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یادداشت سردبیر

نظام حقوق مالکیت فکري که در دو بخش کلی مالکیت ادبی و هنري و مالکیت صـنعتی تبلور یافته، در تالش اسـت 
مفهومی به نام «دارایی فکري» یا در اصـــطالح حقوقی «مال فکري» را تعریف کرده و براي آن شـــرایط و قوانینی را 
توان گفت اثبات مالیت داشتن  ها بپردازد؛ در یک کالم می  تدوین نماید که بتواند از این مســــیر به حمایت از این دارایی 

تولیدات فکري، سنگ بناي اصلی جریان نظام مالکیت فکري است.

نامیم. در حوزه مالکیت ادبی و  پرداز» می  در بحث اموال فکري، نخستین قدم را «ایده» دانسته و پدیدآورنده آنرا «ایده 
یابد که از آن به «اثر» تعبیر  هاي مختلف مادي ابراز می  هاي زبانی بیان گرفته و در قالب  هنر، ایده به وســـیله واســــط 
شود که در نظام فعلی از آن با عنوان «اثر» یاد کرده و در مصـداق «مال  کنیم. پس از این «محصول فکري» تولید می  می 

گیرد. هاي قانونی حقوق مالکیت فکري قرار می  فکري» مشمول حمایت 

توان مالیت داشتن  حال سئوال اینجاست چگونه می 
اثر را پذیرفت اما این قابلیت را به اجزا اصلی سازنده آن 
ها  تسـري نداد؟ عالوه بر این با توجه به ارزشی که ایده 
در جهان امروز دارند، لزوم مالیت داشــتن ایده، بیش از 
ها در  شود. اما از سویی چون ایده  پیش احســــاس می 
ذهن شکل گرفته و شـامل طیف وسـیعی از تفکرات و 
هاي ذهنی هسـتند، تصــور مالیت داشتن آنها  اندیشـه 
نماید و در صورت پذیرفتن چنین  بســـــیار سخت می 
موضوع بسیطی، کار براي افراد فعال در این حوزه چنان 
تواند مسـیر تولیدات علمی،  شود که حتی می  سخت می 
ادبی و هنري را مختل نماید. از سوي دیگر عدم حمایت 
از ایده به صــــورت کلی نیز چندان مفید فایده به نظر 
رسـد. با توجه به روح کلی نظام مالکیت فکري که  نمی 
در تالش اســـــت منافع فرد پدیدآورنده و جامعه را به 
زمان تامین نموده و از این طریق سطح رفاه  صورت هم 
ها، تنبیه  ســــــره رها کردن ایده  را افزایش دهد، یک 
پرداز خواهد بود که در دراز مدت  شــــدیدي براي ایده 

منافع جامعه را نیز به خطر خواهد انداخت.

هاست؛ اما با  شود، باور داشتن به اصل عدم حمایت از ایده  آنچه امروز از حقوق مالکیت فکري در جامعه ما برداشت می 
کننده منافع  اي بود که تضمین  ها به گونه  در نظر داشتن روح نظام مالکیت فکري، باید به دنبال راهی براي حمایت از ایده 
پرداز و منافع جامعه باشد. با وجود تاکید بســــیار بر عدم حمایت از ایده و عنوان کردن بیان به عنوان راهی براي  فرد ایده 
ابراز ایده، تعریف جامعی از ایده که در بر گیرنده همه نظرات باشد، وجود ندارد و حتی بســـیاري از نویســـندگان تالش 
هاي لغات، در ادبیات حقوقـی تعـریف کنند؛ که اگـر نخواهیم آنـرا باطل  اند ایده را با تعاریف لغتی و از روي فرهنگ  کرده 

