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 مقدمه. 1

 امعشهرداری به عنوان یکی از نهادهای مهم و اثرگذار در جو

معاصر و از جمله در جامعه اسالمی حائز اهمیت هستند. 

ها، ارائه خدمات عمومی نظیر مهمترین وظیفه شهرداری

، ها و مراقبت از آنان، سالمت و بهداشت شهریاحداث پارک

ا هاریاست. اما در این میان، شهردهای عمرانی و غیره برنامه

نی انوهمانند سایر نهادها و مؤسسات دولتی برای انجام امور ق

ای ههایی روبرو هستند. از جمله مهمترین چالشخود با چالش

هایی موجود مجاز بودن و یا نبودن جهت استفاده از زمین

 رارـرانی قـهای عمروژهـها و پرحـه در محدوده طـاست ک

ری های شهرداند. قرار گرفتن این امالک در مسیر طرحگیرمی

ممکن است باعث خدشه وارد شدن به کارکردهای شهرداری 

 وبروررسانی به شهروندان را با چالش گردد و یا اینکه خدمات

ه کند. بر همین اساس، هم از حیث قانونی و هم از حیث توج

 ، حلرسانی عمومی به شهروندانبه مصالح اجتماعی و خدمات

 و فصل میزان دخالت نهادهایی مانند شهرداری در امالک و

اموال خصوصی یکی از موضوعات اساسی در فقه و حقوق 

اده های موسع، نقش شهرداری را در استفاسالمی است. دیدگاه

و تصرف از امالک خصوصی همانند نقش نظام اسالمی و در 

دم های مضیق با تقکنند و دیدگاهراستای آن تفسیر می

بخشیدن به اموال و دارایی خصوصی، نه تنها نقش دخالت 

یان مگیرند، بلکه حتی در صورت تزاحم شهرداری را نادیده می

 افعامالک و دارایی خصوصی و منافع عمومی جامعه، به نفع من

 دهند.  و اموال خصوصی نظر می

ای که میان فقه حقوق اسالمی دیده بدلیل ارتباط گسترده

ی پرداختن و حل و فصل این چالش و پرداختن به شود، برامی

مسائل و موضوعات شهری در جامعه اسالمی نیازمند مراجعه 

به منابع فقهی و حقوقی هستیم. با این استدالل که فقه 

گذاری، نقش مهمی در اسالمی به عنوان منبعی برای قانون

تشریح و توجیه راهکارهای موجود برای نهاد شهرداری ایفا 

د. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر نیز بررسی نقش کنمی

های عمرانی احکام تکلیفی تصرف امالک خصوصی در طرح

شهرداری از منظر فقه اسالمی است. به عبارتی دیگر به این 

شود که فقه اسالمی چه دالیلی برای توجیه مسأله پرداخته می

کند تا تصرف امالک خصوصی از سوی شهرداری مطرح می

های عمرانی خود اقدام نماید؟ به نسبت به انجام طرح بتواند

ها که الزمه ها و برنامهعالوه اینکه، ضرورت اجرای این طرح

ارائه خدمات عمومی و ارتقاء شهر است در مواردی تحدید یا 

ت ـرداری و حاکمیـرای شهـوصی بـسلب مالکیت خص

رهای آید که راهکاشود و در اینجا الزم میناپذیر میاجتناب

 حقوقی و تطبیق آن با احکام فقهی را بررسی کرد. 

 

 . مالحظات اخالقی 2

انجام تحقیق حاضر با در نظر گرفتن مالحظات اخالقی از 

 دهی دقیق، رعایت امانت، اصیل بودن تحقیق وجمله ارجاع

همچنین استفاده از سایر منابع به شیوه علمی و اخالقی 

 صورت گرفته است.

 

 ها. مواد و روش3

تحلیلی است. -روش مورد استفاده در پژوهش حاضر توصیفی

 ابعتحقیق نیز از نوع کیفی است که با مراجعه به اسناد، من

 آوری اطالعاتفقهی و مقاالت مرتبط با بحث، نسبت به جمع

 اقدام نموده است. 

 

 ها. یافته4

های عمومی و عمرانی تملك امالک و اراضی جهت اجرای طرح

های فقهی و حقوقی ترین فعالیتترین و سختهیکی از پیچید

سفانه در بعضی از موارد بدون دقت به احکام أاست که مت

پذیرد و از آنجا که اجرای سریع فقهی و حقوقی انجام می

های عمومی و عمرانی برای سازمان شهرداری از اولویت و طرح

ای از موارد از اهمیت درجه اول برخوردار است لذا در پاره

همیت و ارزش قانونی مصلحت و منافع شخصی تملك افراد ا

های سنگین برای غفلت نموده که گاهی منجر به تحمل هزینه

شود. عالوه برآن برای مالکین که ملکشان در شهرداری می

شود که آفرین میطرح عمرانی شهرداری قرار گرفته مشکل

سلب  سازد.بعضاً باعث نارضایتی گروهی از مردم را فراهم می

های شدن مالکیت افراد نسبت به امالک و اموال توسط ارگان

تحت لوای دولت، تفکر عدم برقراری نظم و عدالت اجتماعی و 
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ریزی صحیح، از جمله مشکالتی است که مردم با عدم برنامه

 آن روبرو هستند.

