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سیدحسى شبیزی سيجايی
**

________________________________________ جؼفز يظامالملکی

چکیده
باتىجه به تمابل رو یکزد حمىلی هتى باس با يظام حمىق هالکیت فکزی ،بهػًىاو يظام حمىلی حاکن
ّ
در حىسه يىآوری در ّ
همزرات ایزاو ،اػمال ایى رو یکزد در حمىق کشىرهاو هبتًی بز ارسیابی جذی

هیبایست بز اساس لىاػذ فمهی يشز ػلن ػمل يمىد .بزهبًای يتایج تحمیك يظام حمىق هالکیدت
ّ
فکزی در وضؼیت کًىيی اش خىد یکی اس هىايغ تحمك و اػمال لىاػذ فمهی هزتبط با يشدز ػلدن؛
یؼًی لاػذه يهی کتماو ػلن ،لاػذه وجىب بذل ػلن و لاػذه رجىع جاهل به ػالن هیباشذ ،اها در
همابل للمزو لىاػذ هذکىر شاهل ػًاصز اصلی رو یکزد حمدىلی هدتى بداس هدیگدزدد؛ دريتیجده و
بزهبًای تطابك رو یکزد حمىلی هتى باس با ایى لىاػذ ،ایًها هبايی فمهی هستًذ که لابلیت پذیزش و
اػمال رو یکزد هذکىر در حمىق هىضىػه ایزاو را در حذود هتًاسب؛ یؼًی هىارد ضزورت و دارای
اهمیت و یژه ،بهخىبی تىجیه و اثبات هیيمایًذ.
واژگاو کلیدی :رو یکزد حمىلی هتى باس ،لىاػذ فمهی يشز ػلن ،يظام حمىق هالکیت فکزی.

* ظايهیاؼ گؽوه زمىق هالکیت فکؽی ظايهگاه لن ٔ.ٓshshobeiri@yahoo.com
** ظکتؽی زمىق ضًىيی ،هعؼـ ظايهگاه و وکیل پایه یک ظاظگكتؽی /يىیكًعه هكئىل
ٔ.ٓjafarnezamolmolki@gmail.com
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آو اس جهات هختلف و تىجیه پذیزبىدو ایى اهز پس اس همایسه با ایى يظام ،هیباشدذ .درایىراسدتا
ّ
بز هبًای سکىت ّ
همزرات اسهًظز شًاسایی و تبییى هصادیك لىاػذ و هؤلفههای اساسی يشدز ػلدن
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همدهه
ظؼزالزاَؽ ظؼ همؽؼات کهىؼهای هطتلف ظيیا اؾخمله ایؽاو يٗام زمىق هالکیتت فکتؽی ظؼ
زىؾه يىآوؼیها هىؼظ پػیؽل لؽاؼ گؽفته و اٚمال هیگؽظظ .بؽ هبًای ؼول ایى يٗام زمىلی ظؼ تأهیى
هًاف ٙهبتکؽ که اؾ ْؽیك وَ ٙو نًاقایی بؽضی زمىق ايسًاؼی بؽای ایهاو هیبانع ،يمم آو ظؼ
ّ
زىؾه يهؽ ظاظههای ٚلمی و تسمك لىاٚع و هؤلفههای اقاقی يهؽ ٚلن هىؼظ ايتمتاظ اقتت .ؼویکتؽظ
زمىلی هتى باؾ یکی اؾ ؼاهکاؼهای خایگؿیى بؽای تٛعیل يٗام زمتىق هالکیتت فکتؽی اؾایىهًٗتؽ
اقتّ .اظٚا هینىظ ویژگی هٓلىب ایى ؼویکؽظ آو اقت که تٛعیل ظؼایًدا بهگىيهای اقت کته پتف
اؾ تٛعیل همچًاو هًاف ٙهبتکؽ تأهیى گؽظیعه و ظؼيتیده ايگیؿه هٓلىب بؽای هبتکؽیى خهت اقتمؽاؼ
ابتکاؼ و يىآوؼی و افهاء آو بؽای خاهٛهّ ،اها به نیىهای هتفاوت ،بتالی هتیهايتع< ؾیتؽا اگؽچته ایتى
ؼویکؽظ ايگیؿه هبتکؽ بؽای ایداظ هستعوظیت ظؼ ظقتتیابی بته فؽهتىل تىلیتع يتىآوؼی و هتٛالت آو
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هسعوظیت ظؼ لابلیت اؼتماء و ایداظ يىآوؼیهای ههابه ظؼ آو ؾهیًه ؼا بتؽ يمتیتابتع ،اهتا ظؼ همابتل
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هتُمى ايگیؿههایی ظیگؽ بؽای هبتکؽ ظؼ اقتمؽاؼ يىآوؼی هیبانع< همچىو آيکه ؾهیًه بهؽههًعی اؾ
اْالٚات و اؼتباْات يىآوؼايه هتمابل و يف ٙخمٛتی ظؼایىؾهیًته ؼا فتؽاهن هتیقتاؾظ ٔ

Henry and

 ،ٓStiglitz, 2010, pp.24-25یتا آيکته هبتکتؽ هتیتىايتع تىايمًتعیهای ٚلمتی و فًووؼايته ضتىظ و
هسًىالت يىآوؼايه ؼا ظؼ فُایی نفاف بؽ اقاـ اْالٚات و هكتًعات ٚلمی و فًووؼايه ظؼ هٛؽٌ
ظیع ٚمىم هتطًًیى و قؽهایهگػاؼاو ظؼ زىؾه هتىؼظ يٗتؽ لتؽاؼ ظهتع و بتهيىٚی يكتبت بته تبلیت
هسًىل ضىظ و باؾاؼیابی ظؼایىؾهیًه ظؼ بیى ههتؽیاو والٛی آو العام يمایع 1.بؽایىاقاـ بتؽ هبًتای
 .1همچًیى ایى ؼو یکؽظ بؽ هبًای اؼؾیابیهای بهٚمل آهعه و تدؽبه هىفك يانی اؾ اٚمال آو ظؼ زىؾه يؽمافؿاؼهتا ظاؼای
آثاؼ هٓلىب و هؿایایی هتٛعظی اقت< اؾ لبیل افؿایم ضاللیت و ابتکاؼ ،کاهم لیمت ،بهؽههًعی اؾ اٚتباؼ تداؼی
و خػب قؽهایهگػاؼی ضاؼخی ،کاهم هؿ یًه تىلیع بهظلیل اقتفاظه اؾ يیؽوی کاؼ يانًاضته ،تكتهیل فؽایًتع ايتمتال
تکًىلىژی و گكتؽل آؾاظی اْالٚات ،تأهیى زمىق و هًاف ٙهًؽفکًًعگاو اؾ ْؽیك ایداظ و تمى یت باؾاؼ ؼلابتی و
به ؼوؾ ؼقايی قتؽی ٙيتىآوؼی ؤ ...ؾؼکتالم و يٗتامالملکی و ْلتى٘ ،و11-13و ْلتى٘ و يٗتامالملکی،1394 ،
و .ٓ105-107هدمى٘ ایى هؿایا اقتمبال گكتؽظه اؾ ایى ؼو یکؽظ و تدؽبه بكتیاؼ هتىفمی ظؼایىؾهیًته ؼا ظؼ زتىؾه
يؽمافؿاؼها بههمؽاه ظانته اقت< چًاوکه تا قال  2007نؽکت يؽمافؿاؼی هتى باؾ لیًىکف به تًهایی بتیم اؾ 7 .12
ظؼيع باؾاؼ ظؼ زىؾه قؽوؼها ؼا ظؼ ظقت ظانت و همچًیى بیم اؾ  60ظؼيع وب قؽوؼها اؾ يى٘ لیًىکف اقتتفاظه
يمىظه بىظه ايع .همچًیى SourceForgeکه بؿؼگتؽیى وب قایت ظؼ زىؾه تىقٛه يؽمافؿاؼهای هتى باؾ هیبانتع تتا
قال  2010بیم اؾ 230000پؽوژه هتى باؾ و بیم اؾ ظو هیلیىو کاؼبؽ ثبت نعه ظانته اقتت .ظؼيهایتت ایًکته تتا
قال  2010بیم اؾ  50ظؼيع وب قایتها اؾ بؽياهتههای يؽمافتؿاؼی نتؽکت يؽمافتؿاؼی هتتى بتاؾ آپتاچی اقتتفاظه

هًاف ٙهتٛعظ ایى ؼویکؽظ زمىلی بهویژه بؽای کهىؼهای ظؼزال تىقٛه اؾخمله کهىؼهاو که بتهْىؼ
ّ
خعی يیاؾهًع ظقتؽقی به ظايم و فًاوؼی ؼوؾ هكتًع ،يبایع بهؼازتی اؾ ایتى ؼویکتؽظ گتػؼ يمتىظ و
بایع لابلیت اٚمال آو ظؼ يٗام زمىلی کهىؼهاو ؼا هىؼظ اؼؾیابی لؽاؼظاظ< تا ظؼ زعوظ هٓلىب بتتىاو
اؾ ایى ؼویکؽظ زمىلی ظؼ ايالذ وَ ٙهىخىظ و ؼف ٙيمائى يٗام زمىق هالکیت فکؽی بهؽه بؽظ.
ّ
هًٗىؼ اؾ لىاٚع و هؤلفههای اقاقی يهؽ ٚلن هدمىٚه لىاٚع الؿام آوؼی اقت که بؽ هبًای آيهتا
َؽوؼت يهؽ ٚلن نًاقایی و بهيىؼت يٗامهًع تبییى هیگتؽظظ .ایًکته ؼویکتؽظ زمتىلی هتتى بتاؾ
خهت تأهیى هؤلفههای ايلی يهؽ ٚلتن ظؼ زمتىق ایتؽاو اٚمتال گتؽظظ لبتل اؾ هؽچیتؿ هبتًتی بتؽ
ّ
نًاقایی هًاظیك هؤلفههای ايلی یا هماو لىاٚتع يهتؽ ٚلتن ظؼ يٗتام زمتىلی کهتىؼهاو اقتت.
ظؼایىؾهیًه ظؼزالیکه ظؼ ّ
همؽؼات تا زعوظ هىؼظ هٓالٛه لىاٚع کلی هًكدمی اؼائه يگؽظیعه اقتت،
هًاب ٙفمهی زاوی هبازث ّ
هفًلی هیبانع که باتىخه به قکىت ّ
همؽؼات بؽ هبًتای ايتىل هتٛتعظ
همؽؼات همچىو ّ
لايىو اقاقی اؾ لبیل ايل  4و  93و  167و قایؽ ّ
هاظه  3لايىو آییى ظاظؼقی هعيی
هالک ٚمل ضىاهع بىظ .ظؼ ابىاب هػکىؼ ظؼ هًاب ٙفمهی لىاٚع چًعی ظؼ ؾهیًه يهؽ ٚلن هىؼظ ْبمه
جحمك لىاػد فمهی يشز ػلن

وخىب بػل ٚلن و لاٚعه وخىب ؼخى٘ خاهل به ٚالن .اؾقىیظیگؽ بؽ هبًای آيکه ظؼ نؽایّ کًتىيی

هیيمىظهايع ٔ .ٓHenry and Stiglitz, 2010,25ظؼ همابل ،ایى ؼو یکؽظ اخؿاء و هؤلفههای زمىق هالکايه هبتکتؽ
بؽ يىآوؼی ضى یم ؼا تا زعوظی تُٛیف يمىظه و آيها ؼا تتا آيدتا کته بته ؼويتع يتىآوؼی ظؼ خاهٛته و ظقتتیابی بته
اْالٚات يىآوؼايه بؽای قایؽ هبتکؽیى و همچًیى ضؽیعاؼاو هسًىل يىآوؼايه هىؼظ يٗؽ لٓمه يؿيع هستؽم نتمؽظه و
اٚمال هیيمایع .ظؼوال ٙظؼایًدا اولى یت يطكت ظقتیابی خاهٛه هىؼظ يٗؽ< یًٛی ضؽیتعاؼاو هسًتىل يىآوؼايته و
همچًیى قایؽ هبتکؽیى ،به فؽهىل تىلیع يىآوؼايه و قایؽ اْالٚات اقاقی ظؼایىؾهیًه هیبانتع و هًتاف ٙهبتکتؽ ظؼ
اولى یت بٛعی لؽاؼ ظاؼظ< بؽایىاقاـ ّاظٚا نعه اقت یکی اؾ هٛای ؼو یکؽظ زمىلی هتى باؾ ٚعم تىخته کتافی بته
هًاف ٙپعیع آويعه و هتٛال آو کاهم ايگیؿه ابتکاؼ و تىلیع ظؼ ایى گؽوه اؾ انتطاو هتیبانتع ٔ Rosen, 2005,
 .ٓ259البته ایى همه به هًٛای يفی کلی زمىق هالکیت فکؽی يمیبانتع ،بلکته بتعاو هًٛتا اقتت کته ٚتالوه بتؽ
هؤلفههای هىؼظ يٗؽ ظؼ يٗام زمىق هالکیت فکؽی اؾ لبیل زك تماهیت اثؽ ،زك بؽ يتام و لتؿوم زمایتت اؾ هًتافٙ
هاظی هبتکؽ ظؼ فؽول يكطههای يىآوؼی بؽضی هؤلفههای ههن و زیاتی ظیگؽ اؾ لبیتل لتؿوم ظقتؽقتی بته فؽهتىل
تىلیع يىآوؼی بؽای قایؽ هبتکؽیى ظؼ زىؾه هىؼظ يٗؽ خهت تتعاوم خؽیتاو يتىآوؼی ظؼ آو ؾهیًته و همچًتیى بتؽای
ضؽیعاؼاو يكطههای يىآوؼی بؽای اهکاو بهؽهبؽظاؼی هٓلتىب اؾ يتىآوؼی ،هًت ٙهؽگىيته تبٛتیٍ و هستعوظیت ظؼ
ظقتیابی هؽیک اؾ انطاو به يىآوؼی و به هىاؾات آو فؽهىل تىلیع يتىآوؼی و ....ؼا يیتؿ ظؼ يٗتؽ ظاؼظ .ایتى چًتیى
هیتىاو گفت ایى ؼو یکؽظ ظؼيعظ تأهیى و تُمیى ظقتؽقی آؾاظ به فؽهىل تىلیع يىآوؼیها ظؼ قٓر ٚتالی و بتعوو
هؽگىيه تبٛیٍ و هسعوظیت و ظؼ تماهی هؽازل ايتهاؼ ،بهؽهبؽظاؼی و واگػاؼی يىآوؼی هیبانع.
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بًعی و تبییى وال ٙگؽظیعه اقت که ايلیتؽیى آيها ٚباؼتايع اؾ :لاٚتعه يهتی کتمتاو ٚلتن ،لاٚتعه
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ظؼ زمىق هىَىٚه ایؽاو يٗام زمىق هالکیت فکؽی ظؼ زتىؾه يتىآوؼی زتاکن اقتت< هتاظاهی کته
ّ
وَٛیت ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ ظؼ همایكه با يٗام هػکىؼ اؾهًٗؽ تأهیى و تسمك لىاٚع فمهتی يهتؽ
ٚلن اؼؾیابی يهىظ اٚمال آو و هتٛالبا ايالذ و تٛعیل يٗتام زمتىق هالکیتت فکتؽی بتؽ هبًتای آو
تىخیهی يعاؼظ< لػا بایع به اؼؾیابی همایكهای وَتٛیت ؼویکتؽظ زمتىلی هتتى بتاؾ و يٗتام زمتىق
ّ
هالکیت فکؽی ظؼ تأهیى و تسمك لىاٚع فمهی يهؽ ٚلن پؽظاضت تا ههطى نىظ که ّاوال :آیا هؿایتا و

هًاف ٙازتمالی ّاظٚایی ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ ّ
يست ظاؼظ یا ضیؽ؟ و ثايیا :بؽ هبًای هؿایتا و هًتافٙ
هػکىؼ ظؼ همایكه با آثاؼ يانی اؾ اٚمال يٗام زمىق هالکیت فکؽی ظؼيهایت آیا اٚمال ایى ؼویکتؽظ
زمىلی ظؼ يٗام زمىلی کهىؼهاو بههًٗىؼ ايالذ و تٛعیل يٗام زمتىق هالکیتت فکتؽی تىخیته و
َؽوؼتی ظاؼظ یا ضیؽ؟
تسمیك زاَؽ ظؼيعظ اقت با ؼول کتابطايهای و بؽ هبًای تسلیل يٗؽیات و اقتتفاظه و اقتتًاظ
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به نىاهع ٚلمی و آهاؼی به بؽؼقی همایكهای وَتٛیت ؼویکتؽظ زمتىلی هتتى بتاؾ و يٗتام زمتىق
ّ
هالکیت فکؽی ظؼ تسمك لىاٚع فمهی هؽتبّ بتا يهتؽ ٚلتن باتؽظاؾظ .ظؼایىؼاقتتا پتف اؾ آنتًایی بتا
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ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ به تسلیل همایكهای ایى ؼویکؽظ بتا يٗتام زمتىق هالکیتت فکتؽی اؾهًٗتؽ
تٓابك با هؽیک اؾ لىاٚع فمهی هػکىؼ< یًٛی لاٚعه يهی کتمتاو ٚلتن ،لاٚتعه وختىب بتػل ٚلتن و
لاٚعه ؼخى٘ خاهل به ٚالن هیپؽظاؾین کته البتته ایتى اهتؽ ظؼ هتؽ هتىؼظ هتؽتت بتؽ تبیتیى هفهتىم،
هكتًعات و للمؽو لىاٚع هػکىؼ هیبانع< بؽایىاقاـ ظؼ هىؼظ هؽیک اؾ لىاٚع هتػکىؼ يطكتت بته
تبییى هؽیک اؾ ایى هىاؼظ و ظؼيهایت به اؼؾیابی تٓابك ؼویکؽظ زمتىلی هتتى بتاؾ بتا ایتى لىاٚتع ظؼ
همایكه با يٗام زمىق هالکیت فکؽی هیپؽظاؾین.

