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چکیده
یکی از مهم ترین حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی ـ هرنی، حق تألیف می باشد. این حق، حقوق اقتصادی پدیدآورنده 

جهت  دو  از  است.  گرفته  قرار  نارشان  و  پدیدآورندگان  بین  فراوان  دادوستدهای  مورد  نیز  امروزه  و  می شود  تلقی 

این حق حمل تأمل است: اول؛ اعتبار رشعی این حق که مورد انکار برخی از فقیهان قرار گرفته است. دوم؛ فقدان 

وجود نص قانونی در خصوص ماهیت دادوستد حق تألیف که نقل وانتقال این حق را با اهبام مواجه کرده است. اکرث 

حقوقدانان قائل به انعقاد این قرارداد در قالب ماده 10 قانون مدنی هستند و انعقاد حق تألیف در قالب عقد بیع را 

با توجه به عنارص موجود در تعریف این عقد مورد انکار قرار داده و اشکاالتی را نسبت به انتقال این حق در قالب 

عقد بیع مطرح منوده اند. در مقابل در نظام حقوقی مرص و اکرث فقهای اهل سنت به جز حنفیه انتقال این حق را در 

قالب عقد بیع امکان پذیر دانسته اند. در هنایت، با بررسیهای به عمل آمده توسط نگارندگان این نتیجه حاصل شد که 

حق تألیف یک حق مرشوع و قانونی است و مهچنین مقتضی برای انشاء نقل این حق در قالب عقد بیع موجود و مانع 

مفقود است و نیازی به ماده 10 قانون مدنی برای تبیین ماهیت نقل حق تألیف وجود ندارد، بلکه قصد طرفین می تواند 

به نقل حق تألیف، چهره عقد بیع را اعطا مناید.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت(
سال شانزدهم/ دوره جدید/ شماره 55/ بهار و تابستان 1400

صص 91-106 )مقاله پژوهشی(
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مقدمه
امروزه با پیرشفتهای شگرف جامعه برشی حقوق نوظهوری 

حتت عنوان حقوق مالکیت فکری پا به عرصه وجود هناده اند 

داشته اند،  وجود  اگر  یا  نبوده اند،  موجود  یا  گذشته  در  که 

توسط معترب )عرف( مورد اعتبار واقع نگشته اند، اما جامعه 

قائل  اعتبار  فکری  مالکیت  حقوق  برای  امروزه  جهانی، 

گشته و مهین امر سبب شده است دولتها در جهت محایت 

از این حقوق اقدام به قانون گذاری به شیوه مسئولیت مدنی 

کلی  حوزه  دو  به  فکری  مالکیت  حقوق  منایند.  کیفری  و 

تقسیم می شود: 1- حقوق مالکیت ادبی و هرنی که خود، 

حوزه وسیعی با موضوعات خمتلف دارد، از قبیل کتاب شعر 

و آثار سمعی و برصی، نظیر سینام، نقاشی، پیکره و ... . 2- 

حقوق مالکیت صنعتی که شامل موضوعاتی نظیر اخرتاع 

و عالئم جتاری و طرحهای صنعتی می گردد.

دارند: 1- حق  دو حق  فکری  آفرینه  مالکان  کلی،  به طور 

و  دخل  حق  معنوی،  »حقوق  مادی.  حقوق   -2 معنوی؛ 

دیگری  به  انتقال  قابل  و  خویش  حقوق  در  مؤلف  ترصف 

پول  به  تقویم  قابل  معنوی  حقوق  دیگر،  بیان  به  نیست«. 

نیستند. »برخی از این حقوق به عنوان منونه در یک اثر ادبی 

نویسنده  که  اثر  افشای  حق   -1 از:  است  عبارت  هرنی 

اثر  افشای  و چگونگی  مکان  و  زمان  درباره  آن،  براساس 

هیچ کس  می گیرد.  تصمیم  اشخاص  یا  شخص  به  خود 

 -2 کند.  جمبور  خود  اثر  افشای  به  را  نویسنده  منی تواند 

پدیدآورنده  آن،  مبنای  بر  که  پدیدآورنده  عنوان  و  نام  حق 

و  نام  بدون  یا  عنوان خود  و  نام  با  را  اثر  انتشار  می تواند 

یا با نام مستعار طلب کند. 3- حق متامیت اثر که در واقع 

آن،  براساس  و  است  پدیدآورنده  معنوی  حق  مهم ترین 

موافقت  بدون  را  هرنی  یا  ادبی  اثر  ندارد  حق  هیچ کس 

پدیدآورنده تغییر دهد«. اما حقوق مادی، حق استفاده از 

پول  به  تقویم  قابل  که  است  اثر  اقتصادی  و  مادی  منافع 

بوده و قابل نقل وانتقال به غیر است. حقوق مالکیت فکری 

را می توان این گونه تعریف کرد: »حقوقی است که شخص 

نسبت به نتایج یافته ها و آثار فکری خود دارد و شامل هر 

چیزی که زاییده ذهن انسان است، می شود. خملوق ذهن و 

فكر ممكن است به حوزه علم، هرن، صنعت یا جتارت تعلق 

داشته باشد«.

این تعریف، هم شامل حقوق مادی و هم معنوی آفریننده 

با توجه به عنرص مال و  بنابراین  یک اثر فکری می باشد. 

کرد:  تعریف  این گونه  را  فکری  اموال  باید  فکری،  اموال 

دادوستد  و  اقتصادی  ارزش  دارای  که  است  »حقوقی 

اموال  موضوع  خصوص  در  که  است  ذکر  به  الزم  است«. 

فکری، دو نظریه ارائه شده است:

است.  خارجی  شیء  فکری،  اموال  موضوع  اول:  نظریه 

برای مثال، موضوع حق مؤلف، کتاب است یا موضوع حق 

اخرتاع، آن شیء مادی است که ایده خمرتع در آن متبلور 

از  »بعضی  زیرا  است؛  نقد  حمل  نظریه،  این  است.  شده 

مصادیق حقوق فکری رصفًا یک رسی اطالعات می باشند 

و اصواًل به مرحله جتسم منی رسند، نظیر دانش فنی و ارسار 

جتاری«. مهچنین محایت این نظر، مرشوط به تبلور خارجی 

شکل  آهنا  به  پدیدآورنده  که  مواردی  بنابراین  است.  اثر 

مادی نداده، مورد محایت نخواهد بود.

نظریه دوم: موضوع اموال فکری، شیء غیرمادی است که 

در عرف، دارای ارزش اقتصادی است و پرداخت عوض 

ماهیت  با  نظریه  این  است.  عقالیی  امری  آن،  ازای  در 

اموال فکری سازگار است. 

پیرامون  خمتلف  زمینه های  در  متعددی  پژوهشهای  اگرچه 

مالکیت فکری و حقوق معنوی منترش گردیده و در برخی از 

نوشته ها از مجله »بیع اموال فکری از منظر حقوق اسالمی«، 

»بیع اموال فکری«، »امکان سنجی انتقال مالکیت معنوی 

یعنی  پژوهش  این  موضوع  به   ... و  رایج«  عقود  قالب  در 

اما  شده،  پرداخته   بیع«  عقد  قالب  در  تألیف  حق  »انتقال 

فقه  تطبیقی  رویکرد  با  خصوص  این  در  حتقیقی  تاکنون 

امامیه و حقوق ایران با فقه اهل سنت و نظام حقوقی مرص 

انجام نگرفته است. در هر حال در این جستار به بررسی 

حقوق  اقسام  از  یکی  که  بیع  قالب  در  تألیف  حق  نقل 

با رویکرد تطبیقی بین فقه امامیه و  مالکیت فکری است، 

نظام حقوقی ایران با فقه اهل سنت و حقوق مرص پرداخته 

تألیف الزم  مفهوم حق  با  آشنایی  از هر چیز  قبل  می شود. 
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می مناید و از آنجا که طبق هردو نظام حقوقی ایران و مرص 

داشته  مرشوعیت  باید  معامله  موضوع  فقه،  از  تبعیت  به 

باشد و به ویژه به دلیل وجود دیدگاههای موافق و خمالف 

و  امامیه  فقیهان  بین  تألیف  در خصوص مرشوعیت حق 

پرداخته  تألیف  حق  رشعی  اعتبار  بررسی  به  اهل سنت، 

می شود، تا منایان گردد آیا این حق مرسوم در عرف کنونی، 

مرشوع است یا نامرشوع؟ با آشنایی با مفهوم حق تألیف 

)copy right( و بررسی اعتبار رشعی این حق، زمینه 
الزم برای ورود به مبحث اصلی حتقیق یعنی قابلیت انعقاد 

این قرارداد )نقل حق تألیف( در قالب بیع فراهم می گردد. 

به بیان دیگر آیا می توان حق تألیف را در قالب عقد بیع 

باید به دنبال گنجاندن این قرارداد در  یا  منتقل ساخت، 

قالب عقود دیگری نظیر صلح یا ماده 10 قانون مدنی و 

... باشیم؟

ماهیت حق تألیف
با بررسیهای به عمل آمده برای حق تألیف می توان تعاریف 

زیر را ارائه کرد:

1- »محایت قانونی از نارش یا پدیدآورنده، از طریق ممانعت 

حق  را  آنان  آثار  از  غیرجماز  و  غیرقانونی  نسخه  هتیه  از 

از:  است  عبارت  دیگر  بیان  به  گویند«.1  تألیف  یا  مؤلف 

اثر  یک  فروش  و  هبره برداری  انحصاری  حق  و  »امتیاز 

که از طریق دولت به یک نویسنده، آهنگساز، هرنمند و 

بار  به نحوی که می توانند هر  وارثان آهنا اعطا می گردد، 

و  کنند  دریافت  را  آن  تألیف  حق  می شود،  چاپ  اثر  که 

و  چاپ  حق  او،  وارثان  یا  مؤلف  اجازه  بدون  هیچ کس 
استفاده از اثر را نداشته باشد«.2

2- »حق کسی است که بابت ارائه کار فکری و اذن تکثیر 
و نرش آن به نارش معین می گیرد«.3

از  بخشی  یا  متام  واگذاری  در عوض  اموالی  یا  »مال   -3

حقوق مالی پدیدآورنده که توسط خود او یا قائم مقام وی 

1. »حق مؤلف در محیط دیجیتال«، ص138.
2. همان.

3. وسیط در ترمینولوژی حقوق، ص292.

