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رویکرد نظری به اسباب تملک آثار فکری
سعید حبیبا ،1مسعود شهبازی
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 .1استاد گروه حقوق خصوصی و اسالمی ،دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2کارشناسارشد حقوق مالکیت فکری ،دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت6031/30/61 :؛ تاریخ پذیرش)6031/31/52 :

چکیده
تملک اشیا مباحث فلسفی دارد .تملک آثار فکری طبق برخی رویکردها با انتقاداتی مواجه استت .شتااخت استبات تملتک ا تلی اشتیای
فکری پرسش مورد نظر در مقاله حاضر است .هدف این پژوهش تحلیل نظری است که به شتااخت استبات تملتک آثتار فکتری کمتک
خواهد کرد .همچاین ،این تحقیق میتواند برای ا الح مادة  643قانون مدنی بهکار گرفته شود .بررسی تملک اشیای مادی بته شتااخت
اسبات تملک اشیای فکری کمک میکاد .رویکردهای متفاوت ،گاهی به شیء موضوع تملک توجه داشتهاند و گتاهی بته ار ش ناشتی ا
کار .اتخاذ هر یک به نتیجة متفاوتی میانجامد .براساس رویکرد اول ،عااوین ثبت و تشخص و در رویکرد دوم ،عاوان حیتا ت شااستایی
میشود.

کلیدواژگان
اشیای مجرد ،تملک ،حیا ت ،خیر اولیه.

 نویسندة مسئول ،رایانامهhabiba@ut.ac.ir :
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مقدمه
با توجه به ماهیت متفاوت اموال فکری بهعنوان موضوع حقوق مالکیت فکری در مقایسه با امووال
مادی ،اسباب تملک این اشیا پرسش پژوهش حاضر است .فرضیة این پژوهش این است که تملک
این اشیا میتواند با عنوان حیازت انجام گیرد .این تحقیو در سوه مبحو
مبح

اول عمومات بح

مطر میشود .در مبح

مطور شود اسوت .در

دربارة اسباب تملک اولیه که شامل عناوین ،مفاهیم و منوا ننهاسوت،
دوم ،موضوع مالکیت فکری بررسی میشوود و بوه تفواوت ارتراعوات و

نثار ادبی هنری اشار میشود .در مبح

سوم که نررین مبح

است ،رویکردهای فلسفی ناظر بر

چگونگی تملک اموال فکری مطر رواهد شد.
اسباب تملک اصلی یا اولیه اسبابیاند که برای اولینبار باع

ایجاد مالکیت بر شیئی که سابقة

مالکیت نداشته و یا داشته و مالک از نن اعراض کرد است ،میشوند (جعفوری لنگورودی، 811 ،
ص .)843اگرچه با روش تفسیر متن و با بهکارگیری تکنیک حقوقی به ایون بحو
است ،3به صورت مبنایی و با توجه به ماهیت این اشیا بح

پردارتوه شود

مستقلی در ایون زمینوه انجوام نگرفتوه

است .در این مقاله اسباب تملک در ارتراعات و نثار ادبی هنری بررسی میشود .بعد رل اثور در
عالئم تجاری و طر های صنعتی با محوریت شکل اثر در شارة ح مؤلف قابل حمایوت اسوت.
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1. Original Acquisition of Property Right

 .3برای مطالعة بیشتر ،ر.ک .حبیبا و حسینزاد () 838
 .8از لحاظ نظری ،شمول عنوان نفرینش فکری بر عالمت و نام تجاری بهعنوان مصادی مالکیت صنعتی ،محل تردید است.
اگر سببی برای عالمت و نام تجاری بتوان در نظر گرفت ،به احتمال زیاد سبب ثانویه التصاق ( )Accessionیا تبعیت
مطر میشود که به احتمال بیشتر سبب ثانویه رواهد بود ،علیرغم اینکه برری حقوقدانان مانند دکتر جعفری
لنگرودی نن را سبب ارتجالی نامید اند .التصاق بهعنوان سبب ثانویه ،به این دلیل مطر میشود که اگرچه کار موجد
این ح است ولی بهطور مستقیم چیزی تصرف یا ارزشی ایجاد نمیشود و این ح از نظر رتبی تابع ،ملص  ،متأرر و
زایید شد از سازوکار اقتصادی ،کاال و دربارة نام تجاری متأرر از وجود وفعالیت بنگا تجاری بهعنوان اشیا منفصل
از انسان است.
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در این تحقی دو رویکرد مطر میشود ،رویکرد اول با توجه به موضوع مالکیت فکری یوا هموان
شیء فکری به تحلیل میپردازد و این رویکرد روود در دو سوطم مطور مویشوود .سوطحی کوه
موضوع را با توجه به ویژگیهای فلسفی نن بررسی میکند و سطحی که اگرچه فلسفی است ولوی
به فهم عرفی نزدیکتر است و طبیعت غیرشخصیبودن نثار فکری را مطر میکند .بر این اساس،
شیء فکری حاصل ترکیب ،افزودن و در نهایت ،شخصیتبخشیدن به دانشهای پیشوین اسوت .در
رویکرد دوم صرفاً به ارزش و امکان حاصل از کار توجه میشود و هموین مقودار را بورای صودق
عنوان حیازت کافی میداند .در این نوشتار که به نثار فکری توجه دارد ،به عالئم و نامهای تجاری
از لحاظ جنبة مورد حمایت در مالکیت صنعتی پردارته نمیشود .در مقالوة حاضور هودف بررسوی
مبنایی اسباب تملک با توجه به محتوای مفاهیمی مانند حیازت ،ارتراع و اثر ادبی هنری است تا از
این طری به ایرادهای نظری در زمینة تملک این نثار پاسخ داد شود .ضومن اینکوه بورای تودوین
قوانین جدید در این زمینه و شنارت پیشفرضهای علمی مسئله مفید رواهد بود.
مباحث کلی دربارة اسباب تملک اولیه
برای روشنشدن عناوینی که مالکیت اموال فکری بهواسطة ننها کسب میشود ،نیاز است پیراموون
مصادی

و مفاهیم اسباب بهطور گذرا مطالبی بیان شود و بعد از نن بوه یوافتن علوت و منوا ایون

اسباب پردارته شود.
عناوین و مفاهیم اسباب

در منابع فقهی و فلسفة حقوق دربارة دو سبب تملک اولیه یعنوی نظریوة حیوازت و نظریوة کوار
بح

3

شد است (صدر ، 831 ،ص 31؛ ( )Hughes, 1988, p.6سوارت کوه ترجموة واژة «صونع»

