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Abstract

Majid Sarbazian 1*

Background and Aim: “Knowhow" is a term that is less considered as the
main subject of the contract. It is aimed at this article to explain the meaning
and characteristics of this notion.
Materials and Methods: This is a descriptive Study.
Ethical Considerations: Honesty and confidentiality have been observed.
Findings: In general, “Knowhow" is a form of knowledge; it contains non material goods; it cannot be registered; it possesses confidentiality; it is
identifiable; it is transferable and has business value.
Conclusion: “Knowhow” is a kind of property and therefore one can own it;
but it is not goods in action (Ein). The methods of protecting “Knowhow" are
due to Tort and contractual responsibility.
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چکیده
زمینه و هدف« :دانش فنی» اصطالحی است که کمتر به عنوان موضوع اصلی قرارداد مورد توجه واقع شده است فلذا تبیین مفهوم و ویژگیهای آن
هدف این پژوهش است.
مواد و روشها :این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی نگاشته شده است.
مالحظات اخالقی :در این تحقیق ،اصالت متون ،صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافتهها :بطور کلی ،دانش فنی ،نوعی دانش است؛ مشتمل بر اشیای غیر مادی است؛ غیر قابل ثبت است؛ دارای وجهه محرمانگی است؛ دارای
منفعت عقالیی است؛ قابل شناسایی است؛ قابل انتقال است و دارای ارزش تجاری است.
نتیجهگیری :دانش فنی نوعی مال است و میتواند به ملکیت فرد درآید هرچند که در زمره اعیان قرار نمیگیرد .شیوههای حمایت از دانش فنی نیز
میتواند از طریق مسؤولیت مدنی و مسؤولیت قراردادی باشد.
کلمات کلیدی :دانش فنی ،مال ،ملکیت ،قرارداد.
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مقدمه

باشد ،بهتر است برای شناخت دانش فنی ،ویژگیهای آن بیان

 -9بیان موضوع« :دانش فنی» اصطالحی است که گر چه

گردد .بطور کلی ،دانش فنی ،نوعی دانش است؛ مشتمل بر

کمتر به عنوان موضوع اصلی قرارداد مورد توجه واقع شده است

اشیای غیر مادی است؛ غیر قابل ثبت است؛ دارای وجهه

اما در اکثر قریب به اتفاق قراردادهای لیسانس به چشم

محرمانگی است؛ دارای منفعت عقالیی است؛ قابل شناسایی

میخورد .همین امر باعث شده که محققان به تبیین مفهوم و

است؛ قابل انتقال است و دارای ارزش تجاری است.

ماهیت آن همت گمارند تا آثاری که بر قراردادهای انتقال دانش

اولین ویژگی دانش فنیی ایین اسیت کیه نیوعی دانیش تلقیی

فنی بار میشود ،بهتر مشخص گردد« .دانش فنی» در زمره آن

میگردد .دانشی که قابل تفکیک از دارنده آن میباشید ،شیکل

دسته از اموال غیرمادی قرار میگیرد که محصول فکر انسان

مادی ندارد و بنابراین ،متفاوت از قالیب آن کیه صیورت میادی

است و از جمله اهداف عمده حمایت از محصوالت فکری این

دارد میییباشیید؛ بییه عبییارت دیگییر ،نقشییههییا ،دفترچییههییای

است که عموم مردم بتوانند از خالقیتهای ذهنی و تراوشات

آزمایشگاهی ،پالنها و دستورالعملهای اجرایی را کیه صیورت

فکری دیگران بهره مند شوند .برای مثال ،یک داروی جدید یا

مادی دارند ،نباید دانش فنی محسوب کرد ،بلکیه محتیوای آن

یک کشف پزشکی میتواند بیماری را بهبود بخشیده و زندگی

یعنی اطالعات مربوطه است که دانش فنی محسوب میشود.

را طوالنیتر سازد؛ ریزپردازندههای رایانهای میتوانند کارآیی

دکترین حقوقی حاکی معتقد است که دانش فنیی ،مشیتمل بیر

رایانهها را باال برده و هزینه آنها را کاهش دهند؛ توسعه و

اشیای غیرمادی است )Cornish, 1996: 239( .از این ویژگی

گسترش سوختهای جایگزین ،تخریب محیط زیست را کاهش

غیرمادی بودن دانش فنی میتیوان مطیالبی را بیه شیرح ذییل

میدهد و  ....حقوق در صدد است تا از طریق شناسایی حق

استنتاج نمود :اوالً ،دانش فنی از دارنده آن و حتی قالیب میادی

مالکیت و الزام افراد دیگر به پرداخت عوض اینگونه

آن قابل تمیز است؛ ثانیاً ،اشیای غیرمادی و به تبیع آن ،امیوال

تالشهای فکری ،به تحقق آنها کمک کند .عوض معنوی این

غیرمادی محدود به زمان و مکان نیستند و از اینرو ،دانش فنیی

تالشها ،همان تحریکات و انگیزههایی است که افراد را به

نیز ،محدود به زمان و مکان نخواهد بود؛ و ثالثاً ،اموال غیرمادی

انجام فعالیتهای ذهنی ترغیب میکند .عدم امکان بهرهگیری

و من جمله دانش فنی ،به لحیا غییر میادی بیودن مییتوانید

از تالشهای مبتکرانه باعث خواهد شد که اشخاص ،وقت و

موضوع کارکردهای متفاوت و متنوعی قرار گیرند.

هزینهای را صرف این مهم نکنند.

سومین ویژگی دانش فنی ،مسأله ثبت آن است .تاکنون در

در نظام حقوقی ایران ،ماهیت این موضوع به درستی تبیین

هیچکدام از اسناد و متون قانونی که در خصوص دانش فنی به

نشده است .از اینرو در این پژوهش تالش میشود ماهیت و

تصویب رسیده ،شرط قابلیت ثبت برای دانش فنی لحا

مبانی حمایت از «دانش فنی» به اختصار در فقه امامیه و حقوق

نگردیده و مطابق متون قانونی و رویههای قضایی ،الزم نیست

ایران اراﺋه گردد.

که دانش مورد نظر قابلیت ثبت را داشته باشد .مقررات مربوط

 -2تبیین مفاهیم :اصطالح دانش فنی در سیستمهای حقوقی
تحت عناوین متفاوتی از قبیل «اطالعات محرمانه»« ،اسرار
تجاری» ،یا «راز کسب و کار» شناخته میشود .به طور دقیق
نمیتوان میان این مفاهیم تمایز ایجاد کرد و در اکثر موارد اینها
به جای یکدیگر به کار میروندCzapracka & Santa, ( .

 )2008:230از آنجایی که هر تعریفی نمیتواند جامع و مانع

به دانش فنی از اطالعاتی حمایت میکند که تحت پوشش حق
اختراع قرار نگرفته باشند ،اما چنانچه قابل حمایت به موجب
حقوق مالکیتهای فکری باشد اما هنوز به ثبت نرسیده باشد،
حمایت از آن در قالب دانش فنی بالمانع میباشد.
چهارمین ویژگی دانش فنی ،محرمانگی آن است که برخی
ترجیح میدهند از آن به جدید بودن دانش فنی تعبیر کنند.
( )Chavanne, 1998: 535البته مسلم است که جدید بودنی
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که در اینجا از آن صحبت به میان آورده میشود جدید بودن

وجود نخواهد داشت .البته این امر باعث نمیشود که شرط

نسبی است .دانش فنی ممکن است برای عده زیادی شناخته

مربوط به توصیف و شناسایی منتفی شود بلکه الزم است تا این

شده باشد و به نوبه خود جدید نباشد؛ آنچه مهم تلقی میشود

توصیف به صورت کلی صورت گیرد و به هیچ وجه بحث

اینست که عموم به آن دسترسی نداشته باشند .در حقیقت،

قابلیت شناسایی نفی نمیشود.

اعتبار دانش فنی به ارزش اقتصادی آنست؛ ارزش اقتصادی

ویژگی دیگر دانش فنی« ،قابلیت انتقال» آن است .قابلیت

زمانی وجود دارد و بروز پیدا میکند که از نظر رقبا آگاهی به آن

انتقال بدین معنا است که باید بتوان آن را به دیگران منتقل

اطالعات باعث صرفه جویی و در نتیجه توجیه پرداخت پول در

نمود .در واقع ،با این شرط دانش فنی را میتوان از تواناییهای

ازای به دست آوردن آن بشود .بنابراین ،اگر موضوع قرارداد

شخصی که امکان انتقال آن به دیگران وجود ندارد ،تمیز داد.

دانش فنی برای عده زیادی شناخته شده باشد و بسیاری از

مهارت فنی و تخصص و تجربهای که قابل تفکیک از دارنده

صنعتگران در آن شاخه صنعتی بدان دسترسی داشته باشند در

آن نباشد ،دانش فنی محسوب نمیشود .معیار تمیز میان تجربه

حدودی معتبر است که اطالعات مربوطه برای ذینفع آن

شخصی که ذاتی فرد است و دانش فنی که متعلق به بنگاه یا

قرارداد ،کارآیی داشته و مفید باشدChavanne, 1998: ( .

فرد میباشد ،در وابستگی اطالعات به فرد دارنده آن نهفته

)535

است .و نهایتاً دانش فنی باید دارای ارزش تجاری باشد.

پنجمین ویژگی دانش فنی «اساسی یا ضروری بودن آن»

9

است .ویژگی مزبور ،مشخص میکند که دانش فنی ،برای
اجرای فرآیند یا برای تولید محصول مفید و ضروری میباشد.

