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Background and Aim: The legitimacy of intellectual property 

from a jurisprudential point of view is a matter of controversy. In 

this paper, an attempt is made to investigate the viewpoints of 

Imamiyah jurists and the four religions regarding intellectual 

property. 

Materials and Methods: The present paper is analytical-

descriptive and library method is used. 

Ethical considerations: In this paper, the originality of the texts, 

honesty and trustworthiness have been observed. 

Results: The viewpoints of Imamiyah jurists regarding 

intellectual property are not the same. Some jurists do not 

recognize intellectual property rights for reasons such as the rule 

of domination, non-approval by the Shari'a, and conflict with the 

sanctity and mission of science and some other jurists, citing the 

rule of prohibition of detriment, manner of the wise and the rule 

of maintaining the system, and also the rule of dominance, 

legitimize intellectual property rights. The dissent among jurists 

of the four religions in this regard are less and they have generally 

accepted intellectual property based on knowledge, intellectual 

property, the rule of unspecified public interest and blocking the 

means. 

Conclusion: Intellectual property rights are considered 

"property" because they do not contradict the Shari'a and are 

accepted and can be traded from a customary point of view and 

need to be taken into consideration more than before. Because it 

is the foundation of the development of knowledge and 

technology, and the development of society requires its 

protection. 
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 مقدمه. 1

ای از مالکیت فکری یا مالکیت معنوی، مجموعه

ها است که ها و تواناییامتیازها و مصونیت

پدیدآورنده آفرینش فکری درباره امر غیرمادی و 

جهان امروز  غیرملموس دارد. مالکیت فکری در

دهد و از حهات بخش مهمی از اموال را تشکیل می

مختلفی اهمیت دارد. به لحاظ اجتماعی اثر مالکیت 

کننده فکری در توسعه دانش و تأمین رفاه تعیین

است. به لحاظ اقتصادی بخش مهمی از منابع مالی 

دهد. پذیرش نظام مالکیت فکری در را شکل می

تواند از زیرا وی می جهت منافع پدیدآورنده است؛

منافع اقتصادی تولید خود بهره کامل ببرد. این 

همچنین متناسب با خواست و نیاز  نظام

و  باشد؛ زیرا تولیدکنندگانکننده نیز میمصرف

کنشگران محیط علمی برای کسب سود، خواست 

دهند. این امر توجه قرار می کننده را موردمصرف

تواند زیرا میدر جهت مصالح عمومی نیز هست؛ 

جریان تولید علم را شتاب دهد. با این حال همواره 

های مالکیت فکری در کشورهای اسالمی بحث

کننده فقه مطرح بوده است. با توجه به نقش تعیین

در نظام حقوقی، شناخت رویکرد فقه درخصوص 

جایگاه و ماهیت مالکیت فکری اهمیتی ویژه دارد. 

ودن تولید علم و در همین حال به دلیل ناچیز ب

 فناوری چندان مورد استقبال قرار نگرفته است.

البته تألیفات متعددی در زمینه حقوق مالکیت 

فرد و ایزدی اکبرشده است: علی فکری انجام

 ای به بررسی انتقالزاده، در مقالهاحمدعلی محسن

 فقه در هنری - ادبی حوزه در فکری مالکیت حقوق

 و فردایزدی) اندپرداختهایران  حقوق و امامیه

ای نیز در مقاله مختار مهرابی، (.1393زاده، محسن

 حقوق در آن نقش و فکری تمالکی حقوق ماهیت از

همچنین  (.1395مهرابی، ) اموال بحث کرده است

 حقوق هایچالش شاکری و یاسمن جعفرپور، زهرا

 در هنری آثار از حمایت برای فکری مالکیت

 اندبررسی قرار داده مورد رامعاصر  هایموزه

بحث مالکیت فکری  (.1399 جعفرپور، و شاکری)

 توجه قرار چهارگانه کمتر مورد در فقه مذاهب

گرفته و نوآوری مقاله حاضر نیز بررسی مالکیت 

فکری با رویکردی به مذاهب چهارگانه است. در 

رو تالش شده به این مهم پرداخته شود مقاله پیش

چهارگانه نسبت به  مذاهب و امامیه فقه که رویکرد

چگونه است؟ فرضیه مقاله  فکری مالکیت حقوق

در بین فقهای »بدین شکل قابل طرح است که 

-امامیه درخصوص پذیرش مالکیت فکری اختالف

نظر وجود دارد. همچنین فقهای مذاهب چهارگانه 

نیز دیدگاه یکسانی نسبت به مالکیت فکری ندارند 

. «ها پذیرش مالکیت فکری استاما دیدگاه غالب آن

منظور بررسی سؤال و فرضیه مورد اشاره، ابتدا  به

شده و در  به مفهوم مال و مالکیت فکری پرداخته

ادامه از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای چهارگانه 

 اهل تسنن بحث شده است.
 

 ها. مواد و روش2

تحلیلی بوده و از روش  -توصیفی حاضر مقاله 

 است. شده استفادهای کتابخانه
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 . مالحظات اخالقی3

داری در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت

 رعایت شده است.
 

 ها. یافته4

دیدگاه فقهای امامیه درخصوص مالکیت فکری 

یکسان و واحد نیست. برخی فقها با استناد به 

تجویز از سوی شرع دالیلی چون قاعده سلطه، عدم 

و تعارض با قداست و رسالت علم )این دو از دالیل 

فقهای اهل سنت است نه امامیه(، حقوق مالکیت 

شناسند و برخی دیگر از فکری را به رسمیت نمی

 قاعده الضرر، بنای عقال و قاعده فقها با استناد به

اتفاقاً قاعده سلطنت حقوق مالکیت نظام و  حفظ

 ؛171 ،2 ،1370 مظفر،) دانندیفکری را مشروع م

و  (197-198 ،1418 حکیم، ؛203 ،1374 فیض،

عموماً براساس مال دانستن حقوق فکری و قاعده 

 اند.مرسله مالکیت فکری را پذیرفته مصالح
 

 . بحث۵

 مال و مالکیت فکري .1-۵

 است، انسان اختیار در به معنای آنچه مال لغت در

 مال (.3708 ،3، 1390 ین،مع) شودمی تعریف

 و داشته اقتصادی ارزش که چیزی از است عبارت

 .باشد دارا را مبادله ارزش و بوده پول به تقویم قابل

مال چیزی است که مورد رغبت عقال و تقاضای »

