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   پژوهشی مقاله
 

 

 هنری مالکیت فکری برای حمایت از آثار حقوق های  چالش
 های معاصر در موزه

 
 2، یاسمن جعفرپور1زهرا شاکری 

 
 چکیده

های مختلفی نمود پیدا  ها در عرصه امروزه کشمکش میان صاحبان خصوصی میراث فرهنگی و دولت
داری کننده میراث همیان دارندگان اموال فکری با نهادهای نگها، اختالف  کرده است. یکی از این عرصه

طرف دارندگان حقی هستند که با تکیه  ها و آرشیوها است. در یک ها، کتابخانه خصوص موزه فرهنگی به
ها و نهادهای عمومی  شوند و از سویی دولت برداری اشخاص ثالث می بر حق انحصاری خود مانع بهره

رو مالکیت خصوصی و مدیریت دارایی فکری در قالب میراث فرهنگی هستند که به تحدید قلم
 روپیشنامه خاصی وجود ندارد؛ بنابراین مقاله  پردازند. متأسفانه برای حل این تعارض قوانین و آیین می

های این تعارض و سپس ارائه راهکار برای حل آن و سنجش  توصیفی به بررسی حوزهـ  با روش تحلیلی
شود این تعارض و  گیری می پردازد و در انتها نتیجه ز منافع عمومی و خصوصی میاولویت ناشی ا

های گوناگون حقوق مؤلف آشکارا وجود دارد و بنابراین ابتدا توسل به مذاکره  دوگانگی در تمامی شاخه
عنوان راهکاری برای رهایی  تواند به و در صورت عدم امکان، ترجیح منافع عمومی بر مصالح فردی می

 از این تعارض در نظر گرفته شود.
 

 های کلیدیواژه
 ، تعارض، حقوق مالکیت فکری، میراث فرهنگی، موزههنریآثار 
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 zshakeri@ut.ac.ir       قوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران )نویسنده مسئول(. استادیار دانشکده ح1
 ریزی. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه2
 yasaman.j93@gmail.com                                                              )نهاد ریاست جمهوری(  
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 مقدمه 

ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خالقیت و  میراث فرهنگی هر کشور یکی از اساسی
برخوردار تواند از آن  هایی است که هر ملتی می ترین گنجینه هاست و از بزرگ خودباوری ملت

های مختلف حیات یک جامعه از ایجاد هویت  باشد. این میراث، نقش بسیار مهمی در بخش
های  کند. لذا پژوهش در حوزه می ءو تمایز بخشی گرفته تا نقش اقتصادی و درآمدزایی ایفا

های حاصل از تاریخ یک ملت  مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات قانونی، شناخت ارزش
 شود. ای اصیل نهفته در آن به حیات جامعه امروزی میه و تسری ارزش

جامانده از اعصار گذشته  رغم اینکه با شنیدن نام میراث فرهنگی، آثار کهن و باستانی بهبه
شود، اما در میان این آثار، صدها اثر متعلق به هنرمندان و مؤلفان عصر  در ذهن تداعی می

مادی و معنوی توجهی جدی، درخور، عمیق و کنونی نیز وجود دارد که این سرمایه عظیم 
رود آثار تاریخی  دیگر معموالً زمانی که از میراث فرهنگی سخن می بیان طلبد. به جانبه را می همه

جامانده از دوران باستان و... در  مثل تخت جمشید، بناهای تاریخی، ظروف باستانی، اشیای به
المللی و...  ها، قوانین، اسناد بین در موزهوجوی بیشتر  شود ولی باکمی جست ذهن تداعی می

های پیشین  جامانده از تمدن توان دریافت میراث فرهنگی فقط به آثار باستانی و کهن به می
های خطی معاصر،  شود و گستره وسیعی را دربرمی گیرد. این گستره از نسخه خالصه نمی

ها،  عناصر غیرملموسی مثل زبان ها، آثار نوشتاری، عالئم تجاری گرفته تا ها، پیکره نقاشی
ها و موارد مشابه آن را دربرمی گیرد. بسیاری از این میراث فرهنگی  ها، آیین باورها، سنت

معاصر، طبق قانون، در مالکیت خصوصی افراد قرار دارد و برخالف آنچه ممکن است از 
کشور تعلق دارند  مفهوم میراث فرهنگی برداشت شود که اموالی هستند که به یک جامعه یا یک

وفور یافت  باید دانست گاه در میان این آثار، اموال فکری با مالکیت شخصی و خصوصی نیز به
قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و  2سو تحت شمول ماده  شود که از یک می

گیرند  که آثار موردحمایت در حوزه مالکیت فکری را برشمرده قرار می 1348هنرمندان مصوب 
نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای  و از سوی دیگر موردحمایت ماده یک آیین

نیز هستند؛ بنابراین در میان میراث فرهنگی موجود که در  1381عمومی و دولتی مصوب سال 
شوند آثار هنرمندانی وجود دارد که حق  داری می ها و دیگر مراکز دولتی و فرهنگی نگه موزه

ها هم چنان پابرجاست و متعلق به یک یا چند مالک خصوصی هستند؛ مانند  نمالکیت فکری آ
های مانند موزه معاصر تهران، موزه فرش، موزه نقاشی پشت شیشه، موزه  آثاری که در موزه

شود که هم یک اثر فرهنگی  موسیقی ایران، موزه علم، موزه باغ نگارستان و... نگهداری می
آیند. درنتیجه  حساب می حال یک مال فکری نیز به درعین مشمول میراث فرهنگی هستند و

صاحبان این اموال یا وراثشان برحسب حقوق مالکانه ناشی از حقوق مالکیت فکری که شامل 
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شود، خواستار اعمال حق و دسترسی آزاد و بدون  ای از حقوق مادی و معنوی می گستره 
که نظام حقوقی میراث  ستند؛ درحالیبرداری انحصاری ه محدودیت و گاه حق انتقال یا بهره

فرهنگی تنگناهای جدی را در خصوص حفظ این آثار و معامالت آتی این اموال مقرر 
های فکری و مالکیت خصوصی با  نماید. لذا در این شرایط تعارض بین حقوق آفرینش می

ر مستلزم شود که این ام ناپذیر می ی عمومی اجتناب مالکیت جامعه و نهادهای دولتی و حوزه
 ارائه راهکارهای مناسب برای حل این تعارض و چالش است.

شود که اکنون، مطابق با  تر می اهمیت مطالعه در خصوص این تعارض هنگامی برجسته
از قدمت  نظر مقررات جاری کشور، بسیاری از آثار فرهنگی معاصر ازجمله آثار فکری صرف

لذا مشمول مقررات میراث فرهنگی هستند که و  1شوند عنوان میراث فرهنگی تلقی می آن، به
 گیرند. نهایتاً موضوع اعمال تدابیر مراقبتی و تحدید حقوق مالکانه از سوی دولت قرار می

اجتنابی  سو نقش مهم و غیرقابل ها، آرشیوها و دیگر نهادهای فرهنگی از یک بنابراین موزه
توانند  کنند و از سوی دیگر می ها و میراث فرهنگی ایفا می در حفظ و دسترسی به مجموعه

مسائل و موانع بسیاری در ارتباط با مالکیت فکری و حقوق صاحبان حق ایجاد کنند. برای 
ها و  تواند زمینه بسیاری از نقض ها و آرشیوها، می مثال به عرضه گذاشتن این میراث در موزه

ر کردن، در دسترس عموم قرار دیگر کپی کردن، منتش عبارت به. آورد ها را فراهم می استفاده سو
ها  ها و سایر اطالعات موجود در موزه ها، لوگوها، پایگاه داده سو و استفاده از نام دادن از یک

توانند مسائل جدیدی را در خصوص تعارض در خصوص مالکیت فکری و  یا سایر آرشیوها می
 میراث فرهنگی مطرح نماید.