 -9روش تحقیق :روش تحقیق ،به صورت توصیفی -تحلیلی
است.

طبیعت دانش فنی باید به گونهای باشد که قابلیت رقابت را

بحث و نظر

برای کسی که آن را در اختیار دارد ارتقا بخشد ،به عنوان مثال

در این بخش به تبیین ماهیت حقوقی دانشفنی پرداخته خواهد

به نفوذ در بازار جدید کمک کند یا به وی در رقابت با سایر

شد .به عبارت دیگر ،مشخص میگردد که آیا دانشفنی مال

تولید کنندگان یا ارائه دهندگان خدمات که به آن دانش فنی

محسوب میشود که بخواهد مورد معامله قرار گیرد؟ و در

خاص یا دانش فنی مشابه دیگری دسترسی نداشتهاند امتیازی

صورتی که پاسخ به این سوأل مثبت باشد ،در مورد عین یا

اعطا نماید.

منفعت یا حق بودن آن در فقه امامیه و حقوق ایران بحث

ویژگی بعدی ،قابل شناسایی بودن دانش فنی است .منظور از

خواهد شد.

این ویژگی که در حقوق اروپا مطرح شده آن ست که باید این
امکان وجود داشته باشد که تفاوتها و امتیازات خاص دانش
فنی و محرمانه بودن آن را بتوان اثبات کرد و به نمایش در
آورد .این شرط زمانی محقق میگردد که دانش فنی در
دستورالعملهای کتبی یا هر سند نوشته دیگری بروز پیدا کند.
چنانچه آوردن دانش فنی در قالبهای کتبی و نوشته ممکن
نباشد و در اختیار کارمندان آن شرکت یا بنگاه باشد و کارمندان
مذکور بتوانند آنرا با تعلیم و آموزش منتقل نمایند ،ممانعتی
- Substantiality

1

 -9ماهیت حقوقی دانش فنی
در حقوق ایران ،اموال را از جهتی ،به مادی و غیرمادی ،و از
جهت دیگر ،به عین ،منفعت و حق تقسیم میکنند .در این
قسمت ،دانش فنی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران مورد
بررسی قرار میگیرد.
 -9-9فقه امامیه
برای آنکه بتوان ماهیت دانش فنی را از منظر فقه امامیه بررسی
نمود الزم است ابتدا مفهوم مال مشخص گیردد .زییرا شییا از
نظر فقها ،یا در مقوله اموال قرار میگییرد کیه مییتیوان آن را
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مورد معامله قرار داد یا اینکه مال محسوب نمیشود .همچنانکه

آن و این که میتوان آن را در زمره داراییها قلمداد نمود ،تردید

حقوق نیز به مالی و غیر مالی تقسیم میگردد .در این خصوص

ندارند و حاضرند آن را موضوع معامالت خود قراردهنید .همیین

ابتدا مفهوم لغوی و عرفی مال ،مورد تبیین و بررسی قرار گرفته

كه افراد معینی در جامعه به ارزشمند بودن دانیش فنیی اذعیان

است.

دارند و حاضرند برای بدست آوردن آن پول صرف كنند ،نشیان

 -9-9-9دانش فنی و مالیت

می دهد كه دانش فنی مالیت دارد و هییچ ضیرورتی نیدارد كیه

 -9-9-9-9از منظر لغویون :به طور کلی ،از تعیاریف لغوییون

همه مردم به آن نیاز داشته و ییا بیه مالییت داشیتن آن اذعیان

این طور بر میآید که لغت مال ،نیاز به تعریف ندارد و نزد عموم

كنند .بنابراین ،از نظر لغوی هیچ تردیدی وجود ندارد كه دانیش

مردم شناخته شده است و هر آنچه را که مردم مال بدانند ،اهل

فنی مال محسوب می شود و نمیتوان گفت که عنوان مالیت از

لغت نیز مال می داند بیرای مثیال در فرهنیر عربیی العیین در

نظر اهل لغت مخیتص طیال و نقیره و انعیام و ییا حتیی اشییاا

تعریف مال این گونه آمده است که مال لغیت شیناخته شیدهای

خارجی است.

است و جمع آن اموال است .نکته مهم در تعریف لغویون آنست

 -2-9-9-9از منظر فقها :فقها در مباحث مختلف بیه بییان و

که ارتباط نزدیکی میان مال و ملک در نظر گرفتهاند ،آنچنانکه

تعریف مال پرداختهاند .این بحث عمدتاً در بیاب «میا ال ینتفیع

برخی در معنای مال گفته اند که مال در اصیل داراییی از قبییل

به» در بیان مکاسب محرمه و «میورد معاملیه» در بحیث بییع

طال و نقره بوده است و بعداً بر هر چیزی از اعیان که تصیاحب

مطرح شده است .اکثریت فقها مال را مفهومی اعتباری میدانند

شده و مورد تنازع قرار میگیرد ،اطالق گردیده است( .فراهیدی؛

و چیزی را مال میدانند که طبع انسانی به آن گیرایش داشیته،

ابن منظور؛ ابن اثیر ،ذیل کلمه مال) هیچ دلیلی وجود ندارد كیه

نفع عقالیی بر آن مترتب بوده و انسانها برای وقتیی کیه نییاز

مال فقط به اعیان اطالق شود ،بلکه شامل منافع و اعمیال نییز

دارند ،ذخیره میکنند( .الجزیری )18/3 :9191 ،عبارات برخی از

می گردد .کما این که مال در قاموساللغه به همین معنای عیام

فقهاا صراحت دارد در این که مال به هر چیزی اطالق میشود

تعریف شده است« :مال هرچیزی اسیت کیه تملکیش کننید».

که عرف حاضر است در ازای آن بهایی پرداخیت كنید( .غیروی

(جعفری لنگرودی )379 :9906 ،برخی واژه مال را به داراییی و

اصفهانی )93/3 :9196 ،برخی احتمال حصول و تحقق منفعیت

آنچه كه در ملك شخص باشد اطالق كیردهانید( .عمیید ،ذییل

و ارزش را بیرای مالیییت کییافی مییداننیید و بنییابراین ضییروری

کلمه مال) برخی دیگر مال را بیه چییزی كیه موضیوع رغبیت

نمی دانند كه در نظر عرف ارزش شیا مسیلم و قطعیی باشید و

انسان است و مطلوب او باشد و نیز به معنای هر چیزی كیه بیه

همین مقدار که احتمیال منفعیت وجیود داشیته باشید ،كفاییت

تملك انسان در آید ،تعریف كردهاند( .دهخدا ،ذیل کلمه مال)

میكند .این مطلب عمدتاً در بحث عمل فرد آزاد (حر) بیان شده

به دلیل تنوع نیازها در عصر حاضر ،این امكان وجود نیدارد كیه

است( .خمینی )90/9 :9199 ،این که شیئ باید از نظر شرع نییز

همه مردم بتوانند در مورد مالیت كلیه چیزها اظهار نظیر كننید؛

مباح باشد تا مال محسوب شود ،مورد اختالف است؛ البته مبیاح

به عبارت دیگر ،برخی از چیزها مورد نیاز عموم اسیت و طبیعتیاً

بودن شیا برای مالیت شرعی الزم اسیت و اگیر چییزی میورد

كلیه مردم در خصوص مالیت آن اظهار نظر میكنند .در مقابل،

رغبت عقال باشد اما شرعاً مباح نباشید ،ممکین اسیت میال بیه

بسیاری از چیزهای دیگر هرچند ارزشمند اسیت امیا میورد نییاز

حساب آید ولی مشروعیت نیدارد و در نتیجیه نمییتیوان آن را

عموم نیست و تنها برای افراد خاصی اهمیت دارد .دانیش فنیی

شرعاً مورد معاملیه قیرار داد( .خمینیی )90/9 :9199 ،بنیابراین،

هم از جمله مواردی است كه ممكن است عموم مردم نسبت به

برخی میان مالیت شرعی و عرفی قاﺋل به تفکیک شدهاند ،بدین

ارزشمند بودن آن آگاهی نداشته باشند ،اما افرادی که در حیوزه

نحو كه چیزی را مال محسوب نمودهانید کیه منفعیت عقالییی

تخصصی مربوط به آن رشته مشغول فعالیت هستند ،در مالییت
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داشته باشد ولی برای مالیت شرعی قید محلله را اضافه كردهاند.

مال باشد ،... ،حتی اگر در نزد عده معدود یا شخص خاصی مال

(خویی)3/2 :9192 ،

محسوب گردد مثل آنکه شخص به مرض ویژهای مبتال باشد و

مشهور فقها ،رقابت میان مردم را نیز برای مالیت شرط میدانند

درمان وی در همان چیزی است که دیگران رغبتی بدان نشیان

و معتقدند که برای مالیت الزم است تیا مییان میردم بیرای بیه

نمیدهند و شخص میری ،،آن را بیا ثمین بیاالیی خرییداری

دست آوردن شیا مورد نظر ،رقابت وجود داشیته و بیه عبیارت

نماید»( .خمینی )97/9 :9199 ،عبارات برخی دیگر از فقها نییز،

دیگر ،به وفور موجود نبیوده و آن شییا از عیزت و ارزشیمندی

بر انتخاب معیار شخصی داللت دارد( .منتظری276/2 :9193 ،؛

برخوردار باشد( .حکیم )923 :9177 ،نکته دیگری کیه از کیالم

روحانی)983/91 :9961 ،

فقها برمی آید این است که برای مال بودن الزم نیست که شئ

حتی در صورتی كه مالك نوعی باشد ،منظور قضاوت عرفی در

مورد نظر ،عین بوده و بتوان آن را لمس نمود ،بلکه منیافع هیم

مالیت از دید كسیانی اسیت كیه بیه آن كیاال نییاز دارنید و در

جزا اموال تلقی میشوند( .خویی)3/2 :9192 ،

شرایطی هستند كه آن كاال میتواند نیازهای آنها را تأمین كند.

