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حق دسترسی به اطالعات : کپی رایت 

 یا کپی لفت
 هیچ اثری به عنوان یک واحد مجزا به وجود نمی آید »

 « بلکه بخشی از یک گفتمان تکوینی پیوسته است
 )میشل فوکو، پدیدی آورنده کیست؟(

الملل دانشگاه عالمه دانشیار گروه حقوق عمومی و بین -مهدی زاهدی

 طباطبایی

 انشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه عالمه طباطبایید -زادهشیرین شریف

 چکیده : 

ها متأثر حق دسترسی آزادانه به اطالعات و اندیشه    

از حق بنیادین بشر در برخورداری از آزادی بیان است. 

امروزه این حق به عنوان یک حق مستقل در مقررات ملی 

المللی مورد تأکید قرار گرفته است. در رویکرد و بین

سنتی ، این حق فقط شامل حق دسترسی افراد جامعه به 

عمومی و برخی مؤسسات اطالعات موجود در مؤسسات 

المللی غیرعمومی است اما در رویکرد نوین و اسناد بین

این حق به طور مطلق مورد حمایت قرار گرفته و شامل 

دسترسی به اطالعاتی که در اختیار بخش خصوصی است نیز 

دو دیدگاه ، حق دسترسی به اطالعات شود . در هر می

محدود و مقید به استثنائی موسوم به حمایت از 

رایت پدیدآورنده است.به عبارت دیگر ، حمایت از کپی

پدیدآورنده آثار ادبی و هنری از استثنائات این حق 

است و بدین ترتیب این دو حق در تعارض اصولی و عملی 

رایت با مقرر کردن گیرند. نظام کپیبا یکدیگر قرار می

تالش نموده ها و استثنائات حقوق پدیدآورنده محدودیت

رایت از یک سو و منافع عموم میان منافع دارندگان کپی

مردم در دسترسی و استفاده از این آثار توازن برقرار 

نماید لیکن با پیدایش فضای مجازی و وضع مقررات 

ستخوش رایت دع کپیاین توازن به نف ،حمایتی شدیدتر

یافته منجر به . این تحول در جوامع توسعهدگرگونی شد

لفت گردید که از پیدایش نهضتی اجتماعی به نام کپی

برداری و ویرایش یک اثر برای اجازه نسخه، طریق آن 

گردد. این مقاله در پی پاسخ به این می فراهمهمگان 

رایت لفت در مقایسه با کپیسؤال است که آیا نهاد کپی

تواند میان حقوق مادی پدیدآورنده و حق عمومی می

جامعه در دسترسی آزادانه به اطالعات موازنه منطقی و 

 عادالنه برقرار نماید؟

لفت ، حق دسترسی رایت ، کپیکپی:   واژگان کلیدی

 افزار منبع بازآزادنه به اطالعات ، نرم

 

 مقدمه : 
بشری  ۀاز حقوق اساسی افراد در جامع آزادی بیان

شود و در چارچوب حقوق بشر از جایگاه ویژه محسوب می

برخوردار است. آزادی بیان ابزاری جهت  و اخالقیسیاسی 
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رساندن اندیشه و عقیده به دیگران است. در مقدمه 

اعالمیه  جهانی حقوق بشر، آزادی بیان به عنوان 

 باالترین آرمان بشری اعالم شده است.

ه و مبنای بسیاری حق برخورداری از آزادی بیان ریش

ها همانند آزادی مطبوعات، حق دسترسی دیگر از آزادی

ها، به اطالعات ، حق انتقال و انتشار اندیشهآزادانه 

 باشد.حق انتقاد، حق استقالل و رهایی از سانسور می

به شدت  هاحق دسترسی آزادانه به اطالعات و اندیشه

همه متأثر از حق آزادی بیان است .آزادی بیان در 

از یک حق المللی عام حقوق بشر، حقی مرکب  اسناد بین

هسته ای و دو حق پیرامونی است. حق هسته ای در آزادی 

ها و بیان همان حق بیان ، انتقال و انتشار اندیشه

حق جستجو و حق  های پیرامونی آنعات است و حقاطال

)حبیبی باشدها  میطالعات و اندیشهدسترسی و دریافت  ا

(. اصطالح آزادی دسترسی به اطالعات 7 ،1395 مجنده،

برای نخستین بار در امریکا به کار گرفته شد و منظور 

از آن آزادی دسترسی افراد جامعه به اطالعات موجود در 

مؤسسات عمومی و برخی مؤسسات غیر عمومی است و لذا 

گیرد. در فرانسه از همۀ انواع اطالعات را در بر نمی

شود استفاده می« ترسی به اسناد اداریآزادی دس»اصطالح 

(. آزادی دسترسی به اطالعات در زمره 1387،25)انصاری،

های نسبتًا نوظهوری است که به دلیل اهمیت زیاد آزادی

آن در مدیریت امور جامعه به اکسیژن دموکراسی موسوم 

شده است . این حق بشری دارای آثار مثبت فراوانی است 

ثر کشورهای جهان مبادرت به به نحوی که امروزه اک

تصویب قوانینی راجع به آزادی اطالعات نموده اند. در 

و قانون انتشار »با تصویب  1388ایران نیز در سال 

حق دسترسی عموم به اطالعات « دسترسی آزاد به اطالعات

یت شناخته  شده است موجود در مؤسسات عمومی به رسم

ی نیز حق (. در اسناد بین الملل19،1394)انصاری،

دسترسی عمومی به اطالعات مورد تأیید و تأکید قرار 

 19اعالمیه جهانی حقوق بشر، ماده  19گرفته است. مادۀ 

 10میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مادۀ 

منشور افریقایی  9کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مادۀ 

کنوانسیون امریکایی حقوق بشر و  13حقوق بشر، مادۀ 

اعالمیه قاهره در خصوص حقوق بشر در اسالم از  22مادۀ 

باشند. در تمامی این اسناد، حق جملۀ این اسناد می

دسترسی به اطالعات به طور مطلق  قید شده است اما 

رویکرد مضیق به آزادی دسترسی به اطالعات این حق را  

داند که در اختیار محدود به دسترسی به اطالعاتی می

 (.15 ،حبیبی مجنده،پیشینمقامات عمومی است)

از نظر حقوقدانان  معتقد به رویکرد مضیق، اهمیت 

جهت است آن این دسترسی به دلیل تولید علم و دانش از 
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های علمی، فنی، ادبی و هنری در که بسیاری از پژوهش

ها و برخی از جوامع از جمله جامعه ایرانی در دستگاه

ارزشمند و های شود . دادهمؤسسات دولتی انجام می

یم یا غیر قهای مستمتنوع غالبًا با استفاده از کمک

مستقیم دولت در قالب قراردادهای پژوهشی با دولت 

ها یا اطالعات شود. دسترسی آزاد به این دادهتولید می

ها برای پیشرفت علم و و انتشار کامل نتایج پژوهش

 (.37 ،1393نظام نوآوری جنبه حیاتی دارد )انصاری،

ن حال در رویکرد موسع به آزادی دسترسی به با ای

اطالعات، این حق به اطالعاتی که در اختیار بخش خصوصی 

کند و محدود به بخش عمومی نیست و است نیز سرایت می

همچنین از حیث گستردگی نیز فارغ از مرزهای ملی است. 

به عقیده طرفداران این نظریه، حق دسترسی به اطالعات 

 اخالقی و قانونی است.ها حقی و اندیشه

ها اخالقی است زیرا دسترسی به اطالعات و اندیشه 

برای توسعۀشخصیت انسانی الزم و ضروری است. زندگی 

هایی چون توأم با کرامت مستلزم برخورداری از حق

آموزش، بهداشت، محیط زیست سالم ، توسعه، مشارکت 

 ها است. سیاسی و دسترسی به اطالعات و اندیشه

ی است زیرا امروزه  قوانین داخلی کشورها و قانون

اسناد منطقه ای و بین المللی آن را مورد شناسایی 

قرار داده است. عالوه بر این تحقق الزامات اساسی 

حکمرانی دموکراتیک هم چون شفافیت، پاسخگویی و تصمیم 

سازی مشارکتی پیوند وثیقی با این حق دارد. حق 

ل حقی مطلق و بدون قید و دسترسی به اطالعات با این حا

های آزادی بیان که در محدودیت نیست و همان محدودیت

همه اسناد حقوق بشری مورد شناسایی قرار گرفته مانند 

احترام به حقوق دیگران و لحاظ نمودن حقوق 

یدآورندگان آثار ادبی و هنری در اینجا نیز لحاظ دپ

ها یشهخواهد شد. بنابراین حق دسترسی به اطالعات و اند

به معنای حق دسترسی مجانی و بدون هزینه نیست اما 

این هزینه باید معقول و متناسب باشد و اصل حق را به 

 (.12و  16،  19، پیشین، مجنده کشاند)حبیبینحاشیه 

همانگونه که مالحظه گردید حق دسترسی آزادانه به 

 ،اطالعات هم در رویکرد مضیق و هم در رویکرد موسع

د به استثنائی موسوم به حمایت از کپی محدود و مقی

رایت پدید آورنده است . به عبارت دیگر  حمایت از 

نای بپدید آورنده اثر از استثنائات این حق است. برم

این استثناء چنانچه اطالعات مورد نظر دارای ارزش 

های فکری و قلمرو مالکیت هاقتصادی باشد و در محدود

ون پرداخت حقوق قرار گرفته باشد آزادانه و بد

مالکانه قابل دسترسی و انتشار نمی باشد. این 

استثناء حاکی از تعارض اصولی و عملی حق دسترسی به 
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باشد. کپی رایت با اعطای حقوق اطالعات و کپی رایت  می

انحصاری به دارندگان آن ، دسترسی به اطالعات مندرج 

 کند و این در حالیدر آثار ادبی و هنری را کنترل می

است که حق دسترسی آزادانه به اطالعات از حقوق بنیادی 

گردد.بدین ترتیب کپی رایت به یکی از بشر محسوب می

ها در کتاب ، موانع مهم دسترسی به اطالعات و اندیشه

های علمی، فیلم، نوار، مجله، مقاله، تحقیقات و پژوهش

شود. واقعیت انکار تصاویر و فضای دیجیتال تبدیل می

آن است که متفکران، اساتید، دانشجویان و  ناپذیر

ها و افزودن عموم مردم که در شکل دهی به اندیشه

اطالعات خود نیازمند دسترسی به این آثار کپی رایت 

باشند  به دلیل قیمت باالی آن توان دسترسی به شده می

 این آثار را ندارند .

