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 بسم اهللا الرحمن الرحيم                                              
 87-88               78جلسه 

 يمعنو حقوق/   محرمه مكاسب

 فروعات

 اثر از يبردار بهره و اقتباس: پنجم فرع
بحث اين است كه اجازه مي خواهد يا نمي خواهد اين بحث اول كه مي گوييم راجع به سه احتمال اسـت در   فعالً

مورد مالكيت و ماليت و تصرف در مال غير است يك بحث هم اين است كه در مقام اسناد آيا بايد اسناد داد ارجاع 
 داد يا مي شود ارجاع نداد. 

 رعايت حقوق مالكيت مقام اول:
م اول كه بحث مالكيت آن شخص و رعايت حقوق مالكيت او است اين سه احتمـال ممكـن اسـت متصـور     در مقا
 باشد.

 إذن در اقتباس از اثر وجوب وجه اول:
  .نياز به إذن و اجازه و امثال اينها ندارد مطلقاًاحتمال اول اين است كه كسي بگويد اين 

 سرايت مالكيت در اجزاء عين

يا در اين اثر خودش را است وجهي كه براي اجازه گرفتن الزم است اين است كه همه آنچه كه در اين كتاب آمده 
همه اين با همه اجزائش مخلوق و پديد آمده توسط كسي است كه آن شخص مالـك كليـت ايـن    است نشان داده 

مالكيت نسبت به كليت اين منحل مـي  شرح باب هادي عشر اين  مثالًاست و اين مالكيت نسبت به كلي اين كتاب 
يـا  اسـت  شود به اجزاء، عين مالكيتي است كه در اشياء ملموس و محسوس وجود دارد اگر كسي مالك اين كتاب 

گوشـه  است به همه اجزاء منحل مي شود. اينكه مالك كل اين فرش  اين مالكيت كل است واست مالك اين فرش 
 د بايد اجازه بگيرد. كند بايد إذن بگيرد از كلش هم بخواهد استفاده كناده اي از اين را هم اگر كسي بخواهد استف

 تصرف در اجزاء عين  

استدالل وجه اول را عرض مي كنيم پس دو مقام بحث شد در مقام اول هم سه احتمال است وجه اول اين بود كه 
نياز به اجازه دارد احتمال اول هم اين است كه مالكيت همانطور كه در اشخاص عيني خـارجي بـه همـه اجـزاء و     

مالك دارد اينجا هم بنا بر اينكه ما حق تصرف كل منحل مي شود و همينطور تصرف في كلي جزء جزء نياز به إذن 
مالكي اين تأليف و حق معنوي تأليف و كتاب و امثال اينها را بپـذيريم آن امـر تجريـدي انتزاعـي كـه مملـوك آن       
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شخص است آن هم مثل امر عيني خارجي است وقتي كه مملوك شد كل  كـه مملـوك شـد يعنـي همـه اجـزاء و       
د يك بار كل اين را بدون كنينكه وقتي باب هادي عشر را مي خواهد استفاده شرائط هم مملوك او است. از جمله ا

إذن او تكثير مي كند يك وقتي يك قسمتي را بدون إذن او اين را ضمن يك كتاب ديگري تكثير مي كنـد و بـراي   
 د. كند يا يك سوم و يك چهارمش را تكثير كنتقرير بيشتر قضيه اگر كسي بيايد نصف يك كتابي را تكثير 

 ( نظر آقاي اعرافي )جمع بندي 

حق معنويش را بپذيريم اشكال دارد بايد إذن بگيرد چه در كل كتاب چه در جزئي از كتـاب، بايـد إذن    بنابراين اگر
بگيرد. كسي نمي تواند بگويد من كل دو جلد اصول فقه را بدون إذن مرحوم مظفر تكثير نكرده ام يك جلـدش را  

فقط بحث مطلق و مقيدش را تكثير كرده ام اين بنابر حق معنوي اشكال دارد. اينجا هـم كـه    تكثير كرده ام يا اينكه
كسي اقتباس مي كند و در بخشي از كتابش از كتاب ديگري استفاده مي كند دو صفحه يا سه صفحه از عين الفـاظ  