 «بهایی بپردازندآنان باشد و در قبال آن ثمن و 

در اصطالح  (. مال37، 1408)موسوی خمینی، 

عبارت است از چیزی که ارزش مبادالتی داشته 

گرو نافع بودن آن  باشد. اصوالً مالکیت هر شیء در

است و عینیت در آن شرط نیست. پس معیار 

ار مالکیت آن است که عقال در برابر آن عوض قر

 (. از نظر599، 1378)جعفری لنگرودی،  دهند

ردی شود که کاربحقوقی مال به چیزی گفته می

بوده و بتواند نیازی را برآورده سازد و  قابل 

اختصاص یافتن به شخص یا محل معین باشد. 

اشیایی مانند دریاهای آزاد، هوا و خورشید از 

ترین وسایل زندگی است؛ ولی چون ضروری

تواند نسبت به آن ادعای مالکیت کس نمیهیچ

)کاتوزیان،  شودکند، مال محسوب نمیانحصاری 

توان چنین آنچه گفته شد، می بنابر .(9، 1378

گفت که در فقه و حقوق هرچه دارای منفعت 

است و در عرف مالیت دارد عقالیی است، ارزشمند 

 (.9-10، 1378)کاتوزیان، و دارای ارزش است 

 به معنای مالک مالکیت، مصدر جعلی یا اسم مصدر

بودن است. این واژه هم در معنای حق مالکیت و 

مال و شیئ ای که مالکیت »به معنای تصرف و هم 

، 1377)دهخدا،  گیرد؛ استق میبه آن تعل

در فقه به معنای سلطه و سلطنت  (. ملک1995

در حقیقت  (. و54، 2 ،1378)یزدی، قانونی است 

اعتباری است عقالیی، عقال چیزی را که در دست 

ای بین او و کسی قرار دارد و متعلق به اوست عالقه

کنند که چیزی که در اختیار وی است اعتبار می

، باشداین رابطه منشأ تسلط وی بر آن چیز می

برخی از فقها حق سلطنت را یکی از احکام ملکیت 

فکر،  (. واژه25، 1421 )امام خمینی )ره(، دانندمی

اندیشیده است که جمع آن افکار »یا اسم به معنای 

 «اندیشیدن و تأمل»است و با مصدر به معنای 

(. حقوق مالکیت معنوی در 1799، 1377)دهخدا، 
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ها و کلمه، حقوق ناشی از آفرینش معنای وسیع

علمی، صنعتی، های های فکری در زمینهخالقیت

به  (. اموال1385سینی، )میرح ادبی و هنری است

 دو دسته اموال مادی و اموال غیرمادی تقسیم

شود. اموال مادی وجود عینی دارد اما اموال می

 غیرمادی مانند حق اختراع وجود عنینی ندارد

مالکیت معنوی دارای انواع  (.19، 1378)امامی، 

. حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی یا مختلفی است

حق مؤلف هنری یا مالکیت ادبی و هنری معروف به

یا حق تکثیر، حق اختراع، حقوق بر مشتری مانند 

سرقفلی حتی تاجران و صنعتگران نسبت به نام، 

اسرار تجاری معروف به عالئم تجارتی و صنعتی و 

های مالکیت تجارتی و صنعتی از انواع مالکیت

کل  در (.227، 1382)صفایی،  تفکری اس

های فکری به معنای انواع مالکیت و سلطه مالکیت

تام بر آثار فکری برای پدیدآورنده اثر فکری است. 

های فکری اشاره به لحاظ حقوقی، اصطالح مالکیت

های ای نسبت به موضوعبه حقوق و امتیازهای ویژه

 فکری دارد.
 

 حقوق درخصوص دیدگاه فقهاي امامیه .2-۵

 فکري مالکیت

در میان فقها امامیه درخصوص مالکیت فکری 

نظر وجود دارد. به همین دلیل در دو اختالف

قسمت دیدگاه مخالفان و دیدگاه موافقان بررسی 

 شود.می

 

 

 

 

 ادله مخالفان .1-2-۵

دیدگاه فقهای  در این قسمت تالش شده به بررسی

ترین مخالف مالکیت فکری پرداخته شود. مهم

 دلیل مخالفان عبارت است از:

 

 با فکري مالکیت حقوق تعارض .1-1-2-۵

 سلطنت قاعده

برخی فقها، پیدایش هرگونه حق انحصاری در 

استفاده آثار فکری را برای پدیدآورندگان آن 

مخالف قاعده سلطنت دانسته و معتقدند آنچه نزد 

شود، حق شرعی نیست بعضی حق طبع نامیده می

گونه عقد و سلب تسلط مردم بر اموالشان بدون هیچ

مجرد چاپ، کتاب »و شرطی جایز نیست. بنابراین، 

برای صاحب آن محفوظ  چاپنوشتن عبارت حق  و

شود و توافق با غیر است، چیزی را موجب نمی

جایز گردد. پس برای غیر او چاپ ب نمیمحسو

کس جایز نیست که او را از آن باشد و بر هیچمی

-991، 2، 1379، )موسوی خمینی «ایدمنع نم

صرف درج  این اساس، حق مؤلف به (. بر993

پدیدآورنده  حقی برای« محفوظحق چاپ »عبارت 

 .(198، 1382)عربیان،  کندایجاد نمی

بسط  گونهاینبعضی شارحان نظریه فوق، آن را 

دلیلی بر ثبوت این حق از جانب شارع »: اندداده

نداریم و نیز مسئله از موضوعات ارتکازی عقال 

عقال با  زیرا ؛نیست تا شارع آن را امضا کند

که ناشر  کنندنمیارتکازشان این مسئله را تأیید 

تنها به دلیل چاپ کتاب، افزون بر کتاب بیرونی که 

، حق دیگری شودمیموجود است و ملک او شمرده 

بازداشتن مردم را از  ءعقال کهچنانداشته باشد. 
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 بنابرزیرا انسان  پذیرند :نمیحق تقلید و اقتباس 

