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کیده چ
باشـد کـه بـه وجـود اعتبـاری      ابعی از اعتبار عقالء و شارع می، تملکیتی که مدار معامالت و معاوضات است

ی اعتباری خواند که وجود موضوع اعتباری و بلکـه صـرف وجـود    ن را اضافه، آتوان به نوعیشود و میایجاد می
ی أعـراض مقـولی   ه در زمـره ، نلکیت، منابر این؛ باعتبار آن کافی استر، ده لحاظ توقع آن محل، بمحلی برای آن

ز سنخ مفاھیمی است که عروض ، انه مانند اعتبارات ذھنی؛ وباشدھا در خارج الزم میاست که وجود موضوع آن
اھی به عقد و گـاھی بـه شـخص تعلـق     ، گوانایی خاصی است که گاھی به عین، تحقّ.ھا ذھنی استو اتصاف آن

ا شخص ی، ملی است که به عین، عر تمام موارد، دمتعلق حقّ. قّ خیار و حقّ قصاص، ححقّ تحجیر:انند؛ مگیردمی
علـق  ، تا منفعت و یا عمـل ی، حاطه و سلطنتی است که حقیقتاً به خود عین، ار حالی که ملک، دو یا عقد تعلق دارد

ست و حق اعتباری ویژه در برخی تصرفات خـاص بـه   لزوم سلطنت مطلق ا، مز آنجا که ملک، انابر این؛ بگیردمی
مـری بسـیط و غیـر    ، ااھیتـاً ، مز آنجا که ملک، اتواند عین ملک تلقی گردد و افزون بر اینمی، نق، حرودشمار می

حقّ :ز جمله، اضافاً اینکه در برخی از حقوقم. دای از ملک به شمار روتواند مرتبهق نمی، حمقول به تشکیک است
، ز در مواردی کـه دلیلـی خـاص   ، جا اوضافی که دارد، بحقّ.لکیت فرض ندارد، محقّ اختصاص، اساساًتحجیر و 

سقاط و انتقال به ارث است و ھر آن چیزی کـه در  ، اابل نقل، قاالصوللی، عشودانع تمام یا برخی از تصرفات میم
ز بـا  ، جـ رود که در این صـورت ار میابل اسقاط است و إلّا حُکم به شم، قباشدتصف می، مه وصف حقّ، بماھیت

ر مقام انفاذ اسباب شـرعی اسـت، در   ، دی معامالتاز آنجا که ادله.شوداقط نمی، سا انتفای موضوعی، امتثال حُکم
، ا صـلح ی، موم دلیل شرط، عا شرطیت سبب خاص باشدی، گر یقین به قابلیت نقل و شک در مانعیت، اموارد شک

.دم قبول نقل است، عصل، ااصل قابلیت نقل باشدر، داگر شک؛ وشوداری میج

.سقاط، اکم، حُقّ، حعتبار، اقوالت ذھنی، مقوالت عًرضَی، مملکیّت:ھاکلید واژه

.٠٨/١٢/١٣٩١: ؛ تاریخ تصویب نھایی١٧/٠٣/١٣٩١:خ وصولیتار*. 
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مقدمه

، باشدگر میھای جدید و نو ظھور جلوهھایی که در برخی از زمینهالش، چدر حقوق کنونی
ه اتخاذ موضعی ، بمبنایی به این معضالتیشه دارد و پاسخ، رر مباحث بنیادین مالکیت، دعضاًب

قش اراده در ، نحث اقتصاد اطالعات، برای مثال؛ بپردازی مالکیت بستگی داردصحیح در نظریه
، موضوع معامله قرار گـرفتن برخـی از حیثیـات معنـوی    مکان، اخصوصیی حریم تعیین دامنه

ابـل بـه ارث   ، قبدون عـوض ا ی، نظر کردن از حق خلوت در قبال عوضمکان اسقاط و صرفا
ھـای  لوه، جنتقال و اسقاط حقوق مرتبط با شخصیت، امکان نقل، اگذاردن حق حریم خصوصی

.یابندرتباط وثیق می، امگی با مباحث بنیادی مالکیت و حقّ، ھمتنوع مالکیت تناوبی
ی با توجه به مراتب فوق و نظر به اھمیـت مباحـث بنیـادی در حقـوق مالکیـت و فلسـفه      

ی ظریه، نر این نوشتار، دی ملکیتھای حقوقی قوی دربارهبا عنایت به وجود دیدگاه، وحقوق
-ورد تحلیل و بررسی قرار می، مقّ و حُکم، حی ملکیّترباره، دی امامیهیکی از فقیھان برجسته

.گیرد
، کننـد و از سـوی دیگـر   ای ضعیف از ملکیـت قلمـداد مـی   قّ را مرتبه، حاز آنجا که برخی

سبت ملکیـت را بـا   ، نخست، ناصفھانیحقق، مشودمینیز گاه از مقوالت عَرَضی شمردهلکیتم
ھای آن و ن گاه جایگاه حقّ را در نسبت با ملکیت و برخی ویژگی، آکندیان می، بمفاھیم مشابه

.دھدنسبت حق و حکم را مورد بررسی قرار می

نسبت ملکیت با مفاھیم مشابه
َعَرضی ی ملکیت با مقوالترابطه
، از ایـن رو ابـل بررسـی اسـت؛   ، قه نحو عام و خاص، بی ملکیت و مقوالت عَرَضیرابطه

بـه  اضـافه و کیـف نفسـانی،   ی آن با مقـوالت جِـدَه،  قولی نبودن ملکیت به نحو عام و رابطهم
.گرددبررسی میترتیب،

ه طور کلی ، بمقولی نبودن ملکیت
.داندز مقوالت عَرَضی نمیلکیت را ا، مه سه دلیل، باصفھانیمحقق

بـر چیـزی   یا مانند سفیدی و سـیاھی، :ز دو حالت خارج نیست، امقولهأساساً،؛دلیل اول
اشـتن صـورت و   ، دی آنزمه، الدر این صورتکند؛شود که در خارج بر آن صدق میحمل می

سه و اضافه با ی اضافه است که فعلیت آن در مقایو یا از مقولهمطابَقی در أعیان خارجی است؛
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از تواند از وجود مستقلی بر خوردار باشـد و در واقـع،  می، نبه ھمین دلیلشود؛حاظ می، لغیر

از آن مطـابق خـارجی،  حیثیات و شئون چیزی است که مطابق خـارجی دارد و وجـود مقولـه،   
)٢٥، ق١٤١٨اصفھانی، . (دگیرنشأت می

ـ برای مثاله نیست؛ زیرا از یك سو،قابل توجیملکیت در قالب ھر یك از دو صورت، س ، پ
و از ) نقض صـورت اول (د آید که دارای مطابق خارجی باشچیزی به وجود نمیاز تحقق عقد،

قبـل از  شوند و بر حـال، متّصف نمیبه یك حیثیت وجودی،ذات مالك و مملوك،سوی دیگر،
).ھمان) (منقض صورت دو(د ماننعقد باقی می
ھـا و  اختالف دیدگاهروند،ا توجه به اینکه از أمور واقعی به شمار می، بمقوالت؛دلیل دوم

ھـا و یـا تفـاوت در اعتبـارات،    ه اختالف دیـدگاه ، باز این روھا ندارد؛اعتبارات، تأثیری در آن
ھمـواره فـوق اسـت و    سقف نسبت به مادون خود،ه طور مثال،، ببنابر اینشوند؛متفاوت نمی

مفیـد ملکیـت   در دیـدگاه عـرف،  در حالی که معاطـات، تحت است،ھموارهنسبت به آسمان،
در حالی که اگر معاطـات، مفید ملکیت نیست،ولی مطابق برخی أقوال، در دیدگاه شرع،است،

ھمـین  گردیـد؛ بـود، دچـار ایـن اخـتالف نمـی     داشت و از أمور واقعی مـی حیثیت خارجی می
).٢٦ھمان،(ت سنخ مقوله اسی مغایرت آن با نشان دھندهاختالف در اوصاف،

بـه موضـوع   وجود نعتی و وصفی بـرای غیـر اسـت،   از آنجا که وجود عَرَضی،؛دلیل سوم
در منـوط اسـت،  به وجود موضـوع آن، وجود عَرَضی،باشد و در حقیقت،نیازمند میخارجی،

.صحیح استتملیك کلّی ما فی الذّمه،حالی که به إجماع فقیھان،
این اسـت کـه انتقـال ملکیـت،    ی بیع کاالی کلّی ما فی الذّمه،می دربارهدیدگاه فقیھان اسال

تابع اعتبار چرا که مالکیت اعتباری،گیرد؛در زمان انعقاد قرارداد صورت میھمانند عین معیّن،
بلکه در عـالم اعتبـار،  معدوم نیست،کلّی ما فی الذّمه، به طور کلی،البته،عقالء و شارع است؛

ای از أعـراض مقـولی  آن ملکیت اعتباری که مدار معامالت و معاوضـات اسـت،  وجود دارد و
الزم نیست معروض ملکیت،از این رو،زم است؛، الھا در خارجباشد که وجود موضوع آننمی

بـه لحـاظ توقـع حصـول آن محـل،     بلکه صرف وجود محلی برای آن،در خارج موجود باشد،
). ۵۹بررسی تطبیقی زمان انتقال مالکیت،قنواتی،(ت کافی اسبرای اعتبار این ملکیت،

حـال اینکـه یـا در موضـوع آن،    اند؛مالکیت طبیعی فقیر را بر زکات پذیرفتهمشھور فقیھان،
وجود حقیقی متصور نیسـت؛ رای این کلی،، بیا اینکه أساسارط نیست،، شوجود خارجی فقیر

ھـا ھـم بـه    تقـدیری و موجودیـت آن  شود ظرف وجود ایـن دو، علوم می، مبه وضوحبنابر این
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، در ایـن میـان  ی مقوالت عَرَضی است،وجود اعتباری است و موضوع محقق خارجی که الزمه

.)٢٧ـ٢٦،پیشین،اصفھانی(ه الالزم باطل فالملزوم مثلفقود است؛م

إضافه و کیف نفسانیی ِجَده،ی ملکیت با مقوالت سه گانهرابطه
در صـدد  ی بعـد، در مرحلـه ی ملکیت با مقولـه، کلی رابطهپس از بررسیاصفھانی،محقق

