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 01-01: صفحات

تني بر اسباب خاص و تحصيل مالکيت و زوال آن در قانون مدني و فقه اماميه، مب 

چهار سبب براي تحصيل  001 ةقانون مدني در ماد زمينههمين در. معين است

از . طريق اولي همان طرق سبب انتقال ملکيت نيز هستند به برد که ميمالکيت نام 

گذار  طرف ديگر احترام به مالکيت خصوصي اشخاص همواره مورد عنايت قانون

.  حقوقي و کيفري را تشکيل داده است ةبسياري از قوانين موضوع ةبوده و شالود

هايي يت تصرف زمينصدد تحليل و بررسي ملکيت و وضع نگارنده در اين نوشتار در

روي آب دريا،  دليل پيش ن مذکور بهاما زمي ،است که مالک و متصرف خاص داشته

ها، به زير آب رفته و امکان از بين بردن وضعيت حادث و  درياچه و يا رودخانه

قابل  هاي پرسشترين  عمده. تحصيل وضعيت سابق در حال حاضر ميسر نيست

ه آيا وضعيت حادث سبب زوال مالکيت مالک مورد بحث اين است ک نةطرح در زمي

توانند با  مي ؟ آيا اشخاص همچنان بر آن امالک مالکيت دارند؟ مثاًلشود زمين مي

ديگري  ةمالکيت خود احداث بنا، يا استفاد ا در محدودةتجهيزات روز روي آب دري

قانون اساسي  04و با توجه به اصل  شده؟ يا اين که مالکيت خصوصي زايل کنند

هاي آتي آب دريا  امالک مزبور جزو انفال است؟ و در فرض اخير چنانچه در سال

ت توانند ادعاي مالکيآيا اشخاص براساس مالکيت سابق خود، مي ،دکنروي  پس
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 مقدمه

مالكيت، يكي از عناصري است كه در تعيين نوع نظام اقتصادي 

ساختاري كه در نظام اقتصادي براي . سزايي دارد هنقش ب

شود، بر مباني نظري مبتني است كه  مالكيت درنظر گرفته مي

تأكيد . ت داردها در درك و تبيين اين ساختار اهمي آنبررسي 

داري بر مالكيت خصوصي و  نظام سرمايه اوليه بيش از حد

غفلت از ديگر انواع مالكيت نيز بر مباني نظري اين نظام مبتني 

ساختار مالكيت مختلط كه در نظام اقتصاد اسالمي مطرح . است

به آيات قرآن  هتوج ظري معيني ابتنا دارد كه باشده، بر مباني ن

 .شود ران، تبيين ميكريم و ديدگاه مفس

د ين و عقايکه از د ياجتماع يت را نهادياساسًا مالک يبعض

 . دانند يچشمه گرفته مسر يمذهب

که ( يا شخصي يفرد)ت به هرگونه يمالک ةدربار يبشر ةزيغر

از آن را  يبشر هر شکل يت در زندگانيمالک ةخچيباشد و تار

از  يطرفدار ةديدهد، پدنشان ( يا خصوصي يومت عميمالک)

ر ياز مراحل مس يکيز خود ياشتراک در اموال و دعوت به آن ن

ات و يح يشه در الباليش هميوب است که کم يت عموميمالک

 .دارد يطوالن يا وجود داشته است و سابقه يتمدن بشر

كند كه  ِملك اشاره مي خاص بين مالك و ةمالكيت به رابط

اين رابطه و  .دهد ف مالك در ِملك را نشان ميرامكان تص

واقعي و  ةيقي و واقعي است؛ يعني مالك، سلطسلطه، گاه حق

حقيقي بر ِملك دارد؛ مانند مالكيت خداوند بر مخلوقات، و 

گاهي نيز اين . مالكيت انسان بر نفس يا بر صورت ذهني اشيا

 ابطه وسلطه اعتباري است؛ يعني بين مالك و ِملك فقط ر

ز مالك است، چه جدا و گسيخته اشود كه آن اي فرض مي سلطه

در واقع نوعي  .دچه به او ارتباط دارد، درنظر گرفته شوآن ةمنزل به

اعتباري داراي اثر  ةالبته اين سلط. گيرد سازي صورت مي شبيه

به فات مالك در ِملك اثر اين سلطه آن است كه تصر. است

ديگران، بر رضايت  رضايت كسي منوط نيست؛ ولي تصرفات

 عبارت« مالكيت اعتباري»ترتيب،  بدين. ف استمالك متوق

بر ( حقيقي يا حقوقي)شخصي  ةاز اعتبار واجديت و احاط است

ه سلط  اي كه بر آن شي گونه به ؛از عين و منفعت است ، اعم شي

ف ديگران داشته باشد و بتواند در آن تصرف كند و مانع تصر

ه معناي عرفي لحاظ شده است؛ البتن در شرع نيز همي .شود

توان  بنابراين مي .شود آن مطرح مي ةها دربار برخي محدوديت

 .است« فامكان تصر»عنصر اصلي در مفهوم مالكيت، : گفت

يابد كه در اين صورت،  وجود ارتباط مي ةاين امكان گاه به داير

معناي امكان فلسفي  شود و گاه به مالكيت حقيقي مطرح مي

در مالكيت اعتباري، عاقالن . كند كه بر جواز داللت مينيست؛ بل

در آن، مالك امكان وجودي با تشبيه به مالكيت حقيقي كه 

ف در ملك را داشت، بين مالك و ِملك اعتباري جهت تصر

رسيدن به مقاصد  سازند كه مالك جهت اي برقرار مي رابطه

باشد؛ بنابراين، مالكيت حقيقي ف مجاز اجتماعي، در تصر

دنبال جواز فلسفي و مالكيت اعتباري، در پي جواز تشريعي  هب

است؛ پس تفاوت اساسي اين دو مالكيت اين است كه در 

وقت از  و هيچ ي، همواره ِملك بر مالك قائم بودمالكيت حقيق

جا كه ولي ملكيت اعتباري از آن ،شود مالكش جدا و مستقل نمي

امكان  ؛تحول استو اعتبار بوده، قابل تغيير و قوامش به وضع 

دارد اين نوع ملك از مالكي به مالك ديگر منتقل شود و 

هاي مالكيت اعتباري، قابليت  توان گفت كه يكي از نشانه مي

 .انتقال ِملك است

 تعريف و مفهوم مالکيت در فقه و حقوق -9

 آمده يرفقهيغ و يفقه متون در تيمالک يبرا ياديز فيتعار

 ياسالم فقه در :گفت نيچن توان يم هاآن به توجه با که است

 ياعتبار است يا رابطه تيمالک»: ميخوان يم تيمالک با رابطه در

 از( يحقوق اي يقيحق) شخص نيب و طرف کي از مال نيب

 را يمعقول تصرف هر تواند يم مالک آن براساس که گريد طرف

 . «دهد انجام آن در باشد ليما که

از  يارياست که بس يوقن روابط حقيتر از معروف يکيت يمالک

ها و  ليتحل .بر آن بنا شده است ياجتماع گريد ينهادها

ن مقاله به آن اشاره يا در ايت گذشت يکه از مالک ييها فيتعر

 .آن است يعد حقوقُب ةخواهد شد همه در حوز

حقيقت شرعيه ( مالكيت)اند كه لفظ  برخي از فقها تصريح كرده

م مالكيت نيازي به مراجعه به بنابراين براي شناخت مفهو. ندارد
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متون شرعي نيست، بلكه در اين زمينه همانند ساير الفاظي كه 

 نراقي،) .اند، بايد به عرف و لغت مراجعه كرد فاقد حقيقت شرعيه

000:0011)  

