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  مقدمه

 عنوان موضوع حقوق مالکیت فکری در مقایسه با امووال  با توجه به ماهیت متفاوت اموال فکری به

این پژوهش این است که تملک  ةفرضی. پژوهش حاضر است پرسشمادی، اسباب تملک این اشیا 

در . شود  اسوت  مطور   این تحقیو  در سوه مبحو      .انجام گیردعنوان حیازت  باتواند  این اشیا می

 ،هاسوت  اسباب تملک اولیه که شامل عناوین، مفاهیم و منوا  نن  بارةمبح  اول عمومات بح  در

و بوه تفواوت ارتراعوات و     شوود  میموضوع مالکیت فکری بررسی  ،مبح  دوم در. دشو مطر  می

رویکردهای فلسفی ناظر بر  است، در مبح  سوم که نررین مبح . شود نثار ادبی هنری اشار  می

 . چگونگی تملک اموال فکری مطر  رواهد شد

 ةد مالکیت بر شیئی که سابقبار باع  ایجا که برای اولیناند  اسبابی  اسباب تملک اصلی یا اولیه

 ،811  جعفوری لنگورودی،  ) شوند می ،مالکیت نداشته و یا داشته و مالک از نن اعراض کرد  است

کارگیری تکنیک حقوقی به ایون بحو  پردارتوه شود       اگرچه با روش تفسیر متن و با به (.843ص

نگرفتوه   انجوام  زمینوه ن ایو  به صورت مبنایی و با توجه به ماهیت این اشیا بح  مستقلی در ،3است

بعد رل  اثور در   .شود بررسی میدر این مقاله اسباب تملک در ارتراعات و نثار ادبی هنری  .است

 8.لف قابل حمایوت اسوت  ؤح  م ةهای صنعتی با محوریت شکل اثر در شار طر  عالئم تجاری و

                                                           
1. Original Acquisition of Property Right 

  (838 )زاد   و حسینحبیبا  .ک.ربرای مطالعة بیشتر،  .3

. الکیت صنعتی، محل تردید استعنوان مصادی  م از لحاظ نظری، شمول عنوان نفرینش فکری بر عالمت و نام تجاری به. 8

 یا تبعیت (Accession) اگر سببی برای عالمت و نام تجاری بتوان در نظر گرفت، به احتمال زیاد سبب ثانویه التصاق

دانان مانند دکتر جعفری  شود که به احتمال بیشتر سبب ثانویه رواهد بود، علیرغم اینکه برری حقوق مطر  می

شود که اگرچه کار موجد  عنوان سبب ثانویه، به این دلیل مطر  می التصاق به. اند ی نامید لنگرودی نن را سبب ارتجال

یشود و این ح  از نظر رتبی تابع، ملص ، متأرر و  طور مستقیم چیزی تصرف یا ارزشی ایجاد نم این ح  است ولی به

عنوان اشیا منفصل  وفعالیت بنگا  تجاری بهزایید  شد  از سازوکار اقتصادی، کاال و دربارة نام تجاری متأرر از وجود 

 .از انسان است
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ت فکری یوا هموان   رویکرد اول با توجه به موضوع مالکی ،شود در این تحقی  دو رویکرد مطر  می

سوطحی کوه    .شوود  پردازد و این رویکرد روود در دو سوطم مطور  موی     فکری به تحلیل می ءشی

کند و سطحی که اگرچه فلسفی است ولوی   های فلسفی نن بررسی می موضوع را با توجه به ویژگی

 ،بر این اساس. کند بودن نثار فکری را مطر  می تر است و طبیعت غیرشخصی به فهم عرفی نزدیک

در . های پیشوین اسوت   بخشیدن به دانش شخصیتدر نهایت، فکری حاصل ترکیب، افزودن و  ءشی

شود و هموین مقودار را بورای صودق      به ارزش و امکان حاصل از کار توجه می رویکرد دوم صرفاً

های تجاری  به عالئم و نام در این نوشتار که به نثار فکری توجه دارد، .داند عنوان حیازت کافی می

حاضور هودف بررسوی     ةدر مقالو  .شود مورد حمایت در مالکیت صنعتی پردارته نمی ةز لحاظ جنبا

ارتراع و اثر ادبی هنری است تا از  مبنایی اسباب تملک با توجه به محتوای مفاهیمی مانند حیازت،

تودوین   بورای ضومن اینکوه    .تملک این نثار پاسخ داد  شود زمینة نظری در هایاین طری  به ایراد

 .های علمی مسئله مفید رواهد بود فرض وانین جدید در این زمینه و شنارت پیشق

 اسباب تملک اولیه دربارة مباحث کلی

نیاز است پیراموون   ،شود ها کسب می نن ةواسط هشدن عناوینی که مالکیت اموال فکری ب روشن برای

یوافتن علوت و منوا  ایون      شود و بعد از نن بوه  بیانطور گذرا مطالبی  و مفاهیم اسباب به مصادی 

 .اسباب پردارته شود

 عناوین و مفاهیم اسباب

 3کوار نظریوة  و   حیوازت یعنوی نظریوة   دو سبب تملک اولیه  بارةحقوق در ةدر منابع فقهی و فلسف

« صونع » ةواژ ةسوارت کوه ترجمو   ) ( Hughes, 1988, p.6؛31 ص ،831  صدر،) بح  شد  است

از  8کوار جوان الک   ةغورب نظریو   ةدر منابع حقوق و فلسوف  .(استاست و احیا نیز از مصادی  کار 

                                                           
1. Occupation theory 

2. Labor theory 

3. John Locke 
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 پیلووار، ) کوار اسوت   ةترین مبنای مالکیوت نظریو   در اسالم مهم ،از طرف دیگر  .داردشهرت زیادی 

تووان اشوار     در تعریف حیازت و صنع موی . است که برگرفته از قرنن و احادی  ،(4  ص ، 83 

 .رود کار می ید به عنوان حیازت بیشتر مترادف تصرف و وضع کرد که

کنود و ایون    صوورت جدیودی را ایجواد موی     ةاند کاری است که در ماد در تعریف صنع گفتهو 

در صوورت   زمینوه در ایون  (. 38 ص ،هوو ق 483 غفوری، ) شود می ءموجب ایجاد مالیت در شی

در  .اسوت  ءشوی  ةدهند مالکیت صورت یا شکل، متعل  به شکل تعدد مالکین ماد  و صورت، صرفاً

 انود در  زمین است و گفته یغیرمنقول پذیرفته شد  که همان احیا یاشیابارة در قه این مورد صرفاًف

 ةغورق در مالکیوت مواد    مالکیوت صوورت عرفواً    ،اموال منقول اگر مالک ماد  و صورت جدا باشند

 غفووری، ) 3موالکیتی متصوور نیسوت    ةدهنود  بورای شوخش شوکل    ،بنابراین. ستا نن ةدهند تشکیل

و اگر شیء منقول ملک دیگری نباشد، قبل از صودق عنووان صونع بوا      (33 -38 ص هو ق،483 

نبایود ملوک دیگوری     یءحیازت و کار شو  ةدر نظری. تصرف شیء حیازت شد  و قابل تملک است

 (.3   و    ص ، 83  پیلوار،) باشد

 احیا مناط دو سبب حیازت و

نوری  ماننود جموع   ،موال منقول استا بارةپذیرد و این در با تصرف نن صورت می یءگا  تملک ش
                                                           

 .ک.ر ة بیشتربرای مطالع . 
Hughes, J. (1988). The philosophy of intellectual property. Georgtown University Law Journal, 

77 (287),1-73. 