کپی رایت و آزادی بیان دارای دو الیه از تعارض  

باشد، د و هر الیه دارای دو سطح یا دو مرحله میهستن

الیه درونی و الیه بیرونی. الیه درونی در داخل نظام 

پیوندد که همان تعارض میان کپی رایت به وقوع می

حمایت از منافع خصوصی پدید آورندگان با حمایت از 

های متعلق به عموم هم چون دسترسی و استفاده  از ارزش

باشد که خود دارای دو سطح، دسترسی آثار کپی رایت می

باشد . به آثار کپی رایت شده و استفاده از آنها می

تعارض در الیه بیرونی به تعارض میان دو چارچوب 

هنجاری در سطح بین المللی یعنی نظام بین المللی 

مالکیت فکری و نظام بین المللی حقوق بشر مربوط 

 (.259و  257 ،1394شود )حبیبی مجنده،می

ها نظام کپی رایت سعی  نموده با مقرر کردن محدودیت

و استثنائات حقوق پدیدآورندگان میان منافع دارندگان 

کپی رایت از یک سو و منافع عموم مردم در دسترسی و 

استفاده  از این آثار توازن برقرار نماید و از 

های ها در شکلتعارض بکاهد. این محدویت ه اینگستر

تأکید بر حمایت از بیان به جای  گوناگون خود ضمن

اندیشه، مدت زمان این حق را محدود نموده و با تعیین 

شرایط حمایت همچون اصالت و تثبیت، آثاری را  از 

نماید. همچنین استثناهایی میگردونه حمایت خارج 

های خاص از اثر نظیر استفاده شخصی، مانند استفاده

را از شمول آموزشی و پژوهشی یا استفاده منصفانه 

حمایت از حقوق پدیدآورنده خارج نموده است. تالش برای 

کاستن این تعارض در درون نظام کپی رایت با پیدایش 

فضای مجازی دستخوش آشفتگی گردید. سرعت اشتراک گذاری 

و دسترسی به منابع و مطالب، دستورزی آثار مشمول کپی 

رایت و جرح و تعدیل آن توسط اغیار باعث شد حقوق 

مادی )اقتصادی(و معنوی پدیدآورنده بیش از پیش مورد 

تهدید قرار گیرد. جوامع ملی و منطقه ای و جامعه بین 
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المللی با ایجاد رژیم حقوقی خاص اقدامات و تدابیر 

های داده و آثار مشمول جدیدی برای حمایت ازپایگاه

 کپی رایت در فضای مجازی اتخاذ نمودند.

در ایاالت متحده « جیتالقانون کپی رایت هزاره دی»

اتحادیه اروپا در  2001و دستور العمل  1 1998سال 

مورد هماهنگ ساختن برخی ابعاد کپی رایت و حقوق 

راجع به حق  وو معاهده وایپ 2مرتبط در جامعه اطالعات

باشند. مدافعان حقوق بشری از این جمله می 19963مولف 

نین در حق دسترسی آزادانه اطالعات با وضع این قوا

ه ای و بین المللی براین باورند که طقسطوح ملی و من

ازی از دنیای واقعی در خصوص جکپی رایت در فضای م

ایجاد محدودیت بر حق دسترسی به اطالعات پیشی گرفته 

ها و استثنائات های شدیدتر آن ، محدودیتاست و حمایت

کپی رایت را به حاشیه رانده است . مثاًل در دنیای 

امکان تورق یک کتاب در کتابفروشی وجود دارد واقعی 

ولی در دنیای مجازی امکان پذیر نیست. مدت زمان 

حمایت از آثار نیز در فضای مجازی بیشتر است و چه 

گیرند که های داده قرار میهایی در پایگاهبسا کتاب

مدت زمان حمایت کپی رایت آنها سپری شده است . این 

کشورهای در حال توسعه که  ها برای شهروندانمحدودیت

های واقعی دارند امکان دسترسی کمتری به کتابخانه

بیشتر موجب نقض حق دسترسی آزادانه به اطالعات 

هم دسترسی به ، گردد. برای کشورهای در حال توسعه می

هر دو  ، هاآثار  کپی رایت شده و هم استفاده از آن

است در مطرح است و این به علت هزینه باالی دسترسی 

ها و مراکز حالی که در کشورهای توسعه یافته کتابخانه

یه آثار کپی رایت شده را تهآموزشی و پژوهشی امکان 

 (.9-11 ،1395، مجنده یبیدارند)حب

از طرف دیگر امروزه پخش و عرضه آثار ادبی و هنری 

لزومًا توسط آفرینندگان صورت نمی گیرد. مفهوم 

ای این محصوالت را از محصوالت اندیشه  4«کاالسازی»

کند و در مسیر و جریان ها جدا میآفرینندگان واقعی آن

ان کنونی از کپی رایت به درجهدهد .تجارت قرار می

های قدرتمند نشر و پخش شود و شرکتعنوان صنعت یاد می

های رسانه ای، توزیع کنندگان اصلی کاالهای کپی و غول

ت که برای دست رایت شده هستند زیرا عقیده براین اس

یابی به بیشترین توزیع و نشر و پخش در سطح جهانی، 

                                                 
1 - Digital Millennium Copyright Act 
2 - Direct 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 
on the harmonization of Certain aspects of Copyright and related rights in the 
information Society 
3 - WIPO Copyright Treaty 1996 
4 - Commodification 
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آفرینندگان اثر نباید توزیع کننده اصلی باشند . 

بدین ترتیب نظام کپی رایت در عمل و در اکثر موارد 

کند و نه آفرینندگان های توزیع حمایت میاز حقوق شرکت

کپی رایت به ابزار مهم تجاری برای کشورهای  .اثر

سعه یافته تبدیل شده و سهم زیادی در مازاد تجاری تو

این کشورها دارد. در حالی که دسترسی به این آثار 

برای اهداف واالیی چون آزادی بیان ضروری است، ترجمه 

و چاپ مجدد آثار خارجی برای کشورهای در حال توسعه 

مستلزم پرداخت حق کپی رایت است . خود پدیدآورندگان 

سترس بودن آثار خود با کمترین هزینه و معموالً به در د

های توزیع که کپی حتی بدون هزینه راضی هستند اماشرکت

 رایت را در اختیار دارند حریص و طماع هستند)حبیبی

 (.282-283 ، 1394، مجنده

عدم موازنه منطقی و عادالنه میان حقوق مادی پدید 

آورنده و حقوق جامعه در دسترسی آزادانه به اطالعات 

موجب پیدایش نهضتی اجتماعی به نام کپی لفت گردید. 

کپی لفت روشی خاص برای ارائه آثار تحت حمایت کپی

 رایت است تا استفاده کنندگان متعهد گردند تمامی

اثر را نیز به  زهای مشتق شده یا گسترش یافته انسخه

صورت آزاد منتشر کنند. کپی لفت با استفاده از قانون 

نسخه برداری و ویرایش یک اثر را  کپی رایت، اجازه

دارد. براساس مجوز کپی لفت هیچ  می برای همگان محفوظ

شخصی اجازه ندارد حق ویرایش و نسخه برداری را از 

 دیگر افراد سلب کند.

