
 
علمیه خراسان مرکز مدیریت حوزه  

 مدرسه علمیه نرجس مشهد

نامه سطح دو )کارشناسی(پایانی مقاله  

 موضوع:
 

 مالکیت فکری 

 از منظر فقهی و حقوقی
 

 

:استاد راهنما  

افطمه لعل روشن سركار خانم  
:داوراستاد   

 جناب آاقی علی اکبر نوایی

 پژوهشگر:

 اشرف تندیسه پور

:تاريخ دفاع  

4931تابستان   



 

 
 

 
 

 

 



 

 أ
 

 

 

 چکیده 

 .باشدمی حقوقی و فقهی منظر از فکری مالکیت، مقاله پیش رو موضوع

 نداشته ایسابقه اسالم فقه در، آن کنونی مفهوم که است ایمستحدثه مسائل از فکری مالکیت حقوق

 .است یافته رشد، تکنولوژی و جوامع پیشرفت با همگام و

 آثار کنندگاناستفاده و پدیدآورندگان بین در فکری مالکیت مقوله ترویج، رساله این نگارش از هدف

 .است

 یدرباره منفی و مثبت هایدیدگاه بررسی به، فکری هایمالکیت حقوق تبیین از پس ،پژوهش این

 .پردازدمیمسائل مربوطه  در ادامه به بررسی فقه و قانون در و فکری حقوق مشروعیت

 .اثر ، پدیدآورنده  حق، ،فکری مالکیت: کلیدی واژگان



 

 ب
 

 

 فهرست مطالب

 

 أ .................................................................................................................................................... دهیچک

 1 .................................................................................................................................................... مقدمه

 یفکر تیمالک با ییآشنا:  الف

 2 ............................................................................ رانیا و یاسالم تمدن و فرهنگ در یخیتار نهیشیپ -2

 3 .......................................................................................................................... رانیا در تیرا یکپ-3

 یفکر یهاتیمالک حقوق نییتب: ب

 5 ...................................................................................................................  یفکر تیمالک یهاشاخه-1

 5 .............................................................................................. تیحما مورد آثار از تیحما یکلّ طیشرا -2

 5 .................................................................................................. دآورندگانیپد یمعنو و یماد حقوق -3

 6 ...................................................................... متجاوزان به یفریک پاسخ و مجاز یهایبرداربهره موارد -4

 یفکر مالکیت فقهی مبانی: ج

 7 .................................................................................................... فکری مالکیت حقوق مخالفان ادلّه -1

 7 ............................................................................ کنندیم ینه را علم کتمان که یاتیروا و اتیآ -1-1

 8 ................................................................................................. طاعات در اجرت دریافت حرمت -1-2

 8 ...................................................................  تسلیط یقاعده با فکری مالکیت ناسازگاری 1-3

 8 .........................................................................  شارع طرف از فکری مالکیت حقوق نشدن امضاء -1-4

 8 ................................................................................................ فکری مالکیت مشروعیت موافقان ادلّه -2

 8 ......................................................................................................................... یحکومت حکم -2-1

 9 .................................................................................................... عقال رهیس و عرف به تمسک -2-2

 9 ....................................................................................................................... صحت یقاعده -2-3

 11 ..................................................................................................................... الضرر یقاعده -2-4

 11 ............................................................................................................................. قسب حقّ-2-5

 11 ............................................................................................................................... یریگ جهینت

 فقها نظر و یقانون مواد نیب سهیمقا و یبررس: د

11 ................................................................................................................... دآورندگانیپد حقوق -1



 

 ج
 

 

 11 .......................................................................................................................... یمعنو حقوق -2

 11 .............................................................................................................................  یماد حقوق -3

 12 ...........................................................................................................  یماد حق از استفاده مدت -4

 12 .......................................................................................................................... هیهد جواز اخذ -5

 12 .............................................................................................................................  اثر تیحما -6

 13 .................................................................................................................. گانیرا استفاده موارد -7

 11 ................................................................................................................................. شنهادیپ و جهینت

15 ............................................................................................................................................................................................................ فهرست منابع



 

 
 

مالکیت فکری از منظر فقهی و حقوقی           
  

1 

 

 

 مقدمه

سائل دو در م آن مقایسه بین آن پس از حقوقی و مالکیت فکری از منظر فقهی و در این پژوهش

 شود.مربوط به این حقوق بررسی می

، آورندگان پدید به هاآن قبال در دولت که بشر ذهن و فکر هایخالقیت از است عبارت فکری مالکیت

 .نمایدمی اعطا دیگران یاستفاده از جلوگیری منظور به معینی مدت برای را برداریبهره انحصاری حق

 نتیجه در، است نداشته وجود فکری مالکیت نام به موضوعی ،مقدس شارع زمان در کهاین به توجه با

این رو  از است گرفته صورت اخیر سال چند در هم آن که دارد وجود زمینه این در نادری فقهی مباحث

 ت.اس شده مطرح فقهی مستحدثه و نو مسائل جزء مساله این

 ادله فقهی جهت از هم و باشد پرداخته موضوع به حقوقی نظر از هم که کتبی و آثار که جاییآن از 

این مقاله با این پیش  .شد پرداخته رساله این نگارش به است پراکنده و نادر، باشد کرده بررسی را موجود

 تدوین گردیده است.، است حقوقی مورد تاییدهم فقهی و  فرض که حقوق مالکیت فکری هم از نظر
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 یفکر تیمالکالف : آشنایی با 

