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 87-88               72جلسه 

 يمعنو حقوق/   محرمه مكاسب
 88/87 72مكاسب جلسه 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 حقوق معنوي نفيادلة 
.. شد به بيـان  . محل نزاع و بحث تحريربحث در حقوق معنوي بود در تأليف و صنعت و نظائر اينها، بعد از اينكه 

از آن ادله كه عمده همان مورد ادله اي پرداختيم كه براي اثبات حقوق معنوي اقامه شده بود و در مجموعه يكي دو 
اعتبار ماليت عرفيه عقالئيه بود پذيرفته شد. بعد از اينكه در اين سمت قصه حداقل يكي دو تا از ادله تام بود به ادله 

 اين حق معنوي مي پردازيم.  نافيه
در نكته مقابل اين ادله اي كه بررسي شد آيا دليلي بر نفي اين حق معنوي وجود دارد يا وجود ندارد. دراين سـمت  

كه بايد اين ادله را هم مالحظه كرد. اگر ما در بخش  شودهم ممكن است چند دليل براي نفي اين حق معنوي اقامه 
وديم يعني دليل تامي براي حقوق معنوي اثبات نشده بود و نپذيرفته بوديم چندان نيـازي  اول به نتيجه اي نرسيده ب

به بررسي ادله نبود. گر چه بحث علميش در جاي خود محفوظ است اما بعـد از اينكـه ادلـه اي را پيـدا كـرديم و      
نه به شكلي كـه االن در  پذيرفتيم كه داللت بر اثبات اين حق معنوي مي كند و ثابت مي كند كه آن محصول فكري 

ت بايد ببينيم ادلـه  كتاب يا صنعت ريخته شده آن محصول كه يك امر انتزاعي است در ملكيت اين شخص باقي اس
 . ندهست مقابل چه چيزهايي

 الف. حرمت كتمان علم
در ادله مقابل وجوهي ذكر شده كه به ترتيب عرض مي كنيم. اولين وجه كه سابق هم اشاره اي به آن شد اين است 
كه كسي تمسك مي كند به حرمت كتمان علم يا وجوب نشر آن يا اسـتحباب نشـر آن، و ممكـن اسـت بـه اينهـا       

كرد بلكه بايد آن را آزاد گذاشت تا بـه   براي نفي حق معنوي، و اينكه علم را نبايد محصور و محدود شوداستدالل 
اولين دليل تمسك به ادله حرمت كتمان علم و است . اين اجمال اين دليل كندهر شكلي كه ميسر است انتشار پيدا 

وجوب نشر علم براي عدم وجود حق معنوي و عدم سقوط حق معنوي، اين استدالل متوقـف بـر يـك صـغري و     
 استدالل هم تام مي شود.  تبعاً شودكبرائي است كه اگر اينها تمام 

 محل وجوب نشر علم
صغراي قصه اين است كه ادله اي وجود دارد بر اينكه كتمان علم حـرام اسـت و نشـر علـم در يـك محـدوده اي       
واجب است و در يك محدوده اي هم مستحب است اين صغراي قصه است اين صغري مستند به آيات و رواياتي 

آن را چند بار مبسوط بحث كرديم مي شود به آنها مراجعه كرد اجمال قصه اين است كه در  فقه التربيةاست كه در 
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و به شدت كتمان آيات الهي و علوم الهي را تـوبيخ كـرده اسـت.     الذين يكتمون ما أنزلناآيات قرآن هم آمده كه 

محدوده اي وجـوب دارد  كتمان علم حرام است از آن طرف هم ارشاد و تعليم جاهل از مصاديقي است كه در يك 
 و در يك محدوده اي هم استحباب دارد. 

 تعليم تكاليف الزاميالف. 

