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واکاوی انواع حق در مذاهب اسالمی
امیر احمدی



(تاریخ دریافت5931/27/20 :؛ تاریخ پذیرش)5931/28/04 :

چکیده
حق از موضوعات مهم زندگی انسان در امور معیشتی یا معامالتی می باشد .امّاا در رار یاز از ایات گساتر راا از زاییاخ صایّای باخ ن
نگریستخ می شود ،محورِ ایلی پژیرش حاضر ،حق بخ معنای سلطخ ،امتیاز ی توانایی است؛ ی بررسی ماریت ی اقسام حق یکی از مباحا
مهم حوز شناصت "حق" شمرد میشود .ردف از ایت پژیرش بررسی مالک تقسیم بندی انواع حق ی شاناصت ماریات ی منشاان اناواع
حق میباشد .ریش ایت پژیرش بخ یورت کتابخانخای ی تحلیلی است .نتیجخ حایل از ایت پژیرش نشاان مایدراد کاخ حاق باخ ناوع
یاحدی منحصر نیست ی رمچنیت شناصت حق ی انواع ن ی کاربرد ن میتواند در تدییت مطالب علمی ،کابردر ی تدییت قوانیت موضاوعخ
ی در نهایت بخ بشریت در جهت تعالی رر چخ بیشتر در زندگی کمز نماید.

کلیدواژگان
انواع حق ،حق الناس ،حق مالی ،مذارب اسالمی.

 دکتری رشته فقه و حقوق اسالمی ،عضو هیأت علمی گروه حقوق ،دانشگاه پیام نور تهران ،ایران
رایانامهAr.Ahmadie@gmail.com :
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مقدمه
در طول تاریخ در امور فراوانی ادعای حق شده است و در آینده نیز خواهد شد .همیشهه در کته
حقوقی ،سیاسی ،اقتصادی ،اخالقی ،فلسفی و غیره از حق و انواع آن یاد میشود .طوری که در این
جهان در هر زمینهای «حق» با زندگی مردم عجین شده است .حال این سوال مطرح میشود که آیها
این حقوق با یکدیگر یکسانند؟ به عبارتی دیگر آیا فقها و حقوقدانان این حقوق را به یه

مفههوم

میگیرند؟ میگفت که تحلیل یکسان از حق ما را به سوی درک بیشتر از انهواع حهق خواههد بهرد
مباحهم ماهیهت و انهواع حهق خهوداری

هرچند برخی خالف این عقیده را دارند و در خصهو

میکنند و حق را امری ثابت و روشن میدانند .شایان ذکر است که بحم علمی و تحلیل و کهاو
درباره ی نفی یا اثبات برخی از انواع حق ما را به توجیه یکسانی در اینباره میرساند .با توجهه بهه
گستردگی انواع حق در این مقاله سعی بر آن است تا با مراجعه به کت
حقوقی و ذکر مصادیق و انواعی از حق در فقه مذاه

فقه مذاه

خمسه و کت

اسهالمی بهه درک درسهتی از حهق برسهی ،

بنابراین در این مقاله ،در ابتدا مفهوم حق و سپس بیان تقسیمات حهق مهورد بررسهی قهرار گرفتهه
است.
تعریف حق
حق در لغت

حق مصدر است از حق ،یِحِقّ ،یَحُقِّ ،حقاً و حقوقاً از بها

رهر

و وا ه حهق در فرهنهی ههای

لغت به معنای درستی ،ثبوت ،صدق ،وجو  ،شایستگی ،امرمقتضهی ،یقهین (بعهد از شه  ،حهزم
رشوه ،احاطه و غیره)آمده است (ابن منظور افریقی مصری ،5041 ،ج ،54صص .)10-04األزههری
معنای حق را وج

و وجوباً میداند (ههورینی فیروزآبهادی شهیرازی ،بهی تها ،ج،3

منظور افریقی مصری ،5041 ،ج،54
همچنین برای حق در لغت عر

 04رازی،5051 ،

 40فراهیدی ،5044 ،ج،3

 225ابهن
.)6

معنای مختلفی بیان شده کهه حهول معنهی ثبهوت و وجهو

میگردد کلمه حق حدود  202بار در قرآن به کار رفته است .مثل قول خداوندکه می فرمایند ﴿ :لَ َقد
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ول َعلد اثََدِم  ،فَد ُهد یؤمنُُدو ُ ﴾( 5راغ
َح َّق ال َق ُ
آنها چون ایمان نمیآورند حتمی میگردد» .باید گفت که کلمه حق در این آیه به معنای وجهو
اصفهانی،5040 ،

« ،)521البته وعده عذا

ما بر اکثر
و

الزم به کاربرده رفته است .قول دیگر خداوند متعال که می فرمایند ﴿ :لیُحدق اََ َّدق َیؤُِل َدا الِ َدا﴾« 2تها
حق دین اسالم را محقق و پایدار کند و باطل را محو و نابود سازد» .در این آیه حق به معنای ثابت
شده و پایدار است (زکریا ،5040 ،ج )54-51 ،2از این رو درآیهه دیگرآمهده ﴿ :جد ََ اََ َّدق ی َهَم َدق
الِ ا﴾« 3بگو که حق آمد و باطل را نابود ساخت ،که باطل خود الیهق محهو و نهابودی اسهت» .در
این آیه شریفه حق به معنای امر موجود ثابت است.
در کتا

لسان العر

کلمهی حق را نقیض باطل آورده و جمع آن حقوق و حقاق اسهت (ابهن

منظور افریقی مصری ،5041 ،ج ،54صص 15- 14 ،ههورینی فیروزآبهادی شهیرازی ،بهیتها ،ج،3
 .)225شایان ذکر است که راغ
ی

اصفهانی بعضی از معانی حق را ذکر کرده است که بحهم آن

پژوهش مستقل را می طلبد.

حق در اصطالح
تعریف حق نزد فقهای متقدم

درشرع تعریفی از حق نزد فقهای متقدم نشدهاست زیرا شارع غیر از تعریف لغوی تعریفی از حهق
نکرده است ،مانند صالة.
بعضی فقها تا شناختی ازمعنای لغوی نداشته باشند تعریفی ازحق ارائه نمی دهند از جمله آنها:
 .5ابن نجی از فقهای حنفیه است که باشناخت بناء حق تعریفی از حهق کهرده اسهت« :اَدق :ند
ؤستحقه الِجدا»« .حق ،آنچه ی

 .5یس .2/
 .2انفعال .4/
 .3اإلسراء .45/

مرد مستحق آن می باشهد» (ابهن نجه مصهری حنفهی ،5054 ،ج،6
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 222ابن عابدین ،5222 ،ج،0

 .)544در این تعریف اشکاالتی وجود دارد و آن اینکهه ایهن

تعریف دُور ایجاد میشود ،شناخت استحقاق وارده در تعریف متوقف بهر شهناخت حهق اسهت ،و
حق شناختش متوقف برشناخت استحقاق میباشد ،پس در اینجا دُور الزم میآید و دُور ی

عیه

در تعریف است و اینکه این تعریف غیر جامع میباشد و حقاهلل که مستحق مرد است را نمیتهوان
درآن داخل کرد.
 .2طبرسی از علمای شیعه ،مانند راغ

اصفهانی از معنای ثبوت به معنای مطابقت روی آورده

او اظهار میدارد « :5حق عبارت است از وقوع شی در جایگهاه خهود

هرگهاه بهه سهب

ههدایت

یابرهان ،اعتقاد به چیزی پیدا شود ،حق است ،چرا که درجایگاه خود واقع شده است وردآن باطل
است» (طبرسی ،5051 ،ج،0
ه راغ

 ،024ذیل تفسیر آیه  2و  4سوره انفعال) .بنهابراین ،هه طبهری و

و ابن نجی و بخاری ،در توریحاتی که درباره وا ه حق و کاربردهای آن بیان کردهاند به

سراغ لوازم معنای اصلی آن رفته اند و هرگز مقصدشان ابداع یا اظهار معنهای جدیهدی بهرای حهق
نبوده است .روی این حسا  ،میتوان حق را از اسمای نیکوی خداوند دانست چرا که او در ذات
و صفات خود ثابت است و هرگز زوال و تغییر در ذات و صفات ذاتی او راه ندارد.
 .3شهید اول در کتا

القواعد و الفواعد در بیان «حق اهلل» می نویسد :مقصود از حهق خداونهد

اوامر اوست که بر طاعتش داللت میکند یا خود طاعت اوست بدین جههت کهه اگهر امهر نباشهد،
عبادت مصداق«حق اهلل» قرار نمیگیرد (العاملی ،بی تا ،ج،2

 ،02قاعده .)565نتیجه سخن مزبور

این که «امر» همان «حق اهلل» است زیرا حقوق بندگان که مکلف بهه رعایهت آن هسهتند ،چهون از
جان

خداوند به ایشان امر شده خواه معامله باشد ،خواه امانت یا حد یا قصا

یا دیه و غیر اینها

مشتمل بر«حق اهلل»است .بنابراین ،حق خداوند بدون حق بنده وجود دارد ،مانند امهر بهه نمهاز ،امّها
حق عبد بدون حق خداوند متعال وجود ندارد.

