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بیروني در جامعه ،برای فقها و علمای دیني در قرون گذشته اثبات نگردیده بود و در واقه اینگونهه
آثار اعم از علمي ،ادبي یا هنری دارای وجة اقتصادی نیز نبوده است.
آثار فکری اعم از اختراع و آثار ادبي و هنری زماني به عنوان اموال تلقهي گردیدنهد کهه منهاف
اقتصادی برای آنها ایجاد گردید و مهورد رغبهت عقهال قهرار گرفتنهد .بهه عبهارت دیگهر ،بها ههور
رنسانس و اختراع دستگاه چاپ ،حقوق اختصاصي مادی به حقوق معنوی پدیدآورنده ملحق شد و
ارزش اقتصادی اثر نمایان گشت.
نوزایش فرهنگهي ،علمهي ،اقتصهادی و صهنعتي در اروپها باعهث گردیهد در قهرنههای  14و 15
میالدی به آثار فکری توجه ویژه گردد .آنگاه که اثر فکری به عنوان مسئله مطهر گردیهد ،تهالش
شد تا با تدابیر حکومتي و قوانین داخلي و بینالمللي در پي نظهم بششهي و تیهمین سهرمایه در ایهن
حوزه برآیند.
امهها در دنیههای شههرق و بشصههون در کشههورهای اسههالمي ،بههه دلیههل عههدم آشههنایي جامعههه بهها
پیشرفتهای حاصل شده در تمدن غرب ،اقتیای به رسمیت شناختن اثر به عنوان مال و به تب آن،
قبول حق مالکیت ،وجود نداشت تا آنکه اثرات پیشرفتهای جدید بشصهون در حهوزة اختهراع و
آثار فکری از قبیل کتاب و فیلم و  ...در جوام اسالمي نیز نمایان گشت.
فقهای شیعه در خصون مهال ،ملکیّهت و مالکیّهت نظهرات زیهادی را مطهر کهرده بودنهد امها
مواجهه با اموال غیر مادی ،آنها را با اختالف نظرهایي روبرو کرد که سرآمد آنها ،نظر خهان امهام
خمیني است.
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هههدف از نگههارش ایههن مقالههه ،تعیههین تکلیه

امههوال فکههری یهها آفههرینشهههای فکههری و ارائههه

راهکارهایي برای توجیه مالکیت آن با توجه به نظر امام خمیني است.

مبحث اول :معنای ملک و مالکیت
 ) 1ملک
قانون مدني از ملک و مالکیت هیچ تعریفهي ارائهه نهداده لهیکن از اوصهاف و آثهاری کهه بهرای آن
استنباط ميشود ،ميتوان تعری
مشتل

به تعری

حق مالکیت را به دست آورد اما حقوقدانان و فقها از دیدگاههای

و بیان معنای ملک پرداختهاند:
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وسی  ،اصطال «ملکیت بی » یعني سلطة زوج بر رابطة زوجیت با زن معین و آثار آن ،بهکار رفتهه

مقاله

ملک عبارت است از اختیار قانوني ششص بر اشیاء یا اموال یا اششان دیگر و در همین معنهي
است .معنای دیگر ،رابطه بین مالک و مملوک است و در اصهطال حقهوق فعلهي ،گهاهي ملهک و
مشتقات آن هور در مال غیر منقول دارد .بین ملک و مال ،عموم و خصون من وجه وجهود دارد
چنانکه کبوتر صید نشده که از مباحات است ،مال است ولهي ملهک نیسهت و میهوة گندیهدة دکهان
میوه فروشي که از مالیت افتاده باشد ،مال نیست ولي ملک صهاح

میهوه اسهت و او نسهبت بهه آن

میوه حق اختصان دارد و ميتواند هر نوع دخل و تصرف در آن بکند (جعفری لنگرودی -685 :1393

.)684
حق مالکیت در تعابیر حقوق اسالميبه «ملک» تعبیر شده است و غالبها ملهک را در کنهار حهق،
استعمال کردهاند(باریکلو .)116 :1393
 )2مالکیّت
در حقوق مدني ،مالکیت را چنین معنا کردهاند :حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر
صورت مگر در مواردی که قانون استثناکرده باشد (جعفری لنگرودی  .)599 :1393ماده  30و  31قانون
مادة  :30هر مالکي نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد ،مگر در مواردی
که قانون استثنا کرده باشد.
مادة  :31هیچ مالي را از تصرف صاح

آن نميتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

نکتة مهم آن است که قانون مدني ،مالکیت را منحصر در عین نميداند .ماده  29قانون مدني:
ممکن است اششان نسبت به اموال عالقههای ذیل را دارا باشند .1 :حق مالکیت (اعم از عهین
یا منفعت)؛ .2حق انتفاع؛  .3حق ارتفاق به ملک غیر.
اما در فقه ،هر سلطه قانوني را ملک نامند و مالکیت صفتي است که از این نظر بههکهار مهيرود
مانند مالکیت خانه ،مالکیت حق تحجیر ،مالکیت مناف  ،مالکیت بی و مالکیت حق اختصان و ...
(جعفری لنگرودی .)599 :1393
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مدني به این موضوع اشاره دارد:
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مبحث دوم :مفهوم ملک و مالکیت
ملک یا مملوک باید دارای خصوصیاتي باشد تا موضوع مالکیت قهرار گیهرد .مناسه تهرین معنهي
برای ملک ،احتواء و استیالء بر شيء است و در تعری

آن ،اعتبار احاطه یا سلطنت بهر مملهوک را

آوردهاند و مراتبي برای این احاطه یا سلطنت ذکر نمودهاند که عبارتند از :سلطنت تام حقیقهي کهه
مشصون خداوند اسهت و سهلطنت انسهان بهر خهود و دیگهری ملهک فلسهفي و ملکیهت حقهوقي
ميباشند و در ملکیت حقوقي به مالک و مملوک حقیقي نیازمند نميباشد.
در ادامة توضیح مفهوم ملک به عقیدة برخي از حقوقدانان عناصر آن به شر ذیل قابهل توجهه
است:
 .1اختصان به غیر منقول ندارد.
 .2اختصان فعلي اشیا هه خواه مال باشد خواه غیر مال هه را به شهشص یها اشهشان معهین بیهان
ميکند.
مقصود از ملک ،حق مالکیت است و مراد از حق ،سایر حقوق مالي یا مطلق حق ولو غیر مهالي
مانند حق قصان یا حق قذف ميباشد (انصاری 1376ج 224 :1؛ امام خمیني  1421ج .)21 :1
ملکیّت عبارت است از اختصان انحصهاری مهال بهه دارنهده کهه سهایرین را از تصهرف در آن
ممنوع ميکند مگر اینکه مان ایجاد شود .برخي دیگر ملکیّهت را بهه سهلطه و تسهلط بهر مهال تعبیهر
کردهاند (نجفي خوانساری  .)92 :1418برخي آن را رابطة خاصي بین مالک و مملوک تعری
که موج

کردهاند

سلطه و اقتدار مالک و تصرف انحصاری او در مال ميشود (نراقهي .)113 :1408بعیي نیهز
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معتقدند سلطه و اقتدار از آثار حق مالکیت اسهت و ززم نیسهت کهه بهرای شهناخت و تعریه

حهق

مالکیت ،سلطنت وجود داشته باشد (حکمتنیا .)131 :1387
بعیي دیگر گفتهاند حقیقت مالکیت یک اعتبار عقالیي است ،عقال بین کسي که چیزی را در
دست دارد و آن چیزی که در دست اوست ،علقهای اعتبار ميکنند که این رابطه ،منشهأ تسهلط وی
بر آن چیز ميباشد و یا اینکه آنچه را که اعتبار ميکنند ،عبارت است از همان سلطه (یزدی بيتا ج :1

 .)53اما امام خمیني مالکیت را چنین تعری

کردهاند :مالکیهت ،اعتبهار عقالیهي اسهت کهه یکهي از

احکام آن عبارت است از قدرت بر تغییر و تحوّل آن مال (امام خمیني  1421ج .)25 :1
از تعاری

فوق مي توان این استنباط را کرد که پیش فرض حقوقدانان و فقهها ،همسهاني و ههم

معنایي ملک و مالکیت است در حالي که به نظر ميرسد این استنباط صحیح نباشد چراکه «ملهک»
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مسامحه ميتوان فهمید که به جای تعری

ملک از تعبیهر ملکیهت و مالکیهت اسهتفاده شهده و قابهل

مقاله

اسم جنس است و جایگاه معنایي آن همچون «مال» است .البتهه در همهه تعهاری

بها کمهيتأمهل و

درک است.
چیزی که دارای وص

ملکیّت است ،ملک نامیده ميشود و از جهت حقوقي ،ملک به شهیئي

گفته ميشود که موضوع حق مالکیت است .ملک و مال دو مفهومياست کهه رابطهة تنگهاتنگي بها
هم دارند و در بعیي موارد بهجای یکدیگر مورد استفاده قرار ميگیرند .بهه عنهوان مثهال اصهطال
" "propertyابتدا به معنای حق بر درآمد یا منب درآمد بود اما در دوره انقالب صنعتي ،به شيء مال
تغییر معنا یافت و کم کهم در حقهوق انگلسهتان ،انهدراج مفههوم مالکیهت در مهال صهورت گرفهت
(خدمتگزار .)258 : 1390
چنانکه در بحث مال مطر گردید ،تعاری
تعری

