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  چکیده

ها نیازهاي دیگران  گاهی انسان بنابراین. باشد حق ارتفاق از موضوعات مهم زندگی انسان در امور معیشتی ومعامالتی می

حـق  تـوان   مـی  ازجمله آنهـا  داراي: باشد قی مییحق ارتفاق مصاد. کنند بینند وبراي رفع نیازشان به آنها کمک می را می

ادلـه  کـه  توان گفت  می درمورد مشروعیت حق ارتفاقرا نام برد و ر وحق جوارشرب، حق مجري، حق مسیل، حق مرو

در قرآن مجید آیاتی مخصوص درباره حقوق ارتفاقی و عامی که مورد استناد فقهاي مذاهب خمسه باشد موجود نیست

 36آیـه   ست که بهشده ا واگذاري منفعت به او از حقوق ارتفاقی تعبیر به حقوق متداول بین همسایه وو . وجود ندارد

تواند  او می ائمه باشد، سنت مطهر پاك پیامبر و سنت مینام برد،  توان دومین منبعی که می. توان اشاره کرد می سوره نساء

امامیـه وارد   احادیثی را که در این زمینه در کتب اهـل سـنت و   و داللت بر مشروعیت مصادیق حق ارتفاق داشته باشد

هـر   باشد، که عقالي عالم در هر مسلک و بناء عقالء میمشروعیت حق ارتفاق سومین منبع . ایم بیان کرده شده است را

حق مشروعیت چهارمین منبع . اند حق ارتفاق را مورد پذیرش قرارداده )چه مسلمان وچه غیر مسلمان(باشند  می کهمرا

حـق ارتفـاق را    ه صحابه در عمل خودباشد، ک باشد که مورد استناد مذاهب اهل سنت می ارتفاق عمل صحابه پیامبر می

مشروع  ،که بیان کردیمهایی  توان نتیجه گرفت که حق ارتفاق با توجه به دلیل بنابراین می. دانند مشروع میمورد پذیرش 

دانـان در تـدوین    حقـوق  بیان ادله مشروعیت این حق به فقهـا و  و باشد در جوامع امروزي مورد پذیرش می و باشد می
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  مقدمه

 ،عامی که مـورد اسـتناد فقهـاي مـذاهب خمسـه باشـد       مورد مشروعیت حق ارتفاق ادله در

خاصـی در مـورد    ولی هر یک از مصادیق حق ارتفاق در فقه مـذاهب ادلـه   ،موجود نیست

محافظـت   اکـرام همسـایه و  ، اسـالم آمـده اسـت    بنـابر آنچـه در  . مشروعیتشان وجود دارد

 ی اسـت نؤواکرام همسایه از باالترین شـ  برحقوق همسایه مورد سفارش قرار گرفته است و

هاي واگذاري منفعت  بنابراین حق ارتفاق در غالب صورت، سنت آمده است که در کتاب و

. شـود  مـی  همسـایه پس از حقوق ارتفاقی تعبیر از حقوق متـداول بـین   ، باشد می به همسایه

 ثابتاز آن که مراعات حق همسایه ، است خاص حقوق ارتفاق مشروعیتش با ادله، بنابراین

  . کنیم می مراجعه ،پس دراینجا به قرآن که منبع اصلی و ریشه احکام اسالمی است. شود می

  مصادیق حق ارتفاق در مذاهب اسالمی

مصـادیق  مـوات   احیـا  و شـرکت ، فقهی در ابواب صلحهاي  فقهاي مذاهب اسالمی در باب

کـه در کتـب فقهـی آنـان     انـد   را شـرح داده  گیـرد  می ی که مورد ارتفاق قرارمعینی از حقوق

باشـند کـه از ملـک خودکمـال      مـی  این حقوق ارتفاقی مورد نیاز براي مردم و موجود است

  . دهیم می بنابراین مصادیقی از حقوق ارتفاقی را در زیرمورد بررسی قرار، انتفاع را ببرند

  حق شرب

   :تعریف شرب در لغت

 هـر دو اسـم  ، شُّرب با ضـمه  و پس شرب با کسره، آمده است)شین(با کسره وضمه وفتحه

، 1405، ابن منظـور االفریقـی  ( شربت أشرب شرباً ، مصدر است: فتحه شُّرب با و، دنباش می

  . )275ص، 1404، الراغب االصفهانی؛ 488-487صص

 نیـز وقـول خداونـد درقـرآن کـریم     ، متی از آب را گوینـد نصیب و قس، شرب با کسره

؛ ابـن  155، الشـعراء ( »قَالَ هذه نَاقَۀٌ لَّها شرب ولَکُم شرب یومٍ معلُـوم «: فرمایند می باشد که می
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 معجـزه ( صالح گفت این ناقه. )192ص، 1408، ؛ أبوحبیب488ص، 1405، منظور االفریقی

کُلُّ «: فرمایند می قول خداوند که و. روزي شما بنوشید د واست آب نهر را روزي بنوش )من

یعنی سهمی از آب در نوبت معین براي صاحبش کـه مسـتحق   ) 155، القمر(» شربِ محتَضَرٌ

  . )236ص، تا بی، الطریحی(آن است 

. نوشـد  مـی  وقت شـرب و کسـی کـه آب   : مطلق شرب برمعناي مختلفی است از جمله

، 1405، ابـن منظـوراالفریقی  (دانـد   مـی  روب والشـریب را یکـی  الشـراب والشـ  : وابوحنیفه