 .1آشًایی با رویکزد حمىلی هتى باس
ظؼ بسث اؾ آنًایی با ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ بته تؽتیت هفهتىم ،ايتىل و ظؼيهایتت ابؿاؼهتای
ؼویکؽظ زمىلی هػکىؼ هىؼظ بسث وال ٙگؽظظ:

1ـ .1هفهىم
ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ ؼویکؽظ هبتًی بؽ هدمىٚه اقتايعاؼظهایی اقت کته بتههًٗىؼ ظقتؽقتی
آؾاظ به فؽهىل تىلیع يىآوؼی و ایداظ زك ايالذ و ايتهاؼ هدعظ فؽهىل هػکىؼ بؽای تىقتٛه و اؼتمتاء

ایى يىآوؼی و همچًیى ایداظ يىآوؼیهای خعیع بؽ هبًای آو تعویى و تکاهتل یافتهايتع ٔ
 .ٓ2003-2004, p.30ؼویکؽظ هػکىؼ ظؼ تمابل با ايسًاؼ ّ
هطؽب يانی اؾ زمىق هالکیت فکتؽی و
Einhorn,

بههًٗىؼ خلىگیؽی اؾ ایى ايسًاؼ و تأهیى و تُمیى ظقتؽقی به فؽهىل تىلیع يىآوؼیها و همچًتیى
ایداظ فُای تباظل اْالٚات يىآوؼايه ایداظ گؽظیتعه اقتت .بایتع تىخته يمتىظ کته يتؽف تُتمیى
ّ
ظقتؽقی ظؼایًدا هىؼظ يٗؽ يبىظه بلکه هؤلفه ايلی ظؼ ایى ؼویکؽظ تأهیى و تُمیى ظقتؽقی آؾاظ بته
فؽهىل تىلیع يىآوؼیها ظؼ قٓر ٚالی و بتعوو هؽگىيته تبٛتیٍ و هستعوظیت و ظؼ تمتاهی هؽازتل
ايتهاؼ ،بهؽهبؽظاؼی و واگػاؼی يىآوؼی هیبانع 1.باتىخه به تٛؽیف يٗام هتى باؾ ظؼ تٛؽیف يىآوؼی
هتى باؾ بایع گفت :يىآوؼی هتى باؾ يؽمافؿاؼی اقت که ظؼ هًگام ٚؽَته ،فؽهتىل تىلیتع يتىآوؼی ظؼ
ظقتؽـ ٚمىم لؽاؼ گؽفته و ٚمىم افؽاظ ظؼ کایبؽظاؼی و ايالذ و تکثیؽ هدعظ ؼایگاو فؽهىل هتػکىؼ
آؾاظ هكتًع .البته ایى اضتیاؼ به هًٛای ؼایگاوبىظو ایى يىآوؼیها يبىظه و هیتىاو ظؼ لبال تىؾی ،ٙاؼائه
ضعهات و آثاؼ ههتك نعه اؾ ایى گىيه يىآوؼیها اؾ اقتفاظهکًًعگاو هبالغی ظؼیافتت کتؽظ ٔؾؼکتالم،

يٗامالملکی و ْلتى٘ ،1395 ،و ٓ5یًٛتی هتیتتىاو آيهتا ؼا تداؼیقتاؾی کتؽظ ؾیتؽا ايتل آؾاظی و
جحمك لىاػد فمهی يشز ػلن

تُمیىکًًعه ايتمال ؼایگاو فؽهىل تىلیع يىآوؼی و زك تکثیؽ و ايتهاؼ آو بهيىؼت ؼایگاو اقت لتػا
هیتىاو يىآوؼی ؼا فؽوضت اها فؽهىل تىلیع يىآوؼی بایع بههمؽاه آو بهيىؼت آؾاظ و بتعوو ظؼیافتت
وخهی بؽای آو هًتمل نىظ ٔ.ٓEl-Kassas, 2005, p.7

2ـ .1اصىل حاکن بز رویکزد حمىلی هتى باس
ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ اؾ ْؽیك وَ ٙبؽضی ايىل اقاقی به اٚمال هؤلفههای اقاقتی هتىؼظ
يٗؽ ضىظ هیپؽظاؾظ< باتىخه به ایًکه ایى ؼویکؽظ يطكت ظؼ زىؾه يؽمافؿاؼهتا ایدتاظ گؽظیتع ،ايتىل
يطكتیى اؼائه نعه ظؼ ؼویکؽظ هػکىؼ ياٖؽ بؽ يؽمافؿاؼها اقتت کته البتته بتا بؽضتی تغییتؽات همتاو
 .1ایى ؼویکؽظ يطكت ظؼ زىؾه يؽمافؿاؼها و بؽ هبًای ایداظ و تىقٛه ایًتؽيت پعیع آهع و پتف اؾ آو بته زتىؾه ؾیكتت
فًاوؼی يیؿ تٛمین ظاظه نعه اقت .تا به اهؽوؾ ایى ؼویکؽظ ظؼ زىؾه يؽمافؿاؼها تا زتع یتک يٗتام زمتىلی کاهتل بته
هىاؾات يٗام زمىق هالکیت فکؽی تىقٛه و گكتؽل یافته اقت< بؽایىاقاـ نؽکتهای يؽمافؿاؼی بؿؼگتی همچتىو
لیًىکف ،هؽوؼگؽ هىؾیال ،وب قؽوؼ آپاچی هسًىالت ضىظ ؼا ظؼ لال يؽمافؿاؼهای هتى باؾ اؼائه هیظهًع ْٔلى٘ و
يٗامالملکی ،1394 ،وّ .ٓ95اها ظؼ زىؾه ؾیكت فًاوؼی بهؼغن پؽوژههای هتٛعظ هبتًی بؽ ؼویکؽظ هػکىؼ هًتىؾ
يمیتىاو ّاظٚا يمىظ که ظؼ ٚمل يٗام زمىلی ؾیكت فًاوؼی هتى باؾ تا زع هٓلىب تکاهل و تىقٛه یافته اقت.
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ؼایگاوبىظو ايتمال فؽهىل تىلیع هًافاتی با فؽوضتى ضىظ يتىآوؼی يتعاؼظ و ظؼوالت ٙايتىل ایتى يٗتام
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هستىای ايىل هػکىؼ ظؼ بكیاؼی اؾ هىاؼظ ظؼ قایؽ زىؾههای ٚلن و فًاوؼی يیؿ لابل اٚمتال اقتت.
ايىل ظهگايه زاکن بؽ يٗام هتى باؾ ٚباؼتايع اؾ:
 1ت آؾاظی باؾ تىؾی ٓFree Redistributionٔ ٙت ظؼ لیكايفهای هتى باؾ يمیتىاو تىؾیت ٙهدتعظ
يىآوؼی ؼا همًى٘ يمىظ .ايتمالگیؽيعه هیتىايع بعوو لؿوم کك هدىؾ اؾ ايتمالظهًعه ،يىآوؼی ؼا پف
اؾ ظؼیافت به ظیگؽی هًتمل کًع ٔ.ٓEl-Kassas, 2005, p.7
 2ت ظقتؽقی آؾاظ به فؽهىل تىلیع يىآوؼی ت ايتمال يىآوؼی بایع ناهل فؽهىل تىلیع يىآوؼی ٔهتتى
بؽياههٓ بىظه و تىؾی ٙآو يیؿ آؾاظ بانع .ظؼيىؼتیکه يىآوؼی یا فؽهىل تىلیع آو ضىظ تکثیؽ يگؽظظ بایع
اهکاو ظقتؽقی هدايی و بعوو هؿیًه به فؽهىل هػکىؼ ؼا بؽای کاؼبؽاو فؽاهن کؽظ.
 3ت فؽاهنآوؼظو اهکاو تىلیع آثاؼ ههتك ٔ ٓDerived Workت لیكايف يتىآوؼی هتتى بتاؾ بایتع
هتُمى اخاؾه ايالذ يىآوؼی و تعویى آثاؼ خعیع بؽهبًای آو بىظه و يمیتىاو زك تعویى آثاؼ خعیع
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و هبتًی بؽ يىآوؼی اولیه ؼا اؾ ايتمالگیؽيعه قل کؽظ.
 4ت زمایت اؾ تماهیت فؽهتىل تىلیتع يتىآوؼی ٔ ٓIntegrity of the Author's Source Codeت
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لیكايف يىآوؼی هیتىايع فؽهىل تىلیع يىآوؼی ؼا اؾ تغییؽ زفٕ يمایع ،به ایى نؽِ که فؽهىل هػکىؼ
ؼا همؽاه بافایل هىؼظ يیاؾ بؽای بؽوؾ ؼقايی 1ظؼ يتىآوؼی لتؽاؼ ظهتع .بتعیىتؽتی هتن فؽهتىل تىلیتع
يىآوؼی اؾ تغییؽ زفٕ نعه و هن اهکاو تغییؽ ظؼ يىآوؼی همچًاو بالی ضىاهع هايع.
 5ت ٚعم تبٛیٍ ٚلیه نطى یا گؽوهتی ضتاو ٔ

No Discrimination against Persons or

 ٓGroupsت بؽای به زعاکثؽ ؼقايعو کاؼآیی ایى يى٘ يىآوؼی بایع نؽایّ ّ
همؽؼ ظؼلیكتايف بهگىيتهای
بانعکه زعاکثؽ افؽاظ همکتى اهکتاو ظقتؽقتی بته يتىآوؼی ؼا ظانتته بانتًع< بؽایىاقتاـ یکتی اؾ
هالکهای يىآوؼی هتى باؾ هسؽوم يکؽظو افؽاظ یا گؽوهی ضاو اؾ ظقتؽقی به يىآوؼی اقت.
 6ت ٚتعم تبٛتیٍ اقتتفاظه ظؼ ؾهیًته ههتطى ٔ

No Discrimination Against Fields of

 ٓEndeavorت بؽ هبًای ايتىل يٗتام هتتى باؾگًدايتعو نتؽوْی ظؼ لیكتايف بتؽای هستعوظيمىظو
اقتفاظه اؾ يىآوؼی همًى٘ اقت .بعیىتؽتی بایع نؽایّ همؽؼ ظؼ لیكايف بهگىيهای بانع که اهکتاو
اقتفاظه اؾ يىآوؼی ظؼ ؾهیًه ضايی هايًع اقتفاظه تداؼی ظؼ آو هً ٙيگؽظظ.
 7ت ايتهاؼ یکكاو لیكايف ت زمىق لیكايف بایع بؽای تماهی کاؼبؽاو آو يىآوؼی بهيسى یکكتاو
 .1ظؼ ايل هػکىؼ ظؼ بًیاظ يؽمافؿاؼی هتى باؾ ظؼ هىؼظ يؽمافؿاؼها ظؼایًدا ٚباؼت فایل پچ آهعه اقت که فایلی هیبانع
که اهکاو تغییؽ و پاقص به يیاؾهای پیم بیًی يهعه ظؼ يؽمافؿاؼ ؼا فؽاهن هیکًع ٔللیؾاظه يىؼی ،1389 ،و.ٓ559

اٚمال گؽظظ ،ظؼيتیده يبایع ظقتؽقی بؽضی اؾ کاؼبؽاو ؼا اؾ اهتیاؾهای لیكايف ههتؽوِ یتا هستعوظ
يمىظ .هعف اؾ وَ ٙایى نؽِ خلىگیؽی اؾ هسعوظيمىظو ظقتؽقی به يىآوؼی اؾ ْؽق غیؽ هكتتمین
اقت.
 8ت يىآوؼی يبایع به اخؽا ظؼ یک هدمىٚه هسعوظ گؽظظ ٔ License Must Not Be Specific to
Product

 ٓaت اگؽ لیكايكی به هسًىل یا تىؾیت ٙضايتی اضتًتاو یافتته بانتع ،بتهؼغن اهکتاو

بکاؼگیؽی آو ظؼ ظیگؽ ؾهیًه هاٚ ،مال ؾهیًه ايسًاؼ ؼا فؽاهن يمىظه و اؾ گكتتؽل و قتؽٚت تىقتٛه
يىآوؼی هیکاهع.
 9ت ٚعم ایداظ هسعوظیت بؽای قایؽ يىآوؼیهتا ت هًٗتىؼ آو اقتت کته اگتؽ يتىآوؼی هتتى بتاؾ
بهًٚىاو ًًٚؽی اؾ یک هدمىٚه ظؼ کًاؼ ظیگؽ يىآوؼیها بته کتاؼ گؽفتته نتىظ ،يبایتع يىآوؼیهتای
هػکىؼ ؼا هسعوظ به وخىظ ایى نؽِ يمایع که زتما اؾ يى٘ يىآوؼی هتى باؾ بانًع.
 10ت بیٓؽفی فًاوؼايه ٔ ٓLicense Must Be Technology-Neutralت لیكايف يىآوؼی هتى بتاؾ
يبایع بعوو ظلیل فًاوؼی یا يىآوؼی ضايتی ؼا بتؽای اقتتفاظه ،يكتبت بته هتىاؼظ ههتابه همتعم ظاؼظ.
جحمك لىاػد فمهی يشز ػلن

هتى باؾ هىؼظ تأییع لؽاؼ گؽفت و بهًٚىاو یک لیكايف هتى باؾ ثبت نع ،اها لیكتايف هستعوظ آو بتا
ًٚىاو لیكايف آؾاظ که بهيىؼت هسعوظ و تًها بؽای انطايی لابل اقتفاظه بىظ که اؾ قیكتن ٚاهتل
آوها و یًعوؾ اقتفاظه هیکؽظيع ،بهؼغن ایًکه زائؿ ظیگؽ نؽایّ يٗام هتى باؾ بىظ ،بهظلیل هغایؽت بتا

ايل ظهن و ٚعم بیْؽفی فًاوؼايه قیكتن ٚاهل هىؼظ يیاؾ ،هىؼظ تأییع بًیاظ هتتى بتاؾ لتؽاؼ يگؽفتت<
همچًیى بهًٚىاو یک يؽمافؿاؼ آؾاظ يیؿ تىقّ بًیاظ يؽمافؿاؼهای آؾاظ هىؼظ تأییع لؽاؼ يگؽفتت ٔؾؼکتالم،

يٗامالملکی و ْلى٘ ،1395 ،و7ت.ٓ9

3ـ .1ابشارهای رویکزد حمىلی هتى باس
ّ
ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ بههًٗىؼ تسمك و اٚمال هعف تأهیى و تُمیى ظقتؽقی آؾاظ بته فؽهتىل
تىلیع يىآوؼیها ظؼ قٓر ٚالی و بعوو هؽگىيه تبٛیٍ و هسعوظیت بؽضتی ابؿاؼهتای زمتىلی ؼا بته
کاؼ هیگیؽظ که ههمتؽیى آيها هىافمتياهههای ٚمىهی بًیاظهای هتى بتاؾ و همچًتیى نتبکههای بته
انتؽاکگػاؼی اْالٚات هیبانع .ظؼ غیل به تبییى هؽیک اؾ ایى ابؿاؼها هیپؽظاؾین:
 1ت هىافمتياهههای ٚمىهی بًیاظهای هتى باؾ ت ایتى هىافمتياهتهها ظؼ بتعو ُٚتى یت اُٚتاء
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بؽایهثال لیكايف آؾاظ هایکؽوقافت با ظانتى تماهی نؽوِ ظه گايه ظؼ  12اکتبؽ  2007تىقّ بًیتاظ
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زاوی نؽِ الؿام اُٚاء به ظؼ ظقتؽـ قاضتى فؽهىل تىلیع يىآوؼی هیبانع .البته بایع ظلتت يمتىظ
که الؿام به ظقتؽقی ظؼایًدا هٓلك و بؽای همگاو يبىظه و ظؼ لیكايفها و هىافمتياهههای بًیاظهای
هتى باؾ به هىاؾات تاکیع بؽ ظقتؽقی آؾاظ بؽای ؼنع و تىقتٛه يتىآوؼی بته همتاو هیتؿاو بتؽ هًت ٙبته
انتؽاکگػاؼی اْالٚات يىآوؼايه بؽای قایؽ انطاو يیؿ تاکیع هینىظ< بؽایىاقاـ للمؽو بًیاظهتا
و نبکههای به انتؽاکگػاؼی هتى باؾ و هتٛال آو للمؽو يىآوؼی ظؼ زىؾه هػکىؼ بؽ هبًای ظوگتؽوه
اؾ الؿاهات ظؼ بًیاظها و نبکههای هتى باؾ تسمك و اقتمؽاؼ هییابع:
ت الؿاهات ياٖؽ بؽ ؼابٓه هؽیک اؾ اُٚاء با بًیاظ یا قایؽ اُٚا<
ت الؿاهات ياٖؽ بؽ ؼابٓه هؽیک اؾ اُٚاء با انطاو ثالث.

ظؼ اؼتباِ با الؿاهات گؽوه يطكت ضعهات ؼقايی و هًفٛت و هسعوظیت هتمابتل بتیى اُٚتای
نبکه یا بًیاظ زاکن اقت .ایى اهؽ اؾ ْؽیك ظو يى٘ الؿام هسمك هیگؽظظ :یکی الؿام بته ٚتعم ّاظٚتای
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زمىق هالکیت فکؽی ظؼ همابل قایؽ اُٚاء نبکه یا بًیتاظ و ظیگتؽ التؿام بته ظؼ ظقتتؽـ لتؽاؼ ظاظو
اْالٚات يىآوؼايه بؽای قایؽ اُٚاء گؽوه.
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بؽایهثال ظؼ زىؾه ؾیكت فًاوؼی الؿام يطكت ظؼ لكمت ايتهایی بًع قىم هىافمتياهه ٚمتىهی
بًیاظ بیى بؽیکف بعیى نکل هٓؽذ گؽظیعه اقت; :اُٚاء هىافمت هیيمایًع که يكتبت بته ّاظٚتا یتا
تهعیع به ّاظٚای زك اضتؽا٘ و همچًیى ّاظٚای هؽگىيه زمىلی که بؽ هبًتای تماَتای اضتتؽا٘ آٚتاء

هیگؽظظ ،يكبت به ظٚىت بؽای ايٛماظ یک لیكايف{غیؽ اؾ لیكايف هتىؼظ يٗتؽ ظؼایًدتا} و اٚمتال
هؽگىيه زمىق هالکايه ظیگؽی يكبت به هىاظ{و اْالٚات يىآوؼايه هؽبىِ به آيها} ظؼ همابل بًیتاظ یتا
هؽ نطى زمیمی یا زمىلی که ظؼ ؾهیًه هىاظ ؾیكتی و ژيتیکی بؽ هبًای هىافمتياهه اُٚتاء بًیتاظ
ٚمل هیيمایع ٔاُٚای بًیاظٓ العام يًمایع .:ایى الؿام ظؼ يعؼ ّ
هاظه قىم هىافمتياهته ايتمتال هتىاظ
بًیاظ يىآوؼیهای ؾیكتی بؽای خاهٛه آؾاظ 1و ظؼ نؽوِ هىافمتياهه ايتمال بػؼها 2و همچًیى نتؽوِ
هىافمتياهه ايتمال ظی او ای قاظه بًیاظ هػکىؼ 3يیؿ آهعه اقت.

4

الؿام ظوم يیؿ ظؼ تماهی هىافمتياهههای بًیاظهای ؾیكت فًاوؼی هتى باؾ بهًٚىاو یکی اؾ نؽوِ
1. BiOS MATERIAL TRANSFER AGREEMENT.
2. BiOS MATERIAL TRANSFER AGREEMENT FOR SEEDS/PROPAGULES.
3. pTNT (Transactivation) VECTORS - BiOS Agreement.

 .4بؽای ظیعو هتى کاهل هىافمتياهههای هػکىؼ ،ؼ.ک:
http://www.bios.net/daisy/bios/mta/agreement-mta.html.

ّ
و اهعاف اقاقی آهعه اقت .ظؼ بًع قىم همعهه هىافمتياهه ايتمال هىاظ بًیتاظ يىآوؼیهتای ؾیكتتی
بؽای خاهٛه آؾاظ ظؼ همام بیاو اهعاف بًیاظ یکی اؾ اهعاف ؼا ;تُمیى ظقتؽقی ٚمىهی به ابؿاؼهتای
يىآوؼی :ظايكته اقت .هىافمتياهه ايتمال بػؼهای بًیاظ هػکىؼ یکی اؾ تٛهعات اُٚاء ؼا چًیى بیاو
ظانته اقت; :اخاؾه و تهى یك کاؼهًعاو و ظايهدى یاو ضىظ بؽای بته انتتؽاکگػاؼی هتىاؼظ غیتل ظؼ
قایت بیى فىؼج:
ت ههاهعات ،پؽوتکل ها ،تىالیهای پؽوتئیًتی و ظی او ای و اؼتمائتات بتهٚمل آهتعه ظؼ يتىآوؼی
ؾیكتی ،و
ت اْالٚات ایمًی و تؽکیبتی ؼاخت ٙبته نتؽایّ اضتػ تأییعیتههای لتايىيی ازتمتالی ظؼ ضًتىو
يىآوؼیهای انتمالی و هىاظ هؽتبّ با آو و….:
ظؼ نؽوِ هىافمتياهه ايتمال بػؼ بًیاظ هػکىؼ يیؿ آهعه اقتت; :ظؼ لبتال اقتتفاظه اؾ ایتى ظی او ای
قاظه و هؽگىيه ههتمات آو نما تٛهع هیيماییع:
ت که به ضعهه و ظايهدى یايتاو اخاؾه ظاظه و آيها ؼا تهى یك يماییع که يكبت به انتؽاکگػاؼی هتىاؼظ
جحمك لىاػد فمهی يشز ػلن

ت هؽگىيه بهبىظ بهٚمل آهعه ظؼ فًاوؼیها و

ت اْالٚات ایمًی و تؽکیبی ؼاخ ٙبه نؽایّ اضػ تأییعیههای لايىيی ظؼ ضًىو اقتفاظه اؾ فًاوؼی
و نؽایّ اضػ تأییعیههای لايىيی ازتمالی بؽای هسًىالت زاوی ایى يى٘ ظی او ای و.:...