 
، بند الف کنوانسیون حفاظت از میراث 1970مله بند ز ماده یک کنوانسیون یونسکو مصوب ازج .1

اموال فرهنگی، هنری و تاریخی  نامه آیین»، تبصره دو ماده یک 1972فرهنگی و طبیعی مصوب 
 1352واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب آبان   مادهو  1381مصوب سال « نهادهای عمومی و دولتی

 وان آن را مهم ترین قانون مورد ارجاع در این زمینه دانست که مقرر می دارد:که شاید بت
شده است عالوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان  به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده»

نظر از تاریخ ایجاد یا  آثار دیگری که ازنظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد صرف 1309
ن با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در اعداد آثار ملی مذکور در قانون به ثبت برساند. آثار پیدایش آ

طبق این مقرره، آثار « مذکور در این ماده مشمول کلیه قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی خواهد بود.
شوند و تحت فکری معاصر حتی با قدمتی یک سال نیز می توانند به عنوان میراث فرهنگی شناخته 

 تدابیر مراقبتی موزه ها قرار گیرند.
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حفظ و  میانتوانند  ها چگونه می است که موزهپرسشی که باید بدان پاسخ داده شود این  

جلوگیری کردن از سو استفاده دیگران و حفظ حقوق مالکان خصوصی  ضمنداری این آثار  نگه
 تعادل ایجاد کنند؟

نهادهای فرهنگی که با سایر ها و  مقاله اخیر تالش دارد ارتباط نهاد مالکیت فکری با موزه
 اند را بررسی نماید. در ارتباط داری آثار میراث فرهنگی حفظ و نگه

در این مسیر مساله نقض حقوق مادی مؤلف ازجمله تکثیر، عرضه و حق تعقیب و حقوق 
 شود. معنوی مطالعه می

 پیشینه پژوهش
ای تقریر  ها تاکنون نوشته های مالکیت فکری در حمایت از آثار هنری در موزه در مورد چالش

ولی درخصوص باط با موضوع حاضر است نشده است و این اولین پژوهش در ارت
 توان ، میدر ارتباط هستند پژوهشاین نوعی با موضوع  شده و به هایی که تاکنون انجام پژوهش
نامه خانم فاطمه اسحاقی با عنوان بررسی تطبیقی مصادیق آثار هنری موردحمایت  به پایان

به بررسی و واکاوی  نامه مذکور نیز ( اشاره کرد که پایان1391حقوق مالکیت فکری )
 ها، نپرداخته است. های حقوق مالکیت فکری در حمایت از آثار هنری در موزه چالش

 مبانی نظری پژوهش
حقوق مادی مؤلف شامل حق تکثیر )هم در محیط شــود یدر ایــن پژوهــش تــالش م

امل دیجیتال و هم در محیط غیر دیجیتال(، حق عرضه، حق تعقیب و حقوق معنوی مؤلف ش
حق افشا و اعالن، حق رعایت نام، حق رعایت حرمت اثر و حق پشیمانی و بازستانی 

های معاصر و آثار هنری معاصر را  تنها موزههمچنیــن پژوهــش اخیــر موردبررسی قرار گیرد. 
های قبلی که مشمول تعریف آثار هنری معاصر  گیرد و آثار باستانی یا آثار مربوط به سده در برمی

سعی شده است به معاهدات فـزون بـر این، شوند، از شمول پژوهش حاضر خارج است. ا نمی
 المللی و قوانین سایر کشورها در این زمینه پرداخته شود. بین

 

 روش پژوهش
های آن با روش  شده است و داده این پژوهش بر مبنای روش تحلیلی ـ توصیفی تدوین

های  و استدالل و تحلیل ن از مطالعات تطبیقیآوری شده است و در ضمن آای جمع کتابخانه
ای و با مراجعه به متون  تا از طریق مطالعات کتابخانهفکری استفاده شده است و سعی شده 

توسط سازمان جهانی  شده ارائهالمللی و اسناد و مدارک  های بین و عهدنامه ها کنوانسیون
 .نیز، استفاده شود فکریمالکیت 
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 یحقوق مادـ  مبحث اول 
 حق تکثیرـ  بند اول

 حق تکثیر در محیط غیر دیجیتال( الف
شده و  ترین حقوق شناخته حق تکثیر یکی از حقوق انحصاری پدیدآورنده و از مهم

رایت را  باشد. اهمیت این حق به حدی است که نظام کامن ال، اصطالح کپیمیانحصاری وی 
: 1391 قرار داده است. )محمدی،که به معنای حق تکثیر است معادل کل نظام حقوق مؤلف 

137) 
شده. هر عملی که به ساخت یا تهیه  های اثر خلق تکثیر اثر عبارت است از تولید نمونه 

های اثر منتهی شود، مانند ضبط بر روی نوار، صفحه موسیقی، چاپ کتاب،  کردن نمونه
 (.56: 1375 )آیتی، .شود عکاسی، گراور، میکروفیلم و... تکثیر محسوب می

کنوانسیون برن، حق انحصاری تکثیر اثر به هر نحو و یا هر شکل متعلق  9ماده  1برابر بند 
صراحت  این امر را به 3به پدیدآورنده است. قانون حمایت از حقوق مؤلفان هم در ماده 

 پذیرفته است.
هنری  -حقوق مادی ازجمله حق تکثیر اثر با فروش یا اهدای یک نسخه کتاب و یا اثر ادبی

شود. وی فقط حق دارد از اثر استفاده کند و آن را به  به شخص خریدار یا گیرنده منتقل نمی
(؛ بنابراین در مورد آثار 126: 1385 )جعفرزاده، .دیگری منتقل سازد اما حق تکثیر ندارد

ها نیز که دارای حق مالکیت فکری است؛ خواه به موزه یا ارگانی دولتی  موجود در موزه
برداری توسط پدیدآورنده به نهاد مذکور داده شده باشد، حق  د و خواه مجوز بهرهاهداشده باش

تکثیر وی محفوظ خواهد ماند. همچنین تجدید چاپ اثر نیز در اختیار پدیدآورنده خواهد بود. 
دیگر صرف وجود اثر فکری در موزه یا نهادی دولتی، به معنای عدم وجود حق تکثیر  عبارت به

صراحت این حق  تواند به خصوص آنکه مؤلف در هنگام مجوز دادن میبه .برای مؤلف نیست
همچنین باید دانست در ارزیابی حق تکثیر چند ویژگی  را ضمن قرارداد محفوظ نگه دارد.

 تأثیرند: بی
برداری  های تکثیر و تولیدشده اهمیتی ندارد. کافی است دسترسی و بهره الف( تعداد نسخه

بودن دسترسی نیز در وقوع تکثیر  برهزینهها میسر شود. مجانی یا  هدیگران از طریق آن نسخ
( بنابراین حتی اگر یک نسخه از اثر توسط موزه یا 134 :1391 اهمیتی ندارد. )محمدی،

حق تکثیر نقض شده  ،نهادی عمومی بدون رضایت مؤلف یا هنرمند تکثیر و بازتولید شود
خصوص در  ها به ها هم در موزه سی به نسخهاست. از سوی دیگر مجانی بودن امکان دستر

 های مجازی نافی نقض حقوق صاحب حق نخواهد بود. موزه
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های  های خود شیوه اهمیت است. هر اثر با توجه به ماهیت و ویژگی ب( شکل تکثیر اثر بی 

مختلفی برای تکثیر دارد. مثالً در مورد کتاب، چاپ کردن روشی رایج برای تکثیر آن است. 
 :1391)محمدی،  .شده است به کمک فناوری، امکان تولید الکترونیکی آثار نیز فراهم امروزه
شود. برای  ( بنابراین تکثیر میراث فرهنگی نیز به هر شکل و روشی تکثیر محسوب می137

تکثیر محسوب  ،شود چاپ اثر داری می ها نگه ها و نسخ خطی که در موزه مثال در مورد نوشته
صورت  تواند به ها و سایر آثار هنری مشابه این امر می ها، مجسمه د نقاشیشود ولی در مور می

ها و اسکن از آثار  صورت تهیه میکروفیلم تصویری به ـبازسازی اثر و در مورد آثار صوتی 
 ها صورت گیرد. موجود در موزه

 اهمیت است، مثالً ضبط یک برنامه های تکثیرشده نیز بی زمان ماندگاری نمونه ج( مدت
 ؛(125: 1387 )زرکالم،. شود صورت موقت بر روی حافظه رایانه، تکثیر محسوب می به

های دیجیتال بدون تدابیر فنی کافی به نمایش  ماندگاری میراث فرهنگی که در موزه ،بنابراین
حساب آید. بدین  تواند نقض حق تکثیر مؤلف به های کاربران می آیند بر روی حافظه رایانه درمی

های هنری باید تدابیر فنی الزم را جهت جلوگیری از نقض حق مؤلف  ها و گالری زهمنظور مو
 گیرند. بکار

 ؛د( مقدار تکثیرشده از اثر اصلی نیز اهمیتی ندارد؛ بنابراین الزم نیست تمام اثر تکثیر شود
 (138: پیشین بلکه تولید نمونه یا بخشی از اثر نیز موجب نقض حق تکثیر است. )محمدی،

ها با موضوع حق تکثیر و نقض  ه دیگری که باید بدان توجه کرد این است که همه موزهنکت
های آثار کهن و باستانی، یک شی تاریخی  حقوق مؤلف درگیر نخواهند بود. برای مثال در موزه

تواند با نقض حق خصوصی فردی، مرتبط باشد ولی برخی آثار  انداز طبیعی نمی یا یک چشم
های  تواند با چالش سازی، موسیقی، طرح صنعتی و... می خطی، مجسمهمثل آثار نقاشی، 

که طبق قانون حمایت از حقوق  رو شود. این آثار ازآنجایی حقوق مؤلف و پدیدآورنده روبه
در قلمرو عمومی  ،شان منقضی شده است مؤلفان و مصنفان و هنرمندان دوره حمایت قانونی

ع نقض حقوق خصوصی و شخصی فرد آفریننده مرتبط توانند با موضو قرار دارند و لذا نمی
 باشند.

