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 چکیده

شخصیت انسان و قوانین حاکم بر حقوق مربوط به آن، موضوع بسیاری از تحقیق هاي 
بسیاری با نظر به شخصی بودن حقوق متعلق به شخصیت . فقهی و حقوقی معاصر است

اند و با اعتقاد به  خص دانستهانسان، حق تمتع نسبت به آن را مختص به خود ش
ها  تکوینی و ذاتی بودن این حقوق، اصل اولیه را عدم امکان اسقاط یا نقل و انتقال آن

دانند؛ در حالی که با توجه به امکان جداسازی طرفیت اضافه در برخی از این حقوق  می
 حق فرد ی، خصوصیم و حریحق کرامت انسانها، همچون  و پذیرش دائمی بودن آن

 یمند  حق بهرهیت،نام و عنوان و هو، حق  حق نسبی،و ابداعات فکر نسبت به آثار
های مربوط به این حقوق  ؛ بازنگری احکام و ویژگی....یت و حق تابعی، اجتماعیثیتازح

 .ضروری است
 درحقوق وابسته به "حق"های  این مقاله کوشیده شده است تا ضمن انطباق ویژگی در

بسیاری از این وع رابطه این حقوق با شخصیت انسان، در شخصیت و با توجه به ن
 .پذیری یا قابلیت نقل و انتقال شد حقوق، معتقد به اسقاط

 
 ، شخصیتحق، حق وابسته به شخصیت: واژگان کلیدی
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 درآمد
حق درخواست احترام و ممانعت حقوق وابسته به شخصیت و به تبع آن،  برخورداری از

تعرض به بوده،  انسان ی مهم و اساسهای اولویتاز آن،  از یرو  در بهرهیگراناز اخالل د
 حق فرد ی، خصوصیم و حریحق کرامت انسانحقوق مربوط به شخصیت؛ همچون 

 ی جرم انگار،...یت ونام و عنوان و هو، حق  حق نسبی،نسبت به آثار و ابداعات فکر
 ی،قوق بشر اسالموحی کشور واصول قانون اساسیی ایران  و جزای مدنینشده و در قوان

بسیاری از فقهاء و حقوقدانان این حقوق را به ویژه در . مورد توجه قرار گرفته است
ذاتی بودن، ؛ زیرا دانند  قابل نقل و انتقال نمی،مواردی که فاقد عایدات مالی است

 عدم ،اصل اولیتا شود   موجب می،شخصی بودن و وابستگی این حقوق به حیات انسان
 . باشدها پذیری آننقل و انتقال 

این مقاله به منظور واکاوی مقتضای ذات و اصل اولی در حقوق وابسته به شخصیت، 
امکان ر فرض ب بررسی کرده؛ سپس ضابطه انتقال حق را نسبت به این حقوقابتدا 

نحوه نقل و انتقال حقوق وابسته به شخصیت ، این حقوقاز برخی اسقاط و نقل و انتقال 
و اهلیت تمتع نسبت به حق نقل و انتقال طرفیت اضافه (واع نقل و انتقال را با توجه به ان

 . قرار داده استبررسیمورد  ) نقل و انتقال اهلیت استیفاء و اعمال حقیا
 
 تعریف حقوق وابسته به شخصیت. ١
 اصطالح این اما است، نشده استفاده "شخصیت به مربوط حقوق" عبارت از ایران قوانین در
 به تنها و منظور آن است که انسان ]٣٣؛ ٢٧ ؛١٤؛ ١١:ـ کن[شده  ثبت ایران حقوق ادبیات در

اگر  شود؛ حال می برخوردار ها آن از تولد محض به که است حقوقی دارای بودن انسان خاطر
 حقوق، این به باشد، مطرح حقوق این کردن محدود و شهروندان و دولت رابطه بحث

 از شود، گفته سخن اشخاص خصوصی رابطه اگر از اام شود، می نیز گفته "بشر حقوق"
 نام) Droit de la personnalité(" شخصیت به مربوط حق" عنوان با ها انسان اولیه حقوق
 ] ٤٥.[ در نظر گرفته شود"حق اخالقی"تواند برابر با  که می] ٣٤[شود می برده

ست كه  غيرمادي ا شخصيت از جمله حقوق به وابسته در تعريفي ديگر، حقوق
 زین یقانون مواد و اصول در .شود در معنايي اعم از حق اخالقي و فكري مالحظه مي

 همین معنای حقوق وابسته به شخصیت مدنظر "حق غیرمادی"هنگام استفاده از اصطالح 
 رشد براي مساعد هاي زمینه ایجاد به موظف دولت« :یاساس قانون ٢١ اصلاست؛ مانند 
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 از حمایت قانون ١ ماده در ای » استاو معنوي و ديما حقوق احیاي و زن شخصیت
 فاقد نوجوانان و کودکان سرپرستي«: آمده بدسرپرست و سرپرست بي نوجوانان و کودکان

 و رهبري معظم مقام اذن با آنان، معنوي و مادي نیازهاي تأمین منظور به سرپرست
 . از مصنفان و مولفان قانون حمایت٣ یا ماده »گیرد مي صورت قانون این مقررات مطابق
 :ها عبارتند از های قانونی از آن  حمایتو این حقوق مصادیقاز  یبرخ
 و یرأ حق یآزاد بیان، و فکر یآزاد آمد، و رفت یآزاد مانند ،یفرد یها یآزاد. ١
 )ا.م.ق  ٥٨٣ و ٥٧٠ مادهم و .ق ٩٦٠ ماده ،یاساس قانون ٢٨ اصل( .شغل انتخاب یآزاد

