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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 3فقه بورس و اوراق بهادار 

 22/8/98ـ  یاستاد عندلیب
 

 دليل سوم: قاعده تفويض
 دلیل این قاعده روایاتی است که در جلسه قبل بیان شد.

 بررسی سندی روايات 
 رند.شکالی نداروایات این قاعده از حیث سند بررسی شد و نتیجه گرفتیم که روایت سماعه و ابی بصیر از حیث سند ا

 
 کنیم که: برای تکمیل بحث سندی اضافه می

ر این زمینه داریم دبا توجه به روایاتی که  گوییم، میمثل سایر واقفیه مورد اعتماد نیست یعنی ثقه نیستبر فرض که بگوییم عثمان بن عیسی 
ثوق الصدور است این مفاد مو شوند فلذاحسوب میم شود نتیجه گرفت که مستفیضهروایت است که راوین متفاوتی دارند پس می 4حدود 

 .یعنی اطمینان به صدور این مفاد از امام داریم
 

 بررسی داللی روايات
ام این کارها که دارد در انجنخداوند تمام کارهای مومنین را به خودشان واگذار کرده اند به جز اینکه حق  تفویض این است که مفاد قاعده

 د.نرا ذلیل کن انست، خودشواگذار شده ا هاه آنب
 

آب گشتند میکه از مکه بر نیز از کسانی خدا )صلی اهلل علیه و آله( پیامبر همانطور کهاشکالی ندارد درخواست از دیگران  به طور مثال:
 .نکند یگداید یعنی این درخواست یک شرط دارد و آن این است که موجب ذلت مومن نشوولی ، دکردنطلب میزمزم به عنوان هدیه 

شان روایت صحیح نیز ـ که در بین، آمده است این روایات شبیه روایاتی است که در اصول کافی در باب تفویض امور دین به پیامبر
یا اینکه نماز  که در آنجا روایت شده است که خداوند تنها خمر را حرام کرده است ولی پیامبر تمام مسکرات را حرام فرمودندباشد ـ می

 .ها اضافه کردندرکعت از طرف خدا تشریع شد ولی پیامبر دو رکعت به آن 2عصر و عشاء در ابتدا  ظهر و
 .فلذا معنای آن روایات این است که خداوند تشریع امور دینش را به پیامبرش واگذار کرد

 
ـ نه امر دین  ا به خود او واگذار کرده استاین روایات تفویض به مؤمن نیزشبیه آن روایات است و داللت دارد که خداوند کارهای مؤمن ر

تواند هرشغلی انتخاب کند و... باشد، هر کاری انجام دهد مثاًل میو مؤمن آزاد است که در امور زندگی و آنچه مربوط به معاشش می را ـ 
                                              

 265، ص: 1اإلسالمية(، ج -الكافي )ط . 
وُل اللَّـِه َسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد َعْن ُمَعلَّى ْبِن ُمَحمٍَّد َعِن اْلَوشَّاِء َعْن َحمَّاِد ْبِن ُعْثَماَن َعْن ُزَراَرَة َعْن َأِبي َجاْلُح -7:  267؛ ص 1اإلسالمية( ؛ ج -الكافي )ط . 2 َع َرسـُ ْعَفٍر ع َقاَل: َوضـَ

 ٌء َقاَل َنَعْم ِلَيْعَلَم َمْن ُيِطيُع الرَُّسوَل ِممَّْن َيْعِصيِه.َرُجٌل َوَضَع َرُسوُل اللَِّه ص ِمْن َغْيِر َأْن َيُكوَن َجاَء ِفيِه َشْيص ِدَيَة اْلَعْيِن َو ِدَيَة النَّْفِس َو َحرََّم النَِّبيَذ َو ُكلَّ ُمْسِكٍر َفَقاَل َلُه 

 . حدیث چهارم باب.

َحاَق ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى َعْن َأْحَمَد ْبِن َأِبي َزاِه: 265؛ ص 1اإلسالمية( ؛ ج -الكافي )ط  . ِم ْبـِن ُحَمْيـٍد َعـْن َأِبـي ِإسـْ ٍر َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْسَماِعيَل َعْن َصْفَواَن ْبِن َيْحَيى َعْن َعاصـِ
... .ُثمَّ َفوََّض ِإَلْيِه َفَقاَل َعزَّ َو َجل َعِظيٍم ُخُلٍق َو ِإنََّك َلَعلى َقاَلِإنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ َأدََّب َنِبيَُّه َعَلى َمَحبَِّتِه َف النَّْحِويِّ َقاَل َدَخْلُت َعَلى َأِبي َعْبِد اللَِّه ع َفَسِمْعُتُه َيُقوُل
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 ولی تنها باید یک خط قرمز را رعایت کند و آن اینکه موجب ذلتش نشود.
 

