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  مقدمه   

اي كه بيش از بحث حمايت از حقوق مالكيت فكري          هاي فكري، نكته  در عرصه مالكيت   .1

تا زماني كه اين حقوق، به زيرا  . باشديسازي اين حقوق م   اهميت پيدا كرده است، بحث تجاري     

عنوان ابزاري در جهت تحصيل منافع اقتصادي و تجاري قرار نگيرند، ارزش و جايگـاه واقعـي      

در واقع حمايت از مالكيت فكري، نبايـد بـه عنـوان            . خود را در دنياي امروز پيدا نخواهند كرد       

ت ارتقـاء دانـش در سـطح    اي اسـت در جهـ  يك هدف نگريسته شود بلكه اين حقوق، وسـيله      

جامعه و كمك به رشد و توسعه اقتصادي كشورها و بنابراين اگر حمايـت از ايـن حقـوق، بـه                     

عنوان مثـال   به  . هدف مطلوب خود منتهي نشود، به خودي خود، ارزش چنداني نخواهد داشت           

در زمينه اختراعات، آنچه كه براي صاحب يك اختراع، اهميـت بيـشتري دارد، صـرفا تحـصيل       

سـازي و  باشد بلكه تجـاري  نمي )Patent( يك حقوق ويژه و انحصاري تحت عنوان حق اختراع        

عرضه گسترده محصوالت نشأت گرفته از يك اختراع است كه باعث ارتقاء جايگاه حقـوقي و                

  . شوداقتصادي ابتكارات و اختراعات در جامعه مي

بـرداري از   بـراي بهـره   سوي ديگر، روشن است كه يك مخترع يا صاحب حق اختـراع،             از  
   هاي فكري خـود، و نيـز بـراي عرضـه آنهـا بـه عمـوم جامعـه، نيازمنـد                     هاي مادي تالش  جنبه

هاي خود پرداخته و محصوالت توليد      سازي ايده باشد تا بتواند به تجاري     هنگفت مي  ايسرمايه
جهت است كـه    در اين   . ها را در سطحي انبوه به جامعه خود عرضه كند         شده از طريق اين ايده    

سـازي بـستري مناسـب بـراي در اختيـار          حقوق بانكي و نظام بانكداري، بايد در جهت فـراهم         
واقع، در  . هاي الزم در مقابل پذيرش حق اختراع به عنوان وثيقه، دخالت نمايد           گذاشتن سرمايه 

ها، بسياري از مخترعين و نيز نويسندگان، جهت اخذ وام و اعتبار از مؤسسات اعتباري و بانك               
اي جز حق اختراع يا حق تأليف خود در اختيار ندارند و به عنوان نمونـه اگـر مختـرعين                    وثيقه

نتوانند با وثيقه گذاشتن حق اختراع خود، به دريافت وام و اعتبار نائـل شـوند، در درجـه اول،                    
اين، جامعه است كه از برخورداري از محصوالت فنـاوري جديـد، محـروم خواهـد شـد و در               

 بنابراين،. هاي مفيد خود، دلسرد خواهند شدسازي ايدهد، مخترعين از عرضه و تجاري   درجه بع 
تواند باعث تـشويق مختـرعين بـه ثبـت و عرضـه             ايجاد امكان در زمينه رهن اموال فكري، مي       

  .ن اختراعات سودمند شودمندي جامعه از ايهاي خود و در نتيجه بهرهاختراعات و ايده
اي جـز تمـسك بـه       چـاره   نص قانوني در زمينه رهن امـوال فكـري،         عنايت به فقدان   با .2

در . مقررات عام راجع به رهن به منظور روشن نمودن حكم رهن اين اموال خاص وجود ندارد
قانون مدني و در فصل مربوط به عقد رهن يعني فصل هجدهم از بـاب سـوم ايـن قـانون، دو                      

