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 چکیده

 ی های یک دورهتی ساختمانحبا زیبایی نه لزوماً بناهای باستانی یا قدیمی بلکه  هاانگیز آناخیر تهران و تناقض شگفت هایساختمان

قوق مالکیت حدید  از .ضروری بنظر میرسید این مساله در شفاف سازی یایهه مطالع لزوم که است یحد به ،پیش ی ساله ۴۰-3۰

 هاانسانروابط  اشکال و ملزومات زندگی و رییتغ ،دوران مدرن .ردیگینمآن است که هنر و خالقیت بدون حمایت رونق  یاهیپا فرضفکری

ایی هنر پوی اما .در همه جای دنیا سبب گشته است باًیتقرشکل حمایت از هنر و خالقیت را  رییتغ ،از تکنولوژی متأثردر جوامع صنعتی و 

حمایت از  و درنمغیبت اشکال  با ،افتهیتحولاز شکل سنتی آن به اشکال مدرن  هاستمدتزندگی در جامعه  کهیدرحال ،معماری ایران

انونی قکامل  ألخ ،از غیبت حمایت متناسب با دوران مدرن در ایران منظور یافته است. تأثراین هنر در دوره معاصر مواجه شده و از آن 

از آثار  تیرایکپ ماهیت حمایت نشناختن اما، است جادشدهیاقانون  موجببهاز آثار معماری  تیرایکپ تیحما، در این باب نیست

ماری به ینکه هنر معبا توجه به ا .همچنان ادامه دارد عملی نشدن و توسعه نیافتن این حمایت از آثار معماری در ایران جهیدرنت ومعماری 

 ،اس نیستدیگر آثار هنری قابل قی با ،فنی و کاربردی با جنبه هنری در آن یهاجنبهبه دلیل آمیختگی  ازجملهدالیل متنوع و 

ین بررسی آنچه ا و ،طرفکیاز تیرایکپمقاله با نظر به اسباب ایجاد  نیا .ضروری بنظر میرسد برای حمایت از آن تیرایکپ یریکارگبه

آثار  تیرایپکاز حمایت اهمیت موضوع و در شناساندن  یسع ،از طرف دیگر آوردیمحمایت برای آثار معماری و پدیدآورندگان آن فراهم 

 معماری دارد.
 
 دانش بنیان معماری ،هنر ،معماری آثار ،تیرایکپ تیحما ،فکری تیمالک :هادواژهیکل
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 مقدمه .1
 تمعلوما مطالعات تخصصی دارند، رایتیکپکسانی که درباره 
ر ین آثار دااینکه  یورا از آثار معماری، رایتیکپچندانی از حمایت 

 زوجایران  ازجملهماده یک یا دو قوانین کپی اکثر کشورهای دنیا 
 آن یقتحق .ندارند برشمرده شده است، یتموردحمایکی از اقالم 

ن که این حقوق چنان در ایران ناشناخته است که نه معمارا است
حرفه  چنین ابزاری را برای شناسایی ارزش هنر حقوق رانندیم

 که این حقوق اندآگاهدست دارند و نه وکال یا حقوقدانان  خویش در

 .ا تآمین کندمنافع پدیدآورندگان آثار معماری ر تواندیمتا چه حد 
 بر بلکه ی،بر زیبایی مکان زندگ تنهانهلیکن اهمیت تآثیر معماری 

ما »شده که  گفته محتوای خود زندگی آدمیان ناشناخته نیست.
هسنتد که ما  هاساختمانوپس از آن  دهیمیمرا شکل  هاساختمان

شناختی توان در تآثیرات زیبایییمرا  سبب 1«دهندیمرا شکل 
ص طور خایراتی که بهتآث معماری بر روح و روحیه افراد جستجو کرد،

 یایی این جنبهپو از جنبه هنری یک پدیده معماری برمی خیزد.
 کند.یمین که تضم رایت استهنری را در دنیای امروز حمایت کپی

 م کههید ریشه آشفتگی و بی هویتی معماری مدرن امروز ایران را شا
در  بتوان توان یافت،یمنمونه های فراوان آن را در شهر پایتخت 

 ضعف اجرای همین حقوق در ایران دانست.

رایت از آثار های مختلف حمایت کپیدر این مقاله جنبه 
گردد که قواعد کلی حقوق یمشود و روشن یممعماری معرفی 

ریق مالکیت فکری در زمینه حمایت از آثار خالقانه هنری که از ط
 گردد.یمر معماری پیاده در مورد آثا چگونه شود،یمرایت اعمال کپی

نه القاین قواعد کلی حقوق مالکیت فکری در زمینه حمایت از آثار خا
ر مورد آثار د چگونه شود،یمرایت اعمال هنری که از طریق کپی

ا دانست که آیین قواعد کلی از طرفی ناظر با گردد.یممعماری پیاده 

 آید و از طرف دیگر در صورت بهیمرایت به وجود حمایت کپی اصولا 
 گردد.یموجود آمدن چگونخ نقض 

رایت از آثار معماری توجه خاص خود را شیوه حمایت کپی 
خوردار از و هنری بر در میان آثار مختلف ادبی چه (1طلبد،)یم

رایت آثار معماری دسته ای کامالا خاص را به خود حمایت کپی
دهد. کپی دایت ابزار حقوق مالکیت فکری است برای یماختصاص 

 ررسیبحمایت از خالقیت های ادبی وهنری در آثار معماری نیز قابل 

است. اما باید توجه داشت که جنبه هنری در آثار معماری، بر خالف 
ی ادب یقی،موس رایت همچون آثار نقاشی،یر آثار موردحمایت کپیسا

فنی و  جنبه نیست و در کنار جنبه هنری وحتی مهم تر از آن،

این دو جنبه  اگرچه کاربردی یک اثر معماری است که مطرح است،
از جنبه هنری این آثار حمایت  رایتکپی سخت بهم آمیخته باشند.

های فنی وصنعتی یک اگر در دیگر جنبهی حت کند و نه از سایر،یم
اول مقاله به  بخش.  [7]شدیتی صورت گرفته باخالق اثر معماری،

و ر بین کشورهای عضو کنوانسیونبررسی دلیل حضور نداشتن ایران د
منفرد و حتی در بسیاری موارد حتی جنبه غالب اثر برن  جنبه غیره،

 معماری در اشکال ارآث 2« بیان» یبررسبخش دوم به  در پردازد.یم

بخش سوم انواع حقوق اعطایی به دارنده  در پردازد.یممختلف 
 رایت اثر معماری که شامل حقوق اقتصادی و اخالقی است.کپی
رایت شود و از این طریق نقض حقوق انحصاری دارنده کپییمی بررس

بخش چهارم نکاتی که در  در گردد.یمو انحا ممکن آن مطرح 

کپی شدن یک اثر در ساخت اثر دیگر ممکن است بررسی ادعای 
 شده و جوانب ممکن در بررسی مطرح هایی ایجاد کند.یچیدگیپ

گردد و در بخش پنجم به بررسی حقوق یمبه اختصار معرفی  هاآن
 پردازیم.یمالمللی آثار معماری در کنوانسیون برن بین

 

موارد مخالفت با عضویت ایران در  یبررس .2

 آن برن و هزینه گزاف کنوانسیون
فراوان، وزارت ارشاد لیحۀ عضویت در  کشمکش هایپس از 

ن کنوانسیون برن را به مجلس ارائه کرد که با استقبال کمیسیو
. در صورت تصویب این لیحه در مجلس، شدفرهنگی مجلس مواجه 

ت کپی رای شود و ملزم به رعایت قانونایران عضو کنوانسیون برن می

 محصولت خارجی خواهد بود.درباره ی 
شدۀ ندلیل مهم برای مخالفت با پذیرش حساب  چهاردهدر این راستا 

 :رح ذیل استبه شتحمیل هزینه گزاف به کشور  رایت جهانی،کپی
 

 رایت جهانی متفاوت باتعارض با قوانین مالکیت در اسالم: کپی. 1
افع حفظ مننگاه اسالم به مالکیت معنوی بوده و بیشتر در راستای 

 های بزرگ است. اسالم مالکیت خصوصی رادر چارچوب حد وشرکت
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داری بی حد و حصر و ولی سرمایه . ]1[یردپذقیود مشخص می
م را آن بر سرنوشت دارالسال ییطرهانحصارات استثمار کننده و س

 .کندنفی می
 

ر بحاکم کردن کشورهای دیگر  :نقض قاعدۀ نفی سبیل در اسالم. 2
م قضائی کشور )با توجه به بندهای معاهده مبنی بر الزاسیستم 

ا ب، (المللی مربوطدستگاه قضایی به انجام پی گیری های حقوقی بین

ک یگیرد. بر طبق این قانون، اگر قاعدۀ نفی سبیل در تضاد قرار می
و ابه  ایرانی از کتاب یک اسرائیلی بدون اجازه استفاده کند، باید

 کند. مت پرداختغرا
های بسیار گزافی به هزینه گزاف: با تصویب این قانون، هزینه. 3

اول و دوم تمام پدیده های  یشود. بر اساس مادهکشور تحمیل می
قلمرو ادب، علم و هزینه هر صورت که بیان شده باشد داخل این 

