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  چکیده

شخصیت حقوقی از جمله موضوعات مستحدثه در فقه امامیه است که در میان فقیهان 
بار بخشی به شخصیت حقوقی موضوع اختالف شده است. در این مقاله در زمینه اعت

زکات و سایر نهادهای مالی با توجه به فتاوی ایشان مبادرت شده است. وجود اعتبار 
عقالیی در اعتبار بخشی به شخصیت حقوقی نهادهای مالی به خصوص زکات، کفایت 
کرده و نیازی به عدم ردع این اعتبار برخالف سایر بنائات عقالیی نیست. نهادهای مالی 

- آنچه شارع به تعبیر امروزی به عنوان اساسنامه برای آنها در نظر گرفته عمل میمطابق 
کنند. در مقام اجرا نیز با در نظر گرفتن والیت برای حاکم و در نبود او والیت عدول 

یابند. با پذیرش مومنین، شخصیت حقوقی نهادهای مالی اسالمی مشروعیت می
الی، مصادیقی در فقه اسالمی به عنوان شخصیت حقوقی در زکات و سایر نهادهای م

آید که پیش از این مورد تردید و یا انکار نهادهای دارای شخصیت حقوقی پدید می
فقیهان بوده است. در نهایت نیز رابطه این اشخاص حقوقی با بیت المال مورد بررسی قرار 
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 مقدمه. 1
شخصیت عبارت است از وصف و شایستگی شخص برای اینکه طرف و صاحب حق و 

حقوق و  ،که در جامعه موجود است یدر میان روابط حقوق ]7، 18[تکلیف باشد. 
ها و بلکه جمعیت ،نیستند یشود که موضوع آن اشخاص طبیعمشاهده مي یتعهدات

، یها را اشخاص حقوقدارند که آن یدارائ یهستند که مانند اشخاص طبیع یمؤسسات
زیرا  ؛اند با اعتبار در عالم حقوق خلق شده یاشخاص حقوق نامند.یا معنوی مي یاعتبار

 یاست و اشخاص حقوق یانسان ماد یدارا شدن حق و تکلیف الزمۀ وجود طبیع
شخصیت حقوقی دارای ذمه مالی مستقل و  ]258 ،4، 7[نیستند.  یموجودات طبیع

در میان فقیهان معاصر در  ]183، 5[باشد. اهلیت تمتع و استیفاء در حدود اساسنامه می
اعتبار بخشی به شخصیت حقوقی به خصوص در رابطه با قبول شخصیت حقوقی دولت 

اند و برخی ی تردید نمودهاختالف نظر وجود دارد. برخی در قبول مالکیت شخص حقوق
از  ]336، 20، 30[اند. میان مالکیت شخص حقیقی و حقوقی قائل نشدهتفاوتی دیگر 

مشکلی از  ،برخی در شخص حقوقی که بازگشت به اشخاص حقیقی داردسوی دیگر 
حیث اعتبار بخشی شرعی قائل نیستند. اما در خصوص اشخاص حقوقی که به اشخاص 

از جهت اینکه طرف معامله کیست و ذمه چه  ؛هاخانهمانند وزارت ؛گردندحقیقی باز نمی
ای مانند سیره عقالئیه که اند. چراکه ادلهکردهشرعی تردید  ،شودشخصی درگیر می

های هم اتصالش به زمان معصوم محرز نیست یا سیره معصومین در تعامل با حکومت
آنها ویا تمسک به عمومات  عصر خود به دلیل امکان وجود جهت دیگری در تعامل با

باب عقود به علت محرز نبودن تبانی در چنین موسساتی برای شمول ذیل صغری قواعد 
بحث اصلی حول اعتبار  ]418، 3 ،17[عمومی باب عقود، همگی با اشکال مواجهند. 

بخشی به شخصیت حقوقی در فقه مرتبط با امضاء ارتکاز عقالیی و عدم ردع شارع با 
ی که در آن است در خصوص مصادیقی است که در زمان شارع و در کلمات مبانی مختلف

توان اصل شخصیت حقوقی را فقیهان وجود داشته است. در صورت اثبات این مصادیق می
توان با توجه به کلمات فقیهان، ذمه و در فقه به اثبات رسانید. در خصوص بحث زکات می

برای بررسی این موضوع، به پیشینه و ادله  عهده را برای این نهاد فقهی در نظر گرفت.
ثبوتی و اثباتی مسأله پرداخته و در پایان با توجه به ادله و عدم موانعی که در تحقق 
شخصیت حقوقی برای زکات وجود دارد، شخصیت حقوقی را برای سایر نهادهای مالی 

  رداخت.المال خواهیم پ به نسبت سنجی این نهادها با بیت فقهی در نظر گرفته و
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 شخصیت حقوقی برای زکاتپیشینه . 2
این بحث در  ۀبحث حول محور شخصیّت حقوقی زکات مبتنی بر در نظر گرفتن پیشین

کلمات فقیهان امامیّه است. یکی از مسائلی که در کلمات ایشان مورد بحث قرار گرفته 
اداء ز موعد وجوب است، بحث از تعجیل زکات است. مطابق نظر مشهور فقهاء، قبل ا

تواند مال زکوی را به عنوان زکات به مستحقّین زکات الزکاة نمی زکات، فرد واجب
پرداخت کند. امّا در صورتی که مستحقّین قبل از وجوب اداء زکات به فرد مراجعه کنند، 

اداء زکات در صورتی که  تواند از زکات به او قرض داده و پس از فرا رسیّدن موعدِوی می
-از زکات قلمداد می وصف استحقّاق زکات باقی باشد، قرض او مجزیقرض گیرنده بر 
گیرنده در هنگام پرداخت زکات، از مستحقّین دریافت زکات نباشد،  شود. اگر قرض

 ]155، 1، 26و  183، 20و  240، 32[باشد. بازپرداخت قرض از زکات صحیح نمی
زکات را پس از پایان  مطابق نظر ایشان مقتضای جمع میان روایاتی که موعد پرداخت

وجوب و روایاتی که تعجیل در پرداخت زکات را قبل از   ]305، 9، 9[ 1اندسال دانسته
، آن است که جواز تقدیم زکات قبل از موعد ]301، 9، 9[ 2اداء زکات، جایز دانسته است

در این حالت که  ] 32، 2، 19[پرداخت آن را بر قرض بر مستحقّین زکات حمل نماییم. 
 بدیهی است که دراین عمل حقوقی دو واست ه یقین عمل حقوقی قرض رخ داده ب

قرض گیرنده (مقترض). حال سوال این است  دارد؛ قرض دهنده (مقرض) و طرف وجود
مستحقّ فرد چه کسانی هستند؟ مطابق این نظر قرض گیرنده  یکه دو طرف چنین قرض

که هستند افرادی نیز و قرض دهنده او خواهد بود  زکات است و این قرض دینی بر ذمّه
باشد. در صورتی که در زمان اداء زکات قرض گیرنده بر وصف میبر ایشان اداء زکات 

استحقّاق باقی بماند، قرضِ وی از زکات واجب االداء قرض دهنده، در صورت تمایل وی 
چنین قرضی مستغنی گردد،  شود. همچنین اگر قرض گیرنده به واسطهمحاسبه می

ایز است اداء دین از زکات محاسبه گردد؛ برخالف جایی که مستغنی شدن قرض ج
بنابراین همانطور که بیان شد، اساسا چنین  ]453، 1، 3[گیرنده از غیر مال زکوی باشد. 

