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   "sui generis"لزوم وضع نظام حمايتي خاص 

  1هاي فرهنگ عامه براي حمايت از جلوه

  3حسين كاويار ؛ 2مهدي اميني 

  :چكيده

اي از  كشوري با پيشينة تاريخي درخشان و تنوع قوميتي، فرهنگي و زيستي، برخوردار از گنجينهايران به عنوان 

چه در حقوق داخلي و چه در بعد . هاي مختلف فرهنگ عامه است كه بايستي مورد حمايت حقوقي قرار گيرد جلوه

ادبي و هنري قوق مالكيت ح(هاي مختلف حقوق مالكيت فكري  المللي مباحث زيادي در خصوص قابليت شاخه بين

تعمق در مباحث مذكور  و دقت . هاي فرهنگ عامه مطرح شده است براي حمايت از جلوه) و حقوق مالكيت صنعتي

هاي فرهنگ عامه، لزوم طراحي يك نطام حمايتي خاص را  هاي حقوق مالكيت فكري در حمايت از جلوه در كاستي

هاي فرهنگ عامه مورد بررسي  لكيت فكري براي حمايت از جلوهتك مصاديق حقوق ما قابليت تك. دهد نشان مي

ها با مصاديق مختلف مالكيت  خصوص سازمان جهاني مالكيت فكري براي تطبيق اين جلوه به. (قرار گرفته است

ها تالش  هاي صنعتي، عالئم تجاري و ديگر مصداق هاي گياهي، طرح فكري از قبيل كپي رايت، حمايت از گونه

عدم . اند ولي هيچ يك در حمايت كامل و مؤثر از تمام مصاديق فرهنگ عامه موفق نبوده.) ه استزيادي كرد

هاي خاص  هاي فرهنگ عامه در قالب حقوق مالكيت فكري، ناشي از ويژگيامكان حمايت كامل و كارا از جلوه

است؛ فرهنگ عامه،  طيف بودن مصاديق، اولين ويژگي اين نمودها گستردگي، تنوع و ناهمگون. اين نمودهاست

ها،  ترين اين ويژگي يكي ديگر از مهم. گيرد هاي علمي، بصري، سمعي، ادبي و مانند آن را در بر مي وسيعي از جلوه

بودن و تعّلق آن به مردمان يك كشور يا منطقه است؛ اين نمودها به شخص خاصي تعلق ندارند، متعلق به گروهي

در حالي كه حقوق مالكيت . شتراكات تاريخي، قومي، فرهنگي و مانند آن هستندگروهي از مردم هستند كه داراي ا

در راستاي حمايت از منافع شخصِ ) هاي مبدأ جغرافيايي و عالئم جمعي نشانه(فكري جز در موارد استثنايي 

نفي و سلبي هاي فرهنگ عامه اهميت دارد، جنبة م عالوه بر اين، آنچه در حمايت از جلوه. كند آفريننده عمل مي

ها، استفاده نامتعارف، تحريف مصاديق و  اندازي بيگانگان و غيربومي پيشگيري از مصادره و دست. اين حمايت است

در حالي كه حقوق مالكيت فكري به . بيني شود مانند آن از جمله مسائلي است كه بايد در نظام حمايتي پيش

                                                 

نويسندگان اين مقاله را به پاس خدمات ارزشمند علمي دانشمند فرهيخته جناب آقاي دكتر حسين صفايي، به ايشان تقديم . 1
 .كنندمي
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 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             1 / 14

http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-133-en.html


 10سال سوم، شماره  –) پژوهشي –علمي (دوفصلنامه حقوق اداري    100

، به تعيين حقوق ماديِ مثبت و ايجابي )نحصاري صاحب حقمنع ديگران از تجاوز به حقوق ا(موازات جنبه سلبي 

ديگر آنكه، در . هاي فرهنگ عامه موضوعيت ندارد چنين حقوقي اصوالً در مورد جلوه. پردازد صاحب حق  نيز مي

غايت ه هاي فرهنگ عامه، تعيين اشخاصي كه نسبت به موضوع، داراي حق هستند، امري است ب خصوص جلوه

نظام حمايتي بايد حاوي . رسد از طريق نظام حقوق مالكيت فكري موجود قابل حل باشد نمينظر ه دشوار كه ب

گذشته از موارد مطروحه، . ها و منافع بين آنها باشد اي براي تعيين صاحبان حق و تقسيم منصفانة ارزش شيوه

ثبت است و مستلزم صرف  حمايت از طريق حقوق مالكيت فكري، اصوالً موقتي بوده، در بسياري از موارد نيازمند

هاي فرهنگ عامه  يك با روح و هدف حمايت از جلوه هزينه و انجام تشريفات اداري است، مواردي كه هيچ

  . سازگاري ندارد

هاي فرهنگ عامه كه عالوه بر بنابر مطالب فوق، طراحي يك نظام حقوقي منسجم در خصوص جلوه

