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   بررسی ابعاد حمایت از پدید اورنده طرح در معماری

 

 معصومه ابدالی 

 

 کارشناسی ارشد مالکیت فکری

 پژوهشگر موضوعات معماری و مالکیت فکری

 

حقوق پدید آورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و  :چکیده

 معنوی پدید آورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است.معنوی از نام و اثر اوست. حقوق 

، هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید  84قانون 11در ماده 

وژی آورنده ممنوع است. طرح، نقشه ، جزء مواردی هستند که در آثار معماری حمایت می گردند. با تکنول

جدید طراحی و نقشه کشی ، استفاده از برنامه های رایانه ای ، حضور در فضای اینترنتی ، استفاده از روش 

های مدرن در طراحی و انتقال آن ، سبب می شود. تا به نکته ای مهم در مورد این مسئله توجه خاص گردد. 

معماری از طرح ساختمان که در قالب اثر . تغییر در طرح های معماری نیاز به اجازه پدید آورنده دارد

قانون حمایت از  2ماده  7طبق بند تشکیل می گردد.ساختمان ،ماکت یا نقشه ساختمانی تجسم یافته است 

پیش نویس الیحه قانون  1ماده  11کنوانسیون برن،بند  2ماده  1حقوق مولفان ،مصنفان و هنرمندان،بند 

قانون مالکیت  2ماده  12و حقوق مرتبط  و به عنوان نمونه ،بند جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری 

فکری آلمان ٍ،اثر معماری مشمول حمایت در نظام مالکیت ادبی هنری باشد.اصالت اثراز شروط اصلی حمایت 

می باشد. پدید اورنده اثر ،شخص حقیقی است که اثر فکری را پدید آورده است وبه مجرد خلق آن،دارای 

حقوق مادی شامل حق ت به اثر شناخته می شود. موس و قابل استناد درمقابل همگان نسبحقوق غیر مل

انحصاری نشر و پخش ،عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی  و معنوی از نام و اثر است .در خصوص 

دی پدید آثار معماری تکثیر عبارت از اجرای تکراری یک طرح یا پروژه نمونه است.مدت حمایت از حقوق ما

 اشد.سال بعد از مرگ وی می ب 05اورنده از زمان خلق اثر تا 

 اثر معماری،حمایت،مالکیت معنوی،حقوق پدید اورندهکلمات کلیدی:

 

 مقدمه-1

های مشابه می باشدو متشکل از پالن، معماری آفرینش اثر در حوزه هنر به جهت ساخت ساختمان، کشتی، پل، سازه

ترین هنرهای بشری با فضای اطراف آدمی مرتبط است. حضور فضا، باشدکه به عنوان یکی از اجتماعییها مترسیمات و مدل
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وجود بنا از دوران گذشته تا آینده دور از زندگی افراد اجتماع غایب نخواهد بود. سازماندهی فضا ازجمله اهداف معماری است 

ای شود. معماری حرفهزهای مادی و روحی انسان بهره گرفته میکه جهت نیل به آن از عوامل مادی و صوری، متناسب با نیا

است که بر اساس آن یک فضا به طور عمده باید بر اساس کارکرد بنا و اصول سازه و فن ساختمان، بادر نظرگیری شرایط 

هم ترین معیار های فنی دارای خصوصیات هنری باشد. فضا گاهی متواند افزون بر جنبهمحیطی، طراحی و ساخته شود و می

توان به معماری داشت که وجوهی ای و فنی، نوعی نگاه هنری نیز میرود. در عین نگرش حرفهسنجش اثر به شمار می

مشترک با هنرهای نقاشی، گرافیک، مجسمه سازی و موسیقی دارد و متأثر از مباحث نظری در زمینه فلسفه، روان شناسی، 

 ذهنیت به کالبد عینی در قالب فرم، محتوا و عملکرد است.فرهنگ و تاریخ است . معماری تبدیل 

توان گفت معماری وجود خارجی ندارد، تنها اثر معماری است که وجود دارد وبه این ترتیب تجسم واقعیات غیرقابل می

 سنجش است.

مانند کاربرد خط، شکل، گیرد اصول زیبایی شناسی برگرفته از هنرو علم ریاضیات در طراحی معماری مورد استفاده قرار می

 دهد که بنای زیبا خلق کند.فضا، نور، رنگ جهت ایجاد الگو، توازن، ریتم، کنتراست، و وحدت این عناصر به معمار اجازه می

 های ساختاری در ساختن بنااز اصول مهم می باشد.اصول زیبایی شناسی به همراه جنبه

ه های صنعتی و ادبی هنری است .هدف از این نوشتار شناخت حقوق حقوق مالکیت فکری ناشی از فعالیت فکری در زمین

 پدید آورنده اثر معماری در حوزه مالکیت فکری است .

