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Abstract 

Undoubtedly, in the current era, what is important in the field of intellectual 

property is its commercialization. On the other hand, the transfer of intellectual 

property in the form of legal contracts is essential. These forms are numerous in 

Iranian law: some contracts, such as sale, exchange, and loan cause the transfer of 

ownership of the same property, and some other contracts, such as lease, transfer the 

ownership of interests for a limited period of time. What was examined in the 

present article is the feasibility of adapting the lease to intellectual property. Almost 

from the beginning of the formation of the intellectual property law system 

regarding the transfer of intellectual property concerning the feasibility of adapting 

the lease contract as a specific contract in the Iranian legal system, with intellectual 

property, there has been no organized and accurate research. The authors have 

studied the issue and concluded that according to the jurisprudential and legal 

definition of the lease contract and due to the term in this contract and the lack of a 

term in the copyright law, the creator's right is not compatible with the lease. As a 

result, it is not possible to design the legal environment governing this market, and it 

will not be possible to apply intellectual property in the form of a lease.   
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 چكیده

 در هوا  قالوب  نیو ا. است یضرور یامر ،یقانون یقراردادها قالب در یمعنو اموال انتقالو  یساز یتجاری نونک عصر در

 عقوود  یبرخو  شووند،  یم اموال نیع تیمالک انتقال موجب قرض، و معاوضه ع،یب مثل عقود یبرخ؛ متعددند رانیا حقوق

 بور  اجواره  عقد انطباق یسنج امکان حاضر،ۀ مقال. شوند یم محدود یمدت یبرا منافع تیمالک انتقال ، سبباجاره مانند زین

 کیو  عنووان  به اجاره عقد انطباق یسنج امکان خصوص در رانیا یحقوق نظام در. است ی نمودهبررسرا  یمعنو تیمالک

 قیتودق  و یبررس با نگارندگان. است نگرفته صورت قیدق و افتهی سازمان صورت به یقیتحق ،یمعنو تیمالک با نیمع عقد

 و عقود  نیو ا در مودت  نییتع لیدل به و اجاره عقد یقانون و یفقه فیتعر به توجه با که اند دهیرس جهینت نیا به مسلله رد

 جوه ینت در. سوت ین سوازگار  اجواره  عقود  بوا  دآورندهیپد حق انتقال مؤلفان، حقوق از تیحما قانون در مدت نییتع عدم

 اجواره  عقود  قالوب  در یمعنو ییدارا انتقال امکانبنابراین،  و نمودی طراح را بازار نیا بر حاکم یحقوق یفضا توان ینم

 .داردن وجود
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 . مقدمه1

مربوطوه   فکوری از منوافع مخلوقوات    دهود  یخود اجازه مو  ۀبه دارند معنوی یتحقوق مالک

شوخص   یوی کوه جوزء دارا  اسوت   یش اقتصواد ارز یحقوق دارا ینمنحصرات استفاده کند. ا

دانش در جامعوه و   یارتقا معنوی، یتاز مالک یت. هدخ حمارود یشمار م به یشهاند صاحب

حقووق   گونه یناز ا یتچنانچه حما ین. بنابراهاستکشور یاقتصاد ۀکمک به رشد و توسع

 یسوو نخواهند داشوت. از   یخود ارزش چندان یخود به ،نشود یبه هدخ مطلوب خود منته

آنهوا   ۀخود و عرض یتالش فکر یماد یها از جنبه یبردار بهره یصاحبان حقوق برا یگر،د

انبووه دسوت    یدخود به تول های یدها سازی یدارند تا با تجار یازن یهبه عموم جامعه، به سرما

توجه به  یصنعت یدر کشورها یفناورۀ توسع یشرفتسرعت پ یاصل یلاز دال یکیکه  یابند

 ها بوده است. آن کشور یداخل یقاتتحق یجنتا سازی یتجار یندفرا

کوه آحواد    رود یشومار مو   بوه  یتجوار  یبازار رسوم  ینتر مهم یابورس در سراسر دن بازار

دارد. نظام بازار بوورس   ییمخاطبان باال دامنۀبه شرکت در آن دارند و  یلجامعه تما یاعضا

