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بیشنیست اینچرکنویس ١

این مورد در شما افکار و نظر خواهان هستند. تحول در مداوم ها نوشته و افکار اين نیست. بیش نویس چرک اينجاست آنچه حاضر حال در
هستم. موضوع

حالل افزار تعریفنرم به نیاز ٢

شناس. جامعه نه فقيه، نه فيلسوفم، نه نیستم. بیش ساده اینترنت مهندس ي حقیر بنده

آورده. بوجود جامعه مقابل در من صنف و حرفه براى خاص وظیفه اینترنت و افزار نرم پیشرفت

باشند. داشته توافق افزار نرم وجودی ماهیت بودن حالل تعریف در جامعه و حرفه که است الزم وظیفه این انجام براى

جهانيست افزار نرم طبیعت ٣

کرده. پیدا جهت غربیها توسط افزار نرم از استفاده نحوه و ساخت نحوه وجود، نحوه امروز تا

جهانيست. افزار نرم وجودی ماهیت بودن حالل تعریف طرح جهانيست، افزار نرم طبیعت وجوديست، چند افزار نرم چون

خودشان: زبان به نیم. می معرف آنها به را حالل اول ما شروع، براى نميفهمند. را “حالل” معنای غربیها اما

“Introducing Halaal into Globish - Based on Moral Philosophy of Abstract Halaal”, [2].

نیم. می عنوام ٪ زاريم. می پیش گلبيش به هم را مبحث این در افکارمان معادل حالل، معرف از بعد

“Defining Halaal Software and Defining Halaal Internet Application Services”, [1].

افزار نرم متفاوت ابعاد براى بودن شرایطحالل ۴

دارند. اصل بعد ٣ اینترنت خدمات و افزار نرم بودن حرام و حالل

افزار نرم وجودی ماهیت بودن حرام یا حالل .١

افزار نرم کرد عمل بودن حرام یا حالل .٢

افزار نرم از استفاده بودن حرام یا حالل .٣

فقهاست. تخصص نیست. مهندس تخصص (٣) و (٢) کردن مشخص

است. مربوط افزار نرم مهندس حرفه به مستقیما افزار نرم وجودی ماهیت بودن حالل نحوه اماتعريف

افزار نرم ماهیتوجودی بودن تعریفحالل ۵

دارد را ابعاد این افزار نرم وجودی ماهیت

دارد؟ قانون محدودیت افزار نرم کردن کپی آیا •

دارد؟ ری دی محدودیت افزار نرم کردن کپی آیا •

١



دارد؟ قانون محدودیت افزار نرم از استفاده آیا •

دارد؟ ری دی محدودیت افزار نرم از استفاده آیا •

دارد؟ درون شفافیت افزار نرم آیا •

دارد؟ تحول قابليت افزار نرم آیا •

باشد داشته را زير شرايط تمام افزار نرم وجودی ماهیت که هنگام

اول) (شرط افزار نرم کردن کپى قواعد از گيرى جلو شرايط حذف .١

دوم) (شرط افزار نرم از استفاده بودن مان بال .٢

سوم) (شرط افزار نرم اوليه نقشه به مهندسان دسترس بودن مان بال .٣

است. حالل افزار نرم وجودى ماهيت

يتفکرى مال اند ناميده غربیها که قواعدى بودن مضر ۶

ند. مي ايجاد را غربیها Copyright قانون لغو لزوم اول، شرط

ند. مي ايجاد را غربیها Patent قانون لغو لزوم دوم، شرط

است. مضر ،”Intellectual Property Rights“ فکرى”، يت مال “حق اند ناميده غربیها که آنچه ، کل بصورت

است افراد نزد طبع حق به معروف كه آنچه �فرمايند: م بحث مورد مسأله به اشاره با مستحدثه مسائل بحث در تحرير�الوسيله در (ره) خمين امام
«حق جمله نوشتن مجرد و نيست جايز باشد بين در عقدي و شرط اينكه بدون اموالشان بر مردم سلطه نمودن زايل و �آيد نم شمار به شرع حق

ندارد. دنبال به را ران دي التزام و �آورد نم وجود به حق است» محفوظ تقليد و چاپ

براي اختراع» «ثبت به است معروف كه آنچه نيز و كند. من كار اين از را آنها نميتواند وكس نمايند تقليد و چاپ را آن ميتوانند افراد پس
و تجارت و اختراع آن نمودن تقليد از را افراد �توان نم و ندارد شرع اثر هيچ اختراع آن نمودن تكثير و او تقليد از ران دي من و مخترعش
«انحصاري از است معروف كه آنچه نيز و كند. من خودش اموال در سلطنت از را ري دي ندارد حق كس هيچ و كرد من آن با كردن كسب
صنعت و تجارت از ران دي بازداشتن و ندارد شرع اثر هيچ اين�ها مانند يا تجار از تعدادي يا موسسه�اي براي اشياء» يا ء ش يك تجارت بودن
البته نيست جايز فروختن بيش�تر از ش مال بازداشتن و اجناس بر قيمت�گذاري نيز و �باشد. نم جايز نفر چند حق در دانستن محصور و حالل
غير يا تجارت انحصار و صنعت و جنس بر قيمت�گذاري از مسلمين امور در �داند م صالح چنانچه كه است حق اين مسلمين وال و امام براي

دهد. انجام است مفيد جامعه صالح و نظم براي كه را آنچه هر و آن

ميدهد. شرح را مطلب اين کاملتر تحلیل [۴] معنوي، و فكري يت مال باب در فقه پژوهش

را: زير برهان ما ند، مي وجودى چند را افزار نرم که افزار نرم رقم ماهيت بابت از ، فقه بعد بر عالوه

“TheNature of Poly Existentials: Basis for Abolishment ofWestern So-Called Intellectual Property Rights Regime”,[3]

زاريم. مي پیش
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