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 :
ــَل مــن الــشكر  الحمــد هللا أعطــى األنعــام جــزیال، وَقِب
لنا على كثیرٍ ممن خلـق تفـضیال، وصـلى اهللا  قلیال، وفضّ

سه عــدیال، علـى سـیدنا محمــد؛ الـذي لــم یجعـل لـه مــن جنـ
:وعلى آله وصحبه بكرًة وأصیال، وبعد

مـن فقد استجدَّت فـي القـرون األخیـرة صـورٌ جدیـدٌة 
الحقــوق، اشــتهرت بــالحقوق الفكریــة، وبعــضهم جمعهــا فــي 

آخــــرون حــــق االبتكــــار أو الحقــــوق الذهنیــــة، وعبــــر عنهــــا 
.حق التألیف: ومن جملتها. بالحقوق المعنویة

الحــــّق لــــم تعرفــــه كتــــب الفقهــــاء یخفــــى أنّ هــــذاوال
ذلــك أن ؛الُقــدامى إذ هــو مــن مــستجدات العــصر الحــدیث

تــداول الكتـــب فـــي القـــدیم، كـــان عـــن طریـــق النـــسخ بالیـــد، 
ون حــرفتهم النــسخ، ومعلـــوم وكــان فــي زمــانهم أُنــاسٌ مختــصّ

أجــزاء عنـد أهــل الفـن مــشقة نــسخ كتـاب واحــد ال جـرم إن كــان 
المالي للمؤلـفمتعددة، استتبع ذلك اختزال الحق 

.الشریعة، الجامعة األردنیةأستاذ، كلیة *

لـم یعـد یـذكر حالیـًا، هتكـالیف الـورق والنـسخ، غیـر أنـفي 
لتداول الطابعات التي تسحب منها مئات النسخ في وقـت 
ـــــاب  ـــــار التجـــــار وأرب ـــــل صـــــار مّالكهـــــا مـــــن كب ـــــسیر، ب ی
ـــى الواقـــع مـــا  ـــوم أن زوال المـــانع ُیظهـــر إل األمـــوال، ومعل

عــالوًة علــى أن التــألیف صــار ذا أثــر بــالغ . ن قــد منــعكــا
فــي تطــور واســتمرار كثیــر مــن المؤســسات التــي ال غنــى 
ـــة والمؤســـسات  لألمـــة عنهـــا، كالجامعـــات والمراكـــز الثقافی

.)١(المالیة والمختبرات العلمیة
واألمــــر الــــذي أدى إلــــى تــــأخر بــــروز قــــضیة حقــــوق 

ود العـام الـذي مـرّت التألیف فـي العـالم اإلسـالمي، هـو الركـ
بــه األمــة اإلســالمیة حــین ظهــرت حركــة الطباعــة، ومعلــوم 
أن الحركة العلمیة تابعة لحركة األمة فـي مختلـف مجـاالت 
یجابـًا، ویرجـع دخـول أول مطبعـة إلـى الـدول  ٕ حیاتهـا سـلبًا وا
العربیــــة إلــــى أوائــــل القــــرن الثــــامن عــــشر المــــیالدي بمدینــــة 

ُطبــع عــام - إلنجیــلوهــو ا–حلــب، بعــد أن كــان أول كتــاب 
.)٢(م، بمدینة میتر األلمانیة١٤٥٥

،، 

*

م٢١/٧/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم١٧/٣/٢٠١١: تاریخ وصول البحث
 

وال یخفى أن رة صور جدیدة من الحقوق، اشتهرت بالحقوق الفكریة، ومن جملتها حق التألیف، استجدت في القرون األخی
أنّ التألیف صار ذا أثر بالغ في فضًال عنهذا الحق لم تعرفه كتب الفقهاء القدامى، إذ هو من مستجدات العصر الحدیث، 

ومعلوم أن . ت والمراكز العلمیة، والمؤسسات المالیةتطور واستمرار كثیر من المؤسسات التي ال غنى لألمة عنها، كالجامعا
ن أقرته الشریعة اإلسالمیة بما  ٕ یجابًا، بید أن حق التألیف وا ٕ الحركة العلمیة تابعة لحركة األمة في مختلف مجاالت حیاتها سلبًا وا

.ة استعمالهله من تعلقات، فإن تقید التصرف فیه یمنع االعتساف عالوة على أنها أحاطته بسیاج یمنع إساء 

Abstract
In the recent centuries, new kinds and forms of rights have appeared. Of these rights is the intellectual

property rights to which belongs the authorship right which was not known for the classical jurists of Islam.
This right is of the new issues of our modern time. Authorship has become an influential factor for the
continuity and development of various institutions, universities, research centers and financial institutions.
      Intellectual life and movement is part of the movement of the whole community and ummah in its
different fields, whether this movement is negative or positive. In Islam, the authorship right is legislated
and approved, however, there should be limits and controls on it. This is to prevent arbitration. It also
needs protection and preservation.
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القــرن -وال یخفــى علــى أحــد أن مــا یلــي هــذه الفتــرة
كانــــت تمثــــل بدایــــة الحركــــة االســــتعماریة -الثــــامن عــــشر

علــى العــالمین العربــي واإلســـالمي، فتظــاهرت كــل األســـباب 
.على تأخر ظهور هذه الحقوق

ن أقرّ  ٕ تــه الــشریعة بمــا لــه مــن بیــد أن حــق التــألیف وا
حاطتـه  ٕ تعلُّقات فـإن تقیـد التـصرف فیـه بمنـع االعتـساف وا
بـــسیاج یمنــــع إســـاءة اســــتعماله، ولبیــــان ذلـــك بــــشيء مــــن 

:التفصیل جاء هذا البحث على وفق الخطة اآلتیة
.مفهوم التألیف في اللغة واالصطالح: المطلب األول
:مفهوم حق التألیف: المطلب الثاني
.الحقوق األدبیة: الولالفرع ا

.الحقوق المالیة: الفرع الثاني
التكییف الفقهي لحـق المؤلـف فـي احتكـار: المطلب الثالث

.حق النشر
.االعتیاض عن حق المؤلف: المطلب الرابع

:بیان أوجه إساءة استعمال حق التألیف: المطلب الخامس
.تهطبیعة الحق في التشریع اإلسالمي وغای: أوالً 

.أوجه التعّسف في استعمال حق التألیف: ثانیاً 
.وفیها أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث: الخاتمة

 


:مفهوم التألیف في اللغة: أوالً 
أّلفـــت بیـــنهم تألیفـــا، إذا جمعـــت : "قـــال ابـــن منظـــور

الــشيء تألیفــا إذا وصــلت بعــضه بیــنهم بعــد تفــرُق، وألفــت 
.)٣("ببعض، ومنه تألیف الكتب

:مفهوم التألیف في االصطالح: ثانیاً 
ال یختلــف المعنــى االصــطالحي للتــألیف عــن المعنــى
اللغــوي لــه، فهــو جــامع مــادة معرفیــة تخــص موضــوعًا معینــًا 

لتحـــصیل النفـــع وعرضــها فـــي ترتیـــب منطقـــي یجعلهــا قابلـــة 
.المرجو منها

اختـــراع: "وقـــد ذكـــر بعـــضُهم مقاصـــد التـــألیف فـــي قولـــه
معــــدوم، وجمــــع متفــــرق، وتكمیــــل نــــاقص، وتفــــصیل مجمــــل، 

بهم، وتبییوترتیبمطول،وتهذیب نـمخلط، وتعیین ُم

.)٤("أخط
ـــــة، وكُلهـــــا یتعلـــــق بهـــــا  فهـــــذه أنـــــواع التـــــألیف مجمل

ـــــصفت بمقـــــدار مـــــن -موضـــــوع البحـــــث-الحـــــق ألنهـــــا ات
:ك الحــق، ویــضاف إلیهــا مــا یعــرف حالیــاً اإلبــداع أكــسبها ذلــ
.الترجمة والتحقیق

دقـة والجهد اإلبداعي في عمل الترجمة، یتبّدى فـي 
الفهــم للمعــاني المترجمــة، ومــا یــستتبع ذلــك مــن إظهــار لهــذه 

مـا أراده مؤلـف المعاني في ثوب قـشیب، یتحقـق بـه إیـصال 
.)٥(الكتاب المترجم في أبهى صورة له