ظؼ ضًىو الؿاهات ياٖؽ بؽ ؼابٓه هؽیک اؾ اُٚاء بًیاظ با انطاو ثالث بایع ظلت يمىظ که به
نؽذ هػکىؼ ظؼ لبل للمؽو به انتؽاگگػاؼی هىاظ و اْالٚات يىآوؼايه يؽفا اُٚاء بًیاظ یا نبکه بته

انتؽاکگػاؼی اقت و ایى اهؽ الؿاهی لؽاؼظاظی بؽای تماهی اُٚاء هیبانتع< ظؼيتیدته هیچیتک اؾ
اُٚاء يمیتىايًع ایى هىاظ و اْالٚات ؼا ظؼ اضتیاؼ انطاو ثالث لتؽاؼ ظهًتع .ظؼ بًتع ظوم ّ
هتاظه 1
هىافمتياهتته ايتمتتال هتتىاظ بًیتاظ يىآوؼیهتتای ؾیكتتتی بتؽای خاهٛتته آؾاظ ظؼایىؾهیًتته آهتتعه اقتتت:
ّ
;ظؼیافتکًًعه يبایع هىاؼظ هتٛلك به تأهیىکًًعه هىاظ ٔو اْالٚات هؽتبّ با آو ؼآ ظؼ اضتیتاؼ هؽیتک
اؾ انطاو ثالث لؽاؼ ظهع .:...
 2ت نبکههای به انتؽاکگػاؼی اْالٚات ت نبکههای هػکىؼ که یکی اؾ ًٚايتؽ هتعل تىقتٛه
ؼو یکؽظ زمىلی هتى باؾ هیبانع ،بؽ هبًای به انتؽاکگػاؼی اْالٚات و همکاؼی بیى اُٚاء ٚمل
هیيمایع ٔ .ٓDe Filippi, 2014, pp.464-465بایع ظلت يمتىظ کته ،اگؽچته ظؼ تمتاهی نتبکههای
هػکىؼ تباظل اْالٚات و همکاؼی بیى خاهٛه اُٚاء نبکه وخىظ ظاؼظ ،بؽضی اؾ نبکههای هتػکىؼ
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همچىو "نبکه يؽمافؿاؼهای آؾاظ هتى باؾ " و "نبکه به انتؽاکگػاؼی ضالق " بههًٗىؼ اؼتماء و زفٕ
ايل به انتؽاکگػاؼی اْالٚات اؾ لیكايف اقتفاظه يمتىظه ٔ ٓIbidو اُٚتاء ظؼ لیكتايف هتػکىؼ
ّ
هتٛهع به ؼٚایت ايل هػکىؼ و همعهات آو هیگؽظيع .لیكايفهای هػکىؼ بؽ ضالف لیكتايفهای
هالکیت فکؽی هتُتمى ايتل ؼٚایتت هسؽهتايگی اْالٚتات هىَتى٘ لیكتايف و قتایؽ نتؽوِ
هسعوظکًًعه ظقتؽقی به اْالٚات يیكت ،بلکه بؽٚکف يؽفا بهظيبال ایداظ تٛهع بتؽای انتطاو
ظؼ ؼاقتای ؼٚایت ايل به انتؽاکگػاؼی اْالٚات و ظؼيهایت تُمیى ظقتؽقی آؾاظ بته اْالٚتات
هیبانًع.

 .2لاػده يهی کتماو ػلن
ظؼایًدا يطكت به تٛییى ٚلن هىَى٘ کتماو هیپؽظاؾین .قاف هاهیت و للمؽو ٚمل کتمتاو یتا
160
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هماو يسىه تسمك کتماو ؼا تبییى يمىظه و ظؼيهایت به بؽؼقی همایكهای ؼویکؽظ زمتىلی هتتى بتاؾ و
ّ
يٗام زمىق هالکیت فکؽی اؾهًٗؽ يمم و خایگاه آيها ظؼ تسمك و اٚمتال لاٚتعه يهتی کتمتاو ٚلتن
هیپؽظاؾین.

1ـ .2تؼییى ػلن هىضىع کتماو
ظؼ اؼتباِ با لاٚعه يهی کتماو ٚلن به آیه هىقىم به آیه کتماو ٚلن و بؽضی ؼوایات اقتًاظ گؽظیعه
اقت:

ت آیه کتماو ت ایى لاٚعه ظؼ لؽآو ظؼ آیه  159قىؼه بمؽه هًٛکف گؽظیعه اقت .آیه هتػکىؼ ّ
همتؽؼ
ُ َ
َّ َّ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ
ْ َ ْ َ َ َّ ُ َّ
ْ َ
تاب أول ِئتک
هیظاؼظِ ; :إو ال ِػیى یکتمىو ها أيؿلًا ِهى البیً ِ
اـ ِفی الکت ِ
ات والهعی ِهى بِ ٛع ها بیًاه ِللً ِ
َّ ْ
ْ
َّ
َ
یل َُ ًُ ٛه ُن الل ُه َو یل َُ ًُ ٛه ُن الال ًُِ ٚىو; :کكايی که يهايه های ؼونى و ؼهًمىظی ؼا که فؽو فؽقتاظهاین بٛتع
اؾ آيکه آو ؼا بؽای هؽظم ظؼ کتاب تىَیر ظاظهاین يهفتته هتی ظاؼيتع آيتاو ؼا ضتعا لًٛتت هتی کًتع و
لًٛتکًًعگاو لًٛتهاو هی کًًع .:ظؼ اؼتباِ با للمؽو ایى آیه اضتالف يٗؽ وخىظ ظاؼظ:
 1ت بؽضی هفاظ آیه ؼا يؽفا ياٖؽ بؽ کتماو ظؼ هسعوظه ازکام نؽٚی و ٚلىم ظیًی هیظايًع.

1

 .1البته ظؼ للمؽو کتماو ظؼایىؾهیًه ظؼ بیى همیى گؽوه يیؿ يٗؽیه وازعی وخىظ يعاؼظ .بتعیىيسى کته بؽضتی اؾ ایهتاو
زؽهت کتماو ؼا يؽفا هًسًؽ بؽ ازکام الؿاهی نؽٚی و اهىؼ ههن ظايكته و آو ؼا ناهل اهىؼ خؿیی و ازکتام غیتؽ
الؿاهی يمیظايًع ٔاهیعی فؽظ ،پیله وؼ ،1396 ،وّ ،ٓ495اها بؽضی اؾ آياو آو ؼا ياٖؽ بؽ کلیه ازکام و اهتىؼ ظیًتی

 2ت بكیاؼی اؾ هفكؽیى ظؼ تفكیؽ ایى آیه بهگىيهای ٚمل يمىظهايع که يمیتىاو اقتًباِ يؽیسی
اؾ يٗؽ ایهاو ظؼ ضًىو للمؽو آیه کتماو ظانت .تىَیر آيکه اؾقىیی بؽهبًای نأو يؿول ایى آیته
که ياٖؽ بؽ بؽضی اؾ ٚلماء یهىظ و يًاؼی که يبىت پیغمبؽ ؼا باوخىظ آيکه ظؼ تىؼات و ايدیتل بتعاو
اناؼه نعه اقت ؼا کتماو يمىظيع ،هیبانع ظؼ تفكیؽ هدم ٙالبیاو آیه ياٖؽ بؽ کلیته کكتايی ظايكتته
نعه اقت که آيچه ؼا اؾ ضعاويع هتٛال ياؾل گؽظیعه اقت کتمتاو هتیکًًتع ْٔبؽقتی[ ،بیتتا  ،ج،2

و .ٓ134ظؼ تفكیؽ المیؿاو و ظؼ تفكیؽ يافی يیؿ با تفكیؽی که اؾ هىَى٘ کتماو یًٛتی ;هتعی :و
;بیًات :يىؼت گؽفته ،هىَى٘ کتماو آیات ياؾله ضعاويع ظايكته نتعه اقتت< ْٔباْبتایی،1374 ،

ج ،1و /584فیٍ کانايی ،1415 ،ج ،1و .ٓ206بؽضی ظیگؽ اؾ هفكؽیى يیؿ با پػیؽل قتیاق ٚتام
آیه هػکىؼ ظؼيهایت ٚمىم آیه ؼا يؽفا ياٖؽ بتؽ ٚلتىم ظیًتی ظايكتتهايع ٔابىالفتتىذ ؼاؾی ،1408 ،ج،2

وْ /260ىقی ،1389 ،ج ،2و .ٓ46ایى ظؼزالی اقت که اؾقىیظیگؽ ظؼ تماهی تفاقیؽ هتػکىؼ
ظؼ غیل آیه به ؼوایت ; :هى قئل ٚى ٚلن یٛلمه فکتمه الدن یىم المیاهه بلدام هى الًاؼْٔ :باْبتایی،
 ،1374وْ /583بؽقی[ ،بیتا  ،و /137ابىالفتىذ ؼاؾی ،1408 ،ج ،2وْ /260ىقی ،1389 ،ج،2
جحمك لىاػد فمهی يشز ػلن

و او پاقص ؼا يگىیع ظؼ ؼوؾ لیاهت به ظهاو او لدام آتهیى ؾظه ضىاهع نع :اقتتًاظ نتعه اقتت کته
هعلىل آو ٚام بىظه و کتماو ٚلن بهْىؼ هٓلك ؼا يهی يمىظه اقت.

 3ت ظؼيهایت بؽضی هفكؽاو ظؼ تفكیؽ ایى آیه للمؽو گكتؽظهتؽی ؼا ههمىل لاٚعه يهتی کتمتاو و
زؽهت يانی اؾ آو لؽاؼ ظاظهايع و آوؼظهايع ;کتمتاو زتك هكتلما هًسًتؽ بته کتمتاو آیتات ضتعا و
يهايههای يبىت يیكت بلکه اضفای هؽچیؿی که هؽظم ؼا هیتىايع به والٛیتی بؽقايع ظؼ هفهىم وقیٙ
ایى کلمه ظؼج اقتٔ :هکاؼم نیؽاؾی ،1371 ،ج ،1و<ٓ550
ت ؼوایات ت ؼوایات هىخىظ ظؼ ؾهیًه يهی کتماو ٚلن گكتؽه و للمؽو ٚام لاٚعه يهی کتمتاو ٚلتن
ؼا هیؼقايع< چؽاکه ظؼ غال ؼوایات هػکىؼ اؾ کتماو ٚلن بهيىؼت کلی يهی گؽظیعه اقت .یکتی

اؾ ایى ؼوایات که هفكؽیى ظؼ غیل ایى آیه و ظؼ همام تفكتیؽ آو ؼا غکتؽ يمىظهايتع ایتى ؼوایتت يبتىی
اقت; :هى قئل ٚى ٚلن یٛلمه فکتمه الدن یىم المیاهه بلدام هى الًاؼ :کته بته نتؽذ فتىق التػکؽ
ظاؼای هعلىل ٚام بىظه و ظؼيتیده ٚلىم غیؽ ظیًی ؼا يیؿ ظؼ بؽ هیگیتؽظ .ؼوایتت ظیگتؽ ظؼایىؾهیًته آو
زتی اگؽ ههن يبانع ظايكته و اؾ زؽهت کتماو ٚلن ظؼ ظیى بهْىؼ کلی قطى بته هیتاو آوؼظهايتع ٔزکتین،1422 ،
و.ٓ324
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و /46فیٍ کانايی ،1415 ،و; ٓ207هؽگاه اؾ کكی ظؼباؼه ٚلمی که بعاو والف اقت قؤال نىظ
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اقت که; :کكايی که با يیت قىء کتماو ٚلن هیيمایًع با پؽنعو نکمهاو اؾ آتتم خهتًن ٚتػاب
هینىيعّ ٔ :
زؽ ٚاهلی ،1409 ،ج ،27و .ٓ19ظؼ ؼوایات هػکىؼ ٚلن بهْىؼ کلی به کاؼ ؼفته و همیع

به ٚلىم ظیًی يگؽظیعه اقت .همچًیى زُتؽت ٚلتی ظؼ قتؤال و ختىابی اؾ ایهتاو بتعیى نتؽذ
هیفؽهایًع; :نؽوؼتؽیى هطلىلات ضعاويع بٛع اؾ ابلتیف و فؽٚتىو و ...چته کكتی اقتت؟ گفتت
ٚلماء ؾهايی که فكاظ کًًع آنکاؼکًًعه باْلها بىظه و زمائك ؼا کتماو هیيمایًعْٔ :بؽقتی،1403 ،

ج ،2و .ٓ458به ٚالوه هفهىم هطالف تماهی ؼوایات ظال بؽ لؿوم بػل ٚلن به نتؽزی کته ضىاهتع
آهع بؽ يهی اؾ کتماو ٚلن ظاللت هیيمایع.
بؽهبًای هىاؼظ فىق بهضىبی واَر اقت که زتی اگؽ آیه هىؼظ يٗؽ بؽ يهتی کتمتاو ٚلتن بتهْىؼ
کلی ظاللت يًمایع< بؽ هبًای ؼوایات هػکىؼ تؽظیعی بؽ يهی کتماو ٚلن بهْىؼ کلی اؾهًٗؽ نتؽٚی
بالی يمیهايع< نیص ْىقی ظؼایىؾهیًه تٛبیؽ ؼقایی ظاؼظ .وی ظؼ غیل آیه کتماو آوؼظه اقتٚ; :مىم
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آیه ظاللت بؽ يهی اؾ کتماو چیؿی اؾ ٚلىم ظیًی هیيمایع ،... ،اها ظؼ ضًىو قایؽ هىاؼظ چیؿی اؾ
آیه بؽظانت يمیگؽظظ ،بلکه هبتًی بؽ قایؽ ظالیل اقتْٔ :ىقی ،1389 ،و .ٓ46ایى چًیى ایهتاو
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فمعاو ظاللت آیه کتماو بؽ ٚلىم غیؽ ظیًی ؼا به هًؿله ٚعم نمىل لاٚعه يهتی کتمتاو ٚلتن بتؽ ٚلتىم
هػکىؼ يعاقته بلکه آو ؼا هبتًی بؽ قایؽ ظالیل اؾخمله ؼوایاتی که غکؽناو ؼفت هیظايع.
بایع ظلت يمىظ که چًاوکه ٚمل يیؿ زکن هیيمایع زؽهت کتماو ظؼ اهىؼ َؽوؼی اٚن اؾ ظیًی
و غیؽ ظیًی اقت< چؽاکه بعوو وخىظ َؽوؼتی بؽای اٖهاؼ و ايتهاؼ ٚلن زکن بؽ زؽهت کتمتاو آو
هٛمىل و هىخه بهيٗؽ يمیؼقع .چًاوکه بؽضی زؽهت کتماو ؼا هًسًؽ به هىاؼظی ظايكتهايع که بته
واقٓه بعٚت ظؼ خاهٛه اٖهاؼ ٚلن َؽوؼی بانع يه کلیه هىاؼظ .ایى اهؽ بؽ هبًای ؼوایتی بتا همتیى
هستىا اقت< ظؼ ؼوایت هػکىؼ آهعه اقت; :ؾهايی که بعٚت ایداظ نىظ بؽ ٚالن واخت اقتت کته

ٚلمم ؼا اٖهاؼ ظاؼظ ت پف اگؽ چًیى يکًع يىؼ ایمتاو اؾ وختىظل گؽفتته هتینتىظّ ٔ :
زتؽ ٚتاهلی،

 ،1409ج ،16و.ٓ271
بًابؽ هىاؼظ فىق و باتىخه به هٛايی يهتی قتٓر و اثتؽ يهتی ظؼ هتىاؼظ هطتلتف هتفتاوت اقتت.
بعیىيسى که ظؼ اهىؼ ههن و اقاقی يهی ظاللت بؽ زؽهت هیيمایع ،اها ظؼ هىاؼظ کن اهمیت يهی ؼا
يمیتىاو هفیع زؽهت ظايكت ،بلکه بایع ظؼایًدا هفهىم يهی ؼا ظؼ قایؽ هٛايی ضىظ بتهویژه کؽاهتت
ظايكت< بًابؽایى زؽهت کتماو و يهی هىخىظ ظؼایىؾهیًته ؼا بایتع يتاٖؽ بتؽ کتمتاو ٚلتن ظؼ هتىاؼظ
َؽوؼی و ههن ظايكت و يه بهْىؼ کلی< چؽاکه ظؼغیؽایىيىؼت لاٚعه يهی کتماو بؽ وخىب اٖهاؼ

خؿئیات هكائل ظؼ تماهی هىاؼظ ظاللت هتیيمایتع ٔهاؾيتعؼايی ،1429 ،ج ،1و ٓ406و ایتى اهتؽی
ظنىاؼ و پیچیعه و ظؼوال ٙاهؽ تکلیف ها الیٓاق اقت .البته ایى همه به هًٛای ياظیعه ايگانتتى لتبر
کتماو ٚلن ظؼ قایؽ هىاؼظ يیكت ،بلکه به نؽزی که ضىاهع آهتع لتعؼ هتتیمى آيکته زتتی ظؼ اهتىؼ
خؿئی و کن اهمیت ظؼ فؽٌ قؤال اگؽ کتماو يىؼت گیؽظ ظؼ زع کؽاهت ههمىل يهی کتماو ٚلتن
هیبانع ،اها ظؼ هؽ زال يهی کتماو ٚلن تًهتا ظؼ هتىاؼظ ههتن و َتؽوؼی ،يتاٖؽ بتؽ زکتن نتؽٚی
زؽهت هیبانع.

2ـ .2هاهیت و للمزو ػمل کتماو (يحىه تحمك کتماو)
کتماو ظؼ لغت به هًٛای هطفی کؽظو ٔآغؼيىل ،1391 ،و ،ٓ908پىنیعه ظانتى قطى ٔؼاغت

ايفهايی ،1412 ،و ٓ702هیبانع که ظؼ فؽٌ ظؼضىاقتت بیتاو یتا قتؤال هًتعاق هتییابتع .ظؼ
ايٓالذ فمهی و لؽآيی يیؿ کتماو به همیى هًٛا اقت< چًاوکه نیص ْىقی ظؼ تفكیؽ تبیاو غیل آیته
کتماو ظؼ بیاو هفهىم کتماو آوؼظه اقت; :و کتمتاو چیتؿی پًهتاويمىظو آو ظؼ نتؽایٓی اقتت کته
جحمك لىاػد فمهی يشز ػلن

يمینىظ چیؿی ؼا پًهاو هیيمایعْٔ :ىقی <ٌٓ46 ،1389 ،بًابؽایى هفهىم کتماو خًبه قتلبی ظاؼظ
ٔاهیعیفؽظ و پیلهوؼ ،1396 ،و ٓ495و ياٖؽ به هىاؼظی اقت که اؾ فتؽظ ظؼضىاقتت بیتاو یتا قتؤال
يىؼت گیؽظ و وی اؾ پاقص اهتًا٘ يمایع .البته بؽضی اؾ فمهاء کتمتاو ؼا بته هًٛتی قتکىت بته کتاؼ

بؽظهايع ٔبؽوخؽظی ،1427 ،ج ،1و ٓ28که هؽگىيه ٚعم بیاو يؽف يٗؽ اؾ قؤال و ظؼضىاقتت بیتاو
یا فمعاو آيها ؼا ظؼ بؽ هیگیؽظ .با ایى وخىظ بهيٗؽ هیؼقتع يمتیتتىاو کتمتاو ؼا بته هًٛتای قتکىت
ظايكت< چؽاکه به هىاؾات کتماو ٚلن اؾ لؿوم بػل ٚلن قطى به هیاو هیآیع که ياٖؽ بؽ خًبه ایدابی
هىَى٘ اقت< 1قکىت ظؼ ایى زالت هًعاق هییابع يه ظؼ فؽٌ کتماو.
يکته ههمی که ظؼ ايتها بایع ضاْؽ يهاو قاضت آيکه هفهىم کتماو ظؼ لاٚعه کتماو يتؽفا ٚتعم
اؼائه اْالٚات ؼا ناهل يمینىظ ،بلکه کتماو تأویل یا تىخیه آو بهگىيهای که ظاللتت هتىؼظ يٗتؽ ؼا
يعانته بانع ؼا يیؿ ظؼ بؽ هیگیؽظ ْٔباْبتایی ،1374 ،ج ،1و <ٓ584لتػا اؼائته اْالٚتات ياظؼقتت
يىآوؼايه یا اؼائه اْالٚات هػکىؼ بهگىيهای که هفیع وال ٙيگؽظظ يیؿ کتماو هسكتىب هتیگتؽظظ و ظؼ
 .1ظؼ کتاب الکافی کلیًی بابی با ًٚىاو ;باب بػل الٛلن :به ازاظیث هؽبىِ به ایى هىَى٘ اضتًاو ظاظه نعه اقت
اقت ;کلیًی ،1429 ،ج ،1و 100و .ٓ101
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ظؼضىاقت بیاو آو وخىظ ظاؼظ< چؽاکه هاظاهی که ظؼضىاقت بیاو اؾ کكی وخىظ يعانته بانتع گفتته
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هىاؼظ َؽوؼت زؽام اقت.

