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غرب مدرن در قرون اخیر، شواهد این تالش  ها هستند.



63
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | شامره 96

  

مقدمه
در مورد وجود و يا ظهور حقوق مؤلف در جوامع باستاني عقايد مختلفي توسط حقوقدانان، 
مردم شناسان و تاريخ نويسان بيان شده است. آندره موريو در اين خصوص مي نويسد: »حقوق 
معنوي مؤلف از زماني كه انسان توانست قلم و يا قلم مويی در دست بگيرد وجود داشته 
است. مبدأ چنين حقي در ظلمات اعصار ناپديد است. به محض اينكه ادبياتي وجود داشته 
سرقت ادبي مورد سرزنش و مالمت عموم قرار گرفته و به محض اينكه قوانين تدوين شد، 
مرتكب اين سرقت مجازات شده است«. از ميان شواهد متعددي كه در جوامع يونان و 
رم وجود داشته دو مورد معروفيت خاص يافته اند. مورد اول مربوط است به هرمودور كه 
ازجمله شاگردان و مريدان افالطون بوده است. هرمودور كه از محضر استاد استفاضه مي  كرد 
يادداشت هاي خود را به سيسيل مي برد و در آنجا به فروش مي رساند. اين عمل كه بدون 
اجازه افالطون انجام مي گرفت، نه تنها مورد شماتت اهل علم و ادب آن زمان قرار گرفت، 
بلكه خشم شهروندان را نيز برانگيخته بود. مورد دوم كه مأخوذ از ادبيات رم است مربوط به 
سيسرون خطيب شهير رومي است. سيسرون در نامه اي دوست و ناشر خود، آتيكوس را از 
اينكه بدون اجازه او به بالبوس اجازه داده است از يكي از آثار او كه هنوز درباره انتشارش 
تصميمي نگرفته است، رونويسي و آن را منتشر كند، سخت مالمت مي كند. سيسرون در اين 

نامه مي نويسد: »به من بگوييد آيا صالح است كه آثار مرا بدون اجازه منتشر كنيد؟«. 

 1. استادیار دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تهران جنوب

2. دانشجوی دکرتی حقوق عمومی 

دانشگاه تهران )نویسنده مسئول(

asgharnia@ut.ac.ir 

تطـور حقـوق مؤلف در تاریـخ اسالم
 و تاریخ غرب مـدرن
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حق نشر كه يكي از مصاديق حقوق مؤلف است در عهد باستان وجود داشته است، 
ولي اينكه چرا متون قانوني در اين زمينه وجود ندارد، به نظر می رسد چون در روم قديم نياز 
به حمايت از پديدآورندگان اثر به  هيچ   وجه احساس نمي شده است. لذا حق مؤلف در زمان 
باستان امری ناشناخته نبوده، اما موضوِع هيچ گونه مقرره قانونی نيز قرار نگرفته است. با اين 
حال اسناد تاريخی، تفكيک بين حقوق مالی و حقوق معنوی را در اين دوره تأييد می كند 
)زركالم، 1387، ص 8(. اغلب متخصصين تاريخ كه حقوق مؤلف را طي قرون وسطي مورد 
تحقيق قرار داده اند معتقدند كه اين عصر از لحاظ مظاهر فرهنگي و مآالً وجود و شناسايي 
حقوق پديدآورندگان اثر، عصر فقيري بوده است. اگرچه از قرن پنجم تا قرن دوازدهم در 
همه جا و همه رشته ها نوعي انحطاط مشهود است، اما از قرن دوازدهم به بعد در برخي از 
شهرهاي ايتاليا به خصوص در دانشگاه هاي اروپايي آثار ترقي و تعالي به چشم مي خورد. علل 
اصلي اينكه در زمينه آثار فكري مدت هفت قرن تقريباً در همه جا ركود فكري حكمفرما 
بوده اين است كه نه تنها شيوه نشر و تكثير آثار نسبت به عهد باستان هيچ تغييري نكرده، 
بلكه به علت از هم پاشيدگِي اصل تمركز قوا و تمدن در امپراطوري رم كمتر اثري به ثمر 
به  خصوص به مرحله نشر رسيده است، تا آنجا كه رشته مهمي از فعاليت ادبي همچون تئاتر 
تا عهد تجدد به كلي ناپديد شده است. از طرف ديگر براي اينكه اثري از لحاظ حقوق معنوي 
مؤلف قابل حمايت شود مي بايست اعتقاد به اينكه اثر زاده فكر و نبوغ مؤلف است در جامعه 
ريشه گرفته باشد. درحالي كه اوايل قرون وسطي اعتقاد مردم به خصوص اهل كليسا بر آن بود 
كه اثر، مظهري از الهام الهي است بنابراين مؤلِف آن نمي تواند حق اختصاصي بر آن داشته 
باشد. به همين علت اكثر آثار به طور گمنام منتشر شده اند، چراكه نويسنده وظيفه و عنواني جز 
اينكه وسيله اي براي ابالغ الهام الهي باشد ندارد. تنها در اواخر قرون وسطي است كه مؤلفان 
شخصيتهاي اجتماعي محسوب شده و افتخار نشست بر سر ميز بزرگان را يافته اند! اين 
اوضاع و احوال نامساعد از اوايل قرن شانزدهم به چند علت كم كم دستخوش تغيير و تحول 
شد. اختراع صنعت چاپ، توسعه روزافزون نشر و تكثيرِ اثر به طريقي كه بتواند در زمان 
كمي در كشورهاي مختلف خوانندگان عديده اي را با تفكر پديدآورنده آشنا كند خود باعث 
مي شد كه نياز به دفاع و حمايت از حقوق مؤلف در مقابل انتشارات غيرمجاز در مقياس 
وسيع تر و به صورت تازه اي احساس شود. صنعت چاپ به خودي خود چيزي جز تكنيک 
انتقال انديشه ها نيست، بنابراين بدون وجود آثار فكري خود، ذاتاً نمي تواند منشأ اثري باشد. 
آنچه به صنعت چاپ معنا و محتوا مي بخشد وجود انديشه هايي است كه به كمک اين فن در 

جامعه اشاعه مي يابند. بی ترديد، اين انديشه ها را رنسانس با خود به ارمغان آورد.
دوران رنسانس، هرچند از قرن سيزدهم ريشه گرفته ولي اساساً در قرن شانزدهم تجلي 

محمدحسن   اصغرنیا 
مرتضی   اصغرنیا
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پيدا كرده است. اين جنبش فكري، مفهومي است از زندگي و واقعيت كه در هنر، ادبيات، 
علوم و اخالق همه جا رسوخ كرده است. تاريخ شناسان حقوق معتقدند كه رنسانس از يک 
سو، موجب شناسايي و احترام به شخصيت واالی انساني به  خصوص شخصيت آفريننده 
اثر در زمينه حقوق مؤلف شده و از سوي ديگر هنر را از قيد بي حرمتي رهانيده است. 
بديهی است از اين تحول اجتماعي و احترامي كه نويسندگان و هنرمندان در جامعه يافته اند 
حقوق مؤلف بي بهره نمانده است، به نحوی كه تحقق برخی شرايط نظري و تئوري )رفرم 
و رنسانس( و فراهم شدن شرايط عيني )اختراع صنعت چاپ( جامعه از قرن 16 ميالدی به 
بعد موجب شكوفايي تراوشات فكري شده و پديدآورندگان آثار ادبي و هنري را از ارزش 
و اعتبار خود واقف ساخته است. اين آگاهي به تدريج مؤلفان را در راه استيفاي حقوق خود 
مصمم كرده است. آثار اين تحول فكري و اجتماعي براي اولين بار در انگلستان به صورت 
تصويب قانون حمايت مؤلفان )قانون معروف ملكه Anne مصوب يازدهم 1709( به ظهور 
رسيده است. اعتراضات نويسندگان و محاكماتي كه در اين دو قرن به وقوع پيوسته به خوبي 
نشان مي دهد كه چگونه پديدآورندگان آثار به حقوق معنوي خود پايبند شده و در راه دفاع از 
تماميت آثار خويش كوشيده اند. با فرارسيدن قرن هيجدهم انديشه ها و عادات و سنن جوامع 
اروپايي عميقاً تغيير مي يابد. پديدآورندگان آثار ادبي و هنري كه به حقوق خود واقف شده اند 
مي كوشند تا به آنچه استحقاق دارند، قانوناً جامه عمل بپوشانند. از همان اوايل قرن )1720( 
در فرانسه تذكره اي تحت عنوان »تذكره مربوط به تعديات ناشران پاريس« دست به دست 
مي گردد. عنوان اين نوشته به خوبي طرز فكر مؤلفان را نسبت به ناشران كه فروش كتب در 
انحصار آنان است، آشكار مي كند. پنج سال بعد )1725( در تذكره ديگري لوئي دوهري كور 
وكيل دادگستري و متخصص حقوق كليسا مسئله حقوق مؤلف را كه تا آن زمان با مسئله 
امتيازات سلطنتي درهم آميخته و تقريباً ناديده گرفته شده بود، به صورت نظريه مستقلي ابراز 
كرد و ابراز اين نظر به مناسبت دعوايي بود كه توسط ناشران واليات عليه ناشران پاريسي اقامه 
شده بود. آنچه اساس دفاعيه دوهريكور را تشكيل مي داد )و حائز اهميت است( اين است كه: 
»نويسنده مطلقاً مالک اثري است كه به وجود آورده است چرا كه حق مؤلف نه از قبض يک 

