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تاریخ :شهریور 0939

کد گزارش 4102-02-39 :

پرسش اصلى این است که از نگاه فقهى و مستند به ادله شرعى ،آیا شخصيت حقوقى ،مىتواند همانند شخصيت حقيقى و طبيعى،
اهليت داشته باشد و موضوع حق و تكليف قرار گيرد؟ و آیا ادله حرمت ربا ،شخصيت حقوقی را نيز شامل میشود؟
پیشینه و سیر تاریخی شخصیت حقوقی
اگر بخواهيم از عنوان شخصيت حقوقی به معنای وسيع و گسترده امروزی آن در جوامع ابتدایی سراغ بگيریم ،باید بگویيم که چنين
عنوانی با این اوصاف در آن جوامع نمی توان یافت؛ ولی میتوانيم بگویيم که فكر شخصيت حقوقی در جوامع اوليه بشری به صورت
ابتدایی و نيمه متبلور وجود داشته است .در جوامع بدوی ،واحد اجتماعی را خانواده می دانسته اند و دوام و ابدیت این نهاد منظور
اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است .به همين جهت مهم ترین جنایات در آن دوره آنهایی بوده که تعادل خانواده را به عنوان واحد
اجتماعی متزلزل میساخته است .0در این جوامع اموال و از آن جمله زمين بيشتر متعلق به خانواده بوده تا افراد خانواده 4عالوه بر فكر
شخصيت حقوقی خانواده در جوامع بدوی ،موضوعات دیگری نيز وجود داشتند که تا حدودی نشانگر وجودی گنگ و مبهم از
شخصيت حقوقی می باشد.
یكی از این موضوعات ،معابد و پرستشگاهها و اماکن عبادی و مذهبی است که از روزگاران نخست بشر به فكر ایجاد و تاسيس آنها
بوده است؛ زیرا مردمان بدوی نيز برای خود خدایی داشتهاند که مطابق اعتقادات خاص خود آنها را میپرستيدند .وجود این معابد ،که
سابقهای بسيار قدیمی دارد ،موجب گردیده که اموالی به این اماکن اختصاص یابد تا اوالً از درآمد آنها عمران و نوسازی و اقامه
مراسم و اداره معابد صورت گيرد ثانيا خادمان ،حافظان و نگهبانان معابد از در آمد آنها ارتزاق کنند .اختصاص اموال به معابد مزبور
تحت هر عنوانی مانند :وقف ،حبس و ...چيزی جز مالک دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نيست و این معنا ،خود برداشتی
سطحی و ابتدایی از مفهوم شخصيت حقوقی معابد است.
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تعریف شخصیت حقوقی
شخصيت ،عبارت از قابليتى است در انسان که بتواند در جامعه داراى تكليف و حق گردد و آن را به واسطه یا بدون واسطه اجرا نماید.
به عبارت دیگر شخصيت عبارت است از نوعى وصف و شایستگىِ برخوردارى از یک سلسله حقوق و تكاليف .این وصف در
0

 لوی ،هانری برول ،مقاله مسائل جامعه شناسی جزایی از مجله حقوق و جامعه شناسی ،ترجمه مصطفی رحيمی ،تهران ،امير کبير ،0931 ،ص 434
 صالح ،علی پاشا ،پلی کپی سر گذشت قانون ،تهران ،انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسی ،0921 ،ص819
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کلمات فقها از آن به اهليت تعبير مىشود .اهليّت به معنای شایستگى و استحقاق است .فقيهان بىآن که فصل جداگانهاى در فقه
براى بحث دربارۀ اهليّت بگشایند ،از آن به مناسبت در سراسر فقه اعم از عبادات ،عقود ،ایقاعات و احكام سخن گفتهاند.
اهليت به دو قسم «تمتّع و استيفا» قابل تقسيم است؛ زیرا اهليت تمتع عبارت از صالحيت و قابليّتى است که شخص به موجب آن از
حقوق خصوصى بهرهمند گردیده و صاحب حق و تكليف مىشود .و مالك شخصيت حقوقى افراد در جامعه «اهليت تمتع» بوده و آن
از زمان تولد انسان شروع و با فوت او خاتمه پيدا مىکند ،و لذا تمامى افراد بشر حتّى نوزادان و مجانين داراى شخصيت حقوقى
مىباشند و حتى جنين در رحم مادر به شرط زنده متولد شدن ،از شخصيت حقوقى برخوردار مىباشد (مادّۀ  338و  333ق .م) لكن
«اهليت استيفا» به این گستردگى نيست؛ زیرا عدّهاى از افراد جامعه از چنين اهليتى برخوردار نيستند؛ چرا که «اهليت استيفا»عبارت از
قابليتى است که قانون براى افراد شناخته تا بتوانند حق خود را در جامعه اجرا ساخته و خود را متعهّد سازند؛ مانند صالحيت شخص
بالغ عاقل رشيد غير ورشكسته ،در تصرف اموال خود و صالحيت او نسبت به انجام معامله .بنابراین ،همه کسانى که از «اهليت
استيفا» برخوردارند ،قهرا از «اهليت تمتّع» نيز برخوردار خواهند بود اما عكس آن صادق نيست.
