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یمالينهادهایحقوقتیمالک
)یمالينهادهایحقوقتی(شخص

2/9/1391تاریخ تأیید:18/1/1391تاریخ دریافت:
*آقا نظريحسن___________________________________________________________________

چکیده
تطبیـق آن بـر   ؛ امـا پذیرفته شـده اسـت  براي برخی عناوین حقوقی » جهت«چند در ادبیات فقهی ملکیت هر

ایـن  روپـیش ها مورد اخـتالف اسـت. فرضـیه مقالـه    و شرکتهابانکمانند،مالکیت حقوقی نهادهاي مالی
شـده ایـن نـوع    رو مقاله ابتدا تطبیقات پذیرفتهاز این.است که مالکیت حقوقی بر نهادهاي مالی منطبق است

ش اثبات و نفی فقهـی معاصـر را نسـبت بـه تطبیـق آن بـر مالکیـت        آنگاه دو گرای،کردهیمالکیت را بررس
به ایـن  سرانجامدو گرایش را مورد بررسی و مناقشه قرار داده است و حقوقی نهادهاي مالی و مستندات این

از نظر فقهی پذیرفتنی و جهت اثبات آن بانکویژهبهنتیجه دست یافته است که مالکیت حقوقی این نهادها 
ده است.رکاستدالل 

روپـیش پژوهش؛ امامطرح استییهادگاهیچند در ادبیات حقوقی نیز مطرح شده و داین موضوع هر
گفتـه پـیش له ئو براساس روش فقه استداللی انجام پذیرفته است و بر همین اساس، بررسی مسـ یفقهدیداز 

ندارد.یفراوانقه فقهی معاصر مانند دیگر مسائل مستحدثه سابهايبراساس این روش در تحقیق
عیـ جمتیـ مسـجد، مالک تیـ جهـت، مالک تیـ مالک،یقـ یحقتیشخصـ ،یحقـوق تیشخصواژگان کلیدي:

.متشرعهرهیعقالء، سرهیامام ستیمالکن،یمسلم
.JEL:B41بنديطبقه

:Email.. دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه* hnazari@hawzeh.ac.ir.
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مقدمه

پیدایش مفهوم شخصیت حقوقی
و تکامل آنها از گسترش ایـن نـوع نیازهـا و پیچیـدگی     اجتماعیمفاهیم حقوقی از نیازهاي 

ملکیـت فـردي از ضـرورت سـازماندهی روابـط      طـور مثـال،  ؛ بهگرفته استسرچشمه آنها 
اجتماعی برخاسته و پیدایش نیازهاي اجتماعی اعتبـار ملکیـت غیرفـردي را بـراي عنـاوین      

سـاحت اقتصـاد، سیاسـت،    بنابراین نیازهـاي جدیـد در   ؛ده استکرایجاب ...قبیله، قریه و
ده است که مفاهیم حق، تکلیـف،  کراي فراهم گونههپیدایش عنوان حقوقی را بهحقوق، زمین

دیگر اسـتناد  عبارت شود. به مانند عنوان حقیقی نسبت داده میملکیت به آن عنوان حقوقی
اي گونـه هعنوان حقوقی از نیازهاي جدید اجتماعی برخاسته، بمفهوم ملکیت و اعتبار ذمه به

).24، ص1374که این نوع ملکیت مانند ملکیت فرد حقیقی پذیرفته شده است (صفار، 

پیشینه فقهی موضوع
ـ از ایـن ؛گیـر دارد طور نسبی پیشینه چشمموضوع مقاله در ادبیات حقوقی به و هـا بارو کت

، پـژوهش فقهـی آن   روپیشتأکید مقاله؛ اماباره تدوین شده استمتعددي در اینهايهمقال
مصـالح  «و » جهات عامه«، »جهت عامه«هايناچند عنوفقهی هرهاياست. در عبارت

چنین اسـتفاده  هامترادف اصطالح شخصیت حقوقی است. از بررسی این عبارت» عامه
بسـنده شود که آنها براي تبیین این اصطالح و رساندن مقصود خـود بـه ذکـر مثـال     می
مساجد » جهت عامه«براي تبیین صحت وصیت براي شهید اول،طور مثال؛ بهانددهکر

عـاملی (شـهید اول)،   کنـد ( مطـرح مـی  » جهت عامـه «عنوان دو مصداق و مدارس را به
عنوان را به» جهات عامه«نیز صحت وقف براي یحلّمحقق). 20- 19، ص5، ج]تابی[
صحیح است وقف بر «کهنویسد ، با تطبیق بر همین مثال بیان کرده و چنین می»مصالح«

الکرامهمفتاح). صاحب 214، ص2ق، ج1389ی، حلّ(محقق ...» و مانند مساجد،مصالح
وقف بـر جهـت اسـت، نـه وقـف بـر       نرای، فقنهایوقف بر عنوان فق«کهدنویسنیز می

). 28، ص9، جتـا] [بـی (عـاملی،  » چون واقف نظر به جهت دارد نه اشـخاص ؛اشخاص
هـاي قاهـا را کـه از مصـد   نیـز مسـاجد و پـل   دکاظم یزديسیدمحمو جواهرصاحب 

انـد  دانسـته » جهات عامه«و » مصالح عامه«عنوان مصداقی از مشترکات عمومی است، به
).19، ص2، ج]تابی[یزدي، /79- 29ص،28ق، ج1392(نجفی، 
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مالکیت بانک را مورد اشاره و نقد یحسین حلّشیخدر تحقیقات فقه استداللی معاصر، ابتدا 
صورت عمیق به تحقیـق آن  بهسیدکاظم حائرياهللا آیت) و آنگاه99ق، ص1384قرار داده (حلی، 

) و تاکنون تحقیق استداللی دیگري که قابل مقایسه 106ـ79ق، ص1428پرداخته است (حائري، 
فتـوایی  هـاي باالبته در کت؛ستانجام نپذیرفته ا،از جهت استدالل و مناقشه باشدويبا پژوهش 

.شوداند که در مقاله به آنها اشاره میدهکرمعاصر آن را مطرح نهایو دیگر فقخمینیامام
تمایز مفهوم شخص حقیقی و شخصیت حقوقی

قابلیت و اهلیت پذیرش حقوق و تکالیف را دارد. این اهلیت اگر از امور » شخصیت«عنوان 
که شود. چنانعنوان شخصیت حقیقی تعبیر میباشد، از آن بهحق و مکلف ذاتی شخص ذي

نامند و اگر این اهلیت حقوق از امور ذاتی مالـک و  دارنده این اهلیت را شخص حقیقی می
آمده باشد، از این اهلیـت اعتبـاري تعبیـر بـه     پدیدی یبلکه با اعتبار عقال؛حق نباشدفرد ذي

یت اعتباري اسـت، شخصـیت حقـوقی نامیـده     شخصیت حقوقی و عنوانی که واجد این اهل
).81ـ80، ص1374شود (صفار، می

آثار شخصیت حقوقی
:ذیل را داردعنوان شخصیت حقوقی آثار حقوقی 

کاران از شخصیت حقـوقی، طلـب خـود را از امـوالی کـه در ملکیـت آن اسـت        طلب.1
ایـن  نه از اموال خصوصی اشخاص حقیقی که مسـئولیتی نسـبت بـه    ،دکنناستیفاء می