مستحقّ را مشغول  شود، بلکه قرضی است که ذمّهعملی، تعجیل در زکات شناخته نمی
                                                                                                                                                                        

1 .: الَ زِیدَ قَ نِ یَ رَ بْ نْ عُمَ هُ عَ ونُ عِنْدَ کُ جُلُ یَ دِ اللَّهِ ع الرَّ بِي عَبْ تُ لِأَ الُ قُلْ ا َمضَ -الْمَ زَکِّیهِ إِذَ فُ السَّنَةِ یأَ یُ  -نِصْ
نْ حَتَّ ا وَ لَکِ الَ لَ هَا یفَقَ وَقْتِ ا لِ لَّ اةً إِ دٍ أَنْ یُصَلِّيَ صَلَ نَّهُ لَیْسَ لِأَحَ لُ وَ یَحِلَّ عَلَیْهِ إِ ذَلِکَ  -یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْ وَ کَ

اةُ مَ -الزَّکَ رَ رَ هْ دٌ شَ حَ ومُ أَ ا یَصُ اءًوَ لَ ا َقضَ لَّ هِ إِ رِ هْ لَّا فِي شَ انَ إِ ؤَدَّ -ضَ ا تُ نَّمَ رِیضَةٍ إِ تْ. یوَ کُلُّ فَ ا حَلَّ   إِذَ
 یفَیُؤَخِّرُهَا إِلَ - قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَحِلُّ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي .2

  فَیُعَجِّلُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا بَأْسَ. - إِلَّا فِي الْمُحَرَّمِ» 1«قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ عَلَیْهِ  - الْمُحَرَّمِ قَالَ لَا بَأْسَ
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توان که از عبارت برخی از فقیهان امامیّه می نظر دیگری ]155، 1، 26[نماید. می
فقیر. در  گردد و نه ذمّهزکات مشغول می که در چنین مواردی، ذمّهاینبرداشت نمود 

الزکاة إذا  یکل ما یجعله قرضا عل«کتاب المعتبر، مرحوم محقّق حلی بیان داشته است: 
، 2، 27[». المعتبرة، تقع زکاةالشروط  یو بقي المالک و المال، و القابض عل حال الحول

هر آنچه که به عنوان قرض بر زکات است، در صورتی که موعد آن فرا رسد و  ]558
قرضا علی «شود. عبارت مال، مالک و قابض بر شروط معتبر باقی باشند، زکات قلمداد می

قرض به دو گونه قابلیت تفسیر دارد. اول آنکه قرض به عنوان زکات تلقی شود و » الزکاة
گیرنده از مستحقین زکات باشد. این بیان مطابق نظر مشهور فقیهان است و در چنین 

زکات تفسیر  مستحقّ زکات درگیر خواهد بود. دوم آنکه قرض را بر ذمّه صورتی ذمّه
نماییم. به این صورت که زکات به عنوان شخصی که ذمّه بر آن متصوّر است، قرض گیرنده 

زکات مشغول شود. تفسیر دوم با عبارات  کات قرض بدهد و ذمّهباشد و قرض دهنده به ز
فرد مستحقّ زکات در تنافی است.  سایر فقیهان امامیّه در خصوص مشغول شدن ذمّه

چراکه ایشان در فرض قرض بر مستحقّین زکات، آنان را حتی با وجود بقاء شرایط 
] 296، 5، 21اند. [ین نمودهاستحقّاق و در صورت مطالبۀ قرض دهنده، ملزم به پرداخت د

زکات، به معنای آن است  اند که قرض بر عهدهاگرچه برخی این احتمال را مطرح نموده
هیچ یک از  که مجتهد به عنوان متولّی از زکات قرض بگیرد که در این صورت ذمّه

شود. بر اساس این احتمال، زکات به صورت مستقلّ دارای مستحقّین زکات مشغول نمی
نماید. حاکم را مشغول نمی ه تصوّر شده است و قرض گرفتن حاکم از زکات نیز، ذمّهذمّ

داند، چراکه حاکم به عنوان نماینده و متولّی از زکات برای مصرف در اموری که الزم می
قرض گرفته است. این احتمال در کالم مرحوم صاحب جواهر مطرح شده است، اگرچه 

  ] 465، 15، 29اند. [ز تعجیل در زکات را بر تقیه حمل نمودهایشان در نهایت، روایات جوا
  
  شخصیت حقوقی زکات. 3

کاظم یزدی بحث مستقلّی را حول محور قرض بر محمددر نهایت فقیه نامدار مرحوم سیّد
 تواند قرض کند بر عهده یحاکم شرع م«اند: اند. ایشان بیان داشتهزکات مطرح نموده عهده

کات به مصرف برساند و بعد از گرفتن زکات، قرض را اداء کند مثل آن که زکات، و از بابت ز
اصالح نشود و حاکم مالی نداشته باشد یا آن که فقیر  یای باشد که جز با صرف مالمفسده
السبیلی پیدا شود و مضطرّ  باشد که جز با قرض به او نتوان به او کمک نمود یا ابن یمضطر
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موقوف بر آن باشد و تأخیر آن صالح نباشد و امثال آنها  یمسجدباشد یا آن که تعمیر پل یا 
کند  یزکات و مال قرض گرفته شده را صرف م کند بر عهده یکه در این موارد حاکم قرض م

  ]344، 2، 34» [کند. یاداء م  و بعد از آن که به دستش آمد از زکات
زکات قرض گیرد و  عهده اند که  بربنابراین ایشان این حقّ را برای حاکم قائل شده

در بعضی از مصارفی که مد نظر او است، مال قرض گرفته شده را صرف نماید. در این 
باشد. قرض از  ،فرض قرض گیرنده زکات است و قرض دهنده هر شخصی ممکن است

زکات هستند، موضوعیتی نداشته و لزومی بر قرض از  کسانی که واجب االداء برای تادیه
مالی ندارد و اصالح امور یا دفع مفسده  ،دارد. بنابراین در مواردی که حاکمایشان وجود ن

زکات از  تواند بر عهدهشود، حاکم میزکات حاصل نمی جز با قرض گرفتن بر عهده
دیگران قرض گرفته و پس از انقضای اجل از محل جمع آوری مال زکوی، قرض صورت 

