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مقدمه-1
ترین منابع درآمدي بـراي بسـیاري از کشـورهاي در    امروزه، صنعت گردشگري یکی از مهم

عنـوان عامـل متمـایز کـردن     در دنیاي رقابتی امـروز، گردشـگري بـه   . رودشمار میسعه بهحال تو
خلـق  .(WIPO, 2014: 2)شـود  کننـد، توصـیف مـی   کاالها و خدماتی که ارزش افزوده ایجاد می

ریـزان  ترین موضـوعاتی اسـت کـه امـروزه برنامـه     هاي جدید در گردشگري یکی از مهمفرصت
ید داشته و منافع چند سـویه را از بسـتر فعالیـت پرتکـاپوي گردشـگري      توریسم بدان تأکيحوزه

عبارت دیگر، توجه به گردشگري بـا  هاي گردشگري یا بهتخصصی شدن فعالیت. دهندشکل می
منـدي از ایـن صـنعت را    سنتی بهرهيیافته، دیرگاهی است شیوهعالئق ویژه در کشورهاي توسعه

در کارآمدتر وي خود بسیاربه نوبهتجربه نمودن است که و فضاي متفاوتی را درحالکردهرها 
.شودمیتکثر فعالیت گردشگري عین حال موجب

ي پایــدار هــاي اخیــر بــه مثابــه یــک مفهــوم اقتصــادي کــه بــر توســعهمفهــوم رقابــت در ســال
گردشگري تأثیرگـذار اسـت، مطـرح شـده و هماننـد رقابـت در کاالهـاي مصـرفی، مقصـدهاي          

ي ترکیبـی از منـافع   بایست مشتریان خود را متقاعد کننـد کـه قـادر بـه عرضـه     یگردشگري نیز م
صـنعت در حـال تغییـر گردشـگري     . ها را عرضه کندتواند آنهستند که هیچ مقصد دیگري نمی
. شـوند هر روز نیز رقباي جدیدي وارد صنعت گردشگري مـی . نیاز شدیدي به بقاء و رقابت دارد

هـا  ها مجبورند تا مهارتتر شوند و شرکتن باید به مشتریان نزدیککنندگابه همین دلیل، عرضه
برنـد مقاصـد   «منظور مـدیریت  ها بهبنابراین، راهکار دولت. و منابع خود را با بازار هماهنگ کنند

هــاي اخیــر، طراحــی و در ســال. هــاي معمــول بازاریــابی اســتفراتــر از تکنیــک1»گردشــگري
ي گـذاري مسـتقیم خـارجی بـر پایـه     منظـور جـذب سـرمایه   بهسازي برند مقصد گردشگري پیاده

این مهم، اساساً یک مزیـت رقـابتی در   . ها قرار گرفته استدر دستور کار دولت2»صنایع خالق«
دنبـال  مقاصـد گردشـگري بـه   .(Ullam and et al, 2013: 1113)کندمقابل رقباي دیگر ایجاد می

بـه وجـود   » منـاطق خـالق  «و » هـاي خـالق  ملـت «چون سازي خود مفاهیم نوین ارزشمند و آینده
، نام، سمبل، لوگو یا سایر اشکال گرافیکی است که (Destination Branding)مقصود از برند مقصد گردشگري .1

را به همراه سازد نوید یک سفر به یاد ماندنی و تجربه منحصر به فرد در مقصدکه مقصد را مشخص و متمایز میعالوه بر این
بنابراین، تمام ابعاد ارزش ویژه برند . کنددارد و به عنوان عاملی در جهت تحکیم و تقویت خاطرات مفرح از مقصد عمل می

.شوندتأثیري مثبت بر ارزش ادراك شده در دو بعد وفاداري و آگاهی باعث افزایش تمایل به بازگشت می
به بیان دیگر، صنایع خالق به . اندد که خود را به ویژگی خالقیت آراستهمراد از صنایع خالق تمامی صنایعی هستن.2

ها خالقیت فردي یا جمعی انسان است که از جمله صنایع فرهنگی را مجموعه خاصی از صنایع اطالق شد که ماده اولیه آن
. شودشامل می
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آورد؛ براي مثال، پس از ملت استرالیا که تبدیل شدن به ملّتی خالق را آمـاج راهبـردي خـود    می
اندازي با عنوان بریتانیاي خالق را تـدوین کـرده اسـت    قرار داد، به تازگی ملّت انگلیس نیز چشم

کیقبـادي و  (ه پایتخت فرهنگی اروپـا تبـدیل شـود    کوشد تا بعنوان یک شهر خالق میو لندن به
). 15: 1387همکاران، 

تـوان  در این راستا نقش حقـوق مالکیـت فکـري را در حمایـت از صـنعت گردشـگري نمـی       
هـاي  ، جـذابیت 3)فولکلـور (، نمودهـاي فرهنـگ عامـه    2، خالقیـت 1دانـش سـنتی  . نادیده گرفـت 

ســهم مهمــی در جــذب 5و نــاملموس4هــاي ملمــوسجغرافیــایی، صــنایع دســتی و دیگــر دارایــی
طوري کـه همـین عوامـل سـبب ظهـور انـواع مختلـف گردشـگري بـه          کنند بهگردشگر ایفاء می

. ي گردشگري هنري و فرهنگی، کشاورزي، سالمت، تجارتی و غیره شده استانگیزه
نفعـان بخـش   بینی شده در آن براي ذيحقوقی مالکیت فکري و راهکارهاي حمایتی پیشنظام

و ابـداع و  7پـذیري ، رقابـت 6وريمنظـور افـزایش ظرفیـت بهـره    هاي متنوعی بهگردشگري، فرصت
بدیهی است با توجه به آثار اقتصادي صنعت گردشـگري،  . (WIPO, Ibid, 3)کند مهیا می8نوآوري

هـاي نظـام مالکیـت فکـري جهـت حمایـت از اجـزا و        گردشگري، اگر کشوري بتوانـد از ظرفیـت  
.     ده کند، شاهد رشد و شکوفایی بزرگی در سطح اقتصادي خواهد بودهاي گردشگري استفاجاذبه

وکارهاي وابسته بـه گردشـگري   تواند کسباستفاده از مصادیق گوناگون مالکیت فکري می
را تحت تأثیر قرار دهد و به تنوع بخشیدن به محصوالت در بـازار و حمایـت از میـراث فرهنگـی     

شـود کـه   اعث تشویق آن دسته از افراد بومی و محلـی مـی  کمک کند؛ این امر در جوامع سنتی ب
کنند و دانش سـنتی و  هاي فرهنگ عامه فعالیت میهاي صنایع دستی، طب سنتی و جلوهدر زمینه

هـاي حمـایتی گردشـگري،    در صورت عدم استفاده از چارچوب. بومی آنان حمایت خواهد شد
واهنـد بـرد و اگـر مختصـري منـافع نیـز       اي نخصاحبان این دانش منفعت اقتصادي قابـل مالحظـه  

ي بنابراین، در سـایه . دست آورند در مقایسه با منافع کالن افراد سودجو بسیار ناچیز خواهد بودبه
ي رو، نظریـه یابـد؛ از ایـن  فکري، مقصد گردشگري هویت رقابتی متمایزي مـی مالکیتحمایت

بـه  » عنـوان یـک صـنعت   بـه گردشـگري «هـاي مالکیـت فکـري از    گردشگري در پرتـو حمایـت  

1. Traditional Knowledge
2. Creativity
3. Traditional Cultural Expression /Folklore
4. Tangible assets
5. Intangible assets
6. Productivity
7. Competitiveness
8. Innovation
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. (Ghafele, 2011: 2)یابد تغییر می1»گذاري اجتماعیعنوان یک سرمایهگردشگري به«
این مقاله تـالش دارد تـا نشـان دهـد کـه چگونـه کشـورهاي در حـال توسـعه از جملـه ایـران کـه             

ق مالکیـت فکـري   توانند از راهبردهاي نظام حقـو ي گردشگري دارند، میهاي فراوان در زمینهتوانایی
کنـد  مند شوند؛ چرا که حقوق مالکیت فکري مانند شمشیر دو لبه عمل مـی براي جذب گردشگر بهره

ي انحصار بـراي کاالهـا و خـدمات موجـود در مقاصـد      و ضمن حمایت حقوقی و فراهم کردن زمینه
سـازي محصـوالت و   ي تجـاري گردشگري، سبب مشهور شـدن برنـد مقاصـد گردشـگري در زمینـه     

. ي خود سهم مهمی در گردشـگري تجـاري دارد  شود که به نوبهدست آمده از آن میایع دستی بهصن
. ماندباقی نمی) رقبا(عبارت دیگر، با استفاده از ابزارهاي قانونی مالکیت فکري نفعی براي دیگران به

ــت و       ــت فکــري در حمای ــوق مالکی ــن اســت کــه نقــش حق ــه ای ــن مقال ســؤال اصــلی در ای
ي صنعت گردشگري چیست؟ و این صنعت در نظام حقـوقی یادشـده چـه جایگـاهی     پذیررقابت

دارد؟ براي پاسخ به این سؤال ابتدا الزم است به تحلیل ابعاد مالکیت فکري و ارتباط و نقش ایـن  
هاي مختلف ایـن حقـوق و   حقوق با صنعت گردشگري پرداخت و سپس با در نظر گرفتن شاخه

ایـن  . بیق این معیارها بر انواع  متفاوت گردشگري بررسـی شـود  معیار حمایت هر یک، امکان تط
ي تحلیلی درصدد اسـت تـا نقـش حمـایتی حقـوق      اي و به شیوهمقاله با استفاده از روش کتابخانه

ي حقوق مالکیت ادبی و هنري در ارتبـاط بـا  نمودهـاي فرهنـگ     مالکیت فکري را در دو شاخه
گردشـگري فرهنگـی و هنـري محسـوب     يانگیـزه و آثـار معمـاري کـه عمـده    ) فولکلـور (عامه 

هاي جغرافیایی و عالئم تجـاري و جمعـی   شود و حقوق مالکیت صنعتی که در ارتباط با نشانهمی
کـه یکـی از   در پایان، نظر به ایـن . سازي محصوالت نشأت گرفته است را بررسی کنددر تجاري

باشد تقاء این صنعت در ایران میاهداف این مقاله شناسایی علل و عناصر جذب گردشگري و ار
حقوق مالکیت فکري اشاره کرده و روي صنعت گردشگري ایران از دیدگاههاي پیشبه چالش

. کنیمهایی را با توجه به آن مطرح میپیشنهاد

2حقوق مالکیت فکري-2

مفهوم-2-1
و خالقیـت  فکري در مفهوم وسیع کلمه عبـارت اسـت از حقـوق ناشـی از آفـرینش      مالکیت

گذاري مستقیم داخلی و خارجی به بدین معنا که به دلیل نقش برجسته گردشگري در توسعه اقتصادي، زمینه سرمایه.1
.شودسرعت فراهم می

2. Intellectual Property Rights
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هـاي علمـی، صـنعتی، ادبـی و هنـري کـه از راه دانـش، هنـر یـا ابتکـار           فکري آفریننده در زمینـه 
ي قواعـد و مقرراتـی اسـت کـه از     به بیان کلی، حقوق مالکیت فکري مجموعه.  آیدوجود میبه

کنـد و در ایـن   فکر، خالقیت و ابتکار بشر که ارزش اقتصادي و داد و سـتد دارنـد، حمایـت مـی    
ي آن اعطـاء  استا یک سري حقوق مادي محدود به زمان و حقوق معنوي دائم بـه پدیدآورنـده  ر

1.کندمی

، حقـوق مالکیـت فکـري    »وایپـو «موسـوم بـه   2به تعبیر دبیرکل سازمان جهانی مالکیت فکري
ویـژه  ي اقتصادي و ایجاد ثـروت بـوده و هنـوز در تمـام کشـورها بـه      ابزاري قدرتمند براي توسعه

بنـابراین، مالکیـت فکـري    . کـار گرفتـه نشـده اسـت    ي در حال توسعه به بهترین نحـو بـه  کشورها
ي ملـل از نظـر مـادي،    توان از آن براي پربـار کـردن زنـدگی افـراد و آینـده     نیرویی است که می

