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Abstract  
Following the change of societies, legal 
concepts are also evolving. The developments 
of human societies in the last two centuries 
have caused the reliance on individual powers 
and decisions to disappear from human life 
and the organized institutions and processes 
called legal entities to form the political and 
economic foundations of societies. Following 
the existence of a legal entity, there was a 
debate among Muslim jurists and jurists about 
its ability to own property, engage in liability, 
compensate, and apply criminal penalties. If 
no evidence is found for the validity of the 
legal personality, according to the first 
principle, it will be doomed to invalidity and, 
consequently, the social and economic 
interactions of many institutions will be 
seriously ambiguous. Therefore, it is 
important to discover the appropriate religious 
arguments in this regard. Therefore, it is 
appropriate to use descriptive-analytical 
methods, such as the construction of rational 
people, generalities and applications, non-
compliance with religious prohibitions, the 
discoverer of the correctness of rational 
affairs, the relationship of rational people to 
various matters of property investigate the 
abuse of individual rights in order to correct 
the legal personality in Sharia. The results 
indicate that although some of these methods 
alone may not, in the view of some, be a way 
to prove the absolute legitimacy of legal 
personality, they are effective in correcting 
legal personality as a whole. At the same time, 
the concentration of suspicion resulting from 
the sum of these methods will follow the 
religious validity, including legal personality. 
Keywords: Legal Personality, Rational 
Method, Emerging Tradition, Generalities and 
Applications, System Disorder.  

  چکیده
قـرار   مشـمول تطـور  نیـز   مفاهیم حقـوقی  به دنبال تغییر جوامع،

ي اخیر سبب شد تحوالت جوامع بشري در دو سده .گیرندمی
که تکیه بر اختیارات و تصمیمات فردي از زندگی بشر رخـت  

اي بـا عنـوان اشـخاص    یافتـه بندد و نهادها و فرآیندهاي سازمان
هاي سیاسی و اقتصـادي جوامـع را شـکل دهنـد.     حقوقی، بنیان

پیرو موجودیت شـخص حقـوقی، بحـث در مـورد قابلیـت آن      
براي تملک اموال، مشغولیت ذمـه، جبـران خسـارت و اعمـال     

هاي کیفري، میان فقهاء و حقوقـدانان مسـلمان مطـرح    مجازات
دلیلی بر اعتبار شخصیت حقوقی یافت نشـود،  چه  چنانگردید. 

حکوم به بطالن خواهد بود و بـالتبع تعـامالت   طبق اصل اول، م
اجتماعی و اقتصادي بسیاري از نهادهـا، بـا ابهـام جـدي مواجـه      

ي شـرعی در ایـن   کشـف مقتضـاي ادلـه    رو ازایـن خواهد شد. 
- یابد. لذا شایسته است به روش توصیفیخصوص، اهمیت می

تحلیلی قابلیت طرقی از قبیل بناء عقالء، عمومـات و اطالقـات،   
کاشـف صـحت امـور عقالئـی،      تطبیق بر منهیات شـرعی عدم 

تالزم ارتکازي عقالء نسبت به شئون مختلف ملکیت، والیـت  
فقیه و قواعدي همچـون تفـویض، عـدم اخـتالل نظـام و عـدم       
تضییع حـق آحـاد بـه منظـور تصـحیح شخصـیت حقـوقی در        
شریعت، بررسی گردد. نتایج حـاکی از آن اسـت کـه هرچنـد     

هـا بـه خـودي خـود ممکـن اســت از      کـه برخـی از ایـن روش   
دیدگاه برخی براي اثبات مشروعیت مطلق شخصـیت حقـوقی   

گشا نباشد، اما در تصحیح شخصیت حقوقی به صورت فـی  راه
تـراکم ظنـون حاصـل از    کـه   آنالجمله کارساز اسـت. ضـمن   

مجموع این طرق، اعتبار شرعی بالجملـه شخصـیت حقـوقی را    
  به دنبال خواهد داشت.

: شخصــیت حقــوقی، بنــاء عقــال، ســیره  يواژگــان کلیــد
  مستحدثه، عمومات و اطالقات، اختالل نظام.
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  ارجاع:
 .9، تمدن حقوقی، شماره یهدر فقه امام یحقوق یتشخص یهبر نظر يدرآمد)، 1400( سید علیرضا؛ ،امین
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  مقدمه
که بتواند داراي حـق شـده و عهـده دار تکلیـف     شود از نگاه حقوقی، شخص به موجودي اطالق می    

بسـته بـه حقیقـی یـا      ).41، 1386)و(سـاکت، 150، 4تـا،ج گردد و بتواند آن را به اجرا گذارد (امامی، بی
اعتباري بودن موجوي که قابلیت داشتن حق و تکلیف را دارد، اشخاص بـه دو قسـم حقیقـی و حقـوقی     

در اصـطالح   کـه مصـدر جعلـی شـخص اسـت،      خصـیت ش).  150، 4تـا،ج شوند (امـامی، بـی  منقسم می
ف، تعریف می شود. اهلیتی که از امـور  برخوردارى از یک سلسله حقوق و تکالی حقوقدانان، صالحیت

ذاتی شخص مکلف باشد، شخصیت حقیقی و اهلیتی که با اعتبار عقالئی پدیـد آمـده باشـد، شخصـیت     
ه از امور ذاتی شخص مکلف باشد، در دو قالب ). اهلیتی ک81و80، 1373شود (صفار،می حقوقی نامیده
قـابلیتى اسـت کـه شـخص بـه موجـب آن از حقـوق        دارد. اهلیـت تمتـع،    ظهـور و بـروز   ءتمتع و استیفا

ي افراد قانون مدنی، همه 1»956« طبق ماده. شودمیمند گردیده و صاحب حق و تکلیف خصوصى بهره
براي بهره مندي از حقوق و تکـالیف را دارا هسـتند.    حتی مجانین به محض تولد تا قبل از مرگ، اهلیت

-از صالحیت قانونی براي اجراء گذاردن حق افراد متمتع از حقوق خصوصی، به اهلیت استیفاء تعبیر می

شـود، در  شود. بلوغ، عقل، رشد و ورشکسته نبودن که در فقه از آن ها با عنـوان شـرایط عامـه یـاد مـی     
شوند. داشتن اهلیت تمتع به معناي برخورداري شخص حقیقی محسوب میي شرایط اهلیت استیفاء زمره

  ).56 ،4جق،1418طاهرى،استیفاء نیست ( از اهلیت
را  »حقوق و وظایف« تعبیردر رابطه با اشخاص حقوقی،  قانون تجارت 588 در مادهقانونگذار   

                                                      
  .اهلیت براي داربودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود :956ماده  -  1
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حقوق و  داراي کلیه تواندطبق این مقرره شخص حقوقی می .استنموده اهلیت ي واژه جایگزین
تکالیفی شود که قانون براي افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است 
داراي آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال آن. برخی از حقوقدانان، وجود منافع و 

 خاص مانند وقف را شاخصه هاي تجاري یا اختصاص اموال به هدفیفعالیت مشترك مانند شرکت
  ). 53و52، 1،ج1389(صفایی،اند اصلی شخص حقوقی دانسته

). 163، 2ق،ج1407کسی آمدن رایج است (طوسی، در فقه اسالمی، اصطالح به ذمه آمدن یا بر عهده  
گیرد، به عنوان یا ذمه گاه از این حیث از شخص (موسوم به شخصیت) که به آن تکلیف و حق تعلق می

-). ذمه یا شخصیت، مقر و محل معنوي دیون و تعهدات تعریف گردیده84، 1373شود (صفار،ر میتعبی