در مباح  نظری حقوق اسالمی دیدگاهی ارائه شد  که  رد اموال غیرمنقول وجود دارد و نن این است کهای در مو نکته .3

یعنی مالک صورت )اگر کسی در زمین دیگری کشت کند یا دررتی بکارد، مالک کشت یا دررت رواهد بود 

مین قابل تملک نیست و صرفاً اند و نن این است که ز و این در نظر فقهی ریشه دارد که برری فقها داشته( شود می

قانون نیین دادرسی مدنی  13 ظاهراً از همین باب است که مادة . امکان و ارزش حاصل شد  بر نن قابل تملک است

 .برای متصرف عدوانی که در زمین مغصوب کشت کرد  باشد، ح  برداشت محصول را قائل شد  است

شود  رفتن نبادی در زمین موجب می طب  این دیدگا ، ازبین. وضعیت زمین بایر وجه دیگری از این دیدگا  است

 .بیان کرد  است اقتصادنااین نظری است که شهید صدر در کتاب . شخش دیگر بتواند نن را احیا کند
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 انتفاع انسان از منوابع طبیعوی اسوت    منظور بهحیازت و  ةحجیت قاعد ةبنا عقال از ادل. هیزم و شکار

 ،831  صودر، )أ حو  اسوت   از نظر اسالم کار موجد انتفاع منش  (.14 ، ص831  ،مکارم شیرازی)

 (. 31 ص

با توجه به همین . است فرصت و امکان جدید ،نید وجود می به واسطة کار ننچه به در این موارد

از  طور موقوت،  بهو نن حیوان  کنداگر یک نفر حیوانی را با شرایط الزم زرمی یا مضروب ، امکان

 بلکه باید نن ،را برای رود بردارد مجاز نیست نن ،پای درنید و دیگری نن را در این وضعیت بیابد

ولی اگر بعد از نن وضعیت حیووان  (.    ، ص831  ،یمکارم شیراز) را به صیاد اصلی تسلیم کند

را  تواننود نن  شوود و دیگوران موی    دوبوار  وارد در مشوترکات موی    ،و فرار کند یابددوبار  مقاومت 

 .دحیازت کنن

 صودر، ) ط مسواعد انتفواع اسوت   یفقوط شورا   ،زمین نیز ننچه در اثر احیاء پیدا شد  است دربارة

 (. 13 ص ،831 

 ةچیزی جوز نتیجو   ،شود که حیازت اگر چه عنوانی جدا دارد روشن می ،الببا توجه به این مط

  :موارد ذیلبر  بنا .عمل انسان یا کار او نیست

به نفس است اعوم از اینکوه موال باشود یوا       ءانضمام شی»معنای عام  حیازت از نظر لغوی به . 

ابن درید، ) است شدن هم نمد  در معنای مالک ،همچنین ،(413صتا،  بیابن سید ، )« نباشد

 (.381صتا،  بی

کار برد  شد  اسوت   عنوان یک قاعد  به های حقوقی اعم از احیا و به حیازت در فقه و نوشته .3

 . و احیا یکی از طرق حیازت منابع طبیعی است

 . متفاوت، با توجه رصوصیات اشیا، متفاوت است یعمل الزم برای تملک اشیا .8

اشوکال کوار سوبب تملوک      هموة رصوصیت،  یبا الغا توان می ،یاتفاوت اش این درنظرگرفتنبا 

                                                           

رسواند کوه    اگرچه دارای شأن نزول راصی است، این معنا را می« سنای ن ام  ی   ی  الان لیس  ل»: سورة نجم 83همچنین، نیة .  

 . کسی استحقاق سعی و کوشش رود را داردهر 
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البته میزان ) است  کار قاصدانه ةمنا  اسباب تملک اولی ،بنابراین. نامید عنوان حیازتبا مباحات را 

گیورد،   تملک مباحوات انجوام موی    برایاشکال نن را که  همة و( کند و مقدار کار را عرف تعیین می

 .شناسیم عنوان حیازت می به

بوه نظور   . تواند ایجاد حو  کنود و موجوب تملوک شوود      تنهایی نمی با رویکردی فلسفی، کار به

کوار بایود بور     ،به بیان دیگر. کندرسد کار باید ویژگی ایجاد کند که موضوع را منتسب به کارگر  می

بوه ایون    «حو   ةعناصور فلسوف  »هگل نیز در کتواب   .کند موضوع رود نشانی از ارتصاص را ایجاد

-Hegel, 1991, pp.84) گذاری اشار  کرد  است نشانه دادن یا سارتن و شکل ن، یعنی تصرف،عناوی

88.) 

 موضوع مالکیت فکری

 بودن موضوع مالکیت فکری غیرمادی

الیوه او اعطوا    برداری پدیدنورند  یوا منتقول   بهر  برایکه  است حقوق ای از مالکیت فکری مجموعه

ح  تکثیر اثر فکری است ننچه در اینجا درصودد بیوان نن    بارزترین مصداق این مجموعه. شود می

نظر صحیم نن اسوت  . شوند هستیم این است که این حقوق قانونی در ارتبا  با چه چیزی اعطا می

 ، 83  ،3؛ دراهووس 41ص ،831  حبیبوا، )که ملک در این موارد صورت ذهنی اثور فکوری اسوت    

 (.   -3  ص
                                                           

اسباب تملک، عناوین قوانونی هسوتند کوه قوانون بور       .3 ؛است ای اعتباری  مالکیت رابطه . : کردبه موارد ذیل باید توجه  . 