 تطبيق بر مقام
خـاب شـیوه و او درانت این روایات داللت دارند که امور مربوط به معاش و زندگی روزمره مؤمن به خـود او واگـذار شـده اسـت :مقدمه اول

 زندگی تنها یک خط قرمز دارد.
 کنند مثل قافله داری، مغازه داری، مضاربه و... .درآمدکسب می اند و از آنهای مختلفی ایجاد کردهمؤمنین شغل مقدمه دوم:

های حقوقی مشابه همچون بانک یا اند، سازمان بورس و شخصیتقدمه سوم: یکی از اموری که مومنین برای امرار معاش تأسیس کردهم
 کند.ها درآمد کسب میمعامله با آن باشد، که از این طریق وصندوق قرض الحسنه می

ار کرده و سپس قید مور مربوط به معاش را به مؤمن واگذورت عام تمام ااند فلذا در ابتدا به صاین روایات در مقام بیان بوده مقدمه چهارم:
ی که دارد، راه فهماند که مؤمن برای هر نیازو می شودآن را هم بیان کرده است که منجر به ذلت نشود، فلذا روایت شامل تمام کارها می

 حلش به خودش واگذارشده است.
منین است و اشکالی ر اختیار مؤت داشتند که تأسیس بورس بانواعه ـ بورس کاال، فرابورس و... ـ دبا توجه به اینکه این روایات دالل نتیجه:

 های جدید درآمد کسب کنند، پس این راه هم چون مشتمل بر ذلت نیست، مشروع است.ندارد که از راه
 شود.یموایات اثبات مستفاد از ر ین قاعدهتوسط ایو هر شخصیت حقوقی دیگر که مرتبط با زندگی روزمره باشد، فلذا مشروعیت بورس 

 
 کل گیری سیرهحتی قبل از شت فلذا داللت دارد که و این دلیل لفظی اسو بنای عقالء نداریم  ما در این دلیل دیگر کاری به سیره نکته:

 کند.ثبات میان شیوه را آمشروعیت  ، اگر مؤمنی برای اولین بار فکری برای امرار معاش به ذهنش رسید و ذلیالنه نبود، این دلیلعقالء
 

 اشکال اول

گر با توجه به از طرفی دی اگر شما بخواهید از یک طرف بگویید که ما دلیل عام داریم که امور معاش مؤمن به خود او واگذار شده است و
هایی حرام است و ه سخنان و رفتاراند که چاوامر تحریمی و وجوبی بسیاری که در مورد امور معاش انسان وارد شده است و مشخص کرده

و به خود مؤمن واگذار  انداند و تخصیص خوردهچه کارهایی الزم و واجب است، بخواهید بگویید که این امور از تحت آن عام خارج شده
 باشد.ی این دو تخصیص اکثر است که قبیح می، الزمهاندنشده

ین کار قبیح است زیرا متکلم ، انفر شان را تک تک استثناء کنند 80اکرام کنید و سپس  نفر را باید 100مثل اینکه به شما بگویند که این 
 زند.چنین حرف نمیحکیم و عاقل این

شود که مراد از این روایات این معنا که مـؤمن در تمـام آید فلذا معلوم میشود که تخصیص اکثر الزم میپس طبیق این اشکال نتیجه این می
 باشد.اد است، نمیامور معاش خود آز

 
 جواب

انـد و دلیـل مـا  گوییم که این استنائات همگی با یک عنوان عام از تحت عموم دلیل عام، خارج شدهبرای اینکه تخصیص اکثر الزم نیاید می
 تنها یک تخصیص خورده است. 