  ).711، 3،ج1385است (جمعی از پژوهشگران،
  ماهیت شخص حقوقی -1
شخص حقوقی خورد: در یک دیدگاه، در خصوص ماهیت شخص حقوقی دو نظریه به چشم می   

از  ،مشترك يوجدان و ارادهي خود است. چرا که دهافراد تشکیل دهنو متمایز از  موجودي مستقل
قرار دادن ي شخص حقوقی مجزا است. در نگاه دیگر، هریک از افراد تشکیل دهنده يوجدان و اراده

شخصیت چرا که  .ذمه و مسئولیت بر عهده مؤسسه یا شرکت، صرفنظر از اشخاص صحیح نیست
نیازى نیست که  شوندمیه سه نفر شریک لذا هنگامى ک ؛حقوقى چیزى جز مالکیت جمعى نیست

-رسد شواهدي برخالف دیدگاه اخیر، یافت میبه نظر می  .است یم شخص چهارمى ایجاد شدهئبگو

توانند تقاضاى می . همچنیندارند از اموال مشاع مشترك را يدهحق استفاشود. به عنوان نمونه  شرکاء 
-میمحسوب  ءهاى شخصى شرکاا جزء بدهکاريه و دیون راجع به آن تقسیم آن را هم بنمایند

  ).115و114 ،4جق،1418طاهرى،گردد(
  مقتضاي اصل اولی -2
شود؛ چرا که در صورت فقدان دلیل یا تاسیس اصل در ابواب متعدد، میان فقها امري مرسوم تلقی می   

یت مواجهه با تعارض ادله، تمسک به اصل، رافع تحیر است. شخصیت حقوقی، صالحیت و قابل
است؛ شک نسبت اي از حقوق و تکالیف است که از جانب عقالء، اعتبار شده برخورداري از مجموعه

اگر است. » اصل عدم«به ایجاد یا تعلق این حقوق یا تکالیف توسط این اعتبار عقالئی،  مقتضی جریان 
شیء یا اتصاف  وجود شیئی یا اتصاف شیئی موجود به صفتی، مشکوك باشد و دلیلی معتبر بر وجود آن

به آن صفت،  باشد، اصل عدم وجود یا اصل عدم اتصاف آن شیءصفت به آن شیء وجود نداشته 
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  ).522، 1،ج1385(جمعی از پژوهشگران،جریان پیدا خواهد کرد 
  اثبات اعتبار شرعی شخصیت حقوقی -3
است. ه هاي حقوقی متعددي را منجر گردیدگسترش روابط و تعامالت جدید، پیدایش شخصیت  

دلیلی بر مشروعیت آن یافت نشود، طبق اصل اول، محکوم به بطالن خواهند بود و بالتبع  چه چنان
تعامالت اجتماعی و اقتصادي نهادهاي بسیاري با ابهام جدي مواجه خواهد شد. بدین منظور کشف 

قالء، عمومات و یابد. لذا شایسته است قابلیت طرقی از قبیل بناء عي شرعی، اهمیت میمقتضاي ادله
از صحت امور عقالئی، تالزم ارتکازي عقالء نسبت به  عدم تطبیق بر منهیات شرعیاطالقات، کاشفیت 

شئون مختلف ملکیت، والیت فقیه و قواعدي همچون تفویض، عدم اختالل نظام و عدم تضییع حق 
  آحاد به منظور تصحیح شخصیت حقوقی در شریعت، بررسی گردد.

  ئیاعتبار عقال -3-1
اي برخواسته از ضرورت عدم ردع شارع از اعتبار عقالء نسبت به شخصیت حقوقی به عنوان پدیده  

ترین دالئل اعتبار شرعی شخصیت حقوقی است. البته اجتماعی، با وجود امکان ردع از آن، از اساسی
ول می بایست ثابت ي ااثبات اعتبار این قبیل بنائات عقالئیه، در گرو اثبات دو مرحله است. در مرحله

الجمله در مرآء و مسمع شارع در عصر تشریع یا عصر متصل به هاي حقوقی فیشود مصادیق شخصیت
هاي ي قلمرو اعتبار این سیره نسبت به شخصیتي بعد، سعهآن قرار داشته است. همچنین در مرحله

  حقوقی مستحدثه در عصرهاي بعد، احراز گردد.
  ع یا متصل به آنمصادیق در عصر تشری -1-3-1
هاي حقوقی در در این بخش، امام، امت، میت و جهات عامه به عنوان مصادیقی رایج از شخصیت   

  ).113و112، 1396گردند(آقانظري،زمان شارع، بررسی می
در برخی از روایات به صورت صریح، میان شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی امام در اسالم:  -الف

حیثیتی از مالک شدن که متعلق به منصب امامت است و به غیر صاحبان . استحقوقی، تفکیک شده 
  ).59، 7ق،ج1407شود(کلینی،رسد، به شخصیت حقوقی امام تعبیر میآن جایگاه به ارث نمی

امت، شخصیت حقوقی دیگري است که از جانب  :شخصیت حقوقی امت یا جامعه در اسالم -ب
هاي احیاء شده که با است. به عنوان نمونه، ملکیت سرزمین شارع، برایش حقوق و تکالیف قرار گرفته

اند، یکی از حقوقی است که از جانب شارع شده پیروزي لشکر اسالم بر سپاه کفر، ضمیمه بالد اسالمی
کنند و افرادي که بعدها پا به به صراحت براي امت اسالمی (اعم از کسانی که در آن عصر زندگی می

تواند ملک اختصاصی ها نمیکه این زمین است رو ازایناست. د) جعل شده نهني وجود میعرصه
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مرحوم صاحب جواهر، این حکم را مشهور بلکه مجمع . شخصی به اعتبار شخصیت حقیقی وي گردد
ي ). روایات صحیحه157، 21ق،ج1404کند (نجفی،علیه به اجماع محصل، معرفی می

از جمله مستندات این  )146، 4ق،ج1407طوسى،ه (ابوبرد و )147، 7ق،ج1407(طوسى،محمدحلبی
 هاي آباد شدهاست طبق عرف آن روز به بخش حکم هستند. این دو روایت که در مورد اراضی سواد

شود که اصل زمین و از روایات و فتاوا برداشت می ).421ق، 1417(صدر،شود سرزمین عراق اطالق می
مسلمین و نه فرد فرد آن ها است. در نظر برخی از فقها، اخذ  يها، ملک جامعهمنافع حاصل از این زمین

ها توسط امام(ع) و صرف آن ها در جهت مصالح مسلمین، اشکالی ندارد منافع این زمین
). در هرحال در تعابیر فقهاء، ملکیت مشاع براي مسلمین نسبت به این 549، 2ق،ج1423(سبزواري،

ها همچون ملکیت شان نسبت به زکات، مین نسبت به این زمینشود. بلکه ملکیت مسلها ثابت نمیزمین
ي مسلمین در ). این اهلیت جامعه162، 21 ق،ج1404تنها نسبت به جنس آن ها است (نجفی،

  شود.برخورداري از حقوق و تکالیف، همان حیثیتی است که از آن به شخصیت حقوقی، تعبیر می
سان از این دنیا، وي دیگر به عنوان شخص حقیقی پس از رخت بر بستن ان شخصیت حقوقی میت: -ج

شود. چرا که زنده بودن یکی از شرایط شخص حقیقی است. با این وجود، در شریعت شناخته نمی
اسالم، با احکامی مواجه هستیم که گوئی براي متوفی، اهلیت تملک اموال قائل است. شخصیت حقوقی 