مامی اشیا، اعمال، اختراعات ت در حقیقت و فطرتش

تقلید از صنایع و  ء. عقالکندمیو صناعاتش تقلید 

و اعمال گذشتگان را هرگز  فکری استفاده از ثمرات

تا برای این  شمارندنمیحقوق مردم  در تصرف

از اجازه ایشان شوند. چاپ کتاب تصرفات ناگزیر 

، )مطهری «نیز از این سیره عقالیی جدا نیست

بر این، امام خمینی )ره(  عالوه(. 186-189، 1403

را نوعی حصر تجارت دانسته و در  مالکیت فکری

آنچه »اند: مورد مسئله حصر تجارت نیز فرموده

ر چیزی یا چیزهایی معمول است از حصر تجارت د

ها شرعاً اثری ندارد و مانند این ای وبه موسسه

جلوگیری دیگری از تجارت و صنعت که حالل 

 «اشخاص جایز نیستها در آن است و حصر

هیچ  (. ایشان596، 1408)موسوی خمینی، 

انحصاری را در مالکیت ادبی، هنری و تجاری و 

توانند از دانند و معتقدند که همه میشرعی نمی

 های علمی و هنری دیگران بهره ببرند.نتایج اندیشه

رسد اشکاالتی به دیدگاه مورد اشاره اما به نظر می

طور که خیار عیب وارد است؛ از جمله اینکه؛ همان

منزله شرط است و برای کسی که مال معیوب به

کند، چگونه و چرا نصیبش شده، ایجاد حق می

« حق طبع برای مؤلف محفوظ است»نوشتن جمله 

پس  تواند شرط تلقی شده و ایجاد حق نماید؟!نمی

جمالت را شرطی از طرف مالک گونه توان اینمی

دانست که پذیرفتنش از طرف مشتری، برای مالکی 

ز ا (.370، 1387، نیا)حکمت کندایجاد حق می

مادی  که فقها کار بر روی اشیای طورهمان طرفی

، 2 ،1992، )الشرتونی دانندملکیت میب را موج

توان کار می (،618، 3 ،1999، آبادیفیروز؛ 1252

بر روی امور معنوی و فکری را نیز موجب ملکیت 

سلطنت اتفاقا دلیلی بر پذیرش  دانست. قاعده

حقوق مالکیت فکری است؛ زیرا مطابق آن کسی 

حق دخل و تصرف در اموال دیگران را ندارد. قاعده 

 مشروعیت عدم بر دلیل که آن جای به سلطنت

 چرا ست،ا آن مشروعیت بر دلیل باشد تألیف حق

 معنوی، مالکیت حقوق مالیت اثبات از پس که

 حق خود مال بر تسلیط قاعده موجب به اثر صاحب

 و نشر و تقلید از را دیگران تواندمی و دارد تصرف

 صاحب جلوگیری دارد، باز دیگر تصرف نوع هر

 مال که خود تولید در تصرف از فکری تولید

 مال صاحب تصرف از جلوگیری شودمی محسوب

 تسلیط قاعده برخالف که است خویش مال در

 شده یاد حقوق بودن حق نافی مزبور و قاعدة است،

 .نیست

 

 ي شارعاز سو اعتبارعدم  .2-1-2-۵

برخی از فقیهان با این استدالل که حقوق مالکیت 

فکری از طرف شارع امضا و اعتبار نشده است، 

صافی ) باشندچنین حقوقی میمخالف شرعی بودن 

در نقد نظر مذکور در فوق  (.34، 1399، گلپایگانی

های اسالم برای آموختهتوان گفت که اوالً، می

 انسان و چیزهای غیرمادی ارزش مالی قائل بوده

است. برخی از فقها اعمال آموزشی را قابل برای 

گوید: دانند. سید مرتضی میمهریه قرار گرفتن می

امامیه معتقد است که مانعی ندارد مهر زن، »

، )علم الهدی «باشدآموختن مقداری از قرآن 

همچنین در خالف شیخ طوسی  (. و291، 1415
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جایز است که منافع انسان آزاد مثل »آمده: 

ح یا اخباری مهر قرار داده ای یا شعر مباآیهآموختن 

 (.366، 4 ،1415، )طوسی« شود

در نقد دیدگاه فوق باید گفت که گسترش 

ها در توسعه های فکری و نقش حساس آنآفریده

 شده استفرهنگ و تمدن و اقتصاد بشری موجب 

گذاران نسبت به حقوق معنوی صاحبان که قانون

تفاوت بصری، بی آثار فکری و تولیدات سمعی و

بودن بعضی حقوق، نافی نباشند. وانگهی مستحدث 

(. 37-54، 1381 ،یزدانی) ها نیستمشروعیت آن

 تواندشرایط زمان و مکان یک موضوع میاز طرفی 

آید تأثیر بگذارد. بر حکمی که روی آن موضوع می

شاید در زمان صدر اسالم چنین آثار معنوی و 

دیگر  عبارتاند و بهفکری، فاقد منفعت عقالئیه بوده

ها ممکن نبوده است و همین برداری مالی از آنبهره

ها توجهی نکند. اما سبب شده بوده که شارع به آن

الئیه بسیاری بر این آثار در این دوران که منافع عق

شود، ها میهای مالی از آنبرداریشده و بهره بار

بعید است که بگوییم شارع نسبت به مالکیت 

گرچه در معنوی سکوت کرده است؟ به عبارتی 

 عین زمان شارع اختراع و ابتکار وجود داشت و در

حال حقوق مالکیت فکری مطرح نبود، اما این امر 

سمیت شناختن این حقوق در زمان مانعی برای به ر

شود. در قدیم آثار فکری و ما محسوب نمی

فرهنگی، نشر و گستره محدودی داشت و 

برداری مادی از آثار خود پدیدآورندگان توقع بهره

گونه آثار  این رو، حمایت قانونی از این نداشتند. از

نمود ولی در جهان امروز وضع چندان ضروری نمی

 شده است. کلی دگرگونبه

 دیدگاه موافقان حقوق مالکیت فکري .2-2-۵

 حقوق موافقان دیدگاه در این قسمت به بررسی

 موافقان شود. دیدگاهفکری پرداخته می مالکیت

 فکری عبارت است از: مالکیت حقوق

 