مشتلفي از مال ارائه شده لهیکن بهه نظهر مهيرسهد

دکتر حسن امامي و دکتر مهدی شهیدی که منطبق با تعریه

است ،از تعاری

مهال از دیهدگاه علهم اقتصهاد

دیگر جام تر و کاملتر است :مال آن شهیئي اسهت کهه دارای ارزش اقتصهادی و

مبادله است (امامي  1381ج 19 :1؛ شهیدی .)302 :1393
دو عنصر در ایجاد ارزش اقتصادی را بایهد مفیهد بهودن بهرای رفه نیازههای مهادی و معنهوی و
حقوقدانان قائل به قابلیت تملک و اختصان یافتن برای مال هستند (بروجردی عبده 13 :1386؛ جعفهری
لنگرودی 37 :1388؛ کاتوزیان .)90 :1392

البته هر دو عنصر «فایده و کمیابي» نسبي است و ميتواند بهرای بعیهي افهراد و جوامه صهادق
باشد و برای بعیي دیگر نه .ممکن است یک شيء نسبت بهه شهشص خاصهي در شهرایطي خهان
مفید باشد و نسبت به اششان دیگر در شرایط عادی هیچ فایدهای بهر آن مترته

نباشهد .همچنهین

ممکن است وجود شيء در یک محیط ،فراوان و نامحدود و در محیطي دیگر نادر و محدود باشهد
(شهیدی .)303-304: 1393
اما ملک به شیئي گفته ميشود که موضوع حق مالکیت است .عموما چنین شیئي مال نیز هست
اما الزاما چنین نیست (آخوند خراساني .)103 : 1406
مال را گفتیم شیئي است که دارای دو عنصر سودمندی و کمیابي باشد امها شهرط ملهک بهودن
شيء ،فقط کمیابي و محدودیت دسترسي است و این عنصر برای ملک کافي اسهت چهه آن شهيء

(س)
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دیگههری محههدود بههودن دسترسهي بههه آن دانسههت .ایههن دو شههرط ،اساسههي اسههت اگرچههه بعیههي از
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مفید نیز باشد یا نباشد مانند هوا و نور خورشید که گرچه مفیدند لیکن چون کمیاب نیسهتند ،ملهک
محسوب نميشوند.
خوب ،با این تعری

مال و ملک ،آفریدههای فکری ميتوانند مصداق مال و ملک قرار گیرند

یا خیر؟
طبعا در آثار فکری هم باید دو شرط سودمندی و کمیابي وجود داشته باشهد تها مهال محسهوب
گردد و این آثار از قاعدة مطروحه مستثني نیستند .سودمندی و مفید بودن آثار فکری بهطور عمهوم
مورد توافق است اگرچه ممکن است آثار فکریای وجود داشته باشد که نه تنهها مفیهد نباشهند کهه
دارای میراتي نیز باشند .پس این نوع آثار فکری در صورت نداشتن فایهده ،ممکهن اسهت بههطهور
نسبي در جامعهای مال محسوب نگردند مانند کت

ضالّه در جوام اسالمي.

اما شرط کمیابي برای آثار فکری مورد مناقشه است .برخهي از حقوقهدانان معتقدنهد تها قبهل از
افشای اثر یا اطالعات یا اختراع ،مفهوم کمیابي متصور است ولي بعد از آن ،همهه مهيتواننهد از آن
استفاده کنند و وفور صدق ميکند مانند هوا .در این نوع آثار فقط با اعمال حمایت قانون است که
مي توان محدودیت و کمیابي ایجاد کرد .به عبارت دیگر ،تا قبهل از افشها یها انتشهار ،اینگونهه آثهار
فينفسه قابلیت کمیابي و مهال بهود ن را دارنهد و بعهد از آن فقهط بها حمایهت قهانوني ممکهن اسهت
مقدمات مال بودن (کمیابي) را ایجاد کرد .قانونگذار بهه جههت مصهالح جامعهه و لهزوم حمایهت از
نوآوری و اختراع و تهیة مقدمات پیشرفت جامعه ،اقدام به حمایهت و ایجهاد محهدودیت تها زمهاني
مششص مينماید و این قانون است کهه کمیهابي طبیعهي را بها کمیهابي مصهنوعي تهداوم مهيبششهد
سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

(خدمتگزار .)263 :1390
به نظر مي رسد این استدزل و روش برای توجیه وجود عنصر کمیهابي در آثهار فکهری صهحیح
نباشد چرا که این مستلزم دور است .کمیابي خود از دزیل وجودی مال است و با پذیرش این دلیل
برای اثر فکری ،آن را مال تلقي کرده و در نتیجه مورد حمایت قانون قرار ميدهیم .حهال ،چگونهه
ممکن است نتیجه را مجدد دلیل همان دلیل اولیه قرار داد .بهه عبهارت دیگهر ،اثهر فکهری بهه دلیهل
کمیابيای که قانون ایجاد کرده ،مال بوده و مورد حمایت قانون است.
بدون شک اثر فکری مال و ملک محسوب ميگردد اما با این استدزل که اثر بها حامهل اثهر را
باید تفکیک کرد .در نظر قبلي ،با انتشار اثر فقط حاملهای اثر متعدد و غیر کمیاب شدهاند نه خود
اثر .اثر فکری قابل حمایت همان اصل اثر است نه کتاب یا مجله یا وسیلهای که اختراع شده اسهت.
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اصل و ماهیت و مفهوم شعر حافظ است که البته کمیاب ميباشهد .کتهاب اشهعار حهافظ حامهل اثهر

مقاله

به عنوان مثال ،شعر حافظ و کتاب مجموعه اشعار حافظ دو مقولة جهدا از ههم هسهتند .اثهر فکهری،
فکری حافظ است و انتشار آن باعث نمهيگهردد کمیهابي اثهر حهافظ خدشههدار شهود .در موضهوع
اختراع نیز در واق اثر فکری ،ایده و فرمول اختراع شده ميباشد نه وسهیلهای کهه نشهانگر کهارکرد
فرمول اختراعي است .آن فرمول به دلیل کمیابي مال محسوب ميگردد و قابل حمایت است.
گفته ميشود این استدزل برای اثر فکری با تعبیری که بیان شد ،قابل قبول است اما آثار منتشهر
شده و تکثیر شده به چه دلیل مال است و قابل حمایت ميباشد؟
پاسخ آن است که وقتي اثر فکری مال محسوب شد و تحت حمایت قانون قرار گرفت ،آنگهاه
صاح

اثر به عنوان مالک دارای اختیار کامل برای هر نوع برخورد و از جمله انتشار و تکثیر با ههر

وسیله و توسط هر ششصي است .حق انتشار و تولید انبوه اثر نیز به دلیل انحصهاری بهودن ،کمیهاب
بوده و این امتیاز برای ناشر کتاب یا تولیدکنندة اختراع انحصهاری اسهت و بهه همهین دلیهل سهرمایة
اصلي ناشران و تولیدکنندگان ،امتیاز انحصاری آثار فکریای است که در اختیار دارنهد و دیگهران
از آن محرومند.
وص

ملکیّت ،زماني برای شيء محقق ميشود که عنصر کمیهابي کهه ززمهة ارزش اقتصهادی

مبحث سوم :ماهیت ملک و مالکیت
مالکیت نهادی است اجتماعي ،اقتصادی و حقوقي که در همة جوام و نظامهای حقوقي ،دزلت بر
حد اعالی حقوقي دارد که نسبت به شيء متصور اسهت .ایهن نههاد ،دو کهارکرد دارد ،یکهي آنکهه
جامعه امکان استفاده از مناب را به فرد ميدهد و دوم آنکهه فهرد در برابهر دیگهران اختیهار دارد کهه
نحوة استفاده از آن منب را تعیین کند.
از دیدگاه اقتصادی ،مالکیت امکان عملي بهرهمندی از یک مال ،صرف نظر از نحهوة دسهتیابي
به آن است ولي از دیدگاه حقوقي ،نحوة دستیابي دارای اهمیت بوده و باید قانوني باشد.
ماهیت مالکیت با توجه به دو نظریة سنتي و جدید تبیین ميگهردد .در نظریهة سهنتي ،مالکیهت،
رابطة میان ششص مالک و شيء مملوک است .رابطهای کهه بهازترین حهد اختیهار را بهرای مالهک
نسبت به آن شيء برقرار ميکند (امامي  1381ج 42-44 :1؛ کاتوزیان  .)13-14 :1392در فقه نیز این نظریه

(س)

ماهيت ملك و مالكيّت در اموال فكري با رويكردي بر نظر امام خميني

برای اشیاء است ،موجود باشد و این برخالف مال است که عالوه بر کمیابي باید مفید نیز باشد.
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حاکمیت دارد« :نسبت میان مالک و مملوک»« ،سلطنت مالک بر مملوک یا علقة خاصي که منشهأ
سلطنت مذکور است»« ،اعتبار احاطة مالهک بهر مملهوک»« ،اعتبهار سهلطنت مالهک بهر مملهوک» و
«احتواء و استیالء بر شيء» ،در همة این دیدگاهها ،سلطة ششص بر شيء لحاظ گردیده است.
امام خمیني نیز در این خصون ميفرمایند :مالکیت یعني اعتبار اضافه و انتسهاب بهین ششصهي

