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

 ۰۲/08/1911 تاریخ:     ادامه بحث دلیل الحرج واشکال به تقریر دوم آن     موضوع:          

 حفظه ال ل  محمدسعید واعظی :استاد          
 

 

 

 الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین بسم الله الرحمن الرحیم وصلی

 

 (یحقوق یها تیشخص تیمشروع اثبات در حرج لزوم به استدالل از ریتقر دو)سبق ما خالصه

 گونه دو به آن به استدالل که بود، یحقوق یها تیشخص تیمشروع عدم صورت در وحرج عسر لزوم در بحث

 : دیگرد مطرح

 جمله از یحقوق یها تیشخص تیمشروع عدم از که انیب نیا به بود ،"الحرج قاعده" از استفاده هدف با یکی. ۱

 یف کمیعل ماجعل که یحال در الحرج، لزمی ،(عمده در یتق آقا حاج مرحوم بحث محل)یطاغوت یدولت ینهادها

 تیمشروع تواند یونم ستین کارساز موارد گونه نیا در الحرج قاعده که شد ارائه آن وپاسخ. حرج من نیالد

 .کند اثبات را یحقوق یها تیشخص

 عدم از که ییها وحرج عسر به توجه با بلکه میباش نداشته الحرج قاعده به یکار که است نیا گرید راه. ۲

 امکان عدم مربوطه، مدارس به وآمد رفت امکان عدم مانند)دیآ یم شیپ یحقوق یها تیشخص تیمشروع

 و ها پارک در تردد امکان عدم مربوطه، یها بانک با تعامل امکان عدم ه،ینقل لیوسا از یاریبس از استفاده

 یراض شارع که" میکن یم دایپ نانیاطم" ،(شود یم مردم یبرا وحرج عسر باعث که امور نیا وامثال ها ورزشگاه

 .است دانسته مشروع را ها تیشخص نیوا ست،ین ها حرج نیا به

 

 استدالل دوم ریتقر مورد در آنبه  وپاسخ نقض کی انیب

 نقض

. است طرح قابل زین استدالل نیا مورد در شد ذکر نظام حفظ قاعده در که ینقض همان شود گفته است ممکن

 اند هگذاشت مردم اریاخت در یامکانات که نیا خاطر به هستند مشروع موسسات نیا که مییبگو اگر که آن حیتوض

 یراب شدند، یحرام به مبتال مردم هرگاه که میکن قبول دیبا افتند، یم وحرج عسر در امکانات نیا بدون مردم که

 ! شود مشروع حرام آن د،یاین شیپ یوحرج عسر که نیا

 بودن مشخص بدون که شد نیا بر مردم عادت یعنی)شود جیرا یغرر یها عیب به مبتال یا جامعه که نیا مثل

 است، باطل معامالت نیا الغرر، عیب عن یالنب ینه یاقتضا به که یحال در رد،یبگ شکل معامالت آن زانیامی عیمب

 یورب معامالت معامالت ای ،(است وغصب مقابل طرف تیرضا بدون یمشتر یبرا ومثمن عیبا یبرا ثمن در وتصرف

 ار وتصرفات میبدان باطل را آن م،یریبگ را ها آن یجلو میبخواه اگر چون که... شود عیشا رشوه ای ابدی گسترش



 

2 

 

 حیصح شرعا معامالت نیا مییبگو دیبا افتند، یم یسخت در مردم م،یاوریب حساب به وغصب ریغ مال در تصرف

 !است

 نقض به پاسخ

 یاقتصاد مفاسد نیا به مردم است ممکن که یموارد ریسا در که است نیا وآن دارد جواب نقض نیا ظاهرا

 وارد یقیحق تیشخص کی با یوقت ،... ،یربو معامالت گسترش ای یغرر یها عیب رواج مورد مثل شوندگرفتار

 نامشروع طرق نیا از باشد آورده دست به مقابل طرف که یاموال است ممکن که است درست م،یشو یم معامله

 یحال در است شخص خود ملک مال، که شود یم گذاشته نیا بر بنا لذا م،یدار دی قاعده موارد نیا در یول باشد،

 یاموال در ها آن وتصرفات است نامشروع دانم یم چراکه ستین یجار دی قاعده یحقوق یها تیشخص در که

 داشته دی تا ندارد تیرسم  یحقوق تیشخص آن اساس از و آمده دست به یشرع ریغ معامالت قیطر از که است

 .ستین وارد ینقض اشکال نیا نیبنابرا. باشد

 دوم ریتقر به اشکال

 عدم صورت در که دیکن یم ثابت چگونه شما که است نیا وحرج عسر استدالل دوم ریتقر به ما یصغرو اشکال

 به یراض شارع که" میکن دایپ نانیاطم" میبخواه تا دیآ یم الزم وحرج عسر یحقوق یها تیشخص تیمشروع

 !شناسد؟ یم تیرسم به را ها تیشخص نیا تمام نیوبنابرا ست،ین حرج نیا

 یحقوق یها تیشخص مختلف شقوق انیب با اشکال حیتوض

 به مربوط ای یحقوق یها تیشخص که آن حیتوض. است مشکل کند یم دایپ تحقق وحرج عسر که نیا اثبات

 یها بخش به مربوط که یا یحقوق یها تیشخص اما. یخصوص یبخش به مربوط ای هستند یودولت یعموم بخش

 . مشروع ریوغ یطاغوت دولت ای است یشرع دولت به مربوط ای هستند، یودولت یعموم

 یشرع دولت فرض

 دولت به مربوط دارند، وکار سر ها آن با ومردم میکن تصرف ها آن در میخواهیم که یاموال اگر مییگو یم حال

