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 مقدمه

توجیه مالکیت فکری در شرایط مبانی مشروعیت و 

برانگیز حوزة معارف حقوقی از مباحث چالش کنونی

ه از دانش ها در توجیه این شاخو اختالفاست 

کاتب و ـجاد مـایمی در ـل مهـحقوقی، عام

پردزای در حوزة دانش فقه امامیه بوده است. ریهـنظ

به این ترتیب حقوق مالکیت فکری اصطالحی است 

رود. والت فکری انسان به کار میمورد محص که در

های فکری، حقوقی قانونی هستند حقوق مالکیت

که به آفرینندة اثر، به خاطر محصولی که آفریدة 

قوق مالکیت فکری گردد. حذهن او است، اعطاء می

طور معمول به دو حوزه اساس موضوع آن بهبر

 حقوق مالکیت ادبی و شود؛ نخست،تقسیم می

آثار  ای از آثار مکتوب تادهطیف گستر که هنری

... را تحت حمایت بصری و آثار تجسمی و - سمعی

جم، اثر ادبی یا خود دارد. همانند حقوق مؤلف، متر

حقوق مالکیت صنعتی  هنری دوم،حق سازندة اثر 

که عبارت است از ابداعات بشری در زمینة صنعت 

دی چون حق اختراع، به معنای عام. این قسم موار

های صنعتی، اسرار تجاری، طرحری، عالئم تجا

های های جغرافیایی و طرحرقابت نامشروع، نشانه

مربوط به ساخت مدارهای یکپارچه را تحت پوشش 

 خود دارد. 

، بیشتر موضوع حقوق در گذشته محصوالت فکری

آن را ویژه دینداران معنوی بوده و عرف جامعه به

حاظ ـل اشـن معـزار کسب و تأمیـة ابـمنزلهـب

ار کردند، بلکه امر تألیف و تحقیق و خلق آثنمی

های مظاهر و جلوهمایة علمی و ادبی بیشتر دست

رفته در کنار اخالقی و معنوی بوده است. اما رفته

ة دیگری آشکار شد که به حقوق معنوی، چهر

موجب آن صاحب اثر دارای یک حق مالی بر اثر 

تی از به این ترتیب در حقوق وق مخلوق خود شد.

واقع هر شود، درحقوق مالکیت فکری صحبت می

حق موردنظر است؛ حقوق معنوی و حقوق  دو چهرة

، «مالکیت فکری»بر این اساس مادی یا مالی. 

های کر، نوآوری و خالقیت در حوزهحمایت از ف

اقتصادی و اجتماعی است. آنچه در عرصة مختلف 

، اهمیت پیدا کرده است، بحث «مالکیت  فکری»

سازی آن است. زیرا تا زمانی که حقوق اریتج

عنوان ابزاری برای تحصیل به« مالکیت فکری»

تجاری مورد توجه قرار نگیرد، و  منافع اقتصادی

ر دنیای امروز پیدا ارزش و جایگاه واقعی خود را د

باید در فکری و معنوی  اموالنخواهد کرد. انتقال 

های ظامدر نقالب قراردادهای معتبر انجام پذیرد. 

معاصر، اشکال گوناگونی از قراردادهایی حقوقی 

ها، انتقال حق وجود دارند که هدف و موضوع آن

است. یکی از اقسام مهم این « مالکیت فکری»

 Asignmentانتقال کامل یا  قراردادها، قرارداد

Agreement که از آن با عنوان  است. این قرارداد

 ,WIPO) دشومی( نیز یاد Sale)قرارداد فروش 

حق دادی است که به موجب آن، دارندة قرار ،(172

مالکیت فکری، کلیة حقوق انحصاری خود را به 

ین ترتیب رابطة دهد و به اشخص دیگری انتقال می

موضوع حق مالکیت فکری قطع  دهنده باانتقال

مقام دارندة عنوان قائمگیرنده بهلگردیده؛ انتقا

در رابطه با موضوع گیری قبلی، حق هرگونه تصمیم

 حق را خواهد داشت.



 87 / فصیح رامندی                                                 فقهی انتقال اموال فکری از طریق عقد بیع بر اساس مبانی

 
 

در نظام چنانچه روشن است مفهوم چنین قراردادی 

گردد. تبیین می« عقد بیع» حقوقی ما، تحت عنوان

طور سنتی در فقه و در این در حالی است که به

اند که برای عقد بیع شرایطی قائل شدهحقوق، 

و اه نخست، انتقال بسیاری از حقوق شاید در نگ

طور اعم و حقوق مالکیت فکری ال غیرمادی بهامو

طور اخص را از طریق عقد بیع با مانع مواجه به

ن، چگونگی مالیت اموال فکری، عینیت آسازد. 

از تسلیم، مدت زمان محدود بقاء و برخی دیگر 

موانع به جملة این اص این اموال، ازهای خویژگی

رود. بنابراین سؤال اصلی نوشتار حاضر این شمار می

با توجه به مبانی فقهی حاکم بر عقد بیع، است که 

با تکیه بر ، «عقد بیع»اموال فکری، از طریق انتقال 

 چه ضوابطی، ممکن خواهد بود؟ 

 

 ها مواد و روش

این مطالعه به روش مروری انجام شده و گردآوری 

اسنادی صورت  –ای های آن با شیوة کتابخانهداده

 پذیرفته است.  
 

 هایافته

رصة ـعوص در ـخصصادی، بهـهای اقتتـواقعی

روش اموال فکری را المللی، قابلیت خرید و فبین

استناد مبانی فقهی نماید. به می ناپذیراجتناب

موال فکری، در حقوق کشور ما نیز حاکم بر بیع ا

مانع چندانی بر سر خرید و فروش اموال فکری 

 وجود ندارد.
 

 

 

 بحث

 مبناي فقهی صحت مالکیت فکري  -1

وص صحت و ـه درخصـهای امامیـدر بین فق

نظر اختالف« حقوق مالکیت فکری،»بودن شرعی

دانند و حقوق ای آن را شرعی میوجود دارد. عده

شناسند و برخی ها را به رسمیت میمترتب بر آن

را شرعی کنند، آن ای که ارائه میادله دیگر بنابر

« حقوق مالکیت فکری»قهای مخالف ف دانند.نمی

طور خاص به دو دلیل دانند، بهه آن را صحیح نمیک

قاعدة تسلیط،  کنند دلیل اول، تعارض بااستناد می

« ره» معاصر همچون امام خمینیای از فقهای عده

عی بودن این حقوق  به غیرشربا استناد به این قاعده 

نظر برخی یدة ایشان؛ آنچه از اند. به عقحکم کرده

نامیده شده، حق شرعی « حق طبع»عنوان به

نیست، چرا که منع مردم از تسلط بر اموالشان بدون 

 نوشتنگونه عقد و شرطی جایز نیست. صرفاً هیچ

زی را موجب ـچی« وظ استـفق چاپ محـح»

تقلید جایز  برای دیگران هم حق طبع وشود و نمی

 امام خمینیاز بیانات  (.625، 1388، خمینی) است

که ایشان با نفی شود چنین برداشت می« ره»

، اصوالً به چنین «مالکیت فکری»برخی از مصادیق 

و در ضمن فتوای خود را  مالکیتی اعتقاد نداشتند

 . دلیلی بر اعتبار و1اند؛ کرده به دو دلیل مستند

. تحقق مالکیت 2تحقق مالکیت فکری وجود ندارد. 

