
 

1 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم                                                                     
 41 جلسه:                              ماهیت شخص حقوقی و احکام آن درس:          

 80/80/1911 یخ:تار                    ضقاعده تفوی سلطنت وقاعده  تمسک به موضوع:          

 حفظه ال ل  محمدسعید واعظی :استاد          
 

 
 .نیمحمد و آله الطاهر ناینب یال ل عل یو صل نیرب العالم الحمدل ل 

 میرفتیرا پذ  هیفق تیوال لی. دلمیاستفاده کرد را ذکر کرد یحقوق هایشخصیت تیمشروع یبرا هاآنکه امکان داشت از  هاییراه عمده

دارد و  رادیذسذند ا ایذهذم از هتذت داللذت  هاآنرابطه مطرح شده که  نیهم در ا یگرید یهاراه د؛ینرس جهیبه نت هاراه یبقیه ظاهرا  و 

 .کنیممی یرا بررس هاآنو از نگاهمان دور نماند  میداشته باش یهامع یکه بررس نیا یاست که مطرح شد؛ اما برا هاییراهاز  ترضعیف

 به قاعده سلطنت تمسک
 1«موالتما یألناس مسلطون عل»: ندیفرمایموآله است که  هیال ل عل یاکرم صل امبریاز پ یمعروف تیروا

مرسذتت  نیذلک بذه ااستفاضه و امثال ذ ایبه خاطر شترت  هابعضیمرسله است اما  تیروا نیا میکن یبررس یاز نظر سند میبخواه اگر

 .اندکردهتمسک 

 استدالل وهیش
ب قذر  و... پذب بذه عیذدر اموالشان انجام دهند. مثذل هبذهب ب توانندمیرا  یتسلط دارند هر تصرف یو وقت اندمسلطمردم در اموال خود 

 هذاآن یو کار اصذل ستندین یمال یحقوق هایشخصیت مالشان را اهاره دهندب قر  دهند و... البته همه تواندمیهم  یحقوق هایشرکت

بذا اشذخاص  تواننذدمیمعامله کننذد  یقیبا اشخاص حق اندمسلطکه  طورهمان. پب مردم یعزادار هایهیئتمثل احزاب و  ستین یمال

امضاء شذده  یوضع نظر هوازحتل است و از  یفیاز نظر هواز تکل یو تسلط یهر تصرف گویدمیهم  تیروا نیمعامله کنند و ا زین یحقوق

 یقذیحق هایشخصذیتکه تصرف شخص در مال خودش نسذبت بذه طور هماناست.  یو داللت آن هم داللت التزام کندیم دایو نفوذ پ

 .دیایب هاآن یذمهدر  ایمالک بشوند و  توانندمیاست.  طورنیهم زین یحقوق هایشخصیتناف  است در 

 اشکال
 اشکال وهود دارد. دهیاستدالل از هتات عد نیا

 ؟ بر اموال خود تسلط دارند یو حقوق یقیمردم حق ندیگویم و کنندیمتمسک  تیروا نیا از چه لفظ اوال

 ث استیتمسک به لفظ الناس در حداگر  -1

 یبذا الاذا میداردب حال اگر بخواه یقیو ظتور در مردم حق شودیمرا شامل  یقیاستب الناس تنتا مردم حق ختف ظاهر نیا 

دارند که در زمان ائمذه  تیمشروع یهایشخصیتآن  نا  یقی میبدان تیروا نیمشمول ا زیرا ن یقوقح هایشخصیتب تیخصوص

 باشد مثل حکومت و مسجد. رفتهیآن را پ  شارعبوده و  الستمهیعل

 یعنی؛ را داللت دارد یقیمطلق سلطنت اشخاص حق. به این صورت که اطتق دارد.که  تیلفظ سلطنت در روااگر تمسک به  -2

به داللت  هینس اینقد بفروشد  تواندمیب اوردیدر ب یحقوق ای یقیحق هایشخصیت تیتا به ملک شیسلطنت دارد به اموال خو

 د.شویمآن ثابت  تیمشروع التزامی

 ایذمحمذول  نجذایاو سذلطنت در  ستین حیصح (یاطتق شمول)که تمسک به اطتق در محمول  میاصول دار دراشکال آن این است که 
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کذه  یی. مثذل هذایاطتق شمولبه صورت نه است البدل  یلبلکه به نحو ع یالناس مسلطونب نه هر سلطنت اندفرمودهکه  نیحکم است. ا