 مالکیت فکری -1

دهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان منحصراً حقوقی را که به صاحب آن اجازه می   

گیری واژه مالکیت فکری یا معنوی در خصوص به کار 1گویند.استفاده کند حقوق مالکیت فکری می

الزاماً در اثر تفکر  ، های غیرمادیی موضوعات مالکیتای به این دلیل که همهعدّه وجود دارد.اختالف نظر 

به این عنوان  ،وجود مادی ندارد کهاینصرفاً به لحاظ ، ها نظیر سرقفلیو اندیشه ایجاد نشده و بعضی از آن

مادی نیست اصطالح حقوق مالکیت معنوی  ، جا که متعلّق حقّاز آن ، و از سویی دیگر ، شوندشناخته می

تر را مناسب« حقوق مالکیت فکری»اصطالح  ،در مقابل جمع زیادی از حقوقدانان 2اند.را ترجیح داده

ی معنوی در لغت منتسب به معنی و مقابل مادی و اند که از یک سو کلمهتشخیص داده و استدالل کرده

هاست و از سوی دیگر معادل اندیشه و تعقّل انسان ، ق فکرکه منشأ این حقوحال آن، صوری توصیف شده

این  3مالکیت فکری است نه معنوی. )Intellectual property(دقیق فارسی برای عبارت انگلیسی 

 پژوهش نیز واژه مالکیت فکری را برگزیده است.

 پیشینه تاریخی در فرهنگ و تمدن اسالمی و ایران -2

تلقّی  ،ترین مصداق آثار فکریعنوان بارزه توان بتألیف و نشر را می ،اسالمیاز نظر تاریخی در جوامع 

ی یک حرفه تألیف و نشر آثار اسالمی را به منزله، تعلیم ،کرد. هرگز عالمان و اندیشمندان اسالمی

 چه در تفکر شیعه مدّآن های دینی مسلمانان ریشه داشت.کردند. این طرز تلقّی در آموختهمحسوب نمی

حرفه بودن امر تألیف و تکثیر نبود بلکه تکیه بر اصل صالحیت علمی و اخالقی مؤلف و رعایت  ،نظر بود

 شد. مهم شمرده می، اصول و ادای امانت علمی تألیف

علمی و ، هنری ،تخصّصی شدن امر تألیف و خلق آثار ادبی ، رفته رفته تغییر کرد.شرایط و اوضاع

ها موجب شد که آفرینندگان این آثار کم کم والنی برای آفرینش آنصنعتی و نیاز به گذشت زمان ط

 ،نسبت به آثار خود حقّ مالی مطالبه کنند زیرا مجّرد حفظ حرمت عالمان و پدیدآورندگان آثار فکری

این تحوالت و ظهور  4کرد.ها را ارضا نمیآن ،شناسایی اعتبار و منزلت اخالقی برای آنان و آثارشان

برداری و تکثیر ید و رواج روزافزون نقض حقّ اخالقی و معنوی صاحبان آثار و کپی و نسخهتکنولوژی جد

                                                           
 .37، ص1731. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی اموال و مالکیت، تهران، میزان، 1
 .197، ص 7و3. نورالدین امامی، حقوق مالکیت فکری، مجله رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 3
:علیرضا انتظاری،  مالکیت معنوی، مجله بصیرت، 11-11،  ص 1731. رک: ستار زرکالم،  حقوق مالکیت ادبی و هنری،  تهران،  انتشارات سمت،  7

 .191:نورالدین امامی ، همان، ص39، ص17:مهدی لطیفی ، حقوق مالکیت معنوی، مجله معرفت، ش71، ص71-73سال دهم ، ش 
 .11، ص 19، ش11. رک: میر قاسم جعفرزاده، مبانی فقهی مشروعیت حقوق فکری، مجله تخصی الهیات و حقوق،  بهار 1
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کار دیگران در حدّ انبوه همه موجب شد که فقیهان امامیه بار دیگر با نگرش و دیدگاه دیگری سراغ این 

 به بحث پیرامون آن بپردازند.، با عنوان مسائل مستحدثه ،موضوع رفته

ی آثار ادبی به دلیل قدمت بر سایر آثار حقّ پدیدآورنده، های دورنیز در گذشتهدر ایران باستان 

از مشهورترین شواهد  و شواهد بسیاری بر این مطلب وجود داردبود  فرهنگی به رسمیت شناخته شده

رسم ادای امانت  ،سعدی شیرازی است که در کتاب بوستان خود ی اثر گفتاراحترام به حقوق پدیدآورنده

ای خاص در داخل گیومه نهکند قول او را به گوا بجا آورده و هنگام نقل قول از فردوسی نام او را ذکر میر

 آورد:می

 :-که رحمت بر آن تربت پاک باد-چنین گفت فردوسی پاکزاد 

 .«جان شیرین خوش است که جان دارد و ،کش استمیازار موری که دانه»

آن زمان  از 1ی پدیدآورندگان وجودنداشت.گونه قانونی دربارههیچ، در ایران پیش از عصر رضاشاه

قانون حمایت »تحت عنوان  1341ترین آن در سال که مهم ،چندین بار قانون در این زمینه تدوین گشت

پس از برقراری نظام  به تصویب رسیده است. مؤلفیا قانون حق « حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