ع كرده اسـت آن را در اينجـا   يا ايده اي كه او در چند صفحه داشته كه فرض بگيريد كه ايده مهمي است كه او ابدا
بياورد و از او إذني نمي گيرد. همانطور كه در مالكيت اشياء محسوس مثل اين فرش يا خانه يا ديوار مالكيت منحل 
به همه اجزاء مي شود و تصرف در اجزاء هم في كل جزء مانند تصرف في جميع األجزاء محتاج إذن و اجازه است 

ول دارند. عين همين ايده را در اين كتاب انتزاعي تجريدي يا اين فكر و تئوري كه اين را همه در اشياء محسوس قب
كسي ايجاد كرده در اين هم وجود دارد. كليت اين كه مملوك او بود اجزاء آن هم مملوك او مي شـود و آن وقـت   

و اجـازه دارد. اينكـه   د بخصوص آنجا كه به الفاظها باشد اين نياز بـه إذن  كناگر بخواهد آن اجزاء را كسي تصرف 
در آن كتاب و اثر او فرض كنيد يك مجموعه اي است كه يك بخشيش را او مـي گيـرد كـه آن بخشـش هـم       مثالً

  .و إذن و اجازه اي از او نمي گيرد و آن را در آنجا مي آورد اين وجه براي احتمال اول استاست چيز مهمي  اتفاقاً

 اثر در اقتباس از نياز به إذن عدموجه دوم: 
  .دارد ننياز به إذن و استبصار و اجازه  مطلقاًوجه دوم اين است كه كسي بگويد 
نياز به إذن و اجازه ندارد اين است كه فرض بگيريـد كـه مـي گويـد از او      مطلقاًدليل براي احتمال دوم كه بگوييم 

دهد يا ندهد فرض كار به آن نداريم كه بايد اسناد اوست ولي از او اجازه نگرفته است وجه اول همين را مي گيرد 
مي گيريم كه اسنادش هم داده و آدرس مي دهد كه از كتاب فالني اسـت ولـي از كتـاب فلسـفه بخـش مهمـي را       

د مي گويد اين وجه اشكال دارد بـراي  دهاستفاده مي كند ولي هيچ اجازه اي از او نگرفته است حتي اگر اسناد هم 
د إذن مالكش را مي خواهد و هنوز كليت كنمالكيت اجزاء است و اجزاء هم اگر بخواهد تصرف  اينكه مالكيت كل

 اين از مالكيت آن بيرون نرفته است. اين وجه و استدالل براي احتمال اول است 
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 عين كلموضوعيت ملكيت براي 

ي و انتزاعي نبايد مقايسه بـا  وجهي كه براي احتمال دوم مي شود گفت اين است كه اين امر را در اين امور تجريد
امور محسوس و امور خارجي كرد و در اين نوع كتابت يك اصل يا خلق يك هنـر عـرف در اينجـا مالكيـت را از     
قبيل اقل و اكثر ارتباطي مي داند نه اقل و اكثر استداللي، وجه و دليل براي احتمال اول اين بود كـه ايـن مجموعـه    

ت اجزاء مي شود و اينها از قبيل اقل و اكثر استداللي اسـت ولـي وجـه دوم مـي     مالكيت به مجموع منحل به مالكي
گويد كه در اشيائ محسوس ممكن است اينطور باشد ولي در اين امور تجريدي و انتزاعي و معقول مالكيـت كـل   

نچه كـه  موضوعيت دارد و اين مالكيت منحل به اجزاء نمي شود رازش هم اين است كه از نظر عرفي و ارتكازات آ
ارزش دارد و كار مهم آن شخصي است كه نوشته است تركيب مجموعه اينها در كنار هم بـه صـورت يـك كتـاب     

د ايـن ارزش  شـو ادبي يا يك اثر هنري است كل بما هو كل موضوعيت دارد و اما اگر بخواهد قطعاتش جدا جـدا  
 جه دوم استاين هم واست مهمي ندارد كه بخواهد بگويد اين ماليك قطعات جدا جدا 

 از اثر تفصيل در إذن براي اقتباس وجه سوم:
احتمال و وجه سوم هم اين است كه كسي بين آنجايي كه اين تقليد يا نقل در يـك حـد وسـيع و گسـترده باشـد      