  . )488ص

 فرماینـد  مـی  به معناي خوردن آب وقـول خداونـد در قـرآن کـریم کـه     ، الشُرب بالضمۀ

، یعنـی : گوید می وابن عباس. آشامند می بدان سان که شتران تشنه آب» فَشَاربونَ شُرب اَلهِیم«

  . )254ص، 1415، الطبري(ند آشام می شترانی که از شدت تشنگی آب

  حق شرب در اصطالح

احیـا مـوات سـخن     امامیه از آن به مناسبت در باب تجارت و يفقها، ازحق شّرب یا حقّابه

اما با جستجو در منابع فقهی امامیه تعریفی از حق شرب در باب میـاه بیـان نشـده    . اند گفته

ب المعین من ماء النهر ونحو لـري االرض  النصی« : تعریفی براي آن بیان کرد توان می اما. است

یعنی نصیب وسهمی معین از آب نهر وجوي ومانند آن براي آبیاري زمین وماننـد  ؛»ونحولها

، قلعجـی ( تواند مورد استفاده انسان یا حیوان یا هرچیزي دیگر از این آب باشـد   می که، آن

یا کسی از یک منبـع   و، انهخ، باغ، مزرعه، تواند براي ده می این سهم مقرر. )182ص، 1405

  . یا قنات باشد چشمه و، مانند رود، آب

در صورتی که دراستفاده از آب به مقـدار  ، حقّابه دار یا کسی که داراي حق شرب است

نوع تصرف مالکانه همچون  تواند در سهم خویش هر می، سهم خود با دیگران شریک باشد

ــوگیري بکنــد و اجــاره دادن فــروختن و ــد  شــرکا حــق جل ، 1413، القمــی(از آن را ندارن

  . )221-220صص

مزرعـه  ، یعنی نصیب وسهمی براي آبیاري، شرب در شرع: حق شرب در فقه اهل سنت

گـاهی اسـتعمال آب در    و. باشـد  مـی  این قول اکثر فقهاي اهل سـنت  باشد و می یا درختان
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  . )4660ص، 1409، الزحیلی(باشد  می نوبت یا زمان انتفاع براي آبیاري درخت یا مزرعه

با اطالع از آنچه در  جستجویی که در کتب فقهی تمام مذاهب اهل سنت به عمل آمد و

دیگـر مـذاهب اسـالمی    ، کتب مذاهب درباره حق شرب آمده است به جـز مـذهب حنفیـه   

  . اند تعریفی از حق شرب بیان نکرده

 »لشرب والسقیعن حق ا ةهو عبار«: گوید می کاسانی حنفی: تعاریف حنفیه از حق شِّرب

، الکاسـانی الحنفـی  (  باشـد  مـی  از حق شرب ونوشیدن وآبیاري کردناند  حق شرب عبارت

  . )188ص، 1409

 »هوالنصـیب مـن المـاء لألرضـی کانـت أو لغیرهـا      «: گوید می تعریف شرب سرخسی در

  . )161ص، 1406، السرخسی(

بیاري زراعـت  حق شرب نوبت انتفاع از آب براي آ«در تعاریف شرعی دیگر آمده است

  . )182ص، 1272، الحصکفی(» باشد می وشرب حیوانات

تعـاریف ومصـادیق دیگـر    ورود تعاریفی جامع ومـانع از   ،رسد می آنچه از تعاریف باال به نظر

  . ولی این تعاریف مانع ورود مالکان حاشیه نهر در این تعاریف شده است ،باشد در آنها می

  حق مجري

  تعریف مجري در لغت 

بسـم اهللا  «: در قـول خداونـد متعـال آمـده اسـت      یجریاً و، یجري، ان ومصدر جرياسم مک

، 1408، الطریحـی (ضع وموقعیـت جریـان آب قرارگـرفتن    یعنی در مو ؛)41، هود( »مجرئها

. یعنـی هنگـامی کـه آب جـاري اسـت     ، جري المـاء : شود می وقتی گفته. )367-366صص

  . )141-140صص، 1405، ریقیابن منظوراالف(ومجري محل قرار گرفتن آب است 

  تعریف حق مجري در اصطالح

 و انـد  واضحی از حق مجري نکرده فقهاي مقتدم چه امامیه وچه اهل سنت تعریف خاص و

  . اند احکام آن پرداخته و مسایلفقط به بیان 

بـراي آبیـاري در مـدت     )مجري آب( مصالحه بر عبور آب«: فرماید می عالمه در تذکره
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این نظر برخـی  : فرماید می است ودر ادامه ن مجري آب براي آبیاري مجازحفرکرد و معلوم

  . )28ص، تا بی، ابن قدامه ؛188ص، تا بی، الحلی االسدي(باشد  می حنابله نیز شافعیه واز 

اند معاصر اهل سنت در تعریف حق مجري بیان کرده يا بعضی از علماام :  

وجـود   ،که بـر آن مصـالحه شـده اسـت    یعنی براي زمینی بر زمین دیگر حق مرور آبی 

 این زمانی است که مالک دوم غیـر  و باشد می مزرعه یا درختان که براي آبیاري داشته باشد

  . )95ص، تا ، بیهأبو زهر(مالک اول باشد  از

در زمـین  ، از مجري آب تراز حق صاحب زمین دوراند  شرب عبارت«: در تعریفی دیگر

، 1397، اهللا فــوزي فــیض ؛4672ص، 1409، الزحیلــی( »اش بــراي آبیــاري زمیــنش همســایه