است و احیا نیز از مصادی کار است) .در منابع حقوق و فلسوفة غورب نظریوة کوار جوان الک 8از
1. Occupation theory
2. Labor theory
3. John Locke
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شهرت زیادی دارد .از طرف دیگر ،در اسالم مهمترین مبنای مالکیوت نظریوة کوار اسوت (پیلووار،
 ، 83ص ،) 4که برگرفته از قرنن و احادی

است .در تعریف حیازت و صنع مویتووان اشوار

کرد که عنوان حیازت بیشتر مترادف تصرف و وضع ید بهکار میرود.
و در تعریف صنع گفتهاند کاری است که در مادة صوورت جدیودی را ایجواد مویکنود و ایون
موجب ایجاد مالیت در شیء میشود (غفوری 483 ،هوو ق ،ص .) 38در ایون زمینوه در صوورت
تعدد مالکین ماد و صورت ،صرفاً مالکیت صورت یا شکل ،متعل به شکلدهندة شویء اسوت .در
فقه این مورد صرفاً دربارة اشیای غیرمنقول پذیرفته شد که همان احیای زمین است و گفتهانود در
اموال منقول اگر مالک ماد و صورت جدا باشند ،مالکیوت صوورت عرفواً غورق در مالکیوت موادة
تشکیلدهندة نن است .بنابراین ،بورای شوخش شوکلدهنودة موالکیتی متصوور نیسوت( 3غفووری،
 483هو ق ،ص ) 33- 38و اگر شیء منقول ملک دیگری نباشد ،قبل از صودق عنووان صونع بوا
تصرف شیء حیازت شد و قابل تملک است .در نظریة حیازت و کار شویء نبایود ملوک دیگوری
باشد (پیلوار ، 83 ،ص

و .) 3

مناط دو سبب حیازت و احیا

گا تملک شیء با تصرف نن صورت میپذیرد و این دربارة اموال منقول است ،ماننود جموعنوری
 .برای مطالعة بیشتر ر.ک.
Hughes, J. (1988). The philosophy of intellectual property. Georgtown University Law Journal,
77 (287),1-73.

 .3نکتهای در مورد اموال غیرمنقول وجود دارد و نن این است که در مباح

نظری حقوق اسالمی دیدگاهی ارائه شد که

اگر کسی در زمین دیگری کشت کند یا دررتی بکارد ،مالک کشت یا دررت رواهد بود (یعنی مالک صورت
میشود) و این در نظر فقهی ریشه دارد که برری فقها داشتهاند و نن این است که زمین قابل تملک نیست و صرفاً
امکان و ارزش حاصل شد بر نن قابل تملک است .ظاهراً از همین باب است که مادة  13قانون نیین دادرسی مدنی
برای متصرف عدوانی که در زمین مغصوب کشت کرد باشد ،ح برداشت محصول را قائل شد است.
وضعیت زمین بایر وجه دیگری از این دیدگا است .طب این دیدگا  ،ازبینرفتن نبادی در زمین موجب میشود
شخش دیگر بتواند نن را احیا کند .این نظری است که شهید صدر در کتاب اقتصادنا بیان کرد است.
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هیزم و شکار .بنا عقال از ادلة حجیت قاعدة حیازت و بهمنظور انتفاع انسان از منوابع طبیعوی اسوت
(مکارم شیرازی ، 831 ،ص .) 14از نظر اسالم کار موجد انتفاع منشأ حو اسوت (صودر، 831 ،
ص.) 31
در این موارد ننچه بهواسطة کار بهوجود مینید ،فرصت و امکان جدید است .با توجه به همین
امکان ،اگر یک نفر حیوانی را با شرایط الزم زرمی یا مضروب کند و نن حیوان بهطور موقوت ،از
پای درنید و دیگری نن را در این وضعیت بیابد ،مجاز نیست نن را برای رود بردارد ،بلکه باید نن
را به صیاد اصلی تسلیم کند (مکارم شیرازی ، 831 ،ص

) .ولی اگر بعد از نن وضعیت حیووان

دوبار مقاومت یابد و فرار کند ،دوبوار وارد در مشوترکات مویشوود و دیگوران مویتواننود نن را
حیازت

کنند.

دربارة زمین نیز ننچه در اثر احیاء پیدا شد است ،فقوط شورایط مسواعد انتفواع اسوت (صودر،
 ، 831ص.) 13
با توجه به این مطالب ،روشن میشود که حیازت اگر چه عنوانی جدا دارد ،چیزی جوز نتیجوة
عمل انسان یا کار او نیست .بنا بر موارد ذیل:
 .حیازت از نظر لغوی بهمعنای عام «انضمام شیء به نفس است اعوم از اینکوه موال باشود یوا
نباشد» (ابن سید  ،بی تا ،ص ،)413همچنین ،در معنای مالکشدن هم نمد است (ابن درید،
بیتا ،ص.)381
 .3حیازت در فقه و نوشتههای حقوقی اعم از احیا و بهعنوان یک قاعد بهکار برد شد اسوت
و احیا یکی از طرق حیازت منابع طبیعی است.
 .8عمل الزم برای تملک اشیای متفاوت ،با توجه رصوصیات اشیا ،متفاوت است.
با درنظرگرفتن این تفاوت اشیا ،میتوان با الغای رصوصیت ،هموة اشوکال کوار سوبب تملوک
 .همچنین ،نیة  83سورة نجم« :ان لیس لالسنای ن ام ی ی » اگرچه دارای شأن نزول راصی است ،این معنا را میرسواند کوه
هر کسی استحقاق سعی و کوشش رود را دارد.
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مباحات را با عنوان حیازت نامید .بنابراین ،منا اسباب تملک اولیة کار قاصدانه است (البته میزان
و مقدار کار را عرف تعیین میکند) و همة اشکال نن را که برای تملک مباحوات انجوام مویگیورد،
بهعنوان حیازت میشناسیم.
با رویکردی فلسفی ،کار بهتنهایی نمیتواند ایجاد حو کنود و موجوب تملوک شوود .بوه نظور
میرسد کار باید ویژگی ایجاد کند که موضوع را منتسب به کارگر کند .به بیان دیگر ،کوار بایود بور
موضوع رود نشانی از ارتصاص را ایجاد کند .هگل نیز در کتواب «عناصور فلسوفة حو » بوه ایون
عناوین ،یعنی تصرف ،شکلدادن یا سارتن و نشانهگذاری اشار کرد است

(Hegel, 1991, pp.84-

.)88
موضوع مالکیت فکری
غیرمادیبودن موضوع مالکیت فکری

مالکیت فکری مجموعهای از حقوق است که برای بهر برداری پدیدنورند یوا منتقولالیوه او اعطوا
میشود .بارزترین مصداق این مجموعه ح تکثیر اثر فکری است ننچه در اینجا درصودد بیوان نن
هستیم این است که این حقوق قانونی در ارتبا با چه چیزی اعطا میشوند .نظر صحیم نن اسوت
که ملک در این موارد صورت ذهنی اثور فکوری اسوت (حبیبوا ، 831 ،ص41؛ دراهووس، 83 ،3
ص- 3

).