 حقوق مالکیت معنوی مربوط به آفرینش فکری انسان در زمینه علمی، ادبی، هنری است اثر معماری به لحاظ داشتن جنبه

 مالکیت معنوی است هنری و علمی از جمله آثار مورد حمایت در نظام

 معماری داخلی وپدید اورنده-2

توانند جهت فضا یکی از اولین اجزا و عناصر طراحی داخلی است. فضای مطلق غیر قابل تعریف است. عناصر هندسی می

، تفکیک و تعریف فضا، در کنار یکدیگر قرار گیرند. در معماری این عناصر اصلی تبدیل به ستون و تیرهای طولی، دیوارها

شود تا به ساختمان شکل داده و شوند. در طراحی معماری به این اجزا اصلی، سازمان داده میهای مسطح میها و کفسقف

 بین فضاهای داخلی و خارجی تمایز ایجاد کرده و در نهایت محدوده فضای داخلی را تعریف کنند.

های بالقوه اصالح و غنی سازی فضا و اخلی باید از تواناییدر فرایند طراحی، برای چیدمان مبلمان و غنی سازی فضا، طراحان د

 (6)چینگ فرانک ،ص  های معماری آگاهی داشته باشنداز شاخصه

تواند بخشی از فضای خارجی را احاطه و یا تسخیر کند، شکل، مقیاس و سازماندهی فضایی یک ساختمان، هنر ساختمان می

ریزی عملکردی فضائی، ظواهر تکنولوژیکی سازه و ساختار،حقایق رنامههای بدر حقیقت پاسخ طراح در مقابل ضرورت
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تواند بخشی از فضای خارجی را احاطه و یا باشد. هر ساختمان میهای بصری یک سبک و اندیشه ذهنی میاقتصادی، ویژگی

ای برای فضای ن لبهتواند برای سازماندهی سایت و تعریف کردتسخیر کند به عنوان نمونه، یکی از سطوح ساختمان می

خارجی به کار برده شود. به رابطه بالقوه ما بین فضای داخلی و خارجی که توسط ماهیت دیوارهای خارجی یک ساختمان 

 توان توجه نمود.شود میتعریف می

شود که تواند فراتر از تعریف معمارانه فضا پیش رود. به محض ورود به ساختمان حس محصوریت درک میطراحی داخلی می 

ها، دیوارها و سقف، کاری پیش از جداسازی ساده فضا، به ناشی از مرز سطوح کف، سقف، دیوارهای فضاهای داخلی است. کف

 باشد.عهده دارند. اختالفات فرهنگی و اقلیمی شامل ایوان، رواق، راهرو، و طاقی در معماری می

ا آن، پاسخ معیار گونه گوناگونی در اندیشه سنت و مدرن داشته مفهوم عام سکونت یا بودن انسان در زمین و محیط متناسب ب

 (8)طاهری،جعفر،ص ای درونی و متعلق به نفس یا ذهن انسان است است.به طور کلی خاستگاه سکونت، مقوله

ند هر کنکته قابل توجه در این میان، دریافت ضرورت ارتباط متعادل و متعامل اشیا و اجزای نظام مادی است که ایجاب می

نهایت بعد بی اندازه نهایت بعد داشته باشد. زیرا هر شیء ضرورتاً با کل اجزای هستی در ارتباط است بنابراین بیشی بی

ها و فضاهای مجازی از یک سو و مفاهیم . تحوالت جدید معاصر به واسطه تأثیر قدرت رسانه(11)علی ابادی ،محمد،ص دارد

های فرایند تحلیل، تخیل و تولید ذهن وم پیشرفته هستند از سوی دیگر، بر پیچیدگیپیچیده فلسفی که گاه نمادی از عل

 معمار معاصر افزوده است. 

