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چکیده
امروزه یکی از مواردی که در همسایگی ها مورد توجه قرار گرفته ،بهره مندی از حقّ کیفیّت
زندگی است .فعالیّت های مختلف در امالک مجاور می تواند کیفیّت زندگی همسایگان را مختلّ
نماید .برخی از این فعالیّت ها توأم با تقصیرند ،اما برخی در زمره فعالیّت های قانونمند قرار می گیرند.
وابستگی اغلب سیستم های مسئولیت مدنی به مقوله تقصیر ،مانع از ارائه راهکار کارآمد در خصوص
فعالیّت های قانونمند منجر به اختالل در کیفیّت زندگی در مجاورت هاست .از اینرو در نظام حقوقی
فرانسه در مورد مجاورت های غیر متعارف ،نظریه جدیدی تحت عنوان «مجاورت غیر متعارف» مطرح
گردیده است .در این نظریه سعی شده است که معیار مناسبی برای جبران این نوع خسارت های ارائه
شود .به نظر می رسد سیستم کثرت گرای ضمان قهری شرعی می تواند با تمسّک به قاعده نفع -
مخاطره ،راهکار مناسبی را در خصوص مجاورت های غیر متعارف فراهم آورد.
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 -1مقدّمه
هرچندکیفیّت زندگی ،موضوع اصلی بسیاری از تحقیقات در رشته های گونـاگون
علمی بوده است ،اما ارائه تعریفی جامع بـرای ایـن مفهـوم هنـوز هـم بـه صـورت یـک
مشکل باقی مانده است (اونق .)04 :7014 ،بسیاری از محقّقان بر این باورند که کیفیّـت
زنــدگی ،مفهــومی چنــد وجهـی ،نســبی ،متـأثّر از زمــان و مکــان و ارزشــه ای فــردی و
اجتماعی است؛ بنابراین ارائه تعریفی جامع برای آن امکان پذیر نمـی باشـد (رضـوانی،
 ،)07 :7017ابعاد محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی از مهـم تـرین ابعـادی هسـتند
که می توانند در تعریف کیفیّت زندگی ،شاخص های متمایز ارائه دهند.
واژه کیفیّت زندگی از بُعد محیطی بیشتر با محیط طبیعی و شرایط خارجی زنـدگی
افراد از قبیل آلودگی ،کیفیّت مسکن ،جنبه های زیبایی شناسانه ،تراکم ترافیک ،شـیوع
جرم و مانند اینها در ارتباط است .این متغیّرها تأثیر قابل مالحظه ای بـر سـطر رضـایت
افراد از زندگیشان دارند.
انواع مختلف تصرّفات در امالک مجاور می توانـد کیفیّـت زنـدگی همسـایه هـا را
مختلّ نماید .برخی از این تصرّفات ،قانونی و متعارف اند و برخی توأم با تقصـیر و غیـر
قانونی اند .تمرکز بر مقوله تقصیر در سیسـتم هـای مسـئولیت مـدنی مبتنـی بـر تقصـیر،
باعث شده بسیاری از فعالیّت های مجاوران که منجر به از دست رفتن کیفیّـت زنـدگی
همسایگان می گردد ،به بهانه قانونی بودن ،بدون پاسخ و جبران خسارت باقی بماند .بـه
عنوان نمونه ،تأسیس یک کارخانه و فعالیت آن هرچند بر اساس موازین قـانونی باشـد،
با ایجـاد آلـودگی هـوا ،کیفیّـت زنـدگی مجـاورین آن را مختـلّ مـی نمایـد .همچنـین
احداث اتوبان در مجاورت مناطق مسکونی با تولید سر و صدای نامتعـارف و آلـودگی
هوا ،کیفیّت زندگی را متأثر می سـازد .در ابعـاد کوچـک تـر مـی تـوان بـه نگهـداری
حیوانات خانگی در امالک مجاور اشاره کرد کـه ممکـن اسـت بـا تولیـد صـدای غیـر
متعارف کیفیّت زندگی همسایه ها را مختلّ نماید.
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در نظام حقوقی فرانسه ،توجه به مقولـه کیفیّـت زنـدگی در مجـاورت هـا در کنـار
ضعف غیر قابل انکار سیستم مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر ،منجـر بـه پیـدایش نظریـه
مجاورت غیر متعارف گردیده است .این نظریـه تـالش مـی کنـد بـا تأکیـد بـر وصـف
نامتعارف بودن نتـایج برخـی مجـاورت هـا ،راهکـار مناسـبی بـرای ضـررهای ناشـی از
مجاورت ها فراهم آورد.
با الهام از نظریه مجاورت غیر متعارف در حقـوق فرانسـه ،در ایـن نوشـتار ،فعالیـت
های قانونی و بدون تقصیری را که در زمین های مجاور انجام گرفته و منجرّ به تحمیـل
خسارات غیر متعارف به همسایگان مـی گردنـد بـه اختصـار «مجـاورت غیـر متعـارف»
نامیده ایم .در مجاورت غیر متعارف ،مالک نامتعارف بودن ،آثار تصرّفات در امـالک
مجاور با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال زمانی و مکانی است.
گاه از تصرّفات متعارف و قانونی فرد در ملکی ،نتایج مستوجب اضـرار (بالفعـل یـا
بالقوه) برای غیر فراهم می آید .تحمّل برخی از این ضـررها ،نتیجـه و حاصـل پـذیرش
زندگی اجتماعی است .بی شکّ هدف این نیست کـه همـه ضـررها جبـران شـوند ،امـا
برخی از ضررها و آثار مترتّب بر تصرّفات متعارف در امالک مجاور ،بـرای مجـاورین
ضررهای غیر قابل اغماضی را فراهم می آورد که عرف آن را نمی پذیرد و آن را ما به
ازای زندگی اجتماعی قلمداد نمی نماید .مداقّه در ابـزار هـا و موجبـات بیشـتر شـناخته
شده ضمان قهری شرعی مانند اتالف و تسبیب نشان می دهد به جهـت متعـارف بـودن
این تصرّفات ،ساز و کار مناسبی برای جبران مجاورت غیر متعارف در این سطر فراهم
نمی آید .از آن روی که موجبات ضمان قهری ،حصری نیستند باید دید که آیـا شـرع،
راهکار دیگری را برای پاسخ مناسب در قبال این نحو خسارات دارد یا خیر؟
در این نوشتار پس از تبیین راهکار نظام حقوقی فرانسه در مواجهه با مجاورت هـای
غیر متعارف ،رویکرد نظام حقوقی ایران به مقوله کیفیّـت زنـدگی و راهبـرد هـای ایـن
نظام در حمایت از کیفیّت زندگی در مجاورت ها مورد توجه قرار خواهد گرفت و در
نهــایتف قاعــده «نفــع -مخــاطره» زیـر عنــاوین «مــن لــه الغــنم فعلیـه الغــرم» و «الخــرا
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بالضمان»در ضمان قهری شرعی به مثابه یک ابزار مترقّی برای مواجهه با مجاورت های
غیر متعارف ،پیشنهاد و تبیین خواهد گردید.