ماهیت و کارکردی که دارند همواره با تکثیر و بازتولید اطالعات و اشیای  دلیل بهها  موزه
صورت فیزیکی صورت گیرد و هم  تواند به موجود مواجه هستند که این تکثیر و بازتولید هم می

ها در این زمینه یا به اجازه دارنده حق نیاز  این موزهصورت دیجیتال و در محیط سایبر؛ بنابر به
دارند و یا باید به مجوزهای اجباری و سایر استثنائات روی بیاورند. برای مثال یکی از مواردی 

کنند زمانی است که آثار اصلی دارای  ها بدون اجازه مؤلف اقدام به تکثیر آثار می که اغلب موزه
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ها ناگزیر به  شوند که در این صورت موزه قود یا سرقت میبینند، مف حق مالکیت صدمه می 
 شوند. بازتولید و تکثیر اثر می

منظور حفظ میراث  توانند به ها می قانون مالکیت فکری بلژیک موزه 190موجب ماده  به
طور مستقیم یا  فرهنگی و علمی این آثار را مورد تکثیر قرار دهند. ولی نباید این امر به

ها بسته به  منافع اقتصادی یا تجاری به همراه داشته باشد. تعداد نسخه ها ای آنغیرمستقیم بر
ای استفاده شود  ها باید در مجموعه برداری، محدود خواهد شد. همچنین نسخه نوع هدف بهره

که اثر را تکثیر کرده است و این تکثیر به منافع قانونی مؤلف یا دارنده حق آسیب جدی وارد 
پذیر  ها جهت تکثیر اثر مؤلف بدون اجازه وی زمانی توجیه دیگر اقدام موزه عبارت به .1نکند

منظور حفاظت از اثر صورت گیرد و اهداف انتفاعی و  آموزشی یا به ـاست که با اهداف علمی 
 وجود نداشته باشد.از اثر تجاری در استفاده 

ممکن است با توافقات  بایست تا جایی که ها می این نکته نیز نباید فراموش گردد که موزه
قراردادی برای به دست آوردن حق واگذاری از مؤلف یا هنرمند تالش کنند و یا حداقل با اخذ 

ها را به دست آورند؛ که  برداری، مالکیت فیزیکی آثار موجود در کلکسیون مجوزهای بهره
افتد  ین امر اتفاق نمیها نیز به همین منوال است. ولی گاهی بنا به دالیلی ا معموالً رویه در موزه

ماند. گاهی این تعارض در محیط دیجیتال  و حق مادی و معنوی مؤلف در اختیار وی باقی می
آید و این ابهام وجود دارد که حق تکثیر این آثار با چه کسی است؟ بدین منظور  به وجود می

 2حق تکثیر این آثار در محیط دیجیتال باید موردبررسی قرار گیرد.

 

1  .  Belgium Law on Copyright and Neighboring Rights of June 30, 1994, as 

amended by the Law of April 3, (1995). 

برداری آن به  تواند مطرح شود این است که اگر حق تکثیر اثری که مجوز بهره سؤالی دیگری که می .2
توسط ثالث نقض شود چه کسی مجاز به اقامه دعوای نقض  اگر واگذار گردیده استرهنگی میراث ف

 خواهد بود؟
شعبه اول دیوان عالی، امکان طرح دعوا توسط خود مؤلف در  1998فوریه  24موجب رأی  در فرانسه به

های مدیریت جمعی( حقوق مؤلفان  های اداره جمعی )سازمان فرضی که حقوق مؤلف به شرکت
توان قائل به این نظریه بود که  ها موکول شده است؛ بنابراین می اگذارشده باشد به عدم اقدام آن شرکتو

ها واگذار گردیده، آن  در مورد آثار میراث فرهنگی، زمانی که حق مؤلف به یک ارگان دولتی مثل موزه
برداری  اگذاری مجوز بهرهحق است. البته این امر در مورد و نفع و ذی ارگان دولتی برای طرح دعوا ذی

توان مؤلف یا  شده و حقوقی که انتقال پیداکرده است می متفاوت خواهد بود و بسته به مجوزی که داده
 هنرمند را برای طرح دعوا محق دانست.
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 ثیر در محیط دیجیتالحق تک( ب 

رایت وایپو در خصوص حق تکثیر در محیط دیجیتال بیانیه مستقلی صادر کرده  معاهده کپی
شده و استثنائاتی  کنوانسیون برن تعیین 9گونه که در ماده  حق تکثیر آن»دارد:  است که بیان می

ر به شکل دیجیتال ویژه استفاده از آثا طور کامل در محیط دیجیتال به که بر آن واردشده، به
سازی در شکل دیجیتالی دقیقاً در قلمرو تکثیر قرارگرفته و  لذا هر نوع ذخیره« گردد. اعمال می

 نیازمند رضایت صاحب حق است.
رایت وایپو، عرضه الکترونیکی و دیجیتالی اثر تکثیر اثر  مطابق با ماده یک معاهده کپی

شود  ذخیره موقت اثر تکثیر محسوب میشود؛ اما در خصوص این موضوع که آیا  محسوب می
در  گیری راجع به آن را به صالحدید کشورها یا خیر توافقی حاصل نشد و این معاهده تصمیم

با همه این تفاسیر اگر . (123: 1386)صادقی و خلج،  قوانین داخلی خود واگذار کرد
سازی، تکثیر اثر  یتالنظری وجود داشته امروزه همگان بر این باورند که دیج درگذشته اختالف

 .( (Heleny & Sarantos, 2011: 161 رایت است شده از سوی کپی حمایت

قانون تجارت الکترونیک، مقنن اعمال حق تکثیر در  62در قانون داخلی نیز در ماده  
در مورد تکثیر موقت اعالم کرده  63محیط دیجیتال و الکترونیک را پذیرفته است ولی در ماده 

هاست،  پیام در شبکه ال موقت تکثیر، اجرا و توزیع اثر که جز فراگرد پردازش دادهاعم»است: 
هنری چه در محیط دیجیتال و چه  -بنابراین یک اثر ادبی« از شمول مقررات فوق خارج است.