محدوده اين را عرض كرديم كه حاصل آن سخن اين است كه آن دانشي كه مورد ابتالي كسي باشـد و از مسـائلي   
است كه او به اين شخص هم باشد كه با تكاليف الزامي او ارتباط دارد تعليم به جاهل آنجا واجب است اگر علمي 

و اشخاص مخاطب به آن در تكاليف الزامي نياز دارند اينجا تعليم و ارشاد واجب است و آگاهي دادن به آن واجب 
آيـات  است و كتمان آن علم امر حرامي است. اين يك جايي است كه اظهار علم واجب و كتمان آن حـرام اسـت.   

 رتكازي لبي دارد.قرآن مربوط به امور ديني است. آن هم قيد ا

 علوم حياتي تعليمب. 

مورد ديگري هم كه واجب است  علمي است كه براي حيات شخص و بقـاي حيـات او يـا نجـات او از مـرگ و      
ضررهاي مهم به آن نياز دارد اين هم همينطور است.  مورد دوم آنجايي است كه در ادامـه حيـاتش و پرهيـز او از    

نش پزشكي و علم بهداشتي دارد. اين هم واجب است چون حفظ نظم واجـب  موت و ضررهاي مهم نياز به اين دا
است. از باب اينكه مقدمه اي براي حفظ نفس است و عدم القاء در تهلكه است. اين هم مورد دوم است كه اظهـار  

از بين مي علم و انتقال علم به ديگري واجب است براي اينكه اگر اين كار را انجام ندهد در تهلكه واقع مي شود و 
 رود. كتمان هم در اينجا حرام است. 

 ج. جلوگيري از تحريف شريعت

جايي باشد كه يك امري از امور مهم در شريعت مورد تحريف يا مورد غفلت و وم در آنجايي كه عدم اظهار علم س
الي در . اين سومي در آنجايي است كه علم و فالن موضـوع چيـزي نيسـت كـه مـورد ابـت      گيردنسيان جامعه قرار 

حقيقت شريعت مورد نسيان و غفلت  كنندتكاليف الزامي اشخاص باشد ولي طوري است كه اگر علما آن را كتمان 
قرار مي گيرد و آرام آرام در بين جامعه اين علم شريعت و آگاهي به اين امر از بين مي رود. مثل اينكه ممكن است 

يعت نيسـت يـا در   ر طوري باشد كه كنار برود و گويا در شرنباشد ولي اگ ءبحث و بررسي مسائل فقهي مورد ابتال
گيرد كساني آمده اند بدعت گذاشته اند خالف حقيقت را مي گويند ولو اينكـه سـرو كـار در    معرض تحريف قرار 

 . كندتكاليف الزامي ندارد اينجا هم بايد اظهار 
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 عزت و استقالل جامعه اسالميد. حفظ 

چهارم هم اينكه جايي باشد كه اگر علمي را كتمان كند عزت و استقالل جامعه اسالمي مخـدوش مـي شـود بـري     
و منتشر  دهدحفظ عزت جامعه اسالمي و عدم وابستگي به آنها نياز به اين است كه اين علم نشر پيدا كند و تعليم 

به شرع نيست كه بند اول و سوم شود مربوط به اينكه هيچ كدام از چيزهاي قبلي نيست مربوط  وكند و كار كند ول
حيات و زندگي هم نيست كه اگر انجام ندهد اينها بميرند يك كمالي است كه موجب ارتقـاء جامعـه مـي شـود و     

  طوري است كه اگر اين را در جامعه نقش ندهد جامعه وابسته مي شود. اين چهار مورد است.

 »وجوب نشر علم « مخاطب امر 
ي و مقدمه دوم اينطور گفته مي شود چيزي كه وقتي كه شرع آمد الزام كرد يا ترجيح داد به نشر علـم و  اين در كبر

ن كسـي كـه مبتكـر و مبـدع و     آهمه هم مخاطب اين امر مي شوند يعني هر كسي كه اين علم و دانش را دارد چه 
رند. اين تكليف شمول دارد تكليف بـه  خالق اين تئوري و اين صنعت است يا ديگراني كه اثر او را گرفته اند و دا