« .5اَق یقوع الش َ ف نوضعه الذی موله ،ف ذا اعتق ش َ بضِیرة ای حجة فهوحق؛ ینه یقع نوقعه الذی موله یعکسه الِ ا».
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تعریف حق نزد فقها و مفسیرین معاصر

در فقه معاصر شیعه تعاریف متعددی از«حق» ارائه شده است .گاهی حق بهه معنهای عهام بهه کهار
میرود .در این صورت شامل همهی مجعوالت تأسیسی و امضایی شارع می شهود (آل بحرالعلهوم،
 ،5043ج ،5

 .)33حق به موج

این تعرف از موروع بحم ما بیرون است.

 .5عالمه بحر العلوم از فقهای معاصر در تعریف حق می فرمایند« :حق عبارت است از سلطنتی
که برای خصو

انسان نسبت به دیگری ،اگر چه اعتباری باشد ،مانند مال ،یاشخص و یا ههر دو،

قرار داده شده است» (آل بحرالعلوم ،5043 ،ج ،5
 .2عالمه طباطبائی میفرمایند :حق نوعی اختصا

.)33
اسهت کهه بهه طهور اجمهال حتهی قبهل از

تشکیل جامعه نیز وجود داشته و پس از تشکیل آن به شکلهای گوناگون و متنهوع ظهاهر گردیهده
است همچنین عالمه «حق» را از اعتبارات بعد «اجتماع» دانسته و آن را به «اختصا
معنا کرده است (طباطبائی ،بی تا ،ج ،2

» یها «امتیهاز»

.)10

فقهای معاصر اهل سنت نیز برای حق تعاریف متعددی بیان کردهاند که تعدادی از آنها را بازگو
میکنی .
 .5تعریف دکتر محمد یوسف موسی از کلمه حق« ،مصلحتی ثابت و پایدار برای فرد یا جمیهع
افراد که همراه آن شارع حکی آن را قهرار مهی دههد» (فهوزی،5342 ،

 .)254از ایهن تعریهف،

شناخت حق برای هدف و غایت اخذ می شود و آن اینکه حق وسیلهای برای مصلحت اسهت نهه
اینکه مصلحت ذاتی باشد.
 .2استاد مصطفی زرقاء در تعریف حق میگوید« :اختصد
،5340

 .)54درتوریح این تعریف دکتر وهبه زحیلی بیان مهیدارد ،ایهن تعریهف شهامل انهواع

حقوق دینی مانند حق خدا بر بندها
تمل

ؤقدِر بده الشدِع دللة لی اکلی د » (زرقهاء،

مانند صالة و روزه و ماننهدآن و حقهوق مهدنی ماننهد حهق

و حقوق تربیتی مانند حق اطاعت و الدین و حق زوج بر زوجه و حقهوق عامهه ماننهد حهق

دولت بر رعیت و حقوق مالی مانند حق نفقه و غیرمالی مانند والیت بر نفهس مهیشهود (زحیلهی،
 ،5044ج،0

.)2434
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 .3استاد دکترأحمد فهمی أبو سنه در تعریف حق می گوید« :ن ثِد فد الشدِع لننسد لی ت اعد ل
علد الیدر» یعنی « حق چیزی است که در شریعت برای انسان یا برای خهدای تعهالی برکسهی دیگهر
ثابت شده است» (فهی أبو سنة،5342 ،

.).14

 .0در برخی تعاریف دو وا ه ی تکلیف و سلطه به کار رفته که منظور از آن ،سلطه بر شهخص
می باشد ،مانند حق حضانت و والیت بر نفس ،و یا حق بر شیء معین است ،مانند حق ملکیت .امّا
درباره تکلیف باید گفت که آنچه بر انسان التزام میشود و مالی است ،مانند وفاء به دین ،یا تحقهق
کار معین مانند تعهد اجیر به انجام عملی که تعهد کرده است (زحیلی ،5044 ،ج ،0

.)2404

از تعریف برخی فقهای اهل سنت آنچان بر میآید که ممکن است از حق چهار نتیجهه حاصهل
شود که آنها را بیان میداری :
 .5شیء ثابت  .2آنچه بر له و نفع دیگری ثابت می شود  .3آنچه بر علیه دیگری ثابت می شود
 .0و مشروعیت شیء ثابت .بنابراین ،هنگامی که یکی از این امور چهار گانه نباشهد ،دیگهر موجهد
حق نخواهد بود (فهمی أبو سنة ،5342 ،صص12تا.)10
استعماالت حق درکلمات فقهاء

استعمال فقها از کلمه ی حق نشان از اطالق این کلمه به معهانی متعهددی اسهت کهه بیهان آن مهه
میباشد:
 .5گاهی اطالق حق به معنی عام کلمه ،حق ملکیت با جمیع انواعش اسهت کهه شهامل :عهین،
دَین ،منفعتی ،امور اعتباری ،اوصاف شرعیه ،حق انتفاع ،حق تمل  ،خیارات  ،حق تصهرف
در مال غیر ،حق والیت بر نفس و نظایر آن میشود.
 .2گاهی استعمال حق فقط اطالق بر مجرد حق میباشد که در اکثر موارد این اطالق ،اسهتعمال
حق در مقابل مل

و مال میباشد.

 .3اطالق حق بر «مرافق و عقار» مانند حق شر  ،حق مجری ،حق آبراه یا مسیل ،حق عبهور و
مرور ،حق جوار و مانند آن ،که جمیع این حقوق را «حق ارتفاق» می نامند.
 .0اطالق کلمه حق برآنچه عقد تابع آن و از الزامات است و احکهام عقهد بهه وسهیله آن نافهذ
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میشود ،مانند رمان طرف عقد از عیو

مثمن ،مطابقت اوصاف عقد ،التزام بایع به تسهلی

مبیع(کاال) و التزام مشتری به تسلی ثمن و نظایر آن.
 .1اطالق حق و ی
تصرف را در مل

شیء معین که اختصاصاً به صاح

آن تعلق دارد ،مانند ملکیهت کهه حهق

ثابت میکند.

 .6گاهی اطالق حق و آنچه که انتفاع آن برای جمیع مردم مباح است ،بدون آنکه اختصا

بهه

شخص خاصی داشته باشد ،مانند حق عبور از راه ها و کوچههایی کهه بهرای عمهوم اسهت
(تفتازانی ،5340 ،ج ،2صص  246-241درینی ،5342 ،صهص 546-541بهدران ،بهی تها،
 )244-244تمام این اطالقات که برای حق درگذشته بیان شد کلمه ی حق را از معنهای
لغوی آن خارج نمیکند.
 .2برخی فقهای شیعه حق را در لغت به معنای ثبوت معنا کردهاند (نجفهی خوانسهاری،5054 ،
ج،5

 541زبیدی ،5346 ،ج،6

.)356-351

منشأ حق در شریعت
می توان گفت که حق اراده شرع است ،پس حقوق در اسالم منشأ الهی دارد و مصدرآن مسهتند بهه
خداوند میباشد ،پس منشأ حق ،خداونهد متعهال اسهت ،پهس غیهر از خداونهد حهاکمی نیسهت و
تشریعی صورت نمی گیرد مگر از سوی شرع مقدس و حق در اسالم طبیعتاً مصدر عقل بشهری یها
طبیعت نیست .باید افزودکه مصدر کل حقوق درشرع مقدس است و جای مجهالی بهرای عقهل یها
طبع بشر در آن نمیباشد ،بنابرین آنچه که مشروع نیست حق ه نمهیباشهد ماننهد ربها ،تعهدی و
تجاوز به دیگری و نظایر اینها .گاهی مصدر حقوق ،انسان و خداوند است و شامل حهق انسهان در
ملکیت مال و تصرف درآن میشود .حق خداوند سبحان در این اسهت کهه تمهام مهردم بنهدهی او
هستند .همچنین گاهی این حقوق حق بر دیگهری اسهت خهواه ایهن دیگهری خها
فروشنده ،در موردی که بعد از قبض ثمن واج
(فهی أبو سنة،5342 ،

باشهد ماننهد

است که مبیع یا کاال را بهه مشهتری تسهلی کنهد

 )12-14یا خواه این دیگری عام باشد مانند مکلفینی که باید اصالح امور
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امّت را بکنند مثل واج

کفایی ،امر به معروف و نهی از منکر و مانند آن .در اینباره مهیتهوان بهه

حدیم پیامبر اشاره کرد که می فرمایند« :حقاهلل علهی عبهاده أن یعبهدوه» (بخهاری ،بهیتها ،ج ،54
صص )344-342و این حق عام بر تمام افراد واج

است و اینکه خداونهد را بها جمیهع عبهادات

عبادت کنی .
باید افزود که حق در شریعت مستلزم دو واج
 .5واج
 .2واج

است:

عام بر مردم احترام به حق شخص و عدم تعرض به حقوق او.
بر صاح

حق و استعمال حقش است به حیم این که به دیگری ررر نزنهد

خا

(زحیلی ،5044 ،ج ،0

 .)2404بنابراین اصل در جمیع حقهوق در شهریعت اسهت مگهر

اینکه وجود بعضی از حقوق متوقف بر مباشرت اسبابی باشد مانند عقد و تعدی و تجهاوز
و مانند آن (بخاری ،5340 ،ج ،0

 502فهی أبو سنة،5342 ،

.)12-14

در نهج البالغه آمده که حضرت امیرالمؤمنین فرمودند« :اگر حق اصلی ذاتی را در نظر بگیهری ،
بنده هیچ حقی ندارد ،چون بنده وجود
عطا فرموده و او را صاح

را از خدا گرفته است .البته خداوند بهه بنهده حقهوقی را

حق کرده است» ( 5نهج البالغه ،خطبه .)256بنابراین میتوان گفت کهه

حق خداوند در این صورت «حق واقعی» خواههد بهود و حهق انسهان «حهق اعتبهاری و مجهازی»
میباشد ،چون شارع آن را جعل واعتبهار کهرده ،مهثالً مالکیهت حقیقهی از آن خداونهد و مالکیهت
اعتباری آن برای انسان است ،دامنه این حقوق ،حیوانات ،جمادات و مخلوقات دیگر را ه شهامل
میکند.
ارکان حق
برخی فقها درباره ارکان حق میگویند در هر حقی ،سه رکن یا عنصر اساسی یافت می شود:
 .5صاح

حق که در فقه مستحق نامیده می شود [من له الحق]

 .5نهج البالغه ،خطبه« ،256مث قِا ِح نه نن حقوقه حقوق افرتضه بِعض الُ س عل بعض».
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 .2محل حق« ،آنچه متعلق به حق است» [موروع حق]
.)2404

 .3کسی که حق علیه اوست [من علیه الحق] (زحیلی ،5044 ،ج،0
صاحب حق

صاح

حق یا کسی که حق به نفع اوست میتواند خداوند متعال در حقوق دینی باشد و شهخص

حقیقی (انسان مانند سعید ،حسن ،تقی) یها اعتبهاری یها شهخص حقهوقی اسهت (ماننهد شهرکاء و
 2405مصهباح،5322 ،

مؤسسات و دانشگاهها) در حقوق دیگهر باشهد (زحیلهی ،5044 ،ج ،0

 .)22-26با توجه شرع و قانون مدنی ایران به وجود آمدن شخص حقیقی برای تمام انسانها بها
به وجود آمدن جنین می باشد ،به شرط اینکه زنده متولد شود ولهو اینکهه زنهده بهودنش تقهدیری
باشد .زنده متولد شدن نزد حنفیه معتبر می باشد و نیز زنده بودن تقدیری در حالی که جنین سهاقط
شود معتبر است ،اگرچه با رربه شخص دیگر جنین سقط شود و مرده به دنیا آید در این صهورت
ه وارث و ه ارث می برد .اما نزد دیگر مذاه

زنده متولد شدن شرط است ،و اگر جنین ساقط

شود و مرده به دنیا آید فقهط دیهه جنهین بایهد پرداخهت شهود (زحیلهی ،5044 ،ج ،0
صاح

حق چنانچه شخص حقیقی باشد ،گاه ی

صاح

حق دو یا چند تن هستند مانند آن جا که عده ای صاح

صاح
،5322

حق همهی افراد ی

.)2405

تن است ،مانند شوهر بر زن و بالعکس و گهاه
ی

خانه یا باغ هستند وگهاهی

جامعه هستند مانند حقوقی که ملت بر حاک اسالمی دارند (مصباح،

.)22-26

پایان شخصیت طبیعی با فوت حقیقی یا تقدیری مانند حک به وفهات دراثهر مفقهود شهدن یها
غیبت طوالنی است ،و معلوم نیست که شخص زنده است یا مرده است و فوت فرد غالبهاً نزدیه
به ظن است یا مدت معینی از غیبت او گذشته باشد (زحیلی ،5044 ،ج،0
شخص حقوقی در فقه مذاه

 .)2405در رابطهه بها

اسالمی سخنی به میان نیامده اسهت ،امّها بایهد گفهت ههر شهخص

حقیقی می تواند شخصیت حقوقی ه داشته باشهد بنهابراین بها فهوتش شخصهیت حقهوقی اصهو ًال
شخصیت او زایل میشود .همچنین باید افزود شخص حقوقی نیز مانند شخص حقیقهی مهیتوانهد
صاح

حق و تکلیف شود ،بنابراین میتوان گفت شخص حقوقی عبارت است از دستهای از افراد
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که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پارهای از اموال که به هدف خاصی اختصا

داده شده

است و قانون آنها را طرف حق می شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است ،مانند دولهت،
شهرداریها ،دانشگاه تهران ،شرکتهای تجارتی و موقوفات .شخص حقهوقی مهیتوانهد مربهوط بهه
حقوق عمومی یا خصوصی باشد و در هر حال میتواند مانند شخص طبیعی طرف حق واقع گردد
و حقوق و تکالیفی داشته باشد (صفائی ،5343 ،ج ،5
شخص حقوقی نیز می تواند صاح

 .)25بنابراین میتوان نتیجهه گرفهت کهه

حق و طرف حق قرار گیرد و در امهور معیشهتی خهو از ههر

حقی در اجتماع بهرمند شود.
محل حق

در خصو

محل حق میتوان گفت که آن چیزی است معین که متعلّق به حق اسهت ماننهد آنچهه

در حق عینی یا دینی است .امّا حق شخصی که ی

عالقه بین دائهن و مهدیون اسهت ،کهه مهدیون

مکلف به حق میباشد و نوع تکلیف ،انجام دادن عمل یا پرداخت ثمن یها امتنهاع یها خهودداری از
عمل است .مثالی که می توان برای خودداری از عمل زد ،امتناع از اررار به خود یا دیگهری اسهت
و امتناع از استعمال یا استفاده از ودیعه یا امانت میباشد و مکلف گاهی فرد معین یا جمیهع معهین
است مانند مدیون به نسبت دین یا مکلف غیرمعین باشد ،همانند واجبات عامه که جمیهع مهردم در
آن مکلف به احترام به حقوق دیگران هستند (زحیلی ،5044 ،ج،0

.)2403

کسي که حق علیه اوست [من علیه الحق]

کسی که حق علیه او میباشد میتواند شخص حقیقی و یا شخص حقوقی باشد .شهخص حقیقهی
گاه ی

نفر است و یا حتی همه ی افراد جامعه هستند ،بنابراین معنای که از ایهن کلمهه در قلمهرو

حق استفاده میشود ،مفهومی اعتباری است هنگامی که میگویی «حق خیار» یا «حق شهخص» یها
«حق مرد بر زن» یا «حق زن بر مرد» همین مفهوم اعتباری را در نظهر داریه  .اعتبهاری بهودن ایهن
مفهوم به این معناست که به هیچ وجه «مابه ازاء» عینی خارجی نهدارد و تنهها در ارتبهاط بها افعهال
اختیاری انسانها مطرح میشود .انسانهای آزاد و صاح

اختیار ی

دسته کارها را باید انجام دهنهد
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و باید از دسته دیگری از کارها بپرهیزند .بر محور همین بایدها و نبایدهای حاک بر رفتار آدمیهان،
مفاهیمی از قبیل «حق» و تکلیف زاده میشود.
انواع حق
حق با اعتبارات مختلف به حس
احکام و نتایج مترت

معنی به اقسامی تقسی میشود که در زیر اه ایهن تقسهیمات و

برآن بیان میشود.

تقسیم اول :به اعتبارصاحب حق

حق به این اعتبار به سه نوع تقسی می شود .5 :حهقاهلل  .2حهق النهاس یها حهق االنسهان  .3حهق
مشترک بین حق الناس و حقاهلل ،یا هر آنچه بین ایهن دو حهق جمهع مهی شهود (مصهباح،5322 ،
 22-26زحیلههی ،5044 ،ج ،0
 532-536آشههوری ،5343 ،ج،5

 2403بخههاری ،5340 ،ج ،0

 534حلههی ،5344 ،ج،0

 564طوسههی ،5315 ،ج،4

 .)563برخههی محققههان،

حق اهلل را مطابق حقوق عمومی و حق الناس را معادل با حقوق خصوصی تلقی کردهاند (آشهوری،
 ،5343ج ،5

.)564

حق اهلل تعالي(حق عام)

در تعریف حق اهلل آمده است «حقاهلل سلطنت خداوند بر بازخواست بندگانش میباشهد عمومهاً بهر
انجام یا ترک عملی که در مورد آن نهی یا امر شهارع بهه مکلهف متوجهه اسهت (آشهوری،5326 ،
 .)250در تعریفی دیگر حقوق اهلل محض ،حقوقی هستند که هیچ کسی غیر از خدا در آنها حق
تصمی گیری ندارند و استیفاء و عدم استیفای آنها اختصا

به ذات اقدس الهی دارد و منشهأ آنها

حفظ مصالح فردی و اجتماعی است و اثبات یا عدم اثبات آنهها رهوابط خاصهی دارد ،کهه حهاک
میتواند با در نظر گرفتن آن روابط انشاء حک کند (شوشتری ،5022 ،ج،5
حق خداوند بر مکلفان که او امر تکلیفی عبادی که صرفاً به قصد تقر

.)236-232
و تعظی به خداونهد و

انجام دادن احکام دینی امتثال می شود و آثار حقوقی برای دیگران ندارد نیز حقوق ناشی از تکالیف
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اجتماعی که تشریع آنها مبتنی بر نفع و مصلحت عموم مردم است [مانند اقامه حدود] بدون اینکهه
اختصا

به احدی از مردم داشته باشد از مصادیق حقاهلل اسهت (زحیلهی ،5044 ،ج،0

ابن نج مصری حنفی ،5054 ،ج،6

 222فهمی أبو سنه،5342 ،

2400

.)16

مصادیق حق اهلل

در این بحم مصادیقی را از حقاهلل در هر با

فقهی و حقوقی بیان خواهی کرد.

