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چکیده
حقوق مالکیت معنوی ( فکری ) ،در جهان امروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به دلیل برخورداری از ارزش اقتصادی ،
مورد توجه دولتها قرار گرفته است  .به طوری که در برخی کشورها نظیرچین ،رشته تخصصی با همین نام  ،تا مقطع دکتری
وجود دارد  .در فقه اسالمی این موضوع سا بقه طوالنی ندارد و از آن با عنوان مسائل مستحدثه یاد می کنند و تحت همین
عنوان نسبت به اثبات ویا رد این موضوع نظریه پردازی می کنند  .مخالفان این حقوق با استناد به قاعده تسلیط  ،عدم امضای
شارع  ،نهی از کتمان علم  ،وجوب ارشاد جاهل و احتساب اموال معنوی درزمره اموال حکومتی به طرح دیدگاههای خویش
پرداخته اند .
موافقان مالکیت معنوی نیز با استناد به قاعده الضرر  ،صحت  ،سبق  ،نظریه منطقه الفراغ  ،والیت فقیه  ،عموم اوفوابالعقود و
سیره عقال اقدام به طرح دیدگاههای خویش نموده اند  .در این مقاله دیدگاههای فقهای اسالمی  ،در رد یا اثبات این موضوع
مورد بررسی قرار گرفته و نیز با توجه به اجماع عقال در اثبات مشروعیت مالکیت معنوی  ،به مشروعیت آن رسیده ایم .
همچنین مطالبی در مورد چگونگی عرضه اوراق ایده و فکر بیان شده است .

کلیدواژه  :مالکیت فکری  ،مبانی فقهی  ،مسائل مستحدثه  ،حقوق معنوی  ،اوراق ایده وفکر .

 1معاون مالی و توسعه منابع انسانی  ،دانشگاه فرهنگیان  ،پردیس شهید مفتح شهرری .
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 .1مقدمه
با گسترش روزافزون علم و تکنولوژی و به دنبال آن  ،پیدایش اختراعات و اکتشافات  ،جنبه مادی علوم و فنون  ،چهره جدیدی
از خود نشان داد و مالیت پیدا کردن ایده و فکر به عنوان یک پدیده جدید  ،در محافل حقوقی و بین المللی رخ نمود .از این
رو و برای تعیین محدوده حقوقی ،برای ایده و فکر  ،که منجر به خلق طرح های صنعتی  ،تجاری  ،فرهنگی  ،هنری و  ...می
شوند  ،عنوان مالکیت معنوی یا فکری انتخاب شد تا صاحبان ایده و فکر از حقوقی مشابه حقوق مالکین برخوردار شوند  .البته
آغازپیدایش آن چندان روشن نیست ولی روشن است که اولین کشورهایی که اندیشه مالکیت معنوی درآنها رونق گرفت ،
انگلستان و فرانسه بودند  ( .آیتی  ،حقوق آفرینش های فکری1375،ص .)27
ازعواملی که اندیشه مالکیت معنوی را بیشتر دامن زد  ،تحوالت و دگرگونی های سیاسی  ،اجتماعی و فرهنگی بود که از قرن
شانزدهم به این طرف  ،در کشورهای متمدن آن روز  ،به خصوص کشورهای اروپایی  ،رخ داد  ( .همان )
سر مطلب آن است که قواعد حقوقی درشکل گیری و تکامل خود  ،همواره به پیروی ازشرایط و اقتضائات حرکت می کند و
تحوالت و د گر گونی های فرهنگی  ،سیاسی  ،اقتصادی و ایدئولوژیکی  ،درفرآیند شکل گیری و تکامل آنها نقش اساسی دارند
( آذری  ،حقوق معنوی پدید آورنده اثر ،1360،ص .)22
در سطح بین المللی نیز تا به حال چندین قرار داد مهم  ،درحمایت ازمالکیت فکری منعقد گشته که مهم ترین آنها" معاهده
پاریس و پیمان نامه برن " است  .معاهده پاریس در سال  1883بین سیزده کشورجهان  ،برای حمایت ازمالکیت صنعتی به
امضاء رسید که ازموارد زیر حمایت می کرد -1 :اختراعات -2عالئم تجاری وخدماتی -3طرح های صنعتی ( .لطفی  ،ریشه
های تاریخی حق تالیف و حمایت حقوق صنعتی  ، 1321 ،ص  129نقل ازمقاله عمران حلیمی تحت عنوان  :مبانی فقهی و
حقوقی مالکیت معنوی ازنگاه مذاهب  ،سایت ) Noor Magz
قرارداد برن نیز دو سال پس ازآن برای حمایت ازآثار ادبی و هنری شکل گرفت که موضوعات زیر را مورد حمایت قرار
می داد :
-1رمان ها  ،داستانهای کوتاه  ،اشعار و نمایشنامه ها .
-2ترانه ها  ،اپراها  ،موسیقی ها و سونات ها .
 -3طرح ها  ،نقاشی ها  ،پیکر تراشی ها و آثارمعماری  ( .نوروزی  ،حقوق مالکیت فکری  ،حقوق مولف و مالکیت صنعتی
 ، 1381ص  – 24نقل ازهمان).
معموال مالکیت معنوی در دو بخش کلی تفکیک و مورد مطالعه قرار گرفته است که این تقسیم بندی با تبعیت از همین
قراردادهای بین المللی صورت گرفته است -1 .مالکیت صنعتی -2حق التالیف .
اگرچه سالهاست که این موضوع در محافل حقوقی و بین المللی مورد بحث و نظر است ولی از نظر فقهی سابقه طوالنی
ندارد و تحت عنوان " مسائل مستحدثه " مورد بررسی قرار می گیرد  .در میان فقها  ،دو نظریه متفاوت در باره آن وجود
دارد  .بعضی عقیده دارند که مالکیت معنوی  ،اصوال موضوعی نیست که بشود قوانین حقوقی برای آن وضع کرد و عده ای نیز
معتقدند  ،می ش ود این مسئله را با توجه به بعضی اصول و چهار چوب های فقهی  ،به رسمیت شناخت .
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 .2بحث
تعریف مالکیت معنوی
اصطالح مالکیت معنوی  ،معادل "  "Intellectual propertyدر انگلیسی است  .واژه " " propertyدر زبان انگلیسی  ،به
معنای مالکیت و نیز مال و و شیی است که مالکیت به آن تعلق می گیرد  .عبارت " "Intellectualنیزمعنای وصفی دارد و
بر توانایی فرد به فکر کردن در یک روش عقالیی و شناخت اشیاء یا به کار گیری این توانایی داللت دارد  ( .حکمت نیا  ،مبانی
نظری مالکیت فکری با تاکید بر فقه اسالمی  ، 1378 ،ص  ) 162پس با توجه به این تعریف می توان گفت  :هرفکر یا ایده
خالقانه که منجر به طرح یا تولید محصولی شود که مورد استفاده جامعه قرار بگیرد در حوزه مالکیت معنوی قرار می گیرد ،
خواه نتیجه این اندیشه  ،محصولی صنعتی یا تجاری باشد خواه محصولی فرهنگی و هنری  .البته برخی از حقوق دانان با بکار
گیری لفظ مالکیت معنوی مخالفند و عبارت مالکیت فکری را مناسب تر می دانندزیرا لفظ معنوی گرچه ممکن است جامع
باشد ولی مانع نیست  .چون این لفظ در لغت در مقابل مادی و صوری و ظاهری تعریف شده و نیز با توجه به اینکه اصطالح
" " Intellectual propertyمحصوالت و تراوشات فکری است و کلمه مزبور در زبان فارسی سیر در عالم معنی و باطن را در
ذهن تداعی می کندو ما را از موضوع واقعی دور می کند  ،عنوان حقوق مالکیت فکری بهتر است  .البته عنوان مالکیت معنوی
 ،مصوب مجلس شورای اسالمی است  ( .امامی  ،حقوق مالکیت های فکری ص  ، 193به نقل از مقاله مرتضی رحیمی و دکتر
عباسعلی سلطانی  ،تحت عنوان مبانی فقهی حقوق مالکیت معنوی در فقه شیعه).
اصطالح حقوق معنوی یا حقوق فکری را پیکار ،حقوق دان بلژیکی ،برای نخستین بار در سال  1899بکار برده و بعضی از
حقوقدانان به جای آن اصطالح مالکیت های غیر مادی  ،حقوق بر اموال غیر مادی وحقوق جلب مشتری را بکار برده اند ( .
امانی  ،قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری  ، 1383 ،ص  24به نقل از همان).
حقوق دانان  ،تعابیر مختلفی را برای اصطالح حقوق مالکیت معنوی بکار برده اند که در تمام آن تعابیر  ،مالیت داشتن فکر و
ایده مورد تایید بوده است  .مثال طبق یکی از تعاریف ،حقوق مالکیت فکری ( معنوی ) حقوقی است که به صاحب آن اجازه
می دهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان  ،منحصرا استفاده کند ( حاتمی  ،نگرشی بر حق مالکیت فکری و
تعیین جایگاه آن در قلمرو علم حقوق،ص  ) 82یا مجموعه حقوقی که صرفا به شخصیت صاحب حق بوده و به فعالیت فکری
او ناظر است  ( .آذری  ،حقوق معنوی پدید آورنده اثر  ،ص.)141
یا طبق تعریفی دیگر  ،این حقوق ،مزایای قانونی و غیر مادی مربوط به شخصیت پدیدآورنده یک اثر فکری است که به موجب
آن  ،وی برای ه میشه از یک دسته حقوق خاص  ،برخوردار است  ،یا حقوق و امتیازات غیر مالی است که مربوط به شخصیت
پدید آورنده و برای حمایت از او وضع شده است  ( .حقوق آفرینش های فکری  ،ص .)133
طبق این تعاریف مالیت این دسته از حقوق تایید شده و فعالیت های فکری در زمره اموال قرار خواهند گرفت که بر اساس آن
قوانین حقوقی مالکیت بر اموال ،بر آنها بار می شود و برای استفاده از آنها طبق قوانین حقوقی و شرعی اجازه مالک الزم و
واجب است ولی فقهای اسالمی دیدگاههای متفاوتی در این باره دارند که در ادامه مطرح می شود .

