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 بسم الله الرحمن الرحیم                                                                     
 18 جلسه:                                ماهیت شخص حقوقی و احکام آن درس:           

 22/08/1911 یخ:تاریحقوق یهایتشخص یتحفظ نظام در اثبات مشروع یلتمسک به دل یبررس موضوع:          

 حفظه ال ل  محمدسعید واعظی :استاد          
 

 

 

 ال ل علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین وصلی

 

 سبق ما خالصه
 ،(وقضا دولت مانند یاتیمستثن از ریغ)یحقوق یها تیشخص تیمشروع عدم از که دیگرد روشن شد، انیب سابق در چه آن از

 اگر ایوثان هست تدارک قابل اوال که شود یم واموال حقوق عییتض به منجر مساله نیا تایونها دیآ ینم شیپ نظام در اختالل

 .است امثالهم و الحرج الضرر، مانند یا ادله در وداخل است، نظام در واختالل ومرج هرج لزوم از ریغ نباشد، هم تدارک قابل

 فقها کالم در نظام اختالل لیدل
 آن یتصد وجوب و قضا منصب تیمشروع بر یلیدل عنوان به را نظام اختالل لیدل فقها از یبعض شد، انیب سابقا که طور همان

 .شوند یومتصد کنند دایپ تیاهل ندارند، اگر ای شوند آن یمتصد دارند تیاهل یکسان که اند کرده مطرح ییکفا نحو به ولو

 یحقوق یها تیشخص تیمشروع بحث به آن تیوسرا القضا کتاب در آخوند مرحوم کالم

 آن از اجتناب ضرورت به عقل که ینظام اختالل ،یقاض نبود از که اند کرده مطرح را اشکال نیهم قضا بحث در آخوند مرحوم

 به یراض شارع قطعا میدان یم خارج از ای میکن یم استنتاج العقل به حکم العقل به حکم ما از آن از وبعد)کند یم حکم

 اموال از یبعض نباشد، فصل قول زدن و قضاوت یبرا یکس اگر که است نیا امر تیونها دیآ ینم الزم ،(ستین نظام اختالل

 چنانچه گفت، هست یحقوق یها تیشخص تیمشروع که هیف نحن ما در توان یم را انیب نیهم. شود ینم فایاست وحقوق

 .گذشت

 آخوند مرحوم کالم در حقوق عییتض ومالک نظام اختالل مالک تفاوت

 من فالبد النفوس میش من الظلم وان   االنسان نوع نظام توقف من ذکروه ما ان: است نیا القضاء کتاب در آخوند مرحوم عبارت

 ستقلی نحو یعل االنسان نوع نظام یف االختالل حصول ألن االشکال عن ینق ریغ یتر کما للمظلوم الظالم من نتصفی حاکم

 الحقوق بعض تیتفو عدمه من لزمی ما ةیغا اذ جدا ممنوع فصال قوله کان من وجود عدم صرف من دفعه بوجوب العقل

 حکم ال انه یهیالبد ومن ماذکرنا یسو یالقاض وجود عدم من تعقلیال وبالجمله دفعه الواجب االختالل من هذا نیأ و عهییوتض

 .مثلها تدارک بوجوب للعقل

 وقضاوت دولت مورد در اختالل لزوم عدم در آخوند کالم به اشکال

 عییتض بحث فقط مورد دو نیا در مساله چراکه م،یباش داشته خدشه دیشا وحکومت امر یول ای یقاض و قضاوت مورد در

 مرج و هرج و یابانیخ یها یکشلشکر و ها یریدرگ ادامه موجب و دیایب شیپ نظام اختالل واقعا است وممکن ستین حقوق

 . شود

 نظام اختالل راه از یحقوق یها تیشخص تیمشروع به آخوند اشکال رفتنیوپذ تیسرا
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 لزوم توان ینم... و یردولتیغ یها وبانک ها شرکت ها، هیریخ ها، تیجمع مثل یدولت ریغ یحقوق یها تیشخص مورد در اما