انجام می پذیرد، حق تألیف گفته می شود«.4

ادله مخالفان مشروعیت حق تألیف
خمالفان مرشوعیت حق تألیف، به ادله ذیل متسک کرده اند:

مسلطون  »الناس  قاعده  با  تألیف  حق  تعارض   )1
علی اموالهم«

که  می باشد  مخینی)ره(  امام  استدالل،  این  به  قائل 

می فرماید: »این حقی که در بین نویسندگان معروف شده 

به حق طبع، حق رشعی نیست و باعث منی شود تسلط مردم 

بر اموالشان بدون معاقده و مشارطه ای سلب گردد. رصف 

اینکه کسی کتابی چاپ کند و در آن بنویسد، حق تألیف 

منی گردد  موجب  را  چیزی  است،  حمفوظ  صاحبش  برای 

چنین  رصف  و  منی کند  ایجاد  دیگران  برای  حمدودیتی  و 

نوشته ای به عنوان قرارداد با دیگران به حساب منی آید. در 

نتیجه، دیگران می توانند آن را چاپ و از آن تقلید کنند و 
کسی منی تواند از این کار بازشان بدارد«.5

دیدگاه امام مخینی)ره(  حمل نقد است؛ زیرا اواًل؛ در اینجا 

و  سببی  رابطه  باهم  که  دارد  وجود  »الناس«  قاعده  دو 

امواهلم«  علی  مسلطون  »الناس  اعامل  با  و  دارند  مسببی 

در سمت مؤلف، نوبت به دیگری منی رسد. بنابراین امکان 

متسک به  قاعده »الناس مسلطون علی امواهلم« در سمت 

خریدار وجود ندارد. ثانیًا؛ به نظر ایشان، مشارطه ای بین 

مؤلف یا نارش و خریدار کتاب وجود ندارد، تا به موجب 

آن، قائل به رعایت حق تألیف نویسنده و نارش باشیم، اما 

وجود  مشارطه  فیه  نحن  ما  در  گفت:  می توان  جواب  در 

دارد و آن، رشط بنایی است؛ به این معنا که بنای خریدار 

و نارش یا نویسنده بر این بوده که خریدار فقط حق مطالعه 

چاپ  و  طبع  حق  ولی  باشد،  داشته  را  جماز  انتفاعات  و 

را رعایت کند. اگر این دلیل قبول نشود، باز هم می توان 

گفت مشارطه وجود دارد، به این نحو که معهود بودن امری 

در عرف به منزله ترصیح در عقد است؛ مهان طور که ماده 

امری در  بودن  »متعارف  بیان می دارد:  قانون مدنی   225

4. »مفهوم و آثار حق تألیف«، ص193.
5. حتریر الوسیلة ، ج2، صص625و626.
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عرف و عادت، به طوری که عقد بدون ترصیح هم منرصف 

رعایت  بنابراین  است«.  عقد  در  ذکر  به منزله  باشد،  آن  به 

حقوق نارش و نویسنده در عرص ما متعارف است، نه تنها 

بین املللی  و  جهانی  عرف  دارای  بلکه  ایران،  جامعه  در 

است.

2( عدم امضای مالکیت فکری توسط شارع
حق  و  تألیف  حق  طبع،  »حق  فقیهان:  از  برخی  عقیده  به 

از  جدید  موضوعی  قوانین  در  که  مفهومی  به  را  اخرتاع 

حقیر  می منایند،  مرتتب  آن  بر  که  آثاری  و  شده  تعریف  آن 

از  و  منایم  تطبیق  اسالمی  نظامات  و  احکام  با  نتوانسته ام 

عقود و معامالت هم نیست که بتوانم بگویم شمول اطالقات 

گفته  اگر  است.  بالعقود«  »اوفوا  مثل  ادله  بعضی  عموم  یا 

اعتبار می کند،  ما آن را  این هم حقی است که زمان  شود 

نظیر حق التحجیر و حق السبق که چون شارع از آن ردع 

معترب  و  می مناییم  امضا  استکشاف  او  ردع  از عدم  نکرده، 

است، جواب این است که عدم ردع نسبت به حقوقی که 

امئه طاهرین)ع( عرفًا  در عصور متأخره از عرص شارع و 

یا برحسب قوانین موضوعه، مستحدث می شود، منی شود به 

اطالق یا عموم آن متسک کرد. بله، در ارتباط با اقتباس از 

اخرتاع یا تألیف یا جتدید طبع کتاب یا تقلید از آثار هرنی 

بدون  باشد،  غیر  مال  در  ترصف  بر  متوقف  اگر  مرشوعه، 

اذن صاحب مال جایز نیست، اما بر حرمت نفس اقتباس، 

تألیف  حق  هم  مقدس  شارع  زمان  در  ندارد.  وجود  دلیلی 

و اخرتاع و ابتکار بوده، اما برای مؤلف و مبتکر و خمرتع 

حق اعتبار منی شده و شارع هم اعتبار نفرموده است، و به 

عبارت اخری، بنا بر عدم اعتبار بوده ... . ما ذکر مرشوعیت 

از  برخی  ترتب  هرچند  و  منی دانیم  ثابت  را  مذکور  حقوق 

در  رشط  به طور  می گردد،  مرتتب  حقوق  این  بر  که  آثاری 

ضمن عقد امکان پذیر است، اما مقاصد مهمی را که ارباب 

دعوای این حقوق دارند، با رشط منی توان تأمین کرد. راهی 

در  که  را  صحیحی  اغراض  بعضی  می تواند  حدی  تا  که 

اعتبار این حقوق در نظر است، فراهم سازد، این است که 

فقیه جامع الرشایط که برحسب والیت باید مصالح عامه را 

در نظر بگیرد، به طور موردی نسبت به هر اخرتاع یا طبع یا 

تألیف، طبع یا تقلید از آن اخرتاع یا تألیف را تا مدت معینی 

حمدود مناید ...«.6

این نظریه حمل ایراد است: اواًل؛ این امر که در زمان شارع، 

مالکیت فکری  اما حقوق  داشت،  ابتکار وجود  و  اخرتاع 

مطرح نبود، مورد قبول است، اما مانع به رسمیت شناخنت 

حقوق مالکیت فکری در عرص حارض منی شود؛ زیرا در ایام 

گذشته، دامنه آثار فکری حمدود بود و پدیدآورندگان انتظار 

هبره برداری مادی را از آثار خود نداشتند. از این رو، محایت 

از این گونه آثار رضوری منی منود، ولی در جهان حارض، وضع 

فکری  آفریده های  گسرتش  با  و  است  کرده  تغییر  به کلی 

اقتصاد  و  متدن  و  فرهنگ  توسعه  در  که  حساسی  نقش  و 

برش دارند، قانون گذاران را به محایت از این حقوق سوق 

می دهد.7 به عبارت دیگر، در آن زمان، انتظار محایت و به 

امر،  این  ولی  نداشت،  وجود  حقوق  این  شناخنت  رسمیت 

مانع از آن نیست که در زمان حارض هم این چنین باشد؛ 

زیرا حق، امری اعتباری می باشد که نسبت به رشایط زمان 

و مکان متغیر است. در یک زمان ممکن است فردی ذی حق 

شمرده نشود، ولی در زمان دیگر شمرده شود.

ابتدا مهیشه از طرف عرف و  پیدایش حق در  اینکه  ثانیًا؛ 

به  آن را  بوده و وقتی عرف، حقی را مفید دانست و  عقال 

نسبت  رشعی  منع  و  داد  تشخیص  جامعه  افراد  مصلحت 

دانست،  رشعی  را  حق  آن  می توان  نداشت،  وجود  آن  به 

امور  در  زیرا  باشد؛  شارع  امضای  به  نیازی  اینکه  بدون 

عقالیی  حکم  با  العقالء،  من  احد  انه  مبا  به عنوان  عقالیی 

احکام عقالیی  در  الشارع. مالک  اّنه  مبا  نه  است،  موافق 

در هر زمان، عقالیی بودن حکم است و خصوصیت حکم 

در عقالیی بودن احکام، دخالتی ندارد. بنابراین نباید چنین 

فکر کرد که احکام عقالیی زمان شارع فقط اعتبار دارند، 

اختصاص  شارع  زمان  به  غیبت  زمان  عقالیی  احکام  اما 

تازه ای  کلیه اصول و ضوابط عقالیی  باید  نتیجه  دارد، در 

را که در جوامع برشی به وجود می آید، مردود بدانیم. چنین 

اسالم  و  شده  اجتامعی  زندگی  مرج  و  هرج  موجب  فکری 
پاسخ گوی رشایط زمان و مکان نخواهد بود.8

6. »بررســی فقهیـ  حقوقی مالکیت فکــری با رویکردی به نظر امام 
خمینی)ره(«، صص5و6.

7. همان، ص6.
8. دیدگاه هاى نو در حقوق کیفری اسالم، ج1، ص239.
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3( آیات و روایات حرمت کتمان علم
آیات در این زمینه به قرار ذیل است:

الف- »ِإنَّ الَِّذیَن یْكُتُموَن َما َأنزَْلَنا ِمَن اْلَبیَناِت َواْلُهَدى ِمن 

َبْعِد َما َبینَّاُه ِللنَّاِس ِفی اْلِكَتاِب ُأوَلِئَك یْلَعُنُهُم اللُه َویْلَعُنُهُم 

َأُتوُب  َفُأوَلِئَك  َوَبیُنوا  َوَأْصَلُحوا  َتاُبوا  الَِّذیَن  ِإالَّ  ِعُنوَن.  الالَّ

الرَِّحیُم«؛9 »يقينًا كساين كه آنچه را ما  التَّوَّاُب  َوَأَنا  َعَلیِهْم 

از  پس  كرديم،  نازل  هدايت  ]وسيله[  و  آشكار  داليل  از 

مردم  براي  انجيل[  و  ]تورات  كتاب  در  را  آن  مهه  آنكه 

پيامرب  و  قرآن  به  مردم  ]تا  مى كنند  پنهان  ساختيم،  روشن 

هم  لعنتكنندگان  و  مىكند،  لعنتشان  خدا  نياورند[  اميان 

]مفاسد  و  كردند،  توبه  كه  كساين  مگر  مىكنند.  لعنتشان 

خود را[ اصالح منودند و ]آنچه را پنهان كرده بودند[ براي 

آنان را مىپذيرم؛ زيرا من  مردم روشن ساختند، پس توبه 

بسيار توبه پذير و مهربانم«.

