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چکیده
ھـا و  ھای کاربردی آنی ایران و افزایش جنبها ھدف ارتقای قوانین موضوعه، بدر این مقاله

-ورد تأمل قـرار مـی  ، می فقھی إعراضاعده، قدر جھت تأمین ھر چه بیشتر امنیت مالی جامعه
ما در ، ااستورد بحث قرار نگرفته، مه طور واضح و مبسوط، بای که در منابع فقھیاعده؛ قگیرد

صـمیمات  ، تبھامـات و بعضـاً  ، امـین امـر  ھ.دباشبنای بعضی از قوانین می، محقوق مدنی ایران
اعـث  ، بعنـه بـودن آن امـوال   ه تصـور معـرضٌ  ، بای را در خصوص تصرف اموال مردمعجوالنه
.استگردیده

عنه با ضٌوفاوت مال معر، تکونگی اثبات إعراض، چی إعراضمیزان قابلیت تعمیم قاعده
-تیجه، نلک یا وجود احتمال رجوعدم تأثیر إعراض در صورت رجوع ما، عمال مفقود و متروک

ی إعراض در حقوق جمعی و مشترک و ھمچنین عدم سلب مالکیت در اثر إعراض در امـوال  
.استھا ر صدد تبیین واثبات آن، دده مسائلی ھستند که این مقالهم، عغیر منقول

.ی فقھی إعراضاعده، قسقاط مالکیت، إالکیت، مإعراض:ھاکلیدواژه

.١٥/١٢/١٣٩٠: ؛ تاریخ تصویب نھایی٠٣/٠٦/١٣٩٠:خ وصولیتار*. 
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مقدمه

حقـی از  ا ذیی، الکی از مال خود، مگاهر، ھای است که بر اساس آناعده، قی إعراضقاعده
ـ ، برداریقصد بھرهه دون اینک، بگردان گرددوی، رحق خود ا قصـد إباحـه و یـا تملیـک آن را     ی

.آیدشده و به صورت مباح در میطع، قا حقی، ی ملکیت او با آن مالابطه، رباشدداشته
، عضـی ؛ بر سلب مالکیت مالـک مطـرح اسـت   ، بی تأثیر إعراضر دربارهه نظ، سمیان فقھاء

أثیر آن را بـر سـلب   ، تـ روھـی دیگـر  ؛ گدانندعراض را به طور مطلق موجب سلب مالکیت میا
وجب ، مباشند وگروه سوم ھم إعراض را صرفا َدر اموال کوچک و کم ارزشنکر می، ممالکیت

برای اعراض در اموال گران قیمت و به خصـوص  تأثیر ران شمرند و ایسلب مالکیت مالک می
)٢/٤١٣باطبائی،؛ ط٢/٢٤ی قمی،میرزا(.دباشننکر می، مدر امالک و اموال غیر منقول

ز مـال  ، ای ملکیت مالکبر فرض پذیرش مبنای نظری دیدگاھی که إعراض را موجب إزاله
ر چه محدوده و با چـه  ، دی مذکورگردد که قاعدهھا مطرح میین پرسش، اداندی، معنهمعرضٌ

ی ا چه میزان در توسـعه ، تی این قاعدهدله؟ اگذاردأثیر خود را بر جای می، تشروط و ضوابطی
؟ دام اسـت ، کـ ی اجرای این قاعـده رزھای ممنوعه؟ مباشدآمد میار، کی إعراضی قاعدهدایره

گـذار  أثیر، تـ رست این قاعدهالرعایه و در اجرای کاربرد دزم، اله تأمالتی در کاربرد این قاعدهچ
باشد؟می

ی فقھی ااعده، قإعراض
ک حکم جزئـی  ی، ین است که آیا إعراض، ای إعراضی قابل بررسی دربارهنخستین مسأله

-ی کلی فقھی است کـه مـی  ا یک قاعدهی؟ باشدابل طرح می، قاست که برای مورد خاص خود
موارد متعددی به کار رود؟تواند دارای افراد و مصادیق متعددی باشد و در 

ه ، بـ عمیم آن به سایر موارد و تسـری احکـام إعـراض   ، تاگر إعراض یک حکم جزئی باشد
کـه برخـی از   نـان ؛ چباشدکه با مبانی فقھی شیعه در تضاد مییاسی است، قغیر مورد خاص آن

ـ لیت دادن به إعراض و تسری آن را از بحث لقطه بـه سـایر مباحـث فقھـی    ، کمحققین ی وع، ن
-تـاب ، کخـوئی (د دھـ شمرد و پیـروان تسـری مـذکور را مـورد انتقـاد قـرار مـی       قیاس بر می

ابل طرح است که ، قی عام فقھیه شکل قاعده، بنگامی، ھنھا، تعراض، إز این رو؛ ا)٤٥اإلجارة،
.أیید شود، تی فقھیا موازین اثبات شده، بقابلیت تعمیم و تسری آن

ر ، دین بحـث ، اچند که نوعاًر؛ ھاستطرح بوده، مر فقھیر آثا، دحث إعراض، باز دیر زمان
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؛٢/١٩٥إدریـس، إبن(.باشده طور پراکنده و در برخی از ابواب فقھی می، بحد یک حکم جزئی

؛٣٥انصـاری، ؛٢٥/٤٥٥عـاملی، حـر ؛٣٤٦/ ٤المحققین،خر؛ ف٢/٢٥٦الفقھاء،تذکرةحلی،یعالمه
)٤/١٩٧بھوتی،

ھـای  ز چند مورد معدود از نوشته، جز گذشته تا به امروز، ایھانھای فقھی فقدر میان نوشته
ی یان کند کـه بـه ھمـه   ، ببرای إعراضیچ منبعی نیست که حکمی کلی، ھ١فقھی فقھای معاصر

ای شگفتی است که باچنین ؛ جادق باشد، صی ابواب فقھیابل تسری و در ھمه، قانواع إعراض
)٢/٢٤قمی،میرزای(.دکننجود اجماع را نقل می، ودهرای این قاع، بعضی از بزرگان، بوضعیتی

ن را سـبب  ، آلکه فقط، باسته طور عام و کلی نپرداخته، بحقوق ایران نیز به بحث إعراض
، و مواردی مانند آن) م. ق١٧٨ماده (ا ھز مالکیت مالکان آن، ای در دریاخروج اموال غرق شده

. استذیرفتهپ
ـ از بزرگان که این مـاده علی رغم تصور و تصریح بعضی ، ختصـاص نـدارد  ، اه غواصـی ، ب

. ه آسانی امکان پذیر نیست، به موارد دیگر، بعمیم این قاعدهت
ی دیگـر از مـوارد پـذیرش    تواند یـک نمونـه  ی قانون ثبت نیز میاصالح شده۱۴۹ی ماده

ملـک فروختـه   ر موردی که ، دی مذکوریرا مطابق ماده؛ زی اعراض در حقوق ایران باشدقاعده
، کنـد ه ودیعـه مـی  ، بـ ساحت اضافه دارد و خریدار بھـای اضـافی را در صـندوق ثبـت    ، مشده

ین اجـازه  ، اه خریدار، بلی قانون، ون پول را بگیرد، آتواند پس از گذشت ده سالمی، نروشندهف
.دھد که وجه ایداع شده را برداردرا می

تواند مجوز سـرایت آن  ه آسانی نمی، بوردر دو یا چند م، دذیرش این قاعده، پبا این وجود
.به موارد دیگر باشد

ــامن ال   ــوقی کــــ ــام حقــــ ــورھای دارای نظــــ ــی از کشــــ ــوانین بعضــــ در قــــ
)EncyelopediaIntenational Q.v habandonment (  ه و نیــز در حقــوق فرانســ
)Marite Student Encglopedia Q.v l "abandonment"(ه صورت یـک  ، بعراض، ا

. گرددشود و حکمی کلی برای آن بیان میمیناخته، شقاعده
شـود و در بعضـی   مـی ی مالکیت دانستهامل إزاله، عر برخی مواد قانونی، دعراض، إچهاگر

ا شروط متفاوتی برای ی، شودنمیرای إعراض به رسمیت شناخته، بین اثر، ادیگر از مواد قانونی
ای ل حقوقی و حکمـی کلـی و قاعـده   ما طرح آن به صورت یک عنوان مستق، اگرددآن ذکر می

.فقھیةقاعدةمدنی؛مصطفوی،مئةفقهداماد،قواعدقمحق:کر١۰
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.ابقه ندارد، سیزی است که در حقوق ایران و حتی در آثار فقھی، چفقھی

