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  »ه الرحمن الرحیمبسم اللّ«

)15(قرآن کریم. سوره مبارکه النمل. آیه شریفه

  

 سخن ناشر

دانشگاه بـه  فقید سوي ریاست  که از دانشگاه امام صادقفلسفه وجودي 

اي متعهد، باتقوا و کارآمد  کرات مورد توجه قرار گرفته، تربیت نیروي انسانی

در عرصه عمل و نظر است تا از این طریق دانشگاه بتواند نقش اساسی خود 

  را در سطح راهبردي به انجام رساند. 

اي محوري یاد نمود کـه وظـایف و    توان مقوله را می» تربیت«از این حیث 

» تزکیـه «بدون » علم«یابد؛ زیرا که  هاي دانشگاه، در چارچوب آن معنا می کارویژه

بـیش از آنکـه ابــزاري در مسـیر تعــالی و اصـالح امـور جامعــه باشـد، عــاملی       

  سازد. ساز خواهد بود که سازمان و هویت جامعه را متأثر و دگرگون می مشکل

تـابع اصـول و مبـادي علمـی هسـتند و      » هـا  سیاسـت «از سوي دیگر 

هـا در   توان منکر این تجربه تاریخی شد که استواري و کارآمدي سیاست مین

مندي از نتـایج آنهاسـت. از ایـن منظـر      هاي علمی و بهره گرو انجام پژوهش

هاي فکري و اجرایـی   پیشگامان عرصه علم و پژوهش، راهبران اصلی جریان

ــ   علمـی  هـاي  توان آینده درخشانی را بدون توانایی آیند و نمی حساب می به

گـویی بـه ایـن     در واقع پاسخ» مرجعیت علمی«پژوهشی رقم زد و سخن از 

  نیاز بنیادین است.

درواقع یک الگـوي عملـی بـراي تحقـق ایـده       دانشگاه امام صادق

اکنـون ثمـرات    دانشگاه اسالمی در شرایط جهان معاصر است. الگویی که هم
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المللی قابل مشاهده است. طبعاً آنچه حاصـل   نیکوي آن در فضاي ملی و بین

گـذاران و   آمده محصول نیت خالصانه و جهاد علمی مستمر مجموعـه بنیـان  

رود با اتکـاء بـه تأییـدات الهـی و      است که امید میآموختگان این نهاد  دانش

جانبه اساتید، دانشجویان و مدیران دانشگاه، بتواند به مرجعی تمام  تالش همه

  عیار در گستره جهانی تبدیل گردد.

با توجه به شرایط، امکانـات   معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق

و نیازمندي جامعـه در مقطـع کنـونی بـا طرحـی جـامع نسـبت بـه معرفـی          

ها و باالخره  ـ کارکردي آن دستاوردهاي پژوهشی دانشگاه، ارزیابی سازمانی

هـا در قالـب کتـاب،     تحلیل شرایط آتی اقدام نموده که نتـایج ایـن پـژوهش   

گردد. هدف از این اقدام ـ  ندان میم گزارش، نشریات علمی و.... تقدیم عالقه

اي بزرگ  ضمن قدردانی از تالش خالصانه تمام کسانی که با آرمان و اندیشه

ها و اصالح آنهـا اسـت    و ادعایی اندك در این راه گام نهادند ـ درك کاستی 

مند به طی این طریـق نیـز    تا از این طریق زمینه پرورش نسل جوان و عالقه

مکتـب علمـی امـام    گ کـه در نهایـت مرجعیـت    فراهم گردد؛ هـدفی بـزر  

  شاءاهللا) المللی به همراه خواهد داشت.(ان را در گستره بین صادق

  

  الحمد وللّه

  معاونت پژوهشی دانشگاه

  



 

 

  مقدمه

 یاز آغاز زندگ رخواهانهیاست که با اهداف خ ياقتصاد ينهادهااز  یکیوقف 

 يهـا  بشر با او همراه بوده است. افراد در جوامـع مختلـف و در زمـان    یمدن

 دادنـد  یهمگان قرار م اریصورت وقف در اخت  متفاوت منافع اموال خود را به

گـردد. لـذا در    ادیـ  یکیازمنه از واقفان به ن یامر سبب شد تا در تمام نیو ا

ـ از آن بـه صـدقه جار   یفرهنگ اسالم ـ تعب هی . امـروزه وقـف از   شـود  یمـ  ری

مربوط بـه آن در ملـل    یمسائل حقوق طور نیو هم يمسائل اقتصاد نیتر مهم

مربـوط بـه    یحقوق ـ  یدر مسائل فقه يکه ضرورت بازنگر باشد یمختلف م

 يآمـد  ناکـار  تالاز حـا  یکه در بعض ينحو . به باشد ینم دهیپوش یآن بر کس

فرهنگ  رییتغ لیدل آن (به يبودن کاربر دیمف ریغ یو حت یاموال وقف ياقتصاد

 رانیـ در ا یاموال وقفـ  يها دغدغه نیتر و آداب مردم در بستر زمان)، از مهم

از مباحثی است که  يماد ریدر خصوص اموال غ ژهیو . لیکن، وقف بهباشد یم

خـود را نیافتـه اسـت و     یواقعـ  یگـاه دانان مهجور مانده و جا در آثار حقوق

ـ   طور پراکنده اشـاره داشـته   هم به  دانان در کتب خود آن حقوق  نیانـد. همچن

ادعا کرد که این مهجوریت و خالء در میان مقـاالت نیـز بـه چشـم      توان یم

بحث وقف  لیکه ذ یاز موضوعات یکیخورد. با توجه به این توضیحات،  می
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جملـه   مـن  يمـاد  ریمربوط به وقف اموال غ طهیکرده، ح دایگسترش و بروز پ

