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 87-88               76جلسه 

 ي معنو حقوق/   محرمه مكاسب
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 فروعات

 يمعنو حقوق تيمالك در شرط فرع اول:
تنبيهاتي پرداختيم كـه تنبيـه اول در خصـوص    بعد از فراغ از اصل بحث در باب حق تأليف و ابتكار و اثبات آن به 

  .شرط بود

 در معامالت»  حق معنوي «فرع دوم: انتقال 
مالك اين  تبعاًتنبيه دوم اين است كه وقتي كه قائل به حق معنوي در باب كتاب و هنر و صنعت و امثال اينها شديم 

د وقتي كه اين حق ماليت پيـدا  كند و با بيع و معامالت آن را به ديگري منتقل دهحق معنوي و مي تواند آن را نقل 
آن را مي شود با عقود معامله كرد و به ديگران منتقل ساخت با انواع عقودي كـه بـراي    تبعاًكرد و داراي مالك شد 

ت وقتـي چيـزي مـالي شـد     نقل و انتقال اموال و عقود وجود دارد مانند بيع مصالحه و امثال اينها، اين طبيعـي اسـ  
  .تجارت در آن مال و در آن حق صحيح و جايز است

 » حق معنوي «معاملة در  عقود
اما اين نقل و انتقال در حدود و كيفيتش تابع نوع عقدي است كه جاري مي شود چه در آن امري كه مـورد نقـل و   

 ه عنوان مثال يكي را عرض مي كنيم. انتقال قرار مي گيرد در خود آن امر تفاوتها و نكاتي وجود دارد كه ب

 »  حق معنوي «الف. نوع تصرف در 

همـين كتـاب    د.شـو كسي كه مالك آن حق معنوي است آن حق معنوي به نحو كتابت يا سي دي، مي تواند تكثيـر  
و دست خط است ايـن را مـي شـود    است و االن هم يك چاپ خورده يا نخورده است معين انتزاعي كه مشخص 

انواع تكثير وجود دارد يك نوع تكثير به نحو حروف چيني و اينها است يك تكثيـر بـا حـروف و شـيوه      تكثير كرد
عالوه بر اين مي شود آن را ترجمه كرد. همه اينها انواع تصـرفاتي اسـت كـه مـي شـود در حـق        .الكترونيك است

به اين قائـل شـديم كـه حـق معنـوي      د. ما كه كند يا ترجمه كند يا اكترونيك كنمعنوي انجام داد. عين آن را چاپ 
اينها انواع تصرفات مفروضه در اين مال اسـت گفتـيم مـي    است ماليت دارد و مالكش هم مبدع و مخترع و مؤلف 

ن را نقل داد بيع كرد و فروخت و معامله كرد. اما اين معامله تابع اين است كه تا چه حدي و روي كدام يك آشود 
 د. نكاز اينها كسي مي آيد معامله 
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ممكن است كسي حق چاپ آن را بفروشد يا حق تكثير نسخه اكترونيك يا حق ترجمه آن را بفروشد همه اينها حد 
حدود خودش را دارد مي شود مطلق همه اين حقوق و انواع تصرفات را به فـروش بگـذارد و مبلغـي در مقـابلش     

د. بگويد من اين را براي چاپ به تو فروختم. اما اگر نسخه كند و مي شود به يكي از اينها مقيد و محدد كندريافت 
د يا انواع ديگـري اگـر متصـور    دهد اجازه نمي دهم يا دو نوع يا هر سه نوع را اجازه شود يا ترجمه شواكترونيك 

ده د. از حيث انواع تصرفاتي كه مي شود در اين پديده توليـد شـ  دهد يا در شمول عقد قرار كن ءاست آنها را استثنا
توسط او انجام داد تابع نوع عقد است ممكن است عقد روي يكي از اين تصرفات بيايد يا روي همه اش يـا روي  

 بيايد. اين از اين حيث تابع عقد است.  مورددو 

 » حق معنوي «در  ب. دفعات تصرف

از جهت ديگر از نظر تعداد چاپ يا تكثير الكترونيكي يا ترجمه به زبانها مختلف از اين نظر هم تـابع عقـد اسـت.    
د يا دو يا سه بـار آن را چـاپ   كند بر اساس اينكه يك بار آن را چاپ كنممكن است اين مؤلف با اين ناشر معامله 

د مؤسسه اي كتاب را از شما دهه اي اين معامله را انجام د يا حق طبع دائمي آن را به او بفروشد يا با يك مؤسسكن
 مي خرد به شكلي كه مال او مي شود. 

