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Abstract
The development of passageways, streets and communication 

networks are the framework of cities in general. They are one of the 
main factors shaping the structure of the city that play the role of its 
vital arteries. There is a clear relationship between the development 
of the city, the growth of its land price, the dynamics and economy 
of the city, and all the activities of the inhabitants of the city with 
the passageways network. The development of societies, the 
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expansion of urbanization, and the emergence of many problems 
and restrictions in inefficient urban contexts, have created the need 
for policy-making, planning, and the implementation of public and 
development projects in the urban context. To solve this challenge, 
improvement and renovation plansconsider widening the passages 
as one of the appropriate solutions. Regarding the implementation 
of the principles and rules of these plans or not, there is a conflict 
between public rights and interests and private rights and interests of 
individuals. In this study, the reading of ‘LāḌarar’ maxim with the 
approach of the governmental jurisprudence of Imam Khomeini and 
Ayatollah Sistani is introduced as the appropriate criterion for solving 
this conflict. The maxim of ‘LāḌarar’ in this reading represents the 
authority and duty of the Islamic judge (ḥākim al-sharʻ) in denying 
harm (ḍarar) to the public. In this reading, the municipality is as the 
arm of governing and authorized by the government. In the course 
development process, the municipality does not have the right but 
the duty to widen the passageways. To resolve the conflict between 
private rights and public interests, the municipality is obliged to 
act in favour of public rights and interests wherever the denial of 
harm (ḍarar) to the public is proven, even if it is to the detriment of 
private rights and interests. The results of this view provide better 
and greater protection for the general rights of citizens and in cases 
of refusal and withdrawal, there is no need for a governmental 
decree, because the plan approved by the municipality, assuming it 
has legal conditions and the approval of the highest official of this 
institution, is the same as the governmental decree of the ruler.

Keywords: Widen the Passageways, Urban Management, Conflict 
of Rights and Interests, the ‘lā ḍarar’ Maxim, Governmental Decree, 
Governmental Jurisprudence, Ayatollahs Khomeini and Sistani.

http://www.Jostar-fiqh.maalem.ir


91

رفِع تعارض حقوق و 
منافع در توسعۀ معابر 

شهری، با نگاه به قاعدۀ 
الضرر

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

مقالۀ پژوهشی
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چکیده 
توسعۀ معابر و خیابان ها و در مجموع، شبکه های ارتباطی، استخوان بـندی شهرها هستند 
و به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل شــکل دهی ســاختار شهر به شــمار می روند و رشد، 
پویایی، اقتصاد شــهر و کلیۀ فعالیت های ســاکناِن یک شهر، ارتباط روشنی با شبکۀ معابر 
دارد. با توجه به پیشــرفت جوامع و گسترش شهرنشینی و ُبروز مشکالت و محدودیت های 
بســیار در بافت های ناکارآمد شــهری، نیاز است سیاســت گذاری و برنامه ریزی و اجرای 
طرح های عمومی و عمرانِی توســعۀ معابر صورت پذیرد. اما در مســیر اجرای توسعۀ معابر 
شهری جهت تأمین منافع شهروندان، با حقوق و منافع اشخاص در حوزۀ ملکیت و منافع و 
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حقوق مرتبط تعارضاتی ایجاد می شود که همواره سازش پذیر نیست و نیازمند مبنایی فقهی 
برای حل آن تعارضات اســت.  راه حلی مناســب برای حل این تعارضات،  خواِنش »قاعدۀ 
الضرر« با رویکرد والیی ـ حکومتی توســط امام خمینی و آیت الله سیستانی است. قاعدۀ 
الضرر در این خوانش، نمایانگر اختیارات و وظیفه حاکم شرع در نفی ضرر از عامه است و 
در این خواِنش، شهرداری به عنوان بازوی ِاعمال حاکمیت و مأذون از آن ناحیه است و در 
مسیر عملیاِت توسعه، نه اینکه حق دارد بلکه وظیفه تعریض معابر دارد و شهرداری موظف 
اســت برای رفع تعارض حقوق خصوصی و منافع عمومی، هر کجا که نفی ضرر از عامه 
ثابت شود به نفع حقوق و منافع عمومی اقدام کند، گرچه به ضرر حقوق و منافع خصوصی 
باشد. نتایج حاصل از این دیدگاه، حقوِق عموم شهروندان را بهتر و بیشتر تأمین می نماید و 
طرح مصّوب شهرداری در فرض دارا بودِن شرایط قانونی و تصویب باالترین مقام این نهاد، 

همان حکم حکومتی است.
کلید واژه هــا: تعریض معابر، منافع عمومی، تعارض حقوق و منافع، قاعدۀ الضرر، 

حکم حکومتی، امام خمینی، آیت الله سیستانی.

مقدمه )تبیین موضوع، پیشینه، نوآوری و روش تحقیق(
بخش بسیار مهمی از زیرساخت های اصلی انسان ساخت در جوامع زیستی شهری 
و روســتایی، به ویژه ســطوح زیادی از فضاهای باز و محیط های طبیعی و مصنوع، 
بـــه راه ها و شبکه های ارتباطی اختصاص دارد. توســعه و گسترش جوامع بشری و 
توجه بیشتر به محیط پیرامونی انســان ها و تغییر در روند استانداردهای زندگی سبب 
شده اســت تا شهرداری ها به عنوان کارگزاران شــهرها، در ارتباط با این مهم کارهای 

گسترده ای انجام دهند.
تعریض معابر به خصوص در مراکز شــهرهای بــزرگ همواره به عنوان موضوعی 
چالش برانگیز مطرح بوده اســت. پژوهش حاضر با درک دغدغۀ حوزۀ شهرسازی و 
طرح های توسعۀ شهری برای این که تعارض میان حقوق خصوصی و حقوق عمومی 
در طراحی را حل کند، تعریض و اصالِح معابر شهری را ازطریِق قاعدۀ الضرر دنبال 

می کند.
معدودی از مقاالت پژوهشی نیز تالش داشته اند از مسیر قاعدۀ الضرر، به پاسخی 
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مناســب برای حل این چالش دســت یابند. بــرای مثال بنگرید بــه مقالۀ کاویانی، 
محمدهــادی؛ »قاعدۀ الضرر و تعارضات فرد و اجتمــاع در جامعه«، پژوهش های 

فقهی، سال هشتم، بهار و تابستان 1391، شمارۀ 1.
امــا پژوهش هایی همانند مقالۀ فوق، درحِد قرائت مشــهور و فردگرایانه از قاعدۀ 
الضرر باقی مانده و از آن به صورت یک سویه برای رفع قوانین ضرری دربارۀ مالکان 
خصوصی ســود ُجســته اند و در هیچ کدام از تحقیقــات صورت گرفته، به ظرفیت 
»قاعدۀ الضــرر« با رویکرد فقِه حکومتی، جهت تهیه و اجرای طرح های شــهری 

توجه نشده است.
الزم به ذکر اســت که مفهوم تعارض حقوق و منافع، یک اصطالح »حقوقی« 
اســت؛ اما در اصطالح فقهی، »تعارض« درجایی است که امتناع و تنافی مدلول ها، 
مربوط به مقام تشریع و قانون گذاری باشد؛ ولی اگر این امتناع، مربوط به مقام امتثال 
باشد و امتثال هر دو در زمان و مکان واحد، ممکن نباشد، »تزاحم« نامیده می شود 
)خویی، 1368: 275/4؛ مظفر، 1382: 215/2(. ازاین رو »تعارض« موردبحث در این مقاله، 
به لحاظ فقهی »تزاحم حقوق و منافع« محســوب می شــود؛ زیرا امتثال و استیفای 
احکام وضعی مالکیت و حقوق مالکانه افراد )مالکان( با امتثال و اســتیفای احکام 