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اهليّت به لحاظ مراحل تكامل انسان (مرحلۀ جنينى در رحم ،مرحلۀ تولد تا رسيدن به توانایى تشخيص ،مرحلۀ تميز و تشخيص سود و
زیان و مرحلۀ بلوغ و عقل) متفاوت است .نيز اهليّت در مرحلۀ بلوغ و عقل به لحاظ حاالت گوناگون یعنى رشد و سفاهت ،سالمتى و
بيمارى ،علم و عدالت ،قرابت و غير آن مختلف است از لحاظ حقوقى ،فقط شخص مىتواند صاحب حق و تكليف بوده و به تعبير
دیگر ،طرف حق قرار گيرد ،و شخص هم به دو قسم حقيقى و حقوقى قابل تقسيم است:
شخص حقيقى عبارت است از :فرد انسانى که ،مىتواند از حمایت قانونگذار و تصميمات قانونى که براى حفظ و احقاق حقوق افراد
اتخاذ شده است ،برخوردار گردد.
و شخص حقوقى عبارت است از :دستهاى از افراد که داراى منافع مشترك هستند یا پارهاى از اموال که به هدف خاصى اختصاص
داده شدهاند و قانون آنها را طرف حق مىشناسد و براى آنها شخصيت مستقلى قائل است ،مانند :دولت ،شهردارى ،دانشگاه ،شرکت-
هاى تجارتى ،انجمنها و موقوفات .افراد گاهى براى وصول به مقاصد انتفاعى یا غير انتفاعى خود ،گروههایى را تشكيل مىدهند و
سرمایه و فعاليت خود را در آنجا متمرکز مىکنند ،که قانون براى این گروهها که طبق شرایط مقرر تشكيل شده باشند شخصيت
مستقل قائل است ،و این گروهها مىتوانند مانند افراد انسان ،نام و اقامتگاه و دارایى داشته و طرف حق قرار گيرند .در این گونه موارد
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اشخاص حقوقى تحقق پيدا مىکنند؛ و حتى پارهاى از اموال که به هدف خاصّى اختصاص داده شده است و «موقوفه» نام دارد داراى
شخصيت حقوقى است.

0

مالکیت شخصیت حقوقی
یكی از مالكهای شخصيت حقوقی ،که از اهميت زیادی برخوردار است و عامل اساسی در تحقق شخص حقوقی به شمار میآید،
عبارت است از قابليت و اهليت مالک شدن .بیگمان این مالك مهمترین بحث دربارهی شخصيت حقوقی است؛ زیرا اگر چه افزون
بر مالكيت شخصيت حقوقی آثار و احكام فقهی دیگری بر آن بار میشود ،وليكن در فقه ،بيشتر این اثر مورد بحث و گفتگو قرار
گرفته است.
دایرۀ ملكيت نزد عقالء به تدریج از دایرۀ اشخاص فراتر رفته است .از یک طرف ،اعيان خارجی و از سوی دیگر ،عنوانهای عامی را
دربرگرفته که به گروهی از مردم ناظر است چنانكه امروزه از ناحيۀ دیگر ،عناوین معنوی و اعتباری محض را نيز دربرگرفته است.
شریعت اسالمی از آغاز ،نگرش خود را در زمينۀ مالكيت ،بر همين معنای گسترده بنا نهاده است که شامل تمام این اقسام میگردد.
بهطور کلی مالكيت شخصيت حقوقی در مقابل مالكيت اشخاص حقيقی است که عبارت است از مالكيت اعيان خارجی مثل شرکتها،
مساجد و ...در مقابل مالكيت زید و عمرو .برای اثبات چنين مالكيتی باید ابتدا شخصيت حقوقی را اثبات کرد.
فقها قبول و یا رد شخصيت حقوقی را مبتنی کردهاند بر این بحث که آیا اهليت تملک از ویژگیهای اشخاص حقيقی است و یا به
غير از آنها ،اشخاص حقوقی نيز میتوانند مالک شوند .شهيد مطهری در بحث مالكيت دولت میفرماید« :در مورد مالكيت دولت ،در
ميان فقهاء دو نظریه وجود دارد .یک نظریه این است که دولت هم مثل فرد میتواند مالک باشد ،میتواند ثروت داشته باشد و تمام
احكامی که در شخص مالک هست در مورد دولت هم میتواند وجود داشته باشد و به اصطالح امروز دولت شخصيت حقوقی دارد.