 شروط ثانوي ضمن عقدج. 

راين از نظر نوع تصرف كه جهت اول بود تابع حيث تصرف از حيث چاپ و نسـخه اكترونيـك و ترجمـه و از    ببنا
كلي كه بينشان قرار داده مي شود اين هـم تـابع عقـد و    اين قبيل چيزها بود. از نظر دفعات چاپ و انتشار به هر ش

معاقده اي است كه انجام مي شود و همينطور از شروطي كه مي شود در خود اين عقد قرار داد. ممكن اسـت يـك   
پنجاه نسـخه اش را بـه    مثالًد و به او بفروشد به شرط اينكه هر بار چاپ مي كند دهشرائطي ضمن عقد الزم قرار 

و مانعي ندارد وقتي كه شرط جايزي باشد است د. اين از لحاظ شروط ثانوي ضمن عقد هم تابع عقد مؤلف مي ده
د و شـروط، اينهـا   شـو ضمن عقد الزم نافذ است. بنابراين از نظر نوع تصرف و تعداد تقسيمي كه مي خواهد انجام 

پ اين با ايـن حـروف يـا    د كه چاكنهمه تابع آن عقد است. كه ممكن است خيلي شروط باشد ممكن است شرط 
 د. كناين جلد باشد براي اينكه جهت زيبايي چاپ را تضمين 

 شرط ضمن عقد
مرحوم شهيد صدر در احوالشان كه نوشته اند در چاپ فلسفه و اينها اسنادشان هـم در همـين كتـاب اسـت خـود      

د. اينهـا را بـا دقـت    وشد و پشتش چه چيزي نوشته شوايشان خيلي با وسواس پي گير بوده كه كتاب چطور چاپ 
تعقيب مي كرد همه اينها در يك مبايعه نامه و عقد نامه اي شرط مـي شـود و شـرطهاي ضـمن عقـد مـي شـود و        

گفتـه مـي شـود    است كه در روايات آمده  المؤمنون عند شروطهمتخلفش هم تابع قوانين تخلف از شرط است. 
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اين است كه هر عملي يا كـاري اقـدامي كـه در    اين شرط ضمن عقد است و شرط ابتدائي است معناي ضمن عقد 
فـالن   مـثالً ضمن معامله شما بياوريد طرف ملزم به رعايتش مي شود. همينطور نمي شود شما به طرف بگوييد كـه  

ولي اگر اين كتاب يا ماشين را مي فروشد به شرط اينكه اين كوزه آب را براي من بياوريد  دهكار را براي من انجام 
ب همينطور كه شما به كسي مي دهيد بر او واجب نيست ولي اگر اين كار را ضـمن عقـد الزم قـرار    آوردن كوزه آ

 يد بگوييم من ماشين را فروختم به شرطي كه كوزه آب را براي من بياوريد. براي او واجب مي شود. ده

 »شرط ضمن عقد  «شرط صحت 

باشد ضمن معامله الزم كه بيايد عمل به آن واجب مي فعاليتهايي كه مربوط به خود حوزه معامله باشد يا جداي آن 
پس معامله واقع مي  شود. ضمن عقد الزم هر شرطي بيايد اگر شروط صحت شرط را داشته باشد واجب مي شود.

