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Abstract
A public joint-stock company is one of the modern legal 

institutions that has not yet been fully explained from the 
perspective of Islamic jurisprudence. The jurists’ opinions on the 
subject of commercial companies are not exhaustive, although 
some of them have tried to justify it based on jurisprudential or 
civil companies. However, it seems that this kind of discussion 
is not correct and by attention to the nature of these companies, 
it is possible to understand that a public joint-stock is inherently 
different from a civil and jurisprudential company. In fact, a public 
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joint-stock company is an institution and an organization, so 
equating it with a contract is a kind of interpretation or reduction of 
this multifaceted socio-economic phenomenon. Numerous issues, 
which play a pivotal role in the design of this institution, need to 
be examined such as the need for the consent of all partners in 
the company’s transactions, special privileges for preferred shares, 
death and insanity of some partners, etc. Considering all these 
issues and challenges, it seems that the explanation of a public 
joint-stock company based on existing jurisprudence faces some 
restrictions. The most important of these is a legal entity. The views 
of the jurists are not elaborated in the discussion of the legal entity 
and commercial companies. Using library resources and through 
the analytical-descriptive method, an attempt is made in this article 
to address this issue as well as other jurisprudential challenges of 
joint-stock companies.

Keywords: Joint-Stock Companies, Legal Entity, Consent of 
Partners, Khums, Death of Partners, Preferred Shares.
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چکیده
شرکت سهامی عام از تأسیسات حقوقی مدرن است که تاکنون تبیین تامی از منظر فقه 
اسالمی دربارۀ آن صورت نگرفته است. بیان فقها در موضوع شرکت های تجاری ابهام دارد، 
هرچنــد عده ای از آنان تالش کرده اند آن را بر مبنای شــرکت  فقهی )مدنی( توجیه کنند. 
اما به نظر می رسد این نحوۀ بحث صحیح نیست و با دقت در ماهیت این شرکت ها می توان 
دریافت شرکت سهامی عام ماهیتًا با شرکت مدنی و فقهی متفاوت است. درواقع، شرکت 
ســهامی عام یک نهاد و یک سازمان است، بنابراین یکی دانستن آن با عقد، نوعی تحویل 
یا فروکاستن این پدیدۀ چندوجهِی اجتماعی ـ اقتصادی است. مسائل متعددی ازقبیِل لزوم 
رضایت همۀ شرکا در معامالت شرکت، امتیاز خاص درنظر گرفتن برای سهام ممتاز و نیز 
موت و جنون برخی از شــرکا، در طراحی این نهاد تعیین کننده و نیازمند بررسی هستند. با 

1. دیانت مقدم، ســیدعباس. )1401( . شــرکت ســهامی عام در تحلیل فقهای معاصر امامیه. فصلنامه علمی پژوهشی 
جستارهای فقهی و اصولی، 8 )27(، صص:107-135.

همچنین این مقاله تحت حمایت مادی و معنوی هیئت اندیشه ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان کار شده است.
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مالحظۀ مجموعۀ این مســائل و چالش ها به نظر می رسد تبیین شرکت سهامی عام براساس 
فقه موجود با محذوراتی مواجه اســت که مهم ترین آن ها شــخصیت حقوقی است. کالم 
ح نیست. در این مقاله تالش  فقها در بحث شخصیت حقوقی و شرکت های تجاری نیز منقَّ
می شود با روش تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این مشکل و نیز دیگر 

چالش های فقهِی شرکت های سهامی پرداخته شود.
کلیدواژه هــا: شرکت  سهامی عام، شخصیت حقوقی، رضایت شرکا، خمس،  مرگ 

اعضا، سهام ممتاز.

مقدمه
ابــداع عقود جدیــد و راهکارهای نو برای رســیدن به ثــروت  در عصر کنونی 
ســرعتی دوچندان یافته است و یکی از اهداف این معامالت تسهیل سرمایه گذاری، 
تضمین سرمایه و پویا کردن اقتصاد است. شرکت های سهامی از تأسیسات نظام های 
اقتصادی مدرن در کشــورهای غربی هستند و به خاطر اهمیت آن در اقتصاد، حجم 
وسیعی از قوانین بحث تجارت را به خود اختصاص داده اند. بنابراین موضوع شناسی 
و تعیین نســبت این نهاد با فقه اســالمی ضرورت دارد. در این مقاله ابتدا چالش ها 
بیان شده اســت و در ادامه با یک نگاه فقهی این چالش ها مورد بحث و تحلیل قرار 

گرفته است.
نکتۀ قابل تأمل این است که با پذیرش شخصیت حقوقی، تمام چالش های پیش رو 
پاسخ داده نمی شوند. آیا عدم رضایت بعضی از شرکا در فعالیت های تجاری باعث 
اختالل نمی شــود؟ آیا خمس ندادن بعضی از شرکا در فعالیت های اشتراکی اشکال 
شــرعی ندارد؟ آیا امتیازاتی که برای ســهام ممتاز در کالم بعضــی از حقوق دان ها 
آمده اســت مطابق دستورات شرع است؟ آیا اعتبار و خدمت می تواند به عنوان آورده 
محسوب شــود؟ و درنهایت آیا مرگ و جنون آنان باعث توقف شرعی فعالیت های 

تجاری نخواهد شد؟ 
در این مقاله با تبیین جدیدی براســاس ماهیِت بحث اعتبار، شــخصیت حقوقی 
در حدی وســیع مورد قبول قرار گرفته است و در چالش های عدم رضایت بعضی از 
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شرکا، امکان توجیه فقهِی امتیازات سهاِم ممتاز و نیز آورده قرار دادِن اعتبار و خدمت، 
با تبیین و ارائۀ بعضی از تغییرات مطرح شده اســت. در بحث خمس شاید دایرۀ این 
چالش محدود باشــد، اما گســتردگی بحث خمس و مبانی مختلف، دقت ویژه و 
نوشــتار مســتقلی را می طلبد. مرگ یا جنوِن بعضی از شرکا از چالش هایی است که 
در این مقاله به این نتیجه رسیده ایم که شرکت  سهامی در آن با مشکل مواجه است.

مباحث عقد شــرکت در کالم فقها به صورت منســجم و مفصل مطرح اســت 
)ر.ک: یزدی، 1419ق، 237/5(. همچنین شرکت های تجاری به صورت عام و شرکت های 
سهامی عام به صورت خاص در کالم حقوق دانان به صورت مبسوط و در کالم فقها 
به صورت محدود مورد تحلیل قرار گرفته است )ر.ک: کاویانی، 1389(. این مقاله ازمنظر 
برجسته سازی چالش های فقهی و پیدا کردن راهکارهای آن، شرکت های سهامی عام 
را مورد دقت قرار داده  است و سعی کرده است چالش های فقهی را که مطرح شده یا 
ممکن اســت مطرح گردد، جمع آوری کند و مورد تحلیل قرار دهد، اما موضوع این 
مقاله در مباحث تحقیقی دیده نشد، بلکه بیشتر حقوق دانان، مشروع بودن و عقالیی 
بودن این نهاد مســتحدثه )شرکت های سهای عام( را پیش فرض گرفته اند. با توجه به 
ضرورت این بحث و نبود چنین نوشتاری در مبحث شرکت های سهامی عام، موضوع 

این مقاله گام نویی است که این نوشتار سعی کرده است اولیِن آن را بردارد.

