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يت فكري پديدآورندگان آثار موسيقحقوق مالكي  

    *محمود صادقي
  **اميررضا حميدي اول

  15/9/1396تاريخ پذيرش:     28/7/1396تاريخ دريافت: 

  يدهچك
بعضـي آن را يكسـره حـرام     سيقي كهدر باب مو حقوق ايران در پرتو عقايد فقهاي بزرگ

آن را صرفاً در سماع (رقص صـوفيه بـا اهـداف معنـوي)      ،شمرده و برخي ديگر با تعديل
حق مؤلف و حتي عدم  المللي ينب، و از سوي ديگر عدم الحاق به معاهدات اند دانستهمباح 

يـژه  وعيت توجه به وض و بي ها آنتالش براي انطباق با استانداردهاي جهانيِ منعكس در 
اكنون به جهت تغيير نگرش بـه   آن را اعمال نموده كه نتايجي چند را موجب شده است.

ازجملـه حقـوق   آن آن، ضـرورت تحقيـق در ابعـاد گونـاگون      يها سبكموسيقي و تنوع 
 اثـر . پديدآورنـده  شـود  يمـ پديدآورنده، احسـاس   يژهو بهو  اندركارها دست مالكيت فكري

نموده هاي فكري خود را در قالب موسيقي بيان  ست كه ايدهموسيقي ا يسندهنو، موسيقي
ديگـري را در همـان چـارچوبِ     شـدة  يفتصـن و با شخص يـا اشخاصـي كـه آثـار      است

 شـدة بيـان   يـدة ا، صـرفاً  ديگـر  يعبـارت  بهاند و  توسط پديدآورنده اجرا نموده شده مشخص
ن و شمول حقوق حمـايتي،  شوند، از حيث تعيي پيشين را ارائه كرده و اجراكننده ناميده مي

، بدواً آهنگساز است؛ ولي كنوانسـيون بـرن   يقيموساثر  يدآورندةپدمقصود از  تفاوت دارد.
موسيقي داراي  آثارپديدآورندگان  .است نمودهموسيقي را نيز پديدآورنده تلقي  كنندة يمتنظ

 يـن ايِ باشند. بنابراين رويكرد تحقيـق حاضـر بـازخوان    حقوق مادي و معنوي متعددي مي
ــوق ــدودو  حق ــاي يتمح ــر آن ه ــا    وارد ب ــف ب ــق مؤل ــرح ح ــدات مط ــق معاه ــا طب ه

                                                           
  دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه تربيت مدرس تهران، ايران، (نويسنده مسؤل) *

Sadegh_m2000@yahoo.com 
  يران:اي دكتري تخصصي حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتي تهران، دانشجو  **

A_Hamidi@sbu.ac.ir  



  حقوق مالكيت فكري پديدآورندگان آثار موسيقي  1شماره معاهده فصلنامه تحقيقات حقوقي 

 

98 

شناسـايي نـواقص و مزايـاي     هدف با، ازآن پسموسيقي است و  اثرها با  جهت تطبيق آن
قانون جامع حمايـت از حقـوق    يحةال نويس يشپحقوق ايران، قوانين حق مؤلف كشور و 

تـا بـا    اسـت  شـده و تالش  اند شده يلتحلو  مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط، بررسي
  به و مؤثر بر حقوق پديدآورندگان، راهكارهايي ارائه شود. طرح نمودن مسائل مبتال

  :ها يدواژهكل
  ، اصالتكننده يمتنظساز،  موسيقي، آهنگ اثر 
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 مقدمه

ا و هـ  هاي فكري است. افكار خلّـاقي كـه از ايـده    حقوق مالكيت فكري، حقوق حمايت از خلّاقيت
موضوع مالكيـت   افكار يناگاه  .اند شده يانبهاي گوناگون  هاي ذهني فراتر رفته و با روش انديشه

هـاي ظـاهري و مـاهوي،     رغم تفاوت مالكيت ادبي و هنري هستند كه علي گاه موضوع صنعتي و
  .اند يجادشدها اي خالق يدهاتالشي فكري و  براثرهردو 

ذوق و احساساتي را به كـار گرفتـه كـه     تالش يناپيش از ه فكري كه البتّ تالش يجة يكنتگاه 
تحقيـق در ايـن آثـار     يزةانگآنچه كه  ؛موسيقي است اثر ي يابد، يكحاصل آن شكل و وجود ماد

ست كه احساسات خالق آن از قبيل عشق، نفـرت، اعتـراض و... را   ها هاي خاص آن ژگي، وياست
  عاملي محرّك براي توليد خود دارند. عنوان به

ها يعني موسيقي  ترين آن بسياري، مهم زعم بهو  1موضوع تحقيق حاضر، يكي از هنرهاي هفتگانه
موسـيقي، توسـط    اثـر  است. يك ات بشر با وي همراه بوده. موضوعي كه از ابتداي تاريخ حياست
هاي حق مؤلـف   شود كه آن را مشمول حمايت تر، يك مؤلف ساخته مي ساز يا به بيان كلي آهنگ

  دهد. قرار مي
با ايـن شـرح    ؛حق مؤلف است يتموردحماموسيقي داراي ماهيتي خاص ميان ساير مصاديق  اثر

اصالت نسبي داراي ظرافـت زيـادي اسـت و ثانيـاً اَعمـال       يژهو بهكه اوالً تشخيص اصالت در آن 
نيز تنوع زيادي دارند كه تشخيص آن بعضاً دشوار است. لذا  يقيموس اثر يدآورندةپدناقض حقوق 

 گيـري از هنـر موسـيقي، مفهـوم اثـر      هدف تحقيق حاضر، اين است كه براي وضعيت اول، با وام
 اثـر  شناساييِ اصـالت در يـك  آن، به  يتموردحمارا روشن ساخته و با تدقيق در عناصر  يقيموس
موسيقي را تحليل نمايد  اثر يدآورندةپدمالكيت فكري براي وضعيت دوم، حقوق  ؛بپردازد يقيموس

ينـه  زم ينايشرو در هاي مطرحِ حق مؤلف و كشورهاي پ گيري از كنوانسيون كه خود مستلزم بهره
هـا و در   و خواستار آن است كه ثمره را با حقوق ايران تطبيق داده و ضمن شناسايي چـالش  است

  محدود ارائه نمايد.هايي هرچند  حل راه رفع نواقص موجود، راه

                                                           
، رقـص و  ورزش .4ي معمـار  .3ي ترسيمي شـامل خطـاطي و نقاشـي    هنرها .2يقي موس .1: از اند عبارتهنرهاي هفتگانه . 1

ي نمايشـي ماننـد   هنرهـا  .7گـري   سازي و شيشه ي دستي مانند مجسمههنرها .6يات شامل شعر و نثر ادب .5نمايشي  حركات
  سينما، فيلم و تئاتر.
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وسـيقي كـافي اسـت تـا آن را     م اثر يك 1ملودي در يعني خالقيت الزموجود اصالت  القاعده يعل
 كـه  يدرحالشود  موسيقي حمايت مي اثر شماري از يك موارد بي ولي در دهد شايسته حمايت قرار

ف است كه و نقش تكنيك مصنّ 2ملودي آن متعلق به ديگري است و ساير اجزاي آن ازجمله وزن
 . همچنـين در ايـران، حقـوق مالكيـت فكـري اثـر      3اسـت قراردادهآن را اصيل و مشمول حمايت 

در مـتن قـوانين، نقايصـي را بـر حمايـت از حقـوق        حقوق يناموسيقي شناسايي شده ولي شرح 
  است. را در عمل عقيم گذارده ها آنپديدآورندگان وارد نموده و 

سپس حقـوق   پردازيم ميها  ساز و شرايط حمايت از آن يقي، آهنگموس اثربنابراين ابتدا به تعريف 
  ها و استثنائات حقوق و مدت حمايت را شرح خواهيم داد. مادي و معنوي آهنگسازان، محدوديت

  يقيموس و شرايط حمايت از اثر ، تعريف پديدآورندهيقيموس مفهوم اثر  .1
سپس پديدآورنده را از منظر دانـش موسـيقي و    كنيم، مي تعريف موسيقي را اثرابتدا  گفتار ينادر 

را  يقيموسـ  و نهايتاً شرايط اعمال حمايت از اثر خواهيم كرد حقوق مالكيت ادبي و هنري تشريح
  بيان خواهيم نمود.

  يقيموس مفهوم اثر .1.1
. اند نمودهتعريف ...» 4صداها يلةوساحساسات انساني به بيان  هنرِ «.... كلّي طور بههنر موسيقي را 

، تعريفي در منابع شود يمموسيقايي ناميده  كه چه اثري ينايق و تحق ينا ولي درخصوص موضوع
. حتي منابع مرجع ازجمله كتاب راهنماي سازمان جهاني مالكيـت فكـري   است نشدهحقوقي ارائه 

يم كـه  تعريفـي هسـت   ارائـة نـاگزير از   رو ينازا .5است نمودهموسيقي بسنده  آثارصرفاً به ذكر انواع 

                                                           
شود و  ية اصلي موسيقي است. نواي موسيقي از احساسات و انفعاالت درونيِ انسان ناشي ميما» Melodyبه انگليسي «نوا  .1

، 1372: حسني، سعدي، تفسير موسيقي، تهران، نشر مروي، ازامش روحي انسان است. به نقل معرف غم و شادي، هيجان و آر
  .15ص 

زمان، با  نظر ازها با امتدادهاي گوناگون است كه  بردن صداها و سكوت به كاردر موسيقي، » Rhythmبه انگليسي «وزن  .2
  .19، ص 1390موسيقي، تهران، نشر چشمه،كمالِ پورتراب، مصطفي، تئوري : ازيكديگر متناسب باشند. به نقل 

3."Copyright Trends: Substantial Similarity In The Age Of Electronic Music", New York 
Law Journal An ALM Publication 100, (1/6/2014), p.2. 