ها، جزوه ها و سایر نوشته ها؛ خطابه ها؛ مانند کتاب باشندیمفهوم م

ه ها و سایر آثار از این قیبل؛ آثار نمایشی، نمایش ، موعظهایسخنران
موسیقی؛ آثار  یهاصامت؛ آهنگ هاییشـ موسیقی؛ آثار هنر و نما

؛ شودیسینمایی و آثاری که به روشی نظیر روش سینمایی بیان م
آثار طراحی، نقاشی، معماری، مجسمه سازی، کنده کاری، چاپ 

، شودییر عکاسی بیان مسنگی؛ آثار عکاسی وآثاری که به روشی نظ
مربوط به آن؛ نقشه  یها، قالبهایمها، ترسهای جغرافیایی، طرحنقشه

نگاری معماری و علوم. همچنین است متون رسمی راجع به امر 
قانونگذاری یا متون مربوط به امور اداری و قضائی و ترجمه و 

ر نظی آیدیکه از آثار ادبی و هنری دیگران فراهم م ییهامجموعه
حق مالکیت ادبی و هنری و  یها. دارندهدائرات المعارفها و جنگل

اثر یا کسی که اختیار بهره برداری از  یعلمی اعم است از پدیدآورنده

ارثیه او واگذار شده یا این حق به ارث به او انتقال یافته و یا دولتی 
طور مطلق یا در حدود شرایط و ضوابطی که بنابر قوانین داخلی به

. مشکالت باشدیائم مقام پدیدآورنده ایست که از اتباع آن دولت مق
های مختلف علمی و فناوری، فرهنگی و... پدید متعدد برای حوزه

صورت نمونه در صورت تسری موارد به بر اساس این . بهآوردیم
 معاهده و معاهدات مرتبط )که ظاهراا مسئولین به شوق پیوستن به

WTO عی این چنین را در سر می پروارانندسودای برداشن موان) 

 هایاستفاده در کشور، باید هزینهافزارهای موردمثالا برای تهیۀ نرم

میلیاردی پرداخت گردد. به ازای هر ویندوز، هر آفیس، فوتوشاپ و 
 .های کالنی را پرداخت کنندبخش دولتی و خصوصی باید هزینه ...

 :آیددر ادامه می افزاری خارجیقیمت برخی از محصولت نرم
 

 :Microsoft Windows ۷ Ultimateنسخۀ ویندوز،  یدترینجد

 هزار تومان 3۵۰حدود 
 :Adobe Photoshop CS۶ Extended افزار ویرایش تصاویرنرم

 میلیون تومان 1.۸حدود 
 ۵حدود  :Adobe CS۶ master collection مجموعۀ کامل
 میلیون تومان

از  :Microsoft Office 2۰1۰ جدیدترین نسخۀ مجموعه آفیس

 هزار تومان ۹۰۰هزار تومان تا  1۵۰حدود 
 ۶۵ حدود :Kaspersky Internet Security یاب روسیویروس

 هزار تومان

 هزار 4۵حدود  :Internet Download Manager افزار دانلودنرم
 تومان

هزار  ۵۰دود ح :Cyberlink Power DVD افزار دیدن فیلمنرم
 تومان

 هزار تومان به بال 1۰از  :Babylon اسرائیلی لغتنامۀ
 هزار تومان ۵۰حدود  :Winrar های فشردهافزار گشودن فایلنرم
 

ن برای بدست آوردن هزینۀ تقریبی تحمیل شده به کشور، باید ای

ها نها را در تعداد کاربران دولتی و خصوصی استفاده کننده از آرقم
 1۰آور خواهد بود. با در نظر گرفتن فقط ضرب کرد که نتیجه سرسام

لر باید میلیارد د 3میلیون رایانه مبتنی بر ویندوز و آفیس، بیش از 

ی برخ به مایکروسافت پرداخت شود! حتی با در نظر گرفتن به تنهائی
شود، هزینۀ هائی که مشتریان بزرگ در نظر گرفته میتخفیف

 .پوشی استتحمیلی بسیار زیاد و غیرقابل چشم
 

ترین حامیان پذیرش گسترش دللی و تضعیف تولید داخل: مهم. 4
. اگر این المللی، نمایندگان محصولت خارجی هستندرایت بینکپی

کند و قانون تصویب شود، دللی محصولت خارجی گسترش پیدا می
 ،تولید کنندگان داخلی به خاطر سود آسان فروش محصولت خارجی
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آورند. شوند. و به دللی روی میاز تولید محصول داخلی منصرف می
زۀ افزاری افتاده ولی با این کار در حواین اتفاق در محصولت سخت

 .شویمافزاری و کتاب نیز دچار وضعیت مشابهی میرمتولیدات ن
 

ز وابستگی ابدی: با توجه به ضعف ایران در تولید بسیاری ا. ۵
 بندد،محصولت، اضافه شدن این قانون راه را برای کسب فناوری می

سال رعایت شود و  ۵۰چون باید حقوق تولیدکنندگان خارجی تا 

 زمینۀ فناوری از رقبایسال در  ۵۰« حداقل»بدین صورت ایران 
ده ماند و یا باید همواره با پرداخت حق اجازه استفاخارجی عقب می

 .باشد بد وابسته به تولیدکنندگان خارجیتا ا
 

توان ترمز بخش فناوری: با نگاهی به کشورهای صاحب فناوری، می. ۶
 ها بال استثناء از کپی محصولت خارجی شروع کردهدید که همۀ آن

ود مدتی به توانائی تولید محصولت پیچیده با طراحی خو پس از 
مینۀ اند. در صورتی که ما پیش از رسیدن به توانائی برتر در زرسیده

رشد  فناوری به این کنوانسیون و معاهداتی از این دست بپیوندیم،
 .شودشدت تحت تأثیر قرارگرفته و کند میبخش فناوری به

 

برای کشورهائی مفید است که تحریم: عضویت در کنوانسیون . ۷

ت و قابلیت تجارت آزاد را دارند. اما ایران در شرایط تحریم اس
صورت معمول محصولت خود را به ایران بسیاری از کشورها به

رایت جهانی در این شرایط، به معنی مسدود فروشند. قبول کپینمی
 .هاستهای معدود باقی مانده برای دور زدن تحریمکردن راه

 

کشورهای قدرتمندی که در این  :عضویت بدون کسب امتیاز. ۸
اند، پس از دریافت امتیازهای مختلف به این کنوانسیون عضو شده

 کنوانسیون پیوستند. در صورتی که ایران بدون هیچ امتیازی و

 صورت داوطلبانه این بار سنگین را پذیرا شده است. به غیر ازبه
 ن درط که بر اساس معاهده پس از آامتیازات اصالحات قانونی مرتب

حاظ یز لقوانین داخلی در مواردی از این دست، غیر قابل تغییر است ن

 .نگردیده است
 

ای معدود: عضویت در این ضرر برای همه، سود برای عده. ۹
 اما اشت،گزافی به همراه خواهد د کنوانسیون برای تمام ایرانیان ضرر

یران، تنها برای عدۀ معدودی که با توجه به محدود بودن صادرات ا
 .دلل محصولت خارجی هستند، سودآور است

 

رایت، به ویژه در های فردی: برای تثبیت قانون کپینقض آزادی. 1۰

های خارجی اینترنت و به خصوص برای محصولت خارجی، شرکت
رایت توسط کاربران ایرانی اجازه خواهند یافت که به دنبال نقض کپی

های ها، شرکتر این صورت و با توجه به رویکرد غربیبگردند. د

های غیرمعمول و ورود به حریم خصوصی کاربران خارجی از روش
 هایایت بهره خواهند گرفت. نمونهربرای یافتن موارد نقض کپی

های غربی تا کنون در کشورهای متعددی از چنین رفتاری از شرکت
 .دیگر ثبت شده است

 

های سنگین: با برای ادامۀ تبلیغات منفی و جریمهسازی زمینه. 11
آور برای ایران، های غربی از معاهدات الزامطرف ۀتوجه به سوءاستفاد

، ترین تخطی داشته باشداگر ایران در مواردی از این معاهده کوچک

 های سنگین و اقدامات تبلیغاتی منفی مواجه شده و ممکنبا جریمه
. اگر در حال ایران اعمال شود یهلهای بیشتری عاست محدودیت

ون حاضر ایران عضو این معاهده نیست، با عضویت در این کنوانسی
 .وجود نخواهد داشت رایتیتوجیهی برای نقض کپ

 

 گسترش محتوای نامشروع: با توجه به رسمیت شمردن مالکیت. 12
ها، امکان سانسور محتوای نامشروع کم شده و ممکن است با خارجی

 .یا ممانعت طرف خارجی مواجه شوداعتراض 
 

ترین تهدیدهای عضویت در این ایجاد انحصار: یکی از مهم. 13
های معدودی است کنوانسیون، انحصار فناوری و دانش در دست گروه