مرحوم آقای بروجردی ،مرحوم حاج آقا حسين قمی و بسياری از مراجع فعلی که شما از آنها تقليد میکنيد عقيدهشان همين است که
در مالكيت هيچ فرقی نمیکند ميان شخصيت حقوقی و شخصيت حقيقی .و شخصيت حقوقی هم ،میخواهد دولت باشد و یا غير
دولت ...بعضی دیگر فتوایشان این است که ما شخصيت حقوقی نمیشناسيم فقط شخصيت حقيقی درست است ...اینها معتقدند که
دولت صالحيت مالكيت ندارد و حتی اگر از راه مشروع هم ،کاری بكند نمیتواند مالک بشود فقط شخص حقيقی میتواند مالک باشد
بنابراین نظریه اشكاالت زیادی پيدا میشود ...اینها میگویند اصال دولت چيزی نيست پس هر مالی که در دست دولت است خودش
مالک آن نيست و در واقع مال افراد دیگر است و چون افراد دیگر را ما نمیشناسيم مجهول المالک است آن وقت در سرمایههای
دولتی میآیند معاملهی مجهول المالک میکنند ...استداللشان این است که شما میگویيد دولت یا هر مؤسسهی عامی وجود حقيقی
0
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ندارد و چيزی که وجود حقيقی ندارد چطور میتواند مالک باشد جواب این است که خود مالكيت هم وجود حقيقی ندارد و یک امر
اعتباری است .یک وقت ما میخوایم یک امر حقيقی را برای یک امر اعتباری ثابت بكنيم و یک وقت میخواهيم یک امر اعتباری را
برای یک امر اعتباری ثابت بكنيم .دولت وجودش وجود اعتباری است مالكيت هم وجودش اعتباری است».
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در هر صورت جهت روشن شدن این معيار و ضابطهی شخص حقوقی ناگزیر از بحث ملک و مالكيت ،هر چند به گونه اختصار
هستيم.
ملکیت
فقهاء برای تعریف ملكيت عنوان مستقلی را در کتابهای فقهی به کار نبردهاند وليكن به مناسبتهای گوناگون آن را تعریف کردهاند.
محقق یزدی پس از طرح این اشكال که « ملكيت از اعراض است و عرض محل الزم دارد ،بنابراین صدق ملكيت بر دین مشكل
است» در پاسخ میفرماید« :حقيقت مالكيت چيزی جز اعتبار عقالیی نيست؛ زیرا آنان هنگامی که چيزی در دست شخصی هست
ميان آن دو ،رابطهای که سبب تسلط شخص میگردد ،اعتبار میکنند و یا اینكه عقال خود تسلط شخص را بر آن شیء اعتبار
میکنند».
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امام خمينی(ره) در تعریف مالكيت ،تعابير گوناگون دارد؛ ایشان در یکجا میفرماید« :مالكيت در تمامی موارد عبارت است از اضافهای
ميان مالک و مملوك 9.و در جای دیگر میفرماید :ملكيت اعتبار عقالیی است که از احكام آن ،سلطنت مالک بر جابهجا کردن
(تصرفات) است» 2.مرحوم نائينی میفرماید« :بی گمان ملكيت از امور اعتباری عقالیی است ،که در نظر عقال نفساالمر دارند و این
ملكيت اعتباری منشأ آثاری در عام اعتبار اس ت و مقصود ما از اعتباری بودن ملكيت ،امری است که بينابين امور عينی مانند امور
خارجی و امور انتزاعی مانند قبليت و شرطيت است».
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از مجموع سخنان فقهاء دربارهی ملكيت ،میتوان گفت :ملک امر اعتباری است ،هر چند کلمات فقهاء در تعریف و بيان این مطلب
اندکی اختالف دارد .و نيز این امر اعتباری همان گونه که برای اشخاص حقيقی قابل جعل شدن است ،برای اشخاص حقوقی نيز
اعتبار میشود و آثار و احكام مالكيت بر آنها بار میشود.

 -مرتضی مطهری ،مسألهی ربا ،انتشارات صدرا ،ص 0934
 یزدى ،سيد محمد کاظم طباطبایى  ،حاشيهی مكاسب ،مؤسسه دارالعلم ،ج  ،0ص ،329
 امام خمينی ،کتاب البيع ،ج  ،0ص 422
 امام خمينی ،کتاب البيع  ،ج  ،0ص 933
 محقق نائينی( ،تقریرات) منيته الطالب ، ،ج  ،0ص 4430
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قانون مدنی ایران از مالكيت تعریفی ندارد و تنها به بيان احكام و آثار آن بسنده کرده است .دکتر کاتوزیان در این باره مینویسد:
قانون مدنی حق و مالكيت را تعریف نكرده است ،ولی از اوصاف و آثاری که برای آن استنباط میشود به اجمال میتوان تعریف حق
0

مالكيت را به دست آورد.

دکتر لنگرودی در ترمينولوژی حقوق در مقام تعریف مالكيت میگوید :حق استعمال و بهرهبرداری و انتقال یک چيز به هر صورت
مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد (مادهی  91 - 90قانون مدنی).