در کتاب  به دلیل فتوای امام خمینی، مسأله حقوق مالکیت فکری ،جمهوری اسالمی ایران

وضعیت تردید در مورد  .رفت ای از ابهام فرودر هاله، تحریرالوسیله مبنی بر غیر شرعی بودن این حقوق

 یط در دام ظلهیرهبر معظم مقام کهاینچنان ادامه داشت. تا اعتبار یا عدم اعتبار حقوق پدیدآورندگان هم

سخنگوی  اخیراًگفتنی است  2ی و حقوق پدیدآورندگان را محترم شمردند.قانون را مزبور حقوق اینامه

در  ،نویس قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت فکریاعالم کرد که پیش ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 3شد. تسلیم مراجع قانونی خواهد، برای تصویب ،باشد که پس از تکمیل و اتمامحال تدوین می

  رانیا در تیرا یکپ-3

گذاری داخلی احساس کمبودی در حوزه قانون ،یشاید امروز به لحاظ کمّ، مؤلفبا وجود قانون حق 

توان به نبود ها میترین آناز مهم قص مهم و قابل توجهی وجود دارد.نوا ،لیکن از لحاظ کیفی ،نگردد

طور جدی و اساسی با مشکالت به ،حیث اجرا در ایرانپشتوانه اجرایی برای این قوانین نام برد. قانون از 

جایی که مواد قانون مبهم و غیر صریح نوشته شده است تعیین مصادیق برای مفاد موجه بوده و از آن

به همین علت نقض قانون کپی رایت در کشور ما بسیار زیاد بوده و به یک مسأله  قانونی آن مختلف است.

  .ده استعادی در میان مردم تبدیل ش

ی ما به چه همهبه عنوان مثال آن .شودمینشریات و آثار خارجی نیز همین رویه دیده  ،در مورد کتب

-باشد و اصل نیست. یا نرمی آن میی کپی شدهعنوان ویندوز در کامپیوترهای شخصی خود داریم نسخه

                                                           
 .71، ص 11، نشرچاپار، تهران. علیرضا نوروزی، حقوق مالکیت فکری، 1
 .311های فکری، ص. نورالین امامی،حقوق مالکیت 3
 .33:73، شبکه دو سیما، گزارش خبری1797اردیبهشت1حسین نوش آبادی،  .7



 

 
 

مالکیت فکری از منظر فقهی و حقوقی           
  

4 

ی باید هزینه ،ل آن باشیمی اصمان را اگر در صدد تهیه نسخهی شخصیافزارهای موجود در رایانه

افزار کامپیوتر بسیار م شده سختبسیاری باالیی را به شرکت مربوطه پرداخت نماییم که از قیمت تما

افزارها باید ، در قبال خرید نرماین در حالی است که کشورهای عضو معاهده کپی رایت بیشتر خواهد بود.

ها قانون کپی رایت مجازات سنگینی در انتظار آنهای کالنی را پرداخت کنند و در صورت نقض هزینه

 1خواهد بود.

وزارت ارشاد الیحه عضویت در کپی رایت جهانی را به مجلس ارائه  ،های فراوانپس از کش و قوس

و ملزم به رعایت قانون کپی  ایران عضو این کنوانسیون، کرد که در صورت تصویب این الیحه در مجلس

خالصه نظرات مخالفان  مخالفانی دارد. این طرح موافق و شد. خارجی خواهدی محصوالت رایت درباره

، اندهایی که ارائه خدمات به ایران را محدود کردهچنین است که در شرایط موجود و با توجه به تحریماین

انش و های موجود بر سر راه انتقال دی اضافه شدن قفلی دیگر بر قفلتواند به منزلهپذیرش این پیمان می

ای جز خود در نتیجه با پیوستن به معاهداتی از این دست در کشور ما نتیجه فناوری به کشور باشد.

-در خالصه نظرات موافقان نیز می تحریمی و از بین بردن مسیر پیشرفت در شرایط موجود را ندارد.

یا و احترام به قوانین بین ارتباط صحیح با کشورهای دیگر دن، خوانیم: الزمه پیشرفت و پویایی در این عصر

-شدن بسیاری از ظرفیت عمالً از بارور ،زنیم المللی است. مادامی که ما پذیرش قوانین بین المللی سر باز

که صبر کنیم تا شرایط شایسته آن است به جای آن کنیم.مان جلوگیری میها و استعدادهای جوانان

دست بگیریم و زمینه را ه خود ابتکار عمل را ب، شارهای کندموجود ما را وادار به تسلیم و نرمش در برابر ف

 2برای اجرای صحیح قانون کپی رایت فراهم کنیم.

است که  از  معاهدات کپی رایت تاکنون پاسخ استفتایی عدم الحاق ایران به هایترین علتیکی از مهم

ی مؤلفین و مصنفین داخل تألیف دربارهحقّ »اند: ایشان مرقوم داشته است. شده دام ظلهمقام معظم رهبری

لکن انعقاد قرارداد متقابل این حقّ )کپی رایت( را با کشورهای دیگر  ،کشور امری منطقی و شرعی است

 3«.دانمدانم بلکه به ضرر و برخالف مصلحت میدر حال حاضر مفید و به مصلحت نمی

 

 

 

 

                                                           
 /www.isna.ir. 31:17،  ساعت 1797مهر 31. خبر گزاری دانشجویان ایسنا،  دوشنبه 1
؛ /htt.vekalatonline.ir/؛ 13:71، 1791تیر  31 ینیحس عباس دیس دکتر وکالت آنالین، نظرات موافقان و مخالفان قانون کپی رایت، رک: .3