  .17كمالِ پورتراب، مصطفي، همان، ص  .4
و  هـا  سـونات ها) و يا چنـد سـاز (   يتكنوازكُر، اُپرا و... خواه براي يك ساز (، آوازهاي ها آهنگي: شامل سبك. موسيقي در هر 5

  :ازو اركسترها) باشد. به نقل  ها گروههاي مجلسي) و يا تعداد زيادي ساز (مانند  يقيموس
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مايز از ساير مصـاديقِ  مصداقي مت عنوان بهاز منظر هنرِ موسيقي، آن را  يقيموس ضمن تعريف اثر
موسـيقايي   اي يـده ااثري است كه بـر مبنـاي    يقيموس اثراساس،  : بر ايندهدنشان  يتحما مورد
غلب متعدد، ا يفرازوفرودهاكه پس از  شدهمشخص آغاز  1صورت كه در گامي شود؛ بدين يمبيان 

 و در قالب كتاب نـت و يـا اثـر    رسد ميبه پايان  ،خانواده آن هاي هم در گام آغازينِ قطعه و يا نت
  و عرضه شود. گرفته شكلصوتي 

  موسيقي اثر يدآورندةپدتعريف  .1.2
 احاطـة موسيقي است كـه بـا    يسندةنو« ،ساز البِ آن، آهنگمفهومِ غ موسيقي يا در اثر يدآورندةپد

آثار  .»2آورد تحرير درمي رشتةهاي فكري خود را در قالب موسيقي به  يقي، ايدهكامل به علم موس
موسـيقي بـا لفـظ همـراه      اثـر شوند. زماني كه  گر مي موسيقي، در انواع باكالم و بدون كالم جلوه

خود، يك  ييتنها به: عنصر اول، موسيقي و عنصر دوم، الفاظ. الفاظ استداراي دو عنصر  شود، مي
شـود، و اثـر موسـيقي اسـت كـه       شود اما چون با عنصر موسيقي همراه مي حسوب مياثر ادبي م
واحد بدانيم و آن را اثر موسـيقي تلقـي    اثر بايد جمع اين دو عنصر را يك ناچار به، استموردنظر 

سازِ اثر  حق مؤلف در آن، آهنگ دارندةاولين  بازهم ،باكالم باشد . بنابراين حتي اگر موسيقي3كنيم
از قبيل ملودي، وزن،  آهنگ يري از عناصر يكگ بهرهبا  يقيموس اثر يدآوندةپد. بنابراين ودخواهدب

و آن را  يختـه آم درهـم در ذهن خود را با تالش فكريِ خود  گرفته شكل يدةاسرعت و بعضاً ترانه، 
 چراكـه . همين تعريف كافي است تـا پديدآورنـده را از اجراكننـده متمـايز سـازد.      است نمودهبيان 

ده مشخصي را كه توسط پديدآورنـده  تكنيكيِ خود بهره جسته و اي يها مهارتاجراكننده صرفاً از 
و اگرچه تالش فكـريِ وي نيـز در آن دخيـل اسـت، ولـي ايـن        نمايد يمبيان و كامل شده، اجرا 

                                                                                                                                        
WIPO Intellectual Property Handbook,World Intellectual Propert Organization, Second 
Edition, Geneva,No 489, WIPO Publications, 2008, p42. 

به دنبال هم قرار  شده حسابي معين و ها فاصلهدرپي كه با  يپعبارت است از تعدادي اصوات » «Scaleبه انگليسي «. گام 1
  .99ص ، 1386: منصوري، پرويز، تئوري بنيادي موسيقي، تهران، نشر كارنامه، ازبه نقل » گيرند...

  :وبگاهة آهنگسازي چيست، آهنگساز كيست؟ به نقل از لمقاي، محسن، احمد .2
http://www.mohsenahmadi.ir/fa/component/content/article/44                         1/2/93: مراجعهتاريخ  

دانشـگاه   نامـة كارشناسـي ارشـد، تهـران،     يانپاالمللي،  هاي بين لف در ايران و كنوانسيونصادقي مقدم، هوشنگ، حقوق مؤ .3
  .100 ، ص1367تربيت مدرس، 
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          تالش صرفاً در چارچوب حقوق مـرتبط شناسـايي و توجيـه گرديـده كـه هرگـز بـا حـق مؤلـف
  .1خل نخواهد داشتپديدآورنده تدا

  يقيموس شرايط حمايت از اثر. 1.3
مقرّر در حق مؤلف اگرچه اصل بر حمايت بدون تشريفات است، ولي شروطي بنيادين براي هر اثر 

و سـپس   ودمبـرا شـ   برداري يكپتا بدواً از اتهام  كندها را رعايت  آن شده و الزم است پديدآورنده
حقـوقي و   يهـا  نظام همةموسيقي در  اثر يكمايت از ترين شرط ح تحت حمايت قرار گيرد. مهم

. شـرط مهـم بعـدي، عـدم مغـايرت      پردازد يمحقوق ايران، دارا بودن اصالت است و بدان  ازجمله
 حـال  ينبـاا و  اسـت  عمومي و اخالق حسنه است كه در هر جامعه داراي مفهومي متفـاوت  بانظم

در  يـت . نهايتـاً چنانچـه حما  گنجـد  ينمـ تحقيق  اينكافي روشن است و شرح آن در مجال  قدر به
  :خواهندشدآيد كه در ذيل بيان  كشور ايران تقاضا شده باشد، رعايت ضوابطي الزم مي

  داشتن اصالت .1.3.1

آن را  اصـالت در اثـر  حقوقيِ مهم در حقوق مالكيت ادبي و هنري است. وجود  مفهوم يكاصالت 
سازد. در حصولِ اصـالت،   سازي مبرّي مي ير و شبيهاز اتهام تكث وسيله ينبدو  كند ميبديع و جديد 

بـدين مفهـوم كـه     ؛باشـد  آنچه اهميت دارد اين است كه اثر توسط خـود پديدآورنـده خلـق شـده    
هاي خالقيت نيز در آن موجود باشد. دادگاه عـالي   و برخي جنبه باشدمحصول تالش فكري وي 

 بيان داشت كه در مـورد شـرط   ،2رورال در دعواي انتشارات فيست و خدمات تلفني متحده ياالتا
: اسـت  يافتهو اصالت از دو عنصر تشكيل  ،عمل شود جزء جزءبهداشتن اصالت نبايد خيلي دقيق و 

از  يا ) درجـه 2باشـد).   د (از آثار ديگران كپي نشـده باش مستقالً توسط پديدآورنده پديد آمده ) اثر1
  .3باشد خالقيت در آن وجود داشته

                                                           
هدف از شناسايي حقوق مرتبط، حمايت از منافع مشروع اشـخاص حقيقـي و حقـوقي    ». Related Rights«. به انگليسي: 1

نفسـه تحـت حمايـت     پردازند كه محتواي آن فـي  ا به توليد آثاري مياست كه در معرض عموم قرار دادنِ آثار نقش داشته و ي
هاي حقوقي نيست اما در اثر برخورداري از خلّاقيت، تكنيك و مهارت سـازماني الزم، واجـد شـرايط حمـايتي      يك از نظام هيچ

) 3صـوتي   آثـار دكننـدگان  ي) تول2) اجراكننـدگان  1: از انـد  عبـارت دارنـدگان ايـن حـق     گردند. يت ميموردحماشبيه ساير آثار 
  ي پخش راديوتلويزيوني.ها سازمان

2. Feist Publications Inc V Rural Telephone Servis, Supreme Court Of The United States, 
Decision No.89-1909, 27 March 1991, https://scholar.google.com/scholar_case Law(Last 
Visited On 12/7/2017) 
3. http://copyright.uslegal.com/originality-in-copyright.(Last Visited On 5/5/2015). 
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هاي پيشينيان از آثار ادبـي و   بندي ايجاد آثار متنوع و جديد كه منحصر به تقسيم گسترش افكار و
بيـان كـه در اصـالحات     به اين. داده استهنري نباشد، تعاريف جديدي از اصالت و انواع آن ارائه 

به ترتيب حمايت از  2ماده  5و  3پاريس درخصوص كنوانسيون برن، بندهاي  1971نشست سال 
ازقبيـل   شـده  يگـردآور موسـيقي و سـاير آثـارِ     هـاي  يمتنظـ ، هـا  اقتبـاس ، هـا  جمهترآثاري چون 

، مشـمول حمايـت قـرار    انـد  آمـده اگرچه برمبناي آثار ديگران پديـد   ،را ها جنگو  ها المعارف دائره
هاسـت   دانيم حقوق مالكيت ادبي و هنري حقوق حمايت از بيان ايده كه مي گونه همان. 1است داده

ارد، وجود اصالت در همين بيان است و اصالت در ايـده ضـرورت نـدارد. حـداقلِ     و آنچه اهميت د
مستقالً ايجاد گشته كه باشد. گاه اثر  مفهوم اصالت اين است كه اثر در نوع خود بياني جديد داشته

است كه اثـر اشـتقاقي    شود و گاه بر مبناي اثر ديگري به وجود آمده اصالت مطلق گفته مي به آن
شرح قسم اخيـرِ اصـالت،   . اكنون به سبب ضرورت 2و متضمنِ اصالت نسبي است شود ميخوانده 

  :شود يمدر دو بخش مجزا بيان اين دو نوع 

  داراي اصالت مطلق يقياثرموس .1.3.1.1

، موجـب  و ترانـه  ملـودي  هـا، وزن،  پيوستگي نت است؛بيان  ازنظرموسيقي داراي وضعيتي خاص 
گـردد كـه فقـط     هريك از اين عناصر روشن مي تك به تك بررسي شوند. با موسيقي مي يدةابيان 

ت آن را دارنـد كـه     ،و در موسيقيِ باكالم، ترانه ،ملودي چراكـه  ؛قـرار گيرنـد   يـت موردحماظرفيـ 
 يابـد و سـاير عناصـر    را مـي  عناصـر  يـن اساخت ايده، منحصراً امكان بـروز در   منظور بهخالقيت 
ممكـن نيسـت،    ها به شـخص معينـي   ب آنو انتسا اند ه شدهساخت از زمان آغاز موسيقي ازآنجاكه

. 3حقّـي انحصـاري قائـل شـد     هـا  آنتوان بر  و نمي شوند وب ميمحسابزار كار آهنگساز  عنوان به

                                                           
1. Goldstein, P, International Copy right: Principles, Oxford University Press, 2001, p.24. 
2. Vaver, D, Principles Of Copyright, Cases And Materials, 1st Ed, Geneva, WIPO 
Publication, 2002, p.41. 