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اقوال مختلف در پذیرش یا رد شخصیت حقوقی
برخى شخصيت حقوقى را از اساس انكار کرده و گفتهاند :شرط صحت شرکت یا مؤسسهاى انتساب حقيقى آن به شخص یا اشخاص
موضوع حقوق و تكاليف است و قرار دادن ذمه و مسئوليت بر عهده مؤسسه یا شرکت ،صرف نظر از اشخاص صحيح نيست 9.بعضى
از علماى حقوق منكر وجود شخصيت حقوقى و فایدۀ آن شده و سعى کردهاند که آثار شخصيّت حقوقى را از طریق سایر نهادهاى
حقوقى توجيه کنند ،مثال مىگویند :شخصيت حقوقى چيزى جز مالكيت جمعى نيست ،لذا هنگامى که سه نفر شریک مىشوند نيازى
نيست که بگویيم شخص چهارمى ایجاد شده است .اموال شخص حقوقى ادّعایى ،در واقع ملک جمعى اعضاى شرکت است ،نه آن
که در واقع عالوه بر آن سه نفر یک شخص حقوقى چهارمى هم ایجاد شده باشد .ولى با دقت بيشتر روشن مىگردد که این توجيه
بىاساس است؛ زیرا در اموال مشاع ،شرکا حق استفادۀ مشترك از اموال را دارند و مىتوانند تقاضاى تقسيم آن را هم بنمایند ،و دیون
راجع به آنها جزء بدهكاریهاى شخصى شرکا محسوب مىگردد؛ اما در مورد شخص حقوقى چنين وضعى مشاهده نمىشود .وانگهى،
در مورد اشخاص حقوقى ،حقوق عمومى و انجمنها و مؤسّسات غير انتفاعى ،هدفها و فعاليّتها ،از تملّک و تصرف و بهرهبردارى از
مال ،بسى فراتر مىرود ،و نظریۀ مالكيت جمعى نمىتواند ماهيّت و اهداف این اشخاص را نشان دهد .بعالوه ،عناصر غير مالى مانند
نام و اقامتگاه و تابعيّت در اشخاص حقوقى وجود دارد ،که با نظریۀ مالكيّت جمعى قابل توجيه نيست.
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گروهى با پذیرش ثبوت شخصيت حقوقى در شریعت مقدس ،در اینكه همه حقوق ثابت براى شخصيت حقوقى از سوى عقالء ،مورد
تأیيد شرع نيز هست یا نه ،اختالف دارند .برخى گفتهاند :آنچه به دليل ثابت است ،صحت وقف بر مسجد و مانند آن از جهات عامه
یا مالک بودن کلى فقير نسبت به زکات و یا دولت (منصب امامت) نسبت به انفال است؛ اما دليلى بر صحت بخشيدن پول نقد-
مثال -به مسجد یا عنوان کلى فقير و نيز قرض گرفتن آنها و مانند آن از سایر حقوق وجود ندارد ،مگر در عنوانى که بالفعل بر انسان
0

 ناصر کاتوزیان ،دورهی مقدماتی حقوق مدنی ،اموال و مالكيت ، ،ص .334
 محمدجعفر جعفری لنگرودی ،ترمينولوژی حقوق ،ص .3339
 محمد صدر ،ماوراء الفقه ج،9ص208-2442
 -طاهرى ،حبيب اهلل ،حقوق مدنى 3 ،جلد ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،قم  -ایران ،دوم 0201 ،ه ق،ج،0ص002و003
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منطبق است ،مانند عنوان امام که بر شخص امام منطبق است و امام همان گونه که به جهت منصب امامت مالک انفال مىشود ،با
همين عنوان مىتواند قرض بگيرد و یا اموالى را به او ببخشند.

0

در مقابل ،برخى با الغای خصوصيت آنچه در دليل آمده ،همه حقوق ثابت براى شخصيت حقيقى -جز موارد استثنا شده -را براى
شخصيت حقوقى ثابت دانستهاند4.
شهيد استاد مطهری دراین زمينه میفرماید :برخی از فقهاء معتقدند که درمالكيت هيچ فرقی ميان شخصيت حقيقی وشخصيت
حقوقی نيست وشخصيت حقوقی هم میخواهد دولت باشد یا غير دولت  ،اعم از این که دولت ظالم باشد یا ظالم نباشد یعنی دولت
ظالم مثل فرد ظالم است که کار نامشروعش باطل است وکار مشروعش درست است .یعنی ظالم بودن سبب نمیشود که
کارمشروعش هم نامشروع باشد.