3ـ .2بزرسی همایسهای وضؼیت رویکزد حمىلی هتى باس و يظام حمىق هالکیـت
ّ
فکزی در تحمك و اػمال لاػده يهی کتماو ػلن
ظؼ اؼتباِ با وَٛیت يٗام زمىق هالکیت فکؽی اؾهًٗؽ ؼٚایت و تسمك لاٚعه کتمتاو ٚلتن ظؼ
آو بایع گفت که يه تًها اٚمال و اتطاغ يٗام هػکىؼ ظؼ وَٛیت کًىيی ال تتأثیؽ هثبتتی ظؼ تسمتك و
اٚمال لاٚعه هػکىؼ يعاؼظ ،بلکه اقاقا لىاٚع کًىيی زاکن بؽ يٗام زمىق هالکیت فکؽی بهگىيتهای
اقت که آو ؼا به یکی اؾ هىاي ٙظقتؽقی به ٚلن تبعیل قاضته اقت< تىَیر آيکه تسلیلهتای ٚلمتی
هىخىظ ظؼ زىؾه يىآوؼی بؽ تأثیؽ هًفی يٗام زمىق هالکیتت فکتؽی بتؽ ظقتؽقتی بته ٚلتن ظاللتت
هیيمایع و هٓالٛات هتٛعظ بهٚمل آهعه بهضىبی ایى والٛیت ؼا تأییع يمىظه و بهاثبات هیؼقايع .ظؼ
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ؾهیًه تسلیلهای ٚلمی هی تىاو به ایى اقتعالل ظلیك اناؼه يمىظ که ؼول اتطتاغی ظؼ يٗتام زمتىق
هالکیت فکؽی هبتًی بؽ زفٕ هًاف ٙهبتکؽ اؾ ْؽیك ایداظ زك بهؽهبؽظاؼی ايسًتاؼی ظؼ ْتی ظوؼه
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زمایت بؽای وی هیبانع< ایى چًیى ها ظؼایًدا با ايسًاؼ هبتکؽ هىاخه هكتین و ایى ايسًاؼ هايٙ
ّ
تباظل اْالٚات و ایعهها نعه و ضىظ خؽیاو اْالٚات يىآوؼايه که ؼکتى اقاقتی و همعهته تىقتٛه و
اؼتماء يىآوؼی اقت ؼا با ههکل هىاخه هیقاؾظ ٔ .ٓThe Royal Society, 2003, vظؼوالت ٙزمتىق
هالکیت فکؽی بهْىؼ غیؽ هٛمىل و بعوو تىخیه لابل لبىل آؾاظی ظقتؽقتی و اقتتفاظه اؾ اْالٚتات
وهتٛال آو اهکاو تسمیك ؼا هسعوظ هیکًع< هسعوظیتی که به يف ٙخاهٛه يبىظه و هاي ٙتالل ٚلمی
اقت ٔ .ٓIbid, p.30چًاوکه بؽ هبًای هٓالٛات بهٚمل آهعه زمایت اؾ پایگاه ظاظه ظؼ يٗام زمتىق
ّ
هالکیت فکؽی ظؼ اؼوپا و ظقتىؼالٛمل اتطاغی ظؼایىؾهیًه هىخ تأثیؽ هًفی ظقتؽقی به ظاظههتای
ٚلمی و هتٛال آو لٓمه به ٚلن و التًاظ ٚلن هسىؼ گؽظیعه اقت< یا آيکته اظاؼه قتالهت ٚمتىهی
آهؽیکا بؽای تأهیى ظقتؽقتی ٚمتىهی بته اْالٚتات هتىؼظ يیتاؾ بتؽ هبًتای هستعوظیتهای يانتی اؾ
زمایتهای هالکیت فکؽی ظؼ قال  2003هدبىؼ به يؽف هؿیًته بكتیاؼ هًگفتت چًتع ظه هیلیتىو
ظالؼی گؽظیع تا همچًاو پایگاههای ظاظه زاوی ایى اْالٚات ؼا بهيىؼت ظقتؽقتی آؾاظ يگته ظاؼظ

1

 .1بؽایهثال یکی اؾ ایتى پایگاههتای ظاظه  SwissProtبتىظ کته اظاؼه قتالهت هلتی آهؽیکتا آو ؼا ضؽیتعاؼی يمتىظ و
اْالٚات آو ؼا با ايتمال به زىؾه اهىال ٚمىهی بهيىؼت ؼایگاو لابل ظقتؽقتی ٚمتىهی يمتىظ ٔ THE ROYAL
.ٓSOCIETY, Ibid

ٔ .ٓIbid, p.26همچًیى بؽ هبًای هٓالٛات بهٚمل آهعه ظؼ کهىؼهای ٚؽبی گفته نعه اقت تمىیت
ّ
هالکیت فکؽی ظؼ آو کهىؼها هىخ تأضیؽ ايتمال آثاؼ ضاللايه به زىؾه اهىال ٚمىهی نتعه اقتت<
اهؽی که هًدؽ به َٛیفتؽیى نکل اهىال ٚمىهی گؽظیتع ٔ Krikorian and Kapczynski, 2010,

 ٓp.627ظؼ ایى وَٛیت آثاؼ هًفی زمىق هالکیت فکؽی ظؼ ؾهیًه تُٛیف و کتاهم للمتؽو اهتىال
ّ
ّ
ٚمىهی تأثیؽ خعی بؽ ؼويع ٚلن و ظقتؽقی به ٚلن و اْالٚات هیگػاؼظ< ؾیؽا ایًها ضىظ بطهتی اؾ
اهىال ٚمىهی هكتًع .ایى تأثیؽ ظؼ ٚمل يیؿ به وَىذ هههىظ اقت< چًاوکه اتطاغ زمىق هالکیتت
فکؽی هىخ کاهم ظقتؽقی کهىؼهای ٚؽبی و قایؽ کهتىؼهای ظؼزتال تىقتٛه بته ژوؼيالهتا و
پایگاههای ظاظه هماالت نعه اقت ٔp.18

 .ٓIbid,خال آيکه ظؼ هًتاب ٙفمهتی يیتؿ یکتی اؾ ظالیتل

هطالفاو پػیؽل زمایت اؾ زمىق هالکیت فکؽی کتماو ٚلن بؽ هبًای آو بتا اقتتًاظ بته ٚمتىم آیته
کتماو و ؼوایات هىخىظ ظؼایىؾهیًه ظايكته نعه اقت ٔخمٛی اؾ هؤلفاو[ ،بیتا  ،ج ،47و.ٓ106
زال ظؼ ایى وَٛیت چگىيه هی تىاو اؾ تسمتك و ؼٚایتت لاٚتعه کتمتاو ٚلتن ظؼ يٗتام زمتىق
هالکیت فکؽی قطى به هیاو آوؼظ< بهویژه آيکه هؽاخٛه و ظؼضىاقت چه ظؼ قتٓر ضًىيتی و ظؼ
جحمك لىاػد فمهی يشز ػلن

اهؽ يعانته و ظؼ هؽ زال فؽظ هبتکؽ بؽ هبًای زمىق ايسًاؼی ضىظ يه تًها هیتىايع اؾ پاقص و تأهیى
يیاؾ ٚمىهی ظؼ ظقتؽقی به ٚلن و اْالٚات يىآوؼايه هتىؼظ يیتاؾ اختًتاب يمایتع ،بلکته زتتی هتايٙ
ظقتؽقی هػکىؼ اؾ قایؽ ْؽق گتؽظظ و هؽگىيته بهؽهبتؽظاؼی اؾ يتىآوؼی و ظقتؽقتی بتؽ هبًتای آو ؼا
اؾهًٗؽ يمٍ زمىق ايسًاؼی ضىیم تٛمی يمایع< چًاوکه هسعوظیتهای يانی اؾ اٚمال زمتىق
بؽاظؼاو ؼایت و آلای کىؼتیف و هايٙبىظو آو بؽای تىقٛه هىاپیماهتا ظؼيهایتت کهتىؼها ؼا ظؼ ؾهتاو
خًگ خهايی ّاول< یًٛی همٓٛی که هىاپیماها يمم ویژهای ظؼ قؽيىنت خًگ هیتىايكتتًع ظانتته

بانًع ،بؽ آو واظانت که با تٛتعیل يٗتام زمتىق هالکیتت فکتؽی هکتايیؿم" تدمیت ٙهالکیتهتای
ايسًاؼی هؽبىِ به اضتؽا٘" ٓPatent Poolٔ 1ؼا اٚمال يمایًع ٔ .ٓE. Stiglitz, 2006, p.110همیى
 .1هًٗىؼ اؾ " تدمی ٙهالکیتهای ايسًاؼی هؽبىِ به اضتؽا٘" ٔ ٓPatent poolتىافمی اقت بیى ظو یا چًع يتاز
اضتؽا٘ بؽای يعوؼ یک یا چًع هدىؾ اقتفاظه اؾ اضتؽاٚهاو به یکعیگؽ یا انطاو ثالث .اؾ ایى هکايیؿم به اختما٘
زمىق هالکیت فکؽی يیؿ تٛبیؽ هینىظ که ظؼوال ٙبه هفهىم ّ
هدىؾها یا پؽوايههایی اقت که بهيىؼت هتمابل تىقّ
ظو ياز اضتؽا٘ به یکعیگؽ آٚاء هینىظ .هعف اؾ ایى العام نؽاکت چًع نطى ياز زك اضتؽا٘ ظؼ زىؾه
هالکیت فًاوؼی بؽای کًتؽل باؾاؼ ظؼ زىؾه آو اضتؽا٘ هیبانع ٔهیؽزكتیًی .ٓ408 ،1391 ،ایتى هکتايیؿم یکتی اؾ
ؼاهکاؼهای التًاظی باؾاؼی بؽای زل ههکل ايسًاؼ ظؼ يٗام زمىق هالکیت فکؽی هیبانعٚ .ی اقاقتی ایتى
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ؼوابّ فی هابیى انطاو و چه ظؼ قٓر ٚمىهی و ظؼ همام تأهیى يیاؾهای خاهٛه تأثیؽی بؽ وَٛیت
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تدؽبه ٚیًا ظؼ ؾهاو خًگ خهايی ّظوم يیؿ تکؽاؼ گؽظیع ٔ.ٓHenry and Stiglitz, 2010, p.6
يؽف هىاؼظ فىق بؽای تسلیل و اؼؾیابی يٗام زمىق هالکیت فکؽی ظؼ تسمتك و ؼٚایتت لاٚتعه
کتماو ٚلن کافی يبىظه و ٚالوه بؽ آيها بؽای ظؼک ظلیك و کاهل وَٛیت يٗام زمىق هالکیتت فکتؽی
ظؼ تسمك و ؼٚایت لاٚعه يهی کتماو ٚلن ظؼيهایت هیبایكت يمم و خایگاه يٗام هػکىؼ ظؼ تسمتك
لاٚعه کتماو ؼا ظؼ هىاؼظ َؽوؼت و ظاؼای اهمیت نؽٚی که کتماو هىخ زؽهت نتؽٚی اقتت ؼا
هىؼظ اؼؾیابی لؽاؼ ظاظ .ظؼایىؾهیًه بایع تىخه يمىظ که ظؼ يٗام زمىق هالکیت فکؽی بؽای هىاؼظی که
ظقتؽقی به يىآوؼی بؽای خاهٛه َؽوؼی اقت ؼاهکاؼ ّ
هدىؾ اخباؼی پیم بیًی گؽظیعه اقت 1که به
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هکايیؿم آو اقت که همیهه و ظؼ تماهی هىاؼظ لابل اقتفاظه يیكت .يؽفا ؾهايی هیتىاو اؾ ایى ؼاهکاؼ اقتفاظه يمىظ
که به اقتايعاؼظ تکًیکتی ْؽازتی نتعه بتؽای واگتػاؼی فًتاوؼی انتؽاف و ظقتؽقتی کاهتل وختىظ ظانتته بانتع
ٔ ٓZatorski, 2011,71تا ظؼ فؽآیًع اقتفاظه اؾ ایى ؼاهکاؼ يیؿ اٚمال گؽظظ.
 .1ظؼ زمىق هىَىٚه ایؽاو ّ
هاظه  17لايىو ثبت اضتؽاٚاتْ ،ؽزهای يًٛتی و ٚالئن تداؼی ّ
هًىب  1386بسث اؾ
هدىؾ اخباؼی پؽظاضته اقتّ .
هاظه هػکىؼ ّ
ّ
همؽؼ هیظاؼظ; :ظولت یا نطى هداؾ اؾ ْؽف آو ،بتا ؼٚایتت تؽتیبتات
ؾیؽ ،هیتىايًع اؾ اضتؽا٘ بهؽهبؽظاؼی يمایًع:
الف ت ظؼهىاؼظی که با يٗؽ وؾیؽ یا باالتؽیى همام ظقتگاه غی ؼبّ هًافٚ ٙمىهی هايًع اهًیت هلی ،تغػیه ،بهعانت
یا تىقٛه قایؽ بطههای زیاتی التًاظی کهىؼ ،التُاء کًع که ظولت یا نطى ثالث اؾ اضتؽا٘ بهؽهبؽظاؼی يمایع
یا بهؽهبؽظاؼی اؾ قىی هالک یا نطى هداؾ اؾ قىی او هغایؽ با ؼلابت آؾاظ بىظه و اؾ يٗؽ همام هػکىؼ ،بهؽهبؽظاؼی
اؾ اضتؽا٘ ؼاف ٙههکل بانع ،هىَى٘ ظؼ کمیكیىيی هؽک اؾ ؼییف قاؾهاو ثبت اقتًاظ و اهتالک کهتىؼ ،یکتی اؾ
لُات ظیىاو ٚالی کهىؼ با هٛؽفی ؼییف لىه لُاییه ،ظاظقتاو کل کهىؼ ،يمایًعه ؼییف خمهىؼ و وؾیؽ یا باالتؽیى
همام ظقتگاه غی ؼبّ هٓؽذ و ظؼيىؼت تًى ی  ،با تٛییى کمیكیىو هػکىؼ ،قاؾهاو ظولتی یا نطى ثالث بعوو
هىافمت هالک اضتؽا٘ ،اؾ اضتؽا٘ بهؽهبؽظاؼی هیيمایع.
ب ت بهؽهبؽظاؼی اؾ اضتؽا٘ هسعوظ بههًٗىؼی ضىاهع بىظ که ظؼ هدتىؾ آهتعه اقتت و ههتؽوِ بته پؽظاضتت هبلت
هًاق به هالک هػکىؼ با ظؼيٗؽگؽفتى اؼؾل التًاظی هىؼظ اخاؾه هیبانتع .ظؼيتىؼتیکه هالتک اضتتؽا٘ یتا هتؽ
نطى غی يف ٙظیگؽ تىَیسی ظانته بانًع ،کمیكیىو پف اؾ ؼقیعگی به اٖهاؼات آياو و لسأ کؽظو بهؽهبؽظاؼی
ظؼ فٛالیتهای غیؽؼلابتی اتطاغ تًمین ضىاهع کؽظ .کمیكیىو هیتىايع بًا به ظؼضىاقت هالتک اضتتؽا٘ یتا قتاؾهاو
ظولتی یا نطى ثالثی که هدىؾ بهؽهبؽظاؼی اؾ اضتؽا٘ ثبت نعه ؼا ظاؼظ ،پف اؾ ؼقیعگی به اٖهاؼات ْؽفیى یا یکی
اؾ آيها ظؼ هسعوظهای که َؽوؼت التُاء يمایع ،يكبت به تًمین گیؽی هدعظ العام کًع.
ج ت ظؼيىؼتیکه هالک اضتؽا٘ اظٚا يمایع که نؽایّ و اوَا٘ و ازىالی که باٚث اتطاغ تًمین نتعه ظیگتؽ وختىظ
يعاؼظ و اهکاو تکؽاؼ آو هیكؽ يیكت یا ایى که اظٚا يمایع قاؾهاو ظولتی یا نطى ثالثی که تىقّ کمیكیىو تٛیتیى
نعه يتىايكته ْبك هفاظ تًمین و نؽایّ آو ٚمل کًع ،هىَتى٘ ظؼ کمیكتیىو هٓتؽذ و بؽؼقتی و پتف اؾ اقتتما٘
اٖهاؼات هالک اضتؽا٘ ،وؾیؽ یا باالتؽیى همام ظقتگاه غی ؼبّ و بهؽه بؽظاؼ ،اخاؾه بهؽهبؽظاؼی لغتى نتعه و زكت
هىؼظ اخاؾه بهؽهبؽظاؼی بؽای هالک یا بهؽه بؽظاؼ ظیگؽ ياظؼ هینىظ .با ازؽاؾ نؽایّ همؽؼ ظؼ ایى بًع ،اگؽ کمیكیىو
تهطیى ظهع زفٕ زمىق لايىيی انطايی که ایى اخاؾه ؼا کك کؽظه ايع ،بماء تًمین ؼا ایدتاب هتیيمایتع آو
تًمین ؼا لغى يمیکًع.

