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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 9جلسه:                                               درس: خارج ماهیت شخص حقوقی                          

 31/70/3199موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن                                                        تاریخ:    

 برکاتهدامت حضرت استاد واعظی 

 

شخصیت های حقوقی این اشکال مطرح شد برای تصحیح معامله با  ،در رابطه با تمسک به اطالقاتجلسه گذشته 

اطالق آن ها حیثی است یا در چهارچوب  به عبارتی که آن ادله نظر به خود معامله من حیث انه معامله دارند و

ریعت را وانین اولیه شنمی تواند ق« احل الله البیع» یناست. بنابرا احکام آن شریعتی است که اطالق را بیان کرده

 شرایط شرعی موضوع بیع را نمی تواند اثبات کند. تغییر بدهد، و

شان یتمشروع و .. باید و طرفینی که می خواهند خرید و فروش کنند تمام متعلقات و ارکان بیع، مانند ثمن و مثمن

 ثمنکه یزی چ پیدا کند. و بیان شد که مشروعیت یا مالیت داشتنق تعلبه آن  قبل از بیع احراز شود تا حلیت بیع

ده باشد دیگری ثابت ش ، بلکه باید قبال با  ادلهتصحیح نمی شود «احل الله البیع»با اطالق و مثمن قرار می گیرد 

 این بیع را امضا کند.« احل الله البیع»تعلق بگیرد تا به این امور و بیع 

 ک و تملک دارد یا ندارد؟ سه احتمال وجود دارد:قابلیت تملی آیا که ی مانند کلبدر مبیع اگر شک ایجاد شد

  ود.می شاین مورد شامل  «احل الله الیبع» پس دارد،را قابلیت تملیک  احراز می شود که 

  احل الله البیع»، خودش را می فروشد یشخص اینکه ، مانندقابلیت تملیک را ندارد  می شود که احراز» 

 نمی شود. شامل این مورد

  ت. صحیح نیس« احل الله البیع»مسک به یت باقی ماند، تلومشاما مواردی که احراز ثابت نشد و شک در

یک زی که قابلیت تملمی خواهد این را برساند که آن چی زیرا در مقام بیان شمولیت آن مورد نیست، بلکه

به چیزی که قابلیت تملیک ندارد، مثل کلب، نمی  اما نسبت را دارد و فروخته شد، این بیع صحیح است،

 .زیرا هیچ حکمی نمی تواند موضوع خودش را اثبات کند ،آن را صحیح کند «احل الله البیع»تواند 

ری در بیعی که بایع و مشت« احل الله البیع»نسبت به بایع و مشتری هم همینطور است، البته این مسأله 

ع و بای اهلیت معامله بت به جایی که شک درنس تصحیح می کند اما ،اهلیت معامله را داشته باشند آن

که شارع برای او شخصیتی قائل است که بتواند خرید و فروش  مشخص نباشد و مشتری وجود داشته باشد

 رد.تمسک ک« بیعاحل الله ال»توان به اطالق  ا خیر؟ دلیل هیچ بیانی ندارد و به همین دلیل نمیکند ی

رکت شاصال  که مو  نمی دانی است، مانند شرکتی که می خواهد کاالیی را بفروشد مورد سوم قبیل از بحث ما هم

حل ا» نزد شارع شخصیت حقوقی معتبر دارد یا ندارد؟ همانطور که بیان شد، اطالق ندارد؟ دارد یا را فروشاهلیت 

یع تام زمانی است که ارکان بدلیل در مقام بیان  اثبات کند، چرا که بیع شخصیت حقوقی را نمی تواند «الله البیع

 . اما اهلیت بایع و مشتری باید از طریق دلیل دیگری شود.بیع را امضا می کند تا دلیل بتواند ،باشد
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 احراز اعتبار شخصیت حقوقی

اعتبار شخصیت حقوقی و اهلیت داشتن او نزد عقال در زمان ما محرز است، و از طرفی شارع هم هر چیزی را که 

عرف بگوید بیع است و ارکانش تام است را امضا می کند، اما آیا در زمان شارع هم اعتبار شخصیت حقوقی محرز 

 است؟ 

ت حقوقی برای انشا بیع در زمان شارع، تنها دو راه چنانچه در جلسه قبل مطرح شد، احراز اعتبار و اهلیت شخصی

 وجود دارد:

 ه برای ک است سیره عقال در زمان شارع بر این بوده، به این بیان که تمسک به سیره یا ارتکاز عقال کرد

نشده ولی داده گرچه در آن زمان به طور وسیعی تطبیق  ،شخصیت های حقوقی اهلیت قائل شده اند

است که ارتکاز عقال  ، که کاشف ازدر آن زمان بوده اندمانند دولت و ... حقوقی  بعضی از شخصیت های