 ،این است که در مسأله پیش ،مسأله پیش گرفته را اداء نماید. تفاوت این مسأله با
ولی در این مساله  ؛مستحق زکات به منظور تعجیل درپرداخت زکات قرض دهنده بود

قرض بر عهد زکات به معنای آن  قرض دهنده می تواند اشخاص غیر مستحق باشند.
است که زکات به عنوان شخصیت مستقل طرف حق و تکلیف قرار گرفته است. وجود 

ده برای زکات به عنوان یکی از ارکان شخصیت حقوقی مثبت آن است که ذمه و عه
در ادامه به بررسی این فتوا اند. فقیهان برای نهاد زکات شخصیت حقوقی قائل بوده

  نماییم. پرداخته و نقدهایی که بر این نظر وارد شده است را بررسی می
  
 دلیل و شاهد بر شخصیّت حقوقی زکات. 4

زکات شویم، باید برای زکات به عنوان شخص  ل به صحّت قرض برعهدهکه قائ در صورتی
مستقلّ، حقوق و تکالیفی در نظر بگیریم. این مسأله مستلزم آن است که برای زکات، 
ذمّه و عهده به عنوان ظرف تعهّدات در نظر داشته باشیم. چراکه طبق تعریف مشهور 

همراه با ضمان را دارد. ضمان در  تملیک ۀفقیهان، قرض عبارت است از عقدی که افاد
قرض وجوب رد بدل مثلی یا قیمی مال القرض است و وجوبی برای رد عین آن در 

توان در دلیل و شاهدی که می ]161، 3، 24[صورت طلب قرض دهنده ثابت نیست. 
  مقام اثبات شخصیت حقوقی زکات بدان استناد کنیم از قرار ذیل است: 

تعهّدات برای زکات، از امور اعتباری است که صحّت آن در نظر گرفتن ظرف . 4-1
ر آن است.  ها و حقّایق اعتباریات آن دسته از ادراکاتی است که از واقعیت به دست معتبِ
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] از آنجا 126، 2، 28ندارد. [ یخود وجود خارج یشود و به خود یموجود در عالم انتزاع م
نین اعتباری قائل ت و ایشان منعی برای چکه اعتبار امور اعتباری بسته به نظر عقالء اس

گرفتن ظرف تعهّدات برای زکات بدون مانع است. بلکه عقالء چنین نیستند، در نظر
] به عبارت دیگر آنچه موجب خدشه دار شدن 344، 2، 34دانند. [اعتباری را صحیح می
] در 123، 5، 4گردد، محذور لغویّت و عدم تاثیرگذاری اعتبار است. [اعتبارات عقالیی می

صورتی که اعتبار عقالیی دارای غرض باشد و غرض عقالء از اعتبار نمودن امری محقّق 
شود،  اعتبار صحیح خواهد بود. در بحث ما، اعتبار ظرفِ تعهّدات برای زکات هم مطابق 
اغراض عقالیی است و هم نفس اعتبار، موجبی برای لغویّت ندارد. زیرا با در نظر گرفتن 

زکات مشغول  شود و تنها ذمّهمستحقّین زکات مشغول نمی د برای زکات، ذمّهظرف تعهّ
  گردد.شود و زکات به عنوان شخص مستقلّ دارای تکالیف خاصّ خود میمی

 شاهدی که برای در نظر گرفتن ظرف تعهّدات برای زکات در نظر گرفته. 4-2
وقوفه و اداء آن از منافع مال استدانۀ متولّی وقف برای تعمیر مال م شود، مسأله می

موقوفه است. در باب قرض گرفتن متولّی برای تعمیر مال موقوفه نیز برخی قائل به این 
گردد و نه ذمّه متولّی وقف. وقف مشغول می وقف است و ذمّه هستند که قرض، بر عهده

ن موضوع چراکه این مسأله نیز موافق اعتبارات عقالیی است و مانعی در جهت تحقّق ای
وقف  وجود ندارد. تنها مسأله آن است که در صورتی که متولّی خواهان قرض بر عهده

است، باید این مسأله را به قرض دهنده اعالم نماید که قرض از جانب مسجد، مدرسه و 
] 398، 6، 36[وقف مشغول خواهد بود.  شود و ذمّهبه صورت کلی نهاد وقف گرفته می

وقف و اداء آن از منافع مال موقوفه جائز  گونه که قرض بر عهدهنمطایق این شاهد، هما
زکات و اداء آن از امولی که به عنوان زکات جمع  است، در باب زکات نیز قرض بر عهده

وقف برای  شود، جائز است. تنها فارق میان این دو مسئله آن است که قرض بر عهدهمی
زکات برای  امّا در باب زکات قرض بر عهده گیردصرف در تعمیر و احیاء وقف صورت می

  پذیرد.صرف در مصارف زکات انجام می
  
 زکاتبخشی به اشکاالت بر  شخصیّت حقوقی . 5

این دلیل و شاهد مورد انتقاد سایر فقیهان امامیّه قرار گرفته است. اشکاالتی که بر این 
ست. بدین معنا که برخی از بیان وارد است، گاهی اشکاالت ثبوتی و گاه اشکاالت اثباتی ا

اشکاالت ناظر به مقام واقع و تکوین است و اساساً انکار وجود ظرف تعهّدات برای زکات 
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را در پی دارد. برخی دیگر از اشکاالت ناظر به مقام اثبات و داللت دلیل هستند. این 
ر عدم وجود جعل چنین والیتی برای حاکم به منظور قرض گرفتن ب اشکاالت در حیطه

  زکات قرار دارد.  عهده
 اشکال اول: . 1- 5

صرف بودن امری از اعتبارات عقالیی با لزوم جواز اعتبار آن به هر نحوی که اراده 
به عبارت دیگر صرف تجویز اعتبار، دلیلی برای صحّت  ]647، 6[شود مالزمه ندارد.  می

که عقالء  در صورتی شرعی آن نیست. بلکه باید اعتبار در نزد عقالء معتبر جلوه کند و
اعتباراتی را عقالیی ندانند، اعتبار صحیح نخواهد بود. شخصیت بخشیدن به زکات نیز از 

 پندارند. را صحیح نمیمواردی است که عقالء آن
 نقد اشکال: 

خالف وجودات اصیل قوام و تحقّقشان در عالم اعتبار است. وجودات اعتباری بر
شود. همانگونه که وجود آن به ر تکوینی بر آن بار نمیبنابراین آثار وجود خارجی و امو

اعتبار نیز  خفت مئونه ]145، 4، 11[گیرد. اعتبار است، عدم آن نیز با اعتبار صورت می
ر است و به مجرد اعتبار حاصل می -از همین جهت است که تحقّق آن در دستان معتبِ

