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 ظر حقوق اسالمي ن از مبیع اموال فکری
 

 ٢ موسویءسماأ ١*،دکتر عباس کریمي

 دانشکده حقوق و علوم سیاسي دانشگاه تهرانو اسالمی  گروه حقوق خصوصي استاد١
  حقوق و علوم سیاسي دانشگاه تهرانی دانشکدهحقوق مالکیت فکری کارشناس ارشد٢

 )١٠/١٠/١٣٩٠ :تاریخ پذیرش نهایيـ  ١/٤/١٣٨٩: تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

در  جای خود را کامالًای از علم حقوق به عنوان شاخهحقوق مالکیت فکری گرچه 
ترین مسائل آن ای ولی در کشور ما هنوز بر سر برخی پایه،سطح جهان باز نموده است
قاله قصد این م. گونه اموال، تردید و مناقشاتی وجود دارداز جمله خرید و فروش این

گاه اول در خصوص اموال فکری چالش در ندارد با بررسی شرایطی از عقد بیع که 
ت آن، و نیز با تبیین ت داشتن مبیع و عینیّلزوم مالیّرسند یعنی برانگیز به نظر می

ق ، و تعلّمی بودن مالکیت دائیعنی امکان تسلیم،این اموال ابعاد مختلف ناظر بر بیع 
، عالوه بر برداشتن گامی به جلو در جهت نزدیکی و ه پدیدآورندهجوایز و امتیازات ب
های حقوقی جهانی، یکی از اغالط شایع ناظر به لزوم عین متجسم و هماهنگی با نظام

 .ن بودن مورد بیع را بزدایدمتعیّ
 

 عین معین، تسلیم مبیع، انتقال بیع، اموال فکری، حقوق مالکیت فکری،  :ها  واژهکلید
 . مبیعم، ئدا                    

 
 طرح مسأله

. رودمالکیت فکری اصطالحی است که در مورد محصوالت فکری انسان به کار می. ١
ی اثر، به خاطر محصولی های فکری، حقوقی قانونی هستند که به آفرینندهحقوق مالکیت

قوقی های فکری حبه عبارت دیگر، مالکیت. گردد میءی ذهن او است، اعطاکه آفریده
. ن مادی نیستها شیء معیّ ستد ولی موضوع آن و هستند دارای ارزش اقتصادی و داد
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 )٢٢٧صفایی، . (ت و اثر فکری انسان است فعالیّ،موضوع این حقوق در واقع
حقوق مالکیت فکری بر اساس موضوع آن به طور معمول به دو حوزه تقسیم . ٢
ای از آثار مکتوب تا آثار ف گسترده حقوق مالکیت ادبی و هنری که طی،شود؛ نخست می

ی و غیره از قبیل کتاب، مقاله، رساله، نمایشنامه، شعر،  بصری و آثار تجسمّ ـسمعی
افزارهای ، آثار سینمایی، نقاشی، پیکره، عکاسی و نرم)فلکلور(ترانه، سرود، فرهنگ عامه 

 ادبی یا حقّف و مترجم اثر کامپیوتری را تحت حمایت خود دارد همانند حقوق مؤلّ
ی  استفاده حقوق مالکیت صنعتی که عبارت است از حقّ،دوم.  اثر هنریۀسازند

انحصاری و استعمال هر نوع وسیله جهت جلب مشتری که در جهت حمایت از مخترع و 
قانونی و سوء استفاده ض و تجاوز غیری اثر فکری به منظور جلوگیری از تعرّآورندهپدید

باشد و به طور خالصه موضوع مالکیت صنعتی، ابداعات ار میاز محصوالت صنعتی برقر
م ئ اختراع، عالاین قسم، مواردی چون حقّ. ی صنعت به معنای عام استبشری در زمینه
های جغرافیایی و های صنعتی، اسرار تجاری، رقابت نامشروع، نشانهتجاری، طرح

 . داردهای مربوط به ساخت مدارهای یکپارچه را تحت پوشش خود طرح
د که هدف ن از قراردادهایی وجود دارگونای گونهای حقوقی معاصر، اشکالدر نظام. ٣

 این قراردادها، قرارداد یکی از اقسام مهمّ.  مالکیت فکری استها انتقال حقّو موضوع آن
این قرارداد که از آن با عنوان . باشد میAssignment Agreementانتقال کامل یا 
، قراردادی است که به موجب آن، )Wipo, 172 (شودنیز یاد می) Sale(قرارداد فروش 

ی حقوق انحصاری خود را به شخصی دیگر انتقال  مالکیت فکری، کلیهی حقّدارنده
 مالکیت فکری قطع  با موضوع حق١ّی انتقال دهندهدهد و بدین ترتیب رابطهمی

گیری در   هرگونه تصمیم حقّ، قبلییم دارنده به عنوان قائم مقا٢گیرنده گردیده؛ انتقال
 .رابطه با موضوع حق را خواهد داشت

ان که روشن است، مفهوم یک چنین قراردادی در نظام حقوقی ما، تحت عنوچنان
تی در فقه و در حقوق، برای طور سنّاین در حالی است که به. گرددعقد بیع تبیین می
، انتقال بسیاری از حقوق و اموال نخستاند که شاید در نگاه ل شدهئعقد بیع شرایطی قا

 ر اخص را از طریق عقد بیع با مانعطوههای فکری بطور اعم و حقوق مالکیتهغیرمادی ب
 و چگونگی تسلیم، مدت زمان محدود بقاءت آن، مالیت اموال فکری، عینیّ. ازدسمواجه 

 .رودار میی این موانع به شمهای خاص این اموال، از جملهبرخی دیگر از ویژگی
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 ٥٥ بیع اموال فکری از منظر حقوق اسالمی 

. دنیای کنونی بشر، در سیری پرشتاب به سوی جهانی شدن در حرکت است. ٤
کشور ما نیز در تالش است تا همسو با دیگران، از طریق الحاق به سازمان جهانی 

مسأله اینجا . تجارت، به این قافله بپیوندد؛ امری که دیر یا زود تحقق پیدا خواهد کرد
ها و رعایت لوازمی است که از شرطم پذیرش پیش، مستلزWTOعضویت در است که 

المللی بسیاری همچون های بین به معاهدات و کنوانسیونپیوستنها، ی آنجمله
 . ها استسازی قوانین داخلی با آن و هماهنگ١ی تریپسموافقتنامه

 خود، قابلیت فروش اموال فکری را مورد ٣١ و ٢٨، ٢١ ی تریپس، در موادّموافقتنامه
  .صریح قرار داده استت

 که نه تنها قوانین فعلی کشورمان شود مشخص می با تحلیلی روشن ،در این مقاله. ٥
های فکری با مانع و مشکلی مواجه نبوده که با در راستای فروش اموال و حقوق مالکیت

 اصالحات قانونی چندانی نیز  قانونی، نیاز بهبینانه به برخی موادّنگرشی نو و واقع
توان به سادگی و با کمک از قانون مدنی به عنوان یک قانون عام همچنین می. باشد نمی

 ارزش یک ،ترتیب هامات حاکم بر قضیه کاسته و بدینها و ابو مادر، از بسیاری دشواری
 که قواعد حاکم بر آن چندان ١٠ی عقد بیع انعقادی را به یک قرارداد منطبق با ماده

 و یا سایر عقود قانونی مثل بیع ١٠ی اختیار استفاده از ماده فرونکاهیم و ،روشن نیست
 .  مالکیت فکری واگذار گرددبه دارنده حقّیا صلح 