آكوردها با يكديگر (هـارموني) صـرفاً بـه     ي اينة پيوستگنحوچند نت) و  زمان هم. به بيان بهتر، امكان ساخت آكورد (اجراي 3
كـه   استعهدة وي برآگاه است و  ها آنو چگونگي ساخت  آكوردها يناسازي از نام  ساز بستگي دارد و هر آهنگ يقة آهنگسل

لـودي  ها چگونه استفاده نمايد و نيازي به رضايت شخصي ديگر ندارد. خالقيت صرفاً الزم اسـت كـه در م   براي اثر خود از آن
خالقيت و تـالش  «موجود باشد، و استفاده از ملوديِ اثر ديگري است كه نيازمند رضايت اوست. درنتيجه براي ساخت ملودي، 

ساز  يقة آهنگسل«الزم است و نبايد شبيه اثر ديگري باشد؛ براي استفاده از ساير ابزارها ازجمله ريتم و هارموني، صرفاً » فكري
  ها به غير، نيازي به كسب اجازه وجود ندارد. لق آنمالك است و به علت عدم تع
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. 1پـذير نيسـت و بـه سـاختار اثـر بسـتگي دارد       امكان يآسان بهتفكيك بين عناصر بيان  حال ينباا
مرز دقيقي بين عناصر بيان وجود نـدارد كـه تمـايز     سيقيمو اثر، در تشخيص اصالت ديگر يانب به
طلق، اثري است كه ملـوديِ آن  اثر موسيقاييِ داراي اصالت م .2ها از يكديگر را سهولت بخشد آن

هاي پـيش   بدين معني كه مشابه ملودي ،ساز ساز باشد و در آن خالقيت آهنگ خود آهنگ ساختة
اثـر خـود از هـارموني و     سـاز در تصـنيف   اگـر آهنـگ   الحـ  ينبااباشد.  از خود نباشد، وجود داشته

ناسايي اصـالت مطلـق آن اثـر    باشد، تأثيري در ش آكوردهاي مشابه با پيشينيان خود استفاده كرده
  .3داشتنخواهد

  4موسيقي اشتقاقي اثر .1.3.1.2

 يـت موردحما شود، بـه شـرح ذيـل    يمنيز ناميده  »داراي اصالت نسبي«موسيقي اشتقاقي كه  اثر
است.  نيز مستقالً حمايت شده» تنظيم موسيقي«، از يقيموس براثردر كنوانسيون برن عالوه  :است

را داراي اصالت مطلق بدانيم، تنظيم آن توسط ديگري، متضمنِ اصـالت   يقيموس بنابراين اگر اثر
فقـط  گيـرد و   ساز اثر اصلي بهره مي كننده از ملوديِ آهنگ بدين شرح كه تنظيم ؛خواهدبودنسبي 

دهد كه چون داراي بيـان جديـدي اسـت، برخـوردار از      آن را در گام يا سازبندي جديدي ارائه مي
اصـالت نسـبي قـرار     دربردارندهاثر جديد را  و به علّت مشابهت محتوا با اثر ديگري، استاصالت 

  دهد. مي
موسيقي) اثر  اثردر  يتموردحماسازي و استفاده از ملوديِ (تنها عنصر  شبيه حقوق مالكيت فكري

ديـد خشـك و    ينة موسيقي بـا ايـن  زمتوان در  نمي نمايد. حال آنكه ديگري را نقض حق تلقي مي
و ايجـاد اثـر    بين نقض اثر، و استفاده از اثر ديگـري  يكبارمرز  ناپذير عمل كرد. مثال زير طافانع

  :دهد يمنشان  يخوب بهداراي اصالت نسبي را 
را تصنيف نمود كه آغـاز آن،   L'Estro Armonicoاثري به نام  5، آنتونيو ويوالدي1712در سال 

  :استچنين 

                                                           
1. "Copyright Trends: Substantial Similarity In The Age Of Electronic Music", Ibid, p2. 
2. Castanaro, V. M, "It's The Same Old Time, The Failure Of The Originality Requirement In 
Musical Copyright", Fordham Intellectual Property Media And Entertainment Law Journal, 
Summer 2008, p. 6. 

  .48ص ، 1388. زركالم، ستار، حقوق مالكيت ادبي و هنري، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، 3
4. Derivative Work. 
5. Antonio Vivaldi (1678-1741). 
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ادبـي و   يـدة آفرويوالدي شكايتي نكرد. زيرا چنين باوري كه هـركس مالـك    گاه يچه، وجود ينباا
هنـوز نـزد    ينانـه ب خـوش ايـن ديـد     ، تا اوايل قرن نوزدهم شناسايي نشـده بـود.  استهنري خود 

فكـري وي توسـط ديگـران     يدةآفرسازان وجود دارد كه  نويسان و مجسمه گسازان، نمايشنامهآهن
  .1سرقت نخواهد شد

دهد كه استفاده از ملـوديِ اثـر ديگـري،     نشان مي يدرست بهحقوق مالكيت فكري در قضيه فوق، 
 يتحمامورددر بين آثار  يقياثرموسنقض اثر است. ولي اين تحليل، بدون توجه به وضعيت خاص 

است، ناديده گرفتـه   يتموردحمادر موسيقي گاه تأكيد بر ملودي كه عنصر  چراكه. شده است ارائه
اقتباسـي از   ينچنـ  هـم گيرد. در مثال فوق  شود و بيان جديد آن است كه كانون توجه قرار مي مي

ارائـه بيـاني جديـد صـورت      باهـدف آهنگسازان سبك كالسيك صـرفاً   ينتر بزرگسوي يكي از 
  نه ناقض حق مؤلف. استاست كه بيانگر اثر داراي اصالت نسبي  فتهگر

 يتموردحماالزم به ذكر است كه آثار اشتقاقي نيز همانند آثار داراي اصالت مطلق و همان اندازه 
اثر اشتقاقي مكلّف به رعايت حقوق مادي و معنـوي   يدآورندةپدقرار خواهند گرفت با اين قيد كه 

  .خواهدبود پديدآورنده اثر مقدم

  شرط اعطاي حمايت در ايران .1.3.2

سه معيـارِ تابعيـت پديدآورنـده نسـبت بـه آثـار        3رايت و كنوانسيون جهاني كپي 2كنوانسيون برن
منتشرشده و منتشرنشده، معيار محل اولين انتشار اثر و معيار اقامـت دائمـي پديدآورنـده را شـرط     

حـق  و  4تجاري حقوق مالكيت فكـري  يها جنبه در معاهداتاند.  هاي خود دانسته اعطاي حمايت
و از همـان معيـار    شـده هـم بـه كنوانسـيون بـرن ارجـاع       5مؤلف سازمان جهاني مالكيت فكري

 .شده است استفاده

شـود، امكـان    نيز محسوب مي توسعه درحالو مطلوب كشورهاي  شده مطرحدر حقوق ايران آنچه 
قانون حمايت از حقوق مؤلفـان، مصـنفان و    22 ةمادطبق  آثار خارجي است. بهتر  دسترسي آسان

در صورتي به حقوق مادي پديدآورندگانِ آثار ادبي و هنـري   حمايت ،ايران 48مصوب  ،هنرمندان

                                                           
1. Ibid, p.6. 
2. Bern Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works, Paris Act 1971. 
3. Universal Copyright Convention 1952. 
4. Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights "TRIPs" 1994. 
5.WIPO Copyright Treaty "WCT" 1996. 
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باشـد و قـبالً در    بار در ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجرا شـده  شود كه اثر براي نخستين اعطا مي
شود كـه اگـر    باشد. از اين ماده چنين استنباط مي هيچ كشوري چاپ يا نشر يا پخش يا اجرا نشده

باشد يـا اگـر در    بار در ايران چاپ شده ليننت باشد، الزم است كه براي اوموسيقي يك كتاب  اثر
باشد و يا اگر در خـارج   بار در ايران پخش يا نشر شده يناست، براي نخست خارج از ايران چاپ شده

باشـد. ولـي    در قلمـرو ايـران اجـرا شـده    يقي موس اين اثر است، از ايران چاپ و پخش و نشر شده
نون حمـايتي بـر آن حـاكم    باشد، دو قا صوتي پديد آمده اثردر قالب يك  موسيقي اثرچنانچه اين 

شـده   است كه حمايت از حقوق مادي اثر گنجانـده  48قانون سال   22 مادةقانون اول،  ؛خواهدبود
 6 مـادة داند و ديگري  در ايران مي اجراشدنيا نشر يا  را منوط به چاپ يا پخش يصوت در آن اثر

را در ي صوت است كه حمايت از آثار 52مصوب  يآثار صوتقانون ترجمه و تكثير كتب، نشريات و 
اثـر   است. بنابراين اگـر يـك    نموده متقابل معاملةمنوط به وجود عهدنامه يا مقابل تكثير غيرمجاز 

باشد، چنانچـه   و اجرا شدهر خارج از ايران چاپ و پخش و نشر شده در فونوگرام، د تثبيت يقيموس
هاي ايـران در مقابـل تكثيـر غيرمجـاز حمايـت كنـد، كشـور ايـران نيـز از           از فونوگرام آن كشور
آن  شـده در فونـوگرامِ   موسيقيِ گنجانده اثر. ولي چون خود خواهدنمودهاي آنان حمايت  فونوگرام