یكمــن إبــداع التحقیــق، فــي إخــراج نــص المخطــوطبینمــا 
إخراجــــًا ســــلیمًا كمــــا أراده مؤلفــــه األصــــلي، مــــع بیــــان مــــا 

.استشكل فیه، وعزو ما یحتاج إلى عزو منها
ل ممـــا ســـبق ذكـــره مجمـــًال، أنـــواع التـــألیف  ویتحـــصّ

.التي یتعلق بها الحق موضوع الدراسة

 
 

ات د بـه مـا یثبــت للمؤلـف مـن الحقـوق واالمتیــازوُیقـص
.تجاه مؤلفه الذي قام بإعداده

وتحــــسن اإلشــــارة إلــــى أن الدراســــات القانونیــــة لهــــذا 
النـــوع مـــن الحقـــوق، قـــد فاقـــت الدراســـات الـــشرعیة مـــن حیـــث 
العــدد، وكــذا مــن حیــث اســتیعاب جوانــب الموضــوع بــالعرض 

ـــین، فـــي حـــین اقتـــصرت الد ـــشرعیة والمناقـــشة والتقن راســـات ال
تــستتبعه مــن معاوضــة علــى مــسألة مالیــة هــذا الحــق، ومــا 

رث ٕ .وا
األول: والمالحـــظ أن حـــق التـــألیف اجتمـــع فیـــه حقـــان

:والثاني عام،خاص
وهـــو حـــقُّ المؤلـــف نفـــسه، وهـــو مـــا : الحـــقُّ الخـــاصُّ )١

ــــة والحقــــوق المالیــــة  اصــــطلح علیــــه بــــالحقوق األدبی
.للمؤلف، وسیأتي بیانها

وهــو حــقٌّ لألمــة، نظــرًا لحاجتهــا لمــا فــي : امالحــق العــ) ٢
المــصنف مــن علــوم ومعــارف، فلــیس للمؤلــف أن یمنــع 

ر نشره .)٦(األمة من االنتفاع بمؤلفه إذا قرّ

mailto:�@w
mailto:N@k
mailto:@P


،...................................................................................................... 

 ٥٩

:وینحصر الحقُّ العام في ثالث صور هي
.بشرط العزو إلى صاحب الكتاب: االقتباس
.إلى لغة أو أكثر: الترجمة

نعــة المؤلــف مــن نــشر مؤلفــه مــعحــق الدولــة عنــد مما
.)٧(قیام الحاجة إلیه

وقــــد أثبــــت القــــانونیون نــــوعین مــــن الحقــــوق تتعلــــق 
:الحقوق األدبیة والحقوق المالیة:بالتألیف وهي

وســــیعرض البحــــث لبیــــان مــــوجز للحقــــوق األدبیــــة 
المتعلقـة بالتـألیف، لمـا لهـا مــن األهمیـة البالغـة، ثـم نعقــب 

.المالي المتعلق به أیضاً ذلك بعرض للحق 

 ::
یثبــت للمؤلــف عــدد مــن الحقــوق، اصــطلح علیهــا أهــل 

:القانون بالحقوق األدبیة، وهي
:)٨(حق المؤلف في تقریر نشر مصنفه) ١

ومعنــى ذلــك أن للمؤلــف وحــده الــسلطة الكاملــة، فــي أن 
ورة تجعلــه صــالحًا یقــرر مــا إذا كــان مؤلفــه قــد أصــبح فــي صــ

:للنشر أم ال، ویمنح هذا الحق امتیازات للمؤلف هي
أن للمؤلف وحده دون غیـره الحـق فـي تحدیـد مـا إذا -أ

.)٩(كان مصنفه قد اكتمل وأصبح قابًال للنشر
أن للمؤلف وحده الحق في تحدیـد شـكل مؤلفـه وطریقـة - ب

اإلعــــالن عنــــه، هــــل یطبــــع فــــي كتــــاب أو غیرهــــا مــــن 
)١٠(؟...مجالت وما شابهأنواع الطباعة كال

أن للمؤلــف وحــده الحــق فــي تحدیــد وقــت معــین لنــشر - ج
مـــــــصنفه، كافتتـــــــاح مواســـــــم الدراســـــــة بالنـــــــسبة للكتـــــــب 

.)١١(...المدرسیة أو انتظار معرض من المعارض 

:)١٢(حق المؤّلف في نسبة مصنفة إلیه) ٢
ویقـــصد بـــه حـــق المؤلـــف فـــي المطالبـــة بـــاالعتراف 

یــصال هــذا بــأن المــصنف الــذي أعــده ٕ هــو مــن إنتاجــه، وا
المـــصنف إلـــى الجمهـــور مقرونـــًا باســـمه ولقبـــه ومؤهالتـــه 
ـــى كـــل نـــسخة مـــن نـــسخ  العلمیـــة، وذلـــك بـــشكل بـــارز عل

ته للكتاب .المصنف، وهو ما اصطلح علیه بأبوّ
:ویثبت هذا الحق للمؤلف االمتیازات اآلتیة

حـــقُّ المؤلـــف فـــي كتابـــة اســـمه واســـم عائلتـــه ومؤهالتـــه - ١
لمیــــة، وغیــــر ذلــــك ممــــا قــــد یــــساعد علــــى التعریــــف الع

بشخــصه إلــى الغیــر، ویلتــزم الناشــر بمــا یریــده المؤلــف 
.)١٣(في ذلك كله

حقُّ المؤّلف في أن ینشر مصّنفه تحـت اسـم مـستعار، -٢
أو دون ذكــر اســم علیــه أصــًال، مــع بقــاء حّقــه ثابتــًا 

أنـــه هـــو الكـــشف عـــن شخـــصیته واإلعـــالن علـــى فـــي 
.)١٤(المؤّلف

ؤّلـــف فـــي دفـــع االعتـــداء عـــن اســـمه، ســـواء حـــقُّ الم-٣
كــان هــذا االعتــداء تحریفــًا لالســم أو إضــافة الكتــاب 
إلى غیر مصّنفه، أو أي اعتـداء مـن شـأنه أن یـشوّه 

، فیثبــت )١٥(المؤّلــف، واصــطلح علیــه بحــق االحتــرام
لــه المطالبــة بتــصحیح التحریــف، وكــذا بإضــافة الكتــاب

.)١٦(إلیه إذ هو مؤلفه وصاحبه
وذلـك فیمــا یــسمح –مـن ینقــل عـن الكتــاب التـزام كــلّ -٤

اإلحالــة علــى الكتــاب ومؤلفــه، وهــذا -لــه نقلــه عــادة
.)١٧(ما عرف باألمانة العلمیة

والمالحـــــظ أن هـــــذا الحـــــق بامتیازاتـــــه، تُقـــــرره الـــــشریعة
ذلــك أن اإلنــسان حــرٌّ فــي ؛اإلســالمیة بأصــولها وقواعــدها

ـــاآلخرین، كمـــا  ـــم یـــضر ب یحـــرم التـــصرُّف فـــي ملكـــه مـــا ل
شرعًا على اإلنسان أن ینتحل شیئًا لغیره وینسبه لنفـسه،و 

ــم ُیعــط، كالبــس ثــوبي : "یقــولالحبیــب  المتــشّبع بمــا ل
ور .)١٨("زُ

:حقُّ المؤلِّف في تعدیل مصّنفه) ٣
قد یطرأ للمؤلف من األمور ما تجعلـه یـضفي علـى 
تألیفه تعدیًال، إن بتغییر فـي آرائـه، أو بزیـادة فـي مباحـث 

الحــــق ، ویثبــــت للمؤلـــف هـــذا ..الكتـــاب أو بحـــذف وهكـــذا
للـضرر بشرط دفع عوض مـالي إذا تعـرض المتعهـد بالنـشر

.)١٩(من جراء هذا التعدیل

:حق المؤّلف في سحب مصّنفه من التداول) ٤
وهــذا موضــع خــالف بــین القــوانین الوضــعیة، فمــن 
ــه، فــي حــین اشــترط المعترفــون  معتــرف بــه، ومــن مــانع ل

، وأضاف)٢٠(الحق وجود أسباب خطیرة تدفع  لذلكبهذا 
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.)٢١(القانون المصري تقدیر األسباب إلى قاض مختص
ـــد خطـــورة الـــسبب، أمـــر  واعتـــرض علیـــه بـــأن تحدی
إضافي وهـذا یوقـع فـي االخـتالف، كمـا أن األمـور القـضائیة 

