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  : چكيده مقدماتي 
   :براساس تلقي مرسوم ، اشخاص به دو قسم منقسم مي شوند 

  . شخص طبيعي و شخص حقوقي 

  

      شخص طبيعي انسانها هستند و شخص حقوقي ما نمي دانيم واقعا چه كساني هستند ؟ پس عرض ذاتـي تحقيـق مـا پيرامـون ايـن                         

بنابراين از احوال و احكام شخص حقـوقي سـخن مـي گـوييم و هـدفمان                 . مطلب است كه اساسا اشخاص حقوقي چه كساني هستند          

غايت اين پژوهش انكار شخص حقوقي است ، توضيح مطلـب         .   عبارت است از ارائه معرفتي كلي پيرامون چيستي شخصيت حقوقي           

 مي يابد كه شخص حقوقي اساسا نيست و ، بلكـه ايـن يـك انـسان اسـت كـه اراده       آن است كه انسان با مراجعه به وجدان خويش در      

پس حقوقين بايد اين اراده را محدود و مقيد سازند و راه تقلب و يـا تقـصير مـدير را                     . شخص حقوقي به دستان او آويخته شده است         

ر شخصيت حقوقي است و رجعت به شـركت فقهـي   نويسنده ، در پژوهش هاي خود متوجه شد كه تنها راه چاره انكا          . مسدود  سازند    

 دچار ترديد شود كه اين همه شركت ها و موسسه ها و اداره هاي پيرامون خود را چه بنامـد ؟                       پس ممكن است يك حقوقدان ؛     . است  

شخـصيت   مشكلي نيست ليكن شخصيت حقوقي ندارند و مسئوليت متوجه وكيل شركا اسـت زيـرا بـا انكـار      هرچه كه بخواهد بنامد ،  

توضيح مطلب آن است كه اگر .  نيز مي توان مضارب تعيين كرد  فقهيمي توان الاقل مدير را وكيل و امين دانست و در تجارت   حقوقي

هيچ گونه سمت فقهي و حقوقي ندارد به جز اينكـه او را ركنـي    براي مشاركتهاي خود در جامعه شخصيت حقوقي قائل باشيم ؛ مدير ؛      

 اگرچه  كه به نظريه شهير ركنيت معروف است  اين تخيل و اعتبار    .المثل بسان بدن انسان او را در راس امور قرار دهيم             و في     از اركان ؛  

  : ممكن است ايرادهاي حقوقي را تا قسمتي مرتفع سازد ليكن با موازين اصلي در فقه و فلسفه ما سر ناسازگاري دارد 

  )در شماتت شخص حقوقي( .  را به پاي ديگران نوشت مديراست ، نمي توان تقصير كه مبتني بر نصوص قرآني  بنابر قاعده وزر. 1

   . يعني مدير سبب بايد ضامن باشد ،)اگر قائل به وجود شخص حقوقي باشيم (  اگر سبب اقوا از مباشر باشد  بنابر قاعده تسبيب ؛. 2

 صورتي كه با توجه به حساسيت باالي شغلي وي ؛ بايد چيزي              حتي نمي توان مدير را امين دانست در         در قانون تجارت فعلي ما ؛     . 3

واالتر از امين باشد و مسئوليت او بيشتر باشد و حال آنكه اگر قائل به شخصيت حقوقي باشيم سمت مدير نه تنها امين نيست بلكه با                      

  ر يافـت و آن سـمت سـلطنت        هيچ يك از سمت هاي فقهي و حقوقي مطابقت نمي كند و فقط مي توان يك تعبير عرفي بـراي مـدي                     

 مستخدم دولت است اما همه نيك مي دانيم ايـن اسـتدالل     مي گويند رئيس دولت ؛ در اشخاص حقوقي حقوق عمومي   آري ؛ . است  

  زيـرا اراده دولـت و اراده   زيرا رئيس دولت و يا رئساي دولتي مستخدم رئيس دولت و يا رئساي دولتـي شـده انـد                   دچار دور است ؛   

  .      در نتيجه ما شخص حقوقي را نفي و به شركت فقهي رجعت نموديم  . در نهايت با هم به اتحاد مي رسند رئيس دولت 

  ) مدير ؛ منتسكيو   مسئوليت مدني ؛  مسئوليت كيفري ؛ تفكيك قوا ؛   وزر ؛  اشخاص حقيقي ؛ اشخاص حقوقي ؛( لغات كليدي 

                                                 
�� دا����� �زاد ا���� وا�� ��م و ������ت  1��� philosophyof law @yahoo.com –&�ر"%�س ار"� ر"!  ���ق 

www.haghgostar.ir پایگاه نرش مقاالت حقوقی،حق گسرت



   :چكيده پيشرفته 
  . چيستي شخصيت حقوقي باشد  ت پيش روي حقوقدان ، فقيه و يا فيلسوف  ،  شايد يكي از مهمترين سواال

                  البته بيشتر ابهام ها در مسئوليت كيفري شخص حقوقي است و تاكنون ديده نشده است كه كسي در مورد خود  

ا نمايان سازد و سپس به استهزا وجود شخص حقوقي ترديد كند و يا شايد هم كسي بوده و خوف اين را داشته كه ترديدش ر

هندسه اقليدسي نيز كه بيش از دو هزار سال مورد قبول بود و كسي جرات آن را نداشت با آن مخالفت كند و بر . گرفته شود 

 در ميان اصول هندسه اصلي وجود دارد كه به اين  .  حكومت مي كرد ؛ شباهت زيادي با شخصيت حقوقي داشت  قافله علم ؛

اي كه خط و نقطه در   در همان صفحه-از هر نقطه خارج يك خط نمي توان بيش از يك خط موازي: مي شود انصورت بي

   . به موازات آن خط رسم كرد-آن قرار دارند

اصل پنجم هندسه  ( دانشمندان علوم رياضي سعي در اثبات اين اصل نيز همانند بسياري از) 1856 - 1792(لباچفسكي       

نرسيد نزد خود به اين فكر فرو رفت كه اين چه هندسه اي است كه بر پايه  د و هنگامي كه به نتيجه مطلوب كر)اقليدسي 

رابطه ميان هندسه و دنياي واقعي  اما لباچفسكي در كوشش بعدي خود سعي كرد تا. اصل بي اعتباري استوار شده است چنين

 . شد  و همين باعث به وجود آمدن هندسه نااقليدسيرا پيدا كند

  

    البته دسته اي از استادان حقوقي ؛ با كنايه و به صورت داللت التزامي معنا بر متن ؛ شخصيت حقوقي را انكار                   

 ذهن ساده  قانون استخدام كشوري مفهومي رسا و آشنا است و حال آنكه ؛: دكتر عبدالحميد ابوالحمد مي نويسد : كرده اند 

؛ مفهوم استخدام در دولت داراي اين عيب ) قانون استخدام دولتي( ر دولت را بيشتر به كار مي برد يعنيعرف ، استخدام د

بزرگ است كه مستخدم را در خدمت يكي از مسئوالن اداره كشور قرار مي دهد زيرا اراده دولت و اراده  رئيس دولت در 

 يعني اگر براي دولت 2. ي كشور ، استخدام شده است  نهايت به اتحاد مي رسند و حال آنكه فرض است كه مستخدم برا

 اجير رئيس دولتند زيرا اراده شخص حقوقي   نتيجه اين مي شود كه ميليون ها مستخدم كشور ، شخصيت حقوقي قائل باشيم ؛

  .و اراده مدير با هم متحد هستند و اين يك شخص طبيعي است كه تصميم نهايي به عهده اوست 

 اداره مي شود و  ديگر نبايد فراموش كرد كه شخصيت حقوقي در نهايت بوسيله رئيس آن شخص حقوقي ؛      به عبارت 

بنابراين قانون استخدام . نتيجه اين مي شود كه استخدام در دولت ؛ استخدام و اجير شدن براي يك شخص طبيعي باشد 

رار كند و فرق است بين قانون استخدام كشوري با قانون  چندان كه از نام آن پيدا است خواسته است از اين مفهوم ف كشوري ؛

  .  ، همچنين است در قانون مديريت خدمات كشوري استخدام دولتي
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 خوب گفته اند كه مستخدم دولت است اما اين استدالل دچار دور است يعني رئيس  وانگهي سمت رئيس دولت چيست ؛   

  .و تاريك استمستخدم چندان رسا نيست دولت مستخدم رئيس دولت شده است، همچنين مفهوم 

     نكته ي ديگر اينكه انكار شخص حقوقي نبايد كسي را مغموم و دلزده سازد زيرا اين تاسيس غربي است و در فقه ما 

جايگاهي ندارد و در ادامه خواهيم ديد كه خالف قواعد مسلم فقهي و فلسفه اسالمي است زيرا فقهاي ما در مورد مشاركتها 

ر حساسيت به خرج داده اند زيرا در مشاركتها اموال مسلمين كه حرمت آن همچو خون مسلمين است بايستي بدون وجود بسيا

از آنجا كه اينك همه شخصيت حقوقي را . غرر صيانت شود و در فقه انواع شركتها جز شركت فقهي عنان باطل اعالم شده اند 

  . نفي آن كمي سخت باشد  بايد حق داد كه پذيرش  به رسميت مي شناسند ،

اول آنكه چرا اين تاسيس :       شخصيت حقوقي با چهار ايراد قابل توجه مواجه است كه حيات او را در خطر قرار مي دهند 

 حرفي از  ؛ كه در راس تمام عقال و بلكه رئيس تمام عقال بودند) ع(و معصومين ) ص(حقوقي بايد باشد و چرا در زمان پيامبر 

دوم آنكه .  خمس و زكات وجود داشتند   وقف ؛ و زده نشد با آنكه هم حكومت برقرار بود و هم بيت المال و هم  ؛آن نبود 

سوم آنكه مسئوليت كيفري شخص حقوقي .  اين شخص حقوقي چگونه مي تواند سو نيت ؛ تقلب و تقصير داشته باشد 

چهارم آنكه ، سمت مدير از . ت حقوقي را مجازات كرد چگونه است و به چه شكل مي توان بنا بر قاعده وزر  ؛  شخصي

 با اينكه شركت اعمال و وجوه و مفاوضه بنابرنظر مشهور  لحاظ فقهي و حقوقي در شخص حقوقي چيست ؟ پنجم آنكه ؛

ر علت  به عبارت ديگر اگ  با ايرادي مواجه نشده اند ، فقهاي اماميه باطل است چگونه شركت هاي تجاري در قانون تجارت ؛

   آيا با گذر زمان غرر نيز بي وجه خواهد شد ؟    بطالن شركت هاي فقهي پيش گفته غرر است ؛

   همانطور كه گذشت اگرچه فقهاي ما معامالت مردم را امضا نموده اند و اين جمله مشهور كه اعمال تعبد در                 

   فقها به واسطه ي غرر  و حرمت مال مسلمان ، ر فقهي در مشاركتها ، با اين حال از نظ معامالت بعيد است مورد وفاق است ؛

  يكم ؛: پس اينجا دو ايراد مطرح است . حساسيت به خرج داده اند  و از سوي ديگر نيز سخني از شخص حقوقي نزدند 

سيت فقها نسبت به سكوت در مورد شخص حقوقي و دوم ابطال انواع مشاركتها به جز شركت فقهي عنان كه نشان دهنده حسا

  . اكل مال به باطل است 

منشأ خير و سعادت براى انسان مى گردد و اگر ناصحيح و غير , زندگى است واگر درست از آن استفاده شود) قوام(, مال    

انه استفاده هاى ناروا و تصرفات ظالمانه و غاصب, ازاين روى .نابودى خواهدبود موجب هالكت و, مشروع به كار گرفته شود

به معناى عام و ) اكل مال به باطل(ربا و در يك كالم , رشوه, معامالت ضررى و غررى, در اموال و از بين بردن حقوق ديگران

  .سبب هالكت و نابودى مردم و از هم گسستگى جامعه اسالمى است, وسيع آن 
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 پس تشكيل دولت نتيجه  م يافته است ؛ دولت يك مفهوم خدايي است كه در زمين تجس  بنظر هگل ؛      از لحاظ فلسفي ،

  3.  ضرورت  دارد   امري است معقول كه براي رسيدن به هدف نهايي زندگي انسان ؛ قرارداد يا خواسته كسي نيست ؛

    بنابراين طرفداران هگل براي مشاركتهاي خود شخصيت حقوقي قائلند  و دولت را واقعا موجود مي دانند و  حال آنكه در 

  . اي شيعه مشاركتهاي عمومي نتيجه يك شركت فقهي جمعي قهري است كه شخصيت حقوقي  ندارد فقه پوي

اگر دولت نيز شخص حقوقي است و مدير دولت به نام شخص حقوقي :       با طرح يك سوال مي توان بحث را آغاز كرد 

دولت ؟ سمت مدير از لحاظ فقهي و حقوقي  آيا مجازات دولت امكان دارد ؟ مدير مجرم است يا   مرتكب جرمي شد ؛ دولت ؛

  چيست ؟ آيا دولت غير از ملت است ؟ آيا ملت اذن به تقصير نيز داده بودند ؟

  . مجلس و سازمان قضا ، اراده عمومي است           ممكن است گفته شود اراده دولت ؛

ر اگر واقعا اراده عمومي و در راس آن نظريه ركنيت از سوي ديگ.     اما اراده عمومي كه قابل مجازات نباشد را نبايد پذيرفت 

 مجلس مي بايست قوانين خالف شرع نيز تصويب مي گرداند و حال آنكه شوراي نگهبان  در جامعه حقوقي ما پذيرفته بودند ؛

مشكل مواجه  اراده مجلس را محدود و مقيد ساخته است و نظريه ركنيت در اين مورد مهم با  به عنوان نماينده امت شيعه ؛

 در   يك قوه تصميم مي گيرد و يك قوه اجرا مي كند و قوه ديگر دادرسي مي كند ؛ در واقع ، آنطور كه در غرب ؛. شده است 

  حقوق اسالم اساسا مطرح نيست بلكه تصميم گيرنده اصلي در فقه ، شرع است و تمام سمت ها بايد براساس اين واقعيت ،

  . تعريف شوند 

 مصنوع دست ايده آليست هاي آلماني است و آن را روح مي نامند و مي پندارند                   وقي ؛    شخصيت حق

شخصيت حقوقي واقعا هست و براي آن شخصيت متمايز از مردم قائلند و حال آنكه فرض است كه وجود مراكز دولتي 

 وجود واقعي كه براي خود ملكيت و ميان امت مسلمان است نه يك) شركت فقهي قهري ( محصول يك شركت شرعي 

  .  شخصيت مثال داشته باشد و رئيس دولت نيز نماينده شرعي ايشان است 

هرگز سخني از حكومت جداي از امت نزدند و براي ) ع(و معصومين ) ص(    سوالي كه مطرح است اين است كه چرا پيامبر 

.      ز ملت مسلمان بود و ملت انعكاسي از حكومت بودند حكومت انعكاسي ا. حكومت شخصيت ممتاز از امت قائل نشدند 

 بيت المال نيز مال مردم است و ملك نيست كه مملوك برايش متصور باشيم و اين كالم از بنيان گذار حكومت  في المثل ،

ولي هيچ كس به بنابراين مال بدون مالك مي تواند وجود داشته باشد و پرنده در آسمان مال است . اسالمي در ايران است 

 براي دولت يك شخصيت جدا از تصميم   ذهن ساده عرف ؛4.خاطر مال بودن آن ؛ برايش شخصيت حقوقي قائل نيست 

الظن يلحق الشي باالعم االغلب و النادر ( گيرانش قائل نيست و حق نيز با مردم است زيرا مردم حقيقت را مي گويند و 

                                                 
  ١٩٣ ص   "=&���I� J ا�!��ر ؛  H�� اول ،  CD�E  ���ق ؛  ���= ؛ &���ز?�ن ؛ 3
 ١١٣ H�� دوم ، دE!= ا�!��رات ا���� وا:D!  :  ��ز� �QR  �8 ؛ ص   روح اO ؛ ��=?= ا9����  ، ����@ ��8%� ؛ 4

www.haghgostar.ir پایگاه نرش مقاالت حقوقی،حق گسرت



يعني مردم با يك انسان مواجه . بود) ع(از فقيه و يك انسان همچو حضرت علي در مذهب پوياي شيعه سخن ) . كالمعدوم 

مطرح نبوده ) ) ع(حضرت علي ( البته مسئله مجازات به علت معصوم بودن آن بزرگواران . بودند و او نيز با مردم مواجه بود 

 اگر مرتكب خطا   اين چنين نيز هست ؛ فقها باشند كه است و نيست و فرض كنيم جانشينان آن بزرگواران در زمان غيبت ؛

بنابراين آن بزرگواران نيز مي دانستند كه سخن از رابطه ). اصل يكصد و هفتم قانون اساسي ( قابل شماتت هستند  شوند ؛

 مغتنم شمارده انسان با انسانها بوده نه مفهوم انتزاعي و اعتباري با انسانها كه در اين ميان و در اين ميدان ، انسانهايي ؛ فرصت را

و در پس اين مفهوم اعتباري و خيالي و به قولي اندامي و ركني ، سلطنتي براي خويش برپا كنند و اگر پاداشي باشد براي 

  .شخص مدير باشد و اگر شماتتي در كار باشد متوجه شخصيت حقوقي باشد 

 خويش اقدام كند و حقوقين بايد بدانند كه  به زيان      و در واقع شارع مقدس هيچ فكر نمي كرد كه بشر تا اين حد ؛

خاستگاه نظريه شخصيت حقوقي كجاست و آن آلمان و ايده آليست هاي آلماني اند كه به شخصيت حقوقي روح               

  .مي گويند و در اين باب وامدار هگل هستند 

      

امـا بـاز امپرياليـست در دولـت نفـوذ                      مـي كننـد ؛       بارها ديده ايم كه مردمي مـسلمان شـورش مـي كننـد و قـدرت را قبـضه         

يعنـي دولـت غيـر از    .  علت در تاسيسي به نام شخصيت حقوقي است  چرا ؟. مي كند و حركت امت مسلمان را خنثي مي سازد        

 فلج    تمام ملت ؛ ملت است و براي خود شخصيت حقوقي دارد  و اگر در دولت و خاصه در مديريت دولت نفوذي انجام گيرد ؛     

مي شوند زيرا ابزار كنترل امپرياليست در خود قوانين بومي كشورها اقتباس شده است و امپرياليست نيازي ندارد هزينه اي كند ؛                      

  .  زيرا تقليد و ترجمه بستر را محيا كرده است  

  