ی که کاالی مورد نظر، به او منتقل شده برای کس

ز است. در واقع نظر ایشان، مبتنی بر قانون جوا

در مال خود است، که ممنوعیت و تصرف  تجارت

آقا مشهدی و  اصغری) آن نیازمند دلیل خواهد بود

، در «ره» حضرت امامالبته  (.56، 1389اصغری، 
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های بعد، از این نظر خود عدول کردند. دلیل سال

حقوق » ن فقها در مخالفت با اعتبار شرعیدوم ای

، عدم امضای آن از سوی شارع «مالکیت فکری

ن خصوص ـاهلل صافی گلپایگانی در ایاست. آیت

حق اختراع را به  نویسد: حق طبع، حق تألیف ومی

از آن تعریف فهومی که در قوانین موضوعة جدید م

نماید، حقیر شده و آثاری که بر آن مترتب می

ام با احکام و نظامات اسالمی تطبیق دهم. نتوانسته

از عقود و معامالت هم نیست که بتوانیم بگوییم 

هرچند در عصر شارع، عنوان نشده، مولی به اعتبار 

اینکه عقد و معامله است، با مالحظة شرایطی که 

 در صحت عقد و معامله معتبر است، مشمول

وا بالعقود مثل اوفاطالقات یا عموم بعضی از ادله، 

است که عرف است. اگر گفته شود این هم حقی 

« التحجیرحق» کند، نظیرمی زمان ما آن را اعتبار

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

نماییم و معتبر است. عدم ردع و استنکافِ امضاء می

بت به  حقوقی که جواب این است که عدم ردع نس

و ائمة شارع مقدس در عصور متأخره از عصر 

عرفاً یا برحسب قوانین  -السالمعلیهم- طاهرین

شود به اطالق یا شود، نمیموضوعه، مستحدث می

عموم آن، تمسک نمود. بله، در ارتباط با اقتباس از 

آثار  اختراع یا تألیف یا تجدید طبع کتاب یا تقلید از

هنری مشروع، اگر متوقف بر تصرف در مال غیر 

اذن صاحب  مال جایز نیست، اما بر باشد، بدون 

 )صافی قتباس، دلیلی وجود نداردحرمت نفس ا

مخافان شرعی  (. استدالل208، 1371گلپایگانی، 

ل مخالفت سو به دلیاز یک« مالکیت فکری» بودن

« عدم ردع»و از طرف دیگر « قاعدة تسلیط»آن با 

نسبت به حقوق جاری در زمان شارع، امضای آن 

های ناما نسبت به حقوق رایج در زماشود، تلقی می

  (.24، 1393)زرکالم،  بعدی چنین نیست

مخالف، برخی از فقها با دیدی دیدگاه مقابل  در

اند و فقه پرداخته« مالکیت فکری» به موضوع کلی

عنوان یک ضرورت در زندگی و نظام فقهی را به

اندیشی برای رفع کمبودها و چارهفردی و اجتماعی 

رة عقال و سی« الضرر»ند و با تکیه بر قاعدة انگریسته

به  فقه اعتقاد دارند.و به سازگاری مالکیت فکری 

مالکیت فکری ای العظمی خامنهاهللمثال آیت عنوان

طور کلی امری شرعی دانسته و تصرف در آن را به

دانند )نقیبی، نمی پدیدآورنده جایز اجازةرا بدون 

این نظر آنجا اهمیت بیشتری پیدا  (.272، 1386

فقیه زمان از یک فقیهی که خود ولیکند که می

زیرا یکی از ادلة موافقین  است، صادر شده است.

« والیت فقیه» ، همان«مالکیت فکری» مشروعیت

والیت »است. اصل مترقی « حکومتیحکم »و 

ری اسالمی بر مبنای که قانون اساسی جمهو« فقیه

بسیاری از امور، گره از مشکالت  در آن شکل گرفته

مستحدثه باز نموده است. عدم نسخ قانون حمایت 

مصوب « قوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندانح»از 

اکنون به عنوان یک قانون مهم در همکه  1348

و حاکمیت دارد « مالکیت ادبی و هنری»حوزة 

ارز تنفیذ آن از سوی شورای نگهبان، مصداق ب

به زعم فقیه است. هرچند که همین اختیارات ولی

مبنای « قاعدة الضرر»دانان، برخی از فقها و حقوق

مشروعیت مالکیت فکری نخواهد بود. اما عرف عقال 

این ازجمله ادلة اثبات مشروعیت مالکیت فکری بر 

ناست که حرمت تجاوز به حق دیگران از شرع مب
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و موضوع و مصادیق تجاوز به حق  ناشی شده

عرف شود که مطابق ناشی می دیگران، از عرف

تجاوز به و هر نوع عقال، مالکیت معنوی حق بوده 

آهنگران و ) حرام استحکم شرعی آن به استناد 

  (.20، 1392همکاران، 
 

 مفهوم مال فکري  -2

در لغت به معنای چیزی است که موضوع  مال

رغبت انسان و مطلوب او باشد و نیز به معنای هر 

، 1373)دهخدا،  انسان درآیده به تملک چیزی ک

،  «ره» در بین فقهای متأخر، امام خمینی (.17637

 خصوص ماهیت مال معتقدند:در ،«البیع»در کتاب 

 مال آن چیزی است که مورد رغبت عقال و»

ال آن ـقبی را در ـهایـو بت ـان اسـاضای آنـقـت

 نـچنی(. هم20، 1388)خمینی،  «پردازندمی

تعریف  در« الفقاهه مصباح»کتاب اهلل خویی در آیت

در عرف مالیت امری است که از » مال آورده است؛

ع ـورد میل مردم واقکه ذاتاً ماشیاء به لحاظ آن

گردند و مردم وقت نیاز ذخیره میشود و برای می

در آن رغبت نموده و در مقابل آن اشیای  مورد 

ع پردازند، انتزاعالقه خود چون پول و غیر آن را می

تعریف  (. برمبنای302، 1412)خویی، « گرددمی

توان گفت مالیت یک امر اعتباری است و اخیر می

حقیقت مالیت از عرف و  وجود خارجی ندارد و

توان گفت مال شود، لذا میرغبت مردم ناشی می

نه حقیقت شرعیه و نه  یک حقیقت عرفیه است

حتی یک حقیقت قانونی. به عبارت دیگر نه شارع 

در قانون اند. انون به تعریف مال نپرداختهه قو ن

بندی مال، از اموال مادی مدنی نیز در بحث تقسیم

یا مطابق با و غیرمادی سخن به میان نیامده و گو

مادی را جزء اموال مال غیرنظر کالسیک از مال، 

واژة مال  اند. هرچند که با توجه به اطالقندانسته

قانون  1217 و 1214، 946، 872، 214واد در م

گذار از مال به که مراد قانونرسد مدنی به نظر می

معنای محدود آن یعنی اموال مادی نیست بلکه 

 شود.شامل اموال غیرمادی نیز می

حقیقت عرفیه بودن مال به این معنی است که با 

توجه به تحول ثروت و مال، ممکن است آن چیزی 

نباشد ه امروز مال آمدکه دیروز مال به حساب می

آید، دیروز مال مال به حساب میو آنچه امروز 

 اندو اموال آینده هنوز ناشناختهشد شناخته نمی

برخالف بنابراین  (.227، 1382زنجانی،  )عمید

گذشته که اموال تنها محدود به اشیاء مادی بود، 

تنها شیئی مادی نیست، بلکه امروز مال دیگر 

نیز که ارزش مالی داشته باشند، مال  حقوقی

شوند. چنانچه دکتر کاتوزیان در بحث ب میمحسو

هنری، این حقوق حق تألیف و آثار فروش یا اجارة 

. چهرة معنوی این 1داند: یم را دارای دو چهره

دانشمند و هنرمند  حقوق که مختص مبتکر یا

است، محدود به زمان و مکان نیست و از شخصیت 

نتیجه قابل انتقال نبوده و شود و درمیاو جدا ن

 توان آن را مال تلقی کرد.نمی

رزش مالی بوده و قابل . چهرة مادی که دارای ا2

ن سایر اموال به ملکیت است و همچواسترداد 

ین تفاوت که در سایر حقوق مالی، با ا آید.درمی

است و و پایة حق، اشیاء خارجی و مادی  موضوع

، 1400)کاتوزیان،  و فعالیت در این حقوق، ابتکار

310.)  
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مالکیت »توان گفت در حوزة به این ترتیب می