یـا  ، باشـد  مـی  گاهی این مجري براي خودصاحب مجري ویا براي صاحب زمین. )273ص

باشد می هر دوهمراه هم یا مشترك بین آنها
 

بنابراین این طور  .)4673 ص، 1409، الزحیلی(

وك براي صـاحب  حق مجري یا مملوك براي صاحب زمین است یا ممل ،رسد می که به نظر

  . باشد می یا مشترك بین آنها باشد می مجري

ارتبـاط نزدیکـی بـاهم     باشـد و  مـی  شرب مرتبط با مجري: شرب تفاوت بین مجري و

باتوجـه  . اما گاهی برخی افراد شاید این دو را یکی بداننـد  ،دارند وبین این دو تفاوت است

آب بـراي آبیـاري مزرعـه     شـرب سـهم ونصـیبی از   : توان گفـت  می به وضوح، به تعاریف

  . باشد می قرار گرفتن وعبور آب، مجري اما مجري موضع و. باشد می مانند آن ودرختان و

  حق مسیل

  تعریف مسیل در لغت

 ؛سـیل  سیالناً و سیالً و مساالً و مسیالً و. باشد می جاي براي آب سیل و، یعنی مجري سیل

، ابن منظـوراالفریقی (باشد  می آن سیولآب کثیر وجمع ، شود می یعنی آب بارانی که جاري

  . )351ص، 1405

هـم  ؛ )16 ،سبا( »فَاَرسلنا علَیهِم سیلَ العرم«: فرمایند می متعال که ودر قرآن قول خداوند

ی که از آب سیل به وجود آمـده  ییعنی جا، مسیل و. سیلی سخت بر هالك ایشان فرستادیم

  . )469-468 صص، 1408، الطریحی( مانند یک آب راهه باشد واست 
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  تعریف حق مسیل در اصطالح

شـرایط آن بسـنده    و بـه بیـان احکـام و    انـد  فقهاي مقتدم تعریفی ازحق مسیل بیـان نکـرده  

  . اند کرده

 کـه از مضـمون بیانـات فقهـا    انـد   در فقه امامیه از این عنوان در باب صلح سخن گفتـه 

، راه آب رت است از حـق سـیل و  حق مسیل عبا« :توان حق مسیل را این گونه بیان کرد می

کـه بـرآن مصـالحه نشـده     ، به سبی از اسـباب ، به طور ثابت براي شخصی در ملک دیگري

یا آنکـه  ، لیکن آبراه یا محل عبورآب در زمین دیگري را براي خود محفوظ نگه دارد، است

  . »راه مصالحه براي خود ثابت کند حق مسیل را از

 بیـان  کـه آنهـا را  انـد   داده ارایهاریفی از حق مسیل برخی از علماي معاصر اهل سنت تع

  . کنیم می

یعنی استفاده از آبی که در ملک دیگري است که بـرآن مصـالحه نشـده یـا     ، حق مسیل«

ها باشد یا آب باران یا آبی که برآن مصـالحه   خواه این آب از خانه، باشد می مازاد بر حاجت

براي اسـتفاده از آن مصـالحه بایـد     و، باشد می اي زراعیه  که براي آبیاري زمین، نشده است

  . )100ص، تا بی، أبو زهرة( » صورت گیرد

یعنی حق تصـرف  ، حق مسیل«: گونه تعریف شده است در تعریفی دیگر حق مسیل این

 بـراي مصـارف ومجـاري عامـه    ، برآب مازاد برحاجت ویا آبی که برآن مصالحه نشده است

خواه این آب در ، اند هاي که در یکجا جمع شده یا آبمجري سطحی  یا به واسطه، باشد می

  . )4674 ص، 1409، الزحیلی( »خانه یا یک حوض باشد

 اخـتالف در الفـاظ   شـود و  نمـی  تفـاوت آنچنـانی مشـاهده    ،بین تعاریف ذکر شـده  در

  . باشد می

از تعاریف حق مجري ومسیل تفاوت آنها بسیار واضح : تفاوت بین حق مجري ومسیل

جري براي استفاده از عبورآبی که بر آن مصالحه شده کـه بـراي آبیـاري زمـین     حق م، است

در زمـین   است که برآن مصالحه نشده اسـت و  یهای حق مسیل براي تصرف بر آب است و

 . باشد می یا خانه یا مانند آن
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  حق مرور

  تعریف مرور در لغت

مرور را آمـد  : وابن سیده) ترف(ذهب معنامر یمرمراً ومروراً به ، در لغت مصدر است مرور

ر یعنـی موضـع ومحـل عبـور ومـرور       . دانـد  مـی  وشد مـ1405، االفریقـی  ابـن منظـور  ( م ،

  . )191ص، 1408، ؛ الطریحی166-165صص

، 1408، الطریحـی (؛ )6، نجـم (» ذومرَّةٍ فَاسـتَوي «: فرمایند می قول خداوند در قرآن که و

  . )182ص، 1405، قلعجی(ویند حق عبور از ملک غیر را گ، حق المرور )189ص

  تعریف مرور در اصطالح

  . عمده احکام حق مرور در باب احیا موات وصلح آمده است

بیانـات   ولـی از مطالعـه  ، اند حق مرور بیان نکرده فقهاي مقتدم تعریفی از، در فقه امامیه