 انسان شخصیت جزو دیگر اوصاف و تصویر و عکس نام، .تصویر و عکس حق نام، حق. ٢
 )م.ق ٩٩٨ ماده( .شود یم محسوب او شخصیت به تعرض ا،ه آن به تعرّض آمده، حساب به

 و توهین و گذار بود، قانون حمایت مورد نیز موارد گونه این .حیثیت و شرف و آبرو. ٣
 ٧٠٠ تا ٦٩٧ ، ٦٠٩ و ٦٠٨ ،١٦٤ تا مواد  ١٣٩( .است مسؤولیت موجب دیگران به افترا
 ) ١٣٧٩ هیاصالح و ١٣٤٦ مصوب مطبوعات قانون ٣١ مادها و .م.ق

 انسان یهنر و یفکر شخصیت به امور گونه این .یهنر و یفکر آثار به مربوط حق. ٤
 ...).قانون مصنفان و مولفان و ثبت عالئم تجاری و اختراعات و (گردند یم باز

 فاش از یتلفن مکالمات و ها نامه مصونیت: مانند ؛یصخصو یزندگ از تمتّع حق. ٥
 فصل و. ا.م.ق ٥٨٣ و ٦٤٨ و ٦٤١ و ٦٩٦ تا ٦٩٠ ادوم و یاساس قانون ٢٥ اصل( شدن
 یها داده از تیحما موضوع با ١٣٨٢ مصوب کیالکترون تجارت قانون اول مبحث از سوم

 .)یمجاز طیمح در اشخاص خصوص یزندگ با مرتبط
غیر مادی بودن متعلق : های این دسته از حقوق عبارتند از هصشاخبر این اساس، 

 و در در عنوان اولی، صیانت از مصالح مربوط به وجوه غیر مادی وجود انسان ها آن
 ضمانت اجرایی، مبتنی بر قوانین ی و داشتنشئونات مختلف انسانی، حمایت قانون

قابل تغییر ، غیر)دنرو  بین نميبا مرور زمان از(داشتن  دوام و ثبات  بودن،تکوینی و ذاتی
 ].  ۴۵[ بودن و تبدیل

شامل مصلحت هت صیانت از مصالح غیر مادی وجود، حقوقی که در جتمام  بنابراین،
، قوه عاقله و ، آبرو و شرافتدین و اعتقادات مذهبی، نفس و تمامیت روحی انسان

 . د بودنت خواهمصادیق حقوق وابسته به شخصیاز  ،آید ه کار می بهای عقل فراورده
 
 نقل و انتقال حقوق وابسته به شخصیت. ٢

و   دائمی حق غیر، این حقوق را از آن جهت که حقی شخصی استبسیاری از محققین
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ها را   و در تعریف خود از این حقوق، موقت بودن آن دانستهمحدود به زمان حیات افراد 
 را غیرقابل انتقال ها نو بر همین اساس آ ]٢٨؛ ٢٣[ .دانند های آن می جزء شاخصه

 ]  ٣٧؛ ١٠؛ ٥٧٩ص ،٣، ج٥[ .دانند می
 یقح ،است فرد برای مالی عایدات که دارای مواردی برخی معتقدند این حقوق، در

منتقل کرد و پس از به دیگران را در زمان حیات  آن مالی عایدات توان است و می  دائمی
سایر  نیز برخالف موارد این درهمچنان  اما ؛او دانست ورثه به فوت شخص نیز متعلق

 برای آن بودن خصوصی و متوفا شخصیت به وابستگی جهت به حق خود مالی، حقوق
بر همین ] ٩، ٢٥، ٢٤، ٢٢[ .دانند مشمول قوانین ارث نمیبوده،  انتقال قابل غیر ،متوفا

بودن  تصریح به دائمی  با وجودمولفان نیز مصنفان و  قانون حمایت از٤ماده اساس، 
 .ها را غیرقابل انتقال به حساب آورده است قوق وابسته به شخصیت، آنح
 
 مالک نقل و انتقال حقوق وابسته به شخصیت. ٣

ان که حق دانسته و چه آنمقتضای ذات که قابلیت انتقال حق را   چه آنان، امامیهفقهای
ادله برای  از مستنبط عقالیی ارتکازی ضابطه یک   به ارائهدانند، حق را اعم از حکم می

و   بحر العلوم.اند هکردپذیری ارائه  انتقال پذیری حق، پرداخته و مالکی مشابه با نقل
 "خاص شخص به حق تقوّم عدم" را  مالک،طباطبایی یزدی و بسیاری فقهای دیگر

حقوق به  انتقال قابلیت نائینی مالک ] ٤٦؛ ١٤٣، ص٢، ج٣٦؛ ١٢[ .کنند عنوان می
رسد این  البته به نظر می] ٤٨[ داند، می "مورث دارایی در شدن داخل" را ارث وسیله

 معنایزیرا  ،پذیر است و نه ضابطه انتقال حق مالک جزء لوازم و مقتضیات حقوق انتقال
؛ ]١٨[ .شود نمی اعتبار ترکه عنوان به آن حق که است این ارث به حق انتقال عدم

  ]١٤٣، ص٢، ج٣٦[» لمستحقان یسقط الحق بموت ا] ببقاء الشخص[ التقویم یمقتض«
 لیصدق أنه مما ترکه المیت، بأن ال یکون وجود الشخص وحیاته کونه حقاً قابال لالنتقال«

 ]١١٠، ص٦، ج٢ [.»مقوما له
فرد دارای  (حق ذی برای اگر ،"خاص شخص به حق تقوم عدم"قرار دادن  مالکبا 

