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سخن ناشر

از  يکی  به منزله ی  گرايش هايش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته ی 
پرطرف دارترين رشته های دانشگاهی كشور، تعداد فراوانی از دانشجويان علوم 
انسانی را به خود جلب كرده است؛ دانشجويانی كه پس از تحصیل، وارد عرصه ی 
مشغول  وظیفه  ايفای  به  گوناگون  جايگاه های  و  مناصب  در  و  شده  خدمت 

می شوند. 
منابعی كه در دانشکده های حقوق، مبنای كار قرار گرفته و تحصیل دانشجويان 
واقع، مجموعه ی كتب و جزواتی هستند كه طی  قرار دارد، در  بر مدار آن ها 
سالیان متمادی چنان كه بايد تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
و  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  كه  است  درحالی  اين، 
و  غنی  كتب  تدوين  ضرورت  به اين ترتیب،  است.  انکارناپذير  امری  سودمند، 
ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجويان رشته ی حقوق و نیز رشته های 
متأثر از آن، بايد بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ كتاب هايی كه روزآمدی 
محتوای آنها از يک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی ديگر، مورد 

توجه و لحاظ ناشر و نويسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر كتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجويان رشته ی حقوق بردارد. اين مؤسسه افتخار دارد كه با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجويان، به تولید آثاری 
همت گمارد كه مهم ترين دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسريع يادگیری 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شايستگی های خود را در اين حوزه ی علمی به منّصه ی ظهور برساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



مقدمه  

»َو ِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواجًا لَِتْسُکُنوا ِإَلْيَها َو َجَعَل َبْيَنُکْم َمَودَّة َو َرْحَمة 
ُروَن«1. ِإنَّ ِفی ذِلَک َلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفکَّ

 )و از نشانه هاى خداوند اين است که از جنس خودتان همسرانى براى شما آفريد تا در 
کنار آنان آرامش يابيد و در ميانتان دوستى و مهربانى قرار داد، به راستى که در 

اين، نشانه هايى است براى آنان که تفّکر مى کنند(.
از ازدواج و تشکيل خانواده، همان گونه که قرآن مى فرمايد آن است که زن  هدف 
و مرد در کنار يکديگر زندگى آرامى داشته باشند )لَِتْسُکُنوا ِإَلْيها( و برای تحقق 
اين هدف بايد همه جوانب مسايل مربوط به خانواده مورد توجه قرار گيرد از جمله 
امور مهمی که غفلت از آن می تواند آرامش زندگی مشترک را به هم بزند و ايجاد 
اختالف نمايد مالکّيت خانواده است، در فقه وحقوق اسالمی در مورد مالکّيت به 
تفصيل بحث شده است اما آنچه اين نوشته را متمايز می سازد اين است که ما نگاه 
خود را بر مالکّيت مجموعه خاصی به نام »خانواده« متمرکز نموده و با توجه ويژه 

به اين بخش سعی در بيان ابعاد مختلف موضوع داريم.
اين تحقيق در صدد بررسی حق مالکّيت در خانواده و موارد اختالف در اموال از منظر 
فقه و حقوق می باشد، به عنوان مثال وقتی زوجين و فرزندان هر يک درآمدی را 
کسب و آن را به هر نحو وارد زندگی مشترک می کنند مالکّيت اين اموال چگونه 
مالکّيت  به  قائل شدن  برای خانواده و سپس  آيا فرض شخصيت حقوقی  است؟ 
خانواده )نه اشخاص( به عنوان يک شخصيت حقوقی از ديدگاه فقهی و حقوقی 

امکان پذير است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چه آثاری دارد؟
در قوانين برخی از کشورها نظير مصر فصل مستقلی تحت عنوان "ملکية االسرة" 
به »مالکيت خانواده« اختصاص يافته، و توافق اعضا بر انشای مالکيت برای نهاد 

خانواده پذيرفته شده است.

1- سوره روم ، آيه 21



غرض از تحقيق در اين موضوع گشودن بابی جديد در عرصه مباحث مربوط به حقوق 
مالی جامعه در حقوق کشورمان و بررسی مبانی فقهی آن است.

با عنايت به نقش و جايگاه ويژه نهاد خانواده در نظام حقوقی اسالم و پيچيدگی روابط 
مالی زوجين و اوالد در جوامع امروزی که منشاء بسياری از اختالفات ميان آنها 
گرديده است، به منظور تأسيس راهکار نوين جهت رفع ترافع اعضای خانواده در 
مالکّيت اموال مشترک و ضرورت تدوين قوانين جديد، اين کتاب با الهام از پايان نامه 
نگارنده با عنوان »بررسی فقهی حقوقی حق مالکّيت در خانواده« تأليف شده است. 
اميد است خوانندگان اين اثر با ارائه نظرات خود ما را در رفع نواقص آن ياری نمايند.
در پايان بر خود الزم می دانيم از زحمات و راهنمايی اساتيد محترم حجج االسالم آقايان 
دکتر سيدعلی علوی قزوينی، استاد عزيزاهلل رزاقی و استاد جواد حبيبی تبار تشکر 

نماييم.

موسی رحيمی - رضا رحيمی دهسوری
RezaRahaimi127@yahoo.com
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فصل اول: کلیات

1.خانواده
1-1. در لغت

خانواده: اهل خانه، شامل پدر، مادر و فرزندان. کوچک ترين واحد اجتماعى، شامل پدر، 
مادر و فرزندان را خانواده گويند که  از آن در بابهاى مختلف نظير حج، تجارت، 

نکاح و حدود سخن رفته است.1
برای معادل عربی لفظ خانواده می توان به الفاظی از قبيل )أهل( )أسرة( )ِعَيال( )عشيرة( 

اشاره نمود. 
بالفارسّية:  معناها  و  لفظين،  من  مرّکبة  واحدة  کلمة  البيت  اهل  جملة  اّن  »]أهل[: 
خانواده. و هذا المعنى يختلف سعة و ضيقا و من جهة تعيين المصداق باختالف 

الموارد و بالقرائن«.2 
»اهل البيت« کلمه ای است مرکب به معنای خانواده و از جهت سعه و ضيق، همچنين 
از نظر تعيين مصداق بسته به موارد استعمال و قرائن، دارای معانی مختلف است.