ز رفت در ملک دیگري به سـببی ا  حق مرور عبارت است از حق آمد و« توان گفت می آنها

، از آن را براي خود نگه دارد لیکن درختی، مانند اینکه شخصی باغ خود را بفروشد، اسباب

در این صورت براي فروشنده حق مرور تا نزد درخت در ملک خریـدار تـا زمـانی کـه آن     

لـیکن اتـاقی از آن را   ، را فروختـه اي  یـا کسـی کـه خانـه    ، ثابت اسـت ، درخت وجود دارد

شد  و که در این صورت فروشنده براي آمد، گذرد می یز از حیاطنفروخته است وراه اتاق ن

، 1368، ؛ النجفـی 173ص، 1413، القمـی (حیـاط تـا اتـاق را دارد     از به اتاق خود حق عبور

  . )250-248ص

اما برخی از فقهـا   ،اند درفقه اهل سنت نیز فقهاي مقتدم تعریفی از حق مرور بیان نکرده

  .اند عاریفی از حق مرور بیان نمودهوعلماي معاصردر فقه اهل سنت ت

از طریـق  ، انسان به ملـک خـودش   شد و آمد و مرور حق مرور عبارتند از حق عبور و«

  . )32ص، 1371، الخفیف( »عام یا از طریق خاص در ملک دیگري

حـق مـرور عبـارت اسـت از     «: گونه تعریف کـرده اسـت   استاد زحیلی حق مرور را این

خـواه از  ، از طریـق عبـور از ملـک دیگـري    ، به خانه یا زمینرسیدن انسان به ملک خودش 

 مملوك باشـد یـا بـراي دیگـري باشـد یـا بـه هردونحوباشـد        ، طریق عام یا از طریق خاص
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حـق مـرور عبـارت اسـت از اینکـه بـراي       «در تعریفـی دیگـر  . )4675ص، 1409، الزحیلی(

الً بـراي خـودش   مث، به ملک خودش برسد تا، اش باشد از ملک همسایه حق عبور، شخصی

  . )280ص، 1397فوزي، (باشد یا حیوانش یامانند آن 

شود  می عام تقسیمهاي  راه وخاص هاي  راهحق مرور در فقه اهل سنت به حق مرور از 

  . باشد می جاي بحث آن در احکام حق مرورکه 

  حق جوار 

  تعریف جوار در لغت

، همسـایه ( ، والجـار ار با ضـمه واسم الجو، وجواراً ةجوار در لغت مصدر است جاور مجاور

. باشد می معنااین ي االجار دار مطلق کلمه باشد و می یعنی مجاور در خانه وجمع آن جیران

ابــن ( وزوج وزوجــه را نیــز الجــار گوینــد، الجــار گوینــد، شــریک در ملــک را از جملــه

  . )154-153ص، 1405، منظوراالفریقی

، نسـاء (» والجارِذي القربـی والجـارِ الجنُـبِ   « فرمایند می قول خداوند متعال که درقرآن و

مجـاورت در مسـکن   ، الجار. باشد می همسایگان خویشاوند وهمسایگان بیگانه منظور ؛)36

  . )426ص، 1408، الطریحی( باشد می ومحل زندگی است که منظور همسایه

  تعریف حق جوار در اصطالح

امـا بـا توجـه بـه     ، بیان نکرده اسـت  فقه تمام مذاهب فقهاي مقتدم تعریفی از حق جوار در

  . توان حق جوار را تعریف کرد می کتب فقهی ومطالعه باب صلح

حق ثابت همسایه ، حق جوار«: توان گفت می در فقه امامیه با توجه به مضمون بیان فقها

این مشروط به اجـازه  ، باشد می کمال انتفاع از ملک همسایه بر همسایه براي متمکن شدن و

برروي دیوار همسایه یاعبور از ملک  سقفمثالً قراردادن سر تیر. »باشد می زهمسایهگرفتن ا

 یهای نمونه،  یا حق مالک طبقه باال برمالک طبقه پایین و همسایه براي رسیدن به ملک خود

  . باشد می از حق جوار

از که ناشـی  ، مراد از حق جوار جانبی«: اند گونه تعریف کرده اهل سنت حق جوار را این
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وبراي )به همدیگر متصل شدن دو ملک(، باشد می ها مجاورت حدود وومتصل شدن الصاق 

 وبه ضرر فـاحش  منجر مگر اینکه ، باشد می اش ها حق ارتفاق به ملک همسایه تمام همسایه

، دهـد  مـی  اش قـرار  که سر تیر سقف را بر دیوار همسـایه اي  مانند همسایه »شودگیري  چشم

  . )4678ص، 1409، الزحیلی(الک دیوار باشد البته باید به اذن م

  دلیل مشروعیت حق ارتفاق در مذاهب اسالمی

  کتاب

واَعبدوا اَللَّه ولَا تُشرِکُوا بِه شَیئاً و باَلوالدین إِحساناً و بِـذي اَلقُربـی   «: فرماینـد  خداوند متعال می

واَلجارِ اَلجنُبِ والصاجبِ بِالجنبِ واَبن السبیلِ وما ملَکَـت   واَلیتامی و اَلمساکینِ واَلجارِذي اَلقُربی

خداي یکتا را پرستش کنیـد وهـیچ    ؛)36نساء، ( أَیمانُکُم إنَّ اهللاَ ال یحب من کانَ مختاالً فَخُوراً

ــادر، خویشــان ویتیمــان     ــدر وم ــه پ ــد ونســبت ب ــرار ندهی ــا وشــریک او ق چیــزي را همت