توانیم راه صواب هم بدانیم.  اعالم کنیم، نمی 

ایده حاصل طوفان فکري ذهن پدیدآورنده است که 

در نتیجه کار و فعالیت ذهنی ایجاد شده و با آنکه از 

شود، اما  ذهنیات جمعی و مشترکات بشري ناشی می 

اي متفاوت  فعالیت ذهنی فردي پدیدآورنده آنرا به گونه 

تواند مرزهاي  و منحصر به فرد تصرف کرده که می 

جا کرده یا مشکلی را رفع نموده، یا شیوه  دانش را جابه 

جدیدي را ابداع کند، از این رو هم براي پدیدآورنده و 

هم جامعه داراي ارزش است از این رو قابلیت مالیت 

داشتن را در خود دارد 

ایده در مالکیت فکري
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گیرد.  دانند که در ذهن پدیدآورنده آن شـکل می  در ادبیات حقوقی مالکیت فکری؛ ایده را اولین مرحله ایجاد یک اثر می 
رویم. در زبان فارسی ایده به معنای فکر، اندیشـــه، رای (انوری، 1389:  در این بررسی ابتدا به سراغ معنای لغوی ایده می 
پور، 1384: 86) و یا سلیقه ادبی و  باشد؛ حتی ایده را معادل انگار شخصــی و اجتماعی (انصــاف  120)، عقیده و تصـور می 

اند. صنعتی (عمید، 1363: 222) نیز معرفی کرده 

به معنای مفهوم، عقیده و اصل آمده، اما در معنای دیگری به فکر یا پیشـنهادی که   Idea ایده در زبان انگلیسی معادل
امکان اجرایی شدن دارد، تعبیر شده است. در فرهنگ لغات انگلیســــی به فارسی، فکر، عقیده، نظر، حدس و گمان، خبر، 

های فارسی است که برابر مفهوم  قرار داده شده است. (باطنی، 1390: 452)   Ideaآگاهی، نقش و طرح معادل 

فرهنگ واژگان آکسـفورد در تعریف ایده چهار بخش را مجزا کرده: 1- یک طرح، طرح فکر یا پیشـنهاد، خصــوصاً در 
مورد اینکه در یک وضعیت خاص چه کاری باید انجام شود. 2- یک تصویر یا یک نشانه در ذهن، مبنی بر اینکه چه کاری 
Hornby, ) .تر است. 3- احسـاسی به این معنا که یک چیز یا یک امر بهتر است. 4- هدف و مقصــود انجام شود مطلوب 

(2002: 642

 merriam-websterدر تعـریفـی دیگـر در چنین 
بندی شـده؛ 2- هر  آمده است: 1- یک فکر یا نظر فرمول 
آنچه درباره چیزی معلوم یا فرض شده اسـت؛ 3- معنای 
اصــلی یا هدف اصــلی یک اقدام یا موقعیت خاص؛ 4- 
طرحی برای اقدام، معیار کمال، وجودی متعالی که اشــیا 
موجود، نمایشـی واقعی یا ناقص از آن است؛ 5- وجودی 
(مانند یک فکر، مفهوم، احســاس یا تصــور) که به طور 
بالقوه در معرض آگاهی است، مفهوم نامشــــــخص یا 
شود؛ 6-  ناقص، تصـوری که توسط حافظه فراخوانی می 
در علوم مسیحی: تصوری در ذهن؛ 7- در علوم باستانی: 

نمایش قابل مشاهده از یک مفهوم: ماکت یک الگو.

ها به ایده نگاهـی متفاوت دارند که با  برخـی فـرهنگ 
تر است، به عنوان  موضوع نظام مالکیت فکری هماهنگ 
نمونه فـرهنگ لغت بازرگانـی، ایده را این گونه تعــریف 
کند به صورت  کند: یک فکر یا اندیشـه که تالش می  می 
اجمالی یک مفهوم یا هدف را ارائه دهد. ایده ناشــــی از 

) است. های فکری و در اصطالح طوفان مغزی ( Brain Stormingانجام بحث 

در فرهنگ لغت برخط آزاد، مفهومی جالب از ایده ارائه شـده: «چیزی مانند فکر یا مفهوم که به صـورت بالقوه یا بالفعل 
باشد». به عنوان فعالیت فکری در ذهن می 