 .به موارد ذیل باید توجه کرد . :مالکیت رابطهای اعتباری است؛  .3اسباب تملک ،عناوین قوانونی هسوتند کوه قوانون بور
ننها اثر مترتب میکند؛  .8حیازت عملی است که دو رکن دارد ،قصد و عمل مادی؛  .4تخوری منوا اسوباب تملوک
ناظر به علت اعتبار حکم وضعی ملکیت است؛  .3ملکیت اثر قصد است و احیا (بهطور راص دربارة زمین) شر نفوذ
نن یعنی در عالم اعتبار اراد و قصد ،مالکیت را بهوجود مینورد و این اثربخشی به قصد ،اعتبوار قوانونگوذار اسوت و
مؤثربودن قصد معلول اعتبار قانونگذار است؛  .1علت این اعتبار نمیتواند معلول رود باشد ،زیرا «دور» الزم مینیود و
این امر ،محال است زیرا مستلزم تقدم شیء بر نفس رود است؛  .1بنابراین ،علت یا منا دربارة اسوباب تملوک اولیوه
نمیتواند صرفاً «قصد» باشد.
2. Peter Drahos
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بررسی فلسفی موضوع مالکیت فکری

در اینجا بهطور مختصر و گذرا به برری ویژگیهای وجودشناسانة اشیای فکری اشار میکنیم.
شیء مجرد

در فلسفه از برری مصادی اشیای فکری بهعنوان شیء مجرد نام برد میشود .شنارت صوحیحی
از این اشیا در رابطه با تطبی دیدگا های مالکیت با ایون اشویا ضوروری اسوت .همچنوین ،تحقیو
صحیحی از سبب تملک نیازمند شنارت موضوع تملک است.
با ارائة فهرستی از این اشیا شاید درک ننها ساد تر شود .معموالً در این فهرسوت از مصوادیقی
مانند ویژگیها یا رصوصیات یک شیء ،3روابط 8و قضایا 4نوام بورد مویشوود (دراهووس، 83 ،
ص .)818برری فالسفه در این فهرسوت بوه اعوداد نیوز اشوار کورد انود (.)Kunne, 1982, p.402
همچنین ،گا از طری توصیف ویژگیهای سلبی ننها مانند ملموسنبودن ،3عدم تعل بوه زموان،1
تغییرناپذیری 1و مکانمندنبودن 1به ننها اشار میشود.
1. Abstract object

 ،Properties .3مانند رنگ یا رصوصیاتی مثل شجاعت یا مواردی مثل قوانین فیزیک مثل گرانش یا غیر  .البته مفهوم ایون
رصوصیات مد نظر است.
3. Relations
4. Propositions
5. Non – Perceptibility

 :Atemporality .1که بیان اولیه از زمانمندنبودن شیء مجرد این است که زمان در واقع انوداز و تقودیر حرکوت اسوت و
حرکت از رصوصیات ماد است .بنابراین ،ننچه غیرمادی است و حرکت در نن را ندارد تعلقی به زموان نیوز نخواهود
داشت (فروغی ، 844 ،ج  ،ص.)43
 :Unchangeablity .1رروج از قو به فعل و سیر از نقش به کمال تغییری است که مساوی حرکت میباشد .این تغییر در
قو صورت میپذیرد و مجردات که فعلیت تامهاند ،تغییر ناپذیرند .برای مثالی ساد اگرچوه جسوم عنصوری انسوان در
طول زمان تغییر میکند و دچار کهولت میشود ولی مفاهیم اعداد در ذهن او ثابت و بیتغییر میمانند.
 :Non- Spatiality .1شیء مجرد مکانمند نیست .بهترین تعریفی که میتوان از مکان ارائه داد ،این است که مکان حقیقوی
هر شیء عبارت است از مقداری از حجم جهان که مساوی با حجم جسم شیء یادشد باشود ،بوه نن دلیول کوه در نن
گنجید است .برای درک بهتر این موضوع میتوان به این نکته اشار کرد که مکان هر یک از سلولهای مغز انسوان یوا
اتمها قابل تعیین و اشار است .ولی کسی نمیتواند مکان مفهوم عدد  3یا یک گزارة عقلی را تعیین کند.
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تعریفی که میتوان از این اشیا ارائه کرد ،این است که شیء مجرد سوارتار مرکوزی اسوت کوه
یکی از عناصر تشکیلدهندة هویت شیء عینی است (دراهوس ، 83 ،ص.)811
ماهیت اشیای فکری در اختراعات

دانش ارتراعات مجهوالتی هستند که انسان به دنبوال ننهاسوت و از نظور دسوتهبنودی در حووزة
تکنولوژی قرار میگیرند ( .)Wilson, 2002, p.13تکنولوژی را نیز به این شور تعریوف کورد انود:
«بهکارگرفتن اصول علمی برای حل مشکالت و مسائل» (.)Wilson, 2002, p.13
تکنولوژی با توجه به ماهیت رود دنبالهرو اصول علموی و علووم موادی اسوت .در ایون علووم
هدف کشف رصوصیات نامحسوس ماد  3اسوت ( .)Wilson, 2002, p.15بوه هموین دلیول ،برروی
تعریفی از ارتراع که با مفهوم علم نمیخته است ،بیان کرد اند« :ارتراعات اکتشافاتیاند کوه دربوارة
رصوصیات ذاتی ماد » (.)Cornish, 1996, p.7
نظر محتملتر این است که ایدة اساسی ارتراع در حقیقت درک نثار بوالقو اشویا بور یکودیگر
است .بهطور راص میتوان گفت در این مورد کیفیات ناشی از روابط علت و معلولی بوین اشویای
رارجی ادراک میشود (شهبازی ، 833 ،ص 8.)11در کشف فرایند ایجواد نتوش بوهعنووان اولوین
ارتراع انسان ننچه مخترع درک کرد ،اثر بالقوة سایش دو قطعة چوب بود .اگر چنین باشد ،قبول از
درک ادراککنند  ،باید ادراکشوند ای وجود داشته باشد .بنابراین ،ممکن است گفته شود این اشویا
رل نمیشوند .4با توجه به این موارد دانش ارتراعات رصوصیات یا ویژگیهای اشیا بود کوه از
مصادی اشیای مجردند .این موارد از مفاهیم کلیاند.

