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 تقدیم به :
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 معنوي آن آستان مقدس به کسب دانش بپردازم، سپاسگزارم.گیري از مواهب مادي و تا با بهرهداد، 

  

 :و مهربانم عزیزهمسرتشکر از

که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم مي باشد، او که اسوه صارر و تحمال باوده و مشاکالت مسایر را بارایم       
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 مقدمه

از گذشته  تا کنون، بحث معامالت و نقل و انتقال اموال و امالک در بین مردم و تجار بسیار ماورد اساتفاده   

بسیاري از فقهاء و حقوقادانان   بوده و با توجه به آن، نیاز به تریین احکام، قواعد و قوانین آن بسیار حائز اهمیت است.

در صدد توضیح و تفصیل احکام و قوانین معامالت تالش هاي بسیاري نموده اند. یکي از مراحث پر کاربردي که در 

باشد. در کنار واژه ملک، اصطالح دیگري وجود دارد باه ناام   گردد بحث نقل وانتقال حقو  ميح ميرمعامالت مط

ري از مالکیت تفسیر مي کنند و برخي نیاز معناي آن را باه سالطنت و احاواه بار امار        حق که آن را به مرتره ضعیف ت

دانند.  احکام و آثاري را در شریعت و در حقو  امروزه باراي آن تعریاف نماوده اناد. در ایان کاه ماهیات حاق         مي

کناده در کتاب و متاون    چیست و چه تفاوتي با مالکیت دارد و انواع و اقسام و نیز احکام آن چه مي باشد، به وور پرا

فقهي ما مورد بررسي قرار گرفته است؛ از جمله مراحثي که در این خصوص صورت پذیرفتاه، بحاث قابلیات نقال و     

انتقال و یا بحث اسقاط حق مي باشد و این که کدام حق، قابل واگاذاري و انتقاال باه غیار و چاه حقاوقي غیار قابال         

ابواب اختصاصي هر عنوان حقوقي صاورت گرفتاه اسات. اماا در      واگذاري و انتقال هستند، بحث هاي مختصري در

خصوص ضابطه و معیار قابلیت نقل پذیري و واگذاري و عدم این قابلیت، بحث مفصل و مستقلي انجام نشده اسات.  

رساله حاضر در نظر دارد پس از بررسي آراء اندیشمندان فقهي و حقوقي، در زمیناه حقاو  قابال نقال و انتقاال، باه       

ضابطه و معیاري در این خصوص بپردازد. و به این پرسش پاسخ دهد که آیا در این مورد مي توان معیاري به کشف 

دست آورد که به وسیله آن معیار بتوان حقو  قابل نقل و انتقال و غیر قابل نقل و انتقال را از یکدیگر تشاخیص داده  

ا خیر؟ و اگر چنین معیاري وجود نداشات، در ماوارد   و در موارد مشکوک، به عنوان یک اصل به آن مراجعه نمود ی

  مشکوک چه باید کرد؟ آیا در این خصوص اصلي وجود دارد یا خیر و آن اصل چیست؟

 

 ـ بیان مسئله1

در كنار واژه ملک، اصطالح ديگری وجود دارد به نام حق كه آن را به مرتبه ضعيف تری از مالکيت تفسير مي 

ر شريعت و در حقوق امروزه برای آن تعريف نموده اند. در اين كه ماهيت حق چيست و چه كنند و احکام و آثاری را د

تفاوتي با مالکيت دارد و انواع و اقسام و نيز احکام آن چه مي باشد، به طور پراكنده در كتب و متون فقهي ما مورد 

قابليت نقل و انتقال و يا بحث اسقاط بررسي قرار گرفته است؛ از جمله مباحثي كه در اين خصوص صورت پذيرفته، بحث 
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حق مي باشد و اين كه كدام حق، قابل واگذاری و انتقال به غير و چه حقوقي غير قابل واگذاری و انتقال هستند، بحث های 

مختصری در ابواب اختصاصي هر عنوان حقوقي صورت گرفته است. اما در خصوص ضابطه و معيار قابليت نقل پذيری و 

دم اين قابليت، بحث مفصل و مستقلي انجام نشده است. رساله حاضر در نظر دارد پس از بررسي آراء واگذاری و ع

انديشمندان فقهي و حقوقي، در زمينه حقوق قابل نقل و انتقال، به كشف ضابطه و معياری در اين خصوص بپردازد. و به اين 

رد كه به وسيله آن معيار بتوان حقوق قابل نقل و انتقال پرسش پاسخ دهد كه آيا در اين مورد مي توان معياری به دست آو

و غير قابل نقل و انتقال را از يکديگر تشخيص داده و در موارد مشکوک، به عنوان يک اصل به آن مراجعه نمود يا خير؟ و 

و آن اصل  اگر چنين معياری وجود نداشت، در موارد مشکوک چه بايد كرد؟ آيا در اين خصوص اصلي وجود دارد يا خير

 چيست؟

 

 ـ سؤاالت تحقیق2

 سؤال اصلي: 

 ضابطه قابليت نقل و انقال حقوق چيست؟

 سؤاالت فرعي: 

 .  مصاديق حقوق قابل نقل و انتقال كدام هستند؟1

 . مصاديق حقوق غير قابل نقل و انتقال كدام هستند؟2

 . در موارد مشکوک در قابليت يا عدم قابليت حق، چه بايد كرد؟3

 

 فرضیات تحقیق ـ 3

آن چه مشهور است این است که اگر حقی قائم به شخص باشد، قابل نقل و انتقال نیست. شاید بتووان مییوار و    .1

مالک در قابلیت نقال وانتقاال   ضابطه دیگری برای قابلیت یا عدم قابلیت نقل و انتقال حقوق یافت. می توان 

ود داشته باشد. ماالک قابلیات نقال وانتقاال     حقو  را ، اقتضاء وریعت حق دانست مگر آنکه مانعي وج

 حق، تناست حکم و موضوع و دائر مدار دلیل معترر حق مي باشد.
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 رقبی و..... کنی، عمری،برخی حقوق قابل نقل وانتقال عبارت است از حق شفیه، خیار،س .2

 وصایه و.... تولیت، نظارت، . برخی از حقوق غیرقابل انتقال عبارت است حق حضانه،والیت،3

. ظاهرا در صورت عدم وجود ضابطه در موارد شک، اصل عدم ترتب اثر و عدم نقل و انتقال و عودم قابلیوت آن   4

   می باشد.