توان ویژگی اصلی محصوالت به دست آمده از نرم افزارهایی که فراتر از ترسیمات و در راستای خلق فضاهای بداعت را می

 ها را آثاری خالقانه به شمار آورد.ی آنتوان محصول جملگکنند دانست اما نمیمجازی عمل می

های اگرچه تسهیل و سرعت بخشی در تجسم و رویت افکار صورت می گیری از امکانات رایآنبا تمرکز طراحان برای بهره 

پذیرداما این تجسم زود هنگام ،تهدیدی برای قدرت تخیل محسوب می شود که می تواند پیش زمینه تولید ایده های خالقانه 

 به دنبال ان اثار ارزشمند معماری باشد و 

تجربه فرایند طراحی از طریق ترسیم با دست ، فرصت کافی و مناسب برای پرورش ایده های خال قانه و عینیت بخشی مناسب 

رق به آنها و ارتقاء قدرت تخیل و خال قیت معماران رادر طول تاریخ فراهم نموده است . طراحی معماری فرایندی است که از ط

مختلف و با قابلیت های تعمیم متفاوت تدوین می گردد.در معماری فرایند طراحی یک معمار شامل تعداد زیادی تصمیم 

گیری ها و مراحل تکامل آنها است که در نهایت ،مفهوم خیالی که متولد می شود ،از یک واقعیت است که در آینده تحقق می 

تی هنری دارد وبر توانایی های آفرینشی معمار متکی است. روند طراحی معماری ذا(61)فالمکی،محمد منصور،ص  پذیرد

معماری شالوده و ساختاری متشکل از مراحل مختلف را در بر دارد که هر کدام نتایج وشخصیت خود را دارند و جملگی 
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با فرایند طراحی است که مراحل طراحی ،فرایند هایی از تفکر وتصمیم گیری هستند . تفکر ترسیمی، نوعی از تفکر در رابطه 

نه تنها شیوه ای  برای بیان ایده ها و اندیشه های طراحی ،بلکه رویه ای برای اندیشیدن به پرسش ها و صورت مساله های 

 معماری و مرتبط با مضمون اصلی طرح بنا می باشد.

و برای استفاده خالق از آن است. کیفیت محصول نهایی فرایند طراحی، وابسته به کیفیت دانش محتوایی طراح و توانایی ا

های متداخل تشکیل ها یا انگارهتوان گفت طراحی خالقانه شامل فرایندهایی شبیه سازی است که شالوده آن را طرح وارهمی

شود. با این حال معمارانی که در روند طراحی توسط ابزارهای پیچیده رایانه ای محقق می دهند. عینیت بخشیدن به انگارهمی

های معمول با گیرند معتقدند که ترسیم به شیوههای رایانه ای کمک میها و ابزارهای دیجیتالی و یا نرم افزاراغلب از روش

 کند.شماری را ارائه میها، مزایای بیکمک گرفتن از دست، به معماران در اندیشیدن و تفکر خالقانه و سازماندهی انگاره

پیشرفت هم زمان مغز، چشم، دست معمار با یکدیگر است که منجر به پرورش احساس و  در واقع ترسیم با قلم و مداد، 

 .برداشت درست از تناسبات و مقیاس در ذهن طراح خواهد شد

ای ها و صورت مسئلهای برای اندیشیدن به پرسشهای طراحی، بلکه رویهها و اندیشهای برای بیان ایدهاین تفکر ، شیوه 

 (60)مهدوی نژاد ،محمد جواد،صباشد. معماری می

وهمواره  (01ص)نوربرگ شولتس،های موجود و متعین استفضا در ریاضی، انتزاعی نیست، نشانگر ارتباط کیفی میان مکان

 های فضای ذهنی انسان را به عهده دارد .بیان ویژگی

تجسمی و تصویری است که در آن ایده  مفهوم بنیادی در خالقیت تجسمی، توانایی ابراز خالقیت در قالب اشکال و نمادهای

های نواورانه، عجیب و حتی بسیار پیچیده شود که در اشکال عالی آن، ایدهخالق به صورت یک طرح یا تصویر نشان داده می

 (202،ص1148)پیر خائفی،علی رضا،شود.نمودار می

کند تا پارامترهای مختلف جهت ارتقاء اثر، کشف معمار در تجربه تولید دست نگاره ارتباط با اثر دارد. این ارتباط کمک می

این امر از نکات ( 18،ص1144)بقایی،اژنگ،شود. ایده همواره دارای میلی برای نسبت دادن یک هدف یا معنی به معماری است.