در تحدید یا تملیك امالک خصوص مردم از سوی شهرداری 

هلیت تملك و تصرف و مالکیت در باید دید که آیا شهرداری ا

اینگونه امالک  را دارد در واقع آیا توجیه فقهی است که چنین 

حقی را به شهرداری بدهد که به دلیل منافع عمومی بتواند 

توان کند. آیا می ملکیت خصوصی افراد را نقض یا آن را تحدید

به قواعد فقهی قاعده الحاکم ولی الممتنع قاعده ضرورت 

م اجتماعی( قاعده الضرر و ادله والیت فقیه و... )حفظ نظا

کننده و استناد کرد؟ استدالل این است که اگر این احداث

امر امر شرعی باشد: تبعاً ولیدولت تحت ریاست و حکومت ولیّ 

شرعی یا برای مراعات مصالح اسالم و مسلمین این کار را 

نظام یا برای سد و جلوگیری از اختالل در دهد انجام می

یعنی مثالً عبور و مرور و حمل کند معاش عباد این کار را می

ای شود و چارهشود و امور مردم مختل میوسائل سخت می

ها و این میادین نیست. پس اگر این تحت جز باز کردن این راه

امر باشد و او به خاطر مراعات مصالح اسالم و والیت ولیّ

امر ماذون است جانب ولیّ یا کسی که از مسلمین حکم کرد و 

حکم کرد، این جائز و نافذ است، در این صورت کالم در این 

است که آیا اجازه مالك شخصی در نظر گرفته شده است یا 

خیر؟ جواب این است که خیر، اذن مالك شخصی شرط 

اش مانع دهم، عدم اجازهنیست، حتی اگر او بگوید اجازه نمی

یا منصوب امر ارد، وقتی که ولیّ نیست و اذنش شرعاً اعتبار ند

او حکم کند، بدون شك او برای مراعات مصالح اسالم و 

ای است مثل اختالل در مسلمین که دارای مصادیق عدیده

عبور و مرور، که در این موارد اذن مالك شرط نیست. این 

جواز هم که جواز تکلیفی است. مراعات مسائل عامه در 

صورت گرفته باشد، جائز است.  صورتی که از سوی ولی فقیه

زیرا آن چیزی که مصلحت اسالم و مسلمین متوقف بر آن 

است یا حفظ نظام معاش عباد سدّ از اختالل نظام متوقف بر 

آن است. احکام تکلیفی برای تصرف امالک خصوصی توسط 

کنند که اصل ارائه شهرداری از این قاعده نیر پیروی می

ینکه مصالح اسالم و مسلمین خدمات به شهروندان است و ا

تأمین شود. در این صورت احکامی که از سوی شهرداری صادر 

شود، بر مبنای عقل و نشأت گرفته از اختیاراتی است که می

در چارچوب سرپرستی امت اسالمی و اداره جامعه اسالمی 

شوند و تباینی با منافع خصوصی نداشته، بلکه با طرح می

ع عموم بر منافع خصوصی به دنبال اولویت بخشیدن به مناف

 تأمین رفاه و آسایش همه شهروندان است. 

 

 . بحث5

 ی وشهرداری یکی از نهادهای مهم، اثرگذار و عمومی غیردولت

مستقل است )ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات 

قانون  3اساس ماده  ( که بر1373عمومی غیردولتی مصوب 

این نهاد  .(1)شود محسوب میها، شخصیت حقوقی شهرداری

 حلیبر مبنای اصل عدم تمرکز اداری در راستای اداره امور م

ت به ویژه عمران و آبادی شهر، بهداشت شهری و انجام خدما

ی استقالل مالی و اداری و اشهری شکل گرفته است و دار

ه بر این اساس، شهرداری ب. (2)حقوق متفاوت از دولت است 

ت مندی از شرایطی اسعنوان یك نهاد عمومی، نیازمند بهره

حاد آو  که از قِبَل آن بتواند خدمات مطلوبی را برای شهروندان

رای های فراهم کردن شرایط بجامعه فراهم سازد. یکی از راه

 ارائه خدمات عمومی از سوی شهرداری، دسترسی به امالک و

ی شهری، برداشتن موانع حقوقی و فیزیکی برای انجام فضا

های عمرانی است. این مسأله به شکل قابل توجهی با طرح

ست اها پیوند خورده مالکیت خصوصی افراد، نهادها و سازمان

 که از منظر فقه و حقوق بدان پرداخته شده است. 

