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Abstract
Despite the development of new technologies, intellectual property rights have
gone through many ups and downs, and sometimes there have been changes in
accordance with these technologies. One of the aspects that needs more study and
investigation in accordance with new technologies is the author's moral rights.
Despite this neglect, there has always been a conflict between the interests of
authors and the owners of economic and financial institutes, such as the media
and companies active in the field of copyright, over the limitation or nonlimitation of moral rights. For this purpose, the present research tries to answer
the above question with an analytical-descriptive method and by studying the
challenges of the moral rights of the author in the face of new information and
communication technologies. And in the end he concludes; while some creations
created by new technologies should be excluded from the protection of moral
rights, the existence of moral rights in these creations should not be completely
denied. And the author's moral rights in this territory should more than anything
seek to create a balance between the author's rights and the specific requirements
of these technologies.
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مقدمه
امروزه حقوق مالکیت فکری با وجود گسترش فناوریهای جدید از جهات بسیاری متحول شده است .یکی از جهاتی که متناسب با فناوریهای
نو ین نیاز به تغییر دارد ،حقوق معنوی مؤلف است .به زعم یکی از محققان در این زمینه ،با آنکه طی دهههای اخیر مقاالت بسیاری در زمینۀ اثر
فناوریهای جدید در حقوق مؤلفان نوشته شده است و قوانین بسیاری نیز در حقوق مالکیت فکری با توجه به فناوریهای جدید متحول شده یا
به تصو یب رسیده است ،مسئلهای که تقریبا فراموش شده اثر این فناوریها در حقوق معنوی مؤلف و چارچوبهای آن در بستر این فناوریها

است ( .)Pessach, 2003, p.250حتی در دستورالعمل اتحادیۀ اروپا درخصوص حق مؤلف در عصر اطالعات 1،که به چالشهای حقوقی
حق مؤلف در رو یارو یی با فناوریهای جدید میپردازد ،موضوع حق معنوی مؤلف با ذکر عبارت «خارج از چارچوب این دستورالعمل است»
نادیده گرفته شده است .با وجود این بیتوجهی ،همواره کشمکش میان منافع مؤلفان و صاحبان منافع اقتصادی و مالی مانند رسانهها و شرکتها
و بنگاههای فعال در حوزۀ حق مؤلف بر سر تحدید یا عدمتحدید حقوق معنوی باقی مانده است .برخی معتقدند باید حقوق معنوی مؤلف در
محیط دیجیتال و در رو یارو یی با نیازهای روز فناوری محدود شود ،زیرا حمایت مطلق و استثناناپذیر از این حق ممکن است مانعی برای جریان
آزاد اطالعات در این فضا باشد و منافع مؤلف از طریق حقوق مادیاش قابل تأمین است (. )Adler, 2009; Davis Jr, 1988
بهطورکلی ،حقوق کشورهای مختلف چهار رو یکرد به حقوق معنوی مؤلف در این فضا دارند:
الف) برخی کشورها هیچ تفاوتی میان حقوق معنوی اثری که مخلوق فناوریهای نو ین است و سایر انواع آثار ادبی ـ هنری قائل نیستند.
برای مثال ،همان حقوق معنوی را که برای پدیدآورندۀ یک تابلوی نقاشی یا مجسمهساز درنظر میگیرند برای پدیدآورندۀ یک اثر زاییدۀ هوش
مصنوعی نیز درنظر میگیرند،
ب) برخی کشورها مانند انگلیس نیز معتقدند حقوق معنوی مؤلف در این بستر باید محدود شود و مطابق مقتضای خاص فناوریهای
نو ین استثنائاتی را در قوانین خود در حقوق معنوی مؤلف درنظر گرفتهاند.
ج) برخی کشورها مانند امریکا بهطورکلی حقوق معنوی یا بخش مهمی از آن را نادیده میگیرند.
د) برخی کشورها نیز نظام جداگانهای بدین منظور درنظر میگیرند که تحت این نظام برخی از آثار مانند برنامههای رایانهای از شمول آثار

ادبی ـ هنری مستثنا میشوند و توسط نظام حقوقی جداگانهای حمایت میشوند ،مانند استرالیا و نیوزلند؛ 2بدین ترتیب حقوق معنوی مؤلف نیز
برای این آثار درنظر گرفته نمیشود.
سؤالی که در این پژوهش تالش شده است بدان پاسخ داده شود آن است که چگونه باید میان تنش و کشمکش در حقوق معنوی مؤلفان و
جریان آزاد اطالعات تحت فناوریهای نو ین اطالعات و ارتباطات توازن ایجاد کرد؟ چگونه حقوق باید میان فرصتهای جدید در عصر فناوری
و حقوق معنوی مؤلف بهو یژه حق تمامیت او آشتی برقرار کند؟ و آیا اساسا حقوق معنوی در نظام سنتی حق مؤلف قابلیت آن را دارد که تغییرات
عصر فناوری را بپذیرد یا باید متناسب با نیازهای روز تغییر کند؟ بدین منظور ،در این پژوهش ،با بررسی چالشهای حق معنوی مؤلف در
رو یارو یی با فناوریهای جدید اطالعات و ارتباطات و بهو یژه حوزۀ بالکچینها ،هوش مصنوعی ،نرمافزارهای رایانهای و متاورس تالش شده
است به پرسشهای فوق پاسخ داده شود.
اگرچه درخصوص تعامل و ارتباط میان حق مؤلف و فناوریهای نو ین مقاالت متعددی نگارش شده است که عمدتا به بررسی فناوریهای

نو ین در حقوق مادی مؤلف پرداختهاند 3،هیچیک مسئلۀ تعدیل حقوق معنوی مؤلف در پرتو این فناوریها را بهطور خاص بررسی نکردهاند.
 .1مبانی تحدید حق معنوی مؤلف در پرتو فناوریهای نو ین اطالعات و ارتباطات

1. European Union directive on copyright in the information society, 2001.
2. Layout Designs Act 1994 (New Zealand), section 2 and Circuit Layouts Act (Australia) section 5.
 .3از مهمترین این تألیفات میتوان به این موارد اشاره کرد :سلطانیفر و مصطفوی ()1390؛ اسالمیتبار و ناصر (1399ب)؛ زرکالم و همکاران ()1395؛ شبیری (.)1389
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بهمنظور تحدید حق معنوی مؤلف در این فضا باید ابتدا مبانی نظری این مسئله را بررسی کنیم .ازاینرو مبانی این تحدید در سه عنوان
پیشرفت خالقیت و فناوری ،چالشهای اعمال حق معنوی و سوءاستفاده از حق معنوی بررسی میشود.

 .1-1پیشرفت خالقیت و فناور ی

هر مصرفکنندۀ آثار ادبی /هنری ،بهو یژه در دنیای دیجیتال ،میتواند آفریننده نیز باشد؛ برای مثال ،در نرمافزارهای اپن سورس 1در بسیاری
از موارد کاربران با ایجاد تغییرات در اثر موجب خلق اثری جدید میشوند که اگر این امر را مطابق قوانین کنونی نقض حق معنوی مؤلف بهشمار
آوریم ،موجب مسدودکردن مسیر ارتقا و پیشرفت نرمافزارها شدهایم؛ بنابراین امروزه پیشنهاد میشود حقوق معنوی مؤلف در شبکۀ دیجیتال
محدود شود؛ بر این اساس که این حق میتواند مانعی برای جریان آزاد اطالعات و خالقیت باشد .مطابق با این نظر ،حق تمامیت باید به حداقل
استانداردهای کنوانسیونهای برن محدود شود ،نه بیشتر .حتی در نظامهای حقوقی که فراتر از حداقل کنوانسیون برن را پذیرفتهاند بهمنظور ایجاد
توازن باید استثنائاتی را برای این محیط درنظر بگیرند (.)Sterling, 2003, p. 216
مشکل دیگری که با شناسایی حقوق معنوی برای مؤلفان نرمافزارها با آن روبهرو میشو یم ،شناسایی حقوق معنوی پس از تحول و
بهروزرسانی این نرمافزارها است .معموال شرکتهای فعال در این حوزه پس از انتشار نرمافزارها اقدام به بهروزرسانی و تهیۀ نسخههای پیشرفتهتر
آن میکنند .طبیعتا و یژگیها و کارکردهای بهتری در نسخههای جدید تعبیه میشود که نمی توان گفت اساسا همان نسخۀ اولیه است .در اینجا
اگر بخواهیم مفهوم حقوق معنوی را بهصورت مطلق شناسایی کنیم ،نسخههای جدیدتر نقض حق معنوی مؤلف بهشمار میآید .این مسئله در
مدت کمی ،عالوهبر گسترش دامنۀ نقض و متخلف شناختهشدن عدهای بسیار ،به جلوگیری از ابداعات و خالقیت در حوزۀ نرمافزارها منجر
خواهد شد (.)Even, 2005, p. 249