)، 60-57، 19ق،ج1415(نراقی،مرحوم نراقی  نیست. چیزي جز همین دارا شدن اهلیت حقوق و تکالیف
فرماید. طبق یک دیدگاه، دیه در حکم مالِ در این راستا، دو نظریه را در مورد دیه قتل، مطرح می

ي دیگر، دین به امول مدیون، تعلق گیرد. در نظریهمقتول است و در نتیجه دیون میت به دیه تعلق می
ن دیونِ مقتول را از دیه پرداخت نمود. منشاء این قول آن است که میت توااست و در نتیجه نمیگرفته 
نِ عمارٍ نمی اقَ بحتواند مالک چیزي از جمله دیه شود. ایشان در ادامه، با ذکر روایاتی از قبیل إِس

) درصدد تقویت قول 192، 6ق،ج1407) و عبدالحمید بن سعید (طوسى،377، 9 ق،ج1407(طوسی، 
  است.اول برآمده 

ها، بیت المال مسلمین و مسجد، مدرسه، کاروانسرا، زیارتگاه :شخصیت حقوقی جهات عامه -د
رود به سبب اهلیت هائی هستند که انتظار میموقوفات، به عنوان مصادیق بارز جهات عامه، حیثیت

ل داشته باشند. کنند و براي فرد و اجتماع منافعی به دنبابرخورداري از حقوق و تکالیف، شانیت پیدا می
باشد و یا اگر محل تامین مالی هر مصلحتی از مصالح مسلمین که محل تامین مالی مشخصی نداشته 

شود (شهید مشخصی دارد، آن محل، جهت تامین آن مصلحت کافی نباشد، از بیت المال تامین می
و نیز فرازي از  )541، 1 ق،ج1407(کلینی،). روایاتی از قبیل حماد بن عیسی 72و71، 3ق،ج1410ثانی،
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)، موید این معنا هستند که شارع براي بیت المال 374-371ق، 1414ي مالک اشتر (سید رضى،عهدنامه
 مسلمین، شخصیت حقوقی اعتبار نموده است.

برخی، شخصیت حقوقی مستقلی از امام یا دولت براي بیت المال، قائل نیستند. در نظر آن ها، تقسیم   
کند. اما به نظر ر جهات مختلف، شخصیت حقوقی مستقل براي هر جهت ایجاد نمیبیت المال به اعتبا

 رسد همان طور که یک شرکت سهامی قابلیت ایجاد شرکت سهامی دیگري ذیل خود دارد به گونهمی
اي که شخصیت حقوقی آن ها در طول هم اما متمایز اعتبار گردد، بیت المال نیز اگر به جهات مختلف، 

باشند. به بیانی دیگر، تواند به اعتبار هر جهت، شخصیت حقوقی مستقل داشته ، میتقسیم شوند
اي اعتبار شوند که با حفظ استقالل و تمایز از یکدیگر، توانند به گونههاي حقوقی مختلف میشخصیت

  ).113و112، 1396(آقانظري،در طول هم باشند 
  اتصال شخصیت حقوقی به عصر شارع -2-3-1
از طریق سیره، فرع بر حجیت سیره است. اعتبار سیره نیز منوط به اتصال   شرعی  حکم  اثباتگفته شد   

ي ا سیرهو نیز  سازد دلیل را منقح می ظهور  اي که حجیت سیرهچرا که شرط  باشد.آن به زمان شارع می
(ع)، است معصوم با عصراثبات معاصر بودن سیره  شود، می کشف از آن که حکم شرعی

  مقدس  شارع  ردع  و عدم  ردع  زمینه براي ). در این صورت است که238-234، 4ق،ج1417(صدر،
معصوم(ع)   زمان  به سیره  احراز اتصال  . عدمنمود  رأي  او کشف  ردع  از عدمتوان و می باشدیمموجود 

رسد اتصال شخصیت حقوقی به زمان شارع در نگاه ابتدائی به نظر می ت.اس  کافی  اعتبار آن  عدم  براي
  در معرض خدشه باشد. 

رسد ابتناء عقالء بر اعتبار شخصیت می به نظر -در این خصوص، اشکاالتی مطرح است. اشکال اول  
ها است. ي برخی از دولتحقوقی محرز نباشد. موید این مطلب، عدم پذیرش شخصیت حقوقی از ناحیه

ها که به عنوان مصادیق ذکر شد، فاقد شخصیت حقوقی مستقل هستند. برخی از این نمونه -اشکال دوم
ها ، طرف معامله هستند نه این عناوین. لذا در این نمونهبه این بیان که در واقع اشخاص ذیل این عناوین

ق، 1416)و(حائري،117 -108ق، 1417نجف، حقوقی در کار نیست (هادوي تهرانی و هادياشخاص
توان نمی که آنحجیت بناء عقالء در گرو امضاء شارع یا عدم ردع از آن است. حال  -). اشکال سوم52

یل بر عدم ردع و کاشف از امضاء شرعی دانست. اغلب به صورت مطلق سکوت معصومین را دل
هاي حقوقی عصر معصوم یا متصل به آن از قبیل شخصیت حقوقی حاکم، حکومت و بیت شخصیت

اند. لذا عدم ردع در شرایطی که ردع  ي مخالفین و در نتیجه در مقام تقیه بودهالمال، در عصر سلطه
  ).418، 3ق،ج1430(صدر، خواهد داشتممکن نبوده است، کاشفیت از تائید شارع ن
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رسد اشکاالت فوق، وارد نباشند. چرا که تردید در پذیرش برخی از مصادیق به عنوان به نظر می  
شخصیت حقوقی، اختالف در مقام صغروي است و مخل به پذیرش اساس مفهوم شخصیت حقوقی 

بودن اساس آن در اذهان عقالء ي عقال با شخصیت حقوقی نشان از ارتکازي باشد. زیرا مواجههنمی
توجه به تمایز میان شخصیت حقیقی و حقوقی امام(ع)، اندفاع دو اشکال اخیر را  که ینا. خصوصاً دارد

شود. همین تفکیک بین شخصیت حقوقی و حقیقی امام(ع)، براي ممضی شمردن شخصیت باعث می
  کند.حقوقی از جانب شارع، کفایت می

  حقوقی مستحدث؛ آري یا خیر؟ هاياعتبار شخصیت -3-3-1
ارتکاز عقالء نسبت به افراد موجود و مقدرالوجود تعمیم دارد. منشاء این ارتکاز، نیاز اجتماعی به   

با  .نشده باشد، معتبر خواهد بود آنردع شرعی متوجه  چه چناناعتبار ذمه براي اشخاص حقوقی است. 
قابلیت اثبات خواهد داشت. در نگاه ابتدائی، به  هاي حقوقی مستحدث،این روند، اصل اعتبار شخصیت

هاي هاي حقوقی در عصر شارع نسبت به شخصیترسد اشکاالتی متوجه تعمیم اعتبار شخصیتنظر می
  حقوقی مستحدث در اعصار پسین باشد. 