شد تا بـه سـراغ ایـن نهـاد      ی. این امر مشوقباشد یاختراع و... م ف،یحق تأل

  از آن بپردازیم. يا تقریباً بکر و بسیار مهم رفته و به گوشه

عنایت به این توضیحات، ضرورت پرداختن به این نهاد حقوقی بسیار  با

 يهـا  تیـ کـه حقـوق مالک   يعه امـروز مهم و در خور توجه است و در جام

کرده اسـت، پـرداختن بـه مسـائل و      دایافراد پ نیدر ب یخاص گاهیجا يمعنو

  .دینما یم يجمله وقف آنها ضرور مربوط به آن، از ينهادها

و اوضاع و احـوال   طیزمان و مکان و شرا اتینتیجه با توجه به مقتض در

الزم صـورت   يموضوعه وقف، بـازنگر  نیو قوان قیدر مصاد ستیبا یروز م

ماننـد وقـف امـوال     يا بتـوان دربـاره مسـائل مسـتحدثه     لهیوس نیا تا به ردیگ

 را مطرح نمود. یها مباحث مثل سهام شرکت ،يماد ریغ



 

 

  تفصل اول؛ کلیا

  معنا و مفهوم وقف اموال .1

  وقف در لغت .1-1

اي طوالنی  وقف که در لغت، ایستادن و درنگ کردن و در طول تاریخ سابقه

عنوان یـک   دارد. این موضوع حتی در پیش از اسالم نیز رایج بوده است و به

حقیقت شرعیه مطرح نیسـت. در وقـف سـه رکـن اصـلی وجـود دارد کـه        

  علیه و مال موقوفه.  اند از واقف و موقوف عبارت

نامه دهخـدا بـه    در لغت ،باشد. وقف می ربرب یضمصدر باب ضَ ،وقف

العـرب نیـز وقـوف ضـد      ایستادگی و درنگ کردن معنا شده است. در لسـان 

وقـف و   :گوینـد  جلوس معنا شده است. هرگاه کسی در مکانی بایسـتد، مـی  

  رود. کار می صورت متعددي نیز به جمع آن وقوف است و به

ده اسـت و بـه معنـاي    اللغه یک معناي وقف، ایستادن گفته ش در صحاح

وقفت علی ذنبه، یعنـی او را بـر    :گوییم آگاه ساختن نیز آمده است. وقتی می

جا وقف معناي آگاه ساختن دارد. همچنین بـه   گناهانش آگاه ساختم. در این

  شده از عاج نیز بیان شده است. معناي زیوري ساخته

ــا  ــراة توفیق ــف الم ــت آن زن  ،وق ــی در دس ــرار دادم. د  ،یعن ــور ق ر زی



16  يرمادیوقف اموال غ 

 

» و لو تري اذا وقفوا علی النـار «البحرین طریحی نیز براي وقف به آیه  مجمع

نظـر   اشاره کرده است که همان معناي مکث و درنگ کردن را مد )27 (انعام/

شود.) عنتره بن شداد عبسی از  داشته است. (البته به شکل متعدي فهمیده می

شعراي طبقه اولی گفته است: و وقفت فیها ناقتی فکانها فدن القضی حاجـه  

ـ   مانند دو گاو به هم بسته ؛جا حبس کردم شترم را در آن ،المتظلم راي شـده ب

 کنم. کمک دیدگان هاي کشاورزي، تا به ستم کار

دسـت   از مجموع آنچه در معناي لغـوي ایـن واژه وقـف آورده شـد، بـه     

معناي ایستادن و درنگ کردن، بر پا نگـه داشـتن، آگـاه     آید که این واژه به می

  استعمال شده است. ،شدن و آگاه ساختن دیگري

ن، نگهداشتن، منحصر کردن در زبان و ادب فارسی وقف به معناي ایستاد

، امسـاك و  : ذیل اصـطالح وقـف)  1372(دهخدا،  چیزي براي استفاده کسی

لغتی عربـی   »وقف«، آمده است. اصل واژه )5047تا:  (معین، بی اقامت کردن

 )7599ق: 1422(زحیلـی،   و به معناي توقف کردن، ایسـتادن، حـبس کـردن   

ــ  ــرآن و روای ــات ق ــاي وقــف را در آی ــامبر اســالم آمــده اســت. رد پ ات پی

تـوان مشـاهده نمـود،     می )السالم علیهم(ائمه معصومین   و ) آله و علیه اهللا صلی(

بنابراین مشروعیت وقف نزد فقهاي امامیه امري مسلم است و درکتب فقهی 

  امامیه بحث زیادي در این باره نیامده است.

  وقف در اصطالح فقهی و منابع اسالمی .1-2

فقه، عمل حقوقی وقف از این معنـاي لغـوي دور    در اصطالح علم حقوق و

(کاتوزیان،  »نگاه داشتن و بازداشتن در همه جا مورد نظر است«نیفتاده است؛ 

. تعاریف فقهـاي شـیعه معمـوالً یکسـان و مشـابه اسـت:       )116: 3، ج 1369

ق: 1403(محقـق حلـی،    »الوقف عقد ثمرته تحبیس االصل و اطالق المنفعه«

یـا برخـی    )511: 1362(خمینـی،   »عین و تسبیل المنفعـه تحبیس ال«یا  )422

الوقف: عقـد یفیـد تحبـیس االصـل و     «اند:  فرموده )78: 1371(شهابی،  دیگر
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 »حقیقه الوقف تحبیس االصل و تسبیل المنفعـه اوالثمـره  «یاو » اطالق المنفعه

عین مال خود  ،. مفهوم این عبارات آن است که مالک)511ق: 1410(خویی، 

اه خیر اختصاص دهد تا از منافع حاصله از آن عین مستمراً براي نیت را در ر

واقف استفاده گردد. در فقه اهل تسنن نیز با اختالفات اندك همین عبـارات  

رود. از نظر جمهور فقهاي حنفی، شافعی و حنبلـی، وقـف، حـبس     کار می به

در ایـن  مالی است که با وجود عین، امکان انتفاع از آن وجود داشـته باشـد.   

