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 نویسنده مقدمۀ 

 زبان برای مخاطبان فارسی
 

گردد که در  ای برمی به مقاله« علیه مالکیّت فکری»نگارش کتاب 
. در آن روزهاا  1در مجلۀ مطالعات لیبرتارین منتشر شد 6003سال 

نسبت به امروز عالقۀ کمتری باه موواوع مالکیّات فکاری نا د      
نظیار  هاا روی موواوعاتی    شاد. لیبرتاارین   ها مشاهده می لیبرتارین
ها، جنگ، بانکداری مرک ی، جنگ مواد مخدّر، آماوزش   مالیات

وکارهاا،   گاااری کساب   ها، مقرّرات دولتی، مصادرۀ اموال و دارایی
ها متمرک  بودند و عالقۀ چنادانی باه    های مدنی و نظایر این آزادی

 دادند. رایت نشان نمی حقّ ثبت اختراع و کپی
وع بسایار مّّام اسات،    هیچ دلیلی نداشتم که فکر کنم این موو

گرچااه در تمااار دوران تحصاایا در دانشااکدۀ حقااوق یکاای از    
هاا در ماورد    های ذهنی من باود امّاا مباحای لیبرتاارین     مشغولیّت

کرد. به عناوان مااال، مقالاۀ     مالکیّت فکری هرگ  مرا متقاعد نمی
رایت شاما بحای   کوتاه آین رند در مورد حقّ ثبت اختراع و کپی

خواست نشان دهد چرا اعطاای حاقّ ثبات     ه میباری بود ک ماللت
رایت تاا پنجااه ساال پا  از      اختراع برای هفده سال و اعطای کپی
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طاارز  . وی همچنااین بااه 2ساات ماارم مفلاام کااامالی منطقاای  
ای استدالل کارده اسات کاه چارا ادارۀ حاقّ ثبات        کننده سردرگم

اختراع باید انحصار اختراع را به فردی اعطا کند که آن اختراع را 
تی یک روز زودتر از فرد دیگری که مستقالی به هماان اختاراع   ح

 .3دست یافته است، ثبت کرده است
رساید   توانستند مرا متقاعد کنند و به نظار مای   این مباحی نمی

هاای لیبرتاارین و حقاوق فاردی ساازگار       های تئوری با سایر جنبه
کام   نیستند. معتقد بودر رویکرد آین رند نادرست اسات یاا دسات   

تاوان   است، زیرا زمان انقضای حقوق مالکیّت طبیعی را نمای  ناقص
گااری کم و زیااد   دلبخواهی تعیین کرد یا آن را بر اساس مقرّرات

کردر حقاوق مالکیّات فکاری     کرد، امّا با این حال هنوز تصوّر می
هاای   باید به نوعی مشاروع باشاند. در عاین حاال کاه باه تئاوری       

ار در ساال   شدر )نخستین مقالاه  یلیبرتارین هر چه بیشتر عالقمند م
( و هر چه کاه بیشاتر تحصایالت و تجربیّاات     4منتشر شد 3996

شادر )در   حقوقی خودر روی حقوق مالکیّت فکاری متمرکا  مای   
هایی  کردر شاید بتوانم بّتر از سایر لیبرتارین (، فکر می39915سال 

که تا آن روز از حقوق مالکیّت فکری نوشاته بودناد، از آن دفااع    
زدن ادبیّات موووع تا راهی پیدا کنم  نم. بنابراین رفتم سراغ شخمک

هاا خاارش شاد و حقاوق مالکیّات فکاری را        بست که بتوان از بن
 اساتدالل  انادازۀ  باه  رسید به ذهنم می که استداللی توجیه کرد. هر

 بود. مت ل ل و ناقص رند آین
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ق هاا در ماورد حقاو    هایم با انتقاداتی که لیبرتارین در پژوهش
و همچناین در    6مالکیّت فکری ایراد کرده بودند مواجاه شادر  

در مااورد حقااوق مالکیّاات را « کمیااابی»خااودر از نقااش اساساای 
طور که مورد تأکید هان  هرمان هوپاه هام باوده اسات(      )همان
تری که از سوی بنجاامین   . با مطالعۀ انتقادات قدیمی7تر کردر عمیق

( و تار پاالمر  Sam Konkinالروی، سَم کونکین ) تاکر، ودنی مک
هاا کاامالی    مطرح شده بود، آغاز کردر و پایرفتم کاه انتقاادات آن  

