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 467-483،صص 1397(زمستان4شماره چهارم)پياپي  ،اول شناسي سياسي ایران، سالپژوهشي( جامعهـ فصلنامه علمي )مقاله علمي

 تعارض مالکیت اراضی شخصی با منافع نوعی اجتماعی 

 1داود یزدانی کچوئی 

 2محمدرضا شیرازی 

 چکیده  

ولی دامنه این مالکیت با قیودی محدود شده است. إعمال حقوق مالکانه ،  الکیت در اسالم محترم شناخته شدهم

خواهان آن است که قوانین و    تا جایی معتبر است که به حقوق دیگران آسیبی نرساند. همواره شخص مالک،

مقررات در جهت تضمین و صحه نهادن بر مالکیت تصویب و اجرا شوند. ولی امروزه شاهد تثبیت قوانین و  

عالوه، از جنبه ایجاد ضرر بر اشخاص، ه  محدود کننده و گاهی سلب کننده حق مالکیت می باشیم. ب مقررات  

در سطح اجتماع و حکومت نیز منافع نوعی اجتماعی بر نفع فردی مقدم است و در صورت تعارض، هر وقت  

ان از تصرف مالک تو شود. ضمن آن که هیچ ملکی را نمیعه ایجاب کند؛ نفع فردی محدود میمنافع نوعی جام

و بر اساس قاعده   ق.ا(  15دیه قیمت عادله آن )اصل  آن خارج کرد مگر با مجوز شرعی و پس از تعیین و تأ

توان هیچ مالکی را مجبور به انتقال ملکش نمود. ولی مشهور فقها و حقوقدانان معتقدند که قاعده  تسلیط نمی

به اقتضای عدالت، حکومت دینی در چنین  ده الضرر قابل اجرا نخواهد بود.  تسلیط در صورت تعارض با قاع

مواردی خسارت وارده به صاحبان امالک را جبران کرده و بهای ملک تصرف شده را به قیمت عادله پرداخت  

اول منافع و مصالح عمومی در  از یک سو حفظ  نماید. گرچه  از سوی دیگر، هزینهمی  های  ویت است ولی 

بر عهده همه مردم می باشد و نباید در این میان فرد یا افراد خاصی بار هزینه های همگانی را بر    اجتماعی

 دوش کشیده و دچار خسارت گردند.  

 .، حاکمیت مالکیت خصوصی و تحدید  ،  سلب ، منافع نوعی اجتماعیمالکیت خصوصیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

به   زمین  بر  اشخاص  مالکیت  به ویژه  مالکیت خصوصی   ، به جهت حفظ مصالح جامعه    شیوه های امروزه 

به لحاظ حفظ منافع نوعی اجتماعی، در کشورهای مختلف صورت   مختلف محدود و حتی سلب مالکیت 

رخی  قانونی به خود گرفته است. حکومت که یکی از وظایف مهم آن دفاع از مالکیت افراد جامعه است، ب

اقدام به تملک    مواقع از جمله هنگام تملک اراضی شخصی، به ادعای مصلحتی واالتر مالکیت افراد را نقض و

مباحث مهمی به    موجب طرحدر دنیای کنونی این مسأله اهمیت ویژه ای یافته و  امروزه  نماید.  اراضی افراد می

شود که دولت ه وقتی بیشتر حساس میت؛ این مسألآن با حرمت حق مالکیت فردی شده اسگاری  منظور ساز

در این راه زیاده روی کند یا معوض ملک را ندهد. با این حال مالکیت خصوصی از نظر اصول حقوقی و  

قوانین موضوعه کشورها مورد حمایت است. حق مالکیت ممکن است از دو جهت مورد تعرض واقع می شود  

از همین رو موارد سلب یا محدودیت مالکیت    ز طرف دولت.: گاه از جانب اشخاص ثالث و گاه مهم تر از آن ا

باید مبتنی بر قوانین و با رعایت اصول باشد. اصولی که تعرض را ناممکن و مداخله دولت را محدود و حق  

مالکیت را تضمین کند حق مالکیت اشخاص بر اراضی را اصول، قواعد و قوانین متعددی توجیه می کند. قاعده  

مبنای این حق ، بیانگر این امر است که مالکیت اشخاص نسبت به اموال مورد حمایت دولت   تسلیط به عنوان

به واسطه و  حق سلطنت بر اموال خود را دارند    هموارهمردم    ،و احترام سایر اشخاص است. به عبارت دیگر

برده و در مال خود  این رابطه و تسلط، مالک هر نوع تصرف و انتفاعی را که بخواهد می تواند از مایملک خود  

که هر اقدام الزم و دلخواه را به عمل آورد مگر در مواردی محدودیت قانونی بر    است شرعاً و قانوناً مجاز  

این محدودیت در شناخت حق مالکیت ، اصل    مشروعیت مالکیت او وارد شده باشد. از جمله دالیل مهم بر  

 و ... می باشند.  نامشروعدارا شدن غیر عادالنه، یا تقدم منافع نوعی اجتماعی بر حقوق مالکانه، اصل منع 

جهت    در  ، اموال و اراضی افراد را تملک واند به عنوان نماینده جامعه، حکومت می تو با این حال در مواردی

نفع عمومی به کار برد. این موارد محدود و انگشت شمارند و باید الزاماً مبتنی بر قانون از پیش تصویب شده  

باید تفسیر   ؛و یا احکام قضایی باشند و به اصطالح از آنجایی که این موارد محدود و استثناء بر اصل می باشند

  برای  باید خودداری شود. علل نوعی آن یگر ولو مشابهمضیق شوند و از هر گونه توسعه این موارد به موارد د

اقتصادیسلب مالکیت را   برنامه ریزی های  ، سیاسی و یا عمرانی دولت دانست. مبنای حقوقی و  می توان 

اشخاص است و عمدتاً با جبران و باز   منفعت برتری و تقدم منافع عامه بر  ،توجیه گر این گونه سلب مالکیت

مرتبط و وابسته به وضعیت    ،خاص انجام می شود اما علل شخصی سلب مالکیت پس دهی خسارت های اش

اشخاص است. آن چه مسلم است این است که حمایت قانونی از مالکیت اشخاص در صورتی پذیرفته است  

در غیر این صورت نه تنها دولت تکلیفی به حمایت ندارد بلکه به  به حق باشد کهکه مبنای مالکیت مشروع و 

ی را به رسمیت نشاخته و از مالکین یدگری و عدالتمندی و قانونمداری مکلف است که چنین مالکیت هارسم دا

های نامشروع را  جرم و روش  این رو اراضی بدست آمده از طریق ارتکاب، از سلب مالکیت نمایدغیر قانونی 

امر است که ؛ احترام به   اصلی پژوهش حاضر مبتنی بر این  فرض  دولت از متصرفین آن ها باز پس می گیرد.  

مهمترین مبانی این اصل را می توان قاعده تسلیط    در نظام حقوقی ایران یک اصل است و  مالکیت خصوصی
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و اصل لزوم جبران ضرر دانست. با این حال اصل و قاعده مذکور در برابر اقتدار دولت و رعایت حقوق عامه  

ی را امور گوناگونی اقتدار دولت بر حق مالکیت خصوص  متقدّقابل استناد نیست.    (در لباس نماینده جامعه)

کند توزیع    ؛توجیه می  مانند:  اموری  اقتدار جهت  به  توسل  کارکردهای دولت و  ارائه تحقق  ثروت،  عادالنه 

، تعدیل بهای اراضی و مسکن و استرداد اموال تحصیل شده از طریق نامشروع از جمله این  خدمات عمومی

مالکیت خصوصی و ترجیح منافع عمومی بر مالکیت اشخاص توجیه    رتبه و جایگاهامور است. بدین طریق  

نیزفرض    گردد.می امر است که؛ در قانون اساسی و قوانین عادی    دیگر پژوهش حاضر  این  بر  ایران مبتنی 

تعرض و تصرف    باشد، مورد حمایت قرار گرفته است کهمالکیت خصوصی در صورتی که مبنای مشروع داشته  

د. اگر چه از نظر ساختاری سلب مالکیت اراضی توسط دولت باید  نی آن ها نیز مستوجب کیفر می باشعدوا

در رفتار گاهی  های عمومی  مبتنی بر اصول حقوقی و قانون و پس از جبران خسارت باشد اما دولت و نهاد

 اند. اقدام به تملک اراضی اشخاص کرده خود بدون توجه به ضوابط حاکم بر سلب،

 مالکیت خصوصی  بررسی مبانی ـ 1

اسالم به عنوان یک دین مترقی همواره به مالکیت به دیده احترام نگریسته و آن را مورد حمایت قرار می دهد. 