ثار ادبی و آ ، نظر پیشروان اولیه این نهضتاز 

هنری و خصوصًا شاهکارها مولود فکر یک فرد نیستند 

 ی متمادیهامردم در سال مشترک تمامی بلکه تجلی افکار

باشند به نحوی که تجربۀ گروهی پشت هر گفتار وجود می

رود می همین دلیل از هنر و ادبیات  انتظار دارد. به

تا بهتر و فراتر از آنچه طراحی شده مجددًا تولید و 

د و این امر ممکن نیست مگر با مساعدت نتکثیر شو

پوشی کند. نهاد کپی  آفریننده که از اثر خود چشم

رایت امروزه بدنام است زیرا محدودیتی بر دسترسی 

می عات است. آن را سوء استفاده فرهنگیآزاد  به اطال

نامند و مانعی بر سر راه تولید مفاهیم و اطالعات 

 (. Dusollier, 2003 ,281)ادبی و هنری است

این مقاله تالش دارد تا ضمن بررسی مفهوم ، اهمیت، 

ت و آثار حقوقی نهاد کپی لفت به این سئوال خصوصیا

تواند میان حقوق می پاسخ دهد که آیا نهاد کپی لفت

پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری با حق بشری دسترسی 

 آزادانه به اطالعات توازن ایجاد کند؟

 

 مفهوم کپی لفت و .سابقۀ پیدایش 1
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اقع نشأت گرفته ودیدگاه و نظرات ضد کپی رایت در 

یش از این گاه نویسندگان و مؤلفانی است که پایاز ج

کپی رایت را به عنوان یک مزیت و سرمایه مالی برای 

نمودند . لیکن به تدریج به این حقیقت می خود قلمداد

آزادی غیر قابل نفوذی برپی بردند که این مزیت، مانع 

ثار ادبی و هنری است . این تفکر حاکی از آن نش آآفری

ی رایت از حقوق نویسنده به عنوان  است که نهاد کپ

کپی ی فکری فراتر رفته است. هاتضمین کننده آفرینش

« ارائه رایگان اثر در مالکیت عمومی»لفت برخالف روش 

این ویژگی را دارد که افراد  نمی توانند با تغییرات 

جزئی یا کلی اثر اصلی ، اثر جدید را به صورت 

بازی با کلمه کپی  انحصاری در بیاورند. کپی لفت نوعی

رایت است و تقابل میان کپی رایت و کپی لفت را 

کند. رایت به قانون اشاره دارد در حالی که برجسته می

 (.Ibid,282لفت به انصراف از هر قانونی اشاره دارد)

نماید که رایت تضمین میلفت با استفاده از کپیکپی

محفوظ برداری و ویرایش یک اثر برای همگان اجازه نسخه

برداری حق ویرایش و نسخهاست و هیچ شخصی اجازه ندارد 

لفت از را از دیگر افراد سلب کند. در عمل کپی

کند یعنی به رایت در جهت خالف هدف آن استفاده میکپی

جای درآوردن اثر به حالت انحصاری ، از انحصاری شدن 

لفت یک روش جامع برای تضمین کند . کپیآن جلوگیری می

ی استفاده از آثار ادبی و هنری است. این روش آزاد

های تغییر یا توسعه یافته را نیز مشمول آزادی نسخه

دهد و بدین ترتیب از انحصاری کردن استفاده قرار می

 کند.های ویرایش شده نیز جلوگیری مینسخه

جنبش کپی لفت ریشه در برنامه نویسی     

سی به کد منبع کامپیوتر)نرم افزار(، اعالم آزادی دستر

نرم افزار و تأکید بر ضرورت خلق یک اثر جمعی دارد. 

 1ریچارد استالمن MITدر آزمایشگاه  1980این الگو از 

و قهرمان این جنبش است. بنیان گذار متولد شد. او 

استالمن مخالف با مدل تجاری توزیع نرم افزار بود. 

ی های اساسی و ویژگیهابه نظر وی این امر با ارزش

دنیای ارتباطات و دانش کامپیوتر در تعارض است. به 

نظر وی برنامه نویسان وظیفه دارند دیگران را به 

اشتراک ، باز نشر، مطالعه و ارتقاء نرم افزاری که 

نویسیم تشویق  کنند و به عبارت دیگر نرم افزار می ما

 آزاد بنویسند. 

تمامی آثار مشمول  با این حال این الگو امروزه به

 است . درسرایت کرده ثار هنری رایت خصوصًا آپیک

ود هنرمندان توسعه فرانسه مجوزهای آزاد هنری توسط خ

یافته است. آنان نویسندگان را به استفاده از 

                                                 
1  Richard  M.Stallman 
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آثارشان به منظور مبادله و آزادی باز تولید از اثر 

کنند . کپی لفت و دیگر اشکال هنر آزادانه و می ترغیب

خی از نویسندگان، نقطۀ رظر بدر دسترس، از نقطه ن

 (.IbId,282-283)باشدمی پایان کپی رایت

 

 . ماهیت کپی لفت و دالیل موافقان 2

مدل حقوقی کپی لفت به معنای پایان کپی رایت و حق 

زادی تغییر و انتشار اثر تنها آمؤلف نیست و برعکس 

باشد. می به وسیلۀ توسل به حق انحصاری مؤلف ممکن

ف است  که اثر را به عموم برای تنها ارادۀ مؤل

 سازد، در نتیجهمی استفاده ، تغییر و انتشار میسور

توان گفت مؤلف و  کپی رایت اساس و بنیاد نظام کپی می

. جنبش آزادی دسترسی به اطالعات، ادعای هستندلفت 

آزادی کاربر برای کپی کردن و جعل اثر را ندارد و 

دسترسی به اطالعات فقط توانایی مؤلف در اعطای آزادی 

کند. محدودۀ اثر آزاد می به کاربران بعدی بیانرا 

با اعمال حق شود. مؤلف می )کپی لفت( توسط مؤلف تعیین

 اری خود، اشتراک گذاری دانش را برای همگان ممکنانحص

سازد. اثر آزاد مانند مؤلفی است که در اثر خود یک می

تکیه بر آن  کند و سایر مؤلفان بامی نظریه را ایجاد

بع باز نیز به آفرینند، نرم افزار  منمی آثار دیگری

وسیلۀ دادن کد منبع این امکان را برای تغییر، 

کند. در می بازنگری مجدد و ارتقاء برای دیگران فراهم

است که نظریه  نها یک فرداین معنا، مؤلِف نخستین، ت

کند ولی همۀ فرصت ها را برای خلق اثر می را بیان

نماید. یک برنامۀ کامپیوتری در می ط دیگران فراهمتوس

خستین باز، فقط یک ادعا و نظریه برای ن یک مدل منبع

بار است اما نه پایان آن. در این رویکرد، هنرمند از 

این به بعد اثر خود را به عنوان مالی شخصی که نشان 

باشد در نظر نمی گیرد. بلکه آن  شخصیت منحصر به فردش

دیگران تصاحب تواند به وسیلۀ می ن اثری کهرا به عنوا

ف مشارکت در خلق آثار نماید زیرا هدمی شود، تلقی

بیشتری است. از نظر فوکو مؤلفان بی نظیر و بی مانند 

کسانی هستند که نه تنها مؤلف آثار خود هستند  بلکه 

با ایجاد فرصت در بهره مندی و استفاده از آثار خود 

هایی در حوزه های سیاسی، گیری گفتمانموجب شکل

 (.Ibid,293)گردند می ورمانعلمی،روانشناسی 

حامیان تندرو منبع باز و کپی لفت پیش بینی کردند 

که این جنبش صدای ناقوس مرگ کپی رایت است در حالی 

که کپی رایت یک مفروض قانونی و ضروری برای مجوز هنر 

اس آزاد است. در مجوزهای نرم افزار منبع باز براس

شود تا با می مدل کپی لفت این حقوق به کاربر داده

تکیه  بر سابقۀ حقوق انحصاری مؤلف، اثر او را توزیع 
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. حقوق 1دهد : می اربرکنماید . کپی لفت دو مجوز به 

. 2اثر   از ضروری کپی رایت برای بهره برداری

وب شرایط تعیین شده توسط چاستفاده از اثر در چار

با اشتراک گذاری کد  تواندمی اربرمؤلف. بنابراین ک

اصلی کپی نماید، از اثر  منبع و تغییرات ایجاد شده

ن غیر ایدر .آن را توزیع نماید آن را تغییر دهد و

می صورت )بدون اشتراک گذاری( کپی رایت قدرتش را پس

گیرد . زیرا این حق در مقابل تمام افراد )جهان( است 

ار شده است . کاربری و به طور مشروط به یک فرد واگذ

قض شرایط عدول کند، نه تنها مرتکب ن که از این

شود. می رایت همد بلکه مرتکب نقض کپیوشمی قرارداد

 شودمی رایت استوارنتیجه این که کپی لفت در کپی

(Ibid,286.) 

ق مادی نده حقورهر چند مجوزهای کپی لفت در بردا

جوزها از لیکن این م کمتری برای مجوز دهنده هستند

حیث توانایی در برانگیختن ابداع و نوآوری بر 

د. روند و نمجوزهای تجاری )غیرکپی لفت( برتری دار

سرعت استفاده از مجوزهای کپی لفت بسیار بیشتر از 

مجوزهای تجاری توسط  کاربران بوده است. این در 

حالیست که مجوزهای کپی لفت محدودیت های شدیدتری 

 ان سود بردن کمتری به توسعهو امککنند می اعمال
دهند. می دگان برای خصوصی سازی توسعه نرم افزارینده

باز در سال های اخیر نفوذ وسیعی نرم افزارهای منبع 

در بازار نرم افزار پیدا کرده اند. در گزارش مؤسسه 

تحقیقاتی گارتنر آمده است که نرم افزارهای منبع باز 

در طول سال های  درصد بازار سنتی نرم افزار را 22

 (.D` Antony,2007,163)د آوردنآینده به دست خواه

 

 حمایت از نرم افزارهای رایانه ای  .3
وضعیت حقوقی نرم  در ابتدای ظهور رایانه ، مسألۀ

افزار به شکل امروز مطرح نبوده است. در اوایل، نرم 

ی کامپیوتری هات افزار همراه بوده و شرکتخافزار با س

رساندند. می ت محصوالت ترکیبی به  فروشآنها را به صور

میالدی، نرم افزار و سخت افزار از  1970پس از دهۀ 

وابستگی به یکدیگر خارج شدند و به محصوالت خاص 

خودشان تبدیل شدند. یک دهه بعد، کامپیوترهای شخصی 

به وجود آمدند و به فروش میلیونی دست یافتند و در 

خصی، نرم افزار به یک های شنهاجریان استفاده از رای

تجارت بزرگ تبدیل شد و مسألۀ حمایت از آن مطرح گشت 

(de laat.  2005 , 7.) 

