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   آيتي حميد

    فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي   ، پژوهشكدةيمربي پژوهش
  

  
  
  

  هنرهاي تجسمي هنري با تأكيد بر  معنوي در آثار مالكيت
  

  چكيده
جـا كـه امـروزه بـا         از آن . هاي ذهني انسان است كه ارزش تجـاري دارد          اي از فعاليت    مجموعه» مالكيت معنوي «

شود، مجموعه قواعد و قوانيني       گسترش ارتباطات، آفرينش يك اثر، نوعي حرفه و منبع كسب درآمد محسوب مي            
بندي كلـي     مالكيت معنوي در يك تقسيم    .  آن و نيز حكومت، حاكم است       كننده   صاحب اثر و عرصه    بر روابط بين  
در بخش اول، به دليـل اخـتالف      .شود  تقسيم مي » هاي صنعتي   مالكيت«و  » هاي ادبي و هنري     مالكيت«به دو بخش    

ـ           ديدگاه امـا در بخـش دوم، ايـران بـه           نپيوسـته،    ههايي عمدتاً اقتصادي، ايران هنوز به قراردادهاي جهاني مربوط
بـراي  . حـق مـادي و حـق معنـوي        : هر پديدآورنده، داراي دو حق است      .كنوانسيون پاريس ملحق گرديده است    

حراست از اين حقوق و در جهت حفظ منافع پديدآورندگان، شايسته اسـت دولـت اقـداماتي را در سـه بخـش             
ن مقاله، آگاهي و دست يابي پديد آورندگان اثر به ايـن  هدف از انتشار اي .قضايي، اجرايي و تقنيني به عمل آورد 

يابـد؟ اگرچـه      چشم انداز كلي است كه پس از خلق يك اثر چه نوع حقوق مادي و معنوي براي آنان تحقق مـي                    
ممكن است در نگاه نخست، بنظر برسد آثار مربوط به هنرهـاي تجـسمي از دامنـة بيـشتري برخـوردار بـوده و                        

دهند، ليكن به دليل حاكم بودن اصول و مباني واحد بر انواع آثار هنري و              يه را تشكيل مي   مخاطبان عمدة اين نشر   
  هـا،  ايم چرا كه وقوف بر اين آگـاهي  اي مستقل بررسي نكرده ادبي و ضرورت آگاهي رساني جامع، آن را به گونه      

  . پذير نيست بدون شناخت مالكيت معنوي در تمامي ابعاد و اشكال آن، امكان
  

  .المللي مالكيت معنوي، مالكيت ادبي و هنري، حق مادي، حق معنوي، قراردادهاي بين: ها د واژهكلي
  

 
 6/2/1388: تاريخ پذيرش مقاله

E-mail: ayati@acecr.ac.ir 
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  مقدمه
هاي ذهني انسان     اي از فعاليت    ، مجموعه 1»مالكيت معنوي «

رو چـه بـسا       از ايـن  . است كه داراي ارزش تجاري اسـت      
به جـاي آن مناسـب بـه نظـر      » دارايي معنوي  «  واژه كاربرد

ها و مصاديق مالكيت معنوي را     چنانچه بخواهيم جلوه  . آيد  
احصا كنـيم از آثـار ادبـي و هنـري ماننـد كتـاب، رسـاله،             
نمايشنامه، شعر، ترانه، سرود، اثـر سـمعي و بـصري، اثـر              
موسيقي، هنرهاي تجسمي ماننـد نقاشـي، تـصوير، طـرح،           

شروع شده، بـه    ... اثر معماري، اثر عكاسي و    نقش، پيكره،   
آثار فنـي همچـون اختـراع، طـرح صـنعتي، دانـش فنـي،               

اي و نيـز بـه آثـار تجـاري ماننـد نـام                افزارهاي رايانـه    نرم
ماننـد فرمـول    (تجاري، عالمـت تجـاري، اسـرار تجـاري          

  .ختم خواهد گرديد) كوكاكوال
اي از يك     هزماني بود كه استفاده از آثار ديگران، مثالً نوشت        

اي از او نبـود و        نويسنده يا دانشمند، منوط به هـيچ اجـازه        
حتي در صورت انتـساب آن بـه ديگـري، هـيچ مجـازاتي              