 عقال  بناي. 1-2-2-۵

ای که برای مشروعیت حقوق مالکیت یکی از ادله

 عقال است. بنای شده است، بنای عقال فکری ذکر

 در عقال توده روش و عمل استمرار از است عبارت

 بدون اجتماعی روابط سایر و معامالت محاورات،

ها، به ملت و آیین کیش، گرفتن نظر در و توجه

 عمل استمرار نهما عقال بنای از مراد سخن دیگر

 ،1374 فیض، ؛171 ،2 ،1370 مظفر،) است عقال

 عملی و روش (.198- 197 ،1418 حکیم، ؛203

، لنگرودی جعفری) است جاییهمه و همیشگی که

 نماییم مراجعه سلیم عقل به اگر(. 114، 1388

 مالکیت وجود وجدان و فطرت که یافت درخواهیم

 (.433، 1402 صدر،) داندمی انکارناپذیر امری را

 براساس عقال و دارد فطری ریشه مالکیت بنابراین

 حقوق مورد در. کنندمی اعتبار را آن عقالیی انگیزه

 برای که بوده این بر عقال سیره نیز معنوی و فکری

 تمام در امروز. اندشده قائل اعتبار و ارزش هاآن

 مسئله این دنیا حقوقی هاینظام و عقالیی جوامع

 هستند قائل ارزش آن برای که است حقوقی جزء

 او غیر کسی که طوریبه است حقذی به مختص و

 حق این از کسی اگر و ندارد را آن از استفاده حق

 عمل عرف، نظر از هم کند استفاده وی اجازه بدون

 جزایی لحاظ از هم و داده انجام ناپسند و خالف

 ،1371، بجنوردی موسوی) است تعقیب لقاب
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گرچه حضرت »از دیدگاه فاضل لنکرانی:  (.211

امام خمینی اعتبار شرعی این حقوق را نفی 

رسد که حقوقی را اند، لکن به نظر قاصر مینموده

شود و آثاری بر آن که ازنظر عقال حق شناخته می

کنند، تا دلیل شرعی بر نفی حق بودن مترتب می

ها را نفی کرد و از توان آنها قائم نشده، نمیآن

مانند ای ها جلوگیری نمود و ادلهترتب آثار آن

فی حق تواند نانمی "اموالهمالناس مسلطون على "

طور که در باب ملکیت الزم ها باشد. همانبودن آن

بلکه عدم وجود  ت دلیل بر ثبوت آن قائم شود،نیس

لنکرانی، فاضل )« دلیل بر عدم ملکیت کافی است

 به تمسک با نیز شیعه فقهای برخی (.207، 1371

 احکام استنباط منبع عنوانبه عقل دلیل

کنند. به  اثبات را مؤلف حق مشروعیت اندکوشیده

هر نوع عمل که در نظر عرف »گفته برخی از فقها: 

آن الزم و تجاوز و عقال منشأ حقوق باشد، رعایت 

)سبحانی،  «به آن مصداق ظلم و شرعاً حرام است

1371 ،207.) 

عقالء، حقوق  شد براساس بنایاساس آنچه گفته بر

مالکیت فکری حق شرعی است که دالیلی عقلی 

لزوم »ضرورت حفظ نظام جامعه اسالمی و »مانند 

ام حقوق اقتضا دارد که نظ« رفع نیازهای مسلمانان،

؛ زیرا حذف این نظام مالکیت فکری پذیرفته شود

حقوقی موجب ایجاد اختالل در معاش شماری از 

مرج، ایجاد عسر و حرج و  و رجها، تحقق هانسان

ها در معرض خطر قرار گرفتن اموال و اعراض انسان

عالوه پذیرش نظام حقوق مالکیت آثار گردد. بهمی

فکری به تقویت انگیزه اشخاص در آفرینش آثار 

ید که ازجمله مصالح مسلمانان است، کمک جد

 .کندمی

 

 قاعده تسلیط. 2-2-2-۵

عنوان یکی از ادله عدم مشروعیت این دلیل به

مالکیت معنوی بیان گردید، اما بعضی همین دلیل 

با توجه اند. را برای اثبات مالکیت معنوی بکار برده

به اینکه حقوق فکری مالکیت دارد، برخی فقیهان 

ها را به استناد قاعدة سلطه تصرف دیگران در آن

رخی از فقها بر دانند. بمنوط به اذن صاحب آن می

کس چیزی تألیف کند، آن تألیف ره»این باورند: 

نتیجه کار فکری و اندیشه وی بوده و بنابراین، 

را از  مالک و صاحب آن است و حق دارد دیگران

؛ زیرا مردم هرگونه دخل و تصرفی در آن باز دارد

بر اموال خویش مسلط هستند. البته  شرعاً و عرفاً

دلیلی بر حرمت انتفاع و  مالکیت او مطلق نیست و

تصرفات معنوی مانند مطالعه و استناد به آن وجود 

برداری و تکثیر بدون ندارد. آنچه جایز نیست نسخه

تواند مطالبه در این صورت میاجازه مؤلف است که 

 (.43-97، 2 ،1385)حسینی روحانی،  حق کند

 است عبارت حقوقی مالکیت» اساس این دیدگاه:بر

 قسم این که چیزی بر کسی سلطنت و احاطه از

 برای جامعه نیاز برحسب را آن عقال که است امری

 لذا. اندکرده اعتبار حقوقی و حقیقی اشخاص

 کار نتیجه چون کند،می تألیف را چیزی هر هرکس

 البته. شودمی آن صاحب و مالک اوست، فکری

 و امتناع حرمت بر دلیل و نیست مطلق او ملکیت

 نیست، جایز آنچه. ندارد وجود معنوی تصرفات

 در که است مؤلف اجازه بدون تکثیر و بردارینسخه
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 «نماید حق مطالبه تواندمی مؤلف صورت این

 مالکیتبر این اساس،  .(225 ،1420 روحانی،)