پرستاران ووهمسایه خویشاوند، همسایه بیگانه ودوستان موافق ورهگذران )یرانفق(وبینوایان

که زیر دست شما هستند در حق همه نیکـی ومهربـانی کنیـد کـه خـدا مـردم خـود پسـند         

  . »ومتکبر را دوست ندارد

  وجه داللت

 را داده اسـت  خداوند متعال در این آیه شریفه امر ودستور به نیکـی واحسـان بـه همسـایه    

را  ایـن حیـث کـه خـدا     از ،اسالم قـرار داده اسـت   در کی به همسایه را از باالترین امورونی

احسان بـه  ، ارحام صله، مادر و نیکی به پدر، عبادت کردن وشریک براي خداوند قرارندادن

قـوقی کـه در   ح از و، همسـایه  داشت ِحـقِ  اینها دلیلی هستند بر بزرگ، نامحتاج بینوایان و

 مجري مانند متمکن شدن همسایه از، همسایه استنیکی به  شده استقرآن به آن سفارش 

از حـق   یهـای  که اینها نمونه اواز زمین  عبور و شد آمد واش یا عبور همسایهچاه آب  وآب 

 بـه منزلـه  بلکه ، قرض از همسایه نیست پس استفاده وانتفاع همسایه به منزله، ارتفاق هستند

یا راهی  ري از روي محبت ونیکی بر روي همسایه ویا باز کردن د و یبزرگداشت همسایگ

، کریمـه  پس مراعات ونگـه داشـتن تمـام ایـن اموردرآیـه     . باشد می براي همسایه ومانند آن
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  . آیه شریفه به آن اشاره شده است که درباشد می دعوت به نیکی واحسان به همسایه

  سنت

ت مصادیق حـق ارتفـاق داشـته    تواند داللت بر مشروعی می او ائمه سنت مطهر پاك پیامبر و

 احادیثی را که در این زمینه در کتب اهـل سـنت وامامیـه وارد شـده اسـت را بیـان       و باشد

  : کنیم از جمله می

ثم یقـول  . ال یمنع جار جاره أن یغرز خشبۀ فی جداره«: قال) ص(أن النبی« هریرة یعن أب

این حدیث توسط جمـاعتی  » أکتفاکممالی أرکم عنها معرضین؟ واهللا ألرمین بها بین : أبو هریري

، ؛ ابـن حنبـل  102ص، 1401، البخـاري (. ییالنساکه آن را نقل نکرده است جز به نقل شده 

کنـد   نمی اش جلوگیري همسایه از همسایه .)385-384 ص، 1973، ؛ شوکانی480ص، بی تا

  . اش قرار دهد دیوارخانه اش سر تیري را بر روي از اینکه همسایه

  وجه داللت 

 همسایه را نهی و )ص(این حدیث پیامبر در، ین حدیث در کتب اهل سنت نقل شده استا

 و بدین سبب اجازهرا قرار دهد اش سر تیري  همسایه بر روي دیوار خانه اینکهمنع کرده از 

پس قـرار دادن سـر تیـر بـر     ، باشد می قرار دادن سر تیر بر دیوار همسایه از مصادیق ارتفاق

  . داللت بر مشروعیت این نوع از حق ارتفاق را دارداش  با اذن همسایه ،دیوار همسایه روي

عن عروة بن زبیرعن عبداهللا بـن الزبیـر رضـی اهللا    : در کتب حدیثی اهل سنت آمده اسـت 

، کسرشـین : شـراج ( األنصار خاصم الزبیرعند رسول اهللا فی شراج الحرة عنها أنه حدثه أن رجالً

 )331ص، 3ج، 1399ي، الحمـو (، در مدینه منـوره اسـت   یجای، مراد از شراج جمع شرج؛و

سـرّح المـاء یمـر، فـأبی علیـه، فاختصـما عندرسـول        : التی یسقون بها النحل فقال األنصـاري 

اسق یازبیر ثم أرسل إلی جـارك، فغضـب األنصـاري، ثـم     «: للزبیر) ص(فقال رسول اهللا)ص(اهللا

اسـق یـا زبیـر    «: ثم قال للزبیر) ص(هللایا رسول اهللا أن کان ابن عمتک؟ فتلون وجه رسول ا: قال

واهللا أنی ال أحسب أن هذه اآلیـۀ نزلـت إال   : ، فقال الزبیر»ثم احبس الماء حتی یرجع إلی الجدر

فَال وربک لَا یؤمنُون حتَّی یحکّموك فیما شَجرَبینَهم ثُم لَا یجدوا فـی أَنفُسـهِم حرَبـاً    «: فی ذلک
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 ا قَضَیتمیماًموا تَسلّملسی؛6-5صص، تا بی، ابن حنبل( رواه الجماعۀ وللنسائی. )65، نساء( »و 

، 3ج، 181-180صـص ، 1401، ؛ البخـاري 245ص، 1348، النسـایی  ؛153ص ، تا بی، البیهقی

  . )173ص، 1410، ؛ السجستانی91ص ، تا بی، ؛ القشیري النیسابوري73ص

 مردي انصـاري بـا  ، هل سنت نقل شده استدر این حدیث که در کتب مشهور حدیثی ا

قضـاوت   )ص(آبیاري نخلستانش اختالف داشتند وچون از رسـول خداونـد   زبیر در مسأله

اول  ،چون قسمت باالي باغ براي زبیر اسـت ( حضرتش به نفع زبیر حکم کرد که، خواستند

 وسـت؟ ت چون زبیـر پسـر عمـه   : آن مرد انصاري با اعتراض گفت. )را دارد زبیرحق آبیاري