واهد مهم در یافتن ارتباط مالکیت معنوی و اثر معماری است. طراحی، نوعی فرایند طراحی از محدودیت به سمت آزادی خ

های خیالی در فرایند طراحی معماری مقدم بر اصول واقعی واقعیت بخشی بوده و بیان به طور کلی دست نگاره .بود

های منظم، گنجانیدن الگوهای قابل درک، حرکت به عملکردهای اصلی پروژه از طریق ترکیب غنی و سلسله مراتبی از هندسه

های بندی فضایی برای تأمین مسیرها و ارتباطاخل و خارج بنا، گسترش مرحلههای روشن در دمنظور تأمین مسیرها و ارتباط

بندی های عملکردی، مفصلبندی فضایی برای تقویت الگوهای حرکت و فعالیتروشن درداخل و خارج بنا، گسترش مرحله

ها از اهداف شکلی و فضایی و فضاها در داخل و اطراف بنا برای اعتال بخشیدن به عرصه عمومی، تبعیت سازه و سایر سیستم
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های مهم هستند که هندسه و نهایتاً استفاده ازفضای پر و خالی، نور و سایه، رنگ و بافت با اهداف شکلی و فضائی، گام

این تالش اصلی  (45)خیر اللهی،مهران،ص  دهندهای خیالی آمیخته و پروژه یا طرح را شکل میریزی را با دست نگارهبرنامه

ها ها و کفها و حصول فضاهای تفکیک شده با دیوارها و سقفهای درست برپایی سازهکشف و به کارگیری روش به منظور

است، همچنین ایجاد ارتباط احساسی با مخاطب از طریق بیان حالت در فضای زندگی است. در این رویکرد به معماری، 

های معماری )فضای ساخته شده با چهار دیوار و یک سقف هانتخاب واژگان مناسب جهت افزودن به فضای بنیادین همه تجرب

و یک کف( اصل است و سازماندهی فرم جوهری فضا بر اساس اقتضائات کارکردی و شیوه زندگی انسان در فضای اثر، ضرورت 

 .دارد

حال قابل تأمل  ای ظریف و در عینتوان گفت معماری خالصه تمامی هنرهاست. خالقیت و اصالت در طراحی معماری نکتهمی

ای باشد. حفظ محیط زیست و رعایت تعادل نکتهاست که شناخت آن، نیازمند بررسی نکات مؤثر در ایجاد طراحی اصیل می

شود. کمبود آب یا نیازبه انتقال آن، رود. گاه معماری در حفظ و نگهداری عنصر حیاتی، آب، نیز دیده میمؤثر به شمار می

)صداقتی،عباس؛طیب ای آبیاری شده و نیاز به آب درون زمین،معماری قنات را شکل داده است.هموجب ایجاد سد و کانال

گونه که شرح داده شد، ارتباط معمار و کامپیوتر غیرقابل انکار است. امکانات در طراحی معماری همان (1111قاسمی،سپیده؛

های جدید معمارانه شده است که ث بوجود آمدن آزادیارائه شده در مورد تکنولوژی معاصر و همکاری معمار با کامپیوتر باع

پذیر پارامتریک های پویا و انعطاف های ساده افالطونی و ایجاد فرمهای تکنولوژیکی در صرف نظر کردن از فرماین پیشرفت 

از کیفیت مکان، فضا  ای ، حسی چندگانه استپذیرد.هر تجربهمغز مستقیماً ازمحیط تأثیر می(1111)اژیر،ایدا، مؤثر بوده است

ها و در عین حال تأثیرگذار بر و شناخت عوامل تأثیرگذار در درک انسان)کاری  پور، فاطمه ؛شاهرودی،عباسعلی( و مقیاس آن

ها، اهمیت تواند در ایجاد آثاری ماندگار و اصیل مؤثر باشد. طراحی در ارتباط با بیمارستاننوع طراحی معماری است که می

درمانی بر بیماران، مهم بوده، به این سبب در طراحی این فضاها به روان  -د، تأثیرات عمیق فضاهای بهداشتیای دارویژه

شود. های غیر دارویی کمک گرفته میهای دارویی، از روشبیماران باید توجه گردد زیرا جهت بهبود وضع بیماران، غیر از روش

ترین پارامترها در درمان به روش غیر دارویی است و است از اولین و ضروریروح فضا که بازخورد مستقیم کالبد معماری آن ،

کند، فراهم کردن آرامش روانی بیماران که به کمک گردد، ایفا میبه نحوی معماری نقش فرااز آن چه در مورد آن تصور می

ای دارد. بهبودی بیماران اهمیت ویژهتوان به آن پرداخت. راه کارهای روح بخشی به فضا در جهت تسریع روند کالبد بنا می

 (1111ارمیتا ،،)ایتی زاده 
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گیری از های مناسب در اجرای طراحی که با اقلیم محل، هماهنگی داشته باشد و بهرهدر مرحله اجرا، به کارگیری روش

یش کیفیت آسایش های فسیلی و افزاجویی در مصرف سوختهای طبیعی جهت صرفهامکانات آب و هوایی هر منطقه و انرژی

 و بهداشت و سالمت محیط زیست، اهمیت بسیار دارد.