 حـق  بـه است، بدون لطمه  ايران چاپ و پخش و نشر و اجرا نشدهبار در  لينخارجي، براي او كشور
در فونـوگرام   يقي را كـه موسـ  آن اثريدآورندة پدوان حقوق مادي ت فونوگرام، مي يدكنندةتولتكثير 
حقـوق ايـران از معيـار     ،شود كه مالحظه مي گونه همانشده در ايران ناديده گرفت.  تثبيت خارجي

 3است با اين توضيح كه برخالف كنوانسيون برن كـه در بنـد    كردهمحل اولين انتشار اثر پيروي 
قانون حمايـت از حقـوق مؤلفـان     22 مادةكند،  موسيقي را انتشار تلقي نمي اثرخود اجراي  3 مادة

اي بـراي حمايـت قلمـداد     ضابطه عنوان بهايران اجراي اثر را نيز همانند چاپ و پخش و نشر آن 
 است. كرده

ه و چاپ و پخش و نشـر  موسيقيِ پديدآمد اثراين است كه اگر  شودت مطرح سؤالي كه ممكن اس
 نـت  ينابراي ساز پيانو باشد، چنانچه نت قطعاتي  مثال عنوان بهنت موسيقي باشد،  شده در خارج،

بار در ايران اجرا شود، آيا موجب برخـورداريِ حقـوق    صي غير از پديدآورنده براي اولينتوسط شخ
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و شناسـايي   1كنوانسـيون بـرن   11 مادة؟ بررسي خواهدشدت طبق قانون ايران مادي اثر از حماي
يدآورنـدة  پدسازد كه اگر اجراكننده رضايت  متبادر ميحق اجرا براي پديدآورندگان، چنين به ذهن 

 موسـيقي در ايـران   اثرو اجراي  مجوز ينااي اثرش در ايران اخذ نمايد، اجر خارجي را براي اولين
و عـدم كسـب    خواهدشـد  48قـانون سـال    22 مادةيت به حقوق مادي طبق موجب اعطاي حما

و اجراكننـده را   خواهدكردمجوز اجرا از پديدآورنده و اجراي اثر در ايران، اعطاي حمايت را منتفي 
  .خواهددادساز قرار  هاي وارده به آهنگ مسؤل جبران خسارت

موجـب اعطـاي    اجراي اثر خارجي در ايران ين ، اطالق را حكايت دارد. يعني اول22 مادةاما ظاهر 
ساز يـا بـا رضـايت وي توسـط      و قيدي بر اينكه اجرا الزاماً توسط خود آهنگ خواهدشدها  حمايت

باشد وجود ندارد. اگرچه قـانون ايـران، حـق اجـرا را بـراي پديدآورنـده بـه         ديگري صورت گرفته
يـت قـرار   موردحما كـه خـود اثـر    انيولـي تـا زمـ    ،)2همـين قـانون   3است (ماده  رسميت شناخته

قـانون   3و  22مجال بروز نخواهد يافت. درنتيجه خـأل موجـود بـين مـواد      حق يناباشد،  نگرفته
بـدون رضـايت   اگـر  يقيِ پديدآمده در خارج، موس گردد كه اثر حمايت از حقوق مؤلفان، موجب مي

  داد.داجرا گردد، بازهم اثر را مشمول حمايت قرار خواه وي در ايران

  يقيموس حقوق پديدآورندگان آثار . 2
ها  از حقوق مادي و معنوي متعددي برخوردار هستند كه به بررسي آن يقيموس پديدآورندگان آثار

  .پرداخت يمخواهالمللي  ي و بيندر سطح ملّ

  1حقوق مادي .2.1
سري حقوق انحصـاري بـراي پديدآورنـده در نظـر      بي و هنري در مدتي معين، يكدر مالكيت اد

 بهـرة ريِ خود عالوه بر اجر معنوي، قادر باشد از فعاليت فك ها آنكه با استفاده از  شده است گرفته

                                                           
1. Article 11: Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of 
authorizing:..The broadcasting of their works or the communication thereof to the public by 
any other means of wireless diffusion of signs, sounds or images.. 

موسيقايي و موسيقي از حق انحصاري اعطاي اجـازه در   -يدآورندگان آثار نمايشي، نمايشيپد -1« :برنكنوانسيون  11ةماد
 -عرضه و اجراي عمومي به هـر وسـيله و هـر روش. دو    ازجملهو اجراي عمومي آثارشان  ) عرضه: يكوردارندبرخموارد ذيل 

  »عمومي عرضه و اجراي آثار خود به هر وسيله.... پخش
حقوق پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثـر و حـق   : «مؤلفانقانون حمايت از حقوق  3ة ماد. 2

  »ي مادي و معنوي از نام و اثر او است.بردار بهره
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حق نشر و تكثير، حق توزيـع و حـق    :ازساز عبارتند  ترين حقوق ماديِ آهنگ مادي نيز ببرد. مهم
، يسـت ننمايش. الزم به ذكر است كه حقوق مادي مذكور در اين مقاله، محدود به مـوارد مـذكور   

 كـه  يدرحـال  ذكرشده استحق مادي مستقلي در كنوانسيون برن  عنوان بهحق اجرا  مثال عنوان به
توان حق اجرا را هم مصداقي از آن دانست. بنـابراين مصـاديق    با بررسي تعريف حق نمايش، مي

  حقوق ماديِ برشمرده شده، از باب تمثيل خواهد بود.

  2حق نشر و تكثير .2.1.1

روش تكثيري كه منجر به ايجاد قالب بصـري   ) هر1:پذيرد يمثر به دو شكل انجام نشر و تكثير ا
شـده و هـر    صـداهاي ضـبط   يـر ) تكث2 ميكروفيلم. يةتهمانند فتوكپي يا ؛ و محسوسي از اثر شود

 .»3فونوركورد« ياثر صوتروش ديگر تسخير مجدد صدا از طريق ساخت يك 

ي اجازه تكثير را براي پديدآورنـدگان آثـار ادبـي و    حق انحصاري اعطا 9 مادةكنوانسيون برن در 
و از انواع مصـاديقِ تكثيـر، فقـط ضـبط صـوتي يـا تصـويري را بيـان          4است هنري درنظر گرفته

 است. روش تكثير اشاره كرده ت كه از باب تمثيل، صرفاً به ايناست و بديهي اس نموده

 اعضـاء  ايكنوانسـيون بـرن را بـر    21تا  1هم كاربرد مواد  WCTنامه تريپس و معاهده  موافقت
بر كاربرد كنوانسيون برن در فضاي مجازي داللـت دارد،   WCT معاهدةاند و چون  الزامي دانسته

كنوانسـيون بـرن و    9 مـادة حق تكثيرِ مقرر در « :كهاست  خود بيان نموده 1ماده  4بند  ينةزمدر 
به  ،استفاده از اثر در شكل ديجيتال خصوصاً ،استثناي مجاز در ذيل آن، كامالً در فضاي ديجيتال

ابزارهـاي   يلهوسـ  بهدر قالب ديجيتال  يتموردحما اثر يرة يكذخ. واضح است كه خواهدرفتكار 
  »شود. كنوانسيون برن محسوب مي 9الكترونيكي، تكثير به مفهوم ماده 

  برشـمرده ه حق انحصاري نشر را براي پديدآورنـد  3 مادةقانون حمايت از حقوق مؤلفان ايران در 
  

                                                                                                                                        
1. Economic Rights 
2. Right Of Reproduction. 
3. US Copyright Office, "Reproduction Of Copyrighted Works By Educators And Libraries 
Circular 21", US Copyright Office, 2009, p. 3. 
4. Article 9:Authors of literary and artistic works protected by this Convention shall have the 
exclusive right of authorizing the reproduction of these works, in any manner or form... 

 ة تكثير آثار خود به هر شكلاجاز، از حق انحصاري اعطاي معاهده يناپديدآورندگان آثار ادبي و هنريِ تحت حمايت : «9ة ماد
  »و نوع برخوردارند...
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  .1است اشاره كرده حق ينابودن  انتقال قابلنيز بر  5 مادة 5و در بند  است 
  ديگر  يلةوسرا بر روي صفحه يا نوار يا هر  قانون ترجمه و تكثير كتب نيز تكثير اثر صوتي 3 مادة

  .2است ممنوع دانسته ،صاحب حق يعني پديدآورنده آن اجازةبدون 
توسـط ديگـري اجـرا شـود و اجـراي آن تثبيـت و        ساز آهنگ يلةوسباگر نت موسيقيِ منتشرشده 

اسـت،   كنوانسيون برن كه حق اجرا را براي پديدآورنده مقـرّر نمـوده   11 مادةعرضه شود، در پرتو 
عالوه بر نقض حق اجرا، از توابع مغايرت با حق نشر و  ين اجرا و پخش عموميِ بدون مجوزيچن

  .شدخواهدتكثير پديدآورنده نيز تلقي 

  3حق توزيع .2.1.2

از طريق فـروش   يتموردحمااثر  يرشدةتكثها و آثار صوتيِ  عِ نسخهحق توزيع به معناي حق توزي
. بنابراين بـراي حفـظ   استهاي انتقال مالكيت به شكل ملموس و در فضاي واقعي  يا ساير روش

حق « ،WPPT4و  WCTحق توزيعِ پديدآورنده در بستر مبادالت الكترونيكي، به ابتكارِ معاهدات 
هاي قرارداديِ موجود از قبيـل   است كه مقيد به قالب مقرر شده» 5در دسترس عموم قرار دادن اثر

گيـرد كـه    اثر در اينترنت را دربرمي عرضةدر فضاي واقعي نيست و هر نوع بيع و صلح و هبه و... 
 .استانحصارِ آن متعلق به پديدآورنده  بازهم