 خاصـه     هركس ؛   گفت طي تجربيات زندگي ،     بايد         بعد از اينكه سابقه شخصيت حقوقي و طراحان اين نظريه را شناختيم ،            

 بلكـه ايـن انـسانها هـستند كـه بـه اسـتناد          در نهاد خود ، در مي يابد كه شخصيت حقوقي وجود خارجي نـدارد  ؛    حقوقدان ؛ 

البته بسياري از مردم هنوز نمي دانند كه حقوقـدانان بـراي دولـت و         . شخصيت حقوقي به تنظيم روابط ميان خود  مي پردازند           

 ملحوظ داشته اند و حق نيز با مردم است زيرا  موسسات و شركت ها شخصيتي ممتاز و منفصل از اعضاي تشكيل دهنده اينها ،    

  .اين بدنه بتوسط انسانها به حركت مي افتد 

  

شخص حقوقي مغز متفكـري دارد كـه سـمت او    .     اما مشكل اساسي اينجاست كه شخص حقوقي را نمي توان مجازات كرد   

چهارم آنكه فقها نسبت به مشاركتها حساسيت به خـرج    . سوم آنكه در فقه سخن از شخص حقوقي نبوده است           . م نيست   معلو

 80 در مورد متولي در مـاده   در قانون مدني نيز ؛  .  داده اند و نيك مي دانستند كه چه غررهاي عظيمي در مشاركتها وجود دارد               

ف مخصوص در متولي خود بـه خـود منعـزل اسـت و حـال آنكـه مـدير در                        قانون مدني آمده است كه در صورت فقدان وص        

  ....شركت هاي تجاري خود به خود منعزل نمي شود  و 
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 قانون مدني در صورت عدول از متابعت از موصي ضـامن و منعـزل اسـت در صـورتي كـه مـدير در                 859وصي نيز وفق ماده     

    .شركتها اين طور نيست و خود به خود منعزل نمي شود 

  

  . از لحاظ حقوق عمومي خطرناك است  همچنين قائل شدن به وجود واقعي و يا فرضي شخص حقوقي ؛ 

  

نظريه اصالت شخص حقوقي با وجود طرفداران پر و پـا قـرص آن   :     تا آنجا كه حقوقدانان حقوق عمومي چنين نگاشته اند        

 از دانشمندان وجود شخصيت حقوقي را خواه بصورت نظريـه        از نظر فلسفي و اجتماعي عده اي      . از انتقاد مصون نمانده است      

ارگانيسمي و اصالت ساخت و خواه بصورت نظريه روح واحد يا وحدت رواني نفي كرده اند و با تشبيه جامعه به بـدن آدمـي               

ران و  گـم شـدن مـسئوليت فـردي مـدي       ؛) سهل شدن ارتكـاب جنايـت       ( مخالفت ورزيده اند زيرا اعمال اين نظريه ها باعث          

 تا آنجا كـه رويـه قـضايي در فرانـسه ورشكـستگي شخـصي       5. نمايندگان شخص حقوقي و خودسري و ديكتاتوري مي شود    

  6.  مسئوليت فردي را پذيرفت   مديران را به تقلب و تقصير پذيرفت و در اشخاص حقوقي كوچك ؛

   

 ثمره بحـث بـه خـوبي خـود را      در تعارض افتد ؛    هنگامي كه منافع شخص حقيقي با شخص حقوقي               از لحاظ حقوقي نيز ،    

بارها اتفاق افتاده است كه شخص حقيقي به نام شخصيت حقوقي دست به جنايت و كالهبـرداري و صـدور       . نمايان مي سازد    

 خيانت در امانت ؛  مسامحه اي كه منجر به ورشكستگي به تقـصير و اراده اي كـه منجـر بـه ورشكـستگي بـه         چك بال محل ؛  

  .  شركت شده مي زند و يا مرتكب مسئوليت مدني كه مبتني بر تقصير است ؛ مي شود تقلب

  

 در        از طرف ديگر ؛ مردم از بسياري آزادي هاي خود به نفع اصالت جمعي گذشتند و چنين پنداشـتند كـه بـا ايـن ايثـار ،                   

 يافت كه آزادي هاي آنها نه تنها به سود قرارداد نهايت خود منتفع مي شوند و حال آنكه اگر نيك بنگرند به سادگي در خواهند         

    فرصـت را مغتـنم شـمارده ،          بلكه در اين ميان  انساني به نام شخصيت حقوقي اعتباري ؛             شرعي جمعي آنها مقيد نشده است ،      

يعنـي مـردم            . با دستان خود طناب رقيت به گـردن  انداختـه انـد              قدرت را قبضه مي كند و مردم بي آنكه خود متوجه باشند ؛              

مي خواهند استخدام كشور باشند نه استخدام رئيس كشور و تنها راه چاره انكار شخص حقوقي است  و اخذ تامين هاي قابـل        

  . مردم خود عامل قدرتند اما  از مردم بر عليه خود مردم سو استفاده مي شود. توجه از كساني است كه شيفته مديريت هستند 

  

نتيجه اين مي شود كه مردم در حكومـت و سـرزمين              ديگر ؛ اگر قائل به وجود واقعي شخصيت حقوقي باشيم ؛                 به عبارت   

شركت ندارند و حال آنكه فرض اين است كه امت مسلمان در ذره ذره حكومت كه مالك اصلي آن خداوند  و سپس معـصوم           

. ز اموالند و نه امالك و اگر امالكنـد ملـك مـردم هـستند                  است شريكند و مردم ساالري ديني معنايي جز اين ندارد و انفال ني            
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 صـرف نظـر از    بنابراين يكي از اهداف اين تحقيق رجعت به مفهوم شركت فقهي است كه در آن شخصيت حقـوقي انتزاعـي ،              

  .  وجود شركا وجود ندارد 

  

ايـستي بـراي دولـت شخـصيت             حكومت انعكاسي از همان ملت است و ملت همان حكومت زيرا در غير ايـن صـورت ب                 

 اجير رئيس دولت محـسوب انـد زيـرا     حقوقي قائل باشيم و نتيجه اين مي شود كه مستخدمين كشوري كه همان ملت هستند ،      

 نمودار مي شـوند و حـال آنكـه فـرض اسـت كـه مـستخدمين بـراي                      توسط يك شخص طبيعي زنده ،       دولت و اراده دولت ،    

  . يس دولت كشورشان خدمت مي كنند نه براي رئ

  

 شايد يكي از عظيم ترين حماسه ها در حقوق بومي ايران ؛  رجعت بـه        شايد يكي از بزرگترين تحوالت در جامعه حقوقي ما ،         

  . فقه و پايان دادن به زندگي شخصيت حقوقي باشد و پايان دادن به تقليد و ترجمه باشد 

  . يه قضايي و بعضي مواد قانون به نفع ماست  وضعيت فقه و رو     خوشبختانه در اين قضيه بسيار مهم ؛

  :از لحاظ فقهي ؛ شخصيت حقوقي و سازمان حقوقي مردود است بنابر 

  )جرائم به نام شخصيت حقوقي   ( -) مسئوليت مبتني بر تقصير شخص حقوقي ( – قاعده تسبيب –قاعده وزر .1

 عمل حقوقي وقف و قابليت وجود مال بدون مالك  .2

 تفاوت ملك از مال  .3

 .   زكات ؛ امام و امثالهم كه در آنها از شخصيت حقوقي سخن گفته نشده است  عناويني مثل خمس ؛ .4

 )در اشخاص حقوقي ( نامعلوم بودن سمت فقهي مدير  .5

7) .تفاوت آن با شخصيت حقوقي غربي و آلماني ( عالمه طباطبايي و پذيرش مفهوم كليات و  .6
 

ــق د     .7 ــر محق ــه دكت ــر از جمل ــاي معاص ــضي از فقه ــت وزر را                                 بع ــد عمومي ــصي بخواه ــر تخصي ــد اگ ــاد ؛ معتقدن ام

 بايستي كاشف از راي معصوم باشد ، اين دسته از بزرگان هرگـز اسـتثناهاي جديـد غربـي را كـه            تحت الشعاع قرار دهد ،    

يت بيت المال در برابر خطاي قاضي را با برخي مسئول ( 8.  محدود مي كند نپذيرفتند و حق نيز با آنها است           قاعده وزر را ؛   

مسئوليت مردم در برابر تقصير رئيس دولت قياس مي كنند ، صرف نظر از اينكه حديثي از امام صادق منقول است كـه بـا                          

 در اينجا سخن از خطا است نه سخن از تقصير و جرم و جنايت و در قانون اساسي     قياس دين به نابودي كشيده مي شود ؛       

 مقصر خود ضـامن اسـت و حـال     يم كه در صورت تقصير قاضي ؛ طبق قواعد عمومي مسئوليت مدني در اسالم ؛            مي خوان 

  9) . آنكه مديران مي توانند به نام شخص حقوقي جرم كنند و شخص حقوقي مجازات شود 
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خص حقـوقي انتزاعـي                  لـيكن نـه ملـك شـ      انفـال ، ملكنـد نـه مـال ؛     در تحرير الوسيله امام در مورد انفال مـي خـوانيم ؛          .8

 . وانگهي اگر هم ملك امام باشد ؛ ملك يك انسان است 10. بلكه ملك امت و مردم مسلمان و شيعه است 

  

فرض كنيد مفهوم انسان را كه براستي انسان كداميك از مـا     .     كليات را نبايد با شخصيت حقوقي غربي مخلوط و اشتباه كرد            

 پس چرا ما اين مفهوم يعني انسان را جعل كرديم ؛ بخـاطر اينكـه اگرچـه حـسن                                  ي مثل ديگري نيست ؛    هستيم زيرا هيچ انسان   

نيست اما يكي از انسانها كه هست و حال آنكه شخصيت حقوقي نه مفهوم دارد و نه مصداق مثل مفهوم اژدها                     ) تمام انسانها   ( 

آلماني مي پندارند كه واقعا شخص حقوقي هست و آن را روح مي نامند و از                ايده آليست هاي    .  شريك براي خدا و امثالهم       –

آنجا كه اينان فنومنال مي انديشند و همه چيز را از دريچه ذهن انـساني مـي بيننـد برايـشان مهـم نيـست كـه آيـا خورشـيد و                  

  . از جهان هستند شخصيت حقوقي با هم تفاوت دارند و يا نه زيرا مي پندارد هر دو ذهني اند و تفسير انسان

  

 نشان دهنده اين است كه قضات باهوش ايراني پي به اين حقيقـت         از لحاظ رويه قضايي ، آنچه كه در عمل رخ مي دهد ؛       

  :مهم برده اند و  شخصيت حقوقي را به رسميت نشناخته اند 

  

 شخصيت حقوقي را به يك يا چند نفر شـخص            اعمال تصدي هر          تا آنجا كه اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه مشورتي ؛          

   11. حقيقي مربوط دانسته و اشخاص حقيقي را شخصا محكوم نموده اند 

 

   در ماده نوزدهم قانون صدرو چك آمده است نائب و منوب عنه از جمله در اشخاص حقوقي ؛  هر دو متضامنا ؛                           در قانون ،  

در قانون جرائم رايانه اي نيز هـم مـدير و           12) . سناد تجاري مدنظر نباشد   اگر مباحث ا  ( مسئول پرداخت وجه چك مي باشند ؛        

 همچنين قانونگذار در مواردي مدير وشركاي با مسئوليت محدود را كالهبردار 13 .هم شخص حقوقي ، هر دو شماتت شده اند 

ل جـرائم خـويش گردانـده                    دانسته و اعمال نيابتي را به پاي شخصيت حقوقي ننوشته است و در واقع شـركا را شخـصا مـسئو                    

  14. است 

 فرمانده و رهبر است و او مامور اجراي فقه است و فقه است كه به وجود او به عنوان يك شخص طبيعي كـه در                              ولي فقيه ؛  

  ) .اصل يكصد و هفتم . (  قابل شماتت نيز هست معنا مي بخشد  صورت مرتكب شدن جرمي ،

پس فقه يكـسري معـاني هـست كـه واقعـا      .  كرد كه او بر امت واليت دارد اما امين از سوي شرع است            اما نبايد فراموش    

وانگهي اگر شخصيت حقوقي وجود حقيقـي دارد پـس چـرا مـا              . وجود دارد و نبايد فقه را نوعي شخص حقوقي قلمداد كرد            

  امثالهم قائل باشيم ؟عدالت و حسن سابقه و   ايمان ؛ براي زمام داران آن يك سري صفات نظير ،
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  . اصل است و نه شخصيت يت پس فرد

  

 اقتـصادي و اداري و غيـر    مالي ؛  جزائي ؛  طبق اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران كليه قوانين و مقررات مدني ؛   

كل مال به باطـل باشـد و يـا    اينها بايد براساس موازين اسالمي باشد و در اسالم نيز معامالت مردم امضا شده است مگر اينكه ا        

مسئله جرم و جنايت و تقصيري  مطرح گردد كه از دست بر قضا در وضعيت شخصيت حقوقي اين چنـين شـده اسـت يعنـي      

 كالهبرداري مي كند و از جنبه حـق   مديري كه سمت او براساس قانون معلوم نيست اما از نظر فقه معلوم است ؛ به نام شركت              

را شماتت كرد زيرا شخصيت او از شخصيت شركت متمـايز اسـت و در اينجـا دو اراده و دو دارايـي               الناس جرم نمي توان او      

هدف از اين پژوهش ، تنها اين است كه مـي خـواهيم             .ايجاد شده است و فرض است كه او به نام شركت ؛ جنايت كرده است              

ت حقوقي كه ساخته ذهن انسان غربـي اسـت در   در كنار فقها و قضات و ساير حقوقدانان ؛ امتحان كنيم كه آيا تاسيس شخصي           

 بنابراين اين پژوهش تمامي خط قرمز هاي حـاكم بـر نظـام جمهـوري اسـالمي ايـران را                      فقه نيز سابقه داشته است و يا خير ؛        

ه و در ادامه خواهيم ديد تنها راه چاره ايـن اسـت كـ             .  پذيرفته است و هيچ گونه مقصود سياسي در تكوين آن ديده نمي شود              

اوال شخصيت حقوقي را  نفي كنيم و به شركت فقهي رجعت نماييم زيرا قوانين حقوق مدني به غير از ماده اي كـه شخـصيت                     

 نظمي منطقي دارد و در آن  نمي توان خللي و يا تعارضي در سمت ها و مـسئوليت هـا ديـد و ايـن                       حقوقي را پذيرفته است ،    

ر حالي كه شركت هاي تجاري با حقوقين چنان كرده اند كه حتي نمي توانند محصول نبوغ سالها مجاهدت فقهاي شيعه است د

ثانيا پاره اي از تكاليف و مجازات ها مستقيما متوجه خود شخص طبيعي اي باشد كه تصميمات شركت .   مدير را امين بنامند  ،

اهد داشت و سمت تصميم گيرنـده       مدني بر عهده اوست و اين معنايي جز ناديده انگاشتن وجود واقعي شخصيت حقوقي نخو              

نيز نمايندگي قراردادي از شركاي شركت فقهي خواهد بود و در صـورت تقـصير ؛  اذن منقطـع شـده و بـراي حفـظ حقـوق                             

همچنـين مـي    .  وثيقه گرفت و يا براي طلبكاران در اموال وكيل حق عيني تبعي ايجاد نمـود                  اشخاص ثالث مي توان از وكيل ؛      

 مضارب تعيين كرد زيرا فرض است كه شركت فقهي اعمال باطل اسـت و بنـابراين در شـركت     ي مردم ؛توان براي شركت فقه  

  . فقهي نمي توان تجارت كرد مگر با تعيين مضارب  
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  در فرضي بودن وجود شخص حقوقي ) يكم 
بلكه بوسـيله خـود انـسان جعـل      محسوس و قابل اشاره نيست   يك موجود عيني ؛      همانطور كه مي دانيم شخص حقوقي ؛   

البته ناگفته نماند . شده است البته آلمان ها واقعا شخص حقوقي را موجود مي دانند و از اينرو آنها را ايده آليست نيز ناميده اند 

 چنان شـيفته حقـوق بيگانـه شـدند كـه           كه اين جعل توسط حقوقدان فرانسوي رخ داد و سپس مقلدين ايراني قانون تجارت ؛              

 چندانكـه بزرگتـرين    سره قانون تجارت فرانسه را تقليد و ترجمه كردند و سـپس قـانون اقتباسـي را بـه آغـوش كـشيدند ؛                      يك

قانون مدني زير بنايي همچون فقه داشت ولي قانون تجارت چنين زير بنايي نداشت و               : حقوقدان ايران در اين باب مي نويسد        

   15.  بيگانه يكسره تقليد و ترجمه بود و با ذهن هاي خودي

  

    البته در اينكه قبل از اين اقتباس اشخاص حقوقي حقوق عمومي حاكم و اشـخاص حقـوقي حقـوق خـصوصي از چگونـه                        

وضعيت حقوقي برخوردار بودند خود محل تامل و نظر است و ليكن ما از بيان آن فارغيم زيـرا بايـد آن را در تـاريخ حقـوق                             

 مربوط به اين   شخص حقوقي به مفهوم پيش گفته وجود داشته است و يا خير ؛   اريخ فقه ؛  مطالعه كرد اما در اين مسئله كه در ت        

  .  مقال است  و از طرف ديگر تمايالت و خيانت هاي حكومت هاي پيش از جمهوري اسالمي ما را ماخوذ نمي كند 

  

نده ي خود ندارد و بنـابراين آنچـه          شخصيتي ممتاز و منفصل از اعضاي تشكيل ده             فردگرايان معتقدند كه شخص حقوقي ؛     

كه شخصيت حقوقي است چيزي بيش از اتحاد اعضاي تشكيل دهنده ي آن نيست و خود شخص حقوقي فرضي قانوني بيش                     

 در برابر مكاتب تحققي معتقدند كه شخصيت حقوقي صرف نظر از اعضاي تشكيل دهنـده اش وجـود دارد و بايـد                       16. نيست  

 خاصـه از اتحـاد حقـوق و     ناگفته نماند بزرگترين فجايع در طول تاريخ بشري از همين طرز تفكر ؛ محترم شناخته شود و البته      

  .  سرچشمه گرفت  دولت و اعتقاد به وجود واقعي شخص حقوقي ،

  

     نظريه نفي شخص حقوقي در مقابل قـانون تجـارت فرانـسه مـورد اقتبـاس واقـع شـده ؛ قـرار داشـت زيـرا نظريـه نفـي                                