ریزی، طراحی، چیدمان فضاهای داخلی ساختمان است. این چیدمان فیزیکی، نیازهای اولیه افراد را طراحی داخلی شامل برنامه

، روح را تعالی بخشیده و بر های آدمی فراهم کردهسازد و صحنه را جهت فعالیت جهت داشتن محافظت و آرامش، برآورده می

گذارند. هدف طراحی داخلی، بهبود وضعیت عملکردی، زیبایی شناختی، های شخصیتی تأثیر میبینش، حاالت روحی و ویژگی

ها، فضای داخلی یک ناحیه بزرگ را ،به سازی محیط و افزایش بار روانی فضاهای داخلی است. شکل و چیدمان مبلمانغنی

 کند.کند. نورپردازی، خلق الگوهای تاریک و روشن، فضاهای تفکیک شده را خلق میسیم میاجزای کوچک تر تق

 حقوق مادی  و معماری داخلی-1

اند و باشد که اثر را با استفاده از ابزارآالت و ماشین یا بدون آن خلق نمودهمالکیت فکری ناشی از تالش فرد یا افرادی می

توان به حق تکثیر اثر، حق دریافت جایزه و پاداش در نتیجه ای حقوقی است که میپدیدآورنده محصول فکری مذکور دار

 .p 10،R ,)تالش جهت خلق اثر، توزیع و فروش اثر اشاره کرد. در آثار معماری بررسی حقوق مادی و معنوی

Radhakrishnan; S. Balasubramanian, 2551) ی به شکل توان چنین در نظر گرفت که تکثیر اثر در معمارمی

تواند به نوعی متمایز کننده باشد. در ارتباط با نقشه یا پالن، تکثیر باشد اصالت در اجرای پروژه میساخت دوباره بنا می

تواند مدنظر باشد اگر چه با های چاپی یا به شکل دیجیتالی میتواند به صورت معمول و عرفی صورت گیرد. تکثیر در برگهمی

تواند مدنظر باشد و در مورد نمای ساختمان نیز در صورت ساخت مجدد ال دیگر تکثیر نیز میپیشرفت تکنولوژی، اشک

تواند تکثیر به حساب آید. حق اصالح در اثر نیز در مورد آثار معماری به شکل اصالحات به عمل آمده در طریقه اجرا بوده می

 گردد.، محسوب میایجاد و تغییرات در پالن یا طراحی نیز از حقوق پدیدآورنده اثر

حق عرضه در اثر معماری باز به شکل ساخت و اجرا مطرح است گرچه در مورد طراحی و نقشه و پالن عرضه شکل متمایزی 

گیرد. از آنجا که حق مؤلف، مجموع سلطه و امتیازاتی است که از تجسم مفاهیم فکری مؤلف ناشی به خود می

کند، خالقیت و قانون حق مؤلف تنها از فرم بیان اندیشه، نه خود اندیشه، حفاظت می (85،ص1117)مشیریان ،محمد،شودمی

کند تحت قانون کپی رایت، خالقیت در الوان و اشکال است حق مؤلف از مالک آثار ادبی و هنری در برابر کسانی حمایت می

تواند در تعیین شکل بروز دهند میاستفاده قرار می که فرمی را که مؤلف اثر،  را در قالب بیان نموده، تکثیر یا به نحوی مورد

تواند وی را مجبور حقوق مادی، به کار گرفته شود. در ارتباط با حق نشر و تکثیر، تصمیم گیرنده، مالک اثر بوده و کسی نمی

ر کند به عنوان مثال در اثر مند گردد و اثر خود را منتشتواند از حق انحصاری بهرهبه نشر یا تکثیر اثر نماید. در اینکه وی می
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تواند این حق را به دیگری تواند بنایی به همان شکل دوباره بسازد یا پالن، نقشه و یا طرح را تکثیر کند و یا میمعماری می

 انتقال دهد.