 تدارک قابل گذشت که طور همان که شود تلف حقوق یبعض است ممکن که گفت توان یم وحداکثر رفتیپذ را ومرج هرج

 قابل حاکم اذن با میبدان المالک مجهول لیقب از اگر را هست یحقوق یها تیشخص نیا اریاخت در که یاموال که چرا است،

 عدم فرض بر و. است افراز قابل است مشترک مال لیقب از اگر و کنند فاءیاست را خود حق توانند یم اشخاص و است تصرف

 یحقوق ینهادها به که است، یمرج و هرج لیدل از ریغ نیا که دیآ یم الزم حقوق از یبعض عییتض تاینها تدارک امکان

 ها قرن مردم که آن حال دیآ یم شیپ یزندگ در اختالل نهادها نیا نبود از که رفتیپذ توان یم چطور. ببخشد تیمشروع

 .اند کرده یزندگ ها آن بدون

 قضاوت منصب وجود با حقوق عییتض مورد در آخوند مرحوم یصغرو اشکال

 الحق تیلتفو سببا الحکم رورةیص تفقی قد اذ! بوجوده مثلها بوجود قالی ان مکنی بل: ندیفرما یم آخوند مرحوم ادامه در

 الزم وحقوق مال تلف هم یقاض وجود با یحت شود گفته است ممکن یعنی لالنسان ةیالثان عةیکالطب انیوالنس والخطا فیک

 . کند خطا است ممکن هم یقاض چراکه د،یآ یم

 نیا اگر فرمودند حضرت فلذا)بود نیمیو نهیب اساس بر آله و هیعل ال ل  یصل امبریپ مورد در یحت یقاض یداور گذشته نیا از

 (.است برده آتش از یا قطعه واقع در ست،ین او حق که داند یم شخص اند، داده یکس به نیمی و نهیب اساس بر که یزیچ

 هیف نحن ما به آخوند مرحوم یصغرو اشکال رشیوپذ تیسرا

 مثل بشود یحقوق عییتض باعث یحقوق ینهادها خود بسا چه  که حیتوض نیا با آورد توان یم هیف نحن ما در زین را انیب نیا

 قاعده)قبل لیدل مورد در انیب نیهم... . جزء، کاسبان به بزرگ یها شرکت یها ضربه ها، بانک توسط تورم جادیا و پول خلق

 .شوند یم الناس حق ذهاب باعث یحقوق یها تیشخص نیهم یگاه چراکه است، طرح قابل هم( حق ذهاب عدم

 قضاوت منصب ییبرپا  در حقوق یفایاست بودن یاکثر لیدل مورد در آخوند مرحوم دیجد نکته

 یمقدار و نندک یم حق به حکم قضات اکثرا شود، گفته است ممکن که نیا به کنند یم یدیجد التفات آخوند مرحوم سپس

 یعنی)گفت توان یم هیف نحن  ما در را انیب نیهم که دهد یم رخ عییتض که است یزانیم از شیب شود یم حق یفایاست که

 جهت از اوال دیبا که( شود یم انجام ها آن اثر در که است ییها حقوق عییوتض ضررها از شتریب یحقوق یها تیشخص دیفوا

 سبب که را یعقل یوجزم مستقل حکم مالک مطلب نیا که داشت توجه دیبا آن، صحت فرض بر ایثان شود، یبررس یصغرو

 یعل هذه عن تلک ةیواکثر: است نیچن آخوند مرحوم عبارت. است وظنون استحسانات در وداخل ندارد، بشود تیمشروع

 .النظام اختالل حد یال صلی لم ما یجدیال مهایتسل ریتقد

 قضاوت منصب تیمشروع بر حقوق یفایاست بودن متوقف ریغ در آخوند مرحوم انیب

 شانیا عبارت باشد، هیف نحن ما به تیسرا قابل تواند یم زین نیا که اند کرده مطرح ادامه در آخوند مرحوم یگرید مطلب