هاي دور، زكـات      در زمان . كرد  استفاده كننده را تهديد نمي    
شد و صاحب علم و دانش، انتظار         علم، نشر آن قلمداد مي    

طالبـه  نداشت تا حق مادي و اجرتي را بابت علـم خـود م            
اما امروزه بـا گـسترده شـدن ارتباطـات و تخصـصي           . كند

ها، آفرينش يك اثر، يك حرفه و منبع كـسب            شدن فعاليت 
اند با تـدوين      ه  ها سعي كرد    بنابراين، حكومت . درآمد است 

سـرآغاز  . قوانين مناسب، اين مقوله را تحت نظم درآورنـد        
به پيدايي صنعت چـاپ در  » حق مؤلف « پرداختن به مقوله 

در واقـع، جنـبش     . گـردد   اواخر قرن پانزدهم ميالدي برمي    
هاي حاكم بر عـصر رنـسانس در          اصالح مذهب و انديشه   

هـا بـر حقـوق و          ايـن نهـضت      و تكيـه   17 و   16هاي    سده
هاي نويسندگان   ها و سرسختي    هاي فردي و اعتراض     آزادي

هاي اروپايي را بر آن داشت تـا حقـوق       و هنرمندان، دولت  
هاي مادي و معنوي به رسـميت         را در جنبه  پديدآورندگان  

ايـن  .  خود بگنجاننـد    بشناسند و آن را در قوانين موضوعه      

                                                                          
1

 - intellectual property 

تـدريج در ايـن كـشورها بـسط يافتـه، تكميـل                 قوانين بـه  
گرديدند و بيش از دو قرن اسـت كـه در اروپـا و امريكـا                

  . جدي دارند سابقه
ــده  از آن ــه مخاطــب عم ــا ك ــدان،   ج ــشريه، هنرمن ــن ن  اي

ان و اهل قلم هستند، كوشش نگارنده بر اين بوده فرهيختگ
اي هرچند كوچك، آنان را بـا كليـات           كه با گشودن پنجره   

موضوع و مباحث حقوقي مربـوط بـه آثارشـان و تبعـات             
مادي و معنوي مترتب بـر آن آشـنا كنـد و بـابي را بـراي                 

  .شان بگشايد  روي تعمق و مطالعات بعدي، پيش
  

  روش تحقيق
 بـه كـار گرفتـه شـده،         تحقيـق ين ايـن    روشي كه در تـدو    

  . آوري منابع بوده است اي و مبتني بر جمع كتابخانه
  
  مالكيت معنوي در قوانين ايران) 1

  هاي ادبي و هنري مالكيت) الف
 حـق مؤلـف در ايـران     نخستين قانون نسبتاً جامع در زمينه    

» قانون حمايت از حقـوق مؤلفـان، مـصنفان و هنرمنـدان           «
 33 به تصويب رسيد و مشتمل بـر  1348است كه در سال     

 ايـن قـانون، انـواع اثرهـاي مـورد           2  در مـاده  . ماده اسـت  
  :حمايت به شرح زير ذكر گرديده است

 ديگـر     كتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته          -1
  .علمي و فني و ادبي و هنري

 شعر و ترانه و سـرود و تـصنيف كـه بـه هرترتيـب و                 -2
  . يا نشر شده باشدروش نوشته يا ضبط

 نمايش يا     اثر سمعي و بصري به منظور اجرا در صحنه         -3
پرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هرترتيب و         

  .روش، نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد
 اثر موسيقي كه به هر ترتيب و روش، نوشته يا ضبط يا  -4

  .نشر شده باشد
 جغرافيـايي   نقـشه  نقاشي و تصوير و طـرح و نقـش و         -5

هاي تزئيني و هرگونه اثر تزئيني        ها و خط    ابتكاري و نوشته  

www.SID.ir
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و اثر تجسمي كه به هر طريق و روش به صورت ساده يـا              
  .تركيب به وجود آمده باشد

  ).مجسمه( هرگونه پيكره -6
  . ساختمان  اثر معماري از قبيل طرح و نقشه-7
آمـده   اثر عكاسي كه با روش ابتكـاري و ابـداع پديـد              -8

  .باشد
   اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه          -9

  .قالي و گليم
يـا  ) فولكلـور ( فرهنـگ عامـه        اثر ابتكاري كه بر پايه     -10