شيء ملموس بلكه از عمل آفرينش فكري ناشي مي شود«.3 
بی ترديد، يكی از موهبت های الهی كه در وجود انسان به وديعه گذاشته شده است، 
احساس مسئوليت نسبت به داشته های خود و اعتقاد به ضرورت حفظ و صيانت از آنهاست؛ 
احساسی كه در جوامع انسانی از آن به عنوان نهاد حقوقی »مالكيت« ياد می شود. چنانكه بيان 
شد از قديم االيام، ابناء بشر تمايلی قوی به حفظ يافته های مادی و معنوی و گسترش و افتخار 
به آنها را در خود داشته و دارند. اين احساس در انسان، ابتدا نسبت به اموال مادی به وجود 

 3.  بنابر این چنانکه مالحظه می  شود، اصولی 

كه حقوق مؤلف را تشكیل می دهند قبل 

از اینكه به صورت حقوق موضوعه درآیند، 

تحوالت كم و بیش طوالنی و عمیقی را پشت 

رس گذارده اند. در پایان این تحوالت است 

كه برخی از پدیده های اجتامعی و برخی از 

اندیشه ها و پاره ای از ارزش های اجتامعی 

مربوط به این اصول به صورت متجسم و 

متبلور باقی مانده اند. به عنوان مثال حق 

حرمت پدیدآورنده اثر را كه امروز ازجمله 

حقوق ممتازه اوست در نظر بگیریم، شناسایی 

این حق برای مؤلف یك  روزه انجام نشده 

است برای اینكه جامعه ای چنین حقی را برای 

پدیدآورنده اثر )اعم از ادبی و هرنی( بشناسد 

می بایست ادبیات و یا هرن در این جامعه 

به عنوان ارزشی واال شناخته شده باشد و این 

امر خود مستلزم یك آگاهی فرهنگی جمعی و 

عمیق است، دیگر اینكه جامعه پذیرفته باشد 

كه در هر اثر پدید آمده »چیزی« از فرد به جای 

نهاده شده است، چیز و یا سهمی كه جز به او 

به كسی تعلق ندارد و به خصوص اینكه جامعه 

قبول كرده باشد كه این تابش شخصیتی كه 

پدیدآورنده از خود در اثرش به جای گذاشته، 

خود ذاتاً دارای ارزشی مطلق است. بنابراین 

زمانی جامعه به حدی از رشد ادبی و هرنی 

می رسد كه اثر را در هرصورت مظهری از 

شخصیت پدیدآورنده می شناسد. این زمان 

نقطه عطفی در تاریخ حقوق مؤلف است 

ولی این برهه از زمان یكدفعه و با تدوین و 

تصویب یك منت قانونی به وجود منی آید، بلكه 

رسانجام تحول رشایط اجتامعی، اقتصادی و 

ایدئولوژیكی یك جامعه است.

تطور حقوق مؤلف در تاریخ اسالم
 و تاریخ غرب مدرن
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آمد. تا قرون گذشته تالش های فكری بشر اگرچه مورد احترام و اكرام بود، اما نيازهای مادی 
وی اساساً با كار و تالش فيزيكی و تبادل اموال عينی يا پرداخت پول و مابه  ازاء آن برطرف 
می شد، اما از زمانی كه جوامع مدرن به مفهوم امروزی آن شكل گرفت و شهرنشينی به سبک 
جديد رواج پيدا كرد، دانش و فن به عنوان انگيزه ای برای رشد جوامع مطرح شد و رونق پيدا 
كرد؛ به ويژه از قرن پانزدهم به بعد كه انديشه  ورزی و تراوش های فكری به مبنايی برای كسب 
ثروت تبديل شد و صبغه اقتصادی به خود گرفت، به نحوی كه امروزه از آن به عنوان عاملی 
مهم برای رشد اقتصادی و توسعه جوامع ياد می شود )حنيفه اقبالی درخشان، 1385،ص 81(. 
در قرن حاضر، به علت رشد روزافزون تكنولوژی و ارتباط هرچه بيشتر ملت ها با هم و 
نزديک تر شدن فرهنگ ها، مالكيت های فكری از اهميت خاصی برخوردار شده است. در اين 
ميان آثار فرهنگی، به ويژه آثار علمی و ادبی مكتوب، از اعتبار خاصی  برخوردارند. پيدايش 
شبكه های اطالع رسانی گسترده، ازجمله اينترنت  از يک سو باعث شده است كه آخرين 
پديده های علمی و ادبی هرچه سريع تر در دسترس  علما، ادبا و ديگر افراد جامعه قرار گيرد؛ 
و از سوی ديگر تعرضات و تجاوزات به آثار فكری ديگران رفته رفته افزايش يابد، تا حدی 
كه توجه نهادهای تقنينی و قانونگذاری كشورهای مختلف  به سوی اين مهم سوق داده شده 
است. به همين دليل كشورهای زيادی برای حمايت از اين حقوق، قوانين و مقررات متعددی 
را وضع كرده اند. با وجود نزديک تر شدن ملت ها به يكديگر، قوانين داخلی نيز به تنهايی 
نتوانسته اند اين حقوق را از تعدی ها و تجاوزات گوناگون مصون بدارند، بر همين اساس 
كنوانسيون های بين المللی متعددی برای حمايت از حق مادی و معنوی مؤلف منعقد شدند 
تا بتوانند هرچه بيشتر از اين حقوق حمايت كنند ) حضرتی، 1379، ص 159-160(. حقوق 
مالكيت فكری و معنوی از شاخه های نوين معارف حقوقی است. به رغم عمر كوتاه، اين 
شاخه چنان توسعة كّمی و كيفی يافته است كه شايد كمتر شاخه حقوقی همسان او باشد. 
حجم بزرگی از قوانين و رويّه محاكم در سطح ملی و انبوهی از اسناد منطقه ای و بين المللی 

در عرصه فراملی، نشان از اهميت آن است )جعفر زاده، 1385، ص61(.
كپـی رايت يا حقوق مؤلف4 كه در جهـان امـروز به سبب پيـوند ناگسستنـی آن با 
پيشرفت های تكنولوژيک، نقشی اساسی در حفظ و حمايت از آثار فكری دارد، پيشينه اش 
به قدمت فعاليت های فرهنگی انسان است. هرچند نقطه سرآغاز پيدايش مفاهيم مرتبط با 
حقوق مؤلف را به اختراع چاپ در اروپا نسبت می دهند، اّما فن چاپ پيش از آن در كشور 
چين وجود داشته است. لذا به نظر می رسد انديشه مالكيت آثار فكری به سده هاي پيش از 
تالش گوتنبرگ برای اختراع حروف چاپی متحرك برمی گردد. رشد همپای حقوق و قوانين 
مربوط به حفظ مالكيت آثار فكری، ادبی و هنری با گسترش جوامع غربی و پيدايش جامعه   4. Droit d''auteur, Copy right

محمدحسن   اصغرنیا 
مرتضی   اصغرنیا
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ای وسيع تر، ذيل عنوان جامعه جهانی، همواره سبب تدوين قوانين ملي بين المللی در اين 
زمينه شده است )بيژنی، 1384،ص 204(. در بسياری از كتب و حتی اسناد و متون حقوقی 
مشاهده می شود كه كلمه  Copyright به گونه های متفاوتی ترجمه شده است كه رايج ترين 
آنها »حقوق  مؤلف« يا »حقوق مؤلفان« يا »مالكيت معنوی« است. اگرچه در زبان رايج، مؤلف  
به معنی نويسنده و يا خالق آثار نوشتاری است، اما با اين وجود قوانين مصوب در توافقنامه 
برن و ژنو شامل تمام گونه های نوشتاری، هنری، علوم، اختراعات و نشان های تجاری نيز 
می شود. با اين وجود، اغلب قوانين مندرج در توافقنامه های جهانی نيز عالوه بر مالكيت 
معنوی به مسئله مهم  مالكيت مادی نيز اشاره دارند. بنابراين، در زبان فارسی به واژه ای نياز 
است كه بتواند همه اين موارد را دربرگيرد. صحيح ترين ترجمه ای كه برای مفهوم كپی رايت 
در زبان فارسی پيشنهاد شده، عبارت »حقوق پديدآورنده« است. پديدآورنده، خود می تواند 
خالق اثری  نوشتاری، علمی و يا هنری باشد )قصاع، 1383، ص93(. اصطالح حقوق معنوی 
يا حقوق فكری را نخستين بار پيكارد )picard( حقوقدان بلژيكی در سال 1899 به  كار برده 
است. برخی از حقوقدانان نيز به جای آن، اصطالح »مالكيت های غيرمادی«، »حقوق بر اموال 
غيرمادی« و »حقوق جلب مشتری« را به  كار برده  اند )امانی، 1383، ص24(. با اين تفاصيل 
حق مؤلف در معنای  اصطالحی، امتيازی است كه جامعه برای فردی كه اثری را پديد آورده 
و قصد دارد از مزايای مادی و معنوی آن بهره برداری كند، قائل شده است و آن را به رسميت 
می شناسد. در اينجا صاحب حق، همان مؤلف اثر است كه از اختياراتی نسبت به اثر پديدآمده 
خود برخوردار شده است. اين حق دارای ماهيت دوگانه مادی و معنوی است. مؤلف گاه 
قصد دارد از اثر خود در برابر ديگران به بهره بردای مادی برسد و گاه انگيزه او صرفاً معنوی 

و اخالقی  است )حضرتی، 1379، ص 160(.

