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خالصه بحث گذشته  

 ءگزضتِ ها اضاسُ وشدین وِ اصغالح اهضا تحث ها دس تمسین حىن ضشػی تِ حىن تاسیسی ٍ حىن اهضائی تَد، دس تحث

ٍ تاسیسی اص  ئیضَد اها اصغالح حىن اهضات هطاّذُ هیتِ وشا (سُ)ضاسع دس ولوات فمْا ٍ اصَلییي لثل اص ضیخ اًصاسی

ٍلی دس ػیي حال تا ایٌىِ ایي اصغالح یؼٌی حىن تاسیسی ٍ حىن اهضائی  ، ٍاج پیذا وشدُستِ تؼذ  (سُ)صهاى ضیخ اًصاسی

سا دس  ءاص استؼوال اهضا یدس هماتل هؼاًی ٍ هفاّین دیگشی ّن استؼوال ضذُ وِ ًوًَِ ّای ءاهضا ّوچٌاىع ضذُ اها ضای

  .هماتل تؼضی اص هفاّین روش وشدین گشچِ لاتل اسخاع تِ یىذیگش تَدًذ

: تعریف حکم تاسیسی و امضائی
تذٍى لحاػ تؼضی اص خضئیات ٍ دلایك ٍ ّوشاُ تا اًذوی  اها اگش تخَاّین اخواال حىن تاسیسی ٍ حىن اهضائی سا هؼٌا وٌین

 ،وشدُ است خؼل ءگَیین هٌظَس اص حىن تاسیسی حىوی است وِ ضاسع آى سا هستمل اص ػشف یا ػمالتَاًین بهی هساهحِ

اس آى داًٌذ پزیشفتِ ٍ تش اسهستمال هؼتثش هی ءی حىوی است وِ ضاسع آًچِ سا وِ ػشف یا ػمالتش ّویي اساس حىن اهضائ

. حىوی سا خؼل وشدُ است

چیضی وِ  ،استتٌیاى گزاسی ٍ پی سیضی  ،ایداد ،تاسیس ،پس عثك ایي تیاى دس حىن تاسیسی سخي اص یه خؼل خذیذ

ٍخِ تسویِ حىن تاسیسی ّویي است ٍ حىن اهضائی دس ٍالغ یؼٌی تاییذ، پزیشش ٍ تِ ٍ ًذاضتِ  ءای دس ػشف ٍ ػمالساتمِ

ایي تشای هؼشفی اخوالی ایي دٍ لسن اص  .سایح است ءتخطیذى تِ آًچِ وِ تیي ػشف ٍ ػمال سسیوت ضٌاختي ٍ هطشٍػیت

. حىن وافی است

: تنقیح محل بحث
تِ حىن تاسیسی ٍ اهضائی تمسین ایٌىِ اساسا حىن ضشػی  یؼٌی -وِ تِ تشسسی صحت ایي تمسین تپشداصین اها لثل اص آى 

اتتذا الصم است هحل تحث ٍ ًضاع سا هٌمح ٍ سٍضي وٌین -؟ ًِم اهضائی داسین یا ضَد یا ًِ؟ ٍ آیا اساسا چیضی تِ ًام حههی

: وٌینًىتِ الصم است اضاسُ  پٌحتشای ایي هٌظَس تِ  .ای استوِ اصال تحث ها ٍ ًضاع ها دس تَد ٍ ًثَد ایي لسن دس چِ ًىتِ

: نکته اول

تمشیش ّواى سٌت است وِ یىی اص ادلِ احىام . است تیي اصغالح اهضاء ضاسع ٍ تمشیش هؼصَم فشق ًىتِ اٍل ایي است وِ

هؼٌای تمشیش ایي است وِ اگش ضخصی دس هماتل دیذگاى هؼصَم ػولی سا هشتىة ضَد یا سخٌی تگَیذ ٍ یا . ضشػیِ است

دس تشاتش ایطاى سىَت وٌذ، تِ ضشط آًىِ ضشائظ تمیِ حاون ًثاضذ ایي ( ع)لَلی سا تِ ایطاى یا دیي ًسثت دّذ ٍ هؼصَم
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تاییذ ٍ سضایت هؼصَم ًسثت تِ یه گفتاس یا  (وطف)تمشیش یؼٌی اظْاس. وٌذاللت تش خَاص یا صحت آى لَل یا ػول هید