وجوب نشر و تعليم در چهار مورد كلي اول و موارد خاصه اي كه اشاره شد و استحباب نشر درسـاير مـوارد ايـن    
تكليف الزامي يا استحبابي به همه كساني است كه توانايي نسبت به اين امر را دارند اين شمول دارد و چون شمول 

اوليه اين كتاب مي شود و مبدع اين نظريه و مخترع اين فن آوري و صنعت مـي شـود و   دارد هم شامل اين مؤلف 
خوانده اند يا اثري از آثار صنعتي و فن آوري او را گرفته اند و در و شامل كساني كه كتاب يا مقاله او را گرفته اند 

را درست كنـد و در كارخانـه توليـد    يا افست بزنند مي تواند مدلش  كننددست آنها است و مي توانند اينها را كپي 
چون اين تكليف شـمول دارد هـم   انبوه كند به همه مي گويد كه اين علم را بايد منتشر كرد اين خطاب عام است. 

است و بـه همـه مـي     او صاحب نظريه و اثر را مي گيرد و هم مشتريان آثار او را مي گيرد كه االن اين كتاب دست
يا الاقل مستحب است. اين شمول دارد و معناي اين شمول ايـن اسـت كـه     دهيدر گويد كه واجب است اين را نش

. هر كس از اين علم و دانـش  دهداين مال كسي نيست و حق ويژه كسي نيست هر كس دارد بايد اين كار را انجام 
دبي عمل برخوردار است و مي تواند به تكليف خودش در چهار مورد به صورت الزامي يا ساير موارد به صورت ن

روي دوش افراد گذاشته شده اين است كه ايـن   نحو االلزام أو الندبكند بايد عمل كند. معناي اين تكليفي كه به 
 علم در انحصار شخصي يا فرد خاصي نيست هر كس دارد بايد به اين تكليف عمل كند.

 در قرآن»  كتمان علم« 
 ما أنزل اهللامور شرعي خاص وارد شده است كه كتمـان  آياتي كه مربوط به كتمان علم است در جايي است كه در 

ولي بخشهاي ديگرش هم در روايات  .شامل مي شوداز اين چهار بند را آيه و امثال اينها مي باشد كه شايد يكي دو 

. آن مقابله بـا بـدعتها و تحريفهـايي    إذا ظهرت البدع فعلي العالم أن يظهر علمه مثالًكه است خاصه وارد شده 

اينها هم نيست جامعه در تكاليف الزامي نياز به آن ندارد. يا ادلـه   ءكه در دين آمده است. ولو اينكه مورد ابتالاست 
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وجوب ارشاد جاهل، هر يك از اين چهار مورد دليل خاص خودش را دارد ولي حاصل آن ادله كه در فقه تربيتي تا 
اين موارد اظهار علم و نشر علم واجب است و  حدي بحث كرديم و مفصل همه را در جاي خود بحث كرديم. در

 كتمان آن حرام است. 

 جمع بندي
ن حرام است. يكي آنجايي آاين سه موردي است كه اظهار علم واجب است و كتمان و پنهان داشتن آن و عدم نشر 

كه اين علم و دانش با تكاليف الزامي مورد ابتالي مكلف ارتباط دارد كه قيدش اين است تكليـف اسـت و الزامـي    
است و مورد ابتالست. دوم اينكه با حيات او و نجات او از مرگ و خطرهاي مهم ارتباط دارد كه اگر او اين علم را 

بچه ها از مرگ و فلج شـدن   دهداو اگر فرمول واكسن فالن را به جامعه  مثالًند او از مرگ مصون مي ما دهدبه او 
جمع زيادي به  آن مبتال مي شوند. اين جا هم واجـب اسـت. سـوم     كندنجات پيدا مي كنند و اگر او اين را كتمان 

كه الزامـي   هم اينكه بحث معنوي نيست بحثهاي حيات مادي هم نيست مربوط به شريعت است ولي امور شريعتي
يا ابتال در آن نيست ولي طوري است كه آنجا بدعتي آمده و خالفي گفته شده يـا اينكـه ايـين حكـم و بخشـي از      
شريعت محو مي شود و منسي مي شود. اين را هم بايد اظهار كرد كه شرع و كليت دين در جامعه محفـوظ بمانـد.   