تخوری  منوا  اسوباب تملوک      .4 ؛قصد و عمل مادی ،حیازت عملی است که دو رکن دارد .8 ؛کند ها اثر مترتب می نن

شر  نفوذ ( زمین بارةطور راص در به)ملکیت اثر قصد است و احیا  .3 ؛حکم وضعی ملکیت است لت اعتبارناظر به ع

گوذار اسوت و    نورد و این اثربخشی به قصد، اعتبوار قوانون   وجود می نن یعنی در عالم اعتبار اراد  و قصد، مالکیت را به

یود و  ن الزم می «دور»زیرا  ،تواند معلول رود باشد بار نمیعلت این اعت .1 ؛گذار است ثربودن قصد معلول اعتبار قانونؤم

 اولیوه  تملوک  اسوباب  دربارة منا  یا علت بنابراین،. 1 ؛بر نفس رود است ءاین امر، محال است زیرا مستلزم تقدم شی

 .باشد «قصد» صرفاً تواند نمی

2. Peter Drahos 
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 بررسی فلسفی موضوع مالکیت فکری

 . کنیم فکری اشار  می یاشیا ةهای وجودشناسان طور مختصر و گذرا به برری ویژگی هاینجا بدر 

  مجرد یءش

شنارت صوحیحی  . شود نام برد  می  مجرد ءعنوان شی فکری به یدر فلسفه از برری مصادی  اشیا

حقیو   ت ،همچنوین  .های مالکیت با ایون اشویا ضوروری اسوت     از این اشیا در رابطه با تطبی  دیدگا 

 . صحیحی از سبب تملک نیازمند شنارت موضوع تملک است

این فهرسوت از مصوادیقی    معموالً در. تر شود ها ساد  فهرستی از این اشیا شاید درک نن ةبا ارائ

8روابط ،3یءها یا رصوصیات یک ش مانند ویژگی
 و قضایا 

 ، 83  دراهووس، ) شوود  نوام بورد  موی   4

(. Kunne, 1982, p.402)انود   کورد   بوه اعوداد نیوز اشوار     برری فالسفه در این فهرسوت  (. 818ص

 ،1، عدم تعل  بوه زموان  3نبودن ملموس مانندها  های سلبی نن گا  از طری  توصیف ویژگی ،همچنین

 .شود ها اشار  می به نن 1مندنبودن و مکان 1یپذیرناتغییر

                                                           
1. Abstract object 

3. Properties ،البته مفهوم ایون   .تی مثل شجاعت یا مواردی مثل قوانین فیزیک مثل گرانش یا غیر مانند رنگ یا رصوصیا

 .رصوصیات مد نظر است

3. Relations 
4. Propositions 
5. Non – Perceptibility  

1 .Atemporality :مجرد این است که زمان در واقع انوداز  و تقودیر حرکوت اسوت و      ءمندنبودن شی یان اولیه از زمانکه ب
ننچه غیرمادی است و حرکت در نن را  ندارد تعلقی به زموان نیوز نخواهود     ،بنابراین. استحرکت از رصوصیات ماد  

  (.43ص،  ج ،844  فروغی،) داشت

1. Unchangeablity: این تغییر در . باشد سیر از نقش به کمال تغییری است که مساوی حرکت می رروج از قو  به فعل و

مثالی ساد  اگرچوه جسوم عنصوری انسوان در      برای .تغییر ناپذیرند ،اند مجردات که فعلیت تامه پذیرد و قو  صورت می
 .مانند تغییر می شود ولی مفاهیم اعداد در ذهن او ثابت و بی و دچار کهولت می کند میطول زمان تغییر 

1 .Non- Spatiality: ست که مکان حقیقوی  ا این ،ارائه دادتوان از مکان  بهترین تعریفی که می .مند نیست مجرد مکان ءشی
کوه در نن   بوه نن دلیول  باشود،   یادشد  ءعبارت است از مقداری از حجم جهان که مساوی با حجم جسم شی ءهر شی

های مغز انسوان یوا    سلول که مکان هر یک از کردتوان به این نکته اشار   برای درک بهتر این موضوع می. گنجید  است
 .عقلی را تعیین کند ةیا یک گزار 3تواند مکان مفهوم عدد  ولی کسی نمی .استار  ها قابل تعیین و اش اتم
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ر مرکوزی اسوت کوه    مجرد سوارتا  یءاین است که شکرد، توان از این اشیا ارائه  تعریفی که می

 (. 811ص ، 83  دراهوس،) عینی است یءهویت شة دهند یکی از عناصر تشکیل

 فکری در اختراعات  یماهیت اشیا

 ةبنودی در حووز   هاسوت و از نظور دسوته    هستند که انسان به دنبوال نن   دانش ارتراعات مجهوالتی

 :انود   تعریوف کورد    ه این شور  بتکنولوژی را نیز . (Wilson, 2002, p.13) گیرند تکنولوژی قرار می

 .(Wilson, 2002, p.13) «اصول علمی برای حل مشکالت و مسائل گرفتنکار به»

در ایون علووم   . رو اصول علموی و علووم موادی اسوت     تکنولوژی با توجه به ماهیت رود دنباله

برروی   ،بوه هموین دلیول   . (Wilson, 2002, p.15) اسوت  3هدف کشف رصوصیات نامحسوس ماد 

 بوارة در اند کوه  ارتراعات اکتشافاتی»: اند بیان کرد  ،از ارتراع که با مفهوم علم نمیخته است تعریفی

 .(Cornish, 1996, p.7) «رصوصیات ذاتی ماد 

اساسی ارتراع در حقیقت درک نثار بوالقو  اشویا بور یکودیگر      ایدةاین است که  تر نظر محتمل

 یات ناشی از روابط علت و معلولی بوین اشویا  توان گفت در این مورد کیفی طور راص می به .است

عنووان اولوین    یند ایجواد نتوش بوه   ادر کشف فر 8.(11، ص833 شهبازی، ) شود رارجی ادراک می

قبول از   ،چنین باشد اگر .چوب بود ةسایش دو قطع ةاثر بالقو ،ارتراع انسان ننچه مخترع درک کرد

این اشویا   ممکن است گفته شود ،بنابراین .باشدای وجود داشته  شوند  ادراک بایدکنند ،  درک ادراک

های اشیا بود  کوه از   با توجه به این موارد دانش ارتراعات رصوصیات یا ویژگی. 4شوند رل  نمی

  3.اند این موارد از مفاهیم کلی. مجردند یمصادی  اشیا

                                                           

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

 . 11ص ،833  شهبازی،. ک.مثالی تصویری و شر  بیشتر ر ةبرای مشاهد. 8

 .ک.برای دیدن یک نظریه ر .گرفته است انجامهایی  بح  ها بارة اید ته درالب .4
Descartes Theory of Ideas,First Published Wed Mar14, 2007;  

هور علموی    .شوود  کلی، علمی است که با دگرگونی معلوم رارجی دگرگون نمی در تقسیم علم حصولی به کلی و جزئی، .3
علوت ایون    .رصوصیت این نوع از علم ثبات و عودم تغییور اسوت   . کلی است این معنبد صل شود،که از طری  علل حا
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 هنری فکری در آثار ادبی و یماهیت اشیا

البته باید گفت که همیشه مورز بوین    .یان مورد حمایت استنثار ادبی و هنری، شکل اثر یا ب بارةدر

نکسفورد،  ةنام در لغت« اید »ة یکی از معانی واژ. (Brittin, 1978, p.86) اید  و بیان مشخش نیست

پیشونهادهای او بورای شوکل     ،لوف در حقیقوت  ؤهای م دهی اثر انتخاب شکل در. باشد می «پیشنهاد»

کمتر از  ةدر نثار ادبی و هنری کار پدیدنورند .هاست یز ناشی از اید و در این معنا شکل بیان ن اثرند

احسواس بهور     شناسوی و عناصور شخصویتی و    ییقضایای منطقی و قوانین فیزیک و بیشتر از زیبوا 

هوای   بندی اثر رود کمتر با محدودیت لف در صورتؤم. مجرد نیستند یاین موارد از اشیا. گیرد می

هوا   بیشتری در تعیین شکل اثر دارد و با توجوه بوه هوزاران یوا میلیوون      و ارتیار ،روست همادی روب

 فورد باشود   که مساوی با کلیتی منحصوربه  ندیافریتواند هیئت یا صورتی از کار ب می ،انتخابی که دارد

(Cornish, 1996, p.7) . 