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اثبات شخصیت حقوقی
فقهاء برای اثبات شخصيت حقوقی به راههایی تمسک کردهاند ،از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 .0تمسک به امضای شارع نسبت به این شخصيتهای حقوقی و احكام آنها با این ادعا که عدم ردع شارع ،دليل بر امضای آن
است .عدم ردع ائمه(ع) افزون بر مشروعيت اشخاص حقوقی عصر ائمه برای مشروعيت دیگر اشخاص حقوقی نيز مفيد
است .زیرا ارتكاز عقالی آن عصر فراگير بوده و شامل تمام اشخاص حقوقی بوده و اگر مصادیق خارجی محدود بوده ،از آن
جهت بوده که قدرت بر بيشتر از آن موارد نبوده و یا نيازی به بيشتر نبوده است.
 .4تمسک به اطالق آیات ،از جمله آیه «احلاهلل البيع» به این بيان که وقتی مثالً چيزی را به یک شرکت یا جمعيت یا
مؤسسهای میفروشيم یا چيزی را از آنها خریداری میکنيم ،مصداق عرفی خرید و فروش است ،در نتيجه مشمول اطالق
آیه «احلاهلل البيع» میباشد و برای اثبات پارهای از حقوق به نفع یا ضرر این شخصيت حقوقی ادعا میکنيم که احتمال
تفكيک و فرق بين آثار حقوقی مردود است یا میگویيم :عدم تفكيک امری مرتكز است .خرید و فروشهایی که از طرف
اشخاص حقوقی صورت میگيرد ،مصداق عرفی عقد است و مشمول «اوفوا بالعقود» خواهد بود .و با فراگير شدن ادله امضا
نسبت به این خرید و فروشها با داللت التزامی شخص حقوقی نيز مورد تأیيد واقع میشود زیرا فرض بر این است که عقد
از ناحيه آن تحقق پيدا میکند.
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 فصلنامه فقه اهل بيت ،شماره،40ص 94-934
 شيرازى ،سيد محمد حسينى ،الفقه ،القانون ،در یک جلد ،مرکز الرسول األعظم (ص) للتحقيق و النشر ،بيروت  -لبنان ،دوم 0203 ،ه ق،ص243-243 -9مرتضی مطهری ربا،بانک،بيمه،انتشارات صدرا،چاپ اول،سال،0982ص.093
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 .9تمسک به بنای والیت فقيه است .بدینصورت که فرض کنيم هرگاه ولی فقيه مصلحت را در امضای امثال این شخصيت
حقوقی ببيند ،آن را امضا میکند و با این امضا ،شخصيت حقوقی شكل میگيرد.
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 .2از جمله ادله مشروعيت اشخاص حقوقی از نظر فقه ،روایاتی است که برخی از فقهای نواندیش اهل سنت بيان کردهاند.
استاد مصطفی زرقا در این باره مینویسد چنانچه به منابع و روایات دین رجوع شود احكامی مالحظه میگردد که براساس
پذیرش شخصيت حقوقی مورد بحث در حقوق وضعی بيان شده است .از جمله روایاتی که بر این مدعی داللت دارد عبارت
است از « :المسلمون تتكافا دماؤهم و یسعی بذمتهم ادناهم و هم ید علی من سواهم» .4استاد زرقا در توجيه داللت این
روایت میگوید :رسول اهلل(ص) در فقرهی دوم این روایت آنچه را از ناحيهی یک فرد مسلمان برای غير مسلمان محارب
طالب امان به عنوان امان صادر میگردد به منزله امان تمام مسلمانها به شمار آورده است ...سپس میگوید :از این حكم
استفاده میگردد مجموع امت اسالمی مانند شخصيت واحدی هستند که یک نفر گاهی نماینده آنها واقع میگردد.
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مواردی از مصادیق شخصیت حقوقی در فقه
مفهوم شخصيت حقوقی از منظر حقوقى و در منابع حقوقدانان ،پيشينه قابل توجهى دارد; اما در منابع فقهى و به رغم خاستگاه و
مبانى روشن و ادله محكم ،و به رغم پاىبندى فقهاء به برخى مصادیق و لوازم آن در فقه ،به آن به صورت مستقل و گسترده ،توجه
کافى نشده است; و تنها در این اواخر ،شاهد برخى مباحث فقهى درباره ارزیابى اصل آن هستيم .فقيه نامى آیتاهلل سيدمحمد کاظم
طباطبایى یزدى معروف به «صاحب عروه» نخستين فقيهى است که به صورتى برجسته و روشن ،اصل این موضوع را پذیرفته و بر
آن به اجمال استدالل کرده و سخن او در این باره ،مورد توجه و ارزیابى و پذیرش فقهاى بعدى قرار گرفته است .ایشان در این
موضوع به صورت مستقل ،آن گونه که در منابع حقوقى مورد توجه و بحث است ،بحث نكرده است ،اما راهى را ارائه میدهد که
فقهای بعد از وی نوعاً با اصل مبناى آن ،همراهى کردهاند.