تفاوت إعراض و إبراء
ناخت تفـاوت بـین   ، شـ باشـد ی بیـان مـی  ایسته، شیکی از مواردی که در تحریر محل نزاع

خلـط مبحـث و   توانـد  ی، مـ ه اینکه عدم تفکیـک ایـن دو از یکـدیگر   ؛ چإعراض و إبراء است
-یرا إبراء نیز مانند إعراض، سبب سقوط حـق مـی  ؛ زرسیدن به نتایج نادرست را موجب گردد

م ، ھـ بر ایننا؛ بیاز ندارد، نگردد و به قبول طرف مقابلی صاحب آن واقع میشود و تنھا با اراده
تیـاز  ز ام، ااحب حـق ، صـ ز ایقاعات ھستند و در این ھر دو عمل حقـوقی ، اإعراض و ھم إبراء

. دون اینکه آن را به دیگری واگذار کند، بکندرف نظر می، صخود
لـی  ، وی إسـقاط حـق دینـی   یـژه ، ور این است کـه إبـراء  ، داما تفاوت بین إعراض و إبراء

یشـتر در مـورد رھـا کـردن و     ، بباشد و دیگر اینکه إعراضبب سقوط حق عینی می، سإعراض
ھـن و  ، ررتفـاق ، إحق إنتقـاع :انند، مدر سایر حقوقلی ، ورودگذشتن از حق مالکیت به کار می

ھـای  داخل، تـ تواند با مصادیق إبـراء ی، معراض از حق، إا این اوصاف؛ بتحجیر نیز شایع است
. فراوان پیدا کند و خلط مبحث را برانگیزد

، ه حکم قـانون یـا قـرارداد   ، بالی داشته باشد و متصرف، مزد دیگری، نگر کسی، ابرای مثال
برد و در قلمـرو  سئولیت متصرف را از بین می، مبراء مالک، إتعھد باشد، مه مالک، بیم آنه تسلب

ی مالـک  خالت نمی کند و حتی حق مطالبـه ، دلی در اصل حق عینی، وشودؤثر می، محق دینی
ه معنی إعراض از ، برا که إبراء فردی که متعھد به تسلیم است؛ چبردرا در آینده نیز از بین نمی

-امع، جـ کرکیمحقق(.دمتیاز استیالء بر ملک را نیز به دنبال دار، الکیت نیست و مالکیتحق ما
)١/٣٦٩االفھام،سالک، مثانیھید؛ ش٩/١٣٨المقاصد،

إحراز و اثبات إعراض
حـرز و  ، مه اگر وقوع إعـراض ؛ چر بحث إعراض است، دترین مسألهصلی، اإحراز إعراض

.گذاردرا بر جای نمیتی مالکیقطع رابطه:یعنیـثر خود، اعراض، إقطعی نباشد
افی نیسـت  ، کر تحقق إعراض، دتی اگر مدت مدیدی ھم طول بکشد، حصرف عدم انتفاع

؛ ٢/٢١٤،٢٨٨لپایگـانی، ؛ گ٢/٢٢٣،١٤٢اهللا، روحید، سـ خمینـی (د شوو باعث سلب مالکیت نمی
).٢/١٩٥العلوم،حرب
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، قریبـاً ت. تاسـ کنندهلکیت نیز ضروری و تعیینی ماصد قطع رابطه، قافزون بر ترک انتفاع

Encyclopedia(د انـ حه گذاشـته ، صـ ر ایـن مطلـب  ، بـ ی مؤلفان نظـام ھـای حقـوقی   مهھ
International Q.V "abandonment"(ناشـی از  رک ارادی، تـ که بسیاری از فقھاءنان؛ چ

ـ عــراض بـه حسـاب نیــاورده  ، إیـأس نسـبت بـه یــافتن مـال را ھـم      -لمســائل، ایروحـان (.دان
)١٩٢المستحدثة،

، نیت که امـری قلبـی و درونـی اسـت    :ین است، ارسش، پکنون، ابا توجه به توضیح مذکور
، عنـه ر شرایطی برای ملک معرضٌ، ده خصوص که غالباً؟ بگونه قابل تشخیص و اثبات استچ
یـرا در صـورت حضـور    ؛ زر دسترس نیست و حضور نـدارد ، دشود که مالکگیری میصمیمت

باشـد و از ایـن   گیرد و سخن او مالک عمل قرار میی مالش تصمیم میرباره، دود، خو، الکما
ین در زمان عدم دسترسـی بـه مالـک اسـت کـه      ا. تز اساس منتفی اس، ارح پرسش فوق، طرو

-اری بسیار دشوار و بلکه محـال مـی  ، کی مالکیتتشخیص نیت او مبنی بر قصد اسقاط رابطه
، حـراز إعـراض در دادگـاه   ، إل چنین مشکلی است که در حقوق ایـران اید به خاطر ح؛ شنماید

ی اجرایـی مصـوب مجمـع    آیـین نامـه  (.دباشلب مالکیت، می، سز جمله، ارط تحقق آثار آنش
ی قـانون نحـوه  ٢و ١واد ؛ مـ ١/١٢/١٣٦١تشخیص در خصوص مشکل اراضی بـایر مصـوب   

)١٧/٥/١٣٦٣مصوب ٤٩اجرای اصل 
رسشـی  ، پبا چه روشی باید این امری قلبی و درونی را احـراز کنـد  گونه و، چاینکه دادگاه

.استنشدهاست که پاسخی به آن داده
الـک آن  ، ماستسی که مال غیر منقولی به نام او سند خورده، کقانون ثبت٢٢ی مطابق ماده
ی بـا  تـ ، حتوان برداشت کرد که مال مـذکور نین می، چی قانونیز این مادها. دشومال شناخته می

سـقط  ، مسبت به چنین اموالی، نشود و إعراضارج نمی، خإلیهإعراض ھم از مالکیت فرد مشار
ن ھـم بـه   ؛ آکنـد رفاً برای مال غیر منقول تعیـین تکلیـف مـی   ، صین ماده، البته؛ امالکیت نیست
ارای سند رسمی باشد و در خصوص اموال منقول یا اموال غیر منقولی که سند ، دشرطی که مال

.دھداھکاری ارائه نمی، ری ندارندرسم
ی دلیـل بـرای اثبـات    رائـه ، ار دادگـاه ، دین است که مثل ھر دعوای حقوقی دیگـر ، امسلم

دعی باشـد و  ، مـ ه دولت؛ چ)٣٨٥-٣٨٣لنگرودی،جعفری(ت ی مدعی آن اسه عھده، بإعراض
ابـت کنـد و   ال اگر مدعی ھم نتواند این امر قلبی و درونی را ث؛ حچه شخص حقیقی یا حقوقی

ه ، بـ مان مشکلی است که اکثر مـوارد ، ھین؟ اکلیف چیست، تمالک ھم در دادگاه حضور نیابد
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.باشندآن مبتلی می

ال ، مـ یـن مـال  ، امشـورتی اداره حقـوقی  یبا عنایت به بعضی از فتـاوی موجـود و نظریـه   
مـوال  لکـه در شـمار ا  ، بگـردد شود و از ملکیت مالک آن خـارج نمـی  عنه محسوب نمیمعرضٌ
مـورخ  ٣٣٥٥/٧ی شـماره  نظریـه (د کنـ ھـا را پیـدا مـی   آیـد و احکـام آن  المالک در میمجھول

، ه ھـیچ عنـوان  ، بـ ی مالکیـت یرا بدون اثبات نیت مالک مبنی بـر اسـقاط رابطـه   ؛ ز)٦/٩/١٣٦١
فاوتی بین اعتقاد و اعتقاد به تأثیر إعراض در اسقاط ، تشود و در این مطلبعراض محقق نمیإ

.مالکیت وجود نداردیرابطه
ا یـ ، ھا مسلم نیسـت در اموالی که إعراض از آن:استی مشورتی اداره حقوقی آمدهدر نظریه

، ی مـذکور باشند و لذا مطابق مفھوم مخالف نظریهجھول المالک می، معدم إعراض مسلم است
. المالک نیستندز اموال مجھول، اھا مسلم استموالی که اعراض از آنا

موال رھا شده را در شمار اموال عمـومی و  ، اقانون اساسی جمھوری اسالمی ایران۴۵اصل 
س از ، پـ )رھـا شـده  (ه عنـ کند کـه امـوال معـرضٌ   أیید می، تین اصلا. دداندر اختیار دولت می

