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بررسی فرع ب

تصزف هالک در هلک خَدش هَجة ضزر تز ّوسایِ هیضَد ٍلی ایي ضزر ّوزاُ تصزف در هلک
ّوسایِ ًیست ،اس سَی دیگز اگز ها لک ایي تصزف در هلک خَدش را اًجام ًذّذ خَدش هتضزر هیضَد.
مثال :خاًِی ضخصی در هعزض تاد ٍ عَفاى ضذیذ است ٍ اگز دیَار تلٌذی ایجاد ًکٌذ ًویتَاًذ تِ
ًحَ هغلَب اس آى استفادُ کٌذ ٍ خسارت تِ اٍ ٍارد هیضَد ،اس عزفی ایجاد دیَار تلٌذ هٌجز تِ ضزر
ّوسایِ هیضَد ٍلی ضزر ّوسایِ تِ گًَِای ًیست کِ ّوزاُ تصزف در هلک ّوسایِ تاضذ .در ایي
صَرت آیا تصزف هالک جایش است یا خیز؟
اس آًجا کِ ضزر تِ ّوسایِ ٍارد هیضَد لعلّ گفتِ ضَد لاعذُی الضزر اعالق سلغٌت هالک را هحذٍد
هیکٌذ ٍ ،لکي اس ها سثك تِ دست هیآیذ کِ الضزر در حكّ ّوسایِ هعارض تا الضزر در حكّ هالک است ٍ
در چٌیي جایی کِ جزیاى الضزر هٌجز تِ ضزر دیگزی هیضَد الضزر جاری ًیست ٍ در حمیمت تعارض
ٍجَد ًذارد ،تلکِ الضزر در ایيگًَِ هَارد اعاللی ًذارد .تٌاتزایي هالک عثك سیزُی عمالء ٍ سایز ادلِ
هیتَاًذ در هلک خَدش تصزف کٌذ ٍ حائل ٍ دیَار تلٌذ را ایجاد کٌذ ٍلَ ضزر تِ ّوسایِ ٍارد ضَد.
تلکِ در چٌیي جایی اصالً ضزری تِ ّوسایِ ٍارد ًویضَد ٍ تٌْا در ًظز تذٍی ضزر ٍجَد دارد؛ سیزا
در حمیمت ّوسایِ اس عذم استفادُی هالک اس هلکص تْزُای هیتزدُ است ٍ اکٌَى کِ هالک هیخَاّذ در
هلک خَدش تصزف کٌذ ضزری هتَجِ ّوسایِ ًویضَد ،تلکِ آى تْزُای کِ ّوسایِ تِ ٍاسغِی عذم
استفادُی هالک اس هلک هیتزدُ است اس دست هیدّذ ٍ لذا ضزری ًویتیٌذ.
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تِ عٌَاى هثال ضخصی در هلکی سًذگی هیکٌذ کِ دٍرًوای ٍسیع ٍ پٌْاٍری دارد ،حال اگز ضخص
دیگزی در هلک خَدش هماتل ایي ضخص تایستذ تِ گًَِای کِ جلَی دیذ ضخص اٍّل را تگیزد ٍ ٍسعت
دٍرًوای اٍ را هحذٍد کٌذ ،چٌیي کاری ضزر تز ضخص اٍّل هحسَب ًویضَد؛ سیزا ایيگًَِ ًیست کِ ّز
هالکی حك داضتِ تاضذ اس چْار عزف هلک خَد تِ ّز اًذاسُ استفادُ کٌذ ،خصَصاً اگز کٌار هلک اٍ هلکِ
دیگزی تاضذ.
گاّی ضخصی در جای هثاحی خاًِای هیساسد ٍ حزیوی تزای آى ٍجَد دارد کِ تایذ رعایت ضَدٍ ،لی
ایيگًَِ ًیست کِ اس ّوِی فضاّای چْار عزف تِ صَرت ًاهحذٍد تْزُ تثزد .آری حك دارد اس فضای
تاالی سزِ خَد در حذّ هعمَل عزفی استفادُ کٌٌذ ٍ اس سهیي سیز پای خَد ًیش استفادُ کٌٌذ ٍ هاداهی کِ
ّوسایِی اٍ ٌَّس خاًِای ًساختِ است اٍ اس دٍرًوای سیادی تْزُ هیتزدٍ ،لی ٍلتی ّوسایِ خاًِ هیساسد
ایي دٍرًوا هحذٍد هیضَد ٍلی ضزر ٍارد ًطذُ است ،تلکِ تْزُای کِ هیتزدُ ٍ هٌفعتی کِ داضتِ است کن
ٍ هحذٍد ضذُ استٍ ،لی ایي هٌفعت ًیش ًاضی اس عذم استفادُی هالک اس هلک خَدش تَدُ است.
تٌاتزایي الضزر در حكّ ّوسایِ اصالً جاری ًویضَد تِ دٍ تیاى:
 .1الضزر اهتٌاًی است ٍ الضزر در حكّ اٍ هعارض تا الضزر در حكّ هالک است.
 .2اصالً حمی اس ّوسایِ کاستِ ًطذُ تا ضزر در حكّ اٍ صادق تاضذ.
بررسی صورت دوم از صور چهارگانه