 

 ـ سابقه و ضرورت تحقیق4

همانگونه که بیان شد، در خصوص ضاابطه قابلیات نقال و انتقاال حقاو ، تااکنون بحاث مساتقل وجاامعي          

الیف نشده است؛ گرچه درباره حقو  قابل و غیر قابل نقل و انتقال به وور صورت نگرفته و اثر مدوني در این رابطه ت

پراکنده در ابواب مختلف فقهي و یا در باب اختصاصي آن حق، در کتب فقهي مانند مکاساب شایخ انصااري ماورد     

ر بررسي قرار گرفته است؛ از جمله کتاب رساله مالهاشم در باب ارث و همچنین کتااب ارث و وصایت آقااي دکتا    

 لنگرودي؛ ولي هیچ کدام به بیان ضابطه نپرداخته اند.

و پدید آمدن حقو  جدید براي ورفین قرارداد  با توجه به گسترش و تنوع معامالت و روابط حقوقي و مالي

و خالي بودن کتب و منابع فقهي از بررسي آن ها، بحث نمودن درباره معیار قابلیت نقل و انتقال و کشاف ضاابطه در   

 ص، ضروري مي باشد.این خصو

 

 

 ـ اهداف تحقیق 4

در صورت توفیق در تحقیق، حاصل این رساله مي تواند براي تدوین قاوانین جدیاد و یاا اصاالح و تکمیال      

توانند از نتیجه این تحقیق در پروناده  قوانین موجود، فایده و کاربرد داشته باشد. همچنین قضات محاکم دادرسي مي

 هائي که در دست دارند استفاده نمایند. 
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 ـ روش تحقیق 5

 تحقیق حاضر به صورت کتابخانه ای و مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. 

 

 ـ ساختار تحقیق 6

تحقیق حاضر در سه فصل جمع بندی شده است. در فصل اول کلیات مباحث مورد بررسی قرار گرفته است 

ته است و وجوه تشابه وافتراق آنها و همچنین واژه های مشابه با حق مانند ملک و حکم نیز مورد  بررسی قرار گرف

قسیمات حق مورد بررسی قرار گرفتوه اسوت و در   ز و چگونگی تمایز بین آنها مطرح گردیده است. در فصل دوم نی

به بررسی مالک قابلیت نقل وانتقال حقوق و بررسی مصادیق آنها پرداخته ایم و در پایوان نتیجوه گیوری    فصل سوم 

  بحث بیان گردیده است.
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 و مفاهیم  کلیات :فصل اول 
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 حق تعریف: مبحث اول 

 پردازیم.در ابتداء این بحث به بررسي معناي حق در لغت و اصطالح مي

 

 لغوي تعریفگفتار اول: 

. اما در معاني دیگري همچون، مخاالف باوال، حاظ،    1است ثابت و واجببه معناي  معناي اصلي کلمه حق

، عدل، مال، امر مقتضي، قرآن، وسط، سخن مطابق باراست، کارهدف دار وشایسته، یقین وقطع به 2شایستگي نصیب،

 چیزي بعد از شک درآن، شدت ومحکم کاري و...نیز به کار رفته است.

همانطور که بیان شد حق معاني مختلفي دارد اما برخي بیان کرده اند تمام این معاني را مي توان به یک معنا 

واین ثروت بر حسب استعماالت متفاوت مي باشد   3ثروت ( بازگرداند و سایر معاني اشتراه مفهوم با مصدا  مي باشد)

مثال ثروت عالقه ورابطه یک مالک نسرت به ملک خویش بسیار گسترده و وسیع مي باشاد باه گوناه اي کاه میتواناد      

براي او جایز است و محدودیتي براي مالک وجود هرنوع تصرفي در آن انجام دهد وجمیع تصرفات از جانب شارع 

ندارد ودر مثال حق عرور از جاده، براي اشخاص فقط اجازه عرور و رفت وآمد از جاده ثابت است و حاق هیچگوناه   

تصرف دیگري را ندارند خالصه اینکه حق در تمام موارد معناي ثروت دارد اما اینکه این ثروت چقدر وتا چه اندازه 

 موارد مختلف فر  مي کند مي باشد در

گاهي این لغت در مورد خداوند متعال نیز استفاده مي گردد که این استعمال دو معنا دارد: یا خداوند حقیت 

 4.بالذات است یعني ثابت و حقیقي است ویا اینکه مطابق با واقع است

 

 ق در قرآنح

مرتره در قرآن کریم استعمال شده است و در ایان اساتعماالت معااني مختلفاي      282واژه حق ومشتقات آن  

 1.اراده شده است. به عنوان مثال به برخي از آنها در ذیل اشاره شده است

                                           
 342 ن،یمع فرهنگ محمد، ن،یمعواژه حق و  نامه، لغت اکرر، يعل دهخدا، .1

 ؛ معین، همانهماندهخدا،.2

 22ص، آنها انیم وفر  وحکم حق ابوالقاسم، ،يگرج .3

 252-248 صص، 8 ج آثار، مجموعه ،يمرتض ،يمطهر 4.
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 «ونَؤْمِنُیُ لَا فَهُمْ أَکْثَرِهِمْ عَلَى الْقَوْلُ حَقَّ لَقَدْ»سوره مرارکه یس  2وجوب وثروت : آیه  .1

 «الْمَحْرُومِ وَ لِِّلسَّآئِلِ مَّعْلومٌ حَقٌّ أَمْوَالِهِمْ فِى نَیالَّذِ وَ»سوره مرارکه معارج  25و 24نصیب معین: آیه  .2

 «اهللُ یَقْضي بِالْحَقِّ وَ الَّذینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ال یَقْضُونَ »سوره مرارکه غافر 22عدل در مقابل ظلم : آیه  .3

 الْحَقِّ بَعْدَ فَمَاذَا الْحَقُّ رَبُّکُمُ اللَّهُ فَذَلِکُمُ »سوره مرارکه یونس 32ضاللت وگمراهي : آیه حق در مقابل  .4