ب- »ِإنَّ الَِّذیَن یْكُتُموَن َما َأنَزَل اللُه ِمَن اْلِكَتاِب َو یْشرَتُوَن 

اَل  َو  النَّاَر  ِإالَّ  ُبُطوهِنِْم  ِفی  یْأُكُلوَن  َما  ُأوَلِئَك  َقِلیاًل  مَثًَنا  ِبِه 

یِهْم َو َلُهْم َعَذاٌب َأِلیٌم«؛10  یَكلُِّمُهُم اللُه یوَْم اْلِقیاَمِة َو اَل یزَكِّ

»قطعًا كساين كه آنچه را خدا از كتاب ]تورات و انجيل 

از  خود،  سود  ]به  كرده  نازل  حرام[  و  حالل  به عنوان 

اين  برابر  در  و  مىكنند  پنهان  نصاري[  و  هيود  يب سوادان 

به  آتش  جز  مىآورند،  دست  به  انديك  هباي  پنهانكاري، 

شکمهای خود منىريزند، و خدا روز قيامت با آنان سخن 

براي  و  پاكشان منىكند  و زشتیها[  گناهان  ]از  و  منىگويد 

آنان عذايب دردناك است«.

پ- »َو ِإْذ َأَخَذ اللُه ِمیَثاَق الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َلُتَبیُننَُّه ِللنَّاِس 

َقِلیاًل  مَثًَنا  ِبِه  اْشرَتَْوا  َو  ُظُهورِِهْم  َوَراَء  َفَنَبُذوُه  َتْكُتُموَنُه  اَل  َو 

از  كه خدا  هنگامى  كنيد[  ]ياد  »و  یْشرَتُوَن«؛11  َما  َفِبْئَس 

كساين كه به آنان كتاب آسامين داده شد، پيامن گرفت كه 

حتامً بايد ]احكام و حقايق[ آن را براي مردم بيان كنيد و 

پنهانش ننامييد. پس آن ]عهد و كتاب[ را ترك كردند و به 

آن اعتنايي ننمودند و در برابر ترك آن، اندك هبايي به دست 

9. بقره، 159و160.
10. بقره، 174.

11. آل عمران، 187.

آوردند، و بد چيزي است آنچه به دست مىآورند«.

روایات راجع به حرمت کتامن علم عبارتند از:

أمتی  فی  البدع  ظهرت  إذا  الله)ص(  رسول  »قال  الف- 

قال  و  الله.  لعنة  فعلیه  یفعل  مل  فمن  علمه  العامل  فلیظهر 

أیضا من كتم علامً نافعًا أجلمه الله بلجام من نار«؛12 »هرگاه 

بدعتها در امت من آشکار گردد، عامل باید علمش را اظهار 

کند. پس هرکس این کار را انجام ندهد، لعنت خدا بر او 

باد، و مهچنین فرمود: هرکس علم سودمندی را کتامن کند، 

خداوند او را با آتش جلام داغ خواهد کرد«.

َعَطاٍء،  َعْن  اُج،  احْلَجَّ َأْخرَبََنا  یِزیَد،  ْبُن  ُد  مَّ حُمَ َثَنا  »َحدَّ ب- 

َعْن َأِبی ُهَریرََة، َعِن النَِّبی)ص( َقاَل: َمْن َكَتَم ِعْلًما یْعَلُمُه، 

ًما ِبِلَجاٍم ِمْن َناٍر«؛ »هرکس علمی را  َجاَء یْوَم اْلِقیاَمِة، ُمَلجَّ

جلام  آتش  با  را  او  خداوند  کند،  کتامن  است  آموخته  که 

داغ خواهد کرد«.13 نحوه استدالل به این روایت به این 

انتشار اثرش  از  صورت است که خودداری کردن مؤلف 

علم  کتامن  ابواب  از  بابی  مالی،  عوض  دریافت  با  جز 

است.

ِد  مَّ ِد ْبِن ِعیىَس َعْن حُمَ مَّ َد ْبِن حُمَ ُد ْبُن یْحیى َعْن َأمْحَ مَّ پ- »حُمَ

ْبِن  َطْلَحَة  ْبِن َحازٍِم َعْن  َمْنُصوِر  َبِزیٍع َعْن  ْبِن  إِْسَماِعیَل  ْبِن 

َزیٍد َعْن َأِبی َعْبِد اللِه)ع( َقاَل: َقرَْأُت ِفی ِكَتاِب َعِلی)ع( ِإنَّ 

اِل َعْهدًا ِبَطَلِب اْلِعْلِم َحتَّى َأَخَذ َعىَل  هَّ اللَه َلْم یْأُخْذ َعىَل اجْلُ

اِل«؛ »خداوند عهدی مبنی  اْلُعَلَماِء َعْهدًا ِبَبْذِل اْلِعْلِم ِلْلُجهَّ

این  عاملان  از  اما  نگرفته است،  از جاهالن  علم  بر طلب 
عهد را گرفته که علمشان را بذل کنند«.14

َد ْبِن النَّْرِ َعْن َعْمِرو  ت- »َو هِبََذا اإْلِْسَناِد َعْن َأِبیِه َعْن َأمْحَ

َأْن  اْلِعْلِم  زََكاُة  َقاَل:  َجْعَفٍر)ع(  َأِبی  َعْن  َجاِبٍر  َعْن  ِشْمٍر  ْبِن 

ُتَعلَِّمُه ِعَباَد اللِه«؛15 »زکات علم، آموخنت آن به بندگان خدا 

است«.

ث- »قال رسول الله)ص( علامء هذه األمة رجالن رجل آتاه 

الله علام فطلب به وجه الله و الدار و اآلخرة و بذله للناس 

و مل یأخذ علیه طمعا و مل یشرت به مثنا قلیال فذلك یستغفر 

12. بحار األنوار، ج105، ص15.

13. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، ج16، ص293.

14. الكافی، ج1، ص41.

15. همان.
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الطیر فی جو  و  البحر،  و  الرب  البحور و دواب  له من فی 

السامء، و یقدم عىل الله سیدا رشیفا، و رجل آتاه الله علام 

فبخل عىل عباد الله و أخذ علیه طمعا و اشرتى به مثنا قلیال 

فذلك یلجم یوم القیامة بلجام من نار«؛16 »علامی این امت 

به  که خداوند  اول کسانی هستند  دو دسته هستند: دسته 

آهنا علم داده است، پس با آن، سوی خدا دنیا و آخرت را 

آن طمع  بر  و  بذل می کنند  به مردم  را  آن  و  طلب می کنند 

چنین  برای  منی فروشند.  اندکی  هبای  به  را  آن  و  منی ورزند 

فردی مهه موجودات طلب آمرزش می کنند و نزد پروردگار 

به عنوان فرد واالمقامی می رود. دسته دوم کسانی هستند که 

خداوند به آهنا علم عطا کرده، ولی بر آموخنت آن بر بندگان 

خدا بخل می ورزند و بر آن طمع می کنند و آن را به هبای 

اندکی می فروشند. چنین افرادی را در روز قیامت با آتش 

فروزان داغ می کنند«.

اشکال  دو  دارای  پیش گفته،  روایات  و  آیات  به  استدالل 

به این قرار است: اواًل؛ این ادله رصفًا در خصوص حرمت 

طریق  از  درآمد  کسب  بیان  مقام  در  و  هستند  علم  کتامن 

از حمل بحث  بنابراین ختصصًا  منی باشند؛  فعالیتهای علمی 

زمان حارض، حقوق  در  اینکه  به  توجه  با  ثانیًا؛  خارج اند. 

این  آثار فکری مال حمسوب می شوند، عدم رعایت  مادی، 
حقوق، مصداق اکل مال به باطل خواهد بود.17

بودن  عبادت  و  واجبات  در  اجرت  اخذ  حرمت   )4
علم

و  رضوری  صناعات  و  علوم  تعلم  و  تعلیم  واجبات،  در 

دریافت  است،  کفایی  واجب  که  دینی  علوم  نیز  و  محایتی 

آیت الله  چون  بزرگانی  رو،  این  از  می باشد.  حرام  اجرت 

یا  ارشاد  قاعده  با  منافی  را  تألیف  خویی، مرشوعیت حق 

وجوب بیان مسائل دینی بر عامل می دانند.18 به عبارت دیگر 

مقابل  در  عوض  دریافت  که  می شود  استدالل  این گونه 

عبادت جایز نیست و علم هم نوعی عبادت است، بنابراین 

16. األصول األصلیة و القواعد الرشعیة ، ص298.

17. »بررســی فقهی ـ حقوقی مالکیت فکری با رویکردی به نظر امام 

خمینی)ره(«، ص7.
18. »حق تألیف در حقوق اسالمی«، صص145و146.

معاوضه بر آن جایز نیست.19

خصوص  این  در  اواًل؛  است:  ایراد  حمل  هم  نظریه  این 

مطلق  در  اجرت  اخذ  برخی  و  دارد  وجود  اختالف نظر 

واجبات توصلی را جتویز کرده اند.20 ثانیًا؛ اینکه در بسیاری 

قرآن،  تعلیم  برابر  در  اجرت  اخذ  امامیه،  فقیهان  کتب  از 

این  به  است؛22  شده  دانسته  مکروه  حداقل  یا   21 جایز 

به این دلیل که  یا  علت است که عمل انسان حمرتم است 

زمحت تعلیم دهنده با مولد فکر، قابل قیاس نیست. بنابراین 

اولی  به طریق  باشد،  جایز  تعلیم  بر  اجرت  اخذ  چنانچه 
حقوق صاحبان فکر باید حمرتم شمرده شود.23

5( حق مجرد محسوب شدن حق مؤلف در اثر خود
و  مبنا  مطابق  که  می کند  استدالل  این گونه  نظر  این  قائل 

قاعده پذیرفته شده، حق جمرد مال حمسوب منی گردد، تا بتوان 

در ازای آن عوضی دریافت کرد و از آنجا که حق مؤلف هم 

بنابراین منی توان در  اقسام حق جمرد است؛  از  تألیفش  در 
ازای اثر، عوضی دریافت کرد.24

این نظریه حمل ایراد است؛ زیرا اواًل؛ این قاعده )مال نبودن 

حق جمرد( مورد پذیرش نیست و مالک در مال بودن چیزی 

صدق مالیت بر آن است و ممکن است برخی از حقوق جمرد 

مال باشند و برخی نباشند؛ بنابراین اینکه گفته شود حقوق 

جمرد به طور مطلق مال نیستند، مورد قبول نیست. ثانیًا؛ اگر 

هم به فرض این قاعده را بپذیریم باید گفت حق مؤلف از 

اقسام حقوق مقّرر است نه حقوق جمرد. حق جمرد آن است 

که برای دفع رضر ترشیع شده است، مانند حق شفعه که 

مطابق نظری مال حمسوب منی گردد، اما حق مقّرر آن است 

که برای صاحب آن اصاًل و ابتدائًا ثابت است، مانند حق 

دارا  را  معاوضه  قابلیت  حقوق  این  قصاص.  حق  و  قسم 

19. فقه النــوازل، ج2، ص182؛ حتریر املجلــة ،  ج1، ص201؛ القواعد 

الفقهیــة، ج2، ص157؛ كتاب القضــاء، ج1، ص94؛ ماوراء الفقه، ج3، 
صص13و16.