 رویکردهای فلسفی ناظر بر چگونگی تملک اموال فکری

 . کارگیری رویکردهای متفاوت وجود دارد ری امکان بهشدن اسباب تملک نثار فک روشن برای

 موضوع  -رویکرد کارمباحث کلی 

ها به امکان یا عودم   و تحلیل نن اند کرد  برری با توجه به موضوع مالکیت انتقاد  تملک اشیا ةدربار

 .کند اشار  میبا نن  3موضوع تملک و مالحظات مرتبط ءامکان تملک با توجه به رصوصیات شی

                                                                                                                                                    
صورت علمیه نن نیوز   و چون علم بدان، مطاب  با معلوم باشد، کند ست که علت تامه در علیت رود تغییر نمیا ثبات نن

موضووع بحو ، قووانین    بوارة  در. ثابت و بدون تغییر رواهد ماند و علم به معلول نن نیز ثابت و بدون تغییر رواهد بود
شورحی   ةبورای مطالعو  . کنود اساسی ارتراع علوم پیودا موی    ةها به اید ی  ننرماد  عللی هستند که مخترع از ط فیزیک یا

 .833ص ، 83  ی،یطباطبا .ک.علم کلی ر بارةاجمالی در

 .انگاری ترجمه شد  است در زبان فارسی به مالکیت  ”Proprietarianism“واژة انگلیسی.  

اند و عواقب منفی برای نن  انگاری و حیازت این اشیا انتقاد کرد  برری از نظر ارالقی، سیاسی و اقتصادی بر مالکیت. 3
 .اند برشمرد 

 Scott, B. P., & Shearing, D. C. (2005). Nodal .ک.ر و اروالق  اقتصواد سیاسوی  مایوة   دربارة انتقادات با درون

governance. Austrailian Journal of Legal Philosophy, 30, 30-58 )83 ، دراهوس و . 
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عوین دارای   چوون موضووع،   ،تواند موجب مالکیوت شوود   مثال، اینکه کار در مواردی نمی یبرا

تواننود   نمی ،اند ثمررساندن فرزندان تالش بسیار کرد  والدین اگرچه برای به مثالً. انسانی است ةاراد

دلیل داشوتن   در اینجا موضوع به. مالک فرزندشان شوند این به راطر ویژگی موضوع مالکیت است

 .ها قابل تملک نیست بودن مساوات و نزادی انسان پذیرفته انسانی و ةرادا

فقه نظری وجود  در ،مثال ، براینید وجود نمی ملموس جدیدی به ءمورد دیگر نن است که شی

وجود نیواورد    چون معتقد است فرد با کار رود چیزی را به ،داند معدن را مالک نمی ةدارد که یابند

 (.  8ص، 811  نزهت،) است

نیوازی بوه انحصوار و     ،بنوابراین  .فکری کمیاب نیسوتند  یکند که اشیا دیدگاهی دیگر مطر  می

مون   ةداشتن و استفاد (Kinsella, 2001, p.22). نید وجود نمی شود زیرا تزاحمی به مالکیت دید  نمی

 .شود شما از همان اید  نمی ةاز یک اید  مانع داشتن و استفاد

کنود کوه    مالکیت در این اشیا نووعی منوع ایجواد موی     این است که  اروسونناز نظر  ایراد دیگر

 ،موادی باشوم   ءاگر من مالک شوی  .مادی است یهای موجود در مالکیت اشیا متفاوت از محدودیت

ولی در مالکیوت فکوری چنوین موانعی      ،توانید مالک مشابه نن باشید نیست که شما نمی ابه این معن

 . (Palmer, 1990, p.831)وجود دارد 

مجورد ماهیوت متفواوتی داشوته      یگویود اشویا   کنود و موی   مطر  می 3ایراد دیگر را قاضی یتس

 ، 83  دراهووس، ) شودنی نیسوتند   مشواهد   ، وقابول تصورف  دارنود، و  طوری که هوی  حودی ن   به

موانع پخوش و    را حمایوت از ارتراعوات و نثوار ادبوی و هنوری      دیدگا  انتقادی دیگری(. 81 ص

 (.Palmer, 1990, p.829)دانسته است منافع عموم  منافی ها و گسترش نزاد اید 

ننچه که متعارف شد  است از اینکه صنعتی »: اند نیز برری به موضوع توجه کرد  ،در میان فقها

کنند که مانع دیگران از تقلید و تکثیر شد ، دارای اثر شرعی نیست و سلب  برای مخترع نن ثبت می

                                                           
1. Narveson 

2. Yates 
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نیوز   زمینوه در ایون   (.131ص توا،  بوی  موسوی رمینوی، )« جاز نیستسلطنت غیر از مال و نفسش م

مادی این نووع   یهای نن با اشیا موضوع مالکیت فکری مورد توجه قرار گرفته و با توجه به تفاوت

 . از مالکیت انکار شد  است

 اسباب با توجه به موضوع مالکیت فکری بارةدو روش تحلیل در

 مجرد  یهای اشیا ویژگی ۀسبب تملک با مالحظ

شوود و گوا  از طریو      حاصل موی   حیازت گا  از طری  تصرف مادی ،طور که قبالً اشار  شد همان

دادن  تصرف مادی، شوکل . داند هگل تملک را از سه طری  ممکن می. ایجاد هیئت جدیدی در ماد 

 . (Hegel, 1991, pp.84-88) گذاری از طری  نشانه 8اعالم مالکیت و 3به چیزی

و شد  اسوت  گذاری در فقه اشار   نشانه. دکن میبه شخش اشار   ءبه انتساب شی این سه طری 

 .ح  تقدم است ةکه ایجادکنندبود   ها تحجیر مصداق نن

قابلیوت انتسواب موضووع     ،ولی ننچه نیازمند دقوت اسوت   ،در ارتراعات عنصر کار وجود دارد

زیورا   ،برداشتن یوا تصورف نیسوتند    این اشیا قابل .ارتراع مصداقی ندارد بارةتصرف مادی در. است

طبو   . به همین دلیل، امکان دستیابی همزمان افوراد بوه چنوین دانشوی وجوود دارد      .نیستمند  مکان

تقاضای ثبت ارتوراع بوه     31 3 8 میالدی، 3111تا  318 از سال تحقیقی که انجام گرفته است، 