شود و كيفيت انتقال و نوع امري كه انتقال پيدا مي كند و شرائط آن همه تابع نوع معامله و عقدي است كه جـاري  
كه با يـك عقـد جـايزي منتقـل     است ين جهت مشكلي وجود ندارد و طبق قواعد است. و ممكن هم مي شود. از ا

قابل آن  تبعاًد و قبل از تصرف و مواردي كه هبه جايز است كند آن هم شرائط خودش را دارد ممكن است هبه شو
 و چيز خاصي در اين بحث نيست. است است اينها تابع شرائط كلي عقد است كه گفته شده 

 »  حق معنوي « اعتباري بودنعدم 
اين در معامله نسبت به چيـزي   است.پس معامله با اين حقوق معنوي جايز است و تابع نوع ايقاء آن معامله و عقد 

كه ايجاد شده است. اين حق و مالي است كه گفتيم ماليت دارد و مي شود انتقالش داد. همـه اينهـا در مـورد خـود     
و آن انتصـاب ايـن   است گفتيم يك حق معنوي ديگري  قبالًمنتشر كرد و تكثير كرد اما  اي است كه مي شودپديده

كتاب به اين مؤلف است انتصاب كتاب به مؤلف چيزي نيست كه قابل معامله باشد اينكه اين كتـاب پديـده خلـق    
ن ارتبـاط و  د و بگويد كـه مـ  كنشده توسط اين شخص است و منصوب به او است كسي نمي تواند اين را معامله 

د مؤلف آقـاي الـف مـيم اسـت يعنـي      شوانتصاب اين را به خودم به شما فروختم. به گونه اي كه پشت آن نوشته 
د اين قابل انتقال نيست. اين انتصاب يـك امـر تكـويني اسـت و تغييـر آن      شومؤلفي كه ميم الف بود االن الف ميم 

مي خواهد پشت آن بنويسد نويسنده آقاي فالن، ايـن  كذب است. قابل معامله و عقد نيست و شرعي نيست. وقتي 
 دروغ است. و نمي شود انتصاب واقعي او را به ديگري منتقل كرد. 

البته اينكه نام مستعار مي آورند مانعي ندارد خيلي وقتها اينطور است نويسنده كتاب طبق مصالحي كه تشخيص مي 
با نام مستعار چاپ مي كند آن يك مسأله است و اشكالي دهد گاهي مخفف مي آورد يا بدون اسم چاپ مي كند يا 

در آن نيست چون الزم نيست واقعيت را بگويد نام مستعار هم مانعي ندارد. نام مستعار وضع كردن يـا بـدون نـام    
د شود كه برداشت همه اين شواما اينكه كتاب او با نام ديگري منتشر  .منتشر كردن يا با حروف مخفف مانعي ندارد

د تابع هزل در كذب است كه هر كناين كتاب مال آن شخص است اين كذب است و درست نيست شوخي هم كه 



 1977 :�ماره ثبت                                                                                                                           

 4 

ولي مال خودش است و پول را هم خـودش  است كه يك دروغي اينجا نوشته  دچه آنجا گفتم اين را شامل مي شو
ه اسـت. معاملـه باطـل    سرقت كـرد  ،مي گيرد و مانعي ندارد. اگر كسي كه مالك نيست اسمش را زده و چاپ كرده

امر اعتباري نيست  .واقعيت را با رضايت او نمي شود تغيير داداست است براي اينكه روي كذبي اين را چاپ كرده 
د و به او بفروشـد. اينكـه   شونكته اي كه اينجا مي خواستم بگويم اين بود كه اين يك امر اعتباري نيست كه معامله 

 كتاب توليد شده او است يك واقعيت است كه واقعيت را نمي شود تغيير داد. و اين انتقال پذير نيست. 

 » حق معنوي «عدم انتقال پذيري 
د نوشته شدن ايـن كتـاب   شواز شرائط صحت بيع و معامله اين است كه امر مبيع انتقال پذير باشد و ماليتش منتقل 

واقعيتي نيست كه قابل تغيير و تبديل در عالم واقع نيست و از اين جهت است كه قابل نقل نيست يعنـي  توسط او 
نسبت اين واقعي و تكويني اين كتاب يا نسبت اين نظريه نسبيت به انيشتين كه او اين نظريه را توليد كرد اين يـك  

د. معامله پذير و عقد پذير نيست كه بگـوييم  واقعيت تكويني است كه نمي شود اين واقعيت را به ديگري منتقل كر
اين نسبت را به او مي دهد. اين نسبت يك امر واقعي است كه در نفس االمر نمي شود آن را تغيير داد و از آن كند 
و به ديگري داد وقتي اين را نشود از او كند و به ديگري داد يترتب بر اين نكته اينكه معامله اي كه پـول بگيـرد و   

