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 موضوعه و حقوق شیعهدر فقه حقوق مالکیت فکري بررسی 

 گل محمد قربانی

  دانش آموخته کارشناسی ارشد الهیات )فقه و مبانی حقوق( دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

G.ghorbani59@.gmail.com 

 حمید پورمحمد

 ن شمالواحد تهرا یالملل دانشگاه آزاد اسالم نیارشد حقوق ب یکارشناس یدانشجو
Hamid.poormohammad@gmail.com 

 

 چکیده 
از شاخه های نوین معارف حقوقی است .به رغم عمر کوتاه این شاخه چنان توسعه کمّی و  حقوق مالکیت فکری

وانین ورویّه ی محاکم در سطح کیفی یافته است که شاید کمتر شاخه حقوقی همسان او باشد.حجم بزرگی از ق

ملّی و انبوهی از اسناد منطقه ای و بین المللی در عرصه ی فراملّی ، نشان از اهمیّت آن است. با ورود این مسائل به 

حریم ادبیات حقوقی داخلی و عرضه ی آن بر فقه ، فقیهان وادار به عکس العمل شده اند گروهی آنرا  نامأنوس با 

ن نظر به عدم مشروعیت این حقوق، در نهایت به راه حل های فراشرعی پناه آورده اند.. نهادهای شرعی و ضم

باوجودطرح این مباحث درفقه وشناسایی اجمالی این حقوق از سوی بسیاری ازفقهای امامیه،کوشش نظری ناچیزی 

ست مالکیت فکری برای توجیه و نقد فقهی این حقوق صورت گرفته است. از این رو در پژوهش حاضر سعی شده ا

 و معنوی در فقه امامیه و حقوق مورد تبیین و بررسی قرار گیرد.

 
 

 

 .حقوق ،فقه امامیه  مالکیت فکری، مالکیت معنوی ،واژگان كلیدي: 
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 مقدمه 

این مفهوم آشنا نبودند، در دوران پیش از اختراع ابزار و امکانات و وسایل زندگی ، انسان های ابتدایی از حس مالکیت بی بهره بودند و با 

چرا که خود نیز متعلق به جمع بودند و کم کم با ساخت ابزار و وسایل زندگی و شاید با تصاحب غار به عنوان مکان زندگی ، حس مالکیت 

حق در وجود انسان ظاهر شد و پس از مدتی از دوران وجود ناخود آگاهش در بستر ذهن خودآگاهش تکراری  سر برآورد . این حق ) 

حقیقت این است  مالکیت( ابتدا چیزهای ملموس و عینی را شامل می شد و چیزهای غیر مادّی مانند داستان و نقاشی را در بر نمی گرفت.

انسان طبق غریزه ای قوی مایل است آنچه را تولید می کند و یا به دست می آورد تحت تملک قرار دهد و خودش از آن بهره برداری و 

ز آن لذت ببرد،انسان ازبهره برداری انحصاری از برخی اشیاء نیز لذت می برد ، چرا که به او احساس قدرت می بخشد. این استفاده کند، ا

غریزه طبیعی است . یکی از اهداف انسان از گردهمایی و ایجاد اجتماع، پی گیری همین حس غریزی بود. اجتماع با تدوین و وضع قوانین 

می ساخت. نویسنده و هنرمند نیز به دنبال کسب  م امکان دفاع از جمع را فراهمتک افراد حمایت می کرد و ه نانوشته و نوشته، هم از تک

حمایت اجتماع از این حق خود می باشد که از نتایج مادّی و معنوی آنچه تولید می کند بهره مند گردد. گرچه بزرگ ترین دستاورد 

یت خاطر ناشی از خالقیت و تحسین دیگران است، این سبب  نمی شود که نویسندگان و پدیدآورنده ی اثر ادبی ، هنری و علمی ، رضا

پدیدآورندگان نخواهند که مثل بقیه صاحبان مشاغل از منافع مادّی و مالی آنچه تولید کرده اند محروم بمانند و بهره مند نشوند. حقیقت 

رانده شدن یا چاپ شدن در اختیار دیگران قرار می گیرد و او تسلّطی بر  این است که آنچه پدیدآورنده تولید می کند ، به محض بر زبان

د جریان امور مالی و در آمدها نخواهد داشت و دیگران به راحتی می توانند مالک تولیدات او شوند. اما از طرف دیگر ، آنچه اوتولید می کن

ده ای بخواهند درازای کسب آن لذت معنوی، بهای مادّی اش را برای دیگران بسیار لذت بخش است و زمینه ی این امر وجود دارد که ع

 بپردازند. بنابراین جامعه مسئولیّت حمایت از پدیدآورنده را بر عهده می گیرد و به او اختیار می دهد تا از حاصل خالقیتش بهره برداری

تدا از نویسندگان شروع شده و به هنرمندان و اندیشمندان نماید. به این ترتیب فلسفه تدوین و وضع قانون حمایت از پدیدآورندگان اثرکه اب

و دانشمندان و مخترعان گسترش یافت به خوبی روشن می گردد. از طرف دیگر اجتماع در حمایت از پدیدآورندگان اثر، به فرهنگ خود 

به هنگام حمایت ازپدیدآورندگان، خود  غنا می بخشد و زمینه را برای ظهور انسان های خالّق دیگر فراهم می کند. به این ترتیب جامعه

 منتفع و بهره مندمی شود.

 روش تحقیق 

این پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق و روشن شدن موضوع و آگاهی از آن بهترین روش گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه ای و 

 از منابع کتابخانه ای است.توصیفی و تحلیلی می باشد . روش گردآوری اطالعات فیش برداری و نمونه برداری 

 

 حقوق مالکیت فکري 
ملک در فقه به معنای سلطه و سلطنت قانونی است و مالکیت صفتی است که از این نظر به کار  می رود.  و در حقیقت اعتباری است 

ر وی است اعتبار می کنند که عقالیی. عقالء چیزی را که در دست کسی قرار دارد و متعلق به اوست علقه ای بین او و چیزی که در اختیا

برخی ازفقها حق «. انّ الملکیه اعتبارعقالیی من احکامهاالسلطنه علی التقلیب و التقلّب»این رابطه منشاء تسلّط وی بر آن چیز    می باشد.