اين پژوهش در پی پاسخ گويی به سؤاالت ذيل است:
1. پيشينه تاريخی طرح مبحث حق التأليف يا حق مؤلف در تاريخ اسالم چيست؟ 
نظرات و آراي فقهای اسالمی اعم از فقهای شيعه و فقهای اهل سنّت در باب مشروعيت يا 

عدم مشروعيت حقوق مؤلف كدامند؟ 
2. پيشينه تاريخی پرداختن به مبحث حق مؤلف در ذيل مفاهيم مطروحه در باب 
حقوق مالكيت های فكری و معنوی در تاريخ غرب مدرن چيست؟ فعاليت های تقنينی و 
قانونگذاری انجام شده در قالب قوانين داخلی، موافقتنامه ها و كنوانسيون های بين المللی در 

اين زمينه كدامند؟

تطور حقوق مؤلف در تاریخ اسالم
 و تاریخ غرب مدرن
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روش پژوهش
 روش تحقيق به كارگرفته  شده در پژوهش حاضر، تحليل محتواست و روش جمع آوری 
اطالعات نيز، كتابخانه ای است كه با ابزار گردآوری چک ليست با مراجعه به منابع فارسی، 

عربی و انگليسی انجام شده است.

الف( بررسی و شناسایی اقسام حقوق مؤلف
حقوق مؤلف يا پديدآورنده، مشتمل بر دو دسته از حقوق می شود: حق مالكيت معنوی و 

حق مالكيت مادی.
نخست، حق مالكيت معنوی )اخالقی(5 پديدآورنده، كه حقوق ذيل را برای پديدآورنده 

تثبيت   می كند: 
- حق ثبت نام پديدآورنده بر هر نسخه از اثر، 

- كسب حيثيت اجتماعی و فرهنگی حاصل از خلق اثر،
- حق اصالح و ارتقاء اثر، و

- حق كسب جوايز معنوی متعلق به اثر.6 
دوم، حق مالكيـت مادی )مالی- اقتصـادی(7 پديدآورنـده، كه حقوق ذيل را برای 

پديدآورنده تثبيت  می كند: 
- حق واگذاری حقوق تكثير اثر، 

- حق كسب درآمد در ازای واگذاری حقوق تكثير اثر، 
- حق واگذاری ترجمه يا نمونه سازی از اثر و كسب درآمد از اين رهگذر، و

- دريافت جوايز مادی و مالی متعلق به اثر )قصاع، 1383، ص 94(.
همانطور كه پالمر )1990( در اين باره می نگارد، حقوق اخالقی در ابتدای قرن نوزدهم 
ميالدی متأثر از انديشه های كانت و هگل در كشورهای آلمان و فرانسه مورد شناسايی قرار 
گرفت و پس از آن در قوانين بسياری از كشورها و در پاره ای از معاهدات بين المللی منعكس 
شد. با گسترش اهميت حقوق فكری و تأثير روزافزون آن بر فرهنگ، اقتصاد و تجارت در 
عرصة داخلی و بين المللی، توجيه و نقد اين حقوق، توجه فيلسوفان حقوق، اخالق و عالمان 
علم اقتصاد را به خود جلب كرده است. يک نگاه اجمالی به ادبيات تحقيقی در اين باره 
نشان می دهد كه حجم بزرگی از اين ادبيات، نظريه پردازی فيلسوفان حقوق و اخالق است 
و سهم عالمان اقتصاد، به رغم اهميت اين نگاه در ارزيابی پيامدهای شناسايی يا عدم شناسايی 
اين حقوق، بسيار ناچيز است، حتی منابع دربردارنده تحليل ها و نقدهای اقتصادی از سوی 
فيلسوفان حقوق و اخالق اندك است. با نگاهی اجمالی به كوشش های نظری فيلسوفان 

5 . Moral right

6 . حق معنوی )برحسب 

موارد پدیده های فکری( مناینده 

شخصیت، اعتبار و جایگاه اثر و 

نشان خالقیت، نوآوری، ابتکار، 

صداقت و امانت صاحب اثر است. 

این حق از دیرباز به رسمیت 

شناخته شده است و متجاوزان به 

آن در بدو امر مورد مذمت اخالقی 

قرار می گرفتند، ولی رفته رفته 

مجامع قانونگذاری و دولت ها 

قوانین حامیتی مناسبی برحسب 

رشایط زمان، مکان و نوع اثر حق 

معنوی وضع کردند. حق مالی، 

رکن دوم حقوق فکری صاحب اثر 

است. به موجب این حق، صاحب 

اثر می تواند از کلیه منافع مالی 

آن منتفع شود و در مقابل ترصف 

دیگران، وجهی را مطالبه کند 

)جعفر زاده، 1385، ص 64(. جالب 

توجه است به رغم این واقعیت 

تاریخی، در کشورهای دارای 

نظام کامن ال حق معنوی با تأخیر 

بسیار طوالنی به رسمیت شناخته 

شده است.

7. Economic right

محمدحسن   اصغرنیا 
مرتضی   اصغرنیا



69
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | شامره 96

حقوق و اخالق در اين رابطه، دو نظريه از اهميت بيشتری برخوردار است: نخست، تئوری 
حقوق طبيعی يا فطری8 و دوم، تئوری حقوق اعطايی9 )جعفرزاده، 1385، ص68(.

ب( مبانی نظری حقوق مالکیت فکری و حق مؤلف 
»فلسفه حقوق مالكيت فكری اساساً بر دو مبحث بنيادين استوار است: نخست، مفهوم حق 
مالكيت فكری و ديگری، توجيه اين حق« )جعفری  تبار، 1386، ص78(. به طوركلی، مبانی 
مالكيت فكری درصدد پاسخ به چرايی مشروعيت حق پديدآورنده بر پديده فكری است. 
با نگاه اجمالی به مبانی اعتبار مالكيت فكری درمی يابيم هر مبنا بر عنصری از شكل گيرِی 
پديده فكری توجه كرده است. برخی به عنصر كار، فعاليت فكری و تالش پديدآورنده توجه 
كرده و سعی كرده اند با توجه به احترام كار، مشروعيت مالكيت فكری را به اثبات رسانند 
)مبنای كار(10. برخی به غايت اعتبار مالكيت فكری توجه كرده و مصالح فردی و اجتماعی 
را مّد نظر قرار داده اند )ديدگاه اصالت منفعت(11. و درنهايت ديدگاه هايی نيز شخصيت 
پديدآورنده را كانون نظر قرار داده و با تحليل شخصيت به توجيه حق پديدآورنده پرداخته اند 
)مبنای شخصيت(12 )حكمت نيا و موحدی ساوجی، 1385، ص90(. جعفری  تبار )1386( 
در پژوهش خود در باب حقوق مالكيت فكری، معتقد است كه در توجيه مالكيت فكری به 

سه نظريه ذيل می توان اشاره كرد: 
1. مالكيت فكری به مثابه حق طبيعی: جان الك، مال را به صورت طبيعی چيزی می داند 
كه كار انسان به آن اضافه شده باشد. محصوالت معنوی نيز، با كار فكری انسان توليد شده اند 

و به همين دليل در ملكيت شخصی درمی  آيند كه كار فكری را انجام داده است.
2. مالكيت فكری به مثابه شخصيت: هگل، حق مالكيت را وسيله اعمال آزادی ذهنی 

انسان و رسيدن به خودآگاهی می داند.
3. مالكيت فكری به مثابه امتياز: پيتر دراهوس نيز با بهره گيری از نظريه های ماركس، 
مالكيت فكری را نه حق، كه امتياز تلقی می كند؛ امتيازی كه عنداالقتضاء ممكن است به دست 
قانونگذار ناديده گرفته شود. لذا در اين توجيه نمی بايستی به يكباره تمام لوازم حق مالكيت 
فكری پذيرفته شود، بلكه می بايستی قانونگذاران هنگام تقنين، به اقتضائات سياسی، اقتصادی، 

فرهنگی و اخالقی آن نظر و توجه داشته باشند.