براساس مطالبی که از متون فقهی گفته شد ،چیزی میال تلقیی

این نظریه به صراحت در گفتار مرحوم سید محمد كاظم ییزدی

میشود كیه واجید ویژگییهیای ذییل اسیت :داشیتن منفعیت؛

منعكس شده است « :ولو این که مورد معامله منفعت نادری داشته

ارزشمندی و در نتیجه ،رقابت و تنازع میان افراد برای به دسیت

و یا حتی مد نظر شخص خاصی قرار گرفته باشد ...و این ایراد کیه

آوردن آن؛ عقال حاضر باشند در برابر به دست آوردن آن بهیایی

غرض شخص خاص کافی نیست به این دلیل که به مجرد غیرض

را بپردازند ،اعم از تالش جسمی یا دادن چیز ارزشمند دیگیری؛

شخص خاص ،عنوان مال بر آن صدق نمی کند و بیع مبادله مال با

توسط افراد برای وقت نیازمندی ،ذخیره گردد؛ و بیرای شیرعی

مال است ،وارد نمی باشد ،زیرا اوالً منظور ما از مال چیزی نیست جز

بودن الزم است که مباح بوده و دارای منفعت محلله باشد.
با توجه به مفهومی که از دانش فنی در بخش اول مقالیه ارائیه
داده شد ،دانش فنی مجموعه اطالعاتی اسیت کیه اوالً کیارآیی
داشته و به کار حوزه صنعت میی آیید .بنیابراین ،شیرط داشیتن
منفعت در مورد دانش فنی محقق است .ثانیاً ،دانش فنیی میورد
رغبت است و شركتها و افراد ذییربط مییتواننید از طرییق آن
تولیدات و محصوالت خود را بهینه كنند .البته اگر دانیش فنیی
افشاا شود دیگر كسی بیه آن رغبیت نخواهید داشیت و بیرای
كسب آن رقابت نخواهند كرد .در ایین كیه رغبیت مزبیور بایید
نوعی یا شخصی باشد ،میان فقها اختالف نظر وجود دارد؛ برخی
معتقدند که عموم مردم باید به آن رغبت داشته باشیند و تعبییر
آنان از «نفع معتبر» آن چییزی اسیت کیه در نظیر عقیال نفیع
محسییوب میییشییود( .نراقییی86/91 :9193 ،؛ بحرانییی:9173 ،
121/96؛ محقیییق کرکیییی92/1 :9191 ،؛ خوانسیییاری:9981 ،
 )92/9برخی دیگر از فقها مالک را شخصی می دانند .به عنوان
مثال گفته شده است «الزم نیست که شیا مورد معاملیه نوعیاً

سلطنت شخص بر عین آنچنان که دیگری نتواند به آن دست یابد...
و ثالثاً این که غرض شخصی هم به غرض نوعی برمیگردد زیرا هر
کس دیگری هم که در مقام و موقعیت وی قرار گیرد ،آن شئ مورد

نظرش واقع میگردد»( .یزدی طباطبایی)99/9 :9197 ،
بنابراین ،از نظر فقهای گروه دوم ،مالک مالییت و نفیع داشیتن
شیا ،شخص است اما نه هر شخصی بلکه شخصی که از عقل
متعارف نوعی برخوردار باشد ،به نحوی كیه عیرف نییز پیس از
آگاهی از نیاز وی و نقشی كه شیا مزبور در رفیع آن نییاز دارد
به مالیت آن اذعان میكند .بسیاری از اشیاا امیروزه میورد نییاز
عموم نیست و تنها عده معدودی به آن نیاز دارند .این بدان معنا
نیست که اینها مالیت ندارند .قطعات یدكی هواپیمایی كیه تنهیا
در اختیار یك فرد است ،تنها برای آن فرد ارزش دارد ولی عرف
نیز به این واقعیت اذعان دارد كه قطعات یدكی مزبور برای هیر
كس دیگری نیز كه صاحب هواپیما بود ،ارزشمند تلقی میشید،
ولو در عمل تنها یك فرد صاحب چنین هواپیمایی است.
از این رو برای تشخیص مالییت دانیش فنیی بایید بیه كسیانی
مراجعه كرد كه در آن صنعت و حرفه مشغول به كیار هسیتند و

مجید سربازیان02/

ماهیت و مبانی حقوقی حمایت از دانش فنی

به ارزش آن اذعان دارند .دانش فنی توسط دارنده مورد حفاظت

ثانیاً ،خود فقها نیز معترفاند که موقعیتهیای مکیانی و زمیانی

قرار می گیرد و دارنده سعی میكند از افشای آن جلوگیری کنید

یک موضوع میتواند در تعلق حکم بر آن نقش داشته باشید .در

تا در موقع مناسیب آن را بیه دیگیران بفروشید و دیگیران نییز

بیشتر موارد دلیل حکم حرمت و جواز در خرید و فیروش اشییا،

حاضرند در ازای پرداخت مبلغی آن را به دست آورند .این رغبت

وجود یا عدم وجود «منفعت مقصوده عقالئیه» است .در بسیاری

كافی است كه دانش فنی در زمره اموال قرار گیرد.

از موارد ،وجود یا عدم وجود منفعت نمیتوانید بیه طیور مطلیق

 -2-9-9دانش فنی و قابلیت تملک

مورد قضاوت قرار گیرد بلكه چه بسا چیزهایی كیه در زمیان ییا

عالوه بر ایراد مالیت كه بر دانش فنیی وارد شیده اسیت ،اییراد

مکان خاصی دارای منفعت است و در زمان ییا مكیان دیگیری

دیگری مطرح شده است كه دانش فنی قابلیت تملك ندارد .این

فاقد آن است .این امر مورد تایید فقها است که شیا مییتوانید

ایراد اختصاص به دانیش فنیی نیدارد و شیامل صیور گونیاگون

در یك زمان و مکان خاص میال نباشید ولیی همیان شییا در

مالکیت معنوی نیز میشود .بیر اسیاس ایین نظرییه« ،مالکییت

زمان و مکان دیگر ،به لحا فایده جدیدی کیه بیر آن مترتیب

معنوی از طرف شارع امضا و اعتبار نشده است  ...و اگر گفته شیود

می گردد ،مال تلقی گردد .در این خصوص بیه عبیارت یکیی از

این هم حقی است که عرف زمان ما آن را اعتبار میکند ،نظیر «حق

فقهاا در بیان مالیت خون اشاره مینماییم « :ظاهر بر ایین اسیت

التحجیر» و «حق السبق» که چون شارع از آن ردع نکرده از عیدم

که خون را می توان در غیر اکل میور د اسیتفاده و خریید و فیروش

ردع او استکشاف امضا مینماییم و معتبر است؛ جواب این است که

قرارداد و آنچه که در خصوص حرمت آن از آیات و روایات وارد شده،

نسبت به حقوقی که در زمانهای بعد از عصر شارع مقدس و ائمیه

داللت بر حرمت مطلق انتفاع نمیکند ....به عالوه ایین کیه در آن

طاهرین(علیهم السالم) عرفاً یا بر حسب قوانین موضوعه مستحدث

زمان که حرمت وارد شده استفاده ای جز ،خوردن نمی توانسیتند از

میشود ،نمی شود به اطالق یا عموم آن تمسک نمود .بله ،در ارتباط

خون بکنند و حرمتی که ذکیر شیده منصیرف بیه همیان خیوردن

با اقتباس از اختراع یا تألیف یا تجدید طبع کتاب ییا تقلیید از آثیار

میشیود»( .خمینیی )31/9 :9193 ،برخیی دیگیر از فقهیا نییز،

هنری مشروعه ،اگر متوقف بر تصرف در مال غیر باشد ،بدون اذن

مضمون این کالم را تایید نمودهاند( .مرتضوی لنگرودی ،بیتیا:

صاحب مال جایز نیست ،اما بر حرمت نفس اقتبیاس دلیلیی وجیود

ندارد»( .سربازیان)23 :9961 ،
در پاسخ به این ایراد مییتیوان اسیتدالل نمیود کیه« :اوالً ،بیه
گییییواهی تییییاریخ در قضیییییه اسییییرای جنییییر بییییدر،
پیامبر(صلیاهلل علیهوآله) با اسیرانی که از سواد بهره منید بودنید،
شرط فرمود که اگر هر کدام از آنها بیه چنید تین از مسیلمانان
دانش بیاموزد ،بدون پرداخت هیچ چیزی آزاد خواهید شید .ایین
رفتار نشیان میی دهید کیه پییامبر (صیلیاهلل علییهو آلیه) بیرای
آموختههای انسان ارزش مالی قائل بودند و آن را قابل مبادله با
اشیای مادی میی دانسیتند( .سیربازیان )23 :9961 ،بیه عبیارت
دیگر ،آثار علمی نیز قابل تملک است و شاید بیه همیین دلییل
برخی از علمای متقدم شیعه ،مثل سید مرتضی و شیخ طوسیی،
اعمال آموزشی انسان را ملک شمردهاند و اعتقاد دارنید كیه آن
اعمال میتواند در عقد نكاح صیداق قیرار گییرد( .علیمالهیدی،
)219 :9193