، مانعي جدي در زمينه رهن اموال فكـري         شرط كلي مقرر شده است كه هر دو نيز در نظر اول           
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 اين قانون بيان شده است، ناظر بر عـين معـين            774شرط كه در ماده     اولين  . شوندمحسوب مي 
 ذكر شده است، ناظر برقابليت  قـبض عـين           772بودن مال مرهون، و دومين شرط، كه در ماده          

  .باشدمرهونه مي
شـرط   از بايـد  در ابتـدا    اموال فكري،  كه دربحث رهن   عنايت به دو شرط فوق است،      با .3

وآنگـاه پيرامـون شـرط قابليـت         ) نخـست  مبحث(عين معين بودن مال مورد رهن سخن گفت         
  ).مبحث دوم( قبض عين مرهونه مطالعه نمود

   رهن اموال فكري و شرط عين معين بودن مال مورد رهن-مبحث نخست

عين معين بـودن موضـوع       گذار،ونكه قان  شودچنين استنباط مي   774 ازنحوه انشاي ماده   .4
 توجه به حكـم ايـن مـاده،        با .است نموده رهن وشرط صحت آن قلمداد     اركان عقد  از رهن را 

شرط عين   امر، بدو بنابراين شايسته است در    .گيردقرارمي ترديد مورد امكان رهن اموال فكري،   
قـضاوت   تا )نخست بند( بررسي نماييم  وضعيت حقوقي اين عقد    در رهن را  معين بودن مورد  

  ).بنددوم( گردد ترع به رهن اموال فكري آسانجرا
  

  بررسي  داليل لزوم عين معين بودن مال مورد رهن  -نخست بند

مال مرهـون بايـد عـين معـين باشـد و رهـن ديـن و                 «:  قانون مدني  774برابر نص ماده     .5
رده اسـت، رهـن دسـته    اين ماده قانوني كه از نظر مشهور فقهي تبعيت كـ         . »منفعت، باطل است  

طـور كـه    ، همان »عين معين «دارد و با توجه به عبارت       عظيمي از اموال را غير صحيح اعالم مي       
رسد كـه رهـن امـوال    اند، چنين به نظر مي   بعضي از نويسندگان حقوق مدني خاطرنشان ساخته      

  . )353ش  ،1364كاتوزيان، ( غير مادي نظير حق تأليف و سرقفلي، غير ممكن باشد
شود، ادعاي اجماع و ظهور ر فقه اماميه عمده دليلي كه براي عين بودن مورد رهن بيان ميد

  .)420ص ،1382امامي، ( باشدنصوص مي
بـر   در نوع مـالي را    هر بوده و  "عام"با اين حال بايد توجه داشت كه بعضي از روايات            .6

اسـتوثق مـن    " : نقل شده اسـت    از اين قبيل است روايتي كه از امام صادق عليه السالم           .گيردمي
  باشـد نـه    مـي  "مـال "تكيه روايت بـر لفـظ        واقع، در ).38،ص1417الحرالعاملي ، ( "استطعت مالك ما 

  ."عين"
نصوص بر لزوم عين بودن مال مورد رهـن بـا            داللت ظهور  بر استدالل ناظر  با اين وصف،  

 مـورد  ن هرنوع مالي را   وجود روايت ذكرشده كه به طور صريح ره        با اشكال مواجه است، زيرا   
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 طرف ديگـر بـا     از  و 1موردي نخواهد داشت   نصوص، استدالل به ظاهر   پذيرش قرارداده است،  
  .2باشدخالي از وجه مي رجوع به دليل اجماع، سنت در اين زمينه، روايت و وجود
اي در زمينه رهن امـوالي      هاي اخير، تالش ارزنده   حقوقدانان مدني معاصر ما نيز در سال       .7

انـد تـا   اند و هر يك به سهم خود كوشش نمودهه عين بودن آنها مورد ترديد است، انجام داده       ك
  3.موانع و مشكالت موجود حقوقي را به نحوي از سر راه خود بردارند

