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 87-88               65جلسه 

 مکاسب / حق تألیف 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه 

 منشأهمچنین  و این بحث شدن مطرح خچهیتار و در جلسه مقدماتی درباره باشد یمبحث و کالم در حق تألیف 

 .میکن یمورود این بحث در مسائل فقهی مطرح کردیم و در ادامه نیز مقدماتی را درباره این موضوع بیان 

 فیتألحق تکثیر، محل نزاع در بحث حق 

حق اختراع، نسبت دادن تولید فکري یا هنري و یا محصول فکر یا اندیشه  مانند و امثال آن فیتألمقصود از بحث حق 

باشد. همچنین  عدم جواز آن امري واضح است چون اسناد غیر مطابق با واقع و کذب می شخصی به دیگري نیست که

ی به نگارش در آورد کسی اوراق شخصی حاصل فکر خودش را در دفتر و یا مثالًمراد از این بحث این نیست اگر 

دون اذن او را ندارد تواند بدون اجازه در آن اوراق تصرف کند چون ملک اوست و کسی حق تصرف در ملک غیر ب نمی

هر گاه شخصی کتابی نوشته است یا یک اثر  مثالًاین است که  باشد یم فیتألبلکه آنچه محل بحث و کالم در بحث حق 

 ،حق صاحب یا مخترع و یا مؤلفهنري را تولید کرده است یا چیزي را اختراع کرده است، آیا دیگران بدون اجازه 

 اجازه تکثیر آن کتاب را دارند یا خیر؟ 

 فیتألحق  بحث طرح منشأریشه و 

طبق  و باشد یمی که کتابی یا چیزي را خریده است مالک آن شخص بگوییم که گونه نیابدو امر ممکن است  در هر چند

مجدد،  چاپهر نوع تصرفی را در آن کتاب مانند استنساخ یا  تواند یم قاعده للمالک أن یتَصرَّف فی ماله کیف یشاء

محقق و صاحب  ،مؤلف ،مبدع ،مخترع شخص این است که چه ارتباطی بین ،این بحث و طرح آن منشأانجام دهد. اما 

و نظریه  از اشیاء خارجی که بر طبق همان ایده نظر قطع با ایده و محصول فکر و یا ابداع و اختراع او ،یک نظر با نظریه

ایده و نظریه در ملک صاحب آن نظریه و یا مبدع و  نیا آیا ؟و یا کتابی که نوشته شده است، وجود دارد شده ساخته
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و یا اینکه بر فرض اینکه ارزش مالی داشته  ؟ارزش مالی ندارد اصالً و با او علقه مالی دارد؟ یا این که باشد یممخترع 

 ؟یا خیر شود یمملکیت آن ایده و نظریه هم منتقل  شده، چاپصرف فروختن یک جلد از کتاب  به باشد آیا

این جا یک  در ،شود یمریخته  مادهوقتی یک محصول فکري که در قالب کاغذ یا نوار یا سی دي یا هر  دیگر عبارت به

 سؤالاین جا این  در ،یهمان ظرف است و یک مظروف یا محصول فکري و مضمون علم که ماده و صورتی وجود

 یا خیر؟  شود یمآیا جمیع شئون آن منتقل  رسد یمفروش  به. که وقتی کتاب و یا سی دي و یا ... ا مطرح است

  مسئلهنظریات در این 

  فیتألنظریه اول عدم ثبوت حق 

ي صاحب اثر برا حقوق معنوياین است که این  اند، این نظریه را پذیرفته زین مرحوم امام که مسئلهنظریه اول در این 

و یا  مؤلفبدون اجازه  توانند یمدر ضمن عقد شرط بکند و یا اینکه شرط نکند و دیگران هم  چه ثابت نیست مطلقاً

  .و هر گونه تصرفی براي او جایز است باشد یمتکثیر کنند و شخصی که کتابی را خرید مالک آن  را آن مخترع

 فیتألنظریه دوم ثبوت حق 

این حقوق معنوي  که این است اند رفتهیپذ را آندوم که بعضی از معاصرین مانند آقاي مکارم و آقاي سیستانی نظریه 

