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  فکريحقوق مالکیت فقهی، حقوقی و اخالقی  بازبینی
   

  1بیژن بیدآباد

  

  دهکیچ
دینی، موافق موازین تحت عنوان حقوق مالکیت فکري اعد حقوقی براي آن وو وضع قاندیشه به فکر و مالکیت مبحث توسعه 

پدیدآورندگان ار حقوق از ابعاد مختلف حاکی از آن است که انحص فکريحقوق مالکیت نیست. بررسی فلسفی و اخالقی 
توان به مستندي در آیات قرآن و احادیث و اخبار رجوع نمود که به سبب آن  محصوالت فکري مغایر با اخالق است و نمی

ي اجتماعی و همچنین منع ربامنع د. در این مقاله با طرح موضوعاتی نظیر منع بخل نسبت به جامعه و کرحقوق حمایت این از 
از لحاظ  فکريوضع حقوق مالکیت رسیم که  به این نتیجه میمتون فقهی و اخالقی قرآن کریم و  استناد بهبا  ،عدم افشاي علم

از بعد  آثار دیگران نیستند.تحریف شود که افراد مجاز به  گیري می همچنان نتیجهعلیرغم این . باشد یمنپسند مورد اخالقی 
  آن اجماع نیست.مشروعیت و در باب توسعه زیادي در فقه ندارد  فکريحقوق مالکیت فقهی، 

هدف  مؤید این است که ترتیبات مقرر شده با سازمان تجارت جهانیهاي  موافقتنامهدر رابطه با فکري  مالکیتبررسی حقوق 
و از سوي دیگر موجبات  شود میدیگر کشورها  کشورهاي صنعتی برتفوق  ، موجبارتقاي حمایت از حقوق مالکیت فکري

  آورد. صادي کشورهاي در حال توسعه را فراهم میکندي توسعه اقت
  

   TRIPSرباي اجتماعی، بخل به جامعه، افشاي علم، اخالق، ، فکريحقوق مالکیت  :کلیدواژه
  

  مقدمه
هاي مفهومی  در هر متن اقتصادي با ویژگیاز مفاهیم بسیار گسترده در اقتصاد است که  2هاي ثروت، سرمایه و دارایی واژه

داري تملک  اي نظیر دوران برده مختلف سرمایه در طول تاریخ آنقدر متنوع بوده که در ازمنه 4شقوق 3.ندا شده متنوع استعمال
 !شده است نیز از موارد تعریفی سرمایه تلقی میو فرزندان و زن به عنوان همسر گان  و فرزندان بردهانسان تحت عنوان برده 
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آالت و تجهیزات و تأسیسات، انسانی، ساختاري،  هاي نقدي، ماشین یهتنوع تعریفی سرمایه شامل موضوعاتی نظیر سرما
این  8.خود دارند ذیلشود که هرکدام شقوق متنوعی نیز در  و غیره می 7فرهنگی 6،اجتماعی 5سازمانی، فرآیندي، مشتري،

ذیل  فکريت عنوان سرمایه هایی که به ذهن فرد خطور نموده تح تسرّي داده شده بطوریکه ایدهنیز توسعه به مالکیت اندیشه 
 نازعاتبراي حلّ و فصل م نماید را بررسی میآن به تبع مالکیت و حدود ثغور که واژه سرمایه قرار گرفته و نتیجتاً علم حقوق 

عبارت از حقوق ناشی  آندر معنی وسیع یا معنوي حقوق مالکیت فکري  .حقوق مترتب بر آن قواعدي را وضع کرده استو 
بخشی از حقوق موضوع مالکیت  شق ازاین در  .استهنري  و ادبی ،صنعتی ،هاي علمی فکري در زمینه هاي از خالقیت

 و یسمع آثار (شامل 9يهنر و یادب يها تکیمال عمده لکش دو (معنوي) يرکف تکیمال باب در .است ملموسغیرهاي  داراي
 حق ،یصنعت و یتجارت عالئم ،یتجارت اسماء (شامل 10يتجار و یصنعت يها تکیمال ) و... و  تزئینی، توبکم ،یتجسم ،يبصر

   11رد.یگ یم قرار بحث ) مورد... و یصنعت يها طرح ،یفن دانش حق اختراع،
از حقوقی که یا فکري اي از قواعد حقوقی در بسیاري از کشورها تحت عنوان حقوق مالکیت معنوي  در این دوران مجموعه

هاي سازمان تجارت جهانی  ها از طریق موافقتنامه و این حمایت کند ت حمایت میي اعطاء شده اسفکرهاي  به صاحبان سرمایه
ابداعات و اختراعات و خلق آثار آیا در این مقاله هدف ما بررسی این موضوع است که  .اند به سایر کشورها تسرّي داده شده

خاص شوند مستحق حقوقی  بندي می طبقه 12فکري یا معنوي فکري و موارد مرتبط با آن که تحت عنوان اصطالح مالکیت
همنجر به که حمایت نوع این  فلسفی و اخالقیبستر دینی، سوال در این است که  ؟یا خیر هستند ق عد اي و سلطه بر  تفو

  .یستچشود  دیگران شده و می

  فکريحقوق مالکیت منشاء 
 از دقیق تعریف .شود بکار برده می معامله مورد مالدربارة  هم و مالکیت حقدر مورد  همیا معنوي  فکري مالکیت اصطالح
 اساس این بر 13.مختلف متفاوت است حقوقی هاي نظامدر  آن بر مترتب احکامو نتیجتاً  آن ماهیتو  ابعاد و فکري مالکیت
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 برخی 14.دهد می ابتکار و فکر و فعالیت از انحصاري انتفاع اختیار آن صاحب به کهاند  دانسته حقوقی را فکري حقوق برخی
 که ارزش است انسان فکري اثربلکه  نیست مادي یءیش آنها موضوع که دانند می حقوقیرا  فکري حقوق از منظورنیز 

   15.دارد اقتصادي
 دریافت شایستهاز کار آنان و لذا  منتج فکري آثار پدیدآورندگان لذا حقوق وفرد دانسته  کار را فکري مالکیتبرخی منشاء 

 فکري ابتکار و خالقیت نتیجهزیرا نتیجه کار کارگر با  .نماید ولی کامل نیست درست می چندهر دیدگاه این .است مزد
گردد چرا این خالقیت باید  از سوي دیگر وجه معقول آن این است که اگر کار یک فرد منتج به خالقیتی می .یکسان نیست

ري را کار انجام شده پدیدآورنده بدانیم اگر مبناي حقوق مالکیت فک! مستفیض از حقوق انحصاري براي پدیدآورنده شود
اي بوجود خواهد آمد که به راحتی قابل حل نیست. عالوه بر این خطورات ذهنی همانطور که به ذهن فردي  مسائل عدیده

شود. و براي اولین کسی که موضوعی به ذهن وي خطور کند مستوجب تملک بر  شود به ذهن دیگران نیز وارد می وارد می
شود. مثالً اگر بخواهیم حقوق مالکیت فکري قضیه تساوي مربع وتر با جمع مربعات دو ضلع دیگر در مثلث  میایده نآن 
هاي قبل و حال و آینده را باید در گرو فیثاغورث  ها و ساختمان الزاویه را مختص فیثاغورث بدانیم. تمام صناعات و سازه قائم

کردند و خطور این قضیه در  کرد افراد بعد وي حل می ه را فیثاغورث حل نمیبگذاریم. مسلماً اگر این قضی(و یا وراث وي) 
شود. یا مثال دیگر هندسه دایره  مرتبط با آن براي او نمی فکريبار اول به ذهن فیثاغورث موجب مالکیت این قضیه و حقوق 

هاي علوم و فنون و صناعات  کلیه رشته درهاي فراوان  و اختراع چرخ است. مثال دیگر الکتریسیته است. و از این دست نمونه
  هست.

 اینولی آنچه که در حال حاضر بسیار مطرح است  .دانند می پدیدآورنده شخصیتبرخی دیگر منشاء این حق را ناشی از 
 مالکیت کهشود  می اردو اشکاللحاظ حقوقی بر این نظر این  از .شود می شناخته مالکیت نوعی پدیدآورنده حق که است
این حق را منبعث از دیگر برخی  .است مالی غیر و غیرمطلق موقت، فکري حقوق کهیحالاست در مالی و مطلق ،ئمیدا حقی

اگر قرارداد خصوصی بین اشخاص فرض شود با توجه به اصل حاکمیت قراردادها توافق در قبال انجام کار  .اند قرارداد دانسته
تواند  صحیح نمی اجتماعی قراردادولی بسط و توسعه آن به  .معقول است یابد و میصورت و منطبق با توافق اطراف قرارداد 

مابازاء آن را به وي  پاداش شود تا میدارد لذا جامعه نیز مکلف  عرضه می اجتماع به را خود اثر پدیدآورنده چون یعنی .باشد
امکاناتی است که  هر فرد، همانر منشاء خلق هر خالقیت و ابتکا این موضوع از این جهت قابل نقد است که .پرداخت کند

به عبارت دیگر تربیت و امکانات مختلف و متنوع جامعه بوده که این قدرت  .جامعه در اختیار پدیدآورنده قرار داده است
 اثرآن مورث خلق  ستهتوان خلق اثر فکري را براي پدیدآورنده بوجود آورده است وگرنه فرد به تنهایی و دور از جامعه نمی

اخالق  را ناشی از این قسم حقوقاست که  کسانیر مؤید نظرات یخانظر  .در جامعه کاربرد داردزیرا که آن اثر  ؛باشد
انباشت سرمایه، بخل نسبت به اجتماعی که خود مبتکر  و تحصیل و غیرمنصفانه رقابتنظیر  اخالقی به عبارتی، موارد .دانند می
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و از این قبیل موارد همگی داللت بر این دارند  ،کننده حق توسط گیرنده حق هرا آفریده، عدم استحقاق دریافت مازاد از هب
بطور کلی مالکیت  .که حقوق پدیدآورنده نباید در حدودي از انحصار قرار گیرد که موجبات موارد اخیر را فراهم آورد

رطور بخواهد آن را بکار گیرد و تواند ه اش می مفهومی عرفی و اعتباري است و به هر چیزي که از آنِ شخص است و دارنده
تواند موارد موضوع  ولی این تعریف نمی 16شود می اطالقمند گردد،  تواند از آن بهره دیگري بدون اجازه دارندة این حق نمی

 قابل مستقیما که نفعیمادام که  فکري ی، باید گفت حق مالکیتحقوقهاي  بندي از لحاظ طبقه .را شامل باشد فکريمالکیت 
 پول به ارزیابی قابل اًمستقیمو  ندارد مبادله ارزش آید که غیرمالی بشمار می نکند از جمله حقوق ایجاد باشد، پول به تقویم
لی این جنبه تعلق به عین مال دارد نه ویابد  می مالیجنبه حقوق  است انتفاع حق و مالکیتولی زمانی که موضوع حق،  .نیست

شود که دیگري بدون  در زمره اقالم مالکیت مالی محسوب نمی فکريهیت مالکیت یعنی ما .حقوق غیرمالی مترتب بر آن
که  دینی و چه عینیچه  مالی حقحقوق ناشی از تواند  شخص میبه عبارتی  .مند گردد اجازه دارندة این حق نتواند از آن بهره

 حقوق ماهیتولی  17را مطالبه کند دارد(حق دینی)  دیگري به نسبت(حق عینی) و  خارجی مال به نسبت واسطه بدون شخص
 »منقول اموال حکم« در فکري حقوقبه عبارت دیگر  .ندارد انطباق دینی و عینی حقوقوقتی حق غیرمالی است با  فکري
 مادي حقّ، متعلق که دارد این بر اشاره صرفاً فکري مالکیت حقوق اصطالح در فکريهرچند تصریح کنیم که واژه  نیست
ندانسته منحصر  ینیو د ینیبه حقوق ع یکالسکف یرا بنا بر تعر یحقوق ماللذا برخی  .است انسان فکري تفعالی بلکه نیست،

براي  18.اند هردکم یتقس يو معنو ینی، دینیرا به سه دسته ع یحق مال ومطرح  فکريز تحت عنوان حقوق ین يگریحق دو 
 .داریم امروزه را بر جامعه مورد مثال مرعی می فکريیت داري هستیم و حقوق مالک توضیح بیشتر فرض کنید در دوران برده

بهره و بازده آن صنعت را به اربابش رد العمر  اماي یا فرزند وي صنعتی آموخته باشد باید ماد معنی آن این است که اگر برده
ده چه برسد به انسان متمدن داري نیز دچار تردید بو این امر از لحاظ اصول عقلی و انسانی و اخالقی حتی در دوران برده .کند

حال اگر مطابق برخی قواعد حقوقی بعضی کشورها این حقوق به ارث هم برسد و از لحاظ زمانی محدود هم نباشد  امروزي!
کند و از آن الهام گرفته و  مثال دیگر در این است که مثالً فردي اثري فرهنگی را ابتیاع می .موضوع با چالش بیشتر خواهد بود

شود آیا خلق اثر دوم که منتج از اثر خلق اول است از لحاظ حقوقی باید مدیون  سؤال می .کند لتري را خلق میاثر کام
ین به صاحب اثر اول باشد؟ اگر پاسخ مثبت باشد  ر قهقرا میدمثالً  .گردد تا آدم ابولبشر ین هرکس به ماقبل خود بر میود و د
ال پیش بوده و لذا هیچکس محق نیست یک عمل ریاضی شمارش یا جمع و استفاده از اعداد از اختراعات چند هزار س