1. ماهیت شرکت، عقد شرکت و شرکت  های تجاری
دقت در معنای شــرکت، عقد شــرکت مدنی و همچنین شرکت های تجاری و 
تصویری صحیح از آن ها در رسیدن به نتیجۀ صحیح الزم است. مخصوصًا که فرق 
ماهوی شرکت مدنی و تجاری باید روشن شود. بنابراین ابتدا به تعاریف این مفاهیم 

می پردازیم.
1-1. تعریف شرکت و شرکت عقدی در فقه

در مباحث فقهی شرکت بر دو معنا اطالق می شود. اولین معنا تشریک دو نفر در 
یک مال بدون تحقق عقدی بین آن  دو اســت. این شراکت در عین، دین، منفعت و 
حْق قابل تصور است. اما معنای دوم، عقد شرکت است که بین دو نفر یا بیشتر منعقد 
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می شود و با مال مشترک بین آن ها معامله انجام می شود )موسوی خمینی، 1425ق، 581/2؛ 
سیســتانی، 1417ق، 177/2(. به این شرکت، »شــرکت عنان« نیز گفته می شود )خامنه ای، 

1390، 200/2؛ سیستانی، 1417ق، 179/2(. 
در کتاب های حقوقی مربوط به بحث شرکت به یک تقسیم ابتدایی برمی خوریم 
و آن تقسیم شرکت به شرکت های مدنی و تجاری است )خطیبی قمی، 1395، 526(. مراد 
از شــرکت های مدنی در کتب حقوِق شرکت شــرکتی است مبتنی بر تعریف قانون 
مدنی از شرکت و قوانین موضوعۀ ذیل آن و همان طور که گفتیم این شرکت ها همان 

شرکت های فقهی اند.

2-1. شرکت های تجاری، تعریف و خصوصیات آن
در قانون تجارت از شــرکت هایی نام برده شــده کــه دارای قوانینی وضعی اند و 
به طور کلی با آنچه در بحث قانون مدنی آمده متفاوت اند. به خاطر همین تفاوت های 
عمده، در نوشته های حقوق دانان تصریح شده که شرکت مدنی چه در معنای عام و 
چه در معنای خاص، با شــرکت تجاری هیچ گونه وجه مشترکی به جز وجود مالکان 
متعدد ندارد )پاســبان، 1395، 55( ؛ البته صحت این گزاره جای بررسی دارد ولی تأکید 
می کنیم بحث این نوشتار، شرکت های تجاری است و طبق فهم حقوقی مطالبی که 

می آید تبیین شده است. 
گفته شده شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل 
می شود که در آن هریک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند 
تــا مبادرت به عملیات تجاری نمایند و منافع و زیان هــای حاصل از آن را بین خود 

تقسیم کنند )اسکینی، 1397، 15/1(.     
در تعریف دیگری گفته شــده قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر 
توافق می کنند ســرمایۀ مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود ایجاد 
کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند 
و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری ســرمایه سهیم شوند )اسکینی، 

.)17 ،1397
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1-2-1. ایرادات تعاریف بیان شده 
این که شــرکت تجاری شرکتی باشــد که فقط مبادرت به عملیات تجاری کند 
آن  چنان که در تعریف اول بیان شــده دقیق نیست. هم چنان که باید دانست شرکا در 
خســارت هم شریک اند )اسکینی، 1397، 16(. تعریف دوم تعریف روان و خوبی است 
اما از یک سو شرکت تجاری را به قرارداد تعریف می کند و از سوی دیگر از انعقاد آن 

میان یک یا چندنفر سخن می گوید )پاسبان، 1395، 57(.
1-2-2. تعریف برگزیده 

شرکت تجاری سازمان و نهادی است که به موجب آن بیش از یک طرف1 سرمایۀ 
مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود ایجاد می کنند و با آن سرمایه 
تحت عنوان شخصیت حقوقی مستقلی که از لوازم عقد شرکت تجاری است، به قصد 
تحصیل ســود یا به قصــد انجام اعمالی غیرتجاری اما در قالب شــرکت های مندرج 
در قانــون تجــارت به فعالیت می پردازند و در منافع و زیان هــای احتمالی حاصل از 
به کارگیری سرمایه سهیم می شوند و شرکای شرکت تجاری با تثبیت این قرارداد، خود 
را ملزم می کنند به قوانین مندرج در قانون تجارت کشور پایبند باشند و قانون نیز این 

الزامات را ضروری دانسته و حق تخطی به ایشان نمی دهد.

2. تعریف سهام و شرکت سهامی عام
سهْم قسمتی از سرمایۀ شرکت سهامی است که مشخص کنندۀ میزان مشارکت و 
تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است. ورقۀ سهْم سند قابل معامله ای 
است که نمایندۀ تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد )کاتوزیان، 

2.)117 ،1382

1. تعداد اطراف تشــکیل دهندۀ شرکت های تجاری بســتگی به نظر قانون در بحث تعداد شرکای شرکت های تجاری 
دارد. البته احتمال اینکه ما در شــرکت های تجاری خالف شــرکت مدنی بپذریم که یک نفر هم بتواند یک شرکت 
تجاری را تشکیل دهد هست. با این بیان اشکال آقای پاسبان نیز که در متن به آن اشاره شد، از این حیث وارد نخواهد 

بود.
2. این بیان و مثل آن ماهیت سهام را روشن نمی کند. درمورد چیستی سهام حداقل چهار نظریه بیان شده است. یکی از 
تعاریف این است که سهام سند مالکیت صاحبانش بر شرکت است نه اعیان شرکت، و این شرکت است که مالک آن 
اعیان است. یعنی دو مالکیت در طول هم، صاحبان سهام مالک شرکت اند و شرکت مالک اعیان، زمین، ماشین آالت 
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اما شــرکت سهامی شــرکتی است که ســرمایۀ آن به سهام تقســیم شده است و 
مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمِی سهام آن ها است )کاتوزیان، 1382، 97(. 
شرکت های ســهامی را به دو نوع سهامی خاص و عام دسته بندی می کنند )کاتوزیان، 
1382، 98(. با توجه به مطالب باال، روشــن است که شرکت تجاری ماهیتًا متفاوت از 

شرکت  مدنی است.

  3. چالش های فقهی
قبل از بیان چالش ها، تذکر این نکته الزم است که ماده ها ی 51 تا 71  قانون تجارت 
درمورد اوراق قرضه است. البته شورای نگهبان در موارد متعددی تصریح کرده است 
که تمام معامالت ربوی باطل اســت )کاتوزیان، 1382، 137(. بنابراین همان طور که در 
بعضی کتب حقوق تجارت تصریح شده، این نوع کسب سرمایه درمورد شرکت های 
سهامی عام، دیگر وجهی ندارد )کاتوزیان، 1382، 137(، اما الزم است این موارد و موارِد 

مشابه اصالح شود.
تذکر دیگری که الزم اســت این است که در کتاب قانون تجارت کاتوزیان در 
ذیل بحث اوراق قرضه استثنائی ذکر شده است و آن فروش اوراق قرضه به دولت ها، 
مؤسســه ها و اشخاص خارجی است که برحســب مبانی اعتقادی خود دریافتش را 
ممنوع نمی دانند )کاتوزیان، 1382، 137-138( و در این اســتثنا به مصوبۀ شورای نگهبان 
تمســک شده اســت. در این مورد هم دقت در دو امر الزم اســت. امر اول: ِصرف 
این که کافری ربا را حرام نمی داند کافی نیست و این که در پناه اسالم است یا نیست 
نیز مؤثر اســت )سیســتانی، 1417ق، 76/2(. امر دوم: بحث اســتثنای کفار در بحث ربا 
مربوط به آن جایی است که مسلمان از کافر ربا بگیرد، اما اگر قرار باشد از او قرض 
ربوی بگیرد و قصِد دادن سود داشته باشد، جایز نیست )موسوی خمینی، 1424ق، 541/6(. 

البته این بحث ازنظر فقهی نکاتی دارد که وارد آن بحث نمی شویم.

و... است. این بیان در کلمات حقوق دان ها قابل پیگیری است. نظر دیگر نیز قائل است سهام سند دارای مالیت نیست 
بلکه ســند مالکیت بر اعیان است و نشــان می دهد صاحب سهام چقدر در اعیان به نحو مشاع مشارکت دارد. بررسی 

نظریات ماهیت سهام خود مقاله ای مستقل می طلبد.
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چالش های فقهی پیش رو، بعضی مربوط به اصل ماهیت شــرکت های ســهامی 
اســت، بعضی مربوط به قوانین و بعضی مربوط به تبیینی است که در کتب حقوقی 

ازسوی حقوق دانان مطرح شده است.