مذكور را از فراموشي حفظ كرده و به استفاده، ترويج و معرفي هاي  هاي موضوع حقوق مالكيت فكري، جلوه حمايت

. تواند در قالب يك قانون خاص و جامع عملي شود نمايد، امري كه مي آن به جهان امروز كمك كند ضروري مي

  .  دارد -به عنوان ميراث مشترك جامعه -رسد اين، ديني باشد كه نظام حقوقي به فرهنگ عامه نظر ميه ب

   .هاي فرهنگ عامه، حقوق مالكيت فكري، نظام حمايتي خاص، فولكلور، دانش سنتي جلوه :يديواژگان كل

  مقدمه .1

هاي مختلف آن اعم از نمودهاي ادبي،  جلوه. است  فرهنگ عامه ميراث مشترك و مهم هر جامعه

امعه هاي يك ج كنندة تجربيات، دانش، عواطف و احساسات و ارزش منتقل... موسيقيايي، رفتاري و 

. تواند به حفظ وحدت و يكپارچگي در جوامع باشد حفظ و گسترش اين ميراث مشترك، مي. است

سازي هاي مختلف مورد استفاده قرار بگيرد و تجاري تواند در زمينه عالوه بر اين، نمودهاي مذكور مي

 دلق دارد و بايتع ،القاعده، حقوق ناشي از اين نمودها به جوامع بومي كه خاستگاه آنهاست علي. شود

براي نيل به اين هدف به استفاده . به نحوي منصفانه در داخل جوامع مذكور مورد استفاده قرار بگيرد

از ابزارهاي حقوقي نياز است تا مانند هر حق ديگر، حدود و ثغور و نحوة استفاده از آن مشخص شود 

در . اص ثالث ممانعت به عمل آيداستفادة اشخهاي نامناسب، تصاحب، وهن آثار و سوء و از استفاده

الخصوص  علي -رسد كه حقوق مالكيت فكري نگاه اول، با توجه به ماهيت اين نمودها به نظر مي

. اين ظرفيت را دارد كه حمايت الزم را  از اين نمودها به عمل آورد  - شاخة مالكيت ادبي و هنري

هاي خاصي  اما ويژگي. مل آمده استالمللي در اين خصوص به ع هاي زيادي نيز در سطح بين تالش

تدريج  اين نمودها به. سازدكه در اين نمودها وجود دارد، حمايت در قالب مالكيت فكري را دشوار مي
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هدف از حمايت و مدت حمايت نيز . اند و آفرينندة آنها جامعه است و در طول زمان به وجود آمده

  . متفاوت از حقوق مالكيت فكري است

هاي آن، قابليت حمايت از آنها در قالب حقوق  س از معرفي اجمالي نمودها و ويژگياين مقاله پ

مالكيت فكري را مورد بررسي قرار مي دهد و نهايتاً به ضرورت حمايت در قالب شيوة حمايتي خاص 

  . پردازد مي

  مفهوم نمودهاي فرهنگ عامه  .2

  مفهوم لغوي و اصطالحي  .1-2

اين . به معني دانش است  loreبه معني توده و مردم و   folkبخش مركب از دو   folkloreواژة 

با نام مستعار (شناس انگليسي ويليام جان تامز  توسط باستان. م1846واژه نخستين باردر سال 

ويليام تامز، فولكلور را به عنوان جانشيني براي . ساخته شد) Ambrose Morton  »آمبروز مورتون«

شناسان آلماني در شناسان انگليسي و زبانپيشنهاد كرد كه عتيقه »عاميانهعتيقات «اصطالح نادرست 

. نيمة نخست سده نوزدهم ميالدي براي مطالعه راه و رسم زندگي طبقات پايين اجتماع ساخته بودند

 توان دقيقاً ناميم را ميآنچه ما در انگلستان، رسوم باستاني عاميانه با ادبيات عاميانه مي«: نويسد او مي

گولد و كولب، (» بيان كرد »دانش عاميانه«يا  »لور –فولك «با يك تركيب خوب ساكسوني يعني 

  .ترجمه شده است» فرهنگ عامه«اين كلمه در ايران به ). 403: 1376

دانست كه موضوع آن بحث درباره دانش عاميانه  اي نظم علمي مي ويليام تامز فولكلور را به گونه

اگرچه از نيمة دوم قرن نوزدهم همگام با گسترش علوم اجتماعي و به . ستو آداب و رسوم سننتي ا

ليكن هميشه به . رفته توسعه يافت شاخه علمي جديد فولكلور رفته  1شناسي فرهنگي خصوص مردم

اي ابهام وجود پردازد و در خود آن موضوع نيز گونهعنوان يك نظام علمي كه به موضوع خاصي مي

هايي از فرهنگ است كه  فولكلور مسائل و بخش:  نويسدگئورگ هرزو مي مثالً ؛تدارد به كار رفته اس