دیدگاه فقها در باره حقوق مالکیت معنوی ( فکری )
نظریات و مستندات مخالفان حقوق مالکیت معنوی
عده ای از فقها با استناد به قواعدی مانند قاعده تسلیط  ،نهی ازکتمان علم  ،عدم اعتبارمالکیت معنوی و  ...آن را جزو حقوق
شرعی محسوب نمی کنند که اینک به توضیح آنها خواهیم پرداخت .
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 .1نهی ازکتمان علم

ایشان با استناد به آیه  159سوره بقره که می فرماید  " :ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بینه
للناس فی الکتاب  ،اولئک یلعنهم اهلل و یلعنهم الالعنون "  ،حق انحصاری برای پدید آورنده محصول فکری را به منزله کتمان
علم می دانند و آن را مخالف نص قرآن کریم می دانند  .هرچند که شان نزول آیه فوق الذکر ،درمورد مذمت اهل کتاب (
یهودیان) به خاطرکتمان حقایق مربوط به نشانه های ذکرشده نبوت پیامبراکرم ( ص ) درکتب خویش می باشد وظاهرا ربطی
به کتمان علم با این مشخصات ،و در حوزه بحث کنونی ندارد  ،لیکن فقها ازاین آیه وآیات مشابه استفاده می کنند یا روایاتی
رامورد استفاده قرار می دهند که کتمان علم را ازناحیه عالم نهی فرموده اند مانند  :عن النبی ( ص ) :من سئل عن علم یعلمه
فکتم الجم یوم القیامه بلجام من نار ( مازندرانی ،شرح اصول الکافی  ،ج  1388 1ق ،ص .)189
یا ،النبی ( ص )  :اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه و من لم یفعل فعلیه لعنه اهلل ( همان  ،ج ،2ص .)235
ازمیان علمای متاخر نیز کسانی مانند امام خمینی ( ره ) با ای ن حقوق مخالفت نموده اند و آن را به رسمیت نمی شناسند.ایشان
در تحریرالوسیله ( ج ،2ص  .)625حقوق مالکیت معنوی  ،من جمله حق تالیف و حق اختراع را قبول ندارند و پذیرش این
حقوق را موجب عدم ترویج ارزش های دینی و باقی ماندن مردم در جهالت و عقب ماندگی می دانستند .
یکی دیگراز دالیل ایشان درمخالفت با حقوق مالکیت معنوی ( حق تالیف ) وجوب ارشاد جاهل می باشد ( .به نقل از مقاله
مبانی فقهی حقوق مالکیت معنوی در فقه شیعه  ،تالیف مرتضی رحیمی و دکتر عباسعلی سلطانی).
اگرچه کتمان علم به طور کلی از طرف شارع مقدس نهی شده  ،ولی به نظرمی رسد  ،قائل شدن حق مالکیت فکری برای
تولید کنندگان محصوالت فکری و برای متفکران ایده پرداز  ،با این موضوع متفاوت است زیرا بحث حقوقی مالکیت فکری
برای جلوگیری از جعل و سوء استفاده ازتولیدات فکری است  ،نه استفاده صحیح و این به معنای کتمان علم نیست  ،بلکه قائل
شدن حریمی برای اندیشمندان است که با طیب خاطر به خلق آثار و محصوالت عام المنفعه بپردازند  .از طرفی اگر قوانین
بتواند برای آنان  ،این آسودگی خیال را فراهم نماید و افکار عمومی جامعه  ،این باور را بپذیرند که جعل  ،سوء استفاده ،کپی
و بهره برداری ازمنافع ما دی محصوالت فکری  ،بدون اجازه صاحبان اصلی آنها  ،کاری ناپسند و مذموم است و تبعات حقوقی
و قانونی دارد و نیز برای صاحبان اندیشه جایگاه حقوقی قائل باشند .،قطعا آنان مخالفتی با گسترش افکار و علوم توسط
تولیداتشان نخواهند داشت ،زیرا یکی از اهداف آنان  ،تشویق و هدایت جامعه به سوی علم و تعالیست .با توجه به این موضوع
به نظر میرسد  ،تایید حقوق مالکیت معنوی  ،به صالح جامعه علمی کشور است و باعث رشد علوم و آگاهی در سطح جامعه
خواهد شد نه عقب ماندگی و جهل ضمن آنکه هرگاه اندیشمندان  ،که اکثرا ایده و تفکرات و محصوالت فکری آنان ،منبع
امرار معاش آنان است ،بدانند قانون مدافع حقوق مالی و منافع مادی ایشان است و امکان تضییع این حقوق در جامعه وجود
ندارد ،با دلگرمی و آرامش بیشتری به خلق آثار علمی خواهند پرداخت .
 .2تعارض حقوق مالکیت معنوی باقاعده تسلیط