ز احکام اموال مجھـول  ، ایرا انتقال به بیت المال؛ زر شمار اموال مجھول المالک ھستند، داعراض
.المالک است

حـراز  ، أالک حضور ندارد و بدون حضور مالـک ، مصه اینکه چون در اکثر موارد إبتالءخال
تی در نظر موافقان ، حی إعراضاعده، قمالً، عز این رو، ار حد محال است، دإعراض در دادگاه

.کندعنه را پیدا میاربردی ندارد و حکم مال غیر معرضٌ، کآن

عدم احتمال رجوع مالک 
، ین است که إعراض، اگیردر اید مورد توجه قرا، باتی که برای إعراض مالیکی دیگر از نک

، یرا در صـورت رجـوع مالـک   ؛ زباشدحیح و موثر می، صر صورت عدم احتمال رجوع مالکد
.گردده مالک اول بر می، بشود و ملکی اثر می، بملک غیرت

مانی معنـای حقیقـی   ز،ثل سایر اعمال حقوقی، میرا إعراض؛ زدلیل این امر ھم واضح است
.یابد که با احتمال رجوع ھمراه نباشد و با قاطعیت و بدون شک و تردید انجام شودخود را می

تی بعد از تملـک ھـم کاشـف از ایـن اسـت کـه از       ، حرجوع مالک:بعید نیست بتوان گفت
ملـک  ، تز ایـن رو ؛ ااسـت ارج نشـده ، خـ ذا مال از ملک مالـک ؛ لعراضی وجود نداشت، إابتداء

یـان  ، مر چند در این خصـوص ؛ ھباشدملک غیر مجاز و کأن لم یکن می، تشخص دیگر در آن
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-ی، بجوع مالک را پس از إعراض و مباح شدن آن مال، رعضی؛ بتفاق نظر وجود ندارد، افقھاء

و بعضـی  ) ٢/٦٦لدروس،، ااولشھید(د شناسندانند و تملک ایجاد شده را در آن معتبر میاثر می
ی تصـرفات متصـرفان را   دانند و کلیـه ال را قابل برگشت به مالک می، مجوع مالکھم بعد از ر

-حقـق ؛ م٤٥٩اإلجـارة، تاب، کوئی؛ خ٨٠-٧٩بحرالعلوم،(.دشمارنابل ابطال می، قبعد از إعراض
)٣/٩١الدروس،اول،ھید؛ ش٢/٤١٣باطبایی، ؛ ط٢/٢٨٥سائل،، رکرکی

إعراض از حق
ما جای این پرسـش وجـود دارد کـه بـر اسـاس نظـر       ؛ ابودز إعراض مال ، احث، بتا کنون

یا إعراض از حق نیـز موجـب زوال   ، آدانندکسانی که إعراض را موجب زوال مالکیت مالک می
ق او ، حـ عراض کرد، إی حق از حق خودیا در صورتی که دارنده؟ آشودی آن میحق از دارنده

گردد یا خیر؟   ساقط و قابل انتقال به غیر می
ـ ا در آن کشـاورزی کنـد  ، تـ اگر کسی زمینی از اموال دولتی به او واگذار شود:الًمث ا ایـن  ، ب

ا زمانی که او قصد کـار  ، توعی أولویت ایجاد می شود که بر اساس آن، نرای آن فرد، بواگذاری
ز این حـق  ، اگر این فرد، اال؛ حس دیگری حق کار در آن زمین را ندارد، کدر این زمین را دارد

تواند آن را بـه  شود و دولت میز او سلب می، ایا این حق، آاده نکند و از آن إعراض نمایداستف
دیگری واگذار کند؟

ا ، بـ شـود کـه چنـین حقـوقی    ه صـراحت ذکـر مـی   ، بی ایراندر بعضی از قوانین موضوعه
شـود و  حروم می، مز آن حق، اشوند و او در صورت إعراضی آن ساقط میز دارنده، اإعراض

تواند این حق را از او سلب نمایـد  تواند آن را به دیگری واگذار کند و تنھا دولت میی نمیحت
ی قـانونی واگـذاری   ی إجرایی إصالح الیحهنامهنیآئ٢٠ماده٤بند (.دو به دیگری واگذار کن

)٢١/٢/١٣٥٩صوب ، مو إحیاء أراضی در ایران
یـرا وقتـی   ؛ زن مسـأله صـادق اسـت   می، ھدر خصوص رھنی که در نزد مرتھن وجود دارد

ـ یـن حـق  ، اگـذارد ه رھـن مـی  ، بالی را نزد طلبکار، مکسی در إزای بدھی خود ر رای طلبکـا ، ب
گـر  ، اال؛ حـ ن مال را نزد خود نگھـدارد ، آشود که تا زمان وصول طلب خودایجاد می) مرتھن(

) بـدھکار (ن راھـ ا بـه یـ ، عراض کند و مال مرھونه را تحویل گیرد، إطلبکار از گرفتن این حق
د شـو ارج مـی ، خز رھن، اگردد و مالز او ساقط می، این حق، ای إعراضبر قاعدهنا، ببرگرداند

٣٤ی مـاده ٦ی بصره، ت١٨/١٠/١٣٥١مصوب ١٣١٠قانون إصالح قانون ثبت أسناد و أمالک (
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، مرھونـه تواند با این مـال  ی، مو بدھکار) ١٣٣٣صوب ، مقانون إشتباھات ثبتی و أسناد معارض

.ن را بفروشد یا اجاره دھد، آالمثلی؛ ففتار کند، رثل مال غیر مرھونهم
مورد تأییـد قـرار   ـسقوط حقوق در اثر إعراض:یعنیـدر بسیاری از آثار فقھی نیز این مطلب

رقی قائـل نیسـتند   ، فیان إعراض از مال و إعراض از حق، مرسد که اکثر فقھاءدارد و به نظر می
-یالمـه ؛ ع٢/٣٢٥مصطفی،ید، سخمینی(د داننکه إعراض را موجب زوال ملکیت میو ھمچنان

دلیـل  :گوینـد آوردنـد و مـی  وجب زوال حق نیز به حسـاب مـی  ، م)٢/٤٠٥الفقھاء،ذکرة، تحلی
-و مـی ) ھمـان (د خاصی وجود ندارد که فرق میان إعراض از مال و إعراض از حق را ثابت کن

). ٢/٣٢٥مصطفی،ید، سخمینی(ه لکل ذي حق اإلعراض عن: نویسند
إعـراض  :فرماینـد احب مسالک االفھام مـی ، صثانیشھید:انند، معدادی از فقھاء، تبا این ھمه

)١٣/٤٩٩االفھام،سالک، مثانیشھید(.دتواند باعث سقوط حقی از حقوق شونمی
انی عرفـی  ب، زین است که زبان فقه، اتوان بیان کردآنچه پس از نقل و بررسی این اقوال می

اید ، بز این رو؛ انیز مردم عادی ھستند) السالمعلیھم(ن که مخاطب قرآن و معصومینان؛ چاست
فھم ادله و متون دینی نیز با معیارھای ھمین زبان صورت پذیرد و لذا تفکیک میان حـق و مـال   

ی ای، جـ ی در احادیـث و روایـات  ر زبان عرفی به کار رفتـه ، دکه دو اصطالح تخصصی ھستند
جود نـدارد  ، وای جز ایناره، چشودوجب اسقاط مالکیت مال دانسته، مندارد و لذا اگر إعراض

ق و مال تفاوت ندارند و حق ھم نوعی مـال  ، حیرا در زبان عرفی؛ زمار گردد، شکه مسقط حق
توانـد در آن  شود که در تسلط انسـان اسـت و مـی   میال گفته، مه ھر چیزی، باست و در عرف

.ھای خاص عقلی و علمی را در فھم روایات مالک عمل قرار دادو نباید دقتتصرف کند 

إعراض در حقوق جمعی
ی افـراد جامعـه   قوقی است که در مشترکات وجود دارد و ھمه، حمقصود از حقوق جمعی

.ھاعابر و مانند آن، مھا، مساجدکتابخانه:ثل؛ مھا مساوی ھستنددر آن
، حلــییالمــهع(د توانــد باعــث ســلب حــق شــوز مــیإعــراض از ایــن گونــه حقــوق نیــ

