
 

 

 

  

 
1فخرالدین اصغری آقمشهدی                                                                                

 2شهرام اصغری

 

فقیهان در مورد مشروعیت حقوق مالکیت فکرر  خترف ن ر رر دخررره   ر        چکیده:

 رتی فقیهان خین گور  حقوق    دالیلی چرون راارااگار   ن  را داعرهط ارل          ر ر
و   ا راالت و دهخات علر    نرااااگار  خا او  شارع   مضا  چنین حقودیعهم خ

غیر دا ل تملک شخصی  ودن خین داف  خا حقوق  حقودی شرعی محسرو  رشرهط و   
رن کننه   ر  ر رر  رتری    توخرنه  هون خجااط صاحبان خثر در  ن تصخشخاص ثالث می

دیگر  چنین حقودی شرعیت دخشف  و تصرن در  رها  هون خجااط صاحبان  رها جرای   

 نا  عق   داعهط ال    حرمرت تصررن در خمروخ      ریست  خدل  خین گروط عبارتنه خا:
دیگرخن  هون خجااط  رها  داعهط الضرر  رخهکار والیت فقیر   مصرالم مرارل  و اره      

 ل ختیر ختفصاص    فق  خهل انّت دخرد ذرخیع ک  دو دلی

حقوق مالکیت فکرر    نرا  عقر   داعرهط ال ضررر  مصرالم مرارل           ها:كلیدواژه
 داعهط ال  

 

 یشفر موضوع حق معنو   ودط و عرن جامع     ویژط جامع  دینرهخرخن    ها  فکر درگذشف  پهیهط

   لک  خمر ترألی  و تحقیرق و تلرق  ثرار     کردلحاظ رمیخ  خر کسب و تأمین معیشت  ةرخ    من ل  ن

ها  خت دی و معنو   ودط خات  خما رفف  رفف  در کنار علمی و خد ی  یشفر دات مای  م اهر و جلوط

حق معنو   چهرط دیگر   شکار شه ک     موجب  ن صاحب خثر دخرخ  یرک حرق مرالی  رر خثرر      

                                                                                                                     
                                                                                                      e-mail: fasgharia@yahoo.com                                    دخرشیار دخرشکهط حقوق و علوم ایاای دخرشگاط ماارهرخن . 1

   e-mail: shahram.asghari@gmail.comماارهرخن                                 دخرشجو  دکفرخ  حقوق تصوصی دخرشگاط2

 مورد تأییه درخر گرفت  24/6/1389دریافت گردیه و در تاریخ  1/6/1389خین مقال  در تاریخ 
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  شرود ن  ثرار فکرر  ارخن گ فر  مری     ترتیب ودفی خا حقوق پهیه ورررهگا مخلوق تود شه   هین

خیرن دارف  خا   در مرورد    مرالی مراد  یرا    معنو  و حقّ ر ر خات: حقّ مه   حق ةدروخدع  هر دو چهر

هرا  فکرر  و حقروق    تعا یر مخفل ی چون مالکیت معنو   حقوق فکر   حقروق  فررین   حقوق 

پسنهد: خوالً  ریشر  و  شفر میمالکیت فکر     کار رفف  خات ک  رگاررهط وخژط ختیر رخ    دو دلیل  ی

منشأ خکثر مصادیق خین داف  خا حقوق  فکر و خرهیش  خرسان خارت و تنهرا  رتری مصرادیق  ن مارنره      

خین وخژط در عنوخن خرگران اراامان   شوره  ثاریاً  ع ئ  و خاامی تجار  ت دیت فکر  محسو  رمی

خلمللی  رتوردخر خا یک مقبولیت  ین   کار رفف  و  1یعنی  ااامان جهاری مالکیت فکر  ملل مفحه

هرا   شهط خات  حقوق مالکیت فکر  عبرار  خارت خا حرق خارف ادط خرحصرار  خرسران خا  فریرهط       

خین ه  نک  دخرخ  خراش ماد  و معنو  هسف خد ی و هنر  علمی   صنعفیها  فکر  تود در امین 

قیهان معاصر خین  حث رخ  ر  عنروخن   ره  خا خین رو   فخلحاظ جهیه  ودن فاده پیشین  فقهی  خا حقوق

خرره  شررعی  رودن خیرن     م رح کرردط  نا در پااخ    خاف فائا     عمل  مهط خا  رایل مسفحهث  ئمسا

داف  خا حقوق مورد ختف ن ر ر خات   رتی فقیهان مخرال  شررعی  رودن خیرن دارف  خا حقروق       

دخرنره   اوا     ن رخ مجراا رمری  در مقا ل   رتی دیگر  ن رخ حقی شرعی تلقی کردط و تج  هسفنه و

 خای  دپردر ذیل خ فهخ     ررای ر ر مخال ان و اپس     ررای ر ر موخفقان می

 

خره  دالیلی ک  مخال ان مشروعیت حقوق مالکیت فکر   رخ  خثبا  ر ر تود     رها تمسک جسف 

خا ارو  شرارع     مضا  چنرین حقرودی  عهم خ   ل ا ةنو   ا داعهرااااگار  مالکیت مععبارتنه خا: 

و غیر دا رل تملرک شخصری  رودن خیرن          ا راالت و دهخات عل فکرمالکیت حقوق رااااگار  

 پردخای  داف  خا حقوق  در ذیل     ررای خین دالیل می

 

خرحصرار  در خارف ادط  ثرار فکرر  رخ  ررخ  پهیه ورررهگان  ن       پیهخی  هرگور  حق  مام تمینیخ

شرود    رچ  ر د  عضی حق طبع رامیهط میرویسه: دخره  خیشان در خین  ارط میال   می ةمخال  داعه

گورر  عقره و شررطی جرای  ریسرت       حق شرعی ریست و الب تسلط مردم  رر خموخلشران  رهون هری     

                                                                                                                     
1  .  World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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حق طبرع و تقلیره  ررخ  صراحب  ن مح روظ خارت        »  عبارکفا  و روشفن چاپ مجرد    نا رخین

و تقلیره جرای     چراپ شود  پرس  ررخ  غیرر خو     ا غیر شمردط رمی توخفقشود و چی   رخ موجب رمی

در  1 (991رر 993: 2و1ج  1379)خمرام تمینری    کس جای  ریست کر  خو رخ خا  ن منرع رمایره     ر هی خات و 

 توجی  خین  یان  گ ف  شهط خات: 

خمر خت اق ر ر رهخرره کر   ر  مجررد چراپ کفرا   ررخ  صراحب         عق   ر خین
گردد  همچنرین توخفرق عقر   رر منرع مرردم خا تقلیره        چاپخار  حقی خیجاد می

