
 

 

 ؟ب؟ 
 آیت اهلل اراکی؟بد؟  یاسیدرس خارج فقه نظام س92وطالب جلسه  دهیچک

   29_ 22سال تحصیل   
 

که باید روشن شود نهایندگی وردم نکته این  در دووکراسی در ونطقی ءووین خالس است 
   به چه وعنایی است؟

گفته شد، وبنی بر اینکه نظر تهام نظریه پردازان دووکراسی این است  با توجه به نکته که  ای 
وهکن نیست؛ لذا فقط  -حکووت وستقین تهام وردم-که اجرای دووکراسی وستقین 

که آن  دووکراسی غیر وستقین وهکن است، یعنی انتخاب نهایندگانی از طرف وردم، 
کنند.  کهیت  این نکته، باید وشخص شود این نهایندگی از  ها توجه ببنهایندگان اعهال حا

 چه نوع است؟ 
تواند حقی بیشتر  است؛ در این صورت وکیل نهی «نوع توکیل و وکالت»اگر نهایندگی از 

که وا وی کهه،  از حق ووکل خود داشته باشد. در حالی  بینین نهایندگان وردم و هیئت حا
که از اختیارات ووکل یعنی وردم بیشتر است. از جهله سلب اختیار  ؛آنها اختیاراتی دارند 

کن بگوید از وال خودت باید والیات بدهی و یا  -وردم-ووکل  در بعضی ووارد؛ وثل اینکه حا
که برای توست، حق تصرف به هرشکلی را نداری و فقط باید استفاده   تجاری  در این زوینی 

که ههه   و غیر  .کنی گر این نهایندگان  سلب اختیار از این اختیاراتی  ووکل است. در نتیجه ا
 شود اختیار وکیل از ووکل بیشتر باشد؟  وکیل وردم هستند، چگونه وی

گفته شود نهایندگی به وعنای  که نهایندگی، قراراست «قرارداد»اگر  دادی ؛ به این وعنا 
که از آن به  که دو تعبیر وی «قرارداد اجتماعی»است بین وردم و نهایندگان  صورت  کنند: 

 دارد: 
که اگر قرارداد الزام قرارداد الزام برای وردم  آور نباشد، پس الزاوی آور نباشد: اشکال این است 

که حتها بخواهند پای این قرارداد بهانند و هرگاه خواستند وی توانند از این قرارداد  وجود ندارد 
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که اگر این طور باشد، جاوعه دچار هرج و ورج و بی ق شود و این نوع  انوی ویدست بردارند؛ 
 قرارداد وکفی نیست. 

گفته شود قرارداد الزاوی گر  اگر  که وبنای این الزام چیست؟  ا است، سوال اینجاست 
که هرگاه وردم خواستند  وردم باشد؛ بازهن نتیجه این وی توبنای الزاوش، رضای شود 

کرد، دست از این تواند هرگ توانند دست از این قرارداد بردارند؛ هر نفر خودش وی وی که اراده  اه 
کهیت عهل نکرده و به آنچه دلش وی کند. به  قرارداد بردارد و وطابق با قوانین حا خواهد عهل 

که رضایت آن شخص، وشروعیت وی کهیت،  عبارت دیگر؛ به ههان دلیلی  بخشید به حا
کهیت وی کهیت حق ندارد  وخالفت او نیز این وشروعیت را از حا با آن گیرد در نتیجه حا

کند.   شخص وخالفت 
  

گفته شود بنای عقال  :سوال یکی از شاگردان گر  بودن این قرارداد باشد   وبنای الزاوی، ا
 آید؟ چه اشکالی پیش وی

به عهل به  بودن وبنای عقال نیز وجود ندارد و شخص الزاوی دلیلی بر الزاوی :جواب استاد
 بنای عقال ندارد.

کرده اآن هن ب-اگر وا بنای عقال را  که در اصول وفصل ذکر  قبول دارین،  -این شرایطی 
که بنای عقال  وییحرفهان ا کاشف از رای  ن است  کاشف از رای شارع باشد؛ لذا هرگاه  تواند 

گر خدا را دخیل در التزاوات عقالیی نکنین، الزاوی وی شارع بود، آنوقت الزاوی در  شود. اوا ا
د ون هن عاقل هستن و خصی وهکن است بگویعهل به بنای عقال وجود ندارد. و هر ش

کنن.  وی کنن و اصال ویخواهن بر خالف بنای دیگر عقال عهل  خواهن بنای جدیدی ایجاد 
که در غرب در صده های قبل، پوشیدیگی و حجاب عرف بوده اوا اوروزه این وبنا  ههانطوری 

کرده است.  به برهنگی تغییر 
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بودن عقود وجود ندارد؛ وگر الزام شارع به  الزاوی در عقود هن ههینطور است، و دلیلی برای
که  وِد >:  فروودهوفای به عقود  ق ُّ اْلعُّ وأ ي ِ

ْوف ُّ
وأ أ َ َمن ُّ ن َ أ  ي  ِ ذ 

َها َأل َ ي  ُّ
ا أ َ ناحیه وفای به عقود الزم  لذا از این  1؛<ي ٰ

 شود. وی
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