که مالک نام دارد و شیئي که مملوک نامیده ميشود (امام خمیني  1421ج .)26-27 :1
در همین حوزة سنتي ،دیدگاه شهید مطهری قابل ذکر است:
مالکیت امری اعتباری است که انسان با اقتباس از دنیهای واقه فهرض نمهوده
است .آنچه انسان در دنیای خهارج در خصهون مالکیهت دریافتهه ،مهالکیتي
است که میان او و افکار و افعال و قوا و اعیای او وجود دارد .اما نظیهر ایهن
ارتباط را میان خود با اشیائي که محصول طبیعت یا محصهول کهار و طبیعهت
یا محصول کار و طبیعت و سرمایه است فرض ميکند در عالم اعتبار ،وجود
خود را گسترش ميدهد و با قرارداد اجتماعي آن را معتبهر مهيشهمارد و بهر
اساس این نسبت ،به خود حق ميدهد که هر تصهرفي در آن مهال بنمایهد یها
حتي آن را تل

و معدوم نماید (مطهری .)50-52 :1385

در حقوق انگلستان نیز دانشمندای همچون بالک استون ،1نظریة سنتي در خصون مالکیهت را
چنین تبیین کرده است:
«مالکیت ،فرمانروایي انحصاری و مستبدانهای است که یک ششص بر اشیاء خهارجي جههان بها
محروم کردن کامهل دیگهر اشهشان از هرگونهه حقهي بهر آنهها ،ادعها و اعمهال مهيکنهد» ( Black

سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

.)stone1852
نکتة آخر و مهم در خصون نظریة سنتي آن است که مالکیت «حقي» است که بر یهک شهيء
مترت

ميشود و بر خالف دیگر حقوق مالي (حق انتفاع و حهق ارتفهاق) کهه جهدایي میهان حهق و

شيء موضوع آن ،کامال آشکار ميباشد ،مالکیت با موضوع خود درهم آمیشته است .بهدین سهب
نیز گاهي مالکیهت را جهای حقهوق مهالي قلمهداد مهيکننهد و دیگهر حقهوق را در مرتبتهي کمتهر و
ضعی تر مي دانند .با این تعبیر ،آنچه مورد تملک ،تصرف حقوقي و انتقال قهرار مهيگیهرد ،همهان

رابطة اعتباری میان ششص با شيء است نه خود شيء (کاتوزیان .)13 :1392
1 .Sir William Blackstone
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جدید ،مالکیت ،سلسلهای از روابط میان اششان در خصون یک شيء است.

مقاله

درهر حال ،نظریة سنتي ،مالکیت را رابطة بین مالک بها شهيء مملهوک مهيدانهد امها در نظریهة
اولین نظریه پرداز در این خصون ،وسلي هوفلد آمریکایي است کهه نظریهة او بهه نظریهة بسهتة
حقها و رابطهها 1معروف شد (خدمتگزار.)304 :1390
بر اساس نظریة هوفلد ،مالکیت به عنوان یک مفهوم حقوقي نه تنها شامل «حق» ،بلکه همچنهین
مشتمل بر «امتیاز» و «اختیار» نیز ميشود .حق اصوز در میان اششان قابل طهر اسهت .هرجها حهق
باشد ،زجرم تکلیفي هم هست در حالي که شيء نميتواند حامل تکلیفي باشد.
بنابراین حق مالکیت در نظریه جدیهد ،مجموعههای از روابهط ،حقهوق و تعههدات متقابهل میهان
اششان موضوع حق نسبت به شيء خان است .اکنون مثالي برای روشن شدن موضوع:
کسي که مالک یک خودرو است ،حقوق و تکالی

و روابط مشتلفي را در خصون مالکیت

خودروی خود نسبت به سایر مردم دارا ميباشد .حق مالکیت وی ترکیبي است از حقوق ،2ادعاها،3
امتیازات ،4اختیارات 5و مصونیتها. 6
از سوی دیگر این فرد ،در برابر عموم مردم تعهداتي دارد مانند داشهتن گواهینامهه راننهدگي یها
عدم سرعت غیر مجاز و ( ...خدمتگزار.)308: 1390

طرفهداران نظریهه جدیهد ،رابطههة حقهوقي میهان اشهشان در خصههون شهيء مهورد مالکیهت را پههر
اهمیتتر ميبینند.
در چارچوب نگرش سنتي به مالکیت ،مالکیت فکری رابطهای است که میهان پدیدآورنهده بهه
عنوان مالک با اثر فکری به عنوان مملوک برقرار ميشود .از آنجا که از گذشهته ههای دور ،رابطهة
مالکانه همواره میان اششان با اشیاء مادی و ملمهوس برقهرار بهوده ،پهذیرش چنهین رابطههای میهان

1 .Bundle of Rights and Relations
2 . Rights
3 . Claims
4 . Privileges
5 . Powers

(س)

6 . Immunities

ماهيت ملك و مالكيّت در اموال فكري با رويكردي بر نظر امام خميني

خالصه آنکه سنتگرایهان ،نقهش اساسهي بهرای شهيء موضهوع مالکیهت قائلنهد در حهالي کهه
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اششان با اشیاء غیر ملموس مانند آثار فکهری کهه مسهتقل از هرگونهه منشهأ مهادی اسهت ،در نظهر
بسیاری از قائالن به نظریه سنتي مالکیت ،دشوار مينماید.
مطابق با نظریة «حقها» ،مالکیت فکری مبیّن حقوق ،امتیازات ،اختیارات و مصونیتهایي اسهت
که پدیدآورنده در برابر دیگران نسبت به اثر فکری از آنها برخوردار است .حقوق او بر اثر فکری،
موجد تکالی

و تعهداتي برای دیگران است .در کنار این حقوق و اختیارات و امتیازات ،تکهالی

و تعهداتي نیز بر دوش دارد به عنوان مثال رعایت حقوق پدیدآورندگان دیگر و . ...
بنابراین با نظریة «حقها» ،حقوق مالکیت فکری پذیرفتنيتر ميباشد (خدمتگزار.)310-311 :1390

مبحث چهارم :انواع ملک و مالکیت
انواع ملک را جدای از انواع مال نميتوان تصور کرد اما مالکیت هم با توجه به مملوک و هم نهوع
ایجاد آن ،دارای انواعي است .فقها و حقوقدانان حق را به دو گونه تقسیم کهردهانهد :حهق انتفهاع و
حق مالکیت 1.حق بر اثر فکری ،حق انتفاع نميت واند باشد چراکهه حهق انتفهاع حقهي اسهت کهه بهه
موج

آن ،ششص ميتواند از مالي که عین آن ملک دیگری است یا مالک خان ندارد ،استفاده

کند 2.به عبارت دیگر ،صاح

حق انتفاع بر اثهر عقهد یها تهوافقي فقهط مهيتوانهد از ملکهي کهه در

اختیارش گذاشته شده ،استفاده نماید بدون آنکه صاح

و مالک عین یا منفعت ملک باشد.

مقایسة بین مالکیت منفعت و حق انتفاع ميتواند به روشن شدن بحث کمک کند:
اول آنکه منفعت یا مناف از دارایيهای مالک آن محسوب ميشود مانند اینکه اجهارة ملهک و
سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

حهق انتفهاع فقهط اجهازه

مناف طول دورة اجاره از دارایيهای مستأجر است در حهالي کهه صهاح
استفاده از ملک را دارد و این حق جزو دارایيهای او محسوب نميگردد.
دوم ،مالک مناف حق دارد آن را به دیگری اجاره دهد 3اما صاح

حق انتفهاع چنهین حقهي را

ندارد.
سوم ،مالک مناف اگر بمیرد ،مناف به ورثه او ميرسد اما صاح
انتفاع قط ميشود و در واق

حهق انتفهاع اگهر بمیهرد ،حهق

 ،حق انتفاع قائم به ششص است1.