ـ تفصيل قائل باشد يا اينكه به صورت معمولي و اندك در بين يك كتاب از يك كتاب ديگري هم نقـل   د. يـا بـه   كن
ن آنجايي كه كسي كتابي بنويسد و بخش عمده اي از آن كتاب نقل از كتاب ديگري باشد و بخـش  عبارت ديگر بي

 د. اگر در اين حد باشد عرف مي گويد اين خيلي قريب به آن كتاب است. كنعمده اي از كتاب ديگري را نقل 

 نظر آقاي اعرافي

احتمـال سـوم تفصـيل بـود بـين آنجـايي كـه         يم كهكناعتقاد ما همان احتمال سوم است بين اين دو ما بايد جمعي 
د. اين إذن دهبخواهد نقل در يك حد فراواني باشد و يا بخشهاي عمده اي را از يك كتابي بگيرد و در كتابش قرار 

و ارجاعي مـي دهـد و   است مي خواهد. تا آنجايي كه پراكنده  از صد كتاب هر قسمتش يك نكته اي استفاده كرده 
انع دارد و بايد إذن بگيرد آنجايي است كه بخش عمده اي را نقل مي كند و قسم دوم مـانعي  مي رود. آنجايي كه م

ندارد براي اينكه اين دو حرفي كه ما در استدالل براي قول اول و قول دوم زديم هر كدامش در جاي خود درسـت  
قول و تجريدي بـي انحـالل   است و درستيش هم به اين معناست كه ما نه مي گوييم انحالل ماليكت كل اين اثر مع

است نه مي گوييم به همه اجزاء انحالل پيدا مي كند مي گوييم انحاللش مثل امر محسوس است چطور وقتـي مـي   
يم مالكيتي تصـيور نمـي كنـد. در ايـن امـر      شوگوييم منحل مي شود تا يك جايي منحل مي شود ولي اگر ريز ريز 

ل دارد هر فصلش مال او است اگر كسي بخواهد يك فصـل ايـن را   كتابي نوشته ده فص مثالًمعقول و تجريدي هم 
بحث علت و معلـول را در كسـي    مثالًاگر يك مرحله نهايه يا فلسفه  مثالًد دهبه طور كامل يك فصل كتابش قرار 

در كتابش بياورد بايد إذن بگيرد اين مملوك آن شخص است اين حد در اندازه اي است كه عرف مي گويد كـه آن  
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كت روي دوازده مرحله نهاية الحكمه منحل به هر مرحله اي مي شود و يك مرحله اش را كسي بخواهـد نقـل   مالي
د و بخصوص اگر عين الفاظ باشد بايد اجازه بگيرد ماليكت منحل مي شود حتـي ممكـن اسـت بعضـي فصـول      كن

ورده باشد عرف نمي گويـد  پنج يا دو سطرش را آ مثالًد. اما در فصل حاجت معلول به علت شومهمش هم اينطور 
كه مملوكيتش تا اين حد منحل مي شود. يا كتابي نوشته كه قطعات ادبي دارد در مـورد حضـرت امـام حسـين يـا      

ده قطعه دارد كه هر قسمتش را با يـك نگـاه ادبـي بـه گوشـه اي از زنـدگي آن        مثالًسالم اهللا عليه  حضرت زهرا
د اين مملوك است و مال اوست و إذن مي خواهـد  كنشخص پرداخته است اگر كسي يك فصلش را بگيرد و نقل 

 ولي اگر چند عبارتش را از جاهاي مختلف بگيرد اين مانعي ندارد. 