در ايران هم . شودها بيان مي هاي عاميانه و رقص آوازه –ها افسانه –ابدي شده و با حكايت شفاهي 

اند تعريف هرزو را اكثر كساني كه در زمينه گردآوري موضوعات فرهنگ عامه كار و تحقيق كرده

                                                 

١.Cultural  anthropology 
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اند كه در ميان و اعمال و رفتاري دانسته »ها دانستني«اي از اند و عموماً فولكلور را مجموعه پذيرفته

  ).1380 نقل از فاضلي،ه ب(شود عامة مردم سينه به سينه از نسلي به نسل ديگر منتقل مي

اي از توليدات آثار، خالقيت، عقايد و سنن نمودهاي فرهنگ عامه در مفهوم حقوقي، به مجموعه

هاي ملموس و غيرملموس در قالب اشكال هنري شود كه با شيوهاي معين اطالق ميگروه يا جامعه

شامل دانش طبي، دانش كشاورزي، و (و ادبي يا به صورت دانش بومي ) اعم از اجرايي و غيراجرايي(

اسايي ، منابع طبيعي و اكولوژيكي ويژه و منابع ژنتيك تبلور يافته و عامل شن)دانش زيست محيطي

  ).131: 1388حبيبي، : ك.ر(اجتماعات و شناسنامه فرهنگي و زيستي اين جوامع است 

 هايجنبه و گذشتگان به مربوط تنها فولكلور، كنندمي فكر كه بسياري تصور برخالف بنابراين،

 پيشينيان ميراث ،)عاميانه فرهنگ همان يا( فولكلور چند هر كه گفت بايد آنهاست، زندگي مختلف

 باصالبت، و جذّاب پويا، زنده، هم هنوز و دارد وجود نيز امروزي جوامع در و حاضر حال در اما ت؛اس

 از و دور هايگذشته از كه هاييدانسته مجموعه با نيز حاضر حال در مردم و است ايستاده پاي بر

 كنندمي دگيزن است، رسيده آنها به و كرده عوض جا سينه، به سينه و مانده جا به گذشته هاينسل

 به را آنها و بخشدمي مفهوم و معنا آنها زندگي به زيادي حد تا كه است فولكلور همين حقيقت، در و

 را ملت آن هويت تمام بگيريم، آن از را ملت يك فولكلور اگر واقع، در. سازدمي دلگرم زندگي، ادامه

  .بود خواهد ممكن غير زندگي، ،آن بدون كه ايمگرفته

  يات مطرح پيرامون ماهيت نمودهاي فرهنگ عامه نظر .2-2

  :دارد وجود عامه فرهنگ پيرامون كلي نظرية چند

 هدف با و شده تحميل داري سرمايه سازي فرهنگ صنايع طرف از را آن اين كه نخست. 1

) چهارچوب و قالب ساختار،( نظام يك را عامه فرهنگ ديدگاه، اين. دانند مي بردن سود و فريبي عوام

 سياسي اقتصاد و پساساختارگرايي، انواع برخي فرانكفورت، مكتب ساختارگرايي، هاي ديدگاه. بيند مي

  .هستند نگرش اين مدافع

 كارگر، طبقه عامه، مردم، واقعي »نداي« و جامعه اعماق از برآمده را عامه فرهنگ كه نگرشي. 2

. داند مي مردم گري كنش عينو شامل را فرهنگ ديدگاه اين. داند مي »اصيل« فرهنگي خرده يا

  .هستند نظر اين مدافع ساختارگرايي انواع برخي و جامعه، اعماق تاريخ اجتماعي، تاريخ هاي ديدگاه
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 »مصالحه بر مبتني اي موازنه« را عامه فرهنگ هژموني، مفهوم گيري كار به با پردازاني نظريه. 3

 از استفاده با مردم سازي فرهنگ نحوه بر را ودخ توجه پژوهشگران اين. دانند مي باال ديدگاه دو هر از

 ميان رابطه و كنند مي معطوف داري سرمايه سازيِ فرهنگ صنايع توسط شده فراهم كاالهاي

 ها انسان« كه ديدگاه اين. دانند مي ديالكتيكي اي را رابطه) مصرف و توليد ميان( نظام و گري كنش

 نخستين ماركس كارل واقع در را »شوند مي ساخته فرهنگ توسط هم و سازند مي را خود فرهنگ هم

استوري، . (اند پرداخته بدان جدي طور به نيز پردازان نظريه ديگر و گرامشي آنتونيو. كرد ارائه بار

  )17-25صص : 1386

  هاي نمودهاي فرهنگ عامه ويژگي. 3

  .شود مي شامل ار كشوري هر مردم تودة واقعي زندگي كه گيرد مي بر در را مفاهيمي عامه فرهنگ

 كه كشوري هر. هستند فولكلور داراي كشورها كلية. نيست جهان كشور دو يا يك خاص فولكلور

