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 87-88               73جلسه 

 يمعنو حقوق/   محرمه مکاسب

 يمعنو حقوق ینف ۀادل

 اهللا الرحمن الرحیم مبس

 ي معنو حقوق در تیمال

این است که در اینجا فرض این است که یم دهاگر بخواهیم به بیان دیگري که تا حدي در اینجا فنی تر است پاسخ 

در بخش اول دلیلی یافتیم که مالکیت این شخص را نسبت به آن حق معنوي اثبات می کند. این دلیل که داللت بـر  

مالکیت مبدع یا مخترع یا مؤلف نسبت به محصول کار خودش و محصول انتزاعی از خود اوست این چنـد حکـم   

  :دارد

 نويحکم فقهی مالیت حقوق مع

ت نه مالک خاص، مالک این اثر انتزاعی است این اسیکی حکم وضعی است که این مال اوست و او مالک این اثر 

یک حکم وضعی است که ادله بر مالیت آن اثر انتزاعی و محصول فکري شخص داللت می کند و مالکیت شخص 

کلیفی وجود داردکه هر گونـه تصـرف   بر این محصول که اثر انتزاعی است و به دنبال این حکم وضعی یک حکم ت

ال یحل مال امرء مسلم اال بطیب نفسه. النـاس مسـلطون علـی     ،در این مال بدون إذن مالک او جایر نیسـت 

ادله که در بخش اول دون إذن او در این مال تصرف کند. او مسلط بر این است و کس دیگري نمی تواند ب اموالهم

مالکیت را اثبات می کند و دنبال این حکم وضعی هم یک حکم تکلیفـی  تمام شد حکم وضعی مالیت و ملکیت و 

ند این از این طـرف کـه حکـم وضـعی     گیرند باید از او اجازه کنوجود دارد که دیگران اگر بخواهند در آن تصرف 

 دارد و به دنبالش هم حکم تکلیفی است. 

 »علم «  و حرمت کتمانوجوب نشر 

ریم آن حکم تکلیفی این است که می گوید علم را به نحو وجوب یا رجحـان  در این سمت ما یک حکم تکلیفی دا

باید نشر داد و نباید کتمان کرد که یکی از راههاي آن هم این است که آن اثري که این آقا خلـق کـرده و محصـول    

اساس آن منطـق  مرحوم شهید صدر در رساله بر  مثالًدر اثبات توحید است و یا نوع استداللی که  مثالًفکري او که 

هم فرض می گیـریم   اآلنو  کنداستقرائی خودشان دارند. این یک فکري است که می تواند مبانی توحید را تقویت 

که در یک جامعه اي این مباحث توحیدي و مبانی توحیدي محل بحث و مناقشه قرار گرفته و این محصول فکري 

د و مبانی اعتقادي را تقویـت  دهو به این سؤاالت پاسخ  کند یا این گفتگو را معالجه کندباید این مرض را معالجه 

می توان با او پاسخ سؤاالت جدید را داد و اعتقـادات   اآلنکتمان این نوع استدالل و منطقی که طراحی شده و  کند
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کـه   د راهش هم این استگیرد این باید در اختیار جامعه قرار شوجامعه را تقویت کرد حرام است نباید این کتمان 

 اآلناین محصول که یک نسخه اش را من خریده ام و کلیت این محصول ملک او است نه ملک من، ولی راه اینکه 

این علم کتمان نشود هم براي خود این شخص و هم براي دیگران این است که ایـن را تکثیـر کننـد و صـد هـزار      

 ند. کنادي بود این را پخش آن زمانی شیوعیت و موجهاي الح مثالًنسخه بزنند و در فضاي عراق 

 نشر علم واجب کفایی

این حکم تکلیفی هم حکم تکلیفی کفایی است هم متوجه نویسنده و خالق اثر است و هم متوجه سایر افراد اسـت  

به همه علی السویه خطاب می کند که باید از این مرز اعتقادي جوانها در برابر این موج مهاجم باید دفاع کنیـد راه  

 ند. کنص یا دیگران باید این را تکثیر د. که خود شخشودفاع هم این است که این کتاب باید تکثیر 