طور کنند. بهکه از ارائۀ آن به دیگران، جز در قبال مبالغ کالن، ابا می

جلد یا کمتر چاپ  1۰۰ژ ها امروزه در تیرامثال، برخی از کتاب
ها قیمت چند صد یا چند هزار دلری گذاشته شوند و بر آنمی
ها و مراکز ثروتمند، دیگران قادر به شود و جز برخی کتابخانهمی

یت خریداری نیستند. در این صورت با توجه به رسمیت داشتن مالک
یابی به فناوری و دانش روز معنوی، اکثریت جامعۀ ایران از دست

 طور مثال اگر موضوع فناوری پزشکی باشد، نتایجشود. بهم میمحرو
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بار است، چون به معنای عدم عدم دسترسی به فناوری فاجعه
 .های درمانی حیاتی خواهد بوددسترسی به داروها و شیوه

 

کشورهای  کهینآخر اسرنگون کردن نردبان توسعه: دست. 14
شورهای ک یو معاهداتی را جلو پا هایاستس ی، مجموعهیافتهتوسعه

و  اندودهیمکه خود این مسیرها را نپ گذارندیدر مسیر پیشرفت م
همیشگی  یماندگنتایج نهایی آن جز جلوگیری از پیشرفت و عقب

خود، با  یاین کشورها بعد از طی مسیر توسعه .این کشورها نیست
 رعایتسرنگون کردن نردبان پیشرفت، سایر کشورها را ملزم به 

صورت نمونه به .کنندیخود م یمسیری خالف سیر تاریخی توسعه

ال پس از س 1۰۰یعنی حدود  1۹۸۸آمریکا تا سال  یمتحدهیالتا
 یابرن و پس از تثبیت جایگاه توسعه یابتدایی معاهده ینسخه

ه بخویش و پس از گرفتن امتیازات بسیار و اصالح قوانین داخلی 
طب قو پس از فائق آمدن بر  یحهن از این لعدم متضرر شد یگونه

 وارد این معاهده شد و پیوستن به معاهداتی یدوم جهان دوقطب
ن بردن جز خودتحریمی و از بی اییجهدر کشور ما نت دستینازا

 .مسیر پیشرفت در شرایط موجود ندارد

 

 آثار معماری قابل حمایت انواع .3
که اثر از مرحله  ن استآرایت از یک اثر یکپین شرط حمایت ترمهم

د. در شده باش« بیان»مادی  انحناگذشته و به نحوی از « ایده»صرف 
از یک  به یک کار بیشتر شوند و کار شدهاضافهیات جزئعمل هرچه 

به  طرح و ایده کلی. انتزاعی و ذهنی فاصله گیرد و هر چه بیشتر
و  ترآسانارد مشابه خود ی شدن پیش رود و تمایز آن از موجزئسمت 

رایت بر یک اثر معماری از طرفی یکپگردد. امکان وجود  ترملموس
یگر شده باشد و از طرف دیانباین اثر باید از صرف یک ایده گذشته و 

ی داشته باشد و بنددرجهتواند یم« بیان»باید توجه داشت که این 
تی قبل از رایت حیت کپیحما کامل شده باشد؛ حتماالزم نیست 

کافی  اندازهبه اثر آنکه. شرطبهتکمیل اثر معماری هم ممکن است. 

 یز از یک ایده صرف گشته باشدتماقابل
پدیدآورنده اثر معماری در دو صورت کلی و مجزا از هم 

ها و یطراحطریق  از برساند:« بیان»د را به مرحله تواند هنر خویم
 ت که هراختمان. این بدان معنی اسی فنی. و در قالب خود سهانقشه

تواند یمیی و مستقل از دیگری تنهابهیک از این دو شیوه بیان 
رایت در یک ی وجود کپیبرا یگر.دعبارتبهاز حمایت برخوردار باشد. 

 حتماا نقشه یا طراحی. شرط نیست که آن نقشه یا طراحی 

رایت در کپیبرای ساخت بنا قرار گیرد و یا برای وجود  مورداستفاده
 حتماا یک نقشه یا طراحی. شرط نیست که آن نقشه یا طراحی 

رایت در برای ساخت بتا قرار گیرد و یا برای وجود کپی مورداستفاده
باشد.اما  شدهساختهیناا از روی یک نقشه عیک بنا لزم نیست که بنا 

بدان  لزوماا هنر معماری در دو قالب نقشه و ساختمان « بیان»امکان 
رایت را شامل هر دو نی نیست که هر نظام حقوقی حمایت کپیمع

ی مختلف راجع به شمول حمایت بر هر کشورهاشکل بنماید. قوانین 

ی مختلف کشورهایک از این دو شیوه بیان متفاوت است. در قوانین 
 متفاوت است. راجع به شمول حمایت بر هر یک از این دو شیوه بیان

ها و نقشه یطراحرهای دنیا عالوه بر اکثر کشو روزبهقوانین  در
 رایت برخوردار است.ساختمان. خود ساختمان نیز از حمایت کپی

حمایت  1۹۹۰برجسته ایالت متحده امریکاست که از سال  مثال
های فنی به خود ساختمان نیز ها و نقشهیطراحرایت را از کپی

اثر معماری از قبیل طرح و نقشه »در ایران  .]8 [3گسترش داد
البته قانون فعلی  4است. شدهشمردهیت موردحما جزو آثار «ساختمان

 ازجملهرا نیز  ۵« اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد»ایران 
است که آیا یک  بحثقابلیت قلمداد کرده است و این موردحماآثار 

ین بند باشد و از این راه موردحمایت تواند مصداقی از ایمساختمان 

قانون جامع حمایت از »نویس قانون جدید که به پیش در قرار گیرد.
اثر » ۶شود.یم شناخته« مرتبطحقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق 

یا نقشه  ماکت طرح ساختمان که در قالب ساختمان.» به« معماری
ین در رابناب شده است.یفتعر« یافته استتجسمساختمانی 

نویس قانون جدید ابهام شمول حمایت گشته است و بدین پیش
نویس. شمول رسد که در صورت تصویب این پیشیمترتیب به نظر 

با روند  مطابقرایت بر انواع آثار معماری در ایران تا حد زیادی کپی

 شده کنونی در کشورهای مختلف دنیا گردد.یرفتهپذ
 

 آثار معماری رایت ازی حمایت کپیچگونگ .۴
و یا همچنین  هانقشهه تنها چ-اهمیت برخورداری انواع آثار معماری 

 ختلفکه اشکال م ازآنجاسترایت از حمایت کپی –خود ساختمان 
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به دارنده خود  رایتکپی کند.یمنقض حقوق پدیدآورنده را تعیین 
است که  ۷ وق اقتصادیکند. دسته اول حقیمحقوق اعطا  دودسته

که مورد از یدرحالرایت کس بدون اجازه دارنده کپییچهآن  موجببه

 ۸رایت را بازتولیدتواند یک اثر کپیینمموارد استثناآت مجاز نیست. 
 ۹ورد.ید آی ثانویه پداثر اثر. آنکند و یا بر مبنا یا با استفاده از 

عبارتی  موقت و به اولاکه  آن استین ویژگی این دسته حقوق ترمهم
باشد. دسته دوم یم 11به غیر انتقالقابلتانیا  و 1۰زمان است. مقید به

است  12رایت. حقوق اخالقیکپی موجببهیدآورنده پدحقوق اعطایی به 
 ی. موقت نیست و حتی در موارداقتصادحقوق  برخالفکه 

 ین نقضبنابرا گردد.ینماستثناآت مجاز نیز رعایت این حقوق تعطیل 

دو شکل کلی نقض حقوق  در .حقوق پدیدآورنده اثر معماری
 ز اینیک ا هر ی است.بررسقابلاقتصادی وی و نقض حقوق اخالقی 

ار دو شکل نقض حقوق نیز بسته به آنکه در مورد کدام نوع از آث
تواند اشکال متنوعی از نقض یم رخ دهد.-قشه یا ساختمانن-معماری

 .[4]حقوق را ممکن گرداند
 

 پدیدآورنده اثر معماری. نقض حقوق اقتصادی 1-۴
نی نقشه ساختما یک اثر معماری در دو صورت« بیان»نظر به امکان 

است.  تصورقابلرایت نیز شیوه عمده نقض کپی دو و خود ساختمان.

د د شویولبازت اول اینکه یک طرح. نقشه یا ماکت برای استفاده دوباره.
نکه گیرد و دوم آبرداری غیرمجاز قرار یکپ مورد .ترسادهیا به عبارت 

 13برداری قرار گیرد.یکپخود ساختمان بدون رجوع به نقشه آن مورد 
رایت در یک اثر معماری بدین دو صورت لیکن اشکال نقض کپی

رایت در آثار معماری ماند. نوع سومی از نقض کپیینممحدود 
-ایان اثر پیدآورنده پیش از پداست و آن هنگامی است که  تصورقابل

شود. نگر صرف ایده شمرده کافی که دی اندازهبهاثر  ازآنکهپساما البته 

ار را ناتمام گذارد و آن کبه هر دلیل  -شده باشدیطراحدر جزییات 
 و کامل گردد. شدهدادهطرح بدون اجازه وی توسط فرد دیگری ادامه 

کافی  اندازهبهتمام اما هیمن اگرچه فرد اول پدید آورده است. آنچه
صورتی مادی و غیر انتزاعی به شده« بیان»برخوردار از اصالت و 

ی اگر نتوان ین حتبنابرا رایت گردد.ایت کپیباشد که شایسته حمیم
رایت پییرمجاز از موارد نقض کغ« بازتولید»این حالت را تحت عنوان 

 مصداقی عنوانبه رسد که بتوان آن رایمنظر  به اثر معماری دانست.

