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  حق تألیف، حقوق ادبی، هنري و غیره: هحقوق فکري از جمل
  

  ابوالقاسم گرجیدکتر 
  استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

  3/6/89 :تاریخ پذیرش -30/3/89 :تاریخ دریافت
 

  
 بـا همکـاري سـازمان جهـانی     ،در پی برگزاري همایش ملی بررسی حقوق مالکیت ادبی و هنري 

 از استاد فرزانه جنـاب  ،1381 اسفندماه 7 و 5تهران در تاریخ و دانشگاه  ) WIPO(مالکیت فکري   
آقاي دکتر گرجی تقاضا شد که سخنرانی در رابطه با موضوع همایش داشته باشند که به دلیـل               

 النهایه ایشان متن سـخنرانی خـود را بـه دبیـر سـمینار      .اي مشکالت این امر محقق نگردید      پاره
 موضوع و کسب اجازه از استاد ارجمند جنـاب آقـاي دکتـر             لذا با توجه به اهمیت     .تحویل دادند 

  .رسانیم  را در این شماره به چاپ می ایشانابوالقاسم گرجی متن سخنرانی
  

  .حقوق مالکیت فکري، حق تألیف، حق ادبی و هنري، حقوق مالکیت صنعتی: يکلیدهاي  واژه

                                                
 66409595: فاکس  
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داشـت و    را به خـود معطـوف مـی      از مدتها قبل، بویژه از اوان انقالب، مسائلی چند فکر اینجانب          
رسیدم که چه بـسا ضـرورت داشـت روي کاغـذ آورده و عنداالقتـضا       حلهایی هم می احیانا به راه 
از جمله این که چرا باید مسائل اساسی عقیدتی و     . ساختم، متأسفانه توفیق آن نیافتم     منتشر می 

نـان خـاطر نباشـد؟    عملی ما بر اموري مبتنی باشد که بر فرض صحت، موجـب آرامـش و اطمی               
  : پیامبر عظیم الشان الهی از خداوند درخواست کرد) ع(حضرت ابراهیم 

 بلی ولیکن ):ابراهیم ع گفت  (اولم تُؤمن؟ قال    :) خداوند فرمود (قال  . رب ارنی کیف تحیی الموتی    
لیطمئن قلبی مگر قرآن کریم منبع اساسی و درجۀ یک دینی ما نیست؟ چـرا چنـدان در عمـل          

شود، چنانچه خبـري در نهایـت ضـعف       تنها به خواندن آن توجه می     ! گیرد؟ قرار نمی  مورد توجه 
تواند آیۀ قرآن را تخصیص دهد، تقیید کند، ظهـور آن         اي قرار گیرد می   مورد عمل و استناد عده    

را از درجۀ اعتبار ساقط کند، قانون اساسی مملکت هم همینگونه اسـت؟ مگـر عقـل بزرگتـرین                
چرا باید یک خبر ضعیف آن را از حکومت منعزل کند؟ از این چراها بسیار          موهبت الهی نیست؟    

  .است و متأسفانه موجب ضعف و سستی اساسی دین و مذهب ما شده است
در حدود این سدة اخیر به علت پیـشرفت سـریع، وسـیع و محیرالعقـول علـم، صـنعت، هنـر و                  

وجه متکلمان و فالسفه، فقها و تکنولوژي، مسائل جدید و تحوالت شگرفی پدید آمده که حتی ت         
حقوقدانان، اقتصاددانان و دیگران را سخت به خود معطوف ساخته و احیانا در مورد آنها نظـرات             

  .اند اي ابراز داشته تازه
التـألیف کـه    آنچه اکنون مورد توجه اینجانب است بحث در مورد حقوق فکري است از قبیل حق      

الترجمـه، حقـوق    التحقیق، حق التصحیح، حـق   قبیل حقرایت معروف است و نظائر آن از به کپی 
  .ادبی، هنري، ابداع صنایع مستظرفه، نقاشیهاي بدیع و تازه و چیزهاي دیگري از این دست

