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Background and Aim: The issue of limiting the ownership of persons by the state 

is one of the most important issues in society. The main question of the research is, 

with what permission can the government restrict the ownership of individuals, and 

in fact, what is the jurisprudential and legal basis of the realm of state sovereignty 

in restricting the ownership of individuals?  

Materials and Methods: It is descriptive study. 

Ethical Considerations: All ethical considerations have been observed. 

Findings: In sum, theories of restricting ownership can be divided into three 

categories: Absolute Freedom of ownership (Capitalism), Complete Limiting of 

personal property (Shared or Socialism) and Partial Limiting of personal property 

(Islamic opinion). 

Conclusion: Justifications such as the primacy of public interest over private, 

expediency, the exercise of sovereignty by the state, and the jurisprudential rule of 

La-Zarar, can be a license to restrict the private property of individuals. 

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) 
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 دهيچک

 با پرسش اصلي تحقيق این است که دولت. است جامعه مهم مسائل از یکي دولت سوي از اشخاص از مالکيت سلب و تحدید مسأله :نه و هدفيزم

 سلب و تحدید در دولت حاکميت قلمرو حقوقي و فقهي مبناي حقيقت در و نماید اشخاص از مالکيت تحدید و سلب به اقدام تواند مي مجوزي چه

 چيست؟ اشخاص از مالکيت
 .صورت توصيفي بوده است روش تحقيق در این مقاله به :ها مواد و روش

 .شده است تیرعا نگارش این مقالهدر  تمامي اصول اخالقي :يمالحظات اخالق
شخصي  مطلق مالکيت ؛ سلب(داري سرمایه)مالکيت  مطلق آزادي :نمود تقسيم دسته به سه را مالکيت سلب هاي  نظریه توان مي مجموع در :ها افتهی
 (.اسالم نظر)شخصي  جزئي مالکيت و سلب( سوسياليزم اشتراکي یا)
تواند مجوز  توجيهاتي مانند تقدم منافع عمومي بر خصوصي، مصلحت، اعمال حاکميت توسط دولت و استناد به قاعده فقهي الضرار، مي :يريگ جهينت

 .تحدید مالکيت خصوصي اشخاص باشد

  .دولت، فقه، الکيتتحدید م :يديکلمات کل
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 مقدمه