ررسی کند و عـدم  نیز بگانه،ی ملکیت را با ھر یك از مقوالت سهاست تا به طور خاص، رابطه
. نمایدثبات ، اإضافه و کیف نفسانیھای جده،در مقولهبه ترتیباندراج ملکیت را

ی ِجَدهی ملکیت با مقولهرابطه
اصـل  ، حیـا بخشـی از آن  شدن کل جسـم، از راه احاطه تی است که برای جسم،ھیأجِدَه،

نظیر پوشیدگی سر ؛)۲۹۷، ش۱۳۷۳سھروردی،(کون الجسم في محیط کله أو بعضه گردد؛می
به اضح است که چنین ھیأتی برای ملك،و. سی لبایا پوشیدگی بدن به وسیلهی کاله،به وسیله

بنـابر  ی ملك شرعی قابل پذیرش نیسـت؛ به سبب احاطهمالك،ی مالك و یا برایسبب احاطه
).٢٩اصفھانی،(د شوی جِدَه، شمار نمیاز مصادیق مقولهلکیت،، ماین

ی اضافهی مالکیت با مقولهرابطه
، لیل بر این نیست که مبدأ این دو، ی تضایف بین دو مفھومصرف رابطهباید توجه داشت،

در حـالی  اند،دو أمر متضایفلم بودن و معلوم بودن،ع، ،برای مثال؛باشدی اضافه میمقولها،
.نه اضافه؛کیف نفسانی است علم،:یعنیمبدأ این دوکه بنابر نظر مشھور،

علم را جـزء  نظر ندارند و مشھور فالسفه،اتفاقی مفھوم علم،دربارهفالسفه،اگرچه آری؛
نـه  دانـد، آن را از سـنخ وجـود مـی   ھین شـیرازی، دارد و صدرالمتألّی کیف محسوب میمقوله
.استشمار نیامدهی اضافه به زء مقوله، جلم، عبه ھر حال؛)۳/٢٩٧،شیرازی(ت ماھی

کند که مبدأ ایـن  ی مالکیت و مملوکیت، اقتضاء نمیصرف متضایف بودن رابطهاز این رو،
.)٢٩،اصفھانی(د نیز از مصادیق مقوله اضافه باشـملك:یعنیدوـ

ی کیفی ملکیت با مقولهرابطه
قـدرت و توانـایی بـر انجـام عمـل      از این جھت که در نفـس آدمـی،  ممکن است ملکیت،

ولـی ایـن   ی کیف تلقی شود،از مصادیق مقولهکند،حقوقی و تبدیل و تعویض شییء ایجاد می
در حـالی کـه   ن،گیـرد و نـه أعیـا   ھمواره به أفعال تعلق مییرا قدرت،؛ زنادرست استدیدگاه

واضح است که ملکیت از سـنخ قـدرت و   بنابراینگیرد؛علق می، تبه خود أعیانابتدائاًملکیت،
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).٣٠ـ٢٩اصفھانی، پیشین، (د آیبه شمار نمیکیف،تسلط و به تعبیر دیگر،

إنتزاعی نبودن ملکیت 
اختراعـات  ی أمور إنتزاعی و ملکیت شرعی و عرفی در زمرهممکن است کسی گمان کند،

احتمـاالتی کـه در ایـن بـاره مطـرح      محقـق اصـفھانی،  .باشد و ماھیت مستقلی ندارندعقل می
.کندھا را رد میبررسی و آنباشد،می

نشأ انتزاع، معقد
ـ ، منشأ انتزاع باشده خودی خود،، ببا توجه به اینکه عقداین احتمال، ا بـه لحـاظ حیثیـت    ی

:کندو فرض پیدا می، ددمنشأ انتزاع شوی به آن،وابسته
ـ نشأ انتزاع باشد، مه خودی خود، باین است که عقدفرض اّول، ه ایـن معنـا کـه عقـد و     ؛ ب

شـأت گیـرد و   ، نشود و ملکیت از ایـن وجـود خـارجی   اراي وجود خارجی پنداشته، دمعاطات
. انتزاع شود

را بـر  شـکل ، مر چند از جھت منشأ انتزاع و وجود موضـوع ، ھر فرض صحت، باین توھم
گانـه کـه در بحـث مقـولی نبـودن      ما در عین حال، مشکل دوم از مشکالت سـه ، اکندطرف می

ای نشأ انتـزاع مقولـه  ، میرا اگر عقد یا معاطات؛ زه قوت خود باقي است، بمالکیت مطرح گردید
ر حـالی کـه   ، دچار اختالف و تفـاوت شـوند  ، دباید در أثر اختالف دیدگاه و اعتبارات، نباشند
.)٢٧ھمان،(ت گونه نیسعقد و معاطات این:شدگفته

سبیت و مسببیت و نه بـه خـودی   :ز قبیل، ای به آنعقد به لحاظ حیثیت وابسته،فرض دوم
. نشأ انتزاع ملکیت باشد، مخود

یـن اسـت کـه    ، از جمله اینکه الزمِ فرض مذکور؛ ااین فرض نیز با ایراد جدی مواجه است
فھـومی بـه نـام    ، مبایـد قبـل از تشـریع   ، نانتزاع باشد و در نتیجهمنشأع بل از تشری، قنباید عقد

لـالزم  ؛ ابل از تشریع ھم وجـود داشـت  ، قر حالی که مفھوم ملکیت، دباشدملکیت وجود داشته
.)ھمان(ه باطل فالملزوم مثل

انتزاع أحکام وضعی از أحکام تکلیفی
حکـام مسـتقلی   ، أل أحکام تکلیفیرا در قباـملکیت:نظیرـأحکام وضعین برخی از دانشمندا
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؛ دانندنتزع می، مجواز تصرف ناشی از نقل و غیر آن:ظیر، نشمارند و آن را از أحکام تکلیفینمی

دھد که زمام أمر و سلطنت آن شان می، نر شییء، ده این معنا که جواز أنحاء تصرفات متصرفب
لکیت کـه  ، منابراین؛ بنت استمان سلط، ھه دست اوست و از طرفی، ملکیت ھم در معنا، بچیز

،١، جقه١٤١٦جزائرى، (استشود که أمری تکلیفی ز جوازی متنزع می، اأمری وضعی است
٥٤٤(.

، لکیت وجـود دارد ، مکند که در مواردینتقاد می، اس از بیان دیدگاه فوق، پمحقق اصفھانی
ه دلیل صغر ، بأفراد محجور:رای مثال؛ بجود ندارد، وواز تصرفی برای مالك، جمّا به ھیج وجها

رونـد و متقضـای چنـین    حجور و ممنوع بـه شـمار مـی   ، مز تصرف، افه یا فلس، سنون، جسن
نشـأ  ، میرا جواز تصرف که علـی الفـرض  ؛ زه ثبوت فعلی، نبوت اقتضائی ملکیت است، ثحالتی

، شـود زع مـی اید ملکیت نیز که از آن منت، بانتزاع ملکیت است، ثبوت اقتضائی دارد و بالمالزمه
ـ علـی اسـت  ، فلکیت در فرض مـذکور ، مر حالی که بدون شك، دباشدبوت اقتضائی داشتهث ه ، ن

-ــ آنمـا منشـأ انتـزاع   ، اموجـود باشـد  ــ ملکیـت :مثالًیحال است أمر انتزاع، مبنابر این؛ اقتضائی
.لالزم باطل فالملزوم مثله؛ اموجود نباشدـجواز تصرف:یعنی

یـرا  ؛ زباشـد علیـه نمـی  ولی نیز مصحح انتزاع ملکیت بـرای مـولی  واز تصرف ، جاز این رو
د کن انتزاع از چیز دیگری صورت گیـر ، لمعقول نیست که حیثیت مصحّح انتزاع یك چیز باشد

).٢٨ـ٢٧اصفھانی، پیشین،(

ماھیت ملکّیت 
بر مری اعتباری و وابسته به اعتبار معت، أس از تبیین این مطلب که ملکیت، پمحقق اصفھانی

پـردازد کـه   ه پاسخ این پرسش مي، بشودنمیاست و از مقوالت حقیقی خارجی فلسفی شمرده
ی ذات اضـافه اسـت؟ بـه    ز قبیل اعتبار جِدَه، یا اعتبار اضافه و یا اعتبار جِدَه، اآیا اعتبار ملکیت

، وی اعتبـاری اسـت و از ایـن ر   ز قبیل اضافه، این است که ملکیت، ایدگاه صحیح، داعتقاد وی
د ی اعتبـاری در مـورد ملکیـت باشـ    تواند مبیّن مفھوم جِدَهی مالک بر مال نیز نمیعتبار احاطها
ی مالك نسبت به مملوك و پوشـیدگی  حتواء و پوشانندگی و احاطه، إنابر این؛ ب)٣٢ـ٣١ھمان،(

ی ز نـوع اضـافه  ، ای مالك بـر مملـوك و محـاط بـودن مملـوك     حاطه، امملوك وبه دیگر سخن
.ی استاعتبار

طباطبـائی  (ت لطنت اسـ ، سـ ر پاسخ به این پرسش که آیا ملکیت، مفھوماً، دمحقق اصفھانی
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ملکیـت بـه   :عتقـد اسـت  ، ما وجدان و دارا بودن و یا إحتـواء ی، ا احاطهی، )۵۸ق، ۱۴۱۰یزدی،

ر حـالی کـه   ، دشـود ا حرف استعالی عَلَی متعـددی مـي  ، بیرا سلطنت؛ زمعنای سلطنت نیست
.بنفسه استتعدی ، مملکیت

اھی بـا حـرف بـاء و گـاھی بـا حـرف       ، گـ یرا احاطه؛ زه معنای احاطه ھم نیست، بملکیت
.شودتعدی می، ماستعالء

قریباً مساوق إحتواء و وجدان و دارا بودن و یـا واجـدیت   ، تلکیت، مبه نظر محقق اصفھانی
).٣١اصفھانی، پیشین، (ت در مقام اعتبار اس

مراتب ملك از جھت متلعق 
، حقق اصفھانی، منفعت و یا انتفاع باشد، مین، عتوجه به اینکه ممکن است متعلق ملکیتبا