کوتاه این شاخه سلطنت را یکی ازاحکام ملکیت می دانند. حقوق مالکیت فکری از شاخه های نوین معارف حقوقی است .به رغم  عمر 

چنان توسعه کمّی و کیفی یافته است که شاید کمتر شاخه حقوقی همسان او باشد.حجم بزرگی از قوانین ورویّه ی محاکم در سطح ملّی و 

اخلی و انبوهی از اسناد منطقه ای و بین المللی در عرصه ی فراملّی ، نشان از اهمیّت آن است. با ورود این مسائل به حریم ادبیات حقوقی د

عرضه ی آن بر فقه ، فقیهان وادار به عکس العمل شده اند گروهی آنرا  نامأنوس با نهادهای شرعی و ضمن نظر به عدم مشروعیت این 

ا در حقوق، در نهایت به راه حل های فراشرعی پناه آورده اند. در برابر، جمعی دیگر کوشیده اند آنرا با شرع سازگار نشان داده ، رعایت آن ر

وابط حقوقی الزم االحترام بدانند. نظر به اهمیّت روز افزون این مقررات در توسعه ، یک بازنگری عمیق و دقیق فقهی به رسم پیشینیان ر

الزم است.اصوال حقوق فکری به آن دسته از امتیازات و اختیاراتی ناظر است که شخص نسبت به نتایج فعالیتّهای فکری خود در حوزه های 

تجارت، علم ، ادب و هنر مطالبه می کند که بر اساس این تعریف حقوق فکری راجع به نتایج خالقیّتها و نوآوری ها بشری  مختلف صنعت،

است. نظامهای حقوقی با شناسایی دو دسته حقوق مستقل از تولید کنندگان فکر، حمایت بعمل می آورند.حقوق معنوی) اخالقی(وحق 
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(. حق معنوی برحسب موارد پدیده های فکری 32.ص5و3جمهوری اسالمی ایران،ق.ح.م.م.ه.موادمعاونت پژوهش ریاست مالی)مادّی( )

نماینده شخصیّت اعتبارجایگاه اثرو نشان خالقیّت، نوآوری،ابتکار، صداقت و امانت صاحب اثر است .این حق از دیر باز به رسمیت شناخته 

ی قرار می گرفتند ، ولی رفته رفته مجامع قانون گذاری و دولتها قوانین حمایتی شده است و متجاوزان به آن در بدو امر مورد فرهنگ اخالق

مناسبی بر حسب شرایط زمان و مکان و نوع اثر منبع حق معنوی وضع کردند. حق مالی رکن دوم حقوق فکری صاحب اثر است . به 

مقابل تصرف دیگران ، وجهی را مطالبه نماید. باوجودطرح موجب این حق،  صاحب اثر می تواند از کلیه ی منافع مالی آن منتفع شده ، در 

این مباحث درفقه وشناسایی اجمالی این حقوق از سوی بسیاری ازفقهای  امامیه،کوشش نظری ناچیزی برای توجیه و نقد فقهی این حقوق 

دالیل مخالفت برخی فقها با مشروعیت  صورت گرفته است ؛ لذا چندین پرسش بنیادین در این حوزه هم چنان بی پاسخ مانده است ؛ مثالً

این حقوق یا مبنای مشروعیّت آنها از نگاه موافقان چیست؟ آیا مخالفان تمام اقسام حقوق فکری و معنوی را غیر مشروع می دانند یا به 

مختلفی در توجیه تفکیک بین حقوق اخالقی و اقتصادی قائل اند؟ درصورت اخیر این تفکیک چگونه توجیه می شود؟کوشش های نظریه 

این حقوق در حقوق موضوعه خارجی شده است از جمله نظریه حقوق طبیعی است که انسان از آن جهت که انسان است و پدیدآورنده ی 

آثاری که موضوع حقوق محل گفتگو است ، باید صاحب اختیار تلقی گردد و دیگران نباید به تعرض و تجاوز به آن مجاز باشند. تنها وی  

شد که باید حق بهره برداری از اثر را داشته باشد و هیچ کس نباید بدون رضای او از آن بهره برداری کند؛ صاحب حق بودن مؤلّف اثر می با

از لوازم انسان بودن اوست. ظریه دوم در این ارتباط نظریه حقوق اعطایی است که برخی حقوق دانان مشروعیت حقوق مزبور را در اراده 

جستجو می کنند؛ به نمایندگی از طرف جامعه و با لحاظ مصالح عمومی و با انگیزه تشویق مبتکران به برخی از اشخاص و  دولتها وقوانین

زیرا  مبتکران ، انواع خاصی از مزایا و امتیازات را اعطا می کند. آنها استدالل می کنند که رویّه ی معمول دولت ها هم مؤیّد این ادّعاست .

اسناد بین المللی ، امتیازات محدود مشخص به پدیدآورندگان آثار ابتکاری داده شده است.  برای نمونه ، حق اختراع به در اکثر قوانین و 

. ، ق .ح 1310ق.ثبت عالیم و اختراعات ، ) سال و حق تألیف ، سی سال و در پاره ای از کشورها تا پنجاه و هفتاد سال اعتبار دارد 20مدت 

جعفری ) ابراین حق معنوی یا فکری، حقی است غیرازحق عینی وذّمی بلکه مزیتی است قانونی و غیر مادّیبن (1385،ص33م. م .ه،م

صفایی ، دکتر ) که مربوط به پدیدآورنده و برای حمایت از آن است (1346لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ، نشر کتابخانه ابن سینا ، تهران ، 

( و به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از 1355، تهران ، انتشارات  مرکز تحقیقات ق مدنی، سید حسین ، مفاهیم و ضوابط جدید در حقو

فعالیت فکر و ابتکارش را می دهد.حضرت امام خمینی )ره( در تحریر الوسیله در بحث مسائل مستحدثه با اشاره به مسأله مورد بحث  می 

عی به شمار نمی آید وزایل نمودن سلطه مردم بر اموالشان بدون اینکه شرط و آنچه که معروف به حق طبع نزدافراداست حق شر»فرمایند:

،حقی بوجود نمی آورد والتزام دیگران به دنبال ندارد. «حق چاپ وتقلیدمحفوظ است» عقدی در بین باشد جایز نیست ومجرد نوشتن جمله

راازاین کار منع نماید. و نیز آنچه که معروف است به ثبت اختراع پس افراد می توانند آن را چاپ و تقلید نمایند،کسی هم نمی تواند آن ها 