و درنظام فقهی و حقوقی ما نیز بر اساس اصول متعدد بر مالکیت شخصی و حفظ حریم آن همواره تاکید شده 

 است.  

 ( ید« در لغت»)قاعده ید ـ  1ـ1

مورد استفاده، اختصاص و  تحت سلطه خود و شتر چیزها را به وسیله دست ید به معنای دست است. انسان بی 

بعد مالکیت قرار می دهد، به طوری که اصطالح به دست آوردن در فارسی کنایه از تملک است. در زبان عربی 

 :است در کتابهای لغت، »ید« به صورت مجازی و کنایی در معانی زیر به کار رفته  .نیز همین معنا وجود دارد

 ،؛ زبیدی254/  6ق:  1404  )جوهری،  کنایه از نعمت، احسان و کاری که انسان برای غیر انجام می دهد.  ـ 1

 ( 7/ 10ق، 1414

 ( 239 / 14: 2001االزهری،  )ـ کنایه از قدرت، سلطنت و قوت.2

 ( 240همان، )ـ کنایه از ملک. 3

 ( 420 / 10: 1414زبیدی،  )ـ کنایه از کسب و تملک.4

 »ید« در قرآن کریم ـ2  ـ1ـ1

بار در قرآن به کار رفته و به معانی حقیقی و مجازی   120کلمه »ید« به صورتهای مختلف ـ مفرد، تثنیه، جمع ـ  

 فوق آمده است. در ذیل بعضی از معانی »ید« در قرآن کریم بررسی می گردد. 

مورد به این معنا به کار    26»ید« به معنای دست، یکی از اعضای بدن انسان، آمده است. در قرآن »ید« در    الف(

 ( 79 :«)بقره فََویْلٌ لِلَّذِینَ یَکْتُبُونَ الْکِتَابَ بِأَیْدِیهِمْرفته است؛ مانند »

این معنا به کار رفته  آیه »ید« به    21گاه »ید« کنایه از خود شخص و عمل شخص قرار گرفته است. در    ب(

 (95 :) بقره«. بِمَا قَدَّمَْت أَیْدِیکُمْو »( 19 :)بقره  « وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِاست؛ مانند»

در صورتی که کلمه »ید« مضاف الیه »بین« باشد بمعنی مقابل و روبرو است که یکی  »ید« کنایه از پیش رو)  ج(
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و ما آن ]عقوبت[  »   (66  : « )بقرهفَجَعَلْنَاهَا نَکَالًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهَا وَمَا خَلْفَهَا  ( آمده است؛ مانند»است از جهات اربعه  

  «را براى حاضران و ]نسلهاى[ پس از آن عبرتى و براى پرهیزگاران پندى قرار دادیم

أُولِی   ...وَاذُْکرْ عِبَادَنَا  »ید« کنایه از قوت و قدرت و سیطره و احاطه بر شیء آمده است؛ مانند»  د( وَیَعْقُوبَ 

 (66 :)بقره«الْأَیْدِی وَالْأَبْصَارِ

»ید« کنایه از ملک قرار گرفتن شیء تحت تصرف صاحب»ید« آمده است. در هشت موضع»ید« به این   هـ (

یَا أَیُّهَا  و یا »(237  : )بقره  «أَوْ یَعْفَُو الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِیا »( 26  :)آل عمران«بِیَدَِک الْخَیْرُمعنا آمده است؛ مانند»

 (7 :)انفال«دِیکُمْ مِنَ الْأَسْرَىالنَّبِیُّ قُلْ لِمَنْ فِی أَیْ

 »ید« در نظر فقیهانـ 3  ـ1ـ1

فقهیان »ید« در معنای حقیقی و بیشتر معانی مجازی و کنایی مذکور به کار رفته است. لکن آنچه مهم است این  

اراده کرده اند و چه نسبتی  را  است که ببینیم منظور از »ید« در قاعده »ید« چیست و فقیهان از آن چه معنایی  

وجود دارد. بدون شک منظور فقیهان از »ید«  میان معنای اصطالحی قاعده »ید« با معنای حقیقی و کنایی آن  

معنای حقیقی آن، یعنی عضوی از اعضای بدن انسان و حیوانات، نیست، بلکه یکی از معنای مجازی و کنایی»ید« 

 . مراد است 

اماره و   به عنوان  از »ید«  الید« در آن است که در قاعده »ید«  با قاعده»علی  ملکیت    نشانهتفاوت قاعده»ید« 

است، یعنی استیال بر  بعد از تصرف عدوانی  ی شود، ولی در قاعده »علی الید« سخن از ضمان »ید«  استفاده م

مال دیگری بدون اذن مالک و شارع موجب ضمان است. محقق ارجمند، میرزا حسن موسوی بجنوردی، می 

 نویسد:

زمامها تحت یده بیده یتصرف  الظاهران المراد منها فی محل البحث هو االستیال و السیطرة الخارجیه بحیث یکون  

الئیة المتعارفة)و الیخفی( انه بصرف التمکن من تحصیل مثل هذه السیطرة  عقفیه کیف ما یشاء من التصرفات ال

 ،)بجنوردی.ة اإلستیالء و السیطرة الخارجیةواإلستیالء الخارجی الیقال انّه ذوالید بل کونه کذلک یحتاج الی فعلی 

1377 :1 /108 ) 

است که مراد از »ید« استیال و سیطره خارجی است، به گونه ای که زمام آنچه در دست اوست، در  ظاهر آن  

ی که بخواهد بتواند در آن مال انجام دهد. صرف تمکن و توانایی این  یاختیارش باشد، و هر گونه تصرف عقال

 .ال داشته باشدگونه تصرفات کافی نیست، بلکه باید بالفعل چنین سلطه و سیطره ای را نسبت به م 

بعضی از فقیهان نوشته اند منظور از »ید« قرب و اتصال میان شخص و مال است و چون برای ضرب و اتصال 

 ( 141 / 2: 1414 ،)عبدالعزیز  مراتب متفاوتی است، لذا »ید« نیز داری مراتبی است.

خارجاً و هو الزم الید بمعنی الید المرادة هنا هو اإلستیالء علی شئ  ةحقیق» :مرحوم محقق اصفهانی می نویسد

حقیقت »ید« مورد نظر در اینجا عبارت از استیال بر شئ در خارج   (326/  3:  1429«.)اصفهانی،  الخارجة غالباً

 است و این معنا غالباً از معانی الزم »ید« به معنای عضو بدن است.

ث یعد مرتبطاً به و من توابعه الید عبارة عن کون الشییء تحت حوزة الشخص بحی»  :مرحوم نراقی می نویسد

ای  گونهید« عبارت از این است که چیزی تحت حوزه شخص باشد، به  »  (255  :1375نراقی،  )«.و منسوباً الیه

بنابراین، منظور از قاعده »ید« این است  و تحت ید او است.    که مربوط به او و از توابع و منسوب به او باشد
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کردیم، طبق این قاعده حکم می کنیم که مال ملک کسی است که در آن  که هر گاه در مالکیت مالی شک  

 .تصرف دارد

ثم ان المرجع فی حصول »  :نویسد بجنوردی میمالک در صدق عنوان»ید« نیز عرف است. حضرت آیت اهلل

ی العرف و  هذا االستیال ایضاً هو العرف الن االستیال و السیطرة امر عرفی فالبد فی تعیین مفادهما من الرجوع ال

هو یختلف فی نظرهم بحسب ما استولی علیه، مثال االستیالء علی الدار و الدکان و الخان و امثالها فهو بان یکون  

ابوابها مغلق بأن یکون  إما  الخان و  الدکان و  الدار و مشغوال بکسبه فی  المفتاح فی »ید« و فی   ةساکنا فی  و 

اصطب فی  یربطها  الدواب  فی  و  ذالک،  امثال  و  الغرس  و  بالزرع  زمامها  االراضی  کون  او  رکوبها  او  له 

 (  108 / 1: 1377، یبجنورد)«.بیده

ی است و در تعیین مفاد آن فهمانا مرجع در تشخیص حصول استیال عرف است. زیرا استیال و سیطره امری عر 

کند. فرق می  )آنچه که تحت سلطه واقع می شود(مراجعه شود. از نظر عرفی استیال به حسب مواردباید به عرف  