رایت برای پدید آوردن یک یرمجاز از اثر کپیغ 14«استفاده ثانویه»از 
یدآورنده اثر پدین شکل نقض حقوق ا اثر اشتقاقی مطرح نمود.

است که رخ داد آن در رابطه بین  توجهقابل ازآنجا خصوصاامعماری 

یل معمار و کارفرما رایج است و در بسیاری موارد معمار دوم که تکم
تکلیف خود به تحصیل  از شود.یمکار پدیدآورنده اول به او سپرده 

اطالع یبیدآورنده اثر ناتمام پیش از قبول تعهد به تکمیل کار پداذن 
رایت اثر پدید آمده ولو ناقص کپی نظام در این وضعیت. درواقعاست. 

 د و دیگران را از دست بردن در آندانیمرا متعلق به پدیدآورنده آن 
ه یل به ادامین ترتیب از طرفی کارفرما در صورت تمابد دارد.یبازم

 ویل همکاری کند و یا اذن وی را برای تحطرح باید با پدیدآورنده آن

ورت صطرف دیگر در  از کار به دیگری برای تکمیل آن به دست آورد؛
 گردد د طرحی جدید آغازکاربرنبود اذن. طرح قبلی باید رها شود و 

 یهاطرحمعنی ایجاد تنوع و تشویش به خالقیت در ایجاد  که خود به
رایت با منع توان گفت نظام کپیرسد مییمجدید است. پس به نظر 

ایت از ی به فلسفه وجودی خود در حمخوببهاین شکل از نقض حقوق 
 سو و تشویش و فراهم آوردن زمینهپدیدآورنده اثر خالقانه از یک

 یابد.یمخالقیت از سوی دیگر دست 
 

 حقوق اخالقی پدیدآورنده اثر معماری نقض .2-۴
تمام که یمهندر کنار کپی نقشه یا ساختمان و تکمیل یک نقشه 

یت نقض اهم است. تصورقابلمصادیقی از نقض اقتصادی معماری نیز 
در  کهچنانحقوق اخالقی یک پدیدآورنده اثر بدان سبب است که 

که  محدودیت زمانی ندارد و مادامین دسته حقوق ا پیش اشاره شد.

قوق حین ا از سوی همگان لزم است. هاآنیت رعا اثر موجود است.
از  هاآنیت رعا محدودیت زمانی ندارد و مادام که اثر موجود است.

ین حقوق حتی در صورت انتقال حقوق ا سوی همگان لزم است.

جا اقتصادی پدیدآورنده در زمان حیات یا پس از مرگ وی پابر
 ست.عماری مطرح این این حقوق که در رابطه با آثار مترمهم ماند.یم

و حق در برابر استفاده تحریف آمیز  1۶ حفظ کلیت اثر حق 1۵انتساب. حق
 .]3[باشدیم 1۷از اثر

( 134۸مصوب ) یراناحقوق اخالقی پدیدآورنده در قانون فعلی 
کافی برای امکان  واگرچه موجود -ی بسیار کلی و مختصرصورتبه

 نه آثار 1۸است. شدهمطرح 1۹ر ماده د-استناد بدان برای طرح دعوا
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ه دست معماری و نه هیچ اثر قابل حمایت دیگر از برخورداری از این
نویس قانون جامع این دسته پیش در حقوق مستثنی نگشته است.

 31الی  2۰ر مواد د-گان آثارقوق پدیدآورندح-حقوق در بخش دوم

یک از آثار یچهنویس نیز این پیش در یل آمده است.تفصبه
 عدرواق. اندنشدهبرخورداری از حقوق اخالقی مستثنی  از موردحمایت.

ییر اثر با اشاره به امکان تغ باألخصنویس نویسندگان این پیش
کته این ن 1۹معماری در صورت وجود شرایطی خاص بدون اجازه معمار

این  ی ازکه پدیدآورنده اثر معمار اندنمودهرا هرچه بیشتر روشن 
ه بحقوق اخالقی در آثار معماری  نقض دسته حقوق برخوردار است.

 دو صورت ممکن است:

 

 شدهتمامایی که ساخت آن یجاد تغییر در بنا. 1-2-۴

 است
ان صورتی باشد که بتوان آن را ویرایجاد تغییر در ساختمان اگر به

 لی ر شکییر شکل دادن یا تکه کردن اثر نامید و یا هر تغییتغ کردن.
 قصدهب اگرچه اهمیت.یبی و جزئکه محسوس و فزون از تغییری 
 که بدون مجوز معمار بنایدرصورت نوسازی و تعمیر ساختمان باشد.

ی از خدشه و نقض حق پدیدآورنده به حفظ مصداق صورت گیرد.
 کلیت اثر است.

قیدوشرط حق پدیدآورنده یک اثر معماری یبرعایت کامل و 
قوق در حفظ کلیت اثرش به معنی وارد آوردن محدودیت بالقوه در ح

ن رایت واجد حقوقی وارد آورداز طرفی دارنده کپی چه مالک بناست.
ه . چه از طرفی دارند [6]محدودیت بالقوه در حقوق مالک بناست

 ازجملهاست و انواع حقوق اخالقی  2۰رایت واجد حقوقی انحصاریکپی

قانون به فرد  موجببهاند که یحقوقانحصاری  حقوق .اندحقوقاین 
. از 21شود و وی توان استناد بدان در برابر همگان را داراستیماعطا 

 تواند با حق مالک بنا به همه گونه تصرف ویمسوی دیگر این حقوق 
پیدا  تزاحم شود.یمکه به اصل تسلیط شناخته  22انتفاع از مایملک خود

 کند.
برای حل این تزاحم بالقوه قوانین کشورهای مختلف راهی 

ی که قوانین اکثر کشورهای اروپاییدرحال .اندنگرفتهیکسان در پیش 

 ای دیگر از کشورهبرخ به سمت ترجیح منافع معمار متمایل است.

حقوق ملک و حقوق راهی برای برقراری یک تعادل منطقی بین 
 موجببه مثالعنوانبهاند. یشیدهانداخالقی پدیدآورنده اثر معماری 

قانون کلمبیا پدیدآورنده اثر معماری به استناد نقض حقوق اخالقی 

باشد ینمخود قادر به توقف مالک از ایجاد تغییرات در ملک خود 
به نام  آثارتواند پس از ایجاد چنان تغییری از استفاده و یملیکن 
.در قانون ایالت 23معمار بنا جلوگیری به عمل آورد عنوانبهخود 

که تغییرات در صورتی مجاز خواهد بود که  مقررشدهمتحده امریکا 

 کتبی به امکان تغییر در بنا و صورتبهپدیدآورنده اثر پیشاپیش 
یجه تغییر رضایت داده باشد و درنتویرانی یا دگرگونی آن 

بنا پس از تالش منطقی  مالم ذنی موجود نباشد.که چنین ایدرصورت

تواند تغییراتی که یمو با حسن نیت برای مطلع ساختن پدیدآورنده 
 برای تعمیر. نوسازی و یا برای بهبود ارزش مادی ساختمان لزم است.

 .24دهد صورت
رنده یدآوقانون فعلی ایران درباره تزاحم بالقوه حقوق اخالقی پد

با حق  -خاص حق وی در حفظ کلیت اثرش طوربه –اثر معماری 
ست. تصرف و انتفاع از مایملک خود ساکت ا گونهمالک بنا در همه 

 لیت بهدور داشت که این تعارض تنها هنگامی قاب ازنظرنباید  البته
 ۷وجود آمدن را خواهد داشت که یک ساختمان را به استناد بند 

 عنوانبهو هنرمندان  نمصنفا .مؤلفانقانون حمایت حقوق  1ماده 
 انیمحمایت بد قابل« اثر فنی ه جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد»

ثر وگرنه این قانون تنها به شمول حمایت بر نقشه و طراحی یک ا

 معماری صراحت دارد.
رایت بر ساختمان. در صورت قبول فرض شمول حمایت کپی

ن نون مدنی ایراقا شدهشناختهبه دلیل سکوت قانون رجوع به رویکرد 
تواند راهگشا باد. مطابق با این دو ماده در یم 13۰و  3۰در تقابل ماد 

ارف مالک بنا با متع حق .ل ضررتزاحم میان اصل تسلیط و قاعده 
ر از رفع حاجت یا دفع ضر قصدبهبودن تصرف و اینکه این تصرف 

 سنتی در حقوق ایران اصلی طوربهشود. اگرچه اصل تسلیط یمخود 

ود به استثنایی و محد قدرتمند در اعطای حقوقی که تحدید آن بسیار
 یب قوانین جدیدتصو یکن گذشت زمان.ل مواردی بسیار خاص است.