20. حتریر املجلة ،  ج1، ص201.

21. فقه الصادق)ع( ، ج15، ص52.

22. جامع املقاصد، ج4، ص9؛ إرشــاد األذهــان ، ج1، ص356؛ إیضاح 

الفوائد ، ج1، ص400.
23. »حق تألیف در حقوق اسالمی«، ص145.

24. فقه النوازل، ج2، ص182.
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می باشند و حق تألیف هم جزء این دسته از حقوق حمسوب 
می گردد.25

ادله موافقان مشروعیت حق تألیف
موافقان مرشوعیت حق تألیف، به ادله ذیل متسک کرده اند:

1( بنای عقال
در این خصوص، به نظر دو تن از فقیهان معارص در این 

زمینه اشاره می کنیم: آیت الله منتظری در سؤالی راجع به 

حق تألیف این چنین پاسخ می دهد: »ملکیت و مهچنین حق 

تکوینی  خارجیه  امور  از  است،  ملکیت  ضعیف  مرتبه  که 

یک  براساس  که  می باشند  عقالیی  امور  از  بلکه  نیستند، 

رشته واقعیتهای خارجی، اعتبار می یابند و چه بسا رشایط 

زمانی و مکانی در اعتبار آهنا نقش داشته باشد. باألخره در 

عرص ما، حق اخرتاع، حق کشف، حق تألیف، حق طبع و 

امثال اینها، از حقوق معترب نزد عقال است و در مرشوعیت 

این قبیل امور عرفی و عقالیی، عدم ردع و منع از ناحیه 

شارع کافی است و جتاوز به این حقوق از ناحیه دیگران 
جایز نیست«.26

آیت الله مکارم شیرازی هم در پاسخ به سؤال راجع به حق 

تألیف چنین می فرماید: »حق تألیف، یک حق عقالیی است 

است  شده  شناخته  رسمیت  به  جهان  عقالی  بین  در  که 

آثار  و ممنوع می باشد و نرش  آن، مصداق ظلم  به  و جتاوز 

مؤلفین و شعرا بدون اجازه آنان جایز نیست و این نکته را 

باید توجه داشت که مهیشه مصادیق از عرف گرفته می شود 

گذشت  با  که  ندارد  مانعی  و  مقدس،  رشع  از  احکام  و 

زمان، حقوق تازه عقالئیه پیدا شود و مشمول احکام کلیه 

مشخص  استفتا  دو  این  از  که  مهان طور  گردد«.27  اسالم 

است، دلیلی که برای اعتبار حق تألیف آورده شده، بنای 

عقال یا عرف جهانی است.

2( قاعده الضرر
به  تکثیر  و  چاپ  اجازه  که  صورتی  در  شکی،  هیچ  بدون 

خریدار کتاب به علت مالکیت بر عین بدون اجازه مؤلف 

25. همان، ج2، ص177.

26. رساله استفتائات ، ج3، ص406.

27. استفتائات جدید، ج1، ص499.

و نارش داده شود، خسارات فراوانی به مؤلف و نارش وارد 

خواهد شد. حال آنکه حکم رضری تسلیط، به رصاحت در 

رشیعت مقدس اسالم نفی شده است. در این خصوص به 

»مهین طور  می کنیم:  اشاره  صدر)ره(  شهید  از  قولی  نقل 

از  یکی  اگر  است،  الرضر(  )قاعده  بحث  حمل  در  داخل 

عرص  در  که  معارص  عرف  در  را  رضر  مصادیق  و  افراد 

مثل  شود،  گرفته  نظر  در  نبوده،  موجود  شخصه  به  ترشیع 

اقسام خمتلف حق اعتباری از مجله حق تألیف برای مؤلف، 

قاعده  با  حقوق  این  مهه  که   ... و  نارش  برای  طبع  حق 

که سلب  است  این  مفروض  زیرا  می گردند؛  ثابت  الرضر 
این حقوق عرفًا رضر است«.28

3( قاعده تسلیط
مطابق این قاعده، مردم بر اموال خویش مسلط هستند و 

دارند.29  را  خویش  اموال  در  ترصف  و  دخل  هرگونه  حق 

امر  این  ابتدا  باید  قاعده،  این  بر  تألیف  برای شمول حق 

تبیین گردد که آیا حق تألیف، مال حمسوب می شود یا خیر؟ 

به عقیده نگارندگان از آنجا که مال و مالیت مفاهیم عرفی 

اعتباری  امر  مالیت،  گفت  باید  عرف  به  توجه  با  هستند 

نسبی است که ممکن است در یک جا امری مال باشد و در 

جایی دیگر نباشد، به عبارت دیگر، آنچه که در نظر عرف، 

پرداخت هبا در ازای آن، امری معقول است و دارای غرض 

عقالیی است و معامله را از حالت سفهی خارج می کند، 

دارای مالیت است، بنابراین بدون شک، حق تألیف، مال 

اثر،  صاحب  شد،  ثابت  امر  این  وقتی  و  می شود،  حمسوب 

مالک آن مال است و حق دارد دیگران را از هرگونه دخل 

و ترصف در آن منع کند؛ زیرا مردم رشعًا و عرفًا بر اموال 

خویش مسلط هستند.

4( جریان اصل صحت در شبهات حکمیه
طبق این دیدگاه، در شبهات حکمیه، اصل صحت جاری 

می شود؛ یعنی »هرگاه منشأ شک در صحت یا فساد، شک 

در چگونگی حکم باشد، مثل حق تألیف، این عقدها حمکوم 
به صحت هستند«.30

28. ال رضر و ال رضار، ص276.

29. قواعد فقه ، ج1، ص227.

30. همان، ج1، ص212.
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5( قاعده احترام مال مردم
حق تألیف مال حمسوب می گردد و مطابق قاعده هر مالی 

برای سازنده یا صاحب آن است و خروج از این قاعده 

قاطع  دلیل  وجود  عدم  به  توجه  با  و  است  دلیل  نیازمند 

بنابراین  شد؛  خارج  قاعده  از  منی توان  خصوص  این  در 

این  مطابق  بود؛  مردم خواهد  مال  احرتام  قاعده  مشمول 

قاعده، اموال مردم از ترصف و تعدی مصون است؛ یعنی 

ثانیًا؛  به آهنا جایز نیست، و  »اواًل؛ تعدی و جتاوز نسبت 
در فرض وقوع جتاوز، متجاوز، مسئول و ضامن است«.31

6( اختیارات ولی فقیه
برخی از فقیهان معارص، حقوق مالکیتهای معنوی را بر 

که  معنا  این  به  به رسمیت شناخته اند؛  مبنای والیت فقیه 

ولی فقیه با توجه به مصلحت جامعه، اگر محایت از حقوق 

مالکیت فکری را الزم بداند، با والیت خود می تواند از این 
حقوق محایت کند.32

7( احادیث نقل شده از اهل سنت
الف- »قاَل رَُسوُل اللِه)ص(: ِإنَّ َأَحقَّ َما َأَخْذُتْم َعَلیِه َأْجًرا 

قرآن جایز  برابر خواندن  در  اجرت  »اخذ  اللِه«؛33  ِكَتاُب 

است«. نحوه استدالل به این روایت این گونه است: زمانی 

که گرفنت اجرت در برابر قرآن جایز باشد، به طریق اولی 

در سنت جایز است و وقتی اخذ اجرت بر کتاب و سنت 

جایز باشد، به طریق اولی برای مؤلف، اخذ عوض جایز 

خواهد بود.

َثَنا  َشیَبَة،  ْبُن  َبْكِر  َأُبو  َثَنا  إِْسَحاَق،  ْبُن  ُموىَس  َثَنا  »َحدَّ ب- 

َعْن  اأْلَْسوَِد،  َعِن  ِإْبَراِهیَم،  َعْن  اأْلَْعَمِش،  َعِن  ُمَعاِویَة،  َأُبو 

َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل رَُسوُل اللِه)ص(: َأْطیُب َما َأَكَل الرَُّجُل 

ِمْن َكْسِبِه َو َوَلٌد ِمْن َكْسِبِه«؛34 »پاک ترین چیزی که انسان 

می خورد کسبش است و فرزند هم کسب انسان است«. 

که  زمانی  است:  این گونه  روایت  این  به  استدالل  نحوه 

اینکه  دلیل  به  گردد،  حمسوب  انسان  مال  و  کسب  فرزند 

فرزند نشئت گرفته از پدر و مادر خود است، آیا منی توان 

31. همان، ج1، ص213.

32. فقه العقود ، ج23، ص97.

33. صحیح البخاری، ج7، ص131.

34. املصنف، ج4، ص516.

پس  می باشد؛  اثر  آن  آفریننده  کسب  هم  مصنفات  گفت 

زمانی که کسب انسان حمسوب گردد، دریافت عوض در 

ازای آن مطابق حدیث، پاک ترین خوردنی ها است.

8( قاعده تقدم دفع مفسده بر جلب منفعت
مطابق این قاعده در صورتی که حق تألیف حمرتم شمرده 

تألیف و تصحیح  برای  انگیزه ای  نارش  نویسنده و  نشود، 

کتب خود نخواهند داشت و امروزه مردم بیشرت از کتب 

عمومی  جهل  موجب  امر  این  و  می کنند  علم  حتصیل 

وجود  عدم  مصالح  بر  مفسده  این  دفع  پس  شد؛  خواهد 
حق تألیف مقدم خواهد بود.35

9( مصالح مرسله
مصالح مرسله، مصاحلی هستند كه دلیل خاىص بر اعتبار 

را  آهنا  جهت  این  از  و  ندارد  وجود  آهنا  اعتبار  عدم  و 

مصلحت مى گویند كه موجب جلب منفعت و دفع رضر 

یا  رضر  دفع  یا  غالب  منفعت  که  عملی  هر  و  مى گردند 

تألیف هم  باشد، رشعًا مطلوب است. حق  مفسده داشته 

حقی  بنابراین  است؛  رضر  دفع  و  غالب  منفعت  دارای 
مرشوع است.36

10( مقدمه واجب یا مستحب بودن حق تألیف
آن  فرع  و  است«  واجب  واجب،  »مقدمه  قاعده  مطابق 

که  صورتی  در  است«،  مستحب  مستحب،  »مقدمه  یعنی 

باشد و مؤلف بدون  یا مستحب  تألیف کتب دینی واجب 

اخذ اجرت اقدام به تصنیف ننامید؛ بنابراین حق تألیف هم 
مطابق قاعده از واجبات یا مستحبات خواهد بود.37

امکان سنجی انتقال حق تألیف در قالب عقد 
بیع در فقه اهل سنت

1( دیدگاه فقهای حنفی
در بین فقیهان اهل سنت علامی حنفی قائل به لزوم عینیت 

مبیع شده و بیع را این گونه تعریف کرده اند: »مبادله مال 

در ازای مال به نحو تراضی«.38 ظاهر این تعریف داللت 

35. فقه النوازل، ج2، ص174.