بدون شک بحث در این باره از مباحثی است تازه و به اصطالح، مستحدث، لیکن در عـین حـال            
ین مباحث گوي سبقت را از کـشورهائی     به یقین دانشمندان و حقوقدانان کشورهاي مترقی در ا        

برحسب مطالعات اینجانب فقیهان اسالمی اعم از شیعه و اهل سـنت تـا       . اند نظیر کشور ما ربوده   
آوردند تنهـا در امـوري بـوده اسـت کـه در        این اواخر اگر در کتب فقهی خود بحثی به میان می          

، نه به اقـسام، احکـام و آثـار آن،    پرداختند اخبار و روایات آمده است، نه به تعریف دقیق حق می     
در این اواخر رساالت کوچکی در این زمینه نوشته شده است لیکن    . زائد بر آنچه در روایات آمده     

  .اند  به این امور تازه نپرداختههیچکدام



 

 

   159  حق تألیف، حقوق ادبی، هنري و غیره : حقوق فکري از جمله

حتی برخی از معاصران در رسائل علمیۀ خود در این باب بـدون بحـث کـافی نظـر منفـی ابـراز             
قوقدانان ایرانی هم جز چند مقالۀ کوتاه چیزي که به دقت کـافی بـه کـم و          حتی از ح  . اند داشته

لذا مناسب دیدم مختـصري در ایـن بـاب          . ام کیف حق، خصوصاً حق فکري پرداخته باشد ندیده       
پردازیم، سپس به برخی از تقـسیمات آن اشـاره    در آغاز به اختصار به تعریف حق می       . بحث کنم 

  :دارم ن تقسیم عرائضی تقدیم میکنم، آنگاه کمی در خصوص ایمی
حق چیست؟ حق تسلط و اقتداري است که کسی نسبت به چیزي، یا کسی و یا قرارداد و غیـره      

برداري برگیرد، مانند حق مالکیـت زوجـه نـسبت بـه          یا بهره  1تواند در آن تصرفی بکند     دارد، می 
صـاحب حـق را   . الخیار داردیکدیگر دارند، و یا حق فسخ قرارداد که ذوالخیار نسبت به من علیه   

من له الحق و کسی را که در مقابل او قراردارد و معموال از اعمال حق خشنود نیست مـن علیـه           
  .الحق گویند

الجمله داراي احکام و آثاري است، برخی از این احکام چه بسا آثـار طبیعـی حـق اسـت               حق فی 
 هر صاحب حقی " یسقط حقه لکل ذي حق ان   ": جواز اسقاط حق که چنانکه شهرت دارد      : مانند

برخی هم به موجب ادله براي برخی از حقوق اختیارا یا قهرا بـه  . تواند حق خود را ساقط کند می
جواز نقل حق مالکیت عـین یـا منفعـت در مقابـل عـوض و یـا بـدون        : ثبوت رسیده است مانند   

  .الخیار به ارث عوض، و یا انتقال قهري همین حق مالکیت و یا حق
تقسیم حق به عینی و دینـی، تملیـک و         : از قبیل : تقسیمات و نیز اقسام عدیده است     حق داراي   

تملک عین، منفعت و انتفاع، حقوق عمومی و خصوصی و کیفري، حقوق الـه و حقـوق النـاس و            
. الملل، حقوق بشر، حقوق زوجین و غیرهاباالخره حقوق اساسی یا مدنی، حقوق جزا، حقوق بین        

م غالبا در کتب حقوقی، فقهی و یا هر دو مذکور اسـت و حقوقـدانان بـه         این تقسیمات و یا اقسا    
لیکن برخی از اقسام یا تقسیمات حـق از ایـن جهـت        . اندتعریف و ذکر احکام و آثار آن پرداخته       

اي در مورد یکـی از آن تقـسیمات    که متسحدثند و تازه، فقها و حقوقدانان چندان تحقیقات تازه 
  .م حقوق به مادي و غیرمادي استبه عرض برسانم و آن تقسی