د ايـن كـذب اسـت    شـو اسم هر كس ديگري پشت اين نظريه يا اين كتاب نوشـته   يد يعنشوو پشتش نوشته اسم ا
فالن مؤسسه كسي را اجيـر مـي    مثالًد اين أكل مال به باطل است. شووقتي بخواهد پول بگيرد تا اين كذب محقق 

شر است و سفارش دهنده است نـه  كند كتاب مي نويسد و اسم او را مي نويسد يا نمي نويسد همه مي دانند اين نا
 اينكه نويسنده باشد. 

در سابق خيلي وقتها در حوزه و دانشگاه اينطور بود اسم نويسنده نمي آورديـم ولـي معلـوم بـود ايـن فـي الواقـع        
نويسندگاني دارد و مغزشان را خريده و اسم مؤسسه اي كه پشت آن نوشته مي شد يعني كسان معيني كه او آنها را 

داده اين را نوشته اند. خالف نمي نوشت در فضاي عرفي هم اين متفاهم بود. از اين جهت است كه اگـر   به اجرت
 كسي قزافي مانندي سفارش داد كه برايش كتاب سبز بنويسند بعد هم پشتش نوشته مـي شـود كـه معمـر القزافـي،     

تها كه اهـل مقالـه دادن و كتـاب    چون همه مي دانند معمر القزافي كه اينجا نوشته شده سفارش دهنده است شخصي
نوشتن نيستند خيلي از شخصيتهاي سياسي و اينها وقتي در كنفرانسها شركت مي كنند و سخنراني مي كنند پشـتش  
مي نويسند رئيس فالن مؤسسه يا فالن تشكيالت منتهي اين يك عرف شده همه مي دانند اين نمي خواهد بگويـد  

يده هايي داشته كه آنها برايش نوشته اند. اينطور كه باشد مانعي ندارد اگـر از  او نوشته است او توصيه كرده و يك ا
 د آنوقت كذب مي شود و خالف است. ولي در اين حدش مانعي ندارد. كناين حد بيرون برود و با عمد اين كار را 
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 ؛ امري واقعي» حق معنوي «
نفس االمري است كه اين نظريه يـا ايـن كتـاب     روح كالم عرض ما اين است كه اين اسناد يك اسناد واقعي داراي

پديد آمده توسط اين شخص است اين اسناد يك امر واقعي است كه نمي شود آن را تغيير داد و به ديگري منتقـل  
كرد. اگر هم كسي بخواهد اسم ديگري را روي آن بنويسد كذب است اين يك واقعيتي است كه وجود دارد. اما در 

يا فضا اين فضاست. همه مي فهمنـد يعنـي   است نوشته شده  آيد معلوم است كه يا صراحتاًجايي كه اسم كسي مي 
اما تفصـيلش  است اين، نوشته شده سفارش دهنده اين آقا يا اين مؤسسه است يا اينكه اين شخص اين ايده را داده 

كـه سـفارش دهنـده بـود      د و معلـوم باشـد  دهمال او نيست اينها وقتي معلوم باشد مانعي ندارد. وقتي او سفارش 
اشكالي ندارد اگر معلوم نباشد كذب است. به هر حال اگر خالف واقعيت انتصاب را بنويسد كذب اسـت بخواهـد   

د و پولي بگيرد كذب است. اما اگـر معلـوم باشـد كـه يـك وقتـي بـه        دهد و پولي كنبه خاطر آن كذب معامله اي 
ين شخص است يا مستخدم است فرقي نمي كند او سفارش صراحت نوشته شده كه سفارش دهنده اين مؤسسه يا ا

داده به صراحت نوشته شده باشد يا اينكه از نوع فضا معلوم است كه اسم او آمد يعني سفارش داده است. شاه هـم  
نوشته بود واجبي نحو وطني. معلوم بود كه خودش اين را ننوشته بود همه مي دانستند كه او نمـي توانـد كتـابي را    