تحــــت تأخــــذ زمنــــًا طــــویًال ممــــا یــــؤدي إلــــى بقــــاء المــــصنف 
.)٢٢(ر یده المؤلفالتداول، وهذا خالف ما ی

ــــــذي یظهــــــر أن المــــــسألة إذا تعلقــــــت بالكتــــــاب : وال
فــاألمر یــسیر نوعــا مــا، ذلــك أن -وهــو موضــوع البحــث–

للمؤلف أن یكتب مقاًال أو كتابًا، یبـین فیـه أن كتابـه غیـر 
صالح للتداول، وأنه قد تراجع مـثًال عـن كـل مـا قیـل فیـه، 

إذا لحــــــق وال یعفیـــــه هــــــذا مــــــن التــــــزام التعــــــویض المــــــالي
.بالناشر ضررٌ من جرّاء ذلك

ـــة نمـــا تعظـــم المـــشكلة فـــي األصـــناف األخـــرى كالفنی ٕ وا
مثًال، في حـال توبـة صـاحبها مـع بقـاء مـا كـان علیـه مـن 

.-واهللا أعلم-فسق وفجور متداول بین الناس

 ::
ـــــه ـــــصود ب ـــــألیف حـــــقَّ : والمق إعطـــــاء كـــــل صـــــاحب ت

ربــح ر اســتغالل إنتاجــه بمــا یعــود علیــه مــن منفعــة أو احتكــا
.أي احتكار حق النشر للمؤلف)٢٣(،"مالي

:والفروق بین الحق األدبي والمالي تتجلى في أمرین
أن الحــقَّ األدبــّي ال یجــوز التــصرف فیــه ومــن ثــم ال :األول

تجـــــوز المعاوضــــــة علیــــــه، ذلـــــك أن الحــــــق األدبــــــي متعلــــــق 
وأن مـــن اعتـــاض علیـــه أو تنـــازل بـــشخص اإلنـــسان وعقلـــه،

عنـــــه، یعـــــدُّ متنـــــازًال عـــــن جـــــزء مـــــن شخـــــصیته وهـــــذا غیـــــر 
.)٢٤(مقبول

الحـــقُّ األدبـــي مؤبـــد، بینمـــا الحـــق المـــالي مؤقـــت : الثـــاني
بحیاة المؤلف وبالسنوات التي ینتقل فیها إلى الورثـة علـى 

.)٢٥(اختالف بین القوانین في تحدیدها

 
 

 
 :
:

الحنفیة،اصطالححسبمجردحقّ الحقُّ هوهذا

ذلــك أنــه ینفــصل عــن محّلــه الــذي هــو الكتــاب، وأن إســقاطه 
خالفــًا لمــا عــین الكتــاب –أو اســتعماله ال یحــدث أثــرًا بمحلــه 

مــــــــن أنــــــــه حــــــــقٌّ - حفظــــــــه اهللا–یني قــــــــرره الــــــــدكتور الــــــــدر 
ر ، والـــذي دفعـــه لـــذلك، جعلـــه الحـــّق المجـــرد قـــسیمًا )٢٦(متقـــرّ

یفقــده الحــقللحــق المــالي، وأن إطــالق وصــف التجــرّد علــى 
.صفة المالیة، ولیس األمر كذلك

أي –ذلــــك أن الحــــق المجــــرد قــــسیم للمتقــــرر، وهــــو 
قــد یكـــون مالیــًا كمـــا فــي حقـــوق االرتفــاق وحـــق-المجــرد

الــشفعة، وقــد یكــون غیــر مــالي كمــا فــي حــق القــسم، وكــذلك
األمــــر بالنــــسبة للمتقــــرر، فقـــــد یكــــون غیــــر مــــالي كحـــــق 
القــصاص، أضــف إلــى ذلــك أن كــون الحــق مالیــًا ال یلــزم 

.منه جواز االعتیاض عند الحنفیة
ن جعــل األســـتاذ الــدریني مـــسألة إباحــة التـــصرف  ٕ وا

، هــــو غیــــر مــــسلم أساســــًا للتفریــــق بــــین المجــــرد والمتقــــرر
ذلــــك أن كــــل الحقــــوق مهمــــا كنــــت طبیعتهــــا إذا : -أیــــضاً 

أســقطت صــارت مباحــة، وكــان للغیــر االنتفــاع بهــا، وهــذا 
ینطبـــق علـــى الحقـــوق المجـــردة نفـــسها، كحـــق الـــشرب إذا 
أســقط صــار مباحــًا وكــان للغیــر االنتفــاع بالمــاء لــسقي الــزرع،

فهل ُیقال إن حق الشرب حقٌّ متقرر؟
نمــا ا ٕ لــضابط فـــي التفریــق هــو تغیـــر عــین المحـــل وا

باالســـتعمال أو اإلســـقاط، وكـــذا إمكـــان انفـــراد الحـــق عـــن 
.)٢٧(واهللا أعلم بالصوابمحله، 

-حق المؤلف في احتكـار حـق النـشر-وهذا الحق
ذلــــك أن ســــبب ملــــك ؛مــــشروع أصــــالة ال  لــــدفع الــــضرر

المؤلف له هو إبداعه الذي نـشأ عـن العقلیـة العلمیـة التـي 
هــي جــزء مــن شخــصه، كمــا أنــه ال ضــرر یلحــق بطــرف 
آخــر فــي اســتعمال هــذا الحــق أو تركــه، خالفــًا لحــق الــشفیع

وكـذا من جراء استعمال شریكه حقه في التصرف بجزئـه، 
قـسمها القسم فیه ضرر یلحق الزوجة فـي حـال أهمـل الـزوج

.دون غیرها من النساء
بع ذلـــك أن أصـــله نـــا؛وهــو مـــن قبیـــل ملـــك المنفعـــة

.)٢٨(عن شخصیة المؤلف نفسه، فاختص به دون غیره
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: 
 

:ویمكن حصر أصناف االعتیاض في صورتین
وذلك بأن یتنازل المـصنف عـن : التنازل المؤقت: األولى

حقـــه فـــي نـــشر مؤلفـــه مقابـــل عـــوض مـــالي، لكـــن لــــزمن 
.محدود مع بیان عدد النسخ

وذلـك بـأن یـسقط المـصنف حقـه : زل األبديالتنا: الثانیة
فــي نــشر مؤلفــه مقابــل عــوض مــالي، وأن هــذا الحــق ینتقــل

.إلى الناشر نهائیاً 
وقــد وقــع الخــالف بــین العلمــاء فــي جــواز أخــذ العــوض 

:عن إسقاط المؤلف حقه في نشر كتابه، وذلك على قولین
یمنعــون أخــذ العــوض لقــاء إســقاط المؤلــف : القــول األول

ســماحة الــشیخ : فــي نــشر الكتــاب، وقــال بــه كــل مــنحقــه
، والــدكتور أحمـــد )٢٩(محمــد شــفیع مفتـــي باكــستان فــي زمانـــه

.)٣١(، والشیخ تقي الدین النبهاني)٣٠(الحجي الكردي
حقـه یجیـزون أخـذ العـوض لقـاء إسـقاط المؤلـف : القول الثاني

كثـــر الـــذین بحثـــوا المـــسألة أفـــي نـــشر الكتـــاب، وهـــو قـــول 
، )٣٢(ي النــدوي، والــشیخ محمــد تقــي العثمــانيالــشیخ علــ: ومــنهم

، والـــشیخ بكـــر أبـــو )٣٣(واألســـتاذ محمـــد برهـــان الـــدین الـــسنبهلي
زیـــد، والـــدكتور محمـــد فتحـــي الـــدریني، والـــدكتور محمـــد ســـعید 

ــــــــه )٣٤(رمــــــــضان البــــــــوطي ، وهــــــــو مــــــــا اعتمــــــــده مجمــــــــع الفق
.)٣٥(اإلسالمي

:وفیما یلي ذكرٌ ألهم أدلة الفریقین

:وهم المانعون: ریق األولأدلة الف: أوالً 
ـــه أنـــه حـــق مجـــرد، ) ١ ـــألیف، أكثـــر مـــا ُیقـــال فی حـــق الت