1-3. چالش اول: عدم وجاهت شرعی شخصیت حقوقی )زیربنای پذیرش 
شرکت های تجاری(

هر فردی در جامعه شــخصیت حقیقی دارد و می تواند به وسیلۀ آن دارای حق و 
تکلیف شود. با این حال، درمـــیان روابـط حـقوقی جامعه، حقوق و تعهداتی دیده 
می شــود که موضوع  آن  اشخاص  طبیعی نیستند، بلکه جمعیت ها و مؤسساتی اند که 
مانند اشخاص طبیعی دارایی  دارند و آن ها را »اشـخاص حـقوقی اعتباری« می نامند 

)فخلعی و دیگران، 1393، 4(.
شــرکت های تجاری به صورت عام و شرکت های سهامی عام به صورت خاص، 
مبتنی بر تحقق شــخصیت حقوقی و مالکیت این شخصیت حقوقی نسبت به اموال 
شــکل گرفته اند. پس نظریه هایی مثــل مالکیت اعتباری کــه در توضیحش گفته 
شده اســت هرچند امواِل اشــخاِص حقوقی ممکن اســت با این عنوان به مصارف 
خاصی برسد ولی این اموال حقیقتًا فاقد مالک اند، زیرا فقط انسان می تواند صاحب 
این حقوق شــود، از اســاس، با چنین مفهومی از شرکت ها همخوانی ندارد یا نظریۀ 
دیگری که می گوید اموال اشخاص حقوقی به افراد حقیقی که آن را تشکیل می دهند 
تعلق دارد نیز با تصوری که شــرکت های تجاری ارائه می کنند در تضاد است )ناجی، 
1395، 1(. بنابراین اولین و مهم ترین چالش، عدم پذیرش شخصیت حقوقی است که 

در این صورت اساس شرکت های تجاری با اشکال مواجه است. 

1-1-3. تعریف و ماهیت شخصیت حقوقی
تعریف کاملی از شخصیت حقوقی که مورد پذیریش همۀ حقوق دانان باشد ارائه 
نشده است. دو تعریف را ابتدا بیان کرده و درنهایت سعی می کنیم تعریف جامع تری 

نسبت به شخصیت حقوقی ارائه دهیم.
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تعریف اول: شــخص حقوقی یا اعتباری عبارت است از دسته ای افراد انسان یا 
موسســه ای از موسســات تجارتی یا خیریه و امثال آن ها که قانون به آن ها شخصیت 
می دهد یعنی برای آن ها حقوق و تکالیفی شبیه به حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی 
قائل می شود.  مثاًل شرکت های تجاری و دانشگاه ها و بیمارستان ها اشخاص حقوقی 

هستند )شایگان، 1396، 149-148(.
تعریف دوم: شخصیت حقوقی آن جایی تحقق پیدا می کند که افراد تشکیل دهندۀ 
شرکت تماشاگر می شوند و شرکت و آن عنواْن بازیگر اصلی، کارگر و عامل شرکت 
می شــوند و افراد مادامی که شــرکت باقی است تماشاگر هستند. بنابراین می گویند 
شرکت سود کرد، شرکت ضرر کرد، شرکت حاکم شد، شرکت محکوم شد.  شرکت 
وکیل گرفت. به عبارت دقیق تر، تمام افعال را به جای این که به افراد نسبت بدهند، به 
شرکت نســبت می دهند. پس شخصیت حقوقی آن عنوانی است که وقتی رسمیت 
پیدا می کند،  جانشــین فرد حقیقی می شــود  یعنی »یبیع و یشتری و یهب و یتملک،  

یتضرر و ینتفع« )سبحانی، 11 آبان 1388(.
تعریف منتخب: شخصیت حقوقی یک مفهوم اعتباری است که ُعقال به خاطر 
دواعی خاص، آن را اعتبار کرده اند یعنی حد شــیئی را مجازًا به شــیء دیگری اعطا 
کرده انــد و برای این مفهوم اعتباری وظایف و حقوقی درنظر گرفته اند. شــخصیت 
حقوقی امری اســت اعتباری که به جای شــخصیت حقیقی می نشــیند و حقوق و 

وظایف او را به اعتبار اعتبارکننده برعهده می گیرد.
با بیان پیش گفته مشخص شد شــخصیت حقوقی یک مفهوم اعتباری است نه 
انتزاعی، و مراد از اعتبار هم همان جمله ای اســت که باال بیان شــد. برای تقریب به 
ذهن باید گفت در بحث ملکیت که بسیاری از فقها آن را از اعتباریات می دانند نیز 

همین معنا مدنظر است. 
در بحث شخصیت حقوقی دقتی که الزم است این است که اهلیت تملک داشتن 
و ذمه داشتن و چنین مواردی که برای شخصیت حقوقی فرض شده است از اساس، 
اعتباری است یعنی مالکیت چه برای شخص حقیقی تصور شود چه شخص حقوقی 
اعتباری است و اعتبار در آن هم به همین معنایی است که از اعتبار در باال بیان کردیم، 
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زیرا حقیقتًا مالکیت، محمول انسان نیست و این یعنی مجاز در اسناد. به عبارت دیگر 
)زیٌد مالٌک( مثل )زیٌد اسٌد( است و اثبات مالکیت برای زید مجاز در اسناد است، 
اما در این جا بحث ما ابتدا روی خود شــخصیت حقوقی اســت نه مالکیت او یا ذمه 
داشتن او، بنابراین گفتیم اشخاص حقوقی اواًل حقیقتی ندارند، مطاَبق و مابه ازایی در 
خارج ندارند و حمل محمول )وجود( بر او، اعطای حد شیئی به شیء دیگر است. 
با توجه به مطالب پیش گفته می توان ادعا کرد در بحث شخصیت حقوقی دو اعتبار 
اســت و مثل ملکیت زید نیســت که زید موجودی است تکوینی اما اثبات ملکیت 
برای زید اعتباری است، زیرا در شخصیت حقوقی اواًل خود شخصیت حقوقی یک 
مفهوم اعتباری اســت یعنی هستی او به اعتبار اعتبارکننده است و دیگر این که حمل 

ملکیت بر او و ضمانت بر او و... نیز اعتباری است و به اعتبار اعتبار کننده.
هم چنان کــه در کلمات عالمۀ طباطبایی آمده اســت، برهــان در امور اعتباری 
به معنای منطقی و فلســفی اش راه ندارد. هم چنان که محاالتی که براســاس تکوین 
متصور است در اعتباریات نمی تواند مطرح شود، ازاین رو این امر خودبه خود جلوی 
ایراد بعضی از اشکاالت را خواهد گرفت. معیار در اعتباریاْت عدم لغویت نزد ُعقال 
اســت و مسیر صحیح بنای عقال اســت. طبق همین مبنا ما دلیل مهم و کاربردی را 
در بحث شخصیت حقوقی ســیرۀ عقال می دانیم و در ادامه، عدم لغویت را کوتاه، 

به عنوان دلیل اصلی اقامه کرده ایم. 
با توضیحی که ذیل بحث شــخصیت حقوقی و امــور اعتباری بیان کردیم، باید 
بین دو مرحله فرق گذاشت. اصل پذیرش شخصیت حقوقی برای این که تکالیف و 
حقوقی بر او حمل شود، یک بحث است که اگر فرض کردیم ُعقال چنین اعتباری 
را لغو نمی دانند، باعث می شــود اصل اعتبار چنین شخصیتی مورد پذیرش باشد، اما 

این بدان معنا نیست که هر محمولی را بتوان بر این امر اعتباری حمل کرد.