ورثه  به و انتقال آن قلباشد، ن حق وجود مقوم شودکه دیده خصوصیتی، )حیات یا متوفا
  ]١٨[ .نیست جایز ندارد، را خصوصیت آن که یا کسی

 به زوجه یک از آن مرد، اگرچه نقل بین همسرانِ یک قَسم بر همین اساس در حق
از  اما است؛ متّصف و متقوّم بودن زوجه به وصف حقّ این زیرا ،است صحیح دیگر، زوجه
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 جایگاه درتواند  نمی او ، وارثاست زندهکه  مادام است زوجه حقّ حقّ، اینجا که  آن
بنابراین با احراز دو  ] ٣٨[ ...ندارد را ارث به انتقال گیرد؛ قابلیت قرار او خاص

   دائمیـ٢، ـ عدم تقوم به شخص خاص١: توان حق را قابل انتقال دانست  می،خصوصیت
 .بودن حق نسبت به دوره حیات ذی حقو فرا زمانی 
د از  حق بععدم تقوم در ارث حق که مقتضی بقایابطه با مالک  در راز فقهابرخی 

ع مشکل است و اثبات اعتبار این ویژگی جز از راه اجما فوت صاحب حق است، معتقدند
 مرگ ذیحق نیز به لحاظ عدم احراز تمسک به استصحاب بقای حق و عدم انقطاع آن با

 بر عدم قابلیت د شک، اصلدر مواربنابر این، ] ١١٠، ص٦، ج٢[. موضوع امکان ندارد
  .استانتقال حق 

پذیری حق اشاره   به ضوابط انتقالبه صورت مستقیماگرچه نیز فقهای اهل سنت 
به  .دارندبه علل انتقال هم اشاره شده ،  ارث بریگاه در البالی مصادیق اما ،اند نکرده

ی معروف  مذهب که از علما» مغنی المحتاج فی شرح المنهاج«عنوان مثال نویسنده کتاب 
 ملک إلی الشّفعة فی النّظر و« :گوید  علت انتقال حق شفعه میدربارهشافعی است، 

مالک  وی ]٢٩[. »یختلف ال إثباتها إلی المحوج الضّرر النّ ملکه، سبب إلی ال الشریک
دانند که این ضرر با فوت او همچنان  ثبوت حق شفعه را ضرر متوجه ملک شریک می

 .  به خود شریک است"عدم تقوم حق"مان معنای باقی است و این ه
در بیان ، زیرا پذیری مشترک است پذیری با بخشی از ضابطه در انتقال ضابطه در نقل
 حق مقوِّم عقال نظر در که باشد خصوصیتی حق صاحب در اگر«: اند ضابطه آن گفته

 اگراما  نیست؛ جایز باشد، نمی خصوصیت این دارای که دیگری شخص به حق نقل است،
 که همچنان. است جایز حق نقل ،شود نفی عقالیی صورت به خصوصیت این بودن مقوِّم
 موصی و بوده وی در که است خصوصیتی دلیل به داده وصی به موصی که وصایتی حق
 ] ١٦[. »ندارد معنا غیر به آن نقل لذا داشته، نظر وصی به خاص طور به

ی وجود فاوتمن یها ت نقل آن نیز دیدگاه در قابلی"مالیت داشتن حق" درباره نقش
توانند به عنوان عوض در  برخی این عامل را شرط دانسته، معتقدند حقوق نمی. ددار

اما برخی مطلقا ] ٢[معامله قرار گیرند اما می تواند معوض و موضوع معامله قرار گیرد؛ 
 مال به مال به هبیع عبارت از مبادلقائل به عدم امکان معامله حقوق بوده و معتقدند 

 بین متعلق اضافه یا سلطنت است و نه ؛ یعنی بیع مبادله استصورت اضافه یا ملکیت
در واقع حق به عنوان حکمی از احکام، متعلق اضافه .  بین خود اضافه یا سلطنتمبادله
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] ٣٩[.گیرد قرار نمی شود،یا ملکیت بدین شکل که انسان مالک آن)  مالک به حقاضافه(
 شود وارد دیگری ملک در عوضین از هریک که است شرط بیع در«: نویسد نائینی میمحقق 

 حق در معنا این که حالی در گیرد، قرار دیگر عوض جای در آن به ملک تعلق نظر از و
 و طرف تواند نمی حق بنابراین، .است مباین ملک با سنخیت نظر از حق زیرا یابد؛ نمی تحقق
 مال ملک، و حق  در نهایت برخی معتقدند]١١٠، ص١، ج٤٩. [»گیرد قرار ملک متعلق

 همان است؛ کافی اشکال حل در متعلَّق اعتقاد به مالیت و است مال ها آن اما متعلق نیستند،
 ]١٦[. است کافی معاوضه در ملک خود نه و ملک متعلق مالیت ملک، بحث در که گونه

 
 نقل و انتقال حقوق وابسته به شخصیت. ٤
 ،در قابلیت انتقال حق: زمانی بودن حق نسبت به دوره حیات ذی حقو فرا  دائمی ـ٤ـ١

القای خصوصیت شود و معلوم شود که قوام این » حیات داشتن ذی حق«باید از قید 
برخی محققین در تالیفات خود بدون . حق، منوط به حیات داشتن صاحب آن نیست

که  اد، تنها با مالحظه اینتوجه به این بازه زمانی در حیاتِ شخصیت انسانی افر
  این حقوق رااستیفایهای شخصیت انسان منحصر به خود شخص است، تمتع و  جنبه