وقتی  .مسلماً این استنتاج پذیرفته عقل نیست .بدع شمارش جواز استفاده از آن را صادر نکرده استتفریقی انجام دهد زیرا م
رم ثقیل آن را به وي نمی را به اختیار دیگري در می فکريفردي یک اثر  بلکه خواص و آثار مترتب بر آن را فروشد  آورد، جِ

مبادله کرده است. یعنی با فروش مثالً یک کتاب عالوه بر جلد و کاغذ آن تمام دانش درون آن را به تصرّف خریدار 
  درآورده است.
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یعنی همانند سایر حقوق شخصی انتقال آن به  .شود که اصل این حق غیر قابل انتقال است ذکر می فکريدر خصوصیات حق 
برخی در باب انتقال آن پس از مرگ  .ولی واگذاري اعمال و اجراي آن به غیر مجاز است .ر به موجب قرارداد جایز نیستغی

مربوط به شخصیت مؤلف است و بدون شک این حق مشروع است و از جمله احکام  فکريپدیدآورنده معتقدند که حق 
شوند قوانین برخی از  طریق اشخاص حقوقی تولید می در خصوص آثاري که از 19.حق، انتقال قهري آن به وارث است
دهند و در برخی به موجب قانون مقرر شده که حقوق مزبور طی قراردادهاي استخدام و  کشورها انتقال حقوق را اجازه نمی
دیگر  20.مؤلف مبهم است فکريالمللی در زمینه قابلیت انتقال حقوق  کنوانسیونهاي بین .پیمانکاري منتقل شده تلقی گردد

یعنی همگان  .دیگر قابلیت استناد این حق است 21.تواند مبادله شود محدود به زمان و مکان نیست و نمی فکرياینکه حق 
   .است فکريدیگر از خصوصیات آن، غیرمادي بودن حق  .مکلفند تا آن حق را محترم بدارند

  به جامعهنسبت بخل منع 
جود و به  و جوانمردي و و متضاد کرم .است کردن امساك و کردن طمع، منع ت،کردن، آز، الَّم زفتی در لغت به معنی بخل

 منع بخل، .در تعریف بخل عبارت از امساك از مصرف مال و دارایی بخل است 22.سخاء و رادي است معنی حصر در مقابل
 صفات محو اند گفته و است حاجت هنگام ایثار ترك بخل اند گفته و است دیگران مال از بخل شح، و خویشتن، مال از

  23.است حیوانی عادات اثبات و انسانی
با این عبارت منظور این  .کند منع بخل نسبت به جامعه موضوعی اخالقی است و عقل نیز از وجوه مختلف به آن حکم می

ض حقوق مشابه این موضوع در ارتباط موارد مختل .است که علی القاعده منافع جامعه را نباید معطل منافع فردي نمود ف تعرّ
اي وجود دارد. به  هاي حقوقی قوانین عدیده حقوق خصوصی در رفع مشکالت و موانع اجتماعی در همۀ نظامبه عمومی 

ل از جامعه، دانش یا فن  ندا دریافت کرده ۀ خودهاي خود را از جامع عبارتی دیگر هرکدام از افراد بشر یافته و بر علوم محص
ه ولی هنگام اعطاء به داشت رایگان دریافتاین علم را در زمان اخذ از مخزن تجربه جامعه  .تیا هنر و ابتکاري افزوده اس

                                                           
  . 33، ص1371شهریور و آبان  4و  3ش  7مه انفورماتیک، سال ) حقوق معنوي وحکم آن. خبرنا1371گرجی، ابو القاسم ( ١٩

  .323). ترمینولوژي حقوق ، چاپ ششم، گنج دانش، ص 1372جعفري لنگرودي، محمد جعفر (
در حقوق فرانسه حقوق معنوي پدیدآورنده پس از مرگ وي به کسی که به موجب وصیت براي اعمال این حقوق و در واقع براي حفظ حرمت 

  گردد. گردد و در صورت عدم وصیت به ورثه منتقل می نده و اثر او تعیین شده است منتقل میپدیدآور
  .86) حقوق مدنی تطبیقی، نشرمیزان، تهران. ص 1370صفایی، حسین (

حق ادعاي تألیف مستقل از حقوق مادي و حتی پس از انتقال حقوق مزبور، مؤلف «دارد:  مکرر، مقرر می 6ماده  1کنوانسیون برن به موجب بند  ٢٠
شود  تواند به جهت تحریف، تبدیل و هرگونه تغییر و عمل موهن نسبت به اثر مزبور که موجب لطمه به احترام و شهرت او می اثر را دارد و می

  »اعتراض نماید.
  سال پس از مرگ پدیدآورنده مقرر کرده است. 50کنوانسیون برن، مدت اعتبار حقوق مادي را تا  7ماده  1بند  21
  .علی بن عادل ترتیب جرجانی القرآن زوزنی، ترجمان بیهقی، المصادر المصادر الموارد، تاج االطباء، اقرب ناظم االرب، دهخدا، منتهی نامه لغت 22

https://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D8%A8%D8%AE%D9%84  
  .تعریفات جرجانی 23

https://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D8%A8%D8%AE%D9%84
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تحت عنوان حقوق مالکیت که جامعه نیز آن را  استنماید و متوقع  میجامعه در مقام مطالبه برآمده و طلب وجه از جامعه 
و  بخل نسبت به جامعه استمنع وان شده است همان تأکید فرابه آن بخل در قرآن کریم منع آنچه درباره  .بپردازد فکري
را از آن مستثنی  فکرياند که بتوان حقوق شمرده شده تحت مالکیت  جامع هستند و تخصیص نخوردهدر این باره آیات 
 نر آنکه به سوگند و. آغازد گرى جلوه چون روز به سوگند. افکند پرده چون شب به سوگند« 24 :فرماید در سوره لیل می .نمود

 آسانى راه بزودى. کرد تصدیق را نیکوتر و. داشت پروا و داد آنکه اما. است پراکنده شما تالش همانا که. آفرید را ماده و
 دشوارى راه بزودى. گرفت دروغ به را نیکوتر و. دید نیاز بى را خود و ورزید بخل آنکه اما و. گذاشت خواهیم او پاى پیش

 آن از آخرت و دنیا حقیقت در و. ماست بر هدایت همانا. آید نمى کارش به او مال شد، كهال چون و. نمود خواهیم او به
 رخ و کرد تکذیب که همان. درنیاید آن در تر بخت نگون جز. دادم هشدار کشد مى زبانه که آتشى به را شما پس. ماست
 قصد به را هیچکس و. شود پاك هدد مى را خود مال که همان. شد خواهد داشته دور آن از رفتارتر پاك و. برتافت
 در.» شد خواهد خشنود بزودى قطعاً و. است برتر بسى که پروردگارش رضاى خواستن جز. بخشد نمى نعمت یافتن، پاداش
 درباره و کنید احسان مادر و پدر به و مگردانید شریک او با را چیزى و بپرستید را خدا و« 25:فرماید می نساء سوره

 که) کنید نیکى( خود بردگان و مانده درراه و همنشین و بیگانه همسایه و خویش همسایه و مستمندان و مانیتی و خویشاوندان
 و دارند وامى بخل به را مردم و ورزند مى بخل که کسانى همان. دارد نمى دوست است فخرفروش و متکبر که را کسى خدا
 و. ایم کرده آماده خوارکننده عذابى کافران براى و دارند مى پوشیده داشته ارزانى بدانها خویش فضل از خداوند را آنچه

 او یار شیطان کس هر و ندارند ایمان بازپسین روز و خدا به و کنند مى انفاق مردم به دادن نشان براى را اموالشان که کسانى
 کردند مى انفاق داده روزى انآن به خدا آنچه از و آوردند مى ایمان بازپسین روز و خدا به اگر و. است همدمى بد چه باشد
 چندانش دو باشد نیکى اگر و کند نمى ستم اى ذره وزن هم خدا حقیقت در. داناست آنان به خدا و داشت برایشان زیانى چه
 اندوهگین رفته شما دست از آنچه بر تا« 26:فرماید در سوره حدید می .»بخشد مى بزرگ پاداشى خویش نزد از و کند مى

 بخل که همانان. ندارد دوست را فخرفروشى خودپسند هیچ خدا و نکنید شادمانى است داده شما به هآنچ به و نشوید
 توبه سوره در. »است ستوده نیاز بى خدا قطعا گرداند روى که هر و دارند وامى ورزیدن بخل به را مردم و ورزند مى

                                                           
. فََأمَّ . «1-21سوره لیل، آیات  ٢٤ ُرُه َواللَّْيِل ِإَذا يـَْغَشى. َوالنََّهاِر ِإَذا َجتَلَّى. َوَما َخَلَق الذََّكَر َواْألُنَثى. ِإنَّ َسْعَيُكْم َلَشىتَّ ا َمن َأْعَطى َواتـََّقى. َوَصدََّق ِ�ْحلُْسَىن. َفَسنَُيسِّ

ُرُه لِْلُعْسَرى. َوَما يـُْغِين َعْنُه َمالُُه ِإَذا تـََردَّى. إِ لِْلُيْسَرى. َوَأمَّا  نَّ َعَلْيَنا لَْلُهَدى. َوِإنَّ لََنا َلْآلِخَرَة َواْألُوَىل. فَأَنَذْرُتُكْم َ�رًا تـََلظَّى. َمن خبََِل َواْسَتْغَىن. وََكذََّب ِ�ْحلُْسَىن. َفَسنَُيسِّ
. َوَسُيَجنَُّبَها اْألَتْـَقى. الَِّذي يـُْؤِيت َماَلُه يـََتزَكَّى. َوَما ِألََحٍد ِعنَدُه ِمن نِّعْ َال َيْصَالَها ِإالَّ اْألَْشَقى.  َمٍة ُجتَْزى. ِإالَّ ابِْتَغاء َوْجِه رَبِِّه اْألَْعَلى. َوَلَسْوَف الَِّذي َكذََّب َوتـََوىلَّ

  »يـَْرَضى.
َىب َواْجلَاِر اْجلُُنِب َوالصَّاِحِب ُتْشرُِكوْا بِِه َشْيًئا َوِ�ْلَواِلَدْيِن ِإْحَساً� َوِبِذي اْلُقْرَىب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكِني َواْجلَاِر ِذي اْلُقرْ َواْعُبُدوْا اّ�َ َوَال « .36- 40 آیات نساء، سوره ٢٥

الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن َو�َُْمُروَن النَّاَس ِ�ْلُبْخِل َوَيْكُتُموَن َما آَ�ُهُم اّ�ُ ِمن َفْضِلِه َوَأْعَتْدَ� . ُخمَْتاًال َفُخورًا ِ�جلَنِب َواْبِن السَّبِيِل َوَما َمَلَكْت َأْميَاُنُكْم ِإنَّ اّ�َ َال حيُِبُّ َمن َكانَ 
َوَماَذا َعَلْيِهْم َلْو آَمُنوْا ِ��ِّ َواْلَيْوِم  َال ِ�ْلَيْوِم اآلِخِر َوَمن َيُكِن الشَّْيطَاُن َلُه َقرِيًنا َفَساء ِقرِيًنا.َوالَِّذيَن يُنِفُقوَن َأْمَواَهلُْم ِرَ�ء النَّاِس َوَال يـُْؤِمُنوَن ِ��ِّ وَ  .لِْلَكاِفرِيَن َعَذاً� مُِّهيًنا

  »َوِإن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها َويـُْؤِت ِمن لَُّدْنُه َأْجًرا َعِظيًما. ِإنَّ اّ�َ الَ َيْظِلُم ِمْثَقاَل َذرَّةٍ  اآلِخِر َوأَنَفُقوْا ِممَّا َرزَقَـُهُم اّ�ُ وََكاَن اّ�ُ ِ�ِم َعِليًما.
ْفَرُحوا َوَال  فَاَتُكمْ  َما َعَلى �ََْسْوا ِلَكْيَال « .23-24 آیات حدید، سوره ٢٦  َوَمن ِ�ْلُبْخلِ  النَّاسَ  َو�َُْمُرونَ  يـَْبَخُلونَ  الَِّذينَ . َفُخورٍ  ُخمَْتالٍ  ُكلَّ  حيُِبُّ  َال  َوا�َُّ  آَ�ُكمْ  ِمبَا تـَ

  ».اْحلَِميدُ  اْلَغِينُّ  ُهوَ  ا�ََّ  فَِإنَّ  يـََتَولَّ 
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 از و داد میخواه صدقه قطعاً ندک عطا ما به شیخو رمک از اگر هک اند ردهک عهد خدا با هک اند سانىک آنان از و« 27:فرماید می
در  ».برتافتند روى اعراض حال به و دندیورز بخل بدان دیبخش آنان به شیخو فضل از چون پس .شد میخواه ستگانیشا

 که نکنند تصور هرگز ورزند مى بخل کرده عطا آنان به خود فضل از خدا آنچه به که کسانى و« 28:فرماید سوره آل عمران می
 شود مى گردنشان طوق قیامت روز اند ورزیده بخل آن به که آنچه زودى به است بد برایشان بلکه است خوب آنان براى آن

 لهو دنیا این زندگى« 29:فرماید د میدر سوره محم .»است آگاه کنید مى آنچه به خدا و خداست آن از زمین و آسمانها میراث
 را شما) اموال( اگر. خواهد نمى را اموالتان و دهد مى را شما پاداش بدارید پروا و بیاورید ایمان اگر و نیست بیش لعبى و