آمده در زندگی مدرن ثابت کرده است که یشپی ملزومات طورکلبهو 
 .2۵اشدتواند بینمموارد تحدید این اصل چندان استثنایی و نادر نبوده و 

 رفع حاجت یا قصدبهید مالک بنا به تصرف متعارف و تحد
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عماری نیز مرعایت حقوق اخالقی پدیدآورنده اثر  منظوربهدفع ضرر 
 تواند یکی از استثاآت وارد آمده بر حقوق مالک باشد.یم

در مخالفت با این رویکرد به جمع حقوق اخالقی معمار و 

رفی که را تصمالک  132که ماده  توان گفتیمحقوق مالک بنا 
تواند ینم« همسایه»و لفظ  بازداشتهباشد « همسایه»مستلزم تضرر 

ز توان برای جلوگیری اینمشامل پدیدآورنده اثر معماری گردد و پس 
 در استفاده کرد. 132خدشه به حقوق اخالقی معمار از مفاد ماده 

 رایت درکپی مسائلپاسخ باید زمان تصویب قانون مدنی را و اینکه 
بارتی ع به نظر داشت. در نبود. شدهشناختهزمان مطرح و حتی  آن
در ماده  گذارقانون انون مدنی.قیخی تارتوان گفت نظر به پیشینه یم

مورد غالب  عنوانبهدر مقام بیان نبوده و لفظ همسایه  132
ی هرکستوان در مورد یمرا  132اده شده است وگرنه حکم میحتصر

 قانون  4۰ اصل رر اوست جاری دانست.که تصرف مالک مستلزم تض
استثناآت وارد بر  درواقع گذارد.یمنیز بر این منطق صحه  2۶ اساسی

و در پی حفظ منافع عمومی  2۷قوانین مختلف موجببهحق مالک 
 .[5]اندنمودهمالک بنا را محدود  حقوق همسایه. فقطنه

قاا یدقحقوق پدیدآورنده اثر معماری نیز اگرچه در نگاه اول 
خالقی معمار یکن رعایت حقوق ال نماید.ینممعادل منافع عمومی رخ 

آن  شدن این قابلیت را داراست که از تخریب بنا تنها به دلیل قدیمی
 ی و پیروی ازطلبتنوعاز روی  صرفااکه  لزم یرغیا اعمال تغییرات 

یری کند و حدودی جلوگ تا گیرد.یمی زودگذر در بنا صورت هاموج

ها و درنتیجه در یابانخیرات مثبتی در نمای تأثخود یخودهباین 
 قوقحیر رعایت تأث این زاویه. از هویت شهر به دنبال خواهد داشت.

م تواند مبانی بر لزویماخالقی معمار بر منافع عمومی روشن است و 
و  دستیابی به تعادل میان حقوق اخالقی پدیدآورنده اثر معماری

 گیرد.حقوق مالک بنا قرار 
نویس قانون برگزیده نویسندگان پیش حلراهرسد یمبه نظر 

 مالک و حقوقجامع برای مشکل تزاحم میان حقوق اخالقی معماری 

با توجه به منطق  مه نویس آمده است.این پیش 22بنا که در ماده 
یان اصل تسلیط و قاعده مدر حل تزاحم -همین رویکرد قانون مدنی

این ماده ایجاد تغییراتی که مستلزم  موجببه بوده است.-لضرر
ای به شرطی بر...»باشد خدشه به حق معمار در حفظ کلیت اثر وی 

 نی و یا نحوهفاز است که مالحظات قانونی مج کنندگاناستفادهدیگر 

ین ترتیب نویسندگان این بد «.چنین اقتضا کند هاآناستفاده از 
رفع حاجت یا دفع  قصدبهمتعارف و  قدربهتصرف »مالک نویس پیش
 ینچنمالحظات فنی یا نحوه استفاده از بنا » ینکهابه  را« ضرر

ین انتقاد وارد است که ا .اندکردهیف تعر« کند ( اقتضاتغییرات را)
مالحظات » گرددیمنگارش ماده تا حدی گنگ است و ایمن سبب 

ری و حتی تغییر یرضروغبتوان به هر شرایط  را« فنی یا نحوه استفاده
عبارت آید یمین به نظر همچن کاربردی بنا تعمیم داد.

 امل مالک بنا نگردد و این خود درش تنها« قانونی کنندگاناستفاده»
 گسترش اجازه تغییرات مستلزم خدشه به حقوق معمار به افرادی

افزایش احتمال به چالش کشیدن حقوق اخالقی  درواقعبیشتر و 

ز ری اطرفی مناسب بود که امکان جلوگی از است. معمار قابل انتقاد
 شد.یمبینی یشپانتساب اثر پس از ورود چنین تغییراتی برای معمار 

 

خت بنا به دست فردی غیر از ییر به هنگام ساتغ. 2-2-۴

 یدآورنده طرح و نقشهپد
صورت ممکن دیگر از نقض حقوق اخالقی پدیدآورنده یک اثر 

کامل شده لیکن  هانقشهو  هاطرحدهد که یممعماری هنگامی رخ 

رنده و ساخت ساختمان به فرد دیگری غیر از پدیدآو هاآناجرای 
ه بو ساخت ساختمان  هاآنها کامل شده لیکن اجرای ها و نقشهطرح

شود و فرد یمها سپرده ها و نقشهفرد دیگری غیر از پدیدآورنده طرح
ورنده ف منظور و هدف پدیدآتغییراتی برخال هاآناخیر در اجرای 

ای مشهور این نوع نقض حقوق در مورد خانه اپر مثال وارد آورد.
المللی . ساخت طرح یورن اوتزن که در رقابتی بین2۸سیدنی اتفاق افتاد

برای ساخت یک مجموعه هنرهای نمایشی و موسیقی در سیدنی 

ز گر ادیاسترالیا برنده شد. پس از تأخیرهای طولنی به دست گروهی 
مهندسین سپرده شد و ایشان در طراحی داخلی ساختمان چنان 
تغییراتی وارد آوردند که طرح اولیه که برای ساخت سالنی 
 چندمنظوره برای هنرهای نمایشی بود تا حد زیادی محدود گشت.

نکه آلیل ددر آن زمان طرح و موفقیت در دعوا علیه این گروه به  البته
 انونققی برای پدیدآورنده اثر معماری در برخورداری از حقوق اخال

یرات ن تنها با تغینبود و این امکا ممکن نشده بود.استرالیا شناخته

 ممکن گشته است. 2۰۰۰قانون این کشور در سال 
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 رایت از آثار معماریحمایت کپی هایپیچیدگی. 5
رایت خالقانه بودن و اصالت داشتن یک اثر شرط حمایت کپی

 که شرط عمومی-از خالقانه بودن اثر منظور مان است.صورت توأبه
که محصول تصور و  ن استآ-حمایت در حقوق مالکیت فکری است

ثر اصیل بودن بدان معناست که ا و قدرت فکری پدیدآورنده باشد؛
ری کپی اثر دیگ خود تر.برای اولین بار پدید آمده و به عبارت ساده

  [9].    نباشد

 
ه رایت از آثار معماری بدر بررسی حمایت کپی تمایز این دو خصیصه

 لزمه دلیل تفاوت نتیجه حاصل از هر یک از این دو مهم است.
باشد  ی فکری معمارهاتراوش محصول خالقانه بودن آن است که کار.

بحث  لزوم اصالت داشتن اثر کهدرحالی و نه یک ماشین و روبات.
 ن یا اثریت کپی کردکشد ماهیمکپی و ماهیت آن در معماری پیش 
توان در قالب یمین پیچیدگی را ا در معماری گنگ و پیچیده است.

 حداقل سه نکته بررسی کرد:

 

 یختگی دو جنبه کاربردی و هنریآم. 1-5
صورت که هر دو به-اهمیت و تأکید بر هر یک از دو جنبه فن و هنر

اوت متفاثر دیگر  از یک اثر به-توأمان در یک اثر معماری وجود دارد
 ی.و جنبه هنر غالب رسد جنبه فنی این آثار.یمبه نظر  معمولا است.

که حتی بدان سمت متمایل طوریاهمیت است بهیز یا حداقل بیناچ
 ی درگردیم که کپی را تنها در آثار مانیومنتال که درک جنبه هنر

 حقیق بدانیم وت قابل تر است.در شکل خاص و متمایزشان ساده هاآن

ن آیقت حق نها نمای یک بنا را قابل کپی کردن قلمداد کنیم.یا ت
ک است که اگرچه کپی در آثار مانیومنتال و یا کپی صرف نمای ی

 اما تر است.تر. درک آن ملموستر و به عبارت دقیقآسان ساختمان
مای نبدان معنی نیست که سایر انواع آثار معماری یا بیش از صرف 

د هنری یک کار حتی اگر تأکی جنبه ت.یک ساختمان قابل کپی نیس
کنار جنبه فنی  در د.بر آن نباش-لشدت آثار مانیومنتاهب-طراح 

 حضور دارد و برخوردار از حمایت است.

اهمیت توجه به دو جنبه هنری و کاربردی یک اثر معماری 
ین ا ناشی از آن است که تنها جنبه هنری یک اثر موردحمایت است.