 .1حق ارتفاق به ملک غیر از موضوع بحث ما خارج است.
 .2ماده  40قانون مدني
 .3ماده  473قانون مدني« :ززم نیست که موجر ،مالک عین مستأجره باشد ولي باید مالک مناف آن باشد».
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مثال کسي که ملک مورد اجارة مستأجر را غص
اما برای صاح
و صاح

کرده باید خسارت را به مستأجر پرداخت نمایهد

مقاله

چهارم آنکه اگر کسي مناف را از مالک آن غص

کند باید به مالهک منهاف  ،خسهارت بدههد

2
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حق انتفاع چنانچه خسارتي به ملک وارد شود ،خسارت به وی پرداخت نميگردد

ملک ،صاح

حق دریافت خسارت نیز هست (جعفری لنگرودی .)96-97 : 1388

با این توضیحات ،حق بر اثر فکری را باید حق مالکیت دانسهت ،حهال انهواع مالکیهت را مهورد
بررسي قرار خواهیم داد تا جایگاه مالکیت اثر فکری مششص گردد:
 )1مالکیت عین و منفعت
قانون مدني مالکیت را مشتص اعیان و مناف دانسته و مادة  29به این موضوع اختصان دارد:
ماده « :29ممکن است اششان نسبت به اموال عالقههای ذیل را دارا باشند:
.1مالکیت (اعم از عین یا منفعت)
.2حق انتفاع
.3حق ارتفاق به ملک غیر»
مالکیت صاح

اثر فکری را باید مالکیت عیني دانست چراکه عین خارجي منحصهر بهه امهوال

فیزیکي و مثال آن شعری است که عقهل و احسهاس انسهان ،وجهود و زیبهایي آن را حهس و درک
ميکند.
در حوزة حقوق مالکیت فکری ،مالکیت منفعت نیز برای طرف قرارداد واگذاری حقوق مادی
اثر؛ مانند ناشران و تولیدکنندگان فیلم های سینمایي و امثال آن متصور و جاری است .این مالکیهت
مانند مالکیت منفعت در اموال مادی است که البته به حکهم قهانون دارای حهد و مهرز خهان خهود
است .به عنوان مثال بر اساس مادة  14قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمنهدان ،حهداکثر
 .1ماده  45قانون مدني...« :موارد فوق ،حق انتفاع را فقط درباره ششص یا اششاصي ميتوان برقرار کرد که در حین
ایجاد حق مزبور ،وجود داشته باشند ولي ممکن است حق انتفاع تبعا برای کساني هم که در حین عقد به وجود
نیامدهاند برقرار شود و ماداميکه صاحبان حق انتفاع موجود هستند ،حق مزبور باقي و بعد از انقراض آنها ،حق زایل
ميگردد».

(س)

 .2ماده  320قانون مدني

ماهيت ملك و مالكيّت در اموال فكري با رويكردي بر نظر امام خميني

مادی نیست و اموال غیرمادی نیز محسوس هستند اما با حکم عقهل و احسهاس بشهری ،نهه ملمهوس
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واگذاری مالکیت منفعت در آثار ادبي ،علمي و هنری سي سال است یها بهر اسهاس مهادة  13قهانون
مذکور مالکیت منفعت اثر سفارشي حداکثر سي سال از زمان تاریخ پدیدآمدن به سهفارش دهنهده
منتقل ميشود و همچنین است در اثرهای سینمایي و عکاسي و موارد متعلق به اششان حقوقي که
این محدودیت سي ساله در انتقال مالکیت منفعت وجود دارد .در همهة مهوارد ،مالکیهت مجهدد بهه
صاح

اثر باز ميگردد.

1

 )2مالکیت اولیه و ثانویه
مالکیت اولیه آن است که بهدون سهابقه بههوجهود آمهده و شهامل دو نهوع مالکیهت ،اصهلي و تبعهي
مي شود .مالکیت اصلي آن است که به واسطه و تب مالکیت بر چیز دیگری ایجاد نشده است ماننهد
حیازت اشیای مباحه و احیای زمین موات ،آب رودخانه یا صید ماهي از دریا .اما مالکیت تبعهي آن
است که منشأ مالکیت بر اساس و به تب مالکیت دیگری حاصل شده است مانند مالکیت بر ثمرات
و نتایج اموال.
مالکیت بر آثار فکری از نوع مالکیت اولیه است چراکه سب

تملک آثار فکری ،همشهواني و

همجنسي با احیای اراضي موات و حیازت اشیای مباحه دارد ،به عبارت دیگر همان منطق و ماهیت
در حوزة اموال فکری هم حاکم است.
 .1مواد  13و  14و  15و  16قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان:
ماده  13ه «حقوق مادی اثرهایي که در نتیجة سفارش پدید ميآید تا سي سال از تاریخ پدیدآمدن اثرمتعلّق به سفارش

سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

دهنده است مگر آنکه برای مدت کمتر یا ترتی

محدودتری توافق شده باشد.

تبصره ه پاداش و جایزة نقدی و امتیازاتي که در مسابقات علميو هنری و ادبي طبق شرایط مسابقه به آثار مورد
حمایت این قانون موضوع این ماده تعلّق ميگیرد متعلّق به پدیدآورنده خواهد بود».
ماده  14ه «انتقال گیرندة حق پدیدآورنده ميتواند تا سي سال پس از واگذاری از این حق استفاده کند مگر اینکه برای
مدت کمتر توافق شده باشد».
ماده  15ه «در مورد مواد  13و  14پس از انقیای مدتهای مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور درصورت
حیات پدیدآورنده متعلق به خود او و در غیر اینصورت تاب ترتی

مقرّر در ماده 12خواهد بود».

ماده  16ه «در موارد زیر حقوق مادی پدیدآورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدّت سي سال مورد حمایت این قانون
خواهد بود:
 . 1اثرهای سینمایي یا عکاسي.

 . 2هرگاه اثر متعلّق به ششص حقوقي باشد یا حق استفاده از آن به ششص حقوقي واگذار شده باشد».
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دانش خود بعیي از آنها را کش

و روشن و علني ميکننهد یها بها ابتکهار و ذوق خهود ،بعیهي از

مقاله

علوم ،ادبیات و مفاهیم همه در عالم وجود حیور دارند و کساني بها تهالش و ذوق و ابتکهار و
مفاهیم و کلمات را برای انتقال مفهوميعلمي ،فلسفي یها ادبهي بههکهار مهيگیرنهد و در واقه احیها
ميکنند.
شعر حافظ یا موزنا یا هر شاعر دیگر ،خلق مفهوم و واژه نیسهت بلکهه اسهتفادة زیبها و دقیهق از
مفاهیم و کلمات است چنانکه برای شعر حافظ ،اصطال «سهل ممتن » بهکار ميبرند؛ یعني کلمات
خیلي سهل و روان است ولي استفاده از آنها به قدری زیباست که ممتن مينماید.
پس صاح

اثر فکری ،در واق مفاهیم و کلماتي را که از قبل وجود داشته و همه ميتوانسهتند

استفاده کنند احیا کرده و با ذوق و ابتکار به تصرف خود درآورده است.
احیای اراضي اگر با تسطیح و کاشت و  ...میسر ميگردد و اگهر تحجیهر مهيتوانهد ایجهاد حهق
برای عامل آن بکند ،در اموال فکری نیهز ابهداع و ابتکهار صهاح اثهر در اسهتشدام و بههکهارگیری
کلمات برای انتقال مفاهیم علمي ،ادبي و هنری همان کارکرد را دارا ميباشد.
گستردگي بيپایان و زیزال حوزة علم و ادب و هنر از گذشتههای دور تا اعصار و قرون آینده
مان از ایجاد محدودیت و تیییق عرصة ابتکار و نوآوری و خالقیت ميگهردد و از ایهن جههت بهر
نتیجه آنکه مالکیت اثر فکری از نمونههای مالکیت اصلي بوده و حقوق ناشي از آن اعم از حق
انتشار ،حق ارائه بهصورت فیلم ،موسیقي ،اجهرا و نمهایش ،دیجیتهال و فیهای مجهازی و  ...هماننهد
ثمرات و نتایج اموال مادی است که برای مالک ایجاد ميگردد.
اما در خصون مالکیت ثانویه که مأخوذ از غیر است ماننهد ار و بیه و  ،...دو نهوع مالکیهت
قهری و اختیاری قابل احصا ميباشد.
مالکیت قهری مانند ار بدون اختیار و ارادة خان ،از فردی به فرد یا افرادی منتقل مهيشهود.
این نوع مالکیت نیز در حقوق مالکیت فکری متصور و موجود ميباشد.
در این خصون باید به چند نکته توجه داشت:
نکتة اول آنکه مالکیت در آثار فکری شامل دو گروه از حقوق مهيشهود ،یکهي گهروه حقهوق
مادی است و دیگری گروه حقوق معنوی .هر یک از این دو گهروه بهه حکهم قهانون و بها مالحظهة
حکمت قانونگذاری ،فقط دارای یکي از دو اصل مهم مالکیت «دائمهيبهودن و قابهل انتقهال بهودن»

(س)

ماهيت ملك و مالكيّت در اموال فكري با رويكردي بر نظر امام خميني

احیای اراضي موات و حتي صید ماهيهای دریاها و اقیانوسها دارای مزیت مهم است.
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هستند .حقوق معنوی دائمي ولي غیر قابل انتقال اسهت و حقهوق مهادی ،قابهل انتقهال و غیهر دائمهي
است.

1

بنابراین در خصون مالکیت قهری و بحث ار  ،حقوق معنوی به هیج وجه برای هیچکس بهه
ار نميرسد اما حقوق مادی و مالي از جمله حقوق قهری محسوب ميگردد.
نکته دوم ،اعتبار حقوق مادی برای پدیدآورنده ،محدود به طول عمر وی و بعهد از مهر  ،تها
پنجاه سال ميباشد .طبیعي است که با انقیای این مدت ،بنا بر مصهلحت قانونگهذاری حقهي بهرای
وصي یا ورثه باقي نمي ماند و در عین حال که همچنان حقوق معنهوی بهرای پدیدآورنهده محفهوظ
است لیکن حقوق مهادی آزاد شهده و همگهان مهيتواننهد بها نظهارت حهاکم اسهالميبهه انتشهار اثهر
بپردازند.

