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 1396، بهار و تابستان 12  سال چهارم، شماره

 اقدامات ملي در حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه

حسن سليماني
1
الهام مجيديان ؛

2
   

 

 چكيده:

به حد غير قابل  نمودهاي فرهنگ عامه را، استفاده تجاري از ي ارتباطاتتوسعه تكنولوژ

مبتني بر فرهنگ توانند توليدات  به راحتي ميدر جهان انتظاري افزايش داده است. امروزه افراد 

سازي  تجاريد؛ لذا مشاهده، خريداري و تقليد نماين مختلف جهاندر مراكز تجاري عامه را 

هايي فراواني را براي كشورها و جوامع محلي به همراه داشته  فرهنگ عامه به اين نحو، نگراني

مردم بومي به  كشورها وگونه نفعي براي  چسازي هي گونه تجاري بسياري از موارد اينو در  است

 يستم حقوقي قويهمراه نداشته است. همه اين موارد، سبب شده است كه نياز به تدوين يك س

براي حمايت از فرهنگ عامه كه كنترل بيشتري براي جوامع محلي و دولت ملي  در سطح ملي

بر همين . دبراي استفاده از نمودهاي فرهنگ عامه را فراهم آورد، در ميان كشورها احساس گرد

رها از گذاري كشو ها، نهادهاي قانون اساس، به منظور برقراري نظم و انضباط بر اين فعاليت

اند. در اين  گذاري براي حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه استفاده نموده هاي مختلف قانون مدل

گذاري به مطالعه قوانين و مقررات  هاي قانون مقاله تالش خواهد شد، ضمن بررسي اين مدل

 تصويب شده از سوي برخي كشورها در خصوص حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه بپردازيم.

 رايت.   فرهنگ عامه، حقوق مالكيت فكري، كپينمودهاي  ها:هكليد واژ
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 مقدمه

توسعه تكنولوژي، استفاده تجاري از محصوالت هنري، دستي و دانش سنتي را به حد غير قابل انتظاري 

توانند توليدات هنري وارداتي جوامع محلي آفريقا، آمريكا،  افزايش داده است. امروزه افراد به راحتي مي

هنري اين جوامع آثار و ديگر موسيقي ينند. همچنين، بيا و آسيا را در مراكز تجاري آمريكا و اروپا باسترال

 ،بر اين هد. عالوننماي تقليد و به بازار عرضه مي را ها ضبط و گروهاي اجرا كننده آنها از سوي شركت

ثبت و اثر شخصي  عنوانه را ب 1فرهنگ عامه ،ها شده است كه افراد و شركت ديدهموارد متعددي 

د. از سوي ديگر، نهاي رسمي تجاري در مورد آنها انجام تا ديگران را از استفاده از آن منع نماي آگهي

آوري دانش  هاي دولتي افراد را به مناطق دورافتاده سنتي به منظور جمع هاي دارويي و آژانس شركت

 .  فرستند عه دارويي ميباشند به منظور توس كه داراي ارزش دارويي و گياهي مي 2سنتي

هايي فراواني را براي كشورها و  سازي فرهنگ عامه به اين نحو، نگراني بر همين اساس، تجاري

سازي هيج گونه نفعي براي  گونه تجاري  جوامع محلي به همراه داشته است. در بسياري از موارد اين

ر صورت كسب منافع در مقايسه با جوامع محلي و مردم بومي به همراه نداشته است. از سوي ديگر، د

از برداري  ها خارجي بسيار ناچيز بود و در مواردي اين گونه بهره درآمد كسب شده از سوي شركت

 منجر به از دست رفتن كلي آن فرهنگ عامه شده است. فرهنگ عامه 

همه اين موارد، سبب شده است كه نياز به تدوين يك سيستم حقوقي قوي براي حمايت از 

كنترل بيشتري براي جوامع محلي و دولت ملي  تانگ عامه در ميان كشورها احساس گردد فره

اشتياق ملي و تمايل و تري  استفاده از نمودهاي فرهنگ عامه را فراهم آورد. در سطح وسيع جهت

هاي خارجي نيز نقش مهمي را در اين زمينه  يورش فرهنگدر برابر  فرهنگ عامه ت ازظانياز به حف

در سطح ملي از سوي  يست كه چه اقداماتا شود اين الي كه مطرح ميؤموده است. حال سايفا ن

 صورت گرفته است.  هعام گدر حمايت از فرهن ،االتؤسو ها  اين نگراني هكشورها به منظور پاسخ ب

 ،ابتدا در بخش نخست :ال اين مقاله به سه بخش تقسيم شده استؤمنظور پاسخ به اين سه ب

به  انگاهي گذار ،بر ماهيت و قلمرو فرهنگ عامه خواهيم داشت. در بخش دوم مروري مختصر

هاي حمايتي موجود  در جهت تدوين سيستم حمايت از فرهنگ عامه و مدلو ملي المللي  اقدامات بين

                                                 

1. Folklore 

2. Traditional Knowledge  
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اقدامات انجام شده از سوي كشورها در حمايت از  ،در بخش سوم نهايتاًداشت. در اين زمينه خواهيم 

 مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.     فرهنگ عامه

 ماهيت فرهنگ عامه بخش اول: 

ها يا انواع  المثل ها، ضرب هاي سنتي، افسانه فرهنگ عامه داراي ماهيتي گوناگون و متشكل از عرف

هاي متمادي حفظ شده است. بر اين اساس،  باشد كه در ميان مردم در طول سال ي مييهنرها

گردد.  افكار و اعتقادات و كلمات بلكه شامل مصنوعات مادي نيز ميشامل نه تنها فرهنگ عامه 

هاي  ي و گروهي و همچنين روش انتقال از نسلي به نسلي ديگر از جمله ويژگيههاي شفا جنبه

