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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
1. Elahi Khorasani – M; (2022); “Resolving the Conflict between Rights and Interests in the Development
of Urban Passageways “; Jostar_ Hay Fiqhi va Usuli; Vol: 8 ; No: 26 ; Page: 89-124 ;
10.22034/jrj.2022.63138. 2417

© 2022, Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction
in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from
the authors or the publishers.

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

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.
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چکیده

توسعۀ معابر و خیابانها و در مجموع ،شبکههای ارتباطی ،استخوانبـندی شهرها هستند
و بهعنوان یکی از اصلیترین عوامل شــکلدهی ســاختار شهر بهشــمار میروند و رشد،
ســاکنان یک شهر ،ارتباط روشنی با شبکۀ معابر
پویایی ،اقتصاد شــهر و کلیۀ فعالیتهای
ِ
ُ
دارد .با توجه به پیشــرفت جوامع و گسترش شهرنشینی و بروز مشکالت و محدودیتهای
بســیار در بافتهای ناکارآمد شــهری ،نیاز است سیاســتگذاری و برنامهریزی و اجرای
طرحهای عمومی و عمرانی 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
 .1الهی خراسانی ،مجتبی .)1401( .رفع تعارض حقوق و منافع در توسعۀ معابـر شهـری .فصلنامۀ علمیپژوهشی جستارهای
ِ
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حقوق مرتبط تعارضاتی ایجاد میشود که همواره سازشپذیر نیست و نیازمند مبنایی فقهی
برای حل آن تعارضات اســت.راهحلی مناســب برای حل این تعارضات  ،خو ِانش «قاعدۀ
الضرر» با رویکرد والیی ـ حکومتی توســط امام خمینی و آیتالله سیستانی است .قاعدۀ
الضرر در این خوانش ،نمایانگر اختیارات و وظیفه حاکم شرع در نفی ضرر از عامه است و
در این خو ِانش ،شهرداری بهعنوان بازوی ِاعمال حاکمیت و مأذون از آن ناحیه است و در
عملیات توسعه ،نه اینکه حق دارد بلکه وظیفه تعریض معابر دارد و شهرداری موظف
مسیر
ِ
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
حقوق عموم شهروندان را بهتر و بیشتر تأمین مینماید و
باشد .نتایج حاصل از این دیدگاه،
ِ
ّ
بودن شرایط قانونی و تصویب باالترین مقام این نهاد،
طرح مصوب شهرداری در فرض دارا ِ
همان حكم حكومتی است.
کلید واژههــا :تعریض معابر ،منافع عمومی ،تعارض حقوق و منافع ،قاعدۀ الضرر،
حکم حکومتی ،امام خمینی ،آیتالله سیستانی.
جستارهای
فقهی و اصولی

سال هشتم ،شماره پیاپی26
بهار1401
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مقدمه (تبیین موضوع ،پیشینه ،نوآوری و روش تحقیق)

بخش بسیار مهمی از زیرساختهای اصلی انسانساخت در جوامع زیستی شهری
و روســتایی ،بهویژه ســطوح زیادی از فضاهای باز و محیطهای طبیعی و مصنوع،
بـــه راهها و شبکههای ارتباطی اختصاص دارد .توســعه و گسترش جوامع بشری و
توجه بیشتر به محیط پیرامونی انســانها و تغییر در روند استانداردهای زندگی سبب
شدهاســت تا شهرداریها بهعنوان کارگزاران شــهرها ،در ارتباط با این مهم کارهای
گستردهای انجام دهند.
تعریض معابر بهخصوص در مراکز شــهرهای بــزرگ همواره بهعنوان موضوعی
چالشبرانگیز مطرح بودهاســت .پژوهش حاضر با درک دغدغۀ حوزۀ شهرسازی و
طرحهای توسعۀ شهری برای اینکه تعارض میان حقوق خصوصی و حقوق عمومی
ازطریق قاعدۀ الضرر دنبال
در طراحی را حل کند ،تعریض و اصالح معابر شهری را
ِ
ِ
میکند.
معدودی از مقاالت پژوهشی نیز تالش داشتهاند 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» ،پژوهشهای
فقهی ،سال هشتم ،بهار و تابستان  ،1391شمارۀ .1
درحد قرائت مشــهور و فردگرایانه از قاعدۀ
امــا پژوهشهایی همانند مقالۀ فوق،
ِ
الضرر باقی مانده و از آن بهصورت یکسویه برای رفع قوانین ضرری دربارۀ مالکان
خصوصی ســود ُجســتهاند و در هیچکدام از تحقیقــات صورتگرفته ،به ظرفیت
فقه حکومتی ،جهت تهیه و اجرای طرحهای شــهری
«قاعدۀ الضــرر» با رویکرد ِ
توجه نشدهاست.
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 مدلولها،
مربوط به مقام تشریع و قانونگذاری باشد؛ ولی اگر این امتناع ،مربوط به مقام امتثال
باشد و امتثال هر دو در زمان و مکان واحد ،ممکن نباشد« ،تزاحم» نامیده میشود
(خویی275/4 :1368 ،؛ مظفر .)215/2 :1382 ،ازاینرو «تعارض» موردبحث در این مقاله،
به لحاظ فقهی «تزاحم حقوق و منافع» محســوب میشــود؛ زیرا امتثال و استیفای
احکام وضعی مالکیت و حقوق مالکانه افراد (مالکان) با امتثال و اســتیفای احکام
وضعی حقوق عامه ،تزاحم و تصادم دارد.
اهم و مهم است ،عمل بهحکم ّ
در مواردى که نسبت میان دو حکم متزاحمّ ،
اهم
ّ
بر مکلف واجب است و از انجام مهم صرفنظر مینماید و چنانچه از جهت اهمیت
ّ
با یکدیگر مساوى باشند ،تکلیفی که زمانش جلوتر است ،بهحکم عقل مقدم خواهد
ّ
مکلف بهحکــم عقل در انجام هریک از دو حکم ّ
مخیر
بــود؛ در غیر این صورت،
است (نائینى1417 ،ق317/1 :؛ صدر1417 ،ق.)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
تملک حقوق مالکانه در بستر طرحهای
خصوصی و نیز قوانین و مقررات ســلب و
ِ
توســعه ،تعریض و اصالح در حوزه شبکه معابر شهری ُســوق میدهد و با نگاهی
جامع و عادالنه ،زمینۀ اعمال حاکمیت از ســوی شهرداری و برخورداری از قدرت
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عمومی را تقویت میکند.
این تحقیق بر رویکرد کیفی و روش توصیفی ـ تحلیلی استوار است .جستوجو
َ
و گردآوری اطالعات در آن بهشــیوۀ اســنادی و کتابخانــهای ،و متکی به کتب و
مقاالت و پایاننامههایی است که در سه حوزۀ مطالعات شهری ،پژوهشهای فقهی
و نیز مطالعات حقوقی صورت گرفتهاست .این مقاله را میتوان دارای خصلت چند
رشتگی دانست که تالش دارد گامی هرچند کوچک در مسیر شکلگیری و توسعۀ
پژوهشهای فقه شهر بهمثابۀ یک عرصه مطالعات چندرشتهای و بینرشتهای ،بردارد.
مفهوم معابر شهری و توسعۀ آن