نوع اول :ایمان و عبادات مختلف از قبیل ،نماز ،روزه ،حج ،زکات ،جههاد ،امهر بهه معهروف و
نهی از منکر ،نذر ،قس  ،ذکر بس اهلل در ذبح و مانند آنها (زحیلی ،5044 ،ج،0

.)2400

نوع دوم :در این نوع که قصدآن حمایت از تمام مردم است دوری محرمهات و جهرای ماننهد
زنا ،خمر و ربا و غش و همچنین إقامه حدود مانند حد زنا و سهرقت (ابهن نجه مصهری حنفهی،
 ،5054ج،0
،5464

 222فهی أبوسهنه،5342 ،

 63بخاری ،5340 ،ج،0

 16أمهین ،5314 ،ج،2

 530زحیلی ،5044 ،ج،0

 520أحمهد بهن تیمیهة،

 )2400و تعزیرات بر جهرائ

مختلف و صیانت از حق مردم ،باغها ،راهها ومساجد و نظایر اینها (زحیلی ،5044 ،ج،0
و آنچه مترت

)2400

بر مصالح عامه و جمیع مردم و منکرات میشود.

آنچه در تعریف حقاهلل آشکارتر میباشد اینکه قصد ،اولیتر است زیرا تمام حهقاهلل بهه ناچهار
مصالح خا

که عائد انسان می شود است مانند دوری از فحشا و منکر در نماز و نفع محتاجین به

زکات و انتفاع انسان و دوری انسان از محرمات است (فهمی أبوسنه،5342 ،
همچنین در ی
(أمین ،5314 ،ج،2

.)12

تقسی بندی حقوق اهلل در نزد علمای حنفیه به هشت نهوع تقسهی مهی شهود
 521تفتازانی ،5340 ،ج،2

 )246-241که آوردن آن در اینجا بهه خهاطر

تفصیل طوالنی خالی از فایده است .در مسائل جزایی حقاهلل مانند (ربا خهواری ،سهوره بقهره آیهه
( ،)224نظر به زنان نامحرم و یا نظر زنان نهامحرم بهه مهردان نهامحرم ،سهوره نهور آیهه 34و ،)35
(شوشتری ،5022 ،ج،5

 )236-232را میتوان نام برد.

بعضی فقها تقسی بندی در کتا

«قضا» انجام دادهاند که حقاهلل را از حق الناس متمایز میکنهد

که در تعداد و نوع شهود است« :حقاهلل» در برخی موارد ،ثابت نمی شود ،مگر با چهار مهرد ماننهد
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زنا ،لواط و سُحق ،و تنها زنا با سه مرد و دو زن یا دو مرد و چهار زن ثابت می شهود ،و برخهی از
آنها با دو شاهد ثابت می شود آن هر جنایتی است که موج
دزدی ،ارتداد ،شرا
ی

حد شود بجز سه مورد مزبور مانند

خواری .به طورکلی ،چیز از حقوق اهلل به ی

شاهد مهرد و دو شهاهد زن یها

شاهد مرد و قس و شهادت زنان به تنهایی -هرچند زیهاد باشهند -اثبهات نمهی شهود (حلهی،

 ،5344ج،0

.)424-425

احکام حق اهلل

احکام حقاهلل بسیار متعدد است که در اینجا به مواردی از آن اشاره خواهی کرد:
 .5اسقاط حقاهلل با عفو و گذشت یا صلح یا ک کردن آن یا تغییر آن جهایز نیسهت پهس حهد
سرقت با عفو مسروقمنه ،صلح یا عفو یا صلح سارق ساقط نمیشود و نیز حد زنا با عفهو زوج یها
غیره یا اباحه خود زن ساقط نمیشود (زحیلی ،5044 ،ج ،0
،5

 2400موسوی اردبیلی ،5023 ،ج

.)546-541
 .2حقاهلل به ارث نمیرسد پس بر ورثه واج

نیست که عبادات فوت شده از مورث را انجهام

دهند مگر اینکه وصیت کرده باشد ،و همچنین وارث مکلف به پرداخهت جریمههی و خسهارتهای
مورث خود نیستند (زحیلی ،5044 ،ج ،0

 2400موسوی اردبیلی ،5023 ،ج،5

.)546-541

 .3تداخل در عقوبت در حقاهلل کفایت می کند بنابراین کسی که زنا را تکرار میکند یا سرقت
را تکرارمی کند برای تمام آنها ی

عقوبت در نظر گرفته می شود ،زیرا مقصود از عقوبهت زجهر و

ردع است و با در نظرگرفتن ی

عقوبت ،مجازات و عقوبت انجام می شود (زحیلهی ،5044 ،ج ،0

 2400کاسانی حنفی ،5044 ،ج ،2

 ، 11و

 46به بعد).

 .0درحقوق اهلل ،کفالت پذیرفته نمیشود ولی در «حق الناس» پذیرفته مهیشهود .کفالهت یعنهی
رمانت برای آوردن مجرم ومته  -درحقوق الناس پذیرفته مهیشهود ،ولهی در «حهقاهلل» پذیرفتهه
نمیشود وکفیل شدن آن صحیح نیست (موسوی خمینی ،5341 ،ج،2

 ،33مسأله .)3

 .1در حق الناس ذی حق باید طرح دعوی کند وگرنه حاک حق پهیگیهری نهدارد ،بهه خهالف
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حقاهلل (موسوی خمینی ،5341 ،ج،2

 ،001مسأله 0موسوی اردبیلی ،5023 ،ج ،5صهص-541

 )546که جنبه عمومی دارد و نیاز به طرح دعوی ندارد.
 .6صدور حک غیابی توسط قاری در حق الناس پذیرفته میشود ،برخالف حق اهلل که پذیرفته
نمیشود.
 .2شهادت بر شهادت در حق الناس پذیرفته پذیرفته مهیشهود بهرخالف حهقاهلل کهه پذیرفتهه
نمیشود (موسوی اردبیلی ،5023 ،ج  ،5صص.)546-541
حق الناس (حق انسان)

حق الناس ی

اصطالح فقهی خا

در ابوا

قضا ،شهادت ،و حدود است ،کهه مقصهود از حهق

الناس حمایت از مصلحت شخص اسهت (زحیلهی ،5044 ،ج ،0
 )16یعنی حقی است که قانونگذار آن را برای فرد خا

 2401فههی أبوسهنه،5342 ،

یا افراد به خصوصی قهرار داده اسهت

تا در پرتو آن ،به منافع منظوردست یابند ،مثالً میتوان به «حق شفعه» اشاره کهرد کهه حهق النهاس
است .قرافی حق العبد (حق الناس) را مصالحه میداند (قرافهی،5323 ،
ج،2

 40صهنهاجی ،بهی تها،

.)504

قاعده در این امور چنین است که هر جا عبد بتواند چیزی را اسقاط کند ،آن «حق الناس» است
و آنچه را نمی تواند« ،حق الناس» نیست ،مانند حرمت ربا وحرمت بیع غرری کهه اگهر متعاقهدین
ررایت دهند ،چون حق خداوند متعال به آنها تعلّق گرفته مباح نمیشود .همچنین حرمت دزدی و
غص

برای محافظت مال ،حرمت نسبت زنا برای حفظ آبهرو ،حرمهت زنها بهرای حفهظ نسه

و

حرمت قتل و جرح برای حفظ نفس میباشد که ررایت مکلّف در آنها لحاظ نمهیشهود (عهاملی،
بی تا ،ج،2

 ،02قاعده .)565

میتوان گفت حقوق الناس محض حقوقی را میگویند که شهارع مقهدس آنهها را بهرای افهراد
جامع به طور خصوصی ورع کرده است منشأ چنین تأسیس حقوقی این میباشد که هر فهردی در
جامعهای زندگی میکند ،همانطوری که از حقوق اجتماعی باید بهرهمند شهود از حقهوقی کهه الزم
است ،اختصا