والحقــوق المجــردة ال یجــوز االعتیــاض عنهــا، فهــو كحــق 
.)٣٦(الشفعة
:على هذا الدلیل باآلتيردّ یُ و 

صـــحیح أن احتكـــار المؤلـــف ألحقیـــة النـــشر هـــو حـــق -
مجــرد، لكــن ال یلــزم مــن ذلــك عــدم جــواز االعتیــاض عنــه

:أتيلما ی
" الحقــوق المجــردة ال یجــوز االعتیــاض عنهــا: "القاعــدة- أ

هي قاعدة حنفیة، ولیست قاعدة اتفاقیة بین المذاهب 

.الفقهیة، فال یلزم المخالف بما قرره مذهب دون آخر
إن الحنفیــــــة أنفــــــسهم اضــــــطروا إلــــــى مخالفــــــة هــــــذه - ب

القاعــدة، فأحــدثوا أساســًا آخــر لتحدیــد الحقــوق التــي 
ض عنهــا مــن غیرهـا، وهــو النظــر فــي یجـوز االعتیــا

ِع أصــالة ــر ســبب المــشروعیة، فمــا كــان مــن الحقــوق ُش
ال لــدفع الــضرر جــاء االعتیــاض عنــه، بینمــا مــا شــرع 

االعتیـاض عنهـا، لدفع الضرر من الحقوق فال یجوز
وســبب ســواء كانــت هــذه الحقــوق مجــردة أم متقــررة، 

ــــــاس تعــــــارفوا؛هــــــذا التحــــــول هــــــو العــــــرف ذلــــــك أن الن
.ضة على حقوق مجردةالمعاو 

وكــل هــذا موجــود فــي حــق المؤلــف فــي احتكــار نــشر
ألن ؛مؤلفـه، ذلـك أنـه حـق أصــیل لـم یعتبـر لـدفع الــضرر

ســبب اســتحقاق المؤلــف لــه، هــو الجهــد الــذهني اإلبــداعي 
النـــاتج عـــن الملكـــة العلمیـــة والـــذي ترجمـــه المـــصنف إلـــى 

ــــلَ مؤلــــف، وهــــذه المَ  ة جــــزء مــــن شخــــصیة المؤلــــف فهــــي َك
ه، كما أن الناس تعـارفوا المعاوضـة علیـه، فلـزم جـواز كَ لَ مَ 

.)٣٧(ذلك
القول بجواز أخذ العوض عن حق التألیف، مآلـه أن ) ٢

ل  المؤلــــف ســــیمتنع عــــن اإلذن بنــــشر كتابــــه إال إذا حــــصّ
)٣٨(عوضـــه، وهـــذا هـــو منـــع العلـــم عـــن مـــستحقیه وهـــو حـــرام

ـه، ألجـم یـوم ال":لقول رسول اهللا  قیامـةمـن كـتم علمـًا یعلُم
.)٣٩("بلجام من نار

بـــأن تحـــریم كتمـــان العلـــم، ال یـــنقض: ویـــرد علـــى هـــذا
أصـــل حـــق الملـــك الـــذي هـــو مقـــرر شـــرعًا، غایـــة مـــا فـــي 
األمــر أن كتمــان العلــم كاحتكــار المنــافع والخبــرات والــسلع،

التــــي یخفیهــــا أصــــحابها طلبــــًا الرتفــــاع أســــعارها، والنــــاس 
ــ ــم ینقــل عــن أحــد أن إن تحــریم : ه قــالمحتــاجون إلیهــا، ول

نمــا تبــذل بأثمــان  ٕ االحتكــار یلــزم منــه بــذل الــسلع مجانــًا، وا
ــة ینتفــي معهــا الــضرر علــى الجمیــع، فلبــاب القــول  معقول
أن ال دلیل في تحریم كتمان العلـم علـى منـع المؤلـف مـن 

.)٤٠(حقه في مؤلفه وأخذ العوض علیه

ــة الفریــق الثــاني: ثانیــاً  واســتدل المثبتــون لحــق المؤلــف: أدل
:یأتيفي احتكار نشر مؤلفه بما 
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ــــت بعــــین )١ ــــألیف اختــــصاص بمنفعــــة تعلق أن حــــق الت
فلمـــا -نظـــرًا لثبـــوت مالیـــة المنـــافع–مالیـــة، فكانـــت مـــاًال 

، أضــف إلــى ذلــك )٤١(كانــت كــذلك جــاز المعاوضــة علیهــا
أنها من ملك المنفعة ولیس مـن ملـك االنتفـاع، دلیـل ذلـك

لــه دون أن المؤلــف مــصون شــرعًا فلــیس ألحــد التعــرض 
.إذن مؤلفه

أن العــرف جــرى علــى اعتبــار الحــق المــالي للمؤلــف ) ٢
فــي تألیفــه، فالنــاس یعتاضــون عنــه ویجــازون علیــه، ومعلــوم 
أن العــرف متــى لــم یــصادم أصــًال تــشریعیًا، صــلح أن یكــون 

.)٤٢(مستندًا شرعیًا لألحكام
ومــا یــذكره المــانعون ألخــذ العــوض عــن حــّق التــألیف 

نمــا هــي محــض اجتهــادات قــدلیــست أصــوًال تــشری ٕ عیة، وا
أن : تــــصیب وقــــد تخیــــب، وتقــــرر عنــــد علمــــاء األصــــول

.)٤٣(ال ینقض بمثلهاالجتهاد
اعتبـــار الحـــق المـــالي للمؤلـــف فیـــه نفـــٌع ظـــاهر بـــّین )٣

ـــدفع بأهـــل ؛لألمـــة ـــًا قویـــًا، ی ـــك أنـــه یكـــون حـــافزًا معنوی ذل
الفكـــر والنظـــر إلـــى إبـــداء مـــا توصـــلوا إلیـــه مـــن نتـــائج قـــد 

ـــا أن زماننـــا زمـــان تـــصنع حیـــاة  أمـــة، خـــصوصًا إذا علمن
تخـــــصص ال یقبـــــل المزاحمـــــة، فمـــــن ســـــلك طریـــــق العلـــــم 
ل  والمعرفة لیس له أن یخلط ذلك بتجارة والعكـس، فتحـصّ
أن الحقــوق المالیــة للتــألیف عــون للمــؤلفین علــى اإلبــداع، 

ـــــد مـــــن اعتبارهـــــا شـــــرعاً  ـــــصود الـــــشرع ؛فكـــــان الب ألن مق
شرعیة مفادهــا أن ال تحــصیل مــصالح النــاس، والقاعــدة الــ

ـــاقي  ـــه فهـــو واجـــب، وكـــذا األمـــر فـــي ب ـــتم الواجـــب إال ب ی
.)٤٤(المطلوبات

اإلعانات التي كان یتلقاها أهـل العلـم فقـدت فـي هـذا )٤
العصر، وما بقي منها یعد أمرًا نادرًا، فكـان الحـُق المـالي 

علیــه األمـــر لمــا كــان للتــألیف فرجــا ومخرجــا مـــن اهللا 
ذلـك أن اسـتغناء أربـاب العلـم في زمن الـصالح، أضـف إلـى 

والفكــر عــن مــصادر اإلعانــة مهمــا كــان نوعهــا، طریــق إلــى 
نــوع تبعیــة، وقــد تقــرر إظهــار الحــق دون الــشعور بمنــة أو

بقــدر حاجتــك للغیــر، یأخــذ ذاك الغیــر هعنــد العــارفین، أنــ
.)٤٥(من دینك وعرضك

لــــو كانــــت المؤلفــــات مــــن قبیــــل المباحــــات، والنــــاس فیهــــا ) ٥
لــك عــن األعــالم األوائــل، غیــر أن األمــر علــى شــركاء، لُنقــل ذ

خالف ذلك، فقد اشتهر عن أئمة العلم أنهـم كـانوا یـضنون بمـا 
ــــدهم إال إذا رأوا أهلیــــة المتلقــــي، وكــــانوا یمنعــــون كتــــبهم إذا  عن
عــرض لهــم، بــل إن مــنهم مــن كــان یعتــاش علــى بیــع مــا ألفــه، 

.)٤٦(أو أخذ األجر في التحدیث بما سمعه
لمــا : "أثــر عــن أســد بــن الفــرات فــي كتبــهومــن ذلــك مــا