رنـگ از  . )یعنی طرف فامیلت را گرفتی در حالی که حق با مـن اسـت   ،چنین حکم کردي(

به همین مناسبت نـازل شـده   ]سوره نساء65[گوید که این آیه  می وزبیر. رخسار پیامبر پرید

نه چنین است قسم به خداي تو که اینان به حقیقت اهل : فرمایند می است که خداوند متعال

مگر آنکه در خصومت ونزاعشان تنهـا تـورا حـاکم کننـد وآنگـاه بـه هـر         ،شوند نمی ایمان

 .کامالً از دل وجان تسلیم فرمان توباشند گونه اعتراضی در دل نداشته و حکمی که کنی هیچ

  . اند امامیه در کتب تفسیري شأن نزول آیه را پذیرفته

  وجه داللت

سـوره   65جر به نزول آیه بین زبیر عوام ومرد انصاري من )ص(این قضاوت حضرت محمد

اول از آب بـراي آبیـاري وشـرب    ، وباعث شد که زبیرقبل از مرد انصـاري ، نساء شده است

حـق شـرب را   اول واین داللت روشنی بر آن دارد که زبیر . وعبور آب از زمین استفاده کند

 توانـد  نمـی  سوره نساء احـدي  65طبق آیه  شود و نمی احدي مالک این حق باشد و می دارا

 )ص(را تغییر دهد واین به دلیـل عصـمت حضـرت محمـد    ) ص(این حکم حضرت محمد

باشد وداللـت بـر مشـروعیت ایـن      می حق ارتفاق مصادیقپس حق شرب یکی از  ،باشد می

  . حق دارد

این ماجرا در کتب حدیثی اهـل سـنت وشـیعه     )سمرة بن جندب(ماجراي درخت خرما 

-292ص، 1388، ؛ الکلینی157ص ، تا بی، قی؛ البیه173ص، 1410، السجستانی( آمده است

  . )428ص، 1414، العاملی ؛276ص، 1403، المجلسی ؛32ص، 1411، ؛ مکارم شیرازي293



5هاي فقهی، شماره  پژوهش

ولـی   ،ه ظاهر مسـلمان شـده بـود   ب )ص(بن جندب هر چند در زمان پیامبر اسالم ةسمر

 ییدرخت خرما او ،ل نشده بودیصفات ناپسندي همچون خودخواهی وتکبر از وجودش زا

خـود   خواسـت از نخلـه   مـی  در خانه یک مرد انصاري داشت وبه طوري که هرگـاه سـمره  

آمد وبـدون   می وقت بی سمره وقت و ،ناگزیر بود از خانه مرد انصاري بگذرد، سرکشی کند

 ،رفت می به سراغ درخت خرما و شد می وارد خانه او ،اطالع وکسب اجازه از صاحب خانه

  . آورد می خانه را فراهماز این رو وسیله مزاحمت اهل 

را ناراحت  پیوسته ما تو !سمرهاي   :به وي گفت را مالقات کرد و روزي مرد انصاري او

درخـت  درست اسـت کـه    !اي سلب کرده ما از با رفت وآمدهاي خود آسایش را و، ساخته

هرگـاه خواسـتی بـه    ، از خانه ماست اما چون راه عبور تو، در جلوي خانه ما داريخرمایی 

تا خانواده من مواظـب خـود   ، رف درخت بروي ورود خود را اعالم کن وازما اجازه بگیرط

ولی سمره که مردي لجـوج وتیـره دل بـود واز پـذیرفتن تقاضـاي      ، دنباشد وناراحت نگرد

اجـازه الزم   روم و می ام نه من براي سرکشی به نخله: گفت مشروع مرد انصاري سرباز زد و

  . نیست

به ناچـار بـه حضـور    ، باشد مزاحم او چنان همسمره بنا دارد  ،کردانصاري احساس  مرد

از وي شـکایت   رسماً و شرح دادرا آمد وآنچه میان او وسمره گذشته بود ) ص(رسول اکرم

تـو بـدون اجـازه وارد خانـه     : هم سمره را احضـار کـرده وبـه او فرمـود    )ص(پیغمبر. نمود

از  !سـمره اي   .سـازي  مـی  اش را فراهم هخانواد شوي وموجبات ناراحتی او و می ات همسایه

از آنهـا اجـازه    به طرف درخت خود بروي ها شوي و این پس هرگاه خواستی وارد خانه آن

  . بگیر

  !براي رفتن به طرف درخت خود باید اجازه بگیرم؟!یعنی چه :او گفت

درخـت او  ، دارد که سمره دست از مزاحمت برنمی از پاسخ او فهمید )ص(چون پیغمبر

 و، در مقابل فالن مبلغ به آن حضرت بفروشد قیمت نموده وبه وي پیشنهاد کرد که آن را را

 هسـمر  ،ولی هرچه پیغمبربر مبلغ افزودنـد ، آن شخص مسلمان از این گرفتاري آسوده شود

آن رابا یک نخلـه  ، به خاطرآسایش این مرد با ایمان: فرمود )ص(پیغمبر. حاضرنبود بفروشد

با دو درخت عـوض  : کنم فرمودند نمی: گفتسمره . عوض کن ،دارم که من در فالن مکان
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هـر نوبـت   سـرانجام   دهـم و  مـی  سه درخـت : دنفرموپیامبر ، کنم نمی که عوضگفت ، کن