وضعی حقوق عامه، تزاحم و تصادم دارد.
در مواردی که نسبت میان دو حکم متزاحم، اهّم و مهم است، عمل به حکم اهّم 
بر مکّلف واجب است و از انجام مهم صرف نظر می نماید و چنانچه از جهت اهمیت 
با یکدیگر مساوی باشند، تکلیفی که زمانش جلوتر است، به حکم عقل مقّدم خواهد 
بــود؛ در غیر این صورت، مکّلف به حکــم عقل در انجام هریک از دو حکم مخّیر 

است )نائینی، 1417ق: 317/1؛ صدر، 1417ق: 26/7(.
رهیافــت نوین پژوهش حاضر از قاعدۀ الضرر بــا خوانش حضرات آیات: امام 
خمینی؟ق؟ و سیستانی، ما را به یک مبنای مهم در تعارض حقوق و منافع عمومی و 
خصوصی و نیز قوانین و مقررات ســلب و تملِک حقوق مالکانه در بستر طرح های 
توســعه، تعریض و اصالح در حوزه شبکه معابر شهری ُســوق می دهد و با نگاهی 
جامع و عادالنه، زمینۀ اعمال حاکمیت از ســوی شهرداری و برخورداری از قدرت 
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عمومی را تقویت می کند.
این تحقیق بر رویکرد کیفی و روش توصیفی ـ تحلیلی استوار است. جست وجو 
و گردآوری اطالعات در آن به شــیوۀ َاســنادی و کتابخانــه ای، و متکی به کتب و 
مقاالت و پایان نامه هایی است که در سه حوزۀ مطالعات شهری، پژوهش های فقهی 
و نیز مطالعات حقوقی صورت گرفته است. این مقاله را می توان دارای خصلت چند 
رشتگی دانست که تالش دارد گامی هرچند کوچک در مسیر شکل گیری و توسعۀ 
پژوهش های فقه شهر به مثابۀ یک عرصه مطالعات چندرشته ای و بین رشته ای، بردارد.

مفهوم معابر شهری و توسعۀ آن
معابر شــهری به عنــوان فضاهای عمومِی شــهری از عناصر مهم شــکل دهندۀ 
فرم اصلی شــهر، نماِد فرهنگــی و اجتماعی و برقرارکنندۀ ارتبــاط فضایی و اتصال 
فعالیت های شهری اســت و همواره موردتوجه شهرسازان و برنامه ریزان شهری برای 
تأمین حقوق و منافع عمومی قرار داشته اســت و نقش های متعددی را برعهده دارد، 
مانند عبور و مرور وســایل نقلیه، عبور عابران پیاده، عامل ارتباط میان کلیۀ فضاهای 
شهری، مهم ترین محل های عمومی یک شهر، مکانی برای فعالیت های اقتصادی و 

اجتماعی و نیز تشکیل ساختار و استخوان بندی شهر )مدنی پور، 1387، 213(.
مهم ترین بخش شــبکۀ معابر شهری راه هاست که همواره یکی از زیربنایی ترین 
عناصر در ســاختار یک شهر و محل ُبروز رویدادهای متنوع شهر ازقبیِل رفت وآمد، 
دادوســتد، تبادالت فرهنگی، انجام مراســم مذهبی، بیان آرای سیاســی و تفریح و 
َپرسه زدن بوده است. راه ها ساختار شهری را سرویس دهی و عناصر آن را به هم متصل 
می کنند و به کلیۀ ِالمان های محیط دسترسی می دهند )ســلطان زاده، 1370، 24؛ فروغی و 
حیدری نــژاد، 1389، 22؛ خادمــی و دیگــران، 1389، 95(. راه ها نام هایی دارند که از آن جمله 
می توان به خیابان، بلوار، کوی، کوچه، راسته، گذر اشاره کرد )سلطان زاده، 1370، 23(. 
بازارها در طراحی شــهرهای کهن، گونــه ای از راه ها بود که ضمن کارکرِد حرکتی، 
مرکز اقتصادی و اجتماعی شــهر به حســاب می آمد و اغلب بناهای مهم اقتصادی و 

اجتماعی درکناِر آن ها ساخته می شد )سلطان زاده، 1370، 24(.
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شبکۀ معابر دارای ساختار طراحی شده است و طراحان و برنامه ریزان شهری باید 
آن را به عنوان بخشــی از فضای شهری در نظر بگیرند که خوْد َمفصل بین فضاهای 
شــهری و مهم ترین عنصر ارتباط و تعامالت اجتماعی اســت )عباس زادگان و همکاران، 

.)165 ،1391
اما شکل گیری تدریجی بافت شهری و ناهمسانی، فرسودگی و نیز قدیمی بودِن 
آن ها بازنگری و اصالح و توســعه آن ها را ضروری م            ی سازد )وزارت مسکن و شهرسازی، 
1386، 26(. توســعۀ معابر عبارت است از: الف( افزایش َعرض معابر به گونه ای که از 
قطعات و امالک مجاور بخش هایی به روش قانونی تصرف شــود و از قطعاْت کسر 
و به عرِض معابر افزوده گردد؛ یا ب( ایجاد َمعبر ارتباطِی جدید یعنی از یک ســمت 
شــهر به سمت دیگر آن معبری کشیده شــود در صورتی که اطراف آن را زمین های 

کشاورزی و بایر تشکیل دهند )مهندسین مشاور آمود راه، 1376، 80-79(.

مفهوم تعارض حقوق و منافع فردی و عمومی
»حقوق عمومی« مجموعه قواعد امرکننده ای است که در مسیر تأمین منافع عامه 
به عنوان کل جامعه، بر رابطه بیــن دولت و مأموران دولتی با مردْم حکومت می کند 
و ســازمان های دولتی را منظم می ســازد. درمقابل، حقوق خصوصی بر روابط افراد 
صرف نظر از جایگاه و شــخصیت حقوقی آن ها تکیــه دارد و باالصاله منافع فرد را 
لحــاظ می کند و تأمین می نماید و ازطریِق برقراری نظــم و عدالت، منافع جامعه را 
درنهایــت حفظ می کند. درحالی که در حقوق عمومــی از همان ابتدا هدْف تأمین 
منافع جامعه، و نتیجۀ اصلی تأمین منافع جمع است و به طور جانبی و تبعی منافع آحاد 
و اشــخاص نیز تحصیل می شود. موضوع یا مخاطب و یا مکلف حقوق خصوصی 
معمواًل فرد یا افراد معدودی هستند، ولی در حقوق عمومی همه یا اکثریت، موضوع 

و مخاطب است )عمید زنجانی، 1377، 25/7؛ طباطبایی نژاد، 1398، 698(.
مفهوم »منافع عمومی« عبارت است از هر نوع شیء یا کاری که سود آن به عموم 
برگردد و یا بخشــی از مردم بدون آن که خصوصیاتشان منظور گردد از آن برخوردار 
شوند )عمید زنجانی، 1388، 180( یا هر آن چیزی که نیازهای مشروع شهروندان را برآورده 
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سازد )عباسی، 1389، 59( و برای عموم افراد جامعه دارای ارزش و سودمند تلقی شود و 
همگان امکان بالقوۀ استفاده از آن را داشته باشند )یوسفی، 1393، 151(.