جستارهای
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معابر شــهری بهعنــوان فضاهای عمومی شــهری از عناصر مهم شــکلدهندۀ
ِ
نماد فرهنگــی و اجتماعی و برقرارکنندۀ ارتبــاط فضایی و اتصال
فرم اصلی شــهرِ ،
فعالیتهای شهری اســت و همواره موردتوجه شهرسازان و برنامهریزان شهری برای
تأمین حقوق و منافع عمومی قرار داشتهاســت و نقشهای متعددی را برعهده دارد،
مانند عبور و مرور وســایل نقلیه ،عبور عابران پیاده ،عامل ارتباط میان کلیۀ فضاهای
شهری ،مهمترین محلهای عمومی یک شهر ،مكانی برای فعالیتهای اقتصادی و
اجتماعی و نیز تشكیل ساختار و استخوانبندی شهر (مدنی پور.)213 ،1387 ،
مهمترین بخش شــبکۀ معابر شهری راههاست که همواره یکی از زیربناییترین
عناصر در ســاختار یک شهر و محل ُبروز رویدادهای متنوع شهر ازقبیل رفتوآمد،
ِ
دادوســتد ،تبادالت فرهنگی ،انجام مراســم مذهبی ،بیان آرای سیاســی و تفریح و
َپرسه زدن بودهاست .راهها ساختار شهری را سرویسدهی و عناصر آن را بههم متصل
میکنند و به کلیۀ ِالمانهای محیط دسترسی میدهند (ســلطانزاده24 ،1370 ،؛ فروغی و
حیدرینــژاد22 ،1389 ،؛ خادمــی و دیگــران .)95 ،1389 ،راهها نامهایی دارند که از آن جمله
میتوان به خیابان ،بلوار ،کوی ،کوچه ،راسته ،گذر اشاره کرد (سلطانزاده.)23 ،1370 ،
کارکرد حرکتی،
بازارها در طراحی شــهرهای کهن ،گونــهای از راهها بود که ضمن
ِ
مرکز اقتصادی و اجتماعی شــهر بهحســاب میآمد و اغلب بناهای مهم اقتصادی و
درکنار آنها ساخته میشد (سلطانزاده.)24 ،1370 ،
اجتماعی
ِ
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شبکۀ معابر دارای ساختار طراحیشده است و طراحان و برنامهریزان شهری باید
آن را بهعنوان بخشــی از فضای شهری در نظر بگیرند که ْ
خود َمفصل بین فضاهای
شــهری و مهمترین عنصر ارتباط و تعامالت اجتماعی اســت (عباسزادگان و همکاران،
.)165 ،1391
بودن
اما شکلگیری تدریجی بافت شهری و ناهمسانی ،فرسودگی و نیز قدیمی ِ
آنها بازنگری و اصالح و توســعه آنها را ضروری میسازد (وزارت مسکن و شهرسازی،
 .)26 ،1386توســعۀ معابر عبارت است از :الف) افزایش َعرض معابر بهگونهای كه از
ْ
قطعات و امالک مجاور بخشهایی به روش قانونی تصرف شــود و از قطعات كسر
عرض معابر افزوده گردد؛ یا ب) ایجاد َمعبر ارتباطی جدید یعنی از یک ســمت
و به
ِ
ِ
شــهر بهسمت دیگر آن معبری كشیده شــود در صورتی که اطراف آن را زمینهای
كشاورزی و بایر تشكیل دهند (مهندسین مشاور آمود راه.)80-79 ،1376 ،
مفهوم تعارض حقوق و منافع فردی و عمومی

«حقوق عمومی» مجموعه قواعد امرکنندهای است که در مسیر تأمین منافع عامه
بهعنوان کل جامعه ،بر رابطه بیــن دولت و مأموران دولتی با ْ
مردم حکومت میکند
و ســازمانهای دولتی را منظم میســازد .درمقابل ،حقوق خصوصی بر روابط افراد
صرفنظر از جایگاه و شــخصیت حقوقی آنها تکیــه دارد و باالصاله منافع فرد را
ازطریق برقراری نظــم و عدالت ،منافع جامعه را
لحــاظ میکند و تأمين مىنمايد و
ِ
ْ
درنهایــت حفظ مىکند .درحالیکه در حقوق عمومــى از همان ابتدا هدف تأمين
منافع جامعه ،و نتيجۀ اصلى تأمين منافع جمع است و بهطور جانبى و تبعى منافع آحاد
و اشــخاص نيز تحصيل میشود .موضوع يا مخاطب و يا مكلف حقوق خصوصى
ً
معموال فرد يا افراد معدودى هستند ،ولى در حقوق عمومى همه يا اكثريت ،موضوع
و مخاطب است (عمید زنجانی25/7 ،1377 ،؛ طباطبایی نژاد.)698 ،1398 ،
مفهوم «منافع عمومی» عبارت است از هر نوع شیء یا کاری که سود آن به عموم
برگردد و یا بخشــی از مردم بدون آنکه خصوصیاتشان منظور گردد از آن برخوردار
شوند (عمید زنجانی )180 ،1388 ،یا هر آن چیزی که نیازهای مشروع شهروندان را برآورده
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سازد (عباسی )59 ،1389 ،و برای عموم افراد جامعه دارای ارزش و سودمند تلقی شود و
همگان امکان بالقوۀ استفاده از آن را داشته باشند (یوسفی.)151 ،1393 ،
تعــارض حقــوق و منافــع در پروژههای شــهری ،بــه معنی هرگونــه اختالف
يــا ناســازگاری كه بيــن افراد يــا گروههــای مختلفی اســت كــه دارای مقاصد
و منافــع متفاوتــی از ســكونت و اشــتغال در شــهر و قلمــرو پــروژه هســتند
( .)Peltonen, Sairinen, 2010: 328تعارض حقوق اشــخاص و منافع عمومی و درنتیجه
تقابل بین دولت (متشــکل از نهادها و ارگانهای اجرایی طرحهای شــهری) و مردم
(مالکین و ســاکنین محلههای تحت پروژه) در بســتر فضاهای شهری ،در ذهنیت
و حتی عینیت ســاکنین خصوصی نفوذ پیدا میکنــد و ْ
مردم منافع عمومی را نقطۀ
شــکاف بین
مقابل منافع خصوصی بهحســاب میآورنــد (زریونی .)12 ،1356 ،ایجاد
ِ
حقوق اشــخاص (فضاهای خصوصی) و منافع عمومی جامعه (فضاهای عمومی)
هم ســاکنین را به مقابله با منافع عمومی ســوق میدهد و هم تأثیر منفی بهســزایی
ِ
بر کمیت و کیفیت طرحهای شهرســازی میگذارد و درنهایت نظام فضایی شهرها
متشنج میشود (.)Zakharova, Jager, 2013, 10-11
تعارض حقوق و منافع ،اصطالحی حقوقی اســت ،اما در اصطالح
البته مفهوم
ِ
فقهی ،تعارض درجایی اســت که امتناع و تنافی مدلولها مربوط به مقام تشــریع و
قانونگذاری باشد .ولی اگر این امتناع ،مربوط به مقام امتثال باشد و امتثال هردو در
زمان و مکان واحد ممکن نباشد« ،تزاحم» نامیده میشود (خویی275/4 ،1368 ،؛ مظفر،
 .)215/2 ،1382ازاینرو تعارض موردبحث در این مقاله ،بهلحاظ فقهی «تزاحم حقوق و
منافع» محسوب میشود ،زیرا امتثال و استیفای احکام وضعی مالکیت و حقوق مالکانۀ
ِ
افراد (مالکان) با امتثال و استیفای احکام وضعی حقوق عامه ،تزاحم و تصادم دارد.
ِ
در مواردى که نسبت میان دو حکم متزاحم ،اهم و مهم است ،عمل بهحکم اهم
ازجهت اهمیت
بر مکلف واجب است و از انجام مهم صرفنظر مینماید و چنانچه
ِ
با یکدیگر مساوى باشند ،تکلیفی که زمانش جلوتر است بهحکم عقل ،مقدم خواهد
بــود .در غیر این صورت ،مکلــف بهحکم عقل در انجام هریک از دو حکم ّ
مخیر
است (نائینى1417 ،ق317/1 ،؛ صدر1417 ،ق.)26 /7 ،
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حقوق و منافع عمومی در توسعۀ معابر شهری