 تجاوز و است محترم مادی مالکیت همچون فکری

 و کند تجاوز هرکس و نیست جایز آن حریم به

 .است ضامن آورد بار به خسارتی
 

 قاعده الضرر. 3-2-2-۵

شخصی که اقدام به تألیف کتاب، تولید یک فیلم 

کند، ممکن است سینمایی یا ابداع یک اختراع می

های زیادی شود. اگر اشخاص مجاز متحمل هزینه

به تکثیر اثر فکری، اکران فیلم و یا تولید انبوه 

اختراع باشند، مستلزم ضرر به پدیدآورندگان 

ده الضرر گونه آثار خواهد بود که به استاد قاعاین

باید جلوی این عمل گرفته شود. اگرچه در تفسیر 

دارد ولی قاعده نظر وجود قاعده الضرر اختالف

)انصاری،  مزبور را چه به معنی نفی حکم ضرری

، توحیدی ؛374، 1375، انصاری؛ 373، 1414

، 1410)اصفهانی،  از اضرارنهی  (،404، 3 ،1368

، 1408، )نراقی و یا نقی ضرر غیر متدارک(، 25

بگیریم تصرف در چنین حقوقی جابز نبوده و  (18

؛ زیرا در عصر ها استستلزم اجازه از صاحبان آنم

جدید، تولید محصوالت فکری نیازمند ممارست و 

های فکری بعد از تالش زیادی بوده و آفریینده

های زیاد ها تحقیق و پژوهش و صرف هزینهسال

 شوند.می موفق به خلق یک اثر و تولید دانش

برداری از نتایج اساس قاعده الضرر و الضرار، بهرهبر

ها تلقی کار مؤلف یا هنرمند و نظایر آن، اضرار به آن

صراحت ممنوع شود که در شریعت مقدس بهمی

شده است. از جهت دیگر امروزه نظام مالکیت فکری 

صورت جهانی اتر رفته است و بهاز مرز کشورها فر

گیری راجع رو، هرگونه تصمیمینآمده است. از ادر

 المللی صورت گیرد.به آن باید با لحاظ ابعاد بین

 

 دیدگاه فقهاي اهل سنت. 3-۵

خصوص مالکیت فکری سنت نیز در اهل فقهای

نظر دارند. در این قسمت به بررسی دیدگاه اختالف

 شود.مخالفان و موافقان پرداخته می

 

 مخالفان. 1-3-۵

اهل سنت که با حقوق  ترین دلیل فقهایمهم

 مالکیت فکری مخالف هستند، ناسازگاری آن با

، شبیر؛ 366، 4 ،1415، )طوسیاست قداست علم 

که بر  اندکرده (. آنها چنین استدالل56، 1418

رسالت و قداست علم در اسالم بسیار سفارش شده 

و مشروعیت مالکیت معنوی سبب حصر، انسداد و 

کتمان علم و محبوس شدن آثار علمی خواهد شد 

ان با نص صریح قرآن مخالفت دارد؛ و این کتم

 فرماید:سوره بقره می 159خداوند متعال در آیه 

که  کسانی که دالیل روشن و وسیله هدایتی را»

آنکه در کتاب برای مردم بیان  از ایم بعدنازل کرده

کند ها را لعنت میکنند خدا آنساختیم کتمان می

بر . «نمایندها را لعن میآن کنندگان نیزو همه لعن

حق  دانستن معتبر شود که،این اساس استدالل می

 و علمی آثار حبس و حصر سبب مالکیت فکری،

 قرار کریم قرآن نهی دمور که گرددمی علم کتمان

کرم پیامبر ا همچنین به روایتی از .است گرفته

کس هر»شود که براساس آن: )ص( نیز استناد می

قیامت با روز اند و آن را کتمان کند، دانشی را بد
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، 1416)ابن حنبل،  شودافساری از آتش آورده می

499.) 

در پاسخ این استدالل باید گفت در اینکه اسالم 

و عالم و ترویج و نشر علم اصالت و قداست برای علم 

و اهمیت بسیاری قائل شده است، شکی نیست اما 

باید دانست که نتیجه اصلی مشروعیت مالکیت 

معنوی نیز حفظ همین قداست است. مالکیت 

معنوی با ایجاد یک حاشیه امن برای پدیدآورنده 

تواند مصداقی به رونق و نشر آثار معنوی او که می

 کند.م باشد، کمک میبرای عل

لم با کسب درآمد از طریق عاز طرفی کتمان 

 علمی، دو چیز کامالً متفاوت استکارهای 

نهی از »دیگر،  عبارت(، به77، 1384، )حلیمی

کتمان علم مستلزم آن نیست که صاحبان آثار 

نظر کنند یا مردم علمی از حقوق مادی خود صرف

که نهی از چنانآنان نباشند. ملزم به رعایت حقوق 

احتکار به معنای عرضه رایگان متاع احتکار شده 

به ذکر است  (. الزم37-54، 1381 ،)یزدانی نیست

سوره اعراف، تأکید شده است که حقوق  85در آیه 

مردم را ضایع نکنید بنابراین استفاده از آثار فکری 

بدون اجازه پدیدآورندگان آن مصداق اکل مال به 

 در واقع، بود. خواهد مردم قباطل و تضییع حقو

 روایت و سوره بقره 159شریفه  آیه نهی مورد آنچه

 کتمان است، گرفته قرار( ص) مورد اشاره از پیامبر

 هایفعالیت طریق از درآمد کسب نه است علم

 با معنوی نه تنها مالکیت بر این اساس .علمی

 نیست، ناسازگار اسالم نظر از علم قداست و رسالت

 علم کتمان و علمی آثار حبس و حصر سبب که

نگشته و زمینه کوشش و جهد و شکوفایی علم و 

 .کنددانش را فراهم می

 