، 1، 4[یا عرف عقالء باشد. شود. البته صحّت بخشیدن به اعتبار باید از طرف شارع 
به نظر این دسته چنین اعتباری برای شخصیّت بخشی به زکات از ارتکاز عقالء  ]206

 . ]414، 10 ،2[بعید است. 
توان در نهاد زکات نیز رسد اعتبار بخشی عقالء به شخص حقوقی را میبه نظر می

بر این نکته استوار تصویر نمود. به این معنا که اساس اعتبار بخشی به شخص حقوقی 
است که شخص حقوقی به صورت مستقلّ طرف حقّ و تکلیف قرار گیرد و دارای ذمّه و 

به حیات اعتباری خود ادامه دهد.  عهده شود و به صورت مستقلّ از اعضاء تشکیل دهنده،
باشد. همین مسئله بنابراین اعتبار شخص حقوقی در محیط عقالء اثر بخش بوده و لغو نمی

رد نهاد زکات نیز قابل تصوّر است. اینکه نهادی مستقلّ و فارغ از اموال تجمیع شده در مو
شود. نهاد بتواند طرف حقّ و تکلیف قرار گیرد، نزد عقالء موجب مشروعیّت بخشی به آن می

توان با در نظر گرفتن ذمّه برای آن قرض گرفت. بنابراین زکات قابلیّت تملّک داشته و می
اعتبار شخص مستقلّ زکات نه تنها در میان عقالء مشابه خارجی داشته صحّت بخشی به 

بلکه محذوری نیز در اعتبار آن نزد ایشان وجود ندارد. به صورت کلی در وجودات اعتباری 
محذورات مربوط به وجودات تکوینی موجود نیست و به صرف اعتبار و عدم لغویّت و اثر 

 ا صحیح دانست.توان اعتبار ربخشی آن نزد عقالء، می
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 اشکال دوم:. 2- 5
اشکالی که مرحوم بروجردی مطرح کرده است، آنکه زکات ملک یا حقّی برای انتفاع 

توان زکات را دارای ذمّه و قابلیّت تملّک مال دانست. مستحقّین زکات است. بنابراین نمی
رف زکات به بیان دیگر نفس زکات تنها قابل تصویر در اموالی که به مصا ]181، 4، 35[

رسد، است. اموال جمع آوری شده برای مصارف زکات، ملک یا حقّ مستحقّین زکات می
است. بنابراین حیثّیت مستقلّی برای اموال تجمیع شده وجود ندارد تا بتوانیم زکات را به 

 بدانیم.  لیفتکحق و عنوان نهادی مستقلّ، صاحب 
 نقد اشکال: 

وده تا بتواند طرف حقّ و تکلیف قرار گیرد، اینکه زکات دارای شخصیّت مستقلّی نب
توان شخصیّت زکات را مورد خدشه قرار داد. خود محلّ بحث است و به صرف ادّعا نمی

 به عبارت دیگر اینکه زکات قابلیّت تملّک ندارد، مصادره به مطلوب است.
شخص مستقلّ  ،بحث اصلی حول همین محور واقع است که مطابق این ادعا، زکات 
و بر این اساس دارای ذمّه و عهده است. تصویری که این اشکال وارد نموده است،  است

تصویر از یک شرکت مدنی است. به این عنوان که در شرکت مدنی، اموال جمع آوری 
آید و همچنان مالکیّت شرکاء بر اموال شرکت به شده به تملّک شخص شرکت در نمی

مستحقّین  ل جمع آوری شده برای استفادهنحو اشاعه وجود دارد. در زکات نیز اموا
زکات، متعلّق به شخص زکات نیست؛ بلکه این اموال، ملک یا حقّ کسانی است که باید 
از آن بهره ببرند. در حالی که تصویری که از زکات ارائه داده شد، تصویری از شرکت 

ت خواهد بود تجاری است. به این معنا که در شرکت تجاری اموال شرکاء متعلّق به شرک
گردد. در تعلق زکات به و شرکت به عنوان شخص مستقلّ دارای حقوق و تکالیف می

مستحقّین نیز، اموال جمع آوری شده به عنوان ملک یا حقّ مستحقّین خواهد بود با این 
تفاوت که ملکیّت یا حقّیت مستحقّین در وعاء اعتباری است که آن را شخصیّت حقوقی 

مالک یا محقّ در تصرّف اموال جمع آوری  ،ت دیگر مستحقّین زکاتدانیم. به عبارمی
دانیم. این شخص را شخص مستقلّ میای که آنامّا اموال جمع آوری شده ؛شده هستند

برند. ب توانند از اموال تجمیع شده بهرهمستقلّ زکات است و مستحقّین زکات می
زکات است، اشکالی وارد نیست.  بنابراین در خصوص اینکه زکات ملک یا حقّ مستحقّین

اشکال در این است که این ملکیّت یا حقّیت مستحقّین متعلّق به حیثّیت مستقلّی است 
. ادعا چنین بود که این اموال در ظرف  ،یا متعلّق به اموال بدون لحاظ جهت خاصّ
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د شوند و بنابراین شخص مستقلّ هستند. حال آنکه مستشکل ادّعا داراعتباری لحاظ می
این اموال بدون لحاظ جهت خاصّ ملک یا حقّ مستحقّین زکات است. از این جهت 

 ادعای ایشان مصادره به مطلوب است و دلیلی بر آن اقامه نشده است.
 اشکال سوم:. 3- 5

زکات صورت گیرد و زکات به عنوان قرض گیرنده شناخته  ۀکه قرض بر عهد در صورتی
این بیان آن  وان اموال زکات شناخته شود. الزمهشود، مال قرض گرفته شده باید به عن

است که وجوبی در مصرف مال قرض گرفته شده در خصوص مصارف مقرّر شده در 
زکات وجود نداشته باشد. بلکه بتوان این مال را در هرچه زکات به آن احتیاج داشته 

مقرر باشد، صرف نمود. دلیل این سخن آن است که آنچه مصرف نمودن آن در مصارف 
شده واجب است، زکات نام دارد امّا آنچه به ملکیّت زکات در آید، وجوبی در صرف آن 

وقف نیز جاری است.  ۀدر مصارف مقرّره وجود ندارد. نظیر این مسئله در قرض بر عهد
وقف در مصارف مقرّر در وقف از جمله تعمیر بنای مال موقوفه، صرف  ۀقرض بر عهد

به دیگر سخن، قرض ] 181، 4، 35[ گردد.ف علیهم نمیشود و این مال صرف موقومی
شود. در صورتی که زکات گیرنده که در فرض ما نهاد زکات است، مالک مال مقروض می

را مالک بدانیم، وجهی برای صرف مال مقروض در مصارف هشتگانه زکات وجود ندارد و 
حمل  زکوی یا هزینهنهاد زکات به هر نحوی که احتیاج داشته باشد مانند حفظ اموال 