 .2-1چالشهای اعمال حقوق معنوی
کارکرد فناوریهای جدید موجب شده است که مرز میان آثار واقعی و اصیل و آثار کپیشده از همان اثر بسیار سخت شود .این بستر
همچنین فضایی برای ایجاد آثار مشترک را بسیار زیاد کرده است و همین مسائل مفاهیم سنتی مؤلف و اثرش را بههم ریخته است .با تکهتکهشدن
کارهای اصیل و بهکاررفتن آن در سایر آثار ،بهگونهای که برخی از آنان پس از مدتی قابل تشخیص نیستند ،شناسایی حق معنوی مؤلف بسیار
دشوار شده است ( .)Pessach, 2003, p. 263حتی برخی از این آثار پس از مدتی بهعنوان سمبلهای فرهنگی یا ملی درمیآیند و در حوزۀ
عمومی قرار میگیرند و اعمال حق تمامیت بر آنان بسیار دشوار میشود .بنابراین این سؤال پیش میآید که اعمال حقوق معنوی مؤلف چگونه
باید صورت گیرد؟ بهو یژه حقوق باید مرزهای اعمال حق تمامیت و حق بازستانی اثر مؤلف را در این فضا مشخص کند .حق تمامیت 2،چالشها
و ابهامات بسیاری در بستر فناوریهای جدید بهوجود آورده است .پرسش اصلی آن است که آیا باید حق تمامیتی که در مورد یک تابلوی هنری
فاخر وجود دارد با حق تمامیت نرمافزاری که هزاران نسخه از آن تولید شده است یکسان اعمال شود؟
همانگونه که یکی از مؤلفان گفته است« :حق تمامیت و سایر حقوق معنوی مؤلف اساسا برای محیط غیردیجیتال و سنتی طراحی شده
است .درمحیط دیجیتال و تحت فناوریهای نو ین این محدودیت و مرزها تغییر مییابد ،پس باید به جای نادیدهگرفتن این حقوق ،انعطافپذیری
بیشتری در آن بهوجود آوریم )Barnett, 1983( ».محدودکردن حق تمامیت به موارد گوناگونی بستگی دارد :ذات اثر هنری ،تکثیر اثر ،هدف از
تولید اثر (هنری باشد مثل تابلوی نقاشی یا تجاری باشد مثل تبلیغات سفارشی در محیط دیجیتال) ،سرعت تکثیر و . ...درحقوق فرانسه نیز حق

1. Open source
 .2حق تمامیت اثر از جمله حقوق معنوی پدیدآورنده بهعنوان حق خصوصی بهشمار میرود .این حق به پدیدآورنده اجازه میهد که از تغییر ،تحریف و هرگونه دخل و تصرف در اثر خود توسط
دیگران جلوگیری کند .این حق حتی زمانی که نویسنده یا هنرمند مالکیت اثر خود را به دیگری منتقل کرده یا سالها از مدت انقضای حق مؤلف وی گذشته است باقی میماند (کلمبه،1390 ،
ص .)216
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تمامیت درمورد برنامههای کامپیوتری 1،آثار معماری و سایر آثاری که اصالت کمی دارند با محدودیت مواجه است .مطابق با مادۀAS 195

قانون حق مؤلف استرالیا 2نیز ،مؤلف فقط زمانی میتواند حق تمامیت اثرش را اعمال کند که رفتار توهینآمیز معقول و قابلتوجیهی با اثرش
صورت گرفته باشد .در بخش دوم همین ماده فهرستی از معیارها برای تعیین توهینآمیزبودن ارائه شده است که شامل ماهیت اثر ،هدفی که مؤلف

برای استفاده از اثر درنظر داشته است ،روشی که تاکنون اثر مورداستفاده قرار میگرفته است ،مفهومی که اثر میرساند و ...میشود.
یکی دیگر از مصادیق حقوق معنوی مؤلف حق عدول یا انصراف از اثر است و بر اساس آن ،بهرغم وجود قرارداد بهرهبرداری از اثر بین
پدیدآورنده و ناشر ،پدیدآورنده حق استرداد اثر خود را بهطور یکجانبه و پس از جبران خسارت دارد .این حق دربرگیرندۀ حق اصالح و تغییر اثر
یا حق استرداد اثر و خارجکردن آن از گردش کار بهطور کامل است (کلمبه ،1390 ،ص  .)97به این حق در قانون ایران و کنوانسیونهای
بینالمللی اشاره نشده است ،ولی در قانون برخی کشورها ازجمله فرانسه و آلمان برای پدیدآورندۀ اثر پیشبینی شده است.
مادۀ  121-4قانون مالکیت فکری فرانسه 3،همزمان با شناسایی این حق برای مؤلف بهمنزلۀ حق معنوی ،بر حفظ حقوق انتقالگیرندگان
تأکید کرده است« :مؤلف بهرغم انتقال حق بهرهبرداری اثر به غیر ،حتی پس از انتشار آن ،از حق عدول از انتقال و رجوع از ایجاب خود در مقابل
ایجابکنندگان برخوردار است .بااینهمه ،مؤلف تنها در صورتی میتواند از این حق استفاده کند که قبال خسارات احتمالی واردشده به
انتقالگیرندگان را به آنها پرداخت کرده باشد ».مادۀ مزبور در ادامه برای انتقالگیرندگان حق تقدم در انتشار قائل شده است« :در صورتی که پس
از اعمال حق عدول و رجوع ،مؤلف قصد انتشار اثر خود را داشته باشد ،مکلف است پیشنهاد خود را درخصوص انتقال بهرهبرداری ،با همان
شرایط پیشبینیشده در بار اول ،ابتدا به کسانی که در آغاز انتقالگیرنده بودهاند ارائه کند».
اگرچه حق بازستانی در کشورهایی مانند آلمان ،فرانسه و ایتالیا موردشناسایی مقنن قرار گرفته است ،حتی در این کشورها نیز این حق با
دامنهای مضیق و محدود و منوط به استثنائاتی پذیرفته شده است .چه مؤلف باید دالیل و توجیهات قوی مبنی بر بهخطرافتادن شخصیت و
اعتبارش داشته باشد؛ به همین منظور باید مستندات معتبر و قانعکننده نشان دهد که ضرر جدی از این منظر به وی وارد شده است .همچنین این
حق فقط درمورد آثار منتشرشده قابلشناسایی است و درمورد آثار سمعی-بصری شناسایی نمیشود؛ بنابراین عمال اجرای این حق با
محدودیتهای جدی روبهرو است ()Hansmann & Santilli, 1997, p. 139