 اشکال بر اين جواب

کنـیم بلکـه عنـاوین متفـاوتی وجـود دارد و شـارع مسـتقاًل تـک تـک  محرمـات را خـارج تمـامدر ادله ما عنوان عامی نداریم که با آن  اواًل:
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محرامات را حرام کرده است و اگر شما مقصودتان عنوان عام انتزاعی است، جوابش این است که بـرای از بـین بـردن قـبح تخصـیص اکثـر، 
شود تخصـیص اکثـر اسـت، یـک عنـوان عـام ل میساختن عنوان عام انتزاعی فایده ای ندارد زیراکه اگر فایده داشت در تمام موارد که اشکا

 ماند.کردیم و دیگر موردی برای تخصیص اکثر باقی نمیساختیم و از اشکال فرار میانتزاعی می
از در آنجا بخصیص بزنند، تدر جایی با عنوان عام، اکثریت افراد را از تحت عام خارج کنند و با عنوان عام، حتی اگر فرض کنیم ثانیًا: 

ست و تمام افراد را ادلیل ناظر به افراد  وقتی دلیل عام باشد چونای ندارد زیرا که باشد و این عنوان عام فایدهاکثر است و قبیح میتخصیص 
ه افراد است، خورد این اخراج، اخراج افراد است ولو با عنوان عام باشد ولی باز چون ناظر بشامل شده است، حال وقتی دلیل تخصیص می

 راد خارج شوند، تخصیص اکثر است و قبیح.شود فلذا اگر اکثر افاد محسوب میاخراج افر
یست حال وقتی نآید چون وقتی دلیل اطالق دارد یعنی حکم روی طبیعت رفته است و ناظر به افراد ولی این بیان در باب مطلق و مقید نمی

ن عامی، قیدی ، فلذا وقتی با یک عنواشود موضوعطبیعت مقیده ـ میو هر دو با هم ـ  شودجزء الموضوع می ، این قیداین دلیل قید بخورد
شوند آید چون اصاًل قید ناظر به افراد نیست و کاری ندارد با این قید افراد کمی خارج میشود، تخصیص اکثر الزم نمیبرای اطالق بیان می

وضوع بر مصادیق ست و تطبیق ماوع را طبیعت مقیده قرار داده موضد، طبیعت مطلقه را مقید کرده است و یا افراد زیاد بلکه تنها با این قی
ت عالم است و سپس که در اینجا این دلیل مطلق است و تمام موضوع طبیع« اکرم العالم»گوید: کاری به متکلم ندارد، به طور مثال متکلم می

« عالم عادل»وضوع شد حال که م« اکرم العالم الغیر الفاسق»د شونتیجه می« علماءالتکرم الفاسق من ال»کند به این عنوان مطلق را مقید می
د، تخصیص اکثر باقی بمانن دیگر برای متکلم فرقی ندارد که مصادیق این عالم عادل چه مقدار است و حتی اگر تنها تعداد کمی عالم عادل

 قیده موضوع شده است.آید که قبیح باشد، بلکه تنها طبیعت مالزم نمی
 آید.م هر چند در باب اطالق و تقیید عنوان عام کارگشاست ولی این مطلب در باب عام و خاص نمیگوییفلذا می

 
، تخصیص اصطالحی است بخورد« کل»شود، اگر این تخصیص به خود در زمانی که دلیل عامی داریم و تخصیصی برای آن بیان مینکته: 

این تخصیص به مدخول بخورد و نتیجه را ضیق کند، در اینجا تخصیص  ولی اگرولو با یک عنوان عام و نباید تخصیص اکثر باشد 
گوییم اینجا چون مربوط به می« ال تکرم العالم الفاسق»و سپس بگوید « اکرم کل عالم»مثاًل بگوید  اصطالحی نیست بلکه همان تقیید است

 آید.، تخصیص اکثر الزم نمیفلذا اگر هم افراد زیادی در نتیجه اخراج شوند شود مدخول کل است، تقیید می
 

داند تنها که می نکته: در قبح تخصیص اکثر، تدریجیت بیان مخصصات سودی ندارد چون این مخصصات در مقام اثبات هستند و متکلم
تواند م نمیتوانست از ابتدا به صورتی دیگر مطلب را بیان کند، پس تدریجیت بیان احکامانند، میافراد کمی تحت عام در نهایت باقی می

 اشکال تخصیص اکثر را حل کند.
 