»]عول و عيل [: »عيُل الرُجِل« ج ِعَيال و َعَيايل و َعاَلة«.3
)خانواده مرد که نفقه آنها بر او واجب است اين تعبير بر مذکر و مؤنث اطالق مى شود(.
»]األسرة[: أسرة اإلنسان: عشيرته و رهطه األدنون، مأخوذ من األسر، و هو القوة، سّموا 

بذلک، ألنه يتقوى بهم....«.4
)اسره انسان عبارتند از عشيره و اقوام نزديک او، از اسر مشتق شده و اسر به معنای 
قوت و نيرو می باشد و به خانواده فرد از آن جهت اسره گفته می شود که بواسطه 

آنها قدرت و نيرو می گيرد(.
»ما يعرف بأحکام األسرة أو األحوال الّشخصّية فهو اصطالٌح حادٌث، والمراد به مجموعة 
األحکام اّلتی تنّظم العالقات بين أفراد األسرة الواحدة . وقد فّصلها الفقهاء فی أبواب 

1- جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت ، ج  3، ص 421
2- مصطفوی، حسن، التحقيق فی کلمات القران الکربم، ج 1، 359 

3- مهيار، رضا، فرهنگ ابجدى عربى - فارسى، ص 683
4- سوره شعرا، آيه 170 
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والّنسب  واإليالء  والّظهار  والعدد  والخلع  والّطالق  والقسم  والّنفقات  والمهر  الّنکاح 
هذه  تحت  األحکام  هذه  وتنظر   . ونحوها  والميراث  والوصّية  والّرضاع  والحضانة 

العناوين أيضًا، وتحت عنوان )أٌب، ابٌن، بنٌت( إلخ«.1
)لفظ »اسره« در قرآن و کلمات فقيهان استعمال نشده است و فقهای قديم از الفاظی 
مانند: آل، وأهل، وعيال استفاده کرده اند، و اصطالح »أحکام األسرة« اصطالحی 
جديد و منظور از آن عبارت است از: احکام مربوط به روابط افراد خانواده از قبيل 
رضاع،  نسب، حضانت،  ايالء،  ظهار،  عده،  خلع،  قسم، طالق،  نفقه،  مهر،  نکاح، 

وصّيت وميراث(.
»]عشيره[: خانواده. عشيره اهل رجل و خانواده اوست که بوسيله آنها زياد می شود و 
براى او بمنزله عدد کامل می شوند که عشره عدد کامل است ديگران آن را اقوام 

نزديک پدرى يا قبيله گفته اند«.2

1-2. در فقه
وبيشتر  نداشته  يا معادل عربی آن کاربرد چندانی  لفظ خانواده  در کتاب های فقهی 
الفاظی مانند: »زوجين و اوالد« به کار می روند به همين جهت لفظ »خانوداه« يا 
معادل عربی آن يک اصطالح فقهی شمرده نمی شود و تعريفی از آن در اين کتابها 
»احکام  عنوان  تحت  را  مسائلی  معموال  معاصر  فقهای  البته  نمی خورد،  به چشم 

خانواده« يا »احکام األسره« ذکر نموده اند. 
در ابواب مختلف فقهی به تناسب موضوع تقسيم بندی های گوناگونی صورت گرفته به 
عنوان مثال در باب ارث طبقات ارث به سه دسته تقسيم و در مورد ارث زوجه نيز 
به صورت جدا گانه بحث شده است، يا در باب نکاح قرابت را به سه دسته نسبی 

و سببی و رضاعی تقسيم نموده اند.
از زن و شوهر و  از لفظ »خانواده« بيشتر مد نظر می باشد عبارت است  اينجا  آنچه 
فرزندان که معموال در کنار يکديگر زندگی می کنند و ممکن است درمالکّيت اموال 

بين آنها اختالف حادث شود.
1- عبدالرحمان، محمود، معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهية، ج  1، ص 174

2- قرشی، سيدعلی اکبر، قاموس قرآن، ج  7، ص 120
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1-3. درحقوق
با اين که بارها در قوانين ايران برای حمايت از خانواده مقررات و قوانينى وضع گرديده، 
آنها »قانون حمايت خانواده  مصّوب 15/ 11/ 53« و »قانون دادگاه  که مهمترين 
مدنى خاص مصّوب مهر ماه 58« مى باشد، نه در اين قوانين و نه در قانون مدنى 
تعريفى از خانواده به عمل نيامده و ترکيب خانواده تعيين نگرديده است. در قانون 
هدف  براى  ولى  شده،  خانواده  ترکيب  و  تعريف  به  اشاره اى  اجتماعى  بيمه هاى 
خاصى که صرفا مربوط به بيمه هاى اجتماعى است مى باشد؛ يعنى در آن قانون 
صرفا براى تعيين افراد مشمول بيمه از قبيل زن دائمى و فرزندان کمتر از بيست 

و يک سال و پدر و مادر تحت تکفل بيمه شده، مى باشد.
در حقوق ايران براى خانواده شخصيتى مستقل از افراد آن در نظر گرفته نشده و نظر 
قانونگذار از حمايت خانواده، حمايت از منافع فردى افراد خانواده براى جلوگيرى از 
متالشى شدن آن و بقاى حسن تفاهم و صفا و صميمّيت بين تشکيل دهندگان اين 
گروه اجتماعى است. به همين دليل است که براى خانواده تعريفى ارائه نکرده و 
آن را مجزا از افراد آن معّرفى ننموده است؛ لذا خانواده پيش از آن که يک سازمان 
حقوقى باشد، يک نهاد اجتماعى شناخته شده و ممتاز است؛ و به همين جهت نيز 

مفهوم آن تابع نظام سياسى جامعه است.
تعريف حقوقى خانواده به صورت ظاهر، دشوار است؛ لذا هر کسى آن را طورى تعريف 
کرده است؛ ولى با دّقت روشن مى گردد که گرچه الفاظ مختلف است ولى همه 
به يک معنا اشاره داشته و يک چيز را تبيين مى کنند. به عنوان نمونه به بعضى از 

آنها اشاره مى کنيم:
1- خانواده عبارت است از: »يک واحد اجتماعى که از ازدواج يک زن و يک مرد به 

وجود مى آيد و فرزندان حاصل از آن ازدواج، آن را تکميل مى نمايند«.1
رشد  سّن  به  که  مى شوند  محسوب  اجتماعى  واحد  اين  عضو  زمانى  تا  فرزندان  البته 

نرسيده و يا با ازدواج با ديگرى واحد مستقل جديدى را تشکيل نداده باشند.