و محدود به زمان  به عنوان حقی که مختص به دارنده آن است، یک حق غیر دائمی
ها  که مرگ، پایان بخش حیثیت انسانی انسان حال آن ]٢٣[اند؛ حیات افراد دانسته

ادیان، نشانه   در تمامیها داشتن یاد آن  احترام به مردگان و گرامیشود و محسوب نمی
 . اعتقاد به بقای حیثیت و شخصیت انسانی مردگان در میان ایشان است

توان به  های فقهی و مواد قانونی می  در آموزهرباره تداوم حیثیت و شخصیت متوفاد
 :  چند مطلب اشاره کرد

حرمة « و قاعده  حرمت افراد زنده پیش رفتهسر حدتا که احترام به میت در اسالم  ـ
در پاسخ به شخصی که ] ص[ یا روایاتی مانند سخن پیامبر اکرم »ی الح المیت کحرمة

: فرموندسوال کرد چرا در برابر عبور جنازه یک یهودی ایستادید و احترام کردید، ایشان 
 ی خدا برایامبر پن است کهنشانگر آ ]٤٣، ٢٠[ .» نبودی جنازه انسانیا آ: نفساًیستأل«

 و این حرمت و شخصیت انسانی  احترام قائل بودندی، و مرام ویشانسان، فارغ از ک
 .  همچنان پس از فوت باقی است

 ١ از ماده١٢در بند که گونه  آنهای شرعی و قانونی در هتک حرمت میت  ـ ضمانت
 ؛ازات معین شده استمج  برای اهانت به مردگان)١٣٢٤مصوب (آیین نامه امور خالفی 
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کسانی که بر خالف شعائر مذهبی یا آداب ملی به مردگان در مالءعام ناسزا گفته یا «
 . »دشو  ریال غرامت محکوم می٥٠ تا ١٠ روز حبس و تأدیه ٥تا٢اهانت نمایند به 

 لواط با میت، کردن میت، زنا یا مثله: مت میت نیز همچونسایر مصادیق هتک حر
 : مجاز دانسته نشده است ،نبش قبر، تشریح بدن اومیت، از نفی نسب 

در قانون کیفری، زنا و لواط با میت مجازاتی همانند زنا و لواط : زنا و لواط با میت 
و در فقه مجازات آن ] ا.م. ق٢٣٣ا و اطالق ماده .م. ق٢٢٢ ماده[ با شخص زنده دارد

که تنها ر زنای با همسر دجز 1 ؛]١[باشد  موجب تعزیر هم می،شدیدتر و عالوه بر حد
 .مجازات تعزیر دارد

؛ اما فقها  است، قذف میت قانون مجازات اسالمی٢٤٥به موجب ماده  : قذف میت 
؛ ٣٧؛ ٥٣١، ص١٣، ج٣٥[  عموم فقهای امامیهاختالف نظر دارند؛ هرچند در این باره

بت قذف میت را ثا] ٨؛ ٢٣٠، ص١، ج٦؛ ٣[ و بسیاری از اهل سنت] ١٥٣، ص٢٣، ج٤٧
و دلیل آن را عدم  ابوحنیفه آن را نپذیرفته همچون فقهای حنفی از  اما برخی ،دانند می

 بِمَوْتِ حد القذف فیَیَبْطُلُ«]: ٢٦[کنند امکان مطالبه حد قذف از طرف میت عنوان می
دند تنها  فقهای شافعی نیز بنا بر یک قول با همین مبنا معتق.»وَالْعَفْوِ بِالرُّجُوعِ لَا الْمَقْذُوفِ

د حد نتوان میاو  ورثه ،اگر مقذوف زمان قذف زنده باشد و قبل از اجرای حد فوت کند
 ش حقاستیفایدر صدد خود  در زمان حیات به شرط این که متوفاند نقذف را اجرا ک

دیدگاه ایشان این  ]٢٤، ص٩، ج٥.[برآن صدق کند» حق متروک«برآمده باشد تا عنوان 
 و مطالبه حد قذف را توسط وفا توسط زوج نیز مطرح کردهرا در بحث لعان زوجه مت

 ]٥.[اند  منوط به مطالبه زوجه در زمان حیاتش دانسته،ورثه زوجه
ای با قابلیت مطالبه آن   ثبوت حق برای فرد، مالزمه:توان گفت در نقد این دیدگاه می

را و تصرف  در موارد بسیاری افراد محق هستند اما اهلیت استیفاء، مطالبه نداشته،
 ،تفاوتی بین حالتی که در زمان قذفاز این رو، . ندارند؛ مانند محجور و مجنون و جنین

 .شخص مرده باشد یا در زمان استیفاء، فوت کرده باشد وجود ندارد
در بحث نفی نسب و فوت فرزند مورد لعان در مواد : لعان در نفی نسب میت 

میه معتقدند با وجود فوت فرزند مورد لعان،  اما فقهای اما،نیامده است  قانونی حکمی
مرحوم آیت هللا ] ٨٥، ص٣٤ج ،٤٧[ .همچنان حق نفی ولد و لعان از جانب مرد باقی است

 .»ولو مات أحد التوأمین قبل اللعان لنفیهما فله أن یالعن لنفیهما، الطالق أدلته«: بهجت آورده است

                                                                                                                                                                             
 .عمل این بودن تر شنیع و میت حرمت هتک بخاطر تعزیر و زنا بخاطر حد. ١
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نت از حق نسب او به عنوان یکی از  و صیام با فرض تداوم شخصیت متوفااین حک]  ١٣[
 قابل توجیه است چرا که فقهای شافعی و ابو حنیفه که لعان ،حقوق مربوط به شخصیت