طبق قاعده تسلیط  ،هرگاه ان سان کاالیی را خریداری کند و در عوض آن وجه پرداخت کند خواه آن کاال صنعتی باشد یا
فرهنگی ،تجاری باشد یا هنری درهرصورت مال اومحسوب می شود و طبق آیه " الناس مسلطون علی اموالهم " او حق
هرگونه تصرفی در مال خویش مانند تقلید و انتشار را خواهد داشت و به عبارت دیگر  ،پس ازخرید هرمحصولی  ،چون مالک
آن محصول می شود ،نسبت به آن صاحب حق تقدم خواهد داشت و عدم جواز انتشار یا تقلید یا هر نوع تصرف دیگر در آن
مستلزم این است که مال ازسلطه فرد خارج گردد  .حضرت امام خمینی ( ره ) نیز با همین ادله در این باره می فرماید :
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آنچه نزد بعضی حق طبع نامیده می شود  ،حق شرعی نیست و سلب تسلط مردم بر اموالشان بدون هیچ گونه عقد و شرطی
جایز نیست  .بنابراین مجرد طبع کتاب و نوشتن در آن به اینکه حق طبع و تقلید برای صاحب آن محفوظ است  ،چیزی را
موجب نمی شود و این قرار با غیر شمرده نمی شود  .پس برای غیر او طبع وتقلید جایز است و برای کسی جایزنیست که اورا
منع نماید  ( .امام خمینی  ،تحریرالوسیله  1409ق  ،ص .)625
همچنین می فرماید  :آنچه معمول است ازثبت صنعت برای مخترع آن ومنع دیگری ازتقلید وتکثیر آن شرعا اثری نداردو منع
دیگری ازتقلید آن وتجارت به آن جایزنیست وکسی حق ندارد سلطه دیگری را از اموال او و خود او سلب نماید (همان).
برخی نظریه امام خمینی (ره ) را اینگونه شرح و بسط داده اند که  :دلیلی بر ثبوت این حق ازجانب شارع نداریم و نیز مسئله
از موضوعات ارتکازی عقال نیست تا شارع آن را امضاء کند  ،زیرا عقال با ارتکازشان  ،این مسئله را تایید نمی کنندکه ناشرتنها
به دلیل چاپ کتاب  ،افزون برکتاب بیرونی که موجود است و ملک او شمرده می شود  ،حق دیگری داشته باشد چنانکه عقال
بازداشتن مردم را ازحق تقلید واقتباس نمی پذیرند  ،چون انسان بنا بر حقیقت و فطرتش در تمامی اشیاء  ،اعمال  ،اختراعات
وصناعاتش تقلید می کند  .عقال تقلیدازصنایع و استفاده ثمرات فکری و اعمال گذشتگان را هرگز تصرف در حقوق مردم نمی
شمارند تا برای این تصرفات ناگزیرازاجازه ایشان شوند.
چاپ کتاب نیز از این سیره عقالیی جدا نیست .ایشان ابتدا نادرستی بازداشتن دیگران از تقلید و طبع کتاب را اینگونه می
دانند که چنین منعی برای مردم مزاحمت است و سیطره آنان را بر نفس و مالشان نادیده می گیرد  .عقد و شرطی نیز
درکارنیست تا عمومات وفای به عهد  ،عقد و شرط آن رادر برگیرد  .ازاین رو ثبت عبارت " حق طبع محفوظ است"
پدید آورنده حق نیست و مصداق عقد و شرط نمی باشد ( مطهری  ،مستند تحریرالوسیله  1403،ق  ،ص  .)186-189باتوجه
به دلیل مذکور اگر مالیت حقوق مالکیت معنوی را بپذیریم ،همین قاعده دلیلی برای عدم مجوز تصرف درمالکیت معنوی
خواهد شد زیرا در صورت پذیرش مالیت محصوالت معنوی ،این محصوالت جزو اموال پدید آورنده محسوب می شوند و در
این صورت تصرف در اموال آنها جایز نیست  .البته همانگونه که ذکر شددر صورتی این قاعده درمشروعیت مالکیت معنوی
کاربرد دارد که مالیت آن دردرجه اول اثبات گردد.
.3عدم اعتبار مالکیت معنوی ازسوی شارع