پديدآورنـدگان، اجراكننـدگان و   «آن  موجـب  بـه ت از حقـي دانسـت كـه    توان عبار را مي حق ينا
هـاي تبـادل    خود در شـبكه  يتموردحماتجويز يا ممانعت از انتشار اثر  آوانگارها از حق انحصاريِ

  .6اطالعات مانند اينترنت برخوردار هستند
  كه طبق استجاره توان آن را از توابع حق توزيع پديدآورنده قلمداد كرد، حق ا حق ديگري كه مي

  

                                                           
تواند استفاده از حقوق مادي خود را در كليه موارد زير به غير واگـذار   يم قانون ينايت موردحمايدآورندة اثرهاي پد: «5ة ماد. 1
  .»يزي و مانند آن..ر قالبة اثر از راه چاپ و نقاشي و عكاسي و گراور و كليشه و عرض: ترجمه و نشر و تكثير و 5يد:...بند نما
شـده  يلة ديگـر ضـبط   وسـ ي براي فروش كه بر روي صفحه يا نوار يا هر صوتي يا ضبط يا تكثير آثار بردار نسخه: «3ة ماد. 2

  »ها ممنوع است. قانوني آن مقام قائمة صاحبان حق يا توليدكنندگان انحصاري يا اجاز، بدون است
3. Right Of Distribution. 
4. WIPO Performances And Phonograms Treaty "WPPT" 1996. 
5. Making Available To The Public. 
6. "The WIPO Treaties: Making Available To The Public, ifpi Representing The Recording 
Industry Worldwide", WIPO Publications, March 2003, p.4. 



 حقوق مالكيت فكري پديدآورندگان آثار موسيقي  1شماره معاهده فصلنامه تحقيقات حقوقي 

 

111 
 

معاهـده   7 مـادة و بر اساس  ،اي هاي رايانه ، شامل آثار سينمايي و برنامه1تريپس 11 مادةتصريح 
WCT، بـه   هـم  آنو  2شـود  آثار صوتي ميفقط شامل  يقيآثار موس ينةزمدر  وه بر موارد فوقعال

هنري ايران، پا جامع حمايت از حقوق مالكيت ادبي و  يحةالشكل ملموس در فضاي واقعي. ولي 
  .3است به نت موسيقي هم تعميم داده ن هم فراتر گذاشته و حق اجاره رارا از اي

حق پخش اثر را بدون اينكه تعريفـي از آن ارائـه    3 مادةقانون حمايت از حقوق مؤلفان ايران در 
  است. باشد بيان نموده داده

  4حق نمايش .2.1.3

 يـن اآن پديدآورنـده   موجب بهست كه ز نام دارد، حقي اني 5عموم با حق نمايش كه حق ارتباط اثر
شـامل حـق پخـش     حـق  يـن ارا نـزد عمـوم بـه نمـايش گـذارد.      اثـر خـود    تايابد  را مي امكان

بـه معنـاي حـق پديدآورنـده در      يوتلويزيـوني رادشود. حق پخش  و اجراي اثر مي يوتلويزيونيراد
هـا بـراي    ن توضيح كه اين سـازمان . بدياستهاي پخش  كنترل پخش اثر خود از طريق سازمان

   باشند. ساز آن مي پخش اثر موسيقي، ملزم به كسب رضايت آهنگ

                                                           
1. Article 11:…A Member shall provide authors and their successors in title the right to 
authorize or to prohibit the commercial rental to the public of originals or copies of their 
copyright works… 

هاي اصلي يـا   ها اختيار خواهد داد كه نسخه آن ةاي و آثار سينمايي، به نويسندگان و ورث هاي رايانه در مورد برنامه: «...11ة ماد
  »د...هاي آثار منتشرشده را به منظورهاي تجاري به عموم اجاره دهن كپي

2. Article 7: Authors of computer programs and cinematographic works shall enjoy the 
exclusive right of authorizing commercial rental to the public of the originals or copies of 
their works… 

كـه در قـوانين    گونـه  آنها.  : آثار مجسم شده در فونوگرامج: آثار سينمايي باي  هاي رايانه : برنامهالفپديدآورندگان: : «7ة ماد
  »ة تجاري به عمومِ اصل يا كپي آثارشان برخوردار باشند...اجار، بايد از حق انحصاري تجويز مقررشده استداخلي اعضاء 

ي مـادي از آن  بـردار  بهرهبا رعايت مفاد مذكور در فصل استثنائات، دارنده متناسب با اثر حق انحصاري هرگونه : «17ة ماد .3
شنيداري، اثـر  _ة اثر ديدارينسخة اصل يا اجار: عاريه عمومي يا ه :.....داردهاي زير را  يتفعاليژه حق انجام يا اجازه انجام و به

بدون توجه به مالكيـت اصـل يـا     شده ثبتي موسيقيِ ها نتموسيقي به شكل  اثرداده،  در ابزار رسانه صوتي، پايگاه شده ضبط
  »نسخه اثر....

4. Right Of Exhibition. 
5. Right Of Communication To The Public. 
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حـق   :دانسته اسـت  موارد ينا حق انحصاري پديدآورنده را شامل، 1مكرر كنوانسيون برن 11 مادة
مجدد پخش  حق سيم، تجويز يا ممانعت از پخش راديوييِ صداها و تصاوير از طريق ابزارهاي بي

سيم توسط سازماني غير از سازمان نخستين  ابزارهاي باسيم و بي يلهوس بهراديويي  شده پخشثر ا
  صداها و تصاوير. كننده پخش يلهوسپخش عمومي با بلندگو يا هر  حق و

و طبـق   اثرش زندةيقي براي اجراي موس حق اجراي عمومي اثر نيز عبارت است از حق مؤلف اثر
در مكاني كه عمـوم حاضـر باشـند و يـا امكـان       اثر شامل هر اجراي قوانين داخلي اكثر كشورها

اثـر در تئـاتر يـا اركسـتر      زنـدة شامل حـق تجـويز اجـراي     حق ينا. شود مي، حضورداشته باشند
ي از طريق ابزارهاي صوت شده در يك اثر شود. پخش اجراي ضبط سمفونيك در تاالر كنسرت مي

خريد نيز در قلمرو اجـراي عمـوميِ    مركز فرودگاه يا يكهايي از قبيل  صدا در مكان كننده يتتقو
 ،بـرن  يونكنوانسـ  11 مـادة . طبـق  اسـت كـه نيازمنـد رضـايت پديدآورنـده      2گيـرد  اثر جاي مـي 

پديدآورندگان از حق انحصاري اجراي اثر خود به هر روش و پخش عمومي اجراي اثر خود به هر 
رايت حق عرضه و اجراي عمومي را  جهاني كپيمكرر كنوانسيون  4 مادة 1وسيله برخوردارند. بند 

  .3داشته استمقرر 
با نام حق عرضه و اجراي اثر ذكر  3 مادةدر قانون حمايت از حقوق مؤلفان ايران، حق نمايش در 

اي  هـاي صـحنه   هاي سينمايي و تلويزيـوني، نمـايش   فيلم يةتهنيز به  5 مادةو در  4است يدهگرد
يري يا صوتي اثر بر روي صفحه و نوار و پخش از راديو و تلويزيون و مانند باله و تئاتر، ضبط تصو

                                                           
1. Article 11bis: Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of 
authorizing:..the broadcasting of their works or the communication thereof to the public by 
any other means of wireless diffusion of signs, sounds or images. 

ـ   برخوردارنـد پديدآورندگان آثار ادبي و هنري از حق انحصاري اعطاي اجازه در موارد ذيل : «مكرر11ة ماد ا : پخـش راديـويي ب
  »، اصوات يا تصاوير شود...عالئمسيم  يبي عمومي آثار با هر وسيله كه موجب پخش رسان اطالع

2. "WIPO, Understanding Copyright And Related Rights", WIPO Publications 909, 2015, 
p.30. 
3. Article 4bis:The rights referred to in Article I shall include the basic rights ensuring the 
author's economic interests, including the exclusive right to authorize reproduction by any 
means, public performance and broadcasting.. 

صـاري  كند، ازجملـه حـق انح   يمشامل حقوق بنياديني كه منافع مادي مؤلف را تضمين  1ة مادحقوق مقرر در : «مكرر 4ة ماد
  ...» استتكثير به هر طريق، عرضه و اجراي عمومي و پخش راديويي  تجويز

ي مادي و معنوي از نام بردار بهرهحقوق پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حق : «3ة ماد. 4
  »و اثر او است.
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كه بيانگر تمام مصاديق حق نمايش، يعني حـق پخـش راديـويي و حـق      1شده اشارهوسايل ديگر 
  به ديگري هستند. انتقال قابلباشند و همانند ساير حقوق مادي  عرضه و اجرا مي

  2حقوق معنوي .2.2
و بـه حمايـت از    اسـت اط بين پديدآورنده و حاصل تالش فكري وي حقوق معنوي متّكي بر ارتب

  پردازد. شخصيت و شهرت خالق اثر مي
توان عدم امكان انتقال، محدود نبودن به زمـان و مكـان و عـدم     هاي حقوق معنوي را مي ويژگي

  توقيف بودن دانست. يرقابلغجريان مرور زمان در آن و 
حق افشاي اثـر، حـق تماميـت اثـر، حـق       :از اند عبارتي موسيق آثارحقوق معنوي پديدآورندگان 

، بـا  اند ذكرشدهتمثيلي  صورت به يقتحق ينادول. برخالف حقوق مادي كه در سرپرستي و حق ع
 صـورت  بهرسيديم كه حقوق معنوي مشروح در ذيل،  يجهنت يناجمع برخي قوانين حق مؤلف به 

  شوند.المللي بيان  حصري در معاهدات بين

  3ق افشاي اثرح .2.2.1

اثر خـود را  گيرد كه آيا و چگونه  آن پديدآورنده تصميم مي موجب بهحق افشاي اثر حقي است كه 
با حق نشر اثر اين است كه حق افشاء يك مرحلـه   تفاوت حق افشا. 4سازد براي نخستين بار افشا

يدآورنـده  آن پد موجب بهقبل از اعمال حق نشر است و صرفاً يك عمل ذهني و معنوي است كه 
تصـميم بـه افشـاي آن     ازآنكـه  پستصميم بگيرد كه آيا اثر خود را نزد عموم بيان سازد يا خير و 

  گرفت، به عمل ماديِ نشر و تكثير اثر بپردازد.