شود و واقف از تصـرف در آن ممنـوع    عنوان ملک اهللا وقف می معنا ملک به

گردد. ولی در این معنا، حبس به معناي منع و منظور منع عـین از آن کـه    می

ق: 1422(زحیلـی،   ملک باشـد و مشـمول تصـرفات تملیکـی باشـد؛ اسـت      

فعت . ولی ابوحنیفه، وقف را حبس عین توسط مالک و صدقه دادن من)7601

آن در راه خیر است. در این معنا وقف قابل رجوع و موقوفـه توسـط مالـک    

 55. مـاده  )141: 1376ملکـوتی،   ؛153ق: 1414(زحیلـی،   قابل فروش است

صـورت تعریـف    قانون مدنی ایران با استفاده از دیدگاه شیعی وقف را بـدین 

بیل وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسـ « :کرده است

در این ماده منظور از حبس آن است که مالک مال را براي همیشـه از  ». شود

شده  ملکیت خود خارج سازد و منظور از تسبیل آن است که منافع مال حبس

براي مصارف خیریه که مایه خشنودي خداسـت یـا بـراي اشـخاص معـین      

(شـهابی،   اختصاص یابد به نحوي که تصرفات مالکانه در مال ممنـوع شـود  

. در این صورت نقل و انتقال مالکیـت مـال از سـوي واقـف یـا      )79: 1371

علیه) ممنوع است و حتی متولی جـز در مـوارد خـاص     دیگران (ولو موقوف

اختیار معامله ناقل مالکیت نسبت به مال موقوفه نـدارد. تلـف مـال موقوفـه     

ري (جعفـ  رسد بعضاً یا کالً توسط واقف و دیگران امکان ندارد، به ارث نمی

  ).197: 1380لنگرودي، 

تقریباً همان اسـت   ،به عمل آورده است »وقف«گذار از  تعریفی که قانون

فرماید: الوسیله می که امام خمینی(ره) در تحریراند؛ چنانکه فقهاي امامیه گفته
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و شـهید اول   )1362(خمینی،  »وهو (الوقف) تحبیس العین و تسبیل المنفعه«

و » و هو (الوقف) تحبیس االصل و اطالق المنفعـه «در متن لمعه گفته است: 

شهید ثانی در شرح لمعه در تعریف وقف به حدیث نبوي اشاره کرده است: 

و بعضـی وقـف را    تـا)  (شهید ثانی، بـی  »الوقف حبس االصل و سبل الثمره«

  .  )27: 1381(امینیان،  اند صدقه جاریه تعریف نموده

با توجه به تحوالت اقتصادي، وقف امروز اموالی را به ثبت رسانده است 

گذاران قدیم نبوده و یا اگر هم بوده از نظـر اجرایـی آن را    که در ذهن قانون

رسد امروزه باید وقـف را چنـین تعریـف    اند. لذا به نظر میدانستهمتعذر می

ـ     «کرد:  افعش در وقف عبارت است از تخصیص مـال معـین بـراي اینکـه من

در این تعریف بـه جـاي کلمـه عـین از      .»جهت خیر معینی به مصرف برسد

باشـد و جـز عقـارات و     مال استفاده شده، چرا که کلمه عین ضیق مـی  هواژ

که تعبیر مال شامل اموال سیال دیگـري   شود و حال آنمنقوالت را شامل نمی

(عبـده   رددگـ  یهاي اخیر مورد توجه واقفین قـرار گرفتـه نیـز مـ     که در سال

  .  )5: 1384تبریزي، 

ـ  خر از تعبیـرات مشـترکی بـراي معرفـی وقـف      أعمده فقهاي متقدم و مت

معنا کـرده » االصل و تسبیل یا اطالق المنفعهتحبیس«اند و آن را استفاده کرده

ها اشـاره خـواهیم   اند. این تعریف از روایات اقتباس شده که به برخی از آن

ت مال وقفی از جمیـع نقـل و انتقـاالت مـالی     کرد. منظور از تحبیس ممنوعی

(مگر در موارد استثنایی) و مراد از تسبیل هم این است که منفعت مال  است

  وقفی از قبیل سکونت در خانه و خوابگاه، تشکیل کالس در مدرسـه، نمـاز  

خواندن در مسجد، عبور از پل، درمان در بیمارستان و... در انحصار کسـانی  

(بجنـوردي،   ت که وقف به نفعشـان انجـام گرفتـه اسـت    علیهم) اس (موقوف

. از منظر حقوق، وقف عمل حقوقی خاصی اسـت کـه در   )231-233: 1382

منظور رسیدن به هدف  موجب آن مالکی، به قرار دارد و به» عقد معین«شمار 

کند تـا از   می» حبس«معنوي و اخالقی، مال یا بخش معین از دارایی خود را 
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د و منافع آن را به مصرف در راه رسیدن به هدف خـویش  انتقال مصون بمان

خواهد به دانشجویان بـا اسـتعداد و   دهد. براي مثال، مالکی میاختصاص می

سـازد و آن را بـه خوابگـاه    اي میساختمان چند طبقه .بضاعت کمک کندبی

قـانون مـدنی نیـز کـه در      55دهـد. مـاده   گونه دانشجویان اختصاص می این

اشـاره بـه   » عین مال حبس و منافع آن تسـبیل شـود  «گوید: تعریف وقف می

 ارکان عمل حقوقی منشأ وقف را معین سازد ،همین معنی است تا به اجمال

  ).117: 1377(کاتوزیان، 

در وقف، قصد قربت شرط نیست؛ ولی از اعمال مستحبی است که ثواب 

نی باشد که شود، باید عی مالی که وقف می )55: 1362(خمینی،  فراوانی دارد

بردن از آن، موجـب از بـین رفـتن آن نشـود؛ بنـابراین فقـط کاالهـاي         سود

هـا و زیـورآالت و   اي ماننـد زمـین، خانـه، مزرعـه، درختـان، کتـاب       سرمایه

توان وقف کرد و کاالهاي مصرفی و منافع اموال حیوانات و ابزار تولید را می

  . )61: 1362 (خمینی، توان وقف نمود و انسان و نیز دیون را نمی

  مفهوم شرعی وقف. 1-3

 انـد. در کتب فقهی، فقهاي امامیه هر یک تعریفی در مورد وقف ارائه نمـوده 

تحبـیس   بیان فقها به انحاء گوناگون تعریف شـده اسـت از جملـه:   وقف در 

االصل و تسبیل المنفعه بیان شده است و جمع آن وقوف و یا اوقاف اسـت.  