شود که مراد از این روایات، تفویض تمام امور میآید فلذا معلوم زم میشود که تخصیص اکثر الپس طبیق این اشکال نتیجه این مینتیجه: 
 نیست. مربوط به معاش به خود مؤمن،

 
 اشکال دوم

بر داللت این احادیث بر تفویض تمام امور مربوط به معاض به خود مؤمنین ذکر کنیم و توانیم به عنوان اشکال دیگری این مطلب را هم می

                                              

 . یعنی بگوید اکرام کن همه علما را غیر از این علمای فساق.
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 :گوییم، فلذا میتوانیم در تکمیل اشکال قبلی ذکر کنیم ولی ذکر مستقل آن بهتر استهم می
هم امر وجوبی یعنی در ارتکاز متشرعه می دارد و دانند شارع در این موارد هم امر تحرییاند که متشرعه مای وارد شدهاین روایات در زمینه

تشرعه واضح بوده ها وارد شده است، شارع محرمات و واجباتی دارد، زیرا که برای مبوده است که در این موارد که این روایات پیرامون آن
محرماتی  ه معاش استبوط است که شارع در امور مربوط به معاش هم محرمات و واجباتی دارد مثل اینکه سخن گفتن که یکی از امور مرب

 مثل دروغ و غیبت و فحش و... دارد، همچنین در سایر امور هم دستورات الزامی شارع وجود دارد.
ه هر کدام از شود که شما در حیطه شرع و طبق مقررات شرعی، آزاد هستید کپس با توجه به این مرتکز متشرعه معنای این روایات این می

دارد بلکه یعنی این آزادی حتی قید مشروع هم ن وب کنید ولی معنای روایات این نیست که شما کاًل آزاد هستید های موجود را انتخاگزینه
 به شما تفویض )واگذار( شده است. مقدارشما آزاد هستید و همین  ای که شرع دستور الزامی نداده استدر محدوده

کنید ای که انتخاب میدهد و آن این است که آن کار و گزینهحدود قرار میالبته یک عنوان ثانوی هم در این روایات بر این آزادی م
 آور هم نیست.که طبق مقررات شرعی است، ذلتآور نباشد یعنی عالوه بر اینذلت

ل سوم ذا دلیاکت است، فلپس این دلیل داللت ندارد که بورس طبق مقررات شرعی است یا نه، مشروعیت دارد یا نه و نسبت به این مطلب س
 تواند دلیل مشروعیت بورس قرار گیرد.نمی

ها در حیطه مقررات شرع تمامی انسان»که قید مؤمن در روایت ذکر شده است این است که پس مدلول این روایات مخصوصًا با توجه به این
های مختلفی را انتخاب کنند که گزینهها آزاد هستند قرار دارند و کسی حق تخلف از الزامات شرعی را ندارد ولی در این محدوده، انسان

شود چون طبق این روایات مؤمن حق ندارد که خودش را ذلیل کند ولی کافر چون احترامی اش از کافر محدودتر میولی باز مؤمن آزادی
 «ندارد فلذا اگر در این محدوده شرع، امری را انتخاب کرد که ذلیل بشود، اشکالی ندارد.

، بنا بر این شامل دتوانند داللت بر آزادی مطلق کنن، چه تخصیص اکثر الزم بیاید یا نیاید، این روایات نمیز متشرعهرتکاطبق این ا نتیجه:
 شود.دانم حکم شرعی در حق آن چیست، نمیتأسیس بورس که نمی

باشد یا خیر فلذا روایات می دانیم بورس هم از مصادیق موضوع اینچون شک در مشروعیت بورس داریم، نمی گوییمیا اینکه حداقل می
 توان به این قاعده تمسک کرد.آید پس نمیبرای ما شبهه مصداقیه پیش می

 
 دليل سوم: عدم تضييع حق هر فردی

اند، یکی از مشکالتی که با این گشاست ولی در کلمات فقهاء کمتر متعرض این قاعده شدهکه این قاعده بسیار مهم و راهمتأسفانه با این
فرمایند این اسناد حجیت شرعی ندارد و باید بینه و... اقامه شود و توان حل کرد، بحث اسناد رسمی کشور است که علماء میه میقاعد

های توانیم بگوییم که سندتوان طبق آن حکم کند مگر زمانی که موجب علم قاضی شود، حال اگر این قاعده را اثبات کنیم، میقاضی نمی
 محضری رایج نیز، حجت هستند.