 جمع بندي
حتي بخشي هم  مطلقاًيت است سه احتمال بود دليل براي احتمال اول كه مي گويد پس در مقام اولي كه بحث مالك

كه از كتابي نقل مي كند بايد إذن بگيرد يا قسمتي از اثر هنري او را كه استفاده مي كنيد بايد إذن بگيرد. وجهش اين 
حسوس است و منحل مي است كه ماليكت كل نسبت به اين امر معقول و تجريدي مثل مالكيت كل نسبت به امر م

شود. دليل براي احتمال دوم اين است كه اينجا جاي انحالل ماليك كل به مالكيت اجـزاء نيسـت و لـذا آنچـه كـه      
د انحالل به اجـزاء  شومرغوبيت و مطلوبيت و مملوكيت براي اين شخص دارد كل بما هو كل است كه اگر قطعات 

دوم بود. از نظر عرفي هم نـيم صـفحه يـا چنـد كلمـه را از كتـاب       پيدا نمي كند. اين دليلي براي وجه اول و وجه 
ي انحالل مالكيت در آن نيست ما بر اساس مدلهايي كه جاي ديگر است تطبيقش مـي دهـيم چنـين    كنديگري نقل 

بحثي جايي نشده است اگر بخواهيم مثال بزنيم در همان چيزهاي محسوس و ملموس هم گاهي اجزاء آنقـدر ريـز   
پرزهاي قالي چيزي نيست كه بگـوييم كسـي بخواهـد بـه آن      مثالًرزشي ندارد و مالكيتي درآن نيست مي شود كه ا

دست بزند إذن نگرفت اينجا هم در واقع پنج سطر يا ده صفحه از كتاب ديگري مملوكيت ندارد اين انحالل شـامل  
بعد مي گويم. پـس اسـتدالل   اين اجزاء نمي شود. عرف مي گويد اين ماليكت منحل نمي شود يك نكته ديگر هم 

براي قول اول آن است استدالل براي قول دوم هم اين است مبناي اين دو استدالل هم اين است كـه در قـول اول   
مبنا آن قاعده اي است كه مالكيت كل يطبعها ماليكت اجزاء و ينحل الي مالكيت كل به انحالل اجـزاء مثـل اقـل و    

اين اقل و اكثر ارتباطي است مالكيت روي كل بما هو كل آمـده روي اجـزاء    اكثر استداللي، وجه دوم اين است كه
 منحل نمي شود اين وجه براي قول اول و قول دوم است. 

بنابراين جمع بين آن وجه و دليل اول براي احتمال اول و دليل دوم براي احتمال دوم اين است كه هـر دوي اينهـا   
گويد منحل مي شود و هم آن كه مي گويـد منحـل نمـي شـود.      درست است ولي در جاي خودش، هم آن كه مي

د منحل نمي شود و براي آن عرف مملوكيتي قائل نيست. كـه  شوا يك حدي و تا حدي كه ريز تر تمنحل مي شود 
تـاب باشـد هـم    كميت مؤثر است كه چه مقدار از يك ك اين علقه براي او نسبت به قطعات ريز هم باقي است. هم
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ه اصلي ممكن است كسي كل نظريه اش را در يك چكيده اي آورده كه عبارتش هم كـم اسـت كـل    اينكه او بزنگا
نظريه نسبيت در دو سه صفحه نوشته شده است. و لذا اين تابع نظر عرف است كه اين انحالل تا يـك حـدي مـي    

كتـاب نوشـته    آيد كه يك هويت مهمي برايش قائل باشد و يك جزئيت مهمه اي برايش قائل باشد. اين شخص كه
و هر كدام موضوع مستقل دارد اين تكه كـه ماليكـت منحـل از او نشـده     است اش را از جاي ديگر گرفته تكه تكه

را از كتاب ديگري گرفته و هر كدام را از جاي ديگري گرفته جمعش يك تـأليف و تركيـب جديـدي بـه آن     است 
اگر كتابي بنويسد مثل اين دائرة المعارفها كـه مقالـه مـي     داده آن مانعي ندارد چون ريز ريز اجزاء مانعي ندارد. ولي

را از كتابهاي متعدد بگيرد. بايد از هر كدام إذن بگيرد فصل فصل ايـن كتـاب    دائرة المعارفشنويسند اين مقاله از 
مـؤثر  هويتي دارد كه مملوكيت دارد و إذن مي خواهد ولي يك گوشه اي مانعي ندارد .و لذا اندازه كمي و كيفي آن 

تا يك حدي كه مي رسد البته يك موارد مشتبه هم دارد كـه   عرفاًدر اين است كه بگوييم نياز به إذن دارد يا ندارد. 
طبق اصول بايد عمل كرد اما در خيلي بخشها هم اتركاز عرفي قصه و قضيه را روشن مي كند. از اين جهت اسـت  