.کنده ترتیب بررسی می، بضعیت ملکیت را از جھت متعلق آنو
.باشدطرح نمی، ما ھیچ ایرادی مواجه نیست و بحث خاصی در این رابطه، بملکیت عین

ین است کـه تعلـق   ، اترین ایراد؛ مھمشودیراد می، از دو جھت، ادر خصوص مالکیت منافع
ر حـالی کـه   ، دعلق ملکیت به أمر معدوم است، تآیدملکیت به منافعی که در آینده به وجود می

.)ھمان(ت یازمند موضوع موجود اس، نعَرَض
جود ، وی مقولیدرست است که در اضافه:گویدی، مر پاسخ به این ایراد، دمحقق اصفھانی

که یك نسبت غیر قابل تغییر نیز وجـود  نان؛ چرورت دارد، ضرت فعلیه صو، بدو طرف اضافه
ا بـه موضـوع موجـود    ، تـ ز اَعراض خارجی نیست، ااما ملکیتـی پدر و فرزندرابطه:مانندـدارد

رف وجـود موضـوع   ، صک اعتبار است و برای تحقق آنی، لکه ملکیت، بیازمند باشد، نخارجی
-مچنان؛ ھشودنافع ھم موجود فرض می، ممنشأ مورد اجارهیرا با وجود؛ زافي است، کاعتباری

، شـود صحیح می، تکه موضوع مالکیت کلی ما فی الذّمه نیز با ھمین وجود تقدیری کلی در ذمه
؛ ا مالکیت کلی ما فی الذّمه، بر آن تکیه کنـد ، تافی است، کلکه فرض ثبوت کلی در أُفق اعتبارب
لکه صرف وجود محلی بـرای  ، بدر خارج موجود باشدزم نیست معروض ملکیت ، الز این روا

. )٣٢ھمان،(ت ر اعتبار این ملکیت کافی اس، ده لحاظ توقّع حصول آن محل، بآن

بررسی دیدگاه محّقق رشتی 
، نماید در پاسخ به اشکال معدوم بودن منفعت و عدم تعلق ملکیـت الش می، تمحقق رشتی
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رَضـی از أعـراض مسـتاجر اسـت و در     ، عَاد که منفعـت ه أمر معدوم و نیز در پاسخ به این ایرب

ی جدیـدی  ابطه، ضتواند آن را به ملکیت غیر درآوردمی، نه دلیل مالك نبودن، بستاجر، منتیجه
.رائه دھد، ابرای تفاوت بین ملکیت عین و منفعت و انتفاع

ملکیـت  ین بـه ، عـ نفعت و انتفاع، مر تمام سه حالت مالکیت عین، داز دیدگاه محقق رشتی
ـ ز آن، امام جھات عین را در بر گیرد، تی بر عینھایت اینکه اگر سلطه؛ نآیددر می ه ملکیـت  ، ب

، ه جھـت خاصـی از جھـات عـین    ، بشود و اگر این سلطهی کاال تعبیر ميا ملکیت رقبهی، عین
ه ملکیت منفعت تعبیـر  ، بز آن، از ھمان جھت ھم مستقل باشد، اختصاص یابد و در عین حالا
گـر چـه مالکیـت    ؛ اشـود لك مستاجر محسوب می، مشود و در نتیجه، عین از جھت منفعتیم

ه ، بـ دون وصف اسـتقالل ، بز آنِ موجر است، ولی اگر سلطه، امچنان به طور کامل، ھخود عین
ین، بدان معنی نیست ، البته؛ اشوده ملکیت انتفاع تعبیر مي، بز آن، اجھت خاصی اختصاص یابد

)۵-۴، صص ، بی تا)محقق رشتی(گیالنی. (دآیحت مالکیت در می، تطور حقیقیه ، بکه انتفاع
ابع اسـتقالل و  ، تـ واز و عدم جواز نقل و انتقـال ، جر اساس دیدگاه محقق رشتی، ببنابر این

، قـل ، نلکیت منفعت باشـد ، مبه تعبیر دیگر، وعدم استقالل است؛ ھر جا که استقالل در منفعت
-لکیـت انتفـاع مـی   ، مجود ندارد و به تعبیر دیگر، وتقالل در منفعتایز است و ھر جا که اسج

.باشدایز نمی، جقل، نباشد
کند و به طرح دو اشکال ز ھر دو جھت انتقاد می، ار استدالل محقق رشتی، بمحقق اصفھانی

:پردازدمی
ظیـر نسـبت   ، نملوك در قرارداد اجاره باشد، نسبت آن بـا عـین  ، ماگر جھت مخصوصی)۱

مانـد و اگـر   پاسـخ مـی  ی، بنتقادات وارده، ااست به حال متعلَق وصف که در این حالتوصف 
وجب تعـدد عـین   ، مز آنجا که جھات و حیثیات عین، اود عین با حیثیت خاص باشد، خمملوك

ر ملکیت یك شخص و با توجـه بـه   ، دتواند با لحاظ برخی از جھاتین واحد نمی، عشودنمی
جتمـاع دو مالکیـت در عـین    ، ارا که در این صـورت ؛ چیگر باشدملوك فردی د، مجھات دیگر

شود و چه از ه ملکیت از مقوالت عَرَضی دانسته؛ چآید که در ھر حال قبیح استواحد الزم می
. مقوالت اعتباری به شمار آید

، ه موضوع واحد، بآید دو عَرَض متماثلزم می، الشودز مقوالت عَرَضی دانسته، ااگر ملکیت
ر نـزد  ، دشـود مـر اعتبـاری شـمرده   ، أگر مالکیـت ، اه صحیح نیست؛ از سوی دیگر، کباشدائمق

غـو  ، لز به لحاظ توجه ھر کدام به موضوع جداگانـه ، جعتبار دو ملکیت بر شییء واحد، اعقالء
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.)٣٧ـ٣٦یشین،، پصفھانیا(ت اس

مـان  ، ھر ملك مالك اصلی، بـاقی اسـت و در عـین حـال    ، بین باشد که عین، ااگر منظور)۲
گـر چـه   ، این سـخن ، اباشدر ملك شخص دیگری می، ده لحاظ ھمان جھت مخصوص، بعین

، شکال اجتماع دو مالك بر عین واحد، اما در عین حال، اکندتفاوت عاریه و إجاره را توجیه می
ا ، تـ شودمر بسیطی است که دچار تبعیض نمی، أاھیتاً، ملکیت، مر حقیقتد. تمچنان باقی اسھ

.کندإلیه إعطاء میزئی از آن را به منتقل، جر مثل ملکیت منفعت و انتفاع، دالك، مگمان شود
.)٣٧ھمان،(د باشارای مبنای قابل توجیھی نمی، دی محقق رشتیظریه، نبنابر این

، دانندای از ملکیت میا توجه به دیدگاه برخی از محققان که حقّ را مرتبه، بمحقق اصفھانی
پـردازد و دیـدگاه خـود را    بیین مفھوم حق و نسبت آن با ملکیت و حکم میه ت، بر این مرحلهد

. کندطرح می، مھای یاد شدهدر ھر کدام از زمینه

نقل و انتقال حقاھیت و قابلیت إسقاط،، ممفھوم
مفھوم حق

ملـك، مـال، ، قـین ی، اجـب، ثابـت  ، وخالف باطل:ر معانی متعددی از جمله، دحق در لغت
شـود حـق، در   مان مـی ، گغلب، أه ھمین دلیل؛ ب)۲۱۳مشکینی،(است کار رفتهه ، بصدق و عدل

ـ عانی متعدد و مختلفی دارد و مانند لفظ عین که در کتب لغت، ملغت دود ھفتـاد  ، حـ رای آن، ب
). ۱۲۰تفضّلی،(د باشذکور است، مشترك لفظی می، ممعنی

گـردد  معنای واحد بر مـی ه یك ، بی معانی مذکور برای حقمه، ھاز دیدگاه محقق اصفھانی
، ز باب اشتباه مفھوم به مصداق است و آن یك معنـی ، اشودی معانی که برای آن بیان میو بقیه

اصفھانی، پیشـین،  (ت ابت اس، ثبه اعتبار وجه وصفیِ حق، وبوت، ثه اعتبار وجه مصدریِ حقب
٣٨.(

ی آن نسبت به ملکماھیت حّق و مرتبه
مـان  ، ھز جھـت مفھـوم و مصـداق   ، اآیا حـق در مقابـل حکـم   ین است که ، اسؤال اساسی

ز اعتبارات مختلفی برخوردار است؟ ، اسلطنت و ملك است و یا در موارد گوناگون
، أنصاری(د دانند و شیخ انصاری ھم ھمین نظر را دارقّ را عبارت از سلطنت می، حمشھور

ا کند و حـق ر را ھم اضافه میبا این تفاوت که ایشان قید فعلیت ) ۲۰ـ۳/۱۶ق۱۴۱۵کاسب، م
، ر واقـع ، دین است کـه حـقّ  ، ااسخ معروف پرسش مذکور، پسلطنت فعلی می داند؛ از این رو
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ا جـواز  یـ ، ی تکلیفی که به صرف جواز فسخ و امضـاء است و نه سلطهی اعتباریمان سلطهھ

. ر گردد، بتملك در شفعه و مانند آن
ر ؛ ده خود حـق ، ند که سلطنت، از أحکام حق استشوز این جھت انتقاد می، ابه این پاسخ

رائـه نمـود و نیـز    ، اباید آثار و أحکام آن را رکن آن ماھیـت ، نلی األصول، عتعریف ھر ماھیتی
تـوان  مـی ، ننابر این؛ بلی سلطنتی در تصرفات ندارد، وق دارد، حشخص محجور با اینکه شرعاً
.)٤١اصفھانی، پیشین،(ت حق را به معنای سلطنت دانس

مـان ملـك اسـت و بـه     ، ھاھیتاً، محقّ:گویندینان میا. دشمرنبرخی نیز حقّ را عین ملك می
، کننـد و حـقّ را مفھومـاً و مصـداقاً    عبیر می، ته ملکیت فسخ و إزاله، بز حقّ خیار، اھمین دلیل