ی  هابرای حمایت از برنامه هااولین طریقی که شرکت

نرم افزاری تحت  حقوق مالکیت فکری اتخاذ کردند، 

حفاظت از این نرم افزارها به عنوان اسرار تجاری بود 
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ی تکنیکی و تکنولوژیکی که هاروش لیکن توسعۀ روزافزون

امکان دستیابی رقبا و کاربران را به اطالعات نرم 

ی اثباتی هاکرد و همچنین دشواری روشمی افزاری فراهم

را به سمت طرق دیگر  هاو نگهداری سرتجاری، این شرکت

 حمایتی حقوق مالکیت فکری سوق داد.

ری به ی نرم افزاهابه بعد، وکالی شرکت 1980از دهۀ 

کپی رایت از نرم افزار پی بردند. کپی حمایت مزایای 

، هاآثار ادبی مثل رمان زرایت در واقع برای حمایت ا

شی و مجسمه و آثار هنری مثل نقا هاشعرها و نمایشنامه

نه  و بیان خالقانه این آثار سازی به وجود آمد.

. نرم افزار گرفت مورد حمایت قرارهای ضمن اثر ایده

آن که متضمن یک اثر نوشته و تثبیت شده است  از جهت

باشد و در می شرایط الزم برای حمایت کپی رایت را دارا

نرم  زپی غیرقانونی اکنتیجه به سالح مؤثری در مقابل 

ی ضمنی و هاگردد. با این حال ایدهمی افزارها تبدیل

ی نرم افزار نمی تواند با نظام کپی رایت هاالگوریتم

ی توسعۀ دهندۀ نرم افزار به زودی هاشرکتحمایت شوند. 

دریافتند آنچه در نرم افزار بیشترین اهمیت را دارد، 

فراتر از متن نوشتۀ آن است که با وجود نظام کپی 

 (.IbId, 10-11رایت هنوز هم غیرقابل حمایت است )

حمایت نرم افزار قابل تصور گزینۀ دیگری که برای 

برای به دست آوردن باشد. می است، نظام حق اختراع

ودن، تازگی و مفید ب ،حمایت تحت حقوق ورقۀ اختراع

است. با  غیر بدیهی بودن از اهمیت بسیاری برخوردار

اعطای این حق، مخترع حق محدود کردن دیگران را از 

آورد و می ساخت، استفاده و یا فروش محصولش به دست

این اختراع بهره برداری  دیگران اگر بخواهند از

د، چاره ای ندارند به جز تالش برای  کسب مجوز از کنن

رخاص، وصاحب ورقه اختراع. در موضوع نرم افزار به ط

توسعه دهندگان این صنعت تالش نمودند تا نشان دهند که 

ی الزم برای کسب ورقۀ هانرم افزارها ویژگی و خالقیت

وانستند این حمایت را تمی اختراع را دارند. اگر آنها

ند، نه تنها متن نوشتۀ نرم افزار  و ربه دست آو

ی محصول هم های ضمنی و الگوریتمهاکدهای آن بلکه ایده

 (. Ibid , 12گرفت )می تحت حمایت قرار

میالدی  1985در سازمان جهانی مالکیت فکری در سال 

گروه کاری متشکل از کارشناسان سازمان جهانی مالکیت 

در سطح بین  معنوی و یونسکو برای رسیدن به هماهنگی

المللی برای حمایت از نرم افزارها شکل گرفت. از حیث 

بین المللی برای اولین بار در  حقانونگذاری در سط

مالکیت  ی تجاری حقوقهاموافقت نامه جنبه 10مادۀ 

ی رایانه ای اعم از این که در ها)تریپس( برنامه فکری

 قالب کدهای اصلی یا کدهای دیدنی )ماشینی( باشند تحت
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. ند( مورد حمایت قرار گرفت1971شمول کنوانسیون برن )

کنوانسیون برن در صورتی که   2براساس بند یک مادۀ 

نوشته خلق شده اصیل باشد صرف نظر از محتوا و نوع آن 

، مقررات  حق مؤلف در مورد آن قابل اجرا است . با 

( گرایش WCTمعاهدۀ جهانی کپی رایت ) 4این که مادۀ 

ی رایانه ای  تحت نظام حق مؤلف هابرنامه به قراردادن

ی عضو را  در انتخاب هر یک از هادارد لیکن دولت

ی مالکیت فکری به منظور حمایت از این هاجنبه

آزاد و مختار قرار داده مشروط براین که  ها،هبرنام

ی پیش بینی شده در هااین حمایت از حداقل حمایت

کمتر  فکریلکیت ی تجاری حقوق ماهاموافقتنامه جنبه

 (.97، 1391)میرحسینی،  نباشد

در همین زمان که حمایت از نرم افزار و تعیین یک 

سیستم حمایتی  از آن به دغدغه ای ملی و جهانی تبدیل 

« نرم افزار باز»شده بود، رویکرد مخالفی به نام جنبش

د کرد. این حرکت که برجریان آزاد نرم ششروع به ر

تأکید دارد براین عقیده است افزار در فرم کد منبع 

ع در که استفاده از ابزار کپی رایت یا ورقۀ اخترا

ۀ این صنعت نامناسب و عسحمایت از نرم افزار برای تو

 (.de laat.Op.cit, 14حتی آسیب رسان است )

 

 نرم افزار منبع باز .4

و حق تغییر و ارتقای نرم  1دسترسی به کد منبع

 هایکه نرم افزار افزار، برخی از خصوصیاتی هستند 

سازند. می منبع باز را از نرم افزارهای تجاری متفاوت

 نرم افزار اصواًل در یک یا دو شکل از فرمت کد توزیع

یا کد منبع  2تواند به صورت کد مقصدمی شود. این کدمی

شود. می مقصد که به آن کد ماشین هم گفته باشد. کد

ت و برای پایین ترین سطح در زبان برنامه نویسی اس

 انسان قابل فهم نمی باشد.

 کدروش دیگر نوشتن برنامۀ نرم افزار، استفاده از 

منبع است که برنامه را به صورتی مشابه با کلماتی 

قابل فهم برای انسان و با عباراتی که توسط او قابل 

شود و سپس از طریق برنامۀ دیگری می درک است  نوشته

شود به زبان ماشین یم نامیده 4یا مترجم 3رکه کمپایل

منبع  گردد. برنامه نویسی با کدمی تبدیل و اجرا

دهد که به سهولت می سان است و امکان آن راآبسیار 

                                                 
1 - Source Code 
2 - Object Code. 
3 - Compiler. 
4 - Interpreter. 
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ی برنامه نویس به صورت برنامه در آید)صادقی هاخواسته

 (.69-70، 1389نشاط، 

قراردادهای لیسانس در نرم افزارهای تجاری از 

می کد منبع جلوگیری دسترسی کاربر/ مجوز گیرنده به

کنند، در حالی که یکی از اصول اساسی در نرم افزار 

باز آن است که کاربر/مجوز گیرنده به کد منبع دسترسی 

داشته باشد و مهمتر آن که حق تغییر در کد منبع را 

( و یا اضافه کردن ها)باگ هابرای اصالح معایب و خرابی

 (.Kennedy.2001 , 2داشته باشند ) نو توسعه آ

در سیستم منبع باز، توسعه نرم افزار مبتنی بر تالش 

و اراده افراد جامعه است، زیرا کاربران به کد منبع 

دسترسی دارند و حق تغیییر آن را نیز دارند. 

ی منبع باز با استفاده از تغییرات ، هابرنامه

پیشنهادات و برنامه نویسی بالقوه هزاران برنامه 

بند. در نتیجه، این نرم افزارها یامی نویس کمکی، رشد

از طریق تالش گروه زیادی از برنامه سازان داوطلب، 

 گردند. می ایجاد

وچکی وطلبان از طریق یک شخص یا  گروه کتالش این دا

که مسئولیت نرم افزار منبع باز را به عهده دارند 

 Linuxشود . به طور مثال درمورد نرم افزار می ،مدیریت

منبع باز باشد، نرم افزار ترین مثال که شاید معروف

و گروه کوچکی از دستیاران مورد  Linux Torvalds این شخص 

اعتماد او هستند که هر از گاهی نسخۀ رسمی جدید نرم 

 (.Ibid , 2-3کنند )می افزار را منتشر

 

 و دالیل گرایش به نرم افزار منبع باز هاانگیزه .5

ر نرم د ، همانطور که در بخش قبلی گفته شد

افزارهای منبع باز، هر کس حق دسترسی آزادانه به کد 

ها و همچنین تغییر و توزیع برنامه را چنین برنامه

دارد و در عین حال اعمال این تغییرات هیچ حقی را 

برای صاحبان آن به منظور تبدیل نرم افزار به دارایی 

خصوصی ایجاد نمی کند. این امر باعث تمرکز زدایی 

شود. همچنین این طرح موجب ارتباط مه میتوسعۀ برنا

مشارکت کنندگان یا برنامه سازان و مساعدت همیشگی 

کند که گردد و فضایی را خلق میآنان با یکدیگر می

برنامه سازان با استعداد، انگیزه برای ارائۀ 

های خود از طریق مسیر نرم افزار باز را توانایی

 (. Mustonen,2003 , 101داشته باشند )
اگر پروسۀ منبع باز فراگیر شود، قابلیت اعتماد به 