. )286: 3ق، ج 1422(طوسـی،   شاذ و نادر استگوییم وقفت، اما اوقفت می

الوقـف عقـد    ده است:ش، وقف با مقداري تغییر چنین تعریف جایی دیگردر

اما در ) 43: 4ق، ج 1409(محقق حلی،  ثمرته تحبیس االصل واطالق المنفعۀ

لمعه همان عبارت الوقف عقد یفید تحبیس االصل و اطالق المنفعه اسـتفاده  

نویسد:  . شهید ثانی در ذیل تعریف شرایع میق)1411(شهید اول،  شده است

جا وقف به بعضی از خواص آن تعریف شده است. یعنی این تعریف  در این

هـاي وقـف اسـت.     حقیقی نیست. تحبیس اصل و اطالق منفعت از ویژگـی 
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 ،صـورت  ایـن  طـور دائـم منظـور باشـد در غیـر      بنابراین باید تحبیس اصل به

عمري رقبی نیز همین شرایط را دارا هستند. بـا  مواردي مانند حبس، سکنی، 

توان این موارد را از شمول وقف خارج کرد. صاحب  اصل دوام در وقف، می

جواهر نیز در ذیل تعریف شرایع، دلیل عدول متاخران از واژه تسبیل به واژه 

دهد: منظور از تسبیل، همان اباحه تصـرف بـراي    اطالق را چنین توضیح می

ت که هر طور بخواهد، همانند تصرف در ملک طلق، تصرف علیه اس موقوف

هایی) و براي فهم منظـور آزادي در تعریـف از واژه    کند. (البته با محدودیت

  . )28: 2ق، ج 1426(صاحب جواهر،  اطالق استفاده شده است

اما از آن جهت که واژه تسبیل در حدیث نبوي آمده اسـت، بهتـر همـان    

  است. واژه تسبیل

گوید: منع  کرکی در جامع المقاصد در معناي تحبیس االصل می اما محقق

از تصرف به معناي نقل و انتقال از قبیل بیـع، هبـه و... اسـت. امـام خمینـی      

الوسیله وقف را سلب کردن مالکیت مال از خود و در  سره) در تحریر (قدس

  . )62: ص 2، ج 1362(خمینی،  راه خدا و خیر قرار دادن منفعت آن است

  وقف در روایات. 1-4

هاي انسان پس از او سه چیز است:  السالم): بهترین بازمانده امام صادق (علیه

فرزند نیکو که برایش آمرزش بخواهد و شیوه نیکویی که از آن پیروي شـود  

  . )181: 103ق، ج 1403(مجلسی،  اي که از او باقی ماند و صدقه جاریه

بعـد از مـرگ انسـان بـه جـز سـه       فرماینـد:   السالم) می امام صادق (علیه

اي که در زمان حیاتش  صدقه .1خصلت هیچ پاداشی در پی او نخواهد بود: 

اي کـه   صـدقه موقوفـه   .2 جاري ساخته است که تا روز قیامت جریان دارد.

عملی کـه دیگـران   . 3. )181: 103ق، ج 1403(مجلسی،  شود ارث برده نمی

  ه براي او طلب آمرزش کند.برایش انجام دهد یا اینکه فرزند صالحی ک
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  وقف اقسام. 1-5

اي مازاد بر نیاز  صورت معمول کسی است که داراي کاالهاي سرمایه واقف به

وقـف  «خود است. وقف تقسیمات گوناگونی دارد. از جملـه تقسـیم آن بـه    

است. اگر نظر واقف، از وقف، تحصیل درآمد مادي » وقف منفعت«و » انتفاع

مانند احداث مسجد در زمین ملکی خـود   ؛گویند» فاعوقف انت«آن را  ،نباشد

ها. اگر نظر واقف از وقف، تحصیل درآمد باشد و یا زمین موات و امثال این

نامنـد. ماننـد وقـف    » وقف منفعت«آن را  ،تا در مصرف معلومی هزینه شود

اي. انـواع وقـف انتفـاع را    چند دکان براي حفظ و اداره مسجد و یا مدرسـه 

ــف« ــده» اصــول وق ــم نامی ــده ــی،  ان ــت  ).114: 1364(کبیس ــف از جه وق

  علیه بر پنج قسم است: موقوف

هـا   ها، مقبره وقف بر جهات مذهبی مانند وقف براي مساجد، حسینیه -1

  و...

ها،  ها، جاده وقف در جهت مصالح عامه اقتصادي مانند وقف براي پل -2

 ها، مدارس و... سدها، بیمارستان

زدگـان،   ی، مانند: فقیران، سادات، عالمان، جنگوقف براي عناوین کلّ -3

 معلوالن، سالخوردگان، یتیمان و...

که کسی مال خود را براي فرزنـدان   وقف براي افراد خاص مثل این  -4

 خود یا دوست یا فرد دیگر وقف نماید.

در راه «یعنی » اللّه فی سبیل«؛ اگر مالی »اللّه فی سبیل«وقف در جهت   -5

 توان در هر راهی که ثواب دارد، صرف کرد د، منافع آن را میوقف شو» خدا

  ).62: ص 1362(خمینی، 

  مادي ها، مصادیق و آثار اموال غیر ویژگی .2

مادي الزم است جایگاه این قسم اموال را  قبل از بررسی و مصادیق اموال غیر

  بندي اموال بر اساس حقوق مدنی و فقه آشنا شویم: با توجه به تقسیم
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  )  يمعنو( مادي غیر اموال گاهیجا نییتب و یمدن حقوق در اموال انواع .2-1

 ،دیگـر  عبـارت  هر چیزي است که قابل تقویم به پول و یـا بـه   ،منظور از مال

داراي ارزش مبادله اقتصادي و دادوستد داشته باشد. فرق بین مـال و شـیء   

این است که مال همواره داراي ارزش مبادله اقتصادي و قابل تقویم به پـول  

است، ولی شیء ممکن است ارزش مبادله اقتصادي داشته یا نداشـته باشـد.   