 آمده بوجود مشکالت و حوادث بر مروري: بيان موضوع -1

 حقوق با آن برخورد و تقابل و خصوصي هاي  مالکيت پيرامون

 از مالکيت سلب و تحدید لهمسأ که دهد مي نشان عمومي

 جنجالي و مبهم مسائل از یکي دولت سوي از اشخاص

 بررسي قوانين در موجود ابهامات و نقص که بوده جامعه

 از لذا .نماید مي ایجاب را موضوع این در تر دقيق هرچه

 بوده عيني حقوق جمله از مالکيت به مربوط حقوق که آنجایي

 تملک تحت منقول غير و منقول اموال کليه بر حق این و

 شمار به عيني حقوق ترین کامل زمره از و است جاري انسان

 به نيز قوانين در و گردد مي تصرفات مطلق شامل که رود مي

 و دخل و انتفاع گونه همه حق مالک که گردیده بيان وضوح

 رهن، فروش، اجاره، ،سکونت از اعم خویش ملک در تصرف

 حال. باشد مي دارا را خویش اموال کردن تلف حتي و هبه

 خویش، مال در اشخاص براي گسترده حقوق این باوجود

 تحدید و سلب به اقدام تواند مي مجوزي چه با دولت اینکه

 حقوقي و فقهي مبناي حقيقت در و نماید اشخاص از مالکيت

 اشخاص از مالکيت سلب و تحدید در دولت حاکميت قلمرو

 .باشد مي پژوهش این در بحث اصلي محور و موضوع چيست

 ي کاربرديها واژهمفهوم شناسي -2

عنوان نخستين گام در  ي پژوهش، بهها واژه ديکلتبيين 

 کند يمخواننده کمک  به ،ها واژهتحقيق، ضمن تعيين معناي 

  .با جغرافياي پژوهش و مرزبندي آن نيز آشنا شود

 مالکيت -2-0

 أمنش و است جعلي مصدر و دارد عربي زبان در ریشه مالکيت

 لغوي معناي (ذیل واژه/عميد) .گردد مي بر ملک و مال به آن

 و حيازت معناى به لغت در مالکيت .است بودن مالک آن

 در و درآوردن خویش تصرف در درآوردن و خود سيطره تحت

 (ذیل واژه/معين) .است مال بر استيالي واقع،

 احاطه و سلطنت از عبارت است فقهي اصطالح در مالکيت

 از عده دیگري .شود مي ناميده مملوک که بر چيزي کسي

 مالک بين دانند اي مي علقه و نسبت از عبارت را ملکيت فقها

 حقوقي، رابطه و علقه مقتضاي این به که مملوک، با ملک و

 پيدا را تسلطي اختيار و هرگونه خود مملوک به نسبت مالک

  .کرد خواهد

 تصرف -2-2

 دگرگون زدن، کاري به دست معناي به لغوي معناي در

 اصطالح در تصرف (ذیل واژه/عميد) .است آمده چيزي شدن

شخص منتسب  به است که ارادي اقدام هر معناي به فقهي

 در که اثري خواه باشد؛ مي شرعي اثر داراي که مالي در است

 متصرف شخص سود به شود، مي ایجاد شخص اقدام نتيجه

 عبارت تصرف دیگر عبارت به. نباشد او سود به اینکه یا باشد

 مالي بر یا شيء بر شخص استيالي مادي و سلطه از است

 . آن تملک قصد به

ي ا کتابخانهاین پژوهش به روش مطالعه : روش تحقيق -3

 بنابراین روش تحقيق در این مقاله،. است گرفته انجام

 .شود يمتحليلي محسوب  -يفيتوص

 بحث و نظر

 مالکيت سلب نظریات بررسي -0

 طي امر این در اشخاص مالکيت و آزادي اهميت به توجه با

 شده نظریات مربوطه ایجاد در اساسي تحوالت گذشته قرون

 که کارگر طبقه صنعتي، انقالب از قبل چنانکه .است

 و ها دولت توسعه براي و ثروت ازدیاد جهتاي  وسيله

 سراسر در و ایجاد را تشکيالتي توانستند بودند، داران سرمایه

 . دهند توسعه صنعتي کشورهاي

 و کارگري قدرت افزون روز افزایش و صنایع سریع پيشرفت

 و جانبداري سود به که نظریاتي منشأ طبقه این همبستگي
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 و اجتماعي هاي  نظریه .گردید باشد فعال و ممتاز طبقه این

 یونان از بيشتر که مدینه فاضله تصویرهاي و قدیم اشتراکي

 و پراکنده طرفداران و گرفت مي سرچشمه مسيحيت تعاليم و

ها  خاطره از که رفت مي و داشت و اجرا تحقق قدرت فاقد

 دوباره اروپا اجتماعي و صنعتي تحوالت این در شود محو

 . آمد پدید

 از پيش آنان بيشتر که)مالکيت  آزادي در مقابل، طرفداران

عمومًا ( بودند کالسيک هاي مکتب از و صنعتي تحوالت

 مالکيت و آزادي و بودند متفق فردي هاي  مالکيت حق درباره

 نظر این از .دانستند اجتماع مي سود به جهت هر از را فردي

 ندارد؛ طبقات و افراد اجتماع جزاي  جداگانه شخصيت اجتماع

 روش ضمن در را طبقات و افراد اشتراکيون منافع بالعکس

 همه با .دانند مي اجتماعي مساوات و عدالت حکومت و

که  متفقند آراء این در دارند اشتراکيون که نظري اختالفات

 به مربوط باشد اشياء به فردي عالقه اینکه از بيش مالکيت

 و فردي است؛ مالکيت سياسي و اجتماعي، اقتصادي، روابط

 سياسي و اجتماعي کلي روابط حدود در اقتصادي روابط

 زندگي تأمين و منافع نظر گرفتن در با و گردد مي محدود

 دولت باید و یابد مي تغيير حکومت و اجتماعي سازمان عموم

 دخالت مالکيت و کارها در و باشد عامه نماینده مصلحت

 را تأمين عموم منافع بتواند تا گيرد دست به را کارها و نماید

 که اختالفي .بردارد ميان از را طبقات اختالفات و نماید

 چنين به راه وصول درباره بيشتر دارند هم با اشتراکيون

 و دانند مي انقالب را وصول راه بعضي که است حکومتي

 به اجتماعي و قانوني راه مبارزات از باید گویند مي بعضي

 سلب هاي  نظریه توان مي مجموع در. رسيد قدرتي چنين

  :نمود تقسيم دسته به سه را مالکيت

 (داري سرمایه)مالکيت  مطلق آزادي -
 هيچ و دارند خود آورده به مطلق آزادي افراد، نظر این طبق

 توان از مي آن آثار که از ندارد را آن سلب حق دولتي و قانون

 دار سرمایه طبقه پيدایش ثروت، تمرکز ستمگري، استثمار،

 را آزادي این مبناي .برد را نام کارگران محروميت و ممتاز

 که بودند معترف عمومًا و دانستند مي طبيعي و فطري آزادي

 وضع تغيير اجتماعي اوضاع و اقتصادي با تحوالت آزادي این

 قوانين بر و باشد محفوظ آن باید اصل گفتند مي ولي دهد مي

 تعيين اجتماع و فرد سعادت تا گردد مي مقرر اصل همين

  .شود

 (سوسياليزم اشتراکي یا)شخصي  مطلق مالکيت سلب -
 خاص طور به افراد قبل، دیدگاه برخالف دیدگاه در این