، یـن اسـت کـه حـق    ، الی مشکلی که وجـود دارد ، و)۱۰۶-۱،۱۴۱۸/۱۰۵نایینی،(د داننلک میم
حـقّ اختصـاص   :ثـل ؛ معتبار نشده است، الکیت آن، مشود که در شرعه چیزی اضافه میاھی بگ

ا حقّ أولویت نسبت به زمین سنگ چینی شده که حق تحجیر نام دارد و بنا بـر نظـر   ی، به خمر
قّ ، حـ لی األصـول ، عر این مواردد. دکنابلیت تملك پیدا می، ققط با إحیاء زمین، فمشھور فقھاء

ی رتبـه ، محقّ:دارد تا بگویندای را بر این میدّه، عمین موضوعھ. دعنای ملك باشتواند به منمی
ه ایـن  ، با زمین سنگ چینی شدهی، ی آن است و ملك نبودن خمرضعیفی از ملك و اوّلین مرتبه

ـ ما قطعاً، امعنی است که نظیر سایر أمالك نیست ت ی ضـعیفی از ملـك ھسـ   ه معنـای مرتبـه  ، ب
).ھمان(

ه ، چـ ز این جھت قابل انتقاد است که حقیقت ملك، ایدگاه مذکور، دق اصفھانیاز نظر محق
ارای مراتـب مختلـف   ، دز حیث شدّت و ضعف، ای جِدَهی اضافه باشد و چه از مقولهاز مقوله

، جود اسـتقاللی نـدارد  ، وی اضافهقوله، مشودمقوالت اضافی دانستهز یرا اگر ملکیت ا؛ زنیست
ای گر عارض بر مقولـه ، از این رو؛ اشودر آن عارض می، بی است که اضافهالکه تابع آن مقولهب

ه ، بـ ی اضـافه ھـم بـه تبـع آن    مقولـه ـی کیفمقوله:مانندـتابدباشد که شدّت و ضعف را بر می
ای باشد که شدّت و ضـعف را  ز مقوله، اجوھر:مانندلی اگر، وشودتّصف می، مشدّت و ضعف

. )۳/۱۷وحانی،؛ ر٤٣اصفھانی، پیشین،(د گردتّصف نمی، مت و ضعفگاه به شدّیچ، ھبرنتابد
طـور کـه   مـان ، ھی جِدَه نیـز قوله، مشودی جِدَه شمردهز مقوله، اگر ملکیت، ااز سوی دیگر

ـ لکه تنھـا ، بشودتّصف نمی، مه شدّت و ضعف، به خودی خود، ببیان شد ، ه زیـاده و نقصـان  ، ب
ر حـالی کـه بـر    ، در شدّت و ضعف نیسـت ، داوتی ھم باشدگر تف، انابر این؛ بگرددتّصف میم

اید تفـاوت بـه شـدّت و    ، برورتاً، ضأساس دیدگاه یاد شده، برای فرق گذاری بین حقّ و ملك
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. باشدضعف وجود داشته

رار داد و ، قـ توان حـقّ را بـه معنـای ملـك    می، نه ھیچ وجه، بشودوشن می، راز این بحث
.)٤٣اصفھانی،(د باشعوای نادرست می، دا استدالل یاد شدهادعای اختالف مراتب آن نیز ب

عتبار مخصوصی است که آثـار خـاص خـود را    ، اصداقاً و در ھر مورد، محق:توان گفتمی
عتبار والیت حاکم و پدر و جد پدری است که از أحکام ایـن  ، اقط، فحق والیت:ثالً؛ مداراست

یازمنـد  ، نعلیه است و به اعتبار دیگـری مولیواز تکلیفی و وضعی تصرّف ولیّ در مال، جاعتبار
.ی بیانیه استحقّ والیت، اضافه:عنیی، ه والیت، بی حقّضافه، اه ھمین دلیل؛ بنیست

قّ نظارت و حقّ رھانت که اعتبار وثیقه بودن عین است و اثـر  ، حھمچنین است حقّ تولیت
، باشد و حقّ تحجیر که به موجب آنه ھنگام امتناع از وفای به عھد می، بآن، جواز استیفاء دین

کنـد و حـقّ   ر زمـین اولویـت پیـدا مـی    ، بـ دون نیاز بـه اعتبـار دیگـری   ، بخص تحجیر کنندهش
عتبار اختصاص خمر به یك شـخص در  ، اا سلطنتی، اختصاص به خمر که بدون اعتبار ملکیت

ت کـه  یـن اسـ  ، اباشد و روشن است که أثر اولویت و اختصاص مذکورمقابل شخص دیگر می
).٤٤ھمان،(ت ه مزاحمت در مورد آن، مجاز نیس، بدیگری
:عتبار سلطنت، درست است، ادون اشکال، بر چند مورد، دالبته

-ه دلیل آیه، بحقّ قصاص:انند؛ مایی است که دلیلی بر این أمر، موجود باشد، جمورد اوّل)۱
).۳۳:إسراء(فقد جعلنا لولیه سلطاناً:یی شریفه

یـرا  ؛ زحـقّ شـفعه  :انند؛ میی است که معنای اعتباری مناسبی در میان نباشدا، جمورد دوم)۲
ی شـریك بـه   ر منضم کردن حصّه، بنھا، ته جھت تملّك قھری مال شریك، بی حقّ شفعهدارنده
، یـرا معنـای آن  ؛ زعنـا نـدارد  ، معتبار نفس شـفعه ، الطنت دارد و با این وصف، سی خودحصّه

احب حـقّ شـفعه   ، صـ ر حالی که به مجرد اینکه شـخص ، دتی شریك اسعتبار ملکیت حصّها
. یازمند أخذ به شفعه است، نلکه مالکیت، بگرددی شریك خود را مالك نمیصّه، حشود

قّ حـ . تی حقّ خیـار نیـز درسـت اسـ    رباره، دایی است که اعتبار سلطنت، جمورد سوم)۳
ا امضـاء  ی، ی بر ترجیح فسخهدرت و سلطنت بر اختیار و یا به عبارتی سلط، قر حقیقت، دخیار

).٤٤اصفھانی،(ت قرارداد اس

قابلیت اسقاط و انتقال حقوق
ابل نقل و انتقال و اسقاط اسـت  ، قحقّ:شودمعمول است که در تفاوت حق و حکم گفته می
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-یالً مورد بررسی و تحلیل قرار می، ذین وضعیتا. ترخوردار نیس، بز این ویژگی، اولی حکم

.گیرد

سقاط و نقلماھیت ا
ماھیت اسقاط

: بیان کردو تعریف را، دتوان برای اسقاطی، مبه طور کلی
ز طرفیت اضافه و نسبت؛، اا طرفی، اسقاط به معنای اخراج شخص)۱
).٤٥ھمان،(ت اسقاط به معنای رفع اضافه و نسب)۲

، آنی باشـد کـه الزمـه   مان رفع اضافه و نسـبت مـی  ، ھر حقیقت، دسقاط، ارسدبه نظر می
خـراج شـخص از طرفیـت    ، ااھیتـاٌ ، مه اینکـه اسـقاط  ؛ نروج از طرفیت اضافه و نسبت استخ

دّ نظـر قـرار   ، مـ أساً و اساسـاً ، رگر اسقاط حق شفعه، ار مثل حقّ شفعه، دنابر این؛ باضافه باشد
لـی اگـر   ، وکنـد نافـات پیـدا مـی   ، ما ثبوت آن برای سایر ورّاث، بقوط این حقّ، طبیعتاً، سگیرد

، ا ثبوت حـقّ بـرای سـایر ورثـه    ، بسقاط حقّ از خود صاحب حق باشد، چنین سقوطی، اھدف
). ھمان(د نافاتی ندارم

ر مقابل عین ، دقّ، حیرا؛ زشودمیسبت داده، نه خود حقّ، بمانند نقل، ھسقاط، ابه طور کلی
یخ شـ . دشـو سـبت داده نمـی  ، ن)مـال (ق ود نسبت است و اسقاط بـه متعلـ  ، خو منفعت و عمل

شـود و از  ال محسـوب نمـی  ، مـ ھمین دلیل و با این استدالل که از یك طرف حـقّ هب، أنصاری
را ــ حقّ تحجیر:مانند-ـوض قرارگرفتن حقّ، عزوماً باید مال باشد، لوض قرارداد، عطرف دیگر

).  ۷، ۳ج ، ۱۴۱۵، ، مکاسب)شیخ(انصاری(د برزیر سؤال می
ماھیت نقل
ارج شود و طـرف  ، خیزی از طرفِ نسبت بودن در ملك کسیین است که چ، انقل اعتباری

شـود و طـرف   ارج مـی ، خز طرف یك نسبت، اه تعبیر دیگر؛ بنسبت ملکیت دیگری قرار گیرد
، یرا اگر از نقل حـقّ ؛ زورد اشکال است، مقل حقّ، نر ھمین أساس؛ بگیردرار می، قنسبت دیگر

یـرا بـرای   ؛ زحیح اسـت ، صـ قل حقّ، نصورتر این ، دنظور باشد، مه دیگری، بقل متعلّق حقّن
ساختن از نسبت حقی کـه بـا او   مین تحجیر شده را پس از خارج ، زاحب حقّ تحجیر، صمثال
.کنده نسبت حقی دیگری وارد می، بدارد

یرا تشـخص  ؛ زباشدعقول نمی، مقل حقّ، ننظور باشد، مقل خود نسبت، ناما اگر از نقل حقّ
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. کندحقّق پیدا می، تسبتی اطراف نا واسطه، بنسبت

، ی نفسـه ، فـ ابل نقل است، نقل نسبت اضافی موجود، قر عین حال که خود عین، دبنابر این
یابـد  جازاً و با لحاظ وحدت آن با عین، تحقق پیدا می، مقل در نسبت، نز این رو؛ امکان نداردا

).٤٧ھمان، (ل و نه به نحو حقیقی و مستق

معیار قابلیت نقل و اسقاط حّق 
ررسی این نکتـه شایسـته اسـت کـه بـر چـه اسـاس و        ، ببعد از تبیین ماھیت اسقاط و نقل

وابط مختلفـی  ، ضـ ر این خصـوص ؟ دسقاط و انتقال دانست، اتوان حقّ را قابل نقلمعیاری می
.گردداست که به اختصار بیان میبیان شده
معیارموجب حقّ )الف