ه از منابع و مصـادر و نقـل بـه الفـاظ يـا معـاني در كتـاب در        كه به گمان ما در اين بحث اقتباس و تقليد و استفاد
حدودي كه خيلي وقتها متداول است كه يك جمله اي از جايي مي گيرد نيازي به آن نـدارد. ولـي اگـر در حـدي     

وقت نياز بـه إذن دارد   برسد كه يك حالت عمده اي داشته باشد كه ارتكاز عرفي هم آن را در حد انحالل بداند آن
 د اينطور داوري كرد در بين قول اول و دوم به اين تفصيلي كه عرض كردم. شودر اين مسأله شايد 

 اسناد نقل به صاحب اثرمقام دوم: 
د كه اين جملـه  كند و مشخص دهاسناد است كه آيا بايد وقتي كه نقل مي كند به آن كتاب نسبت بحث،  مقام دوم

نقل به الفاظ يك بخشي است ولي مهم تر از آن در ايده ها  درها يا اين ايده از فالن شخص گرفته شده بخصوص 
است گاهي الفاظ نيست در كتابش يك ايده اصلي كه از دست نوشته فالني است مي گيـرد و مبنـاي تـأليف يـك     

د در اينجا بـه نظـر   دهد يا نبايد اسناد دهكتاب يا فصلي يا ايجاد و خلق يك اثر هنري قرار مي دهد. اين بايد اسناد 
مي آيد اصل اين است كه بحث ماليكت نيست بحث اين است كه اين از نظر تكويني منتسب بـه او اسـت او اگـر    

د مال خودش است اين خيانـت اسـت كـاري بـه مالكيـت عرفـي و       كند كه كسي تصور كنبيايد طوري اين را نقل 
دبي از خالقيت فالني ناشي شده و انتساب به شـخص  اعتباري ندارد اين ماليكت حقيقي است وقتي كه اين قطعه ا

الف دارد يا عين اين انتسابي كه نوشته شده يا اين ايده اي كه داده شده براي او است كسي بياد طوري اين را ارائه 
د كه گويا اين مال اوست اگر به زبان بياورد يا بنويسد كذب مكتوب يا كذب ملفوظ است الاقل يك نوع خيانت ده

چيزي كه مختص به ديگري است يك نوع اغراء به جهل و خيانت و كـذب اسـت و عنـاوين مختلفـي دارد.     است 
چيزي كه مال آقاي الف است آقاي باء طوري نقل مي كند كه گويا مال مال خودش است اين همان سـرقت ادبـي   

ي دارد. بخصـوص در  است كه در پايان نامه ها و نوشته ها و جاهاي مختلف متصور است و دنيـاي خيلـي وسـيع   
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 پايان نامه و اينها چنين سرقتهايي متداول است البته اين سرقتي كه اينجا گفته مي شود غير از سرقتي اسـت كـه در  
در اسـت  فقه آمده و در اموال و مانند آن است سرقت به مفهوم عام تري است و آنچه كه در اينجا مالك حـرمتش  

 جهل و خيانت در امانات ديگري و امثال اينها است. اين سرقتهاي ادبي همين كذب و اغراء به 

 تابع عرف بودن انتساب اثر 
اي از اينها از اين حيث مشكل پيدا مي كند مگر اينكه عرفي وجود داشته باشد كه در آن عرف مفهـوم اينكـه قطعـه   

كـه در بعضـي از    كسي در اينجا آمده مفهومش اين نيست كه همه اين مال من است اين هماني است كه در دفاعي
كتب قدما مي شد همين است. وقتي مالصدرا يا ديگري بخشهايي از شفاء و اينها را نقل مي كند و مباحث مشرقي 

كليـت كـار بايـد بـراي     اسـت  را نقل مي كند معنايش اين نيست كه عرف اين نبوده متداول بوده كتابي كه نوشـته  
د نام هم نبرد تلقي كسي اين نيسـت كـه مـال    كنلف استفاده خودش باشد اما در اين كليت از قطعه هاي كتب مخت