بودن مورد رهن، در نظر بعضي از حقوقدانان، مورد رهـن، الزم            » عين معين «در مورد لزوم    
  . توان مال آلي را نيز به وثيقه گذاردلي باشد و مينيست از مصاديق و افراد مال اصا
 ارزش دارد مانند اغذيه و البسه و فرش و خانه و زمين و زر               مال اصالي، مالي است كه ذاتاً     

  .)10ص ،1349 جعفري لنگرودي،( و سيم

 اسـكناس    ماليت ندارد بلكه نماينده مالي اسـت مـثالً         و مال آلي، مالي است كه خودش ذاتاً       
ر نظر بعضي به اعتبار اينكه معرف پشتوانه و ارزش مقـداري سـيم و زر اسـت، ماليـت                    الاقل د 

 و اسناد خزانه نيز مال آلي و حاكي از استحقاق دارنده آن به دريافت مقـداري پـول        )همان( .دارد
  .)همان( رايج است و همچنين است دستور پرداخت اصالحات ارضي يا شهرداري

. تـوان بـه رهـن داد   توان گفت كه ايـن نـوع امـوال را نمـي    ميبه نظر اين مؤلفين، به كلي ن   
كند، به ويژه تمبر پست كـه ماننـد         م، بر اين اشيا صدق مي     . ق 774در ماده   » عين معين «تعريف  

  قانون انتشار اسـناد خزانـه مـصوب دي مـاه    10نيز ماده و  . يك كاال قابل خريد و فروش است      
  .»... فروش استاسناد خزانه قابل خريد و «:گويد مي1343
 اصل وجود مال است كـه در       ،774 رسد كه منظور از عين در ماده      اين حال به نظر مي     با .8

گـاهي مـا     به عبارت ديگـر،    نه وجود مادي وخارجي داشتن؛     گيردمقابل دين ومنفعت قرار مي    
عـين   بريم كه در اين مفهـوم،     به كار مي   )Tangible( به اصطالح  به معناي وجود مادي و     عين را 

اما گاهي عين  گيرد،به طور كلي حق اختراع قرار مي درمقابل اشياء غيرمادي نظير حق اختراع و
واقع ناشي   اين اشتباه در   .بريم كه منظور،اصل خود مال است     مي در مقابل منفعت مال به كار      را

ابـل  مـال اسـت در مق   "اصل"عين در اينجا به مفهوم     .باشداز مشترك لفظي بودن واژه عين مي      
زمـان بـه لحـاظ ايـن      بـه مـرور    .تعين داشتن آن   نه به معناي خارجي بودن مال و       منفعت آن و  

 شبيه همين اتفـاق در  .به مفهوم دوم داده است  را مفهوم اول اين واژه جاي خود      اشتراك لفظي، 

                                                           
مـورد   برخي كتب فقهي نيز اشاره شده است كه برخالف نظر مشهور، ظاهر و روايات بر لزوم عينيت مال                 در اين مورد، در      .1

 . 318االنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع، ميرزا حسين آل عصفور، ص : براي مثال، رجوع كنيد به. رهن، داللت ندارند

 علوم سياسي دانشگاه تهران،    مجله دانشكده حقوق و    :در  دين، رهن ):1376( كريمي، عباس  .:ش.رابطه باتفصيل بحث ر     در .2

  .19 -42ص ،38.ش

مجله دانشكده حقـوق     :در تجاري، بحثي پيرامون توثيق اسناد    :بهروز اخالقي، و پيشين، :كريمي، عباس .: ك. به عنوان مثال ر    .3

 .1-23صص ،24.علوم سياسي دانشگاه تهران،ش و



  

 319                                                                           رهن اموال فكري                            

حبس "با اين توضيح كه در حديث نبوي مشهوردر باب وقف            روي داده است؛   بحث وقف نيز  
 ره(مطرح بوده ولي از زمان محقق حلـي          )47ص ،14ج   ،1398 ميرزاي نوري، ( "ل المنفعه االصل وسب(، 