یکی ازدالیل مخالفت برخی از فقها با مالکیت معنوی  ،عدم وجود امضاء شارع براین حقوق است  .طبق نظرایشان با اینکه
درزمان شارع  ،گونه ای ازانواع مالکیت معنوی ( البته نه به صورت امروزی ) موجودبوده ،ولی عدم اظهار نظرشارع مقدس به
معنای عدم مشروعیت آن است و با وجود اینکه در با ب این حقوق  ،هیچ منعی نیز از جانب شارع صورت نگرفته است ولی
مشروعیت آن ثابت نمی شود ،زیرا در صورتی می شود مشروعیت موضوعی را از عدم منع شارع نتیجه گرفت که آن موضوع
در آن زمان مورد بحث واقع شده باشد ،حال آنکه مالیت محصوالت فکری وقوانین حقوقی مالکیت معنوی به صورتیکه امروزه
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته درزمان شارع  ،رایج نبوده  .لذا نظر ایشان به صورت خاص معلوم نیست .
آیت اله صافی گلپایگانی با نظربه همین استدالل میگوید :حق طبع ،حق تالیف وحق اختراع را به مفهومی که در قوانین
موضوعه جدید از آن تعریف شده وآثاری که بر آن مترتب می نمایند  ،حقیرنتوانسته ام با احکام و نظامات اسالمی تطبیق
نمایم و ازعقود و معامالت هم نیست که بتوانیم بگوییم هرچند درعصر شارع مقدس عنوان نمی شده است  .مولی به اعتبار
اینکه عقد و معامله است  ،با مالحظه شرایطی که در صحت عقد و معامله معتبراست ،مشمول اطالقات یا عموم بعضی ادله
مثل ( اوفوابالعقود ) است و اگر گفته شود این هم حقی است که عرف زمان ما آن را اعتبارمی کند  ،نظیر حق التحجیر و حق
السبق که چون شارع از آن ردع نکرده ازعدم ردع او استکشاف امضاءمی نماییم و معتبر است ،جواب این است که عدم ردع
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نسبت به حقوقی که در عصور متاخره ازعصرشارع مقدس و ائمه طاهرین ( ع) عرفا یا برحسب قوانین موضوعه مستحدث می
شود ،نمی شود به اطالق یا عموم آن تمسک نمود  .بله در ارتباط با اقتباس از اختراع یا تالیف یا تجدید طبع کتاب یا تقلید
ازآثار هنری مشروعه ،اگرمتوقف بر تصرف در ما ل غیر باشد ،بدون اذن صاحب مال جایز نیست  ،اما بر حرمت نفس اقتباس
دلیلی وجود ندارد و می توان گفت فرق است بین وجود منشاء انتزاع یک حق در عصرشارع و عدم اعتبار آن در عصرآن
حضرت و بین وجود منشاء انتزاع و اعتبار حق در عصور متاخره که گفته شود در مثل اول ،که منشاء انتزاع در عصر شارع
اعتبار حق نمی شده و معامله عدم حق آن می شده فعال همان حکم به عدم اعتبار حق جاری است  ،مثل حق ابتکار و اختراع
و حق تالیف  .با این که در زمان شارع هم تالیف و اختراع و ابتکار بوده است اما برای مولف و مبتکر و مخترع و محقق حقی
اعتبار نمی شد ه و شارع هم اعتبارنفرموده است و به عبارت دیگر  ،بنا برعدم اعتبار بوده  ،ولو به این معنا که چون مورد التفات
و توجه نبوده است،آثار مترتب بر آن مشروعیت نداشته  ،شارع هم با عدم تشریع این حق روش عرف را امضاء فرموده است .
و در مثل دوم از حقوقی که منشاء انتزاع آن و نیز اعتبار آن حقوق مستحدث باشد  ،اگر چنان باشد که معتبر نشمردن آنها با
اعتبار حقوقی که شرعا ثابت است در تهافت و تناقض باشد  ،به این معنا که عرف الغای خصوصیت بین آنها بنماید و از دلیل
اعتبار شرعی آنها اعتبار این حقوق را نیز استظهار نماید حکم به اعتبار و مشروعیت آنها می شودولی پیدا کردن چنین موردی
بسیار نادر است و شاید نایاب باشد  .لذا در هر دو صورت نمی توان اعتبار این حقوق را شرعاثابت دانست  ...بنا علی کل ماذکر
 ،مشروعیت حقوق مذکوره را ثابت نمی دانیم و هر چند ترتب برخی از آثاری که براین حقوق مترتب می گردد به طور شرط
ضمن عقد امکان پذیر است اما مقاصد مهمی را که ارباب دعوی این حقوق دارند با شرط نمی توان تامین کرد ( فصلنامه
رهنمون،ص .)208
در توضیح این اشکال باید ذکر کرد که حقوق مذکور در باب عهود قرار می گیرند نه در باب عقود ،که بتوان شرط ضمن عقد
برای آن متصور شد زیرا چنانچه می دانیم عقد  ،پیمانی است که مابین دو نفر و به صورت قرارداد  ،با شرایط مورد توافق دو
طرف منعقد می گردد در صورتی که عهد  ،پیمانی است یک جانبه که طرف دوم ندارد .
لذا حقوق مالکیت معنوی نیز در گروه عقود قرار نمی گیرند که نشود برای آن شرط ضمن عقد قائل شد  .همچنین از آنجائیکه
مسئله حقوق مالکیت فکری  ،به صورتی که امروز مطرح است  ،در زمان شارع مقدس محل بحث نبوده و ارزش اقتصادی
ن داشته  ،پس چگونه می شود امضای شارع را در باره موضوعی که مبتال به جامعه آن حضرت نبوده پیدا کرد ؟ زیرا به دنبال
تحوالت اجتماعی و پیشرفت علوم و فنون و تکنولوژی  ،مسائل جدیدی نیزدر حوزه های اجتماعی  ،حقوقی  ،اقتصادی ،
فرهنگی و  ...ظهور پیدا می کند که قطعا از مسائل جوامع کنونی است و در عصر شارع وجود نداشته و نمی توان برای همه
آنها امضای شارع را جستجو نمود  ،زیرا در اینصورت در حل مسائل جدید با مشکالت عدیده ای روبرو خواهیم شد و به نظر
می رسد برای وضع قوانین جدید باید به همین بسنده کرد که آنها تعارضی با حدود شرعی نداشته باشند و از عدم ردع شارع
در مورد موضوعات مشابه می توان امضای شارع را نتیجه گرفت .
طبق گفته امام خمینی ( ره ) عرف هر جامعه ای وقتی در جامعه مورد پسند عقال قرار گیرد و مورد اعتماد و معتبر قرارگیرد
 ،هر چند که به معصوم متصل نباشد  .چنانچه دلیل مخالفی از شرع در برابر آن نباشد  ،یکی از منابع قانونگذاری به شمار
میرود  ( .امام خمینی ( ره )  ،االجتهاد و  ...ص .)64
 .4اموال معنوی جزو سرمایه های حکومت اسالمی است

بعضی از اندیشمندان معتقدند اموال معنوی درتملک شخص خاصی قرار نمی گیرد بلکه از دارایی های عمومی و ملی
است و دراختیار حکومت است  ،و تحقیقات اندیشمندان گذشته است و به عموم افراد جامعه تعلق دارد و در انحصار
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شخص خاصی قرار نمی گیرد .استادمطهری این را در مورد اختراعات پذیرفته است و می گوید :
ماشین از آن نظر که مظهر ترقی اجتماع است و محصول ماشینی را نمی توان محصول غیر مستقیم سرمایه داردانست بلکه
محصول غیرمستقیم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعورو نبوغ نمی تواند مالک شخصی داشته باشد  ،پس ماشین های
تولید شده نمی تواندبه اشخاص تعلق داشته باشد  ،اینها مسئله دیگری است اینها نقض مالکیت فردی نیست الغای مالکیت
خص وصی نیست  ،بلکه مالکیت اشتراکی درموارد خاصی است  .موجبات آن اقتضا می کند در آن موارد مالکیت اشتراکی و
اجتماعی باشد و نه فردی  (.مطهری  ،نظری به اقتصاد اسالمی  ،ص .)58 – 59

نظرات و استنادات موافقان مالکیت معنوی :
موافقان حقوق مالکیت معنوی بر این باورند که  ،نظام فقهی اسالم  ،نظامی پویاست و باید مطابق اقتضائات زمان  ،مسائل
جدید را از چهارچوب های اصلی آن استخراج کرد  .طبق این دیدگاه به دلیل یکسان نبودن شرایط جامعه درزمان شارع با
جوامع کنونی  ،کاستی هایی در حقوق اسالمی وجود دارد که تدوین قوانینی درجهت رفع این کمبود ها در قالب اصول اسالمی
و نظام فقهی شرع  ،به عهده حاکم اسالمی است و برای حل مسائل مستحدثه از اصولی مدد می گیرند که منافاتی با شرع
مقدس نداشته باشند .
 .1مشروعیت مالکیت معنوی بر اساس نظریه منطقه الفراغ