  .ميراث فرهنگي و هنر پديد آمده باشد
  . ابداع و ابتكار داشته باشد  اثر فني كه جنبه-11
د اثـر از     ديگر كه از تركيـب چنـ         هرگونه اثر مبتكرانه   -12

  .اثرهاي نامبرده در اين فصل پديد آمده باشد
مـدت اسـتفاده از حقـوق مـادي     «:  اين قانون  12طبق ماده   

پديدآورنده موضوع اين قانون كه بـه موجـب وصـيت يـا             
 سـال   30شود از تاريخ مرگ پديدآورنده،        وراثت منتقل مي  

است و اگر وارثي وجود نداشته باشد يا براثر وصـايت بـه    
  ل نشده باشد، براي همان مدت به منظور استفادهكسي منتق

قـرار  ]فرهنگ و ارشاد اسـالمي    [عمومي در اختيار وزارت     
  .»خواهد گرفت

ــاده  ــانون  22م ــن ق ــار اي ــي اظه ــادي  «: دارد م ــوق م حق
پديدآورنده موقعي از حمايت اين قانون برخوردار خواهد        

ـ                ا بود كه اثر براي نخستين بار در ايران چـاپ يـا پخـش ي
نشر يا اجرا شده باشد و قبالً در هـيچ كـشوري چـاپ يـا          

  .»نشر يا پخش ويا اجرا نشده باشد
نقل از اثرهايي كـه انتـشار يافتـه    «: دارد  نيز مقرر مي 7ماده  

ها براي مقاصد ادبي و علمـي و فنـي            است و استناد به آن    
آموزشي و تربيتي به صورت انتقاد و تقريظ با ذكـر مأخـذ       

  .» مجاز استدر حدود متعارف
 بـه تـصويب رسـيد       1352قانون مهم ديگري كه در سـال        

» قانون ترجمه و تكثير كتـب و نـشريات و آثـار صـوتي             «
  .است

حق تكثير يـا تجديـد چـاپ و         «:  اين قانون  1بر طبق ماده    
اي بـا متـرجم يـا        برداري و نشر و پخش هـر ترجمـه          بهره

 مدت استفاده از اين حقوق كـه بـه        . وارث قانوني او است   
شود از تـاريخ مـرگ متـرجم، سـي سـال              وراث منتقل مي  

حقوق مـذكور در ايـن مـاده قابـل انتقـال بـه غيـر                . است
  .»...است
برداري يا ضبط يا تكثير       نسخه«: دارد   قانون مقرر مي   3ماده  

آثار صوتي كه بر روي صفحه يا نوار يا هـر وسـيله ديگـر            
ــازه    ــدون اج ــت، ب ــده اس ــبط ش ــا   ض ــق ي ــاحبان ح  ص

مقـام قـانوني آنـان بـراي          ان انحصاري يا قـائم    توليدكنندگ
حكـم مـذكور در ايـن مـاده شـامل           . فروش ممنوع اسـت   

هـاي راديـو و       برداري يا ضـبط يـا تكثيـر از برنامـه            نسخه
  . »تلويزيون يا هرگونه پخش ديگر نيز خواهد بود

از قوانين و مقررات ديگري كـه در همـين زمينـه بعـد از                
توان از قانون مطبوعـات       انقالب اسالمي وضع گرديده، مي    

ها و ضوابط نشر كتـاب        ، اهداف و سياست   )1364مصوب(
، ضوابط عام   ) عالي انقالب فرهنگي     شوراي 1367مصوب(

هاي فرهنگـي     ها و كانون    تأسيس مراكز، مؤسسات، انجمن   
 شـوراي عـالي     1367مـصوب   (هـا     هنري و نظارت بـر آن     

گان و قانون حمايت از حقوق پديدآورند     ) انقالب فرهنگي 
  .ياد كرد) 1379مصوب (افزارهاي رايانه  نرم

، »برن«المللي  شايان ذكر است هنوز ايران به كنوانسيون بين
  .هاي ادبي و هنري نپيوسته است مربوط به مالكيت

  
  هاي صنعتي و تجاري مالكيت) ب

هاي صنعتي و تجاري در ايران از         قوانين مربوط به مالكيت   
هـا، يعنـي      تـرين آن    و مهم تري برخوردار است       بيش  سابقه