رایت ملزومات فنی کار ایجاب کند کپی صرفاا ه بدان معناست که آنچ

رایت برخوردار کند و خود نیز از حمایت کپیینماثر دیگر را نقض 
-جنبه هنری کار قابلیت کپی کردن تنها تر.عبارت ساده به نیست.

های فنی دو اثر دارد و جنبه -رایت رخ دهدبدان معنا که نقض کپی
مفهوم کپی نیستند زیرا  مصداق حتی اگر شبیه به هم باشند.

 .اندکردهاستانداردهای فنی آن را ایجاب 
آمیختگی دو جنبه کاربردی و هنری این مشکل را ایجاد 

 شده و حقوق معمارساختهکند که آیا بنا با کپی یک بنای دیگر یم

 شده را جنبه ایجاب کرده است.یا آنچه واقع نقض شده. بنای اول
فنی یک اثر معماری و بررسی اینکه با ی تفکیک دو جنبه هنری و برا

 نهادن تمام ملزومات فنی به کنار آیا بنایی مورد کپی قرارگرفته است.
برآنست که حال و -متحده امریکامثال در ایالتعنوانبه-معمول روش

ای معمار آن است که شیوه کار دو بنا باهم مقایسه گردد.2۹ یهوا
 هترین استفاده افراد از آنبرای بخاص برای تقسیم و اختصاص فضا 

تناسب ین شیوه اختصاص فضا بها تناسب موقعیت بنا بی اندیشد.به
 کنندهتعیین ی یک بنا نقش« حال و هوا» یینتعموقعیت مکانی در 

ی به نقض رأ احتمال دارد و یکی بودن این حال و هوا در دو بنا.
 دهد.یمرایت معمار بنای اول را افزایش کپی

 

 ی اثر معماری به موقعیت مکانی آنوابستگ .2-5
ا حی بندر اندیشیدن چگونگی استفاده از فضا در طرا معماربروز هنر 

به  ی اثروابستگ آورد:یمبه میان  ای دیگر در معماری راخصیصه
ست یچیدگی که در این زمینه وجود دارد آن اپ موقعیت مکانی آن.

که کپی ر گیرد درحالیقرا تواند مورد کپییمیک بنا  اصولاکه آیا 

احی یک بنا با توجه به آنکه هر بنا مخصوص موقعیت مکانی خود طر
سختی ممکن است در مورد بنای دوم شود و این موقعیت بهیم

 غیرممکن است. عمالا یکسان باشد.
 شت:در بررسی این پیچیدگی به دو نکته توأمان باید توجه دا

 کپی ی بررسی اینکه آیا بنای اول در ساخت بنای دوم موردبرا اول
ی که ملزومات راحط ییاتجزاستانداردها یا  تکتکشده نه به واقع
 به فرم بنا در کل بلکه یجاب کند.ا-ازجمله موقعیت مکانی بنا و -فنی



نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش           

 بنیان

 ، تهران، ایران1396، اردیبهشت ماه، 3
 

گردد. یمیب و چیدمان فضاها و عناصر طرح توجه ترک و شیوه ترتیب.
 ازآنجاکه کنند.یمیاد  ی بنا« و هواحال »عنوان به از آن معمولا  آنچه

 ق ویف دقیتعر یر است.متغ این عوامل بسته به پرونده هر اختالف.

صورت موردی ممکن دانسته و موکول به بررسی جزئی آن را به
 نمایند.یمهای هر پرونده خاص داده

ی جایگزینی برا کپی کردن یا کپی شدن چیست؟ مفهوم دوم
 یک از این دوهیچ اما آید.یمواژه کپی واژگان تکثیر و تقلید به ذهن 

از »ید ترجمه به شا یق و کامل برای آن نیست.دق جایگزینی معادل.
 آنکه خصوصااتر باشد. جایگزین واژه کپی دقیق عنوانبه« رو برداری

 کپیرساند و این را که یمبه نحوی کلی بودن مفهوم واژه کپی را 

ول لنعل اثر االنعل با مطابقصورت به معنی ساخت نسخه دوم به لزوماا
 ].2 [توان از آن برداشت کردیم در کلیه جزییات آن نیست.

 برای امکان تعقیب به دلیل کپی شدن یک بنای موردحمایت.
با  جزئی یناا شبیه بنای اول باشد و در هیچعنیست که بنای دوم  لزم

که در مورد سایر آثار موردحمایت نانچ-لکهب آن متفاوت نباشد؛
 پی برای نقض حقوق پدیدآورنده اول ک-رایت هم مطرح استکپی

 یتلق« ازاندازه عادییشب»و « عمده»کافی ست به حدی باشد که 
 اثر اول کپی شده باشد. 3۰« قسمت اهم»شود و درواقع 

د وقعیت مکانی خومینکه اثر معماری وابسته به ا طور خالصه.به
شود که کپی از آن و درنتیجه نقض حقوق معمار آن ینماست سبب 

وای هیرا از طرفی در بررسی کپی یک بنا به حال و ز ناممکن باشد.

تعقیب طرف دیگر کپی قابل و از شود و نه جزییات فنی.یمآن توجه 
هم ایست و مادام که قسمت ی آن اثر در کلیه جزییات نکپ یک اثر.

داده و حقوق معمار رخ نقض مجوز کپی شود. بدون اثر موردحمایت.
 است. تعقیبقابل مورد.

 

 ی یا الهام؟کپ .3-5
 اینکه در طراحی و ساخت یک اثر معماری تا چه حد از طراحی و

ر کجا و این الهام د شدهگرفته« لهاما»های خالقانه اثر دیگر جنبه
حث بیچیدگی دیگر پ شود.یمتمام و تبدیل به کپی از آن اثر 

هری بین دو اثر عامل شباهت ظا وجود رایت در معماری است.کپی
 که مذکور افتاد.چنان که ی مشابه است.« حال و هوا»اصلی ایجاد 
 باشد.یم های بررسی اینکه اثر کپی شده است یا خیر.یکی از روش

توان مطرح کرد که یمدفاع از کپی نبودن اثر دوم  در وجود.نباای
 تعقیب.صرف شباهت ظاهری نه نشان از کپی کار اول و درنتیجه قابل

 دیگرعبارتبه در معماری است. خاص« سبکی»حاصل الهام از  بلکه

شباهت ظاهری حاصل الهام از یک سبک است که هر دو بنا در آن 
این نگاه حتی کپی نیز در معنایی  با .اندشدهسبک طراحی یا ساخته

 31ای بیش از معمول و درنهایت مصداق سرقت هنریاندازهکه به
توانست یمشود شباهت ظاهری که یمین دید خود سبب ا است.

ییر ماهیت تغ مصداق کپی و ناقص حقوق اقتصادی پدیدآورنده باشد.
پدیدآورنده نمایان صورت مصداقی از نقض حقوق اخالقی داده و به

 گردد!

هرچقدر -در صورت قبول این نظر که صرف شباهت ظاهری
توان وجود یم افی برای اثبات نقض حقوق نیست.ک-هم که زیاد باشد

 ت.عواملی دیگر را برای تحقیق نقض حقوق پدیدآورنده لزم دانس
ری تواند یکسان بودن هدف از ساخت بنا یا کاربیماین عوامل  ازجمله

مثال هدف ساخت یک بنا استفاده برای عنوانبه کهطوریبه اشد.آن ب
 شناختی و تزیینی برای مقاصد زیبایی صرفااسکونت باشد و دیگری 

ی ی را کافی براید نتوان به سهولت شباهت ظاهرشا شده باشد.ساخته
 اثبات نقض حقوق پدیدآورنده دانست.

در  وصااصخیچیدگی دیگری را پ تواند خود.یممسئله سبک 
یک « سبک شخصی» یکپایران پیش آورد و آن چیستی و امکان 

جا یچیدگی ازآنپ ید.نام« موج»توان یممعمار است در تقابل با آنچه 

است اینکه  ممکن عدم اطالع از حقوق. شود که در فضاییمناشی 
ا آن ر لکهب ناپسند قلمداد نگردد. تنهانه اثر یک معمار کپی شود.

-وی یرگذاریتأثت معمار اثر اول و مدرکی بر قدرت نشانی از موفقی
ز ین ترتیب با عدم جلوگیری ابد دانند.ب-حداقل در یک برهه زمانی

که خالقیت و نحویگیرد بهیمدیگر هم صورت  هایکپی کپی اثر.
 لزوماا هم آن منشأد صورت موجی که شایسبک شخصی یک معمار به

چه -سبک  باید در نظر داشت که البته ید.درآ قرار نگیرد. اذعانمورد 

ازاندازه یرا بیشز رایت نیست.وردحمایت کپیم -کلی و چه شخصی
کپی در  کهدرحالی «.بیان»ماند تا یم« ایده»کلی است و بیشتر به 

بالقوه  یکن تواناییل کند.یمیک صورت جزئی و خارجی مصداق پیدا 
بسا و چه ریشهبی های زودگذر.رایت در جلوگیری از ایجاد موجکپی

 نآدر  یجاد روندی کها از این طریق. و خالی از خالقیت در معماری.
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و غیرمشابه  خالقانه همتا.شده بنایی بیهر بنای طراحی یا ساخته
 است. توجهقابل باکارهای دیگر باشد.

