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Abstract 
The Civil Code which is considered to be the most significant source of 

rights of individuals in Iranian legal system has paid a special attention to 
right in its particular meaning (property rights) and its classifications. Most 
of the authors have dealt with the imported classification of rights (corporeal 
right, incorporeal right and spiritual right) and mistakenly have attempted to 
interpret the Civil Code and comparing it with the aforementioned 
classification. This fact necessitates studying the classification of right in the 
view of the Civil Code. The question which could be asked here is that on 
what grounds and how the Iranian Civil Code has classified financial rights? 
In achieving the answer of the said question, this article, through using a 
descriptive-analytic method, firstly analyzes and critiques the common 
classification of rights as an imported classification and with a view to law 
of the west as the source of the classification. Thereafter, the basis and 
howness of this classification in accordance with the Civil Code is 
explained. Consequently, it becomes clear that the common classification of 
rights is not compatible with that of Civil Code and the Iranian Civil Code 
has classified rights based on their subjects: the rights which their subject is 
property in its narrow sense (corporeal right) and the rights which their 
subject is human act or property in its broad sense (contractual right). 
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گاهی هب حقوق رغب  انواع حق مالی رد اقنون مدنی اریان با ن
 1سیدحسن موسوی هاشمی
 2حسن پاشازاده

 3صغیری اسماعیل  
 4 علی غریبه  

 چکیده
ترین منبع حقوق اشخاص در نظام حقوقی ایران عنوان مهمقانون مدنی که به

های بندیای به حق در معنای خاص )حق مالی( و تقسیمشود،  نگاه ویژهمحسوب می
بندی وارداتی حق )حق عینی، حق دینی و حق آن دارد. اغلب نویسندگان، به تقسیم

بندی به خطا سعی در تفسیر قانون مدنی و تطبیق آن با تقسیم اند ومعنوی( پرداخته
بندی حق از نگاه قانون مدنی را ضروری اند. این امر، بررسی تقسیمموصوف داشته

باشد این است که قانون مدنی ایران بر نموده است. سؤالی که در اینجا قابل طرح می
این مقاله برای رسیدن به   بندی کرده است؟چه مبنایی و چگونه حق مالی را دسته

بندی معمول تحلیلی، ابتدا تقسیم -پاسخِ سؤال مذکور، با استفاده از روش توصیفی
عنوان منشأ بندی وارداتی، با نگاهی به حقوق غرب بهعنوان یک تقسیمرا  به حق

-دهد، سپس مبنا و چگونگی این تقسیمبندی مذکور، مورد تحلیل و نقد قرار میتقسیم

بندی شود که تقسیمگردد. در نهایت معلوم میاز دیدگاه قانون مدنی، تبیین میبندی 
مذکور با آنچه در قانون مدنی آمده است مطابقت ندارد، بلکه قانون مدنی حق را 

بندی کرده است. به این ترتیب که در قانون مدنی حق مالی براساس متعلق آن تقسیم
لق آن مال به مفهوم خاص آن است )حق شود: حقی که متعبه دو دسته تقسیم می

 عینی( و حقی که متعلق آن عمل انسان یا مال در معنای عام آن است )حق عهدی(.
 

 .قانون مدنی، حق، مالکیت، حق عینی، حق عهدی کلیدی: واژگان

                                 
 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز 1
استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز )نویسنده مسول(؛  2

 shmh80pl@gmail.comنامه: رایا
 وق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز.استادیار گروه حق 3

 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز.4 
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 مقدمه

اند. در وهله اول حق فردی را به حقوقدانان، حق را به جهات گوناگونی تقسیم کرده

اصلی تقسیم می نمایند: الف(حق سیاسی که عبارت از اختیار شخص برای  سه گروه

شرکت در قوای عمومی و سازمانهای دولتی مانند حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن 

در مجالس قانونگذاری. ب( حقوق عمومی که مربوط به شخصیت انسان و ناظر به روابط 

حقوق خصوصی که اختیاری است دولت و مردم است مثل حق حیات و حق آزادی. ج( 

که هر شخص در برابر دیگران دارد مانند حق انتفاع، حق شفعه، حق بنوّت 

 (257-258: 1388و...)کاتوزیان،

آنچه در این تحقیق مد نظر است دسته ای از حقوق خصوصی می باشد، که حقوقدانان 

ه سه دسته دینی، عینی را به مالی و غیر مالی و حقوق مالی را ب در یک تقسیم بندی کلی آن

،  13-23: 1388، کاتوزیان، 35: 1377)جعفری لنگرودی،  و معنوی تقسیم می کنند.

(.  تقسیم بندی مذکور در ادبیات حقوقی ایران 27:1394، یوسف زاده، 36:1389حیاتی، 

اعم از کتاب مقاله و غیره، به کرّات مورد تبیین و بررسی قرار گرفته است. این در حالی 

که در قانون مدنی ایران که مهمترین منبع حقوق مدنی است، هیچ اشاره ای به چنین  است

و دسته بندی روابط  1( علیرغم اشاره به حق29دسته بندی نشده است. این قانون در ماده )

ای به حق عینی و حق دینی نکرده است. البته این بدان معنا اشخاص با اموال، هیچ اشاره

                                 
هایی تواناییاز نظر قانون مدنی حق دارای دو مفهوم است: حق در معنای عام که در این معنی؛ قانون مدنی به همه  .1

امل: مالکیت، حق در معنای خاص، اهلیت، حکم . گیرد حق گفته است. در این معنی حق شکه به اشخاص تعلق می
این قانون اهلیت تمتع  به حق تمتع و اهلیت استیفاء به حق اجرای حقوق مدنی  (959)و...است. برای مثال در ماده 

قانون مدنی از حضانت که ماهیتا حکم است، به حق تعبیر کرده  (1170)مورد خطاب قرارداده است و یا در ماده 
است. همچنین  در قانون مدنی حق در معنای خاص به روابط اشخاص  با اموال گفته شده است، که با توجه به مالی 