قـل و انتقـال و اسـقاط آن    ، نی آن باشدلّت تامّه، عاورند که اگر موجب حقّبرخی بر این ب
ما اگر موجب حـقّ، مقتضـی   ؛ احال است، می خودیرا تخلّف معلول از علّت تامّه؛ زمحال است

ه عنـوانی خـاص و یـا تقیّـد مـورد حـقّ و       ، بانند تقوم موضوع، مر صورت وجود مانع، دباشد
ابل نقـل و انتقـال   ، ققّ، حر این حالت، دشودی آن میتضییق دایرهه قیدی که باعث ، بمتعلق آن

.)٤٨ـ٤٧ھمان،(د باشابل نقل و انتقال و اسقاط می، ققّ، حما در صورت فقدان مانع؛ انیست
مـر بـه   ، أز آن جھت قابل انتقاد است که اگر چه به حسب مقـام ثبـوت و واقـع   ، ااین معیار

ی آن ا بـه واسـطه  ، تـ ای وجـود نـدارد  ی تمیز دھندهو ضابطهعیار، مما اثباتاً؛ اھمین گونه است
وجب حقّ است و در حـقّ  ، ملّت تامّه، عدر و جد پدری، پبتوان تشخیص داد در والیت حاکم

. باشدقتضی، موجب آن می، مخیار
وضـوع  ، مر این، ظھور دارد که آن عنـوان ، دکه ترتّب ھر حقّی بر یك عنوان خاصھمچنان

حـال اسـت؛ زیـرا    ، مخلّف حکم از موضوع تـام خـود  ، تباشد و علی األصولمیتام برای حکم 
ه فرقی بین عنـوان شـریك در حـقّ شـفعه و     ، چنابر این؛ بلّت تامّه برای حکم است، عموضوع

، ابلیـت نقـل  ، قا غیر آن از حقوق قابل نقل وجـود دارد کـه در اوّلـی   ی، عنوان بیع در حقّ خیار
. ین قابلیت وجود دارد، الی در دومی، وباشدوجود میم

).٤٧ھمان،(ت اسعیار اثباتی قابل اتکایی ارائه نشده، مبنابر این
دیدگاه محقق اصفھانی)ب

لسـان دلیـل؛  .۱:قل و انتقال به ارث، تـابع چنـد عامـل اسـت    ، نقابلیت حقوق برای اسقاط
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:اسـت؛ ماننـد  ھـایی کـه مقتضـی آن حکـم     مصـالح و حِکمـت  .۳مناسبت حُکم و موضوع؛.۲

.)ھمان(ر مصلحت إرفاق در حق خیا
ھای حاکم شرع بـودن و دارابـودن ایـن    ه خاطر ویژگی، بقّ والیت حاکم شرع، حبرای مثال

ا لحاظ دارا بودن این منصب و ویژگـی و  ، بمنصب است و در حقّ وصایت برای شخص وصی
قرار دھد و از آنجـا  ی را و نه دیگری را وصی، وشود موصیباشد که باعث میخصوصیتی می

ـ قـل ایـن حـقّ   ، نز ایـن رو ؛ احال اسـت ، مدون وجود مخصص، بکه تخصیص ه غیـر مـورد   ، ب
در غیـر آن مـورد وجـود نـدارد و علـی      ت را که یـا خصوصـی  ؛ چعقول نیست، ممشخص شده

باشد و یا به دلیـل وجـود ھمـین    نصر ضروری در ثبوت این والیت می، عصوصیت، خالفرض
، ین اعتبار برای او وجـود دارد و از ایـن رو  ، اظیر حاکم دیگر، نیگرر شخصی د، دخصوصیات

ه منظور رعایت حال مولی علیه و موصـی و  ، بنیاز از نقل است و از آنجایی که اعتبار والیتیب
، اکم در اینجـا ، حـ ه عبارت دیگـر ؛ بباشدسقاط آن مناسب نمی، اگرددقرر می، منه ولی و وصی

.)ھمان(د ا منتقل کنی، ا آن را اسقاطی، عراض، إاند از این حقّا بتو، تن له الحقّ نیستم

اقسام حقوق از جھت قابلیت نقل و انتقال و اسقاط 
جـود مصـالح و   ، وا توجـه بـه مفـاد دلیـل    ، بز جھت قابلیت نقل و انتقال و اسقاط، احقوق

:باشندنج قسم می، پمناسبات بین حکم و موضوع
یر قابل نقلحق قابل اسقاط و انتقال و غ)١

؛ نـوان مقـوّم اسـت   ، عوع اوّل؛ نو نوع عنوان وجود دارد، در خصوص حقوق، دبه طور کلی
. تنـوان معـرّف اسـ   ، عائر مدار آن عنوان است و نـوع دوم ، دجوداً و عدماً، وه نحوی که حقب
عموالً با توجـه بـه   ، میك از عناوین مذکور استی کدامر زمره، دشخیص اینکه عنوان مأخوذهت

باشـد کـه   مان کسـی مـی  ، ھریك، ششودوشن می، ربا این توضیح.شودقرائن مقامی ممکن می
ـ عنا ندارد که این حقّ، مز این رو؛ اه شخص دیگر، نتضرّر شود، مممکن است در حقّ شفعه ه ، ب

-الك مـی ، مر آن چیزی که از قبل، بطور که تسلیط شخصمان، ھر نتیجه؛ ددیگری منتقل شود
ھمـین  .باشـد ه مشتری نیز باطل مـی ، بقل حقّ، ناروا است، نقبح تحصیل حاصله دلیل ، بباشد

.)ھمان(ت یر معقول اس، غدون نقل دین به دیگری، بگونه است در حقّ الرّھانه که نقل حقّ
حّق قابل اسقاط و نقل و انتقال)٢

نسبت بـه  ا حق تحجیر که اولویت وارثی، حقّ خیار:انند، محقّ قابل اسقاط و نقل و انتقال
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.)٥٠ـ٤٩ھمان،(ت امالً معقول اس، کزمین تحجیر شده

حق قابل اسقاط و نقل بالعوض و غیر قابل انتقال به ارث)٣
حـق قَسـم بـین ھمسـران     :انند، محقّ قابل اسقاط و نقل بالعوض و غیر قابل انتقال به ارث

ایـن حـقّ، بـه    یـرا  ؛ ز)۴۲۵مشـکینی، (ت حیح اس، صیك مرد که نقل آن از یك زن به زن دیگر
ما انتقال آن ، اشود که قابل نقل استستفاده می، اتّصف است و از این حق، موصف زوجه بودن

، یـن حـقّ  ، اباشـد قّ زن است و مادام که او زنده می، حیرا این حقّ؛ زشودبه ارث، استنباط نمی
؛ و قرار گیردر جایگاه خاص ا، دراي او قابل تصوّر است و این امکان وجود ندارد که وارث اوب
.)٥٠اصفھانی،(د ابلیت انتقال به ارث را ندار، ققّ مزبور، حز این روا

حّق غیر قابل نقل و انتقال و اسقاط)٤
ق وصـایت و  ، حـ قّ والیـت حـاکم  ، ححقّ اُبُوَّت:انند، محقّ غیر قابل نقل و انتقال و اسقاط

.مانند آن
ی وجود ندارد که حـقّ باشـد و در عـین    ورد، ماز دیدگاه محقق اصفھانی:اگفته نماند، نالبته

رف به کـار رفـتن   ، صحل تردید باشد و در مثل حقّ والیت و نظایر آن، ممکان اسقاط آن، احال
ی ھـا در زمـره  شـود کـه آن  اعـث نمـی  ، بر روایات و نیز کلمات فقھاء، دھای آنرا، بتعبیر حقّ

).ھمان(لی از مسامحه نیست ا، خعبیر حقّ در این موارد، تنابر این؛ بحقوق قرار گیرند
ثحّق قابل اسقاط و غیر قابل نقل اختیاری و انتقال به ار)٥

حـقّ شـتم و آزار و حـقّ    :اننـد ، مثحقّ قابل اسقاط و غیر قابل نقل اختیاری و انتقال بـه ار 
).ھمان(ت غیب

ما مرحـوم سـید محمـد    ؛ اشودر کالم محقق اصفھانی مشاھده نمی، دگرچه این قسم، االبته
-ن را دومین قسـم از اقسـام حقـوق مـی    ، آی خود بر کتاب مکاسبر حاشیه، دکاظم طباطبایی

، رخـی از دانشـمندان معاصـر   ب. دآورقّ غیبت و حقّ شتم و آزار را مثال می، حشمرد و برای آن
-ی أحکام غیر قابل سقوط به شـمار مـی  دانند و این دو را در زمرهین دو مثال را قابل ایراد میا

). ۳۸ـ۳۷ص ، ص۱۳۶۴ھا، گرجی، حقّ و حُکم و فرق میان آن(دآوردن

تفاوت بین حّق و ُحکم 
ھـا اشـاره   تـرین آن ختلف و گاه معـارض اسـت کـه بـه مھـم     ، میدگاه فقیھان، ددر این باره

:شودمی



92شمارةفقه و اصول - مطالعات اسالمی68
نفی مغایرت بین حق و ُحکم)۱

یـدگاه را بـه طـور    یـن د ، اوا. تز مشھورترین فقیھان طرفدار این دیدگاه اس، امحقّق خویی
، بـه اعتقـاد وی، حـق   ). ۳۶۶، ۲ج خویی، (د کنی خود بر مکاسب مطرح میر حاشیه، دمجمل

کم شرعی است که اختیار آن به دسـت مـن لـه الحـقّ     ، حاھیتاً، مق، حلکه، بغایر حکم نیستم
ر گونه فرقی بـین جـواز حکمـی و جـواز     ، ھی در ادامهو. دتواند آن را اسقاط کناست و او می

قابلیت اسـقاط و نقـل و امثـال    :شود و آثاری چوننکر می، ملزوم حقّی و لزوم حکمی، وحقّی
).۲۳ـ۲۰حسینی شاھرودی،(د دانی أحکام میآن را تابع ادله

ی أحکام و حقوق با منشأ خودرابطه)۲
ه؛ بـ شـوند ھا ناشی میباشند و از آنابع مصالح و مفاسد می، تحکام، أبر أساس این دیدگاه