 چشم به زيادتر آن در تاريخ روشن سايه كه  كشوري هر باشد، داشته فرازتري و نشيب پر گذشتة

 هاي انديشه و لفمخت مذاهب مختلف، هاي فلسفه عبارتي به. است تري پرمايه فولكلور داراي بخورد،

 روزي گرچه كه گذاشته جاي به خود از اثراتي ناخواه خواه شده، تلقين ساليان طي كه را گوناگوني

 همين خاطر به و گرديده عوام فرهنگ زمينة در داخل زمان، مرور به ولي بوده خاص فرهنگ جلوه

 اند، بوده ها ملت ساير يها انديشه و افكار شديد برخورد در كه كهنسال و قديمي كشورهاي كه است

 خصايص را آنها توانيم مي و است مشترك كشورها كليه فولكلور در كه هست نكاتي اما ترند؛ غني

  :از عبارتند مشترك هاي ويژگي اين. بدانيم سرزمين و زمين هر و خاك و آب هر در فولكلور ويژة

 نمود هيچ. است اعياجتم رويدادهاي و تجربه زاييده اغلب كشورها همه فرهنگ عامة .1

. است همين فولكلور اعتبار علل از يكي و نباشد گذشتگان از اي تجربه زادة كه ندارد وجود فولكلوري

 كرده عنوان تجربه را علوم خاصه چيزها همه موازين و معيار بشريت امروزه دراز، ساليان از پس

 و اند داشته گذشتگان از كه است تيتجربيا مبناي بر نيز فولكلور به مربوط نكات و موارد تمام. است

 كه اين است فولكلور هاي ويژگي از يكي بنابراين. است رسيده ما به نسل به نسل و سينه به سينه

 بينيممي. است گرفته مايه كهن فرهنگ يك از كه استاي  شالوده داراي عاميانه هايانديشه معموالً

 ستاره داشتن اين آيا دارد، ستاره يك عالم در كسي هر كه هست عقيده اين برخي ميان در كه
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 و دور كوچك، هرچند است بسته دل اميدي به اي زنده هر كسي، هر كه بكند آن از حكايت تواند نمي

  )92: 1356همايوني، (كند؟  نمي تنهاست، سخت كه انساني با همزاد، پيوند از و حكايت مبهم

 با بودن متناسب و آن بودن خالقه و ثبتم ملت، يك فرهنگ عامة هاي ويژگي از ديگر يكي .2

 تشخيص و بينيم مي آنچه فولكلور دنياي در. است ملت آن جغرافيايي  منطقه و نژاد روح، مذهب،

. دارد جايي كمتر فولكلور در آفرين يأس نمودهاي. است اميد از سرشار كنيم، مي حس و دهيم مي

 ادامه مرگ از پس حتي وصل، به عاشق اميد هك بينيم مي خوانيم، مي كه را محلي هاي ترانه وقتي

 واپسين روز در دارد، نمي بر وصل اميد از دل باز خفتن، گل و خاك زير و مرگ از پس حتي دارد،

 در. كرد خواهد خود آن از را او و برد خواهد دادار پيش را او شكايت و گيرد مي را معشوق دامن

 ها، خواري همه تحمل با قهرمان و انجامد نمي نااميدي هب قهرماني هيچ اميد نيز ها افسانه و ها قصه

 بر آن هم فشرد، خواهد آغوش در را او پيكر و كف به را يار گيسوي باالخره ها، دري دربه ها، زبوني

  )92: 1356همايوني، (. انساني بسيار وروش مبنا

 احوال و وضاعا با متناسب اي منطقه هر. آن است بودن اي منطقه فولكلور، ديگر ويژگي .3

 مطالعه خالل در آن را گياه و گل خاك، بوي آدم كه است خاصي فولكلور داراي خويش جغرافيايي

 نياز و چشد مي را اش اغذيه خاص طعم شنود، مي را جانورانش صداي كند،مي حس فولكلورش

  )93همان، ص. (كند مي درك را هايش نيازي بي و كند مي احساس را مردمش

هاي نمودهاي فرهنگ عامه اين است كه آنها فاقد آفرينندة مشخص  ترين ويژگي يكي از مهم. 4

اين در حالي است كه حقوق مالكيت فكري، در پي حمايت از آفريننده است و به او حقوق . هستند

  . كند انحصاري اعطا مي

  هاي حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه از طريق حقوق مالكيت فكري چالش. 4

بنابراين انتظار اين است كه  ؛هاي فكري انسان هستند عامه از جنس آفرينشنمودهاي فرهنگ 

اما دقت در وضعيت موجود حقوق . حقوق مالكيت فكري جايي براي حمايت از آنها داشته باشد

از حيث . مالكيت فكري نشانگر عدم كارايي اين حقوق در حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه دارد
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و نمودهاي فرهنگ عامه از طريق حقوق مالكيت فكري دشوار است،  1يعملي، حمايت از دانش سنت