اده نماید. حال آنکه مطابق فرمایش سیّد فتواند از مال قرض گرفته شده، استآنها، می
شود در بعضی از مصارف زکات مصرف زکات قرض گرفته می ۀیزدی، مالی که بر عهد

 شود و نه در مواردی که زکات بدان احتیاج دارد. می
 نقد اشکال: 

رین مصلحت زکات، صرف نمودن مال مقروض در مصارف تیکی از مصادیق و بلکه مهم
آن است. مالکیت زکات نسبت به مال قرض گرفته شده ثابت است و مصلحت  هشتگانه

مطابق ] 391، 4، 33[آن خرج شود.  کند این مال در مصارف هشتگانهزکات ایجاب می
صالح زکات نامیده این دیدگاه عمال تفاوتی میان آنچه نهاد زکات بدان احتیاج دارد که م

شود، شود و آنچه زکات باید در آن موارد مصرف شود که مصارف زکات نامیده میمی
وجود ندارد. هر دو مورد در حقیقت یک عنوان هستند و بنابراین اشکال وارد شده 
صحیح نیست. به عبارت دیگر منظور از آنچه زکات به آن احتیاج دارد عبارت دیگری از 

 مستحقین آن است. ۀو مهمترین مصالح زکات هزینمصالح زکات است 
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شود، در عرف زکات تلقی زکات ثابت می ۀآنچه به عنوان قرض بر عهدهمچنین 
شود. سبب این تلقی عرفی آن است شود و عرفاً این مورد ملک زکات شناخته نمی می

اموال که عوضی که نهاد زکات باید به قرض دهنده دهد و نهاد زکات ضامن آن است، از 
زکوی است. از آنجایی که عوض قرض، مال زکوی است؛ مالکیت زکات بر اموال قرض 

مطابق این نظر، بدلیّت  ] 520، 2، 14[گرفته شده، رنگ زکات را به خود خواهد گرفت. 
عوض قرض از معوض آن، اقتضای آن دارد که مال قرض گرفته شده، در حکم زکات 

 داند، منتفی است. ه شده را ملک زکات میباشد. لذا اشکالی که مال قرض گرفت
رسد مانعی وجود نداشته باشد که زکات، مالکِ مال قرض گرفته شده به نظر می

این نهاد حقوقی و به موجب حکم شرع، چنین اموالی تنها در  باشد و مطابق اساسنامه
ر مصارف هشتگانه ف زکات صرف شود. گویی در اساسنامه این شخصیّت حقوقی بند صَ

تمامی اموال ماخوذه اعم از آنچه به عنوان زکات است یا آنچه قرض گرفته شده است 
حتی چنانچه افرادی به صندوق هبه کنند، در مصارف زکات گنجانده شده است. به 

ای که برای خود تنظیم کرده و عبارت دیگر فرض این است که این نهاد با اساسانامه
مده است، کلیه اموال این نهاد آاساسنامه این موارد  دراند و عقالء آن را  اعتبار نموده
. بنابراین مقیّد شدن شخص حقوقی زکات به التزام به باشدمتعلق به مصارف زکات 

آورد در مصارف زکات، مطابق شروطی است که صرف هرگونه اموالی که به دست میم
س برای آن قرار داده است و با نگاه امروزی به معنای م لتزم شدن شخص شارع مقدّ

میان مصالح زکات و مصارف  ،باشد. طبق این بیانحقوقی به رعایت مفاد اساسنامه می
آن تفاوت وجود دارد امّا مطابق شروط از پیش معین شده برای نهاد زکات، اموال 

 مأخوذه تنها در مصارف زکات بایستی مصرف شود. 
 اشکال چهارم. 4- 5

بر شخصیّت بخشی به نهاد زکات وارد است، عدم ترین اشکالی که در مقام اثبات مهم
وجود چنین والیتی برای حاکم اسالمی است. عدم وجود والیت برای حاکم اسالمی به 
دو طریق قابل تصویر است. تصویر اول آنکه پس از قبول اینکه شخص حقوقی زکات در 

تی برای مقام ثبوت وجود دارد، در مقام مشروعیّت بخشی به شخص حقوقی، حاکم والی
ای مشروعیّت بخشی به آن ندارد. تصویر دوم آنکه در مقام اثبات والیت حاکم به گونه

ی شخص حقوقی زکات باشد. در ادامه هر دو نیست که مجاز به استقراض بر عهده
 آییم.تصویر را بررسی کرده و در مقام نقد هر دو بر می
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 تصویر اول اشکال:. 1- 4- 5
ر مقام ثبوت قابل تصوّر است. امّا در مقام اثبات مشروعیّت صورت که نهاد زکات د بدین

آن احتیاج به دلیل خارجی دارد و این مشروعیّت بخشی احتیاج به تشریع ولیّ فقیه 
داشته و طبق برخی مبانی، فقیه والیت بر تشریع ندارد. بنابراین مشروعیّت بخشی به 

ممکن است از اشکال مرحوم  نهاد زکات به عنوان شخص حقوقی با اشکال مواجه است.
برای تقریب به  ]179، 4، 35[شود. عروة این مسأله استنباط می خوانساری در حاشیه

این مسأله  ،نماییم. در باب شخصیّت حقوقیذهن، به مثالی از موارد مشابه اشاره می
مطرح است که اعتبار بخشی به شخص حقوقی از چه جهت است. برخی شخصیّت 

دانند و با اصالت گذار نمیقانون را مولود ارادهواقعی دانسته و آن ی را دارای جنبهحقوق
دانند و برخی دیگر با افراد را دخیل در ایجاد شخصیّت حقوقی می دادن به اراده، اراده

توجّه به اینکه وجود شخصیّت حقوقی بستگی به اعتبار دارد، اعتبار بخشی به شخصیّت 
اند. اعطای شخصیّت حقوقی در دستان گذار دانستهقانون در گرو ارادهحقوقی را تنها 

در  ]303، 25[گذار است، همچنانکه نفی شخصیّت حقوقی بسته به نظر او است. قانون
مورد بحث حاضر نیز، اعتبار بخشی به نهاد زکات بسته به نظر شارع است و فقیه بدون 

شخصیّت حقوقی عطاء نماید. به عبارت دیگر تواند به زکات، وجود والیت بر تشریع نمی
گرچه  وجود شخصیت حقوقی به اعتبار عقالست ولی اعتبار عقال باید مورد تایید وتنفیذ 

ولی باید مورد امضای شارع قرار  ،مانند ملکیت که  امری اعتباری است ؛شارع باشد
 نفیذ شارع ثابت نشده است.ت گیرد. در مانحن فیه تایید و

 نقد اشکال:
که مبنای مشروعیّت بخشیدن به شخص حقوقی را شارع بدانیم و نه  در صورتی

افراد، پس از قبول شخصیّت حقوقی در مقام ثبوت، اشکالی در مقام اثبات  صرف اراده
توان مشروعیّت این نهاد را نقلی و غیر نقلی می متوجه آن نیست. به این بیان که از ادلّه