ر اسـتفاده از آن  ، داگر کسی با رزرو کردن یک صندلی در کتابخانـه :ثالً؛ م)٢/٤٠٥ذکرةالفقھاء،ت
ق او سـلب  ، حـ ی از آنا ترک و عـدم اسـتفاده  ، بق أولویتی پیدا کند، حسبت به دیگران، نمکان

.گرددشود و به دیگران قابل انتقال میمی
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اض در حقوق مشترکإعر

قوقی است که چند نفر در آن شریکند و مثل مال مشـترک کـه   ، حمقصود از حقوق مشترک
ا ھـم دارای حـق   ، بـ ی شـرکاء ر حق مشترک نیـز ھمـه  ، دق دارند، حر آن مال، دی شرکاءھمه

ی او ه ورثـه ، بین حق، ار صورت وفات او، دحق خیاری که یک فرد دارد:ثالً؛ مواحدی ھستند
یـن  ، اھـا ی آنگردند که یا باید ھمهارای حق واحدی می، دا ھم، بی ورثهشود و ھمهمیمنتقل

ز حـق  ، اال اگر یکی از ورثـه ؛ حین حق را اعمال کنند، اکدامحق را اعمال کنند و یا نباید ھیچ
کلیف چیست؟، تی آنان حق خود را استیفاء نمایندلی بقیه، وخیار خود إعراض کند

تواننـد بـدون   مـی ، نیک از شرکاءیچ، ھمری بسیط و غیر قابل تجزیه است، ااز آنجا که حق
ز حـق خـود إعـراض    ، این حق را اعمال کنند و در صورتی که یکی از شـرکاء ، اتوافق دیگران

، ه عدم تأثیر فسخ برای سـایر شـرکاء  ، بعضی از فقھاء، بنماید و از حق خیار خود استفاده نکند
-سالک، مثانیھید؛ ش١/١٤٣االحکام،واعد، قحلییالمه؛ ع١/٤٨٧ین،المحققفخر(.ددھنکم میح

)٢٨٥/ ٣لدروس،، ااولھید؛ ش١/١٥٤االفھام،
إعراض در حقوق مشترک جایز :گوینددانند و میین إعراض را غیر مؤثر می، ابعضی دیگر

-قاعدهشود و به دلیل حاکمیت رر به دیگران را باعث می، ضدین دلیل که این إعراض؛ بنیست
شود و حـق  ی الضرر میحکوم قاعده، می إعراضر اینجا نیز قاعده، دضرر بر سایر قواعدی ال

)٣٢٧ـ٢/٣٢٦مصطفی،ید، سخمینی(.دگرداقط می، سإعراض شریک
-مـی ، ق إعـراض از حـق خـود را دارد   ، ححقیبا استناد به اینکه ھر ذینیز برخی از فقھاء 

مـا از آنجـا کـه إعـراض ایـن      ، اادار کرد، وی از حق خودتفادهتوان شریک را به اسنمی:گویند
)مانھ(.داننداه چاره را در مصالحه میر، شودشریک، ضرر دیگر شرکاء را موجب می

إعراض از اموال غیر منقول 
ھـای  ثال؛ مشودحث إعراض مطرح می، بر مواردی خاص و مشخص، دالباً، غدر آثار فقھی

:ز قبیـل ، ار چند مثـال سـاده  ، دالباً، غگیرد و موارد کاربرد إعراضقرار میای مورد استفادهساده
مـوال غـرق شـده در دریـا و     ، ا)٤/١٩٧ھوتی،؛ ب٣٥نصاری،؛ ا٢/١٩٠العلوم،بحر(ن نثار نوعروسا

ر حالی که کاربرد ؛ دشودالصه می، خو مانند آن) ٣٥٦آشتیانی،(ن اموال بر جای مانده از مسافرا
گردد و در مواردی ھم ممکن است تشخیص مورد حدود نمی، مه این مواردب، ی إعراضقاعده

.کاربرد آن بسیار دشوار باشد
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زمـین و  :ماننـد ــ عراض از اموال غیر منقـول ، إیکی از مصادیق پیچیده و قابل بحث إعراض

ا امـالک مسـکونی و یـا    ی، ھای زراعتیآید که مالکان زمیناست و موارد بسیاری پیش میـخانه
-ھـا را بـال  دھند و آنای نشان نمیالقه، عبرداری از مال خوده بھره، به دالیل مختلف، بتجاری

لی به دلیل ، وھایی که زمانی آباد ھستندرسش این است که آیا زمین، پال؛ حکنندتکلیف رھا می
ء و ھای موات را دارند و برای دیگران قابل إحیاکم زمین، حگردندخروبه می، مإعراض مالکان

تملک ھستند یا خیر؟
شود کـه امـوال غیـر    دری توسعه داده، قسبت به ملکیت، نی إعراض ومزیلیت آناگر قاعده

ر اینجا باید به جواز تملک و إحیای این گونه أراضی حکم داد و در ، دمنقول را ھم شامل شود
زیـل ملکیـت   ر اینجا نیـز نبایـد إعـراض را م   ، دنشودزیل ملکیت دانسته، مصورتی که إعراض

. دانست
-ھای موات تبدیل مـی ه زمین، بتوجھی مالکانلی در اثر بی، وھایی که قبالً آباد بودندزمین

ھـای  حت عنـوان زمـین  ، تر بخش إحیای موات، در کتب فقھی، دشوندگردند و بایر نامیده می
. گیرندورد بحث قرار می، مھای مواتمتروک و به تبع زمین

داننـد و  اثر مـی ی، بعراض را در اموال غیر منقول، إالباً، غرھای غربیھای حقوقی کشونظام
ر قـانون مصـ  ).Encyclopadia International(د شـمارن ی ملکیت نمیموجب سلب رابطه

نیـز  )Encyclopodia International(و اتیـوپی )٩/١٥الوسیط في شـرح القـانون المـدني،   (
تمایزی میان ) EncycolodiaBritanica(ن اما در حقوق انگلست؛ اپذیرندھمین مطلب را می

لبتـه در  ؛ اکننـد محسوس تقسیم مـی لکه اموال به محسوس و غیر، بایل نیستند، قاین دو نوع مال
.شودمیی مالکیت شمردهوجب سلب رابطه، معراض در صورت داشتن شرایط، إھر دو نوع

ی رُم نیـز در تـأثیر   گانـه دوازدهونان باستان و الواح ی، حمورابی:مچون، ھدر قوانین باستانی
د شـو نمـی رقـی مشـاھده  ، فمنقـول ی مالکیت میـان امـوال منقـول و غیـر    إعراض در قطع رابطه

)Marite Student Encyclopedia.(
گذارنـد و  رق مـی ، فھای مواتبا زمین) ھای بایرزمین(ا ھگونه زمینیان این، ممشھور فقھاء

ما قابل تملک نیسـتند و  ، اابل إحیاء است، قرچه برای افراد دیگرگ، اھاگونه زمیناین:گویندمی
-قط اولویت اسـتفاده را دارا مـی  ، فھا محفوظ است و محیی دومر آن، بحق مالک و محیی اوّل

حلـی، یعالمـه ؛٣/٢٦٩طوسـی، (.دن ھم بـه شـرطی کـه حـق مالـک را پرداخـت کنـ       ؛ آباشد
؛١٢/٥٩٦االفھـام، سـالک ، مثـانی شـھید ؛٢١٠شـقیة، الدماللمعـة اول،شھید؛٢/١٢٩تحریراألحکام،
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)٢٨/٢١نجفی،

-لروضـة ، ا١٢/٤٠٠مسـالک االفھـام،  (یھیدثان، شـ )٢/٤٠١الفقھـاء، تـذکرة (یحلیاما عالمه
ـ امـوال متروکـه  :گوینـد صدر در اقتصادنا مـی و شھید)٧/١٣٨البھیة، ز أنفـال  ، اس از إعـراض ، پ

ـ ) مالسـال علیـه (م ز می گردند و بـا إذن امـا  ی اولیه باشوند و به حالت إباحهمحسوب می رای ب
؛ حـرز باشـد و چـه نباشـد    ، مه قصـد إعـراض مالـک   ؛ چشوندابل إحیاء و تملک می، قدیگران

؛ باشندا نداشتهی، باشنداحب داشته، صفاوتی ندارد که اموال متروکه، تاز نظر این بزرگواران:عنیی
محسـوب  ) السـالم علیه(م لک اما، مر صورتر ھ، دا نباشدی، حرز باشد، مھاعراضِ صاحب آنإ