 .3-1سوءاستفاده از حقوق معنوی
در بسیاری از موارد ،خالقان این فناوریها ،بهو یژه در حوزۀ نرمافزارها ،عموما با اهداف اقتصادی و مالی دست به خلق این آثار میزنند و
در بسیاری از موارد حتی از حقوق معنو یشان نیز با هدف بهرهبرداری مالی و چانهزنی استفاده میکنند .اگرچه وجود اهداف مالی برای خلق اثر
ممکن است در تمامی انواع آثار ادبی هنری و حتی در خلق یک تابلوی نقاشی نیز هدف اصلی مؤلف باشد ،این هدف در حوزۀ فناوریها
پررنگتر است و عمدتا تنها هدف مؤلف بهشمار میرود؛ ازاینرو همواره این ترس وجود دارد که مؤلفان با اعمال گستردۀ حقوق معنو یشان مانع
Art. L. 121-7 .1؛ طبق این ماده مؤلف برنامۀ کامپیوتری حق اعتراض به اصالحات را ندارد مگر در صورت آسیب جدی به شهرت و اعتبار وی.
2. »(1) A person does not, by subjecting a work, or authorising a work to be subjected, to derogatory treatment, infringe the author’s right of
integrity of authorship in respect of the work if the person establishes that it was reasonable in all the circumstances to subject the work to the
treatment. (2) The matters to be taken into account in determining for the purposes of subsection (1) whether it was reasonable in particular
circumstances to subject a literary, dramatic, musical or artistic work to derogatory treatment include the following: (a) the nature of the
work; (b) the purpose for which the work is used; (c) the manner in which the work is used; (d) the context in which the work is used; (e) any
practice, in the industry in which the work is used, that is relevant to the work or the use of the work; (f) any practice contained in a voluntary
« ;code of practice, in the industry in which the work is used, that is relevant to the work or the use of the work

3. »Notwithstanding assignment of his right of exploitation, the author shall enjoy a right to reconsider or of withdrawal, even after publication
of his work, with respect to the assignee. However, he may only exercise that right on the condition that he indemnify the assignee beforehand
for any prejudice the reconsideration or withdrawal may cause him. If the author decides to have his work published after having exercised his
right to reconsider or of withdrawal, he shall be required to offer his rights of exploitation in the first instance to the assignee he originally
«chose and under the conditions originally determined.
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از پیشبرد علم و از سوی دیگر بهخطرانداختن سرمایهگذاریهای کالنی شود که بهکاررفته است یا منافع مالی عظیمی را که هدف اصلی خلق
این فناوریها بوده را با مشکل مواجه کنند ()Eagles & Longdin, 2004, p. 221
نظریۀ سوءاستفاده از حق و دکترین حسننیت دو عاملی است که در تعدیل حق معنوی مؤلف و کاربران و لیسانسگیرندگان در این فضا
کمک میکنند .از سوی دیگر ،عامل «مضر به شهرت و اعتبار مؤلف» نیز عامل مهم دیگری است که به این توازن کمک بسیار میکند .کشور
استرالیا نیز در همین زمینه معیار منطقیبودن را ارائه کرده است که هم در حق انتساب و هم در حق تمامیت باید رعایت شود .افزونبر اینکه
معیارهایی ازجمله نوع اثر و روش استفاده از آن 1بدین منظور تبیین شده است.
در پروندهای ،زمانیکه مؤلف به بهانۀ کمبودن مبلغ قرارداد لیسانس قصد داشت نرمافزار را از چرخۀ گردش خارج کند و با استناد به حق

بازستانی آن را پس بگیرد ،قاضی دادگاه با استناد به سوءاستفاده از حق ،مؤلف را از این حق خو یش محروم کرد 2.در مورد دیگری ،در پروندۀ
 ،Jamin v Canal Cass. Ciزمانیکه مؤلف در دعوای میان خود و ناشر اعمال حقوق معنو یش را دستآو یزی برای پسگرفتن شکایت کیفری

فرد مقابل کرده بود ،قاضی دادگاه در استداللی مشابه مانع از اعمال حقوق وی شد3.

در ادامه ،ضمن بررسی رو یکرد کشورهای مختلف در مورد تحدید حقوق معنوی مؤلف با توجه به نیازهای روز فناوریها ،حق معنوی
مؤلف بهطور خاص در نرمافزارهای رایانهای ،هوش مصنوعی ،بالکچین ،اینترنت اشیا و متاورس بررسی میشود.

 .2حق معنوی مؤلف در مصادیق رایج فناور ی اطالعات و ارتباطات
ابتدا الزم است وضعیت حق معنوی را در نرمافزارهای رایانهای بهعنوان مبنای سایر فناوریهای اطالعات و ارتباطات بررسی کرد.

 .1-2صنعت نرمافزار
یکی دیگر از چالشهای حق معنوی شناسایی و حفظ این حقوق در بستر نرمافزارهای رایانهای است .همانگونه که قبال توضیح داده شد،
حقوق معنوی مؤلف برای حمایت از شخصیت او بهوجود آمده است .این مسئله مبتنی بر این فرض است که آثار ادبی ـ هنری شخصیت مؤلفان
را منعکس میکنند؛ بااینحال ،این فرضیه در مورد مؤلفان نرمافزارها به دو دلیل مطابقت نمی کند:
نخست ،نرمافزارها عمدتا توسط گروهی از افراد که باهم کار میکنند ابداع میشوند .حتی اگر بگو ییم حقوق معنوی بهراحتی در آثار
جمعی و اشتراکی نیز نمود مییابد ،باز هم در مورد ماهیت فنی صنایع نرمافزارها بهسختی مصداق پیدا میکند؛ زیرا مؤلفان با طی یکسری
مراحل فنی از پیش طراحیشده که در بسیاری از نرمافزارها مشابه است به نتیجه میرسند و نهایتا پذیرفتن تجلی و اعمال شخصیت مؤلف در
خلق نرمافزارها بسیار دور از ذهن بهنظر میرسد.
دوم ،نرمافزارها در بسیاری از موارد بر اساس نرمافزارهای پیشین و با تغییراتی در نرمافزارهای موجود ساخته میشوند؛ بنابراین باز هم توسل
به این فرضیه که نمودی از شخصیت مؤلفاند دشوار است .برای مثال ،با استفاده از نرمافزارهایی مانند