هاي در عصر حاضر، شخصیت که ینا -این اشکاالت عبارتند از: اشکال اول ینتر مهمبرخی از    
است. به عبارت  مورد پذیرش عقالء هستند، به این معنا نیست که در زمان شارع نیز چنین بودهحقوقی 

توان به ارتکاز عصر تشریع نسبت داد. چرا که نیاز اجتماعی کنونی به دیگر ارتکاز در عصر فعلی را نمی
  است.عنوان مقتضی ارتکاز عقالء براي اعتبار شخصیت حقوقی، در اعصار قبل نبوده 

تمسک به امضاء شرعی بناء عقالء براي تعمیم حجیت شخصیت حقوقی نسبت به -اشکال دوم   
مصادیق مستحدث، در فرضی مجرا دارد که حکمی نزد عقالء مرتکز بوده و موضوع آن حکم در زمان 

هاي پسین، مصادیقی افزون بر آن مصادیق، شارع، از مصادیقی برخوردار بوده باشد؛ سپس در عصر
به اي که حقیقتاً و تکویناً، مصداق بودن شان براي آن موضوع محرز باشد. شده باشند به گونهحادث 

و ممضی توسط شارع است، مصادیق متفاوتی  عنوان نمونه، حیازتی که مجرا حکم ملکیت توسط عقالء
د در در زمان شارع و اعصار پسین دارد. اگر مرتکز نزد عقالء اصل حیازت و نه مصادیق خارجی محدو

گیرند. اما اگر عصر تشریع باشد، مصادیق جدید حیازت نیز ذیل این حکم ارتکازي بر ملکیت قرار می
مصادیق مستحدث، تنها با ارتکاز مصداقی نزد عقالء اعتبار شده باشند، در صورت عدم صدق بر 

یع، محسوب مصادیق متداول در عصر شارع، این مصادیق مستحدثه داخل در ارتکاز عقالء در عصر تشر
ارتکاز میان عقالء در عصر تشریع،  ).109-101، 1395بیاتی،شوند و در نتیجه معتبر نخواهند بود (نمی

هاي حقوقی مستحدث نیز مصداق بودن شان محرز باشد و از طریق احراز کلی نبوده تا شخصیت
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در زمان شارع، موضوع، امضاء شارع نسبت به این مصادیق نوظهور کشف گردد. بلکه ارتکاز عقالء 
هاي است؛ به عبارت دیگر موضوعات احکام در زمان شارع، به شماري از شخصیتمصداقی بوده 

اند اند. بالتبع عقالء نسبت به غیر از این موارد ارتکازي نداشتهحقوقی همچون امام و وقف محدود بوده
هاي حقوقی مستحدث موسوم و لذا قائل به ملکیت و ذمه در غیر از این مصادیق محدود که به شخصیت

، راهی براي کشف امضاء شارع نسبت به مصادیق نوظهور وجود ندارد (هادوي رو ازاینهستند، نبودند. 
  ).121-119، 1396)و(آقانظري،58و 57ق، 1416)و(حائري،113و 112ق، 1417نجف، هادي تهرانی و

ضوع در مرآء و مسمع شارع آید که موسکوت شارع در شرایطی، تقریر به حساب می -اشکال سوم  
هاي حقوقی مستحدث در اعصار پسین، به جهت باشد. در مانحن فیه، شخصیتظهور و فعلیت داشته 

اي براي پیدایش آن هائی در عصر شارع به نحو قضیه حقیقیه، انگیزهمنتفی بودن نیاز به چنین شخصیت
شود میان عقالء وجود داشته، در عصر میشود. لذا این ارتکازي که ادعا ها در زمان تشریع تصور نمی
است. در نتیجه، شرایط ردع یا تائید آن توسط شارع تمام نیست و سکوت تشریع ظهور و بروزي نداشته 

). به بیانی روشن تر، 483، 2ق،ج1420شارع، کاشف از تقریر شرعی آن نخواهد بود (امام خمینی،
شود. ظهور و بروز خارجی دارند، تقریر محسوب می سکوت شارع تنها نسبت به رفتارهائی از مردم که

ي کشف رضایت شرعی از سکوت لذا ارتکازات ذهنی که فاقد این خصوصیت هستند، مشمول قاعده
  شارع، نخواهند شد.

هاي حقوقی مستحدث همچون ها یافت شود، شخصیتپاسخی مقبول براي این پرسش چه چنان  
تبار برخوردار خواهند بود. وجود شخصیت حقوقی امام(ع) و هاي حقوقی عصر تشریع، از اعشخصیت

مناط براي شکل گیري شخصیت  که یناتفکیک آن از شخصیت حقیقی ایشان، بهترین شاهد است بر 
است و در عصرهاي پسین، مصادیق متعدد و پیچیده تري از همان حقوقی در زمان شارع وجود داشته 

-). لذا اشکال اول دفع می117-113ق، 1417نجف، هادي ی واست (هادوي تهرانمناط، حادث گردیده

هاي حقوقی همچون امام و وقف در عصر شارع، با مطرح شدن شخصیت که ینااز  که یناگردد. ضمن 
 است (هادويشود اساس شخصیت حقوقی میان آن ها مرتکز بوده رو نشد، کشف میانکار عقالء روبه

عبارت دیگر، عقالء، ضرورت اعتبار ذمه براي غیر از اشخاص  ). به112ق، 1417نجف، هادي تهرانی و
معناي  رو ینازااند و کردهحقیقی را به منظور تامین برخی از نیازهاي اجتماعی جامعه آن روز، درك می

شناختند. این فهم از معناي شخصیت حقوقی و ضرورت وجود آن، شخصیت حقوقی را به رسمیت می
ع منشاء پیدایش مصادیق نوظهور شخصیت حقوقی گردید. البته این در عصرهاي پسین زمان تشری

است. لذا در این اي مصداق بوده و با جعل و اعتبار متفاوت همراه نبوده  پیدایش تنها در ناحیه
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است. بنابراین اشکال دوم وارد نخواهد ي موضوع یا حکم، صورت نگرفته اي در ناحیهخصوص، توسعه
رسد، اشکال سوم نیز با خدشه هائی مواجه باشد. چرا که اوال فعلیت یافتن برخی میبود. همچنین به نظر 

از مصادیق ارتکاز عقالء در زمان شارع، محرز است. مصادیق مستحدث، افراد نوظهور همان ماهیت از 
فعلی  ارتکاز عقالئی هستند. لذا صرفا با ارتکازي ذهنی مواجه نیستیم. ثانیاً بناء عقالء منحصر در سیره

). چرا که نسبت به مرکوزات اذهان 117و116ق، 1417نجف، تهرانی و هادي عقالء نیست (هادوي
  )109-101، 1395رفتارهاي عملی، نمود نیافته است، شمول دارد (بیاتی، عقالء نیز که هنوز در قالب

  عمومات و اطالقات شرعی -3-2
کنند که معموالً ذیل یکی ائی را منعقد میاشخاص حقوقی در باب تعامالت اجتماعی خود، قرارداده  

، صحت شرعی این معامالت ثابت شود، اعتبار شرعی چه چنانگیرند. از عقود معهود و متعارف قرار می
اي از حقوق و شخصیت حقوقی اثبات خواهد شد. چرا که صحت معامله به معناي پذیرش مجموعه

ن چیزي جز اعتبار شرعی شخصیت حقوقی در تکالیف براي اصحاب معامله از جانب شرع است و ای
فرضی که حداقل یکی از طرفین معامله شخصیت حقوقی باشد، نیست. غالب فقهاء اصل اولی در باب 

- دانند. در ماهیت اعتباري و اختراعی، اصطالح صحیح، به مصداقی اطالق میمعامالت را اصل فساد می

ل، فاسد مصداقی است که با نقصی از حیث اجزاء و شود که جامع جمیع اجزاء و شرایط باشد. در مقاب
باشد (امام شرایط مواجه است. بر این اساس، تقابل صحه و فساد، از قبیل عدم و ملکه می

ب آثار به ترتیب از لوازم صحت و فساد محسوب می154، 2ق،ج1429خمینی، ب و عدم ترتّ -). لذا ترتّ

  ). 65، 1399(موسویان،شود
ي اجتهادي در نظر گرفته ادهاي مالی، مقتضی اصل اولی است در فرضی که ادلهاصل فساد در قرارد  

