
ریارایت اسلیمی است؟ آیا کپ
اهانقلیبیمقاله از  ی

اقالناس دارد ایوگویند چون اسل م ح ایرایت و اسل م از نظر دوستان بر خواهد وگشت. دوستان م  اولین قسمت بحث به شناخت ارتباط کپ
ایرایت اسلمی است. ایکند پس کپ ایرایت حق تولیدکننده را حفظ م و کپ

تفکر بال دو ایراد دارد:
اقالناس است.۱ ایرایت رعایت ح اقال- هدف کپ اه ی ح ایارایت از یبین یبرند ایوخواهم ثایبت کنم که کپ  که من دار اینجا م

اقالناس. است نه ضامن ح
ایکند. که من شدیدا مخالف این ادعا هسخختم ولخخی در ایخخن تاپیخخک بخخه آن نخخخواهم پرداخخخت.۲ ایرایت حق تولیدکننده را حفظ م - کپ

ایارایت هیچ اریبطی یبه حق مققردم نققداارد یبلکققه ضققامن حقققوق  یبرا ی اثبات حرف وخود ایبتدا یباید ثایبت کنم که کپ
اهاند. کسانی است که حق وخداوند ارا از مردم سلب کرد

القول های زیر از قرآن شواهدی خواهم آورد که   مالک دانش و حقوق معنو ی اثر هیچگاه افراد نیستند که یبخواهیمدر نق
ایارایت دفاع کنیم. یبلکه مالک دانش وخداوند اسققت اه ی کپ  . در صخخورت اثبخخات مخخالکیت خخخدا بخخر دانخخش،از آن یبوسیل

اهی حخخق خداونخخد نسخخبت بخخه دانخخش خواهخخد بخخود. ایرایت از بیخخن برنخخد ایرایت حخخافظ حقخخوق خخخدا خواهخخد بخخود نعوذبخخالی ؟ یخخا کخخپ کخخپ
ایوگیرند قرار داده است. در ادامه خواهم وگفت که خداوند به عنوان مالک دانش چه حقی بر وگردن افرادی که آن را به امانت م

اه ی مالکیت وخداوند یبر دانش است: اندهند ایبتدا آیاتی که نشا

ي ُقْلي آِمُناو اي ِبِهي َأَنْوي َلي ُتْؤِمُناو ا ۚي ي ِإّني  اّلِذيَني ُأَنوُتاو اي  اْلِعْلخخَمي ِمخْني َقْبِلخخِهي ِإَذ اي ُيْتَلخخٰىي َعَلْيِهخخْمي َيِخخخّرَنوَن
ِلَْلْذَقناِني ُسّجًد ا

 ، هنگامیکسانی که پیش از آن یبه آنها دانش داده شدهبگو: «خواه به آن ایمان بیاورید، و خواه ایمان نیاورید، 
ایافتند. اهکنان به خاک م ایشود، سجد که بر آنان خوانده م

ي َقخخناَلي َلي َيْأِتيُكَمخخناي َطَعخخناٌمي ُتْرَزَقخخناِنِهي ِإّلي َنّبْأُتُكَمخخناي ِبَتخخْأَنِويِلِهي َقْبخخَلي َأْني َيْأِتَيُكَمخخنا ۚي ي َٰذِلُكَمخخناي ِمّمخخنا
َعّلَمِنت يي َرّبت ي ۚي ي ِإّنت يي َتَرْكُتي ِمّلَةي َقاْوٍمي َلي ُيْؤِمُناوَني ِبنالّلِهي َنَوُهْمي ِبناْلِخَرِةي ُهْمي َكناِفُرَنوَن

 این، از (یوسف) وگفت: «پیش از آنکه جیره غذایی شما فخخرا رسخخد، شخخما را از تعخخبیر خوابتخخان آوگخخاه خخخواهم سخخاخت.
 . من آیین قومی را که به خدا ایمان ندارند، و به سخخرای دیگخخردانشی است که پرواردگاارم یبه من آمووخته است
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کافرند، ترک وگفتم!