3-1-2. سیرۀ عقال دلیل مشروعیت شخصیت حقوقی
در مباحــث روایی و فقهی اموری مؤید مشــروعیت شــخصیِت حقوقی اند که 
می توان به این موارد اشاره کرد: بیت المال مسلمانان، اراضی مفتوحه عنوه، مالکیت 
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عنوان فقرا و مساکین در بحث زکات و نیز مالکیت موقوٌف علیهم در وقف بر عناوین 
عامه. در این موارد فرد خارجِی حقیقی مالک نیســت، بلکه عناوین اند که مالکیت 
دارند، بنابراین این که در مباحثی مثل ملکیت همیشه دنبال مالکیت اشخاص حقیقی 
باشیم، صحیح نیست و همین امر مؤید این است که در نگاه فقهی اموری غیرحقیقی 
نیز می توانند صاحب حق باشند و این امر، راه را برای مشروعیت شخصیت حقوقی 
باز می کند )ســبحانی، 11 آبان 1388(. اما بــا توجه به توضیحات باال که درمورد مباحث 
اعتباری و معیار آن بیان شــد، دلیلی که بر مشــروعیت شــخصیت حقوقی داللت 
می کند سیرۀ عقال است. سیرۀ عقال رفتار معینی است  که  همۀ خردمندان در برخورد 
با یک واقعه از خود نشان می دهند، بدون  آن که  اختالِف  زمـــان، مـکان، فرهنگ، 
دیـــن و مذهب آنان تأثیری در بروز این رفتار داشته باشد. هم چنین  گفته شده است: 
مراد از »سیره« استمرار عـادت مردم و هماهنگی عملی آن ها  بر  فعل یا ترک چیزی 
است )فخلعی و دیگران، 1393، 15(. بـــنابراین، اسـتمرار رفتار معینی از عقال در تعامل  با  
یک واقعه منجر به شکل گیری سیرۀ عقال می شود. سیرۀ عقال لزومًا نـاشی   از  درک 
مـصالح و مفاسد واقعی موضوعات نیست، ازاین رو نیازمند  امضای  شارع یا حداقل، 
عدم نهی از آن  اســـت ، بـرخـالف حکم عقل که دلیل مستقل است، زیرا ناشی از 

درک مصالح  و مفاسد  واقعی است )فخلعی و دیگران، 1393، 15(.

دلیل اعتبار چنین سیره ای
اعتبار  ادلۀ غیرقطعی و ازجمله سیرۀ عقال نیازمند دلیل یقینی است )فخلعی و دیگران، 
1393، 15(. چـه  بسا ایـن دلیل، دلیل لفظی  معتبر باشد که مفاد  آن ، تأیید و امضای سیرۀ 
عقال است که  در  اغلب موارد چنین دلیل لفظی وجود ندارد. گاهی نیز می توان برای 
اثبات موافقت  شارع  از روش تقریر )عدم ردع ( اسـتفاده  کرد ، یعنی از سکوت  و عدم  

منع معصوم؟ع؟ از یک  سیرۀ عقالیی، موافقت ایشان کشف می شود.
برای اثبات ســیرۀ عقالیی از روش دوم، اوالً  باید  اثبات شــود که سیره در زمان  
گـــاهی از  این سیره و  معصومان ؟مهع؟ وجود داشته  است  و ثانیًا معصومان؟مهع؟ بـــا آ
امکان منع، هیچ گونه منع و ردعی از آن نکرده اند )فخلعی و دیگران، 1393، 15(. از  این  دو 
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مقدمه به خوبی می توان موافقت  شــارع  با  سیرۀ مدنظر را کشف  کرد ، زیرا اگر شارع 
با مفاد سیرۀ مـزبور مـخالف می بود، آن را ابراز می کرد و مردم را از  عمل  بر طبِق آن 

سیرۀ عقالیی بازمی داشت.
در این جا  این  سؤال  مطرح  می شود  که  سیرۀ عقال فقط رفتار خارجی را دربرمی گیرد 
یا این که ارتکازات ذهنی عقال را نـــیز شـــامل است؟ به این معنا که گاهی سیره در 
قالب اســتمرار عادت مــردم  و هماهنگی عملی آن ها بر فعل یا ترک چیزی شــکل 
می گیرد و گاهی در ارتکاز عقال نهفته است، اما در زمان معصوم؟ع؟ در مقام عـمل 
بـروز نـــیافته است. آیا عدم نهی شـارع  به معنای امضا و تأیید این ارتکاز ذهنی عقال 

نیز هست یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است. شهید صدر بر ایـــن 
نـــظر است کـــه سیرۀ عقال عالوه بر  عمل  خارجی، ارتکازات ذهـــنی عـقال را نیز 
دربرمی گیرد )فخلعی و دیگران، 1393، 16(. امضا و عدم نهِی شـــارع به معنای تأیید تمام 
مالکاتی اســت که اساس عمل خارجی عقال بوده است، زیرا  معصومان ؟مهع؟ دارای 
مقام تـشریع و تـبلیغ احـکام خداوند و تصحیح و تغییر سیره های نادرست هستند و 
چنین جایگاهی، محدود به نهی از مـنکِر خـارجی یـا امر به یک معروِف معین نیست، 
بلکه آنان عهده دار نفی  یا  اثبات قوانین  تـــشریعی کـلی اند. بنابراین سـکوت یا عدم 
ردع معصوم؟ع؟ از سیرۀ عقال به معنای امضای تمام مالک عقالیی  است که مـبنای 
عـمل خارجی سیره است )فخلعی و دیگران، 1393، 16(. در بحث شخصیت حقوقی نیز 
روایتی به عنوان مستند بیان شده اســت )صــدوق، 1413ق، 43/2( که به نظر می رسد برای 

اثبات شخصیت حقوقی در بحث ما استناد به آن روایت کفایت نمی کند.

3-1-3- نتایج متفرع بر شخصیت حقوقی
اما درمورد نتایج متفرع بر شــخصیت حقوقی می توان این موارد را شمرد: تحقق 
ذمۀ مستقل، عدم جواز طلب استیفا از شرکت درمورد طلبکاری که از شخِص یکی 
از شــرکا طلبی دارد، عدم جواز تقاص از اموال شرکت در جایی که طلب طلبکار از 
شــخص حقیقی یکی از شرکاست و نیز عدم ســرایت افالس شخصیت حقوقی به 
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حقیقی. اما افالس شخصیت حقیقی به حقوقی سرایت می کند یعنی سهام او را در 
شرکت جزو اموال شخصی او به حساب می آورند و بین طلبکاران تقسیم می کنند ولی 

به اموال متعلق به شرکت سرایت نمی کند.

3-2. چالش دوم: لزوم رضایت همۀ شرکا در نوع عملیات و معامالت با مال مشاع
 در عقد شــرکِت مدنی تصرفات باید به رضایت همۀ مشــارکین باشــد. اما اگر 
شخصیت حقوقی را پذیرفتیم و مال مشاع را مملوک شخصیت حقوقی دانستیم، آیا 

این ایراد وارد نمی شود؟ 

3-2-1. رابطۀ مدیران شرکت با شرکت و صاحبان سهام
در ابتدا الزم است ما ارتباط مدیران شرکت های سهامی عام با شرکت و صاحبان 

سهام را بررسی کنیم.
در کتــب حقوق تجــارت در توضیح شــخصیت حقوقی و تأثیــر آن در بحث 
شرکت های تجارتی گفته شده است شرکا قبل از ایجاد شرکت تجارتی، مالک آوردۀ 
خویش هســتند، اما به محض تحقق عقد شرکت و شکل گیری شخصیت حقوقی، 
اموال از ملکیت آنان خارج و به تملک شــرکت درمی آید. حال سوال این است که 
درفرض پذیرش چنین امری، رابطۀ بین مدیران شرکت با شرکا و با خود شرکت بر چه 

اساسی تصویر می شود؟ سه تصویر ارائه شده است.
الف: نظریۀ وکالت

بعضی گفته اند مدیر شرکت در مقابل شرکا مانند مسئولیت وکیل درمقابل موکل است. 
چون این نظر چنان که توضیح خواهیم داد با اشکاالت اساسی روبه رو است، برای 