ب برای مخترعش ومنع دیگران از تقلیدو تکثیر نمودن آن اختراع هیچ اثر شرعی ندارد و نمی تواند افراد رااز تقلید نمودن آن اختراع وتجار

نع کند و نیز آنچه که معروف است از انحصاری بودن وکسب کردن باآن منع کردوهیچ کس حق ندارد دیگران راازسلطنت دراموالشان م

تجارت یک شیءیا اشیاء برای مؤسسه ای یاتعدادی ازتـجّار یا مانند این ها هیچ اثر شرعی ندارد و بازداشتن دیگران از تجارت و صنعت 

زبیشتر فروختن جایزنیست البته حالل و محصوردانستن درحق چند نفر جایز نیست. همین طورقیمت گذاری براجناس وبازداشتن مالکش ا

برای امام و والی مسلمین این حق است که چنانچه صالح می داند در امور مسلمین از قیمت گذاری بر جنس و صنعت و انحصار تجارت یا 

عه قم : انتشارات جام تحریرالوسیله .روح اهلل ، امام خمینی)ره( ،  «)غیر آن و هر آنچه را که برای نظم و صالح جامعه مفید است انجام دهد

گروهی دیگر بر این نحو مالکیت ) فکری و معنوی ( خرده می گیرند به این دلیل که به رسمیت (. 1363 مدرسین حوزه علمیه قم ،

 شناختن حقوق معنوی باعث می شود تولید کنندگان آثار فرهنگی و علمی بدون دریافت پول آثار خود رادراختیار جامعه قرارندهند

( و از این بابت جامعه لطمه ببیند.مثالً چنانچه 1371، 3و  2لطف اهلل، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره صافی،)

اختراعی مثل برق انجام شود ومخترع آن بخواهد آن رابه قیمت گزافی به دنیا عرضه کند،معلوم است که بخش عمده ای ازجامعه توانایی 

ند داشت و شکاف بین غنی و فقیر روز به روز بیشتر می شود و این مسأله ای است که هرگز شارع مقدس به آن بهره مندی از آن را نخواه

بِ أُولَئِکَ یَلعَنُهُمُ إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَا:» راضی نخواهد بود و مصداق آیه شریفه 

هاى روشن و رهنمودى را که فرو کسانى که نشانه»یعنی«. هستند (159کریم، سوره مبارکه بقره، آیه قرآن اللّهُ وَیَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ)

کنندگان لعنتشان د و لعنتکندارند آنان را خدا لعنت مىایم نهفته مىایم بعد از آنکه آن را براى مردم در کتاب توضیح دادهفرستاده

هرکس دانشی »یعنی« من حفظ علماً فسئل عنه فکتمه،جیء به یوم القیامه ملجوماً بلجام من نار»و پیامبر)ص(هم فرمودند: «.کنند مى

طوسی، االمالی،  . و شیخ71، ص 4نوادر راوندی، عوالی للئالی ، ج  «)رابداند وآنراکتمان نماید روز قیامت با افساری از آتش آورده می شود
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( اینها پاره ای از نظرات مخالفین مشروعیت حقوق فکری  و یا منتقدین این نظریه بود که به 89، المجلس الثالث عشر، حدیث386ص، 1ج

ین مبانی اجمال ارائه شد. که در اینجا برای اینکه به این مخالفتها پاسخ داده شود باید مبانی مشروعیت این حقوق بیان شود  که با ارائه ا

به مخالفت آنها هم گویا پاسخ دادیم . آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی در این باره چنین می گوید:ما معتقدیم که حق طبع وتألیف واختراع 

 ومانند آن یک حق شرعی وقانونی است واز نظر اسالم باید به آن احترام گذاشت. به تعبیر دیگر، اهمیّت مالکیتهای فکری کمتر از مالکیت

های عینی نیست وحکومت اسالمی باید عهده دار آنها باشد دلیل ما در  این قسمت این است که ما همواره موضوعات را از عرف می گیریم 

واحکام را از شرع،مثالً وقتی می گوییم قمار حرام است،حکم تحریم از قرآن واحادیث اسالمی گرفته شده است،اما موضوع قمار 

ف است در مورد مالکیتهای فکری نیز ،مسأله همین گونه است اسالم می گوید ظلم وستم وتجاوز به حق چیست؟بسته به تشخیص عر

دیگران حرام است این حکم از اسالم گرفته شده است ،اما موضوعش یعنی ظلم وستم وتجاوز به حق ،موضوعی است که از عرف گرفته می 

عنوان یک حق شناخته وسلب آن را ظلم می دانند همچنین اسالم می گوید کسی حق  شود وامروز تقریباًهمه عقالء دنیا ،این مسأله را به

ندارد در ملک دیگری بدون رضای او تصرف نمایداین حکم نیز از اسالم گرفته شده است اما موضوعش که انواع مالکیت است، از عرف 

یکی از حقوقی است که در جوامع گذشته وجود  حق تألیف. » (210مرتضی،حقوق مالکیتهای فکری، صچیت سازان، ) گرفته می شو

نداشته است زیرا مؤلفین در تألیفات ونوشته های خود، منافع شخصی خود را در نظر نمی گرفتند. اما پس از آن که کتاب ، وسیله ای برای 

ید زیرا کتابی را که تألیف نموده، تجارت ومعامله گردید، مؤلّف این حق را یافت که از تألیف خود ، در مرحله اول ، خودش استفاده نما

ساخته وپرداخته خود اوست ومنطقی به نظر نمی رسد که کس دیگر از نوشته واثر او ثروتمند گردد اما خودش در فقر واحتیاج بسر 

شروط به موافقت برد.ولذا در شرایط کنونی ، مؤلف این حق را یافته که ازمنافع مادّی کتاب ،خود استفاده نماید واستفاده دیگران را م

اجازه دارد کتاب را « الناس مسلّطون علی اموالهم»خویش نماید.امروزه نمی توان گفت کسی را که کتابی راخریدومالک آن شد، طبق قاعده 

که بدون اجازه مؤلّف وناشر چاپ نماید زیرا قاعده تسلیط فقط اجازه می دهد که انسان بر اموالی تصرف نماید اما مجاز نیست در حقی 

دیگران در اینجا مؤلّف وناشر ازآن خویش  می دانند تصرف نماید.اگر چه چنین حق خصوصی از مؤلّف وناشر را سلب نماییم حقوق بسیاری 