3

 .در حقیقت ،ارتراعات پاسخ به این مجهوالت فنیاند که بر معلومات علمی استوارند.
2. Subtle properties of matter

 .8برای مشاهدة مثالی تصویری و شر بیشتر ر.ک .شهبازی ، 833 ،ص.11
 .4البته دربارة اید ها بح هایی انجام گرفته است .برای دیدن یک نظریه ر.ک.
;Descartes Theory of Ideas,First Published Wed Mar14, 2007

 .3در تقسیم علم حصولی به کلی و جزئی ،کلی ،علمی است که با دگرگونی معلوم رارجی دگرگون نمیشوود .هور علموی
که از طری علل حاصل شود ،بدین معنا کلی است .رصوصیت این نوع از علم ثبات و عودم تغییور اسوت .علوت ایون
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ماهیت اشیای فکری در آثار ادبی و هنری

دربارة نثار ادبی و هنری ،شکل اثر یا بیان مورد حمایت است .البته باید گفت که همیشه مورز بوین
اید و بیان مشخش نیست ( .)Brittin, 1978, p.86یکی از معانی واژة «اید » در لغتنامة نکسفورد،
«پیشنهاد» میباشد .در شکلدهی اثر انتخابهای مؤلوف در حقیقوت ،پیشونهادهای او بورای شوکل
اثرند و در این معنا شکل بیان نیز ناشی از اید هاست .در نثار ادبی و هنری کار پدیدنورندة کمتر از
قضایای منطقی و قوانین فیزیک و بیشتر از زیبواییشناسوی و عناصور شخصویتی و احسواس بهور
میگیرد .این موارد از اشیای مجرد نیستند .مؤلف در صورتبندی اثر رود کمتر با محدودیتهوای
مادی روبهروست ،و ارتیار بیشتری در تعیین شکل اثر دارد و با توجوه بوه هوزاران یوا میلیوونهوا
انتخابی که دارد ،میتواند هیئت یا صورتی از کار بیافریند که مساوی با کلیتی منحصوربهفورد باشود
(.)Cornish, 1996, p.7
رویکردهای فلسفی ناظر بر چگونگی تملک اموال فکری

برای روشنشدن اسباب تملک نثار فکری امکان بهکارگیری رویکردهای متفاوت وجود دارد.
مباحث کلی رویکرد کار -موضوع

دربارة تملک اشیا برری با توجه به موضوع مالکیت انتقاد کرد اند و تحلیل ننها به امکان یا عودم
امکان تملک با توجه به رصوصیات شیء موضوع تملک و مالحظات مرتبط 3با نن اشار میکند.
ثبات نن است که علت تامه در علیت رود تغییر نمیکند و چون علم بدان ،مطاب با معلوم باشد ،صورت علمیه نن نیوز
ثابت و بدون تغییر رواهد ماند و علم به معلول نن نیز ثابت و بدون تغییر رواهد بود .دربوارة موضووع بحو  ،قووانین
فیزیک یا ماد عللی هستند که مخترع از طری ننها به ایدة اساسی ارتراع علوم پیودا مویکنود .بورای مطالعوة شورحی
اجمالی دربارة علم کلی ر.ک .طباطبایی ، 83 ،ص.833
 .واژة انگلیسی ” “Proprietarianismدر زبان فارسی به مالکیتانگاری ترجمه شد است.
 .3برری از نظر ارالقی ،سیاسی و اقتصادی بر مالکیت انگاری و حیازت این اشیا انتقاد کرد اند و عواقب منفی برای نن
برشمرد اند.
دربارة انتقادات با درونمایوة اقتصواد سیاسوی و اروالق ر.کScott, B. P., & Shearing, D. C. (2005). Nodal .
 )governance. Austrailian Journal of Legal Philosophy, 30, 30-58و دراهوس. 83 ،
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برای مثال ،اینکه کار در مواردی نمیتواند موجب مالکیوت شوود ،چوون موضووع ،عوین دارای
ارادة انسانی است .مثالً والدین اگرچه برای بهثمررساندن فرزندان تالش بسیار کرد اند ،نمیتواننود
مالک فرزندشان شوند این به راطر ویژگی موضوع مالکیت است .در اینجا موضوع بهدلیل داشوتن
ارادة انسانی و پذیرفتهبودن مساوات و نزادی انسانها قابل تملک نیست.
مورد دیگر نن است که شیء ملموس جدیدی بهوجود نمینید ،برای مثال ،در فقه نظری وجود
دارد که یابندة معدن را مالک نمیداند ،چون معتقد است فرد با کار رود چیزی را بهوجود نیواورد
است (نزهت ، 811 ،ص .)8
دیدگاهی دیگر مطر میکند که اشیای فکری کمیاب نیسوتند .بنوابراین ،نیوازی بوه انحصوار و
مالکیت دید نمیشود زیرا تزاحمی بهوجود نمینید ) .(Kinsella, 2001, p.22داشتن و استفادة مون
از یک اید مانع داشتن و استفادة شما از همان اید نمیشود.
ایراد دیگر از نظر ناروسون این است که مالکیت در این اشیا نووعی منوع ایجواد مویکنود کوه
متفاوت از محدودیتهای موجود در مالکیت اشیای مادی است .اگر من مالک شویء موادی باشوم،
به این معنا نیست که شما نمیتوانید مالک مشابه نن باشید ،ولی در مالکیوت فکوری چنوین موانعی
وجود دارد ).(Palmer, 1990, p.831
ایراد دیگر را قاضی یتس 3مطر میکنود و مویگویود اشویای مجورد ماهیوت متفواوتی داشوته
بهطوری که هوی حودی ندارنود ،و قابول تصورف ،و مشواهد شودنی نیسوتند (دراهووس، 83 ،
ص .) 81دیدگا انتقادی دیگری حمایوت از ارتراعوات و نثوار ادبوی و هنوری را موانع پخوش و
گسترش نزاد اید ها و منافی منافع عموم دانسته است (.)Palmer, 1990, p.829
در میان فقها ،نیز برری به موضوع توجه کرد اند« :ننچه که متعارف شد است از اینکه صنعتی
برای مخترع نن ثبت میکنند که مانع دیگران از تقلید و تکثیر شد  ،دارای اثر شرعی نیست و سلب

1. Narveson
2. Yates
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سلطنت غیر از مال و نفسش مجاز نیست» (موسوی رمینوی ،بویتوا ،ص .)131در ایون زمینوه نیوز
موضوع مالکیت فکری مورد توجه قرار گرفته و با توجه به تفاوتهای نن با اشیای مادی این نووع
از مالکیت انکار شد است.
دو روش تحلیل دربارة اسباب با توجه به موضوع مالکیت فکری
سبب تملک با مالحظۀ ویژگیهای اشیای مجرد