.(Idris, 2003: 18)فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد 
گـذاري در  ست بـراي سـرمایه  حمایت قوي و اثرگذار از حقوق مالکیت فکري سنگ بنایی ا

نظـام مالکیـت   . تحقیق و توسعه که در نهایت رشد اقتصـادي بلندمـدت را درپـی خواهـد داشـت     
عنـوان ابـزاري   هـاي خـود را بـه   هـا و ظرفیـت  تواند به کشورها کمک کند تا توانمنديفکري می

گذار به ایجاد حقوق مالکیت فکري اثر. کار گیرندقدرتمند در رشد و اعتالي اقتصادي جامعه به
کنـد تـا در آن   کنـد و محیطـی را فـراهم مـی    تعادل بین منـافع نـوآور و منـافع عمـوم کمـک مـی      

. خالقیت و نوآوري در جهت سود همگانی پیشرفت کند

مصادیق-2-2
مالکیـت ادبـی و   : شـود ي اصـلی تقسـیم مـی   طور سنتی بـه دو شـاخه  حقوق مالکیت فکري به

یت این حقوق ابتدا توسـط کنوانسـیون پـاریس بـراي حمایـت از      اهم. 4و مالکیت صنعتی3هنري
و کنوانسـیون بِـرن بـراي حمایـت از آثـار ادبـی و هنـري در سـال         1883مالکیت صنعتی در سال 

به رسمیت شناخته شد؛ در حال حاضر، سازمان جهانی مالکیت فکري اداره و نظـارت هـر   1886
عبارتست از حق انحصاري ساخت، حق انحصاري فروش، (Economic Right)منظور از حق مادي یا اقصادي .1

. ممانعت از واردات کاال، حق نشرو تکثیر، حق اقتباس و تلخیص و تبدیل، حق عرضه و اجرا و حق استفاده از پاداش و جایزه
ق افشاي اثر، حق حرمت نام و عنوان پدیدآورنده، حق تمامیت اثر، حق شامل ح(Moral Right)و مقصود از حق معنوي 

مبانی مالکیت فکري، محمود : براي مطالعه هر یک از حقوق احصاء شده مراجعه کنید به. عدول و حق دسترسی به اثر است
.47-63، انتشارت پژوهشگاه و اندیشه اسالمی، صص 1386نیا، حکمت

2. World Intellectual Property Organization (WIPO)
3. Literary and Artistic Property
4. Industrial Property
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.دو معاهده را بر عهده دارد
شـود، اصـطالحی اسـت کـه از     و هنري که با نام کپی رایت نیز شناخته مینظام مالکیت ادبی

برداري مالی متعلق به هنرمند یا نویسنده نسـبت بـه اثـرش حکایـت دارد و بـه      انحصار موقت بهره
ي خود شامل دو مقوله از حقوق است؛ حق مؤلـف یـا حقـوق پدیدآورنـدگان آثـار ادبـی و       نوبه

بـه  ). 25: 1390کلمبـه،  (شـود  هـم یـاد مـی   » حقـوق مـرتبط  «ه هنري و حقوق مجاور کـه از آن بـ  
طور سنتی بر این نظام حاکم است، آثار ادبی و هنري، بدون توجه بـه نـوع،   موجب اصولی که به

ي ظهـور،  شـوند و مشـروط بـه زمینـه    هـا حمایـت مـی   شکل ارائه، شایستگی و هدف از ایجاد آن
سـتند و چتـر حمـایتی ایـن بخـش از حقـوق       ارزش هنري، اقتصادي و میـزان موفقیـت تجـاري نی   

مالکیت فکري حتی بر آثار موسیقایی، هنرهاي تجسمی از قبیل صنایع دستی و آثار معماري کـه  
.   روند، گسترده شده استشمار میمحصول نمادین فرهنگ عامه به

ي حقوق و سلطه و اقتداري است کـه بـر موضـوعات مختلـف     نظام مالکیت صنعتی مجموعه
عتی یـا تجـاري داشـته باشـد، بـار      اي کـه خصوصـیات صـن   ي خلـق شـده  و هرگونه پدیدهصنعتی 

: 1390امـامی،  (بـرداري کنـد   طور انحصاري از آن بهـره دهد تا بهشود و به مالک آن حق میمی
هـاي  ، نشـانه 1این بخش از حقـوق مالکیـت فکـري داراي مصـادیقی چـون، عالئـم تجـاري       ). 36

و اسـرار  6، حـق ثبـت اختـراع   5هـاي صـنعتی  ، طـرح 4عالئم جمعـی ،3، عالئم تضمینی2جغرافیایی
جـذابیت برنـد مقصـد گردشـگري     تواننـد در ي خـود مـی  باشد که هر یـک بـه نوبـه   می7تجاري

. (Speriusi-Vlad, 2014: 3)گذار باشند تأثیر

ارتباط و نقش حقوق مالکیت فکري در مقصد گردشگري-3
ي با گردشگريارتباط حقوق مالکیت فکر-3-1

. آیا حقوق مالکیت فکري با بخش گردشگري ارتباط دارد؟ این یک سؤال بسیار مهم اسـت 
رسد که گردشگري هیچ ارتبـاطی بـا مالکیـت فکـري نـدارد امـا بـا        نظر میگرچه در نگاه اول به

از یـک سـو،   . توان ارتباط و تـداخل ایـن دو مفهـوم بـا یکـدیگر را تشـخیص داد      کمی دقت می
وابسته به بخش خدمات بوده و از سوي دیگـر، اثـري کـه مالکیـت فکـري بـر رشـد        گردشگري

1. Trade marks
2. Geographical Indication
3. Certification marks
4. Collective marks
5. Industrial Designs
6. Patent
7. Trade Secrete
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در واقع، صنعت گردشگري رشد مستمري را . اقتصادي دارد، در این صنعت نیز قابل توجه است
در بخش خدمات تجربه کرده است؛ براساس گزارش سازمان جهـانی گردشـگري، تجـارت در    

. (Ibid, 1-2)بیشتر از صادرات نفت رسیده است ي مساوي و حتی بخش گردشگري به درجه
صـورت یـک ابـزار مهـم     وضعیت مالکیت فکري در کشورهاي در حال توسعه به تـدریج بـه  

اي کـه در ایـن کشـورها، فهـم     گونـه کلیدي براي دستیابی به رشـد اقتصـادي درآمـده اسـت، بـه     
ارآمـد امـري ضـروري و    هاي اقتصادي مالکیت فکري و ایجاد نظام مالکیت فکري قوي و کپایه

زاي حقوق مالکیت فکـري در اقتصـادهاي مـدرن نقشـی هماننـد      قدرت درون. حیاتی شده است
ي گردشـگري، هـر کشـوري کـه از     بنـابراین، در زمینـه  . کنـد ایفاء مـی » حقوق مالکیت فیزیکی«

توانـد بـه   ابزارهاي مالکیت فکري بـراي مـدیریت مقاصـد گردشـگري خـود اسـتفاده کنـد، مـی        
.  رین سطح توسعه در این بخش دست یابدباالت

با توجه به مراتب یادشده، ارتباط تأسیس حقوقی مالکیت فکـري بـا صـنعت گردشـگري بـه      
عنـوان یـک فعالیـت    از یـک سـو، صـنعت گردشـگري بـه     . شـود تحلیل اقتصادي آن منتهـی مـی  

دشـگري  ي خـدمات گر وکارهـاي ارائـه دهنـده   ها و کسبخدماتی نیازمند توجه بوده و شرکت
تواند ضمن معرفـی  حقوق مالکیت فکري می. گذاري زیربنایی و بلند مدت هستندنیازمند سرمایه

گذاري در بخـش تحقیـق و توسـعه را بـراي مقاصـد      عوامل اثرگذار در جذب گردشگر، سرمایه
هـاي قـانونی   ي ایـن عوامـل از حمایـت   منـدي مجموعـه  گردشگري به همراه داشته باشـد و بهـره  

از . دنبـال خواهـد داشـت   گذاري مسـتقیم داخلـی و خـارجی را بـه    ي ترغیب سرمایهمالکیت فکر
تواند عـاملی مهـم در ارتقـاي فرآینـد     سوي دیگر، استفاده از سازوکار حقوق مالکیت فکري می

سازي محصوالت خاص وابسته به گردشگري نظیر صنایع دسـتی و محصـوالت فرهنگـی    تجاري
بـه  . شمار آیدشود، بهو بومی در مقاصد گردشگري تولید میدیگر که عمدتاً توسط افراد محلی 

ي شـود و زمینـه  این معنا که با ایجاد حق انحصاري، مزیت رقابتی براي این محصوالت ایجاد می
.   فروشی را به همراه خواهد داشتاشتغال و پویایی بازار خرده

سـاختار مالکیـت   . صـورت فـردي یـا جمعـی تملـک شـود      تواند بهحقوق مالکیت فکري می
هاي به اشـتراك گذاشـته شـده بـا سـبک ویـژه یـا بـر مبنـاي          فکري جمعی بر مبناي مالکیت ایده

در حقیقـت ارزش  . طبیعت جغرافیایی خاص توسط افراد بومی یک اقلیم محصور، متمرکز است
حقوق جمعی توسـط  . وکار واحد، قابل کنترل و شناسایی نیستبرند مقصد گردشگري با کسب

ي خـاص  در محـدوده » دانـش سـنتی  «از بومیان در ارتباط با هدفی خاص کـه متکـی بـر    گروهی 
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هـاي جغرافیـایی و عالئـم    در ایـن راسـتا، نشـانه   . شـوند باشد، مدیریت یا تملک میجغرافیایی می
مالکیـت فکـري   . تجاري جمعی که از جمله مصادیق مالکیت فکري هستند، نقـش مهمـی دارنـد   

ي مبتنی بر فرهنگ، خالقیت محلی، رشـد محصـوالت خـاص و    عهتواند موجبات توسجمعی می
مالکیت فکـري  . مورد توجه قرار گیرد» نظام گردشگري جایگزین«عنوان غیره را فراهم کند و به

هـا در  عنوان ابزاري براي حفاظت از دستاوردهاي مـادي و معنـوي و افـزایش ارزش آن   جمعی به
.(Paolo Russo, 2011: 5)شودهاي خاص مشخص میاي با ویژگیجامعه

تـوان از  ي گردشگري محلی بر محور خالقیـت و نـوآوري نمـی   بنابراین، در تالش براي توسعه
ي ي خـود انگیـزه  هاي مختلف که به نوبهگردشگران با جاذبه. ماهیت جمعی اموال فکري غافل شد

ساختار کـامالً متفـاوتی   کند و همچنین محصوالت اصیل این مناطق که در بازار باسفر را فراهم می
بنابراین، الزم است تا نظام جـذب گردشـگري محلـی را بـه     . کنندشوند، ارتباط برقرار نمیارائه می

توانـد از طریـق یـک نظـام     پیوند زد؛ این عمل می» برند مقصد«مالکیت فکري جمعی در پرتو یک 
منـاطق بـا کیفیـت بـاال بـا برنـد       گـذاري  انجام شود که مشتمل بر نـام 2»سلسله مراتبی«یا 1»آبشاري«

تواننـد کاالهـا و خـدمات    مـی »  برچسـب «ها و تأسیسـات داراي  طوري که فروشگاهخاص است؛ به
کارهـاي مالکیـت   اسـتفاده از سـازو  . ي خود را با عالمت تجاري با کیفیت عرضه کنندحمایت شده

ي جغرافیـایی و در سـطح   اي باشد که در سطح تولید از طریق یـک نشـانه  گونهفکري جمعی باید به
محصوالت اصیل و با کیفیـت  . عنوان یک عالمت جمعی عمل کندچسب بهمحلی از طریق یک بر

ي رو الزم است تـا نمایـه  شوند، از اینطور محدود تولید میباال صرفاً در مبدأ جغرافیایی خاص و به
ت الکلی تنهـا بـا اسـتفاده از اسـم     ي غذا و مشروبابراي مثال، در زمینه. ببرندگردشگري خود را باال 