2

نکته سوم آنکه فقط مالکیت اولیه نیست که بهطور قهری به ار ميرسد بلکه مالکیهت ثانویهه
نیز ممکن است با فوت مالک (ناشر یا تهیه کننده) به ار رسد.
نوع دوم مالکیت ثانویه ،مالکیت اختیاری است که با اراده و قصد ایجاد و انتقال ميیابهد ماننهد
بی  ،صلح و هبه و  . ...واگذاری حقوق مادی اثر فکری و انعقاد قرارداد انتشار باعث ایجاد مالکیهت
اختیاری برای ناشر ميشود.
نکتة قابل ذکر در اینجا آن است که مالکیت ثانویهه کهه بهرای ناشهر یها تهیهه کننهدة اثهر هنهری
متصور است ،دارای دو نوع محدودیت زماني است .ابتدا بهر اسهاس مهواد  13و  14قهانون حمایهت
حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ،واگذاری حقوق مادی یا به عبارتي حق مالکیت ثانویة ناشر یا
سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

 .1مواد  3و  4قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان:
ماده  3ه «حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پشش و عرضه و اجرای اثر و حقبهرهبرداری مادی و معنوی
از نام و اثر اوست».
ماده  4ه «حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است».

 .2ماده  12قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان:
ماده 12ه «مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موج
از تاریخ مر

وصایت یا وراثت منتقل ميشود،

پدیدآورنده پنجاه سال است و اگر وارثي وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسي منتقل نشده باشد

برای همان مدت به منظور استفاده عموميدر اختیار حاکم اسالمي(ولي فقیه) قرار ميگیرد.تبصره ه مدت حمایت اثر
مشترک موضوع ماده  6این قانون پنجاه سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده خواهد بود».
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بعد از آن مالکیت ثانویه منتفي شده و همان مالکیت اولیه برای پدیدآورنده حاکمیت دارد.

مقاله

تهیه کننده ،چنانچه برای مدت کمتر توافق نشده باشد ،حداکثر سي سال از زمان واگذاری اسهت و
نوع دوم محدودیت ،تبعیت مالکیت ثانویه از مالکیت اولیه در بعد از فهوت پدیدآورنهده اسهت
که مالکیت ثانویه با گذشت پنجاه سال از فوت صاح

اثر ،همزمان با انتفای مالکیهت اولیهه از بهین

ميرود .به عبارت دیگر ،چنانچه ورثة پدیدآورنده بعد از مثال سي سهال پهس از فهوت وی بها ناشهر
قرارداد انتشار ببندند و محدودیت زماني هم تعیین نکنند ،ناشهر فقهط تها بیسهت سهال اجهازة انتشهار
بهصورت انحصاری دارد و قرارداد وی با ورثة صاح
مالکیت اولیة صاح

اثر معتبر است و پس از آن ،بها انتفهای حهق

اثر ،حق مالکیت ثانویة ناشر نیز منتفي ميگردد.

 )3مالکیت خصوصی ،عمومی و دولتی
در علم حقوق ،مالکیت را به سه دسهته تقسهیم کهردهانهد ،مالکیهت خصوصهي ،مالکیهت عمهومي و
مالکیت دولتي.
اصليترین و فراگیرترین نوع مالکیت ،مربوط به اششان حقیقي است .مالکیهت خصوصهي از
قدمت بیشتری نسبت به انواع دیگر مالکیت برخوردار است .ابتدا انسهان بهه عنهوان فهرد ،اشهیایي را
خارج ساخت و تحت تملک عمومي یا دولتي درآورد.
مالکیههت خصوصههي حیههات علمههي ،فرهنگههي ،اقتصههادی و اجتمههاعي جامعههه را بههه حرکههت در
ميآورد و نهادهای عموميو دولتي مو

به حراست و تقویت آن ميباشند .این وص

جامعهای

است که مسیر پیشرفت و تعالي را طي ميکند و به اهداف مترقي نزدیک ميشود.
مالکیت به عنوان یک حق به تنهایي نیست بلکه بستهای است از حقها ،اعم از ایجهابي و سهلبي
که از یک طرف صاح

آن را مستحق حقهوقي مهي دانهد ماننهد حهق تصهرف ،حهق اسهتفاده ،حهق

واگذاری و هرنوع برخورد با ملک و از طرف دیگر صاح

آن را از بعیي امور بر حهذر مهيدارد

از قبیل افراط و تفریط در استفاده ،ضرر به دیگران ،سوء استفاده از حق و در یک کهالم مسهئولیت
در برابر دیگران.

1

(س)

 .1رجوع کنید به اصل  46و  47قانون اساسي

ماهيت ملك و مالكيّت در اموال فكري با رويكردي بر نظر امام خميني

تحت تملک خود درآورد و کمکم با تشکیل اجتماع و دولهت ،مهواردی را از مالکیهت خصوصهي
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مبنای مالکیت خصوصي ،ششص حقیقي یا حقوقي است و غیر از آن ،همه مراتبهي از مالکیهت
عموميمحسوب ميشوند .به عبارت دیگر مالکیت خصوصي امری مطلق و ثابهت و بهدون فهروض
مشتل

است اما مالکیت عمومي ،دارای مرات و شقوق متعدد ميباشد.

اششان حقوقي در جوام مدرن امروزی ،مالکیت خصوصهي افهراد و شهرکا را تجمیه کهرده
ولي در عین حال ،سهم مالکیت افراد ،مششص و معین است.
حوزه عموميرا مي توان بها مهواردی تبیهین کهرد ،مهثال بهر اسهاس قهانون تملهک آپارتمهانهها،
قسمتهای اختصاصي و مشترک تعری

شده و برای هرکدام احکاميوضه گردیهده اسهت .پهس

درون یک مجموعه آپارتماني هم ،مالکیت خصوصي و عموميتعری

شهده و مهواردی بهه عنهوان

مالکیت عموميبه نحو مشاع برای صاحبان واحدها تعیین گردیده و آنها مهيتواننهد در مهواردی بهه
نسبت قدر السهم و در مواردی به نسبت مساوی بهره گیرنهد .ایهن مالکیهت بهرای صهاحبان مجتمه
عمومياست اما نسبت به آحاد جامعه و مردمان دیگر ،خصوصهي محسهوب مهيگهردد .بهه عبهارت
دیگر ،موارد مشمول مالکیت عموميدر یک مجتم آپارتماني ،مشمول مالکیت خصوصهي نسهبت
به جامعه ميگردد.
به نسبت شهر یا کشور ،مالکیت عموميتعری

ميگردد و اششان خارج از آن شهر یا کشور

مجاز به استفاده از اموال عمومينیستند .امروز با فرض عدم وجود انسان در دیگر کرات و سیارات،
مالکیت عموميمحدود به کرة زمین شده و فعال قابهل توسهعه نیسهت .بنهابراین بهر اسهاس قهوانین و
قواعد بینالمللي ،فیاها و محدودههایي بهعنوان مالکیت عموميبرای همة مردم کهره زمهین تعیهین
سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

گردیده است؛ مانند اقیانوسها و دریاها (بجز محدودة مرزی کشورها).
قانون مدني ایران در سال  1307سعي کرده مالکهایي برای مالکیت عموميتعیین کنهد .مهواد
 24و  25این قانون چنین بیان داشته است:
ماده « :24هیچکس نميتواند طرق و شوارع عامه و کوچههایي را که آخر آنها مسدود نیسهت،
تملک نماید».
ماده « :25هیچکس نميتواند اموالي را که مورد استفاده عموم اسهت و مالهک خهان نهدارد از
قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عموميو مدارس قدیمه و میدانگاههای عمهومي ،تملهک
کند .و همچنین است قنوات و چاههایي که مورد استفاده عموم است».
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عموميپرداخته است:

مقاله

همچنههین قههانون اساسههي جمهههوری اسههالمي ایههران در اصههل چهههل و پههنجم بههه تبیههین مالکیههت
اصل چهل و پنجم :انفال و ثروتهای عمومياز قبیل زمینهای مهوات یها رهها
شده ،معادن ،دریاها ،دریاچهها ،رودخانهها و سایر آبهای عمومي ،کوهها،
درهها ،جنگلها ،نیزارها ،بیشههای طبیعهي ،مراتعهي کهه حهریم نیسهت ،ار
بدون وار و اموال مجهول المالک و اموال عمهوميکهه از غاصهبین مسهترد
ميشود ،در اختیار حکومت اسالمياست تا بر طبهق مصهالح عامهه نسهبت بهه
آنها عمل نماید ،تفصیل و ترتی استفاده از هر یک را قانون معین ميکند.