غیر نقلی، ارتکاز عقالء است.  ده نمود. از جمله ادلّهبه عنوان شخصی مستقلّ استفا
درصورتی که ارتکازی در زمان شارع نزد عقالء وجود داشته باشد و شارع در برابر آن 

قبول ارتکاز است. برای دستیابی به این مسأله  سکوت نموده باشد، سکوت او به منزله
آوری کرد و پس از تقریر نسبت باید مصادیقی را که در زمان ایشان وجود داشته، جمع 

به اصل ارتکاز عقالئی و مشروعیّت بخشی به آن، نسبت به مصادیق دیگر این ارتکاز، 
قائل به مشروعیّت شویم. به عبارت دیگر در صورتی که ارتکازی در فضای عقالیی وجود 
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یک  داشته باشد و این ارتکاز دارای تجلیّاتی در فضای اجتماعی باشد، هنگامی که شارع
مصداق از این موارد را تقریر نماید، این بدان معنا است که شارع اصل ارتکاز عقالیی را 
مورد تأیید قرار داده است. بنابراین مصادیق ارتکازی که بعد از زمان شارع به وجود 

توان شوند. در باب زکات نیز میتقریر اصل ارتکاز، شرعی قلمداد می آیند، به واسطه می
توبه خدای  سوره 103 ای را برداشت نمود. در آیهات قرآنی چنین مسألهاز برخی آی

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهَا وَ فرماید: متعال خطاب به نبیّ اکرم(ص) می
همین  60 همچنین در آیه  ﴾103﴿صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَالَتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 

سوره، در مقام تعیین مصادیق زکات بیان شده است: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ وَ 
لِ فَرِیضَةً بِیالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِینَ وَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّ

رسد امر به اخذ اموال زکوی به پیامبر اکرم (ص) به نظر می  ﴾60﴿مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ 
و استحباب پرداخت زکات به فقیه، نمایانگر آن است که پس از جمع آوری اموال زکوی، 

ا پیش از تجمیع نمایند. به این بیان که زکات تاموال تجمیع شده شخصیت مستقل پیدا می
توسط معصوم یا فقیه شخصیت مستقل ندارد. همچنانکه هر فرد که زکات بر وی واجب 

را به صورت فردی پرداخت نماید. اما در صورتی که این اموال به معصوم یا توان آنشده، می
شود و مراد فقیه داده شود، برای اموال جمع آوری شده شخصیت مستقل حاصل می

سید یزدی از شخصیت بخشی به نهاد زکات، شخصیت حقوقی زکات پس از فقیهانی مانند 
   تجمیع این اموال در دست معصوم و فقیه است.

توان به مشروعیّت بخشی به زکات به عنوان یک نهاد حقوقی از عبارات شارع را می
صورت دیگری نیز بیان نماییم. به این صورت که پس از آنکه اثبات شد ثبوتاً مانعی در 
تصویر بخشی زکات به عنوان شخص حقوقی وجود ندارد، اثباتاً این مسأله از احصای 

را امضاء نموده قابل برداشت است. امضای شارع در موارد موارد دیگری که شارع آن
برای مالک شدن، امضای حکم ارتکازی عقالء برای اعطای » جهت«دیگری مانند قابلیّت 

این نهادها، نهاد زکاتی است که  ست. از جملهشخصیّت حقوقی به نهادهای مختلف ا
ثبوتاً قائل به تصویر آن شدیم و در مقام اثبات با امضای ارتکاز عقالیی در سایر موارد، 

توان حکم به تسری مصداق قابلیّت جهت برای مالکیت، به قابلیّت نهاد زکات برای می
 مالکیت و وجود ذمّه و عهده برای آن داد.

سأله باید گفت در صورتی که برای فقیه قائل به جعل تشریعی در عالوه بر این م
توان به اثبات احکام باشیم، مشروعیت بخشی به زکات به عنوان شخص حقوقی را می
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د، ونش پیدانقلی و غیر نقلی شاهدی برای این مسأله  در صورتی که از ادلّه ،رسانید. لذا
 ابل اثبات است. مطابق برخی مبانی در والیت حاکم این مسأله ق

ای به مشروعیّت بخشی به این اعتبار پایانی اینکه مرحوم سیّد یزدی اشاره نکته
ده است. شاید در نظر ایشان اعتبارات عقالیی احتیاج به امضای شارع نداشته کرعقالیی ن

باشد. آنچه احتیاج به تقریر شارع مقدس دارد، بنای عقالیی است. امّا اعتبارات عقالیی 
حض ایجاد و تصویر در مقام ثبوت، در مقام اثبات و در نظر شارع نیز قابل پذیرش به م

اعتبارات عقالیی اگر ثبوتاً مانعی وجود نداشته باشد، شارع به  قتحقّدر است. چراکه 
ای که عقالء بدان نماید. بر خالف سیرهپذیرد و امضاء میعنوان رئیس العقالء آن را می

صال آن به شارع و تقریر او نسبت به سیره احراز شود. بنابراین به کنند و باید اتّعمل می
رسد در زمینه مشروعیّت بخشی به شخص حقوقی، اعتبار عقالء خود دلیل بر نظر می

مشروعیّت آن باشد و نیازی به تقریر شارع نیز وجود نداشته باشد. از بیان مرحوم سیّد 
 ای قابل برداشت است. یزدی چنین مسأله

 تصویر دوم از اشکال: . 2- 4- 5
تصویر شخص  ی کهتصویر دوم از اشکال در مقام اثبات بدین صورت است که بر فرض

حقوقی زکات در مقام ثبوت قابل پذیرش باشد، در مقام اثبات حاکم اسالمی چنین 
شرعی چنین والیتی برای  والیتی در مدیون نمودن نهاد حقوقی زکات ندارد. از ادلّه

شود. مجرد اضطرار مجوّزی برای مدیون نمودن زکات ایجاد برداشت نمی حاکم اسالمی
های دیگر نیز قابل حصول است. کند، عالوه بر اینکه رفع اضطرار در این مورد، از راهنمی

زکات  ۀطبق این بیان، از لحاظ شرعی والیت حاکم در قرض بر عهد ]323، 24، 12[
یت برای حاکم در چنین موردی مفقود قابل پذیرش نیست. چراکه اسباب وجود وال

-است. به عنوان مثال همانگونه که سلطنت مالک در تصرّف اموال خود، مشروعیّت هر
نماید، والیت حاکم اسالمی در برخی موارد، چنین موردی را ای را ثابت نمیگونه معامله
 رساند. به اثبات نمی

 جواب اشکال: . 3- 4- 5
والیت عام برای فقیه است. در صورتی که کسی قائل به این مسأله مرتبط با قول به 

