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  ١٣٩٣  بهار ـ تابستان،٩ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،فقه مدنی یها آموزه

  
  

  یت حقوقی شخصیل فقهیتحل
  ١حمدتقی فخلعی  م  
  ٢  محمدحسن حائری  
  ٣  محمدعلی قاسمی  

  دهکیچ
 در ی فراوانـۀه گـسترکـ است یم حقوقین مفاهیتر  از مهمیکی یت حقوقیشخص
ف در فقـه بـه مکلـف یـلکه حـق و تینکبا توجه به ا.  امروز داردی اجتماعیزندگ

ان گر در دوری دیلف است و از سوکن دانش فعل مینسبت داده شده و موضوع ا
 هماننـد ینقـشهـا  بـرای آنو یافته  یا ژهیگاه وی جایر انسانیمعاصر، موضوعات غ

ن سـؤال یـ ا،ف در نظر گرفته شده اسـتیالک از حقوق و تیارینقش انسان در بس
 یم داد و شـامل شـخص حقـوقیتوان موضوع فقه را تعمـ یا میه آکشود  یمطرح م

 اسـت یقی شخص حقیها یژگیت از وکیا مالیژه، آیر؟ به طور ویا خدانست یز ین
   شود؟کتواند مال یز می نیا شخص حقوقی

                                                        
 ٣٠/۵/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١/٩/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(fakhlaei@um.ac.ir)) نویسندۀ مسئول(فردوسی مشهد استاد دانشگاه . ١
  .(haeri-m@um.ac.ir)فردوسی مشهد استاد دانشگاه . ٢
  .(mohammadali.ghasemi@gmail.com)دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد . ٣
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توانـد موضـوع  ی مـیقیز همانند شخص حقی نیشخص حقوقرسد  ی نظر مبه      
ه ینکـضمن ا.  باشدکت تملی همانند اهلیتی اهلی و داراگیردف قرار یلکحق و ت

مانند  هی از موضوعات فقهی سابقه است و بعضیز دارای در فقه نیشخص حقوق
 صـحت ی را بـرایا رد و ادلهکل ی تحلیل شخص حقوقیتوان ذ یجهات عامه را م

  .نمود در فقه اقامه یو وجود شخص حقوق
شخص حقوقی، شخصیت حقـوقی، جهـات عامـه، مالکیـت،  :یدیلکواژگان 

  .ه، سیرۀ عقالّذم
  مقدمه

ف یـ تکل حق وی آن داراۀلیتواند به وس یو مدارد  یقیت حقیدر جامعه شخصفردی هر 
، یعـت انـسانی به اعتبـار طبای الهی است که ودیعه ْتین قابلیا. دیگردد و آن را اجرا نما

 ی جامعه، حقوق و تعهداتیان روابط حقوقیدر مبا این حال، . شده استآدمی نهاده در 
که اند  ی و مؤسساتها تیستند، بلکه جمعی نیعیشود که موضوع آن اشخاص طب یده مدی

. نامنـد یمـ» ی اعتبـاریاشـخاص حقـوق« را ها  دارند و آنیی دارایعیمانند اشخاص طب
 اسـت و قـانون از نظـر منـافع ی حقوقی موجودیند که شخص حقوقا آن دانان بر حقوق

 یـیت شـناخته اسـت و بـه او اجـازه داده کـه بتوانـد دارایجامعه، وجـود آن را بـه رسـم
، یعـیماننـد اشـخاص طب خود دفاع کند و یمخصوص داشته باشد و از منافع اختصاص

  .ای بیابد  جداگانهِی حقوقِوجود
» یشـخص حقـوق «ی، اجتماعیبا توجه به گسترش روابط و تجارت در زندگامروز 

بـیش از پـیش ت آن یـو هـر روز بـر اهمدارد ن اشـخاص ی در تعامالت بیا ژهیگاه ویجا
ه دارد و ک یمک محۀ و ادلی به رغم مبانیاز منظر فقهاین شخصیت  اما .شود یافزوده م

 قرار نگرفته مد نظر، به صورت مستقل و گسترده فته شدهریق و لوازم آن پذی مصادیبرخ
  .است

کید بر بررسی فقهی ایـن موضـوع، بـه ایـن پرسـش  از این رو، در جستار حاضر با تأ
ت ی، اهلیعی و طبیقیتواند همانند شخص حق ی میا شخص حقوقیه آشود ک پرداخته می

 یهـا نـهین سـؤال، زمیـ پاسخ بـه ای برا.ردیف قرار بگیلکع حق و تو موضوباشد داشته 
  .شود می ی اثبات آن بررسۀدر فقه و ادل» یت حقوقیشخص«
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  یت حقوقی شخصمفهوم
: ١٣۶٠معـین، (  انـسان آمـده اسـتی در لغـت بـه معنـا١»شخص «ۀ واژ:مفهوم شخص

ص  مخـتیۀ سـجی است به معنـا»شخص« ِیه مصدر جعلکز ین» تیشخص«. )٢/٢٠٣٢
ات یمجمـوع نفـسانو  شخص، یک ی عوامل باطنۀهر شخص، خاصه هر فرد و مجموع

  .)٢/٢٠٣٢: همان(ر شده است ک فرد ذیک) ارکاحساسات، عواطف و اف(
، یاز نگـاه حقـوق. دارد ی مختلفی، در علوم متعدد معانین واژه از منظر اصطالحیا

 اسـت و یق حقـوی زندگیشخص دارا. داردف یلکه حق و تک است یشخص موجود
امامی، ( ندکفا ی ایف خود نقشیالک و انجام دادن تینه با اعمال حقوقین زمیتواند در ا یم

 ی شـخص بـرایستگیـت عبارت اسـت از وصـف و شای شخص،نیبنابرا. )١۵٠/۴: ١٣٧٣
  .ردیف قرار بگیلکه صاحب حق و تکنیا

  :شود یم می تقسی و حقوقیقیشخص به دو قسم حق
ه کـ دارد یوجود و شود یده میز نامی نیعیطبص شخ ،شخصاین  :شخص حقیقی
ه از نظـر دارد کـ یصیـ خصایعـیهـر شـخص طب.  تولد و مرگ استِّمحدود به دو حد

 همانند نـام و ؛شود یگر میاز او از موجودات و اشخاص دیص و امتی باعث تشخیحقوق
  .)١۶: ١٣٧٨صفایی، ( اقامتگاه

ه صاحب حـق و ینک ایا شخص بریستگیوصف و شا(ت یف شخصیبا توجه به تعر
 شخص باشد یشگیت مالزم و همراه همیت و اهلین صالحی، اگر ا)ردیف قرار بگیلکت

 ِشـخصوی  را نداشـته باشـد، یگـریچ مقـام دیا هـیـ و یت سلب توسط خود ویو قابل
  .ز منحصر در انسان استیشود و مصداق آن ن یده می نامیقیحق

تواننـد دارایـی  مـیند، امـا ستی نیعی موجودات طبی اشخاص حقوق:شخص حقوقی
 یعـیو ماننـد اشـخاص طبکنند  خود دفاع ید و از منافع اختصاصنمخصوص داشته باش

را  مخصوص به خـود ۀ ارادیهر شخص حقوقاز این رو، . بیابند ی حقوقۀوجود جداگان
؛ ٣٢: ١٣٧٢کـاتبی، : ک.؛ همچنـین ر۴/٢۵٨: ١٣٧٣امامی، ( افراد آن است ۀه مجزا از اراددارد ک

  .)١۵١/١١٠ـ١۵٠ش: ١٣۶٩والحمد، اب

                                                        
1. Person. 
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ا یـ افراد انـسان یعبارت است از گروه «ی حقوق، شخص حقوقینولوژی نظر ترماز
 و موضـوع یعـیم شـخص طبکـن موضوعه آن را در حیه قوانک ی از منافع عمومیمنفعت

  .)٣٧٨: ١٣٧٠جعفری لنگرودی، (» ف افراد قرار داده باشدیالکحقوق و ت
ان دارد شـخص کـه ام کـست؛ چـرایـنچنـدان دقیـق ف یـن تعریااما باید گفت که 

ه انحـصار آن بـه ینکـ ضـمن ا.جاد شـودیز ایگر نی دی از اجتماع اشخاص حقوقیحقوق
را ) مانند وقـف خـاص (یق مربوط به منافع خصوصی، مصاد»ی از منافع عمومیمنفعت«

  .سازد یف خارج میاز شمول تعر
  :اند صطالح پرداختهن ای مفهوم ای به بررسیشتریگر با دقت بی دیبعض

ت یـ از افـراد کـه منـافع و فعالیا د کـه دسـتهیـآ  مـیدیـ پدی هنگامیشخص حقوق
رنـد و ی کنار هم قـرار بگدارند یا دارای بخشی از اموال با اهداف خاص هستند،مشترک 
 ؛ قائـل گـرددیت مستقلی شخصها  آنیف بشناسد و برای را طرف حق و تکلها قانون آن

، یقـی شـخص حقیـکا یـ )٢٧٨: ١٣٧٣مـؤتمنی طباطبـایی، (و وقـف مانند دو نهـاد دولـت 
 هماننـد ؛ اعتبار شده است، دارا باشـدیت حقوقی آن شخصیه براک را یمنصب و عنوان
  .)٨٣: ١٣٧٣صفار، (م ک امام و حایشخص حقوق

  :دارد سه مصداق یب، شخص حقوقین ترتیبد
 هـای تکند ماننـد شـرت مـشترک هـستیـ منـافع و فعالی از افراد کـه دارایا دسته. ١
  یتجار
  اند مانند وقف  اختصاص داده شدهی از اموال که به اهداف خاصیپاره ا. ٢
 اعتبـار یت حقـوقی آن شخـصیه براک را ی، منصب و عنوانیقی شخص حقیک. ٣

  .شده است، دارا باشد مانند منصب امامت
 یق و حقـویقـیت حقیتواند همزمان واجد شخـص ی انسان میکف، ین تعریمطابق ا

؛ شـود یه بـه موجـودات داده مـکـ اسـت ی اعتباری، عنوانیت حقوقیرا شخصی ز؛باشد
 یـک :ت را قائـل شـدیس جمهـور دو نـوع شخـصی شخص رئیتوان برا یمثال، مبرای 

 یگــریســت و دی ا ویعــیه مربــوط بــه وجــود طبکــ او ۀ و باالصــالیقــیت حقیشخــص
  .باشد یا مه دارک است یه به اعتبار منصب و عنوانک او یت حقوقیشخص
  :ان شده استیح بیبه تصر ی از امام هادیتیدر روامطلب ن یا
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هذا : قالی فیء بالشینؤت اّ إن الحسن الثالثیقلت ألب:  بن راشد قالّی علی أبعن«
 فهـو ةسبب اإلمامـ بـیان ألبکما : ف نصنع؟ فقالکیعندنا ف  جعفریان ألبک
 ؛)٢/۴٣: ١۴٠۴، صـدوق(» هّیـ نبةّ وسـنتاب اهللاک یراث علی فهو مكر ذلیان غک، وما یل
ه است ک نزد ما آورده شده یردم اموالکعرض  ی به امام هاد:دی بن راشد گویعل