ي جغرافیـایی بـه همـراه سـایر تولیـدات      هـاي یـک منطقـه   ها و هتلتوان در رستورانمبدأ خاص می
پس اگر تمام این عوامل و ذینفعان صـنعت گردشـگري مجـاز باشـند تـا      . رسانی کردمحلی خدمت

توانـد بـر رویـدادهاي    تحت برچسب خاصی قلمرو سرزمینی خـود را متمـایز کننـد، ایـن نشـان مـی      
ي هـاي هنـري، صـنایع دسـتی، شـیوه     شـوند، جشـنواره  فرهنگی که بر سبک مخصوص برگزار مـی 

.(Ibid, 6)گذار باشد زندگی و درنهایت جذب گردشگر تأثیر

نقش حقوق مالکیت فکري در مقصد گردشگري-3-2
ردشـگري  طور که مالحظه شد، اعمال نفوذ نظـام حقـوق مالکیـت فکـري در بخـش گ     همان

1. Cascading
2. Hierarchical
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برداري از برنـدها و  طور کلی، توسعه و بهرهبه. شودمنجر به شناسایی برند مقاصد گردشگري می
ملمـوس  هـاي نـا  دارایی. هاي تجاري با بخش خدمات و بنابراین بخش گردشگري رابطه داردنام

تواننـد از طریـق معرفـی    شـوند، مـی  ي گردشگري که موجـب انسـجام اجتمـاعی مـی    یک منطقه
توانـد بــراي صــنعت  بـه بیــان دیگــر، مالکیـت فکــري مــی  . فکـري توســعه یابنــد مالکیــتحقـوق  

تـر، بـا   از همـه مهـم  . (Braun, 2012: 7)آفرینـی کنـد   گردشگري یک سرزمین جغرافیایی، ارزش
صـد گردشـگري در سـطح جهـان تقویـت      هاي مالکیـت فکـري تصـویر برنـد مقا    اجراي حمایت

دهـد و بـازار   ي برند ارائـه مـی  قابتی، آگاهی بیشتري دربارهي تبلیغات رشود چرا که در حیطهمی
توانند با معرفی برنـد مقصـد گردشـگري    جوامع بومی و محلی می. بخشدگردشگري را رونق می

ي قابــل از طریــق مصــادیق مختلــف حقــوق مالکیــت فکــري و مــدیریت آن، پیشــرفت و توســعه
.   (LaRaine Ingram, 2014: 165)ي گردشگري داشته باشند توجهی در حوزه

1»ي فکــريســرمایه«از دیــدگاه حقــوق مالکیــت فکــري، برنــد مقصــد گردشــگري، یــک 

در قلمـرو حقـوق مالکیـت    . هـا تقاضـاي حمایـت از آن را دارنـد    شود کـه دولـت  محسوب می
دلیل حمایت حقوقی معروف شـده و در نتیجـه در تثبیـت موقعیـت بـازار      فکري، برند مقصد به
دست آمده از گردشگري نقـش مهمـی   یابی صنایع بهمچنین در موقعیتمکان گردشگري و ه

. (C.Hall and et al, 2008: 153)کند ایفاء می
کـه فضـایی را   سازي صنعت گردشگري از طریـق نظـام مالکیـت فکـري، ضـمن ایـن      توانمند

و بـاال  نفع مقاصد گردشگري شکوفا شود، بر بازاریابیآورد تا خالقیت و نوآوري بهوجود میبه
هـاي جغرافیـایی و عالئـم جمعـی بـه      مصـادیقی ماننـد نشـانه   . رفتن کیفیـت خـدمات تأکیـد دارد   

بازاریابی بهتر مقصد گردشـگري داللـت دارد و در مقابـل اسـرار تجـاري و ثبـت اختراعـات بـر         
تواند کیفیت باالي خدمات وابسته به این صنعت را ارتقاء دهـد  وکار میمبناي فرآیندهاي کسب

.(Ghafele, 2008: 4)
عنوان اهرمـی بـراي حمایـت از برنـد مقصـد گردشـگري عمـل        هاي فکري بهحقوق مالکیت

از نقطـه نظـر   . کننـد مـی 3»سرزمین تعـاونی «را جایگزین مفهوم 2»سرزمین رقابتی«کرده و مفهوم 
هـاي کوچـک و متوسـط را احیـاء و     گـذاري اقتصاد دانش محور، حقوق مالکیت فکري، سرمایه

کنـد تـا جـایی کـه     هـا ارزش افـزوده ایجـاد مـی    هـاي فکـري آن  پذیر کرده و براي داراییرقابت
هـاي مالکیـت   بدون حمایت. کندها را فراهم میسازي کاال و صنایع مربوط به آني تجاريزمینه

1. Intellectual Capital
2. Competitive Territory
3. Cooperative Territory
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گذاري در صنعت گردشگري مقرون به صرفه نبوده و با خطر بزرگی مواجه اسـت  فکري سرمایه
دلیل نبود حـق انحصـاري   شود و امکان دارد بهشی به کاالها و خدمات منتفی میچرا که تمایزبخ

در طی یک رقابت مکّارانه، حقوق اموال فکري از سوي رقباي بـازار مـورد جعـل و تقلیـد قـرار      
. (Nkomo, 2014: 3-8)کنـد  هـا را فـراهم مـی   آن1ي سـواري مجـانی  ي خود زمینهنوبهگیرد که به

ــه، در حــوز  ــراي نمون ــههب ــور نمون ــص ي فولکل ــایی از رق ــه  ه ــومی وجــود دارد ک و موســیقی ب
هـاي  برداري کرده و تحت عنـوان قطعـه  ها را نمونههاي اجرایی، آنهاي موسیقی و گروهشرکت

سـازي فولکلـور ایـن    در ارتباط با این اشکال تجاري. دهندآرایی به عموم ارائه میاصیل یا رقص
ي ایـن رونـد دسـتخوش تغییراتـی شـوند یـا حتـی        ی، در ادامـه نگرانی وجود دارد که جوامع سنت

.  آسیب ببینند

بندي اقسام مالکیت فکريجایگاه صنعت گردشگري در تقسیم-4
ت گردشــگري بــه شــناخت عوامــل  ي اعمــال حقــوق مالکیــت فکــري در صــنعدرك نحــوه

شـود  عالیت جمعی یاد میعنوان یک فکه گردشگري بهنظر به این. گذار در آن بستگی داردتأثیر
شـوند را  هاي جمعـی محسـوب مـی   در این بخش مصادیق حقوق مالکیت فکري که جزء دارایی

در این راسـتا، ابتـدا از نقـش مالکیـت ادبـی و      . کنیمي مالکیت فکري بررسی میدر هر دو شاخه
ي گردشــگري فرهنگــی، کــه انگیــزه) فولکلــور(هنــري در حمایــت از نمودهــاي فرهنــگ عامــه 

گـوییم و سـپس نقـش حقـوق مالکیـت صـنعتی را در دو       شـود سـخن مـی   اریخی محسوب مـی ت
ي گردشگري سالمت ي عمدهکه انگیزه(هاي جغرافیایی در حمایت از طب سنتی ي نشانهحوزه

و محصوالت و کاالهاي اصیل کشاورزي نشـأت گرفتـه از منـاطق خـاص در     ) شودمحسوب می
سی خواهیم کرد و در ادامه نقش حقوق عالئـم تجـاري و   ارتباط با گردشگري کشاورزي را برر

سازي محصوالت نشأت گرفته از مقاصد گردشـگري در جهـت تقویـت برنـد     جمعی در تجاري
. این مقاصد ارزیابی خواهد شد

حقوق مالکیت ادبی و هنري -4-1
ترین محل تالقی مالکیت ادبی و هنري با صنعت گردشـگري، نمودهـاي فرهنـگ عامـه     مهم

فرهنـگ عامـه بـه مثابـه یکـی از      . (WIPO, 2012: 9)و اجرا کنندگان این آثـار هسـتند   ) فولکلور(

1. Free Riding
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ي گردشگري مـورد توجـه   عنوان یک فرصت در توسعهتواند بهي فرهنگی میمنابع غنی سرمایه
هـا در  دهد که در میـان آن کاوش در زندگی اقتصادي برخی از قبایل بدوي نشان می. قرار گیرد
در . مـادي پیونـد خـورده اسـت    ز موارد مفهوم مالکیت بیش از اشیاء مادي بـا امـور غیـر   بسیاري ا

ي آن شود متعلـق بـه سـازنده   اي ساخته میهاي قبیلههایی که براي انجمنتصنیف1جزایر آندمان
هـاي  ي تـورس، افسـانه  در نـزد سـاکنان جزایـر دماغـه    . بوده و خواندن آن حق انحصاري اوسـت 

پوستان کواکیوتـل در صـورتی کـه از پرداخـت دیـن      سرخ. ن مالکیت هستندمحلی مشمول عنوا
چنـین مـواردي   ). 25: 1390خدمتگـذار،  (توانند اسم خود را گرو بگذارند خود عاجز باشند، می

ي اقتصـادي داشـته باشـد،    کـه صـبغه  دهد که آثار و نمودهاي فرهنگ عامـه بـیش از آن  نشان می
. رنگ معنوي و اخالقی دارد

تواند تأثیر عمیقی بر گردشگري داشـته باشـد و در ایـن راسـتا، فـروش      هاي بومی میگفرهن
شـمار  دست آمده از آن یک منبع درآمدي مهمی بـراي بیشـتر جوامـع بـه    صنایع دستی و هنري به

گیري از سازوکارهاي حقوق مالکیـت فکـري، سـبک    براي نمونه کشور جامائیکا با بهره.آیدمی
را در جهت ارتقاء برند مقصـد گردشـگري مـورد    2»رگا«خود، موسوم به موسیقی خاص بومیان 

ائیکـایی از ایـن راه کسـب درآمـد     طوري که امروزه قریـب پـانزده هـزار جام   حمایت قرار داد به
کنند و فرهنگ جامائیکا را از مجراي موسیقی، مد، حرکات موزون و غیره بـه جهـان معرفـی    می
:LaRaine Ingram, 2014)کنند می 157)   .

با این حال، در بسیاري از موارد و در جایی کـه از دانـش یـا هنـر سـنتی اسـتفاده شـده اسـت         
انـد و اگـر چیـزي عایدشـان شـده      جوامع بومی و محلی از هیچ منفعت اقتصادي برخوردار نشـده 

عنـوان مثـال، کشـف قابلیـت مبـارزه بـا       به. چیز استباشد در مقایسه با منافع کالن سودجویان، نا
100تقریبـاً  ) که حق انحصـاري داشـت  (تومور در گل تفلونی در ماداگاسکار؛ شرکت فروشنده 

بـه ایـن ترتیـب، انـواع     . درصـد آن بـه سـود شـرکت بـود     88میلیون دالر سود خالص داشت که 
تواند منتهی به وارد شـدن خسـارت بـه    برداري به جوامع سنتی آسیب رسانده که میمختلف بهره

چنـین کاربردهـایی کـه  اقـالم هنـري را تنـزل       هم. هاي هنري شودها و خانهموزهاموال و آثار در 
تا حدي که این آثار و اقـالم و نمادهـاي فرهنگـی و ادبـی،     . رساننددهند، به جوامع آسیب میمی

عنـوان مثـال،   بـه . شـود خارج از محیط سنتی خود بـا اهـدافی متمـایز از هـدف اولیـه آشـکار مـی       
اي و زننـده از  حرفـه شـود یـا تقلیـدي غیـر    فروختـه مـی  » هنـر زینتـی  «نـوان  عمصنوعات مذهبی به

1. Andaman
2. Reggae
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الماسـی و حبیبـی،   (شـود  هاي مردم بومی در کشـورهاي اروپـایی بـه نمـایش گذاشـته مـی      رقص
1389 :42      .(

1348در حقوق ایران، در قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب سال 
این 2ي ماده10موجب بند مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است؛ بههاي فرهنگ عامهجلوه