و هوا، کـه   بنابراین هر مالی شیء است ولی هر شیء مال نیست. مثالً آفتاب

روند و ارزش مبادله اقتصادي ندارند و قابل تملـک و  کار نمی هدر دادوستد ب

آینـد. مـال الزم   لیکن مال به شـمار نمـی   ؛تقویم به پول نیستند، شیء هستند

نیست که محسوس و مادي باشد؛ بلکه حقوقی که ارزش مـالی و اقتصـادي   

چند کـه موضـوع آن شـیء    آیند، هر داشته باشند نیز جزء اموال به شمار می

معین مادي نباشد. بنابراین حق مخترع و مؤلف نسبت به آثار خود یا طلبـی  

دارائی در عرف و در  شود.جزء اموال محسوب می ،که کسی از دیگري دارد

اصطالح حسابداري داراي مفهومی نزدیک به مفهـوم مـال اسـت. لـیکن در     

رونـد.  کـار نمـی   عنی بـه اصطالح حقوق مدنی، این دو کلمه همیشه به یک م

گیـرد.  رود که بدهی را نیز فرا مـی کار می اي بهدارائی گاهی به معنی گسترده

اي مرکب از دو جزء است: جزء مثبـت و جـزء   مجموعه ،دارائی بدین معنی

گردد. این جزء مثبت دارائی از اموال و حقوق مالی شخص تشکیل می منفی.

  رد:توان به سه دسته تقسیم کحقوق را می

گیرنـد، ماننـد   حقوق عینی: حقوقی که به اشیائ معین مادي تعلق مـی  -

  حق مالکیت و حق مستأجر نسبت به مورد اجاره.

حقوق دینی: حقوقی که اشخاص بر ذمـه دیگـران دارنـد، ماننـد حـق       -

  بستانکار نسبت به بدهکار.

حقوق فکري: حقوقی که داخل در هیچ یک از دو دسته مذکور نیستند  -

ضوع آنها شیء معین مادي نیست، بلکه فعالیت فکري و معنوي دارنـده  و مو

آنهاست و نیز این حقوق برخالف حقوق دینی علیه شـخص معینـی اعمـال    
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شوند. حقوق فکري مانند مالکیت نوعی حقوق انحصاري هستند، بـدین  نمی

خواهـد،  که می گونه دهند که منحصراً، بدانمعنی که به صاحب حق اجازه می

هاي فکري نیـز  حقوق را مالکیت رو این برداري کند؛ از این ق خود بهرهاز ح

کـه ایـن    اند؛ مانند حق مؤلف و مخترع و هنرمند نسبت به آثـار خـود  نامیده

باشـد و   دسته از حقوق داراي دو جنبه الف. حق معنوي و ب. حق مادي می

ی جـزء منفـ  آنچه در اینجا مورد نظر ماست، جنبه مادي این حقـوق اسـت.   

دارائی شامل کلیه تعهدات و دیون مالی شخص است. بنابراین، دارائی نه تنها 

هـاي مـالی او نیـز     منقول شخص است، بلکه بدهی شامل اموال منقول و غیر

دارائی، طبـق نظریـه علمـاي کالسـیک،      دهند.جزئی از دارائی را تشکیل می

البتـه   اسـت، رو غیر قابل انتقال بـین زنـدگان    الزمه شخصیت است و از این

. دارائـی انعکاسـی از   آنچه غیر قابل انتقال است، ذمه است نه خـود دارایـی  

دانـان از ایـن خصوصـیت دو     شخصیت فرد در زمینه اقتصادي است. حقوق

  گیرند: نتیجه می

اوالً، هر کس الزاماً داراي دارائی است. جزء مثبت دارائـی ممکـن اسـت    

بردگی لغو شده اسـت، هـر فـرد بـه     ناچیز باشد؛ با وجود این، از زمانی که 

  ناچار باید براي ادامه زندگی یک رشته حقوق مالی داشته باشد.

طـور کـه    توانـد داشـته باشـد. همـان    ثانیاً، هر کس جز یک دارائـی نمـی  

توانـد متعـدد و شـامل    شخصیت انسان قابل تجزیه نیست، دارائی او نیز نمی

اند دارائی خود را تجزیه کنـد و  توهاي کامالً مستقل باشد. البته فرد می بخش

هر جزء را به امري تخصیص دهد، مثالً با بخشـی از آن تجـارت کنـد و بـا     

بخشی دیگر اموال غیرمنقول و مستغالت خریداري نماید و بخشی دیگـر را  

ند و اجزاء یک کـل بـه   ا ها به هم مربوط ذلک این بخش در بانک بگذارد، مع

در تجارت خود ضرر کند، امـوال دیگـر    رو اگر شخص آیند. از اینشمار می

بایــد جوابگــوي تعهــدات و دیــون او باشــند و بســتانکاران تجــارتی او، در 

  توانند از اموال دیگر وي مطالبات خود را وصول کنند. صورت لزوم، می
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اي از حقوق و تعهدات شخص است و این خالصه آنکه، دارائی مجموعه

ممکـن اسـت عناصـر و محتویـات      توان از هم تفکیک کرد.دو جزء را نمی

تواند وحدت این مجموعه دارائی و ارزش آن تغییر کند، لیکن این تغییر نمی

البته الزم به ذکر است که این وحدت، امري معنوي اسـت و   را از میان ببرد.