 آید. حساب می دیجیتال بدون اجازه مؤلف تکثیر گردد، نقض حق مادی وی بهغیردر محیط 
رسانی بهتر مفاد آثار  منظور خدمت های ملی به ها و کتابخانه زهاین در حالی است که مو

کنند و از طریق محیط  ای ذخیره می افزارهای چندرسانه هنری موجود را در محصوالت و نرم
توان کلیه  ای می های چندرسانه دهند. برای مثال از طریق نظام سایبر در اختیار کاربران قرار می

وجو  های جست صورت رقومی درآورد و از طریق روش را به های تاریخی یک موزه مجموعه
کنندگان مهیا کرد که عالوه بر تصویر یا تصاویر مختلف از یک شی  این امکان را برای استفاده

یا اثر تاریخی، به اطالعات نوشتاری، گفتارها، توضیحات شفاهی و ... در مورد اثر دست 
ت نقض حق مؤلف یا هنرمند رخ دهد یا خیر؟ و یابند. لذا باید دید در این صورت ممکن اس

 آیا اساساً این کار به اجازه مؤلف نیاز دارد یا خیر؟
ایجاد کتابخانه یا موزه  ،طور که یکی از پژوهشگران این حوزه بیان کرده است همان

دیجیتال به حقوق معنوی پدیدآورنده صدمه نخواهد زد؛ زیرا هدف افراد از رجوع به چنین 
های چاپی است و اگر کسی قصد تحریف و یا هر  ای کاستن از بار مالی تهیه نسخه کتابخانه

ای به حقوق معنوی فرد داشته باشد بین کتابخانه سنتی و دیجیتالی از این نظر  نوع صدمه
 .حق نشر و تکثیر است ،تواند مورد اجحاف قرار گیرد تفاوتی نخواهد داشت. ولی آنچه می
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های دیجیتال نیز حقوق معنوی  همچنین در مورد موزه .(182ـ 184: 1388نیا، )حکمت 
گیرد؛ بلکه نقض حقی  پدیدآورنده با ذکر نام نویسنده و حفظ حرمت اثر مورد تعرض قرار نمی

دهد درزمینۀ حق تکثیر است که گاه منجر به تکثیر غیرمجاز از اثر و لطمه به  که معموالً رخ می
های  ها و گالری موزه ،منظور جلوگیری از این نقض حق ن بهشود؛ بنابرای حقوق پدیدآورنده می

هنری به تجهیزات فنی و مدیریت حقوق دیجیتال نیازمندند تا امکان دسترسی کاربران 
 غیرمجاز به اطالعات آثار را محدود و در مواردی مسدود نماید.

 

 حق عرضه - بند دوم
به هر نحوی غیر ازآنچه موجب حق  عرضه یک اثر عبارت است از به اطالع عموم رسانیدن آن

هایی از آن در  هر اقدامی که اثر را بدون تولید نمونه ؛(132: 1،1390)کلمبه تکثیر است
شود. این اقدامات از  دسترس دیگران ولو جمع محدود قرار دهد، عرضه اثر محسوب می

ثر در مجامع ها و قرائت ا صورت عرضه اثر توسط پدیدآورنده در نمایشگاه االیام به قدیم
شدن تلویزیون و  مختلف مطرح بوده است. امروزه با تحول تجهیزات برقراری ارتباط و مطرح

)محمدی،  و ابعاد مختلفی به خود گرفته استرادیو و اینترنت و ماهواره عرضه اثر اشکال 
1391: 138). 

ک اثر شده این است که ی صورت همگانی در حد وسیع پذیرفته آنچه در بین کشورها به
طور تکراری موجب اجرای متعدد حق انحصاری عرضه  تواند چندین مرتبه عرضه شود و به می

سان اگر یک اثر ادبی یا  شود، امری که مستوجب پرداخت حقوق متعدد به مؤلف است. بدین
پخش شود و سرانجام  سپس از رادیو ،موسیقی در یک سالن تئاتر یا کنسرت نمایش داده شود

رو خواهیم بود  عرضه شود؛ در این صورت با سه شکل مختلف عرضه روبه در محل عمومی
از همین روی  ؛(134 :1390)کلمبه،  که نیاز به سه مرتبه اجازه مؤلف یا صاحب حق دارد

ها در محیط اینترنتی اشکال مختلف  ها و نهادهای فرهنگی و عرضه آن عرضه آثار در موزه
 باشند. ازه مؤلف یا هنرمند صاحب حق میآیند که نیازمند اج عرضه به شمار می
تواند به دو صورت فیزیکی و الکترونیکی صورت گیرد. عرضه الکترونیکی  عرضه آثار می

صورت  ای به تواند به دو صورت عرضه و انتشار در اینترنت و یا با کمک وسایل رایانه هم می
 دیجیتالی و الکترونیکی محقق گردد.

 ینۀیراث فرهنگی که دارای حقوق مالکیت فکری هستند درزمها با مالکان م تعامل موزه
تواند شامل موارد بسیاری ازجمله اجازه برای عرضه به عموم، اجازه برای  عرضه آثار می

ها  های میراث فرهنگی و مواردی از این قبیل شود؛ بنابراین موزه دسترسی آنالین در کلکسیون
 
1. Colombet Claude 
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وصی را برای هرگونه استفاده مرتبط با این آثار دارند تقدم و رضایت این مالکان خص وظیفه 

ها و میراث  کسب کنند. در مواردی هم که جامعه یا گروه و قومیت خاصی صاحب این دانش
 یسگیرنده یا رئ تصمیم نهاد یکای کسب شود مثالً توسط  گونه ها باید به هستند رضایت آن

 شده باشد. رای عموم انتشار دادهمشخص این اجازه داده شود یا محتوای این آثار فرهنگی ب
ها در بسیاری موارد میراث فرهنگی  بحث دیگری که وجود دارد این است که موزه

خصوص  های خود به ها و نمایشگاه ناملموس و کاالهای فرهنگی اقوام دیگر را در موزه
کنند. در این صورت باید بررسی کرد که حق عرضه دارندگان  صورت دیجیتال عرضه می به

 میراث فرهنگی ناملموس آسیب دیده است؟
 45 ه شدنشان داد ،در تحقیقی که به سفارش سازمان جهانی مالکیت فکری انجام شد

ها در  بدون اجازه از صاحب آن ،شوند های معاصر نمایش داده می درصد آثاری که در موزه
عمومی قرار درصد نیز مربوط به آثاری هستند که در حوزه  7و عرضه عمومی قرار دارند 

های ملی  تأمل است؛ زمانی که یکی از موزه در همین زمینه پرونده کشور نیوزلند قابل 1.دارند
صورت دیجیتال درآورده بود، با اعتراض این قوم  این کشور، میراث فرهنگی قوم مائوری را به

بود اما درآمدزایی و کسب سود صورت نگرفته  دلیل بهشود. اگرچه این اقدام موزه  مواجه می
گونه دلیل منطقی که بر مبنای آن بتوان ضرورت این کار را توجیه کرد، نیز وجود نداشت.  هیچ

داشت قبل از این اقدام باید از  گیرانه کشور نیوزلند که مقرر می هرحال با توجه به رویه سخت به
 ,Corbett & Bodington). تلقی گردید شد، این اقدام موزه نقض قوم مائوری اجازه گرفته می

منظور عرضه آثار فکری و فرهنگی در  وجود برخی کشورها در قوانین خود به بااین(. 3 :2011
 اند. ها استثنائاتی قائل شده نهادهای عمومی فرهنگی نظیر موزه

صورت  دارد عرضه عمومی آثاری که به قانون مالکیت فکری بلژیک مقرر می xi.190ماده 
های  منظور تبلیغات یا عرضه در نمایشگاه شوند به داری می ا نگهه قانونی منتشرشده و در موزه

تواند بدون اجازه مؤلف استفاده شود.  هنری به شرطی که اهداف انتفاعی نداشته باشند، می
شرط  ها به ها یا حراج آثار هنری برای موزه منظور عرضه کاتالوگ قانون بوسنی نیز به 49ماده 

قانون استونی عرضه و  20ماده  ینهمچن .2ئانی قائل شده استنداشتن اهداف انتفاعی استثنا
ها را بدون اجازه از مؤلف یا پرداخت غرامت با  های موجود در موزه نمایش آثار در مجموعه

نداشتن اهداف تجاری و عدم آسیب به منافع مشروع مؤلف مجاز دانسته است. در تمامی 

 
1. Standing Committee on Copyright and Related Rights,Thirtieth Session, Geneva, 

June 29 to July 3, 2015. 