 یبوه بوازار   یابیبه هودخ دسوت   بخشی تحقق یو استقالل خود، در راستا یاییبا عدالت، پو

بوازار سوهام    یون . در اشوود  یارزان و آسوان منجور مو    یموال  ینبه توأم  یا،منصفانه، کارا و پو

 یسوهام منتهو   یموت و اعتبوار ق  یتبه شوفاف  ومبادله شده  ینههز و کم یعصورت آسان، سر به

از بوورس  خوارج   یبازارهوا  ۀبور ادار  یقانون بازار اوراق بهوادار مبنو   یح. بنابر تصرشود یم

خارج از بورس بوا هودخ    ین با الهام از بازارهایرامتمرکز، شرکت فرابورس ا یتوسط نهاد

بوا   یهمورد مبادله در بازار سرما یمال های ییبه دارا یبخش گسترش بازار اوراق بهادار و تنوع

 یبوا برقورار   تووان  یمو  رسود  ینظر مو  به ینشد. بنابرا ایجادتر  ساده ۀو معامل یرشپذ یطشرا

اقتصواد   یجوه نت علوم و صونعت و در   یونود بوه پ  معنووی  یوی بازار بورس و دارا یانرتبا  ما

ارزش  ی،و رقابت یواقع یطیبازار بورس در مح یژگیو با توجه به و یافتدست  یانبن دانش

 توانود  یاجورا شوده، مو    ۀوارد مرحلو  یتازگ ابتکار که به ینکرد. ا یینرا تع یمال فکر یواقع

 تمواعی و اج یمختلوف اقتصواد   یهوا  در عرصوه  یو نووآور  پوروری  یوده در ا ینینهضت نو
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جهوت   یحقووق  یامر به پژوهش ینکه ا کند یرکرده و علم نافع را به جامعه سراز ریزی یهپا

 دارد.   یازابعاد مربوطه ن یینتب

: الوف(  شوود  یاصلی و مهوم تقسویم مو    ۀطور سنتی به دو شاخ حقوق مالکیت معنوی به

ری؛ ب( حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مورتبط کوه در   حقوق مالکیت صنعتی و تجا

بورای صواحب    یماتهریک از آن، دو بخش اساسی وجود دارد. یک بخش مادی آن که مستق

و بخش دیگر روابط غیرمالی است که ارزش دادوسوتد را نودارد و    کند یآن منفعت ایجاد م

)سوروری اشولیکی،    ناپذیر است لطور مستقیم قابل ارزیابی به پول و مبادله نیست و انتقا به

1391 :18.) 

 سوازی  یمالکیت معنوی، در عصر کنونی اهمیت پیدا کرده، بحث تجوار  ۀآنچه در عرص

عنووان ابوزاری بورای تحصویل منوافع       که حقوق مالکیت معنووی بوه   زیرا تا زمانی ،آن است

پیدا نخواهود   اقتصادی و تجاری قرار نگیرد، ارزش و جایگاه واقعی خود را در دنیای امروز

ها در حقوق  کرد. انتقال اموال معنوی باید در قالب قراردادهای معتبر انجام پذیرد. این قالب

برخی عقود مثل بیع، معاوضه و قرض، موجب انتقوال مالکیوت عوین امووال      ؛ایران متعددند

موجب انتقال مالکیوت منوافع بورای مودتی محودود       ه،، برخی عقود نیز مانند اجارشوند یم

بر این، از حیث تعهدات ناشی از این عقوود، در برخوی مووارد چوون هبوه،       . عالوهشوند یم

این عقود آن است که پوس از تحقوق    ۀمهم در همۀ . نکتشود یطور مجانی واقع م تملیک به

نحوی که پس از تحقوق عقود، از    ، بهپذیرد یعقد، انتقال مالکیت مال موضوع عقد صورت م

در مورد آنچه واگذار کورده اسوت، حقوی داشوته      تواند یاو نم و شود یناقل سلب مالکیت م

. حتی در اجاره نیز انتقوال منوافع   شود یمقام ناقل م الیه قائم باشد. انتقال دائمی است و منتقل

موجود صرفات به قابلیوت نقول و    یها از آنجا که قانون رو ازایندر مدت معلوم، دائمی است. 