توســعۀ معابر بخشی از حقوق عمومی شهروندان تلقی میشود .چه اینکه معابر
ازطریق نقشها و کارکردهای مختلف ،تأثیرات وسیع در تأمین حقوق و منافع عمومی
ِ
دارد ،مانند امکان جابهجایی و عبور طریقههای مختلف ســفر ،تأمین دسترســی به
کاربریها ،شکل دادن به ساختار و معماری شهری ،ایجاد بستری برای ارتباطهای
اجتماعی نظیر کار ،خرید ،مالقات و بازی ،تأثیر بر کیفیت محیطزیست در اطراف
معابر ،تأثیر بر وضعیت اقتصادی محدوده و شهر (خادمی و دیگران.)99 ،1389 ،
بنابرایــن اغلب فعالیتهای ســاکنان یک شــهر اعم از فعالیتهــای بازرگانی،
وقت آزاد و غیره بســتگی کامل به شــبکۀ ارتباطی و معابر شهری
فرهنگی ،اداریِ ،
دارد ،ازاینرو طراحی درســت معابر عمومی باعث غنای زندگی اجتماعی میشود
(قربانی و جام كسری.)60 ،1389 ،
بهعالوه ،معابر عمومی متعلق و مرتبط با تمام مردم است و موجودیتی غیر محدود
دارد و مــردم و یکایک اعضای جامعــه آزادانه و بهراحتی از آن اســتفاده میکنند
(مدنیپور.)213 ،1387 ،
همین جنبۀ عمومی است که موجب شده تأمین و مدیریت آن برعهدۀ مسئوالن
ً
دولتی باشــد و یک کارگزار عمومی (معموال شــهرداری) آن را کنترل میکند تا در
راستای منافع عمومی تأمین و اداره شود.
ً
اما معموال شــبکۀ معابر در بافتهای قدیمی و فرســوده بدون طراحی پیشین و
ِ
ً
بهصورت ُارگانیک و َ
ت و عمدتا بازماندهای از حیات گذشتۀ
ناهمسان ایجاد شدهاس 
شــهرها هستند .حملونقل در شــهرهای قدیم متکی بر وسایلی غیر از خودرو بوده
و مقیاس طراحی و اجرای شبكۀ دسترســی شهری ،پیاده َروی ساكنان یا استفاده از
چهارپایان بودهاست .ازاینرو اكثر معابر قدیمی دچار معضالتی مانند ُبنبستَ ،عرض
اندک و ضریب دسترسی و نفوذپذیری پایین هستند (تاجدینی .)41 ،1392 ،چنین معضالتی
موجب تناسب نداشتن شبكۀ معابر قدیمی برای حملونقل و دسترسی شهری میشود.
َ ِ
ُ
گذرهــای کمعــرض ،پرپیچوخم و غیرهندســی ،مشــكالت متعــددی برای
عبورومرور ســاكنان ـ بهخصوص با وســایل نقلیه امروزی ـ ایجــاد میکند و تأمین
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درصورت وقوع حوادث
خدمات و تأسیسات شهری را نیز با مشكل مواجه میسازد.
ِ
و پیشــامد بحران (زلزله ،آتشسوزی و ،)...امدادرسانی در ارائۀ خدمات اضطراری
ُ
به مناطق شــهری بسیار كند و دشوار خواهد بود (موســوی .)7-6 ،1388 ،چه اینکه در
یک بحران یا وضعیت اضطراری ،شبکههای ارتباطی نقش حیاتیتری در نجات جان
انسانها و تسریع عملیات بازسازی و بازگرداندن حالت عادی به شهر را برعهد ه دارند
(خلیلی و همكاران.)69 ،1390 ،
از ســوی دیگر ،فراوانی استفاده از خودروی شخصی و حملونقل عمومی نیاز
ً
های مناسب را افزایش میدهد كه عموما در
به معابر عریض و پاركینگ و زیرســازه ِ
مطلوبیت
بافتهای فرسوده و شبکۀ معابر قدیمی قابل تأمین نیست و موجب كاهش
ِ
زیستی برای بسیاری از ساكنان میشود (تاجدینی.)41 ،1392 ،
تعریض ،طراحی و احداث شــبكۀ معابر جدید ،ارتباط بین بخشهای مختلف
شهر را حفظ و تقویت میکند (جمال .)23 ،1388 ،بهنظر میرسد تعریض معابر میتواند
ازطریق اصالح مسیرهای خطوط در استخوانبندی حملونقل همگانی باعث افزایش
ِ
ِ
جستارهای سطح دسترسی به آنها شود .ازطرفی ،دسترسی مطلوب عاملی ضروری برای توفیق
فقهی و اصولی
سال هشتم ،شماره پیاپی 26پایداری محیط شهری تلقی میشود (رهنما و لیس ،آنا.)137 ،1385 ،
بهار1401
امروزه نیاز به محورهایی با ســرعتباال در شهرهای معاصر امری اجتنابناپذیر
98
اســت .ایجاد راهها و مســیرهای ارتباطی جدید ،تغییر مكان برخی از کاربریهای
ازطریق تأثیر بر الگــوی رفتاری در ســفرهای درونشــهری و ...میتواند
شــهری
ِ
بــر تصمیمگیریهای مردم و بنگاههــای اقتصادی تأثیر بگــذارد و حوزۀ عملكرد
فعالیتهای شــهری را افزایشدهد و گامی در راستای اهداف شهرهای پایدار تلقی
شود (عظیمی.)13 ،1389 ،
ض حقوق و منافع در توسعۀ معابر
حدود تعار 

حفــظ و تأمین حقــوق و منافع عمومی در معابر شــهری ،گاهی موجب تضییع
حقوق و منافع فردی گشتهاســت ،ازاینرو سبب تعارض میان عرصۀ حقوق و منافع
اشخاص فردی با عرصۀ عمومی جامعه شدهاست .شهرداری در راستای ایفای نقش
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خود قوانینی وضع میکند که با حقوق اشخاص خصوصی در تعارض و تقابل است
و علت اصلی شکســت در برنامهها و طرحهای ســاماندهی ســاختار فضایی ،عدم
ِ
مشارکت و ممانعت اشخاص حقیقی است (عندلیب.)381 ،1387 ،
قوانین جاری کشــور که بر پایۀ آن ،نظام شهرسازی به تملک امالک در فرایند
اقدامات نوســازی و تعریض معابر شــهری میپردازد ،عبارت اســت از  :سه قانون
مکمل که اطالعات ِاجمالی آنها در جدول مقابل اشارهشدهاست .بررسی محتوای
اقدامات نوسازی و توسعه
این سه قانون نشان میدهد که متعارضترین شاخصها در
ِ
و تعریض معابر عبارتاند از :حقوق مالکیت ،مشارکت اجتماعی شهروندان و تأمین
توافقی حق مالکیت خصوصی (ر.ک :خیرالدین و دالیی میالن.)25 ،1395 ،
ازاینرو درک حدود این تعارضات مهم است:
الف) تملک و تصرف اراضی و ابنیۀ اشخاص