)٢مظاھری،(.دابل إحیاء و تملک ھستن، قھاشوند و برای محیی آنمی
، کند و سـپس ھا را حفر میھایی نیز مطرح است که فردی آنی چاهرباره، دمشابه این حکم

ـ  ، پھااین چاه:اندر این خصوص نیز گفته؛ دسازدھا می، ره حال خودب رای ، بـ کس از تـرک مال
ـ وبـاره برگـردد  ، دگردد و اگر مالـک نخسـتین  برداری میدیگران مباح و قابل بھره ، ا دیگـران ، ب

)٣/٦٦لدروس،، ااولشھید(.تساوی اسم

ی دیدگاه سلب مالکیتأدله
ورد اسـتناد  ، مـ صل علیت را برای اثبات این نظر خود، اصدرحلی و به تبع او شھیدیعالمه

؛ ٢/٤٠١الفقھـاء، ذکرة، تـ حلـی یعالمـه (ل ال المعلـو ، زإذا زالت العلة:ندگویدھند و میقرار می
ن علـول آ ، مزایل و تعطیـل شـود  ) إحیاء(ت وقتی عل:عنیی؛ )١٢/٤٠٠االفھام،سالک، مثانیھیدش
:عنـی ی؛ گردد که ملکیتی روی آن نبودگردد و لذا مال به حالت قبل بر میھم زایل می) ملکیت(

. شودمباح می
الک ، ماگر فردی آبی از رود دجله بر دارد:گویندزنند و میثالی برای این مطلب میم،سپس

الکیت او نسبت به ایـن آب ھـم   ، مما به مجرد اینکه آن را به منشأش برگرداند، اشودآن آب می
ال کـه آب بـه   ، حـ ذا، لاست) السالمعلیه(م رود و چون مالکیت دجله از آنِ خدا و امااز بین می

)٢/٤٠١الفقھاء،ذکرة، تحلییعالمه(.دشومی) السالمعلیه(م ال اما، ممنشأش بازگشت
؛ عبیـر دقیقـی نیسـت   ، ته علت، بیرا تعبیر از إحیاء؛ زرسداتمام به نظر می، ناما این استدالل

ر یـرا اصـل علیـت د   ؛ زھسـتند علـت لکه شـبه ، بلت به معنای دقیق فلسفی نیستند، عین امورا
، ز ایـن رو ؛ اصادق نیستـمثل ملکیتـخصوص وجود عینی و حقیقی است و در امور اعتباری

، لت موجده یا محدثه و علت مبقیـه را لزومـاً  ، عتوان در اینجا ھم مثل بحث وجود حقیقیمین
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لیلی وجود ندارد کـه ھـر   ، در نتیجه؛ دز مصادیق خلط فلسفه و حقوق است، اینا. تکی دانسی

.ابسته باشد، وی إحیاءقای ملکیت ھم به إدامه، بلت ملکیت باشد، عءحیا، إوقت
لـت محدثـه و   ، عزنند که بنّـا اختمانی را مثال می، سرای تشریح این مطلب، بصاحب معالم

لـت دوام  ، علکه قوام و استحکام ساختمان، بما علت دوام و بقای آن نیست، ای آن استموجده
)٢مظاھری،(.ده بنا نیازی ندار، بقای خودو بقای آن است و ساختمان برای ب

ـ یاسی نادرست مـع الفـارق اسـت   ، قیاسی که در قالب مثال انجام شد، قافزون بر این رای ؛ ب
ر حـالی کـه در   ، دکنـد ز آن إعراض می، ار حقیقت، دریزداینکه وقتی کسی آب را در دجله می

حلی باید کسی یو عالمهباشد علوم نیست و فقط ترک محقق می، معراض، إبحث مورد سخن
ریـزد و نـه از آن اسـتفاده    ما نه آن را در دجله می، اداردزدند که آب را از دجله برمیرا مثال می

، ر چنین حـالتی ، دیا این فرد، آکندھا می، رریزد و به حال خودلکه آن را در ظرفی می، بکندمی
)ھمان(؟تاسدهتوان گفت مالکیت او سلب شیا می؟ آنوز مالک است یا نهھ

د کنـ رای ایـن امـر، اجمـاع را ادعـا مـی     ، بـ احب جواھرص. دماناقی می، بلکیت، مبر اینبنا
-حریـر ، ت١/٣٤٠األذھـان، إرشـاد (یحلـ یکه مراجعه به سایر کتب عالمهنان؛ چ)٢٨/٢١نجفی،(

، اشند پسبائل می، قھا نیز به بقای ملکیت بعد از ترکدھد که در آننشان می) ١/١٤٣األحکام،
.توان ادعای اجماع را ھم به متقدمین و ھم به متأخرین تعمیم دادیم

عمـیم  ، ته ھمـه مـوارد إعـراض   ، بحلی در این منابعیالزم به توضیح است که سخن عالمه
ی رباره، دخن، ساألحکامی مفتوح العنوه و در تحریررباره، دحث، باألذھانلکه در إرشاد، بندارد

، ی آثـار فقھـی کھـن   ر ھمه، دقریباً، تکه پیش از این نیز بیان شدما ھمچنان؛ ا)ھمان(ت انفال اس
ای عام وقابل تسری بـه  ه شکل قاعده، بشود و إعراضه طور موردی مطرح می، بحث إعراضب

ی ای کلی دربـاره اعده، قتوان از سخن آنانگردد و لذا با قاطعیت نمیطرح نمی، می ابوابھمه
باشـند و آن را در  نکر قاعده بودن إعـراض مـی  ، مد و حتی بسیاری از آنانإعراض استخراج کر

. ورد اشاره قرار گرفت، مھای پیشین ھمین مقالهکه در بخشنان؛ چآورندشمار قواعد فقھی نمی
:استکی دیگر از دالیلی است که برای این مطلب به آن تمسک شدهی، روایت ذیل

و رجـل عـن   ، أالصـلت بنزیاد عن الریّانبنعن سھلیعقوب عن عدة من أصحابنا بنمحمد
، إنّ االرض هللا تعالی جعلھا وقفاً علی عبـاده :الق) مالسالعلیه(ح الریّان عن یونس عن العبد الصال

مـن تـرک   ، ودفعت إلی غیره، ومن عطل أرضاً ثالث سنین متوالیة لغیر ما علة أُخذت من یدهف
)١ح ١٧ب ٢٥/٤٣٣عاملی،حر(.هال حقّ ل، فمطالبة حقّ له عشر سنین
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اگـر کسـی زمینـی را بـدون     :کندروایت می) السالمعلیه(م کلینی به سند خود از امام معصو

گـردد و  شود و به دیگری واگـذار مـی  ز او گرفته می، اعلت به مدت سه سال متوالی معطل کند
ارد و صـاحب حـق   ی آن را نـد یگـر حـق مطالبـه   ، داگر کسی ده سال حق خود را مطالبه نکند

.دشوشناخته نمی
لی پـس از  ، وجود دارد که اگر کسی زمینی را آباد کند، وروایات دیگری نیز به این مضمون

رد دوم بر فـرد اول  ، فمدتی آن را رھا نماید تا خراب شود و کس دیگری آن را مجدداً آباد کند
٣ب ٢٥/٤١٤ھمـان، ) (مالسالعلیه(ق صادوھب از امامبنی معاویةصحیحه:انند؛ مأولویت دارد

صدر در اقتصادنا برای که شھید) ٢، ح ھمان) (مالسالعلیه(ر باقی کابلی از امامو صحیحه) ١ح 
.کنداثبات نظر خود به آن استناد می

نقد و بررسی روایات 
زیـاد از  بـن داند سھلنمی:گویدیرا راوی می؛ زجھول است، مز نظر سند، اوالً، اروایت کلینی

، باشد و بـرای مسـائل فقھـی   جھول می، موایت، رز این رو؛ اا از فرد دیگریی، کندریّان نقل می
.  ابل استناد نیستق

، ر ایـن ، دزمـین معطـل مانـده   :یرا عبـارت ؛ زز نظر داللت به مقصود نیز نا تمام است، اثانیاً
یـرا در صـورت   ؛ زدبـو ا تنھا تحجیر شدهی، بودحیاء شده، إراحت ندارد که زمین معطل ماندهص