مالكيت، اصالت، دورة حمايت،  :خاطر برخي مفاهيم پذيرفته شده در حقوق مالكيت فكري از قبيل به

شرط مكتوب بودن،  .(٧٢-p٧١ :٢٠٠٧ ,Kuruk)ابتكاري بودن، منحصر به فرد بودن و تثبيت 

 . كند حمايت خارج مي ةت شفاهي منتقل شده است، از دايربسياري از نمودها را كه به صور

  حقوق مالكيت ادبي و هنري .1-4

ها،  هاي محلي، افسانه نغمه عامه، آوازها و بسياري از مصاديق نمودهاي فرهنگ عامه از قبيل اشعار

بي و از لحاظ جنس و ماهيت با آثاري كه مورد حمايت حقوق مالكيت اد... ها و  ها، نقاشي داستان

بنابراين، بايد اين مسأله بررسي شود، كه با توجه به اين اشتراك، آيا قالب  .هنري است، يكسان است

   ؟مالكيت ادبي و هنري، قالب مناسبي براي حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه است

كنوانسيون آفريقايي . رايت  مسألة جديدي نيست ها براي حمايت از فولكلور از طريق كپي تالش

تونس، بوليوي، الجزاير، شيلي تالش  :و نيز قوانين برخي كشورها از قبيل 2ق مالكيت فكريحقو

در اين قوانين، تأكيد شده . كردند تا از اين نمودها در قالب حقوق مالكيت ادبي و هنري حمايت كنند

ور هستند يا آورندگاني با هويت نامعلوم بوجود آمده باشد كه تبعة آن كش است كه آثار بايد توسط پديد

 OAPI)(آفريقايي حقوق الكيت فكري  كنوانسيون. اندبوده
كند كه آثار بايد بوسيلة جوامع  اشاره مي 3

اين موضوع در سال  (٥.P ,١٩٨٢ ,UNESCO AND WIPO).بوجود آمده باشند و نه اشخاص

شود،  اگرچه گفته مي. و در جريان اصالح كنوانسيون برن در استكهلم نيز مطرح گرديد 1967

) اي كه هويت آفريننده آن معلوم نيست  در خصوص آثار منتشرنشده )4( 15مادة (گنجاندن يك ماده 

اما ترديدها در خصوص كفايت  ؛در كنوانسيون برن، در راستاي پاسخ به اين مسأله بوده است

به صورت بسياري از نمودهاي فرهنگ عامه . رايت براي حمايت از نمودهاي فرهنگي پابرجا ماند كپي

                                                 

چرا كه  ؛شود سازمان جهاني مالكيت فكري، امروزه غالباً بين دانش سنتي و نمودهاي فرهنگ عامه قائل به تفاوت مي. 1
با اين حال نبايد فراموش كرد كه  (WIPO, 2015, p.22)رود،  مي كار ابزارهاي حقوقي متفاوتي براي حمايت از اين دو به

الخصوص، خاستگاه، اختصاص به جامعه، ضرورت حمايت و برخي  دانش سنتي و نمودهاي فرهنگ عامه از جهات مختلف علي
 . هاي آن از قبيل مستمر بودن، با يكديگر مشترك هستند ويژگي

٢. African Intellectual Property Organization (OAPI) 

٣ . Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             7 / 14

http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-133-en.html


 10سال سوم، شماره  –) پژوهشي –علمي (دوفصلنامه حقوق اداري    106

و واجد شرايط الزم براي حمايت  (٨.p ,٢٠١١ ,Wong and Fernandin). شوند اشتراكي خلق مي

يونسكو و وايپو در طرح مشتركي كه به عنوان مقررات نمونه . در قالب مالكيت ادبي و هنري نيستند

اند كه قوانين  ودهاند، تأكيد نم فرهنگ عامه تهيه كرده  براي تدوين قوانين ملي در حمايت از نمودهاي

در . عمل آورده حمايت مؤثر و مناسبي از اين نمودها ب تواندرايت نمي و معاهدات مربوط به كپي

غيرشخصي، مستمر و با روندي آهسته در  ةكه نمودهاي فرهنگ عامه حاصل يك فعاليت خالقان حالي

. با خود دارند ة مشخص هستند، مصاديق حقوق مالكيت ادبي و هنري يك اصالت شخصيعيك جام

مدت هستند و حمايت در قالب  عالوه بر اين، نمودهاي فرهنگ عامه نيازمند حمايت مستمر و طوالني

زماني كوتاه بعد از آن  ةاضافه يك باز  حقوق مالكيت ادبي و هنري كه محدود به دورة حيات پديدآور به