آنچـه : یم؟ امام فرمـودنک چه ها  با آن.بوده است شود از اموال امام جواد یگفته م
ل یـ تحو]ه مقام امامت را دارمک[به من باید  است،مربوط   به پدرمل مقام امامتیبه دل

و مطـابق شـود  مـی، جزء ارث محـسوب استشان ی ای شخصکداده شود و آنچه مل
  .قانون ارث اسالم با آن رفتار خواهد شد

یافتـه  ی و حقـوقیقـیت حقی در زمان واحـد، دو شخـصت، امامین روایمطابق ا
  . داردیا  اموال جداگانهها و تیدام صالحکه به اعتبار هر است ک

   در فقهیت حقوقی شخصیها نهیزم
ف یـتـوان تعر ی لذا نمـ.ار نرفته استکبه » یت حقوقیشخص« اصطالح یتب فقهکدر 

برخـی ن ین، بـی معکار و مالیمعبیان رسد بتوان با  یبه نظر مرد اما ک از آن یقیدقفقهی 
م ین مفـاهیـ اۀاز جملـ .ایجاد کرد ارتباط »یت حقوقیشخص« و اصطالح یم فقهیمفاه
 هماننـد موضوعاتبرخی  یه فقها براکرد کاشاره » ذمه«و  »کت تملیاهل«توان به  یم
  .ستندیه انسان نک حال آن،اند  را قائل شدهها آن» اموال«و » ن عامهیعناو«، »جهات«

  کت تملیاهل. ١
ه کـن معنا یبداست؛  یریپذ ک، تملیت حقوقین اثر مترتب بر شخصین و بارزتریتر مهم

ن یـه اکـتـوان گفـت  یت را قائـل شـد مـیـهلن ایر از انسان ای غی موضوعیاگر فقه برا
، کت تملیرش اهلیه پذینکضمن ا. دارد مستقل یت حقوقیموضوع از منظر فقه شخص

  .در پی خواهد داشتز یرا ندیگری ف یالکحقوق و ت

  تکی مفهوم مال)الف
ن در تصرف داشـتن یبودن و تصاحب و همچن  داراایبه معن» کمل «ۀشی از ر١تکیمال

                                                        
1. Property. 



 

وزه
آم

 
دنی

ه م
ی فق

ها
/

ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٣

 / 
رۀ 
شما

٩

٨  

  :سدینو یظور م ابن من. استچیزی
ْالمل« ْ والملكَ ْ والملكُ

 ؛)١٠/۴٩٢: ١۴١٧(»  االسـتبداد بـهی علةء والقدری احتواء الشكِ
  . از آن استی انحصارۀ استفاد برء و قدرتی تسلط بر شی به معناکمل

ه کاست » کمال«طرف اول آن . شود ی رابطه مطرح میکت، دو طرف و کیدر مال
 مـراد واست » کمملو«گر یطرف د. رف دارده قدرت تصک است یمراد از آن، شخص

 ک، و مملوکن مالی بۀ رابط.ندکتواند در آن تصرف  یه شخص مکاست چیزی از آن، 
ه بـه دلخـواه خـود، در کند ک یجاد می اک مالین حق را برایشود و ا یده میت نامکیمال

  .گران در آن شودیو مانع از دخالت دکند  تصرف کمملو
. کـردت را برداشـت کیـ مالیمعنـاتـوان  یز مـیـن» کمملـو «فین نگاه، از تعریبا ا
  :سدینو یمحسینی  یمراغ

 ؛٢/٢٠٩: ١۴١٧( »فاتّالتـصر یا فـًه شـرعیـط علّان لإلنـسان تـسلکـ مـا ّلک كالمملو«
 عبارت است از هـر ک مملو؛)٢/٢٨١: ٢٠٠۶؛ زحیلی، ۴٠۶: ١۴١۵، اهللا فتح: ک.همچنین ر

  . آن را دارد بر تصرف دری شرعۀه انسان سلطک یزیچ

 موضوع و یکن ی بیا ت عبارت است از رابطهکیه مالکتوان گفت  یب، مین ترتیبد
توانـد هـر نـوع  یه مک یا ء به آن شخص است به گونهیانگر اختصاص شیه بکشخص 
  .کندگران را از تصرف در آن منع یدر آن انجام دهد و درا  یتصرف

  ی در اشخاص حقوقکت تملی اهل)ب
ت کیـه مالینکـا ایـ شوند کتوانند مال ی میقیه فقط اشخاص حقکست ن ایحال سؤال ا

  .ر استیپذ انکز امی نی اشخاص حقوقیبرا
تواننـد  یز مـیـ نک و مملـوک اسـت، مالـیاعتبارمفهومی ت کیه مالینکبا توجه به ا

 یلـک یع امـریـه مبکـع سلم ی مثل ب؛ استی اعتبارک، مملوی در موارد. باشندیاعتبار
 یر انـسانیـت موضـوعات غکیـدر مال. شـود یل مـیدار تحوی به خریاست و بعد از مدت

ه در اصـطالح، شـخص کـ اسـت ی اعتبارکهمانند مسجد، فقرا و منصب امامت، مال
 یقـیت را بـه اشـخاص حقکیـه مالکـ نـدارد یلـی دل،نیبنـابرا. شـود یده مـی نامیحقوق

  : آمده استبحوث فی الفقه المعاصرتاب کدر . دهیماختصاص 
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ان تعقـل و قـدرت بـر کـه امکـنی همانند مسجد، به رغم ایان خارجی اعتکی ملتصور
 ۀ بـه عهـدهـا ت، تـصرف در امـوال آنیـه در نها کتصرف را ندارند، آسان است؛ چرا

ا یـ ی ولۀه به عهدک[ و مجنون ّی همانند تصرف در اموال صب؛ستها ا ناظر آنیامر  ّیول
ا اشـخاص یـه هماننـد فقـرا ن عامـیت عنـاوکیـن گونه اسـت مالیو هم] ستها م آنیق

 یاز بـه محـل خـارجیـ اسـت و نی اعتباریت امرکیه مل ک همانند دولت؛ چرایمعنو
  .)٢/٣٢٠: ١۴١٩جواهری، ( ندارد] یقی حقکمال[

 یر انسانی موضوعات غیبرارا ان اعتبار آن کت، امکی بودن مالیب، اعتبارین ترتیبد
  .ندک یفراهم م) یشخص حقوق(

ت از کیـن نـوع مالیـه اکنی و ایت اعتبارکی مالین معنایی در تبییخوموسوی  اهللایةآ
  :سدینو یشود، م ی انتزاع نمیفیلکام تکاح

م کـه حکـهـم  یدر مـواردزیـرا شـود؛  ی انتزاع نمیفیلکام تک از احیت اعتبارکیمال
ف یـلکه تکـوانـه ی و دکودکـت کیـ همانند مال،شود ی وجود ندارد مشاهده میفیلکت

 هـا  آنبارۀ دریفیلکه تکشوند حال آن ی مکه مالک ١ و جهتیلکن، یو همچنندارند 
  .)٣۶/٢٨: ١۴٢۵( وجود ندارد

ت یـ اهلهـا  آنیه فقها بـراک در فقه وجود دارند ی از موضوعات انسانیموارد متعدد
 ، در فقـه اسـتیت حقـوقیرش وجـود شخـصی پـذین به معنـایاند و ا رفتهی را پذکتمل

 همـان بنابراین،.  استفاده نشده استها گاه آنین جاایدر ب ین اصطالح حقوقیااز گرچه 
در نظـر نیز  ها  آنی در حقوق وجود دارد برای اشخاص حقوقیه براک یفیالکحقوق و ت

»  لـهّمقـر«ت یـ در بـاب اقـرار و لـزوم اهلی از جملـه مرحـوم خوانـسارشـود؛ میگرفته 
  :سدینو یم

ه عقـال کـح اسـت؛ چرایصح آن هم ی ندارد، اقرار برایت جهت منعکیه ملکاز آنجا 
 مـسجد ی را بـرای منفعتـین دارایه اگـر عـینکـ همانند ا؛دانند یت آن را معتبر مکیمل

  .)۵/٣٩: ١۴٠۵(شود  ین منفعت می اکند، مسجد مالیوقف نما

                                                        
هـا اسـتفاده کننـد  از آنعمـوم مـردم را دارنـد کـه قابلیت این عبارت است از اموری که » جهات عامه« .١

گـاهی موقـوف علیـه در  ).هماننـد مـدارس علمیـه(بهره گیرند ها   خاص از آنییا گروه) ها همانند پل(
روه معینـی از افـراد را کـه غیـر محـصوره وقف، عناوینی همانند فقرا یا فقها هستند که در این صورت، گ

  .اند  محسوب کرده»جهت«بعضی از فقها این عناوین را نیز نوعی . دنگیر می هستند در بر
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ت ید شخـصییـ تأی بـه معنـایر انـسانیـت موضـوعات غکیـرش ملیب، پـذی ترتبدین
 اسـت کیازمند مـالیان شد نیه بکت همان طور کیه مل کست؛ چراها  مستقل آنیحقوق

ر یـ در موضـوعات غکت تملـیـ و وجـود اهلباشـدداشـته  را ک مملوکت تملیه اهلک
ان بـه عهـده گـرفتن کـه امکـسـت ها  آنیت مستقل بـرای از اعتبار شخصی، ناشیانسان

  .سازد ی فراهم مها  آنی از حقوق را برایمند  ف و بهرهیالکت

  ذمه. ٢
 از یتـوان بعـض یار رفته و مـه که در ابواب مختلف بک یگر از اصطالحات فقهی دیکی
 یر انـسانیـ موضـوعات غی بـرایت حقـوقیرش شخـصی پـذیبه معنـا آن را یاربردهاک

 ی، بـرایقـی، عـالوه بـر اشـخاص حقیهان در مـوارد متعـددیفق. است» هّذم «،دانست
ف یالکون و تی به عهده گرفتن دی را براها رده و آنکه را اعتبار ّ، ذمیر انسانیاشخاص غ

  .از منظر فقهاست» یت حقوقیشخص«د یی تأین به معنایا .اند صالح دانسته

   مفهوم ذمه)الف
در . )١۶/٢۶۴: ١۴١۴زبیدی، ( مان و ضمان آمده استی عهد، امان، پیذمه در لغت به معنا

: ١۴٠٩متقـی هنـدی، (» می وأنا به زعةنی رهیتّذم«:  آمده استی از حضرت علیثیحد
 ضمان و عهـد مـن یعنی ؛ت، ذمه به ضمان و عهد معنا شده استین روایر ا د.)١٩٧/١۶

  .)٢/١۶٩: ١٣۶۴،  جزریابن اثیر( به آن است یدر گرو وفا
 از فقـه مطـرح شـده اسـت و یه در ابـواب متعـددّ ذمیۀ، نظریاما از منظر اصطالح

  .اند  آن پرداختهین معنایی مستقل به تبیز در بابیهان نی از فقیبعض
  :سدینو یف آن میول در تعرد ایشه

 شـود و قابـل الـزام و التـزام اسـت یلف مفروض گرفته مـکه در مک است ییه معناّذم
  .)٢/١٣۵: تا عاملی، بی(

 آن ۀه الزمکگران است یف بر دیلکجاد تعهد و تی ایبه معنا» الزام«ف، ین تعریدر ا
: ١٩۶٧زرقـا، (ست رش تعهد ای پذیبه معنا» التزام«جاد حق به نفع خود شخص است و یا
رش حـق و ی پـذییت و توانـایـد اول، قابلیه را بـه نظـر شـهّتوان ذم یجه می در نت.)٣/١٨٧
  .ف دانستیلکت
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  : از ذمه آمده استیگریف دی تعردر
ه کـ] ینـیِد [ی امـوال رمـزیه عقل آن را بـراک است ی اعتباریقت، ظرفیذمه در حق
ه هماننـد کـ باشـند یانکـ میران اموال دایرده است تا اک ندارند فرض یوجود خارج

: ١۴١٩جـواهری، ( نـدکدا یـق پی تطبها افتن اموال، بر آنی یرمز، در هنگام وجود خارج
١/١۵۴(.  