یـا میـراث فراهنگـی و هنـر ملـی      ) فولکلور(ي فرهنگ عامه قانون هرگونه اثر ابتکاري که بر پایه
ایـن مـاده اثـر مـورد حمایـت را      9چنین بند هم. گیردپدید آمده باشد، مشمول این قانون قرار می

داند؛ از آنجـا کـه   ي قالی و گلیم میمربوط به هنرهاي دستی یا صنعتی و نقشهشامل اثر ابتکاري 
رود، شمار مـی فولکلور در قلمرو صنعت گردشگري قرار دارد و محرك گردشگري فرهنگی به

طـور ضـمنی بـا ایـن قـانون در      توان گفت که حمایت از دستاوردهاي صنعت گردشـگري بـه  می
. ارتباط است

، بـه تعریـف و   1389ي قـانون مالکیـت ادبـی و هنـري سـال      الیحـه 1ي هماد42چنین بند هم
ــه اســت   ــارت اســت از  نمودهــاي«: وســعت نمودهــاي فرهنــگ عامــه پرداخت فرهنــگ عامــه عب

اي از هویـت  مدار و مبتنـی بـر سـنت کـه بازتـابی از انتظـارات و آمـال و جلـوه        هاي گروهآفریده
صورت شفاهی، نمایشی یا به طـرق  ه است و بههاي جامعفرهنگی و اجتماعی و هنجارها و ارزش

: از قبیل. دیگر نسل به نسل انتقال یافته است
ها، اشعار و معماهاي ملی و قومی؛ ها، داستانافسانه) الف

هاي موسیقی ملی و قومی؛ها و دستگاهها، نغمهتصنیف) ب
هاي ملی و قومی؛ها و نمایشرقص) ج
هـا،  ها، سـفالینه ها، پیکرهکاريها، کندهقش و نگارها و نقاشیویژه نصنایع سنتی دستی، به) د

. »هاي محلی و منسوجات بومیها، جواهر آالت، لباسآثار موزائیکی، چوب آالت، فلز کاري
دالیلـی ماننـد نداشـتن اصـالت، محـدود      با این همه، منتقدان این نظام حمایتی معتقدند که بـه 

قـرار  1»قلمـرو عمـوم  «هـا، ایـن آثـار در    نبودن مالک آنبودن حق انحصاري در زمان و مشخص 
ي کـه آثـار مزبـور در حـوزه    اعـم از ایـن  ... « الیحـه  1ي مـاده 18گیرد؛ اما باید از سیاق بنـد  می

دانان را بر ناکـافی بـودن دالیـل منتقـدان عنـوان      تمایل حقوق» عمومی قرار گرفته باشند یا نباشند
هایی عرضه شده است تا حقوق مالکیت ادبی و هنري نسبت بـه  کرد؛ هرچند در این باب پیشنهاد

ي آثار فولکوریک به نوعی عطف به ما سبق شود و حمایتی دائم نسـبت بـه ایـن آثـار اعطـا      همه
1. Public Domain
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در مورد شرط مالکیت باید اذعان داشت که آثار فولکوریک بـه تمـام   . (Farely, 1997: 18)کند 
در اینجـا، دارنـده و   . کننـد، تعلـق دارد  ص زنـدگی مـی  ي خاافراد بومی و سنتی که در آن جامعه

اي است که بدان تعلق داشته و این گروه و جمعیـت خـاص   مالک، هر فردي از فرهنگ و جامعه
. (Coombe and et al, 2007: 910)شوند مالک حقیقی آن محسوب می

ر مورد حمایـت  عنوان یکی دیگر از آثادر پایان این بحث الزم است به نقش آثار معماري به
حقـوق مربـوط بـه    . در نظام مالکیت ادبی و هنري و تأثیر آن بر گردشگري فرهنگی اشاره کنـیم 

ي سـاخت،  ي ظاهري و نماي سازه صرفنظر از روش و نحوهطور کلی شامل جنبهآثار معماري به
شـرط حمایـت فقـط اصـالت و ابتکـاري بـودن       . هدف، مصالح مورد استفاده و کیفیت کار است

قـانون یادشـده مـورد    2ي مـاده 7حمایـت قـانونی از آثـار معمـاري در بنـد      . باشدي سازه مینما
اثـر معمـاري از قبیـل طـرح و نقشـه سـاختمان مـورد        «برطبـق ایـن مـاده    . تصریح واقع شده اسـت 

باید گفت که ضمانت اجراهایی براي ناقضان این دسته از حقوق در . »باشدحمایت این قانون می
قانون مورد بحث در نظر گرفته شده است که شامل حبس، دستور موقت 29و 27،28، 23مواد 

.باشدها و جبران خسارت میبراي جلوگیري از نقض بیشتر، انتشار حکم نهایی در روزنامه

حقوق مالکیت صنعتی-4-2
سـو بـه تـأثیر نظـام حـاکم بـر       دلیل ماهیـت جمعـی صـنعت گردشـگري، از یـک     در اینجا به

گـذار در گردشـگري کشـاورزي و سـالمت و از سـوي      عنوان عامل تـأثیر هاي جغرافیایی بهنشانه
عالئـم تجـاري و جمعـی بسـنده     يدیگر، به بررسـی تقویـت برنـد مقاصـد گردشـگري در سـایه      

.کنیممی

هاي جغرافیاییهاينشانه-4-2-1
کـاال و هـم   هاي جغرافیایی یکی از مصادیق حقوق مالکیت فکري اسـت کـه هـم منشـأ    نشانه

باشـد را نشـان   غرافیـایی خـاص مـی   ي جکیفیت و خصوصیات کاالیی که نشأت گرفتـه از ناحیـه  
هاي جغرافیایی بین منشأ کاال و محصول نشأت گرفته از آن یـک پـل   به بیان بهتر، نشانه. دهندمی

اصی ي کیفیت و ویژگی خوجود نام یک منطقه روي یک کاال، نماینده. کندارتباطی برقرار می
هاي جغرافیایی رو، نشانهاز این). 26: 1385حسینی، میر(شود است که در دیگر کاالها یافت نمی

ي خاص هستند که تحـت  بخش محصوالت نشأت گرفته از ناحیهي کیفیت و تمایزکنندهتضمین
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Coombe and)شوند تأثیر آب و هوا، خاك، گیاهان و روش سنتی تولید، پرورش و پردازش می

et al, 2007: 900) .
هاي جغرافیایی شکلی از مالکیت جمعی است که با اعطاي امتیاز استفاده انحصـاري بـه   نشانه

هاي جغرافیـایی  در واقع، نظام نشانه. کندجماعتی خاص، پیشرفت اقتصادي صنعتگر را ممکن می
کند مل میچنین حفظ منافع مشتریان ععنوان راهی براي حفظ حقوق جمعی مردم منطقه و همبه

(Deepak, 2008: 200).
هـاي جغرافیـایی اختصـاص یافتـه     اي به نشـانه المللی مادههاي بیننامهاگرچه در بیشتر موافقت

ایـن  2ي بر طبق ماده. نامه لیسبون استنامه در این موضوع، موافقتترین موافقتاست، اما جامع
شـود کـه محصـول    یـا محلـی اطـالق مـی    اسم مبدأ به اسم جغرافیاي کشور، منطقه«نامه، موافقت

دلیـل محـیط جغرافیـایی از    نشأت گرفته از آنجا و کیفیت و مشخصات آن منحصـراً یـا اساسـاً بـه    
حمایـت در مقابـل   «نامـه،  موافقـت 3ي چنـین در مـاده  هـم » .جمله عوامل طبیعـی و انسـانی اسـت   

صورت ترجمـه شـده   سم بههرگونه غصب یا تقلید، حتی اگر مبدأ واقعی محصول بیان شود و یا ا
ها به کـار رود تضـمین خواهـد    یا به همراه اصطالحاتی مانند قسم، نوع، ساخت، تقلید یا مانند آن

» .شد
1384هاي جغرافیایی مصـوب سـال   قانون حمایت از نشانه1ي در حقوق ایران، بند الف ماده

کـاال را بـه قلمـرو، منطقـه و یـا      هـایی هسـتند کـه مبـدأ     هاي جغرافیایی نشانهنشانه«: داردمقرر می
کـه کیفیــت، مرغوبیـت، شـهرت و ســایر    مشـروط بــر ایـن  . کننـد اي از کشـور منتسـب مــی  ناحیـه 

: داردبنـد ب همـین مـاده بیـان مـی     » .خصوصیات کاال اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافیایی باشد
ایع دسـتی و یـا   هـاي آن و یـا صـن   کاال یعنی هرگونـه محصـول طبیعـی، کشـاورزي یـا فـرآورده      «

. »تولیدات صنعتی است
کننـده نسـبت بـه مبـدأ جغرافیـایی کـاال       واقعـی و گمـراه  در صورتی که معرفی و انتساب غیر

توانـد درخصـوص   روه ذینفـع مـی  قـانون یادشـده، هـر شـخص یـا گـ      2انجام شود، به موجب بند 
انتسـاب غیـر واقعـی و    منظور جلوگیري از عمال زیر که موجب معرفی وهاي جغرافیایی، بهنشانه

:ي ضرر و زیان را کندکننده مبدأ جغرافیایی شود، از دادگاه مطالبهگمراه
ي مبدأ جغرافیایی کاال؛کنندهمعرفی و انتساب غیر واقعی و گمراه-الف

کنوانسیون پـاریس  ) مکرر10(ي هاي جغرافیایی که مطابق مادههرگونه استفاده از نشانه-ب
. شروع باشدممصداق رقابت نا



101 نقش حقوق مالکیت فکري در حمایت از صنعت گردشگري

محـدود  دلیـل  نـا  هاي جغرافیایی بـه از میان مصادیق حقوق مالکیت فکري نظام حمایتی نشانه
قـانون  3ي مسـتفاد از بنـد الـف مـاده    (چنین اختیاري بودن  فرآیند ثبت بودن مدت حمایت و هم

قـانون  5ي مسـتفاد از بنـد ج مـاده   (المللی با ثبت در داخـل کشـور   و امکان حمایت بین) یادشده
، سازوکار مناسبی براي حمایت از آن دسته از مقاصد گردشـگري اسـت کـه توانمنـدي     )یادشده

. شـود مهمی درخصوص کاالها و خدمات و نیز صنایع دستی خاص خود را دارند، محسوب مـی 
و ) روسـتایی (ي گردشـگري کشـاورزي   پذیري مقاصد گردشگري در دو حـوزه بنابراین، رقابت

.کنیمها بررسی میدر چارچوب حاکم بر این نشانهگردشگري سالمت را 

1گردشگري کشاورزي. الف

اي از شــود، گونــهاي نیــز نامیــده مــیکــه گــاه گردشــگري مزرعــهگردشــگري کشــاورزي 
. گردشگري روستایی است که در ارتباط مسـتقیم بـا کشـاورزي در نـواحی روسـتایی قـرار دارد      

هـاي  ایجـاد فرصـت  يهـاي جدیـد در زمینـه   گردشگري کشاورزي انعکاسی از تدارك فرصـت 
تـوان ترکیبـی از   گونه از گردشگري را مـی این. باشداقتصادي از طریق گردشگري در مزارع می

عنــوان فرصــتی دریـک وضــعیت طبیعـی و رونــد کشــت و برداشـت محصــوالت کشــاورزي بـه    
تـر  بعد وسـیع چنین و حتی در این نوع از گردشگري هم. گردشگري دانستيتجربهيمحدوده

هـاي میـوه و غـذا و    هاي محصوالت کشاورزي و ارگانیکی، جشنوارهشامل شرکت در نمایشگاه
. (St.Michael, 201:, 2)بازارهاي صنعتی باشد 

. شـوند هاي جغرافیایی موتور محرّك گردشگري کشاورزي و روسـتایی محسـوب مـی   نشانه
قـدرت  کشـاورزي اسـتوار هسـتند،   ها به جذب گردشگر در منـاطق روسـتایی کـه بـر محـور     آن

ي خــاص منطقــه2»برنــد چتــري«تواننــد بــا عنــوان یــک هــاي جغرافیــایی مــینشــانه. بخشــندمــی
طور مسـتقل و بـه تنهـایی تحـت یـک برنـد       چنین ممکن است به؛ هم3را تحت پوشش قرار دهند