   ٥.p ,١٩٨٢ ,UNESCO and WIPO) ( .است، براي حمايت از اين نمودها مناسب نيست

  حقوق مالكيت صنعتي و تجاري .2-4

مستقيم در حمايت از نمودهاي  تواند به نحو غير هر يك از مصاديق حقوق مالكيت صنعتي مي

تواند با ممانعت  براي مثال حقوق اختراعات مي. فرهنگ عامه و دانش سنتي مورد استفاده قرار گيرد

دارد، از اختصاص نامناسب آن به شخص يا اشخاصي  هايي كه ريشه در جامعة بومي نوآوري از ثبت

به   هايي در ثبت نمودها تواند با ايجاد محدوديت يا حقوق عالئم تجاري مي. محدود جلوگيري كند

اما زماني كه  ؛عنوان عالمت تجاري از وهن اين نمودها و استفادة نامناسب از آنها جلوگيري كند

يعني . شود منظور، يك حمايت مستقيم است صنعتي ميصحبت از حمايت در قالب حقوق مالكيت 

عنوان يكي از مصاديق اين شاخه از حقوق مالكيت صنعتي مورد  بههاي فرهنگ عامه  اينكه نمود

. حقوق مالكيت صنعتي، اصوالً يك نظام حمايتي شكلي و مبتني بر ثبت است. حمايت قرار گيرد

شود كه شيوة حمايت از طريق مالكيت  ي باعث ميهاي اداري و قضاي طوالني و پرهزينه بودن رويه

تواند براي  بهترين مصداق از مصاديق حقوق مالكيت صنعتي كه مي. صنعتي چندان جذاب نباشد

چرا كه اين مصداق،  ؛هاي جغرافيايي است حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه به كار رود، نشانه

عالوه بر اين عوامل انساني در كنار  .شود اختصاص به شخص خاصي ندارد و يك قلمرو را شامل مي

بين يك كاال و يك منطقة  كه هايي باشد تواند از جمله ويژگي كيفيت، شهرت و عوامل طبيعي  مي

جين همدان بيش از هر  هاي الله شهرت جهاني سفال  كند؛ براي نمونه جغرافيايي ارتباط برقرار مي
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در خصوص صنايع  .)36 :1389شايسته، (سفالگري دارد چيز، ريشه در مهارت اهالي اين خطّه در امر 

 صنايع اينكه به عنايت با«: ودهاي فرهنگ عامه گفته شدهمدستي به عنوان يكي از مصاديق ن

 است، استوار – است شده ديگر منتقل نسل به نسلي از كه - سنتي دانش اساس بر اغلب دستي،

 آن، ارزيابي ضمن زيرا ؛است صنايع از اين مايتح براي مناسبي ابزار جغرافيايي مبدأ از استفاده

 و انسان فرهنگ بين ارتباط بر جغرافيايي مبدأ. آورد مي فراهم نيز را حمايت و پاداش هاي زمينه

 دارد، وجود جمعي دانش كه زماني تا جغرافيايي نشان مبدأ .نمايد مي كيدأت وي محيط و سرزمين

 )250: 1388سليماني، ( »شودنمي منتقل ديگر مالك به يك مالك از رايگان و شود حفظ تواند مي

هاي جغرافيايي با اين محدوديت مواجه است كه  اختصاص به  با اين حال، حمايت در قالب نشانه

عالوه بر اين، ثبت ملي يا  .(٤.p ,٢٠٠٥ ,Kallinikou) نمودهاي ملموس نظير فرش و پارچه دارد

  .  ي استارالمللي مستلزم طي يك فرآيند اد بين

  روش حمايتي خاص. 5

"Sui Generis" در دانش حقوق مالكيت فكري، . 1يك واژه التين است به معناي يك نوع خاص

اين اصطالح به معناي يك شكل خاص از نظام حمايتي است كه خارج از سازوكارهاي موجود قرار 

ها، الزامات  ويژگي نا كهبدين مع. شود چنين نظامي براي پاسخ به يك نياز خاص طراحي مي. گيرد مي

: 1390دخت،  زاهدي و غالم(. طلبد اي را براي حمايت مي نظام ويژه و نيازهاي خاص يك موضوع،

160   (  

، زماني كه مشخص شود سازوكارهاي موجود با )وايپو( از ديدگاه سازمان جهاني مالكيت فكري

هاي جديد ايجاد  ند، بايد نظامتوانند به آن پاسخ مناسب ده هاي يك موضوع نمي توجه به ويژگي

الكترونيكي،  ة هاي ساخت مدارهاي يكپارچ هاي جديد گياهي و نيز شيوه حوزة حمايت از گونه. شود

  .گيرد است كه حمايت از آنها با شيوة خاص صورت مي يهاي حوزه

هايي كه بين حقوق مالكيت فكري و دانش سنتي وجود دارد، ضرورت حمايت از  وجود ناسازگاري

 كند هاي آن سازگار باشد مشخص مي طريق يك شيوة حمايتي خاص را كه با ماهيت و ويژگي

                                                 