یدآورنده اثر اولیه، در ارتباط با حق تبدیل یا اقتباس در زمینه آثار معماری، در مورد نقشه یا پالن، استفاده از طرح یا نقشه پد

کنند حق نیاز به کسب اجازه و توافق دارد و در تمامی موارد، پدیدآورنده اثر بر دیگر افرادی که به تبدیل اثر مبادرت می

باشد. دو عنصر اصالت در اثر و انتشار آن برای نخستین بار در انحصاری دارد گرچه اثر پدیدآورنده دوم نیز قابل حمایت می

ها، و ساخت بنا برای نخستین بار کنند. در اثر معماری، اصالت در اجرا، بیان ایدهمایت از اثر نقش اصلی را ایفا میایران در ح

گردد و با توجه به گستردگی مصادیق، انتشار جهت در ایران مورد نظر است گرچه مصداق اثر معماری فقط به بنا منحصر نمی

شود یک اثر ادبی بر اساس معیاری ذهنی و نه نوعی یا عینی مورد سنجش مواقع میتواند متفاوت باشد. اصالت ها میمصداق

موضوع اصلی تراوش فکری پدیدآورنده است و اصالت مطلق یا اصالت نسبی داشتن اثر، تأثیر زیادی در حمایت از اثر 

تواند اثر مستقل و به ر تجسمی، میگذارد در اثر معماری اثر مستقیماً با احساس مرتبط است و طرح یک اثر مرتبط با هننمی

ای که اجرا احراز تنهایی مورد حمایت واقع گردد. در زمینه آثار تجسمی اجرای شخصی اثر تعیین کننده اصالت بوده و از لحظه

 توان حمایت از اثر را منتفی دانست، تعدیل لزوم اجرای شخصی در آثار مشترک ضروری استشود نمی

 های آثار معماری هماهنگی دارد.در نهایت مفهوم ذهنی اصالت با ویژگی (05،ص1144)زرکالم،ستار،

باشد. در خصوص آثار تکثیر اثر، ارائه مادی اثر به هر وسیله که امکان ارتباط با مردم را به طریق غیر مستقیم ممکن سازد می

-frenchintellectuai property law 122 -(معماری، تکثیر عبارت از اجرای تکراری یک طرح یا یک پروژه نمونه است

 تواند به ویژه توسط چاپ، نقاشی، و ثبت مغناطیسی صورت گیرد.تکثیر می(1

هرگونه نمایش یا تکثیر، کلی یا جزئی که بدون رضایت پدیدآورنده یا قائم مقام او انتقال گیرندگان صورت گرفته باشد غیر 

 باشد.قانونی می

گان یا معوض قابل واگذاری به غیر است. زمانی که قراردادی حاوی انتقال یک یا چند حق حق نمایش و حق تکثیر به طور رای

 بینی شده در قرارداد خواهد بود.های بهره برداری پیشاز حقوق مذکور در این ماده باشد آثار آن محدود به روش

رسد در طرح و نقشه و است. به نظر میهای آن حق توزیع یک اثر، حق عرضه آن به عموم یا تجاری کردن اصل اثر یا نسخه

 تواند توزیع به صورتی که ذکر شد انجام گردد. پالن، می
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 بررسی حقوق مادی در قوانین ایران-1

حقوق پدید آورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست. 

)قانون حمایت از حقوق مولفان ،مصنفان و محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است. حقوق معنوی پدید آورنده

 هنرمندان(

، هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید آورنده ممنوع  84قانون 11در ماده 

عماری حمایت می گردند. با تکنولوژی جدید طراحی و نقشه کشی ، است. طرح، نقشه ، جزء مواردی هستند که در آثار م

استفاده از برنامه های رایانه ای ، حضور در فضای اینترنتی ، استفاده از روش های مدرن در طراحی و انتقال آن ، سبب می 

ه اجازه پدید آورنده دارد. در شود. تا به نکته ای مهم در مورد این مسئله توجه خاص گردد. تغییر در طرح های معماری نیاز ب

بحث ثبت ذکر شد که پدید آورنده اثر معماری می تواند جهت تسهیل دستیابی به حقوق خود، اثر، نام، عنوان و نشانۀ ویژۀ اثر 

 خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با تعیین نوع آثار آگهی می نمایند به ثبت برسانند.

انون ذکر شده است که انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا همین ق 14در ماده 

اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدید آورنده را با عنوان و نشانۀ ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخۀ اصلی 

ل و متداول اعالم و درج نمایند مگر اینکه پدید آورنده به ترتیب دیگر موافقت یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمو

 کرده باشد. در واقع استفاده از طرح های پدید آورنده اثر معماری با رعایت شرایط فوق امکان می یابد. 