ــت و                                              ــول نداشـ ــده اش قبـ ــشكيل دهنـ ــضاي تـ ــر از اعـ ــرف نظـ ــوقي را صـ ــصيت حقـ ــوقي ؛ شخـ ــخص حقـ شـ

حال آنكه قانون پيش گفته بر مبناي واقعي بودن شخصيت حقوقي نگاشته شده بود و به شركت هـا شخـصيت حقـوقي مجـزا                   

وقي اقتضا  مي داشت كه به محض تشكيل شركت رابطـه مالكيـت شـركا و         به عبارت ديگر ؛ نفي شخصيت حق      . اعطا مي كرد    

سرمايه قطع نگردد و سرمايه آورده شده به همه اعضا تعلق داشته باشد و حال آنكه در قانون فرانسه مورد اقتباس واقع شـده ؛                         

ص حقوقي بود تعلق پيـدا  به محض تشكيل شركت اين رابطه گسسته مي شد زيرا اين اموال به يك وجود واقعي كه همان شخ  

مي كرد و مديران نيز در اين ميان با تاج و تختي مواجه شده بودند كه صاحبي بي زبان و رام به نام شخص حقـوقي داشـت و                            

  . آنچه مي كردند شركت را ماخوذ مي كرد حتي اگر فراتر از اختيارات تفويضي عمل مي نمودند 

                                                 
 �Vپ هQ!C  ن ؛ ا�!��رات  داد�!�  ���= ؛  د?;�V  از &���ز?�ن ؛  ��R�ن ��Zرت در ��� Qi��R &%��� ،  ����8 و R=ا�l ، د�=�V�� ؛ 15
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 كه نيازهاي اساسـي مـردم    ه چيزي فراتر از نمايندگي بود و در شركت هاي بزرگ ،     مديران ،  با سمتي مواجه شده بودند ك        

  . تفاوت چنداني نمي كرد  را تامين  مي كرد با اراده فراعنه مصر ؛

  

  . فرضي است و يا آن نفي مي كنند      به نظر مي رسد حق با كساني است كه قائل بر اين هستند كه شخص حقوقي ؛

  

بد و بدتر اين رجحان صورت مي گيرد زيرا در ادامه خواهيم ديد كـه نـه فرضـي بـودن شـخص حقـوقي و نـه                                       البته بين   

اما در ميان نظريه واقعي بودن شخص حقوقي و نظريه فرضي           .  هيچكدام قرين با حقيقت نيست        واقعي بودن شخص حقوقي ؛    

ر نظريه فرضي بودن شخص حقوقي ايراداتي وارد شده از قبيل ب. بودن آن ؛ نظريه فرضي بودن شخص حقوقي مرجح تر است           

اينكه فرض مناسب حال قانونگذار نيست زيرا او بايد مصمم باشد و مقرر بـدارد نـه اينكـه فـرض كنـد كـه چيـزي باشـد يـا                              

  17. نباشد 

  

 شخـصيت مـستقل از    ترك را دنبال مي كننـد ؛  فرض مي شود كه اشياء بي جان و انسانهايي كه يك هدف مش       به هر تقدير ؛   

 چرا بايد اين فرض صورت بگيرد ؟ خوب شايد در جواب گفته شود زيرا نمي توان پذيرفت  اما سوال اينجاست ؛ . اعضا دارند   

 در پاسخ مي توان گفت كـه بـه جـاي قطـع            هر يك اعضاي گروه در تمامي اعمال الزم براي نيل به هدف گروه شركت كنند ؛               

 مي توان اين فرض را كنار گذاشت و تك تـك شـركا را     بطه شركا با سرمايه و اختصاص آن به يك شخص حقوقي فرضي ؛        را

در ذره ذره سرمايه سهيم دانست و سپس نسبت به تفويض اختيار شركا بـه يـك وكيـل مـدني اقـدام كـرد و در صـورتي كـه                                       

ي را مرتكب شد ؛ اذن را قطع شده و يـد او را ضـماني فـرض كـرد و خـود او را      وكيل نامبرده كوچكترين تقصيري و يا جنايت  

دوباره ايراد  مي شود كه اين استدالل يعني انكار فرضي بودن شخص حقوقي و در              . شخصا مسئول اعمال و رفتارش قرار داد          

ان گفت كه در سيـستم فقهـي و    در برابر مي تو  باعث تضييع حقوق اشخاص ثالث مي شود ؛  واقع نفي وجود شخص حقوقي ،     

مدني نيز حقوق اشخاص ثالث مدنظر است تا آنجا كه صاحب انواع مالكيتي كه مورد انكار يا غصب واقع شـده اسـت ؛ حـق                          

وانگهي ؛  مي توان از وكيل وثيقه گرفـت  .  مطالبه نموده و سپس مغرور به غار مراجعه مي كند  خود را در دست هركس بيابد ؛     

 اوال بخـاطر اينكـه بـراي     با اين تفاوت كه دستگاه فقهي و مـدني ؛   . ش براي طلبكاران حق عيني تبعي ايجاد نمود         و يا در اموال   

 مسئله عدم امكان شـماتت شـخص حقـوقي در آن مطـرح نمـي شـود و ثانيـا در آن                         شخصيت حقوقي قائل نيست ؛      شركت ، 

ــدير ،  ــطالح مـ ــه اصـ ــسئوليت بـ ــي ،  مـ ــض تخطـ ــه محـ ــت و بـ ــت اسـ ــود  وكالـ ــصيرها و                                            خـ ــسئول تقـ ــصا مـ  شخـ

  . جنايت هاي خويش است زيرا تقصير به انقطاع اذن مي انجامد  

  

    سومين ايرادي كه در نفي وجود فرضي شخصيت حقوقي شده اين است كه پس تكليف وقف چه مي شود ؛ تكليف امـوال               

شركت نام دارد و اقامتگاه و تابعيت و دارايـي كـه بـا         . ستي مجزا از دارايي شركا باشد        دارايي شركت باي    شركت چه مي شود ؛    
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در مقام پاسخ مي توان گفت مجهول المالك نيز هم .  تمامي اين آثار حقوقي با مشكل مواجه مي شوند    نفي شخصيت حقوقي ؛   

ي شركا در دارايي شركت مخلوط نمي شود زيـرا          نام دارد و هم تابعيت دارد و از سوي ديگر در شركت هاي فقهي هرگز داراي               

 وقـف   اما سوال اصلي و تاثير گـذار ايـن اسـت  ؛    .   مشاركت نموده اند  فرض است كه آنها تنها در آورده هايشان در شركت ؛     

ملـك نيـست كـه مملـوك     وقف ؛ حبس مـال اسـت ؛   .  متولي است   وقف است و متولي ؛    چيست ؟ مي توان گفت كه وقف ؛       

و نمي توان آن را با اشخاص حقوقي حقوق عمـومي  د و محتاج شخص حقوقي باشد و مثل اموال مجهول المالك است        بخواه

  .و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي قياس كرد  و نمي توان به آن مفهوم شخص حقوقي غربي و آلماني را اعطا كرد 

    

 امين و وكيل       صرف نظر از اينكه متولي ،         ؛ 18كشيده مي شود     نقل شده است كه با قياس دين به نابودي            ،) ع(   از امام صادق    

 قياس كرد زيـرا متـولي در صـورتي كـه      وقف است و نمي توان اختيارات آن را با اختيار نامعمولي مدير در اشخاص حقوقي ؛         

اي تجـاري منعـزل    خود به خود منعزل مي شود و حال آنكه مديران در شـركت هـ   فاقد شرايطي كه واقف تعيين نموده گردد ؛ 

  .نمي شوند 

  

تنها فصل مميزه ميان تراكتور و انسان اراده و اختيار است و            .  هم نام دارد و هم تابعيت دارد         يك دستگاه تراكتور ؛         وانگهي ؛ 

يـه و   به اين اراده يورش برده است زيرا قانونگـذار و قاضـي و فيلـسوف و فق     قانونگذار به انحاء مختلفه ،     در شخص حقوقي ؛   

حقوقدان به خوبي مي دانند كه اين انسانها هستند كه شخص حقوقي مرده را زنده مي كنند و تا جايي كه ممكن است بايـستي                      

اما قانونگذار و همچنين رويـه قـضايي گـام فراتـر            . راه ريا و تصنع را مسدود كرد و نسبت به تقلب و سو استفاده مظنون بود                 

  : ساسا نمي خواهند شخصيت حقوقي را بپذيرند نهاده اند و نشان داده اند كه ا

  

  19: اشخاص ذيل كالهبردار محسوب مي شوند  . 1

  . اظهار كرده باشند ............ موسسين و مديراني كه بر خالف واقع پرداخت تمام سهم الشركه . الف 

  . مزور منافع موهومي را بين شركا تقسيم كنند مديراني كه با نبودن صورت دارايي يا به استناد صورت دارايي . ج . ........   ب 

  

 قانونگـذار بـرايش چنـدان مهـم نيـست كـه مـدير و موسـسان بـه نـام                                             همانطور كه در ماده مذكور مالحظه مـي شـود ؛          

ر در اينجـا     قانونگـذا   در واقـع ؛   . شخص حقوقي در دارايي تصرف مي كنند و جزئي از انـدام و پيكـره شـخص حقـوقي انـد                      

 قـانون تجـارت     588 و   587 و   583 قانون مدني و ماده      1002شخصيت حقوقي را به رسميت نشناخته است و اين ماده با مواد             

 امـوال                     بـا وجـود نهادهـايي مثـل وقـف ؛ بيـت المـال ؛             در تعارض است و از سوي ديگـر در فقـه نيـز شخـصيت حقـوقي ؛                 

   هرگز مطرح نشده است و با توجه بـه قاعـده وزر ؛ در عمـل ،                  حكومت و زمين هاي مفتوح العنوه  ،        لقطه و     مجهول المالك ؛  

  .وجود واقعي و يا فرض قانون گذار  بر اراده ي مستقل شخصيت حقوقي از شركا و مديران انكار مي شود 
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در : ((  مقـرر مـي دارد       1369 / 9 / 19  قانون مجـازات اخاللگـران در نظـام اقتـصادي مـصوب            2           تبصره دوم از ماده     

مواردي كه اقدامات مذكور در بندهاي ماده يك اين قانون از طرف شخص حقوقي اعم از خـصوصي يـا دولتـي يـا نهادهـا و                           

م به مجازات مقـرر در ايـن مـاده محكـو    ....... فرد يا افرادي كه در انجام اين اقدامات دخالت داشته اند     تعاوني ها انجام گيرد ،    

  20. خواهند شد 

در صورتيكه كارفرما شخص حقوقي باشد مسئوليت هـاي جزايـي مقـرر در ايـن قـانون           ((  قانون تامين اجتماعي     109    ماده  

متوجه مدير عامل شركت و هر شخص ديگري خواهد بود كه در اثر فعل او موجبات ضرر و زيـان سـازمان يـا بيمـه شـدگان          

  21. فراهم شده است 

  

در كليه مواردي كه بـه       ((  ده ي ششم از قانون نظام صنفي مصوب سيزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و پنجاه و نه ؛                     بر طبق ما  

موجب اين قانون مسئوليت متوجه اشخاص حقوقي باشد ؛ مدير عامل و يا مـدير مـسئول شخـصيت حقـوقي كـه دسـتورات                         

  22)) . هد شد كيفر در مورد خود آنها اجرا خوا را داده اند ،) ارتكاب جرم (

  

مصوب بيست و هـشتم اسـفندماه يـك هـزار و     (    طبق قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين            

 همان قانون ؛ شخـصا      85مدير و مديران مسئول ذيربط در صورت تخطي از مواد قانوني از جمله ماده               (( سيصد و هفتاد و سه      

  23.)) . اند قابل تعقيب و مجازات شناخته شده 

  

اعالم عدم مسئوليت حقوقي مديران شركت در قبال خواهان با توجه به صـحت صـدور چـك مـستند       ((   در رويه قضايي نيز     

  24)) . دعوي بي وجه است 

 اموال شركت را از باب تامين خواسته  در صورتي كه مدير عامل شركتي متهم به صدور چك بالمحل به عهده شركت باشد ،(( 

  25)) .  توقيف نمود نمي توان

  

 قانونگذار اعمال و وقايعي كه به نام شخص حقوقي و به نيابت از او انجام مـي شـود را بـه               همانطور كه مالحظه مي شود ؛     

خود نائب و نماينده شخص حقوقي مربوط مي كند و در واقع معنـاي ديگـر ايـن حـرف ايـن اسـت كـه شخـصيت حقـوقي                                           

  .كب تقصير و جنايت گردد نمي تواند مرت
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 هـر يـك از مـديران و      جرائم اشخاص حقوقي پيش بيني ؛ مع هـذا ؛ 568 در قانون مجازات اسالمي در ماده ي              سرانجام ؛ 

  . مسئوالن كه اشخاص حقيقي هستند قابل شماتت تلقي شدند 

  

   

  واند مرتكب جرم شود و انسان از خود مـي پرسـد ؛        به عبارت ديگر شخص حقوقي اگرچه مي تواند معامله كند اما نمي ت   

پس سخن اين است كه اراده نمي تواند يكجا موثر          . اين چه اراده اي است كه معامله او نافذ است اما تقصير او پذيرفته نيست                

 تفصيلي كرد البته در اين باب مي توان بحث هاي. باشد و جاي ديگر موثر نباشد و اين موجب وهن استدالل حقوقي مي شود           

 اما به هر تقـدير در    نيازي به شركت در عنصر مادي نيست ، كه مثال در جرائم ، عنصر مادي وجود دارد كه در اعمال و وقايع ؛  

عالم اعتبار نيز شخص حقوقي مرده اي بيش نيست كه تنها بوسيله يك انسان زنده مي شود ؛ وانگهي حتي خاسـتگاه خـارجي                        

ج نه مفهوم دارد و نه مصداق دارد و مثال مثل وقف نيست كه بگوييم يك مال در جهان خارج اسـت                    ندارد يعني در جهان خار    

 اعتبـاري و   همانطور كه پـيش از ايـن بيـان شـد ؛ شخـصيت حقـوقي ؛       . معامالتي مي كند      كه متولي براي امكان انتفاع از آن ؛         

ير و يا نظريات هگل از جمله امكان اجتماع نقيضين كه محصول مخيله انسان است همانند خيال شريك براي خدا ، مربع مستد         

  .  بنابراين  چاره اي نيست جز اينكه شخصيت حقوقي را از اساس  ؛ انكار كنيم  .   ما بر همه اين حرف ها نقد داريم

  

عي فقهي بر آن    مسئله مستحدثه بوده و من           ممكن  است گفته شود صرف نظر از اينكه اشخاص حقوقي هستند و يا نيستند ؛               

 عقد شركت است زيرا احتمـال غـرر در    اما تنها عقدي كه در كتابهاي فقهي با بيشترين حساسيت مواجه بوده ؛      . نمي توان كرد    

  . اولين شركتي كه در شرع باطل اعالم شده است شركت اعمال يا ابدان است . اينگونه مشاركتها بيشتر از عقود ديگر است 

  

 مـستقل از ديگـري اسـت و در     نگونه شركت ها گفته اند كه في المثل هر يك از دو نفر از نظر بدن و كار ،        در دليل بطالن اي   

  نتيجه فايده عمل او نيز فقط مال خودش خواهد بود و بنابراين معلوم است كه فقهاي اماميه نسبت به غرر و اكل مال به باطل ؛                       

  26. حساسيت زيادي به خرج مي داده اند 

  

از چنين شركت هايي غرر عظيمي بر مي خيزد و معلوم نيست            : ز استادان در دليل بطالن اينگونه شركت ها نوشته اند             برخي ا 

 البته ممكن است گفته شود كه دليل بطالن در اينجا غرر است نه              27. هر شريك در برابر كاري كه مي كند چه بدست مي آورد             

 اما سوال اينجاست كـه   از شركت هاي فقهي شخصيت حقوقي نداشته اند ؛ وجود اعتباري شخصيت حقوقي چه اينكه اين نوع         

  با وجود شخصيت هاي حقوقي كنوني احتمال غرر بيشتر شده است يا كمتر ؟ 
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  . بنظر مي رسد كه احتمال غرر فزوني يافته است و در هر حال شخصيت حقوقي موانع بسياري در راه خود دارد 

  

  . قدي را پيش بيني كرده اند كه مضاربه نام دارد      فقهاي ما براي تجارت ع

  يكي از ويژگي هاي منحصر به فرد در عقد مضاربه اين است كه مضارب به نام خود معامله مي كند و اي كاش مـديران نيـز                           

 همچنـين   يعني فقهاي ما براين اساس مسئوليت فردي مضارب را در برابر تعهدهايش پذيرفته انـد و               . مانند مضارب مي بودند     

 شخصيت خود مضارب     حقوق اشخاص ثالث نيز حفظ مي شود زيرا شخص ثالث اينك كه معامله به نام خود مضارب است ؛                  

  . را وارسي مي كنند 

  

  بنظر مي رسد كه مي توان مشاركتهاي خويش را فقهي ساخت و سپس چنين شرط كرد كه با اكثريت آرا تصميمات اخذ شود     

  .   صورت لزوم تعيين نموده و به او اختيار داد كه مضاربي براي شركت فقهي تعيين كند و سپس وكيلي مدني را به
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  در واقعي بودن وجود شخص حقوقي ) دوم 
 شايد يكي از انتزاعي ترين و در عين حال جنجـالي تـرين و دور از شـان خواننـده                  واقعي تلقي نمودن اشخاص حقوقي ؛     

استگاه ترين مسائل مطروحه در حقوق باشد و از لحاظ فلسفه محض نيز نمي تـوان آن را توجيـه كـرد يعنـي از     محترم ؛ بي خ   

 قـانون تجـارت مـا براسـاس          زمره كليات نيست و در مورد بررسي فلسفي اين قضيه نيز برنامه خاصي در فصول آينده داريم ؛                 

نسه اقتبـاس شـده اسـت و مـسئوليت مـدير در آن بـا هـيچ يـك از                                    بر مبناي همين نگرش از قانون قديم فرا         تقليد و ترجمه ؛   

آلمـان هـا   .  در تعـارض مـي افتـد     سمت هاي فقهي سازگاري ندارد  و همچنين در مسئله كيفر شخص حقوقي با قاعده وزر ؛  

آن بي اثر مـي شـود و آن         معتقدند كه شخصيت حقوقي واقعا هست و به بزرگترين آن روح مي گويند زيرا ديالكتيك هگل در                  

  . كل از نسبت ها و عوارض مصون است 

  

 به صورت ممتاز وجود دارد و داراي اراده اي است   شخصيت حقوقي صرف نظر از وجود اعضاي خويش ؛      در اين نظريه ؛