  م را قطع نسب میت با مرگ دانسته علت این حک،دانند را در نفی نسب میت جایز نمی
 و حق نسب را با حق زوجیت و رابطه همسری ـ به عنوان یکی از 1]٣٠ـ٣٢، ص١، ج٦[

که با  اند و حال آن هدحقوق وابسته به شخصیت اکتسابی مربوط به شخصیت ـ قیاس کر
 به طور کامل زیرا رابطه زوجیت نیز با مرگ گرفت، ای توان چنین نتیجه این قیاس نمی

حق ارث بری زوجین از یکدیگر، جواز غسل و تدفین نیز  آن شود و موید منقطع نمی
 . رای حد زنا با میت در خصوص زوجین استها نسبت به یکدیگر، و عدم اج آن

که مناط تقوّم حق وابسته به  با توجه به این :خاص شخص به تقوّم عدم ـ٤ـ٢
و باقی خواهند    دائمیقوق به صورتشخصیت، صیانت از حیثیت انسانی است، این ح

 کند تا این نمیاختصاصی بودن حقوق وابسته به شخصیت، این حقوق را غیر قابل انتقال 
توان حقوق   نیست و نمیحقوق قابل انفکاک از متوفاطرفیت اضافه آن : ادعا درست باشد

 نفسه و بدون وجود متوفا جزء ما ترک و حقوق متروک متوفا  را فیوابسته به شخصیت
 .ت که قابل انتقال به ورثه هستنددانس

علقات دایره دارایی و متهمین مبنا از را با حق مالکیت معنوی و فکری سنهوری 
ا یک ها ر  و آن]٢٨[.پذیرد را نمیبودن این حقوق   داند و ابدی و دائمی  خارج میمتوفا
. دارد را خود خاص مقوّمات بوده، ملکیت حق از مستقل که داند می اصلی عینی حق

با همین مبنا که  نیز] ٤٢؛ ١٠؛ ٥٧٩، ص٣، ج٥: نکـ [  اهل سنتبسیاری از فقهای]. ٢٨[
.  حقی شخصی است، قائل به عدم انتقال آن هستند،انسانحق متعلق به شخصیت 

 لفؤم که آنچنان «:گویند حقوق پدیدآورنده اثر میدرباره نیز از حقوقدانان برخی 
 آنان یا بدهد گذشته با مخالف هاي نظریه و سازد دگرگون کلي به را خود نوشته تواند مي
 افزون بر این که ماده ]٣٢، ٤١ [.»ندارند را اختیاري چنین او بازماندگان ببرد، بین از را
بودن حقوق وابسته به   تصریح به دائمی با وجودلفان نیزمؤ مصنفان و  قانون حمایت از٤

 .شخصیت، حق پدیدآورنده را غیرقابل انتقال دانسته است
قابلیت انتقال   درانعیت تقوم این حقوق به شخص متوفاتوجیه عدم م دربرابر و  در

 بعد از فوت ف پذیرش تداوم شخصیت و حقوق متوفاته شده است که صرحق معنوی گف
 ]  ٣١. [کند  اعمال و اجرای این حقوق کفایت می برای ایجاد زمینه
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 . »الیالعنها بعد موتها لقطع النکاح
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رسد ریشه اختالف در قابلیت انتقال یا عدم انتقال این حقوق به تفاوت دیدگاه  به نظر می
پذیری برخی  به عنوان مثال درباره نقلیابد؛ چرا که  در چیزی است که با انتقال حق، انتقال می

از حقوق از جمله حق خیار، حق رهن نیز با توجه به اختالف دیدگاه در چیزی که با نقل این 
 . دانند پذیر و برخی غیر قابل نقل می شود، برخی آن حقوق را نقل حقوق بین افراد مبادله می

بحرالعلوم، سید : ونهمچ حق شفعه و حق رهن بسیاری از فقها حق خیار، درباره
قائل به ] ٥٦، ص١، ج٣٦؛ ٤٨، ص١، ج٢١؛ ١٢[ طباطبایی یزدی و امام خمینی

، ١، ج٤٨؛ ٣٨[حقق اصفهانی، شیخ انصاری و مرحوم نائینی بوده؛ در برابر، مپذیری  نقل
 .ها هستند  آنقائل به غیر قابل نقل بودن] ١٠٩ـ١٠٨ص

نقل حق  و) ذی حق(طرفیت اضافه ل  نقیقابل نقل بودن به معنا مرحوم اماماز نظر 
بوده، تنها حق اجرا واعمال حق به سود صاحب حق، قابل نقل است استمتاع از متعلق حق ن

در توضیح کالم » مصباح الفقاهه فی المعامالت«که نویسنده کتاب  ، حال آن]٤٨ص ،١ج ،٢١[
 ]مصنف[ستدل إ«: داند، آورده است شیخ انصاری که حق خیار و شفعه را غیر قابل نقل می

 بما ذکره بعض االصحاب من أن البیع تملیک من الطرفین ، أن هذا القسم من الحقیعل
 بین مبادله بیع؛ یعنی ]١٦[»  فما الیقبل النقل ال یقبل التملیک ال محالة)و المشتري البائع(

 از سلطنت و در این قسم یا اضافه خود بین مبادله نه است و متعلق سلطنت یا اضافه متعلق
ها به شخص خاص، امکان نقل به معنای مبادله متعلق اضافه در  حقوق با توجه به تقوم آن