تعــارض حقــوق و منافــع در پروژه های شــهری، بــه معنی هرگونــه اختالف 
یــا ناســازگاری  که بیــن افراد یــا گروه هــای مختلفی اســت کــه دارای مقاصد 
 و منافــع متفاوتــی از ســکونت و اشــتغال در شــهر و قلمــرو پــروژه هســتند 
)Peltonen, Sairinen, 2010: 328(. تعارض حقوق اشــخاص و منافع عمومی و درنتیجه 
تقابل بین دولت )متشــکل از نهادها و ارگان های اجرایی طرح های شــهری( و مردم 
)مالکین و ســاکنین محله های تحت پروژه( در بســتر فضاهای شهری، در ذهنیت 
و حتی عینیت ســاکنین خصوصی نفوذ پیدا می کنــد و مردْم منافع عمومی را نقطۀ 
مقابل منافع خصوصی به حســاب می آورنــد )زریونی، 1356، 12(. ایجاد شــکاِف بین 
حقوق اشــخاص )فضاهای خصوصی( و منافع عمومی جامعه )فضاهای عمومی( 
هم ســاکنین را به مقابله با منافع عمومی ســوق می دهد و هم تأثیر منفِی به ســزایی 
بر کمیت و کیفیت طرح های شهرســازی می گذارد و درنهایت نظام فضایی شهرها 

.)Zakharova, Jager, 2013, 10-11( متشنج می شود
البته مفهوم تعارِض حقوق و منافع، اصطالحی حقوقی اســت، اما در اصطالح 
فقهی، تعارض درجایی اســت که امتناع و تنافی مدلول ها مربوط به مقام تشــریع و 
قانون گذاری باشد. ولی اگر این امتناع، مربوط به مقام امتثال باشد و امتثال هردو در 
زمان و مکان واحد ممکن نباشد، »تزاحم« نامیده می شود )خویی، 1368، 275/4؛ مظفر، 
1382، 215/2(. ازاین رو تعارض موردبحث در این مقاله، به لحاظ فقهی »تزاحم حقوق و 
منافع« محسوب می شود، زیرا امتثال و استیفای احکام وضعِی مالکیت و حقوق مالکانۀ 
افراد )مالکان( با امتثال و استیفای احکام وضعِی حقوق عامه، تزاحم و تصادم دارد.

در مواردی که نسبت میان دو حکم متزاحم، اهم و مهم است، عمل به حکم اهم 
بر مکلف واجب است و از انجام مهم صرف نظر می نماید و چنانچه ازجهِت اهمیت 
با یکدیگر مساوی باشند، تکلیفی که زمانش جلوتر است به حکم عقل، مقدم خواهد 
بــود. در غیر این صورت، مکلــف به حکم عقل در انجام هریک از دو حکم مخّیر 

است )نائینی، 1417ق، 317/1؛ صدر، 1417ق، 7/ 26(.
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حقوق و منافع عمومی در توسعۀ معابر شهری
توســعۀ معابر بخشی از حقوق عمومی شهروندان تلقی می شود. چه این که معابر 
ازطریِق نقش ها و کارکردهای مختلف، تأثیرات وسیع در تأمین حقوق و منافع عمومی 
دارد، مانند امکان جابه جایی و عبور طریقه های مختلف ســفر، تأمین دسترســی به 
کاربری ها، شکل دادن به ساختار و معماری شهری، ایجاد بستری برای ارتباط های 
اجتماعی نظیر کار، خرید، مالقات و بازی، تأثیر بر کیفیت محیط زیست در اطراف 

معابر، تأثیر بر وضعیت اقتصادی محدوده و شهر )خادمی و دیگران، 1389، 99(.
بنابرایــن اغلب فعالیت های ســاکنان یک شــهر اعم از فعالیت هــای بازرگانی، 
فرهنگی، اداری، وقِت آزاد و غیره بســتگی کامل به شــبکۀ ارتباطی و معابر شهری 
دارد، ازاین رو طراحی درســت معابر عمومی باعث غنای زندگی اجتماعی می شود 

)قربانی و جام کسری، 1389، 60(.
به عالوه، معابر عمومی متعلق و مرتبط با تمام مردم است و موجودیتی غیر محدود 
دارد و مــردم و یکایک اعضای جامعــه آزادانه و به راحتی از آن اســتفاده می کنند 

)مدنی پور، 1387، 213(.
همین جنبۀ عمومی است که موجب شده تأمین و مدیریت آن برعهدۀ مسئوالن 
دولتی باشــد و یک کارگزار عمومی )معمواًل شــهرداری( آن را کنترل می کند تا در 

راستای منافع عمومی تأمین و اداره شود.
اما معمواًل شــبکۀ معابر در بافت های قدیمی و فرســوده بدون طراحِی پیشین و 
به صورت ُارگانیک و ناَهمسان ایجاد شده است  و عمدتًا بازمانده ای از حیات گذشتۀ 
شــهرها هستند. حمل ونقل در شــهرهای قدیم متکی بر وسایلی غیر از خودرو بوده 
و مقیاس طراحی و اجرای شبکۀ دسترســی شهری، پیاده َروی ساکنان یا استفاده از 
چهارپایان بوده است. ازاین رو اکثر معابر قدیمی دچار معضالتی مانند ُبن بست، َعرض 
اندک و ضریب دسترسی و نفوذپذیری پایین هستند )تاجدینی، 1392، 41(. چنین معضالتی 
موجب تناسب نداشتِن شبکۀ معابر قدیمی برای حمل ونقل و دسترسی شهری می شود.
گذرهــای کم َعــرض، ُپرپیچ وخم و غیرهندســی، مشــکالت متعــددی برای 
عبورومرور ســاکنان ـ به خصوص با وســایل نقلیه امروزی ـ ایجــاد می کند و تأمین 
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خدمات و تأسیسات شهری را نیز با مشکل مواجه می سازد. درصورِت وقوع حوادث 
و پیشــامد بحران )زلزله، آتش سوزی و...(، امدادرسانی در ارائۀ خدمات اضطراری 
به مناطق شــهری بسیار ُکند و دشوار خواهد بود )موســوی، 1388، 6-7(. چه این که در 
یک بحران یا وضعیت اضطراری، شبکه های ارتباطی نقش حیاتی تری در نجات جان 
انسان ها و تسریع عملیات بازسازی و بازگرداندن حالت عادی به شهر را برعهده  دارند 

)خلیلی و همکاران، 1390، 69(.
از ســوی دیگر، فراوانی استفاده از خودروی شخصی و حمل ونقل عمومی نیاز 
به معابر عریض و پارکینگ و زیرســازه هاِی مناسب را افزایش می دهد که عمومًا در 
بافت های فرسوده و شبکۀ معابر قدیمی قابل تأمین نیست و موجب کاهش مطلوبیِت 

زیستی برای بسیاری از ساکنان می شود )تاجدینی، 1392، 41(.
تعریض، طراحی و احداث شــبکۀ معابر جدید، ارتباط بین بخش های مختلف 
شهر را حفظ و تقویت می کند )جمال، 1388، 23(. به نظر می رسد تعریض معابر می تواند 
ازطریِق اصالح مسیرهای خطوط در استخوان بندی حمل ونقل همگانی باعث افزایِش 
سطح دسترسی به آن ها شود. ازطرفی، دسترسی مطلوب عاملی ضروری برای توفیق 

پایداری محیط شهری تلقی می شود )رهنما و لیس، آنا، 1385، 137(.
امروزه نیاز به محورهایی با ســرعت باال در شهرهای معاصر امری اجتناب ناپذیر 
اســت. ایجاد راه ها و مســیرهای ارتباطی جدید، تغییر مکان برخی از کاربری های 
شــهری ازطریِق تأثیر بر الگــوی رفتاری در ســفرهای درون شــهری و... می تواند 
بــر تصمیم گیری های مردم و بنگاه هــای اقتصادی تأثیر بگــذارد و حوزۀ عملکرد 
فعالیت های شــهری را افزایش  دهد و گامی در راستای اهداف شهرهای پایدار تلقی 

 شود )عظیمی، 1389، 13(.

