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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 87-88               77جلسه 

 يمعنو حقوق/   محرمه مكاسب

 فروعات

 » يمعنو حق«  يزمان حدود: چهارم فرع
 جديدحد زماني در حقوق 

بحث در اين بود كه اين حقوق معنوي بنا براينكه پذيرفته شود آيا عمـدي... دارد و محـدد بـه يـك اجـل و زمـان       
مشخصي است يا اينكه عمد مشخص و معيني ندارد گفتيم در حقوقهاي جديد گفته شده كه بعـد از مـوت مؤلـف    

ابت است و اگر فوت كرد اين منتقل به ورثـه  يك زماني تعيين شده تا وقتي زنده است گفته شده اين حق براي او ث
، اگر خالف اين گفتم اين درسـت  استاز پنج سال تا پنجاه سال تحديد شده در حقوق امروزه امروز مي شود ولي 

و اسـت  است كه االن مي گويم كه حقوق موضوعه اين است كه بعد از موت بين پنج سال تا پنجاه سال گفته شده 
  .كه حتي محدد هم نباشد اين در حقوق موضوعه امروز است يك گرايشهايي پيدا شده

 حد زماني در فقه اسالمي
يم آيا مبـاني و وجهـي بـراي محـدد بـودن      دهاما اينكه ما بنا بر موازين فقهي خودمان چه نظري را مي توانيم ارائه 

شد به ورثه منتقل مي  وجود دارد يا اينكه طبق قاعده غير محدد است اصل اين است كه چيزي كه مال و حق كسي
يم كـه  كنـ شود و به ورثه شان منتقل مي شود و ادامه دارد اما محدد شدنش يك وجهي مي خواهد كه بايد بررسـي  

وجهي دارد يا ندارد. براي بررسي اين مسأله بد نيست يك مراجعه اي به مباني بحث داشته باشيم كه به شـكلي در  
 ر موضوع خودمان يك بررسي داشته باشيم. بحثهاي قبلي هم مطرح شد و بعد بيائيم د

 »حقوق معنوني « مباني 
در بحث مباني اين حقوق تأليف و ابداع و اختراع و اينها چند تصوير در بحثهاي بنيادي و مبنايي آن وجود دارد كه 

  :هم اشاره كرديم و االن هم عرض مي كنيم قبالًبه نحوي 

 الف. حكم واليي

يك تصوير مبناي اين حقوق معنوي احكام حكومتي است اين يك تصوير است كـه همـان چيـزي بـود كـه روي      
واليت و حكم حكومتي آخرين چيزي بود كه در ادله اثبات حقوق معنوي بحث كرديم در حالت طبيعي و اينها اين 
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ن اجازه صاحبش تسخير كرد ماهيت ندارد ولي حاكم و حكومت بر اساس يك مصالحي گفته نمي شود اين را بدو
اجازه كسي كه اين منتسب او است مال او نيست ولي باالخره انتساب تكويني دارد مي گويد بدون اجـازه او نمـي   

  .شود در اين تصرف كرد. اين يك مبنا بود كه مبناي اين حق در حقيقت يك جعل و حكم حكومتي است

 ب. سيرة عقالء

بايد اجازه گرفت اين است كه عقالي در يك عصري بنا گذاشته اند بر اينكـه   مبناي دوم اين است كه اساس اينكه
ند كه اين ماليت دارد و اينها، مي گويد بناي عقالئي بر ايـن  كناين امر جزء حقوق اين شخص باشد نه اينكه كشف 

حق را براي اين  اين ءاست كه اين از حقوق او است و بايد زا او اجازه گرفت كه اين حق را وضع مي كند و عقال
  .شخص جعل مي كنند كه بدون اجازه او نمي شود استفاده كرد

 ماليت عقلي جعل ج. 