آگاهي داشته باشد  گيردگر كسي مورد مشورت قرار موارد خاص ديگر هم داريم در مقام مشورت همينطور است ا
. عمده موارد كلي و مهم اين چهار مورد است عالوه دهدبايد شهادت است يا اگر شهادت در دادگاه  دهدبايد به او 

ايـن چهـار بنـد    چهارم هم اينكه استقالل و عزت جامعه از بين مي رود.بر موارد خاصي كه در موضوعات مي آيد. 
اين در جـاي   ،واردي است كه اظهار علم واجب و كتمان آن حرام است. هر كدام از اينها چه دليلي داردمربوط به م

 . شودخودش بايد بحث 
. در ماوراي اين چهـار  شودنوع وجوب و حرمت و نسبتش ظرائف و دقائقي دارد كه بايد در موضع خودش بحث 

داشتن و كتمان آن حرام است در غيراز اين چهار مـورد   بند اظهار علم و نشر علم و تعليم آن واجب است و پنهان
كه ممكن است علومي حرام يا مكروه باشد كه آنها ادله خاصه دارد است نشر علم استحباب دارد. يك مواردي هم 

اما علي االصول نشر علوم و دانشهاي مفيد در جامعه و براي بشر يا در چهار مورد واجـب   است.و موارد خاصش 
ير آنها مستحب است و ترغيب به آن شده است. اين صغراي قضيه است اما كبراي قضيه اين است كـه  است و درغ

 ه كرد؟ از اين وجوب يا استحباب نشر علم چگونه مي شود براي نفي اين حق ماليت استفاد

 الزام در حكم وجوب
اين اولين دليل در مقابل ادله هشت نه گانه اي است كه براي اثبات حق معنوي مي آورديم اين دليلـي اسـت بـراي    
اينكه حق معنوي و چيزي در اينجا ثابت نيست. الزام مي شود كرد يا نكرد يك قصه ديگري اسـت كـه مـي شـود     

و ندب اين است كـه آن حـق و ملكيتـي     . مي گوييم معناي حكم وجوبدهدكسي را الزام كرد كه كاري را انجام 
معنايش اين است كه اين علم يك امري است كه بايد نشـر   انجام دهدوجود ندارد خود اينكه گفته بايد اين كار را 
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كه او ايجاد كرده يا در اختيار دارد اين را نمي تواند بگويـد مـال مـن اسـت و بـه       58/21انتزاعي اين امر  كندپيدا 
 ديگري ندهد. 

هم مقدمه دوم است كه در مجموع گفته مي شود گويا اين ادله حرمت كتمان علم يا وجوب و اسـتحباب نشـر    اين
و ايـن علـم و دانـش را     كنـد علم يك مدلول التزامي دارد و بالمالزمه مي گويد كه كسي نمي تواند اين را محدود 

درست كرده و مي داند يا طراحي كرده يا . فرض اين است كه آن علمي كه او گيردو جلوي نشر آن را  كندزنداني 
 . دهدكتابي كه نوشته اين يكي از چهار مورد است و يا در غير از آن موارد هم استحباب دارد كه نشرش 

 سيره عقالئيه
 كنداين ادله به اين شكل داللت مي كند با توجه به اين نكته كه گويا مستدل و كسي كه مي خواهد به اين استدالل 

و حتي اگر يك سيره عقالئيه هم وجود داشته باشد يا اينكه عـرف عقـال   است مي گويد يك داللت التزامي در اين 
در يك زماني براي اين ماليتي قائل باشند اين آن را ردع مي كند آن را نفي مـي كنـد درسـت اسـت عقـال اينطـور       

. اگـر  كنـد اند نبايد محصور بماند و بايد نشر پيدا تصريح كرده اند ولي در نگاه شارع مي گويد اين نبايد محدود بم
آن نفي ماليت مي كنـد و مـي گويـد ايـن      كنيداين رابط مي شود اگر به ماليت عرفيه تمسك  كنيدبه سيره تمسك 

ماليت عمومي دارد و مال همه است و نمي شود اين را محدود و محصورش كرد.اين استداللي است كه در اينجا با 
بت شد. ادله وجوب و استحباب اطالق و شمول آنها و داللت التزامي و ضمني اينها بر اينكه اين مال اين مقدمات ثا

 شخص خاصي نيست. 
 
