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

 52/08/1911 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 بسم ال ل الرحمن الرحیم وصلی

 

 حرج لیدل مقدمه
 یها تیشخص چنانچه اگر که است حرج لزوم کرد، اقامه یحقوق یها تیشخص تیمشروع بر توان یم که یا ادله از یکی

 . الحرج لزمی باشند، نداشته تیمشروع یحقوق

 نامشروع یها دولت تیمالک عدم به قول فاسد یتوال در یقم یتق آقا حاج مرحوم انیب
 علي التعلیق في المطالب عمده]المطالب عمده چهارم جلد در هیعل ال ل  رضوان یقم یتق یآقا حاج مرحوم را لیدل نیا

 ها نیا مییبگو اگر که اند کرده انیب گونه نیا اول وجه در یشرع ریغ یها دولت تیمالک اثبات در [145 - 4 جلد المکاسب

 لم لو النه النظام اختالل لزمی بل دیالشد الحرج لزمی ست،ین مشروع یاموال نیچن در ها آن وتصرفات ستین یدولت اموال مالک

 من رهمایغ و الخانات و اتینیالحس یف التصرف جوزیال بل ةیالحکوم االدارات عیجم یال ابیواال الذهاب جوزیفال ةیبالملک نقل

 و البنوک یف کالتصرف االمور هیبق هایعل قس و هیالنقل الوسائط یف التصرف جوزی ال ضایأ و.السلطه بنتها یالت هیالعموم االماکن

 یعل قس و البالد نیب الطرق یف السلطه بامر تیبن یالت المجامع و المساجد یف یصلی من کل صاله بطالن ضایأ لزمی و امثالها

 .القول لهذا الالزمه االمور من رایکث ذکرنا ما

 کل هیمالک عدم لزمی انه: اند فرموده آورد حساب به شانیا االول الوجه ادامه توان یم که الثالث، الوجه در ادامه در نیهمچن

 وجوب عدم هیعل ترتبی و العالم انحاء یف المعمول هو کما( دانند یم تلف حکم در را مال ظاهرا)البنک یف ماله ضعی من

 .البنک یف موضوعه کانت اذا( ستین مال آن مالک گرید چون)رهایغ و االوراق من النقود یال بالنسبه له موضوع ال اذ الخمس

 االول یعل أما بالذمه یشتری إما و یالشخص بالنقد المتاع یشتری اما اذ الکاسب و التاجر یال عیالمب انتقال عدم ضایأ لزمی و

 تصرف یبرا ها آن تیورضا است مردم مال شده، افتیدر بانک از که یپول چراکه)غصب الثمن ان المفروض اذ باطل عیفالب

 و غصب الثمن ان المفروض اذ الثمن بدفع یالمشتر ذمه تفرغ ال لکن حایصح کان ان و عیفالب یالثان یعل أما و( ستین محرز

 یدولت نیچن یبرا تیمالک چراکه شود، یم باطل مشروع ریغ دولت یها بانک با مردم معامالت تمام نیبنابرا)المالک مجهول

 (.ستین ثابت

 آن یمعامالت تیومشروع میشو یشرع ریغ یها دولت تیماک به قائل دیبا د،یآ یم شیپ که ییها حرج نیا به توجه با نیبنابرا

 .میشو ها

 هیف نحن ما به یقم یتق آقا حاج مرحوم انیب تیسرا
 یحقوق یها تیشخص کل به را آن توان یم یول است، نامشروع یها دولت مورد در یقم یتق آقا حاج مرحوم را انیب نیا

 است، وحرج عسر مستلزم که فاسد یتوال نیا مشابه نباشد مشروع ها تیشخص نیا به معامالت اگر که نحو نیا به داد، میتعم

 .دیآ یم شیپ
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 الحرج به استدالل از ریتقر دو
 نیالد یف کمیعل جعل ما)فهیشر هیوآ الحرج قاعده به استدالل که نیا یکی است، ریتقر قابل گونه دو به الحرج به استدالل

 .اوردیب شارع نزد ها تیشخص نیا تیمشروع به نانیواطم علم شود، یم باعث فاسده یتوال نیا که نیا گریود باشد،( حرج من

 

 فهیشر هیوآ قاعده به استدالل: اول ریتقر اشکاالت

 حکم ینف لسان: اول اشکال
 تیمشروع: جا نیا در)یشرع وحکم جعل کی تواند یونم ستین مشرع الحرج قاعده که نیا یکی دارد اشکال دو اول، ریتقر اما

 (.شد قائل توان ینم جا نیا در میکن قبول را مطلب نیا الضرر در اگر یحت)کند اثبات را( یحقوق یها تیشخص تیومالک

 

 والحرج الضرر قاعده در مبنا سه انیب

 اول یمبنا

 خیش مرحوم ظواهر از که مبنا کی است، الحرج به تیسرا قابل که دارد وجود عمده یمبنا سه الضرر در که آن حیتوض