 یا به اصوول حواکم و قواعود خواص اشواره      و اند ره داشتهمعنوى )فکری( اشا انتقال اموال 

 اما سنتی انتقال در بحث مالکیت معنوی ضروری خواهد بود. یها بررسی قالب، نشده است

عنووان   عقد اجاره بوه  انطباق یسنج امکانیم، آن هستبررسی درصدد  حاضر یقآنچه در تحق

نظوام حقووق    یوری گ شوکل  یبتودا از ا یبوات تقر یکی از عقود معین، با مالکیت معنوی اسوت. 



1426  1400، زمستان 4، شمارۀ 17دورۀ های فقهی، پژوهش 

 

اما در خصوص  خورد، یبه چشم م یفاتیتأل یانتقال اموال فکر خصوصدر  معنوی یتمالک

عنوان یک عقد معین در نظام حقووقی ایوران، بوا مالکیوت      عقد اجاره به انطباق یسنج امکان

حاضر،  یقدر تحق ینصورت نگرفته است. بنابرا یقو دق یافته سازمان  یقیهنوز تحقمعنوی، 

 شود. این مسلله بررسی می

 عقد اجاره. 2

اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیوت و نقشوی کوه در روابوط      

 ینتور  نحوی کوه مهوم   به .اجتماعی دارد، مورد توجه روزافزون قانونگذاران قرار گرفته است

ین، به خوود اختصواص داده،   مبحثی که بعد از بیع مواد متعدد و فراوانی را در بین عقود مع

عقود الزم، تملیکی، معوض و موقت است. در اداموه ابتودا بوه     ۀعقد اجاره است که در زمر

و سپس شرایط موضوع آن را مطالعه  پردازیم یتبیین مفهوم این عقد از منظر فقه و حقوق م

 کنیم. میرا بررسی  معنویدارایی  ۀو در انتها قابلیت انعقاد عقد اجار

 فهوم عقد اجارهم .1 .2

عمل آمده اسوت، کوه نظور     در فقه امامیه و فقه عامه تعاریفی نزدیک به هم از عقد اجاره به

 اند. مشهور آن را تملیک منافع به عوض معلوم دانسته

عقد اجاره در حقووق ایوران    .اند هکردمتفاوتی ابراز  هایفقهای امامیه در تعریف اجاره نظر

از فقه به قانون مدنی راه یافته است. مشهور فقهوای امامیوه در    از جمله عقود تملیکی است که

شهید ) .«الجاره هی العقد على تملیک المنفعه المعلومه بعوض معلوما: »اند تعریف اجاره، گفته

اند  ای از فقها تعریف فوق را کامل ندانسته عده(. ولی 206 ق:1414 نجفی،؛ 97ق: 1407ثانی، 

منوافع در   راکوه از آثار آن سازگاری نودارد، چ  یا عقد اجاره با پارهو معتقدند که تملیکی بودن 

کول   بایست یالعقد موجود نیست و اجاره چون از عقود معاوضی است، لذا م ینحعقد اجاره، 

منافع در برابر کل ثمن قرار گیرد و حال آنکه منافع عین مستأجره معدوم است. بر همین مبنوا،  

عرفی تسلیم استناد جسته و معتقدنود کوه مووجر تنهوا مکلوف       ای از نویسندگان به مفهوم عده

 یجوۀ نت در کنود. است مورد اجاره را به مستأجر تسلیم یا مستأجر را بر عین مسوتأجره تسولیط   
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این افوراد، در تعریوف عقود اجواره آن را      رو ازاین. شود یاین امر، مستأجر مالک کل منفعت م

آثار عقد اجاره که تملیک منافع است سوخن بوه میوان    یعنی از  ؛اند دانسته« تملیک منافع ۀثمر»

عبارت دیگر، این عده از فقهای امامیه تملیک منفعوت در برابور عووض معلووم را      اند. به آورده