و اسم او را به عنوان كسي كه اين ايده را دارد نوشته است. اگر نوع انتصاب معلـوم باشـد مـانعي نـدارد و      بنويسد
د براي اينكه چيزي را بنويسد بعد هم به عنوان كسي كه سفارش دهنده است اسمش بيايـد مـانعي   كنكسي را اجير 

نفهمد كه قصه چيست و به عنوان نويسنده  ندارد. ولي في الواقع اگر مال ديگري است و پول مي دهد كه هيچ كس
اسمش آنجا بيايد اين هم دروغ است هم أكل مال به باطل است. آن در حد اضافاتش كذب نيسـت در حـد اصـل    

د آن را بعـد بحـث مـي    دهكتاب كذب است. نماي  او چيزي را جديد نمي كند ولي بحثي كه اگر در محتوا تغيير 
 رست نمي شود گفت كل اين چيز جديدي شد. كنيم ولي صرف افزودن نمايه و فه

 ( نظر آقاي اعرافي )جمع بندي 
در تنبيه دوم عرض ما اين شد در باب كتاب و اينها دو حق وجود داشت يكي حق مالكيتي كه نسبت بـه ايـن امـر    

تابعـة بكيفيـة   المعاملـه  داشت و يكي هم انتساب اين امر به او بود آن اولي قابل معامله به انواع معامالت است و 

در جهت اينكه نقل داد. از نظر ترجمه و تجديد چاپ و نسخه الكترونيكي و تعداد چاپ و شرائط ضـمن   المعاملة
عقد همه تابع عقد است. نسبت به امر دوم كه انتساب واقعي اين پديده به او باشد اين هم گفتيم نفس ايـن نسـبت   

داد اين دروغ است معامله اش هم باطـل اسـت امـا اگـر معلـوم      واقعي را نمي شود معامله كرد و به ديگري نسبت 
است كه اين نسبت در حد سفارش دهندگي است و امثال اينها است مانعي ندارد. كسي كتاب ديگـري را بخـرد و   
بگويد من مي خرم براي اينكه نامم به عنوان منتشر كننده يا سفارش دهنده يا خريدار اين بيايد مـانعي نـدارد ولـي    

 خالف است.  تبعاًد شوبه عنوان اينكه كسي هم نداند و به نام من منتشر  بخرد
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 فرع سوم: پيش خريد كردن يك اثر
تنبيه سوم در مورد خريد يك اثري است كه هنوز توليد نشده است يك پديده هنري يا نوشتاري كـه هنـوز محقـق    

آيا اين جايز است يا جايز نيست معنايش اين است كه يك بار است كه يك كتابي توليد شده يعنـي در  است نشده 
ذهن شخص متشخص شده روي نسخه اي پياده شده و با دست خط خودش نوشته و تعين و تقرر پيدا كرده است 

ه اي يـا تصـويري در بـاب    گفتيم اين بنا بر نظريه حق معنوي قابل خريد و فروش است اما اگر يك ايده و انديشـ 
موضوعي طراحي كرده ولي هنوز اين اثر هنري روي چيزي تعين پيدا نكرده يا اينكه اين اثـر علمـي نوشـته نشـده     

 است بعد چنين خواهد شد اين را مي شود معامله كرد يا نه؟ 

 در پيش خريد اثر انواع معامله
  :اين نوع معامله دو نوع است

 الف. اجير كردن نويسنده
د ايـن  كنـ راي اينكه يك بار است كه كسي اجير مي شود براي اينكه چنين كتابي را بنويسد يا چنين اثري را خلق ب

در نوع اول عقد اجاره است گاهي هم ممكن است جعاله باشد براي نوشتن يك كتاب يا يك اثر قسم  .مانعي ندارد
 است گاهي به نحو جعاله است.  اجارهاول گاهي به نحو 

 رهعقد اجا

يك وقتي اعالم مي كند كه هر كس جزوه اي در خصوص دفاع از فالن دليلي كه در باب توحيد است بنويسد فلـه  
كذا اينقدر به او جايزه مي دهيم اينقدر به او جايزه مي دهيم اين جعاله است كه مانعي نـدارد و در جعالـه تعـين و    

 اينها شرط نيست. 