تَاًذ اص آى حىن ضشػی وطف ضَد ٍلی هشاد اص اهضاء ضاسع یؼٌی ٍ هیاًٌذ لَل ٍ فؼل هؼصَم هؼتثش است سفتاس وِ ّن

ٍ ػشف  ءها اًْن ػمالایي لَل یا ػول استٌاد تِ ضاسع وٌٌذ تلىِ ب سواسی سا اًدام دٌّذ تذٍى ایٌىِ د ءایٌىِ ػشف ٍػمال

.  ایي ػول سا هشتىة ضًَذ یا لَلی سا تگَیٌذ ٍ ضاسع ّن آى لَل یا ػول سا تاییذ وٌذ

دس ّش دٍ سخي اص تاییذ است ٍلی فشق تمشیش ٍ اهضاء دس ایي است وِ تمشیش هؼصَم خَدش اػتثاس داسد ٍ حدت است ٍ 

آیذ چٌاًچِ هؼصَم سىَت وٌذ ٍ ضَد یا لَلی وِ دس هماتل هؼصَم تِ صتاى هیهماتل هؼصَم اًدام هیػولی وِ دس 

 یؼٌی ضَد استفادُ وشدتاالتش اص ایي ًوی لیضَد ٍهخالفتی ًىٌذ حذالل اص ایي سضایت هؼصَم خَاص یا صحت وطف هی

ت وِ حتی دس فؼل ضایذ ّن ّویي عَس دس ایي اس فشلص تا فؼل ٍ لَلضَد استفادُ وشد، تمشیش استحثاب ٍ ٍخَب سا ًوی

دس وِ ایي است  دس فشقپس تَاى خَاص سا فْویذ، هیفمظ اص تمشیش  پس. آى فؼل ضایذ هؼلَم ًثاضذ تاضذ چَى ٍخِ اًدام

ضَد هی ماًدا ءػول توا اًْن هي الؼمال ءاهضا ، اها دسگیشدػول اضخاظ دس هماتل هؼصَم توا اًْن هطشػِ صَست هیتمشیش 

تمشیش اص هحل تحث ها خاسج است، فاسق اصلی ایي است وِ دس تمشیش  .اهضا است ٍ واسی تِ تمشیش ًذاسینتحث اص دس ایٌدا 

ضَد آى ػول ٍ لَل توا اًْن هي الوتطشػِ صادس ضَد  ٍ سضایتص وطف هیػول یا لَلی وِ دس هماتل هؼصَم اًدام هی

واسی سا  ؛ وِایي ػول توا اًْن هي الؼمالء ءاها دس اهضا ،دٌّذل سا اًدام هییؼٌی توا اًْن هي الوتطشػِ ایي ػن ،ضَدهی

ضاسع است ًِ  ءى همام هحل تحث است اهضایس اآًچِ وِ د ،وٌذیذ هیٍ ضاسع ّن ایي لَل یا ػول سا تای دٌّذاًدام هی

  .تمشیش

: نکته دوم

اًذ تؼضی ّا دس یه اصغالح گفتِ ،اًذحىام خلظ وشدُوِ تؼضی ّا ایي تحث سا تا تحث تَلیفی تَدى اًىتِ دٍم ایي است 

گَیٌذ اًذ ٍ هیاصغالح احىام سا دٍ دستِ وشدُ عثك ایيآى ٍلت  ،ی استهماتل غیش تَلیفی تِ هؼٌای اهضائ تَلیفی دس

یه لسن احىام تَلیفی است یؼٌی ضاسع آًْا سا تذٍا ٍ ساسا تاسیس وشدُ ٍ دخل ٍ تصشف دس آًْا ٍ تاسیس ػٌَاى خذیذ 

تلىِ لثل اص ضشع ًیض ٍخَد  وشدُىلسن دٍم احىاهی است وِ ضاسع آًْا سا تاسیس  تاضذ هثل ػثادات،دس آى هوٌَع هی

دس ایي لسن تاسیس ػٌَاى خذیذ هاًؼی ًذاسد هثل  .ٍ ضاسع آًْا سا اهضا وشدُ است تِ، هثل خشیذ ٍ فشٍش ٍ هؼاهالتشدا