2. Copyright and Related Rights Law of Bosnia and Herzegovina, (2010). 
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ر کشورها، عرضه عمومی اثر بدون اهداف مالی و طور مشابه در مورد سای الذکر و به قوانین فوق 
ها امری مجاز تلقی  انتفاعی و باهدف جلب گردشگران و بازدیدکنندگان آثار هنری در موزه

 شود. می
یک از  پرسش دیگری که باید بدان پاسخ داد این است که استفاده آثار در اینترنت با کدام

 حقوق مؤلف در ارتباط است؟
وق مادی است، ـیک از حق ال کدامـرنت اعمـفاده از آثار در اینتخصوص اینکه استدر
ط ـده در محیـکنن دند قرار دادن اثر توسط ارائهـی معتقـبرخ داده است.  لفی رخـهای مخت بحث

ای  دهـابل عـ( در مق56: 1991کی از یک اثر است. )پارسا،ـبرداری الکترونی رهـرنت بهـاینت
ط ـد، با این تفاوت که در محیـدانن می ه اثرـرضـر در محیط وب را عـرار دادن اثـدیگر ق

ر ـران از اثـار دیگـود و نه لزوماً در کنـیک از مردم در محل مخصوص به خ رنت هرـاینت
 .((Drayer, 1995: 98 دـکن اده میـاستف

نیز معتقدند محیط مجازی مرز میان حق عرضه عمومی اثر، حق توزیع و حق تکثیر  یا عده
را به نام حق در دسترس عموم قرار دادن اثر، مطرح  را از میان برده و در عوض حق جدیدی

 .(54: 1385 )صادقی، ساخته است
شده است. در حقوق  برداری اینترنتی مطرح امروزه جدای از این مباحث، حق مستقل بهره

برداری در مواد  بدون تعیین ماهیت این بهره 1382ایران، قانون تجارت الکترونیکی مصوب 
 .(139 :1390)محمدی،  ثار حمایت کرده استآاین خود از  74و  62

 

 حق تعقیب - بند سوم
های حقوقی قرارگرفته، حق تعقیب است.  یکی دیگر از حقوق مادی که موردتوجه برخی نظام

نشده است؛  بینی عنوان یکی از حقوق مادی پدیدآورنده پیش در حقوق ایران حق تعقیب به
ین حق در نظام حقوق مالکیت فکری پیداکرده، اجماالً حال با توجه به اهمیتی که امروزه ا بااین

 موردبررسی قرار خواهد گرفت.
حق تعقیب به معنای حق غیرقابل انتقالی است که  ،در حقوق مالکیت ادبی و هنری

توانند از قیمت فروش مجدد آثار هنری  موجب آن می ها دارا هستند و به هنرمندان و وراث آن
 .(Cornu, 2000: 831) می پیدا نکرده سهمی ببرندخود تا زمانی که جنبه عمو

دیگر حق تعقیب عبارت است از حق تألیف مؤلف اثر ترسیمی یا تجسمی از  عبارت به
 همکاران، )کرنو و .درصدی از فروش نسخه اصلی در حراج عمومی یا فروش توسط تاجر

کرده است:  گونه تعریف ثالث معاهده برن نیز حق تعقیب را این 14( ماده 60: 1390
باشند، در  موجب قوانین ملی مجاز می پدیدآورنده یا پس از مرگ او اشخاص یا نهادهایی که به»
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های خطی اصل نویسندگان و مصنفان موسیقی، از حقی  ارتباط با آثار هنری اصل و نسخه 

ها در حاصل فروش اثری که پس  انتقال برخوردارند که عبارت است از سهیم شدن آن غیرقابل
 «گیرد. ز نخستین واگذاری توسط پدیدآورنده صورت میا

موجب بند  ، آثار برخوردار از حق تعقیب را نام برده است. به1ماده دو دستورالعمل اروپایی
ها،  ها، طرح نخست این ماده آثار هنری گرافیکی یا تجسمی مانند تابلوها، کالژها، نقاشی

ها  ها و عکس های نقش دار، سرامیک ، پردهها ها، مجسمه ها، لیتوگرافی گراورها، استامپ
( تقریباً تمامی 11: 1392 ،و همکاران )ابطحی .توانند مشمول حق تعقیب قرار گیرند می

شود؛ بنابراین این سؤال  های هنری نیز یافت می ها و گالری تر ذکر گردید در موزه آثاری که پیش
شوند از حق  داری می ای مشابه نگهها و نهاده مطرح خواهد شد آیا آثار فکری که در موزه

که پاسخ مثبت باشد این حق در اختیار چه کسی یا چه  تعقیب برخوردار هستند؟ و درصورتی
 کسانی خواهد بود؟

بسته به اینکه موزه نهادی خصوصی باشد یا عمومی متفاوت خواهد  پرسشاین پاسخ به 
و غیردولتی تأسیس و  های خصوصی که توسط یک شخص خصوصی طورمعمول موزه بود. به

ها )اگر  شده و آثار موجود در موزه شود ممکن است پس از مدتی بنا به دالیلی تعطیل اداره می
شده باشد( به   ها منتقل صورت موقت در اختیارشان نباشد و مالکیت آن به نحوی به آن به

ها  وراث آنمزایده یا حراج گذاشته شود. در این صورت حق تعقیب هنرمند پدیدآورنده یا 
تواند مطرح گردد که بنا بر قانون هر کشوری، درصد مشخصی از حاصل فروش اثر به  می

های  نامه های عمومی که تحت قوانین و آیین گیرد. در مورد موزه پدیدآورنده یا ورثه او تعلق می
ای متفاوت خواهد بود. طبق تحقیقاتی که  گونه وضعیت به ،شوند دولتی تأسیس و اداره می

ندرت مورد  ها به آثار هنرمندان در این موزه ،در این زمینه صورت گرفتتوسط نگارندگان 
ها این امر تاکنون سابقه نداشته است و  گیرند؛ کما اینکه در برخی موزه فروش و مزایده قرار می

ری را شده یا فرد هنرمند یا مالکان آن، اثر هن  که بیشتر آثار قبالً توسط دولت خریداری ازآنجایی
به موزه اهدا کرده است یا اثر در زمره میراث فرهنگی و در قلمرو عمومی قرارگرفته، حق 

در مورد این  ،صورتی که در حقوق ادبی هنری در مورد آثار دیگر مطرح است تعقیب اثر به
دسته از آثار مطرح نخواهد شد. ضمن اینکه طبق قانون ایران حق تعقیب موردپذیرش مقنن 

های  های خصوصی و چه در مورد موزه ها و گالری ه است؛ بنابراین چه در مورد موزهقرار نگرفت
وجود ممکن است ضمن  مصداق عینی نخواهد داشت. باایناین مساله عمومی و دولتی 

 
1. Directive 2011/77/EU of the European Parliament and of the Council of 27 

September 2011 amending Directive 2006/116/EC on the term of protection of 

copyright and certain related rights 
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حق تعقیب آثار فکری را  ،کند قراردادی که مالک اثر فکری با موزه یا گالری هنری منعقد می 
که موزه )عمومی  تواند شرط کند درصورتی رای مثال صاحب اثر میمورد شناسایی قرار دهند. ب

یا خصوصی( بنا به هر دلیلی اقدام به فروش مجدد اثر نمود، از حاصل فروش اثر درصد 
مشخصی )درصد آن باید در قرارداد صراحتاً ذکر شود( به وی تعلق گیرد. در این صورت نهاد 

گرفته باید در صورت فروش مجدد  موجب آن برعهده هموزه بنا بر مفاد قرارداد و تعهداتی که ب
دیگر در فرض اخیر منشأ الزام نهاد موزه برای  عبارت اثر این مبلغ را به دارنده اثر بپردازد. به

 پرداخت این مبلغ، الزام قراردادی است نه قانونی.
زمان  تواند مطرح شود این است که آثار میراث فرهنگی ایران که در سؤال دیگری که می
تواند دارای حق تعقیب برای  می ،شده است های کشورهای دیگر منتقل معاصر به نحوی به موزه

 دولت یا شخص پدیدآورنده باشد یا خیر؟
با عنایت به این مسئله که کشور ایران حق تعقیب را در قوانین ملی خود به رسمیت 

اقامه دعوا برای اعمال حق  نشناخته است و از سوی دیگر به معاهده برن نیز نپیوسته است،
به رد خواهد بود؛ بنابراین باید در  تعقیب بدین منظور توجیهی نخواهد داشت و محکوم 

وجوی راهکارهای حقوقی دیگری بود. تسهیم منافع حاصل از فروش مجدد آثار هنری  جست
فروش تواند بدین منظور اعمال شود. بدین معنا که طی قراردادی خصوصی بخشی از مبلغ  می

تواند با  مجدد اثر به فرد یا جامعه پدیدآورنده پرداخت شود. شرایط و ضوابط این قرارداد می
 صورت دلخواه تعیین گردد. توافق طرفین و به

نظام پرداخت حق مالکانه برای »سازمان جهانی تجارت نیز همین نظام را تحت عنوان  
ی جبران خسارت صاحبان دانش سنتی منظور دریافت وجوه برا به« استفاده از اموال عمومی
 (189: 1393 زاده و رجبی،)فتحی .مورد تایید قرار داده است

اگرچه این قالب حمایتی، نظام جبران خسارت بسیار مناسبی برای میراث فرهنگی 
توان از مزایای اقتصادی بسیاری بهره برد ولی  کند که در پرتو آن می ناملموس فراهم می

ای باشد؛ زیرا  ایت از گنجینه فرهنگی یک ملت راهکار دائمی و شایستهتواند برای حم نمی
تواند از منظر اقتصادی خسارت صاحبان میراث  طور که گفته شد این روش فقط می همان

عالوه این روش  گو باشد. به تواند پاسخ فرهنگی را جبران کند ولی از منظر فرهنگی و هویتی نمی
بایست منتظر  شود نه راهکار مثبت و دائمی؛ بنابراین می حمایتی راهکار دفاعی محسوب می

ماند تا نقضی صورت گیرد و سپس درصدد اقامه دعوا برای جبران خسارت مالی بود که این 
 امر باهدف حمایت از میراث فرهنگی مغایرت دارد.