 یا آن دولت مالک است که آنچه و شوند نمي چيزي مالک

 قاعده این بر مالکيت در مارکسيسم فلسفه. است حکومت

 و ثروت منابع و برود بين طبقاتي از نظام باید که است استوار

 این در مالکيت دیگر، عبارت به .گردد ملي توليد وسایل

 است استوار خصوصي مالکيت لغو و مالکيت جمعي بر مکتب

به  داده، اجازه را موقت مالکيت نيازها از بعضي براي فقط و

 و لباس و مسکن همچون کاالهایي که است داده حق افراد

 .مالک شوند را توليد ساده ابزار و نقل و حمل وسایل

 (اسالم نظر)شخصي  جزئي مالکيت سلب -
 خود دارایي و مال به نسبت که آزادند افراد نظر این طبق

 حدودي مصالح جامعه مقتضاي به ولي باشند داشته مالکيت

 در .گردد مي سلب حکومت و قانون موجب به این اختيارات از

 نقش انساني اجتماع پيدایش که در عنصري همان حقيقت،

 و نظارت و کنترل عدم صورت در کند، مي ایفا را اساسي

 و افول عامل مهمترین تواند مي آن، صحيح از برداشت

 نيازمند را خودها  انسان علت همين به .باشد جامعه نابودي

 عدالت راه در جامعه حفظ دار  عهد که بينند نهادي مي

که  است آن اسالم خاص نظر (نيا،  هادوي) .باشد اجتماعي

 تجاوز دیگران حقوق به که آنجا تا و آزادي با اجتماع افراد

 کنند برداري  بهر جهان طبيعي و خود نفساني از مواهب نشود

 در و کوتاه نگردد حيات ضروریات و زمين منابع از دستشان و
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 باشد مشروع و مفيد که جسمي و هنري و فکري عمل حد

 جلب وسيله پول و خود شوند کار نتایج در متصرف و مالک

 حق (01: 0331 حسيني،)نشود  قدرت و استثمار و اموال

 به شخصي هر براي اسالم که است مواردي جمله از مالکيت

 مالکيت که نظام سویاليستي خالف بر و است شمرده رسميت

 حکومتي نظام درطراحي اسالم است دانسته دولت آن از را

  .است دانسته مالکيت حق را داراي انساني هر خویش

 نظریه نه و مالکيت مطلق آزادي نظریه نه نگارنده نظر به

 در را افراد منافع و حقوق تواند مالکيت نمي مطلق سلب

 اصلي هدف که آنجایي از و نماید حفظ کامل طور به جامعه

 است، عدالت اجراي و عمومي منافع حفظ در جامعه دولت

افراد  حقوق ضامن طور کامل به تواند نمي نظریاتي چنين

 جزیي مالکيت سلب نظریه طرح با اسالم مبين دین .باشد

 گرفته در نظر را جامعه در افراد حقوق و منافع تمام شخصي

 منافع و حقوق افراد، خصوصي مالکيت به احترام ضمن و

 . است داده قرار اولویت در را عمومي

 حکومت تملک صالحيت نظریات بررسي -2

 توجه که دارد وجود اساسي نکته دو تملک مفهوم تبيين در

 صالحيت دليل اعطاي که آن نخست .است ضروري آن به

 هنگام در باید دولت چرا آنکه دوم و چيست؟ دولت به تملک

 مباني نماید؟ پرداخت غرامت به مالکين صالحيت این اعمال

 پرسش دو این نظري یابي ریشه جز چيزي نيز تملک نظري

 . شد خواهد پرداختهها  آن به ذیل که در نيست

  عمومي خدمت نظریه -2-0

 دولتي هاي  دستگاه و دولت وجودي فلسفه درستي به برخي

 .اند دانسته خدمت عمومي ارائه ایران، اداري حقوق در را

 اعمال مصادیق از یکي عنوان به نيز تملک نظري مبناي

 چراکه است عمومي نظریه خدمت بر مبتني دولت، اداري

 فردي منافع و جمعي مصالح ميان تزاحم رفع مقام در تملک

 قواعد اعمال و یابد مي تحقق عمومي تأمين خدمت دليل به و

ارائه  همين پشتوانه به نيز تملک در اداري حقوق ترجيحي

  .گيرد مي صورت خدمت

  عمومي هاي  هزینه درمقابل اشخاص برابري نظریه -2-2
 گيرد مي صورت اشخاص اراده به توجه بدون تملک اگرچه