عذم تصزف هالک هَجة فَت هٌفعت هیگزدد ٍ ضزری هتَجِ هالک ًویکٌذ ،اهّا تصزف هالک
هَجة پذیذ آهذى ضزر تِ ّوسایِ هیضَد .هثالً اگز هالک عثمات تیطتزی رٍی هلک خَدش ًساسد هٌفعت
فزاٍاًی اس دست هیدّذ ٍلی اگز تساسد ّوسایِ هتضزر هیضَد.
اس ها سثك رٍضي ضذ کِ حذالل در هثال هذکَر ،تعارض ضزریي ٍجَد ًذارد؛ سیزا ساختي عثمات دٍم
ٍ سَم ّوزاُ تصزف در هلک ّوسایِ ًیست ٍ ّوسایِ ًیش حمی ًذاضتِ کِ اس ّز چْار عزفًَ ،ر ٍ آفتاب
دریافت کٌذ تلکِ تِ ٍاسغِی عذم استفادُی هالک ،اس ًَر ٍ آفتاب اضافی استفادُ هیکزدُ است ٍ پس اس
تصزف هالکّ ،وسایِ اس تْزُ ای کِ داضتِ هحزٍم ضذُ است ٍ ایي حالت تِ هعٌای دلیك کلوِ ضزر ًیست،
تلکِ تساهحاً ضزر گفتِ هیضَد .تٌاتزایي هالک هیتَاًذ عثمات هتعذد در هلک خَدش احذاث کٌذ ّزچٌذ
تْزُّایی اس ّوسایِّا گزفتِ هیضَد ،الثتِ هاداهی کِ هٌجز تِ تصزف در هلک ّوسایِ ًطَد.
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لعلّ کسی در ایي هَرد تگَیذ در اکثز ٍ تلکِ ّوِی هَارد ،هحزٍم کزدى هالک اس عثمات اضافی فمظ
عذم الٌفع ًیست ،تلکِ ضزر تز هالک صادق است؛ سیزا هالک ًسثت تِ استفادُ اس هلک خَد هحذٍد
هیضَد .لذا در هثال هذکَر ٍ چِ تسا ّوِی اهثلِ ،هحزٍم ضذى هالک اس تَسعِی عوَدی هلک خَد ،ضزر
تز اٍ هحسَب هیضَد؛ سیزا اٍ را اس آسادی تصزف در هلکص هحزٍم هیساسد ٍ لْذا هوکي است گفتِ ضَد
کِ هالک هی تَاًذ تِ الضزر توسک کٌذ ٍ تا الضزر در حكّ ّوسایِ هتعارض هیضَد ٍ در حمیمت ایي
صَرت ًیش تزگطت تِ صَرت لثل هیکٌذ.
اها آیا علی االعالق هالک هیتَاًذ تز تعذاد عثماتص تیفشایذ ،حتی اگز هٌجز ضَد تِ ایٌکِ هلک ّوسایِ
اس استفادُ یا هالیت سالظ گزدد؟
در چٌیي جایی ه لتشم ضذى تِ جَاس تصزفات هالک هطکل است ٍ احتوال دارد کسی آى را اس تاب ایذاء
ّوسایِ ٍ ظلن تذاًذ.
إن قلت :تا ایي تیاى چِ تسا هالکیي سزهایِدار اعوالی اًجام دٌّذ کِ هلک ّوسایگاى آًْا فالذ
استفادُّای هعوَل گزدد ٍ اساساً اختاللی در هسکيّای هزدم رخ دّذ.
قلت :ایي هَارد اس هَارد دخالت ٍلیّ فمیِ است ٍ اس حمَق ٍ ٍظایف ٍلیّ اهز ،دخالت در ایي هَارد
است کِ یا هستمیواً ٍ یا تَسظ کساًی کِ هٌصَب اس سَی اٍیٌذ ،ضَاتغی را تزای رفع اختالل جعل هیکٌذ.
بررسی صورت سوم