های عمرانی برای فراهم شدن شرایط مناسب برای طرح

صرف امالک خصوصی حائز اهمیت است. توضیح شهرداری، ت

ناپذیری آن روعیت مالکیت خصوصی به معنای قیداینکه، مش

هایی نیست. یعنی در موضوع مالکیت در اسالم، محدودیت

هایی نظیر: ممنوعیت ربا، رشوه، احتکار، اضرار به غیر و مالیات

رفته ـر گـوان محدودیت در نظـنظیر: زکات و خمس به عن

وضوع بیان ـن مـر گرفتن ایـامام خمینی با در نظ شود.می

مسئله مالکیت در اسالم، هم مشروع، هم مشروط و »کنند: می

هم محترم است. اما این مشروع بودن بدین معنا نیست که هر 

خواهد بکند و مالکیت از  هر جایی بدست فردی هر کاری می

 بیاید، مشروع است. بدین ترتیب مشروع بودن مالکیت در



 1400نامه نوآوری حقوقی، ویژه  پزشکی، حقوقمجله  انو همکار میرشفیعی

 

 782 

 

مطابق موازین شرعی باشد. مالکیت  اسالم بدین معناست که

در صورتی که مشروع است که مطابق موازین شرع باشد، قابل 

ع باشیم، چه نباشیم و مالکیت احترام است، چه ما مرتج

این بدان معناست که مالکیت  .(3)« مشروع محترم نیستغیر

در اسالم قابل احترام است، اما کیفیت، نحوه بدست آوردن 

مالکیت حائز اهمیت است. همچنان که فقهای معاصر، بر 

قانونی دولت حقق ضمان غصب نسبت به تصرفات غیرامکان ت

ن زمینه ـای در ایهـاهلل خامناند. از جمله، آیتتأکید نموده

اگر زمین به فرمان حاکم شرع یا با مراجعه به به »ند: فرمایمی

قانون موجود دولت اسالمی از مالك قبلی آن بدست آمده 

باشد...، تصرف در آن متوقف بر اجازه مدعی مالکیت و با مالك 

 .(4)« قبلی آن نیست

ندی مهبرخی دیگر از فقها نیز با عنایت به اجازه مالك در بهر

بر این باور هستند که هرگونه تصرف ملك از اموال خود، 

ز ن، اآبرداری متعارف و مشروع از اشخاص و یا ممانعت از بهره

 وجانب هر فردی اعم حقوقی و حقیقی که باشد، بدون رضایت 

ر دد. بر این اساس باشآور میاذن مالك جایز نیست و ضمان

صورتی که شهرداری به عنوان یك نهاد هم بخواهد برای 

 ند،کارهای عمومی و ارائه خدمات از اراضی مذکور استفاده ک

ر دبایست رضایت مالکین را بدست آورد. همچنان که حتما می

فق اگر دولت با صاحبان ملك توا»کنند: این زمینه بیان می

ه م شرع جامع الشرایط، مصادرنماید و یا ملك، با حکم حاک

صرف به این ترتیب این دو فقه، ت .(5)« شود، محکوم به نیست

 ن بردانند و فتاوی ایشاامالک را مشروط به رعایت قانون می

شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات غیرقانونی دولت داللت 

 کند.می

ای از فقها حتی فراتر از این رفتند و تنها راه تصرف اموال عده

 دانند و مصرفتوسط دولت را، جلب رضایت مالکان آنها می

اند که به این امر رضایت دهد. آیت اهلل مالك را تشویق کرده

قطعه زمینی از جانب »بهجت در پاسخ به این سؤال که 

شهرداری جهت تأسیس مسجد به مبانی واگذار شده است. 

اخیرا شخصی مدعی است که مالك زمین است و شهرداری به 

ن نماز اجبار، اقدام به خرید زمین از وی نموده است، آیا خواند

اگر مغضوب »فرمایند در این مسجد جایز است؟ ایشان می

شود، ولی بهتر است مالك بوده و راضی نباشد، مسجد نمی

یکی دیگر از . (6)« اصلی، اصل زمین مسجد را رضایت دهد

هیچ زمینی را بدون اجازه »اند: فقها  نیز  در این رابطه  فرموده

بنابراین در نگاه  .(7)« توان تصرف نمود...مالك شرعی نمی

های اول، تصرف امالک خصوصی افراد برای اجرایی کردن طرح

عمرانی و ارائه خدمات عمومی نیازمند کسب اجازه از سوی 

باشد. در تمامی فتاوای یاد شده بحثی از مالکین آنها می

تعریض معابر به میان نیامده است، اما از آنجا که در تعریض 

شود و توسط شهرداری تصرف میمعابر بخشی از ملك افراد 

توان این شود از نظر نگارنده میتبدیل به خیابان یا کوچه می

 فتاوا را به تعریض معابر هم تسری داد.