عـين در    بـين مـؤلفين متـأخر،      در قـرارداده شـده و     "عين" ،"اصل"به جاي    تعريف وقف،  در
 همچنان كه از   ما بنابراين به اعتقاد   .1استعمال شده است   )خارجي داشتن  وجود( معناي ديگرآن 
منفعـت قـرار گرفتـه       ودر اين ماده رهن عين در مقابل رهن دين و          آيدبر مي  774عبارات ماده   

  .خارجي داشتن بايد واژه عين را به معناي اصل مال تفسير كردنه وجود مادي و است،
  

 بررسي شرط لزوم عين معين بـودن مـال مـورد رهـن در خـصوص            -دوم بند

  اموال فكري

 ندارد، مورد ماليت آنها وجود    كه ترديدي در  اموال فكري نيز     بنابر توضيحي كه گذشت،    .9
آنهـا را هـم       قانون مدني،  774 ماده در "عين"مشمول مقررات راجع به رهن قرارگرفته و واژه         

       نـه منـافع وحـق    و گيـرد گيرد؛ به اين معني كه اصل چنين امـوالي در رهـن قـرار مـي           مي دربر
  .برداري از اين اموالبهره

   فكري و شرط قابل قبض بودن مال مورد رهن رهن اموال-مبحث دوم

اركـان   از قـبض را   گذارشود كه قانون  چنين استنباط مي  . م. ق 772از نحوه انشاي ماده      .10
توجه به حكم اين ماده، امكان رهن امـوال          با .نموده است  شرط صحت آن قلمداد    رهن و  عقد

وضـعيت   در نقش قبض را   دو امر، شايسته است در ب   بنابراين  . گيردفكري، مورد ترديد قرار مي    
، قـضاوت راجـع بـه رهـن امـوال فكـري،              آنگـاه  تـا  )نخست بند( حقوقي رهن بررسي نماييم   

  )..بنددوم( آسانترگردد
  

  نقش قبض در وضعيت حقوقي رهن -نخست بند

در ابتداي اين مبحث، بايد به اين نكته اشاره كنيم كه درباره نقش قبض و ميـزان تـأثير                  .11
اند كـه عقـد      بعضي فقيهان بر اين عقيده     2.ه با رهن، سه نظر متفاوت ارائه شده است        آن در رابط  

گونه تأثيري در صحت و يا لزوم ايـن عقـد           شود و قبض، هيچ   رهن با ايجاب و قبول، كامل مي      
بـر  . شود، نه در مـورد انعقـاد آن        بحث قبض، در مورد آثار عقد رهن مطرح مي         بنابراين،. ندارد

 كـه قـبض   زمـاني  تـا شود، ولـي  ، اگرچه عقد رهن با ايجاب و قبول واقع مي اساس نظريه دوم  

                                                           
 حقـوق مالكيـت فكـري،      دوره كارشناسـي ارشـد     تقريرات درس حقوق اموال،    يمي عباس،  كر :ك.ر براي توضيحات بيشتر   .1

 علوم سياسي دانشگاه تهران دانشكده حقوق و ،1385 نيمسال اول

 . 328كاتوزيان، پيشين، ش : ك. در اين خصوص، ر.2
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توانـد از   انجام نشده است، اين عقد، از ناحيه دو طرف عقد، جايز است و راهـن نـه تنهـا مـي                    
اقباض مال مرهون امتناع ورزد، بلكه قبل از قبض، اختيار انجام معامالت معارض همچون بيـع                

مل راهن، داللت بر قصد وي بر به هم زدن عقد رهن خواهـد              را داراست و در اين صورت، ع      
سوم، كه نقشي مؤثرتر براي قبض در عقد رهن قائل است، قبض عين مرهونـه را از                 نظر  . نمود

از فقهـا بـر ايـن نظريـه سـوم           بعضي  . آورداركان عقد رهن و از شرائط صحت آن به شمار مي          
   1.اندادعاي اجماع نموده

طرفداران شرطيت قبض در عقد رهن مبتنـي بـر يـك ادعـاي لفظـي              نخستين استدالل    .12
اند كه مسماي رهن بدون قـبض تحقـق پيـدا           اين دسته از فقيهان از اهل لغت نقل نموده        . است
  .2 كندنمي