حدود تعارض  حقوق و منافع در توسعۀ معابر
حفــظ و تأمین حقــوق و منافع عمومی در معابر شــهری، گاهی موجب تضییع 
حقوق و منافع فردی گشته اســت، ازاین رو سبب تعارض میان عرصۀ حقوق و منافع 
اشخاص فردی با عرصۀ عمومی جامعه شده است. شهرداری در راستای ایفای نقش 
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خود قوانینی وضع می کند که با حقوق اشخاص خصوصی در تعارض و تقابل است 
و علت اصلی شکســت در برنامه ها و طرح های ســاماندهِی ســاختار فضایی، عدم 

مشارکت و ممانعت اشخاص حقیقی است )عندلیب، 1387، 381(.
قوانین جاری کشــور که بر پایۀ آن، نظام شهرسازی به تملک امالک در فرایند 
اقدامات نوســازی و تعریض معابر شــهری می پردازد، عبارت اســت از : سه قانون 
مکمل که اطالعات ِاجمالی آن ها در جدول مقابل اشاره  شده است. بررسی محتوای 
این سه قانون نشان می دهد که متعارض ترین شاخص ها در اقداماِت نوسازی و توسعه 
و تعریض معابر عبارت اند از: حقوق مالکیت، مشارکت اجتماعی شهروندان و تأمین 

توافقی حق مالکیت خصوصی )ر.ک: خیرالدین و دالیی میالن، 1395، 25(.
ازاین رو درک حدود این تعارضات مهم است:

الف( تملک و تصرف اراضی و ابنیۀ اشخاص
یکی از مهم ترین علل ناکارآمدی طرح های توسعه و تعریض معابر شهری، تقابل 
آن ها با حقوق مالکیت خصوصی اســت )اســفندی، 1399، 3(. از یک سو شهرداری ها 
برای احداث و تعریض معابر شهری و جانمایی تأسیسات جانبی مانند سرویس های 
بهداشــتی، به امالک و اراضی اشخاص خصوصی نیازمند است و جانمایی مناسب 
این مکان ها، هم در بهســازی شهرها و هم در پاسخ به نیاز زیستی شهروندان کاماًل 
ضروری اســت و نبود آن نارضایتی عمومی را به دنبال دارد. از ســوی دیگر، در راه 
تحصیل و تملک اراضی ازســوی شــهرداری، تعارضاتی با حقوق مالکانۀ اشخاص 
به وجود می آید، مثاًل برخی مالکان ساختماِن مجاوِر متصل یا حدفاصل با آن، حاضر 
به جانمایی سرویس های بهداشــتی عمومی در مجاورت ملک خود نیستند که این 
معمواًل تصور عامۀ مردم دربارۀ مکان های عمومی به عنوان منبع آلودگی و کمینگاه 
بیماری های عفونی یا مشکالتی درمورِد تأمین امنیت در این سرویس های بهداشتی 

است.
چالش اساسی در تقابل بین حقوق اشخاص و منافع عمومی، زمانی بروز می کند 
که کل یا بخشــی از امالک خصوصی افراد بر ســر راه اجرای طرح های احداث و 
توســعه و تعریض معابر شهری قرار می گیرد و شهرداری برای ادامۀ روند کار مجبور 
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باشــد رضایت اشخاص )حقیقی یا حقوقی( را برای واگذاری حقوق خویش جلب 
کنــد اما صاحبان حقوق مالکانه از واگذاری حق خود به شــهرداری ها امتناع  ورزند 

)کامیار، 1394، 53(.
گاهی تعــارض  تصرف عدوانی پیش می آید که دســتگاه اجرایی بدون تصرف 
ملــک، مانع انتفاع مالک از حق ارتفاق یا حق انتفاع خود از ملک دیگری شــود و 
ذی نفــع با طرح دعــوِی ممانعت از حق رفع، ممانعِت دســتگاه اجرائی را بخواهد. 
ازایــن رو تصرف کنندۀ ســابْق ادعای خود را مبنی بر این کــه دیگری بدون رضایت 
او مال غیرمنقول را از تصرفش خارج کرده اســت، اعــادۀ تصرف خود را به آن مال 

درخواست می کند )صدرزاده افشار، 1382، 39(.
از سوی دیگر نیز گاهی مالک پس از توافق با شهرداری و امضای صورت جلسات 
انتقال ملک، از دریافت بهای ملک و انتقال رســمی آن به نام شهرداری خودداری 
نمی کند یا پس از دریافت بهای ملک حاضر به انتقال ســند به نام شهرداری نیست 
)طباطبایی، 1391، 69(. برخی از مالکان خصوصی هنگام توسعه و تعریض معابر شهری 
ازطریِق تغییر کاربری می کوشند به ارزش افزودۀ اراضی و گاهی قیمت های نجومی 

دست یابند.

ب( سلب منافع اشخاص از ملک
ممکن است اقدامات دستگاه های اجرایی منجر به سلب حق انتفاع یا حق ارتفاق 
شــود یا این که دستگاه دولتی بدون تملک ملکی فقط به عنوان حق ارتفاق از ملک 
اســتفاده کند یا در یک اقدام محدودکننده، استفادۀ مالک از ملک را محدود کند 
یا بهره مندی از منافع را محدود  کند یا اقدام دســتگاه اجرایی منجر به کاهش ارزش 
ملک  شــود یا باعث ازبین رفتِن هویت انتفاعی خاص ملک  شود که از آن به »تغییر 
منافع به شــکلی منفی« نام می برند. همۀ این فرض ها درصورِت اســتفادۀ دســتگاه 
اجرایی از منافع ملک و یا اضرار به منفعت امالک مجاور، مسئولیِت پرداخت بها و 
غرامت پیش بینی شده است. بنابراین فرض ها تعارض در این موارد روی می دهد: 1- 
حق انتفاع، 2- حق ارتفاق، 3- ایجاد محدودیت در اســتفاده از ملک برای مالک، 
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4- اضرار به ملک غیر )اجرای طرح موجب ورود خسارت به امالک مجاور شود(، 
5- کاهش ارزش ملک )نجفی ضیاء، 1397، 337(.

ج( ممانعت و مزاحمت از حق اشخاص
دســتگاه اجرایی )شهرداری ها( ممکن اســت در اجرای طرح های خود موجب 
تضییع حقوق اشخاص صاحب حق ارتفاق و انتفاع شوند که در این موارد، صاحبان 
ایــن حقوق دعوای ممانعت از حق را مطرح می کننــد. در دعوی مزاحمت از حق، 
شــخص مدعی است که دستگاه اجرایی برای اعمال حقوق مالکانۀ او در امالکش 
مزاحمت ایجاد کرده است، به این  صورت که مزاحم، اخالل جزئی ایجاد می کند و آن 
امِر اخالل آمیْز عامدانه است و این حقیقتًا موجب اختالِل تصرِف متصرف شود )متین 
دفتری، 1385، 240(. البته ازنظر عرف، برخی از مزاحمت ها و ممانعت های کوتاه مدت 
که موجب محدودیت جزیی در حقوق مالکانه می شــود، پذیرفته  شده اســت مانند 

آلودگی صوتی و ترافیک در کوچه )ساالری، 1400، 266(.