 

 تقدم منافع عمومی بر خصوصی . 5-1

، های اسالمی، هرچند حقوق افراد اعم از مالکیتدر آموزه

ین ما اد، اگیرها و سایر حقوق فردی مورد توجه قرار میدارایی

رویه هنگامی که حقوق و منافع جمعی مطرح است، به شکل 

 شود. توضیح اینکه دو دسته از حقوق قابلدیگری مطرح می

طرح است؛ دسته اول که حقوقی است که شهروندان در 

یز حقوقی است که نباط با یکدیگر دارند و دسته دوم ارت

د شونمیشهروندان با یکدیگر دارند که حقوق عمومی نامیده 

تواند برای برتری دادن به در دسته اول، دولت نمی .(8)

ز اشهروندان ورود پیدا کند، اما در نوع دوم که خود بخشی 

دن تواند دخالت نموده و برای محقق شرابطه حقوقی است، می

ات حقوق شهروندان اقدامات مقتضی را انجام دهد. این اقدام

 وک ر امالتواند با دخالت دبرای نهادهایی مانند شهرداری می

ا بهای افرادی صورت گیرد که به طور دقیق در تضاد دارایی

 برآورده شدن حقوق جمعی و حقوقی قرار دارند. 

شود شهرداری نهادی عمومی و اختیاراتی که به وی اعطا می

ناشی از محقق شدن حقوق شهروندان در حیطه عمومی است. 

که  است بخشی به دلیل همان ارتباط نهادیاین مشروعیت 

شهرداری را به عنوان ابزاری حاکمیتی برای محقق شدن 

کند. در این رویکرد، شهرداری مصلحت عمومی تعریف می

بخشی از دولت در نظام اسالمی است و دولت و نهادهای 

زیرمجموعه آن از جمله شهرداری به مثابه حقوقی محور 
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ترسیم حقوق شهروندان است و در این رابطه متعهد به 

با توجه به اینکه تحقق . (9)هاست ها و مسؤولیتمحدودیت

سعادت جمعی در اسالم نیازمند افعال مثبت نظام سیاسی و 

نهادهای منبعث از آن است، تصرف امالک خصوصی در 

شرایطی که نفع عمومی در خطر باشد، امری الزم است. این 

های جمعی وفاداری به آرمان»رویکرد بر محور دو اصل طالیی 

ت و دولت نمایندگی این گیرد. حکومشکل می« فعل مثبت»و 

که شهرداری نیز به دلیل . (9)دارد  سعادت جمعی را بر عهده

ارتباط وثیقی که با زندگی شهروندان دارد، نیازمند اختیاراتی 

است که بتواند برای محقق شدن حقوق مختلف شهروندی، 

 نسبت به تصرف امالک خصوصی اقدام نماید. 

بخشی به تصرف تواند باعث مشروعیترویکرد دیگری که می

یرخصوصی امالک خصوصی توسط شهرداری گردد، تلقی غ

ی های مالی، شهرداربودن از شهرداری است. هرچند در عرصه

و  های خاص خود را دارد، اما از حیث نهادیدرآمد و هزینه

 هادیبایست نسبت به انجام تکالیف نانجام اعمال حاکمیتی می

خود اقدام نماید. در هر صورت، بخش غیرخصوصی از منظر 

ست ای و اموال دولتی عموم فقهی، شامل: مباحات عامه، اموال

در این رویه، تصرف امالک خصوصی توسط شهرداری  .(10)

ه املدر راستای مباحات عامه قابل توجیه است. زیرا مباحات ع

با در نظر داشتن مالحظات قانونی و حقوقی قابل تملك و 

تأیید  قانون مدنی نیز همین رویه را مورد. (11)انتفاع هستند 

لك ه مکقرار داده است. از جمله اینکه بیان کرده است: اموالی 

طابق مقررات ها را مم کلیه آنباشد و افراد مرداشخاص نمی

یك از مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر

ند اقسام مختلفه آنها تملك کرده و یا از آنها استفاده کن

هایی که شود؛ مثل اراضی موات یعنی زمینمباحات نامیده می

 27)ماده  زرع در آنها نباشدمعطل افتاده و آبادی و کشت و

 ق.م(. 

شود که نه ه اموال عمومی دانسته میمباحات عامه از جمل

ملك جامعه اسالمی هست نه ملك دولت اسالمی و هرکس 

ها، ماهی ها استفاده کند؛ مانند: آب رودخانهتواند از آنمی

دریاها، پرندگان آسمان و غیره، البته این آزادی استفاده، تا 

جایی است که تزاحمی در بین نباشد و در صورت ازدیاد 

وز تزاحم، جهت جلوگیری از ظلم و ستم به جمعیت و بر

ها نیازمند ها و تقسیم عادالنه، استفاده از آنحقوق انسان

تدوین قانون و اجرای آن توسط دولت است. بنابراین نقش 

دولت اسالمی در این زمینه از حیث نظارت و مدیریت است و 

عنوان  افراد و کارکنانی که در مجموعه دولت هستند هم به

گونه امتیازی، همانند دیگر از افراد جامعه بدون هیچ عضوی

توانند از مباحات، مطابق قوانین دولت اسالمی افراد، می

. مباحات 1توان نتیجه گرفت: پس می .(12)استفاده کنند 

. برای همه قابل استفاده است با رعایت 2عامه مالك ندارد. 