تصوير سوم اين است كه اينجا حق اين شخص نه مستند به احكام حكومتي و واليي است نه مسـتند بـه وضـع و    
مي كنند يـك ماليـت و حـق    اينجا كشف  ءاست. بلكه تصوير سوم اين است كه عقال ءجعل اين حق از ناحيه عقال

اين را كشف مي كنند كـه ايـن    ءواقعي اينجا وجود دارد نظير ساير حقوق و ماليتهايي كه يك حقيقتي دارد و عقال
يك ماليتي در اين اسـت مثـل خـون     واقعاً ماليت را دارد. و لو اينكه به خاطر تبدل اوضاع و احوال باشد ولي فعالً

د به صـورت وضـعي و   كنخون ماليت دارد نه اينكه كسي جعل ماليت براي او  است در اين اوضاع و احوال جديد
جعلي چه حكومت چه عرف عام كه تصوير اول و دوم بود. نه عرف عام و عرف عقالئي در اين اوضاع و احـوالي  

بـراي  كه چاپ مي شود و تكثير انبوه ميسر است يا در اين اوضاع و احوالي كه با ابزارهاي علمي مـي شـود از آن   
مـي  اسـت  معالجه استفاده كرد در اين اوضاع و احوال كه اين منافع بر اين مترتب است و اين شرائط حـاكم شـده   

گوييم اينجا ماليت است نه اينكه يك عنايت خاصي آورده باشد كه من اين را روي مصالحي قرار دادم. چه حـاكم  
اكم نه عرف خاص نه عرف عام جعل بر اساس چه عرف عرف هم عام باشد يا عرف خاص حقوقدانها باشد. نه ح

از ماليتي كه اينجا وجود دارد كشف مي كنند. از آن ماليت نفس االمريه كشف مي  ءمصالح خاصي ندارند بلكه عقال
كند و مي گويد اين ماليت اينجا وجود دارد وقتي مال شد قابل نقل و انتقال است بايد رعايت كـرد تصـرف در آن   

حقوقـدانها و اينهـا مـي     مـثالً حق صحيح نيست. عرف گاهي عرف عام است گاهي عرف خاص بدون اجازه ذو ال
 شود. 

 د. جعل ماليت عرفي

د بگويد كه اين ماليت يـا حقـي كـه او دارد ايـن بـر اسـاس       كنما سه تفسير كرديم ممكن است كسي چهار تفسير 
مصالحي جعل مي شود بدون اينكه واقعيت نفس االمري داشته باشد وضعي است اين جعل از ناحيه حاكم يا عرف 
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خاص حقوقدانها يا عرف عام، تصوير چهارم هم اين است كه در اين شرائط مي فهمد كه عرف مي فهمد كه اينجا 
اين فهم و حكم عرف يك حكم كاشف است از واقعيت نفـس االمـري كـه اينجـا وجـود دارد. ايـن        ماليت دارد و

تصاويري است كه اينجا وجود دارد. وقتي مستند به حكم حكومت اسـت تـا وقتـي كـه حكمـش نافـذ باشـد يـا         
 مشروعيت داشته باشد بايد رعايت كرد. 

 جمع بندي
قرار داده شده اما تصوير چهارم واقعيتي است كه اينجا وجود آن سه تصوير قبلي يك حقي است كه روي مصالحي 

دارد كه همان ماليت نفس االمري است كه عرف هم آن را كشف مي كند و از باب تبدل موضوعات است كه يـك  
زماني ماليت ندارد بعد ماليت پيدا مي كند. اين سه يا چهار تصويري است كه وجود دارد. كه پذيرش حقـي بـراي   

چه كتاب باشد يا سي دي يا اثر هنري يا صنعتي باشد. اين يا به نحـو ايـن اسـت كـه بـر اسـاس يـك         صاحب اثر
مصالحي قراردادي است از حاكم يا عرف خاص يا عرف عام،يا اينكه واقعيتي است كه در يك زماني پيدا مي شود 

عقـد اسـت موضـوع     عـاً واقمثل همان عقود كه يك عقودي متجدد مي شود كـه   .و عرف هم آن را كشف مي كند
جديد نفس االمري است كه مصداقي براي قضاياي حقيقيه و احكام ديگر مي شود. اين سه يا چهار تصويري كه از 

وضعي باشد يا اينكه بر اساس مصالح خاص باشد بلكه  ءناحيه حاكم يا عرف خاص حقوق دانان يا عرف عام عقال
ن در خيلي از چيزها اثر مي گذارد. اين يك مطلب است كه اين كشف از يك واقعيت نفس االمري و ماليت باشد اي

 مباني تصاوير بنيادي در حق تأليف است. 

 ؛ حكم تكليفي يا وضعي»حق معنوي « 
د چه تأثيري مي گذارد اين هـم نكتـه   كنيك مطلب هم اين است كه آن سه تصوير اولي كه كسي مي خواهد وضع 

وضـع باشـد    ،ك وقتي وضعي است يك وقتي كشف نفس االمري اسـت ي وجود داردديگري است. حقي كه اينجا 
ن سه تصوير اول در حق تـأليف  آوضع حاكم يا عرف خاص يا عرف عام يا اينكه كشف از ماليت واقعي مي شود. 