به خاطر وجود نمونه هایی مانند دولت و.. هر شخصیت حقوقی معتبر بوده است. پس  در زمان شارع

ت و اس شخصیت حقوقی وجود داشته اعتبار بگوییم کبری کلی در سیره عقال در زمان شارع مبنی بر

 ا امضا کرده و در زمان حاضر مصداق جدیدی از آن پیدا شده است.شارع آن ر

البته گفته شد که این سیره و ارتکاز قابل اثبات نیست، زیرا مشکوک است و نمی دانیم ارتکاز در زمان 

شارع، ارتکاز محدودی برای دولت و وقف و مسجد و.. بود یا ارتکاز وسیعی بوده است.  پس از راه اول نمی 

 به اطالق تمسک کنیم.توانیم 

  ر مقام د به این بیان که شارع در مقام اهمال نبوده بلکهتمسک کنیم،  «احل الله البیع»به اطالق مقامی

 و عرف عقال به خرید و فروش با شخصیت های حقوقی عقال «احل الله البیع»فرموده  و است بیان بوده

آن را بیان می کرد و حاال که آن را بیان نکرده و وید و اگر شارع آن را جایز نمی دانست باید ع می گبی

عی است که عرف آن را بیع می داند. و از موادی همان بی «احل الله البیع»پس منظورش از  ،ردعی نیامده

  ا شخصیت های حقوقی است.بیع بکه عرف آن را صحیح می داند، 

 عرف ایکال کرده اما نهه عرف بکه شارع اهلیت داشتن شخصیت حقوقی را  اشکال این کالم این است

 چیزی شامل« احل الله البیع»حکم در این صورت ایکال شده است،  عرف زمان شارعبه بلکه  زمان حاضر

 یک میآن را قابل تمل بیع باشد، می شود. بنابراین مبیعی که عرف زمان شارعان شارع عرف زم در که

 . است صحیح اند،داند، یا بایعی که عرف زمان شارع آن را معتبر می د

حقوقی  اهلیت داشتن همه شخصیت های ،بودزمان شارع  آنچه ارتکاز عقالو در زمان حاضر شک داریم که 

 امام و امثال اینها ارتکاز دولت و عنوان مسلمین و بعض شخصیت های حقوقی مانند یا اهلیت داشتن است

آن ها بود و در واقع کبرای کلی مبنی براهلیت داشتن همه شخصیت های حقوقی در عرف زمان شارع 

 وجود نداشته است.

 اشکالی بود که در جلسه قبل مطرح شد.
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 پاسخ به شبهه آیت الله حائری

 کاملی می دانستند؟ بیعبیع شخصیت های حقوقی را ، شارع اما چطور ثابت شود که عرف زمان

کرد و به اشکال آیت الله  استفادهمطلب د که شاید بتوان از آن ندرباره قاعده الضرر دارفرمایشی مرحوم صدر 

 حائری پاسخ داد.

 تطبیق قاعده ای که مرحوم صدر بیان کردند:

 بودند، امریاهلیت معامله قائل برای بیع شخصیت های حقوقی  به صورت کبری کلی شارع عرف زماناینکه 

 ارعکه ش وجود دارد در زمان شارع و نمونه هایی از بیع شخصیت حقوقی نداریم، آن قطع به عدم کوک است ومش

  کلی نزد شارع مورد پذیرش باشد، مشکوک است. کبریبه صورت اینکه اما هم قبول داشت، 

 را دارند، ت دارند و اهلیت معاملهمشروعی ، نزد شارعهر چیزی را که عقال برای آن شخصیت اعتباری قائل بودند

در ذهنشان کبری کلی وجود داشتند ولی حسب نیاز عرف زمان شارع به چهار یا پنج مورد نیاز  بهدرست است 

 .برای تمام شخصیت های حقوقی اهلیت قائل بودندداشته که آن ها 

می گفت  در زمان حاضر شارعاگر ، و شخصیت های حقوقی اعتبار قائل اندتمام عقال برای  مسلما در زمان حاضر

 هم را بیع شخصیت های حقوقی ، ول دارندبیع هایی می شد که عقال امروز قبو همه ، شامل«احل الله البیع»

  .می شد شامل

کرد  بیان می بود، باید آن قائل تعریف دیگری برای بیع و ارکانشارع اگر  ،ین استمههم مقتضای اطالق مقامی 

 پس شامل همه بیع هایی که عقال پذیرفته اند می شود. کرده است،اما حاال که بیان ن

نمی  و وجود داشته باشد، مشکوک است اهلیت داشتن شخصیت های حقوقی بر کبری کلی در زمان شارعاینکه 

 شامل اهلیت داشتن شخصیت های حقوقی میو در زمان شارع معنای دیگری داشته «احل الله البیع»دانیم که 