. اموال 1با دو دسته اموال سرکار داریم: نیز « فکری

منظور  . تولیدات فکری.2به معنای خاص و  فکری

از اموال فکری به معنای خاص، همان حق مادی 

ست، مانند حق تألیف، حق پدیدآورندة اثر فکری ا

اما تولیدات فکری، آثار عینی و خارجی  ...اختراع و

 های فکری است که به صورت محسوس وآفرینه

گیرد؛ میکنندگان قرار ملموس در اختیار مصرف

تاب، موسیقی، فیلم، آثار تجسمی و... مثل انواع ک

گونه بودن تولیدات فکری جای هیچدر مال 

نیست، چرا که در عرف برای به دست  تردیدی

دشان رغبت وجود دارد، مردم عمالً آن را خرید آور

کنند. کنند و بابت آن پول پرداخت میو فروش می

ی مالکیت فکری نیز باید ماددرخصوص حقوق 

. این حق دارای نفع اقتصادی است. چه بسا 1گفت؛ 

ارای یا یک حق اختراع د حق تألیف یک کتاب

. برای به دست آوردن 2ها ریال سود باشد. میلیون

انتشارات رغبت وجود دارد، به عنوان مثال، آن 

کتاب ق تألیف زیادی هستند که در پی خریداری ح

وق مالکیت نویسندگان بزرگ هستند. بنابراین حق

فکری نیز که به اقتضای پیشرفت تکنولوژی 

های ضرورتگسترش بیشتری یافته، به موازات 

 .شودزندگی، جزء اموال محسوب  می

 

 کري ماهیت اموال ف -3

اند: یه مال را به اقسام زیر تقسیم نمودهدر فقه امام

دین. حقوق فکری جزء حق مالی، ، منفعت عین،

مالکیت »شود. حقوق حقوق مالی محسوب می

قهی مستحدثه است که جمله مسائل ف، از«فکری

م مورد بحث و بررسی قرار قدی در متون فقهی

نگرفته است و پس از استقرار نظام جمهوری 

قوانین و مقررات  اسالمی در ایران و لزوم مطابقت

با شرع مقدس )منطبق با قانون اساسی(، مسألة 

مجامع مورد توجه جدی « قوق مالکیت فکریح»

رغم رویة با این حال، علیعلمی و فقهی قرار گرفت. 

ر در مباحث فقهی که مفهوم، اوصاف و آثامعمول 

فقها  پردازی تفضیلییک مسألة فقهی مورد نظریه

خصوص حقوق فکری و مسائل گیرد، درقرار می

بسنده  مربوط به آن، فقها تنها به اظهارنظرهای کلی

هوم و مف کرده و در آن اظهارنظرها هم بیشتر

کنند را یا بیان نمی« مالکیت فکری»ماهیت حقوق 

و حقوق واگذار  و یا آن را به قوانین موضوعة جدید

 کنند. می

بندی فقه، پذیرش تقسیموق ضمن تأیید و در حق

وال مادی و غیرمادی به ام دیگرمال را از جهت 

اموال (. 30، 1399، )امامی اندنمودهبندی تقسیم

که شیئی  شودته میمادی به آن دسته از اموال گف

از طریق حواس بینایی و بساوایی خارجی بوده و 

قابلیت رؤیت و لمس داشته باشند و به آنها اجسام 

شود. اموال غیرمادی اموالی فته میخارجی نیز گ

مادی و وجود جسمانی خارجی هستند که صورت 

شوند و با یکی از حواس ظاهری احساس نمی ندارند

و ستد بوده  ولی دارای ارزش اقتصادی و اعتبار داد

روند. به عبارت دیگر به کار می و برای رفع نیاز  بشر

ها هم آنجامعه، وجود آنها را اعتبار نموده و قانون 

 )زاهدی و پورعابد است را معتبر شناخته

  (.136، 1392گلرودباری، 
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رمادی همان حق مالی از آنجا که مقصود از مال غی

ر بندی آن را نیز به اختصاتقسیم است ناگزیریم

بیان کنیم، تا معلوم شود کدام دسته از این حقوق 

ء اموال غیرمادی نتیجه جزمالیت داشته و در

کلی به بندی شوند. حق در یک تقسیممحسوب می

 شود: حق  غیرمالی و حق مالی. دو دسته تقسیم می

امتیازی است که هدف آن رفع حق غیرمالی، ( 1

)جعفری  ها استنیازهای عاطفی و اخالقی  انسان

این حق، روابط  (. موضوع101، 1388لنگرودی، 

غیرمالی اشخاص است. ارزش داد و ستد را ندارد و 

رزیابی به پول و مبادلة با آن نیست. مانند حق قابل ا

 ...بوت، حضانت وا

است که حقوق هر کشور به  ( حق مالی، امتیازی2

ه آنها ـهای مادی اشخاص، بن نیازـور تأمیـمنظ

این دسته از حقوق برخالف گروه نخست  دهد.می

قابل مبادله و تقویم به پول است. قابلیت مبادلة 

د که حق مالی شوحقوق مالی با پول سبب می

حق  (.12، 1400)کاتوزیان،  پذیر باشداصوالً انتقال

 قسم قابل بررسی است: مالی در سه

طور حق عینی؛ امتیازی است که شخص به -الف

سطه  نسبت به اشیاء معین مادی مستقیم و بدون وا

 دارد، مانند حق مالکیت بر عیون. 

که شخص نسبت به دیگری حق دینی؛ حقی  -ب

تواند حسب مورد کند و به موجب آن میپیدا می

ادن کاری یا خودداری از امری انتقال مال، انجام د

 از او بخواهد. را 

حقوق معنوی یا فکری؛ در قدیم حق مالی بر  -ج

عینی و دینی بود، اما امروزه این تقسیم دو قسم 

الی را که برای افراد حقوق متواند تمامی نمی

و با  برگیرد؛ زیرا به تدریجشناخته شده است، در

پدید آمد که تحوالت زندگی کنونی، حقوقی 

ماهیت آن قابل انطباق با هیچ یک از حقوق عینی 

های فکری و دینی نیست. حقوقی که از فعالیت

برخالف حقوق عینی، موضوع آن شود و ناشی می

انند حقوق دینی هم معین مادی نیست و م شیئی

نیست که صاحب آن علیه شخص معینی اِعمال 

نوع دیگری از بندی جدید رو، در تقسیماز این کند؛

حقوق فکری یا معنوی افزودند و را به نام حقوق 

حق مالی را به سه دستة عینی، دینی و فکری 

  (.124، 1400، صفایی) اندتقسیم کرده

از  گرایان نیز در شناسایی این گروهبعضی از سنت

به شناسایی حقوق تردید دارند یا وجود آن را منوط 

ه به قانون، کنند. معنی این تردید و احالقانون می

خواهند میانکار وجود واقعی حق معنوی است. 