يم يك وقتي اسـت  كنيك حكم تكليفي است اينطور گفته اند و ما بايد رعايت  يك وقتي است كه مي گوييم صرفاً
بعد از اينكه آنها وضع كردند ماليتي پيدا مي شود. هر يك از اين سه تصوير اول كـه بـه وضـع و بـر      كه مي گوييم

حاال كه او مي گويد حقي بـراي  است اساس مصالحي جعل مي كرد و اعتبار خاصي بود به اينكه اين حقي براي او 
است. سه تصوير اول يك وقتي مي بعد عرف عام ممكن است بگويد با توجه به اين من مي گويم مال اين است او 

گوييم در حد حكم تكليفي است كه بايد رعايتش كرد حاكم گفته بايد از او اجازه بگيري اگر اجازه نگرفتي تخلف 
گذاشته اند يك تخلفي شده است. فقط تخلـف از حكـم تكليفـي     ءاز حكم حكومتي كردي يا از يك قرار كه عقال

اري كه حاكم گذاشت يا حقوق دانان يا عرف عام گذاشت همين مبنـا مـي   شده است. ولي يك وقتي مي گوييم قر
شود كه با توجه به اين بگوييم اين ماليتي دارد چون گاهي اينطور است كه وقتي قراري باشد و كسي حكمي قـرار  
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ن كه از وقت اين حكم ماليت پيدا مي كند. مثل اينكه رفتن در اين فضاي باستاني تاج محل يا مسجد اصفها نآد ده
امكنه عمومي است و هر كسي مي تواند برود ولي اگر حكومت حكمي گذاشت كه به اينكـه اگـر كسـي بخواهـد     

كه مي آيد يك محدوديتي قرار مي دهد رفت و آمد اينجا ماليت پيـدا   اينجا برود روي يك حسابي بايد برود همين
رفته بليطي تهيه كرده مي شود آن بليط را خريد مقابل حقي كه براي رفت و آمد است پولي داد كسي  مي كند و در

چون ارزش پيدا مي كند چون حكومت يك قاعده اي اينجا گذاشت به خاطر جعل يك قاعده ممكـن اسـت يـك    
 د. شود يا از ماليت ساقط كنچيزي ماليت پيدا 

ويـد بايـد اجـازه    داد حاكم يا عرف حقوق دان يا عرف عام مـي گ قرار پس چهار تصوير بود كه سه تصويري كه با
وقتـي بدانـد ايـن    عقالء گرفت يك وقتي مي گوييم اين در حد يك حكم تكليفي است يك وقتي مي گوييم عرف 

حكم تكليفي اينجا وجود دارد مي گويد اين ماليتي پيدا كرد و در سطح باالتر مي آيد كه مـاليتي پيـدا مـي كنـد. از     
كشـف از ماليـت مـي كنـد مثـل      عقالء ا تصوير چهارم خود خود سه تصوير اول دو نوع مي شود برداشت كرد. ام

ماليت خون در اين زمان، اين دو بحثي است كه در واقع مباحث گذشته ما نـوعي بازسـازي شـد در يـك تصـوير      
 مبنايي حق و ماليت و اينها كه بحث دقيقي بود. 

 تابع زمان جعل  »حق معنوي « محدد بودن 
گرديم به بحث خودمان، بحث و سؤال ما در تنبيه چهارم اين بود كه آيا اين ماليت اينها را توجه داشته باشيد بر مي 

و ارزش براي اين حق معنوي بال عمد است و غير محدد است يا اينكه محدد است به اينكـه بعـد از مـوت ده يـا     
اين سؤال ما بود.  بيست يا پنجاه سال ادامه دارد و بعد از آن از دست ورثه هم خارج مي شود يا اينكه عمدي است

چيزي را اينجا قرار داده اند مـي گـوييم   عقالء كه ايشان مي گويند اگر بگوييم است در بحثهاي آقاي خرازي آمده 
اين محدد است و مي گوييم قرارشان تابع چه زماني است و كي قرار داده اند يعني اگر تصويرهاي اولي را بگيـريم  

وقت مي توانيم بگـوييم   ورده ايم. اگر تصويرهاي اول و دوم و سوم بگيريم آنايشان يكي آورده اند ولي ما سه تا آ
حقيت اين تابع اين است كه چطور قرار داده اند اگر قرارداد حكومت يا حقوق دانان يا عرف عام تا پنج سال پـس  