. اگر احتمال داده شود یقین داریم که شامل شخصیت های حقوقی هم می شود البته در زمان حاضر شود یا خیر؟

شده و معنای االن در ذهن عقال با معنایی که در ذهن عقال زمان شارع  منتقل به معنای جدیدکه از معنای قبلی 

اصالة »یا  «اصالة عدم النقل» بهیا خیر؟ در چنین مواردی اصل عقالیی وجود دارد که از آن  بوده متفاوت است

معنایی دارد امروز  یلفظهر  مقتضی اصل این است که تعبیر می کنند. 1«استصحاب قهقرایی»یا  «الثبات فی اللغة

همین معنای « اصالة عدم النقل»، بنابر که آیا در زمان شارع معنای متفاوتی را داشته یا خیر شک ایجاد شدو 

  ده است.امروز در زمان شارع هم بو

این وصیت نامه مطالبی فهمیده می  که امروز از پیدا شده سال قبلز متنی یا وصیت نامه ای از هزار مثال امرو

را منظور از فق شته ودر آن زمان معنای دیگری دا کلمه فقرا مثالپول را به فقرا بدهید، ، مثال نوشته ثلث شود

چیزی که  طبق گفته شده که وصیت نامه را بایددر چنین فضی فقیر الی الله مراد است.  است، یعنی دراویش بوده

عمل شود. که در آن زمان  آن یاحتمالامروز از آن فهمیده می شود، به آن عمل شود و جایز نیست طبق معنای 

                                                           
 که بعضی از آن در بحث حجیت ظهور تعبیر می کنند.. 1
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از  رمعنای جدیدی دارد غی در اینجا به وسیله اصل عقالیی از معنای امروز استفاده می شود، مگر اینکه اثبات شود

  معنای امروزی که در این موارد به معنای گذشته آن باید عمل شود.

پس در جایی که ثابت شود معنا تغییری داشته است، به معنای قدیم تمسک می کنند. اما در جایی که شک کنند 

یا اصالة الثبات فی اللغة دم النقل و احتمال دهند که معنای قدیم با معنای امروز تفاوتی ندارد، در اینجا اصالة ع

 جاری می کنند.

 به این ترتیب، به وسیله اطالق مقامی به ضمیمه اصالة عدم النقل، تمسک به این اطالقات تصحیح می شود.

ه شد و گفت ، به این دلیل که در وسعت ارتکاز در زمان شارع شک می شوداصالة عدم النقل را نپذیریم البته اگر

پس تمسک به اطالقات هم غیر ممکن می  کرد، یره و اطالق مقامی نمی توان آن را تصحیحراه سکه از هر دو 

 شود.

ه رحوم صدر در قاعدماین راه حلی است که می تواند پاسخ شبهه حضرت آیت الله حائری باشد، البته این مبنای 

اثبات اطالق مقامی استفاده کرد، که  است که می توان آن را به اینجا ضمیمه کرد و از آن برای «الضرر و الضرار»

 اگر اصالة عدم النقل را نپذیریم شبهه آیت الله حائری بسیار قوی است.

«  ررالض» مبنای شهید صدر در بحثهم  که هم مانع اطالق مقامی می شود و البته یک شبهه دیگر باقی می ماند

 رد می کند. را که فرموده بوده اند،

 بیان شبهه

که مدلول  «طیاره» مانند .جاری استشک شود، که در مدلول وضعی لغت  مسلما در جایی «النقلاصالة عدم »

 معنای ها این می باشد. ،روی زمین راه می رودهر چیزی که که مدلول آن « دبابه» یا وضعی این کالم پرنده بود،

 این ها معنایاست و « هواپیما» ،«ارهطی» مراد از و «نکتا» ،«دبابه». اما امروز مراد از لغوی و موضوع له آن است

معنای موضوع له قبلی ترک شده یا ، حاضر معنای جدیدی از آن فهمیده می شودعرف در نقل پیدا شده است و 

و فقط معنای موضوع له جدید از آن فهمیده می شود یا قبلی ترک نشده و معنای جدیدی برای لغت اضافه شده 

، که قدیم از آن معنای شریک با هم دیگر فهمیده مشترک یا اشتراکی مانند، سایر کلمات دیگر همینطور. است

 اما االن اسم مکتبی است.  می شد

وضوع له معنای م ا می کند، در چنین مواردی اگر شک ایجاد شد که آیاپس گاهی معنای موضوع له تغییر پید

 ، خیر؟تغییر کرده است یا  لفظ ا مدلول تصوریاصطالح تغییر کرده یا نه؟ یا

وضع منشأ داللت تصوریه است، یک لفظی معنایی از آن تبادر می شود که مدلول تصوری آن همین است، بعد 