ج( حقوق مالکیت فکری و حقوق مؤلف؛ تعاریف و نظریات
در تعريف حق ناشی از بدايع فكری به لحاظ ظرافت و لطافت ذاتی موضوع، نقطه نظرات 
حقوقدانان متشتت و مختلف است و هر كس برحسب برداشت خود از آن تعريفی ارائه 

8 . طبق این نظریه، حقوق مورد بحث باید 

براساس حقوق طبیعی توجیه شود. به عبارت 

دیگر، انسان از آن حیث که انسان است و 

پدیدآورنده آثاری که موضوع حقوق محل 

گفت وگوست، باید صاحب اختیار تلقی شود 

و دیگران نباید به تعرض و تجاوز به آن مجاز 

باشند. تنها اوست که باید حق بهره برداری از 

اثر را داشته باشد و هیچ کس نباید بدون رضای 

او از آن بهره برداری کند؛ صاحب حق بودن 

پدیدآورنده اثر از لوازم انسان بودِن اوست. این 

حق طبیعی هر مؤلف است که از طرف دولت 

نسبت به حق معنوی و مادی خود و نسبت به 

اثر خویش مورد حامیت قرار گیرد.

9. به دلیل ایرادات متعدد وارد بر تئوری حقوق 

طبیعی، پاره ای دیگر از حقوقدانان مرشوعیت، 

حقوق مزبور را در اراده دولت ها و قوانین 

جست وجو می کنند. به عبارت دیگر، پدیده ها 

و آثار موضوع حقوق مورد بحث، جزء میراثی 

مشرتک و متعلق به جامعه است و مالک 

خاصی ندارد. درنهایت، دولت به منایندگی از 

طرف جامعه و با لحاظ مصالح عمومی و با 

انگیزه تشویق مبتکران به برخی از اشخاص 

و مبتکران، انواع خاصی از مزایا و امتیازات را 

اعطا می کند.

10. جان الک با این نظریه خود، حقوق 

طبیعی را به اوج توانایی رساند و با ارائه  

نظریه حق طبیعی مالکیت،  نظریه مالکیت 

فرمانروایان و پدرساالری در مالکیت را 

منسوخ كرد.

11. یکی از نظریه های متأثر از اصالت 

تجربه، »مکتب منفعت گرایی« است. مکتب 

منفعت گرایی مرهون پژوهش های جرمی بنتام 

)Jeremy Bentham( و جان استوارت میل 

)John Stwart Mill( است. اینان با نگاهی 

فردگرایانه، انسان را بالطبع طالب کسب لذت 

ودفع امل دانسته و آن دو را »به خداوندگار 

مقتدر لذت و امل« تعبیر می کنند.

12. نظریه شخصیت از بزرگانی چون کانت و 

هگل با تحلیل  های گوناگون مطرح شده است.

تطور حقوق مؤلف در تاریخ اسالم
 و تاریخ غرب مدرن
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كرده است كه به برخی از آنها اشاره خواهد شد. برخی از حقوقدانان غربی آن را مجموعه ای 
از امتيازات كه قانونگذار و رويه قضايی برای صاحب اثر )مؤلف( دررابطه با آفريده بديع 
ادبی، ذوقی يا هنری می شناسد، تعريف كرده اند. برخی از حقوقدانان ايرانی از آن به عنوان 
حقوق و امتيازات غيرمالی مربوط به شخصيت )پديدآورنده( و برای حمايت از او يا مجموعه 
حقوقی كه صرفاً متكی  به شخصيت صاحب حق بوده و بر فعاليت های فكری او ناظر است 
و يا حقوقی كه به صاحب آن اجازه می دهد از منافع و شكل خاصی از فعاليت يا فكر انسان 

منحصراً استفاده كند ياد كرده اند.
از موضوعات مهم تشخيص ماهيت حق آثار فكری و احصاء كامل اقسام آن است. در 
اين زمينه تشتت آراء بسيار و موارد اختالف زيادتر است به  طوری كه حتی در تسميه اين 
قسم از حقوق وحدت نظر وجود ندارد. برخی صاحبنظران آن را »مالكيت معنوی«، بعضی 
»مالكيت فكری« و يا »خالقيت« و گروهی نيز آن را در مفهومی اعم از حقوق مالی و »حقوق 
فكری يا معنوی« ناميده اند. باتوجه به ويژگی های اين حق می توان آن را »حقوق فكری« يا 
»حقوق ناشی از خالقيت های انديشه« نامگذاری كرد، زيرا اوالً امتيازات متعلقه به آثار انديشه 
در همه جا دارای مختصات مالی نيست، بلكه گاهی از مقوله حقوق غيرمالی نيز محسوب 
می شود. ثانياً، حقوق معنوی در بسياری موارد بر بدايع انديشه اطالق نمی شود، بلكه امتيازاتی 
را دربرمی گيرد كه با آثار انديشه سنخيت ندارد. با اين تفاصيل، در تعيين ماهيت حقوقی 

امتيازات متعلقه به آثار انديشه سه ديدگاه مختلف وجود دارد )حاتمی، 1375، ص12(:
1. برخی آن را از مقوله حقوق مادی و مستقل از شخصيت پديدآورنده می دانند؛

2. برخی ديگر حق مزبور را از مقوله حقوق غيرمادی و وابسته به شخصيت پديدآورنده 
دانسته اند؛ و

3. برخی نيز، برای حق مزبور قائل به ماهيتی دوگانه و يا مجموعه ای از دو بُعد مادی 
و معنوی شده اند.

فتحی الدرينی ازجمله صاحبنظرانی است كه معتقد است حق مؤلف در مورد تأليفش 
حق مجرد13  نيست، بلكه حق عينی مالی و متقرر14 است؛ زيرا ارتباط و عالقه مؤلف با 

تأليفش از دو جهت عالقه مستقيم و ظاهر است:
1. تأليف انعكاس شخصيت علمی مؤلف است و به همين دليل، همانطور كه قباًل ذكر 

شد، در برابر دانش فكری آن مسئول است؛ و
2. دانش فكری ثمره ای است كه از شخصيت معنوی عالم منفصل شده و در كتاب و 
مانند آن براي استفاده و ارزيابی عينيت يافته است؛ عدم دخالت ديگران در نظر و ثمره، به 
علت عالقه و رابطه مباشری است كه بين مؤلف و تأليف وجود دارد. حق ناشی از اين عالقه، 

13.  حق مجرد قائم به محل 

نیست تا به  وسیله حس درک شود، 

مثل: حق والیت و اگر قائم به 

محل باشد دارای اثر و حکم بعد 

از اسقاط حق نیست؛ مانند حق 

شفعه. برخالف حق متقرر که بعد 

از اسقاط حق دارای اثر است، 

مثل حق قصاص که بعد از اسقاط 

مهدورالدم معصوم  الدم می شود.

14.  حق عینی هامنگونه که 

در اعیان مالی جاری است در 

معانی و منافع هم از نظر فقهی 

مصداق دارد؛ نظیر: حق  الطالق و 

حق  الحضانه.
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عينی و متقرر و قابل اسقاط است درنتيجه حكم شرعی بعد از اسقاط تغيير مي  يابد و محل آن، 
برای كسی كه مسلط بر آن شود مباح می شود )الدرينی،1404ق، ص 40-41(. با اين تفاصيل، 
درصورتی  كه ثابت شود حق مؤلف در رابطه با دانش فكری او حق مالی، عينی و متقرر است، 
توابع آن نيز مثل معاوضه و ارث ضمان غاصب ثابت می شود. و از دو جهت اين حق ثابت 

است )ايروانی، 1374، ص222(:
1. منفعت بودن آن مورد قبول عرف عام بشری قرار گرفته است و بر همان اساس 
معاوضه انجام می دهند و اساس معاوضه هم ملک است. در فقه مالكی ملک مال به حساب 
می آيد و فقه حنبلی و شافعی نيز آنچه را كه در عرف قيمت دارد مال می دانند؛ بنابراين از 

ديدگاه اين مذاهب حق ابتكار با اعتبار عرف شرعاً مال است؛ و
2. منشأ حق ابتكار، عالقه مباشر و ارتباط آشكار بين مؤلف و تأليفات كه از ناحيه 
مسئوليت مؤلف در مورد تأليفش به وجود آمده و مؤلف آن را ثمره زندگيش می داند، زيرا عمر 
و مالش را برای آن صرف كرده تا انعكاس شخصيت علمی او باشد. پس از ثبوت عالقه و 
مسئوليت و اختصاص، حق االبتكار در مرتبه ای جای دارد كه امضا و حكم شارع را نيز به دنبال 

دارد، زيرا عرف معتبر آن را پذيرفته و عرف هم از مصادر شريعت است.
فقهای معاصر شيعه اماميه تأليف را ماليت ذاتی می دانند، زيرا نتيجه تالش  های  فكری، 
علمی، پژوهشی و محصول انديشه مؤلف است و در آن منفعتی نهفته است  كه نصيب انسان 
می شود. مؤلف، مالک تأليف و دستاورد علمی و فكری خويش است و می تواند ديگران را از 
تصرف در آن بازدارد. اين تصرف به  معنای چاپ و تكثير اثر مؤلف است كه بدون اجازه و 
رضايت او انجام شود، بديهی است بهره وری مشروع  از اثر مؤلف مانند:خواندن اثر و استناد 

به آن، تصرف نيست )افتخارزاده، 1376، ص 138(.