به عنوان مثال، استیال بر خانه، دکان و مغازه و امثال آنها به آن است که در خانه ساکن و در دکان و مغازه 

اختیار   در  کلیدش  بسته و  دکان  درِ خانه و  اینکه  یا  باشد،  کاسبی  به  در زمین مشغول  استیال  باشد.  شخص 

کشاورزی به کشت و کار در آن زمین است. استیال به چارپایان نیز آن است که آن را در اصطبل بسته باشد یا  

 . سوارش باشد یا افسارش را به دست گرفته باشد

 ادله حجیت قاعده »ید«ـ 4  ـ1ـ1

را امر عرضی تلقی کرده اند. ولی فقیهان    فقیهان اهل سنت به بررسی ادله حجیت »ید« نپرداخته و اماریت »ید«

شیعه برای اثبات حجیت »ید« به اخبار، سیره عقال، اجماع و ضرورت استدالل کرده اند که به ترتیب درباره هر  

 .یک از آنها سخن می گوییم

 دلیل اول: اخبار ـ 1ـ 4  ـ1ـ1

شیئاً فی یدی رجل، یجوز لی أن أشهد انّه قال الرجل: اذا رأیت  »  :روایت »حفص بن غیاث« از امام صادق)ع( 

له؟ قال نعم. قال الرجل: اشهد انه فی یده و ال اشهد انه له فلعله لغیره. فقال ابوعبداهلل)ع( فلعله لغیره، فمن این 

جاز لک ان تشتریه و یصیر ملکا لک ثم تقول بعد الملک هو لی و تحلف علیه و الیجوز ان تنبه الی من صار 

/  18:  ق1416،  یحر عامل) .«ه الیک؟ ثم قال ابو عبداهلل)ع( لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوقملکه من قبل

215) 

حفص بن غیاث گوید: مردى به امام صادق علیه السّالم گفت: به نظر شما هنگامى که من چیزى را در دست »

گفت: شهادت دهم که آن چیز،    .فرمود: آرى  ؟ مردى دیدم، براى من جایز است که شهادت دهم از آن اوست 

فرمود: آیا خریدن آن    در دست اوست و شهادت ندهم که از آن اوست؛ زیرا شاید از آن شخص دیگرى باشد؟

به عالوه روایاتی که در ابواب معامالت وارد شده   ( 415  / 10:  1369  ینی کل)گفت: آری«. ؟چیز از او جایز است 

؛ 328/ 3ق،  1429؛ اصفهانی، 525/ 17؛ 60/ 12: 1416حر العاملی، استنباط کرد.)مفاد این قاعده را که می توان 

 ( 112 / 1: 1377؛ بجنوردی، 390/ 1: 1379همدانی، 
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 دلیل دوم: اجماع ـ 2ـ 4  ـ1ـ1

  . (113/ 1:  1377)بجنوردی،(  154:  1375  )برخی از فقها برای اثبات این قاعده به اجماع استدالل کرده اند. نراقی، 

اند. مرحوم بجنوردی از آن جمله  (304/  3ق:  1403)و بحرالعلوم )ره(    (118/  2ق:  1414)کاظم یزدیمحمد  

الثانی من وجوه اعتبار الید ـ االجماع و االتفاق علی ان من کان فی یده شیء من االموال یکون له :»  نویسدمی

 ( 113/ 1:  1377بجنوردی، . )«ه اصالًو الشک فی تحقق هذا المعنی بالنسبة الی االعیان المتمولة و الخالف فی

 بررسی ـ 1ـ 2ـ 4  ـ1ـ1

مشکلی که این قبیل اجماعها دارند این است که مدرکی اند و از آن دسته اجماعهایی که کاشف از قول معصوم  

 .اندو دیگران اشاره کردهیستند. به این مشکل مرحوم بجنوردی ن ،است 

 دلیل سوم: سیره عقال ـ 3ـ 4ـ  1ـ1

عقالی عالم دارای هر دین و مذهبی که باشند، وقتی مالی را در دست کسی می بینند به آن ترتیب آثار ملکیت  

می دهند و جست و جو نمی کنند که آیا این مالی که در دست شخص هست از آن خود اوست یا دزدی و یا  

ان معصوم نیز وجود داشته در زمان پیامبر)ص( و امام   غصب نموده است. این بنای عقالیی امر حادثی نیست و

و منظر آنان انجام می گرفته است. اگر امامان به این سیره عقال معترض بودند و آن را قبول نداشتند، و در مرأی  

قت او را با این سیره کشف می باید ابراز مخالفت می کردند و آن را منع می نمودند. از عدم ردع شارع مواف

 کنیم به ویژه آنکه در این مورد شارع با عقال متّحد المسلک بوده است.  

من اعتبار الید و   بل االدلة دلت علی امضاء الشارع لما علیه بناء العقال...:»  بحرالعلوم در این زمینه می نویسد

داللت می کنند که این سیره عقالیی را که داللت    بلکه دالیلی  (308  /  3:ق1403بحر العلوم ،  ) «.افادتها الملک

 . دارد و اینکه »ید« اماره ملکیت است، شارع امضا کرده است  و افاده ملکیت آن بر اعتبار »ید«

 قاعده تسلیط ـ  2ـ1

، یا » سلطنت« است. گاهی از این قاعده با عنوان قاعده  »تسلیط«  ، ز قواعد مهم فقه اسالمی قاعده  »تسلط«یکی ا

المالک«(  31/ 1ق:  1406صدر،  )  »الناس«  اجماالً نیز یاد می شود.    (138/ 27:  1365نجفی،    )یا قاعده »سلطان 

به طور  می نظر وجود دارد.  آن اختالف  از مسلمات فقه فریقین دانست اگر چه در مفاد  این قاعده را  توان 

، مال و حقوق خویش هر حق را داراست که آزادانه در جان  اجمالی می توان گفت طبق این قاعده انسان این

گونه تصرفی را که مخالف صریح شرع یا قانون نباشد انجام دهد و کسی حق منع او را از چنین تصرفاتی 

 ندارد.  

. بر اساس یکی از مبانی در مفاد این قاعده،  می ل غیر بدون رضایت مالک جایز نیست همچنین تصرف در ما

و مصصح تمامی تصرفات عرفی مالک باشد به طوری که اگر در موردی در جواز تصرفی خاص    تواند مشرع

از جانب مالک شک داشته باشیم، می توانیم به این قاعده تمسک کرده و جواز تصرف او را استنباط نماییم؛  

مالک انجام همچنین اگر در صحت نوع خاصی از قرارداد یا کیفیت خاصی از اجرای یک قرارداد که از طرف 

 شده تردید داشته باشیم ،می توانیم به این قاعده استناد جسته و صحت آن را اثبات کنیم. 
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 مفهوم سلطنت  ـ 1ـ 2ـ 1

ق: 1414،  ابن فارس )ریشه »سلط« به معنای »قوت و قهر« است و پادشاه را نیز از همین جهت سلطان گویند.

اصل واحد در این ماده : » تمکّن همراه (  285/ 2ی، بی تا:  فیومسلط به معنای تمکّن و تحکّم است.)ت  (95/   3

در بیان معنای اصطالحی تسلّط در این قاعده اتفاق نظر    (178/  5ق:  1402مصطفوی،  تری« است.)با تفّوق و بر

 جود ندارد: و

ی امور وضعامام خمینی سلطنت را امری اعتباری و عقالیی دانسته که وجود خارجی نداشته و مانند سایر  (  الف

 ( 128 / 1ق:  1421خمینی،  )، قابل جعل ابتدایی است.و اعتباری همچون والیت و حکومت 

محقق اصفهانی سلطنت را به معنای »قدرت« دانسته که تنها در صورت ترخیص تکلیفی و وضعی شارع  ب(  

؛  108/  1ق:    1418اصفهانی،  )بیبی معاملی است نه اعیان خارجی.س صحیح بوده و متعلق آن افعال مباشری و ت

3  /87 ) 

محمد صادق روحانی نیز سلطنت را همان »قدرت« می داند که اصالتاً به مال تعلق نمی گیرد بلکه متعلق  ج(  

آن، تصرف در مال است و چون در این حدیث متعلق آن حذف شده، مفید عموم بوده و معنای روایت این می  

 ( 230/ 15ق:  1412 ،روحانی حسینیرند.)گونه تصرفی در اموالشان قاد  : مردم بر هرکهشود 

 اقسام سلطنت ـ 2ـ 2ـ 1

سلطنت در یک تقسیم بندی به »سلطنت ابتدایی« و »سلطنت متفرّع بر ملک« تقسیم می شود. سلطنت ابتدایی  