اص طبيعـي ، بـه        كه از اراده ي اعضاي خويش منفصل است و بنابراين شخصيت حقوقي مي تواند با اعطاي نمايندگي به اشخ                  

زندگي حقوقي بپردازد و حال آنكه در ادامه خواهيم ديد ايـن اختيـار فراتـر از يـك نماينـدگي سـاده اسـت و همـه حقـوقين                                    

 بـسيار زيـاد    متفق القولند كه في المثل در يك شركت با مسئوليت محدود امكان ارتكاب جرم توسط مغزهاي متفكـر و زنـده ؛     

.                  از خود مي پرسد اين چه نماينده اي است كه مي تواند به نام شركت جرم كند و شـركت مجـرم تلقـي گـردد                            است و انسان  

 مسئوليت كيفري را بر دوش مغزهاي متفكر در شـخص حقـوقي انداختـه      قانون تجارت ؛   115و قانونگذار نيز صريحا در ماده       

  .رابطه شركا با سرمايه قطع مي گردد و به تملك شخص حقوقي در مي آيد  ل ؛ همچنين در اين نظريه ؛ پس از تشكي. است  

  

و معصومين كه در راس تمامي عقال و بلكه رئيس همه آنها بودنـد در حـالي                 ) ص(    سوال اينجاست كه چرا حضرت محمد       

خـصيتي منفـصل از امـت        بـراي حكومـت خـود ش        كه نهاد وقف و نهاد حكومت هر دو در زمان حيات ايشان وجود داشتند ؛              

.            مسلمان قائل نشدند ؟ پاسخ چندان دشوار نيست زيرا آنها حكومت را مال مردم مي دانستند نـه ملـك كـه مملـوك بخواهـد                        

 همچنين است در وقـف و در    همانطور كه از نامش پيداست مال است نه ملك كه محتاج شخصيت حقوقي باشد ؛       بيت المال ؛  

و . موال مجهول المالك و امثالهم چندانكه سيد محمد كاظم طباطبايي نيز بين ملك و مال فرق نهاده اسـت                    خمس و زكات و ا    

 امـام    ملكيت براي امت شيعه بوده است نه براي اشخاص حقوقي و حتي اگر ملكيت بـراي امـام باشـد ؛    اگر هم ملكيتي بوده ؛  

  . جهان خارج بي مفهوم است اما مصداق دارد امامت مفهومي كلي است كه اگر چه در . شخص حقوقي نيست 

  

    براي ارزيابي نظريه وجود واقعي شخص حقوقي كه حاكم بر حقوق كشور ما نيز هست ابتدا الزم است با عقايد دسته اي از  

آنچه كه از ابتدايي ترين روابـط جمعـي انـساني در بـرش هـاي تـاريخي                  : فالسفه پيرامون ماهيت شخص حقوقي آشنا شويم        

  28.  زندگي انسانها به صورت طايفه اي و قبيله اي و عشيره است  متصور است ؛
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ــيش رو هراســناك اســت    ــر حــوادث طبيعــي و خطــرات پ ــو خاســته در براب ــسان اجتمــاعي ن ــه                             .      ان ــن حــال قبيل ــا اي ب

در اينگونـه جوامـع كـه       .  گنگ و نامفهوم اسـت       جلوه اي از اتحاد تمامي اعضا است و مفهوم شخصيت حقوقي معاصر در آن             

 قبايل به سوي خدايان جنگ و قهر و عشق و محبت و دريا پناه مي برند تا از شدت  هنوز نيروي شناخت بشري محدود است ؛

   كاهنـان ؛    انبوهي از   نياز اجتناب ناپذير جوامع ابتدايي به ارتباط بين خدايان طبيعت و گروههاي انساني ؛             . هراس جهل بكاهند    

شاهان تجسم بخش مفهـوم شـخص حقـوقي    . جادو گران و كارگزاران اصنام و بت هاي دست ساخته بشر را فراهم مي سازد             

  . تلقي مي شدند و ليكن يك انسان بودند 

  

زمين فرعون مصر خود را خدايي مي پندارد كه جامه بشري پوشيده و بر روي               .      فرعون ساالري پا به عرصه ظهور مي نهد         

رفته رفته با ظهور .  نازل گرديده است و سيطره و شكوت او برتر و باالتر از همه كاركنان و كاهنان و كارگزاران جادويي است  

.  تضمين آزادي هاي انـسان اسـت    در بينش افالطون هدف اساسي دولت ؛. پيامبران و فالسفه قدرت شاهان تضعيف مي شود       

. از نظر افالطون فالسفه و متفكران مي توانند بهترين مديران براي جامعه باشند              . كامه است   بدترين دولت ها همانا دولت خود     

 قائل نيست و خير مطلـق انـسانها را     اراده اي منفصل از مردم ، از لسان افالطون مي توان فهميد كه او براي شخصيت حقوقي ،         

ازمان جامعـه انـساني در خـدمت همـه و هـر يـك از افـراد                                     دولت را گونـه اي سـ      افالطون ، . پادشاه اصلي حكومت مي داند      

  29. مي داند 

  

.  بدسـت آوردنـي اسـت      انتظام فطري مجموعه غايت هاي فردي است كه توسط بيشترين افراد ؛  كشور ارسطويي ؛   -    دولت

  . ل از آن ندارد بنابراين از نظر ارسطو دولت همان ملت است و شخصيتي ممتاز و منفص

  

 معتقد است كه دولت حافظ منافع شهريار است نه جماعت و بنابراين دولت ممتـاز از ملـت اسـت و تـامين               نيكالماكياول ؛ 

  30. منافع دولت خود به تامين منافع فرمانبران مي انجامد 

  

و انسانهايي كه زير سيطره حكومت نباشند ؛         به پندار ا     معتقد است كه دولت شخصيتي جداي از ملت دارد ؛               توماس هابس ؛  

  31. بر حسب طبيعت با يكديگر به خصومت و كشمكش مي افتند 

  

 همانند هابس براي شخصيت حقوقي دولت ارزش قائل است ليكن لزوم تعادل قوا را براي تضمين عدالت مطرح         جان الك ،  

 و در نهايت روسو آزادي كامل فـرد را تحقـق ناپـذير دانـسته و      نظر مشهور تفكيك قوا را مطرح مي سازد   منتسكيو ؛ . مي كند   

  .نظريه مشهور قرداد اجتماعي را بنيان مي نهد 
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 دولت به نظر او از محدوديت ارادي هر فرد در ارتباط با ديگران بوجود مي آيد و بنابراين دولت خود ملـت و آزادي هـركس               

اه چاره را در تفكيك قوا ديده زيرا مشهور است كـه ايـن قـدرت اسـت كـه            تنها ر    منتسكيو ؛  32. منوط به آزادي ديگران است      

 يعني حاكم بـه      قدرت را خنثي مي كند اما به نظر نگارنده شايد قدرت خنثي شده باشد ليكن در طبقه حكام خنثي شده است ؛                     

ديران قواي ديگر كه تعدادشـان از       خوبي مي داند كه طبقات زيرين را به سادگي مي توان تحت فشار قرار داد و تنها در برابر م                   

به نظر نگارنده ، راه چاره اين است كه شخصيت حقوقي را . عدد انگشتان دست كمتر است بايستي كمي تا قسمتي محتاط بود   

  . مسئوليتي فراتر از امين براي آنها قرار داد و يا دستكم آنها را امين و وكيل دانست  از اينها گرفت و براي سمت مديريت ،

  

 كشور است كه اينك در جهان وجود دارد و كشور ما            - كامال متفاوت با مفهومي از دولت        كشور ؛  –    در اسالم مفهوم دولت     

 كشور غربي قـرار گرفـت و بعـضي    -نيز تقريبا در برزخ اين دو مفهوم قرار دارد زيرا پيش از انقالب اسالمي تحت تاثير دولت 

   .دست خود را به خيانت آلوده كردند 

است؛ هرچند در سده اخيـر بـسياري از كـشورهاي             هاي اسالمي، پيشينه طوالني نداشته      ساالري در حكومت    ساختارهاي مردم   

، نهادهايي  ايراندر  .ساالري كشورهاي اروپايي و آمريكايي را در كشور خود پياده كنند            اند كه الگوهاي مردم     اسالمي سعي داشته  

 .، از ابتدا مخالفت بعضي روحانيون را برانگيختمجلسچون 

زنيد؛ پس معني واليت چه  رأي شما چيست كه امروز حرف از وكالت ملت مي ((:است  در اين باره گفتهاهللا نوري   شيخ فضل     

خدا، امور مـردم را بـه فقهـا و مجتهـدين            . خواهيد به مجلس ببريد     ميفيه كيست؟ امور عامه را        شود؟ موكل كيست و موكل      مي

البدايـه باطـل اسـت؛ چـرا كـه       رأي شما مـن . خواهيد امور مردم را برويد به خراز و بقال و بزاز و طرار بدهيد  شته، شما مي  اگذ

  33.  ))شود كثرت رأي دليل صحت نمي

  :نويسد  ميحكومت اسالميخميني در توصيف امام 

. اسـت   البته نه مشروطه به معني كه امروز متعارف شده        . است  حكومت اسالمي سلطنت مطلقه و استبداد نيست، بلكه مشروطه        ((

گـوييم   ايـن كـه مـي   . ت اسالمي، اين نيست كه قوانين تابع آراي اشخاص و اكثريت مـردم باشـد        مقصود از مشروطه در حكوم    

ها يك  اين. هايي را رعايت بكند مشروطه، از اين جهت است كه در حكومت اسالم، سلطان مقيد است كه در اجرا و اداره شرط     

يعنـي سـلطان، بايـد مقيـد بـه      . است  معين شده- صلوات اهللا عليه   -كريم و سنت رسول اكرم      مجموعه شرط هستند كه در قرآن     

  34 )) .احكام و قوانين اسالم باشد و اين قوانين را رعايت كند و همين قوانين در جامعه اجرا شود
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 مفهوم امت به كـار رفتـه          تاريخي و فرهنگي و رواني استوار است ؛              در اسالم به جاي مفهوم ملت كه بر مشتركات نژادي ؛          

از سوي ديگر ابوعلي سينا معتقد است كه واضع قـانون بايـد در مرتبـه اي               . راين اسالم مرز جغرافيايي نمي شناسد       است و بناب  

باالتر از اراده هاي فردي باشد و بنابراين هيچ كس جز ذات احديت نمي تواند منشاء تشريع مقررات ازلـي و ابـدي در جهـت           

  35. خير دنيوي و اخروي باشد 

  

 كشور هرگز به مفهوم كنوني اش در اسالم مطرح نبـوده و نيـست كـه بخواهـد شخـصيت                     – گفته شد دولت         بنابر آنچه كه  

 بايـد از   قانون گذار اصلي نيز خدا است و تمامي قوا كه خود جزء امـت هـستند ؛   . حقوقي ممتاز داشته باشد و يا نداشته باشد         

  . فرامين الهي تبعيت كنند و معيار برتري تقوا است 

  

 بنابراين خود فقيه نيز جزئـي از     خود فقه است و نه حكومت فقيه ؛          معتقد است كه مسئله حاكميت ؛       ت اهللا جوادي آملي ،       آي

 انـساني مـامور اجـراي فـرامين الهـي                                          امت اسالمي است و به پشتوانه فقه ؛ بـدون اينكـه شخـصيت حقـوقي در كـار باشـد ؛                     

  36. مي شود 

  

 ميسور نباشد زيرا شخص حقـوقي كـه جـداي از                  بدين ترتيب به نظر مي رسد كه پذيرفتن وجود واقعي شخص حقوقي ؛            

 در عمل وجود خارجي ندارد و از سوي ديگر قائـل بـودن بـه وجـود واقعـي             ملت و امت و اعضاي تشكيل دهنده اش باشد ؛         

آن صورت دولت در برابر ملت قرار مي گيرد  و وجـودي ممتـاز و         حاكميت ملت را انكار مي كند زيرا در           شخصيت حقوقي ،  

 حاكمند و از سوي ديگر بيت المال نيـز           منفصل از ملت خواهد داشت و حال آنكه فرض است كه مردم در ذره ذره حكومت ؛                

خصيت حقوقي مال است و در صورتي مي تواند مال باشد كه قائل به شخصيت حقوقي نباشيم زيرا در صورت قائل بودن به ش       

  . بيت المال تبديل به بيت الملك مي شود  براي دولت ؛

  

      همه ما شاهد بوده ايم كه مردم مسلماني بر عليه حكومت هاي  دسـت نـشانده امپرياليـستي قيـام كـرده انـد و حكومـت                         

تاسـيس زهرآلـود    چـرا ؟ پاسـخ در شخـصيت حقـوقي مجـزا از مـردم ،                 . سرنگون شده است اما هيچ چيز تغيير نكرده است          

امپرياليستي است كه حقوقدان خوب مي فهمد كه چه ابزار كم هزينه اي در اختيار امپرياليست قرار دارد تا مـردم را از صـحنه                         

  .  نمايندگان مردم دست در دست استثمارگران قرار دهند  حذف كنند و با اينكه مردم در خيابان ها هستند ؛

  

اين آلمان ها بودند كه بـراي شخـصيت حقـوقي    : ها در مباني فكري و اعتقادي تفاوت مي كنيم       از سوي ديگر ما با آلمان       

آنهـا تفـاوت چنـداني ميـان خورشـيد و           . وجودي واقعي قائل شدند و هرگونه يافته هاي بشري را فنومنال و تفسيري كردنـد                

  .گمراهي اينان بيافزايدشخص حقوقي قائل نيستند زيرا معتقدند هر دو تجلي ذهن انسانند  و خدا بر 
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 در واقع ممكن است همه چيز در جهان خارج با آنچه كه ما معتقديم فرق نيـز بكنـد و            ايده آليست هاي آلماني مي گويند ،      

           ايده آليست هاي آلماني به جهاني خارج از ذهن انسان اعتقادي ندارند و همه چيز در در حد تفاسير انساني فـرو                              به هر روي ؛   

مي كاهند و اگر دستمان به آنها مي رسيد چشمانشان را جلوي خورشيد مي گرفتيم تا بينايي شان را از دست دهند وحكـم بـه                         

  .وجود جهان خارج كنند و بفهمند كه سببي هست كه مسبب شده كور و نابينا شوند 

  

بزرگي نيـز آفريدنـد و تنهـا در يـك صـورت اسـت كـه                            از سوي ديگر آنها معتقد به اتحاد حقوق و دولت بودند و فجايع    

تنهـا در  . پس گرفتن تاسيس شخصيت حقوقي از دولت اسـت   مي توان اژدهاي سركش قدرت را به زنجير كشيد و آن حربه ؛        

ـ        اين صورت است كه مي توان آسوده بود و نفسي به راحتي كشيد  و اصل تفكيك قوا ؛                   بايـد  . ست   چندان تـضمين خـوبي ني

 شركت ها و موسسات حقوقي عمومي و حقوق خصوصي گرفت و انـساني را نماينـده تمـامي     شخصيت حقوقي را از دولت ؛     

 به كابوس    شركا ديد و در امور تجاري مضارب تعيين كرد و از او تضمين هاي متفاوت دريافت كرد تا آرزوي صندلي قدرت ؛                     

  .  تغيير چهره دهد  تعهد و نيابت ؛
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   در نفي وجود شخصيت حقوقي) سوم 

    برخي خواسته اند براي شخصيت حقوقي كه نهادي دور از فقه پوياي شيعه است مثال هايي پيدا كننـد و تجربـه نيـز ثابـت         

  و وقف ؛ اما سوال اين است كه چرا با وجود مال هايي همچ          . كرده كه آنها كليات را با مفهوم شخص حقوقي مخلوط كرده اند             

و ) ص( فرستادگان خدا و خاصه خاتم انبيـا    ايقاعي چو اعراض و از همه مهمتر خود حكومت ؛        بيت المال ؛ مجهول المالك ،       

در مورد مسئله به اين مهمي چنان نشان دادند كه شخصيت حقوقي وجود ندارد و اصال چنين تاسيـسي وجـود                     ) ع(معصومين  

خواسته اند كه به اين تاسيس بيانديشند زيرا نمي دانستند كه روزي بشريت چنين تزويـري را  نداشته و آن بزرگواران نيز اصال ن 

يعني انبياء  بيت المال را ملك دولت نمي ديدند بلكه مال مردم مي دانستند و اصال چيزي بـه نـام دولـت بـه                   . به آغوش كشد    

كميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او        حا(( در اصل پنجاه و ششم مي خوانيم كه         . مفهوم كنوني وجود نداشت     

هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب يا در خدمت .  انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است          ،

  ..... )) .منافع فرد يا گروه خاصي قرار دهد 

  

درياهـا و    معـادن ؛  ي از قبيل زمين هاي موات يا رها شده ؛    و در  اصل چهل و پنجم مي خوانيم كه انفال و ثروت هاي عموم              

)) در اختيار حكومت اسالمي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت بـه آن عمـل نمايـد    ....................  رودخانه ها  و       درياچه ها ؛  

ايي ملت و دارايي حكومت اسـالمي  بنابراين بيت المال در يك دارايي داخل مي شود و آنهم دارايي همه ملت است و نبايد دار              

 پس دارايي مردم هم با دارايي دولت مخلوط خواهد شـد امـا پاسـخ     ممكن است بعضي بگويند ؛. را از هم منفك و جدا نمود      

 مردم در دارايي دولت شركت فقهي دارند ولي دولت در دارايي مردم مشاركت ندارد زيرا فرض است كه  چندان دشوار نيست ،

  البته در مسئله خمس و انفـال و امـوال مجهـول المالـك ؛          . م تهي از شركت است و اصل بر عدم وقوع شركت است           اموال مرد 

 بـه عبـارت                .  صاحب اصلي مال و مردم مخلوط مي شود و يك شركت فقهي پديـد مـي آيـد                      دارايي مردم با دارايي سادات ؛     

مردم و نمايندگانشان به تنظيم روابط ميان خويش بپردازنـد و يـك فـرد                ساده تر مي توان چندين عقد شركت فقهي داشت كه           

  .  مي تواند در دو شركت فقهي دو آورده و دو دارايي متمايز از هم داشته باشد 

 
 -ه عنوان شخصيت حقوقى به رسميت شناخته و براى آن حقوقى همسان با شخصيت حقيقىب عقاليى عرف آنچه امروزه      

  رد تأييد است؟مقدس مو شرع قرار داده، آيا از ديدگاه - حضانت حق دارد، مانند شخصيت حقيقي آنچه اختصاص به جز در

  