-شود. بنابراین از نظر قانون مدنی حق مالی، حق در معنای خاص محسوب میبودن متعلق آن، حق مالی نامیده می

 در حال چاپ(. -شود.) رجوع شود به همین نویسنده: مقاله تعریف حق در قانون مدنی ایران 
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ل این مفاهیم، در قانون مدنی مفهومی را پیدا کرد، بلکه قانونگذار نیست که نتوان معاد

هایی از حق اشاره ( و همچنین در مباحث مربوط به تعهد، به گونه29قانون مدنی در ماده )

توانند معادل مفاهیم مذکور بویژه حق عینی قرار گیرند. عدم پیش بینی تقسیم نموده که می

یک طرف و شهرت وارداتی بودن آن و عدم اشاره به حق  بندی مذکور در قانون مدنی از

معنوی در قانون مذکور از طرف دیگر، باعث شد که پرداختن به این موضوع با اهمیت تر 

شود. سواالتی که در اینجا قابل طرح است اینکه: قانون مدنی حق مالی را بر چه مبنا و 

ی که مقتبس از حقوق غرب چگونه دسته بندی کرده است؟ تقسیم بندی معمول حق مال

است، تا چه میزان با آنچه در قانون مدنی آمده است، مطابقت دارد؟ با وجود اینکه در 

خصوص حق و اقسام آن تاکنون تحقیقات متعددی صورت گرفته است، اما به دلیل تأثّر از 

ذکور تقسیم بندی معمول حق مالی، سعی در تفسیر مواد قانون مدنی مطابق با تقسیم بندی م

شده است. بی شک، اقدام مذکور در تفسیر قانون مدنی به این شیوه، اقدامی است غیر 

حکیمانه که بدلیل عدم تدقیق در قانون مدنی و عدم شناخت آن صورت گرفته است. 

بدیهی است که قانون مدنی به دلیل غنای محتوایی و دقت نظر باالی نویسندگان آن، بی 

طبیق است. در این مقاله، ضمن تبیین و بررسی تقسیم بندی معمول نیاز از اینگونه تفسیر و ت

های این تقسیم بندی، به مبنا و چگونگی دسته بندی حق مالی از حق مالی و بیان نارسایی

 شود.نگاه قانون مدنی با نگاهی به حقوق غرب پرداخته می

 

 معمول حق مالی  تقسیم بندی .1

ادبیات حقوقی کشور ما، تقسیم بندی حق مالی معمول ترین تقسیم بندی حق مالی در 

رسد؛ این تقسیم بندی  که از حقوق غرب است. به نظر می« عینی، دینی و معنوی »به 

اقتباس شده است، بدون اینکه در آن تدقیق و به مبنای آن پرداخته شود، در کتب، مقاالت 

بیان تاریخچه، شرح ، سپس و پایان نامه های متعددی آمده است. در این قسمت از مقاله به 

 شود:به نقد آن پرداخته می
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 تاریخچه تقسیم بندی .1-1

تقسیم بندی به حق عینی و حق دینی  قبل از اینکه وارد حقوق ایران بویژه قانون مدنی 

شود، ابتدا در حقوق اروپا هم در نظام حقوقی رومی ژرمنی و هم در نظام حقوقی کامن لو 

بعنوان مهد و منشأ حقوق رومی ژرمنی، حق عینی و حق دینی،  مطرح شده بود. در فرانسه

عنوان شده بود،که بوسیله حقوقدانان « droit subjectif»و « droit objectif»تحت عنوان

ایرانی تحصیل کرده در فرانسه وارد حقوق ایران شد. در حقوق فرانسه به قدرتی قضایی که 

شود، حق عینی گویند و در مقابل حق د میبرای شخص مستقیماً نسبت به عین خارجی ایجا

در حقوق ایران به خطا حق دینی  -یک شخص نسبت به شخص دیگر را حق شخصی 

، حق عینی 1از نظر آقای الکس ویل (.(carbonnier,2001:68 نامندمی -خوانده شده است

در ذمه شود و جنبه مثبت دارایی است. اما حق دینی صرفا نسبت به اموال مادی برقرار می

-گیرد و هر دو جنبه مثبت و منفی دارایی محسوب میدیگری قرار می

(  این تقسیم بندی علیرغم شهرتی که در حقوق فرانسه داشته، مورد weill,1979:10شود.)

اعتقاد به وجود  2ای از جمله پالنیولانتقاد برخی حقوقدانان فرانسوی قرار گرفته است. عده

داندکه در برابر همه اشخاص قابل استناد عی حق شخصی میرا نو حق عینی ندارد و آن

تواند طرف حق قرار گیرد و در همه اقسام حق اعم از است. وی معتقد است که شیء نمی

توان نوعی حق باشند. به همین دلیل حق عینی را میدینی و عینی، طرفین حق اشخاص می

یک شخص قابل استناد است شخصی دانست با این تفاوت که حق شخصی تنها در برابر 

 (.planiol et repert,1998:342)توان در برابر همه استناد کرد.ولی  به حق عینی می

در کتاب معروف خود تحت عنوان شروحی بر  3آقای بلکستون  در حقوق انگلستان

تقسیم بندی کرده است.  6و حق نسبی 5ابتدا حق را به دوسته حق مطلق  4قوانین انگلستان

گیرد و حق ق حقی است به شخص صرفاً از آن جهت که شخص است، تعلق میحق مطل

                                 
1.   Alex weill 

2.   planiol. 

3.   Sir William Blackstone 

4.   Commentaries on the laws of  English  

5.   Absolute Right 

6.   Relative Right 
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نسبی حقی است که به اشخاص از آن جهت که در جامعه و عضوی از آن هستند، تعلق 

. سپس (blackstone,1897:51)آید.گیرد و بصورت روابط اشخاص با یکدیگر در میمی

کند. از نظر بلکستون بندی میتقسیم  2و حق شخصی 1حق اموال خصوصی را به حق نوعی

حق نوعی، حقی است که در برابر نوع اشخاص همه قابل استناد است و حق شخصی حقی 

 )است که در برابر شخص یا اشخاص خاصی)متعهد( قابل استناد است.

blackstone,1897:57). 