عـــزم أســـٌد علـــى الرحیـــل إلـــى أفریقیـــا قـــام علیـــه أهـــل مـــصر، 
ـــــى  ـــــیهم فقـــــدموه إل ـــــسخوها فـــــأبى عل ـــــه أن ین فـــــسألوه فـــــي كتب

وأي ســبیل لكــم علیــه، : القاضــي بمــصر، فقــال لهــم القاضــي
رجـــل ســـأل رجـــًال فأجابـــه،  وهـــو بـــین أظهـــركم فاســـألوه كمـــا 

فـــي ســـؤاله أن یقـــضي حـــاجتهم، ســأله، فرغبـــوا إلـــى القاضـــي
ــــك، فنــــسخوها حتــــى فرغــــوا  ــــسأله القاضــــي فأجابــــه إلــــى ذل ف

ولم یكـن لـه حـق فـي احتكـار نـشر كتبـه، لمـا كـان . )٤٧("منها
.له منعهم ابتداء

ـــاس فـــال )٦ ـــشره للن ـــه وین ـــف مـــسؤوٌل عمـــا یكتب أن المؤل
: قاعـدةمانع من إثبـات العـوض لـه عـن ذلـك، جریـًا علـى 

.)٤٨("الغنم بالغرم"
التــألیف أصـــل ألعیـــان مادیـــة هـــي الكتـــب، وهـــذه أن )٧

.)٤٩(ماالً األخیرة تعد ماًال، فناسب اعتبار أصل المال 
تــرك حــق النــشر مباحـــًا للجمیــع، فیــه ضــرر فـــاحش )٨

بالكتـــاب، وهـــو واقـــع مـــشاهد، ذلـــك أن دور النـــشر تفننـــت 
فــي إظهــار الكتــب ذات األخطــاء الكثیــرة، والــسقط المخــل 

الــزالت تـــؤثر علــى مـــن بمــا ورد فــي المـــصنف، وأن هــذه
یسعى في تحصیل العلم والمعرفة، خاصـة أن الكتـاب أعظـم 

مـادة الفـساد، معلـم فـي هـذا الزمـان، والـشریعة قاضـیة بحـسم
وال سـبیل إلـى ذلـك إال بإثبـات حـق النـشر بالنـسبة لمؤلـف 

علـــى إخـــراج مـــا ألفـــه ألنـــه غالبـــًا یكـــون أحـــرص ؛الكتـــاب
.)٥٠(سلیمًا من كل ما یشینه

:الترجیح
والـــذي یظهـــر للباحـــث أن إثبـــات حـــق المؤلـــف فـــي 
احتكــار اســتغالل مــصنفه، بمــا یعــود علیــه مــن منفعــة أو 

:ربح مالي، هو الراجح لألمور اآلتیة
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أن المــانعین لالعتیـــاض عــن هـــذا الحــق، إنمـــا كـــان - 
مـــستندهم مـــا قـــرره الحنفیـــة مـــن عـــدم جـــواز المعاوضـــة

وقـد تمـل التملیـك، عن الحقـوق المجـردة، وأنهـا ال تح
ــــف ــــي التكیی ــــد ذكــــرت ف ــــك لمعــــان ق ظهــــر ضــــعف ذل

.الفقهي للحق المجرد
أن هذا الحق ذو طبیعة مالیـة، وهـو مـن ملـك المنفعـة، - 

فجــازت المعاوضــة علیــه بنــاء علــى أن مــا تعلــق بالمــال
.فإنه یأخذ حكمه

ــــالغ فــــي مالیــــة األشــــیاء، وقــــد -  ــــه أثــــر ب أن العــــرف ل
عتیــاض عــن هــذا تعــارف النــاس فــي هــذا الــزمن اال

الحــــق، وعــــرفهم لــــم یــــصادم أصــــًال تــــشریعیًا، فكــــان 
.مستندًا قویًا للمشروعیة

أن حقــوق التــألیف لهــا قیمــة مالیــة كبیــرة، قــد تــصل - 
فـــــي بعـــــض األحیـــــان إلـــــى حـــــدود الثـــــروة المعتبـــــرة، 
نمـــا جـــاء  ٕ والـــشرع لـــم یـــأت إلهـــدار حقـــوق النـــاس، وا

.للمحافظة علیها
لیـة، ومـن ذلـك أن التألیف سـبب لتحـصیل ثـروات ما- 

مـــــا یتعلـــــق بالجامعـــــات والمؤســـــسات المالیـــــة ودور 
النــشر والتوزیــع وحتــى البیــع، فمــن اإلجحــاف بمكــان 
أن یحــرم الــشخص مــن االنتفــاع المــالي لمؤلفــه، فــي 

.حین أن مؤلفه سبب الغتناء كثیر من األطراف

 
 

:التشریع اإلسالمي وغایتهطبیعة الحق في : أوالً 
مما ال یخفى عـن مـن لدیـه معرفـة بـشریعة اإلسـالم 

، فالمـصلحة - فردیـة وجماعیـة- أن الحق ذو طبیعة مزدوجـة
الخاصــة معتبــرة كمــا أن المــصلحة العامــة للمجتمــع ملحوظــة 
همالهـــــا، لــــذا نجـــــد الــــشاطبي یقـــــول ٕ : لــــیس للفـــــرد تجاوزهــــا وا

مــن جهـة وجــه الكــسب لى وأیـضًا ففــي العــادات حـق هللا تعــا"
علیه شرعًا أیـضًا، ألن حق الغیر محافظ ؛ووجه االنتفاع

.)٥١("وال خیرة فیه للعبد
فحقوق اإلنسان وحریاته، لیست حقوقًا خالصة لـه، 
حتــى یتــصرف فیهــا علــى وجــه اإلطــالق، بــل یجــب علیــه 

إذ هــــو محــــافظ -أفــــرادًا ومجتمعــــاً -أن یرعــــى حــــق الغیــــر
فـــي یعّبــر عنــه الــشاطبي بحــق اهللا علیــه شــرعًا، وهــو مــا

ــــصرفاته مقیــــد . )٥٢(الحــــق الفــــردي ــــسان فــــي ت ــــود فاإلن بقی
علــى المحافظــة علــى مقــصود الــشرع والمحافظــة: "مؤداهمــا

.)٥٣("حق الغیر
ـــة بتحقیـــق مـــصالح وغایـــات فاألفعـــال فـــي الـــشرع معلل

شـــرعت لهـــا، ولـــئن تــــضاربت تلكـــم المـــصالح مـــع أخــــرى 
فـــإن الواجـــب هـــو تحقیـــق -ملحوظـــة للـــشارع وتعارضـــت

التـــوازن بینهـــا، ووزنهـــا بمیـــزان األولویـــات المـــصلحیة دون 
ـــــى  إهمـــــال وال تفـــــریط فـــــي تحقیقهـــــا، فالعامـــــة مقدمـــــة عل

.الخاصة مع تعویض األخیرة ما أمكن
جلــب المــصلحة أو دفــع المفــسدة : "یقــول الــشاطبي

ــًا فیــه علــى ضــربین أحــدهما أن ال یلــزم عنــه : إذا كــان مأذون
: ضـربانالثـاني رار الغیر والثاني أن یلزم عنه ذلك وهـذاإض

أحدهما أن یقـصد الجالـب أو الـدافع ذلـك اإلضـرار كـالمرخص 
ـــب معاشـــه  وصـــحبه قـــصد اإلضـــرار فـــي ســـلعته قـــصدًا لطل

بــــالغیر والثــــاني أن ال یقــــصد إضــــرارًا بأحــــد وهــــو قــــسمان 
ضـــــرار عامـــــًا كتلقـــــي الـــــسلع وبیـــــع أحـــــدهما أن یكـــــون اإل

ــــع داره أو الحاضــــر للبــــاد ــــاع عــــن بی ــــد ي واالمتن فدانــــه وق
اضـــطر إلیـــه النـــاس لمـــسجد جـــامع أو غیـــره والثـــاني أن یكـــون 

الـدافع بمنعـه الجالـب أو خاصًا وهو نوعان أحدهما أن یلحق 
مـــن ذلـــك ضـــرر فهـــو محتـــاج إلـــى فعلـــه كالـــدافع عـــن نفـــسه 

إلـى شـراء طعـام أو مـا مظلمة یعلم أنها تقع بغیره أو یـسبق
إلى صید أو حطب أو ماء أو غیـره عالمـًا یحتاج إلیه أو 