 

 ماليت در حقوق معنوي
در مقام بررسي و مناقشه اين استدالل مي شود نكاتي را مطرح كرد كه اولين نكته و شايد مهم ترين نكته اين است 

كنيم يا نه؟ فرض اين است اين درست تا ما اين داللت التزامي را براي است نافي بينش كه آيا اين دو تكليف يك ت
كه ادله بخش اول را ما تام مي دانستيم آن را بايد ببينيم با اين دليلي كه اينجا اقامه شد اين دو را با هم مقايسه كنيم 

حق معنوي بود مهم ترين دليل مـا آنجـا ايـن     ببينيم اينها را چه طور مي شود جمع كرد. در بخش اول كه ادله مثبته
بود كه عرف در اين زمان براي اين پديده ذهني و ابداع ذهني شخص با قطع نظر از اينكه در آن كتاب و اين كتاب 
ريخته شده و در اين قالبهاي شكلي مادي درآمده اين امر انتزاعي ذهني ماليت دارد و فروش يك كتاب بـه معنـاي   

به آن منتقل شده است. نه آن حق شخص نسبت به اين امر ذهنـي   كالًشخص نسبت به اين مال  اين نيست كه حق
انتزاعي كه طرح ذهني او باشد و اثري باشد كه او در ذهنش ابداع كرده اين بـاقي اسـت و مـاليتش جـاي خـودش      

ر انتزاعي و ذهنـي  و نمي شود سلب اين مالكيت شخص كرد. مهم ترين دليل اثبات حق معنوي ماليت اين اماست 
بود و حقي كه مبدع اين امر و مؤلف و مبدع دارد از نظر عرف و عقالئي بود اين اصل در اين دليـل بـود كـه ايـن     
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و بـه حـريم آن    كنـد ماليت در ملك او است و هر اقدامي كه بخواهد محدوده مالكيت او را بدون إذن او محـدود  

نمـي شـود در آن تصـرف كـرد و      رء المسلم اال بطيب نفسه.ال يحل مال اماين غير مشروع است.  شودنزديك 

كه آن  بايد با اجازه او در امر ابداع او تصرف كرد. اين دليل آن طرف است كه يك حكم وضعي قطعي بود بنابراين
يكي از تصرفاتش به همـين   دليل را تمام بدانيم اين پديده ذهني و انتزاعي مال و حق اوست تصرف در آن كه عرفاً

 بدون إذن او نمي شود اين يك امر وضعي بود كه در ادله بخش اول ما اين را پذيرفتيم.  كندت كه تكثيرش اس

 يشخص وقحق و» حكم تكليفي « رابطة 
در اين دليل اول براي نفي حق معنوي اينجا يك حكم تكليفي شرعي داريم بر اينكه واجب است كـه كسـي كـه از    

ن نياز دارند در يكي از چهار بند كه عرض كرديم افراد يا جامعه به طور عام به علمي برخوردار است و ديگران به آ
يا اگر هم در اين حد نيست مستحب است. اين هم يك حكـم   دهدعلم او نياز الزامي دارد واجب است آن را نشر 

اينكـه او را  الزامي يا استحبابي و تكليفي نسبت به اين است. اين حكم تكليفي آيا نفي حـق شـخص مـي كنـد يـا      
مكلف مي كند كه اين حق و مال خودش را احتكار نكند. مثل دليل حرمت احتكار است اگـر كسـي مـال و نـان و     
غذايي در انبار دارد شارع مي آيد مي گويد كه وقتي كه جامعه به آن نياز دارد حرام است كه اين را از مـردم دريـغ   