خودش است اگر اين تلقي وجود ندارد دراين فضا مانعي ندارد در عرفهاي موجود اين تلقي وجود دارد يعني بايد 
بنابراين اين تابع عرف زمانه است كبراي كلي فقهيش اين اسـت  ارجاع كه ندهد گويا از خودش است. د دهارجاع 
ت دادن كار ديگري و اثر ديگري و قطعه اي از اثر ديگري يا فكر و هنر ديگري به خود ايـن شـخص مـانع    كه نسب

عرف اين نيسـت كـه هـر     مي شود تابع عرف است.  اگر يك وقتدارد. اما كجا اين انتساب پيدا مي شود و كجا ن
ست كه مال خودم است ايـن اشـكالي   د و اگر ارجاع نداد معنايش اين ادهچيزي كه انسان نقل مي كند بايد ارجاع 

ندارد ولي اگر عرف اينطور باشد كه همينطور شما مي نويسيد و مصدر و منبع و جايگاه اصلي اين را مشخص نمي 
اين اشكال دارد. اين تابع اين اسـت كـه شـرائط عـرف      آن وقتكنيد معنايش اين است كه اين مال خود شماست 

 چه چيزي باشد اگر آن است مانعي ندارد و اگر اين است مانع دارد.  نويسندگان و كتابت و خلق آثار آنها

 سرقت ادبي
د راست گفتن كـه الزم نيسـت   كناصلش اين است كه اين انتساب چون الزم نيست كه نسبت واقعيش را مشخص 

د اگر عرف اين است كه منبع را ارجاع ندهي مي گويد مال خودت دهدروغ نبايد بگويد و خالف واقع نبايد نشان 
است در حاليكه نيست اين خالف واقع نشان دادن است بايد بگويد ولي اگر عرف اين نيست مـانعي نـدارد. البتـه    

 اين را د عرف مي گويد بايدكنزيادي يا ايده مهمي را نقل  نجايي كه مي خواهد بخش نسبتاًآاالن عرف حداقل در 
د و اگر ارجاع ندهد معنايش اين است كه مال خودش است اين تابع اين است كه تلقي عرفي از اين چه دهارجاع 

يم و آن ايـن اسـت كـه در    كنباشد. اين هم در مقام دوم است همينجا در مورد سرقت ادبي نكته ديگري هم اضافه 
وجود دارد غير از اينكه خودش مي خواهد نسـبت  سرقت ادبي مثل پايان نامه و امثال اينها گاهي عناوين ديگر هم 

 مثالًد و آن عناوين ديگر اين است كه يك حكم حكومتي است يا ترتب يك امتيازات و امثال اينهاست در اينكه ده
د هم تخلف از حكم حكـومتي  كنكسي پايان نامه بنويسد يا اين نمره را بياورد اگر كسي درآن كار تقلب يا سرقت 
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كه آن امتيازات بعدي هم حقش نيست و اگر از آنها بهره اي مي برد حرام است. اينها هم آثار ديگري كرده و هم اين
است كه در مثل نمره يا نوشتن مقاله يا نوشتن پايان نامه و از اين قبيل چيزها كه در جاهايي مثل يك تشكيالتي يـا  

  .برنامه اي يا كشوري مشهور مي شود
ه نسبت نداده و مرتكب اغراء به جهل و خالف در نقلهاي خودش شده است عـالوه بـر   بنابراين غير از آن بحثي ك

تخلف از حكم حكومتي در جايي كه حكم واليي باشد مي شود. و عالوه بر اين امتيازتي كه مي خواهد بهره ببـرد  
نكات خاصـي اسـت   به دست نياورده آن را مالك نيست و حق او نيست و مشروعيت ندارد. اينها  واقعاًدر حاليكه 

 كه در اينجا مترتب است. 