در واقع امر تعهدات هر فردي در حیطه مسئولیت وي قابل اسـتناد اسـت و   

ل دامنه تعهدات فرد را گسترش داد. تا جایی که توان با استناد به این اص نمی

هاي سهامی و با مسـئولیت محـدود مسـئولیت و تعهـدات افـراد       در شرکت

باشد و نسبت به کل دارایـی آنهـا قابـل     دار فقط در حیطه سهام آنها می سهام

  باشد. استناد نمی

چون دارائی شخص عبارت از یک کل مرکب از دو جزء مثبت و منفـی  

گوي تعهدات و دیون او هستند. ارتباط بین ایـن دو   ل وي جواباست، اموا

کند که بستانکاران بتوانند، در صورت لزوم، امـوال بـدهکار   ایجاب می ،جزء

را، از طریق قانونی، توصیف کنند و به فـروش رسـانند و از ایـن راه طلـب     

اند: اموال شخص وثیقـه  رو علماي حقوق گفته خود را وصول نمایند. از این

  کلی دیون اوست.

گرچه در قانون مدنی ضمن مواد مختلف به عناوین منقـول، غیرمنقـول،   

مثلی، قیمی، عمومی، مجهول المالک و مباحات اشاره رفته، لکـن در تقسـیم  

منحصراً امـوال منقـول و غیرمنقـول مطـرح گردیـده       11بندي اموال در ماده 

مختلف تقسیمات زیـر را  است. در اینجا با توجه به مجموع مقررات و مواد 

 دست داد. توان از اموال بهمی

  تقسیمات اموال. 2-2

  اموال مادي و اموال غیرمادي. 2-2-1

باشد ماننـد خانـه،   یت میرؤموضوع مال گاه شیئی خارجی، ملموس و قابل 

صورت مـادي و در خـارج از ذهـن انسـان وجـود دارد و       اتومبیل و... که به
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باشد که در  موضوع مال امري ذهنی و اعتباري می باشد و گاهمنشاء فایده می

خارج و عالم محسوس وجود ندارد لیکن به اعتبار ذهنی منشاء فایده مـادي  

آیـد، ماننـد حـق    حساب مـی  هباشد و از این حیث جزء دارائی شخصی ب می

شـرکت بـر روي سـهام همـان شـرکت. امـوال        دار یک اختراع یا حق سهام

مال منحصراً بـه   ،باشد زیرا در سابقفعلی جامعه میغیرمادي زائیده نیازهاي 

تـدریج کلیـه حقـوقی کـه داراي ارزش      هشد و بمصادیق قسم اول اطالق می

  اقتصادي بود جزء اموال تلقی گردید.

مال غیرمادي، همان حق مالی است. این حق، خودش مال است. یعنی باید 

شود، مانند حق سرقفلی که مال دانست. خواه بر مال مادي اعمال  آن را مستقالً

شود، خواه بر مـال مـادي اعمـال     در ملک تجاري براي مستأجر آن ایجاد می

نشود، مانند حق تألیف. توضیح این که مال، پایگاه یا پایه مادي دارد و یا این 

پایگاه یا پایه مادي براي آن قابل تصور است. در مال مادي، پایه مادي خـود  

به علت این که تجلی و تجسم مادي دارد، مال است  مال است. یعنی پول مثالً

و یخچال و تلویزیون و فرش و طال و جواهر هم به همـین قیـاس. در مـال    

در حق تألیف، پایه مادي به  غیرمادي هم این پایه مادي قابل تصور است. مثالً

طور. ولی هرگاه توجه کنیم  ظاهر همان کتاب است، در حق ترجمه هم همین

ب نبوده که پایه مادي آن حق باشد، خود نویسنده پایه مادي و علت که این کتا

یابیم که انسـان، مـال    بریم و در می ایجاد آن بوده است، به عمق معنی پی می

نیست ولی بروز هنري از او (نویسندگی یا ترجمه) باعث به وجود آمدن حق 

ا نباید تألیف و حق ترجمه شده است (حقوق مالی). وجود کتاب، یعنی اثر ر

پایه مادي حق تألیف دانست. چنین تصوري اشتباه است. اثر، جایگاه و دلیل 

دهد که حق تألیف در این کتاب بروز کرده است  وجود مؤثر است و نشان می

  نه اینکه پایه حق تألیف این کتاب است. 

گویـد. تفکـر    قانون مدنی از اموال مادي و امـوال غیرمـادي سـخن نمـی    

ز مال، متمایل به این اسـت کـه مـال غیرمـادي را جـزو      کالسیک و معمول ا
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هـاي عمـومی    اموال نداند. ولی جستجو در مواد قوانین و عملکـرد سـازمان  

ها) یعنی به اصطالح  ها) و غیردولتی (مانند شهرداري دولتی (مانند وزارتخانه

 رساند که اموال غیرمادي نیز در نظـر  ، ما را به این نتیجه میءمنطقیان، استقرا

گذاران بعد از قانون مدنی، اعتبار مال را دارند و اگر اهمیت آنها بیشتر  قانون

  از اموال مادي نباشد، کمتر از اموال مادي هم نیست.

حق مالی، در مواد قانون مدنی (اگر چه تصریح به مـالی بـودن آن نشـده    

سخ، حق مالکیت (اعم از حـق مالکیـت بـر عـین یـا      فاست) در مورد خیار 

  شود.  حق انتفاع و حق ارتفاق و حق بر عین مرهون، دیده می منفعت)،

  ي اموال غیرماديهاویژگی . تعریف و3

  . تعریف3-1

ها  است از حقوق مربوط به آفرینش  عبارت 1فکري یا معنويحقوق مالکیت 

  .هاي علمی، صنعتی، فنی و ادبی و هنري هاي فکري در زمینه و خالقیت

هـاي   نامـه  هاي مربوطه و حتی در موافقت نامه ها و موافقت در کنوانسیون 

(تـریپس) کـه نسـبت بـه      2حقـوق مالکیـت معنـوي    ، برايمرتبط با تجارت

هاي قبلی از جامعیت بیشتري برخوردار اسـت، تعریـف جـامع و     کنوانسیون

بلکـه اغلـب مصـادیق آن برشـمرده شـده و سـپس        است، نشده ارائهمانعی 

مـاده   2ها مشخص شده است. مثالً در بند  حدود و ثغور حقوق مرتب بر آن

                                                                                                 
1 .Intellectual Property Rights امالك و اسناد و ثبت سازمان اسناد در و ایران در رسمی هاي نوشته در 