جامعه اي كه االن گرسنه هستند و نياز به نان و آب دارند و تو  بداري وقتي به او مي گويد كه بر تو حرام است كه
هم از اينها برخوردار هستي شارع مي گويد كه تو نبايد اين را نگهداري بايد اين را در بـازار ببـري و بفروشـي تـا     

مـال توسـت بـرو    . اين بايدي كه به او مي گويد آيا حقي از او يا ماليتي از او مي كند نـه  كنندمردم بتوانند زندگي 
 از طريق خودش، نفي حقش نمي كند.  دهدبفروش يا در اختيار ديگران قرار بده. چطور در اختيار ديگران قرار 

 حقوق معنوي در بروز تزاحمات
اين خطاب تكليفي و عدم احتكار علم خودش و محدود نكردن او در چهارچوب ذهني خودش اين مي گويد كـه  

ا به ديگران منتقل بكني ولي معنايش اين است كه در مقابلش پولش را نگيري تو بايد نبايد حبسش بكني بايد اين ر
اين كار را بكني ولي معنايش نفي مالكيت و ماليت و ملكيت و اينها نيست. اين مالزمه اينطـور نيسـت. ايـن بـراي     

ـ  ا اثـري ديـده انـد و االن    خود شخص است. براي ديگراني كه عالم به اين علم شده اند يعني كتابي را خريده اند ي
معنـايش ايـن    دهيـد آشناي با اين تئوري و نظريه و قواعد علمي هستند به آنها هم مي گويد بايد اين علم را نشـر  

است كه يعني در مال ديگران بدون إذن او تصرف بكني؟ نه آن طريق مشروع را بايد رفت. اين نسبت بـه ديگـران   
بايد غريق را نجات بدهي اين دو راه دارد مي توانـد از راه غصـبي    مثالًكه هم مثل اين است كه اگر گفته مي شود 

برود يا از راه ديگـري هـم   راه غصبي برود نه يا از راه مباح برود يا از راه غير غصبي برود. معناي اين نيست كه از 
بخواهي بروي بايد اجازه بگيري. اينكه تكليف مي كند كه بايد اين علم را در اختيار ديگران قرار بـدهي و نشـرش   

 . كندراه خودش را بايد طي  كندبدهي معنايش اين نيست كه ماليت و ملكيت ديگري را نفي 
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 الف. در امور واجب

زاحم است يعني اينطور شد كه اين شخث مؤلـف و  بلكه اگر تزاحمي پيدا شد اين مثل همه جاهاي ديگر داستان ت
و  كنـد كسي كه اين علم و دانش را دارد خودش اقدام نمي كند در حاليكه يكي از اين چهار بند است بايـد اقـدام   

او هم اجازه مي گيرد كه اين كار را  كنداقدام نمي كند چون تكليف كفايي است ديگري كه اثر او را دارد بايد اقدام 
زه هم نمي دهد يا اگر هم اجازه مي دهد پول هنگفتي مي خواهد كه كسي ايـن را نـدارد از آن طـرف هـم     اجا كند

 كنـد مردم گمراه مي شوند و جامعه به اين علم نياز دارد. اين آنوقت بحث تزاحم است يا بايد اين تكليف را عمل 
صوبه مي شود كـه كسـي مـي خواهـد     بايد ببينيم كدام اهم است. عين همان ارض مغ كنديا حق ديگري را غصب 

يـا   گيـرد و استنقاذ غريق مستلزم تصرف در ارض ديگري است و غصب است چون نمي شـود اجـازه    دهدنجات 
. آنجا هم نفي ماليت او نمـي كنـد يـك    دهدكه اين بنده خدا را نجات  كنداجازه نمي دهد. بايد در مال آن تصرف 

ر است مانعي ندارد شما در مال ديگري هم تصرف بكن ولـو بغيـر   اجازه شرعي مي دهد مي گويد چون اين مهم ت
 طيب نفسه. آن تزاحم است و تزاحم در همه موارد و تكاليف ما داريم. 