 
 مستندات روايی اين قاعده
بعضـی از آنهـا  ر این قاعده دارند کهداریم که داللت ب های مختلفو در زمینه ی مثل دیه، شهادت و وصیتروایات متعددی در ابواب مختلف

 باشند:به شرح زیر می
 روایت اول:
 : 3، حدیث 20باب کتاب الوصایا،  در کتاب وسایل الشیعه، حدیث سوم
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ر الفقیه ؛ عالوه بر اینکه همین روایت را مرحوم صدوق د، فلذا از حیث سندی خوب استاستخیلی محکم و درست این روایت  سند
، پس هم مرحوم کلینی با این سند روایت را آورده است و هم مرحوم صدوق با سند بن علّی الحلبی نقل کرده است اهللباسناده عن عبید

 صحیح اعالیی در الفقیه این روایت را ذکر کرده است.  
فرمایند: د؟ حضرت میبرای یهودی شهادت بدهحی معنای روایت: آیا جایز است که کافر شهادت برای مسلمان بدهد یا مثاًل مسیخالصه 

 رود.ین میببله اگر از اهل ملت خودش کسی نباشد، این کار جایز است زیرا که اگر این شهادت قبول نشود حق این شخص از 
 «»کبرای کلی در این روایت ، این جمله است: 

یع شده است، فرمایندکه اقل و اکثری است یعنی : قبول شهادت غیر مؤمن تشرشاهد دروغ بگوید ولی در این موارد میالبته ممکن است آن 
کم، ضایع حتشریع این  با اینکه چه بسا ممکن است دروغ بگوید و حقی را ضایع کند ولی آن حقی که در اثر عدم قبول شهادت او و عدم

 شود، بیشتر است.می
  

 روایت دوم:

 ِلٍم.اْمِرٍئ ُمْس َحُق َو َلا َيْبُطُلپردازند، اش را میشود، اگر مالی نداشت از بیت المال دیهمد العمی خطأ و دیه از مال خودش پرداخت میع
 چون حق کسی نباید تضییع بشود، حال که مال ندارد تشریع شده است که از بیت المال پرداخت بشود.

 لنفس: در باب دیه اعمی در کتاب قصاص ا
 ستا ابو عبیدهست چون موثقه این روایت نیز معتبر ا

 روایت قبلی در مقام اثبات و حجیت امارات است ولی این روایت در مورد اصل تشریع حکم ثبوتی است.
چند  ست هرثاقت اوومشهور و معروف البته در این روایت یکی از روات عمار ساباطی ذکر شده است که اختالف در مورد او شده ولی 

 هم به صورت اشتباه او را تضعیف کرده است.شیخ در جایی آن
 

 روایت سوم:

 آمده است: ، ظاهرًا در حالت محمد بن علی شلمغانیشهادت از روی شهادت، در کتاب الغیبة شیخ طوسی بابدر 
 روایت. 3 یا 2دهند که همه اش درست است مگرپرسند، جواب میاز نائب امام زمان در مورد کتاب او می

                                              

 310؛ ص 19وسائل الشيعة ؛ ج. 

 47، ص: 3من ال يحضره الفقيه، ج .
اِم ْبـِن  ُن َيْعُقوَب َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َيْحَيى َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمٍَّد َو َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهيَم َعْن َأِبيِه َجِميعًاُمَحمَُّد ْب: 89؛ ص 29وسائل الشيعة ؛ ج.  َعِن اْلَحَسِن ْبِن َمْحُبوٍب َعْن ِهشـَ

َفَقاَل ِإنَّ َعْمَد اْلَأْعَمى ِمْثُل اْلَخَطِإ َهَذا ِفيِه الدَِّيُة ِفـي َماِلـِه َفـِإْن َلـْم َيُكـْن َلـُه َمـاٌل   ْعَفٍر ع َعْن َأْعَمى َفَقَأ َعْيَن َصِحيٍحَساِلٍم َعْن َعمَّاٍر السَّاَباِطيِّ َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َج
 اْمِرٍئ ُمْسِلٍم. َحُق َفالدَِّيُة َعَلى اْلِإَماِم َو َلا َيْبُطُل

 َو َكَذا الصَُّدوقُ  َناِدِه َعِن اْلَحَسِن ْبِن َمْحُبوٍبَو َرَواُه الشَّْيُخ ِبِإْس

 409الغيبة )للطوسي(/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص: . 