 ،قبـول نـدارم  : ولـی سـمره گفـت   ، به ده درخـت رسـید   حضرت یک درخت اضافه کرد تا

را در مقابـل ده نخلـه در    آن، قبول نداري ی که من دارماگر درآن باغ: فرمودند) ص(پیغمبر

پیغمبـر  . سمره ایـن را هـم نپـذیرفت   . فالن محله به من واگذار کن تا این قضیه فیصله یابد

در ، یاز آن صرف نظرکن کنم که اگردراین دنیا براي رضایت خداوند می من ضمانت: فرمود

ایگی ولـی سـمره بـا نهایـت فرومـ     . فرماید می سراي دیگر خداوند پاداش بهتري به تو عطا

از خودسري وسماجت سـمره   )ص(در این جا پیغمبر !خواهم نمی من چنین پاداشی: گفت

راه حلی را براي شکایت مرد انصاري وآسـایش خـانواده او   که که به هیچ وجه حاضر نبود 

  !تو شخص مردم آزاري هستی !سمرهاي   :فرمود برآشفت و ،بپذیرد

لالنصـاري اذهـب   )ص(رسـول اهللا  فقـال : فرمود سپس مرد انصاري را مخاطب ساخت و

برو ودرخت او را از ریشه بیرون بیـاور و  . فاقلعها وارم بها الیه فانه الضرر والضرار فی اسالم

  . زیرا اسالم هرگونه ضرر وزیان به مردم با ایمان را ممنوع ساخته است، جلویش بینداز

نون برو وهرجـا کـه   اک: پیغمبر به سمره فرمود، خود مرد انصاري درخت را از ریشه کند

، 1388، الکلینـی  ؛157ص ، تا بی، البیهقی ؛173ص، 1410، السجستانی( بکارخواستی آن را 

ــص ــیرازي  ؛293-292ص ــارم ش ــی ؛32ص، 1411، مک ــاملی ؛276ص، 1403، المجلس ، الع

  . )428ص، 1414

  وجه داللت

چنـین   مبر نیـز هـم  نخل خرما را کرد وپیامعامله  اینکه مرد انصاري از سمره درخواست معاوضه و

تعویض درخت خرمـا را بـا درخـت خرماهـاي دیگـر را کـرد، امـا سـمرة          در خواست فروش و

به پایان مدت حق ارتفاق و به جلـوگیري از عبـور سـمره    )ص(خودداري کرد، اما بعد ازآن پیامبر

لـت  پـس دال . با قاعده ال ضرر به پایـان رسـانید   زمین انصاري را حق عبور از خانه و حکم کرد و

جندب حق عبـور ومـرور در زمـین مـرد انصـاري وجـود داشـت         ةاین حدیث برآنکه براي سمر

وحق مرور یکی از انواع حقوق ارتفاقی است، پس این حدیث داللت روشنی بـر مشـروعیت ایـن    

  . کند نوع از حق ارتفاق را دارد ومشروعیت حق ارتفاق را ثابت می
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  بنا عقالء

یـا  )اعم از شیعه وسـنی (اعم از مسلمان، ا هر دینی باشندمسلک مرامی ی هر عقالي عالم در

پذیرنـد مـثالً در حقـوق مـدنی فرانسـه حـق ارتفـاق مـورد          می حق ارتفاق را، غیر مسلمان

  . اند پذیرش است وآنها این احکام وشرایط حق ارتفاق را از هیچ منبع الهی اخذ نکرده

هـاي   عبـور آب از زمـین   ،ارتفاقی که مورد پذیرش عقـالي عـالم اسـت    وقحق یکی از

همسایه است تا اینکه به زمین مود نظر برسد وایـن خـود نـوعی از حـق ارتفـاق در ملـک       

شان به هـم الصـاق    دو همسایه که امالك: توان گفت می یا در مورد حق جوار. دیگري است

توانند به صورت مصالحه یا معاوضه با یکدیگر تراضی کنند واز دیوار ملـک   می، شده است

 دکه این در نظر عقالي عالم مـور ، ي براي قرار دادن سر تیربر روي دیوار استفاده کننددیگر

  . باشد می پذیرش

استفاده از ملک دیگري وداشتن حق ارتفاق درملک دیگري نـزد عقـالي عـالم     ،بنابراین

عقـالء یکـی از منـابع مشـروعیت حـق       توان گفت بنـا  می باشد بنابراین می مشروع جایز و

  . باشد می ارتفاق

مگر آنچه که یقیناً کاشف از موافقت شـارع و امضـاي او    ،تواند دلیل باشد عقالء نمی بنا

، 1385، مظفـر ( شـود  مـی  و حجیت هر حجیتّی به یقین منتهـی  عقالء باشد نسبت به طریقه

  . )342ص

  عمل صحابه

 امیـه اهل سنت است ومورد پذیرش ام عمل اصحاب پیامبر از منابع فقهی مذاهب چهارگانه

 ازعمل اصحاب در مورد مشروعیت حق ارتفاق که مورد پذیرش اهل سنت است. باشد نمی

  . توان به روایت مالک استناد کرد می

  : استصورت گرفته حق ارتفاق  ی است که درموردیت استنادي در مورد قضاوتارو

ربیع ، دهفی حائط ج، کان: أنه قال، عن أبیه، عن عمرو بن یحیی المازونی، رواه مالک ما