مثل سلطنت شفیع است بر تملک مال شریکش در ازای پرداخت قیمت آن. محقق اصفهانی اظهار می دارد که 

متفمفاد   سلطنت  مورد  در  تسلّط  ابتدایی.)قاعده  سلطنت  نه  است  ملک  بر  ؛  108/  1ق:  1418  ،اصفهانی  رع 

 ( 114ق: 1409

شود: سلطنت تکلیفی از طرفی در یک تقسیم دیگر سلطنت به »سلطنت وضعی« و »سلطنت تکلیفی« تقسیم می 

مالک وجود ندارد؛ و سلطنت وضعی به این معنا است که از جانب شارع، هیچ منع و تحریمی برای تصرفات  

در مضمون خودش  ثر  ای مؤ به این معناست که تصرفات مالک نافذ بوده و او بر معامله ـ از این جهت که معامله

  همان(قدرت دارد.)  -است 

 مدرک قاعدهـ 3ـ 2ـ 1

 ده به ادلة اربعه استناد شده است: در مورد این قاع

 قرآن  الف(

طور کلی  سلطنت در قرآن نیامده اما مضمون بسیاری از آیات منطبق بر مفاد آن است. بهاگر چه عنوان قاعدة  

تمامی آیاتی که بر محترم شمردن اموال مردم، حرمت غصب و ظلم و تعدی به اموال دیگران، امر به صرف 

اند که انسان بر  های خوب و پسندیده، و لزوم حفظ اموال یتیمان، داللت دارند بیانگر این نکتهاموال در راه
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تواند مزاحم این تسلّط شده و در اموال دیگران بدون اذن و رضایت  اموال خویش تسلّط داشته و کسی نمی

 ( 19/  2ق: 1411مکارم شیرازی،  .)مالک، تصرف نماید

 روایات  ب(

 »و   اند:نقل کردهاسالم )ص(  ترین روایت در این زمینه روایتی است که شیعه و سنی از رسول گرامی  معروف

؛  401/ 4ق:  1405؛ ابن بابویه،  170/  8:  1369کلینی،  (قال النبی صلى اهلل علیه وآله: »الناسُ مُسَلَّطُونَ على أموالهم«

و شیخ طوسی در کتاب خالف    (208/  3؛  138/  2؛  222/  1ق:  1403  ؛ ابن ابی جمهور،272/  2ق:  1403  ،مجلسی

ق:    1407شیخ طوسی،    قال: »الناس مسلطون على أموالهم«)نویسد: »روی عن النبی صلى اهلل علیه وآله انه  می

3 /176 ) 

این روایت را ضعیف و   )ره(خوییمرحوم    گیری شده است.های متفاوتی موضع گونهدر مورد این روایت به

چراکه از نظر ایشان اوالً عمل مشهور  مرسل دانسته و معتقد است چیزی که جابر ضعف آن باشد وجود ندارد؛  

جابر ضعف سند نیست و ثانیاً به فرض پذیرش این مبنا این احتمال وجود دارد که فتوای مشهور در صحت 

 ( 136 / 2؛ 100، 99  / 1: 1377خویی،  اطاتی مستند به این روایت نباشد.)بیع مع

و  (  100/  1ق:    1421خمینی،  ) این روایت را »مرسله معروف به اشتهار« نامیده  )ره(مصطفی خمینی  سیدمرحوم  

ایشان    (63  همان،شته و نه انجبار آن با عمل اصحاب.)که نه صدور این روایت از معصوم ثابت گ   داردبیان می

ه مستند به عرف  کند که این قاعداین احتمال را تقویت می  ،در مورد عبارت سرائر در زمینة استناد به این قاعده

اما قبالً بیان کردیم که قبل از سرائر، شیخ    (53، ص  همان  ایتی به این مضمون وارد نشده است.)بوده و رو

 . طوسی در خالف نیز این روایت را نقل کرده و از طریق اهل سنت نیز نقل شده است 

و امام   (153/  1ق،  1413،  نائینی  «.)الفریقینالمرسلة المعروفة بین  این روایت را با عنوان: »  )ره(نائینیمیرزای  

اهلل جزایری این  سید نعمت   ( 122/  1ق:    1421خمینی،    کند.) « توصیف میالمرسلة المعروفةخمینی با عبارت: »

و سید محمد صادق روحانی، با ذکر این نکته که » برخی    ( 248  جزایری،  بی تا:داند )خبر را مستفیضه می

ای که به جهت برخورداری از شهرت، حتی در موارد تعارض، گونهاند بهرا مطرح کرده  ادعای تواتر این روایت 

دارد که ادعای تواتر این روایت سخن غریبی است در حالی که این  بر قاعده الضرر نیز مقدم است « بیان می

از این ده و حدیث، خبر واحدی است که از طریق عامه نقل شده است؛ البته این خبری است که بدان عمل ش

 (430/ 15ق:  1412روحانی حسینی، رو ضعف آن جبران شده است.)

کند: »این روایت اگرچه مرسل است اما عمل فقهای قدیم و جدید برطبق آن و  مکارم شیرازی نیز تصریح می

ابواب مختلف فق این حدیث در  به  آنها  مکارم شیرازی،    هی، موجب جبران ضعف آن گشته است«.)استناد 

نیز به خوبی پیداست که این حدیث   (50  / 38:  1365  نجفی،)  )ره(از کالم صاحب جواهر  (21/  2ق:  1411

که مستفیض بوده و از ناحیه    -ای از قوت رسیده که با »حدیث الضرر«خاطر عمل اصحاب به درجهمرسل به 

 ( 27 / 2ق،  1411مکارم شیرازی، )کند.معارضه می  -شیعه و سنی نقل شده

د اما متضمن همان مفهوم و معنا  در این زمینه روایات متعددی وجود دارد که اگرچه مشتمل بر این عنوان نیستن

خواهد کنند صاحب مال تا زمانی که زنده است حق دارد هرکاری که می؛ از جمله روایاتی که تصریح میهستند
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  .( 297  / 19ق:  1416  حر عاملی، بِمالِه ما شاء، مادامَ حیّاً«. )یَعمَلَبا مال خودش انجام دهد »انّ لِصاحِب المالِ أن  

و مال دیگران   (146/  3ق،    1408نوری،  شمارند )ن را همچون حرمت خون او میروایاتی که حرمت مال مسلما

ی ظلم را خوردن و اکل مال دیگران از رو  دانند )همان(نفس آنها حالل نمی   یت و طیبرا جز در صورت رضا

مال را به منزلة شهادت  و یا کشته شدن در راه حفاظت از    (52/  16ق،  1416حر عاملی،    دانند)تش دوزخ می آ

و روایات بسیار زیاد دیگری که شمارش آنها در این نوشتار مقدور نیست و همگی   (49/  15همان،  شمارند )می

 ( 31/ 2ق: 1411یرازی، مکارم ش  رسانند.)التزامی همین معنا را می به طور صریح یا به داللت 

 ج( دلیل عقل و بنای عقال 

این قاعده قبل از اینکه    ترین دلیل این قاعده است.ترین و قوینزد برخی از محققان دلیل عقل و بنای عقال مهم

شرعی باشد، عقالیی بوده و پیوسته از زمان قدیم تا عصر حاضر بنای عقال بر آن بوده و در این امر فرقی میان 

ارباب ملل الهی و غیر الهی نیست. حتی کسی که در گفتار منکر این قاعده است در کردار به آن پایبند بوده و  

برای انسان این حق را قائل است که در ملک خویش هر گونه تصرفی که بخواهد انجام دهد مگر تصرفی که  

عده قبل از اینکه عقالیی باشد، فطری توان گفت این قاشرع یا قوانین معتبر از آن منع کرده باشند. حتی می

 (29همان،  ریشه در اعماق فطریات عقال دارد.) بوده و

« با عبارت:  این قاعده را  بالقبولجزایری  المتلقّى بین طوائف االسالم  العقول  لقضیة  -« توصیف میالمطابق 

( 85/  3ق:    1418اصفهانی،  داند )محقق اصفهانی این قاعده را مستفاد از عرف می  (347جزایری، بی تا:  )؛کند

را   کند: »چرا که عرف و عقال، مالکو مرحوم بجنوردی این قاعده را امضایی دانسته و علت را اینگونه بیان می

 (221/ 5ق:  1411موسوی بجنوردی، دانند«.)مسلط بر مال خویش می

 اجماع  د(

حاصل گشته و هیچ خالف و اشکالی در مورد آن بر مدلول این قاعده، بین فقهای شیعه و سنی تسالم و اتفاق 

مقدس اردبیلی،  اند.)ماع بر این قاعده تصریح کردهتوان یافت که بر وجود اجوجود ندارد. افراد متعددی را می

 ( 29/ 2ق: 1411مکارم شیرازی، ؛ 138ق: 1402، مصطفوی ؛214/ 9ق: 1403

 اصل زوال ناپذیری مالکیت خصوصی  ـ 3ـ1

یکی از عناصر مالکیت، دوام و پایداری آن است بنابراین حق مالکیت دائمی است و با گذشت زمان پایان نمی 

زوال ناپذیری مالکیت  لکیت پس از استقرار، زوال ناپذیر است و به این امر اصل  پذیرد و از بین نمی رود. لذا ما

اما نباید این اصل را مطلق پنداشت، در حقوق کنونی با اسباب    (182ـ    10:  1374  کاتوزیان،  گفته می شود.)