د( تکوین وتدوین مقررات  حقوق مالکیت فکری و حق مؤلف در تاریخ اسالم و غرب مدرن
• حق مؤلف در تاریخ اسالم

از نظر تاريخی پيدايش كتاب در اسالم به دوران نزول قرآن كريم و تعيين كاتبان وحی 
برمی گردد كه مسلمانان به فرمان پيشوای آسمانی خود به عنوان عبادت و از باب قرب و 
طاعت به كار كتابت نصوص دينی همت گماشتند. با رواج كتابت حديث و تدوين آن در 
اواخر سده نخست به فرمان عمربن عبدالعزيز اموی موضوع پرداخت صله و جايزه به عنوان 
»حق التأليف« از سوی دربار خلفای اسالمی معمول شد و حتی برخی از واضعان حديث 
نظير ابوهريره نيز با سوءاستفاده از فرصت پيش  آمده به جعل حديث پرداختند و به بازرگان 
حديث معروف شدند. در برابر آنان محّدثان متعهد، كه پيامبر)ص( و امامان معصوم)ع( ايشان 

تطور حقوق مؤلف در تاریخ اسالم
 و تاریخ غرب مدرن



72
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابدا ری و سازماندهی اطالعات | شامره 96

را به تدوين و كتابت حديث و قرآن تشويق كرده بودند، به پيروی از امام علی )ع( نخستين 
مؤلف كتاب در اسالم به دور از هرگونه چشمداشت مادی، در قرن های نخستين ظهور دين 
مبين اسالم به نقل، كتابت و گردآوری احاديث همت گماشتند و با اجازه مشايخ و درنهايت 
دقت، رعايت امانت و حفظ اصالت به روايت و كتابت سنّت پرداختند. بنا بر گزارش شيخ 
حر عاملی در وسائل  الشيعه تا زمان امام حسن عسكری )ع(، بيش از 6600 رساله به قلم پيروان 
ائمه معصومين عليهم السالم از دريای بی كران دانش آنان به رشته تحرير درآمد. با پيدايش 
نهضت ترجمه در عصر مأمون عباسی، پيشه نويسندگی و نسخه برداری و نيز صحافی، تجليد، 
تذهيب و وّراقی كتاب های دينی و علمی كه بيش از 54 شاخه بود به عنوان پيشه بااهميت 
و درآمدزا مطرح شد و كاتبان و مترجمان بدان وسيله از بيت المال مسلمين ارتزاق كردند و 
به تدريج كار تكثير، استنساخ و توزيع كتب مؤلفان به وّراقان و كاتبان سپرده می شد و مؤلفان 
آثار علمی تنها از راه مواعظ اخالقی، و يادآوری عذاب و عقوبت اخروی، و توجه دادن به 
مسئوليت شرعی، ديگران را از هرگونه دخل و تصرف، تحريف و تصحيف كتاب هايشان بر 
حذر می داشتند. به نظر می آيد كه در فرهنگ اسالمی آموزش و پژوهش در علوم و معارف 
اسالمی قرن ها به عنوان يک واجب كفايی، بدون درنظرگرفتن منافع مادی انجام می شد و تنها 
حاكمان وقت با تجليل و احترام، و دادن صله و انعام، و بعضاً تأمين مسكن و معاش مؤلفان 
از بيت المال و استفاده از موقوفات و وجوهات شرعی تعيين شهريه، آنان را تشويق به تعليم 
و تعلم مسلمانان می كردند و قانون خاصی به عنوان حمايت از حقوق معنوی و مادی مؤلفان 

و پديدآورندگان وجود نداشت )موسوی، 1383، ص133-132(.
موضوع حق التأليف و حق ابتكار از پديده های نوظهور است كه در محافل حقوقی 
جهان اخيراً مطرح شده است و دولت ها هم در تنظيم مقررات پايدار برای تعيين روابط ميان 
توليدكنندگان و مصرف كنندگان آفريده های فكری و كاالهای فرهنگی با چالش هايی روبرو 
هستند. موضوع كپی رايت يا حق التأليف و حق نشر از مسائل مستحدثه و به تعبير فقيهان از 
حوادث واقعه و نوازل فقهی است، كه با مفهوم كنونی اش در صدر اسالم سابقه نداشته، و در 

قرون اخير پديد آمده است ) موسوی، 1383، ص 123- 124(.
از پديده حقوق مؤلف به گونه جدی و ماهوی، اساساً در فقه سنّتی بحث  نشده است؛ به 
عبارت ديگر بحث حق مؤلف به طور خاص در هيچ كدام از ابواب  فقهی كتاب فقهای قديم 
يافت نمی شود و آنچه نيز در دهه های اخير تحت عنوان »مسائل  مستحدثه« در اين خصوص 
مطرح می شود، بيشتر به مسئله مشروعيت يا عدم مشروعيت آن می پردازد و حتی تا آنجايی 
كه بررسی شده است، روايتی نيز در اين  مورد وجود ندارد. عدم طرح مبحثی تحت عنوان 
حقوق مؤلف در بين فقها و در آثار آنان امری كاماًل طبيعی است، زيرا تا مسئله  ای به عنوان 
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مشكل جامعه و برای  افراد جامعه به وجود نيايد، عدم طرح آن در فتاوی مجتهدين و فقهای 
عظام امری عادی به نظر می رسد؛ اما از زمانی كه موضوع مذكور به عنوان يكی از مشكالت 
جامعه و مسئله  مطرح شد فقيه با درك زمان و مكان و برای رفع تحيّر و انجام تكليف مكلفين 
حكم  مسئله را بيان می كند. شايد اين  امر از آن جهت است كه در اسالم گسترش و اشاعه 
معارف دينی به عنوان يک فريضه  تلقی می شود، چنانكه در حديثی منسوب به پيامبر)ص( 
زكات علم نشر آن  دانسته شده است )حضرتی، 1379، ص169(. نظر به آنكه در تلقی شيعه، 
تأليف يک حرفه مادی تلقی نمی شده است و فقيهان اماميه متقدم به مسئله حق تأليف و 
نشر نپرداخته اند، لذا پيشينه اين مبحث حقوقی را می توان در منابع فقهی متأخر تحت عنوان 
جواز يا عدم جواز اخذ اجرت بر تعليم واجبات و مستحبات در مكاسب محرمه جست وجو 
كرد، با اين حال، در ميان پيشوايان مكاتب فقهی اهل سنّت ظاهراً برای نخستين بار ُقرافی 
شهاب الدين احمدبن ادريس مالكی در كتاب »الفروق« موضوع حق تأليف را به  اختصار مطرح 
كرده و فتوا داده است كه اجتهادات يا توليدات فكری و عقلی فقيه به كمک ملكه اجتهاد، 
اگرچه مؤلف در آنها حق دارد، اما حق او مالی نيست و قابليت انتقال ندارد، زيرا آراء نوين 
فقهی يا اجتهاد، متعلق به دين است و دين اگرچه باارزش ترين دارايی های انسان به شمار 
می آيد، ولی قابليت تملک و انتقال ندارد. در دهه های اخير فقيهان مسلمان از آنجا كه در 
فرهنگ اسالمی، آموختن، دانستن و نشر و اشاعه علوم ضروری و معارف دينی، يک وظيفه 
عمومی به شمار می آيد، چنانكه پيامبر)ص( فرموده اند: »َطَلُب الْعِْلِم َفريَضٌة َعلی ُكلِّ ُمْسلٍِم«، 
اين مسئله را مفروغ عنه تلقی كرده اند. در سيره مسلمين نيز نقل مطالب ديگران در كتب علمی 
و فقهی بدون اجازه از علمای سلف، بی سابقه نبوده است. از اين رو فقيهان معاصر بيشتر به 
مسئله مشروعيت و عدم مشروعيت حق تأليف پرداخته اند )موسوی، 1383، ص141-140(. 
نتيجه آنكه، در مشروعيت حق مؤلف بين فقها اتفاق نظر نيست، زيرا مالزمه ای بين ماليت آن 
نزد عرف و مشروعيت آن نزد شارع وجود ندارد، به نحوی كه پاره ای از فقهای عظام برای 

حق مؤلف  ثبوت شرعی قائل نيستند )حضرتی، 1379، ص160(.
به رغم سابقه چند دهه، طرح مسائل حقوق فكری در حوزه فقه و آشنايی اجمالی فقيهان 
با آنها، اظهار نظرهای تفصيلی و درخور توجهی از سوی آنان صورت نگرفته است. مالحظه 
آراء فقيهان معاصر در برخورد با اين دست از مسائل نوظهور، دو ديدگاه كاماًل متفاوت را 
نشان می دهد. جمعی از آنان، مشروعيت حقوق فكری را به عنوان يک حكم اولی مورد ترديد 
قرارداده اند، ولی كوشيده اند با استناد به نظريه حكم حكومتی و اصل تراضی طرفينی، پاره ای 
از آثار عرفی اين حقوق را قابل حمايت معرفی كنند. در مقابل نيز، گروهی ديگر از فقيهان 
تالش گسترده ای انجام داده اند تا مشروعيت اين حقوق را به عنوان يک حكم اولی يا حداقل 
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در حد حكم ثانوی به قانونگذار شرعی منتسب كنند و بدين طريق آن را موّجه جلوه دهند 
)جعفرزاده، 1385، ص 73(.