خهات غیل ظؼ تسمك و اٚمال لاٚعه يهی کتماو ٚلن يالى و ياکاؼآهع اقت:
 1ت ظؼ هدىؾ اخباؼی ظقتؽقی به ضىظ يىآوؼی هالک يٗؽ اقت و يه ظايم و فًاوؼی به کاؼ ؼفته
ظؼ آو .البته ظؼيهایت ظقتؽقی به يىآوؼی هكتلؿم ايتمال ظايم و فًاوؼی به کاؼ ؼفته ظؼ آو يیتؿ بتؽای
ّ
هدىؾگیؽيعه هیبانع ،اها اگؽ بؽ ظقتؽقی هكتمل و ّاولیه به ظايم و فًاوؼی به کاؼ ؼفتته ظؼ يتىآوؼی

قطى به هیاو هیآهع بكیاؼ ؾوظتؽ اؾ آيچه ظؼ پؽوقه ْىاليی هعت ّ
هدىؾ اخباؼی زايل هینىظ و
با يؽف هؿیًه کمتؽ ظقتؽقی به ظايم و فًاوؼی هػکىؼ فؽاهن هیآهع.
هدىؾ اخباؼی هكتلؿم هؽاخٛه به ظاظگاه یا کمیكیىو هؽبىْته و اضتػ ظقتتىؼ و ّ
 2ت اضػ ّ
هدتىؾ
هؽبىْه اؾ آو هؽخ ٙاقت< و ایى اهؽ هكتلؿم يتؽف هؿیًته و ؾهتاو اقتت ٔ Henry and Stiglitz,

 ٓOp.cit, p.6و با فىؼیتی که ظؼ تأهیى َؽوؼت هىؼظ يٗؽ اقت ياقاؾگاؼ اقتت .ظؼ ایتؽاو وفتك بًتع
;الفّ :
ّ
هًتىب ; 1386هىَتى٘
هاظه  17لايىو ثبت اضتؽاٚاتْ ،ؽزهای يًٛتی و ٚالئن تداؼی
ظؼ کمیكیىيی هؽک اؾ ؼییف قاؾهاو ثبت اقًاظ و اهالک کهىؼ ،یکی اؾ لُات ظیىاو ٚالی کهىؼ
با هٛؽفی ؼییف لىه لُاییه ،ظاظقتاو کل کهىؼ ،يمایًعه ؼیتیف خمهتىؼ و وؾیتؽ یتا بتاالتؽیى همتام
جحمك لىاػد فمهی يشز ػلن

ثالث بعوو هىافمت هالک اضتؽا٘ ،اؾ اضتؽا٘ بهؽهبؽظاؼی هیيمایع.:

 3ت ایى ؼول بیم اؾ هؽچیؿ ظؼ قٓر فؽاهلی و تًٗین ؼوابّ کهىؼهای تىقتٛه یافتته و ظؼزتال
تىقٛه ههن اقت< ظؼزالیکه ظؼ ٚمل ظؼایًدا يمیتىايع به يف ٙکهىؼهای ظؼزال تىقٛه هفیع والتٙ
گؽظظ< ؾیؽا کهىؼهای ظؼزال تىقٛه ظؼ نؽایٓی يیكتًع که لعؼت ايتطتاب هٓلتىب و کتافی ظانتته
بانًع و تست فهاؼ فؽاواو بؽای ٚعم اقتفاظه اؾ ایى اهتیاؾ هكتتًع ٔ ٓIbidبتؽ هبًتای والٛیتات ایتى
چًیى اقت که اٚالهیه ظوزه ظؼ بًع 6ضىظ تأکیع هیيمایتع کته ;هتا تأییتع هتیيمتایین کته اُٚتاء
قاؾهاو تداؼت خهايی به واق ٓه فمعاو ٖؽفیت تىلیتعی ظؼ بطتم ظاؼویتی ظؼ اقتتفاظه کاؼآهتع اؾ
ّ
هدىؾ اخباؼی بؽ هبًای هىافمتياههتؽیاف با ظنىاؼی هىاخه ضىاهًع نع .:...
ظؼایًدا همکى اقت ایى تؽظیع پعیع آیع که بؽ هبًای الؿام افهاء ظؼ هؽزله ثبت اضتؽا٘ و کكت
وؼله اضتؽا٘ زال چگىيه هیتىاو ظؼ ایى يٗام اؾ ٚعم الؿام به ظؼ ظقتؽـيمىظو اْالٚات قتطى بته

ظؼهىاؼظی که اخاؾه بهؽهبؽظاؼی تىقّ کمیكیىو به نطى ثالثی ظاظه نعه اقت ،هیتىاو آو هدىؾ ؼا فمّ بتههمؽاه
نؽکت یا کك و کاؼ نطى تٛییى نعه اؾْؽف کمیكیىو یا بههمؽاه لكتمتی اؾ نتؽکت یتا کكت و کتاؼی کته
اضتؽا٘ ظؼ آو بهؽهبؽظاؼی هینىظ ،ايتمال ظاظ .و.: ....
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ظقتگاه غی ؼبّ هٓؽذ و ظؼيىؼت تًى ی  ،با تٛییى کمیكیىو هػکىؼ ،قاؾهاو ظولتی یتا نتطى

167

هیاو آوؼظ .ظؼ پاقص ایى تؽظیتع بایتع گفتت بتؽ هبًتای َتٛف يٗتام اؼؾیتابی اضتؽاٚتات زتتی ظؼ
کهىؼهای پیهؽفته ظؼيهایت يٗاؼت کاهلی بؽ اْالٚات افهاء نعه و ایًکه آیا والٛا ایتى اْالٚتات،
اْالٚات ايلی بؽای باؾتىلیع يىآوؼی هكتًع وخىظ يعاؼظ< 1بهویژه آيکه بكتیاؼی اؾ يتازباو وؼلته
ّ
اضتؽا٘ بؽای زفٕ ايسًاؼ ضىظ ظؼ بهؽهبؽظاؼی اؾ يىآوؼی ظؼ ٚمل تمایلی به افهاء کاهل اْالٚتات
يعاؼيع .بؽ هبًای همیى والٛیت اقت کته بتههًٗىؼ ايتالذ يٗتام زمتىق هالکیتت فکتؽی یکتی اؾ
ّ
هؤلفههای ايلی و هىؼظ تأکیع الؿام به افهاء کاهل يىآوؼی بهگىيهای اقت که بتؽ هبًتای اْالٚتات
افهاء نعه اهکاو باؾ تىلیع يىآوؼی همکى بانع ٔ.ٓE. Stiglitz, Op.cit, p.115
چًاوکه گػنت لاٚعه يهی کتماو ٚلن و زؽهت يانی اؾ آو يتاٖؽ بتؽ هتىاؼظ َتؽوؼت و ظاؼای
اهمیت ویژه ،آو هن ظؼ هىاؼظ هؽاخٛه و ظؼضىاقت اؾ انطاو ،اقتت< بؽایىاقتاـ بتؽای تسلیتل
168

تٓابك ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ با لاٚعه يهی کتماو ٚلن و هتٛال آو لابلیت ایى لاٚعه بهًٚىاو یکی
اؾ هبايی فمهی ؼویکؽظ هػکىؼ يطكت بایع ظیع ّاوال ،آیا هىَىٚات هتىؼظ يٗتؽ ظؼ ؼویکتؽظ زمتىلی
هتى باؾ اؾ ؾهؽه هكایل اقاقی و َؽوؼی هسكىب هیگؽظظ تا لائل بؽ زؽهت کتماو ٚلن بانتین یتا
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ضیؽ؟ ثايیا ،آیا وَٛیت هؽاخٛه و ظؼضىاقتت بتهًٚىاو ؼکتى ايتلی ظؼ تسمتك کتمتاو ظؼ ؼویکتؽظ
زمىلی هتى باؾ لابل تسمك اقت؟
ظؼ اؼتباِ با قؤال يطكت هیبایكت به تسلیل هىَى٘ ؼویکؽظ زمتىلی هتتى بتاؾ بتهْىؼ کلتی
اؾهًٗؽ اهمیت آو و ایًکه آیا اقاقی و َتؽوؼی هسكتىب هتیگتؽظظ پؽظاضتت .هىَتى٘ ؼویکتؽظ
زمىلی هتى باؾ بهْىؼ کلی تأهیى و تُمیى ظقتؽقی آقاو و ؼایگاو بته فؽهتىل تىلیتع يىآوؼیهتا و
قایؽ اْالٚات يىآوؼايه هیبانع .ایًکه آیا تتأهیى و تُتمیى ظقتؽقتی هتػکىؼ اقاقتی و َتؽوؼی
هسكىب هیگؽظظ بكته به اهمیت و خایگاه ایى اهؽ ظؼ زىؾه ٚلن ،يتًٛت ،التًتاظ و يىآوؼیهتای
ٚلمی و يًٛتی ظاؼظ .بعیهی اقت که ظؼ زىؾه يىآوؼی که ٚالوه بتؽ خًبته ٚلمتی ظؼ غالت هتىاؼظ
خًبه کاؼبؽظی يیؿ هىؼظ يٗؽ اقت ،ظقتؽقی به فؽهىل تىلیع و اْالٚتات يىآوؼايته قتایؽ يىآوؼیهتا
خایگاه اقاقتی ظؼ ؾهیًته تىلیتع يىآوؼیهتای خعیتع و همچًتیى اؼتمتاء يىآوؼیهتای لبلتی ظاؼظ<
بعیىيسى که اؾقىیی ظقتیابی آقاو به هىاؼظ هػکىؼ ،چته اؾهًٗتؽ کهتف هتىاؼظ ضت و نًاقتایی
 .1بؽ هبًای َٛف يٗام اؼؾیابی ظؼ يٗام اضتؽاٚات یکی اؾ ؼاهکاؼهای لتايىيی و ظولتتی بتؽای ايتالذ يٗتام زمتىق
هالکیت فکؽی ؼا ظؼ زىؾه ؾیكت فًاوؼی افؿایم فؽایًع اؼؾیابی و تمىیت آو اؾخمله اؼؾیابی بؽ هبًای آثتاؼ آٚتاء
وؼله اضتؽا٘ و زمىق ايسًاؼی يانی اؾ آو بؽ ؼلابت و يىآوؼی ظايكتهايع ٔ.ٓZatorski, 2011, 76 and 77

زىؾههای يیاؾهًع ابعا٘ و چه اؾهًٗؽ کك ظايم پایته هتىؼظ يیتاؾ ظؼ ایدتاظ يىآوؼیهتای خعیتع،
هؤلفهای زیاتی اقت .اؾقىیظیگؽ ،ها ظؼ زتىؾه يتىآوؼی بتا َتؽوؼت بته ؼوؾ ؼقتايی يتىآوؼی بتا
ّ
تسىالت ٚلمی ،يىآوؼايه و تىلیعی هىؼظ يیاؾ و همچًیى َؽوؼت قتاؾگاؼ کتؽظو يتىآوؼی ظؼ هتىاؼظ
ّ
تلفیك يىآوؼی با قایؽ يىآوؼیها ظؼ یک هدمىٚه هؽک اؾ چًعیى يىآوؼی هىاخته هكتتین ٔؾؼکتالم،
يٗامالملکی و ْلى٘ ،1395 ،و20ت ٓ21که ظؼایًدا اتطاغ ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ بؽ هبًتای هؿایتای
هطتلف آو به نؽزی که پیم اؾ ایى گػنت بهتؽیى ،کن هؿیًهتؽیى و کاؼآهعتؽیى ؼول بؽای تأهیى
ایى ظغعغه اقت .ظؼ ایى ؼویکؽظ َمى ازتؽام به تماهیت فؽهىل تىلیتع يتىآوؼی ٔايتل چهتاؼم اؾ
ايىل هتى باؾٓ ،ظقتؽقی ؼایگاو به آو و قایؽ اْالٚات يىآوؼايته ظؼ قتٓر ٚتالی و بتعوو هؽگىيته
تبٛیٍ و هسعوظیت و ظؼ تماهی هؽازل ايتهاؼ ،بهؽهبؽظاؼی و واگتػاؼی يتىآوؼی تتأهیى و تُتمیى
هیگؽظظ.
بؽ هبًای هىاؼظ فىق ظؼ َؽوؼت و ويف اقاقی هىَى٘ ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ< یًٛی تتأهیى
و تُمیى ظقتؽقی آقاو و ؼایگاو به فؽهىل تىلیع يىآوؼیها ظؼ زىؾه ٚلن و يتًٛت و يىآوؼیهتای
جحمك لىاػد فمهی يشز ػلن

کتماو ظؼ ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ لابل تسمك اقت؟ بهيٗؽ هیؼقع هیچ تؽظیعی ظؼ تسمك ایى ؼکى
يیؿ ظؼایًدا وخىظ يعاؼظ< چؽاکه هفهىم قؤال و ظؼضىاقت ظؼ لاٚتعه کتمتاو يتؽفا يتاٖؽ بتؽ قتؤال
ضاو و هٛیى يبىظه و ظؼضىاقتهای کلی و ٚمىهی ؼا يیؿ نتاهل هتینتىظ ولتى ایًکته هطاْت آو
نطى هٛیى يبانع ،بلکه گؽوهی اؾ انطاو بانًع 2.ظؼ ؼویکؽظ زمتىلی هتتى بتاؾ يیتؿ اؾ ْؽیتك

ّ
 .1زال باتىخه به اهمیت نؽٚی و ٚملی ٚلن ،يًٛت و التًاظ و يىآوؼیها ظؼ ایتى زىؾههتا ظؼ هدمتى٘ همتعهات و
يتایح غیل به ظقت هیآیع که َؽوؼی و اقاقیبىظو ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ و ظؼيهایت نمىل لاٚعه يهی کتمتاو
ٚلن يكبت به آو ؼا بهاثبات هیؼقايع:
ّ
همعهه ّاول -هىَى٘ ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ< یًٛی تأهیى و تُتمیى ظقتؽقتی آقتاو و ؼایگتاو بته فؽهتىل تىلیتع
يىآوؼیها و قایؽ اْالٚات يىآوؼايه ،ظؼ زتىؾه ٚلتن ،يتًٛت ،التًتاظ و يىآوؼیهتای ٚلمتی و يتًٛتی اؾ اهتىؼ
َؽوؼی و واخع ويف اقاقی اقت.
ّ
همعهه ّظوم -زىؾه ٚلن ،يًٛت ،التًاظ و هتٛال آو يىآوؼیهای ایى زىؾهها ظاؼای اهمیت و َتؽوؼت نتؽٚی و
ٚملی بىظه و لػا واخع ويف اقاقی اقت.
يتیده -هىَى٘ ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ اؾ اهىؼ َؽوؼی و اقاقی هسكىب هیگؽظظ.
 .2بؽایهثال اگؽ وؾاؼت بهعانت فؽاضىايی ٚمىهی بؽای فؽهىل تىلیع ظاؼوهتای ههتابه یتک ظاؼوی ضتاو زیتاتی ؼا
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ٚلمی و يًٛتی ،بالی يمیهايع.
ظؼ اؼتباِ با قؤال ّظوم هبًی بؽ ایًکه آیا هؽاخٛته و ظؼضىاقتت بتهًٚىاو ؼکتى ايتلی ظؼ تسمتك
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نبکههای به انتتؽاکگػاؼی اْالٚتات يىآوؼايته ٓBenkler and Nissenbaum, 2006, p.394ٔ 1و
قایؽ ْؽق تباظل اْالٚات هػکىؼ ؾهیًه ظؼضىاقت اؼائه فؽهىل تىلیع يىآوؼیهتا و قتایؽ اْالٚتات
يىآوؼايه به قاظگی فؽاهن اقت 2،که ظؼایًدا ظؼيىؼت َؽوؼیبىظو اْالٚات هىؼظ ظؼضىاقت ٚعم
پاقطگىیی هؽیک اؾ اُٚاء نبکههای هػکىؼ به هًؿله کتماو بىظه و ههمىل زکن زؽهت يانی اؾ
لاٚعه يهی کتماو ٚلن هیبانع.
بؽهبًای هىاؼظ فىق و تسلیل و اؼؾیابی يىؼت گؽفته تؽظیعی ظؼ تٓابك ؼویکؽظ زمىلی هتى بتاؾ
با لاٚعه يهی کتماو ٚلن و هتٛال آو لابلیتت ایتى لاٚتعه بتهًٚىاو یکتی اؾ هبتايی فمهتی ؼویکتؽظ
زمىلی هتى باؾ بالی يمیهايع< بهویژه آيکه ظؼ لاٚعه هػکىؼ ٚلن ظؼ هفهىم ٚام ضىظ هع يٗتؽ اقتت
که ٚلىم کاؼبؽظی و يىآوؼايه ؼا يیؿ ظؼ بؽ هیگیؽظ .همچًیى لاٚعه يهی کتماو ٚلتن بتهضىبی زؽهتت
ازتکاؼ ٚلن و هسعوظیتهای ايسًاؼْلبايه افؽاْتی بتا اقتتًاظ بته يٗتام زمتىق هالکیتت فکتؽی ؼا
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ضٓاب به تماهی نؽکتهای ظاؼوقاؾی بعهع اگؽ نؽکتی با ظانتى فؽهىل تىلیع یک یا چًع ظاؼوی هٛیى اؾ ظاظو آيهتا
به وؾاؼت بهعانت اختًاب و ایى اهؽ ؼا کتماو يمایع< باؾ هن لاٚعه يهی کتماو ناهل هىَى٘ نعه و ٚمل اؼتکتابی
ههمىل زؽهت يانی اؾ لاٚعه هػکىؼ اقت.
 .1نبکه به انتؽاکگػاؼی اْالٚات باتىخه به هاهیتت غیتؽ ؼلتابتی اْالٚتات هتىؼظ تبتاظل ظؼ آو بتهؼازتی و بتعوو
هسعوظیت هیتىايع اقتمؽاؼ یابع .ٓ(De Filippi, 2015, 465
 .2ؼول نبکههای به انتؽاکگػاؼی ظؼ زىؾه ؾیكت فًاوؼی ظاؼای قابمهای ظیؽیًه اقت< ظؼ زىؾه کهاوؼؾی تا لبتل
اؾ يًٛتی نعو کهاوؼؾی و ایداظ للمؽو گكتؽظه به يژاظگؽی گیاهی و تىقتٛه بتػؼها کهتاوؼؾاو يیاؾنتاو ؼا بتا بته
انتؽاکگػاؼی خؽم پالقنها و بػؼها تتأهیى هتیيمىظيتع ٔ .ٓRavi Shinivas, 2006, 330همتیى ؼویتههای بته
انتؽاکگػاؼی بىظ که هىخ گؽظیع يٗام زمىق هالکیت يًٛتی ظؼ بعو اهؽ با ايتماظات و چالههای خعی هىاخته
گؽظظ< تا آيدا که ظؼ اوایل لؽو  20هیالظی ايدمًهای ٚلمی ظؼ زىؾه ؾیكتت پؿنتکی ؼویته ثبتت اضتتؽا٘ ؼا غیتؽ
اضاللی هیظايكتًع.ٓ(Joly, 2007,391 .
 .3ظؼ هدله فمه اهل بیت با اقتًاظ به ایى لاٚعه بؽای ٚعم ههؽوٚیت زمىق هؽبىِ به اثؽ تالل نعه اقتت کته البتته
هىؼظ لبىل يمیبانع .ظؼ هًب ٙهػکىؼ ظؼایىؾهیًه آهعه اقت; :ایى آیه نؽیفه ظؼ بیاو زؽهتت کتمتاو ٚلتن يتؽیر
اقت و بؽ التؿام بؽ ٚعم واخ ظايكتى و زتی ٚعم خىاؾ زفٕ زمتىق هؽبتىِ بته چتان و يهتؽ و ايسًتاؼ آو ظؼ
خماٚتی هٛیى همچىو هؤلف و يانؽ ظاللت هیيمایعٔ : .خمٛی اؾ هؤلفاو ،ج ،47و.ٓ106

 .3لاػده وجىب بذل ػلن (لشوم ايتشار ػلن)
ظؼ بسث اؾ ایى لاٚعه به تؽتی هفهىم لاٚعه ،هكتًعات لاٚتعه هتػکىؼ ،للمتؽو آو و ظؼيهایتت
ّ
وَٛیت ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ ظؼ همایكه با يٗام زمىق هالکیت فکؽی ظؼ تسمك و اٚمال لاٚتعه
وخىب بػل ٚلن هىؼظ بسث وال ٙهیگؽظظ:

1ـ .3هفهىم لاػده وجىب بذل ػلن
بؽ هبًای ؼوایات هتٛعظ که ظاللت بؽ لؿوم تٛلین و ايتهاؼ ٚلن هیيمایع ،هالؾهه زؽهت کتمتاو
با لؿوم ايتهاؼ ٚلن و همچًیى هالؾهه لؿوم تٛلن و هؽاخٛه به ٚالن ٔلاٚعه ؼخى٘ خاهل به ٚتالنٓ بتا
لؿوم تٛلین و تکلیف ٚالن ظؼایىؾهیًه ٔاهیعیفؽظ و پیلهوؼ ،1396 ،و ٓ500لاٚعهای به ظقت هیآیع
که هیتىاو بؽ هبًای ًٚىاو بًعی بؽضی کت زعیثی ٔظؼایىبتاؼه ؼ.ک :کلیًتی ،1407 ،ج ،1و ٓ41اؾ
لاٚعه وخىب بػل ٚلن یا هماو لؿوم ايتهاؼ ٚلن قطى به هیاو آوؼظ .هٓابك لاٚعه هػکىؼ تٛلین ٚلن

2ـ .3هستًدات لاػده وجىب بذل ػلن

جحمك لىاػد فمهی يشز ػلن

يازباو ٚلن.