اند،  دقت در كالم ساير فقيهاني كه به تعريف مالكيت پرداخته

اند،  نكرده دهد كه، اگرچه آنان به اين مطلب تصريح نشان مي

همين  اند و به طور ضمني به آن اذعان و اعتراف داشته هاما ب

شرعي، به  يف مالكيت به حساب استناد به ادلةدليل در تعر

ارتكاز عرف و عقال و نيز برداشت عمومي مردم از مفهوم آن 

بنابراين مالكيت مفهومي عرفي است و شارع . اند بسنده كرده

معني و مفهوم عرفي، احكام و مقدس نيز با توجه به همان 

براي شناخت  رو اين بر آن مترتب كرده است و ازآثاري را 

 .ماهيت آن بايد به عرف مراجعه كرد

 (عمومي و دولتي)بحث دو مالکيت  -2

 يت عموميمالک -2-0

ها نيست تا بتواند  ي، مالك آناموالي هستند كه هيچ فرد خاص 

مسلمانان  ةملك همنحو دلخواه در آن تصرف كند؛ بلكه  به

ند و خواه آنان كه هنوز به دنيا ا است؛ خواه آنان كه در قيد حيات

 (00 :0010زنجاني،  حقاني) .اند نيامده

برداري عموم مردم  تصرف و بهره ةدر مالكيت عمومي، اجاز 

از مسلمان و غيرمسلمان كه تابعيت دولت اسالمي را  اعم)

ستقيم دولت است؛ هاي عمومي با نظارت م در ثروت (دارند

گيرد تا  امر مسلمانان قرار مي ولي سبب تحت نظارت  همين به

ها  اي مناسب به افراد واگذار، و درآمد حاصل از آنگونه به

هايي صرف شود كه نفع  صورت ملك عموم مسلمانان، در راه به

 (11 :2111البعلي، عبدالحميد). آن، عايد عموم مسلمانان شود

جودي كه براي اين نوع مالكيت مطرح هاي و يكي از فلسفه

شده، احترام به مصالح آيندگان است؛ زيرا اگر ملكي جزو اموال 

اينكه مسلمانان آينده نيز در آن سهيم  ةعمومي باشد، دغدغ

رفع نياز و مواظبت  ةهستند، مالك را به استفاده از ملك به انداز

 . كند و نگهداري از آن براي آيندگان ملزم مي

منشأ اين نوع مالكيت در حقوق : توان گفت تيب ميتر بدين

سبب   همين هاي حقوقي متفاوت است؛ به اسالمي با ديگر نظام

داري كه مالكيت خصوصي را اصل قرار داده،  در نظام سرمايه

و در نظام  طور كاماًل محدود مطرح است مالكيت عمومي به

از موارد خاص سوسياليسم كه مالكيت خصوصي را به غير 

اي و ابزارها تحت  اموال توليدي و سرمايه يةكند، كل حكوم ميم

موارد  ةدربار. گذاري دولت قرار دارد ريزي و سياست برنامه

نظر مشاهده  مالكيت عمومي در منابع اقتصاد اسالمي اختالف

هاي عمومي را شامل زمين موات، آباد  برخي، ثروت. شود مي

و  (422 :0011سويان، مو)العنوه و صلحي دانسته  طبيعي، مفتوح

و صلحي خالصه  عنوة هاي مفتوٌح ر زميناي آن را د هعد

 (01:0010 زنجاني، حقاني) .اند كرده

 الكيت دولتيم -2-2

يا « مالكيت حكومت اسالمي»، «مالكيت دولتي»مقصود از  

ت، مالكيت منصب امامت و اين نوع مالكي .است« مالكيت امام»

كيت شخص امام؛ زيرا اين ت اسالمي است، نه مالرهبري ام

شود، نه به وارثان  نوع مالكيت از امامي به امام ديگر منتقل مي

امام معصوم  از ديدگاه اسالم، در رأس دولت، شخصيت .او

اي، امكان فلسفي  هعد .گيرد فقيه قرار مي السالم يا ولي عليه

 :اند گونه طرح كرده مالكيت دولتي را اين

د دارد و اجتماع يك امر اعتباري بر طبق اين نظر كه فرد وجو

ت هم براي است، چون امر اعتباري اصاًل وجود ندارد، مالكي

ا از آنجا كه حق با كساني است كه اجتماع ناصحيح است؛ ام

گويند اجتماع وجود دارد و صالحيت مالكيت هم دارد تا از  مي

اين  .باشد راه مشروع مالك شود، مالكيت دولتي امر ممكني مي

گزار  ه به اينكه خدمتدهد با توج رف به دولت اجازه ميتص  حق

ر جامعه است، جهت گسترش عدالت و توزيع براب ةمردم در ادار

. اقتصادي اقدام كند ةدرآمد و ثروت و نيز رشد و توسع

طور  حكومتي كه اموالي را به (011 :0020 المصري، يونس)

ي خود مادهاي  راي تأمين نيازمنديمستقل در اختيار ندارد و ب

در  .همواره به ديگران نيازمند است، آزادي عمل نخواهد داشت

ياد شده « ء في»و « انفال»قرآن كريم، از اين اموال با عنوان 

 . است
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 اصطالح انفال در -9

 به اختصاص نبوت، منصوب جهت به که است ياموال انفال

 امامت، منصوب جهت به ،يو از پس و( ص) اکرم امبريپ

 (993 :9011 ،ياصفهان) .دارد( ع) امام به اختصاص

  كه  غنائمي  شد كه  حادث  از زماني  استعمال  ةاز نظر نحو  آن  ريشة

.  رفت كار مي هب َنَفل   نام هآمد ب مي  بدست  صدر اسالم  هاي در جنگ

و   و با ميل يو نيك  خوب  ةواجد جنب  كه  عبير ديگر هر عمليت  به

  هر چيزي  يا اينكه ،نامند  نفل شود  انجام  طور استحباب هو ب  رغبت

  نمازهاي  همانند انجام ،شود مي گفته  باشد نفل  كه زائد بر اصل

 (19:9901 گلزارغفوري،). گويند  نافله  كه  مستحبي

مانند  يئاياش( ع)ت يب اهل هاي روايتعظام با استناد به  يفقها

بدون جنگ که  يکه وارث ندارد، اراض يموات، ارث کس ياراض

ام که بدون اذن ام يم جنگئاز کفار گرفته شود، غنا يزير و خون

 .اند ق انفال شمردهيعنوان مصاد را به... واقع شده است و ( ع)

 (390 و 319 :9071ي، عامل)

 يو فتاوا يز براساس منابع فقهين يقانون اساس 03در اصل 

 يها انفال و ثروت»: خصوص انفال مقرر شده استفقها در

اها، يا رها شده، معادن، دريموات  يها نيزم مانند يومعم

ها،  ها، دره ، کوهيعموم يها ر آبيها و سا ها، رودخانه اچهيدر

 .«...  يعيطب يها شهيزارها، بيها، ن جنگل

  اول  شخص  به  متعلق  قانون  موجب هب  كه  است  اموالي  ،انفالپس 

  اراضي :ند ازا عبارت وال ام  اين ،باشد مي(  پيغمبر يا امام)  اسالم

 كسي  اموال -ها و نيزارها و نظاير آن  طبيعي  هاي جنگل -انفال

  كه  خارجي  مالك يساؤر  شخصي  اموال -ندارد  انونيق  وارث  كه

 و  مطلوب ياشيا -شوند مي  مغلوب  اسالمي  با حكومت  در جنگ

 خود  آن  تقسيم از  قبل  جنگ  غنيمت از  كه زيبا و  خوب  بندگان

  غنيمت -را صفايا گويند ها آن و كنند جدا(  ع)  امام يا(  ص) پيامبر

. باشد  گرفته  صورت  دستور امام  بدون  كه  در جنگي  جنگي

  شناخته  اشخاصي  ملك  كه  طبيعي  رودهاي -ها اقيانوس -درياها

شود مانند  ها صيد مي از درياها و رودخانه  كه  آنچه - است  نشده

 (13:9930 ، لنگرودي يجعفر)  .و غيره  واريد و ماهيمر

  موازين  به  با توجه  كه  ايران  اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون

  انفال  ةخود با ذكر كلم 03  در اصل  ،يافته  تدوين  و فقهي  شرعي

  عمومي  هاي و ثروت  انفال: كند را ذكر مي  آن  از مصاديق  برخي

ها  درياچه -درياها  -  معادن -  يا رها شده  اتمو  هاي زمين  مانند

 -ها جنگل -ها دره -ها كوه -عمومي  هاي ها و ساير آب ورودخانه

  بدون  ارث - نيست  حريم  كه  مراتعي - طبيعي  هاي بيشه -نيزارها

  نااز غاصب  كه  عمومي  و اموال  لكالما مجهول  و اموال  وارث

  طبق تا بر  است  اسالمي  تشود در اختيار حكوم مسترد مي

  استفاده  و ترتيب  تفضيل. دکن  ها عمل آن  به  نسبت  عامه  مصالح

 (199: 9909 ، قرباني) .كند مي  معين  را قانون  يك از هر

 تعريف اراضي و مصاديق آن -0

. ها نيزم -0 :ر آمده استيز يدر معان، َارض مع کلمهج ياراض

ر نباشد و يکه دا ييها نيات زممو .عر و مزرويدا يها نيزم -2

 .نداشته باشد يمالک

  تعبير فقها و قانون  و يا به  عمومي  از اموال  ها و مراتع جنگل

گذار قرار  قانون  و بسيار مورد توجه  محسوب  انفال  جملهاز  اساسي

 و  اجتماعي  حيات ةدر ادام  اي ويژه  و جايگاه  يتو از اهم  گرفته

 .باشد رخوردار ميب  مملكت  اقتصادي

  جنگلي  اراضي  چون  و عناويني  بوده  پيوسته  هم  به  ها و مراتع جنگل

 .رساند مي  خوبي را به  و مراتع  جنگل  مشجر تداخل  و مراتع

گذار  عمدتًا قانون  كه  است  طبيعي  پيوستگي  اين  به  با توجه

و   است کرده  بيان  را با هم  ملي  دو ثروت  اين  مربوط به  مقررات

  ديده  ها تدارك از آن  برداري و بهره  اداره  براي  واحدي  سازمان

  اطالق  ها و مراتع جنگل  را به  طبيعي  منابع  عنوان  بسياري.  است

ها و  جنگل  سازمان  ةتابع  ادارات  اكنون  هم  كه چنان ،اند  کرده

  عنوان  البته.  است  شده  برده نام  طبيعي  منابع  ةادار  كشور به  مراتع

  باشد و شامل مي  و مرتع  تر از جنگل وسيع بسيار  طبيعي  منابع

در   انسان  وجود دارد و دست  طبيعي  صورت  به  كه  منابعي  تمام

 .شود نيز مي  نداشته  نقش  آن  پيدايش  ساختن

  اراضي  به راجع  اصطالحات  تعريف  به  كه  ديگري  قوانين  جملهاز

  اصالح  قانوني  ةاليح  اجرائي  ةنام ينئآ ، است  پرداخته  شده  ملي

 ايران  اسالمي  جمهوري  اراضي يو احيا  واگذاري  قانوني  ةاليح

  قانون  در حكم  باشد كه مي  انقالب  شوراي 99/9/9931  مصوب 
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از اختيار   نامه ينئآ  اين  در وضع  انقالب  زيرا شوراي ، است

 . است  جسته  خود بهره  يگذار قانون

زير   اراضي  انواع  تعريف  در مقام  موصوف  ةنام ينئآ  يك  ةماد

  قانون  در اين  مرتبه  اولين  براي  كه  طبيعي  منابع  اراضي  عنوان

  مراتع ، طبيعي ةبيش ها يا جنگل  تعاريف  بيان به  است  شده  ديده

ها  جنگل  قانوني  طرح در .پردازد مي  جنگلي  اراضي ها و نهالستان

  كه  اسالمي  شوراي  مجلس 91/3/9933  كشور مصوب  و مراتع

  مربوط به  اصطالحات  تعاريف نرسيد  نگهبان  تأييد شوراي  به

 . بود  آمده  يلصتف

 (   گرفته هاي آب زمين)اراضي موات از نظر فقها  -4

ا ي يآب يعلت ب است که به ينيزم ،ن موات در نظر عرفيزم

ر آب يا زيا شن و ماسه يا انباشته شدن سنگ و ي يزدگ شوره

ت انتفاع ياز قابل يگريا موانع ديزار شدن  زار و علفيا نيماندن 

 .است يافتاده باشد و انتفاع اعم از کشاورز

موات را اعم از آنکه  ياراض هات و اراديفقها با استفاده از روا

مانند  يبرخ. اند دانستهانفال  وا نداشته باشد جزيمالک داشته 

انفال  وجز موات را بدون مالک يفقط اراض -صاحب مدارک

 (11و01 :0010 نجفي،). اند شمرده

در روايت استفاده شده است که « خربه»چون از تعبير خراب يا 

توان اين  مي ،موات بالعرض هم در حکم موات اصلي است

و لحوق  کرد که براي عروض موات« خراب» ةاستنباط را از کلم

بلکه کافي است  ،به انفال، عروض صفات باالصاله الزم نيست

 .شده باشد يعني باير باشد و از عمران افتاده باشد« خراب»که 

ا مالک ي -که مالک ين مواتيطور که اشاره شد زم همان

ه باشد، از انفال کردا مالک از آن اعراض ينداشته باشد  -معروف

مالک معلوم باشد  يکه داران موات بالعرض يدر زم ياست ول

مختلف دارند که ما به دو  ينظر وجود ندارد و فقها آرائ اتفاق

 : ميکن يقول مشهور اشاره م

خ و يو ش)داند  يدر ملک مالک اول م يآن را باق: قول اول

 (.اند ار کردهيمحقق آن را اخت

ن از ياگر تملک آن زم: ديگو يل داده است و ميتفص: قول دوم

مانند  -گريق ديبوده باشد، از انفال است و اگر از طرا يق احيطر

از  يعالمه در برخ) ماند يم يباشد در ملک و باق -ا ارثيع يب

 (.اند دهيد در مسالک آن را برگزيکتب خود و شه

است که  يح و متعددياخبار صح يکياول  ةيل قوت نظريدل

ه حيمانند صح« لالمام عليه السالم االرض کلها»: ديگو يم

ها و هرگونه تالش  نيد و امثال ايزيو عمر بن  يکابل وخالداب

شود  يده است و نميفا يگر بيد يات به معانين روايه ايتوج يبرا

ح را کنار گذاشت و به يو صر يث قويگونه اخبار و احاد نيا

 .ه و اعتماد کرديرد تکيپذ يرا م ياديکه احتماالت ز ياتيروا

 يا مواتين خراب يد هر زميگو ياست که م يگر مطلقاتيل ديدل

ا ي« الرب لها»مانند  يملک امام است و مفهوم مخالف اوصاف

فان االرض »: ريل سوم تعبيدل ست ويو امثالها حجت ن« خربه»

ن يا. وهب است حه ابنيدر صح« هلل عزوجل و لمن عمرها

که بالفعل متلبس به عمران  ين در کسيجمله ظاهر و قدر متق

 ةان و نه فقط دربارياز اح ينياشد نه در حب( عامر بالفعل يعني)