 به تصويب   1310در سال   » قانون ثبت عالئم و اختراعات    «
رسيده كـه قـانون مربـوط بـه عالئـم تجـارتي و صـنعتي                

اسـم تجـارتي نيـز در قـوانين         .  را نسخ كرد   1304مصوب  
 مـورد اشـاره قـرار       1311ايران در قانون تجارت مـصوب       

  .گرفته است

www.SID.ir
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المللي پاريس بـراي      ن به كنوانسيون بي   1337ايران در سال    
حمايت از مالكيت صنعتي و تجارتي و كـشاورزي ملحـق          

  .شده است
و » بـرن «المللـي     گفتني است مركز جهاني دو قرارداد بـين       

هـاي فكـري      سازمان جهـاني حقـوق مالكيـت      «،  »پاريس«
)WIPO(1ــي ــده م ــازمان    خوان ــاردهمين س ــه چه شــود ك

كز در  اين مر . آيد  تخصصي سازمان ملل متحد به شمار مي      
ترويج حمايـت مالكيـت     » WIPO«. سوئيس مستقر است  

معنوي در سراسر جهان را مقصود همت خود قرار داده و           
» بـرن «عضويت در آن، تعهدي به اجراي مفاد قراردادهاي         

  .براي اعضا دربرندارد» پاريس«و 
  
  حقوق مادي و معنوي اثر) ج

ر در ارتباط با حقوقي كه پديدآورنده از اثر خود برخـوردا          
حق «و » حق مادي«: شود به دو نوع حق بايد اشاره كرد مي

بـرداري انحـصاري ناشـي از تكثيـر يـا             حق بهره . »معنوي
 منـافع مـادي       عمومي اثر كـه دربردارنـده       نمايش يا عرضه  

اين حق  ). 1375آيتي،  (شود    خوانده مي » حق مادي «است،  
 هاي  جنبه. قابل انتقال بودن و موقت بودن     : دو ويژگي دارد  

  :گوناگون حق مادي از اين قرار است
   حق نشر و تكثير،-1
   حق عرضه و اجرا،-2
   حق اقتباس، تلخيص و تبديل،-3
   حق ترجمه،-4
  . حق استفاده از پاداش و جايزه-5
، مزايايي است قانوني و غيرمادي و مربوط »حقوق معنوي«

 يك اثر فكري كه بـه موجـب آن           به شخصيت پديدآورنده  
گردد   ه از يك دسته از حقوق برخوردار مي       وي براي هميش  

اين حقوق غيرقابل انتقـال و نامحـدود بـه          ). 1375آيتي،  (
هاي گوناگون حق معنـوي بـه ايـن قـرار             جنبه. زمان است 

  :است

                                                                          
1

 - World Intellectual Property Organization 

  گيري در مورد انتشار اثر،  حق تصميم-1
  ،)حق نامگذاري بر روي اثر( حق انتساب -2
  ،)حق اعمال تغيير در اثر( حق حرمت اثر -3
  
   المللي هاي فكري و نظام بين مالكيت) 2

و » حـق مؤلـف   «المللـي     پيوستن ايران به قراردادهاي بـين     
مخالفـان  . از ديرباز محل مناقشه بـوده اسـت       » كپي رايت «

المللـي بـر ايـن نظرنـد كـه            الحاق ايران به كنوانسيون بين    
 آثار علمي و تأليفـات       هاي دراز است كه همه      ها قرن   غربي

اند و از  نشمندان و متفكران ما را به رايگان برده       ارزشمند دا 
كه اجرتـي     آن  اند، بي   هاي كالني اندوخته    اين طريق، سرمايه  

پس چرا ما بايد اينك ناچار      . به پديدآورندگانشان بپردازند  
 نـابرابر    باشيم با پذيرفتن قراردادهاي جهاني در اين معامله       

گاه تـصريح    گزاف پرداخت كنيم؟ اين ديـد       ها هزينه   به آن 
كند كه اين امر، ناشران وطني را به لحاظ اقتـصادي در              مي

دهـد و   مقايسه با ناشران خارجي در وضع ضعيفي قرار مي  
  .مقرون به صرفه نيست

اوالً مقاومـت در    : در مقابل، ديدگاه ديگـري معتقـد اسـت        
  برابــر جريــان فراگيــر و همگــاني قانونمنــدي در عرصــه 