 «تُصْرَفُونَ فَأَنَّى الضَّلَلُ إِلَّا

وآیه  «زَهُوقاً کَانَ الْرَطِلَ إِنَّ الْرَطِلُ وَزَهَقَ الْحَقُّ جَآءَ وَقُلْ »سوره مرارکه اسراء 81حق در مقابل باول : آیه  .5

 «دُیعِیُ وَمَا الْرَاوِلُ رْدِئُیُ وَمَا الْحَقُّ جَآءَ قُلْ »سوره مرارکه سراء 42

 

 حق در رساله حقوق امام سجاد عليه السالم: 

حق در زندگي جاري وروز مره افراد مي باشد وحق درآن به  معنااي   52این رساله در مقام تریین وتوضیح  

 تکلیف و وظیفه مي باشد

 

 تعریف اصطالحی حقگفتار دوم:  

 پردازیم.در این بحث به بررسي معناي حق در اصطالح فقهاء وحقوقدانان مي

 

 در اصطالح فقهاء: الف

 .فقهاء تعابیر مختلفي در تعریف حق بیان نموده اند که در ذیل به آنها اشاره مي گردد

 

 تعریف به سلطنت ا: 

مان  »: حق سلطنت و وتوانایي فعلیه اي است که قائم به دوورف کنندميبرخي از فقهاء  حق را اینگونه معنا 

باشد و امکان اینکه این دوورف در یک شخص جمع شوند وجاود نادارد باه خاالف     مي« من علیه الحق»و « له الحق

 2باشد.نمي« من یملک علیه »ملکیت که این امکان وجود دارد ونیازي به 

                                                                                                                                        
 32-34صص قرآن، در استیوس حقو  ،يمحمدتق ،يزدی مصراح 1

 .2 ص ،3جمکاسب،  ،ي،مرتضيانصار «المملوک و المالک بین نسرة فإنِّها الملک، بخالف واحد، بشخص ورفیها قیام یعقل ال فعلیة سلطنة الحقِّ» .2
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ر مختلف حق را به سلطنت تعریف نموده اند که در ذیال باه برخاي از آنهاا     علماء دیگر نیز با تعابیبعضي از 

 اشاره شده است.

میرزا جواد ترریزي: ایشان نیز حق را به یک نوع اضافه خاص وسلطنت مخصوصي تعریاف ماي نمایناد کاه     

انسان بر خودش  دارند که تسلطباشد و صاحب حق را مسلط بر من علیه الحق مي دانند و بیان ميقائم به دوورف مي

 1غیر معقول است.

سید ابوالقاسم خوئي: حق نوعي سلطنت است که احتیاج به مسالط علیاه دارد و اماور آن در دسات مان لاه       

 2الحق است.

 3محمدعلي اراکي: حق سلطنتي است که متعلق آن مال مي باشد ولي خودش مال نمي باشد

 ب: تعریف به ملکیت

توان گفت دارند که حق مرتره ضعیفي از ملک مي باشد و حتي ميمي یزدي بیان وراورائي سید محمدکاظم

  4باشد که در مقابل آن حکم قرار دارد. حق نوعي از ملک و مالکیت مي

میرزا محمد حسن نائیني نیز حق را مرتره ضعیفي از ملک مي دانند زیرا که حق سلطنت ضاعیفي اسات کاه    

تر از سلنطت بر حق منفعت ، سلطنت برمال لطنت بر منفعت و مرتره باالشخص نسرت به مال دارد و مرتره باالتر آن س

 5مي باشد.

                                           
 یکاون  لآلخر فرتملیکه الحق ذلک علیه من على مسلطا یکون الحق فذو الحق علیه من و الحق بذي قائمة مخصوصة سلطنة و خاصة إضافة فیه الحق».1

 .12ص ج، ،جواد ، إرشاد الطالب  ترریزى، «.معقول غیر نفسه على اإلنسان تسلط و نفسه على مسلطا اآلخر ذلک

 محتاجاة  فعلیاة  سالطنة  ذلاک  فاان ( علیاه  والمسالط  المسالط ) بطارفین  تتقاوم  التاي  الحقاو   مان  وأشاراههما  الخیاار  وحق الشفعة حق بخالف هذا» .2

 .38ص ،2ج الفقاهه، مصراح ابوالقاسم، دیس ،يخوئ«.علیه المسلط إلى

 .12، ص1ج ع،یالر کتاب ،يمحمدعل ،ياراک «التحجیر کحقِّ بمال لیس و بالمال، المتعلِّقة السلطنة عن عرارة الحقِّ » .3

 بین نسرة و إضافة جعلناه سواء متعلِّق من له بدّ ال و خاصّ أو عامّ اصطالح الملک مقابل في کونه و اللِّغة بحسب ملک هو بل الملک من نحو الحقِّ» .4

 متقاوّم  غیر یکون قد المملوک أنِّ فکما الملک في کما یکون ال قد و یکون قد بل شخصا متعلِّقه کون فیه یلزم ال و الملک في کما سلطنة أو الطِّرفین

 52ص، 1ج المکاسب، هیحاش کاظم، دمحمدیس ،يزدی يوراورائ.« التِّقدیرین على و الغیر ذمّة في الکلِّي ملکیّة في کما بشخص

الحاصلة  سلطنة ضعیفة على المال و السّلطنة على المنفعة أقوى منها و األقوى منهما السّلطنة على العین فالجامع بین الملک و الحقِّ هو اإلضافة الحق» .5

ء بیده من جعل لاه و کوناه ذا سالطنة و قادرة و هاذه اإلضاافة لاو        المالک الحقیقي لذي اإلضافة المعرّر عنها بالواجدیّة و کون زمام أمر الشي من جعل

قِّ المارتهن  و لو کانت ضعیفة إمّا لقصور نفس اإلضافة کحا کانت من حیث نفسها و من حیث متعلِّقها تامّة بأن تکون قابلة األنحاء التقلرات فتسمّى ملکا
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 يقا یاسات کاه از جعال مالاک حق     يوجود دارد و آن اضافه ا يملک و حق جامع نیب ينینائ يرزایاز نظر م

ملاک   ایا که حق  ردیگیقرار م يملک در دست کس اق یو زمام امر مورد ح شوديم جادای حق صاحبیا مالک  يبرا