اساس، تعريفي كه در قوانين بسياري از كشورها از فرهنگ  اينبر  1باشد. ماهيت فرهنگ عامه مي

  2را در برگيرد. هاي آن باشد تا همه جنبه وسيع مي عامه شده است بسيار گسترده و

و  4توسط سازمان جهاني مالكيت فكري 1982كه در سال  3اي مقررات نمونهدر همين رابطه، 

 مورد حمايت از فرهنگ عامه در مقابل استفاده غير قانوني و اقدامات مضر تهيه گرديد در در 5يونسكو

دهاي فرهنگ عامه شامل توليداتي هستند كه در بردارنده نمو«دارد:  مقرر مي تعريف فرهنگ عامه

عناصر بارز ميراث هنري سنتي بوده و بوسيله اجتماع يك سرزمين يا اشخاص حفظ و توسعه پيدا 

 6.»كننده انتظارات هنري سنتي آن جامعه هستند اند و اين توليدات منعكس كرده

رخي از كشورها آمده است، فرهنگ عامه هاي كه در قوانين ب با توجه به اين تعريف، و تعريف 

شعر، افسانه؛ نمودهاي  :مانند 7،باشد: نمودهاي كالمي جمله موارد ذيل مي شامل نمودهاي مختلفي از

                                                 

1. Kuruk, P.  Protecting Folklore under Modern Intellectual Property Regimes: A Reappraisal 

of the Tensions between Individual and Communal Rights in Africa and the United States, 

American University Law Review, Vol.48, Issue 4. P 979 

كليه كارهاي ادبي، «ت از: دارد، فرهنگ عامه كشور غنا عبارت اس گونه بيان مي رايت كشور غنا اين براي مثال قانون كپي . 2

غنا ساخته، حفظ  شخص غير معلوم از كشور يا توسط  ،هنري و علمي متعلق به ميراث فرهنگي غنا كه توسط جوامع محلي غنا

 نيز تعريف مشابهي از فرهنگ عامه ارائه نموده است. يهقانون كپي رايت نيجر  »و توسعه داده شده است

  ن قانون نمونه خواهيم پرداخت.حات بعدي به معرفي ايفدر ص  . 3

4. World Intellectual Property Organisation 

 The United Nations Educational Scientific and  سازمان علمي ، آموزشي و فرهنگي سازمان ملل متحد 5 

Cultural Organization  
 راي قانون ملي در مورد حمايت از مظاهر فرهنگ عامهسازمان جهاني مالكيت فكري و يونسكو ب 1982مقررات نمونه  2ماده  .6

7. Verbal expressions, such as folk tales, folk poetry and riddles. 
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هاي محلي؛  ها و رقص بازي :مانند 2،آهنگ و آوازهاي محلي؛ نمودهاي حركتي :مانند 1موسيقي

گري ، فرش، كار بر روي چوب  حكاكي، سفال طراحي، نقاشي، پيكر تراشي، :مانند 3نمودهاي ملموس

 غيره. و

 در زمينه حمايت از فرهنگ عامهو ملي  المللي  نهادهاي بين بخش دوم: اقدامات

المللي براي حمايت از  به منظور حمايت از فرهنگ عامه اقدامات متعددي در سطح ملي و بين

 اقدامات خواهيم داشت.  فرهنگ عامه انجام شده است، در اين بخش مروري مختصر به اين

  اقدامات بين المللي   .1

المللي از سوي سازمان جهاني مالكيت  در سطح بين ي متعدديها در طول چهار دهه گذشته تالش

اولين تالش در اين زمينه به است. شده فكري و يونسكو براي حمايت از فرهنگ عامه انجام 

المللي براي آثار منتشر نشده  هاي بين تحمايدر جهت » كنوانسيون برن« 1967اصالحات سال 

 1976كنوانسيون مذكور به اين موضوع اشاره دارد. همچنين در سال  15ماده  4بند  شود. مربوط مي

اي راجع به  كپي رايت براي كشورهاي درحال توسعه به وسيله سازمان جهاني مالكيت  قانون نمونه

را به حمايت از فرهنگ عامه اختصاص داده است. اي  فكري و يونسكو تهيه گرديد كه مقررات ويژه

اي را براي قانون  سازمان جهاني مالكيت فكري و يونسكو قانون نمونه ويژه 1982 در سال متعاقباً

 ملي كشورها جهت حمايت از فرهنگ عامه تهيه نمودند. 

سعه حال تو با تالش كشورهاي در ،توجه به اهميت موضوع در راستاي همين اقدامات و با

نويس  گروه كارشناسي را جهت تهيه پيش 1984سازمان جهاني مالكيت فكري و يونسكو در سال 

هاي اين كميته بخاطر  المللي براي حمايت از فرهنگ عامه تشكيل دادند كه تالش اي بين معاهده

امه المللي براي حمايت از  فرهنگ ع اي بين مخالفت كشورهاي توسعه يافته منجر به انعقاد معاهده

                                                 

1. Music of expressions, such as folk songs and instrumental music. 

2. Expressions by actions, such as folk dances, plays and artistic forms of rituals whether or 

not reduced to a material form. 

3. Tangible expressions, such as drawings, paintings, carvings, sculptures, pottery, terracotta, 

mosaic, woodwork, metal ware, jewellery, basket weaving, needlework, textiles, carpets and 

costumes 
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الدولي حقوق مالكيت  كميته بينالمللي تشكيل  آخرين اقدامات در اين زمينه سطح بين 1.نگرديد

ها و  به علت مخالفت 2 است. 2000فكري و منابع ژنتيك، دانش سنتي و فرهنگ عامه در سال 

سال حيات خود تا كنون سي و چهار  17هاي كشورهاي توسعه يافته، اين كميته در طول  كارشكني

در ژنو  1396خرداد  26تا  22لسه بدون نتيجه ملموسي داشته است كه آخرين جلسه آن از تاريخ ج

3برگزار گرديد.
  