شایع    ابزارمختلف قانونی، این اصل محدود می شود که از جمله آن مصادره و ملی کردن اموال است که از  

اطالق مالکیت مستلزم  از نظر فقهای شیعه    باشد.و از موضوعات اساسی این پژوهش میزوال مالکیت بوده  

دوام مالکیت است. با این حال هیچ ایرادی در فقه وجود ندارد که از نظر زمانی، در صورت وجود وضعیتی  

عقالیی، مالکیت محدود باشد. به عنوان مثال در فقه عقد اجاره که یکی از شایع ترین عقود در جامعه است و  

 جر می شود، عقدی موقت است.  موجب ملکیت منعفت برای مستا 
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 کننده مالکیت خصوصی  محدوداصول ـ 2

لکیت خصوصی می باشند، پرداخته سلب ما  هدر این جا به تشریح اصول و اسبابی که موجب یا توجیه کنند

ها بر حقوق  مامی اصولی که جهت تجویز محدودیت ، تل از ورود به بحث اصلی باید گفت شود، لیکن قبمی

از سوء   وباشند که باید تفسیر مضیق شده  اء و خالف اصل بنیادین مالکیت می عنوان شده است، استثنمالکانه  

 های دولت و حاکمیت جلوگیری شود.  استفاده

 قاعده الضررـ 1ـ 2

بیشتر ابواب فقه مانند عبادات، معامالت وغیره به آن استناد می شود،    یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در

که    "ضررال"قاعده   باشد. اهمیت قاعده مذکور به حدی است  فقهی می  از مسائل  است که مستند بسیاری 

 اند.اله مستقلی را به آن اختصاص دادهبسیاری از فقها از گذشته دور ونزدیک در تالیفات و تقریرات خود رس

اند، زیرا چنانکه تصریح کرده  از جمله موارد قاعده الضرر مواردی است که در مساله عسر و حرج یاد می شود،

با این اختالف که عسر و حرج بیشتراز حیث حکم    حرج باشد، در معنی ضرر داخل است؛   هرچه در آن عسر و

 :از آن جمله ضرراز حکم تکلیفی و وضعی اعم است؛تکلیفی تحقق می یابد و 

حدودبا عدم امن، عدم اجبار بر   لزوم دیه مقتولی که سپر مجاهدان شده است، سقوط نهی از منکر و بپا داشتن

قسمت با پیدا شدن ضرر، عدم لزوم شهادت با پیش بینی ضرر،حرمت سحر و غش و تدلیس، مشروع بودن  

تقاص، تسعیر بر محتکر اگر اجحاف کند،حرام بودن احتکار با احتیاج مردم، جداساختن مادر از فرزند، مخیر 

بایع در خیار تاخیر، در خیار آنچه روزانه فاسدمی شود،  بودن مشتری مرابح در صورت ظهور کذب یا خدعه  

در خیار رؤیت و خیار غبن، عدم سقوط خیار غبن بواسطه خروج مال از ملک مشتری، عدم سقوط خیار عیب  

و تدلیس وتصریه و تعذر تسلیم و تبعض صفقه، حلول دیون در مورد مرگ مدیون، بیع مورد رهن اگر رو به  

در صلح،عدم جواز ابتیاع مضارب، کسی را که بر علیه مالک آزاد می شود، مخیر شدن فساد باشد، خیار غبن  

موردی که چیزی زیان آورتر از آنچه مورد اذن بوده زراعت نشده باشد، فسخ مشتری در آنجا که    مالک در

ومیت یابد عم معلوم شود عین فروخته شده مسلوب المنفعه می باشد، خیار در اجاره اگر عذر عقال و یا شرعاً

غیر کفوش تزویج کرده  ه  بودن مولی علیه در صورتی که او راب و عدم لزوم وصایت در مورد عدم قبول، مخیر 

معامله برادر دینی و در    باشند یا به مردی صاحب عیب داده باشند، خیارزوجه با فقر شوهر، حرمت دخول در

یک از زوجین،    ابتدا و چه در استدامه و در هرخطبه بعد ازجواب دادن بغیر، فسخ نکاح به عیوب چه در  

مشروع شدن اصل  مانعیت در مشترکات از قبیل مساجد،مشاهد، طرق، اسواق و مانند اینها و حرمت تطویل یا

مکی، بی تا:   ه استناد یافته است.) قصاص و دیات وبسیاری از موارد دیگر که در کتب فقه است و به این قاعد

 (142: 1361؛ سیوری، 141-142/ 1

 مدارک و مستندات قاعده: ـ 1ـ 1ـ 2

اگر  (170: 1394محمدی،  نت، اجماع و عقل استناد کرده اند: )به قرآن، س  "الضرر"فقها و اصولیین برای اثبات

السالم چه همانطور که از اسم این قاعده پیداست، مدرک مهم این قاعده حدیث متواتر الضرر و الضرار فی ا



 

 

477 
 

عی 
ما

جت
ی ا

وع
ع ن

ناف
ا م

ی ب
ص

شخ
ی 

ض
ارا

ت 
کی

مال
ض 

ار
تع

 
 

به واژه ضرر و مشتقات آن در موارد خاصی    مجید نیزاست، ولی در قرآن   آیاتی وجود دارد که با تصریح 

 احکامی را ارائه کرده است: 

در قرآن مجید آیات بسیاری وجود دارد که با تصریح به واژه ضرر و مشتقاتش در مواردخاص،   :الف( کتاب

صورت یک ه  ی است و الضرر راباحکامی را ارائه کرده که ازباب تعلیق حکم بر وصف، حاوی معنای عام

که    (10؛ شریعت اصفهانی،  بی تا:    93/ 3:  1382؛ خمینی،  134:  1380محقق داماد،    )قاعده می تواند تثبیت کند

 به ذکر چند نمونه از آن مبادرت می گردد: 

یعنی نباید مادری به ولدش ضرر برساند و نیز نباید   (؛233  :)بقره«مَْولُودٌ لَّهُ بَِولَدِهِ  ـ » لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَِولَدِهَا وَلَا  1

زیان   فرزندش  به  شدهپدری  نهی  مادران  آیه  این  در  شیربزند.  قطع  با  که  فرزند   اند  ضرر  و  زیان  موجب 

این آیه والدین را از ضرر زدن به فرزندانشان نهی فرموده و یا اینکه ضرر    (170  :1394محمدی،  ) خودشوند.

واسطه فرزندانشان نهی کرده است که این بر حسب اختالف در تفسیر این آیه می ه  زدن هر یک را به دیگری ب

، نهی چهبه دیگری ممنوع و نامشروع است  باشد. به هر حال از آیه چنین مستفاد است که ضرر زدن هر کس  

، ولی خصوصیت  چه آیه مربوط به پدر و مادر است   حقیقت در حرمت است و مورد مخصص نیست یعنی اگر

 پدری و مادری در این حکم تاثیری ندارد.  

ظاهراً گروهی از مردان، زنان خود راطالق داده، سپس به آنها   (؛231  :)بقره « کُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا»وَلَا تُمْسِ  -2

علت رغبتی بود که به آنها داشتند، بلکه بانیت تجاوز و تعدی و  ه  ع می کردند و این رجوع مجدد نه برجو 

پایمال کردن حقوق مالی ناشی از زوجیت بودکه به زنان مطلقه تعلق می گرفت. قرآن کریم در این آیه،    احیاناً

 مردان را از این عمل نهی و منع کرده است. 