د عیت پیهخ رکردط خات چرخ ک  طبیعت مردم  ر تقلیه در هم  خمور و خعمرا   
ها خافوخر خات و عق  تقلیه در یکری خا خمرور صرنعفی و    و ختفرخعا  و حرف 

فن خا رفیج  فکر گذشرفگان رخ  خ  دیگر و  هرط گرفتفن شیئ خا رو  رمور اا
تصرفی در حقوق دیگرخن ک  مشروط    خجرااط صراحبان خیرن صرنایع و      عرفاً

دخرنه و چاپ کفا  ریر  خا جریران خیرن اریرط عقر       خعما  و خفکار  اشه  رمی
    (186ق :1405م هر  )تارج ریست 

در  رتی خاف فائاتی ک  خا خیشان    عمرل  مرهط خارت   رهون      شایان ذکر خات ک  خمام تمینی

 ر  شررح ذیرل خا خمرام     خارف فائی   1358در ارا   خره      یان حک  خکف ا کردط ذکر مبنا  حک  صرفاً

خهلل  : حضور محفرم رائب خالمام  یت خهلل خلع می تمینی خلس م علیک  و تمینی صور  گرفت

دم و ل وم تغییر روخ ط طاغوتی    روخ ط خار می و گسرفرش فرهنر     خما  عه  در پس دیام خلهی مر

خ   ا خرحصار درخر دخدن کفب خا می    تود دیمفی  سیار گر خن  رر   دخرد عهطخا می معروض می

فروشنه و چنارچ  کسی خدهخم    رشر  نمایه مورد تومان می 70توماری رخ  16رهنه  مث ً کفا   ن می

گیرد   یا در خا م حق چاپ و رشر  هون خجرااط راشرر یرا مفررج  یرا م لر        میتعقیب داروری درخر 

چنین حقی در شریعت : »رهدر جوخ  فرمود خیشانشود یا خرحصار  خات    مفرج  و راشر خو   می

در پی خین خاف فاء  ود ک  حاک  شرع ودت  یت خهلل تلخالی روشت: چون  ر   « مقها  ثا ت ریست 

توخره لذخ هر کس هر کفا ی رخ می  توخره    کسی مر وط  اشهق طبع و رشر رمیففوخ  خمام تمینی ح

                                                                                                                     
  ط خلناس علی خموخله    تعاده و تشرارط شرعیاً  ف  یجوا الب تسلّ خلثالث: ما یسمی عنه  عض  حق خل بع لیس حقاً»  1

مرع غیررط فجراا     و ال یعه دررخرخً   حق خل بع و خلفقلیه مح وظ  لصاحب  الیوجب شیئاً نّأفمجرد طبع کفا  و خلسفجیل فی :  

مخفرعها و منع غیرط عرن خلفقلیره و   ل وال یجوا الحه منع  عن ذلک  خلرخ ع: ما تعارن من ثبت   لغیرط خل بع و خلفقلیه

 «موخلر  و ر سر   أغیرط عن  حه الب و لیس أل   ها و ال یجوا منع خلغیر عن تقلیهها و خلفجار  ال خثر ل  شرعاً  خلفکثیر

  (991ر  993: 2و 1ج  1379)خمام تمینی 
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توخره جلوگیر  رمایه چون حق طبرع و رشرر در   طبع کردط در ختفیار مردم  گذخرد و هی  کس رمی

 1361در ارا     (9پراوردی شرمارط    1381ی دخرری  )خا م مح وظ ریست لذخ جلوگیر  خا  ن جررم خارت   

 ر  عمرل  ورد   م لر    در ارط حرقّ خمام تمینی خا خاف فائاتی رخ  شاد خا می ودتوایر فرهن  و خر

    شرح ذیل خات: هاو پااخک  مفن خاف فائا  

 محضر مبارك  یت خهلل خلع می خمام تمینی
ا م   رخ   رخدرخن دات خرهرکار خمر کفا  در واخر  فرهنر  و خرشراد     ا

خرد کر   ر  صرور  خارف فاء خا     خ  ار خال  و خ هامرا  وجرود د   خا می پارط
گردد موجب خمفنان محضر مبارك م رح رمودط خات و    پیوات تقهی  می

 توخهه  ود ک  ر ر مبارك    پااخ خین ا خال  تعلق گیرد 
ر چاپ و رشر کفب دهی  و مشهور خا می ک  تعیین ورثر  مر ل ین  رهرا    1 

طبرع و   پاارخ:  میسر ریست و حک  مجهو  خلمالک رخ دخرد چ  توخهره  رود   
 رشر کفب م  ورط مودون  ر خذن کسی ریست 

پرردخا    چینی  ویرخافار  و صر ح  ر خگر راشر کفا ی رخ  ا خرجام حرون2 
توخرنه  رهون خذن راشرر   چاپ و منفشر اااد   یا خفرخد یا م اسا  دیگر  می

 پااخ:  ردخر  و چاپ مجهد کفا  م  ور خدهخم رماینه  خولی  رسبت    عکس
 رخم دیگرخن    طبع و رشر همان کفا  مودون    خجااط راشر خولی ریست خحف
ر  یا  رخ  ترجم  کفا  خذن م ل  شرط خات یا تیرر  و خگرر خذن م لر     3

الام  اشه در صرور  ترجمر   رهون خذن  تکلیر  راشرر چیسرت و تریره و        
خذن م لر  شررط ریسرت و     پاارخ:  فروش چنین کفا ی چر  ضررورتی دخرد   

  ن خشکالی رهخرد  تریه و فروش
توخره  هون خذن م ل   مفرج   مصن  و یا مصرحم خثرر و یرا    ر  یا راشر می4

گذشرت کر  خذن راشرر شررط      پاارخ:  ورث  خو رسبت    طبع  ن خدهخم رمایره  
 ریست 

ر  یا خدفباس م لبی خا یک روشف   هون ذکر منبع در روشف  یرا کفرا ی دیگرر    5
ام ریست ولی ربایه    صورتی  اشه ک  ذکر منبع ال پااخ: جای  خات یا تیر 

        (129-131: 1379)محمه  یگی  مسفل م کذ  در خاناد شود

توخن گ ت ک  خو الً  دلیل م  ور ختص خا مهعا خات  مهعا خیرن  در رقه دلیل مذکور در فوق می

در خیرن   توخن  هون خجااط خو تکثیر کررد و خات ک  خثر فکر  پهیه  مهط تواط پهیه وررهط رخ رمی
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مورد فردی  ین مرحل  دبل خا تکثیر و  عه خا  ن وجود رهخرد ولری خارفهال  مرذکور در فروق فقرط      