راه های رفع تعارضات  مزبور
مهم تریِن این راه حل ها به شرح زیر است:

الف( تغییرات قضایی و جمع میان حقوق و منافع
بعضی راهکارها در حکم دور زدِن تعارض اســت و پیشنهادهایی برای بازنگری 
محتوایی یا عملکردی قوانین موضوعه و تغییر کاربست های اجرایی و قضایی است تا 
بین حقوق اشخاص و منافع عمومی، جمع و تعادل ایجاد کند )خیرالدین و دالیی میالن، 

.)35 ،1395
به عنوان نمونه، مالکیت مختلط یا ترکیبی موجب سلب یا تحدید حقوق اشخاص 
درمورِد امالکی می شود که منفعت آن عمومی و فراگیر است و انحصار و بهره وری 
فردی از آن ها موجب ضرر و زیان عموم جامعه می شود. در این گونه موارد، مجوزی 
برای دولت فرض می شود تا مالکیت خصوصی ُمنضم به منفعت عمومی را به عنوان 

نوع جدیدی از مالکیت ها به رسمیت بشمارد )امجدیان، 1396، 135(.
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از طرح های دیگر، افزایش انگیزۀ مشــارکت شهروندان، توسعۀ منفعت عمومی، 
تقویت نظارت قضایی، تملک ملی در طرح های مصّوب، طراحی مدل های شراکتی 
جدید میان مردم و شهرداری ها و حتی سلب و تأمین حقوق مالکانه توسط شهرداری ها 

است )ر.ک: قاسمی، 1399؛ بهشتیان، 1385؛ خیرالدین، 1395؛ درویشی، 1391(.

ب( تقّدم حقوق و منافع اشخاص
به اقتضای اصل احترام به حقوق خصوصی، به همان اندازه که باید از تهدیدات 
ناشــی از اقدامات افراد برای منافع جامعه بیمناک بود، باید از قدرت رو به گسترش 
دولت نیز هراســان بود )کاتوزیان، 1390، 498/1(. براســاِس این دیدگاه، مقام دســتگاه 
مجری که دارای امتیاز سلب حقوق فردی است، موظف است صرفًا در چهارچوب 
طریقۀ پیش بینی شده در قانون و نیز پس از پرداخت ُمعّوض، به سلب یا تحدید حقوق 
اشخاص اقدام کند. رعایت  نکردن تشــریفات قانونی یا پرداخت حقوق اشخاص، 
این حق را برای شــخص ایجاد خواهد نمود تا از دســتگاه نظارتی داخل در سازمان 
م خواهی نماید. ازاین رو، آرای صادرۀ قضات دیوان  قضایی )دیوان عدالت اداری( تظلُّ
بر رویکرد حفظ و تقّدم حقوق و منافع خصوصی اشــخاص در مقام تعارض  تأکید 

ورزیده است )شیرزاد، 1392، 182(.

ج( تقّدم دولت در منافع و خدمات عمومی
در راســتای اجرای خدمات عمومی که متعلق به عموم جامعه است، قانون گذار 
بــرای حفظ منافــع عمومی دربرابِر منافع اشــخاص، برای دولت حــق تقّدمی قائل 
شده است، به گونه ای که دولت قدرت الزم را برای پیشبرد هدف های عمومی داشته 
باشــد )طباطبایی مؤتمنی، 1372، 239(. اصل منفعت عمومی در َرویۀ کشــورها مبتنی بر 
قانون اساســی و وضعیت سیاســی ـ اداری آن کشور شــکل می گیرد و هرگاه میان 
منفعت عمومی و خصوصی تعارض به وجود آید، باید منافع عمومی را درنظر بگیرد 

)امجدیان، 1396، 113(.
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د( تقدم اهداف اجتماعی حقوق
حــْق هدف اجتماعی دارد که باید به آن برســد )josserand 1939, 292(. هر حقی 
همراه با تکلیفی است و مجموعۀ این حقوق و تکالیف وظیفۀ برقراری نظام اجتماعی 
اســالمی را برعهده  دارد. هرچه از محدودۀ حقوق عمومی به سوی حقوق اشخاص 
نزدیک می شویم، توجه به اهداف اجتماعی حقوق و درنتیجه محدودیت های آزادی 
افراد کمتر می شــود و در حقوق عمومی کفۀ تکلیف سنگین تر، ولی در حق حقوق 
اشــخاص کفۀ تکلیف سبک تر است )بهرامی احمدی، 1377، 135/2(، پس تقّدم حقوق 

عمومی امکان پذیر است.

ه( تأمین حقوق و منافع عمومی براساِس اضطرار
در این دیدگاه به اســتناد قاعدۀ اضطرار به عنوان یک حکم ثانوی، حکم الزام به 
فروش اراضی به دولت، حکمی ثانوی و برخالف اصل است و وجود هرج ومرج در 
جامعه مبنای صدور چنین حکمی اســت و احراز و اثبات وجود خدمات عمومی و 
منفعت عام، عامل این استثنا شده است )ایرانشاهی، 1397، 33(. بنابراین دیدگاه، مصلحِت 
موجــِب صدور حکم باید به مرحلۀ ضرورت و اضطرار برســد و این خود، تضییقی 
برای حل تعارض ها و تشخیص ضرورت  و اضطرار است که معمواًل اثبات آن دشوار 
است )زرگوش، 1391، 53(. به عالوه به لحاظ متغیر بودِن مصلحت جامعه، احکام ثانوی 
در معرض تزلزل است و همواره امکان تغییر آن ها با برطرف شدِن اضطرار وجود دارد 

)ر.ک: کامیار، 1387، 148(.

و( رفع خسارت در حقوق و منافع عمومی به استناد قاعدۀ الضرر
»قاعــدۀ الضرر« یکی از قواعد فقهی ُپرکاربرد اســت که در بســیاری از مواقع 
عالوه بــر اجرا و جلوگیری از ضرر، بر بســیاری از احکام و قواعــد تأثیر می گذارد 
و جلــوی آثار اولی آن هــا را می گیرد و به این ترتیب، وضعیــت جدیدی را به وجود 
می آورد. این وضعیت در خیلی از موارد می تواند در تعامالت اجتماعی کارگشا باشد 
)کاویانی، 1390، 72(. ازاین رو، درصورِت احتمال ورود ضرر به منافع عمومی می توان با 
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محدود کردن منافع و حقوق اشخاص به جانب داری از منفعت جامعه، ضرر را نفی 
کرد و حقوق عمومی را مقّدم داشت )جعفری لنگرودی، 1361، 1464/3؛ الزیلعی، 1314،  6/ 

.)127
قانون گذار در مادۀ 132 ق.م، صاحب حقوق مالکانه را از اعمال حق خود در 
مواردی که متعارف نیســت و حاجتی از او بــر آورده نمی کند ولی باعث ضرر به 
دیگری می شود منع نموده است و به این  وسیله، از ورود ضرر به دیگری جلوگیری 
کرده اســت. درواقع، این مــاده بیانگر تئوری میزان و حــدود تصرفات در حقوق 
مالکانه اســت و مفاد مادۀ 30 ق.م را تبیین و تکمیل می کند. شایان  ذکر است که 
این ماده در کتب حقوقی، معمواًل در مقام بیان مثالی برای تزاحم قاعدۀ تســلیط و 
قاعدۀ الضرر ســخن گفته می شود )محمدی، 1376، 190؛ حسینی، 1396، 1/ 48؛ کاتوزیان، 

.)108 ،1376
دیدگاه های امام خمینی و آیت الله سیســتانی دربارۀ مفاد قاعدۀ الضرر هم سو با 
هم اســت و در آن یک جنبۀ حکومتی دیده  شده است که فقهای دیگر به آن توجه 

نداشته اند که توضیح آن در ادامه می آید.

رفع تعارض  با قرائت امام خمینی از قاعدۀ الضرر
قـاعـــدۀ الضرر معیار و ترازی است که بیشتر فقیهان معتقدند در اکثر ابواب و 
مســائل فقهی و حقوقی کاربرد و نتایج مهمی دارد )سیستانی، 1389، 27( و برخی دیگر 
»الضــرر و الضرار« را محــدود می کنند و تنها حاکمیت آن را بر قاعدۀ ســلطنت 
قبول دارند )امام خمینــی، 1414، ق129(. امام خمینی می گوید: از حدیث »الضرر« که 
پیامبر؟ص؟ در ذیل حکم خود دربارۀ َسُمَرة بن ُجْنَدب  َفزاری ذکر کرده اند، دو نکته 

استفاده می شود:
1- تحریم آسیب مالی و جانی به دیگران؛

2- ممنوعیت ایجاد فشارهای روحی و به وجود آوردِن تنگنا و سختی برای دیگران 
)امام خمینی، 1421ق، 520(.