تجدیاادنظر از  کااه هنگااار خاااطری . همااان اطمینااان8وارد اساات
کرده بودر دوباره بر من مساتولی   احساس آنارشیسم به مینارشیسم
 رایات  کپای  و اختراع ثبت حقّ که رسیدر نتیجه این به شد و نّایتای
 لیبرتاارین  اصول از ناپایرند، و در واقع نوعی انحراف توجیه کامالی
 .اناد  هستند که به دلیا مداخالت دولت رخ داده مالکیّت حقوق و

: کاردر  مواجه شده بود تعجّب نمای  شکست هایم با که تالش از این
ناپاایر   کانم کاه توجیاه    توجیاه  را چی هایی کردر می داشتم سعی
 !بودند
 هاای  تاری از نوشاته   تار و ملماوس   بیان روشن خواستم ابتدا می

 از. ها را توساعه دهام   به دست بدهم و سپ  آن اندیشمندان پیشین
هاایی کاه مخاطباان محادودی      سخنرانی با گفتگوها و 3993 سال

لحن و بیاانم بسایار    ؛9نوشتم کوتاه مقالۀ چند داشتند آغاز کردر و
چطاور ایان   کاردر کاه    کارانه باود و داشاتم امتحاان مای     محافظه

مالکیّت فکاری   قوانین با علنی مخالفت موووعات را بیان کنم که
و )ای وارد نکنااد  مساایری کااه تااازه آغاااز کاارده بااودر لطمااه بااه
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تا بتاوانم   نوشتم تری بلند متن سپ  (.نشد ایجاد خوشبختانه مشکلی
 دیگری موووعاتی روی هایم کنار بگاارر و این بحی را از برنامه

 نظریاۀ  حقاوق،  )نظیار نظریاۀ   هاا داشاتم   به آنعالقۀ بیشتری  که
 حقاوق و قاانون لیبرتاارین(    هاای  جنباه  ساایر  و علیّت قراردادها،
 .10مولود آن متن است «علیه مالکیّت فکری»تمرک  کنم؛ 
 کنفاااران  را در «فکاااری مالکیّااات مشاااروعیّت» مقالاااۀ
 6000 مارس در می س فون لودویگ مفسسه اُتریشی پژوهشگران

اگر درست به یاد داشاته باشام، جاورش ریسامن )کاه       .کردر ارائه
گرا بود( به دلیا تحسین زندگینامۀ آین رناد نوشاتۀ بارباارا     عینیّت
گرایان کنار گااشته  ( از حلقۀ عینیّتBarbara Brandenبراندن )

اش رالام   ها دوری دوباره به دوست قادیمی  شده بود و پ  از سال
 پا   ریسامن  دارر یاد به( ن دیک شده بود. Ralph Raicoریکو )
اجازه بدهیاد ببیانم   : »از من پرسید )نقا به مضمون( مقاله ارائۀ از

 و اختاراع  حاقّ ثبات   گویید هماۀ قاوانین   می آیا ار، درست فّمیده
باه نظار    کاه  او بلاه.  دادر پاسا   «.شاوند   برچیاده  باید رایت کپی
 را مقاله حال، به هر. شد دور آرامی به زده شده است رسد بّت می

 کردر و باه پیشانّاد پروفساور    به مجلۀ مطالعات لیبرتارین ارسال
 مجلاه باود( باا    آن هوپه که )در آن زماان ساردبیر   هان  هرمان

 .شد منتشر «فکری مالکیّت علیه» عنوان
 توسعۀ روزافا ون  از ها قبا لیبرتارین توویح دادر که همانطور

 دادناد،  نمیاینترنت عالقۀ چندانی به موووع مالکیّت فکری نشان 
 اوواع این موووع که تا آن روزها کاامالی مّجاور باود تغییار     امّا
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اهمیّات موواوع    کردناد  مای  افراد احسااس  آرار برخی آرار. کرد
تار و   های دقیق مالکیّت فکری رو به ت اید است و الزر است بحی

تاا آن زماان    رایت که کپی و اختراع ثبت تری در مورد حقّ روشن
شااید  . انجاار شاود   باود،  باقی مانده متخصصان در سیطره و چنبرۀ
میا س   فاون  از سوی مفسسه لودویگ Alford IIIبتوان از جای ۀ 

به این کتاب اعطا شد، به عنوان یکی از نخساتین   6006 سال که در
های اُتریشای باه موواوع مالکیّات      لیبرتارین های عالقمندی نشانه

 .11فکری نار برد
کااری از زیاار آوار اینترناات ساابب شااد حقااوق مالکیّاات ف  

 هاای  تکنولوژی و بطور کلی) اینترنت ها خارش شود. قدرت تاریکی
 هاای  رساانه  ها، فایا گااری اشترا  مربوط به اطاّلعات دیجیتالی،