 -1نظریه مجاورت های غیر متعارف در حقوق فرانسه
شاید از مهم ترین اشکاالتی که تمرکز بر ضابطه تقصیر در روابط همسـایگی فـراهم
می آورد ،این باشد کـه مـانع داوری و اجـرای حکـم در کلیـه شـرایط ایجـاد شـده در
مزاحمت های همسایگی می شود .به عنوان مثـال ،تمـامی اقـدامات زیـان آوری را کـه
برای اقدام کنندگان ،یک امر قانونی محسوب می شـود در بـر نمـی گیـرد .بسـیاری از
مسائلی که کیفیّت زندگی را تحت تأثیر منفی خود قرار می دهند و محیط زیست را بـه
ورطه نابودی می کشاند ،خود در زمره امور و افعال متعارف و قانونی تلقّی مـی شـوند؛
لذا ابتناء بر تقصیر نمی توانـد نقـش حمـایتی کامـل و رضـایت بخشـی را در خصـوص
کیفیّت زندگی در مجاورت ها فراهم آورد .این مشکل ،باعث ایجاد یک رویّه قضـایی
و به دنبال آن یک تئوری جدید تحت عنوان مجاورت غیر متعارف (Le Trouble
) anormal de voisinageدر فرانسه گردیده است کـه معیـار ویـژه ای را در ایـن
خصوص به ارمغان می آورد.

7

بی شکّ برخی از انواع مجاورت هـای غیـر متعـارف زیـر مـاده  7015قـانون مـدنی
فرانسه مصوّب  7124و مواد مترتّـب بـر آن قابلیّـت پیگیـری حقـوقی دارنـد .ایـن مـاده
اذعان می دارد« :هرگاه عمل شخصی موجب خسـارت دیگـری گـردد آن شـخص بـه

 .7البته در قانون مدنی فرانسه برخی موارد و مصادیق مجاورت غیر متعارف به صـورت خـاص مـورد توجـه قـرار
گرفته و برای محدود کردن آن راهکار هایی درنظر گرفته شده است .از این دست می توان به مـوارد مربـوط بـه
نما و منظر ،حق مالکیّت مشترک و رعایت فاصله درختان و گیاهان اشاره کرد .اما بدیهی است که درنظر گـرفتن
راه های مجزّا و مختلف برای تک تک موضوعات و مصادیق مختلف مجاورت غیر متعارف بـرای حـلّ و فصـل
اختالفات میان همسایگان کار عبث و بیهوده ای است.

 148ــــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  11ـ شماره  11ـ پاییز و زمستان 89

خاطر «تقصیری »که مرتکب شده است مجبور به جبران خسارت وارده می باشد» ولـی
ابتناء بر تقصیر به عنوان یک راه حلّ در برخی منازعات مربوط به مجـاورت هـای غیـر
متعارف ،با محدودیّت هایی مواجه است .این در حالی است که اذهان عمـومی بـر ایـن
باورند که مزاحمت های بیش از حدّ اندازه و غیر متعارف حتی اگر فاقد عنصـر تقصـیر
باشد ضمان آورند ). (Ejuris Consult, 2017
حکم اولیه ای که منجر به پدید آمدن تئوری مجاورت های نامتعارف شد ،از سـوی
دیوان عالی فرانسه در قالب مسئولیت زیست محیطی و در تاریخ  57نوامبر  7144صادر
شد .در قضیه ای سر و صدای فعالیّت کارخانه ای باعث مزاحمت سـاکنان اطـراف مـی
شد .جمع بین حمایت از همسایگان کارخانـه از یـک سـو ،و تجـویز گسـترش فعالیـت
هــای صــنعتی از ســـوی دیگــر ،موجــب شـــد دیــوان عــالی کشـــور اعــالم کنـــد:
«هیچ مالکی اجازه ندارد به ملک مجاور خود خسـارت وارد کنـد و از حـدود معمـول
حقّ همسایگی عدول کند ».و «حقّ مالکیّت ،محدود به یک تعهّد طبیعی و قانونی است
که به مالکیّت دیگری هیچ خسارتی وارد نکند ».از آنجا که مسـئولیت مـدنی مبتنـی بـر
تقصیر نمی توانست به خـوبی در ایـن خصـوص پاسـخگو باشـد در سـال  7377نظریـه
مزاحمت به عنوان یک نظریه مسـتقلّ از تقصـیر مطـرح شـد .در 73نـوامبر 7310دیـوان
عالی فرانسه ،اصل جدیدی را اعالم کرد که بـه طـور کلّـی فراتـر از مفـاد مـواد  244و
 7015قانون مدنی فرانسه بود .آن اصل عبارت بود از این کـه« :هـیچ کـس حـقّ نـدارد
بـرای همسـایه خـود مزاحمـت هـای غیـر متعـارف ایجـاد کنـد» François Guy
. )Trébulle, 2005
بدین ترتیب بود که در فرانسه یک حقّ قانونی متولّد شد و به دنبال خـود ،کیفیّـت و
آرامش زندگی را به همراه آورد .تجزیه و تحلیل این حقّ قانونی منجر به روشـن شـدن
بسیاری از نکات شد و روابط همسایگی به طور وسیعی مورد احترام قرار گرفت.
 -1-1معیار حاکم بر نظریه مجاورت غیر متعارف
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امتیاز ویژه مسئولیت ناشی از مزاحمت ایـن اسـت کـه از قواعـد سـنّتی مسـئولیت در
فرانسه فاصله گرفته و در صورتی که عامل اضرار ،تقصیری هم مرتکب نشده باشـد او
را مسئول می داند .بدین سان ،رفتاری که مطابق قواعد جاری و بـا اسـتفاده متعـارف از
مالکیّت بر مبنای نظریات مبتنی بر تقصیر مثـل سـوء اسـتفاده از حـقّ موجـب مسـئولیت
نمی شود ،اگر به طور آشکار ،توأم با مزاحمت غیـر متعـارف بـرای همسـایه هـا باشـد،
موجب مسئولیت عامل مزاحمت می شود .البته شرط اصلی دعوای مزاحمت این اسـت
که منشأ دردسر در زمین های همسایه بوده و به صورت غیر متعارف باشد.
این تئوری بر این مبنا استوار است که مالک یا مستاجر دارای یک حقّ مطلق نیسـت
که هر کار بخواهد انجام دهد .در حقیقت ،مجاورت یا همسایگی ،ما را ملزم مـی کنـد
که رفتاری مناسب و سنجیده با همسایگان خـود داشـته باشـیم(Ejuris Consult, 7
).2017
برای اعمال تئوری مجاورت غیر متعارف نسبت به اقدامی که موجـب آزار و اذیّـت
همسایگان شده است ،باید ابتدا مشخّص شود که عواقب این اقـدام ،متعـارف اسـت یـا
خیر؟ اگر متعارف باشد دیگران ملزم به تحمّل آن هستند ،ولی اگر از حدّ طبیعی خار
شود و حدود حقّ همسایگی رعایـت نشـود بایـد مـورد بررسـی و بـازبینی قـرار گیـرد.
).)Ejouris Consult, 2017
تئوری مجاورت غیر متعارف در الیحه قانون مدنی فرانسه در ماده  7007مورد پیش
بینی قرار گرفته است .این ماده اذعان می دارد« :مالک متصرّف یـا بهـره بـردار زمـین و

 .7دعاوی مزاحمت در فرانسه عموماً با عناوین زیست محیطی مطرح می شوند .آلودگی ها ،انتشار بو ها ،دود ها،
سموم ،سر و صدا ،گرفتن جلوی دید و روشنایی ،یا بـر عکـس ،نورافشـانی زیـاد از مـواردی اسـت ک در رویّـه
قضایی فرانسه بر مبنای مزاحمت مطرح شده اند .حتی فرا تر از این می توان گفت که ایجاد یک خطر ،آسیب بـه
زیبایی محلّ یا مزاحمت مربوط به دید زنی در ساختمان های مجاور نیز می تواند بر مبنای نظریه مزاحمت مطـرح
شود.