 تعامل یخبر گاهیپا؛ .http//shahrvand newspaper.ir//11:73، ساعت111، شماره 1791خرداد  37شهروند نیوز، خبر منتشر شده در 
 .https://rasekhoon.net؛1791،9:33 بهشتیارد 7؛راسخون،http//taamolnems.ir؛13:13 ،1791 بهشتیارد 33وز،ین

به نقل از مرتضی چیت سازان، رساله دکتری، در 3/13/1737ی وزیر ارشاد که حاوی فتوای معظم له بود.. پاسخ دفتر مقام معظم رهبری به نامه7
 .17، ص 1713دانشگاه تهران، های فکری،  دانشکده الهیات موضوع حقوق مالکیت
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 های فکریب: تبیین حقوق مالکیت

 یهای مالکیت فکرشاخه -1

-شان میالف( مالکیت صنعتی: این حقوق به حمایت از مخترعان از طریق اعطای مالکیت به ابداعات

 . شودمیعالئم تجاری و...  ،های صنعتیطرح ،پردازند و شامل حقّ اختراعات

ی شده برای پدیدآورنده مادی شناخته: که شامل تمامی حقوق مادی و غیرب( مالکیت ادبی و هنری

رو  هنری است از این ادبی و هایفرینشترین مصداق حقوق آتالیف برجسته حقّ 1فکری است.یک اثر 

 گویند.نیز می مؤلفهنری را حق  ادبی و هایحقوق مالکیت

 شرایط کلّی حمایت از آثار مورد حمایت  -2

 2گیرند عبارتند از:آثاری که در این راستا مورد حمایت قانون قرار می

 ؛د( آثار سینماییبصری؛ ج( آثار رادیویی و تلویزیونی؛  ب( آثار سمعی والف( آثار نوشتاری؛ 

، عکاسی ،خوشنویسی ،سفالگری ،سازیمانند مجسمه ،هـ( آثار تجسّمیو( آثار موسیقی و صوتی؛ 

افزارهای مانند نرم ؛باشدی ابداع و ابتکار داشتهآثار فنی که جنبهی( معماری و صنایع دستی؛  ، گرافیک

مالیت ، محسوس بودن شکل اصالت، از جمله: ،و شرایطی باشند این آثار باید دارای ویژگی ای.یارانه

 اجرای آن برای نخستین بار در ایران صورت گرفته باشد. داشتن اثر و چاپ یا

  حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان  -3

مالی حاصل از اثر را متعلّق  که منفعت شود چراعنوان حقّ مالی یا اقتصادی نیز یاد میه از حقّ مادی ب

، عرضه و خواندن ب( حقّ اجرا الف( حقّ نشر و تکثیر؛ ی اقسامی دارد:ماد حقوق داند.به پدیدآورنده می

حقّ  .(رنده حقّ ترجمه اثر او را نداردکس بدون اجازه پدیدآویعنی هیچ اثر برای عموم ج( حقّ ترجمه؛

 .هـ( حقّ تولید اثر سازگار یا حقّ تلفیق ؛حقّ ضبط اثر و تهیه فیلم ؛(...صدا و تصویر و)پخش اثر از طریق 

 3است. ریغ به دادن آن انتقال و نقل قابلچنین و هم آن بودن یموقت ،های حقوق مادی نیزاز ویژگی

و مربوط به مسائل  4ای با شخصیّت پدیدآورنده داردز جمله حقوقی است که ارتباط ویژهحق معنوی ا

حق  الف( :حقوق معنوی دارای انواعی است .ه امتیازاتی غیر مالی استکبل شودمیاقتصادی نمالی و 

از  ت اثر.حق حرمت و تمامیّ ج(گیری در مورد انتشار اثر؛ حرمت نام و عنوان پدیدآورنده؛ ب(حق تصمیم

 ان را نام برد.توان غیر قابل انتقال بودن و محدود نبودن به زمان و مکمی حقوق معنوی نیز هایویژگی

 

                                                           
 . 1، ص1731. رک: ستار زرکالم، حقوق مالکیت ادبی و هنری، تهران، سمت، 1
 قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان وهنرمندان؛ متن کامل این قانون در بخش ضمائم خواهد آمد. 3ی . ماده3
 .11تا  13ی . ماده7
ی امام خمینی ره و انقالب های فکری با تأکید بر دیدگاه فقهی امام خمینی، تهران، پژوهشکدهالکیت. رک: جواد عربیان، چشم انداز فقهی و حقوقی م 1

 .113اسالمی، معاونت پژوهشی، ص 
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 و پاسخ کیفری به متجاوزان های مجازبرداریموارد بهره -4

فنی و تربیتی در حدود متعارف و نیز  ،آموزشی ،در ایران استفاده مادی از اثر به منظور مقاصد علمی

  1است. شده برداری برای استفاده شخصی مجاز شمردهنسخه

چنین شود. همبه مجازات حبس محکوم می ،انتشار دهددر قانون کسی که اثر دیگری را با نام خودش 

در  کسی که اثر پدیدآورنده را بدون اجازه وی حتی با نام پدیدآورنده چاپ کند نیز مجازات حبس دارد.