حق گرچه خود امري است غیرمادي و مجعول به جعل اعتباري، لـیکن متعلـق   .  حق مادي  -الف
آن ممکن است ولو به چند واسطه امري مادي و محسوس باشد مانند حـق مالکیـت متعلـق بـه        

                                                
از خداوند درخواست کرد خداوندا به من ) ع(به یادآر آن هنگام که ابراهیم  ) ص(اي پیامبر   . 260سوره بقره آیۀ    . 1

خـواهم  آري؛ لکن می: گفت) ع(اي؟ ابراهیم مگر ایمان نیاورده: کنی، خداوند فرمودبنما چگونه مردگان را زنده می 
  .دلم آرام گیرد
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ه بیـع،  بدیهی است قد متیقن از مـواردي کـ   . عین یا منفعت چیزي و حق همسري زن یا مردي         
گیرد ایـن نـوع حقـوق اسـت و شـارع      اجاره، نکاح، طالق و سایر عقود و ایقاعات به آن تعلق می       

مقدس عمل عرف را در مورد این حقوق امضا فرموده است و هیچگونـه اشـکالی در ایـن وجـود               
  .ندارد

گرچـه  .  حق غیرمادي و آن حقی است که متعلـق آن امـري اسـت غیرمـادي و نامحـسوس          -ب
 این نوع حق از نظر خردمندان، دانـشمندان، متخصـصان، مخترعـان و مبتکـران داراي                انواعی از 

اي است و لذا احیانا در مقام نقل و انتقال، تحویل و تحول و احیانا اسقاط آن           ارزش و اعتبار ویژه   
  . کنندپردازند و یا دریافت میآیند و چه بسا اموال خطیري در مقابل آن میبر می

ي از این نوع وجود دارد که گرچه ممکن است مورد قبـول شـارع مقـدس اسـالم     ولی انواع دیگر 
باشد و براي آن اعتبار و تقدس خاصـی در نظـر گرفتـه شـده باشـد، امـا در نظـر خردمنـدان و             
متخصصان و حقوقدانان و مانند آنان قابل نقل و انتقال و معاوضه با مال نیست مانند حق پدري              

  .، همسایگی و دوستیو فرزندي، برادري و خواهري
اما شـق اول از ایـن نـوع حقـوق     . شق دوم از حقوق غیرمادي از محل بحث و گفتگو خارج است      

تحت عنوان حقوق فکري مانند حق تصنیف، تألیف، ترجمه، هنرمندي، ابداع نقـشها و صـنایع و           
وعا و حقوقدانان چنانکـه اشـاره شـد موضـ    . ابتکارات فنی و علمی مورد گفتگو و قیل و قال است  

اند و هم آن را قابـل نقـل   هم اینگونه حقوق را به حقیقت پذیرفته: اند، یعنی محموال آنرا پذیرفته  
اند، باالخره اخیـرا  اما فقیهان با این که مدتها سکوت کرده      . اند و انتقال و معاوضه با اموال دانسته      

بع قابـل نقـل و   گروهی سکوت را شکسته و اصل حق بودن حقوق فکـري را انکـار کـرده و بـالت           
  .اند انتقال و معاوضه با مال بودن آن را هم نپذیرفته

اي کـاش بجـاي مـسائلی از قبیـل ارث     . از حقوقدانان جز چند فتواي بدون استدالل برخـوردیم      
در هـر حـال   . پرداختنداجداد ثمانیه و خرید و فروش عبید و اماء به این نوع مسأله یا مسائل می 

ود گفت این است که درست است که حقوق فکري از نظر عرف خـاص          ش آنچه از قبل نافیان می    
عمـوم مردمـان از   : حقوقدانان و متخصصان دیگر علوم و فنون، بلکه حتی از نظر عرف عام، یعنی 