از فقهای اهل سنّت آقای دكتر فتحی الدرينی در كتاب »حق  االبتكار فی الفقه  االسالمی 
المقارن«، به  نحو مبسوطی متعرض اين موضوع شده و از ديدگاه مذاهب چهارگانه معروف 
اهل سنّت به بحث و بررسی پرداخته است. هرچند فقهای شيعه به گونه ای جامع و عميق تر 
متعرض پاسخ به اين مسئله نشده اند، لكن آراء پراكنده ای از آنان وجود دارد كه در كتاب های 
مختلفی به آنها اشاره شده است )ايروانی، 1374، ص 218(. بنا بر اسناد تاريخی موجود، 
اهل تسنن پيش از شيعه درباره حقوق مالكيت معنوی به اظهارنظر و تحقيق پرداخته  اند. با 
اين تفاصيل، ديدگاه فقهای شيعه درخصوص حقوق مالكيت معنوی را می توان به دو دسته 
موافق و مخالف تقسيم كرد. به  طوركلی داليل موافقان حقوق مالكيت معنوی عبارتند از: 
تمسک به ارتكاز عقال و سيره عقال، ملكيت تكوينی اعمال ذهنی، تمسک به ادله حرمت 
سرقت و غصب يا ورود عدوانی، قاعده ال ضرر، قاعده حفظ نظام، دليل عقل مستقل، قاعده 
صحت، قاعده سبق، تمسک به عموم اوفوا بالعقود، آيه 29 سوره نساء: »ال تَأُْكُلوا أَْمَوالَُكْم 
بَيْنَُكْم بِالْبَاِطِل إاِل أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراٍض«، حديث پيامبر مكرم اسالم)ص( »المؤمنون عند 
شروطهم«. داليل عام مخالفان حقوق مالكيت معنوی نيز به طوركلی عبارتند از: ناسازگاری 
حقوق مالكيت معنوی با قاعده تسليط و عدم امضای شرعی حقوق مالكيت معنوی از سوی 

شارع )رحيمی و سلطانی، 1385، ص163-147، 134، 137(.
با اين تفاصيل، از ميزان توجه و احترام به حقوق پديدآورندگان آثار ادبی و هنری در 
ايران باستان تا ظهور اسالم اطالعات مستندی در دست نيست. با اين وجود، احترام و منزلتی 
كه شعرا و سخنوران و ساير هنرمندان در دربار پادشاهان داشتند، در كمتر كشوری نظير داشته 
است. به طوری كه نويسندگان و شعرا نيز اغلب از يكديگر با احترام ياد می كردند و هنگامی 
كه از نويسنده يا شاعر ديگری نقل قول می كردند، اسم او را نيز ذكر كرده و يا آن را به گونه  ای 
مشخص می كردند كه تعلق آن به ديگری مشخص باشد. درواقع صنعت ادبی »تضمين« ناظر 
بر چنين نقل قولی از شعرای ديگر بوده است و حكايت از احترام به حقوق ناشی از آثار 
فكری ديگران دارد. بعد از ظهور اسالم نيز، دانشمندان اسالمی برای اثبات نظر خود و يا در 
جهت تقويت آن همواره در كتاب های خود از اسالف خويش نقل قول می كردند. بی ترديد 
»علم  الرجال« نيز به حفط حقوق معنوی علمای اسالمی كمک شايانی كرده، اگرچه اساساً با 

چنين هدف ابتدايی ای ايجاد نشده است )زركالم، 1387، ص14-13(.
• حق مؤلف در تاریخ غرب مدرن

تدوين و تكوين قوانين حقوق پديدآورندگان برخالف  تصور اغلب مردم، فرايندی بس 
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طوالنی داشته است. نخستين مورد اختالف قضايی ثبت شده در اروپا، بر سر حقوق مؤلف 
يک كتاب به سال 567 ميالدی مربوط می شود؛ اما وضع قوانين مدنی درخصوص حقوق 
مؤلفان و حقوق صاحبان اثر، به دوران پس از اختراع دستگاه چاپ  توسط گوتنبرگ در سال 
1451 ميالدی برمی گردد. گوتنبرگ نخستين كتاب چاپی خود را در سال 1451 ميالدی، 
در شهر منتز با دستگاهی كه خود اختراع كرده و ساخته بود، به چاپ رساند. به تدريج، 
دستگاه های چاپ جديد ديگر در ساير كشورهای اروپايی هم مورد استفاده قرار گرفتند. 
در آن دوران مالک دستگاه چاپ، خود نيز ناشر بود. نخستين كتاب هايی  كه در آن زمان در 
اروپا چاپ شدند، انجيل و كتاب های ادعيه بودند، اما در سال  1465 نشر فاست و شوفر، 
كتاب و ديوان نوشته سيسرون را به چاپ رساند. اين كتاب اثری هنری- ادبی بود. مالک اين 
نشر، خود مردی فرهيخته بود كه كتاب  را با صرف وقت زياد ويرايش كرده بود، اما اندكی 
بعد ناشری ديگر با بهره گيری  از كتاب او همان كتاب را با قيمتی نازل تر چاپ كرد. مالک 
نشر فاست و شوفر، به نزد دولت جمهوری ونيز شكايت برد و در سال 1469، سنای ونيز 
حقوق  انحصاری چاپ و نشر كتاب های سيسرون و پلينی را به مدت پنج سال به او واگذار 
كرد. به اين ترتيب، برای نخستين بار دولتی با وضع قانون از حقوق  پديدآورنده حمايت كرد. 
اين حمايت فقط برای دو كتاب و برای مدت 5 سال  معتبر بود، اما به تدريج صدور مجوز 
و حمايت نامه، به عملی رايج و قانونمند تبديل شد و به بقيه اروپا نيز سرايت كرد. اختراع 
دستگاه چاپ، تقريباً با تغيير بنيادهای اروپايی، كشف آمريكا و سفر به دور دماغه اميدنيک، 
همزمان بود. اروپا دچار تغيير و تحولی بزرگ و اذهان  آماده شكوفايی بود. دولت های آن 
دوران، از اين تغييرات مذهبی، روشنفكرانه  و علمی به شدت نگران و وحشت زده بودند. آنها 
متوجه شدند كه چاپ سريع  كتب، مقاالت و روزنامه ها باعث ظهور افكار خطرناك در ميان 
مردم می شود. بنابراين، برای آنكه بتوانند بر متون چاپی تسلط كامل و كافی داشته باشند، 
به سرعت دست به اقدام زدند. به اين ترتيب، در كمتر از يک قرن پس از چاپ نخستين 
كتاب توسط گوتنبرگ، امتيازات چاپ انحصاری آثار كه برای حمايت از نويسندگان، ناشران، 
چاپخانه داران و حمايت از فرهنگ اهدا می شد، برای منظور ديگری مورد استفاده قرار گرفتند. 
حاكمان اروپايی، از قوانين اهدای امتياز، برای جلوگيری از چاپ آثاری كه مورد تأييدشان 
نبود، استفاده كردند. در همين دوران بود كه دولت ها به تدوين قوانين  خاص درخصوص 
صدور مجوز چاپخانه داری، مجوز نشر و مجوز چاپ اثر پرداختند. نكته قابل تأمل آنكه اين 

قوانين فقط در سطح ملی  ارزشمند و قابل استناد بودند )قصاع، 1383، ص 94- 95(.
اختراع چاپ و گراور در سده پانزدهم، به سبب پيدايش تحول در چگونگی پخش آثار 
چاپی، نقطه عطف تعيين كننده ای در تاريخ مالكيت معنوی شمرده می شود. در همين حال، 