وجود مجازی و اعتباری را قانون  بگویند که این

ایجاد کند ولی باید دانست که آفریدگار واقعی باید 

تواند قانون تنها می ها اجتماع است واین ارزش

شده، حکم وضع کند و توزیع آن ایجاد برای ارزش 

 (. 23، 1400، )کاتوزیان را منظم و عادالنه سازد

از اموال فکری،  ورالبته باید خاطرنشان کرد که منظ

حق فکری است که به دلیل مالیت  همین بعد مالی

آن با گیرد و از بندی اموال قرا میداشتن در تقسیم

شود. این حق خودش مال عنوان حق مالی یاد می

خواه بر مال مادی اِعمال شود مانند حق است، 

 سرقفلی و خواه بر آن اِعمال نشود مانند حق تألیف. 
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 ابعاد انتقال مال فکري   -4

حقوق » مبنای شرعی و صحتپس از اثبات 

، با این مهم روبرو خواهیم بود، که «مالکیت فکری

تواند آن را به دیگری منتقل آیا صاحب این حق، می

فقهای امامیه بحث خاصی پیرامون انتقال کند؟ 

ولیکن اند ، مطرح نکرده«ق مالکیت فکریحقو»

طور کلی در کتب فقهی درخصوص انتقال حقوق به 

ه نظر ـح گردیده است که بطرم مباحث مفصلی

ق حقو»شترین توجه در این خصوص به بیرسد می

، 1392انصاری، است. مرحوم شیخ انصاری )« مالی

و از حیث قابل نقل و انتقال بودن  را (، حقوق16

ز قابل معاوضه بودن با مال در قالب یکی از عقود نی

. 1به سه نوع تقسیم کرده است:  مانند عقد بیع،

.حقوق غیرقابل 2ل معاوضه با مال؛ حقوق غیرقاب

. حقوق قابل نقل و انتقال؛ اگرچه 3نقل و انتقال و 

حقوقی که شمار نیایند. ایشان با جداسازی مال به

عقود معاوضی را دارا در قابلیت عوض قرار گرفتن 

معاوضه با مال نیستند،  هستند با حقوقی که قابل

خصوص حقوق مطرح بحث جدید و بدیعی را در

که بعد از ایشان، فقهای ای اند، به گونههکرد

بندی حقوق به تفصیل تقسیمخصوص بسیاری در

   (.56، 1378یزدی،  )طباطبایی اندسخن گفته

« مال فکری»یِ انتقال پیش از بحث از ماهیت فقه

. مفهوم انتقال 1نکته را نباید از نظر دور داشت؛  دو

با انتقال « حقوق مالکیت فکری»مال در رابطه با 

اموال متفاوت است و این تفاوت هم در آثار و سایر 

کند، هم در تبعات و هم در قلمرو تجلی پیدا می

« یحقوق مالکیت فکر»الیه در مباحث زیرا منتقل

گونه تصرفات همه ل انتقال، حقدیگر اشکا برخالف

وجبات صدمه به حق معنوی جمله تصرفاتی که ماز

نماید، همچون حق نام و حرمت اثر را فراهم می

همچنین این انتقال محدود به مدت ندارد و 

است، به طوری که در انتقال حقوق ناشی  مشخص

 رابطة مالک با آنچه که به یکی« مالکیت فکری»از 

این ، از بین نرفته و از صور انتقال منتقل کرده است

ونه که در . همانگ2شود. رابطه کاماًل قطع نمی

مبحث قبل مطرح شد حقوق ناشی از مالکیت 

طور  هنری به –به طور اعم و مالکیت ادبی  فکری

د. حقوق شومی اخص به مادی و معنوی تقسیم

دی استفاده از منافع مامادی مؤلف حقوقی است که 

ه مؤلف اعطاء ـبود دـاثر را برای مدت زمانی مح

نند سایر اموال مادی قابل انتقال یا کند و مامی

میرشمسی و مهدی برزی، ) غیر است واگذاری به

معنوی وابسته به در مقابل، حقوق  (.15، 1394

شخصیت مؤلف بوده و دائمی و غیرقابل انتقال 

قانون حمایت از  واد مختلفگذار در ماست. قانون

، 1348هنرمندان  مصوب ن و حقوق مؤلفان، مصنفا

آن را مورد توجه و حمایت قرار داده است  مصادیق

این قانون  4. مادة 19و  18، 17به عنوان مثال مواد 

بیان های این بعد از اموال  فکری را چنین ویژگی

حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان » کند:می

بنابراین بعد «. و مکان نیست و غیرقابل انتقال است

و واگذاری به  غیرقابل انتقال رمالی اموال فکریغی

است. و چنین  قراردادی در صورت منعقد  دیگران

و رضایت پدیدآورنده باشد به لو با موافقت وشدن 

نژاد قواعد امری باطل است )امینی علت مخالفت با

 (.54، 1396و صفایی، 
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 عقد بیع  در قالبامکان انتقال مال فکري  -5

عنوانی است که به عقد بیع نسبت  «مادر عقود»

و این  (،40 ،1388لنگرودی،  )جعفری اندداده

عقود و در برخورد  در تفسیر سایرتوانیم یعنی ما می

با احکام مبهم یا مجمل یا سکوت قانون به باب بیع 

کم مشابه و رد فرع و با پیدا کردن حرجوع کنیم 

وجو کرد؛ این قضیه را جستحکم مورد بر اصل، 

عمل هرچند قیاس اصولی است، با توجه به سیرة 

نیست.  روفقها در عمل با ایراد روبهمشهور 

وف ـنویسندگان قانون مدنی نیز بر این امر وق

حقوق کشورهای  اند و اگرچه به تبعیت ازداشته

ی را به قواعد عمومی قانون مدناروپایی، بخشی از 

بحث حال در ماند، با ایندهداقراردادها اختصاص 

دهد باب که نشان می اندای سخن گفتهبه گونهبیع 

عقود است. ابهام از سایر  بیع، از نظر ایشان برای رفع

در تعریف عقد بیع مقرر قانون مدنی  338مادة 

 بیع عبارت است از تملیک عین به عوض» دارد:می

ترین شرایط مبیع در م، به این ترتیب مه«معلوم

. 2. لزوم عین بودن مبیع، 1: عبارتند از این تعریف

. دائمی بودن مالکیت. 3مالیت داشتن مبیع، 

بنابراین ضروری است تا ماهیت سه مؤلفة مذکور 

 گیرد. مورد واکاوی قرار « مال فکری»یع در ب
 

 عین بودن مبیع . 5-1

همانگونه که در ابتدای بحث مطرح شد، قانون 

وض تملیک عین به ع»را « یعب» 338مدنی در مادة 

این تعریف متأثر از دیدگاه دانسته است. « معلوم

؛ 176 ،1399ثانی،  )شهید گروهی از فقهای  متقدم

است که هر آنچه را که افادة  (169، 1392ی، نجف

اند. کند، فرع بیع دانسته نقل عین به عوض معلومی

 عرفی بودن مفهوم بیع و این تعریف با توجه به

قابل انتقاد  تفاوت عرف یک زمان با زمان دیگر

ضرت امام خمینی )ره( در این است. البته دیدگاه ح

شایان توجه است به نظر ایشان بیع خصوص 

راعیان در نزد عقال و عرف بسیار متداول است؛ غی

به عنوان مثال بسیار متعارف است که حق عقالیی 

فلی یا اعتباری را که در اصطالح امروزی حق سرق

دهند و شک نامند، انتقال مییا حق آب و خاک می

ای در صدق مفهوم بیع بر آنها وجود ندارد. و شبهه

افع،  هم بیع عرفی و هم بیع بنابراین بیع حق و من

همچنین لغوی است، اگرچه فرض بطالن آنها شود. 