 اقدامات انجام شده از سوي كشورها در حمايت از فرهنگ عامه  .2

هاي اخير  قبل از اينكه به اقدامات كشورها در سطح ملي در زمينه حمايت از فرهنگ عامه در سال

ضروري است نگاهي كلي به وضعيت حمايت از فرهنگ عامه و مقررات موجود در اين بپردازيم 

 ها داشته باشيم.   خصوص در برخي از كشور

 نگاهي كلي بر وضعيت كشورها  .1-2

(WIPO)كه توسط وايپو  يگزارش در
الدولي  به منظور ارزيابي تأسيس كميته بين 1999در سال  4

بود  هدر جنوب غرب آسيا  تهيه شد، دانش سنتي و فرهنگ عامه حقوق مالكيت فكري و منابع ژنتيك

كه براي حمايت  ندنمود ظهاركشور ا 22االت اين سازمان پاسخ داده بودند تنها ؤكشوري كه به س 66از 

بسياري از اين كشورها  5بيني شده است. اي در قوانين كشورشان پيش از فرهنگ عامه مقررات ويژه

. در عين بودندا از طريق قوانين و مقررات كپي رايت خودشان فراهم آورده حمايت از فرهنگ عامه ر

 باشد. اين كشورها با يكديگر متفاوت ميقوانين و مقررات در  هبيني شد پيش يحال مدل حمايت

دو ديدگاه در ميان كشورها در خصوص حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه وجود دارد.  عموماً

از مقررات الزم را براي حمايت  ،كه مقررات كنوني حقوق مالكيت فكريگروهي از كشورها معتقدند 

                                                 

1. World Intellectual Property Organization, “Intellectual Property and Traditional Cultural 

Expressions/folklore”,Geneva:WIPO Publication No. 913(E), Available at:  

http://www.wipo.int/freepublications/en/tk/913/wipo_pub_913.pdf  
2. The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, 

Traditional Knowledge and Folklore, available at:   

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_tk_2.pdf ,  
3 . WIPO/GRTKF/IC/34/INF/1R.2 

4. World Intellectual Property Organization 
5.  WIPO/GRTKF/IC/3/10 
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باشد.  در اين زمينه نميتقنيني و نياز به اقدامات جديد بيني نموده است  پيشنمودهاي فرهنگ عامه 

بر همين  ؛باشد گروهي ديگر از كشورها معتقدند سيستم موجود حقوق مالكيت فكري كافي نمي

در جهت تكميل اين بايد  اي مي ويژهسيستم جديد و  ،از مقررات موجود اساس عالوه بر استفاده

از  ماًأتو دباي معتقدند براي حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه مي بيني گردد. اين گروه پيشمقررات 

 م. ياستفاده نمايو ويژه سيستم خاص و مقررات موجود 

 مقررات كنوني حقوق مالكيت فكري معتقد به  يكشورها  .2-2

سيستم كنوني حقوق مالكيت فكري براي حمايت از نمودهاي فرهنگ  :برخي از كشورها معتقدند

ي كپي رايت بر نمودهاو مقررات ،  اكثر قواعد در اين كشورها بر همين اساسنمايد.  عامه كفايت مي

ي ديگر توان به باربادوس اشاره نمود. برخ مياين كشورها از جمله  گردد، اعمال مي فرهنگ عامه نيز

از كشورها مقررات خاصي را در چارچوب قوانين و مقررات كپي رايت خودشان براي حمايت از 

توان به غنا، بوركينافاسو، كنيا، ناميبيا،  اند كه از جمله اين كشورها مي بيني كرده فرهنگ عامه پيش

ين و مقررات تا حد زيادي موزامبيك، مكزيك، سنگال، تانزانيا و ويتنام نام برد. در اكثر موارد اين قوان

هاي مختلف  به جنبهمبتني بر قانون نمونه تونس مقررات  رد .باشد مي 1انون نمونه تونسقي بر نمبت

ها  ، مجازات و صالحيتهها، اجازه استفاد ت، محدوديتئانمودهاي فرهنگ عامه، استثناحمايت از 

 واهيم پرداخت. در ذيل به معرفي مختصر اين قانون نمونه خ پرداخته شده است.

 قانون نمونه تونس  .1-2-2

 ،هاي اوليه جهت تدوين يك سيستم خاص براي حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه از تالش ييك

اي كه حاصل تالش وايپو و  قانون نمونه كپي رايت براي كشورهاي در حال توسعه بود. قانون نمونه

ص و مفيدي براي قانون ملي در زمينه قانون نمونه تونس رژيم خا. بود 1976يونسكو در سال 

گونه تعريف كرده است:  فرهنگ عامه را اين ،. قانون نمونه تونساستنمودهاي فرهنگ عامه 

ست از همه كارهاي ادبي و هنري و علمي كه در قلمرو يك كشور توسط ا فرهنگ عامه عبارت«

                                                 

1. The Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries was adopted by the 

Committee of Governmental Experts convened by the Tunisian Government in Tunis from 

February 23 to March 2, 1976, with the assistance of WIPO and UNESCO.    