به  يا که عده -شود ينم يسابق استصحاب جار ةکنند عمران

نجا قدر يبلکه چون در ا -کنند ين استصحاب استدالل ميا

کند که  يا مشکوک است اصل اقتضا مين وجود ندارد يمتق

 يفعل ةکننداين را ملک احيگر، زميل ديدرصورت فقدان هر دل

 .سابق ةاکنندياح م نهيبدان

ن موارد آورد يتوان در ا يکه به نظر ما م يگرير ديا تعبيل يدل

 زاکننده اياح يعنياست « هيدييه تقيثيح»ا يد احيآن است که ق

شود نه  ين ميد بقا و استمرار آن مالک زميا و به قيث احيح

ت يملک« واسطه در عروض» ت کهيثين حيمطلقًا و با زوال ا

ن يشود و زم يت هم زائل ميملک( ثبوت آن نه واسطه در)است 

« له يته فهيارضًا م ييمن اح»: گردد و عموم يبه حال اول بر م

 .دهد يدوم م ةاکننديآن را به اح

 اراضي موات از نظر حقوق    -1

ا در نظر شارع يو عمل اح يدينفس کار تول: يان حقوقيب به

 يعني .محترم است چون به عامل آن تعلق دارد نه موضوع آن

در واقع حکم به « له يفه» ت مذکور با جملةين و روايزم

را اگر حکم به احترام آن يز ،کرده است يياحترام عمل مح

ن و يزم نکه رقبةينه ا ،شد يرفتار م يبود مانند غصب با و ينم
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از زمان آن  يا چون برهه ،زه بدهديکننده جااياصل آن را به اح

 .ا کرده استيرا عمران و اح

ت يجه به آنچه که در فصل گذشته بخش حاصل شدن ملکبا تو

( ره) يخ انصاريا که در آنجا شيراحيمالک به سبب غ ين برايزم

 ين مواتيد کردن زميعلت مف ظاهرًا»: ن مقام فرموده استيدر ا

نکه مالک آن از يبوده و مالک داشته، به ا يملک کس که سابقًا

مالک  که فعاًل ينيزم ن است که احتراز شود ازين رفته باشد، ايب

اگرچه  ،ن ملک مالک آن استين زميرا ايشناخته شده دارد؛ ز

ا مالک آن شده باشد و يبله اگر به سبب اح. باشد شدهموات 

ت مالک يا ملکين که آيباشد، در ا ن موات شدهيسپس آن زم

که  گردد همچنان يم بر( ع)ت امام يبه ملک ل شده و مجددًائزا

( شود يل نمئت مالک زايا ملکي)بود ( ع)ام ا ملک اميقبل از اح

ن موات ذکر شده يزم يايدو قول وجود دارد که در باب اح

 (041:0004 ،يانصار). «است

 موات از نظر قانون مدني احياي اراضي  -1

از  دمرا»: دارد  ين مورد مقرر ميدر ا يقانون مدن 000 ةماد

 ةليوس موات و مباحه را به ين آن است که اراضيزم ياياح

زراعت،  مانندکردن محسوب است،  که در عرف آباد ياتيعمل

آباد  يچگونگ« .دکننقابل استفاده ...  ، بنا ساختن ويکار درخت

ن دارد يکه شخص در انتفاع از زم يکردن را با توجه به هدف

اعت با آباد زر ين برايمثال، آباد کردن زم براي ،کنند  ين ميمع

 .مارستان متفاوت استيا بي يورزش نيمنظور احداث زم کردن به

کند تا   يرا به عرف واگذار م يينها يقانون، داورسبب ن يهم به

 . انعطاف الزم را داشته باشد

مثل ) کرده است يگونه معرف نيموات را ا يم اراض.ق 21 ةماد

و کشت  يکه معطل مانده و آباد ييها نيزم يعنيموات  ياراض

 (.و زرع در آن نباشد

 :است مي در تعريف اراضي موات اين عبارت را بيان کردهدکتر اما

ها انتفاع  هايي هستند که مالک ندارد و از آن اراضي موات زمين)

خواه آنکه اين امر در اثر نداشتن آب باشد و يا آنکه  ،شود برده نمي

در اين  ،زار و جنگل باشد آب آن را فرا گرفته باشد و يا نيزار و علف

داير بوده و در اثر  هاي مزبور قباًل که زمين کند امر فرقي نمي

 (.اعراض مالکين يا پر شده و يا آنکه هيچ زمان داير نبوده است

   از ديدگاه فقهااراضي موات احياي  -1

  يهاي زمين  و حيات  ، موت مقابل  ةقرين  به  موات  مراد از اراضي

  د و قابلشو نمي  استفاده  و از آن  مانده  عرفًا معطل  كه  است

 و  عمراني  عمليات  سلسله  يك  مگر اينكه ، نيست  هم  استفاده

  ممكن  هم  ماندنش  منشأ معطل .گيرد  صورت  در آن  اصالحي

و يا   شده  قطع  و يا آبش  نيزار است  باشد كه  جهت  اين  است

  ريزش  خاك  است  باشد و يا ممكن  را فرا گرفته آن  آب  اينكه

 باشد   را فرا گرفته آن  و شن  شود و ماسه مستولي   آن و بر  كرده

  ديگر از حيز انتفاع  اثر عوامل د و يا برشوزار  شوره  يا اينكهو 

 .باشد  شده خارج 

  موات  ندارد كه  و تفاوت  است  موات  ها از مصاديق اين  همگي

  افتهتسلط ني  بر آن  اي مالكانه  دست  تاكنون  يعني ،باشد  باالصاله

  از آنان  و اثري  هشد  منقرض  نيا مالكا  مالك  و يا اينكه  است

 . اند نشده  ها شناخته آن  باشد و يا صاحبان  نمانده باقي 

  شده  شناخته  مالك  ولي  و احيا داشته  مالكيت  سابقة  كه  اراضي

 :اند دو قسم ندارند بر

  و بر اثر مرور زمان  ا كردهها را ره آن  شان صاحبان  اينكه :اول

  اين . است  نمانده  ها باقي از آن  و رسمي  و اسم  گشته  مالكبال

  محسوب  و انفالو جز  بوده  باالصاله  موات  ها در حكم زمين

و يا خريد از او   شرع  حاكم  اذن  ها محتاج آن يشود و احيا مي

 .شود مي  مالك ياحيا  صرف  به  كننده احيا و عمران  بلكه. ندارد

 (913  :9938 ،( ره)  خميني  امام)

  ما شناختهوجود دارد ا  مالك  بالعرض  موات  زمين  اينكه :دوم

  اينكه  آيد و به شمار نمي هب  بالمالك  كهنيست   و مشخص  شده

را  بخواهد آن  شود و اگر كسي مي  گفته  المالك  مجهول  اراضي

بگيرد و از   زهاجا  شرع  از حاكم  كه  ستا احيا كند احتياط اين

  مأيوس  آن  از يافتن  آورد و چنانچه  عمل  به  تفحص  مالكش

  را به  و قيمتش  هکرد  خريداري  را از حاكم  آن  عين ، گشت

 (913  :9938 ،( ره)  خميني  امام) .بدهد  نيازمندان

  و آبادي  آثار تمدن قباًل  كه  ويرانه  نهرها و روستاهاي(  ج
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ها و ديگر  و سنگ  ، آثار، عمارت اراضي  اند تمامًا از جهت داشته

  انفال وو جز  موات  در حكم  است  مانده  ها باقي از آن  كه  آثاري

و   نيست علما  بين  موارد اختالفي  ر اينشوند و د مي  محسوب

المقاصد و  جامع و اند کرده  اجماع  ادعاي  و خالف  در غنيه  شيخ

  وفاق  را موضوع  نآ  و مالك  داده  نسبت  اصحاب  به را  اين  تنقيح

 .اند تعبير كرده  الخالف  عنوان به  و رياض  است کرده  معرفي

 (990 :9903، يمنتظر)

  اينكه بر  موارد عالوه  اين  شود كه مي  هجواهر نيز استفاد  از كتاب

 .اند دهييد شنيز تأ  اصحاب  اتفاق  به  ،است زيادي   موردنظر روايات

 (90  :9070 ، نجفي)

