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کنیم، اساسـاً از یک  ما وقتی از مالکیت فکری صحبت می 
خصـوص وقتی ادبیات  کنیم. به  بحث اقتصـادی صحبت می 
های اقتصـــادی  ه  ها، نوعاً واژ  کنیم، واژه  ها را بررسی می  واژه 
هســــتند. ما حتی در حقوق مولفان و مصــــنفان، با اینکه 
دهیم، باز هم نگاهمان  محوریت را با مولف و مصنف قرار می 
ست. این نگاه اقتصـادی متفاوت از مبنای  یک نگاه اقتصادی 
خواهیم  ست. نگاه اقتصـادی نه به این معنا که می  اقتصـادی 
مبنای اقتصادی را بپذیریم. حتی اگر مبنای شخصـیت را هم 
ست.  مدنظر قرار دهیم، باز هم این نگاه، یک نگاه اقتصــادی 
در حوزه مالکیت ادبی و هنری، 3 بحث اقتصـادی مهم وجود 
ها توجه کنیم؛ اول اینکه از منظر اقتصادی،  دارد که باید به آن 
موضوعات مولفان و مصـــنفان و حقوق موردحمایت و مورد 
استثنائات، چه میزان ارزش افزوده را در ظرفیت کشـور ایجاد 
رایت، تا چه  کند؟ میزان مشاغل و کارآفرینی در حوزه کپی  می 
شوند؟ و موضوع سوم  بندی می  میزان هسـتند و چگونه دسته 
رایت در حوزه صـــادرات و واردات، چگونه تنظیم  اینکه کپی 

شود؟ می 

رایت، به صنایع اصلی، وابسـته، مرتبط و  صنایع حوزه کپی 
رایت هســتند، تقســـیم  آثاری که دارای آثار جزئی در کپی 
شوند. این صنایع، صنایعی هسـتند که آثار کلی را به بازار  می 
شود،  کنند. آنچه که در حوزه اقتصــادی مطرح می  منتقل می 

رایت اسـت که اگر ما بتوانیم این صــنایع را  این صـنایع کپی 
توانیم در  ها را استخراج کنیم، می  تحلیل و موارد اقتصادی آن 

قانونگذاری رویکــرد آن را هم 
تعیین کنیم. درواقع تبدیل امــر 
غیـرملموس به امـر ملموس در 
رایت و  حوزه صـــــــنایع کپی 
های زیادی ذیل این 4  فعالــیت 
گیرند.  دسـته از صـنایع قرار می 
خواهیم درمورد  پس ما اگـر مـی 
رایت صحبت کنیم،  حقوق کپی 
گری مشـاغل،  باید حوزه تنظیم 
گــــری فعالیت، و حوزه  تنظیم 
صـــادرات و واردات را هم وارد 
این زمینه کنیم تا وجه اقتصادی 
رایت روشــن شــود. ما در  کپی 
قانون حمایت از حقوق مولفان و 
مصــنفان، «اثر مشــترک» را 
ایم ولــــی  تعـــریف کـــرده 
«اثرجمعی» را نه. اثر مشــترک 

آورند و از حقوق آن  وجود می  ای مال مشـاع به  یعنی مثال عده 
شوند ولی اثرجمعی ذیل مدیریت یک شخص منتفع می 
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صنایع حوزه 
رایت، به صنایع  کپی 

اصلی، وابسته، 
مرتبط و آثاري که 

داراي آثار جزئی در 
رایت هستند،  کپی 
شوند.  تقسیم می 

این صنایع، صنایعی 
هستند که آثار کلی 

را به بازار منتقل 
کنند می 
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آید و  وجود مـــــــــی   به 
پدیدآورندگان ذیل مدیــریت 
دهند.  شخصی کار را انجام می 
اگر ما این اثرجمعی را تعـریف 
کـنـیم، ازجمله پــیامدهایش 
ایجاد موسسـات و مشـاغلی با 
هاي اقتصـــادي قابل  فعالیت 
تعـریف خواهد بود. اگـر ما این 
نگاه اقتصادي را داشته باشیم، 
ازاي آن،  هاي جدید و به  حــق 
ساختار و مشــاغل جدیدي را 
خواهیم داشـــــــت. ازجمله 
هایی که در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصــنفان  نمونه 
نیســت ولی در الیحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و 
هنري و حقوق مرتبط وجود دارد که درصورت تصــویب آثار 
ست. یعنی  بســیار خوبی خواهد داشت، «حق اجاره عمومی» 
کنم و در مــرجعــی مثل  طورمثال من کتابـی تولید مــی  به 
کنم که کتابخانه به جاي خریداري از من،  کتابخانه واگذار می 
دهد و به میزان اجاره، سـهم مولف را پرداخت  آن را اجاره می 
کند. در این حالت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به جاي  می 
هایی که تقاضاي  تواند براي کتاب  خرید کتاب از ناشرین، می 
زیادي دارند، از گزینه اجاره عمومی اسـتفاده کند که این خود 

مشاغل زیادي را در این زمینه ایجاد خواهد کرد. در اینصورت 
در کنار صـحبت از مباحث قوانینی و حقوقی، الزم اسـت که 
هاي عمومی و مراجع فرهنگی خود را هم  ســاختار کتابخانه 

موردتوجه قرار دهیم.

رایت و صنایع مربوط به آن در کشــــور  اقتصــــاد کپی 
درستی مورد مالحظه قرار نگرفته است، علت وجود مشکل  به 
گري آن هم مربوط به همین مسـئله است. صنایع و  در تنظیم 
توانند ایجاد شوند، داراي  مشاغلی که در حوزه حقوق نشر می 
رایت باید  اي هسـتند. لذا قانون کپی  تأثیرات بسـیار گسـترده 
انداز اقتصـادي را داشته  اي تنظیم شود که این چشـم  گونه  به 
رایت، در حوزه اقتصـــادهاي  باشد. ارزش افزوده صنایع کپی 
درحال رشد، بیشـــترین حرکت شتابی را داشته است و یک 
پتانسیل بسـیار قوي را در حوزه اقتصـاد دارد. اگر این حوزه و 
گري صورت  همه صنایع آن بتوانند فعال شوند و در آن تنظیم 
وجود خواهد آمد.  اي به  گیرد، حوزه اقتصادي بسـیار گسـترده 
بنابراین پرداختن به موضـــوع حمایت، شــــرایط حمایت، 
اجرایی  هاي اعطایی، آثار حق، استثنائات حق و ضـمانت  حق 
حق در حوزه مالکیت ادبی و هنري، نیازمند این اســــت که 
تبعات اقتصادي در حوزه ارزش افزوده، در حوزه مشاغل و نیز 
حوزه صادرات و واردات، مورد توجه قرار گیرد و ما با یک دید 

بسیار باز، به اصالح قانون بپردازیم.

رایت  اقتصاد کپی 
و صنایع مربوط به 
آن در کشور 
درستی مورد  به 
مالحظه قرار نگرفته 
است، علت وجود 
مشکل در 
گري آن نیز  تنظیم 
همین مسئله است
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