). چرا که صحت و ترتب اثر به 157، 2ق،ج1429)و(امام خمینی،340، 23ق،ج1404نشوند (نجفی،
شوند که محتاج تشریع یا امضاء شارع است. تشریع و امضاء عنوان اثر آن، امري توقیفی محسوب می

دادهاي منعقد شده، از قبیل امور حادث است و به ثبوت شرعی نیازمند است. در شارع نسبت به قرار
فرض شک در آن، اصلِ عدم ترتب اثر مطلوب و مقصود بر قرارداد جریان دارد. چرا که یا استصحاب 

شود یا استصحاب عدم ترتب اثر معامله. تاسیس این اصل عملی، براي عدم جعل صحت براي معامله می
در هنگام فقدان حکم اجتهادي، کارساز است. اما اکثر فقهاء، معتقدند که اصل اجتهادي عمل به آن 

معامله در نگاه عرفی  که آن(لفظی) مستفاد از عمومات و اطالقات باب معامالت آن است که پس از 
اي عارض شد، مادامی که دلیل خاص یا عام شک نسبت به صحت شرعی معامله چه چناناحراز گردید، 

بطالن معامله اقامه نشده باشد، معامله صحیح خواهد بود و آثاري از قبیل الزم الوفاء بودن بر آن بر 
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مترتب خواهد شد. در این خصوص فرقی بین معامالت معهود در عصر شارع و معامالت مستحدث در 
امام است (اعصار پسین، وجود ندارد. چرا که در این دیدگاه، وجوب وفاء فرع بر صدق عرفی شده 

). به تعبیر سید یزدي، تمامی معامالت رایج میان عقالء 66، 1399)و(موسویان،113، 1ق،ج1421خمینی،
باشند مگر ذیل شمول عمومات و اطالقات باب معامالت هستند، صحیح و نافذ می که ینابه جهت 

مند منع است نه منعی از شارع در موردشان واصل شده باشد. به عبارت دیگر، فساد معامله نیاز که ینا
اي که با مانع شرعی همراه صحت معامله منوط به تائید مستقل شارع باشد. در نتیجه، هر معامله که ینا

  ).271و270، 1376نباشد، ممضی شارع و محکوم به صحت خواهد بود (یزدي،
عهود در عصر ي تبادل اقتصادي، معامالتی غیرمبه دنبال بروز نیازهائی در عرصه چه چنانبراین اساس،   

از نظر عرف عقالء صحیح باشد، شریعت نیز بر آن ها صحه  چه چنانشارع، ظاهر یا ابداع گردید، 
خواهد گذاشت. این مالزمه بین صحت عرفی و شرعی معامالت مستحدثه، جز در مواردي که مصداقی 

عامالت مستند به از عناوین خاص یا عام منهی عنه شرعی باشد، برقرار است. این اصل اجتهادي صحت م
 مبارکه عهد (سوره ، آیه2)1مبارکه مائده، آیه شریفه  وفا (سوره ترین آن ها آیهاي است که متداولادله

، حدیث شرط و حدیث 4)29شریفه  نساء، آیه مبارکه تجارت (سوره ، آیه3)34اسراء، آیه شریفه 
  ). 37و36، 1397کرمانشاهی، موسويباشند (سلطنت می

  قاعده تفویض -3-3
وره«طبق این قاعده که مستفاد از روایاتی از قبیل    نِ أُم ؤْملَى الْم ه فَوّض إِ نَّ اللَّ ه أَنْ  إِ ی لَ وِّض إِ فَ ی لَم ا وه کُلَّ

یالً ونَ ذَل نِ کُلَّ«) و 79، 6ق،ج1407(طوسی،» یکُ ؤْملَى الْم بارك و تَعالَى فَوض إِ لَالَ  شَی إِنَّ اللَّه تَ لَّا إِذْ ء إِ
ه س فْ  است. خداوند تمام کارهاي مومنین را به خودشان واگذار کرده) است، 63، 5ق،ج1407(کلینی،» نَ

به مواردي که ذلت  محوله از جانب خداوند متعال، اموراین  ي اختیارات مومنین نسبت بهالبته دامنه
معاش تامین  ا این مالحظه، ایجاد و اختیار طریقباشد، محدود است. بخودشان را به دنبال نداشته 

براي این منظور اموري که مومنین جمله از  است.مؤمن به دست  و نیز کیفیت نظام اجتماعی، روزمره
لذا تعامل اقتصادي با اشخاص  سازوکارهاي آن است. شخصیت حقوقی با همهاند، تأسیس کرده

مشروع است و شخصیت حقوقی از جایگاه  نیستچون مشتمل بر ذلت طبق قاعده تفویض،  حقوقی

                                                      
  کنید. وفا] خود ى[قراردادها به اید  آورده ایمان که کسانى اى - بِالْعقُود أَوفُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا -  2
  شد. خواهد پرسش پیمان از که زیرا کنید وفا] خود[ پیمان به و - مسئُولًا کَانَ الْعهد إِنَّ بِالْعهد وفُواوأَ -  3
 اموال اید  آورده ایمان که سانىک اى - منْکُم تَرَاضٍ عنْ تجارةً تَکُونَ أَنْ إِلَّا بِالْباطلِ بینَکُم أَموالَکُم تَأْکُلُوا لَا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا -  4

  باشد.] گرفته انجام[ شما از یکدیگر تراضى با ستدى و داد آن که مگر مخورید ناروا به را همدیگر
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رسد عبارت قبل از الّا، از اساس در مقام بیان حکم فقهی نیست؛ شرعی برخوردار است. البته به نظر می
بلکه ناظر به مساله اي اخالقی و اعتقادي است. لذا از آن، چیزي فراتر از حرمت اذالل نفس، استفاده 

  شود. نمی
  اد آحعدم تضییع حق  -3-4
» ال یبطل حق امري مسلم«) و 4، 7ق،ج1407(کلینی،« انه ال یصلح ذهاب حق احد«مضامینی از قبیل   

- داللت بر این قاعده میدیه، شهادت و وصیت  از جملهدر ابواب مختلفی ) 302، 7ق،ج1407(کلینی،

احکامی را براي جلوگیري از تضییع حق احدي از جامعه، تواند شارع مقدس میکند. بر این اساس، 
ع  است،نافیه برخالف ظاهرشان که بداند. فلذا این روایات  الزمیا  جایز است. طبق این قاعده، مشرّ

اي که بر دیهبه موجب این قاعده، بیت المال،  همچنین شود.شمرده میجایز ، شهادتی که جایز نیست
، اشخاص حقوقی است. به این از جمله تطبیقات دیگر این قاعده .گرددنداشته است، عهده دار می ذمه

، شرایط به گونه اي رقم در زندگی روزمرهپس از تاسیس و شیوع شخص حقوقی  چه چنانبیان که 
گردد، مشروعیت شخصیت حقوق بسیاري از مردم ضایع  مشروعیت آن، بخورد که در صورت عدم

  .گرددحقوقی از این قاعده کشف می
  نظام اختالل -3-5
 شخصیت حقوقی در هم تنیده است که با چنان بشر قتصادي، اجتماعی و سیاسینظام ادر حال حاضر   

. البته این در فرضی است که شودمی اختاللباشد، معاش مردم دچار ، اعتبار شرعی نداشتهنهاداگر این 
دانند، بر اساس نظر گروهی از متخصصان که مثالً ساختارهاي اقتصادي رایج را منشأ انواع بحران می

 اختاللشارع مقدس براي جلوگیري از به وجود آمدن نکنیم. در صورت پذیرش این صغري، مشی 
نظام در اثر عدم اعتبار  اختاللاز لزوم  د. به عبارت دیگر،دانمشروع می شخصیت حقوقی رانظام، 

    گردد.کشف میموجود مشروعیت اشخاص حقوقی موجود، شرعی اشخاص حقوقی 
 کاشف صحت امور عقالئی شرعیعدم تطبیق بر منهیات  -3-6
سیره شارع در باب امور عقالئی تنها ناظر به منهیات است و نسبت به مواردي که در نگاه شریعت   

، »احل اهللا البیع«و مطلقاتی نظیر » اوفوا بالعقود«اند، تعرضی ندارد. عموماتی همچون صحیح قلمداد شده
باشند. سیس حکم مولوي مستقلی در امور عقالئیه نمیارشاد به همان متفاهم عرفی هستند و در مقام تا

باشد. بلکه مجرد عدم منع لذا صحت امور عقالئیه فرع بر احراز امضاء شارع ولو از طریق سکوت، نمی
و نهی صریح شرعی نسبت به آن، براي کشف رضاي شارع و ترتب آثار صحت قرارداد کافی است. 