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شخصی که مزاحمتی بیشتر از حدّ متعارف برای همسایگان وارد کند ،نسـبت بـه پیامـد
های چنین مزاحمتی مسئولیت محض دارد».
در ادامه به نمونه هایی از مجاورت غیر متعارف اشاره می شود که مورد توجه دیوان
عالی فرانسه قرار گرفته و منجر به صدور حکم گردیده است .توجه به این مصادیق می
تواند نظریه مجاورت های غیر متعارف را بهتر به نمایش بگذارد:
 -7ایجاد سر و صدا توسط آپارتمان های طبقه باال :در مـورد همسـایه ای کـه سـر و
صدای زیادی ایجاد می کنـد (صـدای پـا و راه رفـتن ،صـدای جـارو برقـی ،جابجـایی
وسایل و پرتاب وسایل روی زمین و یا پرتـاب آشـغال و زبالـه از طبقـات فوقـانی) کـه
توسط نگهبان و سرایدار نیز مشـاهده شـده باشـد ()Court of Cassation, 1969
سر و صدای زوزه یکسره سگ و یا سر و صدای کودکان نیـز مشـمول ایـن دسـته مـی
شود.
 -5انبار کردن کاه در حوالی منازل مسکونی :در شـرایطی کـه یکـی از همسـایگان،
انبار کاهی خار از منزل و یا حتی در زیر سـقف سـر پوشـیده ای داشـته باشـد کـه در
فاصله کمتر از  52متری همسایگان و یا نزدیک ترین فاصـله از منـازل مسـکونی قـرار
داشته باشد و خطر بروز آتش سوزی احساس شـود Cassation, 2005) (Court
of
 -0جلوگیری از تابش نور خورشید :در صورت احداث ساختمانی به ارتفاع  54متـر
در زمین هایی که در منطقه مسکونی واقع شده انـد ،ممنـوع مـی باشـد و جلـوگیری از
تابش نور خورشید برای ساکنین و نیز باغچه منزل و تبدیل جنـوب منـزل بـه یـک چـاه
تاریک و بدون دید ).)Court of Cassation, 2011
 -4ایجاد مزاحمت های غیر متعارفی که به زیبایی ساختمان هـا لطمـه مـی زننـد :در
صورت انبار کردن آهن آالت گوناگون ،چوب و تخته و سایر ابزار آالت بال اسـتفاده
در محدوده کمتر از بیست متری ملک شخصی و همچنین علیرغم حقّ محصور کـردن
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ملک ،استفاده از وسایل و ابزار آالت «غیر معمـول و زشـت» کـه باعـث ضـایع کـردن
حقوق همجواری می شود (.)Court of Cassation, 2015
 -1-1تعارض ضررین در نظریه مجاورت غیر متعارف
در بسیاری از مصادیق مجاورت غیر متعـارف ،بـا تعـارد دو ضـرر مواجـه هسـتیم؛
بدین صورت که تصرّفی که در ملک صورت می گیرد واجـد منـافعی بـرای متصـرّف
است در حالی که منجر به بروز مزاحمت و مجاورت غیر متعـارف بـرای همسـایگان و
مجاورین است .بدین ترتیـب ،از سـویی حکـم بـه ممانعـت از فعالیـت ،موجـب تضـرّر
متصرّفان است و از سوی دیگر ،ادامه فعالیت ،ضرر و خسـارت مجـاورین را بـه همـراه
خواهد داشت .رویه قضایی فرانسه نشان مـی دهـد کـه قضـات کوشـیده انـد بـا درنظـر
گرفتن ضمانت اجرا های متنـوّع و متناسـب بـا شـرایط زمـانی و مکـانی و خصوصـیّات
خاصّ هر پرونده این تعـارد را بـه نحـوی مقتضـی حـلّ نماینـد .بـه عنـوان نمونـه ،در
خصوص ساخت و سازی که به نحو مجاز و قانونی انجام شده و سبب عـدم تـابش نـور
خورشید به ویال های مجاور گردیده است ،حکم بـه جبـران خسـارت مـالی داده شـده
است  )Court of Cassation, 2011همچنین در خصوص بوی بـد ناشـی از انبـار
کــردن کــود در یــک دامــداری در یــک روســتا و مزاحمتــی کــه از ایــن جهــت بــرای
مجاورین ایجاد گردیده بود دادگـاه رأی بـه جبـران خسـارت مـادی داد ( Court of
Appeal of Poitiers, May 15, 2013
این در حالی است که در خصوص انبـار کـردن کـاه کـه مخـاطره آتـش سـوزی را بـه
مجاورین تحمیل می نمود حکم به جلوگیری از ادامـه چنـین تصـرّفی و رفـع اثـر از آن
داده شده است ( )Court of Cassation,2015بـدین تریتـب ،بـا انتخـاب حـذف
فعالیت ،کاهش فعالیت و یا جبران خسارت مالی تالش نمـوده انـد تـا تعـارد بـین دو
ضرر را پوشش دهند.
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 -2نظام حقوقي ایران
در ادبیات حقوقی ایران و آراء محاکم قضـایی ،عبـارت «کیفیّـت زنـدگی» ،مطـرح
نشده است .حتی حقوق زیر مجموعه آن مثل حقّ آرامش ،حـقّ منظـر ،حـقّ آفتـاب بـه
طور مستقیم مورد توجه قرار نگرفته ،اما توجه به دو مقولـه «مسـکن مناسـب» و «محـیط
زیست سالم» می تواند مبنای پذیرش ضمنی این حقّ مترقّی در نظام حقـوقی جمهـوری
اسالمی ایران قرار گیرد.
در بین قوانین داخلی ایران ،اصل  55قانون اساسی پیشـتاز حمایـت از «حـقّ مسـکن»
افراد و مصون دانستن از هر گونه تعدّی و تعرّد به شمار می رود که بـی تردیـد ،قابـل
تسرّی هم به دولت و هم اشخاص ثالث است .این اصل اذعان می دارد« :حیثیّت ،جـان،
مال ،حقوق ،مسکن و شغل اشخاص از تعرّد مصون است مگر در مواردی کـه قـانون
تجویز کند».
حقّ بر مسکن مناسب به واسطه عضویّت ایران در میثاق حقوق اقتصـادی ،اجتمـاعی
و فرهنگی در سال  7024و نیز عضویّت و مشارکت در تدوین بیانیـه اسـتانبول پیرامـون
سکونت گاه های انسانی در سال  ، 7333در زمره حقوق داخلی و قـوانین عـادی ایـران
به شمار می رود .با این وجود ،تاکنون هیچ استنادی به این موارد در دادگاه های ایـران
مورد قبول قرار نگرفته است.
در خصوص حمایت از «محیط زیست7سالم» تا کنون بیش از  512معاهده ،موافقـت
نامه و پروتکل بین المللی به تصویب رسـیده اسـت و ایـران  71معاهـده را بـه تصـویب
رسانیده است .همچنین قانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران ،بـه صـراحت از حفـ
محیط زیست به عنوان یکی از مصادیق حقـوق اشـخاص اشـاره نمـوده اسـت .از اصـل
پنجاه قانون اساسی نیز برداشت می شـودکه عـدم تخریـب محـیط زیسـت ،شـرط الزم

 « .7محیط زیست عبارت است از مجموعه شرایط و اوضـاع و احـوال طبیعـی کـه بـه نحـوی از انحـاء در بقـاء یـا
سالمت یا زیست بهتر و زیباتر انسان و دیگر گونه های جانوری و گیاهی موثر است» (امیدی.)3 :7030 ،
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انجام فعالیت های اقتصادی است .این اصل اذعان می دارد که فعالیت های اقتصـادی و
غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابـل جبـران آن مالزمـه پیـدا کنـد
ممنوع است .برخی اصول دیگر قانون اساسی نیز وجود دارند که ارتباط کامـل بـا ایـن
اصل داشته و تضمین هر یک از آنها اثر مستقیمی بر رعایت حـقّ محـیط زیسـت سـالم
خواهد داشت؛ ماننـد اصـل  55در خصـوص حـقّ حیـات ،و یـا اصـل  53در خصـوص
بهداشت همگانی.