ون در روابـط یـ دیگاه ظرف را بـرایه جاک است ی اعتباریه مفهومّب، ذمین ترتیبد
  .دن اشخاص داریب

  یر انسانیه در موضوعات غّ ذم)ب
ت یه بتوانـد مـسئولکـ یزیـه هر چکتوان گفت  یشد، م» هّذم«ه از ک یفیبا توجه به تعر

 .یابـد مـیت مـستقل ی ذمه است و به تبع آن، شخصی ملزم گردد، دارایرد و به امریبپذ
شـود  یده می نامیقی صاحب ذمه باشد، شخص حقیقیحال اگر صاحب ذمه به نحو حق

ننـد، کا اعتبـار  ریا  است، ذمـهیقی حقۀه فاقد ذمک ی موضوعیا عقال برایو اگر شارع 
  .شود یده می نامیشخص حقوق

، یر انـسانیـ موضوع غیه براکشود  یهان مشاهده می از عبارات فقیدر موارد متعدد
  .شود ی در ادامه به چند نمونه اشاره م.اند ذمه در نظر گرفته و آن را مسئول دانسته

 موقوفـه، ۀدر ذمـتواند  ی وقف میّا متولیه آکن سؤال مطرح است یدر باب وقف ا. ١
 ک مالـۀه موقوفـکـ یًه بعـدا از امـوالکـت یـن نیـند، بـا اکر آن قرض ی تعمی را برایمال
  د؟یشود قرض را ادا نما یم

  :سدینو ین سؤال می در پاسخ به االوثقی العروةصاحب 
ه کـشـود  ی مـی امـوالکمسجد مالـح است و یت موقوفات صحکیه مالکهمان گونه 

 ۀ را بـر عهـدیرد و مالک آن، ذمه اعتبار یتوان برا ی، م استا نذر شدهی آن وقف یبرا
  .)۶/٣٩٩: ١۴٢٣طباطبایی، (آن گذاشت 

 یدیـدهنـد ترد ی خود را از دست میقیت حقیه افراد بعد از مرگ شخصینکدر ا. ٢
 بعد از مرگ اشخاص در فقه وجود دارد بـه نظـر ۀه دربارک یامک احیست اما از بعضین
 یت حقـوقی شخـصدهنـدۀ ه نـشانکعتبار شده است ت ای می ذمه برایه نوعکرسد  یم
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ت تعلـق یـ آن بـه خـود میـۀت واقع شـود، دی مۀ بر جنازیتی از جمله اگر جنااست؛ میت
ه یـن دیـونش از ای داشته باشد ابتدا دینیت دیاگر م.  از آن ندارندیرد و ورثه سهمیگ یم

شود و بـه  یران مگی به دیکیر و نی ماند، صرف امور خی باقیزیادا خواهد شد و اگر چ
  : داده نخواهد شدیزیورثه چ

تها یهـو بـد ّخـتصی بطنـه، فّقطع رأسه وشـقک ةت بعد موته بالمثلّی المی علةیا الجناّوأم
بحرالعلـوم، ( ّوجـوه البـر ی فـیصرف لـه البـاقیاه ویونه ووصای منه دیدون الوارث فتقض

١۴٠٣ :۴/٩١(.  

 از یمنـد ان بهـرهک امی، به معنایانر انسی موضوعات غیه براّب، اعتبار ذمین ترتیبد
 مـستقل یت حقوقیت شناختن شخصین همان به رسمیست و اها  آنیف برایلکحق و ت

 هـا  نـام بـردن از آنین اصطالح برای در فقه است، گرچه از ایقیر حقی اشخاص غیبرا
  .استفاده نشده است

   از منظر فقهیت حقوقیل اثبات شخصیدال
ه در ادامه ک توان استناد نمود یمبه چندین دلیل نظر فقه  از میت حقوقیدر اثبات شخص

  .میپرداز ی مها ان استدالل به آنک جوانب مختلف و امیبه بررس

  عی بۀ ادلیاطالق لفظ. ١

   به اطالقکط صحت تمسی شرا)الف
ُأوفـوا  آن بـه عمـوم ی نفـیع، بـرایـ در بیئیت شـیـا جزئیـت ی در شرطکدر صورت ش ْ َ

ِبالعقود ُ ُ ْ ِ )و اطالق )١/ مائده ْأحل اهللا البی َ ْ ُ ّ َّ َ ه مـراد کـان ین بی با ا؛شود ی استناد م)٢٧۵/ بقره( َعَ
 اسـت، یفـیلکت تیـا حلیز یت نی و مراد از حلو عقالستع در نزد عرف یع، همان بیاز ب
ن صـورت، یه در اکد حالل است یآ یع به دست میه در بک یادیه منافع و زک ان معنیبد

ع یـ از صـحت بیت منـافع ناشـیحل چون ،ندک یع میلت بر صحت ب دالی عقلۀبه مالزم
موسـوی خمینـی، (  اسـتعیـ با همـان صـحتیـ و یت وضـعی حل،تیمراد از حلا یاست و 
را شـود، شـارع مقـدس آن  یع محسوب مـیب، هر آنچه در عرف بین ترتی بد.)٢٧: ١۴٢١
 ین بـه نهـیقـی هکـ ی مگر در مـوارد)٢/١۶٨: ١٣٧٧خویی، موسوی : ک.ر( شمارد یح میصح



  

حل
ت

ی
فقه

ل 
ی

خص
 ش

ی
قوق
ت ح

 /ی
شها

ژوه
پ

١٣  

  .ع شرابیم مانند بی داشته باششارع
  : به اطالق دو شرط وجود داردک تمسیبرا

 یا  احراز شود به گونـهکوکم بر فرد مشک حِعت موضوعیانطباق طبباید  :شرط اول
 در اصل صـدق موضـوع ک اما اگر ش. باشدکوکم بر فرد مشک در شمول حکه شک
  .ستیح نی به اطالق صحکم باشد، تمسکح

 به سکان باشد و اگر در مقام اجمال و اهمال باشد، تمیلم در مقام بک مت:رط دومش
ان یـلم در مقـام بکه مـتکست ین نیا» ان بودنیدر مقام ب«مراد از . ستیح نیاطالق صح

م بـه موضـوع کان تعلق حیه در مقام بکن قدر یه همک به باشد، بلٌ مأموریط و اجزایشرا
  .ندک یت میفاک آن باشد یلک

ح و فاسد ی اعم از صحیه معامالت براکم ین دو شرط، اگر قائل شویل با وجود احا
ه احتمـال شـرط بـودن آن در کـ یزیـ هـر چی نفـی به اطالق براک، تمساند وضع شده

ل یـم به دلی بودن شویحی اما اگر قائل به صح.ح استیم صحیده یصحت موضوع را م
 بـه اطـالق کان تمـسکـ اول، ام و فقدان شرطکوک مشِ در انطباق عنوان بر موردکش

  .وجود ندارد
انـد و  ح و فاسـد وضـع شـدهی اعم از صحیه الفاظ معامالت براکن است یاما حق ا

 ١،َ اعتبـار مبـرزیه اسم است بـراک بل مسبب،ی سبب و نه برایع نه اسم است برایلفظ ب
  .ع به اطالقات و عمومات استناد نمودی صحت بیتوان برا یلذا م

ع بـه یـ صـحت بیتوان بـرا یم، باز می بودن هم شویحیگر قائل به صحابا این همه، 
ت به آن تعلق گرفتـه، یفه، حلی شریۀه در آک یعیه مراد از بک  چرا؛ردکه استناد یاطالق آ

 آن ی باشـد امـضایح شـرعیع صحی شارع است و اگر مراد بی مولوی و امضاییع انشایب
  .)٢/٩۶: همان( ل حاصل خواهد بودیتحصو لغو 

  یع شخص حقوقیع و صحت بی بۀ اطالق ادل)ب
 آثـار یح دانـسته و دارای را صـحیع شـخص حقـوقیـ معامالت و بْز عرفیدر بحث ما ن

ْأحل اهللا البیـ یۀ لذا اطالق آ.داند یم َ ْ ُ ّ َّ َ ز یـو از نظـر شـارع نشـود  میشامل آن  )٢٧۵/ بقره( َعَ
                                                        

َهر امر اعتباری نیازمند مبرز است و بعد از ابراز، اعتبار مبرز می. ١   .شود ِ
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ر شـارع، بـه داللـت  از منظیع شخص حقوقید و صحت بیین تأی ا.ز استی و جاصحیح
شـخص بـه دسـت ع یه ب ک خواهد بود؛ چراید وجود شخص حقوقیی تأی به معنایالتزام
  . انجام شده استیحقوق

شود هماننـد لـزوم  یع برطرف می در نفس بیت امری در شرطکه، هم شیبا اطالق آ
ع یـا در مبیدار و فروشنده و ی در خریت امری در شرطک و هم ش،عی بۀغی بودن صیعرب
 یقـیز هماننـد شـخص حقیـ نی لذا شخص حقوق.)٣/٣٢١: ١۴١٠موسوی خمینی، (مثمن و 
  .ستیط نها شر  بودن آنیقیدار باشد و حقیا خریتواند فروشنده  یم

م بـر کعت موضوع حیانطباق طب(رسد شرط اول در جواز استناد به اطالق  یبه نظر م
 از منظـر یحقـوقع شـخص یه بک وجود دارد؛ چرا یع شخص حقوقی در ب)کوکفرد مش
ع صـادق اسـت یـعنـوان ببر چنین بیعـی ز یاز نظر شارع نشود و  میع محسوب یعرف، ب

 در ک شـ.) وجود نداردیین نهینجا چنیه در اکرده باشد ک یه شارع از آن نهکنیمگر ا(
 یه بـرایـان استناد به اطالق آکست تا امیع نی در صدق عنوان بکصحت آن به خاطر ش