گاه که و سؤالی انتقال اموال فکری قراردادهای  بحث ماهیتالزم به ذکر است که  .٦
یگری یا اجاره یا ماهیت دهستند بیع  عقود اینکه مبنی بر اینمطرح است  دانانبین حقوق

 ،در خصوص ماهیت انتقال اموال فکری.  استموضوعی به کلی متمایز از بحث حاضر ،دارند
 به نظر ، ماهیت عقودی چون لیسانس، فرانچایز، عقد نشر و غیر آن است،اگر منظور

سایر  وکالت و سادگی با قالب عقود سنتی از قبیل بیع، اجاره،قراردادها به این گان،نگارند
ک مالک فکری، مالک به مفهوم ی. ندابل تطبیق نیستق ،نونمذکور در قای نهعقود معیّ

صلحت  با استفاده از هر نوع عقدی که به ماز حق و اختیار انتقال مال خود و مطلق آن بوده
 به اجاره یایا  تواند آن را به بیع منتقل سازد،میپس  دهد برخوردار است؛خود تشخیص می

 تریپس  در حقوق خارجی نیز چنین است و برای مثالدر (.لیسانس و یا عقودی مشابه آن
 ).License و هم رو هستیمروبه Assignmentاصطالح با هم 

تواند موضوع عقد بیع واقع شود و آیا اموال غیرمادی حاصل خالقیت و ابداع، می. ٧
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دهد؟ پاسخ به این پرسش، ی چنین امری را میآیا شرایط مذکور در قانون مدنی اجازه
توانند در این زمینه  که میبیع استم تحلیلی یکسری از شرایط ه و بررسیمستلزم مداقّ

، همچنین جواز بیع اموال فکری با عنایت به )مبحث نخست(ی گردند برانگیز تلقّچالش
 ).مبحث دوم( تردید است و نیاز به بررسی دارد ماهیت خاص این اموال نیز محلّ

 
  با نظر به شرایط مبیعع اموال فکری  بیـمبحث نخست 

فصل اول از باب سوم قانون مدنی، به بیان تعریف، اوصاف و شرایط عقد بیع . ٨
اند که  شرایطی را برای مبیع ضروری ساخته٣٤٨ و ٣٣٨ در این میان موادّ. پردازد می

این . تواند قابلیت مبیع واقع شدن اموال فکری را با اشکال مواجه سازددر بادی امر می
بودن آن که به ترتیب  ن لزوم عین معیّ،و دیگری یکی لزوم مالیت مبیع است ،طشرای

 . شده استها اختصاص داده بدان،بندهای نخست و دوم این مبحث
 

  لزوم مالیت مبیع ـبند نخست 
. روشن است که اولین شرط برای مبیع، دارا بودن مالیت یا ارزش اقتصادی است. ٩
مالیت و یا منفعت ... بیع چیزی که «: دارد مقرّر مین باره  قانون مدنی در ای٣٤٨ماده 

 » .باطل است... عقالیی ندارد 
 بزرگ حقوق ۀتوان جزئی از دایرآیا حقوقی چون حقوق صنعتی یا ادبی هنری را می

ی نمود؟ این سؤالی است که برای پاسخ ها را ملک اشخاص تلقّاموال محسوب داشته، آن
 . گذار و حقوقدانان جست و نیز در لسان قانونفقیهانرا در سخن به آن باید تعریف مال 

 تعاریف  فقیهاناما.  مال تعریف شده باشد وجود ندارد،آیه یا روایتی که در آن. ١٠
 مال ،»البیع«در کتاب ) ره(به عنوان نمونه امام خمینی . اندمتعددی از مال به دست داده

ی است که مورد رغبت عقال و تقاضای آنان مال چیز« :گونه تعریف کرده است را این
توان به تعریف و یا می) ٢٠خمینی، ال موسوی (».پردازند است و بهایی را در قبال آن می

ت که از اشیاء  مالیت امری اس،در عرف«:  اشاره کرد»مصباح الفقاهه«هللا خویی در  آیت
گردند و  ذخیره می،نیازشوند و برای وقت  مورد میل مردم واقع میبه لحاظ آنکه ذاتاً

 پول و غیر آن را  خود چونی در مقابل آن اشیاء مورد عالقهمردم در آن رغبت نموده
 .)٣٠٢و٣٠١خویی، . (گردد، انتزاع میپردازندمی

 امری انتزاعی و اعتباری است و ،، مالیتآید که از نظر فقیهانمی تعاریف براز این



 ٥٧ بیع اموال فکری از منظر حقوق اسالمی 

 .شود رغبت مردم به اشیاء ناشی مییل ووجود خارجی ندارد؛ حقیقت مالیت از م
. کنند بهایی پرداخت می،مردم در ازای آن  و دارای قابلیت مبادله است،مالهمچنین 

گیرد و در کالم صورت نمی» عین خارجی« از ، انتزاع مالیت صرفاًکهنکته مهم دیگر این
 )٢٢ـ٢٤صادقی نشاط،  (.گردد هیچ قیدی از این لحاظ مشاهده نمییهانفق

 تعریفی از مال در خود جای ،همانند قانون مدنی فرانسه قانون مدنی ایران نیز. ١١
ای از بین حقوقدانان نیز هرکس به گونه. نداده و مفهوم آن را به عرف واگذار نموده است

عاریف به هم شبیه بوده، تحت تأثیر حقوق به تعریف مال پرداخته است که اغلب این ت
 ١. ایرادات و انتقاداتی وارد شده است،و بر هر تعریفد انفرانسه شکل گرفته

مال نه یک حقیقت شرعیه و ی تعریفی جامع و مانع، باید توجه داشت که هئجهت ارا
گذار تعریفی از آن نه شارع آن را تعریف کرده است و نه قانون(نه یک حقیقت قانونی 

را مال محسوب دارد، مال که حقیقتی عرفیه بوده؛ هر آنچه عرف آن ) بدست داده است
از این حیث الزم است مالک عرف جهت متصّف داشتن اشیاء به وصف مالیّت . است

ن از دید عرف، هر آنچه  از دید عرف، هرآنچه واجد دو ویژگی مرغوب بود.روشن گردد
 و  واجود دو ویژگی مرغوب بودن و واجد نفع و ارزش اقتصادی بودن باشد، مال است

 .بودن باشد، مال استش اقتصادی معقول واجد نفع و ارز
بنابراین با توجه به تعاریف مال در آثار فقهی و عدم تقید مالیت به عین یا حتی . ١٢

ی مورد رغبت عقال قرار گرفت و پرداخت بها چه حقّتوان گفت چنانمنفعت بودن، می
و المال ه «. مزبور مال است و ارزش اقتصادی دارددر ازاء آن امری عقالیی بود، حقّ

  )رس حقوق اموالتقریرات دکریمی، (»  النافع المرغوب فیهیئشال
 که تعیین و تشخیص مال و مالیت به  نکتهبا توجه به تعریف فوق و با توجه به این

عرف واگذار شده است و در اموال فکری نیز هر دو عنصر مأخوذ در تعریف عرفی مال در 
 اولین نیز مال بوده و بنابرایناین حقوق که پرواضح است ، جوامع کنونی ملحوظ است
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 .باشندشرط برای هرگونه نقل و انتقال را دارا می
مالیت و در خصوص  اغلب شبهاتی که ذکر این نکته ضروری است که ،در نهایت. ١٣

 است؛  در درک مفهوم مالکیتناشی از خطا، ١داردکری وجود ک اموال فقابلیت تملّ
مفاهیم واقعی برخالف . است و نه یک مفهوم عینی و واقعی اعتباری ی مفهومامری که