 هاای  تلفان  هاا نظیار   مرتبط باا آن  های سایر تکنولوژی و اجتماعی
جاا راه   کاه باه هماه    ویادئویی  های دوربین و ها رسان پیار همراه،
 اجتمااعی  نیروی یک رفته به رفته و اف ایش بود حال در( یافتند می

اب ارهایی باود کاه    ترین مّّم از یکی اینترنت شد؛ می تبدیا ب رم
هاای   آزادی گساترش  و حفا   و گرایی دولت با مبارزه در خدمت
 پوشاش  در دلیاا  هماین  ها باه  فلاا دولت. درآمد بشر رفاه و فردی

سرقت  اقدار علیه همچنین و تروریسم قمار،مبارزه با پورنوگرافی، 
 .به آن حمله کردند رایت کپی از ادبی و حفاظت
از یاک   شاد؛  تبدیا جّان کپی ماشین ترین ب رم به اینترنت

 و ها شکایت نتیجتای چشمگیری یافت و رایت اف ایش کپی نقض سو،
نیا  باه شادّت رو باه      رایت کپی های قضایی مربوط به محکومیّت
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رویدادها و تصمیمات مضاحک،   از سوی دیگر، اخبار. ت اید رفت
 و رایت که مایاۀ آزار  کپی به دهنده و ابلّانۀ مربوط ظالمانه، تکان
 طریاق  از گساترده  طاور  به و آحاد جامعه شده بود فورای عصبانیّت
 و طرح دعوی حقوقی علیه دانشجویان شد؛ ماالی می مخابره اینترنت

تعادادی فایاا موسایقی باال  بار       گااشتن اشترا  به سایرین، برای
های حقوقی و قضایی،  شکایت امّا این. 12دالر بود ها دریافت میلیون

داشاتند   اینترنات  کاربران نبودند و ها پنّان زیر آوار تاریکی دیگر
 .شدند آگاه می

 ثبات  حاقّ  از هاای ناشای   سوءاساتفاده  و تعّدی به حقوق افراد
 رو گردش ماالی اینترنات   و رشد تکنولوژی به موازات نی  اختراع
هاای   ساروی   و هاا  باه وباالم   باه تادری    و ت ایاد گااشات   به

طاور   هایی کاه باه   افراد و بنگاه. ( نی  تسرّی یافتRSS) اس آراس
 برابار  در همیشاه  وکار تولید محتاوا بودناد و   سنّتی مشغول کسب

هاا را باه چاالش     وکاار آن  روتینِ کساب  که های نوینی تکنولوژی
 اف ایش به سراغ کنگره رفتند تا برای کردند، می کشند مقاومت می

 شارایط  )از جمله رایت کپی و اختراع حقّ ثبت دامنۀ شمول قوانین
 ایااالت  ؛ و در عین حاال 13کنند ها( البی آن اجرای و ها مجازات و

 داد تاا تصاویب قاوانین    تحت فشاار قارار   سایر کشورها را متّحده
 ایاان. 14تقویاات کنناادآن( را  اجاارای حقااوق مالکیّاات فکااری )و

مباارزه   قانون نظیر مبارزه با سرقت ادبی قوانین تصویب با ها تالش
از حقوق مالکیّت  حافظت قانون و( SOPA) آنالین با سرقت ادبی
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 کم اماروزه(  توان گفت )دست می رسید؛ امّا اوش به( PIPAفکری )
 .15ها را تقریبای کنار زده است آن اینترنتی تاریخی یک خی ش
، 6003در ساال  « علیاه مالکیّات فکاری   »انتشار کتاب  بعد از
ای کاه   های زیادی از من و بسیارانی دیگار در ماورد مقولاه    نوشته

نامیده شده اسات، منتشار شاده    « قوانین مالکیّت فکری»اصطالحای 
 است.
 طور که شرح دادر مالکیّت فکری به همان اخیر، دهۀ چند در
اینترنات   و بیاان  آزادی مالکیّت، حقوق علیه آشکارتر تّدید یک
 هاا،  اعّم از اُتریشای )لیبرتارین  مختلم های شد و توجّه طیم تبدیا

باه  ( های جامعۀ مدنی لیبرتارین های چپ، لیبرتارین ها، آنارشیست
 باه  ساایر افارادی کاه وابساتگی زیاادی      و جواناان . آن جلب شد

مالکیّت فکری  موووع به بیشتری عالقۀ اینترنت داشتند، به تدری 
هایی که علیه مالکیّت فکری  بیش از پیش به استدالل شان دادند ون

هاای   اماروزه لیبرتاارین   .16اناد  ایراد شده است گرایش پیدا کارده 
پیشاین اساتوار    هاای  تحلیاا  بر هایی که یا به نوشتن )نوشته بیشتری