، ز ایـن رو ؛ ایزی جز غصـب نیسـت  ، چدون إذن مالک، بصرف دیگران، تإحیاء و ایجاد تملک
، ز ایـن رو ؛ ای غصب در تضاد اسـت ا عموم ادله، بز دست مالک آن، ارفتن زمین معطل ماندهگ
ی عارضه کنـد و ادلـه  ، می صریح حرمت غصبتواند با ادلهمی، نوایت کلینی به جھت اجمالر

.        شندبار این دلیل حاکم می، بغصب
، ا بعضی از روایـات دیگـر  ، بین روایت وسایر روایات مورد استناد این گروه از فقھاء، اثالثاً

الحقّ جدیـد و إن  :فرمایندکه می) السالمعلیه(ن المؤمنیین روایت أمیر، از جمله؛ ار تضاد استد
حـق  :عنـی ی؛ )٣ح ١٧ب٢٥/٤٣٤ھمـان، (م نصره أقواالباطل مخذول و إن ؛ وطالت علیه األیّام
تی اگر زیاد ؛ حھا بگذرد و طول بکشد و باطل ھمیشه باطل استچه سالگر؛ اھمیشه تازه است

.باشدپشتیبان داشته
ی دربـاره ) السـالم علیـه (ق صـاد ز امام، او در این روایتا. توایت حلبی اس، رروایت دیگر

ه چیـزی بـر   ، چـ کنـد شود وآن را آباد میای میین مخروبهپرسد که وارد زموضعیت مردی می
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اگـر آبـاد   :پرسدلبی می، حپسس. هصدق:دھندپاسخ می) السالمعلیه(م ما؟ ای این مرد استعھده
باید حـق او  :فرمایندمی) السالمعلیه(م ما؟ اطور، چشناسداحب آن زمین مخروبه را می، صکننده

)٣ح ٣ب ٢٥/٤١٥ھمان،(.درا بدھ
حفـوظ  ، می دارای مالـک ر روی زمـین مخروبـه  ، بصراحت دارد که حق مالک،ن روایتای
ر زمـین  ، بـ ی مالـک ر قطع ارتبـاط مالکانـه  ، بصدرر حالی که روایت مورد استناد شھید؛ داست

مکان ایجاد جمـع عرفـی قابـل    ، ا)٤٢٦صدر،(ن اللت دارد وعلی رغم تالش ایشا، دعنهمعرضٌ
مـع میـان   ؛ جه آسانی وجـود نـدارد  ، بیان این دو دسته از روایات، مقبول و مطابق موازین فقھی

-نتقـی ، مروحـانی (.دباشـ معی تبرعی است کـه فاقـد حجیـت مـی    ، جاین دو دسته از روایات
)٣/٥١ایینی،؛ ن٧/٢٨٥األصول،

، ی مالکیـت صـدر ھـم بـر قطـع رابطـه     مضاف بر اینکه ھمان روایات مورد اسـتناد شـھید  
ز ؛ ابیشتر بر أحقیّت و أولویت محیی دوم و رفع مانع از او داللت دارنـد لکه ، براحتی ندارندص

، ه دلیـل عـدم تکمیـل مراحـل إحیـاء     ، بشوند که تملّک محیی اوله مواردی حمل می، باین رو
ی تحجیر وانجام مقدمات قرار دارد و بـه  باشد و او ھمچنان در مرحلهنوز محرز و منعقد نمیھ

باشد و زمـین  مواردی که مالکیت محیی اول بر زمین محقق می:عنیی؛ اللتی ندارند، دمانحن فیه
.استبه سبب إحیاء،به ملکیت او درآمده

ا روایـاتی در تعـارض ھسـتند کـه بـر      ، باللتی ھم قابل تصور باشد، داگر برای این روایات
.)١،٢،٣ح٣ب٤١٦ـ٢٥/٤١٤عاملی،حر(د صراحت دارنمالکیت محیی اول بر زمین إحیاء شده،

صـدر را در بـاب   وایت مورد اسـتناد شـھید  ، راین است که صاحب جواھرمؤید مطلب مذکور،
کسی که زمینی را تحجیر کند و سه سـال آن را رھـا   :گویدآورد و با استناد به آن میتحجیر می

)٣٨/٥٩نجفی،(.دقی بر آن زمین ندار، حیگر، دنماید
ح ٣ب ٢٥/٤١٤حرعـاملی، (یی کـابل ه خصوص صحیحه، بوایات مذکور، رافزون بر این

ـ ھا به زمان غیبـت اختصاص دارند و تعمیم آن) السالمعلیھم(ن ه زمان حضور معصومیب) ٢ ه ، ب
مان متقینـی ھسـتیم   ، ھمن واھل بیتم:استمده، آیرا در این روایات؛ زآسانی امکان پذیر نیست

ھـر کسـی از مسـلمانان آن را    ال ماست و ، می زمینمه؛ ھاستھا به ارث رسیدهکه زمین به آن
.الک درآمدھای آن است و باید مالیات آن را به امام بپردازد، مآباد کند

الـک ھـیچ   ، مکـس یچ، ھـ اللت دارند که در عصر حضور، در این، به روشنی، باین جمالت
، ز ایـن رو ؛ ای خویش استالک درآمدھای زمین إحیاء کرده، مزمینی نیست و محیی ھم صرفاً
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؛ ادرسـت اسـت  ، نرای اثبات سلب مالکیت محیی إعـراض کننـده  ، به این گونه احادیثستناد با
-علیـه (م ی امام معصوا اجازه، بسی است که در عصر حضور، کگونه احادیثیرا مفروض اینز

الـک آن  ، مه کسی که با إحیاء زمین؛ نگرددکند و مالک منافع آن میروی زمینی کار می) السالم
.شودمی

ـ باشـند ر سلب مالکیت محیی إعراض کننده ھم داللت داشته، بایاتاگر این رو ا روایـات  ، ب
٣ب٤١٦ــ ٢٥/٤١٤ھمـان، (د شمارنصریحی در تعارض قرار دارند که إحیاء را سبب تملک می

مـل روایـات سـلب مالکیـت محیـی      ، حو تنھا راه جمع بین این دو دسـته روایـات  ) ١،٢،٣ح 
راحتی ، صـ ه زمان حضـور ، بی دیگر روایاتیرا دسته؛ زباشدر زمان حضور می، بإعراض کننده

).١،٢ح ١٧ب٤٣٤ـ٢٥/٤٣٣ھمان،(د ندارن
طابق نظـر  ، مگردد و در نتیجهقید می، موھب نیز از باب اطالق و تقییدبنی معاویةصحیحه
-صـباح ، مخـوئی (د شوالک آن می، ممینی إحیاء نماید، زر کسی در عصر غیبت، ھمشھور فقھاء

لی اگر کسی زمینی تحجیر کند و سه سـال آن را بـه حـال خـود رھـا      ، و)٣٨٧-٢/٣٨٥الفقاھه،
)٣٨/٥٩نجفی، (.دقی ندار، حیگر، دو، اسازد

تی اگـر  ، حباشندخالف مشھور ھستند و روایاتی که مخالف مشھور می، مین روایات، ارابعاً
؛٤/٢٠٦عراقــی،؛١٧/٣٠٣نــوری،(د شــوز آن إعــراض مــی، اھــا ضــعیف ھــم نباشــدســند آن

ارای سـندی  ، دروایت اوّل، افزون بر اینکه مخـالف فتـوای مشـھور فقھاسـت    و) ٤/٧٨٦نایینی،
.باشدمجھول ھم می

دلیل دیدگاه مشھور
ـ داننـد ھای متروکه را در ملـک محیـی اول آن بـاقی مـی    مشھور فقھاء که زمین ه روایـت  ، ب

:کنندخالد تمسک میبنسلیمان
، خالدبنسالم عن سلیمانبنسعید عن النضر عن ھشامبنبإسناده عن الحسینحسن بنمحمد

عن الرجل یأتي األرض الخربة فیستخرجھا و یجـري أنھارھـا   ) السالمعلیه(سألت أباعبداهللا:الق
ـ :ال؟ قفإن کان یعرف صاحبھا:لتق. ةالصدق:ال؟ قاذا علیه، مو یعمرھا و یزرعھا .هفلیؤدّ إلیه حقّ

)٣ح ٣ب ٢٥/٤١٥حرعاملی،(
ق صـاد کند که او از امـام وایت می، رخالدبنز سلیمان، ای خوده سند مشیخه، بشیخ طوسی