 فاهیمهان خارج و مستقل از ذهن ما هستند، م بوده، حاکی از جدارای تعیّن خارجیکه 
 ؛ سروکاری ندارند با واقع وداشته فرضی و اعتباری ، قراردادیی وضعی،جنبهاعتباری 
در جهان به دیگر کالم،  .اند خارجی حقیقی وها بوده و فاقد هرگونه تعیّن انسانیساخته

ها شیئی را مال دیگری که انساناینخارج چیزی به نام ملکیت یا مالکیت وجود ندارد و 
 ی جوامع بشری ساخته امری است اساساً،کنندنند یا آن را ملک شخصی قلمداد میدامی

)abstract (به عنوان .  بین بردتوان این اعتبار را ازرو است که به سادگی می و از همین
ئی را نسبت به شخصی نفی شیتوان مالکیت  با یک تصمیم قانونی یا قضایی می،مثال
 تعیّن مادی نداشتن اموال فکری همانند بسیاری از اموال دیگر چون حقّدر نتیجه،  ٢.نمود

 .کسب و پیشه و تجارت نباید موجب گردد تا این اموال را فاقد مالیت قلمداد نمود
 
 ن بودن مبیع لزوم عین معیّ ـومبند د
 بیع عبارت است از «ۀ قانون مدنی در مقام تعریف عقد بیع مقرر داشت٣٣٨ماده . ١٤

 یکی از شرایط مبیع را عین بودن آن دانسته ترتیب و بدین»تملیک عین به عوض معلوم
به ذهن وقدانان، این امر را  و حقفقیهانای از ظاهر این ماده به همراه آراء عده. است

بیع   وم در خارج بودهان موجود و متجسّ باید از اعیسازد که مورد بیع الزاماً میمتبادر
 . اموال فکري باطل است
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یـزدی  : داننـد وب نداشته یا قابل تملک نمـی      همچنین برای دیدن نظر برخی که مال فکری را مال محس          
  .١٢٣؛ ابوزید، ١/٣٢٧؛ روحانی، ٢٤٣ـ٢٤٤طباطبائی، استفتائات و آراء، 

انّ الملکیـه و انّ کانـت       «: اندنظیر چنین مطلبی را مرحوم سید محمدکاظم طباطبایی نیز بیان نموده          . ٢
یاً و لیست امراً واقعیاً غیرمجعـول فـیمکن         من االعراض الخارجیه اال ان حقیقتها لیست اال اعتباراً عقالن         

 ).١١٦حاشیه مکاسب،  طباطبائي،(»ان یکون محله موجوداً اعتباریاً
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،  مبیع ضرورت عین بودنهگردد که راجع ب، روشن میه در کالم فقیهانبا مداقّ. ١٥
قال ملک  بیع را انت،ف وجود دارد چرا که برخی از فقیهان امامیه اختالمیان فقیهان
 این اختالف .اند عقد بیع لفظ عین را به کار بردهاند و برخی دیگر در تعریفتعریف کرده

 . نظر در آراء حقوقدانان نیز قابل مشاهده است
ر حقیقت برای لزوم د.  به ضرورت عین بودن مبیع ندارندای نیز، اشارهکتاب و سنت 
و نه نشانی دقیق از آن در آثار ی در منابع فقه موجود است ، نه نصّعین بودن مبیع

ری که به این شرط تصریح توان یافت و مبنای استدالل فقیهان بسیام مین متقدّفقیها
مکاسب  همانگونه که شیخ مرتضی انصاری در ؛، فتاوی سایر فقیهان استاندکرده
ها والظاهر من لفظ البیع اختصاص المعوض بالعین فال یعم ابدال المنافع بغیر «:گوید می

 .)٧٩انصاری، ( »و علیه استقر اصطالح الفقهاء فی البیع
توان را می» عین«ی نظری تعریف قانون مدنی در اختصاص بیع به تملیک ریشه. ١٦

برگرفته از تعریفی دانست که شیخ طوسی از فقیهان قرن پنجم در مبسوط ارایه داده 
الی  ل عین مملوکه من شخصٍالبیع هو انتقا«: این تعریف بر بنا ).٤١کاتوزیان، ( است

بسیاری از فقیهان همچون ). ١٢/٧٦شیخ طوسی، ( »علی وجه التراضیغیره بعوض مقدر 
نیز بیع را نقل ) ٢٠٦شهید اوّل، (  و شهید اول در لمعه)٩٨ی، ق حلّمحقّ(ی ق حلّمحقّ

 . اندبه عوض معلوم تعریف کرده» ملک«
 عین یبه طور ضمنی به مسألههان برخی فقیدر اواخر قرن هفتم، پس از آن و . ١٧

اند این دسته از فقیهان، گرچه عین بودن مبیع را شرط نکرده. اندبودن مبیع اشاره کرده
حلّی، الجامع  (.اندتوان استنباط کرد که به آن نظر داشتهولی از فحوای عباراتشان می

 عبارت فقیهانن مبیع به صراحت در  عین بود،در اواخر قرن یازدهم). ٢٤٦للشرایع، 
و شیخ  ١مکاسب همچنین است نظر شیخ انصاری در ).٢٠٧شیخ بهایی، (آمده است 

 .٢)٢٢/٢٠٨نجفی،  (محمد حسن نجفی در جواهرالکالم
ابن (سرائر توان به انتقال عین تعریف شده است میبه ها عقد بیع از دیگر کتبی که در آن

 اگرچه همچنان برخی اشاره کرد، )١٢٣عالمه حلی، (االحکام ، قواعد)٢١١ادریس حلی، 

                                                                                                                                                                              
برمی آیـد کـه غیـر از عـین را هـم             از کالم برخی فقیهان     «: شیخ مرتضی در کتاب مکاسب بیان کرده      . ١

 مدبر و یا بیع و شراء اراضـی         توان به عنوان مبیع مورد معامله قرار داد، نظیر بیع خدمت و کار عبد              می
 . نمایدها مخالفت میکند اما در آخر با آنضمناً اخباری از ائمه در تأیید این گفتار نقل می» .خراجیه

 .٥٢ـ٥٣، ١٣٨٦جعفری تبار،: ی بیشتر رجوع کنید بهبرای مطالعه. ٢
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 ).٥٥محقق کرکی،  (١اندهمچون محقق کرکی بر تعریف بیع به انتقال ملک تأکید کرده
رن دوازدهم و سیزدهم، لزوم  به پیروی از آراء عالمان قفقیهان معاصر هماغلب . ١٨

 رویه را مین ه، و نویسندگان قانون مدنی ایران٢عین بودن مبیع را مورد اشاره قرار داده
در این خصوص شایان ) ره(البته دیدگاه امام خمینی . انددر قانون مورد متابعت قرار داده

 گو ؛ به نظر ایشان، بیع غیر اعیان در نزد عقال و عرف بسیار متداول است.توجه است
اینکه زارعین هنگام ترک مزارع و مهاجرت از مناطق زراعی و باغات، آثار اعمالشان را در 

 و هیچ شکی درصدق ؛ اراضیۀ شیار و حفر جدول و تصفیفروشند؛ مثل حقّمیزمین 
ی عقالیی یا  حقّ،همچنین در دوران کنونی، گاه متعارف است. ها وجود ندارد بیع بر آن

نامند، مورد انتقال قرار  آب و خاک میاعتباری را که در اصطالح امروزی سرقفلی یا حقّ
بنابراین، بیع . ها وجود ندارد  مفهوم بیع بر آنای در صدقدهند که شک و شبههمی