َءي َفَبَلْغَني َأَجَلُهّني َفَأْمِسُكاوُهّني ِبَمْعُرَنوٍفي َأَنْوي َسّرُحاوُهّني ِبَمْعُرَنوٍف ۚي ي َنَوَل ي َنَوِإَذ اي َطّلْقُتُمي  الّنَسنا
ي ُتْمِسُكاوُهّني ِضَر اًر اي ِلَتْعَتُدَنو ا ۚي ي َنَوَمْني َيْفَعْلي َٰذِلَكي َفَقْدي َظَلَمي َنْفَسُه ۚي ي َنَوَلي َتّتِخخخُذَنو اي آَيخخناِتي  الّلخخِه
ي ُهُزَنًو ا ۚي ي َنَو اْذُكُرَنو اي ِنْعَمَتي  الّلِهي َعَلْيُكْمي َنَوَمناي َأْنَزَلي َعَلْيُكْمي ِمَني  اْلِكَتناِبي َنَو اْلِحْكَمِةي َيِعُظُكخخْمي ِبخخِه ۚي 

ٍءي َعِليٌم َنَو اّتُقاو اي  الّلَهي َنَو اْعَلُماو اي َأّني  الّلَهي ِبُكّلي َشت ْي

هّده» رسیدند، یا به طرز صحیحی آنها را نگاه دارید، و یخخا بخخه  و هنگامی که زنان را طلق دادید، و به آخرین روزهای «ع
هّدی کردن، آنها را نگخخاه نداریخخد! و کسخخی کخخه اچوگاه به خاطر زیان رساندن و تع اهای آنها را رها سازید! و هی  طرز پسندید

 یبه یاد یبیاوارید نعمت وخدا ارا یبر وخود، وچنین کند، به خویشتن ستم کرده است. آیات خدا را به استهزا نگیرید! و 
ایدهد! و از خدا بپرهیزید! و بدانیخخدکتاب آسمانی و علم و دانشی که یبر شما نازل کرده  ، و شما را با آن، پند م

خداوند از هر چیزی آوگاه است!

ي َهَزُمخخاوُهْمي ِبخخِإْذِني  الّلخخِهي َنَوَقَتخخَلي َد اَنُوَنوُدي َجخخناُلاوَتي َنَوآَتخخناُهي  الّلخخُهي  اْلُمْلخخَكي َنَو اْلِحْكَمخخَةي َنَوَعّلَمخخُهي ِمّمخخنا
و ۗي ي َنَوَلاْوَلي َدْفُعي  الّلِهي  الّنخخناَسي َبْعَضخخُهْمي ِبَبْعخخٍضي َلَفَسخخَدِتي  اَْلْرُضي َنَوَٰلِكخخّني  الّلخخَهي ُذَنوي َفْضخخٍل ُء ي َيَشنا

َعَلىي  اْلَعناَلِميَن

 وخداوند، حکومت وسپس به فرمان خدا، آنها سپاه دشمن را به هزیمت واداشتند. و «داوود» ، «جالوت» را کشت؛ و 
ایخواست به او تعلیم داد. و اوگر خداوند، بعضی از مرد م را به وسیله بعضی دیگخخردانش ارا یبه او یبخشید  ؛ و از آنچه م

ایوگرفت، ولی خداوند نسبت به جهانیان، لطف و احسان دارد. ایکرد، زمین را فساد فرام دفع نم

و ۗي ي َنَوَمخخناي َيخخّذّكُري ِإّل ُء ۚي ي َنَوَمخخْني ُيخخْؤَتي  اْلِحْكَمخخَةي َفَقخخْدي ُأَنوِتخخت َيي َخْيخخًر اي َكِثيخخًر ا ي ُيْؤِتت يي  اْلِحْكَمَةي َمْني َيَشخخنا
ُأَنوُلاوي  اَْلْلَبناِب

ایدهد  ؛ و به هر کس دانش داده شود، خیر فراوانی داده شده است. ودانش و حکمت ارا یبه هر کس یبخواهد م
ایوگردند. جز خردمندان،  متذکر نم