يست دائمـي مـي   گ است همينطور است و اگر هم اين قرار داد در جعل آنها محدد نرگ يا ده سال  بعد از مراز م
شود. و اگر آن تصوير ديگر را بگيريم كه در فرمايش ايشان دوم بود و در عرض مـا چهـارم اسـت آن چهـارمي را     

كشف ماليت مي كنند مي گويند مالي است مثل اينكه در اين زمـان ماليـت خـون از ناحيـه     عقالء بگيريم و بگوييم 
كشف مي شود و مي گويند مال واقعي است اگر اينطور باشد اين را نمي شود بگوييم زمان دارد ايـن ابـدي   عقالء 

 است اين فرمايشي است كه بر اساس آن مباني در اينجا زده شده است. 
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 نظر آقاي اعرافي
ر چهـارم هـم   عرض و تعليقه ما بر اين فرمايش اين است و نظرمان مي شود بگوييم اينطور است كـه اگـر مـا نظـ    

بگيريم كه كشف ماليت است گر چه ابتدا به ذهن مي آيد كه كشف ماليت يك امر مطلق اسـت اگـر بگـوييم مـال     
مالزمه اي بـين   يم الزاماًكناست الي االبد مال است اگر هم ارزشي ندارد ديگر هيچ وقت مال نيست ولي اگر دقت 

بايد اين ماليـت   حتماًمي دانند يعني كشف ماليتش مي كنند دارند يك چيزي را مال عقالء اين نيست كه اگر گفتيم 
 مـثالً ماليت ابدي باشد نه ممكن است ماليت غير ابدي باشد به خاطر يك تحوالتي كه در موضوع پيـدا مـي شـود    

د قابل استفاده نيسـت همـان كـه مـي     شوخون كه مي گويند ماليت دارد ولي اگر اين خون يك سال بماند و معلوم 
ماليت دارد مي فهمد ماليت اين تا اين اندازه است بعدش چون مي فهمد كـه ارزش واقعـي نيسـت مـي      فهمد اين

 گويد ماليتي ندارد.

 »حق معنوي « عدم ماليت ابدي در 

عقـالء  مي خواهيم بگوييم شما نگوييد كه وقتي كشف ماليت مي كند اين بايد ارادي باشد اين قابليت ايـن ماليـت   
اين مالك ممكن است ابدي نباشد. اينطور كه شما مي گوييد يا ممكن اسـت كسـي   است نجا تابع يك مالكي در اي

و عـرف كشـف   عقـالء  بگويد شما مالزمه كلي را بشكنيد بعد بحث مي كنيم كبرويش اين است كه در مواردي كه 
يـك زمـاني هـم    ماليت مي كند الزم نيست كه مالكهاي اين ماليت ابدي باشد و دائمي باشد ممكن است ماليت در 

در خود خون همينطور است يـا در فاضـالب و    اتفاقاًد كه شودرطرف مبدأ هم در طرف منتهي ممكن است محدد 
فضوالت و اينها همينطور است در يك اعصاري به دليل اينكه ابزارهاي علمي نبود و راهي براي بهره گيري از آنها 

وقـت در   چون تحولي به وجود آمده ماليت پيدا كرده است. آننبود اينها جزء چيزهايي بود كه ماليت نداشت االن 
 آن زمان زمينه بالقوه ماليت در آن بود ولي ماليت فعلي نبود. 

 »حق معنوي « شرط تصرف در 

 الف. تبدل ماليت موضوع

ها بعد از اينكه مي گويد يك سال يا دو سال مي ماند و مي گذرد مالك هايش  از اين طرف هم ممكن است همين
شما هم قبول داريم اين چيزي نيست كـه فقيـه ايـن را قبـول      حتماًد. اين را شود ماليتش هم خارج دهرا از دست 

ناحيـة المبـدأ   من نداشته باشد كبرايش را عرض مي كنم كبراي اين كه ماليتها مي تواند به خاطر اوضاع و احوال 

چيزي نيسـت   تقريباًد. چيزي زماني مال نباشد و زماني مال باش و بالعكس. كبرويش شومحدد أو ناحية المنتهي 