دد از ایون تقاضواها موورد    عو  3131که  عرضه شد  است (USPTO) ارتراعات ایاالت متحد  ةادار

 .(Rebecac, 2007, p.17) مخترع مستقل بود  است دعای دوا

ایون  . اولیوه اسوت   ءمسوتلزم تغییور در شوی    اند کوه  های دیگری گذاری روش نشانه دهی و شکل

گذاری نیستند چوون   نشانه دهی و مجردند و قابل شکل دهند  ارتراع های شکل یا همان اید  مفاهیم

 . ها را  ندارد نن رتغییر د اساساً

                                                           
1. Physical seizure 

2. Giving form 

3. Designating 
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و همگان درک   ها نیستند این مفاهیم در مقام ارائه به اشخاص قابل تفسیر و برداشت توسط نن

 انود،  علوم  ةنووعی زیرشوار   از رصوصیات ارتراعات کوه بوه   ،به همین دلیل .ها دارند یکسانی از نن

یوا   ،8اس، شخصوی هاست بررالف ادب و هنر که مورتبط بوا احسو    بودن نن 3تجویزی و هنجاربنیاد

چوه  اگر 4های شخصوی و ارتیواری   به همین علت عناصر انتخاب (.Wilson, 2002, p.18) اند راص

قسومتی از   ،باشوند دارول  ممکن است در مفهوم طراحی رارجی ارتراع یا اسوتانداردهای صونعتی   

ر این با توجه به این تحلیل منا  حیازت د(. Cornish, 1996, p.7) شوند رود ارتراع محسوب نمی

  .نثار هنری و ادبی هر اثر منتسب به پدیدنورند  است بارةولی در. طور ناقش مصداق دارد مورد به

 ه ثبت در مالکیت صنعتی و اشاره به شواهد قانونییتوج

 ةعنووان ایود   بوه )مجرد  یارتراعات با توجه به ماهیت اشیا دربارةعنوان سبب تملک  توجیه ثبت به

اعموال شود     811 قوانون   4 ةمواد ( هو)این محدودیت در بند . گیرد می انجام( اساسی یک ارتراع

بوه هوی     ،در این ماد  افشوا شود  باشود    یادشد طب  این بند اگر ارتراع قبل از ظرف زمانی  .است

 .روی قابل ثبت نخواهد بود

  یادشود  بیوان شود    قوانون  ةنامو  ینین 31اند در مادة  مصادی  این افشا، که مشمول مهلت ارفاقی

مالکیت را به اولین شخش اعطوا کنود و ایون قورارداد      باید( ای اعتبارشد ) موضوع قراردادی. است

 ،814  کاتوزیوان، ) نن است و کار شر  نفووذ  که ملکیت اثر قصد کردباید توجه . همان ثبت است

ی اعتبواری  ا زیرا مالکیوت رابطوه   ،تواند این رابطه را ایجاد کند تنهایی نمی کار به ،بنابراین .(13 ص

امووال موادی    بوارة کوه در  کردباید توجه  ،همچنین. استثر ؤقصد و اراد  م ،است و در عالم اعتبار

در تصورف اولوین قصودکنند  قورار      ءزیورا شوی   ،تقدم در قصد و فعل مادی موجب مالکیت است
                                                           

ایون امور در    ةنمونو . ، نودارد عقلی وجود داشته باشد ةالبته این نظر منافاتی با اینکه چند را  متفاوت برای درک یک گزار . 

های عقلی رواهند  یندها نیز گزار اولی این فر .قابل مالحظه است ،شود ن ارائه میاط مخترعیندهای متفاوتی که توسافر

 .بود

2. Normative 

3. Idiosyncratic 

4. Elements of personal and arbitrary choice  
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 ، بودون ءچند شخش به یک موضوع یا شوی  ةغیرمادی امکان تعل  اراد یاشیا دربارةگیرد ولی  می

در ایون   .کنند  را مالوک فورض کورد  اسوت     اولین ثبت در حالی که نظام ثبت،  .تزاحم وجود دارد

 هوای تجواری مصووب    های صنعتی، عالئم و نوام  قانون ثبت ارتراعات، طر  3 ةماد( ج)بند  زمینه،

 ،هرگا  دو یا چند نفر مسوتقل از یکودیگر ارتوراع واحودی کورد  باشوند       کند میمقرر ، 811 /3/3

. ح  ثبت ارتراع را رواهود داشوت  است،  که اظهارنامه ارتراع رود را زودتر تسلیم کرد  شخصی

، (11ص ،811  جعفری لنگرودی،) انشا در عالم اعتبار ح  یا سلطه است از ننجا که مخلوق قصد

توانود حو  یوا سولطه را      بوودن نن نموی   مجرد با توجه به غیرقابل انتساب ءصرف قصد تملک شی

توانود از   مالکیت در چنین نظوامی نموی   ةبا توجه به این مطالب رابط. وجود نورد انشا بهعنوان اثر  به

کنند   ست که اولین ثبتا بلکه باید یک فرض در نظر گرفته شود و نن این. ایجاد شود 3طری  ایقاع

 ،ممکن است گفته شود وقتی کسی که ارتراع به نام او ثبت شد  اسوت  ،همچنین 8.را مالک دانست

 ةه برری نویسندگان با توجه به مواد طور ک همان ،سببیت ثبت نمایان است ،پدیدنورند  نباشد عاًواق

ثبوت را سوبب تملوک     ،مالوک نیسوت   ها واقعاً نن ةکنند امالکی که ثبت بارةقانون ثبت امالک در 33

 (.811، ص811 جعفری لنگرودی، ) اند دانسته

زیورا اگور کوار و اسوتحقاق      کنود،  دار می همحرومیت مخترع مستقل نیز سببیت حیازت را ردش

ایون گونوه    در پاسوخ بوه   شوود   چرا مخترع مستقل در چنین نظامی محروم می ،مبنای تملک است

4محدودیت، اندیشه ابزارگرایی
یوک ابوزار اسوت کوه      ةمثاب به زمینهکند که حقوق در این  مطر  می 

                                                           

نظام مالکیت صونعتی   البته در صورت نبود. منظور در وضعیتی است که نظام اولین ثبت یا نظام اولین مخترع وجود ندارد.  