 هارود زیرا  مخاطبان و کاربران نقصمی نرم افزار باال

می و معایب احتمالی در نرم افزار را کشف و برطرف

سازند. در نرم افزارهای تجاری، رفع عیب کردن و 

کاری دشوار است. زیرا کد  ،بهبود بخشیدن نرم افزار
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کند. اما در می ثابه یک جعبۀ سیاه عملنرم افزار به م

نرم افزار باز اشاعۀ کد منبع، کیفیت نرم افزار را 

 کند.می تضمین

از طرف دیگر، در نرم افزار باز کنترل در دست 

کاربران قرار دارد. کاربر در تعمیر، تغییر و به 

که در نرم حالی زار آزاد است درفروزرسانی نرم ا

حق انحصاری، سازنده دارای  افزارهای تجاری و دارای

تمام کنترل است. کنترل و نظارت کاربران در نرم 

دهد. می افزار باز، به این نرم افزارها زندگی ابدی

شود  استفاده از نرم می دسترسی به کد منبع باعث

افزار، فراتر از زمان تجاری محصول ادامه یابد. 

 کند که یک نرم افزارمی تجربۀ شخصی کاربران کمک

همراه با نیاز جامعه ارتقا یابد و استفاده از آن 

 (.de laat. Op.cit , 15) ادامه پیدا کند
توان  نتیجه گرفت که دالیل گرایش می با این مقدمه

به نرم افزارهای منبع باز از دیدگاه سه گروه قابل 

ی مشارکت کنندگان هابررسی است . یکی دالیل و انگیزه

یا برنامه سازان در جنبش منبع باز. دوم دالیل و 

ی مخاطبان و کاربران  این نوع نرم افزار و هاانگیزه

ی تولید کننده نرم افزار منبع هادیگری دالیل شرکت

 باز.

 .انگیزۀ مشارکت کنندگان :5-1

ی مشارکت کنندگان جنبش منبع هااز دالیل و انگیزه

باال بردن مهارت در کدنویسی، لذت کار توان به می باز

، یادگیری و اشاعۀ مهارت و تیم برنامه نویسی کبا ی

جماعت منبع باز و انجمن و مشارکت در عضویت و دانش، 

م افزار برای استفادۀ شخصی و ارتقای کاربرد گرایی نر

 (.Ibid , 16) شهرت طلبی را نام برد در مواردی

آزاد از طریق تعمیر شرکت کنندگان در نرم افزارهای 

 ، و تغییر و الحاق به کد منبع این نرم افزارها

کشند و های خود را به رخ یکدیگر میمهارت و توانایی

گردند. از این طریق باعث افزایش خالقیت در جامعه می

همچنین با توجه به نیاز خود، کارایی نرم افزار را 

افزار دهند و مسائل مبتالبه کاربران  نرم افزایش می

کنند و به توسعه و تکامل و به روز را بر طرف می

رسانند. به عالوه نرم افزار رسانی نرم افزار یاری می

سازد که به منبع باز این فرصت را برای آنان فراهم می

عنوان یک کاربر نرم افزار در امرتولید و ارتقای یک 

طلبی و پروژۀ بزرگ فعالیت داشته و همچنین حس جاه

لبی این کاربران را که اغلب نوجوانان و شهرت ط

جوانان با هوش و هکرهای کامپیوتری هستند را اقناع 

 نماید.می
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 ی تولید نرم افزارها.انگیزۀ شرکت 5-2

های تولید نرم افزار عمده ترین انگیزه برای شرکت

ها به جهت آن که نرم باز، کاهش هزینه است. این شرکت

کنند، نه تنها ع میافزار را با منبع باز توزی

هیچگونه تضمینی برای استفاده از نرم افزار نمی 

اند. پذیرند، بلکه از ارائۀ خدمات پشتیبانی نیز معاف

انصراف از تضامین یک مسألۀ اصلی در مجوزهای منبع 

باز است، زیرا توسعه دهندگان و مشارکت کنندگان مایل 

ولیت نیستند در برنامه ای مشارکت کنند که متحمل مسئ

 گردند.

همچنین استفاده از منبع باز امکان هرگونه رفع 

کند عیب، رفع باگ و خرابی را برای کاربران فراهم می

و آنان نیازی به استفاده از تضامین ندارند. ارتقاء 

های تولید کننده را و رفع عیب این نرم افزارها، شرکت

کند و آنها نیازی از ارائۀ خدمات پشتیبانی معاف می

ه صرف هزینه برای توسعه و ارتقای نرم افزار ب

ها به تولید ندارند.این امر عامل مهمی در گرایش شرکت

نرم افزارهای منبع باز است. از طرفی امکان ارتقاء و 

ها در توسعۀ این نرم افزارها و کاربرد گرایی آن

راستای نیاز جامعه، اقبال عمومی را در گرایش به این 

افزایش داده است و همین امر قبیل نرم افزارها 

های تولید کننده انگیزه و دلیل دیگری را برای شرکت

 آورد.نرم افزار فراهم می

 

 

 .انگیزۀ مخاطبان و کاربران  5-3

های دالیل و انگیزه مطالب پیش گفتهبا توجه به 

گرایش کاربران به استفاده از نرم افزارهای منبع باز 

ها، به روز بودن، هزینه پایین این نرم افزار، 

کارآمدی و رفع عیوب و نواقص و همچنین طول عمر این 

نرم افزارها در مقایسه با نرم افزارهای تجاری و 

باشد. لیکن فراتر از این تأثیرات و در انحصاری می

حیطۀ گسترده تر، استفاده از نرم افزارهای باز، موجب 

 گردد.تضمین برخی حقوق عمومی جامعه می

باز اصوالً در تقابل با انحصار ناشی از  سیستم منبع

ورقۀ اختراع و جهت تضمین حقوق جامعه در تضاد با 

نظام حقوق مالکیت فکری به وجود آمد. سئوال اساسی در 

این زمینه آن بود که آیا تولید و توزیع دانش به 

منظور افزایش سهم عمومی از اطالعات و دانش دنبال 

 Ibid)بهره برداری خصوصی؟ شود یا برای تولید درآمد ومی
سیستم منبع باز با امکان دسترسی کاربران به کد (.3 ,

منبع، جریان آزاد دسترسی به اطالعات را که یکی از 

 نماید.حقوق بنیادین بشری است، تأمین می



15 

 

توزیع نرم افزارها با منبع باز، این امکان را 

کند که استفاده کنندگان با استفاده از فراهم می

عات کد منبع، به تولید نرم افزارهای جدید مبادرت اطال

شود کنند و نه تنها دانش و اطالعات از انحصار خارج می

یابد بلکه فضای رقابتی برای تولید محصوالت و جریان می

آید که خود باعث جدید بر مبنای این دانش به دست می

شود و ها و تولید محصوالت با قیمت کمتر میکاهش هزینه

هایت منفعت جامعه و رفاه اجتماعی را به دنبال در ن

 خواهدداشت.

 

و  مجوزهای نرم افزار منبع باز )کپی لفت(پیدایش  .6

 هاخصوصیات آن

مجوزهای نرم افزارهای تجاری یا کد بسته ، معموالً 

شوند که آزادی سهیم شدن و به این دلیل طراحی می

ها تغییر نرم افزار را از کاربران بگیرند. این مجوز

هایی برای چگونگی استفاده از نرم افزار، محدودیت

های مشخص، محدودیت استفاده از نرم افزار برای دستگاه

محدودیت استفاده از نرم افزار برای تعدادمعین 

کاربر، اهداف تجاری خاص و مانندآن را برقرار 

ی نرم افزار منبع باز ، کنند. در مقابل مجوزهامی

راک و تغییر آزادانه برنامه را در اشت آزادی کاربر

کنند. برای آن که نرم افزاری به عنوان نرم تضمین می

افزار منبع باز محسوب شود باید تحت بعضی از انواع 

این مجوزها منتشر شود. به عبارت دیگر آنچه یک نرم 

کند، افزار را به عنوان نرم افزار منبع باز مطرح می

 (.Kennedy. Op.cit  , 4)استفاده از مجوزهای منبع باز است 

همانگونه که پیش از این گفتیم  نظام پذیرفته شده 

در حمایت نرم افزار، نظام کپی رایت است . بنابراین 

یک نرم افزار به محض ایجاد، تحت قواعد کپی رایت 

تواند تمامی حقوق خود را شود و صاحب آن میحمایت می

صاحب حق مطابق این نظام حمایتی اعمال کند. اما اگر 

بخواهد از مزایای نرم افزار منبع باز مانند اصالحات 

کاربران و ارتقای بی هزینه نرم افزار خود استفاده 

کند و یا به دلیل مبانی اخالقی و ایدئولوژی مخالف 

انحصار دانش و معتقد به  نشر و توزیع آزادانه نرم 

تواند از حقوق متعلق به افزار تولیدی خود باشد، می

رف نظر کند و نرم افزار خود را در چرخۀ توزیع خود ص

و تکثیر مجدد قرار دهد. به این منظور بایستی این 

نرم افزار را با کد منبع باز منتشر کند، اما این 

باز بودن کد منبع چگونه است؟ آیا به صورتی است که 

کد منبع  به آسانی در وب سایت گذاشته شود و هر شخصی 

اشته باشد؟ پاسخ به این سئوال امکان دانلود آن را د

کمی پیچیده است زیرا حقوق کپی رایت در اینجا  نیز 
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شود ولی در سبک و سیاقی متفاوت. خالقان نرم اعمال می