تصحیح این نظر گفته شده هیأت مدیره وکیل شرکت است نه سهام دار.
اگر گفتیم مدیْر وکیل شــرکا و سهام داران اســت، ایرادش روشن است زیرا اواًل 
اکثریــت او را انتخاب می کنند و اقلیتی مدیر را قبــول ندارند. ثانیًا با فوت یا حجر 
شرکا از وکالتش معزول نمی شود و ثالثًا اختیاراتی دارد که اصاًل در صالحیت اعضا 
نیســت. و اگر بگوییم وکیل شرکت است، به نظرات بعدی برمی گردد که در ادامه 
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اشکاالتش مطرح خواهد شد.
ب: نمایندگی قانونی

قــول دیگری مطرح کرده انــد و از آن به نمایندگی قانونی یاد می شــود. مدیران 
نمایندگی قانونی شخص حقوقی هستند. این قول هم با ابهامات فراوان همراه است. 
این نمایندگی براســاس چه مبنا و چه منطقی است؟ همان وکالت است؟ قانون گذار 
او را نمایندۀ شرکت قرار داده است؟ شرکتی که فهمی ندارد نمایندگی اش یعنی چه؟

اشــکال این نظر این اســت که دررابطۀ بین مدیر و شرکت تجاری ویژه گی هایی 
وجود دارد که تحلیل آن به نمایندگی را مشــکل می سازد. مدیر نماینده ای است که 
همانند اصیل خود تصمیم می گیرد. او با سایر اعضای هیأت مدیره فعالیت شرکتش 
را اداره می کند به نحوی که اختیاراتش بیشــتر از اختیاراتی است که معمواًل به یک 

نماینده اعطا می شود و به عبارت دقیق تر، تصمیم گیرندۀ اصلی او است.
ج: رکن بودن مدیران

مدیران رکن شــخص حقوقی هستند و نمی توان بین شرکت و مدیران آن شرکت 
رابطۀ کارفرما و کارگری قائل شــد. سازمان تصمیم گیرنده یا مدیر جزو ساختمان و 
ســازمان شخص حقوقی اســت. اندام یا عضوی است که به وسیلۀ آن ارادۀ شخص 

حقوقی اعالم می شود و فعالیت ها شکل خارجی می گیرد.
بین ارادۀ شــخص حقوقی و تصمیم ســازماِن مدیریِت آن وحدْت وجود دارد. 
ارادۀ مدیران مظهر ارادۀ شــرکت است. شخص حقوقی و سازمان مدیریت آن یک 

شخص است. 
دو عنوان در مدیران هست. به اعتبار شرکت در سازمان مدیریت، مدیر بیان کنندۀ 
ارادۀ شخص حقوقی و جزو پیکرۀ آن است و به اعتبار شخصی، مدیْر انسانی است 
کــه در مقام نمایندگی و والیت، تصمیم هایی بــرای دیگران می گیرد، پس به اعتبار 
نخست هرچه مدیران می کنند در واقع منسوب به شخص حقوقی است )تفرشی، 1395، 
84 -94؛ کاتوزیان، 1397، 58/2-62(. البته تذکر این نکته الزم اســت که مادۀ 125 قانون 
تجــارت، مدیر عامل را در حدود اختیاراتی که توســط هیئــت مدیره به او تفویض 

کرده است، نمایندۀ شرکت محسوب کرده است )کاتوزیان، 1382، 189(.
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این نظرات حتی این نظر اخیر، غیر از این که فی نفســه دچار ابهاماتی هستند باز 
هم نمی توانند بعضی از مشــکالت و چالش های فقهی را جوابگو باشند. همین نظر 
سومی که بعد از آن دو نظر ابراز شده است با این امر که سهام داران صاحبان شرکت اند 
چگونه جمع می شود؟! وقتی عده ای از سهام داران راضی به تصرفات مدیران نیستند 
و مدیران هم همان شــرکت اند، این یعنی بعضی از صاحبان اصلی رضایت ندارند به 
کاری که شــرکِت مملوکشان می کند. این اشکال در فرضی که مدیران، وکیل شرکا 

باشند نیز به روشنی وارد می شود. 

2-2-3. تحقیق مطلب دربارۀ اشکال رضایت  نداشتن بعضی از سهام داران
گفته می شــود شرکت در اموال خود تصرف می کند، بنابراین نیازی به اذن شرکا 
ندارد. این حرف برفرض که حرف صحیحی باشد، اما خود شرکت مگر در ملکیت 
شرکا نیست؟ حال که این گونه است مالی که از آِن شرکا است، چگونه بدون اذن آنان 

هرکاری می کند؟
این اشکال وقتی روشن تر می شود که در شرکت های سهامی عام که تعداد اعضا 
زیاد است به جای این که برای هر سهم یک رأی درنظر بگیرند، برای چند سهم مثاًل 
برای ده ســهم یک رأی درنظر می گیرند، ازاین رو اشــخاصی که تعداد سهام اندک 
دارند ناگزیر باید از حق خویش در بحث ادارۀ شــرکت از اساس، صرف نظر کنند. 
یا گاهی اشــخاصی در ازای یک سهم دارای دو رأی هستند و اثر این امر مخصوصًا 
در انتخاب مدیران شــرکت نمایان می شود، زیرا نقش مؤثرتری پیدا می کنند. قانون 
تجارت و الیحۀ قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت، فی الجمله ایجاد سهام ممتاز 
را پذیرفته اســت )کاویانی، 1389، 241-243(. البته خود بحث ســهاِم ممتاز از اشکاالتی 

است که جداگانه به آن پرداخته ایم.

3-2-3. رضایت نداشتن بعضی از سهام داران و راهکار فقهی پیشنهادی
از دو راه می توان درصدد پاسخ به این چالش برآمد.

الف: از مســیر احکام حکومتی: می توان گفت شرکت های سهامی بیش از دو 
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طرف دارد و قطعًا یکی از اطراف آن حکومت اســت. مؤید آن امر این اســت که 
شرکت های تجاری طبق قانون تجارت اصاًل بدون ثبت قانونی و بدون پشتوانۀ قانونی 
تشکیل نخواهند شــد و تصمیم عده ای اشخاص حقیقی و حقوقی، فی نفسه باعث 
تشــکیل شخصیت حقوقی نمی شــود. بنابراین با پشــتوانۀ قانونی و حکومتی چنین 
سازوکاری تعریف شده اســت و وقتی این گونه باشد، طبق حکم قانون شرکا باید به 
قوانین کشــوری تمکین کنند. امام خمینی در جواب به سؤالی درمورد شرکت های 
ســهامی و این که رضایت همۀ اعضا در تصمیمات لحاظ نمی شــود ابتدا می گوید: 
تصرف در مال مشــترک، متوقف بر اجازۀ تمام شــرکا اســت که این همان چالشی 
اســت که در این قسمت بیان شده است. اما چون در ســؤال آمده است دولت برای 
این قبیل مؤسسات شــخصیت حقوقی خاصی را )مجزا از شخصیت افراد مؤسس( 
اعتبار می کند که طبق ضوابط معینی باید به وظایف تجارتی خود قیام و اقدام نماید، 
در انتهای پاســخ خود تأکید می کنند که مراعات مقررات دولت اسالمی الزم است 
)خمینی، 1422ق،  245/2(. پس مادام که شــرکت  سهامی به وظایف خود عمل می کند 
و طبق سازوکار قانونی تصمیم می گیرد، عدم رضایت سهام دار تأثیری ندارد، چراکه 

طبق مراعات مقررات دولت اسالمی این کار صورت می پذیرد. 
ب: در راه حلی دیگر می توان ادعا کرد که ســهام شــرکت  سهامی عام، شکل 

جدیدی از دارایی است با محدودیت هایی خاص.
طبق این بیان، مشکل ازحیِث احکام وضعی نیز حل می شود. اصفهانی درمورد 
ملکیت می گوید: »أّنها موجــودة بوجودها االعتباري ال بوجودها الحقیقی،...  بل 
أوجده من له االعتبار بوجوده االعتباری، مثال األســد بمعنی الحیوان المفترس معنی 
لو وجد بوجوده الحقیقی لکان فردا من نوع الجوهر، لکنه قد اعتبر زید أســدا، فزید 
أســد باالعتبار...« )اصفهانی، 1418ق، 30( که این همان معنایی از اعتبار اســت که در 
ذیل بحث شخصیت حقوقی مطرح کردیم و در آن جا گفتیم معیار در صحت چنین 
اعتباری، عدم لغویت نزد عقال است. بنابراین اعتبار ملکیت به نحو محدود و مشروط 
نیز به این جهت که امری لغو نزد عقال نیست، لحاظش خالی از اشکال خواهد بود. 
طبق این بیان این گونه دارایی با این محدودیت  خاص در سیرۀ عقال پذیرفته شده است 
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و کسی که سهام می خرد دارایی خاصی را با اشکالی خاص پذیرفته است و اصاًل او 
اختیاری بیش از این ندارد که بعدًا بگوید راضی هستم یا نیستم.