لیکن بحث در این اسـت کـه   . اي پذیرفته و قابل نقل اختیار و انتقال قهري است هر ملت و نحله   
ضاء شارع مقدس هم قرار گرفته است؟ در این صورت پاسـخ  آیا از نظر عرف خاص و عام مورد ام  

منفی است، چرا که هیچ دلیلی که مطابقت یا به تضمین و یا بـه التـزام بـر ایـن امـضاء داللـت                
  .داشته باشد وجود ندارد



 

 

   161  حق تألیف، حقوق ادبی، هنري و غیره : حقوق فکري از جمله

آري دلیل صریحی که بر امضاء حقوق فکري از طرف شارع داللت داشـته باشـد،          : اگر گفته شود  
لیکن . ه عموم، یا به داللت تضمنی بر این امضاء داللت داشته باشد نداریم           بلکه حتی دلیلی که ب    

ادلۀ وجوب وفا به عقد و شرط، صحت بیع و تجارت توأم با تراضی و مانند اینگونـه تـصرفات بـه       
داللت التزام بر امضاء این حقوق نیز داللت دارد که خود حقوق فکري هم مـورد پـذیرش شـارع         

 ندارد که معامالت متعلق به این حقوق پذیرفته باشد امـا خـود ایـن    مقدس است، چرا که معنی  
حقوق پذیرفته نباشد و در حقیقت همان چیزي که بر امضاء حقـوق مـادي داللـت دارد همـان                

  .چیز بر امضاء حقوق فکري نیز داللت دارد
  :شوددر پاسخ گفته می

مل آن هـم بـشود   ردع شارع شـا اوال حقوق فکري در صدر اسالم وجود نداشته تا دلیل امضاء یا             
  .برخالف حقوق مادي

ثانیا ادلۀ معامالت منصرف است به معامالت متعارف آن عصر، نه به معامالت متعلق بـه حقـوق                
  . فکري که در این اعصار بوجود آمده یا الاقل متعارف شده است

 معـامالت  بـر ) عقد، تجارت عن تراض، بیـع، اجـاره، صـلح و غیـره         (ثالثا صدق عناوین معامالت     
متعلق به حقوق فکري اگر مقطوع العدم نباشد الاقل مشکوك است و تمسک به عام در شـبهات     

دو دلیل یعنی عام  (خصوصا در مثل مقام که چون دلیل یکی بیش نیست           . مصداقیه جائز نیست  
توان بر آن شبهه مصداقیه اطالق کرد بلکـه شـک       با شک در تحقق موضوع نمی     ) و خاص نیست  

ممکن اسـت در پاسـخ بـه اشـکاالت فـوق      . ضوع است و عدم حجیت آن واضح است  در صدق مو  
  :گفته شود) مذکور در پاسخ سؤال قبل(

  :اما اشکال اول، مردود است به این که
 تقدم و تأخر در خود حقوق مادي و فکري نیست، بلکه در آگاهی و طرح مسأله است و بـه           -اوال

اء مالک اموال مادي پدید آمده باشد و مالـک امـوال   عبارت دیگر ممکن است از نظر تاریخی ابتد  
التألیف و حق التصنیف و غیره بعـد از آن، امـا از لحـاظ رابطـۀ بـین مالـک و           فکري از قبیل حق   

مملوك هیچ تقدم و تأخري در میان نیست، همواره بین مالک و مملوك رابطه وجـود دارد اعـم          
  . از آن که مملوك مادي باشد یا غیرمادي

آنچه امـضاء  ( بر فرض که مفهوم امضاء یا ردع شارع اقتضا داشته باشد که ممضی یا مردوع  -ثانیا
لیکن بدیهی اسـت ایـن شـرط همـواره در         . قبل از امضاء یا ردع وجود داشته باشد       ) یا ردع شده  
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شارع مقدس با توجه و حضور این روابـط در علـم او             : وجود دارد یعنی  ) شارع(مقام علم خداوند    
   .ردع نموده ولو در عالم خارج یکی قبل از دیگري تحقق یافته باشدامضاء یا 

