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 جلسه قبل  خلاصه

 تیب ه رس م ای  بخشیدن تیکه مشروع شد عرض .بودیم یحقوق یها تیشخص گذشته دنبال رسمیت بخشیدن به جلسهدر 

 و ءشرا و عیب یبرا تیاهل ،دارند را معامله یبرا تیاهل ،ی حقوقیها تیشخصبه اینکه  حکم و یحقوق یها تیشناختن شخص

، دیایب آنهاعهده  رب یزیچ ایقبول کنند  ار یزیچ شانبر ذمه  توانند یم هستند وذمه  دارای به اینکه حکم و معامالت را دارند

را جعل کن د وضعی  کمح نیتواند ا یم هیفق یول ایآ .است یحکم وضع کیمسئله  نیا قتیدرحق ،دیایب آنهاعهده  رب یفیتکال

 نه؟ ای

 ت های حقوقی جعل کند، یا برای آن ها ذمه قرار دهد.مثال اهلیت معامله را برای شخصی

  :قسم اند بردو هیکه احکام وضع بیان شد

 است. واگذار کرده نیآنها را به دست مکلف جادیکه شارع ا یا هیاحکام وضع 

 ستندین نیمکلف اریاخت در نهایا ه ای کهیاحکام وضع. 

 اگ ر ش ارع کبروی ا   ، ایجاد بیع یا تصحیح بیع،تیابطال ملک ای تیملک جادیا ، مانندهستند نیمکلف اریکه در اخت یاحکام وضع

است، مثال شخص ی ک ه مال ک عین ی  سپرده نیبه دست مکلفرا  نهایا ا  یوصغراین ها را به دست مکلفین نسپرده باشد، حتما 

، یا می تواند فسخ کند، یا می تواند بیع فضولی را امضا کن د ی ا رد کن د. تم ام دانشاء ملکیت کنبرای دیگری است می تواند 

 است. قرار دادهصحت و بطالن و رد را شارع در اختیار مکلف 

و مکل ف  ا شارع به دست مکلفین نسپرده استحت وضو و نماز راما طهارت آب، نجاست دم و مواردی از این قبیل را مانند ص

 نمی تواند صحت یا ابطال را جعل کند اما ملکیتی را که فضولی انشاء کرده است، صحت و بطالن آن به دست مکلف است.

توان د حک م  م یدر آن محدوده به عنوان ولی بر مکلفین فقیه احکام وضعی که انشاء آن حدوثا یا بقاء به دست مکلف است، 

امضا کند، البته اگر حکم وضعی کلی در دست مکلفین واگذار شده باشد. مصادیق آن را بع دا بررس ی وضعی جزئی یا کلی را 

ی ک ه ت و کدام نیست. کبری در دست مکلف ین اس ت ی ا ص غریک از احکام وضعیه در دست مکلفین اسکه کدام  می کنیم

 .دموارد این ها فرق دار

 

 عیاحکام وضدر فقیه تصرف 
در بحث ما، باید بررسی شود که حکم وضعی اهلیت و صالحیت قرار دادن برای شخصیت های حقوقی و به رسمیت شناختن 

است که در دسترس خود ش ارع آن  امثال آن ها، حکم وضعی است که شارع در اختیار مکلفین قرار داده یا از قبیل نجاست و

نمی توان به اطالق ادله والیت فقیه تمسک کرد و چنین گفت که فقی ه ای ن مش روعیت را ب رای  ،بشود اگر شکالبته است. 