ن و مبیع کلی ـه صحت بیع دیـایشان در توجی

م که قائل به این باشی باید» دارند:الذمه، بیان میفی

بلکه از اعتبارات  ملکیت از اعراض خارجی نبوده

آن را برای موضوع نعی در اینکه عقالیی است و ما

 «نماییم، وجود ندارداعتباری دیگری اعتبار 

  (.422، 3 ،1392)خمینی، 

ممکن » اهلل مکارم شیرازی؛همچنین به عقیدة آیت

قبیل  ایننیست از اجرای احکام بیع بر فروش 

د عرف، شایع حقوق مانع شویم، زیرا فروش آنها نز

آن را قبول دارند و مانعی  است؛ به نوعی که همه

نیز از اطالق بیع بر آنها وجود ندارد و عمومات 

)مکارم « شامل حال آنهاستکتاب و سنت نیز 

میان رسد ر میـنظ به (.15، 1413شیرازی،  

گرفتن اردانان نیز درخصوص موضوع تعهد قرحقوق

نظر وجود دارد. برخی عقد بیع، اختالف حقوق در

قانون  338اد به ظاهر مادة با استناز اساتید حقوق 

به نقل عین اختصاص « بیع»مدنی معتقدند که 
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هیچ و مورد آن حتماً باید از اعیان باشد. پس داشته 

شوند. و انتفاع، مبیع واقع نمییک از حق، منفعت 

ورد بیع باید م»ن صفایی؛ به عقیدة دکتر سید حسی

ای از یا کار. به این ترتیب پارهعین باشد نه منفعت 

شود، نامیده می« خرید خدمت»قراردادهای کار که 

اجاره قانون مدنی بیع نیست، بلکه نوعی از نظر 

اینجا به معنای اصطالحی خود به است و خرید در 

  (.276، 1400)صفایی،  «کار رفته است

ز بیع حق و اموال دیگری به جوادر مقابل عدة 

معنوی معتقدند و در این خصوص تفاوتی بین 

و فروش اعیان متجسم در خارج و سایر اموال 

شمول ادلة صحت، فرع  .حقوق مالی قائل نیستند

بر قابلیت موضوع برای نقل است و تمسک به این 

ادله با شک در قابلیت نقل، تمسک به دلیل است 

ک در صدق و آن هم جایز در شبهة مصداقیه با ش

اینها،  نیست. و همچنین موضوعات این ادله و مانند

.. اموری هستند عرضی، یعنی بیع، تجارت و عقد و.

ارند تا آن را مورد شک و شبهة حقیقت ثابنی ند

ان و بلکه به تبع زمان، مکمصداقی این ادله بدانیم. 

شوند. به همین دلیل سایر شرایط، مختلف می

التألیف  و حقالسکنی امروزه درمورد واگذاری حق 

؛ در حالی که در برندمی کلمة بیع را به کارو... 

واقع  (. در70، 1372)گرجی،  «گذشته چنین نبود

به اقتضای  دانان معتقدند کهن دسته از حقوقای

قانون مدنی، دست  338عرف، باید از ظاهر مادة 

یع یک حقیقت عرفیه است و کشید چرا که ب

وع به عرف تبیین شود. عرف موضوع آن باید با رج

 جامعه نیز به این سو تمایل دارد که انتقالامروز 

 را بیع تلقی کند« عوض» مقابلدر « حق»

ه نظر ـوع بـمجم در (.309، 1400زیان، وـ)کات

یرمادی به انتقال اموال غ رسد در عرف معامالتمی

سرقفلی، حق تألیف، نام تجاری و حقوقی مانند حق 

شود و جمله احکام بیع در این و... فروش گفته می

 و ساری است.  خصوص جاری

رسد این ضروری به نظر می آنچه قبل از هر چیز

حداکثر متضمن این دانان ل حقوقاستدال است که

عقد « رغم لزوم عین بودن مبیععلی» معناست که:

حقوق مالی  بیع شامل اموال غیرمادی ازجمله

و شود و باید این تلقی را پذیرفت مؤلف نیز می

در « عین»بست تالش دکترین برای خروج از بن

چه کمتر به آن توجه عقد بیع را، ارج نهاد. اما آن

این است که بیع مستلزم انتقال مالکیت  شودیم

در قرار داد مؤلف، مالکانه بودن است، در حالی که 

اهد بود. به عبارت بهتر حقوق مؤلف محل تردید خو

اگر گفته شود که حقوق انحصاری مؤلف بر آن 

ن صورت به شود، در آاموال مالکیت محسوب نمی

گونه خواهیم گرفت. اما همانکلی از عقد بیع فاصله 

رسد در حقوق ایران، ظر میکه گفته شده است، به ن

، مالکیت مؤلف باشد. فقهای حقوق مؤلف مبنای

اند. با این حال مالکانه ر را پذیرفتهنیز این ام معاصر

اردادهای بودن حقوق مؤلف، مستلزم بیع بودن قر

پدیدآورنده نیست، زیرا ممکن است مالک 

بیع را نسبت به اموال از غیر  قراردادهای دیگری

خود منعقد کند، به عنوان مثال برقراری حق انتفاع 

  (.220، 1395بجستانی، )رئیسی و آقا نسبت به مال

نظرهای مطرح شده رسد که اختالفنظر می به

باشد. این « عین»ناشی از معانی مختلف کلمة 

اصطالح دارای  معانی مختلفی است، اگرچه تجسم 
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گانه بودن، بیشتر ن و دارای ابعاد سهخارجی داشت

شود، لیکن در تعاریف عقودی به ذهن متبادر می

 در مقابل« عین»چون بیع، وقف، هبه و رهن، 

و به معنای اصل مال استفاده شده است. « تمنفع»

ثار فقهای متقدم در آ« عین»با این وصف آنچه از 

، 338در مادة « عین»مورد نظر بوده و نیز مقصود از 

رار ـر مقابل منفعت قاست که داصل وجود مال 

عبارت  به(. 60 ،1390)کریمی و موسوی،  گیردمی

ار به معنای وجود مادی به ک« عین»دیگر گاهی 

رود که در این  مفهوم، عین در مقابل اشیاء می

اما گاه گیرد. غیرمادی نظیر حق اختراع قرار می

رود که منظور یعین در مقابل منفعت مال به کار م

این اشتباه در واقع از مشترک  اصل خود مال است.