36. الفقه اإلسالمی و أدلته، ج4، ص2861.

37. فقه النوازل، ج2، ص174.

38. البحــر الرائــق، ج5، ص277؛ جممــع األهنــر، ج2، ص3؛ بدائع 

الصنائع، ج5، ص299؛ اللباب فی رشح الكتاب، ج2، ص3.
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عوضین  برای  مالیت  حنفی،  فقهای  نزد  که  دارد  آن  بر 

کافی  است،  نوشتار  این  بحث  حمل  که  مبیع  به خصوص 

می باشد، لیکن با بررسیهای به عمل آمده در فقه حنفی، 

به این دیدگاه می باشند  می توان گفت فقهای حنفی قائل 

عبارات  از  ناشی  امر  این  و  باشد  اعیان  از  باید  مبیع  که 

به کار رفته در کالم آنان در متایز بین منفعت و مال است 

آن  »حتقیق  شده اند:  قائل  متایز  دو  این  بین  این گونه  که 

است که منفعت، ملک است نه مال؛ زیرا ملک اقتضای 

ترصف اختصاصی را دارد، اما مال، اقتضای ذخیره برای 
هبره برداری در وقت نیاز را دارد«.39

عین  مهان  مال  است،  معلوم  عبارت  این  از  که  مهان طور 

است؛ زیرا آنچه اقتضای ذخیره سازی دارد، اموال مادی 

است، نه اموال غیرمادی مثل حقوق و منافع. مال حمسوب 

نشدن حق و منفعت در نظر این گروه از فقها به این جهت 

است که وصف مالیت با متول، ثابت می گردد و متول یعنی 

که  حالی  در  نیاز،  وقت  در  آن  ذخیره  و  شیء  نگهداری 

منافع و حقوق امکان ذخیره شدن ندارند؛ چون از اعراض 
هستند، بنابراین مال شامل منافع و حقوق منی گردد.40

قرار  مبیع  منی تواند  منفعت  اینكه  بیان شده علت  مهچنین 

گیرد، این است که مورد معامله غرری می شود، بدین نحو 

که اگر به عنوان مثال منفعت عبور و مرور زمینی خریداری 

به  آن  از  انتفاع  امکان  و  ساخت  را  آن  منی توان  شود، 

هیچ وجه ممکن نیست؛ زیرا زمین برای منفعتش خریداری 

می شود، حال آنکه منفعتی وجود ندارد. با عنایت بر مطالب 

فوق، باید گفت طبق نظر این دسته از فقیهان، انتقال حق 

تألیف در قالب بیع منی گنجد؛ زیرا عینیت ندارد.

مورد  مال  از  حنفی  فقیهان  تعریف  اواًل؛  بررسی:  و  نقد 

قبول نیست؛ زیرا مهان طور که برخی از علامی اهل سنت 

گفته اند: »مال هر چیزی است که دارای ارزش باشد«41 

با  نگارندگان  اعتقاد  به  تعریف،  این  با  مهسو  مهچنین  و 

دارای  و  است  عرفی  مفهوم  یک  مالیت،  اینکه  به  توجه 

و  فقها  که  تعابیری  منی باشد،  مترشعه  و  رشعیه  حقیقت 

حقوق دانان برای مال کرده اند، مهگی در صدد بیان مهین 

39. رد املحتار، ج4، ص502.

40. املبسوط، ج11، صص77و78.

41. رشح زاد املستقنع، ج142، ص2.

ماهیت اعتباری و عرفی بوده است؛ بنابراین مهان طور که 

قباًل اشاره شد، هر آنچه که در نظر عرف، پرداخت هبا در 

ازای آن امری معقول است و دارای غرض عقالیی است 

و معامله را از حالت سفهی خارج می کند، مال می باشد، 

و  عقرب  فروش  و  خرید  و  خانوادگی  عکس  خرید  مثل 

پاک  یا  و  پادزهر  هتیه  و  پزشکی  آزمایشهای  برای  موش 

کردن خانه و زمین از این موجودات.

هر  به  می تواند  کند،  خریداری  را  هرچه  فردی  هر  ثانیًا؛ 

نحوی که بخواهد از آن منتفع گردد، پس در مثال مذکور 

وقتی زمینی خریداری می گردد اصل بر آن است که خریدار 

حق هرگونه انتفاعی را دارا است؛ زیرا هم مالک عین و هم 

عبور  برای  فقط  را  آن  منفعت  اگر  ولی  است،  آن  منفعت 

هم،  عین  مالک  و  نیست  مال  مالک مهه  کند،  خریداری 

مالک مهه مال نیست، بلکه بخشی از مالکیت منتقل شده 

غیر  به  است  ذکر  به  الزم  است.42  شده  جتزیه  مالکیت  و 

از حنفیه متامی فقیهان اهل سنت، منفعت را مال می دانند. 

دلیل مالیت منفعت نزد این فقیهان، این است که رشیعت 

داده و مهچنین  اجاره  در عقد  منفعت  بودن  مال  به  حکم 
مهر قرار دادن منفعت در نکاح جتویز شده است.43

2( دیدگاه فقهای شافعی
و  مبیع گشته اند  لزوم عینیت  به عدم  قائل  فقهای شافعی 

این امر از تعاریف آنان از عقد بیع، منایان می گردد. فقیهان 

شافعی بیع را »مقابله مال در ازای مال بر وجه خمصوص« 

به نحو متلیک مؤبد« تعریف  یا »مبادله مال در ازای مال 

انتقال  تعریف،  این  در  خمصوص  وجه  از  مراد  منوده اند؛44 

مالکیت عین یا منفعت یا حق به نحو مؤبد است. به عبارت 

دیگر نزد فقهای شافعی فرق بین اجاره و بیع در انتقال و 

که  نحوی  به  است،  عقد  دو  این  مدت  در  منفعت  متلیک 

ولی  می گردد،  متلیک  معینی  مدت  در  منفعت  اجاره،  در 

متلیک منفعت در بیع، به نحو ابدی است.45 مهان طور که 

به عدم لزوم عینیت  مشاهده می شود فقیهان شافعی قائل 

42. همان، ج142، ص4.

43. املوسوعة الفقهیة الكویتیة، ج36، ص32.

44. إعانة الطالبیــن، ج3، ص5؛ الفقه املنهجی، ج6، ص9؛ فتح العزیز، 

ج8، ص98.
45. الفقه عىل املذاهب األربعة، ج2، ص139.
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مبیع شده اند و هر آنچه را که مالیت داشته باشد، می توان 

را  تألیف  حق  می توان  بنابراین  داد.  قرار  مبیع  به عنوان 

مطابق نظر این دسته از فقیهان در کالبد بیع، فروخت.

3( دیدگاه فقهای حنبلی
فقیهان حنبلی نیز مانند علامی شافعی قائل به عدم لزوم 

عینیت مبیع گشته اند و تعریفی که از بیع ارائه کرده اند، 

این گونه  را  بیع  فقیهان  این  است.  مدعا  این  بر  شاهد 

تعریف کرده اند: »مبادله مال ولو در ذمه یا منفعت مباح در 

مقابل مثل آن به نحو ابدی غیر از ربا و قرض است«.46 

نزد علامی  منایان است،  تعریف  این  قیود  از  که  مهان طور 

حنبلی هم مانند فقیهان شافعی فرق اجاره و بیع در انتقال 

منفعت مربوط به مدت داشنت یا ابدی بودن انتقال است، 

انتقال  تفاوت که تعریف فقهای شافعی ظهور در  این  با 

منفعت دارد، ولی دیدگاه فقیهان حنبلی نص بر این مدعا 

است.

4( دیدگاه فقهای مالکی
 -1 کرده اند:  ارائه  بیع  عقد  از  تعریف  دو  مالكی  فقیهان 

تعریف به معنای عام: »معاوضه ای است بر غیر منافع و 

هبره لذت«. 2- تعریف به معنای خاص: »معاوضه ای است 

بر غیر منافع و هبره لذت به نحو مغابنه، بدون اینکه هردو 

عوض طال یا نقره باشند«.47 این دو تعریف داللت بر این 

دارند که مبیع می تواند به غیر از منفعت و هبره لذت هر 

چیزی باشد.

با توجه به مواضع اهل سنت در تعریف بیع و ماهیت مبیع، 

باید گفت در نظر مهه فقیهان اهل سنت به غیر از حنفیه، 

حق تألیف را می توان در قالب عقد بیع فروخت. به عقیده 

حنفیه،  از  غیر  به  اهل سنت  فقیهان  موضع  نویسندگان 

کاماًل منطقی و معقول است و حتدید قلمرو مبیع بر اعیان 

فاقد هر گونه دلیل حمکمی است و مبیع از آنجا که دارای 

مبنا  با  را  آن  ماهیت  باید  رشعی،  نه  است  عرفی  ماهیت 

قرار دادن عرف تعیین منود و طبق عرف، مبیع هر چیزی 

است که مالیت داشته باشد و نه تنها حقوق مالی، بلکه 

46. تعلیقــات ابن عثیمین عــىل الكافــی، ج4، ص122؛ اإلقناع، ج2، 

ص56.
47. رشح خمتــرص خلیــل، ج5، ص4؛ مواهب اجللیــل، ج4، ص225؛ 

الفواكه الدوانی، ج2، ص72.

منافع را هم دربر می گیرد.

یِء  الشَّ ِامَکاِن  َعَلی  ِلیِل  الدَّ »َاَدلُّ  عقلی  قاعده  مطابق 

اثبات  خارج  عامل  در  منفعت  فروش  که  مهین  ُوُقوُعه«، 

عامل  به  مراجعه  با  و  است  کافی  اثبات  برای  گردد، 

... دلیل حمکمی  خارج فروش اقسام بلیت قطار، موزه و 

که  گفت  منی توان  و  است  مبیع  به عنوان  منفعت  وقوع  بر 

عقود مذکور اجاره هستند؛ زیرا بلیت رصفًا سندی است 

که متضمن مالکیت منافع و خدمات است و احدی در 

برابر بلیت، پولی پرداخت منی کند، بلکه به علت استفاده 

سندی  رصفًا  عرف،  را  بلیت  و  می دهد  پول  خدمات،  از 

می داند که با استفاده از آن می توان از خدمات و منافع 

بیش  بی ارزشی  کاغذ  این صورت،  غیر  در  کرد.  استفاده 

کنیم،  حساب  اجاره  را  عقود  این  اگر  مهچنین  و  نیست 

بر  عقود  »محل  و  للقصود«  تابعة  »العقود  قاعده  برخالف 

معانی عرفیه« عمل کرده ایم.