BASIC, I Tunes, MS-DOS,

 Mozillaبسیاری از نرمافزارهای حاضر ابداع میشوند .در این مورد نیز نمیتوان ادعا کرد که نرمافزار ایجادشده منعکسکنندۀ شخصیت مؤلف
آنها است؛ زیرا نهایتا بتوان در مورد سابقۀ فنی مهندسان آن یا ابزار فنی بهکاررفته نظر داد ،نه شخصیت مؤلف .به بیان دیگر ،این کارکرد نرمافزارها
است که موردتوجه است ،نه شخصیت مؤلف و نه حتی حس زیباییشناختی نهفته در آن.
به همین منظور ،یکی از نو یسندگان راهحل این مسئله را در امکان انتقال حقوق معنوی مؤلف به شرکتهای سرمایهگذار یا لیسانسگیرنده
دانسته است ( .)Eagles & Longdin, 2004, p. 250اما این راهکار خود مشکالت بسیاری را بهوجود خواهد آورد؛ زیرا انتقال حقوق معنوی
1. Copyright Act 1968, ss 195 AR, 195 AS.
2. A & M RECORDS, INC. v. Napster, Inc., 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001).
3. Chiavaroni v Ste Sulpice, Cass civ I, 14 May 1991.
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مؤلف در بسیاری از کشورها بهو یژه کشورهای نظام حقوق نوشته پذیرفته نیست .دوم آنکه این مسئله ممکن است به سوءاستفادۀ مؤلفان نرمافزارها
از این حقوق منجر شود و سوم آنکه انتقال حق تمامیت با فرض عدم مانع حقوقی فقط شامل لیسانسگیرنده خواهد شد و شامل کاربران نمیشود؛
درحالیکه در بسیاری از موارد ،نسخههای بهروزشده در این صنعت بهدست کاربران ایجاد شده است که نهایتا این مسئله مانع خالقیت در این
حوزه خواهد شد .از سوی دیگر ،این برنامهها با مشارکت تعداد زیادی از مهندسان ایجاد میشود که اگر با هر بار تغییر یا اصالح نرمافزار بخواهم
اجازۀ تکتک آنها را کسب کنیم به بنبست خواهیم رسید .این امر نهایتا مانع اصالح و بهروزرسانی نرمافزارها خواهد شد.
مقتضیات بهرهبرداری از نرمافزارها یا برنامههای رایانه ای و همچنین تجاریکردن آنها سبب شده است که حمایت از حقوق معنوی مؤلف
نزمافزار ،در مقایسه با آثار ادبی ـ هنری سنتی و حتی پایگاه دادهها ،محدودیتهای شایانتوجهی مییابد .این امر در مقررات حقوقی کشورها نیز
انعکاس یافته است (زرکالم ،1395 ،ص  .)132برای مثال ،حقوق مؤلف ژاپن اعمال اصالحات در برنامههای کامپیوتری را به شرط اثربخشی
بیشتر مجاز میداند 1.در قانون فرانسه ،مطابق مادۀ  ،121-7صراحتا حق عدول یا رجوع از مؤلف نرمافزار سلب شده است 2.در نتیجه در حقوق
فرانسه که در شناسایی حق معنوی مؤلف سرآمد است نیز این حق در مورد مؤلفان نرمافزارها محدود شده است .قانون مالکیت فکری آلمان نیز
در مادۀ  69خود در دو بند پ و ت حق تصحیح و دیکامپایلکردن نرمافزارها را به رسمیت شناخته است .در حقوق انگلیس نیز ،حقوق معنوی
بهو یژه درخصوص مؤلفان نرمافزارها با محدودیتهای جدی روبهرو است؛ 3مطابق این قانون ،نرمافزارها یا برنامههای رایانهای از حق احترام به
اثر بیبهرهاند و صرفا حق انتساب اثر برای پدیدآورنده به رسمیت شناخته میشود.

دستورالعمل اروپایی دربارۀ حمایت حقوقی از برنامههای کامپیوتری 4در مواد  5و  6استثنائاتی را بر حقوق انحصاری پدیدآورنده وارد کرده

است که برخی از آنها عالوهبر ماهیت مادی جنبۀ معنوی نیز دارند .از جمله ،انتقالگیرندۀ حقوق مادی میتواند به تصحیح اشتباهات نرمافزار،
مالحظه ،مطالعه ،آزمایش عملکرد برنامه بهمنظور تعیین ایدهها و اصولی که مبنای عناصر برنامه است اقدام کند .بهعالوه ،زمانیکه برای ایجاد
تعامل بین یک برنامۀ مستقل یا سایر برنامهها ضرورت داشته باشد ،انتقال گیرنده یا دارندۀ حق استفاده میتواند به تجزیه یا دیکمپایلکردن برنامه
اقدام کند .درواقع تجو یز چنین اقداماتی از سوی دستورالعمل اروپایی معادل با نادیدهگرفتن حق تمامیت است .همچنین ،دستورالعمل اروپایی
از حق عدول یا انصراف یا اصالح اثر نامی نبرده است؛ بنابراین میتوان اینگونه تلقی کرد که با توجه به ماهیت کاربردی نرمافزارها ،پس از آنکه
نرمافزار در بازار تجارت به گردش درآمد ،چنین حقی اساسا کارآیی نخواهد داشت.

همچنین ،دستورالعمل اروپایی حق مؤلف و حقوق مرتبط در بازار دیجیتال مصوب  52019نیز در بند یک مادۀ  5خود تکلیف ذکر منبع و

نام مؤلف را در محیط دیجیتال در جایی که غیرممکن است ساقط کرده است 6.یا مطابق با مادۀ  22این دستورالعمل که به حق بازستانی مؤلف
در این فضا اشاره دارد ،مؤلف یا اجراکننده زمانیکه اثرش را به دیگری منتقل کرد یا اجازۀ بهرهبرداری داد ،فقط زمانی میتواند اثرش را پس بگیرد
که اثرش در بازار دیجیتال با کمبود بهرهبرداری و استقبال روبهرو شده باشد .بدین منظور ،باید تفاوتهای میان انواع آثار را نیز درنظر گرفت.
همچنین دولتهای عضو میتوانند در آثار یا اجراهای مشارکتی و جمعی حق بازستانی را ممنوع کنند .این مقرره ظاهرا به علت سختیهای

اعمال حق بازستانی در آثار جمعی مقرر شده است .این دستورالعمل در ادامه بیان میکند که دولتهای عضو حق دارند اعمال حق بازستانی را
)1. Copyright law 1970 (consolidated 1997), article 20 (2) (i
 .2مطابق با این ماده ،مؤلف بهجز در موارد تصریح پیشین خالف آن نمیتواند حق تمامیت یا بازستانی خود را در برنامه های کامپیوتری که به دیگری منتقل کرده است و به شهرت یا اعتبار او
لطمه وارد نمیکند اعمال کند.
 .3مطابق با مادۀ ( 79 )2انگلیس ،حق معنوی در مورد برنامههای کامپیوتری یا آثار تولیدشده توسط کامپیوتر اعمال نمیشود.
4. European Parliament and the Council (2009) Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the
legal protection of computer programs. O.J. L 2009/111, 16–22.

5. European Parliament and the Council (2019) Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on
copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC. O.J. L 2019/790,92 –125

« 6. ». Is accompanied by the indication of the source, including the author's name, unless this turns out to be impossible.
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به مدت خاصی محدود سازند .بهعالوه ،به دولتهای عضو اجازه داده است که بهجای شناسایی حق بازستانی ،مؤلف را میان خاتمه انحصارناشی
از قرارداد مجوز بهرهبرداری یا فسخ آن مختار کنند .همچنین ،بهموجب بند  ،5اگر طرفین قرارداد بر تحدید یا انتفای حق بازستانی توافق کرده
باشند ،این توافق میانشان الزماالجرا خواهد بود و مؤلف نمیتواند ،به بهانۀ غیرقابل انتقال بودن حقوق معنوی ،خواستار اعمال حق بازستانی
خو یش باشد.
در حقوق ایران نیز ،مادۀ  1قانون حمایت از مؤلفان نرمافزارهای یارانهای سال  1379بهطور مطلق بهرهمندی از حقوق معنوی را برای این
ْ
مؤلفان به رسمیت شناخته است .ولی مادۀ  4آییننامۀ این قانون حقوق معنوی نرمافزار را به حق انتساب نرمافزار محدود کرده است .به همین
منظور ،یکی از مؤلفان بر این نظر است« :ازآنجاکه مقنن در جایی دیگر حقوق معنوی را برنشمرده است و در این خصوص به قانون حقوق
مؤلفان سال  1348نیز ارجاع نداده است ،بنابراین منظور مقنن از تعابیر دیگر روشن نیست .نتیجه آنکه حمایت قانونی در واقع حق انتساب را
دربر میگیرد و شامل سایر اقسام حقوق معنوی از قبیل حق افشای اثر یا حق احترام به اثر نمیشود .بهعالوه ،حق عدول یا رجوع که بهطور کلی
در حقوق نظام حق مؤلف ایران مورد حمایت قرار نگرفته است ،درخصوص نرمافزارها نیز مسلما قابل حمایت نخواهد بود( ».زرکالم،1395 ،
ص  .)132با وجود این ،مستفاده از بند ب مادۀ  6که حق تغییر و توسعه به کارفرما تعلق میگیرد و موضوعی قابلتوافق است ،میتوان گفت که
حق معنوی در بعد حق تمامیت نیز تعدیل شده است .اگرچه باید گفت که حق مادی و معنوی در این خصوص بسیار درهم تنیده است و بیتردید
تغییر و توسعۀ بخشی از فرایند استفاده و تحولی در صنعت نرمافزار بوده است و چهرۀ مادی نیز دارد.