نه و غيرمتمدنانه و از سوي   جهاني، امري است غيرهوشيارا   
 توليـد آثـار سـينمايي و      ديگر با عنايت به حجـم گـسترده       

موسيقايي و حتي ادبي و مطلوبيت مظاهر فرهنگـي ايـران           
در انظار بسياري از كشورهاي دنيا و همچنين وجود تعداد          

شمار ايرانيان مقيم خارج، معلوم نيـست كـه بـه لحـاظ               بي
محمـد  (نـافعي نباشـد     اقتصادي، پيوستن ايـران متـضمن م      

به هرحـال تـا ايـن زمـان هنـوز ايـران بـه               ). 1374بيگي،  
هـاي ادبـي و هنـري         مربوط بـه مالكيـت    » برن«كنوانسيون  

  .ملحق نگرديده است
  
  هنرهاي تجسمي ) 3

مفاهيمي كه توسط عناصر بصري مانند خط، نقطه، سـطح،          
گردنـد از طريـق       شكل، رنـگ، بافـت و  غيـره ابـراز مـي            
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بـسياري از   . هستند قابل درك و دريافت      هنرهاي تجسمي 
نويسندگان كتابهاي هنري؛ نقاشي، سفالگري،پيكرتراشـي،      

ــصويرسازي،    ــاري، ت ــتي، معم ــنايع دس ــسي، ص خوشنوي
عكاسي، گرافيك و طراحي صـنعتي را از اقـسام هنرهـاي            

  )1371نامي، . (اند تجسمي به شمار آورده
منـدان   مـصنفان و هنر ، قانون حمايت حقوق مؤلفان  2مادة  

، 7، 6، 5كه اثرهاي مورد حمايت را برشمرده، در بنـدهاي     
هاي مختلف هنرهاي تجـسمي        به شرح زير از گونه     9 و   8

  : يادكرده است
اثرهاي مورد حمايت ايـن قـانون بـه شـرح زيـر             : 2مادة  
  : است

1- . ...   
 طــرح و نقــش و نقــشه جغرافيــايي ، تــصوير، نقاشــي-5

زييني و هرگونه اثر تزييني     هاي ت   ها و خط    ابتكاري و نوشته  
و اثر تجسمي كه به هر طريق و روش به صورت ساده يـا              

  . تركيبي به وجود آمده باشد
  )مجسمه( هرگونه پيكره -6
   اثر معماري از قبيل طرح و نقشة ساختمان-7
 اثر عكاسي كه با روش ابتكـاري و ابـداع پديـد آمـده               -8

  . باشد
ي يا صنعتي و نقشة      اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دست      -9

  قالي و گليم 
 شيوة نگارش بندهاي مذكور     ،رسد به داليل زير     به نظر مي  

  : ايرادهاي متعددي دارد
را از  » ابتكـار « همـين قـانون،      1 با توجه به آن كه مادة        -1

عناصر الزم براي شناسايي هر اثر محسوب داشته، كـاربرد          
ويي اسـت   گ  ، نوعي تكرار و زياده    2آن در چند بند از ماده       

  . كه متون قانوني بايد عاري از اين نقيصه باشد
 ذكـر شـده،     5 اثر تجسمي، تنها در قسمت پاياني بنـد          -2

هـايي   حال آن كه تمامي بندهايي كه قبالً بر شمرديم گونـه      
بهتر اين است كـه همـة       . آيند  از اثر تجسمي به حساب مي     

ها به طـور منجـسم و يكجـا مـورد اشـاره قـرار                 اين گونه 
  . ندگير

وجود دارد؛  » طرح و نقشه  «گويي دربارة      همين پراكنده  -3
طرح، نقاشي، تصوير، نقـشه      به موارد    5از يك سو در بند      

و اثر تزييني اشاره گرديده، بدون آن كه توضيحي در مورد           
از سوي ديگر  در بند      . اين مفاهيم نزديك به هم داده باشد      

ة قـالي و     از نقـش   9 از طرح و نقشة ساختمان و در بنـد           7
  . گليم سخن رانده است