از آنها تضییع گردیده وهرج ومرجی در انتشارات بوجود می آید که از نظر شرع وعقل قابل پذیرش نمی باشد.درزمان شارع مقدس )ع( هم 

ع وابتکار بوده اما برای مؤلّف، مبتکر، مخترع ومحقق حقی اعتبار نمی شده وشارع هم اعتبار نفرموده است بعبارت دیگر، بنا بر تألیف واخترا

 عدم  اعتبار بوده... بناءٌ علی کلّ ما ذکر مشروعیت حقوق مذکوره را ثابت نمی دانیم وهر چند ترتّب برخی از آثاری که برآن حقوق مترتب

ر شرط در ضمن عقد امکان پذیر است  اما مقاصد مهمی راکه ارباب دعوای این حقوق دارند با شرط نمی توان تأمین نمود می گردد به طو

راهی که تا حدی می تواند بعض اغراض صحیحی را که در اعتبار این حقوق در نظر است فراهم سازد این است که فقیه جامع الشرایط 

ظربگیرد به طورموردی نسبت به هرنوع اختراع،تألیف،طبع یاتقلید از آن اختراع یا تألیف را تا مدت برحسب والیت بایدمصالح عامه رادر ن

( شارح تحریر الوسیله در توجیه نظریه فتوای امام در 209و208چیت سازان،مرتضی، حقوق مالکیت های فکری،ص) معینی محدود نماید

فاق نظر ندارند که به مجرد چاپ کتاب  برای صاحب چاپخانه حقی ایجاد می عقال بران امر ات»تحریر الوسیله چنین آورده است که: 

گردد.همچنین توافق  عقالء بر منع مردم ازتقلید قطعیت پیدا نکرده است چراکه طبیعت مردم بر تقلید درهمه امور واعمال واختراعات 

ی نمونه ای دیگ وبهره گرفتن از نتیجه ی فکر گذشتگان را وحرفه ها استوار است وعقال تقلید در یکی از امور صنعتی وساختن شیء از رو

عرفاً تصرفی در حقوق دیگران  که مشروط به اجازه ی صاحبان واعمال وافکار باشد نمی دانند وچاپ کتاب نیز از جریان این سیره ی عقال 

رط در ضمن آن بین مؤلّف وناشر یا انتقال خارج نیست. از بخش دوم فتوا، اینگونه برداشت می شود که در صورت وجود یک عقد شرعی وش

گیرندگان، طبعاً عمل به شرط یعنی عدم تکثیر بدون اجازه مؤلّف الزم است اما بدون هیچ گونه عقد وشرطی بین مؤلّف وناشر وفروشنده 

وشتن جمله حق چاپ وتقلید کتاب با خریداران ،نمی توان آنان را ملزم به  رعایت شرطی از جمله عدم چاپ وتکثیربدون اجازه مؤلّف ،ن

محفوظ است هم برای خریداران ،عرفاً ایجاد الزام  نمی نمایدچرا که او کتاب را از نظر عرفی به صورت مشروط نمی خردوهنگام خرید هم 

اب نمی شرطی با او نمی باشد وذکر جمله فوق هم،قرار دادن شرط در ضمن عقد بیع به شمارنمی آید ومحدود کننده مالکیت خریدار کت

. فتوای امام )ره( موجب بروز تردیدهایی در نحوه عمل محاکم گردید. برخی از  (186مطهری، احمد، مستند التحریرالوسیله، ص) باشد

آن کتاب می  7قضات برای رهایی از این وضعیت وبا توجه به نصوص قانونی،به مسأله دیگری از تحریرالوسیله استناد نمودند.مسأله 

والی مسلمین می توانند آنگونه که به صالح مسلمین است عمل نمایند، از جمله نرخ گذاری یااموری صنعتی یا تجارتی گویدامام )ع(و 

( . تحریرالوسیله . قم : 1363امام خمینی)ره( ، روح اهلل . )) ونظایر آن وهر مسأله ای که مربوط به نظام اسالمی وصالح اجتماع است

اگرچه موضع فقهی امام)ره(نسبت به حق مادی پدیدآورنده موضع منفی است  لیکن در مورد ( .  میه قمانتشارات جامعه مدرسین حوزه عل
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صادقی حق معنوی مؤلّف،در استعالمی که از ایشان به عمل آمده،چنین پاسخ داده شده است:تحریف کتاب واسناد آن به مؤلّف جایز نیست)

 .(249قوق مالکیت های ادبی وفکری، صمقدم ، هوشنگ،ح

 حکم عقل و بناي عقال

گرفته اندو گفته اند سلطه و قلدُری باعث ایجاد مالکیت شده است. امااگر به عقل سلیم مراجعه «زور»برخی منشاءمالکیت را در طول تاریخ

 ذیر می داندنماییم در خواهیم یافت که قبل از آنکه سلطه و زور بخواهد  مالکیتی ایجادکند، فطرت و وجدان وجودآن راامری انکار ناپ

. پس مالکیت ریشه خطری دارد وعقالءبراساس انگیزه عقالیی آن را اعتبار می کنند.به عبارت  (333صدر، سید محمد باقر، اقتصادنا،ص )

دیگرمالکیت درعالم خارج وجود ندارد بلکه اضافه ای که شخص به شیء پیدا می کند مالکیت است وآن شیء نیز به اعتبار اضافه ای که به 

خص پیدا می کند مملوک  می شود. پس درعالم اعتبار موجود است و متعلق آن هم گاهی یک شیءخارجی است که آنرا مالکیت مادّی ش

آیةاهلل موسوی بجنوردی، می گویند و گاهی متعلق آن در عالم خارج وجود ندارد و معلول فکر است که مالکیت معنوی یا فکری می گویند)

در مورد حقوق فکری و معنوی نیز سیر عقالء بر این بوده  . (1373آبان  24مه همشهری ، پیرامون کپی رایت ، سید محمد، میزگرد روزنا

که برای آنهاارزش واعتبار قایل شده اند. امروز در تمام جوامع عقالیی و نظامهای حقوقی دنیا این مسأله جزء حقوقی است که برای آن 

طوریکه کسی غیر او حق استفاده از آن را ندارد و اگر کسی از این حق بدون اجازه ی وی  ارزش قایل هستند و مختص ذی حق است به