 (.80 ق:1412محقق ثانی،  ؛13 ق:1409 محقق حلی، ) اند ثمره عقد دانسته

قاء مالکیت مؤثر بر عوین  ب: ».... دارند یعده ای نیز به تعریف فوق قیدی افزوده و بیان م

 (.226 ق:1407؛ عالمه حلی، 158ق: 1412، عالمه حلی)« مستأجره

فقهای مذکور، عقد اجاره را در حقیقوت تسولیط    هایبعضی نیز در تعریف مشابه با نظر

، یوزدی ) انود  مستأجر بر عین مستأجره برای انتفواع از آن در برابور عووض معلووم انگاشوته     

 (.17ق: 1421

اجواره  »است:  کردهچنین تعریف را اجاره  ،نون مدنی ایران به تبعیت از فقهقا 466 ۀماد

. اجواره دهنوده را   شوود  یعقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره م

 .«کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند مؤجر و اجاره

تعریف دقیقی از عقود اجواره ارائوه     ، تعریف مذکورآید یطورکه از ظاهر ماده بر م همان

بحوث از اجواره    512 ۀبه اقسام اجاره اشواره شوده و در مواد    467 ۀ. هرچند در ماددهد ینم

تعریوف جوامع و موانعی از عقود     دربردارندۀ قانون مدنی  466 ۀ، لیکن مادشود یاشخاص م

اجواره را   . همین امر موجب شده است تا حقوقدانان با جمع مواد قانونی عقود یستاجاره ن

عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابور موالی کوه بوه مووجر      » :کنندچنین تعریف 

 (.368: 1387 کاتوزیان،« )شود ی، برای مدت معین مالک منافع عین مستاجره مپردازد یم

 موضوع عقد اجاره. 2. 2

حوق   تور  یوق عبوارت دق  هدخ اصلی عقد اجاره این است که موجر منفعت مورد اجاره یا بوه 

در برابر عوض به مستأجر تسلیم و تملیک کند و شخصی غیر  ،که بر منافع داردرا مالکیتی 

 .کند یانحصاری از آن را پیدا م یبردار از مالک عین حق بهره

فقها و حقوقدانان و همچنین قانون مودنی بیوان شوده     های بابنابراین مطابق آنچه در کت
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عقد اجاره منفعتی است که متعلق به یک عوین  است، هیچ تردیدی وجود ندارد که موضوع 

 جره باید قابلیت بقا در برابر استفاده از منافع را داشته باشد.أاست. حال این عین مست

عین مجهوول یوا    ۀقانون مدنی، عین مستاجره باید معین باشد و اجار 472 ۀمطابق با ماد

 رو یون و ازا شوود  یکار بورده مو   بهمنظور انتفاع از منافع  زیرا عقد اجاره به ،مردود باطل است

موضوع آن باید عین باشد. حال این عین ممکن است معین مانند اجاره یک خانوه یوا کلوی    

صورت مشترک  همچون فروش بلیت هواپیما یا اتوبوس بوده و نیز میان موجر و دیگران به

سلیم عوین  مال مشاع جایز است؛ اما تۀ قانون مدنی اجار 475 ۀو مشاع باشد. به موجب ماد

 جره موقوخ به اکن شریک است. أمست

 در قالب عقد اجاره یمعنو یتانتقال حقوق مالك .3

وجوود   یبه عقود اجواره، نوص قوانون     یخصوص امکان انتقال منافع حاصل از آثار معنو در

انتقوال امووال    شود یاجاره اموال است که سبب م ینۀدر زم یندارد و تنها اشارات مواد قانون

 یوت دو بخش انتقال مالک ۀرا دربار یموارد رو ازاینالب عقد اجاره تصور شود. در ق یمعنو

 .کنیم یم یانب یکبه تفک یو صنعت یادب

بوا عقود   « انتقال حقوق مؤلف» یتماه رسد ینظر نم گفت به یدبا یادب یتبخش مالک در

 .اجاره انطباق داشته باشد

 . ادله عدم انطباق عقد اجاره با مالكیت معنوی:4

در اجاره لزومات موضوع عقد متشوکل از دو جوزء عوین و خوود منوافع       دلیل نخست:. 4. 1