 از برخی در ولی شده ترجمه »معنوي مالکیت حقوق« به اصطالح این قوانین در نیز و ایران اسالمی جمهوي
 کلمه براي نیز لغت فرهنگ در. است شده برده کار به »فکري مالکیت حقوق« مزبور اصطالح براي بعضاً هانوشته

Intellectual استفاده ترجمه دو هر از کتاب سراسر در. است رفته کار به »عقالنی« و معنوي »فکري« لغت 
 رعایت براي باشد بهتر شاید که گفت توانمی وجود این با است نشده اتخاذ یک هیچ نفع به خاصی موضع و شده

 در توانـد می معنوي کلمه که هرچند شود، داده ترجیح معنوي مالکیت اصطالح مقررات، و قوانین با سازگاري
 .)عمید فرهنگ به شود رجوه( نماید ءالقا معنا به منسوب نظیر را دیگري خاص معانی فارسی

2. Property rightd (TRLPs) 
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چنـین   1در کنوانسیون پاریس بـراي حمایـت از حقـوق مالکیـت صـنعتی      2

هـاي   هـر چنـد در کنوانسـیون   معنـوي  موضوع حقوق مالکیـت  : «خوانیم می

حقـوق آن داده نشـده ولـی در     مورد بحـث تعریفـی از مالکیـت معنـوي و    

هاي علمی در این بـاره سـعی شـده اسـت کـه ایـن نقیصـه تاحـدي          نوشته

بالنکنـی مالکیـت معنـوي را چنـین تعریـف       لاز جمله مایک .»برطرف شود

ها به پدیـد   هاي فکر و ذهن بشر که دولت در قبال آن خالقیت« :نموده است

دت معینـی بـه منظـور    بـرداري را بـراي مـ    آورندگان آن حق انحصاري بهره

در کشـور مـا نیـز     2.»نمایـد  جلوگیري از استفاده غیرمجاز دیگران اعطاء مـی 

نظر ندارنـد و بـه عـالوه     دانان در تعریف حقوق مالکیت معنوي اتفاقحقوق

    اند. تعریف جامع و مانعی را ارائه نداده

دانـد کـه داراي ارزش    هـاي فکـري را حقـوقی مـی     ی مالکیتیدکتر صفا

معـین مـادي نیسـت و     ءهـا شـی   و دادوستد است ولی موضوع آن اقتصادي

. )309: 1379صـفایی،  ( موضوع این حقوق فعالیت و اثر فکري انسان اسـت 

داند کـه بـه صـاحب آن     دکتر کاتوزیان حقوق مالکیت معنوي را حقوقی می

دهد از منافع و شکل خاصـی از فعالیـت یـا فکـر انسـان منحصـراً        اجازه می

  .)104: 1378کاتوزیان، ( استفاده نماید

)، حقـوق مالکیـت   (WIPO, 1997: 15 وایپـو به نقـل از  میرحسینی دکتر 

هـاي   هـا و خالقیـت   معنوي را در معناي وسیع کلمه حقوق ناشی از آفرینش

(میرحسـینی،   دانـد  هاي علمی، صـنعتی، ادبـی و هنـري مـی     فکري در زمینه

نی فرانسه اموال را به دو . دکتر سید حسن امامی با تبعیت از قانون مد)1385

قسمت مادي و غیرمادي تقسیم نمـوده اسـت و امـوال غیرمـادي را امـوالی      

                                                                                                 
1. Paris Convention for the Protection of Industrial Property Trade Related 
Aspects of Intelectual 
2. Paris Convention for the Protection of Industrial Property Trade Related 
Aspects of Intelectual, p 10. 
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داند که وجود مادي و عینی در خارج ندارنـد ولـی جامعـه وجـود آن را      می

اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تألیف، حـق تصـنیف   

  .)19: 1378(امامی،  وحق اختراع

مرکب از » حقوق معنوي«عبارت توان گفت:  بندي می عنوان جمع بهدر نتیجه 

است که فهم آن به تعیـین معنـاي ایـن دو واژه     »معنوي«و  »حقوق« دو اصطالح

اي کـه قـانون    ست از سـلطه ا  حق عبارت ،باشد. در اصطالح حقوقی موکول می

براي اشخاص به رسمیت شناخته تا نیازهاي خود را بـا اسـتفاده از آن برطـرف    

نمایند: امتیازي قانونی که اشـخاص را در ادامـه زنـدگی شـرافتمندانه و انسـانی      

: 1377(کاتوزیـان،   وحـدت نظـر وجـود نـدارد     »حـق «کند. در تعریف  یاري می

دهـد تـا    ی که حقوق هر کشور به اشخاص می: برخی معتقدند: توانای)485- 420

طور مستقیم استفاده کنند، انتقال مال و انجام دادن کـاري را از دیگـري    از مالی به

قدرتی که از طرف قانون بـه  « :کنند گونه تعریف می بخواهد برخی نیز حق را این

این تعریـف از حیـث    )216: 1368(جعفري لنگرودي،  »شخص داده شده است

  نسبت به همه حقوق قابل تأیید است.شمول آن 

هاي قانونی اشخاص بـه نوبـه خـود بـه دو      به هر حال، امتیازها و قدرت

شوند: حقوق غیرمـالی بـراي رفـع نیازهـاي      مالی تقسیم می گروه مالی و غیر

اخالقی و عاطفی اشخاص به آنهـا اعطـاء شـده اسـت و قابـل دادوسـتد و       

زوجیت و حضانت. در مقابـل، حـق   محاسبه و تقویم مالی نیستند. مثل حق 

هاي مالی افـراد بـه آنهـا داده شـده اسـت و در       مالی به منظور رفع نیازمندي

گیرند. از این میان حقوق غیرمالی بـه   ستد قرار می و جامعه مورد مبادله و داد

طـور عـام و    ستد و انتقال نیستند از مقوله قراردادهـا بـه   و لحاظ آنکه قابل داد

