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عرفت الحضارات القدیمة كثیرا من المعاني  األساسیة المرتبطة بحقوق المؤلف وكان 

  .لھا األثر الكبیر في تطویر معنى اإلنتاج الفكري وحمایتھ 

من نسبھم من األشعار فقد عرف العرب قبل اإلسالم ذلك من خالل ما یقومون بھ

وبعد ظھور اإلسالم ولما نرى فیھ من حث وتمجید ألھم خصائص التألیف ، لقائلیھا 

الى ) المؤلف(التي تتمثل في االبتكار واإلبداع الذھني وإشارة الى ضرورة لجوء العالم 

ال اختراع المعاني اإلبكار لألمور المحدثة التي لم یقع مثلھا الى كتابتھا الن الحوادث 

یرفع هللا الذین امنوا والذین أوتوا العلم (عند حد منھا قولھ تعالى فتتناھي وال تق

في مدى تبني الفقھاء لحقوق المؤلف بالشكل والكیفیة اولكننا لو دققن...و) ١)(درجات 

الى عناصر حقوق المؤلف ربما ألنھا لم قالتي تطرح الیوم نرى الكثیر منھم ال یتطر

زمن الذي انطلقوا فیھ في أبحاثھم أو ألنھا تعتبر من المسائل تكن مطروحة في ال

  .القانونیة المستحدثة 

أنھا من المسائل المستحدث ، ھنا أن ھذه المسالة من المسائل المستحدثةھأما ما نعنی

من المواضیع المستحدثة - حق المؤلف-موضوعھا ألن الموضوع للمسألة الشرعیة ھو

التي ولدت بعد انتشار الطباعة والثورة المعلوماتیة وان الكثیر ممن یسأل عن جواز 

  .برمجیات دون إذن مالكھا األصلي وعدم جواز تقلید أو استنساخ المصنفات وال

وخیر ما یذكر ھنا ما عللھ السید محمد حسین فضل هللا في حوار لھ من أن النظرة 

نال یقرو( الفقھیة العامة الموجودة وعلى األقل لدى العلماء المسلمین الشیعة ھو أنھم 

أن یأخذه الملكیة الفكریة ویرون أن االختراع الذي یخترعھ أي إنسان یمكن ألي شخص 

ویستفید منھ ولیس للمخترع الحق في منعھم من ذلك ألنھم یرون أن الحق وھو الذي 



، تخضع لھ الملكیة الفكریة إنما یكون لھ شرعیة إذا جاء من مصادر التشریع اإلسالمي 

أن لصاحب ھذا الجھد نوحیث ال تأكید للملكیة الفكریة في ھذه المصادر فإنھم  ال یرو

ونظرا للضرورة الملقاة ) ٢) (منع اآلخرین من استثماره أو استغاللھ واإلنتاج حقا في

على عاتقنا جمیعا علینا أن نبین مدى ارتباط ھذه الحقوق الموضوعة من قبل الدول في 

  .قوانینھا الوضعیة مع ما تحتویھ الشریعة اإلسالمیة من أدلة نذكرھا في فصلین 

ن لیعیشوا في مناخ مالئم لإلنتاج واإلبداع لكي تكون حافزا لجمیع المؤلفین والمبتكری

باإلضافة الى المصلحة العامة لما یعود على المجتمع من اآلثار االیجابیة خاصة وان 

  .المعیار الیوم لقیاس تطور المجتمع ھو مدى اھتمامھ ودعمھ لإلنتاج الفكري والثقافي 