 .نيست بالعوض مالکين مالکيت سلب معناي امر به این اما

 و ابنيه اراضي، عادله بهاي تنها نه تملک، جاري قوانين طبق

 آنها به و محاسبه بایست اشخاص مي امالک تأسيسات

 پرداخت به مکلف کننده تملک مراجع بلکه شود پرداخت

 3 ماده)باشند  مي مالکين به وارده نيز خسارات و سایر حقوق

اجراي  براي امالک و اراضي تملک و خرید نحوه قانون 4و 

تحت  نظریه این از برخي(. عمراني و عمومي هاي  برنامه

 یاد «عمومي هاي  هزینه درتأمين همگان برابري»عنوان 

 دراثر نظریه اگر این براساس (25: 0330 ،ابوالحمد). اند کرده

 معين اشخاص یا شخص زیاني به دولتي سازمان عملکرد

 در گردد مي همگان نصيب عمومي خدمت آید، بهره وارد

 این به و کنند مي تحمل خاصاي  عده را آن زیان حاليکه

 تا را دیدگان زیان خسارت ازعموم به نمایندگي دولت جهت

 .نماید مي جبران برقرارشود، مجددًا مذکور تساوي که حدي

 منافع از حمایت درجهت دولت و از آنجا که( زاده موسي)

دهد که  مي انجام را اقداماتي اجتماعي رفاه و ایجاد عمومي

 اشخاص یا شخص به ضرر ورود و مالکيت سلب موجبات

 هاي  که هزینه است آن تر منصفانه آورد، مي فراهم را معين

 شود سرشکن مردم تمام نيز ميان وارده خسارات جبران

طور  به که تمامي افرادي که نماید مي ایجاب عدالت چراکه

 مند ه بهر طرح اجراي از منافع مستقيم غير و یا مستقيم

 را خود عمومي هاي  از اجراي برنامه ناشي خسارت گردند، مي

 . کنند پرداخت کشور عمومي بودجه از محل

 منتج نظریات این مقایسه از که آنچه نگارنده نظر به

 هاي  هزینه برابر در افراد برابري نظریه است این گردد مي
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 با زیرا دارد سازگاري عدالت اصول و موازین با بيشتر عمومي

 جامعه افراد همه جامعه سهم عمومي منفعت اینکه به توجه

 ایجاب عدالت است، عمومي منفعت حامي نيز دولت و است

 عمومي منافع با خصوصي مالکيت صورت تالقي در کند مي

 شخص عمومي، منافع حفظ در دولت اقدام ناحيه از که

 جامعه افراد بينها  خسارت این گردد، مي متحمل خسارت

 در جامعه افراد حقوق برابري طریق این از تا گردد سرشکن

 . گردد حفظ

 خصوصي مالکيت تحدید فقهي توجيهات -3

 و فطري تمایالت از اجتماعي پدیده یک عنوان به مالکيت

 هاي  همه مکتب و است گرفته سرچشمه انسان طبيعي

 ميان در. اند دانسته قبول قابل را آناي  گونه به اقتصادي

 خصوصي به مالکيت بحث بيشترین ،ها مالکيت انواع

 عنوان به خصوصي مالکيت اسالم در. است یافته اختصاص

 حاصل مالک کس که هر است شده پذیرفته اصل یک

از  استفاده و تصرف هرگونه و است خویش کار و کسب

 ولي. او است رضایت به منوط دیگري کار و کسب حاصل

 است همراه مختلفي هاي  محدودیت با اقتصادي آزادي اصل

 و اقتصادي آزادي: شود مي اشاره آنها قسمتي از به ذیاًل که

 هدایت و اخالقي هاي ارزش چارچوب در خصوصي مالکيت

 و فطرت ژرفاي از محدودیت این و گردد مي دروني محدود

 . گيرد سرچشمه مي مسلمان یک خلقيات و روحي شخصيت

 شخصيت داراي اسالمي تربيت و تقوا کادر در مسلمان

 تخّلق به با او. است خاصي اعتالي و وارستگي و معنوي

 جاه اسارت از و ثروت و مال بندگي از را خود اهلل اخالق

 هوا و نفساني تمایالت هاي  زنجير از و خواهي افزون و طلبي

 و صفا و مهر وسيع فضاي در و نموده رها هوس و

 ایثار، و گذشت و خوي احسان با و دیگران به خيرخواهي

 را خود آزادي اینک و است آورده در پرواز به را خویش روح

 مالکيت و بيند مي اعمال اي مقدس، قابل محدوده چنين در

 حقيقت در. کند مي احساس جوي و فضا چنين در را شخصي

 تنظيم منظور به صرفًا که است امانتداري نوعي مالکيت وي

 الهي قانون طرف از حقوقي نيازهاي و حيات ضروريمسائل 

 حوزه خواست در انسان مالکيت رو این از. است شده اعتبار

 گردد مي محدود الهي قوانين و ضوابط با و گيرد مي قرار خدا

 نيز و داري مالکيت سرمایه مفهوم با مالکيت نوع این و

 همه و بدبختي مایه را آن مارکسيستي نظام که مالکيتي

: 0311 زنجاني، عميد) .اصولي دارد تفاوت داند مي مفاسد

0/505)  