پایه گذار این نظریه شهید صدر بوده است .منطقه الفراغ به حوزه ای از شریعت ناظر است که به جهت ماهیت متغییر آن ،
احکام و موضوعات و عناوین می توانند متغییر باشند و شارع  ،وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان
را با حفظ ضوابط و در چارچوب معینی به عه ده ولی امر گذاشته است  .در صورت پذیرش این نظریه به چند نکته دست
خواهیم یافت :
الف  :مبنای اعتبار مالکیت معنوی  ،اراده قانونگذار خواهد بود که مشروعیت اختیار ایشان از سوی شارع افاضه شده است .
ب  :نظام مالکیت معنوی دارای ثبات و دوام نخواهد بود و شرایط و اقتضائات ممکن است  ،آن را دچار تحول و دگرگونی کند
یا حتی نظام دیگری جایگزین آن گردد .
ج  :مدت و شرایط مالکیت معنوی  ،تابع مصالحی است که قانونگذار به آن توجه کرده است .
د  :پس از وضع قانون می توان جایگاه معنوی را در ساختارحقوق و نهادهای آن تعیین کرد .
این نظریه  ،یک نظریه غریب یا به اصطالح فقها شاذ است  .ایشان اولین کسی بود که این نظریه را مطرح نمود و پس از ایشان
هم چندان این نظریه مورد استقبال قرار نگرفت  .همچنین مخالفان این نظریه می توانند با پیش کشیدن آیات و روایات حاکی
از جاودانگی و جامعیت شریعت  ،و ظیفه حاکم اسالمی را درمرحله تطبیق احکام کلی بر مصادیق منحصرنموده و بگویند این
احکام درمرحله ذات یا اجرا دارای انعطاف خاصی هستند و تنها در مرحله تطبیق ممکن است گاهی بین آنها ناسازگاری هایی
بوجود آید  ( .حکمت نیا  ،مبانی نظری مالکیت فکری با تاکید بر فقه اسالمی  ،ص  – 227نقل ازمقاله مبانی فقهی و حقوقی
مالکیت معنوی از نگاه مذاهب  ،عمران حلیمی )
 .2قاعده الضرر

فقها در نظریات خود  ،در موارد مختلفی به قاعده الضرر تمسک نموده اند  .طبق این قاعده  ،هر معامله یا حکم که به موجب
آن به جان  ،مال یا آبروی مسلمانی ضرر و زیانی وارد شود  ،ازنظر شرع محکوم است و نظرشارع به حرمت آن است  .موافقان
،با توسل به این قاعده  ،حقوق مالکیت معنوی را این چنین تبیین می کنند که  :هر محصول معنوی  ،حاصل تالش و زحمات
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پدیدآورنده آنست و چه بسا مخترع یا مولف یا خالق یک اثر هنری  ،سالیان متمادی ر ا برای خلق آن اثر صرف کرده باشد و
نادیده گرفتن زحمات و هزینه هایی که شخص در پی خلق اثر فکری خویش مصروف داشته ،معادل ضرر زدن به اوست و این
با اصول فقهی اسالمی  ،در تعارض است  .توضیح این مطلب آنکه با توجه به حضور گسترده وسایل ارتباطی مانند اینترنت و
ظهوروسایل جدید در عرصه تولیدات فکری مانند سی دی ها و  ...متفکرین و دانشمندان علوم مختلف  ،چاره ای جز همگامی
با این فن آوری های نوین ندارند به تبع آن امکان دستیابی به محصوالت فکری  ،بسیار آسان تر و سریعترازگذشته شده است
 .قطعا محافظت ازحریم یادشده نیزدشوارتر است و به حمایت بیشتری از جانب قانونگذار نیاز دارد  .زیرا عدم حمایت قانونی از
تولیدات معنوی  ،باعث دلسردی صاحبان اندیشه خواهد شد و انگیزه آنان را برای انجام کارهای علمی و فرهنگی از بین خواهد
برد .
 .3والیت فقیه

اختیارات گسترده ای که بر مبنای نظام فقهی اسالم به حاکم اسالمی واگذارشده  ،دربسیاری از مسائل مستحدثه راهگشاست
زیرا براساس اصول فقهی اسالم تبعیت ازوالیت فقیه در مسائل حکومتی بر همگان واجب است .ولی فقیه می تواند با توجه به
لزوم حمایت قانون از حقوق مالکیت معنوی از اختیارات گسترده خویش استفاده نماید و جامعه را ملزم به محترم شمردن این
حقوق و تبعیت ازنظام حقوقی مالکیت فکری نماید  .البته قابل ذکر است که امام خمینی (ره) علیرغم آنکه خود بنیانگذارمبنای
والیت فقیه در معنای بسیط آن بودند  ،اما هرگونه حق مالکیت معنوی  ،من جمله  ،حق طبع و حق تالیف را نامشروع می
دانستند  .به نظرمیرسد در زمان حیات ایشان حقوق مالکیت معنوی چنین گستره و بازتابی در جامعه نداشته است  .البته
برخی از فقها که مخالف حقوق مالکیت معنوی هستند  ،مانند آیت ا ...صافی  ،امامی و حائری  ،احکام حکومتی رادر حمایت
از حقوق مالکیت معنوی در حد بسیار اندک پذیرفته اند .
 .4قاعده صحت

گروهی از موافقان مالکیت معنوی معتقدند که اصل صحت ،در مشروعیت بخشیدن و اثبات فقهی بیشتر مسائل مستحدثه
کاربرد دارد  .براساس این قاعده در صورتیکه در صحت مسئله ای از نظر فقهی  ،شک وجود داشته باشد  ،به صحت آن حکم
می گردد  .لذا در مسائلی مانند مالکیت معنوی که ش ک است مورد تایید شارع بوده است یا خیر ،چون به عدم صحت آن
نرسیده ایم  ،می توانیم به صحت اصل مورد نظر حکم کنیم  .البته در باره این اصل دو دیدگاه فقهی وجود دارد  .براساس یک
دیدگاه  ،اصل یادشده در صورتی قابل اجرا است که شرایط عرفی و شرعی معامله و عقد محرز باشد ،لذا با توجه به این که
شرایط عرفی و شرعی حقوق مالکیت معنوی محرز نیست  ،تمسک به اصل یاد شده  ،برای حکم نمودن به صحت حقوق مزبور
نادرست است  .به عبارتی پیش از اثبات شرعی بودن معامالت مستحدثه  ،از جمله حقوق یادشده برای اثبات اعتبار آنها نمی
توان از اصل صحت بهره گرفت  .این نگرش در میان فقها پیروان بیشتری دارد  ( .بجنوردی ،ج ،1ص .)292
براساس نگرش دوم که برخی از فقها از جمله شیخ انصاری ( فرائد االصول ،ج ، 3ص  .)36به آن گرایش دارند استفاده از اصل
صحت برای اثبات اعتبار و مشروعیت مسائل مستحدثه امکان پذیر است  .براساس این نگرش می توان برای اثبات شرعیت
حقوق مالکیت معنوی بهره گرفت(به نقل از مقاله مبانی فقهی حقوق مالکیت معنوی در فقه شیعه،نوشته رحیمی ،سلطانی ).
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 .5حق سبق