 امتحاندر تقلب 
سال پنجاه و نه كه ما معالم مي خوانديم مرحوم آقاي گلپايگاني امتحانات حوزه است در تقلب امتحانات يك نكته 

را متداول كردند و آقاي بروجردي شروع كردند امتحانات را ايشان نظم دادده بودنـد و يـك سـؤال ايـن بـود كـه       
ها. يك آقايي رفته استثناي عقيب جمل متعدده بنا بر نظر صاحب معالم به جمله اخيره بر مي گردد يا به همه جمله 

بود پشت پنجره و سؤالها را لو داده بود. و جوابهايش را از پشت پنجره مي خواند مي گفت استثناي عقيـب جمـل   
متعدده بنا بر نظر صاحب معالم به جمله اخيره باز مي گردد. من اين را گاهي مي گويم براي اينكه روحانيت در آن 

كه بعـد  است همه عزت دارد. در آنجا اين نوع موارد اگر باشد يك نكته اي زمان تا اين حد ضعيف بود و االن اين 
در تقلب اينطور توجيه مي كنند يك وقتي خودش انجام مي  است.از اينكه او گفت اين بلد است اين شبهه در آنجا 

ا نمـي  دهد يك وقتي كسي برايش مي گويد يك تقسيم اين است كه گاهي بعد از اينكه تقلب كرد هنـوز مطلـب ر  
با وجود است دليلش هـم ايـن    اصالةرا سؤال كرده اند مي نويسد اصالة الوجود  مثالًداند و دركي از مطلب ندارد 

مي فهمد و هميشـه هـم بناسـت در     واقعاً ك ندارد كه اصالة يعني چه يك وقتدر واقعاًعبارتها را مي نويسد ولي 
اسـت  همد و خودش هم دخيل نبوده و عامل غير اختياري بوده چيزي را بف واقعاًذهنش بماند. و لذا در آنجايي كه 

  .پس بحث تقلب اينطور مي شود كه اشكال دارد 52/32Uوييم Uكه بگآنجا بعيد نيست 

 ( نظر آقاي اعرافي )جمع بندي 
ه و بنابراين نقل چيزي بدون ارجاع داده در جايي كه قرار بر ارجاع است اشكال دارد اگر در امتحانات و پايـان نامـ  

د به لحاظ حكم حكومتي و تشكيالتي اشكال پيدا مي كند سوم هم اينكه كنتحقيق و اينها باشد و از ديگري سرقت 
اشكالي دارد كه از لحاظ ترتب آن امتيازات مادي است و تقلب كردن مانع ندارد ولي اگر چيـزي در حـين امتحـان    

بداند آن كمي جاي بحث دارد. ما مكـرر   كامالًو اوهم  كسي چيزي را به او بگويد بدون اينكه اختياري در او باشد
مواجه به آن هستيم كه طرف مي گويد  كه من در آزمون نهايي تقلب كرديم و از رتبه حقوقيم به اين درجـه آمـده   

د دهـ و طالب اينها نيست. بايد از تحقيق و دقت آنچه كه متعارف است بايد انجام  ءاين متداول است. در بين علما
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انجام ندهد شايد اشكال داشته باشد. امتحان گذاشته شده كه براي اينكه اين شخص اين مطلـب را بدانـد ايـن    اگر 
خودش نرفته دنبالش و در حال نشسته كسـي حـرف مـي زد و او     است يك وقتاز قبل بوده  يك وقت دانستنش

رط مي كند كه در جلسـه امتحـان   شنيده و االن بلد است وقتي كه حرف او تمام شد اين را ياد گرفت. يك وقتي ش
ياد نگيرد ولي وقتي كساني اين را مي دانند و اوهم خودش تالش نكرده معلوم است و شرط ارتكـازي اسـت كـه    
نبايد در حين امتحان كسي دنبالش برود ولي اگر از كسي از بيرون بگويد و اين شرط نباشد مي گوييم بلـد بـود و   

د ولي اگر غيـر اختيـاري ايـن را    كنرط ارتكازي است. خودش نبايد اقدام حقش است. البته ممكن است بگوييم ش
 فهيمد اشكال ندارد. 