. ت الکلـی ایجـاد شـد   ي مشـروبا ي چنین برندهایی در حوزهترین نمونهقدیمی. مقصد واقع شوند
هاي کوچک و فروش آن تحت یک نام واحدکه مربـوط بـه   تولید شراب توسط انجمنی از بنگاه

شد، در بـازار رقـابتی   ي جغرافیایی خاص تولید شراب میي جغرافیایی وابسته به یک منطقهنشانه

1. Agronomy Tourist
2. Umbrella Brand

شته باشد و یک توضیح اینکه، یک مکان خاص براي مثال ممکن است عناصر فرهنگی، طبیعی و تجاري گردشگري را دا.3
تالش به منظور بدست آوردن یک پیام . ها را تحت یک عالمت یا شعار ارائه خواهد دادنام تجاري واحد تمام این تجربه

. شودواحد با جمع تنوعی از تجارب متفاوت در یک ترکیب کلی ماهیت یک برند چتري محسوب می
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رت رعایـت  هاي کوچک و متوسط یادشده درصـو گذاريها و سرمایهبنگاه. بسیار کارآمدتر بود
طور معمول مشتمل بر تولید شراب در همان ناحیه و با استفاده معیارهاي از پیش تعیین شده که به

بـراي  . شـوند هاي خاص و دانش سنتی مربوط به آن است، مجاز به تولیـد محصـول مـی   از روش
خـاص  اي در کشور فرانسه است که به دلیل تولید شراب با طعم ونام منطقه1»بوردوکس«مثال، 

متفاوت و سبک مخصوص ساکنان محل، نام خود را بر روي محصوالت الکلی گذاشته اسـت و  
بنابراین همین منطقه در مورد مشروبات الکلی تورهاي گردشگري وجود دارند که با اقامت ایـن  

چنـین شــرکت در  دسـته از گردشـگران امکــان مصـرف انــواع مختلـف شــراب بـوردکس و هــم     
ود در جـذب گردشـگران متعـددي    ي خـ کننـد کـه بـه نوبـه    راهم مـی هـاي شـراب را فـ   جشنواره

گیـري  در ایالت کالیفرنیاي آمریکا مثال دیگري  است که بـا بهـره  2»ي نپادره«. گذار هستندتأثیر
. بــین ایــن نــام و مشــروبات و مــواد غــذایی ایجــاد کــرده اســت3ي نپــا، ارتبــاط کیفــیاز نــام دره

ي جغرافیایی نام مکـان خـود   گیري از نشانهجنوب استرالیا با بهرهدر 4»باروزا«ي طور منطقههمین
در تولید شراب مشهور شـده و سـبب شـد تـا آن منطقـه یـک مقصـد جـذاب بـراي گردشـگران           

.  (Nanayakkara, 2011: 9)مند به مشروبات الکلی و مواد غذایی الکلی باشد عالقه
هـاي گردشـگري   شـی از فعالیـت  تواننـد بخ هـاي جالـب زیـادي وجـود دارنـد کـه مـی       مکان

بازدید از بازارهاي محلـی  5شمار آیند؛ براي مثال، در خلیج کاداس در سنت کیتسکشاورزي به
مندي از این محصوالت به همراه تولیدات قبایل مربوط در قالب تورهاي گردشکري امکان بهره

ن تهیه چرم اصیل چنیهم. خوردن غذاهاي محلی خوشمزه را براي گردشگران فراهم کرده است
کننـده  هـاي سـرگرم  ي پورتلند واقع در جامائیکا به همراه برخی از فعالیـت توسط افراد بومی دره

ي نـان مخصـوص آن   روي در مسیر طبیعت، مالحظه فرآیند تولید عسل، تهیهمثل کمپینگ، پیاده
ان را بـه یکـی از   زمینی براي گردشـگران، ایـن مکـ   ي روغن بادامو تهیه6منطقه موسوم به کاساوا

ي انبـه اسـت کـه ملّقـب بـه شـاه       ي دیگر، میـوه نمونه. ترین مناطق جهان مبدل کرده استجذاب
ي هند و بسـیاري از منـاطق اسـتوایی رشـد     این میوه که در شبه قاره. باشدهاي گرمسیري میمیوه
ه در ایـن  هـاي انبـ  ري جشـنواره کند، قطع نظر از خـواص درمـانی زیـادي کـه دارد، بـا برگـزا      می

بـراي  (شـود  هاي مختلفی که از این محصول تهیه میي فرآوردهها، اطالعات زیادي دربارهمکان

1. Bordeaux
2. Napa Valley
3. link to quality
4. Barossa
5. Cades Bay in St Kitts
6. Cassava bread
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بــراي ) هــاي مخصــوص، ژلــه، آب میــوه و غیــرههــاي ترشــی، کمپــوت، کیــکمثــال، فــرآورده
. (St.Michael, 2010: 3-6)کنند گردشگران کشاورزي فراهم می

ت اصـیل نشـأت گرفتـه از یـک ناحیـه خـاص در       شـود، محصـوال  طور که مالحظه مـی همان
ي برنــد مقاصــد ســزایی در توســعههــاي جغرافیــایی تــأثیر بــهي نشــانهصــورت حمایــت در ســایه

توانـد  این نوع از گردشگري حتـی مـی  . گردشگري و پدیدار شدن گردشگري کشاورزي دارند
کانات تولید، شـرکت  ها، بازدید از امهاي محلی و کافهي مصرف آن در رستورانمتضمن تجربه

هـا،  پایـه و اسـاس تمـام ایـن تجربـه     . هـاي محلـی اسـت   گـاه ها و اقامـت در سـکونت  در جشنواره
.هاي جغرافیایی استمحصول حمایت شده در قالب نشانه

منــاطق جغرافیــایی متعــددي تولیــد در ایــران نیــز محصــوالت اصــیل و بــا کیفیــت خــاص در 
توانند توانایی گردشگري خـود  هاي جغرافیایی میم نشانهگیري از ظرفیت نظاشوند که با بهرهمی

گیـري در شهرسـتان قمصـر کاشـان اشـاره      توان به صنعت گالببراي نمونه، می. را توانمند کنند
ها گردشـگر موفـق بـوده    هاي گل و گالب ساالنه در جذب میلیونکرد که با برگزاري جشنواره

رکـن اصـلی معیشـت و اقتصـاد     . اسـت گیالن ستانمثال دیگر، گردشگري کشاورزي در ا. است
عنـوان  سبب موقعیت اقلیمی و جغرافیـایی، کشـاورزي بـه   و بهکشاورزي بودهاین منطقه درمردم

چاي، برنج، مرکبات، بـادام زمینـی و انـواع محصـوالت     . شودقطب اقتصادي این استان تلقی می
کننـده  اي تعیـین ان، همـواره مقولـه  هاي تجاري و بازرگانی مردم ایـن سـام  دیگر در تبادل فعالیت

هاي اقتصـاد داخلـی و خـارجی را تحـت     جریان مناسبتبراي معیشت مردم بوده و در عین حال، 
چـون  اي محصـوالت هـم  کشـاورزي گـیالن در پـاره   ،هاي اخیـر در سال. دهدتأثیر خود قرار می

دار و تـاجر چـاي، از   دار، کارخانـه که بـاغ کند؛ چنانچاي شرایط سخت و دشواري را سپري می
چـون هنـد   این درحالی است که بسیاري از کشورها هم. ندکنوضعیت موجود ابراز نارضایتی می

نفـوذ  يترین انـواع چـاي، دایـره   کیفیتترین و بیمحابا حتی با نازلو سیالن و دیگر کشورها بی
خـود تولیدکننـده و   بسا امـروزه در اسـتانی چـون گـیالن کـه      افزایش داده و چهایرانخود را در 

باشد، اکراهی براي نوشیدن چاي خارجی براي مردمـانش وجـود نـدارد؛    چاي میيکنندهعرضه
هاي کارشناسان و بـه اعتبـار نظریـات علمـی، چـاي شـمال ایـران در        که بر اساس بررسیحال آن

را توانـد کشـش الزم  ها قرار داشته و به مراتـب مـی  چايترینترین و خوش طعمردیف مرغوب
.اي ایجاد کنددر هر ذائقه

گــذاري ترســیم شــده و   دهــی ایــن گفتــار بخواهــد در نــوع هــدف     کــه جهــت آنبــی
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هـاي صـنعت چـاي کشـور متمـر کـز شـود، بهـره جسـتن از گردشـگري بـه نفـع             گذاريسیاست
سـو بـا   توانـد فرصـت توانمندسـازي کشـاورزي هـم     محصوالت کشـاورزي، از جملـه چـاي مـی    

توجـه بـه صـنعت گردشـگري     .ي فعاالن این دو بخش را حاصـل نمایـد  گردشگري برايتوسعه
گـذار  در این منطقـه نیـز تـأثیر   گردشگري هايفعالیتتواند بر سایر کشاورزي گیالن، به طبع می

مقصد شمال کشور و باغات چاي هـدایت شـود، بـه    گردشگري بهيبستهید اگر کنتصور . باشد
روي در باغات چاي، گردشگر را مجـذوب  ز مناظر و پیادهتواند تصویر زیباي سفر اچه میزان می

ایـن  . برداشـت محصـول چـاي بیافزایـد    يشیوهيبارهده و ضمن آن، بر آگاهی افراد درکرخود 
چاي هـدایت شـده   يشود که این تور پس از آن به یک کارخانهتر میفضاي ذهنی زمانی کامل

سـنتی  يخانهتردید ایجاد یک سفرهبی. ردو تولید چاي خشک از نزدیک مورد مشاهده قرار گی
يهـاي شـمال، انگیـزه   کارخانه و نوشیدن یک استکان چاي گوارا همراه با کلوچـه يدر محوطه

تردیـد ایـن تـور    بـی . کنـد خریدن چند بسته چاي براي سوغات را در گردشـگران دوچنـدان مـی   
دیگـري هـم بـراي    يهـا انگیـز، ره توشـه  گردشگري ضمن ایجـاد یـک سـفر پرنشـاط و خـاطره     

مبـادرت بــه  ايعـده ممکـن اسـت شــرایطی ایجـاد کنـد کــه     . داردکشـاورزي گـیالن بـه همــراه    
ـ   کـرد اقتصادي براي خرید چاي در مقیاس بـاال  هايمناسبت ت بـه تولیـد داخلـی    ه و بـا همـین نی

صـنعت  يگـذاري گسـترده در زمینـه   بـا سـرمایه  شـاید  عالوه بـر آن  . ندکنکمک شایان توجهی 
اگر گردشگري کشـاورزي مسـیر خـود را    . پذیرتر کنندتر و رقابتفرآوري چاي را متنوعچاي، 

تواند در کنـار محصـول چـاي، سـایر محصـوالت دیگـر       محلی نیز میيد، جامعهکندرست طی 
را نیـز عرضـه کـرده و درآمـدهاي دیگـري نیـز بـه        غیـره خود، از جمله صنایع دسـتی، لبنیـات و   

هـایی در روسـتا در قالـب امـاکن     گـاه تواند با ایجاد اقامتمحلی میيجامعه. کشاورزي بیافزاید
اقامتی استیجاري و خصوصـی و یـا ارائـه خـدمات پـذیرایی بـا طـبخ غـذاهاي محلـی، بـه تـأمین            
خدمات گردشگري روستا پرداخته و در عین حال شرایط کسب درآمد بیشتر را براي خود مهیـا  

شـود، بلکـه چـاي    آن در بـین گردشـگران خـتم نمـی    موضوع چاي فقط به معرفی و توزیع.کند
هـا و سـایر واحـدهاي پـذیرایی را     هتل،هاتواند مجال قرار گرفتن بر روي میز رستورانگیالن می

چـاي نـه تنهـا فضـاي گردشـگري شـهر را       يرخورداري شهرسـتان الهیجـان از مـوزه   ب. پیدا کند
دهنـد،  بازدید از این مـوزه اختصـاص مـی   ه و گردشگران بخشی از اوقات سفر را به کردتر متنوع