 عقد جعاله

كه عقد استيجار است يعني مؤسسه يا شخصي با شما قرار داد مي بندد كـه ايـن    استدر همان صورت اول گاهي 
يد. اين عقد اجاره است مثل اينكه االن مؤسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي مي آيند با محققين و دهكار را انجام 

منعقد مـي كننـد.    هنرمندان و مخترعان و مبتكران و اهل صنعت و طوائف گوناگوني از اين قبيل به نحو اجاره عقد
مي گويد من اينقدر به تو مي دهم يك چنين اثري را با اين مشخصات و در اين فاصله زماني براي من طراحي كني 
و بنويسي و در مقابل اين حق اجاره و اجرتي كه برايت در نظر گرفته ام. اين مانعي ندارد البته بايـد آن عملـي كـه    

بايد تعين داشته باشد و معلوم باشد كه كتابي مي خواهد  عرفاًنعقد مي شود برايش اجير مي شود و اجاره براي او م
بگويند يك چيـز مجهـولي نيسـت     عرفاًنوشته شود در اين تعداد صفحات در اين موضوع و اين سطح تا حدي كه 

نيسـت   البته از نظر عمق و اينها يك مقدار ذو مراتب است و حالت تشكيكي دارد آن مخل به معلوميت كلي عرفي
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و معلوم است يك كتابي در اين حدود با توجه به توانائيهايي كه اين شخص دارد نوشته مي شود. البته گاهي ممكن 
است ميزان عمق و دقتش را هم شرط كند و بعد وقتي افرادي مي آيند ببينـد چنـين شـرطي محقـق نيسـت.  بايـد       

  بنويسد و درستش كند آن شرائطي است كه در ضمن عقد مي آيد.

 جمع بندي

اين نوع اول است كه در حقيقت كاري را انجام نشده و اثري كه خلق نشده از االن نه اينكه آن اثـر را بخـرد بلكـه    
اين شخص را اجير مي كند براي اينكه آن اثر بنويسد اين استيجار شخص است براي كتابت يك اثر يا انتـاج يـك   

كه به نحو جعاله يا استيجار مي شود افرار را براي ايجاد يك توليد يا مصنوع هنري يا امثال اينها، اين نوع اول است 
 اثر به گار گرفت.

 ب. معامله اثر محقق نشده
را معاملـه مـي كنـد و مـي      اسـت يك نوع اين است كه چنين كتاب ذهني مفروضي كه هنوز هم تحقق پيدا نكرده 

 فروشد اين نوع دوم محل بحث است. 
سي را اجير نمي كند براي اينكه كاري را بنويسد بلكه كاري كه هنوز ننوشـته اسـت االن   اما قسم دوم اين بود كه ك

مي خواهد بخرد امري كه در مستقبل تحقق پيدا مي كند مي خواهد آن را بخرد خـود ايـن قسـم دوم بـه دو نـوع      
اين هم در مقام تصوير تقسيم مي شود كه بيع است نه اجير گرفتن و اجاره، بيع و معامله در يك امر مستقبلي است 

  :دو نوع است

 معلق بودن انشاء

طور شد من مي فروشم يعين انشـاء و معاملـه و    يك وقتي است كه تعليق در خود بيع است يعني مي گويد اگر آن
من مي فروشم و فروختنم معلق است بر اينكه اين كار انجـام  بعد اصل انشاء معلق بر اين است كه اين پديده بيايد 

باطل است. اين اتفاق فقها است كه بيـع تعليقـي تقـديري و غيـر      قطعاًن تعليق در انشاء و بيع است كه اين د ايشو
تنجيزي باطل است يعني بيعي كه اصل انشائش شرط داشته باشد و معلق در آينده باشد اين باطل است اگر آن پيدا 

تقديري و انشاء غير منجز است كه همه مي شد من مي فروشم فروشش معلق بر پيدايش آن كتاب است اين معامله 
 گويند باطل است و محل بحث است. 