اگر اموالی که در ملکیت شخصیت حقوقی اسـت  حقیقتشخصیت حقوقی دارند. در 
توانند از کاران می، طلبشمرده شوداموال شخصی این افراد در قالب ملک مشاع آنان 

گونه فرقـی بـین   و از این جهت هیچکنندطلب خود ياموال شخصی آنان استیفاتمام
در اختیار شخصیت حقوقی است، چه امـوال  اموال آنان چه آنچه در قالب ملک مشاع

اگـر امـوال شخصـیت    ؛ امـا سـت، وجـود نـدارد   اخصوصی که در اختیار شخص آنها
کـاران از  ، طلـب شـمرده نشـود  در قالب ملـک مشـاع ایـن اشـخاص حقیقـی      حقوقی

ند و بـر  کنتوانند طلب خود را از اموال شخصیت حقوقی استیفاء اشخاص حقیقی نمی
کـاران از ایـن   د بـین طلـب  شـو شخصـیت حقـوقی ورشکسـت    اینهمین اساس اگر

کـاران از اشـخاص داراي مسـئولیت در هیئـت مـدیره ایـن       شخصیت حقوقی و طلب
کـاران از اشـخاص داراي   طلـب طـور مثـال،  ؛ بهشخصیت حقوقی، تفاوت وجود دارد

توانند به هیئت مدیره این شخصیت حقـوقی  مسئولیت در شخصیت حقوقی بانک نمی
ند. افـراد  هسـت عنوان اینکه افراد هیئت مدیره همـان اشـخاص مـدیون    هب،دکننمراجعه 
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کاران از شخصیت حقـوقی بانـک   گوي طلبپاسخهیئت مدیره شخصیت حقوقی فقط 
.ر هیئت مدیره بانک مسئولیت دارندکاران از اشخاصی که دند نه طلبهست

هـا و  اريکـ هـا نسـبت بـه شخصـیت حقـوقی و طلـب      ها و بـدهکاري کاريبین طلب.2
هایی از افرادي که در هیئت مدیره این شخصـیت حقـوقی مسـئولیت دارنـد     بدهکاري

یبـانک یـا کسـی کـه بـه شـرکت    طور مثال، به؛پذیردانجام نمی» ذمه«و ابراء » تقاص«
توانـد  ، نمـی اسـت کـار  بدهکار است و از شخص یکی از افراد هیئت مدیره آنها طلب

؛دبرابر طلب خـود از آن شـخص اسـقاط کنـ    در بدهکاري خود را به شرکت یا بانک
کار خود شرکت یا بانک است و بـدهکار شخصـی از اشـخاص اسـت. آن     بلکه طلب

.کاري با این بدهکاري دو مورد متفاوت و زمینه تسویه ندارندطلب
شـدن  شخص، حق اقامه دعوي یا طرف دعـوي واقـع  دارد مانندعنوانی که شخصیت حقوقی .3

اقامـه دعـوي   يتواننـد بـر و  که دیگران مـی بر دیگران اقامه دعوي کند، چنانتواند می،را دارد
افـرادي کـه در هیئـت مـدیره ایـن عنـوان داراي       هند و در هر صورت الزم نیست که همـ کن

بلکـه نماینـده ایـن عنـوان داراي     ؛طرف دعوا قرار گیرنـد شخصیت حقوقی، مسئولیت دارند؛
).80-78، ص1ق، ج1428(حائري، د کنشخصیت حقوقی به دعوا رسیدگی می

شخصیت حقوقی  بارهگرایش فقهی در
طور فشرده هدو گرایش وجود دارد که ب» شخصیت حقوقی«تصویرنسبت به نهایدر بین فق

گیرد:مورد بررسی قرار می
نفی شخصیت حقوقی.1

معاصـر نهایاز فقحلّیمحققطور مثال،هب؛پذیرندشخصیت حقوقی را نمینهایبرخی فق
واضح است که مـالی کـه از   «نویسد کهچنین می،شودمیگرفتهوجوهی که از بانک بارهدر

المالک است و تصرف در آن نیاز به اجـازه حـاکم شـرع    شود از نوع مجهولبانک گرفته می
:نویسـد مـی هـاي دولتـی  بانـک بـاره درییخواهللاتآینیز). 99ق، ص1384ی، (حلّ» دارد

شـوند بـدون اجـازه حـاکم شـرع یـا       هاي دولتی گرفته میکه از بانکتصرف در وجوهی«
ـ بال، المصـارف و 2جق، 1410ی، یخـو موسـوي » (یستجایز نينماینده و ). 3ه لئوك، مسـ ن

کـه دنویسـ همین اساس مـی پذیرد و برنیز شخصیت حقوقی بانک را نمیسیستانیاهللاآیت
، 1ق، ج1414(سیسـتانی،  » المالک استشود از قبیل مجهولوجوهی که از بانک گرفته می«

).7له ئ، مسفنوك و المصاربأعمال ال
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پذیرش شخصیت حقوقی. 2
هـاي همعاملـ بـاره درخمینیامام مانند،ن معاصرهایبرخی دیگر از فق،گرایشاینبرابردر 

جایزي که با افراد حقیقی مسلمان صـحیح اسـت، انجـام    هايهتمام معامل«د: نویسبانکی می
چـه  و چه ایرانی باشد ،آنها با بانک نیز صحیح است. چه بانک دولتی باشد و چه غیردولتی

شـود کـه   ایـن عبـارت اسـتفاده مـی    ). از554، ص2ق، ج1390خمینـی،  موسوي» (خارجی
با افراد مسلمان صحیح و نافـذ  هپذیرد مانند معاملکه با بانک انجام میهاي گوناگونیهمعامل

بـودن  بودن و خـارجی بودن، ایرانیبودن و خصوصیاست و بین انواع بانک از جهت دولتی
آن چنین است:پاسخباره شده و در اینوياستفتائی که از نیزتفاوتی وجود ندارد.

ی را مجـرد  خاصـ » شخصیت حقوقی«هاهسسؤرسد که دولت براي این قبیل منظر میچنین به...
ف تجـارتی  ینـی بایـد بـه وظـا    ده که طبق ضوابط معیکراز شخصیت افراد (افراد مؤسس) اعتبار 

د. با عرض مراتب فوق تمنّی دارد نظر مبارك را درباره صحت تشـکیل ایـن   کنخود قیام و اقدام 
.ها و اعمال تصرفات و معامالت و قراردادهاي منعقده با آن مرقوم داریدقبیل شرکت

دولـت اسـالمی الزم   مقـررات تواند شخصیت حقوقی داشته باشد و مراعات شرکت میج.
*).246، ص2، ج1376خمینی، (موسوياست

متن کامل استفتا چنین است:.*
هاي سهامی با مشخصات زیر براي انجـام امـور تجـارتی و    هایی به اسم شرکتس: طبق قوانین جاري، شرکت