پس از بررسی حقوق مادی پدیدآورنده اکنون به بررسی حقوق معنوی و تعارضاتی که 
 شود. ها داشته باشد، پرداخته می ند با حوزه میراث فرهنگی و موزهتوا می
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 حقوق معنوی - مبحث دوم 

پدیدآورنده اثر فکری که جنبه میراث فرهنگی دارد، عالوه بر حقوق مادی از حقوق 
انحصاری معنوی نیز برخوردار است. این حقوق معنوی پدیدآورنده شامل حق افشا و اعالن، 

 شود. ان، حق رعایت حرمت اثر و حق پشیمانی و بازستانی میحق رعایت نام و عنو
 

 حق افشا و اعالن - بند اول
گر این حق است که تنها مؤلف یا پدیدآورنده در این جایگاه قرار دارد که  حق افشا و اعالن بیان

 ها را دارد یا خیر؟ اعالن اثر تصمیم بگیرد آیا آثارش قابلیت اعالم به عموم و تاب قضاوت آن
انتخاب ابراز اعالن  و شامل گیری در مورد در معرض انتقاد قرار دادن اثر است فراتر از تصمیم

ها در نظر گرفته،  نی را که اثر را برای آنااثر نیز است. قطعاً مؤلف اثر باید حق انتخاب مخاطب
زی ن خاص و فقط با نوع ابرااصورت محدود برای مخاطب دارا باشد. او حق انتخاب اعالن به

مثال یک سخنران  عنوان خاص را در مقایسه با اعالن تمام و کامل با تمامی انواع ابراز دارد. به
تواند اعالن را به شکل شفاهی و برای مخاطبین حاضر در مقابل خود منحصر کند؛ بنابراین  می

انتشار مکتوب سخنرانی برای عموم مردم بدون رضایت او خالف حق معنوی سخنران است. 
 (81ـ  80: 1390به، )کلم

توانند آن  ها می تواند مطرح گردد که اگر اثری افشا نشده باشد آیا موزه اکنون این پرسش می
توان گفت اثر در یک موزه یا مجموعه هنری  را به نمایش درآورند؟ و اساساً چه زمانی می

 افشاشده است؟
دسترسی نامحدود برای توان گفت زمانی که یک اثر توسط دارنده آن باهدف  در پاسخ می

شود اما  اثر منتشرشده محسوب می ،عموم در یک موزه یا آرشیوی عمومی عرضه شود
که اثری در یک مجموعه هنری خاص )برای مثال یک موزه مشخص( قرار دارد که  هنگامی

دهد، اثر باید انتشار نشده تلقی شود. همچنین اگر  عرضه اثر را بدون حق تکثیر اجازه می
ز پژوهشگران یا گروه خاص دیگری جهت انجام پژوهش یا امور مشابه اثر را برای گروهی ا

 :Gerhard, 2013). مدت محدودی از موزه امانت بگیرند اثر منتشرنشده محسوب خواهد شد

بنابراین تا زمانی که مؤلف یا پدیدآورنده اثر رضایت خود را مبنی بر افشا اثر اعالم نکند  (254
ها نقض حق مؤلف تلقی  اثر را نخواهند داشت و در صورت افشا عمل آن ها حق افشای موزه

 شده و دارای پیگرد قانونی خواهد بود.
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 حق رعایت نام - بند دوم 
یکی از اقسام حقوق معنوی، حق سرپرستی اثر یا حقی است که پدیدآورنده نسبت به نام خود 

دارد رابطه و نسبت خود را با اثر خویش  تنها حق هنری نه -براثر دارد. پدیدآورنده یک اثر ادبی
طورکلی از درج  مشخص سازد؛ بلکه حق دارد اثرش را بانام مستعار افشا و منتشر سازد یا به

تمام یا بخشی از نام خود بر روی اثر خودداری کند. از سوی دیگر الزام یک پدیدآورنده توسط 
عنوان خود نقض حق سرپرستی یا حق قرارداد به استفاده از نام مستعار یا عدم ذکر نام و 

همچنین باید توجه داشت حقوق معنوی  .(114: 1387رود )زرکالم،  رعایت نام به شمار می
انتقال خواهد بود. ممکن است مؤلف اثر یا  الخصوص حق انتساب اثر حقی ابدی و غیرقابل

نوی مؤلف کنند ها تحت شرایط خاصی اقدام به انتقال یا سلب برخی از اقسام حقوق مع دولت
 ولی حق انتساب اثر همواره در اختیار فرد پدیدآورنده قرار خواهد داشت.

طبعاً در مورد میراث فرهنگی نیز )چه آثاری که باستانی هستند و حق مالکیت فکری در 
ها مطرح نیست و چه در مورد آثار معاصری که دارای حق مالکیت فکری هستند( این  مورد آن

اصالت  دلیل بهخصوص که در حیطه میراث فرهنگی گاه اثر بیشتر از اینکه  حق مطرح است. به
شهرت و محبوبیت مؤلف یا پدیدآورنده  دلیل بههای زیباشناختی موردتوجه قرار گیرد  و ویژگی

ها اجازه ندارند به استناد اینکه اثر در قلمرو عمومی قرار  گیرد؛ بنابراین دولت موردتوجه قرار می
به یک ملت است از ذکر تمام یا بخشی از نام مؤلف یا پدیدآورنده خودداری دارد و متعلق 

 صورت نام مستعار منتشرشده، عنوان اصلی پدیدآورنده را ذکر کنند. که به کنند یا درصورتی
درستی رعایت شود حتی اگر  شود باید به داری می ها نگه لذا حق انتساب اثری که در موزه

فرهنگی عمومی قائل به وجود استثنائاتی درزمینۀ حق تکثیر یا سایر کشوری برای موزه یا نهاد 
طور کامل  خصوص حق رعایت نام و عنوان باید به حقوق مادی باشد و حقوق معنوی به

برداری از اثر  قانون مالکیت فکری کشور چین نسخه 22رعایت شود. برای مثال در ماده 
ها مجاز است. این  و عنوان اثر، برای موزهشرط رعایت نام نویسنده  منظور حفظ آن به به

صوتی  تواند در اشکال مختلف مانند پرینت گرفتن، فتوکپی، لیتوگرافی، ضبط برداری می نسخه
ها و حتی دیجیتال کردن اثر صورت گیرد ولی در تمامی این اشکال  یا تصویری یا سایر روش

 .1باید حق رعایت نام و عنوان پدیدآورنده رعایت گردد
  

 
1. Copyright Law of the People’s Republic of China (1990), as amended 2001 and 

26 February 2010 
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 حق رعایت حرمت اثر - بند سوم 

کند، لذا هرگونه آسیبی به اثر، آسیب به  نوعی شخصیت پدیدآورنده را بیان می ازآنجاکه اثر به
تواند هرگونه تغییر، تحریف و  شود؛ بنابراین پدیدآورنده می شخص پدیدآورنده محسوب می

به تمامیت اثر نیز  اضافات نسبت به اثر را منع کند. چنین حقی را اصطالحاً حق احترام
مؤلف »کند:  مکرر معاهده برن نیز بیان می 6( بند یک ماده 118: 1387نامند. )زرکالم،  می

وتعدیل اثر و سایر  حق دارد درباره اثر خود نظر دهد و از هر نوع تغییر، حذف، جرح
این  طور گسترده درواقع به« هایی که منافی شهرت و اعتبارش باشد جلوگیری نماید. فعالیت

کند.  حق عبارت است از مقابله با هر اقدامی که به اعتبار و شهرت مؤلف لطمه وارد می
 (86: 1390)کلمبه، 

شود  حق احترام به اثر یا تمامیت اثر باید در مواردی که قالب مادی اثر به دیگری منتقل می
افته یا نیز موردتوجه واقع شود؛ درنتیجه معرفی یک تابلو یا یک مجسمه تغییر شکل ی

( در خصوص آثار ادبی و هنری 88: 1390کند. )کلمبه،  شده حق هنرمند را نقض می تحریف
شوند )هم آثار باستانی و هم آثار معاصر( رعایت این حق باید  داری می ها نگه که در موزه

تر هم مورداشاره واقع شد  طور که در مورد انتساب اثر پیش طور کامل ملحوظ گردد. همان به
آویز که این آثار دارای وجه عمومی و ملی هستند از رعایت این  تواند با این دست نمی دولت

حق اجتناب کند و در اثر موردنظر تغییر و تحریفی ایجاد کند که مخالف با نظر پدیدآورنده 
کند. گاه هنگام مرمت اثر ممکن  باشد. این بحث بیشتر هنگام مرمت آثار فرهنگی نمود پیدا می

مورد تحریف قرار گیرد یا تغییراتی در آن اعمال گردد که با نیت و هدف پدیدآورنده است اثر 
ای بانام قوس فروافتاده برای  مجسمه2برای مثال هنرمندی به نام ریچارد سرا 1متفاوت باشد.