3-3. چالش سوم: سهام ممتاز 
در نــگاه اول، این چالش مربوط به تبیینی اســت که بعضی حقوق دانان در ذیل 
این ماده ذکر کرده اند و در مرحلۀ بعد به اصل این ماده است که در مواردی با عدم 
رضایت دیگر ســهام داران همراه می شود. قسمت دوم در بحث عدم رضایت بعضی 
از سهام داران مطرح شده است، بنابراین فقط اشکال اول را در این جا مطرح می کنیم.

در مادۀ 42 شــرکت های تجاری آمده اســت مجمع عمومی فوق العاده می تواند 
شــکل گیری صاحبان ســهام ممتاز را تصویب کند )کاتوزیــان، 1382، 132(. در ادامه 
درمورد امتیازات این سهام آمده است: هرگونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز 

باید به تصویب مجمع فوق العادۀ شرکت برسد )کاتوزیان، 1382، 132(.
ســهام ممتاز چیست؟ سهام ممتاز سهامی اســت که به موجب اساسنامه یا طبق 
تصویب مجمع عمومی فوق العادۀ شــرکت، امتیاز یا امتیازات خاصی نسبت به سایر 
ســهاِم همان شــرکت به دارندۀ خود اعطا می کند )کاتوزیان، 1382، 132؛ اسکینی، 1393، 
76/2(. در توجیه این ســهام گفته شده اســت وقتی شــرکت درحالت بحران است و 
نیاز به ســرمایۀ فوری دارد، هر شــخصی که ریسک ســرمایه گذاری در شرکت را 
بپذیرد مســتحق امتیاز است. همچنین وقتی دو شرکت با هم ادغام می شوند، اصواًل 
سهام داران شرکتی که رونق و سودآوری بیشتری دارند تقاضای امتیاز می کنند که در 

این مواقع شرکت مجبور به ترتیب سهام ممتاز است )کاتوزیان، 1382، 133-132(.
به عنوان نمونه  درباِب امتیازات خاص سهام ممتاز در بعضی کتب حقوقی گفته 
شده اســت: اگر شرکت سودی نداشت مقدار معینی به شرکای ممتاز بدهکار باشد 
)کاتوزیان، 1382، 133(. این عبارت و امثال آن ازنظر شرعی بی وجه است، زیرا گاهی در 
ضمن عقد شــرکت این امر را به صورت شرط فعل و به دور از ابهام ذکر می کنند که 
صحیح است. به عنوان نمونه یکی از شرکا با دیگری شرط می کند که اگر سود سهم 
من به فالن مبلغ نرســید، شما متعهد به پرداخت کسرِی آن از جیب خود باشید که 
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این گونه شرط، شرط فعل است و اشکال ندارد و بر مشروٌط علیه تکلیفًا واجب است 
به شــرط عمل نماید، اما او وضعًا مدیون نیســت. بنابراین این که بگوییم او بدهکار 
است صحیح نخواهد بود و الزم است حقوق دانان در امتیازاتی که برای سهام ممتاز 

درنظر می گیرند وجاهت شرعی  آن امتیاز را ابتدا احراز کنند.

4-3. چالش چهارم: خمس ندادن یکی از  شرکا
بحث خمس، اشــکالی به قانون شرکت های سهامی نیست، بنابراین نمی توان آن 
را به عنــوان یک چالش حقوقی مطرح کرد، بلکه بایــد از آن به عنوان یک »چالش 
عبادی« یاد کرد که در هر تجارتی باید مدنظر قرار گیرد. این که در بحث شرکت های 
سهامی این چالش را مطرح کردیم، از این حیث است که با یک مال مشاعی روبه رو 
هستیم که نحوۀ عملکرد دیگر شرکا می تواند در تکلیف شرعی شرکای دیگر تأثیرگذار 
باشــد. هم چنان که در شرکت های مدنی اگر بعضی از شــرکا خمس اموال خود را 
س است، به نظر برخی از  ندهند، تصرف در کل اموال که قسمتی از آن مال غیرمخمَّ

فقها با اشکال شرعی مواجه خواهد شد.
اما در شــرکت های سهامی عام مسئله چگونه است؟ در توضیح المسائل مراجع 
در بحث شرکت  )فقهی( این گونه آمده است: کسی که با دیگری شریک است اگر 
خمس منافع خود را بدهد و شــریک او ندهد و در ســال بعد، از مالی که خمسش 
را نداده است، برای سرمایۀ شرکت بگذارد، هیچ کدام نمی توانند در آن تصّرف کنند 

)بنی هاشمی خمینی، 1424ق، 33/2(.  

3-4-1. مبانی مختلف در بحث خمس
تذکر این نکته الزم اســت که در بحث خمس و نحــوۀ تعلق آن به اموال، اقوال 
مختلفی است که براســاس بعضی از آن مبانی، این اشکال از اساس وارد نیست. به 

بعضی از مبانی اشاره می کنیم.
الف: صاحبان خمس در عین مال مکلف بعد از گذشت یک سال حق ندارند، 
بلکه ادای خمس بر ذمۀ اوست و مکلف است که بپردازد. طبق مبنای چنین فقهایی 
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ازجمله خامنه ای، در بحثی مثل بحث شرکت مشکل پیش گفته مطرح نخواهد شد.
ب: تصرفات شیعۀ دوازده امامی در هدیه هایی که می گیرد یا مال شراکتی که در 
اختیار دارد و... در صورتی که خمس این اموال عامدانه داده نشده اســت اشــکال 
ندارد. البته این فقها در این که شخص زنده باشد یا ارث از چنین شخصی به مورث 

رسیده باشد با هم اختالف دارند که در جای خود بیان شده است.
طبق این مبنا شــیعۀ دوازده امامی که با دیگری شــراکت دارد، اگر خمس درآمد 
خویش را بدهد و شریک او خمس درآمدش را نپردازد و آن شریک در سال بعد از 
مالی  که خمس آن را نداده برای سرمایۀ شرکت بگذارد، تصرف شخصی که خمس 
درآمدش را پرداخت کرده اســت در مال مشــترک )مشاع( اشــکالی ندارد، هرچند 

مبنایشان تعلق خمس به عین است )سیستانی، 1393، 680-681/1(. 
ج: امــا فقهایی مثل امام خمینی که ازطرفــی می گویند صاحبان خمس در مال 
سال گذشــته وضعًا شــریک اند و از طرف دیگر مبنای فقهایی مثل سیستانی را نیز 
قبول ندارند، در بحث شرکت و موارد دیگر تصریح می کنند که قبل از ادای خمس، 
تصرفــات بدون رضایــت و اذن صاحبان خمس، تصرف در مــال غیر خواهد بود و 
خالف شــرع اســت. مطالب مزبور براساس بحث شــرکت مدنی بود، اما براساس 