د. عين اين است كه يك ليوان آب در گرماي تابستان در بيابان، همـان ليـوان را درزمسـتان    كنكه كسي بتواند انكار 
ليت اين عوض شد و ماليتي ندارد. تبدل موضوع است همين خـون  بياوريد ماليتي ندارد. چون اوضاع عوض شد ما
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يم. مـادامي كـه   كنـ ممكن است يك سال كه از وقتش گذشت از نظر پزشكي بگويند ما نمي تـوانيم از آن اسـتفاده   
د يـا  كنچيزي مال باشد نمي تواند بگويد كسي مي تواند بدون إذن صاحبش در آن تصرف كند. مگر اينكه اعراض 

 د. كند. يك موضوع اين است كه ماليت مي تواند تبدل پيدا كنيدا انتقال پ

 ب. اعراض مالك اثر

د يـا  كنـ نمي شود مگر به نحو اينكه انتقال پيدا است يك بحث هم اين است كه تصرف در مال غير مادامي كه مال 
د كه من كاري با آن ندارم. اين كبـراي  دهد. و دست بردارد يعني إذن فحوايي كند طرف اعراض شواعراض محقق 

د يـا  كنـ يم حق او كه ديگري بتواند در اين حق معنوي تصرفي كنقضيه است پس از نظر كبروي ما بحث را عرض 
د و ماليت آن محدد شود بدون إذن ورثه آقا، يكي از اين دو راه وجود دارد يا اين است كه از ماليت ساقط كنتكثير 

راض يا چيزي وجود داشته باشد. يكي از اين دو راه است يا تبدل ماليت و موضوع است يـا  د يا اينكه نوعي اعشو
يم به حق تصرف و نياز بـه اجـازه مؤلـف و ورثـه او     كناعراض است اين راهي است كه ما بتوانيم چيزي را محدد 

 بگوييم الزم نيست اجازه بگيرد. 

 جمع بندي 
عرض ما اين است كه اينطور نيست كه همينكه گفتيم عرف چنين است  پس از نظر كبروي راه دارد در ما نحن فيه

يم. اين دو راه را ممكن است كسي كنقصه تمام است و مالزمه دارد كه ابدي است و يك راه دارد كه اين را محدد 
سـت  د كه بعد از اينكه يك كتابي منتشـر شـد و ده بي  شود. راه اول را ممكن است كسي به اين شكل قائل شوقائل 

چاپ خورد و مطالب و مضامين آن هم در كتابهاي ديگر مورد استفاده قرار گرفت و شرائط زمانـه هـم بعـد از آن    
كتابهاي جديدي پيدا شد ممكن است بگوييم از نظر عرفي با اين زيادي نسخ آن و اينكـه خـارج از دسـترس شـد     

وييم خريداري به آن معنا نـدارد نيـازي هـم    آنقدر هم نسخه ها زياد است يك كسي هم اگر نياز داشته باشد مي گ
داشته باشد در كتابخانه است و يك افست براي خودش مي گيرد و استفاده مي كند و يك كتابي نيست كه مـوجي  

د يا چنين مسائلي داشته باشد. گاهي اينطور مي شود يعني مصداق موضوع اول مي شود كلي نمـي گـويم   كنايجاد 
فقه بيرون بياوريم ولي مواردي ما داريم كه كتابي بخصوص وقتي در سطوح باال هـم   زمان مشخصي نمي توانيم از

ـ نيست تكثيرهاي زياد شده همه جا هم نسخه هايي وجود دارد و البته اگر كسي چـاپ   د مـي توانـد بـه جـايي     كن
  .بفروشد

 »  حق معنوي « حد زماني عرفي در 
ي براي آن قائل نيست بـراي اينكـه آنقـدر زيـاد شـد و در      حق معنوي و ماليت و كلي انتزاعي تجريدعقالء عرف 

ديگر هم تكثير كند آن نسخه ها مي تواند خريـداري پيـدا    چند جلددسترس است كه اگر يك كسي عشقش كشيد 
د ولي آن كلي انتزاعي تجريديش در اثر كثرت انتشار و اينها ممكن است عرف بگويد ديگر آن ارزشي ندارد كـه  كن
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د زمان نـدارد و مـوت   شود. چنين چيزي اگر محقق شوبگيريم. ممكن است چنين چيزي آنجا گفته  بخواهيم اجازه
ورثه اش بگويند حق من است ارزشي قائـل  است پدر جزوه اي نوشته و چند چاپ خورده  مثالًوحيات هم ندارد. 