.با همكاري وايپو و يونسكو تهيه شده است  1976نه تونس در زمينه كپي رايت براي كشورهاي درحال توسعه در سال قانون نمو     
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يابد و يكي از عناصر ميراث  مي شود و از نسلي به نسلي ديگر منتقل افراد اتباع آن كشور ساخته مي

 مواد شرط نشده است. ثبيت در اين تعريف اصالت و ت». دربرداردفكري و سنتي را 

ورد حمايت قرار بر اساس قانون نمونه تونس، نمودهاي فرهنگ عامه بدون محدوديت زماني م

مقام صالح بايد به مند بوده و اين حقوق توسط  هو اخالقي بهر حقوق ماديهاي  گيرند و از حمايت مي

حال توسعه در جهت  مورد اجرا گذاشته شود. هدف از تدوين قانون نمونه تونس كمك به كشورهاي در

، جلوگيري يا اجازه ماديمقررات كپي رايت (حقوق  ،رسد نظر ميه . باستتدوين قانون ملي خودشان 

هاي مورد نياز  تگي) حمايتدادن، بازتوليد، پذيرش، ارائه به جامعه و حقوق اخالقي نسبت و وابس

تا حد زيادي برآورده نموده است. امكان جبران خسارت از طريق دريافت حق را نمودهاي فرهنگ عامه 

 ليف يا جبران خسارت براي نقض نمودهاي فرهنگ عامه از طريق كپي رايت وجود دارد.أت

ثير زيادي بر أرا برآورده و تكنندگان خود  قانون نمونه تونس هدف و انتظارات تدوين ،رسد نظر ميه ب

بروندي، كامرون، غنا، گينه، مالي و كنگو داشته  :قوانين كشورهاي مختلف از جمله كشورهاي آفريقايي

 عنوان ميراث كشور ذكر كرده است. ه قانون كنگو نمودهاي فرهنگ عامه را ب ،است. براي مثال

ها از ابزار حقوق مالكيت فكري دهد چگونه كشور انجام شده است نشان مي بررسي كه اخيراً

نمايد. از جمله اين كشورها قوانين و مقررات  براي حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه استفاده مي

آواي مردم بومي را از طريق كپي رايت سك كه محصوالت مبتني بر سنت مانند ما استكشور غنا 

ها،  ت از ظاهر كاالها مانند لباساي صنعتي براي حمايه دهد. استفاده از طرح مورد حمايت قرار مي

قوانين و مقررات برخي از  ،هاي جغرافيايي براي حمايت از توليدات سنتي فرش و يا استفاده از نشانه

دهد بلكه مجوز آن بايد با پرداخت  كشورها كپي رايت نسبت به نمودهاي فرهنگ عامه را اجازه نمي

 هزينه از وزارت فرهنگ آن كشور گرفته شود. 

االت وايپو پاسخ داده است و حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه را از ؤي كه به سياز كشورها يكي

. قانون كپي رايت سريالنكا حقوق مادي و استسريالنكا  ،طريق مقررات كپي رايت فراهم آورده

وزارت مسئول در آن به با كه است ده كربيني  معنوي را براي حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه پيش

 شود.  ا گذاشته مياجر

نهادهاي عمومي هر شخص حقوقي و يا حقيقي ديگري كه ه غير از بر اساس قانون كشور مالي ب

تجاري از نمودهاي فرهنگ عامه باشد بايد مجوز قبلي از وزير فرهنگ و هنر آن  هخواهان استفاد
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از وي اخذ نمايد. عنوان مجوز استفاده ه كشور دريافت نمايد. وزارت مذكور ممكن است مبلغي را ب

بدون  ،ت گرفته باشدأكه از فرهنگ عامه نشتمام اثري را قانون مذكور همچنين واگذاري بخش يا 

است. عالوه  بر اين، قانون مورد اشاره هرگونه  هممنوع نمود ،وزارت فرهنگ و هنر به ديگري مجوز 

 به پرداخت هزينه كرده است. منوط  ،بدون صاحب را كه در دسترس جامعه قرار داردآثار استفاده از 

 سيستم جديد و خاص  به كشورهاي معتقد . 3-2

ها و  محدوديتداراي ، مردم بومي و جوامع محلي معتقدند كه حقوق كپي رايت  ها برخي از دولت

كه  هاي الزم را براي نمودهاي فرهنگ عامه فراهم آورد. كساني تواند حمايت و نمياست ي يها ضعف

ز سيستم موجود حقوق مالكيت فكري براي حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه مخالف استفاده ا

هيچ  اصوالً :معتقدند ،دننماي م جديدي را در اين زمينه پيشنهاد ميتو يا اينكه ايجاد سيس هستند

نمودهاي فرهنگ عامه وجود بسياري از مصاديق تطابقي بين مفهوم حقوق مالكيت فكري غربي و 

 ؛نمايد حمايت نميمحصوالت  توليدروش م كپي رايت از شكل و تسيس :نمايند ميندارد. آنها استدالل 

 گيرد.  محصوالت سنتي در مقابل كپي مورد حمايت قرار نميشيوه توليد لذا شكل و 

كشورها اين ، لذا استموضوع حمايت از توليدات جمعي  ،كشورهااين هاي  از نگرانيديگر يكي 

فكري را به نحوي كه حمايت از توليدات جمعي را فراهم آورد،  موضوع اصالح سيستم حقوق مالكيت

توسعه يك سيستم حقوقي خاص  ،نمايد. آنها عالوه بر پيشنهاد اصالح مقررات موجود پيشنهاد مي

دانند. بر همين اساس، برخي از كشورها اقدام  براي حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه را ضروري مي

هاي  و ساير مدل 1982ويژه بر اساس قانون نمونه يونسكو و وايپو به تدوين سيستم حقوقي خاص و 

 اما قبل از بررسي و مطالعه برخي از اين كشورها ضروري ؛اند از نمودهاي فرهنگ عامه نموده حمايت

شايان ذكر م. يبنمايو ساير الگوهاي حمايت  1982اشاره مختصري به قانون نمونه يونسكو  ،تاس

از كشورها براي حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه ممكن است از دو يا  است، سيستم حقوقي برخي

 چند مدل استفاده نمايند. 