 شخصیت های حقوقی قرار داده است، چون از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام می شود.
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 بیان شبهه
ی را به دست فقی ه بس پارد، ب ه چه اشکالی دارد شارع مقدس اختیار جعل مشروعیت برای شخصیت های حقوق ادعا شده که

فقیه بگوید که می توانی این حکم وضعی را جعل کنی و مکلفین نمی توانند این را وضع کنند، چه منعی دارد که شارع ای ن 

زی را خ ود ش ارع چن ین  ؛خروج بر شریعت نیس تد؟ البته اینکه شارع چنین اختیاری به فقیه ببخشد، اختیار را به فقیه بده

. مثل این که شارع ب رای ول ی فقی ه دو اعتبار به شخصیت های حقوقی بده دجعل کن فقیه می تواندکه است ه اختیاری داد

چنین اختیاری داده باشد که می تواند جعل طهارت کند، می تواند حکم کند که مشرکین پاک اند، درست اس ت ک ه ش ارع 

ارت و نجاست کند، اگر خود شارع همچین اختیاری به فقیه حکم بر نجاست کرده اما این اختیار را به فقیه بدهد که جعل طه

 بدهد با این که به مکلفین این اختیار را نداده، چه اشکالی پیش می آید؟

اصل قانون زک ات را ک ه  گفته شده ،در باب زکات است که مبنایی انندممکن است که شاهد هم برای این ادعا آورده شود، م

اما اموالی که زکات بر آن ها قرار می گی رد چیس ت؟ ع ده ای  ،را شرع جعل کرده است مردم باید از اموال خود زکات بدهند

اینطور گفته اند که اختیار آن به دست مکلف نیست اما به دست ولی فقیه هر زمانی است، زمانی والیت با پیامبر اک رم ص لی 

زک ات واج م م ی ش ود، زم انی  ،ه بوده که ایشان زکات را در نه چیز  قرار داده است که اگر به حد نصاب برسدال ل علیه و آل

والیت برای امیر المومنین علیه السالم قرار داده شد و ایشان صالح دیدند که بر آن نه چیز، مورد دیگری را ه م اض افه کن د، 

زک ات در ی اسم ها زکاتی قرار نداده بودند. این مس لله ک ه پیامبر اکرم برادر حالی که  ندمثال زکات را در اسم هم قرار داد

 ، بحث دیگری دارد. است بوده یا در همه ازمنه علیه السالم اسم فقط برای زمان امیر المومنین

است، می توان د  ولی امر آن فقیه ،اثبات شودوالیت فقیه  ، و در زمان غیبت ولی امر بنابر اینکههمچنین در هر زمانی ولی امر

زکات را در چیزهای دیگر هم قرار دهد، مثال روی بعضی از کارخانه ها و پارچه بافی ها، یا خیاطی ها، ی ا ماش ین س ازی ه ا 

 زکات و مالیات قرار دهد.

 جعل زکات با اینکه در اختیار مکلفین نیست و در دست ولی هر زمان است که می تواند ام والی ک ه متعل ق ب ههمانطور که 

چه اش کالی دارد ک ه مکلف ین ص الحیت جع ل صورت در بحث ما هم  همین ، بهزکات است را مشخص کند، کم و زیاد کند

د اما این صالحیت به دست ولی امر سپره شده است که اگر صالح دید، اعتبار و اهلیت نشخصیت های حقوقی را ندار اعتبار به

گفته شود ای ن جع ل زک ات و  انگارجعل زکات کند برای بعض اموال، به شخصیت های حقوقی ببخشد، کما اینکه می تواند 

خودش حکم وضعی است، همانطور که حکم وضعی به دست ولی امر سپرده شده، در شخصیت های  است،زکوی مالی تعیین 

 ؟و این حکم وضعی به دست او سپرده شده باشد حقوقی هم چه اشکالی دارد که جعل شخصیت کند

 

 جواب شبهه
ال اس ت چن ین شود، ما اینطور نگفتیم که اشکال ثب وتی دارد و مح بیان شد، معلوم می ابتدا جواب این شبهه با تقریبی که 

حقی به ولی امر داده شود، بلکه گفته شد دلیلی بر آن نداریم و ادله ولی فقیه چنین گس تردگی ن دارد ک ه ص الحیت جع ل 

در مواردی که احکام وضعیه در اختیار مکلفین نیستند، شارع مق دس در حتی  عی به دست فقیه بدهد.مشروعیت و حکم وض

چه کبرویا یا صغرویا، به دست خود مردم نداده است و در اختیار مردم مواردی که جعل حکم وضعی را یا انشاء حکم وضعی را 

 ،جع ل حک م وض عی کن د ابتدائاند می توا مثال این موارددر ا اینکه فقیه ملکیت و زوجیت و امثال آن،قرار نداده است مثل، 

 دلیلی بر آن نداریم. 