ستخراج ، اب از آن، آشودای وارد میپرسد که به زمین مخروبهی مردی میدرباره) السالمعلیه(
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ی ایـن مـرد ھسـت؟    ه چیزی بر عھده، چپردازدسازد و در آن به زراعت میبادش می، آکندمی
اگـر  :پرسـد مـی ) السـالم علیـه (ق صادخالد از امامبنلیمانس. هصدق:فرمودند) السالمعلیه(م اما

.باید حقّ را به صاحب آن پرداخت کند:فرمودند) السالمعلیه(م ما؟ اصاحبش را بشناسد
یرا قسمت ؛ زکندصدر را تأیید میحلی و شھیدیالم عالمه، کاطالق قسمت اول این روایت

، باشـد ا نداشتهی، عم از اینکه صاحبی داشته، أھای مخروبهدارد که زمینیان می، بیتاول این روا
ابـل تملـک و إحیـاء اسـت و     ، قوسط دیگـران ، تباشدا نکردهی، عراض کرده، إاحب آن زمینص

دھـد  سأله را جھت می، مای دیگره گونه، بما قسمت دوم روایت؛ اقط باید صدقه بدھد، فمحیی
یـرا قسـمت دوم   ؛ زگیـرد رار مـی ، قـ است که مورد تمسّک مشـھور فقھـاء  و ھمین قسمت دوم 

در این زمین حقی دارد کـه  ـمحیی اوّلیعنیـراحت دارد که صاحب ملک، صر این امر، بروایت
.باید اداء شود

مشھوردلیلنقد و بررسی
إحیـاء  صرف و، تیرا بخش اول روایت؛ زا ھم معارض است، بدر و ذیل این روایت، صاوالً

قّـی در  ، حرای مالـک و محیـی اول  ، بلی بخش دوم روایت، ودھدمیجازه، ارا در ملک متروکه
ه حقّ ، چق او نباشد، حگر إذن گرفتن از مالک؟ اگیرد که روشن نیست چه چیزی استنظر می

ن ، آشـود ر نظـر گرفتـه  ، دگر بنا باشد که حقی برای محیـی اول ؟ امانددیگری برای او باقی می
ذن ، إیزی جز إذن گرفتن از مالک و محیـی اول نیسـت و اگـر شـرط تصـرف و إحیـاء      ، چحقّ

صرف مجـاز  ، تا عدم رضایت مالک و محیی اولی، ر صورت عدم دسترسی، دگرفتن از او باشد
.باشدا آن چیزی در تضاد است که در متن روایت مذکور می، بباشد و این مطلبنمی

مین حق را ھـم  ، ھتضاد است که در جواب سؤالی مشابها روایات دیگری در ، باین روایت
فإن کانت :داردوھب که تصریح میبنوایت معاویة، رز جمله؛ اگیردبرای محیی اول در نظر نمی

ا إنّ األرض هللا و لمن عَمَّرھـ ، فأرض لرجل قبله فغاب عنھا و ترکھا فأخربھا، ثمّ جاء بعد یطلبھا
ز آن روی گرداند و آن ، اباشدفردی که مالک زمینی میاگر: عنیی؛ )١ح ٣ب ٢٥/٤١٤ھمان،(

، ن زمین مخروبـه را آبـاد سـاخت   ، آا خراب شود و پس از اینکه دیگری، ترا متروکه رھا سازد
-مین از آنِ خدا و کسی است که آن را آباد کـرده ، زر این صورت، دیاید و زمین را مطالبه کندب

.است
احب زمـین را  ، صـ اگـر محیـی دوم  :گویدلبی که میوایت ح، رز این قبیل است، اھمچنین
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)٣ح ٣ب ٢٥/٤١٥ھمان،(.داید حقّ او را أداء کن، بشناسدمی

وایـت اول را بـه   ، ربعضـی :دھنـد وجیھات مختلفی ارائه مـی ، ترای رفع این تعارض، بفقھاء
) ٢مظاھری،(د ی استحبابی دارنبه، جی فلیؤدّ إلیه حقّهجمله:گویندکنند و میاستحباب حمل می

وایت اول را به مورد عدم إعـراض و روایـت دوم را بـه مـورد     ، رعضی دیگر؛ بو واجب نیست
، یگر، دعراض کند، إز ملک خود، او محیی اولک اگر مال:گویندنمایند و میإعراض، حمل می

باشـد  ارای حـقّ مـی  ، دعـراض ننمایـد  ، إما اگر از ملک خود؛ اقّی ندارد، حسبت به ملک خودن
مـین را بـه   ، زکه محیـی د کننوایت اول را به موردی حمل می، رروھی دیگر؛ گ)٣٨/٢٨فی،نج(

مـین  ، زکنند که محیـی الک شود و روایت دوم را نیز به موردی حمل می، مطریقی غیر از إحیاء
)١یل حدیث ، ذ٣ب ٢٥/٤١٥حرعاملی،(.دالک شو، مرا از طریق إحیاء

صریحی وجـود نـدارد و   ، تکدام از توجیھات مذکورھیچرای ، ببا توجه به اینکه در روایات
ـ ، اتوانند نظر نھـایی باشـند  ھایی شخصی ھستند که نمیرداشت، بنھا، تاین توجیھات ، رون ز ای

، رای رفـع تعـارض  ، بـ مچنان به قوت خود باقی است و اگر از روش تـرجیح روات ، ھعارضت
جوع بـه اصـول   ، رتساقط حکم گردداه حل تعارض است و وقتی به ، رساقط، تنشوددد گرفتهم

صل استصحاب است کـه  ، اقتضای اصل عملی، مباشد و در اینجانھا راھکار موجود می، تعملیه
.باشدمؤیّد نظر مشھور و مؤیّد بقای ملکیت مالک اول می

ضرری الی إعراض با قاعدهتعارض قاعده
، و إبـتالی بسـیار آن  ن ی بـود ی إعراض که با وجود کاربردترین مباحث قاعدهیکی از مھم

ه ؛ چضرر استی الی إعراض با قاعدهی نویسندگان قرار دارد، تعارض قاعدهمتر مورد توجهک
ا حقـوق  یـ ، اعث ضرر بـه امـوال  ، بود، خا حقّی، ز مال، ااینکه در برخی موارد إعراض یک فرد

. شوددیگران می
ا ی، تعمیر آن، زشت شدن فضای شھرای، ا رھا کردن ملک خود و عدم تکمیل، بفردی:مثالً

ا ، با اینکه فردیی؛ شوداعث می، با تمرکز أراذل و أٌوباش را در آن مکانی، تجمع جانوران موذی
ا آسـیب  یـ ، سیب دیدن فرزند، آرھا کردن فرزند خود در خیابان و إعراض از حق سرپرستی او

ا مـوذی و  ی، رھا کردن حیوان بیمارا، با اینکه فردیی؛ شودرساندن فرزند به جامعه را باعث می
ا آسیب رسیدن به امـوال مـردم   ی، ا إختالل در نظم شھریی، یوع بیماری در جامعه، شمضرّ خود

. گرددرا باعث می
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ز جھتـی  ، اعتقاد به مزیّل نبودن إعراض و احترام به مالکیت خصوصی، ادر این گونه موارد

الکیـت و  ، مشود و احترام به مالکیت یک فـرد احترامی به مالکیت خصوصی میاعث بی، بدیگر
. اندازدحقوق دیگران را به مخاطره می

توانـد مزیّـل   می، نز در اموال حقیر، جعراض، إی حاضری مقالهچه مطابق رأی نگارندهاگر
مـا  ، اعنه را اجازه دادصرف و تملک اموال متروکه و معرضٌ، تتوان به دیگرانملک باشد و نمی

-ه نوعی بی، بود، خحترام بیش از حد به مالکیت خصوصی، ار دور داشت که گاھینباید از نظ
جـویی  اره، چـ ه نحـوی مناسـب  ، بـ رای این مطلب، باحترامی به مالکیت خصوصی است و باید

. کرد
-الیی إعـراض بـا قاعـده   ز قبیل مصادیق تعارض قاعده، این گونه موارد، ارسدبه نظر می

، )١/٣٣١بجنـوردی، (د کومـت دار ، حر سـایر قواعـد  ، بی الضررعدهضرر است و از آنجا که قا
قّ إعراض را از مالک سلب کرد و او را ، حضرری اله استناد قاعده، بگونه مواردتوان در اینیم

ر آن ، دتوان در حد رفع ضـرر ی، مبه رسیدگی وادار نمود و در صورت عدم دسترسی به مالک
.ذن تصرف دادإ، صرف کرد و یا به دیگران، تملک