 راه در انفاق براى که هستید همان شما. کند مى برمال را شما هاى کینه و ورزید مى بخل کند طلب شما از اصرار به و بخواهد
 نیاز بى خدا و ورزیده بخل خود زیان به تنها ورزد بخل کس هر و ورزند مى بخل شما از برخى پس اید شده فراخوانده خدا
و در سورة .» بود نخواهند شما مانند که داد خواهد شما از غیر مردمى به را شما جاى برتابید روى اگر و نیازمندید شما و است

یان بیم بعد از آنکه آن را براى مردم در کتاب را که فرو فرستاد تیادههاى روشن و  نشانهآنچه از سانى که ک«فرماید:  ره میبق
اصالح مگر کسانى که توبه کردند و  کنند تشان مىکنندگان لعن  کند و لعنت  دارند آنان را خدا لعنت مى مىکتمان م کردی

از پیامبر اکرم (ص) وارد شده و همچنین  30»پذیر مهربانم توبهبسیار و من ردکخواهم توبه آشکار کردند پس بر آنان  نمودند و
با این  هاهمه این. زند از آتش افسار  یند او را به لجامخداوشود و آن را کتمان نماید  کسی که از علم سوال: 31که فرمود

ن این هستند که باید در جهت اعتالي جامعه از منافع و دارایی  در بحث حقوق  .خود صرفنظر نمودصراحت و روشنی مبی
توان به جواز متقنی مبتنی بر حصر کامل حقوق مالکیت فکري رسید تا  این آیات داللت دارند بر اینکه نمی فکريمالکیت 

  .معذور داشت فکريهاي  مردم را از مواهب داشته

  ي اجتماعیربا منع
ربا « یعنی. »َمنَا وَ  ِإْرتـََفعَ  َأوْ  زَادَ  ِإَذا ٱملالِ  ٱلرِّ� ِمنْ  ٱلزِّ�َدةُ  ِفيهِ  ْصلُ ٱالَ وَ «آمده:  32است. در لسان العرب» يادیز« یربا در لغت به معن

سود و نفع زر  یربا به معن 33نامه دهخدا . در لغت»دیآ یه در اموال و ثروت به وجود مکاده است ینوع ز یک يدر لغت به معنا

                                                           
َقنَّ  َفْضِلهِ  ِمن آَ��َ  لَِئنْ  ا�َّ  َعاَهدَ  مَّنْ  َوِمْنُهم« .75-76 آیات توبه، سوره ٢٧ ا. الصَّاحلِِنيَ  ِمنَ  َولََنُكوَننَّ  لََنصَّدَّ   ».مُّْعِرُضونَ  وَُّهم َوتـََولَّواْ  بِهِ  واْ خبَِلُ  َفْضِلهِ  مِّن آَ�ُهم فَـَلمَّ
ُمْ  َخْريًا ُهوَ  َفْضِلهِ  ِمن ا�ُّ  آَ�ُهمُ  ِمبَا يـَْبَخُلونَ  الَِّذينَ  َحيَْسَنبَّ  َوالَ « .180 آیه عمران، آل سوره ٢٨ ُمْ  َشرٌّ  ُهوَ  َبلْ  هلَّ  ريَاثُ مِ  َوِ�ِّ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  بِهِ  خبَُِلواْ  َما َسُيَطوَُّقونَ  هلَّ

  ».َخِبريٌ  تـَْعَمُلونَ  ِمبَا َوا�ُّ  َواَألْرضِ  السََّماَواتِ 
َيا َلِعٌب َوَهلٌْو َوِإن تـُْؤِمُنوا َوتـَتَُّقوا يـُْؤِتُكْم ُأُجورَُكْم َوَال َيْسأَْلُكْم َأْمَوالَ « .36-38 آیات محمد، سوره ٢٩ نـْ َا احلَيَاُة الدُّ ُيْحفِ  ُكْم.ِإمنَّ ْبَخُلوا َوُخيْرِْج ِإن َيْسأَْلُكُموَها فـَ ُكْم تـَ

َا يـَْبَخُل َعن   .َأْضَغاَنُكمْ  ًما َغْريَُكْم مثَُّ نـَّْفِسِه َوا�َُّ اْلَغِينُّ َوأَنُتُم اْلُفَقَراء َوِإن تـََتَولَّْوا َيْسَتْبِدْل قَـوْ َهاأَنُتْم َهُؤَالء ُتْدَعْوَن لِتُنِفُقوا ِيف َسِبيِل ا�َِّ َفِمنُكم مَّن يـَْبَخُل َوَمن يـَْبَخْل فَِإمنَّ
  .»َال َيُكونُوا َأْمثَاَلُكمْ 

َزْلَنا ِمَن اْلَبيَِّناِت َواْهلَُدى ِمْن بـَْعِد َما بـَيَّنَّاُه ِللنَّاِس ِيف اْلِكَتابِ «. 159- 160، آیات بقرهسوره  ٣٠ ُ َويـَْلَعنُ ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنـْ ِعُنونَ  ُأولَِئَك يـَْلَعُنُهُم ا�َّ ِإالَّ  ُهُم الالَّ
  .»الَِّذيَن َ�بُوا َوَأْصَلُحوا َوبـَيَُّنوا فَُأولَِئَك أَُتوُب َعَلْيِهْم َوَأَ� التَّوَّاُب الرَِّحيمُ 

  ».َمْن ُسِئَل َعْن ِعْلٍم َفَكَتَمُه َأْجلََمُه ا�ُ بِلَجاٍم ِمْن َ�ر« ترمذي.سنن  ابوداود وسنن  ٣١
  .305، ص 14لسان العرب، ابن منظور، جلد  - 32
  علی اکبر دهخدا، چاپ مؤسسۀ دهخدا. - 33
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رده است. در کبه طور مطلق معنا  يادیش و زیافزا يبه معنارا ربا ز ی(به نقل از برهان قاطع) آورده شده است. المنجد ن
َأْخَذًة  مْ هُ ذَ خَ أَ فَ «ه یشه ربا (ربو) در آیه از رکه یاست و راب يادیمطلق ز یز آمده است: ربا در لغت به معنین» طیقاموس المح«
ردن به کافزون شدن و نشو و نما  يبه معنا و مصدر یلمه عربک یکاست. ربا به عنوان » يادیز« يآمده است به معنا 34»يهابِ رٰ 

در لغت ربا  ،م مفردات الفاظ القرآنجترجمه شده است. در معز ین ینزاث اللغات و منتخب اللغات و مصادر اللغه زوینقل از غ
  35شده است. یبر آن نباشد معن یلیه دلک یش مال به قسمیاما در شرع افزا ،شده یبر رأس مال معن یادتیز یبه معن

گر ربا را به معنی مطلق زیادي بگیریم، فروش دانش به اجتماع یعنی اخذ مازاد برآن علمی که از جامعه دریافت شده نیز ا
شود تا متمایز از مفهوم اصطالحی عرفی آن باشد. این  دهد و لذا اینجا از آن به عنوان رباي اجتماعی ذکر می مفهوم ربا می

  ز تأویل آیات منع ربا نیز قابل استنباط است. موضوع یعنی منع بخل نسبت به جامعه ا
 زکاتی آن و نیفزاید هرگز خدا نزد بیافزاید مردم اموال بر که دادید شما که زیادتی آن« 36:فرماید میربا بارة م دریرکقرآن 

 یاد شدن آن معنیز نمو مال و یبه معنه ین آیدر اربا را  37طباطبایی عالمه.» شد خواهند مضاعف آنها پردازید می خدا براي که
خدا  يه به قصد رضاکواجب است  اتکت، زاکحالل، و مراد از ز يه رباین آیربا در ا ازه مراد کدارد  یان میند و بک یم

نه نازل شده باشد، یباشد و اگر در مد یکه میآن یاه کح است ین ترجمه صحیا یدر صورته کد ینما یداده شود و اضافه م
ات قبلش یه و آین آیاه ک دینما یمر کذواجب است و سپس  تاکهمان ز تاکز ازحرام و مراد  يرربا همان رباخوا ازمراد 

 بر ياند اعتبار ردهکن باب یا اجماع منقول در ایت یروا يادعا یه بعضکنی، و اکیات میتا به آ دترن هیشب یمدنات یآبه 
 يخوردند و ما برا یو اموال مردم را به باطل م از آن ده بودندش یگرفتند و نه یربا م« 38فرماید: می قرآن ست.یگفتارشان ن

د و از یمخور ضافۀ مضاعفاه د ربا را بیمان آوردیه اک یسانک يا« 39فرماید: و می». م.یا ردهکا یمه کینشان عذاب دردنایافرک
ه مورد کشد با ،دین برخدا و رسول را فرما ،ا شدهیافران مهک يه براکد از آتش ید و بترسیه رستگار شوکد، باشد یخدا بترس

با تماس با ه ک یسکزند جز مانند یخ ینم يخورند به پا یه ربا مک یسانک« 40فرماید: در سوره بقره می» د.یحمت واقع شور
الل و ربا را حرام حربا است و خدا داد و ستد را  ثله گفتند: داد و ستد مکن به واسطه آن است ی، اشده استطان آشفته یش

                                                           
  .10آیه ،سوره حاقه - 34
  .192ص  ، لبنان.انتشارات دارالفکر بیروت ،م مفردات الفاظ القرآنجمع ،راغب اصفهانی - 35
ْيُتْم ِمْن زََكاٍة تُرِيدُ مَ « .39آیه  ،سوره روم - 36 ْيُتْم ِمْن ِر�ً ِلَريْبـَُوْا ِيف َأْمَواِل ٱلنَّاِس فَلـٰا يـَْربُوْا ِعْنَدٱِ� َو َما آتـَ   ».وَن َوْجَه ٱِ� فَُأْوٰلئَِٰك ُهُم ٱْلُمْضَعُفونَ ا آتـَ
  عالمه طباطبائی، تفسیر المیزان، ذیل همین آیه. - 37
  ».امٰ يْ لِ أَ ا�ً ذَ عَ  مْ هُ نْ مِ  ينَ رِ افِ كٰ لْ  لِ �ٰ دْ تَ عْ أَ  وَ  لِ اطِ ٱْلبٰ بِ  اسِ َأْمٰواَل ٱلنَّ  مْ هِ لِ كْ أَ وَ ُه نْ عَ  واْ هُ نُـ ْد قَ   وَ �ٰ لرِّ ٱ مُ هِ ذِ خْ أَ  وَ « .161آیه  ،سوره نساء - 38
 وَ  ينَ رِ افِ كٰ لْ لِ  تْ دَّ عِ اُ  ٱلَِّيت ارَ لنَّ ٱوا قُ تـَّ ٱ وَ  ونَ حُ لِ فْ تُـ  مْ كُ لَّ عَ لَ  �َ ٱوا قُ تـَّ ٱ وَ  ةً فَ عَ اضٰ افًا مُ عٰ ضْ أَ  �ٰ لرِّ ٱوا لُ كُ وا ال�َْ نُ آمَ  ينَ ذِ لَّ ٱا هٰ يـُّ أَ  �ٰ . «130-132آیات  ،سوره آل عمران -  39
  ».ونَ محَُ رْ تُـ  مْ كُ لَّ عَ لَ  ولَ سُ لرَّ ٱ وَ  �َ ٱوا يعُ طِ أَ 

َا ٱْلَبْيُع ِمْثُل ٱلرِّٰ� َو َأَحلَّ اَلَِّذيَن �َُْكُلوَن ٱلرِّٰ� لـٰايـَُقوُموَن إلّـٰا َكٰما يـَُقوُم ٱلَّذِ . «275 - 280ات آی ،سوره بقره - 40 ي يـََتَخبَّطُُه ٱلشَّيطـٰاُن ِمَن ٱْلَمسِّ ٰذِلَك ِ�َنـَُّهْم قَاُلوا ِإمنَّ
َتَهي فَـَلُه َما َسَلَف و َأْمُرُه ِإَيل ا�ِ  فَُأْولَِئَك أْصَحاُب ٱلنَّارُِهْم ِفيَها ٰخاِلُدوَن. َميَْحُق ٱ�ُ ٱلرِّٰ� َو يـَْرِيب  َو َمْن َعادَ  ٱُ� ٱْلَبْيَع َو َحرََّم ٱلرِّٰ� َفَمْن جائَُه ُمْوِعظٌَة ِمْن رَبِِّه فَانـْ

ُرُهْم ِعنَد َر�ِِّْم َوالَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َحيَْزنُوَن. � ايـَُّها صََّالَة َوآتـَُوْا الزََّكاَة َهلُْم َأجْ ٱلصََّدٰقاِت َو ٱ�ُ لـٰا حيُِبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم. ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِحلَاِت َوَأقَاُموْا ال
ْفَعُلوا فَْأَذنُ  فَـَلُكْم ُرُؤوُس َأْمٰواِلُكْم لـٰا َتظِْلُموَن و لـٰاُتْظَلُموَن َو  وا ِحبَْرٍب ِمَن ٱِ� َو َرُسوِلِه وِإْن تـُْبُتمْ ٱلَّذيَن آَمُنوْا ٱتـَُّقوْا ٱَ� َو َذُروْا َما بَِقَي ِمَن ٱْلرِّٰ� إن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَني فَإْن َملْ تـَ