 .معنا رواهد بود صحبت از مالکیت دانش ارتراعات بی

گیورد،   ممکن است گفته شود تملک اشیای فکری در مواردی که نیازمند ثبت است از طری  ایقاع تشریفاتی صوورت موی  . 3

 .شویم شد  مواجه می ولی اگر در تحلیل رود شیء فکری را بدین صورت موضوع قرار دهیم، با ایراد مطر 

طوور کوه اشوار  کوردیم کوار       ممکن است گفته شود ارتراع یا همان کار سبب تملک است و ثبت شر  است، ولی همان. 8

 .سبب نیست بلکه شر  است و مالکیت در حیازت مباحات اثر قصد و در این رویکرد دربارة ارتراعات اثر ثبت است

4. Instrumentalism  
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کند و ایون حقووق    رک را دنبال میعدالت از طری  تشوی  و ایجاد مح اهداف پیشرفت اقتصادی و

زیورا   (.411-414، ص 83  دراهووس، ) نوه حو  طبیعوی    ،شووند  نامید  موی   امتیازات مانع نزادی

 3هوای بنیوادین یوا ریرهوای نخسوتین      از جمله مطلووب  ،عنوان موضوع مالکیت فکری اطالعات به

-8  ، ص831 ، 8لوز را) برابر توزیوع شووند   طور که باید به، (831ص ، 83  دراهوس،)باشند  می

 . رواهد بود 4این اشیا قابل حیازت نیستند و ثبت سبب مضی  تملک (.3  

داننود کوه    بیشتر مباح  مربو  به تملک نثار فکری موضوع مالکیت فکری را عین مصنوع می 

تووجهی بوه رصوصویات    ، و (Palmer, 1990, pp.823-824) گیری نن ذهن ندمی اسوت  محل شکل

 یبا این پنداشت اثر فکری حاصل کار ذهنی پدیدنورند  اسوت و فورق نن بوا اشویا     .ندارندفلسفی 

 ،فعلی نیسوت  ةپدیدنورند ةسارت تماماً ءدیگران نیز در نن سهم دارند و این شی که دیگر این است

هوای  لف یوا مختورع دانوش   ؤم. استدانش دیگر  ةو هر دانشی مقدم استزیرا ماهیت دانش سیال 

اسوت کوه    3دهد و این بسیار شبیه به صنع و تشوخش و اثر فعلی را ارائه می گیرد  یکار م اولیه را به

                                                           
1. Liberty-inhibiting 

2. Primary goods 

3. John Rawls. 

 .های تملک و مالکیت در این دیدگا  رالی از مسامحه نیست واژ . 4

3 .Specificato: در منابع جدید حقوق غرب بعضاً تشخش تحت نظریة التصاق (Accession) توأثیری  . بررسی شد  است

شود، برای مثال در حوالی   ح  نمایان میکه اتخاذ هر یک از اسباب حیازت، التصاق و ثبت در عمل دارد دربارة اعطای 

تورین و   که حیازت با مصلحت تشوی  رقابت در ایجاد ارزش در مشترکات همورا  اسوت، التصواق بوا تشوخیش مهوم      

برای مثال با اتخواذ سوبب التصواق بورای     . نمد  درصدد ارتقای مدیریت منابع است وجود ترین ارتبا  با شیء به برجسته

طوور کوه ادمونود     زیرا هموان . محق  رواهد شد (Doctorin of Equivalents)ها  ریة معادلارتراعات اعمال موسع نظ

کنود، ولوی    کند، برگة ارتراع یا پتنت نمایند  و مدعی ارتراعی اسوت کوه کوار موی     کی  دربارة نظام ارتراعات اشار  می

کردن ارتوراع   انحصاری بهبود وتجاریبعد از داراشدن ح  ارتراع، مخترع ح  . ثمرنشسته نیست لزوماً از نظر تجاری به

ها در حد یک ارتراع جدید نیستند، با استناد بوه الحواق و تبعیوت متعلو  بوه       سازی اگرچه این بهینه. نورد دست می را به

ها که حمایت را ورای ادعاهای صریم و ظاهری موجوود   با اعمال موسع نظریة معادل. دارندة ح  ارتراع مربو  هستند

 

 

 فکری مالکیت موضوع به عرفی رویکرد صورت در تملک سبب
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  شد  توسط شخصی از مواد اولیوه  سارته ءاگر شی ،دارد و طب  ننریشه مورد اریر در حقوق روم 

مالک مواد اولیه است و در غیور ایون    متعل  به ،پذیر به وضعیت اولیه باشد یک شخش دیگر اعاد 

بوودن یوا    موادی  (.Brokowski & Plessis, 2005, pp.190-192) متعلو  بوه سوازند  اسوت     ،صوورت 

زمین  یتفاوت این سبب با عمل احیا .نیست زمینه، تفاوت قابل اعتنایی در این ءبودن شی غیرمادی

یعنی متعل  حو  شوخش    ،ایر بود در این است که زمین باید موات یا ب است،دهی  که نوعی شکل

های موضوع مالکیت فکری افوزودن   اید  بارةدر حالی که در .تا احیا موجد ح  شود ،دیگری نباشد

ها و اشکال که ممکن است برری مصوادیقش   نسبت راصی از دانش یا اید  به دانش پیشین یا اید 

اشیا مادی در حقوق ایران  ةباراگرچه چنین سببی در 8.موجد ح  است 3،محل حقوق دیگران باشد

مگر بر مبنای رویکردهوای   ،نثار فکری وجود ندارد دربارةمحملی برای رد نن  ،مورد ارتالف است

عنووان   توان بوه  ثبت مصادی  مالکیت فکری را می زمینه،در این . دیگری که در این مقاله نمد  است

 . ثیر سبب دانستأشر  ت

 هاسخ به برخی ایرادو پا( یا ارزش) امکان –رویکرد کار 

مول در مصوادی  تملوک    أابیم که ننچه از تی عنوان یک عین توجه نکنیم، درمی اگر به موضوع کار به

                                                                                                                                                    

تواند مانع هر شخش دیگوری شوود کوه در صودد اسوتفاد  از ارتراعوی        دهد دارندة ح  ارتراع می ه میدر پتنت توسع

دیگری است که در بردارندة ارتراع اوست و این حمایت در مقابل هر چیزی اسوت کوه بوه صوورت غیرچشومگیر از      

ای یک ارتوراع روشون نباشود و    شود مرزه به همین دلیل، نظریة یادشد  در بعد قضایی باع  می .ادعاها متفاوت باشد

 p.469. ک.ر. کنود  ای را ایجواد موی   کننود   برای مخترعان جدید حول یک ارتراع وضعیت غیر قابول اطمینوان و نگوران   

Merrill, 2009,. 

فکوری را از بوین    یاین موضوع قابلیت تطبیو  بور اشویا    ،ای این سبب در گذشته اموال مادی بود  استه اگرچه مصداق . 