به وی داشته باشد ،نیز باید بهرهمند گردد (شوشتری ،5022 ،ج،5

.)234
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انواع حق الناس

فقهای مذاه

اسالمی تقسی بندی های از انواع حق الناس داشته اند که در اینجها بهه آنهها اشهاره

میشود.
حق الناس را می توا ن به دو نوع عام وخا

تقسی کرد:

نوع اول ،حق عام :آنچه برای جمیع مردم مصلحت عام است ،بدون اینکه اختصا

به احدی

داشته باشد و شرع آن را برای تمام مردم قرارداده است و ملزم به حفظ آن است .مانند حفظ اوالد
واموال و رد عدوان و تجاوز و از اموال ،و پرداخت جریمه راههای عامهی که برای دولهت اسهت،
.)2401

آموختن تعلی  ،و انتفاع از مباحات (زحیلی ،5044 ،ج ،0

در ادامه باید افزود که معنی عموم در این نوع از حق ،یعنی حق انتفاع از این حهقِ عهام ،بهرای
تمام مردم است و صیانت و حفظ این نوع حق بر جمیع مردم واج

میباشد و ولیأمر مباشهر در

آن است و اینکه حق عام مطلق به اشتراک بین حقاهلل و حق االنسهان عهام اسهت (فهمهی أبوسهنة،
،5342

 16ماوردی،5343 ،

 201أبی یعلی حنبلی،5340 ،

نوع دوم ،حق خاص :آنچه برای فرد یا افراد معین مصلحت خا
مانند حق انسان نسبت خانه و عملش و نسبت به زوجها

.)244
است را حق خا

گویند.

و مانند آن ،پس انسان صاح

تصرف

در آنها و حق مطالبهی آنها را دارد و میتواند این حق را اسقاط کند و حتی احتمال اسقاط از انواع
تصرفات در آنها نیز وجود دارد (بخهاری ،5340 ،ج ،0
یعلی الحنبلی،5340 ،

 514أمهین ،5314 ،ج،2

 544أبهی

.)244

از جمله مثالهای دیگری که می توان برای حق خا
مانند حق تألیف (شوشتری ،5022 ،ج،5

بیان کرد را در ذیل بازگو خواهی کرد:

 ،)234رعایت حق مال

در ملکش ،حهق بهایع در

ثمن ،حق مشتری در مبیع ،حق شخص در بدل مالی که تلف شده است ،رد در مال مغصو
که غص

(مالی

شده) ،حق زوجه در نفقهی که برعهده زوج است ،حق مادر در حضانت طفل ،حق پهدر

در والیت بر فرزندانش و حق انسان در پرداخت اجرت عملش و ماننهد آن (زحیلهی ،5044 ،ج،0
 )2401که نمونههای از حق خا

 ،در حق الناس است.
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شرائع حقوق الناس را در سه نوع بیان کرده است که در ذیهل

از فقهای امامیه ،محقق در کتا
به آنها اشاره میکنی :

 .5آنها که ثابت نمی شوند ،مگر به دو شاهد که عبارتنهد از ،طهالق ،خلهع ،وکالهت ،وصهیت و
نظایر آن.
 .2آن ها که با دو شاهد مرد یا ی
میشود که عبارتند از طل

شاهد مرد و دو شاهد زن و ی

مال ،معامالت ،خرید و فرو

شاهد مهرد و قسه اثبهات

و مانند آن.

 .3آنچه با مردان به تنهایی و با زنان به تنهایی اثبات میشود که عبارتند از والیهت ،دیهدن مهاه،
عی های باطنی زنان و مانند آن (حلی ،5344 ،ج،0

.)532-536

احکام حق الناس

احکام حق الناس بسیار متعدد است اما مواردی ازآن را در اینجا ذکر می کنی :
 .5حق الناس را میشودک کرد و میتوان آن را عفو یا صلح یا إبراء یا اباحه کرد.
 .2حق الناس به ارث می رسد.
 .3تداخل در حق الناس قابل قبول نیست ،پس در حق الناس هرگهاه تکهرار در عقوبهت باشهد
باید تمام جریمه بر حد خود

پرداخت شود و تمام حقوق ادا شود و استیفاء منهوط بهه صهاح

حق یا ولی او می باشد (زحیلی ،5044 ،ج،0

.)2401

 .0قاری در «حق الناس» می تواند حک غیهابی صهادر کنهد و حهق ذی حهق را اسهتیفا نمایهد
برخالف «حقاهلل»که اصل بر تخفیف است و نمی توان بر علیه او حک غیابی صادر کهرد (موسهی
اردبیلی ،5023 ،ج ،5صص .)546-541همچنین محقق در شرائع میگوید ،در حقهوق مهردم ماننهد
دیون و معامالت ،حک غیابی صادر میشود ،امّا در حقوق اهلل-ماننهد زنها و لهواط -حکه غیهابی
نمی شود زیرا بنای این حقوق بر تخفیف است آری ،اگر در جایی هر دو حق وجود داشت ،فقهط
در «حق الناس» حک میشود مثالً ،در سرقت ،حک به برگرداندن مال به صاح
حک به قطع دست مرّدد است (حلی ،5344 ،ج،0

 46طوسی ،5315 ،ج،4

آن میشهود ،امّها
.)563

حق الناس وحق اهلل (حق مشترک)

حق مشترک حقی است که در حق اهلل وحق الناس جمع می شود وبه دو نوع تقسی می شود:
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است.

 نوع اول :حق اهلل در آن غال -نوع دوم :حق الناس درآن غال

است.

نوع اول :در این نوع ،حقاهلل و حق الناس مشترک هستند امّا جنبه حقاهلل درآن غال
(بخاری ،5340 ،ج،0

 541أمین ،5314 ،ج،2

 544تفتازانی ،5340 ،ج،2

تر اسهت

.)253

در نوع اول میتوان به این مثالها اشاره کرد :عدهی مطلقه (عده زنی که طالق گرفته) کهه جنبهه
حقاهلل آن ،حفاظت و صیانت از اختالط نسل است و حق شخص ،حفاظهت بهر نسه
است ،لیکن جنبهی «حقاهلل» آن غال
است (زحیلی ،5044 ،ج،0

تر است زیرا در صیانت أنسا

و اوالد

نفع عامی برای جمیع مردم

 .)2401در مثال دیگر میتهوان گفهت ،صهیانت ،حفاظهت انسهان از

حیات ،زندگی ،عقل ،صحت و مالش است که در اینها دو نوع حق وجود دارد ،لکهن «حهقاهلل» آن
غالبتر است ،چون نفع عامی نصی
 ،5044ج،0

جمیع مردم می شود (فهمی أبو سهنة،5342 ،

 )2401باید افزود که در این خصو

انسان حق اسقاط و سل

 63زحیلهی،
حیات از خهود را

ندارد یا اینکه نمیتواند عقل خود را از بین ببرد یا به بدن خود تعرض و تجاوز کنهد و ماننهد آن و
حک این مواردی که بیان کردی در سوره [النساء :آیه  24و سوره بقره  :آیه  ]541آمده است.
مثال در اینباره نزد حنفیها :حد قذف (حد قذف  44رربه شالق است که تهمت و نس

زنها

به دیگری است) که جنبهی حق الناس آن حق مقذوف میباشد ،و این امهر بهرای اثبهات شهرف و
حیثیتش است و میتوان گفت که جنبهی حقاهللی آن جلوگیری مردم از فساد و بردن آبروی مردم
میباشد که باید گفت این جنبهی آن غالبتر است (سرخسی ،5046 ،ج،4
 16زحیلی ،5044 ،ج،0

 ،5044ج،2

 553کاسانی حنفهی،

)2406

نوع دوم :دراین نوع حقاهلل و حق الناس مشترک هستند ولی جنبهی حهق النهاس درآن غهالبتر
است .مانند قصا
شارع قصا

 ،پس میتوان گفت حقاهلل تعالی برای منع از ارتکا

قتل ،جریمهی آن در نزد

تعیین شده است همانگونه که خداوند متعال در قرآن کری مهیفرماینهدَ ﴿ :ی لَ ُکد فد
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القص َحیَوةٌ ای ایلد ایَلِد لَ َعلَّ ُکد اَدتَّد ُقدو َ ﴾« 5و قصا
َ
مگر از قتل یکدیگر بپرهیزید» .در ادامه باید افزود که قصا

برای حفظ حیات شما است ،ای خردمندان تها

شفاعت قاتل و یا قصا
(أحمد ابن تیمیهة،5464 ،

حق الناس است ،و در آن میتوان یا

کردن قاتل و جبران مافات کرد و این حهق بهرای اقهار

مقتهول اسهت

 506زحیلهی ،5044 ،ج،0

 ،)2406لکهن دراینجها حهق االنسهان

و صلح درآن مستح

است بهرای ولهی دم بها عفهو و صهلح

غالبتراست ،زیرا حق اسقاط قصا

میباشد (أحمد ابن تیمیة ،5464 ،صص.)504-504
در اینباره به قول خداوند سبحان اشاره میکنهی کهه مهی فرماینهد ﴿ :فَ َمدن عُ َ د لَده ندن اَخیده َشد ٌَ
ک ََت یفٌ ندنِّ َّربُ َکد َیَرةَدةٌ﴾« 2و چون صاح خون از قاتهل کهه بهرادر
ملع ُِیف َیاَدآٌَالَیه ِبحس ٍ ذَل َ
فَ اِّئ عٌ ِب َ
دینی اوست بخواهد درگذرد بدون دیه یا بگرفتن دیه کاریست نیکو پس دیه را قاتل در کمال ررا
و خشنودی ادا کند در این حک تخفیف و آسانی امر قصا