  1982قانون نمونه يونسكو   .3

منظور حمايت  به يالملل نويس سندي بين به درخواست دولت بوليوي بررسي تهيه پيش 1973در سال 

اي  با همكاري وايپو با تشكيل كميتهيونسكو  از نمودهاي فرهنگ عامه در يونسكو شروع شد. بعداً
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ن دولتي در زمينه حقوق مالكيت فكري براي حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه امتشكل از متخصص

مورد حمايت از فرهنگ عامه در مقابل استفاده  در 1982اي در سال  نمونه مقررات شروع شد و نهايتاً

دارنده نمودهاي فرهنگ اين قانون نمونه، بر اساس  1غير قانوني و اقدامات مضر به تصويب رسيد.

. هستندجوامع محلي مربوطه ، نهادهاي دولتي يا دار مقامات صالحيت ،عامه حسب انتخاب هر كشور

دار معين شده توسط دولت  تواند از مقامات صالحيت بر همين اساس، مجوز استفاده از اين نمودها مي

لفان وجود ندارد و وقتي ؤلف و يا مؤس، نياز به مجوز مو يا جوامع ملي مربوطه اخذ گردد. بر اين اسا

 تواند مبتني بر يك هزينه مشخص و معين باشد.  گردد مي كه مجوز صادر مي

المللي نيست بلكه تنها يك قانون نمونه است كه كشورها  آور بين قانون نمونه يك سند الزام

انون كپي رايت نيجريه از جمله قوانيني است ق قانون ملي خود را تدوين نمايند. ،بتوانند با كمك از آن

 كه مبتني بر استفاده از قانون نمونه يونسكو تدين شده است. 

استفاده  1982چند برخي از كشورها براي حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه از قانون نمونه  هر

در قانون داخلي آنها  و نيستندروز  اما برخي ديگر از كشورها معتقدند اين مقررات نمونه به ؛اند نموده

قابل اعمال نيست. بر همين اساس، يكي از موضوعات مورد درخواست كشورها از وايپو موضوع 

ميراث فرهنگي، ارتباط بين مربوط به هاي مقررات  . محدوديتاستقانون نمونه از ي يها اصالح جنبه

هاي  قررات با توسعهروز رساني و همگامي اين م هسيستم خاص و مقررات حقوق مالكيت فكري و ب

ها عالوه بر  بر همين اساس، برخي از دولت 2 .استاز جمله اين اصالحات مورد درخواست فن آوري 

اند كه  ها جهت تدوين قانون ملي خود نيز استفاده نموده استفاده از قانون نمونه يونسكو از ساير مدل

 ها خواهيم پرداخت. در ذيل به معرفي مختصر اين مدل

 حقوق عرفي مدل  .1

از حمايت سيستم رند و كه در دست عموم قرار دارا  اي اين مدل تالش دارد نمودهاي فرهنگ عامه

ساختارهاي اجتماعي و حقوق موجود مردم «از طريق  نيستندمند  بهرهمالكيت فكري حقوقي رسمي 

                                                 

1. Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore Against 

Illicit Exploitation and other Prejudicial Actions (Model Provisions) ,  available at: 
 http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=186459#LinkTarget_609  
2. Palethorpe. S, &  Verhulst. S,. Report on the International Protection of Expressions of 

Folklore under Intellectual Property Law,  available at:  
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/etd2000b53001e04_en.pdf  
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رفي عق حقو »ساختارهاي اجتماعي«منظور از  مورد حمايت قرار دهد. »رفيعبومي مانند رويه 

مقررات موجود در  ،توان ذكر كرد هايي كه براي اين مدل مي جمله مثال . ازاستموجود در آن جامعه 

رسوم حاكم دو كشور كانادا و استراليا  در خصوص حمايت از فرهنگ مردم بومي آن كشورها است. 

هاي اين  جمله پايهاز ها در ميان اقوام بومي آمريكا شمالي  هاي سنتي، موزيك و نام بر مبادله طرح

اي در خصوص اينكه چه كسي  پيچيده عرفي  باشد. برخي از اقوام در كانادا مقررات ميمقررات 

  1د.شو هاي سنتي استفاده مي تواند كاري انجام دهد كه در آن از طرح مي

مثال ديگري كه براي اين مدل وجود دارد، حقوق عرفي مربوط به طوري كه در باال ذكر شد،  همان

نمايد كه  حقوق عرفي در استراليا مشخص مي .استالئم و نمادهاي سنتي و هنري در استراليا ع

عنوان ميراث و اموال قبيله ه توان استفاده نمود. اين نمادها ب ونه از عالئم و نمادهاي فرهنگي ميگچ

از  2.استه قبيلآن گونه استفاده از اين عالئم و نمادها مستلزم كسب اجاره از  د. هرشو محسوب مي

هاي موجود  تواند در بسياري از كشورها براي حمايت از فرهنگ عامه استفاده نمود. عرف اين مدل مي

 تواند مبناي خوبي براي مقررات مربوط به حمايت از فرهنگ عامه قرار گيرد.  ها مي بين اقوام و قبيله

 مدل تصديقي  .2

كه  نمايندحق دارند معين ك محل و قبيله يمدل تصديقي سيستمي است كه در آن فقط مردم بومي 

شوند.  يد نميأيتآن محل و قبيله چه توليداتي معتبر و اصيل هستند و چه توليداتي توسط مردم بومي 

باشند و توليدات غير اصيل حق  خاص مي 3جمعييد مجاز به استفاده از عالمت أيمحصوالت مورد ت

 استفاده از آن عالمت را ندارند. 