 موافقان. 2-3-۵

بیشتر فقهای اهل سنت بر این باورند که منافع نیز 

آید و مسئله مالکیت معنوی در حساب میمال به

فقه اهل سنت باید از بعد مال بررسی شود تا ابعاد 

آن روشن شود. هر یک از مذاهب اهل  و زوایای

ای توصیف نموده و برای مال گونهسنت مال را به

اند. در فقه شافعی در هایی را برشمردهبودن ویژگی

مال چیزی است که با آن »: تعریف مال آمده است

شود و آن چیز یا عین است یا انتفاع حاصل می

مذهب  (. در حقیقت169، 1376)غاوجی،  «منافع

 داندشافعی مال را اعم از عین و منفعت می

این اساس مال چیزی  (. بر221، 1374)ایروانی، 

است که ملک بر آن مترتب است و مالک نسبت به 

گونه آن سیطره دارد. فقهای حنبلی مال را این

مال چیزی است که در شرایط »اند: توصیف نموده

عادی دارای منفعت حالل باشد؛ زیرا در وقت 

شود و چیزهایی که ر هر چیزی حالل میاضطرا

نفعی ندارد؛ مثل حشرات، و یا نفع حرام دارد؛ مثل 

شود؛ مانند میته، اضطرار مباح میخمر، و یا هنگام 

(. فتحی 26-28، 1401)الدرینی،  «مال نیست

از تحقیق و  الدرینی در میان علمای حنفی پس

رسد که حقوق مؤلف در بررسی به این نتیجه می

حقیقت نوعی از حقوق مالکیت است و در مقابل 

این ایراد که چنین مالکیتی دارای تمام حقوق 

متصور برای مالک )حق استعمار، حق استثمار و 

گوید: راج از ملک( نیست، چنین میحق اخ



 531 / و همکاران ریبیغ                                   بررسی حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه امامیه و ...                           

 
 

ی نفسه عالقه اختصاصی یا حکم شرعمالکیت فی»

شده است.  است که در مورد عین یا منفعت مقرر

حقوق مالک جزو آثار مالکیت است، نه خود آن. 

اقتضای مالکیت وجود این حقوق است؛ ولی خود 

محض تحقق شرایط الزم به وجود مالکیت به

آید. مالک حق ارتفاق نیز حق اخراج این حق را می

ای موجب خروج این حق خصیصهندارد؛ ولی چنین 

شود. پس مؤلف نیز مالک حقوق مالکیت وی نمیاز 

 (.48-49، 1401)الدرینی،  خود است

از سوی مؤلف  رأی ارجح نزد فقها جواز اخذ عوض

)ص(  های فکر اوست؛ زیرا پیامبرنسبت به فراورده

اخذ اجرت بر یادگیری قرآن را جایز دانسته است و 

اگر اخذ اجرت بر قادگیری قرآن جایز باشد، اخذ 

اولی  طریق در مسائل دیگر مانند تألیف بهعوض 

)ص( است که  جایز است و دلیل آن قول پیامبر

که بخاطر آن اجرت  یزیچ ینتربر حق»فرماید: می

(. بر 224، 1374)ایروانی،  «کتاب اهلل است یرید،بگ

این اساس هرگاه در قرآن اخذ اجرت جایز باشد، 

 است.اولی جایز طریق اخذ عوض در تألیف به 

شود، این است که آیا جایز سؤالی که مطرح می

در پاسخ باید گفت است مؤلف حق خود را بفروشد؟ 

حق فروش ازجمله مسائل فقهی است که آرای که 

فقیهان در آن بسیار است. تعدد آرا در مسئله حقوق 

ناشی از مسئله فروش ناشی از اختالف فقیهان در 

از اموال است مقدار مالیت حقوق است که آیا حقوق 

 یا خیر؟

مذاهب چهارگانه معقتد به دو در مجموع فقهای 

( حقوقی 1( 161، 1376، الندوی) نوع حق هستند:

( حقوقی که 2؛ است ی شارع تعیین شدهکه از سو

از سوی شارع تعیین نشده است. حق مؤلف از نوع 

دوم است؛ زیرا این حق برای رفع ضرر از مؤلف 

ابتدایی اوست؛ چراکه جعل نشده است؛ بلکه حق 

اگر تالش فکری و علمی او نبود، کتابی وجود 

نداشت. پس حق وی در کتاب اصیل و ثابتی است 

 از که عوض مالی آن جایز است؛ مخصوصاً پس

مؤلف در تمام جوامع بشری اینکه عوض مالی حق 

 (.176، 1376)طهماز،  شایع و رایج و عرفی باشد

عرفی  ی مفهومیاساس آنچه گفته شد مال دارابر

است و هر چیزی که دارای ارزش باشد و در آن 

شود و منفعتی وجود داشته باشد، مال محسوب می

 شود.حقوق مالکیت فکری مال محسوب می
 

 مصالح مرسله. 3-3-۵

ی مصالح مرسله عبارت است از تشریع حکم برا

مبنای رأی و های نو برحوادث واقعه و پدیده

عنوان کلی و یا که بهاندیشی در مواردی مصلحت

(. 318، 1370)جناتی،  جزئی نصی وارد نشده باشد

ضررهایی  ها یا دفعمصالح مرسله به معنی منفعت

باشد ها نص شرعی وجود ندارد، میکه در مورد آن

و براساس نظریه مصالح مرسله، وجود مصلحت 

آید. ه شمار میمزبور، منبع مستقل حکم شرعی ب

 اندمالک نسبت دادهرا به امام ابداع این نظریه 

 (.203، 3 ،1405، ؛ آمدی284، 1 ،1382)غزالی، 

اما برخی از علمای اهل سنت نیز آن را رد کرده و 

منکر اعتبار حکمی که براساس مصلحت صادر 

توان به اند، که از آن جمله میشود گردیدهمی

، 3 ،1405)آمدی،  نمود باقالنی و ابن حاجب اشاره

آمدی در األحکام، اتفاق فقهای شافعی  (. البته203
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کند عتبار مصالح مرسله را نقل میاو حنفی بر عدم 

که برخی دیگر در حالی (، 203، 3 ،1405)آمدی، 

مدعی اعتبار احکام مبتنی بر مصالح از سوی 

 (.212، 1418، شوکانیاند )ها شدهشافعیه و حنفی

حق مالکیت معنوی،  اعتبار بخشیدن بهبرخی برای 

، 3 ،1989)الزحیلی،  اندکردهبه این قاعده تمسک 

در تطبیق قاعده  (.337، 1364، حیدری؛ 11

توان حقوق مالکیت فکری می مصالح مرسله بر

گفت که در حمایت از این حقوق یک مصلحت 

عمومی مهم وجود دارد که به همه جوامع انسانی 

های فکری است که ارزشلحت گردد و آن مصبرمی

 باشددر شئون گوناگون زندگی دارای اثر می

جهت، از مصالح  این ( و از84-83، 1401، )الدرینی

 آید. در واقعرشد علم و صنعت در جامعه شمار می

و  است معقول منفعت معنای به مرسله مصلحت

حمایت از مالکیت معنوی نیز از آنجا که باعث رشد 

و توسعه علمی و درنتیجه ایجاد خیر و منفعت 

شود در عمومی ناشی از رشد و توسعه علمی می

این مبنا در میان اهل حکم مصلحت مرسله است. 