 یذو من رهیغ بذلک قومی قد بل یالقاض وجود یعل غالبا متوقف ریغ للمستحق الحقوق فاءیاست ان مع کله هذا: است نیچن

 .ةیوالداخل ةیالخارج الشواهد من العلم لهم اتفق اذا والجالل والجاه الحشمة

 یحقوق یها تیشخص در شانیا نکته رشیوپذ تیوسرا قضاوت در آخوند مرحوم انیب به اشکال

 خود ای کند فایاست را خود حق قلدر کی به توسل با کس هر که رفتیپذ قضاوت مورد در توان ینم شد، انیب که طور همان

 همان یحقوق یها تیشخص مورد در اما. دیآ یم الزم یریودرگ جنگ ومرج، هرج چراکه کنند، فایاست را خود حقوق قلدرها

 . گذشت سابق در مفصال چنانچه ست،ین ها آن تیمشروع بر متوقف حقوق یفایاست گفت توان یم گذشت، سابقا که طور

 یحقوق یها تیشخص تیمشروع بر مصالح نیتام بودن متوقف ریغ در آخوند مرحوم نکته تیسرا
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 لهیوس به ینیگزیجا امکان که نیا به توجه با است، یحقوق ینهادها بر مترتب یادیز مصالح میشو قائل اگر طور نیهم

 ،(یقیحق افراد تیمالک با ...و ها بانک ها، شرکت ای یدولت ینهادها مثل)دارد وجود است، ثابت ها آن تیمشروع که یینهادها

 . رود شمار به است، مشکوک ها آن تیمشروع که یحقوق یها تیشخص به یبخش تیمشروع یبرا لیدل تواند ینم

 شانیا انیب به واشکال قضاوت باب در ریاخ نکته به یعراق محقق مرحوم اشاره

. اند کرده اشاره یقاض وجود عدم از نظام اختالل لزوم منع یبرا معنا نیهم به خود، یالقضا کتاب در زین یعراق محقق مرحوم

 عییتض لیدل با را نظام اختالل لیدل شانیا رسد، یم نظر به البته. آخر بطور الحقوق احقاق المکان: است نیچن شانیا ریتعب

 .است یتر روشن انیب آخوند، مرحوم انیب جهت نیا از که باشند، کرده اشتباه حقوق

 والحرج الضرر لیدل به تمسک به توقف عدم اشکال تیسرا

 قاعده به استدالل که شود یم روشن شد، انیب نظام اختالل لیودل احد حق ذهاب صلحیال لیدل مورد در که یحیتوض با

 .است ناتمام یحقوق یها تیشخص به یبخش تیمشروع یبرا  زین الحرج ای الضرر

 (هیف نحن ما در آن ریوتاث آن در مبنا واختالف الضرر قاعده مفاد مورد در بحث)

 الضرر قاعده در ینف لسان

 است؟ یضرر حکم ینف به ناظر صرفا ای بکند هم ضرر مانع حکم جعل تواند یم الضرر ایآ است نیا بحث کی الضرر مورد در

 لیدل لسان که اند فرموده یخوئ یآقا ومرحوم ینینائ یآقا مرحوم مانند یبرخ. اند کرده مطرح هم رسائل در خیش مرحوم که

 کمیدیوا وجوهکم فاغسلوا الصالة یال قمتم اذا است فرموده شارع مثال کند یم یضرر حکم ینف تنها نیبنابرا است، ینف الضرر

 کمیعل کتب است فرموده مثال ای شود یم برداشته او از آن وجوب باشد داشته ضرر یشخص یبرا وضو اگر که المرافق، یال

 جعل شارع طرف از که را حکم نیا الضرر باشد، داشته ضرر یکس یبرا روزه اگر که قبلکم من نیاللذ یعل کتب کما امیالص