آنچه از نظر بلکستون به حق نوعی و حق شخصی تعبیر شده است، در حقوق ایران حق 

 نی و حق دینی تلقی شده است.عی

 5داند که موضوع آنها عین معینرا حقوقی می 4، حقوق عینی3آقای جفری ساموئل

را از حقوق عینی دانسته و برای برقراری آن، وجود یک شیء معین را  6است و مالکیت

که موضوع حق عین معین نباشد چنین حقی را حق داند و در جاییالزم و ضروری می

 (Samuel,2000:100)گوید.می 7شخصی

استاد دانشگاه جورجیای آمریکا، در باب شرح تقسیم بندی  8آقای ویلیام ادموندسون

حق »از حق، ضمن اشاره به تقسیم حق به حق عینی و حق شخصی، اغلب مصادیق  9هوفلد

که حق مطالبه شخص فقط نسبت به داند. وی در جاییرا نوعی حق شخصی می 10«مطالبه

داند و در معدود مصادیق حق مطالبه و اص معین باشد، آنرا حق شخصی میشخص یا اشخ

.) داندکه این حق برای شخص نسبت به تمام مردم جهان باشد، آنرا حق عینی میدر جایی

Edmondson,2004:92. ) 

                                 
1.   Objective right  

2.   Subjective right. 

3.   Geoffrey samuel 

4.   Right in rem 

5.   Thing 

6.   Ownership  

7.   Right in personam  

8.   William. a. Edmondson 

9.   Hohfeld 

10. Claim -right 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03bQE7rhE1i-_hgxlNMTGOo8bg4JQ:1582999412395&q=Geoffrey+samuel&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwji1p6trPfnAhWSCuwKHZuqAToQkeECKAB6BAgTECQ
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 شرح تقسیم بندی. 2-1

حق که در پیش گفته شد؛ در حقوق ایران معموال حقوق مالی به حق عینی، همانطوری

گردد. بر این اساس هریک از این سه نوع حق مالی مورد دینی و حق معنوی تقسیم می

 گیرد:بررسی قرار می

 حق عینی. 1-2-1

حق شخص، که » شود، که حق عینی عبارت است:در تعریف این نوع حق گفته می

«.) دتواند از آن استفاده کنکند و میبطور مستقیم و بی واسطه، نسبت به چیزی پیدا می

شخصی  -داند: اول(. این نویسنده، حق عینی را دارای دو عنصر می14: 1387کاتوزیان، 

گیرد. همین تعریف و تفسیر از چیزی که موضوع حق قرار می -که صاحب حق است. دوم

حق عینی بوسیله برخی دیگر از نویسندگان حقوق مدنی نقل شده است.)یوسف 

در این دسته، حقوقی مانند مالکیت، انتفاع، ارتفاق و (. 39: 1389، حیاتی، 27: 1394زاده،

 گیرند.وثیقه قرار می

 حق دینی. 2-2-1

از این حق که در ادبیات حقوقی ایران گاهی به حق شخصی نیز تعبیر شده است، 

کند و به شود : حق یک شخص که نسبت به شخص دیگر پیدا میاینگونه تعریف می

انجام امری را از او بخواهد. صاحب حق را دائن یا  تواند انجام یا عدمموجب آن، می

گویند. طلبکار و کسی که ملزم به انجام یا عدم انجام امر شده است را مدیون یا بدهکار می

 -صاحب حق یا طلبکار. دوم -برخالف حق عینی، در این حق سه عنصر وجود دارد: اول

 29: 1394، یوسف زاده،  16: 1387موضوع حق.)کاتوزیان، -طرف مقابل یا بدهکار. سوم

 (41: 1389، حیاتی،

 حق معنوی. 3-2-1

حقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع » در تعریف حق معنوی گفته شده است: 

(. این تعریف 24: 1387کاتوزیان، «)دهدانحصاری از فعالیت، فکر و ابتکار انسان را می

( در شرح این 43: 1389است. )حیاتی، عیناً در آثار دیگر نویسندگان حقوق مدنی نقل شده

تعریف گفته شده که در حق معنوی ما با یک موجود اعتباری سرکار داریم و کسی که 
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اندیشه جدیدی ارائه کرده است، محق میدانیم. از آثار مادی این اندیشه انحصاراً بهره ببرد 

 (.30: 1394مندی از آن منع کند)یوسف زاده، و دیگران را از بهره

توانند خصوص این تعاریف باید گفت که؛ عالوه بر اینکه تعاریف مذکور نمی در

ارکان یک تعریف منطقی را داشته باشند، تقسیم بندی پیش گفته شده از حق مالی دارای 

 شود.ایراداتی است، که در قسمت بعدی مقاله به آن پرداخته می

 نقد تقسیم بندی بر اساس قانون مدنی . 3-1

تقسیم بندی معمول حق مالی، این قسمت از مقاله به نقد و تحلیل این  پس از تبیین

تقسیم بندی بر اساس قانون مدنی اختصاص دارد. این تقسیم بندی با آنچه در قانون مدنی 

اینکه قانون  -ایران آمده است، مطابقت ندارد و این عدم مطابقت از دو جهت است: اول 

اینکه حق معنوی بعنوان  -قائل نشده است. دوم مدنی تفکیکی بین حق عینی و حق دینی

یک حق مستقل جایگاهی در قانون مدنی ندارد. این قسمت از مقاله به نقد و تحلیل تقسیم 

پردازد. براین اساس ابتدا عدم تفکیک حق بندی مذکور از دیدگاه قانون مدنی ایران می

 گیرد.د بررسی قرار میعینی و حق دینی، سپس  جایگاه حق معنوی در قانون مدنی مور

 عدم تفکیک بین حق عینی و حق دینی .1-3-1

گردد که هیچ جای قانون مدنی به تبع اندیشه های با بررسی مواد قانون مدنی معلوم می

)نعمت اللهی، فقهی، بین حق عینی و حق دینی به شرح آتی تفکیکی قائل نشده است. 