همانطور که قبالً اشار شد ،حیازت گا از طری تصرف مادی حاصل مویشوود و گوا از طریو
ایجاد هیئت جدیدی در ماد  .هگل تملک را از سه طری ممکن میداند .تصرف مادی ،شوکلدادن
به چیزی 3و اعالم مالکیت 8از طری نشانهگذاری (.)Hegel, 1991, pp.84-88
این سه طری به انتساب شیء به شخش اشار میکند .نشانهگذاری در فقه اشار شد اسوت و
مصداق ننها تحجیر بود که ایجادکنندة ح تقدم است.
در ارتراعات عنصر کار وجود دارد ،ولی ننچه نیازمند دقوت اسوت ،قابلیوت انتسواب موضووع
است .تصرف مادی دربارة ارتراع مصداقی ندارد .این اشیا قابلبرداشتن یوا تصورف نیسوتند ،زیورا
مکانمند نیست .به همین دلیل ،امکان دستیابی همزمان افوراد بوه چنوین دانشوی وجوود دارد .طبو
تحقیقی که انجام گرفته است ،از سال  318تا  3111میالدی 8 3 31 ،تقاضای ثبت ارتوراع بوه
ادارة ارتراعات ایاالت متحد ) (USPTOعرضه شد است که  3131عودد از ایون تقاضواها موورد
ادعای دو مخترع مستقل بود است (.)Rebecac, 2007, p.17
شکلدهی و نشانهگذاری روشهای دیگریاند کوه مسوتلزم تغییور در شویء اولیوه اسوت .ایون
مفاهیم یا همان اید های شکلدهند ارتراع مجردند و قابل شکلدهی و نشانهگذاری نیستند چوون
اساساً تغییر در ننها را ندارد.

1. Physical seizure
2. Giving form
3. Designating
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این مفاهیم در مقام ارائه به اشخاص قابل تفسیر و برداشت توسط ننها نیستند و همگان درک
یکسانی از ننها دارند .به همین دلیل ،از رصوصیات ارتراعات کوه بوهنووعی زیرشوارة علومانود،
تجویزی و هنجاربنیاد 3بودن ننهاست بررالف ادب و هنر که مورتبط بوا احسواس ،شخصوی ،8یوا
راصاند ( .)Wilson, 2002, p.18به همین علت عناصر انتخابهای شخصوی و ارتیواری 4اگرچوه
ممکن است در مفهوم طراحی رارجی ارتراع یا اسوتانداردهای صونعتی دارول باشوند ،قسومتی از
رود ارتراع محسوب نمیشوند

(1996, p.7

 .)Cornish,با توجه به این تحلیل منا حیازت در این

مورد بهطور ناقش مصداق دارد .ولی دربارة نثار هنری و ادبی هر اثر منتسب به پدیدنورند است.
توجیه ثبت در مالکیت صنعتی و اشاره به شواهد قانونی

توجیه ثبت بهعنوان سبب تملک دربارة ارتراعات با توجه به ماهیت اشیای مجرد (بوهعنووان ایودة
اساسی یک ارتراع) انجام میگیرد .این محدودیت در بند (هو) موادة  4قوانون  811اعموال شود
است .طب این بند اگر ارتراع قبل از ظرف زمانی یادشد در این ماد افشوا شود باشود ،بوه هوی
روی قابل ثبت نخواهد بود.
مصادی این افشا ،که مشمول مهلت ارفاقیاند در مادة  31نیینناموة قوانون یادشود بیوان شود
است .موضوع قراردادی (اعتبارشد ای) باید مالکیت را به اولین شخش اعطوا کنود و ایون قورارداد
همان ثبت است .باید توجه کرد که ملکیت اثر قصد است و کار شر نفووذ نن (کاتوزیوان، 814 ،
ص .) 13بنابراین ،کار بهتنهایی نمیتواند این رابطه را ایجاد کند ،زیرا مالکیوت رابطوهای اعتبواری
است و در عالم اعتبار ،قصد و اراد مؤثر است .همچنین ،باید توجه کرد کوه دربوارة امووال موادی
تقدم در قصد و فعل مادی موجب مالکیت است ،زیورا شویء در تصورف اولوین قصودکنند قورار
 .البته این نظر منافاتی با اینکه چند را متفاوت برای درک یک گزارة عقلی وجود داشته باشد ،نودارد .نمونوة ایون امور در
فرایندهای متفاوتی که توسط مخترعان ارائه میشود ،قابل مالحظه است .ولی این فرایندها نیز گزار های عقلی رواهند
بود.
2. Normative
3. Idiosyncratic
4. Elements of personal and arbitrary choice
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میگیرد ولی دربارة اشیای غیرمادی امکان تعل ارادة چند شخش به یک موضوع یا شویء ،بودون
تزاحم وجود دارد .در حالی که نظام ثبت ،اولین ثبتکنند را مالوک فورض کورد اسوت .در ایون
زمینه ،بند (ج) مادة  3قانون ثبت ارتراعات ،طر های صنعتی ،عالئم و نوامهوای تجواری مصووب
 ، 811/3/3مقرر میکند هرگا دو یا چند نفر مسوتقل از یکودیگر ارتوراع واحودی کورد باشوند،
شخصی که اظهارنامه ارتراع رود را زودتر تسلیم کرد است ،ح ثبت ارتراع را رواهود داشوت.
از ننجا که مخلوق قصد انشا در عالم اعتبار ح یا سلطه است (جعفری لنگرودی ، 811 ،ص،)11
صرف قصد تملک شیء مجرد با توجه به غیرقابل انتساببوودن نن نمویتوانود حو یوا سولطه را
بهعنوان اثر انشا بهوجود نورد .با توجه به این مطالب رابطة مالکیت در چنین نظوامی نمویتوانود از
طری ایقاع 3ایجاد شود .بلکه باید یک فرض در نظر گرفته شود و نن این است که اولین ثبتکنند
را مالک دانست 8.همچنین ،ممکن است گفته شود وقتی کسی که ارتراع به نام او ثبت شد اسوت،
واقعاً پدیدنورند نباشد ،سببیت ثبت نمایان است ،همانطور که برری نویسندگان با توجه به موادة
 33قانون ثبت امالک دربارة امالکی که ثبتکنندة ننها واقعاً مالوک نیسوت ،ثبوت را سوبب تملوک
دانستهاند (جعفری لنگرودی ، 811 ،ص.)811
محرومیت مخترع مستقل نیز سببیت حیازت را ردشهدار میکنود ،زیورا اگور کوار و اسوتحقاق
مبنای تملک است ،چرا مخترع مستقل در چنین نظامی محروم میشوود در پاسوخ بوه ایون گونوه
محدودیت ،اندیشه ابزارگرایی 4مطر میکند که حقوق در این زمینه بهمثابة یوک ابوزار اسوت کوه