 موجب که است اساس این بر مالکيت از استفاده مشروعيت

 مورد در باید را حاکم اصل این .نباشد دیگران به زیان و ضرر

 دیگران با رابطه در فردي حقوق و ها آزادي همه از استفاده

 ناپذیري تحمل مرج و هرج با جامعه آن بدون و نمود اعمال

 محصول از مالکانه استفاده مشروعيت .شد خواهد روبه رو

 فرد خاص یک به که ازهاند همان به مشروع کار و کسب

 نيز دیگران براي مساوي طور به کند مي اعطا حق و آزادي

. کند مي ایجاد آزادي و حق مشروعشان کار و کسب درمورد

 معني به حق این از استفاده در فرد یک آزادي بودن مطلق

 .بود خواهد مالکانه گيري بهره از حق استفاده در آزادي نقض

 سلطنت و حق از گيري بهره و هاي اقتصادي فعاليت رو این از

 مستلزم باید مشروع کار و کسب محصول به نسبت مالکانه

 آن جبران قابل غير تخریب گونه هر و زیست آلودگي محيط

عمومي  وظيفه تضمين براي دولت نگارنده نظر از. نباشد

 ایجاد و خاص مقررات بوسيله باید جامعه از حفاظت

 به مالکانه که هاي  گيري بهره آنگونه از الزم هاي  محدودیت

 جلوگيري گيرد مي قرار عمومي منافع با تضاد دراي  گونه

 از جامعه که اقتصادي ضروري هاي  فعاليت مورد در و نماید

 عمومي منافع حفظ جهت در را الزم اقدامات است ناگزیر آن

 . آورد عمل به جامعه
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 از مانع نهایتًا که اقتصادي هاي فعاليت کليه تحریم با اسالم