رایت مورد بحث قرار  های حقوقی به مفهوم ایده پرداخت نشده و تنها قاعده تعارض ایده و بیان در کپی  در فرهنگ لغت 
کند، نه خود ایده».  های خاص یک ایده حمایت می  رایت از بیان  گرفته اسـت: «به عنوان یک اصـل اســاســی نظام کپی 

( )Garner, 2011: 362

های انگلیسـی، پرداخت کاملی به مفهوم ایده نشـده و تنها  های فارسی حقوقی نیز به تبعیت از فرهنگ لغت  در فرهنگ 
اند و در توضیح  ها را مشـمول حمایت دانسـته  رایت اشاره شده و تنها بیان واقعی ایده  ها در نظام کپی  به عدم حمایت از ایده 
رایت  «دوگانگی بیان ایده» چنین آمده اســـت: ایده بنیادین و نمود یک اثر، مفاهیم حقوقی مخالف از دیدگاه حمایت کپی 
شود بلکه نمود اصیل، که بر اساس آن ایده  رایت حمایت نمی  هسـتند. یک ایده که اساس خلق یک اثر است به وسیله کپی 
ها موانع غیرمعقول در برابر خالقیت ایجاد خواهد کرد، با این حال اگر  شود، قابل حمایت است. زیرا حمایت از ایده  ایجاد می 
ای برای خلق اثر توصیف شوند، شرحی که در نتیجه آن به  ها با جزئیات بیشـــــتری به عنوان گام مقدماتی یا واسطه  ایده 
نامه تریپس، حمایت از آید ممکن است حاوی عناصـر یا نمودهای اصـیل باشـد. با توجه به بند 2 ماده 9 موافقت  دست می 

 در بحث اموال فکري، نخستین قدم را 
توان مالیت  اند، چگونه می  «ایده» دانسته 
داشتن اثر را پذیرفت اما این قابلیت را به اجزا 
اصلی سازنده آن تسري نداد؟

هاي فارسی حقوقی نیز به تبعیت  در فرهنگ 
هاي انگلیسی، پرداخت کاملی  از فرهنگ لغت 
به مفهوم ایده نشده و تنها به عدم حمایت از 
رایت اشاره شده و تنها  ها در نظام کپی  ایده 
ها را مشمول حمایت  بیان واقعی ایده 
اند دانسته 

ایده در مالکیت فکري
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های اجرایی یا مفاهیم ریاضی را شـامل خواهد شـد.  ها، روش  ها، رویه  رایت، نمودهای عینی و نه چیزهایی مانند ایده   کپی 
گردد و به  های ادبی و هنری شـامل آثاری با نمود خارجی می   WCTهمچنین بر اساس ماده 2 معاهده  حمایت از مالکیت 

های عملی و یا مفاهیم ریاضی تا وقتی  ها، راه  افکار، روش 
اند، تســری ندارد. (میرحســینی،  که جنبه بیرونی نیافته 

(161 :1391

شـــــود که ایده در  با دقت در تعریف فوق معلوم می 
های حقوقی به صورت مشخص تعریف نشـده از  فرهنگ 
سویی دیگر با نگاهی اجمالی به متون حقوقی و همچنین 
های قضایی موجود در کشورهای پیشـرو  نظریات و رویه 
در زمینه مالکیت فکری به این نتیجه خواهیم رســید که 
هیچ کدام از این منابع، موفق به ارائه تعریف دقیق از ایده 
اند.  نظران قرار بگیرد، نشــده  که مورد اتفاق تمام صاحب 
) همین عدم توافق بر ســـــر  )Standler, 2009: 34

ماهیت ایده، سبب شده 

های متغیری از موارد مشـمول نظام مالکیت فکری ایجاد شود و همین معیاری مناسب برای سنجش عملکرد  برداشت 
قضــات را از بین برده و سبب شده آنها بتوانند با ارائه تعریف دلخواه خود از ایده، به نتیجه مورد نظر خویش برسند. (همان: 
گذاران کشـورهای  گذاران تاکید دارد و این اختیار را به قانون  35) بند 2 ماده 2 کنوانسـیون برن برهمین آزادی عمل قانون 