اساس  ازه داده شده است. برجمي در مقررات مربوط به عالمت تجاري در تايوان اچنين سيست

يدي اجازه داده شده است. چنين أياين سيستم ثبت عالمت تجاري جمعي مشترك و عالمت ت

بين شده است. استراليا نيز كشوري ديگري  نامه منطقه تجارت آزاد آمريكا  پيش سيستمي در موافقت

در سيستم حقوقي كشورمان  4قوقي خود اجازه داده است.حيقي را در سيستم است كه اين مدل تصد

                                                 

1. Kuruk, p. Op. cit.p. 979 

2.Chih-Chieh, Y., A Comparative Study of the Models Employed to Protect Indigenous 

Traditional Cultural Expressions, Asian-Pacific Law & Policy Journal, Vol. 11:2. P 53 

3. Collective Marks 

4. Chih-Chieh, Y, Op. cit. pp 55-58 
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در اظهار نامه مربوط به ثبت عالمت جمعي در  1بيني شده است. نيز ثبت عالمت جمعي نيز پيش

 و خدمات كاالها كيفيت يا مشترك خصوصيات جمعي، عالمت از استفاده شرايط و ضوابط ايران

 عالمت از توانند اشخاص مي آنها تحت كه تأييد مورد يا معين ييجغرافيا منطقه يك در توليدي

يادشده  ضوابط و رعايت شرايط عدم به مربوط اجراهاي ضمانت همچنين و نمايند استفاده مذكور

  2گردد. تعيين بايد

 مدل استفاده تجاري  .3

اساس دانش سنتي يا ي تجاري را برهاكاال در آن افرادي كهاشاره دارد كه  سيستم حقوقيبه  اين مدل

برخوردار حقوق مالكيت فكري از د و نگير ميقرار حقوقي مورد حمايت  دهند ميفرهنگ عامه توسعه 

عامه،  گي بر دانش سنتي يا فرهننهدف اين نيست كه توليدات صنعتي مبت ،در اين مدلگردند.  مي

گذاري را  هاي سرمايه اين است كه فرصتحقوقي د، بلكه هدف از حمايت نتشويق و  توسعه داده شو

بازگشت سرمايه داشته دانش سنتي و فرهنگ عامه حوزه در گذاران  م تا سرمايهيفراهم و تشويق نماي

گذاري براي  مايل به سرمايهتكه براساس آن هركس كه  استباشند. اين مدل يك سيستم طبيعي 

 قرار گيرد.  تواند مورد حمايت امه داشته باشد ميعسازي دانش سنتي و فرهنگ  تجاري

بلكه مردم  نيستها  عامه محدود به شركت گسازي دانش سنتي يا فرهن اين اساس، تجاري بر

ولي در واقع  استسازي نمايند. اين مدل هرچند به ظاهر منصفانه  توانند آنها را تجاري بومي نيز مي

به راحتي به دانش  تا بتوانند 3آورد فراهم ميو خارجي هاي چند مليتي  كترفرصت بهتري را براي ش

 سنتي و فرهنگ عامه كشورهاي در حال توسعه دست پيدا نمايند. 

 مدل مشاركت در منافع با اخذ موافقت قبلي   .4

نمايد، حقوق  ش سنتي را تجاري مينكه يك شركت چند ميليتي دا براساس اين سيستم، زماني

و آورد به مردم بومي  بدست مي هرارا كه از اين  يمالكيت فكري بدست خواهد آورد و قسمتي از سود

 . استد كه دانش سنتي متعلق به آنها كرپرداخت خواهد اي  قبيله

                                                 

  ثبت عالمت جمعي اجاره داده شده است. 1386هاي صنعتي و عالئم تجاريقانون اختراعات، طرح  30در بند ب ماده .  1

 .1386تجاري  عالئم و هاي صنعتي طرح اختراعات، ثبت قانون اجرايي نامه آيين 137ماده  2بند  . 2

3. Chih-Chieh, Y. Op. cit. p. 58 
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كه يك دانش سنتي و فرهنگ عامه تنها متعلق  زيرا زماني است؛ برد –اين مدل، يك سيتم برد 

كه  در حالياستفاده تجاري كامل نمايند.  اين موضوع،نتوانند از  آنهاممكن است  ،به مردم بومي باشد

و بخشي از منافع آن را به ايد اگر يك شركت حقوق مالكيت فكري بدست آورد و استفاده تجاري نم

هاي كشورهاي در  در واقع يكي از خواستاين مدل  1 مردم بومي برگرداند شايد موضوع بدي نباشد.

يك، دانش سنتي و الدولي حقوق مالكيت فكري و منابع ژنت كميته بينحال توسعه است كه همواره در 

از سيستم راهنماي مشاركت در منافع كنوانسيون تنوع نمودند و  وايپو مطرح مي فرهنگ عامه

ها مانند هند در زمينه استفاده از دانش  قوانين و مقررات برخي از دولت 3 گرفته شده است. 2زيستي

  4باشد. سنتي آن كشور مبتني بر اين مدل مي

 مدل امين   .5

دولت، نهادهاي دولتي،  همدل، حقوق ناشي از دانش سنتي به نهادي از جمل اساس اين بر

عنوان امين منافع دارندگان اين ه تا بشده است هاي غيردولتي و يا سازمان يك قبيله واگذار  سازمان

نوانسيون تنوع زيستي ك 8از ماده برگرفته عمل نمايند. مفهوم اساسي اين مدل عامه و فرهنگ  شدان

كه  ست كه استفاده از دانش سنتي و فرهنگ عامه را براي كسانيآن امزاياي اين مدل  از 5.است

با وجود نهادي كه بتوان زيرا در اين مدل  ؛نمايد تسهيل و راحت مي هستند،متمايل به استفاده از آن 

يدا صورت پ در غير اين بيني شده است؛ كرد پيشبرداري را از آن كسب  و مجوز بهرهنمود آن مذاكره 

