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 87-88               64جلسه 

 مکاسب / حق تألیف 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم                                           

ایـن کتـاب مطـرح شـده     در مکاسب محرمه بحث هاي جدیدي نیز وجود دارد که مسامخ با مباحثی است کـه در   

خرازي به ایـن  و در کتاب البحوث الهامه آقاي  که ما بعضی از آن ها را مطرح کردیم و از بعضی عبور کردیم است

مطرح شده اسـت و گفتـه هـاي     مباحث جدیدي که در بحث ماو در حقیقت بحث هاي جدید پرداخته شده است 

 ایشان حالت عموم و خصوص من وجه دارد . 

   حق تألیف

که این بحث از مباحثی است کـه در دوره هـاي   بحث جدید ما در این جا بحث حق تألیف یا حقوق معنوي است 

و مـا قبـل از ورود بـه بحـث     اخیر مطرح شده است و از لحاظ فقهی هم فقهاي ما کم و بیش به آن پرداختـه انـد   

 3، جلـد   آقـاي خـرازي   البحوث الهامه ، مکاسب محرمه ي جنـاب و منبع همان کتاب مقدماتی را عرض می کنیم 

 است .

 »حق تألیف « بررسی حقوقی 

اولین مقدمه این است که این بحث از نظر تاریخی در دوره هاي متأخر به صورت بحث حقوقی مطرح شده اسـت  

چه که ایشان از بعضی کتاب ها نقل می کنند و چیزهایی که از گذشته به ذهن من می آید این است بر اساس آن  و

به عنوان حق تألیف و حق معنـوي مؤلـف یـا مختـرع و     این بحث از قرن هجدهم در غرب در کتابهاي حقوقی  که

 .ت در حقوق امروز مراحل زیادي را طی کرده اسو در طول این دو سه قرن   مطرح شدمبدع 

بعد از این که در کتب حقوقی این بحث مطرح شد که حق تألیف حقی است که باید ملتزم به آن بود و صاحب اثر 

حقی نسبت به آن دارد ، جایگاهی در حقوق پیدا کرد و به تدریج در روابط بین الملل نیـز وارد  یا اندیشه یا اختراع 

کـس خواسـت    و ملکیتی دارد و به این شکل نیست که هـر  و حقوقدانان تمایلی پیدا کردند که این حق مالیت شد

و آرام آرام بعد از این که تبادالت بین کند و این در کتب حقوقی به عنوان یک حق مطرح شد بتواند هر استفاده اي 

و در کنوانسـیون   المللی و روابط بین الملل گسترش پیدا کرد ، به صورت مسئله اي در روابط بـین الملـل در آمـد   

جایگاهی پیدا کرد و این سیر به جایی رسیده است کـه اکنـون در   بین المللی و قراردادهاي بین ملتها و دولتها  هاي
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و کنوانسیون هایی که در مجامع بین المللی به تأیید رسـیده اسـت ، ایـن حـق بـه رسـمیت شـناخته شـده اسـت          

 .د این کنوانسیون نشده است کشورهاي متعددي این کنوانسیون را پذیرفته اند و ظاهراً ایران متعقّ

 تاریخچه

، بحثی است که طبق آنچه که در کتب حقوقی آمده است به هر حال این بحث با این شکلی که امروزه مطرح است 

از قرن هجدهم در فرانسه و بعضی از کشورهاي غربی مطرح شد که ابتدا به عنوان بحث حقـوقی بـین حقوقـدانان    

و عده اي قائل شدند که این حق امر ثابت و الزامی می باشد و سپس توسعه پیدا کرد و در کنوانسیون ها مطرح بود 

در دوره هاي قدیم به ایـن شـکل   اما  که این در دوره هاي جدید است جایگاهی پیدا کردو قراردادهاي بین المللی 

وجود داشته است که ریشه هایی از ایـن حـق را   ساخ کتاب یا اجازه ي روایت و امثال این ها ننبوده است البته است

 . در تفکر و اوضاع و احوال قدیم نشان می دهد 

ولی به این شکلی که االن مطرح است قطعاً مطرح نبوده است گرچـه سـوابقی قبـل از دوره رنسـانس و تحـوالت      

ار کسـی بـدون اینکـه او    ، در این بحث می شود پیدا کرد و آن سوابق به این شکل است که استراق آثجدید غربی 