کاشـف الغطـاء،   ( نجفـی (، ابعی از مصالح و مفاسد ھستند، تضعاً و رفعاً، وعبارت دیگر، أحکام
. دابع اسباب خاص خود ھسـتن ، توضعاً و رفعاًـحق:مانندـدر حالی که أمور اعتباری)٧٢تا،بی
)۴۵اصفھانی، پیشین، (

أمور اعتبـاری  :گویدمیآید ورصدد انتقاد بر می، دس از طرح این دیدگاه، پمحقق اصفھانی
، بـرای متعاقـدین  ، در اعتبـار ملکیـت  :ثالً؛ مابع مصالح خود ھستند، تنیز به حسب موارد خاص

ھـا اعتبـار کنـد و یـا در حـقّ      لکیت را برای آن، مشود شارعصلحتی وجود دارد که باعث میم
تبـار  ع، الطنت شـریك ، سـ ی شریكشفعه که به دلیل وجود مصلحتی خاص برای تملّك حصّه

لکه از این حیث با حقـوق، مشـترك   ، بر این باره خصوصیتی ندارند، دحکام، أنابر این؛ بشودمی
.باشندمی

قابلیت اسقاط در حقوق و عدم قابلیت اسقاط در أحکام)۳
ر حالی ، دکل ذي حقّ أن یسقط حقّه؛ لابل اسقاط است، قین است که به خودی خود، احق

؛ ۱،۸ج تـا،  کـیم، بـی  ح(. .ست و از این رو، قابل اسـقاط نیسـت  ه دست حاکم ا، بکه أمر حُکم
)۱۰۷، ۱؛ نائینی، بی تا، ج ۵۷، ۱۳۷۶طباطبایی یزدی، 

با توجه به اینکه حقّ و ملکیّت نیز أموری ھسـتند  :گویدر ردّ این نظر می، دمحقق اصفھانی
ھـا  ه دست معتبِر آن، بفعاًضعاً و ر، ومر آن دو نیز، أشوندعتبار می، اا عرفی، ی شرعکه از ناحیه

.است
وجود حّق مالکیت برای َمن له الحقإسناد اسقاط به)۴

لـك  م،ن له الحقّ، مر این است که در حقّ، دوجه تفاوت حقّ و حُکم:گروھی اعتقاد دارند
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. حقّ دارد که آن را اسقاط کندا،نابر این؛ بچیزی است که زمام أمر آن به دست اوست

قتضـیِ  ، مر حقیقـت ، دیـرا از دیـدگاه ایشـان   ؛ زکنـد ین دیدگاه را ردّ مـی ، امحقق اصفھانی
، ا عملی، ین است که أمر عین، ای او بر عین یا عملا عمل و نیز سلطهی، مالکیت انسان بر عین

ـ ین را در ملکیـت دارد ، عـ الك، مز این رو؛ اه أمر ملکیّت و سلطنت؛ نه دست انسان استب ه ؛ ن
ه شخص منتسب است و بـه ھمـین   ، بی اضافه دیگری، بذاتھادون واسطه، بلکیتم. امالکیت ر

، نـابر ایـن  ؛ بشودنتسب می، مه شخص، بذاتھا، بی ملکیتی اضافهنیز بدون واسطهقّح،کیفیت
).٤٥اصفھانی،(ت دعای نادرستی اس، ادعای مالکیت انسان بر حقّا

دیدگاه محقّق اصفھانی)۵
حکـام تکلیفـی بـه دو دلیـل     أ. تتفاوت اس، مبارات وضعیز سنخ اعت، اسنخ أحکام تکلیفی

:قابل رفع نیست
ا غیـر  یـ ، ی ملزمهعم از اینکه از مصلحت و مفسده، أمر و نھی، أنخست اینکه بعث و زجر

،روند و تازمانی کـه مقتضـای آن دو  ا ترك فعل به شمار میی، ی فعلقدمه، ماشی باشند، نملزمه
نخ أحکامی که ، سز این رو؛ اگر به انتفای موضوع، ما معنا نداردھقوط در مورد آن، سقّق نشودم

ر حالی کـه  ، دشوداقط نمی، سا ترك فعلی، ز با فعل، جرودھا انتظار میز آن، اا ترك فعلی، فعل
جود ندارد و ، ور اعتبار آن دو، دشود که این مالكعلوم می، مبا نگاھی به ماھیت ملکیّت و حقّ

ر رفع و اسقاط ملکیـت و  ، دھایت اینکه ھمانند وضع اعتبار؛ نابل رفع ھستندق،اھیتاً، مبنابر این
ـ باشد و به ھمـین دلیـل  ی شارع نیاز میه جعل سببی از ناحیه، برای رفع اعتبار سابق، بحق ه ، ب

شـود و نـه باعـث خـروج     ه موجب سقوط ملکیت مـی ، نعراض از ملك، إنظر محقق اصفھانی
.ه سبب جعلی نیاز دارد، ببوتث،نیز ھمانندیرا سقوط ؛ زمملوك از ملکیت

حکم شّك در قابلیت اسقاط و نقل و انتقال
قـل و انتقـال   ، نكّ در قابلیت اسقاط، شنمایندالش می، تاگر چه برخی از دانشمندان معاصر

ین است که اگر چه شـكّ در  ، اما حقّ، ا)۳۸گرجی،(د را به شك در حقّ و حُکم بودن برگردانن
، ا انتقـال ی، مکن است شكّ در قابلیت نقل، ملی نظر به اینکه، ومین گونه است، ھاطقابلیت اسق

ومـاً  زل،ناشـی شـود  ــ نظیر نقل در حقّ شفعهـی سببز احتمال خصوصیت در مقام و در ناحیها
ایـ ، شكّ در حـقّ ، لکه، بگرددحُکم بودن بر نمیای، شكّ در حقّه ب،ی این مواردشكّ در ھمه
از عوامل شکّ در قابلیت اسقاط و فعـل انتقـال بـه شـمار     یکیانھت،مجعول شرعیحکم بودن 
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.رودمی

. پردازده طرح نظر خویش می، بس از بیان احتماالت موجود، پمحقّق اصفھانی
حتمال ُحکم بودن مورد شك باشد، امنشأ شكّ .۱

وضـوع عمـوم   ، میـرا حـقّ  ؛ زه به عموم، ناید به أصول عملیه مراجعه کرد، بدر این صورت
ورد شكّ و تردید است و تمسّك به عموم در چنین ، مر حالی که حقّ بودن محل بحث، داست

.)٥٠اصفھانی،(د باشی مصداقیه است که فاقد اعتبار میسّك به عام در شبھهت،مواردی
صـل عـدم   ، أصل عدم سقوط، أتواند استصحاب بقاء حکمی، مه حسب مورد، بأصل عملی

، ر صورتي است که دلیـل مشـکوك  ، دسّك به این أصولت،لبته؛ اصل عدم نقل باشدانتقال و یا أ
، قل و یا انتقـال ، نرای عدم قبول اسقاط، به در غیر این صورت؛ چا اطالقی نداشته باشدی، مومع
.ه اینکه األصل دلیل حیث ال دلیل؛ چ)۳۸گرجی،(ت افی اس، کمان دلیلھ

د توان اشـاره کـر  ه حقوق مربوط به شخصیت، میب، ی این حقوقز جمله، ادر حقوق امروز
).۲۰زاده،اسم، قصفایی(

. حّق والیت:ثل؛ محتمال مطلقا غیر قابل اسقاط و نقل بودن حق باشد، امنشأ شكّ .۲
ه حقّ بودن مورد وجود دارد و در عین حال کـه  ، بر عین حال که یقین، ددر این گونه موارد

ر ، درود که حقّ مورد تردیـد ون این احتمال می، چباشدز میقابلیّت عرفی نقل و انتقال آن محر
.شوددیدار می، پکّش،ی حقوقی باشد که مطلقا قابل اسقاط و نقل و انتقال نیستندزمره

ی معروف این است که برای نفوذ صلح بر سقوط و نقل این موارد، به اطـالق دلیـل   نظریه
.ی ارث تمسّك گردده عموم ادله، بن مواردیصلح تمسّك شود و یا در مورد انتقال قھری چنی

صدق احتمال اندراج ھمزمان این موارد تحت حقّ قابل اسقاط و نقل و نیز حقّ غیـر قابـل   
ا یـ ، مسّك بـه اطـالق دلیـل صـلح    ، تشود که در موارد مذکوراعث نمی، باسقاط و نقل و انتقال

. ه باشدی مصداقیز مصادیق تمسّك به عام در شبھه، اعموم ادله ارث
ـ کنـد رای قابلیت انتقال کفایت مـی ، بمان دلیل امضاء، ھر جواز امضائی، دبه نظر برخی ه ؛ ب

ر قابلیت حـقّ  ، با تضمناً و یا التزاماًی، ا عامی الزم نیست که مطابقتاًی، لیل خاص، دعبارت دیگر
، مشـروعیت حـقّ و حُکـم آن بـا تأکیـد بـر حـقّ معنـوی        ، گرجـی (د اللـت کنـ  ، دبرای انتقـال 
۱۳۷۲،۱۲۵.(

ر مقـام إنفـاذ اسـباب    ، دی معـامالت عتقد است که ادله، محقق اصفھانی، مدر این خصوص
ن ، اقـین وجـود دارد  ی، ر حالی که به قابل تملّك و نقل بودن عین، داھی، گس؛ پشرعی ھستند
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خیر؟ ای،باشدب خاصی شرط میس،شكّ نیز موجود است که آیا در آن

ه صـحّت ملکیّـت   ، با عموم دلیل صلحی، مسّك به عموم دلیل شرطا ت، بدر این گونه موارد
).۳۸ھمان،(د صوصیتی وجود ندار، خیرا برای اسباب؛ زشودکم میح،آن

كّ وجـود  ، شر أصل قابلیت نقل، داما گاھی بدون اینکه در اعتبار سبب خاصی شکّی باشد
ـ  ؛ زدم قبول نقل است، عصل، أدارد که در این موارد حـقّ  ختصـاص آن بـه ذی  ، اهیرا ظـاھر ادل

). ھمان(ت ه دلیل معتبری نیازمند اس، بثبات آن برای غیر، اس؛ پاست
ـ ، فـاد آیـه  ، ملکلّ ذي حقّ اسقاط حقه:ر صورتی که عبارت مشھور، دالبته ا روایـت و یـا   ی