العبدالرحمن بـن   .)104ص، 8ج، 1405، ابن منظوراالفریقی(، )را گویند نهر کوچک: الربیع(

. هـی أقـرب إلـی أرضـه    ، فأراد عبدالرحمن بن عوف أن یحوله إلی ناحیۀ من الحائط. عوف
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فقضـی لعبـد   ، فلکم عبدالرحمن بن عوف عمربن الخطاب فی ذلـک . فمنعه صاحب الحائط

  . )746ص، 1406، ابن انس(یلهالرحمن بن عوف بتحو

که در باغ پـدرم نهـري کوچـک    : کند می مالک از عمر بن یحیی مازنی از پدرش روایت

 و روزي عبـدالرحمن بـن عـوف قصـد تغییـر     ، بود که عبد الرحمن بن عوف مالک آن بود

 بـه زمـین عبـدالرحمن   تر  ی نهر را به جاي دیگر از باغ را داشت که نهر آب نزدیکیجا جابه

پس از آن عبـدالرحمن بـن عـوف    . مانع این کارعبدالرحمن شد)مازنی(صاحب باغ. شد می

واو به نفع عبدالرحمن بن عوف قضاوت کـرد وحکـم بـه    ، قضیه را به عمربن خطاب گفت

  .نهر آب دادو جابجایی  تغییر

  وجه داللت

 خواست نهروآب را در زمین مازنی عبور دهـد وایـن داللـت دارد    می عبدالرحمن بن عوف

براینکه زمین عبدالرحمن حق ثابت در ارتفاق در زمین مـازنی در مجـراي آب وعبـور آب    

  . دارد

انشـا یـک   ، وعمربه جابه جایی وتغییر دادن مکان نهر قضاوت کرد واین نزاع در ارتفاق

. شان قضـاوت کـرده اسـت    مصلحت بین این دو طرف به، عمر بلکه، باشد نمی حکم جدید

سـرعت   در کوتـاهی مسـافت وسـهولت و    )حمن بن عوفعبدالر(مصلحت صاحب مجري

کوتـاهی مجـري آب در   )مـازنی (باشد ومصلحت صـاحب زمـین   می رسیدن آب به زمینش

وحـق مجـري یکـی از انـواع     ، باشد می )مازنی( این به نفع صاحب زمین باشد و می زمینش

را پیـامبر در نظـر اهـل سـنت داللـت روشـنی        پـس ایـن عمـل صـحابه    ، باشـد  می ارتفاق

  . رمشروعیت وشرعی بودن حق ارتفاق درنزد مذاهب اهل سنت داردب

  نتیجه

 مصـادیقی دارد  این است که آیا حق ارتفاق، باشد می پرسشی که در مورد حق ارتفاق مطرح

عامی که مـورد اسـتناد    مشروعیت دارد؟ در مورد مشروعیت حق ارتفاق ادله آیا این حق و

لی هر یـک از مصـادیق حـق ارتفـاق در فقـه      و، موجود نیست ،فقهاي مذاهب خمسه باشد

بنابراین آنچه در اسـالم آمـده   . شان وجود دارد خاصی در مورد مشروعیتهاي  مذاهب ادله
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اکرام همسایه و محافظت بر حقوق همسایه مورد سفارش قرار گرفته اسـت و اکـرام   ، است

رتفاق در غالـب  حق ا ،بنابراین، همسایه باالترین شؤن است که در کتاب و سنت آمده است

تفـاقی تعبیـر از حقـوق متـداول بـین      ارپس از حقوق ، باشد می واگذاري منفعت به همسایه

 قـرآن  ،اولین منبع که درباره مشروعیت حـق ارتفـاق رجـوع شـده اسـت     . شود می همسایه

اشاره شده است که حق همسایه بر همسـایه ونیکـی بـه     36، که به سوره نساء آیه، باشد می

تواند درغالـب واگـذاري حـق     می که نیکی به همسایه، است تأکیدآیه مورد  همسایه در این

که روایتـی از  ، باشد می ائمه و دومین منبع سنت پیامبر. به او باشد، شرب یا جوار ومانند آن

ونیز بـه بنـاء عقـالء کـه     . شده استاهل سنت وامامیه در مورد مشروعیت حق ارتفاق بیان 

نیز ) ص(ودر عمل اصحاب پیامبر، باشد اشاره شد می عالم حق ارتفاق مورد پذیرش عقالي

 پیشـنهاد . باشـد  مـی  باشد که عمل اصحاب از ادله اهـل سـنت   می حق ارتفاق مورد پذیرش

باید ادله مشـروعیت  ، فهم بهتر دانان براي استنباط بهتر قواعد فقهی و حقوق شود فقها و می

 و طی درسـت از ایـن حـق داشـته باشـند     اسـتنبا  تـا ، حق ارتفاق را مورد مطالعه قرار دهند

  .احکام این حق را بهتر بشناسد مصادیق و
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  . دار الفکر العربی: النشر
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مطبـوع مـع   (، 5ج، الدر المختـار شـرح تنویراألبصـار   ، )ق1272(، عالءالدین، الحصکفی .13

  . ارالطباعۀ المصریهد ،جا بی ،)حاشیه ابن عابدین
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  . دفترنشر الکتاب جا، اول، بی

  . )نشر احسان(دارالفکر، دمشق، 7جلد، الفقه االسالمیه وادله، )ق1409(، وهبۀ، الزحیلی .17
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