 فعلي بودن انشاء

اما صورت دوم اين است كه همين االن انشاء مي كند معامله اش فعلي است منتهي متعلق معامله استتقبالي است در 
صورت اولي انشاء تنجيزي نبود تعليقي بود در صورت دوم انشاء فعلي است منتهي چيزي است كـه بعـد بناسـت    
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ده و جوانه هم نزده يا حتي شكوفه هـم نـداده   د. مثل اينكه كسي محصول باغ را در حاليكه هنوز ثمري نداشوپيدا 
بگويد محصول اين باغ را به تو فروختم. آنجا هم دو نوع است يك وقتي مي گويد كه اگر محصول داد فروختم كه 

د همـين االن  شواصل فروش را معلق مي كند كه باطل است. اما صورت دوم اين است كه آنچه كه بعد بناست پيدا 
 روشم. مقابل اين ثمن مي ف

 بطالن بيع تقديري
سلف اين است كه مبيع معلوم است و بعد مي دهد ولي اين يك چيز ديگري است كه چيزي االن نيسـت و بـالقوه   
است نه بالفعل اين را مي خواهد بفروشد و پول بگيرد. سلف مي گويند يا نمي گويند دو نوع اصـطالح دارد يـك   

ديگر تحويل مي دهد در مقابل اين پول، يك وقتي مـي گويـد كـه     وقتي اين كيف موجود را مي فروشد و دو سال
م اين را به تو فروختم. اينجا از قسم دومش است يـك چيـزي كـه    كنكيفي كه موادش اينجاست بعد بناست توليد 

هنوز نيست. چيزي كه هنوز نيست آن را مي فروشد. اين صورت دوم گفته شده كه باطـل اسـت و مجهـول اسـت     
د چي در بيايد. بناست در كتابخانه بنشيند و وقت مصرف كند و فكر كنزي كه او مي خواهد توليد معلوم نيست چي

د و لـذا االن نمـي شـود آن را    شـو د معلوم نيست كه چه چيـزي بناسـت درسـت    كنكند براي اينكه چيزي درست 
 فروخت.  

 نظر آقاي اعرافي
يك ايده اي باشد كـه وقتـي او عرضـه مـي كنـد       نمي شود گفت اين باطل است. اگر عرض ما اين است كه مطلقاً

عرف مي گويد ايده يك چنين نظريه اي است و باالخره در صد صفحه مي شود جمع و جور كرد و مرتب كـرد و  
آورد. اگر اينطور باشد يك تعيني دارد و عرف آن را مجهول نمي داند ولو اينكه در آينده پيدا مي شود ولـي همـين   

ي تعين دارد و به نحوي بالفعل است اين معامله با او درست است. اما اگر يك چيزي است كه االن اين ايده به نحو
هنوز به وجود نيامده مثل تصويرهاي خيالي كه آدم دارد و معلوم نيست كه چه چيزي مي خواهد بنويسد اگر آنطور 

د همين االن هم در اين كنفـرانس  باشد معامله مجهول است و باطل است اما اگر آن ايده تعيني پيدا كرده و مي شو
د و بگويد ايده اي كه ما دارم يك چنين نظريه اي است و با اين اركان و اجزاء و عناصـر و چنـين   دهبيايد و ارائه 

د آن اگـر  كنـ د آن حق معنوي را مي خواهد معامله كنقالبي ريخته مي شود چون نمي خواهد كتاب خارجي معامله 
تعين و تقرر داشته باشد كه خيلي وقتها اينطور است به نظر مي آيد مانعي نـدارد در واقـع ايـن هـم امـر مسـتقبلي       
نيست امر متعين بالفعل است هميني كه االن توضيح مي دهد از او مي خرد و كـار بعـدي ايـن اسـت كـه آن را در      

نمي شود معامله روي اثر معنوي و تجليلي و انتزاعي مـي   چهار چوب مادي بريزد. و آن چيز مادي هم االن معامله
شود. كه آن در واقع بالفعل است و تعين و تقرر دارد. اين يك تعين عرفي دارد عرف كـه متناسـب بـا ايـن فـرد و      
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شخصي كه مي خواهد اين را بنويسد طراحي مي كند يك تعين عرفي اينجا كافي است تعين عقلي خيلي دقيق الزم 
 نيست. 