ثابت است چه در ضمن عقد شرط بکند و یا اینکه شرط نکند و دیگران اجازه تکثیر  مطلقاً تیرا یکپیا  فیتأل حق مانند

 .ندارند

 عقد  نظریه سوم تفصیل بین اشتراط و عدم آن در ضمن

اینکه اگر چنین حقی در ضمن عقد شرط شود این حق ثابت  به است مسئلهتفصیل در این  مسئلهنظریه سوم در 

 .است و اال چنین حقی ثابت نیست
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 و تکثیر در بحث فیتألعدم موضوعیت عنوان 

و شامل سایر ابداعات و  باشد یم فیتألي که در این بحث باید به آن توجه نمود عدم موضوعیت عنوان ا نکته

شود همچنین عنوان تکثیر که در این بحث ذکر شد نیز موضوعیت ندارد و بحث شامل ترجمه کتب هم  اختراعات نیز می

 باشد.   و داخل در محل بحث می شود یم

 

  فیتألبررسی ادله ثبوت حق 

را مورد بررسی قرار  ها آنو  میپرداز یمتمسک شده است  ها آندر ابتدا به بررسی ادله که براي ثبوت این حق به 

 . میده یم

 دلیل اول مالیت عرفی این حقوق  

دلیلی که براي اثبات این حقوق به آن تمسک شده است این است که این حقوق از لحاظ عرفی  نیتر مهماولین و 

آن تصرف بدون اذن کرد و  در توان ینمو وقتی امري مالیت داشته باشد و محترم باشد  باشند یممالیت دارند و محترم 

فقط در همین حد که آن نسخه را بخواند یا اینکه همان نسخه را در اختیاري دیگري قرار  شود یموقتی کتابی خریده 

 دهد مجوز دارد نه اینکه آن را تکثیر کند.  

 مفهوم کلمه مال 

ي و رمادیغمل منافع و امور و هم شا شود یمکه هم شامل اعیان مادي  باشد یممفهوم کلمه مال اعم از عین 

و  شوند یمحق انتفاع یا امثال این حقوق که ارزش عقالیی و عرفی دارد و مال محسوب  ،محسوس مانند حق اختصاص

گاهی انتفاع از خانه و یا حق  و شود شود مثالً گاهی معامله بر روي خود خانه واقع می معامله واقع می ها آنروي 

آن ثمن پرداخت  ازا. و به طور کلی در معامالت آنچه به ردیگ یماز آن خانه مورد معامله قرار  استفاده اختصاص

 خصوصیت هستند که داراي دو  باشد یمهمان جنبه مالیت اشیا  شود یم

 . باشند یم فیه مرغوب .1

 محدودیت وجود دارد.  ها آندر  .2
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و یا اینکه به خاطر اینکه در دسترس همه  باشند ینم فیه مرغوبپس اموري که این دو شرط را ندارند مثل اینکه  

 .شود ینموجود دارد مانند هوا که ثمنی در ازا آن پرداخت 

 براي اشیا در طول زمان و مکان تیمال عدم ثبات وصف

 هاي مختلف است این است که مالیت اشیا در طول زمان و یا در مکان ذکر قابل ایاش نکته دیگري که در رابطه با مالیت

ثابت باشد و در زمان دیگري آن وصف ثابت  ها آناي از زمان این صفت براي  ثابتی نیست و ممکن است در برهه امر

 اي در آن نبود و معامله آن اکل مال بالباطل نباشد مانند خون که در قدیم که وصف مالیت براي آن ثابت نبود چون فایده

. بنابراین چیزي باشد یمقابل خرید و فروش  باشد یمي صفت مالیت دارا در این دوره از زمان چون اما شد یم محسوب

یکی رغبت و دیگري محدودیت  ،چون دو شرط در مال بودن اشیا دخالت دارد ،مال شود تواند یمکه مال نبوده است 

مورد ی که در این بحث مطرح است مالیت این حقوق معنوي سؤالو  باشند یمکه این دو شرط در شرایط مختلف متغیر 

  .باشد یمبحث در گذشته و حال 
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