 .2-2هوش مصنوعی (تعلق حق مؤلف به انسان یا ماشین)
یکی دیگر از تأثیرات فناوریهای نو ین امکان خلق آثار توسط هوش مصنوعی و بدون دخالت مستقیم مؤلف است .با توسل به فلسفۀ
حمایت از حقوق معنوی مؤلف که حمایت از شخصیت اوست ،این سوال باقی است که آیا باید همچنان از حقوق معنوی آثاری که توسط ماشین
(هوش مصنوعی) بهوجود میآید حمایت کرد؟
در این شرایط دو مسئلۀ مهم در ارتباط با حق معنوی مؤلف بهوجود میآید که نیازمند بررسی است:
اول شناسایی مؤلف در این آثار و اعطای حق انتساب به وی؛ آیا منطقی است که برنامهنو یس را مؤلف بدانیم ،حتی با وجود آنکه رابطۀ
مستقیمی میان او و اثر وجود ندارد؟ دوم درمورد ماهیت اثر خلقشده است؛ آیا معیارهای الزم برای تحت حمایت قرارگرفتن در نظام حق مؤلف
را داراست یا خیر؟
شایان ذکر است درخصوص حقوق معنوی آثار بهوجودآمده توسط هوش مصنوعی هیچیک از اسناد بینالمللی اشارهای در این خصوص

نکردهاند .در قوانین ملی نیز فقط کشور انگلیس در بند دو مادۀ  181مقررۀ مصرحی دارد که بیان میکند این آثار از حق تمامیت برخوردار نیستند2.

حق معنوی مؤلف با آفرینشهای انسانی مرتبط است و سرایت آن به آفرینشهای هوش مصنوعی نیاز به استدالل و توجیهات قوی دارد.
در جایی که نرمافزار یا محصول هوش مصنوعی زاییدۀ تالش و ابتکار فردی است ،شکی نیست که حق معنوی را میتوان به وی اعطا کرد .مشکل
در جایی است که محصول بدون ابتکار و خالقیت مستقیم انسان بهوجود آمده است 3.بنابراین پرسش این است که آیا مبتکر هوش مصنوعی با
محصول بهوجودآمده ارتباط غیرمادی دارد که بر پایۀ آن بتوان حقوق معنوی به وی اعطا کرد؟

”1. UK Copyright, Designs & Patents Act’ (2) The right does not apply to a computer program or to any computer-generated work.
 .2مادۀ  178قانون  1988انگلستان بهطور مشخص به این دسته آثار تصریح و آنها را اینگونه تعریف کرده است« :اثر تولیدشده توسط رایانه اثري است که توسط کامپیوتر تولید شده ،در
شرایطي که هیچ پدیدآورندۀ انساني براي اثر وجود نداشته باشد».
 .3در بسیاري از موارد ،تولید خروجيهاي تولیدشده بدون مداخلۀ انسان صورت ميگیرد و وظیفۀ اشخاص فقط فراهمکردن مقدمات سادۀ خلق اثر همچون روشنکردن دستگاه ،اتصال
دستگاهها به یکدیگر و دادن دستور تولید خروجي با فشاردادن یك دکمه است .بنابراین ،هیچگونه نظارت و کنترل جدي درخصوص شکل و محتواي خروجي رایانهاي تولیدشده توسط انسانها
وجود ندارد (شبیری ،1389 ،ص .)166
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در پاسخ باید یکبار دیگر خاطرنشان کرد که حقوق معنوی درجایی اعطا میشد که با شخصیت پدیدآورنده ارتباط مستقیم وجود داشت.
کمیتۀ وایپو نیز استدالل میکند ازآنجاکه مؤلفان محصوالت هوش مصنوعی قابلشناسایی نیستند ،نمیتوان به چنین آثاری حقوق معنوی اعطا
کرد 1.بنابراین این استدالل که برنامهنو یس هوش مصنوعی باید در آثار ساختهشده توسط این هوش مورد حمایت معنوی قرار گیرد کافی بهنظر
نمیرسد ،زیرا اساسا ابتکار در محصوالت بعدی را نمیتوان به وی منتسب کرد.
راهحل دیگری که پیشنهاد شده است این است که برنامهنو یس را نه خالق ،بلکه مشارکتکننده بدانیم و بر این اساس برای او حق معنوی
درنظر بگیریم .ولی باز هم این پرسش مطرح میشود که چرا باید فردی را که ارتباط مستقیم با اثر بهوجودآمده ندارد در حق معنوی مشارکت
دهیم ( .)Miernicki, 2021, p. 7مسئلهای که بیان شد مشکلی است که وکال و قضات حتی در سطح بینالمللی نیز بهعلت نداشتن تجربۀ
کافی و جدیدبودن موضوع با آن روبهرو یند و رو یۀ قضایی نیز در این زمینه به مرور زمان شکل خواهد گرفت .))Miernicki, 2021, p. 8
دربارۀ موضع حقوق ایران باید گفت ،از لحاظ قوانین موضوعه به استناد مادۀ  1و  2قانون مالکیت ادبی و هنری  ،1348که شرط اصالت را
برای حمایت قید کرده است ،تحقق این شرط منوط به ایجاد خالقیت توسط انسان است و چون در دستۀ دوم ،خالقیت انسان بسیار کمرنگ

است یا اصال وجود ندارد ،طبق قانون فعلی ایران بهنظر میرسد نتوان از این قبیل آثار حمایت حقوقی کرد 2و متعاقبا تعلق حق معنوی به این آثار
منتفی خواهد بود3.

 .3-2اینترنت اشیا
سازوکار الکترونیکیکردن ارتباط میان ابزارهای الکترومکانیکی یا دیجیتالی موجود در جهان ،که از آن به فناوری اینترنت اشیا تعبیر
میشود 4،یکی از فناوریهای نوظهور در عصر دیجیتال بهشمار میرود که کارکردهای فراوانی در حوزۀ تجارت و صنعت دارد 5.ازآنجاکه اینترنت

اشیا اغلب از ابزارهای فناورانه مانند پسوردها و رمزنگاری 6برای محافظت از آثار ادبی ـ هنری ازجمله تغییر و تحریف آثار استفاده میکنند،
یکی از ابزارهایی است که از حقوق معنوی مؤلف بهو یژه حق تمامیت وی حمایت میکند( .)Mishchenko, 2016, p. 100به همین منظور،
در بخش  1201قانون حق مؤلف هزارۀ دیجیتال 7،مداخلۀ ابزارهای مرتبط با فناوریهای عصر نو ین ازجمله اینترنت اشیا را که به نحو مؤثری
موجب دسترسی به آثار ادبی ـ هنری موردحمایت قانون حق مؤلف میشوند ممنوع میدارد .بهموجب این قانون ،مداخله ،تغییر ،تحریف ،حذف،
اضافه و سایر مداخالت در آثار ادبی ـ هنری باید با رضایت مؤلف صورت گیرد .به بیان دیگر ،مطابق این مقرره ،فناوریهای جدید نباید حقوق
معنوی مؤلف بهو یژه حق تمامیت او را نادیده بگیرند.

1. WIPO (1991) Committee of experts on a possible protocol to the Berne convention for the protection of literary and artistic works, questions
concerning a possible protocol to the Berne convention part I, Doc. No. BCP/CE/I/2.