... پس از انجام دادن وصیتی که کرده است و    (؛12  :بقره  ) وَصِیَّةٍ یُوصَى بِهَآ أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَآرٍّ «»مِن بَعْدِ    -3

آیه شریفه حکایت از آن داردکه بعد از آنکه   ;نیز پس از ادای دینش بی آنکه برای وارثتان زیانمند باشد...  

ترکه بین ورثه تقسیم می شود. یعنی وصیتی که    د،است، از ترکه خارج گردی  "غیرمضار  "وصیت یا دینی که  

چون ممکن است موصی به قصد اضرار به ورثه به دینی اقرار    ;موصی به ورثه ظلم نکرده و ضرر نزده باشد

 کند و بدین وسیله ورثه را از میراث ممنوع و محروم نماید.

برساند. یعنی کاتب و تنظیم    گواهی دهنده دین نباید ضررکاتب و  ؛  (284  :)بقرهوَ الَ شَهِیدٌ «    »الَ یُضَارَّ َکاتٌِب  -4

کننده دین و معامله )سندنویس( نباید امری را که غیر واقع است بنویسد و همچنین شاهد باید دقیقا به چیزی  

 که اتفاق افتاده گواهی دهد و چیزی از آن نکاهد. 

درآمده  صورت تواتر اجمالیه  تعدد بدر خصوص الضررروایات بسیار زیادی وارد شده که ازفرط    ب ( سنت:

اند، غیر ممکن است،  اعده الضرر بصورت روایت نقل کردهاست. چون ذکر همه آنچه فقها ومحدثان در باب ق

 ( 136-135 :1380محقق داماد، ).اجماال به ذکر شمه ای از آن می پردازیم
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یک دسته    به دو دسته تقسیم می شوند؛ده است  احادیثی که از طریق علمای امامیه درباره قاعده الضرر رسی

ازآنها بطور مطابقی بر این قاعده داللت دارند. و دسته دوم اخباری است که به طور ضمنی داللت دارند. از  

 دسته اول روایات زیر نقل می شوند: 

ا مرحوم کلینی در اصول کافی ازقول زراره چنین آورده است  رة بن سممام باقر»علیه السالم « فرمودند:»  که 

در باغی درخت خرمایی داشت که در آستانه آن باغ منزل یکی از انصار قرار داشت. سمره بدون اجازه   جندب

گرفتن از صاحب خانه بطرف نخل خود آمد و رفت می کرد و این مساله ناراحتی شخص انصاری رافراهم می 

جازه بگیری. سمره در پاسخ گفت: این  آورد. روزی به او گفت توبی خبر به منزل ما می آیی، بهتر است قبال ا

شخص انصاری از سمره به پیغمبر)ص(    گیرم! م می باشد و از تو نیز اجازه نمیراه من بطرف درختی که دار

این مرد از تو شکایت    فرمود و وقتی حاضر شد به او فرمود  به احضار سمره دستور  شکایت برد. پیغمبر)ص(

می شوی در زمان ورود از او اجازه بگیر! سمره می    خانواده اش بدون اذن واردتو بر او و    کرده و می گوید

می فرماید از آن درخت صرف    تم از دیگری اجازه بگیرم؟ پیغمبر)ص(گوید: آیا من در راه خود به سوی درخ

به    (زمی زند! پیغمبر)صولی سمره همچنان از قبول آن سربا  درختی در جایی دیگر باشد؛  نظر کن تا برای تو

ار  می فرماید: از این درخت صرف نظرکن و در عوض درختی در بهشت بگیر! سمره باز هم بر امتناع خوداصر  او

یعنی : تو  به او فرموده: »انک رجل مضار و ال ضرر و ال ضرار علی مؤمن«  می ورزد. در این هنگام پیغمبر)ص(

و دستور   ( 176/ 1:  1377بجنوردی،    )ند«.؛ به مومن کسی نباید ضرر بزمرد سختگیر و ضرر زننده ای هستی  

برو و هر جا    »این درخت را بگیر و گوید:به او می   د وجلوی سمره بیندازند ودهد آن درخت را در آورن  می

این روایت با اندکی اختالف  (171:  1394؛ محمدی،    77-76/  3و    2:  1382خمینی،  ) .خواهی آن را بنشانمی

به آن مردانصاری گفت: »اذهب فاقلعها و ارم    به این صورت که پیغمبر)ص(    ت؛شده اس   باز هم در کافی نقل

  یعنی برو و آن را از جا بکن و به نزد او انداز،؛  (138ق:  1416شیخ انصاری،    ).بهاوجهه فانه الضرر و ال ضرار«

 ( 138 :1380محقق داماد، . )زیرا ضرر و ضرار نیست 

طرق مختلف نقل گردیده است. فرق این ه مربوط به یک حادثه است که ب  مالحظه می کنید که این دو روایت 

روایات   وصول  ندارد.  وجود  دومی  در  و  دارد  وجود  مؤمن«  اول»علی  روایت  در  که  است  این  دوروایت 

ق مضمون  ولی  معناست  به  نقل  پدیده  از  ناشی  مختلف  الضرربباتعبیرهای  محفوظ ه  اعده  خود  حال 

 ( 177/ 1 بجنوردی،)است.

ارسال   حاجتی به تحکم نیست خصوصا باتوجه به آنچه از عمل اصحاب و   در صحت سند حدیث مذکور،

اشکال   »علی مؤمن« در دو حدیث » الضرر«   در ثبوت دو کلمه »فی االسالم« و  مسلمات حاصل می شود. اما

» اسالم«همراه  وجود دارد. چون قضیه سمره یک قضیه واحد بوده که در برخی طرق با »مؤمن« و در برخی با 

است. البته در پاسخ به این اشکال می توان چنین پاسخ داد که:عدم نقل آن در برخی احادیث منقوله بجهت  

عمل اصحاب بوده است که»اصالة عدم الزیادة« را بر »اصالة النقیصه« با در نظر گرفتن بنای عقالترجیح داده و 

و اما اشکال کلمه » فی االسالم«   تیاج به نقل آن بوده است؛ت عدم احجهه اینکه راوی این کلمه راذکر نکرده ب

 .)همان( دلیل امکان صدور آن وعدم وجود معارض با آن دفع می گردده نیز ب
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محمدی،  ) .حرمت وضع ضرر است و با صراحت بر این قاعده داللت می کند  بنا براین روایت سمره صریح در 

دیگری نیز دیده می   شماردر ذیل روایات بی  "ررو الضرارالض"شایان ذکر است که جمله    (171-172:  1394

کلینی،  )« چنین نقل می کند:  د ازحضرت امام صادق »علیه السالمدر روایت شفعه، عقبة بن خال:  شود از جمله

که آن حضرت فرمود: »و قضی رسول اهلل »صلی اهلل علیه وآله « بالشفعة بین الشرکاءفی االرضین   (170/  8:  1369

المساکن و قال ال ضرر والضرار« یعنی حضرت رسول »صلی اهلل علیه وآله «در مورد شفعه بین شرکاء در و  

 ."الضررو ال ضرار"زمین ومسکن قضاوت کرد و فرمود: 

  اراست؛ از این حدیث معلوم می شود که علت و حکمت حق شفعه برای شریک همان لزوم نفی ضرر و ضر

زیرا انسان به هر شریکی راضی نیست و در مورد شفعه اشاره می شودکه این سخن در اموال مشاع و اموالی  

از تقسیم دیگرشفعه نیست. از تقسیم مصداق دارد و بعد  باشد، قبل  دنباله حدیث    که قابل قسمت  زیرا در 

گر در زمین عالمتها گذاشته شد، یعنی ا الحدود فال شفعه«؛می فرماید: » اذا ازف االزف و حددت  پیغمبر)ص(

؛ 177-176/  1:  1377بجنوردی ،    ؛139:  1380محقق داماد،  )گردید، دیگر شفعه ای درکار نیست.  وحدود تعیین

 ( 78/ 3: 1382 ؛ خمینی،10شریعت اصفهانی، بی تا: 

بدین مضمون است که پیغمبر»صلی اهلل علیه وآله« بین اهل مدینه   فی از امام محمدباقر)ع(روایتی دیگر در کا

درباره آبیاری نخلستانها و در میان صحرانشینان درباره آب آشامیدنی قضاوت فرموده و گفته است: »الضررو 

 .( 53 / 1: 1377نوردی،؛ بج172: 1394محمدی،  )ال ضرار«.