 تزاحمات بروز در يمعنو حقوق

این حکم تکلیفی که اینجا آمد تنافیش فقط با آن حکم دوم است که تکلیفی است که آن حکم دوم می گفت نمـی  

از آن طـرف هـم    کنـد شود در اموال دیگران تصرف کرد مگر با رضایتشان، اینجا چون خود شخص نمی آید اقدام 

یـد. از  کنقائد مردم متزلزل می شود نیاز به این کتاب است ورثه این آقاي نویسنده هم اجازه نمی دهند این کار را ع

آن طرف هم نیاز است اینجا تزاحم بین دو حکم تکلیفی است آن حکم وضعی اولی در دائره این تزاحم قرار نمـی  

است و اختصاص به آنها دارد اینجا می شود کارش کرد تند و این حق معنوي ملک آنهاسگیرد. او یا ورثه او مالک 

د از یـک  شـو این با آن تزاحمی ندارد تزاحم بین دو حکم تکلیفی است که از یک طرف می گوید باید این منتشـر  

د کـه تـزاحم   شوت براي اینکه اجازه او کسب اسطرف هم می گوید این مال اوست باید اجازه او باشد. اگر راهی 

 زه او را گرفت. نیست باید اجا

اگر راهی نیست او هم اجازه نمی دهد و این طرف هم این واجب اهم است حفظ اعتقادات مردم اهـم از مالکیـت   

آن شخص است مزاحمت این با اصل مالکیت و اینها نیست تزاحمش با این است که او اجازه اي می خواهـد مـی   

یت آثار زیادي دارد یکی از آثارش این است که باید اجـازه  گوییم نه اینجا ولو اینکه مال اوست چون مالیت و مالک

او هم باشد فقط اینکـه بایـد اجـازه او باشـد ایـن از ضـروریتها و فتقـدر و قـدرها اسـت و در همـین حـد تبـیح             

ي می گوید اجازه نمی دهد این امر مهم تري است بر اساس قانون تزاحم و گیرالمحضورات است یعنی باید اجازه 

م و اهمیت یکی از متزاحمین ما می گوییم که اجازه او شرط نیست ولی مالکیت او محفوظ است وقتی حدود تزاح

د. این نظیر همان بحـث احتکـار اسـت کـه     دههم اقدام می کند باید حق او را به عنوان اینکه مالک این است باید 

ر در شرائطی قرار گرفت که این ذخیره گفتیم اگر کسی مال انبوهی دارد و حق دارد که بفروشد یا نفروشد منتهی اگ

دخالت حاکم به این است  کندسازي و احتکار او مخل به نظام اقتصادي جامعه است اینجا حاکم می تواند دخالت 
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د. اما اینکه حق مالیت و مالکیـت او را  دهقفلها را بشکند و اینها را در معرض فروش قرار  کندکه در انبار ها را باز 

ر آن حد ضرورتی ندارد و پولش را به حساب خودش می ریزد اینجا در واقع عین آنجاست مالکیت کنار بگذارد د

ت و یـا یخچالهـا و فرشـهایی کـه در انبـار دارد مـالکیتش       اسـ او نسبت به این انبار کاال و گندم هایی که در سیلو 

ید نه اجازه او با تشخیص ضرورت به سلب ندارد آنچه که سلب می شود این است که اجازه او شرط است می گو

حاکم شرط نیست به خاطر اینکه امر اهمی است یا به خاطر اینکه حاکم اینطور تشخیص می دهد ممکن است یک 

ولی آن هم باید نیازي باشد .تشخیص ضرورتی باشد ولی در ایـن حـد تشـخیص     کندجایی مالکیتش را هم سلب 

  .فروشد و پولش را به او می دهد ضرورتش این است که مالش و مالکیتش محفوظ است می

 قاعدة تزاحم در احکام

شما مالحظه این فرمول را مالحظه کردید به این فرمول و قاعده باید توجه داشته باشی. این یک قاعده است  ضمناً

د که اداي آن تکلیف مستلزم تصرف در اموال غیر اسـت  شوهر گاه تکلیفی متوجه اشخاصی به نحو عینی یا کفایی 

د که عمل به آن تکلیف و امتثال آن امر مستلزم تصرف در شوقاعده اش این است هر گاه تکلیفی متوجه اشخاصی 

اموال یا حقوق دیگران است در اینجا این تکلیف و تصرف در مال غیر که تزاحم پیدا کرد از یک طـرف، در اینجـا   

  :ا می شوددو حکم پید

 مالکیت و تکلیفتزاحم در الف. 