امکان سنجی انتقال حق تألیف در قالب عقد 
بیع در حقوق مصر

به منظور  مثمن  ماهیت  خصوص  در  مرص  قانون گذاری 

فاصله نگرفنت از عرف دچار بازنگری شده است؛ با این 

منحرص  را  مبیع  سابق،  قانون  در  قانون گذار  که  توضیح 

در اعیان کرده بود، اما ماده 418 قانون مدنی مرص، عقد 

که  است  عقدی  »بیع  است:  منوده  معرفی  این گونه  را  بیع 

بائع را ملتزم به نقل مالکیت شیء یا حقی مالی به مشرتی 

در مقابل مثن نقدی می کند«. مهان طور که از این تعریف 

مشخص است مبیع منحرص در عین نبوده، بلکه می تواند 

عین یا حقی مالی باشد48 و این حق مالی می تواند عینی، 

شخصی )حواله حق( و یا ذهنی مانند حق مؤلف باشد.49 

با عنوان تفسیر عین  نیز  این دیدگاه در فقه شیعه  مشابه 

در مقابل منفعت، طرف داران زیادی دارد.50 مهان طور که 

48. الوسیط فی رشح القانون املدنی اجلدید، ج4، صص20و21.

49. الوجیــز فی عقد البیع، ص17؛ رشح العقــود املدنیة، ص12؛ رشح 

أحــکام عقد البیع، ص7؛ عقد البیع فــی القانون املدنی، صص7و8؛ عقد 
البیع، ص18.

50. حاشیة کتاب املکاسب، اصفهانی، ج1، ص12؛ كتاب البیع، خمینی، 

ج1، ص31؛ مصبــاح الفقاهة، ج2، ص11؛ كتــاب البیع، اراکی، ج1، 
ص4؛ كتاب البیع، کوه کمری، ص21.
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مبیع  بر  اشکالی  مرص،  حقوق  منظر  از  می گردد  مشاهده 

قرار گرفنت حق تألیف وجود ندارد.

قالب عقد  تألیف در  انتقال حق  امکان سنجی 
بیع در حقوق ایران و فقه امامیه

در حقوق ایران به تبعیت از نظریات مشهور فقیهان امامیه 

عقد بیع در ماده 338 قانون مدنی به »متلیک عین در مقابل 

عوض« تعریف شده است. تفسیر عین نزد مشهور فقیهان 

و حقوق دانان، هر آن چیزی است که دارای وجود خارجی 

بوده و قابل ملس در عامل خارج باشد. به تعبیر دیگر عین آن 

چیزی است که در مقابل منفعت و حق قرار دارد.51 این 

منی باشد  امروز سازگار  با عرف  و  تأمل است  دیدگاه حمل 

توسط  هم  دیگری  دیدگاه  شد،  اشاره  قباًل  که  مهان طور  و 

منفعت  مقابل  در  عین  تفسیر  آن  و  شده  مطرح  فقیهان 

مؤخر  قوانین  تصویب  و  مطلب  این  بر  عنایت  با  است. 

بعدی از مجله ماده 22 قانون تأسیس اوراق هبادار مصوب 

قانون  از  قانونی اصالح قسمتی  1345، ماده 167 الیحه 

اوراق  انتشار  نحوه  قانون   2 ماده   ،1347 مصوب  جتارت 

مشارکت مصوب 1376، ماده 143 مکرر قانون مالیاهتای 

تولید  موانع  رفع  قانون   51 ماده   ،1388 احلاقیه  مستقیم 

رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و ...، 

عین  تفسیر  در خصوص  قانون گذار  موضع  گفت  می توان 

از مبنای مشهور عدول کرده و مهانند حقوق مرص تفسیر 

ایران  قانون گذار  پذیرش  مورد  منفعت،  مقابل  در  عین 

می باشد. بر این اساس می توان گفت انتقال حق تألیف در 

قالب بیع مطابق موضع حقوق ایران و بسیاری از فقیهان 

متأخر مورد پذیرش می باشد.

اشکاالت انتقال حق تألیف در قالب عقد بیع
بیع  به صورت  تألیف  حق  انتقال  خصوص  در  اشکاالتی 

پرداخته  آهنا  بررسی  و  نقد  و  بیان  به  باید  که  دارد  وجود 

شود: 1- »وجود حق معنوی مؤلف، مانع استفاده کامل و 

51. حاشــیة املكاســب ،  ج1، ص53؛ منیة الطالب، ج1، ص39؛ حاشیة 

كتاب املكاسب،  همدانی، ص9؛ حقوق مدنی، امامی، ج1، ص31؛ اموال 
و مالکیت، ص37؛ حقوق مدنی، طاهری، ج4، ص21.

مطابق میل خریدار می گردد. خریدار این حقوق، برخالف 

خریدار معمولی، منی تواند آن را تغییر دهد، اصالح کند و 

بالاستفاده و بدون هبره برداری نگه دارد«.52 باید گفت آنچه 

که مورد مبادله قرار گرفته، حقوق مادی مؤلف بوده است 

و حقوق معنوی برای وی باقی است. اگر به عنوان مثال، 

شود  رشط  ولی  گردد،  منتقل  فردی  به  خانه ای  مالکیت 

سکونت در آن به مدت 20 سال با فروشنده باشد، چنین 

حقوق  نیز  فیه  نحن  ما  در  و  است  صحیح  بیعی  عقدی 

مادی به خریدار منتقل می شود، اما به حکم قانون، حقوق 

معنوی نزد فروشنده باقی می ماند.

2- »خریدار در هبره برداری از اثر، رصف نظر از حمدودیتهای 

مکانی و زمانی و شیوه هبره برداری، در بسیاری از موارد، 

تابع اراده مؤلف باقی می ماند و باید نام پدیدآورنده اثر را 

با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر یا روی نسخه های چاپی و 

تکثیر شده به روش معمول و متداول اعالم و درج بکند«.53 

باید گفت بین حقوق مادی و معنوی مؤلف، تفاوت است 

و حقوق معنوی با توجه به امر قانون گذار، مهچنان برای 

برای  اثر  از  نحو، هبره برداری  این  به  و  می باشد  فروشنده 

خریدار، دارای پاره ای از حمدودیتها می گردد. برای مثال، 

فرض کنید حقوق مادی و معنوی، قابل انتقال به غیر بود، 

و  کرد  جدا  مبیع  از  رشط  با  را  معنوی  حقوق  منی شد  آیا 

خریدار  و  بود  صحیح  بیعی  چنین  بی شک،  نداد؟  انتقال 

ملزم بود حقوق معنوی فروشنده را رعایت کند. حال، در 

ما نحن فیه هم بین رشط متعاقدین و قانون گذار چه فرق 

است؟

حالی  در  است،  حمدود  تألیف،  حق  در  انتقال  مدت   -3

مالکیت  نیست و رشط  مالکیت خریدار، حمدود  که مدت 

حمدود، برخالف مقتضای ذات عقد بیع است؛ زیرا »مالکیت 

خریدار، دامئی است، در حالی که حتی در فرض سکوت 

منتقل  تألیف  حق  سال   30 مدت  برای  حداکرث  طرفین، 

باید گفت: الف( حمدود بودن برخی اموال  خواهد شد«.54 

شدن  حمسوب  بیع  برای  مانعی  زمانی،  حمدودیت  و  فکری 

52. »امکان ســنجی انتقــال مالکیت معنوی در قالــب عقود رایج«، 
ص208.

53. همان.

54. همان، صص208و209.
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نیست؛ زیرا »اثر عقد بیع که انتقال مالکیت مبیع است، 

داشته،  مال  بر  بایع  که  مالکیتی  مهان  یعنی  است؛  حمقق 

دارای  هم  فروشنده  می گردد.  منتقل  مشرتی  به  مهان 

که  است  مالکیتی  دارای  بلکه  نیست،  دامئی  مالکیت 

توسط قانون گذار حمدود شده و او می تواند مهین مالکیت 

حمدود را با عقد بیع منتقل کند و آنچه که به خریدار منتقل 

داشته،  فروشنده  که  مالکیتی  از  بیش  چیزی  می گردد، 

مواردی  در  زمان دار  مالکیت  اصل  ب(  بود«.55  نخواهد 

در حقوق ایران پذیرفته شده است که مثال بارز آن، تایم 

رشینگ است.56 پ( هر مالی دارای یک عمر می باشد 

به طور  عمر  که  نیست  فرقی  و  می پذیرد  پایان  روزی  که 

مادی و طبیعی خامته یابد، یا توسط قانون گذار. بنابراین 

به طریق  بیع است،  قابل  الفساد،  اگر یک کاالی رسیع 
اولی اموال فکری، قابل بیع هستند.57

وجود  دلیل  به  را  مالکیت  از  اخراج  حق  منتقل الیه   -4

حقوق معنوی مؤلف و قائم به شخص بودن قرارداد مذکور، 

اتالف  را  مال خود  ندارد، در حالی که خریدار می تواند 

کند.58 می توان گفت: ماهیت اموال فکری با اموال دیگر 

می تواند  خریدار  که  است  این  بر  اصل  است.  متفاوت 

مال خود را اتالف کند و این ناشی از کرثت وجود چنین 

اموالی است که متامًا متعلق به حق مشرتی قرار می گیرند؛ 

بنابراین با حق دیگری تعارض ندارد که نتواند مال خود 

را اتالف کند. به بیان دیگر، بیشرت اموال، قابلیت اخراج 

توسط خریدار را دارند، اما به این معنی نیست که مهیشه 

این طور باشد؛ زیرا این کرثت، ناشی از غلبه وجود اموال 

این چنینی در خارج است. به نظر می رسد باید گفت هیچ 

کس حق ندارد از مال دیگری استفاده کند.

ولی  می کند،  مبیع  تسلیم  به  ملزم  را  بایع  بیع،  »عقد   -5

منی توان مؤلف را به تکمیل و تسلیم اثر سفارش شده جمبور 

تسلیم  تسلیم،  از  مقصود  الف(  گفت:  می توان  کرد«.59 

55. »بیع اموال فکری از منظر حقوق اسالمی«، صص68و69.