َنَوُيَعّلُمُهي  اْلِكَتناَبي َنَو اْلِحْكَمَةي َنَو الّتاْوَر اَةي َنَو اِْلْنِجيَل

ایآموزدو  یبه او، کتاب و دانش و توارات و انجیل، م

َءُكْمي َرُسخخاوٌلي ُمَصخخّدٌق ي َنَوِإْذي َأَخَذي  الّلُهي ِميَثناَقي  الّنِبّييَني َلَمناي آَتْيُتُكْمي ِمْني ِكَتناٍبي َنَوِحْكَمٍةي ُثّمي َجخخنا



ي ِلَمناي َمَعُكْمي َلُتْؤِمُنّني ِبِهي َنَوَلَتْنُصُرّنُه ۚي ي َقناَلي ْقَرْرُتْمي َنَوَأَخْذُتْمي َعَلٰىي َٰذِلُكْمي ِإْصِر ي ۖي ي َقناُلاو اي َأْقَرْرَنخخنا ۚي 
َقناَلي َفناْشَهُدَنو اي َنَوَأَنناي َمَعُكْمي ِمَني  الّشناِهِديَن

دّکد گرفت، که هرگاه کتاب و دانققشو   هنگامی ارا که وخداوند، از پیامبران (و پیروان آنها)، پیمان مؤ
ایکنخخد، بخه او ایمخان بیاوریخد و او رایبه شما دادم  ، سپس پیامبری به سوی شما آمد که آنچه را بخا شماسخت تصخدیق م

هّکخد بسختیدی ؟» وگفتنخد:  یاری کنید! سپس (خداوند) به آنها وگفت: «آیا به این موضخوع، اقخرار داریخدی ؟ و بخر آن، پیمخان مؤ
«(آری) اقرار داریم!» (خداوند به آنها) وگفت: «پس وگواه باشید! و من نیز با شما از وگواهانم.

َنَوَيْسَأُلاوَنَكي َعِني  الّرَنوِح ۖي ي ُقِلي  الّرَنوُحي ِمْني َأْمِري َرّبت يي َنَوَمناي ُأَنوِتيُتْمي ِمَني  اْلِعْلِمي ِإّلي َقِليًل

ایکنند، بگو: «روح از فرمان پروردوگار مخخن اسخخت؛ و   جز اندکی از دانش، یبققه شققماو از تو درباره «روح» سؤال م
!»داده نشده است

َفَفَرْرُتي ِمْنُكْمي َلّمناي ِخْفُتُكْمي َفاَوَهَبي ِلت يي َرّبت يي ُحْكًمناي َنَوَجَعَلِنت يي ِمَني  اْلُمْرَسِليَن

 ، و مرا از پیخخامبران قخخرارپرواردگاارم یبه من حکمت و دانش یبخشیدپس هنگامی که از شما ترسید م فرار کرد م؛ و 
داد!

َرّبي َهْبي ِلت يي ُحْكًمناي َنَوَأْلِحْقِنت يي ِبنالّصناِلِحيَن

، و مرا به صالحان ملحق کن!پرواردگاارا! یبه من علم و دانش یببخش

ي َنَوَلَقْدي آَتْيَنناي َد اَنُوَنوَدي َنَوُسَلْيَمناَني ِعْلًمنا ۖي ي َنَوَقناَلي  اْلَحْمُدي ِلّلِهي  اّلِذ يي َفّضَلَنناي َعَلٰىي َكِثيٍري ِمْني ِعَبخخناِدِه
 اْلُمْؤِمِنيَن

 ؛ و آنان وگفتند: «ستایش از آن خداوندی است که ما را بخخر بسخخیاریما یبه داوود و سلیمان، دانشی عظیم دادیمو 
از بندوگان مؤمنش برتری بخشید.