 باشد.سنت دلیل متقنی می
 

 نتیجه. ۶

فقهای  میه و هم در بیناماهم در بین فقهای 

خصوص مالکیت فکری مذاهب چهارگانه در

نظر وجود دارد. از دید برخی از فقها حقوق اختالف

مالکیت فکری دارای مشروعیت بوده و تصرف 

ها باید با اجازه صاحبان آثار فکری دیگران در آن

اند از: بنای صورت پذیرد. ادله مشروعیت عبارت

یگران عقال، قاعده سلطه و حرمت تصرف در اموال د

ها، قاعده الضرر و مصالح مرسله. از بدون اجازه آن

آنجا که بیان حکم به عهده شارع بوده و تشخیص 

موضوع با مردم است و مردم حقوق فکری را مال 

کنند به استناد قاعده سلطه و حرمت تلقی می

ها تصرف تصرف در اموال دیگران بدون اجازه آن

پدیدآورندگان  دیگران در آثار فکری منوط به اجازه

ها است. مخالفان به ناسازگاری مالکیت فکری آن

کنند که در نقد این دلیل باقاعده سلطه استناد می

توان گفت حقوق فکری نزد عرف مال محسوب می

شود و درنتیجه، قاعده سلطه نسبت به آن اعمال می

خواهد شد. عدم امضای حقوق فکری از سوی شارع 

 بر این اساس، مالکیتدلیل دیگر مخالفان است. 

از سوی شریعت تأیید نشده  آن اعتبار و معنوی

در رد این دلیل باید گفت علت اینکه در زمان . است

در عین حال  رع اختراع و ابتکار وجود داشت وشا

حقوق مالکیت فکری مطرح نبود، به این دلیل بوده 

است که در آن دوره آثار فکری و فرهنگی، نشر و 

اشت و پدیدآورندگان، توقع گستره محدودی د

برداری مادی از آثار خود را نداشتند، اما امروزه بهره

سیره عقال بر مالیت این حقوق است و با توجه به 

اینکه حجیت سیره عقالیی، ذاتی است، نیاز به 

امضای شارع و اتصال آن به زمان شارع ندارد. 

ناسازگاری حقوق معنوی با رسالت و قداست علم 

الم دلیل دیگر مخالفان است که در نقد ازنظر اس

این نظر باید گفت کتمان علم یا کسب درآمد از 

طریق کارهای علمی، دو چیز کامالً متفاوت است. 

گرفته است، کتمان علم است  آنچه مورد نهی قرار

 های علمی. درنه کسب درآمد از طریق فعالیت

فروش مالکیت فکری  و نهایت اینکه پذیرش و خرید
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های حمایت از رشد و توسعه رف و ضرورتدر ع

علمی در کنار عدم نهی مالکیت فکری از سوی 

 ترین دالیل پذیرش این حقوق است.شارع مهم
 

 . سهم نویسندگان7

صورت برابر در تهیه و تدوین کلیه نویسندگان به

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

 ندارد.در این پژوهش، تضاد منافعی وجود 
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 منابع

 االحکام، اصول فی االحکام محمد، بن علی آمدی، -

 .1405 العلمیه، الکتب دار بیروت، سوم، جلد

 بیروت، احمد، مسند محمد، بن احمد حنبل، ابن -

 .1416 الفکر، دار

دفتر  قم، الضرر، مسأله الشریعه، شیخ اصفهانی، -

 .1410نشر اسالمی، 

 االسالمی الفقه فی االبتکار حق فتحی، الدرینی، -

 .1401، الرساله موسسه بیروت، المقارن،

 اسلوبه فی االسالمی الفقه وهبة، الزحیلی، -

 .1989 الفکر، دار دمشق، سوم، جلد الجدید،

 بیروت، جلد دوم، الموارد، اقرب، سعید الشرتونی، -

 .1992 البنان، مکتبة

 و تألیف حق فقهی بررسی ابوالحسن، الندوی، -

 .1376 هزاران، نشر چاپ اول، تهران، چاپ، حق

 تهران، البیع، کتاب اهلل، روح سید خمینی، امام -

 .1421 خمینی، امام آثار نشر و تنظیم مؤسسة

 اول، جلد معنوی، مالکیت حقوق اسداهلل، امامی، -

 .1378 میزان، نشرتهران،  چاپ سوم،

 جلدی، یک مکاسب، مرتضی، شیخ انصاری، -

 .1375 اطالعات، نشر تیریز،

 انتشارات قم، رسائل، مرتضی، شیخ انصاری، -

 .1414 اسماعیلیان،

 اسالمی فقه در ابتکار حق» محمدرضا، ایروانی، -

 .1374، چهارم شماره مفید، فصلنامه ،«مقارن

 ،احمدعلی زاده،محسن، اکبرعلی فرد،ایزدی -

 هنری -ادبی حوزه در فکری مالکیت حقوق انتقال»

 مجله ،«ایران حقوق و امامیه فقه در( مؤلف حق)

 .1393 سوم، شماره پزشکی، حقوق

 تقریرات) الفقاهه مصباح محمدعلی، توحیدی، -

چاپ اول، جلد سوم،  خویی(، ابوالقاسم سید درس

 .1368، وجدانی انتشارات قم،

 ترمینولوژی محمدجعفر، لنگرودی، جعفری -

 گنج انتشارات تهران، دوم، و بیست چاپ حقوق،

 .1388، دانش

 ترمینولوژی محمدجعفر، جعفری لنگرودی، -

 دانش، گنج انتشارات تهران، چاپ ششم، حقوق،

1378. 