مدنی بدون تفکیک حق عینی از حق دینی  . بدین ترتیب که  قانونگذار قانون(112: 1389

از مالکیت عین و منفعت و حق انتفاع و حق ارتفاق صحبت کرده است. 1(29تنها در ماده )

آنچه در این ماده در  نقد تفکیک حق عینی و حق دینی قابل بحث و حائز اهمیت است 

( از مطلق 29ه )( ماد1پیش بینی مالکیت مطلق عین در این قانون است، قانونگذار در بند)

عین را به سه دسته تقسیم  2(قانون مدنی 350مالکیت عین صحبت کرده است و در ماده )

                                 
مالکیت)اعم از عین یا  -1ممکن است اشخاص نسبت به اموال عالقه های زیر را دارا باشند:  »قانون مدنی: 29ماده  .1

 «.منفعت(...
یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شی متساوی االجزا و  مبیع ممکن است مفروز باشد»قانون مدنی: 350ماده  .2

 «.الذمه استهمچنین ممکن است کلی فی
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الذمه. بدین است: عین معین اعم از مفروز و مشاع، کلی در معین و کلی فی بندی کرده

ترتیب که در قانون مدنی ایران همانند مالکیت عین معین، مالکیت مال کلی نیز پذیرفته 

الذمه تکمیل کننده و از با پذیرش مالکیت مافی 1( قانون مدنی300ست و ماده )شده ا

شود. نتایجی که از مطالب پیش گفته ( این قانون محسوب می29مصادیق مالکیت در ماده )

 آید به شرح ذیل است:در نقد تقسیم بندی حق بدست می

ابطه بین شخص و مال آنچه که در تقسیم بندی معمول حق، حق عینی دانسته شده، ر. 1

،  27- 28: 1394)یوسف زاده، است، که در این جا منظور از مال، فقط عین معین است 

، زیرا طبق این عقیده هر حق عینی از جمله   (39: 5، 1389، حیاتی، 42: 1395هاشمی، 

شود و در خصوص اموال غیر معین یعنی کلی، مالکیت فقط نسبت به اموال معین بر قرار می

: 1391، امامی،  14: 1385، شهیدی،  32- 33:  1382)کاتوزیان،شود کیت برقرار نمیمال

، این گفته، از نظر قانون   (167: 1379، صفایی،  223: 1376، جعفری لنگرودی،  448

مدنی مردود است زیرا  علیرغم اینکه مالکیت از نظر قانون مدنی حق مالی در معنای عام 

( از مالکیت مطلق عین صحبت کرده است 29( ماده )1در بند ) شود، این قانونمحسوب می

( خود حکایت از 300الذمه در ماده )نه فقط عین معین، از طرفی تصریح به مالکیت مافی

پذیرش مالکیت مال کلی و عدم لزوم عین معین بودن متعلق مالکیت است، مواد دیگری 

( در 362( ماده )1و بند ) 2بیع( در مورد تملیک مطلق عین در عقد 338همچون ماده )

در تملیک طلب به بدهکار بعنوان  4(806و ماده ) 3خصوص تملیک مبیع و ثمن بطور مطلق 

در خصوص تملیک مطلق  5( قانون مدنی1082مال کلی فی الذمه در عقد هبه و ماده )

عقیده  مهریه در عقد نکاح، اعم ازینکه مهریه بصورت عین معین یا کلی باشد، نیز موید این

                                 
شود مثل اینکه کسی به مورث خود مدیون باشد پس از الذمه خود گردد ذمه او بری میاگر مدیون، مالک مافی» .1

 «.شودفوت مورث، دین او نسبت به سهم االرث ساقط می
 «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم»مدنی: قانون 338ماده  .2
به مجرد وقوع بیع مشتری مالک -1آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد به قرار ذیل است:  »قانون مدنی:  362ماده .3

 «شود.................مبیع و بایع مالک ثمن می
 «رجوع نداردهر گاه داِئن طلب خود را ببخشد حق »قانون مدنی: 806ماده  .4
 «تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در ان بنمایدشود و میبه مجرد عقد، زن مالک مهر می»قانون مدنی: 1082ماده  .5
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،  50-51: 1379، حسینی حائری، 17: 1417)خوئی، بوده، که مطابق با نظر مشهور فقهاست 

توان . در تقویت این نظر می  (35: 1378، جعفری لنگرودی،  70: 1390محقق داماد، 

گفت، که عقالً و منطقاً برای ایجاد یک مفهوم اعتباری مثل مالکیت، نیاز به وجود ماهیتی 

 ن خارجی ندارد.مادی مثل عی

در خصوص رابطه شخص با مال کلی در معین، در این تقسیم بندی صحبتی نشده و . 2

رابطه شخص با مال کلی در معین توصیف نشده است. مگر اینکه همانند رابطه شخص با 

الذمه به حق دینی توصیف شود. که خود از نظر قانون مدنی مردود است. که فیمال کلی

 خواهد شد. دالیل رد آن گفته

آنچه در تقسیم بندی معمول، حق دینی گفته شده است؛ رابطه بین شخص با شخص . 3

کلی فی الذمه مانند طلب و یا  صرفاً عمل انسان  باشد تواند مالدیگر است که متعلق آن می

.  (220: 1377)جعفری لنگرودی،  (24 - 25: 1379)کاتوزیان، شود که تعهد نیز گفته می

وص قابل ذکر است همانطوریکه گفته شد قانونگذار مالکیت مطلق عین را در این خص

پذیرفته، نه فقط عین معین و تفکیکی بین مالکیت مال کلی و مال معین قائل نشده است. لذا 