اگر جایی شارع به فقیه گفت که تو حق انشاء حکم وضعی داری یا دادن مش روعیت ب ه شخص یت ه ای حق وقی داری  البته

 .میشو می ملتزم ،ادله شرعی والیت فقیه استفاده کردیم نین صالحیتی برای فقیه ازگرچه مردم این حق را ندارند، اگر چ
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گر شارع ادله شرعی بر والیت فقیه فقط این مقدار را را برای او قائل است که ا و ین دلیلی نداریمنمچاما بحث این است که ه

که من تو  کالم شارع کرده است و اموری را به دست مردم نداده است، ظاهر اینبرای احکام الزامیه اش، چهار چوبی را معین 

والی ت  ولی فقی ه ، نه اینکهبر این چهارچوب، نه ه امقرار داددر این چهارچوب نی تو را حجت عی را ولی و حجت قرار داده ام،

چنانچ ه د، اگ ر چهارچوب را به م بزن  دحق دارفقیه ، بله اگر شارع جایی گفت که دبه هم بزنا حتی این چهارچوب ها ر ددار

مستلزم هستیم ک ه او ص الحیت دارد  ه است ودست فقیه داد والیت در تعیین اموال زکوی را به قبیل بدانیم، زکات را از این

 حد نصاب قرار دهد. برای اموال زکوی ن مال کند و که جعل زکوی بود

ظ اهرش ای ن « النبی اولی بالمومنین من انفسهم»یشتر از این استفاده نمی شود، ادله ب فقط ادله والیت فقیه باشد، ازاما اگر 

اولیت دارد، اما  نسبت به آن ها ن مقدارابه هم اکرم نیز مومنین بر نفس خودشان والیت دارند، پیامبراست که از اندازه ای که 

، م واردی ول ی ا حرم ت رب ا، در چن ینو اختیاری در آن جا ندارند، مثل حرمت شراب ی تدر مواردی که مردم خودشان والی

فرقی  مردم صالحیت آن را نداشته باشند و کند در جایی کهجعل حکم وضعی  یتی بر حلیت این اعمال ندارد، و نمی تواندوال

د چه ار م ی توان  ولی فقی ه باز گذاشت و گفت ابین حکم وضعی و تکلیفی وجود ندارد، بله اگر جایی خود شارع دست ولی ر

ش ارع  س ت زی را خ ودو خروج از شریعت نی پذیرفته می شودمواردی  د، چنینو حکم کن د، جعل کندبه هم بزنچوب من را 

 .ین والیتی برای ولی فقیه نداریمناثباتا دلیلی بر همچ اجازه داده است. اما

ر آنجا فقیه چی زی را قیاس مع الفارق است، زیرا دنیست و  ی، مثال درستمثال زده اندکه در این رابطه و مسلله اموال زکوی 

و بگوید این ها هم ی ک ده م  اشین سازی جعل کند، مثال االن مالیات بر کارخانه مکه در اختیار مردم نیست جعل نمی کند

قتی می گوید تاجری که ماش ین تاجر هست، ودرآمد خود را مالیات قرار دهند، این در محدوده خود کارخانه ماشین سازی و 

وارد می کند ده درصد سودش را زکات یا مالیت بدهد، یا دولت با او شریک است در ده درص د س ود، خ وب ای ن تج اوز ب ر 

ریعت قطعا نیست، و نیاز به دلیل خاص نداریم و همان دلیل عام والیت فقیه کافی است، زیرا تاجر حتی اگر فقیه هم چیزی ش

مال را به دولت بدهد، می توانست دولت را در ده درصد سود خودش شریک کند و این سود می توانست ده درصد  ،نگفته بود

می گوید در چیزی که می توانستی نسبت به تاجر می آید و این را الزام می کند،  فقیهاما ر خود مکلف و تاجر است، ختیادر ا