. 2شـود؛  وسـیله افـراد پرداخـت مـی    . سرمایه شرکت به سهامی مساوي تقسـیم و بـه  1شود: انتفاعی تشکیل می
شـود  معمول با اکثریت آراء گرفته مـی طور به. تصمیمات 3محدود به سهام آنها است؛ مسئولیت صاحبان سهام 

. شرکت زیرنظر هیئت مـدیره و مـدیرعامل بـه انتخـاب صـاحبان      5؛ دارد. هر سهم یک رأي 4(نه اتفاق آراء)؛ 
ط سـهام و  اي وارد نشـده و فقـ  . با فوت یکی از شرکاء به موجودیت و کار شرکت لطمـه 6شود؛ سهام اداره می

. شرکت با امضا و تصدیق دولت یعنی با ثبت شرکت در دفاتر دولتی پدیـد  7شود؛ سود سهام به ورثه منتقل می
ـ ها ـ اغلـب  هاي شرکت بر طبق مقررات کشوري بوده و حتی حسابآمده و انحالل و تصفیه اموال و حساب

رسـد کـه دولـت بـراي ایـن قبیـل       نظـر مـی  شود. به عبارت دیگر چنـین بـه  با نظر دولت بررسی و بازرسی می
س) اعتبار کرده کـه طبـق ضـوابط معینـی     ا از شخصیت افراد مؤسها، شخصیت حقوقی خاصی را (مجزمؤسسه

گفتـه، تمنّـی دارد نظـر مبـارك را دربـاره      باید به وظایف تجارتی خود قیام و اقدام کند. با عرض مراتـب پـیش  
صرفات و معامالت و قراردادهاي منعقده با آن مرقوم دارند؟ها و اعمال تصحت تشکیل این قبیل شرکت

کـارگیري امتـزاج   ت شرکت منوط به این است که سرمایه نقدي و قابل امتزاج باشـد و پـیش از بـه   صح.ج
جایز است و هايف در مال مشترك موقوف بر اجازه تمام شرکاء است، شرکت از عقدحاصل شود، تصر

ف کنـد و هـر   تواند بعد از مردن شریکش تصـر نمیگرچه شریک ؛شودیبا فوت یکی از شرکاء باطل نم
یک از شرکاء به نسبت شرکت در سرمایه در امور مربوط به شرکت مسئولیت دارد و هر شریک هر مقدار 

تواند شخصیت حقوقی داشته باشد و مراعات مقررات دولت سهم داشته باشد یک رأي دارد و شرکت می
اسالمی الزم است.
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ملکیـت  هـاي قادو گرایش فقهی مناسب است مصدیک از ایناز اثبات و نفی هرپیش
عناوین حقوقی که در منابع معتبر فقهی مطرح شده است، مورد بحث قـرار گیـرد تـا اینکـه     

د.شویک از دو گرایش فقهی فراهم اثبات و نفی هرهزمین

تطبیقات ملکیت عناوین حقوقی در منابع فقهی (ملکیت جهت)

ملکیت امام (حاکم اسالمی)
عنوان شود که بهم (حاکم اسالمی) استفاده میمعتبر متعددي ملکیت عنوان اماهاياز روایت

شود:اشاره میذیلنمونه به دو روایت 
ی است که با قـدرت نظـامی تصـرف نشـده     یهاانفال آن ثروت«فرمود:صادقامام. 1
کـه بـه   ياست و متعلق به امام پس از ورسول اهللاها متعلق به این نوع ثروت...است

، بـاب اول از ابـواب   9جق،1403حـرّ عـاملی،   » (دهدهر موردي که بخواهد اختصاص می
.)1ح،افعال
شـود و گفتـه   بـراي مـا مـالی آورده مـی    گفـتم: هاديامامگفت به راشدابوعلی بن. 2

آنچـه  «چـه کـنم؟ فرمـود:   بـا آن ،و نزد ما مانده اسـت بودهابوجعفرشود این متعلق به می
غیر این عنوان بوده، ارث است ه عنوان امامت بوده، مال من است و آنچه بهه پدرم بمتعلق ب

1، بـاب 9ج(همـان، »تقسیم شوديبر حسب کتاب خدا و سنت رسول اهللا باید بین ورثه و
.)12ح،از ابواب انفال

ن (امت اسالمی)اناملکیت عموم مسلم
کفـار آزاد  بـا جهـاد آنهـا را از سـلطه    مسـلمانان انـد و  دهکـر ی که کفار آنها را آباد هایزمین
ن قرار دارد.انااند، در ملکیت عموم مسلمکرده

هـا در  این نـوع زمـین  «فرمود:وي پاسخ شد و پرسیدههاي آباد زمینبارهدرصادقامام از 
ی کـه در آینـده   ین است، چه مسلمانانی که اکنون وجود دارند و چـه آنهـا  اناملکیت عموم مسلم
.  )4از ابواب عقد البیع، ح21باب، 9(همان، ج»شوندی که در آینده متولد مییمسلمان و چه آنها

زیـرا  ؛هـا دارد ایـن نـوع زمـین   بارهدر» نعموم مسلمانا«عنوان این روایت داللت بر ملکیت 
و ایـن نــوع  ظهــور در اختصـاص مطلــق دارد » لجمیــع المسـلمین «هدر جملـ » الم«حـرف 
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داده شده است، ملکیـت  » ناناجمیع مسلم«ملکیت است و چون استناد به مثابه ه اختصاص ب
شود نه اینکه هر فرد مسلمان مالک است و بر همین اساس ایـن  ن استفاده میاناعموم مسلم

کننده به آنها از توزیع پرداختپیش» زکات«نسبت به » نرایفق«نوع مالکیت با ملکیت عنوان 
؛ده باشـد کـر د فقیر است بدون اینکه شارع آنها را تعیـین  زیرا زکات ملک افرا؛تفاوت دارد

دهنده یا حاکم اسالمی قـرار داده اسـت.   بلکه شارع تعیین این افراد فقیر را در اختیار زکات
ـ افراد مستحق و فقیر نسبت به زکات ملکیت دارنـد نـه عنـوان فق   ،دیگرعبارت به  کـه  نرای
دهنـده اسـت و   این افراد در اختیـار زکـات  . تعیینشمرده شودتوانند یک عنوان حقوقی می

اما این نوع اراضی ؛تواند در آن تصرف کندآنگاه که زکات را به فردي از افراد فقیر داد، می
ست و نـه ملـک آبادکننـده    ي املک همه مسلمانان است نه ملک فردي که آنها در تصرف و

معاصـر تصـریح   نهـا یبر همین اساس یکـی از فق .)265، ص2ق، ج1427نساري، اآنها (خو
).481، ص4، ج1387مالک این اراضی است (انصاري، » نانامسلم«د عنوان کنمی

ملکیت عناوین موقوفه
شـوند شمرده مـی آنها موقوفه خودشود که ی وقف مییهااموال منقول و غیرمنقول بر مکان

یـت ایـن نـوع    هاي غیرمنقول بر مسجد یا بقاع متبرکه. استناد ملکوقف فرش و ثروتمانند
چنـد امکـان   هـر هـا نابراي این عنـو » ذمه«مانند مسجد و اعتبار ،وقفیهايناعنوااموال ب