دهد که مقرر کنند حمایت از آثار ادبی و هنری مشروط به تجلی در یک قالب مادی باشد [یا نباشد].  اتحادیه می 

کند: «یک اندیشـــه و فکر غیرمتبلور و عاری از قالب مادی است. ایده  جین سی گینســبورگ ایده را چنین تعریف می 
کند که اگر حمایت شـوند، مانع  هایی اطالق می  باشـد. دکترین مالکیت فکری ایده را به جنبه  شـناختی نمی  مفهوم معرفت 

( کند». ( های بعدی پدیدآورندگان آثار شده و یا این کار را بسیار پرهزینه می  Ginsburg, 1992: 338تالش 

کند در نتیجه الزم اســت برای  عدم وجود تعریفی روشـن از ایده در متون حقوقی ایده را به مفهومی انتزاعی شـبیه می 
تعریف آن به مفاهیم دیگر استناد کرد.

در ماده 1 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصــــنفان و هنرمندان اثر چنین تعریف شده: «آنچه از راه دانش یا هنر و یا 
آید، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشــی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته اســـت». در این  ابتکار پدید می 

توان معادل مناسبی برای ایده دانست. تعریف اگرچه لفظ ایده به صورت صریح به کار نرفته اما لفظ ابتکار را می 

های صنعتی و عالئم تجاری، اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد دانسـته شده که برای  در ماده 1 قانون ثبت اختراعات، طرح 
کند.  کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می  ای خاص را ارائه می  اولین بار فرایند یا فرآورده 
در این تعریف نیز لفظ فکر متبادر کننده مفهومی شــبیه یا هم معنای ایده اســت. در ماده 2 این قانون اختراعی قابل ثبت 
توان معادلی برای مفهوم  دانسـته شده که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد؛ عبارت «ابتکار جدید» را نیز می 

ایده دانست. 

شاید بتوان اسرار تجاری را نزدیکترین مفهوم به ایده دانســت. ماهیت محرمانه بودن برای ارزشمندی در هر دو وجود 
تواند دلیلی  ای هستند که اگر در دسترس دیگری قرار بگیرند و آن شخص متخصص آن فن باشد، می  دارد و هر دو به گونه 
آورنده به دنبال منافع  ای قیمتی است و پدید  برای هدر رفتن آنها قلمداد شود. ایده همانند سر تجاری برای دارنده آن داشته 
پذیری در تجارت را نیز  آن خواهد بود. تنها تفاوت سر تجاری با ایده در این است که سر تجاری می بایسـت خاصیت رقابت 

داشته باشد، ولی ایده ممکن است یک ذوق هنری باشد که نیاز به رقابت در بازار ندارد. 

شود، که نخســتین سنگ بنای بســیاری از  ای بســیار ارزشمند دانســته می  در نظام فعلی مالکیت فکری، ایده پدیده 
در تعریفی دیگر در نظام فعلی مالکیت فکری آنچه  ( باشد. ( های خالقانه می  Beckerman-Roudu, 2011: 8 نوآوری 
های  های عادی و پیش پا افتاده طرح  شود، معموالً ایده به معنا و مفهوم عملی آن نیسـت. آنها اصوالً ویژگی  ایده نامیده می 
ای محسوب شوند، اما مشـمول حمایت توانند ابعاد بسیار مهمی از هر اثر خالقانه  باشند گرچه هم زمان می  عادی را دارا می 

جین سی گینسبورگ ایده را چنین تعریف 
کند: «یک اندیشه و فکر غیرمتبلور و عاري  می 

از قالب مادي است. ایده مفهوم 
باشد. دکترین مالکیت  شناختی نمی  معرفت 

کند که  هایی اطالق می  فکري ایده را به جنبه 
هاي بعدي  اگر حمایت شوند، مانع تالش 

پدیدآورندگان آثار شده و یا این کار را بسیار 
کند» پرهزینه می 
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باشد. (شیخی، 1394: 78) در این نظام نمی 