 .منظور در وضعیتی است که نظام اولین ثبت یا نظام اولین مخترع وجود ندارد .البته در صورت نبود نظام مالکیت صونعتی
صحبت از مالکیت دانش ارتراعات بیمعنا رواهد بود.
 .3ممکن است گفته شود تملک اشیای فکری در مواردی که نیازمند ثبت است از طری ایقاع تشریفاتی صوورت مویگیورد،
ولی اگر در تحلیل رود شیء فکری را بدین صورت موضوع قرار دهیم ،با ایراد مطر شد مواجه میشویم.
 .8ممکن است گفته شود ارتراع یا همان کار سبب تملک است و ثبت شر است ،ولی همانطوور کوه اشوار کوردیم کوار
سبب نیست بلکه شر است و مالکیت در حیازت مباحات اثر قصد و در این رویکرد دربارة ارتراعات اثر ثبت است.
4. Instrumentalism
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اهداف پیشرفت اقتصادی و عدالت از طری تشوی و ایجاد محرک را دنبال میکند و ایون حقووق
امتیازات مانع نزادی نامید مویشووند ،نوه حو طبیعوی (دراهووس ، 83 ،ص .)411-414زیورا
اطالعات بهعنوان موضوع مالکیت فکری ،از جمله مطلووبهوای بنیوادین یوا ریرهوای نخسوتین

3

میباشند (دراهوس ، 83 ،ص ،)831که باید بهطور برابر توزیوع شووند (رالوز ، 831 ،8ص- 8
 .) 3این اشیا قابل حیازت نیستند و ثبت سبب مضی تملک 4رواهد بود.
سبب تملک در صورت رویکرد عرفی به موضوع مالکیت فکری

بیشتر مباح

مربو به تملک نثار فکری موضوع مالکیت فکری را عین مصنوع میداننود کوه

محل شکلگیری نن ذهن ندمی اسوت

(pp.823-824

 ،)Palmer, 1990,و تووجهی بوه رصوصویات

فلسفی ندارند .با این پنداشت اثر فکری حاصل کار ذهنی پدیدنورند اسوت و فورق نن بوا اشویای
دیگر این است که دیگران نیز در نن سهم دارند و این شیء تماماً سارتة پدیدنورندة فعلی نیسوت،
زیرا ماهیت دانش سیال است و هر دانشی مقدمة دانش دیگر است .مؤلف یوا مختورع دانوشهوای
اولیه را بهکار میگیرد و اثر فعلی را ارائه میدهد و این بسیار شبیه به صنع و تشوخش 3اسوت کوه
1. Liberty-inhibiting
2. Primary goods
3. John Rawls.

 .4واژ های تملک و مالکیت در این دیدگا رالی از مسامحه نیست.
 :Specificato .3در منابع جدید حقوق غرب بعضاً تشخش تحت نظریة التصاق ( )Accessionبررسی شد است .توأثیری
که اتخاذ هر یک از اسباب حیازت ،التصاق و ثبت در عمل دارد دربارة اعطای ح نمایان میشود ،برای مثال در حوالی
که حیازت با مصلحت تشوی رقابت در ایجاد ارزش در مشترکات همورا اسوت ،التصواق بوا تشوخیش مهومتورین و
برجسته ترین ارتبا با شیء بهوجودنمد درصدد ارتقای مدیریت منابع است .برای مثال با اتخواذ سوبب التصواق بورای
ارتراعات اعمال موسع نظریة معادلها ( )Doctorin of Equivalentsمحق رواهد شد .زیرا هموانطوور کوه ادمونود
کی دربارة نظام ارتراعات اشار میکند ،برگة ارتراع یا پتنت نمایند و مدعی ارتراعی اسوت کوه کوار مویکنود ،ولوی
لزوماً از نظر تجاری بهثمرنشسته نیست .بعد از داراشدن ح ارتراع ،مخترع ح انحصاری بهبود وتجاریکردن ارتوراع
را بهدست مینورد .اگرچه این بهینهسازیها در حد یک ارتراع جدید نیستند ،با استناد بوه الحواق و تبعیوت متعلو بوه
دارندة ح ارتراع مربو هستند .با اعمال موسع نظریة معادلها که حمایت را ورای ادعاهای صریم و ظاهری موجوود
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مورد اریر در حقوق روم ریشه دارد و طب نن ،اگر شیء سارتهشد توسط شخصی از مواد اولیوه
یک شخش دیگر اعاد پذیر به وضعیت اولیه باشد ،متعل به مالک مواد اولیه است و در غیور ایون
صوورت ،متعلو بوه سوازند اسوت ( .)Brokowski & Plessis, 2005, pp.190-192موادیبوودن یوا
غیرمادیبودن شیء ،تفاوت قابل اعتنایی در این زمینه نیست .تفاوت این سبب با عمل احیای زمین
که نوعی شکلدهی است ،در این است که زمین باید موات یا بایر بود  ،یعنی متعل حو شوخش
دیگری نباشد ،تا احیا موجد ح شود .در حالی که دربارة اید های موضوع مالکیت فکری افوزودن
نسبت راصی از دانش یا اید به دانش پیشین یا اید ها و اشکال که ممکن است برری مصوادیقش
محل حقوق دیگران باشد 3،موجد ح است 8.اگرچه چنین سببی دربارة اشیا مادی در حقوق ایران
مورد ارتالف است ،محملی برای رد نن دربارة نثار فکری وجود ندارد ،مگر بر مبنای رویکردهوای
دیگری که در این مقاله نمد است .در این زمینه ،ثبت مصادی مالکیت فکری را میتوان بوهعنووان
شر تأثیر سبب دانست.
رویکرد کار – امکان (یا ارزش) و پاسخ به برخی ایرادها

اگر به موضوع کار بهعنوان یک عین توجه نکنیم ،درمییابیم که ننچه از تأمول در مصوادی تملوک
در پتنت توسعه میدهد دارندة ح ارتراع می تواند مانع هر شخش دیگوری شوود کوه در صودد اسوتفاد از ارتراعوی
دیگری است که در بردارندة ارتراع اوست و این حمایت در مقابل هر چیزی اسوت کوه بوه صوورت غیرچشومگیر از
ادعاها متفاوت باشد .به همین دلیل ،نظریة یادشد در بعد قضایی باع

میشود مرزهای یک ارتوراع روشون نباشود و

برای مخترعان جدید حول یک ارتراع وضعیت غیر قابول اطمینوان و نگورانکننود ای را ایجواد مویکنود .ر.کp.469 .
.Merrill, 2009,