 عبارت به ،(صیتخص چه است حکومت لسان به مییبگو چه)کند یم یرضرریغ موارد به دیمق را وحکم دارد یبرم است، شده

 مبنا، نیا بنابر. کند جعل را یحکم خودش تواند یونم است ها آن حیتوض مقام ودر شارع مجعوله احکام به ناظر الضرر گرید

 .آن جعل نه است حکم ینف صرفا آن عملکرد چراکه بکند، یحقوق یها تیشخص یبرا تیمشروع جعل تواند ینم الضرر

 یخارج ضرر به الضرر نظارت

 معنا میدان یم چون که نیا حیتوض. دانند یم ینیتکو ضرر ینف را الضرر لسان صدر دیشه مانند گرید یبعض مقابل در اما

 وجود باشد مقدس وشارع شرع به مستند که یخارج ضرر که است نیا مقصود شود، ینف مطلق طور به یخارج ضرر ندارد

 اطالق یاقتضا)جعل وعدم سکوت وچه باشد شارع جعل آن منشا چه شد، نخواهد یخارج ضرر منشا هرگز وشارع ندارد

 که نیا مانند)باشد ضرر سبب او، طالق یبرا امر یول ای خودش طالق یبرا زن طالق تیمشروع عدم ییجا اگر مثال(. الضرر

 اگر را ضرر که دوم یمبنا طبق ،(است کرده محبوس هم را وزن پردازد ینم نفقه کند، ینم عمل یشوهر فیوظا به شوهر

. کرد طالق بر تیوال تیمشروع اثبات توان یم کند، یم ینف باشد هم شارع تیمشروع عدم و جعل وعدم سکوت به مستند

 حقوق عییتض ای ضرر سبب یحقوق یها تیشخص تیمشروع جعل عدم چون م،ییبگو است ممکن که است مبنا نیا بر بنا

 .نشود شارع به مستند ضرر تا م،یشو ها آن تیمشروع به قائل الضرر یاقتضا به دیبا شود یم واموال

 ضرر بودن یشخص

 دیبا ضرر ،اند گفته الضرر در که نیا جمله از. میبرو الضرر در گرید یها بحث سراغ دیبا دوم، یمبنا رشیپذ صورت در

 نیا واز شد، یحقوق یها تیشخص تیمشروع به قائل یکل طور به توان ینم نیبنابرا. ستین یکاف ینوع وضرر باشد یشخص

 . شود ضرر سبب خاص شخص یبرا ها آن تیمشروع عدم که است یمعامالت به محدود جهت
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 شارع به ضرر استناد

 موارد اکثر ای همه رسد یم نظر به که)باشد شخص خود اقدام به مستند دینبا ضرر که است نیا الضرر در گرید بحث

 . کند یم ینف را وشرع شارع به مستند یضررها الضرر، که چراکه ،(باشد لیقب نیهم از یحقوق یها تیشخص

 یحقوق یها تیشخص در آن ینف تیفیوک ضرر تحقق یصغرو یبررس

 اجازه وبا محفوظ اشخاص وحقوق اموال اوال شد انیب که یحال در کند، دایپ تحقق ضرر که است نیا بر یمبن مطالب نیا همه

 شد، انیب قبال که گرید یها راه از ایثان باشند، یم فایاست قابل هستند یحقوق یها تیشخص اریاخت در که یاموال از حاکم

( دارند یشخص نیمالک که یینهادها ای یدولت ینهادها مانند)گرید یها نهاد ای یمعامالت یفیتکل احکام به هیفق یول ورود مانند

 مشروع یها راه بلکه ست،ین یحقوق یها تیشخص تیمشروع اثبات در منحصر ضرر ینف یعنی)است یونف جبران قابل

 است. ناتمام یحقوق یها تیشخص تیمشروع اثبات یبرا زین الضرر لیدل فلذا(. دارد وجود یگرید

 

 

 