اما مالکیت دولتي ،مالکیت بر اموالي نیست که عموم ميتوانند مهورد اسهتفاده قهرار دهنهد مثهل
پارکها و خیابانها بلکه دولت به عنوان حاکمیهت دارای همهة خصوصهیات مالهک بهوده و همهان
بسته حقها را که در مالکیت خصوصي مطهر کهردیم ،دارا مهيباشهد ماننهد کارخانجهات بهزر
فوزد ،ذوب آهن و خودروسازی.
ماده  26قانون مدني به این نوع مالکیت اشاره دارد:

1

ماده  :26اموال دولتي که معد است بهرای مصهالح یها انتفاعهات عمهوميمثهل
استحکامات و قالع و خندقها و خاکریزههای نظهاميو قورخانهه و اسهلحه و
تلگرافي دولتي و موزهها و کتابشانههای عمومي و آثار تاریشي و امثال آنهها
و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیهر منقولهه کهه دولهت بهه عنهوان مصهالح
عموميو مناف ملي در تحت تصرف دارد ،قابل تملهک خصوصهي نیسهت و
همچنین اموالي که موافق مصالح عموميبه ایالت و وزیت یا ناحیه یا شهری
اختصان یافته باشد.

بعد از بیان انواع مالکیت ،ززم است بررسي گردد که مالکیت فکری در کهدام مجموعهه قهرار
گرفته و اموال فکری را باید مشمول کدام نوع مالکیت قرار داد.
مالکیت فکری اصوز در حوزة مالکیت خصوصي است و این عالوه بر اینکه مانند بقیة امهوال،
خصوصي بودن دارای اولویت بوده ،خصوصیت فکری بودن این اموال و قابلیت اختصاصي انتساب

(س)

 .1همچنین رجوع کنید به اصل  44قانون اساسي

ماهيت ملك و مالكيّت در اموال فكري با رويكردي بر نظر امام خميني

ذخیره و سفاین جنگي و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتي و سهیمههای
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این آثار به ششص حقیقي مزید بر علت ميباشد .اثر فکری محصول تالش ذهن است و ذهن فقهط
در ششص حقیقي متصور است و به هیج وجه ،ششص حقوقي نميتواند اثری را خلق نماید.
البته باید دانست که منظور از مالکیت فکری در اینجا ،بدایت امر مالکیهت اثهر فکهری ناشهي از
خلق آن است نه مراحل بعد مالکیت و واسطههایي که ميتواند موجبات انتقال آن را فراهم سازد.
بعیي از حقوقدانان برای اثبات مالکیت دولتي و اششان حقوقي بهه موضهوع سهفارش اثهر یها
ناشي از استشدام اشاره داشتهاند که به نظر ميرسد از موضوع بحث خارج باشد چراکه در مالکیت
فکری ،منظور مالکیت اولیة اثر است که ناشهي از خلهق آن مهيباشهد نهه اینکهه آیها مالکیهت اولیهه
ميتواند به دیگری اعم از اششان حقیقي یا حقوقي منتقل گردد یا خیر؟ البته که اموال فکری نیهز
مانند بقیة اموال ميتواند هم در تملک اششان حقیقي و حقوقي درآید و هم برای استفادة عمهوم،
موضوع وق

واق شود.

در خصون اثر ناشي از سفارش که احیانا سفارش دهنده ميتواند ششص حقوقي باشد یها اثهر
ناشي از استشدام که معموز استشدام کننده ششص حقوقي است ،باید متذکر شد که مالکیهت اثهر
ابتدائا خصوصي است همچنان که حقوق معنوی اثر نیز حتي در صورت واگهذاری حقهوق مهادی،
برای پدیدآورنده ثابت و محفوظ است .در مورد سفارش اثر ،به محض انجام توافق ،حقهوق مهادی
اثر و مالکیت مادی آن به سفارشدهنده منتقل ميگردد و در مورد استشدام پدیدآورنده نیز توافهق
طرفین برای موضوع توافق ،کافي است که وی در ازای دریافت حقهوق مهنظم ،مالکیهت اثهر را بهه
استشدام کننده واگذار نماید .در هر دو حالت ،موضوع واگذاری از مالکیت اولیهه و اصهلي مطهر
سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

است و ماهیت هر دو مورد نیز همان انتقال و واگذاری مالکیت ،بهطور معمول و رایج است.
بنابراین اصل مالکیت فکری ،خصوصي اسهت و مالکیهت دولتهي و عمهوميبهه تبه خصوصهي
حاصل ميگردد.
عالوه بر مالکیت دولتي ،ممکن است نههاد یها سهازماني عمهومي بهرای کمهک بهه آمهوزش یها
آشنایي شهروندان با حقوق و و ای

خود ،اقدام به انعقهاد قهرارداد بها صهاح

اثهر بهرای دریافهت

حقوق مادی اثری فکری نموده و آن را برای عمهوم عرضهه دارد .بهه ایهن ترتیه  ،اثهر مهذکور در
مالکیت عموميقرار ميگیرد و عموم شهروندان ميتوانند از اطالعات یا اثهر ارائهه شهده در فیهای
فیزیکي یا مجازی استفاده نمایند .البته این واگذاری به عموم همچنان شامل محدودیت سي ساله از

اصال سوم 1394/4/23

41
این نوع آثار فکری عموميدر جوام پیشرفته به وفور دیده ميشود.

مقاله

زمان واگذاری مي باشد و بعد از آن ،حقوق مادی از عموم به ششص صاح

اثر منتقل مهيگهردد.

اما موضوع دیگر در این خصون مربوط به ورود اجباری و قانوني اثر فکری به حوزة مالکیت
عمومي است .بر اساس ماده  12قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمنهدان ،حقهوق مهادی
اثر فکری حداکثر تا پنجاه سال بعهد از فهوت پدیدآورنهده بهرای وی و وصهي و ورثههاش محفهوظ
ميباشد و بعد از آن ،این حقوق آزاد ميگردد و همه ميتوانند بها رعایهت و حفهظ حقهوق معنهوی
پدیدآورنده ،اقدام به انتشار و بهره برداری از حقوق مادی اثر نمایند.
برخي از حقوقدانان معتقدند در شرایط فوق الذکر ،اثر فکری به حوزه عموميوارد ميشود ،نه
اینکه مالکیت عموميپیدا کنهد و دلیهل آوردهانهد کهه خصوصهیت مالکیهت عمهوميهمهان قابلیهت
استفاده و بهرهبرداری از آن برای افراد جامعه یا کشوری خان ميباشد ،نه عموم مردم دنیها ،بهدین
جهت اثر فکری مالکیت عموميپیدا نميکند و فقط به حوزة عمومي وارد ميشود .از طرف دیگهر
در این شرایط است که با برداشته شدن نیروی قانون ،عنصر کمیابي از بین مهيرود و اثهر فکهری از
مال بودن خارج ميشود (خدمتگزار .)370 :1390
به نظر ميرسد این نظریه با اشکازت متعددی مواجه است .اوز اثهر فکهری بعهد از پنجهاه سهال
ماهیتي که برای اموال مادی مدّنظر است .شرط مهميکه بهرای مالکیهت عمهوميمطهر شهد همانها
استفادة عمومي بدون امکان ایجاد انحصار و ممانعت از استفادة دیگران است .ایهن شهرط واقعها در
اثر فکری مورد بحث ما وجود دارد و بر اساس قانون ،انحصهار اسهتفاده و بههره بهرداری آن منتفهي
گردیده است.
اینکه گفته شود در مالکیت عمومي ،مالکان ،افراد جامعه یا کشور هستند و دیگران نميتواننهد
از آن استفاده کنند در حالي که در اثرِ فکری با ورود به حوزة عمومي ،همة افراد دنیا مهيتواننهد از
آن بهره گیرند ،کالم دقیقي نیست چراکه اصل مالکیت عموميبا تأکید بر مالکیهت ،ههم در امهوال
مادی و هم فکری مربهوط بهه همهان جامعهه یها کشهور اسهت لهیکن اسهتفاده از مهالي کهه مالکیهت
عموميپیدا کرده برای عموم مردم دنیا مجاز و غیر قابل ممانعت است ،چه آن مال مادی باشد و چه
فکری.

(س)

ماهيت ملك و مالكيّت در اموال فكري با رويكردي بر نظر امام خميني

پس از فوت پدیدآورنده ،واقعا به مالکیت عموميدر ميآید .مالکیهت عمهوميبها همهان تعریه

و
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به عنوان مثال پارکي که در یک شهر دارای مالکیت عمومياست ،اگرچه مالکیهت آن مربهوط
به همان جامعه یا کشور است اما نميتوان افراد خارجي را از ورود بهه آن منه کهرد .ایهن حکایهت
برای اموال فکری که مالکیت عموميبرای آنها ایجاد ميشود نیز صادق است چراکه اصل مالکیت
با توجه به اداره و نظارت حاکمیت (وزیت فقیه در ایران) مربوط به کشور مربهوط اسهت و ایهن در
حالي است که عموم مردم جهان ميتوانند از این اثر استفاده کهرده و از منهاف مهادی آن بههرهمنهد
شوند.
ثانیا استدزل اینکه کمیابي به عنوان یکي از دو شرط مال بودن اثر فکری ،با کمک قانون پدید
ميآید ،دارای اشکازت اساسي است .چنانکه قبال گفته شد ،انتشار اثهر باعهث از بهین رفهتن عنصهر
کمیابي نیست تا متوصّل به عاملي کمیاب کننده مانند قانون شویم.
ثالثا گفته شده که هر شیئي برای مهال بهودن نیازمنهد دو عنصهر سهودمندی و کمیهابي اسهت در
حههالي کههه ملکیّههت فقههط ب هه عنصههر کمیههابي نیههاز دارد و اثههری کههه پنجههاه سههال از زمههان فههوت
پدیدآورندهاش گذشته و استفاده از حقوق مادی آن آزاد گردیده ،دچار فقد عنصر کمیابي شده و
بدین سب