ُقوا َخْريٌ َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُموَن.   ».ِإْن ٰكاَن ُذوُعْسَرٍة فَـَنِظَرٌة ِإَيل َمْيَسَرٍة َو َأْن َتَصدَّ
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ار او با خداست و کاوست آنچه گذشته و  يبرا ،ستادیاز جانب پروردگارش به او آمد و باز ا يه پندکس ک، پس هر ردهک
چ یند و خدا هک یربا را نابود و صدقات را افزون م وند،خدا ند.ا دانیه در آن جاوکاران آتش ینانند آه بازگشت ک یسک

 پاداش اند، داده اتکز و داشته پا بر نماز و ردهک ستهیشا اىارهک و آورده مانیا هک سانىک ار را دوست ندارد.ک ناسپاس بزه
د یمان آوردیه اک یسانک يا .شوند مى نیاندوهگ نه و است آنان بر مىیب نه و بود؛ خواهد آنان براى پروردگارشان نزد آنان

و اگر  د،یا را خواسته غمبرشیاز خدا و پ ید پس جنگیردکو اگر ن د.ید اگر مؤمن هستیارذد و آنچه از ربا مانده واگیتقوا ورز
به او  یتا فراخ دست یپس مهلت بود یو اگر تنگدست دینید و نه ستم ببینکنه ستم  اصل اموالتان،شماست  يد برایردکتوبه 
عرفی آن لفظی و روح آیات فوق عالوه بر مفاهیم و استنباطات  »د.یشما بهتر است اگر بدان يد برای، و چنانچه بدو ببخشدیبده

امیرالمؤمنین  داللت بر آن دارد که براي نفع فردي نباید جامعه را به تعب انداخت و مازاد بر آنچه داده شده اخذ کرد. همگی
زکات علم « 42فرماید: و همچنین می ».زکات علم نشر دادن آن است« 41فرماید: علی (ع) درباره تعلیم و انتشار دانش می

باید گفت همانطور که زکات بر مازاد ارزش حاصله بر مال یعنی ارزش  در این ارتباط». بخشش آن بر مستحق آن است
شود، زکات علم نیز باید بر ابتکار و خالقیت فرد از علم دریافت شده از جامعه وضع شود، یعنی نشر و  افزوده وضع می

  بخشش آنچه خود بر آن علم افزوده است.

  افشاي علمعدم منع 
 کند. فرماید و کتمان کننده آن را شدیداً سرزنش می ه خداوند در قرآن به آن دستور میبیان حقایق و علم از مواردي است ک

در ابتدا باید به این موضوع اشاره کرده که علم در مالکیت خداي یکتاست و اوست که به هرکس به میزانی آن را تعلیم 
منشأ و  لذادارند. تام کریم در این باب صراحت آیات متعددي در قرآن ست. نی افاضه او جزفرموده و آنچه به خلق تعلیم شده 

متعلق به خداوند است و چیزي نیست که او از نزد خود آورده باشد. در این باب  یابد به آن دست میعلمی که بشر مالکیت 
در سوره ». دیا شما سپاسگزاریند پس آکم تا شما را از جنگتان حفظ یفن زره آموخت )داوود(و به « 43فرماید: قرآن کریم می

رده و از نزد خود بدو دانشى که از جانب خود به او رحمتى عطا کافتند یاى از بندگان ما را  تا بنده« 44فرماید: کهف می
 ىیخدا شیستا گفتند دو آن و میردک عطا دانشى مانیسل و داوود به راستى به و« 45فرماید: در سوره نمل می». میآموخته بود

فقط نزد خداست و  علمگفت « 46فرماید: و در سوره احقاف می». است داده برترى مانشیباا دگانبن از ارىیبس بر را ما هک را
 لقمانو در سوره ». دیورز ه در جهل اصرار مىکنم یب رسانم ولى من شما را گروهى مى ام به شما مى آنچه را بدان فرستاده شده

                                                           
  »زَکوُة الِعلِم َنشُرهُ « .3958، ص 8میزان الحکمۀ، ج  ٤١
  ».زَکوُة الِعلِم َبذلُُه ِلُمسَتَحقِّهِ « .424غرر الحکم، ص  ٤٢
  َوَعلَّْمنَاُه َصْنَعَة لَُبوٍس لَُّكْم لُِتْحِصَنُكم مِّن �َِْسُكْم فَـَهْل أَنُتْم َشاِكُرونَ  .80سوره انبیاء. آیه  ٤٣
ْيَناُه َرْمحًَة ِمْن ِعنِدَ� َوَعلَّ  .65سوره کهف، آیه ٤٤ ْن ِعَباِدَ� آتـَ    ْمَناُه ِمن لَُّد�َّ ِعْلًمافَـَوَجَدا َعْبًدا مِّ
ْن ِعَباِدِه «. 15سوره نمل، آیه  ٤٥   ».اْلُمْؤِمِننيَ َوَلَقْد آتـَْيَنا َداُووَد َوُسَلْيَماَن ِعْلًما َوقَاَال اْحلَْمُد ِ�َِّ الَِّذي َفضََّلَنا َعَلى َكِثٍري مِّ
َا اْلِعْلُم ِعنَد ا�َِّ «. 23سوره احقاف، آیه  ٤٦   ».َوأُبـَلُِّغُكم مَّا ُأْرِسْلُت بِِه َوَلِكينِّ َأرَاُكْم قَـْوًما َجتَْهُلونَ  قَاَل ِإمنَّ
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ن است مسخر شما ساخته و نعمتهاى ظاهر و یه در زمکو آنچه را  ه در آسمانهاکه خدا آنچه را کد یا ا ندانستهیآ« 47فرماید: می
 )داشته باشند(تابى روشن کدانش و رهنمود و  )هکآن( رده است و برخى از مردم در باره خدا بىکباطن خود را بر شما تمام 

خواند سپس چون نعمتى از  بى رسد ما را فرامىیو چون انسان را آس« 48فرماید: و در سوره زمر می». زندیخ به مجادله برمى
شترشان یشى است ولى بیه آن آزماکبل ام نه چنان است افتهید تنها آن را به دانش خود یگو م مىینکجانب خود به او عطا 

 آموخت، آنچه قلم لهیوس به هک سک است، همان نیمتریرک تو پروردگار و بخوان« 49فرماید: می علقو در سوره  ».دانند نمى
 فرمود و نمود عرضه فرشتگان بر را آنها سپس آموخت آدم به را نامها همه و« 50و فرمود:». آموخت دانست نمى انسان هک را

 ستین دانشى چیه اى آموخته ما تو به آنچه جز را ما تو منزهى د. گفتندیده خبر من به نهایا اسامى از دییگو مى راست اگر
ن موضوع دارند که علم عطایاي الهی است و لذا کتمان آنچه او عطا تمام آیات فوق داللت بر ای». مکیح داناى ىیهمانا تو

  کرده و دستور فرموده تا بر خلق او بیان شود خالف امر اوست. 
همان « 51فرماید: فرماید. در سوره نساء می در این باب یعنی کتمان و عدم افشاي دانش در آیات متعدد موضوع را بیان می

ده یش بدانها ارزانى داشته پوشیدارند و آنچه را خداوند از فضل خو وامى بخل را به ورزند و مردم مى بخل هکسانى ک
 میا داده تابک شانیا به هک سانىک« 52فرماید: در سوره بقره می.» میا ردهکننده آماده کافران عذابى خوارکدارند و براى  مى

 خودشان و دارند مى نهفته را قتیحق شانیا از ىگروه مسلماً و شناسند مى را او شناسند مى را خود پسران هک همانگونه
 را خود روى وى هک است اى قبله سىک هر براى و. باشى نندگانکدیترد از مبادا پس توست پروردگار جانب از حق. دانند مى
 قتیحق در آورد مى را شما همگى خداوند دیباش هک جاک هر دیریگ شىیپ گریدیک بر یکن ارهاىک در پس گرداند مى آن به

 را آن هکآن از بعد میا فرستاده فرو هک را رهنمودى و روشن هاى نشانه هک سانىک« 53فرماید: و می.». تواناست زیچ همه بر خدا
 سانىک نند. مگرک مى لعنتشان نندگانک لعنت و ندک مى لعنت خدا را آنان دارند مى نهفته میا داده حیتوض تابک در مردم براى

 و شدند افرک هک سانىکمهربانم.  ریپذ توبه من و بخشود خواهم آنان بر پس ردندک ارکآش و ودندنم اصالح و ردندک توبه هک
 را آنچه هک سانىک« 54فرماید: و در ادامه در سوره بقره می» باد. آنان بر مردم تمام و فرشتگان و خدا لعنت مردند فرک حال در

                                                           
َ َسخََّر َلُكم مَّا ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظَاِهَرةً « .20سوره لقمان، آیه  ٤٧ ِس َمن ُجيَاِدُل ِيف ا�َِّ بَِغْريِ ِعْلٍم َوَال  َوَ�ِطَنًة َوِمَن النَّاَأَملْ تـََرْوا َأنَّ ا�َّ

  ». ُهًدى َوَال ِكَتاٍب مُِّنريٍ 
َا ُأوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم َبلْ «. 49سوره زمر، آیه  ٤٨ نَّا قَاَل ِإمنَّ نَساَن ُضرٌّ َدَعاَ� مثَُّ ِإَذا َخوَّْلَناُه نِْعَمًة مِّ    ».ْكَثَرُهْم َال يـَْعَلُمونَ  ِهَي ِفْتَنٌة َوَلِكنَّ أَ فَِإَذا َمسَّ اْإلِ
نَساَن َما َملْ يـَْعَلْم.« .3- 5سوره علق، آیات  ٤٩ َرْأ َورَبَُّك اْألَْكَرُم. الَِّذي َعلََّم ِ�ْلَقَلِم. َعلََّم اْإلِ   »اقـْ
 َما ِإالَّ  لََنا ِعْلمَ  الَ  ُسْبَحاَنكَ  َصاِدِقَني. قَاُلواْ  ُكنُتمْ  ِإن َهُؤالء �َِْمسَاء أَنِبُئوِين  َقالَ فَـ  اْلَمالَِئَكةِ  َعَلى َعَرَضُهمْ  مثَُّ  ُكلََّها اَألْمسَاء آَدمَ  َوَعلَّمَ «. 31-32سوره بقره، آیات  ٥٠

  ».اْحلَِكيمُ  اْلَعِليمُ  أَنتَ  ِإنَّكَ  َعلَّْمَتَنا
  ».ا آَ�ُهُم اّ�ُ ِمن َفْضِلِه َوَأْعَتْدَ� لِْلَكاِفرِيَن َعَذاً� مُِّهيًناالَِّذيَن يـَْبَخُلوَن َو�َُْمُروَن النَّاَس ِ�ْلُبْخِل َوَيْكُتُموَن مَ « .37 آیه نساء، سوره ٥١
َناءُهمْ  يـَْعرُِفونَ  َكَما يـَْعرُِفونَهُ  اْلِكتَابَ  آتـَْيَناُهمُ  الَِّذينَ « .146-148سوره بقره، آیات  ٥٢ ْنُهمْ  َفرِيًقا َوِإنَّ  أَبـْ  َتُكوَننَّ  َفالَ  رَّبِّكَ  ِمن . اْحلَقُّ يـَْعَلُمونَ  َوُهمْ  اْحلَقَّ  لََيْكُتُمونَ  مِّ
ْريَاتِ  فَاْسَتِبُقواْ  ُمَولِّيَها ُهوَ  ِوْجَهةٌ  اْلُمْمَرتِيَن. َوِلُكلٍّ  ِمنَ  يًعا ا�ُّ  ِبُكمُ  �َْتِ  َتُكونُواْ  َما أَْينَ  اخلَْ   ».َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى ا�َّ  ِإنَّ  مجَِ
ِعُنوَن. ِإالَّ  َويـَْلَعُنُهمُ  ا�ُّ  يَلَعُنُهمُ  ُأولَِئكَ  اْلِكَتابِ  ِيف  ِللنَّاسِ  بـَيَّنَّاهُ  َما بـَْعدِ  ِمن َواْهلَُدى اْلَبيَِّناتِ  ِمنَ  أَنَزْلَنا َما َيْكُتُمونَ  ِذينَ الَّ  ِإنَّ « .159-161سوره بقره، آیات  ٥٣  الالَّ

  »َأْمجَِعَني. َوالنَّاسِ  َواْلَمآلِئَكةِ  ا�ِّ  َلْعَنةُ  َعَلْيِهمْ  ُأولَِئكَ  ُكفَّارٌ  َوُهمْ  َوَماُتوا َكَفُروا الَِّذينَ  الرَِّحيُم. ِإنَّ  التَّوَّابُ  َوَأ�َ  ِهمْ َعَليْ  أَُتوبُ  فَُأْولَِئكَ  َوبـَيَُّنواْ  َوَأْصَلُحواْ  َ�بُواْ  الَِّذينَ 
َم َوَيْشَرتُوَن بِِه َمثًَنا قَِليًال ُأولَِئَك َما �َُْكُلوَن ِيف بُطُوِ�ِْم ِإالَّ النَّاَر َوَال ُيَكلُِّمُهُم اّ�ُ يـَوْ  ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنَزَل اّ�ُ ِمَن اْلِكتَابِ « .174- 177سوره بقره، آیات  ٥٤
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 فرو شیخو مهاىکش در آتش جز آنان آورند مى دست به زىیاچن بهاى بدان و دارند مى پنهان ردهک نازل تابک از خداوند
 همان داشت. آنان خواهند كدردنا عذابى و ردک نخواهد شانکپا و گفت نخواهد سخن شانیا با امتیق روز خدا و نبرند