اما براي اثبات این ملکیت و اعتبار ذمه بـراي آنهـا کـافی نیسـت. بـر      ؛ی داردیعقلی و عقال
گیرد.مورد بحث قرار میذیلهمین اساس جهت اثبات آنها دو دلیل 

ییعقالهسیر. 1
اماکن مقدسه داشته و براساس قداست آنها ،تاریخ بشر هر ملت متمدنی براي خوددر طول

ملت یهود یـا مسـیحی   طور مثال،؛ بهده استکراموال منقول و غیرمنقولی را براي آنها وقف 
شـک چنـین   داننـد. بـی  براي معابد خود اموالی را وقف و این اماکن را مالک این اموال مـی 

ی یـ دیگر ساختار عقالعبارت ده است. به کررا منع نهم جریان و آناي در زمان شارع سیره
شناخت وقف بر یک عنوان، این است که این عنوان نسبت به امـوال وقفـی خـود ملکیـت     
داشته تا اینکه بتوان منافع آنها را در جهت مصالح خود این عنوان صرف کرد و با توجه بـه  

ماننـد  ،وقفـی هايناتوان از آن، ملکیت عنوندانسته، میاي را مردود اینکه شارع چنین سیره
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که ایـن  کلیسا و دیگر اماکن مقدسه را نسبت به اموال موقوفه آنها استفاده کرد. چنان،مسجد
ةعـرو کند. بـر همـین اسـاس صـاحب     ذمه و عهده نیز اعتبار می،سیره براي این نوع اماکن

طـور کـه   ی صحیح است. همانیعقاليعتباروجود عهده براي مسجد ا«نویسد که میالوثقی
عقالئی پذیرفته شده است، اعتبار يبودن آن نسبت به موقوفات و نذورات مربوطه امرمالک

).373ص، 62مسئله ، 6ق، ج1423(طباطبایی، » عهده هم چنین است

متشرعهسیره. 2
و ن مقدسـه اسـت  مداران وقف اموال براي مساجد و مشاهد و دیگـر امـاک  سیره و رفتار شریعت

پس ایـن عنـاوین مالـک آن    ؛انتقال مال موقوفه از واقف به این عناوین استيچون وقف اقتضا
شـود کـه آنهـا    . به همین جهت از موقوفات مساجد و مشاهد این چنین تعبیر مـی شونداموال می

ـ   نهایفقهايرتادر عبنیزملک این عناوین و اماکن است.  ایـن  » ملـک «عنـوان  هاز ایـن امـوال ب
که عین موقوفه از ملک واقف خـارج و  کندتصریح میییخـو اهللا تآیاماکن تعبیر شده است.

.)279ص،1179مسـئله  ،2ق، ج1410خـویی، موسـوي شـود ( وارد می» موقوف علیه«در ملک 
شـود در ملـک آن   نی مـی معی» مشهد«باغی که وقف بر مسجد یا «نویسد: مینیز سیستانیاهللاتآی
.)389ص،1464مسئله ،2ق، ج1414(سیستانی، »گیردنوان قرار میع

این اماکن نسبت به اموال وقفی آنهـا از  » ملکیت«جاي استناد ه معاصر بنهایبرخی از فق
، 1015ه ، تعلیقـ 1179لهئ، مسـ 2ق، ج1410خویی،موسويعنوان مطلق اختصاص استفاده (

داشتیم کـه مشـتمل بـر حـرف     لفظی می) و چنین استدالل کرده است که اگر دلیل 279ص
توانستیم ملکیت این اموال و میکرداین دلیل داللت بر اختصاص مطلق میباشد دقیقاً» الم«

عنوان مسجد و ماننـد آن  اضافه این اموال را به؛ اماعنوان مسجد و مانند آن نسبت دهیمرا به
انصراف عرفی بیش از اختصـاص  کنیم و قدر یقینی این از انصراف عرفی اطالق استفاده می

و قـدر  اسـت ...دیگر از نظر عرف این اموال در انحصار عنوان مسـجد و  عبارت . بهیستن
نـه  ... اسـت عنـوان مسـجد و   یقینی داللت این انحصار از نظر عرف اختصاص این اموال به

).561-559، ص4ق، ج1429ملکیت (انصاري، 
، اختصـاص  ...ن اموال در عنـوان مسـجد و   واقعیت این است که بر فرض از انحصار ای

ـ تـوان از اعتبـار عقال  اثبات شود نه ملکیـت، مـی  ...این اموال به مسجد و  ی همـین مطلـق   ی
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ی کاشـف از ایـن   یـ زیرا ایـن اعتبـار عقال  کرد؛اختصاص براي موضوع مورد بحث استفاده 
. اهلیت دارند، ودشاست که اماکن مقدسه، براي اینکه این نوع اختصاص به آنها نسبت داده 

مهم این است که از نظر اعتبارات عقالئی پذیرفته شود که ایـن امـاکن اهلیـت اعتبـار حـق      
اختصاص اموال موقوفه خود را دارند و پذیرش این اهلیت براي اثبات مقصود کافی اسـت.  

براي عناوین حقـوقی ماننـد امامـت، امـت     » عهده«و » ذمه«نتیجه بحث اینکه اعتبار ملکیت، 
در شریعت اسالمی پذیرفتـه شـده اسـت. اکنـون     ...مانند مسجد و المی و اماکن مقدسهاس

مـداران بـراي ایـن    در ارتکاز متشرعه و دین» ملکیت«اساسی این است که آیا اعتبار پرسش
اي که بتوان چنین ادعا کـرد کـه پـذیرش    گونهست، بهاعناوین حقوقی براساس ویژگی آنها

زیـرا  ؛شخصیت حقوقی اختصاص و انحصار در این عناوین داردشریعت اسالمی نسبت به 
بـر  مداران، اعتبار شخصیت حقوقی براي این عناوین در زمـان شـارع، دقیقـاً   در ارتکاز دین

تفکیـک و  ویژگـی، توان این ارتکاز را از این مدار این ویژگی این عناوین بوده است و نمی
ه اعتبار متشرعه شخصیت حقوقی را بـراي ایـن   به دیگر عناوین تعمیم و سرایت داد یا اینک

ـ  یعناوین در زمان شارع، از ارتکاز عقال رو تحقیـق  ثیر پذیرفتـه اسـت. از ایـن   أی آن زمـان ت
طلبد کـه از  این ارتکاز جهت تعمیم به دیگر عناوین حقوقی میهقابلیت اساس و پایدرباره

عد امکان ثبوتی و وقوعی مورد بررسی قرار گیرد.دو ب

کان ثبوتی اعتبار شخصیت حقوقیام
ن و تعریف شـده.  و اهلّیت تحمل حقوق معیصالحیتعبارت است از » شخصیت«ماهیت 

ذاتی و واقعی و غیرقابـل انفکـاك از شـخص آنهـا    يامر،طیاین اهلیت در افراد واجد شرا
و هـا هسسـ ؤشود و در عناوین حقوقی ماننـد م ست که از آن به شخصیت حقیقی تعبیر میا