 ضرر گرید عبارت به حکم ینف لسان به اند حکم والحرج ینف الضرر که است نیا شود، یم استفاده ینینائ مرحوم حیوصر

 .یحرج حکم من نیالد یف سیول یضرر الحکم یعنی ،یوحرج یضرر حکم به دارند اشاره وحرج

 دوم یمبنا

 یضرر الحکم دیگو ینم تیروا یعنی است موضوع ینف لسان به حکم ینف وآن است هیکفا صاحب مرحوم انیب دوم یمبنا

 نگرفته قرار یشرع حکم موضوع ضرر عیتشر لوح در یعنی)کند یم ینف را یضرر حکم موضوع یعنی الضرر، دیفرما یم بلکه

 .است حکم ینف آن هدف البته که( است

 سوم یمبنا

 حرج و ضرر ینف که جهت آن از یول است یخارج وحرج ضرر وحرج، ضرر از مقصود که مییبگو که است نیا سوم یمبنا

 مستند که است یموارد به دیمق ،(دارد وجود نیتکو عالم در شهیهم وحرج ضرر چراکه)ستین معقول مطلق، طور به یخارج

 در اگرچه. باشند یشرع حکم به مستند که یموضوعات آن منتها موضوع ینف لسان به است موضوع ینف نیبنابرا باشد شرع به

 .است نیا لوازم از وآن شود یم ینف مایمستق یخارج موضوع یول شود یم ینف یضرر حکم هم جا نیا

 مبنا هر اساس بر تیمشرع یبررس
( یحقوق یها تیشخص تیمشروع: جا نیا در)یوضع حکم کی جعل توان ینم است، حکم ینف غرض که دوم و اول یمبنا بر

 عدم و سکوت اگر گفت توان یم سوم یمبنا بر اما. کرد ینف را غصب حرمت مثل یفیتکل احکام توان یم صرفا و کرد ثابت را

 انجام( یحقوق یها تیشخص تیمشروع: جا نیا در)یجعل شارع شد، مکلف یبرا یخارج حرج و ضرر سبب زین شارع جعل

 .است داده

 مبنا اتخاذ در والضرر الحرج قاعده لیدل تفاوت
 اتیجعل به ناظر( حرج من نیالد یف کمیعل جعل ما) آن لسان که الحرج در یول میریبپذ را سوم یمبنا الضرر در است ممکن

 یم که یا نسخه در الضرر مورد در را مطلب نیهم. کند اثبات ست،ین اتیجعل از که را تیمشروع عدم تواند ینم است شارع

 به فیضع وسندا است صدوق مرسالت از نسخه نیا یول کرد انیب توان یم( اسالم احکام در یعنی)االسالم یف الضرر دیفرما
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 ضرار وال الضرر هست تام سندش که یتیروا آن)رندیپذ یم الضرر در را سوم یمبنا صدر دیشه مرحوم لذا رود، یم شمار

 (. دیایب حساب به شارع به ستندم یخارج ضرر به ناظر تواند یم که االسالم یف دیق بدون هست،

 اول ریتقر به اول اشکال جهینت
 .ستین تام یحقوق یها تیشخص تیومشروع جعل اثبات یبرا الحرج لیدل نیبنابرا

 بودن یشخص: اول ریتقر به دوم اشکال
 تواند یم الحرج که معنا نیا رشیپذ فرض بر که است نیا( فهیشر هیوآ الحرج قاعده به استدالل)اول ریتقر به دوم اشکال

 تمام به ونسبت یحقوق یها تیشخص تمام یبرا را یعام حکم توان یونم است یشخص حرج آن مالک کند، تیمشروع جعل

 یکاف حرج رفع یبرا غصب حرمت ینف به حکم یموارد در بسا وچه(. است یشخص حرج مالک)کرد صادر زانیم هر وبه مردم

 است ممکن شد، ادیز یا گسترده نحو به اموال نیا با شخص وکار سر اگر بله،. میباش نداشته تیمشروع جعل به ازیون باشد

 .میریبپذ شخص خود یبرا جهت نیا از را یحقوق یها تیشخص یبعض تیمشروع

 تیمشروع به نانیاطم لیتحص: دوم ریتقر یبررس
 دیبا( دیآ یم شیپ که ییها وحرج وعسر فاسد یتوال خاطر به شارع نزد تیمشروع به نانیاطم لیتحص)دوم ریتقر مورد در اما

 الزم ها آن نیب یکیتفک واگر کرد دایپ یحقوق یها تیشخص عیجم به نسبت را ینانیاطم نینچنیا توان یم چطور که مینیبب

 یها تیشخص یبرا تیمشروع اثبات در منحصر حرج ینف ایوآ ریخ ای دیآ یم الزم حرج واقعا ایآ ایوثان میده انجام است

 .دارد زین یگرید یها راه ای است یحقوق
 