 باشند. چرا باکیش آتش بر دیبا اندازه چه راستى به پس دندیخر آمرزش به را عذاب و تیهدا به را گمراهى هک هستند سانىک
 و دور اى زهیست در پرداختند اختالف به گریدیک با تابک باره در هک سانىک و است ردهک نازل حق به را تابک خداوند هک

 نیبازپس روز و خدا به سىک هک است آن ىیکن هکبل دیبگردان مغرب و مشرق به را خود روى هک ستین آن ارىکویکدرازند. ن
 در و انینوایب و مانیتی و شاوندانیخو به داشتنش دوست وجود با را مال و آورد مانیا امبرانیپ و تابک و فرشتگان و

 عهد به بندند عهد چون هک آنان و بدهد را اتکز و دارد برپاى را نماز و بدهد دگانرب ردنکآزاد در و انیگدا و ماندگان راه
 ».زگارانند.یپره همان آنان و اند گفته راست هک سانىک ندآنان انندیباکیش جنگ هنگام به و انیز و سختى در و وفادارانند خود
د آن را براى مردم یبا ه حتماًکمان گرفت یتاب داده شده پکه به آنان کسانى که خداوند از کو هنگامى را « 55فرماید: و می

اى  د و چه بد معاملهز به دست آوردنیى ناچیسر انداختند و در برابر آن بها د پس آن را پشتینکتمانش مکد و ییان نمایب
 چون دیا آورده مانیا هک سانىک اى« 56فرماید: دهد و می و در این باب دستور به اطاعت به دارندگان درجات علم می .»ردندک
 شود گفته چون و ندک حاصل شیگشا شما براى خدا تا دینک باز جاى پس دینک باز جاى مجالس در شود گفته شما به

 دینک مى آنچه به خدا و اند درجاتی داده شده دانشمندند هک سانىک و دهیگرو هک را شما از سانىک خدا دیزیبرخ پس دیزیبرخ
 شدند خرسند بود نزدشان هک دانش از چه آن به آوردند شانیبرا ارکآش لیدال امبرانشانیپ چون و« 57فرماید: و می». است آگاه

  ».زدند مى شخندیآن بودند ر به آنچه و
گیرد، که نه  مثل علما و دانشمندان بد همانند سنگ بزرگی است که بر دهانه نهر قرار می« 58د:اینمفر میحضرت عیسی (ع) 

 همه را، علم کننده پنهان« 59:ندایفرم می) ص( اکرم رسول حضرت. »کند آشامد و نه آب را به کشتزار رها می خود آب می
داند  ه مىکزى را یهرگاه از دانشمندى چ« 60فرمایند: میهمچنین  .»آسمان در پرنده و دریا در ماهی حتی کند می لعنت چیز
: ندایفرم می) ع( علی نیمؤمنالامیر همچنین و» زنند! امت افسارى از آتش بر دهان او مىید روز قیتمان نماکنند و او کال ؤس

                                                                                                                                                                                           
ِ�ْلَمْغِفَرِة َفَمآ َأْصَربَُهْم َعَلى النَّاِر. َذِلَك �َِنَّ اّ�َ نـَزََّل اْلِكتَاَب ِ�ْحلَقِّ َوِإنَّ الَِّذيَن  اْلِقَياَمِة َوَال يـُزَكِّيِهْم َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم. ُأولَِئَك الَِّذيَن اْشَرتَُوْا الضَّالََلَة ِ�ْهلَُدى َواْلَعَذابَ 

اْلِربَّ َمْن آَمَن ِ��ِّ َواْلَيْوِم اآلِخِر َواْلَمآلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيَِّني َوآَتى  ِب َوَلِكنَّ اْخَتَلُفوْا ِيف اْلِكَتاِب َلِفي ِشَقاٍق بَِعيٍد. لَّْيَس اْلِربَّ َأن تـَُولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغرِ 
ِبيِل َوالسَّآئِِلَني َوِيف الّرِقَاِب َوأَ  َكاَة َواْلُموُفوَن بَِعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوْا َوالصَّاِبرِيَن ِيف اْلَبْأَساء قَاَم الصَّالَة َوآَتى الزَّ اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَىب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكَني َواْبَن السَّ

  ».والضَّرَّاء َوِحَني اْلَبْأِس ُأولَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن.
  ».َس َما َيْشَرتُونَ َتاَب لَتَُبيِّنُنَُّه ِللنَّاِس َوالَ َتْكُتُمونَُه فَـَنَبُذوُه َورَاء ظُُهورِِهْم َواْشَرتَْواْ بِِه َمثًَنا قَِليًال فَِبئْ َوِإَذ َأَخَذ اّ�ُ ِميثَاَق الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلكِ «. 187سوره آل عمران آیه  ٥٥
َفسَُّحوا ِيف اْلَمَجاِلِس فَافْ «. 11سوره مجادله، آیه  ٥٦ َسُحوا يـَْفَسِح ا�َُّ َلُكْم َوِإَذا ِقيَل انُشُزوا فَانُشُزوا يـَْرَفِع ا�َُّ الَِّذيَن آَمُنوا َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تـَ

ُ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ    »ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت َوا�َّ
ا َجاءتْـُهْم ُرُسُلُهم ِ�ْلَبيَِّناِت َفرِ «. 83سوره غافر، آیه  ٥٧ َن اْلِعْلِم َوَحاَق ِ�ِم مَّا َكانُوا بِِه َيْسَتْهزُِئونفَـَلمَّ    ».ُحوا ِمبَا ِعنَدُهم مِّ
  .84 ، ص1مجموعه ورام، ج  .الزَّرعِ  مثل علماء السُّوِء، َمَثُل َصخَرٍة َوقَـَعت علی َفمَّ النَّهِر، ال ِهَی َتشَرُب املاَء َو ال ِهَی َترتُُک املاَء َخيُلُص ِاَلی 58
  »السَّماءِ  فی الطَّريُ  و الَبحرِ  ِفی احلُوتُ  َحّتی ٍء، َشيی ُکلُّ  يَلَعُنه الِعلمِ  کامتُِ «. 303، ص 70ج بحار 59 

الصافی،  تفسیر. و مال محسن فیض کاشانی، 241ص  1ق. ج  1390طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، چاپ اسالمیه تهران،  60
  ».َفَكَتَمُه، ُأِجلَم َيوَم الِقياَمِة بِِلجاٍم ِمن �رٍ يَعًلٌمهٌ ِعلٍم  َمن ُسِئَل َعن« .207 ، ص1 ج
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گرى از یث دیدر حد 61.»شود می مبعوث بوها بدترین با قیامت روز در دارد، نگه مخفی را خود دانش و علم که عالمی همانا«
ه باطل کآنها دانشمندان فاسدند «در پاسخ فرمود:  »ست؟کیس و فرعون ... ین خلق خدا بعد از ابلیبدتر« 62 دند:یپرس حضرتش

نندگان که خداوند بزرگ درباره آنها فرموده: لعن خدا و لعن همه لعنت کنند و همانها هستند ک تمان مىکرا اظهار و حق را 
 .»بودبر آنها خواهد 

  فکريفقهی مالکیت  مالحظات
 از يموارد در ضمان اثبات براي برخی .اجماعی نیست آندر باب در فقه توسعه زیادي ندارد و لذا  فکريحقوق مالکیت 

 66اند. ردهک استناد فکريتأیید حقوق مالکیت  بر لیدل نیتر مهم عنوان به 65الضرر قاعده به 64یبرخ و 63عقال يبنا به عدم النفع،
 به يرکف نشیخلق ابتکار و آفر اسناد هک شوند می قائل یمدن تیمسؤول آن يبرا عقال هک استوارند مقدمه نیا شیوه بر ود هر

گفته شود که  اگر .است دشوار اریبس يامر نیچن اثبات هکآن حال است، ضمان موجب و کمال منفعت  يفایاست مانع خود
 لکمش دچار هم اتالف  قاعده و شود ینم يجار دی ضمان عمالً قاعده ردیگ ینم قرار يگرید يالیاست و ابتکار در رکف

نند زیرا ک میمؤلف محسوب تألیف را مالیت ذاتی  حق برخی نیز 67بدانیم. ضمان موجب را منفعت تیتفو مگر گردد می
 رف مال غیرمنع تصرابطه با در شده  رائهاادله  68.است مؤلفنصیب در آن منفعت نهفته  پس استمؤلف  تالش فکرحاصل 

ال َحيلُّ ِلمؤمٍن ماَل اخيه ِاّال َعن طيب «یا  »الناس ُمسلطون علی امواهلم«نظیر (ص) اکرم  احادیث منسوب به پیامبرمستند به غالباً 
یابد ولی بر استحقاق عوض  است. این استنباط در رابطه با عدم جواز غیر در تحریف یا تبدیل کالم مؤلف مصداق می »نَفسهِ 

یعنی منقول مجاز به در قرآن صراحت دارد.  ،این امر یعنی عدم جواز تحریف آن تصریح ندارد. فکريت به مالکیت مال نسب
را  مانشانیپ آنچه به پس« 69فرماید: نیست. قرآن کریم می (به انحاء مختلف سانسور، کتمان، سرقت ادبی و ...) تحریف

 بدان را آنچه از بخشى و نندک مى فیتحر خود مواضع از را لماتک م،یدیگردان سخت را شانیدلها و میردک لعنتشان دستنکش
 آنان از پس شان.یا از كاند مگر شوى مى آگاه آنان از انتىیخ بر همواره تو و سپردند فراموشى به بودند شده داده اندرز

                                                           
  »رحياً  الِقياَمةِ  أهلِ  أننتَ  يُبَعثُ  ِعلَمهُ  الکامتَِ  العاملَِ  إنَّ « .28997کنز العمال،  61
من شر خلق ا� بعد ابليس و « .89، ص2، جاالنوارمال محمد باقر مجلسی، بحار ق. و1416طبرسی، احمد بن علی، االحتجاج، دار االسوه، تهران،  62

   »العلماء اذا فسدوا، هم املظهرون لال�طيل، الكامتون للحقايق، و فيهم قال ا� عز و جل اولئك يلعنهم ا� و يلعنهم الالعنون ...«، »فرعون ...
  .184ص  .اول چاپ نشرالهادي، قم، القواعد الفقهیه، ).1377حسن ( بجنوردي، 63
  .247، ص 1جلد  .دوم چاپ االسالمی، مجمع الفکر قم، فقه العقود، ق)1423کاظم ( حائري، حسینی 64
  .5 باب شفعه، کتاب کافی، فروع ،كليين حممد بن يعقوب .االسالم  يف ضرار ال و ضرر ال: اکرم (ص) فرمایش پیامبر 65
  . نشر هزاران، تهران.) حقوق مؤلفان و مترجمان در فقه معاصر اسالمی1376افتخارزاده، محمود ( -  66
  .20اول. ص  چاپ االسالمی، نشر موسسه الوثقی، العروه ق)1420کاظم ( محمد یزدي، طباطبایی 67
  .138) حقوق مؤلفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصراسالمی، نشرهزاران، چاپ اول. ص 1376افتخارزاده، محمودرضا ( 68
يثَاقَـُهمْ  ْقِضِهمنَـ  فَِبَما. «13ه آی مائده،سوره  - 69  َخآئَِنةٍ  َعَلىَ  َتطَِّلعُ  تـََزالُ  َوالَ  بِهِ  ذُكُِّرواْ  ممَِّّا َحظ�ا َوَنُسواْ  مََّواِضِعهِ  َعن اْلَكِلمَ  ُحيَّرُِفونَ  قَاِسَيةً  قـُُلوبـَُهمْ  َوَجَعْلَنا َلعنَّاُهمْ  مِّ

ْنُهمْ  ْنُهمُ  قَِليًال  ِإالَّ  مِّ   ».اْلُمْحِسِننيَ  حيُِبُّ  ا�َّ  نَّ إِ  َواْصَفحْ  َعْنُهمْ  فَاْعفُ  مِّ
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 از را لماتک اند هودىی هک آنان از برخى« 70فرماید: . و می»دارد مى دوست را ارانکویکن خدا هک نک پوشى چشم و درگذر
 بشنو و میردک نافرمانى و میدیشن ندیگو مى نید در زدن طعنه قصد به و خود زبان دنیچانیپ با و گردانند برمى خود جاهاى

 ثیخب عنىی عبرى در ولى نک التفات ما به عنىی عربى در هک( راعنا )ندیگو مى استهزا روى از زین( و گردى ناشنوا )اشک هک(
 به را آنان خدا ولى بود تر درست و بهتر آنان براى قطعاً بنگر ما به و بشنو و میبرد فرمان و میدیشن گفتند مى آنان اگر و )ما

 مانیا شما به هک دیدار طمع ایآ« 71فرماید: و می». آورند. نمى مانیا كاند )گروهى( جز جهینت در ردک لعنت فرشانک علت
 هم خودشان و ردندک مى فیتحر دنشیفهم از بعد را آن سپس دندیشن مى را داخ سخنان آنان از گروهى هکآن با اورندیب

آنچه در  فرماید. وضع نمیبا رعایت درستی و امانت سازي، اقتباس و ...  . ولی این آیات منعی بر کپی کردن، شبیه»دانستند مى
تا وقتی زیان نرساند در قرآن قید  این باب اشاره به آن الزم است این است که علیرغم ذم تحریف جزاي حد براي آن

 مانیا گفتند خود زبان با هکآنان از نسازند نیغمگ را تو ورزند مى شتاب فرک در هک سانىک امبریپ اى« 72فرماید: شود و می نمی
 نزد هک گرید گروهى براى و بیذکت براى سپارند مى گوش هک انیهودی از و بود اوردهین مانیا شانیدلها هکآن حال و میآورد

 دیریبپذ را آن شد داده شما به نیا اگر ندیگو مى نند.ک مى دگرگون خود جاهاى از را لماتک نندک مى نىیخبرچ اند امدهین تو
 تو دست از او براى خدا برابر در هرگز ندکدراف فتنه به بخواهد خدا را هک هر و دینک دورى پس نشد داده شما به آن اگر و
 بزرگ عذابى آخرت در و ىیرسوا آنان براى ایدن در گرداند كپا را شانیدلها نخواسته خدا هک نانندیا دیآ نمى بر زىیچ

 شانیا از ای نک داورى آنان انیم آمدند تو نزد اگر پس خورند مى حرام مال اریبس هستند دروغ شنواى و رایبود. پذ خواهد
 انشانیم در عدالت به پس نىک مى داورى اگر و دینرسا نخواهند تو به انىیز هرگز برتابى روى آنان از اگر و برتاب روى

  »دارد. مى دوست را دادگران خداوند هک نک مکح
اند بدین ترتیب که اگر تألیف  را در اخذ اجرت بر واجبات مطرح کرده فکرياز لحاظ فقهی برخی موضوع حقوق مالکیت 

ا اخذ اجرت همخوان نیست ولی در مستحبات جایز کتاب یا ابداعی حیاتی یا ضروري بشر باشد اقدام بر آن واجب است و ب
در رود که حاکم شرع جواز دارد تا  این قاعده وقتی ضرورت و حیات جامعه به ارزاق عمومی باشد تا آنجا پیش می 73است.