 .اگرچه مصداقهای این سبب در گذشته اموال مادی بود است ،این موضوع قابلیت تطبیو بور اشویای فکوری را از بوین
نمیبرد.
 . 3مادة  3قوانون حمایوت از حقووق پدیدنورنودگان نورمافزارهوای رایانوهای مصووب  813مقورر مویکنود« :پدیودنوردن
نرمافزارهای مکمل و سازگار با رعایت حقوق مادی نرمافزارهای اولیه مجاز است».
 .8برای درک بهتر و مطالعه دربارة میزان همسانی که موجب نقض حقوق است ،ر.کBalganesh et al., 2014 .
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حاصل میشود ،همانطور که قبالً هم به نن اشار شد ،بیشتر ناشی از امکان انتفاع و ارزشی اسوت
که کار یک شخش بهوجود نورد است ،همین کافی است تا این اشیا را قابل حیازت بدانیم .چنین
برروردی با اشیای فکری در اندیشههای حقوقی دیگر نیز صورت پذیرفتوه اسوت

( Merill, 2009,

 )p.490و عموماً نن را با عنوان «اولین تصرف» یا «اولین ارتبا » 3بیان میکنند که در اینجا مترادف
حیازت است.
نیة  83سورة نجم« :ان لس لالسنا ن ام ی ی » اگرچه شأن نزول راصی دارد ،رسانندة این معنوا
است که هر کس استحقاق سعی و کوشش رود را دارد.
همچنین ،پیامبر اسالم (ص) میفرماید:
«هر قومی قطعهای از زمین را نباد کنند ،نسبت به نن محو ترنود و نن قطعوة زموین موال ننوان
رواهد بود» (کلینی ، 411 ،ص.)311
دربارة حیازت احادیثی از امامان شیعه رسید است که بهروبی به رصوصیات این رفتار اشوار
میکنند .از امام علی (ع) دربارة این قضیه میپرسند که شخصی پرند ای را مویبینود و نن را دنبوال
میکند تا به دررتی مینشیند .در این حین شوخش دیگوری موینیود و ننرا مویگیورد .حکوم نن
چیست امام در پاسخ میگوید« :برای چشم نن چیزی است که میبیند و بورای دسوت نن چیوزی
است که میگیرد (مکارم شیرازی ، 831 ،ص.) 11
این سخن به این معنا است که گیرندة پرند سزاوارتر از شخش تعقیبکنند است .ولی صرف
تصرف دلیل نهایی نیست .تصرف و داشتن قدرت بر شیء امکان انتفاع از شیء را ایجاد میکند .به
همین دلیل اگر پرندة وحشی در حالی صید شود که بالهایش چید شد و این چید شدن موجوب
دستیابی نسان به نن شود ،نمیتوان گرفتن نن را حیازت دانست ،بلکه زمانی این امر حیازت اسوت
که توانایی پرواز و رفتن به هر جایی را داشته باشد (مکارم شیرازی ، 831 ،ص .) 13بنابراین ،هر

1. First possession
2. First connection theory

رویکرد نظری به اسباب تملک آثار فکری

30

نشانهگذاری موجب تملک نیست ،بلکه نشانهگذاری بر حیوانات باید توأم با ایجاد امکان جدیودی
بوورای انتفوواع باشوود (محق و داموواد ، 833 ،ص .)338مووثالً تصوورف موویتوانوود گوورفتن حیوووان،
ازپایدرنوردن حیوان ،درداماندارتن حیوان و نشانهگذاری بر حیوانات مملوک باشود .در حقیقوت،
همة این اشکال انتساب ،مصداق نشانهگذاریاند .زیرا تصرف کامل فقط در اشیای کوچوک کوه در
دست بگنجند ،اتفاق میافتد .بنابراین ،این نشانهگذاریها قرارداد بین افراد و نوعی اعالم به اجتماع
است ( .)Rose, 1985, p.79بدین معنا ،ثبت ارتراعات نیز نوعی نشانهگذاری است که در عالم واقع
انجام میگیرد و اعالم به جامعه است .به این دلیل که امکان و ارزش ملموس برای انسان فقوط در
عالم واقع ایجاد میشود ،نه در عالم مجردات .بر این اساس ،باید به این دو پرسوش پاسوخ داد کوه
امکان دقیقاً چه زمانی بهوجود مینید ،و نشانهگذاری بهعنوان اعالم قصد مالکیت بوه اجتمواع چوه
زمانی انجام میگیرد از زمان شکلگیری اید در ذهن ،امکان انتفاع برای رود مخترع یا اشوخاص
دیگر در وضعی شبیه به وضع «سر تجاری» ایجاد میشود .ولوی در ایون وضوعیت مالکیوت ایجواد
نمیشود ،بلکه باید از طرف جامعه شناسایی شود ،چون مالکیت رابطهای است که اصووالً در برابور
نحاد جامعه قابل استناد است .چنین اعالمی با ظهور قصد تملک ارتوراع از طریو ثبوت صوورت
میگیرد و میتوان گفت با توجه به قاعدة سب عمل ،شخش مقدم ایقاع محسوب میشود البتوه در
صورتی که بتوان دررواست ثبت را از مصادی ایقاع دانست .در صورت قائلنبودن بوه ایون نظور،
ثبت شر تأثیر سبب میباشد .دربارة ثبتی که از سوی منتقلالیه غیر از پدیدنورند انجام میگیورد،
ثبت میتواند کاشف از حیازت اولیه دانسته شود .برری ایرادهای یادشد وارد بر موضوع مالکیت
فکری بهعنوان شیء مملوک نیز قابل پاسخگویی است .پاسخی که میتوان به ایراد مطر از سووی
لگت داد ،این است که اید های ارتراعات و نثار ادبی پس از افشا گسوترش موییابنود و قابلیوت
استفاد در تولید علم را رواهند داشت و محدودیتی که در بهکوارگیری ننهوا بورای ک ویبورداری
وجود دارد ،الزمة بهر برداری ثمرة کار توسط مخترع و مؤلف اسوت .ننهوا چیوزی را کوه وجوود
1. William Leggett
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داشته ،محدود نمیکنند ،بلکه ننچه را بر داشتههای جامعه افزود اند ،تا مدتی کنترل میکنند و ایون
اقدام محدودیتی بر مشترکات فکری وارد نمیکند.
ایرادی که مطر میکند این اشیای قابل تصرف ،سارت و نشانهگذاری نیستند و براساس ایون
استدالل نباید با ننها مانند اشیای مادی بررورد کرد به تمایز میان ارتراعات و نثار ادبوی و هنوری
منجر میشود که نتیجهای پسندید نیست ،زیرا ممکن است ترجیحی بالمرجم را دربارة نثار ادبوی
و ارتراعات روا دارد .این که مخترع صرفاً چیزی را که از پیش وجود داشته است ،کشف میکنود،
قانعکنند نیست .کاربرد جدید قوانین طبیعت در بسیاری از موارد مستلزم کار رالقانه است .ایوراد
ناروسون که میگوید چرا وقتی اشخاص متعدد میتوانند مالک یک شیء باشند ،با مالکیت فکوری
باید مانعی دائم برای تملک یک شیء وجود داشته باشد ،اگرچه دربارة رصوصیت منوع رفتارهوای
تقلیدی صحیم است ،فاقد دقت کافی است ،زیرا دربارة اشیای مادی قیموی کوه مثول ندارنود نیوز
وضعیت به همین صورت است .وضعیت دو مخترعی که بهطور مسوتقل بور روی موضووعی کوار
کرد اند ،مانند وضع شکارچیان متعددی است که بدون نگاهی به وجود همدیگر ،شکار واحودی را
تعقیب میکنند ولی یکوی از ننهوا زودتور شوکار را از پوای درموینورد .در اینجوا عورف معموول
شکارچی مقدم را مح میداند و برای دیگران نصیبی نیست .ولی اگر هر دو همزمان با هم امکوان
را بهوجود نوردند و یک نفر زودتر اقدام به ثبت کند ،مخترع متأرر نیز مشرو به شورایط زموانی
راصی امکان بهر برداری رواهد داشت 3.همچنین ،برداشتی که اعالم میکنود در مالکیوت فکوری
بهدلیل کمیابنبودن شیء ،مالکیت توجیهناشدنی است ،برداشت صوحیحی نیسوت .در اینجوا یوک
مثال نشان میدهد که مالک تملک یکی است .موضوع در اینجا سارتار مرکزی است که واحدهای
متعدد را ارزشمند میکند .بح