سپس ایشان به تفکیک میان شــئون پیامبر؟ص؟ اشاره می کند و می نویسند که 
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هــرگاه در احادیث گفته ای با واژۀ »قضی« یا »حکم« یا »امر« به حضرت اســناد 
داده  شــده باشد، آن دســتورالعمل حکومتی و ســلطانی بوده و از شأن مدیریتی 
حضرت صادر شده اســت. گاهــی نیز از قرائن اســتفاده می شــود حکم صادره 
ســلطانی اســت، اگرچه از الفاظ فوق در روایت استفاده  نشده باشــد )امام خمینی، 
1414ق، 107-109(. آنگاه بررســی نشــان می دهد که بخشی از احادیث »الضرر« از 
همین قسم هســتند )بروجردی، 1429ق، 1028/23؛ کلینی، 1429ق، 426/10(. ازاین رو، این 
قاعده قاعده ای حاکمیتی شــمرده  شده است: »امر ِبما اّنه سلطاٌن علی االمة و ِباّن 
ُحکمه علــی االولین حکمُه علی اآلخرین منع الرعیة عــن االضرار والضرار« )امام 

خمینی، 1414ق، 129(.
بنابر دیدگاه امام خمینی در موضوع حکومت اســالمی و والیت  فقیه، وقتی  که 
گاه از قانون الهی و عادل باشــد، حق والیت داشته و مکلف به اجرای  شــخصی آ
فرمان هــا الهی اســت و از طرف دیگر، مردم نیز تکلیف بــه اطاعت دارند. این حق 
بــرای ولی  فقیه وجود دارد )امام خمینی، 1421ق، 622(. والیت مطلقۀ فقیه حاکم بر تمام 
امور سیاســی و اجتماعی اســت و محــدود به هیچ امری حتی احــکام فرعیۀ الهیه 
نمی شــود و احکام حکومتِی حاکم اســالمی صرفًا مقید به مصلحت عامه و منافع 
مردم اســت و حکومت به عنوان حکم اولی بر تمام احکام اولیه و ثانویه تقدم دارد. 
بنابرایــن والیت  فقیه  تنها بر حوزۀ فتوا و مرجعیت فقهی، اجــرای حدود و تعزیرات 
شــرعی، نظارت بر حکومت و نیز ســایر امور عمومی منحصر و محدود نمی شود و 
بر جمیع امــوری که امام معصوم؟ع؟ والیت دارد، فقیه نیز والیت خواهد داشــت، 
بلکه والیت فقیه مقید به جامع شرایط احکام فرعی الهی نیز نیست و تنها قید احکام 
حکومتی حاکم اســالمی »مصلحت عمومی مردم« اســت )خســروپناه، 1378، 205(. 
امام خمینی با اســتفاده از تعابیر متفاوتی ازجمله مصلحت کشور، مصلحت نظام و 
مصلحت اســالم، لزوم توجه و تالش برای تأمین مصالح و منافع عمومی را گوشزد 
می کند )شبان نیا و قربانی، 1392، 43(. در نگاه امام خمینی به شرحی که گفته شد، چون 
قاعــدۀ الضرر جنبۀ حکومتی و اجرایی دارد، هر زمان که مالکیت خصوصی منجر 
به ضرر و زیان جامعه شــود، حاکم با اختیار حاصله از متون شــرعی می تواند دایرۀ 
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اختیارات مالک را تضییق و اقدام به تملک نماید. بنابراین، رهبر جامعه هر کجا که 
مالکیــت را به حال جامعه مضر ببیند، می تواند آن را محدود یا لغو کند. بنا بر مبنای 

ایشان، از اختیارات ولی فقیه سلب مالکیت برای تأمین منافع عمومی است: 
»حاکم می تواند منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به 

صاحبش رد کند« )امام خمینی، 1386، 20/ 452(.
افزون بر آن، بررسی حقوقی نظریۀ والیت مطلقۀ فقیه در اندیشۀ امام خمینی، بیانگر 
آن اســت که دولت اسالمی علی االطالق حق دخالت و تصرف در همۀ موضوعات 
و امور حکومتی را دارد و این نهاد دارای کارکردی موضوعی و فاقد جنبۀ شــخصی 
اســت )هاشــمی، 1382، 66(. بنابراین در حوزۀ عمومی نیز همواره نقل وانتقال مالکیت 
منوط به رضایت مالک نیســت. به عبارتی هرگاه ولی امر صالح بداند که خیابان ها 
گسترش یابند و ازطرفی در مسیر عملیات توسعۀ ملک های شخصی قرار داشته باشد، 
در ایــن صورت به کار بردِن این ملک ها به ســود همگان، بــه رضایت مالکان آن ها 
بســتگی ندارد. نتیجه این که اقتضای والیت، از اختیار افکندن اختیار شــخص و یا 
ُامِت تحت سرپرســتی اســت، یعنی هرگاه تحت سرپرستِی شخصی باشد، اقتضای 
والیت از اعتبار انداختِن رضایت و اختیار او به کلی و در تمام چیزهایی است که به او 
تعلق دارد و هرگاه تحت سرپرستی ُامت باشد، الزمۀ آن از اعتبار انداختِن اختیار ُامت 
در چیزهایی اســت که به مصالح جامعه برمی گردد )مؤمن قمــی، 1375، 77(. از آن جا 
که تملک امالک برای حاکم مستلزم ارادۀ مالکان نیست، این امر به نحو یک جانبه 
صورت می گیرد و ارادۀ مالک در آن نقشی نخواهد داشت و هر کجا منافع عمومی 
اقتضا کند، مالکیت خصوصی حرمت خود را ازدست می دهد و براساِس نظر حاکم 
جامعه تبدیل می شود. البته این تملک ها نیز نباید  صرف ادعا و با هرج ومرج باشد و 
به بهانۀ این که چون منافع عمومی درمیان است، نهادهای حکومتی مانند شهرداری 
یا ادارات دیگر، به بهانۀ اقتدار حکومت و برقراری نظم شهری بدون توجه به حرمت 
مالکیــت خصوصی، اقدام به ســلب مالکیت نمایند، زیرا عالوه بر حرمت شــرعی 
آن، مخالفت با مبانی و فرمان های امام خمینی نیز شــمرده می شود )امام خمینی، 1386، 

.)478/10
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رفع تعارض   با دیدگاه آیت الله سیستانی در قاعدۀ الضرر
آیت الله سیســـتانی در تبیین مفاد قاعدۀ »الضرر«، مفاد قاعدۀ »الناس ُمسلطون 
علی أموالهم« و نفی حِق ممانعِت دیگران از تصرفات مالک را از مسلمات فقهی و 
احکام عقالیی و امضایی می داند )سیســتانی، 1414ق، 269-270(. ایشــان می گوید: در 
تفســیرهای موجود برای »الضرر و الضرار« بین مفاد »الضــرر« و »الضرار« فرق 
گذاشته نشده است، در حالی  که به نظر می رسد معنای این دو با هم متفاوت باشد و 
از مجموع »الضرر و الضرار« سه نکته استفاده می شود: نفی حکِم ضرری، حرمِت 
تکلیفی اضرار و وســیلۀ اجرایی که باعث می شــود اضرار در خارج تحقق پیدا نکند 