والیت عام برای فقیه نباشد، چنین اشکالی قابل طرح است. امّا با این وجود، کسانی که 
توانند در مقام اثبات قائل به قائل به والیت در امور حسبه برای فقیه هستند نیز می
ای باشد که رفع رار به گونهوجود چنین والیتی برای حاکم شوند. در صورتی که اضط
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زکات توسط حاکم اسالمی قابل  ۀمورد جز از این طریق امکان پذیر نباشد، قرض بر عهد
تصویر است. تولیّت حاکم اسالمی در اموری مانند حفظ مال یتیم، مجانین و غیره که 

تواند والیت حاکم در چنین دلیل والیت بر آنها جز برخی اطالقات روایی نیست، می
 ]299، 11، 15[واردی را نیز به ثابت رساند. م

باید گفت اشکال وارد شده طبق برخی مبانی است. مطابق برخی مبانی  ،بنابراین
زکات، تنها در  ۀاند، مجوّز قرض حاکم بر عهددیگر که والیت در امور حسبه را پذیرفته

شد. امّا مطابق صورتی قابل پذیرش است که رفع اضطرار تنها از این راه قابل حصول با
مبانی دیگری که والیت را برای حاکم به صورت عام قبول نموده است، قرض حاکم بر 

ی زکات اختصاصی به رفع اضطرار نداشته و هر کجا مصلحتی وجود داشته باشد عهده
  زکات بگیرد. ۀتواند قرض بر عهدنیز حاکم اسالمی می

  
 رابطه بیت المال و شخص حقوقی زکات - 6

اتیان زکات به عنوان یکی از واجبات مالی شریعت اسالمی  ،به تعبیر قرآن مجیداداء یا 
المال یکی از مسائلی  شود. به همین سبب شناسایی نسبت میان زکات و بیتشناخته می

المال مسلمین در  است که در بحث شخصیّت حقوقی زکات ثمر بخش خواهد بود. بیت
توان از خالل مباحث فقیهان امامیّه می آیات و روایات اسالمی معرفی نشده است و

تعریفی از آن ارائه نمود. بیت المال اکنون به معنای جایگاهی اعتباری  است که اموال 
شود و در صدر اسالم اعیان اموال عمومی از جمله خراج و غیره در آوری می در آن جمع

شده الق میاط» المال بیت« شد که بدانآوری و سپس توزیع می محلی خارجی جمع
آوری اموالی که در راه مصالح مسلمین  از همین رو به محل جمع ]494، 8، 17[است. 

د. این مصالح ممکن است از قبیل ساخت شوشود، بیت المال اطالق میصرف می
بیت المال در طی تحوالت  ]102، 1، 1[ روبی رودها و غیره باشد.مسجد، پل، الیه

ی به تدریج فاصله گرفته است. درست مانند واژه تاریخی از یک محل مادی و خارج
صندوق که درآغاز به معنای یک ظرف خارجی بوده ولی درحال حاضر یک معنای 

شود نیز اعتباری به خود گرفته است که به یک شماره حسابی که در بانک افتتاح می
است  شود مانند صندوق ذخیره ارزی. مشهور میان اصحاب امامیه آنصندوق اعتبار می

 باشد در اموال گردآوردی شده از اراضی مفتوحة عنوةًالمال منحصر می که منابع بیت
هرچند برخی  ]183، 1، 16[(خراج یا مقاسمة)، سهم در راه خدا از زکات و جزیة. 
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اند. فقیهان انفال و نیز مال وصیت شده برای مصرف در امور خیر را نیز بر آنها افزوده
از فقیهان که اموالی نظیر ارث بال وارث را نه برای منصب  آن دسته ]151، 1، 13[

 کنند.دانستند، این اموال را از بیت المال محسوب نمیامامت بلکه برای شخص امام می
شود که غیر از سهم سبیل هللا در از برخی کلمات فقیهان استفاده می ]184، 1، 16[

شود. به دلیل آنکه اموالی که ه نمیزکات، سایر موارد از جمله منابع بیت المال شناخت
در شریعت اسالمی دارای مصرف معین است و در راه مصالح مسلمین به صورت کلی 

باشد. منابع بیت المال اموالی است که برای مصالح شود، جزء بیت المال نمیهزینه نمی
   ]248، 5، 21[گردد نه مصالح خاص. کلی مسلمین هزینه می

نظر برخی از فقیهان است. در مقابل این  - ر که بیان شدهمانطو - این دیدگاه
، 23[اند.برخی دیگر از فقیهان، زکات را به طور کلی از منابع بیت المال شناخته ،دیدگاه

در این دیدگاه خمس و زکات و لقطه نیز به عنوان اموالی که بیت المال  ]307، 2
) توجیه این نظر این 2/391بیتا، اند. (مرعشی، دهند، معرفی شدهمسلمین را تشکیل می

باشد، از آنجا که از مصادیق اموال حتی آنها که دارای مصرف خاصّی می است که کلیه
  باشد. المال صحیح می مصالح عمومی و منافع اجتماعی است، بر آنها اطالق بیت

ید المال بر مصارف معین ناشی از ترد گونه تردیدها در صدق بیت ناگفته نماند که این
تشکیل حکومت اسالمی و تأمین  در مشروعیت تشکیل حکومت است. زیرا بنا بر نظریه

منابع مالی آن از طرق واجبات شرعیه بدیهی است که حکومت مشروع برای حل 
مشکالت خود قائم به بیت المال است و ولی شرعی درآمدهای حاصله را در مصارف 

مه این منابع در صندوقی به نام ولی ه ،کندخاصه و در مصالح عمومی هزینه می
شود. زکات نیز به عنوان یکی از منابع المال جمع آوری و طبق موازین هزینه می بیت
در این دیدگاه، معصوم(ع) یا فقیه در زمان  ]417، 31[شود. المال شناخته می بیت

غیبت متصدی اخذ اموال حکومت است تا آن را در مصارف عمومی یا در مصارف خاصّ 
بنابراین منافاتی میان معین بودن مصرف شرعی مال  ]399، 2، 33[عی هزینه نماید. شر

که در هر صورت این اموال، اموال  المال بر این اموال وجود ندارد. چرا با اطالق بیت
  پردازد. جامعه می شوند و متولّی حکومت بدین وسیله به ادارهحکومت شناخته می

المال است. تفکیک میان مصرف  تشکیل دهندۀ بیت رسد زکات از منابعبه نظر می
در راه خدا از مصارف زکات با سایر مصارف آن از جمله اعطای زکات به فقراء و 

المال به مورد اول و عدم اطالق آن در  ماندگان و غیره، در اطالق بیتمستحقّین و در راه
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آوری شده در راه اموال جمعالمال را جایگاهی بدانیم که  مورد دوم صحیح نیست. اینکه بیت
مصالح عمومی صرف شود، منافاتی با این ندارد که اموال در مصارف خاصّی که برای آن 
معین شده صرف شود. مصرف معین اموال در نظر شریعت از مصادیق مصالح عمومی است و 

ق گردد. لذا حقوق مالی شریعت اسالمی، هرچه باشد متعلّمنفعت آن به عموم جامعه بر می
کند که مدیریت بیت نمامیم. در این جهت فرقی نمیرا بیت المال میبه ظرفی است که آن

المال در زمان حضور توسط معصوم و در زمان غیبت بنابر نظریه والیت فقیه به دست 
  شخصی به نام ولی فقیه باشد یا در غیاب او توسط عدول مومنین از باب حسبه انجام گیرد.