وجوود دارنود و موورد     یگاهیپا یچمؤلف بدون ه یاست، در حقوق مؤلف صرفات حقوق مال

در بواب اجواره، مثول     یاز احکام قانون مدن یاریاساس بس ینهستند. بر ا ییاعتبار و شناسا

بحوث   یون مسوتأجره، در ا  ینن بوودن عو  یمعلوم و معو  آن و لزوم یبمستأجره، ع ینتلف ع

 ۀنسوخ  یبقوا  یا یمتسل یاست، ول یند. تسلیم عین مستأجره در مدت قرارداد ضرورا یمنتف

 ۀبسوا ممکون اسوت در لحظو     چه ندارد. یالیه در طول مدت قرارداد ضرورت نزد منتقل یاصل

اشود. بورعکس در عقود    اصلی اثر تلف یا مفقود شوده ب  ۀانعقاد قرارداد حقوق مؤلف، نسخ
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 موسووی، تملیک منفعت به مستأجر مستلزم وجود و تعیوین عوین مسوتأجره اسوت )     ۀاجار

وضوع   ای یوژه قوانون مودنی احکوام و    472و  471، 470(. بر همین اساس مواد 571 :1379

ق.م لزوم قابلیوت بقوای عوین     471قدرت بر تسلیم عین مستأجره، مادۀ  470 ۀاند: ماد کرده

قوانون مودنی بور معوین و معلووم بوودن عوین         472 ۀرابر انتفاع و باألخره مادمستأجره در ب

 مستأجره تأکید و تصریح دارند.

خمینوی،   موسویتعیین مدت در عقد اجاره، شر  صحت عقد است ) دلیل دوم:. 4. 2

لیکن در انتقال حقوق مالی مؤلف، با وجود موقت بودن آن، به تعیوین مودت    ،(573 :1379

ر این صورت قانونگذار حداکثر مدت انتقال را سوی سوال قورار داده اسوت     نیازی نیست؛ د

 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان(. 14 ۀ)ماد

ز یو تمی ۀو ضوابط  شود یتدریج از عین حاصل م بهمنافع، مالی است که  دلیل سوم: .4 .3

ی مؤلوف بوه   منفعت از عین همین تدریجی بودن حصول و توراوش آن اسوت. حقووق موال    

قانون ایوران(.   2و  1و به گذشت زمان نیازی ندارند )موارد  شوند یمحض خلق اثر ایجاد م

، حقی موجود، کامل و موورد  شود یبه این ترتیب آنچه در مورد حقوق مالی مؤلف مطرح م

عوین  ) بور فقودان پایگواه    عوالوه  رو ازایون . آید یوجود م تدریج به اعتبار است، نه حقی که به

آنهوا را منفعوت    تووان  یهنگام انتقال وجود دارنود و نمو   ره( خود حقوق مالی تمام بهمستأج

کلی از بین برود یا آنکه به دیگران منتقول شوود،    اثر به ۀاصلی و اولی ۀدانست. حتی اگر الش

در اجاره، تصور بقا و وجود عقود و منفعوت در    که یحقوق مؤلف باقی خواهد ماند. درحال

 قانون مدنی(.   499و  483منتفی است )مواد  شود، یره تلف محالتی که عین مستأج

قائم بوه شوخص    ۀوجود حقوق معنوی مؤلف از یک سو و خصیص دلیل چهارم: .4 .4

الیه حقوق مؤلوف ایجواد    فراوانی برای منتقلرا  های یتبودن قرارداد از سوی دیگر، محدود

امکوان انتقوال حقووق موالی     تصور آن برای مستأجر دشوار است، مثل اصل عدم  که کند یم

مستأجر مثول هور موالکی     که یاز اثر، درحال یبردار مؤلف مگر با اکن مؤلف، اصل لزوم بهره

حوق انتقوال آن را دارد )شوهید ثوانی،      االصوول  یاز مال خود ندارد و عل یبردار الزام به بهره

 (. 339 ق:1410
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ها پوس از   هنرمندان، سالقانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و  دلیل پنجم: .4 .5