 2باشد.ای نیز به همین صورت میثر ترجمهمورد ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 است. موارد استفاده مجاز اشاره کردهحمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به در قانون  3-1-9-13-11. مواد 1
 .113-111، ص1731های فکری، تهران، حقوقدان، رینش. رک: حمید آیتی، حقوق آف3
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 فکریمبانی فقهی مالکیت  ج:

تقریباً جدید است که فقهای معاصر آن را تحت عنوان مسائل مستحدثه مطرح حقوق مذکور از مسائل 

ای های فکری اشارهبه زوایایی از محتوای مالکیت ،ای از فقهای شیعه نیزعدّه، ی اخیردر دهه اند.کرده

در برابر  ،1کنندو نفی می را مورد تردید قرارداده ایشان مشروعیت حقوق مالکیت فکری ای ازعدّه اند.کرده

ها تردیدی جمعی دیگر از فقهای معاصر معتقدند که این حقوق منشأ شرعی داشته و در مشروع بودن آن

 نیست.

 ادلّه مخالفان حقوق مالکیت فکری -1

  کنندروایاتی که کتمان علم را نهی می آیات و -1-1

به لجام گسیختگانی از آتش همانند شده و یا بدترین  ،کتمان کنندگان علم روایات در آیات و

 یَوْمَاَلجم  یَعلَمه فَکَتَمَهُ عِلْمٍ عَنْ سُئِلَ مَنْ»است:  در حدیث نبوی آمده اند.شده آفرینندگان خداوند شمرده

ری از آتش آورده هرکسی دانشی را بداند و آن را کتمان کند روز قیامت با افسا 2؛«نَارٍ مِنْ بِلِجَامٍ الْقِیَامَةِ

دانشمندان « یقِلِلْحَقَا الْکَاتِمُونَ بَايِیلِأألَ هُمُ فَسَدُوا إِذَا الْعُلَمَاءُ»فرمایند: می و نیز حضرت علی .شودمی

نمایند و سپس فرمود که ها که باطل را اظهار و حقایق را کتمان میبدترین آفریدگان خدایند همان ،فاسد

 3است.ی اینان نازل شدهبارهبقره در 151 و161آیات سوره 

مهریه زنان را تعلیم برخی  فتحی درینی حقوقدان معاصر لبنانی معتقد است که مگر پیامبر اسالم 

نیاز به  که تعلیم قرآن طاعت و عبادت است وصداق باید مال باشد در حالی است؟ نداده آیات قرآن قرار

آید از این تالشی که برای آموزش قرآن به عمل می ندارد بنابرتالش فکری و زحمت علمی پژوهشی 

قابل  ،ارزش مالی دارد. زحمت معلم قرآن با مبتکر و محقق و مولّد فکری و علم جدید دیدگاه پیامبر

تولید فکر و اندیشه  ،اختراع ،مقوّم مالیت باشد به طریق اولی، مقایسه نیست و اگر تعلیم و آموزش علم

نماید که صاحبان و مقوّم مال بودن است و انصاف و عدل اسالمی ایجاب می ،قهسابعلمی بی

 4گردند.مند قوق مادی و معنوی خویش بهرهپدیدآورندگان آثار فکری از ح

                                                           
؛ فصلنامه رهنمون، استفتائات و نظرات فقهی و حقوقی پیرامون 113، ص3ق، ج1131. روح اهلل موسوی خمینی، تحریرالوسیله، قم، دارالمکتبه العلمیه، 1

 .331، ص1731مالکیت فکری، تهران، پاییز 
، 9، ش7های اسالمی،  سقل از عباس یزدانی، حق مؤلف در اندیشه فقهای معاصر امامیه، فصلنامه کتاب؛ به ن199، ص3. مسند احمد بن حنبل، ج3

.13ص

 .311، ص 3ق، ج1111. احمد بن علی يبرسی، االحتجاج،  تهران، داراالسوه، 7
 .117-111،  ص 17،  تابستان 11. رک: رضا موسوی، حقّ تألیف در حقوق اسالمی،  مجله مطالعات اسالمی،  ش 1
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 حرمت دریافت اجرت در طاعات -1-2

-نسبت به اخذ اجرت در برابر ایتان واجبات شرعی حساسیّت و سخت ،در شیعه همانند اهل سنت

کاری که شرعاً انجام آن بر فردی  1شیعه یده تا جایی که طبق تصریح برخی از فقهاگیری خاصی ش

صحیح نیست. از همین روی اخذ اجرت بر انجام عبادات و اعمال ، اجرت گرفتن برای آن کار ، واجب باشد

... جایز نیست و قصد قربت و طاعت و اخالص در .تعلیم قرآن و ،دینی واجب مثل امامت و خطبه جمعه

 باشد. آن شرط می

 ی تسلیطی با قاعدهفکرناسازگاری مالکیت  -1-3

 شود وکند مال او محسوب میوقتی انسان کتاب یا کاالیی را خریداری می 2ی تسلیطبر اساس قاعده

قول به عدم جواز تقلید و  باشد. .. را داشته.مثل تقلید و انتشار و ،او حقّ دارد در مال خود هر نوع تصرف

 شود. در صورتی که به موجب قاعدهی فرد از مالش قطع تصرفات مستلزم آن است که سلطهنشر و دیگر 

با  حضرت امام خمینی ف در مال خویش را دارد.مال خودش تسلّط و حقّ هر نوع تصرتسلیط انسان بر 

 :اندرده و فرمودهم( مشروعیت این حقوق را نفی کهِالِموَی اَلَعَ ونَطُلَّسَمُ اسُاستناد به همین قاعده )النَّ

منشأ تحوالت تاریخی در  ، ایایشان با ارائه چنین نظریه« چنین حقّی در شریعت مقدسه ثابت نیست»

 حقوق پدید آورندگان آثار شدند. 