است كه وقتي يك يا دو سه  نيست. ممكن است بگوييم در اثر گذر زمان اين ماليت را ندارد خيلي وقتها هم اينطور
قرن گذشت در فضاي علمي گم مي شود يك نوع اعراض روي آن آمده هم ممكن است بگوييم ماليتش ساقط شد 
در فضاي علمي گم مي شود و بي ارزش مي شود يا اينكه به خاطر چنين شكلي ديگر صرف نمي كنـد كـه كسـي    

 د يك نوع اعراض است. كناين را تعقيب 

 »حق معنوي «  ماليت مجدد در
ـ البته ممكن است يك زماني بعد از سالها به خاطر يك تحول ديگري مجددا ماليت پيـدا   د آن ماليـت بعـدي بـه    كن

د كنـ د نسخه پيدا كند يا موضوع پيدا كنعنوان يك اثر باستاني و يك اثر كذا و كذا و يك ارزش تاريخي نسخه پيدا 
د اين هم ماليت جديده اي است كنايده انتزاعي تجريد را پيدا كه دست هر كس ديد مال خودش است اما اگر خود 

كه پيدا شده يعني ارزش جديدي پيدا شده كه اين ديگر مالك ندارد. اين يعني ارزش جديدي پيدا شده كـه مالـك   
ندارد چون ماليتش تمام شد اين از اموال عمومي است كه مربوط به حكومت و ولي و حاكم نيست اين مال خاصي 

كه چيز تازاه اي است و چيز تازه است چون رابطه ماليتش با مالك قطع شد و االن ارزش جديدي پيدا كرده  نيست
 هم جزء اموال عمومي مي شود كه االن دست حاكم است. 

 »حق معنوي « ماليت  داليل از بين رفتن

 تبدل موضوعالف. 

تجريدي مـاليتي نـدارد كسـي بخواهـد اصـراري      يك نوع اين است كه رغبتها تمام شد در اين صورت اثر انتزاعي 
است صورت دوم اين است كه رغبتي در آن  ،داشته باشد براي اينكه مال خودش را نگه دارد. آن صورت اول است

كتاب بوعلي سينا و امثال اين يكي دو  مثالًكه گذشته كسي يادش نيست و تعقيب هم نمي كند.  يولي بعد از چند
اينها بحثهاي جديد است و بيشتر  .ي زيادي نسبت به آنها وجود ندارد اين دو تصوير استنسل كه مي گذرد رغبتها

طرح مباحث است و يك ترجيح است و خيلي نمي شود اطمينان نهايي پيدا كرد ولي مي شود في الجمله ترجيحي 
بـت ديگـر وجـود    داد. پس يكي اين است كه گاهي ماليت با تبدل موضوع تمام مي شود كه تابع رغبت است و رغ

 .ندارد

 ب. اعراض صاحب اثر

  .اينطور است واقعاًكه اعراض محقق مي شود كه است گاهي هم 
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 »حق معنوي « ج. انتساب  تجريدي 

كمي از اينها اساسي  اصالً اند كردهعقالء راه سومي هم كه وجود دارد اين است كه اين كشف ماليتي كه مي گوييم 
مي گويند انتساب اين ايده به اين شـخص، چـون بحثمـان ايـده و طـرح كلـي       الء عق تر و ريشه اي تر است اصالً

مي گويند كه ارزش و ماليتش و امتثال مادي و حقـوقيش مـال يـك دوره اي    عقالء تجريدي است  اين انتساب را 
چـه  است كه بعد از آن علم روي فضاي كلي عمومي مي آيد. آن علوم و دانشها دوره اي مبـدعي و مبتكـري دارد   

كسي هواپيما سخت يا موشك يا ماشين ساخت يكي دو قرن كه مي گذرد اين در حوزه اموال عمـومي مـي رود و   
 نسبت حقوقي را منطقع مي بيند. 

اين حرف جدي است شايد مبناي اين چيزهايي هم كه در حقوقهاي غربي آمده اين باشـد و بـي پايـه هـم نيسـت      
تـا ايـن   اسـت  بتكارات مادامي كه تازگي دارد و يك نوع نو بـودني در آن  مي گويد كه اين ابداعات و اعقالء يعني 

وقتـي كـه مـدتي گذشـت و     اسـت  زمان انتساب حقوقي و مالي يك بنياد و مبنايي دارد و مالك و مصلحتي در آن 
علوم هم نشر پيدا كرد و كثرت پيدا كرد عرف نمي فهمد كه اين انتساب باقي است و شك مي كند مادامي كه شك 

يم ولي يك جايي هم مي رسد كه مي رود در اموال و حقوق عمومي و چيزهايي كه كندارد ممكن است استصحابي 
 جامعه بشري است. 