کنند بسـیار  ها ایجاد می  ها دانسـت، ارزش افزوده که ایده  توان جهان ایده  اهمیت ایده چنان است که جهان امروز را می 
بیشـــتر از هر ماده خام و تولیداتی است. آلن گرین اسپن، رئیس هیئت آمریکایی در کنفرانس بازارهای مالی بانک فدرال 
های اخیر بازده کلی اقتصـاد ما بیشـتر از آنکه فیزیکی و مادی باشد،  ریورس آتالنتا در سخنرانی سال 2003 گفت: در دهه 
مفهومی بوده اسـت. در طول نیم قرن گذشـته، افزایش در ارزش مواد خام تنها بخش اندکی از رشــد کلیه تولید ناخالص 
کنندگان  ها در محصـوالت و خدماتی بوده که مصــرف  داخلی آمریکا بوده است. تعبیه این رشد بازتاب گنجانده شدن ایده 
برای آن ارزش قائل هستند. این تعبیر اهمیت و تاکید، از مواد اولیه خام به عنوان هسـته آفرینش ارزشمند به خصـوص در 
ابتنای تمام موضوعات مالکیت فکری بر ایده به  ( های اخیر بیشـــــتر شده است. ( Dutfield & Uma, 2008: 5 دهه 
های حقوقی و آرای قضـایی در هر دو شاخه اصلی نظام مالکیت فکری قابل دریافت است، گرچه در  وضوح در میان نوشته 

بسیاری از موارد مستقیماً مورد اشاره قرار نگرفته است.

ها یا امتناع از این کار رقابت را تنظیم یا مدیـریت  کند تا از طریق اعطای جایگاه اموال به ایده  مالکیت فکری تالش می 
نماید. این تنظیم میان پاداش دادن به فرد برای موفقیت فکری از یک ســـو و اهمیت ایده اجتماعی رقابت، در بازار توازن 
Beckerman-Roudu, 2011: 23-) .کند ایجاد می 
هایی که بتوان آنها را به طور انحصاری تصرف،  ایده  ( 25
اســـتفاده و منتقل نمود، نمود جایگاه اموال را دارند و به 
محض اینکه کنتـــرل ایده از بین رفته و وارد قلمــــرو 

رود. شود، این جایگاه نیز از دست می  عمومی 

توان گفت همه آنچه در نظام مالکیت  در حقیقت مــی 
ای  ادبی و هنری مورد حمایت اســت، منبعث از ایده اولیه 
است که به ذهن پدیدآورنده رسیده اسـت و این مفهوم با 
های کلی مشـــترک که متعلق به عموم مردم و جزء  ایده 
مشـترکات بشــری است، تفاوت دارد. در موارد متعددی 

شود. ارائه یک ایده در خلق یک اثر فکری، بسیار تاثیرگذار است و محرک اصلی قوه خالقانه پدیدآورنده محسوب می 

توان ایده را حاصل طوفان فکری ذهن پدیدآورنده آن دانست که در نتیجه کار و فعالیت ذهنی  با توجه به موارد فوق می 
ای  شود، اما فعالیت ذهنی فردی پدیدآورنده آنرا به گونه  ایجاد شده و با آنکه از ذهنیات جمعی و مشترکات بشری ناشی می 
جا کرده یا مشـکلی را رفع نموده، یا شیوه جدیدی  تواند مرزهای دانش را جابه  متفاوت و منحصر به فرد تصرف کرده که می 

را ابداع کند، از این رو هم برای پدیدآورنده و هم جامعه دارای ارزش است از این رو قابلیت مالیت داشتن را در خود دارد.

همه آنچه در نظام مالکیت ادبی و هنري 
اي  مورد حمایت است، منبعث از ایده اولیه 
است که به ذهن پدیدآورنده رسیده است و 
هاي کلی مشترک که متعلق  این مفهوم با ایده 
به عموم مردم و جزء مشترکات بشري است، 
تفاوت دارد
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