1- عاملى، باقر، حقوق خانواده، ص 14
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2- خانواده گروهى است که به دليل قرابت يا زوجّيت، همبستگى حقوقى و اجتماعى 
يافته و تحت رهبرى و رياست مقامى قرار گرفته است. 

3- خانواده عبارت است از: »زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستى آنها که معموال 
با هم زندگى مى کنند«. 

همان گونه که مالحظه مى کنيد، همه ی تعريفات با آن که در ضمن الفاظ گوناگون وارد 
شده است، مبّين يک معنا و مفسر يک حقيقت است؛ و از آنجا که در امور اعتبارى 
تعريف منطقى جامع افراد و مانع اغيار، به طور کامل امکان ندارد، قهرا تعاريف در 

اين امور جنبه ی »شرح االسمى« خواهد داشت.
بر اين مبنا هر يک از اين تعاريف به نوبه ی خود تعريف صحيحى خواهد بود؛ چرا که 

همه ی اين تعاريف به نحوى کلمه ی خانواده را شرح داده و تفسير نموده است«.1

2. حق
2-1. در لغت 

استعمال   از  ناشی   است، که   ويژه ای   جايگاه   دارای   اسالمی   فرهنگ   در  کلمه  »حق« 
وسيع  آن  در کالم  اهلل مجيد می باشد. در قرآن  کريم، حدود 260 مرتبه  از واژه  
»الحق« و بيش  از پنجاه  بار از مشتقات  آن  استفاده  شده  است. خداوند، خود را به  
»الحق« توصيف  می کند.2 ارسال  رسل،3 نزول  کتاب،4 خلقت  زمين  و آسمان،5 وعده  
او،6دعوت  او،7 قولش8 و سرانجام  ميزان  سنجش  همه  اعمال9 »الحق« و »بالحق« 
است. حق  در اين  موارد، معنای  لغوی  خود را دارد و به  مفهوم  نقيض  باطل، ثابت  

و واجب  می باشد.

1- طاهرى، حقوق مدنى، ج  3، ص 6 
2- فذلکم  اهلل ربکم الحق، سوره  يونس، آيه 32 

3- انا ارسلناک  بالحق، سوره  بقره، آيه 119 
4- نزل  الکتاب  بالحق، سوره  بقره، آيه 176 

5- هوالذی  خلق  السموات  واالرض  بالحق، سوره  انعام، آيه 73 
6- ان  وعد اهلل حق، سوره  يونس، آيه 55 

7- له  دعوة  الحق، سوره  رعد، آيه 14 
8- يقول  الحق، سوره  احزاب، آيه 4 

9- والوزن  يومئذ الحق، سوره  اعراف، آيه 8 
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عده ای از اهل لغت حق را چنين معنا کرده اند: قاموس و لسان العرب به »ضّد باطل« 
و صحاح به »خالف باطل«1 معنا کرده اند ابن منظور می گويد: »حّق األمر و يحّق 
حّقا و حقوقا: صار حّقا و ثبت. أزهری گفته است: معناه وجب يجب وجوبا. و فی 
التنزيل: »قال اّلذين حّق عليهم القول«2 أي:ثبت. »ولکن حّقت کلمة العذاب على 

الکافرين«3 أي: وجبت و ثبتت.4 معنای حق وجوب و شهوت است.
و فرهنگ المنجد نيز برای واژه »حق« چند کاربرد و معنا ذکر می کند که برخی از 
آن از اين قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملک، حظ و نصيب، موجود ثابت، امر 

مقضی، حزم، سزاوار.5
با توجه به آنچه بيان شد، روشن می گردد که »حق« واژه ای عربی است که به معنای 
»ثبوت« و »تحقق« است و وقتی می گوييم: چيزی تحقق دارد، يعنی ثبوت دارد6 
و گاه معادل آن در زبان فارسی »هستی پايدار« به کار برده می شود؛ يعنی هر 

چيزی که از ثبات و پايداری بهره مند باشد، حق است.

2-2. در فقه
آن  تعريف  در  نائينی  ميرزای  داشته اند،  بيان  حق  از  گوناگونی  تعاريف  شيعه  فقهای 

می گويد: »عبارت است از سلطه ضعيف بر مال يا منفعت«.7
نيز گفته شده است: »حق نوعی سلطنت بر چيزی است که گاه به عين تعلق می گيرد؛ 
مانند: حق تحجير، حق رهن و حق غرما در ترکه ميت؛ و گاهی به غير عين تعلق 
می گيرد؛ مانند حق خيار متعلق به عقد، گاهی سلطنت متعلق بر شخص است؛ 
مانند: حق حضانت و حق قصاص؛ بنابراين، حق يک مرتبه ضعيفی از ملک و بلکه 

نوعی از ملکّيت است«.8
1 - جوهری، اسماعيل بن جهاد، صحاح اللغة، ج 4، ص 1460 

2- سوره القصص، آيه 63
3- سوره زمر، آيه 71 

4 - ابن منظور، ابوالفضل، جمال الدين، لسان العرب، ج 10، ص 49 - القاموس المحيط، ج 3، ص 221 
5- معلوف، لويس، المنجد فی اللغة، ص 144، واژه »حق«