که تصریحی نسبت به صحت یا بطالن آن ها وجود  هاي حقوقی مستحدثطبق این مبنا، شخصیت
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ندارد، مادامی که منع روشنی از جانب شارع در خصوص آن یافت نشود، حکم به صحت آن خواهد 
هاي حقوقی براي کشف اعتبار شرعی شخصیت حقوقی شد. لذا عدم تطبیق منهیات شرعی بر شخصیت

ت باب معامالت بر آن نیست. در این دیدگاه، کافی است و نیازي به بررسی انطباق عمومات یا اطالقا
حتی نیاز نیست که آن را از طریق بنائات عقالئیه تصحیح نمود و درصدد احراز اتصال آن به عصر 

  تشریع به منظور ممضی بودن شرعی آن بود. 
  تالزم ارتکازي میان عقالء نسبت به شئون ملکیت -3-7
ئون ملکیت از قبیل جواز هبه یا قرض و... از جانب مالک، ، بین ملکیت و تمام ش5در ارتکاز عقالئیه  

که  جا آنو متصل به زمان معصوم(ع) است. ازتالزم برقرار است. این ارتکاز برخواسته از طبیعت عقالء 
هاي متاخر حادث شده باشد، وجود ندارد و نیز منعی نسبت به آن از این ارتکاز در زمان که ینادلیلی بر 

گردد. با این مقدمات، می توان ثابت نمود است، امضاء شرعی آن کشف میل نشده جانب شارع، واص
که امکان وقف براي یک شخص حقوقی، کاشف از اعتبار شرعی اشخاص حقوقی است. به این بیان 
که اطالق ادله وقف، نسبت به وقف بر جهات و عناوین نیز شمول دارد. لذا در وقف مال بر شخص 

ت یا عنوانی که موقوف علیه است، ملکیت و بالتبع تمام شئون آن، ثابت خواهد حقوقی، براي آن جه
  شد. این ارتکازي است که ممضی شارع نیز هست. لذا شخص حقوقی از اعتبار شرعی برخوردار است.

  والیت فقیه -3-8
شریعت ي احکام ولی فقیه مجاز به تصرفاتی در قلمرو شریعت است که مستلزم تشریع نباشد. محدوده  

متشکل از احکام تکلیفی اعم از الزامی یا غیرالزامی و احکام وضعی مشتمل بر مسائل داراي آثار 
تکلیفی الزامی یا غیرالزامی است. تصرف ولی فقیه در احکام تکلیفی الزامی، جز در مواضع تزاحم جایز 

گردد. در عهده دار مینیست. در این فرض نیز، ولی فقیه تشخیص مورد اهم و برخوردار از ترجیح را 
احکام، ولی فقیه قابلیت دارد که چنین تشخیص دهد که مثالً معتبر بودن شخصیت حقوقی  این محدوده

است. در  تر مهمشود، ي اعتبار نیافتن شخصیت حقوقی نقض میاز احکام تکلیفی الزامی که به واسطه
تواند در ابتداي امر، اقداماتی ی فقیه نمیمورد احکام وضعی که آثار تکلیفی الزامی به دنبال دارد، ول

دهد، که اهم یا واجد ترجیح تشخیص می چه آنتواند بر طبق نماید؛ بلکه اگر به تزاحم منجر شد، می
تصرفی را صورت دهد و مثال شخصیت حقوقی را اعتبار بخشد. در مورد احکام تکلیفی غیرالزامی و یا 

تواند مبتنی بر مصالحی، تصرفاتی به دنبال دارند، ولی فقیه میاحکام وضعی که آثار تکلیفی غیرالزمی 
صورت دهد و الزاماتی را وضع نماید و بر آن اساس، شخص حقوقی را اعتبار ببخشد. تعیین ذمه براي 
                                                      

  شود.است، اطالق میعقالء ي بسیاري از اعمال صادر شده ءکه منشاناخودآگاه  يشعور، به ارتکاز عقال - 5
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اشخاص حقوقی از قبیل جعل احکام وضعی است و چون حداقل برخی از آثار شخصیت حقوقی، 
به دنبال دارد، جعل اعتبار براي شخصیت حقوقی منوط به آن  آثاري همچون احکام تکلیفی الزامی

باشد و براي رفع تزاحم، اعتبار شخصیت حقوقی به جهت برخورداري از است که تزاحمی شکل گرفته 
  ).109-101، 1395باشد (بیاتی،مالك اهمیت یا ترجیح نزد ولی فقیه، مصلحت داشته 

ي شریعت، فی الجمله محرز شد، در ادامه کارائی سترهکیفیت تصرف ولی فقیه در گ که یناپس از   
 والیت در نظامن یقنتگردد. این روش براي اثبات شخصیت حقوقی به صورت مفصل تر ارزیابی می

در مشروعیت بخشی  ،بورسطریقی است که حتی در فرض نبود هیچ دلیل دیگري بر اعتبار شرعی فقیه 
هائی در دو محور کبروي و طریق متوقف بر بررسی به شخصیت حقوقی راهگشا است. کارائی این

بایست حق اعتبار بخشی به بورس براي ولی ، میفقیه والیته ادله توجبا صغروي است. در مقام کبري، 
احراز گردد. در این راستا،  ارانشزي کارگي قانونگذاري یا به واسطهبه واسطهمستقیم یا روش فقیه به 

ثانیاً در  .اي در روشن شدن این مطلب داردنقش تعیین کننده 6»ن حنظلهعمر ب«مقبوله  بررسی داللت
، محقق شده باشد. کنکاش در ولی فقیهبایست اعتبار به یکی از این طرق از جانب مقام صغري، می

  هاي مربوطه، جایگاه ویژه اي در این میان دارد. قوانین و دستورالعمل
سند حدیث معتبر  پس ت.واقفی اس »داود بن الحصین«را که زی ؛موثقه است، »عمر بن حنظله«روایت   

هم باشد،  محق ،عین شخص نسبت به حتی اگر. طبق این روایت، باشدمی استداللاست و حدیث قابل 
شود. در این روایت از امام(ع) پرسیده شد آیا ، مالک نمیاست چون با رجوع به طاغوت به آن رسیده

رجوع  غیرمنصوب از قبل امام(ع)، و قاضی ن جوربه سلطا نتوااث میدین و میر منازعه در امور در
 شمرد. سپس ایشانتحاکم طاغوت  را مصداق در حق یا باطلسلطان تحاکم  در پاسخ،(ع)، ؟ امامنمود

رجوع در  شناسد و راوي احادیث ائمه علیهم السالم است، جایگزینشخصی را که حالل و حرام را می
گشا راهواند تدر مقام منازعه صرف نقل حدیث نمی ی فرمودند. روشن است کهمعرفو قاضی  نبه سلطا