یعنی  عه خا چاپ کفا   خگر کسی خا طریق تریرهن  ن یرا  ر       شامل مرحل   عه خا تکثیر خثر خات

توخهه  ود ک   توخره  ن رخ تکثیر کنه  رفیج  خینطرق دیگر مالک  ن شود    خافناد داعهط ال   می

توخره  هون خینک  مالک  ن شهط  اشه  ن رخ منفشر خگر کفا ی هنوا منفشر رشهط  اشه  هی  کس رمی

اااد مگر خینک  خا پهیه وررهط خجااط  گیرد  ثاریاً  چنارک  در  ررای دالیرل موخفقران توخهره  مره     

    ن خعمرا  توخهره   شود و در رفیج   داعهط ال   رسبت حقوق فکر  ر د عرن ما  محسو  می

شه   ا خعما  داعهط ال   رسبت     ن و خیجاد حق خرحصار   رخ  خو دیگر رو ت  ر  خعمرا  داعرهط    

 ال   رسبت    گیررهط خثر فکر  رخوخهه رایه    

 

  مضا و خعفبار رشهط خارت ا طرن شارع خفکر  خمالکیت  ا خین خافهال  ک  حقوق  رتی خا فقیهان 

حرق  رویسره:  مخال  شرعی  ودن چنین حقودی هسفنه   یت خهلل صافی گلپایگاری در خیرن  رارط مری   

طبع  حق تألی  و حق ختفرخع رخ    م هومی ک  در دروخرین موضروع  جهیره خا  ن تعریر  شرهط و      

ا می ت بیق رمای   خا عقود خم  ا خحکام و ر اما  خرماینه  حقیر رفوخرسف  ثار  ک   ر  ن مفرتب می

شهط خات  مولی و معام   ه  ریست ک   فوخری   گویی  هر چنه در عصر شارع مقهس عنوخن رمی

   خعفبار خینک  عقه و معامل  خات   ا م ح   شرخی ی کر  در صرحت عقره و معاملر  معفبرر خارت        

گ ف  شود خین هر  حقری خارت     خات  خگر« خوفوخ  العقود»مشمو  خط دا  یا عموم  عضی خدل  مثل 

ک  چون شارع خا  ن ردع « حق خلسبق»و « حق خلفحجیر»کنه  ر یر ک  عرن امان ما  ن رخ خعفبار می

جوخ  خین خات ک  عهم ردع رسبت  رمایی  و معفبر خات رکردط خا عهم ردع خو خافکشان خمضا می

عرفراً یرا  رر     ررر  خلس معلیه رر     حقودی ک  در عصور مفأترط خا عصر شارع مقهس و خئم  طاهرین

شود    خط ق یرا عمروم  ن تمسرک رمرود   لر   در      شود  رمیحسب دوخرین موضوع  مسفحهث می

خرتباط  ا خدفباس خا ختفرخع یا تألی  یا تجهیره طبرع کفرا  یرا تقلیره خا  ثرار هنرر  مشرروع   خگرر          

ست  خما  ر حرمت ر س خدفبراس  مفود   ر تصرن در ما  غیر  اشه   هون خذن صاحب ما  جای  ری

 ا خینک  در امان شارع ه  ترألی  و ختفررخع و خ فکرار  رودط خارت  خمرا  ررخ              دلیلی وجود رهخرد 

شهط و شارع ه  خعفبار ر رمودط خات و    عبار  م ل  و مبفکر و مخفرع و محقق حقی خعفبار رمی

ورد خلف ا  و توج  ربودط خات   ثار مفرتب  ر دیگر   نا ر عهم خعفبار  ودط ولو    خین معنا ک  چون م
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 نراء       ن مشروعیت رهخشف   شارع ه   ا عهم تشریع خین حق روش عررن رخ خمضرا فرمرودط خارت     

دخری  و هر چنه ترتب  رتی خا  ثار  کر   علی کل ما ذکر  مشروعیت حقوق مذکورط رخ ثا ت رمی

پذیر خات  خمرا مقاصره مهمری رخ کر      مکانگردد    طور شرط ضمن عقه خ ر خین حقوق مفرتب می

    ( 207 - 209: 1371 فصلنامه رهنمون :)   رقل خا توخن تأمین کردخر ا  دعو  خین حقوق دخرره  ا شرط رمی

  گرچ  در امان شارع ختفرخع و خ فکار وجود توخن گ ت ک  خوالًدر رقه ر ر مذکور در فوق می

م رح ربود  مارعی  رخ     رامیت شناتفن خین حقوق دخشت و در عین حا  حقوق مالکیت فکر  

شود  در دهی   ثار فکر  و فرهنگی  رشرر و گسرفرط محرهود  دخشرت و     در امان ما محسو  رمی

 ردخر  ماد  خا  ثار ترود رهخشرفنه  خا خیرن رو  حمایرت دراروری خا خیرن       پهیه وررهگان  تودع  هرط

ن خمرروا وضرع  ر  کلری دگرگرون شرهط خارت         رمود ولری در جهرا  گور   ثار چنهخن ضرور  رمی

ها  فکر  و رق  حساس  رها در تواع  فرهن  و تمهن و خدفصاد  شر  موجرب  گسفرش  فریهط

شهط خات ک  دارورگذخرخن رسبت    حقوق معنو  صاحبان  ثار فکر  و تولیهخ  امعی و  صر   

 رها ریست  ح ر  محریط   ت او  رباشنه  وخرگهی مسفحهث  ودن  عضی حقوق  رافی مشروعیت  ی

ها  رخ  کساری ک  محیط ایست شود و دولتایست خمرواط خا حقوق مسلّ   حاد جامع  شمردط می

توخن گ ت چون در امران شرارع چنرین حقری     کننه  رمیکننه  جریم  و کی ر تعیین میرخ  لودط می

ط  ود  شهرها رسبت    ها  سیم رح ربودط خات  خمرواط ری  مشروعیت رهخرد  در خعصار دبل ارهگی

توخن خین دورط تر  ود  خا کارتارجا   الینهط محیط هی  تبر  ربود  رمیامان ما  سیار ک  جمعیت

رخ  ا خعصار دبل مقایس  کرد و    دلیل م رح ربودن مسأل  ح   محیط ایست در  ن خعصرار  خا  ن  

خره  ناهرایی کر  عقر   را     فقیهان گ ف   چنارک   رتی   ثاریاً(37-54: 1381)ی دخری الب مشروعیت کرد 

خمفیراا تل رن  اررد لی و حرق      توج     ف ر  و تمیرط ذخ  توی  دخرره  ر یر  نا  عق   رر حرقّ  