همان، فصلنامه رهنمون، مدرسه ) استفاده کند هم از نظر عرف ، عمل خالف و ناپسند انجام داده و هم از لحاظ جزایی قابل تعقیب است

ه این خاطر فتوا داده اند و هر نوع عملی که در نزد عرف و عقالء منشأ برخی ب . ( 211، ص 3،شماره 2،1371ری، شماره عالی شهید مطه

حقوق باشد رعایت آن الزم و تجاوز به آن مصداق ظلم است و شرعاً حرام می باشد . آیت اهلل فاضل لنکرانی نیز در استفتایی در زمینه 

آیةاهلل سبحانی، جعفر، فصلنامه رهنمون، ) موده است لکنحقوق مؤلّف مرقوم نموده اند:گرچه امام)ره(اعتبارشرعی این حقوق را نفی ن

. به نظر قاصر  می رسد که حقوقی را که از نظر عقالء حق شناخته می شود و  ( 207ص  3و  1371، 2مدرسه شهید مطهری، شماره 

رد و از ترّتب آثار آنها جلوگیری آثاری بر آن مترتب می کنند،تادلیل شرعی بر نفی حق بودن آن ها قائم نشده نمی توان آنها را نفی ک

نمی تواند نافی حق بودن آنها باشد. همانطورکه درباب مالکیت الزم نیست دلیل بر «النّاسُ مُسلَّطونَ علی  اَمْوالِـهِم»نمودوادلّه ای مانند

آیةاهلل  فاضل لنکرانی، همان، ) ثبوت آن قائم شود بلکه مجّرد عدم قیام دلیل بر عدم مالکیت کافی است برای ثبوت شرعی همانند عقالء

طبع و تألیف و اختراع و مثل آن یک  آیت اهلل مکارم شیرازی نیز در پاسخ به استفتایی چنین مرقوم داشته اند: مامعتقدیم حق  (210ص 

حق شرعی و قانونی است و از نظراسالم باید به آن احترام گذاشت.دلیل مادراین قسمت این است که ما همواره موضوعات رااز عرف می 

آیةاهلل ) لم می دانندگیریم واحکام رااز شرع؛ امروزه تقریباً همه عقالء دنیا این موضوع را به عنوان یک حق شناخته و سلب آن را یک ظ

. پس عرف عنصری پویاست که همگام بازمان وغیبت های جامعه به پیش می رودو فقط ارتباط نزدیکی با  (211مکارم شیرازی،همان، ص 

عرف رایج دارندواجتهاد خود را بر مبنای آن بنیان می نهند.با این حال در بسیاری موارد فقها درموضوعات اظهارنظر می نمایندکه 

زقلمروفقه بیرون است. تعیین مصادیق حق،مال،عدالت،ظلم،قمار،ملک،بیع،هتک،و...جزءاختیارات فقیه نیست وبه عهده مکلّفین است ا

واظهارنظر فقها تنها در برخی موارداز باب شهادت اهل خبره ارزشمند می باشد و به طور کلی خود فقها نیز باید در این امور به عرف 

است در برخی موارد که احکام صادر شده از سوی فقها مورداعتراض عرف واقع می شود،دلیلش این باشد که در مراجعه نمایندو ممکن 

ضمیر ناخودآگاه خویش موضوع محکوم را از دایره حکم خارج می دانند ولی فقیه آن را داخل دانسته و حکم نموده است. حضرت 

کتاب و سنت بیان شده است در سطح فهم های رایج و شناخت های بسیط ی  امام)ره(می فرمایند: احکام شریعت و وظایف عمل که در

است که هر فردی می تواند به حقیقت آنها برسد. بدین سبب بر فقیه الزم است به محاورات عرضی انس داشته باشد و مسائلی راکه دربیان 

یزدانی،عباس،حق مؤلّف دراندیشه های فقهای معاصر ) عرف متداول است بشناسدواز مسائل عقلی و فلسفی و مطالب بازاری اجتناب ورزد

برخی اشکال می کنند که عرف و سیره عقالً نیز باید به امضا شارع رسیده باشد .  (40،ص 9،1381امامیه،فصلنامه کتابهای اسالمی،شماره 

آیةاهلل سبحانی، جعفر، ) رع به دست نمی آیدو عرف نیز به میزان امضاء شده حجیت دارد لذا در مورد عرفهای جدید که نه رد و نه تایید شا

. امّابرخی دیگر عرف و سیره رابه ماهو معتبر می دانند و معتقدند به طور کلی در باب آراء محجود)احکام  (510تهذیب االحکام،ص 

الء بما هم عقال باقطع موردپسندعرف(و تأدیبات صالحیه از زمان فارابی و ابن سینا تا کنون مفصالً بحث شده است .ما می بینیم عق

منشأاین حکم عقالء فطرت آنها «. نباید» می گویند،در یک سری دیگر « باید»نظرازمذهب وعواطف وعادات ورسوم در یک سری از مسائل 
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واراده تشریعی خدا نمی  است )کلّ مَولُود یُولِدُ علی الفِطره(واین فطرت معلول اراده تکوینی خداونداست)فَطرَه اهلل الَّتی فَطَرَالنّاس عَلَیها(

لذامی توان گفت: کُلَّما حَکَمَ بِهِ العَقل «. باید»؛اراده تشریعی او هم می گوید«باید»تواند مخالف اراده تکوینی او باشد.لذاهرجافطرت می گوید

 . (212،ص 3،1371و2 آیةاهلل موسوی بجنوردی، سید محمد، فصلنامه رهنمون،مدرسه عالی شهید مطهری، شماره، حَکَمَ بِهِ الشَرع)

 حقوق فکري از دیدگاه فقه 

 عدم مشروعیت حقوق فکري
آشکارترین مخالفت با مشروعیت حق فکری درآراو فتاوی حضرت امام )ره( می باشد،ایشان می فرمایند:آنچه معروف به حق طبع شده 

هیچ گونه شرط و عقدی درمیان باشد ، جایز  است.حق شرعی بشمار نمی آیدونفی سلطه ی مردم بر اموالشان)خریدار کتاب(بدون اینکه

فی حد نفسه حقی ایجاد نمی کند و داللت بر التزام  دیگران « حق چاپ وتقلید محفوظ است » نیست، پس چاپ کتاب و نوشتن جمله ی 