یکی از مهمترین علل ناکارآمدی طرحهای توسعه و تعریض معابر شهری ،تقابل
آنها با حقوق مالکیت خصوصی اســت (اســفندی .)3 ،1399 ،از یکسو شهرداریها
برای احداث و تعریض معابر شهری و جانمایی تأسیسات جانبی مانند سرویسهای
بهداشــتی ،به امالک و اراضی اشخاص خصوصی نیازمند است و جانمایی مناسب
ً
این مکانها ،هم در بهســازی شهرها و هم در پاسخ به نیاز زیستی شهروندان کامال
ضروری اســت و نبود آن نارضایتی عمومی را بهدنبال دارد .از ســوی دیگر ،در راه
تحصیل و تملک اراضی ازســوی شــهرداری ،تعارضاتی با حقوق مالکانۀ اشخاص
ً
ﻣﺠﺎور ﻣﺘﺼﻞ ﯾﺎ حدفاصل با آن ،حاضر
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
بهوجود میآید ،مثال برخی مالکان
ِ
ِ
به جانمایی سرویسهای بهداشــتی عمومی در مجاورت ملک خود نیستند که این
ً
معموال تصور عامۀ مردم دربارۀ مکانهای عمومی بهعنوان منبع آلودگی و کمینگاه
درمورد تأمین امنیت در این سرویسهای بهداشتی
بیماریهای عفونی یا مشکالتی
ِ
است.
چالش اساسی در تقابل بین حقوق اشخاص و منافع عمومی ،زمانی بروز میکند
که کل یا بخشــی از امالک خصوصی افراد بر ســر راه اجرای طرحهای احداث و
توســعه و تعریض معابر شهری قرار میگیرد 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 شــهرداریها امتناعورزند
(کامیار.)53 ،1394 ،
ض تصرف عدوانی پیش میآید که دســتگاه اجرایی بدون تصرف
گاهی تعــار 
ملــک ،مانع انتفاع مالک از حق ارتفاق یا حق انتفاع خود از ملک دیگری شــود و
ممانعت دســتگاه اجرائی را بخواهد.
دعــوی ممانعت از حق رفع،
ذینفــع با طرح
ِ
ِ
ْ
ازایــنرو تصرفکنندۀ ســابق ادعای خود را مبنی بر اینکــه دیگری بدون رضایت
او مال غیرمنقول را از تصرفش خارج کردهاســت ،اعــادۀ تصرف خود را به آن مال
درخواست میکند (صدرزاده افشار.)39 ،1382 ،
از سوی دیگر نیز گاهی مالک پس از توافق با شهرداری و امضای صورتجلسات
انتقال ملک ،از دریافت بهای ملک و انتقال رســمی آن به نام شهرداری خودداری
نمیکند یا پس از دریافت بهای ملک حاضر به انتقال ســند به نام شهرداری نیست
(طباطبایی .)69 ،1391 ،برخی از مالکان خصوصی هنگام توسعه و تعریض معابر شهری
ازطریق تغییر کاربری میکوشند به ارزشافزودۀ اراضی و گاهی قیمتهای نجومی
ِ
دست یابند.
ب) سلب منافع اشخاص از ملک

ممکن است اقدامات دستگاههای اجرایی منجر به سلب حق انتفاع یا حق ارتفاق
شــود یا اینکه دستگاه دولتی بدون تملک ملکی فقط بهعنوان حق ارتفاق از ملک
اســتفاده کند یا در یک اقدام محدودکننده ،استفادۀ مالک از ملک را محدود کند
یا بهرهمندی از منافع را محدودکند یا اقدام دســتگاه اجرایی منجر به کاهش ارزش
ملکشــود یا باعث ازبین رفتن هویت انتفاعی خاص ملکشود که از آن به «تغییر
ِ
درصورت اســتفادۀ دســتگاه
ها
ض
فر
این
همۀ
برند.
ی
منافع به شــکلی منفی» نام م
ِ
لیت پرداخت بها و
اجرایی از منافع ملک و یا اضرار به منفعت امالک مجاور ،مسئو ِ
غرامت پیشبینیشدهاست .بنابراین فرضها تعارض در این موارد روی میدهد-1 :
حق انتفاع -2 ،حق ارتفاق -3 ،ایجاد محدودیت در اســتفاده از ملک برای مالک،
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 -4اضرار به ملک غیر (اجرای طرح موجب ورود خسارت به امالک مجاور شود)،
 -5کاهش ارزش ملک (نجفی ضیاء.)337 ،1397 ،
ج) ممانعت و مزاحمت از حق اشخاص

دســتگاه اجرایی (شهرداریها) ممکن اســت در اجرای طرحهای خود موجب
تضییع حقوق اشخاص صاحب حق ارتفاق و انتفاع شوند که در این موارد ،صاحبان
ایــن حقوق دعوای ممانعت از حق را مطرح میکننــد .در دعوی مزاحمت از حق،
شــخص مدعی است که دستگاه اجرایی برای اعمال حقوق مالکانۀ او در امالکش
مزاحمت ایجاد کردهاست ،به اینصورت که مزاحم ،اخالل جزئی ایجاد میکند و آن
ً
امر اخالل ْ
تصرف متصرف شود (متین
اختالل
آمیز عامدانه است و این حقیقتا موجب
ِ
ِ
ِ
دفتری .)240 ،1385 ،البته ازنظر عرف ،برخی از مزاحمتها و ممانعتهای کوتاهمدت
که موجب محدودیت جزیی در حقوق مالکانه میشــود ،پذیرفتهشدهاســت مانند
آلودگی صوتی و ترافیک در کوچه (ساالری.)266 ،1400 ،
ت مزبور
راههای رفع تعارضا 

مهمترین این راهحلها به شرح زیر است:
ِ

الف) تغییرات قضایی و جمع میان حقوق و منافع

زدن تعارض اســت و پیشنهادهایی برای بازنگری
بعضی راهکارها در حکم دور ِ
محتوایی یا عملکردی قوانین موضوعه و تغییر کاربستهای اجرایی و قضایی است تا
بین حقوق اشخاص و منافع عمومی ،جمع و تعادل ایجاد کند (خیرالدین و دالیی میالن،
.)35 ،1395
بهعنوان نمونه ،مالکیت مختلط یا ترکیبی موجب سلب یا تحدید حقوق اشخاص
درمورد امالکی میشود که منفعت آن عمومی و فراگیر است و انحصار و بهرهوری
ِ
فردی از آنها موجب ضرر و زیان عموم جامعه میشود .در اینگونه موارد ،مجوزی
برای دولت فرض میشود تا مالکیت خصوصی ُمنضم به منفعت عمومی را بهعنوان
نوع جدیدی از مالکیتها بهرسمیت بشمارد (امجدیان.)135 ،1396 ،
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از طرحهای دیگر ،افزایش انگیزۀ مشــارکت شهروندان ،توسعۀ منفعت عمومی،
تقویت نظارت قضایی ،تملک ملی در طرحهای ّ
مصوب ،طراحی مدلهای شراکتی
جدید میان مردم و شهرداریها و حتی سلب و تأمین حقوق مالکانه توسط شهرداریها
است (ر.ک :قاسمی1399 ،؛ بهشتیان1385 ،؛ خیرالدین1395 ،؛ درویشی.)1391 ،
ّ
ب) تقدم حقوق و منافع اشخاص
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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
براســاس این دیدگاه ،مقام دســتگاه
دولت نیز هراســان بود (کاتوزیان.)498/1 ،1390 ،
ِ
ً
مجری که دارای امتیاز سلب حقوق فردی است ،موظف است صرفا در چهارچوب
طریقۀ پیشبینیشده در قانون و نیز پس از پرداخت ُم ّعوض ،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
ُّ
قضایی (دیوان عدالت اداری) تظلمخواهی نماید .ازاینرو ،آرای صادرۀ قضات دیوان
ّ
ض تأکید
بر رویکرد حفظ و تقدم حقوق و منافع خصوصی اشــخاص در مقام تعار 
ورزیدهاست (شیرزاد.)182 ،1392 ،
ّ
ج) تقدم دولت در منافع و خدمات عمومی