اين، دولت يا نهاد دولتي در  باشد. عالوه بر كردن مالك دانش سنتي يا فرهنگ عامه بسيار سخت مي

منافع عمومي از جمله حفظ محيط زيست را مدنظر قرار خواهند داد. برخي از نويسندگان  ،دادن مجوز

هاي مردم محلي را مدنظر قرار  اند از جمله اينكه كارمندان دولت نگراني انتقاداتي را بر اين مدل وارد نموده

 6. استبراي استفاده از اين مدل كسب رضايت قبلي مردم بومي الزم دارند،  آنها اظهار ميلذا  ؛دهند نمي

                                                 

1. lbid, p. 60 

2. Convention on Biological Diversity (CBD), done at Rio de Janeiro, 1992.  
3. Lawson, C.,  Biodiversity Conservation Access and Benefit-Sharing Contracts and Patents, 

available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1612552  
4. Shalini Bhutani, K. K., Access to India’s Biodiversity and Sharing Its Benefits, available at: 

http://www.kalpavriksh.org/images/CCCBD/ABS_BDAct_EPW_August2015.pdf,  

هاي عضوي اين كنوانسيون گذاشته است. الزمه انجام  كنوانسيون تنوع زيستي تعهدات مختلفي را بر عهده دولت 8ماده .  5

 ست كه حقوق ناشي از اين منابع نيز متعلق به دولت دولت، نهاد هاي دولتي و يا نهادي مشخص باشد. ا اين تعهدات اين

6. Chih-Chieh, Y. Op. cit. P 60 
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 مدل مالكيت   .6

هاي داخل  دارد كه حقوق مربوط به نمودهاي فرهنگ عامه متعلق به افراد يا گروه اين مدل بيان مي

مالكيت  ،باشد. در اين مدل موجود حقوق مالكيت فكري نزديك مي . اين مدل به سيستماستجوامع 

ها  در عين حال از استفاده غيرمنصفانه خارجيو ها و افراد مردم محلي به رسميت شناخته شده  گروه

 نيز جلوگيري شده است. 

ست كه بسياري از نمودهاي فرهنگ عامه جنبه مقدس ا ، آنانتقادي كه از اين مدل شده است

است كه در آن . مشكل ديگر نيستندو مناسب براي تجاري و تبديل آنها به مالكيت فكري داشته 

كه مدرك  در حالي ؛بسياري از موارد ممكن است فردي بومي مدعي مالكيت بر فرهنگ عامه باشد

 روشني مبني بر اين مالكيت وجود نداشته باشد. 

كه از نمودهاي فرهنگ عامه  زماني :از سوي ديگر، برخي در حمايت از اين مدل بيان داشتند

، نيستبه انطباق صد در صد و دقيق با حقوق كپي رايت  ينياز ،كنيد مردم بومي و محلي حمايت مي

ي است كه اكنون در سيستم كپي رايت يها مانند مالكيت مشترك. اين نوع از حمايت شبيه حمايت

  1براي حقوق مرتبط وجود دارد.

  رات برخي از كشورهامطالعه موردي مقر: خش سومب

بخش پاياني به مطالعه مختصر قوانين و مقررات دو كشور فيليپين و پاناما در خصوص حمايت از  در

نويس اليحه حمايت از  فرهنگ عامه خواهيم پرداخت و نهايتاً اشاره بسيار مختصري به پيش

 نمودهاي فرهنگ عامه در كشورمان خواهيم داشت.   

 فيليپين   .1

هاي مختلف  براي حمايت از جنبهاي در پانزده ماده  و ويژهقانون خاصي  1997در سال  فيليپين

اين قانون مالكيت مردم  2اقتصادي، فرهنگي و  اجتماعي نمودهاي فرهنگ عامه به تصويب رساند.

 مورد حمايت قرار ،هاي محلي برداري از فرهنگ سنتي و عرف با اعطاي حق استفاده و بهره را بومي

 است. داده 

                                                 

1. lbid, p. 62  

2.The Indigenous Peoples Rights Act of 1997 (Republic Act No. 8371) available at: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5755 
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بيني نموده و همچنين استفاده از نمودهاي  قانون فيليپين حمايت از حقوق مالكيت جوامع را پيش

فرهنگي، فكري مذهبي و اموال معنوي را بدون پرداخت هزينه و اطالع و رضايت قبلي نقض اين 

ايت، قانون فيليپين عالوه بر تعريف ميراث فرهنگي و تعيين مناطق مورد حمحقوق دانسته است. 

دولت آن كشور را موظف به ثبت اين ميراث فرهنگي نموده است و مقرراتي را در خصوص صادرات، 

 بين نموده است.  واردات و صادرات مجدد اقالم ميراث فرهنگي پيش

كه مبتني بر خرده فرهنگ  استهاي با طراحي خاص و منحصر به فردي  فيليپين داراي پارچه

استفاده تجاري ء. از سوي ديگر، توسعه تكنولوژي ارتباط منجر به سوشده استتزيين بومي آن كشور 

هاي منسوجات توسط صنايع  از علوم پزشكي سنتي شده است. بر همين اساس، كپي گسترده از طرح

  1محلي و غربي شده است.

 پاناما  .2

به  2جمعي مردم بومياز حقوق  حمايت اي در خصوص خاص و ويژه قانون 2000پاناما در سال 

اي براي حمايت از هنرهاي  چارچوب حقوقي گستردهسيستم خاص و تصويب رساند كه بر اساس آن 

حمايت از حقوق جمعي مالكيت فكري و دانش  ،بين شده است. هدف از اين قانون دستي سنتي پيش

باشد. در اين قانون عالوه بر عناصر فرهنگي تاريخي، موزيك، هنر، و  سنتي جوامع محلي مي

 ي هنري سنتي پانامه مورد حمايت قرار گرفته است. نمودها

ها، اعتقادات معنوي و ديني و نمودهاي  قانون پاناما تعريف وسيعي از دانش سنتي، عرف 2ماده 

دارد اينها بخشي از اموال  بيان مي فرهنگ عامه جوامع محلي ارائه داده است. قانون مذكور صراحتاً

د موضوع حقوق انحصاري توسط شخص ثالث غير مجاز از طريق توان فرهنگي مردم بومي بوده و نمي

 سيستم حقوق مالكيت فكري قرار گيرد. 