و می تواند این را ب ه ص ورت حک م ، من تو را الزام می کنم و والیت بر تو دارم، ریک نکنیی و دولت را در آن شهی و ندهبد

کردم بر تو که ده درصد سودت را بدهی یا به صورت حکم وضعی بگوی د در که بگوید واجم  تکلیفی بیان کند، به این صورت

در ده درص د می توانست خ ودش دول ت را تاجر مال تو ده درصد بین تو و دولت شرکت ایجاد کردم، زیرا در این صورت هم 

یست که فقیه دارد چیزی ، حاال ولی فقیه جای او این کار را می کند، پس در همان مثال هم طوری ناموالش شریک قرار دهد

فقیه دارد دخالت می کن د و او  ه،را جعل می کند که در اختیار مکلف نبوده است، بلکه در امری که در دست خود مکلف بود

 .می کند ملزمرا 

برای فقیه قائل شد، خروج بر شریعت نیست اما  را ین صالحیتینچو  پیدا شد عرض شد که اگر دلیل خاصی مسلله هم کبری

 تی را به فقیه نمی دهد.یه شد که ادله والیت فقیه چنین امری را نمی تواند اثبات کند و چنین صالحگفت

 

 تصرف فقیه در آثار 
و کن د جعل مشروعیت به عنوان حکم وضعی برای شخصیت های حقوقی ا اینجا معلوم شد که دلیلی نداریم که فقیه بتواند ت

ار وض عیه شخص یت حق وقی را آث ثار تکلیفیه شخصیت حقوقی و تمام آواند تمام ، لکن مع ذلک می تبه آن ها اعتبار ببخشد

 مترتم کند بدون اینکه به مشروعیت شخصیت های حقوقی اعتراف کند.

به فالن شرکت فروخت که شخصیت حقوقی است، از طرفی دلیلی هم بر مال ک ش دن آن  یماشین شخصییعنی اگر چنانچه 
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 ، در نتیج هکرد ثابت نتوان و به عنوان شخصیت حقوقی مشروعیت را شدبرای او ثابت ن شدنشد و اهلیت مالک شرکت پیدا ن

شخصیت حقوقی اعتبار ندارد تا چیزی را بخرد و بفروشد و مالک شود، لکن ول ی  ی مالک می شود؟ در حالی که اصال  سک چه

 نیست که بتواند ماشین را مالک شود اما تو دیگ رین که موسسه ای فقیه می تواند بگوید اگر معامله کردی با این موسسه، با ا

برای فروشنده نهایتا یک امر مباحی اس ت، ام ا ول ی  تصرف کردن در این ماشین ، زیراحق نداری در این ماشین تصرف کنی

رد و فرد این امری بود که اختیارش دست خود مکلف بود اما ولی فقیه در آن اولویت دا تصرف منع می کند،  این فقیه او را از

 را از تصرف منع می کند، نه اینکه شخصیت حقوقی مالک باشد یا مشروعیت داشته باشد.

ولی فقیه با اینکه مشروعیت موسسه را قبول ندارد اما به مدیر موسسه بگوید ک ه ت ا ح اال ک ه نم ی اینطور گفته شود که یا 

از  ماش ین با ف روشفروشنده در آن مال تصرف کنی زیرا  توانستی در ماشین فروشنده سوار شوی اما از این به بعد می توانی

اعراض نکرد و حق داشت که تو را از سوار شدن ماشین منع کند، کرد و مالش مثال جزء مباحات عامه شد، یا حتی  عراضآن ا

می  و شین بودمالک ما زیرا فروشندهاین حق را به مدیر موسسه می دهد که در آن تصرف کند و سوار آن شود،  فقیه اما ولی

توانست به تو اجازه دهد و می توانست مانع شود، حاال من به جای او تصمیم می گیرم و به تو اجازه می دهم که از این به بعد 

 که جواز و منع به دست او بود. فروشندهاز این ماشین استفاده کنی، به عنوان والیت بر 

 تصرفات مالکانه از ب اب مال ک ب ودناما االن  می توانست تصرف کند،لک می شد و به عنوان مالک مابود  اگر موسسه مشروع

ول ی اصال مشروعیتی برای موسسه قبول ن دارد، لک ن  شارع نمی تواند بکند زیرا اصال موسسه ای وجود ندارد تا مالک شود و

اده می کند و حق اجازه را به ازه و منع داشت و ولی فقیه از اولویت خود استفبر فروشنده دارد و فروشنده حق اج والیتفقیه 

 آن موسسه می دهد. 