برخی خمس و  ،ت مالک میان زکات و سایر حقوق مالی شرعیحتی با توجه به وحد
مطابق  ]345، 2، 34[ اند.ردّ مظالم شرعی و سایر موارد را نیز دارای ذمه و عهده دانسته

این نظر در این اموال نیز تصویر ذمّه و عهده جاری است و با بیان امروزی، این موارد نیز 
رسد اساسا تفاوتی میان زکات و سایر میدارای شخصیّت حقوقی خواهند بود. به نظر 

نهادهای مالی اسالمی وجود ندارد. چرا که با توجه به اعتبار عقالیی مطرح شده و عدم 
ثبوت موانع مطرح شده، مالک شخصیت حقوقی بخشیدن به زکات در سایر این نهادها 

  نیز وجود داشته باشد.
 ۀکند که رابطرا مطرح میدارا شدن شخصیّت حقوقی برای اموال شرعی این سؤال 

این اشخاص حقوقی با بیت المال چگونه خواهد بود؟ همانطور که بیان شد، این اموال 
اگرچه دارای مصارف معیّن شرعی است امّا به بیت المال تعلق دارد. مصلحت عمومی 

ی نیز از بیت المال ،اقتضاء دارد که اموالی که در شریعت به افراد خاصّی تعلّق گرفته است
شود. با مشروعیّت بخشی به حکومت نیز، به حساب آید که برای نفع عمومی هزینه می

این اموال متعلّق به بیت المال بوده و در مسیر نفع اجتماعی با کارکرد خاصّ خود 
شود. در هر حال در صورتی که برای این اموال شخصیّت حقوقی مستقلّی در استفاده می

شخصیّت حقوقی مادر با شخصیّت  ۀها با بیت المال، رابطهاداین ن ۀنظر گرفته شود، رابط
خود خواهد بود. زکات، خمس و غیره هر یک دارای شخصیّت  ۀحقوقی زیر مجموع

حقوقی مستقلّی است. مطابق آنچه شریعت در این موارد معیّن نموده و به بیان امروزی 
تکلیف معینّی دارند. آن خط مشی نموده است، هر یک در مصرف اموال خود  اساسنامه

شخصیّت حقوقیِ مادری به نام  های مستقلّ، همگی زیر مجموعهبا وجود این شخصیّت
ای که اصل شخصیّت حقوقی مستقلّ، تابع شخصیّت بیت المال قرار دارند. به گونه

  المال تعلّق گرفته است.  حقوقی بیت المال است و گویا تمام سهامی آن به بیت
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از شخصیّت حقوقی زکات، خمس و سایر نهادهای مالی شرعی، مطابق این تصویر 
تواند از نهادهای تابع خود قرض گرفته و یا به آنها بیت المال به عنوان نهاد مستقلّ می

ک و تملیک این  قرض دهد. فرض وجود ذمّه و عهده برای این نهادهای مالی مستلزم تملّ
ابراین قرض گرفتن زکات به عنوان نهادها است که یکی از شوؤن اهلیت آنها است. بن

شخص مستقلّ از بیت المال جائز است به این شرط که مال قرض گرفته شده در 
مصارف زکات استفاده شود. در سایر نهادهای مالی شرعی که مصرف معیّن دارند نیز 
ک مال قرض  همین شرط باید رعایت شود. التزام به مصرف معّین شرعی با وجود تملّ

بدین جهت است که مطابق شریعت و به بیان امروزی مطابق اساسنامه، گرفته شده 
ک شده مشخّص است. التزام به مصرف معیّن منافاتی با شخصیّت  نحوه مصرف اموال تملّ

  حقوقی مستقلّ این نهادها ندارد. 
  

  نتیجه
شخص حقوقی زکات با تصویری که ارائه شد، قابل پذیرش است. تعلّق اعتبار عقالیی به 

ن نهاد مالی اسالم و قرار دادن ذمّه و عهده برای آن، شخصیّت حقوقی را به اثبات ای
رساند. اشکاالت ثبوتی از جمله عدم عقالیی بودن این اعتبار و تنافی قرار دادن ذمّه  می

با اصل زکات و همچنین عدم لزوم مصرف معیّن زکات با وجود تملّک مال قرض گرفته 
به این صورت که اعتبارات عقالیی در صورت وجود غرض  شده، همگی قابل پاسخ است.

نماید. و عدم لغویّت صحیح است و عدم لغویّت با وجود ذمّه برای زکات تحقّق پیدا می
همچنین ملک یا حقّ بودن اموال زکوی برای مستحقّین، پس از فرض شخصیّت حقوقی 

شده توسط نهاد زکات، آن نیز قابل پذیرش است. در نهایت نیز تملّک مال قرض گرفته 
منافاتی با آن ندارد که مصرف معینّی برای مال قرض گرفته شده، مشخّص شده باشد. 
چراکه مطابق شریعت و به بیان امروزی مطابق اساسنامه اموال شخصیّت حقوقی باید در 
موارد خاصّی مصرف شود و این از جمله شرایط استفاده از اموال متعلّق به شخص 

مشروعیّت بخشی به این نهاد و اختیار حاکم  شکاالت اثباتی نیز در ناحیهحقوقی است. ا
رسد مشروعیّت نهاد زکات از باب مشروعیّت در اقتراض برای زکات بیان شد. به نظر می

تمامی اعتبارات عقالیی باشد که نیازی به امضای شارع ندارد. همچنین اختیار حاکم نیز 
چه از باب حسبه و چه از باب اختیارات تام حاکم،  بر طبق مبانی مختلف متفاوت است.

شخص حقوقی را  یا به صورت مطلق قرض بر عهده تواند در صورت نیاز وحاکم می
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اعمال نماید. همچنان که متصور است شخصیت حقوقی زکات را پس از تجمیع آن 
ین مطلب توسط معصوم یا فقیه در نظر بگیریم که شواهدی از آیات قرآنی و روایات بر ا

بیان شد. در نهایت عدم تفاوت میان نهاد زکات و سایر نهادهای مالی اسالم، موجب 
شخص حقوقی مادر با  اشخاص حقوقی متعدّد را با بیت المال، رابطه شود رابطهمی

  اشخاص حقوقی زیر مجموعه تلقی نماییم.
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