الف)پذیرش شخصیت حقوقى در بحث زكات
یكى از پرسشهاى مطرح از دیرزمان این بوده که آیا مىتوان زکات را پيش از موعد وجوب ،پرداخت و پس از وجوب ،اندازه پرداختى
را لحاظ کرد؟ این پرسش بيشتر از آنجا ناشى مىشد که گاه مستحقان زکات ،پيش از زمان وجوب ،از صاحبان اموال درخواست
کمک مىکردند; یا صاحبان اموال از وضع آنان آگاهى مىیافتند و مىخواستند کمکهاى پرداختى به عنوان زکات باشد تا در عين
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 حائرى ،سيد کاظم حسينى ،فقه العقود 4 ،جلد ،مجمع اندیشه اسالمى ،قم  -ایران ،دوم 0249 ،ه ق،ج،0ص011-314
 شریف الرضی ،محمد بن حسين ،المجازات النبویۀ  -قم ،چاپ :اول0244 ،ق 0911ش.ص999
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رفع نياز فقرا ،وظيفه شرعى خود را به جا آورده باشند .پيشينه این پرسش در روایات چندى نيز آمده است; چنانکه عثمان بن عمران
که فردى مالدار بود ،به حضرت صادق(ع) گفت :گاه کسى پيش من مىآید و درخواست چيزى مىکند و هنوز وقت پرداخت زکات
من نرسيده است امام(ع) با این راهنمایى که پاداش قرض پيش ما هجده برابر و صدقه ده برابر است ،فرمود :چه مانعى دارد که وقتى
 چنانکه مىگویى -مالدار هستى ،به او پرداخت کنى; بعد وقتى زمان زکات تو رسيد ،آن را جزو زکات خود حساب کنى و بعدتأکيد فرمود که وى را دست خالى رد نكند.
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این پرسشها و روایات موافق و مخالف که در جواز پرداختن پيش از موعد زکات رسيده ،فقهاء را از گذشته به تحليل چگونگى
پرداخت پيش از موعد و این پرسش که ماهيت آنچه داده مىشود چيست ،کشانده است.
نظر صاحب عروه الوثقی در این مورد این است که براى حاکم شرع جایز است در حساب زکات و بر عهده آن ،قرض بگيرد و آن را
در مصارف زکات هزینه کند; مانند اینکه مفسده اى وجود داشته باشد که دفع آن جز به هزینه کردن مال ،ممكن نباشد و حاکم نيز
بودجهاى براى آن نداشته باشد; یا فقير درماندهاى یا فرد در راه ماندهاى هست که حاکم نمىتواند جز از همين راه به او کمک کرده،
اضطرار او را دفع کند; یا به عنوان مثال پلى یا مسجدى یا مانند آن نيازمند بازسازى فورى است و بودجهاى ندارد .حاکم در این گونه
موارد ،نه بر ذمه خود ،بلكه بر ذمه زکات ،قرض مىگيرد و هزینه مىکند و پس از دریافت زکات ،بدهى را از محل آن پرداخت
مىکند.
صاحب عروه سپس خاطرنشان مىکند که وقتى حاکم به این صورت به فقيرى پرداخت کرد و هنگام دریافت زکات ،فقير از فقر
درآمده باشد ،وجه پرداختى از او پس گرفته نمىشود ،چون فرض این است که آن را هرچند پيش از دریافت خود زکات ،به عنوان
زکات به او داده است و او در آن زمان فقير و واجد شرط دریافت بوده است; و این راه ،از باب قرض دادن به فقير و محاسبه به عنوان
زکات در وقت حصول زکات نيست .در آن فرض ،بدهى بر عهده فقير مىآید; اما در اینجا چنين نيست ،بلكه بدهى بر عهده زکات
است 4.ایشان زکات را یک عنوان حقوقى دیده که مىتواند همانند اشخاص حقيقى داراى اثر باشد.
ب) پذیرش شخصیت حقوقى در بحث وقف
صاحب عروه در مبحث وقف ،موضوع قرض گرفتن براى تعمير موقوفات عمومى را مطرح ساخته و چند راه را پيش رو گذاشته است.
یكى ،قرض گرفتن به این قصد است که بعداً از درآمدها و اموال متعلق به موقوفات یا از سهم سبيلاهلل زکات یا وجوه و اموال خيریه،
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 انصارى ،زکریا :أسنى المطالب فى شرح روض الطالب ،تحقيق محمد محمد تامر2 ،ج ،دارالكتب العلميه ،بيروت0244 ،ق.4
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پرداخت شود .چنانکه شخص مىتواند از مال خود به قصد جبران از همين منابع ،هزینه کند و سپس طلب خود را بردارد .حتى
مىتواند براى ساخت اوليه مسجد یا مدرسه یا پل و مانند آن نيز چنين کند.
و نيز جایز است براى تعمير این موارد(مسجد ،مدرسه ،پل و مانند آن) به عهده خود آنها و نه به عهده خودش قرض بگيرد ،اما باید
به قرض دهنده خبر دهد که قرض به عنوان مثال بر عهده مسجد یا بر عهده مدرسه است ،نه در ذمه قرضگيرنده .وى راه دیگر را
قرض گرفتن بر عهده زکات و وجوه خير مى داند که این نيز همانند آنچه در بحث زکات آوردیم ،تأکيدى بر پذیرش اصل نظریه به
شمار مىرود.