معنوی را برداشت کلی نمود، قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای می توان حقوق مادی و  1در ماده 

حق نشر ، عرضه ، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدید آورنده آن است. در ادامه مدت 

همین قانون آمده : نام و عنوان و نشانۀ ویژه که معرف نرم افزار است از  1حقوق معنوی را نا محدود دانسته است. در ماده 

ت این قانون برخوردار است و هیچ فردی نمی تواند آنها را برای نرم افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که حمای

القاء شبهه کند به کار برد. در برداشت کلی از این قانون می توان به این نتیجه دست یافت که در آثار معماری، در صورت 

موالً آثار معماری می توانند چنین قابلیتی داشته باشند حمایت قانونی اجازه ایجاد شبهه وجود نام، عنوان و نشان ویژه که مع

قانون حمایت از حقوق پدید  17و  2آیین نامه اجرایی مواد  8در استفاده غیر مجاز از این سه عنصر را نمی دهد. در ماده 

اثر به پدید آورنده ، دانسته و غیر قابل انتقال بودن و عدم آورندگان نرم افزارهای رایانه ای، حقوق معنوی را شامل حق انتساب 

آیین نامه ، حقوق مادی را بدون منحصر  0محدودیت زمانی و مکانی را از مشخصات حقوق معنوی بر شمرده است . در ماده 

هره برداری بودن به مصادیق ذکر شده، حق استفاده شخصی ، حق نشر ، حق عرضه ، حق اجراء ، حق تکثیر و هر گونه ب

 اقتصادی و قابل انتقال دانسته است.
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می توان از این ماده استفاده کرده در آثار معماری، مصادیق کاربرد این ماده را یافت. پدید آورنده اثر معماری، حق دارد از اثر 

ق انتقال اثر به معمار خود استفاده شخصی کرده البته اگر قراردادی ، مغایر چنین حقی نباشد، حق بهره برداری اقتصادی و ح

همین آیین نامه، نشر اثر را قرار دادن در معرض استفاده عموم و عرضه اثر را، ارائه  7و ماده  6یا پدید آورنده می باشد. ماده 

 جهت استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدود و برای بهره برداری مشخص ، تعریف نموده است.

اولیه که  نقش محوری در خلق طرح جدید دارد،با در نظرگیری رضایت پدید آورنده طرح اولیه ، طرح های استفاده از طرح 

ر غیر اینصورت حقوق پدید د. جدید متعلق به پدید آورنده طرح جدید می باشد. وجودعنصر اصالت در طرح ضروری است

به نام خود طرح را ثبت و بهره برداری کند. حقوق آورنده ای که از طرحش استفاده شده نقض گردیده، اگر بدون اجازه ،

در واقع هیچ کس نمی تواند بدون  اقتصادی به دارنده کپی رایت اجازه یا ممانعت، در زمینه بهره برداری از اثر را می دهد.

غیر منصفانه از  اجازه قبلی از صاحب کپی رایت این حقوق را به کار گیرد. در نظر گیری حقوق انحصاری ، مانع  بهره برداری

 اثر خالقانۀ مالک اصلی کپی رایت می گردد.

دریافت سود حاصل از فروش دوباره اثر نیز از حقوق انحصاری مادی است که این موضوع بعنوان حق فروش دوباره یا حق 

جمله آثاری متوالی نامیده می شود. آثار نقاشی که ممکنست در آثار معماری به کار رود، مجسمه ، حکاکی، سرامیک از 

حقوق فروش دوباره به آفرینندگان ، این حق را می دهد که سهمی از منفعت  هستند که می تواند شامل این حق گردند.

حاصل از فروش دوباره اثر دریافت نمایند به شرطی که فروش دوباره به شیوه مشخصی انجام شده باشد و معموالً این سهم از 

 (% کل فروش می باشد.0-2)

 ه گیرینتیج-8

حقوق دارنده کپی رایت اگر چه انحصاری است ولی محدود به زمان و منوط به بعضی استثنائات و محدودیت های مهم می 

باشد. حقوق اقتصادی بوسیله سود تجاری ممکن ، از منافع اقتصادی مؤلف یا صاحب حق ، و حقوق معنوی از شخصیت مؤلف 

 که توسط اثر آشکار شده اند حمایت می کند.