ازجمله دالیل مورد استناد برای اثبات شرعیت حقوق مالکیت معنوی قاعده سبق است (مهریزی ،ص  )4موافقان در توضیح
این مطلب به این حدیث استناد می کنند که هرکس پیشی بگیردهرآنچه کسی قبال به آن پیشی نگرفته است وی به آن
سزاوار تراست ( .بیهقی ،ج ،6ص )142پس صاحبان اندیشه وتولید کنندگان محصوالت فکری ،به دلیل این که پیش از دیگران
موفق به خلق آثارخود شده اند  ،نسبت به آنها محق هستند و بر آنها مالکیت پیدا می کنند .
البته به نظرمی رسد این دلیل محکمی برای اثبات مالکیت معنوی نباشد ،زیرا درتولید برخی ازمحصوالت فکری مانند اختراعات
یا اکتشافات ،مخترع با استفاده ازعلوم گذشته موفق به خلق اثرخود شده است .پس می توان صاحبان اندیشه درگذشته را نیز
در آن شریک دانست ولی در بعضی ازتولیدات فکری مثل تالیف ،شاید بتوان به این دلیل استناد کرد .
 .6اثبات مالکیت معنوی براساس عموم اوفوا بالعقود

درخصوص این دلیل باید گفت  :این دلیل مورد استناد مخالفان مالکیت معنوی نیزهست  ،زیرا ازنظرآنان حقوق مالکیت
معنوی  ،شرایط عقد را ندارد که با تمسک به این آیه بشود آن را اثبات کرد و هیچ یک ازمصادیق عقود و معامالت برآن قابل
اثبات نیست،لیکن دراثبات این حقوق توسط موافقان نیزدالیلی ذکرگردیده است که قابل تامل است  .ایشان معتقدند با توجه
به فرا زمانی بودن وجهان شمول بودن آیات الهی وسخنان شارع مقدس ،این آیه بر کلیه قراردادهایی که در زمان شارع وبعد
از آن با توجه به عرف جامعه درزمره عقود و عهود قرار می گیرند ،اطالق دارد و می شود از این آیه به نفع اثبات حقوق مالکیت
معنوی نیز بهره گرفت .
 .7التاکلوا اموالکم منکم بالباطل اال ان تکون تجاره عن تراض (نساء ) 29 /

آیه شریفه مذکوریکی از آیاتی است که موافقان مالکیت معنوی به آن استناد می کنند  .بر اساس آن با توجه به کلمه
استثناء که درآیه آمده و قید تراضی  ،این حقوق ،مصداق تجارت همراه با رضایت است وصحیح می باشد.
به عبارت دیگرازآنجاکه دراین آیه مالک صحت عقود و قرارداد هارا رضایت طرفین اعالم می کند .این مورد در حقوق مالکیت
معنوی وجود دارد زیرابهره مادی درتولیدات فکری نافی اکل به باطل است و هم چنین قراردادهایی که بین مولف و ناشر بسته
می شود ،نشان دهنده تراضی است ،ازه مین روی به دلیل آنکه معاطات عرفا تجارت محسوب می شود و تراضی را همراه
خود دارد به صحت آن حکم شده است  ( .بحر العلوم  ،ج  ، 2ص  101به نقل از مقاله مبانی فقهی حقوق مالکیت معنوی در
فقه شیعه  ،رحیمی ).
 .8سیره عقال

سیره عقال شامل مسلمانان و غیرمسلمانان می شود و درنزد اصولیان متاخر،تبعیت ازآن به بنای عقال ،شایع است .
(مظفر ،ج ،2ص ،153به نقل از همان) .باتوجه به اینکه بحث حقوق مالکیت معنوی تنها اختصاص به مسلمانان نداردو مسئله
ای جهانی است و نخبگان  ،اندیشمندان و خردمندان جهان از نظر آن را پذیرفته و قراردادهای متنوعی در باب حمایت از آن
منعقد شده  ،می توان به صحت آن حکم نمود زیرا در عرف عقال اثبات این حق به مصلحت جامعه است و باعث رشد و پیشرفت
علمی جوامع خواهد شد و از آنجا که سیره عقال ،یکی از دالیل محکمی است که می توان از آن برای اثبات یا رد مسائل
مستحدثه استفاده کرد و نیز چون هیچ ردع و منعی از جانب شارع نسبت به این حقوق به دست فقها نرسیده است پس حکم
به صح ت آن می نمایند .ضمن آنکه عقل نیزبه صحت آن حکم می کند  .مسئله دیگر این که باتوجه به آیات امر به معروف ،
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مانند " خذالفو وامر بالمعروف " ( اعراف ) 199/این حقوق به عرف تعبیر می گردد و به نوعی اشاره به عرف و سیره عقال دارد
(حسینی تهرانی ،ص .)6
یعنی به موجب این آیه شریفه و آیات مشابه هرچه که از دیدگاه عرف  ،به معروف معنا شودامر به آن الزم است و شرعیت آن
 ،اثبات می شود .به تعبیردیگر منظورازکلمه ( العرف ) درآیه امر بالعرف  ،طبق گفته بیشتر فقهای اهل سنت نیز  ،عرف است
از سویی عرف عقال  ،عبارت دیگری است از زمان و مکان که بر فقه اثر چشمگیری دارد و با عناوین  ،عادت  ،عادت عقال ،سنت
 ،سیره عقال  ،طریقه عقال بنای عقال  ،موقع یا مواقع یا مواقف عقالیی  ،قوانین عقالیی  ،اصل عقالیی  ،احکام عقالیی  ،امرار
تکازی  ،ارتکازیات و ارتکاز عقال از آن تعبیر می شود و اخیرا تاثیر زمان و مکان در فقه و اجتهاد تعبیر جدیدی است از امام
خمینی ( ره ) که مراد از همه این تعابیر یاد شده جز عرف عقال و اندیشمندان چیز دیگری نیست  ( .رحیمی و سلطانی  ،مقاله
مبانی فقهی حقوق مالکیت معنوی در فقه شیعه ) همانگونه که ذکر شد  ،سیره عقال یکی از دالیل مهم اثبات شرعیت درمسائل
مستحدثه از جمله حقوق مالکیت معنوی است  .آیت ا ...مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی درباره حقوق مزبور می گوید :
مالکیت فکری همچون مالکیت مادی محترم است و تجاوز به حریم آن جایز نیست و هرکس تجاوزکند وخسارتی به بارآورد
ضامن است زیرا مالکیت  ،از موضوعات عرفی و عقالئیست و به تعبیر دیگر از موضوعاتی است که عرف و عقال آن را تعیین
می کند و می دانیم در عصرو زمان ما این نوع مالکیت در عرف و عقال به رسمیت شناخته شده است و ازآنجا که موضوع
راازعرف می گیریم و حکم را از شرع  ،چنین نتیجه خواهیم که اصل کلی ( الیحل ال حد ان یتصرف فی مال غیره اال باذنه )
 .شامل آن هم می شود  .اضافه براین گاه می شود که برای اختراع یک وسیله صنعتییا اکتشاف یک دارو یا تالیف یک دوره
کتاب یا تولید یک سی دی ،میلیون ها خرج می کنند و صدها ساعت زحمت میکشند .به یقین اگر کسی آن اثر را بردارد و
بدون اجازه تولید کند تکثیر کننده ،ظلم فاحشی مرتکب شده وظلم ازنظرشرع و عقل حرام است و اگرکسی یا کسانی ،مرتکب
این کار خالف ازطرق غیرقانونی شوند  ،دلیل برمباح بودن آن نمی شود و ضامن هستند  ( .سایت رسمی آیت ا ...مکارم
شیرازی استنفائات ) درجایی دیگر نیز در پاسخ به سئوالی که در باره مشروعیت حق تالیف بود فرمودند  :حق تالیف یک
حق عقالیی است که در میان عقالی جهان به رسمیت شناخته شده و تجاوز به آن مصداق ظلم و ممنوع می باشد  .و نشر آثار
مولفین و شعرا بدون اجازه آنان جاینیست و این نکته را باید توجه داشت که همیشه مصادیق ازعرف گرفته می شود و احکام
از شرع مقدس  .و مانعی دارد که با گذشت زمان حقوق تازه عقالئیه پیدا شود و مشمول احکام کلیه اسالم گردد  .حق تالیف
ازحقوق عقالئیه است که شارع مقدس بر اساس عمومات کتاب و سنت آن را امضاء نموده است زیرا در عرف عقال ،عدم رعایت
آن  ،نوعی ظلم محسوب می شود و قابل واگذاری است  .طبق نظرایشان تکثیرکتاب ها نیز بدون رضایت صاحبان اصلی آن
جایزنیست ،مگراینکه ازکفار حربی باشد(همان).
به نظرمی رسد محکم ترین دلیل در اثبات مشروعیت حقوق مالکیت معنوی  ،همین دلیل مذکور باشد  .زیرا در جایی که
اکثر اندیشمندان و نخبگان جهان رای به صحت این حقوق داده اند و آن را ابزاری مهم در جهت تامین امنیت فکری صاحبان
اندیشه می دانند و نیز پیامدهای مثبتی که اثبات این حقوق برای رشد جامعه علمی و فرهنگی کشور ها خواهد داشت دلیلی
برای مخالفت با آن وجود ندارد.
از طرفی عدم هماهنگی کشور ما با دیگر کشورهای جهان در پذیرش حقوق مالکیت فکری  ،مشکالتی را در استفاده از
دستاوردهای علمی کشور های معتقد به این اصول برای ما بوجود خواهد آورد  .زیرا از آنجائیکه آنان پایبند به اصول حقوقی
مالکیت فکری هستند  ،برای استفاده از دستاوردهای علمی و فرهنگیشان باید از قوانین آنها تبعیت کنیم و اگرجامعه ما پذیرای
این اصول نباشد  ،بی شک اشکاالتی در امر تبادل علوم و فنون  ،بین ما و سایر کشورهای جهان وجود خواهد آمد  .کارشناسان
سالهاست در باره اثبات این حقوق به بحث و تبادل نظر پرداخته اند و توانسته اند نظرموافق عده ای از فقها را در مشروعیت
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بخشیدن به این حقوق جلب نمایند  .نتیجه این توافق  ،طراحی و عرضه اوراق ایده و فکر در سازمان فرا بورس کشور است که
به تازگی شروع به کار نموده است .