افزار منبع باز، به مانند نرم افزارهای تجاری صاحب 

حقوق کپی رایت اثر خود هستند، لیکن پس از خلق اثر، 

ربران آینده اثر خود اقدام به نوشتن یک مجوز برای کا

نمایند. در این مجوزها، خالق برخی یا تمام حقوقی می

آورد را از خود سلب و که به موجب کپی رایت به دست می

نماید. کاربری که از این نرم افزار استفاده ساقط می

کند، فرض است که به صورت اتوماتیک از شرایط این می

شرایط مجوز، کند)قابل ذکر است که مجوزها اطاعت می

کپی کردن، گردد که قصد کاربرانی اعمال میتنها برای 

و کاربر عادی  را دارندتغییرات و توزیع مجدد کدها 

تنها با استفاده از نرم افزار و اجرای آن ملزم به 

این شرایط موجب گمراهی مفاد مجوز نمی گردد، لذا 

 (.de laat. Op.cit , 18) (شودکاربر نمی

ر منبع باز برای آن که بتواند نرم خالق نرم افزا

های تواند از قالبافزار خود را کپی لفت نماید، می

گویند برای نیل به خاص که به آن مجوزهای منبع باز می

هدف خود استفاده کند. مجوزهای کپی لفت، یک رابطۀ دو 

آورند. خالق از سویه میان کاربر و خالق به وجود می

، امکان سهیم شدن کاربران  یک طرف با انتشار کد منبع

و دسترسی آزادانه آنان را به اطالعات نرم افزار 

آورد و از سوی دیگر از توسعه ، تغییرات و فراهم می

 برد.به روز شدن نرم افزار خود توسط کاربران سود می

بنابراین کپی لفت با استفاده از امکانات کپی رایت 

ر مخالف پیش نرم افزار، ضوابط و شرایط آن را در مسی

برد و به جای انحصار به آزاد سازی نرم افزار می

کند. صاحب و خالق نرم افزار نیز حقوق ناشی اقدام می

از کپی رایت را از دست نمی دهد بلکه با کنترل بر 

همین حقوق، آنها را به روشی دیگر و در سمت و سویی 

 نماید.دیگر استفاده می

زیاد است . این مزایای مجوزهای منبع باز بسیار 

گونه مجوزها دسترسی و استفاده از مواردی را مجاز 

گردانند که در صورت فقدان چنین مجوزی استفاده و می

شود . این ها نقض کپی رایت محسوب میدسترسی به آن

مجوزها شرایط یکسانی را برای هر فرد در دستیابی به 

ز کنند و در نتیجۀ این دسترسی، نیاکد منبع فراهم می

های هنگفت چنین به انجام معامالت فردی و هزینه

رود. محتوایی که تحت این مجوزها معامالتی از بین می

قابل دستیابی است، منابع مورد نیاز برای استفاده 

ها را دهد و آنبرنامه نویسان کامپیوتری را افزایش می

برای ارتقا و بهینه سازی سریع نرم افزار توانا 

 (.Bitton,2011 , 79)سازدمی
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ریچارد استالمن بنیاد نرم افزار آزاد 1984در سال 

را تأسیس کرد.او از شغلش در انستیتوتکنولوژی  FSF1یا 

ماساچوست استعفا داد و پروژۀ بلند پروازنه نوشتن یک 

p.citO laat. de )را آغاز کرد 2«گنو»سیستم اجرایی به نامه 

وژی استالمن شایدمهمترین هدف پروژۀ گنو، ایدئول (.19 ,

در مورد توسعۀ نرم افزار بود. استالمن اعتقاد داشت 

که اطالعات جزء اموال عمومی است و کد منبع نرم افزار 

به عنوان منبع اطالعات بایستی به اشتراک گذاشته شود. 

به عقیدۀ استالمن، اختصاص و انحصاری بودن کد منبع 

وحیۀ شود تا آن نوع از همکاری و رنرم افزار موجب می

اجتماعی که برای توسعۀ یک نرم افزار  ضروری است به 

برای  رهایی از نرم افزار  FSFوجود نیاید. راه حل 

اختصاصی نهاد و مفهومی جدید بود که استالمن آن را 

نامید. کپی لفت کد منبع را به صورت « کپی لفت»

داد تا بتوانند آن آزادانه در دسترس اشخاص قرار می

 ,Lee ,1999)د و دوباره آن را توزیع کنندرا تغیییر دهن
15.) 

به منظور ثمردهی مفهوم کپی لفت، استالمن اولین 

 3نمونه از مجوز منبع باز را به نام مجوز عمومی کلی

گنو به وجود آورد. فرایندکپی  (( GPLجی پی ال ) )

لفت کردن در مجوز گنو به کپی رایت کردن معمولی 

رم افزاررا کپی رایت ن FSFشباهت دارد. در ابتدا 

کند و سپس در مرحله دوم آن را تحت شرایط این مجوز می

 دهد. تفاوت اصلی و اساسی در مرحلۀ دوم است.قرار می

دهد اعمالی را این مجوز به مجوز گیرنده اجازه می

انجام دهد که علی االصول تحت مجوزهای معمول نرم 

ق افزارهای منبع بسته و انحصاری، باعث نقض حقو

گردد. به انحصاری مجوز دهنده تحت حقوق کپی رایت می

عنوان مثال مجوز گنو به مجوز گیرنده حق کپی کردن ، 

توزیع کردن و تغییر برنامه را مطابق شرایط 

 (. Ibid , 12)دهدمی
به حقوق  FSFدهد که استالمن و مجوز گنو نشان می

مالکیت فکری در خصوص نرم افزار عقیده ندارد. در 

گردد که از بیانیه مشهور گنو استنباط می واقع

استالمن در حقوق مالکیت فکری به طور خاص  در مورد 

نرم افزار متنفر است. او اجرای حقوق مالکیت فکری را 

برای اعطای انگیزه به برنامه نویسان نرم افزاری غیر 

داند. زیرا این حقوق از استفاده و توزیع ضروری می

                                                 
1 - Free Softwore Fourdation. 
2 - GNU. 
3 - General Public License. 
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 .Kennedy)کندجامعه جلوگیری می نرم افزار توسط افراد
Op.cit , 2.) 

به عبارت دیگر  به همان شدتی که خالقان اموال 

کنند، استالمن آن فکری حمایت مالکیت فکری را طلب می

ار کند. از نظر استالمن، کسانی که نرم افزرا نفی می

ر نرم افزار هستند و کنند، محتکبا کد بسته خلق  می

ابزارهای محتکران نرم افزار  بنابراین کپی لفت از

)یعنی کپی رایت و مجوزهای کپی رایت( علیه خود آنها 

 (.Lee. Op.cit , 17)کنداستفاده می

به نظر استالمن ، یک فرد نیاز دارد آزادانه بر 

افزار کامپیوترش کنترل داشته باشد و این از طریق نرم

 در این مدل ، .شود ( محقق میFOSS) 1آزاد منبع باز 

نویسان در سراسر جهان با استفاده از اینترنت برنامه

ها را با پایه کد قابل اشتراک هماهنگ فعالیت

افزارآزاد منبع باز ، جهان کنند.مدل نرممی

افزارهای تجاری را تحت تأثیر قرار داده است و نرم

افزارها دار نرمباعث کاهش فرماندهی سنتی و کنترل جهت

 ) vetter,2008, 297&301) گردیده است  
های بوجود آمده پیرامون نظریات صرف نظر از بحث

استالمن و  دیدگاه موافقان و مخالفان، امروزه جنبش 

نرم افزارهای منبع باز بر مبنای مجوز گنو و 

کند. لذا الزم است مجوز های استالمن حرکت میدیدگاه

گنو به عنوان اصلی ترین و مهم ترین سند و مجوز منبع 

 بررسی گردد. باز

 

 مجوز گنو .7

به منظور توسعۀ یک سیستم  1984پروژه گنو از سال 

عامل کامل و آزاد آغاز گردید. اولین نسخۀ مجوز 

و نسخۀ کاملتر آن که هم  1988عمومی گنو در سال 

 1991شود یعنی نسخۀ دوم در سال اکنون استفاده می

 تا امروز بزرگترینال پی جیعرضه شد. نسخۀ دوم مجوز 

درصد  70و عمومی ترین مجوز منبع باز است و نزدیک به 

از نرم افزارها در جهان با این مجوز منبع باز اجرا 

 (.Sheong ,2005 , 2)شوند می

گنو از دو بخش تشکیل شده بخشی مقدمه یا بیانیۀ 

ریچارد استالمن و بخش دیگر مجوز استفاده در بخش 

را شرح « آزادنرم افزار »مقدمه، استالمن فلسفۀ ضمنی 

داده است و تا اندازه ای نظریه اش دربارۀ نرم افزار 

را در این بخش تدوین کرده است. ماهیت گنو در واقع  

وقتی ما از نرم افزار »در مقدمۀ آن بیان شده است.