در راســتای اجرای خدمات عمومی که متعلق به عموم جامعه است ،قانونگذار
ّ
دربرابر منافع اشــخاص ،برای دولت حــق تقدمی قائل
بــرای حفظ منافــع عمومی
ِ
شدهاست ،بهگونهای که دولت قدرت الزم را برای پیشبرد هدفهای عمومی داشته
باشــد (طباطبایی مؤتمنی .)239 ،1372 ،اصل منفعت عمومی در َرویۀ کشــورها مبتنی بر
قانون اساســی و وضعیت سیاســی ـ اداری آن کشور شــکل میگیرد و هرگاه میان
منفعت عمومی و خصوصی تعارض بهوجود آید ،باید منافع عمومی را درنظر بگیرد
(امجدیان.)113 ،1396 ،
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د) تقدم اهداف اجتماعی حقوق

ْ
حــق هدف اجتماعی دارد که باید به آن برســد ( .)josserand 1939, 292هر حقی
همراه با تکلیفی است و مجموعۀ این حقوق و تکالیف وظیفۀ برقراری نظام اجتماعی
اســامی را برعهد ه دارد .هرچه از محدودۀ حقوق عمومی بهسوی حقوق اشخاص
نزدیک میشویم ،توجه به اهداف اجتماعی حقوق و درنتیجه محدودیتهای آزادی
افراد کمتر میشــود و در حقوق عمومی کفۀ تکلیف سنگینتر ،ولی در حق حقوق
ّ
اشــخاص کفۀ تکلیف سبکتر است (بهرامی احمدی ،)135/2 ،1377 ،پس تقدم حقوق
عمومی امکانپذیر است.
ﻫ) تأمین حقوق و منافع عمومی براساس اضطرار
ِ

در این دیدگاه به اســتناد قاعدۀ اضطرار بهعنوان یک حکم ثانوی ،حكم الزام به
فروش اراضی به دولت ،حكمی ثانوی و برخالف اصل است و وجود هرجومرج در
جامعه مبنای صدور چنين حكمی اســت و احراز و اثبات وجود خدمات عمومی و
مصلحت
منفعت عام ،عامل اين استثنا شدهاست (ایرانشاهی .)33 ،1397 ،بنابراین دیدگاه،
ِ
موجــب صدور حکم باید به مرحلۀ ضرورت و اضطرار برســد و این خود ،تضییقی
ِ
ً
ت و اضطرار است که معموال اثبات آن دشوار
برای حل تعارضها و تشخیص ضرور 
بودن مصلحت جامعه ،احكام ثانوی
است (زرگوش .)53 ،1391 ،بهعالوه بهلحاظ متغير ِ
شدن اضطرار وجود دارد
در معرض تزلزل است و همواره امكان تغيير آنها با برطرف ِ
(ر.ک :کامیار.)148 ،1387 ،
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
عالوهبــر اجرا و جلوگیری از ضرر ،بر بســیاری از احکام و قواعــد تأثیر میگذارد
و جلــوی آثار اولی آنهــا را میگیرد و به این ترتیب ،وضعیــت جدیدی را بهوجود
میآورد .این وضعیت در خیلی از موارد میتواند در تعامالت اجتماعی کارگشا باشد
درصورت احتمال ورود ضرر به منافع عمومی میتوان با
(کاویانی .)72 ،1390 ،ازاینرو،
ِ
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محدود کردن منافع و حقوق اشخاص به جانب داری از منفعت جامعه ،ضرر را نفی
ّ
کرد و حقوق عمومی را مقدم داشت (جعفری لنگرودی1464/3 ،1361 ،؛ الزیلعی/6 ،1314 ،
.)127
قانونگذار در مادۀ  132ق.م ،صاحب حقوق مالکانه را از اعمال حق خود در
مواردی که متعارف نیســت و حاجتی از او بــر آورده نمیکند ولی باعث ضرر به
دیگری میشود منع نمودهاست و به اینوسیله ،از ورود ضرر به دیگری جلوگیری
کردهاســت .درواقع ،این مــاده بیانگر تئوری میزان و حــدود تصرفات در حقوق
مالکانه اســت و مفاد مادۀ  30ق.م را تبیین و تکمیل میکند .شایانذکر است که
ً
این ماده در کتب حقوقی ،معموال در مقام بیان مثالی برای تزاحم قاعدۀ تســلیط و
قاعدۀ الضرر ســخن گفته میشود (محمدی190 ،1376 ،؛ حسینی48 /1 ،1396 ،؛ کاتوزیان،
.)108 ،1376
دیدگاههای امام خمینی و آیتالله سیســتانی دربارۀ مفاد قاعدۀ الضرر همسو با
هم اســت و در آن یک جنبۀ حکومتی دید ه شدهاست که فقهای دیگر به آن توجه
نداشتهاند که توضیح آن در ادامه میآید.
ض با قرائت امام خمینی از قاعدۀ الضرر
رفع تعار 