  (118: 1385یوا  وره  :)وحیه ترخااری    رقل خا خلفألی  و        خمضا و خحرخا تا امان معصوم ریاا رهخرد

 

 ا خین خافهال  ک  مالکیت معنو   ا رارالت و   (56: 1419  شبیر) ت  عضیانّدر میان دخرشمنهخن خهل

خیرن خفررخد  معفبرر دخرسرفن      خا ر رخره  مخال ت کردط  ندهخات عل  خا ر ر خا م رااااگار خات   ا 

رهری درر ن کرری  دررخر      گرردد کر  مرورد   خین حق ابب حصر و حبس  ثار علمی و کفمان عل  می

» فرمایه:خات  تهخوره در در ن می گرفف 
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 :خرهری  فرمودط )ص(ر خکرمپیامب  (159) قرط: « 

 خحمره )« شودروا دیامت  ا خفسار  خا  ت   وردط می  هر کس دخرشی رخ  هخره و  ن رخ کفمان کنه»

  ( 499  ی تا: ن حنبل 
خار م  ررخ  علر  و عرال  خراش و من لرت       تروخن گ رت گرچر    در رقه ر ر مذکور در فوق می

ففن و کسب در مه  ا هرر خمرر مقهاری حررخم و     پو  گر  تاصی دائل خات ولی خینک  خا ر ر خا م

خو  ک م خات  گذشف  خا خین کفمان عل   ا کسب در مه خا طریق کارها  علمی    جای  خات غیر

شرری   و روخیرت    ةدر وخدرع   رچر  مرورد رهری  یر       (77: 1384)حلیمری   دو چی  کام ً مف راو  خارت  

ها  علمی     عبار  ر مه خا طریق فعالیتدرخر گرفف  خات  کفمان عل  خات ر  کسب د )ص(پیامبر

رهی خا کفمان عل  مسفل م  ن ریست ک  صاحبان  ثار علمی خا حقروق مراد  ترود صررن     »دیگر  

ک  رهی خا خحفکار    معنا  عرض  رخیگان ر ر کننه یا مردم مل م    رعایت حقوق  ران رباشنه  چنان

خا طرفی  همان در ری ک  خا کفمان علر  رهری کرردط      (37-54: 1381)ی دخری  «مفاعِ خحفکار شهط ریست

یعنی  خموخ  تود رخ    راحق رخوریه   (188) قرط:  «»فرمایه: خات می

: 1381)ی دخری ه یعنی حقوق مردم رخ ضایع رکنی (85)خعرخن: « »فرمایه ری  می

  خاف ادط خا  ثار فکر   هون خجااط پهیه وررهگان  ن مصهخق خکل ما   ر   اطرل و تضرییع    (54-37

 حقوق مردم توخهه  ود 

 

دا رل  هرا  عمرومی دخرسرف  کر      حقوق مالکیت فکر  رخ مارنه خر ا  ج و ثررو   عضی خرهیشمنهخن 

  :رویسهمیم هر   ریست  شهیهصی تملک شخ

خرسان در دوخ  جسمی و روحی تود مهیون خجفماع خات و  ن دوخ و ریروهرا  
ماشرین م هرر تردری         تنها ما  تود خو ریست  خجفماع در  رها ذ  حق خات

دخر توخن محصو  غیرمسفقی  ارمای ماشین رخ رمی  محصوال و خجفماع خات
وغ مخفررع خارت و  ثرار شرعور و ربروغ      دخرست   لکر  محصرو  شرعور و ربر    

توخرره  ها  تولیه شرهط رمری  توخره مالک شخصی دخشف   اشه  پس ماشینرمی
   خشخاص تعلق دخشف   اشه  خینها رقض مالکیت فرد  ریست  خلغا  مالکیت 

و خجفمراعی خارت همران    خشرفرخکی    مالکیرت در خین موخرد   ریست یتصوص
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 )م هرر  شرود  ا  عمرومی شرمردط مری   هر طور  ک  در خا م خر ا  خا ثررو  

 ( 58ر  59: 1368

توخرره   ثار شعور و ربروغ رمری    خین خدعا ک  توخن گ ت ک  خوالًدر رقه ر ر مذکور در فوق  می

  گرچ  جامعر  در شرکوفا شرهن ت دیرت    خدعایی  هون دلیل خات  ثاریاً مالک شخصی دخشف   اشه

پردخارره  دط خا خمکارا  جامع     تلق  ثار فکر  میها  فکر  رق     ا خیی دخرد و خفرخد  ا خاف ا

شود ک  شخص مالک  ثار فکر  تود رشود  خلبف    رخ  رعایت حق جامع   مری خین خمر دلیل رمی

توخن حق خاف ادط خرحصار  پهیه وررهط خثر رخ    مه  امان تاصی محهود کرد ک   عه خا خرقضا  

  ن مه   خاف ادط  رخ  عموم  اخد گردد 

 

(

 ر     سیار  خا فقیهان معاصر موخفق مشروعیت حقوق مالکیت فکرر  هسرفنه   رتری خا  رهرا صررفاً     

خرحصار   رخ  پهیه وررهط خثر خشارط کردط ولی مبنا  حک  رخ مورد خشرارط دررخر ررهخدط    خیجاد حقّ

خره  دالیل مشروعیت خین داف  خا حقروق  ارط کردطدر مقا ل   رتی دیگر    مبنا  حک  ری  خش 1 خره

عبارتنه خا:  نا  عق   داعهط ال    حرمرت تصررن در خمروخ  دیگررخن  رهون خجرااط  رهرا  داعرهط         

 پردخای :الضرر  رخهکار والیت فقی   مصالم مرال  و اه  ذرخیع  در ذیل     ررای  رها می

 

یت حقوق مالکیت فکر  ذکر شهط خات   نا  عق  خارت   رتری   خ  ک   رخ  مشروعیکی خا خدل 

دخرنه   یت خهلل فاضل لنکرخری حقوق مالکیت فکر  رخ حق شرعی می  فقیهان  ا خافناد     نا  عق 

 رویسه: در خین  ارط می
خره  لکن    گرچ  حضر  خمام تمینی خعفبار شرعی خین حقوق رخ ر ی رمودط

شرود و  دی رخ کر  خا ر رر عقر  حرق شرناتف  مری      راه ک  حقرو ر ر داصر می
کننه  تا دلیل شرعی  ر ر ی حق  ودن  رها دائ  رشهط  ثار   ر  ن مفرتب می

                                                                                                                     
خات م ل ان و مفرجمان و صاحبان  ثرار    یا جای  :1337س    شرح ذیل خات   خ  یت خهلل تامن مفن خاف فا و پااخ   1