دیگر ملک نشواهد بود .پاسخ آن است که اثر فکری هم مال است و ههم ملهک و ایهن

به دلیل دارا بودن عنصر سودمندی و کمیابي است و تکثیر و انتشار آن تأثیری در ماهیت آن ندارد،
این مالکیت خصوصي هم از جنبه مادی و هم معنوی تا پنجاه سال پس از فوت پدیدآورنهده ادامهه
دارد تا اینکه قانونگذار فقط انحصار در حقوق مادی اثر را لغو مهيکنهد و ایهن حقهوق مهادی را بهه
مالکیت عموميدرميآورد تا عموم مردم بتوانند به انتشار و تکثیهر و دیگهر اسهتفادهههای از حقهوق
سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

مادی بپردازند.
حال چرا قانونگذار این تبدیل را انجام ميدهد و مالکیت خصوصي در حقوق مهادی اثهر را بهه
مالکیت عموميتبدیل ميکند ،بدان دلیل است که پدیدآورنده خهود پهرورش یافتهة جامعهه بشهری
است و از بدو تولد بر سر سفرة علم و دانش و تجربه بشری نشسته و البتهه بها تهالش و همهت خهود،
دستاوردهای جدیدی را کس

کرده است .قانونگذار حقوق معنوی را تا ابد برای وی ثابت دانسهته

و حقوق مادی را نیز عالوه بر طول حیات وی ،تا پنجاه سال پس از فهوت وی مهورد حمایهت قهرار
داده و بعد از آن را به پاس خدمات اولیة جامعه و با هدف گسترش علوميکهه بها گذشهت بهیش از
پنجاه سال ،هنوز جذابیت و کارایي دارد ،آزاد ساخته است.
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قانون عامل آن است ،از مال و ملکیت نیافتاده بلکه اوز از جهت حقهوق معنهوی ،مالیّهت و ملکیّهت

مقاله

نتیجه آنکه اثر فکری بعد از پنجاه سال پس از فوت پدیدآورنده به دلیل فقد عنصر کمیابي کهه
اثر دائمياست و از جهت حقوق مادی ،بر اساس مادة  12قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و
هنرمندان ،مالکیت خصوصي پدیدآورنده به مالکیت عموميتبدیل ميگردد.
مبحث پنجم :رویکرد امام خمینی نسبت به مالکیت ادبی و هنری
اولین ا هار نظر امام خمیني در کتاب تحریرالوسیله منتشر گردیده است:
ما یسمي عند بعض بحق الطب حقا شرعیّا ،فالیجوز سل تسهلّط النهاس علهي
اموالهم بال تعاقد و تشارط ،فمجرّد طب کتاب و التسجیل فیه :بأنّ حهقّ الطبه
و التقلید محفوظة لصاحبه ،ز یوج شیئا و زیعدّ قرارا م غیره ،فجهاز لغیهره
الطب و التقلید و زیجوز ألحد منعه عن ذلک .
الراب ما تعارف من ثبت صنعة لمشترعها و من غیره عن التقلیهد و التکثیهر ،ز
أثر له شرعا ،و زیجوز من الغیر عن تقلیدها و التجارة بها و لیس ألحد سهل
سلطنة غیره عن أمواله و نفسه (امام خمیني  1379ج  1و .)991-992 :2

آنچه نزد بعیي حق طب نامیده ميشود ،حق شرعي نیسهت و سهل

تسهلط مهردم بهر اموالشهان

تقلید برای صاح

آن محفوظ است ،چیزی را موج

نميشود و توافق با غیهر شهمرده نمهيشهود،

پس برای غیر او چاپ و تقلید جایز است و بر هیچ کس جایز نیست که او را از آن من نماید.
آنچه معمول است از ثبت صنعت برای مشترع آن و منه دیگهری از تقلیهد و تکثیهر آن ،شهرعا
اثری ندارد و من دیگری از تقلید آن و تجارت به آن ،جایز نیست و کسي حق ندارد سلطه دیگری
را از اموال او و خود او سل

کند.

با دقت در محتوای کالم امام متوجه ميشویم که ایشان با اصل مالکیت اثر برای پدیدآورنده و
قرارداد واگذاری آن به ناشر ،مشکلي نداشته و یا به عبهارتي وارد ایهن موضهوع نمهيشهوند .حتهي
ایشان درج عبارت «حق چاپ محفوظ» و تعیین شرط مهذکور بهین پدیدآورنهده و ناشهر را خهالف
شرع ندانستهاند بلکه معتقدند این مواردی که ذکر شد نباید سلطة خریهدار کتهاب را از مهالش نفهي
نماید به عبارت دیگر ،امام خمیني قائل به دو جریان حقوقي در موضوع کتاب هستند ،یک جریان،

(س)

ماهيت ملك و مالكيّت در اموال فكري با رويكردي بر نظر امام خميني

بدون هیچگونه عقد و شرطي جایز نیست .بنابراین ،مجرد چاپ کتاب و نوشتن عبارت «حق طبه و
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ایجاد حق برای پدیدآورنده و واگذاری به ناشر و مقید و مشروط کردن بهه انحصهار چهاپ بهوده و
جریان دوم ،رابطة حقوقي کتاب چاپ شده با خریدار و احترام به سلطة وی بر اموالش ميباشد.
نگاهي به تک تک کلمات موجهود در اسهتفتاء و پاسهخ امهام ،مها را بهه ایهن موضهوع رهنمهون
ميسازد که مشالفت ایشان هیچ تعرییي به پدیدآورنده نداشته و فقط به ناشر و انتشار نظر دارند:
قدیم و مشهور اسالمي که تعیین ورثهة مهؤلفین آنهها میسّهر نیسهت و حکهم

.1چاپ و نشر کت

مجهولالمالک را دارد چه خواهد بود؟
پاسخ :طب و نشر کت

مزبور موقوف بر اذن کسي نیست.

.2اگر ناشر ،کتابي را با انجام حروفچیني ،ویراستاری و صفحهپردازی ،چاپ و منتشهر سهازد،
آیا افراد یا مؤسسات دیگری ميتوانند بدون اذن ناشر اولیه نسبت به عکس برداری و چهاپ مجهدد
کتاب مزبور اقدام نمایند؟
پاسخ :احترام دیگران به طب و نشر همان کتاب موقوف به اجازة ناشر اولي نیست.

.3آیا برای ترجمة کتاب اذن مؤل
ترجمه بدون اذن ،تکلی
پاسخ :اذن مؤل

شرط است یا خیر؟ و اگر اذن مؤل

ززم باشد در صورت

ناشر چیست و خرید و فروش چنین کتابي چه ضرورتي دارد؟

شرط نیست و خرید و فروش آن اشکالي ندارد.

 .4آیا ناشر ميتواند بدون اذن مؤل  ،مترجم ،مصن

و یا مصحح اثر و یا ورثة او نسبت به طب

آن اقدام نماید؟
پاسخ  :گذشت که اذن ناشر شرط نیست.
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.5آیا اقتباس مطلبي از یک نوشته بدون ذکر منب در نوشته یا کتابي دیگر جایز است یا خیر؟
پاسخ :ذکر منب ززم نیست ولي نباید به صورتي باشد که مستلزم کذب در اسناد شود.
به نظر ميرسد با اینکه بعیي از سؤازت در مورد پدیدآورنده است ،اما در پاسخ فقط بهه نشهر
کتاب و ناشر آن اشاره ميکنند و این شاید به دلیل اعتبهار داشهتن حهق مؤله

در نهزد ایشهان بهوده

است.
در هر حال ،آیا ميشود پیوستگي اثر با حامل اثر را نادیده گرفت؟ و آیا با تکثیهر بهدون اجهازة
کتاب ،مالکیت عیني پدیدآورنده و مالکیت منفعت ناشر نقض نميگردد؟ سؤازتي است که پاسخ
آنها ميتواند ما را در رساندن به نتیجة صحیح کمک نماید کهه البتهه از حوصهله ایهن بحهث و ایهن
مقاله خارج است.
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موضوع است :اوز رعایت این حقوق را بنا به مصلحت حاکم اسالمي ززم ميدانند:

مقاله

بررسي نظرات و عملکرد امام در بعد از انقالب در خصون حق تألی

و اختراع نشهانگر چنهد

«حق طب و نشر ،بدین معني که کتابي را که کسي چاپ کرده و نشر نموده دیگری حق نداشته
باشد با بهدست آوردن یک نسشه از آن ،آن را تجدید چاپ و نشر نماید ،شرعي نیست؛ ولهي اگهر
دولت اسالمي مصلحت دید [و] مقرراتهي در ایهن بهاره وضه نمهود ،مراعهات آن ززم اسهت» (امهام