١ . A special kind or its own kind 
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(Kuruk, ٢٠٠٧, p.٧٢) . »هاي فولكلور تحت چتر حمايتي قوانين  اگرچه برخي جلوهIP ]قرار [

كند تا تدبير  دنبال دارد، ايجاب مي گيرند و لكن مباني و فلسفة حمايت از فولكلور و اهدافي كه به مي

  )46: 1389درگاه،  الماسي و حبيبي( »ها حمايت كنند از اين جلوه IPهاي مستقل و ويژه در كنار  نظام

  مزايا و معايب حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه از طريق نظام حمايتي خاص. 1-5

در صورتي كه حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه در قالب يكي از مصاديق حقوق مالكيت فكري 

بنابراين  ؛گيرد موجود قرار مي  اشد، اين نمودها تحت حمايت يك نظام حقوقيِ از پيشپذير ب امكان

قوانين و مقرّرات مربوط به آن مصداق بر نمودهاي فرهنگ عامه نيز بار خواهد شد، در حالي كه يك 

 بنابراين عدول از حقوق مالكيت فكري، منوط. از ابتدا طراحي و ساخته شود دنظام حمايتي خاص باي

ايجاد يك نظام حمايتي خاص سبب طرح مسائل .  به اين است كه حمايت از طريق آن كافي نباشد

تعريف موضوع حمايت، اهداف حمايت، شرايط الزم براي حمايت، . شود مختلف مفهومي و عملي مي

هاي استفاده، مدت  روش) هااعم از اشخاص و گروه(شود، دارندگان حقوق  گسترة حقوقي كه اعطا مي

    .(٧٢.p ,٢٠٠٧ ,Kuruk) حمايت و مسائلي از اين قبيل، بايستي مشخص شوند

  ها و كاركردهاي اصلي نظام حمايتي خاصِ نمودهاي فرهنگ عامه ويژگي. 2-5

االتي كه نظام حمايتي خاص بايد بدان پاسخ دهد اين است كه چه كساني از اين حمايت ؤيكي از س

ارتباط با اين نمودها، چه اشخاصي دارندة حقوق محسوب به عبارت ديگر در  ؛شوند برخوردار مي

و حفظ   اي شود كه فرهنگ مذكور را توسعه داده حمايت بايد شامل مردمان و جوامع بومي. شوند مي

اند، هر حقوق يا منافعي كه در اين زمينه وجود دارد بايد به جوامع اعطا شود و نه اشخاص، حتي  كرده

 .ترش دانش سنتي يا نمود فرهنگ عامه شده استسن جامعه سبب گدر فرضي كه يكي از اشخاص آ

(WIPO, ٢٠١٥, p.٢٢)  
كه هدف از  اين. پرسش ديگري كه بايد بدان پاسخ داده شود پيرامون هدف و نحوة حمايت است

عمل آيد؟ چه اقداماتي ه حمايت چيست و حمايت بايد به چه صورت و با استفاده از چه ابزارهايي ب

رود،  اي كه در آن به كار مي آور شناخته شود؟ اصطالح حمايت بسته به زمينه وع و ضمانبايد غيرمشر

ممكن است معاني مختلفي داشته باشد، سازمان جهاني مالكيت فكري، حمايت را در خصوص دانش 

بكارگيري ابزارها و اصول حقوق : كار برده است سنتي و نمودهاي فرهنگ عامه بدين صورت به

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            10 / 14

http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-133-en.html


  109  هاي فرهنگ عامه لزوم وضع نظام حمايتي خاص براي حمايت از جلوه. 5مقاله 

براي جلوگيري از استفادة غيرمجاز يا نامناسب اشخاص ثالث از دانش سنتي يا مالكيت فكري 

ها و اصول  تر، حمايت شامل بكارگيري قوانين، ارزش يافته در شكلي توسعه. نمودهاي فرهنگ عامه

كردن، تطبيق و ساير اقسام مالكيت فكري براي جلوگيري از سوءاستفاده، تصاحب ناروا، كپي

هدف به طور خالصه اين است كه اطمينان حاصل شود از نوآوري و .  امشروع استهاي ن برداري بهره

گفته شده كه دو نوع از . شود خالقيتي كه در اين نمودها وجود دارد به صورت نادرست استفاده نمي

  . حمايت ايجابي و حمايت دفاعي :عمل آيده ودهاي فرهنگ عامه بماز ن دحمايت باي

دهد كه نمودهاي خود را ترويج دهند، نسبت به  ين امكان را ميبه جوامع ا حمايت ايجابي

هاي تجاري از اين نمودها  برداري استفادة از آنها توسط اشخاص ثالث، نظارت داشته باشند و از بهره