-ضعیت مورد مشـکوک مشـخص مـی   ، وا اطالق آنی، اجماع معتبری باشد، با تمسّک به عموم
ـ ، تـوان بـه اطـالق   ا روایت و یا اجماع معتبری نیست و نمیی، فاد آیه، مبارتما این ع؛ اگردد ا ی

ر این باور است که ھر حقّی قابل اسقاط اسـت  ، بید اوّلش،ا این وجود؛ بسّک نمودت،عموم آن
-ــ است و آنچه قابـل اسـقاط نیسـت    حّ،باشدین است که ھر آنچه قابل اسقاط میا،و ضابطه

. ق نیست، حباشدح،نچه قابل اسقاط، آنابر این؛ بحُکم استررـغای، حرمت ربا:مانند
ین است که تقسیم حقّ به حقّ قابل اسقاط و غیر ، ای چنین دیدگاھیروشن است که الزمه

، باشد و جھت اثبات سـقوط ابل اسقاط می، قباشد و ھر حقّیقابل اسقاط، تقسیمی نادرست می
-ا حکم بر مـی ی، ه شکّ در حقّ، بیرا شکّ در آن؛ زمانداقی نمی، بجالی برای تمسّک به عمومم

نصاف نیز ایـن اسـت   ا. دماناقی نمی، بجالی برای تمسّک به عموم، مگردد و در چنین وضعیتی
د ردیدی در قابلیت اسقاط آن وجود ندار، تدر ھر موردی که قطع به حق بودن چیزی پیدا شود

).٥١اصفھانی،(
ا حدودی مرزھـای ثبـوتی و   ، تاگرچه این معیارھا:توان گفتی، مدر انتقاد از مطالب مذکور
ھای حقّ ما در عمل و برای تشخیص مصادیق و جلوه، اسازدمیمفھومی حقّ و حُکم را روشن

، یـرا در حقیقـت  ؛ ززم است معیارھای اثباتی دقیقی ارائـه گـردد  ، الو حُکم در حریم خصوصی
.ی مفھومی آن استی و مؤخّر از جنبهک معیار پسینی، عیار بازشناسی حقّ از حُکمم

وارد و ، مـ ی معیارھای اثبـاتی در تشـخیص مـوارد مـردد    ھا و ارائهدر تکمیل این دیدگاه
:  گرددمراحل زیر پیشنھاد می

ـ ، عبیراتی موجود است کـه در حـقّ  ، تاول اینکه اگر در لسان دلیل ا حکـم بـودن مجعـول    ی
، گر مـورد ، البته؛ ا)۶۶-۶۵جرقوئینی،آبادیحسین(د وشمل می، عطابق آن، مھور دارد، ظشرعی

باشـد و در ھمـان   ر ھمان معنای عرفی محمـول مـی  ، بفاد دلیل ھم قاعدتاً، متلقی شودحّ،رفاًع
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وانـایی  ، تعلوم گردد که مجعول شرعی، می لسان دلیلگر با مالحظه، امعنا ظھور دارد؛ بنابر این

قّحـ ،ین مجعول شرعی، اکندعتبار می، ار مقابل کسیا دی، و سلطنت را برای شخص در چیزی
وجب امتیاز، توانایی و سلطنت نباشد و صـرفاً موجـب   ، مما اگر مجعول شرعی، اشودنامیده می

ا تـرک فعـل انسـان    ی، ا ترتیب أثر دادن به فعلی، رخصت و عدم منع شارع در انجام دادن فعل
ز ایـن  ، ابرخـی ).۵۵باطبایی یزدی،؛ ط۴۶ان،نواتی و دیگرق(کم استح،مجعول شرعینآ،باشد

). ۱۵۷نیا،حکمت(د کنند میای،ی سلطهه نظریه، بدیدگاه
گرچـه  ا. دورد توجه قرار گیر، مه لحاظ قابلیت نقل و اسقاط، بدوم اینکه آثار مجعول شرعی

، عـده تفاقی نیسـت، امـا علـی القا   ، ای مصادیق حقّنتقال و اسقاط در ھمه، ای امکان نقلدرباره
صف گـردد و اگـر در   ت، مل و انتقالن،اسقاط:تواند به یکی از سه موردیم،حقّیر، ھست کمد

.نه حقّ،م استکح، شود که مجعول شرعیلوم میعم،صف نگرددت، ماین أمورهبق، حجایی
شود که شف می، کر موردی بار گردد، بگر یکی از آثار یاد شده، احال بر أساس این دیدگاه

نـواتی و  ؛ ق۱۶۴ھمان،(د ر چند برخی عکس این قضیه را نپذیرن؛ ھز مصادیق حقّ استا، مورد
).  ۲/۲؛ طباطبایی یزدی،۶۵دیگران،
یـر قابـل   ، غقّـی ، حاگر معلـوم شـود  :عنیی؛ ین است که عکس قضیه ھم صادق است، احقّ
. ه حق؛ نشود که حُکم استمعلوم می،قل و انتقال است، ناسقاط

ردید به ، تا نقلی، ز جمله امکان شرعی اسقاط، اجریان برخی از آثار حقّسوم اینکه اگر در
، لبه کرد؛ زیرا شأن این عمومـات ، غر این تردید، باید بتوان با تمسّک به عمومات، شوجود آید

ه ایـن بـر   ، بـ ر حقیقت، دفع این قبیل تردیدھاست و شکّ در عدم امکان شرعی نقل و اسقاطر
ـ ، اسـت ی یکی از عوضین أخذ کـرده رط یا قیدی در ناحیه، شگردد که آیا شارعمی ؟ وا خیـر ی

افـع  ، رلمؤمنون عند شروطھم و الصـلح جـائز  ، اوفوا بالعقودأ:شکی نیست که عموماتی از قبیل
.این قبیل تردیدھاست

امـام  (د داننـ ریان عمومات را در موارد مذکور جایز نمـی ، جرخی از محققان، بناگفته نماند
گر در ، ااز دیدگاه این محققان).۱/۲۷۴األصول،مو تھذیب، ھ۲/۲۴۵،۱۵۲األصول ناھج، مخمینی

ا قیدی که در ی، شود به دلیل أخذ شرطه این نحو که احتمال داده، بای تردید شودصحّت معامله
ـ ، فـع ایـن شـرط   ، رابلیت انتقال وجود ندارد و معامله باطل است، قی عوضینناحیه ـ ،ا قیـد ی اب

د باشی مصداقیه مییرا از مصادیق تمسّک به عام در شبھه؛ زباشدت جایز نمیتمسّک به عموما
). ھمان(
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ی تسلیط و تسلّط قاعده:ز جمله، اعموم برخی از ادله:توان گفتی، مدر پاسخ به این اشکال

شود و حقـوق غیرمـالی را   امل حقوق مالی می، شنطوقاً و به داللت لفظی، ممردم بر أموال خود
رنوع تردیدی را در اعتبـار ھـر گونـه قیـد و     ، ھگردد و این دلیلامل می، شلت فحویھم به دال

شود اعتبار ھر نوع قیدی کـه بـه   ه خصوص اگر دانسته؛ بداردی عوضین بر میشرطی در ناحیه
وعی ایجاد محدودیت در اقتدار متعاملین است که بـا عمـوم یـاد    ، نعدم قابلیت نقل منجر گردد

ی شارع مقدس ا شرطی از ناحیهی، گر عدم اشتراط قیدیان، بود، خین عموما.دنافات دار، مشده
، الف حُکم شارع مقدس نیست و به ھمین دلیـل م،کند که معاملهباشد و ھمچنین کشف میمی

).   ۵۲البیع،، اامام خمینی(د گیرقرار میط قد و شر، عوضوع عمومات صلحم
اید ، بز نظر ویا. تز موارد استقرایی اس، اقیح مناطی استقراء و تنستفاده از ضابطه، اچھارم

ای الک و نکتـه ، مـ ھا وجود دارد و آن گـاه شمارش شود که دلیلی بر قابلیت اسقاط آنیموارد
گردد و سپس به صـورت یـک   انتزاع کرد که اشتراک این موارد را در قابلیت اسقاط موجب می

تی اگر دلیل خاصی ھم در آن مـورد  ، حباشدر مجعولی که مشتمل بر این نکته ، ھی کلیقاعده
ی قطـع و  جیت مالک مذکور بـه افـاده  ، حلبته؛ اشودشمردهقّح،ا توجه به ھمین مالک، بنباشد

).۱۳۴ائری،ح(د باشفقدان استثناء این استقراء می
د اید به أصـل عملـی مراجعـه شـو    ، بگر ھیچ راھی برای تشخیص موجود نباشد، ادر پایان

، رسـد ترین أصلی که در اینجا به نظر میمناسب.)۷۲آبادی جرقوئینی،، حسین۵۰ع،لبی، اخمینی(
، ر أثـر اسـقاط  ، دین است که حقّ، اقتضای استصحاب به حسب موردم. تصل استصحاب اسأ

؛ رسده ارث نمی، بگردد و در أثر وفاتنتقل نمی، می مصالحه و نقلشود و به وسیلهاقط نمیس
اید بتـوان  شـ . دگـرد ا جریان أصل استصحاب منتفـی مـی  ، بمترتّب بر حقّی آثارمه، ھنابر اینب

.گرددعبیر می، ته أصل فساد، بمان چیزی است که در لسان فقھاء، ھر ماھیت، داین أصل:گفت
د ر صورتی تمام است که در شبھات حکمیه ھم استصـحاب جـاری شـو   ، دین سخن، االبته

).۱۵۵مروج جزائری،(

گیرینتیجه
وعی اضـافه  ، نمان واجدیت و دارا بودن در مقام اعتبار است و ماھیتاً، ھر حقیقتد، ملکیت

وضـوع  ، مشـود و بـه ھمـین لحـاظ    ر عالم اعتبار ایجـاد مـی  ، داعتباری است که با اعتبار معتبِر
لکیتی که مدار معامالت و معاوضات قرار ، مه ھمین لحاظ؛ بکنداعتباری نیز برای آن کفایت می
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ا یـ ، ی مفاھیم انتزاعیی مقوالت حقیقی خارجی فلسفی است و نه در زمرهدر زمرهه ، نگیردمی