هكتًعات ایى لاٚعه به نؽذ غیل اقت:
ّ ّ
ت ؼوایات هؽبىِ به وخىب بػل ٚلن و تٛلین ت زُؽت ٚلی هیفؽهایتع; :إو اللته لتن یأضتػ
ّ
الدهال ٚهعا بٓل الٛلن ّ
زتی أضػ ٚلی الٛلماء ٚهعا ببػل الٛلتن ّ
ٚلی ّ
للدهتال ،ألو الٛلتن کتاو

لبل الدهل; :همايا ضعاويع اؾ خاهالو ٚهعی بؽای ْل ٚلن يگؽفته اقت ّاها اؾ ٚالماو بؽای اؼائه
ٚلن ٚهع گؽفته اقت ؾیؽا ٚلن لبل اؾ خهل بىظه اقت .:اهام خىاظ يیؿ هیفؽهایًع; ٓ:ؾکتات ٚلتن
آو اقت که آو ؼا بته بًتعگاو ضتعا بیتاهىؾیٔ :کلیًتی و ابتىخٛفؽ ،1429 ،ج ،1و .ٓ100ظؼ ؼوایتت
ظیگؽی اؾ زُؽت ٚلی آهعه اقت; :هیچ ضیؽی ظؼ ٚلمی که يفٛی يؽقايع وختىظ يتعاؼظٔ :بتؽای

ظیتتعو ؼوایتتات ظیگتتؽ ظؼایتتىبتتاؼه ،ؼ.ک :هاؾيتتعؼايی ،1382 ،ج ،2و132تتت /140ايتتفهايی،1404 ،

و28ت.ٓ32
اؾقىیی اؾ هستىای ؼوایات هػکىؼ و قایؽ ؼوایات ظؼ بعو اهؽ بؽ هیآیع که تٛلین ٚلتن و ايتهتاؼ
آو اهؽی واخ اقت< چؽاکه اگؽ چًیى يبىظ اؾ ٚهع ضعاويع بؽ ٚلماء یا تمثیل تٛلین به ؾکات کته اؾ
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و همچًیى ايتهاؼ آو بهًٚىاو ؼکى ايلی تٛلین اهؽی واخت و تکلیفتی اقتت بتؽ ٚهتعه ٚالمتاو و
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واخبات اقت ،قطى به هیاو يمیآهع .اؾقىیظیگؽ ظؼ بؽضی ؼوایات اؾ وخىب بػل ٚلن ظؼزالتت
بع ٚت با يؽازتی بیهتؽی قطى به هیاو آهعه اقت و ظؼ کتاب وقائل الهیٛه يؽازتا بابی با ًٚىاو
; باب وخىب اٖهاؼ ٚلن ؾهايی که بعٚت ٖهىؼ يمایع و تسؽین کتماو آو خؿ بتؽای تمیته و تتؽـ و
تسؽین بعٚتگػاؼی :آهعه و ؼوایات هؽبىِ ظؼ غیل آو آوؼظه نعه اقت .ایًکته ظؼایًدتا ايتٓالذ
وخىب به کاؼ ؼفته همکى اقت ایداظ تؽظیع يمایع که اٖهاؼ ٚلن تًها ظؼ هىاؼظ بعٚت واخ اقت،
اها ظؼيهایت بایع گفت اقتًباِ هػکىؼ يتسیر بتهيٗؽ يمتیؼقتع< ظؼوالت ٙبتعٚت یکتی اؾ هتىاؼظ
َؽوؼت اقت که ظؼ ؼوایات باتىخه به نیى٘ آو و اوَتا٘ و ازتىال ضتاو زتاکن بتؽ ؾهتاو ائمته
اْهاؼ و تسؽیف ظیى و ازکام ظیًی تىقّ زکىهتهای ولت هىؼظ اناؼه لؽاؼ گؽفته اقتت يته آيکته
بطىاهین وخىب تٛلین و اٖهاؼ ٚلن ؼا هًسًؽ به آو بعايین< ظؼيتیده به هماو نتؽزی کته ظؼ هتىؼظ
لاٚعه کتماو ٚلن غکؽ گؽظیع و باتىخه به هالؾهه ایى ظو لاٚعه با یکتعیگؽ ،بته نتؽزی کته ظؼ اظاهته
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هیآیع ،ظؼ کلیه هىاؼظ َؽوؼت تٛلین و ايتهاؼ ٚلن واخ اقت يه ایًکه بطىاهین بهْىؼ کلی تٛلین
و ايتهاؼ ٚلن ؼا واخ بعايین یا آيکه ظؼ همابتل يتؽفا ظؼ هتىؼظ ضتاو بتعٚت ایتى اهتؽ ؼا واخت
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بعايین.

1

ت هالؾهه زؽهت کتماو ٚلن با وخىب بػل یا ايتهاؼ ٚلن ت اگؽ کتماو ٚلن ؼا ظؼ هىاؼظ َؽوؼت
زؽام هیظايین بایع بػل ،تٛلین و ايتهاؼ ٚلتن ؼا يیتؿ ظؼ هتىاؼظ هتػکىؼ زتؽام بتعايین< ؾیتؽا ،ایتى ظو
خًبههای قلبی و اثباتی تٛلین و ايتهاؼ ٚلن بىظه که يهی اؾ یکی اؾ آيها وختىب ظیگتؽی ؼا بتههمؽاه
ظاؼظ .ظؼایىؾهیًه هیتىاو به هفهىم هطالف آیات و ؼوایات ظال بؽ زؽهت کتماو ٚلن اقتتًاظ يمتىظ.
بعیىيسى که ولتی ظؼ ؼوایت آهعه اقت; :هى قئل ٚى ٚلن یٛلمه فکتمه الدتن یتىم المیاهته بلدتام
هى الًاؼ ; :هؽگاه اؾ کكی ظؼباؼه ٚلمی که بعاو والف اقت قؤال نىظ و او پاقص ؼا يگىیتع ظؼ ؼوؾ
لیاهت به ظهاو او لدام آتهیى ؾظه ضىاهع نع :هفهىم هىافك ؼوایت يهی پاقص يتعاظو بته قتؤال یتا
هماو کتماو ٚلن اقتّ ،اها هفهىم هطالف آو وخىب تٛلین یا ايتهاؼ ٚلن ظؼ ایى وَٛیت هیبانتع
و ایى ظو اؾ یکعیگؽ لابل تفکیک يبىظه و همىاؼه با یکعیگؽ هالؾهه ظاؼيع.
ّ
ت هالؾهه لؿوم تٛلن و هؽاخٛه به ٚالن ظؼ لاٚعه ؼخى٘ خاهل به ٚالن بتا لتؿوم تٛلتین و تکلیتف
 .1البته ایى همه به هًٛای ٚعم تأکیع بؽ تٛلین و ايتهاؼ ٚلن ظؼ قایؽ هىاؼظ يیكت< هًتها يمیتىاو ایى تأکیع ؼا تتا زتع
وخىب و تکلیف فؽظ ٚالن ظؼ يٗؽ گؽفت ،بلکه اهؽی هكتس اقت که ايدام آو فُیلت اقت و ثتىاب ظاؼظ ولتی
تؽک آو هًٛیت و زؽام يیكت.

ّ
ٚالن ظؼ پاقطگىیی و بػل ٚلن ت تٛلین و تٛلن ظو قىی فؽایًع یاظگیؽی و آهىؾل اقت کته همتىاؼه
همؿهاو ؼش هیظهًع< بعیىيسى که همؿهاو که فؽظی ظؼزال یاظگیؽی اقت فؽظ ظیگؽی ظؼزتال یتاظ
ّ
ظاظو به وی هیبانع< بًابؽایى لؿوم تٛلن و لاٚعه ؼخى٘ خاهل به ٚالن لتؿوم تٛلتین و تکلیتف ٚتالن
ظؼایىؾهیًه ؼا يیؿ هیؼقايع .ایى چًیى ظؼ ؼوایات يیؿ هؽ خا به افؽاظ خاهل اهؽ نعه که هٓلبی ؼا یتاظ
بگیؽيع به ٚالن يیؿ اهؽ نعه که ایى هٓل ؼا یاظ ظهًع .پف به اقتًاظ ؼوایات يیؿ هیتىاو گفتت بتیى
ّ
وخىب تٛلین و تٛلن هالؾهه نؽٚی وخىظ ظاؼظ ٔاهیتعیفتؽظ و پیلتهوؼ ٓ500 ،1396 ،و اثبتات زکتن
ّ
لؿوم تٛلن ٔلاٚعه ؼخى٘ خاهل به ٚالنٓ زکن بؽ لؿوم تٛلین ؼا يیؿ بهاثبات هیؼقايع.

3ـ .3للمزو لاػده وجىب بذل ػلن
بؽ هبًای هىاؼظ هػکىؼ ظؼ فىق و آيچه ظؼ بسث اؾ لاٚعه يهی کتماو غکؽ گؽظیع بهضىبی واَتر
اقت که للمؽو لاٚعه وخىب بػل ٚلن یا لؿوم ايتهاؼ ٚلن ياٖؽ بؽ هىاؼظ َؽوؼت اقت .باتىخته بته
هالؾهه بیى زؽهت کتماو ٚلن با وخىب بػل یا ايتهاؼ ٚلتن بتهيٗؽ هتیؼقتع کته هتىاؼظ َتؽوؼت
جحمك لىاػد فمهی يشز ػلن

ظؼایًدا ظاؼای خًبه ظیگؽی يیؿ هیبانع که ایى ظو اؾایىهًٗؽ هتفاوت هكتتًع و آو همتاو هطاْت

اخؽای تکلیف یا کكايی اقت که ايدام تکلیف نؽٚی هیبایكت ظؼ ضًىو آيهتا يتىؼت گیتؽظ.
بایع ظلت يمىظ که تکلیف ظؼ لاٚعه وخىب بػل ٚلن همچىو زؽهت يانی اؾ کتماو ظؼ خًبه قلبی

هىَى٘ هًعاق يمییابع تا آو ؼا هًسًؽ به ٚعم پاقطگىیی ظؼ فؽٌ ظؼضىاقت و قتؤال بتعايین،
بلکه ها ظؼایًدا با خًبته ایدتابی هىَتى٘ قتؽ و کتاؼ ظاؼیتن کته ظؼ آو تکلیتف ظؼ همابتل هؽاخٛته
ههطًی يبىظه و ظؼ هىاؼظ َؽوؼت ٚالن هکلف اقت به ايتهتاؼ ٚلتن ضتىظ ظؼ هستعوظه و للمتؽو
َؽوؼت ،ظؼ زىؾهای که َؽوؼت هىؼظ يٗؽ هؽبىِ به آيدا هیبانع و بهگىيتهای کته اهکتاو تتأهیى
َؽوؼت هػکىؼ بانع باؽظاؾظ< 1بًابؽایى ظؼزالیکه هىاؼظ َؽوؼت ظؼ لاٚعه يهی کتماو ٚلن و لاٚعه
وخىب بػل ٚلن یکی اقت هطاْ اخؽای تکلیف يانی اؾ هؽیک اؾ ایى لىاٚع ظؼ هىاؼظ َؽوؼت

 <1بًابؽایى اگؽ ظؼ خاهٛه ؼول ظؼهايی ضايی بؽای ظؼهاو بیماؼی زاظ و کهًعه کهف نىظ ٚالن و کانف ایى ظايم
هکلف اقت ایى ظايم ؼا ظؼ زىؾه َؽوؼت< یًٛی خاهٛه پؿنکی و ظؼ هسعوظه و للمؽو َؽوؼت< یًٛی خاهٛهای
که بیماؼی هىؼظ يٗؽ ظؼ آو نیى٘ یافته اقت و بهگىيهای که اهکاو تأهیى َؽوؼت هػکىؼ بانع< یًٛتی بتا لیمتت و
تىؾی ٙهًاق کتاب یا قایؽ ؼقايههای زاوی تبییى ایى ؼول ظؼهاو ،ظؼ ظقتؽـ قاؾظ.
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ظؼایًدا ظلیما هماو هىاؼظ َؽوؼت هػکىؼ ظؼ لاٚعه يهی کتماو ٚلن اقت .ولتی زکتن یتا تکلیتف
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و ظؼوال ٙللمؽو و يسىه اخؽای زکن يانی اؾ َؽوؼت هػکىؼ هتفاوت اقت .يكبت هًٓمی تفتاوت
ظؼایًدا ٚمىم و ضًىو هٓلك اقت< بعیىيسى که باتىخه به هالؾهه بتیى زؽهتت کتمتاو ٚلتن بتا
وخىب بػل یا ايتهاؼ ٚلن هؽخا لاٚعه يهی کتماو ٚلن و زؽهت يانتی اؾ آو هًتعاق یابتع لاٚتعه
وخىب بػل ٚلن و وخىب ايتهاؼ ٚلن بؽ هبًای آو َؽوؼت هییابع ،اها بؽضالف لاٚعه يهی کتمتاو
ٚلن ظؼ لاٚعه وخىب بػل ٚلن هطاْ اخؽای تکلیف يؽفا هىاؼظ هؽاخٛه و قتؤال یتا ظؼضىاقتت
نطى یا انطاو هٛیى يبىظه و با تسمك َؽوؼت ،تکلیف تٛلتین و ايتهتاؼ همگتايی ظؼ للمتؽو و
زىؾه َؽوؼت هًعاق هییابع و هیبایكت اخؽاء گؽظظ.

4ـ .3بزرسی همایسهای وضؼیت رویکزد حمىلی هتى باس و يظام حمىق هالکیـت
ّ
فکزی در تحمك و اػمال لاػده وجىب بذل ػلن
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بطم ؾیاظی اؾ لىاٚع زمىق هالکیت فکؽی ظؼ همام تبییى زمىق هبتکؽ هكتًع ّاها ایى همه بته
هًٛای ٚعم ّ
تىخه به هًافٚ ٙمىهی ظؼ يٗام هػکىؼ يیكت< چؽاکه ظؼایًدا هًافٚ ٙمىهی اؾقتىیی بتؽ
هبًای افهاء ّاْالٚات يىآوؼايه تأهیى هیگؽظظ و اؾقىیظیگؽ ظؼ هتىاؼظ ضتاو همچتىو ّ
هدىؾهتای
بهؽهبؽظاؼی زمىق ايسًاؼی هبتکؽ بؽ هبًای هًاف ٙو هًالر ٚمىهی هسعوظ هیگؽظظ .ایتى چًتیى
ظؼ بعو اهؽ بهيٗؽ هی ؼقع يٗام زمىق هالکیت فکؽی ههکلی ظؼ تأهیى و ؼٚایت لاٚعه وخىب بػل
ٚلن يعاؼظّ .اها بعیى ٖاهؽ يبایع اٚتماظ يمىظ< ؾیؽا به نؽزی که پیم اؾ ایى غکؽ گؽظیتع ظؼ ٚمتل ظؼ
بكیاؼی اؾ هىاؼظ هؤلفهها و لىاٚع و قاضتاؼ يهاظهتای يٗتام هالکیتت فکتؽی يتىايكتتهايع يتازباو
يىآوؼی ؼا به افهاء کاهل آو واظاؼ يمایًع و ههکل افهاء همچًاو پا بؽخاقت ٔ E. Stiglitz, Op.cit,

 .ٓp.115اؾقىیظیگؽ زتی اگؽ افهاء کاهل يىؼت گیؽظ يؽف افهاء يمیتىايع لاٚعه وختىب بتػل
ّ
ٚلن ؼا تأهیى يمایع بلکه ظؼ ْی اقتفاظه اؾ یک يىآوؼی بتهْىؼ کلتی اْالٚتات َتؽوؼی و زیتاتی
ظیگؽی الؾم اقت که ياز يىآوؼی بؽ وفك لىاٚع زمىق هالکیتت فکتؽی هتیتىايتع بتهؼازتی اؾ
ايتهاؼ و ايتمال آيها ضىظظاؼی يمایع .ؼویه ٚملی غال آو اقت کته اگتؽ هتن بطهتی اؾ اْالٚتات
َؽوؼی و ظاؼای اهمیت ویژه افهاء گؽظظ پف اؾ اتمام فؽایًع ایداظ يىآوؼی و ظؼ هؽزله بهؽهبتؽظاؼی
اؾ يىآوؼی ظؼ لبال ظؼیافت هابه اؾاء ضىاهع بىظ و يه ٚمل به تکلیف ايتهاؼ ٚلن .لػا ظؼيهایت ٚمتال
ّ
ظؼایًدا ظؼ يٗام زمىق هالکیت فکؽی تکلیفی هبًی بؽ اؼائه اْالٚات يىآوؼايه َؽوؼی وخىظ يتعاؼظ
و آيچه هكت بهيىٚی فؽول اْالٚات للمعاظ هیگؽظظ .ظؼ ایى وَٛیت به هتیچ ًٚتىاو يمتیتتىاو

ّاظٚا يمىظ لاٚعه فمهی وخىب بػل ٚلن ظؼ يٗام زمىق هالکیت فکؽی ؼٚایت هتیگتؽظظ .نتایع بتؽ
هبًای همیى والٛیت بىظه اقت که هطالفاو زمىق هالکیت فکؽی ظؼ تأییع و اثبات ظیتعگاه ضتىیم
به ؼوایات هبتًی بؽ يهی اقتئکال ٚلن اقتًاظ يمىظه ايع کته بتؽ هبًتای آيهتا کكت اؼتتؿاق اؾ ٚلتن و
فؽول ٚلن يهی گؽظیعه اقت ٔههؽیؿی ،1383 ،و5ت .ٓ7ظؼایًدا زتتی اگتؽ بتؽ ٚتعم ظاللتت ایتى
ّ
ؼوایات بؽ هً ٙزمىق هالکیت فکؽی لائل يبانین ،اها لعؼ هتیمى آيکه ؼوایات هتػکىؼ خلتىگیؽی اؾ
ايتهاؼ ٚلن و اْالٚات يىآوؼايه ؼا بؽ هبًا و با اقتًاظ به زمىق هالکیت فکتؽی هًت ٙيمتىظه و تٛتعیل
يٗام زمىق هالکیت فکؽی بؽ هبًای ایًگىيه اؾ ؼوایات َؽوؼی اقت.
ظؼ همابل ؼویکؽظ زمتىلی هتتى بتاؾ بتهضىبی فؽایًتع فتؽول يتىآوؼی و بهؽهبتؽظاؼی اؾ آو ؼا اؾ
ّ
َؽوؼت ظقتؽقی به فؽهىل تىلیع يىآوؼی و قایؽ اْالٚات يىآوؼايه تفکیک يمىظه و الؿام به افهاء و
ّ
اؼائه اْالٚات يىآوؼايه ؼا بهْىؼ کلی اؾخملته و بتهویژه اْالٚتات َتؽوؼی و زیتاتی ؼا بهيتىؼت
ّ
خعی هىؼظ يٗؽ ظانته و ظيبال هیيمایع< چًاوکه ظؼ ايل ظوم اؾ ايىل ظهگايه ؼویکؽظ زمىلی هتى
باؾ آهعه اقت; :ايتمال يىآوؼی بایع ناهل فؽهىل تىلیع يىآوؼی ٔهتى بؽياههٓ بىظه و تىؾی ٙآو يیؿ آؾاظ
جحمك لىاػد فمهی يشز ػلن

هؿ یًه به فؽهىل هػکىؼ ؼا بؽای کاؼبؽاو فؽاهن کؽظ .:به ٚالوه بًیاظهای هتى باؾ همىاؼه یکی اؾ نؽایّ