َنَوَلّمناي َبَلَغي َأُشّدُهي َنَو اْسَتاَوٰىي آَتْيَنناُهي ُحْكًمناي َنَوِعْلًمنا ۚي ي َنَوَكَٰذِلَكي َنْجِز يي  اْلُمْحِسِنيَن

ایدهیم!حکمت و دانش یبه او دادیمو هنگامی که (موسی) نیرومند و کامل شد،  ؛ و این وگونه نیکوکاران را جزا م

َشَدْدَنناي ُمْلَكُهي َنَوآَتْيَنناُهي  اْلِحْكَمَةي َنَوَفْصَلي  اْلِخَطناِب



 و (هم) داوری عادلنه!دانش یبه او دادیمو حکومت او را استحکا م بخشیدیم، (هم) 

َقناَلي ِإّنَمناي  اْلِعْلُمي ِعْنَدي  الّلِهي َنَوُأَبّلُغُكْمي َمناي ُأْرِسْلُتي ِبِهي َنَوَٰلِكّنت يي َأَر اُكْمي َقاْوًمناي َتْجَهُلاوَن

اها م بخخهعلم تنها نزد وخداستوگفت: « ایداند چه زمانی شما را مجازات کند)؛ من آنچه را بخخه آن فرسخختاده شخخد   (و او م
ایبینیم که پیوسته در نادانی هستید! ایرسانم، (وظیفه من همین است!) ولی شما را قومی م شما م

اهی مخخالکیت خداونخخد بخخر دانخخش اسخخت. ا مافخخزار انخخوار وگخخردآوری شخخده اسخخت. و مقیخخاس کخخوچکی از ادل اهی نر آیخخات فخخوق بوسخخیل
همگی موید آن است که از نظر اسلم مالک دانش وخداوند است.

انها مقرر کرده صحبت کنم: اهی استفاده از دانش و حقوقی که خداوند برای انسا ایخواهم تا بر سر نحو ا م در ادامه
دو منظر برای این موضوع وجود دارد:

اهی هرآنچه به انسان داده است، چیستی ؟۱ - دستورات خداوند دربار
اهی برخورد با دانش خداوند متعال چه دستوری داده است.۲ اهی نحو - مستقیقا دربار

ایآور م: اهی انسان از آنچه خداوند به او داده است را م اهی استفاد اهی مربوط به نحو در مورد قسمت اول تعدادی اندک از بیشمار آی
 اّلِذيَني ُيْؤِمُناوَني ِبناْلَغْيِبي َنَوُيِقيُماوَني  الّصَلَةي َنَوِمّمناي َرَزْقَنناُهْمي ُيْنِفُقاوَن

ایدارند؛ و  ایآورند؛ و نماز را برپا م  از تمام نعمتها و مواهبی که یبه(پرهیزکاران) کسانی هستند که به غیب ایمان م
ایکنند. اهایم، انفاق م آنان اروز ی داد

ي َنَوَأْنِفُقاو اي ِفت يي َسِبيِلي  الّلِهي َنَوَلي ُتْلُقخخاو اي ِبَأْيخخِديُكْمي ِإَلخخىي  الّتْهُلَكخخِة ۛي ي َنَوَأْحِسخخُناو ا ۛي ي ِإّني  الّلخخَهي ُيِحخخّب
 اْلُمْحِسِنيَن

 ! و نیکخخی کنیخخد! کخخه خداونخخد،دار ارا ِه وخدا، انفاق کنید! و وخود ارا یبه دست وخود، یبقه هلکقت نیفکنیقدو 
ایدارد. نیکوکاران را دوست م

ي َيناي َأّيَهناي  اّلِذيَني آَمُناو اي َأْنِفُقاو اي ِمّمناي َرَزْقَنناُكْمي ِمْني َقْبِلي َأْني َيْأِتت َيي َيخخاْوٌمي َلي َبْيخخٌعي ِفيخخِهي َنَوَلي ُخّلخخٌة
و ۗي ي َنَو اْلَكناِفُرَنوَني ُهُمي  الّظناِلُماوَن َنَوَلي َشَفناَعٌة

اهاید! ا اهایم، انفاق کنیدای کسانی که ایمان آورد  ! پیش از آنکه روزی فرا رسد کخخه درز آنچه یبه شما اروز ی داد
آن، نه خرید و فروش است، و نه دوستی، و نه شفاعت؛ و کافران، خود ستمگرند.