 مقدس، در اينكه همه حقوق ثابت براى شخصيت حقوقى از سوى شريعت  گروهى با پذيرش ثبوت شخصيت حقوقى در    

مانند  و مسجد بر وقف حتص آنچه به دليل ثابت است،: اند برخى گفته . يا نه، اختالف دارند نيز هست شرع مورد تأييد ،عقال

است؛ اما دليلى بر صحت  انفال نسبت به) منصب امامت( دولت يا و زكات نسبت به فقير آن از جهات عامه يا مالك بودن كلى

در   آن از ساير حقوق وجود نـدارد، مگـر  يا عنوان كلى فقير و نيز قرض گرفتن آنها و مانند مسجد  به- مثال-بخشيدن پول نقد

بق است و امام همان گونه كه به جهت منـصب  منط امام كه بر شخص امام عنوانى كه بالفعل بر انسان منطبق است، مانند عنوان
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اين قـضيه اختالفـي اسـت و     ( .الى را به او ببخشندبگيرد و يا امو قرض  تواند با همين عنوان مى ؛  شود مى انفال امامت مالك

اصل چهل  (امام خميني انفال را ملك امت مي داند و نه ملك دولت و در هر حال حتي اگر انفال را ملك امام بدانيم كه نيست                          

 عنوان يك انسان ؛ با اين حال امام يك انسان است و امامت هم يك مفهوم كلي است و امام انفال را به             )  و پنجم قانون اساسي   

و اشـخاص حقـوقي زيـرا كليـات در جهـان      ) امامت (مالك مي شود نه به عنوان يك شخص حقوقي و فرق است بين كليات     

خارج اگرچه مفهوم ندارند اما مصداق كه دارند و حال آنكه اشخاص حقوقي در جهان خارج نه مفهـوم دارنـد و نـه مـصداق                      

  ) . مربع مستدير  –خدا   شريك براي -دارند مثل اژدهاي سه سر 

  

 -شـده  استثنا  جز موارد-حقيقى آنچه در دليل آمده، همه حقوق ثابت براى شخصيت الغاي خصوصيت در مقابل، برخى با     

شركت يا  صحت شرط  اند گفته برخى شخصيت حقوقى را از اساس انكار كرده و  .اند را براى شخصيت حقوقى ثابت دانسته 

مـسئوليت بـر عهـده     و ذمـه  حقوق و تكاليف است و قـرار دادن  اى انتساب حقيقى آن به شخص يا اشخاص موضوع مؤسسه

   .ف نظر از اشخاص صحيح نيستمؤسسه يا شركت، صر

  

 اوال قياس شخصيت حقوقي مدنظر قانون تجارت فعلي ما با     حق با گروهي است كه شخصيت حقوقي را نفي مي كنند زيرا ،

شخصيت حقوقي في المثل وقف يك قياس استنباطي است و از ادله حجيتي كه يك قياس بايـد برخـوردار باشـد نظيـر اصـل               

منقـول اسـت    ) ع  (ي و اصل بطالن تناقض گويي و اصل طرد شق ثالث برخوردار نيست و از امام صادق                  عليت ؛  اصل اينهمان    

كه از امر الهي نيست كه دين او و حالل و حرام او براساس هوي و هوس و اجتهاد به راي و قياسها بدست آيـد و بـا قيـاس ؛       

  37. دين به نابودي كشيده مي شود  

  

 اتفـاق ديگـري رخ نمـي دهـد يعنـي        جز اينكه مال حبس و منافع آن تسبيل مـي شـود ؛    وقف ،      ثانيا در شخصيت حقوقي     

به عبـارت ديگـر چنـين       . ملكيت در آن نيست كه محتاج شخصيت حقوقي باشد و بحث از حبس مال است و نه حبس ملك                    

صاص پيدا مي كند و  حـال آنكـه   فرض مي شود كه مالي براي انتفاع موقوف عليهم محبوس مي شود و منافع آن به ايشان اخت            

 نهادهـايي هـستند كـه                    شخص حقوقي به معناي  اشخاص حقوقي حقـوق عمـومي و اشـخاص حقـوقي حقـوق خـصوصي ؛                    

 مرتكب جرم شوند ، كالهبرداري كنند و مرتكب جرائمي شوند كه جز با شماتت               مي توانند مالك شوند ؛ مثل شخص حقيقي ؛   

وانگهي متولي در صورتي كه فاقد شـرايط تعيـين          . طبيعي نمي توان زخم وجدان عمومي جريحه دار شده را التيام داد             شخص  

.    خود به خود منعزل است و حال آنكه در مديران شركت هاي تجاري وضـعيت اينگونـه نيـست                      شده از سوي موصي گردد ؛     

 شخص حقوقي مجازات      اينكه اگر به غير از متقلب حقيقي ؛        پس مسئوليت شخص حقوقي بخاطر اقدامات شخصي مدير يعني        

هيچ كـس بـه   (( ال يوخذ الرجل بجريره ابيه و بجريره اخيه      ) : ص( ما ديگران را نيز مجازات كرده ايم و قال رسول اهللا              گردد ، 

  38)) . جرم پدر يا به جرم برادرش مورد مواخذه و سوال قرار نمي گيرد 
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  ا شخصيت حقوقي در فقه سابقه دارد ؟سخن از اينكه آي) چهارم
اما مفهوم ملكيت چندان آشنا . شايد يكي از تعابيري كه همه ما با آن آشنا هستيم اموال و مالكيت تبعي و اعتباري آن باشد      

ـ .  با آن آشنايي ندارند     نيست و جز پاره اي از خواص ؛        ا اينكـه در  مال اصوال آن چيزي است كه در ازاي آن مالي مي دهند و ي

مال آزاد است و گاه نيز بنابر مصالحي آزاد نيست مثال مالي حبس مي شود و منافع آن في المثـل در             . عرف داراي ارزش است     

 آن است كه محتاج به مالك است اما مال احتياجي به مالك ندارد زيرا ملكيتي حاصل نشده  اما ملك ؛. راه خدا تسبيل مي شود   

بنابراين هر كه بگويـد پرنـدگان غيـر اهلـي در     . مالكي داشته باشد و نيازي به شخصيت حقوقي نيست  است كه مال بخواهد ؛      

 يك شخـصيت حقـوقي قائـل اسـت ؛ بـه        شخصيت حقوقي دارند به استهزا كشيده شود و بنا بر اينكه براي هر مالي ؛      آسمان ؛ 

  . اشتباه مي افتد و به بيراهه مي رود 

  

 اعتبار است پس چرا بايـد اعتبـاري ديگـر مثـل شخـصيت حقـوقي را                                      ست كه خود مفهوم مالكيت ؛           همچنين گفته شده ا   

 حتي بايد شي في النفسه نيز اعتبار  باشد         نفي كنيم ؟ اوال در مقام پاسخ بايد گفت اگر منظور از اعتبار معقوالت اعتباري باشد ؛                

 معقول است و نه محسوس ؛ اين بدين معنا است            قانون عليت و معلوليت ؛    : چف گفت   و در واقع امام خميني خطاب به گوربا       

كه حتي گزاره هاي تجربي ما نيز معقولند و اعتباري اند ؛ فرض كنيم فلزاتي را رسانا بيابيم و سپس حكم كنيم كه همه فلـزات                          

نيست يعني ممكن است فلزاتي در فضا باشند كه دست  تجربي  ما در اينجا دست به تعميم زده ايم و اين تعميم ؛. رسانا هستند 

ثانيا ؛ مفهوم مالكيت . اما مجبوريم براي زندگي خود دست به تعميم و اعتبار بزنيم          . ما به آنها نرسيده است و رسانا هم نباشند          

 اعتبار تا جايي مورد      ا ؛ ثالث.  پديدار شده است      در ذهن حقوقدان اعتباري است و در ذهن ساده عرف ؛ مفهوم مالكيت در شي ؛               

رابعـا                     . قبول است كه تالي فاسد و يا اكل مـال بـه باطـل در آن نباشـد و در غيـر ايـن صـورت شـرع دخالـت خواهـد كـرد                                    

 سخني   شخصيت حقوقي با نص صريح قرآن و قاعده وزر در تعارض مي افتد و روايت است هر آنچه كه مخالف قرآن است ؛                      

  39. ه دروغ است و كالم ما نيست و آن را به پهنه ديوار بزنيد آراسته ب

  

 البتـه    برخي براي مال موقوفه شخصيت حقوقي قائلنـد ؛        .    شايد يكي از نزديكترين عقود در فقه به بحث ما عقد وقف است              

ت است از اينكـه عـين       وقف عبار (( قانون مدني مي گويد     . اجماع دكترين بر اين است كه مال موقوفه شخصيت حقوقي دارد            

 وقف در قانون مدني پس از حق انتفاع و قبل از مباحات آمده است كه نـشان دهنـده                    40)) . مال حبس و منافع آن تسبيل شود        

حقوقدانان از جمله دكتر كاتوزيان معتقدند كه بررسي خط فكـري           . معنايي است كه قانونگذار براي آن مثال متصور بوده است           

  41.  ملك اهللا مي شمارند  ين است كه مال موقوفه را ؛ خاصه در موقوفات عام ؛فقها نشان دهنده ا

  

  42.  قانون اوقاف نيز به وقف شخصيت حقوقي بخشيده است 3ماده 
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     همچنين از سيد محمد كاظم طباطبايي ياد شده است كه ملك بدون مالك را نامعقول مي داند و نه مال بدون مالـك را كـه        

به هر حال قانونگـذار در وقـف عـام ، قائـل بـه      . ث آن گذشت و در اعراض نيز مال بدون مالك متصور است        پيش از اين بح   

   43. شخصيت حقوقي شده است و اين مخالف نظر فقهاي ما است 

  

  44.  دكتر سيد حسن امامي ؛  مطلب را به سكوت برگزار كرده است 

  

خن گفته و از سازمان حقوقي سخني نزده است و او رتبـه اجتهـاد               سيد علي حائري شاهباغ در مورد وقف تنها از فك ملك س           

  45. نيز داشت 

  

  46.  شخصيت حقوقي قائل است  دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي براي وقف عام ؛

  

شهيد اول بعد از وقف از نهاد عطيه سخن گفته اسـت و شـهيد ثـاني نيـز بعـد از وقـف از عطايـا سـخن رانـده اسـت ؛ و از                                         

  47.  سخني نبوده است  شخصيت حقوقي به طريق اولي ؛

  

  . ناگريز بايد به بررسي چندي از اعمال مشابه بپردازيم      براي اينكه بتوانيم به منظور اصلي قانونگذار از عقد وقف پي ببريم ؛ 

و ) ص(ان پيـامبر    همانطور كه مي دانيم مشتركات عمومي و مباحات و مجهـول المالـك يكـسري امـوالي هـستند كـه در زمـ                       

بعضي معتقد بودند كه به صرف اعراض . همچنين اعراض و اسقاط حق نيز شناخته شده بودند . معصومين نيز وجود داشته اند 

 در برابر عده اي از فقها معتقدنـد اعـراض            مال از حيطه و سلطنت مالك خارج نمي شود زيرا مالكيت از احكام وضعي است ؛               

 اگر اعراض را سـبب زوال مالكيـت بـدانيم در             به هر روي ؛   . زائل گردد و ملك به مال تبديل شود         باعث مي شود كه مالكيت      

زمره اموال پيش گفته در مي آيد اما هيچ كس مدعي نشده است كه مـال مـورد اعـراض واقـع شـده شخـصيت حقـوقي دارد                             

  . خصوصا اگر يك حيوان باشد 

  

يك سري اعمال حقوقي براي نگهداري و اداره مال حبس شده انجام مـي دهـد ؛             در اينكه متولي           از سوي ديگر در وقف ،     

  . سبب شده جماعتي به سوي اعطاي شخصيت حقوقي براي آن حركت كنند 
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امـا  .  يابنده مي تواند و بايد مال را بفروشـد         در اينجا بيگمان ؛           فرض كنيم در لقطه ؛ مال از زمره اشياء فساد شدني باشد ؛            

 مي تواند بـراي آن واجـد شخـصيت حقـوقي      بيع براي مال پيش گفته خصوصا اگر يك تكه گوشت منجمد بوده باشد ؛  مجوز  

 مي تواند طرف حق و تكليف قرار گيرد و بتواند مرتكب جرم شود ؟ حقيقت اين است           باشد ؟ يعني يك تكه گوشت منجمد ؛       

   مثـل تمـام امـوال ديگـر ؛          ا براي مال صرف نظر از وجود مالـك ،         كه فقهاي ما اگرچه ملك را بدون مملوك نمي دانسته اند ام           

  .ارزش و اعتبار قائل بودند 

     

 شخصيت حقوقي و اعطاي آن خطراتي دارد كه پيش از اين در مورد آن سخن گفتيم و نيازي به تكرار دوباره آن        وانگهي ؛

 فك ملـك و تبـديل آن بـه     ني قبل از عطيه از وقف سخن گفته اند ؛ نظر باينكه شهيد اول و شهيد ثا  علي هذا ، مطالب نيست ، 

  .مال بدون اعطاي شخصيت حقوقي به صواب مقرون تر است 

   

  48: براي شخصيت حقوقي به يك روايت از استاد مصطفي رزقا استناد شده است 

  

 پذيرش شخصيت حقوقي مورد بحث گردد كه براساس چنانچه به منابع و روايات دين رجوع شود احكامي مالحظه مي       

المسلمون تتكافا دماؤهم . الف: از جمله رواياتي كه بر اين مدعي داللت دارد عبارت است از. در حقوق وضعي بيان شده است

  :گويد استاد زرقا در توجيه داللت اين روايت مي. و يسعي بذمتهم ادناهم و هم يد علي من سواهم

  

ي يك فرد مسلمان براي غير مسلمان محارب طالب امان به   دوم اين روايت آنچه را از ناحيهي در فقره) ص(رسول اهللا      

  .ي امان تمام مسلمانها به شمار آورده است گردد به منزله عنوان امان صادر مي

  

گردد مجموع امت اسالمي مانند شخصيت واحدي هستند كه يك نفر گاهي  از اين حكم استفاده مي: گويد سپس مي   

   49 . دگرد ي آنها واقع مي نماينده

  

.    اما ناگفته پيدا است كه صرف نظر از صحت و سقم و سنديت حديث ؛ روايت به شخصيت حقوقي غربي ارتباط ندارد 

 چه اشكالي در اين است كه يك  وانگهي ؛.  اختياري فراتر از يك نماينده معمولي دارد   مدير ؛ زيرا در شخصيت حقوقي غربي ؛

 همچنين در اصول استنباط مي خوانيم كه واجب است اگر كسي در حال  نماينده ي فقهي از سوي تمام مسلمانان باشد ؛نفر 

 است و قبل از نجات بر همه ي مسلمانان است اما   واجب كفايي ؛  بيگمان در اينجا واجب ؛ غرق شدن است او را نجات داد ؛

  .همه ساقط است  واجب را انجام داد از عهده  اگر يك نفر ؛
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 پس اگر براي تمامي واجب ها و از سوي ديگر براي تمامي عام ها چه استغراقي چه مجموعي و چه بدلي و براي تمامي 

  .كليات چه متواطي و چه مشكك شخصيت حقوقي قائل شويم ؛ زندگي مردم مختل مي شود 

  

در صورتي كه كليات در فقه ما مود .  قائل شوند     حقيقت اين است كه برخي خواسته اند براي كليات ؛ شخصيت حقوقي

  . پذيرش واقع شده است و از سوي ديگر با شخصيت حقوقي تفاوت زيادي دارد 

  

 در جهان خارج نيست و در واقع در جهان خارج مفهوم ندارد زيرا         همانطور كه پيش از اين گذشت  مثال مفهوم انسان ؛

 زنده و آينده را در يك نفر انساني كه به فرض نامش ساسان است خالصه كرد زيرا هيچ بند نمي توان تمام انسانهاي مرده و

انگشتي شبيه به بند انگشت ديگري و هيچ انساني شبيه به ديگري نيست اما دست كم مفهوم كلي انسان مصداق كه دارد يعني 

  .  از زمره انسانها است  مي توان گفت كه ساسان ؛

  

 شخصيت و سازمان حقوقي در جهان خارج نه مفهوم دارد و نه مصداق دارد مثل مفهوم اژدها و جعل ذهن  ؛      و حال آنكه 

  : حقوقدان غربي است كه با مشكالت عديده اي مواجه است 

  )در مسئوليت كيفري و در مسئوليت مدني ( تعارض با قاعده وزر .  1

  )ئوليت مدني در مسئوليت كيفري و مس( تعارض با قاعده تسبيب .   2

  )در ادامه بررسي خواهد شد ( سمت نامعلوم مدير . 3

فرض كنيم فردي ميلياردها تومان به مردم دين مدني دارد و سپس با تشكيل يك شركت تجاري                   ( اكل مال به باطل . 4

   كند و با پول مردم تجارت مي كند ،و اختصاص دارايي اش به شركت و طلبكاران موهوم و غير موهوم  ؛ حق مردم را زائل 

االّ ان تكون تجارة عن تراض , يا ايها الذين آمنوا التاٌكلوا اموالكم بينكم بالباطل(از لحاظ مدني اكل مال به باطل رخ داده است ،

مگر آن كه , حق نخوريداموال يكديگر را به نا, اى كسانى كه ايمان آورده ايد)منكم وال تقتلوا انفسكم انّ اللّه كان بكم رحيماً

                                 خداوند با شما , هر آينه. تجارتى باشد كه هر دو بدان رضايت داده باشيد و يكديگر را مكشيد

  50  ) .  است مهربان
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   شركت فقهي–سخن از شركت تجاري  : پنجم
 كـه در آن      ؛51ع حقوق مالكين متعـدد در شـي بـه نحـو اشـاعه                   در قانون مدني آمده است كه شركت عبارت است از اجتما          

شخصيت حقوقي مجزايي براي شركت به وجود نمي آيد و رابطه شركا با آورده هايشان قطع نمي گردد اما در شركت تجـاري             

از نظر حقوق عمومي ، شركت فقهي اگرچه واجد شخصيت حقوقي نيـست  . شخصيت شركت از شخصيت شركا متمايز است    

تا آنجا كه در مقدمـه قـانون اساسـي مـي خـوانيم حكومـت از       .  با آنچه در قانون اساسي كشور ما آمده است سازگار است    اما

ديدگام اسالم برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست بلكه آرمان سياسي ملتي هـم كـيش و هـم فكـر        

ي و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي يعني حركـت بـه سـوي          است كه به خود سازمان مي دهد تا در روند تحول فكر           