ظور فقها، لفظی بودن واژة عین ناشی شده است. من

بوده، لیکن همواره از منفعت از عین، عین در برابر 

ادر شده است: عین فرد اجالی آن به ذهن متب

در مقابل بوده « اصل مال»عینی که به مفهوم 

د را به معنای خارجی بودن منفعت آن، جای خو

 داشتن آن داده است. مال و تعین 

 

 لزوم مالیت مبیع . 5-2

برای مبیع، دارا بودن  روشن است که اولین شرط

قانون  348تصادی است. مادة مالیت یا ارزش اق

بیع چیزی » دارد:در این خصوص مقرر می مدنی

آیا  «.باطل است که مالیت یا منفعت عقالیی ندارد،

ری را ـحقوقی چون حقوق صنعتی یا ادبی و هن

رگ حقوق اموال دانست و جزئی از دایرة بزتوان می

 ملک اشخاص تلقی نمود؟ برای پاسخ بهها را آن

ف مال را در لسان فقها و ـتعری این سؤال باید

ف متعددی از بررسی نمود. فقها تعاریدانان حقوق

این  5تا  4های که در صفحهاند مال بیان نموده

ن تعاریف ـمقاله مورد بررسی قرار گرفت. از ای

آید که از نظر فقها، مالیت امری انتزاعی و برمی

و وجود خارجی ندارد، حقیقت مالیت اعتباری است 

شود. یناشی م میل و رغبت مردم به اشیاءاز 

مبادله است و مردم در همچنین مال، دارای قابلیت 

یگر نکتة مهم دکنند. ت میازای آن بهایی پرداخ

صورت « خارجیعین »از که، انتزاع مالیت صرفاً این

از این لحاظ  گیرد و در کال فقها هیچ قیدینمی

  .(22، 1376)صادقی نشاط،  شودمشاهده نمی

ن نیز مانند قانون مدنی فرانسه، قانون مدنی ایرا

و مفهوم آن را تعریفی از مال در خود جای نداده 

دانان نیز ذار کرده است. از بین حقوقبه عرف واگ

ای به تعریف مال پرداخته است که کس به گونههر

اغلب این تعاریف به هم شبیه بوده و تحت تأثیر 

بر هر تعریف اند و حقوق فرانسه شکل گرفته

صفایی، ؛ 19، 1399)امامی،  رد استانتقاداتی وا

1400 ،122.)  

جهت ارائة تعریف جامع و مانع، باید توجه داشت 

که مال نه یک حقیقت شرعیه و نه یک حقیقت 

ه ـقانونی )نه شارع آن را تعریف کرده است و ن

داده است( که گذار تعریفی از آن به دست قانون

چه عرف آن را مال هر آن بوده؛حقیقتی عرفیه 

زم است محسوب دارد، مال است. از این حیث ال

اشیاء به وصف  مالک عرف جهت متصف داشتن

واجد دو مالیت روشن گردد. از دید عرف، هر آنچه 

مال  ویژگی نفع و ارزش اقتصادی معقول باشد،

 است. 
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توجه به تعریف مال در آثار فقهی و عدم بنابراین با 

توان یا حتی منفعت بودن، میلیت به عین تقیید ما

حقی مورد رغبت عقال قرار گرفته  چهچنانگفت؛ 

باشد و پرداخت بها در ازای آن امری عقالیی بود، 

حق مزبور مال است و  ارزش اقتصادی دارد. با توجه 

به تعریف فوق و با توجه به این نکته که تعیین و 

است و لیت به عرف واگذار شده تشخیص مال و ما

ی نیز هر دو عنصر مأخوذ های فکرآثار و پدیدهدر 

در جوامع کنونی ملحوظ  در تعریف عرفی مال

ز مال بوده و نی ت، بدیهی است که این حقوقاس

بنابراین اولین شرط برای هرگونه نقل و انتقال را 

 باشند. می دارا

خصوص م به ذکر است، اغلب شبهاتی که درالز

 موال فکری وجود داردامالیت و قابلیت تملک 

ناشی از خطا در،  (،66، 1390، کریمی و موسوی)

مفهوم مالکیت است؛ امری که مفهومی درک 

نی و واقعی. اعتباری است و نه یک مفهوم عی

خارجی  تعین برخالف مفاهیم واقعی که دارای

بوده، حاکی از جهان خارج و مستقل از ذهن ما 

راردادی، هستند. مفاهیم اعتباری جنبة وضعی، ق

اعتباری و فرضی داشته و با واقع سروکاری ندارند؛ 

ها بوده و فاقد هرگونه تعین حقیقی و ساختة انسان

خارجی هستند. به عبارت دیگر، در جهان خارج 

که یت وجود ندارد و اینچیزی به نام مالکیت یا ملک

 دانند، یا آن راشیئی را مال دیگری می هاانسان

است اساساً کنند، امری ملک شخصی قلمداد می

ساختة جوامع بشری، و به همین دلیل است که به 

ز بین برد. به عنوان توان این اعتبار را اسادگی می

توان انونی یا قضایی میق تصمیممثال، با یک 

 شیئ را نسبت به شخص نفی نمودمالکیت 

تعین  جهنتیدر (.116، 1378یزدی،  )طباطبایی

همانند بسیاری از اموال مادی نداشتن اموال فکری 

و پیشه و تجارت نباید موجب  دیگر چون حق کسب

 تا این اموال را فاقد مالیت قلمداد نمود.  گردد
 

 دائمی بودن مالکیت. 5-3

مالکیت است که  مقصود از دائمی بودن مالکیت آن

رسد قانون به نظر می مقید به زمان خاصی نباشد.

دوام مالکیت مدنی ایران هیچ تصریحی به وصف 

دانان به تبعیت از نداشته است، اما برخی از حقوق

از صفات و  ودن راـمی بـدائرانسه، ـوق فـحق

، 1399)امامی،  اندمالکیت برشمردههای ویژگی

در اموال  مالکیت (.104، 1400کاتوزیان،  ؛49

فکری از بعد مادی، موقتی است به عبارت دیگر، 

مالکیت خصوصی  مدت زمانی را که اثر در قلمرو

برداری قرار دارد و پدیدآورنده حق استفاده و بهره

دود به زمان معینی انحصاری از آن را دارد، مح

 12 مادةه عنوان مثال ماده واحدة اصالحی ب است.

قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و 

مدت » دارد:مقرر می ، چنین1348هنرمندان 

ه موضوع این پدیدآورنداستفاده از حقوق مادی 

شود راثت منتقل میقانون که به موجب وصایت یا و

از تاریخ مرگ پدیدآورنده پنجاه سال است و اگر 

یا بر اثر وراثت به کسی وراثتی وجود نداشته باشد 

ده باشد برای همان مدت به منظور منتقل نش

ر حاکم اسالمی قرار در اختیااستفادة عمومی 

 «7» مادة  1مطابق با بند  «.خواهد گرفت
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کنوانسیون برن، مدت حمایت از مؤلف تمام عمر و 

 مرگ او خواهد بود. سال پس از  50

منظور از دائمی در توجیه این ویژگی باید گفت که 

ک است بودن مالکیت، دوام نسبت به شیئی مملو

ا زمانی که یعنی ت نه دوام نسبت به شخص مالک.

لکیت باقی است و جز مشیئی مملوک باقی است 

ولی شخص مالک  رود.به زوال شیئی از بین نمی

ماند و چه بسا ملکیت از شخصی همیشه دائمی نمی

تقل شود و مالک تغییر کند، به شخص دیگر من

اگر مالک هرچند مالک شخص حقوقی باشد. 