هنرى مبلغى رخ در  رخ ر احماتشان و یا    عنوخن حق ترألی  در مقا رل تر ش و ودرت و مرالى کر   ررخى خرجرام  ن کرار          

تقاضا رماینه  ج:  ران حق دخرره در  رخ ر وخگذخرى رسخ  خو   یا خصلى خثر علمى و هنرى تود    راشرر    خره کردط صرن

 ( http    خ   )تامن  توخهنه  دریافت رماینهمبلغى مى خا وى هر
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خ  مارنه توخن  رها رخ ر ی کرد و خا ترتب  ثار  رها جلوگیر  رمود و خدل رمی
توخره رافی حق  ودن  رها  اشه  همران طرور   خلناس مسل ون علی خموخله   رمی

در  ا  ملکیت الام ریست دلیل  ر ثبو   ن دائ  شود  لک  مجررد عرهم   ک  
) ر  رقرل    دیام دلیل  ر عهم ملکیت کافی خات  رخ  ثبو  شرعی همارنه عق 

    (210 :1371 فصلنامه رهنمون :خا

مى معروفى اورط یا  یاتى خا در ن رخ  ا صو  ایبا رخءخیشان در پااخ    ا خلی مبنی  ر خینک  دُ

خمفیاا  ن رخ تریه و  توخرهکننه   یا دارى مىه و  ن رخ  ر روى روخر کاات یا ویهئو ضبط مىتوخرن

 اشنه و شارع مى ی  یک  خینها حقوق عق    ایرخ)چنین کنه( توخرهمى»رویسه: میفروش کنه یا تیر  

رویسره:  دیگرر ریر  مری     رامبردط در پااخ    ار خلی  1(377: 1جترا   ی)فاضل لنکرخری  «ردعى خا  رها رهخرد

 رهون    اشره لرذخ تکثیرر  ن   ی  خات و منحصر    م لّ  یا راشر مرى یحق چاپ خا حقوق ثا ت عق »

 رویسنه:    یت خهلل مواو   جنورد  ری  می(423: 2جتا  ی)فاضل لنکرخری « خجااط  رها جای  ریست
ا کر   ررخ   رهر    خارت در مورد حقوق فکر  و معنو  ری  ایرط عق   رر خیرن   

هرا   در تمرام جوخمرع عق یری و ر رام     طخرره  خمرروا  خراش و خعفبار دایل شرهط 
ل  ج ء حقودی خات ک   ررخ   ن خراش دایرل هسرفنه و    أحقودی دریا خین مس

حق خات    طرور  کر  کسری غیرر خو حرق خارف ادط خا  ن رخ        مخفص    ذ 
ه ه  خا ر ر عررن   رهخرد و خگر کسی خا خین حق  هون خجااط و  خاف ادط کن

 عمل ت ن و راپسنه خرجام دخدط و هر  خا لحراظ ج خیری دا رل تعقیرب خارت      
 ( 211: 1371 فصلنامه رهنمون)

 یت خهلل منف ر  ری  در پااخ    ا خلی در ارط  ثار فکر  تصررن در  رهرا رخ  ر  دلیرل مالیرت      

   شرخ ذیل خات  دخرنه  مفن ا خ  و پااخ خیشان  عرفی منوط    خذن پهیه وررهط  ن می
هایی تن ی  و رخیر  شرهط کر  حراو  رررم خف خرهرا  علمری و        د ا خ : ای

ها  عقایه  فق   ت سریر  ها  مخفل  علوم و خا جمل  رشف کار رد  در رشف 
هایی    وایل  تن ری  کننرهگان    اشه و  رخ  خاف ادط خا  رها د لو حهیث می

ها مشرکل یرا   اف ادط خا  ن ای د خ  رها    کار  ردط شهط و  هون  ن معموالً
ها  ا ترفنهها  تاصری  رهون خجرااط و رضرایت     غیر ممکن خات  ولی  عضی

 ررره و  رهرا رخ تکثیررر   م اسر  تن ری  کننرهط  رهررا د رل م  رور رخ خا  رین مرری      

                                                                                                                     
 .(http://www.lankarani.com/far/bok/view.php?ntx) دا ل دافرای    صور   ر ین در:  1

http://www.lankarani.com/far/bok/view.php?ntx
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هرا  ذکرر   جای  خات  پااخ: اایت و ای د  رماینه   یا خین عمل شرعاًمی
ختفرخع و حق چاپ مالیت عرفری دخررره و    شهط و ررم خف خرها   رها ر یر حق

ها  ا شکسفن د ل  رها  هون هرگور  خت   در اایت و یا خاف ادط خا ای د 
حررخم و موجرب تضرییع حقروق دیگررخن و       خجااط م اس  تن ی  کننهط شررعاً 

  (578 - 579: 1384)منف ر    ور خاتضمارت

   دلیل عهم ختصا   نا  عقر  مبنری   ر  خهلل حائخا جمل   یتشایان ذکر خات ک   رتی فقیهان 

خمام تمینی    در وخدع(100: 1379)حائر  دخرنه  ر مالیت حقوق فکر     امان شارع  ن رخ حجت رمی

درخر دخد ک  حجیت ایرط رخ در تمامی موخرد منوط  (64: 1376)خمام تمینی ایه خا  ن داف  خا فقیهان  رخ

خره حجیت ایرط ذختری  رودط و  ر     خما چنارک   رتی دیگر گ ف دخرنه     ختصا   ن    امان شارع می

  (206: 2ج  1423ی د   )طباطباییخمضا  شارع و ختصا     امان خو ریاا رهخرد 

 

ال   در صورتی صحیم خات ک   ر حقوق  ما  صهق کنه   رتی فقیهران خطر ق    ةخافناد    داعه

  خما چنارک  خمام (79-80: 1375)خرصار  دخرنه   و  ن رخ شامل حق رمیما  رخ تنها  ر خعیان صحیم دخرسف

شوره ایررخ  در مقا رل  رهرا  هرا و ثمرن      ج و خموخ  محسو  می خره  رتی حقوق د عاًتمینی روشف 

   را توجر   ر     (55: 1ج  1421)خمام تمینی شود و در صهق مالیت چی  دیگر  معفبر ریست پردختت می

ارل   تصررن دیگررخن در  رهرا رخ      ةمالیت دخرد   رتی فقیهان    خارفناد داعره  خینک  حقوق فکر  

 رویسه: روحاری در خین  ارط میحسینی دخرنه   یت خهلل منوط    خذن صاحب  ن می
رفیج  کار فکر  و خرهیش  و   رودط و   هرکس چی   تألی  کنه   ن تألی 