خاص خارج هستند و براین اساس بایـد آنهـا را از بحـث     طور عقد وقف به

سـتد و   و مادي قابل داد خارج کرد. اما اگر بحث را به حقوق مالی (اموال غیر

مصون از انتقاد  »حقوق معنوي«ارزش اقتصادي) محدود نمائیم باز هم عنوان 

  نخواهد بود. زیرا:
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مادي دانست.  غیرهاي حقوق مالی، باید آن را جزو اموال  به لحاظ ویژگی

شـوند: بخشـی از آنهـا در     عبارت دیگر، حقوق مالی به دو دسته تقسیم می به

شوند مانند حق ارتفاق، حق انتفـاع   ارتباط با اموال مادي و ملموس ایجاد می

اي بـا   گونه ارتبـاط ویـژه   منقول و غیره و گروه دیگر هیچ از مال منقول یا غیر

راع و حق مؤلّف. بنابراین ذات حق همواره مانند حق اخت ؛اموال مادي ندارند

مادي است و توصیف حق به معنوي یـا مـادي    عبارت بهتر، غیر معنوي و به

. از سـوي دیگـر،   به بعد) 22: 1383(حمیتی واقف،  رسد صحیح به نظر نمی

مادي است و در این تحقیق بـا همـین    اگرچه به معناي غیر »معنوي«عبارت 

مالی را بـه   ولی ممکن است شبهه حقوق غیر ،گیرد معنا مورد تحلیل قرار می

ذهن متبادر سازد که اساساً از این بحث خارج هستند. عالوه بر این، امکـان  

 شده براي پدید آورنـدگان آثـار   شناخته »حقوق معنوي«اختالط این عنوان با 

مختلف نیز وجود دارد. بر همین اسـاس اسـت کـه بسـیاري از نویسـندگان      

عبارت  »حقوق مالکیت معنوي«دهند به جاي استفاده از اصطالح  ترجیح می

 »حقوق معنوي«کار گیرند. به هر حال، منظور از  را به »حقوق مالکیت فکري«

هاي مالی اسـت کـه محسـوس و ملمـوس نیسـتند و       در این تحقیق، قدرت

عبارت بهتر، واقعیت خارجی ندارند. اموالی با ارزش که بشر آنها را حسب  به

ضرورت خلق و شناسایی نموده است ولی پایگاهی عینی ندارند. این امـوال  

به هیچ مال ملموسی ارتباط و تکیه ندارند ولی در وجود و ارزش آنها تردید 

از بحـث خـارج   خـود   به مالی خود مادي غیر نیست. به این ترتیب، حقوق غیر

هستند. از میان حقوق مالی نیز تنهـا آن گـروه از حقـوق مـدنظر اسـت کـه       

 ،شوند. این حقـوق  اعتباري و بدون ارتباط با اموال مادي، ارزشمند تلقی می

  شوند.  اصطالحاً حقوق مالکیت فکري (معنوي) نامیده می

 ،با توجه به مراتـب فـوق، آنچـه در همـه ایـن تعـاریف مشـترك اسـت        

هاي عینی و ملموس نیستند و یکـی   هاي معنوي مالکیت ست که مالکیتا این

توانـد   ها نیز مـی  این ویژگی این است که نقض این مالکیت از آثار مترتب بر
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هاي عینی صورت پذیرد. نتیجه دیگر مترتـب   تر از نقض حقوق مالکیت سهل

الملـل   توان قاعده حاکم بر اموال در حقوق بـین  است که نمی این ،بر این امر

خصوصی و تعارض قوانین را در مورد آنان اعمـال نمـود و بایـد بـه دنبـال      

موجب قاعـده امـوال در    قاعده دیگري بود که استثنا بر قاعده اموال باشد. به

  اموال تابع قانون محل وقوع خود هستند. ،تعارض قوانین ایران

وق بر تصرف و مالکیت و سایر حق« گوید قانون مدنی ایران می 966ماده 

در آنجا  ءمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن شی اشیاء منقول یا غیر

منقـولی از مملکتـی بـه مملکـت     یء ذلک حمل ونقل شدن ش واقع است، مع

تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقـوع   دیگر نمی

همچنـان کـه   « نسبت به آن تحصیل کرده باشد، خللی وارد آورد. ءاولی شی

هاي معنـوي بـه    این ماده تکلیف قانون حاکم بر مالکیت شود در مالحظه می

بندي اموال منقول یـا   کدام از طبقه هاي مزبور جزء هیچ لحاظ این که مالکیت

توان مفاد ایـن مـاده را    گیرند، مشخص نشده است و نمی منقول قرار نمی غیر

کـه بـه هـر حـال در روابـط      الرعایـه دانسـت و از آنجـایی     ن الزمآدر مورد 

لذا قوانین کشـورهاي   ،المللی باید تکلیف حاکم بر این اموال معلوم شود بین

 ،جانبـه  اي و چنـد  المللی منطقه هاي بین نامه ها و موافقت مختلف و کنوانسیون

ها در  عنوان محل وقوع اعتباري براي آن ها را به قانون محل ثبت یا انتشار آن

این ترتیب اصل سرزمینی بودن قوانین در مورد اموال نیز  تا به ؛گیرند نظر می

. این ترتیبات نظیر قاعده کلی مربوط )41: 1376نیا،  (ارفع »رعایت شده باشد

  گردد. نظر از تابعیت مالک اعمال می صرف 1به اموال
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رغم اختالف زیادي که با هم دیگـر دارنـد،    مجموعه حقوق مورد بحث علی
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