)سیسـتانی، 1414ق، 133/1(.
ایشــان ضمن بحث از مفاد قاعده، اصل را بر عدم والیت و نفی حِق دخالت در 
کار دیگران و اعمال حاکمیـــت بر دیگران می دانــد و دخالت به مقتضای »الضرر 
و الضرار« را ناشی از والیت پیامبر اکرم؟ص؟، ائمـــه؟مهع؟ و فقهـــا در امور عمومی 
جامعۀ اســالمی برای حفظ نظام اسالمی می داند )سیســـتانی، 1414ق، 149/1-151( و در 
توجیه دســتور پیامبر اکرم؟ص؟ به کندن درخت خرمای َســُمرة و اســتناد به  قاعدۀ 
»الضــرر و الضــرار« می گویــد: والیت عامــه مخصوص حضرت رســول؟ص؟ و 
معصومان؟مهع؟ است و آن در مواردی است کـــه مربوط به حفظ نظم عمومی و امر 
حکومتی نباشــد، ولی آن جا که مسئله، حفظ نظم عمومی و امـــر حکومتی باشد، 
آن حضــرت با والیت حکومتی دخالــت می کنند و این والیت مخصوص حضرت 
رسول؟ص؟ و معصومان؟مهع؟ نیست، بلکه فقیهـــی را کـه فقهـا بـرای تصـدی امـور 
حکومتی برگزیده اند نیز دارای این حکومت اســت )سیســتانی، 1414ق، 204ـ  205( و در 
این مورد ممکن اســـت ازباِب حکم حکومتی بوده باشــد، یعنــی از آن  جهت که 
حضرت رسول؟ص؟ در حفظ نظاْم والیت داشتند و چون کندن درخت ازجهِت حفظ 
نظم عمومی الزم بود، آن حضرت چنـــین دستوری دادند. ازاین رو، برفرض این که 
حضرت والیت عامه بر جان و مال مردم نداشته اند، بـــاز می توانستند ازجهِت حفظ 

نظم عمومی به کندن درخت دستور بدهند )سیستانی، 1414ق، 205-204(.
آیت الله سیستانی در کتاب قاعدۀ الضرر و الضرار، به  این قاعده در راستای اثبات 
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والیت  فقیه در حفظ نظم عمومی استناد می کند )سیستانی، 1414ق، 72(. ایشان قائل به 
والیت  فقیه در سه حوزۀ افتاء، قضا و ُامور حسبیه به معنی موّسِع آن بلکه برخی دیگر 
از شئون امام معصوم؟ع؟ و حاکم اســالمی است. ازاین رو درزمینٔه زعامت سیاسی 
جامعه، والیت را برای فقیه جامع الشرایطـ  در راستای حفظ نظام مملکت اسالمی که 
مقبول عامۀ مؤمنان استـ  پذیرفته  است. بنابراین گرچه ایشان مستقیمًا قائل به والیت 
مطلقۀ فقیه نیست، اما با توسعۀ گسترۀ دایرۀ امـور حسبیه و نظر بـه ِاعمال والیت در 
ُامور عامه که نظم جامعۀ اســالمی بر آن ها متوقف است، بسیار بـــه نظریـــۀ والیت 

مطلقۀ فقیه نزدیک و بلکه متحد می شود.
آیت الله سیستانی با تعبیر اختیارات و صالحیت های حاکم و مجتهد جامع الشرایط 
بــه والیت و حتی تأکید بر والیت شــرعی، این َمنصب را یک وظیفه و حق دینـــی 

می داند )سیسـتانی، 1414ق، 1/ 205؛ سیستانی، 1417ق، 1/ 15(.
آیت الله سیســتانی از »بعض االعاظم« که امام خمینی مراد است، نقل کرده که 
ایشان وســیلۀ اجرایی را ازجمله »الضرر« استفاده کرده اســت، اما می افزاید: به نظر 
مختار، از جملۀ »الضرار« لزوم اتخاذ ابزارها و وسایل اجرایِی الزم فهمیده می شود. 
دیدگاه امام خمینی دربارۀ قاعده الضرر اعالم »اختیار« حاکم شرع برای نفی ضرر 
اســت یعنی حاکم شرع می تواند به خاطر نفی ضرر، ســلب مالکیت کند. آیت الله 
سیستانی از این باالتر می داند که »اختیار و وظیفه« نمایانگر حاکم شرع در نفی ضرر 
باشد )سیستانی، 1414ق، 151/1(. بنابراین نه تنها حاکم شرع اختیار آن را دارد )مطابق نظر 
امــام خمینی( که در جهت منافــع و مصالح عامه مردم، تعریض معابر و تبعات آنـ  
ازقبیِل تصرف ملک خصوصی و خرید اجباری آن به قیمت عادالنه و یا عقب نشینی 
ملک ـ را انجام دهد، بلکه ازمنظِر وظیفۀ حکومتی برای محافظت از منافع عمومی 
و جلوگیری از آسیب و ضرر اشخاص به مصالح و منافع عامه و حقوق آن ها در شهر 
و مناســبات شــهری )ازجمله حقوق و منافع مرتبط با معابر( موظف است وسایل و 
مسیرهای اجرایی الزم را برای محافظت از این حقوق منافع عمومی بپیماید و هرگونه 
اقدام ضروری را برای منع ضرررســانِی اشخاص به این حقوق و منافع عمومی انجام 

دهد.
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مسئولیت حکومتی شهرداری
بنابر آنچه گفته شد، حکومت می تواند از هر امری، چه عبادی و چه غیرعبادی تا 
زمانی که جریان آن مخالف مصالح اسالم است، جلوگیری کند و چنانچه طرح های 
عمومی با حق ســلطنت افــراد در تزاحم قرار گیرند، حقــوق عمومی مقدم بر حق 
سلطنت افراد می  شــود )خمینی، 1368، 171/20(. بنابراین اگر مصلحت جامعۀ اسالمی 
باشد، می توان از یک مالک یا گروهی سلب مالکیت کرد و چنانچه برای طرح های 
عمرانی نیاز به تصرف در اموال و امالک افراد باشد، دولت و حاکم اسالمی نخست 
ســعی می کند ازطریِق جلب رضایت مالک اقدام کند، ولی چنانچه مالک رضایت 
ندهد دولت ناگزیر اســت به نفع عموم وارد عمل شــود و در حق افراد به طور قهری 

دخالت کند )محقق داماد، 1376، 131/2؛ مطهری، 1377، 35/2(.
اما آیا شــهرداری ها را می توان همان حکومت و دولت دانست؟ شهرداری یک 
 نهاد عمومی غیردولتی و مســتقل اســت و دارای شخصیت حقوقی است. این نهاد 
برطبــِق اصل عدم تمرکــز اداری به منظور ادارۀ امور محلی ازقبیــِل عمران و آبادی، 
بهداشت شهر و... تأسیس  شده است و دارای استقالل مالی و اداری و حقوق متمایز 
از دولت اســت، اما هرچند شــهرداری ها از بدنۀ دولت مستقل هســتند و از بودجۀ 
عمومی استفاده نمی کنند، جداسازی این نهاد رسمی از دولت به علت رعایت اصل 
عدم تمرکز است و این به معنای برخوردار نبودن از قدرت حاکمیت نیست. به  موجب 
مادۀ 3 قانون، شــهرداری ها دارای شــخصیت حقوقی هســتند و تردیدی نیست  که 
شهرداری برخوردار از قدرت عمومی است. حتی درصورِت بروز چنین تردیدی، باید 
گفت صرف نظر از اثبات این قدرت برای شهرداری، این نهاد با توجه به قانون نحوۀ 
خرید و تملک اراضی حداقل درخصوِص تملکات، از قدرت حاکم برخوردار است 
)مادۀ  واحدۀ قانون فهرســت نهادها و مؤسســات عمومی غیردولتی مصوب 1373؛ کامیار، 1387، 48(.
در نظریۀ والیت  فقیه و فقه حکومتی، فقیه جامع الشرایط که زمام تمام امور جامعه 
را در دست دارد، می تواند اختیارات خود در بخش قضا و یا برخی بخش های دیگر 
را به سایرین تفویض کند، ازاین رو معنی والیت امام یا فقیه این نیست که او شخصًا 
بدون واســطه همۀ امور و شــئون حکومت را به عهده بگیرد، بلکــه به هر اندازه که 
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گســترۀ حکومت گسترده تر و نیازها و وظایف بیشتر باشد، قوا و َدوایر بیشتری برای 
ادارۀ جامعه نیاز است که بخشی از اختیارات را به دست گیرد. بنابراین همۀ نهادهای 
حکومت ازجمله قوای سه گانه و قوانین کشور با تنفیذ ولی  فقیه مشروعیت می یابند 
و همان گونه که حکم حکومتی از احکام اولیه است، تصمیمات مقامات ذی َصالح 
که در حدود صالحیت آن ها اتخاذ می شود نیز از همان اعتبار برخوردار است و همان 