 است ارتقاي انساني و رشد و معنوي هاي ارزش تحقق

 و اقتصادي آزادي اعمال در را بيشتري هاي  محدودیت

ربا،  تحریم. است قائل شده خصوصي مالکيت حق از استفاده

 عامل که باطل و حرام معامالت مختلف انواع و احتکار قمار،

 هاي ارزش تحقق و تکامل و مسير تعالي در انسان بازدارنده

 در اسالم که است هایي محدودیت از دیگر نوع است، اصيل

 . است نموده بيان مالکيت شخصي زمينه

است،  اسالم در عمومي وظایف از که اجتماعي عدالت برپایي

 هر که کند مي را ایجاب اجتماعي موازنه و تعاون اصل دو

 در خود نوبه به اجتماعي عدالت اساسي پایه دو این از کدام

 خصوصي مالکيت سيستم در خاص هاي  محدودیت ایجاد

 تعاون اساس بر مسلمان فرد هر. کند مي ایفا را مهمي نقش

 بدین و بيند مي جمع با رابطه در را خویش و متعلقات خود

 و شود يم خارج کامل فردیت از نيز شخصي مالکيت ترتيب

 در تا. گيرد مي قرار دیگران و جامعه با رابطه در مالکش مانند

 وجود ها نيازمندي و زندگي سطح نظر از دوگانگي جامعه

 مالکيت در مورد فرد که است از آن مانع تعاون دارد، اصل

در  را خدادادي مواهب و بيندیشد مطلق خویش خصوصي

 که کند مي ملزم را موازنه، فرد اصل .آورد در خود انحصار

 را خود خصوصي درآمد مازاد از مبلغي اسالمي مقررات طبق

 جامعه عمومي منافع و مصالح در جهت ماليات گونه به

 و احکام داراي کدام هر که زکات و خمس پرداخت. بپردازد

 خاص گونه به اسالمي دولت در و است مصارف خارجي

موازنه  اصل تطبيق موارد از گردد مي صرف و آوري جمع

 و تکاثر از مؤثري بازدارنده عامل خود که است اجتماعي

 شمار خصوصي به مالکيت طریق از ثروت تداول و تمرکز

 مؤثري کاماًل طور به محدودیت و کنترل نوع این. رود مي

 فعاليتهاي کارو حاصل از هاي  ثروت شدن انباشته از تواند مي

 . کند جلوگيري مشروع و آزاد

 اکمل که اسالم مبين دین که است این است مسلم آنچه

 و داشته ملحوظ نظر را بشر زندگي زوایاي تمام است ادیان

 که آنچه و خصوصي هاي  مالکيت براي که احترامي ضمن

 قائل نماید مي خود تحصيل فعاليت و تالش نتيجه در انسان

 مالکانه حقوق برخورد در فقهي مستندات و قواعد طبق است،

 ترجيح مهم بر را اهم مصلحت حقوق عمومي با اشخاص

 از مالکيت سلب و تحدید به اقدام موارد برخي در و داده

 . نماید اشخاص مي

  عامه حقوق جهت در مالکيت سلب -4

 مالکي هر) م.ق 30 ماده مفهوم از چنانچه داخلي حقوق در

 دارد انتفاع و گونه تصرف همه حق خود مایملک به نسبت

 مستفاد( باشد کرده استثناء قانون که در مواردي مگر

 عين به نسبت که شخصي است حقي مالکيت گردد، مي

 هرگونه و ببرد آن از تواند هرگونه انتفاع مي و دارد خارجي

 .باشد نموده استثناء قانون آنکه بنماید مگر آن در تصرف

 در ارائه نموده است، مالکيت از مدني قانون که تعریفي

 جامعه افراد از یک هر که است فردي خصوص مالکيت

معناي  مالکيت، اسالمي فقه در .باشند دارا را آن توانند مي

 شيء به شخصي تسلط از طوریکه به کند مي وسيعي پيدا

 این رابطه اگر که .شود مي ایجاد رابطه و عالقه نوع یک

 از شيء بر شخصي تسلط دیگر عبارت به یا و باشد مطلق

 . است شده تعبير ملک به باشد جهات همه

 و منابع و اموال شدن ملي تفکرات پيشرفت به توجه با

 شاید قواي عمومي برابر در فردي مالکيت حق شدن محدود

 دائمي است حقي مالکيت» :باشد این مالکيت از تعریف بهترین

 را مالي تصرف قوانين حدود در تواند مي شخص آن موجب به که

 «کند استفاده آن منافع تمام از و دهد اختصاص خود به

 (10: 0310 کاتوزیان،)
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 معيارهاي با و عمومي منافع جهت به دولت کلي طور به