تصارفات مختلاف را در آن انجاام     داضافه تام و کامل باشاد و شاخص بتوانا    نیا اگرحال ، شده است ي او جعل برا

از قصاور   يضاعف ناشا   نیا که باشد مثالً ا يو ناقص باشد از هر جهت فیو اگر اضافه ضع شوديم دهینام، ملک دهد

آن  از قصاور در متعلاق   يضاعف ناشا   نکاه یا ایدارد مرهونه  نیمرتهن نسرت به ع ي کهذات آن اضافه باشد مانند حق

باه سارکه را    لیتراد  تیا کاه قابل  يندارد مثل شراب تیکه مال یيایبه اش تحق اختصاص نسر ای ریاست مانند حق تحج

 يم دهینارس تیبه آن ملک زین يبرخو ملک است  فیکه از مراتب ضع ندیگو يموارد به ملک حق م نیدارد که در ا

 1ندیگو

بحث از استیالء وسلطنت مطرح شده است که در ملکیت نیز استیالء وسلطنت بر مال ، تعریف از حقدر این 

جریان دارد اما دامنه سلطنت در حق در یک یا چند جهت خاص است اما دامنه سلطنت و استیالء در ملکیت بسیار 

مر واحد مي باشند درحالي که گسترده است، تعریف مرحوم وراورائي این شرهه را ایجاد مي کند ملک و حق یک ا

اینگونه نمي باشد. مثال مالک یک ساختمان مي تواند به مدت دو سال حق انتفاع ملک خود را به شخص دیگري 

واگذار نماید وآن شخص در این مدت دوسال فقط حق انتفاع و بهره برداري از این ملک را دارا مي باشد وهیچ 

حدود نیز هیچگونه منافاتي با استیالء مالک بر ملک خویش ندارد ومالک مي سلطه دیگري ندارد و الرته این سلطه م

 تواند آن را بفروشد، هره،وقف یا صلح نماید.

تصریح دارند که ملک نیستند و فقط حق ماي باشاند کاه ایان نشاان از       ،در مورد برخي حقو  ءبرخي فقها

نموده اند که صاحب حق تحجیر براي احیاء موات  تفاوت بین حق و ملک دارد مثال در باب تحجیر مشهور فقها بیان

شاروع در احیااء از قریال    ». قانون مدني نیز بدین مهم اشااره دارد:  2داراي اولویت مي باشد، ولي مالک آن نمي باشد

                                                                                                                                        
 حاقِّ  و اإلجاارة  و الفساخ  عادا  لماا  القابال  الغیار بالنِّسرة إلى العین المرهونة و إمّا لقصور في متعلِّقه کحقِّ التحجیر و حقِّ الخیار بناء علاى تعلِّقاه بالعقاد    

 41 صفحه، 1ج الطالب، منیة ن،یحس محمد میرزا نائینى، «حقا فتسمّى للتخلیل القابل کالخمر المتموّلة الغیر األشیاء إلى بالنسرة االختصاص

 همان.1 

 باالموت  عناه  ینتقل ال مسلم ملک علیها جرى ما أن من سرق لما باإلحیاء، لها ملکه بمعنى ال منهم بها أحق فالمحیي عمارتها أهلها ترک أرض کل» .2

 ص، 2ج الرهیاة،  الروضاة  الادین،  زین ثانى، شهید «بعمارته قائما دام ما فیها التصرف استحقاقه بمعنى بل أولى، الموت من أعم هي التي العمارة فرترک

132 
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شاود ولاي باراي تحجیار کنناده       سنگ چیدن اوراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نماي 

 .1«نماید در احیاء ميایجاد حق اولویت 

 

 تعریف به ماهیت اعتباریه:ج: 

کاه   دارديما  انیا ب فیا تعر  2« الحق عرارة عن الماهیة االعتراریه»د: نیفرما يم برخي از فقهاءدر تعریف حق 

 مي شاود ، گااهي   به دوصورت اعتراار  ياعترار تیو ماه ستین يقیآن حق تیو ماه باشديم ياعترار تیماه کیحق 

 .باشد يم قالء به جعل ع يو گاه شارع به جعل 

در مقام عمل نیاز حقاو  داراى انحااى مختلاف اسات،      »ایشان تعریف خود را اینگونه تریین مي نمایند که: 

بعضى قابلیت نقل و انتقال دارند و بعضى ندارند. بعضى قابلیت اسقاط دارند و بعضى ندارند. بعضى از حقو  ملکیت 

احقیت است و بعضى اوقات صرف والیت، حقوقى مانند حق الوصایة، حق الوالیة قابل است بعضى اولویت، بعضى 

اسقاط و قابل نقل و انتقال نیستند، حقوقى مثل حق القصاص و حق االختصااص و حاق التحجیار قابال نقال و انتقاال       

بعضاى قابال عفاو     شاود و توان بخشید و بعضى دیگر مثل ارث بارده ماى  هستند، بعضى از حقو  را در مقابل پول مى

 هستند.

به هر حال باید بگوییم حق عرارت است از ماهیات مختلفه که در هر جاا باه شاکلى اسات؟ یاا اینکاه حاق،        

حقیقت واحده و امرى وحدانى است و به عرارت فنى مشاترک معناوى اسات و وضاع شاده اسات باه معنااى جاامع          

افراد و مصاادیقش ساارى و متحاد اسات و باین کلاى وریعاى و        ، جامع نیز به اعترار اینکه در تمام «الماهیة االعتراریه»

رود روى معناى جامع حق الحضانه، حق القصاص، حق الخیار و افرادش در خارج اتحاد و هوهویت است و وضع مى

 3«کند.اند و احکامشان به اختالف متعلقات فر  مى... تمام اینها ماهیت اعتراریه

شارح االسامي    « الحق عرارة عن الماهیة االعتراریاه »که این تعریف دنسید محمد بجنوردي خود بیان مي دار

بوده و تعریف به جنس و فصل نمي باشد اما به نظر مي رسد که ایان تعریاف دو اشاکال اساساي دارد کاه بیاان ماي        