ــــو أخــــذ مــــن یــــده  أنــــه إذا حــــازه استــــضر غیــــره بعدمــــه ول
وهــــو علــــى استــــضر، والثــــاني أن ال یلحقــــه بــــذلك ضــــرر 

ثالثة أنواع أحدهما مـا یكـون أداؤه إلـى المفـسدة قطعیـًا اعنـي 
ـــدار القطـــع العـــادي كحفـــر البئـــر خلـــف  فـــي الظـــالم بـــاب ال

د وشــبه ذلــك والثــاني مــا یكــون بحیــث یقــع الــداخل فیــه بــال بــ
أداؤه إلــى المفــسدة نــادرًا كحفــر البئــر بموضــع ال یــؤدي غالبــًا 
إلــى وقــوع أحــد فیــه وأكــل األغذیــة التــي غالبهــا أن ال تــضر 

والثالــث مــا یكــون أداؤه إلــى المفــسدة أحــدًا ومــا أشــبه ذلــك 
.)٥٤(..."على وجهینكثیرًا ال نادرًا وهو 
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لتـــرجیح والموازنـــة بـــین فالـــشاطبي هاهنـــا یعـــرض ألوجـــه ا
مــــــصالح الحقــــــوق إذا تعارضــــــت ونقلــــــت الــــــنص بطولــــــه 
ألهمیتــه وفائدتــه، فالــذي یــتخلص لــدینا بعــد إمعــان النظــر 
ـــیس مقیـــدًا بعـــدم االعتـــداء  ـــه أن التـــصرف فـــي الحـــق ل فی
وحـسب، بــل وكـذا ُیلحــظ فیــه عـدم استــضرار الغیـر بــه مــا 

ي أمكـــن، فـــإذا كـــان ملحقـــًا بـــالغیر ضـــررًا فاحـــشًا ُنظـــر فـــ
األمــــر وقــــد ُیمنــــع منــــه، وهــــذا مــــا ُیعــــرف بالتعــــسف فــــي 

.استعمال الحق وهو ممنوع في الشرع محظور
:فثمــة قیــٌد هــام علــى تــصرّف المــرء فــي حقوقــه، مفادهــا

ـــى مقـــصود الـــشرع-" ـــى -،-المحافظـــة عل والمحافظـــة عل
ـــّد ُمتعـــسفًا ومجـــاوزًا فـــي اســـتعمال حقـــه" - حـــق الغیـــر ال ُع ٕ وا

.لشرع علیهوهذا ما ال یقره ا

:أوجه التعسف في استعمال حق التألیف:ثانیاً 
قــد ُیمــانع المؤلِّــف:ممانعــة المؤِلــف مــن نــشر المؤلَّــف)١

مــن نــشر كتابــه بعــد تألیفــه، تمــسكًا منــه بحقــه الخــاص الــذي 
الدولــة مــع یخــوّل لــه التــصرف المطلــق فــي ذلــك، وتعلــم بــه 

حاجـــة النـــاس إلیـــه نظـــرًا لنفعـــه وفائدتـــه التـــي تعـــود علـــى
علـى نـشره لتحـصل الفائـدة األمة بالخیر، فإن الدولة ُتجبـره 

ـــــشرع لیكـــــون وســـــیلة نّ إ، إذ )٥٥(العامـــــة حّقـــــه الخـــــاص لـــــم ُی
كــــان ألإلضــــرار بــــالغیر وال شــــك أن التعــــسف ممنــــوع ســــواء 

إیجابیـًا، وهـو فــي هـذه الحالـة ســلبي التـصرف فیـه ســلبیًا أم 
كمــا هــو واضــح فــإن امتناعــه عــن النــشر تــصرُّفٌ ســلبي، 

مـن النفـع وهـذا ضـرر  بلیـغ، لـم دى إلى منع عموم الناس أ
لــــذا یجبــــر المؤلِّــــف علــــى نــــشر : - یجــــئ الــــشرع أبــــدًا إلقــــراره

امتناعـــه عـــن النـــشر، وكـــان النـــاس بحاجـــة المؤلَّـــف حـــال 
.إلیه
ومـا قیـل : االمتناع عن معاودة النشر إذا نفدت النسخ) ٢

فــــي الــــسابق ُیقــــال هنــــا ولــــنفس التعلــــیالت واألســــباب یجبــــر 
.لمؤلف إذا امتنع عن معاودة النشر إذا نفدت الُنسخا

ـــة المؤلـــف مـــن ترجمـــة كتابـــه)٣ ال شـــك أن :ممانع
ـــــضلها تتواصـــــل  ـــــة، بف ـــــرٌ للغای الترجمـــــة أمـــــر هـــــاٌم وخطی
الحــضارات وتــرتبط الثقافــات المختلفــة، وتفیــد مــن بعــضها 

، فتطـــور إحـــداهما األخـــرى، والعلـــوم تراكمیـــة یبنـــي بعـــضاً 

الـــــسابق، فیكتمـــــل صـــــرح فیهـــــا الالحـــــق علـــــى منجـــــزات
المعرفة والحضارة، واإلسالم ال شك دین علم ورفع درجـة 
العلمـاء وأعلــى منــزلتهم فــي الـدنیا واآلخــرة، فهــو یمنــع كــل 

.ما یقف حجر عثرة في طریق النور
-وحــق التــألیف ُیخــوّل لــصاحبه كثیــرًا مــن االمتیــازات

انـت لكن لـیس لـه أن یمنـع ترجمـة مؤلَّفـه إذا ك–كما سبق
ــــساف وســــوء  ــــه، وامتناعــــه ســــاعتئذ اعت األمــــة بحاجــــة إلی
اســتعمال لهــذا الحــق، وحیــٌد بــالحق عــن غایتــه التــي شــرع 

.ألجلها
وا الترجمــة تألیفــًا ال یحتــاج إلــى اســتئذان، بــل إنهــم عــّد

.نظرًا الستقاللیته وما فیه من نفع وفائدة
الممانعــة مــن نــسخ الــصورة الشخــصیة إذا ُفقــدت )٤

وتأسیـسًا علــى مــا سـبق، إذا نفــذت النــسخ :صــلیةالنــسخة األ
قـــصد األصـــلیة فلـــیس للمؤلـــف مـــن منـــع طـــالب العلـــم ومـــن 

اإلفادة من المصنف، من نسخ الـصورة الشخـصیة، بعیـدًا 
عــن الغایــات التجاریــة، فــإن حــق التــألیف لــم ُیــشرع لیكــون 

.مانعًا للناس من اإلفادة بالكتب والمؤلفات
أقـــرت حـــق التـــألیف، لـــصیانة ومـــن ثمـــة فـــإن الـــشریعة

المؤلفات وصونًا ألصحابها مـن أن ُتهـضم حقـوقهم، لكـن 
ـــة النـــاس مــــن  ال ینبغـــي أن یكـــون ذلـــك ذریعـــة لمنـــع عاّم

: اإلفـــادة والمعرفـــة، بـــل هـــذا الحـــق وغیـــره، مقیـــدًا بـــأمرین
والمحافظـــة علـــى- ٢. المحافظـــة علـــى مقـــصود الـــشرع- ١"

".حق الغیر
ل بهــــذا القیــــد یعــــد اعتــــسافًا فــــأي اســــتعمال للحــــق یخــــ

ساءة فـي االسـتعمال، ال یقـره الـشرع بـل اخـتط منهجـًا بلیغـًا  ٕ وا
جبــار صــاحبه علــى االمتنــاع عــن  ٕ ورســمًا بــدیعًا فــي منعــه وا
تعسفه، وهذا الرسم التشریعي البـدیع هـو الـذي حـاول األسـتاذ 

ـــــدریني  ـــــه فـــــي رســـــالته القیمـــــة - حفظـــــه اهللا–فتحـــــي ال تجلیت
.التعسف في استعمال الحقنظریة: الموسومة بـ

واهللا أســـــأل التوفیـــــق والرشـــــاد والـــــسداد، فـــــي القـــــول 
والعمل واالعتقاد، وهللا الحمد أوًال وآخـرًا، وصـلى اهللا علـى 
محمـــد وآلـــه األطهـــار، وصـــحابته األبـــرار، وســـلم تــــسلیمًا 