خا هرگور  دترل و  مالک و صاحب  ن خات و حق دخرد دیگرخن رخ    نا رخین
 رر خمروخ  تروی  مسرلط      و عرفراً  مرردم شررعاً    دخرد ایررخ  تصرفی در ن  راا 

  خلبف  مالکیت خو م لق ریست و دلیلی  ر حرمت خرف راع و تصررفا     …هسفنه
معنررو  مارنرره م العرر  و خاررفناد  رر   ن وجررود رررهخرد   رچرر  جررای  ریسررت     

توخرره  ن صرور  مری   ردخر  و تکثیر  هون خجااط م ل  خات ک  در خیرسخ 
   (93 - 97: 2ج 1385حسینی روحاری )    م الب  حق کنه 
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یکی خا دالیلی ک   ر مشروع  ودن حقوق مالکیت فکر  و عرهم جروخا تصررن در  ن  رهون خذن     

 «ر س منر    خالّ ال مال  و خمرء مسل  دمُال یحل »پهیه وررهط خدام  شهط خات  خافناد    روخیت 

خات    یت خهلل صارعی در پااخ  ر  ار خلی در مرورد تکثیرر  ثرار دیگررخن مری        (10: 19ج تا ی )عاملی

 رویسه: 
ر جرای  خارت ال   خدهخم    تکثیر  ثار دیگرخن ک  مورد منع  رهاات حرخم و غی

 عرفراً  دخر  کر  ر س من  و چگورر  خمرر خراش    یحل ما  خمرء مسل  خالّ

شرود  تصررن در  رهرا  رهون     مر وط    دیگرخن خات و ما   رها حسا  مری 
جلب رضایت صاحبان  رها مباح  اشه و فردی  ین عین تارجی و یرا من عرت   
و یا خثر ریست چون هم   رها خا ر ر عرن و عق  مالی مررتبط  ر  دیگررخن و    

منروط  ر    خمر  ا خراشی و مضان     رهاات  پس  جوخا تصرن    هر شکل 
   (46: 2ج1388)صارعی طیب ر س و رضایت صاحبان  رهاات 

هرر کرس رسربت  ر  ختفررخع و  ثرار       »رویسه: رامبردط در پااخ    ا خلی در مورد حق ختفرخع ری  می

فکر  و علمی و تجر ی تودش ال   و حق دخرد و تصرن در  رها تصرن در حق غیر خارت کر    

 ر رس منر     ای  خات ک  ال یحل ما  خمرء مسرل  خالّ خش حرخم و غیر ج هون رضایت و خجااط

   (46: 2ج 1388صارعی )

مالکی رت فکررى همچرون    رویسه:  یت خهلل مکارم شیرخا  ری  در مورد حک  مالکیت فکر  می

مالکی ت ماد ى محفرم خات و تجاوا    حری   ن جای  ریست و هر کس تجاوا کنره و تسرارتى  ر     

خا   و  ر  تعبیرر دیگرر    یری خارت  مالکیرت خا موضروعا  عرفرى و عق      رخ ار  ورد ضامن خات  ایر 

دخرری  در عصرر و امران مرا خیرن رروع       کننه و مرى موضوعاتى خات ک  عرن و عق   ن رخ تعیین مى

گیرری   مالکی ت در عرن و عق     رامیت شناتف  شهط خات و خا  رجا ک  موضوع رخ خا عرن مى

ال یحلّ الحه خن یفصرن فى ما  غیررط خالّ  »ک  خصل کلّى  گیری یمو حک  رخ خا شرع  چنین رفیج  

شرود کر   ررخى ختفررخع یرک واریل  صرنعفى یرا         خضاف   ر خین گاط مى  گرددشامل  ن ه  مى«  اذر 

کننره و  هرا تررج مرى   خکفشان یک دخرو  یا تألی  یک دورط کفا   یا تولیه یک اى دى  میلیون

کننرهط   ن خگر کسى  ن خثرر رخ  رردخرد و  رهون خجرااط تولیره     کشنه     یقیصهها ااعت احمت مى

و خگر کسارى مرتکرب    تکثیر کنه  ظل  فاحشى مرتکب شهط و ظل  خا ر ر شرع و عقل حرخم خات
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مکرارم  ) شرود و ضرامن هسرفنه   خین کار ت ن خا طرق غیر دارورى شوره  دلیل  ر مباح  ودن  ن رمى

 (. http    شیرخا 

 

 خرره   رتی فقیهان  ا خافناد    رخهکار والیت فقی  مشروع  رودن حقروق مالکیرت فکرر  رخ پذیرففر      

مصلحت جامع  رخ در خل خم خجفماع    خمثا  خین حقروق   هرگاط ولى فقی رویسنه:  یت خهلل حائر  می

ولى فقی   ر  عنروخن   خگر   کنه   نا رخینتثبیت مى ود خاف ادط کردط و خین حقوق رخت بینه  خا والیت 

 توخرره در لر  مرى   لی  شخصى رخ  هون خجااط خو  ر عموم مردم حرخم خع م کنره  م أمثا   چاپ ت

مقا ل خجااط چاپ روشف  تود  مبلغى رخ خا راشر  گیرد خگر کفا  خو  هون خجااط خو چراپ شرود   رر    

خاد چنان ک   ر خااس ل   پرد راشر وخجب خات  ر خااس مبناى والیت فقی  دیمت حق رشر رخ    م

شایان ذکر خات کر  ررامبردط     (99: 1379)حرائر    گرددمردم وخجب مى همین مبنا پردختت مالیا   ر

خ  رخ ک   ر مشروع  ودن حقوق مالکیت فکر  خدام  شرهط خارت  ررا تمرام دخرسرف  و تنهرا       اایر خدل 

خینک  مشرروعیت حقروق مالکیرت     پذیرد   یت خهلل صافی گلپایگاری ری   ارخهکار والیت فقی  رخ می

فکر  رخ رپذیرفف  خات خما  رخ  فقی  جامع خلشرخیط خین حق رخ دایل خات ک  خاف ادط خا خین حقروق  

توخن  عضری  رویسه: رخهی ک  تا حه  میرخ  رخ  مه  معینی محهود رمایه  رامبردط در خین  ارط می

ه  اااد  خین خات کر  حسرب والیرت    خغرخض صحیم رخ ک  در خعفبار خین حقوق در ر ر خات فرخ

 ایه مصالم عام  رخ در ر ر  گیرد    طور مورد  رسبت    هر ختفرخع یا طبع یا تألی   طبع یا تقلیره  

 (   207 - 209 :1371 فصلنامه رهنمون) د رمایهخا  ن ختفرخع یا تألی  رخ تا مه  معین محهو

 

ه  ممکرن  کنر لیه یک فیل  اینمایی یا خ هخع یرک ختفررخع مری   شخصی ک  خدهخم    تألی  کفا   تو