  ٣.ها شودچه فرض بطالن آن، گرحقوق و منافع، هم بیع عرفی است و هم لغوی
مه و دین را صحیح الذّهمچنین ایشان در پاسخ به ایراد کسانی که بیع مبیع کلی فی

 موجود و  محلّاست که نیاز به) در برابر جوهر(ض رَندانسته و معتقدند که مالکیت، عَ
. ن و مشاع نیز وجود داردی در معیّاین ایراد در مال کلّ« :دارد بیان می،محسوس دارد

میان کلی در معیّن و کلی فی الذمّه تفاوتی وجود ندارد مگر از جهت تقیّد و این تفاوت 
ن و مشخص  معیّ،در ملک مشاع نیز، سهام در خارج. شودموجب افتراق در کلیّت نمی

تواند موجود باشد، فقط و چه در خارج میآن. شود موجود خارجی محسوب نمینبوده و
ی این موارد بیان سپس برای توجیه صحّت بیع در کلیه) ١٥خمینی، ( ».فقط عین است

                                                                                                                                                                              
انـد،  ال عین مملوکه دانـسته ایشان در شرح کتاب قواعد، پس از بیان تعریف برخی فقها که بیع را انتق         . ١

 . نقل ملک تعریف گردد،اند که بیعتر آن دانستهصحیح
ظاهر ایـن اسـت     «: نویسد  و می هللا خویی صریحاً تأکید بر لزوم عین بودن مبیع نموده           آیتبرای مثال،   . ٢

 که در لزوم عین بودن مبیع شکی وجود ندارد چرا که اختصاص مفهوم بیع به تملیـک اعیـان در نـزد                     
دارد که منظور از عـین آن       ایشان صراحتاً بیان می   ). ٢/٣٠٧مصباح الفقاهه،   خویی،  (عرف بدیهی است    

 مطـابق نظـر     ،بـه ایـن ترتیـب     . ی طول، عرض و عمق اسـت      چیزی است که مشتمل بر ابعاد سه گانه       
م خارجی و بنـابراین حقـوق مالکیـت فکـری از            ن و متجسّ   عین عبارت است از یک شیء متعیّ       ،ایشان

 .قابلیت فروش برخوردار نخواهند بود
عه بلکـه   ه دارد و نه حقیقت متـشرّ      برخی فقیهان را عقیده بر این است که بیع نه حقیقت شرعیّ           اصوالً  . ٣

شود کـه بیـع منـافع و حقـوق از نظـر             پس با مراجعه به عرف مالحظه می      . دارای حقیقت عرفیه است   
 . باشد» بیعی باطل«عرف و لغت بیع است حتی اگر 
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ل به این باشیم که ملکیت از اعراض خارجی نبوده بلکه از ئبایست قامی«دارد که می
که آن را برای موضوع اعتباری دیگری اعتبار اعتبارات عقالیی است و مانعی در این

 )همان (».نماییم، وجود ندارد
محمد توان به که حق را هم موضوع بیع دانسته است می از دیگر فقیهان معاصر

 ١.)١١٩ مغنیه،. (اشاره کرد جواد مغنیه
تواند موضوع تعهد یا عقد بیع قرار که آیا حقوق میدر میان حقوقدان هم در این .١٩

ای بر این نظرند که مورد بیع حتماً باید از اعیان دسته. رد اختالف نظر وجود داردگی
اند که منفعت، عمل، حق و مانند باشد و تصریح کرده) م در خارجن و متجسّشیء متعیّ(

 )١٨٧؛ بروجردی عبده، ١/٤٢٥امامی،  (.شوندها مبیع واقع نمیآن
موال معنوی معتقدند و در این خصوص ای دیگر به جواز بیع حق و ادر مقابل عدّه

 .بینندتفاوتی بین فروش اعیان متجسم در خارج و سایر اموال و حقوق مالی نمی
: ی بیشتر استی تأملّشایسته گرجي آقای ابوالقاسمحقوقی فقهی ـ  دیدگاه ،در این بین

ه با شک ک به این ادلی صحّت، فرع بر قابلیّت موضوع برای نقل است و تمسّشمول ادلّه«
ا شک در صدق، و آن هم جایز  مصداقیه بیک به دلیل است در شبههدر قابلیت نقل، تمسّ

موضوعات این ادله و مانند « به نظر ایشان )٧٠ گرجی، مشروعیت حق و حکم، ص (».نیست
حقیقت ثابتی ندارند تا . ها یعنی بیع، تجارت و عقد و غیرذلک اموری هستند عرفی این

مصداقیه این ادله بدانیم، بلکه به تبع زمان، مکان و سایر شرایط، مورد شک و شبهه 
ی بیع  کلمه،لیف و غیرهأالتّکنی و حقّالسّلذا امروزه در مورد واگذاری حقّ. شوندمختلف می

 )همان(» .که در گذشته چنین نبودبرند؛ در حالییا فروش را به کار می
» فروش«قال حق در مقابل عوض را درعرف محاوره، انت«: کاتوزیاناز نظر آقای 

از این تمایل . رساندی بیع میگذاری تمایل عرف را به گستردن دامنهاین نام. گویند می
ی قضایی را به این سوی کشاند که انتقال مالکیت حق و اموال باید سود جست و رویه

عریف به کار تنها برای خروج اجاره از ت» عین«غیرمادی نیز در تعریف بیع بگنجد و قید 
 )٤٢ کاتوزیان،( ».رود

                                                                                                                                                                              
اند به این   ای از فقها هم هستند که تفصیلی را قید کرده         در بحث قابلیت انتقال حقوق با عقد بیع، عده        . ١

 تحجیر، بالاشـکال اسـت و       ق حق باشد مثالً زمین محجره در بیع حقّ        نحو که اگر مقصود از نقل، متعلّ      
ت، باشـد در ایـن      تحجیر که اضافۀ بین شـخص و زمـین اسـ          » حق«اگر مقصود نقل خود اضافه، یعنی       

ای نیست شود لذا چارهای به اطراف خودش مشخص میصورت نقل اضافه معقول نیست زیرا هر اضافه      
 ).١١و١٢غروی، (ق آن مقصود باشد های مزبور وحدت اضافه و متعلّکه در نقلجز آن
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جعفري لنگرودي، ضمن پذیرش این نظر که عین بودن مبیع از آقای در این میان، 
گذار  اند قانون قانون مدنی را منسوخ دانسته و گفته٣٣٨ی بیع نیست، ماده عناصر سازنده

 خود را  در مورد تعریف بیع،در موارد فراوان که پس از قانون مدنی تصویب کرده است
دایرة المعارف حقوق مدنی و ری لنگرودی، جعف( داند قانون مدنی نمی٣٣٨پایبند ماده 

 که مبیع باید از اعیان باشد و پول و اندگرچه به مناسبتی دیگر نوشته .)٤٢٦تجارت، 
مبسوط لنگرودی،  جعفری (ی اعیان نیستندمنافع و خدمات و حقوق و امتیازات از جمله

 ).٣١٨٨ و ٣١٨٩حقوق، در ترمینولوژی 
ی  ناشی از معانی مختلف کلمه،رسد که اختالف نظرهای نقل شدهبه نظر می .٢٠

م خارجی داشتن و ، گرچه تجس١ّاین اصطالح دارای معانی مختلفی است. باشد» عین«
شود، لیکن در تعاریف عقودی چون گانه بودن بیشتر به ذهن متبادر میدارای ابعاد سه
 . استفاده شده است،، در مقابل منفعت و به معنای اصل مال»عین«و رهن، بیع، وقف، هبه 