گذاران این اهلیت را براي آنهـا  ست و قانونااعتباري و قابل انفکاك از آنهايها امررکتش
اضـافه بـه حقـوق و تعبیـر بـه     » شخصـیت «کنند. بر همین اساس آنگـاه کـه واژه   اعتبار می

شود، از این عنوان حقوقی، اهمیت و صالحیت آن نسبت به حقـوق  می» شخصیت حقوقی«
شود. بدیهی است که اعتبار این حقوق بـراي افـراد   ذمه اراده میشده مانند ملکیت وتعریف

و ویژگـی اي که این گونههب؛گیردط براساس ویژگی واقعی آنها شکل مییحقیقی واجد شرا
در شخصیت حقـوقی ماننـد   ؛ اماستاقابلیت ذاتی مبناي اساسی اعتبار این حقوق براي آنها
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ن عنـوان حقـوقی مبنـاي اعتبـار اهلیـت تحمـل       ذاتی و ویژگی عینی ایویژگی...مسجد و 
عقالء ،هاي حیات اجتماعیبلکه ضرورتیست؛شده از قبیل مالکیت و ذمه نحقوق تعریف

بودن این اعتبار، تصـور  ییعنوان مانع از عقالهه است و آنچه که بشترا به این نوع اعتبار وادا
نبودن حیـات و شـعور   ،شکشود، حیات و شعور نداشتن این عناوین حقوقی است. بیمی

زیرا عنوان مسجد و یست؛شده نمانع ذاتی و واقعی براي اعتبار اهلیت تحمل حقوق تعریف
ـ انـد، در ارتکـاز عقال  کلیسا و دیگر اماکن مقدسه هم با اینکه داراي حیات و شعور نبوده ی ی

ـ  ؛جهت استناد و تحمل این حقوق پذیرفته شده استشاناهلیت ن ارتکـاز  بنابراین از نظـر ای
توانـد جهـت اعتبـار    حیات و شعور نداشتن دیگر عناوین حقوقی مانند شرکت و بانک نمی

عنوان مشـکل اساسـی تصـویر    هبلکه آنچه که ممکن است ب؛اهلیت آنها مانعیت داشته باشد
مطـرح شـود، دو عنصـر    بانـک و ... ،مانند شرکت،شخصیت حقوقی براي عناوین حقوقی

است:ذیل

اعتبار عقالءحقوق مورد. 1
ذمـه ابـداع و   ملکیـت و ماننـد مورد اعتبار عقـالء حقوقبدیهی است که ماهیت و چیستی 

اي است که شارع آنهـا را  همان ملکیت و ذمههايقابلکه آنها از مصدیست؛تشریع جدید ن
مفهـوم  حقیقـت ده اسـت. در  کـر ن امضا انامانند امامت، مسجد و عموم مسلمبراي عناوینی

شـود بـا مفهـوم    مانند بانک و شـرکت اسـتناد داده مـی   ذمه که به عناوین حقوقیملکیت و 
شود مشترك لفظی عنوان مسجد و دیگر اماکن مقدسه، استناد داده میاي که بهملکیت و ذمه

دو مفهوم با یکدیگر تفاوت واقعی داشته باشـد و در نتیجـه ایـن تصـور     نیست تا اینکه این
بـراي عنـاوین   ؛ امـا  ذمه را براي عنوان امامت یا مسجد پذیرفتهپیش آید که شارع ملکیت و 

بلکـه  ؛شرکت و بانک ابداع، تشریع و استناد به اسالم بدون دلیل اسـت ؛ مانندحقوقی دیگر
،شده در شرع و عناوین حقوقی متعـارف مفهوم ملکیت و ذمه براي عناوین حقوقی پذیرفته

مانند شرکت و بانک یکسان و مشترك مفهومی است نه لفظی.

اهلیت عناوین حقوقی براي ملکیت و ذمه. 2
در عـالم اعتبـارات   ؛ امـا وجـود ندارنـد  خـارجی چند از جهت عینی و این نوع عناوین هر

که نیاز به متعلق و مملوك دارد نیاز بـه  رابطه ملکیت چنانحقیقت . در آیندپدید میی یعقال
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که مملوکیت مال کلی در ذمـه پذیرفتـه شـده بـا     ک هم دارد. در تشریعات اسالمی چنانمال
آید، مالکیت نیز ممکن است با اعتبـار  میپدیدی یاینکه این نوع مال در عالم اعتبارات عقال

پول کـه در  ؛ مانندشودشمرده» مالک«اي که مصداق واقعی عنوان گونههب؛د آیدپدیی یعقال
نـه مصـداق واقعـی مـال در     شود؛شمرده میمصداق واقعی مال در عالم اعتبار اعتبار، هسای

گونه فرقی بین اینکه عنوان مالک معـدوم  زیرا از جهت معقولیت و عدم آن، هیچ؛عالم واقع
اعتبار باشد یا اینکه متعلق ملکیت و مملوك این چنین باشد، وجود هعینی و موجود در سای

:نویسدمیالوثقیةعروندارد. بر همین اساس صاحب 
بودن و عدم آن بین عنوان مالک و متعلق ملک فرقـی وجـود نـدارد. از نظـر     در معقول

تملیک مال کلی در ذمه با اینکه وجود خارجی ندارد جایز اسـت اگـر تملیـک    نهایفق
متعلق ملک که معدوم در وعاء خارج و موجود در ظرف ذمه است، جایز باشد، عنوان 

توانــد معــدوم در ســاحت خــارج و موجــود در عــالم اعتبــار باشــد  مالــک هــم مــی
.)315، ص6ق، ج1423، یزديیی(طباطبا

شـرط اینکـه زنـده    ه ب،در دوران حمل*یعت اسالمی مالکیت طفلاز این گذشته در شر
. در صـورتی  یستآنها نافذ نهايهچند تصرفات و معاملهر؛متولد شود، پذیرفته شده است

ی غیرقابل تصور اسـت کـه مالکیـت    یکه مالکیت این اشخاص پذیرفته شود، از جهت عقال
شـده  ط تعریـف ینهـا براسـاس شـرا   مانند بانک و شرکت که هیئت مدیره آ،عناوین حقوقی

زیـرا حـل مشـکالت برخاسـته     هاي مربوطه دارد، پذیرفته نشود؛تتعیین و اشراف بر فعالی
طلبد کـه عنـوان شخصـیت حقـوقی     یافته روابط اجتماعی میماهیت روابط پیچیده و توسعه

ی، مـال هـاي  هسسؤمانند دولت و دیگر م،چه براي اماکن مقدسه و چه عناوین حقوقی دیگر
تنها مشکل جوهري و اساسی براي اعتبـار اهلیـت ایـن عنـاوین     نهحقیقتپذیرفته شود. در 

طلبـد کـه   حیـات اجتمـاعی معاصـر، مـی    شود، بلکه ساماندهی روابط گسـترده تصویر نمی
شده، پذیرفته شود.ط تعریفیچوب شرارشخصیت حقوقی در چا

شـود، جهـت   شـنیده نمـی  يشـود و صـداي گریـه و   مادرش سقط مـی ازدرباره طفلی که عقبهبنکمح.*
هرگاه حرکت و جنـبش واضـحی داشـته باشـد    «فرمود: پاسخ د. حضرت پرسیصادقامامبردن از ارث