اوراق ایده وفکر
این اوراق بهادار  ،مبتنی بر طرح یا فکر یا ایده ا ی است که می توان به شرکت ها یا کارخانه های تولیدی که برای ساخت
محصوالتشان به آن ایده ها نیاز دارند ،فروخت  .البته قبل از آنکه اوراقی به نام صاحب ایده تهیه شود باید آن ایده یا فکر را
دراداره کل مالکیت صنعتی به ثبت رساند و بعد از آن برای عرضه آن به صورت اوراق بهادار به سازمان فرابورس مراجعه کند .
مزایای این تشکل را می توان اینگونه برشمرد که  ،صاحبان ایده های علمی یا فرهنگی جدید ،بسیاری ازاوقات منابع مالی الزم
را برای به ثمر رساندن ایده خویش دراختیارندارند  .از طرفی چون سازمانی را برای ارائه طرح خویش نمی شناسند ترجیح می
دهند با شرکت های خارجی معامله کنند .شرکت های تولیدی و کارخانه های صنعتی نیز برای بهبود محصوالت خویش
،احتیاج به افکار خالق و طرح های جدید علمی دارند که نمی دانند چگونه به آن دست پیدا کنند  .این سازمان با ایجاد
هماهنگی بین صاحبان فکر و ایده و تولی د کنندگن  ،زمینه را برای رشد و ارتقاءتولیدات علمی و فرهنگی کشور فراهم می آورد
 .رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح اهداف این بازار به این نکته اشاره نموده و می گوید :
بسیاری ازمواقع دانشگاهیان و مخترعان و مبتکران دارای ایده ها و ابتکارات جدیدی هستند اما به دلیل عدم ارتباط نظام مند
با صنعت قادر به معرفی ایده و ابتکارات خود و در نتیجه تجاری سازی این ایده ها و اختراعات نیستند و بنابر این رابطه بین
دانشگاه و صنعت به خوبی برقرار نمی شود  .این در حالیست که ایران در نو آوری واختراعات در دنیا جزو کشورهای پیشرو
بوده است و به ویژه جوانان دراین عرصه بسیار فعال بوده اند.
دربخش اختراعات و اکتشافات  ،افرادی که اختراعی دارند و اختراع خود را در اداره ثبت مالکیت صنعتی به ثبت رسانده اند ،
می توانند آن اختراع و یا اکتشاف را در قالب  pantelدر بازار دارایی های فکری عرضه کنند و صاحبان بنگاهها و صنایعی که
به این دلیل اختراع نیاز دارند می توانند با این اختراع را از صاحب ایده خریداری کرده و یا در تجاری سازی آن با صاحب
اختراع مشارکت کنند  .به این ترتیب تامین منابع مالی الزم برای عملیاتی کردن ایده و اختراع که اغلب منابع مالی قابل
توجهی نیز می باشد  .ازطریق بازار ایده صورت خواهد گرفت  .به گفته او را ه اندازی بازار ایده  ،امکان عرضه و تجاری سازی
طرح های صنعتی را فراهم می کند و برای صاحبان ایده و فکر کسب درآمدکند  ( .مصاحبه از علی صالح آبادی  ،رییس
سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده در سایت خبر گزاری فارس ).
ازنتایج خوبی که این طرح خواهد داشت  ،تامین منابع مالی مورد نیاز  ،برای تجاری سازی طرحها  ،اختراعات و اکتشافات،
برقراری ارتباط نظام مند میان صنعت و دانشگاه و بهره گیری از ایده های خالقانه در راستای ارتقاء صنعت  ،تجاری سازی
برندها و ایجاد فرصت های کسب درآمدبرای صاحبان برند  ،اشتغال زایی در کشور و در نهایت حفظ نخبگان درداخل کشور و
استفاده از ظرفیت های باالی آنها در راستای ارتقاء جایگاه ایران در عرصه بین المللی است ( همان).