                                                 
1  - Free Open Source Software 
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به آزادی اشاره  1«آزاد»کنیم، این کلمۀ آزاد صحبت می

ده دارد نه قیمت. مجوز گنو به این منظور به وجود آم

های نرم افزار که به شما اطمینان دهد در توزیع کپی

کنید یا آزاد هستید. شما کد منبع را دریافت می

توانید در صورت تمایل آن را به دست آورید و می

در « متعاقبًا مجاز هستید که نرم افزار را تغییر دهید

های اینجا و در این قسمت از مقدمه، سه مورد از مؤلفه

زار آزاد آورده شده است. حق توزیع، حق اساسی نرم اف

دستیابی به کد منبع و حق تغییر. در بخش دیگری از 

های چنین برنامه ای اگر شما کپی»مقدمه آمده است : 

کنید، بایستی همۀ حقوقی را که دریافت را توزیع می

داشته اید، ارائه دهید و بایستی مطمئن شوید دریافت 

و امکان دستیابی به کد  کنندگان از شرایط، حقوق خود

 (.Kennedy. Op.cit , 2) «منبع مطلع گشته اند.

دهد که نرم افزار بدون کسب مجوز ابتدا اجازه می

اجازه و مجوز ثانوی از مجوز دهنده اصالح و توزیع 

شود که مجوز گیرنده شود. در مرحلۀ دوم مجوز مطمئن می

ع و از این که نرم افزار بدون ضمانت و گارانتی توزی

پخش شده کاماًل آگاه است. در مرحلۀ سوم مجوز، نرم 

افزار را از هرگونه حق اختراع تحدید کننده، آزاد 

 (.Sheong,Op.cit, 2)سازدمی

از نکات کلیدی مجوز گنو  آن است  که حقوق دریافت 

شده توسط کاربر نرم افزار با توزیع مجدد آن واگذار 

یف از یک دریافت شود . به عبارت دیگر حقوق و تکالمی

شود. کننده در  یک چرخۀ بی پایان به دیگری منتقل می

همچنین تغییر و ترکیب مجدد تنها تحت شرایط مجوز 

مشابه امکان توزیع دارد.  این یک ابداع زیرکانه است 

که برای هر بار توزیع تغییرات کد تحت مجوز، مجوز 

گنو به صورت یک تعهد متقابل اجباری است. به این 

رتیب، هر وقت یک برنامه ساز، کد تحت مجوز گنو را ت

با یک کد دیگر مخلوط کند، محصول نهایی تنها تحت 

تواند توزیع شود. از این نظر برخی گفته شرایط گنو می

 , de laat. Op.cit)اند که کد گنو به یک ویروس شباهت دارد
20.) 

تعجب برانگیز نیست که همین جنبه از گنو یعنی تعهد 

بل بیشترین انتقادات را به خود جلب کرده است. متقا

های بزرگ های توسعه دهنده نرم افزار خصوصًا شرکتشرکت

ترس این را دارند که نرم افزارهای ایشان توسط برخی 

از توسعه دهندگان نرم افزار )که گاهی تعدادشان 

باشند( به طور هزاران نفر و در کشورهای مختلف می

ز گنو شوند و سهوًا موجب گردند اتفاقی مشمول کد مجو

                                                 
1 - Free. 
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که نرم افزار انحصاری باالجبار به یک کد مجوز گنو 

تبدیل شود. با این حال طرفداران مجوز گنو معتقدند 

این ترس بی اساس است، زیرا کد گنو قدرت خاصی فراتر 

شود، ندارد و از آنچه در حقوق کپی رایت اعطا می

ل نیستند به توسعه دهندگان نرم افزار خود نیز مای

وسیلۀ شرایط مجوز نرم افزارهای انحصاری محدود 

گردند، در هر حال، زدودن کدی که دچار این اتفاق شده 

و اصالح این موقعیت به سرعت امکان پذیر است و چنانچه 

این عمل به عمد صورت  گیرد مشمول نقض کپی رایت و 

 ,Sheong)قابل تعقیب توسط صاحب نرم افزار انحصاری است

Op.cit , 26.) 

حیطۀ تعریف شده توسط مجوز گنو به روشنی مشخص 

سازد که این مجوز تنها محدود به عمل کپی کردن، می

توزیع کردن و تغییر دادن کد منبع است. این تعریف 

های اضافه همچنین مجوز گیرندگان را از تحمیل محدودیت

 , Ibid)کندبر حقوق دریافت کننده نرم افزار منع می
ه عبارت دیگر، مجوز گیرنده حق ندارد در توزیع ب(.27

های دیگری را مجدد نسخۀ تغییر داده شده ، محدودیت

های مجوز اصلی اضافه نماید. زیرا عالوه بر محدودیت

که تغییرات در برنامۀ تحت مجوز گیرنده مجاز نیست 

نو را اختصاصی کند و یا آن را مالک گردد. مجوز گ

یط یکسان داخل در مجوز و تحت تغییرات بایستی تحت شرا

 (.Kennedy, Op.cit  , 18 )مقررات کپی لفت توزیع گردد 

جلوگیری  1به عالوه، گنو از هر گونه رقیق سازی

کند. اگر مجوز گیرندگان به هر دلیل مثل قرارداد، می

الزام دادگاه یا هر اجبار دیگری قادر به حفظ شرایط 

را از دست مجوز گنو نباشند، حق اجرای آن عمل 

دهند. برای مثال اگر مجوز گیرنده قادر به توزیع می

باشد، حق توزیع نرم افزار نرم افزار بدون هزینه نمی

دهد اما سایر حقوق او به شرط پیروی از را از دست می

 (.Sheong,Op.cit, 28) ماندشرایط مجوز باقی می

همچنین مجوز دهنده حق اعمال تغییر مجوز گنو را 

های صالحیت قضایی دارد. ودیت در برخی حوزهجهت محد

برای مثال اگر برخی کشورها مجوز دهی و توزیع برخی 

نرم افزارهای گنو را  به دلیل وجود حق اختراع قبلی، 

اجازه ندهند، مجوز دهنده اجازه دارد که توزیع نرم 

 افزار را  در آن قلمروهای قضایی محدود کند.

 

 منبع بازحقوقی نرم افزارهای جایگاه  .8

علی رغم گذشت چندین دهه از پیدایش جنبش نرم افزار 

منبع باز، وضعیت حقوقی این نرم افزارها به دلیل کم 

                                                 
1 - Dilution. 
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بودن دعاوی مطرح  شده در دادگاه و در نتیجه عدم 

صدور رویۀ قضایی به اندازه کافی روشن نیست.فقدان 

رویۀ قضایی موجب شده ابهامات بسیاری در خصوص وضعیت 

م افزارها همچون مالکیت شخصی نرم افزارها، حقوقی نر

اعتبار و قابلیت اجرای مجوزهای منبع باز و مسئولیت 

مربوط به این نرم افزارها به وجود بیاید که هنوز 

ها وجود ندارد. با این حال مصوبه پاسخ قاطعی برای آن

که تأثیر بزرگی بر مجوزهای منبع باز در امریکا  یمهم

 2یا آکیتا 1شکل اطالعات کامپیوتریداشته قانون متحدال

 است.

آکیتا قانون یکپارچه ای در خصوص اطالعات کامپیوتری 

ها تالش در امریکا تصویب شد. تعریف است که پس از سال

اطالعات کامپیوتری در آکیتا به اندازه ای گسترده است  

که نرم افزارهای منبع باز و مجوزهای آنها را نیز 

، پیامدهای مهمی را به دنبال ولین شمدهد، اپوشش می

داشته است. اساسًا آکتیا به این عنوان طراحی شده که 

های حقوقی را در های قانونی و خالءبتواند شکاف

موضوعات مربوط به تکنولوژی کامپیوتری پر کند. در 

نتیجه آکیتا در امریکا توانسته است به موضوعاتی 

ها و دیگر نهمچون مدت زمان مجوزهای منبع باز، تضمی

و برخی ابهامات را در این  ها حکومت نمایدمحدودیت

 (.Kennedy, Op.cit, 27 )رفع کند خصوص

تواند به وجود چنین مقرراتی در سایر قوانین ملی می

حل مشکالت مسائل حقوقی مربوط به نرم افزارهای منبع 

باز کمک کند. برخی از این مسائل و مشکالت از این 

 قرارند : 

 ت:مالکی 8-1

توسعۀ منبع باز، اصل عمومی آن است که  مدل در

ماند اما نویسنده کد، صاحب کپی رایت باقی می

دانیم نرم افزار منبع باز تحت یک مدل همانگونه که می

یابد و گاه مسائلی به عنوان مالکیت اجتماعی توسعه می

های ویژه از این کد منبع مورد پرسش قرار جنبه

یک مثال کالسیک از توسعۀ  Linux گیرد. توسعۀ برنامۀمی

و گروهی از دستیاران  Linus  Torvaldsمنبع باز است . 

 Linuxمورد اعتماد او برای توسعۀ برنامۀ بخش اصلی 

کردند که چه کدهایی مسئولیت داشتند و آنها تعیین می

در نسخۀ نهایی استفاده شود و کدام یک مورد استفاده 

 قرار نگیرد. 