شرکت های تجارتی مطلب چه تحلیلی دارد؟

2-4-3. خمس در شرکت های تجاری
این که گفته شود اشخاص حقوقی تکلیفی به خمس ندارند بین همۀ فقها مسّلم 
نیســت. ضمنًا ما بحثمان غیر از شرکت، دربارۀ افراد دارای سهام نیز هست که آنان 
اگــر خمس خود را ندهند چه می شــود؟ اگر با پول خمس نداده ســهام بخرند چه 
تأثیری دارد؟ اگر مثل عده ای از فقها قائل شــویم خمس در اشــخاص حقوقی نیز 

مطرح است، دربارۀ فعالیت شرکت ها چه باید گفت؟
تکلیف شرکت نسبت به خمس

طبــق یک مبنا، خطاب آیۀ شــریفه به افراد مکلف اســت و فقهــا جهات را از 
آن خارج کرده اند. بنابراین نباید شــرکت ها مشــمول وجوب خمس شوند، بلکه بر 
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ســهام داران خمس مازاد مالشان واجب اســت. ضمنًا توزیع نشدن مقداری از سود 
شــرکت مثل توزیع نشدن درآمد موقوفه اســت که تا به دست موقوٌف علیهم نرسیده 
خمس ندارد. ازاین رو این که شرکت ها وقتی سودی به دست می آورند تمامش را بین 
سهام داران تقسیم نمی کنند و قسمتی از آن به حساب شرکت واریز می شود و سرمایۀ 

شرکت محسوب می گردد، باعث لزوم پرداخت خمس ازسمِت شرکت نمی شود. 
اگر بگوییم خمس حکم تکلیفی نیســت که عقــل و بلوغ و اهلیت در مکلف 
به آن الزم باشــد بلکه حکم وضعی است که شــارع آن را در منافع قرار داده است، 
مســئله متفاوت می شــود. طبق این مبنا قبول داریم که شرکت ها الزم نیست خمس 
قســمتی از سرمایۀ خود را بپردازند که به همان مقدار به افراد مقروض اند، که علتش 
در جای خود توضیح داده شده است. اما باید دانست شرکت ها وقتی سودی به دست 
می آورند، تمامش را بین سهام داران تقسیم نمی کنند و قسمتی از آن به حساب شرکت 
واریز می شــود و سرمایۀ شرکت محســوب می گردد )ر.ک: کاویانی، 1389( که در این 

قسمت طبق این مبنا پرداخت خمس توسط شرکت ها مطرح می شود.
تکلیف سهام داران نسبت به خمس

سهاْم نوعی ســرمایه گذاری است و فرد سهام دار باید خمس مال خود را بدهد. 
در کالم فقهای معاصر هم به این نکته دقت شده اســت. مثاًل آیت الله خامنه ای در 

این مورد می گویند:
»واجب اســت هریک از شرکا، خمس سهام خود را بپردازد. بنابراین افرادی که 
اقدام به تأســیس مدرسۀ خصوصی )غیرانتفاعی( می کنند بر هریک از آن ها واجب 
است خمس آنچه که به عنوان سرمایۀ شرکت می پردازند را پرداخت نمایند.« )خامنه ای، 

.)288 ،1 ،1390
حال اگر افراد خمس را ندادند یا شــرکت نســبت به آن قســمتی که باید خمس 
بدهد، خمس نداد، با توجه به مبانی توضیح دادۀ گذشته فعالیت شرکت چه می شود؟

در این جا باید گفت وقتی شــرکت خمس مال خود را در قسمتی که بیان کردیم 
باید بدهد نداد، طبق مبنای فقهایی که خمس را به عین می زنند و اجازۀ تصرف در 
مال خمس نداده نمی دهند و اشــخاص حقوقی را نیز مشمول ادلۀ خمس می دانند، 
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شــرکت نمی تواند با آن اموال به تجارت بپردازد. هرچند اگر تجارت کرد، باز این که 
معامالتش صحیح باشــد یا نه، به بحث معاملۀ کلی فی الذمه برمی گردد و این که در 

آن جا چه مبنایی اتخاذ شود.
از طرف دیگر، اگر افراد خمس سهام خود را ندهند، درحقیقت، شرکتی که یک 
نهاد مالی اســت و دارای ارزش مالی است خمسش داده نشده است. چگونه وقتی 
مالی خمســش داده نشده است ما نمی توانیم با آن مال تجارت کنیم؟ حال یک نهاد 
مالی که دارای ارزش مالی اســت وقتی خمســش داده نشده است، چگونه فعالیت 
تجاری می کند، می فروشــد و یا می خرد؟ نکتۀ دیگر این که در ابتدای تأسیس یک 
شرکت نیز اگر اموالی که شرکا به شرکت تملیک می کنند خمسش داده نشده باشد، 
تملک شرکت در این اموال به این صورت که فرض می شود شرکت کل مال را مالک 

است، صحیح نخواهد بود.
جز تمام این موارد، اگر مکلفی خمس پولی را که خمســش الزم اســت ندهد 
و ســهامی بخرد و همان پول را به شــرکت بپردازد، شرکت چگونه مجاز باشد در آن 
مال تصرف کند؟ البته از این جهت که بسیاری از فقها معامالتی که به نحو کلی در 
ذمه باشد صحیح می دانند. این بیع و خرید سهام صحیح است، هرچند در همین جا 
نیز فقهایی مثل امام خمینی می گوید: اگر با عین پولی که خمس آن را نداده اســت 
به نحو کلی در ذمه بخرد و در موقِع معامله قصدش این باشد که از پولی که خمسش 
را نداده اســت پول معامله را بدهد، این معامله باطل اســت )بنی هاشمی خمینی، 1424ق، 
458/1(. پس اگر مســئوالن شــرکت بدانند که پولی که به آن ها داده شــده عین مال 
متعلِق خمس اســت، نمی توانند در آن تصرف کننــد، اما در این موارد باید گفت از 
کجا تحقیق کرده اند که نســبت به تک تک شرکا این اطمینان حاصل شود؟ بنابراین 
این چالش هرچند چالش عباد ی مهمی است، اما درمقاِم عمل، احراز کردن مواردی 
که ازنظر خمس با مشکل مواجه است به این راحتی نیست. بنابراین مکلفانی که خود 
گاهی ندارند باعث می شود مجاز باشند به  اهل خمس اند، همین که نسبت به دیگران آ
فعالیت خود ادامه دهند. البته با توجه به مبانی مختلف در بحث خمس و چگونگی 

تأثیرش بر فعالیت شرکت های سهامی، نیازمند مقاله ای مستقل است.
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3-5. چالش پنجم: خدمت به عنوان آورده در شرکت های تجاری
در مباحث حقوقی گفته شده است: در بحث شرکت های تجاری هریک از شرکا 
حصه ای به شــرکت می آورند که از آن به »آورده« تعبیر می شود. فی الجمله می توان 
گفت در این امر با شــرکت های مدنی )یا همان عقد شــرکت عنــان فقهی( تفاوتی 
ندارند. اما نکتۀ قابل تذکر این است که در نظام قانون مدنی، به پیروی از فقه امامیه، 
آوردۀ شــریک نمی تواند چیزی جز حق مالکیت باشــد و دو نفر نمی توانند با جمع 
خدمت و اعتبار خود شــرکتی تشــکیل دهند، مگر آن که بتوانیم راهی پیدا کنیم که 
آوردن این خدمت یا اعتبار منجر به مالکیت آورنده بر مشاِع آن مقدار از مال شود و 
شرکِت عقدی روی آن مقدار از مالی که ملکیتش مشترک شده است منعقد گردد. 
اما در شرکت های تجاری چنین نیست و آورده می تواند صورت های گوناگونی داشته 
باشد. مادۀ 26 قانون تجارت به صراحت می گوید: سهام غیر نقدی سهامی است که 
در ازای آن به جای وجه نقد چیزی ازقبیل کارخانه و اعتبارنامه و غیره داده می شــود 
و ذکر کلمۀ »ازقبیِل« نشــان می دهد که مادۀ 26 جنبۀ حصری ندارد )اسکینی، 1393، 
19/1(. حال اگر در شــرکت های تجاری کسی خدمت خود را به عنوان آورده مطرح 