 حكومت سرمايه داري نيست و از سوي ديگـر ماركسيـستي    بنابراين با توجه به قانون اساسي حكومت اسالمي ؛       . خدا بگشايد   

  .نيز نيست 

  

 و اجتماعي و انحـصار اقتـصادي    تضمين گر هر گونه استبداد فكري            در جاي ديگر مي خوانيم ماهيت اين نهضت بزرگ ؛         

 اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي شود           در اسالم اقتصاد وسيله است و نه هدف و بدين جهت در مراحل رشد ؛              . است  

  . ولي در اسالم اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارايي بهتر در راه وصول به هدف نمي توان داشت 

  

دگي تجاري تاجر از زندگي مدني او به نفع اقتصاد است اما سوال اينجاست اعطاي شخصيت حقوقي به         بي شك انفكاك زن   

اشخاص حقوقي تجاري و شخصيت دادن به دارايي هاي كالن آنها به چه معنا است ؟ آيا اين چيـزي غيـر از سـرمايه داري و                           

 قاعـده     قيمتي ؟ پـيش از ايـن گفتـيم كـه قاعـده وزر ؛               ابزاري براي كنترل مردم است ؟ بله اقتصاد شكوفا مي شود ولي به چه             

  . حرمت اكل مال به باطل همه در اين باب مطرحند  تسبيب ؛

  

    حقوقدانان حقوق اداري براي اعطاي شخصيت حقوقي فوايدي برشمرده اند كه نخـستين آن امكـان تمييـز اعمـال حقـوقي        

د كه اين چه شخصيت حقوقي است كه قانونگذار در اعمال و وقايع              اما بايد پرسي   52. شخصي از اعمال حقوقي سازماني است       

 فرامـوش                شخـصيت حقـوقي ؛   عادي آن را به رسميت مي شناسد ولي آنجا كه پاي جرم و جنايت و تقـصير پـيش مـي آيـد ؛          

  . اين دوگانگي موجب وهن است . مي شود و اشخاص طبيعي شماتت مي شوند 

  

دي كه براي اعطاي شخصيت حقوقي آمده است گفته شده كه شخصيت حقوقي داراي يك دارايي مـستقل                    دوم اينكه در فواي   

  53. است و اين دارايي از دارايي اشخاصي كه تشكيل دهنده شخص حقوقي هستند جدا است 
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بيت المال بـي شـك   . اما مسئله و سر نزاع در همين اصل جدايي دو دارايي است    .        يعني اصل بر جدايي دو دارايي است        

  . داراي شخصيت حقوقي نيست زيرا شخصيت حقوقي مالك مي شود و بدين سان نام بيت المال بايد بيت الملك باشد 

  

 ممكن اسـت ايـراد شـود       . ، براي بيت المال واجد شخصيت حقوقي نشده اند          ) ع(و معصومين   ) ص(    دوم اينكه چرا پيامبر     

پاسـخ بـه ايـراد چنـدان        .  دارايي مردم در بيت المال مخلوط مي شـود            قي قائل نباشيم ؛   كه اگر براي بيت المال شخصيت حقو      

بنـابراين مـردم             . دشوار نيست زيرا هيچ اشكالي ندارد كه مردم شركت هاي فقهي متعدده با دارايي هاي متفـاوت منعقـد كننـد            

لي مسئولين كه خود جزئي از مردم هستند و البتـه نماينـدگان        در بيت المال و بلكه در ذره ذره بيت المال شركت فقهي دارند و             

  . فقهي مردم هستند در دارايي مردم ؛ شركت ندارند و خود بيت المال نيز از دارايي مردم منفصل است 

  

مرحـوم سـيد حـسن امـامي     .   ايراد شده است كه اساسا شركت فقهي در كالم فقها به عنوان يك عقد مستقل بيان نشده است      

.              مطلـب را بـه سـكوت برگـزار كـرده اسـت          قـانون مـدني ؛  54. ركت عقدي را به عنوان يكي از عقود معين پذيرفته است        ش

 قائل به وجود عقد شـركت   محمد جعفر جعفري لنگرودي ؛. استاد كاتوزيان قائل به وجود عقد مستقلي به نام شركت شده اند   

 عقد مستقل شركت را پذيرفته ؛ مع هذا به عقيده دسته اي فقهـا   يد علي حائري شاه باغ ، س55. فقهي به طور مستقل شده است      

 از سوي   56. اشاره كرده كه شركا مي توانند سرمايه خود را بدون انشا عقدي مخلوط كنند به منظور شركت در كسب و معامله                      

 مفاوضه و وجوه احصا شده است و نـشان دهنـده     ابدان ؛  اعنان ؛  شركت به چهار نوع ، ديگر در كالم شهيد اول و شهيد ثاني ؛        

 سبب بطان شـرط و       اين است كه فقها مي خواسته اند شركت عقدي را از اكل مال به باطل بزدايند و هرگونه شرط خالف را ؛                     

   57. عقد سازند 

  

 است كه شركت شخصيت حقـوقي        مسئله مهم اين         صرف نظر از اينكه عقدي به نام شركت وجود دارد و يا وجود ندارد ،              

  ) . ان االرض يرثها عبادي الصالحون (ندارد و دوم اينكه شركت مردم در بيت المال ناشي از مزج قهري و سبب آن ارث است 

  

چنانچه  برخي از استادان گفته اند ؛ .       در هر حال ؛ مشهور حقوقين بر آنند كه شركت هاي تجاري شخصيت حقوقي دارند              

ركت در اينگونه اشخاص از زمره موضوعات تجاري باشد و اين شركت ها به شكل قانون تجارت و مقررات آن در                     موضوع ش 

 اين شـركت هـا تجـاري و شـركت تـضامني        قانون تجارت به ذهن متبادر مي شود ؛220نيامده باشند بنابر مفهومي كه از ماده  

   58. محسوب اند 
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 اعطاي شخصيت حقوقي به شركت با دارايي         ميان شركت تجاري در برابر شركت مدني ؛            بنابراين يكي از تفاوت هاي مهم       

  .متفاوت از شركا است 

  

       در قانون مدني اصل بر آزادي انعقاد قراردادها است كه به اين ماده يعني ماده دهـم قـانون مـدني   نقـدهايي فقهـي وارد             

و به آن بحث ها داخل نمي شويم ؛ اما سوال اين است كه آيا طرفين مي                  نيست    است كه از عوارض ذاتي موضوع مانحن فيه ؛        

توانند تراضي كنند كه شركت فقهي آنها شخصيت حقوقي داشته باشد ؟ اگرچه اين شرط منع قانوني ندارد بـا ايـن حـال منـع                      

 كـه پـيش از انعقـاد        فقهي دارد زيرا دو ركن اصلي تقصير و مجازات شخص حقوقي معلق هستند و از سوي ديگر در صورتي                  

ــد ؛ ــند ؛ عق ــديون باش ــه                                         م ــركا مواج ــي ش ــركت از داراي ــي ش ــاوت داراي ــت تف ــه عل ــل ب ــه باط ــال ب ــل م ــا ؛ اك ــه ب  معامل

  . خواهد شد 

  

شـهيد اول ؛  . ت  شركت بعد از مزارعه و مساقات آمده است و پس از آن سخن از وديعه و عاريـه اسـ                             در قانون مدني ؛   

 اين ترتيب و نظم نشان دهنده اين است كه قانونگذاران مـي خواسـته               59. شركت را بعد از صلح و قبل از مضاربه آورده است            

 به    شركا مي توانند براي شركت خويش ؛        در شركت فقهي ؛   . اند مضاربه و مزارعه و مساقات و شركت را با يكديگر بيان كنند              

 فراتر از يك وكالت  اما در شركت تجاري سمت نماينده ؛  .  وكالت است     قوقي تعيين كنند و سمت نماينده ؛      اتفاق آرا نماينده ح   

  . ساده است و ما در اين باره به تفصيل سخن خواهيم گفت 
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  سخن از شركت هاي فقهي در حقوق عمومي   : ششم

  )قدس سره  –سيري در انديشه هاي امام خميني ( 

  
 چيزهايي است كه امام به خصوص به خاطر منصب امامتش مستحق آن مي باشد همانطور كه بدليل رياست الهي و                        انفال ،    

 از زمره كليات است و يا اينكه منظور    در اينجا سوال اين است كه امامت ،       ( 60.  انفال متعلق به او بود        امامتي كه پيغمبر داشت ؛    

پيش از اين گذشت فرق است ميان كليات و مسئله شخص حقوقي زيرا كليـات اگرچـه   شخصيت حقوقي است ؟ همانطور كه   

در جهان خارج مفهوم ندارد اما مصداق كه دارند مثل داللت مفهوم انسان به حسن و حال آنكه شخصيت حقـوقي نـه مفهـوم                         

دومين مسئله در انديشه امام اين است كـه آنكـه صـفت امامـت     .  مربع مستدير   –دارد و نه مصداق دارد مثل شركي براي خدا          

  ) . انفال را مالك مي شود  دارد ؛ 

  

 به صورتي كه حكـم ملـك    براي عموم شيعه مباح مي باشد ؛) ) ع(امام زمان (      ظاهر آن است كه همه انفال در زمان غيبت         

مي فراتر مي نهد و انفال را نه از زمره بيت المال بلكه از زمره بيت الملك مي دانـد   امام خميني در اينجا گا    ( در آن جريان دارد     

 كـه خـود از زمـره      ملكيت دارند و ولي فقيـه ؛  شيعيان بر انفال به صورت شركت فقهي ؛.  يعني انفال ملك عموم شيعه است        ؛

 همـانطور كـه مـي بينـيم در اينجـا                            –ك اسـت     وكيـل در اداره ايـن امـال         شيعيان بلكـه نماينـده فقهـي همـه شـيعيان اسـت ؛             

 براي انفال ملكيت قائل شده است اما نه براي يك شخصيت حقوقي بلكه براي شيعيان و براي اشخاص طبيعي و                      امام خميني ؛  

  61. مفهوم شيعيان در اينجا يك مفهوم كلي است و نبايد با شخصيت حقوقي مخلوط و اشتباه شود 

  

 ما پيش از اين وقف را ملك نمي دانستيم بلكه مال مي دانستيم و از طرف ديگر مي پنداشتيم بيت المـال ؛  مـال                    واقع ؛ در     ( 

است و نه ملك كه شخصيت حقوقي داشته باشد يعني ما با قياس اشتباه وقف و بيت المال آن را بدون صاحب مي دانستيم اما                         

 داند بلكه ملك مي داند اما ملكيت براي شيعيان و مي بينيم كه انديشه امام تا چه حد    امام خميني بيت المال و انفال را مال نمي        

  62) . ظريف و دقيق است 

  

  ) .بنابراين بيت الملك را نبايد با مجهول المالك قياس كرد ( 

  

  63.  مي باشند از سوي ديگر مستحقين زكات اول فقرا و مساكين و به قولي اولي مساكين زيرا وضعش بدتر از اولي است ؛
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               اشكال شده است كه اوال فقرا بايد يك شخصيت حقوقي باشند و ثانيا تعلق فقرا نسبت به زكات چگونـه ممكـن اسـت ؛                            ( 

اشكال اول قابل رد است زيرا شخصيت حقوقي با كليات فـرق دارد  . اي بسا كه مال زكات تكاپوي همه فقراي جامعه را ندهد    

  64) .  بر طرف مي شود   ايراد دوم نيز با قاعده سبق ؛–كرار دوباره مطالب نيست و نيازي به ت

  

   عاملين زكات و آنها كساني هستند كه در جمع آوري زكات كوشش مي كنند و از طـرف امـام يـا نائـب او بـراي گـرفتن و                 

  ) . ا وكالت است يعني در حكم نماينده اند و سمت آنه( 65. نگهداري و حسابرسي زكات منصوب شده اند 

  

 قـرار                           بـه منظـور احتـرام بـه آنـان ؛        و ذريـه اش ؛    ) ص(     و اما خمس چيزي است كه خداونـد متعـال آن را بـراي محمـد                 

البته سه سهم ملك حضرت صاحب االمر است و سه هم ديگر براي ساداتي اسـت  .  و بنابراين ملك سادات است       66داده است   

در اينجا نيز ايراداتي كه در زكات شده مطرح گرديده و خواسته اند براي سادات شخـصيت           . ( م و مسكين و ابن سبيلند       كه يتي 

  ) . حقوقي ايجاد كنند كه گفته شد كه كليات بسيار سزاوارتر است براي ايشان تا مفهوم انتزاعي شخصيت حقوقي 

  

بـراي  ) ع(ست زيرا از انفال مي باشند ليكن در زمـان غيبـت صـاحب امـر                  باالصاله اگرچه مال امام ه         در زمين هاي موات ،    

اما در مشتركات ؛ نمي توان حيازت كرد زيرا فرض اين است            ( 67. هركس جايز است كه با شروطي كه مي آيد آن را احيا كند              

 بر مشتركات حاكم است ؛ مـردم        كه تمام مردم در ذره ذره آن سهم دارند بنابراين بنابر قاعده سبق و همچنين ساير احكامي كه                 

پس مشتركات ملك مردم هستند اما زمين هـاي مـوات مـال هـستند كـه البتـه امـروزه                    . به تنظيم روابط ميان خود مي پردازند        

  . براساس بعض از قوانين حيازت آنها ناممكن است 

  

اي زمامداران اين اشخاص صفاتي نظير عـدالت         چرا بر        نكته آخر اينكه اگر واقعا اشخاص حقوقي در فقه سابقه داشته اند ؛            

و ايمان و حسن سابقه و امثالهم در قوانين درج مي گردد ؛ زيرا فرض اين است كـه اراده اشـخاص طبيعـي از اراده اشـخاص                           

  . حقوقي منفصل است و ارتباطي به هم ندارند 
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   اداره شركت تجاري –سخن از اداره شركت فقهي  : هفتم
حتـي در بحـث مجـازات                         . ساسي ترين نقدي كه بـر شـركت تجـاري وارد اسـت مـسئله اداره ايـن شـركت اسـت                           شايد ا 

  . شخص حقوقي نيز خواهيم ديد كه تا چه حد مسئله ادراه شركت و سمت حقوقي مدير مهم و سرنوشت ساز است 

  

  : ايراد به وجود شخص حقوقي به سه قسم ؛ منقسم بود 

  . پيش بيني شخص حقوقي در فقه كه شرح آن گذشت عدم  .1

 ممتنع بودن مجازات شخص حقوقي و ممتنع بودن مسئوليت مدني مبتني بر تقصير كه در بخش ديگري مطالعه مي شود  .2

نامعلوم بودن مسئوليت مدير در شركت هاي تجاري و اشخاص حقـوقي حقـوق عمـومي زيـرا فـرض ايـن اسـت كـه                                      .3

 .تي نسبت به موضوعاتي كه در قوانين و اساسنامه هاي آنها ذكر نشده تابع مقررات قانون تجارتند شركت هاي دول

  

 شخصيتي ممتاز و منفصل از شركا وجود ندارد ؛ بنابراين آنها مي تواننـد بـا                       از آنجا كه در شركت فقهي ؛ براي شركت ؛         

 چـون شـركت داراي شخـصيت         از سوي ديگر ،   .  به او واگذار كنند       اداره شركت را    انتخاب يك نماينده مدني به اتفاق آرا ؛       

 نمي توان عقيده اكثريت را بـه عنـوان نظـر     حقوقي نيست و سازمان هاي خاص تصميم گيري در آن پيش بيني نشده است ؛     

 اسـت كـه بـر       شركت بر اقليت تحميل كرد و به ناچار بايد در اداره شركت اتفاق نظر وجود داشته باشد و اين نقص بزرگي                    

   68. شركت فقهي حاكم است 

  

 هر شـريك هـر وقـت بخواهـد مـي توانـد               از سوي ديگر ؛   .      اما اين نقص را مي توان با قرارداد خصوصي برطرف كرد            

تقاضاي تقسيم مال مشترك را بنمايد مگر اينكه در مواردي كه تقسيم مطابق قانون ممنوع و يا شركا به وجه ملزمي ملتزم بـر                      

از .  عـدم تقـسيم را شـرط كـرد           بنابراين مي توان براي حفظ حقوق شخص ثالث به وجه ملزمـي ؛            . قسيم شده باشند    عدم ت 

در . سوي ديگر ممكن است ايراد شود كه در صورت ورشكسته شدن شركت فقهي ؛ حقوق اشخاص ثالث تباه خواهد شـد                   

ون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود كـه بـر ميـت                 قانون مدني مي خوانيم هرگاه تركه ميت قبل از اداء دي           606ماده  

اگر يك و يا چنـد نفـر از وراث معـسر شـده     . ديني بوده است طلبكار بايد به هر يك از وراث به نسبت سهم او رجوع كند  

 ثـالثي   هـيچ شـخص   امـا بـدين سـان ؛   . باشند طبلكار مي تواند براي سهم معسر يا معسرين نيز به وراث ديگر رجوع نمايد    

به نظر مي رسد كه بايد براي طلبكاران يك حق عيني تبعي نسبت به يك      . حاضر نخواهد شد كه با شركت فقهي معامله كند          

به هر شكل ؛ ايرادهايي كه بر شركت فقهي وارد هـستند همگـي قابـل      . مال معين كه متعلق به تمام شركا باشد ؛ ايجاد نمود            

يكـي از  . جاري با ايرادهايي مواجه هستند كه به هيچ شكل قابل رفع و ترميم نيـست   رفع هستند و  حال آنكه شركت هاي ت        

  . ايرادات مهم وارد بر شركت هاي تجاري تبيين سمت مدير است 
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  مدير در اشخاص حقوقي و وكالت از شركا ) 1
ورده هايشان قطع نمي گـردد       در شركت هاي فقهي به خاطر اينكه شركا تشكيل دهنده ي شركت هستند و رابطه آنها با آ           

مـدير مـي توانـد از    .  آنها مي توانند مديري براي شركت خويش تعيين كنند كه رابطه ي ميان مدير و شركا ؛ وكالت باشـد           ؛

  69. ميان شركا و يا از خارج شركا باشد 

  

سـت انجـام دهـد و بهيچوجـه         مي تواند هر عملي را كه الزمه اداره كـردن ا           ((  شريك ماذون و يا مدير از خارج شركت ؛          

طبيعي است كه مدير و اقدامات و  . 70)) مگر در صورت تعدي و تفريط مسئول خسارات حاصل از اعمال خود نخواهد بود ؛   

 فضولي بوده و مدير شخصا مسئول خسارات وارده و همچنين تقـصير   معامالت او در صورتي كه خارج از حدود اذن باشد ؛  