ع بـر آن یـه عنـوان بکـنی در صحت آن به رغم اکه شکباشد بلصحت آن وجود نداشته 
ع یـ بودن شـخص فروشـنده در صـحت بیقید حقیه شاکاست دلیل ن یاه صادق است ب

در ن عقـد، یدر طـرف ین شـرطیچنـکـه م ییگـو یه میه با استناد به اطالق آکشرط باشد 
  .)۴/٢٧: همان: ک.ر( ح استی صحیع شخص حقوقی لذا ب،ع دخالت نداردیصحت ب

 از ینـدگی بـه نمایقـیز شخص حقی نیع شخص حقوقیه به هر حال، در بینکضمن ا
 ِع از آنیـت و آثـار بکیـمالدر واقـع، ع را به عهـده دارد گرچـه ی عقد بی اجراۀفیآن، وظ
  . استی حقوقِشخص

   عقالۀریس. ٢
  : عقال آمده استۀرین مفهوم سییدر تب

دهنـد،  ی واقعه از خود نشان مـیکبا  خردمندان در برخورد ۀه همک است ینیرفتار مع
ن یـ در بـروز ایرین و مـذهب آنـان تـأثیان، فرهنگ، دک زمان، مِه اختالفکبدون آن

  .)١٩٧: ١٩٧٩ ،حکیم( رفتار داشته باشد

  :ن گفته شده استیهمچن
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 یزیـ چکا تـریـ بر فعـل ها  آنی عملیاستمرار عادت مردم و هماهنگ» رهیس« از مراد
  .)٣/١٧۶: ١٣٧٠ ،مظفر( است

 یریـگ لک واقعه، منجر بـه شـیک از عقال در تعامل با ینین، استمرار رفتار معیبنابرا
وضـوعات  می مصالح و مفاسد واقعـک از دری ناشًلزوما عقال ۀریس .شود ی عقال مۀریس
م کـخـالف ح  از آن اسـت بـریا حداقل، عدم نهـی شارع و یازمند امضای لذا ن،ستین

حکـیم، (  اسـتی مـصالح و مفاسـد واقعـک از دریاشرا نی ز؛ل مستقل استیه دلکعقل 
  .)١٢٢، ص١/٨۴ش: ١٣٨٢فخلعی، : ک.؛ همچنین ر١٩٨: ١٩٧٩

   عقالۀریط اعتبار سی شرا)الف
 ،خـوییموسـوی ( اسـت یل قطعـیـازمنـد دلین  عقـالۀری و از جمله سـیر قطعی غۀادلاعتبار 
 ید و امـضاییـن، تأه مفـاد آکـاسـت  معتبر یل لفظیدلل، ین دلی ابسا چه. )۴۶٢/٣: ١٣٨٠
تـوان  ی مـگـاه نیـز. ) وجود نداردیل لفظین دلیه در اغلب موارد، چنک(ست ۀ عقالریس
کوت و  از سـیعنـی ؛ردکـ استفاده )عدم ردع(ر ی اثبات موافقت شارع، از روش تقریبرا

  .شود یشف مکشان ی موافقت ایی عقالۀری سیک از عدم منع معصوم
در زمـان ره ی سهکاثبات شود باید ًروش دوم، اوال ق ی از طریی عقالۀری اثبات سیبرا
گاهانًا معصومیو ثاناست  وجود داشته نامعصوم کـان ره و امین سـی از ای با آ

ن دو مقدمـه بـه یـ از ا.)٢/١٠١: ١۴٠٧ ،صـدر( اند ردهک از آن نیچ گونه منع و ردعی، همنع
 ۀریگر شارع با مفاد سـرا ای ز؛ردکشف کنظر را ّمد  ۀریتوان موافقت شارع با س ی میخوب

 یـی عقالۀریاز عمـل بـر طبـق آن سـرد و مردم را ک یرا ابراز مآن ، بود یمزبور مخالف م
  .داشت بازمی

 گیرد در بر می را ی عقال فقط رفتار خارجۀریه سشود ک در اینجا این سؤال مطرح می
ر قالـب ره دی سـیه گـاهکـ ان معنـی؟ بدشامل استز ی عقال را نیازات ذهنکه ارتکنیا ای

 و ردیـگ یل مـک شـیزیـ چکا تـری بر فعل ها  آنی عملیاستمرار عادت مردم و هماهنگ
 .افته اسـتیاز عقال نهفته است، اما در زمان معصوم، در مقام عمل بروز نک در ارتیگاه
  ر؟یا خیز هست ی عقال نیاز ذهنکن ارتید ایی امضا و تأی شارع به معنایا عدم نهیآ

ه کـن نظرند ی بر ایبرخ.  مطرح شده استیمتفاوتهای  دگاهدین سؤال یدر پاسخ به ا



 

وزه
آم

 
دنی

ه م
ی فق

ها
/

ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٣

 / 
رۀ 
شما

٩

١۶  

  .ردیگ یم ز در بری عقال را نیازات ذهنک، ارتی عقال عالوه بر عمل خارجسیرۀ
  :نویسد مید صدر یشه

شتر اسـت و یـ بیه شـمولش از رفتـار خـارجکـ اسـت ی مفهوم عقالۀریسمنظور ما از 
 بر ی رفتار خارج،ل فقدان موضوعیشود، گرچه به دل ی را هم شامل می ذهنیازهاکارت

عنـوان » یـی عقالهـای دگاهیـد«. ردیـ بالفعـل صـورت نگِی ذهنـیازهاکاساس آن ارت
ّ مجـسم یدگاه در رفتار خـارجین دیند اک ی نمیاست و فرق] ن مفهومی ایبرا [یجامع
  .)۴/٢٣۴: ١۴٢۶( ریا خیشود 

  :سدینو یشان در ادامه میا
 یه اسـاس عمـل خـارجکـ اسـت یاتکد تمام مالیی تأی شارع به معناِیامضا و عدم نه

ام خداونـد و کـغ احیـع و تبلی مقـام تـشری دارانارا معـصومیـعقال بوده است؛ ز
ر کـ از منی، محدود به نهیگاهین جای نادرست هستند و چنیها رهیر سییح و تغیتصح
ا اثبـات یـ یدار نفـ شان عهـدهیـه اکـباشـد، بل ین نمی معِ معروفیکا امر به ی یخارج

 ی عقـال بـه معنـاۀریا عـدم ردع معـصوم از سـیـوت ک لذا سـ.اند یلک یعین تشریوانق
  .)۴/٢۴۶ :همان( ره استی سی عمل خارجیه مبناکاست  یی عقالامضای تمام مالک

 معتبر یازات ذهنک از ارتی عقال را در بعضۀریل داده و سیله را تفصئگر مسی دیبرخ
  :اند گر معتبر ندانستهیدانسته و در موارد د

 دیـمـصداق جد  اثبات حکم بـری ارتکاز عقال در زمان معصوم برایتمسک به امضا
 ی معقول اسـت کـه حکـم مرتکـزی زمان،یی ارتکاز عقالۀدر زمان ما به استناد گستر

زمـان  در  خودقی از مصادی باشد که در برخیع موضوی حکم دارانیوجود داشته و ا
 ی مـصداقنیـا  ودیـداق نـو، ظهـور نما آنگاه در زمان مـا در مـصافته،یمعصوم تبلور 

 آن در زمان معصوم وجود نداشته ری آن موضوع باشد، هرچند نظی برایواقع  ویقیحق
ست یـ ندی جدیقی مصداق حقی باشد که آن موضوع دارانیا اما اگر فرض بر.. .باشد

خـود حکـم   درً معنا کـه صـرفانی به اای اند حکم توسعه داده بلکه عقال هستند که در
جـا نیاند، در ا  کردهجادی آن موضوع ای برایدی جدِیکه فرد اعتبارنی اایاند  سعه دادهتو

 تی قابـل سـرادیـزمان معصوم بوده، بـه مـورد جد  که دریشده از مصداق امضاِحکم
  .)٢١/٣٠ ش:١٣٧٩ ،حائری( ستین

 و در یل خـارجکه بعـد از زمـان معـصوم بـه شـک یاز ذهنکاگر ارترسد  یبه نظر م
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 زمـان یاز ذهنـکـه بـا ارتکـ محـسوب شـود یدیم جدکرده است، حکدا یپ بروز عمل
 را یا رهین سـی عقال چنـۀریت سیح است و حجیل دوم صحیمعصوم متفاوت باشد، تفص

 بحـث در ًه اصـوالکـ  خروج از محل بحث است؛ چراین فرضیچن اما .ردیگ یدر بر نم
امـل را ک صـورت بـه یان بـروز خـارجکـ عقال در زمان معصوم امۀریه سک است ییجا

ل ک بعد بـه شـهای ه در زمانک مطرح بوده یاز ذهنک از آن در قالب ارتیقسمتنداشته و 
 همـان یو در راسـتا نسبت به زمان معصوم، در خارج به آن عمل شده اسـت یتر عیوس

م کـه حکنیرده است، نه اکدا ی پیه در زمان معصوم بروز خارجک است کیعمل و مال
 اسـت بـه یهید شود، بدیم جدکس حیه اگر منجر به تأسکد ل داده باشک را شیدیجد
ه در زمان امام معصوم وجود نداشـته و شـرط اول اعتبـار را ک خواهد بود یا هری سیمعنا
  . نداشته و حجت نخواهد بود،ه همان وجود آن در زمان معصوم استک

  یت حقوقی عقال در شخصۀری س)ب
 عقـال ۀریه سکست ی نکید گفت شی عقال باۀری سبا توجه به مفهوم، اقسام و شرایط اعتبار

شـخص .  اسـتیقـیت حقی همانند شخـصها  و تعامل با آنیت حقوقیدر وجود شخص
  .)٣/۴١٧: ١۴٢٧ ،صدر( ار باشدکا بدهیار کتواند طلب یه مک ذمه دانسته ی را دارایحقوق

 هـا ز وجود داشته و عقال بـا آنین نا، در زمان معصومیق شخص حقوقی مصادیبرخ
 هماننـد یقی مـصاد؛انـد ردهکـ ی رفتـار مـهـا  بـا آنیقیعامل داشته و همانند شخص حقت
  .المال، وقف، دولت تیب

 از شـخص یق متعـددیر مـصادکـسندگان اهل سنت، ضـمن ذی از نو، زرقایمصطف
 یاصـطالح ین مـوارد مـصداق واقعـیـه اکـدارد  یان مـی در زمان صدر اسالم بیحقوق

ن ییشان از جمله به تبیا. شود یاد می از آن »یت حقوقیشخص«ه امروز با عنوان کهستند 
  :سدینو یو مپردازد  می وقف یت حقوقیشخص

اسـاس اعتبـار شخـصیت   بر پیدایش آن در عصر رسول اهللاهمان ابتدای وقف از نهاد
ت ی همانند برخورد بـا شخـصی است و با آن برخورد شدهیگذار هی پاآن ی برایحقوق
شـود و  ی وقف هم صاحب حق مـهینک از جمله ا؛ده استد شی در حقوق جدیحقوق
 عقـود و ،گـری دیقـیان وقـف و افـراد حقیـم. شـوند یگران بر او صاحب حق میهم د