  . مند شوند بهره

شود كه از كسب غيرمشروع حقوق مالكيت  به اين منظور طراحي مي حمايت دفاعيدر مقابل، 

به عبارت ديگر، هدف حمايت دفاعي . اين حقوق توسط اشخاص ثالث جلوگيري كندفكري يا حفظ 

اين است كه اشخاصي خارج از جامعه، نتوانند نسبت به نمودهاي فرهنگ عامه يا دانش سنتي حقوق 

تواند مانع از اين شود كه برخي  هاي دفاعي مي عالوه بر اين، سياست. مالكيت فكري بدست آورند

 .رهنگ عامه از قبيل نمادها يا واژگان مقدس به عنوان عالمت تجاري ثبت شوندنمودهاي مقدس ف

(WIPO, ٢٠١٥, p.٢٢)  
نكتة ديگري كه در طراحي نظام حمايتي خاص بايد بدان توجه داشت، ضرورت انجام 

تواند  هاي فرهنگ عامه نمي نمود حمايت مؤثر و كامل از. اي است المللي و منطقه هاي بين همكاري

  از يك سو، جوامع داراي فرهنگ مشترك الزاماً داخل مرزهاي. به داخل يك كشور باشد محدود

جغرافيايي يك كشور نيستند و از سوي ديگر، نقض اين حقوق ممكن است توسط اتباع بيگانه يا در 

تواند به نحو قابل توجهي، حمايت از  المللي، مي اگرچه تصويب يك سند بين. خارج از كشور روي دهد

اما احتماالً كشورهاي پيشرفته، تمايلي براي پيوستن به چنين  ؛ودهاي فرهنگ عامه را بهبود بخشدنم

مند به تقويت حمايت از  شدت عالقه در مقابل، كشورهاي آفريقايي، به. سندي نخواهند داشت

اي  ل منطقهح برخي حقوقدانان در شرايط فعلي، معتقد به راه ،رو از اين. نمودهاي فرهنگ عامه هستند
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تواند براي كشورهاي در  تجربة كشورهاي آفريقايي مي .(٨٢.p ,١٩٩٩ ,Kuruk)المللي  هستند تا بين

     1.حال توسعه در ساير مناطق جهان، يك الگو باشد

  گيري نتيجه. 6

هاي فرهنگ عامه در دنياي امروز و جلوگيري از استفادة  برداريِ صحيح و ترويج نمود حفظ، بهره

، ضرورت حمايت )اشخاصي خارج از آن فرهنگ(و نيز تصاحب آنها توسط اشخاص ثالث  نامناسب

شود كه آيا حمايت از  ال مطرح ميؤگاه اين س آن. كند حقوقي از نمودهاي فرهنگ عامه را توجيه مي

پذير است؟ آيا اين نمودها با يك  اين نمودها در قالب مصاديق متعارف حقوق مالكيت فكري امكان

 .رسد كه پاسخ منفي باشد نظر ميه مصداق از حقوق مالكيت فكري قابل تطبيق هستند؟ بيا چند 

در . سازد هاي مختلفي، حمايت از اين نمودها در قابل حقوق مالكيت فكري را دشوار مي چالش

كه يكي از اهداف اصلي حقوق مالكيت فكري، حمايت از شخص يا اشخاص آفريننده از طريق  حالي

مفهوم متعارف آن در حقوق  نمودهاي فرهنگ عامه، فاقد آفريننده به .حصاري استاعطاي حقوق ان

مقايسة مورد به مورد اين نمودها با مصاديق حقوق . مالكيت فكري هستند و متعلق به جوامع هستند

هاي  دهد كه براي تطبيق اين نمودها با هريك از اين مصاديق دشواري مالكيت فكري نشان مي

شود تا  اصرار بر حمايت از طريق مصاديق موجود حقوق مالكيت فكري سبب مي. ردمختلفي وجود دا

استثناهاي زياد بر مقرّرات عام اين مصاديق وارد شود و نمودهاي فرهنگ عامه در قالب مصداقي 

استفاده از شيوة حمايتي  ،از سوي ديگر. هاي حقوق مالكيت فكري شود ناهمگون وارد يكي از شاخه

يك از مصاديق حقوق مالكيت فكري نباشد،  يت از حقوقي كه قابل تطبيق با هيچخاص براي حما

دنبال طراحي يك شيوة  رسد بايستي به نظر ميه مسبوق به سابقه و نسبتاً موفق است، بنابراين ب

  . حمايتي خاص براي حمايت از اين نمودها بود

                                                 

با كشورهاي پارسي زبان با محوريت نمودهاي . اي را در سطوح مختلف انجام دهد هاي منطقه تواند اين همكاري ايران مي. 1
و حتي فراتر از ) نظير كشورهاي داراي جامعة كردي(اي پراكندگي قومي مشترك مبتني بر زبان پارسي، با كشورهاي دار

    .مناطق جغرافيايي، با كشورهاي مسلمان در خصوص نمودهاي مبتني بر فرهنگ اسالمي
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