                                                           
استفاده از حقوق مادي خود را در كليه موارد زير به غير واگـذار   تواند يميت اين قانون موردحماپديدآورنده اثرهاي : «5ة ماد. 1
 ) ضـبط 3هاي ديگـر   يشنماي مانند تئاتر و باله و ا صحنهيش ) نما2هاي سينمايي و تلويزيوني و مانند آن  يلمفيه ) ته1يد: نما

و نشر و تكثير  ) ترجمه5يل ديگر از راديو و تلويزيون و وسا ) پخش4 تصويري يا صوتي اثر بر روي صفحه يا هر وسيله ديگر
از اثر در كارهاي علمي و ادبي  ) استفاده6 يزي و مانند آنر قالبة اثر از راه چاپ و نقاشي و عكاسي و گراور و كليشه و عرضو 

ن يا پديدآوردن اثرهاي ديگـري كـه در مـاده دوم ايـن قـانو      فراهم كردنكار بردن اثر در  ) به7و صنعتي و هنري و تبليغاتي 
  .»شده است درج

2. Moral Rights. 
3. Right Of First Disclosure. 
4. European Copyright Code, April 2010, Art 3.2. 
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و تنهـا مسـتند قـانوني در حقـوق      نشده استالمللي از حق افشاي اثر نامي برده  در معاهدات بين
قانون اجراي احكام مـدني اسـت    65 مادة تبصرةشود،  شت ميايران كه از آن حق افشاي اثر بردا

 هايي كه هنوز بـه چـاپ نرسـيده بـدون رضـايت      تصنيفات و تأليفات و ترجمه: «دارد يمكه بيان 
مقـام آنـان توقيـف     ها بدون رضايت ورثه يـا قـائم   مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن

، نشـده باشـند   ه تا زماني كـه آثـار فكـري افشـا    شود ك ميچنين برداشت  ماده يناز ا» شود. نمي
. اين خواهد بودتوقيف نمود و اختيار آن با پديدآورنده  يدآورندة آنپدها را بابت بدهي  توان آن نمي
جامع حمايت از حقوق مالكيـت ادبـي و هنـري صـراحتاً      يحهالنويس  پيش 20 مادةج  دربندحق 
  .1است بيني شده پيش
خصوصي بـراي فـردي اجـرا     طور بهساز قبل از افشاي اثر، آن را  ر آهنگ، اگيقيموس اثر ينةدرزم

سـازد مرتكـب نقـض     سازش افشا كند و وي با به ياد سپردن آن، اثر را به نام خود يا حتي آهنگ
  است. حق افشاي پديدآورنده شده

  2حق سرپرستي .2.2.2

رد كه به جهان بگويـد وي  را دا امكان يناپديدآورنده حق سرپرستي يا حق حرمت نام،  موجب به
همچنـين مـانع از ايـن     ؛خالق اثر وي شود عنوان بهاز معرفي ديگري  و بتواند مانع استاثر خالق 

 حق ينا. پديدآورنده 3اثري كه آن را خلق نكرده معرفي نمايند يدآورندةپد عنوان بهشود كه وي را 
رر كنوانسيون برن به حق سرپرستي مك 6 مادةهاي اثر درج گردد.  را دارد كه نامش بر تمام نسخه

 يـن ايدآورنده و حتي پس از انتقال مستقل از حقوق مادي پد: «دارد يماست و بيان  اثر اشاره كرده
آيد  برمي گونه ينانيز  7 مادة 3از بند » ، پديدآورنده داراي حق سرپرستي نسبت به اثر است.حقوق

نـام يـا بـا نـام مسـتعار       بي صورت بهاثر خود را  تواند كه پديدآورنده با استناد به حق سرپرستي مي
  منتشر سازد.

                                                           
پديدآورنده عالوه بر حقوق مادي خود و حتّي در مواردي كه وي ديگر مالك حقوق يادشده نيست، داراي حقوق : «20ة ماد. 1

گيري نسبت به نخستين انتشار اثر، با پديدآورنـده   : بر اين اساس، حق تصميماثرمومي : حق افشاي ع :...ج)استانحصاري زير 
  »است.

2. Right Of Recognition Of Authorship. 
3. Strauss, W, "The Moral Right Of The Author", American Journal Of Comparative Law, 
1959, p 116. 
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و  انتقـال گيرنـده و ناشـر   « :كـه  اسـت  شده يانبقانون حمايت از حقوق مؤلفان ايران  18 مادةدر 
، بايـد  انتفاع دارند منظور بهاستفاده يا استناد يا اقتباس از اثري را  اجازةكساني كه طبق اين قانون 

، به روش معمول و متداول درج نماينـد مگـر اينكـه    هاي اثر ر روي تمام نسخهرا ب نام پديدآورنده
پديدآورنـده   مـاده  يـن ااگرچـه طبـق اطـالق    » .نموده باشدپديدآورنده به ترتيب ديگري موافقت 

 مادة 3كنوانسيون برن كه در بند  برخالفولي  ،نام تهيه كند تواند اثرش را با نام مستعار يا بي مي
، قـانون حمايـت از   1بيني نموده نام يا داراي نام مستعار را پيش حمايت از آثار بي مدت و شرايط 7

را در  حـق  يـن ات حمايت، اعمال حقوق مؤلفان حكمي ندارد و همين عدم تعيين تكليف براي مد
  سازد. حقوق ايران دشوار مي

  2حق تماميت اثر .2.2.3

تغييراتـي در اثـرش از سـوي ديگـري      پديدآورنده احساس كند ايجاد كه ينهم حق ينا موجب به
تواند مانع آن گردد. الزم به ذكر است كه حمايـت   مي ،خواهد شدسببِ لطمه به نيت و منظورش 

رايت، اين حمايت مقيد  ولي در سنّت كپي استاز حق تماميت اثر در نظام حق مؤلف بدون شرط 
كنوانسيون بـرن   6 مادة. خواهد بود به مضر بودنِ تغييرات به شهرت و اعتبار پديدآورنده يا اثرش

...و « :دارد يمـ بيـان   چراكـه  ؛نمـوده اسـت  رايـت پيـروي    ز سـنّت كپـي  ، احق يناهم در معرفي 
 كـه  آنديگـر بـه    لطمـة تواند به هرگونه تحريف، حذف يا هر نوع تغيير اثر يا هـر   پديدآورنده مي
  »اعتراض كند. ،دار شدن اعتبار يا شهرت او شود موجب خدشه

يـا تحريـف اثرهـاي     نـه تغييـر  هرگو: «مؤلفـان قـانون حمايـت از حقـوق     19 مادةايران وفق در 
  »پديدآورنده ممنوع است. اجازةو نشر آن بدون  قانون ينايت موردحما

هدف آن را از بين  يكل بههم  نت سبك كالسيك، گاه تغيير يك باألخصو  يقيموس در مورد اثر
رايت كه حمايت از تماميت اثر را منوط بـه لطمـه    سنت كپي برد و حتّي اگر در كشورهاي تابع مي

                                                           
1. Article 7: The countries of the Union shall not be required to protect anonymous or 
pseudonymous works in respect of which it is reasonable to presume that their author has 
been dead for fifty years. 

كـه اثـر    ازآن پـس پنجـاه سـال    ،معاهـده  ينانام و يا با نام مستعار، طول مدت حمايت مطابق  آثار بي در مورد: «7ة ماد 3بند 
  ...»است قرارگرفتهيار عموم در اختمجاز  صورت به

2. Right Of Respect For The Work And Honour Of Reputation Of The Author. 
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، در عمـل، حمـايتي مشـابه بـا     يماشـ  داشـته داند نيز قصـد حمايـت از آن را    به شهرت مؤلف مي
  داشت. هاي اعطايي در كشورهاي تابع سنت حق مؤلف خواهيم حمايت

  1حق عدول .2.2.4

تغيير  ازآن پسيل مناسب نبيند يا اعتقاداتش آن را به هر دل ني كه مؤلف پس از انتشار اثر خودزما
  خود را در آن انجام دهد. موردنظرو يا اصالحات  بگيردرا پس  آن اثر خواهد بودادر يابد، ق

موسـيقي   اثر. 2خود هستند يدآورندةپدديدگاه و نظر  ارائةبسياري از آثار ادبي و هنري فاقد قدرت 
سـاز   هـا و اعتقـادات آهنـگ    ديدگاه از انتشار آهنگ گيرد و اينكه پس جاي مي دسته ينهمنيز در 

تغيير يابد، در موسيقي چندان مصداق ندارد و مرسوم نيست. شـواهد مثـالي كـه در طـول تـاريخ      
تنها مثـالي كـه    محدودند. ،ساز پس از انتشار اثرش باشد استفاده از حق عدول آهنگ دهندة نشان

مشهور  قطعةساز،  آهنگ است. اين  ساز لهستاني نگآه ،3وجود دارد، مربوط به شوپن ينهزم ينادر 
اي بـه   تصنيف نمود ولي به دليل آنكه شخصـاً عالقـه   1834خود را در سال  4فانتزي امپرومپتوي

كـه آن را از بـين    گفته بـود دانست، به شاگردان و منشي خود  آن نداشت و فاقد پختگي الزم مي
  .5ببرند