 چون احکام و مقررات الهی مانند همۀ قوانین و مقررات از قبیل قضایاي حقیقیـۀ منطقـی          -ثالثا
هستند که حکم فعلی در هر کدام برع بر تحقق موضوع در خـارج اسـت، امـا در مقـام جعـل و                 

  .  ندارد موضوع در خارج وجود داشته باشد یا خیرانشاء احکام هیچگونه تفاوتی وجود
آري اگر ادلۀ احکام از قبیل قضایاي خارجیه باشد تحقق موضـوع قبـل از انـشاء حکـم ضـروري          

    برخالف معمول در جعل احکام است؛است لیکن این،
عات امضاء عناوین عقود و ایقا: اشکال دوم هم مردود است به این که انصراف ادلۀ احکام از جمله         

متعارف بوده مورد قبول نیـست زیـرا منـشأ صـحیحی بـراي ایـن              ) ص(به آنچه در عصر پیامبر      
توانـد منـشأ انـصراف باشـد کثـرت اسـتعمال اسـت وکثـرت          انصراف وجود ندارد، زیرا آنچه مـی  

استعمال معامالت متعلق به حقوق به حقوق مادي نه فکري مورد قبـول نیـست، کثـرت وجـود             
تواند منشأ انصراف باشد و دانسته شـد  وق در مورد اینگونه حقوق هم نمی  معامالت متعلق به حق   

که ادله احکام اعم از تأسیسی و امضایی از قبیل قضایاي حقیقیه اسـت کـه بـا تحقـق موضـوع،            
  .حکم فعلی خواهد شد

و اما اشکال سوم، بنظر اینجانب، آن هم مردود است به این که منظور از حقـوق فکـري چنانکـه         
 اشاره شد حقوقی است که قابل معاوضه با اموال باشد در این صـورت بـا حقـوق مـادي        قبال هم 

کنـد، بنـابراین شـبهۀ    تفاوتی ندارد و عناوین معامالت بر معـامالت متعلـق بـه آنهـا صـدق مـی       
ماند که باید از آن پاسـخ گفـت و آن ایـن        آري یک اشکال باقی می    . اي هم وجود ندارد   مصداقیه

که بر استناد به اطالقات و عمومات صحت براي اثبات امضاء حقـوق فکـري   اشکال دیگري  : است
تواند هم حکم موضوع را اثبات کند و هم خود موضـوع را،  وارد است این است که یک دلیل نمی     

نظر از حکم، موضوع حکم است و مقتـضاي         زیرا مقتضاي اثبات حکم این است که موضوع صرف        
 تقید به حکم، موضوع حکـم اسـت، بـدیهی اسـت ایـن دو        اثبات موضوع این است که موضوع با      

  .نفسه، قابل اجتماع با یکدیگر نیستندنظر از اشکال فیمقتضی صرف
امـا در  . لیکن این اشکال هم در صورتی وارد است کـه ادلـۀ احکـام از قـضایاي خـارجی باشـند              

است مانعی نـدارد  صورتی که از قضایاي حقیقیه انحاللیه باشند چنانکه همیشه بر همین منوال            
  .که برخی از قضایاي انحاللی مثبت حکم و بعض دیگر مثبت موضوع باشد
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پذیر است که موضوعات هم به همان احکام، قابل اثبات باشـد، ماننـد              ولی این در صورتی امکان    
ادلۀ حجیت خبر واحد نسبت به اخبار وسائط، چه در صورتی که حسن از حسین نقل کنـد کـه           

فالن مطلـب را نقـل کـرده اسـت، بـدیهی اسـت خبـر حـسین کـه          ) ع(ز امام علی ا : گفته است 
اما در مانحن فیه که مطلب بر اینگونه نیـست و ادلـه           . موضوعی براي وجوب تصدیق قول حسن     
  .توانند موضوعات را اثبات کنند تنها بر ثبوت احکام داللت دارند ادله نمی