  .)٣/٢۵٩: ١٩۶٧(گردد  ی اجاره و همانند آن واقع م،د و فروشی مانند خریقاعاتیا
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قبل  ی عقالۀریست و در سی نیه اشاره شد، فقط شرعک یقیر است مصادک به ذالزم
  .رده استکد یی را تأها از اسالم هم وجود داشته و شارع آن

 اشـاره شـد، اتـصال آن بـه زمـان ًه قـبالکـطـور   عقال همانۀریسشرعی ت یدر حج
ره در زمان معـصوم وجـود داشـته و امـام آن را ین سیه اک یا معصوم شرط است به گونه

  .باشدرده کمنع ن
ــور  ــان ط ــهم ــصادک ــد، م ــاره ش ــددیه اش ــوق ازیق متع ــخص حق ــان ی ش  در زم

از . انـد  تعامـل داشـتههـا قال با آنُ وجود داشته و در منظر امام معصوم، عنامعصوم
 ین بـه معنـایـده است و ای از شارع به دست ما نرسیردع و منعدر این باره گر، ی دیسو

توانـد  ی مـۀ عقـالری سـبنـابراین،.  شـارع مقـدس اسـتی عقال از سـوۀرید سییامضا و تأ
  .دباش یت حقوقی اثبات شخصای بریمستند
 طـرح شـده یت حقـوقی عقـال در شخـصۀری نسبت به اعتبـار سـیاالت متعددکاش
  :است

ــوق:اشــکال اول ــان معــصومی اشــخاص حق  توســط اشــخاص اداره نا در زم
گرفتـه و نـه  ی قـرار مـیقـی شخص حقۀف به عهدیلکه حق و تک یا گونه اند به شده یم

 ً مـثال؛باشد متفاوت است ی نظر ما مّ مدیحقوقن با آنچه از شخص ی و ایشخص حقوق
بوده  یقی شخص حقیعنیفه ی شخص خلۀن قرض بر عهدیگرفته، ا یفه قرض میاگر خل

  .)٣/۴١٧ :١۴٢٧ ،صدر(  استی شخص حقوقکهو نه دستگاه خالفت 
 از اشـخاص یه در مـوارد متعـددکـ چـرا ؛ستیـال وارد نکن اشـیـارسـد  یبه نظر م

، همانند وقف، مسجد و منصب امامت، شخص انعصوم موجود در زمان میحقوق
 قـرار ی شـخص حقـوقۀن بـه عهـدیـ مستقل از اشخاص است و دیا  ذمهی دارایحقوق

 رفتـار ی هماننـد آنچـه امـروز در مـورد اشـخاص حقـوقیقـیرد و نـه شـخص حقیگ یم
 متعهـد بـه پرداخـت ی موقوفه به عنوان شـخص حقـوقۀ در باب وقف، ذمً مثال؛شود یم

 در جایگـاه فقط ی متول.یقی موقوفه به عنوان شخص حقیشده است و نه متول یقرض م
  .ن عمل را بر عهده داشته استینده، انجام اینما

 از آن را داشـته یان نهـکـه معـصوم امکـن است یره ایت سی شرط حج:اشکال دوم
 یاسی و سیط اجتماعیرسد با توجه به شرا یه به نظر مک حال آن.رده باشدک نیباشد و نه



  

حل
ت

ی
فقه

ل 
ی

خص
 ش

ی
قوق
ت ح

 /ی
شها

ژوه
پ

١٩  

ه یـوت امام بـه خـاطر تقکان فراهم نبوده است و چه بسا سکامن یا نا معصومزمان
  .)همان( رهیبوده و نه موافقت با س

 اثبات شود بایدن احتمال خالف اصل است و یه ا کست؛ چرایز وارد نیال نکن اشیا
د ن احتمـال را واریـم ایگر، اگر بخـواهی دی از سو.ستیو به صرف احتمال، قابل اعتنا ن

ه  کـ؛ چراستی حجت نیا رهیچ سیه هکم یید بگوی بابدانیم و سیره را غیر معتبر بشماریم،
 هـم ًه قـبالکـ یه در موارد متعددک حال آن،ن احتمال قابل طرح استی، ایا رهیدر هر س
  .دانسته شده است عقال حجت ۀریسن احتمال اعتنا نشده و ی به ااشاره شد

 نـسبت بـه زمـان یت حقـوقیق شخـصی مصاده امروزکست ی نیدی ترد:اشکال سوم
 یبا توجه به بحث. رده استکدا ی پیق فراوانیو مصادیافته  یشتری بۀ گسترنامعصوم

 مطرح ییازات عقالکره نسبت به ارتی عقال در مورد شمول سۀریت سیط حجیه در شراک
 از یقی اعتبـار مـصادی شـارع فقـط بـه معنـایاه امـضکـانـد  ردهکـال ک اشـیشد، بعض
 داشـته اسـت و شـامل ی وجود خـارجه در زمان معصومک است یت حقوقیشخص
  .)٢١/٣١ش: ١٣٧٩ ،حائری( شود ی آن نمید امروزیق جدیمصاد

ت ی از شخـصیق متعـددی مـصادهکـ ست؛ چرایز وارد نیال نکن اشیرسد ا یبه نظر م
 هماننـد ،انـد  را امـضا نمـودههـا  وجود داشته و ائمـه آننا در عصر معصومیحقوق

، ین اشـخاص حقـوقیـ اعتبـار ا. ...المـال، امـام و تیببر جهات عامه و مساجد، وقف 
ن یـو از امـضا و عـدم ردع ااست ه قبل از اسالم هم وجود داشته ک است یی عقالیامر

 ۀ را دربـاریـیارتکـاز عقالشـارع اصـل ه کـشـود  یده مـیـ شـارع فهمیق از سـویمصاد
 ست؛ین و محدود نیق معید مصادیی تأین به معنایو ا است  امضا کردهیت حقوقیشخص
ه کـ یقی نسبت به مـصادق زمان ائمهین مصادی در ایا هژیت ویچ خصوصیه ه کچرا

 یم قبلک در حهتوان توسع ید را نمیق جدی و اعتبار مصاداند وجود ندارد جاد شدهیًبعدا ا
 از امور یق اشخاص حقوقیگر، اعتبار مصادی دی از سو.د محسوب نمودیم جدکا حی و
  .دکر را به آن اضافه یگریق دی باشد و نتوان مصادیفیه توقکست ی نیبدتع

ن یا. استت شناخته یبه رسمرا  یت شخص حقوقکیت مالیلشارع کگر، یر دیبه تعب
 یت حقـوقیق شخـصیدر زمان شارع مصاد. دارد یق خاصی مصادیدر هر زمانمالکیت 

ت شـناخته ی را به رسمها  آنتکیوجود داشته و شارع مال... المال و تیدر قالب وقف، ب
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ل که امـروز شـکـ هـم یت حقـوقید شخـصیـق جدی مـصادیت براکین مالی؛ لذا ااست
ت اشـخاص کیـ ملیلـکه مصداق ک د شارع است؛ چراییاند وجود دارد و مورد تأ گرفته
  . هستندیحقوق
 ی عقـال نهـۀری از سـیه شـارع در تعامـل بـا اشـخاص حقـوقکب، از آنجا ین ترتیبد

 نظـر دارنـد قـرار ّ خـود مـدۀری را اضافه بر آنچه عقال در سـید خاصی و قرده و شرطکن
  .ستۀ عقالریسشرعی د یی تأین به معناینداده است، ا

  یر انسانیغ موضوعات یت برخیمالک. ٣
 یر انـسانیـ غی موضـوعی بـرایت حقوقیرش شخصین آثار پذیتر ، از مهمکت تملیاهل

 موضـوعات ی برخـی براکت تملیر فقه، اهله دکرد ک اگر بتوان اثبات ،نیبنابرا. است
ن ین عامه همانند فقرا و فقها، عنـاوی مانند مسجد، عناویان خارجیشامل اع (یر انسانیغ

ح ی صـحهـا  اموال به آنیکرفته شده و تملیپذ)  و محض همانند منصب امامتیاعتبار
ر یـ موضوعات غی مستقل برایت حقوقیرش شخصی پذین به معنایشمرده شده است، ا

ز بـه دنبـال یف را نیالکر حقوق و تی، ساکت تملیرش اهلیه پذکنی ضمن ا. استیانسان
ه موجـب ندارنـد کـ ینـی معیژگـیت و ویشده، خصوص رفتهیه موارد پذکدارد و از آنجا 

ت یرش شخـصیپذاز منظر فقه، ه ک گرفت یلک ۀجیتوان نت ی شده باشد، مها  آنیاستثنا
  .ر استیپذ انک امیانسانر ی موضوعات غۀ مستقل در همیحقوق

 از ی در تعـدادیر انسانی موضوعات غی براکت تملیرش اهلی پذیدر ادامه به بررس
  .میپرداز ی میابواب فقه

  ی وقف به نفع جهات عموم)الف

  یمفهوم جهات عموم. یک
 متعدد و در ابـواب مختلـف های تابکدر » ةّالجهة العام«ا ی» ةّالجهات العام«اصطالح 

ر کـان نشده و فقط به ذی از آن بیف روشنیدام تعر کچی اما در ه١،فته استار رکفقه به 
                                                        

امـا در . ن بحث خواهیم کردبیشترین کاربرد این اصطالح در باب وقف و وصیت است که در ادامه از آ .١
، بـاب )۶/۵١: ١٣٧٧بجنـوردی، (ابواب دیگری هم این اصطالح مطرح شده است؛ از جمله باب رهـن 

  ).١/٣١٣: ١۴١٠موسوی خویی، (و باب زکات ) ١/۴١١: ١۴١۴سیستانی، (خمس 
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  .تفا شده استک آن ای برامثال
دانـد و  ی از جمله وقـف عـام مـی اقسام متعددیالغطاء وقف را دارا اشفکمرحوم 

  :سدینو یم
ّأما العام فمنه ما  ، ةر محـصوریـ أفـراد غیقـه بموضـوع ذّیعله بـالعموم، بـأن یـّصرح فیـّ

 هاشـم ین وبنـکین والعرفاء والعلماء والفقراء والمسای السادات والمشتغلیوقف علالک
 مـن ةّ الجهـات العامـیالوقف علـکـه یرجع إلیومنه ما  .ذاکن وهیّینین والحسیّیوالحسن

: ک.؛ همچنـین ر۴/٢۵٧: ١٣٨٠(المساجد والمدارس والمشاهد والربط والقناطر ونحوهـا 
  .)۴/٣: ١۴٠۵انساری، ؛ خو۶/٢٨٩: ١۴٢٣طباطبایی یزدی، 

 یـاه کـ یعبارت است از امـور »جهات عامه« :توان گفت یها م ن مثالیبا توجه به ا
هماننـد مـدارس (  خـاصیا گروهـیـ) هـا همانند پل(کنند  از آن استفاده میعموم مردم 