اهمیّت و ارتباط حقّ حیات با حق بر محیط زیست سالم به راحتی می توانست مـورد
استناد محاکم قضایی در تضمین حق بر محیط زیست سـالم قـرار بگیـرد ،همچنـان کـه
بسـیاری از محـاکم کشـور هـای دیگـر چنـین کـرده انـد .برخـی قـوانین عـادی فعلـی
جمهوری اسالمی ایران نیز به مقوله محیط زیست سالم اشعار دارند.
با درنظر گرفتن اصل پنجاه قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط بـا محـیط زیسـت بـه
این نتیجه می رسیم که این حق به صراحت به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی
مورد توجه قرار نگرفته است .با این حال می توان گفت که در نظام حقوق ایران،
چارچوب اولیه برای تضمین حق بر محیط زیست به طور کلّی وجود دارد.
هرچند که سیستم حقوقی ایران هنـوز مسـیر طـوالنی را در حمایـت از دو حـق بشـری:
مسکن مناسب و محیط زیست سالم در پیش دارد ،اما با بـه رسـمیّت شـناختن دو حـق
«مسکن مناسب» و «محیط زیست سالم» به طور کلّی در این سیستم می توان ادعـا کـرد
که حق کیفیّت زندگی را هم به طور تلویحی در حقوق ایران قابل احترام دانست.
یکی از شرایط اساسی تضمین این حقوق همانند هر حـق دیگـری ،داشـتن ضـمانت
اجرایی کافی برای تحقّق آن حق است .دعاوی جبـران خسـارت ایـن حقـوق در ایـران
باید در پرتو عناوین مربوط به مسئولیت مدنی اقامه و مطالبه گردد.
مطابق ماده  7قانون مسئولیت مدنی مصوّب « :7003هر کس بدون مجـوّز قـانونی یـا
در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیّت یا شـهرت تجـاری یـا
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به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افـراد ایجـاد گردیـده لطمـه ای وارد نمایـد
که موجب ضرر مادی و معنوی دیگری شـود مسـئول جبـران خسـارت ناشـی از عمـل
خود می باشد ».این ماده در کنار ماده  705قانون مـدنی کـه بـه طـور خـاصّ بـه تعیـین
تکلیف مسئولیت در این خصوص می پردازد ،بر لزوم وجود تقصیر تأکید دارد.
بنابراین در نظام حقوقی ایران برای آن دسته از تصرّفاتی که توأمان بـا تقصـیر منجـرّ بـه
تضییع حق کیفیّت زندگی هستند می توان مواجهه قـانونی مناسـبی را متصـوّر بـود .امـا
وابستگی به تقصیر مانع از آن است که در سیستم حقـوقی معاصـر ایـران بتـوان راهکـار
مناسبی برای برخورد با همه انواع مجاورت های غیر متعارف ارائه داد.

 -4اسالم و مجاورت غیر متعارف
مجاورت در امالک ،از نقطه نظر تالقـی و تصـادم بـا حقـوق مجـاورین ،در حقـوق
اسالم می تواند به دو دسته تقسیم گردد:
دسته اول ،تصرّفاتی غیر مباح و یا غیر قانونی :ایـن دسـته را بـه خـوبی مـی تـوان در
قواعد اتالف و تسبیب در نظام قهری اسالم تحت پوشش قرار داد و از ضابطه های ایـن
قواعد جهت پیشگیری و جبران خسارات مترتّب بر این نوع تصرّفات بهره جست.
دسته دوم ،تصرّفات مباح و قانونی :هرچند این دسته از نظر اسالم مباح و قانونی انـد
اما به هر روی ،خسارات غیر متعارفی را به همراه دارند .قواعد پیش گفته ضمان قهـری
در اسالم قادر به پوشش آنها نیستند .هرچند برخی از ضرر هـا و خسـارات مترتّـب بـر
چنین تصرّفاتی ،متعارف و الزمه زندگی اجتماعی است و اجتماع ،انتظار جبران آنها را
ندارد اما در دامنه این تصـرّفات ،گـاه برخـی منجـر بـه خسـاراتی مـی گردنـد کـه غیـر
متعارف بوده و انتظار جبران را به همراه دارند .کیفیّت زندگی و محیط زیست از جمله
حقوقی است که در این نوع از مجاورت ها تضییع می گردد.
شایان توجه است که اسباب ضمان قهری در اسالم ،حصری نیسـتند ،لـذا هـر قاعـده
ای که تاب ایجاد مسئولیت و ضمان را داشته باشد می تواند در دامنه این مجموعه قـرار
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گیرد .پیشنهاد نویسنده در این خصوص ،قاعده مالزمه نفـع -مخـاطره در زیـر عبـارات
«من له الغنم فعلیه الغرم» و «الخرا بالضمان» است .این قاعده می تواند در کنار کاربرد
وسیعی که در حقوق اسالم دارد ،نقش تعیین کننده ای در خصوص مجاورت های غیر
متعارف بازی کند .پیش از تبیین مفهوم و مالزمه ناظر بر قاعده مذکور به بررسی اعتبار
آن می پردازیم.
 -4-1اعتبار قاعده مالزمه نفع و مخاطره
عبارات «من له الغنم فعلیه الغرم» و «الخرا بالضمان»7،مستند قاعده نفع -مخاطره در
حقوق اسالم است .متن و عبارت قاعده «من له الغـنم فعلیـه الغـرم» ،در مصـادر حـدیثی
عامّه و امامیّه وارد نشده است ،اما فحوای این قاعده با عبارات مشـابه در حـدیث سـعید

 .7فقهای شیعه ،در مواضع متعددی به تعریف اصطالحی ضمان پرداخته اند .به عنوان نمونه ،فقیهی آن را با
عبارت «کَوْ ُن تَلَفِ ِه عَلَیه» تعریف کرده است :یعنی ضامن کسی است که تلف مال بر عهده او باشد( .انصاری،
 ،)712 :7453دیگری آن را «اِدْخالُ الشیءِ فی العُهده» دانسته است؛ یعنی داخل نمودن (پذیرش) چیزی (کاال و
دارایی و  )...بر عهده دانسته اند( .بحرالعلوم ،)54 :7420 ،چنان که از معنای اصطالحی دریافت می شود نوعی
خطر پذیری در معنای ضمان مستتر است.
غرم به عنوان مترادف در مقابل واژه ضمان در کتب لغت معرفی شده است و بر معنای مشابهی داللت دارد.
(مصطفوی )574-570 :7425 ،ضرر ،کفالت ،خسارت و غرامت به عنوان معانی غرم مطرح شده اند.