این معنا از نقل حق به . وجود ندارد) ذی حق(حق و در نتیجه جابجایی طرفیت اضافه 
بنابراین، با توجه به تفاوت ] ٣٩[ .واسطه بیع، مورد اشاره فقهای امامیه قرار گرفته است

 االضافة"ـ انتقال ١(مفهوم نقل حق، زمانی که متقوم به شخص خاص است دیدگاه ها در 
ـ انتقال حق اجرا و اعمال حق به سود صاحب ٢ بین صاحب حق و متعلق حق "الخاصة

 .ناپذیر خواهند بود پذیر یا انتقال ، این حقوق انتقال)حق
ا توجه  باز فقهابرخی  ١دهد  صاحب حق رخ یه موجب نقل حق، اسقاط حق براباگر 

گاه با نقل و : اند  مطرح کردهیین مطلب را با بیان دیگر ابه معنای اسقاط در حقوق، 
 حق به یذوحق تمتع نتفاع انتقال حق و در نتیجه اسقاط حق برای صاحب حق، حق ا

                                                                                                                                                                             
 اضافه و یت، خروج از طرفاین رفع نسبت ی الزمه است که »رفع اضافه و نسبت« یاسقاط به معنادر کالم فقهاء . ١

 در مثل حقّ شفعه، بر مبنای این معنا،. نیست » اضافهیتاخراج شخص از طرف« به معنای اسقاط. باشد مینسبت 
 ین سقوط ایرد،، مدّ نظر قرار گ]یعنی همان اخراج شخص از طرفیت اضافه [اگر اسقاط حق شفعه، رأساً و اساسا

اط حقّ از خود صاحب حق گر هدف، اسق ایکند، ول  مییدا ورّاث، منافات پیر سای با ثبوت آن برایعتاً،حقّ، طب
 ] ٣٨[ ندارد یمنافات  ورثه،یر سای با ثبوت حقّ برای، سقوط، چنین]همان رفع طرفیت اضافه[باشد 
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 به نقل حق. دهد رخ می یت و اولویرحق تحجچه در  آنمانند  ،شود می منتقل یگرید
 ینسود و نفع حاصل از ازیرا . پذیر نیستفعه و رهن امکان  و شیار حق خاین معنا، در

نفعی است که غیر قابل انفکاک  و حفاظت از یانت صیبرااین حقوق  است و یحقوق تبع
با نقل حق، صاحب حق به کلی از  حقوق ینر ابه همین جهت د ؛از صاحب آن است

 به دیگری ی،  اصلبه نفع صاحب تنها حق اجرا و اعمال حق  شده،طرفیت اضافه حذف ن
ـ نقل حق ١: قابل پذیرش استق در دو معنا حپذیری  بنابراین نقل .شود منتقل می

 .ت اضافه و حق تمتع نسبت به یک حقـ نقل طرفی٢ و اجرای حق، اعمال و استیفا
با فوت مورث در بسیاری از حقوق، نظیر این سخن در ارث حق نیز مطرح است، زیرا 

شوند؛   صاحب آن حق می و ورثه به عنوان قائم مقام متوفایابد طرفیت اضافه انتقال می
مانند بسیاری از حقوق مالی که مرگ باعث رفع اضافه و نسبت میت با این حقوق 

 در بسیاری شود؛ اما  از این حقوق به ورثه منتقل میشود و حق تمتع و حق استیفای می
رثه تنها قائم مقام مورث در  و وشدهدیگر از حقوق نیز مرگ باعث رفع اضافه از حق ن

 این دسته یفقهمتون  در .، مانند حق قصاص یا حق قذفشوند  حق میاستیفای و اجرا
 را "انتقال پذیری" اند و فقهاء کاربرد عبارت پذیر دانسته شده دوم از حقوق نیز انتقال
ده و نتقال منتقل نشکه طرفیت اضافه در این ا  حال آن،دانند برای این حقوق جایز می

وابسته به  در حق ،بر این اساس.  حق به ورثه داده شده استاستیفای و تنها حق اجرا
بودن   و دائمیچه در ضابطه اول تداوم شخصیت معنوی متوفا  نیز با توجه به آنشخصیت

به معنای انتقال اهلیت  وق وابسته به شخصیت،پذیری حق نتقالا ، بیان شداین حقوق
 .  قابل تصور استاین حقوق به عنوان یک اصل اولی در ق،استیفا و اهلیت اجرای ح

نیز با استناد ] ٢٥٦ص ،٥ج ،٢١[ امامیه فقهای و] ٤[مفسریندر همین راستا برخی 
عدم قابلیت است و  سوره نساء معتقدند اصل بر ارث پذیری کلیه حقوق ٧به اطالق آیه 

 ما «مشهور حدیث وجبهمچنین به م. ارثِ برخی از حقوق، محتاج دلیل و اثبات است
 ،١ج ،٣٥ ؛٧٥ص ،٢٣ج ،٤٧ [»فلورثته حقا ترك من «یا »فلوارث حق من المیت ترک
 لفظ است، بوده فقها استناد مورد کمتر که دیگر نقل در. ]٢٥ص ،٩ج ،٥ ؛١٧ ؛٥٢٧ص

 ماالً ترک من «یا »فلوارثه مال من المیت ترک ما«: است آمده "حق" جای به "مال"
 استفاده »شیء «واژه از حق و مال واژه جای به سوم نقل در و] ٣٠ ،١٩ ،٧،١٠ [»فللوارث