 دیدگاه از اجتهاد منابع محمدابراهیم، جناتی، -

 کیهان، موسسه تهران، چاپ اول، اسالمی، مذاهب

1370. 

 المسائل صادق، محمد سید روحانی، حسینی -

 .1385، محمدی مکتبه قم، جلد دوم، المستحدثه،

 فکری، مالکیت نظری مبانی محمود، نیا،حکمت -

 اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه نشر قم، دوم، چاپ

 .1387، اسالمی

 للفقه العامة اصول تقی، محمد سید حکیم، -

 علیهم البیت ألهل العالمی المجمع قم، المقارن،

 .1418 السالم،

 مالکیت حقوقی فقهی مبانی» عمران، حلیمی، -

 طلوع، مجله ،«اسالمی مذاهب دیدگاه از معنوی

 .1384، شانزدهم شماره
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 چاپ االستنباط، اصول تقی، علی سید حیدری، -

 .1364 االسالمی، الکتب دار تهران، دوم،

 ششم، جلد دهخدا، نامهلغت اکبر،علی دهخدا، -

 .1377، تهران دانشگاه انتشارات دوم، چاپ

 و قضاییه استفتائات محمدصادق، روحانی، -

 دار مؤسسة قم، المللی،بین وکالی حقوقی مؤسسه

 .1420 الکتب،

 فکری مالکیت حقوق بررسی» جعفر، سبحانی، -

 رهنمون، فصلنامه ،«موضوعه حقوق و شیعه فقه در

 .1371 دوم، شماره مطهری، شهید عالی مدرسه

 هایچالش» یاسمن، جعفرپور،، زهرا شاکری، -

 در هنری آثار از حمایت برای فکری مالکیت حقوق

و  فرهنگ مطالعات مجله ،«معاصر هایموزه

 .1399 هشتاد و سوم، شماره ارتباطات،

المعاصره  المالیه المعامالت ان،محمدعثم بیر،ش -

 .1418 اردن، دارالنفائس، المی،االس فی الفقه

 الى الفحول ارشاد محمد، بن علی شوکانی، -

 السالم، دار قاهره، األصول، علم من الحق تحقیق

1418. 

 ،(األول) الطال بلغة محمدرضا، صافی گلپایگانی، -

 .1399، خیام چاپ قم،

 بیروت، اقتصادانا، باقر، محمد سید صدر، -

 .1402، للمطبوعات دارالتعارف

 مدنی، حقوق دوره مقدماتی حسین، سید صفایی، -

 میزان، نشر تهران، دوم، چاپ اموال، و اشخاص

1382. 

جلد  الخالف، حسن، بن محمد جعفر طوسی، ابی -

 .1415 اسالمی، نشر مؤسسهقم،  چهارم،

چاپ  نشر، توزیع، تألیف، حق عبدالحمید، طهماز، -

 .1376 هزاران، نشر اول، تهران،

 حقوق حقوقی و فقهی اندازچشم جواد، عربیان، -

 امام فقهی دیدگاه بر تأکید با فکری هایمالکیت

 .1382 ،تهران اول،جلد اول، چاپ  ،(س) خمینی

 نشر قم، االنتصار، مرتضی، شریف الهدی، علم -

 .1415 اسالمی،

 چاپ اول، تألیف، حق سلیمان، وهبی غاوجی، -

 .1376 هزاران، نشر تهران،

 علم من المستصفی محمد، بن محمد غزالی، -

، احسان نشر تهران، اول، چاپ اول، جلد األصول،

1382. 

 مالکیت حقوق بررسی» محمد، لنکرانی، فاضل -

 فصلنامه ،«موضوعه حقوق و شیعه فقه در فکری

 دوم، شماره مطهری، شهید عالی مدرسه رهنمون،

1371. 

 المحیط، قاموس یعقوب، بن محمد فیروزآبادی، -

 .1999 العلمیة، دارالکتب بیروت، جلد سوم،

 هفتم، چاپ اصول، و فقه مبادی علیرضا، فیض، -

 .1374 تهران، دانشگاه انتشارات تهران،

مدنی  حقوق دوره مقدماتی ناصر، کاتوزیان، -

میزان،  نشر تهران، هفتم، چاپ مالکیت(، و )اموال

1378. 
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 کتاب الوسیلة، تحریر مستند احمد، طهری،م -

 خیام، چاپخانه قم، مستحدثه، مسائل و دیات

1403. 

 چاپ دوم، جلد الفقه، اصول محمدرضا، مظفر، -

 .1370 اسالمی، تبلیغات دفتر انتشارات قم، چهارم،

جلد سوم، چاپ  ی،محمد، فرهنگ فارس ین،مع -

 .1390 ،بهزاد دبیرانتشارات  ،تهران سوم،

 حقوق بررسی» محمد، سید بجنوردی، موسوی -

 ،«موضوعه حقوق و شیعه فقه در فکری مالکیت

 مطهری، شهید عالی مدرسه رهنمون، فصلنامه

 .1371 دوم، شماره

 الوسیله، تحریر اهلل، روح سید خمینی، موسوی -

 امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران، جلد دوم،

 .1379، (خروج نشر و )چاپ خمینی

 الوسیله، تحریر ،اهلل روحسید  خمینی، موسوی -

 .1408، العلمیه الحکمیه دار قم،

 و فکری مالکیت حقوق ماهیت» مختار، مهرابی، -

 حقوق، مطالعات مجله ،«اموال حقوق در آن نقش

 .1395 هفتم، شماره

 حقوق بر ایمقدمه ،حسن سید، یرحسینیم -

 میزان، نشر تهران، دوم، چاپ معنوی، مالکیت

1385. 

 انتشارات قم، االیام، عوائد احمد، مأل نراقی، -

 .1408، بصیرتی

 فقیهان اندیشه در مؤلف حق» عباس، یزدانی، -

 شماره اسالمی، هایکتاب فصلنامه ،«امامیه معاصر

 .1381چهارم، 

 حاشیة العظیم، عبد بن کاظم محمّد یزدی، -

 اسماعیلیان، مؤسسة قم، جلد دوم، المکاسب،

.1378، (سنگی چاپ)

 