  موات  كه  صورتيها در زمين  گونه اين:  عنوه  مفتوح  هاي زمين( د

  انفال وو جز  بوده  موات اراضي   بقية  ، در حكمباشد  باالصاله

بعدًا  و  عامر و آباد بوده  فتح  شوند و اما اگر در حال مي  محسوب

دارد   معين  مالك  چون ،شدبا نمي  انفال وباير درآيند جز  صورت  به

  اند نه شده  مالك  با فتح  چرا كه ، است  مسلمانان  و از آِن همة

 .احيا  وسيلة  به

 نوع مالکيت اراضي ساحلي از نظر فقها   -1

 وز جزيرا ن( البحار فيس) يساحل يع اراضيمحقق در کتاب شرا

 يزيث چين موضوع در حديبه ا انفال آورده است، چون راجع

ذکر  يمستند آن وجوه مختلف يفقها برا. ح وجود ندارديصر

موات  يق اراضياز مصاد يکي ين اراضيآنکه ا يکي: اند کرده

 (40:0014اي،  سيدمحمدخامنه) .است

گونه  نيا: کند که ين پاسخ نقض ميصاحب جواهر آن را به ا

بلکه اغلب از  ،شود يشه موات محسوب نمينه فقط هم ياراض

گر آن است که يوجه د. است ين اراضيرن و مستندتيبهتر

ت يچون روا هايي يتاست و اطالق روا« ارض»ق مطلق يمصاد

ا و يهست که از فروع در يشود و احتمال يآن را شامل م يکابل

د يم ديطور که خواه م و همانيآن بدان يم قانونيا حريضمائم 

 .اند ز از انفالياها نيدر

 ةجينتکه در  يياه نيعبارت است از زم «مستحدث ياراض»

ا و يدر يها ان آب در کرانهيا هر نوع جرين رفتن سطح آب ييپا

ها  ا خشک شدن تاالبيرفتن آب  جةيا در نتير يها و جزا اچهيدر

 .شوند يجاد ميا ايظاهر و 

 ياست با عرض مشخص از اراض يا پهنه« يساحل ياراض»

سو به کنار  کيج که حداقل از يا خليها  اچهيا و دريمجتور در

 .ج متصل باشديا خلياچه يا دريا يدر

ک يا مستحدث است که ي يساحل ياز اراض يم، قسمتيحر

  .ا تاالب باشديج يا خلياچه يا دريا يطرف آن متصل به در

، يعني  است  کرده  البحار را نقل  سيف  موارد انفال  در بيان  محقق 

  دليل. دانند مي  انفال وجزرا درياها  و كنارة  از سواحل  برخي 

  ها از روايت  است  از انفال البحار  كند سيف  داللت  كه  خصوصي هب

  محقق  طور كه همان  ليكن ، نيست  در دست  ها روايت و غير

در اثر  معمواًل  كه  بزرگ  درياها و نهرهاي  اند، سواحل فرموده

ظاهر   گاهي شوند و مي  واقع  درياها زير آب  جذر و مد آب

  مستقلي  عنوان  را دارند و داراي  موات  ، اكثرًا حالتشوند يم

 (1و 421: 0011 حرعاملي،) .باشند نمي

  موات  باشند كه مي  انفال وجز  جهت  از اينها  درياها و باطالق

به   با توجه. وجود ندارند  خاصي  اما در مورد درياها دليل ،هستند

  اش دنيا همه« ولنا  للرسول و  الدنيا كلهاهلل«  و ازجمله  عمومات

گويند دنيا  مي  كه  ديگري  و يا عموم  و ماست  خدا و رسول  مال

داند مورد  مي  مصلحت  جا كه تا هر  است  امام  مال  و آخرت

،  فرات  آب  آيد كه مي  بدست  قرار دهد و از خبر حفص  استفاده

ها  آن  شزير پوش  طور طبيعي هب  جا كه و هر  ، بلخ دجله، نيل

  دست  به  توان مي  خصوصيت يو با الغا  است  انفال وباشد جز

 از دريا و  مستخرجه  و جواهرات  ، جوي دريايي  هاي راه  آورد كه

  هاي آب  ها و حتي و شط  عالم  بزرگ  و نهرهاي  دريايي  آبزيان

  .باشند مي  بارز انفال  از مصاديق  همه  زيرزميني

  ملي  اراضي بر  لتدو  حق  ماهيت -97

  از انفال  و قسمتي  را مصداق  ملي  بر نظر فقها اراضي بنا  چنانچه

  كه  انفال  ةاز سور  نخست  ةدر آي  قرآن  صريح  نص  طبق  ،بدانيم

  خدا و رسولش  به  متعلق «...  و الرسول  هلل  االنفال  قل» :فرمايد مي

  مالكيت  چراكه  ،است  مالكيت  معناي به  تعلق  اين  باشند و البته مي

.  برقرار است  هستي  عوالم  تمامي  به  و نسبت  بوده  خداوند مطلق
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  تبع  به(  معصوم  امام  مالكيت ، اعتقاد شيعه  و به)  رسول  اما مالكيت