که این نشان می  و سرقت ادبی وجود داشته استاطالع داشته باشد و نسبت دادن به خودشان را مذمت می کردند 

دهد که این نظریه یا این دیدگاه یا این بحث را که دیگري به خود نسبت دهد ، نـوعی دزدي تلقـی مـی کردنـد و     

  . م اشکالی در آن به وجود می آمدمذمت می شده است و احیاناً از نظر فقهی ه

 استنساخ کتب و اجازة روایت

مثالً وقتی اجازه روایت می دادند که معلوم می شد حقی نسبت به چیزي که از پیشینیان آموختـه اسـت دارد و االن   

ـ این حق را  ت و اجـازه  به دیگري می دهد که به آنها منتقل شود و آن ها بتوانند آن را نقل کنند و به آنها حق روای

و براي  همه این ها ریشه هاي حقی است که در دنیاي جدید تأکید بیشتري بر آن شده است .روایت می داده است 

  .جایزه می دادند و وقف می گذاشتند یا اجازه ي روایت می دادند و امثال این ها ، دهد کسی که نظریه اي 

ه تولید می شده است ، براي مولد ، حقی در ارتباط با آن نشان می دهد که در چیزهاي نظري و معنوي ک موارد این

و اگر کسـی  نمی کرده است  ءچون ضرورت زمان اقتضااما شاید مالیت و ملکیت وجود نداشته است  . قائل بودند

را بـه دسـت مـی      تابی مانند کتاب بوعلی سینا و خواجه نصیر یا هر فرد دیگريکتابی را استنساخ می کرد یا اگر ک

اما این که در ذهن کسی مطـرح شـده باشـد کـه     . آورد ، این حق را داشت که بدون اجازه اي آن را استنساخ کند 

 .چنین چیزي وجود نداشته است . حرام است بدون اجازه صاحب کتاب آن را استنساخ کرد 

 حرمت سرقت آثار

ت این است که کسی کار دیگري را بـه خـودش نسـبت    اسمطرح بوده  یا محرمموم به عنوان یک امر مذ آن چه که

در محکمه ، علیه نویسنده ي دیگـري کـه سـرقت ادبـی     و نقل شده است که نویسنده اي که این کذب است دهد 
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این برخورد و مـذمت و دیـدگاهی کـه وجـود      ، ادعا کرد و آثار او را به نام خودش در کتاب آورده بود ، کرده بود

نه از باب این که مال و سرقت آن هم از باب نسبت بوده است  ،نبه سرقتی قصه برمی گردد بیشتر به جداشته است 

به عنوان موضوع خـود معرفـی   حق او است بلکه اگر کسی نظریه کس دیگر را بدون این که ذکر کند مال او است 

و اسناد به کاذب است و ممکن است کسی از نظر فقهی بگوید این نوعی کذب است  .کند ، مذمت می شده است 

 . از باب اسناد کذبی حرمت دارد 

و اال تقیدي به ایـن  اگر می گفتند این نظریه مال من است در این صورت کذب می شد سابق اینطور بوده است که 

مثالً یکی از اشکاالتی کـه  ، نبوده است  بت دهندسکه هر چیزي را که در کتاب نقل می کنند به صاحب اصلی آن ن

مطالبی نقل می شود که هر کـس آن را  سفار مال صدرا گرفته می شود این است که در اسفار گاهی چند ساعت به ا

در کتاب فخـر   ن حرف هادر حالیکه گاهی عین هما، مطالعه کند گمان می کند که این مطالب مال مال صدرا است 

داول بوده است و در آن زمـان ایـن را   متعمل جواب این اشکال این است که این  .یا بوعلی نقل شده است رازي 

سرقت محسوب نمی کردند و اگر کسی می گفت این حرف من است در حالیکه مال او نبوده این نـوعی کـذب و   

 . سرقت به شمار می آمد

 جمع بندي 

پس اجماالً در مقدمه اول عرض کردیم که بحث حقوق معنوي و حق تألیف و حق اختـراع و... چیـزي اسـت کـه     

نکتـه   .و حقوق غربی مطرح شد و بعد در حقوق و روابط بین الملل مورد توجه قرار گرفت  ر دنیاي جدیدبیشتر د