قانون مذكور، حقوق مالكيت فكري مربوط به هنر، موزيك، ادبيات، منابع زنده،  2بر اساس ماده  

 هاي اكولوژيكي و ديگر موضوعات كه بدون صاحب هستند و تاريخ تشكيل داروهاي سنتي، دانش

عنوان حقوق جمعي مردم بومي مورد ه دهند ب باشد و ميراث مردم بومي را تشكيل مي آنها معلوم نمي

                                                 

1.SUI GENERIS PROTECTION OF TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSIONS, 

available at: http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/14157/11/11_chapter%206.pdf 

2. Special System for the Collective Intellectual Property Rights of Indigenous Peoples  ACT 

20, June 26, 2000,  available at: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/pa/pa015en.pdf 
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عنوان دارنده اين ه گيرند. بر اساس اين قانون، مقامات سنتي، و يا كنگره اقوام بومي ب حمايت قرار مي

معه محلي و يا شوند. بر اساس اين قانون، امكان ثبت يك موضوع از سوي دو جا حقوق شناخته مي

آن موضوع وجود دارد. براساس قانون پاناما، دانش سنتي كه مخلوق مشترك  هعنوان دارنده قوم ب

باشد متعلق به همه آنهاست و منافع حاصل از آن بايد بين همه آنها تقسيم  بين تعدادي از اقوام مي

صورت سنتي بين ه بگردد. بر اساس اين قانون، ثبت يك حقوق جمعي مانع مبادله آن حقوق كه 

قانون پاناما نتيجه تالش مردم بومي آن كشور در جهت  شود نخواهد بود. مردم محلي انجام مي

ها خريداري  كه توسط توريست است هاي سنتي و لباس سنتي آن كشور جلوگيري از كپي پارچه

 شود. مي

 نويس اليحه حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه پيش

نويس اليحه قانون حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه كشورمان در  شبه همت وزارت دادگستري پي

 دريونسكو و وايپو  1982اي سال  نمونهبيشتر بر اساس قانون  تهيه گرديد. اين اليحه 1395سال 

تهيه شده است. اين مورد حمايت از فرهنگ عامه در مقابل استفاده غير قانوني و اقدامات مضر 

كه پس از تقديم آن توسط دولت به مجلس شوراي اسالمي و  ماده است 15اليحه مشتمل بر 

 تصويب آن از سوي مجلس به صورت قانون درخواهد آمد. 

ها، جوامع محلي يا  ه نويس اليحه مذكور، ذينفعان نمودهاي فرهنگ عامه را گرو پيش 4ماده 

ي نباشد، مقام قومي دانسته و در صورتي كه نمودهاي مذكور قابل انتصاب به گروه يا جامعه محل

نويس اليحه مورد اشاره به حقوق دارندگان فرهنگ عامه  پيش 5دانسته است. ماده  1صالحيتدار ملي

نويس به موضوع حل  پيش 12تا  10آن به استثنائات مربوط به اين حقوق اشاره دارد. مواد  6و ماده 

 اخته است.و فصل اختالفات و جرائم مربوط به نقض حقوق دارندگان فرهنگ عامه پرد

نويس اليحه قانون حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه كشورمان با استفاده و مبتني  هر چند پيش

 13بيني ماده  يونسكو و وايپو  تهيه شده است ولي در عين حال با پيش 1982اي سال  نمونهبر قانون 

گ عامه را نيز هاي فرهن هاي حمايتي براي حمايت از نموده گيري از ديگر مدل اين اليحه، بهره

 فراهم آورده است.

                                                 

و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مقام صالحيتدار و مرجع ملي حمايت  سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري.  1

  نويس اليحه اليحه قانون حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه). پيش 15باشند، (ماده  حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه مي
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 گيري نتيجه

در گذشته تعداد كمي از كشورها مقرراتي را در سيستم حقوقي خود به منظور حمايت از نمودهاي 

المللي از  بيني نموده بودند، ولي با توسعه ارتباطات و همچنين افزايش اقدامات بين فرهنگ عامه پيش

عامه كشورهاي بيشتري اقدام به تهيه و تدوين  سوي نهادهاي مختلف جهت حمايت از فرهنگ

كشورها حمايت از فرهنگ عامه را مقرراتي جهت حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه نمودند. برخي از 

اند. از سوي ديگر با تأسيس كميته  از طريق قوانين و مقررات كپي رايت خودشان فراهم آورده

انش سنتي و فرهنگ عامه از سوي وايپو، و مذاكرات الدولي حقوق مالكيت فكري، منابع ژنتيك، د بين

طوالني بدون نتيجه در اين كميته، بسياري از كشورهاي در حال توسعه مبادرت به تدوين مقررات 

 1982خاص ويژه جهت حمايت از فرهنگ عامه نمودند كه بيشتر مبتني بر قانون نمونه يونسكو 

يونسكو و وايپو و  1976فاده از قانون نمونه تونس است. هر چند بيشتر قوانين ملي كشورها با است

بيني شد در  پيش يدر عين حال مدل حمايتتدوين شده است،  1982همچنين قانون نمونه يونسكو 

 باشد. با يكديگر متفاوت مي اين قوانين و مقررات

 

 فهرست منابع
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