ُٚىیت ؼا تُمیى ظقتؽقی آؾاظ و ؼایگتاو بته فؽهتىل تىلیتع يتىآوؼی و قتایؽ اْالٚتات يىآوؼايته
هیظايًع .چًاوکه بؽایهثال ظؼبًع چهاؼم ه ّاظه يطكت هىافمتياهه ايتمتال هتىاظ بًیتاظ يىآوؼیهتای
ؾیكتی بؽای خاهٛه آؾاظ آهعه اقت; :تأهیىکًًعه هىاظ تُمیى هتیيمایتع کته تمتاهی اْالٚتات ظؼ
ظقتؽـ و با ؼٚایت لتايىو لابتل اٚمتال ظؼ ضًتىو هىَتى٘ ،بتههمؽاه هتىاظ ظؼ هالکیتت وی ظؼ
ظقتؽـ ضىاهع بىظ و خهت ظقتؽقی تماهی کكايی که نؽوِ ظقتؽقی ؼا پػیؽفتته بانتًع بتؽ ؼوی
وب قایت بیىفىؼج ٔ ٓBioForgeباؼگػاؼی ضىاهع نع 1.:ظؼ اؼتباِ با اْالٚتات َتؽوؼی و ظاؼای
اهمیت ویژه بایع گفت باتىخه به ٚمىهیت لاٚعه لؿوم ظقتؽقی بته اْالٚتات يىآوؼايته ظؼ ؼویکتؽظ
زمىلی هتى باؾ ظؼ َؽوؼت ؼٚایت و اٚمال آو ظؼ ضًىو اْالٚات هػکىؼ هتیچ تؽظیتعی بتالی
يمیهايع .بهویژه آيکه َؽوؼت و اهمیت ایى يى٘ اؾ اْالٚات هىخ هیگؽظظ که ظؼایًدا ٚالوه بتؽ
 .1بؽای ظیعو هتى کاهل ایى هىافمتياهه و قایؽ هىافمتياهههای ایى چًیى به آظؼـ ایًتؽيتی غیل وال ٙبؽ ؼوی قتایت
بًیاظ يىآوؼیهای ؾیكتی بؽای خاهٛه آؾاظ هؽاخٛه يماییع:

http://www.bios.net/daisy/bios/mta/agreement-mta.html
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بانع .ظؼيىؼتیکه يىآوؼی یا فؽهىل تىلیع آو ضىظ تکثیؽ يگؽظظ بایع اهکاو ظقتؽقی هدايی و بعوو
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زمىق و آؾاظیهای اقاقی ؼاخ ٙبه ظقتؽقی به اْالٚات بهيىؼت کلی یًٛی آؾاظی ايعیهته و آؾاظی
بیاو ،آؾاظی اْالٚات ،آؾاظی اؼتباْات و زك تىقٛه بتىاو زك هىؼظ به قتایؽ زمتىق و آؾاظیهتای
اقاقی همچىو زك زیات ،زك بؽ قالهت که ظؼ زىؾه ظاؼوها و ؼونهای ظؼهاو و هتىاظ غتػایی و
ّ
کهاوؼؾی هٓؽذ اقت و همچًیى هؤلفههایی همچىو يٗتن ٚمتىهی اختمتاٚی و فؽهًگتی اقتتًاظ
يمىظ .هىاؼظی که يه تًها هغایؽتی با ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ يعانته بلکه اقاقا ایى ؼویکؽظ هبتًی بؽ
آيها هیبانع.
بؽ هبًای هؽات فىق ظؼ الؿام به اؼائه و ايتهاؼ اْالٚات يىآوؼايه بتهْىؼ کلتی بتهویژه اْالٚتات
َؽوؼی ظؼ ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ و هتٛال آو ؼٚایت و تسمك لاٚعه وختىب بتػل ٚلتن ظؼ ایتى
ؼویکؽظ تؽظیع بالی يمیهايع .زتی هیتىاو گفت ظؼایًدا تٓابك لاٚعه وخىب بػل ٚلن بتا هىَتى٘
ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ ظاؼای وَتىذ بیهتتؽی اقتت< ؾیتؽا هیچیتک اؾ تؽظیتعها و هستعوظیتهای
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هػکىؼ ظؼ لاٚعه يهی کتماو ٚلن ظؼایًدا وخىظ يتعاؼظ و هؽیتک اؾ انتطاو ،يتؽف يٗتؽ اؾ آيکته
ظؼضىاقتی بهىظ یا يهىظ ،ظؼ هىاؼظ َؽوؼت تکلیف ظاؼيع که اْالٚات يىآوؼايه ضىظ ؼا ؼأقا و زتی
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بعوو ظؼضىاقت و هؽاخٛه ظؼ زىؾهای که َؽوؼت التُاء هتیيمایتع و ظؼ زتعوظ هتىؼظ َتؽوؼت
افهاء يمایًع و ایى چیؿی يیكت خؿ باؾضىايی ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ .بٛالوه ایى ضًیًه لابلیت
تٓابك با هؽیک اؾ ابؿاؼها و ؼقايههای تباظل اْالٚات يىآوؼايه ؼا ظؼ ؼویکؽظ زمىلی هتتى بتاؾ ظاؼظ<
ؾیؽا يیاؾی به ظؼضىاقت و هؽاخٛه لبلی يبىظه و اْال٘ ؼقايی ؼأقا و بؽ هبًای َؽوؼت ضىاهع بتىظ<
پف ظؼایًداٚ ،ال وه بؽ ابؿاؼهای ظو ْؽفه تباظل اْالٚات که وخىظ آيها ظؼ هىؼظ لاٚتعه يهتی کتمتاو
ٚلن َؽوؼی اقت ،همچىو نبکههای به انتؽاکگػاؼی هتمابل اْالٚات يىآوؼايه ،ابؿاؼهتای یتک
ْؽفه اْالٚاتی که يؽفا وقیلهای بؽای ايتهاؼ ٚلن اقت ،همچىو ؼقتايههای يتىتی و تًتىیؽی،
يیؿ کاؼ آهع اقت و ایى چًیى ظؼایًدا للمؽو ؼونهای اْال٘ ؼقايی گكتؽظهتؽ و تسمك ؼویکؽظ هتتى
باؾ بؽ هبًای آو بیهتؽ اقت.
ٚمىهیت لاٚعه وخىب بػل ٚلن و للمؽو ٚام آو يؽفا ايٛکاقی اؾ هىَى٘ ؼویکؽظ زمىلی هتى
باؾ ؼا ظؼ ضىظ بههمؽاه يعاؼظ ،بلکه اقاقتا هؤلفته ايتلی ؼویکتؽظ هتػکىؼ< یًٛتی تتأهیى و تُتمیى
ظقتؽقی آؾاظ به فؽهىل تىلیع يىآوؼیها ظؼ قٓر ٚالی و بتعوو هؽگىيته تبٛتیٍ و هستعوظیت و ظؼ
تماهی هؽازل ايتهاؼ ،بهؽهبؽظاؼی و واگػاؼی يىآوؼی ؼا ؾهیًهقاؾی و تأهیى هیيمایتع .نتایع بتتىاو
گفت اؾ هیاو لىاٚع و هبايی فمهی هطتلف هیچ هبًایی بهضىبی لاٚعه زاَتؽ بته ؼویکتؽظ زمتىلی

هتى باؾ يؿظیک يبىظه و اهعاف آو ؼا تأهیى يمیيمایع< ؾیؽا ؼویکؽظ هتى باؾ و لاٚعه وخىب بػل ٚلتن
هؽ ظو هعف وازعی ظاؼيع و آو تأهیى و تُمیى ظقتؽقی به ٚلىم و اْالٚات اقت< با ایتى تفتاوت
که گكتؽه ٚلىم و اْالٚات هىؼظ يٗؽ ظؼ لاٚعه لؿوم بػل ٚلن گكتؽظهتؽ اؾ ؼویکؽظ زمىلی هتتى بتاؾ
بىظه و هٛلىهات و اْالٚات غیؽ يىآوؼايه ؼا يیؿ ظؼ بؽ هیگیؽظ.

 .4لاػده رجىع جاهل به ػالن
ظؼایًدا به تؽتی به بسث اؾ هفهىم لاٚعه ؼخى٘ خاهل به ٚالن ،هكتًعات لاٚعه هػکىؼ ،للمؽو
ایى لاٚعه و ظؼيهایت به بؽؼقی همایكهای وَٛیت ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ و يٗام زمىق هالکیتت
ّ
فکؽی ظؼ تسمك و اٚمال لاٚعه ؼخى٘ خاهل به ٚالن هیپؽظاؾین:

1ـ .4هفهىم لاػده رجىع جاهل به ػالن
لاٚعه ؼخى٘ خاهل به ٚالن اهؽی فٓؽی و ٚملی اقت که نؽ٘ يیؿ آو ؼا تأییع يمتىظه و بته هثابته
جحمك لىاػد فمهی يشز ػلن

لاٚعه ٚام بىظه و کلیه زؽف و يًای ٙؼا ناهل هینىظ ٔهؽتُىی لًگتؽوظی ،1412 ،ج ،1و .ٓ171ظؼ
هًاب ٙنؽٚی ،ایى لاٚعه که بیايگؽ بًاء ٚمالء اقت ،ظؼ هىاؼظ هتٛعظ هبًای وَ ٙازکام لتؽاؼ گؽفتته
اقت که ههمتؽیى هىاؼظ هػکىؼ وخىب تملیع ٔهىزتعی لًکؽايتی[ ،بیتتا  ،ج ،2و ٓ57و ؼختى٘ بته
ضبؽه یا کاؼنًاقی ٔخمٛی اؾ پژوههگؽاو ،1426 ،ج ،2و ٓ581و همچًیى ؼخى٘ به اهتل لغتت ظؼ
ظؼک هٛايی لغات ٔهؽٚهی نىنتؽی ،1427 ،ج ،2و ٓ166هیبانع.

2ـ .4هستًدات لاػده رجىع جاهل به ػالن
هكتًعات ایى لاٚعه به نؽذ غیل اقت:
ت زکن ٚمل یا قیؽه ٚمالء ت ظؼ اؼتباِ با تىخیه ایى لاٚعه چًعاو يبایتع کىنتیع و ؼاه اقتتعالل
پیم گؽفت< چؽاکه ایى لاٚعه فٓؽی و ٚملی اقت و هؽ کكی با ايتعک تأهتل بته وَتىذ َتؽوؼت
ؼخى٘ خاهل به ٚالن ؼا ظؼ هییابع .باتىخه به همیى والٛیتت يتاز کفایتال االيتىل آوؼظه اقتت
;خىاؾ تملیع و ؼخى٘ خاهل به ٚالن ت اخماال ت اهؽی بعیهی و فٓؽی اقت که ايتال يیتاؾی بتهظلیل
يعاؼظٔ :هکاؼم نیؽاؾی ،1427 ،و <ٓ496بؽایىاقاـ ؼخى٘ خاهل به ٚتالن ظؼ هؽیتک اؾ زتؽف و
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یک لاٚعه ظؼ هًاب ٙاقالهی وختىظ ظاؼظ ٔزكتیًی تهؽايتی ،1421 ،ج ،2و154تت .ٓ155للمتؽو ایتى
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يًای ٙؼا ؼویه و قیؽه ٚمالء ظايكتهايع ٔهؽتُىی لًگؽوظی ،1412 ،و.ٓ174
ت آیات اهل الػکؽ ت ظؼ اؼتباِ با لاٚعه هػکىؼ آیات هىقىم به اهل التػکؽ ظؼ لتؽآو وختىظ ظاؼظ.
ظؼ آیه  43قىؼه يسل و آیه  7قىؼه ايبیاء که آیات هىقتىم بته اهتل التػکؽ هكتتًع ْٔیتاؼی و يتىؼی،

َ
َ َُ َ َ
َّ َ ُ
َ َ َْ َ َْ ْ َْ
تىزی ِإلتی ِه ْن ف ْاقتألىا أ ْهتل
 ،1394و ،ٓ24به تؽتی آهعه اقت; :وها أؼقلًا ِهى لب ِلک ِإال ِؼختاال ي ِ
ْ ْ َ َ َ َ
الػک ِؽ ِإو کً ُت ْن ال ت ْٛل ُمىو; .:ها پیم اؾ تى خؿ هؽظايی که به آيها وزتی هیکتؽظین يفؽقتتاظین [همته
َّ
َ ْ َ َ
ايكاو بىظيع و اؾ خًف بهؽ اگؽ يمیظايیع اؾ اهل اْتال٘ باؽقتیعَ ; :و َهتا أ ْؼ َقتل ًَا ل ْبلتک ِإال ِؼ َختاال
َ َ َُ َ َ
ُ
َ َ َ َ
ْ
ىزی ِإلی ِه ْن ف ْاقألىا أ ْهل الػک ِؽ ِإو ک ًْ ُت ْن ال ت ْٛل ُمىو; :ها پیم اؾ تى ختؿ هؽظايتی کته بته آيهتا وزتی
ي ِ
هیکؽظین يفؽقتاظین [همه ايكاو بىظيع و اؾ ختًف بهتؽ اگتؽ يمتیظايیتع اؾ اهتل اْتال٘ باؽقتیع:

ٔزكیًی تهؽايی ،1421 ،و .ٓ156ظؼایًدا ايٓالذ ;اهل الػکؽ :کته لتؽآو بته هؽاخٛته و قتؤال اؾ
ایهاو اهؽ يمىظه اقت هٓابك تسمیك بهٚمل آهعه و ظیعگاه بؽضی اؾ هفكؽیى ،بهویژه بؽ هبًای هفهىم
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لغىی آو و ٚباؼت ;او کًتن ال تٛلمىو :که بؽ لاٚعه ؼخى٘ خاهل به ٚالن ظاللت هیيمایع ْٔیتاؼی

و يىؼی ،1394 ،و ،ٓ37تمام آگاهاو و هٓلٛاو یا هماو اهل ٚلن و ظايم ؼا بعوو هیچ تطًیى و

حمىق اسالهی /سیدحسیى شبیزی سيجايی و جؼفز يظامالملکی

تمییعی ظؼ بؽ هیگیؽظ ٔپىؼقیع و کیطا فؽؾايه ،1391 ،و <ٓ133ظؼيتیده آیه فتىق بیتايگؽ یتک لتايىو
کلی ٚمالیی ظؼ هىؼظ" ؼخى٘ خاهل به ٚالن" اقت ٔنیؽاؾی ،1371 ،ج ،13وْ /361یتاؼی و يتىؼی،

 ،1394و37ت /41پىؼقیع و کیطا فؽؾايه ،1391 ،و.ٓ133
ت ؼوایات ت ؼوایات هتٛعظی ظؼ اؼتباِ با لاٚعه هػکىؼ وخىظ ظاؼظ که ظؼ هًاب ٙزعیثی با هستتىا
و ًٚىاو قؤال اؾ ٚالن هٓؽذ هیبانع .چًاوکه ظؼ ؼوایت آهعه اقت; :همايا هؽظم هالک هینتىيع
ؾیؽا يمیپؽقًع .:همچًیى ظؼ ؼوایت ظیگؽی آهعه اقت; :همايا بؽ ؼوی ایى ٚلن لفلی اقت و کلیع
آو قؤال اقت .:ظؼيهایت ظؼ ؼوایت ظیگؽی آهعه اقت; :ؼاه یاظآوؼی ٔکك ٓ ٚلن تسمیك اقتت و
تسمیك بكاو يماؾی يیکى اقتٔ :کلیًی ،1407 ،ج ،1و40ت.ٓ41

3ـ .4للمزو لاػده رجىع جاهل به ػالن
ظؼ اؼتباِ با للمؽو لاٚعه ؼخى٘ خاهل به ٚالن هیبایكت اؾ ظو هًٗؽ به تبیتیى هىَتى٘ و تٛیتیى
للمؽو پؽظاضت :یکی اؾهًٗؽ ٚلن هىَى٘ لاٚعه و ظیگؽ ايىا٘ ؼخى٘ خاهل به ٚالن.
ت ٚلن هىَى٘ لاٚعه ت به نؽزی که پیم اؾ ایى ظؼ تفكیؽ آیات اهل التػکؽ گػنتت هًٗتىؼ اؾ
ٚلن ظؼایًدا هٓلك ٚلن اقت< بًابؽایى ٚلىم ظیًی و غیؽ ظیًیٚ ،لىم کاؼبؽظی و ٚلىم يٗؽی و ...همه

ؼا ظؼ بؽ هیگیؽظ .البته بایع ظلت يم ىظ که ٚلن ظؼ هًٛای نؽٚی و کاؼآهع آو هًٗىؼ يٗؽ اقت و اهىؼ
غیؽ نؽٚی اؾ لبیل ضؽافه ،کك زؽام ،تىلیع ضىؼظيیهای زؽام و ...زتی اگتؽ ظؼ ٚتؽف هتن ٚلتن
ّ
هسكىب گؽظيع ٚلن ههمىل ایى لاٚعه و هىَى٘ تکلیف نؽٚی تٛلن يیكتًع.
ت ايىا٘ ؼخى٘ خاهل به ٚالن ت ؼخى٘ خاهل به ٚالن ايىاٚی به نؽذ غیل ظاؼظ:
ؼخى٘ کاؼبؽظی :بعیى هًٛا که فؽظ خاهل به ٚالن هؽاخٛه هیيمایع تتا ٚتالن بتؽای او تهتطیى
هًعاق ظهع< همايًع هؽاخٛه هؽیٍ به پؿنک.
ؼخى٘ آهىؾنی :بعیى هًٛا که خاهل به ٚالن بؽای آهىؾل ؼول ٚالن ظؼ به ظقتآوؼظو ٚلىم بته
ّ
ایهاو هؽاخٛه هیيمایع< همچىو ؼخى٘ ظايم آهىؾ یا ظايهدى به هٛلن یا اقتاظ ضىظ.
ؼخى٘ ههىؼتی :بعیى هًٛا که خاهل اؾ ٚالن ،هازًل و يتیده ٚلن ضىظ ؼا ظؼ هىَتى٘ ضتاو
هیضىاهع .همچىو ؼخى٘ هکلف به هدتهع ،ؼخى٘ به اهل لغتت ،ؼختى٘ بته وکیتل بتؽای ههتاوؼه
لايىيی وٚٔ ...لیعوقت و نیؽاؾی ،1395 ،و.ٓ112
ظؼایًدا بؽ هبًای ٚعم تمییع ؼوایات و اْالق و ٚمىهیت آيها ظؼ ضًىو هىؼظ ،ؼخى٘ خاهل به
جحمك لىاػد فمهی يشز ػلن

ظؼ ایى لاٚعه هفهىم ٚلن بایع به هفهىم ٚام بىظه و تماهی ٚلىم ههؽو٘ اٚن اؾ ٚلىم ظیًتی و غیتؽ
ظیًی ،کاؼبؽظی و يٗؽی و ....ؼا ناهل نتىظ تتا تمتاهی الكتام ؼختى٘ ؼا ظؼ بؽگیتؽظ< چؽاکته ؼختى٘
کاؼبؽظی بیهتؽ ظؼ ٚلىم کاؼبؽظی همچىو پؿنکی و ههًعقی و ...هًعاق هییابع تا ٚلىم هسٍ و
يٗؽی همچىو فلكفه و کالم .لػا بایع ٚلن ؼا ظؼ هفهىم ٚام ظؼ يٗؽ گؽفت تا تماهی الكتام ؼختى٘ ؼا
ظؼ بؽ گیؽظ و ایى اهؽ ٚامبىظو هفهىم ٚلن ظؼ لاٚعه ؼخى٘ خاهل به ٚالن ؼا تأییع و تمىیت هیيمایع.
باتىخه به نمىل ایى لاٚعه بؽ ؼخى٘ آهىؾنی اؾقىیی هفهىم خاهل ظؼایًدا با خاهل ٚؽفی فؽق
ظاؼظ و ٚالوه بؽ انطاو خاهل ٚؽفی که هیچ ٚلمی ظؼ ضًىو هىَى٘ يعاؼيتع انطايتی ؼا کته
ظؼ ضًىو هىَى٘ و ظؼ زىؾه هػکىؼ ظاؼای ٚلن بىظه ولتی ظؼيتعظ تکمیتل و اؼتمتاء ٚلتن ضتىظ
هكتًع ؼا يیؿ ظؼ بؽ هیگیؽظ .اؾقىیظیگؽ هفهىم ٚالن يیؿ ظؼایًدا با ٚالن ٚؽفی فتؽق ظانتته و يتؽفا
ياٖؽ بؽ ضبؽه یا ظايهمًع ظؼ یک زىؾه تطًًی يمیبانع ،بلکه هًٗىؼ اؾ ٚالن کكی اقتت کته ظؼ
ضًىو هىَى٘ ؼخى٘ ،ظاهًه ٚلمم گكتؽظهتؽ اؾ خاهل اقت ،تا زتعی کته بتىايتع ظؼ ضًتىو
هىَى٘ وی ؼا ؼاهًمایی يمىظه و اؾ خهالت ظؼ آوؼظ ولى ایًکه ظؼ هدمى٘ ظؼ زىؾه تطًًی ٚلمتی
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ٚالن تماهی هىاؼظ فىق ؼا ظؼ بؽ هیگیؽظ .ایى اهؽ ظاؼای يتایح غیل اقت:
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هىؼظ يٗؽ فؽظ خاهل هؽتبه ٚلمی بیهتؽی يكبت به ٚالن ظانته بانع.