غنوی فقهوی و نظریوات     ۀخوبی از پشوتوان  قانون مدنی تصویب و وضع شده و قانونگذار به

کیفیت انعقاد عقد اجاره، بیع و ... آگاه بوده است. با این حوال، انتقوال    در خصوصموجود 

م بیوان  حقوق مؤلف را بیع یا اجاره نامگذاری نکرده است. بنابراین آیا سکوت مقنن در مقا

 ؟!  داند یآن نیست که قانونگذار انتقال حقوق مؤلف را جزو عقود معین نم ۀقرین

مفید  ییتنها از آثار و فواید اجاره نیز به یمند لزوم بهره به اینکه مضافات دلیل ششم: .4 .6

نیست. شرایط و ارکان عقد اجاره در موورد انتقوال حقووق مؤلوف وجوود نودارد. بنوابراین        

شخص با قورارداد   ۀو را یکی پنداشت. با این حال نزدیکی و تشابه میان اجارآن د توان ینم

شوود،   یدهنده مو  خلق اثر سفارشی که در حقوق ایران موجب انتقال حقوق مالی به سفارش

 (. 188و  187 :1389است )محمدی،  یزبرانگ بسیار تأمل

جره، مربو  بوه مکوان   منافع در عقد اجاره به لحاظ پیوند با عین مستأدلیل هفتم:  .4 .7

بسویار   یبوردار  بهوره  هوای  یوهتنهوا شو   در حقوق مؤلف نه که ییا زمان خاصی هستند. درحال

موواد منودرج در   هم باید معین و محدود شوود )مفهووم    یبردار اند، مکان و زمان بهره متنوع

قوانون   216 ۀو وحودت موالک مواد    حمایت از حقوق مولفوان و مصونفان  قانون فصل دوم 

الیه امکوان اسوتفاده از اثور بوه اشوکال مختلوف را خواهود         در غیر این حالت، منتقلمدنی(. 

بها عقود   قرارداد اجاره لزومات عقدی معوض است و بدون تعیین اجاره عالوه اینکه بهداشت. 

از حقووق   یبوردار  قرارداد بهره که یقانون مدنی(. درحال 490و  464باطل خواهد بود )مواد 

   .مجانی منعقد شود صورت مؤلف، شاید به

و هموین امور    آیود  یوجوود مو   منافع در مالکیت مستأجر به ،در اجارهدلیل هشتم:  .4 .8

از اثور   یبردار جدید بهره های یوهکه ش کافی است تا تمام منافع متعلق به او باشد، درصورتی

موضوع توافق مؤلف و طرخ قرارداد او نیسوتند، بوه خوود او تعلوق دارنود. در مجمووع        که

 :1389محمودی،  ) ، انتقال حقوق مؤلف در حقوق ایران عقود اجواره نیسوت   رسد ینظر م هب

 (.188و  187

قانون ثبت عالئوم و اختراعوات، قانونگوذار     39 ۀاموال صنعتی در ماد ۀاما در مورد اجار
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کورده   بینوی  یشغیر از انتقال مالکیت، شکل دیگری از انتقال را در خصوص حق اختوراع پو  

 رسود  ینظر مو  ست از انتقال حق استفاده از موضوع اختراع. در نگاه اول بهکه عبارت ااست 

نشوان   تور  یوق دق هوای  یکه این نوع قالب انتقال با ماهیت عقد اجاره مشابه است، اموا بررسو  

تردیدهایی که در بحث ماهیت حقوق مالکیت ادبی و هنری وجوود دارد، در اینجوا    دهد یم

انتقاالت با عقود اجواره یکوی نیسوت و از      گونه ینیت اماه یجهنت هم امکان طرح دارند، در

ها پس از قانون مدنی تصویب شده است؛ با ایون   طرفی قانون ثبت عالئم و اختراعات، سال

 حال، انتقال حقوق مالی حق اختراع را اجاره نامگذاری نکرده است.