6- مصباح، محمدتقی، نظريه حقوقی اسالم، نگارش محمدمهدی نادری و محمدمهدی کريمی نيا، ص 20
7- نائينی، ميرزا محمدحسين، منية الطالب، نگارش موسی نجفی خوانساری، ص 106

8- مدرس، علی اصغر، ص 27، از حاشيه سيد محمدکاظم طباطبائی بر مکاسب، ص 54
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مرحوم آيت اهلل العظمی حکيم  می فرمايد:
»الحق عين أو معنى قائم فی غيره من عين أو معنى، على نحو ال يصح اعتباره إال فی 

ظرف إضافته إلى مالک«.1
)حق عبارت است از عين يا معنای قائم در غير )اعم از عين يا معنی( به نحوی که 

بدون اضافه و نسبت دادن به مالک قابليت اعتبار ندارد(.
محقق خراسانی  می فرمايد:

»هو اعتبار خاص، له آثار مخصوصة، منها السلطنة على الفسخ«.2 
)حق عبارت است از اعتبارى خاص- غير از اعتبار سلطنت و ملک- که داراى آثارى 
ويژه است. يکى از آن آثار، سلطنت بر فسخ در حق خيار يا بر تملک به عوض در 

حق شفعه و يا بدون عوض در حق تحجير مى باشد(.
مرحوم آيت اهلل العظمی خويى  مى فرمايد: 

»حقيقة الحق و الحکم واحد کّلها من اعتبارات الشرع«.3
)مراد کسانى که حق را به مرتبه ی ضعيف ملک تعريف کرده اند اين است که ملک 
و حق هر دو از مقوله ی سلطنت هستند؛ با اين تفاوت که ملک، سلطنتى قوى 
و حق سلطنتى ضعيف است، نه اين که ملک به لحاظ شّدت و ضعف و کمال و 
نقص داراى مراتبى است که مرتبه ی قوى و کامل آن، ملک و مرتبه ی ضعيف و 

ناقصش حق است(. 
مرحوم صاحب عروه  مى فرمايد: 

»الحّق نوع من السلطنة على شى ء متعّلق بعين کحق التحجير أو عقد کحّق الخيار 
أو على شخص کحّق القصاص فهو مرتبة ضعيفة من الملک بل نوع منه و مالکه 

مالک لشی ء يکون أمره إليه«.4

1 - طباطبايی حکيم، سيد محسن، مستمسک العروة الوثقى، ج  14، ص 557
2 - ايروانی، علی بن عبدالحسين نجفی، حاشية مکاسب، ص 4 

3- خويی، سيد ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج 2، ص 205
4- محّقق يزدی، حاشية المکاسب، ج 1، ص 280
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)حق عبارت است از مرتبه اى از سلطنت؛ ضعيف تر از سلطنت موجود در ملکيت، که 
يا براى فردى معين بر چيزى  انسان  انسان به عنوان  شارع مقدس آن را براى 

قرار داده است(. 
حق، مشترک لفظى است؛ بدين معنا که در هر موردى عبارت است از اعتبارى خاص 
که داراى اثرى خاص است. بنابر اين، حق واليت چيزى جز اعتبار واليت اوليا- از 
قبيل حاکم، پدر و جّد پدرى- و حق رهانت چيزى جز اعتبار گرو بودن عين به 
رهن گذاشته شده نيست. از آثار اعتبار در مورد نخست، جواز تصرف ولّى در مال 
موّلىٰ عليه و در مورد دوم، جواز استيفاى دين از عين رهنى با فروختن آن هنگام 
يا  اين، اضافه ی حق به واليت  بنابر  از پرداخت بدهى است.  خود دارى بدهکار 
رهانت، اضافه ی بيانى است؛ يعنى حّقى که عبارت است از واليت و رهانت، نه 

اينکه حق چيزى و واليت و رهانت چيزى ديگر باشد.1
آيت اهلل العظمی مکارم شيرازی  می فرمايد: 

 »پيشينيان از فقها سراغ اين بحث نرفته اند و فقط بعضى از کسانى که نزديک به عصر 
و زمان ما بودند، سراغ اين بحثها رفته اند. اين بحث در حواشى مکاسب مطرح 
است. ما تعريفى از مرحوم آخوند و آقاى خويى و تعريفى از مرحوم صاحب عروه از 

حواشى مکاسب نقل مى کنيم:
آقاى خويى کامال مبهم است....تعريف مرحوم صاحب عروه  و  آخوند  تعريف مرحوم 

هم قابل نقد است.
قلنا: »حق« هم در کلمات اهل شرع و هم در کلمات عقال عبارت است از:

نوع سلطنة )جنس( على أفعال خاّصة )فصل(، پس حق، سلطنت بر فعل، ولى ملک، 
سلطنت بر عين يا منافع است، به عنوان مثال حضانت سلطه ی بر نگهدارى ولد 
است، قصاص، سلطه بر اراقه ی دم و واليت سلطه ی بر تصّرف در مال و جان بّچه 
است که همه ی اينها سلطه ی بر افعال است، بنا بر اين حق و ملک هر دو سلطه 

هستند ولى حق، سلطه ی بر فعل و ملک، سلطه ی بر عين يا منفعت است.
سؤال: در مورد حّق تحجير چه مى گوييد، چرا که ظاهرا حّق تحجير سلطه ی بر عين 

1- اصفهانى، محمدحسين، حاشية کتاب مکاسب، ج 1، ص 44
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است، در حالى که شما سلطه ی بر عين را ملک دانستيد؟
جواب: آن هم سلطه ی بر احياى ارض و مالک شدن است، چون مادامى که زمين را 

احيا نکرده سلطه اى بر عين نيست.
حّق نفقه و حّق قسم هم به معناى مطالبه ی انفاق و بيتوته است نه ملک؛ بنا بر اين 

تمام حقوق به نوعى سلطه بر فعلى از افعال برمى گردد«.1

2-3. درحقوق
»حق عبارت است از: سلطه، توانايی و امتيازی که به موجب قانون يا قواعد حقوقی، 
به اشخاص نسبت به متعلق حق داده می شود که به موجب آن می توانند در روابط 
اجتماعی خويش، اراده خود را به يکديگر تحميل کنند و آنان را به رعايت و احترام 

آن الزام نمايند . 
متعلق حق گاهی يک شیء خارجی است و گاهی يک انسان و گاهی هم هر دو . 