 از روند علمي اقتباس
كه يك موضوع اين است كه خيلي وقتها اينكه كسي مجموعه كتابهـايي را خوانـده و   است يكي دو نكته ديگر هم 

االن در قالب ديگري مي ريـزد و مـي آورد ايـن مـانعي     به چيزهايي انس دارد و از همه آنها هم استفاده كرده ولي 
در فضاي رشد علمي اينجا نمي شود بگويد كه مـن از چـه كسـاني اسـتفاده كـرده ام چـون نقـل         ندارد چون قطعاً

مستقيمي است و به معناي چيزي نيست در فضاي علمي اين رشد كرده و از همه اينها استفاده كرده و ايـن نظـر را   
 عي ندارد. اين بهره گيري اجمالي از يك روند علمي و از مجموعه آثار و كتاب و امثال مانعي ندارد. مي دهد اين مان

 اقتباس از درس استاد

 الف. عدم نياز به إذن

يك مطلب ديگر اين است كه نكته ديگري كه اينجا وجود دارد خيلي جاها إذن فحـوا وجـود دارد از جملـه درس    
و هيچ قيد و بندي نگذاشته معنايش اين است كه اگر كسي بخواهد اين حرفها را  گفتن اگر استادي درس مي گويد

د اجازه اي نمي خواهد ولو اينكه ممكن است فالن رأي او در جايي رأي ابتكـاري اسـت و او طـرح كـرده     كننقل 
ـ      است  ك ولي طرح اين در فضايي كه فضاي آزاد است معناي اين در بحث مقـام اول اسـت طـرح يـك ايـده در ي

كالس درس يا ارائه نوار در جايي كه هيچ قيد و بندي نگذاشته إذن فحواهايي در اينجا وجـود دارد معنـايش ايـن    
  .د پولي نمي خواهد اجازه اي نمي خواهدكناست كه هر كسي مي تواند از آن استفاده 

 ب. لزوم انتساب مطلب

دون اسناد اگر فضاي علمي زمان باشد كه اسناد بايـد  د ولي بدهد اينجا بايد اسناد كنالبته بايد انتسابش را مشخص 
د ولي مالكيت و پول و اجازه و اينها الزم نيست براي اينكه خودش اقدام به ايـن كـرده فحـواي    دهد اسناد بايد ده

 اقدام او اين است. 
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زم نيست اجازه د و چيزي مال خود او باشد و چيزي كه در كتابها گفته شده و او نقل مي كند الكناگر جايي شرط 
گرفت. اگر چيز خاص خود او باشد نقلش بايد با اجازه او باشد و اگر او اجازه ندهد نمي شود. اين هـم دو نكتـه   

د مانعي ندارد ولي اگر جايي درس مي دهد و نظر او را به عنوان نظر خودش كناي كه بر اينها افزوده مي شود. نقل 
دارد و هم از نظر تكليفي مشـكل دارد ولـي نقـل همينطـوري اشـكال      اعالم مي كند اين هم از نظر وضعي مشكل 

ندارد. االن فضاي اينترنت و اينها اينطور است خيلي وقتها چيزي كه در اينترنت مي آيد معلوم است كـه إذن نمـي   
 خواهد و آن بحثي هم كه مي گفتيم يك كتابي كه چند بار چاپ خورده جزء چيزهاي عمومي مي شود. 

ول و مقام دوم و نكات متعددي بود كه در ذيل اين بحث مطرح شد و به مناسبتي سرقت ادبي و تقلب و اين مقام ا
يم. ممكن است كناينها هم مشخص شد. البته تقلب شايد نكات ديگري داشته باشد كه در جاي خودش بايد بحث 

د هشتاد درصد آنچه كه چـاپ مـي   عناوين خاصي باشد كه تضييع وقت باشد ولي اگر آنها نباشد مانعي ندارد. هفتا
د. مطالب زيادي در ذيل ايـن بحـث   كنشود همين است. ممكن است عناوين ديگري باشد كه در كار اشكال ايجاد 

يم در عين حال اگر نكته جديدي بـود و بعضـي از   دهمباني آن را گفتيم شايد نيازي نباشد كه بسط  تقريباًاست كه 
رازي آمده چيزهاي روشني است كه مباني بحث را روشن كرديم نياز به تفصيل تنبيهاتي كه در كتاب جناب آقاي خ

 بيشتري نيست اگر چيز مهمي باقي بود در جلسه بعد عرض مي كنم. بعد هم حلق لحيه است.       
  وصل اهللا علي محمد وآل محمد                                                                         
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