سوکوت قانونگوذار در خصووص عالئوم تجواری، مودارهای یکپارچوه،         رسد ینظر م به

صونعتی نیوز در هموین مباحوث طورح شودنی اسوت         یها اشیای مصرفی و طرح یها مونهن

 (.100 :1386)امیدیان، 

 . دلیل انطباق عقد اجاره با مالكیت معنوی5

 ۀاجار»نویسند:  یمدر تبیین این دیدگاه، چنین  معنوی یتانطباق عقد اجاره با مالکبه  قائالن

زیرا اگور معنوای تملیوک     ،تصور و پذیرفتنی استاموال غیرمادی یا دارایی فکری نیز قابل 

با حقی که شخص  شود یمنفعت انتقال حق مالکیت بر منافع باشد، آنچه در اجاره واگذار م

گفوت مالوک ادبوی و هنوری و      تووان  یو م شود یبر حاصل کار و ابداع خود دارد نزدیک م

فظ مالکیت خوود انتفواع از   یعنی با ح .حق خود را به اجاره واگذار کند تواند یصنعتی نیز م

 یرمادیاموال غ ۀاز اجار یا نمونه آن را برای مدت معین و در برابر عوض به دیگران بدهد.

 ،در عورخ دادوسوتد   .دیود  توان یو نشر و فروش اثر( م ع)طب یفرا در انتقال موقت حق تأل

ز کنند. ولی تحلیل تا از هرگونه اشکال قانونی و نظری پرهی نامند یم "انتقال"این قرارداد را 

. تنها مانع مهم عوادت و رسوم و سونت اسوت کوه      کند یرا به اجاره نزدیک م ماهیت آن ما

و اجاره را به انتفاع منافع آن عوین. وگرنوه، اگور     دهد یمالکیت را به عین مادی اختصاص م

ان و که هیچ تفاوتی میان انتقال حق مالکیت منوافع اعیو   بینیم یپرده این پندار دریده شود، م

ویوژه در اجواره، کوه انتقوال      انتقال حق مالکیت منافع آثار ادبی و هنری و صنعتی نیست. به

انتقوال منوافع آن    پذیرش شده است، بینی یشمنافع انسان یا انتفاع از کار و فعالیت شخص پ
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ابتکاری آن مورد حمایت ویژه قرار گرفتوه و در بوازار    یها گروه از کارها، که به دلیل جنبه

بور آن پیودا    یرمادیتر است. حقی که مستأجر اموال غ ، آسانشود یعنوان مال دادوستد مبه 

 ای یگانوه . بنابراین اگور ب دهد یهمانند حق عینی است و به مالک حق تقیب و تقدم م کند یم

را اجواره کورده    یفرا بدون داشتن حق منتشر کند، ناشری که حق توأل  ای یسندهاثر ادبی نو

ع کار او شود و خسارت بگیرد. همچنین اگر مالوک اثور حوق مسوتأجر را     مان تواند یاست م

رعایت نکند و حق نشر را به دیگری بدهد، کار او فضولی و قابل ابطوال اسوت و مسوتأجر    

(. 368: 1387 کاتوزیوان، « )با رد این اقدام ناشایسته ابطال آن را از دادگواه بخواهود   تواند یم

از  یبوردار  از اموال فکری توسط افراد غیر را مانند بهره یاربرد بهره توان یبنابراین حداقل م

این اساس  عهدی تلقی کرد. بر ۀاجاره، آن را جزء اجار خصوصد و در کراموال کلی تلقی 

 فکوری  هوای  ییاوراق بهادار مبتنی بر دارا یبردار معامالتی انتقال حق بهره ۀشیو دو توان یم

اوراق بهوادار مبتنوی    یبردار عین و انتقال حق بهرهبرای مدت زمان م بنیان ی دانشها شرکت

فکری برای مقدار معین در بازار بورس دارایی فکری را در قالب انعقاد عقود   های ییبر دارا

چنین امکانی وجود ندارد. به هر حوال موضووع عقود     گاناجاره انجام داد. اما از نظر نگارند

فکوری، مواهیتی از   هوای   یوی آنکوه دارا  جره است و حالأاجاره استفاده از منفعت عین مست