همان اثر و فایده مالکیت را می توان به وسیله والیت فقیه ثابت کرد. یعنی هم منع می کند دیگران را از تصرف مالی بنابراین 

و هم اجازه می دهد به موسسه یا اصحاب موسسه یا مدیر موسسه ک ه از ای ن ماش ین ب رای نف ع  ه شدفروختبه موسسه که 

آثاری که در اختیار مکلفین بود را تصرف می کند و اجازه می دهد. یا در شرکت ها، قبال گفته شد ک ه  موسسه استفاده شود.

چن د نف ر س رمایه وقتی  ست؟اثر آن چی ؟است شرکت های عادی داریم و حقوقی داریم، چرا شرکت های حقوقی انشاء شده

را تاسیس کرده اند، این شرکت در حقیق ت مل ک اه یا بانکی یا فروشگ ا صندوق قرض الحسنهکارخانه یگذار جمع شده اند و 

شرکاء است و اموال شرکت متعلق به آن شرکاء است و دیگر چه نیازی است که شخصیت حقوقی ب رای ای ن ش رکاء متص ور 

 بشوند؟ 

به افرادی مقروض  اند بیان شد که این امر آثاری دارد، مثال یکی از آثار این بود که اگر شرکاء خاص که شرکت را ایجاد کرده

قرض گرفتند و با آن شرکت را ثبت کردند، بعد که شرکت ثبت شد این شرکت از دیگران پولی زید و عمرو و بکر مثال بودند، 

ت ا ش رکت تج ارت  جنس خرید تاجر قرض کرد یا سی را به ذمه شرکت خرید، از فالنبما هو شرکت، رفت قرض کرد و اجنا

کند، در اینجا اگر چنانچه زید و عمرو و بکر که خودشان ابتدا به اسم خودشان رفتند پولی ق رض کردن د، ورشکس ت ش دند، 

شخصی این سه نفر ب ه ان دازه ب دهکاری دیدند اموال ا از این سه نفر استیفاء کنند و طلبکار ها می آیند و می خواهند پول ر

شود، ممک ن ها تقسیم می شود و به هر کدام داده می رکدام از طلبکارشان نیست، در اینجا اموالشان به نسبت بدهکاری به ه

پول های شخصی ای ن س ه نف ر ب ه اما چاره ای نیست زیرا ها می رسد کمتر از بدهکاری شان باشد، است پولی که به طلبکار

فرض بر این داشت و از شرکت بود که طلم  هم شخص دیگریاگر بدهند. این سه نفر  باقی طلم را  قدار است تا بعدا  همین م

طلبکار شرکت را با طلبکار اش خاص ق اطی  .می رود تمام طلبش را از شرکت می گیرداست که شرکت ورشکست نشده پس 

ر شخص، بیاید بخشی از طلبش را از اموال این سه نف ر بگی رد، نمی کنند و به طلبکار شرکت گفته نمی شود که مانند طلبکا

بلکه او از شرکت تمام طلبش را می گیرد زیرا او از اش خاص طلبک ار نب وده و از ش رکت طل م داش ته اس ت و ش رکت ه م 
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 ورشکست نشده پس تمام طلم خود را از شرکت طلم می کند. 