 .2گرچه ميتوان امیدوار بود در آیندۀ نزدیك این قبیل آثار نیز ،که در دهۀ گذشته حجم عظیمي از آثار ادبي و هنري را تشکیل دادهاند ،همانند بانكهاي اطالعاتي در قالب حقوق و یژه مورد
حمایت قرار گیرند (شبیری ،1389 ،ص )191
 .3شایان ذکر است که برخی از اقسام فناوری هوش مصنوعی استقالل دارند؛ بدان معنا که بدون دخالت انسان قادر به فعالیت و بهروزرسانیاند و حتی میتوانند از کنترل انسان نیز بهطور کامل
خارج باشند ،ولی در بسیاری از موارد و درحال حاضر این فناوری در کنترل انسانها است و تمرکز این پژوهش نیز بر این قسم اخیر است
 .4اینترنت اشیا یا همان  IOTشبکهاي متشکل از اشیای فیز یکي است که قادر به جمعآوري و بهاشتراکگذاري اطالعات الکترونیکي هستند .اینترنت اشیا شامل طیف گستردهاي از دستگاههاي
هوشمند است.
 .5این فناوری بهطور خالصه به نصب حسگرها و محرکها بر روی ابزارها و طراحی پروتکلها و نرمافزارهای مخصوص برای انجام اعمال انسان بهعنوان سازوکار عملکرد این فناوری اطالق
میشود (اسالمیتبار و ناصر1399 ،الف ،ص .)37
6. Encryption
)7. Digital Millennium Copyright Act, Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860 (1998
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 .4-2بالکچین؛ راهکار ی برای حفظ حق مؤلف
بالکچین یکی از جدیدترین بسترهای عمومی است که از فناوری رمزنگاری دادهای برخوردار است و بهعلت داشتن شاخصههایی ازجمله
نامتمرکزبودن و گستردهبودن میتواند منتج به خلق نتایج فراوان در صنعت ،اقتصاد ،ایجاد دولت الکترونیکی و مانند آن شود( Zheng et al.,

 . )2017, pp. 557-564حال پرسش این است که تکلیف حفاظت از حقوق معنوی مؤلفان آثار در ارتباطات بستر بالکچین چیست.
هرگاه اثری در بالکچین عرضه شود ،اطالعات اثر در یک بلوک از زنجیره ذخیره میشود .این اطالعات در َهش بالک ذخیره میشود و
در صورت وجود هر دادهپیام مشابه با این اطالعات قابلیت شناسایی آن وجود دارد؛ بنابراین ،در صورتی که قراردادی بر روی دادهپیام عرضهشده
منعقد شود ،خالصهای از مفاد این اطالعات در هش بالک بالکی دیگر ذخیره میشود و در صورت تشابه آنها قابلیت شناسایی متخلف فراهم
است؛ زیرا کوچکترین تغییر در یک دیتا به ایجاد تغییر فاحش در مقدار هش آن منجر میشود و بهراحتی قابل شناسایی است

Jimi, 2019,

 .))p. 27بدین طریق این فناوری نو ین تأثیر بسزایی در حفظ حقوق مؤلف بهو یژه حقوق معنوی و حق تمامیت وی دارد.
با موانع بزرگی که بهنظر میرسد برای اجرای فناوری بالکچین در کاربردهای حقوقی ،در مقیاس بزرگ ،وجود داشته باشد (مثل ابهامات
اجرایی برای وضع قوانین مربوطه ،امنیت اطالعات و حفظ محرمانهماندن اطالعات) ،پتانسیل استفاده از بالکچین در مبحث حفاظت از حقوق
مالکیت فکری ،چه در مرحلۀ ثبت و چه در مراحل پیگیری و دادگاه ،عملیتر بهنظر میرسد .عالوهبراین ،با توجه به ساختار این فناوری ،تصور
بر این است که فرایندهای حفاظت از حقوق مالکیت فکری با استفاده از بالکچین کمهزینهتر نیز باشد (فرقاندوست حقیقی و نداف،1397 ،
ص .)61
استفاده از بالکچین در حوزۀ حق معنوی مؤلف یکی ازمهمترین کاربردهای این فناوری در حفاظت از حقوق معنوی است 1.این فناوری

قادر است پایگاه دادهای غیرمتمرکز و امن را برای ذخیره و نگهداری آثار هنری بهخصوص انواع دیجیتال آن فراهم کند و متادیتای 2هریک از این
آثار را در بالکهای مربوط ثبت کند .برنامههای رمزگذاریشده همچنان فراداده یا متادیتا ،دادههایی که جزئیات یک دادۀ دیگر را تشریح میکنند،
را جمعآوری میکند و در معرض نمایش قرار می دهد .در فناوری بالکچین و پایگاه دادهای که بر اساس آن ساخته شده است ،ثبت و ضبط آثار
هنری و تأیید هو یت آنها با سهولت و سرعت و دقت بیشتری صورت میگیرد .در نتیجه ،حتی اگر حق مالکیت یک اثر از بین برود یا زمانش
تمام شود ،یک نسخۀ اصلی از آن اثر در پایگاه دادۀ مبتنی بر بالکچین به نام تولیدکننده و صاحب حقوق اصلی آن باقی خواهد ماند (اسماعیلی
عطاآبادی ،1398 ،ص  .)23بدین طریق شناسایی حق انتساب مؤلف بهراحتی صورت میگیرد.
مسئلۀ دیگری که در این خصوص نیاز به تأمل دارد توکنهای غیرمثلی یا توکنهای غیرقابل تعو یض است که اختصارا به آنها ان اف تی
( )NFTگفته میشود .در واقع هم ارزهای دیجیتال و هم توکنهای غیرمثلی نوعی دارایی دیجیتالیاند

که در شبکۀ بالکچین اجرا میشوند3.