در هر  (ه مسئول و تصمیم گیرندهگرو)این مسأله 

تواند وجود داشته باشد. پروژۀ نرم افزار منبع باز می

                                                 
1 - Uniform Computer Information Act (2001). 
2 - UCITA. 
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درست است که توسعۀ منبع باز معمواًل برمبنای یک 

رویکرد داوطلبانه، آزاد  و توافقی بوده است اما 

ها و بدیهی است که ممکن است با گسترش این پروژه

ۀ نرم افزار، هایی بر سر احکام توسعها ، بحثبرنامه

کنترل نسخه، برنامه نویسی استاندارد و ... بروز کند 

که نیازمند شناخت دقیق صاحب حق کپی رایت و صاحب کد 

این مسأله همچنین در اجرای حق کپی رایت  (.Ibid, 28)است

کند، در صورتی که مجوز گیرنده یا شخص نیز بروز می

حقوق ثالثی شرایط مجوز منبع باز را نقض کند یا به 

کپی رایت صاحب کد نرم افزار تجاوز کند، کسی که حق 

اجرا و اقامه دعوا جهت دعوای نقض حقوق را دارد، 

صاحب کپی رایت است که حق اجرای حقوق خود را دارد از 

 (. Ibid , 29) یابد.این جهت شناخت مالک اهمیت می

 

 بهره برداری تجاری    8-2

ه طور فزاینده از آن جایی که مدل توسعۀ منبع باز ب

ای برای توسعه دهندگان نرم افزارهای تجاری جذاب 

شود مسائل زیادی در خصوص تبدیل نرم افزارهای می

کند. به تجاری به نرم افزارهای منبع باز بروز می

عنوان مثال، زمانی که مجوز دهنده، نرم افزاری را 

کند، حقوق مجوز تحت نرم افزار منبع باز، آزاد می

که قباًل تحت یک مجوز تجاری آن را دریافت  گیرنده ای

 داشته است، چیست؟

اگر توسعه تجاری به سمت افزایش استفاده از نرم 

افزارهای منبع باز حرکت کند، آیا توسعه دهندگان 

هایشان به تجاری و وکالیشان راضی به محدود شدن انتخاب

 یکی از مجوزهای  منبع باز خواهند بود؟

هایی نخواهند بود که با راه ها به دنبالآیا آن

ها و قواعد مجوز منبع باز، از فراتر رفتن از محدودیت

 (. Ibid , 30)محصوالت منبع باز کسب در آمد کنند؟
 

مجوزهای منبع تفسیر نحوۀ خألهای قانونی و         8-3

 باز

نرم افزار  متخصص مجوزهای منبع باز توسط حقوقدانان

ها تا اندازه ای غلب آننوشته نشده است و درنتیجه، ا

به همین دلیل ممکن است  .هستند  پر از ابهامساده و 

مسائل اصلی حقوقی از جمله حقوق و تعهدات کاربران را 

و در زمانی  که توسط وکال و  باشند بینی نکردهپیش

گیرند، ابهاماتی را میها مورد بازبینی قرار دادگاه

شد در این  ند. همانطور که قباًل بیانبه وجود آور

تواند نقش مهمی در موارد قوانینی همچون آکیتا می

به عبارت  (. Ibid , 31)تفسیر مجوزهای منبع باز ایفا کند
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توانند خالء قواعد و مقررات حقوقی دیگر این قوانین می

 و سکوت و ابهام این مجوزها را جبران نمایند.

های منحصر به فرد مجوزهای منبع باز، از دیگر جنبه

هایی ها توسط جامعه است. در زمانسیر به تدریج آنتف

ها و تبادل نظر در جامعه در خصوص این نرم که بحث

ها های تفسیری در خصوص آنگیرد، بحثافزارها باال می

صورت گرفته و حتی به تغیییر شرایط مجوزها و بهینه 

ها نیز منجر شده است.همچنین تفاسیر ریچارد سازی آن

وان بنیان گذار این جنبش در تفسیر گنو استالمن به عن

 (. Ibid) نقش کلیدی را بازی کرده است.
علی رغم همه موارد فوق و با افزایش تعداد مجوزهای 

منبع باز و توسعۀ این جنبش، تفسیر قضایی از مجوزهای 

منبع باز همچنان اهمیت بیشتری  خواهد یافت. به عالوه 

کن در حقوق کپی ، تفسیر حقوق کپی رایت و تغییرات مم

تواند پیامدهای مهمی برای تفسیر مجوزهای رایت می

ها چاره ای جز منبع باز داشته باشد. بنابراین دادگاه

توسل به تفاسیر موجود در جامعۀ منبع باز ندارند. در 

بایستی در برابر فشار این شرایط جامعۀ منبع باز می

افزایش تعداد مجوزهای منبع باز مقاومت کند و 

حدودیتی را در تعداد این مجوزها نگه دارد زیرا م

افزایش تعداد و تنوع این مجوزها منتج به گسترش مشکل 

 (. Ibid ,p32)تفسیر خواهد شد
 

ها اعم حق دسترسی آزادانه به اطالعات و اندیشه :نتیجه 

از اطالعات موجود در موسسات عمومی و خصوصی از حقوق 

توسعه شخصیت و حفظ  بنیادین بشر است . چنین حقی برای

کرامت انسان ضروری است.با این حال این حق در تعارض 

رایت اصولی و عملی با حقوق مالکانه صاحبان کپی

رایت با اعطای حقوق انحصاری به دارندگان آن است.کپی

کند و به ها را کنترل می، دسترسی به اطالعات و اندیشه

شجویان یکی از موانع مهم دسترسی اندیشمندان و دان

رایت شده خصوصًا در کشورهای در حال توسعه به آثار کپی

رایت با مقرر کردن گردیده است.هر چند نظام کپیتبدیل 

محدودیت ها و استثنائات از جمله استفاده منصفانه 

رایت سعی نمود تعارض میان حقوق خصوصی دارندگان کپی

با حقوق عمومی جامعه در دسترسی آزادانه به اطالعات 

و توسعه ا کاهش دهد اما با پیدایش فضای مجازی و ر

رایت گذاری آثار کپیهای اینترنتی و گسترش اشتراکشبکه

شده و به تبع آن وضع مقررات حمایتی جدید و شدید از 

ای و ی ، منطقههای ادبی و هنری در عرصه ملآفرینش

ض میان این دو بیش از پیش نمایان المللی ، تعاربین

لفت یدایش نهضت اجتماعی کپیعارض موجب پاین تگردید.

رایت در جهت خالف آن لفت با تکیه بر کپی. کپیشده است
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برداری و دهد تا کاربر حق بهرهکند و اجازه میعمل می

لفت اثر را از حالت ویرایش اثر را داشته باشد. کپی

انحصاری خارج نمود و آزادی استفاده از آثار ادبی و 

ود. از منظر و دیدگاه کالسیک در هنری را تضمین نم

رایت انگیزه خلق را بیشتر حقوق مالکیت فکری ، کپی

دانش و فرهنگ در  ارتقای کند و این خود منجر بهمی

در  لفت ، پیشرفت از دیدگاه کپی شود اماجامعه می

حاصل  ی افزایش دسترسی به آن سیلهارتقاء دانش به و

آثار و اطالعات و لفت ، توزیع گردد. در مدل کپیمی

های مندرج در آن موجب همکاری بدون پایان میان اندیشه

گردد و بدین ترتیب جریان اطالعات در مؤلف و جامعه می

دهکده جهانی و دسترسی به اطالعات به عنوان حق عموم 

لفت ارتقاء دانش گردد. هدف اصلی کپیجامعه هموار می

بنیاد مشترک مبتنی بر توزیع وسیع اثر است. ایجاد یک 

مشارکت خود را به توسعه هر شخصی بتواند سو که از یک 

اضافه کند و از سوی دیگر هیچکس نتواند یک  و خلق اثر

لفت است. مشارکت را حذف کند از اهداف اصلی نهاد کپی

رایت مبتنی بر تئوری اقتصادی سودمندی بنیاد نهاد کپی

ب ست.بر اساس این تئوری اعطای حقوق انحصاری موج

تشویق مؤلفین به خلق آثار سودمند و مورد درخواست 

بازار محصوالت  ،رایتگردد. در فقدان کپیبرای عموم می

ادبی و هنری محکوم به شکست است . بدون امید به 

جبران کافی و حمایت ، هیچ مؤلف و هنرمندی حاضر نیست 

گذاری کند . ضعف این استدالل و در خلق اثر سرمایه

افزارهای منبع باز مانند لینوکس قیت نرمتئوری با موف

ال نمایان گردیده است. در جهان کنونی ، پیو جی

ای تحت لوای های رسانههای توزیع و پخش و غولشرکت

رایت در پشت آفرینندگان اصلی اثر پنهان کپی

رایت به ابزار مهم تجاری و محصوالت اند . کپیگردیده

اند . پدیدآورندگان هادبی و هنری به کاال تبدیل گشت

آثار معمواًل به در دسترس بودن آثار خود با کمترین 

های هزینه راضی هستند و انگیزه اصلی آنان از آفرینش

و در دسترس عموم قراردادن فکری ، خلق آثار اصیل 

لفت بر مبنای نهاد هاست. با توجه به اینکه کپیآن

گسترش رسد توسعه و رایت استوار است به نظر میکپی

لفت در تمامی آثار ادبی و هنری بیشتر و بهتر کپی

بتواند میان حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری با 

حق بشری دسترسی آزادانه به اطالعات توازن عادالنه و 

 منطقی ایجاد کند. 
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