شناسـی، اقتصـاد و   معرفی هرچه بهتر چاي با تمامی ابعاد آن، اعم از تاریخچه، مردميبلکه زمینه
هـا و تـاریخ مکتـوب    سازي عناصر، پدیدهتردید غنیبی. دکنسایر موضوعات وابسته را فراهم می
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را افـزون نمـوده و درك صـحیحی را در    گردشگري علمی يتواند انگیزهچاي در این موزه می
.مندان ایجاد کندچاي شمال در ذهن عالقهيزمینه

توانند بـا اسـتفاده از   کنندگان محلی میشود، افراد بومی و تولیدطور که مالحظه میهمان
هاي جغرافیایی برند مقصد گردشـگري در ایـن منطقـه را توسـعه دهنـد و بـا ثبـت        سازوکار نشانه

ي جهـانی بـه   ها را فـراهم آورنـد و چهـره   المللی از آني حمایت بینت در داخل، زمینهمحصوال
از . محصول خود اعطا کنند و حتی از این محصوالت در مقابل محصوالت جعلی حمایـت کننـد  

هاي جغرافیایی ابزاري حیاتی براي رشـد و توسـعه گردشـگري در منـاطق روسـتایی      رو، نشانهاین
. روندشمار میبه

در . هـاي جغرافیـایی در حمایـت از صـنایع دسـتی در غافـل مانـد       در پایان نباید از نقش نشانه
. شـوند هـاي جغرافیـایی ثبـت مـی    چون ترکیه، صنایع دستی در قالب نشانهبسیاري از کشورها هم

صنایع دستی براي گردشگري روستایی با ارزش هستند زیرا موجبـات اشـتغال را فـراهم کـرده و     
کنند و سرانجام رشد اقتصادي مناطق روسـتایی را دامـن   مقصد ارزش افزوده ایجاد میبراي برند

. (Mevhibe and Ozdemir, 2012L: 425-426)زنند می

)طب سنتی(1گردشگري سالمت. ب
هاي سـالمت سـفر   هاي روحی و جسمی به دهکدهمنظور درمان بیماريگردشگران زیادي به

هـاي طبیعـی،   هاي نمـک، لجـن  ظیر، مراکز آب گرم ومعدنی، دریاچهکنند و از منابع طبیعی نمی
هاي گیاهی، خورشید و آب و هوا و مانند آن با دانش سنتی بومیـان   شنزارهاي رادیو اکتیو، حمام

ي خـود شـامل   گردشگري سـالمت بـه نوبـه   ). 13، 1393گل شیري و همکاران، (گیرند بهره می
. شودشگري پیشگیرانه میگردشگري درمانی، گردشگري صحت و گرد

توان دریافت که گردشگري سالمت به مفهـوم  با دقت در ماهیت این نوع از گردشگري، می
هاي منحصر به فرد خـود  در حقیقت، طب سنتی با تمام ویژگی. بسیار نزدیک است2»طب سنتی«

یـاهی،  ها، دانـش، عقایـد بهداشـتی و درمـانی، داروهـاي گ     ي طیف وسیعی از روشدربر گیرنده
طـور  تواننـد بـه  شود که مـی هاي یدي و ورزش میهاي روحی، تکنیکحیوانی و معدنی و درمان

کـار رود  منفرد یا مرکب براي حفظ تندرستی، معالجه، تشخیص و جلوگیري از بروز بیمـاري بـه  
ي فکـري افـراد گمنـام و    به بیان دیگـر، طـب سـنتی آفرینـه    ). 103: 1392دخت و زاهدي، غالم(

1. Health Tourism
2. Traditional Medicine
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بوده که هر فرد به قدر بضاعت علمی و تجربی خویش بر آن افزوده است و جامعه فقـط  ناشناس
اي اسـت کـه حاصـل    طـب سـنتی، میـراث مانـدگار و گرانمایـه     . پاسدار نگهبـان آن بـوده اسـت   

ها وجوي راهی براي مبارزه با بیماريتجربیات پیشینیان و به نوعی دانش جمعی بوده و در جست
. شودهاي فکري شناخته میاز جمله داراییهاست کهو درمان آن

ي مهم براي گردشـگري سـالمت از منظـر جـذب بیمـار در      حقوق مالکیت فکري یک جنبه
عنوان عالمـت تجـاري   توانند بها میکه، بیمارستاننظر از اینقطع. شودسراسر دنیا محسوب می

سـازي اختراعـات ثبـت    ز تجـاري المللی توسعه یابند و مزایاي زیـادي ا ثبت شوند و در سطح بین
.  (Daciana Bolos, 2013: 128)ي درمان را عاید مراکز گردشـگري درمـانی کننـد    شده در حوزه

عنـوان  ي اصلی گردشگري سالمت قرار گیرد که بـه تواند انگیزهي خود میطب سنتی نیز به نوبه
. هاي جغرافیایی قابل بررسی استیکی از مصادیق مرتبط با نشانه

هـاي جغرافیـایی بتـوان از طـب     رسد با توجه به چارچوب کلی حاکم بر نظـام نشـانه  نظر میبه
سنتی تحت این نظام حمایـت کـرد زیـرا هـدف ایـن نظـام حمایـت از ابـداعات نیسـت، بلکـه از           

هاي سنتی متعلق و وفادار به آن جامعه یا فرهنـگ بـوده و   اعضاي یک گروه یا جامعه که به شیوه
انـد، حمایـت   هـاي متمـادي کسـب کـرده    عتباري که طی سالیان سال یا حتی قرناز خوشنامی و ا

. کندها ایجاد درآمد میکرده و براي آن
ي گردشـگري ادغـام شـده باشـد     هـاي جغرافیـایی در حـوزه   اگر طب سنتی عمیقـاً بـا نشـانه   

سـایر افـراد   وجـود آورده و صورت یک راز و سر تجاري براي جوامع بومی و محلی انحصـار بـه  به
تواننـد بـه انحـاي    توانند به هیچ نحوي از آن استفاده کنند؛ بنابراین سایرین نمـی خارج از جامعه نمی

سـازي  که جوامع بومی و محلی را در منافع ناشـی از تجـاري  آنمختلف از آن سوء استفاده کنند بی
هـاي جغرافیـایی   نظـام نشـانه  این جوامع بخواهنـد از البته نباید فراموش کرد که اگر . آن سهیم کنند

براي حمایت ازطب سنتی خویش استفاده کنند ابتدا باید حمایت نظام حقوقی کشور خـویش را در  
دخت و زاهـدي،  غالم(دست آورند تا ضامن حمایت در سایر کشورها نیز باشد رابطه با آن نشانه به

هـاي جغرافیـایی   ت به ثبـت نشـانه  چه دارندگان واقعی طب سنتی مبادررو، چناناز این). 115: همان
.گیر خواهد یافتها افزایش چشمي گردشگري آنکنند، جاذبه

عالئم تجاري و عالئم جمعی-4-2-2
ــا یــک پیــام متمرکــز دربــاره عالئــم تجــاري ابزارهــاي اثرگــذاري هســتند کــه مــی  ي تواننــد ب

نظام ثبـت اختراعـات و   برخالف . ها، فرهنگ و اشخاص ارتباط قوي پیدا کنندمحصوالت، فناوري
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ایـن عالئـم فراتـر از    . طور نامحدودي مشهور شـوند توانند بهحقوق ادبی و هنري، عالئم تجاري می
. (Idris, 2003: 20)کننـد  ها عمل میها و ملتوکارهاي برندسازي نسبت به اشخاص، سازمانکسب

کپارچـه و متحـد   گردشـگري آن را ی ي خـاص صـنعت   بنابراین، چنین نام تجـاري در یـک منطقـه   
بـا ایـن   . منـد شـود  دهد تا از شهرت این عالمـت تجـاري بهـره   کند و به اشخاص ثالث اجازه میمی

هـا قـرار خواهنـد گرفـت در     هـاي تجـاري متفـاوتی ذیـل آن    وجود، با تعریف برندهاي چتري، نـام 
. که شخصیت مستقل خود را دارندحالی

تجاري نشـانه یـا ترکیبـی از عالئـم اسـت کـه       نامه تریپس، عالمت موافقت15ي بر طبق ماده
قـانون ثبـت   30ي مـاده » الـف «بنـد  . کنـد ي دیگـر را متمـایز مـی   کاالها و خدمات یـک مؤسسـه  

نیـز تعریـف مشـابهی ارائـه داده     1386هاي صنعتی و عالئم تجاري مصوب سال اختراعات، طرح
ند کاالها یـا خـدمات اشـخاص    بر طبق این قانون عالمت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتوا. است

. حقیقی یا حقوقی را ازهم متمایز کند
. نظام حقوق عالئم تجاري بـر دو اصـل ایجـاد تمـایز و ممانعـت از گمراهـی بنـا شـده اسـت         

در رابطـه  ... مقصود از تمایز، مشابه نبودن عالمت تجاري اعم از کلمه، عبارت، سـمبل، طـرح و   
لوگیري از گمراهی بدین معناست که مشـتریان نسـبت بـه    با یک کاالي دیگر بوده و منظور از ج

ها ایجاد نشـود کـه محصـول    ي آن محصول گمراه نشده و این تصور براي آنکنندهمنشأ یا تولید
.  ي آن استکنندهي خاص تولید شده یا شرکت خاصی تولیدمورد نظر در منطقه

مایز قائل شدن بـین خـود و دیگـر    امروزه بسیاري از شهرها و روستاها و کشورها به اهمیت ت
هـاي سـنت   کـوه بـراي نمونـه رشـته   . انـد در جذب گردشگر بیشتر پی بردهعنوان عاملینواحی به

نـه تنهـا در   » بام دنیا«موریس در سوئیس جزو نخستین مناطقی بود که نام و شعار خود را با عنوان 
ي اروپـا بـه   ي عالمت تجـاري جامعـه  سوئیس بلکه در دفتر هماهنگی بازار داخلی وابسته به اداره

. ثبت رساند

عالمت تجاري گردشگري سوئیس-1شکل 

در هندوستان بـراي همـین   » خداي کشور خود-کراال «ي به همین ترتیب، عالمت ثبت شده
. منظور بود
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عالمت تجاري گردشگري هندوستان-2شکل 

هـا  در جذب میلیون1»ورك را دوست دارمیمن نیو«یورك آمریکا با شعار چنین ایالت نیوهم
ها در ذهـن و فکـر گردشـگران حـک کـرده اسـت       نفر گردشگر موفق بوده و این نشان را مدت

عنـوان یـک   کننـد، آن را بـه  طوري که کسانی که از طریق این عالمت از نیویورك بازدید مـی به
هـاي  هـا تنهـا نمونـه   ایـن مثـال  . دکننشهر با نشاط، زنده و پویا با تمام امکانات براي همه تلقی می

هاي فراوانی از شهرها و مناطقی هستند که با استفاده از نظام مالکیت فکري، خـود  اندکی از مثال
.(Nanayakkara, Ibid: 7)اند را از دیگر شهرها و مناطق متمایز کره

در کشور جامائیکا با شناسـایی فرهنـگ موسـیقایی خـود در قالـب عالمـت تجـاري سـهم مهمـی          
برنـد  . ي برند ملی و درنهایت موفقیـت و رشـد صـنعت گردشـگري خـود تجربـه کـرده اسـت        توسعه

جامائیکا یک عالمت تجاري بوده و هدفش تبدیل تصویر جامائیکا از یک مقصـد عمـدتاً تفریحـی و    
وکارهـا در آن نقـش مهمـی    معروف به نمادهاي فرهنگی و قهرمانان ورزشی به جایی است که کسـب 

هاي کارآفرینان خالق این کشور بـوده و محصـول فرهنگـی    برند یادشده انباشت تالش. کنندایفاء می
عنـوان متـولی   گـذاري و  بازرگـانی کشـور موسـوم بـه جـامپرو بـه       ي سـرمایه توسـعه آژانس. آن است