. تدوین قانون و نظارت بر اجرای آن 3قوانین و ضوابط آن. 

. افراد مشغول در 4توسط دولت بایستی صورت پذیرد. 

توانند از عنوان عضوی از افراد جامعه میمجموعه دولت به

در این میان با توجه به . (10)مند گردند مباحات بهره

هایی که توسط نهاد شهرداری در جامعه در نظر مسؤولیت

گرفته شده است، حق تصرف و دخالت در چنین امالکی را نیز 

تواند از این امکانات برای سامان دادن به باشد و میدارا می

 امور عمرانی جامعه اسالمی بهره ببرد.

ام شهرداری به عنوان نهاد متولی ارائه خدمات عمومی و انج

های عمرانی نیازمند دسترسی به برخی امالک خصوصی طرح

ست اهای مدنظر خویش و یا تصرف آنان به منظر انجام برنامه

ر همین اساس، اگر نوع رابطه افراد حقیقی با اموال و . ب(1)

هاد نها از نوع مالکیت نباشد، شهرداری به عنوان یك دارایی

رف تواند در امالکی که مالك حقیقی ندارند، تصحاکمیتی می

 های عمرانی خود را به پیش ببرد. نموده و پروژه

با عنایت به موارد مطرح شده برای تشخیص خصوصی یا 

غیرخصوصی بودن امالک از نظر فقهی، باید به نوع رابطه افراد 

و نهادها با امالک و اموال توجه نشان داد. چنانچه رابطه 

آورد، از نوع تولی شخص با آنچه که شارع آن را مال بشمار می

و والیت داشتن باشد نه تملك و مالك بودن، در زمره بخش 

زیرا در انفال، شود، مانند انفال. غیرخصوصی محسوب می

مالکیتی وجود ندارد، بلکه پیامبر )ص( یا امام معصوم )ع( یا 

ولی فقیه در عصر غیبت، فقط والیت بر انفال دارند؛ و به عنوان 

با پذیرش این شکل از حاکمیت . (10)آیند مالك، بشمار نمی

نهادهای دولتی بر اموالی که جنبه انفال دارند، نوعی 



 1400نامه نوآوری حقوقی، ویژه  پزشکی، حقوقمجله  انو همکار میرشفیعی

 

 784 

 

آید که در رپرستی دولتی )برای اموال عمومی( پدید میس

توانند مواقع ضروری از جمله نیاز به انجام کارهای عمرانی می

در آنان دخل و تصرف نمایند. این سرپرستی نه از حیث تسلط 

های عمرانی و بر منابع مالی آن، بلکه با هدف انجام پروژه

 گیرد.رسانی به شهروندان صورت میخدمت

این اوصاف، تصرف بخشی از امالک که حتی جنبه خصوصی  با

 جامرای انـتواند زمینه بو دارایی خاص افراد را ندارد، می

ا های عمرانی از سوی شهرداری را فراهم نماید. زیرپروژه

شهرداری به عنوان یك نهاد دولتی، تداوم بخش سلطه بر 

ی اموالی است که تحت مالکیت کسی قرار نداشته و در سو

. ستندهای عمرانی نیازمند مداخله همقابل، برای انجام پروژه

بل قا مسأله ارتباط داشتن انفال با حاکمیت در آیات قرآن نیز

ال مشاهده است. البته نگارنده درصدد قداست بخشیدن به اعم

ا و تصمیمات نهاد شهرداری نیست، بلکه به دنبال آن است ت

ات عمومی از حیث های الزم رای برای انجام خدمزمینه

نِ كَ عَونَحقوقی و فقهی فراهم آورد. از جمله آیه شریفه: َسْئَلُ

َبیِْنکُْم  و أَصْلِحُوا ذاتَ ا اللَّهَقُواتَّالْأَنْفالِ قُلِ اْلأَنْفالُ لِلَّهِ و الرَّسُولِ فَ

از تو » (؛1انفال/ینَ )نِو أَِطیعُوا اللَّهَ و رَسُولَهُ ِإنْ کُْنتُمْ مُؤْمِ 

ی انفال )غنائم و هرگونه مال بدون مالك مشخص( رهدربا

ز کنند بگو: انفال مخصوص خدا و پیامبر است، پس اسؤال مى

شتى د آخدا بپرهیزید و میان برادرانى را که با هم ستیزه دارن

 «ت کنید اگر ایمان داریددهید و خدا و پیامبرش را اطاع

(13). 