مقصود از نیز م در نظر بوده و ، آنچه از عین در آثار فقیهان متقدّبه اعتقاد نگارندگان
آن چه در معنای فلسفی، ذات قائم به نفس  نه  قانون مدنی است،٣٣٨ی عین در ماده

منفعت قرار  قابل در مکه اصل وجود مال است کهبلشود دارای وجود خارجی خوانده می
 به کار tangibleگیرد؛ به دیگر کالم، گاهی عین به معنای وجود مادی و به اصطالح می
. گیرد اختراع قرار میکه در این مفهوم، عین در مقابل اشیاء غیرمادی نظیر حقّرود  می

این . ، اصل خود مال است که منظوررودر مقابل منفعت مال به کار میاما گاه عین د
 منظور فقیهان از .ی عین ناشی شده استاشتباه در واقع از مشترک لفظی بودن واژه

 لیکن همواره از عین، فرد اجالی آن به ذهن متبادر ،عین، عین در برابر منفعت بوده
جای خود را  )در مقابل منفعت آن( مال بوده است» اصل«به مفهوم که  یعین :شده است

شبیه همین اتفاق در بحث .  استن داشتن آن داده خارجی بودن مال و تعیّنایبه مع
) السالم علیه( در بحث رهن، در روایتی که از امام صادق .رهن و وقف نیز روی داده است

 در ٢.باشد و نه عینتکیه بر لفظ مال می) استوثق من مالک ما استطعت(نقل شده است 
مطرح ) ٤٧میرزای نوری، (» س االصل و سبّل المنفعهبح «، حدیث نبوی مشهور همف وقباب

قرار داده شده و در بین » عین«، »اصل«ی در تعریف وقف، به جای ق حلّبوده ولی از زمان محقّ

                                                                                                                                                                              
 ).٢/٣٠٦ گرجی، مقاالت حقوقی، :نکـ (ی عین نرای دیدن معاب. ١
کریمی، رهن : نکـ  ( قانون مدنی٧٧٤ی کری و مفهوم عین معین در مادهدر خصوص رهن اموال ف. ٢

 ).١٧اموال فکری، 
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  ١.استعمال شده است) وجود خارجی داشتن(ر، عین در معنای دیگر آن فین متأخّمؤلّ
گردد که چرا برخی فقیهان یاین سؤال به روشنی آشکار م پاسخ ،با این تفسیر. ٢١

 اما ،دانندرغم اینکه مبیع را منحصر در عین ندانسته و بلکه شامل حق و غیره هم میبه
در حقیقت آنان برای ممتاز ساختن . اندعقد بیع را تبدیل یا مبادله عین تعریف کرده

که د نه اینکننی عین در تعریف بیع استفاده میماهیت عقد بیع از تعریف اجاره، از واژه
 .خواسته باشند با این قید، اموال غیرمادی را از شمول تعریف بیع خارج سازند

ی یک شخص نسبت به گذار نیز بر این قرار گرفته که هر گاه علقه ی قانون رویه.٢٢
اصل مال به طور کلی به دیگری منتقل گردد، آن را بیع نامیده است، از این دست است 

 قانون ٧٩ و ٧٨  الیحه اصالحی و مواد٣٥ّ و ٣٤ موادّ(ن تجارت قانواستعمال بیع در 
 و یا بیع موضوع قانون ها سخن به میان آمده است از بیع سهام شرکت که)تجارت

 ناظر به )١٣٤٧ب مصوّ(تقسیم و فروش امالک مورد مورد اجاره به زارعین مستأجر 
 .ن خریدارفروش قبوض اقساطی دریافتی بابت بهای امالک خود از زارعی

 چنانچه در برخی قوانین :توان اظهار داشتای است که میبا توجه به چنین رویه
  و از لفظ واگذاریار عنوان بیع را به کار نبردهگذ، قانونناظر به انتقال اموال فکری

 تألیف آثار ادبی و ذاری حقّواگنظر وی بوده است و  مدّ،، در واقع بیعاستاستفاده کرده 
 دی ماه ١١و هنرمندان مصوب فان  قانون حمایت مؤلفان و مصن٤ّماده  در هنری مذکور

 . است از این جمله١٣٤٨
 ٣٣٨گذار از عقد بیع در ماده  توان قید عین را در تعریف قانونبا این اوصاف، می. ٢٣

 و حقوقدانان در فقیهانکه گونه  همان؛ز عقد بیع از اجاره دانستقانون مدنی ویژه تمیی
هاي حقوقي همچون که در نظامنانگویند و چین میفسیر تعریف عقد بیع چنهنگام ت
ن ه مبیع از اعیان متعیّتواند مبیع واقع شود و ضرورتی ندارد کطلب نیز می ،نسهانظام فر

 نه در معنای فلسفی خود یعنی یک موجود ٣٣٨اده عین مذکور در م. خارجی باشد
 ٢. منفعت به کار رفته استل و در مقابل به معنای اصل ما کهخارجی قائم به ذات

                                                                                                                                                                              
 ).١٠کریمی، تقریرات درس حقوق اموال، : نکـ (برای توضیحات بیشتر . ١
شایان ذکر است تمام این مباحث در مورد مبیع جریان دارد و در مورد ثمن، قانون مدنی هیچ شـرط                    . ٢

بنابراین هرچه مـال باشـد، اعـم از عـین و منفعـت و حـق،               . د جای نداده است   یا قید خاصی را در خو     
 .تواند عوض مبیع قرار گیرد و تردیدی نیست که اموال فکری از مالیت برخوردارند می
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  فکری با نظر به ماهیت خاص این اموال  بیع اموالـمبحث دوم 
ز اموال فکری ا ،گردد ميمشاهده تعریف حقوق مالکیت فکریبا توجه به . ٢٤

  اموال غیرمادی جایۀوده و در زمربرخوردار بدر مفهوم رایج  اموال ماهیتی متمایز از
ک خود دارد نه وجود  اثر ادبی تحت تملّییک آفرینندهآنچه  رض مثالبر ف. گیرندمی

ف از آن برخوردار است تا بر مبنای آن دیگران را ی است که مؤلّکه حقّبل ،خارجی کتاب
 با توجه به. وق مادی و معنوی خود را به اجرا گذاردف در آن بازدارد و یا سایر حقاز تصرّ

 این اموال یودن اموال فکری، در صورت معامله غیر مادی و غیر محسوس بیخصیصه
تواند چالش برانگیز باشد؛ امری که بند نخست  تسلیم آن میینحوهاز طریق عقد بیع، 

 . این مبحث بدان اختصاص داده شده است
 یک اثر فکری چه در یکه حقوق انحصاری دارندهاین ی شایان توجه دیگرنکته

 حقوق مادی یدر حوزه مالکیت صنعتی، به دو دسته مالکیت ادبی هنری و چه یحوزه
 یو حقوق معنوی قابل تقسیم است که صاحب حق به استناد هر یک از این دو چهره

 . گرددای برخوردار میحقوق فکری، از اختیارات و امتیازات ویژه
 غیر قابل انتقال  اثر و طبعاًیحقوقی وابسته به شخصیت آفریننده١حقوق معنوی

 انتقال و خرید و امکان نقل واز حقوقی مالی محسوب شده، ٢، اما حقوق مادی.هستند
 انتساب اثر به آفریننده اشاره کرد که توان به حقّ میبه عنوان مثال. فروش برخوردارند