از جانب فقیه حکمی است که بر اساس موازین اجتهاد و استنباط معتبر عندنا، لذا مراد امام(ع)، ؛ باشد
یکُم حاکما« مراد از حاکم در فراز چه چنان. باشد صادر شده تُه علَ د جعلْ نّی قَ صوص قاضی تحکیم خ »فَإِ

                                                      
نْ          استشهاد قرار می قسمتی از روایت عمر بن حنظله که مورد -  6 نِ عـی سـنِ الْح بـ د مـحنْ م ى عـ یـحنُ ی بـ د مـحگیرد عبارت اسـت از: م

أَلْت أَ   نْظَلَةَ قَـالَ: سـنِ حرَ بمنْ عنِ عیصنِ الْحب داونْ دى عیحنِ یانَ بفْونْ صى عیسنِ عب دمحع   م ه د اللـَّ بـا ع بـ -   لَـیجنْ ر ابِنَا   عـح نْ أَصـ نِ مـ
اکَم        بینَهما منَازعةٌ فی دینٍ أَو میرَاث فَتَحاکَما إِلَى السلْطَانِ و إِلَى الْقُضَاةِ أَ یحلُّ ذَلک قَالَ  ا تَحـ لٍ فَإِنَّمـ اطـب قٍّ أَو ی حـ فـ هِمإِلَـی اکَم نْ تَحـم

 ــه ــم لَ ــا یحکُ م و ــاغُوت ــى الطَّ ــه أَنْ إِلَ ــرَ اللَّ أَم ــد ــاغُوت و قَ ــمِ الطَّ ــذَه بِحکْ ــه أَخَ ــاً ثَابِتــاً لأَنَّ ــانَ حقّ ــحتاً و إِنْ کَ ــذُ س ــا یأْخُ فَإِنَّم  ... ــه ــرَ بِ یکْفَ
  ).67، 1ق،ج1407(کلینی،
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یا قاضی منصوب از جانب امام(ع) باشد، ارتباطی با بحث والیت فقیه پیدا نخواهد کرد. اما انصاف آن 
باشد. ثانیاً  به جهت نیاز شیعه در است که اوالً مورد روایت که در مورد قضاوت است، مخصص نمی

 است. ن نیز ممنوع شدهسلطا رجوع به، قاضیبه  عالوه بر نهی از رجوعدر این روایت مراجعه به سلطان، 
به فقیه واگذار  ،باشدمی نجزء وظایف سلطا اموري که شود که طبق این روایت،از این نکته روشن می

مراد از حاکم، فقیه است و روایت اختصاص  که ینااست. از سوي دیگر قرائنی وجود دارد بر گردیده 
است و یت، سوال از مراجعه به  قضات و سالطین بوده به قضاوت ندارد. به عنوان نمونه در صدر روا

است. همچنین در فراز امام (ع) براي هر دو آن ها، در زمان عدم بسط ید شارع، جایگزین تعیین فرموده 
تْرَك و یؤْخَذُ بِالْآخَر« ی هم فَ هم و قُضَاتُ کَّاملُ حی أَم ه لَی لَى ما هم إِ نْظَرُ إِ وایت، حاکم در مقابل در ذیل ر» ی

است و به معناي کسی است که است. لذا حاکم به معناي عرفی خود به کار رفته  هقاضی استعمال شد
  والیت امر به دست وي است و قضاوت تنها یکی از شئون آن است.

براي ، در فرض تمام بودن داللت شان بر اثبات والیت فقیه، »عمر بن حنظله«روایاتی از قبیل مقبوله   
اص حقوقی خاشنسبت به اعتبار قانونگذاري  یا از طریقکه مستقیما  کندایجاد می اختیار را ولی فقیه این

که از لفظ حاکم در  محدود به قضاوت نیست حاکم اقدام نماید. البته در صورتی قلمرو اختیارات
صاحب ز فقهاء همچون طبق مسلک برخی ا چه چناناراده شده باشد.  متولی امورمعناي عرفی روایت، 

نسبت به غیر باب قضاوت، مورد » عمر بن حنظله«نظارت مقبوله مرحوم خویی،  جواهر، مرحوم حکیم و
  تردید واقع گردد، تصحیح شخصیت حقوقی از این طریق با اشکال مواجه خواهد شد.

نیز به دو  وياز نظر صغرهاي حقوقی، شخصیتدر فرض پذیرش کبروي داللت ادله والیت فقیه، تصحیح   
جمهوري اسالمی  اساسی نقانو 7پنجاه و هفتماصل والیت ولی فقیه طبق اعمال  است. یکیشیوه محقق شده 

، که از مجموع آن ها چنین استفاده 1384قانون تشکیل بورس در سال تصویب با  مقننهایران از طریق قوه 
مورد پذیرش است. دیگري، تعابیر  صوصیخ و عمومی  ،دولتی شخص حقوقی بر سه گونه استشود، می

که از  ایران اسالمی جمهوري اساسی نقانو 8چهل و چهارمهاي کلی اصل در سیاستصریح خود ولی فقیه 

                                                      
  زیر نظر والیت  که  قضائیه  و قوه  مجریه  ، قوه مقننه  عبارتند از: قوه  ایران  در جمهوري اسالمی  حاکم  قواي   پنجاه و هفتم:  اصل -  7

  .از یکدیگرند  قوا مستقل  گردند. این  می  اعمال  قانون  این  آینده  اصول  بر طبق  امت  امر و امامت  مطلقه
و   منظم  ریزي مهبا برنا  و خصوصی  ، تعاونی دولتی  بخش  سه  بر پایه  ایران  جمهور اسالمی  اقتصادي  چهل و چهارم: نظام  اصل -  8

  ، تأمین ، بیمه ، بانکداري بزرگ  ، معادن خارجی  ، صنایع مادر، بازرگانی صنایع بزرگ  کلیه  شامل  دولتی  . بخش استوار است  صحیح
و مانند   آهن  اهو ر  ، راه ، کشتیرانی ، هواپیمایی و تلفن  و تلگراف  ، پست ، رادیو و تلویزیون آبرسانی  بزرگ  هاي  نیرو، سدها و شبکه

بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و  . است  و در اختیار دولت  عمومی  مالکیت  صورت  به  که  این ها است
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 )و(عندلیب155، 1395ابالغ گردید (ذاکرصالحی، 1384سوي خود ایشان در سال 
 چهارم و چهلهاي کلی اصل ستسیا ). مبناي ما، ظواهر کلمات5/9/98تا  28/8/98،جلسات1398همدانی،

اگر و قوانین جاري کشور است. لذا این اشکال مطرح نیست که  ایران اسالمی جمهوري اساسی نقانو
   دهد.یساختار م یحکم به دگرگون ،شود نییتب هیفق یول يطور کامل براه موضوع ب

  نفی اعتبار شخصیت حقوقی -4
دانند. حسین حلی، آیت اهللا خویی و آیت اهللا میبرخی فقهاء معاصر، شخصیت حقوقی را معتبر ن  

برند و اجازه شود، به کار میسیستانی، تعبیر مجهول المالک را براي وجوهی که از بانک گرفته می
).  برخی معتقدند که عموماتی 110، 1396(آقانظري،دانند حاکم شرع را براي تصرف در آن الزم می

عمومات براي اثبات تمسـک بـه ه عقود شرعی است. در این صورت، ، تنها ناظر ب»اوفو بالعقود«همچون 
، مخدوش است. تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیلشخصیت حقوقی، از باب مشروعیت 

به جهت ابتال به توالی فاسدي همچون تخصیص » الی المؤمن االمرتفویض «همچنین اگر شمول ادله 
منع تضییع حق آحاد افراد نسبت به غیر باب  یا نسبت به شمول قاعدهاکثر یا اخالقی بودن، پذیرفته نشود 

نسبت به غیر باب قضاوت، تردید گردد، تصحیح شخصیت » عمر بن حنظله«شهادت و نظارت مقبوله 
  حقوقی، از این جهت با اشکال مواجه خواهد شد. 