 مع بنديج
متعين باشد مانعي ندارد اين  عرفاًبنابراين استيجار اشخاص براي يك كاري در آينده مشروط به اينكه حدود آن كار 

قسم اول يا جعاله بر آن بود. در قسم دوم كه بيع و معامله بود آن هم گفتيم اگر بيع تعليقي باشد خود انشـاء باطـل   
باشد بيعش تنجيزي است ولي مبيعش مستقبلي است آن را مطلقا نمي شـود   است اما اگر بيع متعلق به امر استقبالي

بگوييم باطل است اگر يك امري است كه االن در ذهن شخص تعين و تقرر عرفي دارد نه دقيق عقدي مي شود آن 
 را معامله كرد اما اگر چنين تعين عرفي ندارد بيع غرري و مجهول است. اما امر در صـلح و مصـالحه سـهل اسـت    

د استفاده كل شـيء  كنچون شرائط صلح شراط بيع نيست. قابل انتقالش به اين است كه بعد مي تواند اين را چاپ 
د و در آمد كننسبت را نمي تواند اما اصل اينكه آن را مي تواند روي سي دي و كتاب بريزد و منتشر  است.بحسبه 

عيني يك جور است استفاده اين امر پديده ذهني به . استفاده يك چيز خارجي استفادة كل شيء بحسبهداشته باشد 
 يك شكل ديگر است. 

 » حق معنوي «فرع چهارم: حدود زماني 
تنبيه چهارم اين است كه اين آثاري را كه افراد توليد مي كنند و چاپ مي شود تا چه زماني اين حق براي او ثابـت  

در حقـوق   غالباًقوق جديد اينطور نقل شده است كه است آيا اين امر ابدي است يا محدد به يك زماني است در ح
جديد ماليت حقوق معنوي را تا يك زمان معيني مي پذيرند از پنج سال تا پنجاه سال آمده است قـوانين بعضـي از   
كشورها اين است كه كسي كه كتابي نوشت تا پنج سال حقوقش مربوط به او است بعد از پنج سال حق ماليـت او  

ساقط مي شود اول اينطور بود بعد ها اين زمان تا ده سال يا پنجاه سال تمديد شده است. اثري كه  تمام مي شود يا
كسي توليد مي كند يك اثر مكتوب يا اثر هنري تعلق اين اثر به او و حق معنوي او يك حق مادام العمر يا ابـدي و  

است. اين يك نگاه است كه در حقـوق  دائمي نيست بلكه يك حق محدد است و به پنج يا پنجاه سال تحديد شده 
امروز اين حق معنوي كه از آن سخن گفتيم و اثبات شد و ادله اي برايش ذكر كرديم محدد شده از نظر زمـاني بـه   
ازمنه اي بين پنج يا پنجاه سال كه آن مهم نيست و در قوانين كشورها متفاوت است و به اين شكل است. و اما بعد 

ما براي آن حقي قائل نيستيم و در حقوق عمومي و مباحاتي كـه همـه مـي تواننـد از آن      از مدت زماني مي گويند
 د. كناستفاده 

در نكته مقابل اين ديدگاهي است كه نه وقتي اين مال شد و حق مالي شرعي شد اين ديگر مثل ساير امـوال اسـت   
هم تابع اختيار او است اگر كلي منتقل  د مال او است نوع انتقالشكناين حق ابدي است و مگر اينكه خود او منتقل 

كرده مال ديگري مي شود كه اين را خريده اگر محدود منتقل كرده تابع همان است و اگر هم منتقل نكرده بـه ارث  
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برده مي شود و مانند ساير حقوق و اموالي است كه به ارث برده مي شود و اين ماليتش ماليت ابديه است و محـدد  
  .شودبه زمان خاصي نمي 

اين دو ديدگاهي است كه در تحديد عمد اين مال و حق بيان شده و سؤال اين است كه آن تحديد مبنـاي شـرعي   
دارد يا ندارد علي القاعده اينطور است وقتي چيزي مال شد مي گويد اين مال او اسـت اينكـه تحديـدي.... كـه در     

 د .    شووعي است كه بايد بررسي حقوق امروز ذكر شده وجهي و جايگاه و پايگاه فكري دارد موض
 وصل اهللا علي محمد وآل محمد                                                                             
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