 

المللی برن و بررسی حقوقی در آثار یون بینکنوانس .6

 معماری
ت با شنیدن یا خواندن اصطالح نخستین چیزی که ممکن اس

د ه نسبت به اثر خوبرسد حق نویسنده کتاب یا مقال رایت به فکرکپی

که رایت محدود به آثار نوشتاری نیست بلاست. ولی باید گفت که کپی
 ای از آثار ادبی، علمی و هنری را که نتیجه خالقیت،طیف گسترده

 گیرد. یکی ازهای آن است را در برمیابتکار و اندیشه پدیدآورنده

شده آثار رایت موردحمایت واقعمواردی که در قوانین کپی نیترمهم
ی ای از حقوق داخلمعماری است. مقاله حاضر سعی دارد بابیان ساده

ر المللی در حمایت از آثار معماری، طراحان و مهندسان را دو بین
ر دامی خود یاری نماید و گآشنایی با حقوق فکری در آثار مبتکرانه 

نه افزایش سطح خالقیت و انگیزه تولید آثار نو در این زمی جهت
 برداشته شود.

مالکیت ادبی طورکلی حقوق مالکیت فکری به دودسته اصلی به

 و. حقوق مالکیت ادبی شودیمتقسیم  صنعتی تیمالک« و» یهنرو 
های حوزهرایت حمایت از آثار خالقانه و اصیل در هنری یا کپی

ری، مختلفی شامل کتاب و مقاله، شعر و ترانه، آثار صوتی و تصوی
، ای، آثار موسیقی، نقاشی و طراحی و آثار تزئینیافزارهای رایانهنرم

مجسمه، آثار عکاسی، هنرهای دستی و صنعتی مانند نقشه فرش، 
رایت به گردد. کپیفولکلور( و آثار معماری می) عامهآثار فرهنگ

ثر احقوقی انحصاری است که برای مدت معین به پدیدآورنده معنای 

تیار و به وی حقوق مادی و معنوی نسبت به اثرش و اخ شودیماعطا 
ری معما آثار .دهدیممنع دیگران در استفاده بدون اجازه از اثرش را 

 ای دارد و در اغلب کشورهایدر مالکیت ادبی و هنری جایگاه ویژه
ی پدیدآورنده و حقوقی برا شدهگنجاندهرایت جهان در قوانین کپی

شده است. ها و بناها به رسمیت شناختهنقشه و طراح ساختمان
ی خود را برای ایجاد مهندسان معمار دانش و مهارت و سلیقه

 تیل همین قوه خالقیو به دل بندندیمتکاری بکار ای جدید و ابنقشه

آمده و  هاآنکه لزم است قانون به کمک  هاستآنو دانش خاص 
 توسط اشخاص ثالث شود. هاآنمانع نقض حقوق فکری 

برن( که در  معاهده) یهنرالمللی مالکیت ادبی و معاهده بین 

میالدی منعقد شد، آثار معماری را تحت حمایت خود  1۸۸۶سال 
قرار داده و با توجه به اینکه این معاهده بین کشورهای عضو 

ی از کشورهای عضو ایجاد کیدرالجراست هر اثر معماری که لزم
رایت خواهد خود در سایر کشورهای عضو دارای کپیخودیشود به

مربوط به  حقوق گردند.م به رعایت آن حقوق میشد و تمام افراد ملز
نظر طورکلی شامل جنبه ظاهری و نمای سازه، صرفآثار معماری به

از روش و نحوه ساخت، هدف، مصالح مورداستفاده و کیفیت کار 

 .باشدیماست. شرط حمایت فقط اصالت و ابتکاری بودن نمای سازه 
ها، اختمانبلکه شامل کلیه س ردیگینمآثار معماری فقط بناها را دربر 

. برای حمایت باشدیمی نیز کاربردی هاسازهو سایر  هایکشت، هاپل
ا یاکت منیاز نیست که سازه به اجرا درآید و ساخته شود بلکه نقشه، 

رایت از آثار در غالب طرح آن برای حمایت کافی است. حمایت کپی
ثر در اروط به ثبت کشورهای محدودی مانند امریکا مش جزبهکشورها 

 خود تحت حمایت قانون خودیایجاد اثر به محضبهمرجعی نیست و 
ی هم نیازی به ثبت نیست ولی امکان ثبت برا. در ایران ردیگیمقرار 

 اخذ گواهی وجود دارد.
در  وارد حمایت قانونی از آثار معماری در ایران سابقه طولنی د

« نو مصنفان و هنرمندا انمؤلفقانون حمایت حقوق »در  134۸سال 

 شدهنایبموردحمایت قرارگرفته است. در این ماده  2ماده  ۷طی بند 
 انونقکه اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان موردحمایت این 

 زمینی. این قانون قانونی داخلی است و با توجه به اصل سرباشدیم
. حقوقی که ستاجراقابلبودن قوانین و مقررات فقط در قلمرو کشور 

شده حقوق مادی و در قانون اخیر برای پدیدآورنده در نظر گرفته
حقوق معنوی است. حقوق مادی شامل حق انحصاری نشر و پخش و 

راح یک طی مادی از آن است. برداربهرهعرضه و اجرای اثر و حق 

در صورت امکان، خود حقوق انحصاری  تواندیمنقشه معماری 
 وی از نقشه برداربهرهد یا اجازه استفاده یا را اجرا نمای ذکرشده

افت در ازای دری غالباا ساخت آن را به دیگری بدهد که این اجازه 
. لذا انتقال حقوق مادی به شخص ثالث شودیممبلغی داده 

 بدون اجازه تواندینم کسچیهاست. پس از ایجاد اثر  ریپذامکان



نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش           

 بنیان

 ، تهران، ایران1396، اردیبهشت ماه، 3
 

 یبرداررهبهپدیدآورنده از اثر وی استفاده نماید یا به هر نحو از آن 
یفری کی از نقشه عواقب حقوقی و برداریکپکند. بنابراین تقلید و 

شخصی را  تواندیمبرای ناقض حق در پی دارد. در این صورت طراح 

وقی که حقوق وی را نقض کرده در دادگاه مورد تعقیب کیفری یا حق
که  ردیگیمقوق مادی پدیدآورنده زمانی به وی تعلق قرار دهد. ح

که حقوق  شدهانیب 22قانون رعایت شود. در ماده  22مقررات ماده 
که  بود مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد

د باش هاجراشدچاپ یا پخش یا نشر یا  برای نخستین بار در ایراناثر 
 باشد. اجرانشدهاپ یا نشر یا پخش یا در هیچ کشوری چ قبالا و 

حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به مکان و زمان نیست و 

 ا برود رشامل حق بر نام و عنوان اثر است. یعنی طراح حق دارد نام خ
ه وی از مانع استفاد تواندینم کسچیهخود استفاده کند و  روی اثر

یست و به دیگری ن انتقالقابلنامش در اثر شود. حقوق معنوی 
 قانون حقوق 4. طبق ماده باشدینم مکان هممحدود به زمان و 

 اگر .دائمی است دآورندهیپد تیباشخصمعنوی با توجه به ارتباط اثر 
اثر معماری ممکن است حاصل کار دو یا چند نفر باشد که 

شترک جدا و متمایز نباشد اثر م هاآن کار هریک از کهیدرصورت
طور مشاع و مساوی تقسیم حقوق ناشی از آن به نامیده شده و

 ...گرددیم
 هایحالت حمایت از آثار معماری در قانون ایران در زمانمدت

دت مختلف متفاوت است. اگر پدیدآورنده یک نفر باشد حمایت به م

 د ولی اگر وارثی سال از تاریخ فوت وی خواهد بو 3۰ی اضافهبهعمر او 
نگ و نباشد برای همان مدت در اختیار وزارت فره دآورندهیپدبرای 

پس از  سال 3۰. اگر اثر مشترک باشد تا ردیگیمارشاد اسالمی قرار 
ق نده ح، حقوق مادی ادامه دارد. اگر پدیدآوردآورندهیپدفوت آخرین 

 3۰تا  خود را منتقل کرده باشد انتقال گیرنده از زمان واگذاری حق
 از حقوق ناشی از اثر استفاده نماید. تواندیمسال 

های حقوق پدیدآورنده نقشه و طرح ضمانت اجراهایی برای ناقضان

 قراربهشده که گرفته در نظرقانون  2۹، 2۸، 2۷، 23معماری در مواد 
 :باشندیمذیل 

 
 سال. 3ماه تا  ۶ز حبس ا -1

امکان صدور دستور موقت از سوی دادگاه برای جلوگیری از  -2
 رای اثر و منع نقض بیشتر توسط متهم.اج
 توسط شاکی. هاروزنامهامکان انتشار حکم نهایی در  -3

یا  دآورندهیپدمجرم که به  از اموالجبران خسارات ناشی از جرم  -4
 دارنده امتیاز اثر وارد آمده.

