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 87-88               68جلسه 

 مکاسب / حق تألیف

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

که در  ؟یا خیر شود یماین حقوق آیا از نظر شرعی تنفیذ  نکهیا وبحث در حقوق معنوي مانند حق تألیف بود 

جایز نیست و بعد از بیان مقدماتی به  مؤلف وکه تکثیر بدون اذن مبدع  شود یمصورت تنفیذ این حقوق نتیجه آن این 

   .ادله ثبوت این حق پرداختیم و براي دلیل اول که صدق مالیت بر این حقوق بود چهار تقریر بیان کردیم

 تقریر چهارم از دلیل اول بر اثبات حقوق معنوي  

تقریر و وجه چهارم از دلیل اول که صدق مالیت بر این حقوق معنوي بود به خالف تقریر دوم و سوم که به  در

و ١ »علَى أَموالهِم  النَّاس مسلَّطُونَ  «به عمومات و اطالقات  شد یمصورت مستقیم به سیره و ارتکازات عقالیی استدالل 

 اساس برو امثال آن تمسک شده است منتها شمول این اطالق نسبت به مورد ٢»بِالباطل ال تأکلوا أموالکم بینَکُم «یا آیه 

یک سیره عقالئیه و تحول در مصداق است البته اگر این عمومات شرعی هم نبودند حکم مستقل عقلی بر این عمومات 

ه همان عمومات هستند و بنابراین در این تقریر یک کبراي کلی و مسلم شرعی و عقلی وجود دارد ک کرد یمداللت 

موضوع این که مال باشد، به عرف محول شده است و هر چه عرفا مال محسوب شود موضوع این عمومات قرار 

 .   شوند یماي از زمان عرفا مال محسوب نشود و این حقوق معنوي هم عرفا مال محسوب  هر چند در برهه ردیگ یم

 . میپرداز یم ها آنه است که به بررسی شد مطرح مباحث و مناقشاتی ریتقر درباره این

 مفهوم و معناي مالیت در عمومات روایی 

 احتمال وجود دارد.  دو در اینکه مراد از مالیت در عمومات بیع، مالیت عرفی است یا مالیت شرعی
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 احتمال اول: مالیت شرعی و تطبیق آن با محل بحث 

الناس مسلطون علی  قاعده اند، به طور مثال به مال شرعی نموده دیمق را در این عمومات مال نظریه اول این است

که از لحاظ شرعی مال محسوب شوند در این صورت اگر بخواهیم این عمومات را بر  شود یماموري  شامل اموالهم

ر کبراي را احراز کنیم. در مورد بحث نیز براي اینکه عموماتی که د ها آنمسایل خارجی تطبیق دهیم باید مالیت شرعی 

از این عمومات در کبراي  بعد وثابت شود  ها آنقاعده قرار گرفته است شامل این حقوق معنوي شود باید مالیت شرعی 

نیست  ریپذ امکانمالیت شرعیه این حقوق از طریق سیره عقالییه  اثبات مطرح کردیم قبالًچنانچه  و. قیاس استفاده کرد

رضایت شارع از این سیره را به دست آورد و همچنین  توان ینمده است و از زمان معصوم بو متأخرچون این سیره 

 یشرعمالیت  دیبا را ثابت کرد چون مستلزم دور است زیرا ابتدا ها آن یشرعاز طریق همین عمومات مالیت  توان ینم

و تمسک به این عمومات تمسک به عام در  شود یماثبات شود سپس بگوییم این عمومات شامل آن موارد  ها آن

وجوب وفا به  در صحیح و اعم مطرح است که اگر مسئله. نظیر آنچه در ستینصحیح  که شود یمشبهات مصداقیه 

شک کردیم اگر قائل شدیم عقد براي اعم از صحیح و فاسد وضع شده  شده خواندهعقدي که صیغه آن به صورت عربی 

عموم  توان ینما بالعقود تمسک کرد ولی اگر گفتیم عقد براي عقد صحیح وضع شده است به عموم اوفو توان یماست 

        اوفوا بالعقود تمسک کرد.  

 احتمال دوم: مالیت عرفی

مگر  شود یماحتمال دوم این است که عناوینی که در احکام شرعی وارد شد است بر همان معانی عرفی آن حمل 

 باشد. اینکه دلیل خاصی بر خالف آن 

 بین دو احتمال  از مختار استاد

در هیچ یک از موارد  که این است مستلزم احتمال و نظریه اول خالف ظاهر است و ترتیب اثر دادن به این احتمال

 ینیعناو روایات تمسک کرد بنابراین مبناي تمسک به اطالقات این است که اطالقات شک و شبهه نتوان به عمومات و

د شده است حمل بر مفاهیم عرفی آن کنیم. پس مراد از مال در عمومات و روایت همان معناي عرفی که در شرع وار را