-چناچه مالکیت عین معین را حق عینی بدانیم، مالکیت مال کلی نیز حق عینی محسوب می

الذمه است که شود مال کلی فیه حق دینی گفته میشود نه حق دینی. زیرا موضوع طلب ک

شود، لذا باید حق عینی گفته شود نه حق دینی. در خصوص از اقسام عین محسوب می

مصداق دوم آنچه حق دینی خوانده شده است یعنی تعهد باید گفت که در ادبیات فقهی 

برای شخص متعهد  گویند که در حقوق موضوعه به آن تعهد گفته شده استبدان التزام می

کند نه حق دینی. که در قانون مدنی در مواد مختلفی از له حق شخصی )عهدی( ایجاد می

 ( پیش بینی شده است.222( و )221(، )214(، )183جمله مواد )

 جایگاه حق معنوی در قانون مدنی .2-3-1

ه مستقل آنچه در تقسیم بندی مورد نقد، حق معنوی گفته شده در قانون مدنی نه جایگا

دارد نه معادل، بدین ترتیب که قانون مدنی در هیچ یک از مواد خود ذکری از حق معنوی 

توان معادلی برای حق مذکور بعنوان نکرده است، بعالوه با بررسی مواد قانون مدنی نمی
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. اما در مقام تبیین ماهیت، حق مذکور باید گفت؛ که با توجه به 1یک حق مستقل پیدا نمود

ق مذکور همانند سایر حقوق، دارای متعلق است و متعلق آن یک پدیده اعتباری اینکه ح

است مانند حق تالیف که متعلق آن محتوا و مفاهیم یک اثر ادبی و یا حق اختراع که متعلق 

آن یک فرمول است. محتوای اثر ادبی و فرمول بعنوان متعلق حق معنوی از طرفی دارای 

شود و از طرفی نظر به استقالل وجودی مال محسوب می ارزش مالی است که از این جهت

این پدیده ها باید آنرا جز اعیان و به این دلیل که وجود مادی ندارد، باید آن را در ردیف 

اعیان اعتباری تلقی نمود.  بنابراین؛ در مقام تحلیل حق مذکور و تطبیق آن با مقررات قانون 

ه بین شخص و محصول فکری خود است و این مدنی باید گفت که این حق در واقع رابط

توان آنرا گیرد و با توجه به استقالل وجودی که دارد، میمحصول، متعلق حق قرار می

الذمه نیز وجود منطبق با مفهوم عین دانست هرچند که محصول مذکور همانند عین کلی فی

 شود.محسوب میتوان گفت که حق معنوی یک نوع حق عینی اعتباری دارد. در نتیجه می

قابل ذکر است، جنبه غیر مالی حق معنوی)فکری( هیچ گاه قابل فروش نیست و هیچ 

 (24: 1387)کاتوزیان، تواند محصول فکری دیگری را به نام خود منتشر نماید. کس نمی

رسد که باید به کلی وجود حق دینی با توجه به  مجموع مطالب پیش گفته، به نظر می

مستقل مالی نفی نمود و آنرا زیر مجموعه حق عینی دانست. همچنین را بعنوان یک حق 

حق معنوی نباید در کنار حق عینی و حق عهدی قرار بگیرد بلکه به این دلیل که متعلق این 

نوع حق مالی موجود اعتباری و وجود مستقل دارد) محصول فکری( باید آن را زیر 

را از حق  تواند آنعلق چنین حقی نمیمجموعه حق عینی تلقی نمود و اعتباری بودن مت

تواند متعلق حق عینی قرار گیرد، نیز الذمه که میعینی جدا کند  چرا که عین کلی فی

بایست در کنار حق عینی بجای حق دینی و حق معنوی وجود اعتباری دارد. در نتیجه، می

 باید از حق شخصی)عهدی( نام برد.

                                 
البته این بدان معنا نیست که در قوانین خاص حق معنوی پیش بینی نشده است. بلکه  قوانین خاصی از جمله قانون  .1

، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1348مصوب  حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان
، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار های کامپیوتری و قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم 1352

 اند.در جهت حمایت ازحقوق به اصطالح  معنوی تصویب شده 1386تجاری مصوب سال 
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بندی حق به حق عینی، دینی و معنوی مورد پذیرش  با توجه به آنچه بیان گردید تقسیم

 شود.قانون مدنی نیست و این قانون تقسیم بندی خاصی از حق دارد که به آن پرداخته می

 

 تقسیم بندی حق مالی در قانون مدنی  .2

( خود بجای تعریف 29همانطوریکه قبال مورد اشاره قرار گرفت، قانون مدنی در ماده )

آن تحت عنوان عالقه اشخاص نسبت به اموال پرداخته است و عالقه  حق، به دسته بندی

های  دسته تقسیم بندی کرده است. بر این اساس در قانون مدنی، عالقه 2های مذکور را به 

)نعمت مذکور شامل مالکیت بعنوان حق مالی در معنای عام و سایر حقوق مالی هستند 

( قانون مدنی  شامل 29حقوق مذکور در ماده )  . (109: 1390، باریکلو، 113: 1389اللهی، 

ای وجود دارد های هوشمندانهحق انتفاع و حق ارتفاق است. در این تقسیم بندی ظرافت

که متاسفانه در متون حقوقی ما به دلیل عدم فهم و درک آنها از نظر حقوقدانان پنهان مانده 

منظر قانون مدنی نیز مورد  های موصوف، تقسیم بندی حق ازاست، که ضمن بیان ظرافت

گیرد. بر این اساس ابتدا مبنای این تقسیم بندی ذکر خواهد شد ، سپس بررسی قرار می

 گردد.شرح تقسیم بندی مذکور مورد تبیین می

 مبنای تقسیم بندی حق مالی در قانون مدنی .1-2

قسیم بندی تقسیم بندی از هر ماهیتی، یک مبنا و جهت دارد. مهمترین ایرادی که به ت

شود عدم ذکر مبنا و جهت تقسیم بندی مذکور است. علیرغم شیوع معمول حق گرفته می

تقسیم بندی مذکور در متون حقوقی، متاسفانه ذکری از مبنا و جهت آن نشده است. این 

امر یعنی عدم ذکر مبنای آن، باعث شده است که مشکالت و نواقص آن تقسیم بندی 

 آشکار نشوند.