  نتیجه 
مشروعیت شخصیت حقوقی را  اگر هیچ یک از طرق اعتبار، وجیه نبود، اصل اولی، اقتضاي عدم  

عدم تطبیق بر داشت. اما به نظر می رسد هریک از طرق بناء عقالء، عمومات و اطالقات، کاشفیت 
از صحت امور عقالئی، تالزم ارتکازي عقالء نسبت به شئون مختلف ملکیت، والیت  منهیات شرعی

، در تصحیح شخصیت فقیه و قواعدي همچون تفویض، عدم اختالل نظام و عدم تضییع حق آحاد
تراکم ظنون  که یناحقوقی در شریعت، به صورت بالجمله یا حداقل فی الجمله موثر است. ضمن 

  حاصل از مجموع این طرق، در اعتبار شرعی شخصیت حقوقی تردیدي به جاي نخواهد گذاشت.
  منابع 

  قرآن کریم - 
                                                                                                                                   

،  ، دامداري از کشاورزي  قسمت  آن  شامل  خصوصی  بخش .توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسالمی تشکیل می شود
با   که  تا جایی  بخش  سه  در این  مالکیت . است  و تعاونی  دولتی  اقتصادي  فعالیت هاي  مکمل  شود که  می  و خدمات  ، تجارت صنعت
  زیان  کشور گردد و مایه  اقتصادي  رشد و وسعه  نشود و موجب  خارج  اسالم  قوانین  باشد و از محدوده  مطابق  فصل  دیگر این  اصول
  .کند  می  معین  را قانون  بخش  ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه  . تفصیل است  اسالمی  جمهوري  قانون  مایتنشود مورد ح  جامعه
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  فارسی
  .54، شماره صلنامه حقوق اسالمیف، بررسی فقهی حقوقی شخصیت حقوقی، 1396آقانظري، حسن،  - 
  ، جلد چهارم، تهران، کتابفروشی اسالمیه. حقوق مدنیتا، امامی، سیدحسن، بی - 
، پایان نامه سطح سوم، ثبوت یا عدم ثبوت شخصیت حقوقی از منظر فقهی، 1395بیاتی، ابوالحسن،  - 

  حوزه علمیه قم.
 اهللا آیت نظر ، زیرل البیت علیهم السالمفرهنگ فقه مطابق مذهب اه، 1385جمعی از پژوهشگران،  - 

مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت (علیهم  شاهرودي، چاپ اول، قم، انتشارات هاشمی
  .السالم)

  میزان. ، چاپ دوم، تهران، انتشاراتمبانی قراردادهاي نامعین، 1395ذاکرصالحی، غالمرضا،  - 
  تهران، انتشارات جنگل. ، چاپ سوم،اهلیت در حقوق مدنیشخصیت و ، 1386ساکت، محمدحسین،  - 
، حجیت اطالقات و عمومات شریعت در موضوعات نوظهور، 1397موسوي کرمانشاهی، سیدسجاد،  - 

  . 10، شماره فقه و اجتهاد دوفصلنامه
 دانا. ، چاپ اول، تهران، انتشاراتشخصیت حقوقی، 1373صفار، محمدجواد،  - 

چاپ  اول، ، جلددوره مقدماتی حقوق مدنی(قواعد عمومی قراردادها)، 1389صفایی، سیدحسین،  - 
  دهم، تهران، انتشارات میزان.

وابسته به  اسالمیدفتر انتشارات  چاپ دوم، قم، چهارم، ، جلدحقوق مدنى ق،1418اهللا، طاهرى، حبیب  - 
  .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

  ورس اوراق بهادار، بدرس خارج فقه، 1398عندلیب همدانی، علی،  - 
https://www.shahidain.ir/en/jurisprudence-methodology/extracurricular/777-
2019-11-23-08-03-46 

  http://ostadmarvi.ir/index.php  ، مبحث سیره عقالئیهاصولدرس خارج ، 1396مروي، جواد،  - 
، چاپ دوم، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه بازار سرمایه اسالمی، 1399دعباس، موسویان، سی - 

  اسالمی.
داماد؛ دستیاران تحقیق  مصطفی محققدکتر سید به اهتمام  ،استفتائات و آراء، 1376یزدي، سیدمحمدکاظم،  - 

 .، تهران، مرکز نشر علوم اسالمی شبیري  ، حسن وحدتی بجستانی محمد مدنی

  عربی
، چاپ اول، تهران، موسسه تنظیم و االجتهاد و التقلید(معتمد االصول)ق، 1420امام خمینی، سیدروح اهللا،  - 

  نشر آثار امام خمینی(ره).
 مؤسسه تنظیم و، چاپ سوم، تهران، مناهج الوصول الی علم االصولق، 1429امام خمینی، سیدروح اهللا،  - 

  .)رهنشر آثار امام خمینی(
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 .)رهنشر آثار امام خمینی( مؤسسه تنظیم و چاپ اول، تهران، ،کتاب البیعق، 1421سیدروح اهللا،  نى،امام خمی - 

 .11، شماره مجله الفکر االسالمیق، ملکیه الشخصیات المعنویه او القانونیه، 1416حائري، سیدکاظم،  - 

تشارات اسالمی وابسته به دفتر ان، چاپ اول، قم، کفایه االحکامق، 1423سبزواري، محمدباقر بن محمد،  - 
  جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

  ، چاپ اول، قم، موسسه نهج البالغه.نهج البالغهق، 1414سیدرضى، محمد بن حسین،  - 
  ی.مکتب االعالم االسالم، چاپ اول، قم، اقتصادناق، 1417صدر، سیدمحمدباقر،  - 
چاپ دوم،  دمحمود هاشمی شاهرودي،مقرر: سی ،بحوث فی علم االصول ،ق1417، محمدباقرسیدصدر،  - 

 قم، مرکز الغدیر للدراسات االسالمیه.

 ، بیروت، دار االضواء. ماوراء الفقهق، 1430صدر، سیدمحمد،  - 

دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه ، چاپ دوم، قم، من ال یحضره الفقیهق، 1413علی، بنصدوق، محمد - 
  مدرسین حوزه علمیه قم.

، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به األحکام فی الخالفق، 1407د بن حسن، طوسی، محم - 
 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

  ، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب االسالمیه.تهذیب االحکامق، 1407طوسی، محمد بن حسن،  - 
، المحشی: الدمشقیة للمعةا شرح فی البهیة الروضةق، 1410عاملی(شهید ثانی)، زین الدین بن علی،  - 

 سیدمحمد کالنتر، چاپ اول، قم، کتابفروشی داوري.

  ، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب االسالمیه.اصول کافیق، 1407کلینی، محمد بن یعقوب،  - 
، چاپ هفتم، بیروت، داراالاحیاء جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالمق، 1404نجفی، محمدحسن،  - 

  التراث العربی.
، چاپ اول، قم، موسسه آل البیت مستند الشیعه فی أحکام الشریعهق، 1415راقی، احمد بن محمدمهدي، ن - 

  علیهم السالم.
مجله ق، الشخصیات المعنویه فی الفقه االسالمی، 1417، درینجف، ح يهادهادوي تهرانی، محمدمهدي و  - 

  .15، شماره الفکر االسالمی
  قوانین

  ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون - 
    1307مصوب  قانون مدنی - 
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