 فروش و  تکثیر اثر در مورد آثار ادبی هنری و حقّ حقّ، معنوی است و در مقابلیک حقّ
 . گردندق مادی دارنده محسوب میعرضه برای فروش از جمله حقو
»  مادیحقّ «یمقصود نظر است، مبادله »اموال فکری«بدیهی است آنچه از بیع 

مالکان آثار فکری از طریق عقد بیع است و با فروش یک مال فکری، حق معنوی ناشی 
 ـهای حقوق مادی این است که از ویژگی .٣مانداز آن همچنان در اختیار بایع باقی می

د به دوره زمانی خاصی تی و مقیّموق ـمی و زوال ناپذیرند ئنوی که داخالف حقوق معبر

                                                                                                                                                                              
1. Moral Rights. 
2. Economic Rights. 

ود بـه زمـان و    محـد ،ی مبتکر یا دانشمند یا هنرمنـد اسـت  عد معنوی حقوق مالکیت فکری که ویژه  بُ. ٣
تواند آن را به دیگـران      پس نه تنها صاحب حق نمی     . شود و از شخصیت او جداشدنی نیست      مکان نمی 

 قـانون حمایـت از حقـوق مـؤلفین و         ٤ی  مـاده . انتقال دهد، در هیچ شرایطی بیگانه بـه آن راه نـدارد           
ن و مکان نیست و     محدود به زما  «: ی حقوق معنوی مصرح است که      درباره ١٣٤٨مصنفین و هنرمندان    
 .»غیرقابل انتقال است



 ٦٥ بیع اموال فکری از منظر حقوق اسالمی 

انحصار دارنده خارج شده در زمره اموال از ، پس از سپری شدن دوره مذکوربوده، 
گونه اموال یاد به عنوان مانعی برای بیع این  نیزاز این موضوع. گیرد قرار می١عمومی

 . مورد بررسی قرار خواهد گرفتبحث در بند دوم این مشود که می
ود و از شاز طرف دیگر، اگر چه از طریق بیع، مالکیت کامل مبیع به خریدار منتقل می

ن از انحاء تصرفات و انتفاعات از مال خود گردد ولی تواند متمکّاو است که می ،آن پس
 اثر یختیار بایع که آفریننده همچنان در ا، کسب جایزه نسبت به اثرطبق قانون، حقّ

 اصل مطلق بودن مالکیت تلقی شده، تواند متعارض با که میایماند؛ مسألهاست باقی می
 . این موضوع را مورد بررسی قرار داده است،بند سوم. ی بیشتر استی مداقهتهشایس

نده بازگشت مالکیت به فروش ؛تر استمشکالت افزون هنری  آثار ادبیدر خصوص
فان و  قانون حمایت از مؤل١٤ّطبق ماده ( از انتقال  از طی مدت زمان سی سالهپس
است؛ چه، تی با مالکیت سنّ در تضادّ به نوبه خود ی است که امر)فان و هنرمندانمصنّ

  بندرو است که و از همینبه دور از هرگونه محدودیت  امری است دائمی و ،مالکیت
 .شده استچهارم، به این موضوع اختصاص داده 

 
 مادی بودن اموال فکری و نحوه تسلیم  غیرـبند نخست 

، تسلیم شوداز آثار و توابع یک عقد بیع که به نحو صحیح و قانونی منعقد می. ٢٥
چالش برانگیز تواند در خصوص اموال فکری ل، می؛ امری که در نگاه اومبیع و ثمن است

 .قلمداد گردد
دادن مبیع به « :نمایدم را بدین نحو تعریف می، تسلی قانون مدنی٣٦٧ی صدر ماده

 فعل بایع ،تسلیم» .تصرفات و انتفاعات باشد ن از انحاءف مشتری به نحوی که متمکّتصرّ
تسلیم به «. مورد معاملهط نمودن مشتری بر مال موضوع است و عبارت است از مسلّ

 آن را تسلیم ست و باید به نحوی باشد که عرفاًاختالف مبیع به کیفیات مختلف ا
 ) قانون مدنی٣٦٩ی ماده (».گویند

قبض عبارت است از استیالء «:  قبض را تعریف نموده است٣٦٧ماده  قسمت اخیر
و مالک تشخیص سلطنت و استیالی مشتری بر مبیع نیز عرف » مشتری بر مبیع

که نتوضیح آ.  مالزمه با تصرف مادی و فعلی نداردءاز این رو است که استیال. باشد می
ط خریدار بر مبیع نباشد و او  مادی حاصل شود ولی همراه با تسلّچه بسا قبض حقیقی و

                                                                                                                                                                              
1. Public Domain. 
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 ،ای که فروخته شدهمانند تسلیم مادی خانه(ن از انحاء تصرفات و انتفاعات نباشد متمکّ
 یبدون تسلیم اسناد مالکیت آن که متضمن نقل و انتقال قانونی مبیع باشد که الزمه

 معنوی یپس مقصود از این تسلط و استیالء، سلطه). دی مشتری استتصرفات ناقله بع
و به هر نحوی که بخواهد تصرف ست که هر زمان بخواهد بتواند عمالً مشتری بر مبیع ا
 مفهوم بنابراین). ٤٤٩ /امامی( نتفع گردد و نه تصرف مادی و فعلینماید و از آن م

و مبیع باید چنان در اختیار مشتری معنوی و عرفی دارد ی تسلیم و قبض بیشتر جنبه
. کار، قبض مادی است  گاه وسیله اینط بر مال بداند لیکن،رف او را مسلّقرار گیرد که ع

 ) ١٦٦کاتوزیان، (
ی الزام متابیعین در عقد بیع به تسلیم عوضین، توجه به فلسفه سوی دیگر، از. ٢٦

تا : بدیهی است که روشن و امری  رسیدن به مقصود خود رهنمون باشد؛تواند ما را درمی
ت علّ. مبیع به تصرف مشتری داده نشده باشد مشتری قادر به استفاده از آن نخواهد بود

 کامل از مالی است که آن را یغایی این الزام قانونی، همان توانایی مشتری بر استفاده
وجبات تزلزل از مکه عدم توانایی بایع بر تسلیم مبیع،  از این رو است ک نموده وتملّ

 چرا که هدف از انعقاد آن، دستیابی به مبیع و انتفاع از آن بوده ،بنیان عقد بیع است
، همه فراری کبوتری در هوا یا اسبی همانند مطروحه در کتب فقهی هایمثال. است

 .مان توانایی استیفاء خریدار استنشانگر آن است که علت وضع این قاعده، ه
یعنی نه فقط :  تنها مفهوم مادی و محسوس آن نیست، منظور از تسلیمپس. ٢٧

 هم یضرورت ندارد که در همه جا مورد معامله به دست خریدار داده شود، قبض ماد
» ن از انحاء تصرفات و انتفاعاتمتمکّ«اگر همراه با تسلط خریدار بر مبیع نباشد و او را 

وی و عرفی دارد و  معنیاین مفهوم بیشتر جنبه. شود تسلیم محسوب نمی،نسازد
ط بر  مسلّف او رامقصود این است که مبیع چنان در اختیار مشتری قرار گیرد که عر

دست خریدار، تسلیم اتومبیل یا خانه ه  مثال ً تسلیم یک خودکار با دادن آن ب.مال بداند
 ف دربا دادن کلید آن و تسلیم زمین غیر محصور با دادن سند مالکیت و رفع موانع تصرّ

شود و نیاز به هیچ گاه نیز تسلیم تنها با تراضی دو طرف انجام می. گرددق میمحقّآن 
 ی که مبیعشود یاهایی که بر درخت فروخته میمانند تسلیم میوه: اقدام خارجی ندارد