1

ظؼيهایت بایع ظلت يمىظ که بهؼغن تأکیع بؽای ؼخى٘ خاهل بته ٚتالن ظؼ تمتاهی هتىاؼظ ،زکتن
وخىب بؽای خاهل بؽای ؼخى٘ به ٚالن هًسًؽ به هىاؼظ َتؽوؼی اقتت کته ٚتعم هؽاخٛته و بتالی
هايعو ظؼ خهل هىخ َؽؼ خعی ظيیىی و اضؽوی ظؼ هفهىم ٚتام هتیگتؽظظ< ؾیتؽا هبًتا و هكتتًع
ايلی ظؼ لاٚعه ؼخى٘ خاهل به ٚالن اؼتکاؾ ٚمالیی اقت و اؼتکاؾ هػکىؼ هتاظاهی کته َتؽوؼت و
ّ
اهمیتی ظؼ کاؼ يبانع بؽ وخىب ؼخى٘ خاهل به ٚالن ظاللت يمیيمایع< چًاوکه ظؼ هفهىم تملیع يیؿ
بؽ هبًای َؽوؼت ٚلن به ٚلىم نؽٚی و ولىف هكلماياو بؽ ازکام نؽٚی زکتن بتؽ وختىب تملیتع
ظاظه هینىظ ٔهکاؼم نیؽاؾی ،1428 ،ج ،3و .ٓ593ایى گفتاؼ بهویژه اؾ آو هًٗؽ تأییع هیگتؽظظ کته
ؼخى٘ خاهل به ٚالن ياٖؽ بؽ بٛع و خًبه همابل لىاٚع يهی کتماو ٚلن و لاٚعه وخىب بػل ٚلن بىظه
و بؽ هبًای هالؾهه هػکىؼ زکن بؽ وخىب ؼخى٘ خاهل به ٚالن خؿ ظؼ هىاؼظ َؽوؼت هٛمىل بهيٗؽ
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يمیؼقع.
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4ـ .4بزرسی همایسهای وضؼیت رویکزد حمىلی هتى باس و يظام حمـىق هالکیـت
ّ
فکزی در تحمك و اػمال لاػده رجىع جاهل به ػالن
ّ
ؼخى٘ خاهل به ٚالن يیاؾهًع بكتؽ و همعهات هًاق اقت .ایى ؼخى٘ ظؼ فُای تبتاظل ؼازتت
ّاْالٚات و خؽیاو آؾاظ ّاْالٚات همکى و ّ
هیكؽ ضىاهع بىظ< ایى ظؼزالی اقت کته ،يته تًهتا يٗتام
زمىق هالکیت فکؽی اهکاو ؼخى٘ خاهل به ٚالن ؼا ؾهیًهقاؾی يمتیيمایتع بلکته بته نتؽزی کته
ّ
گػنت ضىظ هاي ٙخؽیاو آؾاظ تباظل اْالٚات و تىقٛه ايتمال اْالٚات و فًاوؼی هیبانتع .لتػا يته
تًها يٗام هػکىؼ يمهی ظؼ ؾهیًهقاؾی و تسمك لاٚعه ؼخى٘ خاهل به ٚالن يعاؼظ بلکه ضىظ یکتی اؾ
هىاي ٙآو اقت< بؽایىاقاـ ايالذ يٗام زمىق هالکیت فکؽی اؾایىهًٗؽ َؽوؼی اقت .ظؼ همابل
ّ
ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ با تأکیع بؽ ايل ظقتؽقی آؾاظ به اْالٚات يىآوؼايته بتهًٚىاو ؼکتى اقاقتی
ّ
ّ
ّ
ضىظ و ظؼ ؼاقتای تسمك ايل هػکىؼ ابؿاؼها و همعهات َؽوؼی بؽای تبتاظل اْالٚتات ؼا بتهضىبی

 <1بًابؽایى هفهىم خاهل و ٚالن ظؼ لاٚعه ؼخى٘ خاهل به ٚالن يكبی هكتًع ،اؾایىهًٗؽ ظؼایًدا فؽظ ٚالن بته هىَتى٘
ضاو هػکىؼ ٚلن ظاؼظ ،ولی خاهل ٚلن يعاؼظ یا آيکه ظؼ ضًىو هىَى٘ ؼخى٘ ٚلن ٚالن به خاهل بیهتؽ اقت،
هىؼظ يٗؽ هیبانع .ایى چًیى اگؽ ظايهدىیی اکتهافی يمایع اقتاظ وی که ظؼ خؽیاو يسىه و ؼاهکاؼ اکتهاف هػکىؼ
يیكت ظؼ ضًىو هىَى٘ ضاو اکتهاف هػکىؼ يكبت به ظايهدىی ضىظ خاهل هسكىب هیگؽظظ.

ّ
فؽاهن هیقاؾظ که اؾ ههمتؽیى آيها نبکههای به انتؽاکگػاؼی اْالٚات و ایداظ بًیاظهای هتى بتاؾ
بؽای تباظل آؾاظ ّاْالٚات يىآوؼايه بیى اُٚاء به نؽذ پیهیى هیبانع .ایتى چًتیى ّ
زتتی اگتؽ يتتىاو
گفت ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ زاوی الؿام ؼخى٘ خاهل به ٚالن ظؼ هىاؼظ َؽوؼت اقت ،اها به یمیى
ّ
هیتىاو اغٚاو يمىظ که بكتؽ هًاق بؽای تسمك ایى لاٚعه ؼا فؽاهن هیيمایع .اؾایىهًٗتؽ ظؼيهایتت
ّ
ّ
هیتىاو يمم ایى ؼویکؽظ ؼا ظؼ تسمك و اٚمال لاٚعه ؼخى٘ خاهتل بته ٚتالن يمهتی ختعی و هتؤثؽ
ظايكت< به ٚباؼت ظیگؽ بطم ؾیاظی اؾ لىاٚع ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ يتاٖؽ بتؽ التؿام بته تتأهیى و
ّ
ّ
ؾهیًهقاؾی ظقتؽقی آؾاظ به اْالٚات يىآوؼايه ظؼ بكتتؽ خؽیتاو آؾاظ اْالٚتات و تبتاظل اْالٚتات
ّ
ّ
ٚلمی و فًووؼايه اقت .اهؽی که همعهه اقاقی بؽای تسمك لاٚعه ؼخى٘ خاهتل بته ٚتالن هسكتىب
هیگؽظظ< لػا لاٚعه ؼخى٘ خاهل به ٚالن هیتىايع هكتًع بطم ؾیاظی اؾ لىاٚع ؼویکؽظ زمىلی هتى
باؾ بانع .بٛالوه فُای زاکن بؽ ؼویکؽظ زمىلی هتى بتاؾ هبتًتی بتؽ تٛتاهالت و تبتاظالت هتمابتل
ّ
اُٚاء و به انتؽاکگػاؼی اْالٚات بؽ هبًای آو اقت< لػا هیتىاو گفت بكتؽ الؾم بتؽای هؽاخٛته
جحمك لىاػد فمهی يشز ػلن

يمىظه و ٚػؼی بؽای گؽیؿ اؾ اخؽای زکن نؽٚی وخىب ؼخى٘ خاهل بتؽ ٚتالن بتالی يمتیگتػاؼظ.
همچًیى ظؼ تىخیه لابلیت لاٚعه ؼخى٘ خاهل به ٚالن بهًٚىاو یکی اؾ هبايی فمهی ؼویکؽظ زمتىلی
هتى باؾ هیتىاو به ؼابٓه آو با قایؽ لىاٚع فمهی ظؼایىؾهیًه پؽظاضتت< تىَتیر آيکته لاٚتعه ؼختى٘
خاهل به ٚالن یکی اؾ خًبههای ٚلن هسىؼی ظؼ هًاب ٙنؽٚی اقت که به هىاؾات لاٚعه يهی کتمتاو
ٚلن و همچًیى لاٚعه وخىب بػل ٚلن ابٛاظ ظوگايه و هتمابل ٚلن آهىؾی ظؼ ؼویکتؽظ اقتالهی ؼا ظؼ
بؽ هیگیؽظ< بعیىيسى که لىاٚع يهی کتماو ٚلن و وخىب بػل ٚلن بؽ تکلیف تٛلتین و ايتهتاؼ ٚلتن
تىقّ ٚالن یا ياز ٚلن ظاللت هیيمایعّ ،اها ظؼ همابل لاٚعه ؼختى٘ خاهتل بته ٚتالن بتؽ خًبته
خكتدى و یاظگیؽی ٚلن تىقّ افؽاظ خاهل یا فالع ٚلن هػکىؼ ظاللت هیيمایتع< بًتابؽایى هتیتتىاو
گفت لاٚعه ؼخى٘ خاهل به ٚالن با لاٚعه يهی کتماو ٚلن و لاٚعه وخىب بػل ٚلن هالؾهه هییابع<
بؽایىاقاـ و باتىخه به ایى والٛیت که هفهىم ؼخى٘ ظؼایًدا هٛاظل هماو هفهىم قؤال و ظؼضىاقت
ظؼ لاٚعه يهی کتماو ٚلن اقت ،بهيٗؽ هیؼقع که به هماو ظالیلی که تٓابك ؼویکتؽظ زمتىلی هتتى
باؾ با لاٚعه يهی کتماو ٚلن اثبات هیگؽظظ و هتٛالبا ایى لاٚعه یکتی اؾ هبتايی لابتل لبتىل و تىخیته
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خاهل به ٚالن ظؼ هىاؼظ َؽوؼت ظؼایًدا بهضىبی فتؽاهن اقتت و بٛیتع بتهيٗؽ هتیؼقتع ظؼ چًتیى
ّ
بكتؽی يتىاو تسمك لاٚعه ؼخى٘ خاهل به ٚالن و وخىب بؽای خاهل بؽای تأهیى يیاؾ ضىظ ؼا ظؼ يٗتؽ
ّ
ّ
يگؽفت< ؾیؽا قهىلت ظقتؽقی و اهکاو ظؼیافت اْالٚات زدت ؼا بؽ فؽظ خاهتل و يیاؾهًتع تمتام
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پػیؽ بؽای ایى ؼویکؽظ اقت ،پػیؽل لاٚعه ؼخى٘ خاهل به ٚالن يیؿ ،بهًٚىاو یکی اؾ هبايی ؼویکؽظ
هػکىؼ ،تىخیه هیگؽظظ.

يتیجه
ؼول اتطاغی ظؼ يٗام زمىق هالکیت فکؽی ،هبًی بؽ زفٕ هًاف ٙهبتکؽ اؾ ْؽیتك ایدتاظ زتك
بهؽهبؽظاؼی ايسًاؼی ظؼ ْی ظوؼه زمایت بؽای وی ،هاي ٙتباظل اْالٚتات و ایتعهها نتعه و ضتىظ
ّ
خؽیاو اْالٚات يىآوؼايه که ؼکى اقاقی و همعهه تىقٛه و اؼتماء يىآوؼی اقت ،ؼا با ههکل هىاخته
ّ
هیقاؾظ .ایى چًیى يٗام زمىق هالکیت فکؽی ضىظ یکی اؾ هىاي ٙاٚمال و تسمك لاٚعه يهی کتماو
ٚلن اقت .همچًیى بؽ هبًای َٛف يٗام زمىق هالکیت فکؽی ظؼ تأهیى و اٚمتال التؿام بته افهتاء
يىآوؼی و همچًیى يمى آو ظؼ تأهیى اْالٚات َؽوؼی هىؼظ يیتاؾ ظؼ اقتتفاظه اؾ یتک يتىآوؼی ظؼ
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هدمى٘ يٗام هػکىؼ ؼا يمی تىاو زاوی الؿام به يهؽ و تٛلین اْالٚات و تکلیتف نتؽٚی بتػل ٚلتن
ّ
زتی ظؼ هىاؼظ َؽوؼت ظايكت .ظؼيهایت آيکه فمعاو فُای تباظل ؼازتت اْالٚتات و خؽیتاو آؾاظ
ّ
ّ
اْالٚات بهًٚىاو بكتؽ و همعهه اقاقی بؽای اٚمال لاٚعه وخىب بػل ٚلن و زتی هايٛیتت لىاٚتع
ایى يٗام اؾایىهًٗؽ يٗام هػکىؼ ؼا ظؼ تأهیى و تسمك لاٚعه ؼخى٘ خاهتل بته ٚتالن بكتی ياکاؼآهتع
هیيمایع.
ّ
ظؼ همابل هؤلفه ايلی ظؼ ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ تأهیى و تُمیى ظقتؽقی آؾاظ به فؽهىل تىلیتع
يىآوؼیهتتا ظؼ قتتٓر ٚتتالی و بتتعوو هؽگىيتته تبٛتتیٍ و هستتعوظیت و ظؼ تمتتاهی هؽازتتل ايتهتتاؼ،
بهؽهبؽظاؼی و واگػاؼی يىآوؼی هیبانع .هؤلفه هػکىؼ اؾ ْؽیك وَ ٙو اٚمال ايىل ظهگايه زتاکن
بؽ ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ تأهیى و اٚمال هیگتؽظظ .زؽهتت يانتی اؾ يهتی کتمتاو ٚلتن ظؼ هتىاؼظ
َؽوؼت ،وخىب بػل ٚلن ظؼ هىاؼظ َؽوؼت ،لاٚعه ٚملی ؼخى٘ خاهل به ٚالن و وخىب يانتی اؾ
آو ظؼ هىاؼظ َؽوؼت خملگی يه تًها بؽ ظقتؽقی آؾاظ به ٚلن ،بهویژه اْالٚتات يىآوؼايته ،ظاللتت و
ّ
تأکیع هیيمایًع ،بلکه لعؼ هتیمى آيکه اٚمال ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ ظؼ ایى هىاؼظ ،بهًٚىاو ابتؿاؼی
بؽای تأهیى و تُمیى ظقتؽقی آؾاظ به اْالٚات يىآوؼايه و فؽهىل تىلیع يىآوؼی ٔهتتى بتاؾٓ اؾ ْتؽق
اخؽای تکلیف نؽٚی واخ هسكىب هیگؽظظ.
بؽهبًای تسلیل يىؼت گؽفته اؾ لىاٚع فمهی فىق يتایح غیل به ظقت هیآیع:
ّ
 1ت يٗام زمىق هالکیت فکؽی بؽ هبًای تسلیلهتای ٚلمتی و نتىاهع ٚیًتی ظؼ تتأهیى و تسمتك

لىاٚع فمهی يهؽ ٚلن بكی ياکاؼآهع اقت و بؽ هبًای زکن نؽٚی وخىب و زؽهت ظؼ ایتى لىاٚتع
ّ
ایى همه ظؼ اقتمؽاؼ اٚمال يٗام هػکىؼ با ایى وَٛیت تؽظیع خعی پعیع هیآیع ،اها ایى همه يبایتع
به هًؿله يفی کلی يٗام زمىق هالکیت فکؽی ايگانته نىظ ،بلکه بایع گفتت ايتالذ يٗتام هتػکىؼ
اؾایىهًٗؽ َؽوؼی اقت.
 2ت تماهی لىاٚع فمهی فىق الػکؽ ظؼيهایت بؽ تأهیى و تُمیى ظقتؽقتی آؾاظ بته فؽهتىل تىلیتع
يىآوؼیهتتا ظؼ قتتٓر ٚتتالی و بتتعوو هؽگىيتته تبٛتتیٍ و هستتعوظیت و ظؼ تمتتاهی هؽازتتل ايتهتتاؼ،
بهؽهبؽظاؼی و واگػاؼی يىآوؼی بهًٚىاو هؤلفه ايلی ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ ظاللت هیيمایًع.
 3ت ظؼ ؼاقتای ايل 4لايىو اقاقی باتىخه به يتیده هثبت تسلیل همایكهای يىؼت گؽفته بتیى
ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ و يٗام زمىق هالکیت فکؽی ،بهًٚىاو يٗام زمىلی زاکن ،اؾهًٗؽ تٓابك با
لىاٚع فمهی هػکىؼ ظؼيهایت ظؼ لابلیت ايٛکاـ و اٚمال ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ بهْىؼ کلی هتیچ
تؽظیعی بالی يمیهايع ،اها ظؼایىؾهیًه اؾقىیی هیبایكت بؽ هبًای هفهىم و للمؽو ایى لىاٚع فمهتی
بهًٚىاو هبايی تىخیه نؽٚی ؼویکؽظ هػکىؼ ٚمل يمىظ و اؾقىیظیگؽ قایؽ لىاٚتع همچتىو تكتلیّ
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هتى باؾ بهًٚىاو ؼاهکاؼی بؽای ايالذ و اؼتماء يٗام زمىق هالکیت فکؽی هىؼظ يٗؽ اقت.

 4ت بهتؽیى َابٓه بؽای اٚمال هتًاق ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ با ؼٚایت يکات فتىق آو اقتت
که تکلیف انطاو به ايتهاؼ ٚلن و تأهیى ظقتؽقی آؾاظ به فؽهىل تىلیع يىآوؼی ٔهتى بؽياههٓ و قایؽ
اْالٚات يىآوؼايه اؾ ْؽیك اٚمال ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ و ؼٚایت يهی کتماو ایى گىيته اْالٚتات
بؽهبًای اٚمال ؼویکؽظ هػکىؼ هًسًؽ به هىاؼظ َؽوؼت و ظاؼای اهمیت ویژه گؽظظ< بتعیىيسى کته
ظؼایىؾهیًه به وَّ ٙ
همؽؼات پؽظاضتته و ظؼ هتىاؼظ َتؽوؼت بتؽ اقتاـ ؼویکتؽظ زمتىلی هتتى بتاؾ

ظقتؽقی آؾاظ به فؽهىل تىلیع و اْالٚات يىآوؼايه تأهیى گؽظظ .بؽ هبًای هدمتى٘ هٓالٛتات بتهٚمل
آهعه هًٗىؼ اؾ هىاؼظ َؽوؼت هىاؼظی اقت که ٚعم ايتهاؼ و ظقتؽقی آقاو به اْالٚات يىآوؼايه بته
یکی اؾ يتایح غیل بیايداهع:
باٚث تُیی ٙخعی زمىق اقاقی و اولیه بهؽ همچىو زك زیات ،زك بؽ قالهت و ...گتؽظظ<
بًابؽایى بؽایهثال ظؼ زىؾه ؼونهای ظؼهاو و ظاؼوهای بیماؼیهای ههلک هیبایكت بؽ هبًای ايتىل
ؼویکؽظ زمىلی هتى باؾ ظقتؽقی آقاو و آؾاظ ؼا تأهیى يمىظ.
هىخ ايسؽاف خعی ظؼ زىؾه ٚلن و يىآوؼی نىظ.
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هالکايه و زمىق هالکیت فکؽی انطاو ؼا ظؼ زع هٓلىب اٚمال يمىظ .ظؼوالت ٙؼویکتؽظ زمتىلی
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به ٚكؽوزؽج بیايداهع.
هاي ٙبؽؼقی و اؼؾیابی ٚیىب يتىآوؼی و ضٓتؽات ازتمتالی يانتی اؾ آو ظؼ بتعو اهتؽ و لبتل اؾ
تداؼیقاؾی و تىلیع ايبىه يىآوؼی گؽظظ.
باٚث لٓمه به يٗن ٚمىهی ظؼ هفهىم ٚام ضىظ ناهل ،يٗتن ٚمتىهی التًتاظی ،يٗتن ٚمتىهی
اختماٚی ،اضالق زكًه و ...نىظ.
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