خمیني  1385ج .)87 :17
توضیح آنکه امام خمیني در طول دورة حیات بعد از انقالبشان ،هیچگاه قوانین موجهود در ایهن
حوزه را خالف شرع یا غیر معتبر اعالم نداشته بلکه با اجهرای آن قهوانین در محهاکم دادگسهتری و
ادارات دولتي موافقت داشتهاند.
ثانیا اگرچه ممکن است از فحهوای کهالم امهام نتهوان حهق مهادی اثهر بهرای پدیدآورنهده را بها
صراحت استشراج کرد اما رعایت حقوق معنوی وی ،چنانکه در پاسخ به سؤال پهنجم فهوق الهذکر
آمد ،مورد تأکید ایشان است.
رعایت حقوق معنوی به دلیل منشأ اخالقي این حقوق ،در همه حال مورد تأکید قرآن ،سهنت و
فقهای عظام بوده و از این طریق رابطة مالکیت و انتساب اثر به پدیدآورنده اثبات ميگردد.
اشاره نگردیده و البته مورد بحث محققان در این حوزه نیز واقه نشهده اسهت .بهه نظهر مهيرسهد در
ورای نظرات ایشان و فقها و اندیشمندان دیگر که با ایجهاد انحصهار در حقهوق مهادی پدیدآورنهده
مشالفت داشتهاند ،انگیزة ترویج علم و دانش و بهرهمندی جامعهه از دسهتاوردهای مهادی و معنهوی
بشر است.
حدیث شری

«زکاة العلم نشره» از حیرت علي(ع) مبنای این نظریهه اسهت و امهروز در دنیهای

متمدن و پیشرفتة جدید نیز این مبنا در کالم اندیشمندان حوزة حقوق بشر شنیده ميشود.

نتیجهگیری
اثر فکری در صورت داشتن مالیّت یا عنصر سودمندی و همچنین داشتن عنصر کمیابي ميتواند بهه
مال تعبیر شود .البته شرط قانونگذار برای تحقق شرایط اثر فکری ،داشهتن اصهالت و وجهود ابتکهار

(س)

ماهيت ملك و مالكيّت در اموال فكري با رويكردي بر نظر امام خميني

و کالم آخر آنکه در کالم و پاسخهای امام خمیني ،هیچگهاه بهه دلیهل و انگیهزة ایهن رویکهرد
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برای پدیدآورنده برشمرده شده است .این دو شرط ،اثر فکری را دارای دو حق اختصاصي مادی و
معنوی نموده و عالوه بر مالیّت ،ملکیّت را برای آن متصور مي سازد.
اموال را مي توان به دونوع ،اموال مادی مانند خانه و خودرو و اموال فکری نظیر آثار علمي،
ادبي یا هنری تقسیم کرد.
سودمندی و مفید بودن آثار فکری بطور عموم مورد توافق مي باشد اگرچه ممکهن اسهت آثهار
فکریای وجود داشته باشند که نه تنها مفید نبوده که دارای میراتي نیز باشند .پس ایهن نهوع آثهار
فکری در صورت نداشتن فایده ،ممکن است بطور نسبي در جامعهای مال محسهوب نگردنهد ماننهد
کت ضالّه در جوام اسالمي ولي به دلیل کمیابي و حق اختصان ،مي تواند ملک باشد.
اما شرط کمیابي نیز برای آثار فکری به شرط اصالت و ابتکهار محقهق اسهت .بهدون شهک اثهر
فکری مال و ملک محسوب ميگردد و باید بین اثر فکری و حامل اثر فکری قائل به تفکیک شد.
اثر فکری قابل حمایت ،همان اصل اثر است نه کتاب یا مجله یا وسیلهای که اختراع شده است.
به عنوان مثال ،شعر حافظ با کتاب مجموعه اشعار حافظ دو مقولة جهدا از ههم هسهتند .اثهر فکهری،
اصل و ماهیت و مفهوم شعر حافظ است که البته کمیاب ميباشد .کتاب اشهعار حهافظ حامهل آثهار
فکری حافظ است و انتشار آن باعث نمهيگهردد کمیهابي اثهر حهافظ خدشههدار شهود .در موضهوع
اختراع نیز درواق اثر فکری ایده و فرمول اختراع شده ميباشهد نهه وسهیلهای کهه نشهانگر کهارکرد
فرمول اختراعي است .آن فرمول به دلیل کمیابي مال محسوب ميگردد و قابل حمایت است.
نتیجه آنکه اثر فکری مالي است که دارای حقوق اختصاصي مادی و معنهوی مهي باشهد و ایهن
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مال عالوه بر سودمندی ،مورد رغبت عقال نیز بوده و البته با توجه به شرط اصهالت و ابتکهار ،دارای
عنصر کمیابي نیز هست .اما در مقابل این نظر ،بزرگان و فقهایي نیز هستند که یا با اصل مهال بهودن
یا با مالکیت پدیدآورنده نسبت به اثر و یا با انحصار در انتشهار آن مشالفهت دارنهد .سهرآمد فقههای
معاصر ،امام خمیني هستند که با انحصار در انتشار اثر ،مشالفت داشتهاند و این در حهالي اسهت کهه
پذیرش حق مالکیت پدیدآورنده ،مستلزم اعمال حهق اختصهان مالهک بهوده و ایهن حهق ،تنهها در
مورد اثر قابلیت اعمال نداشته بلکه به حیطه حامل اثر (کتاب منتشر شهده یها فهیلم و  )..نیهز سهرایت
کرده و سلطه صاح
سلطه صاح

حامل اثر را محدود مينماید .سلطة مالک حامل اثر تا جایي معتبر اسهت کهه

اثر را تهدید ننماید.
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ميگردد و عینیت آن گرچه در عالم ماده قابل لمس نیست اما نمود خارجي در عالم معنها داشهته و

مقاله

کالم آخر آنکه اثهر فکهری اعهم از علمهي ،ادبهي ،هنهری ،اختهراع و امثهال آن ،مهال محسهوب
قابل لمس ذهني است به نحوی که اثرات خهارجي و معلهومي داشهته و امهروز بیشهترین و بها ارزش
ترین اموال ،اموال فکری هستند که با وجود آنها ميتوان کارهای غیر ممکهن در گذشهته را انجهام
داد .به عنوان مثال یک نرم افزار که وجود ملموس مادی در عالم فیزیکي نهدارد بهرای شهما امکهان
ارسال و هدایت سفینههای فیایي و اکتشافات در کرات دیگر را ایجاد ميکند و یا امروز ،تولید و
فروش یک نرم افزار به نام  windowsهسهت کهه صهاح

آن را ثروتمنهدترین فهرد جههان سهاخته

است.
حال که این اثر  ،مال محسوب شد ،حقوق متعهددی بهر آن قابهل اثبهات اسهت ،حقهوق مهادی،
حقوق معنوی و حقوق دیگر مانند حق اختصان ،حق منفعت و در نهایت حق مالکیت.

منابع
آخوند خراساني ،محمد کا م1406( .ق) حاشیه مکاسب ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
امام خمیني ،سید رو اهلل )1379( .تحریرالوسیله ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني( ،چاپ و
هههههههههههههه  )1385(.صحیفة امام ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني( ،چاپ و نشر عروج)،
چاپ چهارم.
هههههههههههههه 1421( .ق)كتاب البیع ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني( ،چاپ و نشر عروج)،
چاپ چهارم.
امامي ،سید حسن )1381( .حقوق مدنی ،تهران :اسالمیه.
انصاری ،مرتیي )1376( .مکاسب ،قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
باریکلو ،علیرضا )1393( .اموال و حقوق مالی ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کت

علوم انساني

دانشگاهها (سمت).
بروجردی عبده ،محمد )1386( .حقوق مدنی ،تهران  :مجد.
جعفری لنگرودی ،محمد جعفر )1393( .ترمینولوژی حقوق ،تهران :گنج دانش.
هههههههههههههه  )1388( .حقوق اموال ،تهران  :گنج دانش.
حکمت نیا ،محمود )1387( .مبانی مالکیت فکری ،تهران :بنیاد اندیشه اسالمي.

(س)

خدایي ،مهدی« )1383( .مباني فقهي حقوق ادبي و هنری» ،پایان نامه دوره دكتری ،دانشگاه آزاد اسالمي.

ماهيت ملك و مالكيّت در اموال فكري با رويكردي بر نظر امام خميني

نشر عروج) ،چاپ اول.

48
پژوهشنامة متين

خدمتگزار ،محسن )1390( .فلسفه مالکیت فکری ،تهران :میزان.
شهیدی ،مهدی )1393( .تشکیل قراردادها و تعهدات ،تهران :مجد.
کاتوزیان ،ناصر )1392( .اموال و مالکیت ،تهران  :میزان.
مطهری ،مرتیي )1385( .نظری به نظام اقتصادی اسالم ،تهران :صدرا.
نجفي خوانساری  ،موسى بن محمد1418( .ق) منیة الطالب فی شرح المکاسب ،قم :جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم.
نراقي ،مال احمد1408( .ق) عوائد االیام ،قم :مکتبه بصیرتي.
یزدی ،سید محمد کا م( .بيتا) حاشیه مکاسب.
Blackstone, William. (1825) COMMENTARIES ON THE LAWS OF ENGLAND, Oxford,
England.

-

سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