ایـن آژانـس بـا همکـاري فعـاالن      . ي صنعت موسیقی و سـرگرمی در ایـن کشـور انتخـاب شـد     توسعه
را فراهم کرد کـه اولـین   » صداي جامائیکا«ي برندي با عنوان مائیکا مقدمات توسعهصنعت موسیقی جا

در ایـن کشـور صـادرات    . ترین نمایشگاه صنعت موسیقی جهـان در فرانسـه معرفـی شـد    بار در بزرگ
بازارهــاي نــو ظهــور موســیقی . تــر از هــر محصــول خالقــه دیگــر اســتمحصــوالت موســیقایی ســاده

جامائیکـا  . دهـد را براي صنعت موسیقی و بنابراین کشـور جامائیکـا نویـد مـی    ي خوبی جامائیکا آینده
تواند مزیت رقابتی خـود در بازارهـاي فرهنگـی را تضـمین کنـد زیـرا       ي موسیقی رگا میعنوان خانهبه

. المللـی شـوند  هـاي بـین  توانند با محصوالت پـر کیفیـت، مقتدرانـه وارد بـازار    کارآفرینان خالقش می
گذار بـوده اسـت، چـرا    پذیر تأثیرهاي آسیبري است که بخش خالق از گذشته بر گروهشایان یادآو

محصـوالت خـالق   . که غناي فرهنگی جامائیکا عمدتاً حاصل تالش فقیرترین اقشار این کشور اسـت 
1. “I love NY”
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بـراي مثـال   . ي جهانی تبـدیل شـده اسـت   تدریج به یک پدیدهي فقیر جامائیکا بهو میراث مردمی طبقه
وکـار از  تجربگـی در کسـب  رغـم بـی  ه انبوه جوانانی اشاره کرد که با اتکا به استعدادشان و بهتوان بمی

از ابتداي پیدایش موسیقی در این کشور، این جوانان بودند کـه در لبـاس نوازنـده،    . انددام فقر گریخته
مــوزون توزیــع نــا. انــدکننــده، فروشــنده یــا کــارگزار، مقــدمات رشــد صــنعت را فــراهم کــرده تولیــد

وکـار منحصـر بـه فـردي     گیري مدل کسـب چیز آن به شکلمحصوالت موسیقایی جامائیکا و قیمت نا
ي فروش نوارهاي ضـبط شـده بـر درآمـد ناشـی از      منجر شد که عمدتاً برخالف بازارهاي توسعه یافته

ت المللـی بـا توزیـع کاتـالوگ محصـوال     هـاي بـین  چنین اغلب نمـایش هم. هاي زنده متکی بوداجراي
کننـدگان  بـا توزیـع  1بـرداري جامائیکا در سطح دنیا، بر قراردادهاي هنرمندان یا قراردادهاي مجوز بهره

المللـی  تـدریج در سـطح بـین   به این ترتیب موسیقی جامائیکا بـه . اي استوار بودخارجی و نمایش رسانه
صـنعت موسـیقی جامائیکـا    اجراي زنده بـه پایـه و اسـاس    . مطرح شد و با اتکا به این راهبرد قوام یافت

امروزه این کشور با توجه به سازوکار حمایتی ثبـت عالمـت تجـاري و نظـام کپـی رایـت،       . تبدیل شد
هـاي صـوتی ناشـی از ضـبط     ي غیرقـانونی از فایـل  ضمن انحصاري کردن حـق مـادي و منـع اسـتفاده    
حقـوق مجـاور، بهبـود    المللی را بـا توجـه بـه نظـام    محصوالت، جایگاه اجراهاي زنده در بازارهاي بین

شـود موفقیـت برنـد ملـی جامائیکـا، در بازاریـابی       طـور کـه مالحظـه مـی    بنابراین همـان . بخشیده است
المللی نمایانگر آن اسـت کـه کشـورهاي کمتـر توسـعه یافتـه       محصوالت فرهنگی در سطح ملی و بین

. (LaRaine Ingram, Ibid: 157-159)المللی راه یابند ي برند خود به بازارهاي بینتوانند با عرضهمی
ایـن  . نوع دیگري از عالئم تجاري وجود دارند که ارتباط زیادي با بحث گردشـگري دارنـد  

هـا بـا رعایـت    عالئم، عالئم جمعی هستند که متعلق به یک انجمن یا تشـکّل بـوده و اعضـاي آن   
قـانون  30ي مـاده » ب«بنـا بـر بنـد    .  2سطح کیفی مقرر شده مجاز به استفاده از آن عالمت هستند

عالمت جمعی نشان قابـل رؤیتـی اسـت کـه     «هاي صنعتی و عالئم تجاري، ثبت اختراعات، طرح
هاي دیگر مانند کیفیت کاال یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقـوقی  بتواند مبدأ یا هرگونه ویژگی

. »دکننـد، متمـایز نمایـ   ي جمعـی اسـتفاده مـی   را که از این نشان تحت نظارت مالـک ثبـت شـده   
1. Licensing

کننده حق انحصاري براي ثبتهایی دارند بدین معنا که عالئم جمعی صرفاًعالئم جمعی با عالئم تجارتی تفاوت.2
همچنین بر خالف . توانند از آن استفاده کنندسایر اشخاص نیز تحت شرایط و ضوابطی میکنند بلکهبرداري ایجاد نمیبهره

به این معنا که فقط . برداري از عالمت را به دیگران دادتوان اجازه استفاده و بهرهعالمت تجاري در عالمت جمعی نمی
توانند از آن استفاده نمایند و این امر نیاز به میکنند، اشخاصی که در محدوده همان مکان خاص جغرافیایی کاال را تولید می

النهایه، عالمت تجاري . گیردکننده، استفاده از آن صورت میکسب اجازه خاص ندارد بلکه مطابق شرایط و تحت نظر ثبت
اي محل و توانند با توصیف جغرافیتواند توصیفی باشد بلکه باید وجه مشخصه داشته باشد در حالی که عالئم جمعی مینمی

. کاال وجه مشخصه بیابند
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ي شـود کـه منشـأ جغرافیـایی، مـواد، نحـوه      عبارت دیگر، عالئم جمعی به عالئمـی اطـالق مـی   به
هـاي مختلـف را کـه از ایـن عالمـت      ساخت و دیگر خصوصیات عمومی کاال و خـدمات بنگـاه  

رسـد کـه   نظـر مـی  با این حال، بـه . روندکار میعنوان نشان منشأ بهکنند نشان داده و بهاستفاده می
عنوان یک وسیله جهـت وضـع اسـتانداردهاي کیفـی، افـزایش قیمـت،       توانند بهجمعی میعالئم

ي گردشگري نقش مهمـی ایفـاء کـرده و    تولید درآمد و باال رفتن میزان رقابت در مقاصد  بالقوه
. وکارشان کمک کنندبه تولیدکنندگان محلی در تثبیت کسب

ی را جهـت احیـاء هویـت رقـابتی خـود      ي ساکنان جوامع بـومی و محلـ  عالئم جمعی، انگیزه
گـذاري مسـتقیم خـارجی شـده حتـی سـبب شـهرت مقصـد         دهد و منجـر بـه سـرمایه   افزایش می

عالئم جمعی به بهبود شرایط مقاصد گردشگري در بـازار رقـابتی در برابـر    . شوندگردشگري می
ارهـاي  وکمربـوط بـه کسـب   1»سـرّ تجـاري  «. کننـد مجـاز کمـک مـی   رقابت نامنصفانه وکپی غیر

بـر طبـق   . گیـرد کوچک بر مبناي مدیریت عالئم جمعی محفوظ شده و مورد حمایـت قـرار مـی   
هـاي گردشـگري بایـد ضـوابط و معیارهـاي اعـالم       نفع در مکاننظام عالئم جمعی، اشخاص ذي

شده که حاوي استاندرادهاي کیفی معرفی شده از سوي انجمن یا تعاونی را بـا توجـه بـه ماهیـت     
دهد تـا برنـد مقصـد    این امر به گردشگران این امکان را می. عاونی رعایت کنندوکار آن تکسب

ي خاصـی از اسـتانداردها کـه ویژگـی مهمـی در صـنعت گردشـگري        گردشگري را با مجموعه
شـوند، بیشـتر شـناخته و حتـی محصـوالت اصـیل و واقعـی تولیـدي آن مکـان را از           محسوب می

(Ghafele, 201:, 6).محصوالت جعلی شناسایی کنند  

کننـد هـر چنـد بـراي آن     دار محلی که این عالئم را تملـک مـی  بسیاري از مقامات صالحیت
هـاي وابسـته بـه    کـارگیري آن را در فعالیـت  کننـد، بـه  اي وضـع مـی  هاي سـختگیرانه دستورالعمل

ده براي نمونه دولت استرالیا با ثبت عالمت تجاري زیـر اجـازه اسـتفا   . کنندگردشگري تجویز می
اشخاص ثالث از آن را بر روي کاالها و خدماتشان مشـروط بـه ضـوابطی کـرده اسـت از جملـه       

که در شرایطی که احتمال ورود خسارت به شهرت گردشگري اسـترالیا وجـود داشـته باشـد،     این
.     (Nanayakkara, Ibid: 7)استفاده از آن را ممنوع کرده است 

لیاعالمت تجاري گردشگري استرا-3شکل 

1. Trade Secret
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. قاي جنـوبی یـک عالمـت جمعـی اسـت     در آفری1»تجارت منصفانه در گردشگري«عالمت 
طوري که اگر اشخاص خاص ضوابط و معیارهاي تعیین شده در یک تجارت منصـفانه، ماننـد   به

وکـار  هـاي کسـب  ي کـاال و منـافع، روش  دستمزد عادالنه، شرایط کار، خریـد و توزیـع عادالنـه   
کارگیري عالمـت  بشر، فرهنگ و محیط زیست را رعایت کنند، حق بهاخالقی، احترام به حقوق

.   (Nanayakkara, Ibid: 7)را دارند 

ي صنعت گردشگريعالمت جمعی آفریقاي جنوبی جهت توسعه-4شکل 

يمالکیت فکري بـیش از یـک حـق انحصـاري اسـت کـه اشـخاص ثالـث را از اسـتفاده         
به این ترتیب، امکان دارد مالک یک عالمت جمعـی تحـت   .کندمجاز آن حقوق محروم میغیر

ایـن  . بـه دیگـران اعطـا کنـد    ) معـوض یـا غیرمعـوض   (شرایط معینی حق استفاده از این حقوق را 
شناخته شده است، در بخش 2برداري یا قرارداد لیسانس یا فرانچایزروش که با عنوان مجوز بهره
.   (Idris, 2003: 20)گردشگري قابل اعمال است 

حکایـت از ایـن امـر دارد    » سنت موریس، بام دنیا«حق استفاه از عالمت تجاري ثبت شده 
که قبالً منافع زیادي از جملـه جریـان سـود ثابـت و اضـافی بـه هیـأت مـدیره گردشـگري سـنت           

ن بـاکس  «یکی از مجوز گیرندگان شرکت پوشاك . موریس واگذار شده است اسـت کـه   3»فَشـ
هاي نام تجاري بر روي پوشاك خـود اسـتفاده   عنوان یکی از برچسبرا بهعالمت سنت موریس 

. کندمی
وکـار تجـاري حـق اسـتفاده از الگـوي      شود که مالک یک کسبفرانچایز زمانی اعطا می

کـار رفتـه در عالمـت تجـاري و دیگـر امـوال فکـري مربـوط را کـه جـزء جـدایی ناپـذیر آن             به
وکارهـاي تجـاري کـه    طور معمول، کسـب به. کنداعطا میوکار هستند به شخص دیگري کسب

کننـد و بـه   قـوي ایجـاد مـی   يکننـد، نـام و برنـد بـه رسـمیت شـناخته شـده       حق امتیـاز اعطـا مـی   
ایـن مهـم، یکـی از    . کننـد گیرندگان حـق انتفـاع تحـت همـان برنـد خـاص را تجـویز مـی        مجوز

1. Fair Trade in Tourism in South Africa
2. Franchising
3. Fashion Box
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هـا،  هتـل . نعت گردشـگري دارد ترین صـنایع در حـال رشـد بـوده و ارتبـاط بیشـتري بـا صـ        سریع
چـون مـدیریت نظـام حمـل و نقـل، اغلـب جـزء        دهنـدگان خـدمات هـم   ها و دیگر ارائهرستوران