 قائل به اصل ارث پذیری کلیه حقوق ]١٥[« فلورثته شئ من المیت ماترك«: است شده
اند، البته الزم به ذکر است که ضعف سند حدیث به واسطه شهرت عمل فقهای امامیه و  شده
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 حدی بوده که فقها با ترکیب این دو روایت، اهل سنت جبران شده و این شهرت استعمال تا
 ]١٠[» ما ترک المیت من مال او حق فلوارثه«: اند ای به این شکل تنظیم کرده قاعده

 
  حقوق وابسته به شخصیت درحقوق موضوعههای  شاخصه. ٥

ای با این عنوان وجود ندارد، اما مواد  در قوانین مدنی و مجازات اسالمی، فصل یا ماده
به مصادیق انتقال حق اعم از مالی و غیر مالی اختصاص یافته است که برخی از این بسیاری 

حق خیار و حق شفعه : گیرند؛ از جمله مصادیق در ذیل حقوق وابسته به شخصیت قرار می
م .ق ٨٢٣و ماده» شود مي وارث به منتقل بعد از فوت ازخیارات هریک«: م.ق ٤٤٥ در ماده

در . م. ق٢٥٣یا در ماده »شود مي او منتقل یا وراث وارث به شفیع بعد از موت شفعه حق«
 فضولي درمعامله«: رابطه با انتقال حق اذن که یکی از حقوق مالی مربوط به عقد است آمده

 . »است یا رد با وارث اجازه نماید، یا رد فوت از اجازه قبل اگر مالک
مواد قانونی این عمل  تعرض به حقوق وابسته به شخصیت نیز در بسیاری از درباره

 ؛ از جمله ارث حد قذفا شده است تقال حق مطالبه آن را پذیرفتهجرم انگاری شده و ان
، حق ]ا.م.ق ١٠٢ ماده تبصره[ ، حق گذشت]ا.م. ق٣٤٨ماده [ ، حق قصاص]ا.م.ق ٢٦٠ ماده[

 . حق دیه،]ا.م.ق ٣٢١ ماده[ قسامه
ناپذیری آن  پذیری یا انتقال مقتضای ذات و اصل در انتقالدر این قسمت الزم است 

در راستای یک اعتبار قانونی محض و  تنهادسته از حقوق وابسته به شخصیت که 
؛ ، پرداخته شودکه مالی باشند یا غیر مالی  اعم از این، هستندمقتضیات و عرفیات زمان
 دار یا حق حذف نام همسر از شناسنامه دختر باکره مطلقه یا مانند حق بیمه زنان خانه

حق تغییر نام و نام خانوادگی زمانی که نامتعارف و متضمن توهین به شخص باشد یا 
 قوانین در ای مجازی یا تجارت الکترونیک بر اساسحقوق متعددی که فرد در فض

 .شود راستای حفظ اسرار تجاری و حق امنیت واجد آن می
 

 مالک قابلیت انتقال حقوق وابسته به شخصیت قانونی. ١  .٦
 این اگر بپذیریم . قانونیپذیری حقوق وابسته به شخصیت اصل عدم انتقال :الف

به طریق اولی باید بپذیریم احکام و ضوابط هستند، حقوق یک اعتبار  قانونی محض 
بری این حقوق نیز منوط به تعیین و اعتبار قانونگذار خواهد  ، از جمله ویژگی ارثها آن
، مگر به غیر قابل انتقال استها  آنحقوق قانونی  نسبت حقوقی افراد با ،بنابراین. بود
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 ، مثل حق مصونیت یا حق آزادی،ها ای از این نسبت  به ویژه که در پارهتعیین قانون؛
مندی ورثه از آن  صیانت قضایی متوجه خود صاحب حق است و دلیلی برای بهره

 . مصونیت یا آزادی یا قدرت خاص وجود ندارد
اگر بپذیریم هیچ حق  .ق وابسته به شخصیت قانونیپذیری حقو  اصل انتقال:ب

 خود یش را از پی اعتباریمانسان مفاه محض باشد، چرا کهتواند اعتباریِ  قانونی نمی
 ینیروابط تکوو ] ١٩١ـ١٨٦، ص٢، ج٣٥[ گیرد بلکه از مفاهیم حقیقي وام ميکرده، ابداع ن

نی  بین حق قانو،این صورت در ؛]٤٤[  هستندی قراردادیم پشتوانه مفاهیقیو مصالح حق
در یعنی  و طبیعت ذاتیِ حق، تفاوتی نخواهد بود؛ با سایر حقوق از جهت حکم اولی

توان آن را  ، میهای انتقال پذیری حق صورت انطباق یک حق معنوی قانونی با مالک
قانون از حقوق شخص در زمان وفات منوط به حمایت  اگر پذیر دانست؛ به ویژه انتقال

 . توان ورثه را محق دانست  در موارد سکوت قانون می؛ن به وارثان او باشدانتقال آ
 
 گیری نتیجه

 بیشتر فقها و حقوقدانان برمبنای قول به شخصی بودن حقوق وابسته به شخصیت، ـ١
دانند یافته های این پژوهش  آن را موقت و محدود به دوران حیات و غیر قابل انتقال می

ق اعم از اینکه دارای عایدات مالی باشند یا بدون عایدات دهد که این حقو نشان می
 .پذیر هستند مالی، انتقال

با توجه به ضابطه در انتقال پذیری حقوق، تنها زمانی که تحقق حقی از جهت ـ ٢
هدف، مربوط به زمان حیات شخص باشد با مرگ موضوعا از بین خواهد رفت اما در بقیه 

پس از ] فی حد ذاته[ متع متوفی یا امکان بقاء این حقوقجهت تداوم اهلیت ت موارد یا به
 .فوت، این حقوق قابل انتقال خواهند بود