 اراده کرده است؟ عنا را اراده کرده یا معنای دیگری رانوبت به مدلول تصدیقی می رسید که آیا متکلم همین م

 در جایی که عقال شک کردن که آیا موضوع له لفظداللت تصوریه است.  ، وضع یااولین مرحله داللت لفظ بر معنا

جاری است اما درجایی که شک در معنای تصوری محض  «اصالة عدم النقل» یا داللت تصوریه لفظ تغییر کرده؟

 محل کالم است.« اصالة عدم النقل»اجرای  ،یه شک ایجاد شودنباشد و در داللت تصدیق
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احل الله »از  کهزی یآنها دخیل در آن چآیا که  احوالیه شک شود، ن زمان و قرائنارتکازات آ ما هم در و بحث 

مبادله »ربطی به مدلول تصوری خود بیع ندارد و بیع یعنی  مسائل این فهمیده می شود، هستند یا خیر؟« البیع

ت اس محل کالماینجا تمسک به اطالق مقامی در  و کاری به مالیت داشتن و اهلیت داشتن و .. ندارد.  «مال بمال

که مدلول تصوری  نیست و در مرحله مراد جدی است، یعنی آن چیزی اطالق مقامی اصال مدلول تصوری زیرا

  مطابق است با مراد جدی متکلم یا خیر؟ ، آیااست

همین ارتکازات  اشتن شخصیت های حقوقی فهمیده شد،اهلیت د ها ز آناما ارتکازاتی که امروز وجود دارد که ا

ع ضی ویزچچه که لفظ بیع برای  ،ربطی به موضوع له لفظ نداردو بحث مذکور در زمان شارع بوده است یا خیر؟ 

بوده و کشف مراد متکلم داخل در مدلول تصدیقی  شده است؟ بلکه به این ربط دارد مراد متکلم از این کلمه بیع

 رد جاری شدن اصالة عدم النقل محل کالم است. ین موامی شود و ربطی به مدلول تصوری ندارد لذا در ا

چرا که اصالة عدم النقل ربطی به مدلول تصدیقی ندارد و مربوط به جایی است که شک در مدلول تصوری لفظ 

 باشد جاری می شود.

 مرحوم صدر هم مطرح می شود که ایشان از این «قاعده الضرر»این تشکیک در اینجا جاری است و همچنین در 

سی اگر ک ، کهاستفاده کنندرسمیت داشتن شرعی بعضی از حقوق مثل حق کپی رایت و چاپ راه می خواستند 

  مصداق ضرری واقع می شود که رسول اکرم از آن نهی کردند. ،نکرد این ها را رعایت

 رکشف می شود، پس چطوزمان شارع که این ها اصال نبودهاین ارتکازی است که امروز برداشت می شود اما البته 

معنای وسیعی داشته   رماید احتمال داده می شود که در آن زمان حیازتایشان می ف که این ها در آن زمان بوده؟

و مالک فکر خودش است، هم حیازت صدق می  نویسد یا فکری را القا می کند و نسبت به کسی که کتابی را می

و همین که این  شامل حیازت معنوی هم می شود شاید معنای وسیعی در آن زمان داشته باشد وپس  کند.

  .کافی است احتمال داده شود،

شامل  و پایمال کند به او ضرر زده است. ،اگر کسی حق کسی را که با حیازت جمع آوری کرده است بنابراین

 هم احقوق کپی رایتی که توسط کسی پایمال شود ر «الضرر»اگر امروز نبی اکرم می فرمود و الضرر می شود. 

زمان شارع هم حیازت به این اآلن شک وجود دارد که آیا . عرف عقال حق می دانست  را این می شد و شامل

چون نسبت به انتقال معنای قدیم شک وجود دارد معنای وسیع بوده یا فقط شامل حیازت های مادی می شود؟ 

 «الضرر»و  جاری می شود.« عدم النقلاصالة »پس ، صدق می کندو از طرفی امروز یقینا بر حیازت های معنوی 

 این زمان با آن زمان فرقی ندارد. 

طالح است و به اصنقل از معنای موضوع له به معنای موضوع له دیگری  گفته شد که منشأ تمسک به اطالق مقامی،

شک  ش در داللت تصوریه است که تمسک به اطالق مقامی در آن جایز است، اما شک موجود در بحث، از موارد

 در چنین مواردی محل کالم است.« اصالة عدم النقل» در ارتکازات و دالالت تصدیقیه است و تمسک به

ن راه ی توان از ایاستفاده کرد و نم «احل الله البیع»دیگر نمی توان از اطالق امثال گر این اشکال پذیرفته شود، ا

  .معامله با شخصیت حقوقی را تصحیح کرد

 عدی دلیل سوم آیت الله حائری برای اثبات شخصیت حقوقی را بیان خواهیم کرد.ان شاء الله جلسه ب