 ی از طرف شارعفکرامضاء نشدن حقوق مالکیت  -1-4

 ،فکری در زمان خودهای اعتبار مالکیت کنند که شارع با وجود زمینهبرخی از فقها چنین استدالل می

دهد که مالکیت فکری را است و همین امر نشان میاز اعتبار و ذی حق بودن پدیدآوردنده سخنی نگفته

ق حقو از کسانی است که برای رد مشروعیت دام ظلهآیت اهلل صافی گلپایگانی 3.اندبه رسمیت نشناخته

 اند.فکری از این دلیل استفاده کرده

 یفکرمالکیت  ادلّه موافقان مشروعیت -2

 حکم حکومتی -2-1

با توسعه مبنای  ،است فراغ شهید صدر ]والیت فقیه[ که مشابه به منطقه نظریه حکم حکومتی

وضع قوانین و مقررات کلی و دستور ، های جزئیها و دستورالعملاحکام حکومتی عبارت است از فرمان»

رهبری که از جانب خداوند متعال  توجه به حق، با اجرای احکام و قوانین شرعی که رهبری مشروع جامعه

                                                           
 .133، ص 1733؛ ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، داوری، 711. رک: جعفر سبحانی، مصادر فقه االسالمی منابعه، جامع فقه اهل بیت، بی تا، ص 1
 .333،  ص 3محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، قم، موسسه الوفا،  ج« الناس مسلطون علی اموالهم: ». پیامبر اکرم 3
 .331استفتائات و نظرات فقهی و حقوقی پیرامون مالکیت فکری، ص  . مجله رهنمون،7
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آیت اهلل صافی  1کند.و با لحاظ مصلحت جامعه صادر می استبه وی تفویض گردیده  یا معصومان

که از مخالفان مشروعیت حقوق مالکیت فکری و معنوی در عین این ، امام خمینی و دام ظلهگلپایگانی

 دانند. ای ثبوت شرعی این حقوق میراه حلی بر ، صدور حکم حکومتی را ،هستند

 تمسک به عرف و سیره عقال -2-2

مؤلفان و مصنفان و مبتکران است. هم تشخیص  فکریحقوق ، در عرف عقال یکی از حقوق قابل احترام

هایی است که عقال ی عقال در عقالنی بودن روشاین حقّ و هم ارزیابی آن با عرف است. منظور از سیره

لزوم ، ضرورت حکومت ،کالمجواز اخذ به ظاهر ، برند. مثل رجوع جاهل به عالمکار میها بهدر حقانیت آن

جهانی بوده  ،از سوی شارع مقدس بنای عقال و عرف کهاینبا توجّه با  2.. ..سرپرستی کودکان و سفیهان و

ع وضع احکام است در باب معامالت بر عکس بخش عبادات مورد منع و ردع قرار نگرفته و اصوالً کار شر و

گیریم که نتیجه می ،ی عرف و مکلفان استو تشخیص و تطبیق غالب موضوعات و مصادیق آن به عهده

به  ،حقوق مالکیت معنوی مشروع بوده و مورد تأیید تاریخ است. چراکه جهان شمول بودن این حقوق

است. خردمندان و منعقد شده کشور آن را پذیرفته و قردادهای متنوعی در حمایت از آن 111ای که گونه

-گان کشورهای گوناگون جهان مسلمان و غیر مسلمان به حمایت از آن برخاسته و آن را تأیید نمودهبنخ

 اند.

 صحت یقاعده -2-3

 و نام فقه در که یقرارداد گاه و کنندیم حکم الصحه مشکوک یقراداد صحت به شده ادی اصل با

 تیعقد در نداشتن دیترد ضمن مثالً. دانندیم حیصح را دیجد یقراردادها زین و ندارد یخاص عنوان

 که یکس ای کارخانه صاحب با کاشف و مخترع و ناشر ای کتاب مؤلف قرارداد ،مهیب چونهم ییقراردادها

 ،نه ای نداشارع دییتأ مورد ادشدهی عقود و دادها قرار ایآ که میدار شک کند استفاده اختراع از خواهدیم

 صحت به« شُرُوطِهِم عِنْدَ الْمُؤمنُونَوَ » ثیحد و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ چونهم یعمومات وجود به توجّه با لذا

 در که هرجا ،است شارع یرضا و امضاء مورد عقال یبنا کهنیا به توجّه با شود.یم حکم ادشدهی عقود

 آن بودن ییعقال صحت اصل به تمسک با ،میکن شک( فکری تیمالک حقوق جمله از) یکار بودن عاقالنه

 3.شودیم گرفته جهینت

 

 

 

                                                           
 .13، ص 1713سیف اهلل صرامی، احکام حکومتی و مصلحت، تهران، عبیر،  1
 .1،  ص 11،  زمستان 33. محمود اصغری، بنای عقال، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،  ش 3
 .113-119، 37مالکیت معنوی در فقه شیعه، مجله مطالعات اسالمی، ش . رک: عباسعلی سلطانی و مرتضی رحیمی، مبانی فقهی7
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 1ی الضررقاعده -2-4

اند. با یاد کرده فکریلزوم جبران خسارت ترین دلیل بر ی الضرر به عنوان مهمبرخی از فقها از قاعده

مخترع و هر ، هنرمند، برداری از نتایج کار فکری مؤلفبرخی معتقدند بهره، چه گذشتتوجّه به آن

ممنوع « الضرر»ی رود و طبق قاعدهمصداق بارز اضرار به غیر به شمار می، ی فکری دیگرکنندهتولید

 است.