توکنهای ان اف تی میتوانند نشاندهندۀ یک نقاشی ،آهنگ ،ثبت اختراع یا سایر حقوق مالکیت فکری باشند 4.فارغ از چالشهای حقوقی دیگر
در این مورد ،مسئلۀ حق مؤلف در این فناوریها مورد بحث و نگرانی است؛ زیرا اشخاصی که در این محیط اقدام به عرضه و انتشار آثارشان
میکنند باید از حفظ حقوق مالکیت فکری خود بهو یژه حقوق معنوی اطمینانخاطر یابند .برای مثال ،زمانیکه شخصی در این محیط اقدام به
 .1مهمترین کاربردهایی که میتوان از بالکچین در حوزۀ حقوق مالکیت فکری تصور کرد عبارت است از :اثبات خلق یک اثر هنری؛ ثبت یا شفافسازی حقوق مالکیت فکری؛ کنترل یا
نشانهگذاری توزیع داراییهای فکری ثبتنشده؛ اثبات اصالت اثر با پیگیری اولین استفاده از آن در بازار و شبکههای تبلیغات و بازاریابی؛ مدیریت حقوق دیجیتال مانند وبگاههای آنالین
موسیقی؛ کنترل و ردیابی توزیع انواع مصادیق مالکیت فکری که ثبت نشدهاند (کپی رایت ،طرح و عالئم تجاری)؛ انعقاد و اجرای قراردادهای آیپی یا شبکههای توزیع انحصاری از طریق
قراردادهای هوشمند و پرداخت به مالک دارایی فکری در زمان صحیح و مطابق قرارداد (دهقانی و اخوان ،1400 ،ص .)15
 .2متادیتا شامل اطالعاتی از قبیل زمان ارسال پیام ،شناسایی شخصی که پیام را دریافت میکند و زمان دریافت پیام است.
 .3داراییهای غیرمثلی در نقطۀ برابر داراییهای مثلی قرار میگیرند و ارزش منحصربهفردی دارند .به همین خاطر به آنها غیرمثلی یا Non-Fungibleگفته میشود .از جملۀ داراییهای
غیرمثلی میتوان به یک ترک موسیقی از یک هنرمند اشاره کرد که آن را از طریق شبکۀ بالکچین منتشر میکند و به فروش میرساند.
 .4در بهمنماه  1397پیشنو یس قانونی تحت عنوان «الزامات و ضوابط حوزۀ رمزارزها» توسط معاونت فناوریهای نو ین بانک مرکزی تهیه شد .بهموجب این پیشنو یس ،کلیۀ اقسام رمزارزها،
کو ینها ،توکنها ،رمزارز ملی و باپشتوانه به تفکیک بررسی و تبیین و مقرراتگذاری شده بود؛ اما هرگز به مرحلۀ تصو یب نهایی نرسید( .خادمان و همکاران ،1400 ،ص .)365
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انتشار اثر عکاسی خود میکند ،فرد دیگری میتواند با گرفتن اسکرینشات و انجام تغییرات اندکی اثر را به نام خود منتشر کند و حق انتساب
مؤلف را نادیده گیرد .به همین منظور قواعد کپی رایت در این محیط استانداردهایی را فراهم کرده است؛ ازجمله آنکه فقط به صاحبان اثر امکان
عرضۀ آثار را داده است و کاربرانی که ان اف تی اثر را خریداری کرده اند ،امکان عرضه آثار را نخواهند داشت .در واقع ،آنها صرفا حق
خریدوفروش یا انتقال آن ان اف تی را دارند ،مگر اینکه در قرارداد هوشمند ان اف تی موردنظر شرایط دیگری برای خریداران درنظر گرفته شده
باشد .ازاینرو افراد با خرید یک ان اف تی نه مالکیت اثر هنری را بهدست میآورند و نه حق اعمال تغییرات در آن را .برای مثال ،خریدار حق دارد
که نقاشی مزبور را بر روی دیوار منزلش آو یزان کند ،اما حقوق معنوی آن نقاشی را نمیتواند داشته باشد؛ بنابراین ساخت پوستر یا هر چیز دیگری
از آن نقاشی مجاز نیست و هیچکس نمیتواند آن را دستکاری کند یا تغییر دهد و کپی و توزیع یا هر گونه استفادۀ دیگر از آن مجاز نیست ،مگر
آنکه چنین حقوقی قبال در قرارداد ذکر شده باشد .بنابراین توکنکردن آثار به مؤلفان اجازه میدهد که بر آثار خود کنترل داشته باشند و از نقض
حقوق مادی و معنوی آنان جلوگیری میکند (.)Rafli, 2022, p. 45
در همین زمینه در ماه ژانو یۀ  ،2022برند ارمس (،)Hermesکه یکی از غولهای مد و لباس است ،از شخصی به نام میسون روچیلد به
علت اینکه یک توکن ان اف تی شبیه به یکی از کیفهای مشهور این برند را ایجاد کرده بود شکایت کرد .کیف نامبرده شبیه به یکی از قطعات
مجموعۀ « »Birkinهرمس بود .روچیلد نام مجموعۀ خود را  MetaBirkinsگذاشته بود .همین موضوع نشان میداد که این فرد از طراحی
هرمس برای الهامبخشیدن به کار خود استفاده کرده بود .هرمس در این باره شکایتی 47صفحهای را به دادگاه جنوبی نیو یورک ارسال کرد و نهایتا
توانست حکم دریافت غرامت و جمعآوری محصوالت تولیدشده از بازار بگیرد1.

 .5-2فناور ی متاورس

متاورس 2بهعنوان پدیدهای نو ین توجه بسیاری از دستاندرکاران سامانههای اطالعاتی و حتی سیاستگذاران عرصههای گوناگون را به

خود جلب کرده است .تصورات درآمیخته با پیشبینیهای افسانهگونۀ مرتبط با آیندۀ فضاهای مجازی امکان دستیابی به چارچوب مشخص
سیاستگذاری و اجرا را ازبین برده است .در این فضای نسبتا مبهم ،جریان تولید و انتقال اطالعات همچنان رشدی روزافزون و تصاعدی میکند.
بیشترین توجهات به متاورس به جنبههای هستیشناختی ،اقتصادی و سیاسی آن معطوف شده است (حسنزاده ،1401 ،ص  .)8این درحالی
است که جنبههای حقوقی آن بهو یژه حق مالکیت فکری نادیده گرفته شده است.
متاورس مجموعهای از فضاهای چندبعدی شبیهسازیشده ،شبههوشمند ،متصل و مبتنی بر فناوری اطالعات است که تعامالت اجتماعی،
اقتصادی ،علمی و ...بهصورت ترکیبی توسط عاملهای هوشمندشده (آواتارها) و انسانها انجام میشود .همۀ تعامالت موجود و جاری در جهان
فیزیکی قابلیت انتقال به فضای متاورس را دارد .حضور عاملهای هوشمند در کنار قابلیتهای گرافیکی و شبیهسازی سطح باال موجب پو یایی
بیشتر فضاها و جذابیت آنها شده است .یک فرد حقیقی یا حقوقی با ورود به فضای متاورس میتواند تصو یری ارتقایافته ،انعطافپذیر و چابک
از موجودیت فیزیکی خود را ایجاد کند و توسعه دهد (حسنزاده ،1401 ،ص  .)10مسئلهای که درخصوص فناوری نو ین متاورس در حوزۀ حق
مؤلف باید پاسخ داده شود آن است که آیا محتو یات تولیدشده در این فضا ،مانند نرمافزارهای رایانهای ،از حق مؤلف برخوردارند؟ و در این
صورت آیا حق معنوی به این تولیدات تعلق میگیرد؟
در واقع ،ازآنجاکه متاورس یک فناوری نوظهور است و مطالعات جدی در این خصوص بهو یژه با تمرکز بر ابعاد حقوقی آن شکل نگرفته
است ،هنوز وضعیت محتوای تولیدشده در این فضا مانند عالئم تجاری ،طراحیها و آثار ادبی مبهم است .بدیهیست که طراحی کل فضای
متاورس متعلق به شرکت سازندۀ آن است و حق کپی رایت آن نیز به طراحان آن تعلق میگیرد؛ ولی ابهام جدی بر سر آن است که طراحیها و

1. HERMES INTERNATIONAL v. Rothschild, Civil Action No. 22-cv-00384 (JSR) (S.D.N.Y. Sept. 13, 2022).
2. Metaverse
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محتوایی که توسط کاربران ایجاد میشود آیا دارای حق مؤلف است؟ آیا باید تمامی قواعد و مقررات حق مؤلف در فضای واقعی را نیز به این
فضای مجازی و سهبعدی تعمیم دهیم؟
آواتارها در این محیط میتوانند دست به خلق آثار مجازی مانند عکسها ،ساختمانها و طراحیها بزنند؛ حتی در این محیط بسیاری از
هنرمندان و خوانندگان میتوانند با آواتار خود اجرای مجازی داشته باشند و کنسرت بگذارند .برای مثال ،بخشی از فیلم جنگ ستارگان در سال
 2021در این فضا به نمایش درآمد .به همین منظور ،بحث حمایت از حق مؤلف بهو یژه حقوق معنوی وی را میشود در این فضا مطرح کرد .از
نظر برخی از محققان ،نباید حقوقی که در محیط واقعی شناسایی میشود در این محیط نیز حمایت شود و مفهوم مالکیت نباید به همان شکل
سنتی خود در این محیط مطرح شود؛ زیرا اساسا این محیط برای آزادی عمل به دور از محدودیتهای محیط واقعی خلق شده است؛ ازاینرو
محدودیتها و مرزبندیهای حق مؤلف نیز نباید در این محیط مطرح شود (.)Friedmann, 2022, p. 13
اما این مسئله نباید بدان منجر شود که حق مؤلف بهکلی در این فضا نادیده گرفته شود و همانطور که یکی از محققان در این زمینه بهدرستی
اشاره کرده است ،ازآنجاکه در محیط متاورس کاربران میتوانند ایدهها و احساسات خود را بیان کنند ،اگر این ایدهها دارای اصالت باشند و
شرایط دیگر حق مؤلف را دارا باشند ،ممکن است بتوان آنها را اثر مشمول حمایت نظام کپی رایت دانست .بنابراین ،شناسایی عنصر اصالت و
خالقیت مهمترین عامل برای شناسایی این آثار در این فضا است؛ زیرا متاورس امکان ایجاد فضای مشترکی را که مشابه زندگی عادی ولی در
محیطی مجازی باشد فراهم میکند ( .)Kim & Jeon, 2021, p. 186به همین علت میتوان گفت افراد در این محیط اساسا متهم به نقض
حق مؤلف نخواهند بود ،مگر در صورتی که کپیبرداری مشابه یا نزدیک به اثر اصلی در این محیط رخ دهد و حق انتساب مؤلف در اثری که در
فضای واقعی مورد حمایت است در این فضا نادیده گرفته شود.