ها  ایاد  شود  خگر خشخاص مجاا    تکثیر خثر فکر   خکرخن فیل  و یرا تولیره   خات مفحمل ه ین 

خربوط ختفرخع  اشنه  مسفل م ضرر    پهیه  وررهگان خینگور   ثار توخهه  رود کر   ر  خارفناد داعرهط      

ف  شود  گرچ  در ت سیر داعرهط الضررر خترف ن ر رر وجرود دخرد      الضرر  ایه جلو  خین عمل گرف

: 3ج 1368توحیره   ؛ 374: 1375؛ 373)خرصرار   ری ترا:     ولی داعهط م  ور رخ چ     معنی ر ی حک  ضرر  
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 گیرری  تصررن    (18: 1408)ررخدری  و یا ر ی ضرر غیر مفهخرك  (25)خص هاری  ی ترا:    رهی خا خضرخر (204

 ربودط و مسفل م خجااط خا صاحبان  رها خات    در چنین حقودی جای 

 

مصالم مرال  خات  مصالم مرال  یا خافص ح  ةت داعهیکی خا منا ع حقوق خا می در فق  خهل انّ

هنگى دخرد  ولرى  مرا هایى ک   ا تصرفا  و مقاصه شرع مقرهس ه عبار  خات خا مصلحت خرهیشى

دات ما ررایهط خات   نا رخین  خگر مجفهه ر یر  یا خعفبار  ن   دلیل مشخصى خا طرن دین در خلغا 

: 2ج 1418)احیلری   ررد  الّ    مصالم مرال  پناط مىود رخ در شریعت  یا ه    دیاس  وخوخدع  مورد ریاا ت

توخن گ ت ک  در حمایرت خا خیرن   در ت بیق داعهط مصالم مرال   ر حقوق مالکیت فکر  می  (757

گرردد و  ن مصرلحت   ومی مه  وجود دخرد ک     هم  جوخمع خرساری  رمیحقوق یک مصلحت عم

 اشه و خا خین جهت  خا جملر   ها  فکر  خات ک  در شئون گوراگون ارهگی دخرخ  خثر میخراش

 یه ایرخ  فایهط  ن عام خارت و جایگراه   ر ر  و مصرلحت مرارل  در      حقوق خلهی    شمار می

ردد ایرخ  مصلحت مرال  خا مباری عرهخلت و حرق مری   گ ار میشود و خحکام  ر  ن دین رعایت می

    ( 83- 84: 1401)درینی ها  فکر  ملک هسفنه  اشه   نا رخین  پهیهط

و  رتری   (98: 1379)حرائر   شایان ذکر خات ک  داعرهط مرذکور در فروق خا ر رر فقیهران خمامیر        

افعی خافنباط  ر مبنا  خافصر ح  ت    دلیل ظنی  ودن حجت ریست  خا ر ر شمکاتب فقهی خهل انّ

  (73: 1978)ت ن مارنه خافحسان مفا عت هوخ  ر س خات 

 

ت خات  علما  خهرل ارنّ   «وایل »جمع ذریع     معنا   «ذرخیع»و  «جلوگیر  کردن»   معنا   «اه»

 رتری   د کرر گرردد  ایسرفی خا  ن جلروگیر     خ  معفقهره هر عملی ک  اررخرجام منجرر  ر  م سرهط    

: 1412دخغری  )دررط رویسنهگان داعهط م  ور رخ مبنا  مشروع  ودن حقوق مالکیرت فکرر  دررخر دخدرره     

گرچ  توضیم رهخدره ک  داعهط م  ور چگور   ر مشروعیت خیرن حقروق داللرت دخرد  در     (426-425

ط دخررهگان حقوق فکر  منجر    حرخم شهحق توخن گ ت خا  رجا ک  رعایت رکردن توجی   ن می

 کنه   ایه خا  ن جلوگیر  رمود و م سهط خیجاد می
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گرچ   حث خا داعهط اه ذرخیع شبی   حث مقهم  وخجب و حرخم در خصو  فق  خمامی  خات  خمرا  

چنارک  فقیهان خمامی  معفقهره وجو  یا حرمت مقهم  حکمی تبعی خات ر  ر سی و ثوخ  یا عقا  

)یوار  علما  عام  ک   رخ   ن حرمت ر سی دائلنه  ر ر رت ن   گردد ر  ن مفرتب رمی مسفق ً

     (88: 1385وره 

 

مشروعیت حقوق مالکیت فکر  مورد ختف ن صاحب ر رخن فقهی خات   رتری فقیهران مخرال     

 مشروعیت چنین حقودی هسفنه  دالیل خین گروط عبارتنه خا: 

ت حقروق فکرر  رر د عررن مرا       توخن گ ر رااااگار   ا داعهط ال     در رقه خین دلیل می (1

شود و در رفیج   داعهط ال   رسبت     ن خعما  توخهره شره   را خعمرا  داعرهط ارل         محسو  می

رسبت     ن و خیجاد حق خرحصار   رخ  خو دیگر رو ت    خعما  داعهط ال   رسبت    گیرررهط خثرر   

 فکر  رخوخهه رایه  

دلیل  ایه گ ت علت خینک  در امان شارع عهم خمضا  حقوق فکر  خا او  شارع  در خین  (2

ختفرخع و خ فکار وجود دخشت و در عین حا  حقوق مالکیت فکر  م رح ربود     خیرن دلیرل  رودط    

خات ک  در  ن دورط  ثار فکر  و فرهنگی  رشرر و گسرفرط محرهود  دخشرت و پهیه ورررهگان       

ایرط عق   ر مالیت خیرن حقروق خارت و     ردخر  ماد  خا  ثار تود رخ رهخشفنه  خما خمرواط تودع  هرط

    امان رهخرد   ن ا توج     خینک  حجیت ایرط ذختی خات  ریاا    خمضا  شارع و ختصا   

 ودن حقوق فکر     دلیل مهیون  ودن خرسان در دروخ  جسرمی و   دا ل تملک شخصی غیر  (3

ها  ر شکوفا شهن ت دیتتوخن گ ت گرچ  جامع  ددلیل م  ور می روحی تود    خجفماع  در رد 

پردخارره خیرن   فکر  رق     ا خیی دخرد و خفرخد  ا خاف ادط خا خمکارا  جامع     تلق  ثار فکر  می

تروخن  شود ک  شخص مالک  ثار فکر  تود رشود  خلبف    رخ  رعایت حق جامع   میخمر دلیل رمی

هود کرد ک   عه خا خرقضا   ن حق خاف ادط خرحصار  پهیه  وررهط خثر رخ    مه  امان تاصی مح