 . همان که به خاطر حسادتی که داشت، منحرف شد.
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رسد، امام که اگر کسی یک شاهد دارد و با این یک شاهد به حقش نمی به این مضمون روایتی است )کتاب شلمغانی( در آن کتاب
شهادت بدهید، تا حق  توانید طبق شهادت همان شاهد اولاید میشود، با اینکه شما ندیدهدانید که حق او ضایع میفرمایند که اگر شما میمی
 .مسلمان ضایع نشود آن

 است. البته  دو نفر از قدمای ما فرموده اند که یکی از روایات کذب شلمغانی که در کتابش آورده است همین روایت
 البته این سخن، نظر خودشان است و برای ما حجت نیست. 

و ربطی به  ری نیز آمده استیات معتبری دیگاین مضمون در روا در حالی که  اندرا بیان کرده یآنها بر اساس مضمون روایت چنین مطلب
 شلمغانی ندارد.

ه دوق نقل کردصو حتی صحیحه حلبی را عالوه بر کلینی نقل کرده است و هم شیخ و هم  پس این مضمون در سه باب وارد شده است
 ل کرده است.م از محمد بن مسلم نقکند. کلینی هم از حلبی و هاست، مرحوم شیخ به اسنادش عن علی ابن ابراهیم این روایت را نقل می

 
 روایت چهارم:
 موثقه سماعه: 

ِتِهْم َفَقاَل َلا َتُجـوُز ِإلَّـا َعَلـى َأْهـِل ِملَّـ َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اللَِّه ع َعْن َشَهاَدِة َأْهِل الذِّمَِّة َعْنُه َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِعيَسى َعْن ُيوُنَس َعْن ُزْرَعَة َعْن َسَماَعَة َقاَل: َو
 .َأَحٍد َحِق َذَهاُب َيْصُلُح َلاَفِإْن َلْم ُيوَجْد َغْيُرُهْم َجاَزْت َشَهاَدُتُهْم َعَلى اْلَوِصيَِّة ِلَأنَُّه 

 
 پنجم: روایت

 ضریس کناسی:صحیحه 
يِّ َقـاَل:ُمَحمَُّد ْبُن َيْعُقوَب َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َيْحَيى َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن ِعيَسى َع َأْلُت  ِن اْبِن َمْحُبوٍب َعْن َأِبي َأيُّوَب اْلَخزَّاِز َعْن ُضَرْيٍس اْلُكَناسـِ سـَ

َك اْلَحاِل َغْيـُرُهْم َو ِإْن َلـْم ُيوَجـْد ِمْن َغْيِر َأْهِل ِملَِّتِهْم َفَقاَل َلا ِإلَّا َأْن َلا ُيوَجَد ِفي ِتْل َأَبا َجْعَفٍر ع َعْن َشَهاَدِة َأْهِل اْلِمَلِل َهْل َتُجوُز َعَلى َرُجٍل ُمْسِلٍم
 ُتُه.َغْيُرُهْم َجاَزْت َشَهاَدُتُهْم ِفي اْلَوِصيَِّة ِلَأنَُّه َلا َيْصُلُح َذَهاُب َحقِّ اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َو َلا َتْبُطُل َوِصيَّ

 
 پس روایات متعددی وارد شده است که دال بر قاعده عدم تضییع حق مؤمن است.

 
 ستدالل:ب ايتقر

افیه نیستند بلکه تواند جایز یا صحیح بداند یا الزم بداند. فلذا این روایات نشارع مقدس احکامی را میبرای اینکه حق احدی ضایع نشود، 
 مشّرع است. 

 دهد.یالمال قرار ماست را به گردن بیتای که بر گردن بیت المال نبودهیا دیه کندمثاًل شهادتی که جایز نیست را جایز می

                                              

ْيِن ْبـِن َو َأْخَبَرِني َجَماَعٌة َعْن َأِبي اْلَحَسِن:  409الغيبة )للطوسي(/ كتاب الغيبة للحجة ؛ النص ؛ ص.  ْيِن ْبـِن َعِلـيِّ ْبـِن اْلُحسـَ  ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد ْبِن َداُوَد َو َأِبي َعْبِد اللَِّه اْلُحسـَ
[ َو َلـْم ِم ع َأنَُّه َقاَل ِإَذا َكاَن ِلَأِخيَك اْلُمْؤِمِن َعَلى َرُجٍل َحقٌّ َفَدَفَعُه ]َعْنـُه َرَوى َعِن اْلَعاِلُموَسى ْبِن َباَبَوْيِه َأنَُّهَما َقاال ِممَّا َأْخَطَأ ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍّ ِفي اْلَمْذَهِب ِفي َباِب الشََّهاَدِة َأنَُّه