با توجه به تعریف فوق به نظر می رسد واژه مخاطره بتواند جایگزین فارسی مناسبی برای واژه های «ضمان» و
«غرم» تلقّی گردد .از نظر اصطالحی ،تعاریف متعددی برای مخاطره بیان شده و دیدگاه های متفاوتی را در این
خص از یک
خصوص به ارمغان آورده است .منظور ما از مخاطره در این نوشتار حالتی است که کسب نتیجه مش ّ
اتفاق در آینده دقیقاً مشخّص نیست و بر احتمال پذیرش نوعی خسارت یا زیان در آینده داللت دارد.
بدین ترتیب ،معنای کلّی و جامع واژه های «ضمان» و «غرم» ،تنها به معنای وجوب پرداخت خسارت و دَرَک یا
بازگرداندن عین مال نیست ،بلکه به مفهوم حکم وضعی ،قرار گرفتن مخاطره مال در عهده است از جمله آثار
آن ،وجوب تکلیفی پرداخت خسارت و دَرَک است« .ضَمان» ،مفهوم و حقیقتی واحد به معنای قرار گرفتن
مخاطره مال در عهده دارد .این مفهوم واحد ،به اعتبار اسباب گوناگونِ تحمیل ریسک و مخاطره ،تکثّر می یابد.
تقسیم ضمان به :اختیاری و قهری ،اصلی و تبعی ،جعلی و معاوضی در متون فقهی ،حقوقی و حدیث به اعتبا ِر
همین اسباب صورت گرفته است( .برای اطالع بیشتر ر.ک :کریمی.)521-522 :7037 ،
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بن مسیّب از ابی هریره از پیامبر اکرم(ص) تجسّم یافته است و به اعتبار ایـن روایـت ،از
منظر فقه شیعی خدشه ای وارد نبوده و مورد استناد قرار گرفته اسـت (موسـوی:7474 ،
043؛ شیخ طوسی .)750 :7477،بر اساس این حدیث ،منافع (غنم) مـال مـورد رهـن در
ملکیّت راهن است ،چراکه خسارات و مخاطرات (غرم) ،مـال مـورد رهـن را او متقبّـل
می شود (شیخ طوسی.)527 :7427،
از سوی دیگر ،چنان که وهبه الزحیلی در کتاب «نظریه الضمان» می نویسـد هرچنـد
عبارت «من له الغنم فعلیه الغرم» از نظر لف  ،عکس قاعده «الخرا بالضـمان» اسـت امـا
هر دو به یک معنا هستند (الزحیلی)572 :7453 ،؛ بنابراین برای قاعـده الغـنم عـالوه بـر
این روایت ،مدارک روایی دیگری نیز ذیل عبارت «الخرا بالضمان» قابل طرح اسـت.
متون فقهی شیعی مؤید این نظریه هستند (مصطفوی.)572 :7425 ،
قاعده «الخرا بالضمان» ،از جمله قواعد فقهیّه مشهور میان فقها در بـاب معـامالت و
معاوضات می باشد .افزون بر این ،به عنوان یک اصل مسلّم اقتصادی در تمام نظام های
اقتصادی مورد پذیرش قرار گرفته است (کریمی)540 :7037 ،؛ بـه عـالوه ،اسـتقراء در
نصوص نشان می دهد که این عبارت ،همـان حـدیث نبـوی مشـهور اسـت کـه هـم در
خاصـه
ّ
کتب عامّه (قزوینی ،بی تـا724/5 :؛ حـاکم نیشـابوری )73-71/5 :7455 ،و هـم
(نوری طبرسی )025/70 :7421 ،وجود دارد.
قاعده الخرا بالضمان در روایات نقل شده از طریق شیعه تنها در روایتی از ابن ابـی
جمهور احسایی در عوالی اللّئالی آمده است« :روی عنه صلی اهلل علیه و آلـه أنّـه قضـی
بأنّ «الخرا بالضمان» (الحاکم النیشابوری.)470: 7455 ،
هرچند این روایت از طریق خاصّه نقل نشده است اما استقراء در فتاوای ایشان نشـان
تمسـک
می دهد که بسیاری از فقهای امامیّه در موارد بسیاری از فقه شیعه به این قاعده ّ
نموده اند (شیخ طوسی750 :7017 ،؛ ابن حمزه543-522 :7421 ،؛ عالمه حلّی:7474 ،
774؛ طبرسـی221 :7472 ،؛ شــهید اول517 :7477 ،؛ شــهید ثــانی570 :7470 ،؛ محقّــق
اردبیلی277 :7420 ،؛ نجفی71 :7424 ،؛ نجفی خوانساری707 ،7471 ،؛ آملـی:7470 ،
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خاصـه نقـل شـده اسـت قابـل
ّ
)57؛ مفاد قاعده همچنین از روایات بسیاری که از طریق
استنباط می باشد (شیخ انصاری.)724 :7472 ،
افزون بر اسناد روایی و استقراء فقهی ،مالزمه «خـرا » و «ضـمان» ،بنـای عقـالء نیـز
هست و به نظر می رسد مفادّ قاعده ،از احکام امضایی است نه تأسیسی (نـائینی:7471 ،
)505/7؛ عباراتی مانند «هرکس خربزه می خورد پای لرزش باید بنشیند» و ''no pain
'' no gainمؤیّد همین امر هستند.
با وجود این که مالزمه نفع و مخاطره از ارتکـازات عقلـی و مسـلّمات عنـد العقـالء
بوده و عبارات فوق مؤیّد آن می باشند ،اما نحوه استناد به این دو عبارت و مالزمه ناظر
بر آنها در فقه شیعی این ابهام را به وجود می آورد که مالزمـه نفـع -مخـاطره بـه طـور
محدود و تنها در باب معامالت در حقوق اسالم قابل طرح است و امکان اسـتناد بـه آن
در ضمان قهری وجود ندارد .بررسی متون فقهـی نشـان مـی دهـد کـه عبـارت الخـرا
بالضمان با توجه به تفاسیر فقها تنها در ضمان اختیاری قـراردادی و در بحـث خیـارات
مورد استفاده و استناد قرار گرفته است .در تحلیل این قاعده ،فقها به طور ویـژه جایگـاه
صرفی واژه ضمان7را مورد توجه قرار داده و تالش نموده اند با درنظـر گـرفتن جایگـاه
مصدری ،از برخی تعارضات مانند قرار گرفتن ضمان غاصـب ذیـل قاعـده جلـوگیری
نمایند .این در حالی است که قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» دامنه کاربرد وسیع تری را
تجربه کرده اسـت و در کـاربرد هـای فقهـی و حقـوقی مـوارد مربـوط بـه ضـمان غیـر
قراردادی را هم شامل شده است و به نوعی نظریه خطر را در مسئولیت مدنی بـا حـدود
و ثغور متفاوتی ترسیم می نماید .شاید همین کاربرد متفاوت دو قاعده باعث شده است
 .7از نقطه نظر کاربرد صرفی« ،ضمان» هم به عنوان مصدر و هم اسم مصدر می تواند استفاده شود .باید دید
کاربرد آن در عبارات و روایات کدام معنا را خواهد داشت .در معنای مصدری ،فاعل مستتر است؛ از این روی،
«ضمان» با قبول التزام و تقبل آن به واسطه فاعل محقّق می گردد و به عبارتی ،ضمان قراردادی و اختیاری خواهد
بود .اما در معنای حاصل مصدر ،حاصل ضمان در معنای مصدری مدّنظر است ،فارغ از این که فاعل ،اراده

تح ّمل چنین التزامی را داشته است یا خیر .معنای ضمان در این برداشت« ،ملتزم و ضامن تلقّی شدن » است.