ضعف اين ادعاي لفظي واضح است؛ به لحاظ اينكه لفظ رهن مانند سـاير الفـاظ عقـود                  اما  
 سـوره بقـره   283همين كه در آيه شريفه . بول نيستاست و متضمن امري خارج از ايجاب و ق 

مقبـوض  دهد كه در خود لفظ رهـن، وصـف       كند، نشان مي  توصيف مي » مقبوضه«را به   » رهان«
  .بودن مستتر نيست

.  سوره بقره اسـت    283ترين دليل اقامه شده براي لزوم قبض در عقد رهن، آيه            اما مهم  .13
     :باشـد اي بـه ايـن شـرح مـي        ، متضمن جمله  3قي است اين آيه كه مشتمل بر احكام متعدد حقو       

اين آيه در مورد قرضي كه در سـفر         در  . »و إن كنتم علي سفر و لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه          «
شود و كسي جهت كتابت اين استقراض و ثبت آن وجود ندارد، امـر بـه گـرفتن رهـن            داده مي 

هن شده است، بسياري از مفسران و فقهـا از          اينكه در اين آيه، امر به قبض ر       نظر به   . شده است 
كنـد؛ همچنانكـه در تجـارت       اند كه رهن شرعي بدون قبض تحقق پيدا نمـي         آن استنباط نموده  

  4. شرط شهادت گرديده است،شرط تراضي شده و يا عدالت
در پاسخ بايد اشاره نمود كه وصف قبض در آيه براي ارشاد است، همچنانكه شرط سفر و                 

يز اين چنين است و نبايد گفت كه رهن فقط در سفر و با نبـودن كاتـب ممكـن                    نبودن كاتب ن  

                                                           
. » لم ينعقد الـرهن باالجمـاع      صحه الرهن، فان لم يقبض    والقبض شرط في    «: سدينوبه عنوان نمونه مرحوم طبرسي چنين مي       .1

 . 224، ص 1البيان، جمجمع
 . 99، ص 25ج : ندا اين استدالل را مرحوم صاحب جواهر بدون ذكر مرجع نقل نموده.2
هل حكم از احكام الهي استخراج شده است؛ به نقـل از مرحـوم              مه چ يه كر ين آ ياند كه از ا    بعضي از نويسندگان اظهار داشته     .3

بعضي . 245ناصر كاتوزيان، ص     ، زير نظر دكتر   »تحوالت حقوق خصوصي  «: در» تعليق بر آيه كريمه دين     «سيد محمد مشكوه،  
عالمـه  : انـد از مفسران احكام بيان شده در اين آيه را در حدود بيست حكـم از احكـام اساسـي قـرض، رهـن و غيـره دانـسته             

 . 606 ص ، ترجمه استاد محمدتقي مصباح يزدي،2الميزان، ج ريي، تفسيطباطبا
: ك. و ر  395؛ شـهيد اول، دروس، ص       224؛ شيخ طبرسي، پيـشين، ص       60، ص   2فاضل مقداد، كنزالعرفان، ج      : براي نمونه  .4

 . 431شيخ طوسي، نهايه، ص 



  

 321                                                                           رهن اموال فكري                            

 از طرف ديگر به اجماع فقها، دوام قبض در رهن شرط نيست و اگر مـرتهن بـه راهـن                     1.است
بـا  . آيـد بنابراين هدف مورد نظر از قبض به دسـت نمـي          . وكالت در قبض دهد نيز كافي است      

اين دليل ناظر بر عدم اشتراط و به استناد اصالت عدم و عمومات اوامر ناظر بـه وفـا بـه                     وجود  
دانند و معتقد به عدم اشتراط قبض       عقد، بسياري از فقها، امر به قبض را در اين آيه ارشادي مي            

  2.باشنددر مورد عقد رهن مي
آن حديثي اسـت كـه   در اين زمينه به چند حديث نيز استناد شده است كه مشهورترين      .14