خدا   ةفرستاد  عنوان پيامبر به  بلكه ، نيست  خداوند، شخصي  مالكيت

  از اين  فادهاست  به خدا راجع  ندگانب  خير و صالح  تشخيص  و مرجع

 .کند مي  طريق  ارائة  اموال

  كه  است  اموالي  معناي به  مفهوم  در اين  شده  ملي  اراضي رو اين از

  اختصاصي  حق  تواند ادعاي نمي  كس و هيچ  داشته  عمومي  ةجنب

و   معصوم  يا امام  رسول  مگر اينكه ،باشد  ها داشته آن  به  نسبت

  را به  برداري هرهو ب  انتفاع  حق  اسالمي  ديگر رهبر جامعة تعبير  به

 .دکن اعطا  افرادي

 ( خزر)آب دريا  روي پيشمروري بر  -00

 سريع روند و زمين شدنگرم به توجه با بر اين باورند كارشناسان

. است آمدن باال حال در خزر درياي قطبي، هاييخ شدن آب

 انزلي درروي آب خزر  سک در هنگام پيشمديريت ري كارشناسان

 مجري ايرنا گزارش به. پرداختند علمي رايزني به و آمده گردهم

 هاي بينيپيش براساس: گفت انزلي تاالب تطبيقي پايلوت طرح

 باال متر 2/0  خزر آب سطح  0014 سال تاعمل آمده  هب علمي

 لي،ساح مناطق از بخشي آبگرفتگي سبب آمدن باال اين .آيد مي

 و كشاورزيهاي  زمين و ها سازه صنعتي، سيساتأت مسكوني،

 اثرات كه كرد انتخاب را راهكارهايي بايد .شود مي طبيعي منابع

 از بايد المقدور حتي. يابد كاهش حداقل به پديده اين زايي خسارت

 خطر معرض در مناطق در ارزش با و مهم سيساتأت ايجاد

 انزلي تاالب قيتطبي پايلوت طرح رد .شود جلوگيري

متر تا  2/1گرفتگي در حريم تاالب از افزايش  هاي آب تمحدودي 

شده  متر افزايش سطح خزر براساس توپوگرافي منطقه تعيين 2/0

 صنعتي مراكز ،ها ساختمان كشاورزي، هاي زمين روستاها،و تعداد 

. است شده شناسايي باشند، خطر معرض در است ممكن كه

 زيرا ،است ما طبيعي هاي اكوسيستم يرتغي ها اين از تر مهم

 باال صورت در ما بومي هاي گونه و طبيعي مناطق از بسياري

 گرفتگي آب بروز صورت دردر ضمن . بيند مي آسيب آب آمدن

 ديده آسيب مردم به وارده هاي خسارت جبران مستقيم متولي

 تعيين و بناها و ها سازه شكل تغيير با .نيست مشخص

 در سد احداث تاالب، و دريا حريم رعايت سب،منا هاي کاربري

 شكل به پديده اين با توان مي مردم كردن سازگار و مناطق برخي

 محيط سازمان هاي تاالب ولؤمس كارشناس. شد مواجه صحيح

 به آب آمدن باال درصورت: گفت باره اين در نيز رزيست کشو

بر يعني هزار هکتار به دو برا 01از  تاالبمتر مساحت  2/0 ميزان

 متر ميليارد دو ساالنه اكنون هم. يابد هزار هکتار افزايش مي 02

. گيرد مي را شهر به آب ورود جلوي و كند مي ذخيره را آب مكعب

 از را خود نقش اين انزلي تاالب خزر آب آمدن باال صورت در

 با توجه به. آيد مي در خور يك صورت به و دهد مي دست

 قطبانزلي که  مانند تاالبخي بر فرد همنحصرب هاي ويژگي

 باال از تنها نه كه نديشيمابي را تمهيداتي بايد. دارند گردشگري

 مداكار و درست هاي تصميم اتخاذ با بلكه نبينيم ضرر آب آمدن

 ياحيا ةزمين در دولت ةمصوب به اشاره با. ببريم مثبت ةبهر آن از

 اينكه براي است مناسبي فرصت مصوبه اين انزلي تاالب

  . دهيم قرار توجه مورد جدي طور هب را مالحظات

روي آب از نظر فقهي و  اراضي در اثر پيش ينقش احيا -02

 حقوقي

ان يا نمايا دريآب  يرو شيا پي يرو در اثر پس ينيهرگاه زم

شکل  ظکه از لحا ن آباد، همچنانيته، و زمين ميآن زم شود

که فرد در هم،  يحقوق گر فرق دارند، از نظريکديت با يمالک

ان يکه ب يلياند به تفص گر متفاوتيکديکند، با  يها کسب م آن

دا ين آباد در حال فتح، حق خاص، پيتواند در زم يشد، فرد نم

 .ن، بعدًا مخروبه شده باشد و او آن را آباد سازديکند، اگرچه زم

 يايمنظور اح هب يته در حال فتح، با کار خصوصين مياما در زم

ن يا يمتعدد هاي تيروا. ل کنديخاص تحص تواند حق يفرد م

آمده ( السالم عليهم)ت يب کند، از قول اهل ير ميقت را تقريحق

، ين کسين از آن اوست و چنيد، زمکنا يرا اح ينيکس زمکه هر

. ت داردين حق تقدم و اولويرين نسبت به سايدر استفاده از زم

: تغمبر گفته اسيشه آمده که پياز قول عا يح بخاريدر صح

از آن بر  يبردار ن بالصاحب را آباد کند، در بهرهيهرکس زم

 . باشد ين مقدم ميريسا

ن از نظر اسالم يزم يت عموميم که مالکيريگ يجه مين نتيبنابرا

ن متعلق به عموم، فرد، يو در زم ندارد يبا حق خاص هماهنگ
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آن را آباد کرده باشد، حق خاص، کسب  يچه بعد از خراباگر

و خاص  يل حق فرديتحص يدولت يدر اراض يول ،کند ينم

 . بالمانع است

ا يو « و آباد کردن اياح»، يدولت يدر اراض يمجوز حق فرد

ات، هرگز ين عملياست که بدون ا يهيباشد، بد يشروع به آن م

 . شود ياکتساب نم يحق

ت ين است که ماهيشود، ا يکه مطرح م يمهم يال حقوقسؤ

ل يته، تحصيم يدر اراض يايکه به سبب اح يحق يقانون

 ست؟يشود چ يم

 يد به کمک مجموع نصوص و احکام قانونيال را بان سؤيا

از آن  يهان حاکياز فق ياريبس ةينظر. ا پاسخ داديمربوط به اح

ت دولت خارج و جزو يته از مالکيم يا، اراضياست که در اثر اح

ها  قت مالک آنياکننده در حقي، قرار گرفته و احيامالک خصوص

 . رديگ يرار مق

بيشتر سازگار است، « نصوص»حقوقي ديگري که با  ةنظري

کند و  شکل مالکيت، با عمليات احيا تغيير نمي: داللت دارد که

ماند،  داري باقي مي اراضي همچنان در تملک امام، يا دستگاه زمام

د، بلکه فقط شو زمين نمي ا، مالک رقبةکس با احي هيچرو  اين از

تا وقتي به توليد و  د وکنن کار و بهربرداري آ اجازه دارد در

هاي او  تيلدهد، کسي مجاز نيست از فعا برداري ادامه مي بهره

 . سازدن را از تصرفش خارج و يا زمي کردهممانعت 

کننده شناخته شده، او را از ايکه به نفع اح يب حقيترت نيبد

ه ک يتيولن و مسؤيو عمران زم يبر آبادان يتعهدات مبن يفايا

 ،کند يدارد معاف نم هعهد هن بيزم يدر برابر امام مالک قانون

ا يتواند، اجرت  يث آمده امام ميحد که در يطور رو به نيازا

 . دکناز او اخذ « نيعوائد زم»متناسب با  ياتيمال

« مبسوط»در مبحث جهاد کتاب « يخ طوسيش»ه بزرگ يفق

، ايسبب احشود که فرد به  يرفته و متذکر ميه را پذين نظريا

تواند تملک کند، بلکه تنها حق تصرف در آن  ين را نميزم ةرقب

ن نص ين شده را بپردازد، اييات تعيکه مال يشرط به: کند يدا ميپ

توان  يمت نميعنوان غن موات را به ياراض»: خ استيعبارت ش

موات اختصاصًا از آن امام است، اگر  يبه افراد واگذار کرد، اراض

 يگران اوليا کند، او در تصرف نسبت به دياحرا  آن يمسلمان

 « .دکن يافت ميرا در ات آنيو امام مال است

موات،  يرا که از احکام مربوط به اراض يجيطور خالصه نتا هب

 : توان ذکر کرد ير ميشرح ز هد، بيآ يبدست م

 .ت دولت قرار دارديموات، در ملک ياراض (0)

ر، ام يست، مگر آنکه ولمجاز ا موات، اصواًل ياراض ياياح (2)

 .را ممنوع کرده باشد آن طبق دستور خاص

ا کرده، يموات، که اح ياکننده در آن قسمت از اراضياح يبرا (0)

ات يتواند مانع عمل ير نميموجب آن غ شود که به يجاد ميا يحق

اکننده ياح يت خصوصين به ملکيذالک زم مع. شوداو  يانتفاع

 . ديآ يدر نم

ات يار دارد بر طبق مقتضين است، اختيمالک زمچون امام، ( 0)

د کنات اخذ ي، از متصرف ماليحفظ تعادل جمع يو برا ياجتماع

ن ينظائر ا ينبو ةرينظر کند، در س آن صرف ةا از مطالبيو 

 . ده شده استيد يطور استثنائ هم بيتصم

روي آب  ي که در اثر پيشيها زمين تيمالک در فقها ةينظر -00

 شده دارند اختهدريا مالک شن

که مالک شناخته شده دارد  ين مواتيزم يعنين قسم يدر مورد ا

. باشد يدگاه فقها مختلف ميشده، د ايت آن به سبب احيو ملک

و ( ره) ينيو امام خم( ره) يهان مانند محقق همدانياز فق يبرخ

نکه با يت مالک هستند و ايملک يقائل به بقا( ره) يياهلل خو تيآ

 .شود يل در انفال نمموات شدن داخ

ا يسبب اح به( شخص)چنانچه »: ديفرما يم( ره) يمحقق همدان

ا بعد از موات شدن، ين صورت آين شده باشد، در ايمالک آن زم

ملک امام  ،ايگونه که قبل از اح ، همانشود يم( ع)ملک امام 

دگاه وجود ياست؟ دو د ياکننده باقيا بر ملک مالک احيبود ( ع)