ـ ، یکی هم اینکه می گوید باید این کـار  ال یحل مال مرء مسلم اال بطیب نفسهاینکه یکی  ال ی. ایـن بایـد بـا    کن

ال تزاحم پیدا می کند. در این نوع مواردي که تـزاحم بـین یـک تکلیـف و      یحل مال امرء مسلم اال بطیب نفسه

  :پیدا می شود دو سه نکته را باید توجه کرد بطیب نفسه. یحل مال امرء مسلم اال

یکی اینکه این تزاحم بین حکم تکلیفی در این طرف و وضعی نیست اصل مالکیت و مالیت با آن تزاحمـی نـدارد   

بلکه تزاحم بین همان ال یحل است حکم تکلیفی آن طرف و تکلیفی این طرف است که تزاحم در نطاق و دائره دو 

 کیت و مالیت سر جایش محفوظ است. فی است و اال آن مالحکم تکلی

 ب. تزاحم بین دو حکم تکلیفی

دوم اینکه این تزاحمی که بین دو حکم تکلیفی ایجاد شد اگر تکلیف مندوحه اي دارد که در آن واقع نشود تـزاحم  

ن اسـت کـه اهـم را بایـد     نیست ولی اگر مندوحه اي ندارد اعمال قواعد تزاحم می شود اعمال قواعد تزاحم هم ای

آن را بر می دارد یعنـی   ال یحل مال امرء المسلم اال بطیب نفسهدید. اگر این حکم تکلیفی این طرف اهم است 

ي و سلب اجازه می شود و بدون اجازه او اقدام می شود اما معنایش این نیست که حق گیراینکه الزم نیست اجازه 

  .درا باید به او دا من المثلاجرت المثل و ثاو و مال او را ندهیم 
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د مثل این است که جنگی بر پا شده و حـاکم اسـالمی بـراي    شواین قاعده کلی است هر جایی چنین تزاحمی پیدا 

در زمان جنگ هم اینطور بود که وقتی می خواست  مثالً. کنددفاع از این کشور الزم دارد که فالن روستا را تصرف 

تایی تخلیه می شد و کل دست ارتش و سپاه قرار می گرفت اینجا تزاحم بین ایـن  باید یک روس کندجنگ را اداره 

 کنـد د اگر متوقف نیست که نباید ایـن کـار را   شوت که متوقف بر این است که اینجا تصرف اسعمل وجوب دفاع 

لیف این ولی اینجا وجوب دفاع است که متوقف بر تصرف در اموال غیر است. اینجا تزاحم بین اصل مالکیت و تک

نچه که تزاحم است بین وجوب دفـاع از مرزهـاي اسـالمی و    آطرف نیست اصل مالکیت سر جایش محفوظ است 

ی آنوقت اگر چیز کنحرمت تصرف در مال غیر است این طرف چون اهم است می گوید نه اینجا می توانی تصرف 

د و امثال اینها اقدام می کند و اجرت را می دهد اگر هم طـوري اسـت کـه    شوموقتی است و الزم نیست که خرید 

د. اینطور نیست که تـزاحم بـا اصـل    دهد یا ثمن المثلش را دهد اینجا یا باید اجاره اش را گیرباید دائمی در اختیار 

 مالکیت وجود داشته باشد وجهی براي آن نیست. 