رسد که معیار تقسیم بندی حق در قانون مدنی متعلق آن است. بهترین راه به نظر می

برای تبیین متعلق حق، مراجعه به خود قانون مدنی است. با توجه به اینکه، حق در معنای 

و مهمترین منبع حق مالی قراردادها و معامالت است در نتیجه 1خاص، صرفاً حق مالی است

                                 
شود و نه حق در ت ذاتی حق، حقوق غیرمالی حق در معنای عام و جز احکام محسوب میبا توجه به خصوصیا. 1

 معنای خاص.
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شود و حق ایجاد یا منتقل شده، نسبت به د یا حقی منتقل میای حقی ایجابا وقوع هر معامله

شود. بر این اساس؛ شود که آن مال، متعلق حق و مورد معامله گفته مییک مالی برقرار می

( قانون 214شود. قانونگذار در ماده )معموال مورد معامله، متعلق حق یکی از طرفین می

نسته است با وجود اینکه ظاهر ماده دارای ایراد مورد معامله را شامل مال یا عمل دا 1مدنی

است و اینکه ممکن است گفته شود، عمل انسان به دلیل ارزش اقتصادی که دارد، مال 

، طباطبائی یزدی،  4: 1406، خراسانی،  100 -101: 1418)اصفهانی، شود. محسوب می

: 1390ق داماد، ،محق 263: 1373، غروی نائینی، 35: 1418، موسوی خمینی،  26: 1421

 (100 - 101: 1379و باریکلو،  381

اما به دالیلی معقول و منطقی قانونگذار عمل انسان را مال در معنای خاص ندانسته و 

آنرا از زمره اموال خارج کرده است. چرا که اگر عمل انسان مال  تلقی شود باید جایگاه 

ن ترتیب؛ باید مشخص شود که آن در بین اموال و در تقسیم بندی آنها مشخص شود. بدی

شود؟ آیا عین است یا منفعت؟ با توجه به ی انواع مال محسوب میعمل انسان از دسته

تعاریفی که در همین پژوهش، از مفاهیم مذکور ارائه گردید، عمل انسان با هیچ کدام از 

فعت دانست. توان آنرا منطبق با مفهوم منمفاهیم عین و منفعت مطابقت ندارد و با تسامح می

با وجود اینکه، عمل انسان همانند منفعت وابستگی ایجادی دارد، ولی با توجه به اینکه 

کند ولی عمل انسان، وابسته به منفعت وابستگی ایجادی به عین دارد و از عین تراوش می

توان آید و انسان را نمیخود انسان است و به تدریج از قدرت و فعالیت انسان بدست می

توان عمل امید  پس از این جهت عمل انسان با مفهوم منفعت مطابقت ندارد لذا نمیعین ن

انسان را منفعت در معنای دقیق و خاص آن دانست. درنتیجه عمل انسان بعنوان مال در 

 شود بلکه مال در معنای عام آن است.معنای خاص محسوب نمی

رسد که اوالً، تفکیک عمل انسان از سایر انواع توجه به آنچه بیان گردید، به نظر می با

مال، بوسیله قانونگذار موجه و منطقی است و این تفکیک آگاهانه انجام شده است. ثانیاً، 

                                 
-مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ابفای آن را می» قانون مدنی 214ماده  .1

 «کنند
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تقسیم بندی حق از نظر قانون مدنی بر مبنای متعلق حق صورت گرفته است و همان طوری 

( قانون مدنی شامل مال در معنای 214متعلق حق با وحدت مالک از ماده)که بیان گردید، 

خاص و یا عمل است. پس از نقد تقسیم بندی معمول حق و بیان نگاه قانون مدنی به این 

 شود :تقسیم بندی، اکنون به شرح تقسیم بندی حق از  منظر قانون مدنی پرداخته می

 قانون مدنیشرح تقسیم بندی حق مالی از دیدگاه  .2-2

رسد که قانون مدنی برای تقسیم بندی حق، آگاهانه مبنایی را در نظر گرفته به نظر می

است که در مبحث قبل تبیین گردید، بدین ترتیب که تقسیم حق در قانون مدنی برمبنای 

شود به حقی که متعلق آنها متعلق آن صورت گرفته است که از این جهت حق تقسیم می

شود و حقی که متعلق آنها عمل انسان متعهد این مقاله حق عینی نامیده میمال است که در 

با توجه به  (211: 1388)محقق داماد، شود. است که در این پژوهش حق عهدی گفته می

( قانون مدنی و اینکه از نظر این قانون، مالکیت حق مالی در 29پیش بینی مالکیت در ماده )

حق مالکیت نیز بعنوان  یکی از حقوق مالی در نظر  معنای عام محسوب شده است، لذا

 گرفته شده است.

 حقوقی که متعلق آنها عین یا منفعت مال)درمعنای خاص( است) حقوق عینی(.1-2-2

با توجه به قانون مدنی، حقوق عینی، حقوقی هستند که متعلق آنها مال اعم از عین و 

شود. متعلق نسبت به اموال گفته میمنفعت است، به اصطالح رایج به آنها حقوق اشخاص 

-الذمه و همچنین میتواند عین اعم از عین معین، کلی در معین یا کلی فیاین حقوق می

 تواند منفعت باشد. براین اساس حقوق عینی در معنای عام شامل:

پیش بینی شده است و  1( به بعد قانون مدنی30مالکیت :  این حق در ماده )-1-1-2-2

حق هرنوع تصرف و انتفاع داده شده است. همانگونه که در پیش گفته شد،  به صاحب آن

از نظر قانون مدنی  به پیروی از نظر برخی فقها، رابطه ای فراتر از حق در معنای خاص تلقی 

: 1418، موسوی خمینی،  41-42: 1373، غروی نائینی، 14: 1385)فخار طوسی، شده است

به بعد ،  119: 1379، حسینی حائری،  10: 1415اراکی، ،  4: 1406، آخوند خراسانی،  22

                                 
ه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هم» قانون مدنی: 30ماده .1

 «.قانون استثنا کرده باشد
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، مروج جزایری،  42: 1419، اصفهانی،  17: 1429، حسینی روحانی،  20: 1417خوئی، 