 
 منابع

، تهران، میثاق عدالت، جرایم علیه مردگان در حقوق جزای ایران). ١٣٨٥(آقایی، مجید؛ ]. ١[
 .٩٧ و٨٥ص

 شیخ اعظم داشتبزرگ جهانی  جلد، قم، کنگره٦المکاسب،  ).١٤١٥(االنصاری، مرتضی؛  ].٢[
 .١١٠، ص٦؛ ج٢٢٤ـ٢٣٢، ص١ج ، انصاری،یانصار

 بن احمد االمام مذهب یعل الفقه في محرر). ١٣٢٥(ابن تیمیة، عبد السالم بن عبدهللا؛  ].٣[
 . ٢٧٦، ص١ جلد، الریاض، مکتبة المعارف، ج٢چاپ دوم، ، حنبل
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 التراث احیاء بیروت، دار، القرآن الحکام الجامع) الف). ١٤٠٥(رشد القرطبی، محمد؛  ابن ].٤[
 .٧٥، ص٢العربی، ج

، ٣ جلد، القاهرة، دارالهجرة، ج١١چاپ دوم،  ،المغني). ١٤١٠(أحمد؛  بن عبدهللا قدامه، ابن ].٥[
 .٢٤-٢٥، ص٩؛ ج٥٧٩ص 

العربي،  بیروت، دارالکتب ،)المغني کتاب حاشیة (الکبیر الشرح). ١٣٤٨( ؛ ---------- ].٦[
 .٣٠ـ٣٢ و ٢٣٠ ، ص١ج

 محمد فؤاد : جلد، تحقیق٢، ماجة ابن سنن). ١٣٧٢(یزید؛  بن ابن ماجه القزویني، محمد .]٧[
 .٨٠٧، ص ٢العربیة،ج الکتب إحیاء ، القاهره، دارعبد الباقي

 بدایة شرح الهدایة یعل القدیر فتح شرح). ١٤٠٥(الواحد؛  عبد بن ابن الهمام، محمد ].٨[
 .١٩٧، ص ٤ج، چاپ دوم، بیروت، دارالفکر، المبتدي

 ، القاهره، مطبعةاإلسالمیة الشریعة في للمعامالت العامة النظریات). ١٣٨٧(سنة، أحمد؛  أبو ].٩[
 .٦التأنیف، ص دار

 .٥١، ص العربي الفکر المواریث، القاهرة، دار و الترکات احکام).؟(محمد؛  ابوزهره، ].١٠[
 .٢٩ـ٣٥، ص ١، تهران، نشر میزان، جاتحقوق تعهد؛ )١٣٧٨(مقامی، عبدالمجید؛   قائم امیری]. ١١[
  جلد، تهران، نشرمحمدتقی٤، الفقیة بلغة). ١٣٦٢(محمدتقی؛  بن بحرالعلوم، سیدمحمد]. ١٢[

 .١٧ـ١٨، ص١بحرالعلوم، ج آل
 جلد، قم، ٥ ،)العباد ذخیره بر شرح و تعلیق( المسائل جامع). ١٣٨٤(محمدتقی؛  بهجت،]. ١٣[

 . بهجت هللا آیه دفتر
 . ٢٠ـ٢٨، تهران، ققنوس، ص خسارت معنوی در حقوق ایران). ١٣٨٠(روین، فرهاد؛ پ]. ١٤[
آصف :  جلد، تحقیق٢، چاپ دوم، اإلسالم دعائم). ؟(محمد؛  بن المغربي، النعمان التمیمي ].١٥[

 .٣٩٥، ص٢بن علی اصغر فیضی، القاهرة، دارالمعارف، ج
 .٣٩، ص٢بیروت، دارالهادی، ج، المعامالت یف الفقاهة مصباح). ١٤١٢(التوحیدی، محمدعلی؛  ].١٦[
 جلد، ٤، االسالم شرایع شرح فی االفهام مسالک). ١٤١٩(علی؛  الدین زین العاملی، الجبلی]. ١٧[

 .٣٤١، ص١٢االسالمیة، ج المعارف قم، موسسة
، ١ج االسالمی، الفکر قم، مجمع العقود، چاپ سوم، فقه ،)١٤٠٣(سیدکاظم؛  لحائری،]. ١٨[

 .١٣٨ـ١٣٩ و ١٤٠ص
 جلد، ٢٠، الشریعه مسائل تحصیل إلي الشیعه وسائل). ١٤٠٣(محمد؛  الحرالعاملي،]. ١٩[
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 .٢٩٢ح ،٨٨التراث، ص إلحیاء
االسماعیلیان،   جلد، قم، مؤسسه٥، الطبعة الرابعة، البیع).  ق١٤١٠(الخمینی، روح هللا؛ ]. ٢١ [

 .٣٧٨ـ٣٧٥و  ٢٥٥ـ٢٥٦، ص٥؛ ج٤٨، ص١ج
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، الشلبي حاشیة و الدقائق کنز شرح الحقائق تبیین). ١٣١٣(؛ عثمانالزیلعی الحنفی،  ].٢٦[

 .٨٢٩ص بوالق، ـ األمیریة یالکبر القاهره، المطبعة
 .  به بعد٦٣ قم، انتشارات ثقلین، ص خسارت معنوی،). ١٣٨٠(هللا؛  سلطانی نژاد، هدایت]. ٢٧[
 الدراسات بیروت،، المدني القانون شرح في الوسیط ).١٩٦٧(؛  عبدالرزاق احمدی،السنهور]. ٢٨[
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 .٣٢، ص٢دمشق، دارالسالمة، ج
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