 داریم 

                                           
 يمدن قانون 142 ماده .1

 66ص، 1ج فقهیه، قواعد محمد، سید بجنوردى، .2

 66ص، 1ج فقهیه، قواعد محمد، سید بجنوردى، .3
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 کساي  چهبه حق  نکهیدرباره ا يحیبودن حق اشاره دارد و اصالً توض يرارفقط به جنره اعت فیتعر نیاالف: 

 باشديم زین واناتیو ح ایمختص اش نکهیا ایحق مختص انسان است و  ایآ نکهیشود و ا ينسرت داده م يزیچه چ ایو 

 .است  نداده

 يحیتوضو وجود دارد  يفراوان ياعترار يها تیاست که در علم حقو  ماه نیا فیتعر نیا گرید رادیاب: 

 .باشدينم يکامل فیتعر فیتعر نیداده نشده است و ا ندیرا حق گو ياعترار تیکدام ماه نکهیدرباره ا

باشاد و ماثال وقتاي گفتاه     رسد که معناي حق مصطلح در ابواب فقهي اغلب به معناي سلطنت ماي به نظر مي

شود حق خیار، مراد آن سلطنتي است که صاحب خیار براي فسخ معامله دارد و همچنین در حق شفعه، حاق ارث  مي

آورند. در ر از حق، سلطنتي است که صاحب این حقو  به واسطه شراکت، قرابت یا.. به دست ميو مانند آنها ، منظو

 نتیجه میتوان گفت که منظور فقهاء از استعمال لفظ حق، سلطنتي است که صاحب حق در مورد آن حق دارد.

 

 : در اصطالح دانشمندان حقوقب

 گردد.ده اند که در ذیل به آنها اشاره ميمعاني مختلفي تریین نمودانشمندان حقو  نیز حق را به 

 قدرت قانونی بر انجام فعل:  ا

 انجاام  را يعملا  تا دهديم افراد به قانون که ستیاقتدار از عرارت حق»: کهگوید يم يامام حسن دیس دکتر

 در جامعاه  افراد يعنی.باشد يم جامعه و قانون توسط يعمل انجام در يآزاد اعترار يمعنا به حق شانیا نظر از 1«.ندینما

 .هستند آزاد آن وترک انجام در شده مطرح حق مورد

 2«باشد داشته يکس ای يزیچ بر شخص که يتوانا» میگوید که حق عرارت است از:  جعفري لنگروددي

 در مورد این تعریف نکاتي مورد تامل مي باشد

این تعریف بحث از آزادي عمل واراده انجام فعل مي نماید در صورتي که برخاي از حقاو  مخاتص      .1

افراد فاقد اراده مي باشند. مانند مجانین و اوفال و اگر حق را به آزادي عمل و قدرت عمل معنا نمااییم  

وان گفت که این آزادي تباشند زیرا که اراده اي از خود ندارند.الرته مياین افراد فاقد هرگونه حقي مي

                                           
 125، ص1ج ،يمدن حقو  دحسن،یس ،يامام .1

 1662 ص، 3ج حقو ، ينولوژیترم در مرسوط محمدجعفر، ،يلنگرود يجعفر .2
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تواند اعمال نمایند اماا در ایان تعریاف باه آن اشااره نشاده       و قدرت در عمل را ولي مجنون یا وفل مي

 است. 

که محور اصلي حق، شخص است نه اراده زیرا که گاهي حق بادون اراده   برخي از حقوقدانان معتقدند .2

 1درآن دخالتي ندارد. گیرد مثل حق ارث که قهري است و ارادهبه افراد تعلق مي

برخي حقو  وجود دارند براي افرادي کاه فعاال وجاود خاارجي ندارناد و یاا اینکاه غایاب هساتند و            .3

اشخاص صاحب حق در این موارد یا از این حقو  آگاهي ندارند و یا هیچ اراده اي در آن ندارند مانند 

دي ایجاد مي گردد یا حاق اساتفاده   حقي که بر اثر وقف بر نسل هاي آینده  در باب وقف براي آنها بع

 از آب وخاک و... که نسل هاي بعدي دارند و نسل موجود باید این حق را براي آنها محفوظ دارند.

 

 ب: مفهوم اعتباری

 باار)له( يکساا يباارا کااه ياعترااار اساات ياماار حااق»برخااي در تعریااف حااق اینگونااه بیااان نمااوده انااد کااه 

در این تعریف  حق داراي سه عنصر اساسي )من له الحق( و )من علیه الحق( و متعلاق   2.«شوديم وضع( هی)عليگرید

 باشد حق مي

. 

 اختصاص ج: 

 مقرر فیتکل به ایو قدرت به را آن شرع که است ياختصاص ،حق»گوید: مصطفي زرقاء در تعریف حق مي

 3«دارديم

حق، امري است اعتراري که بر حسب آن، شخص یا گاروه  : » د. برخي نیز حق را اینگونه تعریف نموده اند

کند که نوعي تصارف خاارجي در شايء یاا شاخص دیگار انجاام دهاد و الزماة آن،          خاصي، قدرت قانوني پیدا مي

کاه، الزماة دیگار    باشد که نوعي اضافه است. چنانحقِّ بر دیگران و اختصاص متعلَّق حق به وي ميامتیازي براي ذي

                                           
 322ص ،يخصوص حقو  يمران ناصر، ان،یکاتوز .1

 

 22ص قرآن، در استیوس حقو  ،يمحمدتق ،يزدی مصراح .2

، 3ج الفقاه،  يفا  االلتازام  هیا نظر يالا  المادخل  ،يزرقااء مصاطف   ؛ 834ص، 3ج ،يدانشنامه حقاو  خصوصا   ،يواهر يعل مسعود،ومحمد ،يانصار .3

 12-12صص
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موظَّاف  « من علیه الحاق »خواهد بود که بر اساس آن، « من علیه الحقِّ»و « من له الحقِّ»فة دیگري میان آن، تحقق اضا

 1«را در مورد حقِّ وي رعایت کرده و از تجاوز به آن خودداري کند« من له الحق»است جانب 

 

 حق با آن نسبت و ملک مفهوم یبررسدوم:  مبحث

است که باید مفهاوم آن را   ملکواژه  ،باشدمصدا  شریه به حق ميیکي از مفاهیمي که ازلحاظ مفهومي و 