ضمنا در هر حقی، سه رکن يا عنصر اساسی يافت می شوند: 
1 . کسی که حق برای اوست )من له الحق( 

2 . کسی که حق عليه اوست )من عليه الحق( 
3 . آنچه متعلق حق است )موضوع حق(«.2

برخى از نويسندگان عرب معاصر در تعريف حق مى گويند: »حق يک نوع رابطه حقوقى 
است که به سبب آن قانون به يکى از اشخاص اين توانائى را مى دهد، تا بگونه اى 
از  يا  و  کند(  تصرف  را  )آن  يابد  و چيرگى  تسلط  معين  بر چيزى  منفرد  و  ويژه 

شخصى ديگر انجام يا انجام ندادن چيزى يا کارى معين را بخواهد«.3
همچنين گفته شده است: 

»حق عبارت است از قدرت يک فرد انسانی مطابق با قانون بر انسان ديگر، يا بر يک 
مال و يا بر هر دو، اعم از اين که مال مذکور مادی و محسوس باشد مانند خانه، 

1- مکارم، ناصر، کتاب النکاح، ج  6، ص 140 
2- مصباح، محمدتقی، حقوق و سياست، ص 26-27 

3- کبيره، حسن، المدخل الى القانون، ص 441- ساکت، محمد حسين، حقوق شناسى، ص 46
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يا نباشد؛ مانند طلب«.1
»حق عبارت است از: توانايى انسان بر چيزى يا بر انسان ديگرى. اگر متعلق حق، عين 
خارجى باشد به آن »حق عينى« گفته مى شود، نظير حق مالکيت، حق انتفاع، حق 
ارتفاق و امثال اين حقوق؛ و اما اگر متعلق حق، ذّمه ی شخص ديگرى باشد به آن، 

»حق دينى« گفته مى شود، مثل حق بستانکار بر بدهکار«.2

3. مالکيّت
3-1. در لغت

ملکّيت يا مالکّيت در لغت دارای چند معنی است که مناسب ترين آنها با تعريف فقها، 
احتواء و استيالء بر شیء است. »الملک لغة - بفتح الميم وکسرها وضّمها -: هو 

احتواء الّشیء والقدرة على االستبداد به والّتصرف بانفراد«.3

3-2. در فقه
ملکيت همانند زوجيت و ابّوت و بنّوت و ... از امور اعتبارى هستند، که عقالى عالم 
آنها را بر اساس نيازشان و تنظيم روابط اجتماعى، وضع و اعتبار نموده ملکيت بر 

خالف مالک و مملوک امرى خارجى نبوده و قابل اشاره حسّيه نيست.
فقها در تعريف مالکّيت تعبيرات گوناگون به کار برده اند که بعضی از آنها بدين شرح 

است: 
از عوضش بهره مند شد«،4  از خود آن و هم  بتوان هم  به طوری که  »بودن شیء 
»نسبت ميان مالک و مملوک«5 »سلطنت مالک بر مملوک، يا علقه ی خاصی که 
منشأ سلطنت مذکور است«،6 »اختصاص شیء به شیء«7 »اعتبار احاطه ی مالک 

1- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمينولوژی حقوق، ص 15
2- طاهرى، حبيب اهلل، حقوق مدنى، ج  1، ص 195 

3- ابن منظور، جمال الدين، لسان العرب، ج 10، ص 492 
4- انصاری، مرتضی، رسائل، اصول عمليه، استصحاب احکام وضعيه

5- دزفولی، مرتضی، مکاسب محشی، ص 126
6- طباطبايی يزدی، سيد محمدکاظم، حاشيه ی سيد محمد کاظم طباطبايی يزدی بر مکاسب، آغاز بيع

7- مشکينی، کفايه با حاشيه ی مشکينی، ج 2، ص 307
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بر مملوک«1 »اعتبار سلطنت مالک بر مملوک« 2 و نظير اينها، ولی بر حسب ظاهر 
منشأ اين اختالف در تعبير اختالف ماهوی نيست، مقصود همه يک چيز است و 

آن همان سلطنت مالک است بر مملوک. 

3-3. درحقوق
به اعتراف صاحب نظران دانش حقوق، قانون مدنی ايران از مالکيت تعريفی ندارد و تنها 

به بيان احکام و آثار آن بسنده کرده است. 
قانون مدنی حق و مالکيت را تعريف نکرده است، ولی از اوصاف و آثاری که برای آن 
استنباط می شود به اجمال می توان تعريف حق مالکيت را به دست آورد. مرسوم 

است که گفته شود مالکيت دارای سه هدف اساسی است: 
1.مطلق بودن.

2. انحصاری بودن.
 3. دائمی بودن. 