56. همان.

57. همان.

58. »امکان ســنجی انتقال مالکیت معنــوی در قالب عقود رایج«، 

ص209.
59. همان.

مادی نیست، بلکه تسلیم بیشرت جنبه عرفی و معنوی دارد 

و مقصود از تسلیم، این است که مال آن چنان در اختیار 

مشرتی قرار بگیرد که عرف، او را مسلط بر مال بداند. 

یک  تسلیم  بحسبه«،  شیء  کل  »تسلیم  دیگر،  عبارت  به 

خودکار با دادن آن به دست خریدار و تسلیم خانه با دادن 

با تراضی طرفین انجام می شود و  کلید و گاه تسلیم تنها 

که  میوه  تسلیم  مانند  ندارد،  خارجی  اقدام  هیچ  به  نیاز 

روی درخت فروخته می شود، یا مبیعی که قبل از عقد، در 

اختیار خریدار بوده است. اموال فکری هم از این قبیل 

است و تسلیم آن با تراضی طرفین حمقق می گردد و نیازمند 

نیست.60 ب( در خصوص  هیچ گونه عمل مادی خارجی 

گفت  باید  خود  اثر  تکمیل  به  مؤلف  اجبار  امکان  عدم 

یک رسی قراردادها قائم به شخص هستند و رصفًا توسط 

مهان شخص طرف قرارداد قابل انجام می باشند و توسط 

دیگران قابل انجام شدن نیستند. قرارداد راجع به اینکه 

نویسنده ای برای نارش کتابی در زمینه مثاًل حقوق مدنی 

شخصیت  و  می باشد  شخص  به  قائم  اصواًل  کند،  تألیف 

توسط  آن  انجام  و  نارش مهم است  برای  نویسنده  علمی 

دیگران اگر هم ممکن باشد، مطلوب نارش نیست. بنابراین 

ورزد،  خودداری  تعهد  انجام  از  نویسنده  که  صورتی  در 

باقی  این عهدشکنی  از  ناشی  راهی جز جربان خسارت 

منی ماند و این امر )عدم انجام تعهد و عدم امکان الزام( 

ربطی به ماهیت بیع ندارد، بلکه رصفًا ناشی از این است 

که تعهد قائم به شخص است.

کند،  استفاده  دیگری  مال  از  ندارد  حق  کس  »هیچ   -6

در حالی که منتقل الیه و حتی خود مؤلف منی توانند مانع 

تکثیر خصوصی و هبره برداری آموزشی و نقل کوتاه از آثار 

هبره برداری  و  شخصی  تکثیر  جواز  گفت  باید  شوند«.61 

بلکه  ندارد،  بیع  ماهیت  به  ربطی  کوتاه،  نقل  و  علمی 

اجازه و ترخیصی است که قانون گذار بنا به اهدافی برای 

افراد منظور داشته است. به بیان دیگر، قانون گذار رصفًا 

به  ربطی  که  کرده  غیر، جتویز  مال  به  نسبت  را  ترصفاتی 

60. »بیع اموال فکری از منظر حقوق اسالمی«، صص66و67.

61. »امکان ســنجی انتقال مالکیت معنــوی در قالب عقود رایج«، 
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ماهیت بیع که تبادل مال به مال باشد، ندارد.

و  حمدود  ایران،  حقوق  در  مالکیت  ایجاد  »اسباب   -7

مالکیت  نیست  مشخص  که  حالی  در  هستند،  مشخص 

مؤلف بعد از انقضای مدت انتقال، به کدام یک از اسباب 

منسوب می گردد. به بیان دیگر، زوال مالکیت منتقل الیه و 

مالک شدن جمدد مؤلف چگونه حتلیل خواهد شد«.62 قبل 

از ورود به نقد این اشکال، باید گفت برخی از حقوق دانان 

خصوص  در  که  داده اند  پاسخ  این گونه  را  اشکال  این 

و  مؤلفان  قانون محایت  ماده 14  مالکیت مطابق  بازگشت 

مصنفان و هرنمندان،63 بعد از 30 سال می توان گفت عقد 

مزبور، بیع است، ولی دارای رشط ضمنی هبه به فروشنده 

می باشد و ماده هم آمره نیست، تا نتوان برخالف آن توافق 

استثنایی،  حکم  چنین  وجود  علت  می رسد  نظر  به  کرد. 

به طور  نیافتادن حقوق مادی از حقوق معنوی معلم  جدا 

و  نیست  وارد  پاسخ  این  که  است  آن  حق  دامئی  باشد.64 

رشط  اواًل؛  زیرا  کند؛  برطرف  را  مزبور  اشکال  منی تواند 

برخالف قصد طرفین است؛ چون  فروشنده  به  هبه  ضمنی 

چنین رشطی اصاًل در قلمرو تراضی طرفین وجود ندارد و 

وقتی فردی حق تألیف خود را انتقال می دهد، اصاًل چنین 

رشطی حتی در ذهن فرد ایجاد منی شود، چه رسد به اینکه 

این رشط وارد قلمرو تراضی گردد، و در خصوص تفسیری 

باید گفت  حمسوب کردن ماده 14 قانون محایت از مؤلفان 

این محل برخالف ظاهر ماده است. ظاهر ماده داللت بر 

آمره بودن آن دارد؛ با این بیان که قانون گذار در مقام بیان 

بوده، ولی رشط خالف مدت 30 سال استفاده از حق تألیف 

به  است.  کرده  قبول  سال   30 از  کمرت  مدت  در  فقط  را 

عبارت دیگر، به منظور محایت از حقوق مؤلفان بوده و جزء 

برخالف  منی توان  که  است  )محایتی(  سیاسی  عمومی  نظم 

آن، مدت استفاده از آن را افزایش داد.65 نقد این اشکال 

مهراه  منتقل الیه،  به  تألیف  حق  متلیک  است:  این چنین 

62. همان.

63. ماده 14: انتقال گیرنده حق پدیدآورنده می تواند تا 30 ســال پس 

از واگذاری، از این حق استفاده کند، مگر اینکه برای مدت کمتر توافق 
شده باشد.

64. »بیع اموال فکری از منظر حقوق اسالمی«، ص70.

65. قواعد عمومی قراردادها، صص60و61.

رشط فاسخی است که توسط قانون گذار به منظور محایت 

با  بیان که  این  به  بر طرفین حتمیل شده است؛  از مؤلفان 

گذشت 30 سال، عقد بیع خود به خود منفسخ گردد. چنین 

بارز آن، بدل  امامیه هم سابقه دارد و مثال  امری در فقه 

حیلوله است که این بدل تا زمانی در مالکیت مغصوب منه 

باقی می ماند که عین یافت شود و بعد از یافت شدن عین، 

به موجب رشط فاسخی که توسط شارع تعیین شده، بدل به 
غاصب و عین به مغصوب منه تعلق می گیرد.66

اثر را متوقف کند.  از  »منتقل الیه منی تواند هبره برداری   -8

این امر اگرچه در حقوق ایران به نحو رصیح مطرح نشده 

این  است، از حمتوای مقررات قانون استنباط می شود که 

امر مغایر وصف مطلق مالکیت است که خریدار مبیع از آن 

هبره مند می شود و ملزم به هبره برداری از مال خود نیست«.67 

می توان گفت: ماهیت اموال فکری با اموال دیگر متفاوت 

است؛ زیرا عالوه بر حقوق مادی، دارای حقوق معنوی هم 

هست که به حکم قانون گذار قابل انتقال به غیر منی باشد 

و به علت مهین حقوق معنوی است که منی توان هبره برداری 

از اثر را متوقف کرد. در واقع، هنگام انعقاد قرارداد انتقال 

بنایی  رشط  توسط  )خواه  ضمنی  رشط  این  تألیف،  حق 

طرفین عقد، خواه به موجب عرف( وجود دارد که خریدار 

ملزم به هبره برداری از اثر می باشد و حق توقف آن را ندارد 

به  وفای  رشوطهم«،  عند  »املؤمنون  قاعده  موجب  به  و 

به  خریدار  الزام  عدم  مهچنین  و  است  الزم  رشطی  چنین 

هبره برداری، ناشی از کرثت وجود چنین اموالی است، اما 

حق تألیف که ترکیبی از حقوق مادی و معنوی است، از 

این غلبه وجود و اصل ختصصًا خارج است.

نتیجه گیری
1. از آنجا که یکی از رشایط مورد معامله مرشوعیت آن 

است، قبل از هر چیز به مرشوعیت حق تألیف پرداخته شد 

و ادله مرشوعیت یا عدم مرشوعیت این حق در فقه امامیه 

و فقه اهل سنت مورد بررسی قرار گرفت و منایان گشت حق 

66. حقوق مدنی، امامی، ج1، ص329.

67. »امکان ســنجی انتقــال مالکیت معنوی در قالــب عقود رایج«، 
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تألیف یک حق مرشوع است که رشیعت مقدس اسالم بر 

مرشوعیت آن صحه گذارده است.

منایان  نگارندگان  توسط  بیع  عقد  تعاریف  بررسی   با   .2

مرص  حقوقی  نظام  آن،  به تبع  و  اهل سنت  فقه  در  گشت 

البته  دارد،  وجود  بیع  قالب  در  تألیف  حق  انتقال  امکان 

که  تعریفی  به  توجه  با  حنفی  فقیهان  اهل سنت،  بین  در 

ذخیره  اقتضای  که  است  چیزی  »مال  منوده اند:  مال  از 

برای هبره برداری در وقت نیاز را دارد«، انتقال حقوق از 

مجله حق تألیف در قالب بیع را جتویز ننموده اند. البته در 

فقیهان  مشهور  و  نبوده  تنها  فقیهان حنفی  این خصوص 

و  کرده  اختاذ  حنفی  فقیهان  مشابه  موضعی  هم  امامیه 

ننموده اند  جتویز  را  بیع  قالب  در  منافع  و  حقوق  انتقال 

فقیهان  که  تفسیری  عنایت  با  نگارندگان  اعتقاد  به  که 

هر  زیرا  نیست؛  قبول  مورد  منوده اند،  ارائه  مال  از  حنفی 

آنچه در نظر عرف، پرداخت هبا در ازای آن امری معقول 

است و دارای غرض عقالیی است و معامله را از حالت 

عنایت  با  مهچنین  و  می باشد  مال  می کند،  سفهی خارج 

فقیهان  به ویژه  امامیه  فقه  در  بزرگی  فقیهان  مواضع  بر 

تفسیر  از  بعدی  قوانین  در  قانون گذار  عدول  و  معارص 

عین به موجود قابل ملس خارجی باید گفت در فقه امامیه 

و به تبع آن نظام حقوقی ایران، انتقال حق تألیف در قالب 

بیع فی اجلمله امکان پذیر می باشد. اما در خصوص انتقال 

اشکاالتی  مبیع،  تفاسیر  از  فارغ  بیع  قالب  در  حق  این 

این  توسط برخی نگارندگان مطرح گشته است که متامی 

اشکاالت توسط نگارندگان مورد نقد و بررسی قرار گرفته 

و منایان گشت هیچ  یک از این ادله مورد قبول نبوده و باید 

گفت مقتضی برای بیع شناخنت انتقال حقوق مادی مؤلف 

عقد  بنابراین  است؛  مفقود  مانع  و  موجود  تألیف(،  )حق 

مزبور بی شک می تواند در قالب عقد بیع منعقد گردد.