فرمایند: مواردی که در روایات به باره می امام خمینی در این

)ره( در نظر گرفته شده، همه از باب  عنوان انفال و ملك امام 

ذکر مصادیق آن هستند و متفاهم از مجموع روایات این است 

)ع( متعلق است، به عنوان واحدی است که بر  که آنچه به امام 

ک در همه یکی است و آن شود و مالموارد زیادی منطبق می

این است که: هر چیزی )اعم از زمین یا غیر زمین( که صاحب 

و مالکی نداشته باشد برای والی است تا آن را در مصالح 

ها نیز متداول است مسلمانان مصرف نماید و این در بین دولت

رسانی به بر این اساس، انجام امور عمرانی و خدمت .(3)

شهروندان نیز بخش مهمی از اهداف شهرداری در راستای 

مصالح مسلمین است که نیازمند دارا بودن زمین، تصرف در 

امالک مذکور و همچنین دسترسی به این قبیل امالک است. 

ند که انفال هر کبدین ترتیب، آیه یك حکم کلی را بیان می

باشد و تعبیر به انفال خود اشاره چه هست متعلق به پیامبر می

های طبیعی باشد. این قسم از ثروتی این حکم میبه فلسفه

باشد و به می )ص(مطابق فرموده قرآن کریم، ملك پیامبر اکرم 

و  )ع(اعتقاد فقهای امامیه بعد از پیامبر در اختیار امام معصوم 

ت در اختیار سرپرست مسلمانان )ولی فقیه( است در زمان غیب

تا مطابق مصلحت مسلمانان از آن استفاده کند. بدیهی است 

منظور از ملکیت پیامبر گرامی اسالم، امام )ع( و ولی فقیه، 

ملك منصب آنها است نه ملك شخصی. به همین دلیل این 

اکم شود؛ بلکه در اختیار امام و یا حاموال بین ورثه تقسیم نمی

گیرد. با توجه به اینکه شکل اداره جامعه امروزی می بعدی قرار

شود، بر عهده ها انجام میبه صورت نهادی و از طریق سازمان

رداری گام مهمی برای انجام گرفتن این اموال توسط شه

 رود.های عمرانی به شمار میپروژه

از جهت دیگر، مداخله و تصرف نهاد شهرداری با توجه به 

ه استدالل سرپرستی دولت اسالمی بر امور مختلف جامع همان

با  تباطهای مختلفی در ارقابل بیان است. با این وجود، دیدگاه

یا  ویت انفال مطرح است که به نوع رابطه مردم با اموال و مالک

ه عدم مالکیت آنان مربوط است. برخی بر این باور هستند ک

ته وانند مالك شناختمردم در زمان غیبت با اجازه دولت می

ق حشوند. برخی دیگر نیز بر این باور هستند که مردم تنها 

شوند. بنابراین در برداری دارند و مالك شناخته نمیبهره

 یا وصورتی که منابع مذکور راکد و بال استفاده باقی بماند 

تواند آنها را مصلحت اهم اجتماعی در کار باشد حاکم می

ا یو  ر افراد و نهاد دیگری قرار دهدتصاحب نموده و در اختیا

 اریبردخود به صورت مستقیم در آنان مداخله نمود و به بهره

صرف این توضیح، پشتوانه مستحکمی برای ت. (14)اقدام نماید 

 نندسازد که بتواو دخالت نهادهایی مانند شهرداری فراهم می

وال های عمرانی، به صورت مستقیم در امبا هدف انجام پروژه

  ند.ذکر شده مداخله نموده و نسبت به تصرف آنان اقدام نمای

های طبیعی تحت عنوان بخشی از ثروت در فقه اسالمی نیز

شود. تفاوت این بخش با در نظر گرفته می« مباحات عامه»

انفال در آن است که نسبت به این منابع، مالکیتی از سوی 
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دولت نیز وجود ندارد و به طور کلی در این زمینه، مالکیت 

برای هیچکس مطرح نیست. اموالی هستند که برای همه مردم 

توانند از آنها شوند. یعنی همه مردم میمیمباح شمرده 

حکومت اسالمی(  خالف انفال که امام )و استفاده کنند. بر

نسبت به آنها اختیارات مالکانه دارد و با رعایت مصالح جامعه، 

کند. البته نسبت به مباحات نیز گرچه در آنها تصرف می

ت حکومت مالکیتی ندارد، اما از آنجا که نقش امامت و حکوم

اسالمی، نظام بخشیدن به امور مختلف جامعه است، بر این 

تواند نسبت ها نیز نظارت و اشراف داشته و میبخش از ثروت

برداری از آنها اقدام نماید. بدین ترتیب دولت اسالمی بر به بهره

ها ضوابط و مقرراتی را برای ضرورت اساس مصالح جامعه و

این نوع نظارت و . (15)ماید ن ها مقرربرداری از این ثروتبهره

های اجرایی نظیر شهرداری نیز دخالت قابل تسری به دستگاه

های شهری شود و با توجه به اینکه بخش مهمی از پروژهمی

ناسب برای تحت اختیار شهرداری و با هدف انجام خدمات م

شود، نظارت و دخالت در چنین امالکی شهروندان دنبال می

 قابل توجیه است. 