امامیه،فصلنامه کتابهای یزدانی،عباس،حق مؤلّف دراندیشه های فقهای معاصر ) نمی نماید ؛ پس دیگران می توانند از آن استفاده نمایند

. ایشان با همین صراحت و قاطعیّت ، مالکیت صنعتی نظیر اختراع و عالئم تجاری را نامشروع و کپی  (40،ص 9،1381اسالمی،شماره 

به فرد  برداری از اختراعات ثبت شده و استفاده ازاین عالئم را بال مانع اعالم می دارند. این گونه قرائت فقهی از مالکیت فکری منحصر

نیست . فقهای نامدار دیگری هم با این برداشت فقهی هم عقیده بوده و می نویسند: حق طبع ، تألیف و اختراع را به مفهومی که در قوانین 

ت جدید از آن تعریف شده و آثاری که بر آن مترتب می نمایند حقیر نتوانستم با احکام و نظامات اسالمی تطبیق نمایم. و از عقود و معامال

است. در زمان شارع مقدس هم تألیف واختراع و ابتکار « اوفو بالعقود» هم نیست که بتوانم بگویم:مشمول اطالقات یا عموم بعضی ادّله مثل

بوده ، اما برای مؤلّف و متبکر و مخترع و محقّق ، حقی اعتبار نمی شده و شارع هم اعتبار نفرموده است و به عبارت دیگر بنا به عدم 

با توجه به این   ( 510آیةاهلل سبحانی، جعفر، تهذیب االحکام،ص ر،بناءٌ علی کُلِّ ما ذَکَر،مشروعیت حقوق مذکوره را ثابت نمی دانم )اعتبا

نظرات آنها راهکارهای فراشرعی هم پیشنهاد می دهند ازآن جمله است می فرمایند : به گونه شرط ضمن عقد می توان برخی ازآثارپذیرفته 

آیةاهلل موسوی بجنوردی، سید محمد، فصلنامه رهنمون،مدرسه عالی شهید ) وق موضوعه را به نفع صاحب اثر تضمین کردشده در حق

بر مبنای این راه حل، شرط مورد نظر باید صریح باشد و مورد توجه متعاقدین که در حین عقد .. (212،ص 3،1371و2مطهری، شماره 

کافی نبود و حق مالی نیت ،چون خریدار معموال علم به این شرط « برای مؤلّف یا ناشر محفوظ کلیه حقوق » باشد. لذا مجرد درج عبارت 

به هنگام خرید کتاب ندارد راه حل دوم هم این است که دولت و حاکم صالحیت دار بر حسب والیت همه یاعامّه و در راستای حفظ مصالح 

ر است،  به رسمیت بشناسد و در هر موردی که صالح بداند، به صاحب اختراع عامه، برخی ازاغراض صحیحی که دراعتبار این حقوق در نظ

( . تحریرالوسیله . قم : انتشارات جامعه  1363امام خمینی)ره( ، روح اهلل . )) یا طبع یا تألیف برای مدت محدودی امتیاز انحصاری اعطا کند

 .(مدرسین حوزه علمیه قم

 

 مشروعیت حقوق فکري
ق ، برخی حقوقدانان و معاصران در مواجهه بااین پدیده نو ظهور،تالش کرده آنرامشروع جلوه دهند.آنها بااستناد به ادّله درمقابل فقهای فو

احکام اولیّه به توجیه آن می پردازند و به این صورت که از نظراصول استنباط فقهی ، مطمئن ترین و پایدارترین حکم فقهی ، حکمی است 

دّله ی احکام اولیّه مستند باشد. لذا آنها تالشهای مضاعفی در شمول ادّله احکام اولیّه نسبت به این حقوق مبذول که دست کم به یکی از ا

داشته اند.آنهاباتصرّف درشمول اطالقات و عمومات شرعی و یا با توسعه در گفته های مفهومی و موضوعی این ادّله ، زمینه این پوشش را 

وزه از مهم ترین حقوق اساسی شناخته شده می باشدکه در جنبه های گوناگونی اعمال شده اند. حقوق حقوق فکری،امر فراهم نمودند.

مؤلّفین و مصنفّین آثارعلمی ادبی هنری مکتوب، نرم افزارهای رایانه ای خدمات اینترنتی،ابداعات،اختراعات همه و همه مجاری این حق 

تن این حقوق با پیوستن به کنوانسیون های بین المللی به مثابه احترام به عقل ورای بزرگ الهی می باشند. پس بنابراین به رسمیت شناخ

انسانی و بیانگر اکرام و ارج نهادن انسان است. درمیان حقوق دانها بر خالف فقها اختالف چندانی در به رسمیت شناختن مالکیت فکری 

نظر دارند هر چند در تعاریف آنها از مالکیت فکری و معنوی اختالفاتی دیده  دیده    نمی شود و تقریباً تمام آنها بر چنین مالکیتی اتفاق

 می شود. پس دراینجا به بررسی ویژگی ها و شرایط آثار و فعالیّتهای مورد حمایت مادّی و معنوی بر آنها پرداخته می شود.
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 ویژگی هاي آثار مورد حمایت

 محسوب بودن شکل اثر

زمانی که از غالب ذهن خارج نشده اند و در قالب عینی و محسوس تجسم نیافته اند و قابل حمایت نمی باشند .  مسلّماً افکارواندیشه ها تا 

به عبارت دیگر اثری مورد حمایت قانون است که شکل گرفته و شخصیّت پدیدآورنده به نحوی از انحاء در آن تجلی پیدا کرده باشد. فکر 

همه می توانند از آن بهره مند شوند چیزی که متعلق به هنرمند ، مؤلّف ویا مخترع است نحوه  بردن شکل به دارایی عملی تعلق دارد و

 (.1379، 101همان، همان، ص ) بیان و یا عرضه افکار شخصی یا افکار دیگری است

 

 اصالت اثر

ز این)فکری و افکار او باشد . اما نو بودن اثری قابل حمایت است که ابتکاری و اصیل باشد به این معنا که مظهر منویات مؤلّف و انعکاسی ا

. ماده  (هران: انتشارات  مرکز تحقیقاتت فاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی .م. (1355) .صفایی ، دکتر سید حسین) اثر شرط نیست

ردن ابداع و ابتکار در جمالت با بکارب 1348ق . حمایت از حقوق مؤلّفان و مصّنفان و هنرمندان مصوب  2و 1قانونگذار ایران در مواد  35

 مختلف به این شرط اشاره نموده است .