ن صـورت، یه در اکند یا فقهای همانند فقرا ینیه در وقف عناویعل ٌ موقوفیگاه. )هیعلم
ن یـ از فقهـا ایبعـض. ردیـگ یمـ ر محـصوره هـستند در بـریه غک از افراد را ینیگروه مع

  :سدینو ی مید ثانیاز جمله شه ؛اند ردهک محسوب »جهت« یز نوعین را نیعناو
 ی ال علـة المخـصوصة الجهـیر المنحـصر وقـف علـیـ غی الوقف علـّقد عرفت أن«

 ،عـاملی جبعـی( »رهمـایصف بوصفها من فقر وفقـه وغّ من اتة ومصرف الجه،أشخاصها
 محـسوب ینـی افراد، وقف بـر جهـت معۀر محصوری وقف بر گروه غ؛)٣۶۴/۵: ١۴١٣

ا فقـه و ماننـد آن را یـن همانند فقر و ین جهت معیه اک یسانک .شود و نه اشخاص یم
  .باشند یدارا هستند، مد نظر م

مـوارد و هـم ر محـصور هماننـد فقـرا و فقهـا یب، جهات عامه هم موارد غین ترتیبد
  .شود یرا شامل مها و مساجد  ها و جاده ن همانند پلیمصرف مع

  صحت وقف بر جهات عامه. دو
ه کـ یلک بـه هـر شـو ًوقف مطلقـاآید که   چنین برمی باب وقفاز اطالقات و عمومات

ه از کـ ی مصرف منافع وقـف و اشخاصـین چگونگییتع. ، نافذ استدی وقف نماواقف
رد همـان گونـه یـم بگیه او تـصمکگونه  است و هر واقف ۀشوند به عهد یمند م آن بهره

 ۀ باشـد بـه عهـدیه وقـف بـر چـه شخـصکنین ایین اطالقات، تعیبا ا .عمل خواهد شد
در هـر دو وقـف  و  باشـدیا حقـوقی یقیتواند حق ین شخص می الذا. واقف خواهد بود
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  . معتبر استصورت
  :دیفرما یه امام مکرد کت اشاره ین روایتوان به ا ی اطالقات و عمومات مۀاز جمل

 وقـف ؛)١٣/٢٩۵: ١۴٠٣ ، عـاملیّحـر( »إن شـاء اهللا قفها أهلهای حسب ما یالوقوف عل«
  .ودش ی نظر دارد، واقع مّمطابق آنچه واقف مد

ه در کـانـد  بـه دسـت آوردهن مـضمون یبـه همـ ی فقهـیا ت قاعـدهین روایفقها از ا
ه کـن است ین قاعده، اصل ای ا مطابق.اند ردهکمباحث مختلف باب وقف به آن استناد 

ه ینکـح اسـت مگـر اینـد، صـحک ی وقف مقـرر مـیه واقف براک یاتیط و خصوصیشرا
 ۀریــن دایــین قاعــده اســتناد شــده، تعیــابــه ه کــ ی از مــوارد. ثابــت شــودهــا بطــالن آن
  .استه ط آنیهم و شرایعل ٌموقوف

ز یجـانیـز  وقـف بـر جهـات عامـه را، ن اطالقـات و عمومـاتیـبا استناد به افقیهان 
ن نـوع وقـف، یه اکند ک یح میتصر ا فقهایدر بحث وقف بر فقرا شهید ثانی . ندا دانسته

: ١۴١٣ ،عاملی جبعـی( ستی نظر واقف نّد مینیشود و شخص مع یده میناموقف بر جهت 
۵/٣۶۴(.  

  :سدینو ی م الکالمجواهرصاحب 
هماننـد  ــ هاست  از آنیا بعضی مردم ۀه به نفع همک یوقف بر مصالح عمومک، ش بی
  .)٢٨/٢٩: ١٣۶٧ ،نجفی( ح استیت ادله صحیل عمومی به دلـ و مساجدها پل

ز در بحث از انتفاع واقف از وقف، وقف بر جهات عامـه را ی نالوثقی العروةصاحب 
  .)۶/٣٠۴: ١۴٢٣ ،طباطبایی یزدی( رفته استیپذ

ستند،  هـیه شخص حقـوقک وقف بر عنوان و جهت ،اتیروابر پایۀ برخی ن یهمچن
  :دیگو ی میشخص .ح استیصح

 وقـف یازمنـدان از فرزنـدان شخـصی را بـر نینیه جد من زمک نامه نوشتم به امام
د یـ مـصرف وقـف چـه بای بـرا.نـدا نـدهکن افراد در نقاط مختلف پرایو ااست رده ک
شده حضور دارند صرف   وقفِنیمحل زمدر ه ک یافرادبرای :  حضرت فرمود؟نمکب

  .)١٣/٣٠٨: ١۴٠٣ ، عاملیّحر( دن فرزندان جستجو شویۀه بقک ستی نیازیشود و ن

، بلکه ی باشدنیه شخص معیعل ٌست موقوفیه الزم نکشود  یت استفاده مین روایاز ا
  .ح استیز صحیر محصور نیعنوان غوقف بر 
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د یـه بایـعل ٌه موقوفکم ی داریل قطعیه در طرف مقابل، دلک است ی همه، در حالاین
 ْه وقـف کـت داشـته باشـد؛ چـراکیـت مالیـ و قابلک صـحت تملـهک باشد یسانکاز 
، یـکه شـرط صـحت تملکـ اسـت یهیه است و بـدیعل ٌه به موقوفف مال موقویکتمل
 ،بجنـوردی( ستیـر نیپـذ انکـ امیـک است و در صورت فقـدان آن، تملکت تملیقابل

  .)٣/٢٠٨: ١۴٠١فیض کاشانی، : ک.؛ همچنین ر٢/٢٨۴: ١٣٧٧

ت یـ قابلیشـخص حقـوقه کـم یرسـ یجه مین نتیل، به ای دالنینار هم گذاشتن اکبا 
ت ی رسـمبـه ین بـه معنـایـه واقـع شـود و ایـعل ٌتواند موقـوف یه م ک چرا؛داردرا  کتمل

  . استیت حقوقیشناختن وجود شخص

  ت جهات عامه بر مال موقوفهکیمل. سه
 ه شـرط اسـت،یـعل ٌ موقـوفِکت تملیگرچه در صحت وقف، قابلاز نظر برخی فقیهان 

ن اسـت یـل صحت وقف ایست و دلی نها  شدن آنک مالیوقف بر مصالح عامه به معنا
 ،شـوند یمنـد مـ  از منافع مـال موقوفـه بهـرهها ن است و آناناه در واقع، وقف بر مسلمک

: ١٣۶٧ ،نجفـی(  نظـر واقـف بـوده اسـتّ، مصالح عامه مـدییگرچه در لفظ و قصد ابتدا
٢٨/٢٩(.  

  :هک ح نباشد چرایشت از وقف بر مصالح عامه صحن نوع بردایرسد ا یبه نظر م
 جهــت و ِه وقــف بــر خــودکــح دارنــد ی تــصرْگــر از فقهــا در مقابــلی دی بعــض:ًاوال

 واقف ۀدر جواز استفاد الوثقی ةعرواله صاحب ک چنان ،مصلحت عامه انجام شده است
 یافـراد از یکیه وقف بر مصالح عامه باشد و واقف ک یه، در صورتیعل ٌاز منافع موقوف

هـو  هیـّألن الموقـوف عل«: نـدک یح مـیتـصرنند، ک یه استفاده میعل ٌه از موقوف کباشد
شان در استدالل بر جواز قرض گرفتن ین ای همچن.)۶/٣٠۴: ١۴٢٣ ،طباطبایی یـزدی( »ةالجه

 مسجد ِ شدنک به مالرنده،یگ رد و نه شخص قرضیون مسجد قرار گیه مدک یا به گونه
  :سدینو یم وکند  میح یبر مال موقوفه تصر

ه  کـح اسـت، همچنـانی صـحیون واقع شود، از نظـر عقلـی مسجد مدْه در قرضکنیا
رد کـز محـسوب یـون نیتـوان آن را مـد یشود، م ی موقوفات و نذورات مکمسجد مال

  .)۶/٣٩٩: همان(
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ار بـرده کـه واقف به ک است ی عبارتِ ظاهرِ خالفْن برداشتیارسد  یبه نظر م: ًثانیا
 یـۀلفظ و قصد اوله کند ک یح میز تصری نالکالم جواهره خود صاحب  کاناست، همچن

ت یـ واقـف اهمیۀن قصد اولیه بودن مصالح عامه داللت دارد و همیعل ٌواقف، بر موقوف
. نجا وجـود نـداردیه انیاز دارد ک یمکل محیدلبه ن داللت، یردن از اکنظر  صرف. دارد

 و هدف از رسد ی میقیه افراد و اشخاص حقن وقف بی اۀت، منفعت و بهریه در نهاکنیا
ه وقـف از همـان کست ین معنا نی بدمند شوند، ها بهره ه انسانکن بوده است یز ایوقف ن

، سـود و منفعـت بـه اشـخاص یدر اشـخاص حقـوق.  صورت گرفته اسـتها ابتدا بر آن
 ایگرنه سود و منفعـت بـرن هدف هستند وی تحقق ای برای ابزارها رسد و آن ی میقیحق

  . نداردییر جاندارند، معنایه موجودات غکمدرسه و مسجد و پل 
انـد  ردهک را مطرح یردن توسط شخص حقوقکان وقف ک امی حتیدر مقابل، بعض

 و اثبـات آن یت حقـوقی بر وجـود شخـصیلیز خود دلین نیه اک )٢/٣٢۴: ١۴١٩ ،جواهری(
  .است
 یفقـه، در واقـع بـه معنـان عامه از منظـر یب، جواز وقف بر جهات و عناوین ترتیبد

ن همـان یـ اسـت و ایر انـسانیـن موضـوعات غیت اکی و مالکت تملیقائل شدن به اهل
» یت حقـوقیشخص« گرچه اصطالح ،ستها  آنی مستقل برایت حقوقیرش شخصیپذ
ه از کـن عامـه یه جهـات و عنـاوکـهمـان گونـه بنابراین، . ار نرفته استه ک بها  آنیبرا

ــ ید، مــ هــستنیر انــسانیــموضــوعات غ ــ اهلی شــوند و داراکتواننــد مال   وکت تملــی
ن یـا .ت شناخته اسـتی به رسمها  آنین را برای و شارع ا مستقل باشندیت حقوقیشخص

ه امـروز در نظـام کـ یژه در موضـوعاتیز به وی نیر انسانیموضوعات غدیگر  یان براکام
ت ی خـصوصن عامـهیه جهات و عناو کوجود دارد؛ چرااند،  ل گرفتهکد شی جدیحقوق

  . هستندیر انسانی از موضوعات غیقی ندارند و فقط مصادیا ژهیو

  یت به نفع جهات عمومی وص)ب
 ی خود را در زمـانۀدهد تا بتواند اراد یان را مکن امیبه شخص اه ک است یت ابزاریوص
 صـغار ین سرپرست براییگران، تعی اموال خود به دیکتمل. ندکه حضور ندارد، اجرا ک