َهُدُهُه َعْن َشَهاَدِتِه َفِإَذا َأَيُكْن َلُه ِمَن اْلَبيَِّنِة َعَلْيِه ِإلَّا َشاِهٌد َواِحٌد َو َكاَن الشَّاِهُد ِثَقًة َرَجْعَت ِإَلى الشَّاِهِد َفَسَأْلَت ِعْنـَدُه لََِلَّـا  َقاَمَها ِعْنَدَك َشِهْدَت َمَعُه ِعْنَد اْلَحاِكِم َعَلى ِمْثِل َمـا َيشـْ
 .َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسِلم ُيْتَوى

 311؛ ص 19وسائل الشيعة ؛ ج. 

 309؛ ص 19وسائل الشيعة ؛ ج. 
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شود، زیرا هر کسی ادعا یع میمثال دیگر در زمان خود ما این است که اگر شارع این اسناد رسمی را معتبر نداند، حقوق بسیاری از مردم ضا
 کند این خانه مال من است.می

کند یا ز میآن چیز را جای شود، فلذا شارعپس مالک قاعده این شد که: در جایی که اگر شارع چنین چیزی را مشروع نکند، حق ضایع می
 کند.الزم می
اند و در های حقوقی شکل گرفتهچنین است، یعنی در زمان حاضر که شخصیتگوییم در زمان ما در مورد شخصیت حقوقی اینحال می

 شود.ای رواج یافته است که اگر شارع آن را مشروع نداند بسیاری از حقوق مردم ضایع میگونهزندگی روزمره به 
د پیدا کرج و رواایجاد شد شخصیت حقوقی در کشور اینکه گوید بعد از دهد ولی میاین دلیل اجازه تأسیس نمیالبته باید توجه داشت که 

 کند.ها را مشروع می، شارع اینشودهای بسیاری تضییع میها معتبر نباشند، حقچون اگر در این شرایط این شخصیت
بخواهیم جلوی ن های حقوقی وارد معامله شده اند و درگیر شده اند و اگر االبا شخصیت یا هر دلیل دیگری مردم در ابتدا به خاطر غفلت و

 شود.شان ضایع میاین معامالت را بگیریم و بگوییم شخصیت حقوقی مشروع نیست، بسیاری از مردم حقوق
 شود. یخود بورس نیزهمین گونه است که اگر مشروع نباشد، خیلی حقوق مردم ضایع م

 شوند.: چیزهایی که فی نفسه جایز نیست با این دلیل مشروع میع است و جنبه اثباتی داردپس این دلیل چون مشرِّ
 

های تتوان مجوز برای توسعه شخصیباشد ولی با این دلیل نمیهای حقوقی میهای اثبات مشروعیت شخصیتپس این قاعده یکی از راه
 کنند.درست  تالش کنند که در صورت امکان، جایگزین بایست کهولین میحقوقی را اثبات کرد بلکه مسَ

 رت دیگر: آن تضیع حقتوانند با آن وارد معامله بشوند، به عباحال که این چیز در این زمان و در این شرایط، مشروع شد، سایر افراد نیز می
ان( در حق ع حقوق دیگر)به خاطر این عنوان ثانویه عدم تضیی سبب ایجاد این شخصیت شد، حال که ایجاد شد، دیگر بعد از امضای شارع

لذا دیگران هم شود، پس اواًل شارع قائل به وجود شخصیت حقوقی و اعتباری شد وثانیًا وقتی این شخصیت را موجود دانست فهمه معتبر می
 توانند با آن وارد معامله بشوند.می

 
 شبهه

مشـروع کنـد  شـد، شـارع آن مـورد راکه هر جا در اثر مشروع نبودن چیزی، حقوق افراد ضایع می این قاعده کلی نیست یعنی اینگونه نیست
 شود.می اعده جارید و تنها در مواردی مثل شهادت از روی شهادت و دیه که منصوص هستند، این قنباشبلکه موردی می

 جواب

 یان کرده است.زیرا در ذیل روایات، قاعده را به صورت عام ب کنیموایت تمسک میها مورد روایات هستند ولی ما به ذیل راین مثال
 

 شود.مشروع می« بورس»آید و اشکالی در این قاعده وجود ندارد، پس با این قاعده این قاعده به نظر تمام می نتیجه:
 
 