   .مگر اینکه در موردي دلیل خاصی بر خالف آن باشد باشد یمآن 
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 و امثال آن و نقد آن  فیتألتردید در مالیت عرفی حق  

تردید وجود دارد و  شود یمدر اینکه این حقوق معنوي محل بحث در عصر حاضر از لحاظ عرفی مال محسوب 

ارزشی ندارد چون  کنند یملحاظ  تیمال این حقوق معنوي يبرا و حقوقی یالملل نیباینکه در بعضی قوانین و مقررات 

عرف عام و متداول مردم  یعرفاد از عناوین و مر باشد می یعرفعناوین  ،آنچه مالك صدق موضوع و شمول حکم است

خاص خود  يها عرف گونه نیا چون عدم صحت این تردید واضح است البته. است نه عرف خاص مانند حقوقدانان

 .کرده باشد سیتأسیک تلقی عمومی در جامعه هستند نه اینکه به طور دلخواه این عرف خاص مطلبی را  کننده منعکس

از این مطلب چنین حقوقی را  ریتأثکرده باشند عرف عام مردم به  سیتأسانان این مطلب را وبر فرض هم خود حقوقد

 .کند یمو مال محسوب  شناسد یمبراي صاحبانان آنان به رسمیت 

 و رد آن تفصیل بین کشف و وضع عرف نسبت به مالیت اشیا 

که در مواردي  اند گفتهو  اند گذاشتهموضوعی فرق  يبرا بین کشف عرف از مالیت و وضع مالیت توسط عرف يا عده

هایی  و اطالقات ادله شامل چنین مالیت باشد یمآن کشف داري ارزش  کند یمکه عرف کشف از مالیت موضوعی 

و در مورد بحث هم عرف براي این حقوق  کند یمبه خالف مواردي که عرف براي موضوعی مالیت را وضع  شود یم

 .چنین مالیت عرفی داراي ارزش نیستو  اند کردهمعنوي مالیت را وضع 

این مناقشه هم از لحاظ صغروي و هم از لحاظ کبروي محل اشکال است اما از لحاظ صغرا به خاطر اینکه در این 

موضوع چاپ  قبالًحقوق معنوي کشف کرده است نه اینکه وضع کرده باشد ولی چون  نیا مورد عرف مالیت را براي

مالیت نداشت ولی در عصر  قبالًود داشته این بحث هم مطرح نبوده است مانند خون که مطرح نبوده و مشکل تکثیر وج

و آنچه روشن است این است که  کند ینماز لحاظ کبروي دلیلی این تفصیل را مساعدت  اما وحاضر داراي مالیت است 

و فرقی در اینکه این مالیت توسط  شود یمعناوین مطرح در عناوین وارده در احکام شرعی بر مفاهیم عرفی آن حمل 

 نیست.  ،عرف وضع شده باشد و یا اینکه کشف شده باشد
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 و نقد آن فیتألتوهم ردع شارع از مالیت حق 

اند به این بیان که درست است که از لحاظ عرفی حق  برده سؤالاي ارزش مالیت عرفی این حقوق معنوي را زیر  عده

در جایی ارزش دارد که توسط شارع ردعی از آن مالیت عرفی نشده باشد چه به مالیت دارد اما مالیت عرفی  فیتأل

صورت خاص و یا چه به صورت عام و در محل بحث هم به صورت عام ادله وجوب نشر علم و عدم کتمان آن ردع 

 و بعید است این این ادله اطالق ندارند اوالًدر جواب این ادعا باید گفت که  .شوند یمعام بر این مالیت عرفی محسوب 

علم خود  دیگو یماین حکم تکلیفی منافاتی با مالیت این حقوق ندارد و فقط  اًیثانالزامی شامل همه علوم شوند و  حکم

در جاي خود این مطلب را بیان کردیم که اخذ  لذا. را نشر دهید و کتمان نکنید و منافاتی با مالیت این حقوق ندارد

 د.   اجرت بر واجبات اشکالی ندار

 از تقریر چهارم و مباحث مطرح در ذیل آن  يریگ جهینت

کردیم هر چیزي که در یک عصري  مطرح شده، انیبآنچه در تقریر چهارم و رد مناقشاتی که درباره این تقریر  بر بنا

مگر اینکه دلیلی خاص بر خالف آن باشد مانند خمر که شارع مقدس  کند یممالیت پیدا کند از نظر شرعی احترام پیدا 

وطبعا تفاوتی ندارد که آن مال محسوس و ملموس باشد یا غیر محسوس مانند این حقوق  ،مالیت آن را نفی کرده است

 . کند یمداللت  فیتألاست و بر اثبات حق  تام قبل يرهایتقرمعنوي بنابراین این تقریر چهارم به خالف 
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