محقق داماد،   )نیز بدین شرح در همین موضوع می باشد:روایت دعائم االسالم از حضرت صادق »علیه السالم «  

 ( 53 / 1: 1377؛ بجنوردی،   140: 1380

خراب شده است و مالک دیوار   از حضرت پرسیده شد که دیواری بین دو خانه حد فاصل و ساتر بوده و 

دیوار را به تجدید بنای حاضرنیست دیوار را دوباره بنا کند. آیا به درخواست همسایه مجاور می توان مالک  

آن ملزم ساخت؟ حضرت پرسید: آیا مالک بنابر حق یا شرطی متعهد به این کارمی باشد؟ و چون پاسخ منفی  

همسایه مجاور می تواند برای ایجادساتر جهت ملک خود دیوار را   داده شدفرمود: چنین الزامی وجود ندارد و

رد از حضرت صادق »علیه السالم «پرسیده شد در چنین همین مو اره به هزینه شخصی خودش بسازد. در  دوب

ضرورتی حق دارد به  آیا مالک دیوار بدون هیچ گونه لزوم و فرضی بدون اینکه دیوار خود بخود خراب شود،

  رسول اکرم)ص(   به فرموده    منظور اضرار به همسایه آن را خراب کند؟ حضرت فرمود: چنین حقی ندارد زیرا بنا

فخر المحققین در کتاب »ایضاح الفوائد    (150  / 3:  1408؛ نوری،    79/  3:  1382خمینی،    )«.الضرار  »الضرر و

و شیخ حر عاملی     (2  :1365  ،شهابی)می نماید.  فی شرح القواعد« در باب رهن ادعای تواتر اینگونه احادیث را 

تعدادی از احادیث را نقل   و  در کتاب وسایل الشیعه بابی به نام باب:»انه الیجوز االضرار بالمؤمن« ترتیب داده

: 1380محقق داماد،    شفعه و سایر ابواب نقل کرده است.)  تعدادی دیگر را در ابواب احیای موات و  نموده و

140-142 ) 

پیامبراکرم »صلی    با تتبع در موارد عدیده تقریباً اطمینان حاصل می شود که این حدیث شریف یعنی »الضرر« از

« وارد شده است و ازجوامع الحکم آن حضرت است وشخص ایشان و ائمه اطهار »علیه السالم  اهلل علیه وآله
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طور ضمنی بر این  ه  احادیثی که ب  (53  / 1:  1377بجنوردی،  )ا بر این حدیث تطبیق فرموده اند.ر«موارد متعددی  

 (172: 1394محمدی، وردن آنها خودداری می شود. )ار از آقاعده داللت دارند فراوانند که برای اختص

: اجماع فقهای امامیه، بل فقهای اسالم بر حجیت این قاعده است و مستندشان نیز همین روایت  ج ( اجماع

است. علمای عامه نیز به این روایت استناد می کنند و امام احمدبن حنبل درمسند و دیگر کتب روایت خود  

البته این اجماع اصولی اصطالحی که محقق سنت باشد محسوب نمی گردد، زیرا اجماع  آن راذکر کرده است. 

 ( 53/ 1:  1377بجنوردی،  .)مذکور با توجه به این ادله مدرکی است و هیچ گونه ارزش فقهی وحقوقی ندارد

دالیل    (269:  1360شهید الثانی،    )بر نفی ضرر و ضرارعالوه بر مستندات شرعیه ،   د ( عقل و بنالی عقال :

و درواقع باید گفت که مدلول این قاعده جزو مستقالت عقلیه است ومهمترین    نیز موجود است؛عقلی محکمی  

؛ شریعت اصفهانی، بی  134:  1380محقق داماد،  رک ومنبع چهارم فقه یعنی عقل است. ) دلیل بر حجیت آن، مد

 ( 10 تا:

ی کند و شارع مقدس ، که خود از عقالو نیز رئیس بنای عقال  در استباط احکام نقش بسیار موثری را ایفا م

در احکام شرعی تایید می نماید . بدیهی است که    با ضوابط معین  عقال می باشد قطعاً روش های عقالنی را

مقصود از بنای عقال هر گونه بنایی نیست که با روش های عقالنی سازگاری نداشته باشد، چنانچه اگر عقال  

، نمی توان  اصول عدالت سازگاری نداشته باشد که با اصول عقالنی هماهنگ نباشد یا با اعمالی را انجام دهند

بلکه آنها یک دسته اموری هستند که    (141  : 1362مکارم شیرازی،    )آن را داخل در حوزه بنای عقال دانست.

از   توان  آنها را نمی  البته  ... دارند. و  از قبیل سنت ها و عواطف بشری و  بنای عقال منشأ دیگری  مصادیق 

بنای عقال، همان روش های عقالنی   می باشد که به حسن عدل و قبح ظلم   محسوب نمود و براین اساس 

برگشت می نماید و نیازی به امضای شارع ندارد  زیرا شارع هرگز امری را که بر اساس عدالت باشد، رد نمی  

 یید قرار نمی دهد. ، مورد تأری را که مظهر ظلم و ستم می داندکند و همچنین ام

 اصل تقدم منافع عامه بر منافع شخصیـ 2ـ 2

، بر حقوق خصوصی )شخص( ترجیح دارد. بر اساس این قاعده اصل بیانگر آن است که حقوق عمومیاین  

منافع و مصالح عمومی و ملی، به علت سرایت آن به عموم جامعه، بر منافع و مصالح خصوصی و شخص غلبه  

این قاعده آن عارض میان آن دو، حقوق عمومی حاکم بر حقوق خصوصی است. نتیجه  و برتری دارد و در ت 

با مالکیت خصوصی افراد ایجاد ، مصالح، منافع و نظم عمومی اگر نیاز و یا تعارضی  است که در پی اهداف

، دولت می تواند با توسل به حق حاکمیت خود و جهت رسیدن به اهداف عمومی، مالکیت خصوصی را  شود

ا ملی کردن مالک آن سلب نماید. حال این سلب مالکیت می تواند اجبار به فروش )تملک توسط دولت( یاز  

 ( 39 :1389کهرم،  و یا مسائل دیگر باشد.)

... عرصه و اعیانی  اشاره کرد: » .  1341/ 10/ 27ها مصوب  ن به الیحه قانونی ملی کردن جنگلبرای نمونه می توا

های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به  بیشهها و مراتع و  کلیه جنگل

بر این اساس    .دولت است ولو این که قبل از این تاریخ ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند«

   به جهت تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه از اشخاص مالک این گونه اراضی، سلب مالکیت شده است.
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 گیری نتیجه

شود  ای تشکیل نمیع عامه باید اذعان داشت که جامعهدر تعارض مالکیت خصوصی و اقتدار حاکمیت و نف

های خویش را به طور محدود به شخص یا گروهی واگذار نمایند. ن که افراد بخشی از حقوق و آزادیمگر ای

مالکیت، تنها با رعایت شرایطی خاص و پیش رسد اعمال حاکمیت و محدود کردن حق  یدر نتیجه به نظر م

شود تا حاکمیت در مسیر اداره جامعه و ارائه خدمات  مکان پذیر است. این منطق باعث می بینی شده در قانون ا

عمومی، در صورت نیاز بتواند با در نظر گرفتن مصالح عامه و ترجیح آن بر مصالح و منافع خصوصی افراد به  

ی بپردازد. به همین دلیل دولت می تواند در صورت لزوم از صاحبان امالک و اراضی  اعمال مدیریت و سازندگ 

سلب مالکیت کرده و با تملک دارایی و امالک مورد نیاز جامعه، به انجام وظیفه قانونی خویش در مسیر خدمات 

و دانشگاهها،  عمومی مانند مدارس    هاانها و ساختماناحداث جاده و خیابان و گسترش فضای سبز و ایجاد مک

بی تردید احراز وجود نفع عمومی واقعی به منظور سلب  ها اقدام نماید.  ورزشگاهها و فرهنگسراها و مانند آن

یا تحدید مالکیت از جانب دستگاه حاکم، امری است بسیار دشوار و به نظر می رسد که نفع عمومی، موضوعی  

ارزیابی شود. لذا می بایست به منظور تحدید مالکیت ماهوی است که در هر مورد خاص باید مستقیماً بررسی و  

خصوصی در جهت منافع عامه »رابطه معقول« مبتنی بر معیارها و شاخص های عینی فقهی و حقوقی استخراج 

تواند حق مالکانه را محدود کند که نفع عمومی و  مهم این که حاکمیت تنها زمانی میاما نکته و معرفی گردد. 