قـاعـــدۀ الضرر معیار و ترازی است كه بیشتر فقیهان معتقدند در اکثر ابواب و
مســائل فقهی و حقوقی کاربرد و نتایج مهمی دارد (سیستانی )27 ،1389 ،و برخی دیگر
«الضــرر و الضرار» را محــدود میکنند و تنها حاکمیت آن را بر قاعدۀ ســلطنت
قبول دارند (امام خمینــی ،1414 ،ق .)129امام خمينی میگوید :از حديث «الضرر» كه
ُ َْ َ
ب فزاری ذکر کردهاند ،دو نکته
پيامبر؟ص؟ در ذيل حکم خود دربارۀ َس ُم َرةبن جند 
استفاده میشود:
 -1تحریم آسیب مالی و جانی به دیگران؛
آوردن تنگنا و سختی برای ديگران
 -2ممنوعيت ایجاد فشارهای روحی و بهوجود
ِ
(امام خمینی1421 ،ق.)520 ،
سپس ایشان به تفکیک میان شــئون پیامبر؟ص؟ اشاره میکند و مینویسند که
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هــرگاه در احادیث گفتهای با واژۀ «قضی» یا «حکم» یا «امر» به حضرت اســناد
دادهشــده باشد ،آن دســتورالعمل حکومتی و ســلطانی بوده و از شأن مدیریتی
حضرت صادر شدهاســت .گاهــی نیز از قرائن اســتفاده میشــود حکم صادره
ســلطانی اســت ،اگرچه از الفاظ فوق در روایت استفادهنشده باشــد (امام خمینی،
1414ق .)109-107 ،آنگاه بررســی نشــان میدهد که بخشی از احادیث «الضرر» از
همین قسم هســتند (بروجردی1429 ،ق1028/23 ،؛ کلینی1429 ،ق .)426/10 ،ازاینرو ،این
ّ
ٌ
قاعده قاعدهای حاکمیتی شــمردهشدهاست« :امر ِبما ّانه سلطان علی االمة و ِبان
ُ
ُ
حکمه علــی االولین حکمه علی اآلخرین منع الرعية عــن االضرار والضرار» (امام
خمینی1414 ،ق.)129 ،
ی که
ت فقیه ،وقت 
بنابر دیدگاه امام خمینی در موضوع حکومت اســامی و والی 
شــخصی آ گاه از قانون الهی و عادل باشــد ،حق والیت داشته و مکلف به اجرای
فرمانهــا الهی اســت و از طرف دیگر ،مردم نیز تکلیف بــه اطاعت دارند .این حق
بــرای ولی فقیه وجود دارد (امام خمینی1421 ،ق .)622 ،والیت مطلقۀ فقیه حاکم بر تمام
امور سیاســی و اجتماعی اســت و محــدود به هیچ امری حتی احــکام فرعیۀ الهیه
ً
نمیشــود و احکام حکومتی حاکم اســامی صرفا مقید به مصلحت عامه و منافع
ِ
مردم اســت و حکومت بهعنوان حکم اولی بر تمام احکام اولیه و ثانویه تقدم دارد.
بنابرایــن والیت فقیهتنها بر حوزۀ فتوا و مرجعیت فقهی ،اجــرای حدود و تعزیرات
شــرعی ،نظارت بر حکومت و نیز ســایر امور عمومی منحصر و محدود نمیشود و
بر جمیع امــوری که امام معصوم؟ع؟ والیت دارد ،فقیه نیز والیت خواهد داشــت،
بلکه والیتفقیه مقید به جامع شرایط احکام فرعی الهی نیز نیست و تنها قید احکام
حکومتی حاکم اســامی «مصلحت عمومی مردم» اســت (خســروپناه.)205 ،1378 ،
امام خمینی با اســتفاده از تعابیر متفاوتی ازجمله مصلحت کشور ،مصلحت نظام و
مصلحت اســام ،لزوم توجه و تالش برای تأمین مصالح و منافع عمومی را گوشزد
میکند (شباننیا و قربانی .)43 ،1392 ،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 میتواند 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 ،میتواند آن را محدود یا لغو کند .بنا بر مبنای
ایشان ،از اختیارات ولیفقیه سلب مالکیت برای تأمین منافع عمومی است:
«حاکم میتواند منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به
صاحبش رد کند» (امام خمینی.)452 /20 ،1386 ،
افزون بر آن ،بررسی حقوقی نظریۀ والیت مطلقۀ فقیه در اندیشۀ امام خمینی ،بیانگر
آن اســت که دولت اسالمی علیاالطالق حق دخالت و تصرف در همۀ موضوعات
و امور حکومتی را دارد و این نهاد دارای کارکردی موضوعی و فاقد جنبۀ شــخصی
اســت (هاشــمی .)66 ،1382 ،بنابراین در حوزۀ عمومی نيز همواره نقلوانتقال مالكيت
منوط به رضايت مالک نیســت .به عبارتی هرگاه ولیامر صالح بداند كه خیابانها
گسترش يابند و ازطرفی در مسير عمليات توسعۀ ملکهای شخصی قرار داشته باشد،
بردن اين ملکها به ســود همگان ،بــه رضایت مالكان آنها
در ايــن صورت بهكار ِ
بســتگی ندارد .نتيجه اينكه اقتضای واليت ،از اختيار افكندن اختيار شــخص و يا
ُ
مت تحت سرپرســتی اســت ،يعنی هرگاه تحت سرپرستی شخصی باشد ،اقتضای
ا
ِ
ِ
واليت از اعتبار انداختن رضايت و اختيار او بهکلی و در تمام چيزهايی است كه به او
ِ
ُ
ُ
تعلق دارد و هرگاه تحت سرپرستی امت باشد ،الزمۀ آن از اعتبار انداختن اختيار امت
ِ
در چيزهايی اســت كه به مصالح جامعه برمیگردد (مؤمن قمــی .)77 ،1375 ،از آنجا
که تملک امالک برای حاكم مستلزم ارادۀ مالكان نیست ،اين امر بهنحو یکجانبه
صورت میگیرد و ارادۀ مالک در آن نقشی نخواهد داشت و هر کجا منافع عمومی
براساس نظر حاکم
اقتضا کند ،مالکیت خصوصی حرمت خود را ازدست میدهد و
ِ
جامعه تبدیل میشود .البته این تملکها نیز نبایدصرف ادعا و با هرجومرج باشد و
به بهانۀ اینکه 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 عالوهبر حرمت شــرعی
آن ،مخالفت با مبانی و فرمانهای امام خمینی نیز شــمرده میشود (امام خمینی،1386 ،
.)478/10
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ضبا دیدگاه آیتالله سیستانی در قاعدۀ الضرر
رفع تعار 

آیتالله سیســـتانی در تبیین مفاد قاعدۀ «الضرر» ،مفاد قاعدۀ «الناس ُمسلطون
ممانعت دیگران از تصرفات مالک را از مسلمات فقهی و
حق
ِ
علی أموالهم» و نفی ِ
احکام عقالیی و امضایی میداند (سیســتانی1414 ،ق .)270-269 ،ایشــان میگوید :در
تفســیرهای موجود برای «الضرر و الضرار» بین مفاد «الضــرر» و «الضرار» فرق
گذاشته نشدهاست ،در حالیکه بهنظر میرسد معنای این دو با هم متفاوت باشد و
حرمت
حکم ضرری،
ِ
از مجموع «الضرر و الضرار» سه نکته استفاده میشود :نفی ِ
تکلیفی اضرار و وســیلۀ اجرایی که باعث میشــود اضرار در خارج تحقق پیدا نکند
(سیسـتانى1414 ،ق.)133/1 ،
حق دخالت در
ایشــان ضمن بحث از مفاد قاعده ،اصل را بر عدم والیت و نفی ِ
کار دیگران و اعمال حاکمیـــت بر دیگران میدانــد و دخالت بهمقتضای «الضرر
و الضرار» را ناشی از والیت پیامبر اکرم؟ص؟ ،ائمـــه؟مهع؟ و فقهـــا در امور عمومی
جامعۀ اســامی برای حفظ نظام اسالمی میداند (سیســـتانى1414 ،ق )151-149/1 ،و در
توجیه دســتور پیامبر اکرم؟ص؟ به کندن درخت خرمای َس ُ
ــمرة و اســتناد بهقاعدۀ
«الضــرر و الضــرار» میگویــد :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 آنجا که مسئله ،حفظ نظم عمومی و امـــر حکومتی باشد،
آن حضــرت با والیت حکومتی دخالــت میکنند و این والیت مخصوص حضرت
رسول؟ص؟ و معصومان؟مهع؟ نیست ،بلکه فقیهـــی را کـه فقهـا بـرای تصـدی امـور
حکومتی برگزیدهاند نیز دارای این حکومت اســت (سیســتانى1414 ،ق 204 ،ـ  )205و در
ازباب حکم حکومتی بوده باشــد ،یعنــی از آنجهت که
این مورد ممکن اســـت ِ
حضرت رسول؟ص؟ در حفظ ْ
ازجهت حفظ
نظام والیت داشتند و چون کندن درخت
ِ
نظم عمومی الزم بود ،آن حضرت چنـــین دستوری دادند .ازاینرو ،برفرض اینکه
ازجهت حفظ
حضرت والیت عامه بر جان و مال مردم نداشتهاند ،بـــاز میتوانستند
ِ
نظم عمومی به کندن درخت دستور بدهند (سیستانى1414 ،ق.)205-204 ،
آیتالله سیستانی در کتاب قاعدۀ الضرر و الضرار ،ب ه این قاعده در راستای اثبات
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والیت فقیه در حفظ نظم عمومی استناد میکند (سیستانى1414 ،ق .)72 ،ایشان قائل به
والیت فقیه در سه حوزۀ افتاء ،قضا و ُامور حسبیه به معنی ّ
موسع آن بلکه برخی دیگر
از شئون امام معصوم؟ع؟ و حاکم اســامی است .ازاینرو ِ ٔ
درزمینه زعامت سیاسی
جامعه ،والیت را برای فقیه جامعالشرایط ـ در راستای حفظ نظام مملکت اسالمی که
ً
مقبول عامۀ مؤمنان است ـ پذیرفتهاست .بنابراین گرچه ایشان مستقیما قائل به والیت
مطلقۀ فقیه نیست ،اما با توسعۀ گسترۀ دایرۀ امـور حسبیه و نظر بـه ِاعمال والیت در
ُ
امور عامه که نظم جامعۀ اســامی بر آنها متوقف است ،بسیار بـــه نظریـــۀ والیت
مطلقۀ فقیه نزدیک و بلکه متحد میشود.
آیتالله سیستانی با تعبیر اختیارات و صالحیتهای حاکم و مجتهد جامعالشرایط
بــه والیت و حتی تأکید بر والیت شــرعی ،این َمنصب را یک وظیفه و حق دینـــی
میداند (سیسـتانى1414 ،ق205 /1 ،؛ سیستانی1417 ،ق.)15 /1 ،
آیتالله سیســتانی از «بعض االعاظم» که امام خمینی مراد است ،نقل کرده که
ایشان وســیلۀ اجرایی را ازجمله «الضرر» استفاده کردهاســت ،اما میافزاید :بهنظر
مختار ،از جملۀ «الضرار» لزوم اتخاذ ابزارها و وسایل اجرایی الزم فهمیده میشود.
ِ
دیدگاه امام خمینی دربارۀ قاعده الضرر اعالم «اختیار» حاکم شرع برای نفی ضرر
اســت یعنی حاکم شرع میتواند بهخاطر نفی ضرر ،ســلب مالکیت کند .آیتالله
سیستانی از این باالتر میداند که «اختیار و وظیفه» نمایانگر حاکم شرع در نفی ضرر
باشد (سیستانى1414 ،ق .)151/1 ،بنابراین نهتنها حاکم شرع اختیار آن را دارد (مطابق نظر
امــام خمینی) که در جهت منافــع و مصالح عامه مردم ،تعریض معابر و تبعات آن ـ
ازقبیل تصرف ملک خصوصی و خرید اجباری آن به قیمت عادالنه و یا عقبنشینی
ِ
ازمنظر وظیفۀ حکومتی برای محافظت از منافع عمومی
بلکه
دهد،
انجام
را
ـ
ملک
ِ
و جلوگیری از آسیب و ضرر اشخاص به مصالح و منافع عامه و حقوق آنها 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 ضرررســانی اشخاص به این حقوق و منافع عمومی انجام
ِ
دهد.
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مسئولیتحکومتیشهرداری