  يقيموس گان آثارهاي حقوق مادي پديدآورند محدوديت .3
بنـا   معيني ومؤلف است ولي در شرايط  اجازةكسب  در حالت عادي نيازمند استفاده از اثرِ ديگري

را مقيد به كسب رضايت يادشـده   آن اثراده از هايي وضع گرديده كه استف محدوديت مصالحي، بر
معيـار سـه   «گـرفتن   مكلف به درنظر اعضا ها داند. طبق كنوانسيون برن، در وضعِ محدوديت نمي

بـرداري   ها و استثنائات محدود به موارد خاص باشند، با بهـره  يعني محدوديت هستند؛» 6اي مرحله
  د.نوارد نساز جبران يرقابلغ لطمةو به منافع مشروع پديدآورنده  متعارف از اثر مغاير نباشند

                                                           
1. Right Of Revocation. 

شماره  ،1384قوق، تهران، نيا، محمود، مروري بر حقوق اخالقي مالكيت فكري و مباني اعتبار آن، فصلنامه فقه و ح حكمت. 2
  .51ص  ،5

3. Frédéric François Chopin (1809-1849). 
4. Fantaise Impromptu No 4 Op 66. 
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Fantaisie-Impromptu (Last Visited On 11/28/2017.) 
6.Three Step Test. 
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شخصـي، تكثيـر بـراي     ةاسـتفاد منصفانه، تكثيـر و   استفادةتوان به  مي ها يتمحدود ينا جملةاز 
آموزش و تكثير و پخش راديوتلويزيوني براي اطالع عموم اشاره نمـود كـه بـه بررسـي هريـك      

  خواهيم پرداخت.

  1استفاده منصفانه .3.1
 رايـت  قـانون كپـي   107 مـادة رايت اسـت كـه در    منصفانه از ابداعات سنت كپي استفادةدكترين 

اسـت كـه عمـوم     فرض ينامبتني بر  اثر نصفانه از يكم استفادة.  3است شده يانب 2متحده ياالتا
براي اهداف تفسير، نقـد، تقليـد فكـاهي و...     يتموردحمامحق در استفاده از بخشي از اثرِ  ،جامعه
قـولِ   باشد، بايد امكـان نقـل   را داشته يسنو رمان اگر فردي قصد نقد يك مثال عنوان بهباشند.  مي

راهم باشـد و فقـدان چنـين امكـاني پديدآورنـده را از      فـ  ،بدون كسب رضـايت وي  ،بخشي از اثر
  .خواهدساختمحروم  بهترشدنهرگونه نظر مخالف و موقعيت براي 

 هـا  آنو اسـتناد بـه    يتموردحمابه نقل از اثرهاي  7 مادةقانون حمايت از حقوق مؤلفان ايران در 
حـدود متعـارف اشـاره    انتقـاد و تقـريظ در    صورت بهبراي مقاصد ادبي، علمي، آموزشي و تربيتي 

  است. نموده

  4شخصي استفادةتكثير و  .3.2
اثـري  شخصي  استفادةمنصفانه اين است كه در  استفادةشخصي و  استفادةتفاوت بين  ينتر مهم

در  كـه  يدرحـال  ؛شود، در ملكيت شخص تكثيركننده اسـت  تهيه ميديگري  نسخةكه از روي آن 
شود در ملكيت تكثيركننده باشد و  وي آن كپي تهيه ميمنصفانه الزم نيست اثري كه از ر استفادة

در هردو محـدوديت،   حال ينباا باشد. ست كه آن را از كتابخانه يا مانند آن امانت گرفته فقط كافي
                                                           

1.Fair Use Doctrine. 
2.U.S Copyright Act 1976, Section 107. 
3. Article 107: Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a 
copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any 
other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news 
reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is 
not an infringement of copyright. 

 آثـار يـا   هـا  نسـخه يت شامل تكثيـر  موردحماة  منصفانه از اثر استفاد، الف 106و  106عليرغم وجود مقررات مواد : «107ة ماد
، براي اهداف انتقاد، نظر، گزارش خبري، آموزش (مانند تكثير بـراي  است شده يانب آن مواديلة ديگر كه در وسصوتي يا به هر 

  »استفاده كالسي)، بورس تحصيلي و تحقيق، نقض حق مؤلف محسوب نخواهدشد.
4.Personal Use. 
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باشد و در هـر دو، امكـان اجـاره يـا      يتموردحماشود بايد اثري اصيل و  اثري كه از آن تكثير مي
  .1ندارد امانت دادنِ اثر به ديگران وجود

 يتموردحمابرداري از اثرهاي  نسخه: «دارد يمقانون حمايت از حقوق مؤلفان ايران بيان  11 مادة
براي  كه يدرصورتهاي راديويي و تلويزيوني فقط  و ضبط برنامه 2 مادة 1اين قانون مذكور در بند 

ن، تكثير را شامل همانند كنوانسيون بر ماده ينا» اعي باشد مجاز است.شخصي و غيرانتف استفادة
 نوشـتة اله، جزوه و نمايشنامه و هـر  يا تصويري نيز دانسته و آن را فقط در كتاب، رس يصوت ضبط

: كتـب قـانون ترجمـه و تكثيـر     5 مـادة  تبصـرة در  اسـت.  دانسـته  ني و ادبـي و هنـري  علمي و ف
لمـداد  مجاز ق ،»شخصي و خصوصي باشد استفادةبراي  كه يدرصورت يآثارصوتبرداري از  نسخه«

باشد و يا كتاب نـت،   يصوت اثر صورت بهخواه  يقيموس دو قانون، اثر است. درنتيجه طبق هر شده
  .خواهدبودشخصي از آن مجاز  استفادةتكثير و 

  2تكثير براي آموزش .3.3
هاي حـق مؤلـف    يكي از محدوديت عنوان بهكنوانسيون برن به تكثير اثر براي آموزش  10 مادة 

بـرداري از آثـار توسـط     بـه نسـخه   8 مـادة قانون حمايـت از حقـوق مؤلفـان در    است.  اشاره كرده
 5 مـادة است.  شوند اشاره نموده غيرانتفاعي اداره مي صورت بهها و مؤسسات آموزشي كه  كتابخانه

آثار صوتي براي كارهاي مربوط به آموزش از برداري  قانون ترجمه و تكثير كتب نيز امكان نسخه
 است. بيان نموده را و تحقيقات علمي

تشـكيل يافتـه و    3كه از چندين اتود است، كتاب نت آموزشِ سازي مشخص يتموردحماگاه اثرِ  
شده، موجود است. اگرچه تكثير چنين آثـاري   يا اثري صوتي است كه در آن چند اتود اجرا و ضبط

ولـي   مجـاز اسـت،   يادشده مادة موجب بهها و مؤسسات آموزشي با هدف آموزش،  توسط كتابخانه
 هـا  آناند، الزم اسـت تكثيـر حتّـي يـك اتـود از       از ابتدا بر اساس آموزش پديدآمده آثار يناچون 

                                                           
1.Personal Use, The University Of Melbourne, 
http://www.unimelb.edu.au/copyright/information/fastfind/personaluse.html(Last visited On 
5/21/2014) 
2. Reproduction For Educational Purposes. 

ها ارتقاي تكنيك نوازندگي است. هـر اتـود    شود كه هدف آن هايي گفته مي ) در موسيقي به قطعهÉtudeاتود (به فرانسوي  .3
  شود. هاي تكنيكي هنرآموزان تصنيف مي معموالً براي يكي از مشكالت فن نوازندگي و رفع يكي از ضعف
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 آنكـه  حـال استثناء تكثير بـراي آمـوزش قـرار گيـرد.      محدودةآموزش عموم نيز خارج از  منظور به
  شود. مزبور، نقصي بر حقوق پديدآورنده چنين آثاري محسوب مي مادةاطالق 

  »هاي الكترونيكي در محيط« 1تكثير موقّت .3.4
را  يـر تكث يـن اكنـد.   ت آن را ايجـاب مـي  هاي الكترونيكي، تكثير موقّ برداري از اثر در محيط بهره
 هنگام انتقال الكترونيكـي اثـر يـا در جريـان دريافـت شـدن اثـرِ       «نامند كه  موقت مي جهت ازآن

چنانچـه   مثـال  عنـوان  بـه .» 2ين خواهد رفتو پس از مدتي از ب استموقت  صورت بهشده،  ذخيره
 كتاب يا جهت نقد بخشي از يكباشد و  وجود داشته يانة لوحي (تبلت)راقصد استفاده از كتابي در 

موقـت اثـر    يـرة ذخفرآيند رايانه شويم، به  3موقت حافظةآن در  يرةذخدر وبگاه شخصي، ناچار به 
  ايم. پرداخته

حق انحصاريِ تكثيرِ پديدآورنده يا محدوديتي بر آن، بين  عنوان بهشناسايي تكثير موقت  ينةزمدر 
قوانين اكثـر كشـورها آن را محـدوديت حـق      كه يدرحالقوانين ملّي كشورها اختالف وجود دارد. 

 خود 17 مادة 6در بند  4ها و اختراعات انگلستان طرح رايت، نامند، قانون كپي آورنده ميتكثير پديد
  .5است حق تكثير انحصاريِ پديدآورنده تلقي نموده عنوان بهفاقي را تكثير موقت، گذرا و ات

، بايد آمده باشدبرداري تجاري از اثر به عمل  بهره مقدمة عنوان بهت مسلّم است كه اگر تكثير موقّ
گـذاريِ اثـر در بسـتر مبـادالت الكترونيكـي و در       اشتراك منظور بهعملي ممنوع تلقي شود و اگر 

هاي پخـش راديوتلويزيـوني    هاي شخصي، منصفانه، آموزشي و يا توسط سازمان چارچوب استفاده
محدوديتي بر حق تكثيرِ پديدآورنـده شـناخته    عنوان بهباشد،  براي پخش قانونيِ اثر صورت گرفته

                                                           
1. Temporary Reproduction. 

ها و استثنائات حقوق مؤلف و حقوق مرتبط در قانون نمونه وايپو و مقررات موضـوعه ايـران،    يان، مصطفي، محدوديتشكار .2
  .107، ص 1390دانشگاه تربيت مدرس،  نامه كارشناسي ارشد، تهران، پايان

3. RAM "Random Access Memory". 
4. UK Copyright, Designs And Patents Act 1988, Section 17. 
5. Article 17: The copying of the work is an act restricted by the copyright in every 
description of copyright work; and references in this Part to copying and copies shall be 
construed as follows.. (6): Copying in relation to any description of work includes the making 
of copies which are transient or are incidental to some other use of the work. 