 بیشتر ،د تسلیمبنابراین باید پذیرفت که تعهّ. پیش از عقد در اختیار خریدار بوده است
شود؛ هرچند که گاه رها کردن و در اختیار نهادن خالصه میجنبه منفی دارد و در 

 .)١٦٧همان، ( الزمه آن است ،اعمال مثبت
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ل شویم که در مورد اموال ئبر این امر قا با پذیرش داوری عرف روا است کهبنابراین 
گیرد و نیازمند انعقاد عقد بیع و تراضی طرفین بر تسلیم انجام میصرف  تسلیم با فکری،
ن از انحاء تصرفات و نه عمل مادی خارجی نیست و از آن پس خریدار متمکّگوهیچ

 انتفاعات است و به لحاظ عرفی هم مال از تصرف فروشنده خارج شده و او دیگر حقّ
 تسلیم مال فکری را به ،ایتوان به گونهندارد؛ در واقع میاستفاده و بهره برداری از آن را 

 عام ی طبق قاعدهیم و قبض دینتسل. شبیه کردت دین سایر اموال غیرمادی نظیرتسلیم 
. آن را تسلیم گویند باید به نحوی باشد که عرفاًقانون مدنی  ٣٦٩و کلی مندرج در ماده 

رسد که تسلیم و قبض آن در حال حاضر به تسلیم و قبض اسناد مثبته باشد  به نظر می
 قبول و تصدیق مدیون تواند بادم وجود سند، تسلیم و قبض دین میو در صورت ع
 . صورت پذیرد

د دوسویه است و  یک تعهّ،د به تسلیمتوجه به این مطلب مفید است که تعهّ. ٢٨
نظرانی که  برخی صاحبف به تسلیم ثمن است و این در حالی است کهخریدار نیز مکلّ

 دانند، در ثمن قرار گرفتن غیرعینن به معنای شیء موجود خارجی میمبیع را عین معیّ
گونه اموال در نظر آنان دهد تسلیم اینبینند و این خود نشان میاشکالی وارد نمی

 .نمایدهیچگونه مشکلی ایجاد نمی
 یحقوق موضوعه. تواند راهگشا باشدهم میسایر کشورها  حقوق توجه به. ٢٩

عقد بیع ) استاسالمی  منبعث از فقه ها نیزکه حقوق آن(کشورهایی مثل مصر و عراق 
اند موضوع عقد توها عالوه بر عین، حق نیز میدانند و از نظر آنمنحصر به عین نمیرا 

ها، در کتب خود بخشی را تحت عنوان  است که حقوقدانان آنو از این رو. بیع باشد
 یگونه اموال به همان شیوه تسلیم اینیطریقه. اندمطرح کرده» تسلیم اموال معنوی«

 بایع باید به تمام آنچه وفق طبیعت مبیع برای ،تحقق تسلیمعام تسلیم است یعنی برای 
بنابراین تسلیم اموال .  اقدام نماید،وضع آن تحت سلطه فعلی مشتری ضروری است

در ها و ه، به تسلیم آنتف، در صورت وجود اسناد مثب مؤلّ اختراع و حقّچون حقّفکری 
؛ ٤/٥٩٣سنهوری، : نکـ  (.ری مشتی بایع است به استفادهی با اجازه،صورتغیر این
 ).١٦٥صرّاف، 
مطلب دیگری در رابطه با تسلیم وجود دارد و آن اینکه فروشنده وظیفه دارد . ٣٠

خواهد و معهود که میای در اختیار مشتری قرار دهد که او بتواند چنانمبیع را به گونه
 یعات الزم براالبنابراین، فروشنده باید اطّ. بین دو طرف است، از آن استفاده کند
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. برداری از مبیع را در اختیار خریدار قرار دهد و پیش از آن تسلیم کامل نشده است بهره
. این حکم در صورتی است که خریدار نتواند با یک کاوش عرفی طرز کار مبیع را بفهمد

 ،ف است اختراع موظّ حقّی اختراع، فروشنده یا دارندهبنابراین در اموال فکری نظیر حقّ
اطالعات کامل راجع به اختراع خود و طرز کار آن را در اختیار خریدار قرار دهد و پیش 

تسلیم «: دارد قانون مدنی مقرر می٣٨٣ی همچنین، ماده. از آن تسلیم کامل نشده است
نابراین برای ب» .شودباید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می

ی یا اسرار تجاری ی دانش فنّهئد به ارای اختراع، متعهّروانهپی یک فروشنده، نمونه
 ). ٦٥صابری، : نکـ (ی اختراع نیز هست رتبط با پروانهم

 
 محدودیت زمانی برخی اموال فکری  ـد دوم بن

 قطعی اشاره ی به دو نتیجهتوان میب است از آثاری که بر بیع صحیح مترتّ. ٣١
م شکل ئ این انتقال ملکیت به طور دا: و ثانیاًشودتقل میمبیع به خریدار من: اوالً. نمود
حمایت قانون  )ها و نه در تمام آن(ای از اموال فکری از سوی دیگر، در پاره. گیردمی

 اختراع، قانون مدت بیست سال را در نظر گرفته؛ در مورد حقّ. برای مدت محدود است
مورد آثار ادبی و هنری، با توجه به های صنعتی، حداکثر پانزده سال و در در مورد طرح

 از فصل سوم قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، این مدت ١٢ماده 
این . گیردق میله تعلّ اث یا موصی سال هم به ور٣٠ّبه میزان عمر پدید آورنده است و 

 یو به واسطهم است ئدا در حالی است که یکی از آثار بارز بیع، انتقال مالکیت به طور
ف و استیالی ممکنه را بر مبیع گونه تصرّ همه شود خریدارهمین دوام است که گفته می

 .نمایدپیدا می
با ماهیت این دسته از ) مئانتقال مالکیت به طور دا(چگونه این اثر قطعی عقد بیع 

 اموال فکری قابل تطبیق است؟
 ،نخست باید پذیرفت. ر این خصوص قابل طرح استتوجیهات و دالیل چندی د
 ؛آیدها به شمار نمی دلیلی بر منع و عدم جواز بیع آن،محدود بودن برخی اموال فکری

چرا که اثر عقد بیع، انتقال مالکیت مبیع از بایع به خریدار است یعنی همان مالکیتی که 
ت اسفرد فروشنده هم خود مالک . شودبایع بر مال دارا بوده، همان به مشتری منتقل می

مالکیتی . کندآنچه را دارد به خریدار منتقل میاو ملکیت . و مالکیت او هم دایمی نیست
. که دارنده یک مال فکری دارا است، مالکیتی است که به موجب قوانین محدود شده است
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-تواند همین مالکیت محدود شده را به موجب عقد بیع به دیگری انتقال دهد و آناو می
. شود هم چیزی بیش از مالکیتی که فروشنده داشته نخواهد بود میچه به خریدار منتقل

  بر اینکه خود اصل مالکیت محدود شده در زمان و خرید و فروش آن درحقوق ما درمضافاً
) time sharing(دار های زمانمالکیتمثال بارز آن .  دیگری پذیرفته شده استموارد

 .اندبی در حقوق ما باز کردهی اخیر جای خود را به خواست که در دو دهه
می بودن ئای بر اصل داهیچ خدشه دوم اینکه صرف محدود بودن مدت بقاء اموال،

هر مالی دارای یک مدت عمر محدود است و هیچ تفاوتی وجود . کندمالکیت وارد نمی
 بنابراین. طور مادی و طبیعی خاتمه یابد یا به طور قانونیهندارد بین اینکه حیات مالی ب