 در مالکيت سلب .نماید مي مالکيت عمل سلب به اقدام قانوني

 را عمومي منافع آن وسيله به دولت که است امتيازي واقع

 .گيرد مي صورت بعد دو درها  مالکيت سلب .کند ميحفاظت 

 دولت و که شهرسازي، و عمراني کارهاي بعد در یکي

 طي و مقررات و قوانين طبقها  شهرداري و دولتي مؤسسات

 از مالکيت به سلب اقدام خود نيازهاي اساس بر تشریفاتي

 تأمين منظور به دیگري و. نمایند مي خصوصي اشخاص

 صورت مالکيت اجتماعي سلب معضل این رفع و مسکن

 به خصوص این در که مصوباتي مهمترین از .گيرد مي

 قانون و 0310 مصوب شهري قانون اراضي رسيده تصویب

  .است 0311 مصوب شهري زمين

 هاي دادگاه وجود فرانسه کشور جمله از کشورها از بعضي در

 که گردیده بيني پيش مالکيت سلب به اختصاصي مربوط

مالکيت  سلب زیرا رسد، مي نظر به منطقي مراجع این وجود

 رسيدگي به نيازمند دولت سوي از عمومي منافع جهت به

 مالکيت سلب ویژه اهميت بسيار به توجه با .باشد مي خاص

 مالکيت اینکه براي دارد و کار سر و اشخاص حقوق با که

 سلب نياز حد در و شود محترم شمرده افراد خصوصي

 حقوق به تجاوز براي موجبي امر این و گيرد صورت مالکيت

 به عنایت ضمن گذار قانون گردد مي نگردد، پيشنهاد دیگران

جهت  خاص قضایي مرجع یک وجود اواًل موضوع اهميت

 از جلوگيري براي ثانيًا و نماید ایجاد نهایي تصميم اتخاذ

 مالکيت، زمينه سلب در واحد شيوه اتخاذ و قوانين گوناگوني

 وضع امر جوانب تمامي گرفتن نظر در با واحد قانون یک

 مستغني طبيعت به با توجه دولت است الزم همچنين .نماید

 . شود نزدیک عمومي خواست و ميل به تا بکوشد مردم از

  مالکيت و سلب تحدید در دولت مسؤوليت عدم ادّله -5

  خصوصي منافع بر عمومي منافع تقدم -5-0

 چند به خصوصي منافع بر عمومي منافع تقدم و اولویت

 :باشد مي صورت

 منفعت که است فردي منافع بر عمومي منافع تقدم گاهي -

 امکان کهاي  به گونه .است عمومي منافع تحقق مانع فردي

 منفعت شکل آنکه مگر نيست، منفعت دو این ميان جمع

 عمومي منفعت که آنجا از و یابد مورد تغيير دو این از یکي

 فردي تغيير منفعت شکل دارد، عقلي ترجيح فردي منفعت بر

 قبيل از عمومي منافع اقتضاي به حکومت چنانکه. یابد مي

 با یا کند؛ وضع افراد مالکيت بر را قيودي تواند مي راه توسعه

 (3: 0405حصفکي، ). بگيرد صاحبش از عادالنه پرداختي

 مصلحت ميان جمع امکان عدم که است مبناي دیگر آن -

 دایره گردد که مي حل این صورت به جامعه مصلحت با فرد

 ضيق اجتماعي هاي  ضرورت و مصالح خاطر به فردي مصالح

 نياز تأمين اقتضاي به دولت که همانطور شود،  و محدود

 دست ثروتمندان از آن اخذ و مناسب ماليات وضع به تواند مي

  .زند

 از وري بهره شکل هم که است این مبنا این دیگر حالت -

 فردي دایره مالکيت هم و یابد مي تغيير فردي مصلحت

 محتکر اجبار موضوع، این مصادیق جمله از. شود مي محدود

 اموال عادالنه گذاري قيمت جواز به و فتوا اموالش فروش بر

 جامعه به اضطرار شرایط در که حاکم است وسيله به محتکر

 برابر در حاکم و گردد مي محقق شده احتکار کاالهاي

 ابن). نيست گذاري ضامن قيمت این از ناشي هاي  خسارت

 از محتکر شخصي در اینجا انتفاع (4/021: 0330بایویه، 

به  خود اموال فروش از سویي از و یابد مي تغيير خود اموال

 نوعي به امر این که گردد مي محروم قيمت واقعي از بيش

 . شود مي محسوب افراد مالکيت در محدودیت

  مصلحت -5-2
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 در که است واضحي مفاهيم از صالح و خير مفهوم اسالم در

 طور به الهي ادیان. گردیده است اشاره آن بهاي  عدیده موارد

 نظر در را بشر صالح و خير خاص طور به اسالم و دین عام

 عامه مصلحت موضوع که گفت توان مي مجموع در .اند گرفته

 فقهي مورد ابتالي موضوعات از فردي بر حقوق آن ترجيح و

 . باشد مي

 والیت -5-3

 دولت ضمان مسقطات جمله از فقيه مطلقه والیت اختيارات

 تحميل اضطراري شرایط در که خساراتي است برخي در

  .گردد مي

  حاکميت اعمال -5-4

 و مقننه و مجریه قواي شامل کلي طور به حاکميت اعمال

 شرطي سه حاکميت با اعمال برابر در دولت. شود مي قضایيه

 :گردد مي مبرا آمده مدني مسؤوليت 55 ماده سوم بند در که

 دولت اقدامات برخي. و قانون اجتماعي منافع تأمين ضرورت،

 موجب مستقيم طور به اداري تحوالت یا قانون وضع مثل

 حقوق از برخي تضييع موجب بلکه شود نمي عمومي خسارت

 را مسؤوليت عدم اقتضاي دولت مدیریت بنابراین. شود مي

. نيست مصلحت به دولت مسؤوليت آورد و فراهم مي

 جبران قابل نه ضررها زیرا اینگونه (45: 0330، ابوالحمد)

 پذیرش با مردم چراکه شود جبران است الزم نه و است

 . اند نيز پذیرفته را دولت دستورات از ناشي هاي زیان حاکميت،

 الضرر قاعدة تسليط و قاعده با تحدید مالکيت در تعامل -1

 خود ملک از تواند مي مالک تسليط قاعده موجب به اگرچه

 این بنابر .متعارف باشد ميزان به باید انتفاع این اّما برد انتفاع

 دستاویز را دارد که سلطنتي و مالکيت حق تواند نمي مالک

 را دیگران براي ضرر و موجبات سازد خویش استفاده سوء

 حق از استفاده سوء با بخواهد مالک چنانچه زیرا. آورد فراهم

 داشته مداومت و اصرار خود رساني ضرر همچنان بر مالکيت

 فقهي نمونه چنانچه .شد خواهد مالکيت سلب وي از باشد

 مداومت که است جندب بن سمره داستان همان این مورد

 شد اش موجب ه خانواد و انصاري مرد براي مزاحمت بر سمره

 ماده نيز حقوق حوزه در .بدهد را درخت قلع دستور پيامبر که

 خود حق از افراد استفاده گونه سوء هر مانع مدني قانون 032

 تر باریک تسليط قاعده حکومت دایره وسيله بدین و شود مي

 . گردد مي

 همه حق خود مال به نسبت مالک براي تسليط قاعده هرچند

 30 ماده نيز در حقي چنين و دهد مي را برداري بهره گونه

 مالکي هر»: دارد مي مقرر که شده داده مالک به مدني قانون

 مگر دارد را انتفاع و گونه تصرف همه حق خود مایملک به نسبت

 قسمت در آنچه ولي «.باشد کرده استثناء قانون که مواردي

 این بر که است استثنایي بيانگر آمده قانوني ماده این اخير

اخير  بخش حقيقت در که مواردي از یکي و گردیده وارد ماده

 حقوق با تسليط قاعده تزاحم نموده، استثنا را آن ماده این

 حق حاکميت اعمال با کسي چنانچه بنابراین .است دولت

 قاعده آورد، فراهم را دیگري براي ضرر ورود موجبات خود

 الضرر قاعده زیرا گيرد را مي ضرر این ورود جلوي الضرر

 از و گيرد مي را دیگري به ضرر نوع هر جلوي کلي طور به

 افراد سایر یا باشد دولت متضرر که کند فرقي نمي جهت این

محسوب  جامعه افراد از فردي جهتي از نيز دولت زیرا جامعه،

 .او است به ضرر ورود از مانع الضرر قاعده و گردد مي

 حقوقي عام یک قاعده سلطنت قاعده اینکه وجود با بنابراین

 ملک در انتفاع گونه هر حق مالک آن موجب به که است

 با گردد او انتفاع مزاحم تواند کسي نمي و باشد مي دارا را خود

 تصرف که جایي و نبوده مطلق سلطنتي چنين این، وجود

 الضرر قاعده باشد غير براي ضرر موجب ملک خود در مالک

 . گيرد مي قرار تزاحم در تسليط قاعده با و کرده پيدا ورود

 براي را سلطنت هرگونه مدني قانون 30 ماده اینکه وجود با

 جلوي اینکه اما براي دارد مي مقرر خود ملک در مالک
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 ماده بگيرد مالک از را مالکانه حق از سوء استفاده و تصرفات