 « .ستياز قوت ن يخال( اکنندهيبقا بر ملک اح)ه دوم دگايدارد و د

« احيا»چنانچه سبب ملکيت مالک، »: اند فرموده( ره) امام خميني

سبب احيا  صورت که آن زمين در ابتدا موات بوده و به نبدي -. باشد

 -صورت موات رها نموده است مالک آن شده و بعد از آن زمين را به

مالک جايز رآن را براي غي يا احياپس در اين صورت برخي از فقه
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اند، ولي اين ديدگاه در نهايت اشکال است، بلکه عدم جواز  دانسته

 (011 و 2 :0021 ،(ره) ينيخم امام) «.خالي از قوت نيست

مشهور اين است : اهلل مکارم شيرازي در مورد اين فرض فرموده آيت

 (414 :0014 ي،رازيشمکارم) .که بر ملک مالک خود باقي است

بر  يه مبنکردرا مطرح  يا ن مقام شبههيدر ا( ره) يياهلل خو تيآ

 ين است که اراضيا ها تياز روا ياطالق برخ ينکه مقتضايا

سپس . اگر مالک داشته باشد يحت ،است( ع) موات ملک امام

اطالق »: ن قرار استيشان بديکالم ا. کند يان ميپاسخ آن را ب

موتقه سماعه و  حفص،حه يمانند صح) ها تياز روا يبرخ

 (421و 420: 0011 ي،حرعامل)( حه محمد بن مسلميصح

 اگر مالک داشته باشداالمکان  ين موات حتيچه شامل هر زماگر

موثقه اسحاق بن عمار که از امام  يبه مقتضا يول ،شود يم

د کرده و يرفع  ها روايتن يد از اطالق ايبا کردهنقل ( ع)صادق 

؛ کنيمد ين مقيو اعراض اهل آن زم صورت انجمال ها را به آن

د به ين موات را مقيزم( ع)اسحاق بن عمار امام  ةرا در موثقيز

شود صرف موات  يپس معلوم م. ه استکرد« اهلها يو انجل»

( ع)شدن، موجب خروج از ملک مالک و دخول در ملک امام 

ست تا از انفال شمرده شود، بلکه مشروط به اعراض و انجال ين

 (010و 24 :0001، ييخو)« .باشد ياهل آن م

. است  دهيدگاه را برگزين ديا يسبزوار ياالعل د عبديو س

 (221و 201 :0012 ،يسبزوار)

 .اند کردهاط ين باره احتيهان در اياز فق يالبته برخ

 (211و 2: 0020 ،يگانيگلپا يموسو)

و  يزراع ين اراضيب يستانياهلل س تيهان مانند آياز فق يو برخ

 (210و 2: 0011ي، ستانيس). اند ل دادهيتقصر آن يغ

ا ي يسند رسم يال داراکه امالک مورد سؤنيت به ايحال با عنا

ن امالک از يکه ا شود يمعلوم م رو اين ازباشد؛  يم يعاد

 رين امالک به سبب غيت ايباشد و ملک يق قسم اول ميمصاد

ا از فقه ياريدگاه بسين، مطابق ديا حاصل شده است؛ بنابراياح

 – کردعدم خالف  يادعا يمحقق همدان يد و حتشان يکه ب -

ت مالکان از امالک مورد يا موجب زوال ملکيآب در يرو شيپ

توان  يهستند و نم يشان باقيت ايشود و بر ملک يال نمسؤ

 ث داخل در انفال دانست، خصوصًاين حيامالک مذکور را از ا

ها به  خود، از آن ر آب رفتن امالکياگر مالکان بتوانند بعد از ز

موات بر آن صدق  يکه اراض يطور ند بهکناستفاده  يا گونه

 . باشد يز ميشان نيانگر عدم اعراض اينکند، همچنان که ب

آب  يرو شيال، قبل از پؤممکن است گفته شود امالک مورد س

ث عنوان ـ ياز ح رو اين ازشد؛  يا محسوب ميساحل در ا، جزويدر

ن يد گفت بيدر پاسخ با. نفال بوده استداخل در ا« ايساحل در»

 يا مورد مستقلياها آين بحث مطرح است که ساحل دريفقها ا

ن اگر ساحل يبنابرا. باشد يموات م يا داخل در اراضياست 

 ان شديموات دانسته شود، حکم آن ب يق اراضياها، از مصاديدر

د آن را داخل در عنوان يداشته باشد با يو چنانچه عنوان مستقل

 .قرار داد« کل ارض الرب لها»

اها يق انفال ساحل درياز مصاد يکي»: ديفرما يم يياهلل خو تيآ

 ياند، ول کردهن مورد را ذکر ير او ايع و غياست، محقق در شرا

ل ياج به دليکن احتيل وارد نشده است، و يچ نصيدر مورد آن ه

است که باالصاله  يا از اراضياها يرا ساحل دريست؛ زين يخاص

 ين اراضيا موات است و در هر دو صورت ايزنده و آباد بوده و 

کل ارض ال »: است که فرموده( ع) داخل در عموم قول امام

 (011و 24: 0001 يي،خو). «رب لها

ز داخل در انفال يث نين حيال، از اؤن امالک مورد سيبنابرا

ن است يز مشروط به اياها نيرا انفال بودن ساحل دريباشد؛ ز ينم

که امالک مورد  يمالک و صاحب نداشته باشد، در حال که

 .سؤال، مالک دارد

 استفتائات  از مراجع معظم تقليد  -00

، منازل و محل کسب يا، اراضيآب در يرو شيهرگاه بر اثر پ. 0

ا ير آب رود، آيباشند ز يم يا عادي يسند رسم يکه دارا يا عده

که بتوانند  يطور به ،است ين باقات مالکيامالک مذکور بر ملک

ت خود يمالک ةآب و در محدود يزات روز رويبا تجه مثاًل

نکه امالک مذکور داخل يا ايد؟ کنن يگريد ةا استفادياحداث بنا 

 ؟ شود يدر انفال م
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هاي بعد  داخل در انفال شوند، اگر در سال چنانچه اين امالک. 2

توانند ادعاي  د، صاحبان اين امالک ميکنروي  ا پسآب دري

 ند؟ و يا اين افراد نسبت به ديگران حق اولويت دارند؟ کنمالکيت 

   يصادق روحانديس يالعظم اهلل تيآ

ر آب رفتن يدارد در مورد آب گرفتن و ز يوديانفال بودن ق( 0)

است و تمام  يت آن باقيشود و بر ملک يت خارج نمياز ملک

 . است يت آن باقياحکام مالک

کند  سبب تحقق پيدا نمي ک بيگونه انفال شدن مل همان( 0)

 (0002/شعبان/ 0. )گونه است برگشتن از انفال به ملکيت نيز همين

  يجعفر سبحان يالعظم اهلل تيآ

نده ين در سنوات آياز زم يبردار د از بهرهيکه قطع ام يمادام»

ن پاسخ ياز ا. حاصل نشود امالک مزبور ملک صاحبان آن است

 « ق0002/رجب/24العالم  هللوا. ز روشن شديال دوم نؤجواب س

  يدمحمد شاهروديس يالعظم اهلل تيآ

 ين باقيت مالکيبوده، بر ملک يح و شرعيصح اگر تملک قباًل»

 (1/0/0011ق؛ 0002/رجب الحرام/ 20. )است

  يرازيش ناصر مکارم يالعظم اهلل تيآ

 ينحو ها بتوانند از آن به نيکه مالکان آن زم يصورتدر»

 « 00/0/0011. هستند استفاده کنند مجاز

  يلياردب يم موسويدعبدالکريس يالعظم اهلل تيآ

 ياراض که عرفًا ينحو نباشد، به يا موقتيدر يرو شيچنانچه پ»