 یع جنـازه، از مـواردییفن و دفـن و تـشکا مسائل مربوط به یون و ین دییتعن، او محجور
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  .رندیگ یت قرار می وصضوعه موک هستند

  ی و عهدیکیت تملیوص. یک
 و یکـیرده اسـت بـه دو قـسم تملکـت ی وصیزیّه مورث به چه چکنیت به اعتبار ایوص
فـاوت اسـت؛ مثـل مت یگرید با دامکج مترتب بر هر یشود و آثار و نتا یم می تقسیعهد

  ر؟یا خی شرط است ها ا قبول در صحت آنیه آینکا
  :سدینو یت میف وصی در تعریمحقق بحران

: ١٣۶٣ ،بحرانـی( »ةف بعـد الوفـاّالتـصر یط علـی، أو تسلةن أو منفعی عكی تملةّیوصال«
 یـک تملیگـری را بـه دیا منفعتـیـن ی عیسکه کنیت عبارت است از ای وص؛)٢٢/٣٨٣
  .کند مأمور ی انجام امریرا برا یا شخصید و ینما

ه کـ یانیـه بالفعـل در خـارج وجـود دارنـد و اعک یانی اعم است از اع»نیع« ۀلمک
ه ینکـز اعـم اسـت از ایـ ن»منفعت« . درختانۀندی آیها وهی همانند م؛بالقوه وجود دارند

  خارجیاتز در زمان حّ منجِتصرفات» بعد از وفات«د یا مطلق باشد و با قیمؤبد، موقت 
  .)۶/١١۶: ١۴١٣ ،عاملی جبعی( ندشو یم

 فقهـا ی برخ.شود یم می تقسی و عهدیکیت به دو قسم تملیف، وصین تعریمطابق ا
قـرار » ایوصـا« تحـت عنـوان یا ت جدا نمـوده و در بـاب جداگانـهیقسم دوم را از وص

  .)٣٢١ و ٢/٢٩۵: ١۴١٢ ،عاملی(ن فقهاست ی اۀد اول از جملی شه.اند داده
را ) ا منفعتین یع (ی مال، بدون واسطهیه به موجب آن موصک یتیوصب، ین ترتیبد
ه بـه موجـب آن کـ یتیو وصـشـود  مـیده یـ نام»یکـیتمل«د ینما ی میک تملیگریبه د

 یماننـد سرپرسـت(بـه تـصرفات ، مـأمور )شـود یده مـیـ نامیه وصـکـ (یگـریشخص د
  .گیرد نام می »یعهد«گردد  ی میک تملیا انشای) انکودک

انـد  ردهکر کنار هم ذک باب و در یک را در ی و عهدیکیت تملیفقها وصثر کالبته ا
ت یه بـه وصـکـ(» ة تـصرف بعـد الوفـایط علیتسل«ر عبارت کت با ذیف وصیو در تعر

 یکـیت تملیه بـه وصـکـ(» ةن أو منفعـی عكیتمل«، همراه با عبارت ) اشاره داردیعهد
؛  ٢/۶۶: ١۴٠٨؛ فاضل آبـی، ١۶٣: ١۴١٠ ،حلی:ک.ر( اند ن نمودهیی، هر دو قسم را تب)اشاره دارد

  .)٢/٣٨: ١۴٢٣؛ سبزواری، ١٨٣: ١۴١٨ فقعانی، ّ؛ ابن طی١۵٣: ١۴١١عاملی، 
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  ت بر جهات عامهیصحت وص. دو
بایـد لـه  یه موصـینکـ از جمله ا؛ر شده استک ذیطیله شرا ی موصیت، برایدر باب وص

  .)٣/٣۶٢: ١۴٢٠حلی، ( داشته باشدرا  کت تملیو اهلباشد موجود 
ح یت به نفـع جهـات عامـه را صـحی فقها وصیط، در موارد متعددین شرایبا وجود ا

 عامـه نیا عنـاوی  جهاتیت برایه در صورت وصکاند  ردهکبحث در این باره دانسته و 
  .)٣/٣٧۵: همان( مند شوند توانند از آن بهره ی میسانکچه 

ا یـ اسـت یکیتملت یت به نفع جهات عامه از نوع وصیه وصکن است یحال سؤال ا
  ی؟عهد

 آن را یبعـض. انـد ردهرا بیـان کـ یمختلفـهـای  دیـدگاهن سؤال، فقهـا یدر پاسخ به ا
ن یـن اخـتالف نظـر شـده ایـه باعث اک ی مهمۀتکن. اند  دانستهی عهدی و بعضیکیتمل

 .داشته باشـدرا  کت تملیو اهلباشد موجود باید له  ی موصیکیت تملیوصدر ه کاست 
در اینکـه  ،حـال. بایـد آن را بپـذیردلـه  ی عقد است و موصیکیلت تمیه وصکنیضمن ا

هـا مختلـف  ، دیـدگاهر اسـتیپذ انکا جهات عامه چگونه امین عامه ی عناویقبول از سو
  :سدینو ی مکیرکمحقق . است

 یجاب و قبول است مگـر در مـواردیازمند ایعقود ندیگر ت عقد است و همانند یوص
ه جهـت باشـد هماننـد کـنیا ایهاشم  ینند فقرا و بنر محصور باشد همایله غ یه موصک

  .)١٠/١٠: ١۴٠٨( مسجد و پل

 است، یکیر محصور، تملین غیت به نفع جهات عامه و عناویه، وصین نظریمطابق ا
  .از به قبول نداردیاز به قبول داشتن استثنا شده و نیاما از عموم ن
بـه دسـت  مـال کّلـ عقـد بـودن و تمۀ بـه واسـطیکیت تملیز در وصی نیعالمه حل

ه ینکادلیل ر محصور به یت بر جهت و غی، اما در وص استله قبول را الزم دانسته یموص
را قبـول   همانند باب وقـف،ست،یر نیپذ انکام) له یژه توسط تمام افراد موصیبه و(قبول 
 کلـه، تملـ یو با قـبض موصـگردد  میت الزم ی، وصی با فوت موصلذا. داند نمیالزم 

  .)٢/۴۵٣: تا  بی،حلی( دشو یحاصل م
ت گرچـه یه وصـکـ ؛ چـراداننـد ین گونه موارد الزم نمیگر هم قبول را در ای دیبرخ

قاع است نه عقد و یت ایا جهت باشد، وصیله نوع  یه موصک ی است، در مواردیکیتمل
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ز یـا جهـت نیـن یه در موارد مشابه مانند وقف بر عناو ک به قبول ندارد همچنانیازی نلذا
 بـر ی مبن؛ وجود داردها گران بدون قبول آنی به دیکه در تملک یالکاش. ه استن گونیا
ا جهت اسـت یله نوع  یه موصکن گونه موارد ی در ا،شود ی مها ه موجب سلطه بر آنینکا

  .)۴/١٢: ١۴٠٣ ،العلومبحر( ه سلطه بر نوع معنا نداردک ست؛ چرایقابل طرح ن
ن یت به نفع جهـات عامـه و عنـاویوصه کند ک یح می تصرالکالم جواهراما صاحب 

 بـه یازیو نشود  نمی لذا عقد محسوب یکی،و نه تملاست  یت عهدیر محصور، وصیغ
 ؛ستیـح نیاز به قبـول نـدارد صـحیم نییم، اما بگوی بدانیکیرا تمل ه آنکنی ا.قبول ندارد

ن با ت به وقف هم اعتبار ندارد، چویاس باب وصیل است و قیازمند دلین امر نیه ا کچرا
 بـردن  بهـرهیه در وقـف، هـدف اصـل کـستند؛ چـراینشدنی  مقایسههم تفاوت دارند و 

ه افـراد ینکـ ضـمن ا.تیه در زمان وقف حضور ندارند بـه خـالف وصـک است یسانک
ن اسـت کـنده ممیند و در آیر فقی و گروهی غنی گروه؛له با هم متفاوت هستند یموص

ًال وجود ندارند و بعدا به دن اصی بعضیر شوند و حتیا فقی و اغنیفقرا غن ر یـا آمده و فقیً
 بـه ی معـدوم هـستند حتـهـا  از آنیه تعـدادک ین گروهی به چنیک تمل،نی بنابرا.شوند

 فقـط جهـت یت بـر جهـات هـم، موصـیدر وصـ. ستیـح نیاعتبار افراد موجود، صـح
 ،فینج( دی نمایک تملها به را به آن یه موصکنیند نه اک یمصرف اموال خود را مشخص م

١٣۶٢٨/٢: ٧۴۵(.  
ه نـوع و جهـت کـن اسـت یـ بر ای مبتنالکالم جواهردگاه صاحب یرسد د یبه نظر م
 ندارد یگاهیچ جایشوند، ه یمند م ت بهرهیاز وصت یه در نهاک یقیحق یبدون اشخاص

ر ییـا تغیـشوند  یاد میا زیم ک موارد ی هم، چون در بعضیقیو در خصوص اشخاص حق
، ی در اشـخاص حقـوقیی گرچـه منتفـع نهـا.معناسـت بـی ها آن به یکنند تملک یدا میپ

شتر اشخاص ی بیمند ت با هدف بهرهین نوع شخصی ای هستند و طراحیقیاشخاص حق
، یقـیر از شـخص حقیـه بـه غکـست یـن معنـا نین بـدیـ صورت گرفته اسـت، ایقیحق

ت مـستقل از ی شخـصین عامـه دارایه جهات و عناوک وجود ندارد بلیگریت دیشخص
ه ینکـضـمن ا . نداردیالک اشها  به آنیک لذا تمل، هستندها  مرتبط با آنیقیص حقاشخا
ن گونـه مـوارد یـ اشـاره شـد، در ایه در بحـث قبلـکـ یت عهـدیط وصـیف و شرایتعر

  .وجود ندارد) ر محصورین غیت به نفع جهات عامه و عناویوص(
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 یه به معنـار محصور از منظر فقین غیت بر جهات عامه و عناوی، صحت وصبنابراین
رش ین همـان پـذیـ اسـت و ایر انـسانیـن موضـوعات غیـ ای بـراکت تملـیرش اهلیپذ

 یر انـسانیـن موضـوعات غیـه اکهمان گونه . ستها  آنی مستقل برایت حقوقیشخص
ان را کـن امیـ و شـارع اباشـندداشـته  مستقل یت حقوقی شوند و شخصکتوانند مال یم
ه کـت گفـت ی خـصوصیق الغـایـ از طرتـوان ی مـ،ت شناخته اسـتی به رسمها  آنیبرا
ه امـروز در ک یژه در موضوعاتیز به وی نیر انسانیموضوعات غدیگر  ی براکت تملیاهل

ن عامـه یه جهـات و عنـاو کـوجـود دارد؛ چـراانـد،  ل گرفتـهکد شـیـ جدینظام حقـوق
  .روند به شمار می یر انسانی از موضوعات غیقی ندارند و فقط مصادیا ژهیت ویخصوص