شخص حقیقی باشد، شکی نیست که ملکیت بعد 

کند از وقت محدودی که از عمر مالک تجاوز نمی

این  میردشود و زمانی که میل میمنتقبه دیگری 

شود؛ لیکن له، منتقل میمالکیت به ورثه یا موصی

مالکیت  تغییر شخص مالک به معنی عدم دوام

باقی است، هر چند به اینجا  نیست. مالکیت در

(. 45 ،1387اشرفی، ) دیگری منتقل شودشخص 

آنکه  در مورد دائمی بودن مالکیت نیز با توجه به

شود نه مالک و مال سنجیده می م نسبت بهدوا

مالکیت ن نرفته، و از بیمادام که موضوع باقی است 

در توان گفت؛ محدودیت زمانی نیر باقی است، می

انتقال بعد مالی اموال فکری نیز مشکلی در صدق 

 کندها ایجاد نمیمالکیتگونه بر ایناین وصف 

زیرا  (.141، 1392)زاهدی و پورعابد گلرودباری، 

ام که اثر باقی است و مالکیت آن هم باقی است ماد

از برخی از مصادیق، بعد از مدتی ولو آنکه در 

مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی تبدیل شود. 

د توجه داشت که مالکیت مال به عبارت دیگر بای

برای گذار فکری به این دلیل است که قانون

برداری انحصاریِ استفاده و بهرهپدیدآورنده حق 

ئل است. اما این حق انحصاری منحصر به زمان قا

نی که این موعد منقضی نشده است، است و تا زما

تواند و میحق انحصاری برای مالک باقی است و ا

مال خود را موضوع بیع قرار  مانند هر مالک دیگری،

دهد. پس از انقضای مدت، دیگر مال فکری از حیث 

جهت، اند. به همین مآن باقی نمی جنبة مادی

ن مال قطع ـه لحاظ از بین رفتـب رابطة مالکیت

شود؛ همانگونه که در اموال مادی نیز جاری می

 است. 

ممکن است  مانند همیشهالبته باید توجه داشت که 

استثنائاتی نیز وجود داشته باشد مانند وقف و 

چون بعد از تحقق وقف، مال موقوفه نه اعراض. 

هم و در اعراض علیت نه ملک موقوفملک واقف اس

شود و در زمرة میهم مال از مالکیت مالک خارج 

گیرد. باید گفت موارد مطرح شده، مباحات قرار می

دائمی بودن به شرح بیان شده وصف استثنائاتی بر 

به مطالب  (. با توجه104، 1400، )کاتوزیان است

توان گفت که مالکیت یک مفهوم بیان شده، می

مالک اصلی در آن اعتباری و نسبی است که 

منحصر به عین بودن آن مال نیست، بلکه مفید 

مفهوم مالکیت تواند و رافع نیاز بودن نیز می بودن

رابطة دوطرفة را معنا بخشد و همین اندازه که 

معقول و اخالقی به وجود آید،  معامله برپایة نیاز

ه کافی است. مضاف بر اینک، برای درستی معامل

گیرد یا مورد میوع تعهد قرار آنچه در معامالت موض

بطة اعتباری و معنوی میان گیرد، رامی تقال قراران

ست که در واقع حق مالی ا شخص و مال است.

د مال، و از این نه خوموضوع تعهد و انتقال است، 
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توان اموال مادی و غیرمادی نمی حیث تفاوتی میان

نیز « مال فکری»یافت. بنابراین در صحت معامله 

 و پورعابد)زاهدی  تردیدی نیستیچ هجای 

  (.143، 1392گلرودباری، 

 

 گیرينتیجه

های حقوقی دنیا پذیرفته شده امروزه در تمام نظام

ها، ارزش های ذهنی انسانکه تراوشاست 

شود. در واقع تصادی دارد و مال محسوب میاق

، خالق و منسجم حاصل های نواموال فکری پدیده

 هستند که توسط یک یا چند نفراز اندیشة انسان 

شوند. یکی از حقوق مالک می به وجود آمده و ابراز

تواند مالکیت خود را بر اثر فکری آن است که او می

ن اموال فکری به دیگران انتقال دهد و آنچه در ای

انتقال برجسته است، عنصر ارادی بودن است، 

 ع و انتقال اثر فکری ازدر عقد بیچنانچه این عنصر 

در روند این ه است. مذکور، برجست طریق عقد

حق مالکیت فکری، که به موجب آن، دارندة  انتقال،

کلیة حقوق انحصاری خود را به شخص دیگری 

دهنده با موضوع حق دهد، رابطة انتقالل میانتقا

گیرنده به عنوان فکری قطع گردیده؛ انتقالمالکیت 

گیری در مقام دارندة قبلی، حق هرگونه تصمیمقائم

ضوع حق را خواهد داشت. روند این رابطه با مو

عقد بیع  انتقال در نظام حقوقی ما، تحت عنوان

گردد. به عبارت دیگر این قانون است که تبیین می

دارد که حقوق مادی یک فرد که در کیسة مقرر می

خارج و وارد دارایی دیگری شود. از  دارایی اوست،

ن گفت توات فکری، میحقوق مالکیرو در قلمرو این

حقوق  مالکیت فکری قابل مبادله با پول از آنجا که 

دهند و این ن رغبت نشان میاست، مردم به سوی آ

پس مالیت دارند و به  نفع هستند،حقوق دارای 

مال » در کیسه دارائی مالکصورت جزئی مثبت 

گیرند، اصوالً قابل می یا پدیدآورندة آن، قرار« فکری

به توانند از دارایی فرد ل هستند و مینقل و انتقا

  دارایی شخص دیگری منتقل شوند.

در فقه و در طور سنتی این در حالی است که به

که اند رای عقد بیع شرایطی قائل شدهحقوق، ب

و اه نخست، انتقال بسیاری از حقوق شاید در نگ

ر اعم و حقوق مالکیت فکری اموال غیرمادی به طو

ق عقد بیع با مانع مواجه اخص را از طری به طور

ینیت آن، چگونگی عسازد. مالیت اموال فکری، 

تسلیم، مدت زمان محدود بقاء و برخی دیگر از 

از جملة این موانع به  های خاص این اموال،ویژگی

 رود. شمار می

تعریف  عقد بیع و مشخص بر مبنای واکاوی فقهی 

عنی، مبیع، ی نمودن عناصر اصلی آن از نقطه نظر

. قابلیت تملیک 2لزوم مالیت داشتن مبیع، . 1

. عین بودن مبیع، ابتدا این گونه به نظر 3مبیع، 

ای نکته. رسد که بیع اموال فکری، ممکن نباشدمی

نیز قابل احصاء  قانون مدنی 338که از فحوای مادة 

که بر مبنای دیدگاه غالب است. این در حالی است 

صورت « عین خارجی»از اً ت صرفانتزاع مالیفقها، 

از این لحاظ  گیرد و در کالم فقها هیچ قیدیمین

شود در حقیقت برای  لزوم عین بودن ده نمیمشاه

نه نصی در منابع فقه موجود است و نه نشان  مبیع،

و توان یافت آثار فقهای متقدم می دقیقی از آن در

مبنای استدالل فقهای بسیاری که به این شرط 

اند، فتاوی سایر فقها است. با توجه به کرده تصریح
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ری و تحدید سنت و واگذا شمول عمومات کتاب و

شود که فقه نیز استنباط میمعامله به عرف، چنین 

امول فکری، عینیت  با عنایت به عرف امروز در بیع

پذیرد. و بیع اموال فکری را می مبیع را الزم ندانسته

به  را تملیک عینبیع  قانون مدنی، 338اما مادة 

ود را در چنانچه خعوض معلوم تعریف نموده است. 