 .برد نمی

پدیودنوردن  »: کنود  مقورر موی   813 ای مصووب   افزارهوای رایانوه   قوانون حمایوت از حقووق پدیدنورنودگان نورم      3مادة .  3

 .«افزارهای اولیه مجاز است افزارهای مکمل و سازگار با رعایت حقوق مادی نرم نرم

 Balganesh et al., 2014. ک.ر است، میزان همسانی که موجب نقض حقوق ةبرای درک بهتر و مطالعه دربار .8
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بیشتر ناشی از امکان انتفاع و ارزشی اسوت   ،هم به نن اشار  شد طور که قبالً همان ،شود حاصل می

چنین  .قابل حیازت بدانیم همین کافی است تا این اشیا را ،وجود نورد  است که کار یک شخش به

 ,Merill, 2009) اسوت  پذیرفتوه های حقوقی دیگر نیز صورت  فکری در اندیشه یبرروردی با اشیا

p.490 )ًکه در اینجا مترادف  کنند یبیان م 3«اولین ارتبا »یا   «اولین تصرف»عنوان  بانن را  و عموما

 .حیازت است

 ااین معنو  ةرسانند دارد،ن نزول راصی أاگرچه ش «  سنا ن ام  ی   یالان لس  ل» :نجم ةسور 83 ةنی

 .است که هر کس استحقاق سعی و کوشش رود را دارد

 :فرماید می (ص) پیامبر اسالم ،همچنین

زموین موال ننوان     ةترنود و نن قطعو   نسبت به نن محو   ،ای از زمین را نباد کنند هر قومی قطعه»

 .(311ص ،411  کلینی،)« رواهد بود

روبی به رصوصیات این رفتار اشوار    احادیثی از امامان شیعه رسید  است که بهحیازت  دربارة

بینود و نن را دنبوال    ای را موی   پرسند که شخصی پرند این قضیه می ةدربار( ع)علی  از امام .دننک می

حکوم نن   .گیورد  را موی  نیود و نن  در این حین شوخش دیگوری موی    .نشیند کند تا به دررتی می می

بورای دسوت نن چیوزی     بیند و برای چشم نن چیزی است که می» :گوید ر پاسخ میامام د چیست 

 (. 11 ص ،831  ،مکارم شیرازی) گیرد است که می

ولی صرف  .کنند  است پرند  سزاوارتر از شخش تعقیب ةاست که گیرند ااین سخن به این معن

به  .کند را ایجاد می ءشیامکان انتفاع از  ءتصرف و داشتن قدرت بر شی. تصرف دلیل نهایی نیست

شدن موجوب   هایش چید  شد  و این چید  وحشی در حالی صید شود که بال ةهمین دلیل اگر پرند

بلکه زمانی این امر حیازت اسوت   ،توان گرفتن نن را حیازت دانست نمی ،دستیابی نسان به نن شود

هر  ،بنابراین (.13 ص ،831  ،مکارم شیرازی) که توانایی پرواز و رفتن به هر جایی را داشته باشد

                                                           
1. First possession 

2. First connection theory 
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م با ایجاد امکان جدیودی  أگذاری بر حیوانات باید تو بلکه نشانه ،گذاری موجب تملک نیست نشانه

 توانوود گوورفتن حیوووان، تصوورف مووی مووثالً(. 338ص ،833  محقوو  داموواد،) بوورای انتفوواع باشوود

 ،در حقیقوت . مملوک باشود گذاری بر حیوانات  نشانه اندارتن حیوان و دردام درنوردن حیوان، ازپای

کوچوک کوه در    یدر اشیا فقطزیرا تصرف کامل  .اند گذاری این اشکال انتساب، مصداق نشانه همة

ها قرارداد بین افراد و نوعی اعالم به اجتماع  گذاری این نشانه ،بنابراین. افتد اتفاق می ،دست بگنجند

گذاری است که در عالم واقع  وعی نشانهثبت ارتراعات نیز ن ا،بدین معن. (Rose, 1985, p.79) است

در  فقوط  به این دلیل که امکان و ارزش ملموس برای انسان .و اعالم به جامعه است گیرد انجام می

پاسوخ داد کوه    پرسوش  باید به این دو ،بر این اساس. نه در عالم مجردات ،شود عالم واقع ایجاد می

عنوان اعالم قصد مالکیت بوه اجتمواع چوه     گذاری به هو نشان ،یدن وجود می هچه زمانی ب امکان دقیقاً

امکان انتفاع برای رود مخترع یا اشوخاص   ،گیری اید  در ذهن از زمان شکلگیرد   زمانی انجام می

ولوی در ایون وضوعیت مالکیوت ایجواد       .شود ایجاد می «سر تجاری»وضع  بهدیگر در وضعی شبیه 

در برابور   ست که اصووالً ا ای چون مالکیت رابطه ود،شبلکه باید از طرف جامعه شناسایی  ،شود نمی

چنین اعالمی با ظهور قصد تملک ارتوراع از طریو  ثبوت صوورت     . نحاد جامعه قابل استناد است

شود البتوه در   شخش مقدم ایقاع محسوب می ،سب  عمل ةتوان گفت با توجه به قاعد گیرد و می می

نبودن بوه ایون نظور،     در صورت قائل .اع دانستثبت را از مصادی  ایق دررواست صورتی که بتوان

گیورد،   میالیه غیر از پدیدنورند  انجام  ثبتی که از سوی منتقل بارةدر .باشد ثبت شر  تأثیر سبب می

وارد  بر موضوع مالکیت  های یادشد برری ایراد. تواند کاشف از حیازت اولیه دانسته شود می ثبت

توان به ایراد مطر  از سووی   پاسخی که می .اسخگویی استمملوک نیز قابل پ ءعنوان شی فکری به

ابنود و قابلیوت   ی های ارتراعات و نثار ادبی پس از افشا گسوترش موی  این است که اید  ،داد  لگت

بورداری   هوا بورای ک وی    نن کوارگیری  بهاستفاد  در تولید علم را رواهند داشت و محدودیتی که در 

هوا چیوزی را کوه وجوود      نن .لف اسوت ؤکار توسط مخترع و م ةبرداری ثمر بهر  ةالزم ،وجود دارد

                                                           
1. William Leggett 
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کنند و ایون   تا مدتی کنترل می ،اند های جامعه افزود  بر داشته را بلکه ننچه ،کنند محدود نمی ،داشته

 .کند اقدام محدودیتی بر مشترکات فکری وارد نمی

تند و براساس ایون  گذاری نیس سارت و نشانه ، قابل تصرف یکند این اشیا ایرادی که مطر  می

مادی بررورد کرد به تمایز میان ارتراعات و نثار ادبوی و هنوری    یها مانند اشیا استدالل نباید با نن

نثار ادبوی   بارةزیرا ممکن است ترجیحی بالمرجم را در ،ای پسندید  نیست که نتیجه شود منجر می

 ،کنود  کشف می است، جود داشتهچیزی را که از پیش و این که مخترع صرفاً. و ارتراعات روا دارد

ایوراد  . کاربرد جدید قوانین طبیعت در بسیاری از موارد مستلزم کار رالقانه است. کنند  نیست قانع

با مالکیت فکوری   ،باشند ءتوانند مالک یک شی گوید چرا وقتی اشخاص متعدد می ناروسون که می

رصوصیت منوع رفتارهوای    بارةه دروجود داشته باشد، اگرچ ءباید مانعی دائم برای تملک یک شی

 تقلیدی
مادی قیموی کوه مثول ندارنود نیوز       یاشیا بارةدرفاقد دقت کافی است، زیرا  است،صحیم  