خالصـه  . )3بـاب  ،1ج ،1417حـر عـاملي،   ( »ال رهـن اال مقبوضـا     «: نقل شـده اسـت    ) ع(از امام صادق    
اند، اين است كه ظـاهر ايـن حـديث و مـوارد             استدالل كساني كه به اين حديث استناد ورزيده       

  .3.مشابه مخصص اطالقات اخبارند و داللت بر لزوم قبض در مورد عقد رهن دارند
 شـود كـه اوالً    نيز چنين پاسخ داده مي    ) ع(ورد استناد به حديث منسوب به امام صادق         در م 

    استناد نيست و سند اين حـديث نيـز ضـعيف اسـت             قابل   اندر بين مفاهيم، مفهوم وصف چند     
از طرف ديگر احتمال دارد منظور از حديث غير قابل اطمينان بودن رهن              .)11ص ،1417شهيد ثاني ،  (

از سوي ديگر آنچـه كـه   . شد و نه اينكه براي انعقاد عقد رهن شرط قبض بنمايد غير مقبوض با  
مورد نفي قرار گرفته عين مرهونه است و نه عقد رهن كه قابل توصـيف بـه صـحت و بطـالن              

باشد و به ويژه با عنايت به اينكه استدامه قبض شرط صحت نيست، از اين خبر و نيـز آيـه                     مي
آيد؛ اگرچه اسـتيثاق كامـل در       رهن غير مقبوض به دست نمي      مشروعيت سوره بقره، عدم     283

  .نداردوجود  اين رهن
نظر به اينكه داليل فوق هيچكدام براي اثبات شرطيت قبض در مـورد عقـد رهـن كفايـت                   

، به همين جهت تعداد زيـادي  )همـان ( نمايد و ادعاي اجماع نيز در اين مورد مخدوش است     نمي
بنابراين شرطيت قبض به     و 4، هيچ نقشي در نفوذ عقد رهن ندارد       از فقها اعتقاد دارند كه قبض     

، »رهن ديـن  «: )1376(كريمي، عباس   .: ش.ر اين نظر  كاملي از  براي ديدن نقد  ( قرارگرفته است  ترديد شدت مورد 

  .)19-42، صص38، ش ،مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران: در
ايـن  تحليل  . اند، پرداخته .م. ق 772 نيز به انتقاد از ماده       در اين زمينه، حقوقدانان معاصر     .15

        .دسته از حقوقدانان، اين است كه قبض رهينه، به دالئـل عديـده شـرط صـحت رهـن نيـست                    
 زيرا از يك طرف، اعمالي كه بين متعاقدين عقـد رهـن قبـل از    )10 – 11جعفري لنگرودي، همان، ص    (

                                                           
ق سـنت ثابـت   ياز طرحضر شود و در  البته فقيهان و مفسران عامه معتقدند كه فقط جواز رهن در سفر از اين آيه مستفاد مي                 .1

 .199، ص 1محمد محمود حجازي، التفسير الواضح، ج : ك به.ند، در اين زمينه راندمي
 و شيخ محمدحسن نجفي، پيـشين،       11، ص   4شهيد ثاني، مسالك االفهام، ج      : ك به . براي اطالع از داليل اين دسته از فقها ر         .2

 .103ص 
 . 447، ص 2ميرزاي قمي، جامع الشتات، ج : ك به. در اين زمينه ر.3
 .507، ص 3كاتوزيان، عقود معين : ك.وه بر منابع مذكور ر عال.4
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    نون نيـست و اگـر باطـل بـوده باشـد، اقبـاض رهينـه                اقباض صورت گرفته، باطل و خالف قا      
 فعليـت تـأثير عقـد رهـن اسـت      772از صحت در ماده     مقصود  . تواند باطل را صحيح كند    نمي

شود كه اقباض هم محقـق       صحيح بوده ولي آثار عملي آن موقعي ظاهر مي         يعني عقد رهن ذاتاً   
اشـاره شـده اسـت و فقهـا ايـن           هم به همين عنصر عقـد رهـن         ) فرهان مقبوضه ( در آيه    .شود