 حقّ سبق-2-5 

ی به آن ی قبالً به آن پیشی نگرفته است، وچه که کسهرکس پیشی بگیرد بر آن»ستفاده از حدیث با ا

تولید آثار خود زحمت کشیده و پیش از دیگران موفق به جا که صاحبان آثار برای از آن 2،«سزاوارتر است

 نسبت به دیگران احق و سزاوارترند. ،تولید فکری شده

 نتیجه گیری 

رسد توان عدم مشروعیت این حقوق را نتیجه گرفت. به نظر مییقیناً نمی ،چه گذشتبا توجه به آن

-اینبر فرض  ،عقال باشد. از سوی دیگرتمسک به سیره و بنای  ،بهترین شیوه توجّه مشروعیت این حقوق

از باب حکم  ،عنوان دلیلی بر اثبات مشروعیت این حقوق کافی ندانیمه ب ،دلیل سیره و بنای عقال را نیز که

 را الزم االتباع دانست. حکومتی بتوان شرعیت این حقوق را نتیجه گرفت و آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .113، ص37مرتضی انصاری، رسائل فقهیه، جزء ،االسالم یف ضرار وال ضرر ال. 1
 .113، ص 1تا، ج. احمد بن حسین بیهقی، السنن اکبری، دارالفکر، بی3
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 فقها و مقایسه بین مواد قانونی و نظربررسی  د:

 با هاآن یقانون مفادّ قیتطب به و کرده انتخاب آنهاست نیپرکاربردتر از که را قانون نیا از ماده نیچند

 حق موارد یتمام در یالعال مدظلهیستانیس اهلل تیآ هک است ذکر قابل میپردازیم آن به مربوط یفقه موارد

مهر ، و این خود انددانسته قانون تیرعا به ملزم رانیا کشور در را خود نیمقلد مربوطه مسائل و مؤلف

 ر مشروعیت این حقوق و قوانین مربوطه.تاییدی است ب

  دآورندگانیپد حقوق -1

 و یماد یوربهره حقّ و اثر یاجرا و عرضه و پخش ،نشر یانحصار حقّ شامل دآورندهیپد حقوق

 ای و یمعنو حقّ از یفیتعر: اوال که باشد چراماده قانونی موجود دچار ابهام می. اوست اثر و نام از یمعنو

 . باشدیم اجمال دچار دآورندهیپد لفظ: ایثان ،نشده یاخالق حقّ همان

 عرف و رهیس ادله به استناد اب (دام ظلهیگانیگلپا یصاف اهلل تیآ و ینیخم امام )به جز 1عظام اتیآ اکثر

 و عقل نظر از ظلم بودن حرام نیچنهم و یو اذن بدون یگرید مال در تصرف حرمت یکل اصل ،عقال

 انددانسته یو به مختص ،است آورنده دیپد یماد حقوق موارد از که را ترجمه و نشر و طبع حق، شرع

 در یاختالف و داشته قبول را آن فقها یتمام که است یمسائل از زین آورنده دیپد یمعنو حقوقچنین هم

 .شودمین دهید آن

  یمعنو حقوق -2

 قابل ریغ را آورندهدیپد یاخالق و یمعنو حقوق سو کی از که مینیبیم قانون نیا 4 ماده متن در

 نیا که است ستهیشا. باشدینم مکان و زمان به محدود که کندیم انیب گرید یسو از و داندیم انتقال

 از و فقهاست یتمام قبول مورد دآورندهیپد یمعنو حق .شود رفع یقانون یماده نیا در اجمال و تناقض

 زمان به یمعنو حق نبودن محدود ای و آن بودن انتقال قابل ریغ در اما شودمین دهید یاختالف جهت نیا

 انیب را خود نظر نهیزم نیا در است ستهیشا که است امدهین انیم به یسخن شانیا یسو از خاص مکان و

 .ندیفرما

  یماد حقوق -3

 هیکل در را خود یماد حقوق از استفاده تواندیم قانون نیا تیحما مورد یاثرها دآورندهیپد :5 ماده 

 .کند واگذار ریغ به ، موارد

                                                           
 .317-333مالکیت فکری، ص . رک: مجله رهنمون، استفتائات و نظرات فقهی و حقوقی پیرامون 1
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در استفتائاتی که  3یروحان صادق محمد دیس اهلل تیآ و 2یاهخامن اهلل تیآ ،1یرازیش مکارم اهلل تیآ

 جهت نیا از و دانسته ریغ به یواگذار قابل را دآورندهیپد شخص یماد حقوق، در این زمینه داشتند

 .شودمیقانون دیده ن ختالفی بین فقه وا

 یماد حق از استفاده مدت -4

 را سی سال ذکر کرده است. دآورندهیپد یماد حقوق از استفاده مدت 12 ماده 

 عقال رهیس بنابر معتقدند و داشته قبول را دآورندهیپد یمال حق بودن یموقت یرازیش مکارم اهلل تیآ