 شده رفتهیپذ اسالم در آن یها مجموعه ریز و یشرع دولت یحقوق تیشخص چراکه ندارد یاشکال باشد، یشرع

 . است

 مبنا هر طبق مساله یبررس و آن در مبنا دو انیب و یشرع ریغ دولت فرض

 :دارد وجود مبنا دو باشد، یشرع ریغ دولت اگر اما

 الله  رحمت ینیخم امام مرحوم یمبنا)هستند مربوطه اموال مالک یطاغوت یها دولت که است نیا مبنا کی. ۱

 نافذ توتصرفا دآی ینم شیپ یمشکل است، شده رفتهیپذ ها آن یحقوق تیشخص که زین مبنا نیا طبق که ،(هیعل

، شاء ان)است  اموال مالک باشد یطاغوت دولت کی که نیا نیع در شود یم چطور که نیا مورد در ندهیآ در الله

 (. کرد میخواه بحث آن تیمالک حدود مورد در و باشد، زین خودش

 اموال ای آورده دست به دولت آن که یاموال م،یشد یطاغوت دولت تیملک عدم به قائل چنانچه اما. ۲

...( موات، یاراض بوده، آباد، فتح زمان در که عنوة مفتوح یاراض معادن، ها، جنگل انفال، عامه، مباحات)یعموم

( ایدر یدهایص مثل)عامه مباحات از ای و شانیا ومنصب امام ملک ای فقرا ملک ای نیمسلم ملک ای که-است

 (. المالک معلوم ای المالک مجهول)یخصوص  اموال ای -است
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 آن تیمالک عدم یمبنا بر یشرع ریغ دولت یعموم اموال فرض

 جامعه ومصلحت مردم نفع به که جائر حاکم از را یتصرفات تواند یم شرع حاکم( یعموم اموال)اول صورت در

 . کند ذیتنف -...و نیمسلم امام، طرف از-است

 آن تیمالک عدم یمبنا بر یشرع ریغ دولت یخصوص اموال فرض

 در یمردم یها سپرده ها، اتیمال مثل)است گرفته مردم از دولت که است یاموال به مربوط که دوم صورت در اما

 خاطر به مثال ستین مشخص آن صاحب)اند المالک مجهول ای اند، قسم دو بر اموال نیا ،...(،یدولت یها بانک

 . المالک معلوم ای( مردم از یافتیدر اموال اختالط

 یبررس و آن در مبنا دو انیب و آن تیمالک عدم یمبنا بر یشرع ریغ دولت المالک مجهول یخصوص اموال فرض

 مبنا هر طبق مساله

 :دارد وجود مبنا دو باشند المالک مجهول اموال که یصورت در

 ست،ا امام ملک ،یریغ مالکا له یار ال مانند یاتیروا استناد به انفال مانند المالک مجهول که است نیا مبنا کی. ۱

 .کند امضا را تصرفات تواند یم امام طرف از شرع حاکم زین صورت نیا در

 عنوان به تواند یم شرع حاکم زین جا نیا در که است، فقرا ملک که است نیا الملک مجهول در دوم یمبنا. ۲

 . بدهد را تصرفات اجازه ،(ها آن از گرفتن وکالت صورت در)ها آن طرف از لیوک ای الفقرا یول

 المالک مجهول اموال در یشرع ریغ دولت تصرف فرض در مساله جهینت

 جیرا یفتوا مطابق یول دارد وجود آن اشکاالت و الملک مجهول در مبنا اتخاذ در یادیز یها بحث اگرچه نیبنابرا

 .کرد تصرف هیفق اذن به توان یم

 آن تیمالک عدم یمبنا بر یشرع ریغ دولت المالک معلوم یخصوص اموال فرض

 نیا مثل باشد آورده دست به را مال آن یا معامله ضمن در دولت و باشند المالک معلوم اموال که یصورت در اما

 مسجد ای ودانشگاه دهیخر را ینیزم خود اریاخت در المالک مجهول ای یعموم اموال با ینیمع شخص از دولت که

 حاکم اذن به تواند یم معامله یبرا مردم المالک مجهول ای یعموم اموال در دولت تصرف جا نیا در است، ساخته

 (. شود یم ذیتنف یول ای مالک اذن به که یوفضول غاصب معامله رینظ)شود ذیتنف

 نیا یدولت اموال نوعا یول ست،ین تصرف قابل باشد، مشخص آن نیوع کند غصب یکس از را یاموال دولت اگر بله،

 در تصرف شد، انیب که طور همان که ست،ین المالک معلوم هست اگر ای ستین غصب ای نوعا یعنی)ستین گونه

 (.است ذیتنف  قابل شرع حاکم اذن با المالک مجهول اموال

 یدولت یحقوق یها تیشخص در یینها یبند جمع

 . دیآ ینم شیپ یوحرج عسر فروض از کدام چیه در ،یدولت یحقوق یها تیشخص مورد در نیبنابرا

 یدولت ریغ یحقوق یها تیشخص فرض

 که یزیچ نه) یحقوق تیشخص کی عنوان به را ینهاد یا عده که یمردم و یخصوص یحقوق یها تیشخص  اما

 از یرخب اند دسته دو ،...،یتعاون مارستان،یب حزب، بانک، شرکت، مثل اند کرده بنا( باشند یقیحق افراد آن مالک

 دنبال هب گرید یبعض و... نیمستضعف ادیبن ساز، مدرسه نیریخ شرکت مسکن، ادیبن مثل هستند یخدمات ها آن

 ... .و یصنعت یها شرکت ها، بانک مثل هستند سود