بررسي نموده واختالفات وشراهات  آن با وایه حق آشکار گردد. در این فصل به بررسي مفهوم ملک و نسرت آن باا  

 .حق پرداخته ایم

 

 اقسام ملکگفتاراول: 

 الف( ملکيت حقيقی:

یقي  وجود دارد و احاوه و سلطنت واقعاي بار آن اواال     باالترین درجه ملکیت، جائي است که ثروت حق  

دارد کاه ثراوت   شود که آن ملکیت خداوند باري تعالي  نسرت به تمام مخلوقاتش مي باشد. محقق کمپاني بیاان ماي  

شيء لشيء، مختص  زماني است که ثروت واقعي در میان نراشد زیرا با وجود ثروت واقعي دیگر اعترار و جعل لغو و 

باشاد وایان ملکیات از اقساام حاق و      شود سلطنت خداوند بر مخلوقاتش اعتراري نماي معلوم مي و خواهد بود بیهوده

حکم و ملک مصطلح  نروده و مالک آن اعترار نیست بلکه احاوه، سلطه، وجدان، علم فعلي، شاهود خداوناد متعاال    

 2گردد.است که به اضافه اشراقي و وجودي تعریر مي

 

  ب( ملکيت مخلوقات:

گاردد. ایان ناوع    مثل ملکیت انسان در برابر افعال وتکالیف خویش زیرا که تکویناا انساان مالاک آنهاا ماي     

 »تواند فعلي را انجام داده یا اینکه ترک نماید و مراد از آیاه ملکیت در واقع همان اختیاري است که انسان دارد و مي

                                           
 25، صدرآمدي بر حقوق اسالمي ،دانشگاهدفتر همکاري حوزه و . 1

 32ص، 1ج المکاسب، کتاب هیحاش ن،یمحمدحس ،ياصفهان يغرو .2
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باشاد. باه تعریار محقاق کمپااني زماام اماور هاارون         ( هماین معناا ماي   25مائاده  )«أَخِاى  وَ نَفْسِاى  إِلَّا أَمْلِکُ لَا إِنِّى رَبِّ

 1ج ونه در اعترار به دست موسي بوده است.ربرادرموسي در خا

 ج( ملکيت اعتباري:

باشاد و هیچگوناه حاظ و نصایري از عاالم      ر ماي تراباشد. و صرف االعمفهموي اضافي مي ،این نوع ملکیت 

 2باشند است.باشد تابع معترر خود که شارع یا عقالء ميندارد و اعترار اضافه مالک بر مملوک مي دوجو

 ملک مطرح شده در تعابیرعلم  فقه وحقو  که خودشان از امور اعتراري مي باشد. همین معناي آخر مي

 باشد که ملکیت اعتراري است.

 

 یاصطالح يمعناگفتار دوم:  

 پردازیم.در کالم فقهاء و حقوقدانان مي الحي ملکطمعناي اصدراین بحث به بررسي 

 

 : ملک در اصطالح فقهاءالف

اتحااد باین    3باشاد. کند که ملک نسرت باین مالاک و مملاوک ماي    شیخ انصاري در کتاب مکاسب بیان مي

یاد دو وارف   باشد، به خالف حق که اتحاد من له الحق با من علیه الحق محال اسات و با مالک و مملوک محال نمي

 در آن وجود داشته باشد.

 4نمایند.همچنین ایشان در رساله فقهیه خود ملک را به سلطنت فعلیه تفسیر مي

یزدي ملک را نفس سلطنت تعریف مي نماید و حقیقت ملاک را یاک اعتراار عقالئاي      کاظم وراورائيسید

 5میداند که آن را براي سلطنت مالک بر مملوک اعترار کرده اند.

                                           
 42ص همان، .1

 32و22 المکاسب،ص يعل المظفر هیحاش رضا، محمد مظفر، .2

 2، ص3مکاسب،ج ،يمرتض ،يانصار «المملوک و المالک بین نسرة فإنِّها الملک،» .3

 184ص ه،یفقه رساله ،يمرتض ،يانصار« ء، السلطنة علیه فعالالمراد بملک الشي إنِّ» .4

 بیناه  و بیناه  علقة شخص ید في ءشي کون عند یعتررون فإنِّهم عقالئیّا اعترارا إلِّا لیست حقیقتها أنِّ إلِّا الخارجیّة األعراض من کانت إن و الملکیّة أنِّ» .5

 53، ص1المکاسب، ج هیکاظم، حاش دمحمدیس ،يزدی يوراورائ «السّلطنه نفس یعتررون أو علیه لسلطنته منشأ
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داند و حق را هم مرتره ضاعیف ملاک دانساته و باراي آن از تعریار       لوم نیز معناي ملک را سلطنت ميبحرالع

 1سلطنت ضعیفه استفاده مي کند.

 به نظر مي رسد که تعریف ملک به نسرت بین مالک و مملوک تعریف جامع باشد.

 

 ها: ملک در اصطالح حقوقدانب

تضاي آن حق ، چیزي تحت قدرت واراده شخصي قرار الف( برخي ملک را حقي برشمرده اند که به مق

بگیرد به گونه اي که حق در اختصاص او بوده و قدرت هرگونه بهره برداري و انتفاع از آن چیز را داشته و در 

 2نماید.درچهارچوب قانون در آن تصرف مي

است یعني آن  باشد مثال وقتي گفته میشود که مالک فالن شيء ،آقاي زیدب( مالکیت ، اختصاص مي

تواند غیر مالک را از تصرف درآن بازدارد. مگر اینکه آن غیر از سمت شارع، شيء اختصاص به زید داشته و مي

 3قانونگذار یا خود مالک اذن در تصرف وانتفاع داشته باشد.