ت شخصیت مستقلی نداشته باشد، شخصی که به کر حالی که اگر شراثر ایجاد شخصیت اعتباری برای شرکت است، دیک این 

شرکت پول یا جنس قرض داده طلبکار از اشخاص است و با افرادی که از شرکاء طلم دارند، یکی م ی ش ود. و ممک ن اس ت 

  .به او برسدکمتر از طلبش 

شخصیت حقوقی برای شرکت ایج اد کن د، م ی حکم را ولی فقیه می تواند اعمال کند بدون اینکه بتواند البته این خاصیت و 

ک ه ب ه ام وال  بگوید که درست است شرکت برای همین شرکاء است اما به شما اجازه نم ی ده مرا تواند طلبکاران از شرکاء 

از این ب اب ک ه اختی ار چن ین ام ری دس ت شرکت دست بزنید، نه به این خاطر که برای شرکت مشروعیت قائل باشد بلکه 

د حتی از اموال شرکت که برای همین نبرداشت کن شرکاکه طلم خود را از اموال طلبکاران و جایز است برای  استطلبکاران 

اولی ت دارد،  طلبک ارانول ی ک ه ب ر  م اد، ان اموال شرکت طلم کن خود را از غیر د طلمنشرکاء است، کما اینکه می توانست

 نع می کند.د، منرا از اینکه طلم خود را از شرکت بگیرطلبکاران 

بخواهد ک ه طل م او را بده د و ب دهکار  ل را کنار بگذارد، مثال طلبکاردر اموال اشخاص هم می تواند بعض امواطلبکار حتی 

بگوید صبر کن تا ماشین را بفروشم و طلبکار بگوید نمی خواهد، فعال هر چه در دستت داری بده و همه طل م خ ود را یکج ا 

 نخواهد. 

آن در دست مکلفین است ولی فقیه می تواند فرد را ملزم کند که طلبکار از این قس م از ام وال ب دهکار، در چیزی که اختیار 

 اموال استیفا نکند.   از طلم خود را وصول نکند. کما اینکه خود طلبکار می توانست طلم خود را از این بخش

مین شرکاء است و شرکت نه اد مس تقل و م برای هدر مثال ما هم ولی فقیه شرکت را قبول ندارد و از طرفی اموال شرکت ه

گرچه اموال شرکت ه م ب رای  دتواند به طلبکار بگوید دست به اموال شرکت نزن میندارد منتها ولی فقیه  شخصیت مستقلی

 ولی این اجازه را به طلبکار نمی دهد که طلم خود را از اموال شرکت وصول کند. اما  همین اشخاص است

از  طلم را ا از اموال شرکت طلم کند و فقططلم خود ر تمام که طلبکار از شرکت بود اجازه می دهد که به شخصی از طرفی

 طلبکار ولی بهو شرکا اموال شخصی دیگری نیز دارند اموال شرکت باید استیفا کند، گرچه اموال شرکت هم برای شرکا است 

 شخصی شرکا کاری نداشته باشد.وال به ام اجازه می دهد طلم خود را از اموال شرکت وصول کند و

می توان به وس یله ادل ه  تمام آثاری را که بر شخصیت اعتباری و مشروعیت داشتن شخصیت حقوقی بار می شود، رابنابراین 

ول ی فقی ه زی را  ،بدون اینکه ولی فقیه برای شخصیت حقوقی اعتبار و شخصیت قائ ل ش ده باش د بار کردبر آن  والیت فقیه

در  ین جه ت ک هاز ا مشروعیت بخشی به شخصیت حقوقی ندارد اما آثاری که بر شخصیت حقوقی مترتم می شودصالحیت 

 به آن امر و نهی می کند.  ، می توانداختیار مکلفین است

آثاری پیدا شود که ابتدا برای مکلفین وجود نداشته باشد که آن ها را شامل نمی شود ام ا برای شخصیت حقوقی ممکن است 

م معامالت و داد و ستد های مشروع شخصیت حقوقی را امضا می کند و تنفیذ می کند و مورد امر و نهی قرار م ی ده د. تما

 در اختیار مکلفین است را تنفیذ می کند و مورد امر و نهی خود قرار می دهد. که آثار مباحی دارند و یتمام معامالت مباح

ترتیم ای ن ه م ن وعی  به اینکه شخصیت های حقوقی معتبر است یا خیر؟  در ابتدای بحث گفته شد که دنبال این هستیم

 تصرفات آن ها نافذ می باشد.اعتبار بخشی به شخصیت های حقوقی است که 

 و صلی ال ل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
 