اند بشکنند و رزق عمومی را میان عموم  دستور دهد درب انبارهایی که رزق عام مردم را احتکار کردهخشکسالی و قحطی 
شود و منحصر به ارزاقی چون  هاي خاصی دارد که شامل انواع آذوقه نمی تقسیم نمایند. البته رزق عام تعریف و محدودیت

توان براي احیاء آن در شرایط خاص حقوق  است. یعنی اهمیت حیات جامعه تا آنجا مهم است که میو در زمان قحطی گندم 

                                                           
ْعَنا َويـَُقوُلونَ  مََّواِضِعهِ  َعن اْلَكِلمَ  ُحيَّرُِفونَ  َهاُدواْ  الَِّذينَ  مِّنَ . «46ه آی نساء،سوره  - 70  قَاُلواْ  مْ أَنـَّهُ  َوَلوْ  الدِّينِ  ِيف  َوطَْعًنا ِ�َْلِسنَِتِهمْ  لَي�ا َورَاِعَنا ُمْسَمعٍ  َغْريَ  َواْمسَعْ  َوَعَصْيَنا مسَِ

ْعَنا ُمْ  َخْريًا َلَكانَ  َوانظُْر�َ  َواْمسَعْ  َوَأطَْعَنا مسَِ َومَ  هلَّ   ».قَِليًال  ِإالَّ  يـُْؤِمُنونَ  َفالَ  ِبُكْفرِِهمْ  ا�ُّ  لََّعَنُهمُ  َوَلِكن َوَأقـْ
نْ  َفرِيقٌ  َكانَ  َوَقدْ  َلُكمْ  يـُْؤِمُنواْ  َأن َأفَـَتْطَمُعونَ . «75ه آی بقره،سوره  - 71   ».يـَْعَلُمونَ  َوُهمْ  َعَقُلوهُ  َما بـَْعدِ  ِمن ُحيَّرُِفونَهُ  مثَُّ  ا�ِّ  َكَالمَ  َيْسَمُعونَ  ُهمْ مِّ
َواِهِهمْ  آَمنَّا قَاُلواْ  الَِّذينَ  ِمنَ  اْلُكْفرِ  ِيف  ُيَسارُِعونَ  الَِّذينَ  َحيُْزنكَ  الَ  الرَُّسولُ  أَيـَُّها �َ . «41-42ات آی مائده،سوره  - 72  َمسَّاُعونَ  ِهاُدواْ  الَِّذينَ  َوِمنَ  قـُُلوبـُُهمْ  تـُْؤِمن َوملَْ  �َِفـْ

 ا�ِّ  ِمنَ  َلهُ  َمتِْلكَ  فَـَلن ِفْتَنَتهُ  ا�ُّ  يُرِدِ  َوَمن فَاْحَذُرواْ  تـُْؤتـَْوهُ  ملَّْ  َوِإن َفُخُذوهُ  َهَذا ُأوتِيُتمْ  ِإنْ  يـَُقوُلونَ  َمَواِضِعهِ  بـَْعدِ  ِمن اْلَكِلمَ  ُحيَّرُِفونَ  �َُْتوكَ  ملَْ  آَخرِينَ  ِلَقْومٍ  َمسَّاُعونَ  لِْلَكِذبِ 
َيا ِيف  َهلُمْ  قـُُلوبـَُهمْ  ُيَطهِّرَ  َأن ا�ُّ  يُرِدِ  ملَْ  الَِّذينَ  ُأْولَِئكَ  َشْيًئا نـْ  َأوْ  بـَْيَنُهم ُكمفَاحْ  َجآُؤوكَ  فَِإن لِلسُّْحتِ  َأكَّاُلونَ  لِْلَكِذبِ  َعِظيٌم. َمسَّاُعونَ  َعَذابٌ  اآلِخَرةِ  ِيف  َوَهلُمْ  ِخْزيٌ  الدُّ

  ».اْلُمْقِسِطنيَ  حيُِبُّ  ا�َّ  ِإنَّ  ِ�ْلِقْسطِ  بـَْيَنُهمْ  فَاْحُكم َحَكْمتَ  َوِإنْ  َشْيًئا َيُضرُّوكَ  فَـَلن َعْنُهمْ  تـُْعِرضْ  َوِإن َعْنُهمْ  َأْعِرضْ 
  .137، ص 1376نشرهزاران ،چاپ اول، افتخارزاده، محمودرضا، حقوق مؤلفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصراسالمی،  73
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  .و انبار آذوقه آنان را مصادره کرد نان تعدي نمودم برخی را نادیده گرفت و حتی به حقوق آمسلّ
اند. ولی در این باب حکم  اند و دلیل عقل را طرح کرده دانسته يرکفمالکیت  حقوقوعیت رمشرا مؤید  عقال سیرهبرخی 

ن مزد و قیاس مع الفارق است. زیرا آنها بدوعقالء حقیقی که انبیاء و اولیاء علیهم السالم است عمل عقلی مطرح شده با 
ه یآ 12حدوداً  دانستند، چه رسد به علوم ظاهري. آموختند و مزد گرفتن بر آن را حرام می رایگان علوم حقیقی را به خلق می

رم و مزد یگ یاز شما نم يد من از بابت رسالتم مزدنیفرما یمو دیگر رسوالن (ع)  )ص(رم که رسول اکن موضوع است یدر ا
ام که پاداش من با خداست و امر شده از  نخواسته یچ پاداشیمن از شما ه« 74د:یفرما یمم یرکمن نزد خداست. در قرآن 

ن یکنم و ا یدرخواست نم يچ مزدیبگو من از شما ه« 75شود که: یخطاب م(ص)  امبریبه پ يگریه دی. در آ»ن باشم.یمسلم
 77د:یفرما یگر میه دیدر آ 76.فرمود و به کرات» ابد.ی یپروردگارش راه يگذارم که هرکه خواهد به سو یرسالت بدان م

 يگریه دی. در آ»ام از آن خودتان باد، مزد من تنها بر عهده خداست. دهیه از شما طلبک يامبر) بگو اگر هر مزدیپ ي(ا«
از  یچ پاداشیشان اقتدا کن. بگو در برابر آن هیتشان کرده است پس به روش ایهستند که خدا هدا ینان کسانیا « 78د:یفرما یم
طلبم مزد من  یقوم از شما مزد نم يا « 79د:یفرما یگر مید ي. در جا»ست.یمردم جهان ن يبرا ين جز اندرزیطلبم و ا یما نمش

با  یخواهم جز دوست یبگو از شما مزد نم « 80د:یفرما یباز م». د.یکن یا تعقل نمیده آیاست که مرا آفر یتنها با آن کس
ات فوق واضح یاز آ ».خواهم و مزد من تنها با خداست. ینم یشما مال قوم از يا« 81:دیفرما یم يگریه دیدر آ .»شاوندان.یخو

ز صادق است و یامبران نیر پین موضوع در مورد سایست. ایت مشروع نیانذار و ارشاد و هدا يافت دستمزد برایاست که در
ن جز یو ا یطلب ینم يها مزدو تو از آن« 82د:یفرما یم(ع)  وسفیست. خطاب به حضرت ین(ص)  مختص به رسول اکرم

  ». ست.یان نیجهان يبرا يتذکر
است که در مالکیت مرد است.  زن ضعبشود  حقوق مالکیت براي آن وضع شده ولی مال محسوب نمی ،از مواردي که در فقه

 از انتفاع حقّ مالکمرد  ازدواج، عقدجاري شدن  با 83ش نیست.فرو اجارهعاریه دادن و  قابل و شود مىن منتقل ورثه بهبضع 
 جاهلیت درزن  بضع دادن قرار مهرزن است.  بضع از انتفاع حقّ عوض حقیقت در گردد و مهریه یم خویش همسر بضع

                                                           
  ».َفَما َساَْلُتُکْم ِمْن َاْجٍر ِاْن َاْجِري إالَّ َعَلي اِ� َو اُِمْرُت َاْن اَُکوَن ِمَن اْلُمْسِلمِنيَ «، سوره یونس. 72آیه  -  74
   ».يـَتَِّخَذ ِايل رَبِِّه َسِبيَالً ُقل َما َاْسَئُلُکْم َعَلْيِه ِمْن َاْجٍر ِاالَّ َمْن َشاَء َاْن « .52سوره فرقان، آیه  -  75
َو «سوره ص نیز نازل شده است.  86نمایند. قسمت اول این آیه در آیه  ؛ سوره شعرا، این فرمایش را تکرار می180، 164، 145، 127، 109آیات  - 76

  ».َما َاْسَئُلُکْم َعَلْيِه ِمْن َاْجٍر ِاْن َاْجِري ِاالَّ َعَلي َربِّ الَعاَلِمنيَ 
   ».ُقْل َما َسأَْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر فَـُهَو َلُكْم ِإْن َأْجِري ِإالَّ َعَلی ا�َِّ َوُهَو َعَلی ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ «. 47سورة سبا، آیۀ  -  77
َتِدْه ُقْل ال«، سوره انعام. 90آیه  -  78   ».اً ِاْن ُهَو إالَّ ِذْکَري لِْلَعاَلِمنيَ َاْسَئُلُکْم َعَلْيِه أْجرَ     ُاولِئَک الَِّذيَن َهَدي اِ� فَِبُهَدُهْم اقـْ
   ».َ� قَـْوِم َالَاْسَئُلُکْم َعَلْيِه أْجَراً إْن َاْجِري إالَّ َعَلي الَِّذي َفَطَرِين اََفَال تـَْعِقُلونَ . «، سوره هود51آیه  -  79
  ».ِيف الُقْريب ُقْل َالَاْسَئُلُکْم َعَلْيِه أْجَراً إالَّ اْلَمِودَّةَ « ، سوره شوري.23آیه  -  80
  ».َ� قَـْوِم َالَاْسَئُلُکْم َعَلْيِه َماَالً إْن أْجِري إالَّ َعَلي ا�ِ «، سوره هود. 29آیه -  81
  ». َو َماَتْسَئُلُهْم َعَلْيِه ِمْن أْجٍر ِاْن ُهَو إالَّ ِذْکٌر لِْلَعاَلِمنيَ «، سوره یوسف. 104آیه  -  82
  .192ص ،2ج ،المرتضویه ، المکتبۀالفقهاء تذکرةحلّی،  عالمه به معروف حلّی مطهر بن یوسف بن حسن الدین، جمال ابومنصور -٨٣

  .184ص ،13جقمري.  1314قم،  ،القواعد، نشر آل بیت شرح فی المقاصد کرکی، جامع العالی عبد بن حسین بن علی نورالدین شیخ
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 دیگري مهر را زنی بضع شغار نکاحه که اسالم آن را ممنوع نموده است.در شد می انجام و حتی نکاح شغار هم بوده مرسوم
   84ود.ب دیگري مهرکدام هر بضعو نمودند  می تزویج مرد دو براي را زن دو یعبارت به و ندادد می قرار
 شمار به یشرع حق است افراد نزد طبع حق به معروف هک آنچه« 85:نویسد می مستحدثه مسائل مبحث در ینیاهللا خم آیت

 حق« جمله نوشتن مجرد و ستین زیجا باشد نیب در يعقد و شرط هکنیا بدون اموالشان بر مردم سلطه نمودن لیزا و دیآ ینم
 و چاپ را آن توانند یم افراد پس .ندارد دنبال به را گرانید التزام و آورد ینم وجود به یحق »است محفوظ دیتقل و چاپ