و رحمت خداوندی است» .میتهوان

دلیل دیگر را بیان کرد و گفت حق الناس غالبتراست ،و اینکه مبنی قصها

بهر برابهری و مماثلهه

ل ِبلدَُّ ل﴾« .3و در تهورات بهر بنهی
میباشد و قول خداوند مهیفرماینهدَ ﴿ :یَثتَُِد َعلَدیه فیهد ل َ
ََّ َّ الدَُّ َ
اسرائیل حک کردی که نفس را در مقابل نفس قصا کنند» .بنابراین بهر انسهان تصهرف در حهق
الناس و اسقاط آن جایز است (بخاری ،5340 ،ج،0
 ،5340ج،2

 565أمین ،5314 ،ج،2

 545تفتازانی،

 253فهمی أبوسنه ،5342 ،صص.)61-60

تقسیم دوم-به اعتبار محل حق

در تقسی بندی به اعتبار محل حق میتوان تقسی بندیهای متعددی انجام داد که در اینجا انهواعی
از آن را بیان مینمای و مصادیق و جایگاه آن را در حق انتفاع و ارتفاق بازگو میکنی .

 .5بقره .524/
 .2بقره .524/
 .3المائده .01/
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حقوق مالي وحقوق غیر مالي
اول :حقوق مالي

حقوق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور ،به منظور تأمین نیازهای مهادی اشهخا

 ،بهه آنهها

می دهد و هدف از ایجاد حق مالی تنظی روابطی است که به لحاظ استفادهی از اشیاء بین اشخا
وجود دارد .این دسته از حقوق قابل مبادله و تقوی به پول است همانند ،حق مالکیت و حق انتفهاع
و حق مطالبه ی مبلغی پول یا انجهام دادن کهارمعین (کاتوزیهان،5340 ،

 .)216در فقهه اسهالمی

حقوق مالی را متعلق به مال و منافع آن مال می دانند ،یعنی محل مال یا منفعت آن مال ،مانند حهق
بایع نسبت به ثمن ،وحق مشتری در کاال ،حق شفعه ،حقوق ارتفاق ،حق خیار ،حق مستاجر نسبت
به سکنی و مسکن و نظایر آن (زحیلی ،5044 ،ج،0

.)2414

همچنین از صفات حق مالی ،این که قابل مبادله با عوض و مال است ،مانند دادن پول وگهرفتن
کاال یا گرفتن اجرت خانه ورمان متلف و مانندآن (غرناطی مالکی ،بیتا،

 )220را میتوان نهام

برد.
دوم :حقوق غیرمالي

حق غیرمالی امتیازی است که میتواند هدف آن رفع نیازمندیهای عاطفی و اخالقهی انسهان اسهت.
موروع این حق روابط غیرمالی اشخا

است ،ارز

ارزیابی به پول و مبادله نیست (کاتوزیان،5340 ،
غیر از مال است مانند حق قصها

دادوسهتد نهدارد و بهه طهور مسهتقی قابهل
 .)216در فقه اسالمی حق غیرمالی متعلهق بهه

 ،حهق آزادی بها تمهام انهواعش ،حهق زن درطهالق و جهدایی

درصورت عدم پرداخت نفقه ا  ،یا به سب

عیو

تناسهی در مهرد یها درصهورت رهررجانی یها

غیبت یا حبس طوالنی مرد ،حق حضانت و حق والیت بر نفس و همانند آن از حقهوق سیاسهی و
طبیعی (زحیلی ،5044 ،ج،0

 .)2414همچنین باید افزود که حق غیرمالی قابل مبادله با عهوض

و مال نیست مانند حق طالق و حق والیهت و نبهوت و ماننهد آن (شهربینی خطیه  ،5322 ،ج،3
 502کاسانی حنفی ،5044 ،ج  ،0صص  )05-04و نیز نماز یا روزه فوت شده از شهخص ،کهه
قضای آن بر او واج

است (قمی،5054 ،

.)210
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حق شخصي (دیني یا حق در ذمه) و حق عیني
اول :حق دیني (شخصي)

حقی دینی که در آن شرع عالقه بارز و آشکار در بین شخص و شهخص دیگهر را مشهخص کهرده
است و حق شخص مدیون انجام دادن عمل میباشهد .هماننهد حهق بهایع در تسهلی ثمهن و حهق
مشتری در تسلی مبیع ،و نیز حق انسان در دَین و بدل مالی که تلف و مغصو

شهده اسهت ،حهق

زوجه یا اقربا در نفقه و یا امتناع از عمل میباشد ،مثل حق مودع بر ودیع در عدم اسهتعمال ودیعهه
(زحیلی ،5044 ،ج،0

 .)2414بنابراین در حق شخصی (دینی) سه عنصر وجهود دارد ،صهاح

حق ،محل حق و مکلف یا مدیون (زحیلی ،5044 ،ج،0

 2414کاتوزیان،5340 ،

.)264

حال موروع حق دینی ممکن است یکی از این سه امور باشد:
 .5انتقال مال ،مانند اینکه مال

زمینی در قولنامه تعهد میکند که با شرط معین آن را به دیگری

منتقل سازد.
 .2انجام دادن کار ،مانند تعهد برساختن مجسمه ،کشیدن نقاشی ،انجام عمهل جراحهی وحمهل
کاال.
 .3خودداری از انجام دادن کار ،که به موج

آن مدیون تعهد مهیکندکهه از انجهام کهار معهین

خودداری کند .مانند ،تعهد انتقال دهنده ی حق سرقفلی بر اینکهه در آن شههر یها محلهه بها
انتقال گیرنده رقابت تجهارتی نکنهد و سهازمانی مشهابه او دایهر نسهازد (کاتوزیهان،5340 ،
.)264
دوم :حق عیني

حق عینی سلطهای که شخص نسبت به چیزی دارد و میتواند آن را به گونهای مستقی و بیواسطه
اجرا کند .همچنین حق عینی دو رکن اصلی دارد .5 :شخصی که صاح

حق است ،اع از شخص

طبیعی یا حقوقی باشد .2چیزی که موروع حهق قهرار مهیگیهرد (زحیلهی ،5044 ،ج،0
کاتوزیان،5340 ،

2415

.)264

در فقه اسالمی حق عینی اینگونه بیان میشود که ،آنچه را که شرع برای شخص و شیء معهین
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بذات قرار می دهد یعنی عالقه بین صاح
ممارست صاح

حهق و شهیء مهادی معهین بهذات و ایهن بهه موجه

حق و سلطه و مباشرت او بر شی به وجود میآید که بهه آن حهق عینهی گوینهد.

مانندحق ملکیت و ممارست مال

و سلطه او برآنچه که مل

شیء واستعمال از آن شیء و مل

است .همانند حق ارتفاق ،حق مرور ،حهق آبهراه یها اسهتفاده از

دیوار مل

اوست و حق ملکیت ،حهق تصهرف

مجاور و یا حق حبس و احتباس عین مرهونه برای استیفاء دیهن (زحیلهی ،5044 ،ج،0

.)2414
خصایص حق عیني وحق شخصي

 .5در حق عینی شیء به صاح

حق عینی تعلق دارد یعنی شیء در دست صهاح

حهق اسهت و

حق عینی متعلق به اوست ،و روشن است که شیء در تصرفش متعلّق بهه او مهیباشهد مثهل حهق
انسان در مل

مغصو

دیگری بدهد ،مال

(غص

شده) مثالً اگر شخصی چیهزی را غصه

کنهد وسهپس آن را بهه

آن شیء می تواند آن را باز پس گیرد .امّا در حهق شخصهی ،حهق متعلهق بهه

ذمهی مکلف است و این حق در ذمه او باقی میماند و قابهل انتقهال بهه غیهر نیسهت ،مگهر اینکهه
مکلف ،برای انجام آن نای

یا کفیل بگیرد.