هاست که تعیین محدوده م آن چنان قابل سوء استفاده دولترا توجیه نماید اما این دو مفهو   مصلحت اجتماعی آن

بنابراین برای جلوگیری از سوء استفاده دولت ها باید   .و ضابطه برای آن ها امری تفسیر پذیر و دشوار است 

کی از انگیزه های قوی  ، تنها به قانون و اصول مسلم مراجعه نمود چرا که مالکیت خصوصی یدر تعیین ضابطه

و موتور محرکه افراد جامعه می باشد که استفاده نادرست و بی مورد از اعمال حاکمیت دراین زمینه می تواند 

بهتر این است  ع عمومی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.فاین موتور سازندگی را از حرکت باز دارد و در نتیجه منا

ک اشخاص مورد توجه کارشناس قرار گیرد با چاشنی احترام گذاشتن که اوضاع و احوال و شرایط امالک و مل 

به مالکیت خصوصی و جبران معنوی عالوه بر جبران مادی، موضوعی که در سایر کشورها جهان به آن توجه  

می شود و نهاد خاصی پیش بینی شود که به معنای واقعی در حد نیاز به دستگاه ها اجازه تصرف و تملک یا  

حقوق دیگران رقم نخورد و از وجود مشکالت و دعاوی    اده شود تا اینکه موجبات تجاوز بهت دسلب مالکی

 مختلف و انبوه در این بین جلوگیری شود.  

 

 منابع

احسائی، ابراهیم  بن  علی  بن  محمد  ابی جمهور،  االحاد  ابن  فی  العزیزیه  اللئالی  قمعوالی  الدینیه،  ، سید  یث 

 .ق 1403 ،الشهداء ، چاپ اول 

 .1405  ،دار االضواء، بیروت، من الیحضر الفقیه ،ابن بابویه، محمد بن علی

 . 1414 ،ه، قم، مکتبه االعالم االسالمیمعجم مقاییس اللغ ، ابن فارس ، ابو الحسن احمد زکریا

 .  2001،العربیدار احیاء التراث بیروت ،  تهذیب اللغه ، ،ازهری ، محمدبن احمد 
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 .ق 1409،االجاره، قم ، موسسه النشر االسالمی ، ، محمد حسین اصفهانی

 .ق  1418، حاشیه المکاسب ، قم ، دار المصطفی )ص ( ، الحیاءالتراث، ، محمد حسین  اصفهانی

 .1429 ،)علیهم السالم( ، بیروت ، الحیاء التراثنهایه الدرایه ، موسسه آل البیت  ،اصفهانی ، محمد حسین 

 . 1377 ،نشر الهادی قم، القواعد الفقیه ، ،بجنوردی ، حسن 

   .ق1403، لغه الفقیه ، تهران،  مکتبه الصادق )ع(بحر العلوم ، السید محمد ب

، به  سخه خطی کتابخانه آستان قدس رضویالتحفه السنیه فی شرح النخبه المحسنیه ، ن  ، جزایری ، سیدعبداهلل

 . ، بی تاخط عبداهلل نور الدین بن نعمت اهلل ، بی جا 

 . ق1404،العلم للمالیینالصحاح ، بیروت ،  دار ،جوهری ، اسماعیل بن حماد

 . ق 1416،یت علیهم السالم الحیاء التراثموسسه آل البقم ، وسائل الشیعه ،  ،حر عاملی ، محمد بن حسن 

 .1382اسماعلیان ،، تهذیب االصول ، قم ، خمینی ، سید روح اهلل 

 .ق 1421،کتاب البیع ، تهران ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، چاپ اول ، ج   ،خمینی ، سید روح اهلل 

 .  1377، خویی ، ابوالقاسم ، مصباح الفقاهه ، با تقریر محمد علی توحیدی ، قم ، مکتبه الدّاوری، چاپ اول

 . ق 1412 ،، موسسه دارالکتاب ، چاپ اولالصادق )ع(، قم فقه روحانی حسینی، محمد صادق،

 . ، بی تاموسسه النشر االسالمی الضرر، قم، قاعده، اصفهانی ، فتح اهلل بن محمد جوادشریعت 

 . 1365، ، دانشگاه تهرانو قاعده الضرر(، تهراندو رساله )وضع الفاظ ، شهابی ، محمود 

 .  1360،تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم  دفترقم ، تمهید القواعد ،  ،شهید الثانی ، زین الدین بن علی العاملی 

 . 1416، موسسه النشر االسالمی قم ، رسائل( ،فرائد االصول )، شیخ انصاری ، مرتضی 

 . ق 1407،الخالف ، قم ، دفتر انتشارات اسالمی ، چاپ اول ، شیخ طوسی ، محمد بن حسن 

 . 1406،تکلمه امل االمل ، قم ، مکتبه آیه اهلل المرعشی ، چاپ اول ، صدر ، سید حسن 

 . ق1414، کتبه الکلیات االزهریهمقاهره ، قواعد االحکام ، ، عبد العزیر بن عبد السالم

، بی ، منشورات دار الرضی  یر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قمالمصباح المن  فیومی ، احمد بن محمد مقری،

 .تا

 . 1374، ، تهران ، انتشارات نشر یلدا، ناصر، اموال و مالکیت کاتوزیان

 . 1369،ابفروشی علمیه اسالمیهکت تهران،  اصول الکافی، کلینی ، محمد بن یعقوب،

علیرضا باریکلو، دانشگاه تهران پردیس قم)کارشناسی    ،49ویژه اصل  ادگاه  ، سلب مالکیت در د کهرم، کامران

 .1389،  ارشد حقوق خصوصی(

 . 1403،بیروت، وفاء ، چ دوم بحار االنوار،  ،مجلسی، محمد تقی

 .   1380،انتشارات سمت  تهران، قواعد فقه )بخش مدنی( ، ،محقق داماد ، سید مصطفی 

 .، بی تاکتابفروشی مفید قم، الفوائد، القواعد و ،محمد بن مکی العاملی )شهید اول( 

 .  1394،قواعد فقه ، تهران ، میزان ، محمدی ، ابوالحسن 

 . 1414، س من جواهر القاموس، بیروت، دار الفکر،تاج العرو مرتضی زبیدی ، محمد بن محمد  

  1402،  القرآن الکریم، تهران ، مرکز الکتاب للترجمه و النشر ، چاپ اولالتحقیق فی کلمات  ،  مصطفوی ، حسن  

. 
  ، بی تا مصطفوی ، محمد کاظم ، القواعد مائه قاعده فقهیه معنی و مدرکاً و مورداً ، قم ، موسسه النشر االسالمی

. 
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اهلل الظمی مرعشی نجفی  ت  کتابخانه عمومی حضرت آیقم  ،  نضد القواعد الفقهیه،    ،  مقداد سیوری ، فاضل  

 .  ق1417 ،)ره (

، علی ، با تحقیق مجتبی عراقیمجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد االذهان،  ، احمد بن محمدمقدس اردبیلی

 . ق1403، پناهاشتهاردی ، حسین یزدی اصفهانی ، قم ، موسسه النشر االسالمی ، چاپ اول

 . ق1411 ،قم ، مدرسه االمام امیر المومنین )ع( ، چاپ سومالقواعد الفقیهه ،  ، مکارم شیرازی ، ناصر

 .1362، تهران، دار الکتاب االسالمی مکارم شیرازی ، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه،

 . ق 1411،القواعدالفقهیه ، قم ، مدرسه االمام امیر المومنین)ع( ، چاپ سوم ، موسوی بجنوردی ، میرزا حسن 

، موسسه  منیه الطالب فی شرح المکاسب، باتقریر موسی بن محمد خوانساری، قم،  نائینی، میرزا محمد حسین

 .ق 1413،النشر االسالمی ، چاپ دوم

م، تحقیق: عباس قوچانی ، تهران ، دارالکتب  جواهر الکالم فی شرح شرائع االسال،    نجفی، محمد حسن بن باقر

 . 1365،االسالمیه ، چاپ دوم

 . 1375 ، فتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیهدقم ، عوائد االیام ، ، نراقی ، احمد بن محمد مهدی

، بیروت ، موسسه آل البیت علیهم السالم الحیاء  مستدرک الوسائل و مستبط المسائل،  نوری ، میرزا حسین  

 .  ق1408،، چاپ اولالتراث 

 . 1379 ،ناشر مهدی موعود )عج( ئد اصول، قم،حاشیه فرا ،همدانی، رضا بن محمد امین

 .ق1414 ،بن عبد العظیم ، قم ، مکتبه الداوری،یزدی ، محمد کاظم 

 