)971/9
نسبی بودن مالیت شیا به نوعی میتواند در تأییید میال بیودن
دانش فنی نیز به کار آیید ،چیون الزم نیسیت چییزی در همیه
زمان ها و همه مکانها مال باشد ،لذا دانیش فنیی کیه ممکین
است در جایی و در زمانی مال بوده و عناصیر مالییت را داشیته
باشد ،در جای دیگر فاقد ارزش مالی باشد .با این توضیحات این
ایراد دفع می شود كه مالیت دانش فنی محدود به زمان و مكان
خاصی است و ممكن است با افشای آن از مالیت بیفتد.
از آنجا كه شارع در زمینه شناسایی مالكیت ،سیره عقال را امضیا
کرده است ،عدم وجود چنین سیرهای در زمان شارع نسیبت بیه
مالكیت معنوی بدین معنا نیست كه شارع تیا آخرالزمیان چنیین
مالكیتی را شناسایی نخواهد كرد .وقتی شارع حکیم خیود را بیر
سیره یا مفاهیم عرفی و عقالیی قرار میدهد ،ایین بیدین معنیا
است كه بنای شارع امضاا همان نظمی است كه عقالا در بیین
خود ایجاد كرده اند و بنا نبوده است كه چنیین نظمیی دگرگیون
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شود .این امر خود به جاودانه بودن احكام شرع داللیت دارد كیه

«المراد من العین ما إذا وجد فی الخارج كان جسما مشیتمال علی

خود را با مقتضای زمان تطبیق میدهد.

األبعاد الثالثة :العرض ،و الطول ،و العمیق»( .خیویی)3/2 :9192 ،

ایراد دیگری که از طرف اهل سنت مطرح شیده آن اسیت کیه

این کالم نشان میدهد که اموال غییر میادی نمییتوانید جیزا

«مالکیت معنوی با رسالت و قداست علم از نظر اسالم ناسازگار

دسته اموال عینی قرار بگیرد .آنچه عرفاً هم از اعیان متبادر بیه

است و معتبر دانستن این حق سبب حصر و حبس آثار علمیی و

ذهن میشود همان اشیای ملموس خارجی است .از طرف دیگر،

کتمان علم می گردد که مورد نهیی قیرآن کیریم قیرار گرفتیه:

همه فقها در توضیح «عین بودن» به تقابل آن بیا «منفعیت» و

« الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدی»( .شبیر)38 :9196 ،

«حق» اشاره کردهاند ،ولی اشاره ای به وجود خارجی بالفعیل آن

در جواب این استدالل باید گفت مسلماً شکی نیست که اسیالم

نکرده اند( .ناﺋینی66/9 :9909 ،؛ میروج جزاییری)99/9 :9198 ،

برای علم و عالم ارزش و منزلت خاصی قائل شده اسیت .ولیی

این تعبیر فقها حاکی از آن اسیت کیه امیوال فکیری در دسیته

این اول کالم است که آیا از نظر اسالم پیول گیرفتن و کسیب

اعیان قرار نمیگیرند .اما جهت تبیین بیشتر موضوع الزم اسیت

درآمد مالی کردن با هر امر مقدسی حیرام و غیرجیایز اسیت ییا

به بررسی مفهوم حق و منفعت بپردازیم.

خیر .گذشته از این ،درست برخالف سخن ایشان ،هدف اصیلی

در اوصاف حق باید به این نکته توجه شود که حقیی مییتوانید

نظام مالکیت معنوی ،فراهم کردن زمینه گسترش و رونق علیم

مال تلقی گردد که قابل نقل و انتقال باشد .در تعریف این نیوع

است ،به عالوه ،کتمان علم با کسب درآمید از طرییق کارهیای

از حق که بیشتر در مبحث موضوع عقد و در مبحث عین بودن

علمی ،دو چیز کامالً متفاوت است.

مبیع مورد توجه فقها واقع گردیده است ،برخی گفتهاند «حیق»

به اضافه این كه فقهیا کیار بیر روی اشییای میادی را موجیب

عبارت از نوعی سلطنت بر شیا میباشد ،نظیر حق تحجیر کیه

ملکیت می دانند ،مثل این كه سنر مباحی را به ابزاری تبیدیل

متعلق به عین است یا حق خیار و حق قصاص کیه بیه ترتییب

كنیم كه قیمت داشته باشد .حال اگر كسی كتابی را تألیف كند،

تعلق به عقد و شخص دارند( .ییزدی طباطبیایی)99/9 :9197 ،

فیلمی بسازد و ییا سیایر آثیار ادبیی و هنیری خلیق كنید ،ایین

برخی دیگر آن را اضافه خاصی میدانند که به عین ییا منفعیت

استدالل نمیتواند درست باشد كه چون این آثار میادی نیسیتند

تعلق میگیرد عده ای دیگر با تایید مطلب اخیر آن را از سلطنت

پس نسبت به آنها حق مالكیت به وجود نمیآیید .دلیلیی وجیود

جدا کرده و سلطنت را اثر حق میدانند( .آخوند خراسانی:9178 ،

ندارد كه كار روی اشیاا مادی موجب مالكییت شیود ولیی كیار

 )3در همین جا بهتر است به عبارت یکی از فقها در مقام تمیایز

روی امور فکری و معنوی موجب ملکیت نشود .امیور میادی بیا

میان «حق» و «حکم» نیز اشاره کنییم « :اگیر شیارع مالکییت و

معنوی از این جهت فرقی ندارند .در حقیقت همچنان که نتیجه

سلطنت شخص را بر شیا اعتبار کنید ،از بیاب حیق اسیت و اگیر

کار بر روی اشیای مادی حائز اهمیت بوده و از احترام برخیوردار

وضعیت ،تنها عدم منع از فعل یا ترتیب اثر بر فعل یا ترک باشد ،به

است باید نتیجیه کیاری کیه روی امیور غییر میادی نییز میال

طوری که شخص مورد و محل آن تلقی گردد ،از باب حکم است».

محسوب گردد ،زییرا در ایین خصیوص ردعیی از سیوی شیارع

(حکمتنیا)926 :9960 ،

صورت نگرفته است.

در یک جمع بندی کلی از کالم فقها ،حق را میتوان عبارت از
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سلطنت یا اعتبار خاصی دانست که برای شخص نسبت به عین

بیع که به لزوم عین بودن مبیع اشاره میکنند ،آن را در مقابیل

یا منفعت وجود دارد .با توجه به تعریف فوق از حق ،آیا میتوان

منفعت و حق به کار برده اند و تنها معدودی از فقها هستند کیه

دانش فنی را از منظر فقها جزا گروه «حق» قلمداد كرد .جواب

تعریف مختصری از آن ارائه نموده و این گونه عنوان کرده انید:

به نظر منفی است چرا که دانش فنی خیود موضیوع بحیث میا
است نه حقوقی که نسبت به آن وجود دارد؛ دارنده دانیش فنیی
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ماهیت و مبانی حقوقی حمایت از دانش فنی

بر اطالعات خود تسلط دارد و این تسلط در نتیجه ِاعمیال حیق

میتواند به این دلیل باشد که قبالً اموال غیرمادی ،رواج فعلیی

حاصل نمی گردد؛ به عبیارت دیگیر ،در میورد حیق الزم اسیت

را پیدا نکرده بوده و عیرف معیامالت در میورد اعییان خیارجی

مقتضی از قبل موجود باشد که در اینجا مفقود است.

صورت میگرفته است.

دانش فنی را همچنین نمی توان در زمره «منفعت» آورد .از نظر
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فقهی «منفعت» همان چییزی اسیت کیه در نیزد عامیه میردم

در قانون مدنی و سایر قوانین ایران عبارت «مال» تعریف نشده

متداول شده و به همین دلیل به ذکر تعریفیی از آن نپرداختیه و

است .اما حقوقدانان در بحث امیوال و مالکییت بیه تعرییف آن

صرفاً به آنچه با ابقای عین به صورت تدریجی حاصل میشیود

پرداخته اند و برخی خصوصیات و انواع آن را مورد بررسی قیرار

و افراد نسبت به آن رغبت دارند اطالق می گیردد و آن را میال

دادهاند.

قلمداد میکنند( .خویی )92/2 :9192 ،با این برداشت از منفعت،

یکی از حقوقدانان در بیان عناصر مال معتقد است« :مال چییزی

دانش فنی جزا منافع اعیان قرار نمی گیرد .سیؤالی كیه مطیرح

مادی یا معنوی است که به شخصی اختصاص داده شیده ییا قابیل

میشود این است كه آیا میتوان دانش فنیی را در زمیره منیافع

اختصاص دادن است و دارای نفع مشروع عقالیی بوده و قابلیت آن

اشخاص (اَعمیال) قیرار داد .ایین سیؤال از ایین جهیت مطیرح

را داشته باشد که در مصب معاوضه و مبادله قرار گیرد و نهایت اینکه

می شود كه دانش فنی حاصیل تیالش فکیری انسیان اسیت و

قابل تقویم باشد»( .جعفری لنگرودی )976/1 :9968 ،ایرادی که

بنابراین جزا منافع اشخاص محسوب میشود .برخی از فقها در

قبالً در مورد مشروع بودن منفعت نقل نمودیم ،بیر ایین تعبییر

بحث از عمل انسان آزاد (حر) چنین گفتهاند که آن را نمی توان

وارد میباشد .ایراد دیگری که میتوان بر این تعریف وارد نمیود

مبیع قرار داد زیرا از منافع است( .خویی )91/2 :9192 ،این نظر

آن است که برخی از چیزها ممكن است به راحتی قابیل تقیویم

شاید در جایی که شخصی را به منظور دستیابی به دانش فنی یا

نباشد اما مال تلقی گردد.