تطور حقوق مؤلف در تاریخ اسالم
 و تاریخ غرب مدرن
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مورخان اين نظريه را مطرح كرده اند كه در دوران نخستين تاريخ بشر نيز، مفهوم مالكيت ادبی 
و هنری به گونه ای وجود داشته است. در يونان و روم باستان، سرقت ادبی به  عنوان عملی 
زشت تقبيح می شد و يونانيان در سركوب و جلوگيری از اين عمل چندان هم ناتوان نبودند. 
مطالعه ادبيات رومی نشان می دهد كه نويسندگان آن زمان تنها به شهرت و آوازه راضی 
نبودند و با دستنوشته هايشان تا حدودی به منافع مادی نيز دست می يافتند. آنها باور داشتند كه 
انتشار و بهره برداری از يک اثر، منافع مادی و معنوی به همراه دارد. به همين علت برخی از 
صاحبنظران برآنند كه مفهوم كپی رايت همواره وجود داشته ولی تا مدتی دراز در قوانين بروز 
و ظهور نيافته است. در سده های ميانه و پيش از آنكه اختراع گوتنبرگ اثر دگرگون كننده ای در 
پهنه چاپ و نشر برجای گذارد، آفريننده يک اثر مالک يک شیء مادی می شد و می توانست 
آن را به اشخاص ديگر بفروشد. بااين حال، در اين دوران تكثير آثار امری بس دشوار بود و 
نوشته ها را فقط با دست مي  شد بازنويسی كرد كه اين امر شمار نسخه های ممكن را به شدت 
محدود می كرد. به همين سبب تكثير بسيار محدود اثر، به منافع اقتصادی نويسنده آسيبی 
نمی رساند، زيرا برمبنای توليد و پخش نسخه های فراوان از روی اثر نويسنده، پايه ريزی نشده 
بود )گرباود،1380، ص17- 18(. با اختراع و پيشرفت صنعت چاپ در سده پانزدهم، توليد 
سريع كتاب با هزينه كم و بيش ارزان امكان پذير شد و رشد سواد اسباب تقاضای گسترده 
برای كتاب های چاپی را فراهم آورد و حمايت از مؤلفان و ناشران در برابر توليد بی اجازه و 
نسخه های آثارشان به عنوان اصلی مهم، مورد شناسايی قرار گرفت، درنتيجه نخستين قوانين 
حقوق مؤلف تدوين شد )شفيعی شكيب، 1381، ص11(. همزمان با نگرش طبقه حاكم 
در كشورهای اروپايی همچون انگلستان كه ماشين چاپ را يک اهرم سياسی و اجتماعی 
نيرومند می شمردند و به آن توانايی تهديد قدرت های خودكامه حكومتی را می بخشيدند. 
بهره مندی مقامات حكومتی از امتياز انتشار آثار به عنوان اهرمی برای كنترل و سانسور توليدات 
چاپخانه ها و سلب آزادی بيان آغاز شد، چنانكه از سال های پايانی سده پانزدهم تا آغاز سده 
هجدهم نمونه های فراوانی از صدور فرامين و قوانين سلطنتی گوناگون برای اعطای امتياز 
چاپ ديده می شود. در سده هفدهم در پرتو انديشه های آزادی بخش فيلسوف انگليسی 
»جان الك« و همفكران او، با ظهور انديشه های فردگرايی و جايگزينی نظام پارلمانی به جای 
سلطنت مطلقه، محدوديت های تحميلی بر چاپخانه ها رفته رفته كاهش يافت و كتاب فروشان 
و ناشرين با توسل به نظريه مالكيت معنوی آغاز به دفاع از حقوق خويش كردند )گرباود، 

1380، ص20-19(.
اين حق در اروپا از قرن پانزدهم ميالدی يعنی از زمان اختراع ماشين چاپ به وسيله 
گوتنبرگ آلمانی، در آغاز برای مؤلفان كتاب مطرح شد و همگام با پيشرفت تكنولوژی 

محمدحسن   اصغرنیا 
مرتضی   اصغرنیا



77
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | شامره 96

رسانه ای ـ از گرامافون گرفته تا ضبط صوت، نوار ويدئويی، راديو و تلويزيون، ماهواره و 
اينترنتـ  به تدريج متفكران غربی به ويژه حقوقدانان و قضات آن را مورد توجه و حمايت 
قرار دادند. در سال 1710 ميالدی برای نخستين بار در انگلستان مالكيت ادبی با تصويب 
قانون آن مورد حمايت قرار گرفت. »قانون آن« كه پارلمان انگليس در 1710 وضع كرد، 
اولين قانون حق مؤلف  در دنيا به شمار می آيد؛ در حقيقت در اين  قانون ابتدايی ترين نوع حق 
مؤلف برای  پديدآورندگان تدوين شد. اين قانون پيش بينی  می كرد كه پس از گذشت زمانی 
مشخص )كه در قانون تصريح شده است(، امتياز واگذار شده به ناشر برای نشر و توزيع آثار، 
به  نويسنده بازمی گردد و او می تواند اين حق  را به ناشر ديگری واگذار كند )مطلبی، 1386، 
ص 138-139(. برخورداری از حمايت های »قانون آن« نيازمند برخی تشريفات بود ازجمله 
ثبت آثار نويسنده به نام خود، و به وديعه گذاشتن نسخه از اثر منتشرشده در دانشگاه ها و 
كتابخانه ها. از آنجا كه اين قانون تنها كتاب را دربرمی گرفت و از ديگر آثار چاپی همچون 
گراوها و مصنوعات هنری حمايت نمی كرد، اقدامات جمعی از هنرمندان به تصويب »قانون 
كليشه سازان« در سال 1735 انجاميد و درپی آن حقوق مؤلف به ديگر كشورها گسترش پيدا 
كرد )شفيعی شكيب، 1381، ص12(. حق تأليف در سال 1720 ميالدی در فرانسه در دستور 
كار قرار گرفت و به فرمان لوئی شانزدهم در سال 1777 ميالدی رسميت يافت. در آمريكا 
نيز، در سال 1783ميالدی مطرح و به سال 1789 ميالدی به صورت يک اصل در قانون 
اساسی گنجانده شد. در سال 1837 ميالدی حق طبع در امپراطوری آلمان در قانون پروس 
مطرح شد و در سال 1870ميالدی به تصويب رسيد و در سال 1974ميالدی مورد بازنگری 
قرار گرفت. بعدها دولت های ديگر در تدوين قانون حمايت از مؤلفان و نظارت بر چاپ 
آثار فكری به صورت گروهی همت گماشتند. اولين قرارداد بين المللی با عنوان »قانون برن« 
در 5 ستپامبر 1887 ميالدی در شهر برن سوييس تدوين شد و از آن پس هر 20 سال يک 
بار تجديدنظر شد و در ماده 27 اعالميه جهانی حقوق بشر كه در سال 1948م به تصويب 
رسيد، كپی رايت به رسميت شناخته شده است.15  متن اصلی اين كنوانسيون از زمان انعقاد 
تاكنون به كّرات مورد تجديدنظر قرار گرفته است كه از اهم آنها می توان سند برلن 16 )1908(،  
سند رم 17 )1928(،  سند بروكسل 18 )1948(،  سند استكهلم 19 )1967(،  و سند پاريس20 
)1971 ميالدی( را نام برد. قرار داد عمومی حق طبع نيز، توسط يونسكو در 6 سپتامبر 1952 
ميالدی در ژنو به تصويب 36 دولت رسيد )موسوی، 1383، ص129-130(21. معاهده ژنو 
نيز، در مورد حق مؤلف در سال 1952 ميالدی منعقد و در ژوئيه 1971 مورد اصالح قرار 
گرفت. اين معاهده به ابتكار يونسكو و پيگيری تعدادی از كشورها ازجمله اياالت متحده 
آمريكا و شوروی سابق كه دارای اكراه در پيوستن به معاهده برن بودند، منعقد شد. گذشته 

15 . ماده 27 اعالمیه جهانی حقوق برش چنین 

مقرر داشته است: »هرکس حق دارد آزادانه در 

حیات فرهنگی جامعه مشارکت کند، از هرنها 

بهره مند شود و در پیرشفت علمی و منافع 

آن سهیم شود. هر کس نسبت به حامیت از 

منافع اخالقی و مادی ناشی از هر تولید علمی، 

ادبی یا هرنی که آفریننده آن است، حق دارد«. 

در این ماده سه حق به هم مرتبط ذکر شده 

است: مشارکت در حیات فرهنگی، سهیم شدن 

در پیرشفت علمی و منافع آن، و بهره مندی 

از منافع اخالقی و مادی ناشی از تولید علمی، 

ادبی یا هرنی. مفاد این ماده با تغییری اندک 

در میثاق حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی 

تکرار شده است. هرچند اعالمیه جهانی از 

اصطالح مالکیت فکری استفاده منی کند، 

مسلامً بند 2 ماده 27 را می توان شناسایی  کننده 

حقوق مالکیت فکری به عنوان حقی برشی 

محسوب كرد. 

16.  Acte de Berlin

17 . Acte de Rome

18. Acte de Bruxelles

 19. Acte de Stockholm

 20. Acte de Paris

21. در آسیا نیز، چین حامیت رسمی از 

کپی رایت را از سال 1068 میالدی آغاز کرد. 

در دوران فرمانروایی سلسله »سانگ« دامنه 

حامیت از نارش به مؤلف گسرتش یافت و به 

نظام کپی  رایت امروز شباهت بسیار یافت. 