 رابطۀ حکم والیی و حق مالکیت

د ندارد آنجـا اهمیـت   دهن تکلیف اهم وجود دارد و دولت امکان اینکه آن را بخرد یا اجرت آن را اگر در جایی ای

در اینجا وجود دارد و بـاالتر   ءمی آید می گوید تصرف کن. ولی باز آن علقه مالکیت محفوظ است البته یک استثنا

نا بر نظریه والیت فقیه آن اختیار هم ب  کندت که بیاید مالیتش را سلب است اختیارات والیت و حکومت اساز این 

مصلحت ملزمه اي باشد. روي قواعـد   واقعاًت ولی طبیعی است که والیت این کار را انجام نمی دهد مگر اینکه اس

طبیعی و فقهی اینطور است والیت هم حقی است که محفوظ است. این همانی است که امام فرمودند که والیت در 

شان فرمودند که والیت مطلقه است و در چهار چوب احکام نیست. نباید روي هـواي  چهار چوب احکام نیست. ای

 قط می شود. نفس باشد روي تشخیص مصالح است نه هواي نفس، اگر آن باشد از عدالت سا

 ( نظر آقاي اعرافی )جمع بندي 

ـ ما وجهی براي اینکه سلب مالکیـت   کندبنابراین در این استدالل اولی که می خواست نفی حق معنوي  یم نمـی  کن

یحل ولو آن در اینجا استثنا می خورد در اینجا  ال یحل اال بطیب نفسهآنکه یابیم آنچه که می یابیم این است که 

. براي اینکه یک امر مهم تري است این نظیر بحث احتکار است یا نظیر دخول در ارض مغصـوبه  بغیر طیب نفسه

اگر دو راه مندوحه وجود دارد یـا از راه غصـبی یـا از راه غیـر      کندت که الزم است انقاذ غریق در مثال مشهور اس

غصبی معلوم است که باید از راه غیر متعارف برود اگر مندوحه وجود ندارد اهم و مهم می شود و فرض این است 

می گوید تو می توانی از اینجا  ندککه انقاذ غریق که اهم است می گوید براي او نمی آید مالیت این ملک را سلب 

پس ما در این استدالل اول براي نفی حق معنوي  ی. این نظیر آن مسائل است.دهی براي اینکه او را نجات کنعبور 
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تألیف و صنعت و فن آوري و آثار هنري و امثال اینها داللتی بر نفی مالیت و مالکیت نیافتیم فقط تزاحمی است در 

 بعضی موارد بین دو حکم تکلیفی و قواعد این نوع تزاحم هم این بود که به عنوان قواعد عامه و کلیه عرض کردم. 

 » الناس مسلطون علی اموالهم: « دلیل دوم

ه با بیان دیگر و شکل دیگري است این است که بعد از اینکه کسی کتابی را از شخصی خرید یا ماشینی دلیل دوم ک

یا یک اثر هنري یا یک فناوري را خرید این کتاب جواهر یا مکاسب یا این ماشین کـذایی ملـک او شـد یـا وقتـی      

النـاس مسـلطون علـی    شـد   دولتی از دولت دیگر موشکی خرید این موشک ملک او شد بعد از اینکه ملک او

این کتاب یا ماشین یا موشک مال او شد چون خریده و با رضاي او پول داده و معامله کـرده انـد و ایـن     اموالهم.

ماشین ها یا موشک ها یا هواپیماها یا کتاب یا هر چیز دیگري را خریده در نمایشگاه انگلستان یا هـر جـاي دیگـر    

رد یا این وسائل جنگی یا صنعتی را خرید و ملک او شد. وقتی که مال او شد رفت و کتابی را خرید و به کشور آو

شخص بر این مال تسلط دارد و الزمه مالکیت شخص جواز همه تصـرفات او اسـت    الناس مسلطون علی اموالهم

کـه النـاس مسـلطون علـی     ی ولی اصل این است کنمگر در جاهایی که شرع گفته که نمی توانی اینطور تصرف 

یتقلب فیه و یتصرف فیـه   یتصرف فی ماله کیف ما شاء. و براي شخص مالک مباح است که هر نوع لهماموا

د و گیـر . یکی از انواع و وجوه تصرف در ملک و مال او این است که از او افستی یا فـیلم و زینگـی   کیف ما شاء

اینجا بگذارد که فرمول ساخت ایـن   و ده دانشمند کند. یا این است که موشکی را که خریده درش را باز کندتکثیر 

د براي اینکه یـک  گیرموشک را به دست بیاورند بعد از اینکه این فرمول را به دست آوردند همان فرمول را به کار 