.  تؼضی اص ػمَد هستحذثِ، فمظ آًچِ وِ تایذ سػایت ضَد ایي است وِ ایي ػٌَاى خذیذ اص هحشهات هسلوِ ًثاضذ

ٍ تاسیس است ٍ ایي دٍ تایذ اص ّن خذا  ءفی ًثَدى تا تحث اهضاسسذ تِ خْت خلظ تَلیفی تَدى ٍ تَلیتِ ًظش هیایي تیاى 

دس ّویي هثاحث حىن ضشػی  ٍتحث تَلیفیت ٍ ػذم تَلیفیت تِ ًحَ هستمل هَسد سسیذگی لشاس خَاّذ گشفت الثتِ . ضَد

. خَاّین سسیذ تِ ایي تحث

احىام ضشػی اػن اص ػثادات ٍ هؼاهالت تؼضی هؼتمذًذ وِ ّوِ : احىام ضشػی دٍ دیذگاُ ٍخَد داسد دستاسُ تَلیفی تَدى

ت وِ ػٌاٍیي ػثادات ٍ هؼاهالت ٍ احىام آًْا ّوِ هتَلف تش تیاى ضاسػٌذ، تا اص سهشاد اص تَلیفی تَدى ایي ا ،تَلیفی ّستٌذ

وِ  ًذ، دس هماتل تؼضی لائلوٌینٍاًین یه ػٌَاى ٍ حىوی سا دس ػثادات ٍ یا دس هؼاهالت ایداد تتیاًی ًشسذ ها ًویضاسع 

ایي ًضاع ّواًغَسی وِ اضاسُ ضذ تِ ایي هؼٌا است وِ آیا دس هَسد احىام . ػثادات تَلیفیٌذ ٍلی هؼاهالت تَلیفی ًیستٌذ
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وِ ادلِ ػاهی ٍخَد داسد وِ ضاسع حىن سا هؼلَم وشدُ ٍ  ضشػیِ ٍ ػٌاٍیي آًْا ها ًیاصهٌذ دلیل خاظ ضشػی ّستین یا آى

.  هؼاهالت وافی است ءهات تشای اهضاًیاص تِ تیاى خاظ ًذاسد؛ ٍ ّواى ػوَ

اهضائی ٍ  فیِ یؼٌی تمسین حىن ضشػی تِ ها ًحيهتفاٍت است چَى دس ٍ اهضائی ایي تحث تا تحث حىن تاسیسی اها 

یه دستِ اص هدؼَالت گفت  وشد  ٍتَاى هدؼَالت ضشػیِ سا تِ دٍ دستِ تمسین تاسیسی تحث دس ایي است وِ آیا هی

فیت احىام ضشػیِ حتی آًْایی وِ یاهضائی است، اها دس تحث تَقضشػی سن دیگش اص هدؼَالت ضشػی تاسیسی ّستٌذ ٍ ق

هٌىشیي تَلیفی . هؼاهالت وافی است ءهٌىش تَلیفی تَدى هؼاهالت ّستٌذ تِ ًَػی لثَل داسًذ وِ ػوَهات ادلِ تشای اهضا

فیِ سخي اص السام حىن ضشػی است ٍلی دس دس ها ًحَ تِ ػثاست دیگش ًذاسًذ  ءتَدى دس تاب هؼاهالت هخالفی تا اهضا

تَلیفیت احىام ضشػی تِ خَد  ؛تاسُ خَد حىن ضشػی است وِ دٍ ًظشیِ ٍخَد داسدسالِ تَلیفیت احىام ضشػیِ تحث دسم

حىن ضشػی دٍ لسن است یىی تَلیفی ٍ لسن  میگشدد ٍ واسی تِ السام ًذاسد ٍ ایي عَس ًیست وِ تگَیحىن ضشػی تش هی

. یفی، اها دس هَسد هسالِ حىن اهضائی ٍ حىن تاسیسی تحث دس السام حىن ضشػی استدیگش غیش تَق

ایي است وِ آیا  دس  سایي است وِ دس تحث تَلیفیت سخي داستثاط ایي تحث تا تحث تَلیفیت  ّواًغَس وِ گفتین  الثتِ 