صَرت سَم آى تَد کِ تصزف هالک در هلکص هَجة تضزر دیگزی است ٍ خَدِ هالک ضزر ًویتیٌذ
ٍ هٌفعتی ًیش اس دست ًویدّذ ،تلکِ تصزف اٍ تٌْا ًَعی تلَّى در تصزف است.
هحذٍد ًوَدى چٌیي تصزفی گاّی تِ گًَِای است کِ صذق ضزر تز هالک هیکٌذ ٍ گاّی صذق ضزر
ًویکٌذ یا اگز صذق ضزر ّن کٌذ د لیل اس آى هٌصزف است .در چٌیي هَردی الضزر فمظ تِ ًفع ّوسایِ
جاری خَاّذ تَد ٍ جَاس تصزف هالک را تز هیدارد ،الثتِ تِ ضزط ایٌکِ ضزر ّوسایِ ضزر ٍالعی تاضذ،
اهّا اگز تا دلت هعلَم ضَد ّوسایِ ضز ٍالعی ًوی تیٌذ تلکِ عذم الٌفع تزای اٍ صادق است ،هالک آساد است
تا تصزّف دلخَاُ ٍ تٌَّعیِ خَد را اًجام دّذ.
مثال :اگز فزدی تِ پطتتام هٌشل خَد تزٍد سى ٍ تچِی ّوسایِ ًویتَاًٌذ تذٍى حجاب رفت ٍ آهذ
کٌٌذ ٍ ّوسایِ هجثَر تِ رعایت حجاب در حیاط هٌشل خَد است .ایي تصزف حزام ًیست؛ سیزا حكّ

3

ّوسایِ ایي ًثَدُ است کِ کسی تِ پطتتام هٌشل خَدش ًیایذ ٍ ًگاّص تِ خاًِی اٍ ًیفتذ .1تٌاتزایي چٌیي
تصزفات تلًَّی کِ در حمیمت ضزری تِ ّوسایِ ًویسًذ هاًعی ًذارد.
بررسی صورت چهارم

اگز ضخصی تصزف در هلک خَد کٌذ ّوسایِاش هتضزر هیضَد ٍ ایي ضخص فمظ تِ لصذ ایذاء
ّوسایِ در هلک خَد تصزف هیکٌذ.
در ایٌجا خَدِ لصذ ایذاء هؤهي ـ ّزچٌذ تِ خاعز حزهت تجّزی ـ حزام است حتی اگز تصزف اٍ
هستلشم ضزر ٍالعی تز ّوسایِ ًطَد.
ت حج الضزر در ایٌجا تِ پایاى رسیذ تحوذ اهلل ٍ الوٌة.
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 .1البته بدون قصد تطلّع ،که با این قصد باید جداگانه بررسی شود.
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