ا، ين قسمت از دريا شمرده شود اير دريا و زياز در يمذکور جزئ

 يکند و اگر پس از مدت يدا ميا را پيدر يها ة قسمتيحکم بق

ت يمالک ظاهرًا ،کند ينينش ا عقبيب درچند سال آ مثاًل يطوالن

 (01/0/0011. )شود ين سابق نميمالک رب

 گيري   جهنتي

ت ياز لوازم استقالل فرد و رشد شخص يکي يت عموميمالک

بر مال  يط هر شخصيتسل ةن خاطر و طبق قاعديهم اوست به

باشد  يتصرف را در آن دارا م يخود مسلط بوده و حق انحا

ت يکه تعارض با مالک يبوده و زمانن حق مطلق نيکن ايل

بر حقوق  يتقدم حقوق عموم ةيرد طبق نظريقرار گ يعموم

 يت خصوصيمقدم بوده و مالک يت عمومي، مالکيخصوص

جاد يد هم شامل اين تحديشود که ا يد ميتوسط دولت تحد

ن اموال يت؛ که البته عيشود و هم سلب مالک يت ميمحدود

 ،شود يدولت منتقل نم يحت يچ شخصيت هيبه ملک يعموم

رد تا آن را يگ يدولت قرار م يت اداريبلکه تنها تحت مالک

اداره کند و منافع آن متعلق به عموم  يبراساس مصالح عموم

جمع است و  مال قابل يت با هدف عموميمردم است و مالک

 يت عموميمالک ياساس يژگياستفاده از مال و يجهت عموم

و منافع  يت خصوصين مالکين در اصل تعارض بياست؛ بنابرا

 .ديآ يوجود م به يالص از اموال عمومخ يعموم

توسط  يت عموميدر تعارض با مالک يت خصوصيد مالکيتحد

 ةاست؛ ازجمل يليو دال يمبان يدارا يعموم يا نهادهايدولت 

مثال بر  براي ،ن استيموجود در قوان يحقوق يل مبانين داليا

که شخص  يموارد در يقانون اساس 01و  22اصل  يمبنا

ش به ضرر عموم استفاده کند يت خويبخواهد از حق مالک

ز طبق ين يز است؛ در قانون مدنيموجب قانون جا د آن بهيتحد

رفته شده که يپذ يت خصوصيد مالکيتحد 00و  01 ةماد

با  يت خصوصيمانند تعارض مالک ين مواد در موارديموجب ا به

تش خارج يرد را از ملکتواند مال ف ي، دولت ميت عموميمالک

 يو امالک برا يد و تملک اراضيخر ةنحو يقانون ةحيال .کند

دولت مصوب  يو نظام ي، عمرانيعموم يهابرنامه ياجرا

 ياجرا ياجازه داده برا يئاجرا يها ز به دستگاهين 0041

ط مقرر در قانون يت شرايش با رعايخو يعموم يها برنامه

  .ب کندا سليحدود و فرد بر مالش را م يت خصوصيمالک

مصحلت است که براساس آن دولت  ةگر قاعديد يفقه يمبنا

ت يو مالک يت خصوصياز عموم در تعارض مالک يندگيبه نما

را  يت خصوصيداند و مالک ي، مصحلت عموم را مقدم ميعموم

موجب آن  عدالت است که به ةگر قاعديد يمبنا. دکن يد ميتحد

د همواره عدالت را يو باشود  ين عموم محسوب ميدولت ام

 يو خصوص يت عمومين مالکيت کرده و به حل تعارض بيرعا

که منافع جمع در  يکند در موارديز حکم ميبپردازد و عدالت ن

  . محدود شود يخطر باشد منافع شخص
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محدود  يت خصوصيکه براساس آن مالک يگريد يمبنا

هم  ياصالت جمع است که البته در نظام اسالم ةيشود نظر يم

ن دو که ين ايب يکن اگر تعارضيل است و هم جمع، ليفرد اص

جاد ياز آن است ا يمصداق يو عموم يت خصوصيتعارض مالک

ا عموم مقدم است چون منافع جمع همان يت جمع يشود مالک

  .تتک افراد اس منفع تک

که  يا عمل حقوقيملک عبارت است از هر واقع تاسباب  -9

ت از يگذار به تبع ت باشد قانونيمالکا انتقال يجاد يهدف آن ا

ک يموات و اخذ به شفعه را از اسباب تمل ياراض يايفقه اح

را سبب « مرور زمان موجب حق»گر يدانسته و از طرف د

  .تمکل ندانسته است

اج به عقد يقاع شروط است که احتيا يموات نوع ياراض ياياح

است که  ينيکننده دارد و شرط آن آباد کردن زماياح يو رضا

موات بر آن  ياراض رگذا از نظر قانون .رديگ  يمورد قصد قرار م

 يبردار ا و بهرهياح ةشود که سابق  ياطالق م يدسته از اراض

 .ا نباشديمانده شده باشد  يباق يعيصورت طب ندارد و به

هان مثل ياز فق ياريبس يامالک مورد مناقشه براساس فتاوا -2

 ين خود باقابر ملک مالک ييخو اهلل تيو آ( ره) ينيامام خم

ر يا به غيا حاصل شده باشد يت آنان به سبب احيباشد، ملک يم

ر آب رفتن داخل در انفال يبا ز ين اراضيمثل ارث و ا ،اياح

از ملک خود اعراض  ينکه صاحبان آن اراضيمگر ا ،دشون نم

 .کنند و اعراض معلوم باشد

 بروز سبب زيچ همه از شيب آنچه که کرد نشان خاط ديبا

 و ابهام بر عالوه ،شده فقها و حقوقدانان انينظر م ف اختال

 ازسوي يعموم ةقاعد نييتب عدم مربوط، يقانون مواد اجمال

 نوشتار در که است يق مواد قانونيدرخصوص مصاد گذار قانون

 .شد آن ديتمه بر يسع حاضر

 و يعموم ةقاعد قالب در را امر فيتکل مقنن است ستهيو شا 

 هيتوج منظور به تصنع و تکلف از تا کرده انيروشن ب صورت به

 آرا اختالف و ، اجتناب شدهيقانون خأل کردن پر و آن عملکرد

 .شود برطرف نهيزم نيا در

 مالحظات اخالقي

ز ارجاع به منابع ت اخالقي مربوط به نگارش متن و نيمالحظا

 .گرديد  رعايت

 تقدير و تشکر

اند،  تهيه اين مقاله ياري رساندهاز تمام کساني که ما را در 

 .کمال تشکر را دارد

 سهم نويسندگان

نگارش اين مقاله بر اساس اصول نگارش مقاالت حقوقي در 

 مشترکًا آوري منابع و نگارش تمامي مراحل تهيه پالن، جمع

 .صورت گرفته است گانتوسط نويسند

 تضاد منافع

 .اين پژوهش فاقد هرگونه تضاد منافع است
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The ownership and its decline in civil law and Imamiyya jurisprudence are based 

on specific means. In this context, civil law in Rule 140 states four reasons for 

ownership which they are also the methods of property transfer. On the other 

hand, respect for private property of individuals has always been subject to the 

legislator's attention and has formed the foundation of many laws on legal and 

criminal issues.  In this article, the author seeks to analyze the status of lands that 

have a special owner and squatter, but the land has been underwater due to the 

coming forth of sea water, lakes or rivers, and it is not possible to determine the 

situation of the former and current state. The main questions that can be discussed 

in this field are whether this condition causes the deterioration of land ownership? 

Do people still own those properties? For example, can they build buildings or use 

other uses with up-to-day equipment on seawater in their ownership limits? Or is 

private property rescinded and, in accordance with Principle 45 of the 

Constitution, it is a public property? And in the recent assumption, if the sea water 

returns later, can individuals claim ownership based on their former ownership? 

Therefore, if the sea moves forward in the coastal area, so that some land and 

houses of some people are under water, in the conflict between private property 

and public interests, the protection of public property will arise. 
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