آموزش آن استخدام میکنند ،قابل پذیرش باشد اما در ما نحین

نکته دیگری كه حقوقدانان در بیان عناصر میال گفتیهانید ایین

فیه که دانش فنی ایجاد گردیده و خیود دانیش فنیی در اختییار

است که « مال ،حاکی نیست و هر چه که حاکی از واقعیتی باشد آن

دیگری قرار میگیرد ،قابل پذیرش نیست .دانش فنی مانند میوه

واقعیت ،مال اسیت نیه آن حیاکی»( .جعفیری لنگیرودی:9968 ،

درختی است كه از درخت خود جدا شده است و مورد داد و ستد

 )12/1بر اساس این نظریه بر خالف تمبر و نیروی برق ،سیهام

قرار میگیرد.

شرکت ها مال تلقی نمی شود زییرا سیهام حیاکی از دارایییهیا،

با توجه به مطالبی که در خصوص حق و منفعت از منظر فقهیی

مطالبات و تعهداتی شركت ذیربط میباشد .برخی از حقوقدانان،

گفته شد ،میتوان در تقابل مفهوم این دو مقوله با مفهوم عیین

بدون آنکه تعریفی از مال ارائه کنند ،فقط به معیارهای شخصی

این طور نتیجه گرفت که «عین» آن چییزی اسیت کیه وجیود

و نوعی در تشخیص مالیت اشاره نمیودهانید و منفعیت مشیروع

مستقل دارد و چون «عین» نه مفهوم شرعیه دارد و نه مفهیوم

عقالیی را تخصیصیی بیر میورد معاملیه محسیوب نمیوده انید.

متشرعه ،لذا ،دانش فنی هم که از وجود مستقل برخوردار اسیت

(قاسمزاده)996 :9969 ،

میتواند در زمره اعیان (عرفی) قرار گیرد و در پایگاه ذهنیی ییا

یکی دیگر از حقوقدانان ،در تعریف مال میگوید« :مال عبارت از

در قالب لوحهای فشرده یا روی کاغذ یا سیایر چیزهیا ،تجسیم

چیزی است که دارای ارزش اقتصیادی باشید»( .شیهیدی:9900 ،

یافته و مستقر شود.

 )972ایشان وجود دو عنصر فایده داشتن و محدود بودن وجیود

اشکال جدی در مورد عین بودن دانش فنی آنست که «عیین»

یا عرضه شیا را بیرای مالییت ییا دارا بیودن ارزش اقتصیادی

در نظر فقها ،آن چیزی است که وجود خارجی داشته و برخوردار

ضروری می داند و اعتقاد دارد كه شرایط محیط و وضعیتهیای

از ابعاد سه گانه طول ،عمق و عرض باشد که این موضوع نییز،
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شخصی و اجتماعی با تنوعی که دارند به مالیت مفهیوم نسیبی

سازد( .کاتوزیان )29 :9908 ،درباره عین بودن این گونه امیوال،

اعطاا میكند( .شهیدی)979 :9900 ،

با توجه به تمایل عرف برای گسترش دامنیه بییع بیه میواردی

از نظر برخی حقوقدانان ،برای آن که شیا مال محسوب شیود،

چون سرقفلی و حق اختراع میگویند« :از این تمایل عیرف بایید

دو عنصر الزم است :یکی آنکه مفید بوده و نیاز مادی یا معنوی

سود برد و انتقال کاالی در جریان (مانند نیروی برق) را بیع شمرد ،و

افراد را برطرف سیازد و دوم آنکیه قابیل اختصیاص ییافتن بیه

رویه قضایی را به سویی کشاند که انتقال مالکیت حق و اموال غیر

شخص یا ملت معین باشد( .کاتوزیان )1 :9908 ،البتیه در ایین

مادی نیز در تعریف بیع بگنجد و قید «عین» تنها برای خروج اجاره

دیدگاه ،عنصر دوم مورد تأکید بیشتری قرار گرفته اسیت بیدین

از تعریف به کار رود»( .کاتوزیان )12 :9909 ،وفق تعبیر میذکور،

عبارت كه « اشیاا مادی ،به این اعتبیار کیه ملیک اشیخاص قیرار

بای د گفت اموال غیر مادی چون وابسته سیایر امیوال محسیوب

می گیرد ،مال محسوب میشود»( .کاتوزیان )99 :9908 ،البته باید

نمیشوند ،عین هستند.

به این نکته توجه کنیم که ملکیت بعد از مالییت اسیت و شیاید

در نتیجه ،دانش فنی و ایده های اشیخاص ،اشییای بیینهاییت

این عبارت خالی از اشکال نباشد.

ارزشمندی هسیتند کیه اجیزای ابتیدایی بسییاری از اختراعیات

با توجه به این دیدگاهها ،می توان گفت چییزی میال محسیوب

مبتکرانه را تشکیل میدهد .بنابراین ،در ارزشیمندی و کمییابی

می شود که قابلیت اختصاص داشته ،واجد ارزش اقتصادی بوده،

آنها ،تنازع افراد برای اکتساب اطالعات مربوطیه و نییز ،امکیان

و دارای نفع عقالیی و مشروع باشد و نیازی از نیازهای افیراد را

رفع نیازهای افراد به واسطه دانش فنی تردییدی وجیود نیدارد.

برآورده سازد .معیار تشخیص وجود عناصیر میذکور هیم عمیدتاً

مفاهیم بنیادین مالکیت نیز ،گرچه به قبل از اختراعات و دانیش

شخصی میباشد.

فنی پیچیدهای که اکنون وجود دارد ،برمیگردد ،امیا حماییت از

برخی از اساتید حقوق ،اموال را بیه دو دسیته میادی و معنیوی

این پدیده اجتماعی در قالب قوانین مالکیتی موجود ،یکنواختی و

تقسیم مینمایند و پایگاه تحقق اموال غیرمادی را عالم ذهین و

آینده نگری را ارتقا میبخشد .از اینرو و با توجه به ویژگیهیایی

اندیشه می دانند ،هرچند که ممکن است با ابزار میادی و عینیی

که برای دانش فنی در ابتدای مبحث نخست برشمردیم و نییز،

ابییراز و ارائییه گردنیید( .شییهیدی )93 :9963 ،ایشییان کاالهییای

با توجه به عناصری که در بیان علمای شریعت و حقیوق بیرای

جدیدی مثل نرم افزارهیای رایانیهای را میال و آن هیم از نیوع

مالیت اشیاا عنوان شد ،دانش فنی مال به حساب مییآیید و در

اموال عینی میدانند .برای مال بودن این گونه کاالها ،به ارزش

نهایت اینکه ،با توجه به دالیل ابراز شده ،این نوع از اطالعیات

اقتصادی آنها استدالل نموده و در مورد عیین بیودن کاالهیای

در زمره اعیان قرار نمیگیرند بلکه واقعیت خاصی است کیه بیه

مزبور بیان می دارند که این کاالها منفعت محسوب نمییشیوند

کمک آن میتوان ایدههای افراد را مورد حمایت قرار داد.

زیرا از مال دیگر تولد نمی یابند و چون به مال عینیی دیگیر ییا
ذمیه شیخص دیگییری وابسیته نیسیتند ،در زمییره حقیوق قییرار
نمیگیرند و مسلماً از جمله اعمال هم نمیباشیند .بنیابراین ،بیه
نظر می رسد که این گونه از کاالها «عین» هسیتند( .شیهیدی،
)979 :9963
برخی نویسندگان دیگر ،آفریدگار واقعی حقوق معنوی را اجتماع
می دانند و معتقدند به اینکه قانونگذار تنها می تواند برای ارزشی
که ایجاد شده ،حکم وضع کند و توزیع آن را عادالنیه و مینظم

 -2مبانی حمایت از دانش فنی
منطق اقتصادی و دلیل اصلی حماییت از دانیش فنیی و اسیرار
تجاری ،همان دلیل و مبنیای حماییت از سیایر انیواع مالکییت
فکری میباشد .دانیش فنیی انگییزهای بیرای سیرمایهگیذاری
خصوصی در زمینه تولید دانش است؛ به عبارت دیگر ،وسیلهای
خواهد بود که به واسطه آن میتوان جلوی استفاده دیگران را از
دانش مذکور گرفت .بنیابراین ،درآمید میورد انتظیار از ابتکیار و
اختییراع خییود را افییزایش داد .حمایییت از دانییش فنییی در واقییع
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ماهیت و مبانی حقوقی حمایت از دانش فنی

هزینهای است که به موجب آن اسیتفاده دیگیران از اطالعیات

آمریکا نیز ،در اغلب میوارد دلیلیی کیه بیرای حماییت از اسیرار

مورد نظر محدود میشود و افراد نمیتوانند به راحتیی بیه آنهیا

تجاری ذکر میشود حمایت از حق بنیادینی است که نسبت بیه

دست پیدا کنند .برخی از نویسندگان ،دلیل حمایت از دانش فنی

محرمانگی وجود دارد .در یکی از آرای صیادره از دادگیاه عیالی

را در پرتو انگیزههای محرک برای اختیراع کیردن دانسیتهانید،

آمریکا آمده است « :چنانچه جاسوسی صنعتی مورد اغماض واقیع

( )Régis, 1976: 9در عین حال ،مخالفان این تئیوری عنیوان

گردد یا ترجیح داده شود ،بنیادی ترین حق انسانی ،که محرمیانگی

نمودهاند که اگر دلیل وجود قوانین مربوط به دانش فنی ،ایجیاد

است ،مورد تهدید واقیع مییشیود»Boats Bonito, Inc. v. ( .