.كثیرًا إلى یوم الدین
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:
نتــائج فــي نهایــة البحــث فــإن الباحــث یخلــص إلــى ال

:اآلتیـة
ـــر )١ حـــق التـــألیف مـــن جملـــة الحقـــوق الفكریـــة وقـــد عّب

عنهــا آخــرون بــالحقوق المعنویــة، وهــي مــن مــستجدات
.العصر الحدیث

ن أقرتـــه الـــشریعة اإلســـالمیة بمـــا لـــه )٢ ٕ حـــق التـــألیف وا
مــن تعلقــات فــإن تقیــد التــصرف فیــه بمنــع االعتــساف،

.وقد أحاطته بسیاج یمنع إساءة استعماله
األول خــاص والثــاني : ق التــألیف حقــاناجتمــع فــي حــ)٣

عام، ویغلب فیـه الحـق العـام وهـو حـق األمـة باالنتفـاع 
.ومعارفنظرًا لحاجتها لما في المؤلفات من علوم 

أثبـت القـانونیون نـوعین مـن الحقـوق تتعلـق بالتــألیف )٤
.وهي الحقوق األدبیة والحقوق المالیة

إن إثبات حق المؤلف في احتكـار اسـتغالل مـصنفه )٥
مــا یعــود علیــه مــن منفعــة أو ربــح مــالي هــو الــرأي ب

.الراجح
ـــــات، )٦ ـــــصیانة المؤلف ـــــألیف ل ـــــشریعة حـــــق الت أقـــــرّت ال

وصونًا ألصـحابها مـن أن تهـضم حقـوقهم، لـذا كـان 
: أي تـــصرف فـــي هـــذا الحـــق وغیـــره، مقیـــدًا بـــأمرین

المحافظة على مقصود الشرع والمحافظة علـى حـق 
.الغیر

:

قـضایا ، )١٩٩٤(البوطي، محمـد سـعید : ینظر فیما سبق) ١(
، ٩٠-٨٩ص،٥، مكتبـــــة الفـــــارابي، طفقهیـــــة معاصـــــرة

فــــي حــــق االبتكــــار، )م١٩٨٧(الــــدریني، محمــــد فتحــــي 
، ٢، مؤسـسة الرسـالة دمـشق، طالفقه اإلسالمي المقارن

. ٨ص
، فقـــه النـــوازل، )م١٩٨٨(أبـــو زیـــد بكـــر عبـــداهللا : انظـــر) ٢(

) ٢/٨٤(،١، مكتبــة الــصدیق، طقــضایا فقهیــة معاصــرة
. )٨٦-٢/٨٥(و

الـــــدین محمـــــد بـــــن مكـــــرم األفریقـــــي ابـــــن منظـــــور، جمـــــال )٣(
، دار الصادر، بیروت،لسان العرب المحیط، (ه٧١١ت(

. )١/٨٣(،ه١٤١٢، ٢ط
شـبیر، محمـد عثمـان ، و ٣٨ص،للقاسـميقواعد التحدیث) ٤(

المعــــامالت المالیــــة المعاصــــرة فــــي الفقــــه، )م٢٠٠١(
. ٥٩ص،٤، دار النفائس، عمان، طاإلسالمي

، فتحـي المقـاراإلسـالميالفقـهفـياالبتكـارحـق: انظـر) ٥(
. ١٠الدریني، ص

الحقـــوق المجـــردة فـــيینظـــر فیمـــا ســـبق ســـامي حبیلـــي، ) ٦(
. )ص(، الفقه المالي اإلسالمي

، )١٢٥-٢/١٢٤: (، بكـــر ابـــو زیـــدفقـــه النـــوازل: انظـــر) ٧(
. ١٢١، الدریني، صحق االبتكار في الفقه اإلسالمي

المؤلـــفقانونـــًا حمایـــة حـــق ، )١٩٨٨(لطفـــي، خـــاطر ) ٨(
ــى المــصنفات كنعــان، نــواف ، ٤٢ص،١، طوالرقابــة عل

، النمـــــاذج المعاصـــــرة لحــــــق حـــــق المؤلـــــف، )م٢٠٠٤(
،١المؤلــــــف ووســـــــائل حمایتـــــــه، دار الثقافـــــــة، عمـــــــان، ط

ــــة، ٩٤-٩٣ص ــــوم القانونی ، عبــــد المــــنعم المــــدخل للعل
ــــوم، )م١٩٩٧(الخمیــــشلي، أحمــــد ، ٥٢١البــــدراوي ص مفه

تحلیلیـــة دراســـة، حـــق المؤلـــف وحـــدود حمایتـــه جنائیـــاً 
منــــصور، . ١٦٥، دار األمــــان للنــــشر والتوزیــــع، صنقدیــــة

للطباعــــة ، رمــــضان وأوالده نظریــــة الحــــقمحمــــد حــــسین، 
. ١٣٨صوالتجلید، 

ــاً ) ٩( ، ١٦٥، صمفهــوم حــق المؤلــف وحــدود حمایتــه جنائی
. ٩٥، نواف كنعان، صحق المؤلف

. ٩٦، نواف كنعان، صحق المؤلف) ١٠(
، مــع أن كثیــرًا مــن ٩٧نعــان، ص، نــواف كحــق المؤلــف) ١١(

هذه األمور غیر محترمة غالبًا، نتیجة تسلط الناشـرین، 
.إال في حالة كون المؤلف ذا اسم مشهور ومرغوب

، نـــواف كنعـــان، حـــق المؤلـــف، ١٤٢، صنظریـــة الحـــق) ١٢(
، )م٢٠٠٢(،المنــــــــــشاوي، عبدالحمیــــــــــد، ١٠٥- ١٠٤ص

تحمایة الملكیـة الفكریـة وأحكـام الرقابـة علـى المـصنفا
ــــة ، المــــدخل للعلــــوم ٤٣ص، دار الفكــــر الجــــامعي،الفنی

حمایتـه مفهوم حق المؤلف وحـدود. ٢٥٥القانونیة، ص
. ١٨٧صجنائیًا،

. ١٨٧مفهـــوم حـــق المؤلـــف وحـــدود حمایتـــه جنائیـــًا، ص) ١٣(
حـــق المؤلـــف، نـــواف كنعـــان، . ١٤٢نظریـــة الحـــق، ص

. ١٠٦ص
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، حـــق المؤلـــف. ٥٢٢، صالمـــدخل للعلـــوم القانونیـــة) ١٤(
حمایــــــــة الملكیــــــــة . ١٠٨-١٠٧كنعــــــــان، صنــــــــواف

نظریــــــة . ٤٤، عبــــــد الحمیــــــد المنــــــشاوي، صالفكریــــــة
. ١٤٢، صالحق

المــدخل . ١٢٥-١٢٤، نــواف كنعــان، صحــق المؤلــف) ١٥(
. ٥٢٢، صللعلوم القانونیة

، نــواف حــق المؤلــف، ٤٣، صحمایــة الملكیــة الفكریــة) ١٦(
. ٥٢٢، صالمدخل للعلوم القانونیة. ١٠٨كنعان، ص

. ١٠٩، نواف كنعان، صلمؤلفحق ا) ١٧(
ـــــــن رواه البخـــــــاري فـــــــي صـــــــحیحه، ) ١٨( البخـــــــاري، محمـــــــد ب

، تحقیــق، محمــد دیــب الــصحیح، (ه٢٥٦ت(إســماعیل 
ال : كتــــــاب، )ت.د(البغــــــا، دار ابــــــن كثیــــــر، بیــــــروت، 

رقــــم / ٥/٢٠٠١(المتــــشبع بمـــا لــــم ینـــل، : نكـــاح، بـــاب
٤٩٢١( .

، )١٤٢(نظریــة الحــق، )٤١(حمایــة الملكیــة الفكریــة) ١٩(
. )١٧٤(مفهوم حق المؤلف وحدود حمایته جنائیاً 

. )١١٨(، نواف كنعان حق المؤلف) ٢٠(
مفهوم حق المؤلـف، )٥٢٢: (المدخل للعلوم القانونیة) ٢١(

. )١٤٤(نظریة الحق، )١٧٦(وحدود حمایته جنائیاً 
. )١٢٠(، نواف كنعان حق المؤلف)٢٢(
. )١٢٩(، نواف كنعان حق المؤلف) ٢٣(
، نـــواف كنعـــان حـــق المؤلـــف، )٢/١٣١(النـــوازلفقـــه) ٢٤(

نظریـة الحـق، )٥٢٢(المدخل للعلوم القانونیة، )٨٥(
)١٤٤( .