 مه   خاف ادط  رخ  عموم  اخد گردد   

معفبر دخرسفن خین حرق    معنو   ا راالت و دهخات عل  خا ر ر خا مرااااگار  خین حقوق   (4

خارت    )ص(و پیامبرگردد ک  مورد رهی در ن کری  ابب حصر و حبس  ثار علمی و کفمان عل  می

فمان عل   را کسرب در مره خا طریرق کارهرا  علمری  دو چیر  کرامً          کر ر  ایه گ ت خین در رقه 
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درخر گرفف  خات  کفمان عل  خات رر    )ص(شری   و روخیت پیامبر ة   رچ  مورد رهی  یمف او  خات

 کسب در مه خا طریق فعالیت ها  علمی  

در     ر ر  رتی دیگر خا فقیهان حقوق مالکیت فکر  دخرخ  مشروعیت  ودط و تصرن دیگرخن

 ة رها  ایه  ا خجااط صاحبان  ثار فکر  صور  پذیرد  خدل  مشروعیت عبارتنه خا:  نا  عقر   داعره  

الضررر  رخهکرار والیرت فقیر        ةال    حرمت تصرن در خموخ  دیگرخن  رهون خجرااط  رهرا  داعره    

ردم مصالم مرال  و اه  ذرخیع  خا  رجا ک   یان حک     عههط شارع  ودط و تشخیص موضروع  را مر   

ال   و حرمرت تصررن در خمروخ      ةکننه    خافناد داعهخات و مردم حقوق فکر  رخ ما  تلقی می

دیگرخن  هون خجااط  رها تصرن دیگرخن در  ثار فکر  منوط    خجااط پهیه وررهگان  رها خارت   

خمامی   ت دخرد  خا ر ر فقیهانذرخیع( ک  ختفصاص    فق  خهل انّ دو دلیل ختیر )مصالم مرال  و اه 

  اشه  ت حجت  رمیو  رتی خهل انّ

 

 

 قرآن كریم -

  یرو : دخر خل کر  چاپ پنج     مسند تا(   ) یخحمه ن حنبل -

   را   ی  د له الضررأمس  تا(  ) یشیخ خلشریع   خص هارى -

و رشر  تهرخن: م اس  تن ی  و رشر  ثار خمام تمینی )چاپ  البیع (1421  )ایه روح خهلل  تمینی خمام -

 عروج(  چاپ خو  

  تن ی  و رشر  ثار خمام تمینی  چاپ خو    د : م اس  تجهها  و الهللیداال (1376) رررررررررررررر   -

تهرخن: م اس  تن ی  و رشر  ثار خمام تمینی  )چاپ و رشر عروج(    تحریرالوسیله (1379) رررررررررررررر   -

  چاپ خو  

    چاپ دومخط عا  تبری :یک جله    ،سبمکاق (  1375خرصار   شیخ مرتضی  ) -

 خاماعیلیان   : خرفشارخ   د رسائل تا() یرررررررررررررر    -

)تقریرخ  درس ایه خ وخلقاا  تویی(  د : خرفشارخ   مصباح الفلاهه( 1368توحیه   محمهعلی  ) -

 وجهخری  چاپ خو   

  23  شمارط (فارای) یتفله اهل ب  « ررای فقهی حق خ فکار» (1379  )ایه کاظ   حائر  -

 مکفب  محمه   د :  المسائل المسهحدثه ق ( 1385  )محمه صادقایه   حسینی روحاری -

   مجله طلوع  «مباری فقهی حقودی مالکیت معنو  خا دیهگاط مذخهب خا می» (1384  )عمرخن  حلیمی -

  61ر84  ص 16شمارط 
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   صور   ر ین در: دا ل دافرای    اتئاتجوبه االسهفهاایه علی    خ تامن  -

http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=11 

  دخر خلقل   :  کویتمصا ر الهشریع االسالمی فی ما ال نصّ فیه (1978  )عبهخلوها   ت ن -

   چاپ دوم     یرو : میحق االبهکار فی الفله االسالق(  1401درینی  ففحی  ) -

  را   یدمشق  اصول الفله االسالمى (1418  )وهب  مص  ی  احیلی -

   خردن: دخر خلن ائس  چاپ دوم المعامالت المالیه فی الفله االسالمیق(  1419شبیر   محمهعثمان  ) -

  اپ اومچپرتو تورشیه   خرفشارخ تهرخن:   اسهفهائات قضایی (1388  )یوا   صارعی -

   د : دخرخلمص  ی الحیاء خلفرخث  چاپ خو  حاشیه مکاسبق(  1423طباطبایی ی د   ایه محمهکاظ   ) -

   یرو : دخر خحیاء خلفرخث  3  حهیث 1  خ وخ  دصاص خلن س   ا  وسائل الشیعه (تا ی  )شیخ حر  عاملی -

 خلعر ی 

 افرای    صور   ر ین در: دا ل د 2و  1  جتجامع المسائل  تا() ی محمه  فاضل لنکرخری -

http://www.lankarani.com/far/bok/view.php?ntx=037018#378  

  207ر 213  ص 3و  2مهرا  عالی شهیه م هر   شمارط  (1371) .فصلنامه رهنمون -

     یرو : دخرخلبشارطالمعاصره بحوثٌ فی فله المعامالتق(  1412) خلهین علی دخغی  علی محیدرط -

  چاپ خو 

   خرفشارخ  روش بررسی نظام ملی حق مؤلف  ر حلوق ایران (1379  )علی خع    محمه  یگی -

 چاپخار  تیام  :  د مسهند تحریر الوسیله (1405  )خحمه  م هر  -

  چاپ خو  صهرخ   : خرفشارخ   تهرخنالمینظری به اقهصا  اس (1368  )مرتضی  م هر  -

 دا ل وصو     صور   ر ین در:  اسهفهائات  راصر  مکارم شیرخا  -

http://www.makaremshirazi.org/persian/estefta/?it=818&mit 

 رشر اای   :  تهرخناله اسهفهائاترس (1384  )حسینعلی  منف ر  -

  صیرتى  : خرفشارخ   عائهط چهارم  د عوائد االیام (1408  )ررخدى  م  خحمه -

  9  شمارط های اسالمیفصلنامه كهاب  «حق م ل  در خرهیش  فقیهان معاصر خمامی » (1381  )عباس  ی دخری -

 رشر ترّم د :   قانون مبانی حلوق مالکیت معنوی  ر فله و( 1385وره  محمود  )یوا  -

http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=11
http://www.lankarani.com/far/bok/view.php?ntx=037018#378
http://www.makaremshirazi.org/persian/estefta/?it=818&mit