كه در قالبي ابتكاري و هنري پديد آمـده نيـز           : اثر عكاسي 
برخي از كارشناسان، عكاسي را     . مورد حمايت قانون است   

اند زيرا به نظـر آنـان         كاري هنري به معناي حقيقي ندانسته     
در اين رشته، نقش ابزار و وسايل بيش از نقش فعاليتهـاي            

هـا معتقدنـد در عكاسـي،        آن. اسـت فكري و دستي انسان     
رود نقـش اساسـي را ايفـا          وسيلة مكانيكي كه به كـار مـي       

نموده و بنابراين از نظر ماهيـت بـا سـاير كارهـاي هنـري              
اين استدالل مورد قبـول همـة حقوقـدانان         . استمتفاوت  

واقع نشده و در عمل نيز اثر عكاسي اصيل و ابتكـاري در             
ان و فرانـسه در رديــف  اي از كـشورها از جملــه ايـر   پـاره 

در ) 1375صـفايي،   . (كارهاي هنري به شمار آمـده اسـت       
م مخالفـان،   نماييم اگر بـه زعـ        عكاسي اضافه مي   مورد آثار 

مدد گرفتن از وسايل مكـانيكي، وجهـي منفـي بـه شـمار              
آيد، اين استدالل در مورد آثـار سـينمايي كـه در آن از                مي

مورد در  شود و يا     انواع ترفندها و فنون تدوين استفاده مي      
آثار موسيقي كه امروزه به كمك سازهاي كاملتر نسبت بـه           

هاي ديگـر     تر يافته و بسياري از رشته       گذشته، كيفيتي عالي  
ماننــد بــسياري از [در انگلــستان . نيــز بايــد صــادق باشــد

، هنگامي كه يك اثـر عكاسـي در نتيجـة           ]كشورهاي ديگر 
يو همراه با حـق     آيد مالكيت فيلم يا نگات      سفارش، پديد مي  

در ايـن   . گـردد    آن به سـفارش دهنـده منتقـل نمـي          1تكثير
توانـد آن را نـزد        صورت عكاس مالك نگاتيو بـوده و مـي        

بنابراين سفارش دهنـده فاقـد ايـن امكـان          . خود نگه دارد  
 مگـر در  ه تعداد بيشتري از آن را چاپ كنـد، خواهد بود ك  

 همچنـين عكـاس حـق     . قرارداد خالف آن ذكر شده باشد     
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ندارد براي هر منظور مثالً چاپ آن روي جلد يك نـشرية            
 از روي نگاتيو آن چاپ نمايد و بايـد در ايـن             -غير معتبر 

هنگام رضايت سفارش دهنده را كه مالك حق تكثير است          
  . به دست آورد

 از  7 از قبيل طرح و نقشه سـاختمان در بنـد             :اثر معماري 
ثـار اگـر داراي     اين گونه آ  .  قانون ذكر گرديده است    2ماده  

باشـند مـورد    هنري  ويژگي ممتاز و ابتكاري و واجد جنبة        
پيـاده كـردن مـشابه آن طـرح و نقـشه در             حمايت بوده و    

ساختماني ديگر توسط مالك يـا شـخص ديگـر، مـستلزم            
  . كسب رضايت معمار ساختمان اول خواهد بود

  
  هاي تحقيق يافته) 4

بخـش  ويـژه در        هـاي معنـوي بـه       امروزه حقـوق مالكيـت    
هاي ادبي و هنري در ايران اهميت فراوانـي يافتـه             مالكيت
هاي سينمايي، آثار موسـيقايي و         فيلم   فزاينده  توسعه. است

محمـد  (كتاب بر اين اهميت بيش از پـيش افـزوده اسـت             
هـاي    رسد بـراي جبـران كاسـتي        به نظر مي  ). 1379بيگي،  

موجود در اين رابطه بايد سه راهكـار قـضايي، اجرايـي و             
  . حقوق داخلي، مطمح نظر قرار گيرد قنيني در عرصهت

در بخش قـضايي، بـه دليـل ضـعف در دكتـرين و رويـه                
ــوق    ــضييع حقـ ــدم تـ ــود، از جهـــت عـ ــضايي موجـ قـ
پديدآورندگان و سپردن امر داوري به قـضات متخـصص،          