  .)11جعفري لنگرودي، همان، ص ( اندموضوع را از همين آيه اقتباس كرده
  

  خصوص اموال فكري  بررسي شرط قبض مال مورد رهن در-دوم  بند

و در رد ايـن     كه فقهاي نامداري بر شرطيت لزوم قبض عين مرهونه تاختـه            با وجود آن   .16
ثريت و شايد به علت شهرت علمـي گوينـدگان آن باشـد كـه               تحت نفوذ اك  اند،  نظريه كوشيده 

كاتوزيان، ( قبض را شرط صحت عقد رهن قرار دهند       اند كه   نويسندگان قانون مدني، متقاعد گشته    

 بـه عـدم صـحت رهـن بـدون قـبض،             772و از نظر قضائي نيز، با تصريح مـاده           )355پيشين، ش   
 سـيد حـسين امـامي، پيـشين،       (  مقابل نـص اسـت     استدالل به جواز رهن بدون انجام قبض، اجتهاد در        

  .)232-237ص

      اما حتي اگر قائل به پذيرش نظر مشهور و قانون مدني كـه قـبض را شـرط صـحت رهـن                     
رسد كه با هـدف     ، به نظر مي   772با توجه به ترديد وارد شده در خصوص ماده           داند شويم، مي

حكم اين ماده و تفـسير موسـع از         تجويز رهن اموال فكري، شايسته است كه در جهت تعديل           
مفهوم قبض، انعطاف بيشتري از سوي رويه قضائي صورت بگيرد تا نظام حقوقي و اجتمـاعي،                

 بايد بگوئيم كه هدف از قبض       بنابراين،.مند شود اي بهره هرچه بيشتر از منافع چنين نهاد حقوقي      
يقه براي فروش احتمـالي     در معامالت، استيالي عرفي به مورد آن، و در رهن محفوظ ماندن وث            

تـوان  هاي يـاد شـده مـي       در مورد اموال فكري نيز با توجه به استدالل         .باشداز سوي مرتهن مي   
هـاي  آنكه اسناد مربوط به مالكيت    توضيح  . قائل به رهن اسناد و اوراق مربوط به اين اموال شد          

قـرار  ) حـق اختـراع   (توانند قائم مقام و نماينـده حـق اصـلي           فكري نظير ورقه حق اختراع، مي     
 و در اين مـورد نقـش سـازمان ثبـت اسـناد           البته  . گرفته و مورد داد و ستد يا توثيق قرار گيرند         

د قائم مقام حـق اصـلي       نهاي حق اختراع و ساير اوراق مانند آنها كه بتوا         امالك در صدور ورقه   
زمينـه فـرم و ظـاهر        و تمهيد قواعد و شرايطي در        دقرار بگير ... در معامالتي نظير بيع و رهن و      

  1.اين اسناد در جهت تطابق آنها با معامالت مختلف، اهميت فراواني دارد

                                                           
بـه   ،.م. ق 774 گرديده است كـه مـاده      پيشنهاد درباره مورد رهن،   در طرح اصالح قانون مدني ايران،      ها،پايه اين استدالل    بر .1

  ):10ص ،1349 جعفري لنگرودي،( شرح زير اصالح گردد

رهينه واقـع   تواندمي كلي آنچه كه ماليت دارد، به طور  اوراق قرضه و   پرداخت و  توردس خزانه و  اوراق بهادار و اسناد    تمبر و  "

  ".شود
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  نتيجه

رغم نياز نياز مبرمي كه در حقوق تجارت و نيز حقوق بانكي و ثبتي، به وجـود نهـاد          به .17
شـرط   :دارد راه ترهين اين امـوال وجـود       مانع عمده برسر   دوشود،  رهن اموال فكري حس مي    

 كه مباني اين دوشـرط در      ديده شد  اين وجود  با . شرط قبض مال مورد رهن     عين بودن و  عين م 
 نقد آنها،  شرط و  داليل قائلين اين دو    تعمق در  با .عام مخدوش مي باشد    رهن به طور   رابطه با 