استدالل دیگری که در زمینه احکام تکلیف و تصرف امالک 

رح ـرداری مطـرانی از سوی شهـهای عمخصوصی در طرح

شود، اختیارات گسترده دولت در همه جوامع و از جمله می

باید این نکته را مدنظر قرار  جامعه اسالمی است. ضمن اینکه

داد که اصطالحات حاکمیت، والیت و قدرت عمومی، تعابیر 

باشد که دولت از این صالحیت و مختلفی از این حقیقت می

اختیار برخوردار است که چه در مقام اداری کشور و چه در 

مقام وضع و اجرای قانون، اراده خود را بر اشخاص و سایر 

صنفی تحمیل کند و قدرت و صالحیتی نهادهای اجتماعی و 

این والیت دولت مبتنی  .(16)ر از قدرت دولت وجود ندارد برت

باشد، بدین دلیل که حفظ نظم بر عقل، بنای عقال و اجماع می

شر عمومی و اجرای عدالت اجتماعی، آرمان و شعارکلیه افراد ب

ها ناچار باشد، آرزویی مقدس و هدفی واال که تمام حکومتمی

-به پذیرفتن آن شده و آن را فلسفه وجودی خود اعالم می

کنند. این رویه درباره نهادهای مرتبط با حاکمیت در زمینه 

کند. بدین معنا وقتی وظیفه نهاد امور تخصصی نیز صدق می

عه است این نهاد رسانی عمومی به افراد جامشهرداری خدمات

بایست همواره پاسخگوی مسائل جدید شهری باشند  نیز می

(17). 

 مشترکات»از طرفی دیگر، در فقه شیعه مباحثی تحت عنوان 

موم وجود دارد که استفاده از آنها برای ع« ومیو مباحات عم

ها، مسجدها، مدارس، ها، خیابانآزاد است. از جمله: راه

شوند و جزو دسته مشترکات محسوب می« هاکاروانسراها، آب

توانند به طور مطلق آن را امالک خصوصی خود اشخاص نمی

ه رائابدانند یا استفاده از آن را برای دولت به عنوان مجری 

مه خدمات عمومی منع نمایند. بدین ترتیب در مباحات عامه ه

توانند به این منابع دسترسی و نسبت به مسلمانان می

ساسی با توجه به ویژگی ا. (18)یند برداری آنها اقدام نمابهره

هر سه دسته اموال مذکور یعنی مالك خاص نداشتن و تعلق 

توان از تمامی این اموال تحت عنوان به عموم جامعه، می

ه برداری از آن بر طبق مصالحنام برد که بهره« اموال عمومی»

ه ببرداری پذیر بوده و در مواردی نیز که این بهرهمکانعامه ا

گردد، این امر تحت نظارت دولت انجام و اشخاص اعطاء می

 مانع از استفاده دیگران نیست. 

اختیارات دولت و نهادهای مرتبط با آن از جمله شهرداری در 

راستای همان اصل قرآنی یعنی ارسال رسل و برپایی نظام 

ای که برای اثبات اصل بدین ترتیب از ادله. (19)باشد الهی می

مسئله والیت حاکم بر آن تکیه شده است این حکم بدیهی 

کم به قدری است که مورد وضوح این ح. (20)باشد عقلی می

پذیرش همه عقال است و در صورتی که داین از قبول دین 

تواند الزام سرپیچی کند، مدیون با مراجعه به هر دادگاهی می

خواست کند و محاکم هم چنین حکمی را او به قبول را در

با این پشتوانه نظری در فقه، امالک  .(21)کنند صادر می

توانند مانعی حقوقی برای انجام امور از سوی خصوصی نمی

نهاد شهرداری شوند. زیرا ارائه خدمات عمومی یکی از وظایف 

باشد. دولت است که هدف نهایی آن تأمین منافع عمومی می

رع و نظم دادن در همین راستا، استقرار نظم، احداث راه و شوا

به اماکن عمومی، ایجاد فضای سبز و غیره، از جمله نیازهای 

متعدد است که دولت در نقش انجام آنان باید اقدامات مناسب 

را عملی سازد. حال ممکن است برای تأمین این نیازها، حقوق 

خصوصی افراد و منافع عمومی در تعارض باشند. به رغم اصل 
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اصل اولویت و تقدم منافع ر فقه، احترام به مالکیت خصوصی د

کند که دولت به شرط جبران خسارت، تضاء میقعمومی ا

هرچند که هدف  .(22)متعرض حقوق خصوصی افراد شده 

رداری از بنهایی آن ارائه خدمات به عموم جامعه و یا بهره

رسانی است. بر این تصرف امالک خصوصی در ارائه خدمات

اساس به مانند اختیار دولت در تصرف امالک، در فقه حکومتی 

هم مصادیق گوناگون دیگری وجود دارد که حاکم به دلیل 

تواند مصلحت جامعه اختیاراتی دارد که به اعتبار آنها می

ت ندارد انجام اعمالی را که با قواعد حقوق خصوصی مطابق

 بدهد.