انگیزه برای اختراع کردن باشد خود افراد با صرف هزینیههیای

)Thunder Craft Boats, Inc, 1989

بیشتر خواهند توانست آن را محرمانیه نگیه دارنید و نییازی بیه

آنچه گفته شد را میتوان انگیزههایی دانست برای آنکیه بتیوان

وضع قوانین جدید نخواهد بود)Risch, 2007: 45( .

حمایت از دانش فنی را به نوعی در جامعیه رواج داد امیا بیرای

تعادل میان انحصار و محدود کردن رقابت ،در خصیوص تعییین

مبانی حقوقی آن مسأله کافی نیست و باید بیه دنبیال نظرییات

نوع اطالعاتی که باید حمایت شود و طول دوره حمایت و اینکه

حقوقی بود که با آنها بتوان قاضی دادگاه را متقاعد به دادن رأی

در قبال کدام رفتارها مورد حمایت قیرار داده مییشیوند ،نقیش

به نفع دارنده دانش فنی که به واسیطه سیوا اسیتفاده دیگیران

اساسی و مهمی دارد .در این زمینه ،خواهیان دعیوا بایید رفتیار

متضرر شده ،نمود .از میان تئوریهیای مختلفیی کیه در جهیت

نامناسب در به دست آوردن اسرار تجیاری و دانیش فنیی را بیه

توجیه حمایت از دانش فنی ارائه شده است میتیوان بیه میوارد

اثبات برساند .مسلماً ،دانش فنیی در برابیر روییههیای تجیاری

ذیل اشاره کرد.

صادقانه ،نظیر مهندسی معکوس یا فعالیتهای توسعه و تحقیق
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مستقل قابل حمایت نخواهد بود .عیالوه بیر اینکیه حماییت از

مطابق این نظریه ،تعهد عدم افشای اطالعات محرمانیه عمومیاً

دانش فنی به سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه کمک میکنید،

برخاسته از بطن رابطیه قیراردادی مییان مالیک دانیش فنیی و

نقش مهمی در انتشار دانش و تجاریسیازی اختراعیات خواهید

اشخاصی است که اطالعات مذکور به آنها منتقل میگردد .این

داشت .مطمئناً الزامآور کردن رعایت حقوق مربوط به اطالعیات

رابطه قراردادی ممکن اسیت قیرارداد لیسیانس ،قیرارداد تولیید
9

محرمانه باعث انعقاد قراردادهای لیسیانس مییشیود و احتکیار

تجهیزات پایه ،قرارداد حیقالعمیلکیاری ،قیرارداد اسیتخدامی،

دانش فنی معتبر را محدود مینماید .عیالوه بیر ایین ،خسیارات

قرارداد مشارکت انتفاعی (جوینت ونچر) و غیره باشد.

پیشبینی شده برای سوا استفاده از دانش فنی دیگیران باعیث

توافق محرمانگی میتواند صراحتاً یا به طور ضمنی ،جداگانه ییا

کاهش هزینههای حفظ محرمانگی میشود و اجیازه خواهید داد

در ضمن قرارداد ،قید گردد .وجه التزام یا جریمه قراردادی نییز،

تا فرآیندهای تولید به روشی مناسب ساماندهی گرددRisch, ( .

میتواند این تعهد را همراهی کند .بنابراین ،در بسییاری روییه-

 )2007: 65دلیل دیگر حمایت از دانیش فنیی ،بهبیود اخیالق

های قضایی همین اندازه که قراردادی بین طرفین وجود داشته

حرفهای کسب و کار میباشد .مبنای قانون رقابت غیرمنصیفانه

باشد تعهد محرمانگی را به دنبال خواهد داشت .بیا ایین وجیود،

در آلمان جلوگیری کلی از اقیداماتی اسیت کیه خیالف اخیالق

نظریه قراردادی را نمیتوان به راحتی در مواردی کیه شیخص،

حسنه در زمینه قراردادهای تجاری تلقی میشودCzapracka ( .

منافعی را بال جهت از دانش فنیی کسیب کیرده و هییچ رابطیه

 )& Santa, 2008:213دادگاههیای انگلییس و ایرلنید نییز از

قراردادی با دارنده ندارد اعمال نمود .برای مثال ،در موردی کیه

اصول انصاف برای حماییت از محرمیانگی اسیتفاده مییکننید.

کییارگری تییرک خییدمت کییرده و خییودش را در اختیییار رقیییب

( House of Spring Gardens Ltd. v. Point Blank

کارفرمای قبلی خود قرارداده است ،به دلیل عیدم وجیود رابطیه

 )Ltd., 1983; Fraser v. Evans, 1969در اییاالت متحیده

1

- OEM Contract (Original Equipment Manufacturer
)Contract
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قراردادی میان کارفرمیا و رقییب ،تعهید حفیظ محرمیانگی ییا

استناد این دارا شدن اقامه میگردد فارق از هرگونه قیرارداد ییا

ممنوعیت استفاده از دانش فنیی نییز ،وجیود نیدارد .بیه همیین

اغوای یکی از طرفین به نق ،،خواهد بود.

ترتیب است فرضی که در آن منتقل الیه به صورت ناروا دانیش

مفهوم اغوای یکی از طرفین به نق ،،در بسیاری از نظام های

فنی را برای شخص ثالثی که ممکنست زیرمجموعه ییا طیرف

حقوقی ،وجود دارد ،لکن با توجه به اینکیه اسیتثناﺋی بیر اصیل

قرارداد تولید با منتقلالیه باشد ،افشا میکند .به عیالوه ،تئیوری

نسبی بودن قراردادهیا اسیت در عمیل اغلیب اجیرا نمییشیود.

مذکور این مسأله را توجیه نمیکند که چرا بسیاری از کشیورها

بنییابراین ،نظریییه سییرقت ادبییی یییا داراشییدن بالجهییت زمینییه

نظیر فرانسه ،آلمیان و بیشیتر اییاالت آمریکیا از طرییق قیانون

مساعدتری را برای اقدام علیه سوااستفاده از دانش فنی فیراهم

مجازات ،دانش فنی را مورد حمایت قیرار مییدهنیدRégis, ( .

میآورد( .سربازیان)38 :9961 ،

)1976: 9

نظریه مذکور تحت عنوان سرقت ادبی در آمریکا و تحت عنوان
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اقدام علیه رویههای تجاری صادقانه در اروپا مورد پذیرش قیرار

قواعد حقوق انگلیس در زمینه اسیرار تجیاری ،مبتنیی بیر ایین

گرفته است .قوانین و مقررات رقابت غیر منصفانه ،در میاده 97

نظریه است که حقوق ،رعایت محرمانگی را الزم می داند .برای

مکرر کنوانسیون پاریس و در بند  2ماده  91تیریپس ،مینعکس

نمونیه ،اگییر الزم باشیید دسیتورالعمل یییک دارو بییرای کییارآموز

گردیده است.

دامپزشکی افشا شود ،تعهد محرمانگی حتی در صیورت فقیدان

نظریه سرقت ادبی به درستی بر این واقعیت که دانیش فنیی از

قرارداد محرمانگی ،الزامی خواهید بیود .ییا در قیانون تعهیدات

جمله دارایی فرد محسوب میشود ،تأکید میکنید؛ در واقیع بیر

سوئیس آمده است که کارمندان باید اسیرار تجیاری کارفرمیای

این امر صحه میگذارد که دانش فنی جزو سرمایه مییباشید و

خود را محرمانه نگه داشته و آن را برای دیگران افشا نکنند .در

منافع مالکانه تلقی میگیردد و ایین امیر بیا نظرییات دزدی ییا

توجیه مبنای این تعهدات به رابطه امانتداری اشاره شیده اسیت.

اختالس دانش فنی مطابقت میکند .عالوه بر این ،مفهوم نفیع

به همین ترتیب ،در مورد حفظ اسیرار داوری ،بیه همیین شییوه

مالکانه در مورد دانش فنی میتواند قراردادهیایی نظییر انتقیال

استدالل کردهاند )Risch, 2007: 47( .در حقیقت ،این رابطیه

دانش مذکور یا فروش آن و یا انتقال آن از طریق ارث را توجیه

قراردادی میان افراد نیست که باعث تعهد محرمانگی میشیود،

نماید( .سربازیان)36 :9961 ،

چرا که ممکن است افراد هیچ گونه قصدی نسبت به این تعهید

به هرحال ،آنچه الزم است موضوعیت داشته باشید ،حماییت از

نداشته باشند ،بلکه خود قانون است که این الیزام را بیر اسیاس

منافعی است که افراد دارنیده دانیش فنیی مییتواننید اکتسیاب

رابطه امانی در نظر گرفته است.

نمایند .اینکه از چه راهها و ابزاری میتیوانیم از آنهیا نگهیداری
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کنییم در ردییف بعیدی از اهمییت قیرار مییگییرد .درحقیقیت،

از آنجییایی کییه در برخییی کشییورها اطالعییات انییدکی در مییورد

میبایست آن راهحلی مورد پذیرش و اعمال قرار گیرد که با آن

مسؤولیت مدنی ناشی از رقابت غیرمنصیفانه دارنید ،بیه همیین

بتوانیم به نحو بهتر و معقولتری از دانش فنی حمایت کنیم.