بنابر آنچه گفته شد ،حکومت میتواند از هر امری ،چه عبادی و چه غیرعبادی تا
زمانی که جریان آن مخالف مصالح اسالم است ،جلوگیری کند و چنانچه طرحهای
عمومى با حق ســلطنت افــراد در تزاحم قرار گیرند ،حقــوق عمومى مقدم بر حق
یشــود (خمینی .)171/20 ،1368 ،بنابراین اگر مصلحت جامعۀ اسالمی
سلطنت افراد م 
باشد ،میتوان از یک مالک یا گروهی سلب مالکیت کرد و چنانچه براى طرحهای
عمرانی نیاز به تصرف در اموال و امالک افراد باشد ،دولت و حاکم اسالمی نخست
ازطریق جلب رضایت مالک اقدام کند ،ولى چنانچه مالک رضایت
ســعى میکند
ِ
ندهد دولت ناگزیر اســت به نفع عموم وارد عمل شــود و در حق افراد بهطور قهرى
دخالت کند (محقق داماد131/2 ،1376 ،؛ مطهری.)35/2 ،1377 ،
اما آیا شــهرداریها را میتوان همان حکومت و دولت دانست؟ شهرداری یک
نهاد عمومی غيردولتی و مســتقل اســت و دارای شخصيت حقوقی است .اين نهاد
برطبــق اصل عدم تمركــز اداری بهمنظور ادارۀ امور محلی ازقبيــل عمران و آبادی،
ِ
ِ
س شدهاست و دارای استقالل مالی و اداری و حقوق متمايز
بهداشت شهر و ...تأسی 
از دولت اســت ،اما هرچند شــهرداریها از بدنۀ دولت مستقل هســتند و از بودجۀ
عمومی استفاده نمیكنند ،جداسازی اين نهاد رسمی از دولت به علت رعايت اصل
عدم تمركز است و اين به معنای برخوردار نبودن از قدرت حاكميت نیست .بهموجب
مادۀ  3قانون ،شــهرداریها دارای شــخصیت حقوقی هســتند و ترديدی نيستكه
درصورت بروز چنين ترديدی ،بايد
شهرداری برخوردار از قدرت عمومی است .حتی
ِ
گفت صرفنظر از اثبات اين قدرت برای شهرداری ،اين نهاد با توجه به قانون نحوۀ
خريد و تملک اراضی حداقل
درخصوص تملكات ،از قدرت حاکم برخوردار است
ِ
(مادۀواحدۀ قانون فهرســت نهادها و مؤسســات عمومی غیردولتی مصوب 1373؛ کامیار.)48 ،1387 ،
ت فقیه و فقه حكومتی ،فقيه جامعالشرایط كه زمام تمام امور جامعه
در نظریۀ والی 
را در دست دارد ،میتواند اختيارات خود در بخش قضا و يا برخی بخشهای ديگر
ً
را به سايرين تفويض كند ،ازاینرو معنی واليت امام يا فقيه اين نيست كه او شخصا
بدون واســطه همۀ امور و شــئون حكومت را بهعهده بگيرد ،بلكــه به هر اندازه كه
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گســترۀ حكومت گستردهتر و نيازها و وظايف بيشتر باشد ،قوا و َدواير بيشتری برای
ادارۀ جامعه نياز است که بخشی از اختیارات را بهدست گیرد .بنابراین همۀ نهادهاى
حكومت ازجمله قواى سهگانه و قوانين كشور با تنفيذ ولی فقیه مشروعيت مییابند
و همانگونه كه حكم حكومتی از احكام اوليه است ،تصميمات مقامات ذی َ
صالح
كه در حدود صالحيت آنها اتخاذ میشود نيز از همان اعتبار برخوردار است و همان
الزام ناشی از حكم حكومتی را در پی خواهد داشت (ر.ک :مؤمن قمى.)11 ،1373 ،
شــهردار را ولیفقیه منصوب نمیکند ،اما مطابق با فرایند مورد امضای ولیفقیه
(قانون شــورای شــهر و شــهرداریها) انتخاب و تعیین میشــود ،ازاینرو مأذون از
ولیفقیه محســوب میشــود .بنابراین از آنجا که امر تشخيص صالح و سودمندی
ازطريق تصويب
تعریض معابر برای عامۀ مردم برعهدۀ شهرداری نهاده شدهاست و
ِ
طرح مصداق میيابد ،تصويب طرح در حكم همان تشخيص حاكم است و اختیار و
الزم شهرداری،
وظیفۀ الزامآور حاکم را دارد و برای مالک در
اصل انتقال یا تصرفات ِ
ِ
اختياری باقی نمیگذارد ،اما جبران خســارات اشــخاص برعهدۀ شهرداری خواهد
درصورت عدم حصول توافق با شــهرداری ،مطابق مادۀ  8الیحۀ قانونی نحوۀ
بــود.
ِ
خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و ...مصوب ،1358
اشــخاص میتوانند باوجود اختالف ارزش و قیمت زمیــن ،ملک خود را با تقدیم
دادخواســت از دادگاه مطالبه نمایند ،بهویژه در مواردی که دســتگاه اجرایی بدون
رعایت تشریفات به تصرف ملک پرداخته باشد و باعث ایجاد ضرر و ایراد خسارت
به آنها شــود .ازجمله دعــاوی قابلطرح میتوان به تعارضــات تصرفات عدوانی،
مزاحمت ،ممانعت از حق و خلع ید اشاره کرد (شمس.)327 ،1385 ،
نتیجهگیری