ي بعدي این بود که در دنیاي قدیم هم این امر کم و بیش مطرح بوده است ولی نه به این شکل بلکـه چیـزي کـه    

وشته هاي کسـی بـه خـود یـا بـه      یا ن مطرح بوده است بیشتر کذب و افترا بوده است و نسبت دادن اثر و اندیشه و

که این سرقت به حساب می آمد و از باب کذب بوده اسـت امـا بـه عنـوان      .دیگري بوده است البته با علم و عمد 

  . می دادندو یا اجازه روایت جایزه   براي صحت و اتقان کار مالیت بوده است و

 اجازه روایت در گذشته وحق تألیف 

همه شواهدي که در اعصار قدیم در این زمینه به چشم می آید و نمی شود گفت حق تألیف و یا حق معنوي بـه  با 

معتبر به حساب می آمد و شاهد آن این است که بعد از این که کسی کتـابی را مـی گرفـت یـا     عنوان حق مالکیت 

حق داشت چند بار بنویسـد و استنسـاخ    این کتاب را بدون این که کاري به مؤلف آن داشته باشداستنساخ می کرد 

مـثالً مـی   . کند و ظاهراً در این مشکلی وجود نداشت و اجازه روایت براي این بود که مطمئن باشـد همـان اسـت    

من براي تو خواندم از طرف من نقل کنی و این به خاطر این گفت تو اجازه داري این من الیحضره الصدوق را که 

ولی االن نیـازي   است که تا اواخر وجود داشته، سله سند نقد واسناد این کتاب معتبر شود سلقن شود و یمت بود که

  .طوري نبود که اطمینان باشد که این همان است که نویسنده می گوید چون قبالً چاپ نبوده و نیست 
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فت که مـن بـه تـو    ، به همین دلیل می گ ممکن بود کسی در این ها دست ببرد یا در استنساخ ها اشتباهی رخ دهد

یعنی وقتی صاحب اثر به بعدي . و در قدیم امر تشریفات نبوده است  اجازه می دهم که عین این کتاب را نقل کنی

اجازه روایت می داده است ، اجازه به این معنا بود که می گفت این چیزها تحریف شده نیست و عین همان چیزي 

عین این را از من نقل کنی و همه ي آن ها به خاطر ایـن بـود کـه در    است که من از قبلی گرفته ام و تو می توانی 

چـون نسـخه هـا دسـتی و      اطمینان ایجاد کند نسبت به کتاب یا نسخه ايتا  ه استدوره ي قبل چاپ وجود نداشت

فردي و با سالئق منتشر می شد یعنی یک کتاب را ده نفر استنساخ می کردند و موقع خوانـدن چنـد جـاي آن هـا     

و هنوز هم کم و این سلسله اجازه هاي روایی وجود داشت و لذا براي اتقان کار و اطمینان خاطر  باهم فرق داشت

و توسعه دارند و به صورت گسـترده نشـر   به چاپ سپرده می شوند ولی نسبت به کتاب هایی که بیش وجود دارد 

و لذا عمالً هم االن در بین بزرگان و مجتهدین و مراجع ، وجود نـدارد ولـی از    .، نیازي به آن نیست پیدا می کنند 

ن و تبرك هنوز هم وجود دارد .باب تیم 

د این سیري را که به آن اشـاره کـردیم طـی کـرده     پس تا این جا دو مقدمه ذکر شد: یکی این بود که در دوره جدی

است و مقدمه دوم این است که در دوره قدیم هم رگه هایی از این بحث وجود داشته است ولی نه به این شکل و 

بیشتر ناظر دو چیز بوده است : یکی این که کذب و افترا و اسناد بیجا داده نشود و دیگري این که چون نسـخه هـا   

دست تحریف و اشتباه در آن رخ داده می شد براي اطمینان خاطر ، اجازه مـی دادنـد . امـا ایـن کـه       پراکنده بود و

بگوییم حقی وجود دارد که بدون اجازه ي مؤلف یا مخترع نمی شود آن را تکثیر و تولیـد کـرد ، در ایـن حـد در     

 اعصار قدیمه و در دوره هاي قدیم محرز نیست .