 .2حق امتیاز یا افضلیت برای صاح

حق عینی برای صاح

حق عینی حق اولویت یا امتیهاز

بر سایر دائنین می باشد ،هنگامی که دین موثق به رهن باشد و سپس راههن مفلهس شهود ،مهرتهن
محق تر از سایر طلبکاران نسبت به عین می باشد .امّا صاح

حق شخصی امتیازی برای او نیسهت

و بر دیگری برتری ندارد و هنگام تقسی مال بین بدهکاران ،هرکس به اندازهی دیون خود از سه
و حصهی را مال

میشود .مگر در حالت استثناء و در احوال معین ،مانند حالهت تهمهت و شه

مثل ،حالت ررورت ،نفقه ی تحت تکلفین مقدم بر بقیه ی حقوق متعلق به ترکه میشود و یا نفقهه
ی زوجه و اوالد و صغار بر دیون عادی مقدم میشود ،و یا رعایت مصلحت عموم باشد که دیهون
حکومت بر دیون عادی مردم مقدم می شود.
 .3حق عینی با نابودی محلش ساقط می شود هنگام نابودی و از بین رفهتن حهق عینهی ،حهق
ساقط و عقد باطل است .پس هنگامی که مبیع در دست بایع قبل از قبض مشتری تلف شود ،عقهد
باطل میشود و حق مشتری در تسلی مبیع به او ساقط میشود .همچنین هنگامی که خانهی متعلهق
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به مؤجرآتش بگیرد ،عقد اجاره باطل و حق مستأجر در انتفاع از عین مستأجره ساقط میشهود .امّها
درباره حق شخصی میتوان گفت ،هنگامی که محل حق تلهف شهود و از بهین بهرود حهق سهاقط
 2412فهمهی

نمیشود ،چون دین متعلق به ذمه است نه بهه مهال معهین (زحیلهی ،5044 ،ج،0
أبوسنه ،5342 ،صص 22تا .)21

شیء مادی است و باید در خارج معین باشد .ولی حق دینهی

 .0موروع حق عینی همیشه ی

یا شخصی ممکن است ناظر به انجام دادن کار و خودداری از آن نیز باشد و اختصها

بهه اشهیاء

ندارد .در مواردی که موروع حق دینی شیء است ،میتواند موروع عین معین باشد (ماننهد تعههد
برتسلی خانه معین) یا کلی باشد( مانند فرو

ی

بلیط راه آهن) ( کاتوزیان،5346 ،

.)54

حق قضایي وغیرقضایي

در ی

تقسی بندی دیگر ،به اعتبار محل حق میتوان حق را به قضایی و دینی(غیر قضایی) تقسی

کرد:
اول :حق دیني (غیرقضایي)

حق غیرقضایی حقی است که در شرع ثابت و قاری در اثبات آن معذور میباشد ،و تحت والیهت
قاری نمی باشد .مانند دین  ،که صاح
مستحق است ،بلکه بر مدیون واج
مثال دیگر در این خصو

دین در اثبات آن عاجز است ،یعنی دیگر نسبت به آن غیر

است که دیانت و دین خود را ادا کند.

 ،ازدواج عرفی که ازدواج زوجه و زوج در نزد حاک شهرعی ثبهت

نشده است ،زوجیت آنها دینی یا به صورت غیر قضایی ثابت می شود و به تبع این ازدواج عرفهی
احکام شرعی مانند نفقه و ثبوت نس

اوالد و مانند آن ثابت مهی شهود (ابهن قدامهه ،بهیتها ،ج ،4

 342محمد بن عبد الواحد ،5354 ،ج ،1

 )042پس در حق دینی ،با وجهود بینهه قضهاوت

میشود و هنگامی که برای اثبات حق بینه نباشد ،برای غیر مستحق به صورت دینی حک میشود.
دوم :حق قضایي

حق قضایی حقی که تحت والیت و داخل در والیت قاری است ،و برای صاح

حق این امکهان

وجود دارد که آن را نزد امام قضا اثبات کند .همانند طالق زنی که به صهورت خطهایی طهالق داده
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میشود و قصد ایقاع طالق نبوده است ،قاری عمالً در ظاهر و با شناخت حقیقت حک میکنهد و
حک به وقوع طالق میدهد امّا حق دینی آن در واقع ،حک به عدم وقوع طالق میباشد .امّها بایهد
گفت که بینی و بین اهلل برای انسان عدم طالق واقع شده است زیرا زوج در واقهع قصهد طهالق را
نداشته است (زحیلی ،5044 ،ج،0

.)2410

نتیجه گیری
با توجه به بررسی حق ،انواع حق و بیان احکام آنها باید اذعان داشت که فقهای مذاه

اسالمی از

حق در لغت و اصطالح تعاریفی مختلفی بیان کردهاند ،که تعاریف فقههای متقهدم و معاصهر و نیهز
استعمال حق در کلمات فقها آورده شده است ،که حق خود دارای سه رکهن مهی باشهد ،رکهن اول
صاح

حق ،رکن دوم محل حق و رکن سوم کسی که حق علیه او میباشد.

همچنین حق خود به انواعی تقسی می شود:
الف :حق به اعتبار صاحب حق که خود شامل ،حق اهلل و حهق النهاس و حهق مشهترک (حهق
الناس و حقاهلل) میشود ،که حقاهلل و حق الناس ،هر ی
ی

دارای احکام و مصادیقی هستند کهه ههر

را به تفصیل مورد بررسی قرار دادی .
فقهای شیعه مقصود از حقاهلل را اوامر خداوند و اطاعت از خداوند میدانند ،بهدین جههت کهه

استیفاء یا عدم استیفای آنها اختصا

به ذات اقدس الهی دارد و منشاء آنها حفظ مصالح فهردی و

اجتماعی است و اثبات یا عدم اثبات آنها روابط خاصی دارد .مانند ،ربا خهواری و نگهاه بهه زنهان
نامحرم .در ادامه فقهای شیعه در تعریف حق الناس میگویند ،حقوقی را که شهارع مقهدس آنهها را
برای افراد جامعه به طور خصوصی ورع کرده است که از حقوق اجتماعی بهرهمند شود .هماننهد،
حق تألیف.
 :حق به اعتبار محل حق که خود شامل تقسی بندیهای متعددی میشود ،که در این فصهل
انواعی ازآنها رابیان کردهای مانند ،حق مهالی و غیرمهالی ،حهق شخصهی و عینهی ،حهق قضهایی و
غیرقضایی.

 ............................................ 382فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال هفتم ،شماره  ،20زمستان 3195

همچنین می توان گفت که حق خداوند «حق واقعی» میباشد و حهق انسهان «حهق اعتبهاری و
مجازی» است ،زیرا شارع مقدس آن را جعل و اعتبار کرده ،مثالً مالکیت حقیقهی از آن خداونهد و
مالکیت اعتباری آن برای مخلوقش است ،دامنه این حقوق ،حیوانات ،جمادات و مخلوقهات دیگهر
را ه شامل میکند .باید افزود شخص حقوقی نیز می تواند صاح

حق و طرف حق قرار گیرد و

در امور معیشتی خو از هر حقی در اجتماع بهرمند شود.
با توجه به توریحات فوق برخی فقها حقوق را به ی

مفهوم میگیرند امّا در این پهژوهش بها

توجه به تقسیمات حق می توان نتیجه گرفت که حق منحصر به نوع واحدی نمهیباشهد .همچنهین
شایان ذکر است که تحلیل یکسان از حق ما را به سوی درک بیشتر از انواع حق خواهد برد.
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منابع و مآخذ
قرآن کری (ترجمه الهی قمشهای)
نهج البالغه (ترجمه عقیقی بخشایشی)
 .5ابن عابدین ،محمد أمین الشهیر (5222ق) ،رد المحتارعلی الدرالمختار(حاشیه ابن عابددنن)،
الناشر :دار الطباعة المصریة.
 .2ابن قدامه ،موفق الدین أبی محمدعبداهلل بن محمد(بی تا) ،المغنی ،تحقیق :جماعة مهن العلمها،
الناشر :دارالکتا

العربی ،بیروت.

 .3ابن منظور افریقی مصری ،ابی الفضل جمال الدین محمد بن مکهرم (5041ق) ،لسدا الرد
الناشر :نشرأد

،

الحوزة ،المطبعة :دارإ حیاء التراث العربی ،الطبعة :االولی.

 .0ابن نج مصری حنفی ،زین الدین بن ابراهی بن محمهد المعهروف (5054ق) ،البحد ال اقدق
ش ح کنز الدقاقق ،تحقیق :الشیخ زکریا عمیرات ،الناشر محمد علی بیضون ،المطبعة :دارالکته
العلمیة بیروت ،الطبعة :االولی.
 .1أبی یعلی حنبلی ،محمد بن حسین الفهراء (5340ق) ،األحکام السلطانیة ،تصهحیح حامهدالفقی،
الناشر :شرکة مکتبة مطبعة أحمد بن سعد بن بنهان ،الطبعة :الثانیة.
 .6أحمد ابن تیمیة ،تقی الدین أبی العباس(5464م) ،السیاسدة الرد عیة دی حصدلح ال اعدی و
ال عیة ،الناشر :دارالکتا

العربی ،مصر ،الطبعة :الرابع.

 .2أمین (أمیربادشاه الحنفی) ،محمد(5314ق) ،تیسی التح ن  ،مطبعة :مصطفی البابی الحلبی ،مصر.
 .4آشوری ،عمر ( ،) 5343آنین دادرسی کیف ی ،انتشارات سمت ،تهران.
 .4آشوری ،محمد( ،) 5326عدالت کیف ی (مجموعه مقاالت) ،انتشارات گهنج دانهش ،تههران،
چاپ اول.
 .54آل بحرالعلوم ،محمد (5043ق) ،بلغة الفقیه ،شرح و تعلیق :السهید محمهد تقهی آل بحرالعلهوم،
الناشر الصادق -هران ،الطبعة :الرابعة 5440م.
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 .55بخاری ،عالءالدین عبد العزیزبن أحمد (5340ق) ،کرف األس ار عن أصول البدزدوی ،طبعهة:
جدیدة مصورة باألفست ،دارالکتا

العربی ،بیروت.