 مـاده  يناشود و هر ارجاعِ  يمرايت محسوب  يكپممنوع توسط قوانين  عمل يت با هر دليلي، يكموردحماتكثير اثرِ : «17ة ماد
: تكثير اثر با هر دليلي شامل تكثير گـذرا و مـوقتي بـا هـر هـدف      6: .... بند گردديل تفسير بايد به شرح ذ ها نسخهبه تكثير و 

  »استفاده از اثر.
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. اما در باديِ امر كه قصد شخص از تكثير موقت محرز نيست، با درنظر گرفتن ماهيـت  خواهدشد
 نخواهدشـد اثر به عموم  ارائةنفسه منجر به  ير فيتكث ينابر اين باشيم كه  ت بايد قائلتكثير موق

كـه بـدون شناسـاييِ آن     استبرداري از اثر در بستر مبادالت الكترونيكي  و بخشي از فرآيند بهره
  محدوديتي بر حق مؤلف، استفاده از اثر در اين بستر مختل خواهد گرديد. عنوان به

اسـت ولـي تكثيـر     رونيكي حق تكثير را متعلق به پديدآورنـده دانسـته  قانون تجارت الكت 63 مادة
از شمول حق تكثيـر   ،ها باشد در شبكه» يامپ داده«را كه جزء الينفك فراگرد فني پردازش  موقت

  است. پديدآورنده مستثني نموده

 1تكثير و پخش راديوتلويزيوني براي اطالع عموم .3.5

كنوانسيون برن، تكثير و پخش راديوتلويزيونيِ اثر بـراي   10 مادة 2در بند مفهوم اين محدوديت 
ها بايد با ذكـر منبـع و نـام     نيز اين پخش 3گزارش وقايع روزانه و اطالع عموم است و طبق بند 

مكرر نيز به مناسبت گزارش وقايع جاري و تا حـدي كـه هـدف     10 مادة 2پديدآورنده باشد. بند 
اين حـق   يجهدرنت. داده است را تكثير آثار اجازة هاي پخش زمانرا توجيه كند، به سارساني  اطالع

اد تماشـاگر  ها كه تعد هاي پخش است و مثالً نمايشگرهاي موجود در ورزشگاه مختص به سازمان
كـه بـه    نخواهند داشـت را  حق ينادهند،  نشان ميبرگزاري را  درحال مسابقةهاي مهم  و صحنه

  وقايع جاري بپردازند. تكثير اثر و پخش آن حتي براي گزارش

  سازها مدت حمايت از حقوق آهنگ .4
 استكنوانسيون برن، پنجاه سال پس از مرگ آهنگساز  7 مادةمدت حمايت از حقوق مادي طبق 

شود. يكي از اصول كنوانسيون بـرن، اصـل    سال پس از مرگ محاسبه مي يةژانوكه از تاريخ اول 
در كنوانسـيون   ازآنچـه ش قوانين داخلي خود، حقوقي بيتوانند در  حداقل حقوق است و اعضاء مي

كشور هند كه يكي از اعضـاي كنوانسـيون بـرن هسـت،      مثال عنوان بهبيني كنند.  پيش مقررشده
 2است را پس از فوت پديدآورنده مقرر كرده ساله شصتمدت زمان حمايت. 

                                                           
1. Use Of The Copyrighted Works For The Purposes Of Informing. 
2.India Copyright Act 1957, Section 22. 
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دانسـته  را مختـار   اعضـا  مكرر كنوانسيون برن 6مادة حمايت از حقوق معنوي،  زمان مدت درمورد
كه يا پس از مرگ و تا انقضاي مدت حمايت از حقوق مادي و يا تا زمان فوت پديدآورنـده،   است

  از حقوق معنوي حمايت كنند.
باشـند و حقـوق    مـي  يتموردحماسال پس از فوت پديدآورنده  50در ايران حقوق مادي به مدت 

  معنوي نيز محدود به زمان نخواهند بود.
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  :گيري يجهنت
حمايت از  الزمة ينتر مهماست.  يتموردحمادر بين مصاديق  فرد منحصربهموسيقي موضوعي  اثر

آن موجـود باشـد.    ترانـة ست كه در ملـودي و حسـب مـورد،     آن، وجود اصالت است و تنها كافي
ارتباط تنگاتنگ عناصر مذكور با ساير ابزارها مثل هارموني، آكوردها و ضرب، تشخيص  حال ينباا

توان نقض آن را محقّق دانسـته و از   مشابهت دو اثر نمي صرف بهو تفكيك آن را دشوار ساخته و 
اي به آن، مانع ايجاد  يرانهگ سختچنين نگاه  چراكهگذر نمود.  يسادگ بهاصالت مطلق و نسبيِ آن 
  شد.آثار متنوع و بديع خواهد

و قـانون   48ان و هنرمندان مصـوب  حقوق ايران اگرچه در قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنّف
كتـاب نـت و    صـورت  بهچه  يقيموس از اثر 52مصوب  يآثارصوتترجمه و تكثير كتب، نشريات و 

هاي اعطايي به سـاير آثـار و    ولي چنين حمايتي همانند حمايت نموده استصوتي حمايت  اثرچه 
ساز  ق افشاي اثر براي آهنگح مثال عنوان بهاست.  موسيقي مقرر شده اثرتوجه به وضعيت ويژه  بي

بـل  اندركاران آن قا در مورد موسيقي كه به سهولت توسط دست بيني نشده و همين سكوت، پيش
سـاز   بدون رضايت آهنگ اير آثار براي افشاتر از س ساده مراتب به سازي است، به يادسپاري و پياده

  است.
قـانون حمايـت از حقـوق     22 دةمـا موسيقيِ تصنيف شده در خـارج،   اثرهمچنين براي حمايت از 

يكـي از حقـوق    3،مادةدر  آنكه حال ؛دانسته استستين بار در ايران را شرط مؤلفان، اجرا براي نخ
دارد كه تا زماني  ي. جمع دو ماده بيان منموده استانحصاري پديدآورنده را حق اجراي اثر معرّفي 

د، حقـوقي بـراي   باشـ  اجرانشـده و  در ايران براي نخستين بار چاپ، نشـر، پخـش   كه اثر خارجي
خارجي، اثـر   يدآورندةپدمتصور نخواهد بود. پس اگر شخصي بدون رضايت  اعطاي حمايت به آن

سـاز را   ، اگرچه حق افشاي اثر و حق اجراي آن آهنـگ كندوي را براي نخستين بار در ايران اجرا 
يادشده، عملي مباح انجام  قانون 22 مادة، ولي طبق ظاهر نموده استطبق كنوانسيون برن نقض 

  داده و اثر را در ايران مشمول حمايت قرار خواهد داد!
رايت و كنوانسيون برن، نقض حق تماميـت اثـر را زمـاني محقـق      در سطح جهاني نيز سنت كپي

آن گـردد. موكـول نمـودن چنـين      يدآورنـدة پددانند كه تغيير آن اثر موجب لطمه به شـهرت   مي
پديدآورنده  برعهدةگردد كه بار اثبات اين خدشه  مي ثر و مؤلف آن، باعثممنوعيتي به خدشه به ا
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كلّي حمايت از موسيقي  طور بههاي موسيقي نيست و  قرار گيرد و قابل انطباق بر تمام انواع سبك
سبك كالسيك را كه بيان آن به شدت اهميت داشته و تغييـر يـك نـت نيـز بيـان آن را ضـايع       

  .ساخته استت خارج از ميدان حماي ،كند مي
پديد آمده باشند (مانند آثاري كـه از چنـدين اتـود     آموزش باهدفكه از ابتدا  يقاييموس نهايتاً آثار

اطـالق   آنكـه  حـال تكثير براي آموزش خارج گردند.  يتمحدودالزم است از شمول  ،فراهم آمده)
 كـه  يدرحـال گيـرد.   ميبردر آثار را نيز ي جهاني و چه در حقوق ايران، اين دررواين محدوديت چه 

  سازد. هاي فراواني را متوجه پديدآورندگان چنين آثاري مي همين عدم تبعيض، خسارت

 دگان آثار، اعم از داخلـي يـا خـارجي،   از نقاط قوت حقوق ايران، حمايت از حقوق معنوي پديدآورن
تابـد. ولـي    معتقد است اخالق، نقض چنين حقوقي را برنمـي  چراكهشرطي است.  بدون هيچ پيش

شـد وجـود   آثار خارجي بامستمر و قاطع پيگير وضعيت حقوق معنوي  طور بهسازمان يا نهادي كه 
  .مانده استنيز در ايران معلّق  حقوق يناندارد و عمالً رعايت 
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  :منابعفهرست 

  ها: نامه يانپاو  ها كتاب
  .1372، تهران، نشر مروي، تفسير موسيقي، سعدي، يحسن .1
  .1388چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت، حقوق مالكيت ادبي و هنري، ستار، ، زركالم .2
ها و استثنائات حقوق مؤلف و حقـوق مـرتبط در قـانون نمونـه وايپـو و       ، مصطفي، محدوديتيانشكار .3

  .1390دانشگاه تربيت مدرس،  نامه كارشناسي ارشد، تهران، مقررات موضوعه ايران، پايان
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