 »حق تألیف « شمول 

م این است که این بحث اختصاص به کتاب ندارد و شامل فیلم و نوار و تولیدات هنري مثل آثار فیلم و نکته ي سو

یعنی وقتی کسی نظریه اي را ابـداع کـرد و یـا    می شود  تولیدات صنعتی و فناوري ها و تکنولوژي ها و اختراعات

این ها مشمول بحـث اسـت ، هـم مـاده و      همه .دستگاهی را اختراع کرد یا شعري را سرود یا فیلمی را تولید کرد 

گاهی فرد مخترع و مبدع و هم موضوعی که تولید می شود انواعی دارد مثل نوشتار و کتاب و سایر آثار هنري و ... 

و  .است که همـه ایـن هـا را شـامل مـی شـود       مؤسسه  یا انتشاراتی گاهی فرد حقوقی مثل شرکت. و گاهی جمع 

تولیدات فکري هم گاهی تولیدات کامالً نظري است و یک دیدگاه اصالت الوجود است یا در مواقعی تولید شـکلی  

و فیزیکی و ... است و محصول فیزیکی است ، مانند این که دستگاه چاپ درست کرده است یا مثالً المپ اختـراع  

  کرده است که همه ي این ها مشمول این بحث می شود .
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 » غیر اوبه  فردي اثرنسبت دادن « حرمت 

این است که مقصود از این بحث در این جا چیست؟ یعنی چـه چیـز   نکته ي چهارم که در این جا مطرح می شود 

بعضـی از آن هـا محـل کـالم     مورد بحث است و چه چیز مورد بحث نیست؟ جهاتی در این بحث مطرح است که 

 یکی از چیزهایی که در حقوق معنوي مطرح است و محل بحث نیست نیست و بعضی از آن ها محل کالم است و

که این کذب است و همه نادرستی آن را قبـول دارنـد یعنـی اگـر اصـالت      نسبت دادن کار کسی به دیگري است  ،

یا دیگري ابداع کرده  ، کسی بگوید من ابداع کرده امرا مال صدرا ابداع کرده است یا بحث حکومت و ورود وجود 

 . و محل بحث در آن نیست و کذب است و حرام می باشد این دروغ است  است

ـ نتیجه برسند که بـه ایـن   وارد خواطر وجود دارد یعنی در یک موضوعی دو نفر باهم به تالبته گاهی  وارد خـواطر  ت

 بدون این کـه گفته می شود و در عرفان هم آمده است که دو عارف در سلوکشان همزمان به یک مطلب می رسند 

در مسائل علمی نیز همین طور اسـت و گـاهی در یـک بحـث علمـی دو متفکـر        . از همدیگر چیزي گرفته باشند

یا به صورت غیر همزمان اما بدون اطالع از یکدیگر به یک نظریه رسیدند که در این مواقع مانعی نـدارد و  همزمان 

و از بـاب کـذب و    دیگري قطعاً جایز نیسـت اما نسبت دادن امر به هر کس کار خود را به خودش نسبت می دهد 

مثالً اگر کسی بگوید که المپ را من اختراع کرده ام در حالی که دیگري اختـراع  .  و در آن بحثی نیست افترا است

 کرده است یا بگوید رادیو را من اختراع کرده ام در حالی که دیگري اختراع کرده است و امثال این ها ، جایز نیست

یعنی تولید نظري یا عملی و اختراع و ابداع و ابتکار دیگري را بـه خـود یـا غیـر      ث ما خارج است .محل بحو از 

خود نسبت دهد ، که این اگر با علم و توجه باشد اشکال دارد و طبعاً اگر هم توارد خواطر باشـد ، هـر کـس مـی     

  تواند کار خود را به خودش نسبت دهد و مانعی ندارد .