این است که چرا باید یک فرد بیشتر از یوک واحود موادی تحوت

تصرف ح داشته باشد .در رویة عرفی مردمان مناط کویری ایران مثال مشابهی یافوت مویشوود.
1. Imitative behavior

 .3در این زمینه ر.ک .مادة  3قانون ثبت ارتراعات ،طر های صنعتی ،عالئم و نامهای تجاری مصوب . 811
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دربارة قناتهای متروکهای که اهالی اطراف نن مهاجرت کرد اند ،اگر شخصی یک چا یا چند چا
از تعداد زیاد چا های یک قنات را احیا کند ،ح اولویت در احیا چا های دیگر قنات و نبوادکردن
و حیازت یک واحد زمین رود و همة زمینهای دیگری را رواهد داشت که نب بر نبوادانی ننهوا
اثر میگذارد .در اینجا نب شبیه سارتار مرکزی است که فراهمکردن نن ماننود فوراهمکوردن شویء
مجرد ،به واحدهای متعدد مادی جریان مییابد و به ننها ارزش میبخشد .بنابراین ،اگرچه از شیء
فکری کاسته نمیشود ،از امکان و ارزش حاصل از کار کاسته میشود .توجیه برری بورای اعطوای
چنین حقی این است که اگر قائل به ح اولویت نسبت به زمینهای اطوراف قنوات نشوویم ،هوی
رردمندی اقدام به احیا نخواهد کرد (محق داماد ، 833 ،ص  313و .)311
در پایان اینکه برری مانند هتینگر میگویند ایجاد ارزش توجیه مناسبی بورای مالکیوت فکوری
نیست .او میگوید از ننجا که یک کتاب بهعنوان محصول فکری با کمک دانوشهوای قبلوی ایجواد
شد است ،یک اثر اجتماعی است ،نه شخصی ،و ارزش تماماً نمیتواند به نویسوند متعلو باشود.
تعیین این ارزش کار سختی است و اساساً چرا باید نویسندة متأرر را مالوک شونارت همچنوین،
ایراد دیگر او این است که ارزش این کاال در بازار صرفاً نتیجة کار پدیدنورند نیست ،بلکه عوامول
متعددی در نن مؤثر اسوت

(1989, p.39

 .)Hettinger,پاسوخ ایون اسوت کوه حتوی اگور جامعوه و

اشخاص دیگر در بهوجودنمدن ارزش یک اثر یا اید نقش داشته باشند ،مانعی برای تملک اشویای
فکری ایجاد نمیکند ،زیرا این ایراد همانطور که مارکس و انگلوس 3در مباحو

اقتصواد سیاسوی

بدان اشار کرد اند ،دربارة اشیای مادی نیز مطر است .در این زمینه ،تعیوین ارزش کواال بویش از
میزان ارزش مواد اولیه ،استهالک ماشیننالت و ارزش کار کارگر را غیرموجه دانستهاند به این معنا
که تعل سود یا همان ارزش مازاد به سرمایهدار فاقد توجیه اسوت (موارکس ، 814 ،ص 3-31و
.) 11- 11

1. Karl Marx
2. Friederich Engels
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نتیجه
دربارة این پرسش که اسباب تملک اموال فکری کدامند ،با توجه به مباح

یادشد سه نوع پاسوخ

قابل ارائه است .هر یک از این نظرها با توجه به سطو مختلفی از انتزاع مطور مویشووند .در دو
رویکرد موضوعمحور تحلیل اسباب با توجه به موضوع مالکیت فکری که همان شیء فکری است،
انجام می گیرد که گا با تمرکز بر وجودشناسی فلسفی اثر فکری و گوا بوا درنظرداشوتن موضووع،
ولی با دیدی عرفوی بوه نن ،عنووان سوبب تعیوین مویشوود .در صوورت توجوه بوه ویژگویهوای
وجودشناسانة نثار فکری به لحاظ تفاوت بین نثار ادبی و هنری ،و ارتراعات عنوان اسباب متفاوت
است .سبب نثار ادبی هنری با توجه به ماهیت شخصوی و قابول انتسواب ننهوا حیوازت و سوبب
ارتراع بهدلیل غیر قابل تصرف و انتساب بودن ثبت تشخیش داد مویشوود .در صوورت رویکورد
فلسفی و عرفی ،به موضوع مالکیت فکری از ننجا که نثار فکری برای بهوجودنمدن در غالب موارد
از ترکیب اید پدیدنورند و اید ها و دانشهای از قبل موجود که گاهی متعل حقوق دیگران نیوز
میباشند ،بهوجود مینیند« ،تشخش» مناسبترین عنوان برای سبب تملک ارتراعات و نثار ادبی و
هنری است .رویکرد دیگر صرفاً به ارزش و امکان انتفاع حاصل از کار مویپوردازد .طبو رویکورد
اریر ،مطالعة قاعدة حیازت نشان میدهد که منا تملک در عرف کاری است که ارزش یوا امکوان
انتفاعی ایجاد کند و همین میزان از عمل برای صدق عنوان حیازت کافی اسوت .همچنوین ،عنووان
حیازت برای نوعی از تملک نباید صرفاً در قانون مطر شود باشود ،بلکوه حیوازت در ایون مقوام
مفهومی گسترد تر را میرساند .عنوان حیازت برای تملک اشیای فکری با عقول عرفوی سوازگارتر
است ،اگرچه با تغییر رویکرد ،نتیجهگیری متفاوت نیز ممکن است.

رویکرد نظری به اسباب تملک آثار فکری
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