  یریگ جهینت
 در ی متعـددیهـا نهی، زم استار نرفتهک در فقه به »یت حقوقیشخص«گرچه اصطالح 

 یبـرا» ذمـه«و » کت تملـیـاهل«قائـل شـدن بـه . شـود یافـت مـیارتباط با آن در فقه 
ه امروز کر محصور ین غی همانند جهات عامه و عناویر انسانی از موضوعات غیقیمصاد

 هـا  آنیت و وقـف بـرای و صحت وصشوند ی شمرده میت حقوقیق شخصیجزء مصاد
ن یـاهرچنـد  اسـت،در فقـه » یت حقـوقیشخـص«د وجـود ییـرش و تأی پـذدهنـدۀ نشان

ز از یـ عقـال نۀریسـ. ار برده نشده اسـتک به یر انسانین موضوعات غی اۀاصطالح دربار
 قـرار داشـته اسـت و یق اشخاص حقـوقی بر صحت تعامل با مصادنازمان معصوم

ه در آن زمـان کـ یر انـسانیـت شناختن موضوعات غی در به رسمیاز ذهنکن ارتیاصل ا
 ن تعامـلیـو امروز گسترده شده است، با توجـه بـه عـدم ردع اداشته  یق محدودیمصاد

  .گردد مید ییتأ
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  یشناس تابک
ان، یلی، چـاپ چهـارم، قـم، اسـماعثـراال ة فی غریـب الحـدیث والنهای، محمد بن ک، مبار جزریریثاابن  .١

  .ش ١٣۶۴
،  تبة مدرسة امام العصرکراز، می، ش المنضودّالدر ، بن محمدی بن علین علیالد نیز، یفقعان ّیبن طا .٢

  .ق ١۴١٨
  . ق١۴١٧ر، کروت، دار الفی، چاپ ششم، بالعرب لسانرم، کابن منظور، محمد بن م .٣
ئلۀ شور و مـسکـ یوان عـالیـ دیئـت عمـومی هیـۀ وحـدت روی رأیـکرامون یپ«د، یابوالحمد، عبدالحم .۴

  .١٣۶٩، بهار و تابستان ١۵١ـ١۵٠مارۀ ، شوکال کانون، » دولتیحقوقت یشخص
  . ش١٣٧٠ه، ی اسالمیفروش تابک، چاپ ششم، تهران، مدنی حقوقیدحسن، ، سیامام .۵
  .ش ١٣٧٧ ،یالهاد قم، ،الفقهیه القواعد محمدحسن،سید ،یبجنورد .۶
  .ق ١۴٠٣تبة الصادق، ک، چاپ چهارم، تهران، مالفقیه بلغةمحمد، یدالعلوم، سبحر .٧
، قـم، یروانـی ایتق محمـدقیـ، تحقهحکـام العتـرة الطـاهراالحدائق الناضرة فـی وسف، ی، )ّمحقق (یبحران .٨

  . ش١٣۶٣، یسالممؤسسة النشر اال
   گــنج دانــش،ۀتابخانــک، چــاپ پــنجم، تهــران، ترمینولــوژی حقــوق جعفــری لنگــرودی، محمــدجعفر، .٩

  .ش ١٣٧٠
  .ق ١۴١٩ار الذخائر، روت، دی، ببحوث فی الفقه المعاصر ،، حسنیجواهر . ١٠
، بهـار ٢١ ۀ، شـمار فقه اهل بیـت فارسـیۀفصلنام، »ی حقوقیها تیت شخصیمالک«کاظم، ید، سیحائر . ١١

  . ش١٣٧٩
  .ق ١۴٠٣،  العربیاء التراثیروت، دار احی، چاپ پنجم، بالشیعه وسائلی، محمد بن حسن،  عاملّحر .١٢
  .م ١٩٧٩ت، ی آل البةوت، مؤسسری چاپ دوم، ب،االصول العامة للفقه المقارن، یتقکیم، محمدح . ١٣
یر، یوسف بن مطهر، حسن بن )عالمه (یّحل .١۴   .ق ١۴٢٠،  الصادق ماماال مؤسسة، قم، حکاماال تحر
  .تا یبة، یاء اآلثار الجعفریحة الیضوترمتبة الکالمجا،  ی، بالفقهاء تذکرة، همو .١۵
، چـاپ یخ قمـیق شـیـ، تحقهمامیـ فقه االالمختصر النافع فین جعفر بن حسن، یالد ، نجم)ّمحقق (یّحل .١۶

  . ق١۴١٠، هسوم، تهران، مؤسسة البعث
  .ق ١۴٠۵ان، یلی، چاپ دوم، قم، اسماعالمدارک جامعاحمد، ید، سیخوانسار .١٧
  .ق ١۴١۴ر، کالف روت، داری، بالعروس تاجی، مرتضیدمحمد، سیدیزب .١٨
  .م ٢٠٠۶ر، کالف ، چاپ دوم، دمشق، دارالوجیز فی الفقه االسالمیوهبه، ، یلیزح .١٩
  .م ١٩۶٧ن، ی، چاپ دهم، دمشق، مطبعة هربالفقه االسالمی فی ثوبه الجدید ، احمدیا، مصطفزرق .٢٠
  .ق ١۴٢٣ن، ی مدرسۀ، قم، جامعحکاماال کفایةباقر، ، محمد)ّمحقق(ی سبزوار .٢١
  .ق ١۴١۴، یستانی سةاهللای، قم، دفتر آالصالحین منهاجی، علید، سیستانیس .٢٢
  .ق ١۴٢٧النشر،  ن للطباعة ویقم، المحب، چاپ سوم، الفقه ماوراء ،محمدیدصدر، س .٢٣
 ۀ چاپ سوم، قـم، مؤسـس،یمحمود هاشمید، به اهتمام سصولبحوث فی علم االصدر، سیدمحمدباقر،  .٢۴

  .ق ١۴٢۶، یدائرة المعارف فقه اسالم
  .ق ١۴٠٧،  اسالمیغاتی، قم، دفتر تبلیاظم حائریدکستقریر  ،االصول مباحثهمو،  .٢۵
، چـاپ دوم، قـم، مـن الیحـضره الفقیـه، موسـی بـن بابویـه قمـی بن علی بن حسین بن صدوق، محمد .٢۶

  .ق ١۴٠۴، ی نشر اسالمۀمؤسس
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  .ش ١٣٧٣، تهران، دانا، حقوقی شخصیتجواد، صفار، محمد .٢٧
، چاپ چهـارم، تهـران، حقوق مدنی اشخاص و محجورینزاده،  قاسم یمرتضیدحسن و سید، سییصفا .٢٨

  .ش ١٣٧٨سمت، 
  .ق ١۴٢٣، ی نشر اسالمۀ، قم، مؤسسالوثقی العروةاظم، یدمحمدک، سیزدی ییطباطبا .٢٩
 ،یسـالماال النـشر مؤسـسةقـم،  ،همامیـاال فقه فی ةالشرعی الدروس ،کیم بن محمد ،)اول دیشه (یعامل .٣٠

  .ق ١۴١٢
  .تا ید، بیتبة المفک، قم، مالفوائد القواعد و ،همو . ٣١
  . ق١۴١١ر، کالف ، قم، داریورانک یق علی، تحقهاللمعة الدمشقی ،همو .٣٢
، قـم، مؤسـسة سـالملی تنقـیح شـرائع االافهام مسالک اال، ین بن علیالد نی، ز)ید ثانیشه (یع جبیعامل . ٣٣

  . ق١۴١٣، یهسالمالمعارف اال
ق یـ، تحقکشف الرمـوز فـی شـرح المختـصر النـافع، مجد یوسفی طالب ابن ابی ابی، حسن بن یفاضل آب .٣۴

  . ق١۴٠٨، یسالم، قم، مؤسسة النشر االیزدی و یاشتهارد
  .ق ١۴١۵، دمام، معجم الفاظ الفقه الجعفری، احمد، اهللا فتح .٣۵
، بهـار و  ١/٨۴ ۀ، شـمار فقـه و اصـولـمطالعـات اسـالمی ، » عقـالۀری سیستیچ«، یتقی، محمدفخلع .٣۶

  . ش١٣٨٢تابستان 
  .ق ١۴٠١ه، ی، قم، مجمع الذخائر االسالمالشرایع مفاتیح، مرتضی  بن شاهمحسنمحمد، یاشانکض یف .٣٧
  .ش ١٣٧٢ گنج دانش، ۀتابخانک، چاپ ششم، تهران، تجارت حقوقی، نقلی، حسیاتبک .٣٨
یعة الغراءالغطاء، جعفر،  اشفک .٣٩   .ش ١٣٨٠،  اسالمیغاتی، قم، دفتر تبلکشف الغطاء عن مبهمات شر
 یـت، قـم، مؤسـسة آل البجامع المقاصـد فـی شـرح القواعـدن، ی بن حسی، عل)یّمحقق ثان (کیرک .۴٠

  . ق١۴٠٨اء التراث، یحال
  .ش ١٣٧٣، تهران، سمت، حقوق اداری، منوچهر، یی طباطبایمؤتمن .۴١
  .ق ١۴٠٩روت، مؤسسة الرساله، ی، بالعمال کنز، الدین ی بن حسامعلعالءالدین ، ی هندیمتق .۴٢
  .ق ١۴١٧، یسالماال النشر مؤسسة، قم، الفقهیه العناوین، ی، میرعبدالفتاح بن علینی حسیمراغ .۴٣
  . ش١٣٧٠، المی اسغاتی، قم، دفتر تبلالفقه اصولمظفر، محمدرضا،  .۴۴
  . ش١٣۶٠ر، یبیرک، چاپ چهارم، تهران، اممعین فرهنگین، محمد، مع .۴۵
حسن  و تقریر محمد.ق ١۴١٠ان، یلیچاپ چهارم، قم، اسماع، البیع کتاب، اهللا روحسید، ینی خمیموسو .۴۶

  .ق ١۴٢١،  ینیخم امام آثار نشر و میتنظ ۀمؤسس، تهران، یریقد
 اءیـحا مؤسـسة، قـم، ی غـرویعلیرزامتقریر  ،ح فی شرح المکاسبالتنقیابوالقاسم، ید، سییخوموسوی  .۴٧

  .ق ١۴٢۵، یئالخو ماماال آثار
  . ش١٣٨٠، قم، نشر الفقاهه، االصول مصباح، همو .۴٨
  .ش ١٣٧٧، یتبة الداورک، قم، مالفقاهه مصباح، همو .۴٩
  .ق ١۴١٠نة العلم، یست و هشتم، قم، مدی، چاپ بالصالحین منهاج، همو .۵٠
، چـاپ سـوم، تهـران، یق عباس قوچانی، تحقسالمر الکالم فی شرح شرائع االجواهحسن، ی، محمدنجف .۵١

  .ش ١٣۶٧، یهسالماالتب کال دار