 ب. در امور مستحب

اين در وجوبش است در استحبابش هم در ماوراي آن چهار مورد يا موارد خاصه ديگر كه نشـر اسـتحباب دارد آن   
ليت و مالكيت اين شيء نيست اگر تزاحم پيدا كرد بر اساس تزاحم بايد ببينيم كدام مهم استحباب هم منافي حق ما

تر است. گاهي هم مي شود كه او علم دارد ولي به تكليف خودش عمل نمي كنـد. اگـر ايـن تكليـف اهـم اسـت       
 مـثالً مي كنـد   ديگري مي تواند حق او را زير پا بگذارد. براي خود آن شخص هم يك مواردي است كه شارع الزام

مي بيند كه مال اوست و جامعه هم به آن نياز دارد ولي جامعه پول ندارد كه اين مال را بخرد ناشري پيدا نمي شود 
يك شرائط ويژه اي است از آن طرف هم  ميسيونرهاي مسـيحي و مبشـرين آمـده انـد و      دهدكه به او اين پول را 

كه اين را بفروشد و مـالي  است حق او  شودا سي دي يا فيلم منتشر جامعه منحرف مي شود بايد اين كتاب يا اثر ي
ولي كسي نيست بخرد فوقش اين است كه ضرر مي كند مي گويد چون اينجا اين مهـم تـر اسـت     گيرددر مقابلش 

. اين فرمول ها و قواعد خودش است. پس مناقشه ما در اين دليل اين است كه ما ايـن را مـي   كندبايد اين اقدام را 
نشـر   نحو االلزام أو الترجيحاسالم اهميت قائل شده براي اينكه علم محدود و محصور نماند و بـه   واقعاًپذيريم و 

. اما معناي اين هيچ وقت نفي ملكيت و ماليت نيست بله در مواردي كه عمل به اين تكليف از ناحيه خـود  كندپيدا 
ي حق نيستند عمل آنها به اين تكليف با ماليـت و ملكيـت او   مالك يا ديگراني كه اين اثر را دارند ولي مالك آن كل

تزاحم پيدا كرده بايد ببينم كدام اهم است البته در آنجايي كه وجوب باشد خيلي وقتها ايـن اهـم اسـت ولـي اگـر      
ل استحباب داشته باشد علي القاعده اين اهم نيست و بايد حق او را رعايت كرد. اين مناقشه اي است كه در اين دلي

  .وجود دارد
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 ( نظر آقاي اعرافي ) جمع بندي
بنابراين دليل اول با اين مناقشه تام نيست گرچه مقدمه اول و مفاد آن مقدمه اول كه مي گويد نشر علم واجـب يـا   

ضاد با آن حكم تمستحب است و اسالم روي انتشار علم تأكيد دارد خيلي امر درستي است ولي اين حكم تكليفي م
مالكيت نيست و لذا جاي خودش تمام است و اين هم تمام است. چه بايد كرد؟ به همـين شـكلي    وضعي ماليت و

كه عرض كرديم بايد اقدام كرد. اگر به تزاحم نرسيده بايد رعايت حق او را كرد اگـر هـم بـه تـزاحم برسـد بايـد       
شـارع نـافي و مضـاد بـا     ضاد اين تكليف الزامي و ترجيحـي  ترعايت اهم و مهم كرد. فرض مي گيريم مي گوييم م

ملكيت و ماليت نيست. و لذا مي شود از راه مشروع رعايت هر دو طرف را كرد. اگر در جايي در مقام عمل تزاحم 
پيدا شد اين نه تضاد در دليل است تزاحم در مقام عمل و امتصال است كه بايد همان قواعد اهم و مهـم را رعايـت   

 دارد كه طبق آن مي شود تشخيص داد. كرد كه آن هم فرمولهاي تعريف شده اي 
 وصل اهللا علي محمد وآل محمد                                                             
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