همذه فوائذد را دارد؟  ایذآ یعنذیبذودن  دیذاست اما مف دیمف ییهر دارو مییگواطتق گرفت و ب توانمیاز لفظ دواء  دی: الدواء مفمییگویم

 حیاست؟ پب تمسک به اطتق صح یمسلط به هر نوع سلطنت ایداشته باشد. حال در الناس مسلطون آ دهیدو فا ای کیممکن است تنتا 

 هایشخصذیتبتوانذد مذالش را بذه  یکذه حتذ ددار یهر سلطنت مییبگو شودینمب پب ستین زیدر محمول ها یاطتق شمول رایز ستین

 بفروشد. یحقوق

ه اطتق متعلق سلطنت است. سلطنت بر مال که معنا ندارد بلکه استدالل نه به لفظ الناس است نه به سلطنت بلکه ب -9

. در کندیمبر اموال خود تصرف کند پب به اطتق تصرف مح وف تمسک  شرعا   تواندمیسلطنت بر تصرف اموال دارد و 

 نیچرا که ا دیآینم شیهم پ یبفروشدب اشکال قبل یحقوق ای یقیحق صبه شخ تواندمی مثت  مطلق التصرف استب  نجایا

 مح وف است. تیو تصرف در روا ستیاست و محمول ن یمتعلق متعلق است و موضوع

 :اشکال

 دو گونه قابل تصور است: هیفرض نیا

کذه اسذت  یلفظذ کیبرای اصالة االطتق  یعنی میبا اصالة االطتق ثابت کن میتوانیمن. تمسک به اطتق مح وفب اطتق آن معنا را الف

 کیذکذرد بلکذه  نیذیتع ییمعنذا یآن مح وف را بذرا شودینم گریلفظ ح ف شده با اصالة االطتق د یاما وقت کندمی ییداللت بر معنا

. کذار اصذالة االطذتق میمعنا را با اصالة االطتق ثابت کن میتوانمیبه اطتق آن تمسک کردب اما ما ن توانمیکه ثابت شده  ینیمع یمعنا

همذراه  دیکلمه مح وف تصذرف شذا هیاما در ما نحن ف مینزن یدیثابت شد و متکلم آن را اراده کرده معنا را ق ییمعنا یاست که وقت نیا

 باشد. یقیحق هایشخصیت

 ثیحذد نیذالعموم و چون متعلذق سذلطنت در ا یعل دلی بنفسه داللت بر اطتق دارد و ح ف متعلق یف بح ف دییبگو دی. اگر بخواهب

العمذوم در  یعلذ دلیذکذه حذ ف متعلذق  اندگفتهنکرده بر مطلق التصرف داللت دارد اما در اصول  حیتصر ح ف شده و شارع هم به آن

مذتکلم در مقذام چون و  آیدمیاهمال الزم  در هایی که قدر متیقنی نباشد رایز. نباشد نیدر ب مح وف یبرا یقنیاست که قدر مت ییها

و  شودیمداللت  قنیبر قدر مت ل ا ستیباشدب اهمال ن یقنیاما اگر قدر مت؛ داللت بر عموم دارد را در نظر نگرفته یخاص دیبوده و ق انیب

 یاما نسبت به اشذخاص حقذوق است یقیما هم تصرفات در رابطه با اشخاص حق دیب قمیدار قنیقدر مت هیالعموم و ما نحن ف یعل دلیال 

 کرد نه اثبات. ینف توانمینه  تیروا نیبا ا

دسذته از  نیذا اصذت  اسذت کذه  نیذا یبا قطع نظر از سند نسبت به شمول آن در رابطه با اشخاص حقوق تیروا نیاشکال عمده بر ا ثانیا:

از تصرفات در اموال از نظر شرع ممنذوع اسذت.  یاریبس مسلما  چون  ستندیتصرفات ن تیعدم مشروع ایو  تیمشروع انیب درصدد اتیروا

رشذوهب درو  در معاملذهب  بیربذاخوارتصرفاتم مثل اسرافب  یهمهکه من آزاد باشم در  ستیمعنا ن نیادرست است اموال من است اما به 

اطذتق  اتیذروا گونذهنیا دیایاکثر هم الزم ن صیتخص میی. ولو بگوابدییماکثر الزم  صیاختتس و... را شرع حرام نموده است و ل ا تخص

 ندارد.