الفساد که ماندگاری بسیار کمی دارد قابل خرید و فروش است، به اگر یک کاالی سریع
 . برخوردارندرا،  بیع ۀوسیله طریق اولی، اموال فکری هم از قابلیت انتقال ب

 
 ز و امتیازات به خود پدیدآورندهئق جوا تعلّ ـبند سوم

وارد ت نسبت به آن بر بیع اموال فکری و کامل بودن مالکیکه اشکال دیگری . ٣٣
 بدین معنی .)٢٣میرزایی،  (ق جوایز و امتیازات به خود پدیدآوردنده استتعلّکنند می

به با بیع  کسب جایزه است که به بطور طبیعی باید ، حقّدارندهکه یکی از حقوق مادی 
 قانون حمایت از حقوق ١٣ تبصره ماده این در حالی است که. خریدار انتقال یابد

ق تعلّشده آفریده  مصنفان و هنرمندان، هدایا، جوایز و امتیازاتی را که بر اثرمؤلفان، 
 .گیرد، از آن پدیدآورنده دانسته استمی

 مالکیتی که به یک حقّ. لکیت خریدار نداردا مباینتی با منیز،در حقیقت این امر 
روزی است که وی با صرف های شبانهحاصل تالشگردد،  میءمالک فکری اعطا

ق جوایز و امتیازات تعلّ. ها دست یافته استهای گاه هنگفت و وقت بسیار بدان ینههز
ها و ستایش قدرت ابتکار و گرفته به مبتکر و آفریننده در جهت قدردانی از همین تالش

به . شودآفرینندگی خالق آن است و از این جهت است که این حق با بیع منتقل نمی
 و امتیازات نه تابعی از جوایزشود ولی به خریدار منتقل می خود اثر  کالم، مالکیتِدیگر
به و از این روی  پدیدآورنده به عمل آورده که خودِاست به خاطر تالشی  که ، فکریحقّ

 .گیردق میوی تعلّ
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  بازگشت مالکیت ـبند چهارم
 قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، اثر ادبی واگذار ١٤طبق ماده . ٣٤

گذشته از اینکه .  سال دوباره به ملکیت پدیدآورنده بازخواهد گشت٣٠شده پس از 
 پذیر، و با وافق برخالف آن را امکان تکمیلی دانست و تحاوی حکمیتوان این ماده را  می

 مبنی بر اینکه مشتری پس از انستضمنی درا حاوی شرطی چنین بیعی توان میاینکه 
به واقعیت این است که ا را به بایع هبه نماید، امّگذشت سی سال مال خریداری شده 

گذار  ی مادی و معنوی حقوق مالکیت ادبی هنری، قانونلحاظ وابستگی شدید دو جنبه
م از حقوق معنوی ناشی از این نوع مالکیت جدا ئنخواسته تا حقوق مادی به طور دا

ع این دسته از اموال تواند چنین حکمی را در بیگذار می نبیفتد و حکم استثنایی قانو
می ئای نیز قابل نقد است و واگذاری دافکری توجیه نماید، گرچه وجود چنین ماده

 .نمایدحقوق مادی در مالکیت فکری با حفظ حقوق معنوی بدون اشکال می
 

 نتیجه 
ی مالکیت در زمینهالمللی ها و دیگر اسناد بین کنوانسیونمعاهدات،با نگاهی به . ٣٥

روشن است که نه تنها کشورهای جهان، ای از ای تطبیقی در پارهبا مطالعه فکری و نیز
 هرگونه ایراد و اشکال قانونی بوده که خرید و مشروعیت بیع این اموال امری خالی از

المللی در سطح جهان امری مرسوم و  در مبادالت داخلی و بینفروش اموال فکری
ای و ل کنارهئبرخی مساشورها سخن از محافل حقوقی سایر کاینک در . متداول است

های حقوقی  نظریات و دکترین،به عنوان نمونه. است ب بر بیع اینگونه اموالمترتّ
 مورد بحث در  موضوعات٣»استیفاء حق« و ٢»اولین فروش«، ١»ی ضمنیاجازه«همچون 

ات  این نظری؛وجود دارند بیع اموال فکری جوامع حقوقی کنونی دنیا است که پیرامون
بیع اموال فکری  چرا که آن کشورها، اندمطرح شدهبرای تعدیل اختیارات بایع و مشتری 
اند و اینک برای ساخته خریدار را بسیار محدود میرا جایز دانسته ولی پس از انعقاد بیع،

 .اندها متوسل شدهبه این دکترینمحدودتر کردن اختیارات بایع، 
های المللی، پذیرش مالکیتی بینص در عرصههای اقتصادی، به خصوواقعیت. ٣٦

پذیرش این دسته از . نمایدناپذیر میها را اجتنابفکری و قابلیت خرید و فروش آن

                                                                                                                                                                              
1. Implied License. 
2. First Sale. 
3. Exhaustion. 
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اموال و قراردادها در حقوق ایران، بازنگری در برخی از مفاهیم سنّتی حقوق ایران را 
ی نگاهی له با دریچهاین بازنگری بیشتر به معنای نگریستن به این مقو. کندایجاب می
در حقوق کشور ما نیز شود که  چرا که با نگرشی درست، به خوبی مشاهده می؛تازه است

 .ید و فروش اموال فکری وجود نداردمانع چندانی بر سر خر
مالیت حقوق فکری امری است کامالً پذیرفته شده که امروزه دیگر تردیدی در 

 قانون مدنی دارای معانی متعدد ٣٣٨ی ادهخصوص آن وجود ندارد؛ عینیّت مذکور در م
ب  قانون مدنی و قوانین مصوّی فقهی و تاریخی، برخی موادّاست که به گواهی سابقه

پس از قانون مدنی، مقصود اصلی از آن، نه موجود متعیّن و متجسّم در خارج که اصل 
 ،تحقق تسلیم برای  تسلیم دارای ماهیت عرفی بوده،.ستمال و در برابر منفعت بوده ا

ی فعلی مشتری بایع باید به تمام آنچه وفق طبیعت مبیع برای وضع آن تحت سلطه
های فکری قبول و تصدیق طرفینی و  اقدام نماید، پس در خصوص دارایی،ضروری است

محدود  .بخشدبه تسلیم عرفی، صورت کاملی می) در صورت وجود(تسلیم اسناد مثبته 
ژگی خاص اموال فکری که خصوصیت بارز جهان هستی و بودن مدت زمان بقاء، نه وی

 است و در گونه اموال و داراییاز جمله همهکلیه مادیات و محسوسات موجود در آن 
 این مدت مالک اعتبار است و نه بین طبیعی، قانونی و یا ءازا داوری حقوقی، نه در

ت و جوایز نه تابعی از  امتیازا.ی پایان این بقاء، تفاوتی وجود داردقضایی بودن نقطه
یز ی بازگشت را ن؛ قاعده شخص پدیدآوردنده یا خالق است که مربوط به اثرمالکیت

 .پذیر استی تکمیلی دانست که توافق برخالف آن امکاناتوان قاعده می
ت این موضوع، توجه به آن را در وضع قوانین آینده اجتناب یّ، اهمّدر هر حال. ٣٧

از بین موجب از طریق عقد بیع، موال فکری ایح به قابلیت انتقال تصر. نمایدناپذیر می
بینی شرایط  پیشوقی ناظر بر چنین بیعی وبردن موانع احتمالی فرا رو و تبیین ابعاد حق

 .خواهد بودب بر آن و قواعد خاص مترتّ
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