جهت رویه قضایی آنها سوااستفاده از دانش فنیی را بیه عنیوان

در پایان این بحث ،خاطر نشان میسیازیم کیه یکیی از مبیانی

سرقت ادبی ،به شمار آورده اند ،سیرقتی کیه باعیث مییگیردد

حمایت از دانش فنی آن است که آن را مال محسوب نمیوده و

خواندگان دعوا به صورت غیرقانونی و بیه نیاحق ،امیوالی را بیه

از این طریق مالک دانش فنی مورد حمایت قرار میگییرد .ایین

دسیت بیاورنیدCarpenter v. United States, 1987; ( .

مسأله را در ذیل موارد حمایت از دانش فنی به صیورت مفصیل

Osborn v. Boeing Airplane Co., 1962; Matarese v.
 )Moore McCornack Lines, Inc., 1946دعوایی که به

مجید سربازیان06/

ماهیت و مبانی حقوقی حمایت از دانش فنی

توضیح خواهیم داد .فلذا از بیان مجدد در این قسمت خیودداری

امکانپذیر است ،اما راهحلهای ذیل بعضاً جهت حمایت از آن

میکنیم.

مورد توجه واقع شدهاند.

 -9شیوههای حمایت از دانش فنی
ایدهها که عمدتاً در قالب دانش فنی صنعتی ،اطالعات،
اختراعات و عالئم منحصر به فرد محصول بروز مییابند،
محصول فعالیت ذهنی محسوب میشوند و در اغلب موارد ،به
این صورت است که نفع قابل توجهی را نیز به همراه دارند .این
محصوالت ذهنی عموماً مالکیتهای فکری نامیده میشوند و
عمدتاً متفاوت از اعیان و اشیای ملموس خواهند بود .این
محصوالت و دادههای ذهنی میتواند به صورت همزمان و
توسط چندین فرد تصاحب و مورد استفاده قرار گیرد ،آنچنانکه
این چند نفر میتوانند این محصول ذهنی را در چند موضع
کامالً متفاوت بهکارگیرند .این در حالی است که این دو مسأله
به هیچ عنوان در مورد اشیای ملموس نمیتواند صادق باشد،
یعنی نه میتواند همزمان توسط دو شخص مورد استفاده و
تصاحب قرار گیرد و نه میتواند در دو موضع متفاوت به صورت
همزمان به کار گرفته شود.
به عالوه ،شاخصههای یک ایده را نمیتوان معین کرد و نیز
کاربرد آن را نیز نمیتوان اداره نمود .محصول ذهنی برای
توسعه ،تولید دوباره و ارتقای خود نیازمند آگاهیها و ایدههای
قبلی میباشند .ارزش و کارآیی یک محصول ذهنی میتواند به
واسطه دانش شخصی فردی که ایده یا اختراعی را برای اولین
بار یاد می گیرد ارتقا یابد .بدیهی است که مشکل بتوان ایدهای
را از اطالعات قبلی و دانش خاص شخصی که آن ایده را فرا
میگیرد تشخیص داد .عالوه بر این ،نمی توان از شخص توقع
داشت که ایده یا اختراعی را که فرا گرفته را فراموش کند .به
مح ،اینکه ما چیزی را فرا میگیریم آن ایده یا اختراع بخشی
از آگاهی ما میگردد و نمیتوان آن را از حافظه پاک کرد،
(آنگونه که در مورد حافظه کامپیوتر این امکان وجود دارد) .بر
عکس این ،در مورد اموال عینی یا ملموس میتوان جلوی
شخص را گرفت تا از اموالی که دیگری مالک آن شده ،استفاده
ننماید .بنا به موارد فوق ،حمایت از دانش فنی به سختی
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مسؤولیت مدنی منتفع غیرقانونی دانش فنی ،به صورت مستقل
از مسؤولیت جزایی یا همراه با آن ،مورد پیگیری قرار گرفته
است .شاید در بادی امر ،این عبارت گزاف به شمار آید چرا که
هر کسی حق دارد در قالب آزادیهایی که دارد فنونی که قابل
تخصیص به صورت انحصاری نمی باشند را مورد استفاده قرار
دهد و اگر بخواهیم وی را محکوم به تأدیه خسارت نماییم باید
تمامی افراد را هر روز به دادگاه فرا خوانیم .به عبارت دیگر،
استفاده و اجرایی کردن فنی که غیرقابل تخصیص به صورت
انحصاری توسط دارنده آن است به خودی خود منشأ مسؤولیت
نخواهد بود .نسخه برداری از چیزهایی که مورد حمایت قرار
نمیگیرند (چه به واسطه حق اختراع و چه به واسطه سایر انواع
مالکیتهای فکری که در مورد آنها مصوبات قانونی وجود دارد)
تجاوز به حقوق دیگران محسوب نمیشود ،بلکه در قالب
آزادیهای تجاری و صنعتی قرار میگیرد .اما حق مذکور را
میتوان از طریق برخی نهادهای حقوقی ،نظیر رقابت غیر
منصفانه و مزاحمت ،محدود نمود .ماده  91تریپس ،در راستای
اجرایی کردن ماده  97مکرر کنوانسیون  9669پاریس ،اعضای
عضو خود را موظف میکند تا از رقابتهای غیرمنصفانه
ممانعت به عمل آورند .در حقوق فرانسه به این صورت است که
افراد میتوانند حق خودشان نسبت به نق ،حقوقی که در
خصوص دانش فنی یا اطالعات افشا نشده دارند را از طریق
طرح دعوای رقابت غیرمنصفانه پیگیری نمایند .البته در این
خصوص الزم است که ارکان مسؤولیت مدنی به اثبات برسد
(تقصیر خوانده دعوی ،که علت مستقیم خسارتی است که وی
تقاضای جبران آن را دارد ،ورود خسارت و رابطه سببیت).
(سربازیان)63 :9961 ،
عنصر تقصیر منتفع از دانش فنی میتواند عبارت باشد از اینکه
وی محرمانگی آنچه را که خواهان در صدد حفظ آن بوده را از
بین برده است .به عبارت دیگر ،اگر دارنده دانش فنی هیچ گونه
اقدامی برای حفظ محرمانه ماندن دانش فنی خود انجام ندهد،
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به طوری که به راحتی در دسترس دیگران قرار گیرد و

مسأله تصرف یا غصب یا تجاوز به دانش فنی متعلق به

اشخاص ثالث بتوانند آزادانه از آن استفاده کنند ،امکان طرح

دیگری ،به طور واضح ،اگر نگوییم به صورت رایج ،توسط

دعوای انتفاع غیرقانونی از اطالعات وجود نخواهد داشت .در

اشخاص خارج از شرکت که مبادرت به اعمال جاسوسی صنعتی

اینجا ،وی به ضرر خودش اقدام نکرده اما برای جلوگیری از

یا تجاری مینمایند صورت میپذیرد و به صورت معمولتر ،این

ورود زیان هم گامی برنداشته است ،نظیر افرادی که مال خود را

رقبای شرکت هستند که به واسطه تبانی با اعضای پرسنلی

طوری در معرض دید عموم میگذارند که گویی از آن اعراض

شرکت به قصد دستیابی به اطالعات محرمانهای که در اختیار

نمودهاند و اشخاص ثالث هم ،با همین تصور از آن استفاده و

آنهاست گام برمیدارند تا به اسرار تجاری یا صنعتی رقیب خود

بهره برداری میکنند .اینکه الزم است فرد اقداماتی را برای

یا بدانچه نیازمندند دست پیدا کنند؛ این عمل به ویژه میتواند

حفظ محرمانگی اطالعات خود انجام بدهد تا بتواند بعداً در

در مورد اشخاصی اتفاق بیفتد که قبالً مسؤولیت حفظ اسرار

مقابل رفتارهای دیگران ادعای خسارت نماید و انتظار داشته

شرکت یا مجموعه مورد نظر به آنها سپرده شده بوده است.

باشد که مقررات حقوقی و ضابطین قضایی از وی حمایت به

 -2-9حمایت قراردادی از دانش فنی

عمل آورند در ماده  91مقررات تریپس هم آمده که بعداً بدان

دارنده دانش فنی اغلب به این سمت هدایت میشود که

اشاره خواهیم نمود.

اطالعات مربوطه را در حین انعقاد قرارداد یا در راستای اجرای

دارنده دانش فنی در صورتی که قصد اقامه دعوای مسؤولیت

قراردادی که منعقد نموده ،افشا نماید .بنابراین ،وی با این اقدام

مدنی را داشته باشد باید عنصر تقصیر را در مورد اشخاصی که

خود خطر از دست دادن مدیریت و مالکیتی که نسبت به این

مجوز دسترسی به دانش فنی را صادر نموده یا از آن بهره

گونه اطالعات دارد را تحمل میکند و میپذیرد ،چرا که ممکن

برداری کرده اند را به اثبات برساند .در واقع ،دسترسی به دانش

است طرف قراردادی در صدد افشا یا سوا استفاده از آن

فنی در صورتی ناعادالنه محسوب میشود که اوضاع و احوال و

اطالعات برآید .اشخاص ذینفع تالش میکنند که با تعهدات

شرایط حاکم ،حکایت از نق ،روشهای مشروع رقابت داشته

قراردادی که محرمانگی یا رازداری نامیده میشوند از اینگونه

باشد .در عمل میتوان گفت که اقدامی تقصیر محسوب میشود

انحرافات قراردادی جلوگیری کنند .در این خصوص البته باید

که دانش فنی را افشا یا از آن بهرهبرداری نماید آنچنانکه این

شروط عدم رقابت هم مورد بررسی و لحا قرار گیرد .این گونه

افشا و بهره برداری باعث خسارت به دارنده دانش فنی مذکور

شروط و تعهدات میتواند موضوع اصلی قرارداد باشد یا اینکه

گردد .این بهرهبرداری به خودی خود نامشروع به حساب میآید

به عنوان شروط ضمن قراردادها و فرع بر آنها مورد توافق واقع

چرا که به واسطه دسترسی نامشروع به اسرار و اطالعات محقق

گردد)Buhler, 2002: 361( .