 . الناس مسلطون علی اموالهم. کندموشک را صد موشک 

یط و مسـیطر و صـاحب   با ابن ترتیب و با توجه به اینکه شخص همین یک مورد را خرید می شـود مالـک و محـ   

سلطنت بر این مال می شود و صاحب سلطنت یتصرف فیه کیف ما شاء و من وجوه تصرف فیه تکثیر همین اسـت  

 کنـد و کشف قواعد یا فرمولش است. این نظیر این است که قدیم که کتابی را می خرید می توانست هر کـاري را  

شارات را استنساخ می کرد که خود استنساخ شغل مهمی آن یک راهش  هم این بود که دوره شفاي ابوعلی سینا یا ا

زمان بوده و رنجهاي زیادي اینها را استنساخ می کردند. این حقی که در مال شخص در ازمنه قدیمه بوده امروز هم 

 ی امروز راههاي ساده تر و روان تري پیدا شده که با آن می شود تولید انبوه کرد ایـن در سـابق نبـوده و   هت منتاس

تفاوت این شکلی پیدا کرده است. و فروشنده هم که بعد از نقل مال از ملک او به دیگري دیگري سـلطنتی بـه آن   

 . کندو امر و نهیی  کندندارد و منتقل شد و رفت و او نمی تواند در این اقدامی 

 عدم مالکیت اصل مبیع 

ست نه او مالک این است و ایـن اسـتدالل در   به این ترتیب اینجا وجهی ندارد که ما بگوییم آن شخص مالک این ا

مـی گفتـیم. ایـن هـم      قبالًواقع نافی می شود نسبت به حق و مالکیت فروشنده این اثر نسبت به آن اثر انتزاعی که 
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د بـه ایـن ترتیـب کـه ایـن      گیـر وجه دومی است که اینجا گفته شده است این وجه هم می شود مورد مناقشه قرار 

طرفش را ما قبول داریم این شخص نسبت به نسخه اي که خریده مالکیت دارد و مالک هم یتصرف فیه کیـف مـا   

آن را از ما پذیرفته اي یعنی فـرض ایـن اسـت کـه      حتماًشائ. این دو کلی را قبول داریم. اما از آن طرف هم شما 

ین شخص بایع است و آن کلی را به او نفروخته و نگفته که من این کتـاب  پذیرفته اید که آن امر انتزاعی کلی مال ا

را با حق نشر و با جمیع حقوق به تو می فروشم. می گوید همه حقوق نشر ایـن اثـر را بـه شـما فـروختم اینطـور       

ن نیست یک نسخه کتاب را فروخته و همه حقوق متعلق به آن را نفروخته آن پدیده انتزاعی کلی کـه مخلـوق ذهـ   

 اوست و حاصل تالش او است آن را او مالک است و به کلیته منتقل نشده است. 

 انواع مالکیت

 پس در اینجا ما دو مالکیت و مالیت داریم که هر دو در این راه است و درست است. 

 مالکیت صاحب اثرالف. 

را نوشته این مالک این فکـر  یکی مالکیت صاحب اثر و آن کسی که این کتاب المیزان را نوشت یا اسوس المنطقیه 

که این افکار و این قالبهاي کلی طراحی  فلسفۀ االلهیو اندیشه است که این اندیشه به این شکل تنظیم شده کتاب 

  .شده و مال مرحوم شهید صدر است آن مالک این پدیده کلی است و این اثر و مخلوق ذهن او است

 ب. مالکیت خریدار

 ت. این دو مالکیت است. اس این شخص هم مالک این نسخه

 شرعی مالکیت حدود 

ت و مسلط بر مال خـودش  اسنکته دوم هم این است که آن قاعده اي که می گوید که هر کسی مالک مال خودش 

ت و یتصرف فی ماله کیف ما شاء به این باید توجه داشته باشیم که تصرف در مـال خـودش یـک حـدودي در     اس

ولی اسراف نباید باشد چون اسراف حـرام اسـت    کندتصرف در مالش می تواند  مثالًشرع دارد مطلق مطلق نیست 

یا تصرف در مالش در مسیر حرام جایز نیست بگوید چاقو مـال خـودم اسـت گـردن کسـی را مـی بـرم. بـاالخره         