اي تشكيل گردد و نيز مراكـز         هاي ويژه   شايسته است شعبه  
  فرينشگران عرصـه اي براي پاسخگويي حقوقي به آ  مشاوره

كننـدگان    ادب و هنر در منازعاتـشان بـا ناشـران و عرضـه            
  .آثارشان تأسيس شود

هاي   در بخش اجرايي، الزم است دولت از تشكيل اتحاديه        
آورندگان حمايت مادي و معنوي به عمـل آورده، در            پديد

بخش سياستگذاري كالن در اين حـوزه بـه ايفـاي نقـشي             
  . تر بپردازد راهگشا و جدي

  در بخش قانونگذاري، بجا اسـت قـوانين نـاقص و كهنـه            
گذشته با مساعدت حقوقدانان، كارشناسـان و متخصـصان         

امر مورد بازنگري قرار گرفته، تحوالت و نيازهاي جديـد          
ويژه متناسب سـاختن      به. در اين قوانين مد نظر قرار گيرند      

هاي به عمـل آمـده در ايـن           ها با نوع سوءاستفاده     مجازات
 انتشار با تأكيد بر       قانونمند كردن قراردادهاي عرضه    زمينه،

هـاي    حفظ منافع پديدآورندگان و نيـز تعـديل چـارچوب         
نظــارتي و مميــزي در فراينــد توليــد كتــاب، فــيلم و آثــار 

  . اين اقدامات است موسيقايي از جمله
  

  گيري نتيجه
گيـري و اسـتناد       هاي دور كه هر نوع بهره       برخالف گذشته 

ي ذهني انديـشمندان مجـاز بـود، در جهـان           ها  به فرآورده 
هاي   اي يافته و با انگيزه       حرفه  امروز، توليد آثار فكري جنبه    

هـا از جهـت       رو، دولـت    از ايـن  . كسب درآمد همراه است   
كننـد بـا تـدوين قواعـد و           حفظ حقوق فردي، سـعي مـي      

ايــن . مقــررات، از حقــوق پديدآورنــدگان حمايــت كننــد
دريافـت اجـرت و     (» مـادي حـق   « تنها محدود به      حمايت
از جملـه   (آفرينـشگر   » حق معنوي «نيست، بلكه   ) دستمزد

حق تصريح نام او بر اثر و جلوگيري از تحريـف و تغييـر              
  .گيرد را نيز در برمي) اثر به وسيله ديگران

المللي در دنياي امروز و تنوع        اينك گسترش ارتباطات بين   
  مقولـه و گستردگي آثار ادبي و هنري و صـنعتي، اهميـت            

 جهاني، بيش از پـيش شـدت         مالكيت معنوي را در گستره    
انـد بـا پيوسـتن بـه ميثـاق           ها سعي كـرده     بخشيده و دولت  

شـمول را توسـعه و        المللي، ايـن حقـوق جهـان        بزرگ بين 
متأسفانه تعامـل مـا در ايـن خـصوص بـا            . تحكيم بخشند 

مـضافاً  . جهان خارج يا اندك است يا اصالً وجـود نـدارد          
 داخلي نيز قوانين مربوط، كهنـه، نارسـا و            حوزه كه در   اين

  .ناكافي هستند
شايسته اسـت بـا اهتمـام حقوقـدانان، اديبـان، هنرمنـدان،             

هـاي جـدي و       ريـزي   اندركاران، برنامه   متخصصان و دست  
  .اقدامات عملي مؤثر در اين زمينه صورت گيرد
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  فهرست منابع
ران، هاي فكري، ته    ، حقوق آفرينش  )1375( آيتي، حميد    -

  .انتشارات حقوقدان
، حقـوق مـدني و حقـوق        )1375( صفايي، سيد حـسين      -

  . تطبيقي، تهران، انتشارات ميزان
 هـاي   ، بررسـي ديـدگاه    )1374(اعظـم      محمد بيگي، علي   -

 11 (823 رايج درباره حقوق مؤلف، روزنامه همشهري، ش      
  ).آبان

، بررسي نظام ملـي حـق       )1379(اعظم     محمدبيگي، علي  -
  .ايران، تهران، انتشارات روشمؤلف در 

، مبــاني هنرهــاي تجــسمي، )1371( نــامي، غالمحــسين -
  .تهران، انتشارات توس
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