ػ ػٌَاى خاصی صَست ولی ٍ تذٍى لحا تَاًین یه دلیل ػاهی پیذا وٌین وِ ّوِ هؼاهالت یا ػثادات تِتیي ادلِ ضشػیِ هی

هَاسد ٍ  ،وٌذ یا ایٌىِ چٌیي دلیلی ًیست ٍ ها فمظ دس هَسد ػٌاٍیٌی وِ ضاسع هطشٍع وشدُ تایذ اهتثال تىٌینهطشٍع 

 .ػٌاٍیٌی وِ خاسج اص تیاى ضاسع است لاتل اتیاى ٍ اهتثال ًیست

  :نکته سوم

تِ سیشُ ػمالئیِ الصم  ضاسع ًسثت ءسخي دس ایي است وِ آیا اهضا ًىتِ سَم ایي است وِ دس تحث اص حدیت سیشُ ػمالئیِ

وِ صشف ػذم سدع ضاسع وافی است؟ یؼٌی سیشُ ػمالء دس صَستی حدت است وِ دس ضشع دلیل خاصی تش تاییذ است یا 

وٌذ تا ىهٌغ ى آّویي وِ ضاسع اص  ٍ دس هٌظش ٍ هشآی ضاسع واسی سا اًدام دٌّذ ءآى یافت ضَد یا ایٌىِ اگش ػمال ءٍ اهضا

تؼضی ّا ٍلی . دلیل خاظ هثٌی تش تاییذ آى سیشُ ًیست یٍ دیگش ًیاصی تِ خستدَوافی است تَاًستِ هٌغ وٌذ ایٌىِ هی

ّن تِ صَست  ءاهضا .لائلٌذ تشای حدیت سیشُ صشف ػذم سدع وافی ًیست ٍ حتوا تایذ اهضاء ضاسع پای ایي سیشُ تاضذ

تش ص ػذم سدع است ٍ عثیؼتا وطفص هطىلتاالتش ا ءعثیؼی است دسخِ اهضا ؛ضَدیه دلیل لفظی اص ًاحیِ ضاسع وطف هی

 .است

هؼٌای ، تش دٍ ًَع است یىی هؼٌای ػام ٍ دیگشی هؼٌای خاظ ءای سا استفادُ وٌین وِ اهضاتَاًین ًىتِاص ایي هغلة ها هی

ی تِ هؼٌای خاظ دس هماتل ػذم سدع اهضائء ٍ تاییذ است ٍ خشُ ػذم سدع ّن ًَػی اهضاضَد تاالػام ضاهل ػذم سدع هی

ضاسع است ٍ تِ هؼٌای خاظ است چَى ػذم سدع ضاسع فمظ حاوی اص سضایت  ءهحل تحث ها است اهضا آًچِ وِ.است

ها اص حىن ضشػی اسائِ دادین  تحث حىن ضشػی ضَد وِ اهشی هدؼَل است چَى عثك تؼشیفی وِ ستَاًذ داخل دلزا ًوی

دس هَاسد ػذم سدع پای خؼل دس واس ضَد چَى ػذم سدع خاسج هیػتثاسی ٍ هدؼَل داًستین حىن ضشػی سا اهشی اوِ 

ایي است وِ ػذم الشدع  لؼیتٍاداًٌذ اها هی ٍ خؼل ضشػی ءحتی ػذم سدع ضاسع سا تِ ًَػی اهضا 1ًیست گشچِ تؼضی ّا

. آیذهماتل اهضا یه اهش هدؼَل تِ حساب ًوی سد
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تِ هؼٌای ػام وِ ضاهل ػذم سدع است اص هحل تحث ها خاسج است ٍ آًچِ وِ هحل  ءپس ًىتِ سَم ایي است وِ اهضا

چَى تایذ ایي سا تِ ػٌَاى لسوی اص حىن ضشػی تذاًین  (اهضاء تِ هؼٌای خاظ)دس هماتل ػذم سدع است ءتحث ها است اهضا

. لحاػ ضَدس آى ُ حتوا تایذ حیثیت خؼل ٍ اًطاء دن

خن ًىتِ چْاسم ٍ پي :بحث جلسه آینده

 