 .3معیارهای تحدید حق معنوی تحت فناور یهای جدید
بهمنظور تحدید حقوق معنوی تحت فناوریهای جدید میتوان دو معیار خالقیت و اصالت در اثر و همچنین صدمه به شهرت و اعتبار مؤلف را
درنظر گرفت.

 .1-3توجه به میزان خالقیت و اصالت اثر
نظامهای حقوق مؤلف در سراسـر دنیـا مدتهاست محـصوالت فکـری را کـه در قالبهای سنتی تألیف همچون رمـان ،نمایـشنامه،
شـعر ،تـصنیفات موسـیقی ،طراحـی و نقاشی خلق شدهاند مورد حمایت قرار دادهاند .امـا قانونگذاری درمـورد محـصوالت خالقانهای که در
قالبهای سنتی نمیگنجد و نتیجۀ پیدایش فناوریهای جدید است ،از کشوری به کشور دیگر متفاوت است ،چرا که در آثار بهوجودآمده توسـط
فناوریهای جدید خالقیت مؤلف و وجود حق تألیف موردتردید است .متفاوتبودن قلمرو حمایت از حقوق معنوی مؤلف در نظام کامن ال و
سیو یل ال نیز نشان میدهد که مفهوم حق معنوی مفهومی منعطف است و قابلیت اعمال استثنائات و محدودیتهای متفاوتی با اقتضای روز را
در خود دارد( .)Sundara Rajan, 2002, p. 194در هرصورت ،زمانیکه قانون حق مؤلفان یک کشور حقوق معنوی یکسانی برای انواع آثار
ادبی بدون درنظرگرفتن نوع و هدف اثر درنظر میگیرد و در این زمینه استثنا یا محدودیتی با توجه به اقتضائات خاص نوع اثر قائل نمیشود ،اعمال
تحدید در این خصوص دشوارتر است.
همانگونه که یکی از محققان در این زمینه بیان کرده است ،زمانیکه پای تحدید حقوق معنوی به میان میآید ،باید هر اثر را با توجه به
میزان خالقیت و اصالتی که در آن بهکار رفته است در نظر بگیریم ( .)Eagles & Longdin, 2004, p. 209برای مثال ،نباید حقوق معنوی
یکسانی برای خالقان بلیتهای اتوبوس و خالق یک نرمافزار پیچیده و خالقانه که میزان زیادی اصالت و خالقیت بهکار گرفته است قائل شو یم.
حتی درمورد نرمافزارها نیز قاضی باید مورد به مورد مسئله را بررسی کند؛ زیرا ،همانگونه که گفته شد ،برخی نرمافزارها جنبۀ کاربردی دارند ولی
در برخی دیگر خالقیت و اصالت جایگاه پررنگتری دارد.
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 .2-3صدمه به شهرت و اعتبار مؤلف
یکی دیگر از معیارهایی که برای تعدیل حق معنوی مؤلف در این فضا میشود بهکار برد ،معیار صدمه به شهرت و اعتبار مؤلف است که

هم در مادۀ  6کنوانسیون برن بهعنوان معیاری برای شناسایی نقض حق معنوی مؤلف مطرح شده است 1و هم در مقررات داخلی برخی کشورها
مانند انگلیس و آرای دادگاهها مشاهده میشود 2.در همین زمینه ،پروندۀ اضافهکردن روبان بر گردن  60غاز در مرکز خریدی در کانادا یکی از
معروفترین پروندههای نقض حق تمامیت مؤلف است که در آن ،این معیار مورد توجه قرار گرفته است .فروشنده به مناسبت کریسمس بر گردن
غازها روبانهای قرمزی اضافه کرد که این عمل وی مورد اعتراض هنرمند این آثار قرار گرفت .در اینجا خواهان مدعی شد طبیعتگرا بودن اثر
که نقطۀ اصلی برای آفرینش اثر بوده به سخره گرفته شده و به شهرت وی صدمه وارد شده است .قاضی دادگاه نیز این دغدغۀ هنرمند را درک کرد
و رأی داد که این عمل خوانده به شهرت و اعتبار هنرمند صدمه وارد کرده است و بر این مبنا رأی بر حذف روبانها و پرداخت غرامت به خواهان
داد( .)McCutcheon, 2013, p. 130این معیار را که امروزه در حوزۀ حقوق معنوی مؤلف و برای تعیین نادیدهگرفتن حقوق وی بسیار مورد
استفادۀ قضات قرار میگیرد نیز میشود در فضای فناوریهای جدید برای شناسایی دایرۀ نقض حق معنوی مؤلف مورد توجه قرار داد و چنانچه
اقدامات کاربران در این فضا به شهرت و اعتبار مؤلف صدمه زده باشد ،نقض حق مؤلف درنظر گرفته شود و در غیر این صورت آزادی عمل
بیشتری برای کاربران در این محیط شناسایی شود.
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 .1گاه دادگاهها در تعریف مفهوم صدمه به شهرت و اعتبار مؤلف سختگیرند و ممکن است هرگونه اقدامی در این زمینه را توهینآمیز و نهایتا صدمه به شهرت و اعتبار مؤلف تلقی کنند .اما
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رجوع کنید:
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بسیار مبهم است و در عوض عبارات اعتبار یا شهرت را بدین منظور پیشنهاد دادند که مجبور نباشند عبارات جدیدی را در نظام حقوقیشان ایجاد و تعریف کنند .به همین منظور ،مفاهیم اعتبار
و شهرت مؤلف بدین طریق وارد نظامهای حقوقی کشورهای حقوقنوشته نیز شد .رجوع شود به:
Ricketson, S. (1989). Is Australia in Breach of its International Obligations with respect to the protection of moral rights? Melb. UL Rev., 17,
462.
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مؤلف اثبات خلق یک اثر هنری ،ثبت یا شفافسازی حقوق مالکیت فکری و اثبات اصالت یک اثر با پیگیری اولین استفاده از آن در بازار است.
در انتها باید خاطرنشان کرد ،زمانیکه پای تحدید حقوق معنوی به میان میآید باید دو معیار عمده موردتوجه قرار گیرد :میزان خالقیت و اصالت
در اثر و لطمه به شهرت و اعتبار مؤلف .بدان معنا که در هر اثری به میزان خالقیت و اصالتی که در اثر بهکاررفته است توجه کرد و حقوق معنوی
یکسانی برای همۀ آثار در این محیط درنظر گرفته نشود و چنانچه اقدامات کاربران در این فضا به شهرت و اعتبار مؤلف صدمه زده باشد ،نقض
حق مؤلف درنظر گرفته شود و در غیر این صورت آزادی عمل بیشتری برای کاربران در این محیط شناسایی شود.
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