ولی « تغییر مکان این اثر نابود کردن آن است»نمایش در مکانی عمومی ساخت و اعالم کرد: 
مرمت و حفظ اثر مجسمه را به مکان دیگری منتقل کرد و متعاقب آن ریچارد  دولت به بهانه

سرا با این استدالل که اثرش مورد تغییر و تحریف قرارگرفته و به حقوق معنوی او خدشه 
 توجهی بگیرد واردشده به دادگاه شکایت کرد و درنهایت توانست از دولت خسارت قابل

Steiner, 2002: 3)) .ای در هند است که هنرمند  توان ذکر کرد جریان پرونده ه میمثال دیگری ک

 

منظور اصالح مواد و بازگرداندن به حالت اصیل و  مرمت عبارت است از هرگونه مداخله فنی در اثر به 1.
راث فرهنگی و تغییر عبارت است از دگرگونی در کاربرد شده آن بر طبق اصول و مبانی نظری می شناخته

ء از شکلی به شکل دیگر. تعمیر نیز عبارت است از آباد کردن و اصالح یک مال یا  یا ظاهر مال یا شی
 .(59: 1388 ،ء که در حال خراب شدن است )نصیرزاده و همکاران شی

2. Richard Serra 
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علیه دولت هند اقامه دعوا کرد. این هنرمند نقاشی بسیار معروفی داشت  1معروفی به نام سگال 
عنوان گنجینه ملی هند  جمهور اسبق هند، جواهر لعل نهرو نیز آن را ستوده و از آن به که رئیس

برده شد بعد از  بکارابتدا بر روی دیوار یک ساختمان دولتی یادکرده بود. این نقاشی که در 
چندی توسط دولت هند از روی دیوار برداشته شد و در طی این اقدام نقاشی آسیب جدی دید 
به حدی که امضای نقاش از روی اثر شکسته و جدا شد. آقای سگال حدود سه دهه زمان 

دادگاه عالی هند به نفع وی  2005ر سال صرف اقامه دعوا علیه دولت هند کرد و سرانجام د
صورت  توجه بود: آثار هنری که اهمیت ملی دارند باید به حکم صادر کرد. استدالل دادگاه قابل

تری موردحمایت قرار بگیرند و باید به شخصیت و خواسته پدیدآورنده بیشتر توجه شود  جدی
(Sandra Ragan, 2014 .)تدالل نموده است آثار هنری طور که دادگاه عالی هند اس همان

نظر از اهمیت ملی و تاریخی که برای یک ملت دارند اثری هستند که شخصیت  صرف
کنند و باید خواست پدیدآورنده مورداحترام قرار گیرد و شکل و روح  پدیدآورنده را منعکس می

گزار بر 1931که در سال  2کنفرانس آتن درخصوص حفظ و مرمت آثار تاریخی اثر حفظ گردد.
شد، الزام داشته است که معمار یا مرمت گر فقط زمانی باید در اثر دخالت کند که برای 
نگهداری و حفظ اثر نیاز مبرم یا خطر از بین رفتن اثر وجود داشته باشد. همچنین افزودن و 

هم در همین  1964در سال  3نیز بازسازی اجزا اثر به بهانه مرمت مجاز نیست. کنفرانس و
جا  شود جابه داری می رر داشته که اثر هنری نباید از مکان اولیه آن و جایی که در آن نگهزمینه مق

ها بوده، باید  حال که باید هماهنگ با بقیه قسمت شود و مصالح مورد مرمت درعین
تواند به بهانه مرمت و  دیگر مرمت گر نمی عبارت تشخیص از مصالح اثر اصلی باشد. به قابل

تغییری ایجاد کند که اثر اولیه را دگرگون و غیرقابل شناخت کند. مورد دیگر  چنان حفظ اثر آن
منظور رعایت حرمت اثر هنگام  است که چندین مورد را به 1972قانون مرمت ایتالیا مصوب 

 مرمت منع کرده است:
 ؛الف( تکمیل آثار هنری مطابق همان سبک یا شبیه آن

 ؛ب( از بین بردن قسمت یا جزئی از اثر
 ؛( تغییر محل آثار هنری از مکان اصلی آنج

 ؛د( از بین بردن و برهم زدن محیط اثر هنری
 .ه( از بین بردن یا پاک کردن رنگ زدگی و گردوغبار تاریخی روی اثر

 

 

1. Segal 

2.  Athens conference on the restoration of historic monuments and buildings 
3  . International charter for the conservation and restoration of monuments and sites 

(the Venice charter) 
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 حق پشیمانی یا بازستانی - بند چهارم 

مانی ای را که دارای نقص است و موجب پشی موجب این حق مؤلف باید بتواند اثر افشاشده به
او شده اصالح و مجدداً منتشر نماید و چنانچه مناسب تشخیص دهد، آن را برای همیشه از 

 .(97: 1390گردش خارج نماید )کلمبه، 
شود و اثر مزبور دیگر  های پدیدآورنده تحریف می زمانی که پس از انتشار اثر، اندیشه

ه اعتقادات فلسفی، علمی، های فکری و هنری او نیست، همچنین در مواردی ک بازتاب دیدگاه
عنوان یک حق معنوی  یابند، این امکان به اخالقی یا هنری پدیدآورنده بعد از نشر اثر تغییر می

شده است که بتواند اثر خود را پس بگیرد و یا اصالحات و تغییرات  برای پدیدآورنده شناخته
دول یا اصالح اثر در البته اعمال حق ع .(122: 1387الزم را در آن صورت دهد )زرکالم، 

شرایطی ممکن است که حقوق انتقال گیرندگان و اشخاص ثالث محفوظ بماند )زرکالم، 
1387  :123). 

باید توجه داشت اعمال حق اصالح یا استرداد منوط به وجود موجبات جدی و مهم است؛ 
ویژه پس از نشر  به کننده استرداد اثر نیست؛ زیرا ای، توجیه بنابراین تمسک به ادله واهی و سلیقه

گیرد و استرداد اثر و زیان رساندن به حقوق مزبور  اثر حقوق اشخاص دیگر به اثر تعلق می
تری نسبت به حقوق مادی دیگران آن را توجیه نماید.  نیازمند این است که حق معنوی قوی

 (182: 1391)محسنی و درافشان، 
اند.  اصالح، سکوت اختیار کرده قوانین و مقررات ایران در خصوص اعمال حق عدول یا

قانون مدنی که ناظر بر اصل لزوم قراردادهاست، چنین  219آنچه مسلم است با توجه به ماده 
شده است وجود نخواهد داشت  حقی در خصوص قالب شی مادی که به دیگری فروخته 

 .(125: 1387)زرکالم، 
هنرمند دارای حق پشیمانی و درزمینۀ آثار هنری که جنبه میراث فرهنگی دارند اگرچه 

طور کامل از او سلب کرد ولی باید توجه داشت  توان این حق را به بازستانی است و نمی
تواند بدون دلیل موجه  ازآنجاکه این آثار جنبه ملی و عمومی دارند مؤلف و پدیدآورنده نمی

ار چنان دلیل موجهی دیگر باید برای این ک عبارت اقدام به بازستانی اثر و اصالح آن شود. به
پذیر باشد. اگر در مورد یک اثر هنری معمولی  داشته باشد که اقدام او ازنظر عموم توجیه