گردیده است و این دسترسی زمانی نامشروع است که بر خالف

تعهدات محرمانگی مذکور ،به طور ویژه در اسناد پیشقراردادی

اراده صاحب آن که قصد داشته محرمانه باقی بماند ،به وجود

که در طول مذاکرات منعقد میگردد ،به عنوان موضوع اصلی

آمده باشد .در هر حال ،به صرف اینکه محصوالت یک شرکت

قرارداد مورد تعهد و توافق طرفین واقع میشودBuhler, ( .

مشابه محصوالت رقیب تجاری وی باشد ،نمیتواند تقصیر به

 )2002: 363مذاکراتی که برای انعقاد قراردادهای صنعتی

شمار آید بلکه الزم است بهرهبرداری و استفاده از دانش فنی ،و

صورت میپذیرد ،تقریباً به این صورت است که ناچاراً الزم

نیز تکنیکهایی که برای رقابت به کار گرفته شده است،

میشود برخی اطالعات مربوط به مهارتها و اطالعات صنعتی

متقلبانه و غیر منصفانه بوده باشند.

افشا گردد؛ دارنده این اطالعات در صدد است تا بتواند طرف
مقابل خود را ملزم نماید که دانش فنی را افشا و یا در صورت
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شکست مذاکرات از اطالعات داده شده بهره برداری نکند که

باشند .ممکن است در این شروط آمده باشد که متعهد الزم

این تعهدات ممکن است شکلهای مختلفی به خود بگیرد.

است تعهد محرمانگی را به همکاران یا مشتریان خود نیز یادآور

()Brooke, 1994: 133

شود و آنها را به این تعهد ملزم نماید .البته این گونه شروط را

توافق نسبت به حفظ محرمانگی در بیشتر موارد از شروط ضمن

میتوان با منع واگذاری قرارداد اصلی ،تقویت کرد.

قرارداد به حساب میآیند .موضوع اصلی قراردادهای حاوی

نکته قابل توجه اینکه همواره به این صورت نیست که تعهد

شروط مزبور ،هر چیزی ممکن است باشد :موضوع قرارداد

محرمانگی به طور صریح و کتبی عینیت بیابد ،بلکه در برخی

اصلی میتواند قرارداد مبادله فنون (تکنیکها) باشد یا قرارداد

موارد این تعهد با رفتار دارنده محقق میشود ،برای نمونه دارنده

تحقیقاتی یا ارائه خدمات مدیریتی در حوزه انفورماتیک یا ارائه

دانش فنی یا اطالعات محرمانه ،اراده خودش بر حفظ

خدمات پیمانکاری در فرانشیز تجاری یا صنعتی برای تأسیس

محرمانگی را با درج عبارات «محرمانه» یا «راز» بر اسناد داخل

مجموعه صنعتی و غیره.

شرکت یا کارخانه یا آزمایشگاه و یا محل کار ،ابراز میدارد و

تعهدات مزبور ،ممکن است به نفع کارفرما و به عهده کارمند در

همین امر میتواند مبنای تعهد محرمانگی را بنیان گذارد.

نظر گرفته شود .این تعهد به طور صریح یا ضمنی در

تعهد عدم بهرهبرداری یا تعهد عدم رقابت ،از جمله تعهداتی

قراردادهای کار انفرادی یا جمعی و یا جزو مقررات کارگاه

است که موجبات تقویت تعهد محرمانگی مذکور را فراهم

گنجانده میشود و نیز ممکن است به موجب تعهد امانتداری که

میآورد .اعتبار این شروط به موجب حقوق قراردادها میباشد و

نسبت به حفظ آنچه به مقتضای شغلش در اختیار میگیرد ،به

در کشورهایی که مقررات عدم رقابت وجود دارد ،حقوق رقابت

عهده دارد بر وی تحمیل گردد .عدم رعایت این تعهد ممکن

میتواند مبنای شروط مذکور قرار گیرد.

است موجب مسؤولیت مدنی یا جزایی و نیز مجوز اخراج وی

عدم اجرای تعهدات محرمانگی ،تعهد جبران خسارت وارده بر

قلمداد شود .مدت زمان اعتبار این شروط تا لحظه قطع روابط

متعهدله را به دنبال خواهد داشت .در حقیقت نمیتوان اجرای

قراردادی خواهد بود .افشای اطالعات محرمانه بعد از زمان

عین تعهد را از متعهد خواست ،چرا که راز افشا شده را نمیتوان

انفصال از خدمت ،میتواند موجبات تقصیر و در نتیجه مسؤولیت

باز گرداند .در مورد بهرهبرداری غیرقانونی و خالف توافقاتی که

مدنی کارمند را فراهم آورد ،البته این در صورتی است که بین

بین طرفین صورت گرفته ،منطقی آن است که حکم به توقف

طرفین قراردادی بر خالف این امور توافقی نشده باشد.

اجباری اقدامات در حال اجرا داده شود.

شروط موضوع محرمانگی ،دامنه تعهد مذکور را مشخص
مینمایند :تعهد ممکن است صرفاً به وسیله باشد و شخص
موظف گردد که تالش خود را جهت محرمانه باقی ماندن
اطالعات مبادله شده ،انجام دهد .و نیز ممکن است تعهد به
نتیجه باشد که در این صورت ،مسؤولیت افشای اسرار به عهده
وی خواهد بود ،مگر آنکه اثبات نماید افشای اطالعات مذکور از
تحت کنترل وی خارج بوده است .شروط همچنین در مورد
شیوه اجرای تعهد مذکور نیز ،میتواند مقررههایی داشته باشد،
نظیر آنکه شاخصههای عینی که برای حفظ محرمانگی باید مد
نظر قرار گیرد و رفتارهایی که باید رعایت شود و یا لیست
افرادی که میتواند اجازه دسترسی به دانش فنی را داشته

نتیجهگیری
دانش فنی و ایدههای اشخاص ،اشیای فیوقالعیاده ارزشیمندی
هستند کیه اجیزای ابتیدایی بسییاری از اختراعیات مبتکرانیه را
تشکیل میدهد .بنابراین ،در ارزشمندی و کمییابی آنهیا ،تنیازع
افراد برای اکتساب اطالعات مربوطه و نیز ،امکان رفع نیازهیای
افراد به واسطه دانش فنی تردیدی وجود ندارد .مفاهیم بنییادین
مالکیت نیز ،گرچه به قبل از اختراعات و دانش فنی پیچییدهای
که اکنون وجود دارد ،برمیگردد ،امیا حماییت از ایین الحاقیات
اجتمییاعی در قالییب قییوانین مییالکیتی موجییود ،یکنییواختی و
آیندهنگری را ارتقا میبخشد .دانش فنی اطالعیات فنیی واجید
کارکرد صنعتی ،از قبیل طرح ها ،نقشهها ،دستورالعملهیا ،نیرم
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افزارها و مشاوره های مهندسی ،میی باشید کیه مییتیوان بیه

رابطه امانی اشاره کرد .البته شیوههای حمایت از دانشفنی

دیگران منتقل نمود و باعث سبقت گرفتن شخص دارنیده آن از

میتواند از طریق مسؤولیت مدنی و مسؤولیت قراردادی صورت

رقبایش میگردد ،در دسترس عموم نیست و از حماییت حقیوق

بگیرد.

مالکیتهای فکری نیز برخوردار نمیباشد .بنابراین ،ویژگیهای
دانشفنی اطالعاتی اسیت محرمانیه کیه عمیوم میردم بیه آن
دسترس ندارند ،قابل انتقال به غیر میباشد ،به ثبیت نرسییده و
همچون حق اختراع قابل حمایت از طریق حقوق مالکییتهیای

مالحظات اخالقی :موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز
امانتداری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تماماً رعایت
گردید.

فکری نیست ،از کارکرد عینی برخوردار است و قابل شناسایی و

تعارض منافع :تدوین این مقاله ،فاقد هرگونه تعارض منافعی

تشخیص میباشد .بنابراین ،دانشفنی متمایز از مقولههایی نظیر

بوده است.

حقوق مالکیتهای فکیری ،مهیارتهیای دسیتی ،برنامیههیای
کامپیوتری و اطالعات تجاری می باشد.

سهم نویسندگان :نگارش مقاله بر اساس اصول نگارش حقوقی،

با توجه به ویژگیهایی که برای دانش فنی شمرده شد و نیز با

تماماً توسط نویسنده انجام گرفته است.

توجه به عناصری که در بیان علمای شریعت و حقوق برای

تشکر و قدردانی :از تمامی کسانی که در تهیه این مقاله ما را

مالیت اشیاا عنوان شد ،نتیجه میشود که دانش فنی مال به

یاری رساندند تشکر مینماییم.

اعیان قرار نمیگیرند بلکه واقعیت خاصی است که به کمک آن

تامین اعتبار پژوهش :این پژوهش فاقد تامین کننده مالی بوده

میتوان ایدههای افراد را مورد حمایت قرار داد .نظریههای

است.

حساب میآید و در نهایت اینکه ،این نوع از اطالعات در زمره

مختلفی برای حمایت از دانشفنی عنوان شدهاند که از جمله
آنها میتوان به تئوری رابطه قراردادی ،داراشدن بالجهت و
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