، نـــواف كنعـــان حـــق المؤلـــف، )٢/١٣١(فقـــه النـــوازل) ٢٥(
نظریـة الحـق، )٥٢٣(المـدخل للعلـوم القانونیـة) ٨٥(
)١٤٥( .

).٤٠/ص: (حق االبتكار الدرینيانظر ) ٢٦(
/   ).ص: (مجردةالحقوق الحبیلي، ) ٢٧(
. /)ص: (المرجع السابق) ٢٨(
، لمحمــد ثمــرات التقطیــف مــن ثمــرات الــصنعة والتــألیف) ٢٩(

. )٢/٩٦(شفیع، نقًال عن فقه النوازل لبكر أبو زید 
حكـــم اإلســـالم فـــي حقـــوق التـــألیف والنـــشر والتوزیـــع ) ٣٠(

،اإلسالمهديالكردي، مجلة، أحمد الحجيوالترجمة
. )٦٢(م ١٩٨١-ه١٤٠١، ٨و٧، العددان ٢٥مجلد 

مقدمــــــة الدســــــتور اإلســــــالمي، نقــــــًال عــــــن فقــــــه النــــــوازل ) ٣١(
)٢/٩٢( .

، )١٤٩(حــق االبتكــار فــي الفقــه اإلســالمي المقــارن) ٣٢(
. )٢٣٨٧(، محمد تقي العثماني بیع الحقوق المجردة

وجهـــة نظـــر حـــول الحكـــم الـــشرعي لحـــق التـــصنیف ) ٣٣(
ــألیف مجلــة البعــث ، محمــد برهــان الــدین الــسنبهلي، والت

-ه١٤٠٥: اإلســــالمي، المجلــــد ثالثــــون، العــــدد الثــــاني
. )٧١-٧٠(م ١٩٨٥

وحـــق االبتكـــار فـــي، )٢/١٤٢(فقـــه النـــوازل: ینظـــر) ٣٤(
وقــــضایا فقهیــــة، )١٢٦(الفقــــه اإلســــالمي المقــــارن

. )٨٨: (معاصرة
مجمــع الفقــه اإلســالمي، مجلــة مجمــع الفقــه اإلســالمي،) ٣٥(

. )٣/٢٥٨(س الدورة الخامسة، العدد الخام
ثمـرات ، )٦٣-٦٢(حكم اإلسالمي فـي حقـوق التـألیف) ٣٦(

، نقــًال عــن فقــه التقطیــف مــن ثمــرات الــصنعة والتــألیف
. )٢/٩٧(النوازل 

. /)ص: (الحقوق المجردةحبیلي، : ینظر) ٣٧(
. )٦٣-٦٢(حكم اإلسالم في حقوق التألیف) ٣٨(
، اعتنـىالـسنن، (ه٢٧٥ت (ابن ماجة، محمد بن یزید ) ٣٩(

، )ت.د(بـه محمــد فــؤاد عبــدالباقي، دار الفكــر، بیــروت، 
رواه ابن ماجة في سننه عـن طریـق أبـي سـعید الخـذري 

من سـئل عـن علـم فكتمـه، : ، باب٣٦٥: ، رقم)١/٩٧(
وأخرجـــه الحــــاكم فـــي مــــستدركه مـــن حــــدیث عمـــرو بــــن 

ــــــال٣٤٦: ، رقــــــم)١/١٨٢(العــــــاص  هــــــذا إســــــناد : ، وق
ین صــــحیح مــــن حـــــدیث المــــصرین علـــــى شــــرط الـــــشیخ
. ولیس له علة، وفي الباب عن جماعة من أبي هریرة

-١٠٠(حــق االبتكــار فـــي الفقــه اإلســالمي المقـــارن) ٤٠(
١٠١( .

، المعاصـرةالمعـامالت المالیـة، )٢/١٣٥(فقه النـوازل) ٤١(
الــشنقیطي، محمــد مــصطفى أبــوه، ، )٦٢(عثمــان شــبیر 

ــــة ــــود المالی ، المــــستحدثةدراســــة شــــرعیة ألهــــم العق
).٢/٧٤٣(یة،المكتبة المك

دراســـــة شـــــرعیة ألهـــــم العقـــــود المالیـــــة المـــــستحدثة) ٤٢(
يـالفقه اإلسالمفياالبتكارحق، )٧٤٥-٢/٧٤٤(

. )١٢٨(المقارن
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فــيالمستــصفيالغزالــي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد، ) ٤٣(
محمــد عبدالــسالم عبــد الــشافي، : ، تحقیــقأصــول الفقــه

،٣٦٧ص،١، ط(ه١٤١٣(بیــروت، دارالكتــب العلمیــة 
اآلمـــدي، علـــي بـــن محمـــد أبـــو الحـــسن، : وانظـــر أیـــضاً 

ســید الجمیلــي، : ، تحقیــقاإلحكــام فــي أصــول األحكــام
، ٤، ج(ه١٤٠٤(بیـــــــــــــــروت، دار الكتـــــــــــــــاب العربـــــــــــــــي 

الزركـــــشي، بـــــدر الـــــدین بـــــن محمـــــد بهـــــادر، . ٢٠٤ص
تیـــسیر فـــائق : ، تحقیـــقالمنثـــور فـــي القواعـــد الفقهیـــة

، (ه١٤٠٥(محمــود، الكویـــت، وزارة األوقـــاف الكویتیـــة، 
وابـــــن نجـــــیم، زیـــــن الـــــدین بـــــن إبـــــراهیم، ، )١/٩٣(،٢ط

محمـــــد مطیـــــع الحـــــافظ، : ، تحقیـــــقاألشـــــباه والنظـــــائر
دمشق، دار الفكـر، طبعـة مـصورة عـن الطبعـة األولـى، 

الـــسیوطي، عبـــدالرحمن بـــن ، و)١٠٥/ص((ه١٤٠٣(
، بیـــــروت، دار الكتـــــب األشـــــباه والنظـــــائرأبـــــي بكـــــر، 

.١٠١، ص١، ط(ه١٤٠٣(العلمیة، 
، )٨٤-٨٣(حق االبتكار في الفقه اإلسـالمي المقـارن) ٤٤(

ـــــه النـــــوازل )٦٤(المعـــــامالت المالیـــــة المعاصـــــرة ، فق
)٢/١٣٦( .

. )٢/١٣٦(انظر قریبًا من هذا المعنى فقه النوازل ) ٤٥(
دراســـــة شـــــرعیة ألهـــــم العقـــــود المالیـــــة المـــــستحدثة) ٤٦(

. )٢/١٤١(فقه النوازل ) ٧٤٧-٢/٧٤٥(
نقــًال عــن فقــه النــوازل ) ٢٦٢-١/٢٦١(نمعــالم اإلیمــا) ٤٧(

)٢/١١٣( .
. )٦٤-٦٣(المعامالت المالیة المعاصرة) ٤٨(
دراســـــة شـــــرعیة ألهـــــم العقـــــود المالیـــــة المـــــستحدثة) ٤٩(

)٧٤٩-٢/٧٤٨( .
. )٢/١٣٥(فقه النوازل) ٥٠(
ت (الـــشاطبي، أبـــو إســـحاق إبـــراهیم بـــن موســـى اللخمـــي ) ٥١(

بـشرح عبـداهللا الموافقات في أصول الشریعة،، (ه٧٩٠
. )٢/٣٢٢(دراز، دار الكتب العلمیة، بیروت،

نظریــــة التعــــسف فــــي اســــتعمال، )م١٩٩٨(الــــدریني، ) ٥٢(
. ٠٩ص،٢، دار الرسالة ودار البشیر، طالحق

: نظریـــــة التعـــــسف فـــــي اســـــتعمال الحـــــقالـــــدریني، ) ٥٣(
).٣٣/ص(

. )٢/٣٤٧(الموافقاتالشاطبي، ) ٥٤(

، )١٢٥-٢/١٢٤: (زیــد، بكــر أبــوفقــه النــوازل: انظــر) ٥٥(
. )١٢١: (، الدرینيحق االبتكار في الفقه اإلسالمي
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