 

 مالیت داشتن اثر 

باید توجه داشت تنها قابلیت مبادله و ارزش اقتصادی اثر معیار مالکیت اثر نیست بلکه نقش عرف و مطابقت اثر با نظم عمومی و اخالق  

 . چاپ، نشر، پخش یا اجرای اثر برای نخستین بار در ایران صورت گرفته باشد ت.حسنه نیز برای مورد حمایت قانونی واقع شدن اثر الزم اس

و ق ح ح م ه می باشد و بنابراین فرقی نمی کند که مؤلّف ایرانی باشد یا خارجی، فقط برای برخورداری ازحمایت  22این شرط مطابق م 

 قانونی باید برای بار اول در ایران منتشر شده باشد.

 

 مؤلّفحقوق مادّي 

منظورازحقوق مادّی مؤلّف هر گونه تصرّف در اثر است که متضمّن استفاده مالی باشد.البته قانون گذار ایران در قانون ح ح م م ه 

             ت را بکار می برد.         ازمعنوی(به حقوق مادّی تعبیر کرده است که شاید بهتر بود به جای آن حقوق مالی که رساتر و رایج تر اس

ق ح ح م م ه مقرّر می دارد: مؤلّف اثرهای مورد  5ماده آن است.  موقتی بودنو  قابل نقل و انتقال بودن :  ویژگی های حقوق مادّی 

اری حمایت این قانون می تواننداستفاده ازحقوق مادّی خودرابه غیر واگذارنمایند. این انتقال به دو صورت انجام می گیرد: الف: انتقال اختی

اثر به سفارش یک شخص حقوقی -2بوسیله شخص  مؤلّف به یک شخص دیگر واگذاری شود. - 1خود به سه شکل صورت می گیرد:که 

وصیّت تملیکی که شخص در ثلث مال به -3(.13خلق شده لذابرای مدرکی معین حقوق مادّی آن متعلق به سفارش دهنده می باشد)م

بواسطه فوت صاحب حقوق  -1نمایند. ب: انتقال قهری که خود به دوصورت است: حقی از حقوق فکری خود به نفع شخصی وصّیت می

بواسطه توقیف یادرخواست تأمین،البته تا زمانی که اثری انتشار  –2فکری این حقوق به ورثه او یا قائم مقام قانونی او منتقل می گردد.

عبادی، ن اثر معنا ندارد.زیرا هنوز حق مالی بوجود نیامده است)نیافته و در  دسترس مردم قرار نگرفته تأمین یا توقیف حقوق مادّی آ

(گرچه فی نفسه دارای ارزش فراوانی باشد.ونیز باید توجه داشت که درخواست توقیف یا  28شیرین، حقوق مالکیت ادبی و هنری ،ص

ز حقوق مالی آن استیفا نمایند. دوّمین ویژگی حقوق تأمین نمی تواند صاحب اثررا ملزم به انتشاراثر نماید تا طلبکاران بتوانند دیون خود راا

مادّی محدود بودن آن به زمان معیّن است که به قانون هر کشوری وابسته است مثالً  در ایران وانگلستان قانون ثبت عالئم واختراعات حق 

سال می داند. علت موقّتی  17این حق را انحصاری مزبور راحداکثر برای مدت بیست سال به رسمیّت شناخته ولی قوانین آمریکا انحصار 

بودن حقوق مادّی این است که اثر ادبی یا هنری و سایر حقوق فکری برای استفاده عموم پدید یافته است و نیز همه آثار ادبی و هنری 

زآن بهره مند جامعه می شوند پس بعد از مدت زمانی که حقوق فردی نسبت به اثر باید به نفع حقوق جامعه ساقط شود همگان ا

: تصنیفات و تألیفات و ترجمه های که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضایت   1356ق اجرای احکام مصوب  65بصره ذیل ماده گردند)
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(.  قانونگذارایران به طور عادی حقوق مصنّف و مؤلّف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنها توقیف نمی شود

اثر را تا سی سال بعد از مرگ مؤلّف بیان نموده است و در مورد آثار و گونه های خاص ادبی یا محورهای پدیدآوردن آثار این مدت  مادّی

، حق عرضه واجرا ، حق ترجمه ، حق اقتباس و تلخیص  اقسام حقوق مادّی:حق نشر وتکثیر (.14و12راافزایش یاکاهش داده است)مواد

               ، حق تعقیب.پاداش  حق استفاده از،  وتبدیل

                

 حقوق معنوي مؤلّف

می باشد که برخی از این حقوق که مرتبط به شخصیّت پدیدآورنده  برای پدید آرونده یک اثر فکری حقوق و مزایای غیر مادّی و جود دارد 

 به عنوان حقوق اخالقی یاد می کنند. .

 

 ویژگی هاي حقوق معنوي 
ده یک اثر ممکن است یک نفر یا چند نفر باشند ولی یک شخصیّت حقوقی نمی تواند پدیدآورنده باشد اگر چه می تواند صاحب پدیدآورن

حقوقی در بهره برداری از آن اثر باشد . لذا مالکیّت معنوی به جهت متضّمن حقوق معنوی بودنش هر گز نمی تواند به صورت یک کل به 

بموجب قرارداد انتقال :  ث اخالقی اثر همواره با نام پدیدآورنده همراه خواهد بود .الف( غیر قابل انتقال بودنطرف دیگر منتقل شود و از حی

نمی یابند.علت این امر نیز در طبیعت و ماهیّت این حقوق  حقوقی (،این قسمت ازحقوق انتقالحقوق اثر به شخص دیگر)اعم ازحقیقی یا

دارد. حتی ورّاث اگر چه می توانند این حق رااجراکنند ولی اصل حق به ایشان منتقل نشده است و است که اقتضای عدم انتقال به غیررا

 آنچنان که مؤلّف  می تواند نوشته خود را به کلی دگرگون سازد و نظریه های مخالف با گذشته بدهد یا آنان راازبین ببرد، بازماندگان او

( فاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی. تهران : انتشارات  مرکز تحقیقاتم( .  1355. ) یندکتر سید حس صفایی ،چنین اختیاری را ندارند)

حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و به مرور زمان هم ساقط نمی شود. بنابراین قانون  4طبق ماده:  ب( دائمی بودن. 