 ولی بزودی خواهيم ديد که هيچ يک از اين اوصاف به مفهوم پيشين خود باقی نمانده است«.3
دکتر لنگرودی در اين باره می نويسد:

»قانون مدنی تعريفی از مالکيت نکرده است و فقط اقسام آن را )مالکيت عين- مالکيت 
منفعت( بيان کرده است. مالکيت مفهومی است که هر کس از آن چيزی می داند، 
اما موقع دادن يک تعريف کسی جان سالم از معرکه ی انديشه در نمی برد، زيرا 

تعريف آن دشوار است«.4
وی در ترمينولوژی حقوق در مقام تعريف مالکيت می گويد:

»حق استعمال و بهره برداری و انتقال يک چيز به هر صورت مگر در مواردی که قانون 
استثنا کرده باشد )ماده ی 31 - 30 قانون مدنی(«.5

1- خويی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج 2، ص 44
2- ايروانی، علی بن عبدالحسين، نجفی، حاشيه ايروانی بر مکاسب، ص 145

3- کاتوزيان، ناصر، دوره ی مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکيت، ص 99
4- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، ص 88، ماده ی 130

5- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمينولوژی حقوق، ص 599
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يکی از حقوقدانان می نويسد: »ملکيت عبارت است از رابطه اى که بين شخص )مالک( 
به مالک حق  و  را معتبر شناخته  قانون آن  و  )مملوک( تصور شده  و چيز مادى 
مى دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسى هم نتواند از او جلوگيرى کند.
بنابراين، مالکّيت حقى است مطلق، انحصارى و دائمى، که شخص نسبت به مالى 

داشته و مى تواند از تمام منافع اقتصادى آن بهره مند گردد.
مطلق بودن حق مالکيت: از آن جهت است که مالک مى تواند هر نوع انتفاع را از ملک 

خود ببرد.
انحصارى بودن آن: براى آن است که حق مزبور منحصر به مالک بوده و همه ی افراد 

 موّظفند که آن را محترم شمرده و به آن تجاوز ننمايند.
دائمى بودن حق مالکيت: براى آن است که مقّيد به مّدتى نبوده و مانند اجاره، مدت 

معين ندارد«.1

3-4. فرق ميان ملک و مال
چيزی  بر  است  )مالک(  کسی  ی  اعتباريه  سلطنت  آن  و  شد؛  دانسته  ملک  تعريف 

)مملوک(. اکنون بايد دانست مال چيست؟
»مال«، در لغت عرب از فعل ماضى »ميل« به معناى خواستن است و علت نامگذارى 

آن به مال هم همان ميل به اين و آن و دست بدست گرديدن است.2
»مال چيزی است که به ملکّيت در آيد و شامل همه اشيا می شود، و عربها به شتر مال 

می گويند چون بيشترين اموال آنها را تشکيل می داد«.3
»معيار المالية عند فقهاء اإلمامية کون الشی ء مباحًا به شرعًا، و له أثر فی االنتفاع عند 
العقالء. فلم تکن العينية معيارًا للمالية، فشمل المال بهذا المعيار األعيان، و المنافع، 

و بعض الحقوق«.4

1- طاهرى، حبيب اهلل، حقوق مدنى، ج  1، ص 197
2- طريحى، مجمع البحرين، ماده ی ميل

3- ابن منظور، لسان العرب، ج 11، ص 636
4- نجفى، کاشف الغطاء، عباس بن على . المال المثلی و المال القيمی فی الفقه اإلسالمی، ص 17



25فصل اول: کلیات و مفاهیم اصطالحات کاربردی

اماميه عبارت است از شئ ای که شرعا مباح، و دارای منفعت عقاليی  )مال در فقه 
است. شامل اعيان، منافع و بعضی از حقوق می شود(.

و در اصطالح حقوقى چيزى است که ارزش اقتصادى داشته و قابل تقويم به پول باشد؛ 
يعنى بتواند مورد دادوستد قرار گيرد.

بنابراين، حقوق مالى مانند: حق تحجير و حق شفعه و حق صاحب عالمت تجارى 
هم، مال محسوب مى شود.1 ولى هوا با آن که براى انسان ارزش حياتى دارد، و يا 
روشنايى روز با همه ارزشى که دارد مال به حساب نمى آيد، چون ارزش اقتصادى 

و مبادله اى ندارد.
حقوقدانان تعريف ديگرى نيز در رابطه با مال ارائه داده اند و آن اين است: »مال به 

چيزى گفته مى شود که داراى عناصر ذيل باشد:
الف- امکان اختصاص به شخص )اعم از حقيقى و حقوقى( را داشته باشد.

ب- قابل نقل و انتقال باشد.
ج- منفعت عقاليى داشته باشد.

د- در بينش حقوقدانان اسالمى منفعت حالل داشته باشد، لذا در بينش اسالم، خوک 
و شراب، مال به حساب نمى آيند.

ه - محکى باشد نه حاکى؛ يعنى اگر چيزى حاکى از واقعيتى باشد آن واقع مال است 
نه آن حاکى. به عنوان مثال: اوراق قرضه که حاکى از طلب، است آن طلب مصداق 

مال است نه اوراق قرضه«.2
بنابراين، مال چيزی است که به علت شرايط خاص خود از نظر عقال داری ارزش و 
اعتبار شده است، اعم از آن که به کسی اضافه داشته باشد يا نداشته باشد. اما ملک 
احاطه و تسلطی است که کسی بر چيزی دارد، اعم از آن که بالفعل داری ارزش 

باشد يا نباشد. آری الزم است بالقوه دارای ارزش باشد؛ 
»ان النسبة بين الملک و المال عموم من وجه ...«.3

1- جعفرى لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، کلمه »مال«
2- طاهرى، حبيب اهلل، حقوق مدنى، ج  1، ص 170

3- قمی، سيد تقی طباطبايی، مبانی منهاج الصالحين، ج  7، ص 514.
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)نسبت ميان مال و ملک عموم و خصوص من وجه است. ماده ی اجتماع مانند خانه، 
اتومبيل، کتاب و غيره که هم ارزش دارند هم اضافه. ماده ی افتراق از جانب ملک، 
مانند معادن طال و نقره و به طور کلی همه ی مباحات قبل از حيازت که ارزش دارند 
اما هنوز کسی بر آنها دست نيافته. ماده ی افتراق از جانب مال، دانه ای از گندم، 

هسته ای از خرما و پوسته ای از گردو که از آن کسی است ولی ارزشی ندارند(. 