همچنين مي توان براي حفظ حقوق اشخاص ثالـث از مـدير در             . جام شده اش قرار خواهد گرفت       ها و تقلب ها و جرائم ان      

خواست كرد كه براي طلبكاران حق عيني تبعي در يكي از اموال شخصي خويش ايجاد كند و بدين ترتيب حقوق اشـخاص                      

  تصميم وكيل شركا در حدود اذن اسـت ؛ همچنين شركا را نيز مي توان وادار كرد كه در مواردي كه             . ثالث را نيز حفظ نمود      

  .   براي آنها حق عيني تبعي نسبت به يك مال اشتراكي ايجاد كنند  براي حفظ حقوق اشخاص ثالث ؛

  

 وضع او مانند امين است و احكام مـستودع در مـورد او                 از جهت سلطه اي كه چنين شريكي بر مال مشترك پيدا مي كند ؛             

در شركت ها مي توان قرارداد خصوصي منعقد نمـود و بـر خـالف قـانون شـرط                             سود و زيان ؛  در تقسيم71. اجرا مي شود    

  72. كرد 

  

 اين قانون   73.     هر يك از شركا مي تواند بدون رضايت شركاء ديگر سهم خود را جزئا يا كال به اشخاص ثالث منتقل كند                      

توجيه مي شود و بـديهي اسـت كـه بـراي حفـظ حقـوق اشـخاص ثالـث                        )) لهم  الناس مسلطون علي اموا   (( براساس قاعده   

  . مي توان اين حق را براي مدتي از شركا سلب كرد 

  

.         در مورد سمت مدير در اشخاص حقوقي حقوق عمومي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي نزاع و مرافعه برپـا اسـت          

   در واقـع ؛  ه مدير در اين گونه اشخاص كه شخصيتي ممتاز و منفصل از شـركا دارنـد ،  تا آنجا كه دسته اي مدعي شده اند ك     

 اما اگر مديران نمايندگان شركا بودند بايد به اتفاق آرا مشخص مي شدند و نـه بـا اكثريـت آرا و    74. نمايندگان شركا هستند   

  75. امور در مورد مديران شركت ها صادق نيست ثانيا بايد با فوت هريك از سهام داران عزل مي شدند كه هيچ يك از اين 
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 بـه محـض خريـدن ورقـه                        البته ايراد اول موثر در مقام نيست زيرا فرض اين است كه سهام داران با يك توافق ضمني ؛      

  . است  منطقي  اما ايراد دوم ؛.  توافق مي كنند كه اتفاق آراي آنها به اكثريت آرا بدل گردد  تعهد سهم ؛

  

     ايراد سومي كه بر نظريه وكالت از شركا و سهام داران وارد است اينكه اگر مديران نماينده سهام داران بودند هر آينه كـه                

  76. سهام داران بايد مسئول اعمال مديران مي بودند و حال آنكه اعمال و وقايع مديران به پاي شركت نوشته مي شود 

  

 اما هيچ كدام از سهام داران حق عزل مدير  ه موكل هر وقت بخواهد مي تواند وكيل را عزل كند ،             ايراد چهارم اين است ك    

را ندارند مگر با تشكيل مجامع عمومي ؛ اين ايراد قابل رد و دفع است زيرا عمل حقوقي امضاي ورقه تعهد سهم ؛  به مثابـه              

ري مبدل مي سازند و مثل اين است كه موكل حق عزل را          آن است كه سهام داران تمامي حقوق مدني خود را به سيستم تجا            

  . از خود سلب نموده باشد 

  

    ايراد پنجم آن است كه هيچ يك از شركا نمي توانند به انجام موضوع شركت اقدام نمايند و حال آنكـه در حقـوق مـدني          

  77. انجام آنچه بر عهده وكيل است ؛ مقدور و نشان دهنده ي عزل ضمني وكيل است 

  

   :اما ايرادهاي مهمتر و اساسي تري نيز بر اين نظريه ؛ يعني نظريه وكيل بودن سمت مدير از سوي شركا وارد است 

  تعارض با قاعده تسبيب در صورت ارتكاب جرم و يا تقصير مدني  .1

 تعارض با قاعده وزر در صورت ارتكاب جرم يا تقصير مدني  .2

  

 اما سبب اقوا از مباشر كه در   مدير اگرچه خود شخص حقوقي را ماخوذ مي كند ؛ اقدامات    در تبيين دو فرض اخير اينكه ؛     

 در فرضي كه تقصير و تقلب و جرمـي رخ مـي دهـد ؛ نبايـد بـه دسـت        78واقع از مواد قانوني و قاعده مسلم جزايي ماست          

ير كارگزار است و در فـرض        اين چه اراده اي است كه در فرض عدم تقص           فراموشي سپرده شود و انسان از خود مي پرسد ؛         

 اراده اش ،                     يعنــي اگــر مــدير مقــصر باشــد ؛. تقــصير كــارگزار نيــست و ايــن موجــب وهــن در اســتدالل حقــوقي اســت 

شخص حقوقي را ماخوذ نمي كند و اگر مدير مقصر نباشد اراده اش براي شخص حقوقي مسئوليت آور است البته بعضي در 

از سوي ديگـر در فرضـي كـه مـدير مرتكـب تقـصير و تقلـب                               .  را بر دوش شخص حقوقي مي نهند         هر صورت مسئوليت  

 .  اقدام وي چرا بايد به پاي سهام داران و يا به پاي شركت نوشته شود و اين با قاعده وزر سر ناسازگاري دارد  مي شود ؛
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  مدير در اشخاص حقوقي و وكالت از شركت  ) 2
   جماعتي بر آن شدند كه سـمت حقـوقي مـدير را ؛       جا كه در نظريه وكالت مدير از شركا موانع بسياري وجود دارد ؛                از آن 

وكالت از سوي شركت و نه شركا قلمداد كنند زيرا آنها نيك مي دانستند كه مدير تجاري مي توانست شركت تجـاري و نـه                         

  . مله كند شركا و سهمامداران را ملتزم سازد و به نام شركت معا

  

     اما مشكل اينجاست كه در نمايندگي قراردادي دو اراده وجود دارد و حال آنكه در مورد شركت تجاري به علـت اينكـه                       

 تنها يك اراده وجود دارد كه به عنوان مغز متفكـر در شـركت هـاي تجـاري و بلكـه               شخصيت حقوقي دارند ؛     اين شركتها ؛  

  79.  محسوب است تصميم گيرنده و اندام شخص حقوقي

  

 خاصـه اليحـه                        اقدام كنـد و حـال آنكـه مطالعـه قـانون تجـارت ؛        وكيل در حدود اذن موكل مي تواند ؛      از سوي ديگر ،  

 داللت    همچنين وكالت مطلق ؛    80.  نامعمولي و فراتر از توانايي يك وكيل ساده است             نشان مي دهد اختيار مدير ؛       اصالحي ؛ 

بر اداره اموال موكل است نه تصرف و خريد فروش اموال او و حال آنكه اگر مدير اقدامات و اعمال پيش گفته را براساس و         

 وكالت مقيد به زمـان اسـت و          وانگهي ؛ 81. در حدود موضوع شركت انجام دهد ، در برابر اشخاص ثالث نافذ و معتبر است                

 در صورت انقضاي مدت تا   مي شود و حال آنكه در مدير اشخاص حقوقي ؛ وكيل خودبه خود منعزل     پس از گذشتن زمان ؛    

   82. انتخاب مديران جديد كماكان مسئول ادراه شركت خواهند بود 

  

   اما يكي از مهمترين تفاوت هاي وكالت از سوي شركت و در برابر مديريت از سوي اشخاص حقوقي ايـن اسـت كـه در                         

نوشته نمي شود و حال آنكه مدير چنانچه مرتكب تقصير شود ؛ كماكان شخص حقـوقي  وكالت ؛ تقصير وكيل به پاي موكل        

مسئول اعمال مدير است زيرا فرض است كه شخص حقوقي به ثالث زيان زده است و اين يكي از نتايج قائل شدن به وجود   

  . در اين مسئله ميان حقوقدانان ما نزاع برپا است . واقعي راده در شخصيت حقوقي است 

  

 بايد بين موردي كه وكيل به عمد يـا           در فرض رعايت نشدن مصلحت موكل ،      ((       استاد كاتوزيان در اين باره مي نويسد        

 حقوق موكل را ضايع مي كند با موردي كه خسارت موكل در نتيجه اشتباه و تقصير او اسـت تفـاوت                       با تباني طرف قراداد ؛    

معامله فضولي اسـت و دربـاره موكـل نفـوذي نـدارد و در مـوارد اشـتباه و تقـصير                                   در مورد عمد و تباني ؛ بيگمان        : گذارد  

  83)) . نفوذ معامله قوي تر بنظر مي رسد 
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    اين نظر مورد مخالفت بعض از فقهاي معاصر قرار گرفته است زيـرا بـا مفـاد قاعـده وزر در تـضاد اسـت و نمـي تـوان                        

  84 . تقصيري يكي را به پاي ديگري نوشت

  

 ارتكاب جرم به نام شخص حقوقي نيز مسئله مهم ديگري است كه در وكالت از شركت فقهـي ؛ وكيـل                            از طرف ديگر ،   

خود شخصا ضامن جنايت هاي خويش خواهد بود و حال آنكه در شركت تجاري دستكم از لحاظ حقوقي ايـن شخـصيت                       

  . حقوقي است كه مرتكب جنايت مي شود 

  

ممتاز و  خواهيم ديد كه تنها راه چاره اين است كه به شركت فقهي رجعت كنيم زيرا در آن شخصيت حقوقي ؛             ما در ادامه    

 خـود   منفصل از شركا وجود ندارد و وكيل نيز چنانچه خارج از حدود اذن و متعارف ؛ مرتكب تقلـب و يـا جنـايتي شـود ؛              

ثالث مي توان از وكالي شركت هاي فقهي تضمين         شخصا بايد جوابگوي اشخاص ثالث باشد و براي حفظ حقوق اشخاص            

در هر حال شركت تجاري و شخصيت حقوقي . حق عيني تبعي ايجاد كرد  گرفت و يا به سود اشخاص ثالث از اموال وكيل ؛    

  . داراي معايبي است كه به هيچ وجه قابل ترميم و متابعت دادن با فقه نيست 
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  )   مستخدم (قي و اجير مدير در اشخاص حقو ) 3
البتـه بـه نظـر                    .  بر آن شدند كه مدير شركت هـاي تجـاري را اجيـر شـركت بنامنـد                   85   بعضي ديگر از نويسندگان حقوقي    

. مي رسد كه بهتر است كه آنها را اجير سهامداران بدانيم و ثمره اين نظر در اشخاص حقوقي حقوق عمومي نمايان مي شود              

  : حاظ حقوقي ايشان ايراداتي بر نظر خويش وارد ساخته است اما از ل

  

  .  مدير را عزل كنند     نخست آنكه عقد اجاره الزم است و حال آنكه سهامداران هر وقت بخواهند مي توانند ؛

وانگهـي بـه   . دوم آنكه ؛ عقد اجاره معوض است و حال آنكه در شركت هاي سهامي چنين چيزي پيش بينـي نـشده اسـت                

.  محض وقوع عقد اجاره ؛ موجر مالك اجرت مي شود و مستاجر مالك منافع كه در شركت هاي سهامي اين چنـين نيـست                         

 و صـندلي مـديريت آرزويـي     از سوي ديگر در جامعه كنوني ما مديران بيشتر به فراعنه شبيه هستند تا اجيران و مستخدمان ؛ 

  .  دست نيافتني و لطفي ناگفتني شده است 

  

.   شايد يكي از مهم ترين مسائل حقوقي ، سمت مديران در شركت هاي دولتي و اشخاص حقوقي حقوق عمومي باشد               

اجير و مستخدم ؛ تعبير لطيفي است كه مي تواند از اتحاد حقوق و دولت و سو استفاده از قدرت بكاهد اما بايد ديد از لحاظ   

و يا آنچه كه در عمل رخ مي دهد چيز ديگري اسـت ؟ بيگمـان نظـام                  حقوقي مي توان سمت مدير را اجير يا مستخدم ديد           

 شـوراي    اگرچه قوا از هم تفكيك شده اند اما در مغز متفكر نظام يعني مجلـس ؛               . حقوقي ما يك نظام حقوقي خاص است          

 ذهـن متبـادر             نگهبان حاكم است كه به مصوبات مجلس رسيدگي مي كند تا با شرع مغاير نباشد و اين معـاني زيـادي را بـه                    

نخست آنكه سمت نمايندگان مجلس ؛ وكالت از مردم نيست و اراده آنها فراتر از وكالت است اما اراده عمومي بـه                      . مي كند 

تعبير غربي نيز نيست زيرا اراده عمومي خالف شرع از درجه اعتبار ساقط است و اينجاسـت كـه نظريـه ركنيـت نيـز باطـل                                

  را اگر نمايندگان مجلس به عنوان ركني از اراده عمومي كه تصميمات آن را مـي گيرنـد ؛ طـرف توجـه بودنـد ،                         مي شود زي  

بايستي قادر مي بودند كه قوانين خالف شرع نيز تصويب گردانند و حال آنكه شوراي نگهبان اراده ي آنها را محدود سـاخته     

 آن همه پرسـي از درجـه اعتبـار سـاقط      وياي شيعه همه پرسي كنند ؛      حتي اگر اكثريت مردم نيز بر امري خالف فقه پ           .است  

 هم نمايندگان و هم قضات و هم اكثريـت مـردم و هـم                است زيرا اينجا اكثريت ، خود امت شيعه نيستند و به عبارت بهتر ؛             

ـ  ) ع(و معصومين ) ص( نماينده امت شيعه هستند كه از زمان پيامبر    مديران دولتي ،   بنـابراين هـم    ان نـدارد ؛  آغاز شـده و پاي

 جزء امت شيعه هستند زيرا مفهوم امت مفهومي كلي است كـه   اسالف و هم اخالف و هم معدومي كه در آينده خواهد آمد ؛  

 و حـال  86. در جهان خارج مصداق دارد و ليكن مفهوم ندارد زيرا نمي توان گفت كه به فرض مالك اشتر جزء امت نيـست             

  .   كه از ميان ما رفته است و در جهان خارج نيست آنكه مالك اشتر سالهاست
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 مي تواند تمـام       خاصه اشخاص حقوقي حقوق عمومي ،            اما تجربه نشان داده است كه مدير و نماينده اشخاص حقوقي ؛           

ريـا و  اين فضائل را بازيچه دست خويش بگيرد و حقوقدان نيز بايد تا جايي كه ممكن اسـت هوشـيار بـوده و  بايـستي راه          

  . در عمل صندلي خدمت به مردم بسازد  تصنع را مسدود نموده و از صندلي قدرت ،

  

بيگمان اعتقاد به حاكميت ملت و جـدايي قـواي سـه گانـه و تكيـه بـر انتخابـات                     :     تا آنجا كه استاد كاتوزيان مي نويسد        

 ولـي    گيري از اسـتبداد و فرمـانروايي اسـت ،         همگاني و آزاد و تدوين قانون اساسي تضمين هاي موثر و نيرومند براي جلـو              

 هرچـه   در مسير سـيل بنيـان افكـن قـدرت ؛         . تجربه نشان داده است كه همه اين مفاهيم فريبنده را مي توان به بازي گرفت                

 آزادي به تنهـايي تـوان حفـظ   .  از كجروي و انحراف آن مي كاهد و نهال آزادي را مصون مي دارد      خاكريز و سد برپا شود ؛     

  87.  به سختي آسيب پذير است و بر پاي نمي ايستد  خويش را ندارد ،

      

. اصطالح مستخدم مانند اصطالح استخدام مفهـوم تاريـك و ناروشـني اسـت                 :  مي نويسد           استاد عبدالحميد ابوالحمد ؛   

 است كه به امت خدمت مي كند و          مستخدم كسي  88. بنابراين در قوانين مختلفه بايد قائل به نسبي بودن مفهوم مستخدم شد             

منظور از امت ؛ اسالف و اخالف و معدوميني هستند كه در مفهوم كلي شيعه جاي مي گيرند و نبايد دچار اين اشتباه بـزرگ               

  . شد كه خدمت را به يك مفهوم انتزاعي توخالي و موهوم به نام شخص حقوقي اعطا كرد 

  

 استخدام كشوري ؛ نام رسا و دقيقي است اما در ذهن ساده عرف چنين شده كه مردم            قانون       تا آنجا كه استاد مي نويسد ؛      

از استخدام در دولت ياد مي كنند و حال آنكه عنوان استخدام كشوري درست تر از هر عنوان ديگري است به اين دليل ساده     

ره كشور هر چند كه بـاال مرتبـه نيـز       كه استخدام براي كشور است و نه دولت و مستخدم در خدمت يك فرد از مسئوالن ادا                

   89. نيست ) شخص طبيعي (  مستخدم او  باشد ؛

  

    به عبارت ديگر ؛ استاد پي برده است كه شخص حقوقي به نام دولت باالخره بوسيله اشخاص حقيقي كنترل مـي شـود و          

 كنترل مـي شـوند و حـال آنكـه     در واقع چنين مي شود كه كليه مستخدمان توسط يك اراده حقيقي كه در راس دولت است            

كشور نه تنهـا شخـصيت   . قانون استخدام كشوري به اين معنا است كه مستخدم ؛ در كشور و براي كشور استخدام مي شود                 

 يعني در جهان خارج هم مفهـوم دارد و هـم مـصداق دارد و اگـر       بلكه يك مفهوم عيني و قابل اشاره است ؛     حقوقي ندارد ؛  

 ميليون ها مـستخدم     عاقبت اين مي شود كه اراده اي كه كشور را كنترل مي كند ؛               وقي قائل باشيم ؛   براي كشور شخصيت حق   

و برده دارد و هر آينه ؛ اين مفهوم با قانون مربوط به الحاق ايران به قراداد تكميلي منع بردگي و برده فروشـي و عمليـات و                            

  .    در تضاد است  دستگاههاي مشابه بردگي ؛
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  .  ديگر بعضي خواسته اند رابطه مدير در اشخاص حقوقي را به رابطه كارگر و كارفرما تشبيه كنند   از سوي

كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به در خواست و به ((  چنين مي خوانيم 1368 قانون كار مصوبه    3در ماده   

الن و به طور عمـوم كليـه كـساني كـه عهـده دار اداره                مديران و مسئو  . حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند           

 نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كار گر  كارگاه هستند ؛

  . به عهده مي گيرند 

  