که یک نام برجسته در صنعت هتل است، یک تجارت 1»هیلتون«. مشاغل اعطاي فرانچایز هستند
سـط شـخص   به بیان دیگر، هیلتون در یک مکان خاص کـه تو . شودتوأم با فرانچایز محسوب می

چنین تمام دیگر امـوال فکـري   حقوقی مستقل که مستحق استفاده از عالمت تجاري هیلتون و هم
ایـن  . باشد، مورد تملک واقع شده استي هتل میعنوان یک مدل تجاري کل در ادارهمرتبط به

کنـد و بـه   منظور کسـب سـود اضـافی از حـق خـویش فـراهم مـی       ي آن بهامر مزیتی براي دارنده
گیرنده نیز امکان افزایش ارزش و درنهایت احتمال فروش کاالهـایش بـه بـاالترین قیمـت     مجوز

هـایی کـه گردشـگران خریـداري     اتیسـوغ . دهـد دست آوردن سود و منفعت اضافی مـی براي به
هایی با یک شعار خاص کـه عالمـت   کنند؛ خواه مدل کوچک شده برج ایفل باشد یا پیراهنمی

کـارگیري تصـور   ، حق بـه 2هاي قبیله مائوريهاي سفالی با طرحنجانتجاري ثبت شده است، یا ف
. (Ibid, 11)دسـت آیـد   بایسـت بـه  دست آمده یا مـی آن حقوق به3الزحمهیا شعار با پرداخت حق

نفع اقتصادي به بازیگران مختلف صـنعت  4»محصول اصیل«شود، یک طور که مالحظه میهمان
منظـور ایجـاد   سـازوکارهاي نظـام مالکیـت فکـري بـه     ي خـالق از گردشگري از طریـق اسـتفاده  

.   کندهاي تجاري جدید با همکاري تولیدکنندگان دیگر فراهم میمدل

ي صنعت گردشگري ایران با توجـه  ي توسعهها و پیشنهادهایی دربارهچالش-5
به نظام حقوق مالکیت فکري

نیز به دلیل داشتن فرهنگ غنـی و  ي تمدنی کهن و موقعیت جغرافیایی و ایران با وجود سابقه
هاي غنی، سـهم بسـیار   رغم ظرفیتبه. رودشما میکشور توریستی دنیا به10چند هزار ساله، جزء 

دهـد کـه ایـن صـنعت نتوانسـته اسـت نقـش خـود را         ناچیز ایران از صنعت گردشگري نشان مـی 
کشـور توریسـتی و   عنـوان یـک  ي اقتصادي کشـور و معرفـی ایـران بـه    عنوان یک عامل توسعهبه

ایـن در  . شودفرهنگی به خوبی ایفا کند و همین سهم ناچیز هم هر سال با افول بیشتري مواجه می
ي کشـور بـالقوه و توانمنـد در زمینـه    5حالی است که بنا بر آمـار سـازمان یونسـکو، ایـران جـزء      

1. Hilton
(Tio Iho)عالمت . ساکنان کشور نیوزلند بوده و داراي فرهنگ عامه خاص خور را دارند(Maori)قبیله مائوري .2

.نر اصیل قبیله مائوري استدهد که کاال، هنشان می
3. Royalty
4. Core product
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ایـران  هر چند عوامل مهمی مانع توسـعه صـنعت گردشـگري   . رودشمار میجذب گردشگري به
توجهی به نقش مثبت و در عـین حـال پنهـان حقـوق مالکیـت فکـري،       اند اما در این میان بیبوده

.سهم بسزایی در این خصوص دارد
گردشـگر خـارجی   . ي گردشگري فرهنگی در نمودهاي فرهنگ عامه نهفته اسـت راه توسعه

نگ مردم یعنـی فولکلـور   ها بیش از هر چیز در فرهاین تفاوت. کندها سفر میبراي دیدن تفاوت
با وجـود عناصـر فولکلـوریکی فـراوان در ایـران، هنـوز درك درسـتی از آن وجـود         . نهفته است

هاي تخصصی و بانـک اطالعـاتی و نیـز    خانهندارد؛ نبود متولی خاص در این زمینه، فقدان کتاب
هـاي ي ارزشـمند ایـن دارایـی   هـاي فولکلوریـک سـبب فرامـوش شـدن چهـره      عدم وجود مـوزه 

.   مهري قرار گرفته استناملموس واقع شده و در نهایت مورد بی
پـذیري  اي در رقابـت گمـان نقـش عمـده   توجه ناکافی به وضعیت بازاریابی و تبلیغات که بـی 

نبود مـدیریت  ها و کند، عدم شناخت مناطق گردشگري و ظرفیت آنصنعت گردشگري ایفا می
و نیز غفلت در شناخت نظام حقـوق عالئـم   انیگردشگري کشاورزي و درميحوزهيیکپارچه

کارگیري آن در تعیین برند مقاصد گردشگري، فقدان نیـروي انسـانی کـارآزموده و    تجاري و به
ي حمایـت از  رو در حـوزه هـاي پـیش  ترین چـالش عدم تالش در ثبت صنایع دستی از جمله مهم

هت از میـان برداشـتن ایـن    در ج. صنعت گردشگري ایران از دیدگاه حقوق مالکیت فکري است
:توان پیشنهادهایی را به شرح زیر ارائه دادها و مشکالت میچالش
هـاي بـومی و   عنوان یک رشـته علمـی و دانشـگاهی و حفـظ رشـته     پذیرفتن فولکلور به- 1

محلی و نیز ایجاد نهاد نظارتی و تعیین متـولی خـاص و تبیـین ضـمانت اجراهـاي قـانونی حقـوق        
.شودهاي فرهنگ عامه پیشنهاد میخصصان امر و مجریان نمودمالکیت فکري براي مت

تمایزبخشی به محصوالت و صنایع دستی و نیز خدمات ارائه شده با ایجـاد محصـوالت   - 2
در چارچوب نظـام  ، تعیین کد اصالت کاال و ثبت آن»نشان ملی«چنین معرفی منحصر به فرد، هم

.است مورد توجه قرار گیردهاي جغرافیایی و عالئم تجاري الزمحقوق نشانه
پذیري در صـنعت گردشـگري کـه    ي رقابتمنظور توسعههاي الزم بهایجاد زیرساخت- 3

ي بانـک جـامع اطالعـات گردشـگري، تعامـل بـا دفتـر        توان از آن جمله به تکمیـل و توسـعه  می
گـذار، برگـزاري   منظـور جلـب و جـذب سـرمایه    هـا بـه  گـذاري داخلـی و خـارجی اسـتان    سرمایه

ي حقوق قانونی مجمـوع  چنین آموزش دربارههاي داخلی و خارجی و همها و جشنوارهشگاهنمای
.عوامل سهیم در گردشگري و آشنایی مسئوالن با مالکیت فکري اشاره کرد
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چالش اصلی فراروري گردشگري درمانی ایران، نبود مدیریت یکپارچه در این حـوزه  - 4
يرسـد تهیـه  نظـر مـی  شـود، بـه  ن تقریباً نـو تلقـی مـی   اي در ایراجایی که چنین ایدهاست و از آن

پیشتاز و موفـق در ایـن   طور همه جانبه بپردازد و نیز تجارب کشورهاي له بهأطرحی که به این مس
گـذاران کمـک خواهـد کـرد تـا بـراي       د، بـه سیاسـت  کنـ را مطالعه زمینه نظیر، اردن، دبی و هند 

.ندکنحرکت با رویکردي علمی و بومی سالمتگردشگريجذب 

ي حمایت از صنعت گردشـگري مطـرح   هاي اخیر در زمینهترین بحث که در سالمهم- 5
شده است و ارتباط مستقیم با نظام مالکیت فکري دارد، تعیین برند مقصد گردشگري و طراحـی  

گـذاري شـهرها و روسـتاها بـا نـام      لوگوي مناسب با مکـان مـورد نظـر اسـت در ایـن راسـتا، نـام       
.      شودگرفته در آن ناحیه در قالب عالمت جمعی یا نشان ملی توصیه میمحصوالت نشأت 

گیري نتیجه
شـود و  عنوان یک صنعت یاد شود، تالش جمعـی محسـوب مـی   که بهگردشگري بیش از آن

ویـژه در جوامـع بـومی و    هاي اقتصادي و اجتماعی در کشورهاي در حال توسعه بهبه ترویج نظام
سـازي برنـد مکـان گردشـگري و     هاي مالکیـت فکـري در آگـاه   سازوکار. کندمحلی کمک می

ي گردشـگري بسـتگی بـه تعامـل جمعـی      تجربـه . حمایت حقوقی از آن نقش قابل توجهی دارند
شود تا مقاصد گردشـگري هویـت رقـابتی    ي خود باعث آن مینفعان مختلف دارد که به نوبهذي

ي طور فعـال در عرصـه  ارهاي رقابتی حفظ کنند و بهخود را احیاء کرده و موقعیت خود را در باز
طور که در متن این مقاله مالحظه شد، نظام مالکیـت فکـري، ابـزار    همان. المللی مشهور شوندبین

صـنعت توریسـم فعالیـت    يپـذیري افـرادي اسـت کـه در حـوزه     قدرتمندي براي تقویت رقابـت 
بـرداري و  راي حمایـت، مـدیریت، بهـره   نظام مالکیت فکري ساختار و سـازوکارهایی بـ  . کنندمی

ي مستقیمی دهد که رابطهنتایج نشان می. کندملموس ارائه میاجراي حقوقی این قبیل از اموال نا
هـاي مـورد نیـاز حقـوق مالکیـت      برداري از برند مقصد گردشگري بـا حمایـت  بین توسعه و بهره

و مسـتلزم وضـع ضـمانت اجـراي     برند مقصد نیازمند حمایت در بسـتر قـانون  . فکري وجود دارد
. حقوقی است

حمایت از صنعت گردشگري در پرتو حقوق مالکیت فکري بسـیاري از مفـاهیم سـنتی را در    
ي خـود مسـائلی ماننـد کـاهش فقـر و بیکـاري در جوامـع روسـتایی، کـاهش          نوردد و به نوبهمی

مالکیـت فکـري   بنـابراین معرفـی  . دهدتجارت در بخش گردشگري را تحت شعاع خود قرار می
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ــر بســیاري از چــالش    ــه ب ــراي غلب ــه ب هــاي ســنتی در گردشــگري راهکــاري ابتکــاري و نوآوران
.شودکشورهاي در حال توسعه محسوب می

آوردهاي تحقیق، پیشنهادهایی براي حمایت از صنعت گردشگري ایران با توجـه بـه   از دست
:استها به شرح ذیل ترین آننظام حقوق مالکیت فکري بود که مهم

گذاري مستقیم خارجی و داخلی؛ي سرمایههاي الزم در زمینهایجاد زیرساخت-
هـاي نظـام حقـوق    آگاهی و اطالع مسئوالن و مجریان نمودهاي فرهنـگ عامـه از ظرفیـت   -

مالکیت فکري؛
ي مــدیریت چــون اُردن، دبــی و هنــد در زمینــهي کشــورهاي موفــق هــماســتفاده از تجربــه-

گردشگري سالمت؛
گـذاري شـهرها و روسـتاها بـا محصـوالتی کـه از آن       تعیین برند مقاصد گردشـگري و نـام  -

گیرند و مناطق سرچشمه می
باشـد کـه   تمایز بخشیدن به صنایع دستی با درنظر گرفتن حقوق عالئم تجاري و جمعی می-

. شودپذیري در این صنعت تسهیل میي رقابتها زمینهبا ثبت آن
هـاي حقـوق   کـارگیري پیشـنهادهاي یادشـده و اعمـال راهبـرد     رود بـا بـه  مـی در پایان، انتظار 

پـذیري خـود را در سـطح    هاي رقابـت مالکیت فکري، صنعت گردشگري ایران بتواند زیرساخت
. المللی ارتقاء بخشدبین
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