 منع و مخترعش يبرا »اختراع ثبت« به است معروف هک آنچه زین و. ندک منع ارک نیا از را آنها تواند ینم یسکو ندینما دیتقل
 و تجارت و اختراع آن نمودن دیتقل از را افراد توان ینم و ندارد یشرع اثر چیه اختراع آن نمودن ریثکت و وا دیتقل از گرانید
 معروف هک آنچه زین و. ندک منع خودش اموال در سلطنت از را يگرید ندارد حق سک چیه و ردک منع آن با ردنک سبک

 و ندارد یشرع اثر چیه ها نیا مانند ای تجار از يتعداد ای يا موسسه يبرا »اءیاش ای ءیش یک تجارت بودن يانحصار« از است
 و اجناس بر يگذار متیق زین و. باشد ینم زیجا نفر چند حق در دانستن محصور و حالل صنعت و تجارت از گرانید بازداشتن
 در داند یم صالح انچهچن هک است حق نیا نیمسلم یوال و امام يبرا البته ستین زیجا فروختن تر شیب از شکمال بازداشتن

 دیمف جامعه صالح و نظم يبرا هک را آنچه هر و آن ریغ ای تجارت انحصار و صنعت و جنس بر يگذار متیق از نیمسلم امور
  .»دهد انجام است
 محصول و است اجتماع یترق مظهر هک نظر آن از نیماش« 86نویسد: می اختراعات ژهیو به یصنعت يها تکیمال مورد در يمطهر
 نبوغ و شعور آثار و ستا مخترع نبوغ و شعور میرمستقیغ محصول هکبل دانست هیسرما میرمستقیغ محصول توان ینم را آن
 هک است خاص موارد در کیاشترا تکیمال هکبل باشد داشته تعلق اشخاص به تواند ینم باشد، داشته یشخص کمال تواند ینم

 همان مخترع حق هینظر نیا بر بنا .... يفرد نه باشد یاجتماع و کیااشتر تکیمال موارد آن در ندک یم اقتضا آن موجبات
 وجود به عتیطب است، اوردهین وجود به فرد را زیچ آن هک است نیا زین لشیدل. اموال ریسا مثل اختراع تکیمال نه است پاداش
 آن با نه فرد یعنی اند اوردهین جودو به هم نیمع شخص یک خاطر به زین دو نیا از یک چیه و آورده وجود به اجتماع ای آورده

  ».ییغا رابطه نه دارد یفاعل رابطه زیچ
 هک است يامر قسم نیا هک يزیچ بر یسک سلطنت و احاطه از است عبارت یحقوق تکیمال« 87:نویسد می یروحان اهللا تیآ

 چون ندک یم فیتال را يزیچ هر سک هر لذا. اند ردهک اعتبار یحقوق و یقیحق اشخاص يبرا جامعه ازین برحسب را آن عقال
 فکري تصرفات و امتناع حرمت بر لیدل و ستین مطلق او تکیمل البته. شود یم آن صاحب و کمال اوست يرکف ارک جهینت

 حق مطالبه تواند یم مولف صورت نیا در هک است مولف اجازه بدون ریثکت و يبردار نسخه ستین زیجا آنچه. ندارد وجود
                                                           

  .143ص ،3ج قمري. 1417دارالکتب علمیه، بیروت، لبنان، ،لمنح المحمدیهعلی المواهب اللدنیه با زرقانیال شرحالزرقانی،  عبدالباقی بن محمد - ٨٤
  .85ص ،2ج 1373، ، ، قم وجدانى کتابفروشى ،مکى محمدابن) اول شهید(الدمشقیۀ  اللعمۀ شرح

  .150ص ،6جتهران، ، اسالمی انتشارات دفتر قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه ،الطاهره العتره احکام فی الناضره حدائق بحرانی، احمد بن یوسف
  .تحریرالوسیله، ترجمه محمد باقر موسوي همدانی، مؤسسه انتشارات دارالعلم، قم، چاپ سوم )1375( موسوي خمینیهللا روح ا ٨٥
  .146 . و ص58-59 صص صدرا. اسالم، اقتصادي نظام به نظري )1370مطهري ( مرتضی ٨٦
  .225 ص دارالکتاب. قم، المستحدثه، المسائل ق ) 1414روحانی ( صادق محمد 87
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  .»د.ینما
و ایراد شده که اماره ضعیف دارند.  تکه در این باب اظهار شده استدالال 88فتاوایینظرات و  ید گفت اظهاردر مجموع با

از آن سو محترم است که شرع، عرف » حق چاپ محفوظ است«یا » حقوق اثر محفوظ است«مالکیت اثر با درج عباراتی نظیر 
در صورتی  فکريبول استدالل بناي عقل در باب حقوق مالکیت ق هک نندک یم الکاش یبرخمضافاً  داند. جامعه را محترم می
داشته باشد از  كلما حكم به العقل، حكم به الشرعتا مصداق  باشد دهیرس شارع يامضا به عقال رهیس و عرفقابل قبول است که 

  ، نه عقل مادرزاد.باشدمبتنی بر عقول کامله طرفی کبراي منطقی اخیرالذکر وقتی است که صغراي آن 

   الملل بین حقوقفکري و  مالکیت
. آمد بوجود پاریس و برن کنوانسیون دو براساس) 1967( استکهلم کنوانسیون طبق) WIPO( فکري مالکیت جهانی سازمان

 در المللی بین هاي درخواست و ملی هاي رویه و قوانین وضع در هماهنگی جهت فکري مالکیت با ارتباط در سازمان این
 اطالعات تکنولوژي دهی سازمان منازعات، حل حقوقی، و فنی هاي کمک اطالعات، تبادل صنعتی، یتمالک حقوق راستاي
در  90(WTO) سازمان تجارت جهانیو تأسیس اروگوئه  89(GATT) چندجانبهدور مذاکرات پس از پایان  .کند می فعالیت
. تصویب کرد 1995در سال را  TRIPS91 معروف به هاي تجاري حقوق مالکیت فکري جنبه نامه موافقتاین سازمان  1994

 مذاکرات یینها  سند اصلی اجزاء از یکی دهد می صنعتی یافته توسعه کشورهاي به اساسی امتیاز و رجحان که نامه موافقتاین 
 خدمات ،االک تجارت يها نامه موافقت (شامل تجارت یجهان سازمان يها نامه موافقت اصلی نکر سه از یکی و اروگوئه دور

 به توجه با که بود يرکف تکیمال حقوق از تیحما يارتقا موافقتنامه این اصلی هدف اصل در .است )يرکف تکیمال و
موافقتنامه  يهایژگین ویاز مهمتر 92گردید. کشورها این مالی سلطه براي ابزاري زمینه این در صنعتی کشورهاي برتر موقعیت
TRIPs 93د:ل اشاره نمویتوان به موارد ذ یم 

نندگان، ک(حقوق اجرا  یو حقوق جانب يبردار ل حق نسخهیاز قب يرکت فکیاز نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مال -1
، یصنعت ي، طرحهاییای، عالئم جغرافي)، عالئم تجاریونیزیو تلویپخش راد ي، و سازمانهاینندگان آثار صوتکدیتول

 گردد. یعات افشاء نشده را شامل مو اطال 94ها پیچپارچه یک يساخت مدارها يحق اختراع، طرحها
                                                           

  .210- 211 صص .3 و 2 شماره مطهري، شهید عالی مدرسه رهنمون، فصلنامه )1371سبحانی ( جعفر 88
89 General Agreement on Tariffs and Trade. 
90 World Trade Organization 
91 The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 
92 Daniel Cohen (2006). Globalization and its enemies. MIT Press. 

  نگاه کنید به: ٩٣
 .هاي سازمان تجارت جهانی از دیدگاه حکمت الملل در اسالم، بررسی موافقتنامه مبانی عرفانی تجارت بین )1390(بیژن بیدآباد، 

http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-trade.pdf  
 .نیازهاي اصالح ساختار اقتصاد کشور) سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران (پیش) 1387(بیژن بیدآباد، 

http://www.bidabad.com/doc/wto-iran-ketab.pdf  
  wto.pdf-http://www.bidabad.com/doc/globlization سازمان تجارت جهانی.جهانی سازي و ) 1387(بیژن دآباد، بی

   agreements.pdf-http://www.bidabad.com/doc/wtoسازمان تجارت جهانی. هاي  موافقتنامه) 1387(بیژن بیدآباد، 
94 Integrated Circuits 

http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-trade.pdf
http://www.bidabad.com/doc/wto-iran-ketab.pdf
http://www.bidabad.com/doc/globlization
http://www.bidabad.com/doc/wto
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ل ی) از قبWIPO( يرکت فکیمال یسازمان جهان يونهاینوانسکاز  یحداقل به برخ ين استانداردهاییضمن تع -2
ون ینوانسک، يو هنر یت از آثار ادبیحما يون برن براینوانسک، یت صنعتکیت از مالیحما يس برایون پارینوانسک
ون رم) و ینوانسک( یونیزیو تلویپخش راد يو سازمانها ینندگان آثار صوتکدین و تولنندگاکت از اجرایحما یالملل نیب

(معاهده واشنگتن) اشاره نموده و مقررات  پارچهیک يساخت مدارها يدر خصوص طرحها يرکت فکیمعاهده مال
 آنها را الزم االجرا دانسته است. يماهو

را در خصوص  ياشاره نموده و قواعد يفرکیو  ی، مدنيادار يها هیل رویاز قب يد بر مسأله اجرا به مواردکیبا تأ -3
 دارد. یان میرا جهت اجرا در مرزها ب یخاص يها هیو رو ینیو تأم یاقدامات موقت

دانسته  یدگین حل اختالف را صالح در رسک، ریسازمان تجارت جهان يان اعضایم يدر خصوص حل و فصل دعاو -4
 صادر خواهد شد. یینها ين حل اختالف ارجاع و در آنجا راکبه رموضوع  و برابر تفاهم نامه حل اختالف،

موافقتنامه،  27باشد. طبق ماده  یهاي این موافقتنامه م مقررات مربوط به حمایت از حق اختراعات، یکی از مهمترین جنبه
بعیض برحسب مکان هاي تکنولوژیک و بدون اعمال ت تمامی اختراعات اعم از تولیدات یا مراحل پردازش در کلیه زمینه

اختراع و اینکه محصول وارداتی است یا تولید داخلی، باید مورد حمایت قرار گیرند. طبق این ماده هرگونه برخورد متفاوت 
ها شامل اختراعاتی  باشد. البته این حمایت یبا اختراعات براساس مکانی که اختراع در آنجا صورت گرفته غیرمجاز م

تجاري از آنها به دلیل نظم عمومی و اخالقی ممنوع شده باشد. اختراعاتی که براي زندگی انسان، برداري  گردد که بهره نمی
  حیوان و نبات و نیز محیط زیست مضر باشند مشمول حمایت قرار ندارند. 

تجدید در زمینه کپی رایت و حقوق مربوطه، در موافقتنامه تصریح شده که اعضاء باید مقررات اساسی کنوانسیون برن را ( 
هاي کامپیوتري  ) در زمینه حمایت از آثار ادبی و هنري بپذیرند. در این موافقتنامه، کپی رایت به برنامه1971نظر شده در سال 

گیرند. یکی دیگر از  یها همچون آثار ادبی و هنري مورد حمایت قرار م نیز تعمیم داده شده و مقرر گردیده که این برنامه
المللی در زمینه کپی رایت و حقوق مربوطه اضافه شده است، مقررات مربوط  ه که به قواعد موجود بینهاي این موافقتنام جنبه

هاي کامپیوتري و ضبط موسیقی است. طبق این مقررات افراد مجازند که از اجاره آثار خود به  به حقوق اجاره صاحبان برنامه
هاي  هاي جغرافیایی، طرح گیرد. عالئم تجاري، نشانه ییز تعلق معموم جلوگیري بعمل آورند. این اختیار به آثار سینمایی ن

هاي مالکیت  هاي ساخت مدارهاي یکپارچه نیز از دیگر جنبه صنعتی، اسرار تجاري و دیگر اطالعات افشاء نشده و طرح
  ست. المللی از صاحبان آنها وضع گردیده ا است که در موافقتنامه مزبور مقررات خاصی براي حمایت بین فکري

بینی مکانیسمی براي برخورد با کشورهایی است که به تعهدات خود در زمینه  هاي مهم این موافقتنامه، پیش یکی از جنبه
هاي اجرایی موثر در چارچوب  ند. کشورهاي پیشرفته بخاطر فقدان مکانیسمینما یعمل نم فکريحمایت از مالکیت 

هاي اجرایی الزم را در چارچوب گات در این  کردند تا ضمانت ، تالشفکريهاي سازمان جهانی مالکیت  کنوانسیون
هاي اجرایی  که در آنها نحوه حل و فصل دعاوي و ضمانت –ماده)  20موافقتنامه بگنجانند. طبق مواد متعدد این موافقتنامه (

عهدات خود را در در صورتی که یکی از اعضاء سازمان جهانی تجارت اظهار دارد که عضو دیگر ت –الزم مقرر گردیده 
گردد و در صورت  یارجاع م یسازمان تجارت جهانچارچوب موافقتنامه نقض کرده، موضوع به رکن حل و فصل اختالف 
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تواند به  یهایی را بر علیه کشور خاطی (که م تواند مجازات یاثبات نقض تعهدات، شوراي عمومی سازمان جهانی تجارت م
  تی نابودي آن در مرزها بیانجامد) اعمال نماید. متوقف کردن تجارت کاالي تقلبی یا ح