و در  سذتیحذتل ن یهرگونذه تصذرف داننذدیمآمده که همه  فضایی کی در .ستیهمه تصرفات مردم ن بزیاطتق و تجو اتیروااز  رونظم

 مذثت  اسذتفاده کنذد  تیروا نیحرام از ا ایحتل است  یتصرف میکه اگر شک کرد دیکنینم دایرا هم پ یتیفق چیارتکاز همه هستب ل ا ه

لذک حذتل  یاموالتم کرده باشدب بلذه در کذل شذ یحرام تمسک به اطتق الناس مسلطون عل ایحتل است   یشرب نب میاگر شک کرد

اال مذا  اءیاشذ یهمذه یرا برا یو واقع یظاهر تیحل کندمی عیاست که تشر یاقاعدهاستب  انیاصل و ب کی درصددآن  اندکردهتمسک 

 .لیخرج بالدل

 دیذشدند نبا یاست که: مردم اگر مالک مال نیا تیروا نیا لیدر ذ ییخو یهالب مرحوم آقا ریتعب د؟یبگو خواهدیمچه  تیروا نیا پب

 که شارع اهازه داده است. یاما در محدوده تصرفات؛ او را منع کنند دینبا گرانید ای رندیاهازه بگ گرانیتصرف در مالشان از د یبرا

قابذل مذال  .میبفتمذ دیذبا گذرید ییاستب مشروع استب البته از ها زیاست معلوم شده فروش خانه ها نیمشروع در مال بعد از ا تصرفات
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اسذتفاده  تیذروا نیاز ا میتوانمینه ن ایمشروع هست  اصت  تصرف  نیا میدانینمب اما در موقع شک که عتیدر چتارچوب شر استتصرف 

 ییدر هذا قذبت  آن  تیاست که مشروع یسلطنت بر تصرفات انیب درصددبلکه  ستیتصرفات ن تیمشروع انیب درصدد تی. چون روامیکن

خود عام است چون عام از اول محذدود بذود.  هیتمسک به عام در شبته مصداق ثیحد نیتوسط ا تیثابت شده است. اثبات مشروع گرید

و  یمذدلول مطذابق قیبه طر ثیحد نیاز ا ؛ ل امبخواهم انجام ده یکه من هر کار عتینه در مقابل شر گرانیدر مقابل د اندمسلطمردم 

 نمود. توانمیتمسک ن یالتزام

 ضیتمسک به قاعده تفو 
َ  ِإلَی الُْمْؤِمِن ُأُموَرُه کُلََّتا َو لَْم یُفَوِّْ  ِإلَْیِه أَْن یَکُوَن َذلِیت »است:  آمده اتیروا یبعض در َ فَوَّ ل  .1« ِإنَّ ال 

کذه خذودت را  ییدر امور خودت انجام بده مگر ها یبکن و هر تصرف یخواهیم یکردهب هر کار ضیرا به خودش تنف مؤمنامور  خداوند

 إال إذالل نفسه یکل ش هیاست که فو  إل آمده اتیاز روا گرید یبعض در و یکن لیذل

. در راه معذاش هذم ینکن لیکه خودت را ذل ییاما تا ها یبر تن کن یهر لباس ایو  یاوریب به دست درآمدگ اشته  اریشما اخت یبرا مثت  

معامله کند مگذر در  هاآنبا  ایکند  بیتأس یخودش شرکت حقوق خواهدیمحال  یو حقوق یقیحق تیبا شخص دوفروشیخر طورنیهم

 .فتدیکه به ذلت ب ییها

مشذروع کذه  یکارهذا تیبلکذه در محذدود سذتین مذؤمن یکارها تیمشروع انیب درصدد اتیروا نیا هاآن: با فر  صحت سند اشکال

مشذروع اسذت  شیهمه کارهذا مؤمن دیندارد که خداوند متعال بگو یمعن که مشروع باشد. یقبول دارد تصرف دارد و از هر راه عتیشر

اسذتفاده  یامور مشکوکه استفاده نکرده اسذت. از کذل شذ تیحل یهم از آن برا یتیفق چیو ه است یارتکاز نهیقر کیمثل  نیاو. ا یبرا

و نافذ  و  حیحتل و چه صذح یبه معنا است امتت مشکوک استفاده نشده. مشروعو نفوذ مع تیحل یبرا .ریخ ثیحد نیاما از ا اندکرده

 تیاثبذات مشذروع یبذرا تذوانمیهذم ن ثیحذد نیل ا از ا ندارد یمنصرف است به امور مشروعه و اطتق یفیو چه تکل یوضع تیچه حل

 استفاده نمود. یحقوق هایشخصیتمعامله با 

 و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین                                                                                            
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