تواند موجب منع پدیدآورنده از اعمال این حق گردد در مورد آثار  تضییع حق یک فرد می
ای  ههرو هستیم؛ بنابراین اگر کمترین شب میراث فرهنگی با تضییع حق یک ملت و کشور روبه

برای تضییع حق و خدشه به هویت یک ملت وجود داشته باشد باید از اعمال این حق 
 پدیدآورنده جلوگیری شود.
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 ها حل تعارض میان منافع مؤلف و منافع موزه ـ مبحث سوم 
ها و  ها بر حقوق مؤلف و پدیدآورنده به نفع موزه ضرورت وجود استثنائات و محدودیت

گونه که یکی از اندیشمندان حوزه میراث  سی پوشیده نیست. همانهای عمومی بر ک کتابخانه
درستی گفته است، سعه و ضیق مالکیت خصوصی امر ثابتی نیست و دایره مدار  فرهنگی به

خصوصیات و شرایط زمانی و مکانی و بر اساس مصالحی است که عقال در هر زمان و نسبت 
ین مصوبی که در حوزه میراث فرهنگی وجود کنند. نتیجه آنکه قوان به هر مصداق شناسایی می

کند، اگرچه فاقد وجه شرعی است ولی باید به  دارد که اختیارات صاحبان آثار را مخدوش می
مصالح جامعه و نتایج اقتصادی و اجتماعی که دارد اندیشید و دست به دامان ضرورت شد و 

حدود یا سلب نمود؛ حداقل مالکیت خصوصی را در مورد برخی مصادیق میراث فرهنگی م
بنابراین اگر دولت با رویکردی عقالیی و متناسب با زمان، تعریفی خاص از مالکیت 

-133 :1389خصوصی این آثار ارائه کند، عمل او مشروع خواهد بود. )فتاحی و همکاران، 
ای در اقیانوس آزادی باشد این  دیگر اگر حقوق انحصاری مؤلف و هنرمند جزیره بیان ( به127

دان معناست که حرکت آزاد کاالها و خدمات یک اصل است و حق انحصاری مالکان اخیر ب
یک استثناست و مقررات مربوط به استثنائات وارد بر حقوق انحصاری بازگشت به اصل 

( به معنای دیگر استفاده آزاد و بدون محدودیت 131 :1391آزادی خواهد بود. )شاکری، 
عنوان یک  نی که خلق آثارشان را وامدار جامعه هستند باید بهافراد جامعه از آثار فکری کسا

اصل در نظر گرفته شود این امر در مورد آثاری که دارای بعد میراث فرهنگی هستند بیشتر نمود 
کند زیرا این آثار با هویت و موجودیت یک جامعه بیشتر در ارتباط هستند و باید  پیدا می

 آثار در نظر گرفت. تری برای این های گسترده محدودیت
پذیر نیست، باید نهایتاً از حقوق  داری صرف از یکی از طرفین امکان با توجه به اینکه جانب

که  داری کرد. ازآنجایی عنوان حافظ و نماینده منافع عموم جانب مالکان خصوصی یا دولت به
یت و موجودیت هنرمندان، خلق آثارشان را وامدار جامعه هستند و آثار میراث فرهنگی با هو

عنوان نماینده مردم و در جهت مصالح عموم  توانند به ها می یک ملت در ارتباط است، دولت
عالوه با تکیه بر عقالیی بودن حکم  صورت محدود تخصیص بزنند. به حقوق این افراد را به

توان تخصیص حقوق مادی مؤلف به  می ءعقال ۀوضعی مالکیت و عدم تعبدی بودن آن و سیر
توانند افراط کرده و به  ها در این راه نمی جامعه را توجیه نمود؛ اما باید توجه داشت دولت نفع

های مختلف به محدود کردن حقوق این افراد اقدام کنند؛ بنابراین برای این کار نیاز به  بهانه
 د:توانند اقدام به این کار کنن پسند داشته و تنها تحت شرایط زیر می ارائه توجیهات محکمه

 ؛الف( گستره استثنا مضبوط و مشخص باشد
 ؛ب( اهداف انتفاعی وجود نداشته باشد
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طور کامل رعایت گردد و در پایان  ج( سایر حقوق مادی و معنوی مؤلف و پدیدآورنده به 

ای برای وی در نظر  صورت جزئی یا کلی ما به ازا منصفانه در صورت سلب حق مادی او به
 گرفته شود.

تبعات و عواقب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بیشتری نیز سازگار است؛  این دیدگاه با
بنابراین بازنگری در مفهوم حقوق انحصاری مؤلف و ایجاد مسیری برای موازنه حقوق این 

روز  که مقررات مالکیت فکری به دیگر هم چنان بیان افراد از اهمیت بسیاری برخوردار است. به
روز  هم بایستی متناسب با مقتضیات زمانی به ائات وارد بر آنها و استثن شوند، محدودیت می

 گردند.
 

 گیریبحث و نتیجه
اما بحث تعارض آن با  ؛ای نیست سابقه حمایت حقوقی از میراث فرهنگی موضوع جدید و بی

در ادبیات حقوقی  ،حقوق دارندگان اموال فکری که آثارشان در لیست میراث فرهنگی قرار دارد
جدیدی است که در این پژوهش تالش شد ابعاد مختلف آن بررسی گردد.  ایران موضوع

های حقوق مادی و  صراحت در تمامی شاخه تعارض حقوق مالکان فکری با منافع عمومی به
سو حقوق  ای منطقی که از یک معنوی پدیدآورنده و مؤلف آشکار است؛ بنابراین لزوم موازنه

عنوان نماینده جامعه را به  ها به لح و منافع موزهمادی و معنوی مؤلف و از سوی دیگر مصا
بهترین وجه ممکن تأمین کند؛ آشکار است. لذا باید توجه داشت در این راه تمامی حقوق و 

طور کامل حفظ گردد و  خصوص حقوق معنوی مؤلف باید بهبهمنافع مؤلف مدنظر قرار گیرد؛ 
به نفع جامعه قائل شد. در هرصورت  توان استثنائات محدودی تنها در حقوق مادی مؤلف می

طور کامل مضبوط و مشخص بوده و از اعمال تخصیصات عام و  دامنه این استثنائات باید به
 کلی بر حقوق مؤلف اجتناب کرد.

ها و سایر نهادهای فرهنگی باید تا آنجا که ممکن است از راه  شود موزه لذا پیشنهاد می
عنوان آخرین  عمل شوند و اعمال سلب یا استثنائات را به مذاکره با مؤلف یا پدیدآورنده وارد

حل دیگری وجود ندارد اعمال کنند. روشن ساختن حدود مبهم  حربه و در مواردی که راه
مالکیت، مسائل مرتبط و استثنائات در ارتباط با میراث فرهنگی و مالکیت خصوصی و در 

منظور  ر این زمینه بسیار راهگشا باشد. بهتواند د مواردی تجدیدنظر و اصالح در مواد قانون می
داری آثار میراث  ها و نهادهای مرتبط با نگه رسانی به موزه تأمین نیازهای جامعه و یاری

ها و  تواند محدودیت فرهنگی، مقنن در قالب چند ماده در قانون مالکیت ادبی و هنری می
 استثنائاتی به شرح زیر مقرر کند:
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شرط وجود  توانند به شان می داری از آثار موجود در مجموعه و نگهمنظور حفظ  ها به موزه 
 برداری از اثر حداکثر در سه نسخه بپردازند: یکی از شرایط مقرر در زیر به تکثیر و نسخه

شدن  شده باشد و یا احتمال خطر تخریب یا گم الف( نسخه اصلی کم یاب بوده، تخریب یا گم
 ؛آن وجود داشته باشد

یا فنّاوری موردنیاز برای  شته باشدی در زمان حاضر در قالبی منسوخ وجود داب( نسخه اصل
 ؛برای قالبی جایگزین استفاده شودنیز و کپی اثر  باشداستفاده از نسخه اصلی موجود ن

های مشابه است، نباید در یک  که در اشکال کتاب، فیلم، صدا و قالب ج( کپی اثر درصورتی
 خرید از مؤلف یا بازار باشد. قیمت متعارف قابلبازه زمانی معقول و با یک 

مورداستفاده قرار  ،شود داری میهای که اثر در آن نگ کپی اثر باید صرفاً در مجموعه - تبصره
 گیرد و موزه یا نهاد عمومی فاقد اهداف انتفاعی و مالی باشد.
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