تواند به وور مطلق و ج( مالکیت یک نوع رابطه اي بین شيء وشخص است که براساس آن شخص مي

 4ي در شيء مملوک تصرف نموده و انتفاع برردانحصار

باشد که بر اساس آن شيء به وور منحصر و مطلق در اختیار و اراده شخصي قرار د( مالکیت نوعي حق مي

 5گیرد.مي

مملوک را به  و دانند که مالکدانند و آن را نوعي رابطه ميعلماء متاخر ملکیت را مقوله اي اضافي مي

 6اید.نمهمدیگر مرترط مي

                                           
 36 ص، 1ج الفقیه، لغة محمد، العلوم، بحر «الملک من ناقصة مرترة و ءالشي على ضعیفة سلطنة هو الذي الحق» .1

 21ص ،يمدن حقو  ،يعرده، محمدتق يبروجرد .2

 13ص ،1ج ، ياالسالم الفقه يف مصادرالحقعردالرزا ،  ،يسنهور .3

 252ص، 1ج ،يمدن حقو  يمقدمات دوره ن،یدحسیس ،یيصفا .4

 43ص ،يمدن حقو  ،يمصطف عدل، .5

 126ص، 2ج ،يمدن بخش فقه قواعد ،يدمصطفیس داماد، محقق .6
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 ملک با حق تشابه وجوهگفتار سوم:  

برخي حق  وملک  ت ها ، پردازیم که به موجب این شراهدر این مرحث به شراهت هاي بین  ملک وحق مي

 را به یک معنا تعریف کرده اند.

 

 اعتباري بودن هر دو آنها: الف

شاده اناد هار چناد کاه وجاه       باشند و حسب مصلحت این دو اعتراار  حق وملک هر دو از امور اعتراري مي 

 توانند داشته باشند مانند ملکیت حقیقي خداوند متعال که در گذشته به آن اشاره نمودیم.حقیقي نیز مي

 

 آثارشباهت در : ب

باشند و احتماال همین شراهت باعث شاده اسات برخاي از    حق وملک از جهت آثار بسیار شریه یکدیگر مي 

باشد که ایان اثار در ملاک    ملک تعریف نموده اند. یکي از آثار حق، سلطنت مي علماء حق را به مرتره ضعیف تر از

قویترین نوع  عیننیز وجود دارد. همانطور که در تعریف اصطالحي حق بیان نمودیم برخي بیان کرده اند سلطنت در 

 1باشد و بعد از آن سلطنت در منفعت و ضعیف ترین آن در حق وجود دارد.سلطنت مي

که در ملک و حق موجود است و موجب شراهت این دو باهم شده اسات قابلیات نقال و انتقاال     اثر دیگري 

تواند مال خود را به دیگري نقل دهد یا از ملک او به ملک شخص دیگر منتقل باشد . همانطور که مالک ميآنها مي

 شود، درمرد حق نیز در اغلب موارد این چنین امکاني وجود دارد.

 

 یژگی هاي ملکو: گفتار چهارم 

اماا   2ت تعریر به حاق نماوده اناد.   از مالکی دانشمندانیان کردیم برخي همانطور که در تعاریف حقوقدان ها ب

 .باشداین حق داراي وی گي هاي خاص خود مي

 

                                           
، 1منیاة الطالاب، ج   ن،ینائینى، میرزا محمد حس «العین على السّلطنة منهما األقوى و منها أقوى المنفعة على السّلطنة و المال على ضعیفة سلطنة الحق» .1

 41صفحه 

 43ص ،يمدن حقو  ،يمصطف عدل،و  21ص ،يمدن حقو  ،يعرده، محمدتق يبروجرد .2
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 مطلق بودن الف: 

 »قانون مدني نیز به این امر را بیان کرده اسات   32مالک حق هرنوع تصرفي را در ملک خویش دارد. ماده  

 کارده  اساتثناء  قاانون  کاه  يماوارد  در مگار  دارد، انتفااع  و تصارف  گونه همه حق خود ملکیما به نسرت يمالک هر

 1.«باشد

 

 عيتجامب: 

شاود و بعضاي از آن باه انحصااري     توان تصور ماي یعني مالک داراي  هر نوع حقي است که براي عین مي 

 2کنند.بودن ملک تعریر مي

 

 دائمی بودنج: 

به این صفت در قانون مدني اشاره اي نشده است اما بسیاري از حقوقدانان به آن اشاره نموده اناد و دائماي    

 3بودن را یکي از صفات ملکیت شمرده اند.

نمایند این اسات کاه در   برخي نیز قائل هستند که این صفت براي مالکیت وجود ندراد و دلیلي که اقامه مي

برخي صفت دائمي بودن را برگرفتاه ازحقاو  فرانساه    4د ندارد بلکه باید موقتي باشد.مالکیت منافع صفت دوام وجو

 5دانند و معتقد هستند که نظر توقیت در فقه اسالمي صحیح است.مي

 پردازیم: دائمیت در ملک سه معنا دارد که که در ذیل به بررسي آنها مي

، ملکیت نیز وجود دراد و ملکیات فقاط زمااني    الف: دائمیت به این معنا که تا وقتي که مملوک وجود دارد

زائل خواهد شد که موضوع آن یعني مملوک از بین برود و ملکیت مادامي که شايء مملاوک وجاود داشاته باشاد،      

 وجود دارد وزوال پذیر نمي باشد.

                                           
 يمدن قانون .1

 21-83صص ه،یاالصل هینیحسن، الحقو  الع قیفرج، توف ؛ 43ص ،يمدن حقو  ،يمصطف عدل، .2

 12ص، 1ج ،يمدن حقو  حسن، دیس ،يامام  ؛ 66-63؛ فرج، همان، صص 124-122صص ت،یاموال و مالک ناصر، ان،یکاتوز .3

 122 ص همان، ان،یکاتوز .4

 21حقو  اموال، ص محمدجعفر، ،يلنگرود يجعفر .5
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اعراض صحیح نمي باشد زیرا که برخي اعراض از ملک را قرول دارند و وقتي از ملکي  به نظر الرته این معنا

 گردد یعني مالکیت در آن وجود ندارد.

 ب: دائمیت به معناي اینکه عدم استفاده وتصرف در شيء مملوک موجب از بین رفتن مالکیت نیست.

ج: دائمیت به این معنا که ملکیت داراي زمان نیست که با گذشت زمااني مشاخص ملکیات  بادون نیااز باه       

 1سرب ملک به شخص دیگري منتقل گردد.