در چین باستان مواردی از ثبت کپی رایت 

دیده می شود و شاید هم بدین منظور روالی 

رسمی داشتند. بعدها در دوران حکمرانی 

سلسله »کنگ« نیز در قراردادهایی که بین 

چین و دیگر کشورها بسته شد، بر حامیت 

از کپی  رایت تأکید شد. با وجود این، تا آغاز 

سده بیستم هیچ گونه قانون رسمی در زمینه 

کپی رایت به تصویب نرسید. از زمان استقرار 

جمهوری خلق چین، قانون کپی  رایت نخستین 

قانونی است که در این زمینه رسمی شده 

است و از اول ژوئن 1991 به اجرا گذاشته شد 

و با تأیید شورای دولتی در تاریخ 30 مه 1991، 

اداره دولتی کپی  رایت مقررات اجرایی قانون 

کپی  رایت جمهوری خلق چین را منترش کرد 

)الیقی، 1371، ص 203-202(. 
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از تفاوت های شكلی، ساختار اين معاهده مشابه معاهده برن است. از مهم ترين تفاوت های 
اين معاهده با معاهده برن، يكی تعيين سطح حمايتی ضعيف تر از آنچه در معاهده برن مقرر 
شده و ديگری در زمينه تشريفات است. اين معاهده از آن جهت كه انتظار می رفت تمامی 
كشورهای جهان به آن ملحق شوند، به معاهده جهانی معروف است )محمدزاده وادقانی 
و خوشرو، 1387، ص321(. »ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نيز، 
ازجمله معاهدات حقوق بشری است كه حقوق مالكيت فكری و معنوی را به رسميت 
می شناسد« )اميرارجمند وحبيبی مجنده، 1384، ص6(. در بند اول ماده 15 ميثاق آمده است 
كه دولت های طرف ميثاق حاضر، حق هركس را نسبت به امور ذيل به رسميت می شناسند:

1. مشاركت در حيات فرهنگی؛
2. بهره مندی از منافع پيشرفت علمی و كاربردهای آن؛ و

3. برخورداری از حمايت از منافع اخالقی و مادی ناشی از هر توليد علمی، ادبی يا 
هنری كه آفريننده آن هستند. 

با مطالعه و بررسی در تاريخچه فعاليت كنوانسيون های بين المللی مختلف مرتبط با 
حقوق مؤلف مشاهده می شود، كشورهای عضو هر يک براساس ويژگی های فرهنگی و 
اجتماعی خود، براي حمايت  از حقوق مادی و معنوی مؤلف، به وضع قوانين و مقررات 
الزماالجرا در قالب كنوانسيون های بين المللی پرداخته  اند )حضرتی، 1379، ص171-170(. 
چنانچه در مطالب فوق الذكر نيز بدان اشاره شد، رشد و گسترش حيرت  انگيز آفرينش های 
فكری، علمی، ادبی و هنری در سده های اخير، تحول و پيشرفت وسايل و ابزار انتشار، تكثير، 
اطالع رسانی و ارتباطات و نيز توسعه مبادالت فرهنگی ميان كشورها، جامعه بين المللی را بر 
آن داشت كه در سطح فراملی، اقدام به پيش بينی قواعد حقوقی الزم برای حمايت از حقوق 
مالی و معنوی پديدآورندگان اين گونه آثار فكری كند و در اين راستا در سال های 1886، 
1952 و 1971 سه كنوانسيون بين المللی »برن«، »ژنو« و »پاريس« در مورد حقوق مؤلف انعقاد 
يافت و سپس موافقتنامه »تريپس« راجع  به جنبه های تجاری حقوق مالكيت فكری به سال 
1994 طی سند نهايی مذاكرات دور اروگوئه به مجموعه مقررات سازمان تجارت جهانی 
اضافه شد و سرانجام در سال 1996، معاهده حقوق مؤلف )كپی رايت( سازمان جهانی 

مالكيت فكری )WIPO( منعقد شد )قاسمی، 1385، ص151(.

نتیجه  گريی
حق مؤلف و كپی رايت، ازجمله مسائل مستحدثه و به تعبير فقها از حوادث واقعه و نوازل 
فقهی است، كه به مفهوم كنونی اش در تاريخ صدر اسالم سابقه نداشته، و در قرون اخير 

محمدحسن   اصغرنیا 
مرتضی   اصغرنیا



79
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | شامره 96

مطرح شده است. لذا از مقوله حقوق مؤلف به گونه  اي جدی و ماهوی، اساساً در فقه سنّتی 
بحث  نشده است. به عبارت ديگر بحث حق مؤلف به طور خاص، در هيچ كدام از ابواب  
فقهی آثار مكتوب فقهای سلف يافت نمی شود، به نحوی كه آنچه در دهه های اخير تحت 
عنوان مسائل  مستحدثه در اين خصوص مطرح می شود، بيشتر ناظر بر مسئله مشروعيت يا 
عدم مشروعيت حق مؤلف بوده، لذا از اين حيث به آن پرداخته شده است. از اين رو، برخی 
از فقهای اسالم در مخالفت و عدم مشروعيت حقوق يادشده سخن گفته و به ارائه دليل 
پرداخته  اند و برخی نيز در مشروعيت آن سخن گفته اند. بنابر اسناد تاريخی موجود، اهل تسنن 
پيش از شيعه درباره حقوق مالكيت فكری و معنوی به طور عام و حقوق مؤلف به طور خاص، 
به تحقيق، بررسی و اظهارنظر پرداخته اند. هر چند فقهای شيعه به  گونه ای جامع و عميق تر به 
پاسخ اين مسئله متعرض نشده اند، لكن تنها آراء پراكنده ای از آنان وجود دارد كه در كتاب های 

گوناگون متعدد به آنها اشاره شده است.
چنانچه مالحظه شد، در مشروعيت حق مؤلف بين فقها اتفاق نظر وجود ندارد. مالحظه 
آراء فقها در ارتباط با اين مسئله نوظهور، بيانگر دو ديدگاه كاماًل متفاوت است. برخی از آنان، 
مشروعيت حقوق فكری را به عنوان يک حكم اولی مورد ترديد قرارداده اند، اما با اين حال 
كوشيده اند با استناد به نظريه حكم حكومتی و اصل تراضی طرفينی، پاره ای از آثار عرفی اين 
حقوق را قابل حمايت معرفی كنند. در مقابل نيز، گروهی ديگر از فقيهان تالش گسترده ای 
انجام داده اند تا مشروعيت اين حقوق را به عنوان يک حكم اولی يا حداقل در حد حكم ثانوی 
به قانونگذار شرعی منتسب كنند و بدين طريق، آن را موّجه و منطبق بر اصول و عقايد شرعی 
معرفی كنند. لذا، گرچه در حقوق اسالم به صراحت بحثی از حق مؤلف به ميان نيامده است، 
ولي باتوجه به ادله مطلقه و عامه تقنين و تشريع مي توان بر اين نظر بود كه حق مذكور از نظر 
فقه اماميه معتبر و محترم به شمار مي رود و هرگونه سوء  استفاده و بهره برداري نامشروع از آن 

موجب ضمان و مسئوليت فرد خاطي است.
در ارتباط با تاريخ غرب مدرن نيز، توجه به اين نكته ضروری است كه اختراع چاپ و 
گراور در سده پانزدهم ميالدی، نقطه عطف و تعيين كننده ای در تاريخ حقوق مالكيت فكری 
و معنوی به شمار می آيد. در سال 1710 ميالدی برای نخستين بار در كشور انگلستان، مالكيت 
ادبی با تصويب »قانون آن« مورد حمايت قرار گرفت. »قانون آن« كه پارلمان انگليس در 
سال 1710 ميالدی وضع كرد، اولين قانون مربوط به حق مؤلف  در سطح جهان محسوب 
ميشود. حق تأليف در سال 1720 ميالدی در فرانسه در دستور كار قرار گرفت و به فرمان 
لوئی شانزدهم در سال 1777 ميالدی رسميت يافت. حق طبع در امپراطوری آلمان در 
قانون پروس در سال 1837ميالدی مطرح شد و در سال 1870ميالدی به تصويب رسيد كه 
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در سال 1974ميالدی مورد بازنگری قرار گرفت. بعدها دولت های ديگر در تدوين قانون 
حمايت از مؤلفان و نظارت بر چاپ آثار فكری به صورت گروهی همت گماشتند؛ به نحوی 
كه اولين كنوانسيون بين المللی با عنوان »قانون برن« در 5 ستپامبر 1887 ميالدی در شهر برن 
سوييس تدوين شد و از آن پس هر 20 سال يک بار تجديدنظر شد. متعافباً كپی رايت و حق 
مؤلف در ماده 27 اعالميه جهانی حقوق بشر كه در سال 1948ميالدی به تصويب رسيد، 
به رسميت شناخته شد. ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نيز، ازجمله 
معاهدات حقوق بشری است كه حقوق مالكيت فكری و معنوی و حق مؤلف را به رسميت 
می شناسد. چنانكه در پژوهش حاضر نيز به آن اشاره شد، در سال های 1886، 1952 و 1971 
سه كنوانسيون بين المللی »برن«، »ژنو«، و »پاريس«، موافقتنامه »تريپس« در سال 1994 ميالدی 
و معاهده حقوق مؤلف )كپی رايت( سازمان جهانی مالكيت فكری در سال 1996 ميالدی 
ازجمله ديگر كنوانسيون  های بين  المللی دارای اهميت ناظر بر حق مؤلف قابل تأمل و بررسی 

در تاريخ غرب مدرن هستند.
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