3-5. فرق ميان ملک و حق و حکم
مرحوم بحر العلوم  در مورد فرق بين حکم و حق می فرمايد: »حکم ساقط نمی شود 
مگر به اسقاط، زيرا حکم از سوی شارع مقدس جعل می شود بر موضوع خود، به 
همين جهت اختيار آن به دست شارع است بخالف حق، گرچه حق نيز از طرف 

شارع جعل می شود ولی قابليت اسقاط و عفو توسط ذی الحق را دارا است«.1
فقيه ديگری درمورد فرق بين ملک و حق مى فرمايد: 

»در نظام جهان هستى امورى که ثابت هستند، از چهار صورت خالى نيستند، زيرا يا 
واجب و يا ممکنند و ممکن يا جوهر و عرض است و يا امر اعتبارى است که بنفس 
نمى گردد و همه  نکند، محقق  اعتبار  را  آن  تا کسى  يعنى  قائم مى باشد.  اعتبار 
احکام امور اعتبارى مى باشند، خواه احکام شرعى بوده و يا احکام عقاليى بوده، 

وضعى باشند، يا تکليفى، الزامى باشند و يا ترخيصى.
و معناى زوجيت  بر عهده مکلف  اعتبار فعل  از  است  بنابراين، معناى وجوب عبارت 
اعتبار هر کدام از زوجين است، عدل براى ديگرى و معناى ملکيت اعتبار احاطه 
مالک است به مملوک. پس از ذکر اين مقدمه نتيجه مى گيرند، ملکيت سلطنت و 
احاطه اى است، که مالک بر مملوک پيدا مى کند. و متعلق اين سلطنت گاهى اعيان 
خارجى است، مانند سلطنت بر خانه و زمين و گاهى متعلق آن افعال انسان است، 
مانند سلطنت بر سخن گفتن و نوشتن و ساير  افعالى که از انسان صادر مى گردد.
حق و حکم فقط بدسته دوم که افعال باشند، تعلق مى گيرند مثاًل گفته مى شود صاحب 
خيار، حق دارد عقد را فسخ کند و مرتهن حق بيع عين مرهونه را دارد و مى تواند 

1- بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی، بلغة الفقيه، ج  1، ص 36 
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حق خود را از ثمن آن استيفاء نمايد و زوجه حق مطالبه مسکن و نفقه از زوج 
را دارا مى باشد. بديهى است که اينگونه امور فقط به افعال تعلق مى گيرد، نه به 
اعيان خارجى. زيرا، حق چيزى جز حکم شرع و يا عقل نمى باشد که براى خاطر 
ذکر  حکم  و  حق  بين  فقهاء  که  تفاوتهايى  مى شود.  اعتبار  دارند،  که  مصالحى 
کرده اند و گفته اند حق مرتبه ضعيفى از ملکيت است و يا گفته اند حق قابليت اسقاط 
را دارد اما حکم قابل اسقاط نيست. يا گفته اند حق قابليت نقل و انتقال را دارد، اما 
حکم چنين نيست، به محّصلى رجوع نمى کند و فايده اى بر آنها مترتب نمى گردد. 
آرى مانعى ندارد که اصطالحًا يک دسته را حق و دسته ديگرى را حکم از باب 
ال مشاحه فى االصطالح نام گذارى نماييم ليکن همه به يک معنى بر مى گردند. 
يعنى حق همان حکم است که از طرف شارع صادر گرديده است، هر چند در 

بعضى از احکام آثارى را بار کرده و در بعضى ديگر آن آثار را بار نکرده است«.1
بين ملک، حق و حکم فرق اساسى وجود دارد. ملک سلطه ی بر عين يا منافع و حق 
الهى،  بلکه تشريعى است  افعال خاّصه است ولى حکم سلطه نيست  بر  سلطه ی 
پس اين که مرحوم آقاى خويى حق و حکم را يکى دانستند صحيح نيست، چون 
در حکم سلطه اى نيست. بنا بر اين بايد بين اين امور سه گانه فرق بگذاريم و هر 
يک داراى جنس و فصلى هستند، البّته جنس و فصل در امور اعتبارى نداريم، پس 
مى گوييم شبيه جنس و فصل است..... فرق بين ملک و حق اين نيست که مرحوم 
سّيد يزدى صاحب عروه فرمود  که ملک سلطه ی قوى و حق سلطه ی ضعيف تر 
است، چون گاهى سلطه ی حقوق، قوى تر از ملک است، مثل سلطنت حاکم شرع 

در حکومت اسالمى.2
سپس مطالبی را به تفصيل بيان و در جمع  بندى می فرمايد: »قد تحّصل من جميع 

ما ذکرنا امور:
األمر األّول: حق نوعى سلطه بر فعل است، در مقابلش ملک سلطه ی بر مال يا منفعت 
است و حکم هم الزام يا ترخيص نسبت به شى ء است و منصب واليتى است که 

1- خويى، سيد ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج 2، ص 44 و 45
2- مکارم، ناصر، کتاب النکاح، ج  6، ص 140 
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خداوند نسبت به شخص خاص يا جامعه واگذار کرده است.
األمر الثانى: تمام حقوق قابل اسقاط است ،و اگر چيزى قابل اسقاط نبود حکم است.

األمر الثالث: حق چهار قسم است؛ بعضى فقط قابل اسقاط، و بعضى قابل اسقاط و نقل، 
و بعضى قابل اسقاط و انتقال قهرى است و بعضى هم هر سه را دارد.

األمر الرابع: اگر شک کنيم که چيزى حق است يا حکم ، به مقتضاى طبيعت حق و 
قراين و يا به نصوصى که در موارد خاّصه وارد شده رجوع مى کنيم.

