقل از اثر ديگري صرفاً به آثار ادبي محدود شده

 و فرانسه در حقوق ايران.  است نستهدا آثار هنري و موسيقي نيز شاملرا  اي از كشورها آن پاره
 خصوصطور معمول در  ، شرايط نقل مجاز از اثر ديگري بهگذار قانون نكردنتصريح  اوجودب

                                                            
آثار تجسمي عبارت از نقاشي، سفالگري، پيكرتراشي، صنايع دستي، معماري، تصويرسازي، خوشنويسي، عكاسي، گرافيك  .1

 ).100- 101ص، 1375آيتي، . ك.ر(و طراحي صنعتي دانسته شده است 



  
 571              )         با تأكيد بر حقوق ايران و فرانسه(تطبيقي شرايط و قلمرو نقل از اثر ديگري مطالعة  

حمايت از مالكيت فكري تمايل به تجويز  ةاليح البته در . استيافتني  تحققآثار ادبي و علمي
گذار در مقام تصويب  قانون ين است كهاشود كه پيشنهاد  نقل از آثار هنري نيز مشاهده مي

در خصوص . تعيين تكليف نمايد باره احتراز از هرگونه ابهام، با صراحت در اين راياليحه، ب
كوتاه بودن « از معيارهاي متفاوتي چون ،هاي حقوقي ميزان مجاز نقل از اثر ديگري در نظام

هاي كوتاه  در حقوق فرانسه فقط نقل. آمده استميان  سخن به» هدف نقل«و تناسب آن با » نقل
در حقوق . و با هدف انتقادي، تفسيري، آموزشي، علمي يا اطالعاتي، مجاز دانسته شده است

ايران، نقل از اثرهاي انتشاريافته با اهداف ادبي، علمي، فني، آموزشي و تربيتي و در حدود 
اي ميان  نحو شايسته فاوت است و بهمتعارف مجاز دانسته شده كه تركيبي از معيارهاي مت

 معيارهاي منظر از. استده كرمصالح عمومي و مصالح شخصي پديدآورنده سازگاري ايجاد 
) خاص بودن استثنا(گام  هاي آزمون سه  هرچند گام اول از گام،توان گفت  نيز مييالملل بين

دقيقي در اين خصوص ارائه  ةضابط ليو، يت نقل از اثر ديگري داردداللت بر محدوديت كم
ميزان و (منصفانه و بر اساس عنصر سوم آن  ةاستفاد معيار بارةهمين وضعيت در. دهد نمي

عالوه گفتني است كه از دو  به.  قابل استنباط است)ه كل اثرشده نسبت ب ماهيت بخش استفاده
  .شود، قابل استنباط نيست نوع اثري كه از آن نقل ميگفته محدوديتي در خصوص  معيار پيش
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