هاي نسبی و  ها اساس مزیت هاي پیشرفته و دانش اطالعات بکار رفته در این تکنولوژي بطور کلی از آنجا که تکنولوژي
ط با مرتب فکريبینی شده در موافقتنامه حقوق مالکیت  هاي پیش دهد. قطعاً حمایت یرقابتی کشورهاي پیشرفته را تشکیل م

تجارت، بیشترین منافع را براي این کشورها بدنبال دارد. در مقابل کشورهاي در حال توسعه که عموماً از این مزیت برخوردار 
ساخته  96ها و مجوزها بیشتري به خارجیان بپردازند، براي محصوالتی که تحت لیسانس 95نیستند، ضمن اینکه باید حق االختراع

تري پرداخت کنند. عالوه بر این اجراي تعهدات مترتب در موافقتنامه مزبور، مستلزم بهبود اساسی شوند نیز باید قیمت باال یم
هاي قضایی، اداري و اجرایی در این کشورها خواهد بود که ضرورتاً منابع انسانی و مادي قابل توجهی باید بدین منظور  رویه

ک در حال توسعه، ضرورتی است که این کشورها را نیز مجبور تخصیص یابد. از منافع بلند مدت این موافقتنامه براي ممال
هاي رقابتی خود را در  هاي علمی و تخصیص منابع قابل توجه به امر تحقیق و توسعه، مزیت سازد تا ضمن تقویت پایه یم

باید اذعان داشت لذا دهد.  یهایی سوق دهند که اساس آنها را دانش و تکنولوژي تشکیل م الملل عمدتاً به حیطه تجارت بین
شود و در مقابل منافع  یافته حفظ می توسعه يشورهاکه در آن منافع کاست  یمشخص ن موافقتنامه از جمله مواردیاکه 
هاي این موافقتنامه  حمایتتحت  گردد. یمحدود م ينولوژکن بابت در انتقال دانش و علم و تیدر حال توسعه از ا يشورهاک

% 90به  1982سال % در 38بطور میانگین از  ي متعلق به کشورهاي صنعتیها اي ناملموس شرکته داراییبطور کلی باید گفت 
اشاره کرد که  هاي فکري شرکت مایکروسافت به داراییتوان  میبطور مثال در این ارتباط  .است ایش یافتهزفا 2006در سال 

 است.به ساختمان و تجهیزات و غیره مربوط آن ها  از دارایی %3فقط باشد و  میشرکت آن هاي  از ارزش کل دارایی %97
هاي فکري است در  هاي شرکت که اعم آن دارایی میلیارد دالر و کل دارایی 93بالغ بر  2015درآمد این شرکت در سال 

میلیارد دالر درآمد و  75همین دو رقم براي شرکت مادر گوگل و گوگل  97میلیارد دالر بوده است. 183همان سال بالغ بر 
   98بوده است. 2015میلیارد دالر دارایی در سال مالی  147

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
95 Royalty 
96 Loyalty 
97 Microsoft Annual Report 2015. https://www.microsoft.com/investor/reports/ar15/index.html  
98 United States Securities and Exchange Commission, Washington, D.C. The consolidated statements of income data of 
Alphabet Inc. and Google Inc. http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1288776/000165204416000012/goog10-k2015.htm  

https://www.microsoft.com/investor/reports/ar15/index.html
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1288776/000165204416000012/goog10-k2015.htm


19 

  
  

 منابع

  قمري. 1405ابن منظور، لسان العرب، نشر ادب الحوزه، قم،  •
 ) حقوق مؤلفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصراسالمی، نشرهزاران.1376افتخارزاده، محمودرضا ( •

  .داودابوسنن  ،ابوداود  •
ر بن یوسف بن حسن الدین، جمال ابومنصور • المرتضویه. الفقهاء، المکتبۀ حلّی، تذکرة عالمه به معروف حلّی مطه  
  .الحکم و درر الکلم، دارالکتب اسالمی، قم آمدي تمیمی، عبدالواحد () غرر •

  .نشرالهادي قم، القواعد الفقهیه، ).1377حسن ( بجنوردي، •
  wto.pdf-http://www.bidabad.com/doc/globlization  سازمان تجارت جهانی.سازي و  جهانی) 1387(بیژن بیدآباد،  •

. نیازهاي اصالح ساختار اقتصاد کشور) سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران (پیش) 1387(بیژن بیدآباد،  •
ketab.pdf-iran-ttp://www.bidabad.com/doc/wtoh   

   agreements.pdf-http://www.bidabad.com/doc/wtoسازمان تجارت جهانی. هاي  موافقتنامه) 1387(بیژن بیدآباد،  •
هاي سازمان تجارت جهانی از دیدگاه  الملل در اسالم، بررسی موافقتنامه مبانی عرفانی تجارت بین )1390(بیژن بیدآباد،  •

  trade.pdf-erfani-http://www.bidabad.com/doc/mabani. حکمت

  .ترمذيسنن  ،ترمذي •
  تهران.. انتشارات ناصر خسرو، تعریفات جرجانی) ال1370، علی بن محمد (جرجانی •
الحافظ. نشر بنیاد  عادل بن علی بن عادل داده فارسى، ترتیب عربی فرهنگ: القرآن ) ترجمان1360جرجانی، شریف ( •

 قرآن، تهران. 

   .3 و 2 شماره مطهري، شهید عالی مدرسه رهنمون، فصلنامه )1371سبحانی ( جعفر •
  نج دانش.). ترمینولوژي حقوق ، چاپ ششم، گ1372جعفري لنگرودي، محمد جعفر ( •
   .االسالمی مجمع الفکر قم، فقه العقود، ق)1423کاظم ( حائري، حسینی •

   اسالمی. واندیشه فرهنگ پژوهشگاه انتشارات سازمان تهران، فکري، مالکیت مبانی )1387محمود. ( نیا، حکمت •
ي سنجش. مرکز ). سرمایه فکري، مدیریت، توسعه و مدلها1388خاوندکار، جلیل، احسان خاوندکار، افشین متقی ( •

  آموزش و تحقیقات صنعتی ایران. 
   ، لبنان.انتشارات دارالفکر بیروت، م مفردات الفاظ القرآنجمع ،() راغب اصفهانی •
 .تحریرالوسیله، ترجمه محمد باقر موسوي همدانی، مؤسسه انتشارات دارالعلم، قم )1375( موسوي خمینیهللا روح ا •

  .7-35صص  ن،مستاز 53، شماره 18 لسا، فصلنامه راهبرد، فرهنگی رمایهس نظریه بر يمد) درآ1388روحانی، حسن ( •
 زوزنی، چاپ هندوستان. ) المصادر1301احمد ( بن حسین عبداهللا زوزنی، ابو •

http://www.bidabad.com/doc/globlization
http://www.bidabad.com/doc/wto
http://www.bidabad.com/doc/wto
http://www.bidabad.com/doc/mabani


20 

  .51و  50) حقوق مالکیت فکري، تاریخچه ومبانی، مجله حقوقی دادگستري، شماره 1385ساکت، محمد حسین ( •
 الشوارد، نشر اسوه، تهران. و العربیه فصح فی الموارد ) اقربم1912خوري ( شرتونی لبنانی، سعید •

 .1373، ، ، قم وجدانى کتابفروشى مکى، محمدابن) اول شهید(الدمشقیۀ  اللعمۀ شرح •

  قمري. 1314القواعد، نشر آل بیت قم،  شرح فی المقاصد کرکی، جامع العالی عبد بن حسین بن علی نورالدین شیخ •
  مدنی تطبیقی، نشرمیزان، تهران.  ) حقوق1370صفایی، حسین ( •

 هنرمندان، در مقاالتی و مصنفان و مؤلفان حقوق حمایت قانون بررسی و هنري و ادبی مالکیت ).1375حسین ( صفایی، •
   نشر میزان. تهران، تطبیقی، حقوق و مدنی حقوق درباره

 علیرضا فوادیان، ، ترجمه: محمدحسنالعرب لغه فی االرب منتهی )،1393الکریم ( عبد شیرازي، عبدالرحیم پوري صفی •
 نژاد، چاپ دانشگاه تهران. حاجیان

  االسالمی. نشر موسسه الوثقی، العروه ق)1420کاظم ( محمد یزدي، طباطبایی •

المیزان فی تفسیر القرآن، مؤسسۀ االعلمی للمطبوعات، بیروت، لبنان. ترجمۀ فارسی  ق)1387( محمدحسین طباطبائی، •
  ات دارالعلم، قم.انتشارات مؤسسۀ مطبوع

  ق. 1416طبرسی، احمد بن علی، االحتجاج، دار االسوه، تهران،  •
  ق.  1390طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، چاپ اسالمیه تهران،  •
   .میاإلسال التراث األفعال، مکتبۀ و األقوال سنن فی العمال ق)کنز1389( الهندي الدین حسام بن المتقی علی الدین عالء •
  علی اکبر دهخدا، لغت نامۀ دهخدا، چاپ مؤسسۀ دهخدا. •
 .الهادي مؤسسۀ قم، الصافی، التفسیر ق)1416محسن، ( کاشانی، فیض •

  .هشتم چاپ نشر میزان، تهران، مالکیت، و اموال مدنی حقوق مقدماتی دوره ).1383ناصر( کاتوزیان •
  دانشگاه تهران.ت ، انتشارا27 اپمقدمه علم حقوق، چ ).1379( کاتوزیان، ناصر •

  شهریور و آبان. 4و  3ش  7) حقوق معنوي وحکم آن. خبرنامه انفورماتیک، سال 1371گرجی، ابو القاسم ( •
 احیاء األطهار، دار األئمۀ أخبار لدرر الجامعۀ األنوار محمدتقی () مال محمد باقر مجلسی، بحار بن محمدباقر مجلسی، •

   http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/11145العربی.  التراث
   ق. 1417دارالکتب علمیه، بیروت،  الزرقانی علی المواهب اللدنیه بالمنح المحمدیه، الزرقانی، شرح عبدالباقی بن محمد •
 نشر قدس، قم. کافی، فروع )،1388کلینی ( محمد بن یعقوب •

   دارالکتاب. قم، المستحدثه، المسائل ق ) 1414روحانی ( صادق محمد •
   صدرا. اسالم، اقتصادي نظام به نظري )1370مطهري ( مرتضی •

 فرهنگی، تهران. تحقیقات و مطالعات ) مؤسسه1366بیهقی ( المصادر تاج علی بن بیهقی، احمد مقري •

  .اسالمی، قم اتتبلیغ دفتر ش) 1363-1362، (میزان الحکمۀ •

  تهران. رنگین، چاپ سهامی نفیسی، شرکت ش). فرهنگ1317االطباء ( اکبرخان ناظم علی نفیسی، میرزا •

http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/11145


21 

: آداب و اخالق در اسالم. ترجمه محمدرضا عطایی، چاپ آستان قدس مجموعه ورام) 1369ورام، مسعود بن عیسی ( •
  رضوي، مشهد.

  .اسالمی، تهران انتشارات دفتر الطاهره، العتره اماحک فی الناضره حدائق بحرانی، احمد بن یوسف •
• Ahmad, Syed (1991). Capital in Economic Theory: Neoclasical, Cambridge and Chaos. Edward Elgar 

Publications.  
• Bourdieu, Pierre (1986). The Forms of Capital, in Richardson, John G., ed., Handbook of Theory and 

Research for the Sociology of Education, New York, Greenwood. 
• Butler, Cornelia (2005). Community Capitals, North Central Regional Center for Rural Development, 

Iowa State University.  
• Cohen, Daniel (2006). Globalization and its enemies. MIT Press. 
• Fisher, Irving (1906). The Nature of Capital and Income. Macmillan. 
• Flora, Alice (2005). Cultural Capital and Other Capital, Nuffield College Oxford. 
• Guiso, L., Sapienza. P., Zingales, L. (2009). The Role of Social Capital in Financial Development. 

http://www.faculty.chicagobooth,edu/finance/Papers/trust.pdf. 
• Harker, R. (1990). Education and Cultural Capital. In Harker, R., Mahar, C., Wilkes, C. (Eds.). An 

Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: The Practice of Theory. Macmilan Press, London.  
• Hayek, F. A. von (1941). The Pure Theory of Capital. The Ludwig von Mises Institute, Auburn, 

Alabama 2009. 
• Kuznets, Simon, Smith (1961). Capital in the American Economy: Its Formation and Financing. 

Princeton University Press. 
• Microsoft Annual Report (2015). https://www.microsoft.com/investor/reports/ar15/index.html  
• Robinson, Jones (1985). Accumulation of Capital. Palgrave MacMillan, United Kingdom, 2013. 
• Tymon, Alfered, Stump, Joe (2003). Cultural Capital, Journal of Cultural Economics, Springer 

Netherlands, Vol. 23, No. 1-2.  
• United States Securities and Exchange Commission (2015). Washington, D.C. The consolidated 

statements of income data of Alphabet Inc. and Google Inc. 
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1288776/000165204416000012/goog10-k2015.htm 

• Wogget, Gabriele (1993). Social Capital, Rural Sociology, No: 63. 

http://www.faculty.chicagobooth,edu/finance/Papers/trust.pdf
https://www.microsoft.com/investor/reports/ar15/index.html
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1288776/000165204416000012/goog10-k2015.htm