 

 گیری. نتیجه6

های عمومی و عمرانی برای سازمان اجرای سریع طرح

شهرداری از اولویت و اهمیت درجه اول برخوردار است. اما در 

ای از موارد از اهمیت و ارزش قانونی مصلحت و منافع پاره

شخصی تملك افراد غفلت نموده که گاهی منجر به تحمل 

آن برای  شود. عالوه بررای شهرداری میهای سنگین بهزینه

مالکین که ملکشان در طرح عمرانی شهرداری قرار گرفته 

شود که بعضاً باعث نارضایتی گروهی از مردم آفرین میمشکل

سازد. بر این اساس، قوانینی الزم است تا بتواند را فراهم می

مسأله تعارض میان حقوق و منافع شخصی و حقوق و منافع 

های عمرانی را حل نموده و زمینه را برای اجرای طرحعمومی 

شهرداری فراهم سازد. دالیلی که از جانب شهرداری در قالب 

های احکام تکلیفی جهت تصرف امالک خصوصی در طرح

شود، بیش از پیش ناظر بر وظیفه شهرداری عمرانی مطرح می

ای در قبال ارائه خدمات عمومی برای شهروندان است. نتیجه

ه از این بحث گرفته شد این است که اگر شهرداری در ک

راستای ریاست و حکومت ولیّ امر شرعی باشد، در امور مرتبط 

تواند اقدامات متناسبی را انجام دهد. با تکالیف خود نیز می

بدین معنا که نسبت به تصرف امالک شخصی اقدام نماید که 

ای شهروندان البته تنها توجیه آن نیز ارائه خدمات عمومی بر

است و تابع قانون و پرهیز از خودمحوری و منافع شخصی و 

نهادی است. بدین ترتیب اقدام شهرداری برای تصرف امالک 

امر شرعی یا خصوصی، در راستای دستورات و اختیارات ولی

برای مراعات مصالح اسالم و مسلمین است که ممکن است 

جلوگیری از اختالل فعالیت عمرانی انجام دهد و یا برای سد و 

کسی که از  کند. پس اگردر نظام معاش عباد این کار را می

جانب ولیّ امر ماذون است حکم کرد، این جائز و نافذ است که 

این بر پایه نظریه حکومت و ورود که در اصول فقه شیعه 

باشد که ناظر به تقدم دلیل شرعی بر دلیل جاری است می

 لی است.شرعی دیگر یا بر یك  اصل عم

ضمن اینکه تصرف امالک شخصی از سوی شهرداری به معنای 

 تعرض به مالکیت افراد نیست، بلکه در بسیاری از مواقع،

عت از ـرف در آن و یا ممانـخاص یا تصـك اشـرفتن ملـگ

ه برداری متعارف و مشروع از آن، از ناحیه هر کسی کبهره

 آورضمان باشد وباشد، بدون رضایت و اذن مالك جایز نمی

باشد. در صورتی که شهرداری هم بخواهد حتی برای می

 باید برداری نمایدالمنفعه از اراضی مذکور بهرهکارهای عام

ین ااز  گذار ما با الهامرضایت مالکین را تحصیل نماید. قانون

 قاعده یعنی ضمان ید از حقوق مالکانه در برابر استیالی

ر این حقوق، جلوگیری من غیر حق شهرداری بنامشروع و 

 ر هردنماید، مگر اینکه رضایت افراد را مدنظر قرار دهد. می

 ورسد کاربست احکام تکلیفی از منظر فقه صورت به نظر می

تواند وارد شدن این مباحث به حقوق، تا حدود زیادی می

مسأله تصرف امالک خصوصی هم از طریق رضایت و هم از 

 و اختیارات حاکم اسالمی وطریق قواعد فقهی نظیر مصلحت 

 نمایندگان آن را توجیه نماید. 

 

 . تقدیر و تشکر7

ن از تمام افرادی که به انحاء مختلف در تهیه و تدوین ای

 کنم.پژوهش مساعدت و همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 . سهم نویسندگان8

ن دویتکلیه نویسندگان مقاله حاضر  به صورت برابر در تهیه و 

 اند.حاضر مشارکت داشتهپژوهش 

 

 . تضاد منافع9

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: Among the duties of municipalities is the 

development of the city; Sometimes the implementation of 

development projects is hampered by the private property of 

individuals. The question is, what are the mandatory rules for seizing 

private property located in municipal development plans? 

Materials and Methods: The method of this article is descriptive and 

analytical based on books, articles and researches to collect data and 

information. 

Results: The necessity of seizing private property by the 

municipality, which is necessary for public services and upgrading the 

city, in some cases, limitation or expropriation of private property for 

the municipality and the government becomes inevitable. 

Ethical considerations: In all stages of writing the present study, 

while respecting the originality of the texts, honesty and 

trustworthiness have been observed. 

Conclusion: If the civil works of the municipality are ordered by the 

Shari'a governor: consequently, the Shari'a ruler decides this or for 

the benefit of the Muslims, and if someone who is authorized by the 

governor rules, this is permissible and effective. 
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