 .52بخاری ،محمدبن اسماعیل(بی تا) ،صحیح البخاری مطبوع مع ش ح تح الباری ،طبعة المکتبهة
السلفیة ،ترقی  ،محمد فؤاعد الباقی.
 .53بدران ،أبوالعیین(بی تا) ،الر نرة اإلسلمیة :تارنخها و نظ نة الملکیة والرقود ،الناشهر مؤسسهة
شبا

الجامعة اإلسکندریة ،مطبعة :کرموز باإلسکندریة.

 .50تفتازانی ،سعد الدین(5340ق) ،التلونح علی التوضیح ،مطبعة :الحاج محرم أفندی.
 .51حلی( ،المحقق) جعفر بن حسن( ،) 5344ش اقع االسلم ی مساقل الحلل والح ام ،الناشر
مؤسسة االعلمی ،تهران ،الطبعة :االولی.
 .56درینی ،فتحی(5342ق) ،الحق ومدی سلطا الدولة ی تقییده ،الناشر مؤسسة الرسالة ،بیروت،
الطبعة الثانیه5422 ،م.
 .52رازی ،محمد بن أبی بکر بن عبد القادر(5051ق) ،مختار الصحاح ،تحقیق :احمد شمس الدین،
الناشر :دارالکت
 .54راغ

العلمیة ،بیروت ،الطبعة :االولی.

اصفهانی ،أبی القاس الحسین بن محمهد(5040ق) ،المف دات ی غ نب الق آ  ،الناشهر:

دفترنشر الکتا  ،بی جا ،الطبع :االولی.
 .54زبیدی ،محمد مرتضی( ،)5346تاج الر وس مدن ودوا

القداموس ،الناشهر المکتبهة الحیهاة،

بیروت.
 .24زحیلی ،وهبة (5044ق) ،الفقه االسلمیه وادله ،الناشر :دارالفکر(نشر احسان) ،دمشق -سوریه.
 .25زرقاء ،مصطفی أحمهد(5340ق) ،المدخل حلی نظ نه االلتدزام دی الفقده اإلسدلمی ،مطبعهة:
طربین ،دمشق ،الطبعة5461 ،م.
 .22زکریا ،احمد بن فهارس(5040ق) ،مرجم مقانیس اللغة ،تحقیهق و رهبط :عبهد السهالم محمهد
هارون ،الناشر :مکت

االعالم االسالمی ،ق  ،الطبعة.
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 .23سرخسی ،شمس الدین (5046ق) ،المبسوط ،تحقیق :جمع من االفارهل ،الناشهر :دار المعرفهة،
بیروت ،الطبعة اول.
 .20شربینی خطی  ،محمد(5322ق) ،مغنی المحتاج حلی مر دة مردانی الفدا لمنهداج ،الناشهر:
داراحیا التراث العربی ،شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی ،مصر ،الطبعة5414 :م.
 .21شوشتری ،سید محمد حسن مرعشی (5022ق) ،دندگاه ای نو در حقوق ،نشر میزان ،تههران،
چاپ دوم.
 .26صفائی ،سیدحسین( ،) 5343دوره مقدماتی حقهوق مهدنی (اشدخاص و امدوال) ،انتشهارات
میزان ،تهران ،چاپ چهارم ،جلد اول.
 .22صنهاحی(بالقرافی) ،شها

الدین أبهی العبهاس(بهی تها) ،الفد وق ،طبعهة :مصهورة ،الناشهر :دار

المعرفة ،بیروت.
 .24طباطبائی ،سید محمد حسین(بی تا) ،المیزا

ی تفسی ق آ  ،الناشر :مؤسسة النشهر االسهالمی

التابعة لجماعة المدرسین ،ق .
 .24طبرسی ،امین االسالم أبی علی الفضل بن الحسن(5051ق) ،مجمع البیا

دی تفسدی القد آ ،

تحقیق :لجنة من العلماء و المحققین االحضائیین ،الناشر مؤسسة االعلمی للمطبوعات ،بیهروت،
الطبعة االولی.
 .34طبری ،أبی جعفربن جدیهد(5051ق) ،وامع البیا عن تأونل آبدی القد آ  ،رهبط و توثیهق و
تخریج :صدقی جمیل العطار ،الناشر :داراالفکر-بیروت ،الطبعة5051 :ه.ق.
 .35طوسی(شیخ الطائفة) أبی جعفر محمد بن الحسن(5315ق) ،المبسوط ی قه االمامیه ،تحقیهق:
محمد الباقر البهبودی ،الناشر المکتبة المرتضویة ،مطبعة :الحیدری.
 .32عاملی(االشهید االول) ،شمس الدین محمد بن مکی(بی تا) ،القواعد الفواقدد ،تحقیهق :الهدکتور
السید عبد الهادی الحکی  ،الناشر :مکتبة المفید ،ق .
 .33غرناطی مالکی ،محمد بن أحمد بن جزی(بی تا) ،قوانین األحکدام الرد عیه مسداقل الفد وع
الفقهیة ،الناشر :دارالعل للمالیین ،بیروت.
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 .30فراهیدی ،البی عبد الرحمن الخلیل بن احمد(5044ق) ،کتا

الرین ،تحقیهق :الهدکتور مههدی

المخزومی ،ابراهی السامرائی ،الناشر مؤسسة دارالهجرة ،المطبعة :صدر ،الطبعة :الثانیة.
 .31فوزی ،فیض اهلل ،محمد(5342ق) ،الفقه اإلسلمی ،مطبعة :طربین ،الطبعة الثانیهة5422 ،م[ ،بهی
جا].
 .36فهمی أبوسنة ،أحمد(5342ق) ،النظ نات الرامة للمراملت دی الرد نرة اإلسدلمیه ،مطبعهة:
دارالتألیف.
 .32قرافی ،شها

الدین أبی العباس أحمد بن إدریس(5323م) ،ش ح تنقیح الفصول ،تحقیهق :طهه

عبدالرؤوف سعد ،طبع و نشر شرکة الطباعة الفنیة المتحده.
 .34قمی ،عباس(5054ق) ،منازل اآلخ ة المطالب الفاخ ه ،تحقیهق :السهید عبهاس القمهی ،الناشهر:
مؤسسة النشر االسالمی ،التابعة لجماعة المدرسین ،ق  ،الطبعة :االولی.
 .34کاتوزیان ،ناصهر ( ،) 5340مقدمه علم حقوق درنظدام حقدوقی اند ا  ،انتشهارات ،شهرکت
سهامی انتشار ،تهران ،چاپ چهل سوم،
 .04کاتوزیان ،ناصر ( ،) 5346دوره مقدماتی حقوق مدنی(اموال ومالکیدت) ،انتشهارات میهزان،
تهران ،چاپ نوزده .
 .05کاسانی حنفی ،عالءالدین أبی بکربن مسعود(5044ق) ،بداقع الصناقع ،الناشر :المکتبهة الحبییهة،
پاکستان ،الطبع :االولی.
 .02ماوردی ،علی بن محمد بن حبیه (5343ق) ،األحکام السلطانیة و الوالندات الدنندة ،الناشهر:
دارالکت

العلمیة ،مطبعة :مصطفی البابی الحلبی و أوالده ،مصر-القاهرة.

 .03محمد بن عبد الواحد ( بابن الهمام الحنفی) ،کمال الدین(5354ق) ،تح القدن  ،الناشر مصهورة،
دارصار ،بیروت ،بالمطبعة الکبری األمیریة ببوالق ،مصر ،الطبعة األولی.
 .00مصباح ،محمد تقی( ،) 5322حقوق و سیا ست درق آ  ،ناشر موسسه امام خمینی(ره) ،ق .
 .01موسوی اردبیلی ،عبد الکری (5023ق) ،قه القضا ،الناشر :مؤسسة النشهر لجمامعهه مفیهد ،قه ،
الطبعة :الثانیه.
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 .06موسوی خمینی ،روح اهلل( ،) 5341تح ن الوسیله ،تحقیق ونشر :مؤسسهة تنظهی و نشهرآثار
االمام الخمینی (س) المطبعة :مؤسسة العروج ،تهران ،الطبعة :الثانیة.
 .02نجفی خوانساری ،موسی بن محمد (5054ق) ،منیة الطالب ی ش ح المکاسب ،تحقیق و نشر:
مؤسسة النشراالسالمی ،التا بعة لجماعة المدرسین ،ق  ،الطبعة :االولی.
 .48هورینی فیروزآبادی شیرازی ،مجد الدین محمد بن یعقو (بی تا) ،القاموس المحدی  ،الناشهر:
دارالعل للجمیع ،بیروت-لبنان.