یـرا  یسـت؛ ز معیـار ن يشنیدن صداي گریه وبرد وارث میدیده شود)ي(عالمت زنده متولد شدن در و
).581ص، 8ح، 17جق، 1403عاملی، حرّ» (کردن نداردقدرت گریهبساچه
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اثبات شخصیت حقوقی
و ذمه) بـراي امـاکن مقدسـه؛    ملکیتشک از نظر فقهی شخصیت حقوقی (اهلیت جهت بی

ن (امـت  اناامامـت، جمیـع مسـلم   :ماننـد ؛مسجد، کعبه، کلیسا و براي عناوین حقوقی:مانند
پذیرفته شـده اسـت؛  -حقوقی بیان شدکه در بحث امکان ثبوتی شخصیتچنان–اسالمی) 

خصیت حقوقی براي عنـاوین حقـوقی معاصـر ایـن     بنابراین اساس استدالل جهت اثبات ش
ی اعتبار شخصیت حقوقی را امضـا  یبنیادین ارتکاز عقالهشارع اصل و نکتياست که امضا

ـ ارتکـاز عقال هرو دامنـ محدود و موجود در آن زمان. از ایـن هايقانه مصد؛کرده است ی ی
شـده در  ره ترجمهیاو اختصاص به داستشارع يآن زمان مورد امضاهايقافراتر از مصد

زیرا شأن شارع ؛شده در آن زمان است، نداردمیدان عمل که محدود به چند مصداق شناخته
بلکـه تصـحیح   یسـت؛ یافته در جامعه مسلمانان زمان خـود ن رفتارهاي انعکاسيفقط امضا

ه ست، نیز مـورد توجـ  اقراردادها و رفتارهاي حقوقی آنهاهارتکازات اجتماعی آنها را که پای
قرار داده است.

محـدود  چنـد در دایـره  انعکاس شخصیت حقوقی در زمان شـارع، هـر  هبنابراین ترجم
هواسطه آشنا نبـودن جامعـ  هب،ره در ساحت عملیاین محدودیت دااما؛انجام پذیرفته است

ارتکـاز  همبنـا و پایـ  دید شخصـیت حقـوقی بـوده اسـت و دامنـه     جهايقاآن روز با مصد
معاصـر را نیـز   هـاي اقاي کـه مصـد  گونـه هباست؛تر از مصادیق موجود در آن زمان وسیع

:  نویسدمعاصر چنین مینهایتواند شامل شود. بر همین اساس یکی از فقمی
اند، عبـارت اسـت از   مورد بحث قرار ندادهفقهی اکثراًهايبانوع دیگري از ملکیت که کت
. از ایـن  شـمرد » جهـت «ملکیـت  هـاي قارا از مصدن است آنملکیت جهات عامه و ممک

آن هايقاشود که از مصدملکیت شخصی، نیز تعبیر میبرابرملکیت به ملکیت حقوقی، در 
فرض مالکیت عناوین البته بنابر؛ها و دیگر عناوین عمومی استها، دولتملکیت حکومت

).480، ص4ق، ج1429مانند حکومت و دولت (انصاري، ،عمومی
کننـد،  هـا دریافـت مـی   که افراد وجوه نقدي را که از بانککنددر مورد دیگر تصریح می

، تعلیقـه  2، جق1410خویی، موسويتوانند در آنها تصرف کنند (بدون اجازه حاکم شرع می
شـده بـه بانـک را    توان فهمیـد کـه وجـوه سـپرده    از این فتوا می.)460، ص746و 744ش

دولـت یـا   ،بلکه براي حکومت؛ اي باشدداند تا اینکه نیاز به چنین اجازهالمالک نمیمجهول



ی/
الم

 اس
صاد

 اقت
شی

ژوه
ی پ

علم
مه 

صلنا
ف

الک
م

تی
قوق

ح
ی

دها
نها

ي
یمال

91

بـه پـذیرش شخصـیت حقـوقی     خمینـی امـام کـه  بانک مالکیت حقوقی قائل است. چنان
براساس این دیدگاه فقهی شخصـیت  .)246، ص2، ج1376خمینی، وسوي(مکندتصریح می

حقوقی بانک و مانند آن پذیرفته شده است.

پذیرش شخصیت حقوقیيهااشکال
باید مورد توجه قرار گیـرد ایـن اسـت کـه دو اشـکال اساسـی بـر پـذیرش         آنچه که در اینجا 

گیرد.ی مطرح شده که مورد بررسی و مناقشه قرار مییشخصیت حقوقی براساس ارتکاز عقال

اشکال اول
حکـم شـرعی اسـت.    هسـتیم آن اثبـات دنبـال  ه ی براه ارتکاز عقالیاي که از ملکیت و ذمه

ن و هاي حقوقی معیموضوع چنین حکمی در زمان شارع شخص حقیقی و برخی شخصیت
مـالی کـه در آن   ياههسسؤدیگر مو بانک ،اما شخصیت حقوقی شرکت؛محدود بوده است

حقیقت قابـل تصـور نبـوده اسـت؛    کرده و در زمان وجود نداشته، به ذهن کسی خطور نمی
ی یـ دادن حکم شرعی و ارتکـاز عقال حقوقی معاصر توسعهپس ماهیت و چیستی شخصیت

جدیـد  يارتکـاز ...هـا و ر شخصیت حقوقی بانک، شرکتعبارت دیگزمان شارع است. به 
ت به عناوین حقوقی محدود سبی و حکم شرعی زمان شارع نیاست و ربطی به ارتکاز عقال

).91، ص1ق، ج1428شده ندارد (حائري، و تعریف

اشکالپاسخ 
شود وم ملکیت و ذمه که استناد به عناوین حقوقی جدید از قبیل بانک و شرکت داده میمفه

اي که استناد به عناوین حقـوقی آن زمـان از قبیـل امامـت و کعبـه و      با مفهوم ملکیت و ذمه
تا اینکه تصور شود شخصیت حقوقی معاصر از جهت مفهـوم  مسجد داده شده، تغایر ندارد

،مفهوم مالکیت عناوین حقوقی معاصـر نیزجدید و مستحدثه است. لئملکیت و ذمه از مسا
بانک و شرکت با مفهوم مالکیت مسجد و کعبه از جهـت مالکیـت عنـوان حقـوقی و     مانند

جهت عامه تفاوت ندارد تا اینکه تصور شود شخصـیت حقـوقی معاصـر از جهـت مفهـوم      
رو امامـت دارد. از ایـن  کعبـه و ،مالکیت تغایر جوهري با مالکیت عناوین حقـوقی مسـجد  

شرکت و بانک از جهت مالکیت عنوان حقوقی، مشترك معنوي است ،کعبه،مالکیت مسجد
شـرکت و  ،بانـک ماننـد ،عبارت دیگر اهلیت عناوین حقـوقی معاصـر  ه نه مشترك لفظی. ب
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ی، جهت تحمـل  یکلیسا و کعبه از نظر ارتکاز عقال،مالی با اهلیت عنوان مسجدهايهسسؤم
نـدارد  ايویژگیزیرا عنوان مسجد و کلیسا از نظر این ارتکاز ؛ذمه تفاوتی ندارندملکیت و