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که هر دو عبارت محجور بمانند .جایگاه مصدری ضمان در نظر فقهـا ،مـانع از نمـایش
درست قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» گردیده است ،به نحوی که قاعده الغنم به عنوان
یک مثل عرفی در نزد حقوقدانان معرّفی شده و کـاربرد محـدود و غیـر قابـل توجـه و
کمرنگی را تجربه می نماید .بـه نظـر مـی رسـد مشـکل مـذکور ،ناشـی از نحـوه تبیـین
متعارد مالزمه نفع و مخاطره در دو عبارت است.
 -4-1مالزمه ناظر بر «من له الغنم فعلیه الغرم»
هرچند فقها به طور مسـتقیم در خصـوص چگـونگی مالزمـه نـاظر بـر ایـن عبـارت،
سخنی نگفته اند ،اما با توجه به نحوه استناد ایشان می توان به چگـونگی ایـن مالزمـه از
دیدگاه ایشان پی برده و به این پرسش پاسخ داد که آیا فقهـا« ،غـنم» را تنهـا در مقابـل
غرم (ضمان) ناشی از قرارداد قرار داده اند یا خیر؟
به عنوان نمونه ،در هنگـام معاملـه بـا مـال یتـیم ،بـا وجـود دیـدگاه حمـایتی فقـه در
خصوص صغیر یتیم ،از آنجا که سود و منافع کسب و کار با مال یتیم ،بـرای او خواهـد
بود خسران مترتّب بر آن نیز با تمسّک به عنوان «من له الغنم فعلیه الغرم» بر دارایی یتـیم
تحمیل می گردد (نجفی.)71/72 :7424 ،
همچنین به عبارت مذکور ،به عنوان یک کبـری کلّـی بـرای حکـم بـر ضـمان همـه
شرکاء دارای نفع در خصوص خسارت مترتّـب بـر عقـودی ماننـد مضـاربه و مزارعـه و
مساقات ،استناد شده است (مازندرانی.)732 :7457 ،
در خصوص وجوب کفن عبد بر مولی ،از آن روی کـه اگـر عبـد مـالی داشـت بـه
ارث مولی می رسید ،کفن هم با استناد به «من لـه الغـنم فعلیـه الغـرم» ،بـر عهـده مـولی
گذارده شده است (اشتهاردی)772 :7477 ،؛ ضمان مولی نسبت به خسارات مترتّب بـر
عمــل عبــدی کــه در اجــاره غیـر اســت ،مســتند بــه همـین عبــارت شــده اســت (همــان:
)774/57؛ مالکیّت مولی بر مهریه أمه ،به همین شکل مستند شده است (همان)70/02 :؛
میراث عبد آزاد شده در قبـال مـال داده شـده بـرای آزادی اش ،متعلّـق بـه آزاد کننـده
است (صدر)532/1 :7452 ،؛ در ضمان جریره ،ضمان معادل غرم درنظر گرفته شـده و
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میراث مضمونٌ عنه برای ضامن جریره اسـت (همـان)؛ همچنـین در مـوارد متعـددی در
باب ارث به این قاعـده اسـتناد شـده اسـت (همـان)02-51-57 :؛ بـه عنـوان نمونـه ،در
صورت وجود زو  ،نقص تنها به خواهر یا خواهران ابی تحمیل می گردد ،از اینرو و با
توجه به «من له الغنم فعلیه الغرم» در صورت عدم وجود زو نیز منفعـت یـا بـه عبـارتی
زاید بر فرد باید به آنها ردّ شود (شهید ثانی.)702-753/1 :7472 ،
دیه فرد مقتولی که قاتل او مجهول است و اولیای دمّ مطالبه دیـه مـی نماینـد ،تحـت
شرایطی و با استناد به عبارت مذکور بر عهـده بیـت المـال گذاشـته شـده اسـت (قمـی،
.)20 :7452
حقوقدانان در مباحث مسئولیت مـدنی بـه طـور ویـژه در مباحـث مربـوط بـه نظریـه
خطر -انتفاع مادی و حقوق مصرف کننده و مسئولیت تولید کننده در قبال عیب کـاال،
به قاعده استاد نموده اند .در این موارد ،با استناد به قواعد اولیّه ضـمان ماننـد تسـبیب و
اتالف نمی توان سرمایه گذار را مسئول تلقّی کرد ،امـا اسـتناد بـه عبـارت مـذکور مـی
تواند توازن از دست رفتـه میـان زیـان دیـده و سـرمایه گـذار را جبـران نمایـد (علـوی
قزوینی؛ مسعودیان زاده70 :7030 ،؛ کاتوزیان.)552 :7014 ،
در میان فقهای عامّه ،حنفی ها با عبارت «الغرم بالغنم» به قاعده اسـتناد کـرده انـد .در
مجله االحکام با عنوان «الغرم بالغنم» به قاعده اشاره شده است .یکـی از مصـادیق مـورد
استناد در این مجله ،ماده  7050است .طبق این ماده ،مخار گودال کنی و اصالح نهـر
برای اراضی مشترک بر اساس قاعده «الغنم بالغرم» محاسبه می گـردد؛ بـدین نحـو کـه
ابتدا تمام اراضی در این مخار مشترک می باشند ،اما پـس از تجـاوز از زمـین اول ،او
دیگر جزو هزینه گر ها نبوده و از لیست خار می شود.
اجرت نگهداری از عین مرهونه ،در مواد  755و  750المجله ،به این دلیل بـر مـرتهن
تحمیل گردیده است که مرتهن با تأمین و توثیق عین مرهونه از آن بهره مند می گردد.
(الزحیلـی)570 :7453 ،؛ همچنـین مــاده  754المجلــه در مــورد عهــده راهــن نســبت بــه
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مخار و مئونات عین مرهونه ،مستنبط از این قاعـده اسـت (حیـدر)072/5 :7450 ،؛ بـا
استناد به عبارت الغرم بالغنم ،مشتری عهده دار اجرت تحریر بیـع نامـه و مخـار دفـاتر
اسناد درنظر گرفته می شود (الزحیلـی)570 :7453 ،؛ همچنـین مخـار تعمیـر و تـرمیم
مال مشترک به اندازه حصّه هر یک از شریکان بـر عهـده آنهـا قـرار داده شـد (حیـدر،
.)772/0 :7450
چنان که در این چند سطر مالحظه می شود فقها و حقوقـدانان ،بـا ابتنـاء بـه عبـارت
«من له الغنم فعلیه الغرم» ،مالزمه ای را بین «غنم» و «غرم» ،فـارغ از اسـباب ایجـاد غـرم
(ضمان) اعم از قراردادی یا غیر قراردادی برقرار دانسته اند.
موارد فوق همگـی بـر برقـراری مالزمـه بـین نفـع و مخـاطره بـدون توجـه بـه منشـأ
قراردادی یا غیر قراردادی مخاطره داللت دارد .مالزمه نـاظر بـر عبـارت «مـن لـه الغـنم
فعلیه الغرم» با توجه بـه نحـوه اسـتناد فقهـا ،مـی توانـد مبنـای جبـران خسـارت ناشـی از
مجاورت های نا متعارف را فراهم آورد .این قاعـده مـی توانـد نتیجـه ای مشـابه نظریـه
مجاورت غیر متعارف در فرانسه را به همراه داشته باشد.
 -4-2مالزمه ناظر بر عبارت «الخراج بالضمان»
با بررسی کتب فقهی ،تفاسیر متفاوتی در خصوص «الخرا بالضـمان» بـه چشـم مـی
خورد که مهم ترین آنهـا عبـارت اسـت از مالزمـه بـین مالکیّـت نفـع و ضـمان جعلـی
(قراردادی).