 مّّام  موواوع  ایان  ماورد  اناد( در  هاا را بساط داده   هستند و یا آن
قاوانین مالکیّات فکاری را در     اصاالح  یاا  ها نوشتهاند؛ این  پیوسته

 .17کنناد  هاا را مطارح مای    آن کاماا  الغاای  کانون خود دارند و یا
 اقتصاااددانان، از جمااع کایااری هااا، امااروزه لیبرتااارین افاا ون باار
حقااوقی نیاا  بااه ایاان جریااان   محقّقااین و تجرباای، پژوهشااگران

 دیویاد  و (Michele Boldrinبولادرین )  میشاا  ویژه اند؛ به پیوسته
از جمله اقتصاددانانی هساتند کاه در ایان     (David Levineلوین )
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فکاری   انحصاار  علیاه » اند و باا انتشاار کتااب    پیشگار بوده زمینه
(Against Intellectual Monopoly»)  بااا رویکااردی کااامالی 

ادعاهاای هاواداران قاوانین مالکیّات      تجربی تردید خود را نسابت 
رایات بار    کپای  و اختاراع  ثبات  حقّمابت  فکری در مورد اثرات
 .18اند کرده ها، ابراز تشویق و توسعۀ نوآوری

 نیا  باه ایان    مختلام  هاای  رساانه  و نّادها، مفسسات توجّه 
 هاا،  مصااحبه  در بارهاا  شخصاای . جلب شد و تدوار یافات  موووع
شاوی   جملاه  ار؛ از های زیادی شرکت کارده  مناظره و ها سخنرانی
همکااری   باا  Soho Forum ای کاه  مناظره و Stossel تلوی یونی

Reason.tv همچنین یاک دوره ساخنرانی شاش     ؛ و19ترتیب داد
در آکااادمی میاا س در  6033و  6030هااای  ای را در سااال جلسااه

، و همچناان در ماورد ایان    20مورد مالکیّات فکاری ارائاه کاردر    
 نویسم. موووع می
ش به بلوغ رسید و روی پای خود« علیه مالکیّت فکری» بنظرر

بخواهم روی نکتۀ خاصی بیشتر تأکیاد   است ایستاد؛ گرچه ممکن
 مااال،  عناوان  باه . دهم تغییر را از گوشه و کنار آن عبارتی کنم یا

« کمیابی» واژۀ که تر بیان کنم شاید الزر باشد این موووع را روشن
 پاایری  رقابات  فنّی اقتصادی آن در ارتباط با مفّور را باید با توجّه

(rivalrousnessفّمید و تفسیر کرد ) .برای توویح  است ممکن یا
 اصاطالح  از بر استفاده مالکیّت، حقوق منشأ اولیّۀ تر ماهیّت روشن
 هاای  بیشتری داشته باشم تا اساتدالل  تأکید «تعاروات و منازعات»

 زیارا  پاایر اسات   توجیاه  مالکیّت فکری خوب» نظیر ای احمقانه
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یاا شااید از    .21بگاااریم  کناار  را «دهساتن  کمیااب  مفید های ایده
( باه  material( و مادّی )corporealجسمانی ) و های فی یکی واژه

 کاه  تالش خواهم کرد ؛ و22( استفاده کنمtangibleجای ملموس )
 در ماورد چیا ی کاه    (propertyدارایای )  اصاطالح  از کنم دقّت
 نکنم، مالکیّت است( استفاده حقوق ست )و موووع کسی به متعلّق
 چیا ی کاه   و مالاک  باین  برای اشاره به رابطاۀ  را فقط بلکه آن
ناوعی   کتاب که اوّل بخش احتماالی .23به اوست به کار ببرر متعلّق
را  دهاد  مای  اقسار مالکیّت فکری ارائاه  از اثباتی و قانونی توصیم

 از هااایی نمونااه کتاااب کااه پیوساات خالصااه خااواهم کاارد و 
دهاد را نیا     مای  فکاری ارائاه  مالکیّت  از آشکار های سوءاستفاده
 .24کنم حاف می
 بیسات  از نیاز ندارد؛ گرچه بیش اساسی بنظرر به تغییرات امّا
 هاای  روش از نخستین انتشار این کتاب گاشاته اسات و طبعاای    سال

 و مساتندات(  شاواهد  ها، ماال ها، بّتر و بیشتری )از جمله استدالل
 .25ار کارده  مشاکالت بنیاادین مالکیّات فکاری پیادا      تبیاین  برای