ي َمَثُلي  اّلِذيَني ُيْنِفُقاوَني َأْماَو اَلُهْمي ِفت يي َسِبيِلي  الّلِهي َكَمَثِلي َحّبٍةي َأْنَبَتْتي َسْبَعي َسخخَنناِبَلي ِفخخت يي ُكخخّل



و ۗي ي َنَو الّلُهي َنَو اِسٌعي َعِليٌم ُء و ۗي ي َنَو الّلُهي ُيَضناِعُفي ِلَمْني َيَشنا ُسْنُبَلٍةي ِمناَئُةي َحّبٍة

ایکنند، همانند یبذار ی هستند که هفت وخوشه یبرویانققد  ؛کسانی که اموال وخود ارا دار اراه وخدا انفاق م
ایکنخخد؛ و خخخدا وسخخیع، و  که در هر خوشه، یکصد دانه باشد؛ و خداوند آن را برای هر کس بخواهد، دو یا چند برابخخر م

داناست.

اهی اهی نحخخو امشدن مطلب از آوردنشان خودداری کخخرد م، بخخه انسخخان دربخخار  خداوند در آیات بال و مشابهات آن که برای پرهیز از حجی
اههایی دارد. از جمله: استفاده از آنچه به او داده است، فرامینی و توصی

ایکند.۱ - خداوند، انسان را نسبت به آنچه به انسان داده به انفاق دعوت م
ایکند.۲ - درصورت انفاق نکردن هلکت انسان را به دست خود انسان به او وگوشزد م
ایدهد.۳ اهی چندین برابر شدن آنچه داشته است را به او م - در صورت رعایت انفاق وعد

اهی خود شما است. انها سعی در وگسترش آن داریم به عهد شباهت این آیات با دنیای آزاد و انحصاری امروز ما و آنچه در همین انجم
اهی قسمت دو م یعنی دستور مستقیم در مورد دانش هم من یک آیه از قرآن بیشتر پیدا نکرد م که همین آیه وگواهی آشکار بخخرای  دربار

ما است، اما حدیث بسیار است در مورد چگونگی برخورد با دانش در کل م امامان معصو م:

َت َوِإْذَت َأَخمممَذَت النّلمممُهَت ِميَثمممِساَقَت اّلمممِذنيَنَت ُأوُتمممنواَت اْلِكَتمممِساَبَت َلُتَبّيُنّنمممُهَت ِلنلّنمممِساِسَت َوَلَت َتْكُتُممممنوَنُه
َف َۖت َت َفِبْئَسَت َمِساَت نَيْشَتُروَن َءَت ُظُهنوِرِهْمَت َواْشَتَرْواَت ِبِهَت َثَمًنِساَت َقنِليًل َفَنَبُذوُهَت َوَرا

 و (یبه وخاطر یبیاوارید) هنگامی ارا که وخدا، از کسانی که کتاب (آسقمانی) یبقه آنهقا داده شقده، پیمقان
 ولی آنها، آن ارا پشت سر افکندند؛ و یبه و کتمان نکنید! گرفت که حتم ًا آن ارا یبرا ی مردم آشکاار سازید

ایوخرند ی ؟!یبها ی کمی فرووختند؛ و چه یبد متاعی م

امتر یبرا ی ارد حرف کسانیکه انحصاار دانش و حمایت قانونی از کسانیکه دانش ارا انحصاار ی  از این دلیل محک
ایارایت)، اسلمی می دانند، نداارم. ایکنند(کپ م

ایرایت و پتنخخت ایخخن ایکند که کافران این کار را نکردند، همانگونه که امروزه با قوانینی ماننخخد کخخپ  خداوند در قسمت دو م آیه تاکید م
ایدهند. کار را انجا م م

قضاوت با خود شما.

یا علی