رسـد كـه در كوتـاه مـدت،          به نظر مي   . اتخاذ موضع نمود   رهن اموال فكري    به نفع تجويز   بايد
عي در تعديل حكم قانون مدني و تفسير موسع مفهوم عين معين و مفهوم قبض     قضائي، س  رويه

گذار با اصالح قوانين موجود و وضع قواعد خـاص در           بنمايد و از سويي در دراز مدت، قانون       
 ، معامالت ويـژه امـوال فكـري   به وضع مقررات ناظر كناردر  زمينه حقوق بانكي و حقوق ثبت

  .ورت روشن تسهيل نمايدبه ص نيز ترهين اين اموال را
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كلـي   به طور   و "ولي عبارت  برد،هاي فكري نمي  ساير اسناد مربوط به مالكيت     ورقه اختراع و   نامي از  ماده اصالحي پيشنهادي،  

ناد اموال فكري نظير ورقه حـق اختـراع كـه در ماليـت آن               گشاي مشكل توثيق برخي از اس     تواند گره ، مي "آنچه كه ماليت دارد   
  .گره لزوم عين معين به عنوان مورد رهن را حل كند و ترديدي نيست باشد

 زيرا اين ماده نهـادي اسـت كـه بـراي انجـام و              گرفته است،  قرار تأكيد هاست توسط دكترين مورد   مدت 774لزوم اصالح ماده  
  )355.،ش3.،ج1364كاتوزيان،( .نتيجه بايد اصالح شود در احمت فراهم آورده است ومز اي از اعمال تجاري،تسهيل پاره



  

   1387ن بستا تا، 2شمارة ، 38 دوره ،  فصلنامه حقوق                                                            324 

 ، چـاپ اول،   13، جلـد    وسائل الشيعه الي تحـصيل مـسائل الـشريعه        ): 1417(حمدحسين بن الحسن    شيخ م ،  الحر العاملي . 3

  .دار احياء التراث العربي: بيروت
  انتشارات صادقي: ، چاپ اول،تهران الدروس الشرعيه في فقه االماميه):1398(شهيد اول . 4

  .مؤسسه المعارف االسالميه: تهران ، جلد چهارم، الطبعه االولي،مسالك االفهام  ):1417(شهيد ثاني . 5

  .اسالميه: ، جلد اول، چاپ اول، تهرانمجمع البيان في تفسير القرآن): 1373(شيخ طبرسي . 6

  .المكتب المرتضويه: ، چاپ دوم،تهران نهايه):1370(شيخ طوسي . 7

  .مؤسسه المعارف االسالميه: ، جلد دوم، الطبعه االولي،تهران كنز العرفان في فقه القرآن):1313(فاضل مقداد . 8

  .اسالميه: تهران ، چاپ اول، االنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرايع ):1373(ميرزا حسين آل عصفور . 9

  .مؤسسه كيهان: ، جلد دوم، چاپ اول،تهرانجامع الشتات): 1371(ميرزاي قمي . 10

  . انتشارات صادقي:، چاپ اول،تهران14، جلد مستدرك الوسائل): 1398(ميرزاي نوري . 11

  .دارالكتاب اسالميه: ، چاپ سوم،تهران25، جلد جواهرالكالم): 1372(شيخ محمدحسن نجفي، . 12

  
  
  
  

  :از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است
ت بـه   مالكيت دولت نـسب   «. 43، شماره   1378سال  » برداري از انفال  بهره«. 38، شماره   1376سال  » رهن دين «

نقدي بر نظريه تفسيري شـوراي نگهبـان دربـاره          «. 45، شماره   1378هاي عمومي و اراضي وابسته به آن، سال         آب
اسـتجواب در دعـاوي     «. 58، شماره   1381حدود مصونيت پارلماني در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران سال           

  .4، شماره1386، سال »تبيين منطقي دليل قضايي«. 74، شماره 1385سال » مدني