)عین در مفهوم موسع کلمه( آنها شد،  قائل بر عینیت توان یجنس حق دارند و با مسامحه م

اشوخاص   ۀرا موضووع اجوار   یدآورنوده دارایی فکری را منفعت انسان بدانیم و پد مگر آنکه

موردود بووده و   کوامالت   معنووی یم که این نظریه هم در نظام حقوقی حقوق مالکیت کنتلقی 

دیگر کسی قائل بر این نیست که اثر فکری منفعت انسان باشد. بنوابراین امکوان واگوذاری    

تنهوا در بوازار بوورس،     موضوع قانون مدنی، نوه  اجاره فکری در قالب عقد معین های ییدارا

 .ندارد بلکه در فضای خصوصی میان اشخاص نیز وجود

 گیری و نظر مختار یجهنت. 6

مالکیوت معنووی اهمیوت پیودا کورده، بحوث       ۀ آنچوه در عرصو  عصور کنوونی   در  دیو ترد یب

عنووان ابوزاری بورای     که حقوق مالکیوت معنووی بوه    تا زمانی چراکه ،آن است یساز یتجار

تحصیل منافع اقتصادی و تجاری قرار نگیورد، ارزش و جایگواه واقعوی خوود را در دنیوای      
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و  در قالب قراردادهای معتبر بایدمعنوی  انتقال اموالاز سوی دیگر امروز پیدا نخواهد کرد. 

برخی عقود مثل بیوع، معاوضوه و    ؛ها در حقوق ایران متعددند انجام پذیرد. این قالب قانونی

موجوب   ه،، برخی عقوود نیوز ماننود اجوار    شوند یقرض، موجب انتقال مالکیت عین اموال م

از حیوث تعهودات ناشوی از    بر این،  . عالوهشوند یانتقال مالکیت منافع برای مدتی محدود م

 ۀمهم در همو  ۀ. نکتشود یطور مجانی واقع م هبه، تملیک به ماننداین عقود، در برخی موارد 

، ردیپذ یاین عقود آن است که پس از تحقق عقد، انتقال مالکیت مال موضوع عقد صورت م

رد آنچوه  در مو تواند یو او نم شود ینحوی که پس از تحقق عقد، از ناقل سلب مالکیت م به

مقام ناقول   الیه قائم انتقال دائمی است و منتقل در واقع، واگذار کرده است، حقی داشته باشد.

از آنجوا کوه   رو  ازایون . حتی در اجاره نیز انتقال منافع در مدت معلوم، دائمی است. شود یم

بوه  و  دانو  موجود صرفات به قابلیت نقل و انتقال اموال معنوى )فکری( اشاره داشته یها قانون

سنتی انتقوال در بحوث    یها بررسی قالب ،نشده است یا اصول حاکم و قواعد خاص اشاره

 یسونج  امکوان بررسی شود،  حاضر  یقآنچه در تحق اما مالکیت معنوی ضروری خواهد بود.

 یاز ابتودا  عنووان یکوی از عقوود معوین، بوا مالکیوت معنووی اسوت.         عقد اجاره بوه  انطباق

بوه چشوم    یفواتی تأل یانتقال اموال فکر خصوصدر  معنوی یتنظام حقوق مالک یریگ شکل

عنوان یک عقد معین در نظوام   عقد اجاره به انطباق یسنج در خصوص امکان لکن ،خورد یم

 صورت نگرفتوه اسوت.   یقو دق یافته سازمان یقیهنوز تحقحقوقی ایران، با مالکیت معنوی، 

 یفقهو  یفتعر به با توجه که اند دهیسر یجهنت ینمسلله به ا یق درو تدق ینگارندگان با بررس

و عدم تعیین مدت در قانون حمایت  این عقد دلیل تعیین مدت در به عقد اجاره و یو قانون

. با عقد اجاره سازگار نیست دآورندهیحق پدانتقال از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، 

 یوی دارا انتقوال امکان  د وکر یبازار را طراح ینحاکم بر ا یحقوق یفضا توان یمن جهینت در

 نخواهد داشت.در قالب عقد اجاره وجود  یفکر
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