 نعيتما د: 

تواند به حق مالک تعدي کارده و  ماانع تصارفات مالاک گاردد و حاق       منظور این است که هیچکس نمي 

 آن صاحب تصرف از را يمال چیه »کند که:قانون مدني بیان مي 31باشد.ماده تصرف در ملک منحصر در مالک مي

 2«قانون حکم به مگر کرد رونیب توان ينم

 

 ملک با حق افتراق وجوه :پنجم گفتار

 : تفاوت در حقيقتالف

که حقیقت ملکیت با حاق متفااوت اسات و حقیقات ملکیات، احاواه و       برخي از فقها اینچنین بیان داشته اند

باشاد. وباه هماین جهات اسات      باشد واین احاوه مربوط به اشیاء خارجي و یا اعمال و رفتار دیگاران ماي  سلطنت مي

بر مملکت خود سلطنت دارد.اما این موضوع در حق جریان ندارد و  گویند الناس مسلطون علي اموالهم ویا فالنيمي

 3تواند معامله را فسخ نماید.شود صاحب خیار، ميسلطنت در حق فقط بر افعال تعلق دارد مانند اینکه گفته مي

                                           
 544-534 صص ،8ج ،يشرح القانون المدن يف طیعردالرزا ، الوس ،يسنهور .1

 يمدن قانون .2

عیاان  الملکیة إنما هي السلطنة و اإلحاوة: و هي مقولة بالتشکیک على مراترها األربع المتقدمة و ال ریب في أن هذه السالطنة إنماا تتعلاق باأل    فحقیقة» .3

الخیاوة و الرنایاة  تارة، و باألفعال اخرى. فیقال: له السلطنة على المملکة. و هو سلطان الرعیة، و الناس مسلطون على أموالهم. و زید مسلط على الخارجیة

رز و شرب الماء. و و التکلم و الکتابة و نحو ذلک من األفعال.و هذا بخالف الحق و الحکم، فإنهما ال یتعلقان إال باالفعال. فیقال: یراح لإلنسان أکل الخ

لمسکر و أکل الرباا، و اساتماع الغنااء. و    یستحب له أکل الرمان و یجب على المکلف اإلتیان بالصالة الواجرة، و ترک المحرمات. و یحرم علیه شرب ا

 45-44صص، 2ج الفقاهه، مصراحابوالقاسم،  ،يخوئ« یکره له أکل لحم الحمیر و الرغال.
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 موقتی و دائمی بودن  تفاوت در زمان : ب

یاوان کاه زماان آن ساه روز اسات و یاا       بسیاري از حقو  داراي زمان بوده و موقت هساتند. مانناد خیاار ح    

آید و یا خیاار مجلاس کاه    خیارشرط که براي ورفین معامله یا شخص ثالثي در مدت محدودي حق فسخ بوجود مي

باشد. اما همانطور که گذشت مالکیت موقتي وداراي زمان نمي باشد و مادامي که عاین  مختص زمان مجلس عقد مي

 فقط با ایجاد اسراب مالک ممکن است تغییر کند اما ملکیت باقي است.  موجود است ، مالکیت نیز وجود دارد

 

 تفاوت در زمان اجراء :ج

، خیار غرن در معامله و.... فوري بوده وعدم استمال آنها موجب از بین رفاتن  1برخي حقو  مانند حق شفعه  

ملاک موجاب زوال ملکیات    شود اما هماانطور کاه در وی گاي هااي ملکیات بیاان کاردیم عادم اساتفاده از          حق مي

 گردد.نمي

 : تفاوت در اطراف د

باشد وامکان مي« من علیه الحق»و « من له الحق»سلطنت و وتوانایي فعلیه اي است که قائم به دوورف  ،حق 

اینکه این دوورف در یک شخص جمع شوند وجود ندارد به خالف ملکیت که این امکاان وجاود دارد ونیاازي باه     

 2باشد.مين« من یملک علیه »

 تفاوت در نقل و انتقال واسقاط: ه

خي حقو  ایان قابلیات هااوجود نادارد،     باشند ودر برحقو  از جهت نقل وانتقال واسقاط بسیار متفاوت مي

 3مانند حق والیت، حق ابوت، حق مضاجعه و.. اما ملکیت اینطور نیست و عموما قابلیت نقل و انتقال را دارد.

 

                                           
  .م 821ماده « حق شفعه فوري است.» .1

 2 ص ،3جمکاسب،  ،ي،مرتضيانصار «المملوک و المالک بین نسرة فإنِّها الملک، بخالف واحد، بشخص ورفیها قیام یعقل ال فعلیة سلطنة الحقِّ» .2

 و بااإلرث،  قهارا  انتقالاه  و عدمه، و بعوض، أو مجانا غیره الى نقله و عدمه، و باإلسقاط، سقووه في اختالفه بحسب یختلف -حق هو بما -الحق إن» .3

 16ص، 1ج الفقیه، بلغة محمد، العلوم، بحر...« شتى أنحاء إلى -عدمه
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 اعراض و اسقاط: تفاوت در قابليت و

اعراض از  ملک به این معنا مي باشاد کاه    1ملک قابل اعراض است و حق در اکثر موارد قابل اسقاط است.

ملک از بین بررد ودیگر مالک آن مال تلقي نشود. اما اسقاط در حق به این  شخص قصد دارد رابطه ونسرت خود را با

انسته از آن استفاده کند، دیگر استفاده نکناد مانناد اینکاه خاق     معنا مي باشد که فرد از حقي که داشته است و مي تو

  خیار خود را که در قرار داد ذکر شده است را اسقاط کند که در اینصورت دیگر حق اعمال آن را نخواهد داشت.  

 

 مفهوم حکم ونسبت آن با حق یبررس سوم: مبحث

رند و همانطور که در بحث حق وملک سه مفهوم ملک، حق، وحکم ارتراط بسیار نزدیک با همدیگر دا

دانستند و یا بالعکس در مورد گذشت و برخي به جهت شراهت هاي آنها ، در تعریف خود حق را نوعي ملک مي

حق وحکم نیز به  دلیل شراهت هاي موجود در این دو مفهوم ، در تعاریف خود خلط کرده و این دو را یکي دانسته 

دانند. به همین جهت به بررسي معناي حکم وتفاوت دانند و مفهوم را یکي ميقشان مياند و تفاوت آنها را در مصادی

 هاي آن با حق پرداختیم.

 

  

                                           
 262، ص 1قواعد فقه، جمحقق داماد، سید مصطفي،  .1