ورتي كه نماينده كارفرما خـارج از       در ص ((     همانطور كه مالحظه مي شود ، كارفرما مي تواند يك شخص حقوقي باشد و               

  90)) .  در مقابل كارفرما ضامن است  حدود اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد ،

  

  كارفرمايـاني كـه مـشمول قـانون كـار هـستند ،      ((  قانون مسئوليت مدني چنين مي خوانيم كه  12 در ماده        از طرف ديگر ؛   

شند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنها در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده                    مسئول جبران خسارتي مي با    

است مگر اينكه محرز شود تمام احتياطهايي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مـي نمـوده بـه عمـل آورده يـا ايـن كـه اگـر                         

 كارفرما مـي توانـد بـه وارد كننـده            قدور نمي بود ؛   احتياطهاي مزبور را به عمل مي آوردند باز هم جلوگيري از ورود زيان م             

  )) .  رجعت نمايد  خسارت در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود ؛

  

 و اما چـرا بايـد    91 مسئوليت مبتني بر تقصير است         بنظر مي رسد كه مسئوليت كارفرما در برابر اعمال كارگران ؛                بنابراين ؛ 

 كارفرما را مسئول جبران خسارت اشخاص ثالث سازد و سـپس بـه او                 كارگر تقصيركار است ؛    قانونگذار در فرضي كه خود    

حق دهد كه بر مبناي ماده يكم قانون مسئوليت مدني به كارگر تقصيركار مراجعه كنـد ؛ محـل بحـث و مرافعـه اسـت و بـه                    

 و ممكن است كارفرما هرگز نتواند خساراتي طريق اولي منع شرعي و فقهي دارد تا آنجا كه با مفاد قاعده وزر در تضاد است          

 كارمندان دولت و   در ماده يازدهم قانون مسئوليت مدني ؛ وانگهي چرا قانونگذار ؛. كه ديگري زده است را از او مطالبه نمايد 

د شهرداري ها و موسسات وابسته به آنها را شخصا مسئول جبران خسارت خويش دانسته است و انـسان از خـود مـي پرسـ          

   نكته اين است كه در اشخاص حقوقي ؛  چيست  ، در هر حال ؛   1339فلسفه اين دوگانگي در قانون مسئوليت مدني مصوب         

وضعيت اين آشفتگي وخيم تر است تا آنجا كه مدير مي تواند به نام شخص حقوقي مرتكب جنايت گردد و همه مسئوالن و      

بنابر آنچه كه گذشت نمي تـوان رابطـه كـارگر و كارفرمـا را هماننـد                  مجازات شوند و      كاركنان و كارگران شخص حقوقي ؛     

اما در اينكه نماينده ي كارفرما و رابطه و سمت نماينده كارفرما همانند سـمت       . سمت مدير در اشخاص حقوقي قلمداد كرد        

يب در برابـر كارفرمـا و    جاي تامل و نظر است زيرا هم نماينده و هم مدير به ترت مدير در اشخاص حقوقي هست و يا خير ؛  

سهامداران نسبت به خروج از اختيارات تفويضي ضامن هستند اما نكته مهم اين است كه مدير نـسبت بـه شـخص حقـوقي                     

  .ضامن نيست زيرا شخص حقوقي و مدير داراي يك اراده متحد هستند 
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  مدير در اشخاص حقوقي و مضارب ) 4

مضاربه عقدي است كـه  . (( ربه را در مورد شركت هاي تجاري حاكم ندانيم          شايد به ذهن متبادر شود كه چرا احكام مضا        

  92)) .  با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند  بموجب آن احد متعاملين سرمايه مي دهد ؛

  

   93. مايه ديگري معامله مي كند    يكي از مسائل بسيار مهم اين است كه مضارب و حق العمل كار به نام خود و ليكن با سر

اين بدين معنا است كه خود شخصا مسئول تعهدات خويش است ؛ صرف نظر از حق العمل كاري كه هم عامل و هم مالـك    

   94. هر دو مسئوليت تضامني دارند 

  

 نـام خـود      امين است و مي توان او را نماينده دانست اما براي حفظ حقوق اشخاص ثالث فرض اسـت كـه بـه                          مضارب ، 

 بسيار شبيه به شركت هاي تجاري است اما تفاوت هـاي بـارزي    بيگمان مضاربه ؛. معامله مي كند و خود را متعهد مي سازد    

  : نيز دارد 

  

 سهامداران نمي توانند به سـادگي از شـركت خـارج     مضاربه عقدي هست جايز و حال آنكه در شركت ها و موسسات ؛  .1

  .  سهامي خاص ؛ مي توان نقل و انتقال سهام را منوط به موافقت مديران نمود شوند تا آنجا كه در شركت هاي

 زيرا اختيار او به مراتب فراتر از حق العمل كار است و از آنجا كـه قـانون تجـارت     مضارب امين است اما وكيل نيست ؛      .2

 مضاربه فراتر از يك وكالـت    بيم ؛  در مي يا    جز در موارد استثنايي حق العمل كاري را تابع مقررات وكالت ساخته است ؛             

 آمر رهبري معامالت را بدست دارد و حال آنكـه در مـضاربه ايـن چنـين                    در واقع در حق العمل كاري ؛       95. ساده است   

 امـا مـشكل ايـن     نيست و بنابراين مي توان يك وحدت مالك فقهي براي سمت مدير در شركت هاي تجاري پيدا كرد ؛        

ي ؛ شخصيت حقوقي وجود دارد  و مدير اراده اين شخص است و حال آنكه در مـضاربه  است كه در شركت هاي تجار     

 . هيچ گونه شخصيت حقوقي ايجاد نمي شود 

   و يا تلف شدن تمام سرمايه و ربح و يا مفلس شدن مالك ؛                در صورت موت يا جنون يا سفه احد طرفين ؛           در مضاربه ؛   .3

ا و موسسه ها فرض اين است كه عقد شركت ها و موسسه ها با تمامي                عقد ؛ منفسخ مي شود و حال آنكه در شركت ه          

 .  به زندگي خود ادامه مي دهد  اين فروض پيش گفته ؛
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  مدير در اشخاص حقوقي و وصي ) 5
   حقوق مدني زنجيره اي از رابطه ها و سمت ها و وقايع و اعمال است كه داراي يك ترتيب منطقي و يك نظم اسـت كـه                           

 سكوت پيشه كرد و آن مطلب اين اسـت   نويسنده پيش از اين در مورد مطلبي ؛. ها مجاهدت فقهاي شيعه است   محصول سال 

 اجماع حقوقين بر اين است كه مال موقوفه در وقف عـام   در وقف ؛. كه نويسندگان حقوقي ما تا چه اين نظم را شناخته اند         

وقف شخصيت حقـوقي قائـل شـده انـد امـا بـراي تركـه ميـت         برخي از نويسندگان اگرچه براي . ؛ شخصيت حقوقي دارد     

 براي تركه ميت شخصيت   در برابر بعض از استادان ؛96. شخصيت حقوقي قائل نيستند و اين موجب بي نظمي و وهن است      

تقر حقوقي قائل شده اند زيرا آنها نيك مي دانستند ميان وقف و تركه ميت اتحاد برقرار است و مالكيت هيچ كس در آن مـس                

  97. نيست 

  

    اما بايد گامي فراتر نهاد و شخصيت حقوقي را انكار كرد زيرا اين ملك است كه مالـك مـي خواهـد نـه مـال زيـرا مـال                                       

 آنچه نامعقول بنظر مي رسـد ملـك           چندانكه سيد محمد كاظم طباطبايي در وقف مي نويسد ؛           مي تواند مالك نداشته باشد ؛     

   98. ت نه مال بدون مالك كه همچو اعراض است زيرا در اعراض هم مالي هست كه مالك ندارد بدون مالك اس

  

     ممكن است ايراد شود كه وصي به نام تركه يكسري اعمال حقوقي انجام مي دهد ، اما در وقف نيز ايـن چنـين اسـت و           

طـه ايـن چنـين اسـت يعنـي اگـر مـال                              متولي يكسري اعمال حقوقي براي مال موقوفـه انجـام مـي دهـد و همچنـين در لق                  

 يابنده بايد مال را بفروشد ولي هيچ كس تاكنون مدعي نشده است كه لقطه                مجهول المالك از زمره اموال فاسد شدني باشد ؛        

  . شخصيت حقوقي دارد 

  

ـ .    حقيقت اين است كه بايد مضرات شخصيت حقوقي در كنار منافع آن ملحـوظ داشـته شـود        ي شـك اعطـاي شـخص    ب

حقوقي مضرات بسياري خواهد داشت كه پيش از اين گفته شد و نيازي به تكرار دوباره مطالـب پيـشين نيـست امـا سـوال                          

اينجاست كه مي توان اختيارات وصي و سمت او را با مديران در شركت ها و موسساتي كه شخصيت حقـوقي دارنـد يكـي               

  نمود ؟ 

  

   99.  تشكيل مي شود  ايقاع است و حال آنكه فرض است كه مديريت با عقد ؛وصي وكيل نيست و در واقع وصايت  .1

وصي را نمي توان عزل كرد و در صورت حجر او بايد ضم امـين كـرد و حـال آنكـه سـهامداران هـر وقـت بخواهنـد                                                 .2

 . مي توانند مدير را عزل كنند 
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 . ر خود به خود منعزل نمي شود وصي مي تواند خودبه خود منعزل شود در حالي كه مدي .3

وصي امين است اما وكيل نيست زيرا موكل فوت شده است اما فرض است كه بايد بر طبق وصيت موصـي رفتـار كنـد                          .4

 يد اماني او به يد ضماني تبديل شـده    در صورتي كه از وصيت موصي عدول كند ،        در واقع وصي ؛   . وگرنه منعزل است    

ر مورد مدير شركت ها و موسساتي كه شخصيت حقوقي دارند نمي توان مدير را وكيـل  و ضامن مي شود و حال آنكه د       

 . دانست 

  

  

 وكيل نمي توانند باشند ؛ چه اشـكالي در       سوال اين است اگرچه مدير شركت ها و موسساتي كه شخصيت حقوقي دارند ؛             

     نيست اما قانون او را امين دانسته است ؟اين است كه امين باشند ؛ چندانكه وصي نيز وكيل نيست و مضارب نيز وكيل

  

 امـين در صـورتي كـه مرتكـب            آري ؛ اگر براي شركت شخصيت حقوقي قائل نباشيم مي توان مدير را امين دانست زيرا ؛    

تعدي و تفريط شود خود ضامن است و حال آنكه فرض است كه در اشخاص حقوقي ؛ مدير مي تواند حتي در صورتي كـه      

 هر چـه   به هر حال ؛.  ديگران را نيز از تصميم خويش ماخوذ نمايد زيرا مدير به نام شركت تقلب نموده است      است ؛ متقلب  

سعي مي شود كه به نحوي شخصيت حقوقي توجيه شود ناممكن است و اين وصله ناچسب و اين جامه عـاريتي بـه قامـت           

هـدف از فقـه ؛ تعـالي    . حقوق فقه و حقوق ماتريال يكي نيستند فقه پوياي ما نمي رود و اندازه نيست و اساسا هدف ها در       

انسان است و هدف از حقوق ماتريال ؛ برتري جويي و تكوين طبقات در جامعه است و ما در ادامه خواهيم ديد كه تنهـا راه              

  . چاره اين است كه به شركت فقهي رجعت نماييم 
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  نمايندگي قانونيمدير در اشخاص حقوقي و نظريه  ) 6
  بعض از پژوهشگران حقوقي نظريه ديگري براي توجيه سمت مدير در اشخاص حقوقي ابراز نموده اند كه نظريـه نماينـدگي       

  100. قانوني نام دارد 

  

 و      براساس اين نظريه ؛ چون فرض است كه شخص حقوقي يك موجود بي جان و مشتي اشـياء و اغـراض بـيش نيـست ؛                     

باشرتا قادر به انجام اعمال خود نباشد براي او نماينده قانوني نصب مي گردد ؛ بنابراين سمت مدير نمايندگي                   هرجا كه اصيل م   

وانگهي در اين نظريه ؛ ديگر نيازي به اين نيست كه خود موكل بتواند اعمـال وكيـل را انجـام دهـد و همچنـين      . قانوني است   

  101. ت آزادي اعمال مديران با اين نظريه توجيه پذير اس

  

 اين قانون و حكم مقامات صالح است كـه    نخست اينكه در نمايندگي قانوني ؛ :    ايراداتي در مورد اين نظريه وارد شده است       

به اين نوع از نمايندگي ها صالحيت مي بخشد و حال آنكه فرض است كه در شركت ها و موسساتي كـه شخـصيت حقـوقي                  

  . مومي مديران را تعيين مي كند دارند اين شركت است كه بتوسط مجامع ع

  

 شخصا مسئول جبران آن است خـصوصا اگـر            در صورت بروز خسارت از سوي نماينده ؛          در نمايندگي قانوني ؛         همچنين ؛ 

تقصير و تقلب نيز نموده باشد و حال آنكه در مورد شركت ها موسساتي كه شخصيت حقوقي دارند ؛ مديران مي توانند به نام                        

  . لب كنند و شركت نمي تواند در برابر اشخاص ثالث به تقصير مدير استناد كند شركت تق

  

 شخصا ضامن است و يـد او نيـز       نماينده قانوني بسان وصي امين است و چنانچه دست به تقصير و يا تعدي و تفريط بزند ؛           

 در  ن اعمال مدير را به استناد انقطـاع اذن ؛  امين نيست زيرا نمي توا   ضماني خواهد بود و حال آنكه مدير در اشخاص حقوقي ؛          

  .  فضولي قلمداد كرد  برابر اشخاص ثالث ؛

  

     قيم نمي تواند ؛ اموال غيرمنقول مولي عليه را بفروشد و يا رهن بگذارد يا معامله اي كنـد كـه در نتيجـه آن خـود مـديون                               

 و حال آنكه مـديران بـراي ايـن گونـه معـامالت               ،...... لعموم  مولي عليه شود مگر با لحاظ غبطه مولي عليه و تصويب مدعي ا            

نيازمند رعايت شرايط پيش گفته براي سهامداران نيستند زيرا در واقع ؛ آنان اراده ي اصلي و مغز متفكر در اشـخاص حقـوقي                        

ي قانوني را تا قسمتي رفع  مي توان ايرادات نظريه نمايندگ هستند و اگر چنانچه شخصيت حقوقي در اين مشاركتها انكار شود ؛        

  .و به واقعيت نزديك تر كرد 
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  مدير در اشخاص حقوقي ؛ هگل و نظريه ركنيت  ) 7
    نظريه ركنيت آخرين نظر ابراز شده براي توجيه سمت مديران در اشخاص حقوقي و مهمترين نظريه ابراز شـده اسـت و از                

 آلماني از زمره كساني هستند كه بر اتحاد حقوق و دولت پافشاري  ايده آليست هاي  . سوي حقوقدانان آلماني مطرح شده است       

 بر انسانيت تحميل نمودند ؛ آنها بودند         مي نمودند و بزرگترين فجايع در طول تاريخ بشري را با تقديم هيتلر به جامعه بشري ؛                

مـي دانـستند كـه چنانچـه ايـن       نظريه ركنيت را براي اشخاص حقوقي و حيات اينگونه اشخاص مطرح ساختند و نيك نيز               كه

نظريه ركنيت مي گويد همانطور كه اشخاص حقيقي        . نظريه مطرح نگردد ؛ حيات شخص حقوقي با مشكل مواجه خواهد شد             

اندام و ارگاني دارند كه بوسيله آن فعاليت مي كنند و به حيات خويش قوام مي دهند بايد براي اشخاص حقوقي نيز بـه همـان               

 ايجاد نمود  و مدير را ركن تصميم گيرنده و مغز متفكـر               اف نمود و براي شخص حقوقي سر و دست و پا ،           اندام و ارگان اعتر   

بيگمان اين نظريه با قانون ما كه فـي المثـل ابـوت و بنـوت را بالطبيعـه مخـتص                    . و ركني از اركان اين ارگان به حساب آورد          

. ت زيرا اندام و ارگان بدني نيـز بالطبيعـه مخـصوص انـسان اسـت          در تعارض اس  )  قانون تجارت    588ماده  ( انسانها مي داند    

 كه حقوقدانان آلماني ؛ نظريه ارگانيك را خواسته اند فرض كنند و در واقع تخيل كنند ،  ممكن است حقوقدانان ايراني بگويند ؛

اين باور را مردود اعالم خواهند كرد ولي كساني كه آلمان ها را بشناسند و به عبارت ديگر فالسفه آلماني را بشناسد خيلي زود  

.    به جهان خارج از ذهـن ؛ اعتقـادي ندارنـد     زيرا آلمان ها ايده آليست هاي تمام عيار بوده و به غير از اپيستمولوژي و تفسير ؛            

  .    اشخاص حقوقي هستند و براي اشخاص حقوقي قائل به وجود روح شده اند  در واقع ، آلمان ها واقعا مي پندارند ؛

  

 ابتدا بحث هاي حقوقي در ايـن بـاب مطـرح                  از آنجا كه فرض است كه اين تحقيق براي يك حقوقدان نوشته شده است ؛              

خواهند شد و سپس براي جمعي از خواص به طور تفصيلي از هگل و باورهاي ايده آليست هاي آلماني سخن رانـده خواهـد                        

و ) حقيقـي  (  امـري اسـت     نتيجه قرارداد جمعي يا خواسـته كـسي نيـست ؛        ،تشكيل دولت   (( شد اما اجماال هگل مي نويسد       

 در جـاي ديگـر مـي نويـسد     102)) . يعني اجتماعي شدن ضـرورت دارد   معقول كه براي رسيدن به هدف نهايي زندگي انسان ؛  

اراده عمومي است در حالي كه تمجيد باد بر روسو كه بين اراده عمومي و اراده همه مردم تفاوت مي گذارد زيرا پادشاه مظهر ((

نيك معلوم است كه هگل مـي خواهـد بـراي دولـت ؛ شخـصيتي      )) . اكثريت نمايندگان مجلس ؛  مظهر اراده همه مردم است    

  .  قائل باشد   آنهم به صورت حقيقي ، ممتاز و منفصل از مردم ؛

  

  

فهـم  . كليات غايت امر است و  تحت تـاثير هگـل هـستند    آنها معتقد هستند كه .      آلمان ها داراي فلسفه پيچيده اي هستند     

بنابراين ابتدا مواضع حقوقي خود را نسبت به اين نظريه ابراز و سپس تفـصيال   .  مبتني بر فهم فلسفه هگل است      نظريه ركنيت ؛  

  .  اين نظريه را بررسي فلسفي خواهيم كرد 
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