در این تفسیر از مالزمه اگر فرد به نحو ضمان قراردادی ،مالک و ضامن مالی شـود،
منافع مال هم برای اوست (امامی خوانساری ،بی تا .)044 :بر اسـاس ایـن نظریـه ،دامنـه
کاربرد قاعده ،محدود به خرید و فروش و داد و ستد خواهد شد .بهـره و سـود حاصـل
از عین ،از آنِ مالک و دارنده عین است .از اینرو اگر عین ،تلف شده یا ناقص گردد از
دارایی مالک خواهد بود ،چراکـه او پاسـخگوی غرامـت و جبـران خسـارت اسـت .بـه
عبارت دیگر ،خردمند ضمانت ملک دیگـری را بـه هـدف بهـره منـدی از سـود انجـام
خواهد داد (ساکت.)710 :7072 ،
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عمده دلیل فقها در تمسّک به این نظریه ،جلوگیری از قرار گرفتن ضمان غاصب تحت
قاعــده «الخــرا بالضــمان» اســت؛ چراکــه در صــورت درنظــر گــرفتن معنــای حاصــل
مصدری برای ضمان ،ضمان غاصب ،استعداد قرار گرفتن تحت ایـن قاعـده را خواهـد
یافت و در نتیجه ،ممکن اسـت در مـواردی بـا اسـتناد بـه «الخـرا بالضـمان» حکـم بـه
مالکیّت غاصب نسبت به منافع مال غصبی داده شود .این امـر سـابقه تـاریخی نیـز دارد،
چنان که در یکی از قضاوت های ابوحنیفه با استناد به عبارت مذکور ،حکم به مالکیّت
غاصب نسبت به منافع مال غصبی داده شـده ،و ایـن قضـاوت بـه شـدّت از جانـب امـام
صادق(ع) نهی شد (حرّ عاملی) :7423 ،
در نقد این نظریه باید گفت که هرچند برای جلـوگیری از قـرار گـرفتن غاصـب در
شمول عبارت «الخرا بالضمان» این نحو تفسیر درنظر گرفته شـده اسـت ،امـا محـدود
نمودن مالزمه نفع و ضمان در عبارت «الخرا بالضمان» به ضمان جعلی (قراردادی) ،با
نحوه استناد فقها به عبارت «من له الغنم فعلیه الغرم» و مالزمه نفع و ضـمان نـاظر بـر آن،
در موارد مرتبط با ضمان قهری و غیر قراردادی مغایر اسـت .ایـن دو رویکـرد متنـاقض
به دو عبارت ،دو شیوه مالزمه مختلف را بین نفع و مخاطره در فقه رقم زده است .شاید
همین تعارضات باعث گردیده تا این عبارات با وجـود ایـن کـه یـک مالزمـه عقلـی و
مسلّم عند العقالء را بیان می کنند در سطر یک مثل عرفی باقی بمانند.
 -4-4جمع بین دو عبارت
با توجه به معنای اصطالحی مفردات و طبق نحوه کاربرد فقهـا ،دو عبـارت «الخـرا
بالضمان» و «من له الغنم فعلیه الغرم» بر هم منطبق هستند .بر این مبنـا پیشـنهاد مـی شـود
که مالزمه میان نفع و ضمان در جایگاه اسم مصدری برقرار گـردد .کـاربرد ضـمان در
جایگاه اسم مصدری ،ممکن است این شائبه را به وجود آورد که ایـن نظریـه در واقـع،
همان نظریه ابوحنیفه است و نتایج غیر قابل پذیرش آن را به همراه خواهد داشت .برای
ردّ این شائبه ،روایت مربوط به قضاوت ابوحنیفه را مورد مداقّه قرار می دهیم.
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در این روایت ،شخصی بر خالف قرارداد اجـاره ،حیـوانی را در مسـیری غیـر از مسـیر
مورد توافق ،مورد استفاده قرار می دهد .صاحب حیوان از او به دلیل عدم رعایت مفـادّ
قــرارداد و بطــالن آن تقاضــای جبــران خســارت و اجــره المثــل حی ـوان را م ـی نمای ـد.
ابوحنیفه در مقام قضاوت بین این دو ،بر اساس قاعده «الخـرا بالضـمان» ،بـا اسـتناد بـه
این امر که در صورت ورود خسارت به حیـوان در مـدّت وضـع یـد ،مسـتأجر ،ضـامن
تلقّی می شد حکم به مالکیّت او در این مدّت نسبت بـه منـافع مـی نمایـد و از آن روی
که خسارتی نیز به حیوان وارد نیامده است ،حکم به بی حقّی موجر می دهـد .ایـن امـر
به استحضار امام صادق(ع) می رسد .ایشان این نحو قضـاوت را مـورد قبـول ندانسـته و
رویکرد انتقادی شدیدی نسبت به آن اتّخاذ مـی نماینـد .همچنـین در مقـام پاسـخ ،نقـد
خویش را معطوف واژه قضا نموده و می فرمایند با اینگونه قضاوت ها بـاران از آسـمان
نخواهد بارید .روشن است که آن چه در قضاوت رخ می دهد ،اختصـاص یـک حکـم
کلّی به یک موضوع جزیی است؛ بنابراین نهایت امری که می تـوان از ایـن روایـت تـا
این قسمت استنباط نمود ،عدم امکان استناد به قاعده در موضوعات با وصـف غاصـبانه
است .در ادامه روایت ،این ابهام برای مستأجر بـه وجـود مـی آیـد کـه در طـول مسـیر،
تأمین علف به عهده مستأجر بوده است ،پس موجر باید جبـران خسـارت کنـد (گـویی
این بار به عکس قاعده استناد شده است؛ حـال کـه منـافع از آن مـوجر اسـت ،بنـابراین
موجر عهده دار مؤونه نیز می باشـد ).امـام علیـه السـالم در ردّ اسـتدالل مسـتأجر ،او را
ضامن دانسته و بر عنوان غاصبانه مستأجر تأکید می نماینـد .بـه تعبیـری از سـخن ایشـان
این طور برداشت می شود که از آن روی کـه ضـامن بـودن مسـتأجر ،تـوأم بـا وصـف
غاصبانه بودن ید اوست ،هرچند سهمی در منافع ندارد اما عهده دار علوفه است .فقها با
استناد به این روایت و با طرح نظریه جایگاه صرفی مصدری برای واژه «ضمان» ،اساسـاً
ضمان غاصب را از دایره شمول ضمان در عبارت «الخرا بالضمان» خار نمـوده و در
نتیجه ،فاصله ای عمیق بین این عبارت و عبارت «من له الغنم فعلیه الغرم» رقم زده اند.
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نحوه پرسشگری و پاسخ دهی در این روایت ،حاکی از آن اسـت کـه هرچنـد ضـمان
غاصب هم می تواند تحت شمول این قاعده قرار گیرد ،اما با حکم خاصّ در خصـوص
غاصب (الغاصب یؤخذ بأشقّ األحوال) ،این موضوع خاصّ از دایره شـمول ایـن قاعـده
خار شده و به عبارتی تخصیص خورده است .نحوه بیان امام صادق علیه السالم نشـان
دهنده این است که ایشان ضمن تأیید ضمنی قاعـده ،تطبیـق حکـم قاعـده بـر موضـوع
خاصّ غاصب در قالب قضاوت ابوحنیفه را صحیر نمـی داننـد .از آن روی کـه ایشـان
حکم خود را مدلّل به وصف غاصبانه موضوع مورد سؤال نموده اند ،حداکثر نتیجه ای
که می توان گرفت این است که ضمان غاصب از ذیل قاعده تخصیص خورده است.