 .(41: 1388، محقق داماد،  140: 1416

گردد که در هیچ یک از مواد  این قانون، بجز ماده با بررسی مواد قانون مدنی معلوم می

 1( این قانون29خاص، از مالکیت بعنوان حق یاد نشده است. اما در ماده )( در بحث اش966)

-باب دهم در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می» که ذیل عنوان

آمده است، در صدر ماده بجای واژه حق از عبارت عالقه استفاده کرده است. سپس « شود

وند حق آورده است. این در حالیست که در بند ( این ماده، مالکیت را بدون پیش1در بند )

( همان ماده، انتفاع و ارتفاق همراه با پیشوند حق پیش بینی شده است و آنها را 3و2های )

رسد این نوع نگاه تحت عنوان حق انتفاع و حق ارتفاق خطاب نموده است. به نظر می

خواسته گذار این قانون میمتفاوت قانون مدنی به مالکیت، نگاه معنا داری بوده و قانون

مالکیت را از سایر حقوق متمایز کند. بدین ترتیب؛ از طرفی قانون مدنی از بکار بردن واژه 

( زیر 29بعنوان پیشوند مالکیت خودداری کرده و از طرف دیگر از مالکیت در ماده )« حق»

با تلقی عنوان حقوق مختلفه اشخاص نسبت به اموال صحبت کرده است. با این وجود و 

 بندی تقسیم که رسدکردن مالکیت بعنوان حق مالی، هر چند در معنای عام آن، به نظر می

معنای عام آن بوده، چرا که در این تقسیم  در حق تقسیم دینی نیز، و عینی حق حق به

بندی، مالکیت به عنوان کامل ترین حق عینی شمرده شده است.این رابطه در قانون مدنی به 

 گیرد:سیم شده است که مورد بررسی قرار میدو دسته تق

مالکیت عین: متعلق این رابطه، عین است، بعبارت دیگر مالکیت عین  .1-1-1-2-2

 307-308: 1375( ،گرجی، 126: 1379)باریکلو، ای است بین شخص و هر نوع عین. رابطه

م( . در اینجا ق.  826و ماده  362و ماده   338، بند یک ماده 29)بند یک ماده   (320و 

منظور هرنوع عین اعم از اعیان مادی مثل صندلی و میز و اعیان اعتباری مانند محصوالت 

 فکری است، که خود بر سه قسم است:

                                 
      مالکیت)اعم از عین یا منفعت( -1 ممکن است اشخاص نسبت به اموال عالقه های زیر را دارا باشند:» -29ماده  .1

  «حق ارتفاق به ملک غیر-3  حق انتفاع -2
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مالکیت عین معین: موضوع این رابطه عینی است که مصداق آن  .1-1-1-1-2-2

)باریکلو، عین مشخص شده است مانند مالکیت متهب و مالکیت خریدار در عقد بیع عین م

 ق.م( 1084و  844، 795، 361، 402مواد ،127: 1379

مالکیت عین کلی در معین: متعلق این رابطه عین کلی در معین است، . 2-1-1-1-2-2

عینی که بین چند مصداق محصور است مانند بیع یک تن گندم از چند تن موجود در انبار. 

ق.م ( در اینجا مالکیت خریدار  847و   402، 351، 350مواد،88: 1377)جعفری لنگرودی، 

قبل از تسلیم، مالکیت عین کلی در معین بوده  و بعد از تسلیم تبدیل به مالکیت عین معین 

 گردد.می

الذمه: در این موقعیت، شخص نسبت به عین مالکیت عین کلی فی .3-1-1-1-2-2

، جعفری  126: 1379)باریکلو، شود. الذمه مسلط شده و مالک آن عین کلی میکلی فی

در بیع عین کلی  1الذمه است.این نوع مالکیت از اقسام مالکیت مافی (87: 1377لنگرودی، 

شود و بعد از تسلیم الذمه فروشنده میالذمه قبل از تسلیم مبیع، خریدار مالک مافیفی

ساس شود. بر این امصداق تعیین شده، مالکیت کلی خریدار به مالکیت عین معین تبدیل می

الذمه باید گفت که مالکیت طلبکار نسبت به طلب خود از بدهکار، مالکیت کلی فی

معروف شده « حق دینی»شود، این نوع مالکیت در ادبیات حقوقی ما به خطا به محسوب می

قانون مدنی(. در حالیکه همانطوریکه گفته شد متعلق  806و  414، 351، 300است.. )مواد 

ذمه است و مال کلی فی الذمه از اقسام عین است و به همین دلیل الاین حق، مال کلی فی

مالکیت مافی الذمه)حق طلبکار نسبت به بدهکار( را باید زیر مجموعه حق عینی دانست و 

 اطالق حق دینی به آن صحیح نیست و با قانون مدنی مطابقت ندارد.    

شود و نسبت عین می مالکیت منفعت: در این رابطه، شخص مالک منافع. 2-1-1-2-2

،  98: 1394، یوسف زاده،  93: 1377)جعفری لنگرودی: شود به منافع عین مسلط می

                                 
قانون مدنی پیش بینی شده است و  300الذمه خود که در مادهت مافیالذمه دو نوع است: اول مالکیمالکیت مافی .1

توان گفت: هرجا شخصی طلبکار دیگری دوم مالکیت مافی الذمه دیگری که به صراحت بیان نشده است. اما می
 شود.الذمه او میشود مالک مافی
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مانند مالکیت مستاجر نسبت به منافع عین  (70: 1379و حسینی حائری،  193:  1389حیاتی،

 ق.م( 1082و  846، 826، 466، مواد 29ماده  1مستاجره.)بند 

باشد، حق انتفاع است که با ی که متعلق آن عین میحق انتفاع: دومین حق .2-1-2-2

 1389)حیاتی،توجه به لزوم قبض در تحقق آن، متعلق چنین حقی باید عین معین باشد 

، یوسف زاده،  221 :1395،هاشمی، 222 :1390به بعد،باریکلو،  240 :1379،صفایی، 219:

 ق. م( 40و ماده  29ماده  2بند ،175: 1377،جعفری لنگرودی، 99 :1394

حق ارتفاق: سومین حقی که متعلق آن عین است، حق ارتفاق نسبت به . 3-1-2-2

)یوسف  شود.باشد. این حق همچون حق انتفاع نسبت به عین معین برقرار میملک غیر می

،  264 :1390به بعد ، باریکلو،  261 :1379، صفایی، 254 : 1389، حیاتی، 113 :1394زاده، 

 ق.م( 93و ماده  29ماده  3بند ،265 :1378جعفری لنگرودی،  ، 236 :1395هاشمی، 

)باریکلو، حق وثیقه: این حق از جمله حقوقی است که متعلق آن عین است، . 4-1-2-2

با توجه به صراحت ماده   (44 :1395، هاشمی، 28 :1394به بعد،یوسف زاده،  111 :1390

نین حقی باشد، به موجب این ماده تواند متعلق چصرفا عین معین می 1( قانون مدنی774)

و منفعت باطل است، البته در حوزه حقوق تجارت، اینکه آیا اسناد تجاری که  2رهن دین

توانند متعلق حق وثیقه قرار گیرند؟ مورد اختالف قرار دارد، محتوای آنها دین است، می

رامین پور، ،  540: 1378)کاتوزیان،  نظر غالب بر مثبت بودن پاسخ پرسش مذکور است.

 (48: 1384به بعد ، فخاری،  1: 1360به بعد ، اخالقی،  132: 1392

 حقوقی که متعلق آنها عمل اشخاص است) حقوق عهدی(. 2-2-2

بر خالف حقوق عینی، که محدود هستند، حقوق عهدی )حقوق شخصی(، نامحدود 
شود. ه میو هر حقی که متعلق آن عمل شخص) تعهد( باشد، حق عهدی نامید 3باشندمی

در این قسم   (157: 1379حسینی حائری،  ،212 :1388، محقق داماد، 38 :1390)باریکلو، 
شود و به این دلیل که خاستگاه عمل  از حقوق، صاحب حق، نسبت به عمل انسان مسلط می

                                 
 «.باطل است مال مرهون باید عین معین باشد؛ رهن دین و منفعت»قانون مدنی: 774ماده  .1
شود، به همین دلیل در برابر عین معین قرار گرفته الذمه است که از اقسام عین محسوب میدین همان مال کلی فی .2

 است.
 توان گفت که اصل بر عهدی بودن حقوق است و حقوق عینی نیاز به نص و تصریح دارند.می .3
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انسان، خود انسان است به ظاهر در این حقوق برای صاحب حق نسبت به شخص دیگر، 

اما باید از این سلطه ظاهری گذشت و پذیرفت که سلطه واقعی نسبت شود سلطه ایجاد می
گیرد نه نسبت به خود انسان. در قانون مدنی در مباحث مربوط به به عمل انسان صورت می
( و همچنین مبحث سقوط 229و  228، 227، 226، 222، 221تعهدات از جمله مواد )

 تعهدات، به این نوع حق اشاره کرده است.
ین نوع حق ها، عمل انسان است و نسبت به انجام آن عمل، عهده من علیه الحق متعلق ا

گردد. بنابراین هیچکدام از انواع عین یا منافع آن متعلق این به نفع من له الحق مشغول می
گیرند. لذا تکلیف ناشی از این حق را همیشه باید تعهد محض نامید. مانند حق قرار نمی

-اختمان یا جایجایی کاال. اما تکلیف ناشی از حق عینی هم میالتزام شخص به ساختن س

تواند تعهد محض به تحویل و تسلیم عین معین به دیگری باشد مانند تعهد فروشنده به 
تواند تعهد همراه با اشتغال ذمه مانند تعهد خریدار به پرداختن تحویل مبیع شخصی و هم می

 ثمن کلی باشد.
 

 نتیجه گیری:
آید، این است که تقسیم بندی معمول حق در معنای خاص پژوهش بر میآنچه از این 

)حق مالی( به حق عینی و حق دینی یک تقسیم بندی وارداتی است که از حقوق اروپا وارد 
نظام حقوقی ایران شده است. این تقسیم بندی در حقوق اروپا ریشه در حقوق فرانسه و 

عبیر آن به حق عینی و حق دینی صحیح نیست رسد که تحقوق انگلیس داشته که به نظر می
شد. تقسیم بندی مذکور با  اصول و مبانی و بهتر بود به حق نوعی و حق شخصی تعبیر می

های فقهی منطبق نیست و با تدقیق در این تقسیم بندی معلوم قانون مدنی ایران و دیدگاه
ا، مالکیت را حق در معنای قانون مدنی به پیروی از دید گاه برخی فقه -گردد که اوالًمی

عام و در کنار حق، سلطنتی فراتر از آن و نوعی رابطه بین مال و شخص قرارداده است. در 
حالیکه در تقسیم بندی معمول حق، مالکیت همسطح و همسان سایر حقوق محسوب شده 

م قانونگذار حق عینی و حق دینی را از ه -و یک نوع حق عینی به حساب رفته است. ثانیاً
تفکیک نکرده است و آنچه به اصطالح بعنوان حق دینی در تقسیم بندی معمول رایج است 

حق معنوی به  -(در قلمرو حق عینی قرار گرفته است. ثالثا29ً( ماده )1به موجب بند )
دالیلی که در متن مقاله تبیین شد، اینکه متعلق آن محصولی است که وجود اعتباری مستقل 
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مبنای تقسیم حق در قانون مدنی،  -نوع حق عینی محسوب شود. رابعاًتواند یک دارد، می

متعلق آن است. در نهایت حق از دیدگاه قانون مدنی بر دو قسم حقی که متعلق آن مال 
است که حق عینی نامیده شد و حقی متعلق آن عمل شخص است که به آن حق عهدی) 

 شخصی( گفته شد.
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