.2نقد و بررسی
بانوجه به مطالب بیان شده  ،در می یابیم که توجه به حقوق مالکیت معنوی و صحه گذاردن قانونگذار بر اصل این حقوق نه
تنها مانع پیشرفت علم نمی شود  ،بلکه باعث گسترش علوم و فنون از طریق عرضه آنها به صورتهای مختلف می باشد .فقها و
مراجع محترم نیز باید  ،با توجه به ضرورت های اجتماعی و نیز برای امنیت محصوالت فکری  ،راهی جدید برای ظهور و
شکوفایی اندیشه های جدید و خالق  ،فراروی اندیشمندان و مبتکران و مخترعان جامعه قرار دهند.اثبات مالیت داشتن ایده و
فکر به نظر کار چندان سختی نیست  .به عنوان مثال  ،نویسنده ای که ماهها تالش نموده تا داستانی را درقالب رمان یا فیلم
نامه به نگارش در آورد و آن را در اختیار تولید کنندگان و سازندگان فیلم و سریال قرار دهد  ،در صورتی که ایشان بدون
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رعایت حقوق نویسنده به تولید فیلم یا سریال آن هم بر اساس فیلم نامه مذکور بپردازند ،آیامنافع مادی حاصل از فروش فیلم
که نصیب تولید کنندگان فیلم خواهد شد  ،جزء سرمایه و اموال محسوب نمی شودو ارزش اقتصادی ندارد ؟ آیا نویسنده نباید
از این منافع مالی بهره مند شود ؟ مسلما قسمت اعظم توفیق یک فیلم یا سریال وابسته به متن قوی و فیلم نامه محکم آن
است  .فیلم هایی که بیشترین فروش ر ا دارند فیلم هایی هستند که از فیلم نامه های قوی تر و اخالقی تری بر خوردارند  .در
این صورت مالیت پیدا کردن فیلم نامه که نوعی محصول فکری است  ،غیر قابل انکار است و قاعدتا باید قوانینی در جهت
حمایت از آنان وجود داشته باشد  .قوانینی که مانع تضییع حق آنان شود و از آنجا که اندیشه و فکر آنان اصلی ترین ابزار کاری
آنان است و نیز منبع درآمد و وسیله امرار معاش آنان می باشد  .تصویب قوانین مربوط به مالکیت حقوق فکری  ،نوعی امنیت
شغلی برای ایشان محسوب می گردد و قطعا ایجاد امنیت شغلی برای اندیشمندان و نخبگان جامعه زمینه را برای رشد آنان
و به تبع آن رشد جامعه فراهم می آورد  .نکته دیگری که قابل ذکر است  ،اعتقاد شارع به مالیت داشتن اندیشه و امور آموزشی
است  ،زیرا اگر از نظر شارع  ،امورفکری  ،ارزش اقتصادی نداشت و قابل مبادله نبود  ،چگونه می شود آموختن قرآن را جزو
صداق زن درنظ ر گرفت ؟ با توجه به همین نکته است که برخی ازعلمای شیعه مانند  ،سید مرتضی و شیخ طوسی  ،اعمال
آموزشی انسان را در زمره اموال به حساب آورده اند و آنرا قابل صداق قرار دادن برای زن دانسته اند  " .امامیه معتقد است که
مانعی ندارد مهر زن  ،آموختن مقداری از قرآن باشد " ( شریف  ،االنتصار  1415 ،ق  ،ص ) 291
" جایز است منافع انسان آزاد  ،مثل آموختن آیه ای یا شعر مباحی یا اختیاری قرار داده شود و یا  ( ...شیخ طوسی  ،الخالف
 1415ق  ،ج  ، 4ص . ) 366
هم چنین اقتضائات زمان ومکان گاهی دلیل وجوب و صدوریک حکم در آن زمان خاص می شود و نمی توان اینگونه تصور
کرد که چون در زمان شارع از حقوق فکری نمی شد بهره برداری مالی شود  ،شارع با شرعیت این حقوق مخالف است بلکه
باید مسائل جدید را در قالب احکام فقهی و با توجه به موازین اسالمی تبیین کرد .
ضمن آنکه شارع  ،عرف و سیره عقال را در صورت تعارض نداشتن با احکام اسالمی قبول داشته  ،پس حکم این حقوق  ،درزمان
حال با توجه به اجماع عقال در تایید آن  ،معلوم و روشن است  .عده ای از فقها معتقدند  ،حق تالیف حق طبع یاحق اختراع
 ،باعث حبس علم یا کتمان آن می شود  ،در صورتیکه باید توجه داشت  ،کسب درآمد و انتفاع مالی از یک ایده  ،فکر یا اختراع
 ،با حبس و کتمان آن متفاوت است و می شود در عین گسترش علوم و فنون  ،از طریق طرح و عرضه آن کسب درآمد نمود
و از منافع مالی آن متنفع شد و این دو با هم تعارضی ندارند  .مضاف بر اینکه هدف و منظور اصلی نظام مالکیت معنوی  ،ایجاد
بستری مناسب برای رونق و گسترش علوم و فنون است  .عالوه برآن در فقه اسالمی  ،احکام مسلم و محکمی درمورد مالکیت
 ،اموال و حقوق مربوط به آن وجود دارد که طبق آن  ،تعرض یا تغییر در اموال یا امالک دیگران  ،بدون اجازه صاحبان اصلی
آن از نظرشرع مقدس حرام است  ،لکن از آنجایی که درزمان شارع به اشیاء مادی و قابل مبادله یا معامله  ،اطالق مالی می
شده  ،اگر با توجه به اجماع عقال مالیت اشیاء معنوی مانند ایده و فکر را ثابت بدانیم  ،قطعا بار کردن احکام مالکیت بر آن
دچاراشکال نخواهد شد .

.3نتیجه
از آن چه گفته شد چنین نتیجه گرفته می شود که حقوق مالکیت معنوی و محصوالت فکری که بر اساس ایده و فکر خالقانه
تولید شده باشند  ،ارزش اقتصادی دارد و منافعی را هم برای فرد هم برای جامعه به ارمغان می آورد و اطالق عنوان کار بر
روی تولید آثار فک ری صحیح می باشد و باتوجه به ضرورت های اجتماعی وحمایت نخبگان جهان از این حقوق  ،باید طبق
اصل سیره عقال به مشروعیت آن حکم داد  .در ضمن گسترش علوم و تکنولوژی وامکان راهیابی آسانتربه محصوالت علمی و
فرهنگی از طریق اینترنت و شبکه های ماهواره ای  ،لزوم تدوین قوانین حمایتی از اینگونه آثار را بیشتر نمایان می نماید  .زیرا
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روشن است کسانی که اقدام به جعل  ،تغییر یا انتشار یک محصول فکری  ،آنهم بدون اجازه صاحب اصلی آن می نمایند ،
هدفی جز بهره برداری شخصی و ایجاد اختالل درنظام علمی و آموزشی کشور ندارند و جدای از اینکه عدم وجود قوانین
حمایتی ،ضربه سنگینی به تولید کنندگان آثار فکری وارد می کند و باعث ایجاد هرج ومرج درساختارنظام آموزشی کشورخواهد
شد و زمینه را برای اعمال خالف اخالق و عرف فراهم می کند و قطعاتصویب این قوانین عالوه بر اینکه مانع تضییع حقوق
اندیشمندان و نخبگان جام عه می گردد  ،مانعی برای گسترش فرهنگ جعل و کالهبرداری در امورفرهنگی نیز می شود و این
قطعا به منفعت جامعه می باشد  .پس می بینیم که دالیل عقلی کافی  ،برای اثبات حقوق مالکیت معنوی وجود دارد که فقها
و قانونگذاران  ،با توجه به آن می توانند مشروعیت حقوق مزبور را ثابت نمایند .
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