ی که برای نخستین بار در ایران انتشار می یابند،منحصر می داند ولی در گذار ایران هم اگر چه درحقوق مادّی حمایت رامخصوص آثار

 مورد حقوق معنوی این حمایت را به طور کامل نسبت به همه آثار اعمال می نمایند و اجازه تجاوز به آنها را نمی دهد.

 

 اقسام حقوق معنوي

اکنون جمهوری اسالمی ایران در زمینه حقوق  در برابر تغییرات .  حق اقدام یا حرمت اثر –حق انتساب اثر به مؤلّف  –حق انتشار اولیه 

به  1377مربوط به مالکیت صنعتی به بخش کنوانسیون پاریس از سازمان جهانی مالکیت معنوی ملحق شده است و این الحاق در سال 

با وجود اینکه علی رغم اختالف در فتاوی تصویب نهایی شورای محترم نگهبان نیز رسید. لکن در حقوق مربوط به مالکیت ادبی و هنری 

فقها، در داخل کشور این حقوق به رسمیت شناخته شده است و قوانین کم و بیش الزم االجرایی در کشور وجود دارد که آن هم مربوط به 

الکیت نپیوسته است. عدم لکن در بُعد بین المللی تا کنون ایران به بخش کنوانسیون برن از سازمان جهان م قبل از انقالب می باشد. 

پیوستن ایران به این کنوانسیون سبب شده است که نویسندگان ،مؤلّفان، مترجمان ومحققان داخلی بتوانند آزادانه و بدون پرداخت هیچ 

بنام خود ترجمه وجهی یا اجازه ای از صاحب اصلی اثر چه مکتوب و چه الکترونیکی ورایانه ای ، آن اثر را تکثیر ، اقتباس ، تحریف  و حتی 

و چاپ نمایند.منشأ عدم الحاق ایران به این کنوانسیون  پاسخ استفتایی است که وزیر وقت فرهنگ وارشاد اسالمی از مقام رهبری نموده 

ده اند است به این صورت که: اغلب کشورها عالوه بر داشتن قانون ملّی درباره حق مؤلّف در قالب معاهدات بین المللی به همدیگر تعهّد بر

ز که در قبال استفاده انتفاعی شهروندان خود از آثار علمی ، ادبی یا هنری شهروندان آن کشورهای دیگر،حقوق آنها را رعایت کنند، آیا جای

 است که جمهوری اسالمی ایران نیز این تعهّدات دو جانبه رابا کشورهای دیگر بپذیرد؟ که مقام عظمای والیت در پاسخ مرقوم داشته اند:

حق التألیف درباره مؤلّفین و مصنفّین داخل کشور امری منطقی و شرعی است لکن انعقاد قرار داد متقابل این حق )کپی 

چیت سازان،دکتر رایت(راباکشورهای دیگر درحال حاضر  مفید و به مصلحت نمی دانم بلکه به ضرر و برخالف مصلحت   می دانم)

 ( 2/10/1373مقام معظم رهبری به نامه وزیر ارشاد وقت که حاوی فتوای معظم له بود..)پاسخ 85مرتضی،حقوق مالکیت های فکری،ص
آنچه از این فتوا و سایر پاسخ های مقام معظم رهبری در مسأله مورد بحث مستفاد می گردد، این است که ایشان نیز این حقوق را عقالً و 

با کشورهای دیگر را به علت فقدان  مصلحت جایز نمی دانند. در حقیقت ایشان با شرعاً جایز و الزم الرّعایه می دانند و عدم انعقاد پیمان 
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حکم ثانوی که ازاختیارات ایشان است حکم شرعی خود مبنی بر مشروع بودن رعایت این حقوق نسبت به سایر کشورها را موقّتاً ترک 

ی است و روز به روز به یافته های کشورهای پیشرفته دنیا نموده اند وعلت امر نیز واضح است زیرا کشور ما اکنون در حال رشد و ترق

که در صورت .حداقل در زمینه های علمی نیازمند است و با وجود خصومت های آشکار و نهان قدرت های بزرگ هیچ تضمینی وجود ندارد

اینترنتی برای محققان و دانشمندان  الحاق ایران به کنوانسیون های فوق مشکلی در جهت بهره برداری از کتب، نرم افزارها و اطالعات

داخلی بوجود نیاید. و آن اطالعات به سهولت یا با هزینه های متعارف به ما داده شود . لذا رهبری در عین وقوف به جنبه های شرعی 

ن در داخل کشور این موضوع، هزینه های عدم الحاق را قابل تحمل تر دانسته اند و از طرف دیگر برای حمایت از تالش محققّین و مصنفیّ

  حقوق به رسمیت شناخته شده تا انحصاری بودن آنها برای ایشان تشویقی برای ادامه تالششان باشد. 
 

  گیريبحث و نتیجه

حقوق مالکیت فکری از شاخه های نوین معارف حقوقی است .به رغم عمر کوتاه این شاخه چنان توسعه کمّی و کیفی یافته است که شاید 

ه حقوقی همسان او باشد.حجم بزرگی از قوانین ورویّه ی محاکم در سطح ملّی و انبوهی از اسناد منطقه ای و بین المللی در کمتر شاخ

عرصه ی فراملّی ، نشان از اهمیّت آن است. با ورود این مسائل به حریم ادبیات حقوقی داخلی و عرضه ی آن بر فقه ، فقیهان وادار به 

ی آنرا  نامأنوس با نهادهای شرعی و ضمن نظر به عدم مشروعیت این حقوق، در نهایت به راه حل های عکس العمل شده اند گروه

م فراشرعی پناه آورده اند. در برابر، جمعی دیگر کوشیده اند آنرا با شرع سازگار نشان داده ، رعایت آن را در روابط حقوقی الزم االحترا

وق اساسی شناخته شده می باشدکه در جنبه های گوناگونی اعمال شده اند. حقوق مؤلّفین و بدانند. حقوق فکری،امروزه از مهم ترین حق

مصنفّین آثارعلمی ادبی هنری مکتوب، نرم افزارهای رایانه ای خدمات اینترنتی،ابداعات،اختراعات همه و همه مجاری این حق بزرگ الهی 

ستن به کنوانسیون های بین المللی به مثابه احترام به عقل ورای انسانی و می باشند. پس بنابراین به رسمیت شناختن این حقوق با پیو

 بیانگر اکرام و ارج نهادن انسان است. 
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