اید به نکات زیـر  ، بی جمع و لزوم جمع میان دو حقّز باب قاعده، ار این خصوص، دالبته
:توجه کرد

ه تصرف مالکانـه و  ؛ نصرفات باید در حد رفع ضرر باشد، تدر صورت دادن إذن تصرف.١
.بیش از حد رفع ضرر

دن مالک برای تصرف جاز است که إجبار نمو، مادن إذن تصرف به دیگران، ددر صورتی.٢
.باشدمکان نداشته، إدر ملک خود

ه او بـر  ، بـ جوع نماید، مالکیت مـال ، رز إعراض خود، االک، ماگر پس از تصرف دیگران.٣
. لی حقّ متصرفین نیز باید اداء شود؛ وگرددمی

حـل مـذکور   یدگاه و راه ، دداننداری نمی، جی ال ضرر را در امور عدمیکسانی که قاعده.٤
رر را در پی دارد ، ضی از حقّدم استفاده، عیرا در موارد محل سخن؛ زشمارندقابل قبول نمیرا

د توانــد ایــن گونــه امــور را نفــی کنــضــرر نمــیی الاعــده، قو لـذا بــا تکیــه بــر ایــن دیــدگاه 
ضـرر را تنھـا   ود دلیلی بر ضعف دیدگاه کسانی است که ال، خو این مشکل) ١/٣٣٥بجنوردی،(

. دھندختصاص می، ادیبه امور وجو
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گیرینتیجه

عـراض را مطلقـاً موجـب سـلب     ، إکثـر فقھـاء  ؛ اه نظر وجود دارد، سدر خصوص إعراض
قـط در امـوال   ، فدانند و بعضـی دیگـر  ن را مطلقاً سالب مالکیت نمی، آعضی؛ بدانندمالکیت می

.پذیرندنین اثری را برای إعراض می، چحقیر و کم ارزش
، ی مالکیت است کـه إعـراض  ه شرطی سالب رابطه، بعراض، إاولدر صورت پذیرش نظر 

؛ ورت پـذیرد ، صـ ا نیت قطع ارتباط مالکیت، بلکه ترک انتفاع، برفاً به قصد ترک انتفاع نباشدص
، ه اینکـه بـا چنـین شـرایطی    ؛ چـ ا عجـز و یـا نسـیان   ی، ا ترسی، ن ھم با اختیار و بدون اجبارآ
ھـای  صـداق ، مر عمـل ، دی إعـراض اعـده ، قاس نظر اولالوقوع است و لذا بر اسعید، بعراضإ

.یابدکند و کارآمدی بسیار ضعیفی میروشنی پیدا نمی
مری تعیین کننـده اسـت و   ، ار تحقق إعراض و ظھور آثار آن، دبا توجه به اینکه نیت مالک

باشـد و  اری دشـوار مـی  ، کر زمان عدم حضور مالک، داحراز نیت که امری باطنی و قلبی است
ـ کثر موارد إبتالء نیز بدون حضور مالک اسـت ا ، ر اکثـر مـوارد ابـتالء   ، دی إعـراض ذا قاعـده ، ل
.کنداربردی پیدا نمیک

ھا ھم در خصـوص امـوال مفقـوده    ترین دلیل اثبات إعراض است که آنمده، عی نقلیادله
ـ إعـراض یعنه و مسـأله ھا با اموال متروکه و معرضٌرتباط دادن آن، از این رو، اباشدمی دون ، ب

نیادھای نظری این قاعده نیز مانند کارآمـدی  ، بپذیر نیست و با این وصفتکلف و تأویل امکان
عنھـی  کارھایی برای امـوال معـرضٌ  رای کشف راه، بی نقلیتوان از ادلهتزلزل است و نمی، مآن

.باشدھا ھم محرز نمیھا در دسترس نیست و إعراض مالک آنکمک گرفت که مالک آن

پیشنھاد
، ا بال تکلیفی، عنهحل مشکل اموال معرضٌ:شودیشنھاد می، پھای این تحقیقبر اساس یافته

سـتجو  ، جی اموال و تصویب نھادھـای مـدنیِ مردمـی   ر قوانین مدنی و مقرراتِ محدود کنندهد
، بھمم، ی نقلی موجود در این باب که بعضاًز ادله، اکارھای عملییابی به راهگردد و برای دست

.رھیز شود، پا باھم متعارضند و نیز دالیل عقلی و إنتزاعیی
، صویب کرد، تا بال تکلیفی، عنهتوان برای حل مشکل اموال معرضٌاز جمله قوانینی که می

، گونـه کـه در مـوارد محـل سـخن     دین؛ بلب مالکیت مطلق و تصویبِ مالکیت محدود استس
ق ، حـ ا مدت معیّنـی ، تبردارید و در صورت عدم بھرهبرداری مقید گرده بھره، بالکیت مالکانم
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.شوده دولت داده، با تصرف مورد نیازی، سلب مالکیت

برای پیشگیری از تضعیف امنیت مالی اشخاص و سوء استفاده احتمالی دولـت از محـدود   
ه نھادھائی واگـذار  ، بگیری در خصوص این گونه اموالصمیم، تعنهکردن مالکیت اموال معرضً

دد که کامالً دولتی یا کامالً مردمی نباشند و بستگان نزدیک مالـک مُعِـرض نیـز در صـورت     گر
.باشندگیری داشتهقّ تصمیم، حعدم دسترسی به مالک
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. ١٣٧٦،خمینیامامآثارنشروتنظیمیؤسسهم:قم،الوسیلةتحریرستندم، مصطفیید، سخمینی
، لمطبعةالعلمیـة ا:قـم ،ول، ابروجـردی رتضـی ، م)الوثقیالعروةمستند(ة اإلجارتابک، أبوالقاسمید، سخوئی
١٣٦٥.

.ق١٤١٤، الکتبارد:قم، ھارم، چالمستحدثةلمسائلا، صادقمحمدید، سروحانی
. ق١٤١٢،، اإلسالميالنشرؤسسةم:قم، ول، ااإلمامیةفقهفيالشریعةلدروسا، مکیبنحمد، ماولشھید
.  ق١٤١٠وم،، دالدمشقیةاللمعةشرحفيالبھیةلروضةا، علیبنالدینین، زثانیشھید
. ق١٤١٣، المعارف اإلسالمیةؤسسةم:قم، اإلسالمشرائعتنقیحإلیاألفھامسالکم، ھمو
. قتصادناإ، اقربمحمدید، سصدر
، وس، طـ النشـر وللطباعـة ) السـالم علیھم(ت البیآلؤسسة، ماألحکامحریرت، یوسفبنسن، ححلییعالمه

.شھدم
-تقـی حمـد ، ماألفکـار ھایة، نالدینیاء، ضعراقی. الجعفریةاآلثارالرضویةإلحیاءلمکتبة، االفقھاءذکرةت، ھمو

. اإلسالميالنشرؤسسةم:، قمنجفیبروجردی
-لـی ، عکرمانیموسویحسنید، سالقواعدإشکاالتشرحفيالفوائدیضاحإ، الحسنحمدبن، مالمحققینفخر
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. ق١٣٨٧، ولا:قم، إشتھاردیپناه

. ق١٤١٢الکریم، القرانارد:قم، ول، االعباددایةھ، رضامحمدید، سگلپایگانی
. ١٣٨٠، متس:تھران، ھارم، چ)مدنیبخش(ه فقواعدق، مصطفیید، سدامادمحقق
.ق١٤٠٨:قم، المقاصدامعج، لی، عکرکیمحقق

. ق١٤١٧،اإلسالميالنشرمؤسسة:قم،،سوم،فقھیةقاعدة، کاظممحمدید، سمصطفوی
: ایت اینترنتی، سسین، حمظاھری
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.١٣٧٧، انتشارات کیھان:تھرانول، ، ارضویرتضی، مالشّتّاتجامعحسن،بنبوالقاسم، ایمیرزای قم

.اإلسالميالنشرؤسسةم:قم، خراسانیکاظمیعلیحمد، ماألصولفوائدحسین،حمد، منایینی
-اءإلحیـ ) علیھم السـالم (ت البیآلؤسسةم:بیروت، ول، االمسائلمستنبطوالوسائلستدرکم، سین، حنوری

. ق١٤٠٨، التراث
. ،اإلسالمیةارالکتبد:تھران، فتم، ھخوندی، آالکالمواھرج، حسنحمد، منجفی
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