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نحوه استدالل صاحب عروه
این فقيه جليل ،نقطه اصلى و بلكه یگانه خود را در پذیرش مبناى اصلى نظریه شخصيت حقوقى ،این مبناى کلى و عام قرار داده که
این دست امور ،جزو امور اعتبارى عقالیى به شمار مىرود که وجودى جز اعتبار و جعل ندارد و آنچه به ازاى آن است ،همان قرار
عقال مىباشد; و از آن جمله است «ملكيت» که امرى کامالً اعتبارى و قراردادى است .ایشان در مسأله زکات پس از طرح امكان
قرض گرفتن حاکم بر عهده زکات ،در دفع این توهّم که زکات ،امرى داراى ذمّه و عهده نيست که بتواند عهدهدار کارى و مسؤوليتى
شود ،مىگوید این امر زیانى به این راه حل نمىرساند; زیرا این امور ،امورى اعتبارىاند و عقالء این اعتبار را درست مىدانند و آن را
مىپذیرند.
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در وقف نيز مشابه همين استدالل را آورده است ،با این افزوده که همان گونهکه در نظر عقالء به عنوان مثال مسجد مىتواند مالک
چيزى شود که بر آن وقف مىشود یا براى آن نذر مى گردد ،اعتبار و قرار دادن چيزى بر عهده آن نيز درست و قهراً نافذ است.
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شمول حکم ربا در شخصیت حقوقی
همانطور که از نظر گذشت ،اکثر فقهاء و حقوقدانان با قبول ملكيت برای شخصيت حقوقی ،آن را پذیرفته و موضوع حق و تكليف قرار
دادهاند .بنابراین شخصيت حقوقی نيز مانند شخصيت حقيقی اهليت تملک و مالكيت داشته و احكام فقهی و حقوقی که بر مالكيت بار
میشود ،شخصيت حقوقی را نيز شامل میشود .از جمله مهمترین احكام مربوط به مالكيت ،مسأله «ربا» است .ربا یكی از محرمات
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فقه اسالمی است که قرآن کریم و روایات معصومين عليهم السالم به روشنی بر آن داللت دارد و همه فقهاء مسلمان بر حرمت آن
اجماع دارند و بلكه از ضروریات دین به شمار می آید.
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فقهاء برای حرمت ربا به آیات و روایات فراوانی استناد کرده اند که در این مقام به برخی از آن ها اشاره مینمایيم .از جمله آیاتی که
به حرمت ربا را میرساند ،آیه« :الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبا ال یَقُومُونَ إِلَّا کَما یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ...أَحَلَّ اهلل الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ
الرِّبا » 4و «یَمْحَقُ اهلل الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ » 9و « یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تَأْکُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَۀ » 2می باشد.
روایاتی که به حرمت ربا داللت دارد  ،بسيار فراوان است و محدثان در کتب خود بابی را به ربا اختصاص دادهاند .در این جا فقط تعداد
کمی از آن ها را نقل میکنيم:
امام صادق عليهالسالم میفرمایند « :دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَۀً کُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَم »3؛ یک درهم ربا ،از سی مرتبه زنا با محارم
بدتر است.
امام علی عليه السالم میفرمایند « :لَعَنَ رَسُولُ اهلل ص الرِّبَا وَ آکِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِیَهُ وَ کَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیْه »8؛ رسول خدا صلی اهلل عليه
و آله و سلم ،ربا و خورنده ربا و فروشنده ربا و مشتری ربا و ثبت کننده ربا و دو شاهد ربا را لعن کرد.
امام صادق عليه السالم میفرمایند « :أَخْبَثُ الْمَكَاسِبِ کَسْبُ الرِّبَا »3؛ زشت ترین دادوستدها ،دادوستد آميخته با ربا است.
همچنين ایشان میفرمایند « :إِذَا أَرَادَ اهلل بِقَوْمٍ هَلَاکاً ظَهَرَ فِيهِمُ الرِّبَا »1؛ هرگاه خداوند نابودی گروهی را اراده نماید ،رباخواری در
ميان آنان آشكار میشود.