 » حق معنوي « تحديد عرفي ماليت 
يكي اين است كه ارزش ندارد كه از ماليت ساقط مي شـود يكـي اينكـه مـي گويـد ماليـت خاصـه و شخصـي و         
خصوصيش را من نمي فهمم اين جزء اموال عمومي مي شود و نمي شود اين را الي االبد نمي شود در قيد ورثـه و  

اين مال ورثه چهار قرن بعـد   وارث  وارث پيدا كرد. نظريه نسبت مي گويد اين مال بشريت است. نمي شود گفت
 انشتين است. اين جزء اموال عمومي مي شود. 

يم هماني است كه ايشان فرموده اند كه اين مـال  كنبنابراين اگر ما در باره امر روي موازين فقهي اگر بخواهيم نگاه 
ريق مي شود راهي براي است و مال هم تا مادامي كه مال است منتسب به ذو المال است و ادامه دارد ولي از اين ط

محدد شدنش باز كرد. همه اش مراجعه به عرف است يعني مي گوييم عرف ماليت و مالكيت او را تا اين حد مـي  
فهمد و مي پذيرد بعد اتفاقي مي افتد كه مي گويد من اين ماليت و انتساب را نمي فهمم و وجهي ندارد. در امـوال  

اگـر كسـي    مـثالً و اين حرف كلي است كه خيلي جا مي توانيم بگـوييم.   عمومي انفال و اينها اين قابل بحث است
معدني داشته آنوقتي كه استخراج نمي شد و در زمين خودش بود مي گفتيم معدن مال اوسـت ولـي االن كـه ايـن     
معدن توسعه پيدا كرده و به معادن ديگر وصل شده و به جايي مي رسد كه مي گويد اين مال شخصي نيسـت ايـن   

و از آن نفتي در مي است كسي قديم خانه اي خريده  مثالًد. شوعمومي است. چنين تحوالتي ممكن است پيدا مال 
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آمد مال او بود ولي وقتي اين نفت مقوله جديدي شد و وصل به آن منابع شد اصل و فـرعش مـال امـوال عمـومي     
 گيرد.  بعد در حوزه عمومي قرار مياست است. علمي كه اول ابداع و ابتكار كرده 

 رابطة حكم واليي و نظام اجتماعي
مـن احيـا   البته اينها حرفهاي جديدي است كه مي شود در فقه مطرح كرد. در ديدگاه فقهي ما همه مال امام اسـت  

ال حكم واليي باشد كـه  حتماًو اينها حكم اولي است يا واليي است كه بحثهاي خودش را دارد. كه ا ارضا فهي لها
و اينها، بايد منافي يك حكم واليي در زمـان حكومـت نباشـد. ايـن را روي مبنـاي      است اين جعل شده منتهي كي 

چهارم مي گفتيم اما اگر مبناهاي قديم را بگوييم آن تابع جعل است. آن مباني كه حكم حكومتي باشد تـابع حكـم   
عقالئي عرفي دارد كسي كه چيزي را ابداع كـرد يـك پايـه معنـوي     حكومت است. ما فكر مي كنيم كه اصلش پايه 

دارد نظام بشر روي احكام واليي است قوانين راهنمايي و رانندگي و اينها همـه روي حكـم واليـي اسـت شصـت      
هفتاد درصد از قوانيني كه ما در كشور داريم قوانين حكومتي و واليي است. دو تا مستند دارد يكـي حفـظ نظـم و    

ختالل نظام است كه عنوان ثانوي كلي است كه وجود دارد يكي هم حكم واليي است. مبناي ايـن قـوانين   حرمت ا
 اينها هستند. آنجايي كه تزاحم با احكام الزامي داشته باشد. در جاي خود بحث مي كنيم. 