األمر الخامس: اگر نتوانستيم ثابت کنيم که چيزى حق است يا حکم ، در اين صورت 
آن را حکم مى دانيم و آثار حکم بر آن مترّتب مى کنيم. همچنين اگر علم پيدا 
اين  از اقسام حق است، در  از کدام يک  ندانستيم که  کرديم که حق است ولى 

صورت بايد آن را حق قابل اسقاط بدانيم چون نقل و انتقال دليل مى خواهد«.1
را به عموم استيالء و   در حاشيه مکاسب فرق بين حق و ملک  ايروانی  مرحوم 
سلطنت و خصوص آن تعبير می کند و می فرمايد: »ملک عبارت است از دخول 
شی ء تحت سلطنت با تمام شونش وهمه حيثّيت خود و حق عبارت است از دخول 
شی ء تحت سلطنت با بعض جهات بنابر اين شخص مسّلط است بر أمه خود به 
اين که بفروشد، ببخشد، به ازدواج ديگری در آورد و ساير تصرفات جايز، چون أمة 
ملک او است و همچنين مسّلط است بر زن خود در خصوص مباضعه چون زوجه 

متعّلق حّق او است«.2

4. شخصيت حقوقی 
4-1. ماهيت شخصيت حقوقی 

 صاحب  نظران در حقوق مدنی از شخصيت حقوقی تعريف های گوناگونی ارائه کرده اند از جمله:
شخص حقوقی عبارت است از دسته ای از افراد که دارای منافع و فعاليت مشترک 
هستند يا پاره ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده است و قانون 

1- همان ص 142
2- ايروانی، علی بن عبدالحسين نجفی، حاشية مکاسب، ج  1، ص 74



2۹فصل اول: کلیات و مفاهیم اصطالحات کاربردی

آنها را طرف حق می شناسد و برای آنها شخصيت مستقلی قايل است مانند دولت، 
شهر، دانشگاه، شرکت های تجارتی، و موقوفات.1

»شخص حقوقي: عبارت است از گروهی از افراد انسان يا منفعتی از منافع عمومی که 
قوانين موضوعه، آن را در حکم شخص طبيعی و موضوع حقوق و تکاليف قرار داده 
باشد مانند شرکت تجاری و انجمن ها و دولت و شهرداري. و صندوق )الف( و )ب( 
اداره ی تصفيه )ماده ی 51 قانون تصفيه( شخص حقوقی موضوع هر حق و تکليفی 
 است جز آنچه که اختصاص به طبيعت انسان دارد )ماده ی 588 قانون تجارت(.2
مهمترين نظرياتی که راجع به ماهيت اشخاص حقوقی عنوان شده را به صورت 

زير می توان خالصه کرد:
استعمال کلمه  و  است  انسان  به  متعلق  تنها  واقعی  نظريه مجازی: شخصيت   – الف 
شخص در مورد موجودات ديگر مجازی است. طرفداران اين نظريه »ساوينی« از 

آلمان و »سالموند« انگليسی هستند.
فعاليت  به  اين نظريه، اشخاص حقوقی که در يک جامعه  امتياز: مطابق  ب- نظريه 
مشغول هستند تنها به اين خاطر که دولت يا قانون به آنها شخصيت داده دارای 

شخصيت شده اند. 
ج- نظريه مالکّيت اعتباری: دال بر اين است که هرچند اموال اشخاص حقوقی ممکن 
است با اين عنوان به مصارف خاصی برسد؛ ولی اين اموال فاقد مالک است و تاکيد 
ميکند که فقط انسان می تواند صاحب اين حقوق شود. طرفداران اين نظريه »بکر« 

و »بريتينز« هستند.
د- نظريه چهارم: مطابق اين نظريه اموال اشخاص حقوقی به افراد حقيقی که آن را 
تشکيل ميدهند تعلق دارند. اين نظريه از طرف »ايرلينگ« ارائه شد و به نظريه 

مجازی شباهت دارد.
ه- نظريه واقعی: اشخاص حقوقی وجودی واقعی دارند که پايه شخصيت حقوقی آنها 

1- صفايی، حسين، دوره ی مقدماتی حقوق مدنی، ج 1، ص 52
2- لنگرودی، محمدجعفر، ترمينولوژی حقوق، ص 378
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را تشکيل می دهد.1

4-2. ديدگاه فقيهان در مورد شخصيت حقوقی و ادله اثبات آن
الزم است بررسى کنيم که آيا فقه اسالمى شخصيت حقوقى را که در فرهنگ و حقوق 

غربى تولد يافته است، به رسميت مى شناسد يانه؟
 ابتدا چند استفتاء و پاسخ فقيهان به آنها را نقل و سپس به بيان ادله می پردازيم.

سؤال: طبق رسم جديدی که در همه کشورها متداول است، تجارت خانه، شرکت يا 
مؤسسه ای را در دفاتر مخصوص دولت ثبت می کنند، شخصيت حقوقی می نامند 
و می دانند و در نتيجه سند ها، چکها و اسناد خريد و فروشها و معامالت را به 
اين  آيا شرعا  يا بدهکار می دانند.  را مالک و  اين مؤسسه صادر کرده، و آن  نام 

شخصيت های حقوقی معتبر است يا خير؟
 آيت اهلل العظمی امام خمينی

معتبر است.2
مالک  بنابراين  و  قائل شده اند  مال موقوفه شخصيت حقوقی  برای  سؤال: حقوقدانان 
مال موقوفه را جدا نمی شمرند يا آن را مال بدون مالک محسوب نمی کنند بلکه 
خود موقوفه همانند يک مالک حساب شده و می تواند دارايی داشته باشد يا دائن 
و مديون واقع شود و يا طرف دعوی قرار گيرد، آيا شخصيت حقوقی داشتن مال 

موقوفه را می پذيريد؟
آيت اهلل جعفر سبحانی

در وقف عين و ماليت هر دو وقف است و نمی توان عينی را تبديل به عين ديگر کرد 
مگر در مواردی که استنثا شده است ولی در شخصيت حقوقی مانند هالل احمر 
لذا تبديل آن به عين ديگر در موارد  و نظاير آن ماليت وقف می شود نه عين و 

مصلحت اشکالی ندارد واهلل العالم. 10 صفر المظفر 1430 ه. ق
آيت اهلل العظمی ناصر مکارم شيرازی

1- صانعی، پرويز، حقوق جزای عمومی، تهران، گتج دانش، چاپ پنجم، 1372، ج 2، ص 114
2- موازين قضايی از ديدگاه امام خمينی ، انتشارات شکوری، قم، چاپ 1، 1365، ج 1، ص 176، سؤال 5