خصوص لزوم عین بودن قانون مدنی در چهارچوب

ناچار انتقال حقوق مالی  مبیع محصور کنیم به

که امروزه مطرح و مورد اقبال و رغبت گوناگون 

شوند. برخی جامعه است، در دایرة بیع داخل نمی

ه باید از ظاهر مادة د هستند کدانان معتقاز حقوق

غم آن بیع رقانون مدنی دست کشید و علی 338

 اموال مادی را پذیرفت.
 

 مالحظات اخالقی

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت  

شده رعایت محتوا، صداقت و امانتداری اصالت 

 است.
 

 تقدیر و تشکر

 ناز عزیزانی که در به سامان رسیدن این تحقیق م

 م.کنتشکر می نمودند؛را یاری 
 

 سهم نویسندگان

منصوره فصیح  این مقاله توسطلیف أنگارش و ت

 است.صورت گرفته  رامندی
 

 تضاد منافع

 .منافعی وجود ندارد در این تحقیق تضاد
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 منابع

زرگرپور، نگران، محمدرسول، زند، حمیدرضا، آه -

واکاوی مبانی مشروعیت مالکیت معنوی »فاطمه، 

سیاست کیفری در حفظ حریم و سیر تحوالت 

های فقهی، دوره نهم، شماره سه، ، پژوهش«آن

1392 . 

اول، تهران،  جلد اشرفی، احمد، مالکیت زمانی، -

 .1387دانش، نشر گنج 

مشهدی، فخرالدین، اصغری، شهرام، آقا اصغری  -

مالکیت فکری با رویکردی  حقوقی - بررسی فقهی»

مه متین، شماره ، پژوهشنا«)ره( امام خمینیبر نظر 

 .1389چهل و هشت، 

تهران، ، حقوق مالکیت معنوی، امامی، اسداهلل -

 . 1399نشر میزان، 

پ چاامامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول،  -

 .1399بیست و هفتم، تهران، انتشارات مجد، 

تحلیل »صفایی، سید حسین، نژاد، علی، امینی -

نقل و انتقال حقوق موانع امکان فقهی و حقوقی 

های فقه و حقوق ة پژوهشفصلنام، «معنوی مؤلف

اسالمی، دوره سیزدهم، شماره چهل و هفت، 

1396. 

نشر انصاری، مرتضی، مکاسب، جلد ششم، قم،  -

 . 1392، دارالحکمه

اموال، لنگرودی، محمدجعفر، حقوق  جعفری -

 . 1388، تهران، انتشارات گنج دانش

الوسیله، جلد دوم،  تحریراهلل، روح ، سیدخمینی -

، «ره» مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی تهران،

1392. 

مؤسسه تنظیم ، تهراناهلل، البیع، روح سیدخمینی،  -

 .1388، «ره» آثار امامو نشر 

الفقاهه، چاپ اول،  خویی، ابوالقاسم، مصباح -

  .1412، دارالهادیبیروت، 

نامه، چاپ اول، تهران، اکبر، لغتدهخدا، علی -

 .1373انتشارات دانشگاه تهران، 

 م،ـانی، مریـستـآقابجسن، ـسی، محـرئی -

در  قالب عقود  انتقال مالکیت معنویسنجی امکان»

های فقهی، د.وره دوازدهم، شماره ، پژوهش«رایج

 .1395یک، 

گلرودباری، یاسمن،  پورعابدزاهدی، مهدی،  -

 نشریه ،«بیع اموال فکری بررسی فقهی و حقوقی»

 .1392 شماره پنج،علوم خبری، 

 اپمالکیت ادبی و هنری، چ زرکالم، ستار، حقوق -

 . 1393سوم، تهران، انتشارات سمت، 

 البهی فی شرح علی، الروضهالدینشهید ثانی، زین -

قم، انتشارات   جلد سوم و چهارم، الدمشقیه، المعه

 .1399ر، دارالتفسی

پدیدآورندگان شاط، امیر، حمایت از حقوق ن صادقی -

کامپیوتری، تهران، نشر سازمان برنامه و  افزارهایرمن

  .1376بودجه، 

استفتائات و نظرات »اهلل، ، لطفگلپایگانیصافی  -

، فصلنامة «فقهی و حقوقیمسائل مستحدثة پیرامون 

   .1371 شماره دو و سه،رهنمون، 
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)اشخاص و  یحقوق مدنصفایی، سید حسین،  -

  .1400تهران، نشر میزان، اموال(، چاپ سی و یکم، 

ومی قراردادها، قواعد عمصفایی، سید حسین،  -

 . 1400تهران، نشر میزان،  چاپ سی و ششم،

حاشیه مکاسب، حمد کاظم، طباطبایی یزدی، م -

 . 1378جلد اول، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 

تهران، موجبات ضمان، ، عمید زنجانی، عباسعلی -

 .1382، نشر میزان

و  مالکیت، چاپ پنجاهکاتوزیان، ناصر، اموال و  -

 .1400، پنجم، تهران، نشر میزان

(،  )دوره حقوق مدنی عقود معینکاتوزیان، ناصر،  -

 . 1400تهران، نشر گنج دانش،  جلد اول،

ی بیع اموال فکر» کریمی، عباس، موسوی، اسماء، -

فقه و مبانی حقوق ، مجلة «از منظر حقوق اسالمی

 . 1390 دوره چهل و چهارم، شماره سه،اسالمی، 

 ، ابوالقاسم، مقاالت حقوقی، جلد دوم،گرجی -

 . 1372تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 

سه قم، مؤسالفقاهه،  مکارم شیرازی، ناصر، انوار -

 .1413امام امیرالمؤمنین، 

اطمه، فبرزی،  مهدیمیرشمسی، هادی،  -

، مجله «مؤلف در فضای مجازیممیزات حقوق »

 . 1394شماره بیست، علوم خبری، 

 بن باقر، جواهر الکالم، جلد نجفی، محدحسن -

 .1392نشر اسالمیه، بیست و دوم، تهران، 

خسارت معنوی در حقوق نقیبی، ابوالقاسم،  -

تهران،  م حقوقی معاصر، اسالم، ایران و نظا

 . 1386امیرکبیر، 
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properties’ owners is being able to transfer them based on the 

element of volition within the format of various contracts, sale 

contracts included. Considering the jurisprudential foundations 

of sale, the transferring of an intellectual property through such 

a contract is faced with certain challenges that need to be 

jurisprudentially investigated. 
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data have been collected through documentary and library 

research methods. 
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Results: Especially in the international arena, the economic 

realities render the ability of buying and selling the intellectual 

properties inevitable. According to the jurisprudential premises 

related to the intellectual properties, there are not many barriers 

in Iran for selling and buying intellectual properties. 

Conclusion: Legal intellectual ownership is a generally 

accepted right about which there is no more any doubts. The 

objectiveness stipulated in article 338 can be numerously 

interpreted and, based on the jurisprudential foundations, some 

of the civil law’s articles and some of the other regulations 

passed in the civil law, the main intention by this objectiveness 

is that the intellectual properties feature neither a specific nor 

an embodied nature as compared to a given sort of goods and 

its interests. 
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