الزام ناشی از حکم حکومتی را در پی خواهد داشت )ر.ک: مؤمن قمی، 1373، 11(.
شــهردار را ولی فقیه منصوب نمی کند، اما مطابق با فرایند مورد امضای ولی فقیه 
)قانون شــورای شــهر و شــهرداری ها( انتخاب و تعیین می شــود، ازاین رو مأذون از 
ولی فقیه محســوب می شــود. بنابراین از آن جا که امر تشخیص صالح و سودمندی 
تعریض معابر برای عامۀ مردم برعهدۀ شهرداری نهاده شده است و ازطریِق تصویب 
طرح مصداق می یابد، تصویب طرح در حکم همان تشخیص حاکم است و اختیار و 
وظیفۀ الزام آور حاکم را دارد و برای مالک در اصِل انتقال یا تصرفات الزِم شهرداری، 
اختیاری باقی نمی گذارد، اما جبران خســارات اشــخاص برعهدۀ شهرداری خواهد 
بــود. درصورِت عدم حصول توافق با شــهرداری، مطابق مادۀ 8 الیحۀ قانونی نحوۀ 
خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و... مصوب 1358، 
اشــخاص می توانند باوجود اختالف ارزش و قیمت زمیــن، ملک خود را با تقدیم 
دادخواســت از دادگاه مطالبه نمایند، به ویژه در مواردی که دســتگاه اجرایی بدون 
رعایت تشریفات به تصرف ملک پرداخته باشد و باعث ایجاد ضرر و ایراد خسارت 
به آن ها شــود. ازجمله دعــاوی قابل طرح می توان به تعارضــات تصرفات عدوانی، 

مزاحمت، ممانعت از حق و خلع ید اشاره کرد )شمس، 1385، 327(.

نتیجه گیری
در عرصۀ فضاهای عمومی شــهری، شــبکۀ معابر از عناصر مهم شــکل دهندۀ 
فرم اصلی شــهر است که اتصال فعالیت های شهری ســبب شده است تا نقش های 
عملکردی متعددی را ایفا کند و ضمن دارا بودن کارکرِد حرکتی، ازجهِت اقتصادی 

و تعامالت اجتماعی و حتی به عنوان نماِد فرهنگی لحاظ شود.
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برخی از معابر شــهری در بافت های قدیمی و فرســوده، بدون طراحی پیشین و 
به صورِت ناهمســان و ناهمگون شکل می گیرند و فرســودگی و قدیمی بودِن آن ها 
بازنگری و اصالح و توسعۀ آن ها را ازجهِت افزایش عرض معابر و ایجاد معبِر ارتباطِی 

جدید ضروری م            ی سازد.
تعریض معابر بخشــی از حقوق عمومی شــهروندان تلقی می شود، چراکه معابر 
عمومی متعلق و مرتبط با تمام مردم است. در بستر پروژه های تعریض معابر، تعارضاتی 
برای تحصیل و تملک اراضی از ســوی شهرداری با حقوق مالکانۀ اشخاص ایجاد 
می شود یا تعارضات دیگری در  تصرفات دستگاه اجرایی یا بهره مندی از حق انتفاع یا 

حق ارتفاق یا منافع ملک و یا تضییع حقوق اشخاص به وجود می آید.
در این گونه تعارضات، حقوق عمومی به دنبال تأمین حقوق و منافع جامعه است 
کــه به طور جانبــی و تبعی نفی منافع اشــخاص را درپــی دارد. بعضی راهکارهای 
ارائه شده، در حکم دور زدن تعارض است یا پیشنهادهایی برای بازنگری محتوایی یا 

عملکردی قوانین موضوعه و یا تغییر کاربست های اجرایی و قضایی است.
برای رفع این تعارضات، ارجاع به قاعدۀ الضرر براساِس دیدگاه های امام خمینی 
و آیت الله سیســتانی پیشــنهاد می شــود. نتایج حاصل از این دیدگاه، حقوِق عموم 

شهروندان را بهتر و بیشتر تأمین می نماید.
امام خمینی و آیت الله سیســتانی بخش الضرار در قاعدۀ الضرر را ناظر به حکم 
حکومتی )والیی/سلطانی( می دانند و قائل هستند که مفاد الضرر بیانگر شأن حاکم 
شرع است. بنابراین آنچه از مفاد الضرر استفاده می شود، چیزی بیش از تقیید احکام 
به نبود ضرر است. الضرر از دیدگاه امام بیانگر اختیار و حق حاکم برای نفی اضرار 
است و از دیدگاه آیت الله سیستانی با حفظ نظر امام، نه تنها از اختیارات حاکم بلکه 

وظیفۀ حاکْم نفی اضرار است.
درنتیجۀ این خوانش، شهردار، منصوب ولی فقیه نیست، اما مطابق با فرایند مورد 
امضای ولی فقیه )قانون شورای شهر و شهرداری ها( انتخاب و تعیین می شود و به عنوان 
بازوی ِاعمال حاکمیت اســت و طرح مصوب شهرداری در فرض دارا بودن شرایط 
قانونی و تصویب باالترین مقام این نهاد، همان حکم حکومتی است و اگر شهرداری 
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در مســیر اجرای عملیاِت تعریض معابر، صالح بداند که خیابان ها گســترش یابند، 
نه تنها از اختیارات و صالحیت های او اســت بلکه شــهرداری وظیفه و حق تعریض 
معابر را دارد و اگر در مســیر عملیات تعریض معابر، ملک های شخصی قرار داشته 
باشد، شهرداری موظف است برای حل تعارض، هر کجا که نفی ضرر از عامه ثابت 
شد، به نفع حقوق و منافع عمومی اقدام کند، گرچه به ضرر حقوق و منافع اشخاص 

)درصورِت عدم امکان جمع( باشد.
البته ایــن ِاعمال حاکمیت )تملک هــا( نهادهای حکومتی مانند شــهرداری یا 
اداره هــای دیگر، به بهانۀ اقتدار حکومت و برقراری نظم شــهری نباید  صرف ادعا و 
با هرج ومرج باشــد و به بهانۀ این که چون منافع عمومی درمیان است، بدون توجه به 
حرمت حقوق و منافع اشــخاص اقدام به ســلب مالکیت کنند، چه این که عالوه بر 
حرمت شــرعی آن، مخالفت با مبانی و فرمان های امام خمینی نیز هســت. ازاین رو 
این رویکرد با نگاهی جامع و عادالنه، زمینۀ اعمال حاکمیت ازســوی شــهرداری و 

برخورداری از قدرت عمومی را تقویت می کند.
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