صاحب الحدائق نيز پس از نقل برخی از روایات باب ربا ،میگوید هيچ اختالفی در حرمت ربا بين فقهاء وجود ندارد 3.شهيد ثانی(ره)
ربا را این طور تعریف مینماید« :بيع أحد المتماثلين -المقدّرین بالكيل أو الوزن فی عهد صاحب الشرع صلّی اهلل عليه و آله أو فی
العادۀ -باآلخر ،مع زیادۀ فی أحدهما حقيقۀ أو حكما ،أو اقتراض أحدهما مع الزیادۀ»
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با توجه به بيان شهيد ثانی(ره) ،ربا دو نوع دارد:
0

 .محمد حسين نجفی ، ،جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم  ،دار إحياء التراث العربی ،بيروت  :چاپ هفتم 0212 ،ق  ،ج  ،49ص .994
4
 .سوره بقره ،آیه 433
9
 .سوره بقره ،آیه 438
2
 .سوره آل عمران ،آیه 091
3
 .طوسی ،ابو جعفر محمد بن حسن ،تهذیب األحكام ،دار الكتب اإلسالميۀ ،تهران  :چاپ چهارم 0213 ،ه ق  ،ج ،3ص 02
8
 .طوسی ،ابو جعفر محمد بن حسن ،همان ،ص 03
3
 .حرّ عاملی ،محمد بن حسن بن علی ،وسائل الشيعۀ إلی تحصيل مسائل الشریعۀ ،مؤسسه آل البيت عليهم السالم ،قم  :چاپ اول  0213ه ق ،ج  ،01ص 001
1
 .حرّ عاملی ،محمد بن حسن بن علی ،همان ،ص 049
3
 .یوسف بحرانی ،الحدائق الناضرۀ فی أحكام العترۀ الطاهرۀ ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،قم :چاپ اول 0213ه ق  ،ج  ،03ص 408
01
 .شهيد ثانی ،زین الدین بن علی بن احمد عاملی ،مسالک األفهام إلی تنقيح شرائع اإلسالم ،مؤسسۀ المعارف اإلسالميۀ،قم چاپ اول  0209ه ق  ،ج ،9ص 908
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ربای معاملی؛ که جایی است که کاالیی از سنخ مكيل یا موزون ،به همان کاال به شرط زیاده حقيقی یا حكمی فروخته شود .شرط
زیاده حقيقی مانند این که فردی یک تن برنج را به دو تن برنج بفروشد و زیاده حكمی نيز مانند این که فردی یک تن برنج نا
مرغوب را به یک تن برنج درجه یک بفروشد.
ربای قرضی؛ که در جایی است که در قرض دادن شیء یا مبلغی ،شرط زیاده (حقيقی یا حكمی) گذاشته شود .مانند این که فردی
مقداری گندم یا پول به کسی قرض بدهد و برای پس دادن آن شرط زیاده بگذارد.
همانطور که بيان شد ،در حرمت اصل مساله ربا شكی وجود ندارد ولی عده ای کوشيدهاند معيارهایی را در این خصوص مطرح کرده و
حساب افراد و شخصيت حقيقی را از شخصيت حقوقی جدا نمایند .به گفته این افراد ،آنچه ربا و حرام محسوب میشود ربای افراد
است ولی ربای شخصيتهای حقوقی مثل بانکها و شرکتها و موسسات مالی و  ....از دایره حرمت ربا خارج میباشد.
در پاسخ به این ادعا باید خاطر نشان نمود که این نظریه و محدود کردن دایره حرمت ربا ،هيچ گونه مستندی ندارد .به عالوه اینکه
همانطور که قبال بيان شد ،با اثبات شخصيت حقوقی و اهليت مالكيت برای آن ،احكامی که بر موضوع مالكيت بار میشود (ازجمله
ربا) ،شخصت حقوقی را نيز دربر میگيرد.
شایان ذکر است که ادله حرمت ربا نيز عام است .خطاب آیات و روایات ،همه اشخاص حقيقی و حقوقی را شامل میشود و تفاوتی در
این جهت بين اشخاص حقيقی و حقوقی نيست .عالوه بر دليل نقلی که بر حرمت ربا داللت دارد ،با دليل عقل نيز میتوان حرمت ربا
را اثبات نمود .ربا مصداق بارزى از مصادیق ظلم است بلكه رباخوارى ظلم فاحش و آشكار است و حرمت ظلم از مستقالت عقليّه
است ،بنابراین رباخوارى عقال زشت و حرام مىباشد ،افزون بر این رباخوارى منشأ مفاسد زیادى است که قبح آنها نيز از مستقالت
عقليّه است ،بنابراین رباخوارى عقال نيز حرام است .چه کسى مىتواند انكار کند که افراد و اقوام زیادى که آلوده چنگال رباخواران
شدهاند همه چيز خود را از دست دادهاند! حتّى بسيارى از کشورهاى جهان سوم در عصر و زمان ما که گرفتار رباخواران بين المللى
هستند ،نه تنها اقتصاد ،که همه چيزشان در خطر است 0.این دليل عقلی نيز برای شخصيت حقيقی و حقوقی صادق است.
بنابراین از دالیل فقهی به سادگی حرمت نفس ربا روشن شده و عالوه بر حرمت ربای شخصيت حقيقی ،حرمت ربای شخصيت
حقوقی نيز به تبيين میشود .مراجع تقليد نيز صریحا بين شخصيت حقيقی و حقوقی فرقی نمیگذارند 4و شخصيت حقوقی را نيز
مصداق ادله حرمت ربا میدانند.
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