حمایت کپی رایت جهت استفاده الکترونیک یا دیجیتال از آثار طراحی هم مورد استفاده واقع می شود. در استفاده دیجیتال و 

ذخیره سازی، جهت اسکن آثار، گذاشتن آنها بر روی یک بولتن الکترونیک یا وب سایت، ذخیره محتوای دیجیتال در پایگاه 

 نیاز به اجازه قبلی با امکان کپی رایت این آثار دارد.داده شرکت یا انتشار آثار در وب سایت 

مکرر کنوانسیون برن درخصوص حقوق معنوی آورده : جدا از حقوق اقتصادی مؤلف و حتی پس از واگذاری  6ماده  1بند 

ها، جرج و حقوق گفته شده ، مؤلف حق دارد درباره اثر خود نظر دهد و از قبول هر نوع تغییر در معنا، حذف بعضی از قسمت 

تعدیل اثر و سایر فعالیت های خفت بار که منافی شهرت و اعتبارش باشد امتناع نماید. در بند دوم همین ماده آورده که حقوق 
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پرداخت شده به مؤلف پس از مرگ وی الاقل تا زمان اتمام حقوق مادی وی ادامه می یابد و اشخاص و یا نهادهای قانونی که 

موافقت نامه جنبه تجاری مالکیت فکری درباره  11دارند می توانند از آن بهره مند گردد. در ماده نقش حمایتی را بر عهده 

محدودیت ها و استثنائات حقوق انحصاری آورده که اعضاء محدودیت ها یا استثنائاتی را در مورد حقوق انحصاری نسبت به 

لطمه ای نامعقول بر منافع مشروع دارنده حق وارد نیاورد می برخی موارد خاص که با استفاده معمولی از اثر تعارض نداشته و 

 توانند برقرار کنند.

باشد. حقوق اقتصادی به وسیله سود تجاری ممکن، از منافع اقتصادی مؤلف یا صاحب های مهم میاستثنائات و محدودیت 

 (12،ص1115نی،غالم،کند)سلطااند حمایت میحق، و حقوق معنوی از شخصیت مؤلف که توسط اثر آشکار شده

شود. در استفاده دیجیتال و حمایت کپی رایت جهت استفاده الکترونیک یا دیجیتال از آثار طراحی هم مورد استفاده واقع می

ها بر روی یک بولتن الکترونیک یا وب سایت، ذخیره محتوای دیجیتال در پایگاه ذخیره سازی، جهت اسکن آثار، گذاشتن آن

 ار آثار در وب سایت نیاز به اجازه قبلی مالکان کپی رایت این آثار دارد.داده شرکت یا انتش

مکرر کنوانسیون برن در خصوص حقوق معنوی آورده: جدا از حقوق اقتصادی مؤلف و حتی پس از واگذاری  6ماده  1بند 

ها، جرح و ذف بعضی قسمتحقوق گفته شده، مؤلف حق دارد دربارۀ اثر خود نظر دهد و از قبول هر نوع تغییر در معنا، ح

های خفت بار که منافی شهرت و اعتبارش باشد امتناع نماید. در بند دوم همین ماده آورده که حقوق تعدیل اثر و سایر فعالیت

یابد و اشخاص و یا نهادهای قانونی که پرداخت شده به مؤلف پس از مرگ وی الاقل تا زمان اتمام حقوق مادی وی ادامه می

 مند گردد.توانند از آن بهرهی را بر عهده دارند مینقش حمایت

ها و استثنائات حقوق انحصاری آورده که اعضاء نامه جنبه تجاری مالکیت فکری درباره محدودیتموافقت 11در ماده 

ارض نداشته ها یا استثنائاتی را در مورد حقوق انحصاری نسبت به برخی موارد خاص که با استفاده معمولی از اثر تعمحدودیت

. تولید دوباره یک اثر در نسخه های متعدد و توانند برقرار کنندای نامعقول بر منافع مشروع دارنده حق وارد نیاورد میو لطمه

پخش نسخه های یک اثر میان مردم از نمونه های حقوق انحصاری مادی است. کپی رایت به مالک اثر اجازه می دهد  که مانع 

رایه دادن یا واگذاری نسخه های غیر مجاز از اثر شود. در آثار معماری، بنای ساخته شده ، طرح و نقشه دیگران از فروش ، ک

کشیده شده ، تکثیر و پخش ، معنایی متفاوت با آثار تحت حمایت دارند. با توجه به فقدان قوانین مناسب در رابطه با حفظ 

یته ای تخصصی با همکاری حقوقدانان در حوزه های مختلف از جمله حقوق پدید اورنده اثر معماری ،پیشنهاد می گردد که کم

 مالکیت فکری،قوانینی را پیشنهاد کنند که در کاربردهای ملی و بین المللی داشته باشد .
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