در عرصۀ فضاهای عمومی شــهری ،شــبکۀ معابر از عناصر مهم شــکلدهندۀ
فرم اصلی شــهر است که اتصال فعالیتهای شهری ســبب شدهاست تا نقشهای
ازجهت اقتصادی
کارکرد حرکتی،
عملکردی متعددی را ایفا کند و ضمن دارا بودن
ِ
ِ
نماد فرهنگی لحاظ شود.
و تعامالت اجتماعی و حتی بهعنوان ِ
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برخی از معابر شــهری در بافتهای قدیمی و فرســوده ،بدون طراحی پیشین و
بودن آنها
به
ِ
صورت ناهمســان و ناهمگون شکل میگیرند و فرســودگی و قدیمی ِ
معبر ارتباطی
بازنگری و اصالح و توسعۀ آنها را
ِ
ازجهت افزایش عرض معابر و ایجاد ِ
ِ
جدید ضروری میسازد.
تعریض معابر بخشــی از حقوق عمومی شــهروندان تلقی میشود ،چراکه معابر
عمومی متعلق و مرتبط با تمام مردم است .در بستر پروژههای تعریض معابر ،تعارضاتی
برای تحصیل و تملک اراضی از ســوی شهرداری با حقوق مالکانۀ اشخاص ایجاد
میشود یا تعارضات دیگری د ر تصرفات دستگاه اجرایی یا بهرهمندی از حق انتفاع یا
حق ارتفاق یا منافع ملک و یا تضییع حقوق اشخاص بهوجود میآید.
در اینگونه تعارضات ،حقوق عمومى بهدنبال تأمين حقوق و منافع جامعه است
کــه بهطور جانبــى و تبعى نفی منافع اشــخاص را درپــی دارد .بعضی راهکارهای
ارائهشده ،در حکم دور زدن تعارض است یا پیشنهادهایی برای بازنگری محتوایی یا
عملکردی قوانین موضوعه و یا تغییر کاربستهای اجرایی و قضایی است.
براساس دیدگاههای امام خمینی
برای رفع این تعارضات ،ارجاع به قاعدۀ الضرر
ِ
حقوق عموم
و آیتالله سیســتانی پیشــنهاد میشــود .نتایج حاصل از این دیدگاه،
ِ
شهروندان را بهتر و بیشتر تأمین مینماید.
امام خمینی و آیتالله سیســتانی بخش الضرار در قاعدۀ الضرر را ناظر بهحکم
حکومتی (والیی/سلطانی) میدانند و قائل هستند که مفاد الضرر بیانگر شأن حاکم
شرع است .بنابراین آنچه از مفاد الضرر استفاده میشود ،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 آیتالله سیستانی با حفظ نظر امام ،نهتنها از اختیارات حاکم بلکه
ْ
حاکم نفی اضرار است.
وظیفۀ
درنتیجۀ این خوانش ،شهردار ،منصوب ولیفقیه نیست ،اما مطابق با فرایند مورد
امضای ولیفقیه (قانون شورای شهر و شهرداریها) انتخاب و تعیین میشود و بهعنوان
بازوی ِاعمال حاکمیت اســت و طرح مصوب شهرداری در فرض دارا بودن شرایط
قانونی و تصویب باالترین مقام این نهاد ،همان حكم حكومتی است و اگر شهرداری
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عملیات تعریض معابر ،صالح بداند كه خیابانها گســترش يابند،
در مســیر اجرای
ِ
نهتنها از اختیارات و صالحیتهای او اســت بلکه شــهرداری وظیفه و حق تعریض
معابر را دارد و اگر در مســير عمليات تعریض معابر ،ملکهای 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
(درصورت عدم امکان جمع) باشد.
ِ
البته ایــن ِاعمال حاکمیت (تملکهــا) نهادهای حکومتی مانند شــهرداری یا
ادارههــای دیگر ،بهبهانۀ اقتدار حکومت و برقراری نظم شــهری نبایدصرف ادعا و
با هرجومرج باشــد و به بهانۀ اینکه چون منافع عمومی درمیان است ،بدون توجه به
حرمت حقوق و منافع اشــخاص اقدام به ســلب مالکیت کنند ،چه اینکه عالوهبر
حرمت شــرعی آن ،مخالفت با مبانی و فرمانهای امام خمینی نیز هســت .ازاینرو
این رویکرد با نگاهی جامع و عادالنه ،زمینۀ اعمال حاکمیت ازســوی شــهرداری و
برخورداری از قدرت عمومی را تقویت میکند.
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این محالت؛ نمونه موردی :بافتهای فرسوده مشهد .مجلۀ مدیریت شهری-178 ،)30( ،
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 .54عظيمی ،آزاده .)1389( .دیدگاهها و نظريات بهســازی ،نوســازی و مرمت شــهری.
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ارتباطــی در رابطه با گســلهای فعال در اســتان چهارمحال و بختیــاری .فصلنامۀ امداد و
نجات.)۴( 2 ،
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بزرگمقیاس مشــارکتی در شــهر با تأکید بر مدل شــراکت عمومی ـ خصوصــی ـ مردمی.
فصلنامۀ مطالعات شهری.)34( 9 ،
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احياء مراكز شهری؛ مورد مطالعه پياده راه تربيت تبريز .مجلۀ مطالعات و پژوهشهای شهری
و منطقهای.72-55 ،)6( 2 ،
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 .66محمدی ،ابوالحســن .)1376( .مبانی اســتنباط حقوق اســامی یا اصول فقه .تهران:
مؤسسۀ چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
 .67مطهری ،مرتضی .)1377( .اسالم و مقتضیات زمان .چاپ نهم .قم :انتشارات صدرا.
 .68مظفر ،محمدرضا ،)1382( .اصول الفقه .تحقیق ســید مهدی حسینی گلپایگانی .قم:
بوستان کتاب.
 .69موســوی ،سيروس ،)1388( .فرســودگی شهری؛ زمینههای پيدايش و راهكارهـــای
رويـارويی با آن .ماهنامۀ اطالعرسانی ،آموزشی و پژوهشی شوراها.40 ،
 .70مؤمن قمى ،محمد .)1373( .كلمات ســديدة فی مســائل جديدة .قم :مؤسسة النشر
االسالمی ،التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.
 .71مؤمــن قمى ،محمد .)1375( .تزاحم کارهای حکومت اســامی و حقوق اشــخاص.

مجلۀ فقه اهلبیت؟مهع؟ 5( 2 ،و .)6
 .72مهندسین مشاوره آمود راه .)1376( .مطالعات حملونقل و ترافیک در تهیۀ طرحهای
تفصیلی .تهران :شرکت پردازش و برنامهریزی شهری.
 .73نائینى ،محمدحســین1417( .ق) .فوائد األصول .چاپ ششــم .قم :مؤسســة النشــر
االسالمی ،التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.
 .74نجفــی ضیاء ،مهدی .)1397( .رســالۀ مبانی مالکیت خصوصی ،ســلب و تحدید آن.
دانشگاه خوارزمی ،دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی.
 .75وزارت مسکن و شهرسازی .)1386( .آییننامۀ طراحی راههای شهری .تهران :وزارت
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. مركز تحقیقات ساختمان و مسكن،مسكن و شهرسازی
: تهران. مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی.)1382( . وزارت مسکن و شهرســازی.76
.مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
 حقوق اساسی جمهوری اســالمی ايران (حاكميت و.)1381(  ســيد محمد، هاشمی.77
. ميزان: تهران. چاپ ششم.)نهادهای سياسی
 مرحلۀتصمیمگیریبرایکفایتادلۀاثباتیدرالگویتحقیقاتی.)1393( . ایمان، یوسفی.78
.151 ،)1( 6 ، مجلۀ مطالعات حقوقی.مقدماتی
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