 ید اثراجیر گرفتن در تول

تلقی این اگر  مثل کتاب به سوي تمدن بزرگ شاه اگر کسی پولی به کسی دهد تا براي او کتاب یا مقاله اي بنویسد

باشد که من نوشتم این کذب است یا مقاله هایی که بعضی اشخاص ارائه می دهند یعنی اجیر می گیرد و شـخص  

نام او کـه در پشـت کتـاب یـا      تلقی عرف این باشد کهدیگري این مقاله را می نویسد و حکم آن این است که اگر 

باالي مقاله آمده است یعنی تولید اوست در حالی که این کار را دیگري انجام داده است ، این کذب و افترا است و 

این اشکال دارد و اگر پول داده است و خریده است ، مانعی ندارد ولی اگر طوري نشان دهد که مال من است ایـن  

 .و حرام و کذب نیست ولی اگر بدانند مال خود او نیست این اشکال ندارد  . و درست نیستاست افترا و کذب 

این به این معنا است که من قبول دارم که نوشته مال من نیست و این دیدگاه و موضع ما است نه این که نوشته مال 

اگر در جایی برداشت مخاطبان این است کـه   من است و نظریه ي تولید شده ي من است ، که این مانعی ندارد اما

حرف و نوشته ي او است در حالی که واقعاً نوشته او نیست این کذب است چون کذب به ایـن معنـا نیسـت کـه     
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دهد که مال من است در حالیکه مال او لیکه مال او نیست بلکه اگر نشان بگوید که این مال من است در حاهمیشه 

  و یا عناوین مشابه آن است و از این باب اشکال دارد .نیست این نیز یا کذب است 

 جمع بندي

بحث نسبت دادن یک رأي یا نظریـه یـا اختـراع بـه     پس آن چه که در مقدمه ي چهارم عرض کردیم این است که 

دیگري ، محل بحث نیست و قطعاً اشکال دارد و همچنین اگر کاري را دیگري انجام دهد و او نشان دهد کـه مـال   

و در این جا بحث مـا غیـر از   و مخاطبان هم نفهمند که مال او نیست ، این نیز از باب کذب اشکال دارد ست من ا

 . ، که آن را بعداً بحث خواهیم کردکار دیگري به خود است  دادن کذب و نسبت

 در وجود رضایت» حق مالکیت « اطالق 

هیم بگوییم این نسبت دادن ربطی به بحث ما رضایت داشتن و نداشتن همان بحث حق مالکیت است و ما می خوا

طوري منتشر کند کـه همـه   مثالً مرکزي درختواره ي فقه درست کرده است و مرکز دیگري این درختواره را ندارد 

و بحث مـا  گمان کنند مال آن مرکز است و این درختواره را به خودش نسبت دهد که این کذب و افترا می باشد . 

ت حتی اگر اجازه دهد ولی او جوري نشان دهد که من این کار را کرده ام این کـذب و افتـرا   غیر از این مسئله اس

، . حتی اگر مثالً شما راضی باشید که کسی کار شما به خودش نسبت دهد و او بگوید این کار من اسـت  می باشد 

، کذب اسـت  ر تولید کننده دروغ گفتن و کذب و نسبت دادن کار دیگري به خود یا به غی یعنیاین دروغ می باشد 

ولی به شما اجازه داده است که هـر کـاري   یا مالکیت دارد  ، ولو این که او حقی نسبت به این مالکیت نداشته باشد

سند و می گویند هر کس مـی خواهـد چـاپ    مثل آقاي قرائتی که کتابی می نوی ید انجام دهیددر مورد آن می خواه

، ایـن دروغ  باشـد   ت ولو این که آقاي قرائتی هم اجـازه داده شده اثر من اسکند حاال اگر کسی بگوید کتاب چاپ 

 است .

 

ممکن است کسی بگوید معناي اسم در پشت اثر نوشتن این نیست که خود من نوشتم ولـی اگـر بگویـد کـه ایـن      

ایـن کـه    کتاب را من نوشتم این دروغ است و یکی از درجات آن این است که وقتی پشت اثر اسم می نویسند ولو

، البته اگر در جایی مثل سخنرانی سازمان نمی نویسند مؤلف ، ولی معناي اسم پشت جلد این است که مؤلف است 

ملل وقتی کسی سخنرانی می کند این به این معنا نیست که به خط خود او و دست او و حتی تنظیم اوست و چون 

ی ها به این معنا نیست که او نوشـته اسـت یـا تنظـیم     برداشت این نیست ، دروغ نمی باشد . چون این نوع سخنران

کرده است ، پس دروغ نیست ولی وقتی کتابی منتشر می کند و پشت آن می نویسد عالمه کـذا ایـن بـه معنـاي آن     

   است که مال او است ، در حالی که مال او نیست و این دروغ است و این مسئله تابع تلقی عرف است .
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