.ذھنی
صـداقاً و در  ، ملکـه ، برودای از ملکیت به شمار نمـی رتبه، مقّ، حاز دیدگاه محقق اصفھانی

ی ثمـرات ایـن   ز جملـه ا. دای است که آثار خاص خـود را بـه ھمـراه دار   عتبار ویژه، اھر مورد
ن توجیه حقّ تحجیر و حقّ اختصاص در مثل خمر و مواردی از این قبیل است که مکا، ادیدگاه

.صور ندارد، تما ملکیت، احقّ، وجود دارد
ای اسـت  عتبـار ویـژه  ، ار ھر مورد، دغایر است و به لحاظ مصداقی، ما ملکیت، باھیتاً، محقّ

ـ ز مراتب ملکھا، اکه آثار خاص خود را نیز به دنبال دارد و بر خالف برخی دیدگاه ه شـمار  ، ب
.رودنمی

ز عوامل گونـاگونی  ، ارای اسقاط و نقل و انتقال، بابلیت حقوق، قاز دیدگاه محقق اصفھانی
کنـد کـه   ھـایی تبعیّـت مـی   سان دلیل و مصـالح و حکمـت  ، لاز جمله مناسبت حکم و موضوع

.مقتضی حُکم است
، ا انتفـای موضـوع  ی، قّق مقتضیا تح، برفاً، صحکام تکلیفی، أمطابق دیدگاه محقق اصفھانی

ی سبب جعلی ه وسیله، باھیتاً، مملکیت و حقّ:ظیر، نر حالی که أحکام وضعی، دشونداقط میس
ا ، بـ ز جھـات متعـدد  ، ای ایشـان ظریـه ، ننابر ایـن ؛ بابل رفع و اسقاط ھستند، قی شارعاز ناحیه

ه موجـب  ، نـ عراض از ملـک إ، ول اینکه از دیدگاه وی؛ اتفاوت است، مدیدگاه دیگر دانشمندان
ـ یرا سقوط نیز ھمانند ثبـوت ؛ زشود و نه باعث خروج مملوک از ملکیتسقوط ملکیت می ه ، ب

. سبب جعلی نیاز دارد
ابلیـت نقـل و انتقـال و    ، قصـل در حـقّ و ملـک   ، أدوم اینکه مطابق دیدگاه محقق اصفھانی

ر ، دگـردد امثـال آن بـر مـی   حـقّ و ی، ذشرایط حقّ:ز جمله، ااه به دلیل خاصیگ. تاسقاط اس
،ھـا ازگشت تردید در این قابلیـت ، بھایی که مورد بررسی قرار گرفتحالی که در سایر دیدگاه

. شودکم بودن آن فرض می، حا حکم بودن است و با فرض عدم امکان نقل و اسقاطی، حقّب
و نقـل و  ر صورتی کـه منشـأ شـکّ در قابلیـت اسـقاط      ، دسوم اینکه مطابق دیدگاه مشھور

، صـل استصـحاب  ، أی متناسب با مقـام صول عملیه، أحتمال حُکم بودن مورد شکّ باشد، اانتقال
صل عدم انتقال و یا أصل عدم نقـل اسـت و تمسّـک بـه عمـوم در چنـین       ، أصل عدم سقوطأ

، اعتبـار اسـت  باشد که فاقدی خود عام میی مصداقیهز قبیل تمسّک به عام در شبھه، امواردی
ـ ایی که أصل قابلیت حقّ، جکه محقق اصفھانیر حالید ا ا،رای تملـک و نقـل محـرز باشـد    ، ب
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صل عدم ، أشکّ در شرطیت سبب خاصی در نقل تملّک باشد، عمومات را جاری و در غیر آن

ا تکیه بر دیـدگاه شـھید اوّل، بـه دیـدگاھی متمایـل      ، بھایتاً، نرچه؛ گداندرا جاری میقبول نقل
کـم  ح،داند و ھر آن چیزی که غیـر قابـل اسـقاط باشـد    ا قابل اسقاط میشود که ھر حقّی رمی

.داندمومات شرط و صلح را در مقام جاری نمی، عکند و در مقام شکّتلقی می
ا حدودی موفـق  ، تقّ و حُکم، حر تبیین مرزھای مفھومی ملکیّت، داگر چه محقق اصفھانی

ی معیارھای اثباتی را به اجمـال واگـذار   و ارائهیان مرزھای اثباتی، برسدما به نظر می، اباشدمی
.کندمی

نابعم
.ق۱۴۱۸:قم، إلحیاء التراثارالمصطفی، داشیةالمکاسبح، حمدحسین، ماصفھانی

أنـوار الھـدى، اول،   :قـم ، در یك جلد، رسالة في تحقیق الحق و الحکماصفھانی، محمد حسین کمپانی، 
ق١٤١٨

، )قـدس سـره  (یی تنظیم و نشر آثار امام خمینؤسسهم:تھران، األصولجناھم،امام خمینی، سید روح اهللا
۱۳۷۸.

٢( ١ج ، )تھـذیب األصـول  (القواعد الفقھیـة و االجتھـاد و التقلیـد   سید روح اللّه موسوى، امام خمینی، 
ق١٣٨٢کتابفروشی اسماعیلیان، -دار الفکر :قم، )جلدی

، بـی  )قدس سـره (یی تنظیم و نشر آثار امام خمینمؤسسه:نتھرا، البیعکتابید روح اهللا، ، سامام خمینی
.تا

.۱۳۷۴، نتشارات مصطفویا:قم، فرائداألصول، بن محمدرتضی، مأنصاری
کنگره جھانی بزرگداشت شیخ :قم، )جلدی٦دوره (، ٣ج کتاب المکاسب،دانصارى، مرتضی بن محم

ق١٤١٥اعظم انصارى، 
ی ماره، شـ ھـا قـاالت و بررسـی  م، »ی حقّی معنی و مفھوم کلمهدربارهتحقیق و بررسی «ی،ق، تتفضّلی

١٣٩-١١٦، صص۲۲-۲۱.۱۳۵۴
مؤسسـة  :قم، )جلدی٧دوره (١ج ، ھدى الطالب في شرح المکاسبجزائرى، سید محمد جعفر مروج، 

قه١٤١٦دار الکتاب، 
. ق۱۴۲۳الفکراإلسالمی،مجمع:قم، ۲ج ، العقودفقهیدکاظم، ، سحائرى

میـثم تمـار،   ل، اّسالة فـي المعاملـة و األخـتالف بـین المتعاقـدین     ، رحمدرضا، مآبادی جرقوئینیسینح
.ق۱۴۲۳:قم
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محاضرات في الفقه الجعفری، المکاسب المحرمه، تقریرات ابحـاث ابـی   حسیني شاھرودي، سید علي، 

. ق۱۴۰۹دارالکتب االسالمیه، :قم، الطبعه االولی، ۲ج ، القاسم الخویی
.۱۳۹۰ی اسالمی، اندیشهفرھنگ و گاهژوھشپ:تھران، ی نظام حقوق زنفلسفهحمود، ، منیامتحک

. ۱۳۷۸دارالفقه، :قم، ۱ج حکیم، محسن، نھج الفقاھه، 
ی ، بی انصاریانؤسسهم:قم، ، به کوشش محمدعلی توحیدی۲ج ، الفقاھهصباحم، یدابوالقاسم، سخویی

. تا
.ق۱۴۱۷مؤسسه انصاریان،:قم، ۲، محمد علي توحیدي، ج باح الفقاھهمصخویي، سید ابوالقاسم، 

:قـم ارم، ھـ ، چـاپ چ ۳ج ، التعلیق علی مکاسب الشـیخ االعظـم،   منھاج الفقاھهروحانی، محمد صادق، 
.ق۱۴۱۸العلمیه، 
ھشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات     وپـژ :تھـران ، لمشارع والمطارحـات ا، ھاب الدین یحیی، شسھرودی
.۱۳۷۳، فرھنگی
، ارإحیاءالتراثد:بیروت، لحکمةالمتعالیة في األسفارالعقلیةاألربعةا، ابراھیممحمد بندرالدین، صشیرازی

.ق۱۴۱۹
.۱۳۷۷نتشارات سمت،ا:تھران، شخاص و محجورین، ازادهاسم، قیدحسین، سصفایی

.۱۳۷۶دارالعلم، :قمطباطبایی یزدی، حاشیه کتاب مکاسب، 
ال ، سـ ۵ی ماره، شـ ھـای حقـوقی  ی اندیشـه جلهم،»تسی تطبیقی زمان انتقال مالکیبرر«،للی، جقنواتی

.۶۱ـ۱۳۸۲،۲۹
ید ، سـ قـوق قراردادھـا در فقـه امامیـه    ح، براھیم، اپوربدی ، عیدحسن، سشبیریحدتی، ولیل، جقنواتی

. ۱۳۷۹نتشارات سمت،ا:تھران، مصطفی محقق داماد
ی حقـوق و  ی دانشـکده جلـه م، »آن با تأکید بر حقّ معنـوی مشروعیت حقّ و حُکم «، گرجی، ابوالقاسم

.۱۲۸-۱۲۱ص .۱۳۷۲ھر م:تھرانعلوم سیاسی 
، ۱۳۶۴بھـار  ی مطالعات حقوقی و قضـایی،  فصلنامه،»ھاحقّ و حُکم و فرق میان آن«، بوالقاسم، اگرجی
۳۸-۲۹صص ، ۱شماره 

:قـم ،)للمیرزا حبیـب اهللا (شیخ األنصاري گیالنی، نجفی، میرزا حبیب اهللا رشتی، التعلیقة علی مکاسب ال
.ق١٣١٦مجمع الذخائر اإلسالمیة، 

.بی تا:قم،و أقسامھاحکامھا، أظرة في الحقوقن، جزائری، سیدمحمدجعفرمروّج
.ق۱۴۱۳اإلسالمی، النشرمؤسسة:قم، الفقهصطلحاتم، مشکینی، علی

.ق۱۴۱۸ی، مؤسسه نشر اسالم:قم، منیه الطالبنائینی، محمد حسن، 
ق١٤١٠مؤسسه اسماعیلیان، :قم، ١ج،حاشیة المکاسبیزدى، سید محمد کاظم طباطبایی، 