دو مکان مقـدس در ارتکـاز   تا اینکه چنین احتمالی داده شود که استناد ملکیت و ذمه به این
یسـت؛ بوده و قابل تعمیم به دیگر عناوین حقوقی نویژگیی زمان شارع براساس این یعقال

،آن زمان و عناوین حقوقی دیگـر ذمه به اماکن مقدسهو مبناي استناد ملکیت وبلکه اساس 
ی اهلیت و قابلیت ایـن عنـاوین   ی. در ارتکاز عقالاستن)امامت و امت (عموم مسلمامانند

بوده است و هر عنوان حقوقی عام دیگر نیز که این قابلیت ملکیت و ذمه را از نظـر ارتکـاز   
زیـرا مبنـاي   ن عنوان حقـوقی پـذیرفت؛   دو را براي آوان استناد آنتی داشته باشد، مییعقال

که بیان شد اهلیت و قابلیت آن عنوان حقوقی و جهت عامه است اعتبار ملکیت و ذمه چنان
ی ایـن  یـ هر عنوان حقـوقی کـه از نظـر اعتبـار عقال    .کلیسا یا کعبه،نه عنوان خاص مسجد

سرچشـمه زیـرا  پذیرفت؛کیت و ذمه را براي آنتوان ملقابلیت و اهلیت را داشته باشد، می
پیدایش نیازهاي جدید اجتماعی اسـت  -عمومیهايجهت–اعتبار اهلیت عناوین حقوقی 

گیرند، باید در جاي مناسـب خـود مـورد    و این موضوع که این نوع نیازها چگونه شکل می
تحقیق قرار گیرد.

اشکال دوم
توانـد  جدیـد مـی  هايقاو مصدهاموضوعی موجود در زمان شارع آنگاه براي یارتکاز عقال

واقعی موضوع موجـود در زمـان   هايقامورد استدالل قرار گیرد که موضوع جدید از مصد
در زمان شارع حیازت سبب ملکیت پذیرفته شده و حیازت طور مثال، شمرده شود؛ بهشارع 

امـا حیـازت مباحـات در دوران معاصـر بـا      ؛ذیرفته استپی انجام مییآن زمان با ابزار ابتدا
شـمرد. توان مصداق واقعی موضوع حیازت می،پذیردابزار پیشرفته انجام میوسیله اینکه به

ی زمان شارع جهت اثبـات سـببیت حیـازت جدیـد بـراي      یتوان به ارتکاز عقالرو میاز این
یشرفته مصداق واقعی حیـازت زمـان   زیرا حیازت ابزار پ؛دکرکننده استدالل ملکیت حیازت

مانند بانـک و شـرکت مصـداق واقعـی عنـاوین      ،اما در عناوین حقوقی معاصراست؛شارع 
ی آن زمان نسبت یپس به ارتکاز عقالشوند؛شمرده نمیشده در زمان شارع حقوقی پذیرفته

قابلیـت  توان جهت اثبات اهلیـت و  به قابلیت و اهلیت عناوین حقوقی محدود آن زمان نمی
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زیرا این عناوین حقـوقی معاصـر مصـداق واقعـی آن     کرد؛ عناوین حقوقی معاصر، استدالل 
).90، ص1ق، ج1428(حائري، یستشده نعناوین محدود و تعریف

اشکالپاسخ
مانند مفهوم حیازت. ایـن نـوع   ،استبرخی مفاهیم بیانگر رفتارهاي واقعی و تکوینی انسان 

جدیـد،  هـاي قادشوند کـه هـر یـک از ایـن مصـ     مفاهیم آنگاه مصادیق جدید را شامل می
تکـوینی  . حیازت با ابزار پیشرفته مصـداق واقعـی و  شمرده شوندمصداق واقعی آن مفهوم 
مفهوم حیازت دو مصداق واقعی توان گفت اي که میگونهشود، بهمفهوم حیازت شمرده می

حیازت با ابزار پیشرفته. برخی دیگر مفاهیم حقوقیب) ؛ییحیازت با ابزار ابتداد: الف) دار
ماننـد پـول کـه در    ،آینـد میپدیداعتبار هگذشته و جدید آنها در سایهايقاند و مصدهست

. آنگاه چک پول نیز در سایه اعتبار ممکـن اسـت در آینـده    شودشمرده میمال، عالم اعتبار
هجدید مفاهیم اعتبـاري در سـای  هايقابنابراین مصدشمرده شود؛مصداق این مال اعتباري 

اما مصداق واقعـی ایـن مفـاهیم در عـالم     شوند؛شمرده میاعتبار مصداق واقعی این مفاهیم 
،مسـجد ؛ مانند:مالکیت حقوقی اماکن مقدساعتبار نه در عالم واقع و تکوین. بر این اساس 

ن) که در زمان شارع پذیرفتـه  اناامامت، امت (جمیع مسلممانند:؛جهات عامهکلیسا و،کعبه
آن هـاي قاچنـد مصـد  هر،پذیرفته شده-مالکیت جهات عامه-شد، اصل مالکیت حقوقی

شـود، در عـالم   محدود بوده است و اکنون که مالکیت حقوقی بانک و شرکت پذیرفتـه مـی  
اما مصداق واقعی شوند؛شمرده نمیاعتبار مصداق واقعی آن مالکیت حقوقی و جهات عامه 

ايزیرا اصـل عنـوان مالکیـت حقـوقی پدیـده     ؛آن در عالم اعتبار نه در عالم تکوین و واقع
ـ اعتبـار و عقال هواقعـی آن هـم در سـای   هايقااعتباري است و مصد ؛گیرنـد ی شـکل مـی  ی

واقعــی هــايقامصــد-مالکیــت جهــات عامــه–اصــل مالکیــت عنــوان حقــوقی بنــابراین 
اعتبـار  هجدید نیز در سـای هايقااست و مصدداشتهشده در عالم اعتبار زمان شارع تعریف

هـر مصـداق   عبارت دیگر. به شودشمرده میواقعی آن در عالم اعتبار هايقای، مصدیعقال
شده در زمان شارع باشد. حیازت در شـکل جدیـد   جدید باید مصداق واقعی عنوان پذیرفته

حقوقی اصل این نوع مالکیـت در  آن مصداق واقعی مفهوم حیازت است. نسبت به مالکیت
ی نسبت یجدید با اعتبار عقالهايقاره محدود در زمان شارع پذیرفته شده است و مصددای
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البتـه  ؛شـوند واقعـی عنـوان مالکیـت حقـوقی مـی     هـاي قابه مالکیت حقـوقی آنهـا، مصـد   
کـه عنـوان مسـجد یـا     زیرا چنان؛واقعی در عالم اعتبار نه در عالم واقع تکوینهايقامصد

ذاتی نسبت به قابلیت و اهلیت استناد مالکیت و ذمه در آنها ندارد. از پذیرش ویژگیکلیسا 
نیـز  توان اثبات کرد که دیگر اماکن مقدسـه  براي این اماکن در زمان شارع میهمالکیت و ذم