- قرآن کریم، ترمجه حسین انصاریان.

- إرشاد األذهان إىل أحكام اإلیامن، حسن بن یوسف حلی، 

قم، دفرت انتشارات اسالمى، 1410ق.

- استفتائات جدید، نارص مكارم شیرازى، قم، مدرسه امام 

عىل بن اىب طالب)ع(، 1427ق.

- األصول األصلیة و القواعد الرشعیة ، سید عبدالله حسیىن 

كاظمى، قم، كتاب فروىش مفید، 1404ق.

- إعانــة الطالبین عىل حل ألفاظ فتــح املعین، عثامن بن 

حممد بکری دمیاطی، بیروت، دارالفكر، 1418ق.

- اإلقنــاع فی فقه اإلمام أمحد بن حنبــل، موىس بن امحد 

حجاوی، بیروت، داراملعرفة، بی تا.

- »امکان ســنجی انتقال مالکیت معنــوی در قالب عقود 

رایج«، حمســن رئیســی و مریــم آقایی بجســتانی، جمله 

پژوهشهای فقهی، دوره دوازدهم، شامره 1، 1395ش.

- امــوال و مالکیت، نارص کاتوزیــان، هتران، نرش میزان، 

1387ش.

- إیضــاح الفوائد فی رشح مشــكالت القواعد، حممد بن 

حسن فخر املحققین ، قم، مؤسسه اسامعیلیان، 1387ق.

- اللبــاب فی رشح الكتاب، عبدالغنــی بن طالب حنفی، 

بیروت، املكتبة العلمیة، بی تا.

- بدائع الصنائــع فی ترتیب الرشائع، ابوبكر بن مســعود 

كاسانی، بیروت، دارالكتب العلمیة، 1406ق.

- بحار األنــوار، حممدباقر بن حممدتقى جملســی، بیروت، 

مؤسسة الطبع و النرش، 1410ق.
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- البحــر الرائق رشح كنز الدقائــق، زین الدین بن ابراهیم 

ابن نجیم مرصی، بی جا، دارالكتاب اإلسالمی، بی تا.

- »بررسی فقهیـ  حقوقی مالکیت فکری با رویکردی به نظر 

امام مخینی)ره(«، فخرالدین اصغری آقمشــهدی و شهرام 

اصغری، جمله پژوهشنامه متین، شامره 48، 1389ش.

- »بیع اموال فکری از منظر حقوق اسالمی«، عباس کریمی 

و اسامء موسوی، جمله فقه و مبانی حقوق اسالمی، دوره 44، 

شامره 2، 1390ش.

- »بیع اموال فکری«، اســامعیل عباسی و مهدی نوده، جمله 

حتقیقات حقوقی آزاد، شامره 23، 1393ش.

- حتریر املجلة، حممدحسین آل کاشف الغطاء، نجف، املكتبة 

املرتضویة، 1359ق.

- حتریر الوسیلة، سید روح الله مخینی، قم، مؤسسه مطبوعات 

دارالعلم، بی تا.

- تعلیقات ابن عثیمین عىل الكافی، حممد بن صالح عثیمین، 

بی جا، بی نا، بی تا.

- جامــع املقاصد فی رشح القواعد، عىل بن حســین حمقق 

كرىك، قم، مؤسسة آل البیت)ع(  إلحیاء الرتاث، 1414ق.

- حاشیة کتاب املکاسب، حممدحسین اصفهانی، قم، أنوار 

اهلدی، 1418ق.

- حاشــیة كتاب املكاسب، رضا بن حممدهادى  مهداىن، قم، 

چاپخانه ستاره، 1420ق.

- حاشــیة املكاسب ، ســید حممدكاظم طباطبایى یزدى، قم، 

مؤسسه اسامعیلیان، 1421ق.

- »حق تألیف در حقوق اســالمی«، سید رضا موسوی، جمله 

مطالعات اسالمی، شامره 64، 1383ش.

- »حق مؤلــف در حمیط دیجیتال«، داریــوش مطلبی، جمله 

مطالعات ملی کتابداری و ســازماندهی اطالعات، شــامره 

70، 1386ش.

- حقوق مدنــی، حبیب الله طاهرى، قم، دفرت انتشــارات 

اسالمى، 1418ق.

- حقوق مدنی، ســید حســن امامى، هتران، کتاب فروشی 

اسالمیه، بی تا.

- دیدگاه هاى نو در حقوق کیفری اســالم، سید حممدحسن 

مرعىش شوشرتى، هتران، نرش میزان، 1427ق.

- رد املحتار عىل الدر املختار، حممدامین بن عمر ابن عابدین، 

بیروت، دارالفكر، 1412ق.

- رساله استفتائات، حسینعىل منتظرى، قم، ارغوان دانش، 

بی تا.

- رشح أحــکام عقــد البیــع، حممــد لبیب شــنب، قاهره، 

دارالنهضة العربیة، 1975م.

- رشح زاد املســتقنع، حممد بن حممد خمتار شنقیطی، بی جا، 

بی نا، بی تا.

- رشح العقــود املدنیة )البیــع و املقایضة(، مجیل رشقاوی، 

قاهره، دارالنهضة العربیة، 1975م.

- رشح خمترص خلیــل، حممد بن عبدالله خرشــی، بیروت، 

دارالفكر، بی تا.

- صحیــح البخاری، حممد بن اســامعیل بخاری، دمشــق، 

دارطوق النجاة، 1422ق.

- عقد البیع، ســمیر عبدالسید تناغو، اســکندریه، منشأة 

املعارف، 1973م.

- عقد البیع فی القانون املدنی، مخیس خر، قاهره، مکتبة 

القاهرة، 1972م.

- فتــح العزیز برشح الوجیز، عبدالكریــم بن حممد رافعی، 

دمشق، دارالفكر، بی تا.

- الفقه اإلســالمی و أدلته، وهبه زحیلی، دمشق، دارالفكر، 

بی تا.

- فقه الصادق)ع(، ســید حممدصادق حسیىن روحاىن، قم، 

دارالكتاب، 1412ق.

- فقه العقود، ســید كاظم حسیىن  حائرى، قم، جممع اندیشه 

اسالمى، 1423ق.

- الفقه املنهجی عىل مذهب اإلمام الشافعی، مصطفى خن، 

مصطفى بغا و علی رشبجی، دمشق، دارالقلم، 1413ق.

- فقــه النوازل، بكر بــن عبدالله ابوزید، بیروت، مؤسســة 

الرسالة، 1416ق.

- الفقه عــىل املذاهب األربعة، عبدالرمحن جزیری، بیروت، 

دارالكتب العلمیة، 1424ق.

- الفواكه الدوانی عىل رسالة ابن ابی زید القیروانی، امحد بن 
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غانم نفراوی، دمشق، دارالفكر، 1415ق.

- القواعد الفقهیة، ســید حممدحسن موسوى بجنوردى، قم، 

نرش اهلادی، 1419ق.

- قواعد عمومی قراردادها، سید حسین صفایی، هتران، نرش 

میزان، 1395ش.

- قواعد فقه، ســید مصطفى حمقق دامــاد، هتران، مركز نرش 

علوم اسالمى، 1406ق.

- الكافــی، حممــد بــن یعقوب كلیــىن، هتــران، دارالكتب 

اإلسالمیة، 1407ق.

- كتاب البیع ، ســید روح الله مخینی، هتران، مؤسسه تنظیم و 

نرش آثار امام مخیىن)ره(، 1421ق.

- كتاب البیع، ســید حممد كوه كمرى، قم، دفرت انتشــارات 

اسالمى، 1409ق.

- كتــاب البیع ، حممدعلی اراکی، قم، مؤسســه در راه حق، 

1415ق.

- كتــاب القضاء ، ســید حممدرضا موســوى گلپایگاىن، قم، 

دارالقرآن الكریم، 1413ق.

- ال رضر و ال رضار، سید حممدباقر صدر، قم، دارالصادقین، 

1420ق.

- ماوراء الفقه ، ســید حممدباقر صدر، بیروت، داراألضواء، 

1420ق.

- املبســوط، حممد بن امحد رسخســی، بیــروت، داراملعرفة، 

1414ق.

- جممع األهنر فی رشح ملتقى األبحر، عبدالرمحن بن حممد 

کلیبولی، بیروت، دارإحیاء الرتاث العربی، بی تا.

- مســند اإلمام أمحــد بن حنبل، امحد بن حممــد ابن حنبل، 

بیروت، مؤسسة الرسالة، 1421ق.

- مصباح الفقاهة  )املكاسب(، سید ابوالقاسم خویى، بی جا، 

بی نا، بی تا.

- املصنــف فــی األحادیــث و اآلثــار، عبداللــه بن حممد 

ابن ابی شیبة، ریاض، مكتبة الرشد، 1409ق.

- »مفهــوم و آثار حق تألیف«، پژمــان حممدی، جمله حقوق 

تطبیقی، دوره 2، شامره 1، 1390ش.

- مواهب اجللیــل فی رشح خمترص خلیــل، حممد بن حممد 

حطاب، دمشق، دارالفكر، 1412ق.

- منیة الطالب فی حاشــیة املكاســب، حممدحسین نائیىن، 

هتران، املكتبة املحمدیة ، 1373ق.

- املوســوعة الفقهیــة الكویتیة، وزارة األوقاف و الشــؤون 

اإلسالمیة، قاهره، دارالصفوة، 1427ق.

- الوجیز فی عقد البیع، اســامعیل غانم، قاهره، دارالنهضة 

العربیة، 1963م.

- وســیط در ترمینولــوژی حقــوق، حممدجعفــر جعفری 

لنگرودی، هتران، گنج دانش، 1390ش.

- الوسیط فی رشح القانون املدنی اجلدید، عبدالرزاق امحد 

سنهوری، بیروت، دارإحیاء الرتاث العربی، 1343ق.
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