 
المللی برن در در حال الحاق به معاهده بین اکنونهم ایران

هنری است و در آینده نزدیک، ایران باید قواعد حمایت از آثار ادبی و 
و مقررات مربوط به حقوق پدیدآورندگان ازجمله حقوق آثار معماری 

را رعایت  باشندیمکشور  1۸۰سایر کشورهای عضو را که بیش از 

حقوق اتباع سایر کشورها در ایران نقض شود  کهیدرصورتنماید و 
 کیفری در معرض تعقیبفرد ناقض ملزم به جبران خسارات و حتی 

ایر سقرار خواهد گرفت. بالعکس اتباع ایران نیز از این حقوق در 
وده و بدون با خیالی آس توانندیمو  شوندیم مندبهره کشورهای عضو

را اجرا  هاآنهای ابتکاری خود ها و نقشهنگرانی از کپی شدن طرح
ی هاکشنقشهو  هاطراحی برای ازهیانگنمایند و البته این موضوع 

 موجب کند و، نو و مبتکرانه ایجاد میلیآثار اصساختمان برای خلق 
 .گرددیمرشد معماری و ایجاد رقابت سالم در کشور 

 

 نتیجه
آورنده اثر اجازه داده موجب آن به پدیدرایت حقی است که بهکپی

جموعه از حقوق مالکیت ادبی و هنری از زیرم یاشاخهو  شودمی
کنندگان آثار ادبی مانند کتاب مالکیت فکری است که به ابداع

 ها، ادهای، پایگاه د، متون مرجع، آثار رایانهنامهشیداستان، شعر، نما

 وفیلم، قطعات موسیقی و آثار هنری مانند نقاشی، طراحی، عکس 
های مهندسی، جغرافیایی، نقشه هایمجسمه، معماری، تبلیغات، نقشه

گیرد. تعلق می یاافزارهای چندرسانهو نرم نامهانیگزارش پژوهشی، پا
به  توانند برای یک دوره زمانی محدود نسبتدارندگان این امتیاز می

کلیه  اند، بپردازند و از این منظرنشر و تکثیر آثاری که تولید کرده
 ن راآلیدی استیفا کنند و یا حقوق مادی خویش را نسبت به آثار تو

  به دیگران منتقل سازند.

در کنار برخورداری از حقوق مادی، حق دیگری تحت عنوان 
 بکه ماهیتی مرک« حقوق معنوی»حقوق اخالقی یا به تعبیر مقنن 
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ن آپدیدآورنده  تیشخص از حقوق مالی و حقوق غیرمالی و مرتبط با
اع آن، حق دف ست تا در پرتوشده ااست، برای مالک اثر در نظر گرفته

. از اثر خود و تجدیدنظر در آن برای مالک همچنان باقی بماند

ه توان قلمرو حقوق اخالقی را شامل؛ حق انتساب اثر ببنابراین می
گیری، حق تصمیم پدیدآورنده آن، حق حرمت و تمامیت اثر، حق

 عدول و حق استرداد دانست.
بط وط به رعایت برخی ضواالبته برخورداری از این حقوق مشر

. این ردیگیکه از سوی دارنده اثر صورت م باشدیو قواعد خاص م
ودن شامل؛ اصیل و ابتکاری بودن اثر، محسوس ب توانیشرایط را م

 شکل اثر، اعالن مشخصات، ثبت اثر، مشروعیت اثر و چاپ، پخش،

 رفیه معاین مقاله ب نشر یا اجرا برای نخستین بار در ایران دانست.
این حمایت  عماری پرداخت.مرایت از آثار های حمایت کپیجنبه

 رایت ایران مصوبترین قانون کپیاگرچه در اولین و تاکنون جامع
لیکن تاکنون به همان اختصار  اذعان شده است. 134۸سال 

 با یادی ناشناخته است.زی جدید و تا حدود بحثمانده و اصولا یباق
و  توجه به این نکته در این مقاله بیشتر سعی بر توضیح قوانین

 ی وضعیت موجود شد. از طرفی به دلیل نبود سابقهسازروشن
در توضیح  رایت از آثار معماری.پرداختن به موضوع حمایت کپی

  های موجود در سایر کشورها برای مقایسهمباحث در مواردی از روش
ی « حال و هوا» ها طرح بحث شباهتآنترین که مهم استفاده شد.

 این بود؛ دو اثر در بررسی اینکه آیا یکی از دیگری کپی شده است.

لیکن به نظر  شده است.روش اگرچه خصوصاا در حقوق امریکا شناخته
 هم یراناشته و در مباحث مشابه در رسد خصوصیت ندامی

 باشد. استفادهقابل
ر در اکتفا به تنها چنین محدودیتی در نوشتن مقاله حاض

 کند.رایت آثار معماری تبیین میتوصیف آنچه قانون در مورد کپی
 های بیشتری در آینده برایینهزم بدان معناست که با معرفی بحث.

د نویس قانون جدیمطالعات انتقادی نسبت به قانون فعلی و نیز پیش

این مقاله با پرداختن به نکات مقدماتی حمایت  مطرح است.
ای بود بر زمینهیشپرایت از آثار معماری در پی فراهم آوردن کپی

 فکری ارتباط این رشته از مالکیت ٔ  ینهدرزممباحث بسیار متنوع که 
له ازجم با آثار معماری در حال حاضر مطرح است و جای کار دارد؛

 حاضر. ر تعیین هویت معماری دورانرایت باست بحث تأثیر کپی

و  رایت در حمایت از میراث فرهنگی ملموس.یامکان بهره بردن از کپ
های بهبود آن یرگذاری ضمانت اجرایی قانون و روشتأثیا بررسی 

برداری و نقض و رواج آگاهی یکپکاهش هرچه بیشتر موارد  منظوربه

رایت از در تبیین حمایت کپی جامعه معماران کشور از حقوق خویش.
ابتدا این آثار باید از قلمرو  آثار معماری در این مقاله بررسی شد که

های فنی و یا قالب خود صورت نقشهصرف ایده خارج شود و به
پدیدآورنده اثر  پس از برخورداری از حمایت. ساختمان بیان گردد.

حقوق اقتصادی وی دیگران را ملزم  گردد.دارای حقوقی انحصاری می
فاده ثانویه از است برداری و یا به هر رویه.نماید که در صورت کپیمی

تکلیف به  اذن وی را تحصیل کنند. شده.یلتکمنقشه یا ساختمان 

 نقشه ناتمام پدیدآورنده دیگر نیزصورت تکمیل ل اذن در تحصی
ییر بنای تغنقض حقوق اخالقی پدیدآورنده نیز از طریق  وجود دارد.
و یا تغییر در اجرای نقشه به هنگام ساختن شدهتمامساخته و 

موردی که اجراکننده فردی غیر از پدیدآورنده طرح  ساختمان در

در بخش نهایی مقاله بررسی شد که چگونه نکاتی  ممکن است. است.
تواند اثبات و اجرای حمایت می نماید.که مختص هنر معماری رخ می

ازجمله بود این نکته که برای  رایت از این آثار را به چالش کشد.کپی
های گاه به جنبه های فنی کهت جنبهفراهم آوردن حمایت لزم اس

دیگر آنکه چطور حتی  است از آن جدا گردد.هنری اثر تنیده 
گردد که وابستگی یک اثر معماری به موقعیت مکانی آن سبب نمی

برداری از آن اثر و درنتیجه نقض باشد و کپی فردمنحصربهآن اثر 

ته دیگر نیز نک گرداند.حقوق پدیدآورنده آن را تماماا ناممکن نمی
ها با بحث سبک در و ارتباط آن تقابل بالقوه دو مفهوم کپی و الهام.

معماری بود و سعی بر آن شد که به بحث ماهیت کپی در حیطه هنر 
 معماری در حد طرح و معرفی بحث پرداخته شود.

رغم موجود یعلمقاله حاضر کوششی بود در تبیین حمایتی که 
معه چه جا موردتوجهون در عمل چندان بودن برای آثار معماری تاکن

بسا عدم توجهی که چه حقوقی و چه معماران قرار نگرفته است.

هویتی بر معماران چند دهه اخیر یبآشفتگی و حاکم شدن تدریجی 
نر معماری ی آیا پویایی هراستبهایران نشان از آن بر خود دارد. 

مع و اجرایی رایت جادر کشورهای برخوردار از قوانین کپی معاصر
 هادانبهای فرهنگ را که حتی توانایی صادرات این جنبهنحویبه

 و آیا معماری بی جذبه چند دهه اخیر تصادفی است؟ داده است.
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د ایران که همزمان گشته است با جا ماندن ایران از دوران جدی
های هنری در دنیای تیخالقرایت در حمایت از اهمیت قوانین کپی
 شهرههنری ایرانیان است که روزگاری در هنر یبمدرن برخاسته از 

 32 آفاق بودند؟
 

 سپاسگزاری
 نر وهنویسندگان این مقاله از هم فکری اعضای هیات علمی دانشکده 

تر واحد علوم تحقیقات و بخصوص دک معماری دانشگاه آزاد اسالمی
 حسین ذبیحی کمال تشکر را دارند.
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