کند، ازنظر فقهی مقبول است؟
در شــرکت های مدنی چون باید در مال، شراکت اتفاق افتد، مطلب همان است 
که بیان شد. اما در بحث شرکت های تجاری چون ابتدا شرکت تشکیل می شود و بعد 
صاحبان سهام معین می گردند، اشکالی نیست که درمقابل سهام شرکت، اشخاص یا 
باید پول بپردازند یا اموالی به شرکت تملیک کنند و یا خدمت معینی برای زمان معینی 
را ثمن آن سهام قرار دهند. یعنی اگر بتوانیم امر دارای ارزش مالی را محدود و معین 
کنیم هم چنان که در خدمت مثالش زده شــد، می توان خدمت را نیز به این صورت 
کــه توضیح دادیم قبول کرد. غیــر از خدمت امور دیگر نیز اگــر به همین صورت 
دارای ارزش مالی باشند و با قیودی بتوان ارزش دقیقش را معین کرد، اشکالی ایجاد 
نخواهند کرد. البته با همین توضیح که ثمن سهام قرار داده شوند. دقیق تر این است 
که بگوییم در چنین فرضی خدمت به عنوان آورده مطرح نمی شود، بلکه به عنوان ثمن 

سهام پرداخت می گردد که اشکالی ندارد.
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3-6. چالش ششم: مرگ یا جنون یکی از شرکا 
شرکت های ســهامی عام با مشارکان بسیاری ســال ها ادامه می یابد و در این بین 
عده ای از مشارکان می میرند یا به کما می روند و... اما این شرکت ها به کار خود ادامه 

می دهند و خللی در کارشان ایجاد نمی شود.
درمورد شــرکت های مدنی این امر در ادامۀ روند شــرکت مشکل ایجاد می کند 
)خمینی، 1422ق، 245/2( بلکه هرگاه اشتغال شریک زنده به اذن و رضای ورثه یا ولی آنان 
باشد، در منافع و ضرر مشترک اند و اگر قصد تبرع نکرده باشد مستحق اجرت المثل 
عمل اســت. اگر بدون اذن باشد، از معامالت فضولی است که اگر اجازه کنند در 

نفع و ضرر شریک می شوند، وگرنه فضول ضامن حصۀ آنان است.
البته این ها بنابر تقدیری اســت که معامالت بر اعیان مشترک واقع شود یا در ذمۀ 
طرفین. اما هرگاه برای خود معامله باشد، هرچند از مال شرکت وفا کرده باشد، نفع و 

ضرر مختص خودش است و ضامن حصۀ آنان است )یزدی، 1415ق، 288(.
شرکت های تجارتی در این مسئله چگونه اند؟ 

وقتی در میان ورثه، صغیر وجود دارد ـ که در بسیاری از موارد این گونه است ـ و 
پدر و جد پدری در قید حیات نیستند، این امر به این سادگی قابل حل نیست و حق 
این است که فوت و جنون در این شرکت ها نیز می تواند مشکل ایجاد کند. در اشکال 
رضایت شــرکا، در نحوۀ ارتباط سهام داران با مدیران گفته شد، عده ای این ارتباط را 
براساس وکالت توضیح داده اند. طبق این تبیین با فوت و جنون یا حتی بی هوشِی یکی 

از سهام داران، وکالت باطل خواهد شد )بنی هاشمی خمینی، 1424ق، 384/2(. 
راه هــای دیگر و نحوه های دیگر ارتباط نیز که توضیحش گذشــت نیز خالی از 
اشــکال نیست، زیرا در نظریۀ رکن بودِن مدیران هم باز این ایراد وارد است. زیرا این 
شرکت یکی از سهام دارانش فوت کرده است، پس مجوز فقهی ندارد با تمام ظرفیتش 

تصمیم بگیرد، زیرا صاحب قسمتی از سهامش فوت کرده یا مجنون شده است.

4. مقایسۀ چالش های پیش گفته با هم
بعضی از چالش های باال مثل خمس در هر فعالیت اقتصادی مطرح اســت، اما 
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بعضی دیگر از چالش ها مربوط به فعالیت هایی است که مال مشاعی در بین است و 
با آن فعالیت اقتصادی سامان می پذیرد. بحث رضایت اعضا این گونه است.

اما در میان چالش های گفته شده، یک چالش، چالش مبنایی است. چالشی که 
اساس تحقق شرکت  مبتنی بر آن است و آن بحث شخصیت حقوقی است. بنابراین 
در بحث شرکت ها سنگین ترین وزن از آِن این چالش است. در این مقاله ما از مسیر 
بحث اعتباریات ســعی در پذیرش و مشــروعیت آن کردیم، اما چون ســعه و ضیق 

شخصیت حقوقی در موارد مختلف متفاوت است، جای تحقیق در آن باز است.

نتیجه گیری 
چالش ها و تذکرات فقهی ای در ذیل بحث شرکت های سهامی عام مطرح است 
که بعضی در اســاس این شرکت ها اســت و بعضی بر قوانین موجودۀ قانون تجارت 
و بعضی از آن ها به تبیینی اســت که در کالم حقوق دان های معاصر نسبت به قوانین 

آمده است. جز این سه مورد، تذکراتی هم ذیل این فعالیت تجاری الزم است. 
نکتۀ مهم این است که مطالب این مقاله با نگاه فقه فردی است که هر مسئله جدا 
بررسی  شد. اما با یک نگاه کالن و براساس نظام اقتصادی اسالم، شاید با معضالت 
ریشــه دار نهادی مواجه باشیم که مطلب مهمی است و در کالمی دیگر باید بررسی 
شــود و این مقاله ادعایی نسبت به آن ندارد و جای تحقیق با این نوع نگاه باز است. 

نگاهی که چه بسا مثل بحث بانک ها چالش های پیچیده تری را مطرح کند. 
1. اساس شــرکت های تجاری ازجمله شرکت های سهامی عام براساس پذیرفتن 
شــخصیت حقوقی است. طبق تحقیق این مقاله، شخصیت حقوقی براساس ماهیت 

امور اعتباری مقبول است و شرعًا منعی ندارد.
2. عدم رضایت سهام داران به تصمیمات هیأت مدیره یا مجمع عمومی، چالشی 
اســت درمورد اصل قانون شرکت های سهامی و به نظر این تحقیق، این چالش که از 
اساسی ترین چالش های شرکت های سهامی عام است با یکی از آن راه هایی که ذکر 

شد قابل حل است.
3. چالش سهام ممتاز که به تبیین بعضی از حقوق دان ها از این سهام گرفته شد، 
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وارد است. البته بحث عدم رضایت نسبت به این سهام به اشکال قبلی برمی گردد.
4. به نظر این مقاله عدم رعایت خمس ازطرِف سهام داران یا شرکت ها در مواردی 

به فعالیت این شرکت ها آسیب می رساند و نیازمند بحث مفصل تری است.
5. آورده قــرار دادن خدمت و امثال آن در شــرکت های تجاری به همان معنایی 
که گذشت، اشکالی ایجاد نمی کند، هرچند در شرکت های مدنی به صورت مستقیم 

نمی تواند به عنوان آورده مطرح شود.
6. مرگ یا جنون ســهام داران و همچنین بحــث اوراق قرضه، از ایرادات وارد به 

قانون شرکت های سهامی عام است که باید نسبت به اصالح آن ها اقدام کرد. 
چالش هایی که به ذهن می رســید در این مقاله بررســی شد، اما جای تحقیقات 
بیشــتر مخصوصًا در بعضی از آن ها باقی اســت، هم از حیث فقه فردی نگر و هم از 
حیث آن نگاه کلی و با در نظر گرفتن نظام اقتصادی اسالمی. نکتۀ آخر این که هنوز 
متنی با در نظر گرفتن نظام اقتصادی اسالم در این مبحث به نگارش درنیامده است.
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