 مالک تصرفات دامنه آن به موجب که نموده تجویز را 032

 مالک تصرفات در را متعارف مقداربه  تصرف و گشته محدود

 مرز حد و بي و مطلق را خود حق مالک نماید تا مي بيان

قرار  دیگران به حقوق تجاوز براياي  وسيله را آن و ندانسته

 کسي»که  خوانيم مي مدني قانون 032 ماده در چنانچه ندهد؛

 همسایه مستلزم تضرر که کند تصرفي خود ملک در تواند نمي
 از ضرر یا حاجت رفع براي و متعارف قدر به که تصرفي مگر شود

 در الضرر و تسليط قاعده تعارض ميان رفع «.باشد خود

 موجب ملکش در تصرف و مالک مالکيت حق که مواردي

 حکومت دایره مورد در مهم مباحث از غير گردد به ضرر

 را فرض ارجحيت این در فقها از بسياري .است تسليط قاعده

 تصرفات جواز به حکم و اند دانسته تسليط قاعدة براي از

 به فقها از دیگر برخي (232 :0332 طوسي،). اند داده مالک

 صورت این در را مالک تصرفات و نموده الضرر استناد قاعدة

 تنها که اند عقيده براین نيز فقها از گروهي .دانند جایز نمي

 قاعدةباشد  ميان در بزرگ و فاحش زیان که درصورتي

 جاري تسليط قاعدة صورت این در و گردد مي مقدم الضرر

  .شود نمي

 تحدیداتي نيست، مطلق خود تصرفات در مالک اینکه بنابر

 دسته دو به زیر شرح به که گردد مي وارد او بر تصرفات نيز

 :باشد مي تقسيم قابل

 که صورتي در تنها :غير به ضرر ورود از ناشي تحدیدات -

 عرف که باشد اي ازهاند به خویش ملک از مالک برداري بهره

 از ضرر رفع یا حاجت رفع براي و متعارف ميزان به را آن

 هرچند را خویش ملک تصرف در حق مالک بداند، مالک

 صورت این غير در دارد را گردد دیگري به ضرر ورود موجب

 غيرمجاز مالک تصرف نباشد، فراهم چنين شرایطي هرگاه و

 . بود خواهد آور ضمان ضرر، ورود صورت در و بوده

 این :عمومي منافع به ضرر ورود از ناشي که تحدیداتي -

 شرایط و اجتماع به مصلحت توجه با ها محدودیت از دسته

 و تغيير حال در هميشه جوامع پيشرفت اجتماعي و اقتصادي

 و است متغير مکان و زمان حسب و بر است دگرگوني

 اجتماع عمومي مصلحت نفع به عمل دستاویز با ها دولت

 توجيه افراد مالکيت نمودن سلب یا محدود را در خود هميشه

 . نمایند مي

 دایره که آنچه شده یاد تحدیدات از کلي دسته دو هر در

 و باشد مي به غير ضرر ورود کند مي محدود را مالک تصرفات

 و تسليط قاعده دو تزاحم و برخورد صحنه که اینجا است

 و تسليط قاعده موجب به از طرفي زیرا آید مي پيش الضرر

 نوع هر اجازه او به نماید مي ایجاد مالک براي که سلطنتي

 با الضرر قاعده طرفي از و دهد مي را خویش از ملک انتفاع

 محدود مالک را تصرفات دامنه غير، به اضرار نمودن ممنوع

  .نماید مي

 گيري نتيجه

عمومي بر خصوصي، مصلحت،  توجيهاتي مانند تقدم منافع

اعمال حاکميت توسط دولت و استناد به قاعده فقهي الضرار، 

 .تواند مجوز تحدید مالکيت خصوصي اشخاص باشد مي

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر،  :يمالحظات اخالق

 .شده است تیرعا يصداقت و امانتدار

در این مقاله هيچگونه تضاد منافعي وجود  :تعارض منافع

 .ندارد

نویسندگان صورت  مقاله مشترکًانگارش  :سندگانیسهم نو

 .گرفته است

کساني که در معرفي منابع و تهيه  از کليه :يو قدردان تشکر

 .نمایيماین مقاله ما را یاري رساندند، تشکر و قدرداني مي

این پژوهش فاقد تأمين کننده مالي  :ن اعتبار پژوهشيمأت

 .استبوده 
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