 4.داشت نخواهد یمال حق دآورندهیپد گرید ،شودمی ساقط یحق نیچن عقالً که یزمان گذشت از پس

 اخذ جواز هدیه -5

 وجود با نیز مکارم اهلل تیآ  نظر از داند.می دآورندهیپدرا متعلق به  زهیجا و پاداش 13 ماده تبصره 

 به انتقال قابل یماد حق که دیآیم دست به نیچن و 5.رسدیم او ورثه به ،فوت صورت در و یو به مؤلف

 .باشدیم گونهنیهم هم قانون نظر و است رانیگد

 اثر تیحما -6

 تیحما بر ناظر ماده نیا پدیدآورنده مورد حمایت است. ژهیو نشانه و عنوان و نام، 11 مادهبا رجوع به 

 .است یاخالق حقوق قیمصاد از یکی که است اثر انتساب حق از

 ای مؤسسه، کتاب یبرا را یمخصوص عنوان و نام اگر که است معتقد معاصر هیفق، یرازیش محمد دیس

 استفاده عنوان و نام همان از که ستندین مجاز گرانید، شود شمرده او حق عرفا و دهد قرار اشروزنامه

 چیه یفقه موارد با یقانون یماده نیا که گرفت جهینت توانیمفقه  و یقانون وادم سهیمقا از و 6.کنند

 .کنندیم دییتا را گریکدی و نداشته یاختالف
 

 

                                                           
 1111سئوال ،111ص جدید، استفتائات شیرازی، مکارم . ناصر 1
 //www.khamenei.ir. 13:13ساعت ،1،1713/7/1797س پاسخ، و پرسش ای،خامنه اهلل آیت . سایت 3
 .173ص، 3، ج1711جا، مکتبة المجتبی، مسایل مستحدثه، بی المستحدثه، المسائل روحانی، صادق . محمد7
 .1111، س111ص جدید، استفتائات شیرازی، مکارم . ناصر 1
 .17/1/1791 تاریخ در شده . استفتاء 1
 .131، ص 1919 لبنان، بیروت، الحقوق، کتاب الفقه محمد،، شیرازی. رک:  1
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 گانیرا استفاده موارد -7

 معاصر هیامام یفقها نظر یبررس اکه ب بیان شده است. مجاز هایبرداریموارد بهره 11-1-1 در مواد

 دهید اختالف  نهیزم نیا در فقها نیب در: که میافتیدر آثار از یبردارنسخه و ریتکث مجاز استفاده موارد در

 .شودمی

 یشخص استفاده یحت یلنکران فاضل اهلل تیآ و یزیتبر اهلل تیآ ،بهجت اهلل تیآ چونهم یبزرگواران

 مورد در چهآن از نیچنهم 1.دانندینم مجاز دآورندهیپد و مؤلف اجازه بدون را ییسودجو زهیانگ بدون و

 عدم شرط به یشخص استفاده حیصر صورت به شانیا که است نیا دیآیم دسته ب مکارم اهلل تیآ یفتاوا

، موسسات ،هادانشگاه مجاز استفاده درباره جهینت در 2.انددانسته زیجا را عیوس سطح در اثر انتشار

 یآثار از مأخذ و منبع ذکر نیچنهم و کنندیم یبردارنسخه به مبادرت یآموزش مقاصد با که هاکتابخانه

 نیا علّت دیشا و .نشد افتی، باشد هیفق بزرگان به مربوط که ینظر و یرأ ،شودمی هاآن از قول نقل که

 و مقصود به مربوطه آثار از یآموزش مراکز استفاده نیچنهم و مأخذ و منبع ذکر مسأله بودن عرف، امر

 .گرید زیچ نه است یآموزش و یادب ،یعلم تیّن

  

                                                           
 .11/13/ب1ش، کد1711،س الزهراء جامعه سئواالت به پاسخ واحد استفتائات و . تحقیقات 1
 /www.makarem.ir؛ 11:33،ساعت1/7/1797پاسخ، و پرسش شیرازی، مکارم اهلل آیت سایت: . رک 3
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 نتیجه و پیشنهاد

 اتفاق به قریب اکثر .است انسان اندیشه و فکر زاییده که پردازدمی موضوعاتی به فکری مالکیت حقوق

 .هستند فکری مالکیت مشروعیت به معتقد ،معاصر دانانحقوق و فقیهان

 فروش و خرید و باشدمی ممنوع الضرر قاعده حکم به دیگران فکری محصول در تحول و تغییر، تصرف

 حکم از استفاده با، در صورت کافی نبودن دالیل مذکور .است صحیح عقال عرف در حقوق گونهاین

 مشروعیت حق این به توانیممی است نفرموده صادر صریح حکمی، مقدس شارع که مواردی در حکومتی

 .نماییم آن رعایت به ملزم را جامعه و بخشیده

 برای و بوده متعارف حد در و فنی و تربیتی، ادبی، علمی مقاصد منظور به دیگران آثار از استفاده اگر

 فقها از بعضی نظر اما، است مجاز برداریبهره ،قانون نظر از ،باشد اقتصادی انگیزه بدون و شخصی استفاده

 .رساندمی را این خالف

تر قانونی جامع وکامل بر چه سریعتصویب هر ، حمایت از حقوق فکری در وحدت نظر فقهای بزرگوار 

، از پیشنهادات این به صورت گسترده رسانی به مردم در این زمینهتبلیغات و اطالع مبنای فقه امامیه و

 باشد. مقاله می
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