بنابراین ممکن است نظیر کاری که در مقاالتی که بعاد از انتشاار   
کاامالی   مااال،  عنوان . به26ار، مطالبی به آن بیف ایم این کتاب نوشته

 تجربای  دالیا و مستندات اساس آن افرادی که بر است شده روشن
اناد اثباات    کنناد نتوانساته   می در هواداری از مالکیّت فکری بحی

 .27کند می بّتر را ما ووعیّت الکیّت فکریکنند که م
 را فکاری  مالکیّات  حقاوق  کاه  ار شاده  متّوجه این، بر اف ون
 (negative easementsمنفاای ) ارتفاااق از مصااادیق تااوان ماای
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 حقاوق  چگوناه  دهاد  مای  نشاان  وووح به که دانست، غیرتوافقی
 منفای  ارتفااق [ 28کنند می نقض را اند حاصا شده که عادالنه مالکیّتی

 شود؛ نظیار  می منع خود ملک در تصرّفات بعضی از به این معناست که مالک

 هاای  مغالطه مورد در همچنین مطالب بیشتری .]بنا یا چاه احداث عدر
 تووایح  و ار نوشته ( پیروان جان ال creationism) «گرایی خلق»
که مستل ر ایجاد تغییار و باازآرایی ماوّاد    ) تولید و خلق که ار داده
 .29مالکیّات نیساتند   حقاوق  منشاأ  امّا هستند ثروت منشأ( هستند

از جاان   مالکیّات کاار   که نظریاۀ  این در مورد همچنین الزر است
( معیاوب و نادرسات اسات    Labor theory of propertyال  )

 Labor) کاار  روشنگری بیشتری انجار شود و طبعای نظریاۀ ارزش 

theory of value نی  باید بیشاتر  ( که ارتباط تنگاتنگی با آن دارد
الاکر  و نّایتای باید نشان داد که چگونه دو مقولۀ فوق شکافته شود،
 مفّاور  از هایی ایجااد شاود کاه حمایات     اند سردرگمی سبب شده
هاا الزر اسات    ؛ اف ون بر این30آورد را به دنبال می فکری مالکیّت

ار نیا  باا    هاای گاشاته مطارح کارده     همۀ موووعاتی که طی سال
شاده فاراهم    روزرساانی  لفیق شود تا یک رویکارد باه  موارد فوق ت

 .31شود
شاید روزی این کار را انجار دهم و کتاب دیگاری را بنویسام   

بنا شده باشد ولی در عاین حاال   « علیه مالکیّت فکری»که بر بنیان 
های جدیدتری را در بر بگیرد، و شاید  ها، مستندات و ماال استدالل

 . تاا آن روز، 32«ا کپای کنیاد  ایان کتااب ر  »اسم کتاب را بگااارر  
باه   توانناد  کنند می را مطالعه می« علیه مالکیّت فکری»افرادی که 
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 Selected Supplementary»باا عناوان    c4sif وباالم  پسات 

Material for Against Intellectual Property»   کاه در اوّل
ار و همۀ مواردی که در این مقدّماه بیاان    نوشته 6036سال  مارس

 گااهی  از هار  ایان پسات   مراجعاه کنناد؛   گیرد کردر را در برمی
مختلفای   آثاار  در مورد بیشتر اطاّلعات کسب برای. شود می روز به

نگاه  www.c4sif.org/resources که مورد اشاره قرار گرفت به
درش  www.c4sif.org در گااهی  کاه  البته شاید مطاالبی  ؛ وکنید
 .شوند را شاید مفید بیابید می

 استفن کینسال
 1111هوستون ـ فوریۀ 

 
 

                                                                 
نخستین بار در سمپوزیومی ارائاه شاد باه    « علیه مالکیّت فکری»کتاب  .3

کاربردهای تئوری حقوق لیبرتارین اختصاص داشت و در مجلۀ مطالعاات  

منتشر شد؛ و سپ  به شاکا   6003در بّار  6، مجلّد 33لیبرتارین، شمارۀ 

از سوی مفسسۀ می س به چاپ رسید و باار   6006نامه در سال  یک ویژه

 ]را ببینیاد  13نوشات   پای [فر  های لسه از سوی کتاب 6036سال  دیگر در

منتشر شد بر اسااس مقالاۀ دیگاری     6003ای که در سال  منتشر شد. مقاله

بنا شده باود کاه در پناا حقاوق و     « مشروعیّت مالکیّت فکری»با عنوان 

اقتصاد کنفاران  پژوهشاگران اقتصااد اُتریشای ارائاه کارده باودر؛ ایان         

در دانشااگاه آوباارون  6000مااارس  63سااۀ میاا س در کنفااران  را مفس