بور روی موضووعی کوار     طور مسوتقل  بهوضعیت دو مخترعی که . وضعیت به همین صورت است

شکار واحودی را  مانند وضع شکارچیان متعددی است که بدون نگاهی به وجود همدیگر،  ،اند کرد 

در اینجوا عورف معموول     .وردن پوای درموی   هوا زودتور شوکار را از    ولی یکوی از نن  کنند میتعقیب 

دو همزمان با هم امکوان   ولی اگر هر .داند و برای دیگران نصیبی نیست شکارچی مقدم را مح  می

ه شورایط زموانی   رر نیز مشرو  بأمخترع مت ،و یک نفر زودتر اقدام به ثبت کند نوردندوجود  را به

کنود در مالکیوت فکوری     برداشتی که اعالم می ،همچنین 3.برداری رواهد داشت راصی امکان بهر 

در اینجوا یوک    .، برداشت صوحیحی نیسوت  ناشدنی است ، مالکیت توجیهءنبودن شی دلیل کمیاب به

های موضوع در اینجا سارتار مرکزی است که واحد. که مالک تملک یکی است دهد مثال نشان می

باید یک فرد بیشتر از یوک واحود موادی تحوت      چرا این است کهبح  . کند یمتعدد را ارزشمند م

 .شوود  عرفی مردمان مناط  کویری ایران مثال مشابهی یافوت موی   ةدر روی. تصرف ح  داشته باشد

                                                           
1. Imitative behavior 

 .811 های تجاری مصوب  عالئم و نام های صنعتی، طر  قانون ثبت ارتراعات، 3  ةماد .ک.ر زمینهدر این  .3
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 اگر شخصی یک چا  یا چند چا  ،اند ای که اهالی اطراف نن مهاجرت کرد  های متروکه قنات بارةدر

نبوادکردن   های دیگر قنات و ح  اولویت در احیا چا  ،های یک قنات را احیا کند از تعداد زیاد چا 

هوا   های دیگری را رواهد داشت که نب بر نبوادانی نن  زمین همةو حیازت یک واحد زمین رود و 

 ءشوی کوردن   کردن نن ماننود فوراهم   سارتار مرکزی است که فراهم شبیه در اینجا نب .گذارد اثر می

 ءاگرچه از شی بنابراین،. بخشد ها ارزش می و به نن یابد میمجرد، به واحدهای متعدد مادی جریان 

توجیه برری بورای اعطوای   . شود از امکان و ارزش حاصل از کار کاسته می، شود فکری کاسته نمی

ی  هو  ،های اطوراف قنوات نشوویم    این است که اگر قائل به ح  اولویت نسبت به زمین چنین حقی

 (.311و  313 ص ،833  محق  داماد،) رردمندی اقدام به احیا نخواهد کرد

ایجاد ارزش توجیه مناسبی بورای مالکیوت فکوری     گویند می در پایان اینکه برری مانند هتینگر

هوای قبلوی ایجواد     عنوان محصول فکری با کمک دانوش  گوید از ننجا که یک کتاب به او می .نیست

. باشود متعلو   تواند به نویسوند    نمی تماماً و ارزش ،نه شخصی ،عی استیک اثر اجتما ،شد  است

 ،همچنوین  رر را مالوک شونارت   أمت ةچرا باید نویسند تعیین این ارزش کار سختی است و اساساً

بلکه عوامول   ،کار پدیدنورند  نیست ةنتیج ایراد دیگر او این است که ارزش این کاال در بازار صرفاً

حتوی اگور جامعوه و     پاسوخ ایون اسوت کوه     .(Hettinger, 1989, p.39) اسوت  ثرؤمتعددی در نن م

 یمانعی برای تملک اشویا  ،وجودنمدن ارزش یک اثر یا اید  نقش داشته باشند اشخاص دیگر در به

در مباحو  اقتصواد سیاسوی     3و انگلوس   طور که مارکس زیرا این ایراد همان ،کند فکری ایجاد نمی

، تعیوین ارزش کواال بویش از    زمینهدر این  .مادی نیز مطر  است یاشیا ارةبدر ،اند بدان اشار  کرد 

 ااند به این معن نالت و ارزش کار کارگر را غیرموجه دانسته میزان ارزش مواد اولیه، استهالک ماشین

 و 3 -31ص ،814  موارکس، ) دار فاقد توجیه اسوت  که تعل  سود یا همان ارزش مازاد به سرمایه

 11- 11). 

                                                           
1. Karl Marx 

2. Friederich Engels 
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 هنتیج

سه نوع پاسوخ   یادشد با توجه به مباح   ،که اسباب تملک اموال فکری کدامند پرسشاین  بارةدر

در دو  .شووند  از این نظرها با توجه به سطو  مختلفی از انتزاع مطور  موی   یکهر . قابل ارائه است

 ،فکری است ءمحور تحلیل اسباب با توجه به موضوع مالکیت فکری که همان شی رویکرد موضوع

 ،گیرد که گا  با تمرکز بر وجودشناسی فلسفی اثر فکری و گوا  بوا درنظرداشوتن موضووع     انجام می

هوای   در صوورت توجوه بوه ویژگوی    . شوود  ولی با دیدی عرفوی بوه نن، عنووان سوبب تعیوین موی      

و ارتراعات عنوان اسباب متفاوت  ،هنری نثار فکری به لحاظ تفاوت بین نثار ادبی و ةوجودشناسان

هوا حیوازت و سوبب     نثار ادبی هنری با توجه به ماهیت شخصوی و قابول انتسواب نن   سبب  .است

در صوورت رویکورد   . شوود  دلیل غیر قابل تصرف و انتساب بودن ثبت تشخیش داد  موی  ارتراع به

وجودنمدن در غالب موارد  به موضوع مالکیت فکری از ننجا که نثار فکری برای به ،عرفی فلسفی و

های از قبل موجود که گاهی متعل  حقوق دیگران نیوز   ها و دانش ورند  و اید از ترکیب اید  پدیدن

ارتراعات و نثار ادبی و ترین عنوان برای سبب تملک  مناسب «تشخش»نیند،  وجود می به ،باشند می

طبو  رویکورد   . پوردازد  به ارزش و امکان انتفاع حاصل از کار موی  رویکرد دیگر صرفاً. است هنری

دهد که منا  تملک در عرف کاری است که ارزش یوا امکوان    حیازت نشان می ةقاعد ةاریر، مطالع

عنووان   ،همچنوین  .انتفاعی ایجاد کند و همین میزان از عمل برای صدق عنوان حیازت کافی اسوت 

بلکوه حیوازت در ایون مقوام      ،در قانون مطر  شود  باشود   حیازت برای نوعی از تملک نباید صرفاً

فکری با عقول عرفوی سوازگارتر     یعنوان حیازت برای تملک اشیا. رساند میتر را  مفهومی گسترد 

 .گیری متفاوت نیز ممکن است اگرچه با تغییر رویکرد، نتیجه ،است
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