ی ایـن  یـ حقوقی جهت استناد و ملکیت و ذمه را دارند و بـا اعتبـار عقال  هاین استعداد زمین
ـ ایـن اعتبـار عقال  توان گفت کـه در سـایه  کن مقدسه، میقابلیت و اهلیت براي دیگر اما ی ی

ند. به عبـارت دیگـر   هستشده واقعی براي مالکیت حقوقی جهات عامه پذیرفتههايقامصد
شخصیت حقوقی این است که مالکیت آن براساس ارتکـاز  بارهشده درحاشکال اساسی مطر

گیـرد کـه   ین صورت مورد بررسی قرار میه ای جدید پذیرفته شده است. این اشکال بیعقال
تشکیل شده است:ذیلعنوان شخصیت حقوقی از دو عنصر 

؛اهلیت و قابلیت عنوان حقوقی جهت ملکیت و ذمه.1
شده.عنوان حقوقی جدید براساس اهلیت و قابلیت پذیرفتهاستناد ملکیت و ذمه به.2

آن براي برخـی  هبدیهی است که اصل صالحیت و اهلیت عنوان حقوقی و ملکیت و ذم
المسـلمین) و امامـت، پذیرفتـه شـده     امت (جمیـع مانند،جهاتیویاماکن مقدسه و عناوین

ق محدود به مالکیـت  هر چند در قالب چند مصداشخصیت حقوقیبنابراین پذیرش؛است
مثابه این است کـه اصـل شخصـیت حقـوقی و ملکیـت      ه یا امامت بانانعنوان جمیع مسلم

ی یجهات عامه در زمان شارع مورد امضا قرار گرفته است. اکنون که براساس اعتبارات عقال
یـن معنـا   ه اشود، بـ شخصیت حقوقی و مالکیت جهات عامه براي عناوین دیگر پذیرفته می

ـ بلکـه متفـاهم عقال  یی جدید است؛این ارتکاز، ارتکاز عقالنیست که  شـارع  يی از امضـا ی
نسبت به ملکیت جهات عامه این است که اصل ملکیت جهات عامـه و شخصـیت حقـوقی    

ملکیـت عنـوان   دربـاره شـارع  يی از امضـا یفهم عقال،عبارت دیگره پذیرفته شده است. ب
مالکیـت  بـاره ی دریکته اصلی ارتکاز عقالیا مسجد و کلیسا این است که ن» جمیع مسلمین«

جمیـع  «ی مورد امضا واقع شده است و این عنـوان  یحقوقی داراي صالحیت و اهلیت عقال
است؛شارع يی مورد امضاینکته اصلی ارتکاز عقالهايقایا مسجد یکی از مصد» مسلمین

محـدود بـا ایـن    هـاي قاشده در زمان شارع در قالـب مصـد  زیرا شخصیت حقوقی پذیرفته
ی از جهـت مفهـوم و ماهیـت حقـوقی     یشده براساس ارتکاز عقالشخصیت حقوقی پذیرفته
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واقعی ایـن مفهـوم   هايقاو مصددارد بلکه مفهوم و ماهیت حقوقی مشترك یست؛متمایز ن
دیگري وجود نـدارد  ظرفی یغیر از عالم اعتبار عقالآید ومیپدیداعتباري در عالم اعتبار 

واقعی آن تحقق یابد. کارکرد پذیرش مالکیت حقـوقی نهادهـاي مـالی ایـن     هايقاکه مصد
گانه شخصیت حقوقی که در ابتداي مقاله به آنها اشـاره شـده اسـت،    آثار سه،اوالً؛است که

صورت منطقی انجـام  طراحی نظام مالی اسالمی به،شود؛ ثانیاًبر این نوع مالکیت مترتب می
نتیجـه  لکیت نداشتن این نهادها، تصرفات مالی آنهـا مشـکل و در  زیرا با فرض ما؛پذیردمی

واهد بود.نظري خطراحی نظام مالی همراه با چالش 

گیرينتیجهبندي و جمع
ه شارع نسبت به این نکته ارتکازي بـ يامضادارد.هر سیره عقالیی نکته ارتکازي و اساسی 

شـارع ملکیـت عنـوان    يامضـا همین اساساین سیره است. بر» کبري«مثابه پذیرش شارع 
اصل مالکیت جهات عامه يمضاه امثابه ی بیو مانند آن، براساس فهم عقال» جمیع مسلمین«

واقعـی ایـن   هـاي قامصـد ...و شرکت،بانکمانندرو ملکیت عناوین حقوقیاست. از این
نه ارتکاز جدید تا اینکه اشکال شـود، ملکیـت ایـن    شوند؛شمرده می» جهات عامه«مالکیت 

ی مورد شارع ندارد.یعقالهی جدید است و ارتباطی با سیریعناوین براساس سیره عقال

منابع و مآخذ
؛اهللا وحیـد خراسـانی)  ت(تقریرات درس فقه آی؛العقد النضید؛انصاري محمدرضا.1

.ق1429دارالتفسیر، :قم
.1387،دارالتفسیرقم: ؛تقریرا ألبحاث المسجد االعظم قم؛العقد النضیدـــــــــ؛.2
.ق1428قم، مجمع الفکر االسالمی، ؛فقه العقود؛سیدکاظم،حائري.3
ق  1403،دار احیاء التراث العربی:بیروت؛وسائل الشیعهعاملی؛حرّ.4
ق. ،1384دار الزهراء:بیروت؛بحوث فقهیه، محاضرات؛حسینی، شیخحلّ.5
.1376انتشارات اسالمی، :قم؛استفتائات؛اهللاسیدروح،خمینیموسوي.6
.ق1390ه،یدار الکتب االسالم:نجف؛لهیالوسریتحرــ؛ ــــــ.7
.ق1410، العلمۀمدین:قم؛منهاج الصالحین؛سیدابوالقاسم،ییخوموسوي.8



اد 
تص

ی اق
هش

پژو
ی 

علم
مه 

صلنا
ف

می
سال

ا
 /

سن
ح

ري
 نظ

آقا

96

نشـر  هسسـ ؤم:قـم ؛منیـۀ الطالـب فـی شـرح المکاسـب     ؛موسیشیخ،نسارياخو.9
.ق1427،سالمیا

ق  1414نا]،: [بیقم؛منهاج الصالحین؛سیدعلی،سیستانی.10
.1374دانا، نشرتهران: ؛شخصیت حقوقی؛محمدجواد،صفار.11
.ق1423سسه نشر اسالمی، ؤم:قم؛عروة الوثقی؛سیدمحمدکاظمیزدي،ییطباطبا.12
].تابی[،داوريانتشارات :قم؛ملحقات العروه الوثقیــــــــ؛.13
تا].]، [بینابی[: ]جابی[، 9ج؛الکرامهمفتاححمدجواد؛عاملی، م.14
].تابی[،چاپخانه علمیه:، قم5ج؛لمعهعاملی (شهید اول)؛ .15
.ق1389آداب، انتشارات نجف اشرف:؛االسالمشرایع؛یحلّمحقق.16
.ق1392،دارالکتب االسالمیه:تهران؛جواهرالکالم؛نجفی، محمدحسن.17