قات صحت عقود و شروط و یکایـک آنچـه      در هر حال از نظر اینجانب تمسک بر عمومات و اطال          
الـصلح جـائز   «، »البیـع ... احـل ا «: در باب هر یـک از معـامالت در کتـاب و سـنت آمـده ماننـد       

و غیره براي امضاء این حقوق و معامالت متعلق به آنها کافی اسـت و نیـازي بـه           » المسلمین بین
  . امضاء خاص وجود ندارد

ورت داشت که دین اسالم هنوز شکل نگرفتـه بـود و      امضاء خاص و صریح در صورتی لزوم و ضر        
نگریست و هر کدام طبق مصالح الزم الرعایۀ اسـالم       شارع مقدس یکایک اعمال عرف را خود می       

حرم «: در مورد ربا» البیع... احل ا «: فرمود، در مورد بیع فرمود    پذیرفت و جز آنرا ردع می     بود می 
: ، در مــورد زنــا، قمــار، شــرب خمــر»المــسلمینالــصلح جــائز بــین «: ، در مــورد صــلح»الربــوا

، و به اصطالح امضاء و ردع موضعی بود، امـا پـس از          »رجس من عمل الشیطان   «،  »االتقربواالزنا«
کمال دین و اتمام نعمت و رضاي پروردگار به تدین مردم به دین اسالم، چـون دیـن اسـالم بـه         

  :  خصوصی و عمومی، از قبیلطور کامل شکل گرفته و همۀ معیارهاي کلی احکام اعم از
رعایت عدالت در حکومت، عدم تضییع حقوق مردم، رعایـت مـساوات و مواسـات و دیگـر امـور                    
اخالقی در برخورد با مردم بیان شده و از طرف دیگر این را هـم بـه حکـم عقـل و سـیرة عقـال                  

م، عملـی انجـام   ایم که در مورد دیگران باید مصالح و مفاسد آنان را در نظـر بگیـری        بدست آورده 
ندهیم که برخالف خوي طبیعی و فطري انسانی است، عملی انجام نـدهیم کـه الاقـل بـرخالف           

  . روش اجتماعی جامعۀ ملی، دینی و مذهبی خودمان است
ها باشد به یقین مورد امـضاء عـرف و شـرع           چنانچه رفتار و کرداري داراي این معیارها و ویژگی        

 ندارد و باید آنرا پذیرفت، حقـوق فکـري از همـین قبیـل            است و هیچگونه مشکلی در آن وجود      
وجه ضرورت ندارد که شارع مقدس آنرا به طور خاص امضاء نماید و برعکس اگـر          است و به هیچ   

این خصوصیات وجود نداشت پذیرفته نیست ولو فرضا مدلول سطحی دلیلـی هـم قـرار گیـرد و        
 بـدون تردیـد مـشمول عمومـات و     چنانکه اشاره شد حقوق فکـري از قبیـل قـسم اول اسـت و              

  .اطالقات ادله است
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در این باب استناد به عرف به هیچوجه مفید نیست چرا که عرف نـه شـارع اسـت و نـه مـشرع                    
همچنین استناد به اصل برائت، بلکه بالعکس اصل عدم تأثیر است به شخصی برخورد کردم کـه             

توانـد بـر    او این بود که مؤلف نمـی کرد، شاید مقصودبه حرمت اخذ اجرت بر واجبات استناد می   
تألیف خود مطالبۀ اجرت کند لیکن حتی در صورتی که تألیف واجـب باشـد اخـذ اجـرت بـراي           

زیرا اخذ اجرت بر عملی که بر اجیر واجب اسـت اشـکال نـدارد، البتـه بـه       . انجام آن عیبی ندارد   
 عبادي، باشـد ماننـد   شرط اینکه از آن عمل نفعی عاید مستأجر گردد حتی در صورتی که عمل             

آن که نمازگزاري را اجیر کند که نماز خود را بلند بخواند تا مـستأجر یـا فرزنـدش نمـاز را از او        
  .فراگیرند