به عبارت دیگر ،نحوه استناد معصوم بدین نحو است که گویی اگر فقط و فقـط همـین
قاعده بود ضمان غاصب نیز تحت شمول این قاعده قرار می گرفت ،اما از آن روی کـه
برای غاصب ،قاعده خاصّ داریم که اذعان می دارد «الغاصب یؤخـذ بأشـقّ األحـوال»،
قاعده الخرا تخصیص خورده و ضمان غاصب ،از دایره شمول قاعده خـار گردیـده
است .بر اساس این روایت ،شدیدترین مجازات باید برای غاصب درنظر گرفته شود .از
اینرو فقها به عنوان نمونه ،با استناد به این روایت ،به ضمان غاصب نسبت به منافع حکـم
داده اند .قرار دادن غاصب ذیل حکم قاعده «الخرا بالضمان» ،مغایر با «یؤخـذ بأشـدّه»
در این نصّ است .بدین ترتیب ،گفتمـان صـورت گرفتـه در روایـت ،نظریـه مبتنـی بـر
جایگاه صرفی اسم مصدری برای ضمان را تقویت مـی نمایـد .بـا پـذیرش معنـای اسـم
مصدری برای ضمان ،هرچند قاعده ،توسعه معنایی قابل مالحظه ای را خواهـد داشـت،
اما منجر به صدور فتاوی و قضاوت های خالف شرع نخواهد گردید.
با توجه به مالحظات بیان شده ،معنای عبارات «من له الغـنم فعلیـه الغـرم» و «الخـرا
بالضمان» چنین است« :هر شخصی که ملتزم به تحمّل مخـاطرات یـک مـال یـا فعالیـت
تلقّی گردد ،از منافع مال نیز سود خواهد برد و برعکس».؛ به عبـارتی مـوجز« ،سـود در
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مقابل مخاطره است و برعکس ».این دو سویه بودن عبارت ،مبتنی بر تحلیل حرف «باء»
و روایاتی است که قبالً از نظر گذشت.
در صورتی که مالزمه نفع و مخـاطره را تنهـا محـدود بـه ضـمان اختیـاری و قـراردادی
نمائیم ،بـا توجـه بـه متـرادف بـودن دو عبـارت «مـن لـه الغـنم فعلیـه الغـرم« و «الخـرا
بالضمان» ،برخی استنادات فقهـی بـه قاعـده و روایـاتی کـه در مبحـث نخسـت از نظـر
گذشت ،غیر قابل توجیه خواهد بود ،اما پذیرش معنـای اسـم مصـدری مـی توانـد ایـن
تعارضات را بر طرف سازد.
 -4-5کاربرد قاعده در مجاورت غیر متعارف
هرچند با تعریفی که از قاعده ارائه شد ،مالزمه نفع و مخـاطره بـه مثابـه یـک قاعـده
عامّ برای تمام پیکره نظام حقوقی ،کارآمد خواهد بود اما اسـتناد بـه آن از بـاب ضـمان
قهری نیز گریز ناپذیر است .بدین نحوکه هر کس از منافع شیء و یا فعـالیتی بهـره منـد
گردیده است باید مخاطرات حاصل بر آن را هم پذیرا بوده و نسبت به آنها متعهّد تلقّی
گردد .با توجه به مالزمه ناظر بر این قاعده ،صِرف استناد به این قاعده مـی توانـد منجـر
به صدور حکم بر محکومیّت منتفع به جبران مخاطرات مترتّب بر شی ء یا فعل گردد.
برای استناد به این قاعده ،نخسـت بایـد انتفـاع اتفـاق بیافتـد؛ دوم ،ضـرر و خسـارتی بـه
صورت بالفعل یا بالقوّه به غیـر وارد گـردد؛ سـوم ،مالزمـه ای بـین ایـن انتفـاع و ضـرر
وجود داشته باشد .اگر ورود ضرر بـه غیـر ،بـه دنبـال انتفـاع نباشـد ایـن مالزمـه برقـرار
نخواهد گردید .اگر شرایط مقرّر فوق فراهم باشد ،هر کس منتفع شده باید خسارات را
متحمّل گردد و یا در بخشی از منافع به نسبت مخـاطرات سـهیم باشـد .از آن روی کـه
مخاطره و منفعت ،علّت و معلول یکدیگر تلقّی شده اند باید گفت که ضمان و نفع باید
از حیث کمیّت و کیفیّت متوازن باشند.
ضوابط ناظر بر قاعده می تواند به خوبی در خصوص حمایـت از کیفیّـت زنـدگی و
حقوق مترتّب بر آن راهگشا بوده و ارائه ضابطه نمایـد .بـر اسـاس ایـن قاعـده ،نیازمنـد
اثبات تقصیر شخصی یا نوعی در فاعل ضرر نخواهیم بود و با توجه به شرایط می تـوان
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یکی از راهکار های تـرمیم تـوازنِ بـر هـم خـورده میـان حقـوق مالکانـه در مجـاورت
یکدیگر را فراهم آورد؛ گاه می توان برای همسایگانی که متحمّـل خسـارات ناشـی از
مجاورت غیر متعارف شده اند سهمی در منافع درنظر گرفت؛ همچنین می تـوان حکـم
به جبران خسارت داد .البته این خسارت باید متناسب با منفعت حاصل باشد.

نتیجه گیری
مزاحمت های غیر عادی همسایگی که در این پژوهش بـه اختصـار مجـاورت غیـر
متعارف نامیده می شـود ،بـه رفتـار هـایی اطـالق مـی شـود کـه در آسـایش و آرامـش
همسایگانی که به نوعی در مجاورت هـم زنـدگی مـی کننـد اخـتالل ایجـاد مـی کنـد.
ضعف نظام مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در خصوص حمایت از کیفیّـت زنـدگی در
همه انواع مجاورت ها ،منجرّ به پیدایش نظریه جدیـدی تحـت عنـوان «مجـاورت هـای
غیر متعارف» در نظام حقوقی فرانسه گردیده اسـت .ایـن نظریـه مـی کوشـد راهکـاری
جهت جبران خسارات مترتّب بر مجاورت های غیر متعارف فراهم آورد .قاعده مالزمه
نفع و مخاطره زیر عنوان «من له الغنم فعلیـه الغـرم» ،مفهـومی مشـابه ایـن نظریـه را بـه
شـکلی مترقّـی و پیشـرو ارائـه مـی نمایـد .ایـن قاعـده ،از نقطـه نظـر ضـمان قهـری در
مجاورت های غیر متعـارف ،مشخّصـاً منتفـع از فعالیـت هـای منجـرّ بـه مجـاورت غیـر
متعارف را ملزم به جبران مخاطرات تحمیلی مـی نمایـد و یـا بـرای متضـرّر ،سـهمی در
منافع درنظر می گیرد .این قاعده به نحو قابل مالحظه ای می تواند توازن از دست رفتـه
در منافع مجاورین را خاصّه در مسائل زیست محیطی تـرمیم نمایـد و حتـی در مـواقعی
با توجه به امکان سنجی اقتصادی ،جنبه پیشگیرانه درخوری را فراهم آورد .بـدین نحـو
که متصرّف در امالک مجاور ،فارغ از نوع فعالیتش ،مخاطرات مترتّب بر افعال خود را
که به نوعی به همسایگان تحمیل شده است به عنوان هزینه فعالیت محاسبه کرده و تنهـا
در صورت صَرفه اقتصادی به انجام فعالیت مربوطه می پردازند.
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