امـا   الناس مسلطون علی اموالهم. والمالک یتصرف فی ماله کیف ما شاء.که تصرفات در مال درست است 

 .ف ماشاء یک اطالقی است که حدود و ضوابطی هم دارداین کی

 عدم مزاحمت در مالکیت دیگران

یکی از حدود و ضوابط این تصرفات چون در نظام اقتصادي اسالم هم تولید و خـدمات و مصـرف همـه ضـوابط     

ه نحـو عـام   دارند و هیچ کدام مطلق مطلق نیست. هم در کارهاي تولیدي و هم در کارهاي خدماتی که همه اینها ب
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تولیدي است و هم در مصرف کردن همه حدودي دارند. یکی از حدود این تصرفات مالک در مالش این است کـه  

مزاحم مالکیت دیگري نباشد ال ضرر و الضرار این است می گوید تصرف در مالت نباید موجب ضرر بـه دیگـران   

د مـی گویـد مـن مـی     شـو انه همسایه خراب م ولو اینکه خکنباشد او بگوید من می خواهم تصرف در مال خودم 

خواهم خانه بسازم و پنج طبقه پایین ببرم در حالیکه پایین بردن این طبقات به پایین موجب مـی شـود پـنج شـش     

طبقه پایین بریزد. می توانید بگویید یتصرف کیف ما شاء. نه تصرف اشخاص در اموالشان نباید مزاحم در مالکیـت  

النـاس  کـه  شد نباید موجب ضرر به دیگران باشد این یکی از حدود قاعـده اي اسـت   و اعمال سلطنت دیگران با

آن جایز نیست. اگر این را پـذیرفتیم   شواال اینکه موجب سلب مالکیت و ضرر به دیگران  مسلطون علی اموالهم

می آییم اینجا که دو مالیکت است یک مالکیت نسبت به اثر کلی که این مخلوق ذهن بوعلی یا مالصدرا یـا شـهید   

صدر یا هر نویسنده دیگر یا هر مبدع و مخترع و مبتکري است که این کلی مال او است و این را به کسی نفروخته 

کرده در یک چاپ دو هزار نسخه اي که نسخه هایش دست افراد است اینهـا مالـک ایـن     ولی این کلی تجسد پیدا

. ولی هـر تصـرفی کـه مـی کنـد نبایـد       کندتند درست است که مالک هم می تواند هر تصرفی در این اسنسخه ها 

و زینگی  موجب ضرر به دیگري و ورود به حوزه سلطنت مالکیت دیگري باشد او اگر بخواهد تکثیر افستی و فیلم

این در واقع در مالیکت او دخالت می کند و این جایز نیست. در قدیم چـون استنسـاخ کـار     کندو تولید انبوه  کند

است سختی بوده و جاي چنین چیزهایی نبوده گویا شخص اول به این اجازه داده و یک إذن فحوایی وجود داشته 

ـ داد و می گفت که حـق نـداري استنسـاخ    یک نسخه اي به او می که و اال قدیم هم اینطور بوده  ی. ولـی چـون   کن

کسـی زمینـی دارد و إذن فحـوا دارد کـه      مثالًیک إذن فحوایی بود.  راحت نبوده و جاي سودهاي کالن نبوده عمالً

که بحـث سـود و    اآلن. قدیم اینطور بوده و کندمعلوم است که إذن فحوا دارد عبور  کندکسی بخواهد از این عبور 

 آنطور است این حقی را ندارد. درآمدهاي 

اگر تکنولوژي یا حق خودش را نسبت به کلیت این فروخته باشد آن ملک او می شود مثل افـراد یـا محققینـی کـه     

براي یک مؤسسه اي کار می کنند و همه حقوقش را واگذار به این مؤسسه می کند و او هم یک حقوقی به او مـی  

فرضش هـم ایـن اسـت کـه نیامـده کـل        دهد و او کلش را به او فروخته ولی فرض ما این است که او مالک است

فقط این کتابش را فروخته است. این جایز نیست مگر روي عناوین اهمی که تزاحم  کندمملوك و ملکش را منتقل 

 باشد. 

 وصل اهللا علی محمد وآل محمد                                                                              
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