 از اثر اقتباس و بهره برداريفرع پنجم: 
وقتي كه ما مي خواهيم از اثـر  . حد كپي بودن و تكثير همان نسخهتنبيه پنجم اقتباس و بهره برداري است اما نه در 
د دو نوع است يك نوع بهره اين اسـت كـه عـين آن را كـه او     شوصنعتي هنري يا مكتوب و علمي كسي بهره برده 

ليد و د. تقكند. عين موتور يا ماشين يا موشك و هواپيما را توليد انبوه كن وهخلق كرده است كسي تكثير يا توليد انب
د. اين يك نـوع بهـره بـرداري    كنتوليد انبوه در آثار صنعتي هنري يا تكثير نسخ در آثار مكتوب و سي و امثال اينها 

است يك نوع هم اين است كه عين آن را بهره برداري نمي كند گوشه و بخشي از آن را استفاده مي كنـد يـا از آن   
د. اين دو نوع بهره برداري است قسم اول كنآن را توليد يا تكثير  ايده كلي الهامي مي گيرد بدون اينكه بخواهد عين

هماني بود كه تا االن از آن سخن مي گفتيم كه اگر حق معنوي را نپذيرفتيم تكثير عين آن اثر براي همه جايز اسـت  
بـل اسـت ايشـان    و اگر هم پذيرفتيم تكثير عين آن با اجازه مالك بايد باشد. اما داستان قسم دوم كمي متفاوت بـا ف 

كتابي نوشته و ديگري از اين كتاب قطعاتش را در يك بحث خودش استفاده مي كند اين استفاده هـم گـاهي عـين    
عبارات را نقل مي كند گاهي معاني و مضمون را نقل مي كند و اين در مكتوبات است اين اقتباس هم ممكن است 

و از نظر نقل به لفظ و معنا درجاتي دارد در آثار صـنعتي و  جزئي يا كلي باشد و از نظر جزئي و كلي درجاتي دارد 
هنري هم همينطور است يك گوشه اش را مي گيرد يا ايده اي از آن را مـي گيـرد اگـر كسـي اسـفار مالصـدرا را       

يد مي بينيد كـه مالصـدرا   كند كتاب را كه نگاه كند و بعد با كتاب فخر رازي و بوعلي و ديگران مقايسه كنمالحظه 
ولي آخرش يكي دو سطر اضافه كرده است وحدت وجود شروع كرده و عين آن كلمات را پشت سر هم آورده در 
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اند در اسفار مالصدرا كه اكثرش نقل به الفاظ است بدون اينكه كسي گفته باشد. يا در همين است. بعضي قطع كرده
جواهر هم اينطور است. خيلي كتابهـا   اي داشتهجواهر و اينها همينطور است بخصوص كتابهايي كه حالت موسوعه

از جاي ديگري نقل مي كنند. كه گاهي كم است گاهي زياد است. اينجا دو سؤال وجود دارد  كه در اين اقتباسها و 
نقل به الفاض يا مضمون يكي حكم تكليفي قصه است و دو سؤال وجود دارد يكي اين است كه آيا نقـل كـه مـي    

د كه اين از آنجا گرفته شده است يا اينكه الزم نيست كه ارجـاع و اسـناد را انجـام    كن د و معلومكنكند بايد مستند 
د اين يك بحث است يك بحث هم اين است كه آيا همين اندازه هم جزء اموال شخص صاحب اثـر اسـت كـه    ده

ت. اين دو سؤال خيلي د يا نيازي به اين نيسدهد بايد از آن بخرد و براي استفاده از آن پولي كناگر بخواهد استفاده 
يم. يك سؤال اين است كه نقل اينها دهجدي است كه اينجا وجود دارد كه بايد از نظر فقهي به اين دو سؤال پاسخ 

د كه من اينها را از آن كتابها نقل مي كنم كـه  كند به آن منابع و براي خواننده مشخص دهبايد مسند باشد و ارجاع 
الزم نيست كه در اعراف قديمه و عرفهاي گذشته اين متداول نبوده گر چه گـاهي   عرف امروز اينطور شده يا اينكه

خيلي ها با دقت به اين توجه مي كردند. مي شود بدون اسناد و انتساب نقل كرد يا اينكه بايد انتسابش را مشـخص  
شخص صـاحب  كرد. اين سؤال اول است سؤال دوم هم اين است كه اين در ماليت او است و جزء حقوق معنوي 

د بايـد از او اجـازه   كنـ د عالوه بر اينكه بايد اسنادش را مشخص كناثر است به حيثي كه اگر بخواهد از آن استفاده 
د و ممكن است بگويد پولي مي خواهم. اين دو سؤالي است كه بحث مـي  دهبگيرد  ممكن است بدون پول اجازه 

 كنيم. 
  وصل اهللا علي محمد وآل محمد                                                                              
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